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 مقدمة 

كشكل إعالن رئيس الواليات المتحدة ال  اف بالقدس "عاصمة لدولة مير ية دونالد ترامب االعير

ي الموقف ال نقطة تحو   ،6/12/2017بتاري    خ إرسائيل" 
 
كي ل ف .  تجاه القضية الفلسطينيةمير

رفضت القيادة الفلسطينية القرار، وسعت للبحث عن رعاية دولية بديلة للواليات المتحدة و 

 لعملية السالم. 

ي عملية التسوية. ويبقر إىل تتجه بعض أنظار السياسيير  الفلسطينيير  
 
دور روسي جديد ف

ي ورغب تهاوواقعيتحادية يا اال التساؤل الرئيس عن قدرة روس
 
ي ظل  تها ف

 
لعب هذا الدور، خاصة ف

ي سوري
 
 ا؟تشابكات ملفات المنطقة، والدور الروسي فيها، ال سيما ف

 

 روسيا وعملية السالم

ي دعم 
 
ي السابق منظمة التحرير الفلسطينية ف

تقرير  مساعي الحصول عىل حق االتحاد السوفيتر

، مصير ال ي
  للشعب الفلسطيت 

 
عية الدولية، و  ا وفق اف المنظمة بتلك إلقرارات الشر ثر اعير

 
 
ي موسكو القرارات افت

 
ي  . 1988عام التحت سفارة فلسطير  ف

 
بدأ عمل ممثلية ، 1995العام  وف

 لدى السلطة الوطنية الفلسطينية. روسيا االتحادية 

  ،بعد إقامة السلطة
 
ق ال ا وتنفيذ ي الشر

 
وسعيها  ،وسطللرؤية الروسية بمحاولة لعب دور أكير ف

 
 
يك   ،لعملية التسوية ا وراعي   ا لن تكون رسر

 
  موسكو  نتي  ع

 
ق  ا خاص   ا مبعوث ي الشر

 
لعملية السالم ف

  ،وسطال
 
ي اللجنة الرباعية الدولية ا درجت عضو  وأ

 
ي تشكلت  ف

ي فقدت  ،2002عام الالتر
التر

كصالحيتها نتيجة الهيمنة ال  . مير  ية عىل عملية التسوية، وعدم التجاوب اإلرسائيىلي
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تسىع لتقريب وجهات النظر إلنهاء االنقسام ، و مع الفصائل الفلسطينية تتعاىط روسيا 

ي 
ي الفروف، الفلسطيت 

 
ع ي ارجية الروسي وزير الخ، إذ أكد سير

 
ي ، ف

ه مع   مؤتمر صحق  نظير

أن روسيا مع دول عربية عىل اتصال وثيق ، 10/9/2017بتاري    خ ادل الجبير بجدة، السعودي ع

ي فتح وحماس، بغي
ا قناعهما بالعودة إىل اتفاق المصالحةإ ةبحركتر إىل اهتمام روسيا ، مشير 

 1. بالحفاظ عىل عمل الرباعية الدولية للسالم

ي ذات 
 
السياق، تهتم روسيا بتطورات القضية الفلسطينية ومسار التسوية السياسية، ويتضح ف

ي الخاصة زيارته ، محمود عباس إىل موسكو باستمرار  الرئيس ذلك من زيارات
 
ي 2010عام ف

، التر

حينها  - أكد و ، 2008عام النهاية  ها سعت من خاللها روسيا إىل استئناف المفاوضات بعد توقف

ينكوأندريه نيست - الزيارة استئناف هدف الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية، أن ، ير

ف بها دولي  -المفاوضات الفلسطينية ، وتقريب وجهات ا اإلرسائيلية عىل أساس المبادئ المعير

ي الجانبير   نظر 
 2. اإلرسائيىلي و  الفلسطيت 

العالقات  قوةبما يظهر فلسطير  ثالث مرات، منذ قيام السلطة الوطنية  القادة الروس زار 

ي نيسان  الرئيس فالديمير بوتير   زار ، حيث الفلسطينية-الروسية
 
وحزيران  2005رام هللا ف

ي حير  زار سلفه2012
 
ي م ، ف ي الأريحا ف يدفيديديمير

 
 3. 2011عام ف

                                                           
 https://goo.gl/osCz6T. 10/9/2017، الخليج أونالين، زمة الخليجية عبر المفاوضاتالفروف: يجب تسوية األ 1
 https://goo.gl/CYuAHJ. 4/2/2010روسيا اليوم، موسكو تؤكد زيارة خالد مشغل إلى روسيا،  2
. 11/11/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(،  .. تقدم إلى اإلمام، روسيا وفلسطينديمتري ميدفيديف،  3

https://goo.gl/NTGCBN  

https://goo.gl/CYuAHJ
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إزاء القضية الفلسطينية، حيث تتمتع  ا نزي  ه   ا تحاول السياسة الخارجية الروسية أن تكون طرف

من جانب، والدول العربية وإرسائيل الفلسطينيير   : الرصاع طرافأمع كافة  قويةبعالقات ثنائية 

 من جانب آخر. 

ي المقابل، 
 
كة-تتسم العالقات اإلرسائيليةف  ،الروسية بالمتانة والحرص عىل المصالح المشير

ي ظل حكم  ،من الصعب تجاهلها عدة سمت عىل اعتبارات ر  و 
 
الذي سىع  ،بوتير  خاصة ف

ي آذار لتحسير  العالقا
 
طدت الدولتان عالقاتهما و و  . 2000ت مع إرسائيل منذ تبوئه السلطة ف

ي جبهات
 
تحسن العالقات االقتصادية  . والعامل الهم هو ا وتكنولوجي   ا وعسكري   ا ، سياسي  عدة ف

ي العام 3قيمتها  بشكل الفت، لتتخىط
 
 4. 2014 مليارات دوالر ف

ي إن اال
ورة أن يمع رؤيتها الد ا انسجام  هتمام الروسي بالقضية الفلسطينية يأتر بلوماسية برص 

ي  ا مؤثر   ا تكون العب  
 
ي ذات السياق، تسىعمنطقة العربية. لا قضايا  الدولية، خاصة القضايا ف

 
 وف

ي المؤسسات القيادة الفلسطينية لعالقات قوية مع روسيا، لتضمن تأييد حل الدولتير  و 
 
دعمه ف

،ورفضها تطبيق حل  تعنت إرسائيلالدولية، بعد  كي واالنحياز ال  الدولتير  لذلك سعت  ، لها مير

 يالد
 
ي عملية التسوية وفق

 
عية ا بلوماسية الفلسطينية لن يكون لروسيا دور أكير ف  لقرارات الشر

ي اللجنة الرباعية. 
 
 الدولية وعضويتها ف

 

 

                                                           
 https://goo.gl/9giY72 .2016نضوج العالقات الروسية اإلسرائيلية، معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، آنا بورشفسكايا،  4
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 الموقف الروسي بعد قرار ترامب

ت روسيا  اف بالقدس عاصمة عن رفضها لقرار ترامب اال  عير وأكدت موقفها  ،إلرسائيلعير

افالثابت  ، ودعم تسوية فلسطينية إرسائيلية  باالعير قية عاصمة لدولة فلسطير  بالقدس الشر

ي إىل قيام دولة فلسطينية مستقلة
 . تفض 

ي وأشارت وزارة الخارجية الروسية إىل أن قرار ترامب من شأنه أن يعقد الوضاع 
 
العالقات  ف

ادي لم يجر تنسيقه مع أحد الفلسطينية اإلرسائيلية، وأنه قر  كاء  ،ار أح  وأن ما يقوم به الشر

كال    5. يون يتعارض مع موقف المجتمع الدوىلي مير

ي هذا السياق، قال 
 
يا وف ي مندوب روسيا  ،فاسيىلي نيبيي  

 
خالل جلسة مخصصة  ،مجلس المن ف

 8/12/2017، بتاري    خ لمناقشة قرار ترامب
 
ي التسوية العادلة ، إن

 
اع بير  الفلسطينيير   ف  

الي 

، ال  ي ذلك المسألة الحساسة الخاصة  واإلرسائيليير 
 
بد أن تستند إىل القرارات الدولية، بما ف

ة.   بالقدس عير مفاوضات بير  الطرفير  مبارسر

 

 ... حدود المسموح روسيا والرعاية البديلة

 
 
كالرعاية ال الفلسطينية، رفضت القيادة السياسية  ،عىل قرار ترامب بشأن القدس ا رد ية مير

  نحو محاولة إيجاد رعاية دولية باالنتقالبدأت و  لعملية السالم بشكل منفرد،
 
، عدة ا تضم أطراف

 . 12/2/2018يوم  ىل موسكو إخالل زيارته  بوتير   ا. وهذا ما بحثه عباس معروسي ها ضمنمن 

                                                           
 https://goo.gl/9KGykr  .7/12/2017، فلسطين، روسيا اليوم سرائيل والشرقية عاصمةإالقدس الغربية عاصمة  :الخارجية الروسية 5
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ي  ،عبد الحفيظ نوفلرصح 
 
ي ف

 عباس "وفا"، أن زيارة الرئيسلة روسيا، لوكاالسفير الفلسطيت 

ي المفاوضات مع إرسائيل،  موسكو إىل 
 
ي إطار المساعي الفلسطينية إليجاد وسيط نزيه ف

 
ي "ف

تأتر

ي بناء منظومة وآلية جديدة تتمثل عملي  
 
ا برؤية دولية أوسع تكون ونأمل بدور روسي أكير ف

 6. منها وليست رئيسية لها" ا الواليات المتحدة جزء  

ي أحمد ميؤكد و 
ي زيارته ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  ،جدالت 

 
إىل الذي رافق الرئيس ف

من آلية دولية متعددة الطراف لحل  ا جزء   روسيا  تكون"أن عىل أكد موافقته  بوتير  موسكو بأن 

ي 
"الرصاع الفلسطيت   أما الفروف فقد أعلن أ 7. اإلرسائيىلي

 
بالده ستواصل بذل الجهود من أجل  ن

 
 
ة بير  الفلسطينيير  واإلرسائيليير  وفق عية الدوليةإطالق مفاوضات مبارسر  8. ا لمبادئ الشر

ات بعد  ي المحتلة  العودةمسير
ي انطلقت من قطاع غزة باتجاه حدود الراض 

، 1948عام الالتر

ي نهاية آذار 
 
ية، 2018 ف ي المشهد وتطو  عالية، وما رافقها من توتر وخسائر فلسطينية بشر

 
رات ف

ي 
ستعدادها الستضافة قمة ا 31/3/2018بتاري    خ عرضت روسيا  ؛السياسي الفلسطيت 

ي الرصاع  ،إرسائيلية عىل أراضيها -فلسطينية
 
ة بير  طرف ورة إجراء مفاوضات مبارسر مؤكدة رص 

ي 
 9. بما فيها القدس ،حول كافة قضايا الوضع النهات 

                                                           
 https://goo.gl/ZPD5dX. 11/2/2018وكالة وفا،  السفير نوفل: زيارة الرئيس لروسيا تهدف لبلورة رؤية دولية جديدة لعملية السالم، 6
 .8/03/2018ر، التنفيذية لمنظمة التحري عضو اللجنةأحمد مجدالني،  مقابلة شخصية 7
 https://goo.gl/mgQ1oT. 19/12/2017موقع وزارة الخارجية الروسية، الفروف ونبيل شعث،  يتصريح صحفي خالل لقاء سيرغ 8
 .31/03/2018سرائيلية في روسيا، روسيا اليوم، إموسكو تجدد دعوتها لقمة فلسطينية  .. مع احتدام التوتر فى غزة. 9

https://goo.gl/HRYtHN 

https://goo.gl/ZPD5dX
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ي تدرك روسيا أن دورها 
 
 الستضافةيتعدى محاوالت تقريب وجهات النظر وطرحها  الرصاع لن ف

، وطرح حلول أو مبادرات سياسية  لقاءات وحوارات عىل أراضيها، دون التدخل بشكل مبارسر

ي المنطقة العربية. 
 
ى ف  لحل الرصاع، وهو حدود ما تسمح به عالقاتها التنافسية مع الدول الكير

ي التسوية السياسية، أو أن تحل محل ثمة عدة عوامل جوهرية تمنع روسيا من لعب دو 
 
ر أكير ف

ي العالقة العضوية  ،أولها  : الواليات المتحدة
ا، ثانيهو  ،تربط بير  الواليات المتحدة وإرسائيل التر

ي الزمة السورية، 
 
ية ثالثها، عالقاتها السياسية واالقتصادو عالقاتها بالدول العربية وتدخلها ف

 عن مع إرسائيل
 
ي عملية التسوية السياسية.  ا أن تلعب روسيا دور  رفض إرسائيل ، فضال

 
 أكير ف

ي الرصاع من جهة، وما بير  محاولة توازن 
 
السياسة الخارجية الروسية ما بير  ضمان وجودها ف

يطة إ ي الرصاع من جهة أخرى، رسر
 
ر عالقاتها ومصالحها أيجاد حلول توافقية بير  طرف ال تترص 

ي المنطقة العربية. 
 
 ف

ق الوسط ،روسيا ال يمكن ل ي دخلت الشر
من البوابة السورية، لعب دور أكير من  بقوة التر

ي التسوية الفلسطينية اإل به المسموح 
 
ي الش إذ رسائيلية، ف

 
 ف

 
ن ؤو شكل التدخل الروسي ثورة

 ما 
ٌ
عِمل دولة

 
 - بخالف الواليات المتحدة - العالمية، فللمرة الوىل منذ نهاية الحرب الباردة، ت

ي اتخاذ القرار القوة العسكرية ب
 
اكها ف ا عن حدودها، دون استشارة واشنطن أو إرسر

 
 10. عيد

ي المنطقة العربية، ا رئيسي   ا تسىع روسيا لتكون العب  
 
 بما  لكافة القضايا  ا لذلك تبدي اهتمام   ف

اتيجية. يضمن تحقيق مصالحها اإل   سير

                                                           
برونو ماسيس، الجسر األوراسي: كيف تفكر روسيا في جغرافيا الطاقة بالشرق األوسط؟، تقديم رغدة البهي، مركز المستقبل لألبحاث  10

 https://goo.gl/CLyG6G . 2/4/2018والدراسات المتقدمة، 

https://goo.gl/CLyG6G
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 موقف األطراف من الرعاية البديلة

ي عىل مفاوضات ثنائية برعايتها،  قائمة تفاوضيةأسست الواليات المتحدة منظومة 
 
الرصاع  ف

ي اإل 
ي  ،نحياز الكامل إلرسائيلأساسها اال  ،رسائيىلي الفلسطيت 

 روايتها والدفاع عنها، ومنع وتبت 

حتكار المرجعيات التفاوضية وحرصها بها، رغم إنشاء الرباعية الدولية إلحياء او  ،المساس بها 

ي تضم القوى 
ىالعملية السلمية، التر ، المم المتحدة،: الدولية الكير ي  روسيا، االتحاد الوروتر

ها،لن تسمح لروسيا  ،الواليات المتحدة. وبالتاىلي  ي لعب دور أكير  ، أو غير
 
 العملية السلمية.  ف

ي للعب دور أكير عدة أفشلت إرسائيل محاوالت روسية و 
 
ي  ،التسوية ف

رفضت  2007عام الفق 

ولن يقدم  ،بذريعة أن ال هدف منه ، للسالم عىل أراضيها إرسائيل دعوة روسيا لعقد مؤتمر دوىلي 

 
 
من شأنه دفع عملية السالم. وجاء الرد الروسي عىل لسان الفروف "موقفنا من التسوية  ا جديد

ق الوسط يتسم بالحياد" ي الشر
 
 11. ف

ي ذات السياق، رصح رئيس الوزراء 
 
ي  بنيامير  نتنياهو اإلرسائيىلي ف

 
حزيران   للصحفيير  بموسكو ف

ي بأن " 2016
ليس هناك بديل عن الواليات المتحدة، وأنا ال أبحث عن بديل لها، لكن  سياستر

اكات أخرى مع قوى عظم ي بالبحث عن رسر
، والهند  : مثل ،تقض    12. وروسيا" ،الصير 

 
 ب  ر  ه  وت

ي موسكو نتنياهو من دعوة روسية للقاء 
 
ي عباس ف

 
 13. 2017 أيلول ف

                                                           
 L1https://goo.gl/ETDG .12/12/2007 جريدة الدستور األردنية،وزير خارجية روسيا، موقفنا في الشرق األوسط يتسم بالحياد،  11
  https://goo.gl/HmQVa1 .17/4/2017، ، صحيفة الحدث؟لماذا اعترفت روسيا بالقدس الغربية عاصمة إلسرائيل 12
 https://goo.gl/Z1Vyqj .6/9/2016 نتنياهو طلب تأجيل لقاء موسكو، العربي الجديد، :عباس 13
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ي المقابل تعمل دتسىع إرسا
 
ى، ف بلوماسيتها يئيل لبناء عالقات اقتصادية قوية مع الدول الكير

كانت الرعاية البديلة متعددة   لو حتر  ،لرفض قاطع لي رعاية بديلة عن الواليات المتحدة

 . واشنطنبرئاسة الطراف 

أثناء زيارته إلرسائيل ئه بمايكل بنس، أعاد نتنياهو التأكيد عىل رفض أي رعاية بديلة خالل لقا

ي 
 
ي للرئيس أبو مازن"ر ، إذ قال: 2018شباط ف

 لرعايةال بديل عن الواليات المتحدة أنه  سالتر

ككون هناك عملية سياسية دون القيادة ال تعملية السالم، ولن   مير
 
 ا ية لعملية السالم"، مضيف

ك"من يرفض الرعاية ال   14". ية يرفض عملية السالم برمتهامير

ي الزمة السوريةالوة عىل ذلك، ع
 
، إذ هناك تنسيق عىل أعىل المستويات بير  روسيا وإرسائيل ف

ي إرسائيل، أليكسي دروبينير   أكد 
 
"وجود تنسيق جيد بير  روسيا  ،نائب السفير الروسي ف

ي سوري
 
عىل مدار الساعة تجاه ما يحدث  ا مستمر   ا إرسائيلي   ا روسي   ا ، وأن هناك حوار  ا وإرسائيل ف

ي سوري
 
 ا ف

 
ي سوري ا ، مؤكد

 
 ا وهذ 15"ا. أن إرسائيل تعهدت لروسيا بعدم المس بجنودها العاملير  ف

ي أن روسيا توازن بير  مصالحها اإل 
ي القضية الفلسطينية يعت 

 
اتيجية وتدخالتها السياسية ف سير

  وقضايا المنطقة العربية. 

ي 
ي صموئيل رامات 

ي سوري ثالثة يقدم الصحق 
 
الول، رؤية  ا: أسباب للتقارب الروسي اإلرسائيىلي ف

، شار بالرئيس السوري إرسائيل أنه بمقدور روسيا تخفيف التهديد الذي يمثله  ي
السد. والثات 

                                                           
 https://goo.gl/jchGfZ .21/1/2018، عالمالسالم، موقع أمد لإلا لرعاية أميركبنيامين نتنياهو، رسالتي ألبو مازن أن ال بديل عن  14
 https://goo.gl/yRsos. 10/6/2017الجزيرة نت، موقع مسؤول روسي يؤكد التنسيق مع إسرائيل في سوريا،  15

https://goo.gl/jchGfZ
https://goo.gl/yRsos


 

10 
 

يد إرسائيل ف، أما الثالث، ا توافق روسي إرسائيىلي لبقاء السد للمحافظة عىل استقرار سوري ير

ي سوري
 
 16ا. التنسيق مع روسيا حول وجودها ف

عباس إىل بروكسل ئيس ر الزيارة فخالل كة. قبول رعاية دولية مشير ترغب بال  ثمة أطراف مهمة

ي 
 
ي   ف

أنهم غير راضير  عن إدارة الواليات ببيون و الور  المسؤولون ه، أبلغ2018 كانون الثات 

 
 
من بسبب قرب  ها ها ل المتحدة لملف العملية السياسية، لكنهم ال يستطيعون أن يكونوا بديال

 17. إرسائيل

ي 
 
ي المملكة الردنية الهاشمية ترى هذا السياق، وف

عدم إمكانية لها وصاية عىل القدس،  التر

ي حل أو تسوية وجود 
 
ق ال ف  18. وسط دون دور الواليات المتحدةالشر

ي قد تشكل الرعاية البديلة، لم تبد سبق ما 
ي أن غالبية الطراف التر

ة استعداها لرعاية عملي يعت 

ي تتطلبو السالم، 
ي الرصاع هي الخيار الواقىعي أمام القوى الدولية ا رض تبقر الوساطة التر

 
، طرف

  . سيما روسيا  ال 

 

 

                                                           
16 Samuel Ramani, Why Russia and Israel are Cooperating in Syria, HuffPost, Jun 24, 2016. 
https://goo.gl/uLcvxY 

. 25/1/2018وكالة سما اإلخبارية، سالم، ا في رعاية عملية الأميرك" عن مسؤول فلسطيني: أوروبا أبلغت "عباس" بأنها لن تكون "بدياًل  17
https://goo.gl/Jv5J6E 

. 4/2/2018، موقع الملك عبد هللا الثانيفي الجلسة الحوارية بدافوس،  فريد زكريا، حوار مع العاهل األردني 18
https://goo.gl/6EmyDH 

https://goo.gl/uLcvxY
https://goo.gl/Jv5J6E
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 خاتمة

ي قضايا المنطقة العربية بشكل عام،  االنخراطمن رغم العىل 
 
الروسي العسكري والسياسي ف

  لم تبدِ والقضية السورية بشكل خاص، إال أن روسيا 
 
  ا استعداد

 
ي  ا حقيقي   ا لتشكل ضغط

 
عملية  ف

ي الملف السوري واستعملت نفوذها وقوتها تماشي  
 
عادة تشكيل إمع  ا التسوية، كما انخرطت ف

ا لمقاربة الجغرافيا السياسية
 
ي من شأنها تعزيز يود ،التوجهات الروسية، وفق

بلوماسية الطاقة التر

 مصالح روسيا اإلقليمية والدولية. 

نح   عية الدولية ومضامير  مصالحه القومية " ما بير  قرارات الشر اسيبقر الموقف الروسي "مير

ي المنطقة العربية. لذا، س
 
تبقر الوساطة الروسية المعروضة عىل أطراف الرصاع هي الخيار ف

 المثل. 

ي حدود  دور بلعب من الممكن أن تسمح الواليات المتحدة لروسيا 
 
ي عملية السالم ف

 
أكير ف

للواليات المتحدة، دور منفرد طينية برفض أي إذا ما استمرت قوة الدفع الفلس ،المسموح به

ي 
 
كال -حال اتفقت المصالح الروسية وف  ية عىل ذلك. مير

 

 

 

 


