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 تأثري املتغري السوري يف العالقات الروسية ــ اإلسرائيلية
  

 أ.ن : وليد حسن محمد                                         

 مركز الدراسات االستراتيحية والدولية

 حامعة بغداد  

 الممخص:
، مرت العالقات الروسية ػػػػ اإلسرائيمية بمنعطفات عدة وموجات مف المد والجزر    

وىنالؾ مف يرى في ىذه العالقات بأنيا: عالقة تعاوف، واآلخر يراىا: عالقات صراع 
وتنافس، ومف ثـ يمكف َعُدىا عالقات غير واضحة المعالـ، بسبب تداخؿ المتغيرات 

قة م  سوريا، وبالرغـ مف أف المصمحة الوطنية كانت المؤثرة فييا، وقي مقدمتيا: العال
وما تزاؿ العامؿ المحرؾ األساس في تحديد معالـ وآفاؽ العالقة بيف روسيا االتحادية 
سرائيؿ، إال اف ىناؾ صراع واضح بيف مصالح روسيا االتحادية ومصالح إسرائيؿ،  وا 

كيا لمتأثير في المنطقة، فروسيا ألف أيًا منيما ال تممؾ القوة الكافية التي تأمؿ أف تمتم
لدييا بعض الخيارات، ولكف ليست كتمؾ التي كانت تمتمكيا خالؿ حقبة الحرب 
سرائيؿ ليا تأثير ضعيؼ في مجريات األحداث سواء في سورية أو مصر،  الباردة، وا 
وم  ذلؾ ما زاؿ عمى البمديف أف يظيرا نفسييما أف ليما وزنًا أكثر مما ىما عميو في 

ق ، وبتضح لنا ذلؾ بواسطة استشراؼ التوافقات والتقاطعات الروسية ػػػػ اإلسرائيمية الوا
يراف مف  بشأف األزمة السورية الحالية، إذ تسعى اسرائيؿ الى من  كؿ مف: سورية وا 
امتالؾ القدرات العسكرية الروسية المتقدمة التي تؤثر في التوازف أو التفوؽ 

 اإلسرائيمي. 
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Abstract: 
The influence of Syrian Changeable In Russian  

–Israeli relations 

Assistant Professor 
 Waleed Hassan Mohammed 

 
The topic area of that’s research dealing with relations between 
Russia and Israel which witness many aspects of conflict and 
cooperation, also they are many changeable which influenced 
through history, like relation with Syria, two states have many 
choices especially when treat with region, The situation of Syria 
impacts upon statue of Russian in region ,so support regime 
and cooperate with Iran in order to prevent fall of regime. 
Israel in contract with Russia try to prevent Iran and Syria from 
seized Russian support especially at the military arsenal, which 
influence passively upon balance of power in region  . 
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 المقدمة:
إف لمعالقات الروسية ػػػػ اإلسرائيمية تاريخ طويؿ تكتنفو تجاذبات مختمفة، إذ مرت    

تمؾ العالقات بمنعطفات عدة وموجات مف المد والجزر والمراوحة بيف الصعود 
واليبوط، وىذه العالقات ليست مجرد عالقات بيف دولتيف عاديتيف، فروسيا تتمت  بثقؿ 

ريثة االتحاد السوفيتي وما يمتمكو مف قوة نووية كبير في النظاـ الدولي، وىي و 
وعسكرية واقتصادية، كما أنيا لـ تتخؿ عف طموحيا في تبوأ مكانة رائدة بيف األمـ، 
وفي النظاـ الدولي، أما إسرائيؿ فقد نشأت بدعـ غربي عمى أنقاض شعب ُىجَر بالقوة 

العالقات اإلقميمية  وُأغتصبت أرضو، وكاف ليذه العالقات تأثيرًا واضحًا في مجمؿ
والدولية، السيما م  دوؿ الجوار الجغرافي والدوؿ العربية، وفي مقدمتيا: سوريا، ويرى 
شكالية بشأف ىذه العالقات، فالبعض يراىا  المتتب  ليذه العالقات: بأف ىناؾ جدؿ وا 
عالقات تعاوف، واآلخر يراىا: عالقات صراع وتنافس، ومف ثـ فإنيا ُتعد عالقات 

اضحة المعالـ، بسبب تداخؿ المتغيرات المؤثرة فييا، وفي مقدمتيا العالقة م  غير و 
 سوريا .

، 1991وقد عممت روسيا اإلتحادية وريثة االتحاد السوفيتي بعد إنيياره في العاـ   
عمى تطبي  عالقاتيا المقطوعة م  إسرائيؿ اثر رضوخيا لمضغوط األمريكية والغربية 

قبالة مطالب إسرائيؿ بفتح اليجرة لمواطنييا الييود إلى  والصييونية لفتح أبوابيا
إسرائيؿ، وبدأت بخطوات واضحة في تطبي  عالقاتيا م  إسرائيؿ باتجاه إعادة 
العالقات الدبموماسية بشكؿ تاـ، ورأت في ذلؾ مصمحة روسية رئيسة في منطقة 

فيما يتعمؽ  الشرؽ األوسط، فضاًل عف إعادة وجودىا في المنطقة العربية، السيما
 بإعادة عالقاتيا التاريخية م  عدد مف الدوؿ العربية، وفي مقدمتيا: سوريا.  

وقد انطمقت فرضية البحث مف: إَف المصمحة الوطنية كانت وما تزاؿ العامؿ    
سرائيؿ، واف ىنالؾ  المحرؾ في تحديد معالـ وآفاؽ ىذه العالقة بيف روسيا االتحادية وا 

وقي مقدمتيا العالقة م  سوريا، كما اف ىذه العالقات ما كانت متغيرات مؤثرة، فييا 
لتعود إلى طبيعتيا لوال التغيرات التي حصمت أواخر حكـ اإلتحاد السوفيتي، وبعد 
مرور روسيا بأزمات اقتصادية حادة، فضال عف المساعي الروسية الستعادة دورىا 

يا وعسكريًا، لذلؾ فقد اعتمد ومكانتيا كإحدى القوى الكبرى الفاعمة، سياسيا واقتصاد
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الباحث في بحثو عمى المنيج )التاريخي ػػػ التحميمي( لمتحقؽ مف فرضية البحث، وذلؾ 
 باالعتماد عمى الييكمية اآلتية:

 ـــــــ المبحث األول: العالقات الروسية ــــ اإلسرائيمية، وتضمن:
  ائيمية.اإلسر  –انييار االتحاد السوفيتي وتطبي  العالقات الروسية 
 .الدواف  اإلسرائيمية لتطوير العالقات م  روسية االتحادية 

 ــــــ المبحث الثاني: العالقات الروسية ـــ السورية.
 ــــــ المبحث الثالث: االستراتيجية الروسية الجديدة في منطقة الشرق األوسط.

بشأن األزمة ـــــ المبحث الرابع: التوافقات والتقاطعات الروسية ـــ اإلسرائيمية 
 السورية.

 ــــ  الخاتمة.
 ـــــ مصادر البحث.
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 المبحج األول

 اإلسرائيلية –العالقات الروسية   

 

تعود بدايات العالقات الروسية ػػػ اإلسرائيمية إلى عيد االتحاد السوفيتي السابؽ،   
الذي كاف يرى بعد الحرب العالمية الثانية في الدوؿ العربية، دوال متخمفة تتصؼ: 
بالتخمؼ والتأخر االقتصادي واالجتماعي، وَعَدُىا دواًل تتحكـ فييا حكومات رجعية 

غربي، وموجيو مف قبميا وتحكـ بتوجياتيا، وُمدينة ليا بفضؿ تابعة لدوؿ االستعمار ال
وجودىا، في حيف كاف يرى في الحركة الصييونية عكس ذلؾ، إذ كاف يَعدىا حركة 
تحرر وطني تجسد قوة تقدمية، ونواة لدولة اشتراكية استنادًا الى المزارع التعاونية التي 

ف، والمسماة )الكيبوتزات(، قياسًا أقامتيا الحركة الصييونية في مستعمراتيا بفمسطي
، 1947بالتخمؼ السائد في الوطف العربي، ولذلؾ أقدـ االتحاد السوفيتي في العاـ 

(، والقاضي 181عمى التصويت في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عمى القرار المرقـ )
ولـ  بتقسيـ فمسطيف إلى دولتيف: عربية وييودية، وكاف ىذا القرار ضد رغبة العرب،

يتوقؼ التعاطؼ السوفيتي م  الحركة الصييونية عند ذلؾ الحد، بؿ تعداه إلى 
، كما 1948آيار مف العاـ  15االعتراؼ السري  رسميًا بدولة إسرائيؿ بعد قياميا في 

دعـ إسرائيؿ في حربيا م  العرب في العاـ نفسو، وأمدىا بالسالح في أثناء فترات 
الدبموماسي، وقدـ ليا الدعـ في األعواـ األولى مف اليدنة، وتبادؿ معيا التمثيؿ 

 .(1)قياميا
وبعد اتضاح الرؤية لمقيادة السوفيتية، وانجالء الموقؼ ليـ بكوف )إسرائيؿ( لـ تكف    

مجتمعًا اشتراكيًا تقدميًا، بؿ ىي في حقيقة األمر حميفًا استراتيجيًا لالمبريالية الغربية، 
ات وحركات التحرر العربي، وانكشؼ لمسوفيت حقيقة وأداة ليا، ووسيمة لقم  الحري

ارتباط إسرائيؿ الوثيؽ بالغرب، وبالذات م  الواليات المتحدة أألمريكية، كما إتضح ليـ 
بأف القوى الوطنية العربية أخذت تسفر عف مناىضتيا لالستعمار، ونضاليا ضده 

السوفيتي إلى تقييـ سياساتو لتثبيت ىويتيا القومية والتقدمية، األمر الذي دف  باالتحاد 

                                                           

اإلسرائيمي، المجمة العربية لمعموـ السياسية، العدداف  –مشعاف بف محمد الدعيمج، الدور السوفيتي في النزاع العربي  (1)
 .167، ص1989(،  بيروت،3/4)
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عادة النظر بمواقفو السابقة، وبما يتناسب وتطورات المرحمة، وتغير  السابقة، وا 
األوضاع، وعمى الرغـ مف وجود أعداد كبيرة مف المستشاريف والخبراء المواليف لمحركة 

سرائيؿ في قمة اليـر السوفيتي الذيف كانوا يعمنوف عف مواالتيـ إلسر  ائيؿ الصييونية وا 
، وبسبب النيج العدواني والممارسات الالإنسانية ضد 2وتأييدىـ لمحركة الصييونية

السكاف العرب، ونتيجة لمتنافس األمريكي ػػػ السوفيتي عمى المنطقة، أخذ الموقؼ 
السوفيتي باالبتعاد عف الخط المتعاطؼ م  إسرائيؿ، وفي الوقت نفسو التقرب مف 

ية لالستعمار، ورأى في ىذه القوى حميفًا ميمًا واستراتيجيًا القوى الوطنية العربية المعاد
في الشرؽ يعزز مواق  االشتراكية واالتحاد السوفيتي في مواجية الغرب االستعماري، 

باالنفتاح  ، وبدأت مرحمة جديدة إتسمت(3)ويزعزع النظـ الموالية لمغرب في المنطقة
والتعاوف م  الحركات التقدمية والتحررية في الوطف العربي، كما أبدى االتحاد 
السوفيتي استعداده لمتعامؿ م  الحكومات العربية عمى اختالؼ توجياتيا، والتعاوف 
معيا عمى مختمؼ الصعد والمجاالت، وعمى الرغـ مف التناقض في التوجيات 

 اإليديولوجية معيا.
العالقات السوفيتية ػػػػ اإلسرائيمية إثر قياـ عناصر صييونية بأنشطة  وقد توترت  

معادية لالتحاد السوفيتي، وبمداف أوربا الشرقية االشتراكية، ووصمت األمور في العاـ 
، إلى حد قط  العالقات الدبموماسية لعدة أشير، كما استخدـ السوفيت حؽ 1953

، 1954مصمحة إسرائيؿ في العاـ النقض )الفيتو( في مجمس األمف ضد قرار ل
وبسبب مواقؼ لكؿ مف: سوريا ومصر المناىضة لمتوجيات الغربية المؤيدة 

 .(4)إلسرائيؿ
وكاف التحوؿ األبرز في تدىور العالقات السوفيتية ػػػ اإلسرائيمية قد تبمور في العاـ    

العربي،  ، اثر انكشاؼ الدور اإلسرائيمي: كحارس لممصالح الغربية في الوطف1956
وتمثؿ ذلؾ بإدانة اإلتحاد السوفيتي لمعدواف الثالثي ضد مصر، والذي شاركت فيو 

                                                           

 .97، ص2005د.نوفل يموف، روسيا من الداخل ، دار الحصاد لمطباعة والنشر، دمشق،   2))
 العالقات االسرائيمية ـ الروسية : تحوالت وتناقضات، موقع البوابة  نيوز عمى الرابط:  (3)

                                                            http://www.albawabhnews.com/44465 
 .37، ص1990الموسوعة ألفمسطينية، القسم الثاني، المجمد السادس، بيروت،    (4)

http://www.albawabhnews.com/44465
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)إسرائيؿ( إلى جانب كؿ مف: بريطانيا وفرنسا، وبعد انتياء حرب السويس، بدأت 
مرحمة جديدة تمثمت: بتقديـ الدعـ واإلسناد لمعرب، وتزويد مصر باألسمحة مف 

ا قدـ االتحاد السوفيتي العوف والمساعدة لمصر في )تشيكوسموفاكيا االشتراكية(، كم
مداد بعض  نشاء السد العالي، فضاًل عف تقديـ الدعـ السياسي لمعرب، وا  تمويؿ وا 
األقطار العربية بالسالح، وتقديـ القروض والمساعدات االقتصادية، وزج خبرات 

ينية، واالعتراؼ سوفيتية في المشاري  العربية، وتأييده ودعمو التاميف لمقضية الفمسط
بالحقوؽ الثابتة والمشروعة لمشعب الفمسطيني، ومطالبتو بحؿ ومعالجة قضية 

 .(5)الالجئيف الفمسطينييف عمى وفؽ القرارات الدولية
، طالب االتحاد السوفيتي إسرائيؿ بوقؼ القتاؿ، 1967وفي حرب حزيراف في العاـ    

ضيا وقؼ إطالؽ النار قرر قط  واالنسحاب إلى حدود الراب  مف حزيراف، وبسبب رف
العالقات الدبموماسية معيا، وىددىا بإتخاذ إجراءات لفرض عقوبات عمييا باالشتراؾ 

 .(6)م  الدوؿ األخرى المحبة لمسالـ
وظمت العالقات السوفيتية ػػػػ اإلسرائيمية عمى ىذا الحاؿ بالرغـ مف تفاقـ وتواصؿ    

ي شنتيا إسرائيؿ والواليات المتحدة األمريكية الحمالت المضادة لالتحاد السوفيتي الت
والدوؿ الغربية مف أجؿ السماح لمييود السوفيتييف باليجرة إلى إسرائيؿ، حينذاؾ بدأ 
االتحاد السوفيتي يستجيب لمضغوط الغربية، وقد شيدت ىذه االستجابة تخفيؼ 

ذلؾ سببًا  إجراءاتو ضد الييود السوفيتييف الراغبيف باليجرة إلى إسرائيؿ، وكاف
الستئناؼ االتصاالت بيف الجانبيف، والبدء في فتح قنوات االتصاؿ بينيما والتي 

، وظمت العالقات (7)1987تمثمت بإعادة العالقات عمى المستوى القنصمي في العاـ 
، إذ 1991بيف الجانبيف عمى ىذا المستوى حتى تـ إعادتيا بشكؿ تاـ في العاـ 

ف موسكو وتؿ أبيب عف رف  مستوى التمثيؿ الدبموماسي أثمرت االتصاالت المكثفة بي
، وبعد حرب الخميج الثانية 1991بينيما في الثالث مف كانوف الثاني/ يناير مف العاـ 

تحقؽ لقاء بيف رئيسي وزراء البمديف، وفي األوؿ مف تشريف األوؿ/أكتوبر مف العاـ 

                                                           

 .39المصدر نفسو، ص (5)
 .171مشعان بن محمد الدعيبج، مصدر سبق ذكره، ص  (6)
   www.rtarabic.com/news-all-info/29957  موقع روسيا اليوم عمى شبكة االنترنت:   7))

http://www.rtarabic.com/news-all-info/29957
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العالقات الدبموماسية في نفسو تحقؽ االتصاؿ المباشر بيف موسكو وتؿ أبيب، وعادت 
 .(8)األياـ األخيرة لالتحاد السوفيتي، وقبيؿ عقد مؤتمر مدريد لمسالـ بأسبوع واحد

 
 اإلسرائيمية: –انييار االتحاد السوفيتي وتطبيع العالقات الروسية 

أسيمت األزمة االقتصادية الحادة والعميقة التي مر بيا االتحاد السوفيتي في    
انيياره وتفككو، وكانت ىذه األزمة نتيجة لضغوط خارجية وحرب اقتصادية شرسة 
مورست ضده، كما أسيـ سباؽ التسمح م  الغرب بقيادة الواليات المتحدة األمريكية في 

نياؾ اقتصاده.   استنزاؼ موارده وا 
وقد أبدى الرئيس السوفيتي األخير )ميخائيؿ غورباتشوؼ( تنازالت ميمة مف أجؿ   

الحصوؿ عمى مساعدات االقتصادية، وعمى الرغـ مف انتياجو سياسة جديدة إلعادة 
البناء والتي عرفت بػ )البيروسترويكا( والمكاشفة والمصارحة )الغالسنوست(، والتي 

ء االتحاد بواسطة دمج االشتراكية بالديمقراطية، كانت تيدؼ في الجوىر إلى إعادة بنا
إال أف األوضاع الداخمية وتفاعالتيا أفضت إلى ممارسات غير مسبوقة في سمبياتيا، 
قوضت أسس النظاـ والبناء القديـ، وأطاحت بالحزب الشيوعي، وأنيت احتكاره لمحياة 

 .(9)السياسية كما قوضت نظاـ اإلدارة المركزية لالقتصاد
اف لمحركة الصييونية والموبي الييودي داخؿ االتحاد السوفيتي دورًا بارزًا في وك   

تأجيج األزمة االقتصادية والسياسية، إذ عمال عمى تشجي  اليجرة الييودية، وبشكؿ لـ 
يسبؽ لو مثيؿ مف قبؿ، وتأثر الرئيس السوفيتي )غورباتشوؼ( بالمطالب الصييونية 

عمميات التخريبية الصييونية داخؿ االتحاد، ومنيا: والضغوط الغربية، وتغاضى عف ال
ضرب عالقات التعاوف الروسية ػػػػ العربية، وسعي المؤتمر الييودي الروسي لمييمنة 
عمى مواق  القرار في القيادة الروسية، لتخريب االقتصاد، ونشر الفوضى، وتيريب 

                                                           

 .443-442المصدر نفسو، ص (8)
المجمة القطرية لمعموم السياسية،  -حسين عمي الجميمي، مستقبل العالقات الروسية مع الجميوريات اإلسالمية 9))

 .25، ص2002جامعة بغداد،  -(، كمية العموم السياسية2العدد )
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مرتبط كميًا باالحتكارات األمواؿ وتخريب مظاىر الحياة برمتيا، وتحويؿ روسيا إلى بمد 
 .(10)الغربية

وبدأت خطوات واضحة في تطبي  العالقات الروسية ػػػ اإلسرائيمية باتجاه إعادة    
العالقات الدبموماسية بشكؿ تاـ، وتمثمت ىذه الخطوات بإقامة عالقات تجارية م  

ادة إسرائيؿ، وفي إطار التوجو نحو الغرب، والسيما بعد تسمـ )يمتسيف( رأس القي
الروسية الجديدة،إذ بدء تعاوف في المجاؿ العسكري فضاًل عف التعاوف االقتصادي، 
وأصبحت رءوس األمواؿ الروسية بيد كبار الييود، وباتت البنوؾ والبورصات ووسائؿ 
اإلعالـ مف الوسائؿ الضاغطة في تشكيؿ الموقؼ الروسي مف قضايا الشرؽ األوسط 

يغور جيدار( أوؿ قائـ بأعماؿ الحكومة الروسية، عمومًا، وكاف لتعييف الييودي )ا
والذي قدـ لو المعونة والمشورة الييودي )اناتولي تشوبايس( الذي تولى عممية 
)الخصخصة(، الدور الكبير والفاعؿ في السماح بتسمؿ الييود الى المناصب القيادية 

الى جانب  في السمطة التنفيذية واألجيزة المالية، كما عممت الحركة الصييونية
الواليات المتحدة األمريكية التي تبوأت قمة النظاـ العالمي عمى تخريب كؿ شيء في 
االتحاد السوفيتي السابؽ)روسيا الحقًا(، وفي مقدمة ذلؾ: المؤسسة العسكرية، التي 

، (11)كانت ُتعد السيـ القوي النافذ إلى صدر االمبريالية األمريكية والصييونية العالمية
تقدـ فقد أسيما في تخريب االقتصاد السوفيتي عف طريؽ خصخصة  وفضال عما

القطاع العاـ، وتيريب األمواؿ إلى خارج البالد، فضال عف إغراؽ الدولة بالقروض 
 التي أثقمت االقتصاد الروسي بالمديونية.

 1967ويذكر: أف القيادة السوفيتية كانت طيمة أعواـ قط  العالقات ما بيف العامي    
نما ضد السياسة 1991و  ، تشدد وباستمرار عمى إَنيا ال تقؼ ضد )إسرائيؿ( وا 

اإلسرائيمية التي كانت ترتكب المجازر الوحشية ضد الفمسطينييف وتعتدي عمى الدوؿ 

                                                           

، 2001محمد عمي سرحان، الموبي الصييوني العالمي والحمف االستعماري، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  (10)
 .163-161ص
 .205-203، ، ص2005محمد عمي حوات، اإلعالم الصييوني وأساليبو الدعائية، مكتبة مدبولي، القاىرة،  (11)
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فيتي كاف يدعـ حؽ إسرائيؿ في الوجود وعمى الرغـ العربية، وليذا فاف االتحاد السو 
 .(12)مف بعيتيا لالمبريالية األمريكية، وتمقييا الدعـ األمريكي والتعاوف الوثيؽ معيا

وقد رأت روسيا اإلتحادية وريثة االتحاد السوفيتي بعد انيياره في تطبي  عالقاتيا م    
، وقد عبر عنيا السفير إسرائيؿ مصمحة روسية رئيسة في منطقة الشرؽ األوسط

الروسي )السوفيتي سابقًا( المعيف في تؿ أبيب بعد إعادة العالقات )الكسندر بوفيف(: 
"بأنيا م  عدـ نشوب حرب في المنطقة، كي ال ترى روسيا نفسيا قبالة خيار 
)معذب("، وفي ىذا إشارة إلى أف روسيا ال يمكنيا تجاىؿ عالقاتيا التسميحية م  

، وحاجتيا لمموارد المالية المتأتية مف تصدير السالح، فضال عف الدوؿ العربية
عالقاتيا التاريخية المتطورة م  عدد مف الدوؿ العربية /أواًل، وثانيًا/ االستفادة مف 
القدرات التكنولوجية المتوفرة لدى إسرائيؿ بغية تسييؿ انتقاؿ االقتصاد الروسي إلى 

ىي: أف في إسرائيؿ أكثر مف مميوف مواطف مف نظاـ السوؽ الحرة، والمصمحة الثالثة 
"، ومازالت تركة الثقافة حسب تعبير السفيرأصؿ روسي مازالوا )يحبوننا( ىناؾ " 

الروسية أقوى لدييـ، وىكذا فإَف مصمحة روسيا في الشرؽ األوسط ىي: السالـ 
 .(13)والطاقات التكنولوجية اإلسرائيمية، والصمة م  الجالية الييودية العالمية

 
 الدوافع اإلسرائيمية لتطوير العالقات مع روسيا االتحادية:

تعَي إسرائيؿ جيدًا: بأف روسيا قوة مركزية عالمية في العالـ، وليا تأثيرىا ونفوذىا في    
الشرؽ األوسط، وفي المجنة الرباعية الدولية، فضال عف عالقاتيا الوطيدة والمتطورة م  

، وتدرؾ إسرائيؿ جيدًا: بأف قدرتيا عمى 14حمفائيا العرب والعديد مف الدوؿ اإلسالمية
السياسة الروسية تجاه البمداف العربية محدودة، إال أنيا تدرؾ أيضا بأنيا  التأثير في

تمتمؾ بعض الحوافز لمتأثير في الموقؼ الروسي مف بعض القضايا الساخنة في 
 المنطقة. 

                                                           

 .439الكسي فاسيميف، مصدر سبق ذكره، ص (12)
 .443المصدر نفسو، ص (13)
يران،  (14) الحوار المتمدن، خالد ممدوح العزي ، العالقات الروسية اإلسرائيمية الجديدة ومدى تأثيرىا عمى سورية وا 

  :  16/9/2010(، في 3126العدد )
http://www.ahewar.org/DEBAT/show.art.asp?aid=229197  

http://www.ahewar.org/DEBAT/show.art.asp?aid=229197
http://www.ahewar.org/DEBAT/show.art.asp?aid=229197
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وعممت إسرائيؿ عمى بذؿ جيود حثيثة لتطوير عالقاتيا م  روسيا االتحادية، وشيد    
لزيارات المتبادلة بيف قيادتي البمديف لغرض تطوير العقد األخير ارتفاعا في عدد ا

العالقات الثنائية، وزار روءساء الحكومات اإلسرائيمية موسكو، وبيذا الصدد نشير إلى 
إشادة وزير الخارجية اإلسرائيمي )افيغدور ليبرماف( اثناء زيارتو روسيا في حزيراف مف 

سيا، قائاًل إف اإلسرائيمييف يروف في ، بالعالقات "المتينة" بيف إسرائيؿ ورو 2009العاـ 
روسيا أحد الشركاء األساسييف في عممية التسوية بالشرؽ األوسط، وأشار كذلؾ إلى 
لى وجود آالؼ  وجود نسبة كبيرة مف الناطقيف بالروسية بيف المواطنيف اإلسرائيمييف، وا 

ية بمف فييـ المحاربيف القدامى في إسرائيؿ الذيف شاركوا في الحرب العالمية الثان
محاربوف يحمموف لقب "بطؿ االتحاد السوفيتي"، وأضاؼ: اف ىناؾ الكثير مف الروابط 
المشتركة بيف إسرائيؿ وروسيا، وقد ازدادت حيوية ىذه العالقة بعد تشكيؿ غرفة جديدة 

، مكونة مف العديد مف اإلسرائيمييف  المنحدريف مف 2009اسرائيمية في ربي  مف العاـ 
سوفيتي السابؽ، مف ضمنيـ: افيغدور ليبرماف، وسوفا لندفير وزيرة االندماج االتخاد ال

، ونقمت (15)في اسرائيؿ المولودة في مدينة ساف بطرس بيرغ، وآخروف مف أصوؿ روسية
وسائؿ إعالـ روسية عف الرئيس الروسي السابؽ )ميدفيديؼ( قولو خالؿ استقبالو وزير 

قر الرئاسة بضواحي موسكو: "ال يمكف لروسيا أف الخارجية االسرائيمي )ليبرماف( في م
تكوف غير مكترثة بما يجري في إسرائيؿ، الدولة التي يسكف فييا عدد كبير مف 
مواطنينا"، وأضاؼ: "يتعمؽ الكثير بمثؿ ىذا الالعب الجذري في الشرؽ األوسط 

سرائيمي، كإسرائيؿ"، وقاؿ :" أنو يرغب بمناقشة المسائؿ الميمة في الحوار الروسي اإل
وقضايا األمف اإلقميمي بما في ذلؾ عممية التسوية في الشرؽ األوسط، وكذلؾ األزمة 

 .(16)المالية العالمية"

وانطالقًا مف سعي موسكو نحو تحديث وتطوير قدراتيا العسكرية بما يتفؽ وتكنولوجيا    
، تضمف العصر، فقد أقدمت موسكو عمى توقي  اتفاؽ تعاوف تقني وعسكري م  إسرائيؿ

تبادؿ الخبرات والمعمومات، وتطوير التعميـ العسكري والطب والتدريب، وًعدت موافقة 
                                                           

لمطباعة والنشر،  عبد الحميد العيد الموساوي، التحالفات االستراتيجية في جنوب غرب آسيا،دار الكتب العممية( 15)
 66، ص 2013بغداد،

 .2009/ 3/6وكالة أنباء نوفوستي الروسية في يوم  (16)
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إسرائيؿ عمى إقامة منشأة عسكرية مشتركة بقيمة أربعمئة مميوف دوالر إلنتاج طائرات 
استطالع دوف طيار بتقنية إسرائيمية، قفزة نوعية لمتعاوف التقني والتكنولوجي بيف 

استقباؿ تؿ أبيب لعدد مف الفنييف الروس لمتدريب عمى التعامؿ م  ىذه الجانبيف، يعززه 
التقنية الجديدة، وامتد التعاوف إلى مجاالت البحوث والمشاري  التنموية والتجارية، 
وأبرزىا: مشاري  ترتكز عمى النانو تكنولوجي، م  تواصؿ مناقشات الخبراء في موسكو 

قطاع العموـ والتكنولوجيا في روسيا، وقد وتؿ أبيب بخصوص آفاؽ التعاوف لتطوير 
توصمت مؤخرًا إلى إنشاء صندوؽ استثماري مشترؾ في مجاؿ تكنولوجيا النانو، وذلؾ 
خالؿ زيارة وفد مؤسسة "روس نانو" إلى إسرائيؿ في العاشر مف شباط/ فبراير مف العاـ 

2011،17. 

ف نتانياىو( استطاع أف يقن  ويؤكد مراقبوف عمى أف رئيس الوزراء اإلسرائيمي) بنيامي   
، بأف 2012الرئيس الروسي )بوتيف( في أثناء زيارتو إلى إسرائيؿ في حزيراف مف العاـ 

امتالؾ إيراف لمسالح النووي يشكؿ تيديدا قاتال بالنسبة إلسرائيؿ. لكف ذلؾ لف يثني 
روسيا أو يغير موقفيا الرافض لفرض المزيد مف العقوبات عمى طيراف عف طريؽ 

جمس األمف الدولي، إاَل أَف إسرائيؿ طالبت الرئيس الروسي بضرورة التزاـ موسكو م
بالعقوبات التي فرضيا مجمس األمف عمى إيراف، وعمى ضرورة: عدـ قياـ روسيا بتزويد 
يراف بأنواع مف األسمحة الحديثة التي مف شأنيا اإلخالؿ بميزاف القوى العسكري  سورية وا 

 . 18التفوؽ العسكري اإلسرائيميفي المنطقة، واإلخالؿ ب
ومف الجدير بالذكر ىنا: بأنو سبؽ لتؿ أبيب وأف استطاعت أف تقن  موسكو بإيقاؼ 

" المضادة لمطائرات، وىا ىي اليوـ تأمؿ  300تزويد طيراف بمنظومات صواريخ" أس 
في إقناع روسيا بالموافقة عمى تمرير قرار في مجمس األمف يفرض عقوبات قاسية جدا 

غاـ إيراف عمى إعادة النظر في خططيا اليادفة، ليس إلى إنتاج قنبمة نووية فقط ، إلر 

                                                           

العربية؟!، "أنباء -اإلسرائيمي عمى حساب العالقات الروسية  -أشرف صباغ،. ىل يكون التعاون الروسي (17)
 http://anbamoscow.com/russia/20110308/369227711.htmlموسكو: 

 .2الروسي بوتين الى إسرائيل. المركز العربي لؤلبحاث ودراسة السياسات، مصدر سبق ذكره،ص زيارة الرئيس (18)
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، وترى بعض النخب االسرائيمية انو بإمكاف روسيا 19بؿ حتى إلى تخصيب اليورانيـو
اف تمعب دورًا في دف  القيادة اإليرانية لمموافقة عمى صيغة تسوية بشأف برنامجيا 

كانتيا الدولية كقوة عالمية تسعى إلستقرار السمـ النووي، وبما يساىـ في تعزيز م
 العالمي.

وىنالؾ عدد مف المحمميف يروف: إَف التطور االستراتيجي في العالقات اإلسرائيمية    
الروسية قد ينعكس سمبًا عمى العالـ العربي، والسيما اف روسيا تعد مف القوى الدولية 

ف التوجيات العربية فيما يتعمؽ بممؼ الصراع القميمة التي تتبنى توجيات قريبة نوعا ما م
العربي ػػػػ اإلسرائيمي، ويطالب ىؤالء المحمموف الدوؿ العربية بالتحرؾ الجاد باتجاه القوى 
الدولية الصاعدة، مثؿ: روسيا والصيف، مف أجؿ موازنة التحركات اإلسرائيمية تجاه تمؾ 

ف سياسات وتوجيات داعمة جزئيًا أو القوى كي ال تخسر حمفائيا التقميدييف الذيف يتبنو 
، وفي مقدمتيا قضية الشعب العربي الفمسطيني الذي يعاني جور 20كميًا لمقضايا العربية

 االحتالؿ اإلسرائيمي، ومف منعو مف التمت  بحقو بقياـ دولتو المستقمة عمى كؿ أرضو.
 
 
 

  

                                                           

                              روسيا تعود بقوة إلى منطقة الشرق األوسط، موقع روسيا اليوم عمى شبكة اإلنترنيت: (19)
http://arabic.rt.com/news_all_news/analytics/68950/ 

الروسية، مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية في  -الدالالت اإلستراتيجية لتطور العالقات اإلسرائيمية(20)
.عمى الرابط: 2009أيمول  3

http://www.ecssr.ac.ae/ECSSR/print/ft.jsp?lang=ar&ftId=/FeatureTopic/ECSSR/Feat
ureTopic_1166.xml 

http://arabic.rt.com/news_all_news/analytics/68950/
http://arabic.rt.com/news_all_news/analytics/68950/
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 المبحج الثاهي: العالقات الروسية ـــ السورية

 
، عندما اعترؼ االتحاد 1944ترج  خمفيات العالقات الروسية ػػػ السورية إلى العاـ   

السوفيتي السابؽ باستقالؿ سوريا، وأقاـ عالقات دبموماسية معيا في العاـ ذاتو، 
وتعززت ىذه العالقات وارتقت بشكؿ كبير بعد وصوؿ الرئيس السوري الراحؿ )حافظ 

، وبعد طرد الخبراء السوفيتييف مف مصر في 1970 األسد( الى سدة الحكـ في العاـ
، واضطرار قيادة الكرمميف لمبحث عف بدائؿ أخرى في الشرؽ األوسط 1971العاـ 

 .(21)آنذاؾ، وكانت سوريا والعراؽ أفضؿ تمؾ البدائؿ
 -روسيا االتحادية حالياً -وقد جمعت كؿ مف: سوريا و)االتحاد السوفيتي( السابؽ،    

ى قاعدة تقاط  المصالح /أواًل، والتقارب العقائدي/ ثانيًا، األمر الذي روابط وثيقة عم
مكَّف الطرفاف في أوقات كثيرة مف إستثمار الكثير مف المسائؿ التكتيكية واالستراتيجية، 
وعمى الرغـ مف تغّير العقائد واألنظمة بعد انييار الكتمة االشتراكية واالتحاد السوفيتي، 

دمشؽ وموسكو عمى مستوى مقبوؿ عمى الرغـ مف دخوؿ  فقد ظمت العالقات بيف
العديد مف المؤثرات الخارجية فييا لمنيؿ منيا أو جعميا تنحرؼ  باتجاىات ال يريدىا 
الطرفاف، فالدولتاف بحاجة لعالقة تكاممية تحفظ تبادؿ المصالح والتنسيؽ في القضايا 

عى الطرفاف إلى نسج عالقة غير اإلقميمية القابمة لمصرؼ في المواق  الدولية، وليذا س
قابمة لالنفكاؾ حتى ولو تضاربت المصالح عمى أساس: أف ما يجمعيما أكثر مف 
يفرقيما، السيما بعد محاولة واشنطف الدائمة في عزؿ كؿ مف: روسيا وسوريا عف 

 .(22)المسرحيف: اإلقميمي والدولي كأطراؼ فاعمة فييما

                                                           

 العدد سياسية، دراسات مجمة واألىداف، الدوافع..السورية األزمة من الروسي الموقف حسن، زكي شذى (21)
 .73 ص ،2013 بغداد، الحكمة، بيت (،24)

 عمى  حسين خميل الدكتور موقع واحد، كتاب في القراءة وضرورات الروسية السورية العالقات حسين، خميل (22)
 http://drkhalilhussein.blogspot.com/2008/02/blog-post_5545.html  الرابط:



 

72 

 محلة تكريت للعلون السياسية

 محلة علمية دورية محكمة 

 2العدد/ 2السهة/ 2المحلد/

 1436 حمادي االخر – 2015 آذار

ISSN:  2073 _ 1140 
 

 ميماف، أمراف منيا ,سوريا، في طريؽ وجودىاعف  عدة أمور إلى روسيا وتتطم    
 مف الرحيؿ وتجنب )طرطوس(، في العسكرية البحرية قاعدتيا عمى المحافظة :وىما

 بسقوط النظاـ. المنطقة
وعمى الرغـ مف اف روسيا تقيـ عالقاتيا اآلف م  سوريا مف منطمؽ مبدأ )المصالح    

ف سموكيا والبراغماتية(، وليس عمى )المبادئ واآليديولوج يا(، كما كاف في السابؽ، وا 
نحو دمشؽ في األزمة الراىنة يأتي إتساقًا م  تاريخ العالقات بيف البمديف الحافؿ 

، 1973، 1967، 1956بالتعاوف وتقديـ العوف واإلسناد وطوؽ النجاة في األعواـ: )
 (، ففي المبادرة التي طرحتيا قبالة المجتم  الدولي لتفكيؾ ووض 1983، 1982

األسمحة الكيمياوية السورية تحت الرقابة الدولية، نجحت  روسيا في إنقاذ األسد ونظامو 
مف ضربة عسكرية أمريكية غربية موجعة قد تطيح بو مف السمطة أو تضعفو في 

 .(23)مواجية المعارضة المسمحة
إذ قابمت روسيا رغبة الرئيس األمريكي أوباما المترددة والمدعومة مف فرنسا بشف    

عممية عسكرية عمى سوريا بمزيد مف الحنكة واالىتماـ، إذ عثرت عمى المخرج 
لواشنطف بواسطة طرحيا صفقة تخمي النظاـ السوري عف مخزونو مف األسمحة 

نضماـ سوريا الكيمياوية، مقابؿ االحجاـ عف توجيو ضربة عسك رية لمنظاـ السوري، وا 
لمنظمة حظر انتشار األسمحة الكيمياوية، والتي توكمت بميمة نزع السالح الكيمياوي 
مف سوريا، تنفيذا  لقرار مجمس األمف الذي صدر باالجماع، وقد كاف لمدور الروسي 

د في الشرؽ في إقناع جمي  األطراؼ بقبوؿ ذلؾ نجاحًا باىرًا ليا في انقاذ حميفيا الوحي
 . (24)األوسط وآخر موطئ قدـ ليا عمى ساحؿ البحر المتوسط

 والبحث موقفيا، مراجعة إلى بروسيا ستدف  سوريا في األرض عمى المتغيرات اف   
 الممكنة، السيما عندما تكوف المتغيرات خسائر بالمصالح أقؿ ليا مخرج يضمف عف

                                                           

 تشرين (،11) لعدد المجمة، مجمة األوسط،؟، الشرق في السوفيتي تاريخيا روسيا تسترجع ىل دياب، احمد (23)
  M/ARABHTTP//WWW.MAJALLA.CO-الرابط: عمى ،2013 أكتوبر األول/

 القاىرة، األىرام، مؤسسة ، (194) العدد الدولية، السياسة مجمة أين؟ األوسط..الى الشرق الدسوقي، ابوبكر (24)
 .8 ص2012 اكتوبر
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 روسيا تبحث أف يقتضي المنطؽ لذا فإف النظاـ، لمصمحة ليست سوريا في الداخمية
 دف  المستقبؿ، فضاًل عما تقدـ فإف ىنالؾ مف يحاوؿ  استشراؼ عبر مصالحيا عف

 وأمنيا،ً   عسكريا السوري النظاـ دعـ عف بالكؼ سياسي موقؼ اتخاذ إلى روسيا
 مف الروسي الموقؼ اف: الحقيقة لكف األمف، مجمس في الفيتو( (سالح والتخمي عف

 اإلستراتيجية بالمصالح يتعمؽ ما بقدر ورحيمو، النظاـ بمصير ال يتعمؽ السورية األزمة
 مصالحيا لروسيا يضمف فمف التداعيات، الدفينة مف والمخاوؼ الروسية،

 سبيؿ المثاؿ )طرطوس( عمى قاعدتيا البحرية في اإلستراتيجية، ومنيا: ) بقاء
الُبعد  تطور احتماالت روسيا ستواجو وكيؼ إنيار؟ أو النظاـ رحؿ ، إذا)بسوريا

 صعد ما إذا الروسي الداخؿ عمى وتداعياتو الجغرافي، محيطيا في اإلسالمي
 ؟ إف كبرى إقميمية قوة تركيا إخواف م  وشكموا سوريا في إلى الحكـ اإلسالميوف

مثؿ  استراتيجي، وشريؾ قديـ حميؼ عف البساطة ىذه بمثؿ التخمي يمكنيا ال موسكو
 تعويض دوف بذلؾ إلزامو أو بالتنحي إقناعو في ليا مصمحة وال األسد، الرئيس

 قبؿ السوري النظاـ ضد دولي مشروع أي تدعـ لف وىي خسارتيا اإلستراتيجية،
 وتريد واإلستراتيجية، االقتصادية مصالحيا بحماية الضمانات الكافية عمى الحصوؿ

أو  تقاطعيا لف أنيا غيرىا. قبؿ السورية المعارضة مف  التعيدات انتزاع ذلؾ كؿ قبؿ
 . (25)تستعدييا

 
  

                                                           

-2007 والدولية االقميمية المتغيرات ضوء في الروسية -التركية العالقات تطورات القدرة، يوسف خميل محمود .25
 .98-97 ص ،2013 غزة، -األزىر جامعة اإلنسانية، لعموموا اآلداب كمية منشورة، غير ماجستير رسالة ،2012
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 المبحج الثالج

 ة الحديدة في مهطقة الشرق األوسطاإلستراتيحية الروسي

    
عممت روسيا عمى لعب دور ايجابي في المنطقة العربية لتعزيز دورىا الدولي في    

حفظ األمف واالستقرار والسالـ العالمي، وانطالقا مف مصالحيا القومية، وبسبب 
استمرار التنافس عمى المنطقة الغنية بالثروات النفطية، فضال عف قربيا الجغرافي مف 

تعميمات رئاسية لتفعيؿ دور روسيا في المنطقة  حدود روسيا الجنوبية، فقد صدرت
العربية بواسطة اإلسياـ في تحريؾ عممية السالـ، والتوسط لتجنب حاالت التوتر وعدـ 
االستقرار في المنطقة، ونشير ىنا إلى ما أكد عميو القائـ باألعماؿ الروسي بعماف في 

ة عمى أف تسيـ ايجابيًا ، بقولو: إف روسيا مصمم1999كانوف الثاني/يناير مف العاـ 
في حؿ المشكالت الدولية الراىنة، مشيرًا إلى اف روسيا تربطيا بمنطقة الشرؽ األوسط 
عالقات تقميدية طيبة، واف بالده تعمؿ اليوـ كؿ ما في وسعيا إلنجاح دبموماسيتيا في 

 .(26)المنطقة العربية
مكانة الريادة الدولية  وتمثمت الرؤية الروسية الجديدة، في السعي لممحافظة عمى   

واعتمدت استراتيجية جديدة تجاه المنطقة العربية تضمنت ، لروسيا عمى الساحة الدولية
 ثالثة مبادئ رئيسة ىي: 

 ػػػػ ضماف المصالح الروسية في منطقة الشرؽ األوسط عمومًا.       
ػػػػػ من  امتداد الصراعات اإلقميمية مف ىذه المنطقة إلى المناطؽ الجنوبية        

 لمجموعة الدوؿ المستقمة.
ػػػػػ العمؿ عمى االستفادة مف القدرات االقتصادية، وذلؾ لوجود روابط اقتصادية        

 م  دوؿ المنطقة، والتي تعد ضرورة حيوية إلنعاش االقتصاد الروسي. 
ـو اإلستراتيجية الروسية الجديدة والتي اعتمدتيا السياسة الروسية الخارجية في وتق     

عيدي الرئيسيف: )فالديمير بوتيف، وديمتري مدفيديؼ( عمى االنفتاح تجاه كؿ دوؿ 

                                                           

لمــى مضــر اإلمــارة، المتغيــرات الداخميــة والخارجيــة فــي روســيا االتحاديــة وتأثيرىــا عمــى سياســتيا تجــاه منطقــة  (26)
، 2005، أبـو ببـي، 1(، مركـز اإلمـارات لمدراسـات والبحـوث اإلسـتراتيجية، ط2003_1990الخميج العربي في الفتـرة)

 . 111ص 
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العالـ بما فييا إسرائيؿ، واالنتقاؿ مف مرحمة سابقة إكتنفيا العداء اإليديولوجي  إلى 
 .(27)اح والتبادؿ التجاري والتعاوف االقتصاديمرحمة جديدة يسودىا االنفت

وقد عمؿ الرئيس )بوتيف( إلى استعادة أمجاد روسيا القديمة، وفرض وجودىا عمى    
الساحة الدولية، انطالقا مف التحوالت القائمة والمؤدية إلى نشوء عالـ متعدد األقطاب 

انة التي تستحقيا مف واف تكوف روسيا جزًء عضويًا ميمًا مف العالـ، واف تحتؿ المك
الناحية االقتصادية، أما في مجاؿ األمف فقد عممت روسيا ما في وسعيا لخفض 
المستوى الحالي مف المخاطر العسكرية واإلرىابية وبما يتوافؽ م  قدرتيا وتاريخيا 
ودورىا، فضال عف وجود رغبة روسية في إقامة عالقات قوية م  جمي  دوؿ الدوؿ، 

 . (28)ـ صغيرةسواء كانت كبيرة أ
وسعت موسكو الى االنطالؽ في ىذه السياسة مف القضايا ذات االىتماـ المشترؾ،    

مثؿ: مكافحة اإلرىاب، والصراع العربي ػػػػ اإلسرائيمي، واالىتماـ بالتحوالت التي 
شيدتيا بعض دوؿ المنطقة العربية بعد موجات ما أطمؽ عميو بػػ ) الربي  العربي(، 

وري في مقدمة االىتمامات الروسية ضمف قضايا الشرؽ األوسط، وكاف الممؼ الس
ومتمسكة بمبدأ رئيس، ىو أولوية القانوف الدولي، ومعارضة القرارات التي تتسـ 

 . (29)باإلزدواجية، السيما في القرارات الخاصة بسوريا أو غيرىا
دتيا بعد وترى روسيا والتي تسعى إلى استعادة شيء مف مكانتيا الدولية التي فق   

لف  –استعادة المكانة  –انييار االتحاد السوفيتي، كما يؤمف قادتيا بأف ىذا اليدؼ 
يتحقؽ إال  عف طريؽ تحوؿ النظاـ الدولي نحو تعدد األقطاب، والمؤكد اننا سنرى 
مزيدًا مف التأكيد عمى ىذه القناعة والتصرؼ تبعًا ليا خالؿ األعواـ القادمة بعد أف 

الكرمميف مرة أخرى، وىو مف أجج ىذا الشعور بعدـ عدالة وتوزاف  عاد )بوتيف( إلى

                                                           

لمى مضر األمارة ، اإلستراتيجية الروسية بعد الحرب  الباردة وانعكاساتيا عمى المنطقة العربية،مركز دراسات  (27)
 .364-362، ص  2009الوحدة العربية، بيروت، 

( ، 181محمد سعد ابو عامود، روسيا..حضور جديد في الشرق األوسط، مجمة السياسة الدولية، العدد ) (28)
 . 209، ص 2010مؤسسة األىرام، القاىرة، تموز/يوليو 

بين التوتر والتوازن: حسابات وفضايا العالقات الروسية ــ األمريكية، مجمة السياسة الدولية، .  راندا موسى( 29)
 .115، مصدر سبق ذكره، ص (194العدد )
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النظاـ الدولي الراىف منذ ىجومو الحاد عمى التصرفات األحادية لواشنطف في مؤتمر 
 .2007،30ميونخ لؤلمف في العاـ 

ولذلؾ سعت روسيا االتحادية إلى إعادة ىيبتيا الدولية، والحفاظ عمى أمنيا    
يحيط بيا، وىذا األمر دفعيا إلى تعزيز وضعيا العسكري في  وسيادتيا مف أي خطر

المناطؽ الحدودية والقريبة منيا، العتبارات الموق  والمصالح المشتركة، ومف ىنا جاء 
تصريح وزير الخارجية الروسي )سيرغي الفروؼ(: إف موسكو ستدرس بي  أسمحة 

، (31)تراتيجي في المنطقةجديدة إلى سوريا ذات طبيعة دفاعية ال تخؿ بالتوازف االس
ويؤكد وزير الخارجية الروسي )الفروؼ(:" اف مبيعات بالده مف األسمحة لسوريا 
تيدؼ الى تعزيز االستقرار والحفاظ عمى األمف في المناطؽ القريبة مف الحدود 

 .(32)الروسية"
وداللة أخرى عمى ذلؾ قياـ بحريتيا بمناورات في البحر المتوسط ضمف تحركات    

االستراتيجية الروسية الجديدة، فضاًل عف تعزيز موطئ قدميا عمى سواحؿ البحر 
المتوسط، بواسطة قياميا بصيانة قاعدتيا البحرية في ميناء طرطوس السوري إلعادة 

 روسية، تأىيمو مف أجؿ استقباؿ القط  البحرية ال
فضاًل عما تقدـ فقد بادرت روسيا بإعادة جدولة ديونيا المترتبة لعدد مف الدوؿ    

العربية، ومنيا قياميا في نادي باريس بشطب الجزء األكبر مف ديونيا المستحقة عمى 
كؿ مف: العراؽ وسورية وليبيا، كما عممت عمى دعـ جيود العراؽ ومساعدتو لمخروج 

نياء العقوبات المفروضة عميو، وأعمنت مف الفصؿ الساب  مف م يثاؽ األمـ المتحدة وا 
أكثر مف مرة استعدادىا لممساىمة في اعتمار وتحديث منشآت البنى التحتية لالقتصاد 
العراقي، السيما في مجاالت الطاقة والنفط والغاز، كما موجود ىنالؾ مؤشرات حقيقية 

 العراقي بالسالح الروسي. لتوجيات عراقية جديدة لعقد صفقات لتسميح الجيش
 

                                                           

 23صالح بن محمد الخثالن. السعودية وروسيا في مواجية األزمة السورية، مجمة المجمة السعودية ، يوم  (30)
 http://www.majalla.com/arb/2012/04/article55234595، عمى الرابط: 2013نيسان/ ابريل

لمى مضر األمارة،اإلستراتيجية الروسية بعد الحرب  الباردة وانعكاساتيا عمى المنطقة العربية مصدر سبق  (31)
 .384ذكره، ص 

 ، عمى الرابط: 13/2/2012المصالح الروسية في سوريا، موقع الجزيرة نت ليوم  (32)
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الماضية، استطاعت روسيا إعادة بناء عالقاتيا م  ’ وعمى مدى األعواـ العشر   
عدد مف الدوؿ العربية، وترتيب أوضاعيا في المنطقة بجيد كبير، وبواسطة الزيارات 
المتتالية والمكثفة التي قامت بيا القيادة الروسية، واعادت بواسطتيا تعزيز عالقاتيا 
م  حمفائيا التقميدييف، وفي مقدمتيـ: سوريا وليبيا والجزائر، والحقًا العراؽ، وشركاء 
جدد، مثؿ: دوؿ الخميج العربي واألردف، وأصبح لروسيا مصالح حقيقية تسعى لمحفاظ 
عمييا وتنميتيا، حتى م  تغيير األنظمة الحاكمة في بعض الدوؿ العربية عقب 

،  ويستند عـز روسيا الى دف  عالقاتيا قدما 2011الثورات التي شيدتيا في العاـ 
بالعالـ العربي إلى رؤيتيا لو بعده جارًا ميمًا ترتبط معو بعالقات صداقة تقميدية 
واحتراـ متبادؿ، ووجود خمفية تاريخية راسخة مف التواصؿ الحضاري، والتعاوف 

وؿ العربية وترتبط المصالح الروسية م  الد .االستراتيجي عمى مدى عقود طويمة
بثالثة قطاعات رئيسة ىي: الطاقة ) النفط والغاز(، والتعاوف التقني في المجاالت 

، حيث تعد المنطقة العربية سوقًا  (33)الصناعية والتنموية، والتسميح والتعاوف العسكري
ميمة ذات قوة استيعابية كبيرة لمختمؼ الصادرات الروسية مف السم  اإلستراتيجية 

: اآلالت والمعدات واألجيزة المختمفة والشاحنات والحبوب، فقد بمغ والمعمرة، مثؿ
( مميار دوالر، 5,5، نحو )2006التبادؿ التجاري بيف روسيا والدوؿ العربية في العاـ 

وتركز روسيا في عالقاتيا العربية عمى الجانب االقتصادي والتنموي إدراكا منيا أف 
مكانتيا عمى الساحة الدولية، فضاًل عف تدعيـ االقتصاد القوى سيعيد إلى روسيا 

 .(34)القدرات العسكرية
وتمتاز العالقات التجارية واالقتصادية الروسية ػػػ السورية بتطورىا واتساعيا الى  

قطاعات مختمفة، وفي مقدمتيا: عقود التسميح، واستثمارات الشركات الروسية في 
مجاالت البنية التحتية والطاقة والسياحة السورية، ونمت العالقات االقتصادية 

الفتًا في األعواـ األخيرة، فقد بمغ حجـ التبادؿ  والتجارية بيف سورية وروسيا نمواً 
                                                           

طقة بعد الثورات العربية. مجمة نورىان الشيخ، مصالح ثابتة ومعطيات جديدة: السياسة الروسية تجاه المن (33)
 السياسة الدولية، االىرام الرقمي عمى الرابط:

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=691739&eid=1538 
 الروسية ما بعد الربيع العربى، موقع رؤية تركية عمى الرابط: –راندا موسى، العالقات العربية ( 34)

http://rouyaturkiyyah.com/%D8%A7% 
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( مميار دوالر، فضاًل استثمارات وصمت 3,1، نحو )2009التجاري بينيما في العاـ 
الى حوالي عشريف مميار دوالر في مجاالت تخدـ المصالح الروسية في سوريا في 

التجاري بيف  مقدمتيا: التنقيب عف النفط والغاز وانتاجيما، كما شكؿ حجـ التبادؿ
%( مف حجـ تبادؿ روسيا التجاري م  كؿ البمداف 20روسيا وسورية نحو )

 .(35)العربية
  

                                                           

 . العالقات السورية ــ الروسية... تنسيق دائم وتعاون مستمر، صحيفة النور السورية عمى الرابط: 35
nour.com% B1#.U4HLj3J_t5-www.an  

http://www.an/
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 المبحج الرابع 

 اإلسرائيلية بشأن األزمة السوريةالتوافقات والتقاطعات الروسية ـــ 
أسػػفر النػػزاع السػػوري الػػذي مضػػى عميػػو أكثػػر مػػف ثالثػػة أعػػواـ، عػػف مقتػػؿ أكثػػر مػػف     

( ألؼ شخص، وجمب الدمار إلػى الػبالد، فضػاًل عػف زعزعػة االسػتقرار فػي منطقػة 191)
الشرؽ األوسط، بحسب ما اعمنتػو االمػـ المتحػدة التػي نػددت بعجػز المجتمػ  الػدولي عػف 

ثقػت المفوضػية العميػا لحقػوؽ االنسػاف مقتػؿ نحػو            ، وو  (36)وض  حد ليػذه الحػرب المػدمرة
، ونيايػػػة 2011( شخصػػػا فػػػي سػػػوريا بػػػيف منتصػػػؼ اذار/ مػػػارس مػػػف العػػػاـ 191369)

، فينالؾ مف يرى بأف ثمة ضرورة لمقيػاـ بعمػؿ عسػكري “ 2014نيساف/ ابريؿ مف العاـ 
لػؾ حتػى اآلف، دولي مشترؾ، لكػف الجمػود  وعػدـ االتفػاؽ فػي مجمػس األمػف حػاؿ دوف ذ

إذ اّتخػػذت روسػػيا موقفػػًا واضػػحًا بشػػأف سػػورية رافضػػة السػػتخداـ القػػوة ضػػدىا، ولػػـ تتػػواف 
عف خوض غمار خالؼ حاد لمغاية م  الواليات المتحدة وأوروبا، ويرى محمموف غربيوف 

 : (37)بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ الروسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ينطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف معطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
يا الخاص لمنظاـ العالمي، والػذي يػدعو ػػػػػ يخض  موقؼ روسيا بشأف سورية إلى مفيوم 

إلػػى ضػػبط اسػػتخداـ القػػوة مػػف جانػػب مجمػػس األمػػف، ورفػػض تغييػػر األنظمػػة بػػالقوة مػػف 
 الخارج.

ػػػػ ترى موسكو: اف الربي  العربي ثورة إسالمية مف المرّجح أف يييمف عمييا المتطرفػوف،  
ر، وتتخػوؼ روسػػيا  وىػي تخشػى مػف أف يصػبح الصػراع السػوري أكثػر تطّرفػًا وينتشػر أكثػ

مػػػف التطػػػرؼ اإلسػػػالمي الػػػذي قػػػد يحػػػرؾ الجماعػػػات اإلسػػػالمية فػػػي القوقػػػاز، ممػػػا حػػػدا 
بالسػػفير الروسػػػي لػػدى الحمػػػؼ األطمسػػػي)الناتو(  إلػػى القػػػوؿ: " إف الربيػػ  العربػػػي سػػػيقود 

 .(38)األصولييف إلى حكـ بمداف المنطقة"
                                                           

 ،2014 العام من نيسان منتصف لغاية سوريا في الضحايا عدد وصل السورية الثورة بيانات قاعدة حسب  )36)
 قوات  ضحايا يقدر من وىناك ،http://syrianshuhada.com اآلتي: الموقع ينبر لممزيد ألف، (103) نحو

  .2014 آب22 ليوم الخبارية والمواقع األنباء وكاالت أيضا ينبر ، شخص ألف 56 من بأكثر  النبامي الجيش

HTTP://WWW.CARNEGIE-  الرابط: عمى األوسط لمشرق كارنيغي مركز موسكو، حسابات (37)
MEC.ORG/2013/04/15 

 ،الدار2بوتين،ط فالديمير حتى األكبر بطرس من أفريقيا وشمال األوسط الشرق في روسيا دور زيدان، ناصر  (38)
 . 282 ،ص2013 بيروت، ناشرون، لمعموم العربية

http://syrianshuhada.com/


 

80 

 محلة تكريت للعلون السياسية

 محلة علمية دورية محكمة 

 2العدد/ 2السهة/ 2المحلد/

 1436 حمادي االخر – 2015 آذار

ISSN:  2073 _ 1140 
 

وتتجو روسيا لمنظاـ العالمي كالعب فعاؿ ومؤثر فيو، كما تعتمد السياسة الروسية     
عمى االنفتاح والشفافية، واحتراـ السيادة الوطنية لمدوؿ، وعدـ التدخؿ في الشئوف 
الداخمية لمدوؿ األخرى، وتاكيدًا ليذه المبادئ فقد أكدت المستشارة )سفيتالناسوبوؼ( 

يا االتحادية بالقاىرة  في حمقًة نقاشيًة بعنواف: "عودة موسكو.. المستشارة بسفارة روس
التحوالت الخارجية الروسية تجاه إقميـ الشرؽ األوسط" نظميا المركز اإلقميمي لمدراسات 

، عمى : " أف روسيا تسعى 2014آذار/ مارس مف العاـ  26اإلستراتيجية بالقاىرة، يوـ 
ي  الجيود الجماعية مف أجؿ حؿ القضية إلى تحقيؽ السالـ، كما تسعى إلى تجم

الفمسطينية ػػػ اإلسرائيمية عف طريؽ الحوار بيف أطراؼ النزاع، ومف أجؿ تحقيؽ السالـ 
وتحجيـ اإلرىاب، رفضت روسيا أي تدخؿ عسكري في سوريا، فالتخمص مف النظاـ 

ة"، السوري لف يتـ إال عف طريؽ االنتخابات التي تضمف بقاء وحدة الدولة السوري
وشددت عمى إف روسيا تتطم  إلى دوٍر نشط في منطقة الشرؽ األوسط، فسياسة روسيا 

 .(39)في األساس تعتمد عمى الشراكة، وليس الييمنة
عالقة بالصراع الدولي بيف  اف االنحياز الروسي لسوريا، ال يعود لسبب إستراتيجي لو  

األوروبي مف جية أخرى، المعسكريف: الروسي ػػػ  الصيني مف جية، واألميركي ػػػ 
عمى شواطئ البحر المتوسط، وىذا  والحفاظ عمى مواق  روسيا في موانئ المياه الدافئة

الدولية، ولكنو ليس العامؿ  سبب جوىري يكمف في دواف  سياسات روسيا وأولوياتيا
الحاسـ الذي يدف  روسيا كي تض  رىانيا لمحفاظ عمى نظاـ حزب البعث الحاكـ في 

ورفض تقويضو ومن  سقوطو فقط، بؿ اف ىنالؾ ثمة k يسو )بشار األسد(سوريا ورئ
أخرى ال تقؿ أىمية بؿ تزيد عف ىذا العامؿ تدف  روسيا بإتجاه مواجية  قوية عوامؿ
فشالو، ويقؼ في طميعة ىذه الدعـ  األميركي ػػ األوروبي لممعارضة السورية المسمحة وا 

   : اآلتي(40)العوامؿ
المقاتمة في سوريا إمتدادًا  أمف روسيا في الشيشاف، إذ تشكؿ األدواتالحفاظ عمى  : أوالً 

المعارضة الشيشانية التي تقاتؿ في روسيا، ومف ثـ  عقائديًا وتنظيميًا وحزبيًا، ألدوات

                                                           

 إقميم تجاه الروسية الخارجية التحوالت موسكو.. القاىرة،عودة اإلستراتيجية، لمدراسات اإلقميمي المركز   (39)
 ST.ORG.HTMHTTP://WWW.RCSSMIDEAالرابط: عمى األوسط، الشرق

 ذكره. سبق مصدر األوسط، لمشرق كارنيغي مركز موسكو، حسابات (40)
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المسمحة السورية يشكؿ دافعا لتحرؾ المعارضة  اإلسالمية فإف إنتصار المعارضة
 الشيشانية ضد روسيا. المسمحة

كننػػا القػػوؿ بػػأف ىػػدؼ اضػػعاؼ الحركػػات االسػػالمية المتشػػددة فػػي العػػالـ، يعػػد وىنػػا يم  
ىػػدفًا مشػػتركًا لكػػؿ مػػف: روسػػيا واسػػرائيؿ، كونيػػا تشػػكؿ تيديػػدًا مباشػػرًا لؤلمػػف القػػومي لكػػؿ 
سػػػرائيؿ، وبالتػػػالي فانيمػػػا معنيتػػػاف بمحاصػػػرة ومقاومػػػة ىػػػذه الحركػػػات ومنػػػ   مػػف روسػػػيا وا 

 الميف العربي واإلسالمي.وصوليما الى دوائر القرار في الع
بديمػػة  الدوحػػة نحػػو أوروبػػا يشػػكؿ أداة : ثمػػة مشػػروع قطػػري لمػػد أنبػػوب غػػاز مػػفثانيــًا 

حتياجػات  ألنبوب الغاز الروسي الممتد نحو أوروبا، ووسػيمة تعتمػد عميػو أوروبػا لمتدفئػة وا 
ًا، الصػناعة األوربيػة، وليػذا سػيكوف أنبػوب الغػاز القطػري أنبوبػًا منافسػ واسػ  مػف قطػاع
قتصػاديًا لؤلنبػوب الروسػي، وسػيترؾ أثػره السياسػي فػي إضػعاؼ النفػوذ الروسػي ماليػاً   وا 

الروسػي  عمى أوروبا، ومف ىنا يمكف تمخيص حصػيمة العػامميف ػػػػ عػاممي األمػف الػداخمي
أثارىمػػا فػػي  فػػي الشيشػػاف، وأنبػػوب الغازػػػػػ بأنيمػػا العنػػوانيف األساسػػييف المػػذيف سػػتنعكس

  إضػػػػػػػعاؼ النفػػػػػػػوذ الروسػػػػػػػي وتقميصػػػػػػػو دوليػػػػػػػًا،  :العامػػػػػػػؿ الثالػػػػػػػث، وىػػػػػػػو
وثّمػػػة أمػػػور كثيػػػرة تتوقّػػػؼ عمػػػى مواقػػػؼ وسياسػػػات الحكومػػػة الروسػػػية تجػػػاه التطػػػورات    

األخيػػرة فػػي سػػورية. فبعػػد عقػػديف مػػف زواؿ االتحػػاد السػػوفيتي مػػا تػػزاؿ روسػػيا العبػػًا دوليػػًا 
نظػػػورًا كونيػػػًا متميػػػزًا رئيسػػػًا بصػػػفتيا عضػػػوًا دائمػػػًا فػػػي مجمػػػس األمػػػف، إذ تتبّنػػػى موسػػػكو م

يختمػػػؼ عمػػػى نحػػػو متزايػػػد عػػػف نظيػػػره الغربػػػي، وىػػػي ال تتػػػوانى عػػػف طػػػرح حمػػػوؿ بديمػػػة 
لمجموعػػة مػػف القضػػايا الدوليػػة. وىػػذا ميػػـ بشػػكؿ خػػاص، ألنيػػا تممػػؾ القػػدرة عمػػى عرقمػػة 
سياسػات الواليػات المتحػػدة األمريكيػة فػي مجمػػس األمػف، وتجعميػا غيػػر قانونيػة مػف حيػػث 

ي إذا ما أرادت واشنطف المضّي ُقُدمًا مف دوف الحصوؿ عمى موافقة مجمس القانوف الدول
األمف. لكف بالنظر إلى ثقؿ موسكو الػدولي يمكػف لمتعػاوف بػيف الواليػات المتحػدة وروسػيا 

 .(41)بشأف سورية أف يمّيد الطريؽ باتجاه وض  حّد لمصراع
أما بالنسبة لمموقؼ اإلسرائيمي مف األزمة السورية فإف إلسرائيؿ نظرة تعد أكثر      

تعقيدًا، فعندما كاف االتحاد السوفيتي حميفًا لسورية، كاف نظاـ األسد يمثؿ خطرًا كبيرًا 

                                                           

 ذكره. سبق مصدر األوسط، لمشرق كارنيغي مركز موسكو، حسابات ( 41)
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عمى إسرائيؿ، وبسقوط االتحاد السوفيتي فقدت سوريا نصيرًا كما إنيا لـ تعد تشكؿ 
 لؾ الحيف ترى إسرائيؿ في أف تحركات النظاـ السوري ونيات مكشوفة    تيديدًا، ومنذ ذ

وأنيا يمكنيا التكيؼ معيا في مقابؿ الحد مف بعض أنواع األنشطة العسكرية في لبناف 
والتي لـ تكف إسرائيؿ تسمح بيا، فضاًل الى كبح جماح حزب اهلل ، والسيما بعد إجبارىا 

 . (42)2005عمى الخروج مف لبناف في العاـ 
غير أف ما يشغؿ إسرائيؿ ليس مجرد تحسف العالقات الروسية ػػػػ السورية والعالقات    

الروسية ػػ اإليرانية فقط، بؿ عدـ قياـ موسكو بتزويد كال مف :دمشؽ وطيراف بأسمحة 
يراف مف امتالؾ القدرات  نوعية جديدة أو تكنولوجيا عسكرية مف أجؿ من  سورية وا 

وحماية أراضييما مف التيديدات المستمرة باالعتداء عمييما مف قبؿ  لمدفاع عف نفسييما
إسرائيؿ، فضال عف الحد مف االختالؿ الكبير في التوازف العسكري في المنطقة الذي 

 يميؿ دائما لمصمحة إسرائيؿ بفعؿ الدعـ األميركي غير المحدود ليا.  
أف تممييا عمى روسيا ونوعية  أف مثؿ ىذه السياسة اإلسرائيمية التي تحاوؿ اسرائيؿ   

عالقاتيا الدولية، ومنعيا مف بي  األسمحة إلى مف تريد مف الدوؿ بما يخدـ المصمحة 
اإلسرائيمية، لـ تعد مقبولة مف قبؿ روسيا ورئيسيا الحالي )بوتيف(،  بعد أف جربت 

عاد عف موسكو طواؿ األعواـ التي أعقبت انييار االتحاد السوفييتي السابؽ، خيار االبت
سرائيؿ  عالقاتيا وصداقاتيا السابقة لصالح التقرب مف الواليات المتحدة األمريكية وا 
والغرب عمومًا، وكانت النتيجة مدمرة ليا، إذ ألحقت بيا ضررًا كبيرا بمصالح روسيا، 
وأمنيا القومي، واقتصادىا الذي تدىور إلى مستويات كبيرة )تيريب مميارات الدوالرات 

وتدني مستويات المعيشة، وازدياد الديوف الخارجية، اختالؿ حاد في الميزاف إلى الخارج، 
التجاري...وغيرىا(، وشعرت موسكو أف مثؿ ىذه السياسة تدفعيا باتجاه االنييار 
والتفكؾ، ومف ثـ ال بد مف وض  حد ليا والعمؿ عمى استعادة مكانة روسيا الدولية، 

سرائيؿ  والكؼ عف المراىنة عمى سياسة التقرب مف الواليات المتحدة األمريكية والغرب وا 
الذيف يقفوف وراء ما حصؿ لروسيا مف أزمات وتدىور عمى جمي  المستويات بغية 

                                                           

(42 ) STRATFOR، لمدراسات، المعاصر الشام مركز ترجمة: ، الروسية ـــ اإلسرائيمية والعالقات بوتين زيارة 
 .4ص ،2012
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القضاء عمى جمي  عناصر قوتيا التي تشكؿ األساس في جعميا قادرة أف تستعيد دورىا 
 .(43)كقطب دولي بأي وقت في المستقبؿ

سعينيات مف استمالة الكرمميف، بسبب االختالؿ في لقد نجحت تؿ أبيب في حقبة الت   
التوازف الذي أصاب السياسة الروسية بعد انييار االتحاد السوفييتي، إال أف األمور قد 
، حيث تظير جمي  المؤشرات والمعطيات إف مرحمة عدـ االستقرار في  تبدلت اليـو

ي خطى ثابتة باتجاه السياسة الروسية قد انتيت، واف روسيا بقيادة )بوتيف( تسير ف
استعادة دور روسيا عمى الصعيد الدولي الذي ال يمكف أف يتـ إال عمى قاعدة االصطداـ 
م  الدور األميركي ػػػ اإلسرائيمي في المنطقة والعالـ، وليذا فاف التحسف بالعالقات 

يف، الروسية ػػػ السورية إنما يندرج في ىذا السياؽ تعبيرًا عف مصالح مشتركة بيف البمد
مما يجعؿ المحاوالت التي تقوـ بيا تؿ أبيب أو واشنطف لمحيمولة دوف تطور ىذه 
العالقات وجعمو أمر غير ممكف، وىو ما المح إليو مصدر روسي في تصريح صحفي 
عندما أعرب: عف إعتقاده: "أف القمؽ اإلسرائيمي مبعثو توفر معمومات عف مفاوضات 

نو جادة بيف دمشؽ وموسكو إلتماـ صفقة ب ي  روسيا أنظمة صاروخية حديثة لسورية، وا 
عمى الرغـ مف تفيـ دواف  القمؽ اإلسرائيمي غير أف حرص موسكو عمى تعزيز تعاونيا 
عادة فتح أسواؽ الشرؽ األوسط قبالة صادراتيا العسكرية ينطمؽ  العسكري م  دمشؽ وا 

ة ال يشكؿ مف مراعاة مصالحيا الوطنية، وأف التعاوف العسكري بيف روسيا وسوري
 ،   (44)مخالفة لمقوانيف الدولية"

واف الخيارات المتاحة لروسيا في المنطقة محدودة بعد فقدانيا لمواقعيا االستراتيجية في 
كؿ مف: مصر وليبيا والعراؽ، ويبدو: اف إسرائيؿ باتت تدرؾ ىذه الحقيقة، ومدى تراج  

فمح مساعييا في إفشاؿ الصفقة، قدراتيا بالتأثير عمى الصفقة مف أساسيا، ولكف إذا لـ ت
 فاف الجيد سيتجو نحو تحديد مكوناتيا.

                                                           

 عمى ـ لآلعالم المسيحية الشبكة ـ قبيات موقغ   االسرائيمية، ـ الروسية العالقات تدىور اسباب عطوي، حسن (43)
 الرابط:

_AB_AWLAMAT/AWLAMAT27RG/DATA/DOCUMENTS/ARHTTP://WWW.KOBAYAT.O
OR.HTMFEB2005/ASBAB_TADAHW 

 نفسو. السابق المصدر عطوي، حسن (44)
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اف ما يقمؽ األمف اإلسرائيمي، ىو التيديدات والتحديات التي تتربص بإسرائيؿ وعمى    
رأسيا التيديد اإليراني والتسمح السوري الى جانب مساندة سوريا لممنظمات الفمسطينية 

، واآلف وفي ظؿ أوضاع األزمة السورية،  (45)نانيالمتشددة، فضال عف حزب اهلل المب
فإف اسرائيؿ تخشى أيضًا مف تطورات األحداث في سوريا، وتحديدًا مف تسميح 
المعارضة السورية والذي لف تقدـ عميو مف جانبيا، ىو تسميح المعارضة السورية والذي 

اؿ السالح لف تقدـ عميو، الى درجة، وأنيا ضغطت عمى واشنطف لمن  دواًل مف إرس
لممعارضة بعدما تدخمت إسرائيؿ ليذا الغرض بحجة الخشية مف أف يصبح في أيدي 
المتطرفيف مف الثوار، والحرص عمى األمف اإلسرائيمي نقطة تقاط  روسية ػػػػ أميركية 
تستفيد منيا تؿ أبيب الى أقصى حد الى درجة أف رد الفعؿ الروسي عمى قياـ إسرائيؿ 

ىداؼ في محيط دمشؽ، بحجة من  نقؿ أسمحة نوعية الى )ثالث( مرات بقصؼ أل
، ظؿ خجواًل ورفعًا لمعتب، وأف موسكو طمأنت تؿ أبيب الى أنيا لـ تسمـ «حزب اهلل»

( لدمشؽ، وباتت العالقة الثالثية األميركية ػػػ الروسية ػػػ 300بعد شحنة صواريخ )أس/
فإسرائيؿ تريد ضمانات ألمنيا مف  اإلسرائيمية تتحكـ بمجريات األزمة بفعؿ ىذا التقاط .

النظاـ السوري، كي ال تمعب دورًا في إسقاطو، إذا كانت واشنطف تربط التسميح 
بموافقتيا، وفي المقابؿ تريد ضمانات مف المعارضة إزاء أمنيا إذا أرادت أف تسيـ في 
 فؾ أسر السالح ليا مف واشنطف، وتبتز المعارضة والدوؿ العربية المؤيدة ليا كي
تحصؿ عمى ثمف مساىمتيا في إسقاط النظاـ ليبقى الشعب السوري يدف  ثمف ىذه 

 .(46)المعبة الجينمية
ضؿ نظاـ األقمية ، فبعد اف كانت تف2013وقد تغير الموقؼ اإلسرائيمي منذ العاـ    

بقائو في السمطة، صارت تقبؿ بحقيقة إمكانية زواؿ ىذا النظاـ، وباتت  العموية، وتأمؿ
تستعد لمنظاـ الذي سيأتي بعده، ومف ثـ فأنيا تعمؿ عمى إعادة النظر في أي نظاـ 
يشكؿ خطرًا أكبر عمييا، وبعد انسحاب الواليات المتحدة األمريكية مف العراؽ، وزيادة 

الفراغ، وأصبحت تشكؿ تيديدًا أكبر إلسرائيؿ مف التدخؿ اإليراني في العراؽ لمؿء ىذا 

                                                           

 .81 ص ذكره، سبق مصدر الموساوي، العيد الحميد عبد (45)
 13 ليوم المبنانية الحياة صحيفة التسميح، حول اإلسرائيمي... – الروسي – األميركي التقاطع شقير، وليد (46)

 7PINIONSDETAILS/52359HTTP://ALHAYAT.COM/O : الرابط عمى2013 حزيران
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حماس والسنة، لذلؾ تفضؿ إسرائيؿ نظامًا سنيًا في سوريا لكي يحد مف النفوذ اإليراني 
فييا، وىنا تتقاط  المصالح اإلسرائيمية م  المصالح الروسية التي تعمؿ عمى بقاء نظاـ 

أف تكوف روسيا قوة معتدلة موازية فضاًل عما تقدـ ، فإف اسرائيؿ ترغب أيضًا   (47)األسد
لمواليات المتحدة األمريكية، ولكف دوف أف يؤدي ذلؾ إلى قط  عالقاتيا م  الواليات 
المتحدة األمريكية، وترغب روسيا أف تكوف لدييا خيارات إضافية في الشرؽ األوسط 
غير إيراف وسورية، ولكف دوف أف تُحوؿ عنيما، وقد تكوف ىاتاف الرغبتاف مف 

الحتماالت البعيدة، فعندما نخوض في العالقة الغريبة بيف بمديف يعمؿ كؿ منيما في ا
 .(48)مناطؽ مصالح اآلخر دوف تقاط  ويظير أمامنا السبب

ونرى: اف ىناؾ صراع صغير بيف مصالح روسيا ومصالح إسرائيؿ ألف أيًا منيما     
لدييا بعض الخيارات، ولكف ال تممؾ القوة التي تأمؿ أف تمتمكيا في المنطقة، فروسيا 

سرائيؿ ليا تأثير ضعيؼ في مجريات  ليست كتمؾ التي كانت خالؿ الحرب الباردة، وا 
األحداث سواء في سورية أـ مصر، وم  ذلؾ ما زاؿ عمى البمديف أف يظيرا نفسييما: 

 .(49)أف ليما وزنًا أكثر مما ىما عميو في الواق ، والزيارات الرسمية تخدـ ىذا الغرض
 
، الماضي 2014االسرائيمية في نيساف/ أبريؿ مف العاـ  وقد نقمت صحيفة "ىآرتس"   

خالؿ   إسرائيمي قولو: إف إسرائيؿ أوضحت لمواليات المتحدة األمريكية عف مسئوؿ
( مف  اجتماعات ثنائية عقدت بيف الجانبيف: أف وقوفيا العمني ضد روسيا في أزمة )القـر

واوضح المسئوؿ أف روسيا لدييا   األمنية اإلسرائيمية، شأنو أف يمحؽ أضرار بالمصالح
يراف، وأف أي مواجية م  روسيا  تأثير كبير في عدد مف دوؿ المنطقة، ال سيما سوريا وا 

 .(50)تمحؽ ضررا بأمف إسرائيؿ  قد

                                                           

 .5_4 ص ، ذكره سبق مصدر األوسط، لمشرق كارنيغي مركز موسكو، حسابات  (47)
 .8 ص الروسية، اإلسرائيمية والعالقات بوتين زيارة ، (48)

(49( .BOURTMAN ILYA ، POLICY EASTERN MIDDLE RUSSIA’S AND PUTIN ، THE 
2 NO. VOL, (MERIA), AFFAIRS INTERNATIONAL OF REVIEW EAST MIDDLE    

 الرابط: عمى الثالثة القوة موقع ، إسرائيل بأمن تضر روسيا معاداة المتحدة: لمواليات اسرائيل   (50)
=READ&ARTID=122537R.ORG/INDEX.PHP?PAGEHTTP://WWW.THIRDPOWE 
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 الخاتمة 

روسيا االتحادية إلى إعادة ىيبتيا الدولية، والحفاظ عمى أمنيا وسيادتيا مف  سعت   
أي خطر يحيط بيا وىذا األمر دفعيا إلى تعزيز وضعيا العسكري في المناطؽ 

 الحدودية والقريبة منيا، العتبارات الموق  والمصالح المشتركة والمكانة الدولية.
مؿ المحرؾ في تحديد معالـ وآفاؽ العالقة وكانت المصمحة الوطنية وما تزاؿ العا   

سرائيؿ، فقد عممت روسيا اإلتحادية وريثة االتحاد السوفيتي بعد  بيف روسيا االتحادية وا 
، عمى تطبي  عالقاتيا م  إسرائيؿ اثر رضوخيا لمضغوط 1991انيياره في العاـ 

ة لمواطنييا الييود األمريكية والغربية والصييونية لفتح أبوابيا قبالة مطالب فتح اليجر 
إلى إسرائيؿ، وبدأت بخطوات واضحة في تطبي  عالقاتيا م  إسرائيؿ، ورأت في ذلؾ 
مصمحة روسية رئيسة في منطقة الشرؽ األوسط، فضاًل عف إعادة وجودىا في 
المنطقة العربية، والسيما فيما يتعمؽ بإعادة عالقاتيا التاريخية م  عدد مف الدوؿ 

ا سوريا، والتي تعد في مقدمة المتغيرات المؤثرة في عالقتيا م  العربية، وفي مقدمتي
  اسرائيؿ.

 سوريا، ومنيا في طريؽ عالقتيا ووجودىا الفاعؿ عف عدة أمور إلى روسيا وتتطم    
 )طرطوس(، في العسكرية البحرية قاعدتيا عمى المحافظة :وىما ميماف، أمراف

بسقوط نظاـ األسد، وعممت عمى دعمو واسناده وانقاذه  المنطقة مف الرحيؿ وتجنب
 مف ضربة عسكرية أمريكية ػػػ غربية . 

لقد نجحت اسرائيؿ في حقبة التسعينيات مف القرف الماضي باستمالة الكرمميف،     
والتأػثير في القرار الروسي، بسبب االختالؿ في التوازف الذي أصاب السياسة الروسية 

، حيث تظير جمي  بعد انييار االتحا د السوفييتي، إال أف ىذه األمور قد تبدلت اليـو
المؤشرات والمعطيات إف مرحمة عدـ االستقرار في السياسة الروسية قد انتيت، واف 
روسيا بقيادة )بوتيف( تسير في خطى ثابتة باتجاه استعادة دور روسيا عمى الصعيد 

 الدولي.
مصالح إسرائيؿ ألف أيًا منيما ال تممؾ اف ىناؾ صراع صغير بيف مصالح روسيا و   

القوة الكافية التي تأمؿ أف تمتمكيا لمتأثير في المنطقة، فروسيا لدييا بعض الخيارات، 
سرائيؿ ليا تأثير ضعيؼ  ولكف ليست كتمؾ التي كانت تمتمكيا خالؿ الحرب الباردة، وا 
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البمديف أف في مجريات األحداث سواء في سورية أو مصر، وم  ذلؾ، ما زاؿ عمى 
 يظيرا نفسييما أف ليما وزنًا أكثر مما ىما عميو في الواق .

وخمص الباحث عف طريؽ البحث الى أف ما يشغؿ إسرائيؿ ليس مجرد تحسف    
العالقات الروسية ػػػ السورية، والعالقات الروسية ػػػ اإليرانية، وانعكاس ذلؾ عمى 

عمؿ عمى عدـ قياـ موسكو بتزويد كال مف: العالقات اإلسرائيمية ػػػ الروسية فقط، بؿ ال
دمشؽ وطيراف بأسمحة نوعية جديدة أو التكنولوجيا العسكرية، سعيًا مف أجؿ من  
يراف مف امتالؾ القدرات العسكرية المتقدمة التي تؤثر في التوازف أو التفوؽ  سورية وا 

 اإلسرائيمي، وحفاظًا عمى األمف القومي اإلسرائيمي. 
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 المصادر

 : الكتب العربية والمترجمةأواًلً 
 .1990ػػ الموسوعة الفمسطينية، القسـ الثاني، المجمد السادس، بيروت، 1
ػػ لمى مضر اإلمارة، المتغيرات الداخمية والخارجية في روسيا االتحادية وتأثيرىا عمى سياستيا تجاه 2

، مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية، 2003ػػ_1990منطقة الخميج العربي في الفترة 
 .2005، أبو طبي، 1ط
الباردة وانعكاساتيا عمى المنطقة العربية، ػػ لمى مضر األمارة ، اإلستراتيجية الروسية بعد الحرب  3

 2009مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
عبد الحميد العيد الموساوي، التحالفات االستراتيجية في جنوب غرب آسيا، دار الكتب العممية ػػ 4

 ،2013لمطباعة والنشر، بغداد،
ف بطرس األكبر حتى فالديمير ػػ ناصر زيداف، دور روسيا في الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا م5

 2013،الدار العربية لمعمـو ناشروف،بيروت، 2بوتيف، ط
 .2005ػػ د.نوفؿ يموؼ، روسيا مف الداخؿ ، دار الحصاد لمطباعة والنشر، دمشؽ، 6
ػػ محمد عمي سرحاف، الموبي الصييوني العالمي والحمؼ االستعماري، اتحاد الكتاب العرب، 7

 ، 2001دمشؽ، 
 ، ، 2005عمي حوات، اإلعالـ الصييوني وأساليبو الدعائية، مكتبة مدبولي، القاىرة، ػػ محمد 8
 المعاصر الشاـ مركز ترجمة: ، الروسية اإلسرائيمية والعالقات بوتيف زيارة ،STRATFORػػ 9

 2012 لمدراسات،
 ثانيًا: الدوريات: 
 ،1989بيروت،  4و3المجمة العربية لمعمـو السياسية، العدد  .1
 ،2002جامعة بغداد،  -(، كمية العمـو السياسية2المجمة القطرية لمعمـو السياسية، العدد ) .2
 ،2010( ، مؤسسة األىراـ، القاىرة، تموز/يوليو 181مجمة السياسة الدولية، العدد ) .3
 .2012( ، مؤسسة األىراـ، القاىرة، تشريف األوؿ/ اكتوبر 194مجمة السياسة الدولية، العدد ) .4
 ،2013(، بيت الحكمة، بغداد، 24ات سياسية، العدد )مجمة دراس .5
 

 ثالثًا: الرسائل الجامعية:
الروسية في ضوء المتغيرات االقميمية  -محمود خميؿ يوسؼ القدرة، تطورات العالقات التركية

اإلنسانية، جامعة  والعمـو اآلداب ، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية2012-2007والدولية 
 2013غزة،  -األزىر

 رابعًا: األنترنيت:
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  أيموؿ  3مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية في
:2009.http://www.ecssr.ac.ael 

  :مركز كارنيغي لمشرؽ األوسط عمى الرابط
http://www.carnegiemec.org/2013/04/15 

 ارجية الروسية المركز اإلقميمي لمدراسات اإلستراتيجية، القاىرة،عودة موسكو.. التحوالت الخ
 http://www.rcssmideast.org.htmتجاه إقميـ الشرؽ األوسط، عمى الرابط:

 ( في 3126، الحوار المتمدف، العدد ،)عمى  16/9/2010 :
 http://www.ahewar.org/DEBAT/show.art.asp?aid=229197الرابط:

  عمى 2013تشريف األوؿ/ أكتوبر  11مجمة المجمة، لعدد ،
  -http//www.majalla.com/arabالرابط:

 :موق  البوابة  نيوز عمى الرابط http://www.albawabhnews.com/44465 
  عمى الرابط2013حزيراف  13صحيفة الحياة المبنانية ليـو  :

http://alhayat.com/OpinionsDetails/523597 
 :موق  روسيا اليـو عمى شبكة اإلنترنيت 

http://arabic.rt.com/news_all_news/analytics/68950/ 
  :موقغ قبيات ػ الشبكة المسيحية لآلعالـ ػ عمى الرابط

http://www.kobayat.org/data/documents/arab_awlamat/awlamat27_
feb2005/asbab_tadahwor.htm 

 عمى الرابط:    تور خميؿ حسيفموق  الدك
http://drkhalilhussein.blogspot.com/2008/02/blog-post_5545.html 

 :موق  رؤية تركية عمى الرابط http://rouyaturkiyyah.com/%D8%A7% 
 لعالقات السورية ػػ الروسية... تنسيؽ دائـ وتعاوف مستمر، عمى صحيفة النور السورية، ا

 www.an-nour.com% B1#.U4HLj3J_t5  الرابط:
 

http://www.ahewar.org/DEBAT/show.art.asp?aid=229197
http://alhayat.com/OpinionsDetails/523597
http://alhayat.com/OpinionsDetails/523597
http://arabic.rt.com/news_all_news/analytics/68950/
http://www.kobayat.org/data/documents/arab_awlamat/awlamat27_feb2005/asbab_tadahwor.htm
http://www.kobayat.org/data/documents/arab_awlamat/awlamat27_feb2005/asbab_tadahwor.htm
http://drkhalilhussein.blogspot.com/2008/02/blog-post_5545.html
http://drkhalilhussein.blogspot.com/2008/02/blog-post_5545.html
http://www.an/

