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املقدمة

 ،2000 �شنة  رو�شيا  قيادة   Vladimir Putin بوتني  فالديري  الرئي�ص  ت�شّلم  عندما 

كانت �شورتها ومكانتها متدهورة، حتى اأطلق عليها و�شف “الرجل املري�ص”. فقام 

بوتني بو�شع برنامج لتحديث ال�شلطة يف رو�شيا، وبناء االقت�شاد، واالنطالق ب�شيا�شة 

بوتني  اأعلن  فقد  اخلارجية،  رو�شيا  م�شتوى عالقات  فعلى  العامل.  نحو  دولية جديدة 

اأن �شنوات ال�شعف واملهانة قد انتهت، وطالب الواليات املتحدة والغرب باأن تعامل 

عالقات  بناء  اإىل  بوتني  واجته  العاملي.  ودورها  مكانتها  لها  وكقوة  باحرتام،  رو�شيا 

�رشاكة مع كل من ال�شني والهند، واإىل ا�شتثمار مرياث االحتاد ال�شوفييتي وما بناه يف 

مناطق خمتلفة من العامل، ومن بينها منطقة ال�رشق االأو�شط من اأجل تعزيز مكانتها على 

ال�شاحة الدولية.

وكان اأحد مداخل هذا اال�شتثمار الرو�شي يف منطقة ال�رشق االأو�شط بناء عالقة، 

تتطور بانتظام، مع حركة املقاومة االإ�شالمية )حما�ص( مبا�رشة بعد فوزها يف انتخابات 

املجل�ص الت�رشيعي �شنة 2006. وبلغت هذه العالقة اأعلى م�شتوى لها مع زيارة الرئي�ص 

اإىل دم�شق، ولقائه رئي�ص املكتب   Dmitry Medvedev الرو�شي ديرتي ميدفيديف 

احلركة  ب�رشعية  معرتفًا   ،2010 مايو  اأيار/  يف  م�شعل  خالد  حما�ص  حلركة  ال�شيا�شي 

وموؤكداً باأن حما�ص بات لها وزن يفر�ص نف�شه لدى دول العامل، التي كانت تتوقع اأن 

ح�شار احلركة وعزلها �شيق�شي عليها. 

التعامل مع الق�شية  ويتناول هذا البحث تطور دور االحتاد ال�شوفييتي ال�شابق يف 

باأ�شلوب خمتلف.  الدور ولو  احلالية ال�شتعادة ذاك  الرو�شية  الفل�شطينية، واملحاوالت 

فالديري  الرو�شي  الرئي�ص  و�شعها  التي  الدولية  ال�شيا�شية  الروؤية  على  ال�شوء  وي�شّلط 

بوتني، والذي ا�شتطاع من خاللها نقل رو�شيا من دولة غري م�شتقّرة اإىل دولة عظمى، 

عادت لها مكانتها على ال�شاحة الدولية. 
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حما�ص،  حركة  مع  عالقته  بتطوير  الرو�شي  االهتمام  خلفيات  اإىل  يتطرق  كما 

الرو�شية  املواقف  لتطورات  البحث  ويعر�ص  اجلانبني.  لدى  العالقة  تلك  وحمددات 

بت�شكيل  2006، مروراً  �شنة  الت�رشيعية  من حركة حما�ص منذ جناحها يف االنتخابات 

احلكومتني العا�رشة واحلادية ع�رش، و�شيطرة حركة حما�ص على قطاع غزة يف حزيران/ 

يونيو2007، وما تبع ذلك من عدوان اإ�رشائيلي على قطاع غزة نهاية �شنة 2008 اإ�شافة 

لتجدد املفاو�شات االإ�رشائيلية - الفل�شطينية.

عالقة  بها  مّرت  التي  املحطات  اأهم  تعر�ص  تنفيذية  بخال�شة  البحث  ويمُختتم 

اجلانبني، اإ�شافة لقراءة يف كٍل من م�شالح رو�شيا وحما�ص من وراء تطّور هذه العالقة.
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التمهيد

بالرغم من التحوالت التي �شهدها االحتاد ال�شوفييتي ورو�شيا االحتادية، وخا�شة 

الداخلية منها، اإال اأنها مل تمُغِفل اأهمية املنطقة العربية، فقد �شّكلت هذه املنطقة �شاحة 

ال�شتعرا�ص القّوة والنفوذ بني القوى العاملية. وبا�شتثناء فرتات متقّطعة وق�شرية، جند اأن 

االحتاد ال�شوفييتي ووريثته رو�شيا يوليان لهذه املنطقة اهتمامًا متزايداً.

اإ�رشائيلي،  عربي  �رشاع  من  ت�شهده  ما  هو  اأهميتها  العربية  املنطقة  اأعطى  ومما 

والذي �شّكل البوابة لدخول القوى العاملية لهذه املنطقة، اأحيانًا مل�شلحة الدول العربية 

والق�شية الفل�شطينية، واأخرى مل�شلحة خ�شومها، ويبقى التقاء امل�شالح هو احلكم يف 

هذه امل�شاألة.

قام  الفل�شطينية،  والق�شية  العرب  مع  ال�شوفييت  تعامل  تاريخ  اإىل  �رشيعة  وبعودة 

ودعم   ،1947 �شنة  فل�شطني  تق�شيم  قرار  بتاأييد   Joseph Stalin �شتالني  جوزيف 

اأن االحتاد  1948، وكان من بني االأوائل الذين اعرتفوا بها. كما  “اإ�رشائيل” �شنة  قيام 

ال�شوفييتي دعم “اإ�رشائيل” يف حرب �شنة 1948، و�شمح لت�شيكو�شلوفاكيا باأن متّدها 

.
1
بال�شالح يف فرتة الهدنة

بعوامل  مرتبطة  “اإ�رشائيل”  مع  هذه  ال�شداقة  عالقات  توطيد  وراء  االأ�شباب  اإّن 

عديدة منها ما هو اأيديولوجي، ومنها ما هو مرتبط بعدد من االأهداف ال�شيا�شية التي 

. فاالحتاد ال�شوفييتي، والذي كان لليهود 
2
لها عالقة بال�رشاع ما بني ال�رشق والغرب

الثورة  اأ�شباب جناح  اأحد  الذي كان  املايل  الدعم  تاأ�شي�شه، من حيث  دور رئي�شي يف 

؛ ومن خالل اأعداد اليهود يف املراكز القيادية والر�شمية للحزب 
ال�شيوعية �شنة 31917

، كان ياأمل يف اأن ينال تعاطف اليهود الذين هاجروا 
4
والتي بلغت 80% عند تاأ�شي�شه

ياأمل  كان  كما  اإ�رشائيل”،  “دولة  قيام  قبل  فل�شطني  اإىل  اال�شرتاكية  املنظومة  دول  من 

اال�شرتاكي  ال�شهيوين  الي�شار  على  واملح�شوبة  احلاكمة  ال�شيا�شية  النخبة  وّد  ينال  اأن 

يف “اإ�رشائيل”، وذلك من اأجل تعزيز نفوذه كقوة فاعلة يف ال�رشق العربي، ومن اأجل 

اإ�شعاف و�شع اململكة الربيطانية يف املنطقة.
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وكنتيجة لت�شجيع ال�شوفييت اإقامة دولة “اإ�رشائيل”، تاأزمت عالقتهم بالعامل العربي 

ومالت نحو التوتر والعدائّية. ومل يتغري هذا املوقف جتاه العرب اإال بعد موت �شتالني 

وجميء نيكيتا خروت�شوف Nikita Khrushchev اإىل احلكم �شنة 1954.

بعد   ،1953 �شنة  من  “اإ�رشائيل” ابتداًء  مع  تتوتر  ال�شوفييتي  االإحتاد  بداأت عالقة 

مواقفهم  مبراجعة  ال�شوفييت  بداأ  فقد   .
5
اأبيب تل  يف  ال�شوفييتية  البعثة  مقر  تفجري 

1956/4/17، حيث جاء  اإزاء الق�شية الفل�شطينية، واأعطت هذه املراجعة ثمارها يف 

يف تقرير وزارة اخلارجية ال�شوفييتية للمرة االأوىل ب�شكل ر�شمي: “ي�شدد الكرملني 

Kremlin على احلاجة املا�ّشة للعثور على ت�شوية للق�شية الفل�شطينية من خالل احرتام 

االحتاد  باعرتاف  ذلك  وتّوج   .
املعنّية”6 لالأطراف  املحقة  الوطنية  امل�شالح واحلقوق 

 ،1964 �شنة  م�رش  زيارته  اأثناء  يف  خروت�شوف  وزرائه  رئي�ص  ل�شان  على  ال�شوفييتي 

باحلقوق الثابتة وامل�رشوعة لل�شعب الفل�شطيني، لكن هذا بقي يف اإطار اعتبار ق�شية 

.
7
الفل�شطيني ق�شية الجئني ال�شعب 

وعلى الرغم من هذا التغرّي يف التعابري امل�شتخدمة يف الت�رشيحات ال�شوفييتية فاإن 

املوقف ال�شوفييتي، خالل تلك الفرتة، مل يحمل اأي التزام مبا�رش جتاه الفل�شطينيني، كما 

اأنه مل يبتعد عن الدعم النظري حلقوقهم امل�رشوعة.

اأن  اإال  )م.ت.ف(،  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  تاأ�ّش�شت   1964 مايو  اأيار/  ويف 

 .
8
ال�شوفييت مل يكرتثوا بذلك، ووا�شلوا اعتبار الق�شية الفل�شطينية ق�شية الجئني فقط

مبادرته  باأن  الت�رشيح  اإىل  الوليدة،  املنظمة  رئي�ص  ال�شقريي،  اأحمد  دفع  الذي  االأمر 

للتقّرب من مو�شكو مّت �شّدها، مما مل يرتك لديه خياراً اآخر �شوى االلتفات اإىل ال�شني 

. ومع ازدياد 
9
ال�شعبية، التي ا�شتجابت، اآنذاك، ب�شكل اإيجابي وعملي، ملطالب املنظمة

العمليات الع�شكرية الفدائية الفل�شطينية داخل االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة، بداأ االإحتاد 

ال�شوفييتي يدين العمل امل�شلح الفل�شطيني، خ�شيًة من اأن يجره ذلك اإىل مواجهة مع 

.
10

الواليات املتحدة االأمريكية
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يف  العربي  البعث  حزب  �شفوف  �شمن  ح�شل  الذي  امل�شلح  االنقالب  وبعد 

1966 وو�شول  فرباير  �شباط/  احلافظ يف  اأمني  الرئي�ص  اإىل خلع  اأدى  والذي  �شورية، 

نور الدين االأتا�شي اإىل ال�شلطة، اأخذ احلزب يتعاون �رشيعًا وب�شكل متزايد مع مو�شكو، 

يف الوقت نف�شه، اأخذ يدعم املقاومة الفل�شطينية وي�شجع تبني �شيا�شة حرب التحرير 

ال�شعبية حيث اأن�شاأ ال�شوريون منظمة ال�شاعقة. عندها اأخذ املوقف ال�شوفييتي بالتغرّي، 

ني�شان/  الذي �شدر يف  امل�شرتك  ال�شوفييتي  ال�شوري -  البيان  وظهر ذلك من خالل 

اأبريل 1966 والذي جاء فيه: “قام اجلانبان بتاأكيد ت�شامنهما مع الفل�شطينيني العرب، 

ال�شهيونية”.  وجه  يف  العادل  ن�شالهم  يف  القانونية  حلقوقهم  دعمهما  عن  وبالتعبري 

وقد جاء يف هذا البيان، والأول مرة، اعرتاف من قبل ال�شوفييت بعدالة ن�شال ال�شعب 

الفل�شطيني يف مواجهة ال�شهيونية. ويف اأيار/ مايو 1966، اجتمع اأحمد ال�شقريي، مع 

رئي�ص الوزراء ال�شوفييتي، األك�شي كو�شيجن Alexei Kosegin يف القاهرة وتناق�شا يف 

الق�شية الفل�شطينية وم�شكلة الالجئني، وبالرغم من ذلك، ظّلت التعليقات ال�شوفييتية 

.
11

حول الفدائيني الفل�شطينيني قليلة ومتباعدة

ويف اأعقاب هزية حزيران/ يونيو �شنة 1967، بداأ االحتاد ال�شوفييتي يدرك مدى 

اأخذت  ذلك  �شوء  وعلى  االأو�شط.  ال�رشق  يف  اإقليمية  كقوة  “اإ�رشائيل”  خطورة 

التعليقات ال�شوفييتية املعلنة واملن�شورة تن�شح العرب بتاأجيل ان�شغالهم مبنظمة التحرير 

اإىل  ت�شيء  �شوف  “اإ�رشائيل”  لتدمري  الفل�شطينية  الدعوة  اأن  اإىل  وت�شري  الفل�شطينية، 

امل�شالح العربية يف املنطقة. اإال اأن ازدياد �شعبية املنظمة يف العامل العربي خالل الفرتة 

قوى  فيها  التي حققت  الكرامة  معركة  واإثر   ،1967 يونيو  هزية حزيران/  تلت  التي 

املقاومة الفل�شطينية انت�شاراً معنويًا على “اإ�رشائيل” بالتعاون مع اجلي�ص االأردين يف اآذار/ 

مار�ص 1968، دفعت الرئي�ص امل�رشي جمال عبد النا�رش اإىل التقرب من م.ت.ف، مما 

.
12

�شجع ال�شوفييت على تغيري موقفهم منها

جمال  فقرر  الفل�شطينية،  التحرير  منظمة  بزمام  فتح  اأم�شكت   1968 �شنة  ويف 

زيارة  يف  اآنذاك-  فتح  با�شم  الر�شمي  -الناطق  عرفات  يا�رش  ا�شطحاب  النا�رش  عبد 
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اإىل مو�شكو يف متوز/ يوليو 1968. ويف اأعقاب تلك الزيارة اأخذ االإعالم ال�شوفييتي 

“اأن�شارنا  باعتبارهم:  اإليهم  واأ�شار  الفل�شطينية،  املقاومة  جتاه  اإيجابية  عبارات  يردد 

اال�شرتاكية  للمنظومة  املوالية  ال�رشقية  اأوروبا  لدول  ال�شوفييت  و�شمح  الفل�شطينيني”، 

.
13

بتزويد فتح بال�شالح، رغم امتناعهم عن االعرتاف بقانونية املقاومة الفل�شطينية

والقبول  املفاو�شات  اأ�شلوب  انتهاج  نحو  فتح  قادة  ال�شوفييتي  االحتاد  دفع  لقد 

بالقرار 242 كحل للق�شية الفل�شطينية. وقد �شعر قادة منظمة التحرير الفل�شطينية بن�شوة 

العامل ويحاورونهم وجهًا لوجه،  اأكرب دول  االإكبار، وباالنبهار وهم يجال�شون قادة 

وقد جعلهم ذلك حري�شني على االإبقاء على ر�شى ال�شوفييت، وك�شب تاأييدهم املادي 

.
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واملعنوي

ال�شوفييتي  املوقف  فعلي يف  تغرّي  اإمكانية ح�شول  اإىل  اإ�شارة حقيقية  اأول  ظهرت 

األقى  1969، حني  اأكتوبر  الفل�شطينية يف ت�رشين االأول/  التحرير  الر�شمي جتاه منظمة 

 Alexander �شيبيلني  الك�شندر  ال�شيوعي،  للحزب  التنفيذية  اللجنة  اأع�شاء  اأحد 

Chebelin، خطابًا خالل املوؤمتر ال�شابع لنقابة العمال يف بوداب�شت Budapest، جاء 

فيه: “نحن نعّد ن�شال الوطنيني الفل�شطينيني من اأجل اإزالة نتائج العدوان االإ�رشائيلي 

ن�شااًل حتريريًا وطنيًا عاداًل يف وجه االإمربيالية، و�شنقوم بدعمه”. وقد دّل هذا الكالم، 

الأول مرة، عن عزم ال�شوفييت اإعطاء الفل�شطينيني م�شاعدات مبا�رشة. اإ�شافًة لذلك، 

ال�شوفييتي  التلفزيون  1970، خ�ش�ص  يناير  الثاين/  االأ�شبوع االأول من كانون  فخالل 

برناجمًا كاماًل للمقاومة الفل�شطينية. كما قام عرفات بزيارة ملو�شكو يف �شباط/ فرباير 

االأفرو- للت�شامن  ال�شوفييتية  اللجنة  لدعوة  تلبية  فل�شطيني،  وفد  راأ�ص  على   1970

اآ�شيوي، والتي جنم عنها زيادة الدعم ال�شيا�شي والع�شكري ال�شوفييتي ملنظمة التحرير 

.
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الفل�شطينية

خالل  الفل�شطينية   - ال�شوفييتية  العالقات  تعزيز  لوحظ   ،1972 يوليو  متوز/  ويف 

زيارة عرفات اإىل مو�شكو ولقائه بعدد من موظفي وزارة الدفاع ال�شوفييتية، وجناحه 
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ّدت هذه الزيارة اأهم بكثري من التي  يف احل�شول على م�شاعدات ع�شكرية مبا�رشة. وعمُ

ل فيه ال�شادات اخلرباء ال�شوفييت من  �شبقتها، لكونها متت يف الوقت الذي كان يرحِّ

.
16

م�رش

اإىل   ،1973 اأكتوبر  االأول/  ت�رشين  حرب  يف  للعرب  الن�شبي  االإجناز  اأدى  لقد 

حتول يف تعامل االحتاد ال�شوفييتي مع الق�شية الفل�شطينية من ق�شية الجئني اإىل ق�شية 

اأر�ص و�شعب. لقد كانت حقيقة هذا التحول هو التعوي�ص عن فقدان م�رش، بعدما 

تخّلت يف عهد ال�شادات عن اخلرباء الرو�ص وانفتحت على الغرب، بتمتني وتثبيت 

عالقتهم بـ م.ت.ف من اأجل ت�شكيل جبهة عربية قوية يف ال�رشق االأو�شط ملواجهة 

ِمن االحتاد  الواليات املتحدة االأمريكية. وبعد �شدور قرار جمل�ص االأمن رقم 338 �شَ

جانب  اإىل  تراأ�ص  وقد  الفل�شطينية،  الق�شية  حّل  يف  دور  له  يكون  اأن  ال�شوفييتي 

 Geneva Peace Conference لل�شالم  موؤمتر جنيف  االأمريكية  املتحدة  الواليات 

الو�شع يف  جتاه  مو�شكو  موقف  فيه  تبنّي  والذي   ،1973 دي�شمرب  االأول/  كانون  يف 

ال�رشق االأو�شط، وقد تبلور هذا املوقف يف النقاط التالية:

1. �رشورة التزام “اإ�رشائيل”ب�شحب قواتها من االأرا�شي املحتلة �شنة 1967.

2. احلفاظ على حّق الدول يف اأن حتيا ب�شالم مبا فيها “اإ�رشائيل”.

3. �شمان احلقوق امل�رشوعة لل�شعب الفل�شطيني.

.
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4. رغبة االحتاد ال�شوفييتي يف اأن يكون له دور يف عملية الت�شوية

حينما   ،1974 �شنة  النحو حتى  هذا  على  التحرير  منظمة  مع  الو�شع  ا�شتمر  لقد 

اأندريه جروميكو  لقاء  ال�شوفييتي جتاه م.ت.ف متثل يف  حدث تغرّي مهم يف املوقف 

بعرفات، مرتني، يف  املتحدة  االأمم  ال�شوفييتي لدى  Andrei Gromyko ممّثل االحتاد 

اآذار/ مار�ص 1974، حيث قدم لعرفات الدعوة احلكومية الر�شمية االأوىل لزيارة االحتاد 

ال�شوفييتي. لقد قام ال�شوفييت بهذه اخلطوة اجلديدة من اأجل تقوية موقف عرفات من 

اجلدل الدائر داخل اأطر م.ت.ف، حول تعديل ميثاقها للقبول مببداأ الدولة الفل�شطينية 

يوؤكد على  الذي  ال�شابق  املنهج  ، ورف�ص 
18

الفل�شطيني الرتاب  امل�شتقلة على جزء من 
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�شمولية التحرير كاأمر ال يقبل التنازل، اإ�شافًة للتنازل عن الكفاح امل�شلح كطريق وحيد 

. وهو االأمر الذي مّت التو�شل له خالل الدورة الثانية ع�رشة للمجل�ص 
19

لتحرير فل�شطني

الذي  ال�شيا�شي  الربنامج  1974/6/8، وقد جاء يف  الذي عقد يف  الفل�شطيني  الوطني 

تبناه املجل�ص: “�شوف تنا�شل منظمة التحرير بكل الو�شائل املوجودة لديها، واأهمها 

الكفاح امل�شلح، من اأجل حترير اأر�ص فل�شطني واإقامة دولة وطنية وم�شتقلة على اأي 

.
جزء قد يتم حتريره من الرتاب الفل�شطيني”20

عقب التطور الفل�شطيني الداخلي اجلديد، ح�شدت قيادة املنظمة بع�ص ثمار ذلك 

�رشيعًا، فقام عرفات بزيارته الر�شمية االأوىل اإىل االحتاد ال�شوفييتي يف نهاية �شهر متوز/ 

يوليو 1974، جنم عنها تثبيت بعثة دبلوما�شية دائمة يف مو�شكو، االأمر الذي اأدى الحقًا 

؛ واعرتاف الزعماء العرب يف موؤمتر القمة 
اإىل فتح مكتب متثيلي يف جنيف �شنة 211976

العربية الذي عقد يف الرباط يف �شهر ت�رشين االأول/ اأكتوبر 1974 باملنظمة ممثاًل �رشعيًا 

للمنظمة  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  لدعوة  اإ�شافة  ؛ 
22

الفل�شطيني لل�شعب  ووحيداً 

للم�شاركة يف اأعمالها، واإلقاء عرفات خطابه فيها يف �شهر ت�رشين الثاين/ نوفمرب 1974 

والذي اأثمر، يف النهاية، ح�شول املنظمة على �شفة املراقب يف االأمم املتحدة عرب قرار 

.
اجلمعية العمومية رقم 233237

واملقاومة  ال�شورية  القوات  بني  مواجهة  ح�شلت   1976 يونيو  حزيران/  ويف 

الفل�شطينية يف لبنان، احلليفني لالحتاد ال�شوفييتي، مما و�شع ال�شوفييت يف موقف حرج 

و�شعب جداً، االأمر الذي دفعهم للتعبري عن ا�شتياءهم من اخلطوة ال�شورية دون قطع 

، لقد كان ال�شوفييت ييلون ب�شورة عامة اإىل اجلانب الفل�شطيني. وقد 
24

العالقات معها

ا�شتمرت االأزمة ال�شورية مع منظمة التحرير حتى ت�رشين االأول/ اأكتوبر 1976، حيث 

 .
25

جنحت الدبلوما�شية ال�شعودية بوقف القتال، مما اأ�شعر ال�شوفييت باالرتياح

 وبالرغم من توجهات ال�شادات نحو ال�شالم، والتحول من املع�شكر ال�شوفييتي 

باجتاه املع�شكر الغربي متمثاًل بالواليات املتحدة االأمريكية، والتي بداأت اأوىل خطواتها 

باإنهاء الوجود الع�شكري ال�شوفييتي يف م�رش �شنة 1972، وانتهاًء بتوقيع اتفاق كامب 
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ديفيد Camp David Accords �شنة 1978 الذي اأخرج ال�شوفييت جزئيًا من ال�رشق 

مناف�شته  اإطار  يف  التحرير  منّظمة  دعم  من  ال�شوفييت  ينع  مل  ذلك  اأن  اإال  االأو�شط، 

للواليات املتحدة االأمريكية يف تلك املنطقة، وقد تمُّوج ذلك بدعوة ليونيد بريجنيف 

Leonid Brezhnev -رئي�ص االحتاد ال�شوفييتي- ملوؤمتر دويل �شنة 1981، وذلك حلل 

�شعت يف موؤمتر جنيف، وكان اجلديد يف هذا  اأزمة ال�رشق االأو�شط وفقًا لالأ�ش�ص التي ومُ

 .
26

امل�رشوع هو اإ�رشاك منّظمة التحرير يف املوؤمتر كجزء من الطرف العربي

ويف اأيار/ مايو 1982 اجتاحت القوات االإ�رشائيلية االأرا�شي اللبنانية للق�شاء على 

املقاومة الفل�شطينية، مما اأوقع االإحتاد ال�شوفييتي يف حرج جديد. فقد بدت الالمباالة 

االإعالمية كانت حمدودة  التغطية  اأن  ال�شوفييتية جتاهه، خ�شو�شًا  الفعل  غالبة يف ردة 

الواليات  مع  مواجهة  يف  الدخول  يف  راغبني  غري  كانوا  ال�شوفييت  اأن  ذلك  جداً، 

املتحدة االأمريكية. ونتيجة للتق�شري ال�شوفييتي، بداأت االأ�شوات العربية ترتفع منتقدة 

موقفه. ويف مواجهة هذه االنتقادات متّيز الرد ال�شوفييتي بطابع دفاعي، حيث حّمل 

م�شوؤولية انهزام الفل�شطينيني للخالفات العربية الداخلية وعدم وحدتهم، وللتدريب 

. وبقيت ال�شيا�شة ال�شوفييتية جتاه املنطقة م�شتقّرة حتى �شنة 1985 
27

الفل�شطيني الرديء

االحتاد  لقيادة   Mikhail Gorbachev جوربات�شوف  ميخائيل  تويل  �شهدت  والتي 

ال�شوفييتي.

ومنذ جميء جوربات�شوف �شهدت اأولويات االحتاد ال�شوفييتي تغرّياً ملحوظًا، فلم 

تعد الطموحات اخلارجية حتتل املرتبة االأوىل يف �شّلم االأولويات ال�شوفييتية، وحّلت 

حملها االأولويات الداخلية من اإعادة للبناء واالإ�شالح.

الأنها  اأواًل  الفل�شطينية،  الق�شية  ال�شوفييتي يف  الدور  على  احلال  بطبيعة  اأّثر  وهذا 

مل تعد معنية باإ�شغال نف�شها يف الق�شايا العاملية، وثانيًا الأنها غري معنية بتوتري عالقاتها 

الغربية  التكنولوجيا  اإىل  بحاجة  الداخلي  البناء  فعملية  و“اإ�رشائيل”،  الغرب  مع 

وامل�شاعدات والتعاون يف هذا املجال، والدول العربية ال ت�شكل بدياًل منا�شبا للغرب 

.
28

يف هذا اجلانب
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لقد كان النهيار االحتاد ال�شوفييتي اأثراً �شلبيًا على الق�شية الفل�شطينية، من ذلك:

املناف�شة  حالة  من  اال�شرتاكية،  الدول  كتلة  وكذلك  ال�شوفييتي،  االحتاد  حتول  	•
والعداء مع اأمريكا وحلفائها اإىل حالة من التوافق و“اال�شرت�شاء”. مما اأ�شهم يف 

الفل�شطيني  اجلانب  منه  ي�شتفيد  كان  الذي  الدويل،  ال�شيا�شي  التوازن  اختالل 

ت�شمح  واال�شتقطاب  التنافر  من  هناك حالة  ما، عندما كانت  اإىل حدٍّ  والعربي 

.
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مبجال للمناورة

والدول  ال�شوفييتي  االحتاد  انهيار  نتيجة  غالية  ثماراً  االإ�رشائيلي  الكيان  قطف  	•
اال�شرتاكية، فاأعادت هذه الدول عالقاتها الدبلوما�شية معه، كما فتحت اأبواب 

وقد  ال�شوفييتي-  االحتاد  من  املحتلة -خ�شو�شًا  فل�شطني  اإىل  اليهودية  الهجرة 

بداية  منذ  مليون  رقم  املهاجر  بقدوم   2000/5/7 يف  ال�شهيوين  الكيان  احتفل 

رئي�ص  وقام   ،1989 �شبتمرب  اأيلول/  يف  ال�شوفييتي  االحتاد  من  الهجرة  موجة 

الوزراء االإ�رشائيلي اإيهود باراك Ehud Barak با�شتقباله بنف�شه. و�شملت موجة 

الهجرة هذه نحو 92 األف عامل متخ�ش�ص يف �شتى املجاالت. بينهم عدة اآالف 

متخ�ش�شون يف ال�شناعات النووية، ف�شاًل عن الكثري من الكفاءات الع�شكرية 

.
30

العالية، مما زاد من خطورة الكيان االإ�رشائيلي وم�رشوعه يف املنطقة

حرب  بعد  خ�شو�شًا  العامل،  يف  اأوىل  وحيدة  كقوة  املتحدة  الواليات  بروز  	•
يخدم  مبا  الفل�شطيني  امللف  الإغالق  �شعت  بحيث   ،1991 اأوائل  يف  اخلليج 

.
م�شالح حليفها اال�شرتاتيجي “اإ�رشائيل”31

جناح الواليات املتحدة يف جر البالد العربية اإىل موؤمتر ال�شالم العربي االإ�رشائيلي  	•
اإ�رشائيلية  عربية  مفاو�شات  تلته   ،1991 اأكتوبر  الثاين/  ت�رشين  يف  مدريد  يف 

مبا�رشة، تراجعت على اإثرها اأولوية الق�شية الفل�شطينية ب�شكل تدريجي، حيث 

.
32

مل تعد الق�شية �رشاعًا عربيًا فل�شطينيًا، ولكنها باتت �رشاعًا فل�شطينيًا اإ�رشائيليًا

وا�شتمر هذا النهج يف تنمية العالقات الرو�شية االإ�رشائيلية والرو�شية الغربية، حتى 

مع جميء بوري�ص يلت�شن Boris Yeltsin، والذي مل يغرّي اإىل حدٍّ كبري اخلطوط العامة 
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التعاون  وبداأ  االإ�رشائيلية  الرو�شية  العالقات  وتطورت  جوربات�شوف،  و�شعها  التي 

الرو�شي  الدور  على  �شلبًا  اأّثرت  التي  الداخلية  االأمور  ومن  البلدين.  بني  الع�شكري 

بيد  اأ�شبح  الرو�شية  االأموال  روؤو�ص  من  مهمًا  جانبًا  اأن  هو  الفل�شطينية،  الق�شية  يف 

رو�شيا  على  �شاغطًا  ت�شّكل  التي  املهمة  االأدوات  من  اأ�شبحت  والتي  اليهود،  كبار 

بنك  مو�شت  جمموعة  مثاًل  فربزت  عمومًا.  االأو�شط  ال�رشق  ق�شية  ب�شاأن  مواقفها  يف 

Most Bank التي يلكها فالديري جو�شين�شكي Vladimir Ghosenski رئي�ص موؤمتر 

اإعالمية غري حكومية، وعلى  موؤ�ش�شة  اأكرب  اليهودية يف رو�شيا، و�شاحب  املنظمات 

راأ�شها القناة التلفزيونية االأكرث اأهمية و�شهرة اأن تي يف NTV Russia. وكان يلت�شني 

قد عنّي بوري�ص برييزوف�شكي Boris Berezovsky نائبًا ل�شكرتري جمل�ص االأمن القومي 

ويراأ�ص  االإ�رشائيلية.  اجلن�شية  يحمل  وهو   ،1996 اأكتوبر  الثاين/  ت�رشين  يف  الرو�شي 

من  اأكرث  ويلك  �شخمة،  ومالية  �شناعية  موؤ�ش�شات  عدة  اإدارة  جمل�ص  برييزوف�شكي 

االقت�شاد  يف  الرو�ص  اليهود  اأمالك  وبلغت   .
33

القومي التلفزيون  موؤ�ش�شة  اأ�شهم  ربع 

كانون  يف   Kommersant الرو�شية  كومري�شانت  جريدة  يف  ن�رش  ما  ح�شب  الرو�شي 

االأول/ دي�شمرب 2002 كاالآتي: 70% يف قطاع النفط والغاز الطبيعي، 100% يف قطاع 

ال�شماد الزراعي، 80% يف قطاع �شناعة ال�شيارات، 60% يف قطاع �شناعة الطريان 

املدين، 85% يف قطاع االأخ�شاب، 70% يف قطاع البنوك وامل�شارف، 80% يف قطاع 

.
34

�رشكات التاأمني، 65% يف قطاع االإعالم املرئي واملكتوب وامل�شموع

وبالرغم من اأن الكثري من امل�شوؤولني العرب �شعوا الأن يكون لرو�شيا دورها املميز 

يف حّل الق�شية الفل�شطينية، اإال اأنهم مل يقدموا لها اأّي مقابل، متجاهلني اأن العالقات 

الدولية ال تقوم على غري امل�شالح، ومل يوِجدوا البيئة التي ت�شّجع رو�شيا على اأن يكون 

لها دور يف املنطقة.

الفل�شطينية،  بالق�شية  اخلا�شة  الرو�شية  املواقف  قامت  اله�ّشة  االأر�شية  هذه  على 

والتي يف طابعها العام حتاول اأن تكون اأكرث حيادية ومو�شوعية، دون اأن يكون ذلك 

على ح�شاب م�شاحلها مع “اإ�رشائيل” والواليات املتحدة االأمريكية. 
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ومع بداية االألفية الثالثة �شهدت منطقة ال�رشق االأو�شط جملة من التطورات األقت 

من  �شبقها  وما  العراق  على  احلرب  اأبرزها  ومن  الفل�شطينية،  الق�شية  على  بظاللها 

انطالق االنتفا�شة الفل�شطينية الثانية، هذه االأحداث اأ�شهمت ب�شكل اأو باآخر يف بلورة 

مواقف القوى الدولية ومن بينها رو�شيا ب�شاأن الق�شية الفل�شطينية.

اأ�شبحت الواليات املتحدة  العراق،  اإمكانية احلرب على  ومع بداية احلديث عن 

اأجل  من  ممكن  حتالف  اأو�شع  لت�شكيل  العاملية  القوى  ا�شتمالة  اإىل  بحاجة  االأمريكية 

اأمريكا، هذه  التحالف، والذي تريده  اأجل �شمان هذا  احلرب على االإرهاب. ومن 

االأمريكية  املتحدة  الواليات  واإ�شالميًا، حاولت  واأوروبيًا وعربيًا  رو�شيًا  املرة، حتالفًا 

الطريق”  “خريطة  بخطة  رف  عمُ ما  للعامل  فاأخرجت  الفل�شطينية،  الق�شية  ا�شتغالل 

االأو�شط ب�شكل ي�شمن  ال�رشق  الكامل وال�شامل يف  لل�شالم  االأف�شل  الروؤية  اأنها  على 

للفل�شطينيني حقوقهم امل�رشوعة. لقد كانت هذه اخلطة جماملًة لرو�شيا واأوروبا ولالأمم 

املتحدة باإدراجهم كراعني لعملية ال�شالم القائمة على “خريطة الطريق” حتت م�شمى 

اللجنة الرباعية Quartet؛ ويف ذلك تنازل �شكلي عن الدور االأمريكي املتفّرد يف هذه 

.
35

الق�شية الذي عزل القوى االأخرى عن التدخل فيها

كان الهدف من هذا اال�شتعرا�ص التاريخي ملواقف مو�شكو من الق�شية الفل�شطينية، 

حماولة لفهم ال�شيا�شات االأخرية ملو�شكو يف ال�رشق االأو�شط والتي مت�ص ب�شكل اأو باآخر 

الق�شية الفل�شطينية، فقد �شهد العام 2005 �شيا�شات رو�شية جتاه املنطقة اأثارت اهتمام 

املراقبني واملحللني ملعرفة مدى قوة هذا التوجه اجلديد ودوافعه واإمكانية ا�شتمراريته، 

ويكن اإجمال الدالئل واالإ�شارات التي توحي بظهور مواقف و�شيا�شات رو�شية جديدة 

يف زيارة بوتني لالأرا�شي الفل�شطينية �شنة 2005، والدعوة لعقد موؤمتر دويل لل�شالم يف 

مو�شكو، اإ�شافة ال�شتعداد مو�شكو لدعم ال�شلطة الفل�شطينية، وما انفردت به مو�شكو، 

بني القوى الكربى، من دعوة قادة حما�ص لزيارتها بعد فوزهم يف انتخابات املجل�ص 

خالد  بلقاء  ميدفيديف  ديرتي  الرو�شي  الرئي�ص  قيام  واأخرياً   ،
36

الفل�شطيني الت�رشيعي 

م�شعل رئي�ص املكتب ال�شيا�شي حلركة حما�ص يف دم�شق.
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اأواًل: ملحة عن ال�سيا�سة الرو�سّية يف املنطقة

1. بعد و�سول فالدميري بوتني اإىل ال�سلطة:

وقت  يف  ال�شلطة  ا�شتلم  بوتني  فالديري  ال�شابق  الرو�شي  الرئي�ص  اإن  القول  يكننا 

كانت البالد تعي�ص فيه حالة من عدم اال�شتقرار ال�شيا�شي، ولعل هذه امل�شاكل تعود يف 

االأ�شل اإىل تراكمات م�شاكل العهد ال�شوفييتي، واإىل طبيعة توجهات القادة الرو�ص بعد 

تفكك االحتاد ال�شوفييتي، واندفاعهم نحو الواليات املتحدة االأمريكية والغرب، ظنًا 

منهم باأن مثل هذا التوجه �شيعود على رو�شيا بامل�شاعدات والدعم االقت�شادي. لقد مّت 

الثانية من رئا�شة يلت�شني، وقد �رشع يف  الوعي بهذه امل�شاكل يف رو�شيا خالل الفرتة 

حماولة لعالجها بطريقة منطقّية، اإال اأن احلالة ال�شحّية املرتدية للرئي�ص حالت دون حتقيق 

امل�شتوى املطلوب من االإ�شالحات التي تخدم الواقع الرو�شي.

متامًا،  م�شتقّرة  غري  انتقالية  حالة  يف  وهي  رو�شيا  ا�شتلم  بوتني  اإن  القول  ويكننا 

وتدارك  االأو�شاع،  اإ�شالح  بغر�ص  �شارم  وطني  خط  انتهاج  منه  ا�شتلزم  ما  وهو 

الثغرات ال�شابقة من حكم �شلفه يلت�شني. وبالفعل جنح اإىل حدٍّ كبري يف وقف التدهور 

والتخبط الذي عانت منهما رو�شيا على امتداد حقبة الت�شعينيات من القرن الع�رشين، 

ال�شيا�شية اخلا�شة، والتي تعّد  اإدارة قوية للحكم، منطلقًا من روؤيته  وا�شتطاع تكوين 

اأهم توجهاتها:

احلفاظ على االأمن القومي ووحدة االأرا�شي الرو�شية من التهديدات الداخلية  اأ. 

القتالية  القدرات  لتح�شني  احلاجة  على  تاأكيده  خالل  من  وذلك  واخلارجية، 

للجي�ص الرو�شي من اأجل حماية االأمن القومي. كما يرى بوتني اأن اأي اقرتاب 

من احلدود الرو�شية اأو اإقامة قواعد ع�شكرية يف الدول التي كانت خا�شعة للنفوذ 

ال�شوفييتي، هو تهديد مبا�رش لالأمن القومي، ي�شتلزم الت�شدي له بكل الو�شائل.

الدفاع عن امل�شالح القومية الرو�شية: اعترب بوتني الدفاع عن امل�شالح القومية  ب. 

على راأ�ص مهماته اال�شرتاتيجية، فعمل على التقارب بني رو�شيا االحتادية وبني 

الدول ذات ال�شيا�شات امل�شادة ل�شيا�شات الواليات املتحدة.
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تطوير العالقات مع الدول امل�شاركة يف رابطة الدول امل�شتقلة. ج. 

اإيان  الرتكيز على تفعيل دور االأمم املتحدة حلل االأزمات الدولية، انطالقًا من  د. 

بوتني بفكرة اجلهود اجلماعية لنزع فتيل النزاعات يف كل مناطق العامل املتاأزمة. 

وي�شتند منطقه هذا اإىل العمل على اأال توؤدي النزاعات املحلية اأو االإقليمية اإىل 

حدوث مواجهة اأو اإيجاد توتر بني القوى الكربى. 

اإقامة عالقات دولية على اأ�ش�ص م�شلحّية، وهو اأمر يدل على اخلط الدبلوما�شي  هـ. 

اجلديد الذي انتهجته رو�شيا يف ع�رش العوملة وحّرية االأ�شواق. 

التعاون  مبداأ  على  والتاأكيد  الع�شكرية  النزاعات  وجتّنب  العاملي  ال�شالم  اإقرار  و. 

وال�شداقة مع �شعوب ودول العامل كافة، م�شرياً اإىل اأهمية اخلط اال�شرتاتيجي يف 

.
37

التعاون مع الواليات املتحدة واالحتاد االأوروبي

قطٌب  يحكمه  لعامل  احلازم  والرف�ص  االأقطاب،  متعدد  عامل  اإقامة  اإىل  الدعوة  ز. 

واحد، حيث ذكر الرئي�ص بوتني “اأن عامل يحكمه قطب واحد مل يعْد مقبواًل، 

ال بل اأ�شبح م�شتحياًل... اإن الواليات املتحدة تخّطت حدودها القومّية بكل 

االجتاهات... اإن هذا اأمٌر خطري. مل يعد اأحد يف هذا العامل ي�شعر باالأمان الأنه مل 

 .
يعد باالإمكان اللجوء للقانون الدويل”38

وانطالقًا من هذه ال�شيا�شة اجلديدة التي و�شعها بوتني لرو�شيا، فاإن رو�شيا حتاول 

االقرتاب من املنطقة العربية االإ�شالمية بهدف اإقامة نفوذ لها يف املنطقة يخدم م�شاحلها. 

�ص ثالث زوايا قد تكون االأكرث تاأثرياً يف حتديد خلفيات املواقف الرو�شية يف  ويكن تَلمُّ

ال�رشق االأو�شط وحيال ق�شاياه.

الرتابية.  وحدتها  على  باحلفاظ  احلدود  اأق�شى  اإىل  مهتّمة  اأواًل،  كاحتاد  فرو�شيا، 

املعار�شة يف  ال�شي�شان لقمع  الع�شكرية يف  القوة  ا�شتخدم  فعله بوتني عندما  وهذا ما 

االأو�شط على  االإ�شالمي، وال�رشق  بالعامل  اهتمامًا  تبدي  القوقاز. وهي عندما  �شمايل 

امل�شلمني يف  الداخلية ال �شّيما مع  تاأخذ يف االعتبار م�شاكلها  وجه اخل�شو�ص، فهي 

.
39

رو�شيا حتديداً وامل�شلمني يف اجلمهوريات القريبة املجاورة
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يمُعّد  االأو�شط  ال�رشق  منطقة  يف  املتزايد  رو�شيا  نفوذ  تاأمني  اإن  الثانية،  الزاوية 

لي�شت  اإنها  اإذ  عظمى.  كدولة  مكانتها  ا�شتعادة  طريق  على  حيويًّة  حاجة  مرحليًا 

للح�شول  احلالية  اأو�شاعها  يف  �شاحلة  منطقة  اأي�شًا  هي  بل  وح�شب  جماورة  منطقة 

، اأو اتخاذ مواقف جتاه ق�شايا املنطقة تكون 
40

من االأمريكيني والغربيني على تنازالت

. ففي عّز احتدام 
41

ال�شيا�شات االأمريكية واالأوروبية جتاه رو�شيا مبثابة رد فعل على 

منه  و�شمعت  االأ�شد،  ب�شار  الرئي�ص  مو�شكو  ا�شتقبلت   2008 �شنة  اجلورجية  االأزمة 

بنمُظم  �شورية  بتزويد   والطلب  طرطو�ص  يف  الرو�شي  االأ�شطول  با�شتقبال  العر�ص 

اإيران  تزويد  للطائرات ولل�شواريخ، وانت�رش خرب عزم مو�شكو  دفاع رو�شّية م�شادة 

.
42

)S-300( 300-ب�شواريخ اأ�ص

الزاوية الثالثة ل�شيا�شة رو�شيا يف ال�رشق االأو�شط اأ�شبحت ترّكز على االقت�شاد لبناء 

 Sergei اإيفانوف  �شريجي  الرو�شي  الوزراء  رئي�ص  اأعلن  فقد  املنطقة.  بدول  عالقاتها 

ت�شدير  يف  ترغب  االأيديولوجيا،  ت�شّدر  تعد  مل  التي  رو�شيا  اأن   2008 �شنة   Ivanov

من  ينع  ما  هناك  يعد  مل  العربية،  الدول  مع  العالقات  اإىل  واإ�شافة  لذلك  االأعمال. 

مثل  ال�شابق  ال�شوفييتي  مناوئة لالحتاد  نف�شه مع دول كانت  الوقت  العالقة يف  تعزيز 

.
“اإ�رشائيل”43

اأن  فتحاول  متخا�شمني،  توازن بني  �شيا�شة  متار�ص  االأو�شط  ال�رشق  اإن رو�شيا يف 

 ،
44

تقول اإنها �شديقة للجميع، واإن االأيديولوجيا مل يعد لها مكان يف �شيا�شتها اخلارجية

كبديل  ولي�ص  اقت�شادية،  م�شالح  له  ك�رشيك  املنطقة  اإىل  الدخول  بنعومة  حتاول  هي 

 .
45

للواليات املتحدة 

املنطقة ت�شري على خيٍط رخو وال  لكن هذه اال�شرتاتيجية جتعل �شيا�شة رو�شيا يف 

متّكنها من اإمتام حتالفٍ ما مع اأيٍّ من االأطراف. ومن هنا تفر�ص التناق�شات القائمة يف 

ال�رشق االأو�شط نف�شها على ال�شيا�شات الرو�شية، وال متكن مو�شكو من اتخاذ خطوات 

واقعية لتنفيذ روؤيتها الأزمات املنطقة، بل وت�شطر مو�شكو يف بع�ص االأحيان اأن ت�شلك 
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معّينة الرتباطات  اأن ثمة حدوداً  يف�رش  الواحد، وهذا ما  امللف  مواقف متعار�شة يف 

 .
46

مو�شكو بدم�شق، خا�شة فيما يتعلق بنوعية االأ�شلحة الرو�شية التي تقّدم اإىل  �شورية

وبالرغم من العالقات الوطيدة التي تربط رو�شيا بـ“اإ�رشائيل” اإال اأن الرئي�ص بوتني اأبدى 

دعمًا حلما�ص وا�شتقبل بع�شًا من م�شوؤوليها يف اآذار/ مار�ص 2006.

تمُوجد  اأن   ،2001/9/11 اأحداث  بعد  ا�شتطاعت،  االأمريكية  االإدارة  واإذا كانت 

العرب”،  “املعتدلني  حمور  العربية  الدوائر  وبع�ص  الغربية  الدوائر  يف  عليه  اأمُطِلق  ما 

“اإ�رشائيل” يف  مع  اخلليج  مثل م�رش واالأردن ودول  اأطرافًا عربية  ت�شع  وت�شعى الأن 

�شلة واحدة، فاإن مو�شكو ال متلك اأن تدعم املحور االآخر الذي يمُطلق عليه “املحور 

الرباعي الراديكايل اأو املتطرف”، متمثاًل يف اإيران و�شورية وحركة حما�ص وتنظيم 

املحور  اأطراف  �شائر  لدى  وم�شاحلها  عالقاتها  ح�شاب  على  لبنان،  يف  اهلل  حزب 

.
47

االآخر

اإّن املتاأمل يف مبادئ ال�شيا�شة اخلارجية التي ر�شمها الرئي�ص فالديري بوتني خالل 

اأنها قد بداأت تعطي ثمارها خالل فرتة   رئا�شته من �شنة 2000 اإىل 2008 يرى 
ّ
فرتتي

متعدد  جديد  عاملي  “نظام  اإىل  ي�شعى  الذي   ،
48

ميدفيديف ديرتي  الرئي�ص  حكم 

االأقطاب”. 

على  تدل   2010 مايو  اأيار/  يف  ودم�شق  اأنقرة  من  كل  اإىل  ميدفيديف  فزيارة 

ترتيب  من  انتهت  اأن  فبعد  خمتلفة.  بطريقة  نف�شها  اإىل  تنظر  بداأت  قد  رو�شيا  اأن 

ثم  ال�شوق؛  اقت�شاد  اأ�شا�ص  على  الدولة  بناء  اإعادة  �شعيد  على  الداخلي  الو�شع 

انتقلت اإىل ترتيب احلديقة اخللفية وجمال النفوذ احليوي يف القوقاز واآ�شيا الو�شطى 

يف  جورجيا  يف  ع�شكريًا  تدخلت  حيث  ال�شوفييتي؛  االحتاد  عن  امل�شتقلة  والدول 

مو�شكو  اأيدت   2010 اأبريل  ني�شان/  ويف  مل�شلحتها؛  االأمور  حل�شم   2008 نهاية 

باكييف  كورمان  الرئي�ص  خلع  اإىل  اأدت   Kyrgyzstan قرغي�شتان   يف  انتفا�شة 

Kurmanbek Bakiyev، وت�شكيل حكومة موالية للكرملن؛ كما دعم الكرملني 
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�شفحة  لتطوى  الأوكرانيا  رئي�شًا   Viktor Yanukovych يانوكوفيت�ص  فيكتور 

2004 حكومات موالية لوا�شنطن؛ كما جرى  منذ  اأنتجت  الربتقالية” التي  “الثورة 
 Sevastopol متديد عقد االإيجار لقاعدة تابعة للبحرية الرو�شية يف ميناء �شيفا�شتوبول

ال�رشق  اإىل  بعدها  رو�شيا  انتقلت   .2042 �شنة  االأ�شود حتى  البحر  على  اأوكرانيا  يف 

�شنة  من  مرات،  ثالث  مو�شكو  بزيارة  االأ�شد  ب�شار  الرئي�ص  قيام  بعد  اإذ  االأو�شط، 

2005 وحتى �شنة 2008، واإجرائه حواراً ا�شرتاتيجيًا والبحث يف االرتقاء بالعالقات 

الثنائية، قام ميدفيديف بزيارة تاريخّية اإىل دم�شق يف اأيار/ مايو 2010.

يف  موجود  الدولية  اللعبة  يف  امل�شاهمة  مفاتيح  اأحد  باأن  الكرملني  �شيد  اأدرك  اإذ 

دم�شق. و�شمن هذه  االأو�شط موجود يف  ال�رشق  مفاتيح  اأحد  واأن  االأو�شط،  ال�رشق 

حلركة  ال�شيا�شي  املكتب  رئي�ص  مع  ميدفيديف  لقاء  و�شع  اأي�شًا  يكن  الوا�شعة  الروؤية 

، فرو�شيا التي ت�شعى الأن يكون لها دور حموري يف 
49

حما�ص خالد م�شعل يف دم�شق

املفاو�شات االإ�رشائيلية - الفل�شطينية، دعت الإ�رشاك حركة حما�ص يف اأي مفاو�شات 

حول  املحادثات  واأن  الفل�شطيني،  ال�شيا�شي  النظام  من  مهمًا  جزءاً  باعتبارها  قادمة 

فل�شطني من دونها م�شتحيلة. 

املتحدة  الواليات  عليه  ت�شيطر  الذي  القطبية  االأمُحادي  النظام  بداأ  فاليوم 

اأوباما  باراك  اإدارة  واأ�شبحت  بالتاآكل،  الباردة  احلرب  نهاية  منذ  االأمريكية 

القيادي بالتعاون مع  اأمريكا على الدور  اأن حتافظ  اإال  Barack Obama ال تطمح 

الدول الكربى االأخرى.

وعلى  عمومًا،  العربية   - الرو�شية  العالقات  م�شتقبل  باأن  التقدير  يكن  ولهذا 

االأخ�ّص عالقات رو�شيا بقوى مقاومة االحتالل االأمريكي وال�شهيوين، �شيتوقف يف 

حراكه على اخلط البياين للعالقات االأمريكية - الرو�شية، والرو�شية - االأوروبية. وهذا 

اأمر طبيعي بعد اأن حتّولت رو�شيا على يد الرئي�ص فالديري بوتني اإىل دولة كربى، مّرة 

 .
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اأخرى
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اإثر  الرو�سي جتاه حركة حما�س  املوقف  2. خلفيات وحمددات 

فوزها بانتخابات 2006:

اأ. اخللفيات:

عادت اهتمامات رو�شيا باملنطقة لتظهر بقوة بعد زيارة الرئي�ص فالديري بوتني �شنة 

اجلارية بني  ال�شلمّية  العملية  الدخول على خط  املحتلة، وحماولته  فل�شطني  اإىل   2005

الفل�شطينيني واالإ�رشائيليني.

ففي ني�شان/ اأبريل 2005 فاجاأ الرئي�ص الرو�شي فالديري بوتني العامل بزيارة تاريخية 

يف  دورها  ال�شتعادة  رو�شية  حماولة  اأنها  على  املراقبون  اأجمع  والتي  الغربية،  لل�شفة 

املنطقة، ويف اإطار ال�شعي الرو�شي احلثيث للعب دور م�شتقل عن االإرادة االأمريكية، 

وباعتبار الق�شية الفل�شطينية االأكرث اأهمية، فاإنها ت�شكل مدخاًل منا�شبًا ملثل هذا الدور. 

دعوة  يف  الرو�شي  الرئي�ص  يرتدد  مل  املنطقة،  يف  ال�شيا�شي  الركود  من  حالة  ظّل  ففي 

ا�شتعداد بالده  اأعلن عن  لل�شالم يف مو�شكو، كما  لعقد موؤمتر دويل  املعنية  االأطراف 

على  نفوذها  ب�شط  يف  ت�شاعدها  قد  ع�شكرية،  بتجهيزات  الفل�شطينية  ال�شلطة  لدعم 

اأرا�شيها. اإال اأن “اإ�رشائيل” ومعها الواليات املتحدة رف�شتا دعوة بوتني للم�شاركة يف 

اإىل  الدخول  الع�شكرية  للمعدات  بال�شماح  قاطعًا  اإ�رشائيليًا  رف�شًا  واجه  كما  املوؤمتر، 

اأرا�شي ال�شلطة. 

من  جزء  اإال  هي  ما  الزيارة  هذه  باأن  ال�شوبكي  بالل  الفل�شطيني  الباحث  ويرى 

البطاقات ال�شيا�شية التي يحملها بوتني من اأجل مناكفة الواليات املتحدة االأمريكية، 

الثماين  الدول  ع�شويتها يف  �شمن  �شواء  املنافع  اأكرب  لتحقيق  مو�شكو  �شعي  اإطار  يف 

الكربى )G-8(، اأو يف اإطار عالقتها مع االحتاد االأوروبي ودول اأوروبا ال�رشقية التي 

يدعم  وما  االأمريكي.  النفوذ  من  اخرتاقها  مّت  والتي  لرو�شيا،  مهمة  نفوذ  منطقة  تعّد 

التوجه  بنتائج عملية تختلف عن  الزيارة هو عدم خروجها  لتف�شري هذه  التوجه  هذا 

االأمريكي، فقد اأكد بوتني على �رشورة تنفيذ خريطة الطريق، والتاأكيد على دور رو�شيا 



املوقف الرو�شي جتاه حركة حما�ص

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات23

�شمن اللجنة الرباعية، و�رشورة حتقيق االأمن لـ“اإ�رشائيل”، ويف هذا دالالت وا�شحة 

اإال التلويح للواليات املتحدة االأمريكية، بعدم  على اأن رو�شيا مل تمُرد من هذه الزيارة 

.
51

جتاهلها يف كل ما يدور من اأحداث على ال�شاحة الدولية

بقيت  ولذلك  مو�شكو.  طموحات  حتقق  مل  الزيارة  هذه  فاإن  االأحوال  كل  ويف 

قلب  اإىل  خاللها  من  للدخول  اغتنامها  يكن  فر�شة  الأي  ترّقب  حالة  يف  مو�شكو 

االنتخابات  جاءت  الرو�شي  الرتقب  هذا  ظّل  ويف  االأو�شط،  ال�رشق  يف  االأحداث 

الت�رشيعية الفل�شطينية لت�شكل فر�شة جديدة ملو�شكو تمُبنّي من خاللها للعامل اأن لها دوراً 

م�شتقاًل جتاه الق�شايا الدولية. فما كان من الرئي�ص الرو�شي فالديري بوتني اإال اأن وّجه 

دعوة لقيادة حركة حما�ص لزيارة مو�شكو يف بداية اآذار/ مار�ص 2006. 

اإن هذه الدعوة عّر�شت مو�شكو التهامات باأنها تتعامل مع حركة اإرهابية، االأمر 

حركة  �رشعية  على  التاأكيد  خالل  من  االتهامات  هذه  ملواجهة  مو�شكو  دفع  الذي 

حما�ص كممثل منتخب عن ال�شعب الفل�شطيني. ومن الوا�شح اأن رو�شيا، بالرغم من 

دعوتها حلركة حما�ص لزيارة مو�شكو، مل تكن راغبة يف �شيء اأكرث من التلويح الأمريكا 

اإىل  اجلدل  اأثارت  التي  الدعوة  بعد  �شارعت  فقد  املناورة؛  على  قادرة  زالت  ما  اأنها 

التاأكيد على اأن مو�شكو لكونها جزء من الرباعية، �شتتعامل مع حما�ص، و�شتنقل وجهة 

نظر اللجنة الرباعية اإىل قادة احلركة، واأنها �شتدعو حما�ص اإىل نبذ العنف واالعرتاف 

.
بـ“اإ�رشائيل”52

ويرى بع�ص املحللني باأنه ال يكن قراءة اخلطوة الرو�شية املتمثلة يف دعوة الرئي�ص 

التوجه  �شمن  كونها  اإال  مو�شكو،  لزيارة  حما�ص  حركة  من  لوفد  بوتني  الرو�شي 

الرباجماتي للقيادة الرو�شية. اإن البمُعد االآخر للدعوة الرو�شية، هو مدى اإمكانية توظيف 

هذه العالقة يف ال�رشاع الرو�شي - ال�شي�شاين، وما يكن اأن تقّدمه حركة حما�ص يف 

. فرو�شيا تريد رفع م�شتوى العالقات مع امل�شلمني اإجمااًل، ملا لذلك من 
53

هذا ال�شياق

.
54

تاأثري على امل�شلمني يف املناطق الرو�شية اجلنوبية
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ت�شتطع  مل  رو�شيا  باأن  يالحظ  حما�ص،  حركة  مع  الرو�شية  للعالقات  واملتابع 

اإثبات وجودها يف املنطقة، اإذ اقت�رش الدور الرو�شي  اال�شتفادة من هذه العالقات يف 

احلركة  اإقناع  حماولة  على   ،2008 �شنة  نهاية  وحتى  باالنتخابات  احلركة  فوز  منذ 

رغبًة  العنف،  مو�شكو  ت�شّميه  ما  ا�شتخدام  عن  وابتعادها  الرباعية،  ب�رشوط  بااللتزام 

منها يف الظهور مبظهر املوؤثر يف املنطقة يف حال ا�شتجابة حما�ص مع جهود مو�شكو. 

وهو ما ظهر من خالل ا�شتياء مو�شكو ال�شديد من حركة حما�ص، بعد عملية احل�شم 

قامت  اإذ  يونيو2007 يف قطاع غزة،  به احلركة يف حزيران/  قامت  الذي  الع�شكري 

لل�شلطة  ووحيد  �رشعي  كرئي�ص  مازن  الأبي  دعمها  باإعالن  ذلك  اإثر  على  مو�شكو 

الفل�شطينية، ورف�شها ال�شتقبال قادة احلركة يف مو�شكو، مع اإبقاء باب احلوار مفتوحًا 

�شنة  خالل  احلركة  وقيادات  مو�شكو  بني  اللقاءات  هذه  وتتجّدد  لتعود  احلركة.  مع 

2008 بعد احلرب الرو�شية – اجلورجية، كرد فعل على دعم “اإ�رشائيل” جلورجيا على 

ح�شاب رو�شيا.

اإن نتائج احلرب التي �شّنتها “اإ�رشائيل” على قطاع غزة يف نهاية �شنة 2008 وبدايات 

، اأدى لتغرّي يف عالقة رو�شيا 
ّ
2009، والتي خرجت منها حركة حما�ص بانت�شار ن�شبي

يف  حما�ص  اإ�رشاك  �رشورة  اإىل  تدعو  رو�شيا  اأ�شبحت  احلرب  فبعد  حما�ص.  بحركة 

العملية ال�شليمة يف ال�رشق االأو�شط باعتبارها قّوة ال يكن جتاوزها، واإىل �رشورة اإمتام 

امل�شاحلة بني حركتي فتح وحما�ص. وهذا ما بدى من خالل دعوة مو�شكو لوفد من 

احلركة لزيارتها، وقيام الرئي�ص الرو�شي ديرتي ميدفيديف بلقاء رئي�ص املكتب ال�شيا�شي 

حلركة حما�ص خالد م�شعل يف دم�شق خالل اأيار/ مايو 2010.

ب. املحددات: 

من الوا�شح اأن رو�شيا لديها رغبة منذ فرتة للقيام بدور يف منطقة ال�رشق االأو�شط، 

لكن غالبّية ت�شوراتها كانت مكّبلة بت�رشفات قوى ممانعة الأي ن�شاط يقرتب اأو ينخرط 

يف ق�شايا اإقليمية �شاخنة، ا�شتناداً اإىل اعتقاد يقول باأن ذلك �شيوؤدي خللط اأوراق قدية 

اأو يمُحدث حتواًل يف بع�ص املوازين التي ر�ّشختها �شيا�شات الواليات املتحدة حل�شاب 
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م�شكالتها  مع  وتفاعله  املنطقة  يف  الرو�شي  الدور  ا�شتمرار  يّثل  لذلك  “اإ�رشائيل”. 
عرب حركة حما�ص اأو غريها من القنوات واالأزمات، نقلة نوعية يف االهتمام ب�شوؤون 

العقالنية، خا�شة  من  �شيء  بها  يكون  قد  ب�شورة  مفا�شلها  اأجزاء من  املنطقة و�شبط 

اأن تاأييداً اأوروبيًا وخا�شًة فرن�شيًا ظهر لدعوة رو�شيا حركة حما�ص لزيارتها، وهو ما 

ي�شي باحتمال زيادة م�شاحة اخلروج عن الن�ص االأمريكي الذي و�شع مفاتيح ال�رشاع 

من  جمموعة  على  حتركه  يف  الرو�شي  الدور  ويرتكز   ،
55

يده يف  االإ�رشائيلي   - العربي 

العوامل منها:

1. رو�سيا:

الرباجماتية بداًل من االأيديولوجية خلدمة  على  عالقاتها  بناء  يف  رو�شيا  اعتماد  	•
م�شاحلها.

لعب دور يف حّل ال�رشاع العربي االإ�رشائيلي كي تربز كقوة  يف  رو�شيا  ترغب  	•
كبرية على ال�شاحة الدولية، حيث تريد رو�شيا من املجتمع الدويل اأن يدرك مدى 

تاأثري الكرملني على حركة حما�ص، ومن خالل لعب دور م�شتقل عن االإرادة 

االأمريكية، خا�شة وقد وجدت رو�شيا اأن دورها على ال�شاحة الدولية قد تقل�ص 

اإىل حدٍّ كبري، واأن الدول الغربية تعمل على ح�شارها داخل حدودها واإ�شعافها 

اقت�شاديًا.

انزعاج رو�شيا من عدم انعقاد موؤمترها لل�شالم ب�شبب التفّرد االأمريكي وتهمي�ص  	•
دورها يف عملية ال�شالم، اإذ تريد اأن تقول اإنها الوحيدة القادرة على التحدث مع 

جميع االأطراف الفاعلني يف املنطقة.

يثِّل  الذي  الو�شيط  دور  تلعب  اأن  الرباعية،  يف  ع�شواً  لكونها  رو�شيا  تريد  	•
لقادة  الدويل  املجتمع  من  ر�شالة  نقل  من خالل  الغرب،  وم�شالح  نظر  وجهة 

حما�ص ب�رشورة تغيري موقفهم واتخاذ قرارات م�شوؤولة ملا فيه م�شلحة ال�شعب 

احلكومة  مع  املوقعة  االتفاقيات  لكافة  حما�ص  احرتام  خالل  من  الفل�شطيني، 

بحق  تعرتف  واأن  عنف،  اأعمال  رو�شيا  ت�شميه  مبا  تقوم  ال  واأن  االإ�رشائيلية، 

“اإ�رشائيل” يف الوجود.
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�شورتها  تعديل  اإىل  حما�ص،  حركة  مع  مميزة  عالقة  خالل  من  رو�شيا  ت�شعى  	•
لدى العاملني العربي واالإ�شالمي، التي ت�شوهت كثرياً بفعل حربها يف ال�شي�شان. 

فرو�شيا تعرف متامًا مكانة حركة حما�ص لدى العاملني العربي واالإ�شالمي، والتي 

�شتنعك�ص عليها اإيجابًا فيما يتعلق مب�شاكلها الداخلية. 

املجموعات  االنفتاح على  تقاربها مع حركة حما�ص،  من خالل  رو�شيا  تاأمل  	•
قد  الذي  الرو�شي،  االنت�شار يف مناطق وجمهوريات االحتاد  االإ�شالمية وا�شعة 

ي�شاعد االإدارة الرو�شية يف الت�شدي لتزايد تاأثري املجموعات اليهودية امل�شتندة 

اإىل النفوذ االقت�شادي واملايل.

ت�شعى رو�شيا من وراء احلوار للتعرف عن قرب على وجهة نظر احلركة من كافة  	•
ال�شاخنة، كق�شية االأ�شري  الق�شايا، واال�شتفادة من احلوار ملعاجلة بع�ص امللفات 

االإ�رشائيلي جلعاد �شاليط Gilad Shalit، الذي حتتجزه حركة حما�ص يف غزة.

تنطلق رو�شيا باحلوار مع حركة حما�ص من رغبتها يف اأن تقبل احلركة يف نهاية  	•
املطاف ب�رشوط الرباعية، ولتكرر جتربتها الناجحة يف عهد االحتاد ال�شوفييتي مع 

حركة فتح، والذي دفع فتح يف فرتة ال�شبعينيات من القرن الع�رشين نحو انتهاج 

اأ�شلوب املفاو�شات، والقبول بالقرار 242 كحل للق�شية الفل�شطينية.

عملية  يف  احلركة  اإ�رشاك  اإىل  حما�ص  حركة  مع  احلوار  وراء  من  رو�شيا  ت�شعى  	•
ال�شالم يف املنطقة، والعمل على احتواء دورها على ال�شعيد الع�شكري، ودفعها 

الإنهاء  متهيداً  ال�شيا�شية،  احلياة  يف  م�شاركتها  وتعزيز  �شيا�شية  خيارات  التخاذ 

دورها املقاوم.

اإرهابية،  حما�ص من عدم اعتبارها منظمة  حركة  مع  تعاملها  يف  رو�شيا  تنطلق  	•
فقد و�شلت اإىل احلكم كنتاج للعملية الديقراطية التي �شهد العامل على نزاهتها 

و�شفافيتها.

“اإ�رشائيل”  داخل  االقت�شادية  امل�شالح  من  اأكرب  قدر  رو�شيا  لدى  يوجد  	•
م�رشوعات  توجد  كما  يدعمها؛  ومن  حما�ص  حركة  مع  احلال  عليه  عما 

والطاقة  والطريان  الثقيلة  ال�شناعات  يف  واالإ�رشائيليني  الرو�ص  بني  م�شرتكة 
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؛ فقد و�شل حجم التبادل التجاري بني البلدين منذ بداية �شنة 2010 
56

والطب

اإىل 1.15 مليار دوالر، ح�شبما ذكر وزير خارجية “اإ�رشائيل” اأفيجدور ليربمان 

الرو�ص  ال�شّياح  عدد  وازداد   ،
572010/11/18 يف   Avigdor Lieberman

ذكرت  كما   ،2010 �شبتمرب  اأيلول/  حتى  �شائح  األف   380 وبلغ   %45 بن�شبة 

.
58

�شفرية “اإ�رشائيل” يف رو�شيا

، وهوؤالء ي�شكلون اليوم حوايل %22 
59

وجود اأكرث من مليون يهودي - رو�شي 	•
. وقد �رشح فالديري بوتني جلريدة االأهرام 

من اإجمايل ال�شكان يف “اإ�رشائيل”60

امل�رشية يف ني�شان/ اأبريل 2005 باأن رو�شيا مهتمة مب�شري هوؤالء.

2. حركة حما�س:

�شفة  عنها  وينفي  عنها،  يدافع  كبري  دويل  �شوت  اإىل  حما�ص  حركة  حاجة  	•
االإرهاب، وي�رّشع وجودها ودورها يف املجتمع الفل�شطيني.

الدويل  احل�شار  جلدار  حقيقيًا  اخرتاقًا  رو�شيا  مع  عالقاتها  حما�ص  حركة  تعّد  	•
املفرو�ص عليها، وتخفيفًا من حدة احل�شار امل�رشوب عليها وعلى قطاع غزة، 

وترى اأن مو�شكو قادرة على بذل جهودها الدولية لرفع احل�شار املفرو�ص على 

�شكان قطاع غزة، والتخفيف من املعاناة الكبرية التي يعانيها ال�شكان.

اإىل قيام رو�شيا بالتخفيف من �رشوط الرباعية الدولية، التي حَتول  تتطلع حما�ص  	•
�رشوطها دون رفع احل�شار املفرو�ص عليها وعلى اأهل غزة، والتي تقف حجر 

عرثة اأمام م�شرية احلوار الوطني الفل�شطيني، حيث ت�شع ال�شلطة الفل�شطينية اأمام 

حما�ص �رشط االعرتاف ب�رشوط الرباعية الإمتام امل�شاحلة الداخلية الفل�شطينية.

تطمح حركة حما�ص يف احل�شول من رو�شيا اإىل جانب الدعم ال�شيا�شي، على  	•
دعم مايل للحكومة الفل�شطينية يف قطاع غزة، ولعل خطوًة رو�شية بهذا االجتاه 

اإىل القيام مب�شاريع اقت�شادية يف القطاع، من  قد تدفع الكثري من الدول العربية 

كثرياً  تدهورت  والتي  واالجتماعية،  االقت�شادية  ال�شكان  اأو�شاع  اأجل حت�شني 

بفعل احل�شار والعدوان االإ�رشائيلي االأخري عليه.
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ترى حما�ص اأن دوراً ملو�شكو يف املنطقة �شيحدث توازنًا يف القّوة مع الواليات  	•
املتحدة االأمريكية.

االأوروبي  االحتاد  دول  بت�شجيع  رو�شيا  تقوم  اأن  اإىل  حما�ص  حركة  تتطلع  	•
يخدم  احلركة  على  االنفتاح  باأن  وتقنعها  معها،  مبا�رشة  لفتح عالقات  املرتّددة 

كثرياً اال�شتقرار يف املجتمع الدويل، واأن اإق�شاءها وفر�ص احل�شار عليها، واإنكار 

دورها وجمهورها، ينعك�ص �شلبًا على العملية ال�شيا�شية.

امل�شالح  على  حر�شًا  بال�رشورة  لي�ص  عليها  مو�شكو  انفتاح  اأن  حما�ص  ترى  	•
املنطقة. لذلك فاحلركة  لتحقيق م�شاحلها يف  الفل�شطينية، بقدر �شعيها  الوطنية 

من جانبها تتجاوب مع رو�شيا مبا يخدم م�شالح ال�شعب الفل�شطيني.
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ثانيًا: تطورات العالقة منذ فوز حما�س بانتخابات 

املجل�س الت�سريعي 2006

1. بعد فوز حما�س يف االنتخابات:

اأ. امل�سهد ال�سيا�سي:

قدت االنتخابات الت�رشيعية الفل�شطينية يف 2006/1/25، وفازت حركة حما�ص  عمُ

 .
61ً

فيها؛ اإذ ح�شدت 74 مقعداً من اأ�شل 132، بينما ح�شلت حركة فتح على 45 مقعدا

ولـ“اإ�رشائيل”  الفل�شطينية،  ال�شلطة  لقيادة  بالغة  �شدمًة  حما�ص  حركة  فوز  و�شّكل 

وللعديد من الدول العربية والغربية.

اخلمي�ص  مدريد  من  بوتني  فالديري  الرو�شي  الرئي�ص  اأعلن  النتائج  هذه  على  بناًء 

2006/2/9 اأنه �شيدعو قريبًا م�شوؤولني يف حما�ص اإىل مو�شكو الإجراء مباحثات حول 

م�شتقبل عملية ال�شالم بني “اإ�رشائيل” والفل�شطينيني. كانت هذه الدعوة مبثابة القنبلة 

الغربي  العزلة  حلاجز  ك�رشاً  اعتمُربت  اإذ  الدولية،  ال�شيا�شية  ال�شاحة  يف  انفجرت  التي 

 Tzipi ليفني  ت�شيبي  االإ�رشائيلية  اخلارجية  وزيرة  اأكدته  ما  وهو  االأمريكي،  واحل�شار 

Livni التي و�شفت الدعوة الرو�شية لوفد حما�ص باأنها �شتمُحدث �رشخًا يف جهود عزل 

 Meir Sheetrit �شطريت  مائري  االإ�رشائيلي  املالية  بينما و�شف وزير   .
62

دولّيًا احلركة 

. وقال مارك ريجيف Mark Regev املتحدث 
دعوة بوتني باأنها “طعنة يف الظهر”63

با�شم وزارة اخلارجية االإ�رشائيلية اإنه “يتعني اأال جترى حمادثات مع حما�ص حتى تعرتف 

بحق اإ�رشائيل يف الوجود وتنبذ االإرهاب وتقبل بعملية ال�شالم يف ال�رشق االأو�شط”، 

.
64

على حّد تعبريه

�شريجي  قال  الدعوة  هذه  ب�شبب  ملو�شكو  ّجهت  ومُ التي  االنتقادات  على  ورداً 

الفروف Sergey Lavrov، وزير اخلارجية الرو�شية: “اإن رو�شيا ال تعّد حما�ص منّظمًة 

“تمُعّد جزءاً من واقع الت�شوية بكّل �شلبّياته واإيجابّياته”. ومل  اأنها  اإىل  اإرهابّيًة”، م�شرياً 
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“من  اأن  على  �شّدد  لكنه  امل�شتقبل،  مع حما�ص يف  ات�شاالت  اإجراء  ي�شتبعد الفروف 

عربًا عن اعتقاده باأن  �شّلحًا”، ممُ يريد اأن يعمل يف الربملان وال�شلطة، ال يجوز اأن يكون ممُ

.
65

م�شاألة ت�شكيالت حما�ص املمُ�شّلحة �شتجد طريقها اإىل احلّل

التخلي  2006/2/1 على حركة حما�ص  الرباعية يف  اللجنة  ا�شرتطت  ومن جانبها 

الدولية،  امل�شاعدات  على  االإبقاء  اأرادت  ما  اإذا  بـ“اإ�رشائيل”  واالعرتاف  العنف  عن 

.
66

ومنحتها مهلة �شهرين اإىل ثالثة اأ�شهر للموافقة على تلك ال�رشوط

تقدمي  توا�شل  اأن  الدولية  االأ�رشة  على  “اإن  بوتني  فالديري  الرو�شي  الرئي�ص  اأعلن 

امل�شاعدات للفل�شطينيني رغم فوز حركة حما�ص يف االنتخابات الت�رشيعية االأخرية”. 

وقال بوتني يف كلمته اأمام الكرملني، اإن “رف�ص تقدمي امل�شاعدات لل�شعب الفل�شطيني 

للجهود  قوية  “�رشبة  باأنه  حما�ص  فوز  وو�شف  االأحوال”.  مطلق  يف  خطاأ  �شيكون 

االأمريكية يف ال�رشق االأو�شط”. واأ�شاف بوتني “اإن موقفنا حيال حما�ص يختلف عن 

اإن دبلوما�شيتنا مل تعترب يومًا حما�ص مبثابة  الغربية.  الواليات املتحدة واأوروبا  موقف 

 .
منظمة اإرهابية وهذا ال يعني اأننا نقبل بحما�ص ونوافق على كل ما تفعله”67

�شون  االأمريكية  اخلارجية  با�شم  املتحدث  اأ�شار  مو�شكو،  خطوة  على  ردٍ  ويف 

ماكورماك Shon McCormack اإىل اأن “وا�شنطن تتوقع من رو�شيا اأن تدعم املطالبات 

لن  “اإننا  واأكد  باإ�رشائيل”،  واالعرتاف  امل�شلحة  املقاومة  عن  حما�ص  بتخلي  الدولية 

.
68

جنري اأي ات�شاالت اأو نلتقي منظمات اإرهابية” يف اإ�شارة �شمنية اإىل حما�ص

اأ�شادت حركة حما�ص يف غزة، بت�رشيحات بوتني، واأكد املتحدث با�شم احلركة 

منظمة  اأنها  على  ت�شنيفها  وعدم  حما�ص  بحكومة  االعرتاف  اأن  زهري،  اأبو  �شامي 

. واأكد رئي�ص املكتب ال�شيا�شي حلركة 
يمَُثّمن للرئي�ص الرو�شي”69 “موقف  اإرهابية هو 

لزيارة  بوتني  لدعوة  �شي�شتجيبون  احلركة  يف  امل�شوؤولني  اأن  م�شعل  خالد  حما�ص 

مو�شكو، م�شيداً بال�شيا�شة الرو�شية يف ال�رشق االأو�شط. وو�شف م�شعل موقف بوتني 

باأنه �شجاع، و�شيوؤدي اإىل قدر من التوازن يف املوقف الدويل، معترباً اأن “عر�ص النفوذ 

.
70

االأمريكي بداأ يهتز”، على حدِّ قوله
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اأعلن  مو�شكو،  خلطوات  ب�شدة  املعار�شة  اأبيب  وتل  وا�شنطن  ملواقف  نتيجًة 

األك�شندر كالوجني Alexander Kalugin، مبعوث وزير اخلارجية اخلا�ص اإىل ال�رشق 

االأو�شط يف حديث لوكالة اإيتار تا�ص الرو�شية لالأنباء Itar Tass تعليقًا على ت�رشيحات 

بوتني “اإن رو�شيا تاأمل يف جذب حما�ص اإىل املتطلبات الدولية واجتذابها للحوار مع 

. م�شيفًا “�شن�رّش على اأن تعرتف حما�ص بحق اإ�رشائيل يف الوجود... فمن 
اإ�رشائيل”71

. بينما قال وزير الدفاع الرو�شي 
دون ذلك �شيكون من ال�شعب الرتتيب الأي حوار”72

مبرور  �شيتعامل  الدويل  املجتمع  باأن  اإيطاليا  اإىل  زيارته  هام�ص  على  اإيفانوف  �شريجي 

الزمن مع حركة حما�ص، واأو�شح “اآجاًل اأو عاجاًل �شيقوم املجتمع الدويل، مبا يف ذلك 

 .
اأع�شاء اللجنة الرباعية اخلا�شة بال�رشق االأو�شط، باإقامة عالقات مع حركة حما�ص”73

با�شم  املتحدث  نائب  وقال  الرو�شي،  القرار  �شمنًا  يوؤيد  موقفًا  فرن�شا  اتخذت 

رو�شيا  ت�شارك  فرن�شا  اإن   Denis Simonneau �شيمونو  ديني�ص  الفرن�شية  اخلارجية 

اإ�رشائيلية  دولتني  اإقامة  على  قادراً  ال�شالم  عملية  يف  �رشيكًا  حما�ص  بجعل  رغبتها 

وفل�شطينية تعي�شان ب�شالم جنبًا اإىل جنب. واأكد اأن املبادرة الرو�شية التي اتخذت من 

دون الت�شاور مع ال�رشكاء يف اللجنة الرباعية، يكن اأن تعزز املواقف، اإذا كانت متوافقة 

.
74

مع املبادئ واالأهداف التي حددتها اللجنة الرباعية

يف هذا االإطار �شدد �شامي اأبو زهري الناطق الر�شمي با�شم حما�ص على اأن ال�شغط 

الدويل لن يحمل حركة حما�ص على تغيري موقفها حيال “اإ�رشائيل” وقال: “لن يحملنا 

ال�شغط من جانب الرئي�ص الفل�شطيني حممود عبا�ص وال التهديدات من قبل الواليات 

املتحدة والغرب باإيقاف امل�شاعدة اإىل ال�شعب الفل�شطيني على تغيري موقفنا، فحما�ص 

من  واالن�شحاب  وحقوقنا  ب�شعبنا  االعرتاف  ترف�ص  التي  باإ�رشائيل  االعرتاف  ترف�ص 

 .
اأرا�شينا”75

حاولت “اإ�رشائيل”، من جانبها، عرقلة زيارة وفد احلركة اإىل مو�شكو بكل الطرق، 

لقرار  املعار�شة  املتوقعة يف مو�شكو ت�شاعدت احلملة  امل�شاورات  فمع اقرتاب موعد 

الرئي�ص بوتني فتح حوار مع قادة حما�ص، وان�شغلت و�شائل االإعالم الناطقة بالرو�شية 
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باأنه  ما و�شفته  واإظهار  الكرملني،  مرّكز على حترك  لـ“اإ�رشائيل” ب�شن هجوم  املوالية 

“ارتباط وثيق للحركة مبنظمات اإرهابية دولية بينها القاعدة واالنف�شاليون ال�شي�شان”، 
ونقل بع�شها تفا�شيل تقرير مو�شع ن�رشه موقع وزارة اخلارجية االإ�رشائيلية االإلكرتوين 

االنف�شاليني  قادة  مع  وثيقًا  تعاونًا  املا�شية  ال�شنوات  وا�شلت خالل  اأن حما�ص  زعم 

 Yevgeny Primakov برياكوف  يفجيني  عّد  فيما  لهم.  والرتويج  ال�شي�شان  يف 

مع  للحوار  �رشوط  و�شع  اأن  االأو�شط،  ال�رشق  حيال  الرو�شية  ال�شيا�شة  مهند�شي  اأبرز 

حما�ص هو “�شيا�شة غري بّناءة”، واتهم “اإ�رشائيل” بتعمد اإعاقة حدوث حتول اإيجابي 

يف مواقف احلركة، مذّكراً باأن منظمة التحرير �شارت نحو االعرتاف بـ“اإ�رشائيل” على 

مراحل عدة، لذلك يجب “عدم اإعاقة التطور الطبيعي الذي �شوف ت�شل اإليه احلركة 

.
الحقًا”76

ويف 2006/2/27 اأعلن األك�شندر كالوجني “اأن وفد حما�ص الذي تقررت زيارته 

امل�شوؤولني يف وزارة  امل�شاورات مع  من  �شيمُجرى عدداً   2006 اآذار/ مار�ص  يف مطلع 

ال�شيا�شي  اأن يراأ�ص الوفد رئي�ص مكتبها  . وقررت قيادة حما�ص 
اخلارجية الرو�شية”77

اأبو مرزوق وحممد نّزال و�شعيد  خالد م�شعل، على اأن ي�شم يف ع�شوّيته نائبه مو�شى 

، يف الوقت الذي عكفت فيه احلركة على درا�شة 
78

�شيام و�شامي خاطر وعّزت الر�شق

اأبرزها  ال�شيا�شية،  االأ�ش�ص  من  جمموعة  تت�شمن  مو�شكو  عليها  اقرتحتها  اإطار  ورقة 

الدولية،  ال�رشعية  قرارات  اأ�شا�ص  على  يقوم  �شيا�شي  حّل  بَقبول  حما�ص  قيادة  التزام 

وجتنب ا�شتهداف املدنّيني على طريّف ال�رشاع، ورف�ص العنف، والتزام احلل ال�شيا�شي 

وال�شلمي كخيار ا�شرتاتيجي.

اأّكد األك�شندر كالوجني على اأن االعرتاف بـ“اإ�رشائيل” والتخلي عن العنف وتنفيذ 

االتفاقات التي مّت التو�شل اإليها �شابقًا هي الغايات التي تبتغي االأ�رشة الدولية بلوغها، 

وقال: “هذه هي االجتاهات التي �شتناق�ص يف مو�شكو”. ولكن ال اأحد يعرف مدى 

اأن  اأهمية  نف�شه على  الوقت  م�شدداً يف  االجتاهات،  للتقدم يف هذه  ا�شتعداد حما�ص 

ي�شل وفد حما�ص اإىل مو�شكو حيث �شيجري معه حمادثات جدية يف كافة االجتاهات، 
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، كما قال: “لن ن�شع مطالب اأمام حما�ص، 
79

التي نمُ�ّشقت �شمن اللجنة الرباعية للت�شوية

اإقناعهم باأنه حان الوقت التخاذ قرارات م�شوؤولة. فعند الو�شول اإىل  واإمنا �شنحاول 

ال�شلطة وت�شكيل احلكومة، يتوجب عليهم اإدراك امل�شوؤولية الكبرية التي ينطوي عليها 

.
ذلك”80

الكرة يف  “اإن  هنّية  اإ�شماعيل  املكّلف  الفل�شطيني  الوزراء  رئي�ص  قال   من جهته، 

ملعبنا ونريد من اإ�رشائيل اأن تعرتف بحقوقنا وبعودة الالجئني وباإطالق �رشاح االأ�رشى 

وباالعرتاف بدولتنا وعا�شمتها القد�ص ال�رشقية. بعد ذلك، تقدم حما�ص على �شياغة 

اإىل  احلركة  وفد  بها  �شيقوم  التي  الر�شمية  الزيارة  قبيل  هنية  واأكد   .
نظرها”81 وجهة 

مو�شكو على اأن م�شائل الو�شع ال�شيا�شي واالقت�شادي يف فل�شطني، و�شوؤون التعاون 

حما�ص  قيادة  باأن  وذكر  اللقاء.  يف  �شتناق�ص  التي  املوا�شيع  من  �شتكون  الع�شكري 

اأن تلعب رو�شيا دوراً كبرياً يف عملية الت�شوية يف ال�رشق االأو�شط، وت�شاعد  تاأمل يف 

مع  النزاع  الفل�شطيني يف  ال�شعب  عن حقوق  الدفاع  اجلديد يف  الفل�شطيني  الربملان 

.
“اإ�رشائيل”82

ويف حديث اإىل وكالة ريا نوفو�شتي RIA Novosti الرو�شية قال مو�شى اأبو مرزوق 

املتحدة يف  الواليات  �شيا�شة  اأخطاء  اأحدثته  الذي  الفراغ  اأن متالأ  “ت�شتطيع  اإن رو�شيا 

تتطابق  اأن  طبعًا  مبكان  اال�شتحالة  “من  قال:  اآخر  حديث  ويف  االأو�شط”83·  ال�رشق 

النهاية  لكننا يف  الفل�شطيني،  بامللف  يتعلق  فيما  بالكامل  رو�شيا  وروؤية  روؤية حما�ص 

اأبناء �شعبنا ب�شكل مبا�رش، وبالتايل ال  اأ�شحاب هذا امللف، واآثاره تنعك�ص على  نحن 

يكن اأن تتطابق وجهة نظرنا مع اأي طرف من االأطراف ب�شكل كامل خا�شة االأطراف 

اأخرى  فاحتة خرّية الخرتاقات  هو  رو�شيا  اخرتاق  اأن  “اأعتقد  واأ�شاف:  االأوروبية”، 

.
معلنة وغري معلنة يف ال�شاحة االأوروبية”84

وبعد انتهاء املحادثات، نقلت وكالة نوفو�شتي الرو�شية عن الفروف قوله اإن قادة 

احلركة “اأكدوا اأن حما�ص �شتنّفذ جميع االتفاقات ال�شابقة اخلا�شة بت�شوية نزاع ال�رشق 

االعرتاف  تت�شمن  التي  العربية،  ال�شالم  ومبادرة  الطريق  خريطة  فيها  مبا  االأو�شط، 
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الطرفني يف  ي�شري كال  اأن  ب�رشط  االحتالل،  م�شائل  ت�شوية جميع  مقابل  باإ�رشائيل يف 

اللجنة  اأن  حما�ص  قادة  اأبلغ  الرو�شي  “اجلانب  اأن  الفروف  واأو�شح  االجتاه”.  هذا 

الرباعية ترى �رشورة االلتزام باالتفاقات التي اأ�شارت اإليها الرباعية يف بيانها ال�شادر 

ورف�ص  الوجود،  يف  اإ�رشائيل  بحق  االعرتاف  فيها  مبا   ،2006 يناير  الثاين/  كانون  يف 

، وقال الفروف “اإننا را�شون عن 
ا�شتخدام العنف كو�شيلة لتحقيق اأهداف �شيا�شية”85

املحادثات”. بينما نقلت اأ�شو�شييتد بر�ص Associated Press عن الفروف قوله “ال 

،م�شيفًا اأن حما�ص بحاجة 
اأعتقد اأنه �شيكون حلما�ص اأي م�شتقبل جّدي، ما مل تتغري”86

اإىل “اأن تعيد تقييم دورها اجلديد، وهو الذي رمبا مل تكن على ا�شتعداد لتقوم به حني 

 .
اأجرت االنتخابات”87

امللعب  يف  االآن  “الكرة  اإن  م�شعل،  قال  الفروف  مع  ال�شحفي  املوؤمتر  خالل 

اأن  م�شيفًا  الفل�شطينية”،  الوطنية  باحلقوق  تعرتف  اأن  اإ�رشائيل  وعلى  االإ�رشائيلي، 

“احلركة م�شتعّدة لل�شري قدمًا قدر االإمكان، وكل �شيء مرتبط ب�شيا�شة اإ�رشائيل”. م�شرياً 
هي  اأين  مبن؟  يعرتف  “من  مت�شائاًل:  باإ�رشائيل”،  االعرتاف  تنوي  ال  احلركة  “اأن  اإىل 

حدود اإ�رشائيل من اأجل اأن يمُطلب من الفل�شطينيني االعرتاف بها؟ يا�رش عرفات وحممود 

“عندما  اإىل تغيري املواقف االإ�رشائيلية؟” وتابع  اأدى ذلك  باإ�رشائيل، فهل  عبا�ص اعرتفا 

اأكدنا موقفنا  اأخرى،  ]املفاو�شات[ ويف عناوين  العنوان  الرو�ص معنا يف هذا  حتّدث 

.
الوا�شح اأننا �شنتعامل مع االأمر الواقع القائم مبا يخدم م�شالح ال�شعب الفل�شطيني”88

عليها  ت�شيطر  والتي  االأو�شط  ال�رشق  ملنطقة  رو�شيًا  اخرتاقًا  الزيارة  هذه  عّدت 

مركز  من   Alexander Malashenko ماال�شينكو  األك�شندر  وقال  بامتياز،  اأمريكا 

للعودة  اإنها فر�شة  لبوتني  “بالن�شبة  Carnegie Endowment يف مو�شكو  كارنيجي 

واملت�شددين يف  الرباجماتيني  بني  طريقًا  يجد  اأن  من  يتمكن  قد  االأو�شط.  ال�رشق  اإىل 

كريينيوك  فكتور  قال  جانبه  ومن  للمفاو�شات”.  اأو�شع  لقاعدة  برناجمًا  اأو  حما�ص 

Victor Kariminyuk من معهد درا�شات الواليات املتحدة وكندا يف مو�شكو “هناك 

مناف�شة بني رو�شيا والواليات املتحدة واأوروبا يف ال�رشق االأو�شط تزايدت مع احلرب 
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اجلالية  اإىل  اإ�شارة  توجيه  رمبا  يحاول  ]بوتني[  “اإنه  كريينيوك  واأ�شاف  العراق”،  يف 

امل�شلمة يف رو�شيا. هذا يغرّي �شورة رو�شيا التي ترف�ص من جهة اأخرى التفاو�ص مع 

.
ال�شي�شانيني”89

مع  حما�ص  وفد  لقاء  واأن  جيدة،  خطوة  الزيارة  هذه  اأن  وا�شنطن  راأت  حني  يف 

وزير اخلارجية الرو�شي �شريجي الفروف جاء “مفيداً”. كما رحبت وا�شنطن بتذكري 

مو�شكو حلما�ص “بو�شوح” مبطالب اللجنة الرباعية. و�رّشح املتحدث با�شم اخلارجية 

االأمريكية اآدم اإيريلي Adam Ereli “باأن الزيارة مفيدة، الأنه من املهم اأن ت�شمع حما�ص 

باإ�رشائيل  واالعرتاف  االإرهاب  نبذ  الدولية، وهي  االأ�رشة  توقعات  خمتلفة  اأطراف  من 

.
واحرتام االلتزامات والتعهدات التي قطعتها ال�شلطة الفل�شطينية”90

راي�ص  كوندوليزا  االأمريكية  نظريته  مع  م�شرتك  �شحفي  موؤمتر  وخالل 

اأفاد الفروف باأنه �شمع من قادة حما�ص “ا�شتعدادهم للبحث   Condoleezza Rice

اأمُقّرت بناًء على اقرتاح من ال�شعودية خالل قمة  يف االن�شمام اإىل املبادرة العربية التي 

اجلامعة العربية يف بريوت” �شنة 2002، وهي تن�ص على عودة “اإ�رشائيل” اإىل حدود 

1967 وقيام دولة فل�شطينية عا�شمتها القد�ص ال�رشقية. واأ�شاف الفروف “اأكدوا لنا 

اأن امل�شاعدات للفل�شطينيني �شتنفق ب�شورة �شّفافة على م�شاريع اجتماعية وم�شاريع بنى 

حتتية وغريها، وقالوا حتى اإنهم �شيكونون على ا�شتعداد ال�شتقبال واعتماد نظام مراقبة 

. كما اأكد الفروف بعد لقاء الرئي�ص االأمريكي 
دولية ل�شمان عدم اختال�ص االأموال”91

جورج بو�ص االبن George W. Bush يف البيت االأبي�ص، اأن اللجنة الرباعية لي�شت 

“منق�شمة” حول حما�ص. وقال “اإن الرئي�ص بو�ص مرتاح جلهود جميع اأع�شاء اللجنة 
لقاءه  ختام  ويف  دم�شق،  اإىل  الفروف  انتقل  وا�شنطن  يف  لقاءاته  وبعد   .

الرباعية”92

“اإن رو�شيا و�شورية تقومان بكل ما يف  مع نظريه ال�شوري وليد املعلم قال الفروف 

و�شعهما و�شت�شتمران يف ذلك لدفع حما�ص اإىل احرتام االلتزامات التي حددتها االأ�رشة 

.
الدولية، ولدفع احلركة اإىل االعرتاف باإ�رشائيل والتخلي عن الكفاح امل�شلح”93
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ب. و�سائل االإعالم الرو�سية:

مل تغّب ال�شحافة الرو�شية عن احلدث املفاجاأة املتمثل بفوز حما�ص يف انتخابات 

فوز  تداعيات  واأن  خا�شة  بقّوة  حا�رشة  كانت  فقد  الفل�شطيني،  الت�رشيعي  املجل�ص 

لزيارة  احلركة  قادة  بوتني على دعوة  الرو�شي فالديري  الرئي�ص  التي حملت  حما�ص، 

اأثارت جداًل وا�شعًا حول اخلطوة، انعك�ص على ال�شحافة  مو�شكو يف وقت قريب، 

وو�شائل االإعالم. فبداية نقلت و�شائل االإعالم الرو�شية ال�شورة من وجهة نظر اإ�رشائيلية، 

فلم يخلمُ مقال من و�شفها باملنظمة االإرهابية املتطرفة، وغاب متامًا اأي نقل لوجهات 

ال�شورة  ر�شم  يف  جنح  الذي  ال�شهيوين  اللوبي  تاأثري  وا�شحًا  وبدا  الفل�شطينية،  النظر 

الذين كانوا يغطون احلدث من  اأنف�شهم  املرا�شلني  اأن  املنّفرة عن احلركة، ناهيك عن 

داخل االأرا�شي املحتلة قد يكونون من اليهود الرو�ص، وبالتايل ي�شعب عليهم اأن ينقلوا 

احلدث بحيادية. كما عك�شت بع�ص التحليالت االإخبارية روحًا من الت�شفي بال�شيا�شة 

االأمريكية التي دعمت الديقراطية يف ال�رشق االأو�شط، فجاءت �شناديق االقرتاع مبا مل 

ت�شتهِه اأنف�شهم. 

بعنوان  الرو�شية  نوفو�شتي  فريميا  جريدة  يف  مقال  ورد   ،2006/1/27 تاريخ  ففي 

“حما�ص �شتان: االإ�شالميون ي�شتولون على ال�شلطة بهدوء يف فل�شطني”، و�شف فوز 
حما�ص باأنه انفجار يف ال�رشق االأو�شط، خا�شة واأن حما�ص م�شّنفة على اأنها منظمة 

اإرهابية من قبل “اإ�رشائيل”، الواليات املتحدة واالحتاد االأوروبي، واأكد كّتاب املقال اأن 

النتائج كانت مفاجئة، اإذ كان من املتوقع اأن حت�شل فتح على اأغلبية املقاعد يف الربملان 

على  كارثية  تاأثريات  اإحداث  على  قادرة  غري  برملانية  اأقلية  حما�ص  ت�شّكل  حني  يف 

الو�شع الفل�شطيني، ولكن الذي ح�شل كان اأ�شواأ من ذلك. واأ�شافوا اأن جمرد التفكري 

مب�شتقبل احلكومة الفل�شطينية واآفاق عملية الت�شوية بني الفل�شطينيني واالإ�رشائيليني، اأمر 

مريع. فمع اأن احلكومة مل تت�شّكل بعد يف فل�شطني، يبدو اأن املناطق الفل�شطينية �شوف 

.
94

ت�شهد اإن�شاء دولة حما�ص �شتان
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ذات جناحني”،  منظمة  ينجح: حما�ص  و�شوف  ينجح،  “االإ�شالم  عنوان  وحتت 

 ،Elena Sopponina ذكرت الكاتبة ال�شحفية جلريدة فريميا نوفو�شتي، اإيلينا �شوبونينا

�شنة  املحتلة  تلك  فقط  لي�ص  الفل�شطينية  االأرا�شي  على حترير  تركز  اأن حركة حما�ص 

1967، بل اأي�شًا اأرا�شي الـ 48، ويف �شبيل حتقيق ذلك الهدف فاإن احلركة ال تتوانى 

االعتداءات  غالبية  اأن  اإىل  وت�شري  واخلبيثة”.  الوح�شية  “االأ�شاليب  كل  ا�شتخدام  عن 

.
95

االإرهابية على املدنيني االإ�رشائيليني نفذتها حما�ص

بينما راأت الكاتبة ماريا جريني�شا Maria Greeniha يف مقالها “فل�شطني يف حالة 

باأن نتائج االنتخابات قادت احلكم  اإ�شالمية ا�شتلمت احلكم بهدوء”،  فو�شى: ثورة 

.
96

الذاتي الفل�شطيني اإىل الفو�شى

قال  مو�شكو،  لزيارة  حما�ص  حلركة  بوتني  وجهها  التي  الر�شمية  الدعوة  وبعد 

الكاتب فا�شيلي �شريجييف Vasily Sergeyev من جريدة غازيتا Gazeta، اإن دعوة 

بوتني اأقلقت الواليات املتحدة، و�شدمت “اإ�رشائيل”، فبالن�شبة لالأمريكيني كانت اأمراً 

غري مفهوم، وبالن�شبة لالإ�رشائيليني كانت ف�شيحة، وحدهم االإرهابيون رحبوا بالدعوة 

وو�شفوها باأنها خطوة “�شجاعة”. ثم يعر�ص الكاتب لرّدات فعل قادة حما�ص الذين 

ي�شفهم باملتطرفني والراديكاليني واالإرهابيني منذ بداية املقال، فيقول اإن دعوة بوتني 

لقيت القبول احل�شن لدى قادة احلركة؛ ثم يعّقب �شريجييف قائاًل باأنه على الرغم من 

اأن الدعوة ت�شفي  الزيارة، فاإن حما�ص عّدت  اأن احلكومة الرو�شية مل حتدد بعد زمن 

.
97

ال�رشعية عليها، وبداأت ب�شكل مفاجئ تلعب دور �شانع ال�شالم

الفعل  رّدة  املقال  يمُقّيم  مو�شكو”،  اإىل  قادمون  بهم  املرّحب  “غري  عنوان  وحتت 

االإ�رشائيلية جتاه دعوة حما�ص لزيارة مو�شكو، ويحاول اأن يثبت اأن هذا اللقاء املرتقب 

�شوف ي�رش بالعالقات االإ�رشائيلية الرو�شية. يبداأ املقال بو�شف حما�ص على اأنها حركة 

“اإن وفداً من حما�ص �شوف يزور مو�شكو  اإذ ي�شتهله كاتباه بالقول  اإرهابية متطرفة، 

ومن املفرت�ص اأن يكون برئا�شة خالد م�شعل وهو اإرهابي ذو خرب وا�شعة، فحتى اليوم، 
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فل�شطني...  يدخل  باأن  احتمال  اأي  هناك  لي�ص  حتى  اأو  احلق  له  لي�ص  ال�شخ�ص  هذا 

وقد اأكد اخلرباء االإ�رشائيليون باأنه ما اإن يطاأ خالد م�شعل اأر�ص رو�شيا، فاإن العالقات 

 .
الرو�شية االإ�رشائيلية �شوف تتدهور”98

2. بعد ت�سكيل احلكومة العا�سرة:

على الرغم من اأن خيار حما�ص االأول كان ت�شكيل حكومة وحدة وطنية، ت�شم 

فتح والقوائم والتنظيمات الفل�شطينية االأخرى، اإال اأن الت�رشيحات االأمريكية الر�شمية، 

تعي�ص  لن  احلكومة  باأن  اأوحت  تقودها حما�ص،  وا�شنطن حكومة  رف�ص  عن  املعربة 

طوياًل، وهو ما اأدى يف النهاية اإىل اأن تنفرد حما�ص بت�شكيل احلكومة برئا�شة اإ�شماعيل 

.
هنية يف 992006/3/28

واإثر االإعالن عن ت�شكيل احلكومة دعا الرئي�ص الرو�شي فالديري بوتني، اإىل ا�شتئناف 

املحادثات بني “اإ�رشائيل” والفل�شطينيني على اأ�شا�ص “الواقع اجلديد” عقب تويل حركة 

�شت  . فيما اأعلنت وزارة اخلارجية الرو�شية اأن مو�شكو خ�شّ
100

حما�ص رئا�شة احلكومة

مبلغ ع�رشة ماليني دوالر لدعم ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية التي تقودها حركة حما�ص. 

التخلي عن دعم  اأن  يقني من  اإن بالده على  وقال �شريجي الفروف وزير اخلارجية، 

اأع�شاء  من  كلها  ت�شكلت  التي  حكومتهم  اختاروا  الأنهم  اإال  ل�شيء  ال  الفل�شطينيني 

اأن  اإىل  الرو�شي  الوزير  اأمراً خاطئًا. واأ�شار  يمُعّد  اأ�ش�ص ديوقراطية،  اإىل  ا�شتناداً  حما�ص 

مو�شكو ترى وجوب اعرتاف حما�ص بـ“اإ�رشائيل” والعودة اإىل مائدة املفاو�شات، اإال 

اأن ذلك يكن اأن يحدث يف حال “العمل مع حما�ص ولي�ص عن طريق مقاطعة” هذه 

. وقال الوزير الرو�شي “اإننا باإفهام حما�ص املوقف املن�شق للمجتمع الدويل، 
101

احلركة

بن�شاط  فيها  ي�شرتك  العلنية، وهي عملية  لل�شيا�شة  اجتذاب هذه احلركة  اأطلقنا عملية 

 .
العامل العربي باأكمله”102

الرو�شية  اخلارجية  وزارة  طالبت  وحما�ص،  فتح  بني  الوطني  احلوار  بداية  مع 

امل�شاركني يف احلوار اإىل �شبط النف�ص، وعدم االجنرار وراء ا�شتفزازات يكن اأن تن�شف 
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اجلهود القائمة، معتربة اأن �شياغة برنامج عمل موحد حيال م�شائل ا�شتئناف الت�شوية 

.
103

يف ال�رشق االأو�شط مطلب حيوي للفل�شطينيني خ�شو�شًا يف املرحلة احلالية

ويف 2006/6/25 قامت كتائب ال�شهيد عزالدين الق�شام اجلناح الع�شكري حلركة 

رف بعملية “الوهم املتبدد”، والتي اأدت  حما�ص باختطاف اجلندي جلعاد �شاليط مبا عمُ

لتوتر يف كل من قطاع غزة وال�شفة الغربية. وكان لهذه العملية اأثرها على العالقات 

كامينني  ميخائيل  الرو�شية  اخلارجية  با�شم  الناطق  اأعلن  فقد  ورو�شيا،  حما�ص  بني 

Mikhail Kamynin اأن اآ�رشي اجلندي االإ�رشائيلي “ي�شيئون اإىل م�شلحة الفل�شطينيني 

يف  للم�شاهمة  مهمة  جهوداً  بذلنا  “لقد  م�شيفًا  االعتقال”،  قيد  اإبقائه  عرب  ال�شيا�شية 

اإيهود  لقائه  وبعد   .
العمل”104 هذا  و�شنتابع  اإ�رشائيل  طلب  على  بناء  الرهينة  حترير 

اأوملرت Ehud Olmert يف رو�شيا، قال �شريجي الفروف وزير اخلارجية الرو�شي اإن 

رئي�ص املكتب ال�شيا�شي حلركة حما�ص “خالد م�شعل هو عامل �شلبي ينع حما�ص من 

االعتدال” واأو�شح الفروف اإن “حقيقة اأن رو�شيا تلتقي مع قيادات حما�ص ال يعني 

 .
اأنها تدعمها”105

املوقف  عاد  وحما�ص،  فتح  بني  م�شاحلة  التفاق  للتو�شل  اإمكانية  ظهور  ومع 

اإن  الفروف  �شريجي  الرو�شي  اخلارجية  وزير  قال  فقد  حما�ص،  جتاه  لَيلني  الرو�شي 

للتحرك يف  ا�شتعداد  ممثليها على  تعاملنا معها ومع  نعرف من  “وكما  حركة حما�ص 

م�شاألة غري  املئة،  مئة يف  بن�شبة  مواقفها  بتغيري  مطالبتها  واإن  امل�شرتكة.  االأر�شية  اجتاه 

. ويف حوار اأجرته معه جريدة ال�رشق االأو�شط قال “يجب علينا النظر اإىل 
واقعية”106

املتاح، والدبلوما�شية وال�شيا�شة هي فن املمكن”، ودعا الفروف “اإىل اأن تكون حما�ص 

بو�شفها القوة التي ح�شلت على تفوي�ص الناخبني الفل�شطينيني جزءاً من حّل امل�شكلة 

، مرحبًا باالتفاق الذي مّت التو�شل اإليه بني حركتي 
ال اأن تكون هي امل�شكلة نف�شها”107

فتح وحما�ص بوقف اأعمال العنف معربًا عن اأمله باأن يوجد هذا االتفاق الرتبة املواتية 

.
108

لت�شوية م�شاألة احلكومة
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اإال اأن التوتر بني احلركتني فتح وحما�ص ما لبث اأن جتدد مع بدايات �شنة 2007، وهو 

ما اأزعج القيادة الرو�شية، واأعلن الناطق با�شم وزارة اخلارجية الرو�شية ميخائيل كامينني 

يف ت�رشيح اأدىل به لوكالة نوفو�شتي الرو�شية اأن “هذا االنعطاف املاأ�شاوي يف االأحداث 

يفّرغ االتفاقات، التي مّت التو�شل اإليها ب�شعوبة بني احلركتني ال�شيا�شيتني االأ�شا�شيتني يف 

منطقة ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية “فتح” و“حما�ص” حول الهدنة، من م�شمونها”، 

واأ�شار: “اإننا ندعو كافة القوى ذات التفكري ال�شديد يف االأرا�شي الفل�شطينية اإىل و�شع 

.
حد لفتنة اقتتال االأخوة، التي ال منت�رش فيها وال يكن اأن يكون”109

3. بعد ت�سكيل احلكومة احلادية ع�سرة:

اخلالف  اأنهى  الذي  مكة”  “اتفاق  وحما�ص  فتح  حركتا  وّقعت   2007/2/8 يف 

بينهما، وو�شع اأمُ�ش�شًا لت�شكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي اأدت اليمني الد�شتورية 

يف 2007/3/17. وعلى اإثر هذا االتفاق وّجهت احلكومة الرو�شية دعوة لقيادة حما�ص 

جريدة  ملرا�شل  الرو�شية  اخلارجية  وزارة  يف  م�شوؤول  م�شدر  وقال  مو�شكو.  لزيارة 

اإىل  �شي�شل  م�شعل  ال�شيا�شي حلركة حما�ص خالد  املكتب  رئي�ص  “اإن  القطرية  ال�رشق 

املفاو�شات  “اإن  واأ�شاف  احلركة”.  لقيادة  وفد  راأ�ص  على   2007/2/26 يف  مو�شكو 

يف وزارة اخلارجية الرو�شية تهدف اإىل موا�شلة ما يبذله اجلانب الرو�شي من جهود، 

النا�شبة بني  الفل�شطينية، وتذليل اخلالفات  اإىل حتقيق اال�شتقرار داخل االأرا�شي  �شعيًا 

دعمًا  املكرمة،  مكة  يف  وحما�ص  فتح  بني  املربمة  االتفاقات  �شوء  يف  الفل�شطينيني، 

لت�شكيل حكومة الوحدة الوطنية، مع مراعاة املعايري املعروفة التي و�شعتها املجموعة 

ا�شتئناف  وكذلك  االأو�شط،  ال�رشق  يف  بالت�شوية  اخلا�شة  الدوليني  للو�شطاء  الرباعية 

.
احلوار ال�شيا�شي الفل�شطيني - االإ�رشائيلي”110

وبعد اللقاء الذي جمع وزير اخلارجية الرو�شي �شريجي الفروف مع رئي�ص املكتب 

ال�شيا�شي حلركة حما�ص خالد م�شعل، قال الفروف اإن حركة حما�ص حّققت “تقدمًا 

كافيًا” يف اجتاه تلبية املطالب الدولية منها، مبا ي�شمح بتخفيف العقوبات االقت�شادية 
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وهذا  وا�شح،  التقدم  �شي�شتمر،  حما�ص  مع  “َعَملمُنا  واأ�شاف  عنها.  والدبلوما�شية 

التقدم كافٍ لبدء التحرك يف اجتاه تخفيف العقوبات”. واأكد الفروف لرئي�ص املكتب 

ال�شيا�شي يف حركة حما�ص خالد م�شعل باأن مو�شكو �شت�شعى لدى القوى الغربية لرفع 

حظر امل�شاعدات االقت�شادية للحكومة الفل�شطينية، لكنها حثت حما�ص على االعرتاف 

. من جانبه قال م�شعل “اإن ال�شعب الفل�شطيني يتطلع اإىل خطوات �رشيعة 
بـ“اإ�رشائيل”111

الوطنية  الوحدة  الفل�شطيني وحكومة  ال�شعب  عن  احل�شار  لرفع  الدويل  املجتمع  من 

املقبلة”. واأ�شاف “اإن التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية من دون متييز، �شيوّفر جواً 

اأفق �شيا�شي لل�رشاع العربي االإ�رشائيلي”. ودعا م�شعل  �شيا�شيًا وبيئة ت�شاعد على فتح 

واالأمم املتحدة اإىل التعاون مع رو�شيا من اأجل تغيري موقف اللجنة  االأوروبي  “االحتاد 
.

112
الرباعية حول ال�رشق االأو�شط”، واإلغاء املقاطعة الغربية للحكومة الفل�شطينية

وامللفت للنظر اأن الدول الغربية مل توجه نقدها ملو�شكو خالل الزيارة الثانية مل�شعل 

ال�شت�شافتها لوفد حما�ص. وال يمُ�شتبعد اأن يكون الو�شطاء الدوليون قد وافقوا، خالل 

اجتماع اللجنة الرباعية قبل زيارة م�شعل، على اأن جتري مو�شكو حمادثات ر�شمية مع 

حما�ص. وبعد الزيارة كتبت جريدة كومر�شانت Kommersant “رغم اجلهود املبذولة 

من اجلانب الرو�شي، مل يقدم م�شعل ولو تنازاًل واحداً الإ�رشائيل وللجنة الرباعية”. وقد 

 Vladimir جريينوف�شكي  فالديري  الرو�شي  الديوقراطي  الليربايل  احلزب  زعيم  راأى 

Zhirinovsky اأن �رّش الغ�شب االإ�رشائيلي على زيارة م�شعل ملو�شكو هو “اأن وا�شنطن 

طلبت �رشاً من مو�شكو التو�شط والتحادث بالنيابة عنها اإىل حما�ص، ومل يمُحْط اجلانبان 

 .
الرو�شي واالأمريكي اإ�رشائيل علمًا بذلك”113

حدة  ت�شاعدت  الوطنية،  الوحدة  حكومة  وت�شكيل  مكة  اتفاق  توقيع  وبعد 

االعتقاالت االإ�رشائيلية لنواب ووزراء حما�ص يف ال�شفة الغربية. اأ�شار الناطق الر�شمي 

با�شم وزارة اخلارجية الرو�شية ميخائيل كامينني قائاًل اإن “مو�شكو تلّقت بقلق االأنباء 

الت�رشيعية والتنفيذية يف فل�شطني”  ال�شلطتني  اعتقال عدد من ممثلي  التي تتحدث عن 

احلمالت  مبجابهة  الفل�شطينية  القيادة  مطالبة  املنطقي  من  “لي�ص  كامينني  واأ�شاف 
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فيه  يجري  الذي  الوقت  يف  ال�شواريخ،  اإطالق  عمليات  ومنع  الإ�رشائيل،  امل�شادة 

.
تقوي�ص اأجهزة ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية”114

قامت  حيث  الوطنية،  الوحدة  حكومة  ت�شكيل  بعد  االأحداث  ت�شارع  ومع 

يف  االأمني  الفلتان  من  حالة  بن�رش  فتح  حلركة  والتابعة  ال�شلطة  يف  االأمنية  االأجهزة 

اخلارجية  با�شم  املتحدث  اأعلن  مكة،  اتفاق  اإجها�ص  بهدف  الفل�شطينية  االأرا�شي 

اإطالق  “وقف  اإىل  الفل�شطينية  اأن مو�شكو تدعو االأطراف  الرو�شية ميخائيل كامينني 

نار فوري” حمّذرة من “مواجهة قد توؤدي اإىل فو�شى تامة”. وقال البيان اإن “ت�شعيد 

املواجهات الفل�شطينّية - الفل�شطينّية يهّدد بالت�شبب بفو�شى عامة، وبوقوع �شحايا 

.
دد، وبتو�شيع ال�رشاع يف املنطقة”115 جمُ

4. بعد �سيطرة حركة حما�س على قطاع غزة:

اإذ  متوّقعة؛  غري  اأمنية  عملية   2007/6/14-11 الفرتة  يف  حما�ص  حركة  خا�شت 

حما�ص،  حلركة  الع�شكري  اجلناح  الق�شام،  كتائب  ومب�شاندة  التنفيذية  القوة  قامت 

بتوجيه �رشبة قا�شية ملن ت�شميه بـ“التيار العميل يف االأجهزة االأمنية وحركة فتح”، الذين 

. وعلى اإثر هذه العملية متكنت حركة 
116

تتهمهم حما�ص بالت�شّبب يف الفلتان االأمني

حما�ص من ال�شيطرة على قطاع غزة. 

وعلى اإثر ذلك، قال وزير اخلارجية الرو�شي �شريجي الفروف اإن “هناك من َيود 

اأهلية  حرب  تاأجيج  يحاول  من  وهناك  الفل�شطينية،  الوحدة  ا�شتعادة  دون  احليلولة 

حقيقية يف فل�شطني، اأماًل بتي�رّش “الق�شاء” على حما�ص بكاملها، ال على الراديكاليني 

، يف اإ�شارة اإىل الواليات املتحدة وحلفائها 
وحدهم، واإمنا على كل حما�ص كحركة”117

يف املنطقة. وقال نائب رئي�ص اإدارة ال�رشق االأو�شط يف وزارة اخلارجية الرو�شية اأوليغ 

اأوزيروف Oleg Ozerov، اإن بالده تعتزم موا�شلة ات�شاالتها مع حما�ص، واأ�شاف: 

اإن “�شيا�شة فّرق ت�شْد لن ت�شاعد يف حّل امل�شكلة”. واأ�شار اأوزيروف اإىل اأن “اأحداً لن 

ي�شتفيد من اإطالة اأمد ال�رشاع بني حما�ص وفتح، مبن فيهم اإ�رشائيل”، م�شدداً على اأنه 

.
يجب اأاّل تكون هناك “اأر�ص حلما�ص واأر�ص لفتح”118
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التوا�شل مع طرفيها )فتح وحما�ص(، حيث  االأزمة على  بداية  عملت رو�شيا يف 

ال�شيا�شي  املكتب  رئي�ص  م�شعل  خالد  مع  هاتفيًا  ات�شااًل  اأجرى  اأنه  الفروف  ك�شف 

، ومن جانب 
119

حلما�ص الذي اأكد العمل من اأجل ا�شتعادة وحدة ال�شف الفل�شطيني

املبكرة.  االنتخابات  اإجراء  على  مازن[  ]اأبو  بعزمه  نعلم  “اإننا  الفروف:  قال  اآخر 

ولالأ�شف لي�شت هناك فر�شة للدعوة اإىل اجتماع املجل�ص الت�رشيعي، واعتقد اأنه يجب 

البحث عن ال�شبل التي يكن اأن حتافظ على ال�رشعية الفل�شطينية. وعلى هذه االأ�ش�ص 

.
�شوف يعمل حممود عبا�ص كما اأّكد يل، من جانبها تبدو حما�ص م�شتعدة لذلك”120

اإن عدم و�شوح قدرة حما�ص على التعامل مع الواقع اجلديد وقدرة �شمودها اأمام 

املجتمع الدويل بعد �شيطرتها على قطاع غزة، دفعت رو�شيا للتما�شي مع الواقع الدويل 

للرئي�ص  الفروف  �شريجي  قال  حيث  لرو�شيا  زيارته  خالل  لعبا�ص  دعمها  خالل  من 

اأبناء  لكل  وال�رشعي  القانوين  القائد  باعتباركم  حتفظ  بدون  ندعمكم  “نحن  عبا�ص 

ال�شعب الفل�شطيني. كما ن�شاند جهودكم الرامية لفر�ص القانون، ولتمتني الوحدة بني 

 .
الفل�شطينية”121 االأرا�شي  لالأزمة يف  البحث عن حلٍّ  الفل�شطينيني وموا�شلة عملية 

وا�شتبعد اأندريه ديني�شوف Andrei Denisov، النائب االأول لوزير اخلارجية الرو�شي، 

اإمكانية اأن يخطط اجلانب الرو�شي لعقد لقاء مع حما�ص قريبًا، لكنه قال اإن مو�شكو 

، وا�شتدرك قائاًل “عمدنا اأخرياً اإىل تقلي�ص عالقاتنا مع 
122

لن تقطع عالقاتها مع احلركة

.
حما�ص بع�ص ال�شيء”123

االأزمة  الإنهاء  باأي حترك  يرحب  باأنه  هنية  اإ�شماعيل  املقال  الوزراء  رئي�ص  واأ�شار   

الفل�شطينية الداخلية، واأ�شاف “هناك دول عربية واإ�شالمية ودول خارج االإقليم جتري 

 .
ات�شاالت معنا حول بع�ص الت�شورات ملعاجلة االأزمة مبا يف ذلك رو�شيا”124

اأ�شا�شيني:  مبداأين  اإىل  ت�شتند  احلركتني  بني  اخلالف  حلل  مبادرة  قدمت  فرو�شيا 

ذلك  و�شمن  غزة،  قطاع  على  �شيطرة حركة حما�ص  �شبقت  التي  لالأو�شاع  العودة 

ا�شتعادة ت�شكيل حكومة وحدة وطنية، واإعادة �شياغة االأجهزة االأمنية الفل�شطينية على 

.
125

اأ�ش�ص مهنية
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دوليًا  العبًا  الرو�شي  االحتاد  يف  ترى  “اأنها  حما�ص  حركة  اأّكدت  لها  بيان  يف 

احلركة وبني  بني  اجلارية  باالت�شاالت  رّحبت  اأن  �شبق  اأنه  اإىل  منّوهة  املنطقة  قويًا يف 

حركة  وبني  بينها  للو�شاطة  الرو�شي  بالعر�ص  ترحيبها  وكررت  الرو�ص،  امل�شوؤولني 

وت�شويره  الرو�شي،  املوقف  حتريف  البع�ص  حماولة  “�شاءنا  احلركة  واأ�شافت  فتح”، 

باملوقف املعادي للحركة وامل�شطف اإىل جانب فريق فل�شطيني �شّد اآخر، وهو م�شاألة 

عارية عن ال�شحة اأكدها موقف وزير اخلارجية الرو�شي �شريجي الفروف يف مكاملة مع 

. من جانبه قال الفروف “اإن من االأهمية مبكان اإجراء 
االأخ خالد م�شعل قبل اأيام”126

.
ات�شاالت كهذه مع حما�ص والبلدان التي ال تفعل ذلك اإمنا ترتكب خطاأ ج�شيمًا”127

لها ب�شبب الفيتو  اإال اأن حماوالت مو�شكو يف اإجناح امل�شاحلة الفل�شطينية مل توؤتِ اأكمُ

االأمريكي، ومع اقرتاب نهاية واليته دعا الرئي�ص الرو�شي فالديري بوتني اإىل اإ�رشاك حركة 

حما�ص يف الت�شوية، وقال “توؤيد رو�شيا ما يقوم به الرئي�ص االأمريكي جورج بو�ص يف 

الفرتة االأخرية”، لكنه لفت النظر اإىل اأنه ال يود القول اإن رو�شيا موافقة على كل �شيء. 

ودعا بوتني اإىل “�شماع �شوت حما�ص اأثناء ت�شوية اأزمة ال�رشق االأو�شط ومعرفة مباذا 

ت�شرت�شد هذه احلركة”. و�شدد على “�رشورة اإيجاد اأ�ش�ص للتعاون والعمل امل�شرتك”. 

.
واأ�شار يف الوقت نف�شه اإىل “�رشورة توفري الظروف االآمنة لوجود اإ�رشائيل”128

اإذ  بحما�ص،  رو�شيا  عالقات  يف  حت�ّشن  بوادر  ظهرت   ،2008 مار�ص  اآذار/  ويف 

ال�شيا�شي حلركة  املكتب  رئي�ص  �شريجي الفروف مع  الرو�شي  اخلارجية  اجتمع وزير 

املقاومة االإ�شالمية حما�ص يف دم�شق يوم االأربعاء 2008/3/19، مما اأثار غ�شب رئي�ص 

 Vremya Novosti ال�شلطة الفل�شطينية حممود عبا�ص الذي قال جلريدة فرييا نوفو�شتي

الرو�شية اإنه “ال يرحب بفكرة املحادثات بني �شريجي الفروف وم�شعل يف دم�شق”. 

ويف رده على عبا�ص قال الفروف “تربطنا حاليًا عالقات مع حركة حما�ص، وا�شتقبلنا 

هنا ]يف رو�شيا[ رئي�ص مكتبها ال�شيا�شي خالد م�شعل مراراً. وهذه االت�شاالت �شت�شتمر 

جهة  من   .
الفل�شطينية”129 الوحدة  اإعادة  على  امل�شاعدة  يف  ويّكن  واحد  وهدفها 

اأخرى، اأكد الوزير الرو�شي اأن بالده �شتحدد قريبًا موعد عقد موؤمتر دويل حول ال�رشق 
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االأو�شط ت�شت�شيفه مو�شكو، م�شيفًا اإن جولته ت�شمنت “م�شاورات ن�شطة مع اأع�شاء 

الرباعية والبلدان العربية واالأمم املتحدة واأطراف اأخرى، ونحن نعترب من املهم ما مت 

.
االتفاق عليه �شلفًا”130

اأ�شدرت  ومع بداية احلوار بني حركتي فتح وحما�ص حول امل�شاحلة يف �شنعاء، 

“نحن نقف مع ا�شتئناف احلوار الفل�شطيني الداخلي  اخلارجية الرو�شية بيانًا جاء فيه 

ال�شامل، واتخاذ خطوات حمّددة من قبل فتح وحما�ص بهدف حّل الق�شايا العالقة”. 

بني  املحادثات  عملية  لدفع  �رشوريًا  �رشطًا  لالأحداث  التطور  هذا  مثل  رو�شيا  وتعّد 

 .
131

الفل�شطينيني واالإ�رشائيليني

وبعد اندالع احلرب اجلورجية، التي تبني باأن للواليات املتحدة و“اإ�رشائيل” دوراً 

فيها، ذكر م�شدر رو�شي باأن مو�شكو ت�شتعد ال�شتقبال م�شوؤول يف حركة حما�ص “على 

االأخرية،  القوقاز  اأزمة  من  الرو�شية  “اال�شتخال�شات  اإطار  قريبًا، يف  رفيع”  م�شتوى 

؛ اإال اأن بداية العدوان االإ�رشائيلي 
و�رشورة تعزيز حتالفات مو�شكو اإقليميًا ودوليًا”132

على قطاع غزة حال دون هذه الزيارة.

5. بعد العدوان االإ�سرائيلي على قطاع غزة:

والذي   ،2008/12/27 غزة يف  قطاع  على  وا�شعًا  عدوانًا  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  �شّن 

اأحلق دماراً كبرياً باملوؤ�ش�شات والبنى التحتية الفل�شطينية يف القطاع. 

اأ�شار  وقد  جاد.  حترك  اأي  عن  الرو�شي  الدور  تقاع�ص  العدوان  خالل  الفتًا  كان 

رو�شيا  الذي طالب  م�شعل،  ال�شيا�شي حلركة حما�ص، خالد  املكتب  رئي�ص  ذلك  اإىل 

باتخاذ “موقف حازم وحا�شم اإزاء العدوان ال�شهيوين الغا�شم الذي طال الب�رش واحلجر 

وال�شجر”، اإذ اكتفت القيادة الرو�شية باإبداء االأ�شف والقيام بات�شاالت خجولة، فقد 

Alexander Sultanov عن  األك�شندر �شلطانوف  الرو�شي  عرّب نائب وزير اخلارجية 

على  احلرب  ل�شحايا  احلاّرة  تعازيه  وعن  غّزة،  قطاع  له  يتعّر�ص  ملا  رو�شيا  “اأ�شف 
 .

القطاع”، موؤّكداً “حر�ص رو�شيا على اإيجاد خمرج لهذا الواقع املاأ�شاوي”133
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ت�شعيد  عدم  يف  رو�شيا  برغبة  الن�شط  الرو�شي  الدور  غياب  املحللني  بع�ص  َوَعزا 

و النظر عن ال�شيطرة الرو�شية على جنوب  التوتر مع وا�شنطن، رمبا الأن االأمريكيني غ�شّ

الثاين  االأ�شبوع  يف  الدبلوما�شية  اجلهود  وانطالق  املقاومني،  �شمود  ولكن  اأو�شيتيا. 

اإر�شال مبعوث خا�ص للمنطقة لتوكيد دور رو�شي يف  اإىل  من االأزمة، دفعت رو�شيا 

.
134

التحرك ال�شيا�شي وما يكن اأن ينجم عنه

ويف 2009/1/9 تبنى جمل�ص االأمن الدويل قراراً يدعو اإىل وقف فوري الإطالق النار 

ا�شتغرقت  الغربية  والدول  العرب  اخلارجية  مباحثات بني وزراء  بعد  قطاع غزة،  يف 

ثالثة اأيام. ووافقت 14 دولة ع�شواً يف جمل�ص االأمن على القرار، بينما امتنعت الواليات 

 .
135

املتحدة عن الت�شويت

بالده  “اإن  الفروف  �شريجي  الرو�شي  اخلارجية  وزير  قال  احلرب  اإنهاء  وبعد 

هذا  �شحة  اأثبتت  التطورات  اأن  اإىل  م�شرياً  حما�ص،  حركة  مع  ات�شاالتها  �شتوا�شل 

املوقف”، واأ�شاف “رو�شيا مهتمة ب�رشورة جتاوز اآثار اأزمة قطاع غزة وا�شتئناف العملية 

ال�شلمية”، اإن “رو�شيا �شتقوم خالل االأيام واالأ�شابيع املقبلة بالت�شاور مع �رشكائها ومع 

الدول العربية، اإ�شافة اإىل اجلانبني الفل�شطيني واالإ�رشائيلي، بتوفري الظروف املالئمة من 

.
اأجل عقد موؤمتر مو�شكو بحيث يكون �شاماًل، ما يتيح ا�شتئناف العملية ال�شلمية”136

وقال وزير اخلارجية الرو�شي اإثر االنتقادات التي وجهت لرو�شيا الإ�رشارها على 

التوا�شل مع حركة حما�ص “اإن ممثلي العديد من احلكومات الغربية اعرتفوا باأن عدم 

وجود ات�شاالت لهم مع حما�ص كان له اأثر �شلبي، واأكد اأن بالده �شت�شتغل ات�شاالتها 

برنامج  بقبول  اإقناعها  ويف  انق�شامهم  جتاوز  على  الفل�شطينيني  مل�شاعدة  بحما�ص 

.
الت�شوية”137

كما حاولت جريدة معاريف Maariv االإ�رشائيلية الت�شوي�ص على هذا التطور يف 

العالقات قائلًة اإن العالقة بني رو�شيا وحركة حما�ص بردت يف االأ�شهر االأخرية، ناقلة 

عن م�شدر �شيا�شي رو�شي قوله اإن رئي�ص املكتب ال�شيا�شي للحركة، خالد م�شعل، لي�ص 
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. ويف ردٍّ على هذه االأنباء اأعلن م�شدر يف وزارة 
138

مرحبًا به �شيفًا �شيا�شيًا يف مو�شكو

اخلارجية الرو�شية اأن “هذا اخلرب ال يتطابق مع الواقع اإذ جتري رو�شيا من خالل �شفارتها 

يف �شورية ات�شاالت منتظمة مع قيادة حما�ص”، وقال املتحدث اإن “رو�شيا متار�ص يف 

ال�رشق االأو�شط يف الوقت احلا�رش �شيا�شة ن�شطة جداً، واإننا ال ننوي التخلي عن املنطقة 

.
واإمنا ن�شّعد نفوذنا فيها”139

6. جتدد املفاو�سات االإ�سرائيلية - الفل�سطينية:

ال�رشق  ال�شالم  عملية  يف  لدبلوما�شيتها  التحرك  م�شاحة  اأن  جيداً  رو�شيا  تدرك 

اأو�شطية مرهونة مبا ت�شمح به الواليات املتحدة. ويف ظّل ف�شل امل�شاعي الرو�شية للعام 

الثالث على التوايل يف ت�شويق فكرة عقد موؤمتر مو�شكو لل�شالم يف ال�رشق االأو�شط، 

اإذن من ا�شتخدام ورقة حما�ص  ب�شبب الرف�ص االإ�رشائيلي والتمّنع االأمريكي، ال مفر 

يتلك  الذي  الوحيد  الدولية  الرباعية  ع�شو  بكونها  مو�شكو  تنفرد  اإذ  اأق�شى،  بحدٍّ 

عالقات مع حما�ص على االأقل ب�شورة علنية، ومن ثم يحاول الكرملني اللعب بتلك 

مليون  من  اأكرث  فيها  يعي�ص  بـ“اإ�رشائيل” التي  تنمية عالقاته  مع  متواٍز  ب�شكل  الورقة، 

يهودي من ذوي اأ�شولٍ رو�شية.

فقد اأعلن وزير اخلارجية الرو�شي �شريجي الفروف يف موؤمتر �شحفي خالل �شهر 

اأيار/ مايو 2009 عقب اجتماع جمل�ص االأمن الدويل بدعوة من رو�شيا وبح�شور وزراء 

خارجية بريطانيا وفرن�شا وتركيا والنم�شا لبحث الو�شع يف ال�رشق االأو�شط “�شنوا�شل 

ات�شاالتنا بحركة حما�ص و�شنحثها على القيام بخطوات من �شاأنها الو�شول ل�شالم يف 

التي تقف يف  العقبة االأ�شا�شية  تمُعّد  الفل�شطيني  “اأن حالة االنق�شام  فل�شطني”140، كما 

�شبيل ا�شتئناف عملية ال�شالم”141.

قام  مو�شكو،  يف  لل�شالم  موؤمتر  لعقد  رو�شيا  م�شاعي  اإطار  ويف  ذلك،  اإثر  وعلى 

م�شعل  اأكد  ال�شيا�شي حلركة حما�ص يف دم�شق، حيث  املكتب  رئي�ص  بلقاء  الفروف 

بالتوا�شل مع  الرو�شي مع حركة حما�ص، ورحب  التعاطي  اإيجابية  “على  اللقاء  بعد 
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رو�شيا يف اإطار حتقيق م�شالح ال�شعب الفل�شطيني”، مو�شحًا “اأن احلوار الفل�شطيني 

يواجه عقبتني رئي�شيتني هما فر�ص اال�شرتاطات االأجنبية على احلوار، وتعامل البع�ص 

اال�شتفراد  ا�شتمرار  مع  وحدها،  غزة  يف  االأو�شاع  بتناول  جمتزئ  ب�شكل  احلوار  مع 

.
بال�شفة الغربية، وهذا منطق ترف�شه حركة حما�ص”142

وخالل زيارة الفروف اإىل م�رش �شمن املحاوالت ال�شتئناف عملية ال�شالم، قال 

الفروف اإن رو�شيا تدعم م�رش يف م�شعاها اإىل م�شاعدة الفل�شطينيني يف ر�ّص �شفهم، 

اإذ ال يكن اإال لوحدة ال�شف الفل�شطيني اأن ت�شمن الظروف املنا�شبة للمفاو�شات التي 

.
“ناأمل يف اأن يتمكن حممود عبا�ص من ا�شتئنافها مع االإ�رشائيليني”143

لزيارة مو�شكو  2010 قامت رو�شيا بدعوة حممود عبا�ص  ويف �شهر �شباط/ فرباير 

باأيام وّجهت وزارة  اللقاء  املفاو�شات، وبعد  امل�شاحلة وا�شتئناف  للتباحث يف ملف 

وزارة  با�شم  الناطق  وقال  مو�شكو.  لزيارة  حما�ص  حلركة  دعوة  الرو�شية  اخلارجية 

الرئي�شي  “املو�شوع  اإن   Andrei Nesterenko اأندريه ني�شتريينكو  اخلارجية الرو�شية 

الذي �شيناق�ص هو طريقة اإنهاء االنق�شامات الفل�شطينية و�شبل ا�شتئناف املفاو�شات مع 

اإ�رشائيل”144.

وا�شتئناف  امل�شاحلة   
ّ
بابي يف  احلثيث  الرو�شي  التحرك  من  الرغم  على  لكن 

االجتماع  فبعد  املتحدة.  الواليات  بر�شى  اجلهود مل حتَظ  هذه  اأن  اإال  املفاو�شات، 

الذي ا�شت�شافته رو�شيا لّلجنة الرباعية يف �شهر ني�شان/ اأبريل 2010، اختَتم االجتماع 

فالواليات  لل�رشاع،  الراهنة  الديناميكيات  على  وا�شح  تاأثري  ترك  دون  من  اأعماله 

املتحدة كانت مهتمة مببادرة الو�شاطة التي اأطلقتها الإجراء حمادثات غري مبا�رشة بني 

الرئي�ص  حزب  جناح  �شمان  ورائها  من  تهدف  والتي  والفل�شطينيني،  االإ�رشائيليني 

يف  �شتعقد  كانت  التي  الن�شفية،  الكوجنر�ص  انتخابات  يف  اأوباما  باراك  االأمريكي 

�شهر ت�رشين الثاين/ نوفمرب 2010.

الرو�شي  للرئي�ص  زيارة  تمُوقف جهودها، فخالل  بالرغم من ذلك، مل  اإن رو�شيا، 

ديرتي ميدفيدف ل�شورية يف �شهر اأيار/ مايو 2010، فاجاأ اجلميع بلقائه رئي�ص املكتب 
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ديرتي  الرو�شي  الرئي�ص  وجه  اللقاء  وبعد  م�شعل.  خالد  حما�ص  حلركة  ال�شيا�شي 

ميدفيديف انتقادات اإىل وا�شنطن معترباً اأنها “ال تفعل ما يكفي لدفع االأمور اإىل االأمام 

اأمام  االأيدي  مكتوفة  تقَف  “لن  مو�شكو  اأن  على  وم�شدداً  ال�شالم”  عملية  وحتريك 

 .
االأو�شاع التي تزداد توتراً وتنذر بانفجار جديد اأو كارثة”145

 وبعد اأيام من اللقاء قال م�شوؤول رو�شي باأن الرئي�ص ميدفيديف عر�ص خالل لقائه 

هذه  وت�شمل  االإ�رشائيلي،   - الفل�شطيني  ال�رشاع  حلل  كاملة  رو�شية  رزمة  م�شعل  مع 

التبادل، وفتح املعابر،  الرزمة االإفراج عن اجلندي االأ�شري جلعاد �شاليط واإمتام �شفقة 

اأو  اهلل،  رام  ال�شلطة يف  مع  بامل�شاركة  �شواء  ال�شالم  عملية  واإ�رشاك حركة حما�ص يف 

ب�شكل منف�شل، من اأجل التو�شل اإىل تفاهمات اأمنية ملزمة بني “اإ�رشائيل” وحما�ص، 

واأن تتعهد احلركة مبنع القيام بعمليات ع�شكرية واإطالق القذائف من القطاع باجتاه 

واأن  مماثلة،  اقرتاحات  ال�شابق  يف  طرحت  اأوروبية  دواًل  “اإن  واأ�شاف  “اإ�رشائيل”. 
هناك م�شوؤولني اأمريكيني يف اإدارة باراك اأوباما يتحدثون عن هذا االقرتاح يف الغرف 

.
املغلقة”146

قال م�شدر يف املكتب ال�شيا�شي حلركة حما�ص، تعليقًا على هذه الزيارة، اإن موافقة 

احلركة تنطلق مما جاء يف وثيقة االأ�رشى )وثيقة الوفاق الوطني(، التي تن�ص على قبول 

حما�ص دولة فل�شطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو1967 وعا�شمتها القد�ص 

مع االحتفاظ بحق العودة واإزالة جميع امل�شتوطنات يف ال�شفة الغربية مقابل هدنة مع 

اإ�رشائيل. واأ�شار امل�شدر اإىل اأن جوهر املقرتحات الرو�شية التي يتحدث عنها االإعالم، 

تقوم على هذه الفكرة، وت�شتفيد من املقرتحات العربية يف هذا ال�شاأن، ويف مقدمتها 

.
147

املبادرة العربية لل�شالم

اجتمع  حيث  تركيا،  اإىل  توجه  قد  م�شعل  لقاء  بعد  ميدفيديف  الرئي�ص  وكان 

على  “اتفقنا  اللقاء  عقب  و�رشح   Abdullah Gul جول  اهلل  عبد  الرتكي  بالرئي�ص 

ا�شتبعاد  دون  ال�رشاع  اأطراف  باإ�رشاك كل  ن�شاطًا  اأكرث  ب�شكل  امل�شكلة  احتمال حّل 

.
اأحد من العملية”148
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رحبت حركة حما�ص من جانبها بدعوة رو�شيا وتركيا الإ�رشاكها يف مفاو�شات 

ال�شالم يف ال�رشق االأو�شط، وعّد القيادي يف حما�ص �شالح الربدويل اأن هذه الدعوة 

“تقدير حقيقي حلجم احلركة ال�شيا�شي الذي ت�شتحّقه، حما�ص متثل ال�شعب الفل�شطيني 
ال�شغوط واالعتداءات  “�شمود حما�ص يف مواجهة كل  اإن  متثياًل �شادقًا”، واأ�شاف 

االإ�رشائيلية، يعطيها هذه ال�شهادة”، وتوقع اأن “تزداد دائرة االعرتاف ب�رشعية حما�ص، 

.
لتحذَو دول اأخرى َحذو رو�شيا”149

اأبيب لن  اأن تل  اأعلن  اأفيجدور ليربمان،  ويف ت�رشيح لوزير اخلارجية االإ�رشائيلي 

انتقد  كما  ال�شيا�شية،  العملية  يف  حما�ص  حركة  باإ�رشاك  تتعلق  اإمالءات  باأي  تقبل 

رو�شيا  “اإن  وقال  باالإرهاب،  و�شفه  ما  اإزاء  وتركيا  وم�رش  رو�شيا  موقف  ليربمان 

ال�شيا�شة يّيز بني االإرهاب  اأخرى تنتهج نوعًا من  واأي�شًا م�رش وتركيا وكذلك دوٌل 

اجليد وال�شيئ، بني االإرهاب الذي ي�شتهدف اإ�رشائيل وذلك الذي ي�رشب يف مكان 

.
اآخر”150

اإن االمتعا�ص والتذمر  ال�شيا�شي حلركة حما�ص  املكتب  اأ�شامة حمدان ع�شو  قال 

االإ�رشائيلي من لقاء رئي�ص املكتب ال�شيا�شي للحركة، خالد م�شعل، مع الرئي�ص الرو�شي 

يعرب عن “القلق بعد االأزمة التي مّرت بها اإ�رشائيل موؤخراً مع الواليات املتحدة، اإ�شافة 

ياأمل باأن حتقق  اأحد  “ال  اإ�رشائيل”، واأ�شاف  اأوروبيًا من �شلوك  اأن هناك انزعاجًا  اإىل 

الت�شوية واملفاو�شات غري املبا�رشة، التي بداأت موؤخراً، اأي �شيء يذكر الأن احلل احلقيقي 

.
يتمثل باإعطاء الفل�شطينيني حقوقهم امل�رشوعة”151

الناطق الر�شمي با�شم وزارة اخلارجية  اأعلن  ويف ردٍّ على الت�رشيحات االإ�رشائيلية 

الرو�شية اأندريه ني�شتريينكو اأن “االت�شاالت بيننا وبني هذه احلركة جتري ب�شكل منتظم. 

كما من املعروف اأن بقية االأطراف االأع�شاء يف رباعي الو�شطاء الدوليني للت�شوية يف 

غري  الأ�شباب  اأنها  غري  باآخر،  اأو  ب�شكل  حما�ص  مع  ات�شاالت  ري  جتمُ االأو�شط  ال�رشق 

 .
مفهومة تخجل من االعرتاف بذلك علنًا”152
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قال   ،2010 يوليو  متوز/  يف  م�رش  اإىل  الرو�شي  اخلارجية  لوزير  زيارة  وخالل 

الفروف: “اأعتقد اأن بع�ص االأطراف �شاهمت يف الو�شع احلايل بالن�شبة حلما�ص، بعد 

اأن رف�شت االعرتاف باالنتخابات الربملانية واتفاق مكة”، موؤكداً اأن االت�شاالت مع 

حما�ص تهدف اإىل �شيء اأ�شا�شي، وهو جتاوز االحتقان الفل�شطيني والتو�شل مل�شاحلة 

.
153

فل�شطينية؛ تنفيذاً للمبادرة العربية لل�شالم

الفل�شطيني  اجلانبني  بني  انطلقت  التي  املبا�رشة  املفاو�شات  و�شلت  اأن  وبعد 

انطالقها،  من  اأ�شابيع  بعد  م�شدود،  طريق  اإىل   2010/9/2 بتاريخ  واالإ�رشائيلي 

الواليات  تخّلي  بعد  خا�شًة  اال�شتيطان،  جتميد  ورف�شه  االإ�رشائيلي  التعّنت  ب�شبب 

حيث  اال�شتيطان،  جتّمد  كي  لدفعها  “اإ�رشائيل”  على  ال�شغط  عن  االأمريكية  املتحدة 

اال�شتيطان  لتجميد  االآن  بعد  ت�شعى  لن  وا�شنطن  “اإن  رفيع  اأمريكي  دبلوما�شي  �رّشح 

االإ�رشائيلي كي ت�شتاأنف حمادثات ال�رشق االأو�شط املتوقفة، واإنها �شتنهي كل االت�شاالت 

ًة  . ويف ظّل هذا الو�شع املتاأّزم وخا�شّ
الرامية للو�شول اإىل وقف اآخر لال�شتيطان”154

يف  �شلطانوف  األك�شندر  قام  غزة،  قطاع  على  االإ�رشائيلية  االعتداءات  ازدياد  بعد 

2010/12/13 بزيارة للمنطقة التقى خاللها خالد م�شعل، وقد جاء يف بيان اخلارجية 

الرو�شية حول اللقاء “اإن رو�شيا تدعو طريّف النزاع الفل�شطيني واالإ�رشائيلي اإىل �شبط 

النف�ص واالإحجام عن خطوات تزيد التوتر بني الطرفني”، ومّت خالل اللقاء تبادل لالآراء 

حول عملية ال�شالم على خلفية رف�ص “اإ�رشائيل” جتميد الن�شاط اال�شتيطاين، وبالن�شبة 

اجلهود  موا�شلة  “�رشورة  على  �شلطانوف  اأكد  الفل�شطينية   - الفل�شطينية  للعالقات 

. وقال 
الفل�شطينيون”155 اإليه  الفل�شطينية لتحقيق ما يطمح  املبذولة ال�شتعادة الوحدة 

لقاء م�شعل مع �شلطانوف  “اإن  الر�شق:  ال�شيا�شي حلركة حما�ص عزت  ع�شو املكتب 

تناول عملية الت�شوية املتعرّثة، واالأو�شاع ال�شعبة التي يواجهها قطاع غزة جراء توا�شل 

.
احل�شار الظامل وجممل االأو�شاع يف املنطقة”156
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اخلال�سة

حتاول رو�شيا ا�شتعادة مكانتها على امل�شتوى الدويل كقوة عظمى يومًا بعد يوم، 

وهي تعلم اأنها بحاجة ل�شوط كبري من العمل لتحقيق هذه الغاية، يف الوقت الذي تقوم 

الواليات املتحدة ومعها دول االحتاد االأوروبي مبحاوالت لتقوي�ص ذلك التوجه.

رو�شيا  تخو�ص  حيث  الهامة،  بامللفات  يزخر  الرو�شية  االأولويات  ّلم  ف�شمُ

اإىل حّد املواجهة امل�شّلحة غري  NATO، و�شلت  الناتو  مفاو�شات حامية مع حلف 

املبا�رشة من خالل احلرب مع جورجيا لوقف متدد احللف يف دول القوقاز واملحيط 

احليوي لرو�شيا؛ وتاأتي العالقات الرو�شية - ال�شينية يف املرتبة الثانية، اإذ ت�شعى رو�شيا 

اأن ملف  فيما جند  اآ�شيا،  االأمريكي يف جنوب  املّد  لوقف  ال�شني  لتقوية عالقتها مع 

الرو�شية.  االأولويات  ّلم  �شمُ تقدير يف  اأقل  على  الثالثة  املرتبة  ياأتي يف  االأو�شط  ال�رشق 

هذا ال يعني اأن رو�شيا ال تعريه اهتمامًا؛ فال�رشق االأو�شط يثل �شوقًا مهّمة لالأ�شلحة 

واملعدات الع�شكرية الرو�شية، و�شوقًا مهمًا للتعاون يف جمال الطاقة، وخا�شة يف جمال 

عمليات البحث والتنقيب وتطوير االإنتاج، وجمااًل جلذب روؤو�ص االأموال، وخا�شة 

اخلليجّية منها، لال�شتثمار يف رو�شيا، كما يعّد جمااًل واعداً للتعاون يف املجال التقني 

فيما يخ�ص تطوير البنية التحتية ال�شناعية، التعاون يف جمال الطاقة النووية ال�شلمية، 

واإطالق االأقمار ال�شناعية. اإ�شافة الحتوائه ملف ال�رشاع الفل�شطيني - االإ�رشائيلي، 

الذي يعّد مدخاًل مهّمًا لرو�شيا للربوز على ال�شاحة الدولية. ومن هنا تاأتي اأهمية بناء 

العالقة الرو�شية - احلم�شاوية.

االنتخابات  وقبل   ،2006 �شنة  بداية  مع  حما�ص  بحركة  رو�شيا  عالقة  بداأت 

الت�رشيعية الفل�شطينية من خالل زيارة غري معلنة قام بها وفد من احلركة اإىل مو�شكو، 

ثم تبعتها زيارة لوفد من احلركة بعد االنتخابات، ومنذ ذلك الوقت والعالقة تتطور 

ب�شكل منتظم.
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تمُعّد اأول واأهم حمطة يف هذه العالقة هي زيارة وفد احلركة ملو�شكو يف اآذار/ مار�ص 

2006 بعد فوزها باالنتخابات، والتي متّيز فيها موقف رو�شيا عن الغرب يف التعامل 

العالقة فتظهر من  اأهم حمطة يف هذه  اأّما ثاين  نتائج االنتخابات.  مع احلركة واحرتام 

خالل دعم مو�شكو حلكومة الوحدة الوطنية التي ت�شّكلت بعد اتفاق مكة يف �شباط/ 

فرباير 2010، فمو�شكو على الرغم من اأنها ع�شو يف الرباعية الدولية، اإال اأنها متيزت 

اأما  الوطنية.  الوحدة  حكومة  مع  للتعامل  كمعيار  الرباعية  ل�رشوط  ا�شتخدامها  بعدم 

املحطة الثالثة فتتمّثل باللقاء الذي جمع رئي�ص املكتب ال�شيا�شي حلركة حما�ص، خالد 

والتي  دم�شق،  2010 يف  مايو  اأيار/  ميدفيديف يف  ديرتي  الرو�شي  بالرئي�ص  م�شعل، 

حما�ص  بحركة  مو�شكو  عالقة  باأن  للعامل  ر�شالة  خالله  من  الرو�شي  الرئي�ص  اأر�شل 

تتطور، واأن مو�شكو ترى يف حركة حما�ص قّوة ال يكن جتاوزها يف اأّي مفاو�شات 

قادمة الإنهاء ال�رشاع، حيث �شمدت احلركة خالل اأربع �شنوات من احل�شار الذي ال 

 من حرب اأكدت �شحة التوجه الرو�شي 
ّ
يزال م�شتمراً، والتي خرجت بانت�شار ن�شبي

يف بناء عالقة معها. 

وعلى الرغم من املعار�شة االأمريكية، فاإن رو�شيا ال تزال ت�شعى لعقد موؤمتر لل�شالم 

يف مو�شكو جتمع فيه كل االأطراف مبا فيهم �شورية. فرو�شيا اأ�شبحت على يقني باأن 

ب�شبب  لوحدها  االإ�رشائيلي  الفل�شطيني -  ال�رشاع  ت�شتطيع حّل  لن  املتحدة  الواليات 

اأن  طاملا  حققها  التي  مكت�شباته  عن  للتنازل  �شببًا  يرى  ال  الذي  االإ�رشائيلي؛  التعّنت 

املفاو�ص الفل�شطيني الذي اأمامه ال يلك اأيًا من اأوراق القوة، ترى رو�شيا يف دورها 

على  رو�شيا  مكانة  من  يعّزز  اأن  �شاأنه  من  والذي  توازنه،  لل�رشاع  �شتعيد  التي  القوة 

امل�شتوى الدويل. 

كما اأّن رو�شيا من خالل عالقة مميزة مع حركة حما�ص، مبا تمُعرّب عنه احلركة من بمُعد 

بفعل  ت�شّوهت  بعدما  واإ�شالميًا  عربيًا  رو�شيا  ن من �شورة  يمُح�شِّ واإ�شالمي،  فل�شطيني 

حربها يف ال�شي�شان، وي�شاعد يف تدعيم ا�شتقرار رو�شيا الداخلي التي يعي�ص فيها اأكرث 

.
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اإن رو�شيا التي تعتمد الرباجماتية يف بناء عالقاتها، حتاول اأن تبقي على عالقة مع 

جميع االأفرقاء يف املنطقة، مبن فيهم “اإ�رشائيل” التي تربطها برو�شيا عالقات جتارية مميزة 

اإ�شافة لعالقة نامية يف جمال التكنولوجيا الع�شكرية.

الدولية  العزلة  برو�شيا ك�رشاً جلدار  تطّور عالقتها  من جانبها ترى حركة حما�ص 

ي�شمى  ما  مب�شاعدة  احلركة  فر�شه على  املتحدة  الواليات  التي حاولت  والدبلوما�شية 

بـ“دول االعتدال العربي”، اإ�شافة لنفي �شفة االإرهاب عنها.

وتاأمل احلركة من تطّور عالقتها برو�شيا، اأن ي�شّجع ذلك دول االحتاد االأوروبي يف 

اخلروج عن الن�ص االأمريكي، لك�رش حاجز اخلجل يف بناء عالقات معها، بداأت تزداد 

“اإ�رشائيل” يف عدوانها على قطاع غزة نهاية   للحركة على 
ّ
بعد االنت�شار الن�شبي �رشاً 

�شنة 2008. فحركة حما�ص تعلم باأن الطريق ال يزال �شاقًا وطوياًل لتو�شيع رقعة �رشعيتها 

على امل�شتوى الدويل، تلك ال�رشعية التي تريد من خاللها اأن ت�شبح مرجعّية لل�شعب 

الفل�شطيني لفر�ص روؤيتها املرحلّية حلل ال�رشاع، من اأجل ا�شتعادة احلقوق التي تنازلت 

عنها منظمة التحرير الفل�شطينية طوال ال�شنوات املا�شية.

للمفاو�شات  بروؤيتها  الدويل  املجتمع  ورائها  ومن  رو�شيا  الإقناع  ت�شعى  فاحلركة 

والتي تتمثل: بقبول حما�ص دولة فل�شطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو1967 

وعا�شمتها القد�ص، مع االحتفاظ بحق العودة، واإزالة جميع امل�شتوطنات يف ال�شفة 

الغربية، مقابل هدنة مع “اإ�رشائيل” من دون اأن تعرتف بوجودها. وتاأمل احلركة من 

خالل توا�شلها مع رو�شيا برفع م�شتوى التفاهم على واقع وم�شتقبل ال�رشاع، مما يعطي 

رو�شيا قدرة اأكرب للتعاطي مع ال�رشاع. 
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