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 الشكر ر اإله ارر

 أتقّدـ بالشكر كالعرفاف لوالدم األستاذ احملامي أٛتد زيداف الذم قدـ رل كل الدعم ا١تادم كا١تعنوم 
كما أقبل يد جدٌب كأمي على كل ما . ككاف لكتبو اليت جعلها ٖتت تصريف الفائدة العظيمة يف ْتثي

كال أنسى عمي الشهيد العقيد زيداف زيداف رٛتو اهلل . من دعم مادم كمعنوم كنفسي, قدمتاه رل
كاليت كانت مفيدة جدان , الذم أىداشل ٣تموعة قيمة من الكتب اليت دل أجدىا إال يف مكتبتو العامرة

 .٤تمد نادر زيداف.د.ك أ, غساف زيداف.د.أ: كالشكر أيضان ألعمامي الكراـ. يف ْتثي

كأىديها , رغداء زيداف. أ,  كأتوجو بالشكر اٞتزيل كاالمتناف البنة عمي كأخيت كرفيقة دريب العلمي
فهي دل تبخل بتقدصل أم مساعدة علمية مفيدة ك٦تكنة إل٧تاز البحث , ىذا البحث العلمي ا١تتواضع

 .فلها مٍت كل التقدير ك االحًتاـ ك العرفاف, طيلة فًتة الدراسة

, كأخص بالذكر مكتبة األسد الوطنية كالعاملُت فيها, كل ا١تؤسسات العلمية, كأشكر جزيل الشكر
ككل األشخاص الذين قدموا , كلبناف الشقيق, يف بلدم اٟتبيب  سوريا, كمراكز األْتاث األكادٯتية

فلهم مٍت كل امتناف , مع حفظ األلقاب للجميع, رل كل ا١تساعدات العلمية البلزمة إل٧تاز البحث
 . كتقدير كعرفاف كاحًتاـ

كأخَتان أتوجو . اليت كاف ٢تا الفضل يف إ٘تاـ ىذه الدراسة,  كما أشكر أستاذٌب الدكتورة ٝتر هبلواف
 .بالشكر كالتقدير لؤلساتذة األفاضل أعضاء ٞتنة اٟتكم لتفّضلهم بقبوؿ مناقشة ىذه األطركحة
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 :المقدمة- 

فركسيا منذ العهد , تعد دراسة السياسة السوفييتية ٕتاه القضية الفلسطينية من ا١تواضيع الشائكة
. كىجرة اليهود من أراضيها إذل فلسطُت, كانت مع قياـ الدكلة الصهيونية يف فلسطُت, القيصرم

ال ٯتكن , ككفقان لؤليديولوجية ا١تاركسية فإف الصهيونية تشّكل جيبان إمربياليان , أّما يف العهد السوفيييت
 يف مؤ٘تر باكو VLADIMIR LENINفصلو عن ا١تنهج كا١تصاحل اإلمربيالية كىذا ما أّكده فبلدٯتَت لينُت 

حدث تغَّت يف ا١توقف الرٝتي السوفيييت , 1947لكن يف ربيع عاـ , 1922لشعوب الشرؽ عاـ 
الذم ًّب اإلعبلف عنو يف خطاب ١تمثل االٖتاد السوفيييت آنذاؾ يف منظمة , ٕتاه القضية الفلسطينية

 يف مقر ا١تنظمة 14/5/1947ألقاه يف , CROMYKO ANDRIأندريو غركميكو, األمم ا١تتحدة
بعد أف أعلنت بريطانيا عن عزمها يف إهناء انتداهبا عن , الدكلية بشأف إ٬تاد حل للقضية الفلسطينية

كجعل منها منطقة تشمل , ىذا التغَّت الذم أهنى كحدة األرض الفلسطينية. فلسطُت يف العاـ التارل
ككاف على السوفييت حينها اٗتاذ موقف تكتيكي ٕتاه , كاألخرل صهيونية, إحدا٫تا عربية, دكلتُت

أملتو حسابات تلك ا١ترحلة حسب كجهة نظر القيادة , ىذا القرار اجملحف ْتق أصحاب األرض
بُت قطبُت رئيسُت على ا١تستول " اٟترب الباردة"حيث قياـ , بعد اٟترب العا١تية الثانية. السوفييتية

كا١تعسكر اإلمربيارل بقيادة الواليات ا١تتحدة , ا١تعسكر االشًتاكي بقيادة االٖتاد السوفيييت)العا١تي 
كالذم استغلتو , مع األخذ بعُت االعتبار ا١تناخ السياسي العا١تي الذم ساد تلك الفًتة. (األمريكية

كأخذت ٘تارس الضغط , اليت نقلت موازين قوهتا إذل الواليات ا١تتحدة األمريكية, اٟتركة الصهيونية
بشأف اٟتد من , 1939الصادر عنها عاـ " الكتاب األبيض"على بريطانيا لوقف التزامها بتعهدات 

فإف التحّوؿ يف ا١توقف , كيف كل األحواؿ. ا٢تجرة اليهودية إذل فلسطُت كالتوسع االستيطاشل
كما لبثت العبلقات بُت االٖتاد , دل يستمر طويبلن , 1947 الدبلوماسي السوفيييت عاـ –السياسي 

, أف توترت, كالكياف الصهيوشل من جهة أخرل, السوفيييت كحلفائو يف أكركبا الشرقية من جهة
 إذل حد قطع العبلقات الدبلوماسية بُت االٖتاد السوفيييت كالكياف 1953ككصلت األمور عاـ 
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خاصة مع تنامي قوة حركة التحرر , كتواصل التباعد بُت الطرفُت, استمر أشهر عدة, الصهيوشل
ككل , كصعود قول كطنية كتقدمية إذل كاجهة السلطة يف مصر كسوريا, العربية يف ا١تشرؽ العريب

حيث أُقيمت يف حينو عبلقات كاسعة بُت ىذه , األقطار اليت كانت تنجز استقبل٢تا السياسي
كجاءت عملية إرساؿ صفقة األسلحة التشيكية إذل . األنظمة العربية اٞتديدة كاالٖتاد السوفيييت

تلتها مواقف القيادة السوفييتية إباف , كمؤشٍر بارز على ىذه السياسة, 1955مصر يف عاـ 
كاليت كصلت إذل حد التهديد الواضح كالصريح للدكؿ , 1956العدكاف الثبلثي على مصر عاـ 

كمعركؼ أيضان أف . إذا دل يتوقف عدكاهنا, باستخداـ األسلحة النوكية ضدىا, ا١تعتدية على مصر
, باستثناء ركمانيا, "ا١تعسكر االشًتاكي"فيما كاف يُعرؼ بػ, االٖتاد السوفيييت ككافة الدكؿ اٟتليفة لو

لكن رغم ذلك فإف سياسة , 1967قطعت عبلقاهتا مع الكياف الصهيوشل بعد عدكاف حزيراف 
ألهنا دل تكن يف أم كقت ضد اغتصاب األرض ك , االٖتاد السوفيييت طغى عليها طابع االعتداؿ

ككضع اٟتلوؿ ا١تناسبة ١تصاحل الكياف , إ٪تا كانت مع كيفية حل ىذه اإلشكاليات, هتجَت الشعب
كىي سياسات , كمصاحل االٖتاد السوفيييت كمربرات كل خطواتو السياسية كالدبلوماسية, الصهيوشل

 .باإلمكاف مناقشتها كمراجعتها كنقد ما ىو سليب فيها

 :أىمية البحث كسبب اختياره كأىدافو -

يشّكل موضوع السياسة السوفييتية ٕتاه القضية الفلسطينية أ٫تية خاصة يف الدراسات كاألْتاث 
فهناؾ بعض الدراسات اليت ٖتدثت عن السياسة السوفييتية ٕتاه , األكادٯتية التارٮتية ا١تعاصرة

لكن ال يوجد ْتث متكامل عن السياسة السوفييتية ٕتاه القضية الفلسطينية بُت , القضية الفلسطينية
ك يسلط الضوء على مرحلة مهمة . كىو يطرح ألكؿ مرة يف جامعة دمشق, 1991-1947عامي 

كما تركتو من آثار سلبية على الواقع العريب , جدان من تاريخ العبلقات السوفييتية كالقضية الفلسطينية
 .ما نزاؿ نعاشل من نتائجو حىت يومنا ىذا, كالواقع الفلسطيٍت بشكٍل خاص, بشكٍل عاـ
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كتًتكز .  ك ٓتاصة بعد أف أفرجت ركسيا االٖتادية عن الكثَت من الوثائق الركسية كالسوفييتية مؤخران 
 :أىداؼ البحث حوؿ

ككشف , 1917رصد السياسة ا٠تارجية السوفييتية ٕتاه القضية الفلسطينية من ثورة أكتوبر  - 1
كالكشف عن الدكر , 1991كحىت سقوط االٖتاد السوفيييت كقوة عا١تية عظمى عاـ , كعد بلفور

خاصة , السوفيييت فيما ٮتص حقيقة دعم النضاؿ الفلسطيٍت يف مواجهتو للصهيونية كالغرب كأمريكا
كىذا ما استلـز , أماـ إعبلف مواقف سوفييتية غَت ثابتة ٕتاه اٟتق العريب يف قضيتو احملورية األساس

رصد الكثَت من األحداث كاجملريات السياسية على الصعيد النضارل الفلسطيٍت كالعريب على حد 
بدءان من ا١توقف السوفيييت من قرار التقسيم , (جزء ال يتجزأ عن الببلد العربية)ألف فلسطُت , سواء
إذل رصد ٣تمل التطورات السياسية , 1948كمن ٍبّ قياـ الكياف الصهيوشل عاـ , 1947عاـ 

 .الصهيوشل- ك٣تمل الصراع العريب, كاألحداث العربية كالفلسطينية

, 1971- 1967السعي لتوضيح ا١توقف السوفيييت من مشاريع اٟتلوؿ السلمية بُت عامي - 2
 .كتأثَته على القضية الفلسطينية, 1973مع دراسة ا١توقف السوفيييت من حرب تشرين 

الًتكيز على دراسة ا١توقف السوفيييت من اتفاقيات فك االرتباط على اٞتبهتُت السورية  - 3
-1978مع توضيح ىذا ا١توقف من الغزك الصهيوشل األكؿ كالثاشل للبناف يف عامي , كا١تصرية
 .كانعكاس ذلك على عبلقة االٖتاد السوفيييت مع الكياف الصهيوشل الغاصب, 1982

يف عهد الرئيس غورباتشوؼ , دراسة انعكاسات التطورات السياسية يف االٖتاد السوفيييت- 4
GORBATCHOW على القضية الفلسطينية1990-1985 بُت عامي . 

كأ٫تية مؤ٘تر مدريد , على القضية الفلسطينية, 1991دراسة تأثَت اهنيار االٖتاد السوفيييت عاـ  - 5
 . كأثره على تطورات القضية الفلسطينية1991عاـ 
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 :إشكالية البحث- 

ما بُت موقف مؤيد للمشركع , اختلف ا١تؤرخوف حوؿ السياسة السوفييتية ٕتاه القضية الفلسطينية
, الصهيوشل يف إقامة دكلة لليهود الصهاينة يف فلسطُت على حساب الشعب العريب الفلسطيٍت 

الذم يتناقض , كبُت موقف ينفي ىذا الدكر ْتكم النهج اإليديولوجي ا١تاركسي, كاقتبلعو من أرضو
كىذا ما . جوىريان مع النهج اإلمربيارل العا١تي يف سلب الشعوب حقوقها ا١تشركعة كغَت ا١تشركعة

 :أدل إذل كجود  فريقُت ٫تا

كخاضع للتغيَت كفق الظركؼ , يرل أف ا١توقف السوفيييت ٕتاه القضية الفلسطينية دل يكن ثابتان : األكؿ
, كا١تستجدات اليت كانت تطرأ على الساحة الدكلية بشكٍل عاـ كالقضية الفلسطينية بشكٍل خاص

 .كمرتبط با١تصاحل السوفييتية ا٠تاصة أكثر من ارتباطو با١توقف من ىذه القضية البالغة التعقيد

ٞتهة دعم النضاؿ العريب , يرل أف للموقف السوفيييت ٕتاه القضية الفلسطينية أ٫تيتو ا٠تاصة: الثاشل
كأيّدكا , كدل يكن للسوفييت أيّة مصاحل من التدخل يف القضية الفلسطينية, الفلسطيٍت ضد الصهاينة

, على عكس ما فعلتو الواليات ا١تتحدة األمريكية, اٟتقوؽ الوطنية ا١تشركعة لدل الشعب الفلسطيٍت
لتحقيق مصاٟتها يف الببلد , اليت كقفت إذل جانب الكياف الصهيوشل ضد العرب الفلسطينيُت

 . العربية

كتقصي حقيقة ا١توقف السوفيييت , كبذلك فإف الدراسة تسعى للبحث يف إشكالية ىذين ا١توقفُت
خاصة أماـ توفر الكثَت من الوثائق , من خبلؿ دراسة موثّقة للسياسة السوفييتية خبلؿ فًتة الدراسة

 :كأ٫تها, ٦تا يساعد يف اإلجابة عن بعض األسئلة ذات الصلة يف البحث, اٞتديدة

 ما ىو جوىر ا١توقف السوفيييت من إقامة الدكلة الصهيونية يف فلسطُت؟ - 1
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كىل كانت ثابتة , ما ىي العوامل ا١تؤثرة يف صنع السياسة السوفييتية ٕتاه القضية الفلسطينية - 2
منذ االعًتاؼ بالدكلة , أـ أهنا خضعت ١تتغَتات يف بعض مراحلها, طيلة ا١تراحل اليت مّرت هبا

 ؟1948الوليدة عاـ 

بعد عدكاف , ىل يعود السبب يف قطع العبلقات بُت االٖتاد السوفيييت كالكياف الصهيوشل - 3
إذل تغيَت جوىرم حصل يف السياسة السوفييتية ٕتاه القضية , 1967ا٠تامس من حزيراف

  الصهيونية؟–بعدما أدركت موسكو عمق الركابط األمريكية , الفلسطينية

على سياسة االٖتاد السوفيييت ٕتاه القضية الفلسطينية؟ , 1973ما تأثَت حرب تشرين عاـ  - 4
كما انعكاس ذلك , 1978ك١تاذا كقف االٖتاد السوفيييت موقفان سلبيان من اتفاقية كامب ديفيد عاـ 

 على القضية الفلسطينية؟

أدل يستخدـ الكياف الصهيوشل ىجرة اليهود السوفييت إذل فلسطُت كرقة ضغط على االٖتاد  - 5
,  ضد ا١تصاحل السوفييتية يف ا١تنطقة العربيةGORBATCHOWالسوفيييت أثناء حكم غورباتشوؼ 

كإضعاؼ تأثَته فيها؟ ك١تاذا ٗتّلى االٖتاد السوفيييت عن سياستو ا١تبنّية على الصراع كا١تواجهة مع 
 الغرب كالواليات ا١تتحدة األمريكية؟ كما تأثَت ذلك على القضية الفلسطينية؟

 :منهج البحث- 

ك٤تاكلة التعليق كالتحليل لبعض ا١تواقف ا٠تاصة , اعتمد البحث على ا١تنهج  التارٮتي الوصفي
السيما الوثائق , من خبلؿ االعتماد على دراسة ا١تصادر كا١تراجع العربية كاألجنبية, ٔتوضوع الدراسة

كالصحف , كالعودة إذل منشورات اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت, الركسية كالسوفييتية ذات الصلة
كاألْتاث ا١تنشورة يف الدكريات احمّلكمة اليت ٗتص فًتة الدراسة كاالستفادة من , العربية كاألجنبية

كغَت ذلك من ا١تصادر كا١تراجع اليت ُعثر , ا١تراكز الثقافية كمراكز األْتاث األكادٯتية كا١تكتبات العامة
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ك٤تاكلة تقدصل قراءة موضوعية للسياسة السوفييتية ٕتاه , عليها خبلؿ فًتة العمل يف البحث كالدراسة
 .كالقضية الفلسطينية بشكٍل خاص, الببلد العربية بشكٍل عاـ

كتقسيم , حيث تدكيل القضية الفلسطينية, 1947أما اإلطار الزمٍت للبحث فيبدأ مع عاـ 
كتتوقف . كفق ما ٮتدـ ا١تصاحل اإلمربيالية كالصهيونية العا١تية, عربية كيهودية: فلسطُت إذل دكلتُت
الذم كاف , (االٖتاد السوفيييت)ألنو عاـ سقوط ا١تنظومة االشًتاكية , 1991الدراسة عند عاـ 

كآمل . كالببلد العربية كالقضية الفلسطينية بشكل خاص, لسقوطو أثر كبَت على العادل بشكل عاـ
كلو بشكٍل متواضع يف تقدصل اٞتديد الذم يغٍت ا١تكتبة العربية كالقارئ , أف تسهم ىذه الدراسة

 .العريب

 :خطة البحث -

مع ثبت بأىم ا١تصادر كا١تراجع , كخا٘تة تتضمن نتائج البحث, تضمن البحث مقدمة كأربعة فصوؿ
فضبلن عن ٣تموعة من الوثائق ا١تتعلقة ٔتوضوع الدراسة على شكل مبلحق , اليت اعتمدىا البحث

السياسة :  بعنواففصالن تمهيديان , المقدمةكبذلك فإف ٥تطط البحث تضمن بعد . إلغناء البحث
عاجل أ٫تية سياسة ركسيا القيصرية ٕتاه قياـ : 1947السوفييتية ٕتاه القضية الفلسطينية قبل عاـ 

كتغَت ىذه السياسة يف , الدكلة الصهيونية يف فلسطُت كىجرة اليهود الركس من أراضيها إذل فلسطُت
إذل , الذم ّعد الصهيونية كثيقة الصلة باإلمربيالية,  LENINبداية العهد السوفيييت أم يف عهد لينُت

السيما النواة العسكرية , جانب دراسة الدكر الربيطاشل من بناء نواة الدكلة كا٢تجرة كاالستيطاف
فضبلن عن دراسة موقف , ككيف كاف كضع العرب الفلسطينيُت يف ظل االنتداب الربيطاشل, كأدكاهتا

اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت من حركة النضاؿ الوطٍت آنذاؾ كانعكاس مهم للسياسة السوفييتية ٕتاه 
 .فلسطُت
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 – 1947 فعاجل دكر ك موقف السوفييت من القضية الفلسطينية خبلؿ األعواـ الفصل الثانيأما 
 قرار التقسيم الذم اقتضى إقامة دكلتُت يف 1947حيث أيّد السوفييت يف تشرين الثاشل , 1956

كبذلك يكوف قد اٗتذ موقفان بعيدان عن , فلسطُت العربية إحدا٫تا فلسطينية كالثانية يهودية صهيونية
على , ا١توضوعية عندما ساكل بُت أصحاب اٟتق الفلسطينيُت ك اليهود الصهاينة ا١تغتصبُت لؤلرض

كتابع ا١توقف ذاتو خبلؿ حرب , كالذين يشّكلوف ٕتمعان استيطانيان عنصريان , حساب الشعب األصلي
 ٥تالفان بذلك كل النظريات اليت كضعها لينُت ,  عندما زّكد الكياف الصهيوشل بالسبلح1948عاـ 

LENIN ,دل ينظر االٖتاد , كفيما ٮتص مسألة البلجئُت. كأ٫تها حق الشعوب يف تقرير مصَتىا
حيث كاف موقفو يف ىذه القضية , السوفيييت مطلقان إذل القضية الفلسطينية على أهنا مشكلة الجئُت

علمان أهنا قوة ُمسَتعِمرة , كظل يعًتؼ بشرعية دكلة الكياف الصهيوشل, يشبو ا١توقف األمريكي
كدعم , كبذلك تناسى االٖتاد السوفيييت نداءه ٔتحاربة االستعمار بوجهيو القدصل كاٞتديد. لفلسطُت

, ككاف ذلك من أىم مبادئ سياستو ا٠تارجية, كسياسة التعايش السلمي, حركات التحرر الوطٍت
كعندما كاف يأخذ ٣تلس األمن , لكن لؤلسف معظمها دل يُطبق,  كنظرياتLENINاليت أقّرىا لينُت 

, كاف يبقى متحيزان للكياف الصهيوشل كٯتتنع عن التصويت, قرارات بشأف مشاريع سرقة ا١تياه العربية
إذ ما لبث أف تغَّت ىذا ا١توقف يف ىذا , 1953كبقيت سياستو تلك منحازة ٢تذا الكياف حىت عاـ 

كصعود قول كطنية كتقدمية إذل كاجهة السلطة يف مصر ,  STALINالعاـ أم بعد كفاة الزعيم ستالُت
كمؤشر على , 1955استطاعت عقد صفقة األسلحة التشيكية إذل مصر كسوريا عاـ , كسوريا

تلتها , كالقضية الفلسطينية بشكٍل خاص, تغَت يف السياسة السوفييتية ٕتاه الببلد العربية بشكٍل عاـ
كاليت كصلت إذل حد , 1956مواقف القيادة السوفييتية إباف العدكاف الثبلثي على مصر عاـ 

باستخداـ السبلح النوكم ضد , (بريطانيا كفرنسا)التهديد الواضح لرؤساء حكومات الدكؿ ا١تعتدية 
كبذلك يكوف االٖتاد السوفيييت قد اتبع سياسة جديدة ٕتاه , ىذه البلداف إذا دل يتوقف العدكاف
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كال ٗترج عن , كللحفاظ على حدكده اٞتنوبية, "الشرؽ األكسط"ا١تنطقة تتماشى مع مصاٟتو يف 
 .إطار اٟترب الباردة مع ا١تعسكر اإلمربيارل الصهيوشل

 دراسة السياسة السوفييتية ٕتاه القضية الفلسطينية خبلؿ األعواـ الفصل الثالثكتابع البحث يف 
ا١تصرية - ك٣تمل األحداث اليت شهدهتا الببلد العربية بدءان من الوحدة السورية, 1978- 1956

, "الشرؽ األكسط"اليت دل يرّحب هبا االٖتاد السوفيييت إالّ يف حالة تلبية مصاٟتو يف , 1958عاـ 
فعندما تشّكلت منظمة التحرير الفلسطينية , كلعل ذلك قد ترؾ أثران بالغان على القضية الفلسطينية

أنو , ككانت رؤيتو لذلك, 1969كتأخر كثَتان أم حىت عاـ , دل يعًتؼ هبا مباشرة, 1964عاـ 
كأف منظمة التحرير الفلسطينية ال ترّقى إذل مرتبة حركات التحرر , يتعامل مع دكؿ كقيادات رٝتية

علمان أنو خبلؿ حرب , ظل يعًتؼ بشرعية دكلة الكياف الصهيوشل, كيف الوقت نفسو, الوطنية العا١تية
كاتسعت قاعدهتا , كيف السبعيّنيات تعاظم شأف ا١تنظمة,  كقف إذل جانب العرب1967عاـ 

كٓتاصة يف ظل نظاـ , لذلك حاكلوا االستفادة من ذلك ٞتهة تعزيز نفوذىم يف ا١تنطقة, الشعبية
كمن ىنا سعى االٖتاد السوفيييت إذل تزكيد كل من سوريا كمصر , الرئيس ا١تصرم أنور السادات

ك من ا١تعركؼ أف .  ضد الكياف الصهيوشل1973باألسلحة الدفاعية خبلؿ حرب تشرين عاـ 
 ك بدأت العبلقات 1972-1971الرئيس ا١تصرم أنور السادات طرد ا٠ترباء السوفييت بُت عامي

ك ترتيب القول العا١تي ك دكر , إف طبيعة النظاـ الدكرل يف تلك الفًتة.  ا١تصرية بالًتاجع- السوفيتية 
فكل من الواليات ا١تتحدة األمريكية ك االٖتاد السوفيييت , كل منها كاف ٤تددان لسلوؾ كبل القطبُت

 )لكن العوامل الداخلية يف الواليات ا١تتحدة , "الشرؽ األكسط"حاكؿ توسيع نفوذه يف منطقة 
كًتتيب الدكؿ يف , إضافةن إذل العوامل اإلقليمية (البًتكؿ, شركات بيع األسلحة, اللويب الصهيوشل
يف , (....ك الكياف الصهيوشل , إيراف, تركيا, دكؿ ا٠تليج بشكٍل عاـ, السعودية )ا١تعسكر الغريب

 .تلك الفًتة جعل النفوذ األمريكي أقول يف ىذه ا١تنافسة
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 كاألخَت ٘تت دراسة السياسة السوفييتية ٕتاه القضية الفلسطينية خبلؿ األعواـ الفصل الرابعيف 
حيث مّثل موقف االٖتاد السوفيييت من الغزك الصهيوشل للبناف خبلؿ األعواـ , 1978-1991
كطالب باالعًتاؼ , ككعادتو موقف استنكار كشجب ضد الكياف الصهيوشل1978-1982

كما , ْتقوؽ الشعب العريب الفلسطيٍت كإقامتو دكلتو ا١تستقلة يف قطاع غزة كالضفة الغربية فقط
 – 508 – 425)طالب باالنسحاب الفورم الصهيوشل من األراضي اللبنانية كفقان للقرارات 

كىذا , لكنو يف كل مرة كاف يصطدـ بالفيتو األمريكي, اليت أّكد عليها ٣تلس األمن الدكرل, (509
فاسحةن اجملاؿ للدبلوماسية األمريكية بالتقدـ كالسيطرة على ا١تواقف , يعٍت أف دبلوماسيتو يف تراجع

 كخاصةن ما يتعلق بالقضية الفلسطينية, الدبلوماسية األخرل

فقد طرح سياسة جديدة ٘تثّلت ,  لبلٖتاد السوفيييتGORBATCHOWأما خبلؿ حكم غورباتشوؼ 
 )كحرية إبداء الرأم, (الربيسًتكيكا)بعملية ٕتديد ثورم لبلشًتاكية داخل اجملتمع السوفيييت 

فبدالن من أف تصلح ىذه السياسة اٞتديدة األكضاع الداخلية يف االٖتاد السوفيييت ,  (الغبلسنوست
, فاجملتمع السوفيييت الذم اعتاد على كالئو للحزب الواحد ك الدكلة, زادهتا تعقيدان , اليت عرفت سوءان 

إضافةن إذل ذلك , ٭تتاج إذل فًتة زمنية  ليست بقصَتة لكي يستطيع فهم ىذه السياسة ك يطبقها
ك ىيمنة الصهاينة على قضايا , فإف االٖتاد السوفيييت كاف يعاشل من سوء األكضاع االقتصادية

إضافةن إذل فتح باب ا٢تجرة السوفييتية إذل فلسطُت على , كا١تناصب العليا, اإلعبلـ كالصحافة
كيف الوقت ذاتو دل يغلق الباب بوجو ,  لقد صارت عبلقتو طيبة جدان مع الكياف الصهيوشل. مصراعيو

٦تا دفع بالعرب عامة كالفلسطينيُت خاصة , إ٪تا ضمن إتاه ٥تتلف كمعاكس, العرب كالفلسطينيُت
فكانت االنتفاضة األكذل عاـ . إذل تصعيد نشاطهم ضد الصهاينة كسياسة ا٢تجرة إذل فلسطُت

على عقد مؤ٘تر مدريد للسبلـ عاـ  (األمريكي كالسوفيييت)كفيما بعد اتفق الطرفاف . 1987
الذم أثبتت قراراتو تفّرد الواليات ا١تتحدة األمريكية من خبلؿ نظامها العا١تي اٞتديد , 1991

حيث دل يعد لبلٖتاد السوفيييت . على كجو ا٠تصوص" الشرؽ األكسط"كبػ, بالسياسة الدكلية ككل
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حيث كاف , كما كاف عليو إالّ أف يشهد اهنياره كتفككو إذل ٚتهوريات مستقلة, ال حوؿ كال قوة
كعلى الببلد العربية كالقضية الفلسطينية بشكٍل , لذلك التفكك أثر بالغ على العادل بشكٍل عاـ

 .خاص

 . اليت خلص إليها البحث النتائجكأخَتان ًّب التوّصل إذل ٚتلة من

 :دراسة أىم الوثائق ك المصادر ك المراجع المستخدمة في البحث- 

: مثل كثائق األرشيف اٟتكومي الركسي, الوثائق الركسية كالسوفييتيةًّب االعتماد على عدد من 
 .196. د. 154أب , 495كالوثيقة ؼ , 1923إدارة الشرؽ األكسط عاـ 

-Здесь и далее: Соображения о работе ближне в осточного отдела в 1923 г. - 
Ф. 495. Оп. 154. Д. 196.   

 ".إسرائيل"ا١تؤسسات االقتصادية يف دكلة , 1948األرشيف اٟتكومي الركسي عاـ 
-создания Государства Израиль. времени до 1948 г. 

األرشيف اٟتكومي , 1929,  شباط8, موسكو, ككثائق مؤ٘تر اٟتسيٍت يف مكتب الشيوعية العا١تية
 .91د. 81أب , 495الوثيقة , الركسي

-вы держки из меморандума Г.Эль –усейни висполком Коминтерна, 
Москве, 8 Февраля 1929 Г. РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 81. Д. 91. 

األرشيف , 1931, كانوف الثاشل, ككذلك كثائق ا١تؤ٘تر السابع للحزب الشيوعي الفلسطيٍت
 . 108د . 81أب . 495ؼ . اٟتكومي

بينت ىذه الوثائق ا١تراحل األكذل لنشوء اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت كنشاطاتو داخل فلسطُت ك 
إ٬تاد موطئ قدـ , حيث أراد السوفييت من خبلؿ إنشائو, 1929- 1919خارجها بُت عامي

لتناضل ضد االحتبلؿ الربيطاشل كالفرنسي يف الببلد . عن طريق عناصره الثورية, ٢تم يف فلسطُت
لكن قادة اٟتزب فشلوا .  بل كتكوف األداة اٞتيوسياسية لتحقيق األىداؼ السوفييتية ىناؾ, العربية

ك بالرغم من , 1929تعريب اٟتزب عاـ , (مركز الشيوعية العا١تية )فاقًتح الكومنًتف , يف ٖتقيقها
إال , 1948- 1929كدعمو للنضاؿ العريب الفلسطيٍت ضد االنتداب الربيطاشل بُت عامي , تعريبو



16 
 

ك تأثر أعضاؤه العرب باألدبيات , أف ٕتربتو فشلت بسبب التقلبات كاالنقسامات اليت مر هبا
ك عدـ , ضد االستعمار كالصهيونية, ا١تاركسية اليت ظلت تنادم بنضاؿ مشًتؾ ألبناء الطبقة العاملة

ك عدـ , بسبب تبعيتهم للمركز السوفيييت حينها, ٖتليلهم لطبيعة االستعمار االستيطاشل يف فلسطُت
 .دراستهم العميقة للعقيدة ا١تاركسية منذ نعومة أظفارىم مقارنةن بأعضاء اٟتزب اليهود

 .ا١تنظمات كا١تؤ٘ترات الدكلية, القضية الفلسطينية, فضبلن عن بعض كثائق األمم ا١تتحدة
-Палестинская Проблема. ДокументЫ ООН, международнЫх организаций, и 
конфренций. 

ركزت ىذه الوثائق على أىم القرارات اليت اٗتذهتا األمم ا١تتحدة ٕتاه القضية الفلسطينية كقرار 
 194كالقرار, ا٠تاص بتقسيم فلسطُت إذل دكلتُت عربية ك يهودية, 1947عاـ (181)التقسيم 

ا٠تاص بوقف , (242)كقرارات أخرل كالقرار , ا٠تاص  ٔتسألة البلجئُت الفلسطينيُت, 1948عاـ
ا٠تاص بوقف إطبلؽ , (338)كالقرار, على الببلد العربية1967عدكاف ا٠تامس من حزيراف عاـ 

كقرارات أخرل اٗتذىا , 1973النار بُت العدك الصهيوشل كسوريا كمصر خبلؿ حرب تشرين عاـ
كانعكاسات ىذه , 1982- ٣1978تلس األمن الدكرل خبلؿ الغزك الصهيوشل للبناف بُت عامي

 . القرارات على القضية الفلسطينية آنذاؾ
 :ككاف من أىم المصادر العربية

كاليت غطت البحث كامبلن بفصولو األربعة بدءان من , منشورات اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت- 
دكر اٟتزب الشيوعي , لقد بينت ىذه ا١تنشورات. كحىت الفصل الرابع, الفصل األكؿ التمهيدم

كحىت انتهاء فًتة الدراسة , 1919الفلسطيٍت يف النضاؿ الوطٍت الفلسطيٍت منذ بداية نشوئو عاـ 
دل يكن قويان ك مؤثران يف النضاؿ 1948- 1919علمان أف دكره بُت عامي .  1991عاـ

نتيجة األكضاع , ألف اٟتركة الشيوعية يف فلسطُت كلدت يف ظل ظركؼ صعبة ك معقدة, الفلسطيٍت
حيث أهنت , 1918-1914اليت أفرزهتا اٟترب العا١تية األكذل بالنسبة للببلد العربية بُت عامي 

كما , للببلد العربية (فرنسا- بريطانيا )كبدأ االستعمار اإلمربيارل , االحتبلؿ العثماشل للببلد العربية
الذم ابتدعتو يف , ىيأت الدكؿ االستعمارية الظركؼ الدكلية لتطبيق نظاـ االنتداب يف الببلد العربية

إضافةن إذل االنقسامات كالتقلبات اليت حلت باٟتزب بُت عامي , 1919مؤ٘تر الصلح بباريس عاـ 
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لكن بالرغم من ذلك فإف دكره يف النضاؿ الوطٍت الفلسطيٍت كاف أخذان , 1948- 1919
أما يف هناية ستينيات كسبعينيات القرف ا١تاضي فقد عاش اٟتزب . 1948بالتطور بعد حرب عاـ 

كتنظيم الضفة , ككقوؼ بعض تنظيماتو, أزمة حادة على خلفية بركز حركة ا١تقاكمة الفلسطينية
كساىم , حيث تعاكف ىذا التنظيم مع فلسطينيي غزة كلبناف, الغربية موقفان إ٬تابيان من حركة ا١تقاكمة

مع اٟتزب الشيوعي , 1982كاندمج التنظيم الشيوعي يف سوريا عاـ , معهم يف عمليات ا١تقاكمة
على أساس , ك نشأ تعاكف بُت اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت كاٟتزب الشيوعي األردشل, الفلسطيٍت

لكن سرعاف ما عادت االنقسامات إذل صفوؼ اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت . برنامج نضارل مشًتؾ
كالسبب يف ذلك كما بينت منشورات اٟتزب أف ىؤالء الشيوعيُت , 1991-1983بُت عامي 

كتبنيهم للفكر ا١تاركسي كاف مقًتنان , كانوا يف حقيقة األمر قوميُت أكثر منهم ماركسيُت, العرب
ك ذلك دل يكن قائمان على قناعة , بظهور االٖتاد السوفيييت كقوة داعمة ٟتركات التحرر الوطٍت

إضافةن إذل أف االنقسامات يف , بل عدت ا١تاركسية إيديولوجية األصدقاء, نظرية كاستيعاب فكرم
ك بعدىا لعبت الدكر األكرب يف عملية , اٟتزب كانت أيضان نتيجة ا٠تبلفات بشأف استبلـ السلطة

 .الفرز

غطت جزءان مهمان من أحداث الفصل . ٣تلد (18)كىي مؤلفة من , اليوميات الفلسطينية- 
 على الببلد 1967كرصدت أىداؼ الكياف الصهيوشل من عدكاف ا٠تامس من حزيراف عاـ , الثالث
ك ا١تتمثل با٠تطة , إضافةن إذل دكر االٖتاد السوفيييت يف إ٬تاد حل سلمي لوقف العدكاف, العربية

حوؿ إنشاء الدكلة الفلسطينية ا١تستقلة على أراضي الضفة الغربية لؤلردف  , 1968السوفييتية عاـ  
من خبلؿ , 1973كركزت أيضان على أ٫تية الدكر السوفيييت يف حرب تشرين عاـ. ك قطاع غزة

ٍب تدخلو ٟتل األزمة النإتة عن خرؽ , كقوفو إذل جانب مصر كسوريا كتقدٯتو السبلح لكبل البلدين
من خبلؿ ٣تلس األمن الذم , 1973 تشرين األكؿ24الكياف الصهيوشل لوقف إطبلؽ النار يف 

 . إلنشاء قوة حفظ سبلـ يف مصر, (340)أصدر القرار رقم 
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كىو , 1964, بَتكت, دار النهار, أربعوف عامان يف اٟتياة العربية كالدكلية, أٛتد: الشقَتم- 
كٓتاصة , شرح فيو الشقَتم عن البدايات األكذل لعبلقة االٖتاد السوفيييت بالدكؿ العربية, مصدر مهم

إضافةن إذل موقف االٖتاد السوفيييت من منظمة , سوريا كمصر ككيفية تقدٯتو للسبلح لكبل البلدين
 .التحرير الفلسطينية حينها

 :كمن أىم المصادر كالمراجع المعٌربة

, دار التقدـ, 1976 – 1945تاريخ السياسة ا٠تارجية لبلٖتاد السوفيييت , أندريو: غركميكو- 
 كزير خارجية االٖتاد CROMYKO  ANDRIبُّت فيو أندريو غركميكو, كىو جزآف, 1980,موسكو

كطالب أيضان بتسوية تقـو على مبادئ التعايش , "الشرؽ األكسط"السوفيييت ضركرة األمن يف 
 .السلمي

, مؤسسة األرض للدراسات الفلسطينية, منَت كنعاف: كنعاف:ترٚتة, اٞتدار اٟتديدم, آيف: شبلصل- 
كالذم أثار " اإلسرائيليُت"كىو مرجع ألحد ا١تؤرخُت اٞتدد , 2001, 1ط, لندف, نيويورؾ: الناشر

كتب عن كل األحداث , فقد كاف معتدالن يف كتاباتو, بعد نشره جدالن كبَتان بُت األكساط العا١تية
كٓتاصة , انتقد الصهاينة بشدة, يتألف كتابو من جزئُت, 2001 كحىت عاـ 1948بُت األعواـ 

ككجد بأهنم كالواليات ا١تتحدة األمريكية من يعرقلوف , SHAMER  YITZHAK حكومة اسحاؽ شامَت
 .عملية السبلـ

 :كمن المصادر الركسية األىم 

- Киселев .В. И. Палестинская Проблема, В международнЫх от нощениях : 

регионалънЫй аспект. 

 .ببل تاريخ, القسم اإلقليمي, القضية الفلسطينية يف العبلقات الدكلية. م. ؼ. كيسليف
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كالذم ًّب من خبللو , 1947عاـ (181) ركّز فيو كيسليف على أىم بنود قرار التقسيم رقم 
إضافةن إذل ذلك فقد بُّت ا١تصدر موقف االٖتاد السوفيييت , تقسيم فلسطُت إذل دكلتُت عربية كيهودية

 .كانعكاسات ذلك على القضية الفلسطينية, من القرار
-Киселев. В. И. Палестинская Проблема и блжне восточнЫй Проблема. 

 .ببل تاريخ, القضية الفلسطينية كأزمة الشرؽ األكسط, م. ؼ. كيسليف

بُّت من خبللو موقف االٖتاد السوفيييت من العدكاف , أيضان ىو مصدر مهم للباحث السوفيييت نفسو
 .1956الثبلثي على مصر عاـ

 :كمن أىم المراجع الركسية أيضان 

-Косач Г.Г.коммунисты В Ближнему Востоку B Москве. 1920-1930Г Москва, 

Россия государственный гуманитарный университет, 2009. 
, 1930-1920الشيوعيوف يف الشرؽ األكسط يف موسكو  خبلؿ األعواـ, كوساتش: غريغورم

 ".كىذا البحث مًتجم أيضان للغة الفرنسية" , 2009, موسكو, جامعة ركسيا للعلـو االنسانية
-Косач Г.Г. Палестинский коммунист 1920-1930 годов. Автобиография Али 
Либермана. В Москве. 2004. 

, السَتة الذاتية لعلي ليربماف, 1930- 1920الشيوعيوف الفلسطينيوف , كوساتش: غريغورم
 .2004, موسكو

 كشرح األسباب اليت أدت إذل تبنيهم  ,عّرؼ كوساتش من خبلؿ مرجعيو السابقُت الشيوعيوف العرب
يف كونو عاد لؤلرشيف ا٠تاص هبم كبسَتىم الذاتية يف كزارة ا٠تارجية الركسية , الفكر ا١تاركسي

كبُّت دكر الطبلب العرب الفلسطينيُت ا١توفدين إذل اٞتامعة , 1930-1920موسكو بُت عامي 
٤تاكلُت , 1929يف تعريب اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت عاـ , الشيوعية لكادحي الشرؽ يف موسكو

 .ك جذب اٟتركة القومية العربية للحزب, ردـ ا٢توة اٟتاصلة  بُت اٟتزب كبُت القول العربية الكادحة
 : كمن أ٫تهاالوثائق اإلنكليزيةكإذل جانب الوثائق الركسية كالسوفييتية ًّب االعتماد على بعض 

-Victor Gavendish – Bentinck to Fo, 7 February 1946, pro fo 45/655. 
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-Molotov to Vyshinskii, 30 September 1947, Documents of Israeli – Soviet 

Relations docs. 95 and 94. 

-A. Henry General of the Israel ministry of foreign affairs,2 February 1951. DISR, 

doc. 347. 

تبحث يف ا٢تجرة اليهودية السوفييتية من االٖتاد السوفيييت كدكؿ أكركبا الشرقية , ٚتيع ىذه الوثائق
, لكن بشكٍل غَت مباشر, ككيف عملت السلطات السوفييتية على تسهيل ىذه ا٢تجرة, إذل فلسطُت

كأف الكياف , فهي ٖتمل ادعاءان سوفييتيان ٔتلكيتها ألراٍض ركسية يف فلسطُت, أما الوثيقة الرابعة
بعد , الصهيوشل ليس من صبلحيتو تغيَت سجبلت األراضي اليت حصلت عليها يف فلسطُت

 .فهي تتعامل مع ىذه األراضي حسب قانوف ملكية الغائب, االنتداب الربيطاشل

 :الصعوبات التي كاجهت البحث- 

كا١تنشورات , كأ٫تها صعوبة الوصوؿ إذل الوثائق الركسية كالسوفييتية, كاجو البحث بعض الصعوبات
فقد كاف ألستاذم الدكتور ٤تمد , كاليت ٗتص فًتة البحث, ا٠تاصة باٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت

دكر أساسي يف مساعدٌب أثناء ٖتضَتم للماجستَت بًتٚتة بعض الوثائق اليت , حبيب صاحل
ك هبذه , جعلتو يغادر سوريا, طرأت ظركؼ, لكن أثناء ٖتضَتم للدكتوراه, اعتمدت عليها آنذاؾ

ٍبّ تابعت مع الدكتورة . ا١تناسبة أشكر لو جهوده الكبَتة ألنو مثاؿ القدكة العلمية الدؤكبة ا١تخلصة
ك . فلها مٍت كل امتناف, حيث أمدتٍت أثناء فًتة التحضَت لؤلطركحة بتوجيهاهتا العلمية, ٝتر هبلواف

كلؤلستاذة الدكتورة سعاد سليم يف جامعة , كاف للقيمُت على مركز دراسات فلسطينية يف بَتكت
استطاعوا إمدادم , دكر كبَت ٔتقابليت بأشخاص ٢تم عبلقة بفًتة الدراسة, البلمند أيضان يف طرابلس

. بالوثائق الركسية كالسوفييتية ا٠تاصة بفًتة الدراسة فلهم مٍت ٚتيعان كل امتناف كتقدير كعرفاف كاحًتاـ
كاألستاذ ٛتزة , أما ا١تنشورات ا٠تاصة باٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت فكاف لؤلستاذ غطاس أبو عيطة

 . فلهم مٍت كل االحًتاـ كالعرفاف, برقاكم الفضل الكبَت يف الوصوؿ ٢تذه ا١تنشورات
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اه الحركة الصهيونية كنشاطاتها في  تجسة السوفييتيةالسيا:(التمهيدم)ؿ كالفصل األ-أكون 
 :1947بل عاـ ؽ, فلسطين

 :1922منذ نشأتها كحتى عاـ  الحركة الصهيونية في دعم  ركسيا القيصرية دكر- 1

 .1897 عاـ قبلذل للفكرة الصهيونية كضاع الدكلية اليت نشأت فيها البذكر األك األ-أ
 (كحركة سياسية) التطبيق العملي للفكرة الصهيونية التنافس االستعمارم على ا١تنطقة العربية ك-ب

 .1897يف فلسطُت عاـ 
 .1917-1897كتوبر بُت عامي أ اٟتركة الصهيونية حىت قياـ ثورة يف ركسيا القيصرية دكر -ج
يف فلسطُت كا٢تجرات اليهودية من ركسيا القيصرية إذل فلسطُت الصهيوشل االستيطاف اليهودم - د

 .1922حىت عاـ

 .1947-1922موقف اوتحاد السوفييتي من الحركة الصهيونية بين عامي - 2

 .1947- 1922 كاقع فلسطُت بُت عامي -أ
  .1947 -1922من االٖتاد السوفيييت إذل فلسطُت خبلؿ األعواـ الصهيونية  ا٢تجرات -ب
 .1947 -1922 ا١توقف السوفيييت من االنتداب الربيطاشل كاٟتركة الصهيونية خبلؿ األعواـ -ج
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 :1922منذ نشأتها كحتى عاـ  الحركة الصهيونية في دعم ركسيا القيصرية دكر- 1

 :1897 عاـ قبلاألكضاع الدكلية التي نشأت فيها البذكر األكلى للصهيونية - أ
بل قياـ الكياف ؽأم , 1649عاـ منذ (1)فكرة استيطاف اليهود يف فلسطُت يف بريطانياكلدت 

 لعودة ك حركة تدعرجاؿ الكنيسة الربكتستانتية اال٧تليز نظم بعض حيث. الصهيوشل بثبلٙتائة عاـ
أٌمة  فٌ إ :" من خبلؿ بياف قالت فيوتلك الدعوةكتبنت اٟتكومة اال٧تليزية , اليهود إذل فلسطُت

 "سرائيلإ"بناء كبنات أكثرىم استعدادان لنقل أنجلترا كسكاف ىولندا سيكونوف أكؿ الناس كا
  إلىان لتكوف ميراث, سحق كيعقوبإبراىيم كإ, جدادىمأاألرض التي كعد بها  على سفنهم إلى

, كدل تقًتف بفكرة ا٢تجرة إليها, ركحية ٤تضةإذل فلسطُت با اإلقطاعية كررؤية أككانت .(2)"األبد
أم مع بدايات ظهور اٟتركة ,  مع بدايات صعود النظاـ الرأٝتارلتكلكن فكرة ا٢تجرة ظهر
كشّكلوا قوة منافسة لؤلكركبيُت , حيث برع اليهود يف ٚتع ا١تاؿ كاستثماره, (3)الصهيونية غَت اليهودية

المجتمع الديني األكركبي اإلقطاعي في : "خاصة كأف, يف ظل التغَتات االقتصادية كاالجتماعية
القركف الوسطى كاف ينظر إلى الفائدة نظرة ملؤىا اوحتقار كاوزدراء باعتبارىا من األعماؿ 

لكن أكضاع اليهود داخل اجملتمعات اليت يعيشوف . (4)"الخسيسة التي و تليق بالمسيحي النبيل
االجتماعية اإلقطاعية إذل - فيها شهدت ٖتسنان ملموسان نتيجة االنتقاؿ من الًتكيبة االقتصادية 

                                                           

سًتجاعي إذل العقيدة ا١تسيحية عن عودة ا١تسيح ا١تخلص يف آخر األياـ ليحكم العادل مع اليعود الفكر ا (1)
سًتجاعيوف فإف ا٠تبلص لن يكوف إال الكحسب ما يرل ا. القديسُت مدة ألف عاـ يسود فيها العدؿ كالسبلـ

٧تيليُت يف إلشهدت العقيدة االسًتجاعية انتشاران كاسعان بُت ا. باسًتجاع اليهود لفلسطُت ليتم تنصَتىم فيها
عبلقة اليهود بالشيوعية منذ ثورة أكتوبر حىت , حساـ: جزماٌب: انظر. بريطانيا كالواليات ا١تتحدة األمريكية

 . 25- 22ص , 1997: 1ط, حلب, دار فّصلت للتوزيع كالنشر, الربيسيًتكيكا
إذل , إذل أكركبا كأمريكا, من خزاريا)الظركؼ التارٮتية للهجرات اليهودية , ىشاـ: الدجاشل, نصر: مشارل (2)

ا١تشركع , ٤تمد رشاد: الشريف: كانظر أيضان . 14-13ص , 1990, دمشق, دار ا١تستقبل, (فلسطُت احملتلة
 .21- 20ص , 2010, دمشق, دار كنعاف, الصهيوشل من التاريخ األكركيب إذل إعبلف الدكلة

 .25-24ص, مرجع سابق, الشريف: كانظر أيضان . 14ص , مرجع سابق, الدجاشل, مشارل (3)
كانظر , 25ص , 1970,دار الطليعة, دراسات يسارية حوؿ القضية الفلسطينية, صادؽ جبلؿ: العظم (4)

 .26ص , مرجع سابق, أيضنا الشريف
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كخاصة أهنم أخذكا يؤدكف دكران اقتصاديان بارزان يف عملية النمو الرأٝتارل يف الببلد اليت , الرأٝتالية
كبدء اندماج الرأٝتاؿ ا١تصريف ا١تارل مع الرأٝتاؿ , يف ٣تاالت االستثمارات ا١تالية, يعيشوف فيها

كمشل ىذا االزدىار معظم طبقات التجمعات اليهودية . كحلوؿ االحتكار مكاف التنافس, الصناعي
أم كل عوامل العزؿ كالتمييز عن , "الغيتو"الذين أخذكا يشعركف بتحررىم من , يف أكركبا الغربية

ظهور حركة اإلصالح الديني , كساعد في حالة اوندماج ىذه. "(1)الشعوب اليت يند٣توف فيها
, MENDELSSOHN 1729 -1786مثل مندلسوف , اليهودم التي تزعمها قادة أسر معركفة

بوصفهم , كتهيء اليهود لحياة جديدة, ككانت تدعو إلى نبذ التفسيرات الدينية الجامدة
, ككانت ركسيا تضم أكرب عدد من اليهود يف أكركبا. (2)"مواطنين في البلداف التي كلدكا فيها

-1793-1772كما أصبحت بولندا بعد تقسيمها خبلؿ األعواـ , (3)كخاصة يهود ا٠تزر
ككاف ملوكها ال ٯتانعوف يف . من سكاف ركسيا% 6تشكل أكرب نسبة من يهود العادل , 1795

, كمع هنايات القرف الثامن عشر. علمان أهنم يف قركف سابقة كانوا ٯتنعوف ذلك, دخوؿ اليهود إليها
منعزلُت , كبدايات القرف التاسع عشر كاف يهود ركسيا القيصرية يعيشوف يف ا١تناطق اٞتنوبية الغربية

كمع بدء انتقاؿ ركسيا من اجملتمع اإلقطاعي . (4)عن السكاف األخرين أك يتحدثوف باللغة اليديشية
كيعمل أفراده , كاف اليهود يشكلوف يف معظمهم كيانان غَت منتج بضائعيان , إذل اجملتمع الرأٝتارل

                                                           

 .27-26ص , مرجع سابق, الشريف(1)
, مركز األْتاث, ("إسرائيل"ضمن يهود العادل كالصهيونية ك)ىجرة يهود ركسيا القيصرية , ٧تدة فتحي: صفوة (2)

 .43-42ص, مرجع سابق, الدجاشل, مشارل: كانظر أيضان , 77ص, 1974, بَتكت
حافظوا على لغتهم اليديشية , ككقفوا ضد ا١تسيحيُت, كانوا ضد نظاـ القياصرة, يهود ركسيا: يهود ا٠تزر (3)
كانعزلوا عن النسيج االجتماعي داخل , عملوا يف ا١تاؿ كالتجارة كاإلعبلـ, (العربية القدٯتة فيها جذكر األ١تانية)

, بَتكت, دار النفائس, (بَتكبيجاف) األكذل "إسرائيل", أسعد: السحمراشل: انظر. اجملتمع الذم عاشوا فيو
 .25-23ص, مرجع سابق, الدجاشل: كانظر أيضان , 2004

كتكتب , بعد أف دخل عليها بعض ا١تفردات العربية ك السبلفية, ىي أ١تانية العصور الوسطى: اللغة اليديشية(4)
األكاذيب الصهيونية من بداية , عبد الوىاب: ا١تسَتم: انظر. ككاف يهود شرؽ أكركبا يتحدثوف هبا, ْتركؼ عربية

, 2001, 1ط, القاىرة, دار ا١تعارؼ, 661العدد , سلسلة اقرأ الثقافية, االستيطاف حىت انتفاضة األقصى
 .11ص
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لقد ٘تثل اٟتل أماـ اليهود با٢تجرة إذل أكركبا الغربية حيث الوضع . كتجار كمرابُت كصيارفة
كٯتكن القوؿ إف الفكرة . (1)أك ٨تو الواليات ا١تتحدة األمريكية, االقتصادم كاالجتماعي أفضل

. قبل كالدهتا يف العقل اليهودم, أم خارج فلسطُت, الصهيونية كلدت يف الذىن االستعمارم الغريب
بل , كشّكلت ٛتبلت االضطهاد ضد اليهود يف الببلد اليت عاشوا فيها ا١تناخ ا١تناسب لوالدهتا

خاصة كأف , كحركة استعمار استيطاشل, كانتقا٢تا كفكرة من الذىن االستعمارم إذل الذىن اليهودم
منعزلُت عن النسيج االجتماعي , اليهود كانوا يعيشوف ضمن ظركؼ خاصة يف البلداف األكركبية

اليت استغلت من قبل , كىو ما عرؼ يف حينو با١تسألة اليهودية, جملتمعات الببلد اليت عاشوا فيها
بدفع اليهود إلنشاء تلك اٟتركة السياسية الساعية إذل إقامة , الدكؿ االستعمارية كٓتاصة بريطانيا

, ُكّظف ٠تدمة ا١تصاحل اإلسًتاتيجية االستعمارية بشكل عاـ, كطن قومي لليهود يف فلسطُت
كانت أكركبا تسعى بكل ما ٘تلك من طرؽ . (2)"الشرؽ األدسل"كالربيطانية بشكل خاص يف 

بعد عقد ا١تؤ٘تر الصهيوشل األكؿ يف مدينة بازؿ , (3)ككسائل لتحقيق مشركعها الصهيوشل يف فلسطُت
بينما كانت ركسيا القيصرية تسعى إذل ضركرة إدماج اليهود باجملتمع يف , 1897السويسرية عاـ 

I ALEXANDERعهد القيصر ألكسندر األكؿ 
حيث توصل إذل اتفاؽ مع , (1770-1825 )(4) 

 I FRANCISكفرانسيس األكؿ ,  ملك بركسياIII FREDERICK WILLIAM فريدريك كليم الثالث 

                                                           

 .28ص, مرجع سابق, الشريف(1)
, كشرقان ا٢تند, حيث ٭تدىا مشاالن ركسيا كالبحر األسود, ا١تنطقة الواقعة جنوب كغرب آسيا: "الشرؽ األدسل "(2)

ك أكذل اإلمرباطوريات ك , ك نشأت فيو أكذل اٟتكومات ا١تركزية, عمل سكانو بالزراعة, ىو منبع اٟتضارات القدٯتة
, ترٚتة, قصة اٟتضارة, كؿ: ديورانت: انظر. ككضع سكانو أساسيات علـو الرياضيات, أكذل القوانُت ا١تنظمة

 . 45ص , 2ج, 2002, بَتكت, دار اٞتيل, ٤تمد: بدراف

 . 807ص, 1951, لندف, ايفرٯتانز, رأس ا١تاؿ, كارؿ: ماركس (3)
شارؾ يف التحالفات ضد , 1801توذل عرش اإلمرباطورية الركسية منذ عاـ (: الكبَت)ألكسندر األكؿ  (4)

كبعد اٟترب النابليونية , كخاض معارؾ ناجحة ضد الدكلة العثمانية كالسويد, الفرنسيُت ٍب عاد إذل التقارب معهم
 :انظر. كيعد أحد مؤسسي اٟتلف ا١تقدس,  قاد ٖتالفان أكركبيان ضد فرنسا1812على ركسيا عاـ 

Большой энциклопедический словарь Москва, научное из дальство Большая 

Российская энциклопедия. 2000г. CTP.23. 

 .32ص, 2000, موسكو, القاموس ا١توسوعي الكبَت
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كىدفو أف ٭تكم ىؤالء رعاياه بوحي , كعرؼ باٟتلف ا١تقدس, 26/9/1815يف , إمرباطور النمسا
 عندما 1/12/1825كمع ذلك قتلو اليهود يف . أم ٔتبادئ العدالة كاحملبة كالسبلـ, ركح ا١تسيحية

ألف اٟتركة الصهيونية كانت ضد ادماج اليهود يف اجملتمعات اليت كانوا , دسوا لو السم يف طعامو
I  NICHOLASإذ أنو يف عهد نقوال األكؿ, يعيشوف فيها

كاف , 1855-1825خبلؿ األعواـ  (1)
كفرض رقابة على كتبهم كمنعهم من , قد فُرض عليهم االندماج يف اجملتمع األكركيب الركسي

كقد استمر . لذلك تآمركا عليو كقتلوه, يف األعماؿ التجارية, لغتهم ا٠تاصة, استخداـ اليديشية
 عاـ RAMANOVتسامح القياصرة الركس مع اليهود حىت عهد آخر قيصر من أسرة آؿ ركمانوؼ

يعملوف بالصناعة كدل , حيث ٘تركزكا يف ا١تدف, كدل يتبدؿ شيء يف كضع يهود ركسيا, 1894
كنتيجة تطور النظاـ الرأٝتارل أخذت حركة ا٢تجرة تزداد خارج القارة . (2)ينخرطوا يف اجملتمع الزراعي

ككانت ٣تموعة األسر كا١تؤسسات ا١تالية اليهودية ٖتتكر مع مثيبلهتا من ا١تؤسسات , األكركبية
, (3)السيطرة ا١تالية كاالقتصادية كالصناعية يف بلداف أكركبا الغربية كالوسطى (٤تدكدة العدد)ا١تسيحية 

الذم كاف يأخذ , حينها  شّكل الرأٝتاليوف اليهود جزءان أساسيان من الرأٝتاؿ االحتكارم األكركيب
صغار المالؾ كحتى المثقفين منهم عاشوا حالة قهر "بينما فقراء اليهود ك, طابعان استعماريان 

كشارؾ العماؿ اليهود في الثورات . مثل العماؿ كالفالحين في البلداف األكركبية, طبقي
كشارؾ الكثير منهم في اإلضرابات كحركات . كالهٌبات العمالية اوشتراكية في أكركبا

                                                           

كقمع , ٤تاربة الدكلة العثمانية: اقتصرت سياستو ا٠تارجية على ثبلثة ٤تاكر: 1855- 1796نقوال األكؿ  (1)
, غطاس: نعمة, انظر. تويف قبل انتهاء حرب القـر بسنتُت. كتوسيع اإلمرباطورية الركسية, اٟتركات الثورية يف أكركبا

, 2003, 1ط, , رئاسة اٞتمهورية العربية السورية, ا١توسوعة العربية الشاملة, (1855-1796)نقوال األكؿ 
 .21ص, ٣21تلد 

 .32ص, مرجع سابق, الشريف: كانظر أيضان , 18ص, مرجع سابق, السحمراشل (2)

ا١تشركع الصهيوشل بُت الطبيعة االستعمارية االستيطانية ك , الثورم- إصدارات اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت (3)
, ا١تشكلة اليهودية كاٟتركة الصهيونية, بديعة: أمُت: كانظر. 3ص, 1998, كانوف الثاشل, أكىاـ اٟتل الوسط

 .18ص, 1974, دار الطليعة, بَتكت



26 
 

كيف ذلك يقوؿ , كيف ركسيا كانت مشاركة العماؿ اليهود أكسع. (1)"الكادحين في أكركبا كأمريكا
LENINلينُت 

حركة اليهود التحررية أكسع بكثير في ركسيا بفضل استيقاظ الوعي البطولي : "(2)
ككاف من بُت العوامل اليت دفعت الدكؿ االستعمارية األكركبية . (3")في صفوؼ البركليتاريا اليهودية

حيث دعا ذلك إذل دفع اليهود , التخلص من العناصر اليهودية الثورية, للتفكَت يف هتجَت اليهود
لتحويل كجهتهم إذل فلسطُت يف أكاخر القرف التاسع عشر كظهرت الركح , للهجرة من ىذه البلداف

كخاصة من , القومية يف أكركبا عند األكساط اليهودية اليت آمنت بالفكرة الصهيونية كضركرة ٧تاحها
لم تكن راضية عن عملية اندماج اليهود بين الشعوب التي يعيشوف "اليت , الربجوازية ا١تثقفة

كالتزاكج بين , التي تتحدث عن كحدة الشعب اليهودم كنقائو, فكانت كودة الصهيونية, فيها
 .(4)"الدين كالقومية

الرأٝتالية قد نقلت الصهيونية من فكرة كليدة الظهور مع بدء التغيَتات - إف بريطانيا الربجوازية
كسعت بكل , إذل حركة سياسية استعمارية, االجتماعية األكركبية على الصعيد النظرم-االقتصادية

 .الطرؽ إذل تطبيقها يف فلسطُت
 
 
 

                                                           

مؤسسة األْتاث , عفيف:الرزاز: ترٚتة, 1966- 1917االٖتاد السوفياٌب كالقومية العربية , ىشاـ: هبباشل(1)
 .9ص, 1989, 1ط, بَتكت, العربية

,  ١تدة ثبلث سنوات الهتامو بالتحريض للثورة1896نفي إذل سيبَتيا عاـ , 1870كلد عاـ: فبلدٯتَت لينُت (2)
ٍب , 1905ترؾ ركسيا عقب ثورة عاـ . (ما العمل)كمؤلفو , كيف ا١تنفى أًّب مؤلفاتو عن تطور الرأٝتالية يف ركسيا

: انظر.1924تويف عاـ, 1917كصار حاكمان لركسيا السوفييتية عاـ , عاد إليها كاستأنف نشاطاتو الثورية
 .442- 434ص, ببل تاريخ, موسكو, دار التقدـ, تاريخ االٖتاد السوفيييت, فيدكسوؼ, ابيفانوؼ

 . 36- 35ص, 1970, موسكو, دار التقدـ, احذركا الصهيونية, يورم: ايفانوؼ (3)
 .33ص, مرجع سابق, الشريف(4)
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التنافس اوستعمارم على المنطقة العربية كدخوؿ الفكرة الصهيونية إلى الحيز العملي - ب
 :1897في فلسطين عاـ  (كحركة سياسية)

منذ أكاخر القرف , " كاألدسل(1)الشرؽ األكسط"احتدـ الصراع بُت فرنسا كبريطانيا على النفوذ يف 
فظهر , كما انضمت إليو ركسيا القيصرية للسيطرة على مناطق نفوذ الدكلة العثمانية, الثامن عشر
كلعل تزايد الصراع كالتنافس بُت القول الرأٝتالية األكركبية دفعهم أكثر ". ا١تسألة الشرقية"ما ُعرؼ بػ

٨تو رعاية اٟتركة الصهيونية لتؤدم دكران كظيفيان يف ٖتقيق مصاحل الدكؿ االستعمارية يف ىذا 
 BONAPARTٛتلة نابليوف بونابرت, الفرنسي- ككاف أبرز معادل ىذا التنافس الربيطاشل. (2)الشرؽ

NAPOLEON حُت كّجو نابليوف, (3)1801-1798 على مصر كسوريا بُت عاميNAPOLEON  
كتصدم بريطانيا ألسطولو يف معركة , ندائو إذل اليهود أثناء حصار عكا يدعوىم للعودة إذل فلسطُت

كاستمر ىذا النزاع . بالقرب من اإلسكندرية, يف خليج أيب قَت على البحر ا١تتوسط, أيب قَت البحرية
كحرب القـر خبلؿ األعواـ , كحىت ا١تعارؾ العسكرية, عرب التنافس التجارم كالدسائس الدبلوماسية

اليت جرل خبل٢تا تقاسم , 1918-1914كصوالن إذل اٟترب العا١تية األكذل , (4)1854-1856
بيكو عاـ -ا١تشرؽ العريب بُت الدكلتُت العظميُت بريطانيا كفرنسا ٔتوجب اتفاقية سايكس

                                                           

. أثيوبيا, أفغانستاف, تركيا, إيراف, ىو ا١تنطقة اليت تضم األقطار العربية ك الكياف الصهيوشل:"الشرؽ األكسط"(1)
ك ذلك إللغاء مصطلح الوطن العريب كوحدة متكاملة ك , مع بداية انتداهبا على العراؽ ك فلسطُت, أطلقتو بريطانيا

أثر العوامل االقتصادية يف صنع , أيهم علي: عماد: انظر. بغية استعماره ك إهناكو, د٣تو مع الكياف الصهيوشل
, اٝتاعيل شعباف.إشراؼ د, ْتث مقّدـ لنيل درجة ا١تاجستَت يف العبلقات الدكلية, "اإلسرائيلية"السياسة ا٠تارجية 

 .113ص, 2004, جامعة تشرين, ا٠تليل: فادم.د

 .83ص, مرجع سابق, الشريف(2)

 .422ص, 1972, دمشق, دار البعث, كثائق التدخل األجنيب يف الوطن العريب, موسى الكاظم: تونسي(3)
قامت بسبب النزاع بُت ركسيا ك فرنسا حوؿ امتبلؾ مفاتيح البابُت الشمارل كاٞتنويب لكنيسة :حرب القـر  (4)

كىي التنافس على ا١تشرؽ العريب , لكن الغَت معلنة كانت سياسية, كانت أىدافها ا١تعلنة دينية, مغارة بيت ٟتم
, القدس, مطبعة ا١تعارؼ, ا١تفصل يف تاريخ القدس, عارؼ:العارؼ, انظر.كانتهت هبزٯتة ركسيا, بُت الدكلتُت

 .292ص .1986, 1ط
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بعد أف ًّب احتبلؿ معظم بلداف ا١تشرؽ العريب كمغربو , 1917 عاـ (2)ككعد بلفور, (1)1916
كبذلك أخذت الفكرة الصهيونية مظهران عمليان بعد حرب . خبلؿ القرنُت التاسع عشر كالعشرين

حيث تعّرضت خطوط مواصبلت بريطانيا إذل , (3)1838 - 1833الشاـ الثانية خبلؿ عامي 
كمنع توسع ألم سلطة , كقد سعت  بريطانيا ك بكل الطرؽ ٟتماية الدكلة العثمانية, ا٢تند للخطر

إضافةن إذل ذلك  فقد أدرؾ الساسة , (4)1841فجاءت اتفاقية لندف عاـ ,  خارجية داخلها
كىذا ما أّكده الكاتب الصهيوشل يورم . الربيطانيوف مدل األ٫تية اٞتيوسًتاتيجية ١توقع فلسطُت

إف فكرة إنشاء كطن قومي يهودم في فلسطين لم تكن فكرة : "بقولو  URI AVNERYافنَتم 
PALMERSTONحثَّ اللورد بالمرستوف 1840ففي عاـ, جديدة

الذم اعتقد أف استيطانان , (5)
يهوديان في األراضي المقدسة سيساعد العثمانيين ضد المصريين الذين كانوا يحظوف بمساعدة 

كأخذت الصحافة األكركبية كٓتاصة اال٧تليزية تركج للدعوة إذل توطُت اليهود يف . (6)"الفرنسيين

                                                           

 . 110 -109ص, مرجع سابق, التونسي: انظر1916حوؿ اتفاقية سايكس بيكو عاـ  (1)
جاء ىذا الوعد على شكل رسالة ُكجهت من اللورد بلفور ككزير خارجية بريطانيا : 1917كعد بلفور عاـ  (2)

دار , 1980مفكرة القدس , خَتية: قاٝتية: انظر, 1917 كانوف أكؿ 2إذل اللورد ركتشيلد زعيم الصهاينة يف 
 . 237ص, 1980, بَتكت, القدس

: نعمة, بطرس: حبلؽ: ترٚتة, أكركبا كمصَت ا١تشرؽ العريب, جوزؼ: حجار: انظر, حوؿ حرب الشاـ الثانية(3)
 . 179- 159ص , 1976, بَتكت, ا١تؤسسة العربية للدراسات كالنشر, ماجد

ىػ 1250-1248كيوضح مقاصد علي الكبَت , بياف لوثائق الشاـ كما يساعد على فهمها), أسد: رستم (4)
 .493ص , 91 -86ص, 4ج, ببل تاريخ, (ـ1835- 1832/
شغل مناصب كزارية عدة خبلؿ أعواـ , سياسي بريطاشل: 1865-1784ىنرم جوف تامبل بلمرستوف(5)

ك كاف ىدفو فرض احًتاـ مصاحل , كاف مهندس السياسة الربيطانية خبلؿ األعواـ السابقة, 1855- 1809
ك التدخل لصاحل ٛتاية الدكلة العثمانية ك , ك احملافظة على التوازف بُت القول األكركبية, بريطانيا ك ٝتعتها

: العلي, انظر. إزاء ا١تطامع الركسية ك طموحات ٤تمد علي يف إقامة مشركعو الوحدكم يف الببلد العربية, سبلمتها
 .654ص, 4اجمللد, ا١توسوعة العربية الشاملة, بلمرستوف, راغب

, 1ط, شركة ماكمبلف, نيويورؾ, ("الشرؽ األكسط"نداء للسلم يف ),  ببل صهيونية"إسرائيل", يورم: أفنَتم (6)
 .85ص , مرجع سابق, الشريف: كانظر أيضان , 56ص , 1967
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, كدل يقتصر األمر على أحاديث الصحافة بل تعداه إذل نشاط البعثات التبشَتية, (1)فلسطُت
كبعد . لدل غبلة االستعماريُت  من اال٧تليز كالفرنسيُت الركس, كاٞتمعيات الناشطة يف ىذا اجملاؿ

 كالشركع يف إقامة كنيسة بركتستانتية على جبل 1839افتتاح القنصلية الربيطانية يف القدس عاـ 
 اٞتمعية الربيطانية األجنبية اليت تعمل إلرجاع األّمة 1844تأسست يف بريطانيا عاـ , صهيوف

كاليت ترتبط باإلمرباطورية الربيطانية يف القدس إذل , اليهودية إذل فلسطُت ا١تمتدة من الفرات إذل النيل
كتتالت ا١تشركعات الربيطانية بعدىا يف ىذا الشأف عرب ركاد . حامية لليهود كا١تقيمُت يف فلسطُت

الذم اشًتل أراٍض MOUSE MONTEFIORE  (3 )أمثاؿ اللورد موسى منتيفورم, (2)اٟتركة الصهيونية
كتأسيس صندكؽ استعمار فلسطُت عاـ , 1855لتوطُت اليهود قرب القدس كيافا كصفد عاـ 

إف كاقع أكركبا الغربية االقتصادم . 1865كتأسيس صندكؽ اكتشاؼ فلسطُت عاـ , 1857
 .كالسياسي ساىم يف خلق ظركؼ كالدة اٟتركة الصهيونية من الناحيتُت الفكرية كالسياسية

, فقد سعت ركسيا لتعزيز توجهاهتا من خبلؿ الدين, الفلسطينية-  أما بالنسبة للعبلقات الركسية
لذلك اعتمدت يف سياستها ا٠تارجية يف ا١تشرؽ العريب على الشعور الديٍت التقليدم لدل الشعب 

, الذم كاف ٯتجد رسالة ركسيا إذل األراضي ا١تقدسة منذ ثبلثينّيات القرف التاسع عشر, الركسي
ككجدت الدكلة األرثوذكسية , فازدادت ا٢تبات ا١تالية ا١ترسلة إذل الكنائس األرثوذكسية يف فلسطُت

كأبدت العناصر القوية يف دكائر ا٠تارجية . (4)الكربل فرصة إلظهار دعمها ا١تارل كزيادة كرمها
                                                           

 .14ص, 1986, دمشق, 2-1العددين, اجمللة العسكرية, الصهيونية تارٮتيان , لطف اهلل: حيدر(1)

, دمشق, مؤسسة األرض, كاٟتركات السياسية يف الكياف الصهيوشل" اإلسرائيلية"األحزاب , حبيب:  قهوجي(2)
 .24ص, رجع سابقـ, رحيد:ك انظر أيضان , 10ص, 1968

كسافر إذل , 1838-1837كاف ٤تافظان ١تدينة لندف بُت عامي : 1885-1784اللورد موسى منتيفورم  (3)
كفاكض ٤تمد علي باشا يف , ككضع ٥تططان لشراء األراضي لتمكُت اليهود يف فلسطُت, 1838فلسطُت عاـ 

ألف ٤تمد علي أيقن أف , لكنو فشل يف ذلك,  إذل سوريا كمصر من أجل ىذا ا١تشركع1840رحلة أخرل عاـ 
 :انظر.  جاء بعملو ىذا مواليان لتطلعات السياسة ا٠تارجية الربيطانية, منتيفورم

Encyclopedia Judaica,1972, vol. 12,p 272 
)4( Hopwood: Derek, The Russian Presence in Syria and Palestine (1843 – 1914) (Church 

and politics in the Near East) Clarendon Press. Oxford 1969. P. 22 – 23. 
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, كباإلشراؼ على اٟتجاج, الركسية منذ أربعينّيات القرف التاسع عشر اىتمامان باألراضي ا١تقدسة
كعملت اٟتكومة الركسية على إرساؿ البعثات . (1)كالوقوؼ يف كجو الدكؿ األخرل لكسب التفوؽ

إال أهنا , أما ضمنيان فكانت ٖتمل رسالة سياسية, كإف كانت ظاىريان ٖتمل ىدفان دينيان , التبشَتية
ككانت تدّرس العرب الفلسطينيُت يف ىذه , بنت الكثَت من الكنائس كا١تدارس كاألديرة يف فلسطُت

, ككانت ىي الوحيدة ا١تتفردة هبذه ا١تيزة عن البعثات الكاثوليكية, ا١تدارس الركسية باللغة العربية
اليت زادت من , 1882عاـ( 2)كالربكتستانتية حيث ًب تأسيس اٞتمعية اإلمرباطورية الفلسطينية

ككاف ىدفها , (سوريا كفلسطُت)نشاط البعثات التبشَتية األرثوذكسية الركسية يف ببلد الشاـ خاصة 
كتسهيل معرفتهم كزيارهتم ٢تذه , األساس تسهيل ٣تيء اٟتجاج الركس إذل األراضي ا١تقدسة

. (3)كما ىدفت أيضان إذل ٚتع ا١تعلومات عن األماكن ا١تسيحية ا١تقدسة يف ا١تشرؽ العريب, األراضي
كنالت السبق يف مضمار التقدـ , لقد أخذت اٞتمعية تزاحم اإلرساليات الكاثوليكية كاإل٧تيلية

 .كالنجاح كالوصوؿ إذل ضالتها ا١تنشودة
 :1917دكر ركسيا القيصرية في الحركة الصهيونية قبل قياـ الثورة الركسية عاـ - ج

الذم بلغ ذركتو أثر ا١تذابح الركسية , دفع االضطهاد الذم نزؿ باليهود يف ركسيا كبولونيا كركمانيا
إذل قياـ حركة يهودية تدعو إذل توطُت اليهود ا١تشتتُت يف ٚتيع أ٨تاء العادل يف كطن , 1882عاـ 
 LEONأمثاؿ ليوف بينسكر, فظهرت ٣تموعة من الربجوازيُت اليهود يدعوف ٢تذا االٕتاه, كاحد

BINCEKER , ٝتولنسكنSIMYLINSKEN ,لقد أسس ىؤالء عددان من اٞتمعيات مثل أحباء , كغَت٫تا
كاٗتذت دعواهتم للهجرة كنشاطاهتم الصهيونية ا١تختلفة طابعان دينيان ٮتفي األىداؼ , (4)صهيوف

                                                           

)1( Hopwood, Ibid.p 23 – 24.  
-9ص, 1982,ا١تنشورات األرثوذكسية, مكتبة السائح, طرابلس, ا١تدارس ا١تسكوبية, يوسف أسعد: داغر (2)

12. 

ٞتنة , ٣تلة دراسات تارٮتية, الدبلوماسية الركسية كالبعثة اإلمرباطورية الفلسطينية الركسية, ٤تمد حبيب: صاحل(3)
 .260 ص،١٩٩٩حزيراف، , كانوف الثاشل,٦8- 67العدداف , جامعة دمشق, كتابة تاريخ العرب

ك انتشرت بُت اليهود يف ركمانيا ك , 1881أسسها جُت ىنرم دكنانت يف ركسيا عاـ: ٚتعية أحباء صهيوف (4)
كأرسلت , ككانت أكذل اٞتمعيات الصهيونية اليت ظهرت إذل الوجود, غريب أكركبا كالواليات ا١تتحدة األمريكية

 . 12ص , مرجع سابق, قهوجي:  انظر.كشجعتهم على االستيطاف ,مهاجرين إذل فلسطُت
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كمؤسس أكؿ HERZL THEODOR (1 )إذل أف ظهر تيودكر ىرتزؿ . السياسية اليت يسعوف إليها
لكنو فيما بعد غَّت رأيو كألف . (2)ككاف يرل يف االشًتاكية حبلن لبلسامية, للصهيونية السياسية

كدل يكن يف , كضمنو ٣تمل أفكاره الداعية إذل إقامة كطن قومي لليهود, "الدكلة اليهودية"كتاب 
 أك (3)أك األرجنتُت, حينها مهتمان يف أف تقـو ىذه الدكلة على أرض فلسطُت بل اقًتح أكغندة

ًب اختيار فلسطُت , (4)1897كبعد عقد ا١تؤ٘تر الصهيوشل يف مدينة باؿ يف سويسرا عاـ , غَت٫تا
, حيث تقرر فيها العلم الصهيوشل, "اإلسرائيلية"كمركز الدكلة , "أرض إسرائيل"كما أٝتاىا ا١تؤ٘تر 

كتقرر أف يدفع , كأكصى ا١تؤ٘تر بتأسيس شركة لشراء األراضي كأعماؿ االستعمار, كالنشيد القومي
, ٮتولو اٟتق للتصويت النتخاب مندكب يف ا١تؤ٘تر الصهيوشل" الشاقل"كل صهيوشل اشًتاكان سنويان 

 . (5)"اليـو أنشأنا الدكلة اليهودية: "بعد ٧تاح ا١تؤ٘ترHERZL كقد قاؿ ىرتزؿ 

                                                           

تأثر ْتادثة , كىو صحفي ٪تساكم يهودم, ىو مؤسس الصهيونية األكؿ: 1904-1860تيودكر ىرتزؿ  (1)
, ٍب انتهت قضيتو بعد مراحل من ٤تاكمتو بتربئتو, دريفوس اليهودم الفرنسي الذم اهتم بالتجسس ألعداء فرنسا

كإيطاليا كأ١تانيا ك , ك تأثر إذل حد ما باٟتركات القومية ا١تتأخرة يف أكركبا, لعب دكر تارٮتي ْتياة اليهود السياسية
 . 22ص , مرجع سابق, جزماٌب:انظر.أخذ يلبس دعوتو ٢تجرة اليهود إذل فلسطُت لبوس اٟتركة القومية

ساـ ك الساميوف ىم من نسل , للتعبَت عن معاداة اليهود, ىو مصطلح اخًتعتو اٟتركة الصهيونية :البلسامية(2)
 ا١تصطلح على كل كأصّر الصهاينة على إطبلؽ, لكن الصهاينة تعمدكا إطبلؽ السامي على اليهودم, من العرب

بسبب ما اكتسبو اليهودم من صفات قبيحة يف أذىاف الشعوب , اٟتركات كاألفعاؿ ا١تناكئة لليهود يف أكركبا
حىت يومنا , لتحقيق أىدافها يف بناء دكلتها على أرض فلسطُت, كقد استغلت الصهيونية ىذه الفكرة, األكركبية

  .84ص, مرجع سابق, الشريف: انظر.ىذا
 . 22ص, مرجع سابق, جزماٌب (3)
كاف يهدؼ إذل نقل الصهاينة من النشاط السياسي السرم , 1897 آب 29انعقد بسويسرا يف :مؤ٘تر باؿ(4)

داـ ا١تؤ٘تر ثبلثة أياـ كنتج عنو ,  أعضاء منتخبُت كترأسو تيودكر ىرتزؿ204كحضره , إذل النشاط السياسي العلٍت
ا١تأساة , دٯتًتييف.م: انظر أيضان . كأىدافها يف إقامة دكلة يهودية يف فلسطُت, اٟتركة الصهيونية العا١تية

 .10ص, 1986, (الصداقة بُت الشعوب), موسكو, غساف:العكر: ترٚتة, الفلسطينية
 .10ص, ا١ترجع نفسو(5)



32 
 

بعد أف فرض اليهود ا١تتدينوف يف اٟتركة الصهيونية على ىرتزؿ أرض فلسطُت كوطن قومي ال بديل 
ملتمسان منح اليهود امتيازان بإنشاء مستعمرات , (1)1901اتصل بالسلطاف عبد اٟتميد عاـ , عنو

لكن السلطاف العثماشل رفض , كاعدان يف مقابل ذلك دفع أتاكة مالية سنوية, يهودية يف فلسطُت
ألنها , و أستطيع أف أتنازؿ عن شبر كاحد من األراضي المقدسة:"قائبلن . ذلك رفضان قاطعان 

من الممكن , إذا مزقت دكلتي, بل ىي ملك شعبي فليحتفظ اليهود بباليينهم, ليست ملكي
ك لن أكافق , ك لكن لـز أف يبدأ التمزيق أكون في جثتنا, الحصوؿ على فلسطين بدكف مقابل

فكركا ,   ك١تا استعصى على اليهود أمر فلسطُت(2)"ك أنا على قيد الحياة, على تشريح جثتي
تابعت الدكؿ , كيف الوقت ذاتو, (3)لكنها رفضت, باٟتكومة ا١تصريةHERZL كاتصل ىرتزؿ , بالعريش

 .األكركبية مساعيها إل٧تاح ا١تشركع الصهيوشل
ككاف كثَت من اليهود يعلقوف عليها اآلماؿ , التقت الصهيونية يف شرؽ أكركبا باألفكار االشًتاكية

إالّ أهنم , غَته من القادة الصهاينة بداية االشًتاكية HERZL كرغم رفض ىرتزؿ . لتحقيق طموحاهتم
قاؿ , كوهنا تشكل كسيلة لتحقيق أىدافهم بالوصوؿ إذل الوطن القومي ا١توعود, تبنوىا فيما بعد

إذا حل بنا الخراب نتحوؿ إلى بركليتاريين ثوريين يمدكف جميع األحزاب  : "HERZLىرتزؿ 
                                                           

قاـ بإصبلحات , 1876كتسلم حكم الدكلة العثمانية عاـ , 1842كلد عاـ : السلطاف عبد اٟتميد الثاشل (1)
طلب منو ىرتزؿ يف , لكن الببلد كانت تعاشل من أزمة اقتصادية خانقة آخر سنوات حكمو, دستورية يف الببلد

فوجد أعداء الدكلة العثمانية أنو ال ٯتكن , لكنو رفض, السماح لليهود با٢تجرة إذل فلسطُت, 1897عاـ
: انظر الرابط.1918كتويف عاـ , 1909لذلك ًّب عزلو عن منصبو عاـ , للصهيونية ٖتقيق أىدافها بوجوده

                              :author/php0index/ws0shamela//http/  1744ا١تكتبة الشاملة, مذاكراٌب السياسية

              
 –إدارة فلسطُت )األمانة العاّمة : انظر, 18/5/1901مقابلة بُت السلطاف عبد اٟتميد الثاشل كىرتزؿ يف (2)

 . 33ص, ببل تاريخ, 1947كثائق يف قضية فلسطُت عاـ , (الشعبة السياسية
األحزاب الشيوعية يف ا١تشرؽ العريب كا١تسألة القومية من العشرينّيات حىت حرب ا٠تليج , عبد اهلل: تركماشل(3)

كحوؿ قانوف بيع األراضي الذم أصدرتو . 396 -395ص , 2002, 1ط, بَتكت, منشورات آالف, الثانية
 – 1858ملكية األراضي يف متصرفية القدس , أمُت مسعود: أبو بكر:  انظر1858الدكلة العثمانية عاـ 

 . 303-301ص , 1996, 1ط,  مؤسسة عبد اٟتميد شوماف, 1918
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ككعد ببناء ٣تتمع اشًتاكي . (1)"اوشتراكية ببعض الضباط بينما تتعاظم في القمة قوتنا المالية
كما عّد االٖتاد الصهيوشل التابع . كال للنضاؿ الطبقي, يف أرض األجداد ال كجود فيو للطبقات

أف الدكلة اليهودية يجب أف تصبح إذا شيٌكلت دكلة : "للمنظمة الصهيونية العا١تية يف بياف لو
كيجب أف تنصهر الصهيونية باوشتراكية من أجل أف تصبح مثاون للشعب اليهودم , اشتراكية

 .كقد يكوف ىذا ىو سر دعم المنظومة اوشتراكية غير المباشر للمشركع الصهيوني. (2)"بأسره
الذين , كما كجدت الفكرة الصهيونية صداىا لدل بعض ا١تثقفُت من الربجوازية اليهودية الصغَتة

ٖتقيقان لرغباهتم الشخصية ٨تو القيادة كالصعود يف , تطلعوا إذل إ٬تاد كطن قومي لليهود يف فلسطُت
 أحد قادة الصهاينة األكائل عن ىذه PIERRKHOVكقد عرّب بيَتخوؼ . السلم االجتماعي الطبقي

تجعلهم يستطيعوف تولي , إف ىجرة اليهود المكثفة إلى بلد غير متطور: "الفكرة حُت قاؿ
كأف التطور التلقائي للعملية اوقتصادية كالصراع الطبقي ... المراكز القيادية في اقتصاد البالد

سوؼ يحقق الهدؼ اوشتراكي بتجميع اليهود في , الذم يجب أف يحصل في فلسطين
 أف مرحلة اإلمربيالية كتطلعات الدكؿ االستعمارية الكربل HERZLلقد أدرؾ ىرتزؿ . (3)"فلسطين

بينما كانت اإلدارة الربيطانية ال , (4)تسمح بإقامة دكلة الكياف الصهيوشل يف فلسطُت, ك٥تططاهتا
ككانت الواليات ا١تتحدة . تزاؿ تعتقد أف مشركع االستيطاف اليهودم يف فلسطُت ٮتصها كحدىا

كٓتاصة بعد , األمريكية تربز كمركز أعظم بريقان كتأثَتان يف ميداف ا١تشاريع االستيطانية من بريطانيا
اليت كانت بالفعل الدكلة , أم ٟتظة هنوض مرحلة اإلمربيالية األمريكية, 1897مؤ٘تر باؿ عاـ 

 كحىت يومنا 1945-1939كاليت احتضنت ا١تشركع الصهيوشل منذ اٟترب العا١تية الثانية , (5)ا١ترابية
 .يف العقدين األكليُت من األلفية الثالثة, ىذا

                                                           

 . 10-9ص, مرجع سابق, هبباشل: كانظر أيضان , 24-22ص, مرجع سابق, جزماٌب (1)

, "إسرائيل"لينُت عميل الصهيونية كمؤسس دكلة , فؤاد: كانظر أيضان كـر, 24ص , ا١ترجع نفسو, جزماٌب (2)
 .32ص , 1970, بَتكت

 . 112 -111ص, مرجع سابق, الشريف(3)
 .113ص , ا١ترجع نفسو(4)
 .122ص, مرجع سابق, الشريف: كانظر أيضان . 51-49ص, مرجع سابق, الدجاشل, مشارل (5)
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عندما أكجدت ٞتنة مركزية كجزء , 1873أصبحت النشاطات الصهيونية ملحوظة يف ركسيا عاـ 
األ٦تية "ككاف عمل . مثل أ١تانيا كالنمسا, كيف بلداف معادية لركسيا" األ٦تية اإلسرائيلية ا١تتحدة"من 

ككانت نشاطاهتا تسعى إذل تشجيع اليهود ا١تعزكلُت , يتم يف ركسيا بسرية تامة" اإلسرائيلية ا١تتحدة
الصهيونية ال " األ٦تية اإلسرائيلية"حيث كاف عمبلء . كٓتاصة يف جنوب غرب ركسيا. سياسيان كدينيان 

لقد كانت نشاطاهتم يف سبعينّيات . بل ٭تموف مصاحل القادة اليهود, يدافعوف عن الصراع الطبقي
ىدفت إذل , تتصف بكوهنا حركة برجوازية قومية, حركة قبل صهيونية, كٙتانينّيات القرف التاسع عشر

ككانت تستغل العماؿ , ككانت ىي ا١ترتبة األعلى يف التجمعات اليهودية, ٚتع رأس ا١تاؿ من اليهود
, كىو استغبلؿ العماؿ اليهود ا١توجودين يف ركسيا, كىذا ما عملت بريطانيا على فعلو, اليهود

 الزعيم ROTHSCHILDحيث عمل ركتشيلد , ٞتعلهم كقودان لتنفيذ ا١تشركع الصهيوشل يف فلسطُت
بالرغم من , كونو كاف ٦تسكان باللعبة ا١تالية, الصهيوشل على اإليقاع بُت ركسيا كأكركبا الغربية
كأدل ذلك , 1881ك٘تكنوا أخَتان من اغتيالو عاـ , إجراءات القيصر السابقة الذكر اليت أنصفتهم

, 1884فبعد قرارات أيار عاـ , إذل انفجار الغضب الركسي على اليهود يف مناطق كثَتة من ركسيا
بدأ اليهود منذ تلك اللحظة باال٩تراط بكل حركة , 1891اليت نادت بطرد اليهود من موسكو عاـ 

 . ضد القيصر
فإهنا تعود , كٖتديد أعدادىم يف اٞتامعات كيف الوظائف, أما مساعي ٖتجيم النفوذ ا١تارل اليهودم

اليت أشاركا فيها , اليت صدرت ٔتوجب ٖتذيرات كجهها أىل الرأم يف ركسيا, 1882لقرارات عاـ 
باتوا يهددكف اقتصاد البلد , من سكاف ركسيا % 4,2إذل أف اليهود الذين يشكلوف نسبة 

ككاف من ردكد الفعل أف النفوذ اليهودم الركتشيلدم ا١تصريف . بالكوارث من خبلؿ نفوذىم كتآمرىم
كيف ىذا اإلطار تألفت تنظيمات يهودية للدفاع . (1)قد استمر بفرض حصار مارل قاٍس ضد ركسيا

كىو حزب العماؿ , تنظيم األقلية: كأ٫تها, عن الطابع ا١تميز ا١تنعزؿ للسكاف اليهود يف ركسيا
. الذم تأسس يف ٙتانينّيات القرف التاسع عشر من اليهود ا١تعادين للصهيونية, الدٯتقراطي االشًتاكي

على أف . كأف البلسامية ستختفي مع اختفاء الرأٝتالية, ككاف ينادم بأف نضاؿ الربكليتارية ال يتجزأ
 . الوزف السياسي ٢تذا اٟتزب بُت اليهود الركس كاف ضعيفان نسبيان 

                                                           

 .10-9ص, مرجع سابق, هبباشل: كانظر أيضان . 17-16ص, مرجع سابق, السحمراشل (1)
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, (2)كيف مؤ٘تر للحزب البلشفي. (1) (البوند)ٍب االٖتاد العاـ للعماؿ اليهود يف ليتوانيا كبولندا كركسيا 
كطن قومي لليهود يف )أعلن ا١تؤ٘تر رفضو لفكرة قياـ دكلة يهودية , 1920 عاـ  LENINبزعامة لينُت

كيلحق أكرب الضرر بسكاف فلسطُت , ألف ذلك يرتبط ٔتصاحل الرأٝتالية كاإلمربيالية, (فلسطُت
إذل قياـ نضاؿ مشًتؾ  (مركز الشيوعية العا١تية يف موسكو) (3)كمع ذلك دعا الكومنًتف. األصليُت

كبُت العماؿ ا١تهاجرين من اليهود ضد اإلمربيالية الربيطانية , بُت العماؿ العرب يف فلسطُت
 . (4)كأيضان ضد ىدؼ اٟتركة الصهيونية بإقامة كطن قومي لليهود يف فلسطُت, كالصهيونية

كنشرت ا١تفوضية ا١توافقة لشؤكف اليهود القومية لدل مفوضية الشعب لشؤكف القوميات يف ٚتهورية 
إزاحة العرب من فلسطين "ركسيا االٖتادية االشًتاكية السوفييتية نداءنا استنكر ٤تاكالت 

ترل في جمهورية , إف جماىير الشغيلة اليهود... كاوستعداد إلنشاء دكلة يهودية لهم ىناؾ

                                                           

يف إطار دكلة , ككاف ينادم باالستقبلؿ الثقايف القومي اليهودم, 1897 اٖتاد تأسس عاـ  ىو:البوند(1)
, أك األجهزة اٟتكومية احمللية, على أساس فصل الوظائف ا١ترتبطة با١تسائل الثقافية عن رقابة الدكلة, فيدرالية ركسية

الطبقة )العمل الشيوعي يف فلسطُت , إميل: حبييب, ٝتيح: ٝتارة:انظر. كنقلها إذل األّمة ذاهتا, أك اإلقليمية
 .50 ػ 45ص , 1979, 1ط, بَتكت, دار الفارايب, (كالشعب يف مواجهة الكولوينالية

 بقيادة اليهودم 1917بعد ٧تاح ثورة عاـ , ًب إنشاء اٞتناح اليهودم يف اٟتزب الشيوعي البلشفي السوفيييت (2)
كالتخطيط إلنشاء دكلة , كاالىتماـ بشؤكهنم, دم سيماف ماركوفيتش ديسمانتُت لتطويق نقمة الرفاؽ اليهود

كُعّد من أقول ا١تنظمات كأكثرىا تنظيمان , كاحتل ىذا القسم مرتبة خطَتة يف اٟتزب, للكياف الصهيوشل يف فلسطُت
 . 42- 38ص , مرجع سابق, كـر:انظر. بل يف دكؿ أكركبا الشرقية كلها, ليس يف االٖتاد السوفيييت فقط

 كلعب, كاف أكركبيان بكاملو, كٯتثل اللجنة التنفيذية األ٦تية, 1919تأسس جهازه اإلدارم عاـ :  الكومنًتف3))
كانبثق عن اٞتمعية األ٦تية للعماؿ اليت كانت مهمتها الرئيسية ىي الًتكيز على . دكران قياديان يف االٖتاد السوفيييت

: انظر. من ٍب إقامة أحزاب شيوعية يف الببلد العربية تكوف ذراعان لبلٖتاد السوفيييت ىناؾ, الربكليتارية األكركبية
- 14ص , 2004, دمشق, دار ا١تدل للثقافة كالنشر, فلسطُت يف األرشيف السرم للكومنًتف, ماىر: الشريف

 .25 - 15ص , مرجع سابق, هببهاشل: كانظر أيضان . 24
, 1967عضو يف اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت يف فلسطُت منذ عاـ , مقابلة مع األستاذ غطاس أبو عيطة (4)

 . 1982الثورم الذم تأسس عاـ - كال يزاؿ عضوان يف اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت, كىو موجود حاليان يف سوريا
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ضد , ركسيا اوتحادية كطنها اوشتراكي الذم تدافع عنو الجبهات مع عماؿ ركسيا كفالحيها
 . (1)"إمبريالية دكؿ الوفاؽ كجميع عمالئها

حيث دعا إذل . 1920 ٘توز 28 يف مؤ٘تر الكومنًتف الثاشل يف LENINكىذا ما أكد عليو لينُت 
لكن اتضح أف ىدفو من ذلك كاف تقويض حكم , دمج اليهود يف اجملتمع الركسي االشًتاكي

CHAIM WAIZMANكحاييم كايزمن LENIN  كًّب االتفاؽ بُت لينُت, (2)القياصرة يف ركسيا
 لتنفيذ (3)

تشرؼ , شيوعية يف ركسيا- ا١تخطط الثورم االشًتاكي ا١تاركسي الذم يسعى إلنشاء دكلة ماركسية
مع عدد من الزعماء , الذم رٝتتو ٞتنة من زعماء الصهاينة, على تنفيذ ا١تخطط الصهيوشل ا٠تاص

حيث نص ا١تخطط على تشجيع ىجرة اليهود إذل فلسطُت إلقامة , االشًتاكيُت اليهود األكركبيُت
كيرجح . (4)"الشرؽ األكسط"اشًتاكية تكوف منطلقان لنشر ا١تبادئ ا١تاركسية يف منطقة - دكلة يهودية

كما نص الدستور ,نصت على شجب االضطهاد القومي لليهود, ىذا الرأم صدكر بيانات عدة

                                                           

تصدرىا , (عائدكف يا عماؿ العادل اٖتدكا)صحيفة , االٖتاد السوفيييت كالقضية الفلسطينية, مؤرخ ٣تهوؿ(1)
منشورات : كانظر أيضان , 4ص, 1984, أكاخر نيساف, 54العدد , اللجنة ا١تركزية لعصبة الشيوعيُت الفلسطينيُت

 .  24- 22ص , 1985شباط , رد على الربنامج السياسي لزمرة بشَت الربغوثي, اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت

, أكـر: ترٚتة ديرم, تاريخ الثورة الركسية, ليوف: تركتسكي: انظر: 1917حوؿ أحداث الثورة البلشفية عاـ  (2)
كانظر . 461- 455ص, 1972, 1ط, بَتكت, ا١تؤسسة العامة للدراسات العربية كالنشر, ا٢تيثم: األيويب
- 110ص , 1980, ا١تنشورات العربية, جاف: ترٚتة كميد, الثورة الركسية, كسافيو كوكاف:فرانسوا : أيضان 

0144 
كاستطاع . كاعتنق الصهيونية قبل أف تصبح مبدأن معركفان ,  يف ركسيا البيضاء1874كلد عاـ : حاييم كايزمن (3)

كمكنت اٞتيش الربيطاشل من التفوؽ يف اٟترب , اليت كاف ٢تا تأثَت كبَت يف صناعة األسلحة, اخًتاع مادة األستوف
ككاف أكؿ رئيس للكياف الصهيوشل يف , كلذلك أُعطي كايزمن كعد بلفور تلبيةن لطلبو كتكرٯتان لو, العا١تية األكذل

, انظر.1952تويف عاـ, سعى كبكل السبل لتمكُت الكياف الصهيوشل ا١تزعـو يف فلسطُت. 15/5/1948
, دار اليقظة العربية للتأليف كالًتٚتة كالنشر, فتح اهلل ٤تمد: مشعشع: تعريب, مذكرات كايزمن, حاييم: كايزمن

 .8-6ص, 1952, 1ط

 .59-58ص, مرجع سابق, جزماٌب: كانظر أيضان , 40ص , مرجع سابق, كـر (4)
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أدت .(1)على مواد تؤكد ا١تساكاة بُت مواطٍت االٖتاد السوفيييت (59ـ )السوفيييت كقانوف العقوبات 
لبلوغ , (2)"بالشيوعيُت"الذم اعتمد على ما دعي , إذل كالدة االٖتاد السوفيييت, 1917ثورة أكتوبر

ىذه العقيدة اليت دل هتتم با١تنشأ , غايتو يف الببلد العربية بشكٍل عاـ ك فلسطُت بشكٍل خاص
كبذلك , (3)القومي أك العرقي أك الديٍت للجماىَت بل نشأت من مبدأ الوحدة العا١تية للكادحُت

كانتشرت ا١تنظمات , توسعان ملحوظان , 1903-1897شهدت الصهيونية يف ركسيا بُت عامي 
( 50)حيث أصبح تعداد اليهود , الصهيونية يف أ٨تاء اإلمرباطورية الركسية مدعومة بتخطيط دقيق

 . كما ظهرت مقاالت صهيونية عديدة يف ركسيا تركز على الدعاية للحركة الصهيونية. ألفان 
إذل ساف بيًتبورغ كأجرل مناقشات مع كزير الداخلية الركسي 1903عاـ  HERZL كصل ىرتزؿ

كأف يشجع ا٢تجرة اليهودية إذل , توّصل من خبل٢تا إذل منحو الشرعية للنشاطات الصهيونية يف ركسيا
كأف يتجنبوا , كبا١تقابل قّدـ ىرتزؿ ضمانات بأالّ يهاجم اليهود الركس النظاـ القيصرم, فلسطُت

 .(4)األفكار االشًتاكية

                                                           

, تصدر عن األىراـ ٔتصر, ٣تلة السياسة الدكلية, االٖتاد السوفيييت كالقضية الفلسطينية, ٤تمد السيد: سليم (1)
 .37 ص, 1996يوليو , 17العدد 

عانوا من اغتصاب أراضيهم من , أهنم أناس ذكم مواىب خاصة, الشيوعيوف كما عرفهم غريغورم كوساتش (2)
فوجدكه , لذلك ْتثوا عن ملجأ ٢تم أكثر ضياءن كإشراقان , كفهموا أف شعوهبم مظلومة كمهانة, قبل بريطانيا كفرنسا

 :انظر. يف األفكار اليت تبثها الثورة الركسية
Косач Г.Г.коммунисты В Ближнему Востоку B Москве. 1920-1930Г Москва, Россия 

государственный гуманитарный университет, 2009. CTP. 17. 

جامعة ركسيا , 1930-1920 يف موسكو  خبلؿ األعواـ"الشرؽ األكسط"الشيوعيوف يف , كوساتش: غريغورم
 ".كىذا البحث مًتجم أيضان للغة الفرنسية. " 17ص, 2009, موسكو, للعلـو اإلنسانية

(3)Косач, Там же. CTP. 2- 3. . 3-2ص,  مرجع سابق   
)4( El Dawla Khalil: Houssam. The Soviet Foreign Policy Toward. Egypt. 1955. Howard 

University Washington. D. C. 1970. P. p. 5- 6. 
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بوارل ) (1)إف الفضل يف إرساء اٟتركة العمالية االشًتاكية يف فلسطُت يعود إذل حزب بوعارل تسيوف
كقد توج ىذا اٟتزب نشاطو , الذم صدرت عنو األفكار االستيطانية, 1906عاـ  (زيونيست

لعب دكران يف قيادة عملية التنفيذ , كجهاز نقايب استشارم, 1920بإنشاء ا٢تستدركت عاـ 
من خبلؿ سيطرتو التامة على كافة األنشطة االقتصادية , الصهيوشل يف فلسطُت منذ إنشائو
الشيوعي  (راكاح)كبقي خارج دائرة األحزاب الصهيونية حزب . (2)كاالجتماعية اليهودية يف فلسطُت

الذم اعًتؼ ْتق الشعب الفلسطيٍت يف إقامة دكلتو ا١تستقلة يف الضفة الغربية كقطاع , "اإلسرائيلي"
كحدث . (3)كال ٯتكن ا١تراىنة عليو, لكن دكره بقي ىامشيان يف األكساط اليهودية الصهيونية, غزة

نتيجة التناقض بُت , خبلؿ مؤ٘تره التأسيسي األكؿ1919عاـ , انشقاؽ يف صفوؼ بوعارل تسيوف
من خبلؿ , كظهر إتاه يسارم داخل اٟتركة العمالية يف ىذا اٟتزب. األفكار الصهيونية كاالشًتاكية

لكنو دل , الذم حاكؿ التحرر من ا١تفاىيم الصهيونية, (4)تنظيم حزب العماؿ االشًتاكي يف فلسطُت
 .(5)يكتشف التناقض العدائي بُت الصهيونية كاالشًتاكية

                                                           

, فلسطُت يف األرشيف السرم للكومنًتف, ماىر: الشريف: انظر, 1906حوؿ نشوء بوعارل تسيوف عاـ  (1)
 .76-74ص, مرجع سابق, قهوجي: كانظر أيضان . 67-64, 39ص

, كانوف الثاشل, 73العدد, تصدرىا القيادة ا١تؤقتة للحزب الشيوعي الفلسطيٍت, صحيفة ا١تقاكمة الشعبية (2)
, "إسرائيل"اليسار يف , رشيد سلماف: سلماف: كانظر أيضان . 358ص, 1انظر ا١تلحق رقم. 5-4ص, 1985

 .7-6ص, 1973: 1ط, دار ابن خلدكف, مؤسسة دراسات فلسطينية

, منظمة التحرير الفلسطينية, مركز األْتاث, 31/12/1973كحىت 1973/ 1/7اليوميات الفلسطينية (3)
, (يا عماؿ العادل اٖتدكا)صحيفة عائدكف : كانظر أيضان . 506, 87, 33ص, 18اجمللد , 1978, بَتكت

 . 5-1ص, 1980, ٘توز, 62العدد, صادرة عن التنظيم الفلسطيٍت يف اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت
مركز األْتاث كالدراسات , (1949-1919)الشيوعية كا١تسألة القومية العربية يف فلسطُت , ماىر: الشريف (4)

 . 16- 15ص, 1986, 1ط, االشًتاكية يف العادل العريب

 .16ص, ا١ترجع نفسو(5)
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حيث أكد أف البحر ا١تتوسط ىو الشرياف اٟتيوم , 1907الربيطاشل عاـ( 1)صدر تقرير ٞتنة بنرماف
كأنو البد من أجل ٧تاح أية خطة تستهدؼ , لبلستعمار كللمصاحل االستعمارية اآلنية كا١تستقبلية

ألف من , كعلى شواطئو اٞتنوبية كالشرقية, ٛتاية ا١تصاحل األكركبية ا١تشًتكة من السيطرة على البحر
ككوسيلة مستعجلة لدرء ا٠تطر عن . يستطيع التحكم هبذه ا١تنطقة يستطيع التحكم بالعادل أٚتع

االستعمار العا١تي أكصى التقرير ا١تذكور بضركرة العمل لفصل اٞتزء اإلفريقي من الببلد العربية عن 
كذلك ال يكوف إالّ من خبلؿ إقامة حاجز بشرم قوم كغريب على اٞتسر الذم , اٞتزء اآلسيوم

قوة صديقة , ْتيث يشّكل على مقربة من قناة السويس, بالبحر ا١تتوسط, يربط آسيا بإفريقيا
ككعد بلفور عاـ , 1916بيكو عاـ - كدل تكن اتفاقية سايكس. لبلستعمار كعدكة لسكاف ا١تنطقة

كبذلك يتّضح أف اٟتركة الصهيونية دل . (2)سول التطبيق العملي لتوصيات ٞتنة بنرماف, 1917
بل نشطت يف أقبية , كال من ٢تيب ا١تذابح الركسية, تنطلق من األحياء اليهودية يف القارة األكركبية

 .(3)كزارات ا٠تارجية األجنبية األكركبية كٓتاصة الربيطانية
ككاف يرل أف سكاف فلسطُت اليهود , فهم االٖتاد السوفيييت التطور السياسي يف الشرؽ ا١تستعمر

ىم أقلية لن تكوف قادرة , 1920عاـ , فقط من ٣تموع السكاف% 6,81الذين يشكلوف نسبة 
دل , لكن الذم دل يعيو االٖتاد السوفيييت يف حينها أف الشرؽ كٓتاصة فلسطُت, على حكم الببلد

كدل يدرؾ أيضان كاقع الًتكيبة ا١تعقدة , يكن قد كصل إذل مرحلة النضج الثورم كما أرادىا الكومنًتف
 .لذلك دل تنجح ٕتربتو الثورية ىناؾ, للشعب العريب الفلسطيٍت

                                                           

الذم كاف رئيسان للحكومة , شكلت ىذه اللجنة بقرار من رئيس حزب األحرار الربيطاشل كامبل بنرماف (1)
كعددان من أساتذة , حيث ضمت عددان من العلماء يف االجتماع كاٞتغرافيا كاالقتصاد كالنفط كالزراعة. الربيطانية

, جغرافيان كاجتماعيان كاقتصاديان , كانت مهمتهم ا١تسح الشامل للمنطقة العربية. اٞتامعات الربيطانية كالفرنسية
منظمة التحرير الفلسطينية :انظر. كاقًتاح الوسائل كالسبل اليت ٖتقق مصاحل ا١تستعمرين على ا١تدل التارٮتي الطويل

يف ذكرل الستُت لثورة )ثورة أكتوبر القضية الفلسطينية , (اللجنة الفلسطينية للسلم كالتضامن اإلفريقي اآلسيوم)
 .42ص, 1980, 1ط, بَتكت, (1977-1917أكتوبر العظمى 

 .43-42ص, ا١ترجع نفسو (2)
, 2العدد, يصدرىا التنظيم الفلسطيٍت للحزب الشيوعي السورم, (يا عماؿ العادل اٖتدكا)صحيفة عائدكف  (3)

 . 3ص, 1971, كانوف األكؿ



40 
 

كالهجرات اليهودية من ركسيا القيصرية إلى , اوستيطاف اليهودم الصهيوني في فلسطين- د
 :1922فلسطين حتى عاـ 

, (1)الصهيونية-بالنسبة لئلمربيالية الربيطانية, كانت فلسطُت من ا١تمتلكات األىم للدكلة العثمانية
على مفًتؽ طرؽ العادل القدصل , كذلك بسبب موقعها االسًتاتيجي بالنسبة لئلمربيالية العا١تية

 اليت يدعيها (3)الدينية- كليس بسبب االدعاءات التوراتية, (2)إفريقيا, آسيا, بُت أكركبا, ا١تتوسط
 يف ا١تؤ٘تر الصهيوشل األكؿ  HRZELكىذا ما أكد عليو ىرتزؿ, الصهاينة يف إثبات حقهم يف فلسطُت

إف عودتنا إلى فلسطين تتوافق مع المصالح الحيوية للقول التي تتطلع : "1897يف باؿ عاـ 
 .(4)"لنيل شيء ما في آسيا

حيث , منذ النصف الثاشل من القرف التاسع عشر, لقد بدأ ازدياد عدد اليهود النسيب يف فلسطُت
كىذه الزيادة . ف13,920 قرابة 1876كأصبح عاـ , ف10,600 بػ 1856ُقّدر عددىم عاـ 

, ال تعزل إذل ٖتسن كضع فلسطُت االقتصادم بل إذل ٛتاية القناصل األكركبيُت يف األستانة كالقدس
 .كالربيطانيُت منهم بشكل خاص لليهود

ىدفها , لقد كانت فكرة االستيطاف الصهيوشل فكرة استعمارية أكركبية قبل أف تكوف فكرة يهودية
كطُرحت ىذه الفكرة يف ركسيا . توطُت اليهود الصهاينة يف فلسطُت كٖتويلهم إذل طاقة منتجة

ككانت العقبة الرئيسة اليت تقف حائبلن , القيصرية منذ القرف الثامن عشر كأكائل القرف التاسع عشر

                                                           

دائرة )إصدار منشورات الطبلئع , اسًتاتيجية االستيطاف الصهيوشل يف فلسطُت احملتلة, حبيب: قهوجي (1)
 . 14-13ص, 1978, 1ط, دمشق, بالتعاكف مع مؤسسة األرض للدراسات الفلسطينية (اإلعبلـ

مركز الدراسات , أنس, اٞتايب: ترٚتة, "اإلسرائيلي"السياسات الدكلية كالصراع العريب , ركبرت: فريدماف (2)
 .10 - 7ص, 1983, دمشق, العسكرية

 أنو ال توجد أية آثار ١تا ُٝتي ّتبل كقد أثبت عادل اآلثار اليهودم مائَت بن دكؼ, بوجود جبل ا٢تيكل (3)
, عضو ٞتنة مركزية باٞتبهة الشعبية, عماد عوكل: مقابلة مع األستاذ. بعد عمليات التنقيب اليت قاـ هبا, ا٢تيكل

 يف السجوف الصهيونية يف 1948-1919أمُت سر ٞتنة الدفاع عن األسرل ا١تعتقلُت من عاـ , القيادة العامة
 . 27/3/2012, مقر إذاعة القدس بدمشق

)4( Diab: Zuhir, International Documents on Palestine 1968. The Institute For Palestine 

Studies Beirut. 1971. P. 151. 
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مقابل العمل يف ا١تدف , الرافضُت للعمل الزراعي يف فلسطُت, أماـ ٖتقيقها كامنة يف اليهود أنفسهم
 . (1)التجارية الكربل بأعماؿ التجارة كالصَتفة
, دخلت ا١تسألة بالنسبة لربيطانيا حيز التنفيذ, 1840بعد إقامة قنصلية ا٧تليزية يف القدس عاـ 

كبدأت , كأصبحت إمكانيات ا٢تجرة اليهودية إذل فلسطُت مفتوحة حسب تقدير الساسة الربيطانيُت
 . (2)لشعب ببل أرض, ٖتت شعار أرض ببل شعب, بريطانيا بالقياـ ٔتشركعاهتا يف فلسطُت

إالّ أهنم كانوا يفّضلوف اإلقامة يف ا١تدف الكربل , كانت أبواب الدكلة العثمانية مفتوحة أماـ اليهود
كيعّد ا١تؤرخ الصهيوشل . (3)كبَتكت أكثر من اإلقامة يف فلسطُت, دمشق, القاىرة, مثل استانبوؿ

 بداية التاريخ الرٝتي لبلستيطاف الصهيوشل يف فلسطُت عاـ ,WALTER .LIQUEURكلًت الكور
لكن االستيطاف يف ىذا التاريخ دل يكن ذا تأثَت .  مع ىجرة بعض شباف يهود ركسيا1881

مع العلم أنو , بسب االمتناع اليهودم عن ا١تشاركة يف ا١تشاريع االستيطانية السابقة الذكر, عملي
إف أكؿ عملية استيطاف في فلسطين قد بدأت عاـ : "أثناء ا١تقابلة مع األستاذ عماد عوكل قاؿ

 . (4)"أم قبل انعقاد المؤتمر الصهيوني األكؿ في مدينة باؿ بسبعين عامان , 1827
( 5) بعث اللورد لورانس أكليفانت1879يف عاـ 

LAURENCE OLIFHANT رسالة إذل السلطاف 
, شرقي األردف)للموافقة على االستيطاف الصهيوشل بالقرب من منطقة جلعاد يف فلسطُت , العثماشل

كقد كافق على  (كالقسم الشمارل من سهوؿ مؤاب, ا١تسكونة من قبل قبائل بدكية من عرب اٞتيد
مع , بل من مسلمي بلغاريا كركمانيا, كليس من الضركرم أف يكوف ٚتيع ا١تهاجرين من اليهود, ذلك

                                                           

)1( S. M. Dubnow, History of the Jews in Russia and Poland. Philodephia, 1916. P. p. 351 

– 354.  

(2) Albert. M. Hayamson, Palestine under the Mandate, London, 1950, p. 5. 
(3) Ibid. p. 21. 

  .مصدر سابق, عماد عوكل: مع األستاذ مقابلة (4)
طاف الصهيوشل يف ماىتم باالست, سياسي كعضو بر١تاشل بريطاشل بارز: 1888- 1829لورانس أكليفانت (5)

كحصل على موافقة مدحت باشا ,  لدراسة ىذا االستيطاف1779حيث ذىب إذل سوريا عاـ , أرض جلعاد
, بينما دل ٭تصل على موافقة السلطاف العثماشل, على االستيطاف يف شرقي األردف كحوراف, (كارل سوريا حينها)

: انظر. كأثّر كثَتان على حركة البيلو كأحباء صهيوف يف ركسيا
Encyclopedia Judaic. 197. Vol 12. P.1262. 



42 
 

كسيتم ربط ىذه ا١تستعمرة ٓتط , استخداـ الفبلحُت الذين سيتم إحضارىم من غرب فلسطُت
 عبلقة كطيدة ببعض OLIFHANT كيف ا١تقابل كاف ألكليفانت . (1)حديدم ٔتيناء حيفا بوادم األردف

منذ بدايات االضطهاد القيصرم , PINSKER كبنسكر GORDONا١تثقفُت الركس أمثاؿ غوردكف 
 .(3)كما أنو كاف من مؤسسي حركة البيلو .(2)كعمل على إقناعهم با٢تجرة إذل فلسطُت, لليهود

 سبعة كعشرين 1897-1842اليت أقيمت يف فلسطُت بُت عامي  (ا١تستوطنات)كاف عدد 
كريشوف , (كانت أكؿ مستوطنة أقيمت خارج القدس, 1898كبتاح تكفا , ملبس)مستعمرة 

كرحبوت كمشماره ياركف ,  1884ك جديرا عاـ , 1883كعفركف عاـ, 1882ليتسيوف عاـ 
كحي مئاه شعارييم الذم , 1850إضافة إذل حي ٯتُت موشيو الذم أقيم عاـ , 1890أقيمتا عاـ 
 .(4)1858أقيم عاـ 

كدل يقم الكياف الصهيوشل غَت مستوطنة ,  يف القدس1878٘تركز االستيطاف الصهيوشل منذ عاـ 
: HRZELلتغيَت البيئة اٞتغرافية كالدٯتوغرافية للمدينة تطبيقان ١تقولة ىرتزؿ , كاحدة خارج حدكد القدس

فسوؼ أزيل كل , إذا حصلنا يومان على القدس ككنت مازلت حيان كقادران على القياـ بأم عمل"
كتوزع اليهود يف أربع مدف . (5)"كأحرؽ اآلثار التي مرت بها القدس عبر القركف, شيء مقدس

                                                           

)1)Exploration Fund Of  Palestine. Quitrent Statement. April. 1880. P.p.111-112. 
)2( WLTAR, LIQUEUR. A. Short History Of Zionism. London, 1972.p.p.60-67. 

ك كانت تدعو اليهود الركس للهجرة إذل فلسطُت عن طريق , يف خاركوؼ1882تشكلت عاـ :  حركة البيلو(3)
حيث فتحت األبواب , كما أهنا كانت بداية حركة استيطاف صهيونية كاسعة, اٟتصوؿ على اٞتنسية الربيطانية

,  يف الشرؽ العريب كصداهالنشاط الصهيوشل, خَتية: قاٝتية, انظر. لبعض يهود أكركبا الشرقية للهجرة إذل فلسطُت
 االستيطاف اسًتاتيجية, قهوجي: كانظر أيضان , 97ص, 1973, مركز األْتاث يف منظمة التحرير الفلسطينية

. 59ص, الصهيوشل
 .مصدر سابق, عماد عوكل: مع األستاذ مقابلة(4)
 . ا١تصدر نفسو(5)
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ىناؾ كاليت كانت , (1)كبنوا الكيبوتسات (حوؿ ْتَتة طربيا, ا٠تليل, القدس, صفد)فلسطينية 
حيث أف أغلب القادة , كلعبت دكران ىامان يف تاريخ الصهيونية, مدرسة كخربة يف البناء االشًتاكي

( 2)أمثاؿ دافيد بن غوريوف, كالضباط ٗترجوا منها
DAVID BEN GURION , (3)كليفي أشكوؿ LEVI 

ESHKOL ,بل كانت بتغطية مالية , إال أف ىذه الكيبوتسات دل تكن نتيجة جهد عربم ٤تلي خالص
القائم على تعاكف ا١تبلكُت ,  ىذا إضافةن إذل ا١توشاؼ(4).من الربجوازية اليهودية يف أكركبا الغربية

 . (5)ضمن القرية التعاكنية الصغَتة
حيث ازداد عدد ا١تهاجرين اليهود إذل ,  نقطة انطبلؽ بالنسبة للمشركع الصهيوشل1888كاف عاـ 
 1905- 1903كبعد مذابح . (6) ثبلثُت ألف مهاجر1904كبلغ عددىم حىت عاـ , فلسطُت

                                                           

كيلعب , ال توجد فيو ملكية خاصة, كيشتغل أيضان بالصناعة, يعتمد على العمل الزراعي: الكيبوتس (1)
, قهوجي, انظر. 1967الكيبوتس دكران كبَتان يف كظائف األمن كالدفاع كاالستيطاف يف ا١تناطق احملتلة حىت عاـ 

 .142-141ص, اسًتاتيجية االستيطاف الصهيوشل

ىاجر إذل , انضم إذل حزب بوعارل تسيوف صغَتان , 1886بولندم األصل كلد عاـ: دافيد بن غوريوف (2)
أكؿ من شّكل ا٢تستدركت , 1917ٍب عاد عاـ , 1915نفي إذل الواليات ا١تتحدة عاـ , 1906فلسطُت عاـ 

 رئيسان للجنة التنفيذية يف الوكالة اليهودية يف 1935أصبح عاـ , 1930كعصابات ا٢تاجاناه عاـ , 1920عاـ 
, 1973شغل منصب كزير الدفاع حىت عاـ, 1948كأكؿ رئيس ٟتكومة الكياف الصهيوشل عاـ , فلسطُت

 .141ص, "اإلسرائيلية"األحزاب , قهوجي: انظر. 1973تويف عاـ , كاستقاؿ بسبب الصراعات داخل حزبو

كىو ثالث رئيس للحكومة , 1914ىاجر إذل فلسطُت عاـ , 1895من مواليد أككرانيا عاـ: ليفي أشكوؿ (3)
كما ,  عامان 14عمل على تأسيس شركة مكوركت للمياه يف فلسطُت كبقي يف ىذا ا١تنصب , بعد بن غوريوف

, كاف كزيران للدفاع, ٔتا يف ذلك التسليح (ا٢تاجاناه)أسندت إليو مهمة اإلشراؼ ا١تارل على منظمة الدفاع اليهودم 
بقي على رأس اٟتكومة كحزب , 1963ٍب أصبح رئيسان للوزراء عاـ, 1954كا١تالية عاـ , 1952فالزراعة عاـ

 .143-142ص, ا١ترجع نفسو, قهوجي:  انظر. 1969ا١تبام حىت كفاتو عاـ 

 .8-7ص, رجع سابقـ, دٯتًتييف. م: كانظر أيضان . 44-43ص, صدر سابقـ, حبييب, ٝتارة (4)
 .44, 43ص , ا١تصدر نفسو, حبييب, ٝتارة(5)

مركز دراسات الغد , (اآلف كمنذ نصف قرف)من الداخل " إسرائيل", كآخركف, عماد: جاد, جورج: حبش(6)
 .43ص, صدر سابقـ, حبييب, ٝتارة: كانظر أيضان , 23ص, 2002, 1ط, دمشق, العريب
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 ألفان خبلؿ موجة 35,000حىت بلغت قرابة , يف ركسيا القيصرية ازدادت موجة ا٢تجرة إذل فلسطُت
 .(1)ككاف معظم ا١تهاجرين من يهود بولندا كركسيا, ا٢تجرة الثانية

كاف على ا٢ترتسلية كالغوردينية كالركتشيلدية أف تلتقي مع بعضها من خبلؿ طرقها للهجرة كاحتبلؿ 
العمل "فبذلك يكوف قد اكتمل , من ٍب اكتشاؼ عنصر جديد كىو احتبلؿ العمل, األرض
ككانت العناصر , لقد كانت مرحلة احتبلؿ العمل ىي أىم معركة يف تاريخ الصهيونية. (2)"العربم

لكن , (3)ىي العناصر ا١تاركسية القادمة من أكركبا الشرقية, األىم اليت تستطيع قيادة ىذه ا١تعركة
لذلك كاف على الصهاينة استبدا٢تم , يهود أكركبا الشرقيُت دل يستطيعوا احتبلؿ العمل العربم
كبإمكاهنم التأثَت على السكاف العرب أكثر , بالعماؿ اليمنيُت كوهنم يعرفوف العادات كالتقاليد العربية

,  يهودم ٯتٍت7000 إذل 1914فقد كصل عدد يهود اليمن يف فلسطُت عاـ , من األكركبيُت
بل ظل االعتماد على اليد العاملة العربية , لكن مع ذلك دل يستطيعوا احتبلؿ كل العمل العربم

 .ألهنم السكاف األصليوف كليس من السهل انتزاعهم من أراضيهم, كبدرجة كبَتة, (4)قائمان 
كبالرغم من ظركؼ اٟترب العا١تية األكذل , 1919- 1914أّما موجة ا٢تجرة الثالثة خبلؿ األعواـ 

, فقد تشّكل أثناءىا النواة الصناعية لليهود الصهاينة يف فلسطُت, 1918- 1914خبلؿ األعواـ 
, كما كاف ضربة كبَتة للتجار العرب الفلسطينيُت آنئذ, بعد أف قاموا برفع رسـو صادرات فلسطُت

 . إذ كاف ا٢تدؼ تفريغ البلد من ٤تتواه االقتصادم بعد تدمَت التشكيل االجتماعي لو
كاف معظمهم ,  ألفان 55,000 1917بلغ عدد ا١تهاجرين بعد إصدار كعد بلفور أم بعد عاـ 

حىت أف كزير الداخلية الركسي الذم كاف مسؤكالن عن قوانُت أيار , ك بولندا, من االٖتاد السوفيييت
تفضيلو لفلسطين ألف عمل اليهود في أرض : "عرّب عن, ا١تناىضة لليهود خبلؿ تلك ا٢تجرة

                                                           

)1( LIQUEUR, Ibid. p.p.75-76.   
 .92ص, اسًتاتيجية االستيطاف الصهيوشل, قهوجي (2)
, 16-15ص, ببل تاريخ, ا١تؤسسة العربية للنشر كالتوزيع, تاريخ فلسطُت اٟتديث, عبد الوىاب: الكيارل (3)

, مركز األْتاث, 1948-1882اٟتركة الوطنية الفلسطينية أماـ اليهود كالصهاينة , ناجي: علوش: كانظر أيضان 
 .21-20ص , 1974,  بَتكت, رابطة األدباء يف الكويت

اسًتاتيجية االستيطاف , قهوجي: كانظر أيضان , 58ص, النشاط الصهيوشل يف الشرؽ العريب كصداه, قاٝتية (4)
 .97ص, الصهيوشل



45 
 

حيث و يستطيعوف ذلك في , فلسطين سيمكنهم من المحافظة على ىويتهم القومية
 (1)"أمريكا

كاالٕتاىات السياسية كاالجتماعية السائدة يف ببلدىم , تأثر ىؤالء اليهود باألفكار االشًتاكية
 . (2)1920من ٍب ظهرت بعض ا١تؤسسات ذات الطبيعة االشًتاكية مثل ا٢تستدركت عاـ , آنذاؾ

أك في , أف كل قومية بدكف استثناء سواء في أكركبا" حينها على مبدأ LENINكما أّكد لينُت 
 .(3)"ىذا شرط أساسي للسالـ الديمقراطي, المستعمرات يجب أف تحصل على الحرية

المنعقد في مدينة ساف ريمو ,  كلف المجلس األعلى للحلفاء1920 نيساف عاـ 25كفي "
, لقد جاء اونتداب البريطاني كخطوة عملية كبرل. بريطانيا باونتداب على فلسطين, اإليطالية

لقد أينجزت جميع الترتيبات السياسية من . على طريق تأسيس الدكلة اليهودية في فلسطين
ككاف على بريطانيا تأمُت كل . (4)"كبدأ اولتفات إلى الترتيبات العملية, أجل اغتصاب فلسطين

 . (5)الدعم البلـز للصهاينة إلقامة كطنهم القومي 
كفي ",  قراران يشجب النشاط الصهيوشل يف فلسطُت1920أصدر ا١تؤ٘تر الثاشل للكومنًتف عاـ 

 الحركة الصهيونية ESTER FROMKENالمؤتمر ىاجمت الزعيمة اليهودية استيرفركمكين 
كما أصدر مؤ٘تر الشعوب الشرقية ا١تنعقد يف . (6)"ككصفتها بأنها أكذكبة و مثيل لها في التاريخ

 . (7) قراران يشجب االنتداب الربيطاشل على فلسطُت1920باكو عاـ 
                                                           

)1( LIQUEUR, Ibid. p.p.30 -35.   
 .23ص, مرجع سابق, جاد, كانظر أيضان حبش. 44-43ص, مصدر سابق, حبييب, ٝتارة (2)

أكائل تشرين , 89العدد, تصدر عن القيادة ا١تؤقتة للحزب الشيوعي الفلسطيٍت: صحيفة ا١تقاكمة الشعبية (3)
 . 358ص, 1انظر ا١تلحق رقم.1ص, 1985, الثاشل

 .64-63ص, مرجع سابق, الدجاشل, الشمارل: كانظر أيضان , 12-11ص, مرجع سابق, دٯتًتييف. م (4)

. م: كانظر أيضان , 133-132ص, ا١تشركع الصهيوشل من التاريخ األكركيب إذل إعبلف الدكلة, الشريف (5)
 .18-17ص, مرجع سابق, دٯتًتييف

 .39ص, مرجع سابق: سليم (6)

: انظر, كأ٫تيتو التارٮتية, كحوؿ قرارات ا١تؤ٘تر التفصيلية بشأف فلسطُت, 48- 46ص, مرجع سابق, هبباشل (7)
 .39ص, مرجع سابق, سليم: كانظر أيضان , 55- 49ص, ا١ترجع نفسو
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كا١تفيد ذكره كيف ًّب ٖتديد ا٠تطة الصهيونية االستعمارية الربيطانية يف قرارات ا١تؤ٘تر اٟتادم عشر 
الصهيونية بشكل عاـ كتحت ستار "1920يف ا١تسألة القومية كاالستعمارية عاـ , للكومنًتف

تعطي لبريطانيا حق اوستغالؿ العملي للقول العاملة , تأسيس دكلة يهودية في فلسطين
 .(1)"الفلسطينية حيث و تمثل فيها القول العاملة اليهودية األقلية الهامشية

اليت اشًتكت فيها ٚتيع الدكؿ العظمى ٔتا , البد من االنتباه إذل أبعاد ا١تؤامرة الدكلية على فلسطُت
كدعم فكرة إقامة الدكلة اليهودية يف , الذم تعامل مع الصهيونية العا١تية, فيها االٖتاد السوفيييت

 .كفق النموذج الشيوعي, فلسطُت
  :1947-1922موقف اوتحاد السوفييتي من الحركة الصهيونية بين عامي - 2

 :1947-1922كاقع فلسطين بين عامي - أ

, تصف الصهيونية أكضاع فلسطُت كأىلها قبل االنتداب الربيطاشل بأهنا بلد شبو فارغ  متخلف
جاء يف مذكرات . اإلمربيارل ىو كصف زائف- كىذا الوصف الصهيوشل. سكانو قذرين على قلتهم

شاىدنا : "قائبلن , أثناء زيارتو إذل سوريا كفلسطُت, 1847-1844أحد الرحالة الركس بُت عامي 
إننا سنعثر ىنا على جنة األرض في ىذا , كدىشنا لعظمة جماؿ الطبيعة, شاطئان من البحر

كاف . (2)"!لكننا أسفنا لماذا كقعت ىذه األرض الرائعة في أيدم ىؤوء الجهلة, البلد المبارؾ
% 40أما القسم ا١تأىوؿ كالذم يشكل,  مليوف دك٪تان من األرض غَت مأىوؿ بالسكاف2,5ىناؾ 

 . (3)كما تبقى من فلسطُت ىي ا١تنطقة السهلية اليت ٖتيط بالتبلؿ. فهو صاحل للزراعة, من مساحتها
لقد كانت : "التجارة يف فلسطُت قائبلن , ككصف مؤرخ صهيوشل معاصر يف مطلع القرف التاسع عشر

ككل فركع ,  القطن كالتبغ–التجارة الخارجية متطورة لدرجة أف الفركع الرئيسة للزراعة 
                                                           

 .20ص , مرجع سابق, دٯتًتييف. م (1)

, ببلد الشاـ كلبناف كفلسطُت يف النصف األكؿ من القرف التاسع عشر, سليمانسكايا. أ.ر٬تنكوؼ. ـ(2)
, 1991, موسكو دار ناؤككا, 1993, دار النهار, بَتكت, مسعود: ضاىر: راجعو كقدـ لو, (مذكرات رحالة)

 . 31ص, اسًتاتيجية االستيطاف الصهيوشل, قهوجي: كانظر أيضان . 98ص
, بَتكت, مركز األْتاث, أسعد: رزكؽ, ابراىيم: أبو لغد: إعداد, حركات استبلب األرض, جوف: ركدم (3)

 .29-28ص, اسًتاتيجية االستيطاف الصهيوشل, قهوجي: كانظر أيضان , 133ص, 1972
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, ككانت التجارة مع األقطار المجاكرة كمثل التجارة مع أكركبا, الصناعة كانت معتمدة عليها
 . (1)"تتم عبر مينائي يافا كعكا

بغّض النظر عن إ٫تاؿ السلطات , كال بلدان خرابان , ففلسطُت دل تكن بلدان خاليان من السكاف
حيث اٟتركب مستمرة , إذا ما قيست ٔتقاييس تلك الفًتة, فقد كانت أحوا٢تا جيدة, العثمانية ٢تا

إضافة إذل الرباكُت كالزالزؿ اليت تبلحقت عليها خبلؿ تلك , طيلة القرنُت الثامن عشر كالتاسع عشر
 .(2)الفًتة

كازداد عدد اليهود الصهاينة يف فلسطُت منذ النصف الثاشل من القرف التاسع عشر بسبب دعم 
حيث شرعت بريطانيا منذ , كٛتايتو لليهود القاطنُت على أراضي الدكلة العثمانية, النفوذ الربيطاشل

رغم قلة عددىم ك٘تتعهم ْتقوؽ متساكية مع , (3)ذلك التاريخ بتنفيذ خطتها بتهويد فلسطُت
, كالثقافية, ككثَتان ما كحّدت بينهم ٣تاالت التعاكف يف النواحي االقتصادية, سكاهنا العرب األصليُت

. كىذا يعٍت أف اليهود كالعرب الفلسطينيُت معان دكف أم ٘تييز, فضبلن عما تعرضوا لو من قهر مشًتؾ
الصهيوشل بُت األسر - فكانت منقسمة منذ بداية الصراع العريب( 4)أّما القيادة الوطنية الفلسطينية 

٦تا انعكس سلبان على النضاؿ الوطٍت , اإلقطاعية كالربجوازية مثل آؿ النشاشييب كآؿ اٟتسيٍت
٦تا , أف ٖتدد مسار فكرىا اإليديولوجي, كما أف اٟتركة الشيوعية حديثة النشأة دل تستطع, التحررم

لقد كلدت اٟتركة الشيوعية آنئٍذ يف ظل . شّكل عائقان آخر يف طريق نضاؿ الشعب الفلسطيٍت
بل اٗتذ من ىذه األرض مقران ماديان , ال يريد تفريغ األرض من سكاهنا فقط, مشركع استيطاشل

, بل مّد سيطرتو على كل الببلد العربية, إلقامة كياف بديل يستطيع من خبللو السيطرة على فلسطُت

                                                           

 .31-30ص, اسًتاتيجية االستيطاف الصهيوشل, قهوجي: كانظر أيضان . 135ص, مرجع سابق, ركدم (1)

اسًتاتيجية االستيطاف , قهوجي: كانظر أيضان , 184ص, مصدر سابق, سيميليانسكايا. أ, ر٬تنكوؼ. ـ (2)
 .31ص, الصهيوشل

 .32ص, ا١ترجع نفسو, قهوجي (3)

ككما , القيادة الفلسطينية ا٨تدرت عن عشائر بارزة مالكة لؤلرض كمن أشراؼ ا١تدف ككبار التجار كظلت (4)
الربنامج , منشورات اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت: انظر. قيادة طبقية متوارثة كمعطاة, كاف حا٢تا يف العهد العثماشل

 .  47-45ص , 1983, أعماؿ ا١تؤ٘تر األكؿ, (يا عماؿ العادل اٖتدكا)
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إضافة إذل أف القيادة الفلسطينية , لذلك جاء دفاعها عن فلسطُت مهمة صعبة كمعقدة جدان 
كقامت . (1)لتغطي على فشلها يف عملية النهوض القومي يف فلسطُت, ٖتاملت على اٟتركة الشيوعية

حىت بعد كقوع االنقساـ بُت صفوؼ اٟتزب عاـ , بتأليب الشعب الفلسطيٍت على الشيوعيُت
 .(2)كتشّكل عصبة التحرر الوطٍت, 1943

برئاسة , مسيطرة ٘تامان على كل الدكائر الرٝتية ىناؾ, كانت بريطانيا كْتكم انتداهبا على فلسطُت
كيعود , بلندف (كايت ىوؿ)يستمد أكامره من كزير ا١تستعمرات يف , (3)مندكب ساـ بريطاشل

ككاف يُنفق من ا١تيزانية . بأحكامو إذل ٣تلس تنفيذم يتألف من رؤساء الدكائر الربيطانيُت الكبار
أما يف األحواؿ , على قوات األمن كالبوليس % 20الفلسطينية يف األحواؿ العادية ما يزيد على 

                                                           

أمُت فرع سوريا لبلٖتاد العاـ , (1944, فلسطُت- مواليد ا١تغار)مقابلة مع األستاذ عبد الرٛتن غنيم  (1)
 . يف مقر االٖتاد نفسو. الساعة الواحدة ظهران . 23/4/2012بتاريخ , للكتاب كالصحفيُت الفلسطينيُت

جاءت كحزب شيوعي يعتمد يف . 1943تأسست يف مدينة حيفا أكاخر أيلوؿ عاـ : عصبة التحرر الوطٍت (2)
كعلى ٤تو , 1947كافقت على مشركع التقسيم عاـ . اللينينية كاأل٦تية الربكليتارية- أيديولوجيتو على ا١تاركسية

عصبة التحرر الوطٍت يف , مؤرخ ٣تهوؿ: انظر. كدكلة" إسرائيل"كاعًتفت بوجود , اسم فلسطُت من ا٠تارطة العربية
تشرين , صادرة عن التنظيم الشيوعي الفلسطيٍت يف لبناف, صحيفة ا١تقاكمة الشعبية, 1948- 1943فلسطُت 

عمر : الغوؿ: كانظر أيضان . 361-360-359ص, 2ا١تلحق رقم: انظر, 1ص, 1948, -1980, أكؿ
ص , 1987, بَتكت, (1948- 1943, دكرىا- تطورىا- نشأهتا)عصبة التحرر الوطٍت يف فلسطُت , حلمي

66-68 . 

بدأت بريطانيا بعد انتداهبا على فلسطُت بإنشاء حكومة مدنية فعينت السَت ىربرت صموئيل من زعماء  (3)
كأذاعت بيانان عن ا٠تطة يف إنشاء اٟتكومة الربيطانية يف . 1920 ٘توز 1مندكبان ساميان ٢تذه اٟتكومة يف, الصهاينة

نشرت حكومة فلسطُت الربيطانية دستورىا مبنيان على صك , كبعد فرض االنتداب, فلسطُت يف اليـو نفسو
كزير ا١تستعمرات الربيطاشل يف ,  كما أذاع ا١تسًت كنستوف تشرشل1925يف شهر آب , االنتداب ككعد بلفور

ك٘تسك , كشرح فيو معٌت الوطن القومي, بيانان فسر فيو سياسة حكومتو يف فلسطُت, 1922فلسطُت يف ٘توز 
- 264ص ,  1936القاىرة , جريدة األياـ, انظر الوثائق كا١تعاىدات يف ببلد العرب. بريطانيا بوعد بلفور

275. 
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كال يناؿ ا٠تدمات االجتماعية اليت تشمل الصحة , (1)على األمن% 33ا١تضطربة فإف النسبة تبلغ 
كتذىب حصة اليهود الصهاينة إذل مؤسساهتم ا٠تاصة اليت ُٝتح ٢تم بإدارهتا . كالتعليم سول الثلث

تقـو , ككانت السياسة االقتصادية اليت انتهجتها سلطة االنتداب الربيطاشل يف فلسطُت. (2)مستقلُت
كنتيجة لوقوع األراضي اليت امتلكتها ا١تؤسسات اليهودية الصهيونية قسران , على التعاكف مع الصهاينة

كل ذلك قاد إذل أف يكوف , حيث الزراعة ٕترم فيها على األسس اٟتديثة, يف السهل الساحلي
كما أف اٞتيش الربيطاشل احتل . (3)إنتاجها الزراعي أحسن من إنتاج األراضي العربية كأكثر كفرةن 

ْتيث قاد ذلك إذل تضييق رقعة األراضي الزراعية اليت , أقسامان كبَتة من األراضي الزراعية العربية
حافظت بريطانيا على عدـ . (4)إضافة إذل ٕتزئة األرض كاالفتقار إذل مشاريع الرم, ٯتلكها العرب

كاتبعت األسلوب ذاتو للتمييز . كدل تًتاجع عن ىذه السياسة إالّ يف اٟترب, تقدـ فلسطُت صناعيان 
أك , سواء باألجور, بُت العماؿ العرب كالعماؿ اليهود على صعيد النقابات اليت ينتموف إليها

كل ذلك قاد إذل تعميق ا٠تبلفات .(5)بإصدار القوانُت اٞتائرة ضد العماؿ العرب داخل النقابات

                                                           

كثيقة صادرة عن عصبة التحرر الوطٍت يف ), طريق فلسطُت إذل اٟترية, منشورات اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت (1)
, 19-15ص , (1947قدمتها العصبة إذل منظمة األمم ا١تتحدة كانوف الثاشل عاـ , 1947فلسطُت عاـ 

 . 20-19ص , ا١تصدر نفسو: انظر, كحوؿ ميزانية فلسطُت يف ظل االنتداب

كحوؿ ميزانية العرب كاليهود من ا٠تدمات , 23- 22ص , مصدر سابق, طريق فلسطُت إذل اٟترية(2)
 .25 -23ص , االجتماعية انظر األرقاـ الدقيقة من ا١تصدر نفسو

كحوؿ أنواع األراضي كالزراعات كتفاصيل تقسيمها يف ظل حكومة االنتداب . 26-27ص , ا١تصدر نفسو (3)
 .29-26ص , ا١تصدر نفسو: انظر, يف فلسطُت

 . 31-30ص , ا١تصدر نفسو(4)

كحوؿ موقف االنتداب من االمتيازات األجنبية كرأس ا١تاؿ االحتكارم انظر  . 40-33ص, ا١تصدر نفسو (5)
يا عماؿ , الربنامج, منشورات اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت ػ الثورم: كانظر أيضان . 38-35ص , ا١تصدر نفسو
 . 40-39ص , العادل اٖتدكا



50 
 

كثبلثينّيات (1)لذا دخل الفلسطينيوف يف صراع مع الربيطانيُت خبلؿ عشرينّيات, بُت العرب كاليهود
, كهبدؼ إضعاؼ التأثَت ا١تضطرد للصهاينة, لدرجة أف بعض الربيطانيُت ا١تتفهمُت, القرف ا١تاضي

, (ككضع حد ٢تجرة اليهود يف فلسطُت, إهناء االنتداب الربيطاشل): رفعوا شعارات سياسية مفادىا
اليت جاءت للتحقيق ْتوادث عاـ , 1929كلعل ىذا كاف ذا أ٫تية بالنسبة للجنة شو الربيطانية عاـ

حيث رأت أف اٟتلوؿ تتمثل يف العمل لتحقيق ا١تطالب السياسية كالقومية , (2)1929
 . كانتزاعها من االنتداب, للفلسطينيُت

الصهيونية - ككانت تزداد ثورات العرب الفلسطينيُت كانتفاضاهتم ضد ٦تارسات السياسة الربيطانية
,  مهامان جديدة على القيادة الوطنية الفلسطينية1929فقد فرضت ثورة عاـ , يف فلسطُت

, (3)كتسارعت كتائر التطور النوعي اليت ٕتلت بانعقاد ا١تؤ٘ترات القومية كظهور األحزاب السياسية
الذم استفاد , إضافة إذل الوعي اٞتماىَتم الفلسطيٍت, اليت تستطيع التصدم للمشركع الصهيوشل

كىي ثورة , بثورة جديدة, كترجم ىذا الوعي كالنضج الذم كصل إليو, 1929من أخطاء ثورة عاـ 
, مؤكدةن على ضركرة إهناء االنتداب الربيطاشل, كاليت ٕتلت باندالع االنتفاضات يف يافا, 1933

                                                           

ٍب قامت انتفاضة يافا يف أيار عاـ , 1920 نيساف 10-4بدأت ىذه االنتفاضات ٔتظاىرات القدس بُت  (1)
كحوؿ تقرير ٞتنة توماس ىايكرت عن . 18- 12ص , الشيوعية كا١تسألة القومية, الشريف: انظر. 1921

 .289- 281ص, جريدة األياـ, الوثائق كا١تعاىدات يف ببلد العرب:  انظر1921اضطرابات يافا األكذل أيار 
شهدت مدينة تل أبيب مسَتة , ٔتناسبة عيد الغفراف اليهودم, 14/8/1929يف : 1929ثورة عاـ  (2)

, كيف اليـو ذاتو صادؼ عيد ا١تولد النبوم الشريف, كإتهت ا١تسَتة ٨تو القدس, ضخمة ترفع شعار اٟتائط لنا
, يافا, كانتقلت االشتباكات بُت العرب كاليهود من القدس إذل تل أبيب, ككصلت إذل القدس مسَتة عربية ضخمة

, 1ط, دمشق, دار الشرؽ, (2008-1920)الفلسطينيوف كالقيادة , ٛتد سعيد: ا١توعد: انظر. كا٠تليل, صفد
, جريدة األياـ, الوثائق كا١تعاىدات يف ببلد العرب: انظر. 1929كحوؿ تقرير ٞتنة شو عاـ , 98ص , 2008

أطلس الصراع , مازف: بندؾ, خَتية: قاٝتية: كحوؿ ا١توقف السوفيييت من ىذه الثورة انظر. 292-290ص 
 .362ص, 3ا١تلحق رقم, 19ص, 1980, 1ط, دمشق, دار القدس, 1978الصهيوشل حىت بداية - العريب

كالتحالف الوطٍت بقيادة , كحزب الشباب العريب, حزب االستقبلؿ, حزب الدفاع الوطٍت, كحزب فلسطُت (3)
موقفها من القضية , تطورىا, نشأهتا)حركة القوميُت العرب , عبد رجا: سرحاف: انظر. إقطاعية كبرجوازية

 . 73- 11ص , 2008, 1ط, دمشق, مركز الغد للدراسات, (1969 - 1948الفلسطينية 
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لقد مثلت ىذه الثورة للجماىَت الشعبية . كإلغاء كعد بلفور, ككقف ا٢تجرة اليهودية إذل فلسطُت
الثورة األىم كاألقول يف , (1)1936الفلسطينية العربية بداية استعداد للثورة الفلسطينية الكربل عاـ

 .تاريخ نضاؿ الشعب الفلسطيٍت
فحاكلت اتباع سياسة أكثر استقامة , أدركت بريطانيا ٘تامان مدل اإلجحاؼ الذم ٟتق بالعرب

لفتح , خاصة تسوية القضية الفلسطينية, كذلك با١توافقة على بعض مطالبهم األساسية, ٨توىم
الربيطانية على أساس ا١تصاحل ا١تتبادلة كاحًتاـ السيادة - صفحة جديدة يف تاريخ العبلقات العربية 

يف أكاخر تشرين , 1936إذل فلسطُت للتحقيق ْتوادث ثورة عاـ (2)فأرسلت ٞتنة بيل, القومية
توصلت إذل استنتاج أف نظاـ االنتداب أصبح عامبلن , 1937كبداية عاـ , 1936الثاشل عاـ 

لكن اٟتكومة الربيطانية اعًتفت بعدـ , المتصاص نقمة الفلسطينيُت العارمة, فعليان بيد الربيطانيُت
ككذلك منطقة , عربية كاألخرل يهودية, كاقًتحت تشكيل حكومتُت يف فلسطُت, جدكل ذلك

خطة )كأعطى ىذا اٟتل , لكن ىذه الفكرة رُفضت ٘تامان من جانب العرب. انتداب بريطاشل
كمن قبل الصهاينة الذين كانوا يرفضوف أم فكرة تدعو , اليهود األفضلية كاألراضي ا٠تصبة (التقسيم

أف بناء الدكلة اليهودية , لقد اعتقد بعض السياسيُت الربيطانيُت. لبناء دكلة غَت يهودية يف فلسطُت
 . على جزء من أراضي االنتداب سيكوف ٔتثابة نقطة االرتكاز اليت البد من توسيعها الحقان 

,  مدل القصور األيديولوجي يف قيادة اٟتركة الوطنية السياسية اإلقطاعية1936بينت ثورة عاـ 
, ٘تهيدان الستبعادىا, كىذا يعٍت هتميش ىذه اٟتركة, كفقداهنا للسيطرة على السيادة كالقرار السياسي

لذلك أصدرت السلطات الربيطانية الكتاب , كبركز دكر القول الفلسطينية ا١تناضلة من أبناء الشعب

                                                           

كاالعتماد على , بينت ىذه الثورة أنو ال حل للقضية الفلسطينية إاّل عن طريق اٞتهاد: 1936ثورة عاـ  (1)
: كعندما حاصر اٞتيش الربيطاشل الثوار رد القساـ بصوت الشعب الفلسطيٍت الكادح. طبقة العماؿ كالفبلحُت

كانظر , 189ص , مصدر سابق, حبييب, انظر ٝتارة". إف ىذا جهاد يف سبيل اهلل كالوطن, إننا لن نستسلم"
 . 108ص , مرجع سابق, ا١توعد: أيضان 

-280ص , 1985, 1ط, الدار ا١تتحدة للنشر, االٕتاىات السياسية يف العادل العريب, ٤تمد: اٞتدكرم (2)
ا١تشركع الصهيوشل : الشريف: كانظر أيضان . 32 -29ص , مرجع سابق, فريدماف: كحوؿ ٞتنة بيل انظر. 281

 .140-139ص , من التاريخ األكركيب إذل إعبلف الدكلة
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 حيث كجدت أنو من غَت ا١ترغوب فيو إثارة ا١تشاكل مع العرب الذين (1)1939األبيض عاـ
 . سيقدموف ا١تساعدات كالتسهيبلت للجيش الربيطاشل يف اٟترب العا١تية الثانية

, كأعطت كعدان بأهنا ستعود ٣تددان لدراسة ىذا ا١توضوع, أعلنت بريطانيا رٝتيان كقف ا٢تجرة اليهودية
كمن . بالنظر إذل حل مشكبلهتم بشكل إ٬تايب كضمن نظاـ اٟتكم الذاٌب, ككعدت الفلسطينيُت

, الواضح أف حكومة االنتداب أصبحت يف كضع ال يسمح ٢تا أف تتابع تطور األكضاع يف فلسطُت
, كقد شعر الصهاينة بذلك. 1945-1939بسبب ظركؼ اٟترب العا١تية الثانية خبلؿ األعواـ 

لذلك تابعوا عملهم يف بناء مشركعهم االستيطاشل بعد أف عملوا على نقل مركز نشاطهم من 
ما يعنيني : "قائبلن  BEN GURION كىو ما أّكده بن غوريوف, بريطانيا إذل الواليات ا١تتحدة األمريكية

التي أكدت , أني أشك في أف مركز ثقل قوتنا السياسية يتوزع من بريطانيا العظمى إلى أمريكا
 . (2)"أنها ستكوف القوة العظمى في العالم

بسبب مؤشرات , كبذلك نقل الصهاينة مركز نشاطهم من بريطانيا إذل الواليات ا١تتحدة األمريكية
بينما دل تدرؾ القول الوطنية الفلسطينية , الضعف يف قوة بريطانيا كتزايد قوة الواليات ا١تتحدة

إف توجو الصهاينة ٨تو الواليات ا١تتحدة األمريكية انعكس بشكل مضطرد على ٪تو . (3)ذلك
حيث تضاعفت مساحة , 1947-1943ا١تستوطنات اليهودية يف فلسطُت خبلؿ األعواـ 

( 20131) إذل1930دكزل عاـ  (4800)األراضي ا١تستوذل عليها من قبل العدك الصهيوشل من 
كما ازداد عدد ا١تستوطنُت يف القدس إذل ,  ضعفان 17أم ما يقارب , 1948دك٪تان عاـ 

من % 25أم قرابة  % 24,975كأصبح عدد ا١تستوطنُت يشكل نسبة . ف(182,358)
 . (4)سكاف القدس بشقيها الشرقي كالغريب

                                                           

, قاٝتية: كانظر أيضان , 219-218ص , مرجع سابق,  انظر التونسي1939حوؿ الكتاب األبيض عاـ  (1)
 .243 -241ص, 1980مفكرة القدس 

 .32ص , مرجع سابق, دٯتًتييف (2)
 . 35ص , مرجع سابق, دٯتًتييف: كانظر أيضان , 191-190ص , مصدر سابق, حبييب, ٝتارة (3)
 . مصدر سابق, عماد عوكل: مقابلة مع األستاذ (4)



53 
 

لتكوف صاحبة ا١تصاحل االقتصادية األساس يف , تزايد اىتماـ السياسة األمريكية بالقضية الفلسطينية
إف مؤتمران بتركليان قد تم عقده بين : "ككتبت صحيفة فلسطُت بوست قائلة, "الشرؽ األكسط"

ككانت إحدل . لالتفاؽ على مستقبل المنطقة العربية, الوويات المتحدة األمريكية كبريطانيا
أىم النقاط التي نوقشت فيو مطالبة الوويات المتحدة األمريكية بقاعدة بحرية على ساحل 

كىذه مسألة ذات أىمية كبرل بالنسبة للسياسة األمريكية كالخاصة ". الشرؽ األكسط"منطقة 
 .(1)"كباحتماوت إقامة دكلة يهودية, بمسألة ىجرة اليهود إلى فلسطين

كٓتاصة بعد إنشاء , لتقدصل أم تنازؿ لصاحل اليهود, يستطع الربيطانيوف الضغط على الدكؿ العربية
ألف ذلك معناه أف الدكؿ العربية سًت٘تي يف أحضاف . 1945 آذار 22جامعة الدكؿ العربية يف 

كىنا توجو الصهاينة إذل النفوذين األمريكي كالسوفيييت لدعمهم بعد انتهاء اٟترب . (2)السوفييت
السوفيييت ضعف موقف بريطانيا بعد - ك٦تا ساعد على ٧تاح الضغط األمريكي. العا١تية الثانية

بعد موافقتها على , 1948 أيار 15لذلك رضخت كأهنت انتداهبا على فلسطُت يف , اٟترب
 (3). كإنشاء دكلة الكياف الصهيوشل فيها, تقسيم فلسطُت

 :1947-1922الهجرات من اوتحاد السوفييتي إلى فلسطين بين عامي - ب 
ألهنا ٖتقق , تشّكل ا٢تجرة اليهودية الصهيونية الدعامة الرئيسة يف بناء ا١تشركع الصهيوشل االستيطاشل

دخلت ا٢تجرة , 1918فبعد كقوع فلسطُت ٖتت االنتداب الربيطاشل عاـ . جوىر ا١تشركع كىدفو
-1918حيث قدـ إليها خبلؿ األعواـ , كبزخم أكرب, اليهودية إذل فلسطُت مرحلة جديدة

 يهوديان كاف معظمهم من الذين غادركا فلسطُت خبلؿ اٟترب العا١تية 14,101 ما يعادؿ 1921
-1924ككصل يف موجة ا٢تجرة الرابعة خبلؿ األعواـ . كعادكا إليها مع االنتداب الربيطاشل, األكذل

دل يكن جلَّ ىؤالء من االٖتاد السوفيييت بل من بلداف ),  ألفان 81عدد ا١تهاجرين اليهود , 1931
من اليهود , كشجعت سلطات االنتداب الربيطاشل ا٢تجرة اليهودية إذل فلسطُت. (أفرك آسيوية أيضان 

                                                           

 .38 -37ص , مرجع سابق, دٯتًتييف: كانظر أيضان . 39-36ص , مرجع سابق, فريدماف (1)

 .38 -37ص , ا١ترجع نفسو, دٯتًتييف: كانظر أيضان . 39-36ص , ا١ترجع نفسو, فريدماف (2)

: انظر. 1947الربيطانية بعد اٟترب العا١تية الثانية إذل عاـ - األمريكية- حوؿ العبلقات الصهيونية (3)
 .80- 72ص, مرجع سابق, الدجاشل, مشارل: كانظر أيضان . 45- 36ص , ا١ترجع نفسو, فريدماف
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كيعتمدكف يف معيشتهم بعد كصو٢تم إذل , الذين ٯتلكوف موارد مستقلة ٘تّكنهم من إعالة أنفسهم
 . (1)فلسطُت على بعض أقارهبم ا١تقيمُت فيها

كأدل ذلك إذل تزايد , ٔتا يفوؽ قدرة األرض على االستيعاب, زادت ا٢تجرة اليهودية إذل فلسطُت
كقد ازداد عدد ا١تهاجرين ْتدة خبلؿ عاـ , نسبة البطالة بُت العرب كا١تهاجرين اليهود أيضان 

كأدت ىذه الضغوط الصهيونية على . (2) مهاجران يهوديان 5249حيث أصبح عددىم , 1929
. ٦تا أدل إذل تنشيط حركة ا٢تجرة إذل فلسطُت, اٟتكومة الربيطانية إذل تراجعها عن ىذه السياسة

فبلغ , بدأ عدد ا١تهاجرين باالرتفاع, 1939-1932كأثناء موجة ا٢تجرة ا٠تامسة خبلؿ األعواـ 
, كىو أعلى رقم تصل إليو ا٢تجرة اليهودية حينئذ,  مهاجران يهوديان 61,854 حوارل 1935عاـ 

لكن العدد سرعاف ما تناقص خبلؿ , 1936ككاف ذلك من أسباب اشتعاؿ الثورة الفلسطينية عاـ 
كيعزل ىذا اال٩تفاض إذل عدـ ,  مهاجران يهوديان 16,405ليصبح , 1938-1937عامي 

مع تصاعد النضاؿ الوطٍت , الذم خلقتو ظركؼ الثورة الفلسطينية, االستقرار األمٍت كالسياسي
 إهناء 1939لذلك كاف من أسباب إصدار بريطانيا الكتاب األبيض الثالث يف أيار . (3)الفلسطيٍت

ألف ذلك ٮتالف ا١تادة , يف ٤تاكلة السًتضاء العرب عرب ٖتديد ا٢تجرة اليهودية, الثورة الفلسطينية
كااللتزامات ا١تًتتبة عليها ٔتوجب صك االنتداب إزاء , الثانية كالعشرين من ميثاؽ عصبة األمم

كضغطت من جديد على بريطانيا , لكن ا١تنظمات الصهيونية عارضت ىذا الكتاب. العرب
كعملت على تنظيم ا٢تجرة السرية إذل فلسطُت لتجاكز ما ُحدد يف الكتاب ليصل عدد . إلفشالو

                                                           

كانظر . 58ص, 1984, القاىرة, ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب, ا٢تجرة اليهودية إذل فلسطُت, كليم:  فهمي(1)
 .24ص, مرجع سابق, كآخركف, عماد, حبش: أيضان 

, بَتكت, ا١تؤسسة العربية للدراسات كالنشر, نشاط الوكالة اليهودية يف فلسطُت, ٤تمد عبد الرؤكؼ:  سليم(2)
 .165-164ص, اسًتاتيجية االستيطاف الصهيوشل, قهوجي: كانظر أيضان . 148-114ص, 1982

مؤسسة دراسات , يف خضم النضاؿ الفلسطيٍت, 1949-1916 مذكرات ا١تناضل هبجت أبو غربة (3)
 .238ص, مرجع سابق, سليم: كانظر أيضان . 51ص, 1993, بَتكت, فلسطينية
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ككاف العدد يرتفع مع ,  مهاجران يهوديان 8507, 1943ا١تهاجرين اليهود إذل فلسطُت خبلؿ عاـ 
 . (1)ٖتسن كضع اٟتلفاء يف اٟترب

ليفتح , 1939ككاف للدكر األمريكي تأثَت يف الضغط على بريطانيا للًتاجع عن الكتاب األبيض 
كخبلؿ ىذه الفًتة كاف كل مواطن سوفيييت ينتمي . باب ا٢تجرة اليهودية إذل فلسطُت دكف حدكد

كأف مستقبل العماؿ اليهود يف كل , يرل أف السكاف يف بلدىم برجوازيوف, إذل اٟتركة الصهيونية
كىم ال ينظركف , فاليهود السوفييت يعملوف على بناء كطنهم االشًتاكي, الببلد مرتبط باالشًتاكية

كيقود اإلنسانية ٨تو , بل ينظركف ٨تو االٖتاد السوفيييت الذم يسَت برأيهم ٨تو األماـ, ٨تو فلسطُت
يف (News Serice) أكردت ٣تلة , كعندما أدركت اٟتكومة السوفييتية ىذا الفهم. مستقبل أفضل

إذا كانت ركسيا السوفييتية تريد أف تهتم : "قائلةن , موسكو شرحان مطوالن حوؿ ىذا ا١توضوع
فمن الواضح أف اليهود الوافدين إلى فلسطين يؤكدكف لنا أف , "الشرؽ األكسط"بمستقبل 

كفي ذلك , الحركة الوطنية في فلسطين يقودىا جماعة من اإلقطاعيين الظالمين من الملوؾ
أما بريطانيا فكانت تتحكم بالحركة الوطنية  , خطر على اليهود السوفييت المهاجرين إلى ىناؾ

بعكس , كالفلسطينيوف لن يقبلوا بفتح باب الهجرة أماـ اليهود السوفييت إلى فلسطين
 .(2)"الذين كانوا أداة غير مباشرة لتهيئة المنطقة لتقبل ثقافة اشتراكية, المستوطنين اليهود

فاليهود , كانت ٗتتلف عن رؤية اٟتكومة السوفييتية, إف رؤية اليهود السوفييت للهجرة إذل فلسطُت
ككانت اٟتكومة السوفييتية متفقة مع رؤيتهم , السوفييت كانوا يأملوف بالبقاء يف االٖتاد السوفيييت

كالدليل على ذلك أهنا شجعت األحزاب , لكن ضمنيان كانت تفعل شيئان ٥تتلفان ٘تامان , ظاىريان 
اليت كاف ٢تا الدكر األكرب يف دعم ا٢تجرة اليهودية , كالتنظيمات االشًتاكية يف االٖتاد السوفيييت

 .كتوطُت اليهود ىناؾ من خبلؿ اٟتركات االستيطانية كالعمالية ا١ترتبطة  هبا, الصهيونية إذل فلسطُت

                                                           

 ا١تشركع الصهيوشل من التاريخ األكركيب ,الشريف: كانظر أيضان , 25ص, مرجع سابق, كآخركف, عماد,  حبش(1)
: انظر. 1945- 1933كحوؿ ا٢تجرة الصهيونية إذل فلسطُت خبلؿ األعواـ . 193ص, إذل إعبلف الدكلة

 .363ص, 4ا١تلحق رقم : انظر, 19ص, الصهيوشل- أطلس الصراع العريب, قاٝتية
)2( Dominique, vidal ,L'URSS Sioniste. Moscou et la Palestine, 1945 -1955, Publiée Par ,I' 

institué des études Palestiniennes, N,28 E te, 1988,C. 92-98 
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 DANIL Solodالسفَت السوفيييت دانييل سولودقّدـ 
مشورتو للحكومة السوفييتية , يف سوريا كلبناف(1)

و "اليت , بأف تشارؾ موسكو بفعالية يف إ٬تاد حل ١تشكلة فلسطُت, 1946يف كانوف الثاشل عاـ 
بل تقع على عقدة , تقع فقط في عقدة الطرؽ الواصلة بين أجزاء اإلمبراطورية البريطانية

 . (2)"الطرؽ البحرية الواصلة بين الموانئ المختلفة لبلدنا ركسيا
دل ٯتض زمن طويل بعد انتهاء اٟترب العا١تية الثانية حىت تبُّت للقادة السوفييت أف ا٢تجرة اليهودية 

كاف العدد . ستمنحهم فرصة جيدة لتعقيد ا١توقف الربيطاشل ىناؾ, من أكركبا الشرقية إذل فلسطُت
كبدأ ا١تهاجركف اليهود . يتدفق من بلداف تقع يف ٤تيط النفوذ السوفيييت, األكرب للمهاجرين اليهود

. يتدفقوف إذل ا١تستوطنات يف فلسطُت خبلؿ األشهر األكذل اليت أعقبت انتهاء اٟترب العا١تية الثانية
أرنست   ERNEST BEVINكبُت قرار , كربطت إدارة التحالف بُت ىذا التحرؾ للمهاجرين اليهود

أمريكية - بتشكيل لجنة أنكلو"كالقاضي , 1945 تشرين الثاشل 13الذم ًب إعبلنو يف  (3)بيفُت
كاليت من بينها ْتث كضع ا١تهاجرين , (4)"لبحث المشاكل المتعلقة بيهود أكركبا كفلسطين

كخبلؿ ٤تاكالهتم إيقاؼ تدفق . كتقييم عدد الراغبُت منهم فعليان يف ا٢تجرة إذل فلسطُت, اليهود
الذين تبُت أهنم , اكتشف الربيطانيوف أهنم يف مواجهة مع السوفييت, البلجئُت اليهود إذل فلسطُت

                                                           

أكراؽ اعتماده إذل الرئيس شكرم قّدـ , أكؿ سفَت سوفيييت يف دمشقك ىو  ,1908كلد عاـ: دانييل سولود( 1)
كاشتهر . ساىم يف صياغة ا١توقف السوفيييت ا١تؤيد الستقبلؿ سوريا التاـك  ,١٩٤٤ تشرين األكؿ ٢٦ يف القوتلي

، حُت تدخل إلخراج رئيس اٟتكومة سعد اهلل ١٩٤٥ أيار ٢٩ٔتوقفو يـو العدكاف الفرنسي على دمشق يف 
 دانييل سولود: انظر الرابط. 1988تويف عاـ ,  اٞتابرم احملاصر يف فندؽ الشرؽ من قبل القوات الفرنسية

http://www.syplanet.com/page/1792 

)2(  Solod to I.V. Samylovshii:  3 January 1946, Documents of Israeli – Soviet Relations 

1941 - 1953, Part.1. London,2000,doc.56.  

ٍب ُعُّت كزيران للعمل يف كزارة , بدأ حياتو زعيمان لنقابات العماؿ الربيطانية, 1881كلد يف آذار : أرنست بيفن (3)
, كاف معارضان للسياسة الركسية. 1951-1945ٍب كزيران للخارجية بُت عامي , 1945- 1940تشرشل عاـ 

 أرنست بيفن : انظر الرابط. 1951تويف عاـ , 1948كالتـز سياسة منحازة لليهود يف حرب عاـ 
www.vetogate.com/152150. 

)4( Kochavi, Arieh, J, Post-Holocaust Politics : Britain, The United States, and Jewish 

Refugees, 1945 - 1948, chapel Hill, 2001, P.P.43-51. 
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, بمبدئو الذم تبنو"ككاف على  االٖتاد السوفيييت أف يعلن عن ٘تسكو . (1)يلعبوف لعبة مزدكجة
كلو اقتضى ذلك استخداـ , بإعادة جميع مواطني البلداف الواقعة تحت نفوذه إلى بلدانهم

 . (2)"كلم يكن مقبوون بأف يظهر داعمان لخالؼ ذلك في العلن, القوة
, بقي الربيطانيوف مشككُت يف ادعاء السوفييت بأهنم ليسوا على دراية بتدفق ا١تهاجرين اليهود

يقضي بأنو دل , 1945كتوّصل اجمللس الربيطاشل إلدارة النمسا إذل قرار يف منتصف تشرين األكؿ 
كتبُت . (3)يعد ٦تكنان السماح آلالؼ اليهود بالدخوؿ إذل النمسا من غَت موافقة السوفييت
كرد األمريكيوف , للربيطانيُت أف السوفييت كانوا يعملوف كفق علمهم ٔتعارضة األمريكيُت لبلقًتاح

حىت بُت , بأف مشكلة تدفق ا١تهاجرين اليهود إذل ا١تستوطنات يف فلسطُت كانت تزداد تفشيان 
كدل تكن تلك ىي ا١ترة األخَتة اليت استغل فيها السوفييت ا٠تبلؼ الذم بات . (4)األمريكيُت اليهود

كأرادت بريطانيا أخذ . (5)كاضحان بُت القول الغربية يف أساليب تعاملها مع مشكلة ا١تهاجرين اليهود
بأف ال ٯُتنح ا١تهاجركف اليهود ٝتات دخوؿ , إجراءات رادعة لوقف ا١تغادرة غَت القانونية

كعلى الرغم من ذلك فقد ُقّدر عدد اليهود الذين غادركا بولونيا منذ ٖتريرىا ْتدكد , (6)حكومية
كاستنتجت اٟتكومة الربيطانية أف اٟتكومة البولونية غَت راغبة يف منع اليهود من .  تقريبان 20,000

 . (7)ا١تغادرة غَت الشرعية للببلد

                                                           

)1( Allied Control Authority, Directorate of Prisoners of war and DPS, note by the 

Secretaries on Treatment of Jewish Refugees, 7 December 1945,PROFO371/57685. 
)2 ( Elliot, Mark. R. Pawns of yalta: Soviet Refugees and America's Role in Their Rep 

atriation, Urbana,1982,P.P.14-102.  
)3( Acarbit, Vienna to Troopers (war office), 18 October, 1945,PRO FO45/655.  

)4( Gohen. j. Michael: Truman and Israel Barkley, 1990, Chapter 71, Leonard Din resting, 

American and the Survivors of the Holocaust, Newyork, 1982, chapter 2.  

)5(John Coutouvidis and Janie Reynolds,Poland1939-1947. Leicester,1986, chapters8-10. 

)6( Fo to Warsaw, 2 February 1946, PRO FO 371/57687. See also minute by George 

Rendel, 30 January 1946, PRO FO371/57686. 
)7( victor Gavendish-Bentinck to FO, 7 February 1946, PRO FO 945/655. 
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كاف طريق مركر ا١تهاجرين اليهود عرب بولونيا إذل مناطق االحتبلؿ األمريكي كالربيطاشل يف أ١تانيا ٯتر 
استنتجت اٟتكومة الربيطانية بأف , كْتكم ىيمنة الشيوعيُت على اٟتكومة. عرب تشيكوسلوفاكيا

كقررت لندف ٥تاطبة . (1)ا٢تجرة عرب تشيكوسلوفاكيا كانت تتم بعلم كٔتوافقة من حكومة الببلد
كعلى , كطلبت منها اٗتاذ إجراء فورم ٟتـز إدارهتا على اٟتدكد البولونية, اٟتكومة التشيكية مباشرةن 

الذين دل يكن , كأف تلتـز بالقوانُت الدكلية اليت ٘تنع دخوؿ أك مركر ا١تهاجرين, ا١تعابر اٟتدكدية
كاستمر تدفق اليهود من بولونيا ليعربكا , كقد فشلت اٞتهود الربيطانية. (2)ْتوزهتم الثبوتيات البلزمة

ككاف السوفييت بالطبع . (3)تشيكوسلوفاكيا يف طريقهم إذل ا١تناطق احملتلة بيد األمريكيُت يف النمسا
فقد , ككما فشل الربيطانيوف بالتأثَت على السلطات البولونية كالتشيكية .(4)على علم هبذه التحركات

, ١تنع اليهود العابرين خبلؿ أراضيها من السفر, فشلوا أيضان يف التأثَت على السلطات ا٢تنغارية
لكنها دل تفعل , ككانت اٟتكومة ا٢تنغارية على علم بالتحركات ا١تتزايدة غَت الشرعية عرب أراضيها

كانا , كالصليب األٛتر ا٢تنغارم, فإف السلطات ا٢تنغارية, بل على العكس, (5)شيئان حياؿ ذلك
كما أف اٞتنود السوفييت ٭ترسوف اٟتدكد . (6)الوثائق البلزمةبيزكداف الصهاينة ا١تنظمُت ٟتركة العبور 

ككاف حرّاس اٟتدكد ا٢تنغارية يتعاكنوف بشكل , بُت ىنغاريا كمنطقة االحتبلؿ السوفيييت يف النمسا
 . (7)كامل مع الركس كمع الصهاينة

                                                           

)1( Engel, Between Liberation and Flight and Rescue:  Birchen, Newyork, 1970. P.125.  

)2( Schuckburgh to FO, 7 August 1946 ,PRO FO371/152627, see also minute by. J. G.S 

bait, FO Eastern Department, 27 August 1946, PRO FO 37/52629.  
)3( Schuck burgh to Fieliinger, 2 September 1946, PRO FO 371/52629.  

)4( Schuck burgh to FO, 17 September 1946, PRO FO 371/52632. 
)5( Note by Edgecombe on ACC metting ,21 May 1946. PRO WO178/78 .see also report 

of the intelligence organization Allied Commission for Austria on The Unauthorized 
Movement and Clandestine Activity of Jewish DPS in Austria " 8 April 1946, PRO FO 
371/57690 : Acerbate Vienna to WO, 8 April 1946, PRO, FO 943/485 and WO to 
Acerbate Vienna, 11 May 1946, PRO FO 945/590. 

)6( Helm to FO, 16 August 1946, PRO FO 371/52629, memorandum presented to the 

Hungarian Foreign Minister, 15 August 1946, PRO FO 371/52630.  
)7(Helm to the FO, 8 August 1946,PRO (AB 104/275,British military mission in Hungary to 

British Commission Austria, 15 August 1946, PRO FO 371/52629 E8292. 
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حّذرت 1945 أيلوؿ 15ففي , تبُّت أف السوفييت دل يكونوا مكًتثُت ٘تامان بالضغط الربيطاشل
بأف ال يشاركوا , موسكو سفراءىا يف بولونيا كركمانيا كتشيكوسلوفاكيا ككزراءىا يف بلغاريا كىنغاريا

كتزامنت ىذه التعليمات مع ا١تناقشات اٞتارية يف . (1)يف أم أمر لو عبلقة بسفر اليهود إذل فلسطُت
كا١ترّكزة على , 1946 تشرين األكؿ 15 ٘توز إذل 29ا١تنعقد يف باريس بُت , مؤ٘تر السبلـ

كاستعّد السوفييت . كبلغاريا, ركمانيا, ٔتا فيها ىنغاريا, اتفاقيات السبلـ مع الدكؿ ا١تعادية سابقان 
منها أف ىذه االتفاقيات ستؤدم النتشار ٣تلس إدارة , ٞتٍت ٙتار معاىدات السبلـ ألسباب عديدة

لذلك , كسيؤدم ذلك لتوحيد سيطرهتم على جنوب شرقي أكركبا, التحالف يف تلك البلداف الثبلثة
استغل الربيطانيوف فرصة مؤ٘تر السبلـ . سيكوف السوفييت راغبُت بتقليص مناطق النزاع مع لندف

. ٟتث السلطات السوفييتية كالركمانية على منع اإلْتار غَت الشرعي لليهود الركمانيُت إذل فلسطُت
ليس فقط لعلمهم بأف , كٗتّوؼ الربيطانيوف من بقاء ركمانيا القاعدة األساسية للهجرة غَت الشرعية

بغرض , 1945 يهودم ًب تسجيلهم يف الوكالة اليهودية يف بداية عاـ 100,000أكثر من 
. بل ألف معظم عمليات اإلْتار خبلؿ فًتة اٟترب ٘تت عرب ا١توانئ الركمانية, ا٢تجرة إذل فلسطُت

 ىم أكرب نواة متبقية لليهود 430,000كالبالغ عددىم , إضافةن إذل أف اليهود القادمُت من ركمانيا
  (2 ).عدا اليهود السوفييت, يف الدكؿ اليت كانت ٖتت اٟتكم النازم

كبالرغم من علم السوفييت با٠تبلؼ بُت الربيطانيُت كاألمريكيُت حوؿ كيفية معاٞتة مسألة ا٢تجرة 
استنتجوا أف كلتا القوتُت الغربيتُت مصممتاف على منع موسكو من ا١تشاركة , اليهودية إذل فلسطُت

 نقطة انعطاؼ يف التحركات 1947لذلك كاف شهر شباط عاـ , يف حل ا١تسألة الفلسطينية
كنزع اتفاقيات السبلـ من بريطانيا أحد أكثر أجهزة الدبلوماسية تأثَتان يف , السوفييتية إذل حد ما

 كاألىم من ذلك إعبلف األمُت العاـ للخارجية الربيطانية بيفُت. معركتها مع االٖتاد السوفيييت

BEVIN ,قرار بريطانيا يف إحالة ا١تسألة الفلسطينية إذل األمم ا١تتحدة, يف الشهر ذاتو . 

                                                           

)1 ( A .A .Smirnov, M.A. Maskimov, L.F.Teplov to V.G. Dekanozov (Moscow). 17 

September 1946, Documents of Israeli-Soviet Relations, doc.68.  
)2( Wheeler, John: Benner and An thou Nicholls, The Semblance of peace : The political 

settlement after the second world, London, 1972, chapter 18.  
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كيف جلسة خاصة يف , كاف االٖتاد السوفيييت سريعان  يف استغبلؿ التطورات الدبلوماسية اٞتديدة
كىي , ًب عقدىا لتأسيس ٞتنة تتوذل شؤكف فلسطُت,  للجمعية العامة1947 أيار 14

ك٦تثل , أعرب نائب كزير ا٠تارجية, (UNSCOPٞتنة األمم ا١تتحدة ا٠تاصة بفلسطُت )اليونسكوب 
عن دعم السوفييت لتقسيم فلسطُت , CROMYKO (1)االٖتاد السوفيييت يف األمم ا١تتحدة غركميكو

. (2)يف حاؿ ثبت عدـ جدكل إقامة دكلة ثنائية, إحدا٫تا يهودية كالثانية عربية: إذل دكلتُت مستقلتُت
كما شرح ا١تفوض السوفيييت يف كزارة , ٖتركان تكتيكيان , يهودية- كاف دعم تأسيس دكلة عربية 

 VYACHESLAV MOLOTOV ا٠تارجية فياتشيسبلؼ مولوتوؼ
لنائب كزير ا٠تارجية أندريو , (3)

لم نكن نريد اتخاذ المبادرة في موضوع إقامة دكلة : " قائبلن ANDRI VYSHINSKY (4)فيشينسكي 
 . (5)"كلكن حقيقة األمر أف إقامة دكلة يهودية يوضح بشكل أفضل موقفنا, يهودية

                                                           

كاختاره ستالُت عاـ , شغل منصب كزير ا٠تارجية السوفييتية مدة طويلة: 1989- 1909أندريو غركميكو  (1)
كمستشاران , (كزارة ا٠تارجية السوفييتية) مديران إلدارة دكؿ أمريكا لدل مفوضية الشعب للشؤكف ا٠تارجية 1939

 -1909أندريو غركميكو , ٤تمد كليد: اٞتبلد: انظر.لسفارة االٖتاد السوفيييت يف الواليات ا١تتحدة األمريكية
 .824- 823ص , 13اجمللد , ا١توسوعة العربية الشاملة, 1989

)2( Cromyko's speech to the first special Session of the UN General Assembly, 14 May 

1947, Documents of Israeli-Soviet Relations, doc. 83. For an analysis of the speech, see 
Ben jamin pinkus .Soviet Policy towards the Jews of the USSR and the yishuv, 1945-1948, 
in Ben jamin pinkus. 

امتد نشاطو منذ بداية , كىو سياسي كدبلوماسي سوفيييت, 1890كلد يف آذار :  فياتشيسبلؼ مولوتوؼ(3)
اشتهر , 1941-1937كاف رئيسان للحكومة السوفييتية خبلؿ األعواـ , 1957الثورة البلشفية حىت عاـ 

, حيث ساىم يف ٖتسن األكضاع الداخلية لبلٖتاد السوفيييت, تعديلو للدستور السوفيييت باسم تعديل مولوتوؼ
 .www. Babylon.com/definitionD9%81 فياتشيسبلؼ مولوتوؼ: انظر الرابط. 1986تويف عاـ 

 كزيران للخارجية السوفييتية بُت عامي  صار,دبلوماسي ركسي : 1954-1883أندريو فيشينسكي ( 4)
: انظر الرابط. 1954- 1953ٍب مندكبان لؤلمم ا١تتحدة لدل ركسيا السوفييتية بُت عامي , 1953- 1949

 .http://ency.kacemb.com أندريو فيشينسكي
)5 ( Molotov to VYSHINSKY, 30 September 1947, Documents of Israeli –Soviet Relations 

docs. 95 and 94. 
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,  بدعم مسودة القرار الكولوميبVYSHINSKY  تعليماتو إذل فيشينسكيMOLOTOV أرسل مولوتوؼ 
الذم يقًتح تأسيس ٞتنة خاصة لدراسة ا١تبلحظات كالتوصيات اليت تضّمنها تقرير ٞتنة 

, من المالئم سياسيان دعم ىذا اوقتراح: "ذلك قائبلن MOLOTOV  كشرح مولوتوؼ, اليونسكوب
 150,000مع ما يسمح بو من ىجرة , ألنو يرسم حالن لقضية اليهود األكركبيين المعدمين

تابع السوفييت الضغط على , كبالتوازم مع اٟتملة الدبلوماسية. (1)"يهودم إلى فلسطين
حيث أف , من خبلؿ السماح بإْتار السفن غَت الشرعي من موانئ ببلد البلقاف, الربيطانيُت

 .(2)السوفييت اآلف دل يعودكا ٮتفوف دعمهم ٢تذا التحرؾ
من دكؿ اجملموعة ,  يهودم بران كْتران 280,000أصبح عدد ا١تهاجرين اليهود إذل فلسطُت يقارب 

ككانت القطارات السوفييتية تنقل ا١تهاجرين , ككاف كل ذلك ٭تدث ٔتوافقة  السوفييت, السوفييتية
كما كانت ا١تخابرات السوفييتية تؤمن اآلالؼ من تصاريح , اليهود إذل شواطئ البحر ا١تتوسط

كاف ا٢تدؼ . (3)حيث كانت تصاريح ا٠تركج للمسافرين العاديُت عملية مستحيلة, ا٠تركج ٢تؤالء
كإحضار عدد كبَت من العمبلء , من كل ذلك إثارة الفوضى كعدـ االستقرار يف كل الببلد العربية

بل كانوا , كدل يكن السوفييت يعملوف فقط على تسهيل ىجرة اليهود إذل فلسطُت. (4)الشيوعيُت
ككاف للشيوعيُت األفضلية يف , يعملوف على تدريب الشباب اليهود على العمليات العسكرية ىناؾ

كاٟتصوؿ على موطئ قدـ للسوفييت , كل ذلك إلضعاؼ مكانة بريطانيا يف فلسطُت, ذلك

                                                           

)1 ( Molotov to VYSHINSKY, 30 September 1947, Documents of Israeli –Soviet Relations 

docs. 94 and 95. 

)2 ( Memorandum by. A. Tim feev, First secretary, Department of UN Affairs, Soviet 

foreign Ministry, Documents of Israel – Soviet Relations. doc.99.  

)3( Inver chapel to Marshal, 18 October 1947, PRO FO 115/4334, Inver chapel to FO, 

1.Israel and the soviet Bloc,1947, PRO FO371/61854.  

)4( FO to Washington, 37 December 1947, PRO  ADM 1/20793. 
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كمع الواليات , إضافة إذل خلق شرخ يف عبلقات بريطانيا مع  الببلد العربية من جهة. (1)ىناؾ
 .(2)ا١تتحدة األمريكية من جهة ثانية

كاف الكثَت من يهود االٖتاد السوفيييت الذين ىاجركا إذل فلسطُت يوجهوف رسائل للمؤسسات 
كيتمنوف العودة إذل , ملؤىا األمل كالندـ بسبب ىجرهتم إذل فلسطُت, اٟتكومية يف االٖتاد السوفيييت

و تكن , أيها اليهودم: "تقوؿ, كىذه بنديكتا تسكاه فزاردزه مثاؿ على ذلك. االٖتاد السوفيييت
 . (3)"إسرائيل"كاصًغ إلى صوت موسكو كليس إلى صوت , ابق في بيتك, حيوانان 

 بكل 1948بعد إعبلف دكلتهم الوليدة عاـ , عمل الصهاينة على كسب كالء االٖتاد السوفيييت
كاف لدل . ٔتا فيها االستجابة ١تطالب السوفييت يف مسألة ا١تمتلكات الركسية, الوسائل ا١تمكنة

كبفشل , من مصادر سوفييتية, بعض السياسيُت الصهاينة معرفة مسبقة ٔتشكلة ا١تمتلكات الركسية
تبع ذلك مباشرة بعد إقامة . (4)الربيطانية حوؿ قضية ا١تمتلكات الركسية-  ا١تفاكضات السوفييتية

قياـ كزارة ا٠تارجية الصهيونية ّتمع معلومات حوؿ , 1948دكلة الكياف الصهيوشل يف صيف عاـ 
كٖتويلها إذل قناصل دكؿ , يف اٞتزء ا٠تاضع لئلدارة الصهيونية يف القدس, ا١تمتلكات الركسية

كاٗتذ مسؤكلوف . الذين كانوا ٯتثّلوف ا١تصاحل السوفييتية آنذاؾ, كبولونيا, كتشيكوسلوفاكيا, يوغسبلفيا
, كمعظمهم من كبار السن, من الوكالة اليهودية مبادرات لدعم السكاف الركس ا١تقيمُت يف القدس

كدل ٮتف الكياف الصهيوشل قدـك ٦تثل عن , 1948كذلك خبلؿ حرب عاـ , كأكثرىم من الرىباف
. كعملو كرئيس جديد للبعثة الكنسية الركسية, 1948بطريركية موسكو إذل فلسطُت يف هناية عاـ 

 .(ىذا رغم ماركسية اإليديولوجية السوفييتية كعلمانيتها)

                                                           

)1( British embassy ,Prague to Baxter, 1 October 1946, PRO FO 371/52560, minute by 

Beth, 21 August 1946, PRO FO 371/52629 ; FO to Washington, 25 September 1946, PRO 
CAB 127/280.  

)2( Truman and the Founding of Israel, West Port, CN,1997,Chapter 10.  

, 1972, موسكو, ككالة نوفوسىت, ٤تمد: طي: ترٚتة, اليهود السوفييت يدلوف باعًتافهم, ىنريش: ىوفماف (3)
 .37-11ص , ا١ترجع نفسو: انظر, كلبلستزادة حوؿ ىذه االعًتافات. 11-9ص 

)4( Memorandum:  PRO,Fo 371/52591. 
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مع , فقد حافظ القادة الصهاينة على النظاـ القانوشل الربيطاشل السابق, أما على الصعيد القانوشل
فالربيطانيوف تعاملوا مع البعثة الكنسية الركسية كٚتعية , تغيَته فقط يف اٟتاالت الطارئة كالضركرية

بينما عدَّ الصهاينة نشاطات , على أهنا كصاية خَتية, فلسطُت األرثوذكسية كفقان للقانوف الربيطاشل
تعاملت السلطات , كضمن ىذا القانوف, كأصو٢تا ْتكم ملكية الغائب, ىاتُت ا١تؤسستُت متوقفة

 .(1)1952-1949الصهيونية مع ا١تؤسسات الركسية السابقة بُت عامي 
بل أتوا ٔتصطلحات جديدة , دل يكتف الصهاينة باتباع كافة األساليب لكسب التأييد السوفيييت

أدخلتها , لتكوف عامل جذب أيديولوجي, أم ا١تساكاة الطبقية بُت اليهود, كالطبلئعية كالريادة
لقد كاف . كمنع تسرهبم منها, الصهيونية بواسطة الصهيونية العمالية إلقامة ا١تهاجرين يف ا١تستوطنات

, على ىذه الصهيونية العمالية استبعاد كل ما لو عبلقة بالكفاح ضد اإلمربيالية كالصراع الطبقي
كي تستطيع أف ٖتقق انسجاـ منطقها الداخلي لطرد , كتأييد الشعوب ا١تضطهدة ضد مضطهديها

كليست , فصارت االشًتاكية موّجهة ضدىم باألصل, العرب الفلسطينيُت من أراضيهم
يف حُت كاف الكومنًتف ٭تث أعضاء اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت على دعم التعاكف . (2)لصاٟتهم

 .كدعم نضا٢تم ضد اإلمربيالية, كإهناء الصراع الطبقي, بُت العماؿ العرب كالعماؿ اليهود
لكنها سببت , حققت ىجرة اليهود السوفييت للحكومة السوفييتية ٧تاحان على الصعيد ا٠تارجي

 لبلٖتاد GOLDAMERI (3) أثناء زيارة غولدامائَت: فعلى سبيل ا١تثاؿ, ا١تشاكل على الصعيد الداخلي
معلنُت أف يف قياـ , قاـ اليهود السوفييت ٔتسَتات ضخمة للًتحيب هبا, 1948السوفيييت عاـ 

كبالطبع ال ٯتكن لدكلة ذات سيادة أف ترل مواطنيها يعلنوف , دكلة الكياف الصهيوشل حبلن ١تشكبلهتم
                                                           

)1(A. Horney General of the Israeli ministry of Foreign affairs, 2 February 1951. DISR, 

doc.347. 
 .127ص , اسًتاتيجية االستيطاف الصهيوشل, قهوجي (2)
 أصبحت رئيسة لئلدارة 1946كيف عاـ , انضمت إذل حزب ا١تبام, 1908من مواليد ركسيا : غولدا مائَت(3)

ُعّينت سفَتة يف االٖتاد السوفيييت بعد إعبلف قياـ دكلة الكياف الصهيوشل عاـ , السياسية التابعة للوكالة اليهودية
- 1956ككانت كزيرة للخارجية خبلؿ األعواـ , 1956ٍب عاـ , 1949تسلمت كزارة العمل عاـ . 1948
استقالت من اٟتكومة عقب ىزائم الصهاينة يف حرب , ىي أكثر رموز الكياف الصهيوشل تطرفان , 1966
 .143ص , "اإلسرائيلية"األحزاب , قهوجي: انظر. 1978ك توفيت عاـ , 1973تشرين
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 21إذل نشر القوؿ التارل يف , (أم اٟتقيقة, الربافدا)٦تا دعا صحيفة , كالءىم الصريح لدكلة أخرل
, إف حل المشكلة اليهودية و يعتمد على النجاح العسكرم في فلسطين: "1948أيلوؿ 

كما أف كجود دكلة الكياف الصهيوشل . (1)"كإنما يعتمد على انتصار اوشتراكية على الرأسمالية
أكجد نوعان من ازدكاج الوالء لدل بعض اليهود , اليت تدعي أهنا ا١تمثل الوحيد ليهود العادل

كإٟتاح الصهاينة على فتح باب , بُت االٖتاد السوفيييت كدكلة الكياف الصهيوشل ا١تزعـو, السوفييت
كعندما قاـ . حيث عّد ذلك تدخبلن يف شؤكنو, ا٢تجرة إليها أثار استياء االٖتاد السوفيييت

,  ٔتحاكالت متعددة إلثارة الركح الصهيونية لدل يهود االٖتاد السوفيييت(2)الدبلوماسيوف الصهاينة
, كإلقاء ا٠تطب يف التجمعات اليهودية كدكر العبادة اليهودية, عن طريق توزيع الكتب كالنشرات

٦تا أدل بالسوفييت إذل طرد بعض , الصهيونية- أحدث ذلك أزمات عديدة يف العبلقات السوفييتية
 .الدبلوماسيُت الصهاينة

من الواضح أف موقف االٖتاد السوفيييت من القضية الفلسطينية دل يستمر يف تطوره على الدرجة 
, بفعل الظركؼ اليت أحاطت بكل مرحلة, بل اعًتتو يف معظم األحياف تغَتات كتطورات, نفسها

كيقف بوجو االستعمار الربيطاشل يف , كلكي ٭تقق ٧تاحات سياسية لو على الصعيد ا٠تارجي
, عندما سّهل ىجرة اليهود السوفييت إذل ىناؾ, أٟتق األذل الكبَت بالشعب الفلسطيٍت, فلسطُت

أماـ أزمة , فهو سيجد نفسو كالدكؿ األكركبية األخرل, كٓتاصة خبلؿ أربعينّيات القرف ا١تاضي
 . كىي مشكلة البلجئُت الفلسطينيُت, جديدة

-1922الموقف السوفييتي من اونتداب البريطاني كالحركة الصهيونية بين عامي - ج
1947: 

                                                           

 .48ص , مرجع سابق,  سليم(1)
 

 
, 287-285ص , 1964, بَتكت, مؤسسة دراسات فلسطينية, الكتاب السنوم للقضية الفلسطينية( 2)

, منشورات مؤسسة دراسات فلسطينية,  للقضية الفلسطينية1966- 1965كانظر أيضان الكتاب السنوم 
 . 528- 527, 500- 498ص , ببل تاريخ, بَتكت
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, (1)"الشرؽ األكسط"كاف على االٖتاد السوفيييت إبداء اىتماـ أكثر جدية بالقضايا ا١تتعلقة ٔتنطقة 
, 1919كأثناء مؤ٘تر الصلح يف باريس عاـ , فبعد ىزٯتة الدكلة العثمانية يف اٟترب العا١تية األكذل

, فأثار ذلك حفيظة ركسيا, حصلت بريطانيا على موافقة اٟتلفاء بإلغاء ا٢تيمنة الدينية على فلسطُت
فراغان سياسيان , الربيطاشل-اليت عدىا الطرفاف السوفيييت, اليت بدأت با١تطالبة ٔتا ُعرؼ با١تلكية الركسية

 . (2)حدث بشكل أساسي يف فًتة ما بُت اٟتربُت العا١تيتُت
ككاف الركس على استعداد لبلعًتاؼ بنظاـ االنتداب الذم أقرتو عصبة األمم كأصبح نافذان عاـ 

لكنهم طالبوا بإعادة اٟتقوؽ كا١تزايا للمؤسسات الدينية الركسية يف فلسطُت أثناء مؤ٘تر , 1922
كما رغبوا أف تأخذ عصبة األمم بعُت االعتبار التنافس الذم يعود , 1919الصلح يف باريس عاـ 

كلذلك ٬تب أف ٯُتنح . لقركف مضت بُت ا١تسيحيُت الكاثوليك كاألرثوذكس حوؿ األماكن ا١تقدسة
كأف تؤّمن ٛتاية مصاحل ا١تؤسسات , صك االنتداب إذل دكلة تظهر اٟتيادية فيما يتعلق هبذه األمور

إضافة إذل ذلك صرح الوفد الركسي أنو على استعداد يف حاؿ موافقة عصبة , الدينية األرثوذكسية
فإهنم سيؤكدكف على موقفهم يف , اٟتفاظ على ا١تصاحل الدينية للمواطنُت الركس يف فلسطُت, األمم

لكن ىذه ا١تبادرة الركسية ٕتاىلتها بريطانيا يف مؤ٘تر . إقامة كطن قومي لليهود الصهاينة يف فلسطُت
حينها أف ٕتد لنفسها سياسة / السوفييتية/لذلك كاف على ركسيا . 1919الصلح يف باريس عاـ 

أال كىي إنشاء حزب شيوعي , تستطيع من خبل٢تا إ٬تاد موطئ قدـ ٢تا يف فلسطُت, جديدة
كبذلك تكوف قد , (1)"با١تلكية الركسية"مع بقاء مطالبتها , كبشكل مباشر,  تابع ٢تا(3)فلسطيٍت

                                                           

)1( Здесь и далее: Соображения о работе ближне восточного отдела в 1923г. -Ф. 

495. Оп. 154. Д. 196.  Л. 133 и 137. 

لػ .196. د. 154أب , 495الوثيقة ؼ , 1923 عاـ "الشرؽ األكسط"إدارة :  األرشيف اٟتكومي الركسي
133-137. 

)2(Yaroshevski, Dov, Beyond the Russian property Discourse 1917-1953. The Journal of 

Israeli History, vol, 22, No1 (Spring 2003) p.p 56-59.  
,  مثلت الفًتة األكذل1982-1928مر اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت تنظيميان بعدة مراحل خبلؿ األعواـ  (3)

-1923حيث خاض اٟتزب خبل٢تا نشاطو السياسي ٖتت اسم اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت خبلؿ األعواـ 
كالفًتة , كأصبح اٟتزب يسمى بعصبة التحرر الوطٍت يف فلسطُت, 1948- 1943كالثانية خبلؿ , 1948
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بل كتكوف األداة اٞتيوسياسية , لتناضل ضد بريطانيا كفرنسا, عملت على إنشاء عناصر ثورية ىناؾ
, كعندما خضعت فلسطُت بشكل تاـ لبلنتداب الربيطاشل. (2)"الشرؽ األكسط"لتحقيق أىدافها يف 

كتعديل بعض , أعاد الربيطانيوف صياغة القانوف اإلسبلمي العثماشل بإدخاؿ نظاـ قانوشل مواٍز لو
لذلك ًب تصنيف ا٢تبات ا٠تَتية ا١تعركفة يف , كخاصة ما يتعلق بقانوف األراضي, مبادئو األساسية

ك٘تت إعادة صياغة , القانوف اإلسبلمي بالوقف ٔتا يوافق القانوف اال٧تليزم على أهنا كصاية خَتية
, حيث ًب خفض التصنيف الذم حازت عليو البعثة الكنسية الركسية, أشكاؿ إدارة تلك األمبلؾ

كعّدت بريطانيا ذلك قانونان عاـ , كٚتعية فلسطُت األرثوذكسية لتصبح ٖتت الوصاية ا٠تَتية
كيف العاـ نفسو أرسل مكتب ا٠تارجية الربيطانية مذكرة إذل . (3)1926كأصبح نافذان عاـ, 1924

, رفض ٔتوجبها السماح بدخوؿ ٦تثل االٖتاد السوفيييت إذل فلسطُت, حكومة االٖتاد السوفيييت
 . كاقًتح فيها توجو اٟتكومة السوفييتية إذل احملاكم

كدل تتغَت ىذه السياسة اليت صاغها الربيطانيوف ٕتاه ا١تمتلكات السوفييتية يف فلسطُت بُت عامي 
بسبب ,  عّدؿ الربيطانيوف سياستهم ٕتاه السوفييت1943لكن يف عاـ , 1924-1926

لذلك أرسلت اٟتكومة الربيطانية إذل اٟتكومة . ٖتالفهم يف اٟترب العا١تية الثانية ضد أ١تانيا النازية
في ضوء التطورات األخيرة في : " قالت فيها1943 تشرين الثاشل 3السوفييتية مذكرة يف 

يمكن للحكومة السوفييتية , العالقات بين الحكومة السوفييتية كالكنيسة األرثوذكسية الركسية
أف تعيد المطالبة بادعاءات الحكومة السوفييتية في , أك الكنيسة األرثوذكسية الركسية

باستعادة الممتلكات المنسية الموجودة في فلسطين للدكلة , السنوات السابقة
                                                                                                                                                               

كالرابعة كاألخَتة منذ عاـ , 1982-1951الثالثة كانت داخل صفوؼ اٟتزب الشيوعي األردشل خبلؿ األعواـ 
: انظر. حيث أضيفت لو كلمة ثورم, إعادة تشكيل اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت,  كحىت يومنا ىذا1982
 .188ص , مرجع سابق: تركماشل

)1(  Yaroshevski, Ibid, p.p. 59-60  

)2( Здесь и далее: Соображения о работе ближне восточного отдела в 1923.Там же.  

 .الوثيقة نفسها, 1923عاـ , "الشرؽ األكسط"آراء إدارة , األرشيف اٟتكومي الركسي
)3(Yaroshevski, Ibid, p62. 
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كدل ٯتانع الربيطانيوف , كاف ا٢تدؼ من ذلك احتواء السوفييت للتفاكض معهم. (1)"السوفييتية
, حيث قاـ مسؤكلوف كدبلوماسيوف سوفييت بزيارة فلسطُت, بعدىا بزيارة ٦تثلُت سوفييت لفلسطُت

 آذار 5كيف مذكرة قدمتها السفارة السوفييتية يف لندف يف . كٓتاصة الوفد الركسي ا١تتواجد يف مصر
طالب السوفييت حكومة بريطانيا العظمى بإصدار التعليمات البلزمة إذل ا١تفوض السامي , 1945

 ٔتا 1946فجاء الرد الربيطاشل يف نيساف , كيف أسرع كقت ٦تكن, لنقل كافة ا١تمتلكات الركسية
فإف معالي الحكومة تبدم , كفي مثل ىذه الظركؼ: " من نص االنتداب14يتوافق مع ا١تادة 

بنقل , فهي ليست في موقف يسمح لها بإصدار تعليمات إلى المفوض السامي, اعتذارىا
 . (2)"الملكية إلى البعثة الدبلوماسية السوفييتية في مصر

, قامت ىيئة االنتداب الربيطانية بوضع قانوف أصدره ا١تفوض السامي الربيطاشل, 1948كيف ربيع 
كاف مفاده إلغاء صبلحية اإلدارة اليت كاف ٯتارسها مسؤكؿ مقاطعة القدس يف السنوات السابقة 

أف الدكلة الربيطانية توقفت ٘تامان عن , ككاف ذلك يعٍت على الصعيد السياسي. للممتلكات الركسية
لكن مع الكياف , ليبدأ فصل جديد من فصوؿ ا١تلكية الركسية, ٛتاية الوصاية ا٠تَتية الركسية

 . (3)1948بعد إعبلف قياـ دكلة الكياف الصهيوشل يف فلسطُت عاـ , الصهيوشل
ألهنم كجدكا يف االٖتاد السوفيييت قوة خارجية قادرة , ٖتوؿ عدد من العرب يف فلسطُت إذل شيوعيُت

األمُت العاـ الٖتاد الكتاب " ٛتزة برقاكم"كىذا األستاذ , (4)على ٖتقيق مطالبهم القومية التحررية
سألتو ١تاذا , كانتسب إذل ا١تاركسية, كىو باألصل قومي عريب, كالصحفيُت الفلسطينيُت بدمشق

لذلك انتسبت إلى صفوؼ , أم أسلوب التفكير, كاف ينقصنا النهج: "قمت بذلك؟ فقاؿ 

                                                           

)1( Ibid, p.63-64. 

)2( Huri Islamoglu, property as a contested Domains: A Re- evolution of the Othman land 

God of 1858 in roger Owen(ed), New perspectives on property and Land in the Middle 
East (Cambrige, MA.2000) p.p.3-63.  
)3( Yaroshevski, Ibid, p63-64. 

)4( Косач, Там же. CTP. 9 . 9ص, مرجع سابق, كوساتش  
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علمان أف االٖتاد السوفيييت . (1)"لكنني اآلف قومي عربي, الماركسية للوصوؿ إلى أىدافنا القومية
لكنو با١تقابل , كاف غَت كاثق من ٧تاح ىؤالء القوميُت يف أف يكونوا قوة معادية لربيطانيا يف فلسطُت

ال يستطيع أف يلقي بعبء ىذه ا١تهمة على العناصر اليهودية الصهيونية القليلة ا١توجودة يف 
لقد اٗتذت السياسة السوفييتية من العداء ا١تعلن . مقابل العدد الكبَت من عرب فلسطُت, فلسطُت

لذلك , أداة فعالة إلثارة مشاعر العداء للربيطانيُت بُت العرب ككسب تعاطفهم, للصهاينة يف حينها
عـز ا١تتحدثوف باسم اٟتكومة السوفييتية على اعتبار العرب حليفان أيديولوجيان كسياسيان يف نضا٢تم 

كاليت أصبحت , حىت أهنم ٧تحوا يف بث الشائعات أماـ الدكؿ العربية, ضد ا٢تجرة اليهودية كالتوطُت
كىذا ما عرّب عنو . حوؿ مسؤكلية بريطانيا عن إقامة كطن قومي لليهود يف فلسطُت, حقيقة فيما بعد

 1928بشكل كاضح ٦تثل الشيوعيُت الفلسطينيُت يف خطابو أثناء ا١تؤ٘تر السادس للكومنًتف عاـ 
إف العرب الذين انضموا للقوات البريطانية في محاربتها أللمانيا كتركيا خالؿ الحرب : "قائبلن 

كاف . (2)"سيكونوف ألد أعداء بريطانيا في المنطقة العربية في الحرب القادمة, العالمية األكلى
 االلتزاـ بشكل كثيق بالنهج الداعم (pkp)على األعضاء اليهود يف اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت 

 الذم تأسس عاـ (3)كاف برنامج اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت. كالذم كاف معاديان لربيطانيا, للعرب
ينص على دعم النضاؿ , 1924كًب اإلعبلف عنو يف ا١تؤ٘تر ا٠تامس للكومنًتف عاـ , 1919

العريب الفلسطيٍت ضد اإلمربيالية الربيطانية الصهيونية كمنذ تأسيس اٟتزب كاف االٖتاد السوفيييت 
الشرؽ "لكي يستطيع ٖتقيق أىدافو يف ( 4)٭تثو على االنضماـ إذل صفوؼ الكومنًتف

                                                           

, فرع فلسطُت, مقابلة مع األستاذ ٛتزة برقاكم يف مقر األمانة العامة الٖتاد الكتاب كالصحفيُت الفلسطينيُت (1)
 .   ظهران 12,5 الساعة 26/3/2012

)2 ( liqueur: walter, communism and Nationalism in the Middle East, Rout ledge and 

KeganPaul, London, 1961, p. 94.  

فلسطُت يف , ماىر: الشريف: حوؿ تفاصيل برنامج اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت كنظامو الداخلي انظر (3)
كقد يعود إذل , من دكف تاريخ, مًتجم عن الركسية, تنظيم اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت, األرشيف السرم للكومنًتف

 . 42-40ص , 1920عاـ 
)4( См., в частности, сообщение в немецкой версии печатного органа ИККИ о 

создании ПКП. Internationale Press-Korrespondenz, 1923, N 136. S. 1187-1188. 

 .1188-1187ص , 1923تشرين الثاشل ,163العدد  (من رسالة بالنسخة األ١تانية)صحيفة انًتناشوناؿ 
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بعد أف , من ٍب اقًتح الكومنًتف تعريب اٟتزب, كيف فلسطُت بشكل خاص, بشكٍل عاـ"األكسط
, 1929-1924بتحقيق أىداؼ االٖتاد السوفيييت يف فلسطُت خبلؿ األعواـ , (1)فشل قادتو

أك على الصعيد , سواء على الصعيد الداخلي يف فلسطُت, بالرغم من نشاطات اٟتزب ا١تهمة
 –بالوقوؼ ضد االحتبلؿ الربيطاشل , لتوحيد اٞتهود العربية, من خبلؿ اتصا٢تم بالوطنيُت, ا٠تارجي
 . (2)خارج فلسطُت, الفرنسي

, لكنو خبلؿ اٟتربُت العا١تيتُت, (3)مّر اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت بكثَت من التقلبات كاالنقسامات
كأدل الشيوعيوف دكران . كاف داعمان للنضاؿ العريب الفلسطيٍت ضد االنتداب الربيطاشل يف فلسطُت

يف حث القول الفبلحية على التصدم بقوة للمستوطنُت , 1929-1928فعاالن خبلؿ األعواـ 
من األراضي الشاسعة اليت ابتاعوىا ٔتساعدة , الذين حاكلوا طرد الفبلحُت العرب, الصهاينة

كقد ٟتق االضطهاد بالشيوعيُت , (4)من بعض الوجهاء العرب, الصندكؽ القومي اليهودم

                                                           

 1929-1924كأمينو العاـ خبلؿ األعواـ , كاف فولف أفربوخ من مؤسسي اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت (1)
, حيث انتسب ىؤالء إذل بوعارل تسيوف سابقان , كاالثناف من أصل يهودم, ككاف برزيبلم اٞتسم الثاشل يف اٟتزب

كاف , ال يوجد فيو ال سادة كال عبيد, ففي حُت كاف أعضاء اٟتزب العرب يعملوف على إقامة ٣تتمع شيوعي حر
كيذكر أف , يصف فيها األعضاء العرب بالسيئُت, أفربوخ يرسل تقريره إذل األمانة العامة الشرقية يف الكومنًتف

كتشكل لوحدىا فقط النواة األساسية , ىي من يقع على عاتقها أعباء الصناعة احمللية, الطبقة اليهودية يف فلسطُت
 : انظر, (فلسطُت)لركاد الربكلتياريا العمالية يف ا١تدينة 

создания Государства Израиль. времени до 1948 г. 

 ."إسرائيل"ا١تؤسسات االقتصادية يف دكلة , 1948األرشيف اٟتكومي الركسي عاـ 

ص , 1977, القدس, 1928- 1918ا١تشرؽ العريب يف النظرية كا١تمارسة الشيوعية , سليماف: بشَت(2)
: انظر أيضان : كحوؿ اتصاالت اٟتزب مع الوطنيُت خارج فلسطُت لتوحيد جهود النضاؿ العريب, 171 ػ 168

 .265, 166-156ص , فلسطُت يف األرشيف السرم للكومنًتف, الشريف

)3( Вияъиер. М. Хамншим шана ла мифлагаха коммунистит беарец (Пятьдесят лет 

коммунистической партии в стране). Тель-Авив, 1970.  

 .1970, تل أبيب, ( عامان للحزب الشيوعي يف الببلد50)صحيفة ىآرتس , مبادرة ا٠توذ البيضاء. ـ. فلينَت
ا١تركز العريب للدراسات , األحزاب كاٟتركات اليسارية, ٤تمد ٚتاؿ كآخركف: باركت, فيصل: دراج (4)

, الشريف: كانظر أيضان , 383ص ,1ج, 2002: 1ط, دمشق, علي ناصر: بإشراؼ ٤تمد, االسًتاتيجية
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كقد كتب , حيث كانت السلطات الربيطانية تعتقلهم كتنفيهم خارج الببلد, الفلسطينيُت أنفسهم
كحرصهم على , شعراؤىم قصائد أكدت على عزمهم على استمرار نضا٢تم ضد الصهاينة كبريطانيا

 . (1)كحدة حزهبم مهما كانت العقبات
, كيعزك اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت فشل ىذه الثورة إذل غياب قيادة ثورية, لكن الثورة فشلت

كضعف اٟتزب , كغياب قيادة مركزية لقواهتا, كالركح االنتهازية على قادهتا, كسيطرة النزعة الفردية
إف اضطرابات آب . (2)كعدـ مبلئمة الوضع العا١تي للثورة, الشيوعي الفلسطيٍت خبلؿ تلك الفًتة

يف كل من القدس ,  كانت ردان على ٤تاكالت السيطرة اليهودية على األماكن ا١تقدسة1929
فلم تسمح التعليمات اليت جاءت من االٖتاد السوفيييت إذل اٟتزب الشيوعي , كا٠تليل كصفد

كٔتوجب ذلك أضحت عامبلن يف , ككاف على اٟتزب دعمها, بالتفكَت يف ماىيتها, الفلسطيٍت
كضع اٟتزب شعاران بعد انتهاء . (3)تكسوىا مظاىر إ٬تابية ثورية, النضاؿ ضد اإلمربيالية الربيطانية

لكنو  .لتحقيق كحدة الكادحُت األ٦تية, التآخي بُت العماؿ العرب كالعماؿ اليهود: 1929ثورة 
 بأغلبيتو (4)(اليشوؼ)من خبلؿ إ٫تالو للدكر االستعمارم الذم يلعبو , ٕتاىل خطورة ىذا الشعار

على األقل , كعدـ احًتاـ قراره النضارل, كما أنو ٕتاىل مستول الوعي الشعيب الفلسطيٍت, الساحقة
لذلك كاف البد من تعريب , عندما عّد نضالو مذْتة موجهة ضد اليهود, من الناحية األخبلقية

                                                                                                                                                               

, الشريف: انظر, كحوؿ ا١توقف السوفيييت من االنتداب الربيطاشل. 50-49ص , الشيوعية كا١تسألة القومية
 .364ص , 5ا١تلحق رقم: انظر, 493- 492, 485- 484ص , فلسطُت يف األرشيف السرم للكومنًتف

, 54العدد , يصدرىا التنظيم الفلسطيٍت للحزب الشيوعي السورم, (يا عماؿ العادل اٖتدكا)صحيفة عائدكف  (4)
 .8ص, ببل تاريخ, تشرين األكؿ

 
 . 65-64ص , مرجع سابق, باركت, دراج: كانظر أيضان , 108ص , مرجع سابق, ا١توعد (2)
 .48-47ص , فلسطُت يف األرشيف السرم للكومنًتف, الشريف (3)
كتطلق يف الكتابات الصهيونية على التجمع االستيطاشل الصهيوشل يف . كلمة عربية تعٍت االستيطاف: اليشوؼ (4)

 :     الرابط, اليشوؼ قبل مرحلة إنشاء الدكلة, ٤تمد ناجي: البطة: انظر. فلسطُت قبل قياـ الكياف الصهيوشل
 www. Naji-albatta.com/?shoavw=news Details &id=41 
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كما عدىم عمبلء , الذم اهتم قادة اٟتزب بسوء إدارهتم, فهذه كجهة نظر الكومنًتف, اٟتزب
 . كمعاقبتهم, كًب فصلهم بشكل كامل من اٟتزب, لبلستعمار كالصهيونية

يف موسكو دكر ىاـ يف , (KYTB) إذل جامعة كادحي الشرؽ (1)كما كاف للطبلب العرب ا١توفدين
ليستطيع من خبللو ردـ ا٢توة اٟتاصلة بينو كبُت القول العربية , تعريب اٟتزب الشيوعي يف فلسطُت

كانت ىذه تعليمات . (2)كيستطيع أيضان جذب اٟتركة القومية العربية إليو, الكادحة من جهة
فقد استغل القادة السوفييت تعريب اٟتزب لتحقيق أىداؼ جيوسياسية , الكومنًتف للحزب

كلعل ذلك يتضح من خبلؿ الوثيقة , لكن يف سياؽ إنساشل جديد, "الشرؽ األكسط"سوفييتية يف 
حيث حددت , 1931اليت جهزىا ا١تكتب التنفيذم للشيوعية العا١تية يف القيادة الشرقية عاـ 

ككانت , كُنشرت ألكؿ مرة يف النشرة الشيوعية باللغة اليابانية, فعاليات الشيوعيُت يف الببلد العربية
أضافت ك. (3)تدعو يف مضموهنا إذل نزاع غَت مرغوب فيو بُت االٖتاد السوفيييت كبريطانيا كفرنسا

                                                           

ًب ٕتهيزىم من قبل الكومنًتف يف موسكو لتعريب اٟتزب , رضواف اٟتلو, طاىر الفرخي, أمثاؿ ٤تمود اٞتزائرم (1)
كألكؿ مرة يف , عقد اٟتزب ا١تؤ٘تر السابع, 1931كيف كانوف الثاشل , ككانوا من الطبقة الربكليتارية, يف فلسطُت

قائدان للحزب , كاختار ىؤالء األعضاء ا١تتساككف, تارٮتو كاف عدد األعضاء العرب مساكيان لعدد األعضاء اليهود
دائمان عربيان من , كمنذ ذلك التاريخ أصبح السكرتَت العاـ للحزب الشيوعي الفلسطيٍت (٤تمود األطرش)كىو عريب 

 :انظر. (KYTB)خر٬تي اٞتامعة الشيوعية لكادحي الشرؽ 
Косач Г.Г. Палестинский коммунист 1920-1930 годов. Автобиография Али 
Либермана. В Москве. 2004. 

, موسكو, السَتة الذاتية لعلي ليربماف, 1930- 1920الشيوعيوف الفلسطينيوف , كوساتش: غريغورم
2004. 

)2(вы держкии з меморандума Г.Эль-усейни в исполком Коминтерна, Москве, 8 

Февраля 1929 Г. РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 81. Д. 91. Л.21 – 23. 

, األرشيف اٟتكومي الركسي, 1929,  شباط8, موسكو, كثائق مؤ٘تر اٟتسيٍت يف مكتب الشيوعية العا١تية
  .365 ص(6)انظر ا١تلحق رقم . 23- 21لػ . 91د . 81أب , 495الوثيقة 

)3( ceддьмой сьезд Палестинской коммунистиче партии 1931 г.-РГАСПИ. Ф. 495. 

Оп. 81. Д. 108. Л. 51- 57. 

أب . 495ؼ . األرشيف اٟتكومي, 1931, كانوف الثاشل, كثائق ا١تؤ٘تر السابع للحزب الشيوعي الفلسطيٍت
 . 57- 51لػ . 108د . 81
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من العراؽ إلى , إف تطور الحركات القومية في حدكد الفضاء الجيوسياسي الواسع: "(1)الوثيقة
كىذه الحركات تقف ضد , يهدؼ إلى إنهاء السيطرة اإلمبريالية على المناطق العربية, المغرب

من , (اإلقطاعية- الرجعية- الدينية)المؤلفة من الطغمة , التابعين لإلمبريالية, العمالء العرب
بقيادة الحزب الشيوعي , ك تحرير فلسطين من الغزاة الصهاينة, أجل اوستقالؿ الوطني

بل سعى للتأثير , (2)لم يتوقف عند حدكد سوريا التاريخية, كبإشراؼ سوفييتي, الفلسطيني
لكن التعريب داخل اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت دل ينجح يف جعل . (3)"على كل البالد العربية

لقد . الصهيوشل- القول الفلسطينية الكادحة أداةن بيد اٟتزب لقيادة نضا٢تم ضد ا١تستعمر الربيطاشل
كينّفذ , أصبح ا١تهاجركف اليهود كأبناءىم يف ا١تدف الفلسطينية الكربل ىم من ٭تدد سياسة اٟتزب

لذلك كاف على أعضاء اٟتزب العرب الوقوؼ إذل جانب , أكامر ا١تكتب التنفيذم للشيوعية العا١تية
 .(4) بقيادة ا١تفيت الفلسطيٍت1936خبلؿ عاـ , نضاؿ الشعب الفلسطيٍت يف معركتو ا١تصَتية

                                                           

)1(Анкеты и мандаты делегатов от коммунистическоих партии длжира. 

Египте, ирака, ирана, палестины, сиама, сирии, танна – тувы, туниса Ф. 494. 
Оп. 1. Д. 495. Л. 8-9. 

. 1. أب. 494. ؼ. كثائق مؤ٘تر األحزاب الشيوعية يف اٞتزائر كمصر كالعراؽ كإيراف كفلسطُت كسوريا كتونس
 .9-8. لػ. 495. د
ا١تساحة . (سوريا التارٮتية)ا١تفهـو التارٮتي كاٞتغرايف العريب للشاـ التارٮتية أك الشاـ الطبيعية :  سوريا التارٮتية(2)

 : انظر.كفلسطُت, اليت تضم سوريا كلبناف كاألردف
Косач. Палестинский коммунист 1920-1930 годов .Там же. CTP. 17. 

 .17ص , مرجع سابق, 1930- 1920الشيوعيوف الفلسطينيوف , كوساتش

)3(ТекcТ докуменТачиТ. По: программны докуменТы коммунистическо -их 

партии востока. По вакччей Лмавьяра, п. пиФа, м. Орахелашвилииг. саФарова. 
М. 1934. CTP 160 – 169. 

 -160ص , 1934موسكو , سافاركؼ, أكراخيبلشيف, ميغا, ماكيار, كثيقة عن األحزاب الشيوعية يف الشرؽ
169. 

)4(Ф. 495. Оп. 212. Д. 294. Д. 295. Д. 292. Д. 291. Д. 34. 

. د, 291. د, 292. د, 295. د, 294. د, 212أب , 495ؼ : األرشيف اٟتكومي الركسي الوثيقة
34. 
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كىذا ٭تسب لو يف النضاؿ , تعاطف اٟتزب الشيوعي بعد التعريب مع القول الفلسطينية الكادحة
بتوجيو من قادة اٟتركة القومية العربية ضد , 1933ككاف ذلك كاضحان يف ثورة عاـ , الوطٍت آنذاؾ

فاقوا أكثر ا١تتشددين العرب يف , حىت أف الشيوعيُت الفلسطينيُت, التطلعات اليهودية الصهيونية
الذم عده , إضافة إذل الكره الشديد للكياف الصهيوشل, معارضتهم للهجرة اليهودية إذل فلسطُت

 .اٟتزب مسؤكالن عن نزع ا٢توية العربية لفلسطُت
 ٖتت لواء ا١تفيت 1936كانضول اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت خبلؿ الثورة الفلسطينية الكربل عاـ 

كاٟتصوؿ على مساندة دكؿ احملور , مشاركان يف ىذه الثورات ضد ا٢تجرة اليهودية, الفلسطيٍت
شعار إنشاء جبهة موسعة ضد , كعلى أساس ذلك تبٌت ا١تؤ٘تر السابع للكومنًتف. (إيطاليا- أ١تانيا)

التسليح من أجل إنقاذ فلسطين من : "قاؿ اٟتزب يف حينها, اإلمربيالية يف ىذه الدكؿ ا١تستعمرة
التسليح من أجل الدفاع عن القبلة . كالطموحات البريطانية, العبودية كالمحتل الصهيوني

التسليح للقوؿ إف األٌمة . للدفاع عن مهد المسيح, كثاني الحرمين الشريفين للقدس, األكلى
لقد شّقت ىذه الثورة . (1)"إف فلسطين و تتجزأ عن ىذا المجتمع المقدس, العربية كاحدة

كما عّد ,  فغادر الشيوعيوف اليهود إذل إسبانيا(2)ٍب فصل كل أعضاء ٣تموعة تل أبيب, اٟتزب
                                                                                                                                                               

,  التقى ٦تثلوف عن اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت ٔتفيت القدس أمُت اٟتسيٍت1936عندما اندلعت ثورة عاـ  (2)
علمان أف العبلقات بُت , للمصادقة رٝتيان على التعاكف بُت اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت كاٟتركة القومية العربية

, فاٟتركة القومية كانت ترل الشيوعيُت خائنُت, حيث االنتقادات قائمة بينهما, الطرفُت كانت سيئة قبل ذلك
أما الشيوعيوف , الذين ىم األداة الرئيسية إلقامة الوطن القومي يف فلسطُت, ألهنم كضعوا يدىم بيد العماؿ اليهود

 :انظر. فكانوا يركف أف القيادة الفلسطينية غَت صاٟتة لقيادة النضاؿ الفلسطيٍت
Yaroshevski, Ibid.P12. 

)1(пистовка пкп : Байя нас саураа льарабиия альамма Фи сурия альджанубиия 

Филястын (зая вление все народной арабской революции вюжной сирии 
Палестине) Там же .Ф495. Оп 14. Д 362. Л. 1.   

األرشيف اٟتكومي . البياف الثورم لؤلمة العربية يف سوريا اٞتنوبية ػ فلسطُت: أكراؽ اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت
 . .1لػ . 362د . 140أب . 495ؼ . الركسي

كتأييدىم حركة القساـ ,  فصل كل أعضاء اللجنة من اٟتزب بسبب تعريب قيادات اٟتزب1936 عاـ يف(2)
 . ضد اليهود

РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 212. Д. 301. 
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كعندما أثَتت . مدفوعان ٔتوقفو ىذا من الكومنًتف,  حركة ٖترر كطٍت باسلة1936اٟتزب ثورة عاـ 
ألف العرب سيفقدكف يف , اعًتض اٟتزب على ذلك, 1936مسألة تقسيم فلسطُت كألكؿ مرة عاـ 

 . (1)كما أف إنشاء دكلة يهودية يعد ضربة مؤ١تة للحركة الثورية العربية, ىذا التقسيم أفضل أراضيهم
الذم دل يستطع , الدكر احملدكد للحزب الشيوعي الفلسطيٍت, 1936عكست كقائع ثورة عاـ 

كبسبب الظركؼ الدكلية , التغلغل بشكل مباشر بُت صفوؼ الشعب الفلسطيٍت خبلؿ الثورة
الشرؽ "أدت إذل ٖتوؿ يف السياسة السوفييتية ٕتاه , 1943-1935اٟتاصلة بُت عامي 

كاتسمت الفًتة ا١تمتدة بُت عامي , حيث أصبح ىدفها االسًتاتيجي مكافحة قول احملور, "األكسط
 .  (2) األ١تانية– بالتدىور الشديد يف العبلقات السوفييتية 1935-1939

كبُت , كعندما علم االٖتاد السوفيييت بعمق االتصاالت بُت بعض قادة اٟتركة الوطنية الفلسطينية
, (3)ككاف على رأسهم اٟتاج أمُت اٟتسيٍت, اٗتذت موقفان معاديان من ىؤالء القادة, أ١تانيا كإيطاليا

                                                                                                                                                               

 . 301د , 212أب , 495الوثيقة ؼ , األرشيف اٟتكومي الركسي

منشورات اٟتزب الشيوعي : كانظر أيضان . 4ص, االٖتاد السوفيييت كالقضية الفلسطينية, مؤرخ ٣تهوؿ(1)
 .27- 26ص , 1983, أيار, ا٠تطوط الربنا٣تية الرئيسية للحزب الشيوعي الفلسطيٍت, الثورم- الفلسطيٍت 

الشرؽ "سعى من خبل٢تا إذل ضم منطقة ,  إذل عقد معاىدة مع أ١تانيا1939توصل االٖتاد السوفيييت عاـ  (2)
أف تكوف ا١تنطقة الواقعة جنوب , بينما اقًتح األ١تاف النازيوف, إذل مناطق نفوذه عندما يتم تقسيم العادل" األكسط

لكن موسكو أكدت أف تأسيس . ضمن منطقة نفوذ االٖتاد السوفيييت, االٖتاد السوفيييت كبإتاه احمليط ا٢تندم
كأف ا١تنطقة الواقعة جنوب باطـو , قاعدة برية كْترية عند مضيق الدردنيل سيكوف ضمانة جيدة لبلٖتاد السوفيييت

لكن ىذه . بإتاه ا٠تليج العريب ٬تب االعًتاؼ هبا ضمن طموحات االٖتاد السوفيييت (عاصمة أذربيجاف)كباكو 
ازدادت حدتو بعد غزك برلُت ألراض ,  األ١تانية بتوتر شديد–ا١تطالب السوفييتية شحنت العبلقات السوفييتية 

 ..      ككاف ذلك فصبلن جديدان يف العبلقات السوفييتية ا٠تارجية, سوفييتية أثناء اٟترب العا١تية الثانية

 Yaroshevski, Ibid .P.13:انظر

كبعد صدكر كعد بلفور عاد , 1916تفرغ للثورة العربية عاـ , 1895كلد يف القدس عاـ : أمُت اٟتسيٍت (3)
لكنو استطاع ا٢ترب , كاعتقل من قبل القوات الربيطانية ا١تنتدبة, كبدأ الكفاح ضد اليهود الصهاينة, إذل فلسطُت
كخاصة بعد رفضو قرار تقسيم فلسطُت عاـ , كسعت بريطانيا للقبض عليو, كانتخب مفتيان للقدس, إذل دمشق

 1948كيف عاـ . 1935اختَت رئيسان للهيئة العربية العليا اليت أنشئت عاـ . لكنها دل تفلح يف ذلك, 1947
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فقد كاف لدكره يف إثارة االضطرابات ا١تعادية لليهود عامبلن مهمان مساعدان يف تقوية , مفيت القدس
ككاف االٖتاد السوفيييت على دراية تامة . اليت أصبحت أكثر ٛتيمية أثناء اٟترب, عبلقاتو مع النازيُت

 . كفلسطُت خاصة, باأل٫تية اليت يعَتىا الربيطانيوف للببلد العربية بشكل عاـ
, 1943-1941الذم عمل مستشاران للبعثة السوفييتية يف مصر بُت عامي , Solod كاف سولود

مقتنعان أف األمريكيُت سيحاكلوف تدر٬تيان إزاحة الربيطانيُت اقتصاديان كسياسيان من خبلؿ دعمهم 
تساعد , دل تكن الظركؼ السائدة يف منتصف أربعينّيات القرف العشرين. (1)للدكلة اليهودية

لقد بدأت تنكشف يف , السلطات السوفييتية على ٖتريض العرب يف الببلد العربية على الربيطانيُت
ضد اإلدارة الربيطانية  (اليشوؼ)حيث بدأ صراع , تلك األكنة حركة يهودية سرية يف فلسطُت
فإف , ككما ىو متوقع, كصل إذل إعبلف ثورة شاملة, كالقوات ا١تسلحة يف فلسطُت يتزايد حدة

لقد . الرفض الربيطاشل القاطع لئلذعاف للمطالب اليهودية الصهيونية ضاعف من شدة تلك الثورة
فقادت تلك , عّدت السياسة السوفييتية حركة ا١تقاكمة اليهودية الصهيونية داعمان ٢تا يف بلوغ أىدافها

الذم ) 1948-1947 الداعم للصهيونية بُت عامي CROMYKOاالعتبارات إذل ظهور غركميكو 
لقد عرب عن موقف االٖتاد السوفيييت من , ((2)أصبح مندكبان لبلٖتاد السوفيييت يف األمم ا١تتحدة

بعد أف أصبح انتهاء االنتداب على فلسطُت , 1947خبلؿ إقامة دكلة يهودية يف فلسطُت يف أيار 
كىو , ك كاف كاضحان أف موقفان سوفييتيان معينان قد بدأ يتبلور منذ أربعينّيات القرف العشرين. (3)كشيكان 

ىناؾ دوئل كثيرة على : " قائبلن 1945يف آذار  BEN GURIONا١توقف الذم عرب عنو بن غوريوف 
 . (4)"كمنها موقف اوتحاد السوفييتي, لكنها لم تعد كذلك, أف عوامل كانت تعمل ضدنا

                                                                                                                                                               

يف عاـ , 1952ُفرضت عليو اإلقامة اٞتربية يف منزلو يف القاىرة كشّددت عليو الرقابة حىت اندالع ثورة عاـ 
 اٟتاج أمُت اٟتسيٍت : انظر الرابط. 1975ٍب إذل لبناف حيث تويف عاـ ,  ىاجر إذل سوريا1959

Hamama 1948 .com/Zionism/Fas10/al-7aj-amin-elhusseini.htm. 
)1( ARIEH.J. KOCHAVI ,Indirect Pressure ,Moscow and the End of The British Manta in 

Palestine, Israel Affairs, Volume 10, NumBERS1 Autumn ,Winter. 2004. P.P 59,60                                                  

)2( James .F .Byrnes .Speaking Frankly, Harper and Bros, Newyork and London 1947. 

p.96.  
)3(Dominique, opcit.P.86. 

 .43ص , مرجع سابق, سليم (4)
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بعد اٟترب العا١تية الثانية كانت تسعى , "الشرؽ األكسط"كمن ا١تعركؼ أف السياسة السوفييتية يف 
, حىت ال تستخدـ ىذه ا١تنطقة كنقطة كثوب إذل أراضيو, إذل تأمُت اٟتدكد اٞتنوبية لبلٖتاد السوفيييت

ىدؼ االٖتاد . (1)لذلك كانت تشجع كل اٟتركات ا١تناىضة لبلستعمار الربيطاشل يف ىذه ا١تنطقة
ذريعة للتدخل يف ا١تنطقة لنشر , "الشرؽ األكسط"السوفيييت إذل خلق نواة لبلضطرابات يف 

 . الشيوعية
 

 :  كبذلك يمكن الوصوؿ إلى النتائج التالية
أعلن ا١تؤ٘تر رفضو لفكرة قياـ دكلة يهودية , 1920يف مؤ٘تر اٟتزب البلشفي بزعامة لينُت عاـ - 1
كيلحق أكرب الضرر , ألف ذلك يرتبط ٔتصاحل الرأٝتالية كاإلمربيالية, يف فلسطُت (كطن قومي)

, (اٟتركة الشيوعية العا١تية كمركزىا السوفيييت)كمع ذلك دعا الكومنًتف . بسكاف فلسطُت األصليُت
ضد , كبُت العماؿ ا١تهاجرين من اليهود, إذل قياـ نضاؿ مشًتؾ بُت العماؿ العرب يف فلسطُت

علمان . اإلمربيالية كاٟتركة الصهيونية اللتاف هتدفاف اذل إقامة كطن قومي لليهود الصهاينة يف فلسطُت
كدخلت , قد نشأت خارج األرض الفلسطينية, أف كل األحزاب الصهيونية ا١توجودة يف فلسطُت

, كال تزاؿ متمسكة حىت اآلف بأراضيها, ىي تنفيذ ا١تشركع الصهيوشل, إليها لتحقيق مهمة ٤تددة
أكثر من , كىي ٘تثل ا١تصاحل ا١تتشابكة لئلمربيالية كالصهيونية, كباألىداؼ اليت كجدت ألجلها

 .٘تثيلها ١تصاحل أية طبقة داخل الكياف الصهيوشل
عمل االنتداب الربيطاشل يف فلسطُت على ضماف التفوؽ الصهيوشل من خبلؿ ٘تييز ا١تستوطنُت - 2

يف التطور االقتصادم كالسياسي كاالجتماعي ٖتقيقان , اليهود الصهاينة عن بقية سكاف فلسطُت
 .للمصاحل ا١تتبادلة بُت سلطة االنتداب الربيطاشل كاٟتركة الصهيونية

كمن خلفو اٟتركة الشيوعية العا١تية بقيادهتا , بسبب غلبة ا١تنطلق الطبقي تبٍت ا١تركز السوفيييت- 3
دكف األخذ باالعتبار , مبدأ النضاؿ ا١تشًتؾ للطبقة العاملة يف فلسطُت ضد االستعمار, الغربية

                                                           

مكتبة , ٤تمد طو بدكم: تصدير, "الشرؽ األكسط"السوفيييت يف - الصراع األمريكي, ٤تمود: منصور ٦تدكح( 1)
 .43ص ,  مرجع سابق,سليم: كانظر أيضان . 101-100ص, 1955, اإلسكندرية, مدبورل
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كاألدبيات ا١تاركسية القائمة على . التعارض الوجودم بُت ا١تستوطنُت كسكاف الببلد األصليُت
بُت , دل تدرس الظاىرة االستيطانية كما تنتجو من انقساـ عامودم, التجربة األكركبية يف األساس
حيث ال لقاء بُت حركيت ا١تستوطنُت , ككتلة ا١تهاجرين ا١تستوطنُت, كتلة سكاف الببلد األصليُت

كحىت أصحاب النوايا اٟتسنة من الكتلتُت ال مكاف ٢تم يف الصراع الدائر , كسكاف الببلد األصليُت
فإما أف يكوف ا١ترء يف ىذا ا١تعسكر , كىم منبوذكف من جانب الكتلتُت على حد سواء, الوجودم

 .أك يف ذاؾ
, 1929إباف أحداث عاـ , برز التعارض بُت الكتلتُت العربية كاليهودية الصهيونية االستيطانية- 4

فدعا ا١تركز كا١تنظمة , حيث إتو ا١تركز السوفيييت كمنظمة الكومنًتف إذل معاٞتة النتيجة كليس السبب
كأتى , يف النضاؿ ضد االستعمار, أم االىتماـ بدكر حركة سكاف الببلد العرب, إذل تعريب اٟتزب

بسبب االعتماد على بعض ا١توفدين الفلسطينيُت , دكف أف يدخل إذل صلب ا١تعضلة, التعريب فوقيان 
 1936لكن ثورة عاـ . ٦تا زاد يف تعقيد ا١تشكلة, الذين تلقوا تأىيلهم الشيوعي يف موسكو

, كطاؿ الفرز بنية اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت, أحدثت فرزان حاٝتان بُت الكتلتُت العربية كاليهودية
عصبة التحرر , كانسجامان مع ىذا الواقع شّكل ا١تثقفوف كالنقابيوف العرب من داخل كخارج اٟتزب

يُركز على مسألة التحرر الوطٍت دكف إغفاؿ اٞتانب , كحزب شيوعي فلسطيٍت, الوطٍت لفلسطُت
 .الطبقي

إذ , خلقت أىداؼ اٟترب العا١تية الثانية ٖتوالن يف موقف القيادة السوفييتية من اٟتركة الصهيونية- 5
كانطبلقان من ذلك أيّد , ٖتالفت تلك القيادة مع اٟتركة امتدادان ٟتلفها مع الغرب الرأٝتارل ضد النازية

مأخوذان بفكرة أف دكلة الكياف الصهيوشل لن تكوف , (181)االٖتاد السوفيييت قرار التقسيم رقم 
كأهنا ستكوف أقرب للنضاؿ ضد ا٢تيمنة االستعمارية , قاعدة للغرب االستعمارم يف الببلد العربية

كثيقة رفضت فيها , 1947بينما أصدرت عصبة التحرر يف آب عاـ . بتأثَت القيادة العمالية للدكلة
كعّدت أّف مثل ىذه الدكلة ستكوف ٣ترد قاعدة , مبدأ قياـ دكلة لليهود على جزء من أرض فلسطُت

كليس شعب فلسطُت العريب , متقدمة للقول االستعمارية يطاؿ عدكاهنا ٣تموع الشعوب العربية
ظلت تنادم , لكن الوثيقة بسبب تأثرىا باألدبيات ا١تاركسية كالفكر الشيوعي الغريب السائد. كحده
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كدل ٖتلل طبيعة االستعمار , ضد االستعمار كالصهيونية, بنضاؿ مشًتؾ ألبناء الطبقة العاملة
 .االستيطاشل يف فلسطُت لتدرؾ خطر الرىاف على نضاؿ طبقي مشًتؾ

دل تكن ٚتيع تيارات ا١تكتب التنفيذم للشيوعية العا١تية متوافقة مع أفكار السكرتَت العاـ األكؿ - 6
إال أهنا أبقت ا١تخطط ا١تقًتح , (VOLV AVERBUKHفولف أفربوخ )للحزب الشيوعي الفلسطيٍت 

أم , 1948-1920خبلؿ األعواـ " الشرؽ األكسط"الذم تعاطى بو القادة السوفييت مع 
" الشرؽ األكسط"بينما تطورت منظومة . عندما ظهر الكياف الصهيوشل كدكلة على ا٠تارطة العا١تية

لذلك كاف التعاطي ا١تزدكج ,  الصهيوشل–حيث أصبحت ُٖتدد بالصراع العريب, للعبلقات الدكلية
من حيث الدعم متعدد األشكاؿ ألعدائها , لبلٖتاد السوفيييت مع الدكلة اليهودية الصهيونية

لقد بدا ا١توقف . من جهة أخرل" اإلسرائيليُت"كالعبلقة الطبقية مع الشيوعيُت , اإلقليميُت من جهة
كبدت الشيوعية مذىبان , بعيدان كل البعد عن شكل العبلقات العا١تية ا١توحدة, السوفيييت أسَتان 

لتثوير ا١تنطقة العربية بشكل , دافع عنها القادة السوفييت من خبلؿ ما ٝتوه الكومنًتف, سوفييتيان 
بل للوقوؼ ضد ا٠تطر االستعمارم , ليس للقضاء على الصهيونية, كفلسطُت بشكل خاص, عاـ

الذم يهدد الوجود السوفيييت يف العادل , (الواليات ا١تتحدة األمريكية- فرنسا- بريطانيا)ا١تتمثل بػ
حيث كاف كاحدان من أخطر , من ٍب التفكَت بالقضاء على الصهيونية مسايرةن للعرب ليس إالّ , ككل

إلنشاء حزب , قد أعّدتو ركسيا السوفييتية, (VOLV AVERBUKHفولف أفربوخ )رجا٢تا الصهاينة 
لكن مع ذلك ظلت معادل ىذه السياسة السوفييتية . ادعى أنو حزب شيوعي فلسطيٍت يف فلسطُت

 .من خبلؿ األحزاب الشيوعية العربية كلعشرات السنُت, قائمة يف الببلد العربية
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- 1947 السياسة السوفييتية تجاه القضية الفلسطينية بين عامي :الفصل الثاني- ثانيان 
1956: 

 :1956 – 1947اوتحاد السوفييتي كالقضية الفلسطينية بين عامي - 1

 .1947ا١توقف السوفيييت من مسألة تدكيل القضية الفلسطينية عاـ - أ 

 .1948ا١توقف السوفيييت من حرب عاـ - ب 

 .1956 – 1948ا١توقف السوفيييت من مشكلة البلجئُت الفلسطينيُت خبلؿ األعواـ - ج 

كالتعايش , كدعم حركتها الوطنية, سياسة اوتحاد السوفييتي تجاه القضية الفلسطينية- 2
 .كالتصدم لالستعمار, السلمي

مشاريع المياه الصهيونية في فلسطين بين عامي أىم موقف اوتحاد السوفييتي من - 3
1948 – 1956: 

 .1956 – 1948من ٕتفيف ْتَتة اٟتولة كٖتويل ٣ترل هنر األردف بُت عامي ا١توقف - أ 

 .1956 – 1954من ا١تبلحة يف قناة السويس عاـ ا١توقف السوفيييت - ب 

 :1955 – 1954اوتحاد السوفييتي كصفقات السالح مع سوريا كمصر بين عامي - 4

 .1955صفقة السبلح التشيكية كتقدصل ا١تساعدات االقتصادية السوفييتية ١تصر عاـ - أ 
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 . 1955صفقة السبلح التشيكية عاـ كسوريا مع اتفاقية السبلح - ب 

 كانعكاس نتائجو ,1956موقف اوتحاد السوفييتي من العدكاف الثالثي على مصر عاـ - 5
. على القضية الفلسطينية
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 :1956 – 1947اوتحاد السوفييتي كالقضية الفلسطينية بين عامي - 1
 :1947الموقف السوفييتي من مسألة تدكيل القضية الفلسطينية عاـ - أ

 بطلب إذل األمانة العامة لؤلمم ا١تتحدة من أجل النظر يف 1947تقدمت بريطانيا يف شباط عاـ 
كبدأت األفكار الصهيونية تطالب ٔتا ُيسمى ْتقوؽ . مستقبل فلسطُت الواقعة ٖتت سلطة انتداهبا

ك اتضحت بشكل , كما بدأت حركة التحرر الفلسطينية باالتساع.الشعب اليهودم يف فلسطُت
كعلى ىذا األساس , (1)أمريكي البل٤تدكدة على الدكؿ ا٠تاضعة لنفوذه- جلي سيطرة اٟتلف األ٧تلو

 .(2)1947 نيساف 2٘تت مناقشة القضية الفلسطينية يف األمم ا١تتحدة يف 
حيث خرج االٖتاد السوفيييت من اٟترب العا١تية الثانية , كانت ا١تنظومة االشًتاكية يف طور التكوين

اليت كانت , بينما الواليات ا١تتحدة األمريكية, كاقتصاده ٥تّرب, شخص ( مليوف20)كقد خسر 
 . كحافظت على اقتصادىا سليمان , حينها ٘تلك القنبلة الذرية

ُٖتكم من قبل ٦تثلي اإلقطاع كعمبلء , ككانت بعض الدكؿ العربية اليت دل ُتستعمر بشكل مباشر
رغم استمرار كجود بعض بقايا , ما عدا سوريا كلبناف اللتاف حققتا استقبلؿ ببلد٫تا, االستعمار

كىكذا دل ٮترج . أك من خبلؿ تبعية البعض لبلستعمار, بشكل مباشر, مصاحل االستعماريُت فيهما
بل كانوا , معظم زعماء الدكؿ العربية يف مواقفهم السياسية عن دائرة الدكؿ اإلمربيالية كتناقضاهتا

 . (3)ككانوا يطلقوف التصر٭تات ا١تعادية للشيوعية كاالٖتاد السوفيييت, يعملوف بتوجيو من تلك الدكؿ
كنتيجة دراسة كمناقشة الوضع يف فلسطُت يف االجتماع الطارئ لؤلمانة العامة لؤلمم ا١تتحدة خبلؿ 

كبناءن على , ًّب تشكيل ٞتنة من أجل دراسة الوضع يف فلسطُت, 1947شهرم نيساف كأيار عاـ 

                                                           

)1( Киселев .В. И. Палестинская Проблема, В международнЫх от нощениях : 

регионалънЫй аспект, стр . 50 – 51 

 .51- 50ص , ببل تاريخ, القسم اإلقليمي, القضية الفلسطينية يف العبلقات الدكلية. م. ؼ. كيسليف
)2( Палестинская Проблема. ДокументЫ ООН, международнЫх  организаций, и 

конфренций, стр. 7. 

 .7ص, ا١تنظمات كا١تؤ٘ترات الدكلية, القضية الفلسطينية, كثائق األمم ا١تتحدة

, 2العدد , يصدرىا التنظيم الفلسطيٍت للحزب الشيوعي السورم, (يا عماؿ العادل اٖتدكا)صحيفة عائدكف (3)
 .9ص, 1971, كانوف األكؿ
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القائل بضركرة إهناء , (1)/181/اٗتذت القرار رقم , النصائح ا١تقدّمة من اللجنة ا١تذكورة أعبله
 –عربية )كتقسيم فلسطُت إذل دكلتُت مستقلتُت دٯتقراطيتُت , االنتداب الربيطاشل على فلسطُت

كيف القسم األكؿ من القرار الذم ُٝتي البناء ا١تستقبلي للسلطة الفلسطينية ٘تت اإلشارة . (2)(يهودية
 :إذل

لكن ليس قبل , كبالتدريج, سحب قوات اونتداب من فلسطين في أقصر كقت ممكن- 1"
أف تشٌكل لجنة تقـو بتحديد إمكانيات  (بريطانيا)كعلى دكلة اونتداب . 1948آب 1

 .كإخالء كل منطقة في فلسطين من قواتها, مسؤكليتها حوؿ نشاطات اونتداب

مع الحفاظ على النظاـ الدكلي , كاليهودية, (الفلسطينية)استقالؿ كل من الدكلة العربية - 2
ككما ىو مشار إليو في القسم الثالث من الخطة الموضوعة . (التدكيل الخاص بالقدس)

فإنو يجب إقامة ىاتين الدكلتين خالؿ شهرين بعد إنهاء إجالء القوات المسلحة , لفلسطين
 .لكن خالؿ كقت و يتجاكز األكؿ من تشرين األكؿ, للدكلة المنتدبة

 ,ييعٌد الوقت الفاصل بين إصدار األمانة العامة لألمم المتحدة لتعليماتها حوؿ فلسطين- 3
 .(3)"كبين إقامة الدكلتين العربية كاليهودية مرحلة انتقالية

                                                           

)1( Палестинская Проблема. ДокументЫ ООН, международнЫх  организаций, и 

конфренций, стр. 7. 

 .7ص, ا١تنظمات كا١تؤ٘ترات الدكلية, القضية الفلسطينية, كثائق األمم ا١تتحدة
 ػ 113ص, 1ج, 1947كثائق يف قضية فلسطُت لعاـ , األمانة العامة: حوؿ نص قرار التقسيم كامبلن انظر(2)

, 1974 – 1947" اإلسرائيلي- "قرارات األمم ا١تتحدة بشأف فلسطُت كالصراع العريب: كانظر أيضان . 139
جامعة :انظر. 25-3ص , 1973, 1ط, بَتكت, مؤسسة دراسات فلسطينية, جورج: طعمة: مراجعة كٖتقيق
من , كالقضية الفلسطينية" اإلسرائيلي- "حوؿ الصراع العريب, مؤ٘تر مدريد للسبلـ, األمانة العامة, الدكؿ العربية

 .366ص, 7ا١تلحق رقم: انظر, 164ص , 1ج, ببل تاريخ, 1991,  نوفمرب1- أكتوبر 30

)3(Гоударство Исраиль. Справочник. М. ГВЛИ )наука(  , 1986, стр. 61.  

 .61ص , 1986, (العلـو)م . ؿ. ؼ. غ. ـ. دليل". إسرائيل"دكلة 
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تعزيز العالقات بين الدكلتين كيتجلى ذلك في العالقات اوقتصادية كالجمركية - 4"
كاوستخداـ , ككحدة شبكة المواصالت كاوتصاوت, (العملة)ككحدة النقد , (المشتركة)

 .(1)"المشترؾ لشبكة الرم
حق المواطنة في كل دكلة لليهود كللعرب فيها على ( ب)من الفقرة  (9)المادة "كتضمّنت 

من  (10)كما ضمنت المادة . كضمنت كذلك حماية المواطنين من الهجرة, قدـ المساكاة
كحقوؽ اإلنساف لمواطني كل دكلة عربان كانوا , الفقرة نفسها الحريات السياسية كالديمقراطية

من الفصل الثاني حق الملكية للمواطن العربي في الدكلة  (8)كتضمٌنت المادة . أـ يهودان 
على أف يتم دفع ثمنها قبل , كأف و تنزع إوٌ بقرار من المحكمة العليا, اليهودية كبالعكس

 .(2)"انتقاؿ ملكيتها كشريطة أف تكوف للمصلحة العامة
كأحد ىذه , بدأ الصهاينة حربان غَت معلنة ضد السكاف العرب يف فلسطُت, 1947كيف هناية عاـ 

, ىي القتل اٞتماعي للعرب يف قرية دير ياسُت, اليت ىّزت الضمَت العا١تي, االعتداءات ا١تشينة
رغم , غالبيتهم من النساء ككبار السن كاألطفاؿ, عربيان  (254)حيث قُتل خبلؿ ساعات معدكدة 

كنتيجة . (3)للمنطقة الدكلية يف مدينة القدس, ْتسب قرار األمم ا١تتحدة, أف دير ياسُت كانت تتبع
كٖتولوا إذل الجئُت , 1948ىذه االعتداءات ًّب طرد اآلالؼ من الشعب الفلسطيٍت يف أيار عاـ 

                                                           

)1( Киселев. В. И. Там же, стр.52. 

 .52ص , مصدر سابق, م. ؼ. كيسليف
مشركع تقسيم مع اٖتاد ), ملف كثائق فلسطُت, كزارة اإلرشاد القومي يف اٞتمهورية العربية ا١تتحدة (2)

 . 913 – 895ص, 1958, 1ط, (اقتصادم

علمان , شخصان  (52)من ا١تثَت لبلنتباه أف ىيئة األمم ا١تتحدة تصرح أنو دل ٯتت يف ىذه اجملزرة ا١ترعبة سول (3)
كٕتاىلت شهادة شهود عياف رؤكا بأعينهم أشبلء األطفاؿ , أنو دل يسمح ٢تا أصبلن بإرساؿ ٞتنة للتحقيق يف اجملزرة

اليت شاىدت بأـ , من ىؤالء الشهود األديبة ىدل حنا, اليت ألقاىا الصهاينة يف بئر مهجورة, كالنساء ا١تمزقة
كيف ! ما أغرب ىذا العالم: " كقالت, ككصفت كيف منع الصليب األٛتر من إنقاذ اٞترحى, عينيها ما حدث

كأصبح , كأصبح باطالن , كانقلب فيو الحق, كتبدلت فيو جميع الميثل العليا, تبدلت كل القيم اإلنسانية
االٖتاد , ٤تمد أسامة: العبد: إعداد, أيقونة من فلسطُت, ىدل: حنا: انظر, "كسادت فيو الشركر, الباطل حقان 

 .79- 78ص , 2007, 1ط, دمشق, دار اٞتليل, العاـ للكتاب كالصحفيُت الفلسطينيُت



84 
 

كهبذا الشكل ٘تّكن اليهود . (1)(كدكؿ ا٠تليج العريب, لبناف, سوريا, األردف)يف الدكؿ العربية اجملاكرة 
إضافة إذل ذلك قامت سلطات . الصهاينة من التقليل من األغلبية العربية يف ا١تناطق الفلسطينية

على الرغم من صدكر قرار األمم , كاليت كانت ال تزاؿ متواجدة يف فلسطُت, االنتداب الربيطاشل
بإخبلء بعض ا١تناطق قبل , كبشكل مقصود, ا١تتحدة ا١تتعّلق بإهناء االنتداب الربيطاشل يف فلسطُت

كذلك من أجل تقوية , ا١تتعلق هبذا الشأف/ 181/ا١توعد احملدد لذلك يف قرار األمم ا١تتحدة رقم 
بإعاقة كصوؿ اللجنة , كما قامت سلطات االنتداب. قواعد ا١تنظمات الصهيونية يف ىذه ا١تناطق

, Iيف القسم )/ 181/كاليت ًّب تشكيلها بالتوازم مع صدكر القرار , ا٠تاصة التابعة لؤلمم ا١تتحدة
اليت تعطي ا١تناطق اليت يتم إجبلؤىا من الربيطانيُت إذل الفلسطينيُت ٟتظة , (B الفقرة –من القرار 

 .(2)إجبلء القوات الربيطانية ا١تنتدبة
كيف اليـو نفسو كخبلؿ ساعات ,  سحب قواهتم من فلسطُت1948 أيار 14أهنى الربيطانيوف يف 

قاـ ٦تثلو ا١تنظمة الصهيونية العا١تية كقادة اجملتمع اليهودم الصهيوشل يف فلسطُت بإعبلف , معدكدة
كالذم أشار إذل , نفسو/ 181/كىذا اإلعبلف كاف خرقان كاضحان للقرار رقم , دكلة الكياف الصهيوشل

 .(3)كبإشراؼ حتمي من اللجنة ا٠تاصة التابعة لؤلمم ا١تتحدة, إنشاء الدكلتُت الفلسطينية كاليهودية
دل تكن القضية الفلسطينية تشّكل موضوعان ملّحان يف السياسة ا٠تارجية لبلٖتاد السوفيييت بعد اٟترب 

بل إهنا ركّزت على اليهود ا١تهاجرين إذل فلسطُت من أ٨تاء العادل كمعظمهم من يهود , العا١تية الثانية
كالصمت , كالسماح هبا, حيث أف معرفة االٖتاد السوفيييت ٔتسألة ا٢تجرة اليهودية. شرؽ أكركبا

كشّكل ذلك تناقضان يف السياسة ا٠تارجية السوفييتية فيما . أعطاىا الضوء األخضر عمليان , عنها

                                                           

)1( Государство Израиль, Справочник, М. ГВЛИ, Стр. 62. 

 .62ص , "إسرائيل"دكلة , م. ؼ. غ. ـ. دليل
)2( Киселев.В. И, Там же, стр. 52. 

 .52ص , مصدر سابق, م.ؼ. كيسيلف
)3( Палестинская Проблема. ДокументЫ ООН, международнЫх  организаций, и 

конфренций, стр. 8. 

 .8ص, ا١تنظمات كا١تؤ٘ترات الدكلية, القضية الفلسطينية, كثائق األمم ا١تتحدة
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كحىت أيديولوجية اٟتركة الصهيونية دل تكن موضوعان مطركحان يف . (1)ٮتص القضية الفلسطينية ٖتديدان 
لكن االٖتاد السوفيييت اىتم بالقضية لكونو كاحدان من ا٠تمسة , السياسة ا٠تارجية السوفييتية يف حينو

كعندما ًّب التصويت على مشركع التقسيم يف األمم ا١تتحدة كافق االٖتاد . الكبار يف األمم ا١تتحدة
 : ككاف لبلٖتاد أىداؼ متناقضة من كراء موافقتو ىذه. على ذلك

كحق عرب , أم حق اليهود بدكلة,  ػ اوعتراؼ بحق الوجود لقوتين متعارضتين كليان 1"
 . فلسطين بكياف منفصل في المنطقة الجغرافية نفسها

ػ اعتقد السوفييت بأف على اليهود كالعرب أف يعيشوا ككيانين منفصلين في منطقة جغرافية 2
كقد لعب الجمع بين . كما أمل السوفييت بأف يتمكنوا من العيش ىكذا, كاحدة محددة

كالتدريب العسكرم لليهود الذم شجعتو دكؿ المعسكر الشرقي دكران ىامان , الهجرة اليهودية
 ".إسرائيل"في التأييد السوفييتي لفكرة إقامة دكلة 

ىو معارضة دكر , ػ كاف الموضوع المهيمن على السياسة الخارجية لالتحاد السوفييتي3
 إف العبلقات بُت االٖتاد السوفيييت كالكياف الصهيوشل شهدت (.2)"اونتداب البريطاني في المنطقة

ىذا ْتسب " شهر العسل"كبدأ . دل يتكرر يف تاريخ القضية الفلسطينية برمتها" شهر عسل"
كذلك إباف خضوع , 1948 كاستمر حىت أكاخر عاـ 1947يف النصف الثاشل من العاـ , الوثائق

 .JOSEPH STALIN  (3)الدكلة السوفييتية ٟتكم جوزيف ستالُت 
                                                           

 .2007/ 12/ 17, (قراءة يف كشوؼ جديدة)ستالُت كالدكلة اليهودية , انطواف: شلحت (1)
http://almash-had.madarcenter.org/almash. 

, كنعاف النشرة االلكًتكنية,  الصهيوشل–كثيقة شيوعية بلغارية تفضح التواطؤ الستاليٍت , جورج: حداد: كانظر أيضان 
 .3ص, 2007,  تشرين األكؿ8, 1295العدد 

 .66 – 65ص, مرجع سابق, هببهاشل: كانظر أيضان . 98 – 97ص, مرجع سابق, جزماٌب(2)

حاكؿ النهوض , 1913كيف عاـ , كلد يف جورجيا, 1953-1879: (الرجل الفوالذم) جوزيف ستالُت (3)
لكنو قاـ بتصفية كل , ٦تا أدل إذل تفوؽ االٖتاد السوفيييت على أ١تانيا كالياباف يف عهده, باالٖتاد السوفيييت صناعيان 

حيث قاـ كزير خارجيتو مولوتوؼ بدس سم لو يف طعامو هبدؼ ,  1953 آذار 1تويف يف . من عارضو فكريان 
, 10اجمللد , ا١توسوعة العربية الشاملة, 1953- 1879ستالُت ك الستالينية , جاد الكرصل: اٞتباعي: انظر. قتلو
 .703- 702ص 

http://almash-had.madarcenter.org/almash.
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كٔتوجب القراءة اليت قّدمها الكاتب الصهيوشل راؤكؿ تايتلباـك ٢تذه الوثائق عشية الذكرل الستُت 
 تشرين الثاشل 16يف تاريخ " يديعوت أحرنوت"يف ا١تلحق األسبوعي التابع لصحيفة , لقرار التقسيم

 CROMYKO فقد بلغت ىذه العبلقات ذركهتا يف التصر٭تات اليت صدرت عن غركميكو, 2007
 تشرين الثاشل 26كالثانية يـو , 1947 أيار 14األكذل يـو : ككردت يف مناسبتُت, قبل ستُت عامان 
أم قبل ثبلثة أياـ من اٗتاذ اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة قرار تقسيم فلسطُت رقم , من العاـ نفسو

, كتبُّت الوثائق أف القيادة السوفييتية عكفت على صوغ تلك التصر٭تات ْترص شديد/. 181/
إذ أهنا كانت , كدل يكن ذلك من قبيل ا١تصادفة.  نفسوSTALINكأهنا حازت على تصديق ستالُت 

كالذم كاف على مدار , تدعو لتغيَت جوىرم يف موقف االٖتاد السوفيييت كاٟتركة الشيوعية عمومان 
كيؤكد تاتيلباـك . موقفان مناىضان للفكرة الصهيونية بشأف إقامة دكلة يهودية يف فلسطُت, أعواـ طويلة

قد أثارت الدىشة العارمة لدل قادة , اليت كصفها بالصهيونية, CROMYKO أف تصر٭تات غركميكو
كيهود االٖتاد , 1948اليشوؼ اليهودم أم التجمع السكاشل اليهودم يف فلسطُت قبل عاـ 

 . (1)ككذلك لدل الدكؿ الغربية العظمى كالدكؿ العربية , السوفيييت
اليت نقل ,  يف تلك اآلكنة تغاضي القيادة السوفييتية عن ردات الفعل العربية الغاضبة ثبتلقد

.  هتماتقارير بشأهنا إذل حكـو (مصر كالعراؽ كلبناف)ا١تندكبوف السوفييت يف البلداف العربية 
أف عشرات الوثائق تدؿ على , "حرنوتأيديعوت "ذكر تايتلباـك يف تقريره ا١تذكور يف صحيفة ك

بشأف مسائل مصَتية  كالسوفييتالصهاينة كتنسيق ا١تواقف التاـ بُت ا١تندكبُت , التعاكف الوثيق
كدت كثيقة بلغارية شيوعية على التواطؤ  كأ. يف أعواـ نشوئها األكذلللكياف الصهيوشلبالنسبة 

. (2)إلقامة الدكلة اليهودية الصهيونية يف قلب فلسطُت, الصهيوشل– الستاليٍت 
أم يف , 1947 تشرين الثاشل 30 جريدة االٖتاد الناطقة باسم عصبة التحرر الوطٍت يف كجاء يف

 قلكن, إف التقسيم ليس بالحل النهائي للقضية الفلسطينية": اليـو التارل لصدكر قرار التقسيم
الحل النهائي للقضية الفلسطينية ىو ك, مرحلة نادت إليها مكائد المستعمر البريطاني نفسو

                                                           

, الكويت, منشورات ا٠تليج العريب, "إسرائيل"تقرير يتحدث عن دكر ستالُت يف إنشاء , كديع: عواكدة(1)
 .2ص, مرجع سابق, شلحت: كانظر أيضان . 3ص, 2007

 .4ص, مرجع سابق, حداد(2)
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كفي تعاكنهم السلمي اإلنشائي على بناء دكلتهم , بين أيدم أىل فلسطين في استقالؿ كطنهم
 .(1)"الديمقراطية

حيث عقدت اللجنة ا١تركزية , 1947استمر ىذا الوضع يف فلسطُت حىت أكائل كانوف األكؿ 
كانقسمت اللجنة , لعصبة التحرر الوطٍت اجتماعان درست فيو موقفها من قرار ىيئة األمم ا١تتحدة

كدعت األقلية إذل اجتماع آخر يف أكاسط شهر . كاألقلية مع القرار,  األكثرية ضد القرار:إذل فريقُت
ٍب جرل التصويت على القرار فنالت كجهة نظر األقلية يف اللجنة ا١تركزية , 1947كانوف األكؿ 

.  جاءت ردة فعل األكثرية على القرار مشتتة كباىتةك. (2)أكثرية أصوات ا١تندكبُت
كىذا ما , كبات تقسيم فلسطُت أمران كاقعان , ف اليهود كالعرب يف كاقع جديد كليان كأصبح الشيوعيلقد 

كُىّجر الشعب , فألغي كياف فلسطُت عن ا٠تارطة العربية, نبهّت إليو العصبة مرات عديدة
 كأُعلن عن قياـ اٟتزب ,ك٧تحت ا١تؤامرة اإلمربيالية الصهيونية يف فرض برنا٣تها, الفلسطيٍت من أرضو

 .(3)يف إطار الدكلة اليهودية" اإلسرائيلي"الشيوعي 
ألهنم , بعد موافقتو على قرار التقسيم, حربان شنت سلطات االنتداب الربيطاشل على اٟتزب ك

الذم كاف يرفض فكرة االنتداب كيعمل على شجبها رغم , كمرتبطوف باالٖتاد السوفيييت, شيوعيوف
 .(4)إضافة أنو كاف يتعاكف مع ىذا اٟتزب ضد اإلمربيالية الربيطانية, إشكالية ا١توقف

دعت العصبة عددان من األحزاب الشيوعية العربية لبلجتماع , 1948كيف أكائل شهر تشرين األكؿ 
كأقّر االجتماع إقامة الدكلة , كعصبة التحرر الوطٍت يف بَتكت, يف كل من سوريا كلبناف كالعراؽ

                                                           

كانظر , 61- 60ص , الربنامج السياسي كالنظاـ الداخلي, الثورم- منشورات اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت(1)
 .291- 290ص, مصدر سابق, ٝتارة, حبييب: أيضان 

منشورات اٟتزب الشيوعي : كانظر أيضان . 63-62ص, مصدر سابق, كثيقة طريق فلسطُت إذل اٟترية(2)
 .61ص, الربنامج السياسي كالنظاـ الداخلي, الثورم- الفلسطيٍت

 .294ص , ا١تصدر نفسو (3)

 .4ص, 1972,  تشرين الثاشل28, جريدة االٖتاد, تاريخ أقسى ٕتربة دل تذىب سدل, إميل: حبييب(4)
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لقد أيدت العصبة ىذا القرار لينسجم , "(1)الفلسطينية ا١تستقلة على قاعدة قرار تقسيم فلسطُت
كمن أجل تبرير ذلك بذلت المساعي لالستناد إلى مبدأ حق . موقفها مع الموقف السوفييتي

مع أف قياـ , كالمحاكوت إلثبات أف اليهود أضحوا يشٌكلوف أمة, األمم في تقرير المصير
اللينيني لمبدأ حق تقرير – الدكلة اليهودية في فلسطين يتنافى تمامان مع المفهـو الماركسي 

إقامة ك, أٌصرت على التمسك بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهلكنها .....المصير
 .(2)" كعودة الالجئين إلى أراضيهم,الدكلة الفلسطينية

الحل "حبلن للمسألة الفلسطينية كىو , أكجدت عصبة التحرر الوطٍت بعد إعبلف قرار التقسيمك
ىو الطريق الذم يقود إلى تصفية , الديمقراطي كتأمين السلم كاوستقرار في فلسطين

كجالء الجيوش البريطانية كإنشاء دكلة فلسطينية مستقلة ديمقراطية تؤٌمن الحقوؽ , اونتداب
 .(3)"للعرب كاليهود

 أف يتعاكنا مع , كلقيادة اٟتركة الوطنية الفلسطينية,كاف من األفضل للحركة الشيوعية يف فلسطُت
 بالتخلص من عدكىم ا١تشًتؾ اإلمربيالية الربيطانية ,الشعب العريب الفلسطيٍت يف ٖتقيق ىدفو

 من قدر اٟتركتُت فكبل٫تا كاف ان  كىذا ال يعٍت انتقاص, بدالن من تراشق االهتامات,كالكياف الصهيوشل
كأخطأ كثَتان يف حق الشعب , لكن كبل٫تا أخطأ, لو دكر يف حركة التحرر الوطٍت الفلسطيٍت

 سواء كاف ىذا ا٠تطأ بقصد , عندما كافقت على قرار التقسيم, كٓتاصة اٟتركة الشيوعية,الفلسطيٍت
.  فهذا ال يعفيها من ا١تسؤكلية,أك عن غَت قصد

عاد اٟتزب الشيوعي اليهودم إذل طبيعتو األساسية احمّلرضة ,  اٟترب العا١تية الثانيةىاءانتكبعد 
كضد , كقاد ٛتلة دعائية كاسعة ضد ا٢تجرة اليهودية, كالعاملة ضد الصهيونية كاالستيطاف اليهودم

                                                           

, 7العدد , ٣تلة اٞتديد, "إسرائيل"تاريخ أكؿ دعوة إلقامة الدكلة الفلسطينية بعد إقامة دكلة , مؤرخ ٣تهوؿ(1)
 .8ص, 1978سنة 

, شباط, رد على الربنامج السياسي لزمرة بشَت الربغوثي, (القيادة ا١تؤقتة)منشورات اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت (2)
 .81ص , 1985

منشورات اٟتزب الشيوعي : كانظر أيضان . 51-50ص, مصدر سابق, كثيقة طريق فلسطُت إذل اٟترية (3)
 .28ص, رّد على الربنامج السياسي لزمرة بشَت الربغوثي, (القيادة ا١تؤقتة)الفلسطيٍت 
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, كدعا إذل إنشاء دكلة فلسطينية مستقلة, كقد عارض ىذا اٟتزب خطة التقسيم. اناهغقوات ا٢تا
تحٌوؿ , 1948 أيار15كفي أعقاب . "على أف يكوف اٟتكم يف أيدم األغلبية الفلسطينية

الحزب الشيوعي اليهودم إلى حزب شيوعي رسمي شرعي في الدكلة التي ناضل ألكثر من 
فبعد أسابيع معدكدة من إعالنها غٌير اسمو إلى الحزب , ثالثين عامان لتدميرىا كالقضاء عليها

 .(1)"اإلسرائيلي"الشيوعي 
 كيف الوقت نفسو ظهر ٔتظهر ا١تدافع عن الشعوب ,عندما دعم قرار التقسيم الٖتاد السوفيييتاأخطأ 
ضحية , لقد بقيت القضية الفلسطينية منذ عهد االنتداب الربيطاشل كحىت يومنا ىذا. العربية

 .على حساب هتجَت شعب بأسره, كمصاحل قول عا١تية, مؤامرات دكلية
 :1948الموقف السوفييتي خالؿ حرب فلسطين عاـ - ب

انتصار اٟتلف الشيوعي , 1948 إذل هناية عاـ 1947شهدت الفًتة ا١تمتدة من أيار عاـ 
إضافةن إذل انتصار اٟتزب الشيوعي يف (2)كتأسيس الكومنفوـر, االشًتاكي يف انتخابات اجملر

خطة مارشاؿ كزير خارجية الواليات ا١تتحدة األمريكية كتقدصل )كمشركع مارشاؿ , تشيكوسلوفاكيا
كخركج الشيوعيُت من حكومات فرنسا كإيطاليا , ((3)كفنلندة, ا١تساعدات لدكؿ أكركبا الغربية

دل , يف ىذا ا١تناخ العا١تي, إخل.....1948عاـ كطرد يوغسبلفيا من الكومنفوـر أكاسط , كبلجيكا

                                                           

دار اٞتليل للنشر , بدر: عقيلي: ترٚتة, "إسرائيل"أضواء على أعماؿ التجسس السوفياتية يف , أيسر: ىرئيل(1)
- 297ص, مصدر سابق, ٝتارة, حبييب: كانظر, 272- 271ص, 1988, كالدراسات كاألْتاث الفلسطينية

300. 

أشهر صحفو . كأىم أىدافو بث الشيوعية, 1947تأسس عاـ , مكتب اإلعبلـ الشيوعي: الكومنفوـر(2)
كانبثق عنو فيما بعد ا١تعاىدة اليت ُعرفت , "من أجل دٯتقراطية الشعوب"كصحيفة , "من أجل السبلـ"صحيفة 

الذم أقامتو الدكؿ غَت الشيوعية  (الناتو)ككاف ٔتثابة رد الفعل الشيوعي ٟتلف مشاؿ األطلسي , باسم حلف كارسو
على . ا١تصطلحات يف مادة التاريخ, منتدل الدعم الًتبوم يف اٞتزائر: انظر. 1956كُحل عاـ . 1949عاـ 

 www.eshamet/vb/t23255.html:الرابط
 .198ص, 1ج, ا١توسوعة العربية الشاملة, االٖتاد السوفيييت منذ تشكلو كحىت تفككو, صباح: كعداف(3)
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دارت . (1)لوجود مشاكل أخرل أكثر أ٫تية يف نظر األكركبيُت, تعَط القضية الفلسطينية أ٫تية بالغة
كبدت ا١تقاكمة العربية قوية كفعالة كمؤثرة يف , معارؾ قوية يف األشهر ا٠تمسة اليت تلت قرار التقسيم

٦تا جعل ,  من ا١تراكز العسكرية الصهيونيةالكثَتحيث نسف اجملاىدكف , ٚتيع جبهات النضاؿ
لذلك اجتمع , الوكالة اليهودية ترفع شكول إذل ٣تلس األمن متهمةن إياىا بالتآمر ضد التقسيم

أنو ليس من ,  كقرر رئيس ٞتنة التقسيم أماـ ٣تلس األمن,كاطلع على مذكرة الوكالة, ٣تلس األمن
, إّما إرساؿ جيش دكرل لتنفيذ التقسيم بالقوة: إالّ إحدل طريقُت, سبيل أماـ ىيئة األمم ا١تتحدة

 .تنفيذه بالقوة, لذلك قررت الدكؿ ا٠تمس الكربل يف ٣تلس األمن. كإّما إ٫تالو
 أيار 15فلسطُت يف  (لبناف– األردف – العراؽ – سوريا – مصر )دخلت اٞتيوش العربية ا٠تمس 

بأف أم تدخل عسكرم في : " حيث أنذرهتا قائلةن , أم يف ا١توعد الذم حددتو ٢تا بريطانيا1948
 أيار 15فلسطين من قبل الدكؿ العربية قبل التاريخ المذكور لجالء قواتها عن فلسطين في 

 أيار ىاؿ ٣تلس األمن االنتصارات 29 – 15كمن . (2)" يعتبر عدكانان ستقابلو بالقوة1948
لذلك أصدر ٣تلس , اليت حققتها اٞتيوش العربية يف القتاؿ اٞتارم يف فلسطُت ضد اليهود الصهاينة

كبالرغم , 1948 حزيراف 11األمن الدكرل قراره التارٮتي ا١تؤسف يعلن من خبللو ا٢تدنة األكذل يف 
أك نقل جنود من ا٠تارج إذل الطرفُت , من أف أكامر ا٢تدنة ال تسمح باستَتاد عتاد حريب من ا٠تارج

فقد استفادكا , أّما بالنسبة لليهود الصهاينة, عربإالّ أف ىذه األكامر دل تنفذ إالّ على اؿ, ا١تتحاربُت
ككصلت ٢تم أسلحة كعتاد , با كأمريكاككاستطاعوا إدخاؿ ألوؼ ا١تقاتلُت من أكر, من ىذه ا٢تدنة

كاف ٢تا دكر فاعل يف اٟترب بعد , حريب مكّوف من طائرات كمدافع كدبابات كذخائر ال حصر ٢تا

                                                           

. 168ص, 1973بَتكت , دار اٟتقيقة للطباعة كالنشر, ا١تاركسية السوفييتية كالقضايا العربية, إلياس: مرقص(1)
, الدار األىلية للنشر كالتوزيع, كامل: البديرم: ترٚتة, نشوء كسقوط القول العظمى, بوؿ: كيندم: كانظر أيضان 

 .584- 569ص, 1994: 1ط, عماف
كحوؿ ا١تعارؾ اليت قامت هبا . 201ص, 1967, بَتكت, اٟترب الفدائية يف فلسطُت, ٤تمد: الشاعر(2)

فلسطُت يف , خَتية: قاٝتية:  كقبل ا٢تدنة األكذل انظر1948اٞتيوش العربية ضد اليهود الصهاينة خبلؿ عاـ 
, 1975, 1ط, منظمة التحرير الفلسطينية كمركز األْتاث كدار القدس, 1948-1936مذكرات القاكقجي 

 .192- 182ص, 2ج
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كخبلؿ اٞتولة الثانية للحرب بعد ا٢تدنة األكذل بدأ . (1)انتهاء ا٢تدنة األكذل لصاحل اليهود الصهاينة
كتذكر جموع من الشعب الفلسطيني كيف كاف الجيش ", الًتاجع يف صفوؼ القوات العربية

 لنقل السكاف من ميناء حيفا إلى  البحرية الزكارؽ, كعلى نفقتو الخاصة,البريطاني يستأجر
,   ك ىذا يعٍت كيف أف اٞتيش الربيطاشل كاف يعمل لتفريغ فلسطُت من سكاهنا.(2)"شواطئ لبناف

كذلك يّوضح ٘تامان حجم ا١تؤامرة على , بنقل السكاف العرب الفلسطينيُت إذل شواطئ لبناف
 . إلقامة دكلة الكياف الصهيوشل يف فلسطُت العربية, فلسطُت

كوسيط للمشكلة , VOLG BERNADOTTE  (3)عُّت ٣تلس األمن الدكرل الكونت فولك برنادكت
, 1948 حزيراف 11 ك٧تح يف إيقاؼ القتاؿ بُت الطرفُت يف 1948 أيار 20الفلسطينية يف 

 :على أساس,  ٔتقًتحات خاصة لفض النزاع1948 حزيراف 27كتقّدـ يف 
 .تحقيق ىدنة دائمة أك سالـ بين العرب كاليهود- "1

 .كضع القدس تحت رقابة األمم المتحدة- 2

تتولى لجنة دكلية حل مشكلة الالجئين بحيث يختار الالجئوف بين العودة إلى منازلهم أك - 3
 .تعويضهم قيمة ما فقدكه

4 
                                                           

, 1989, 1ط, مكتبة مدبورل, (ا١تلفات السرية للجنراالت العرب)كثائق حرب فلسطُت , رفعت: سيد أٛتد(1)
 .216 - 209ص, فلسطُت يف مذكرات القاكقجي, قاٝتية: كانظر أيضان , 170 – 169ص, 2ج

منشورات ا١تكتبة , (1952- 1947نكبة بيت ا١تقدس كالفردكس ا١تفقود )النكبة , عارؼ: العارؼ(2)
 .324, 67- 65ص, 1ج, ببل تاريخ, بَتكت, العصرية

كىو أحد أفراد العائلة ا١تالكة , 1895 كانوف الثاشل 2كلد يف مدينة ستوكهودل يف : الكونت فولك برنادكت(3)
كتوذل أيضان منصب رئيس منظمة الصليب األٛتر السويدم , 1937تّوذل إدارة الكشافة السويدية عاـ , السويدية

ك٧تح يف ,  ًّب تعيينو من قبل األمم ا١تتحدة كوسيط دكرل ٟتل ا١تشكلة الفلسطينية1948كيف أيار , 1943عاـ 
ككضع األسس يف األمم ا١تتحدة إلغاثة كتشغيل البلجئُت , 1948ٖتقيق ا٢تدنة األكذل خبلؿ حرب عاـ 

, الكونت فولك برنادكت:) انظر الرابط. لذلك اغتالو الصهاينة يف العاـ نفسو, "الشرؽ األكسط"الفلسطينيُت يف 
  (نشأتو, حياتو

www.palestine.info.com/arabic/terror/history/ighial:htm. 

http://www.palestine.info.com/arabic/terror/history/ighial:htm
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دعوة األمم المتحدة إلى تأليف لجنة متابعة كمصالحة دكلية للتوصل إلى تسوية سلمية - "4
 .(1) "للوضع في فلسطين

بما فيها الضفة , 1922إنشاء فلسطين بحدكدىا القائمة أياـ اونتداب البريطاني عاـ - "5
ككضع الهجرة , كذلك بإقامة اتحاد يهودم عربي بعد موافقة الطرفين, الشرقية لنهر األردف

اليهودية تحت تنظيم دكلي حتى و تتسبب في زيادة المخاكؼ العربية كإدراج جزء من الجليل 
كميناء حر في , كإنشاء مطار حر في اللد, كالنظر في كضع يافا, الغربي إلى الدكلة اليهودية

لذلك ٗتلى عن ىذه الفكرة يف , لكن ىذا االقًتاح قد فشل .(2)"بما فيها مصافي البتركؿ, حيفا
فأدل ذلك إذل اغتياؿ . عارضان اقًتاحان جديدان كىو إنشاء دكلتُت مستقلتُت, 1948 أيلوؿ 16

لوقوفو ضد التوسع الصهيوشل يف , (شتَتف) يف القدس من قبل عصابة  BERNADOTTEبرنادكت
كسيطان لؤلمم ا١تتحدة يف RALPH PUNCH   (3)1كًّب تعيُت الوسيط األمريكي رالف بانش. فلسطُت
عقد اتفاقيات ىدنة بُت األطراؼ ا١تتنازعة كإنشاء مناطق منزكعة PUNCH  بانش كاقًتح .فلسطُت
كما قرر إنشاء ٞتاف مشًتكة , 1948 ٘توز 16كأقّر ٣تلس األمن ىذه ا١تقًتحات يف , السبلح

 بكل ما 1949كاحتفظ الكياف الصهيوشل ٔتوجب ا٢تدنة يف شباط , لئلشراؼ على تنفيذ ا٢تدنة
                                                           

, عماف, دار اٞتليل للنشر, 1985-1947مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية , طارؽ:ا١توسى, منَت:ا٢تور (1)
, ا١تشكلة الفلسطينية على ضوء أحكاـ القانوف الدكرل, ٤تمد حافظ: غازل: كانظر أيضان . 29ص, 1986, 2ط

 .104-102ص, 1965, القاىرة, ا١تطبعة العا١تية, معهد الدراسات العربية

 :   انظر الرابط ( الكونت فولك برنادكت)تاريخ العصور للشعب الفلسطيٍت   (2)
  palestinestudies.org/ar/content                                                                                            

شغل منصب سكرتَت اللجنة ا٠تاصة لؤلمم ا١تتحدة حوؿ فلسطُت , 1903 آب 7كلد يف : رالف بانش (3)
. كما كتب تقرير األقلية حوؿ إنشاء دكلة فيدرالية ىناؾ,  كتب تقرير األغلبية للجنة حوؿ التقسيم1947عاـ 

كيف عاـ , 1948كبعد كفاتو أصبح كسيطان ٤تلو يف أيلوؿ عاـ, كاف ا١تستشار ا٠تاص للكونت فولك برنادكت
. اليت كفّرت األساس الرٝتي إلهناء اٟترب,  أطلق ٤تادثات ا٢تدنة بُت الكياف الصهيوشل كالدكؿ العربية1949

انظر . بسبب مرض السكرم1971تويف عاـ ,  جائزة نوبل للسبلـ تقديران ٢تذه اإل٧تازات1950كُمنح عاـ 
, العادل كرجل الدكلة, رالف جونسوف بانش: الرابط

lipdigital.usembassy.gov/st/Arabic/publication/2009/05/20090520150739snmassabla0.
6478998.html#axzz2RsTLKsvj. 
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كما نقل الكياف الصهيوشل عاصمتو إذل القدس , ٘تّكن من احتبللو تقريبان من األراضي الفلسطينية
 كسيطر على,  كبذلك احتل الكياف الصهيوشل فلسطُت.(1)اٞتديدة متجاىبلن ٘تامان قرار تدكيل القدس

تاركُت بيوهتم خلفهم كأراضيهم , ألف فلسطيٍت (750) كىاجر ,أراضيها من 2 ألف كم6,7
 نيساف 3كبتاريخ . كالدكؿ العربية اجملاكرة أيضان , متوجهُت إذل قطاع غزة يف الضفة الغربية لؤلردف

بعد أف استأجركا شقة ساحلية على , أنشأ اليهود ميناءن يعرؼ حاليان باسم ميناء إيبلت, 1949
. (2)البحر األٛتر إل٘تاـ ىذا الغرض

الدكؿ  االٖتاد السوفيييت حث , تكشف كثائق ا٠تارجية السوفييتية اليت أنيط عنها اللثاـ مؤخران 
كيف ىذا الصدد ٖتدث نائب كزير ا٠تارجية , الدائرة يف فلكو على بيع أسلحة إذل الكياف الصهيوشل

 بشأف طلبات CROMYKO بالنسبة لبياف الرفيق غركميكو ": قائبلن 1948 حزيراف 5السوفيييت يف 
أرل أف , "إسرائيل"تقديم مساعدة من اوتحاد السوفييتي إلى " إسرائيل"مندكبي دكلة 

برغبتنا في التعاكف ,  لكن في السر,باإلمكاف إحاطة التشيكوسلوفاكيين كاليوغسالفيين علمان 
. (3)"بخصوص امتالؾ كإرساؿ مدافع كطائرات إلى فلسطين" إسرائيل"مع مندكب دكلة 

,  كثَتان يف شراء أسلحة من االٖتاد السوفيييت مباشرةن بان كاف راغالكياف الصهيوشل أف , تظهر الوثائق
الكياف مندكبة GOLDAMERI  كلعل ذلك كاضح من خبلؿ تقدصل غولدامائَت, لكن دكف جدكل

االٖتاد لكن , لشراء أسلحة ثقيلة, لدل كزارة ا٠تارجية السوفييتية,  يف االٖتاد السوفيييتالصهيوشل
كاستمر اٟتاؿ على ىذا ا١تنواؿ إذل أف بدأت العبلقات بُت . ٕتاكب مع الطلباتمدل السوفيييت 

 كومةح كالسبب يف ذلك تقدصل , من هنايتو1948الطرفُت تعاشل قدران من الربكد مع اقًتاب عاـ 
٘تت ا١توافقة عليو يف ,  طلبان للحصوؿ على قرض أمَتكي بقيمة مائة مليوف دكالرالكياف الصهيوشل

                                                           

)1( Киселев. В. И. Там же, стр.67. 

مصر )كحوؿ ا٢تدف األربع بُت الكياف الصهيوشل كاألطراؼ ا١تتنازعة . 67ص, مصدر سابق. م. ؼ. كيسليف
 .105 – 104ص, مرجع سابق, غازل: انظر أيضان . ( سوريا– لبناف – األردف –

)2( Государство Израиль. Справочник. М. ГВЛИ, стр.64. 

 .64ص, "إسرائيل"دكلة , م. ؼ. غ. ـ. دليل

 . مرجع سابق, شلحت (3)
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 قد قبضت يف موسكو ييتالسويفاالٖتاد كىناؾ سبب آخر ىو أف حكومة . 1949كانوف الثاشل 
منهم ٜتسة من اليهود بتهمة ٤تاكلة قتل بعض كبار القادة السوفييت , على حوارل ٜتسة عشر طبيبان 

أكّد نائب كزير ا٠تارجية السوفيييت يف تقييمو  ك.(1)باالتفاؽ مع بعض ا١تنظمات اليهودية األمريكية
ىو شخص ذك ميوؿ BEN GURION  بأف بن غوريوف, اٞتديدة BEN GURION ٟتكومة بن غوريوف

كعلى ما يبدك فإف ىذه , كأف حكومتو اٞتديدة ستنتهج سياسة تعتمد على األمريكيُت. أمَتكية
يف ضوء تفاقم ,  الكياف الصهيوشل البلحق معييتالسويفاالٖتاد ا١تيوؿ ىي اليت حسمت تعامل 

لقد ٖتولت فلسطُت إذل ساحة  .(2)اٟترب الباردة بُت االٖتاد السوفيييت كالواليات ا١تتحدة األمريكية
, لتنازع القوتُت العظميُت االٖتاد السوفيييت كالواليات ا١تتحدة األمريكية بعد اٟترب العا١تية الثانية
 29حيث ترد رسالة من سفارة الواليات ا١تتحدة األمريكية يف تل أبيب إذل ا٠تارجية األمريكية يف 

كاليت ترصد اجتماع رابطة الصداقة مع االٖتاد السوفيييت نقبلن عن صحيفة فلسطُت , 1949حزيراف 
اليت عرضت تقريران حوؿ اجتماع رابطة الصداقة مع االٖتاد السوفيييت ٔتشاركة ثبلثة كسبعُت , بوست
الكياف كأحد عشر مندكبان مستقبلن من ٥تتلف أ٨تاء الببلد ْتثوا سبل تقوية الركابط بُت , شيوعيان 

 كأصدر االجتماع توصية , كاعًتاؼ ىذا األخَت با١تنظمات الصهيونية,كاالٖتاد السوفيييتالصهيوشل 
 رسالة إذل االٖتاد السوفيييت الكياف الصهيوشلكما كّجهت كزارة خارجية , يف ىذا الصدد باإلٚتاع

 كأعرب عن ",إسرائيل"على الدكر السوفييتي في مساندة الكفاح من أجل استقالؿ "لشكره 
. (3)"أملو بأف تنشأ منظمة لرعاية عالقات الصداقة بين الجانبين

كمدل الضعف ا٠تفي , بيّنت ىذه اٟترب مدل القوة اليت تتمتع هبا الواليات ا١تتحدة األمريكية
كتزاحم ىذه الدكؿ على , كالضعف الواضح لربيطانيا كتراجعها, الذم ٭تيط باالٖتاد السوفيييت

, كرفع ىذا التحليل مستول التناقضات يف توازف القول العا١تي, ةالعريبالببلد االحتكارات النفطية يف 
 عامبلن يف توسيع , أم الواليات ا١تتحدة األمريكية,بشكل خاص إذل جعلها" الشرؽ األكسط"كيف 

. نطاؽ ا١تصاحل القومية األمريكية عن طريق الصهاينة
                                                           

 .45ص, مرجع سابق, سليم: كانظر أيضان . مرجع سابق, شلحت(1)

 .ا١ترجع نفسو, شلحت(2)

 .5/1/2006اٟتلقة األكذل , األحزاب الشيوعية العربية, برنامج أرشيفهم كتارٮتنا, اٞتزيرة نت(3)
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 :1956 – 1948الموقف السوفييتي تجاه مشكلة الالجئين الفلسطينيين - ج

أف المشكلة ", 18/8/1948ّصرح ا١تندكب السوفيييت يف األمم ا١تتحدة أماـ ٣تلس األمن يف 
ًّب عقد ا١تؤ٘تر الثالث لؤلمانة العامة  ك.(1)"ىي مشكلة وجئين خلقها البريطانيوف, الفلسطينية

 القرارُأصدر ك,  بشأف البلجئُت الفلسطينيُت1948 كانوف األكؿ 11لؤلمم ا١تتحدة يف 
أف الالجئين الفلسطينيين الراغبين بالعودة إلى قراىم "الذم أشار إذل , (2)/194/رقم

كيجب أف تتاح لهم ىذه , كالعيش بسالـ مع جيرانهم اليهود يستطيعوف ذلك, كأراضيهم
لكن قرار األمم ا١تتحدة أداف  .(3)"الفرصة في أسرع كقت مع دفع تعويض لغير الراغبين بالعودة

 كذلك بعد كقف ,اليت دل تكن ترغب بإعادة األراضي الفلسطينية احملتلة الكياف الصهيوشل سلطات 
ذلك ًّب ٖتقيق التهديد بك,  كما دل ترغب بعودة البلجئُت الفلسطينيُت إذل بيوهتم,األعماؿ اٟتربية

الؿ فًتة ا٠تمسينّيات من القرف  الكياف الصهيوشل خالذم جهَر بو قائد جناح اليمُت يف حكومة 
سوؼ نفعل كل شيء لكي و يعود ىؤوء إلى  ":قائبلن   BEN GURIONا١تاضي بن غوريوف

 آنذاؾ على افتعاؿ ا١تزيد من االعتداءات على الكياف الصهيوشلتركزت سياسة ك. (4)"األبد
 هبدؼ كسب الوقت كاحتبلؿ أراٍض جديدة كذلك ٔتساعدة الدكؿ األكركبية ,فلسطينيُتاؿ

 . (5)االستعمارية

                                                           

 .54ص, 1ج, 1984, دمشق, القسم العاـ, ا١توسوعة الفلسطينية, ٣تموعة مؤلفُت(1)

مشركع تقسيم مع اٖتاد ), ملف كثائق فلسطُت, كزارة اإلرشاد القومي يف اٞتمهورية العربية ا١تتحدة (2)
 .367ص , 8ا١تلحق رقم: انظر, 990-989ص , (اقتصادم

)3( Палестинская Проблема. ДокументЫ ООН, международнЫх  организаций, и 

конфренций, стр. 33. 

 .33ص, ا١تنظمات كا١تؤ٘ترات الدكلية, القضية الفلسطينية, كثائق األمم ا١تتحدة

)4( Киселев.В. И. Там же, стр.67. 

 .67ص , مصدر سابق, م. ؼ. كيسيليف
مؤسسة األرض , مسَتة السادات االستسبلمية من زيارة القدس كحىت صفقة كامب ديفيد, حبيب: قهوجي (5)

 . 67ص , 1979, دمشق, للدراسات الفلسطينية
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 كفشل يف التّوصل ,دل تثمر كسيط األمم ا١تتحدة BERNADOTTE جهود الكونت برنادكتكٔتا أف 
 1948 تشرين الثاشل 18قّدمت بريطانيا يف , إذل إ٬تاد تسوية ترضي ٚتيع األطراؼ ذات الصلة

  تقـو بتقريب كجهات النظر العربية ك,مشركع قرار بتشكيل ٞتنة ثبلثية تسمى ٞتنة التوفيق
تقـو برسم اٟتدكد بنفسها يف , كيف حاؿ عجزىا عن ذلك, حدكد التقسيمٔتا ٮتص , الصهيونية

٧تحت ٞتنة التوفيق بالتوقيع على ما ُٝتي بربكتوكوؿ لوزاف .  BERNADOTTE ضوء توصيات برنادكت
:  كنّص الربكتوكوؿ على ما يلي, 1949 نيساف 26يف 

 (1)" تدكيل القدس ػ1"

 عودة الالجئين كتمتعهم بحق التصرؼ في أموالهم كممتلكاتهمػ " 2

 .(2)"حق الذين و يرغبوف منهم في العودة في الحصوؿ على تعويض ػ 3

 كالذم ترّكز على موضوعي ,اا١تناىض لو الكياف الصهيوشل كقف ـيف أعما٢تا نتيجة اللجنة فشلت 
إضافةن إذل ذلك فقد ارتكبت اللجنة خطأن فادحان عندما , القدس كقضية البلجئُت الفلسطينيُت

 البلجئُت عندك, "الشرؽ األكسط" فئات كاسعة من أبناء عند بُت مشكلة البطالة ربطت
, ككظيفة دك٢تم أف ٕتد ٢تم عمبلن , كجودين يف أراضيهملقد نظرت ١تشكلة السكاف ادل, الفلسطينيُت

بتقريرىا ىذا ك, ككظيفة األمم ا١تتحدة أف ٕتد حبلن ١تشكلتهم, كبُت أناس طُردكا من ديارىم بالقوة
 كىذا يزيد بشكل كبَت من ,تكوف قد رفعت ا١تسؤكلية بتسوية قضية البلجئُت عن األمم ا١تتحدة

للكياف الصهيوشل  ككأهنا ٘تّهد الطريق , كعدـ إ٬تاد حل ١تشكلتهم,سوء أكضاع ىؤالء البلجئُت
 . لتسهيل إقامة الدكلة على حساب الشعب الفلسطيٍت,لتهجَت أكرب عدد ٦تكن من الفلسطينيُت

 ْتل اللجنة على أساس أهنا  الكياف الصهيوشلطالبك, ىجومان على اللجنة االٖتاد السوفيييت كشن

                                                           

ترٚتة , أكضاع الطوائف الدينية يف القدس خبلؿ العهد اإلسبلمي, يواكيم: مبارؾ: حوؿ تدكيل القدس انظر(1)
/ 7, بَتكت, 79العدد , ملف النهار, صادرة عن مؤسسة دراسات فلسطينية, ٣تلة القدس, مهاة فرح: ا٠تورم

 .25 – 24ص , 1/1975
دراسة ٖتليلية )قضية البلجئُت الفلسطينيُت كإحدل قضايا الصراع العريب الصهيوشل , رىب صبلحي: األصبحي(2)

رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف التاريخ اٟتديث , 1963- 1948للمشاريع الدكلية ا٠تاصة بقضية البلجئُت 
 . 82- 79ص , 2007, جامعة دمشق, خَتية قاٝتية. د.بإشراؼ أ, كا١تعاصر
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 تشكيل ٞتنة بديلة تدعى ٞتنة ا١تساعي  الكياف الصهيوشل كاقًتح,فشلت يف حل ٚتيع ا١تشكبلت
 الكياف الصهيوشلكما تقّدـ . كتسعى إذل التّوصل لتسوية عامة, يكوف مقرىا األمم ا١تتحدة, اٟتميدة

 أف يكوف ان مقًتح,  أهنم اضطركا ١تغادرة الدكؿ العربيةلبأرقاـ مغلوطة عن عدد اليهود الذين ادع
كىذه األرقاـ ا١تغلوطة ىي جزء من األسلوب . تبادؿ السكاف ىو األساس يف تسوية قضية البلجئُت

 .(1)"الصهيوشل ا١تتكرر الذم يشوه اٟتقائق
 إذل تأييده للحق العريب ,1947تغَت موقف االٖتاد السوفيييت من تأييده لتقسيم فلسطُت عاـ 

 منهم ٜتسة من كاف, كخاصة بعد القبض يف موسكو على حوارل ٜتسة عشر طبيبان , الفلسطيٍت
 باالتفاؽ مع بعض ا١تنظمات اليهودية ,بتهمة ٤تاكلة قتل بعض كبار القادة السوفييت, اليهود

إذل اعتقاؿ مليوشل يهودم سوفيييت استمركا على  STALIN ٦تا دعا الزعيم السوفيييت ستالُت, األمريكية
 إضافة إذل انفجار ,ككاف منهم من لقي حتفو بطريقة مأساكية, قيد اٟتياة بعد االضطهاد النازم

 اٟتكومة السوفييتية إذل إيقاؼ العبلقات الدبلوماسية ٦تا دفعقنبلة يف السفارة السوفييتية يف تل أبيب 
بإهناء عمل السوفيييت لذلك طالب مندكب االٖتاد , (2) الكياف الصهيوشل مع1953 شباط 12يف 

الشرؽ "كمقًتحان أف تتوذل حكومات , اللجنة متهمان إياىا ٓتدمة أغراض الواليات ا١تتحدة األمريكية
. حل مشكلة البلجئُت فيما بينها" األكسط

 منذ أف أقرت  البلجئوفشعر ك, كاف إنشاء ككالة الغوث من كجهة نظر البلجئُت تفريطان ْتقوقهم
ككأ٪تا على حسب , أف إنشاء ىذه الوكالة ىو مسألة ٤تطّمة للمعنويات األمم ا١تتحدة قرار التقسيم

إال أف ىذا دل يدفع الفلسطينيُت . (3)"أنهم يريدكف تحويلنا إلى شحاذين محترفين"قوؿ بعضهم 
لقد ٞتأ ىؤالء , بل دفعهم إذل اإلصرار على الصمود كمواجهة التحديات, إذل اليأس كاإلحباط
ما  لكي يعّوضوا, بعد أف فقدكا مواردىم االقتصادية كمكانتهم االجتماعية البلجئوف إذل التعليم

                                                           

 .104ص, مرجع سابق, األصبحي(1)

, 1ط, دار ابن رشد للطباعة كالنشر, جوزيف: ٝتاحة: ترٚتة, تاريخ الظاىرة الستالينية, جاف, اللنشتُت(2)
 .45ص, مرجع سابق, سليم: كانظر أيضان . 157 – 156ص , 1975

, تيسَت: جبارة: كانظر أيضان , 109ص, اجمللد ا٠تامس, القسم الثاشل, ا١توسوعة الفلسطينية, ٣تموعة مؤلفُت(3)
 .328 - 327ص , 1998, عماف, دار الشركؽ, تاريخ فلسطُت
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يف كقت كانت البلداف العربية اجملاكرة لفلسطُت قد شهدت اضطرابات سياسية , فقدكه نتيجة اللجوء
االنقبلبات  ٣تموعة من 1954- 1949بُت عامي فحصل يف سوريا , 1948بعد النكبة عاـ 

, 1951 عاـ  يف(1)كًّب اغتياؿ ا١تلك عبد اهلل, 1951كمّر لبناف بأزمة سياسية عاـ , العسكرية
كما أف الشعب العريب عامة كالفلسطيٍت خاصةن بدأ يبحث , 1952كقامت ثورة ٘توز يف مصر عاـ 

حيث سارت اٟتركة الوطنية , 1948عن كسيلة للتعبَت عن رفضو كاقع ىزٯتة اٞتيوش العربية عاـ 
االٕتاىات اإلصبلحية ذات  االنضماـ لؤلحزاب العربية :الفلسطينية يف ثبلثة مسارات كىي

كاالٕتاىات كاٟتركات , األحزاب كاٟتركات القومية كاٟتزب الشيوعيك, يف األردف (الليربالية)
: إضافةن إذل التصدم للمشاريع االستعمارية اليت هتدؼ إذل تصفية القضية الفلسطينية, (2)اإلسبلمية

إزالة ا٠توؼ الذم ك, كضع حد لبؤس مليوف الجئ فلسطيٍت :الس كالذم ىدؼ إذلامشركع دػ 
 .العرب ك الكياف الصهيوشل ٤تاكلة التّوصل إذل حل ١تشكلة اٟتدكد بُت ك, يسيطر على دكؿ ا١تنطقة

للكياف  عن ضركرة تثبيت حدكد جديدة 9/11/1955حيث أعلن يف , مشركع انطوشل ايدفػ 
 .الصهيوشل- كحل الصراع العريبالصهيوشل 

 العريب الصراع قدما مشركعان ٟتل حيث 1957يس األسًتارل عاـ زكمن (الكندم)مشركع بَتسوف ػ 
 . الصهيوشل–

                                                           

مؤسس , 1951كتويف عاـ , 1882ىو عبد اهلل األكؿ ابن اٟتسُت بن علي كلد عاـ : ا١تلك عبد اهلل(1)
كحل منظمة اٞتهاد , كقرر حل جيش اإلنقاذ, 1948دخل حرب فلسطُت عاـ , ا١تملكة األردنية ا٢تامشية

فكاف ذلك من األسباب , 1948تعاكف مع االنتداب الربيطاشل كالصهاينة أثناء حرب فلسطُت عاـ , ا١تقدس
كيكيبديا ا١توسوعة : انظر. ك إقامة دكلة الكياف الصهيوشل يف فلسطُت, اليت دعت إذل فشل العرب يف ىذه اٟترب

 :على الرابط, اٟترة
ar.wikipedia.org/wiki%25D%25/39%25D8%25AF2%. 

كانظر , 117ص, اجمللد ا٠تامس, الدراسات ا٠تاصة, القسم الثاشل, ا١توسوعة الفلسطينية, ٣تموعة مؤلفُت(2)
 .329ص, مرجع سابق, جبارة: أيضان 
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 لتقدصل برامج ٗتص تأىيل 1959مبعوث األمم ا١تتحدة الذم قّدـ مشركعان عاـ )مشركع ٫ترشولد ػ 
كمناشدة الدكؿ العربية ا١تضيفة لبلجئُت التعاكف مع , كتوطُت البلجئُت يف ا١تواقع ا١تتواجدين فيها

 . (1)(الوكالة الدكلية
رفضت اٟتكومات العربية كالشعب الفلسطيٍت ىذه احملاكالت ا١تشبوىة لتصفية القضية الفلسطينية 

كما كاجهت اٟتركة الوطنية الفلسطينية ٖتديان , ٖتت ستار ٖتسُت شركط اٟتياة ا١تعيشية لبلجئُت
 ككاف قد خطط لو كزير ,كقد فشل ىذا ا١تشركع, 1957آخر ىو مشركع تدكيل قطاع غزة عاـ 

.  ا٠تارجية الكندم بَتسوف
أّما ا١تسار الثالث الذم اتبعتو اٟتركة الوطنية الفلسطينية فهو األعماؿ الفدائية العسكرية عن طريق 

 .(2)1956 -1954زرع األلغاـ كنصب الكمائن داخل األراضي الفلسطينية احملتلة ما بُت عامي 
 الكياف  ضركرة زيادة عدد سكاف,1956عاـ BEN GURION  كٓتاصة بعد أف أعلن بن غوريوف

كالذم برأيو ىو ضركرم من أجل اٟتصوؿ ,  يف غضوف ٜتسة أعواـ ليصل إذل أربعة مبليُتالصهيوشل
يف  ( الصهيوشلالرب١تاف)يف الكنيست  BEN GURION  كٖتدث بن غوريوف.(3)على أراٍض جديدة
: قائبلن ,  الكياف الصهيوشل ضمن مساحة دكلةا١تزمع إدخا٢تا عن األراضي 1956تشرين األكؿ عاـ 

ككذلك يجب إعادة ,  كيجب إعادتها"إلسرائيل"كانت غزة جزءان من األرض التاريخية "
كإذا لم نستطع إعادة ىذه األراضي عن , كشبو جزيرة سيناء, (4)الضفة الغربية من األردف

 BEN GURION يتبُّت من قوؿ بن غوريوف. (5)"يجب علينا سلوؾ طرؽ أخرل, طريق المفاكضات
جراء سياسة , كاف متجهان ٨تو االستعمار كزيادة حدتو باستمرار" الشرؽ األكسط"أف الوضع يف 
ىجمات " على ىذه األعماؿ اسم  الكياف الصهيوشلحيث أطلقت قيادة,  الصهيوشلالتوسع كالضم

                                                           

 . 62 -50ص , مرجع سابق, ا١توسى, ا٢تور(1)

 .58ص , مرجع سابق, دٯتيًتييف: كانظر أيضان . 332 – 331ص , مرجع سابق, جبارة(2)

 .25ص , ......مسَتة السادات االستسبلمية, قهوجي (3)

, دار النضاؿ, القدس كالتسوية, سامي: اٟتكيم: كانظر أيضان . 31 – 30ص , مرجع سابق, ا١توسى, ا٢تور(4)
 .22ص, 1987, 1ط
 .26ص , .........مسَتة السادات االستسبلمية, قهوجي (5)
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الشرؽ " على إ٬تاد تسوية سلمية عادلة يف ان كن عاـزم دل الكياف الصهيوشل كىذا يعٍت أف ,"االنتقاـ
 أصدر 1950يف ٘توز ك .  أك إ٬تاد حل ١تشكلة البلجئُت بل على العكس ٘تامان ,"األكسط

 حيث جاء , أم هتيئة أفضل الظركؼ للمهاجرين اليهود الصهاينة,قانوف العودةالصهيوشل الكنيست 
أم زيادة مرة كنصف عن ,  ألف شخص711, 1952 -1948إذل فلسطُت خبلؿ األعواـ 

. (1)1948 -1881أمثا٢تم خبلؿ األعواـ 
مطالبان بإ٬تاد أسلوب يقـو على , /194/ على القرار  االٖتاد السوفيييت عن التصويتامتنع

كعدـ قصر , االعًتاؼ باٟتقوؽ الوطنية اليت ال تنزع عن الشعب الفلسطيٍت حقو يف تقرير مصَته
 كمع ذلك فهو يؤيد أحكاـ ىذا القرار فيما ٮتص ,ا١تشكلة الفلسطينية على أهنا مشكلة الجئُت

 كاٟتصوؿ على التعويضات عن ٦تتلكاهتم اليت فقدكىا أثناء ,حق الفلسطينيُت بالعودة إذل ديارىم
. (2) مع ضركرة حل ا١تسائل األخرل اليت ٘تثّل جوىر مشكلة فلسطُت,1948حرب 

كصل إذل درجة قطع العبلقات , تأرجحان عنيفان ما بُت توترالصهيونية - شهدت العبلقات السوفييتية
كعلى أساس استئناؼ ,  على أساس كدم متزايد1953كتقارب منذ شهر أيلوؿ , الدبلوماسية

للكياف الصهيوشل االتصاؿ باٞتماعات اليسارية اليت كانت قد أُقصيت على أثر ٛتلة الدعاية ا١تعادية 
حيث كصل ىذا التقارب إذل رفع التمثيل , 1953 -1952يف االٖتاد السوفيييت بُت عامي 

 لكن بعد كفاة الزعيم السوفيييت ستالُت.(3)1954الدبلوماسي إذل درجة سفارة يف حزيراف عاـ 
STALIN , (4)شوؼتخركالرئيس نيكيتا بدأ االٖتاد السوفيييت يف عهد NIKITA KHRUSHCHEV  بتبٍت 

                                                           

, 1ط, بَتكت, منظمة التحرير الفلسطينية كمركز األْتاث,  كيهود العادل"إسرائيل", مصطفى: عبد العزيز(1)
 .77- 69ص , 1969

 .60 -59ص , مرجع سابق, دٯتيًتييف(2)

. 1955نيساف , "الشرؽ األكسط"تقرير عن االستعمار السوفيييت كاألحزاب الشيوعية يف , مؤرخ ٣تهوؿ(3)
 .45ص, مرجع سابق, سليم: كانظر أيضان . 30ص

صار سكرتَتان أكؿ للحزب ,  إذل اٟتزب الشيوعي1918انضم عاـ . 1894كلد عاـ :  نيكتيا خركتشوؼ(4)
باعث ثورة اقتصادية , كيعدُّ داعية صر٭تان لبلنفراج الدكرل, 1958ٍب رئيسان جمللس الوزراء عاـ , 1953عاـ 

مصطفى : أمُت: ترٚتة, خركتشوؼ كالغرب, س. ؾ. كاركؿ: انظر. 1971تويف عاـ , كاجتماعية داخل ببلده
 .9-8ص , 1960, ٚتعية الوعي القومي, عثماف: كنويو
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 كذلك من خبلؿ توثيق عبلقاتو مع اٟتركات الوطنية كالقول اٞتديدة الصاعدة يف ,سياسة جديدة
يف اجتماع ا١تؤ٘تر العشرين ك, 1956 من خبلؿ ا١تؤ٘تر العشرين عاـ  ذلككتأكد.  العربيةالببلد

من مصلحة اوتحاد السوفييتي أف : " KHRUSHCHEV قاؿ خركتشوؼ 1957للحزب عاـ 
كبذلك نضمن أوٌ تكوف أرض المنطقة , يسبق الزمن كيناصر الذين و يريدكف سيطرة الغرب

قواعد عسكرية ضد ركسيا كو يكوف أبناء المنطقة جنودان في الجيش الذم يتحٌضر للهجـو 
 (1)"اليوع

 تأييده التاـ للبياف الصادر عن مؤ٘تر NIKOLA BULGANIN (2) بوٞتانُتنيكوالم كقد أعلن 
بالنظر إلى التوتر القائم في الشرؽ األكسط كالناشئ عن  ": قائبلن 1955 يف نيساف (3)باندكنغ

كبالنظر إلى خطورة ذلك التوتر على السالـ العالمي فإف المؤتمر , الموقف في فلسطين
سيوم يعلن تأييده لحقوؽ عرب فلسطين كيدعو إلى تنفيذ قرارات األمم المتحدة فرك آاآل

. (4)"المتعلقة بفلسطين
تأّكد ىذا االٕتاه يف سلوؾ االٖتاد السوفيييت كموقفو من القضايا ا١تتعلقة بالقضية الفلسطينية يف ك

بعد أف كاف ٯتتنع عن التصويت , فصار يقف إذل جانب الدكؿ العربية بشكل كاضح, األمم ا١تتحدة

                                                           

 .46ص, مرجع سابق, سليم: كانظر أيضان . 8ص, 1957 نوفمرب 24, 5917العدد , صحيفة األىراـ(1)

درس ,  من أسرة كادحة1895كلد يف مدينة فيجي غرداغوركي عاـ: 1975- 1895نيكوالم بوٞتانُت  (2)
من أىم زعماء حزب , 1917كانتسب إذل اٟتزب الشيوعي بعد الثورة الشيوعية عاـ , يف ا١تدرسة الواقعية

٤تمد : صاحل: انظر. 1975تويف عاـ, كرئيس ٣تلس الوزراء السوفيييت, كمارشاؿ االٖتاد السوفيييت, الببلشفة
 .583ص, 5اجمللد , ا١توسوعة العربية الشاملة, 1975- 1895نيكوالم ألكساندركفيتش بوٞتانُت , حبيب

ككاف أكؿ ميداف ٞتدؿ دكرل حوؿ سياسة اال٨تياز كعدـ , أكؿ مؤ٘تر للدكؿ اإلفريقية كاآلسيوية: مؤ٘تر باندكنغ (3)
آباء ىذه "ك ضم من أصبح متعارفان على تسميتهم , 1955ُعقد ىذا ا١تؤ٘تر يف أندكنيسيا يف نيساف , اال٨تياز

كفيما ٮتص قضية فلسطُت دل ينفك ىؤالء الزعماء الثبلثة . كىم ٚتاؿ عبد الناصر كتيتو كهنرك, "السياسة الركحيُت
ا١توسوعة , ٣تموعة مؤلفُت: انظر. يطالبوف بتنفيذ قرارات األمم ا١تتحدة ا٠تاصة بعودة الفلسطينيُت إذل ديارىم

 .193ص, 2ج, القسم العاـ, الفلسطينية
)4( H .Jansen ,Afro-Asia and Non-Alignment, Faber and Faber, London, 1966. P.224. 
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بقي يف أدبياتو السوفييتية اليت صدرت خبلؿ تلك ك , (1) فلسطُتعلى القرارات اليت تتخذ بشأف
كإف ًّب تكوينها بشكل ,  اليت ال مفر من كجودىادكلة الكياف الصهيوشليعًتؼ بشرعية , الفًتة

يف نيساف عاـ  الصهيونية - إثر االشتباكات اليت جرت على طوؿ اٟتدكد العربية لكن, اصطناعي
 عن قلقو على مصَت البلجئُت ,للمرة األكذل كبشكل رٝتي, االٖتاد السوفيييت أعرب 1956

 كالذم 1956 نيساف 17كجاء ذلك يف تقرير كزارة ا٠تارجية السوفييتية الصادر يف , الفلسطينيُت
يشدد الكرملين على الحاجة الماسة للعثور على تسوية للقضية الفلسطينية من  ":جاء فيو

جاء يف البياف ا١تشًتؾ ك. (2)"خالؿ احتراـ المصالح كالحقوؽ الوطنية المحقة لألطراؼ المعنية
 الرٝتية لبلٖتاد (3) يف اختتاـ زيارة الرئيس ٚتاؿ عبد الناصر1958 أيار 15الذم صدر يف 

قاـ الجانباف ببحث مسألة حقوؽ العرب الفلسطينيين كإبعادىم عن  ":السوفيييت ما يلي
كبالفعل فقد جرل إدراج . (4)"كبإعادة تأكيد دعمهما الكامل لحقوقهم المشركعة...كطنهم

. (5)السوفييتية ا١تشًتكة الصادرة يف تلك اآلكنة-تصر٭تات من ىذا النوع يف معظم البيانات العربية
 ٘تامان القوانُت الدكلية باتباعو سياسة هتجَت كإبعاد الشعب الفلسطيٍت عن  الكياف الصهيوشلٕتاىل
 لذلك مهما اعًتل موقف , شىت الوسائل لتحقيق غايتو ا١تنشودة يف إنشاء الدكلةان  مستخدـ,ببلده

كتبقى , االٖتاد السوفيييت من تغَتات ٕتاه قضية البلجئُت يبقى ىذا التغَت يف ا١توقف حسب مصاٟتو

                                                           

)1(Warth: Robert, soviet Russia in world politics, vision press Limited, U.S.A, 1963. P.444. 

)2(Somolansky: oles. M. The Soviet Union and the Arab East Under Khrushchev, Lewis – 

berg: Buchwald University Press, 1974. P.36 – 37. 

أهنى دراستو يف ,  يف اإلسكندرية من أسرة مصرية من أصل صعيدم1917كلد عاـ : ٚتاؿ عبد الناصر(3)
كقاـ بتشكيل تنظيم الضباط األحرار الذم قاـ , 1948شارؾ يف حرب , الكلية اٟتربية ا١تصرية كُعُت معيدان فيها

كتأميم قناة , كسن قوانُت اإلصبلح الزراعي كبناء السد العارل, 1952 ٘توز 23بقلب نظاـ اٟتكم يف مصر يف 
كدعا إذل ٖترير فلسطُت من , كأيّد حركات التحرر يف الببلد العربية. 1955السويس كأفشل حلف بغداد عاـ 

ا١توسوعة , 1970-1917ٚتاؿ عبد الناصر , مصطفى: ا٠تطيب: انظر. 1970كتويف عاـ , الكياف الصهيوشل
 .861- 859ص , 12اجمللد , العربية الشاملة

)4( Yaacov: (Ed), Soviet – Egyptian joint Communiqué of May 15, 1958. P.252. 

)5( Ibid, p.253. 
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كحق العودة ,  كال ٯتكن ٕتزئة ىذه القضية,قضية البلجئُت الفلسطينيُت قضية شعب بأكملو
خاض ,  لشعب عظيم,تنازؿ عنو أبدان عدـ اؿالجئُت ىو حق سياسي كقانوشل ٬تب ؿكالتعويض 

 كيصنع النهضة كيتابع قيامو بالدكر اٟتضارم التارٮتي ,الزاؿ حىت يومنا ىذا ليستعيد مكانتوكمعارؾ 
الكياف كقرارات حازمة ٕتاه , ساندة قوية من الدكؿ العربية كاٞتامعة العربيةلكنو ٭تتاج دل, الواسع

. من األمم ا١تتحدةالصهيوشل 
كالتعايش , كدعم حركتها الوطنية, سياسة اوتحاد السوفييتي تجاه القضية الفلسطينية- 2

 :كالتصدم لالستعمار, السلمي
كدعم حركات التحرر الوطٍت تشكبلف دعامة أساسية , إف ٤تاربة االستعمار بشكليو القدصل كاٞتديد

كىذا ما عرب عنو الرئيس السوفيييت ليونيد . (1)للمبادئ الثابتة لسياسة االٖتاد السوفيييت ا٠تارجية
ككقوفها , مؤكدان على دعم حكومة ببلده ٟتركات التحرر الوطٍت, BREZHNEV LEONID(2)بر٬تنيف

من الخصائص الرئيسية لألعواـ الخمسين التي أعقبت ثورة أكتوبر : "قائبلن , ضد االستعمار
إف . الذم تخوضو الطبقة العاملة في تيار ثورم كاحد, اندماج حركة التحرر الوطني كالنضاؿ

قد أحرزكا , كأشباه المستعمرات, مليار كنصف المليار من الناس الذين يقطنوف المستعمرات
ككسع ذلك إطارات الحركة الثورية العالمية , كدخلوا في الحياة السياسية النشيطة, استقاللهم

 (3)"كعجل التقدـ اوجتماعي
                                                           

)1( Hans, Morgenthau:  Politics Among Nations: The struggle for power and peace, 5 th 

Edition, Random House, Newyork, VSA, 1978, P.181.  
كرئيس الدكلة السوفييتية ألكثر من عقدين من , األمُت العاـ للحزب الشيوعي السوفيييت:  ليونيد بر٬تنيف(2)

كأعيد انتخابو أمينان ,  انتخب فيو أمينان عامان للحزب الشيوعي السوفيييت1964كيف عاـ. 1927كلد عاـ . الزمن
 ترأس ا١تؤ٘تر الذم عقدتو األحزاب 1969كيف حزيراف , 1966عامان خبلؿ انعقاد ا١تؤ٘تر الثالث كالعشرين 

 تشرين 10كتويف يف . كانتخب زعيمان للحركة الشيوعية العا١تية, كاٟتركات العمالية العا١تية يف موسكو, الشيوعية
, ا١توسوعة العربية الشاملة, 1982-1927بر٬تنيف ليونيد إيليتشن , ٤تمد حبيب: صاحل: انظر. 1982الثاشل 

 .60-59ص, اجمللد ا٠تامس

, بَتكت, منظمة التحرير الفلسطينية, مركز األْتاث, االٖتاد السوفيييت كقضية فلسطُت, صبلح:  الدباغ(3)
 .48ص , 1968
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بل كاف , إف ثورة أكتوبر دل تعمل فقط على ٖتقيق التحرير االجتماعي للشعب الكادح فحسب
كأقره ,  LENIN فمرسـو السبلـ الذم خطو لينُت, عليها حل قضايا القهر القومي كاالستعمارم

أعلن بوضوح ا١توقف الذم اٗتذتو اٟتكومة , 1918ا١تؤ٘تر الثاشل لسوفييتيات عمـو ركسيا عاـ 
, ككصفتها بأهنا أفظع جرٯتة دكلية, حيث نددت باٟترب اإلمربيالية, اٞتديدة للعماؿ كالفبلحُت

كقد عكس ", كاعتربت أف االستيبلء على أراضي الغَت ضّمان قسريان . كطالبت بسبلـ عادؿ دٯتقراطي
إدانة : التعريف السابق بعض المبادئ األساسية للسياسة الخارجية اوشتراكية الجديدة حيث

كإرساء مبدأ المساكة بين , كاحتراـ حق الشعوب في تقرير مصيرىا, العدكاف في أية صورة
 .   (1)"كاإلدانة الصريحة ألية سياسة توسعية, األمم الكبيرة كالصغيرة

, كمنذ اليـو األكؿ لقياـ الدكلة السوفييتية دعمت ىذه الدكلة حركة التحرر الوطٍت الفلسطيٍت
 كإقامة (2)ٔتا فيها حق العودة كتقرير ا١تصَت, كأكدت على حقوؽ الشعب العريب الفلسطيٍت الثابتة

موضحان دكرىا , ككاف االٖتاد السوفيييت قد حارب الصهيونية. دكلتو ا١تستقلة فوؽ ترابو الوطٍت
كما عّدىا أيديولوجية كمنظومة , باعتبارىا مرتبطة بظهور االحتكارات يف الدكؿ اإلمربيالية, التخرييب

اليت اند٣تت , ك٦تارسة سياسية للربجوازية اليهودية الصهيونية الكبَتة, متشعبة من ا١تنظمات
حيث احملتول , كالدكؿ اإلمربيالية األخرل, باألكساط االحتكارية يف الواليات ا١تتحدة األمريكية

 .الرئيسي للصهيونية ىو العداء للشيوعية
لكن كاف , حصل تبدؿ يف موازين القول الطبقية داخليان كعا١تيان فالطبقة العاملة دل تكن قوة أساسية

كنشأت منظومة الدكؿ , كما أصبح االٖتاد السوفيييت قوة عظمى. ٢تا دكر يف معارؾ التحرير

                                                           

ص , 1980, 1ط, القاىرة, دار الثقافة اٞتديدة, لينيُت كالتحرر الوطٍت يف الشرؽ, مصطفى ٣تدم:  اٞتماؿ(1)
, موسكو, دار التقدـ, االٖتاد السوفيييت أسرة موحدة من الشعوب, أنستاس: ميكوياف: كانظر أيضان . 48-49

 .19-16ص , ببل تاريخ

  20ص, 1983, موسكو, دار التقدـ, التعاليم اللينينية حوؿ ثورات التحرر الوطٍت كالعصر الراىن:  زكتوؼ(2)
العادل الثالث قضايا كمعضبلت , حاـز كٝتيح: انظر, كحوؿ النشأة التارٮتية لبلستعمار كتكريس التخلف. 31-

 .31- 22ص , 1978 آب 15, حركة التحرر الوطٍت العا١تية
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دكف , كاعتقد الزعماء السوفييت أف النظاـ االشًتاكي سيكوف الرابح النهائي يف العادل. (1)االشًتاكية
كٓتاصة , اٟتاجة للجوء إذل حرب ستكوف نتائجها كخيمة بالنسبة للمعسكرين الرأٝتارل كاالشًتاكي

 يف KOCYGIN ALEXI (2)كقاؿ رئيس ٣تلس الوزراء السوفيييت ألكسي كوسيجُت . اٟترب النوكية
و يريد أم شعب : "خطابو الذم ألقاه يف الدكرة االستثنائية ا٠تاصة باٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة

سوؼ تكوف حتمان , إذا ما نشبت, كو يشك أحد اآلف في أف حربان عالمية جديدة, الحرب
 . (3)"كستكوف عواقبها مشؤكمة بالنسبة للعديد من بلداف كشعوب العالم, حربان نوكية

الذم أعلنتو الدكلة , لقد شكل التعايش السلمي بُت الدكؿ ذات األنظمة االجتماعية ا١تختلفة
, السوفييتية أساس أعراؼ التعامل الدكرل اليت احتوهتا الوثيقة ا٠تتامية للقاء األمن كالتعاكف يف أكركبا

حيث أكد اوتحاد السوفييتي على اولتزاـ , "1975الذم انعقد يف ىلسنكي صيف عاـ 
 . (4)"بتطبيق تلك القواعد المعترؼ بها في السلوؾ الدكلي

                                                           

دفاتر ا١تاركسية اللينينية يف )٣تلة النهج , حوؿ ما يسمى أزمة يف حركة التحرر الوطٍت العربية, يوسف: فيصل(1)
 -1983آب , 4-1العدد , صادرة عن مركز األْتاث كالدراسات االشًتاكية يف العادل العريب, (العادل العريب

 . 36-34ص , 1984
عمل رئيسان , 1919 كانوف األكؿ يف سانت بيًتبورغ عاـ 20كلد يف :  ألكسي نيقواليفيتش كوسيجُت(2)

, تقاسم كبر٬تينف السلطة بالتساكم تقريبان لعدة سنوات, 1980-1964لوزراء االٖتاد السوفيييت خبلؿ األعواـ 
كظبل يعمبلف معان رغم فقد كوسيجُت ,  فرض بر٬تينف سيطرتو على اٟتكومة كاٟتزب1977لكن ْتلوؿ عاـ 

ألكسي , أٛتد: مكّيس: انظر. ٍب قدـ استقالتو ألسباب صحية, 1980ظل يف منصبو حىت عاـ . لسلطاتو
 .561- 560ص, 16اجمللد , , ا١توسوعة العربية الشاملة, 1980-1904كوسجُت 

, ككالة أنباء نوفوسيت, الدكرة االستثنائية ا٠تاصة باٞتمعية العمومية لؤلمم ا١تتحدة, كوسيجُت.نز .خطاب أ(3)
 .67ص , 1967,  حزيراف19

, منشورات عويدات, ىاشم. أ. كأنطواف, حيدر: حسُت: ترٚتة, موسوعة تاريخ أكركبا العاـ, ٣تموعة مؤلفُت(4)
 .488, 458-457ص , 3ج, ـ1995, بَتكت
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يف التضامن مع الشعوب اليت نفضت , لقد تبلورت األ٦تية الربكليتارية للسياسة ا٠تارجية السوفييتية
 عن ذلك يف ا١تؤ٘تر العشرين KHRUSHCHEVكعرّب خركتشوؼ . (1)عن كاىلها التبعية االستعمارية

كو نخطط , ألننا و نريد الحرب, إننا نوافق على تخفيض قواتنا المسلحة: "للسوفييتيات قائبلن 
كنحو تدعيم للسالـ في , كبذلك نخط الطريق نحو انفراج دكلي جديد, لالعتداء على أحد

لكن بقي الفرؽ كبَتان بُت طرح االٖتاد السوفيييت لنظرياتو كبُت تطبيقاهتا على أرض . (2)"العالم
 مثبلن اتبع سياسة خارجية قارية  STALINفستالُت, ْتكم ارتباط السياسة الداخلية با٠تارجية, الواقع

كعمل كفق مبدأ التعايش , كبقي كضعها العسكرم ٤تصوران يف إتاه إقليمي, يف جوىرىا كنطاقها
فقد قاـ بعملية تطهَت , لكنو فشل يف ذلك, السلمي ليظفر بأكرب تأييد لو يف االٖتاد السوفيييت

لكن ذلك . ملقيان اللـو عليهم يف خلق األزمات الداخلية, كاملة ضد اليهود يف االٖتاد السوفيييت
باعًتافو , فصحح مساره ٘تامان ٕتاه اليهود الصهاينة. انعكس سلبان عليو داخل االٖتاد السوفيييت

ك أدرؾ , تعاطفان كبَتان مع القضية الفلسطينية KHRUSHCHEVبينما أظهر خركتشوؼ . (3 )بدكلتهم
٦تا يتيح برأيو إمكانيات جديدة لتغيَت , تعاظم دكر حركات التحرر الوطٍت يف قارٌب آسيا كإفريقيا

 .موازين القول الدكلية لصاحل قول االشًتاكية
 
 
 
 

                                                           

, ال يوجد دار نشر, سعيد: الغز, ىاجر: ٧تدة: ترٚتة, التعايش السلمي كما أفهمو, نيكتيا:  خركتشوؼ(1)
نضاؿ االٖتاد السوفيييت من أجل السبلـ , أكادٯتية العلـو السوفييتية, كانظر أيضان . 11-10ص , 1961, 1ط

 .166ص ,1984, موسكو, ىيئة ٖترير العلـو االجتماعية كالعصر, كاألمن

 .11ص , التعايش السلمي كما أفهمو,  خركتشوؼ(2)

)3(Палестинская Проблема. ДокументЫ ООН, международнЫх  организаций, и 

конфренций, стр. 7. 

 .7ص, ا١تنظمات ك ا١تؤ٘ترات الدكلية, القضية الفلسطينية, كثائق األمم ا١تتحدة



107 
 

: موقف اوتحاد السوفييتي من أىم مشاريع المياه الصهيونية في فلسطين بين عامي- 3
1948 – 1956: 

 – 1948الموقف من تجفيف بحيرة الحولة كتحويل مجرل نهر األردف بين عامي - أ
1956: 

ألنو من أىم عوامل بناء الدكلة الصهيونية , يرتبط موضوع ا١تياه ارتباطان كثيقان باغتصاب فلسطُت
بل على مياه الدكؿ العربية , كىذا ال يقتصر على مياه فلسطُت كحدىا, السيطرة على ا١تياه العربية

كقد أدرؾ الصهاينة أ٫تية ا١توارد ا١تائية إلقامة دكلتهم يف . ْتكم السياسة التوسعية الصهيونية, اجملاكرة
كيّوفركا ٢تم أكرب مساحة ٦تكنة من , كأف ٬تمعوا أكرب قدر ٦تكن من ا١تهاجرين اليهود فيها, فلسطُت

 عندما أعلن أف البناة  HERZL كيتضح من موقف ىرتزؿ, األراضي الصاٟتة للسكن كالزراعة كالصناعة
بإنشاء دكلتو ا١تقًتحة   HERZL كدل يكتف ىرتزؿ, اٟتقيقيوف لدكلة الكياف الصهيوشل ىم مهندسو ا١تياه

عن طريق مشركع ضخم للطاقة كالرم يستخدـ هنرم األردف ك الليطاشل , كجعلها شديدة ا٠تصوبة
بل تركّزت مطامعو على هنرم , كتزكيد القدس كغَتىا من ا١تدف ْتاجتها من ا١تياه, يف رم أراضيها
إالّ أنو ١تس تعثر سحب مياه ىذين النهرين أم النيل كالفرات إذل فلسطُت فأرجأ , النيل كالفرات

 1878كبناءن على ذلك أنشئت مستعمرة ركشبينا يف اٞتليل األعلى عاـ . ذلك إذل مرحلة الحقة
كىذا يعٍت أف ٥تططات استغبلؿ ا١تياه العربية قائمة يف الذىن الصهيوشل , على ضفاؼ هنر األردف

كتبعتها ٣تموعة من ا١تستعمرات األخرل ا١تطلة على منابع هنر األردف ًّب اٟتديث . منذ زمن بعيد
 الفلسطينية بُت االنتدابُت الفرنسي –كعند التوقيع على اتفاقية اٟتدكد السورية . عنها سابقان 

ًب إدخاؿ ْتَتٌب طربيا كاٟتولة كالينابيع الرئيسية اليت تغذم هنر األردف , 1922كالربيطاشل عاـ 
 عمل 1948– 1922كخبلؿ فًتة االنتداب الربيطاشل بُت عامي . ضمن حدكد دكلة فلسطُت

الصهاينة على دعم االستثمارات ا١تائية الصهيونية لصاحل ا١تشاريع اليت ٮتططوف لتنفيذىا يف 
كٓتاصة , كما عملوا أيضان على السعي لعرقلة إمكاف قياـ أم دكلة عربية ٣تاكرة لفلسطُت, ا١تستقبل

. (1)باستثمار أم من مواردىا ا١تائية ذات الصلة ٔتشاريعهم ا١تقبلة يف فلسطُت, سوريا كاألردف
                                                           

, 88العدد , ٣تلة صامد االقتصادم, 1946- 1860ا١تخططات كا١تشاريع ا١تائية الصهيونية , مؤرخ ٣تهوؿ(1)
 . 67 – 66ص, مرجع سابق, األصبحي: كانظر أيضان . 119ص, 1992نيساف 
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دأبت اٟتركة الصهيونية كبريطانيا , 1948- 1922كخبلؿ فًتة االنتداب الربيطاشل بُت عامي 
كاف ا٢تدؼ منها ٖتقيق األمن ا١تائي للػكياف , على تنفيذ ٥تططات الستثمار ا١تياه يف فلسطُت

لسد , كذلك إلقامة مشاريع مائية على ا١تياه الفلسطينية, الصهيوشل على حساب األمن ا١تائي العريب
كإقامة مشاريع على األهنار العربية ا١توجودة خارج . فجوة العجز ا١تائي كتأمُت الطاقة الكهربائية

كنتيجة ىذه اإل٧تازات . لضماف مستقبل األمن ا١تائي كالطاقة الكهربائية للػكياف الصهيوشل, فلسطُت
ككانت , أخذت ىذه ا١تشاريع بُعدان إقليميان كعا١تيان , اليت حققتها اٟتركة الصهيونية يف ٣تاؿ ا١تياه

أدت ا١تياه دكران أساسيان يف تشكيل , 1948كمنذ عاـ . السبب يف ظهور ما ٝتي بأزمة ا١تياه
ْتيث يكوف ٢تا الدكر , سياسات الدكلة الصهيونية عندما حاكؿ قادهتا إقامة حدكد ىذه الدكلة

عمل ىؤالء القادة كل ما بوسعهم , كٓتاصة هنر الليطاشل, األكرب يف السيطرة على موارد ا١تياه الوفَتة
كخبلؿ حرب , للسيطرة على منابع أهنار األردف كالَتموؾ ك الليطاشل كمصادر ا١تياه يف الضفة الغربية

خوفان من سيطرة العرب ,  قاـ اٞتيش الصهيوشل بتدمَت ٤تطة ركتنربغ لتوليد الكهرباء1948عاـ 
 . ٦تا يبيح ٢تم استخداـ هنرم األردف كالَتموؾ, عليها

كما صار موضوع ا١تياه ٤توران , لقد أصبح إنشاء الكياف الصهيوشل مصدران للتوتر السياسي الدائم
ككانت أكذل ا١تشاريع , (1)لعدد من ا١تشاريع الدكلية اليت طُرحت ٟتل مشكلة البلجئُت الفلسطينيُت

الذم يعمل على استثمار المياه الموجودة , مشركع ىايز" 1948ا١تائية بعد إعبلف الدكلة عاـ 
كسهولة رفعها بموجب مضخات كهربائية تستمد , كمياه الينابيع في غور األردف, تحت األرض

ثم تحوؿ مجارم المياه الرئيسية لكل من نهر , قوتها من سد على نهر الحاصباني في لبناف
األردف كالحاصباني كبانياس إلى قناة مرتفعة تبنى في مكافو عاؿو على طرؼ الجباؿ غرب 

كتستمر ىذه القناة فتخترؽ جبل الكرمل ثم تنحدر صوب منحدرات الجباؿ الغربية , الحولة
أٌما سهل الحولة فيركل من مياه الينابيع . كتجرم في أقصى مناطق الجنوب في فلسطين

كحيث أف مياه نهر األردف تفٌرغ بهذه الطريقة فإف المشركعات , األخرل شرؽ السهل كغربو
التي تعتمد على مياه نهرم األردف كاليرموؾ جنوب بحيرة طبرية , الكهربائية من امتياز ركتنبرغ

                                                           

كانظر . 28- 27ص,  2004مركز باحث للدراسات , الصراع على ا١تياه يف فلسطُت, عدناف: أبو عامر(1)
 .79-78ص, مرجع سابق, األصبحي: أيضان 
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يتم عدـ استخدامها كيستعاض عنها باستعماؿ المياه المنحدرة من البحر المتوسط إلى كادم 
كينتج عن ذلك تحويل نصف مياه نهر اليرموؾ . التي ستيبنى لها قناة خاصة لجرىا, األردف

أٌما سهل األردف فال بد من إركائو بإنشاء قنوات داخلو مع , إلى بحيرة طبريا حتى و تجف
 . (1)"كالمياه الكامنة تحت األرض, استثمار المياه الباقية في النهر

كبدأ . كاف ىذا ا١تشركع األساس الذم ارتكزت عليو ا٠تطط ا١تائية الصهيونية بعد إنشاء الدكلة
رجاؿ األحزاب يف فلسطُت يطلقوف التصر٭تات الرنانة عن تصميمهم ١تساعدة الشعب الفلسطيٍت 

إضافةن إذل اٞتامعة العربية اليت أخذت تعاجل أزمة ا١تياه كمشكلة البلجئُت معاٞتة ىزيلة ىي أقرب 
تاركةن الشعب الفلسطيٍت ١تصَته اجملهوؿ بُت ا١تشاريع . (2)لبلستجداء منها إذل النضاؿ كالكفاح

 . (3)الصهيونية كقرارات األمم ا١تتحدة الظا١تة
٦تا دعا سوريا إذل تقدصل , قاـ الكياف الصهيوشل بتجفيف مستنقعات اٟتولة على ضفاؼ هنر األردف

 احتجاجان على األعماؿ اليت يقـو هبا الكياف 1951شكول إذل ٣تلس األمن يف نيساف عاـ 
ما ,  بأغلبية عشرة أصوات52كافق ٣تلس األمن يف ذلك االجتماع على القرار رقم . (4)الصهيوشل 

بوقف أعماؿ التجفيف في : "عدا االٖتاد السوفيييت الذم امتنع عن التصويت كيقضي القرار
. (5)"بحيرة الحولة إلى أف يتوٌصل رئيس لجنة الهدنة إلى اتفاؽ مع سوريا بشأف ىذا الموضوع

                                                           

: كحالة: كانظر أيضان . 1089- 893ص, 2ج, القسم العاـ, ا١توسوعة الفلسطينية, ٣تموعة مؤلفُت(1)
, مؤسسة دراسات فلسطينية, "اإلسرائيلي" كانعكاساهتا على الصراع العريب "إسرائيل"ا١تشكلة ا١تائية يف , صبحي
 . 11- 10ص, 1980, 1ط, بَتكت

 .364ص, 1964, بَتكت, دار النهار, أربعوف عامان يف اٟتياة العربية كالدكلية, أٛتد: الشقَتم(2)

, مطابع كزارة الثقافة كالسياحة, ٤تمد: جديد: ترٚتة, فلسطُت مشكلة ماثلة, نادم كّتاب الساعة با٢تند(3)
 .51- 50ص, 1968, دمشق

)4( Yaacov: Roi, Soviet Decision Making in practice The USSR and Israel 1947 – 1954. 

Transaction Books, New Brunswick (USA), 1980. P. 406. 

, كحالة: كانظر أيضان , 77ص, ببل تاريخ, دار الكاتب العريب,  كالدكؿ الشيوعية"إسرائيل", سامي: حكيم(5)
 .13ص, مصدر سابق
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 الذم سقط مغشيان (1)أبا ايباف ABBA EBANككاف ٢تذا القرار كقع شديد على ٦تثل الكياف الصهيوشل 
ألف القرار أثبت مسؤكلية رئيس اللجنة ا١تشًتكة إزاء الرقابة العامة اليت , عليو من ىوؿ الصدمة

 . ٯتارسها على ا١تناطق اجملردة
كاف امتناع االٖتاد السوفيييت عن التصويت ٔتثابة تأييد للكياف الصهيوشل لبلستمرار يف أعماؿ 

ما داـ ذلك ٭تقق لو فائدة عسكرية تزيد من التوتر على خطوط ا٢تدنة بالقرب من , التجفيف
  (2). مستنقعات اٟتولة

اختلق الكياف الصهيوشل مشكلة مع سوريا بشأف ٖتويل ٣ترل هنر األردف من ٣تراه الطبيعي إذل ٣ترل 
كىذا العمل . كتابعت العمل يف ا١تنطقة اجملردة من السبلح القائمة على حدكد سوريا اٞتنوبية, آخر

كما أنو ٮُترج , من شأنو أف يزيل حاجزان طبيعيان دائمان يفصل بُت القوات السورية ك الكياف الصهيوشل
ك٭توؿ دكف تنظيم النهر الستعمالو العسكرم يف , النهر من كضعو كنهر تابع للمراقبة الدكلية

إضافةن إذل أف ٖتويل ٣ترل , األمر الذم حّرمتو اتفاقية ا٢تدنة بُت سوريا ك الكياف الصهيوشل, ا١تستقبل
ك يّؤمن لو أفضلية سياسية , النهر يؤدم إذل تثبيت سيادة مطلقة للكياف الصهيوشل على ىذا النهر

لذلك تقّدمت سوريا , (3)ضخمة ك٭تقق لو أفضلية اقتصادية على حساب السكاف السوريُت
 قراران 23/10/1953فأصدر رئيس أركاف ىيئة الرقابة الدكلية يف , بشكول إذل ٞتنة ا٢تدنة ا١تشًتكة

لكن الكياف الصهيوشل أعلن يـو , طلب فيو من الصهاينة كقف األعماؿ يف ىذه ا١تنطقة
فقّدمت سوريا شكواىا إذل ٣تلس األمن يف اليـو التارل .  رفض العمل هبذا القرار24/10/1953

                                                           

تلقّى دراستو اٞتامعية يف , ىو كزير خارجية صهيوشل, 1915 شباط 2كلد يف جنوب افريقيا يف : أبا ايباف(1)
ٍب التحق ٔتشاة اٞتيش الربيطاشل كنُقل إذل , حيث درس الشؤكف الشرقية كأجاد اللغة العربية, جامعة كامربدج

كما ٭تمل رتبة , بناءن على طلبو ليعمل يف مكتب كزير الدكلة الربيطاشل للرقابة على ا١تواد العربية كالعربية, القاىرة
كأشرؼ على تدريب كوادر صهيونية على العمليات االستخبارية , ضابط اتصاؿ بُت بريطانيا كالوكالة اليهودية

: انظر. 2002ظل يف خدمة الكياف الصهيوشل حىت كفاتو عاـ, ٘تهيدان لتكليفهم بالتجسس لصاحل دكؿ اٟتلفاء
 .57ص, 2001, 1ط, ٕتميع العودة الفلسطيٍت, (كي ال ننسى)يوميات فلسطينية , عدناف: أبو عامر

 .129ص, مرجع سابق, غازل: كانظر أيضان . 76ص,  كالدكؿ الشيوعية"إسرائيل", اٟتكيم(2)

 .173ص, ا١ترجع  نفسو, غازل: كانظر أيضان , 79 – 78ص, ا١ترجع نفسو, اٟتكيم(3)
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لذلك اٗتذ .  الٗتاذ قرار فورم بإيقاؼ أعماؿ الكياف الصهيوشل ىناؾ1953من الشهر نفسو عاـ 
 بإيقاؼ ٚتيع األعماؿ اليت بُدئ هبا يف ا١تنطقة اجملردة منذ رفع 1953 /30/10اجمللس قراران يف 

كبالرغم من ذلك فإف أعماؿ الكياف الصهيوشل ال تزاؿ مستمرة يف ا١تناطق منزكعة , الشكول لو
 كلبناف كبورما كالصُت كبريطانيا  ك (1)كقد جرل نقاش طويل اشًتكت فيو كفود سوريا. السبلح

كضع ا١تنطقة اجملردة من , فتناكلوا يف خطبهم على مدل جلسات, الكياف الصهيوشل كتركيا كىولندا
طالب بعض المندكبين في ضوء ما سبق بضركرة كقف جميع األعماؿ التي تقـو بها . "السبلح

لتسوية " إسرائيل"حتى يتم اوتفاؽ بين سوريا ك, في المنطقة المجردة من السالح" إسرائيل"
, فرنسا, بريطانيا , استغلت الدكؿ الغربية الثالث الوويات المتحدة األمريكية . ىذه المسألة

, "إسرائيل"ىذا الموقف كشنت حملة مركٌزة على الدكؿ العربية لحملها على الصلح مع 
, 16/12/1953كأعدت ىذه الدكؿ الثالث مشركع قرار قدٌمتو إلى مجلس األمن يـو 

أنو ينطوم على , س كصفو مندكب لبناف خالؿ اجتماع الوفود العربية/3151تحت رقم 
ٖتدث مندكب االٖتاد السوفيييت يف األمم ا١تتحدة . (2)"أىداؼ خبيثة كو يحقق لسوريا مطالبها

, "إسرائيل"إذا كانت مصالح سوريا ك: " بشأف ىذه القضية قائبلن 21/12/1953يـو جلسة 
على إنشاء القناة في المنطقة المجردة من " إسرائيل"بسبب إقداـ , كىما طرفا الخالؼ

أما إذا كجدت مصالح أخرل فيجب , (11)فلماذا لم يقل ذلك صراحة في الفقرة , السالح
بقدر ما " إسرائيل"ألنو يبدك لنا أف األمر ليس متعلقان بمصالح سوريا ك, ذكرىا بصراحة أيضان 

                                                           

 كل من 12/12/1953فاجتمع يـو , جرل أكؿ اتصاؿ رٝتي بُت الوفد السورم ككفد االٖتاد السوفيييت(1)
, با١تسيو تسارابكُت مساعد مندكب االٖتاد السوفيييت يف ٣تلس األمن, رفيق العشا كالدكتور فريد زين الدين

, اليت يُعّد أخطر ما فيها أهنا هتدؼ إذل التوفيق بُت ا١تصاحل, (11)كناقشوا مواد مشركع القرار كخاصةن ا١تادة 
كما أهنا دل تشر إذل أف موافقة سوريا ضركرية ١تتابعة , كا١تصاحل ستفسر بأهنا مصاحل األفراد يف ا١تنطقة اجملردة

 .83 - 81ص,  كالدكؿ الشيوعية"إسرائيل", اٟتكيم: انظر. الصهاينة أعما٢تم يف ىذه ا١تنطقة

 .83ص,  كالدكؿ الشيوعية"إسرائيل", اٟتكيم(2)
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كأف اوتحاد السوفييتي ييعٌد أف إقرار مثل ىذا المشركع لن .... , يتعلق بمصالح دكؿ أخرل
 . (1)"يساعد إوٌ على زيادة التأـز القائم بين الدكلتين

باستخداـ حق الفيتو للرد على مشركع قرار , ككاف مندكب االٖتاد السوفيييت قد كعد الوفد السورم
 صّوت االٖتاد 21/1/1954كفعبلن خبلؿ اجتماع ٣تلس األمن يـو , الدكؿ الغربية الثبلث

" إسرائيل": "حيث قاؿ مندكب االٖتاد السوفيييت يف ىذا الشأف, السوفيييت ضد مشركع القرار
لكنها و تملك حق التصرؼ في المنطقة المجردة , تملك حق التصرؼ في أراضيها الخاصة

كو يجوز , كلقد اختلفت الحكومتاف فرفعتا األمر إلى مجلس األمن, بدكف رضا سوريا
كعليو إٌما أف يتخذ قراران من نفسو أك أف يعمل , لمجلس األمن أف يتخلى عن مسؤكلياتو فيها

كأف , باوتفاؽ المشترؾ الذم أضيف إلى إحدل فقرات المشركع, على التوفيق بين الطرفين
ليس فقط باوستناد إلى اتفاقية الهدنة كإنما برضا الطرفين : "يذكر صراحةن في ىذه الفقرة أنو

كأٌما إذا رفضت فلن يكوف بوسعنا , فإذا أيدخلت ىذه الجملة أصبحت الفقرة مقبولة منا" أيضان 
كلن يكوف في كسعنا الموافقة , أف نقبل فقرة تعد خرقان لمبدأ جوىرم كىو موافقة الطرفين

 .(2)"على مشركع القرار بدكف ذلك
كقد انتهى عهد الزعيم , لقد حدث تغَّت يف موقف االٖتاد السوفيييت ٕتاه الكياف الصهيوشل

لكن ما ىو السبب ا١تفاجئ الذم أدل إذل ىذا ,  كمساندتو للكياف الصهيوشل STALINستالُت
كاف االٖتاد السوفيييت خبلؿ فًتة األربعينيات كبداية ا٠تمسينّيات من القرف ا١تاضي يسعى . التغَّت؟

, إذل تصدير ا١تشكلة اليهودية من أكركبا الشرقية إذل الببلد العربية ٠تدمة متطلبات أمنو األكركيب
٦تا يزيد من فرص خدمة ىذه الدكلة اٞتديدة ١تتطلبات , كليجعل لو فضبلن على الكياف الصهيوشل

كالدليل على ذلك أف أكثر من ثلثي ا٢تجرة اليهودية إذل فلسطُت يف , "الشرؽ األكسط"أمنو يف 
 ألفان من أصل 348حوارل ) جاءت من أكركبا الشرقية 1951-1939الفًتة ا١تمتدة بُت عامي 

 أيقن STALINلكن بعد كفاة الزعيم ستالُت , ككانت يف ٣تملها برضى االٖتاد السوفيييت, ( ألفان 499

                                                           

 . 86- 85ص,  كالدكؿ الشيوعية"إسرائيل", اٟتكيم(1)

 .94-92ص, ا١ترجع نفسو(2)
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االٖتاد السوفيييت أف العرب كليس الكياف الصهيوشل ىم أصحاب مصلحة يف الصراع ضد االستعمار 
 . الغريب

كانت موسكو ترل أف الوويات المتحدة األمريكية لم تكن تعمل كحيدة بل بما يتفق مع "
فاألكلى تعتمد على الثانية في صياغة سياستها الخارجية في الوطن , "إسرائيل"متطلبات 

كنفوذه في , يعتمد كبشكل كلي على اللوبي الصهيوني" اإلسرائيلي"كما أف اوقتصاد , العربي
كىناؾ ارتباط كثيق في المجاؿ العسكرم بين البلدين ىدفو , الوويات المتحدة األمريكية

لذلك أصبح اوتحاد ". الشرؽ األكسط"تنفيذ المخططات األمريكية في الوطن العربي ك
على أنها بلد يمٌثل امتدادان عسكريان للوويات المتحدة كالغرب " إسرائيل"السوفييتي ينظر إلى 

إالّ أف , كبالرغم من أف االٖتاد السوفيييت صوت ضد القرار كعّده الغيان . (1)"عمومان في المنطقة
كازداد نشاطهم حياؿ ذلك خبلؿ , اليهود الصهاينة تابعوا أعما٢تم يف ٖتويل ٣ترل هنر األردف

كقد حرص  الكياف الصهيوشل طيلة فًتة اهنماكو يف تنفيذ ٥تتلف أجزاء . 1960- 1956األعواـ 
حيث عّد أيضان أف , مشركعو على إسداؿ ستار كثيف من الكتماف على ما كاف ينجزه من أعماؿ

ْتجة سقوط ا١تشركع ,  بوقف األعماؿ الغيان 27/10/1953 بتاريخ 953قرار ٣تلس األمن رقم 
سورية لدراسة إمكانات ٖتويل ركافد األردف بعيدان - كقابل العرب ذلك بتشكيل ٞتنة مصرية . الغريب

 . بدالن من استثمارىا من قبل الكياف الصهيوشل , عن طربيا لتستثمر يف لبناف كسوريا كاألردف
فكاف يسَت كفقان ١تصاٟتو يف الببلد العربية , أّما فيما يتعلق ٔتوقف االٖتاد السوفيييت من ىذه ا١تشكلة

كما أف انفراد الكياف الصهيوشل . كا١تعطيات الدكلية السابقة الذكر يف تلك اآلكنة" الشرؽ األكسط"ك
بتنفيذ مشركعات هتدؼ إذل نقل كميات كبَتة من مياه هنر األردف خارج حوضو الطبيعي بدكف 

ىو أمر ال يتفق مع  ( األردف– لبناف –سوريا )موافقة الدكؿ اليت ٯتر حوض النهر من أراضيها كىي 
إضافةن إذل ذلك فإف حرماف اجملرل الرئيس لنهر األردف من كميات ضخمة . أحكاـ القانوف الدكرل

                                                           

كانوف , 118العدد , ٣تلة ا١تستقبل العريب, "اإلسرائيلي "–االٖتاد السوفيييت كالصراع العريب , ٤تمد: عامر(1)
مركز الدراسات , أسرار خلف أسوار الكرملُت, مصطفى: أنطاكي: كانظر أيضان . 137ص, 1988األكؿ 

 .54ص, 2008, دمشق, اإلسًتاتيجية
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كهنر األردف جنوب البحَتة كيلحق أضراران باألراضي , من ا١تياه يؤدم إذل زيادة ا١تلوحة يف ْتَتة طربيا
 .(1)العربية يف غور األردف كىو أمر ٯتنعو القانوف الدكرل

 :1956 – 1954 من المالحة في قناة السويس بين عامي  السوفييتيموقفاؿ- ب

, 1956 -١1953تس االٖتاد السوفيييت يف رؤيتو ألكضاع مصر خبلؿ الفًتة ا١تمتدة بُت عامي 
كالتوجو ٨تو , رفض األحبلؼ العسكريةك, عدـ اال٨تيازتغيَتان كاضحان يف سياستها كالتزامها بسياسة 

 , لتحقيق استقبلؿ اقتصادم كامل, عبلقات كدية مع االٖتاد السوفيييت كا١تعسكر االشًتاكيإقامة
 حدثت تطورات 1953كيف بداية عاـ . ف اعتماد مصر على التجارة االحتكارية الغربيةعكبديل 
بشكل  الببلد العربية كاف ٢تا تأثَت كاضح على السياسة ا٠تارجية لبلٖتاد السوفيييت يف عدة سياسية 

 . كيف مصر بشكل خاص,عاـ
النهوض القومي  يف يرالدكر الكبكاألحزاب القومية كالتقدمية كاف للرئيس الراحل عبد الناصر ك

ا١تنظومة االشًتاكية اليت كقفت ٚتيعان إذل جانب حركة االٖتاد السوفيييت كدكؿ كقد قّدـ , العريب
 أبقى علىالوقت نفسو لكنو يف ,  كللببلد العربيةكل أشكاؿ الدعم كا١تساعدة ١تصر, التحرر العربية

االٖتاد السوفيييت على كاف  ١تاذا :السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىناك.  الكياف الصهيوشلعبلقاتو مع
ألف ا١تصلحة القومية  ؟كاحد كيف كقت كاحدعلى مستول الكياف الصهيوشل  ككالببلد العربيةعبلقة 

 كىذا يفّسر أف االٖتاد السوفيييت تغاضى عن تضييق عبد ,لبلٖتاد السوفيييت كانت جوىر الصراع
علمان أف عبد الناصر كاف ال يتبٌت إالّ مواقف كبرامج , الناصر ا٠تناؽ على الشيوعيُت من ناحية

 رفع مستول التناقضات القائمة بُت ,لكنو أيضان كمن ناحية أخرل, قومية اشًتاكية غَت شيوعية
راغبان يف قبوؿ الدعم السوفيييت ١تزيد من التعارض مع ا١تصاحل , صاحل القومية العربيةادلا١تصاحل الغربية ك

 . (2)الغربية
 مدير LAKKER كيقوؿ الكَت, ا١توقف السوفيييت ٕتاه حركة القومية العربية أكثر إ٬تابية كقبوالن صار

إف اكتشاؼ اوحتماوت الثورية للعالم العربي كاف نقطة تحوؿ : "مركز التاريخ ا١تعاصر يف لندف

                                                           

 .130ص, مرجع سابق, غازل(1)

 .57 – 56ص, مرجع سابق, أنطاكي: كانظر أيضان . 123 – 122ص, مرجع سابق, هببهاشل(2)
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 فمن رؤية االٖتاد ,STALIN "(1) في سياسة موسكو في الشرؽ األكسط في فترة ما بعد ستالين
الكياف  ٜتسينّيات القرف ا١تاضي تبٌّت موقفو ٕتاه مبلحة خبلؿالسوفيييت لؤلكضاع يف مصر 

 إذل أف عضويتو يف األمم ا١تتحدة قد  الكياف الصهيوشل فبعد أف اطمأف, يف قناة السويسالصهيوشل
حقق من كرائها مشرع في اختالؽ المشاكل الدكلية عسى أف ", أضفت عليو نوعان من اٟتماية

 كمن المعركؼ أف مصر استخدمت حقوقها المترتبة على حالة الحرب بينها كبين .مغنمان لها
فحظرت مركر السفن المتجهة ,  في قناة السويس باعتبارىا منطقة خاضعة لسيادتها"إسرائيل"

كسرل الحظر على , "اإلسرائيلي" كما حظرت مركر أية سفينة تحت العلم ",إسرائيل"إلى 
ناقالت البتركؿ التي تحمل الزيت الخاـ لتموين معامل التكرير التي تملكها بريطانيا في 

.  (2)"حيفا
٣تلس  قّدمت كل من فرنسا كبريطانيا كالواليات ا١تتحدة مشركع قرار إذل 1951 آب 15كيف 

:  يتألف من ثبلث نقاطاألمن
عبر " إسرائيل"يرل المجلس أف استمرار تدخل مصر في مركر البضائع المتجهة إلى - 1"

 كو يسمح بقياـ سلم دائم في ,قناة السويس ينافي األىداؼ السلمية التي ينشدىا المجلس
 .مهٌدت لو اتفاقية الهدنة, فلسطين

 . و يمكن تبرير اإلجراءات التي تتخذىا مصر في تلك الظركؼ بأنها دفاع عن النفس- 2

                                                           

٣تلة حوادث , "الشرؽ األكسط"بر٬تنيف يسَت خطوتُت إذل األماـ كخطوة إذل الوراء يف أزمة , راجح: خورم (1)
مستقبل العبلقات , يوسف أٛتد: أٛتد: كانظر أيضان . 21ص, 1977 نيساف 8, 1065العدد , عربية

 .23ص, 1975أكتوبر , 42العدد , صادرة عن مؤسسة األىراـ, ٣تلة السياسة الدكلية, الفلسطينية السوفييتية

,  كالدكؿ الشيوعية"إسرائيل", اٟتكيم: كانظر أيضان . 132ص, 1ج, كثائق يف قضية فلسطُت, األمانة العامة (2)
 .97- 96ص
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 يدعو المجلس الحكومة المصرية لرفع القيود المفركضة على التجارة كالمالحة العالمية - 3
حفاظان على سالمة السفن المارة , كالكف عن التدخل في أمر ىذه السفن, في قناة السويس

 .(1)"كاحترامان للمواثيق الدكلية القائمة, بالقناة

كأشار مندكب الصُت على اجمللس بأف يُعاجل مشكبلت ,  عن التصويت ا٢تند كالصُتاامتنع مندكب
كافق على القرار مندكبو بريطانيا كالواليات ا١تتحدة األمريكية . (2)فلسطُت برمتها ال أف يتناك٢تا ٣تزأة

, بينما امتنع عن التصويت االٖتاد السوفيييت. كفرنسا كىولندا كتركيا كالربازيل كاألكوادكر كيوغسبلفيا
حيث كانت دىشة اٞتميع كاضحة يف اجمللس عندما التفتوا إذل مندكب االٖتاد السوفيييت يف ٣تلس 

  الكياف الصهيوشل كبذلك يكوف االٖتاد السوفيييت قد حقق آماؿ ,(3)األمن فوجدكه ال ٭ترؾ ساكنان 
 إتو االٖتاد السوفيييت ٨تو توثيق عبلقاتو مع اٟتركات 1953لكن بعد عاـ . كأىداؼ الدكؿ الغربية

  قّدـ 1954 كانوف الثاشل 28 ففي ,الوطنية كالقول اٞتديدة الصاعدة يف ا١تنطقة كٓتاصة مصر
طالب فيها برفع القيود اليت تفرضها مصر على , شكول ضد مصر يف ٣تلس األمنالكياف الصهيوشل 

 ا١تندكب السوفيييت بتأييد كجهة كانفردكدارت مناقشات حوؿ ا١توضوع , ا١تبلحة يف قناة السويس
 1954 آذار 25يف الكياف الصهيوشل كعندما استأنف ٣تلس األمن نظر شكول . (4)نظر مصر

 .(5)ىاكأيّد مشركع قرار نيوزيلندم ضد, مصرىاجم ا١تندكب الربيطاشل 

 استمرت ا١تناقشات حوؿ مشركع القرار ,1954 آذار 29 -25 -23 كيف جلسات 
 كأيدتو , حيث كاف ىذا القرار من صنائع بريطانيا كتابعيها من الدكؿ االستعمارية,النيوزيلندم

                                                           

 "إسرائيل", اٟتكيم: كانظر أيضان . 1090-1089ص , 2ج, ملف كثائق فلسطُت, كزارة اإلرشاد القومي(1)
 .100- 98ص, كالدكؿ الشيوعية

 .132ص, 1ج, كثائق يف قضية فلسطُت, األمانة العامة(2)

 .101 - 99ص,  كالدكؿ الشيوعية"إسرائيل", اٟتكيم(3)

كانظر . 154ص, ببل تاريخ, ببل دار نشر, 1956- 1943العبلقات ا١تصرية السوفييتية , فؤاد: ا١ترسي(4)
 .133ص, 2ج, كثائق يف قضية فلسطُت, األمانة العامة: أيضان 

: كانظر أيضان . 1128ص, 2ج, ببل تاريخ, 1969- 1950, ملف كثائق فلسطُت, كزارة اإلرشاد القومي(5)
 .102ص,  كالدكؿ الشيوعية"إسرائيل", اٟتكيم



117 
 

 آذار 29شركع يف جلسة ادلك١تّا صّوت اجمللس على , الواليات ا١تتحدة األمريكية كفرنسا كالدا٪تارؾ
كافقة ٙتانية أصوات كمعارضة اثنُت ٫تا صوت لبناف على ـ االقًتاح النيوزيلندم  حصل1954

ألقى ا١تندكب السوفيييت كلمة اهتم فيها الدكؿ ك. كامتنعت الصُت عن التصويت, كاالٖتاد السوفيييت
 كأعلن أنو ثبت أف ,اليت تؤيد ا١تشركع بأهنا ٕتاىلت ا١تسائل الرئيسية اليت تنطوم عليها ا١تشكلة

كأف ,  بشأف ا١تبلحة يف قناة السويس دل يكن مرضيان 1951القرار الذم اٗتذه اجمللس يف عاـ 
 . (1)مشركع القرار اٟتارل ليس لو أثر يف ٖتسُت اٟتالة

 فقد كاف ,لقد جعل الفيتو السوفيييت ٣تلس األمن مكتوؼ اليدين فيما يتعلق بقضية فلسطُت
 أما اآلف فقد ,ا١تشركع الصهيوشل يف فلسطُتاالٖتاد السوفيييت قدٯتان متضامنان مع الغرب ٔتا ٮتص 

 كُيبلحظ أف ىذا ا١توقف جاء .دخلت ىذه ا١تسألة يف نطاؽ ا١تنازعات القائمة بُت الشرؽ كالغرب
أقلق ذلك ك, يف كقت تكررت فيو االعتداءات الصهيونية على حدكد األردف كلبناف كقطاع غزة

استنتجت اٟتكومة األمريكية ك, الدكؿ الغربية االستعمارية كعلى رأسها الواليات ا١تتحدة األمريكية
شعر بأف االٖتاد  الببلد العربية تأف ٬تعل : األكؿ, من ذلك أف لدل االٖتاد السوفيييت ىدفان مزدكجان 

أف يعرقل أعماؿ األمم ا١تتحدة لكي ٭تافظ على : كالثاشل.  النوايا الصادقة الوديةاالسوفيييت يكنُّ لو
كيف الوقت نفسو رّكزت اٟتكومة األمريكية على الدكر . التوتر ا٠تطَت القائم يف ا١تنطقة كيزيده

كتغاضت ٘تامان عن أىداؼ االستعمار كالصهيونية ,  كٓتاصة يف فلسطُت الببلد العربيةالسوفيييت يف
 لكن االٖتاد السوفيييت كاف قد ساكل . (2)كدكر الواليات ا١تتحدة األمريكية بالذات يف ذلك كلو

 عندما طلب منهما أف يقوما بإجراء مفاكضات مباشرة لتسوية جوانب ,ٔتصرالكياف الصهيوشل 
كاف من األجدر بو أف يطلب من ك,  كمن بينها حرية ا١تبلحة يف قناة السويس,ا١تشكلة الفلسطينية

حوؿ مساحة ,  طبقان لقرار التقسيم على األقل,ىيئة األمم ا١تتحدة تنفيذ ما احتفظت بو لنفسها
 كاحملافظة على ,كمنعها من االستيبلء على األراضي العربية, األرض ا١تتاحة إلقامة الدكلة الصهيونية

بالرغم من قرار األمم ا١تتحدة الذم برأيو ال يصح تبديلو أك التطاكؿ , حقوؽ العرب يف فلسطُت
لتنظيم الكياف الصهيوشل  اتفاقان اقتصاديان مع 1954 كانوف الثاشل 4كما كاف قد كّقع يف , عليو

                                                           

 .102ص,  كالدكؿ الشيوعية"إسرائيل ",اٟتكيم: كانظر أيضان . 155ص, مرجع سابق, ا١ترسي(1)

 .4ص, 2/5/1954, جريدة األىراـ: كانظر أيضان . 156 – 155ص, ا١ترجع نفسو, ا١ترسي(2)
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 عن دافع مندكب االٖتاد السوفيييت 1955كيف هناية أيلوؿ  .(1)الصهيوشل– تبادؿ البًتكؿ السوفيييت 
نحن نفهم تطلعات الشعوب العربية التي تناضل : "مصاحل الشعوب العربية يف ٣تلس األمن قائبلن 

على كبالنتيجة ليس بوسعنا سول أف نحكم , من أجل حريتها الكاملة من اوستعمار األجنبي
 كقد تبٌنت بدكرىا سياسة , التي ىددت جيرانها منذ أكؿ يـو من كجودىا"إسرائيل"أفعاؿ 
 وبد لو كمن سيتبنى ذلك, "إسرائيل"كمن الواضح أف ىذه السياسة و تفيد مصالح . العداء

كأداة ضد " إسرائيل" الذم يأمل أف يستخدـ ,من أف يستفيد من دعم النفوذ اإلمبريالي
 كيف تشرين .(2)"الشعوب العربية بهدؼ اوستفادة من الثركات الطبيعية كالمائية في المنطقة

إف اوتحاد السوفييتي لن : " قائبلن حوؿ ا١توضوعّصرح كزير ا٠تارجية السوفيييت 1955الثاشل 
 كوف المؤسسات "األدنى"ك" الشرؽ األكسط"يستطيع أف يبقى غير مباؿو بتحوؿ الوضع في 

. (3)"كالمباني العسكرية األجنبية تمس بشكل مباشر أمنو كاستقراره
بشكل عاـ كقضية فلسطُت بشكل " الشرؽ األكسط"االٖتاد السوفيييت يتدخل يف مسائل لقد كاف 

بعد أف استعملت مصر حقها القانوشل ك 1956 آب 3يف  ك.خاص فقط عندما ٯتس ذلك مصاٟتو
إف تأميم قناة : "يقوؿ مندكب االٖتاد السوفيييت يف ٣تلس األمنيف تأميم شركة قناة السويس 

السويس لن يؤثر بحاؿ من األحواؿ في استمرار عبور السفن التابعة لجميع الدكؿ في قناة 
كينبغي على ذلك أف تحسب الحكومة المصرية حسابان تامان لألىمية العظيمة لحرية , السويس

 29يف , كزير خارجية مصر(5)لقد حدد الدكتور ٤تمد فوزم. (4)"......المالحة في قناة السويس
                                                           

)1( Carrére: Hélène décause, La politique soviétique au Moyen – orient 1955 – 1975, 

FNSP, paris, 1975. P. 29.  

)2( Dominique, op Cit. p. 95. 

)3( Yaacov, Soviet Decision Making in practice The USSR and Israel 1947 – 1954. P. 406. 

 .104ص,  كالدكؿ الشيوعية"إسرائيل", اٟتكيم: كانظر أيضان . 159ص, مرجع سابق, ا١ترسي(4)

 كانوف الثاشل 16نائب رئيس ٚتهورية مصر يف , 1981 ٘توز 21 – 1900 أيلوؿ 19: ٤تمد فوزم(5)
ككاف قبلها رئيسان لوزراء مصر أثناء حكم الرئيس ,  يف عهد الرئيس أنور السادات1974 أيلوؿ 18 – 1972

 :فوزم على الرابط: ٤تمد, كيكبيديا ا١توسوعة اٟترة, انظر. ٚتاؿ عبد الناصر
ar.wikipedia.org/wiki%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25. 
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 الصهيونية السماح للسفن اٟترية ا١تبلحية يف قناة السويس إذا ما أرادت مصر, 1956آب 
 ,إف ىذه المسألة سبق شرحها في إسهاب: "باستخداـ قناة السويس بعد إعادة فتحها قائبلن 

كلدينا ملفات كسجالت ضخمة للمناقشات التي دارت في مجلس األمن كالجمعية العامة 
 من الصهيونيةىذا يعٍت أف مصر ستظل تستخدـ حقها يف منع السفن ك. (1)"يحسن الرجوع إليها

كلعل كجهة نظر اٟتكومة ا١تصرية يف ذلك مغايرة ٘تامان لتوجهات اٟتكومة السوفييتية يف , عبور القناة
 بعد أف عاد ,يف ا١تبلحة يف القناةالكياف الصهيوشل عودهتا من جديد للمناداة حسب رأيها ْتق 

دعت إليو الدكؿ , السويسقناة ؿ مشكلة حلاالٖتاد السوفيييت من جديد كدعم يف مؤ٘تر ُعقد 
 منو فرض قرار على د ككاف القص,بية الثبلث فرنسا كبريطانيا كالواليات ا١تتحدة األمريكيةكاألكر

 الذم خطط لفرض رقابة ,بمشركع داوس كىو ما ُدعي ,مصر يعيد السيطرة األجنبية على القناة
لقد .  ٖتت ستار تأمُت حرية ا١تبلحة,مشًتكة من الواليات ا١تتحدة كبريطانيا كفرنسا على القناة

 كأيّد كفد ا٢تند الذم طالب بسيطرة مصر على ,عارض الوفد السوفيييت ىذا ا١تشركع معارضة قوية
.  القناة

أقاـ ا١تمثل ,  قناة السويسكضوع عند ْتث ٣تلس األمن دل1956كأخَتان كخبلؿ شهر كانوف األكؿ 
كقد دعا إذل , السوفيييت الدليل على أف اإلشراؼ الدكرل على القناة يفتقر إذل كل أساس صحيح

 كساعد ذلك , على أف تظل بأيدم اإلدارة ا١تصرية كٖتت سيطرهتا,اتفاؽ على حرية استخداـ القناة
.  (2)على الوصوؿ إذل اتفاؽ يف كجهات النظر كاف يف مصلحة مصر

لقد مثلت مرحلة ا٠تمسينّيات كالستينّيات   التذبذب يف مواقف االٖتاد السوفيييت؟فلماذا كاف ىذا
 االٖتاد السوفيييت كالواليات :من القرف ا١تاضي اشتداد صراع ا١تصاحل القومية لكل من القطبُت

 نقطة ارتكاز , كوهنا كاقعة على طرؽ مائية مهمة,ككانت فلسطُت بالنسبة ٢تما, ا١تتحدة األمريكية
كتسهيل كل , الكياف الصهيوشلعن طريق " الشرؽ األكسط" لتحقيق مصاٟتهم يف إسًتاتيجية

 ألهنا تّتحكم بعقدة , فهي مهمة بالنسبة للواليات ا١تتحدة,ا١تشاريع ا١تائية ٢تا ىناؾ لتحقيق غايتها
                                                           

 .104ص, كالدكؿ الشيوعية" إسرائيل", اٟتكيم(1)

, دار الكاتب العريب, خَتم: ٛتاد: ترٚتة, 1965- 1955السياسة ا٠تارجية السوفييتية : ٣تموعة مؤلفُت(2)
 .126- 125ص, ببل تاريخ
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كما أهنا أقرب ا١تناطق ٞتنويب ,  كٓتاصة ٕتارة البًتكؿ,ا١تواصبلت التجارية بُت الشماؿ كاٞتنوب
البحار الدافئة )كىامة بالنسبة لبلٖتاد السوفيييت ألهنا نقطة ارتكاز لسياستو , شرقي االٖتاد السوفيييت

كلوو قناة السويس لما تٌسنى لحركة التصنيع األكركبية التقدـ خالؿ القرف " ,(كالشواطئ اآلمنة
 كافتتاح أسواؽ , كلم يتيسر لها سبيل كصوؿ المواد الخاـ من أقصى بقاع العالم,الماضي

 .(1 )"جديدة لمصنوعاتها
: 1956 – 1954اوتحاد السوفييتي كصفقات السالح مع سوريا كمصر بين عامي - 4
 – 1955عاـ لمصر صفقة السالح التشيكية كتقديم المساعدات اوقتصادية السوفييتية - أ

1956: 

فرض تطور السبلح النوكم على االٖتاد السوفيييت إعادة النظر يف ا١تناطق اليت تقع كراء حدكده 
 بل كاف ,فكاف لزامان عليو أف ال يهتم فقط با١تناطق اجملاكرة ٟتدكده اٞتنوبية كًتكيا كإيراف, اٞتنوبية

 ـ كعلى رأسواإلمربياليوفلقد كاف .  كحىت شرؽ إفريقيا,عليو أف ينظر أيضان إذل سوريا كالعراؽ
 يف حلف موجو ضد ـ من مصر منذ ٜتسينّيات القرف ا١تاضي االنضماـ لوكفالواليات ا١تتحدة يطلب

 ككاف عبد الناصر قد رد يف شأف االنضماـ إذل , إذل أية نتيجةكا دل يتوصلـ لكنو,االٖتاد السوفيييت
التهديد ناتج عن كجود قاعدة : "قائبلن " الشرؽ األكسط"نشاء منظمة دفاع عن كإالواليات ا١تتحدة 

.  (2)"أٌما الشيوعية و تهددني كو اوتحاد السوفييتي يهددني, إنكليزية في منطقة قناة السويس
أكصل مصر إالّ أنو , األمريكية لعبد الناصر دل يفلحا٠تارجية ق تكبالرغم من أف العرض الذم قّدـ
األمريكية التقرب من مصر بعد توقيع اإلدارة كقد حاكلت , 1954كبريطانيا إذل اتفاقية اٞتبلء عاـ 

تقضي بإمداد مصر ٔتساعدة اقتصادية ,  فعقدت معها اتفاقية يف العاـ نفسو,االتفاقية ا١تذكورة
ٖتث دكالن عربية  األمريكيةا١تتحدة كيف الوقت نفسو فقد كانت الواليات ,  مليوف دكالر40قيمتها 

                                                           

, 1986, 1ط, بَتكت, دار النهضة العربية,  كالصراع الدكرل"الشرؽ األكسط", ٭تِت أٛتد: الكعكي(1)
 .173 – 164ص

 . 43ص, 1981, الكويت, مطابع ا٢تدؼ, حكاية العرب كالسوفييت, ٤تمد حسنُت: ىيكل(2)
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 الذم (1)فًتكت بريطانيا أمر تنفيذ حلف بغداد,  على االرتباط باٟتلف الغريب,أخرل كلبناف مثبلن 
 فقد أصدرت كزارة ,ككاف االٖتاد السوفيييت قد عارضو,  مصرعلى ةاألمريكيا٠تارجية ق تاقًتح

ف الدكؿ الغربية حاكلت إ" : بيانان هبذا الشأف جاء فيو1955 نيساف 16ا٠تارجية السوفييتية يف 
كقد مارست ضغوطان على كل من سوريا كمصر , ربط األقطار العربية باألحالؼ العسكرية

 28 يف (3)اليت كقعت على غزةالكياف الصهيوشل غارة قبل . (2)"لالنضماـ إلى ىذه األحالؼ
حيث دل يكن , دل يكن لدل حكومة الثورة يف مصر أم إتاه ٨تو طلب السبلح,1955شباط 

اليت ُ٘تثل قاعدة ,  بل بوسائل تتعلق بتأمُت ا١تؤسسة العسكرية, باعتبارات األمن ا٠تارجيان ذلك مقًتف
كبالرغم من أنو كاف ىناؾ تّوجهات يف القيادة ,  كتأكيد ىيبتها االجتماعية كالسياسية,اٟتكم اٞتديد

 إالّ أهنا دل ,مصرك بُت الكياف الصهيوشلا١تصرية بشأف طلب السبلح ٔتعدات حديثة لتأمُت ا٢تدنة 
 .(4)ٖتظ باالىتماـ البلـز

 كإف ,كبالرغم من طلب اٟتكومة ا١تصرية الدائم للسبلح من الغرب إالّ أف الغرب كاف يناكر دائمان 
 أقدـ عبد ,1955على غزة عاـ الكياف الصهيوشل فبعد غارة , رسل إالّ القليل القليلمأرسل ال 

فحاكؿ ٛتل الربيطانيُت على اإلفراج , الناصر على ٤تاكلة أخَتة مع الغرب للحصوؿ على السبلح

                                                           

 للوقوؼ 1955حيث ًب إنشاؤه عاـ , ىو أحد األحبلؼ اليت شهدهتا حقبة اٟترب الباردة: حلف بغداد( 1)
 أبعدتو عنو كًب 1958 ٘توز 14شارؾ العراؽ هبذا اٟتلف لكن ثورة , "الشرؽ األكسط"بوجو ا١تد الشيوعي يف 

, صحيفة ا١تؤ٘تر الوطٍت العراقية, حلف بغداد كا١توقف العريب, سعدكف: ثامر, انظر. خركج العراؽ منو بعد الثورة
 .2- 1ص , 2013 أيار 2, 2734العدد 

 .414- 413ص, 1987, دمشق, مطبعة ابن حياف, االسًتاتيجية, ماجد ٤تمد: شدكد(2)

 شباط 28 من مساء يـو 8.30كّ٘تت يف الساعة ( ىاتز ساحور)ُعرفت ىذه الغارة بعملية السهم األسود (3)
كاستيبلء مصر على سفينة  تابعة للكياف الصهيوشل ك , ْتجة الرد على ىجمات الفدائيُت ا١تصريُت, 1955

 قتلى 8كخّلفت . كاف ىدفها إثارة النزاعات بُت بريطانيا كمصر كالواليات ا١تتحدة األمريكية, تدعى بات كاليم
, 2012 آب 16, 2012كرفح 1955غزة , ما أشبو الليلة بالبارحة, ٚتيل:مطر:انظر. جر٭تان 14صهاينة ك

-www.shoroucknews.com/columns/view.aspy?id=58141d5e-8bee-47de-98a2:على الرابط

3d533f81 9c25. 

 .161 – 160ص, مرجع سابق, ا١ترسي(4)

http://www.shoroucknews.com/columns/view.aspy?id=58141d5e-8bee-47de-98a2-3d533
http://www.shoroucknews.com/columns/view.aspy?id=58141d5e-8bee-47de-98a2-3d533
http://www.shoroucknews.com/columns/view.aspy?id=58141d5e-8bee-47de-98a2-3d533
http://www.shoroucknews.com/columns/view.aspy?id=58141d5e-8bee-47de-98a2-3d533
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كسددت , كانت اٟتكومة ا١تصرية تعاقدت على شرائها قبل الثورة (سنتوريوف)عن ٙتانُت دبابة 
 بشرط أف توقف مصر ,هنم سيسّلموف الباقيإكقالوا ,  دبابة16 فلم يرسل الربيطانيوف سول ,ٙتنها

كما شرح عبد الناصر حاجة مصر ا١تلحة للسبلح للسفَت األمريكي يف , ٛتبلهتا ضد حلف بغداد
عمبلن األمريكية ارجية اخلق ت الذم عدّ ,لكنو كاف غاضبان منو بسبب سفره إذل مؤ٘تر باندكنغ, مصر

 أسرع سولود,  العراقي- لذلك كبعد توقيع االتفاؽ الًتكي.مضادان ٟتملتو اإلمربيالية ضد الشيوعية

Solod أف يزّكد  كعرض عليو ,1955 السفَت السوفيييت يف القاىرة ١تقابلة عبد الناصر يف شباط
لعل الواليات ا١تتحدة , العرض يف ا١ترة األكذلعبد الناصر  دل يقبل ,بالسبلحاالٖتاد السوفيييت مصر 
فتّوجو هبذا الطلب إذل , لكن األحداث فيما بعد برىنت لو عكس ذلك, تزّكده بالسبلح ا١تطلوب

أف يساعده   Solod كطلب من سولود, (1) بعد أف رفضت فرنسا تزكيده بالسبلح,االٖتاد السوفيييت
. (2)فجاء الرد بعد ستة أسابيع با١توافقة,  من االٖتاد السوفيييتتأمُت األسلحة ١تصريف 

 أعلم عبد الناصر حكومتو أف مصر قد عقدت مع تشيكوسلوفاكيا صفقة 1955 أيلوؿ 27كيف 
 T34.MarkIII عربة 300ك, (IL-28) كمدافع MIG.15طائرة من طراز  (200) كىي ,شراء للسبلح

أحدثت ىذه الصفقة تغَتان كبَتان يف ك,  ككمية كبَتة من السبلح الثقيل كا٠تفيف,كمركبات ٥تتلفة
 كعلى الرغم .ظلت ىذه الصفقة طي الكتمافك, (3)"الشرؽ األكسط"التوازف الذم كاف سائدان يف 

فما كاف من عبد الناصر إالّ أف قّرر أف يعلن عن ىذه , من ذلك فقد تسللت األخبار لؤلمريكيُت
الشرؽ "كهبذا يكوف االحتكار الغريب لبيع األسلحة يف .  كفعبلن قاـ بذلك,الصفقة أماـ مواطنيو

 .(4)قد تلقّى ضربة قاضية" األكسط
                                                           

 .179 – 178ص, مرجع سابق, ا١ترسي: كانظر أيضان , 45 – 44ص, مصدر سابق, ىيكل(1)

رياض الريس , سوريا كاالٖتاد السوفياٌب, قاسم ٤تمد: جعفر: كانظر أيضان . 45ص, ا١تصدر نفسو,ىيكل(2)
 .33ص, ببل تاريخ, للكتب كالنشر

)3( Yaacov, Soviet Decision Making in practice The USSR and Israel 1947 – 1954 , p. 475. 

: السمرا: ترٚتة, 1990-1917االستخبارات السوفييتية يف العادل , كريستوفر: أندرك, أكليغ: غورديفسكي(4)
, كرصل: مركة: كانظر أيضان . 570ص, 1991, 1بَتكت ط, دار اٟتقيقة, نادر: عسَتاف, ريتا: شربل, ىنادم

 .20ص, 1975آذار , 43عدد , ٣تلة شؤكف فلسطينية, اٞتذكر التارٮتية العميقة للعبلقات العربية السوفييتية
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الكياف الصهيوشل كاف قد علم هبا قبل أف تعلم لكن , أعلنت بريطانيا غضبها من ىذه الصفقة
 كطلبوا ,كفجأة أخذكا يّلوحوف بتزكيد مصر باألسلحة, ٍب بدأ األمَتكيوف يشعركف ٔتا حدث, بريطانيا

.  (1)لكن الوقت قد فات, من جديد قائمة باالحتياجات
 كقد فّسر عبد الناصر ,للسياسة ا١تصرية على طريق حرية اإلرادةفعليان  ىذه الصفقة نصران مثّلت

 كعلى ,ألننا نحرص على الحرية الحقيقية....: "1955 أيلوؿ 27ا١توقف ٘تامان حُت قاؿ يف 
كاليـو نسمع ضجة من , كنا نسعى في سبيل الحصوؿ على األسلحة,.....السياسة المستقلة

كنحن و نريدىا بغرض العدكاف أك , لندف كضجة من كاشنطن على تسليح الجيش المصرم
كىذه اوتفاقية و تعتبر فتحان للنفوذ السوفييتي كو .... ,بل بغرض األمن كالسالـ, الحرب

بل ىي قضاء على ,  أمثاؿ بريطانيا كالوويات المتحدة, كما يدعي البعض,األجنبي في مصر
كهبذا البياف يكوف عبد الناصر قد ّكضح مفهـو صفقة  .(2)"النفوذ الطويل الذم تحٌكم فينا

 كرّد على بيانات كزراء خارجية بريطانيا كالواليات ا١تتحدة ,األسلحة بشكل كامل للجميع
 لقد سبب .كأصبح البطل القومي األسطورة للشعب ا١تصرم الذم لن يرضى عنو بديبلن , األمريكية

لواليات ككذلك ا, بريطانيا كخاصة ,عبد الناصر كاالٖتاد السوفيييت ىاجسان كبَتان للغرب األكركيب
ا٠تارجية من  , ككاف ذلك كاضحان من ردات الفعل على صفقة األسلحة ا١تذكورة,ا١تتحدة األمريكية

ؤكد لكم ف : "الببلد العربيةّذر من تفاقم خطر الشيوعية يف تح  اليت كانت يف كل مناسبةاألمريكية
 في اليـو "بالشرؽ األكسط"أف زعماء الشيوعية الدكلية سوؼ يخوضوف كل المخاطر للفوز 

: يّرد قائبلن  KHRUSHCHEV ٦تا جعل الرئيس السوفيييت خركتشوؼ.(3)"الذم يجرؤكف فيو على ذلك
 على استعداد للتخلي عن نصف , الخارجية األمريكيةبخاصة ساسة إف ساسة الغرب ك"

 الممثل الحقيقي للقومية العربية ,أعمارىم ثمنان للخالص من الرئيس جماؿ عبد الناصر

                                                           

 .183- 182ص, مرجع سابق, مرسي: كانظر أيضان , 47- 46ص, مصدر سابق, ىيكل(1)

 .185- 184ص, مرجع سابق, مرسي(2)

, 1986, دمشق, دار طبلس,ٝتَت:عبدك:ترٚتة,1958- 1945الصراع على سوريا, باتريك:سيل(3)
 .373ص
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سيتخٌلصوف نهائيان من شبح قياـ دكلة عربية , ألنهم يعتقدكف أنهم بخالصهم منو, المتحررة
. (1)""الشرؽ األكسط"موحدة في 

 إذل السد العارل يف ىمفإتهت أفكار, لذلك بدأ األمَتكيوف يبدكف مركنة للرد على صفقة السبلح
كيّوفر ٢تا طاقة كهربائية ىي يف , حيث كانت فكرة بناء سد عاٍؿ يّوسع الرقعة الزراعية ١تصر, مصر

 ت بدأكحينها,  ككاف ذلك األمر من أكلويات ٣تلس قيادة الثورة,أمسِّ اٟتاجة إليها للصناعة كالزراعة
 رسالة ت ببناء السد فأرسل,ستعد لتحويل مصر من أجل إ٘تاـ مشركعها الضخمت ةا٠تارجية األمريكي

ريد أف يفهم عبد الناصر أنو إذا كاف الركس قادرين على مساعدتو ف: " فيهاجاءلعبد الناصر 
 ا٠تارجية تقّرر. (2)"ف على منحو كمنح شعبو الحياةكننا كحدنا قادرإؼ, بأسلحة الموت

لكن األمريكيُت يف أكائل صيف , (3) بأف السوفييت لن يساعدكا ا١تصريُت يف بناء السدةاألمريكي
أخرب عبد الناصر مواطنيو أف مصر سوؼ تبٍت السد ك,  أعلنوا سحب دعمهم للسد العارل1956

لقد اتخذنا ىذا القرار لكي نستعيد : " كقاؿ ١تستمعيو,كتدفع ٙتنو من دخل القناؿ, العارل بنفسها
 االٖتاد السوفيييت يف القرار ا١تصرمقوبل . (4)"كلكي نحمي كبرياءنا كعزتنا الوطنية, بعض أمجادنا
 كبعد أف انتهت حرب السويس عاتب السفَت السوفيييت يف مصر السفَت ا١تصرم يف, بصمت مطبق

لكن السوفييت , (5)"على األقل أنتم أصدقاؤنا كاف يجب أف تستشيركنا: " قائبلن االٖتاد السوفيييت
 كتّوجو ٖتذيرات شديدة اللهجة , كأصدركا بيانات تعطي تأييدان كبَتان ١تصر,قّدركا األمر مباشرةن 

 اتفاقية ا١تساعدة ,بالنسبة لتمويل السد العارل فقد ُكقعت يف القاىرة يف احتفاؿ رٝتيك. للغرب
 يف بناء ا١ترحلة األكذل من السد ,االقتصادية كالفنية اليت قرر االٖتاد السوفيييت تقدٯتها إذل مصر

 مصرية -أّما ا١ترحلة الثانية فقد ُعقدت ٢تا اتفاقية سوفييتية, 1958 كانوف األكؿ 27العارل يف 

                                                           

 .117- 116ص, 1959, بَتكت, ببل دار نشر, نيكيتا خركتشوؼ, عدناف: ٧تا(1)

 .47ص, مصدر سابق, ىيكل(2)

, ببل تاريخ, موسكو, دار التقدـ, "الشرؽ األكسط"أصدقاء العرب كأعداؤىم يف أزمة , رافيسك: اركتيسونوؼ(3)
 .100 -98ص

 .48ص, مصدر سابق : ىيكل(4)

 .48ص, ا١تصدر نفسو(5)
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كقدمت اٟتكومة السوفييتية إذل اٟتكومة ا١تصرية قرضُت طويلي األمد . جديدة إل٘تاـ عملية البناء
بعد إعبلف عبد الناصر ٘تويل السد من  ك.(1)مقدار٫تا اإلٚتارل ثبلٙتائة مليوف ركبل بشركط مسّهلة

 يف كافك.  بدأ يتحّضر لوضع خطط طوارئ ١تواجهة ىجـو مسلح من الغرب اإلمربيارل,دخل القناؿ
ليثبت أنو ليس تابعان , 1956 آب 16الوقت نفسو يف طريقو للذىاب إذل مؤ٘تر لندف األكؿ يف 

ة بريطاشلاؿارجية أبدت من خبللو اخل,  آب8لكنو غَّت رأيو بعد برنامج إذاعي يف , للشيوعية العا١تية
إنو مع الكولونيل عبد , إف نزاعنا ليس مع مصر: "العداكة لعبد الناصر يف بياف جاء فيو

 لكن ليس مع , قد أصبح حقيقةKHRUSHCHEV كبذلك يكوف تصريح خركتشوؼ. (2)"الناصر
 كل من مصر كسوريا 1955لقد كضعت صفقة السبلح عاـ  .بل مع بريطانيا, الواليات ا١تتحدة

- كالتهديد بالعدكاف الًتكي, 1956 عاـ الصهيوشلعدكاف اؿمهمة مواجهة : أماـ مهمات مًتابطة
كبناء السد ,  كتأميم قناة السويس بالنسبة ١تصر, من جهة ثانية1957 عاـ (3) ضد سوريااألمريكي

 كالربجوازية , كاإلمربيالية العا١تيةبالكياف الصهيوشلكما كاف العدك يتحدد أكثر فأكثر . العارل أيضان 
. ا١تتحالفة مع اإلقطاع

 :1955سوريا كصفقة السالح التشيكية عاـ مع اتفاقية السالح - ب

ا١تعلن  أربع انقبلبات متبلحقة كاف شعارىا الدائم 1954-1949 سوريا بُت عامي شهدت
 لشراء ؤقتةادلالعسكرية فسعت اٟتكومات االنقبلبية ,  كبناء القوات ا١تسلحةالكياف الصهيوشلمقاتلة 

ك قد أّكد االٖتاد السوفيييت على رفضو لبلنقبلبات العسكرية يف . األسلحة البلزمة لتحقيق ذلك
أف :"  قائبلن CROMYKOك كاف ذلك كاضحان يف بياف لوزير ا٠تارجية السوفييتية غركميكو. سوريا

من كراء سياستو في محاربة , اوتحاد السوفييتي ليس لو أىداؼ نفعية سياسية أك اقتصادية

                                                           

 .101 – 100ص, مرجع سابق, اركتيسونوؼ(1)

 .49ص, مصدر سابق, ىيكل(2)

 تشرين 19فقّدـ االٖتاد السوفيييت يف , كذلك لتطويق العبلقات بُت سوريا كمصر كاالٖتاد السوفيييت(3)
أنو يف حالة العدكاف على سوريا سيتخذ كل , مذّكرة إذل حكومات الدكؿ ا١تعتدية حّذر فيها, 1957األكؿ

, 1ط, بَتكت, الدار ا١تتحدة للنشر, مذكرات خالد العظم, خالد: العظم: انظر. اإلجراءات ا١تمكنة لوقفو
 .124ص, 2ج, 1972
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كعلى , بل يؤكد على دكر سوريا في مناىضة ىذه اونقالبات, اونقالبات العسكرية في سوريا
عملت الدكؿ اإلمربيالية على ربط (.  1)"الشرؽ األكسط"موقف سوريا السياسي حياؿ قضايا 
  ىناؾكما كاف ٢تا دكر كبَت ْتدكث االنقبلبات العسكرية, سوريا بسياسة األحبلؼ االستعمارية

 بينما .لكنها فشلت, دفها من ذلك إضعاؼ سوريا كإبعادىا عن االىتماـ بالقضية الفلسطينيةكه
٦تا ساىم يف ٪تو حركات , ؽ االٖتاد السوفيييت من اٞتنوبمطوّ لتبا١تعسكر الغريب ارتبط الصهاينة 

, كحدكث تبدالت جذرية يف طبيعة القول اٟتاكمة يف بعض الدكؿ العربية,  العربيةالتحرر الوطٍت
 إذل التقارب مع , ا٠تمسينّيات من القرف ا١تاضياتكنشوء بؤرة صراع مسلح دفع سوريا منذ بدام
بعد أف امتنعت الدكؿ الغربية عن تزكيدىا ْتاجياهتا , االٖتاد السوفيييت بغية اٟتصوؿ على السبلح

كيف ًّب , 1)(2) أٛتد الشقَتم1952كيصف ا١تندكب العريب يف األمم ا١تتحدة عاـ . الدفاعية
متحدثان عن ا١تعضلة اليت كقع فيها الوفد , 1954تقدصل السبلح من االٖتاد السوفيييت لسوريا عاـ 

عندما استغلت الواليات ا١تتحدة األمريكية الظركؼ الداخلية , 1952العريب يف األمم ا١تتحدة عاـ 
العرب كاليهود  يف ٣تملو الذم يدعو, كقدمت مشركع الثمانية, اليت كانت ٘تر هبا الدكؿ العربية كقتها

 كالوصوؿ إذل تسوية ,اـالدخوؿ يف مفاكضات مباشرة بغية حل ا٠تبلفات القائمة بينوالصهاينة إذل 
, صوتان  (13)صوتان ضد  (32)شركع بأكثرية ادل٧تح كطُرح ا١تشركع للتصويت ك, هنائية للمشكلة

فلم يكن أماـ العرب ا١تشاركُت يف الدكرة سول , ككاف ىذا إنذاران بتصفية القضية الفلسطينية دكليان 

                                                           
 :على الرابط, ملف اإلنقبلبات يف الدكؿ العربية ا١تعاصرة((1))

http://www.nabilkhalil.org/putches001.htm                                                                                                

انتسب ١تعهد , التحق باٞتامعة األمريكية يف بَتكت, 1908كلد يف تبنُت جنوب لبناف :  أٛتد الشقَتم (2)   
حىت كقعت النكبة , كظل على رأس عملو, ككاف أكؿ مدير ١تكتب اإلعبلـ العريب يف كاشنطن, اٟتقوؽ يف القدس

تفرّغ لرئاسة اللجنة , 1964ًّب اختياره لتأسيس منظمة التحرير لفلسطينية عاـ, فهاجر إذل لبناف, 1948عاـ 
حىت كفاتو عاـ , كانصرؼ للكتابة, ٍب قّدـ استقالتو للمجلس الوطٍت الفلسطيٍت فقبلها, التنفيذية يف القدس

 .51 – 50ص, يوميات فلسطينية, أبو عامر: انظر. يف عّماف1980

http://www.nabilkhalil.org/putches001.htm
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 كٖتدث.(1علو يصّوت معهم يف اٞتمعية العامة ضد ىذا ا١تشركع, التوجو إذل االٖتاد السوفيييت
كأهنا ,  القضية الفلسطينيةما ٮتص يفمندكب االٖتاد السوفيييت يف األمم ا١تتحدة مطوالن  مع الشقَتم

  ا١تفاكضات مع اليهوديرفض العرباألسباب اليت من أجلها  كأكضح, ٤تور عواطف األمة العربية
فوعد .  كأف األمة العربية تتطلع إذل نصرة الدكؿ االشًتاكية كعلى رأسها االٖتاد السوفيييت,الصهاينة
أعلن االٖتاد السوفيييت أنو كيف االجتماع ,  اٟتكومة السوفييتية إذلء الشقَتم أف ينقل رجاا١تندكب

اجتمع , بعد ىذا االجتماع. فانقلبت ا١توازين, ككذلك الدكؿ االشًتاكية كلها, ليس مع القرار
, عن األكضاع العربية كما تعانيو من النفوذ األجنيبا  كزير ا٠تارجية السوفيييت كٖتدثالشقَتم مع

 الببلد  كخططو يف السيطرة على,دكلة الكياف الصهيوشلكاألىداؼ االستعمارية الكامنة يف قياـ 
بأف الوقوؼ في كجو ىذه األطماع يحتاج إلى أمة عربية قوية و : " إذل القوؿلكانتو, العربية

كأف سوريا ترجو موسكو أف تزكدىا باألسلحة بالشركط التي .. تعتمد على الغرب في سالحها
يتحدث الوزير السورم ا١تفّوض يف ك , 1955 تشرين الثاشل 1 يف ٘تت الصفقة .(1)"نراىا مناسبة

تٌوصلت منذ عاـ : " عن ىذه الصفقة يف كتابو مذكرات خالد العظم قائبلن (2)باريس خالد العظم
كتشيكوسلوفاكيا على مٌد الجيش السورم السوفييتي  إلى اتفاؽ مع حكومة اوتحاد 1955

فبلغت الصفقات المتعددة التي عقدتها مع الحكومتين المذكورتين حدان , بما يلزمو من سالح
إذا نظرنا : "كيتابع قائبلن . (3)"جعل جيشنا في الدرجة األكلى بين الجيوش العربية استعدادان كقوة

 إلى خريطة اوتحاد السوفييتي نراه محاطان بدكؿ تربطها اتفاقيات عسكرية كأحالؼ متشابكة
إف , .... يعد مستغربان أف تعمل كل من أمريكا كاوتحاد السوفييتي على إزاحة األخرلكلم..,

                                                           

 .359 – 357ص, مصدر سابق, الشقَتم(1)

 رئيسان لوزراء 1941ُعُت عاـ , درس القانوف يف جامعة دمشق, 1903كلد يف دمشق عاـ : خالد العظم (2)
 يف كضع أصوؿ السياسة االقتصادية 1948كاف لو دكر يف عاـ . كما كاف كزيران مفوضان لسوريا يف باريس, سوريا
كلعب دكران يف التحالف مع االٖتاد السوفيييت للحصوؿ على القركض ,  كزيران للدفاع1956ُعُّت عاـ , لسوريا

: انظر, 1965تويف عاـ ,  ُعُت رئيسان للوزراء1961كيف عاـ , كاالتفاقيات االقتصادية كصفقات السبلح
 .290- 288ص , 13اجمللد , ا١توسوعة العربية الشاملة, 1975- 1903خالد العظم, أٛتد: مكّيس

 .346- 343ص, 3ج, 111ص , 1ج, مصدر سابق, العظم(3)
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أك باتفاقيات مكتوبة أك شفهية تجعل تلك الدكؿ العربية تقف , لم يكن بأحالؼ عسكرية
كما كقعت السعودية , كحتى و تقع سوريا في شباؾ الصياد الغربي. على األقل موقف الحياد

 .قٌدـ اوتحاد السوفييتي المساعدات اوقتصادية كالعسكرية. كاألردف كالسوداف كالكويت
 بل بقصد تمكين ,كلم تكن ىذه المساعدات بقصد جر سوريا إلى السير في أعقاب سياستها

 كمن رفع مستواىا اوقتصادم كالعسكرم بما يقوم ,تلك الدكؿ من الصمود تجاه الغرب
.  (1)"ارعمإمكانياتها تجاه جراثيم اوست

االٖتاد السوفيييت من العرب كأعطاىم السبلح كا١تساعدات تقّرب الوزير العظم ١تاذا بُّت لقد 
اتبع األسلوب ا١ترف إزاء اختيار ، ك"الشرؽ األكسط"خدمةن ١تصاٟتو يف , االقتصادية كٓتاصة سوريا

كدل يشًتط أيضان أف ,  دكف ربط الدعم العسكرم االقتصادم بقيود سياسية,مبدأ اٟتلفاء كاألصدقاء
كترفع لواء ,  بل يكفي أف تسَت على طريق االشًتاكية,تكوف الدكؿ ا١تدعومة ذات نظاـ اشًتاكي

بدليل أنو حاكؿ أف يقيم عبلقات مع السعودية اليت دل تعًتؼ باالٖتاد , العداء لئلمربيالية فقط
بعُت االعتبار كعي القيادات السوفييتية ْتساسية دكؿ ا١تنطقة السوفيييت أخذ  االٖتاد كما أف, مطلقان 

كحرصها على االحتفاظ باستقبللية , ا١تستقلة حديثان إزاء القيود السياسية اليت تفرضها الدكؿ الكربل
 انتشار ـكتعّلقها بأيديولوجية قومية أك دينية تقف حاجزان أما, قراراهتا يف ٣تاالت السياسة كاالقتصاد

 كدكرىا يف ,بدأت تتصاعد قوهتا السياسيةقد دكؿ العربية اؿ كٔتا أف ىناؾ بعض .الفكر الشيوعي
فذلك ٬تعل اكتساب صداقتها كالتعامل معها على قدـ ا١تساكاة ٣تزيان أكثر من ٤تاكلة , النظاـ الدكرل

 , كموقعها االسًتاتيجي,كيّؤمن يف الوقت نفسو اإلفادة من قدراهتا االقتصادية, ربطها بعبلقة التبعية
كىو أف , آخر كاف االٖتاد السوفيييت مقتنعان بوكىناؾ أمر . كتأييدىا السياسي يف احملافل الدكلية

سيساىم يف إضعاؼ ذلك " الشرؽ األكسط"مرتكزاتو يف  خسارة ا١تعسكر الغريب ١تصاٟتو ك
,  كستخدـ بالتارل اإلسًتاتيجية السوفييتية الشاملة,صاٟتويف  كتعديل موازين القول الدكلية ,ا١تعسكر

ألف ٣ترد خسارة أحد الطرفُت , حىت لو دل تؤِد إزاحة النفوذ الغريب إذل حلوؿ النفوذ السوفيييت مكانو

                                                           

كحوؿ ا١تساعدات االقتصادية اليت قّدمها االٖتاد السوفيييت . 381 – 380ص, 3ج, مصدر سابق, العظم(1)
 .31 – 5ص, 1ج, ا١تصدر نفسو: انظر, لسوريا
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 .(1) رْتان إضافيان للطرؼ اآلخر, يشّكل يف حسابات موازين القول الدكلية,ٞتزء من مصادر قوتو
كتبعت أيضان ىذه ,  كقّع أيضان السوريوف اتفاقياهتم للتسلح من االٖتاد السوفيييت1956كيف عاـ 

إف التيار ا١تؤيد للسوفييت يف . االتفاقية سلسلة من االتصاالت العسكرية كاالقتصادية كالثقافية
قد ٖتّوؿ إذل موجة عارمة من التأييد , 1955سوريا كالذم أطلقتو صفقة األسلحة التشيكية عاـ 

 كا١تظاىرات , يف الصحف كاجملبلت كالبيانات ا١تختلفة,كاالحًتاـ الذم القاه السوفييت يف سوريا
ال ألهنم كانوا شيوعيُت , ككاف للشيوعيُت احملليُت يف سوريا دكر كبَت يف ذلك, كاالجتماعات العامة

كألهنم كألكؿ مرة دل ٬تدكا أنفسهم ٖتت رٛتة الغرب االستعمارم بل , فكف كطٍتكبل ألهنم قومي
. (2)كجدكا يف االٖتاد السوفيييت حاميان قويان ٢تم 

كانعكاس نتائجو , 1956موقف اوتحاد السوفييتي من العدكاف الثالثي على مصر عاـ - 5
 :على القضية الفلسطينية

صل ححيث كاف منا,  بغزك األراضي ا١تصرية1956 تشرين األكؿ 20 يف الصهيونيةقامت القوات 
MENACHM BEGIN فغيب

 مبديان عداءن شديدان يف سياستو ضد 1956 تشرين أكؿ 8 قد ّصرح يف (3)  
يجب أف و تظهركا الرحمة عندما تقضوف على ما يسمى , أيها اإلسرائيليوف: "العرب كىو يقوؿ
 .(4)"كالتي سوؼ نبني على أنقاضها حضارتنا الخاصة, بالثقافة العربية

ترافقت ك ,استعداداتو اٟتربية كالسياسية من أجل القياـ بالعدكاف على مصرالكياف الصهيوشل بدأ 
كتعبئة ا١تصادر البشرية الضركرية من ,  ا٢تجرة اليهودية إذل فلسطُتزيادةىدفت إذل , بدعاية صهيونية

                                                           

 .36 – 35ص, مرجع سابق, األيويب(1)

 1945إتاىات النفوذ السوفيييت يف العادل )التوسع اٞتغرايف السياسي السوفيييت خرافة أـ هتديد , مؤرخ ٣تهوؿ(2)
, مؤسسة األْتاث العربية, دكرية الراصد الدفاعي, مركز معلومات الدفاع, سلسلة دراسات اسًتاتيجية, (1980ػ 

 .36ص, ببل تاريخ

كدخل اٟتكومة الصهيونية ألكؿ مرة عاـ , قاـ بتشكيل حزب حَتكت, 1913كلد عاـ : مناحيم بيغن(3)
اعتزؿ اٟتياة السياسية بعد التورط الصهيوشل يف لبناف , 1977كأصبح رئيسان ٢تا عاـ ,  كوزير ببل حقيبة1967

 .266- 265ص , "اإلسرائيلية"األحزاب , قهوجي: انظر. 1992تويف عاـ, 1982عاـ
)4( Медведко Л. И. К востоку и западу, стр. 93.   93ص, إذل الشرؽ ك الغرب, م,ؿ,ميدفيدكو.  
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كقد القى ذلك مساندة كبَتة من الواليات ا١تتحدة . أجل القياـ بالعدكاف القادـ على مصر
 كقد أمل ,كما بادرت بريطانيا كفرنسا إذل العمل يف منطقة السويس يف اليـو التارل. (1)األمريكية

 لذلك كاف على عبد الناصر أف ,ا١تعتدكف من ذلك أف يرغموا مصر على االستسبلـ بضربة كاحدة
جرل  ك.(2) كإالّ ٧تح التحدم يف ٖتقيق بعض مقاصده إذا تأخر الرد,يرد مراعيان أ٫تية عنصر التوقيت

بل ىو صاحب , كشعر الشعب أنو شريك يف ا١تصَت, توزيع السبلح كمنذ البداية على أفراد الشعب
كما كاف عبد الناصر كاثقان كمنذ البداية أف حالة التأىب من ٚتاىَت الشعب قد كصلت إذل , ا١تصَت

كاجهة ادل خبلؿ ,كحىت شعوب األمة العربية كلها كصلت إذل درجة عالية من التعبئة, أعلى درجاهتا
كما كاف يرل .  كضد احتكار السبلح ك٥تططات سيطرة القول الكربل,ا١تمتدة ضد األحبلؼ

فهو تناقض يف الوسائل كليس يف , أبعاد التناقض الداخلي بُت بريطانيا كالواليات ا١تتحدة األمريكية
 .(3)األىداؼ

فقد بدأ الفلسطينيوف تنظيم صفوفهم من أجل , أّما عن ردة الفعل الفلسطيٍت عن ىذا العدكاف
, كبتأثَت من النظاـ ا١تصرم نفسو,  كيف قطاع غزة,1948  عاـاستعادة األراضي ا١تسلوبة بعد ىزٯتة

ككاف حافزىم ا١تشجع ٢تم ىو انتصار ثورة عاـ , ظهرت اجملموعات األكذل من الفدائيُت الفلسطينيُت
 على ,ليتحوؿ إذل رمز للقومية العربية كالوحدة العربية, ككصوؿ قائدىا ٚتاؿ عبد الناصر, 1952

 . (4)اإلقطاعكأساس الكفاح ضد اإلمربيالية 
 كطالب السوفييت بأف يكوف , للمبلحةفتحهاكأعيد , أزيل حطاـ السفن الغارقة يف قناة السويس

 لكنهم أُبلغوا أنو كاف ,يبيح ٢تم أف يدفعوا رسـو عبور سفنهم بالعملة ا١تصرية, ٢تم مركز خاص

                                                           

)1( Киселев. В. И. Палестинская Проблема и блжне восточнЫй Проблема, стр. 69. 

 .69ص , "الشرؽ األكسط"القضية الفلسطينية كأزمة , م. ؼ. كيسيليف
, (ثبلثوف عامان , كثائق ندكة السويس الدكلية)معركة السويس , أمُت كآخركف: ىويدم, ٤تمد حسنُت: ىيكل(2)

 .43 – 40ص, 1989, 1ط, دمشق, دار الشركؽ

 . 127ص, 1965 -1955السياسة ا٠تارجية السوفييتية , ٣تموعة من الكتاب السوفييت(3)

)4( Киселев. В. И. Там же, стр. 69. 

 .69ص , مصدر سابق, م. ؼ. كيسليف
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فالسؤاؿ الذم يطرح نفسو اآلف ١تاذا كاف . (1)عليهم أف يدفعوا بالعملة األجنبية مثل أم دكلة أخرل
كبالرغم ,  بالرغم من عقد صفقات السبلح معهم,عبد الناصر يتعامل مع السوفييت هبذه الطريقة

 شكرم كصل: "أيضان من تقدصل ا١تساعدات االقتصادية ١تصر؟ اٞتواب يكوف من خبلؿ ما يلي
فطلب فور كصولو رؤية القادة , إلى موسكو مع بدء العدكاف الثالثي على مصر ,(2)القوتلي

كما  KHRUSHCHEV كخركتشوؼBULGANIN  كتٌم ترتيب اجتماع عاجل مع بولجانين, السوفييت
 ZAKHOVنو يريد التحدث عن الموقف العسكرم حتى استيدعي الماريشاؿ زككوؼإف قاؿ إ

(3) 
  كسألو خركتشوؼ .كاف القوتلي منفعالن كأٌصر على ضركرة مساعدة مصر...أيضان 

KHRUSHCHEV :ىل لي أف أخبركم بما تفعلوه : فصاح القوتلي. ما الذم يمكن أف نفعلو
 ZAKHOV كىكذا أخرج زككوؼ  ؟ZAKHOV ماذا و تسأؿ ماريشاؿ زككوؼؿ...., لمصر

كيف : ثم قاؿ كىو يستدير نحو القوتلي,  نشرىا على الطاكلة"للشرؽ األكسط"خريطة 
ننا من المفركض أف نرسل جيوشان عبر تركيا إ! يمكننا أف نذىب لمساعدة مصر؟ أخبرني

 كىكذا تهاجم آخر األمر القوات البريطانية ,"إسرائيل"كإيراف ثم سوريا كالعراؽ ثم إلى داخل 
, أنا الرجل المدني,  ىل تريدني:ZAKHOV فصاح القوتلي كقاؿ للماريشاؿ زككوؼ! كالفرنسية

                                                           

)1) Киселев. В. И. Там же, стр. 52 

 .52ص , مصدر سابق , م. ؼ. كيسليف

كاف أكؿ . 1912حصل على شهادة يف العلـو السياسية عاـ , 1891كلد يف دمشق عاـ : شكرم القوتلي(2)
استقر القوتلي يف ,  عن اٟتكم للرئيس ٚتاؿ عبد الناصر1958تنازؿ عاـ , رئيس ٚتهورية لسوريا بعد االستقبلؿ

شكرم القوتلي , سامي: ا١تبّيض: انظر. 1967بَتكت كتويف بالقرحة ا١تعدية بعد عدكاف ا٠تامس من حزيراف 
 .                                                         665- 664ص , 15اجمللد , ا١توسوعة العربية الشاملة, 1967- 1891

قامت ثورة الببلشفة يف ركسيا فتطوع للخدمة .  يف مقاطعة كالوغا الركسية1896كلد عاـ : ماريشاؿ زككوؼ(3)
ككاف لو دكر كبَت يف الدفاع عن لينينغراد كالعاصمة موسكو , 1958يف اٞتيش األٛتر كبقي قائدان فيو حىت عاـ 

كتوذل منصب ,  حصل على رتبة ا١تاريشاؿ1944كبعد ٖترير لينينغراد عاـ , 1943يف اٟترب العا١تية الثانية عاـ 
. 1974كبقي بعد ذلك دكف أم نشاط عسكرم حىت كفاتو عاـ . 1957- 1955كزير الدفاع بُت عامي 

 :على الرابط, اٞتنراؿ زككوؼ, آخر احملاربُت الركس: انظر
Arabic.rt.com/lorum/showthread.php./43728. 
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 خركتشوؼما ينبغي أف تفعلو؟ طول , كأنت الماريشاؿ العظيم قاىر ألمانيا, أف أخبرؾ
KHRUSHCHEVننا في الوقت الحاضر إ... سنرل ما يمكننا أف نفعلو:  الخريطة كقاؿ للقوتلي

. (1)"لكننا نعقد اجتماعات مستمرة لبحث المشكلة, و نعرؼ كيف نساعد مصر
صباح , دفع الكياف الصهيوشلكعندما , لقد كاف السوفييت مطلعُت ٘تامان على خطة التدخل الثبلثي

كالسؤاؿ ىنا من أين ٢تم . يفاجئوأتدرعاتو عرب رماؿ سيناء دل , 1956 تشرين األكؿ 29 االثنُت
كزمرتاف من , أف يعلموا ٓتطة التدخل الثبلثي؟ كاف لديهم مصدر للمعلومات داخل اإلدارة الفرنسية

 GORGE PER جورج بَت"إسرائيل" كأشهرىم ,اٞتواسيس ا١تمتازين يف تل أبيب كالقاىرة كبَتكت
 ىاجرت من أكركبا الوسطى إذل , من أسرة يهودية1912 تشرين األكؿ 9ا١تولود يف فيينا يف 

 مؤلف ألطركحة مزعومة ,دخل إذل فلسطُت كجامعي قائم باألْتاث, ٍب استقرت يف النمسا, أمَتكا
اليت دل يعثر عليها إطبلقان يف ٤تفوظات جامعة , يف الدكتوراه يف اآلداب يف موضوع الركاية الربجوازية

كأستاذ للتاريخ الكياف الصهيوشل كزارة بكاستطاع ْتنكتو الوصوؿ إذل رتبة مستشار خاص , فيينا
أثناء العدكاف الثبلثي على  BEN GURION  كاستطاع إقناع بن غوريوف, العسكرم يف جامعة تل أبيب

كذكر لو أف االٖتاد , ستعد للدفاع عن مصاٟتها ىناؾ بقوة السبلحم االٖتاد السوفيييتمصر بأف 
ككاف يف الوقت نفسو يطلع . السوفيييت يّعد عّدتو إلرساؿ متطوعُت كقاذفات قنابل ١تساعدة مصر

كيف . (2)كمن حولو على هتديداهتم بالتدخل, BEN GURION  السوفييت على ردكد فعل بن غوريوف
,  يف االجتماعات السرية اليت كانت تُعقد يف السفارة بباريسPER   اشًتؾ بَت1956صيف عاـ 

كقد طلب إليو .  الكياف الصهيوشلكنُظمت فيها تفاصيل الشحنات السرية من األسلحة إذل
 1966يف عاـ  PER مات بَتك. السوفييت أف يطلعهم على استعدادات التدخل الثبلثي يف مصر

اليت ال تزاؿ ىي , كزعم يف سَتتو الذاتية, عامان  عشر ةبعد أف ُحكم عليو بالسجن ١تدة ٜتس
ألنو كاف ٮتشى عليو من ,  الكياف الصهيوشل أنو أراد العمل إلنقاذ,الشهادة الوحيدة عن ماٍض ٥تتلق

                                                           

,  كالدكؿ الشيوعية"إسرائيل", اٟتكيم: انظر أيضان . 51-50ص, مصدر سابق, ىويدم كآخركف, ىيكل(1)
 .109ص

إدارة ا١تخابرات العامة يف , 1977- 1917السرم " إسرائيل"تاريخ , ىنرم: كارمل, جاؾ: ديركجي(2)
 .200- 186ص, 1979, 1ط, 255الفرع, قسم الدراسات, اٞتمهورية العربية السورية
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  مع الكياف الصهيوشل  كٯتكن تفسَت ذلك أف أكؿ ٣تاهبة سوفييتية.(1)كارثة يف ٣تاهبة مع السوفييت
 لقد استغلها السوفييت لدفع بيادقهم إذل ,1956كانت أثناء العدكاف الثبلثي على مصر عاـ 

 إضافةن إذل ٕتنيد جواسيس ٢تم داخل,  كٛتاية حدكدىم اٞتنوبية,األماـ يف البحر ا١تتوسط الشرقي
إف السفن : " أف أكضح ىذه النقطة حُت قاؿCROMYKO كقد سبق لغركميكو. الببلد العربية

كباعتبار اوتحاد , السوفييتية في البحر المتوسط تخدـ مصالح السالـ كاألمن األكركبي
كمن الطبيعي أف , فهو أيضان من دكؿ البحر المتوسط, السوفييتي دكلة من دكؿ البحر األسود

. (2)"نهتم باألمن كالسالـ في المنطقة المتاخمة لحدكدنا الجنوبية
 لكنو اضطر , ساكنان االٖتاد السوفيييترؾ يحّ  دل 1956أثناء االستعدادات للتدخل يف السويس عاـ 

أصدرت اٟتكومة ك. كذلك بسبب ضغط القوتلي عليو, إذل التحرؾ فقط بشكل دبلوماسي
:  قالت فيو1956 تشرين األكؿ 31السوفييتية بشأف العدكاف الثبلثي ا١تسلح على مصر بيانان يف 

 تشٌكل عدكانان مسلحان كىي خرؽ سافر لميثاؽ ىيئة األمم "اإلسرائيلية"إف أعماؿ الحكومة "
كإف حكومة اوتحاد السوفييتي تشجب بحـز األعماؿ العدكانية لحكومات بريطانيا . المتحدة
. (3)"ضد مصر" إسرائيل"كفرنسا ك

ألف ذلك سيتيح لو ,  كدل يفّضل التدخل العسكرم,االٖتاد السوفيييت التدخل الدبلوماسيفّضل 
بريطانيا ) كسيجد نفسو يف ٣تاهبة عسكرية أماـ ثبلث قول ,السيطرة على اٞتيش ا١تصرم من جهة

 يف كجو الببلد العربيةكىذا يعٍت أنو نّصب نفسو مدافعان عسكريان عن , (الكياف الصهيوشل-  فرنسا-
ألف ذلك سيخلق كسيلة إ٢تاء مناسبة , لقد كاف مع شن ىذا العدكاف على مصر. ىذا االعتداء

                                                           

 .205- 204ص, مرجع سابق, كارمل, ديركجي (1)

 . 21- 20ص, مرجع سابق, خورم:كانظر أيضان . 205ص, ا١ترجع نفسو, كارمل, ديركجي(2)

, 1978, موسكو, دار التقدـ, (٣تموعة كثائق سياسية)االٖتاد السوفيييت كالعادل العريب , اسكندر: أٛتدكؼ(3)
 .105ص, كالدكؿ الشيوعية" إسرائيل", اٟتكيم: كانظر أيضان . 63 - 61ص
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 ,(1)لتحويل االستياء العا١تي عن قراره ا٠تاص بالتدخل عسكريان يف ىنغاريا ضد االنتفاضة الشعبية
إضافةن إذل ذلك فإنو من ا١تتوقع أف يتدفق على مصر متطوعوف من االٖتاد السوفيييت كالدكؿ 

كبذلك يضمن االٖتاد السوفيييت نشر ,  لكن بدكف صفة رٝتية من حكوماهتم,الشيوعية لتأييد مصر
 . (2)ا١تبادئ الشيوعية من خبل٢تم ىناؾ

 للدعوة إذل دكرة استثنائية 1956 عاـ 119رّد ٣تلس األمن على البياف السابق بإصدار القرار رقم 
إذ يعتبر أف , إف مجلس األمن: "جاء فيو للبحث يف ا٢تجـو على مصر ,طارئة للجمعية العامة

كإذ يأخذ بعين اوعتبار أف عدـ , حالة خطرة قد خلقت نتيجة العمل الجارم ضد مصر
منعو من ممارسة مسؤكليتو األكلية , 750 ك749في الجلستين رقم , إجماع أعضائو الدائمين

كىو يقرر الدعوة إلى دكرة استثنائية طارئة , في المحافظة على السالـ كاألمن الدكليين
الصادر  (5الدكرة ) ألف 337كما نٌص على ذلك قرار الجمعية العامة رقم , للجمعية العامة

, تبنى المجلس ىذا القرار.  من أجل التقدـ بالتوصيات المالئمة1950 تشرين الثاني 3في 
, الصين: مع القرار : كاآلتي2 ضده كامتناع 2مقابل ,  أصوات7بػ, 751في جلستو رقم 

: ضد القرار .يوغسالفيا, الوويات المتحدة األمريكية, اوتحاد السوفييتي, بيرك, إيراف, كوبا
 .(3)"بلجيكا, استراليا: امتناع .المملكة المتحدة, فرنسا

, امتنعت عن تنفيذ القرار السابق 1956 الثبلثي على مصر عاـ لكن الدكؿ ا١تشًتكة يف العدكاف
 تشرين الثاشل ٦5تا جعل كزير خارجية االٖتاد السوفيييت يرسل برقية إذل رئيس ٣تلس األمن الدكرل يف 

 , اقًتح فيها إرساؿ قوات عسكرية سوفييتية كأمريكية كمتطوعُت لقمع ا١تعتدين على مصر1956

                                                           

كدعيت باسم الثورة اجملرية دامت من , ىي ثورة معادية للسوفييت قامت يف اجملر: االنتفاضة الشعبية يف ىنغاريا(1)
دكلة : انظر الرابط. كانتهت بقمع السوفييت ٢تذه االنتفاضة, 1956 تشرين الثاشل4 تشرين األكؿ كحىت 23
 /21ex.info. 2012/ آب12, مدكنة أليكس, اجملر

 .105ص, كالدكؿ الشيوعية" إسرائيل", اٟتكيم: كانظر أيضان . 206ص, مرجع سابق, كارمل, ديركجي(2)

 – 1947" اإلسرائيلي"قرارات األمم ا١تتحدة بشأف فلسطُت كالصراع العريب , أٛتد عصمت: عبد اجمليد(3)
. 192ص, ٣تلد أكؿ, 1975, 1ط, بَتكت, مؤسسة دراسات فلسطينية, جورج: طعمة: مراجعة, 1974

 .65ص, مرجع سابق, أٛتدكؼ: كانظر أيضان 
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تقترح حكومة اتحاد الجمهوريات اوشتراكية السوفييتية مشركع : "كجاء يف نص ىذه الربقية
جراءات فورية لقطع دابر العدكاف إكانطالقان من ضركرة اتخاذ : القرار التالي لمجلس األمن

كفي موعد و , كقف جميع العمليات الحربية فوران " إسرائيل"الذم شنتو بريطانيا كفرنسا ك
كالقياـ في غضوف ثالثة أياـ بسحب القوات التي ,  ساعة بعد اتخاذ ىذا القرار12يتجاكز 

كما عمل رئيس ٣تلس كزراء االٖتاد السوفيييت أيضان على إرساؿ برقية إذل . (1)"اقتحمت مصر
إف الحكومة ...":  جاء فيها1956 تشرين الثاشل 5رئيس الواليات ا١تتحدة األمريكية يف 

السوفييتية تدعو حكومة الوويات المتحدة األمريكية إلى توحيد جهودنا في ىيئة األمم 
كمثل ىذه الخطوات المشتركة و , المتحدة وتخاذ اإلجراءات الحاسمة لقطع دابر العدكاف

 فالجماىير الشعبية في كال البلدين و تريد الحرب بل ىي ,تهدد مصالح بريطانيا كفرنسا
 بعد ,على األقل إلعادة السير الطبيعي لقناة السويس. راغبة في السالـ, شأنها شأف شعبينا

 .(2)"أف أخلت بو العمليات الحربية
 مهددان ,كأخَتان عمل االٖتاد السوفيييت أيضان على إرساؿ إنذار إذل كل الدكؿ ا١تعتدية على مصر

إف اوتحاد السوفييتي يدين : "الكياف الصهيوشل جاء فيو إذل كموجهان إنذاران (3)باستخداـ الصواريخ
 كي توقف أعمالها "إسرائيل"كيلح على , اوعتداءات الوحشية على مصر, بالٌ تردد

كإذا استعملت الصواريخ ضد بريطانيا كفرنسا ... كتنسحب من األراضي المصرية, العسكرية
كمع ذلك فأم فارؽ بين ىذا كبين غزككم , سوؼ تسٌموف ذلك عمالن بربريان , بالتأكيد, فإنكم
إف الحرب في مصر يمكن أف تتطور إلى حرب عالمية . التي و تملك كسائل الدفاع, لمصر

                                                           

 .65- 64ص, مرجع سابق, أٛتدكؼ: كانظر أيضان . 108ص, كالدكؿ الشيوعية" إسرائيل: "اٟتكيم(1)

 .67- 65ص, ا١ترجع نفسو, أٛتدكؼ: كانظر أيضان . 107- 106ص, ا١ترجع نفسو, اٟتكيم(2)

كاف االٖتاد السوفيييت يف تلك الفًتة متقدمان على الواليات ا١تتحدة األمريكية يف صناعة الصواريخ بعيدة (3)
٣تلة اٟتوار , 1948- 1947ا١توقف السوفيييت من القضية الفلسطينية بُت عامي , داكد: التلحمي: انظر, ا١تدل

 .72ص, 9/12/2008, 2402العدد , ا١تتمدف
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, جراء ىذا اإلنذارفرنسا حيث انسحبت , اإلنذار انسحاب ا١تعتدينذلك كاف نتيجة . (1)"ثالثة
لكن و تستطيع ,  تملكؿ ما ؾ"إسرائيل"سم مع اؽتإف فرنسا مستعدة أف ت: "قائلةن كردت عليو 

فإننا و نملك الوسائل التي ندافع بها عن , كبمنتهى األمانة,  ما و تملكو"إلسرائيل"أف تقدـ 
كيفيد أمُت ىويدم يف كتابو حركب عبد الناصر عن أثر اإلنذار . (2)"أنفسنا ضد الصواريخ

تها في العالم ترسل إلى تل أبيب ابدأت سفار, "إسرائيل"بعد كصوؿ اإلنذار إلى : "السوفيييت
برسالة إلى الجمعية العامة تفيد GOLDAMERI   كبعثت غولدامائير......إشارات بالغة الخطورة

. (3)" لمبدأ اونسحاب"إسرائيل"قبوؿ 
 بل ألف ,على القبوؿ باالنسحاب ليس فقط خوفان من اإلنذار السابقالكياف الصهيوشل كافق 

 تشرين األكؿ كأبلغو أنو 6يف BEN GURION  كاف قد قابل بن غوريوفPER  اٞتاسوس السوفيييت بَت
 كراحوا يستعدكف لئلقبلع يف مهمة قصف ,ْتسب مصادر ا١توساد ىبط يف دمشق طياركف سوفييت

فكاف لدل . كقد ٚتع قسم من ىذه ا١تعلومات يف بَتكت حيث يوجد مراسل بريطانيا. بالقنابل
BEN GURION ذلك داللتو عند بن غوريوف

( 4)  .
  الثبلثيرسم السياسة الدكلية للمنطقة بعد انتهاء العدكاف, الواليات ا١تتحدة األمريكيةاستطاعت 
بعد أف أضعفت نفوذ ,  الكياف الصهيوشل كمصاحلا ٔتا يتوافق مع مصاٟتو,1956 عاـ على مصر

الذم أصبح ٯتثل الرجل , إذل صعود ٧تم عبد الناصراٟترب  كما أدت ىذه ,بريطانيا كفرنسا
.   ليس فقط بالنسبة للشعب ا١تصرم بل للشعب العريب بشكل عاـ,األسطورة

                                                           

تشرين , 11العدد , ٣تلة ا١تصَت الدٯتقراطي, موقع اإلنذار السوفيييت من العدكاف الثبلثي, خليل: أبو توىا(1)
 .46ص, مرجع سابق, سليم: كانظر أيضان . 71 – 70ص, 1981األكؿ 

 .71ص, مرجع سابق, أبو توىا(2)

من سيناء يف " إسرائيل" كانسحاب 1956كحوؿ العدكاف الثبلثي على مصر عاـ . 71ص, ا١ترجع نفسو(3)
 368ص , 9ا١تلحق رقم: انظر, 57- 56ص , الصهيوشل- أطلس الصراع العريب: قاٝتية: انظر, 1957آذار 

. 

 .207ص, مرجع سابق, كارمل, ديركجي(4)
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 على ,1956 عاـ  على مصر الثبلثيلكن السؤاؿ الذم يطرح نفسو اآلف ما ىو انعكاس العدكاف
 ؟القضية الفلسطينية

حيث أطلقوا النار على عماؿ من أىارل القرية , نّفذ الصهاينة ٣تزرة كفر قاسم عشية العدكاف
اليت فُرضت , ْتجة أهنم دل يلتزموا بأكامر منع التجوؿ, بينما كانوا عائدين من أعما٢تم, الفلسطينية

ككاف ا٢تدؼ من ىذه .  عامبلن فلسطينيان ٦47تا أدل إذل استشهاد , على القرل العربية يف فلسطُت
خشية ٖتركهم ١تعارضة العدكاف على , اٞترٯتة إلقاء الرعب يف قلوب السكاف العرب داخل فلسطُت

الرامية إذل تقليل عدد السكاف العرب , كانسجامان مع سياسة الكياف الصهيوشل العنصرية, مصر
 .(1)إما بتهجَتىم أك إبادهتم, داخل فلسطُت

خطت األمم ا١تتحدة خطوات كاسعة يف سبيل ٖتقيق حيث , ىدأت إنذارات االٖتاد السوفيييت
 كإنشاء قيادة لقوة دكلية ٟتفظ ,قررت إيقاؼ العمليات العسكريةك, "الشرؽ األكسط"السبلـ يف 

 16/11/1956يـو  BEN GURION خطابان إذل بن غوريوفBULGANIN  ٞتانُتكككتب ب, النظاـ
لم تجًن خيران من " إسرائيل"أف " أكضح فيها 8/11/1956بتاريخ ة كصلت إليو ردان على رساؿ

كمن الضركرم اتخاذ إجراءات من شأنها إزالة عوامل التوتر من , كراء عدكانها على مصر
كما طالبو بدفع تعويضات لمصر بسبب تدمير المدف , ضد العرب" إسرائيل"جانب 

 علمان أف نتائج ىذا العدكاف تثبت ٘تامان عكس ,(2)" كتوقف المالحة في قناة السويس,المصرية
الكياف الصهيوشل لقد كاف , BEN GURION  إذل بن غوريوف BULGANINما قالو خطاب بوٞتانُت 

 الذم كاف ٤تظوران عليو ,فقد أتيح لو استخداـ خليج العقبة, 1956 أيضان من عدكاف عاـ ان رابح
كحصل على ميزة , جانبان كبَتان من أسلحة اٞتيش ا١تصرمالكياف الصهيوشل كما أتلف , منذ سنوات

 كإزالة اٟتصار ,٦تا حقق لو ا١تبلحة يف خليج العقبة, كىي نزع سبلح شـر الشيخ, ال يستهاف هبا
كىو يشّكل ,  عبد الناصر أنو طاغية الكياف الصهيوشلكصّور, الذم كاف مفركضان على ميناء إيبلت

.  خطران عظيمان عليهم
                                                           

, 2العدد, يصدرىا التنظيم الفلسطيٍت للحزب الشيوعي السورم, (يا عماؿ العادل اٖتدكا)صحيفة عائدكف  (1)
 .4ص, 1971, كانوف األكؿ

 . 109 – 108ص, كالدكؿ الشيوعية" إسرائيل: "اٟتكيم(2)
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أّما السوفييت فلم يتدخلوا يف مصر عسكريان بل اكتفوا بتوجيو اإلنذارات كالتهديد كالوعيد لدكؿ 
لقد خرجت القضية الفلسطينية خاسرة من ىذا العدكاف نظران لغياب , ككاف لذلك أثره, العدكاف

كقد صوركا للعادل أف ا١تصريُت , بسبب عدـ التنسيق بُت السياسات العربية, اإلسًتاتيجية العربية
لكن دكؿ ,  كحققوا ذلك يف األياـ األكذل للعدكاف,انتصركا نعم, حققوا نصران سياسيان يف ا١تعركة

كقد ترؾ ذلك تأثَتان .  سوفيييت-العدكاف انسحبت بقرار دكرل من األمم ا١تتحدة كبضغط أمريكي
 يف الكياف الصهيوشلكإذا كاف تدمَت , فخرج متبصران لؤلمور بشكل أكرب, كبَتان يف نفس عبد الناصر

 كطواؿ السنوات التالية للعدكاف , فإنو دل يعد ا٢تدؼ العاجل,نظر عبد الناصر ىو ا٢تدؼ األٝتى
كأخذت القرارات تتواذل عامان , اقتصرت ا١تشكلة الفلسطينية على استخداـ أساليب اٟترب الباردة

 لتسوية النزاع بالطرؽ الصهيوشل - أماـ اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة تدعو الطرفُت العريب,بعد عاـ
 لكن دكف , على أساس من ىذه القرارات,كإ٬تاد حل ١تصَت البلجئُت الفلسطينيُت, السلمية
 . (1)جدكل

كبالرغم من أف ,  كٓتاصة إذل سوريا,بعد ىذا العدكافالببلد العربية أخذ النفوذ السوفيييت ٯتتد ٨تو 
بدا ككأنو السوفيييت إالّ أف االٖتاد , عبد الناصر دل يقطع اتصاالتو مع الواليات ا١تتحدة األمريكية

١تا كانت , كلو كاف العرب قد حققوا نصران سياسيان يف صد ىذا العدكاف, منقذ العرب من االستعمار
 مع اختبلؼ ,1956 الذم كاف امتدادان لعدكاف 1967ىزٯتتهم يف عدكاف ا٠تامس من حزيراف 

 تناسوا ٘تامان أف 1956لكن لؤلسف يؤخذ على العرب بأهنم بعد عدكاف . اٟتالة كالنتائج
 .(2) يف إنشاء الدكلة اليهودية الصهيونية يف فلسطُتان  كبَتان للسوفييت دكر

كىذا ما رسم , 1956 الثبلثي على مصر عاـ بعد العدكافالببلد العربية ازداد التغلغل الشيوعي يف 
عبلقات مرحلة ا٠تمسينيات من القرف ا١تاضي مرحلة اؿكما مثّلت . االٖتاد السوفيييتلو كخطط 

 ,بعد عرضة لبلهنيارما لكن ىذه التحالفات أصبحت يف, كدية بُت اٞتانبُت ا١تصرم كالسوفيييتاؿ
كبعد الصدامات الدموية أيضان , السورية- بسبب خبلؼ الشيوعيُت كالناصريُت حوؿ الوحدة ا١تصرية

                                                           

 .25- 23ص, 1980, 1ط, القاىرة, دار ا١تعارؼ, السوفييت كقضية فلسطُت, ٤تمد نصر: مهنا(1)

, 1965, 1ط, بَتكت, مؤسسة دراسات فلسطينية, 1965الوثائق الفلسطينية لعاـ , منذر فائق: عنتباكم(2)
 .187ص
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بينما القادة السوفييت كانوا يركف أهنم إذا خسركا مصر صاحبة . بُت القوميُت كالشيوعيُت يف العراؽ
 فحاكلوا ,فإهنم سيخسركف أمنهم الكامل ٟتزامهم اٞتنويب,  الببلد العربيةالثقل السياسي ا١تهم يف

, (1)دل يتورطوا بأم عمل عسكرم ٭تمي مصرلذلك , كامتصاص التناقضات, استقطاهبا دائمان 
 ىي األسباب اٟتقيقية ٢تذا  الببلد العربيةأف االٕتاىات االشًتاكية يفيُظهركا كحرصوا دائمان أف 

, لكن العرب كٓتاصة عبد الناصر كانوا قد فهموا أف ىذا التقارب ليس سياسيان إيديولوجيان , التقارب
.  كٖتمي حدكده اٞتنوبيةاالٖتاد السوفيييت هتم ,بقدر ما ٯتثل كيرتبط ٔتصاحل حيوية
: كبناء على ما سبق يتضح ما يلي

 انقسمت عصبة التحرر 1947 السوفيييت لقرار التقسيم يف تشرين الثاشل االٖتادمع تأييد  ػ 1
كيف ا١تؤ٘تر ا١تنعقد يف الناصرة كالذم , كبُت رافض ٢تذا ا١توقف, الوطٍت بُت مؤيد للموقف السوفيييت

 كال سيما ,ًّب غياب منظمات اٟتزب عن ا١تؤ٘تر, (181قرار األمم ا١تتحدة رقم )أّقر بالتقسيم 
لكي ينتصر ا١توقف ا١تؤيد , 1948كأتت حرب فلسطُت عاـ , منظمة حيفا ذات القاعدة العمالية

كٗتلى , "اإلسرائيلي" باٟتزب الشيوعي 48فكاف أف التحق شيوعيو مناطق , للتوجو السوفيييت
 بإعبلف اٟتزب الشيوعي األردشل يف أيار عاـ ,شيوعيو الضفة الغربية كاألردف عن ا٢توية الفلسطينية

 كخيانة للمبادئ ان  قوميان كالذم أداف األساس الذم قامت عليو العصبة باعتباره انشقاؽ, 1951
– السورم الشيوعي كمثل ىذه االنقسامات شهدهتا اٟتركة الشيوعية العربية كخاصة اٟتزب . األ٦تية
. اللبناشل

علمان أهنم ,  مكامن العجز العريب كالفلسطيٍت السياسي كالعسكرم1948كشفت حرب عاـ  ػ 2
 الرجعي كاف لو دكر كبَت -لكن التآمر اإلمربيارل, بدايةن حققوا الكثَت من االنتصارات ضد الصهاينة

 علمان أف ,حيث تبلقت مصاحل الرجعيُت العرب مع ا١تصاحل اإلمربيالية, يف إخفاقهم يف ىذه اٟترب
٣تلس األمن كاف قد قاـ بإرساؿ ا١تبعوثُت كاللجاف إذل فلسطُت إل٬تاد تسوية للوضع ىناؾ لكن 

 ا يف ىذه اٟترب كزّكدهالكياف الصهيوشل السوفيييت فقد كقف إذل جانب ٖتادأّما اال. دكف جدكل
كمنها حق الشعوب ,  ضد االستعمارLENIN ٥تالفان بذلك كل النظريات اليت كضعها لينُت ,بالسبلح

 .يف تقرير مصَتىا

                                                           

 .28 – 27ص, مرجع سابق, مهنا: كانظر أيضان . 21ص, مرجع سابق, خورم(1)
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كالقضية ,  بشكٍل عاـالببلد العربيةٕتاه كفقان ١تا ٮتدـ مصاٟتو تغَّتت سياسة االٖتاد السوفيييت  ػ 3
 ,فساىم يف تقدصل السبلح لكل من سوريا كمصر, 1953الفلسطينية بشكل خاص بعد عاـ 

 ككاف ا٢تدؼ من ,من ٍب قّدـ ٢تم الدعم من خبلؿ ا١تعونات االقتصادية, كعقد معهم الصفقات
كانت ىذه ك. ال إعطائهما التفوؽ العسكرم الشامل, ذلك إخراجهما من دائرة النفوذ اإلمربيارل

 كحرب عاـ ,1955 يف عاـ الصهيونيةاألسلحة قادرة فقط على الصمود يف كجو ا٢تجمات 
كىذا ما سيتّبُت , اليت كاف ا٢تدؼ منها الوصوؿ إذل مفاكضات للتسوية, 1973 كحرب ,1967

 كذلك يعٍت أف االٖتاد السوفيييت بالرغم من تغَت موقفو ,من خبلؿ الفصوؿ القادمة من ىذه الدراسة
. ألف ذلك يصب يف صاٟتو,  كاستمرارهالكياف الصهيوشلٕتاه العرب إالّ أنو ما زاؿ ٭ترص على بقاء 

حيث أصبح , "الشرؽ األكسط"لقد كاف لصفقات السبلح دكر كبَت يف تغيَت موازين القول يف 
نظرة ا١تراقب ,  بعد أف كاف ينظر إليو من بعيد,لبلٖتاد السوفيييت دكر كبَت يف قضايا ىذا الشرؽ

 .فقط

كاإلنذار ,  خطأ حساباهتا1956أدركت القيادة السوفييتية بعد العدكاف الثبلثي على مصر عاـ  ػ 4
كبتدمَت ,  الذم ىدد بقصف لندف كباريس, ألطراؼ العدكاف BULGANIN الذم كجّهو بوٞتانُت

اليت كانت رىينة , لكن ىذا ا١توقف دل ٭تكم سياسة االٖتاد السوفيييت بعد ذلكية الدكلة اليهود
 ".الشرؽ األكسط"بتحقيق مصاٟتو ا٠تاصة يف 
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- 1958السياسة السوفييتية تجاه القضية الفلسطينية خالؿ األعواـ :  الفصل الثالث- ثالثان 
1978. 

موقف السوفييت من قياـ الجمهورية العربية المتحدة كاونفصاؿ خالؿ األعواـ - 1
 .كانعكاسو على القضية الفلسطينية, 1963- 1958

 .1964الموقف السوفييتي من تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية عاـ  - 2
 .1967الموقف السوفييتي من عدكاف الخامس من حزيراف عاـ - 3
 .1973- 1967موقف اوتحاد السوفييتي من مشاريع الحلوؿ السلمية خالؿ األعواـ - 4
 :1973السياسة السوفييتية كحرب تشرين عاـ  - 5
 .كا١توقف السوفيييت (1973)حرب تشرين عاـ - أ

كاتفاقيات فك االرتباط على اٞتبهتُت , 1973ا١توقف السوفيييت من مؤ٘تر جنيف عاـ - ب
 .1978 -1974السورية كا١تصرية خبلؿ األعواـ 
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 1958موقف السوفييت من قياـ الجمهورية العربية المتحدة كاونفصاؿ خالؿ األعواـ - 1
 :كانعكاسو على القضية الفلسطينية, 1963 –

تتلقى مساعدات , بقيت بعض الدكؿ العربية حىت النصف الثاشل من ٜتسينّيات القرف ا١تاضي
كاألردف الذم حصل على مساعدات أمريكية , عسكرية كاقتصادية من دكؿ أكركبا الغربية كأمريكا

كىذا ما , يف كقت هنضت فيو القول الوطنية لدرجة اإلطاحة بالنظاـ, ٔتا يقدر بعشرة مبليُت دكالر
تعلن ":  ما يثبت ذلك إذ1957 أيار 25حيث جاء يف بياف تاس يف , أفاد منو السوفييت

أف لالتحاد السوفييتي مصلحة جذرية في أف يعم , األكساط القيادية في اوتحاد السوفييتي
كأف اوتحاد السوفييتي لن يتغاضى عن ". األدنى كاألكسط"السالـ كاوستقرار في الشرقين 

ألف الموقف ىناؾ متاخم لحدكد اوتحاد , الوضع في األردف الناجم عن دسائس اإلمبرياليين
 . (1)"السوفييتي كوبد أف يمس مصالح أمنو

كمناقشة ا١تشاكل , كيف الوقت ذاتو كاف السوفييت يدعوف إذل مؤ٘تر للقمة لتحسُت اٞتو الدكرل
لكن . (2)كمن بعدىا الواليات ا١تتحدة األمريكية, كأيدت بريطانيا كفرنسا ىذه الفكرة, ا١تختلفة

ْتكم تأثَتىا على , "الشرؽ األكسط"بالرغم من ذلك دل يغفل االٖتاد السوفيييت عن مشكبلت 
فأضيف لبناف إذل قائمة البلداف العربية اليت ُقّدـ إليها السبلح من قبل األمريكيُت يف عاـ . أمنو

الذم كاف قد اعًتؼ , (3)عند قياـ ثورة لبناف الشعبية ضد حكم الرئيس كميل مشعوف, 1958

                                                           

 .193ص, 1ج, مصدر سابق, طعمة: كانظر أيضان , 77 – 75ص, مرجع سابق, أٛتدكؼ(1)

, موسكو, دار التقدـ, 1976 – 1945تاريخ السياسة ا٠تارجية لبلٖتاد السوفيييت , أندريو: غركميكو(2)
 .315 – 308ص, 2ج, 1980

كانتخب رئيسان للجمهورية يف عاـ , كلد يف بلدة دير القمر يف لبناف: 1987- 1900كميل مشعوف (3)
كما ترأس اٞتبهة الوطنية اليت , 1985- 1958كأسس حزب الوطنيُت األحرار كترأسو بُت عامي , 1952

انظر , 1948كاف آلؿ مشعوف صبلت كثيقة باٟتركة الصهيونية كاليهود حىت قبل عاـ.1976أسست عاـ 
 :الرابط

 . السَتة الذاتية للرئيس كميل مشعوف
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حيث . كقد رفض اٞتيش اللبناشل حينها استعماؿ السبلح ضد الثوار الوطنيُت. (1)ٔتبدأ أيزهناكر
 . (2)أرسلت الواليات ا١تتحدة األمريكية أسطو٢تا إذل بَتكت ْتجة ٛتاية رعاياىا ىناؾ

:  الذم جاء فيو1958 ٘توز 16 أيار ك18كىو ما عرّب عنو االٖتاد السوفيييت يف بياف تاس يف 
تدعو الحكومة السوفييتية بإلحاح حكومة الوويات المتحدة األمريكية إلى كقف التدخل .."

كتصٌرح أنها لن . في الشؤكف الداخلية للبلداف العربية كإجالء قواتها فوران من لبناف, المسلح
 (3)"تقف موقف الالمباوة إزاء األحداث التي تشٌكل خطران جديان في منطقة متاخمة لحدكدىا 

حققت اٟتركة الوطنية السورية آنئٍذ هنوضان كبَتان على صعيد أىدافها القومية كالتقدمية كلقائها مع 
إذ كاف كاضحان لسوريا كحليفتها مصر أف , مصر يف ٥تتلف ا١تشاريع االستعمارية الغربية كاألمريكية

قد سلبهما , التدخل األمريكي فيهما كيف الشؤكف العربية بشكٍل عاـ ٖتت اسم معاداة الشيوعية
 . (4) بشأف إقامة القيادة ا١تشًتكة بُت الدكلتُت1955ا١تبادرة احمللية اليت ناضبل من أجلها منذ عاـ 

 معاىدة اقتصادية كفنية كاسعة ا١تدل مع 1957 آب 6ككّقع كزير الدفاع السورم خالد العظم يف 
كبعد أسبوع جرل إبعاد ثبلثة دبلوماسيُت أمريكيُت اهتموا بالتآمر . االٖتاد السوفيييت يف موسكو

 (5)كىو الشيوعي عفيف البزرم, كًب تعيُت رئيس لؤلركاف العامة, على قلب نظاـ اٟتكم يف سوريا

                                                                                                                                                               
www.presidency.gov.1b/Arabic/presidentoftheRepublic/formerpresidents/pages/Camill
eChamooun.aspx#sthash.xnxKH105dpuf. 

كّخوؿ , "الشرؽ األكسط"١تلء الفراغ يف , 1957أقرّه الكونغرس األمريكي يف شباط : مشركع أيزهناكر (1)
للتصدم ١تّا ُٝتي بالشيوعية " الشرؽ األكسط"اجمللس الرئيس أيزهناكر الصبلحيات إلرساؿ أية قوات إذل أم بلد يف 

الراغبة يف مقاكمة " الشرؽ األكسط"كُرصدت اعتمادات سنوية لتقدصل ا١تعونة االقتصادية إذل حكومات , الدكلية
 :على الرابط, كثائق مبدأ أيزهناكر: انظر. ىذا النشاط الشيوعي

www.aljaredah.com/paper.php?source=akbar&m1l=interpage&sid=13825 
 .274 – 273ص, مرجع سابق, كارمل, ديركجي: كانظر أيضان . 36 – 35ص, مرجع سابق, الصايغ(2)

 .82 – 78ص, مرجع سابق, أٛتدكؼ(3)

 .378ص, مرجع سابق, سيل: كانظر أيضان . 117 – 116ص , مرجع سابق, ا١ترسي(4)
تزعم ٣تموعة , 1956- 1955ك ىو رئيس أركاف اٞتيش السورم , 1914كلد عاـ : عفيف البزرم(5)

كاف ىؤالء قد ضغطوا على اٟتكم الرب١تاشل , عسكرية مؤلفة من أربعة ضباط تقدميُت عركبيُت ناصريُت كبعثيُت

http://www.presidency.gov.1b/Arabic/presidentoftheRepublic/formerpresidents/pages/CamilleChamooun.aspx#sthash.xnxKH105dpuf
http://www.presidency.gov.1b/Arabic/presidentoftheRepublic/formerpresidents/pages/CamilleChamooun.aspx#sthash.xnxKH105dpuf
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 18كٖتدثت صحيفة نيويورؾ تاٯتز يف , ٦تا أثار الرعب يف كاشنطن. ا١تعركؼ بتعاطفو مع السوفييت
عن إمكانية ٖتمل الواليات ا١تتحدة كجَتاف سوريا ا١توالُت للغرب كجود دكلة تابعة , 1957آب 

 .(1)للسوفييت
سعت إلقامة جسر جوم فورم إلمداد األردف كالعراؽ " الشرؽ األكسط"كخشية على مصاٟتها يف 
٦تا دفع عبد الناصر إلرساؿ لواءين من القوات ا١تصرية إذل ميناء . كلبناف باألسلحة األمريكية

 إذل موسكو لوضع القادة (2)ككفد من الضباط على رأسو ا١تشَت عبد اٟتكيم عامر, البلذقية السورم
كمصدر , كرغم ذلك ظل موضوع سوريا أمران مقلقان بالنسبة لعبد الناصر. السوفييت بصورة األحداث

كاف اٟتزب الشيوعي السورم من أقول األحزاب يف الببلد . خبلؼ بُت مصر كاالٖتاد السوفيييت
الذم كاف يتمتع , (3)كيقوده خالد بكداش, كلو نواب ُمنتخبوف يف الرب١تاف, كُمعًتؼ بو رٝتيان , العربية

كقد الحظت اٟتكومة ا١تصرية أف الشيوعيُت مشغولوف باستغبلؿ ا١توقف بُت مصر . باحًتاـ كبَت
إذا , بينما كاف السوفييت ينظركف إذل سوريا على أهنا خط دفاع ثافٍ . كاالٖتاد السوفيييت بشأف سوريا

عرّب فيو عن النتائج ا٠تطَتة اليت , لذلك أرسل عبد الناصر إذل القوتلي ٖتذيران , فقدكا األمل يف مصر
كأكضح فيو أف اٞتماىَت , ٯتكن أف تًتتب على السلوؾ غَت ا١تسؤكؿ للحزب الشيوعي السورم

                                                                                                                                                               

ٍب انفرط عقد اجملموعة بسبب ٖتفظ الشيوعيُت السوريُت من تيار الوحدة , السورم الليربارل لعقد الصفقة التشيكية
 .قا٢تا عفيف البزرم قبل نصف قرف: انظر الرابط. 1994تويف عاـ , السورية ا١تصرية

www.al-ayyam.com/article.aspx?did=15128&date=1/15/2005. 

 .57ص, حكاية العرب كالسوفييت, ىيكل: كانظر أيضان . 381ص, مرجع سابق: سيل(1)

ككزيران للحربية , أحد الضباط األحرار. 1967 أيلوؿ 14 – 1919 كانوف األكؿ 11: عبد اٟتكيم عامر(2)
, 1956كقاد اٞتيش ا١تصرم يف حرب السويس عاـ , 1948شارؾ مع اٞتيش ا١تصرم يف حرب عاـ , يف مصر

 :عبد اٟتكيم عامر: انظر الرابط. 1967 – 1962كيف حرب اليمن 
Wikipedia.org/w/index.php?title=&oldid=526242. 

انضم إذل اٟتزب الشيوعي السورم عاـ ,  يف حي األكراد يف دمشق1912كلد عاـ : خالد بكداش(3)
كاختَت رئيسان للوفود العربية اليت اشًتكت يف ا١تؤ٘تر , ٍب ّتامعة طشقند, التحق يف موسكو ٔتكتب لينُت, 1930

 ٘توز 24بعد عودتو من موسكو اختَت أمينان عامان للحزب كبقي فيو حىت كفاتو يف . 1935السابع للكومنًتف عاـ 
ص , 5اجمللد , ا١توسوعة العربية الشاملة, 1995- 1912خالد بكداش , عبد الكرصل: العلي: انظر. 1995

227 -228. 
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فإف ىذه اٟتركة ستفقد عطف , العربية إذا شعرت بأف الشيوعيُت يقودكف اٟتركة القومية العربية
لذلك قاـ عبد الناصر بإجراء , (1)لكن ىذا التحذير دل يكن لو تأثَته البالغ يف دمشق, اٞتماىَت

حيث ٛتل رسالة إذل , اتصاؿ مع األمريكيُت عن طريق عبد اٟتكيم عامر عندما عاد من موسكو
إننا نعتبر تحذيركم من احتماؿ تسٌلم الشيوعيين السلطة : "السفَت األمريكي يف القاىرة جاء فيها

إنكم تعٌقدكف األمور . كأنو في حد ذاتو عامل سلبي في الوقت الحالي, في سوريا مبالغ فيو
, فهذه مسؤكليتكم, بتهديداتكم اليومية ضد سوريا من خالؿ تركيا كالعراؽ كعلى أية حاؿ

ألف , كاف ىذا التحذير على حسب قوؿ عبد الناصر ضركريان . (2)"فارفعوا أيديكم إذا سمحتم
كتابعت مصر . الوكاالت األمريكية ٔتا يف ذلك ككالة ا١تخابرات ا١تركزية متورطة يف ا١تؤامرات احمللية

ألنو اتضح للسوريُت أف اٟتل األفضل لديهم ىو تسليم عبد الناصر , مباحثات الوحدة مع سوريا
الذم كاف يفّضل إقامة اٖتاد , كسافر الضباط السوريوف إذل مصر كالتقوا بعبد الناصر. (3)السلطة
 .(4)1958 شباط 1ككاف ذلك يف , لكنهم جادلوه بشدة أنو البد من إقامة كحدة كاملة, فيدرارل

العتقاده أف عبد الناصر لن , 1957أيّد اٟتزب الشيوعي السورم الوحدة لفظيان حىت هناية عاـ 
 شباط فرأل أنو من اٟتماقة أف 4كنُفي بكداش إذل أكركبا الشرقية يف . يقدـ على مثل ىذه ا٠تطوة

لكن بالرغم من ذلك فقد أدذل , لقد ًب حل اٟتزب كأصبح قائده منفيان . يصّوت ضد الوحدة
كنا , نحن الشيوعيين في سوريا".....: على إثر إعبلف الوحدة قائبلن , بتصريح إذل جريدة النور

مؤيدين للخطوط الكبرل األساسية في سياسة الحكومة , قبل قياـ الدكلة العربية المتحدة
كبالنسبة للحزب الشيوعي ا١تصرم فقد كاف أيضان . (5)"كما نزاؿ مؤيدين لها بعد إعالنها. المصرية

لقد : " جاء فيو27/1/1958مع قياـ ىذه الوحدة كقد عرّب عن رأيو من خبلؿ بياف أصدره يف 

                                                           

 .383ص, مرجع سابق, سيل: كانظر أيضان . 63ص, حكاية العرب كالسوفييت, ىيكل(1)

 .63ص, ا١تصدر نفسو, ىيكل(2)

 .383ص, مرجع سابق, سيل:كانظر أيضان . 63ص , ا١تصدر نفسو(3)

 .385 – 384ص, ا١ترجع نفسو, سيل: كانظر أيضان . 64 – 63ص, ا١تصدر نفسو(4)

 – 256ص, 1964, بَتكت, دار الطليعة, تاريخ األحزاب الشيوعية يف الوطن العريب, إلياس: مرقص(5)
257. 
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حملنا نحن الشيوعيين المصريين راية القومية العربية كدعونا إلى تحقيق الوحدة بين مصر 
كبالرغم من ا١توافقة العلنية للحزبُت الشيوعيُت السورم كا١تصرم للوحدة بُت سوريا . (1) "....كسوريا
كأف فكرة العرب كأمة تكافح . إالّ أف الوحدة بالنسبة ٢تما ظلت تعٍت كحدة الطبقة العاملة, كمصر

يف سبيل الوحدة على كافة الصعد أك على األقل على صعيد الوحدة السياسية ال معٌت ٢تا يف 
 . تقديرىم

لذلك كافقوا على , كدل يستطيعوا القياـ بأم شكل ١تعارضتها, كاف السوفييت يراقبوف ىذه التطورات
 أف تعاظم دكر حركات التحرر الوطٍت KHRUSHCHEVكأدرؾ خركتشوؼ . الوحدة لكن على مضض

, يف قارٌب آسيا كإفريقيا يتيح إمكانيات جديدة لتغيَت موازين القول الدكلية لصاحل القول االشًتاكية
. (2)كذلك كفيل ٓتلق توازف دكرل جديد يكفل للمعسكر االشًتاكي بلوغ حد ا١تنافسة مع الغرب

, كأدل إعبلف العراؽ كاألردف عن قياـ االٖتاد ا٢تامشي كمحور عريب آخر يف مواجهة سوريا ك مصر
لذلك أرسلت اٟتكومة . إذل إجبار السوفييت على االعًتاؼ بدكلة الوحدة كعدـ إثارة عبد الناصر
إف شعوب اوتحاد : "السوفييتية برقية هتنئة إذل الرئيس عبد الناصر بعد إعبلف الوحدة جاء فيها

لذلك زار الرئيس عبد الناصر . (3)"السوفييتي تنظر بشعور كفهم عميق إلى فكرة الوحدة العربية
كًّب التوقيع على اتفاقية حصلت , كاستقبل استقباالن رٝتيان حافبلن , 1958االٖتاد السوفيييت يف آذار 

كما قّدـ االٖتاد .  مليوف دكالر175مصر ٔتوجبها على معونات اقتصادية كعسكرية بلغت قيمتها 
, لتمويل مشاريع بناء عدة,  مليوف ركبل275 مساعدة بلغت قيمتها 1960السوفيييت لسوريا عاـ 

كمع الرفض , كبناء مصنعُت لؤلٝتدة كالزيوت, القامشلي- البلذقية- من بينها سكة حديد حلب

                                                           

 .259 – 258ص, مرجع سابق, مرقص(1)

أطركحة لنيل درجة الدكتوراه يف , السياسة ا٠تارجية السورية كاالنفتاح على الغرب بعد سقوط االٖتاد السوفيييت(2)
, كلية اٟتقوؽ, لبناف, اٞتامعة اإلسبلمية, يوسف إبراىيم, العيسى: إعداد, العبلقات الدكلية كالدبلوماسية

 .65- 64ص, حكاية العرب كالسوفييت, ىيكل: كانظر أيضان . 117 – 116ص, 2008

ْتث مقدـ لنيل درجة ا١تاجستَت يف العبلقات , الركسية اإلرث السوفيييت كآفاؽ ا١تستقبل- العبلقات السورية(3)
 .116 – 115ص, 2005, قسم االقتصاد, جامعة حلب, ٘تيم جورج: ملكو, الدكلية
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فقد , كشركط ا١تساعدة القاسية ا١تفركضة من قبلهم, األمريكي كالغريب لتمويل مشركع السد العارل
 . (1)1956استمر االٖتاد السوفيييت بتنفيذ التزاماتو االقتصادية ا١تتفق عليها منذ عاـ 

ثورة : كبالرغم من ذلك أثَتت نقطتا خبلؼ بُت اٞتمهورية العربية ا١تتحدة كاالٖتاد السوفيييت األكذل
كتوطيد العبلقات السوفييتية ػ ,  اليت أدت إذل تزايد النفوذ الشيوعي يف العراؽ1958العراؽ عاـ 

اليت , ليبدأ السوفييت االعتماد عليها كقطب مناكئ لنظَتهتا اٞتمهورية العربية ا١تتحدة, العراقية
ا٠تبلؼ الناشئ بُت الدكلتُت : كالثانية. بدأت تتقّلب ضد السوفييت كالنفوذ الشيوعي يف ا١تنطقة

ففي الوقت الذم كاف فيو السوفييت ينظركف إليو على أنو كسيلة للصراع ضد , حوؿ مفهـو اٟتياد
كٖتقيق السيادة ضد أية , عبارة عن ٖترر اإلرادة الوطنية, كاف يف نظر عبد الناصر, ا١تعسكر الغريب

بينما كاف يشدد السوفييت على أف اٟتياد ٬تب . حىت كلو كانت من السوفييت, مواجهة خارجية
ليًتكوا مهمة التأكيد على الطابع الرجعي للنظاـ , أف يعٍت العداء للواليات ا١تتحدة األمريكية فقط

 دل 1955علمان أهنم كمنذ عاـ .  للحزب الشيوعي السورم1959منذ عاـ , الوحدكم اٞتديد
لكن . لتحقيق سياستهم فيو" الشرؽ األكسط"يكن السوفييت يعتمدكف على األحزاب الشيوعية يف 

األكؿ ": الشرؽ األكسط" ظهر عامبلف جديداف يف السياسة السوفييتية يف 1959منذ عاـ 
فقد كاف االٖتاد السوفيييت ىو , كىو ا١توقف الصيٍت, كالثاشل خارجي, كىو ا١توقف ا١تصرم, داخلي

الوحيد الذم يقرر توجهات اٟتركة الشيوعية العا١تية إالّ أف ذلك دل يعد يرؽ للصينيُت الذين بدؤكا 
 . 1959ينتقدكف ىذه السياسة منذ عاـ 

بالرغم من , 1959ا١تصرية منذ عاـ - بدأ ا١توقف السوفيييت يتغَت من الوحدة العربية السورية
كحىت يبقى العراؽ أيضان بعيدان عن اٞتمهورية , تأكيده  على عدـ تدخلو بالشؤكف الداخلية العربية

                                                           

, 1971, 1ط, بَتكت, دار النهار, سًتكب: تالبوت: ترٚتة, خركتشوؼ يتذكر, إدكارد: كرانشكو(1)
  430ص
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كىذا ,  إذل جانبو ليكسب ثقبلن موازيان ١تصر(1)حاكؿ استمالة عبد الكرصل قاسم, العربية ا١تتحدة
 يضمن لو 

 .(2)احملافظة على كجوده يف ا١تنطقة
كظل . كبدأت ا٠تبلفات تظهر بُت الطرفُت, بدأت العبلقات ا١تصرية مع االٖتاد السوفيييت تتوتر

كخبلؿ احتفاالت عيد العماؿ . االٖتاد السوفيييت يدعم عبد الكرصل قاسم كيؤيده ضد عبد الناصر
ككانت اإلشارة ,  اختفى اسم عبد الناصر من الشعارات كا٠تطب1959يف االٖتاد السوفيييت عاـ 

 . (3)"تحيا الصداقة مع شعب الجمهورية العربية المتحدة: "الوحيدة إذل مصر ىي شعار
حيث , كسعت إذل إعادة عبلقاهتا مع عبد الناصر, كاستغلت الواليات ا١تتحدة األمريكية ذلك

كقاـ . أرسلت برقية لو ٔتوافقتها على عقد العديد من االتفاقيات ا١تتضمنة معونات غذائية كفنية
كتعيُت سفَت ,  با١تسا٫تة يف عمليات تطهَت قناة السويس1959البنك الدكرل يف كانوف األكؿ 

األمر الذم منح , كاف معركفان ٔتساندتو للمواقف العربية, للواليات ا١تتحدة األمريكية يف القاىرة
.  الصهيوشل–بأف األمَتكيُت يف طريقهم لتبٍت مواقف أكثر اعتداالن ٕتاه الصراع العريب , شعوران ١تصر

كاستمرت بإرساؿ , لكن سياسة الواليات ا١تتحدة األمريكية دل تتبدؿ ٕتاه الكياف الصهيوشل
 . (4)ا١تساعدات ا١تالية كالعسكرية ٢تا

أرسل السوفييت رسالة مطّولة إذل القاىرة عن , نتيجة ا١تواقف األمَتكية ٕتاه اٞتمهورية العربية ا١تتحدة
حيث أعلن , أعربوا خبل٢تا عن اعتذارىم عن مواقفهم األخَتة, طريق السفَت السوفيييت ىناؾ

                                                           

, 2/5/1955حصل على رتبة زعيم ركن يف , كلد يف ٤تلة ا١تهدية: 1963-1914عبد الكرصل قاسم (1)
 مع ٣تموعة 1958قاد ثورة ٘توز عاـ . ككزير الدفاع يف العراؽ, ككاف رئيسان للوزراء كقائدان عامان للقوات ا١تسلحة

 من رفاقو 
. ككاف من دعاة اٟتياد اإل٬تايب بُت الكتلة الشرقية كالغربية, قاـ بإصبلحات يف العراؽ. كشارؾ يف حرب فلسطُت

 :عبد الكرصل قاسم يف سطور: انظر الرابط
www.Facebook.com/MrdALswrlizyMbdALkymQasm.com. 

 .72ص, حكاية العرب كالسوفييت, ىيكل: كانظر أيضان . 28ص, مرجع سابق, مهنا(2)

 .78 – 77ص, ا١تصدر نفسو, ىيكل(3)

 .38ص, مرجع سابق, الصايغ: كانظر أيضان . 119ص, مرجع سابق, ملكو(4)

http://www.facebook.com/MrdALswrlizyMbdALkymQasm.com
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كأف الحمالت ضد , ليس ىناؾ خالؼ بيننا كبين مصر: " قائبلن KHRUSHCHEVخركتشوؼ 
الشيوعيين لن تؤثر على التزامنا بتعهداتنا السابقة تجاه الدكؿ التي تتلقى المساعدات 

مقابل , كبذلك ٗتلى السوفييت عن تأييدىم العلٍت لؤلحزاب الشيوعية العربية. (1)"السوفييتية 
 . اإلبقاء على عبلقاهتم مع الدكؿ العربية

أنو على الرغم من : " أعلن عبد الناصر قائبلن  KHRUSHCHEVك ردان على تصر٭تات خركتشوؼ
فإف اوتحاد السوفييتي لم يحاكؿ الضغط علينا كلم يهدد , الخالفات بيننا كبين السوفييت

كقاؿ , لذلك تعّهد السوفييت بتنفيذ مراحل بناء السد العارل. (2)"بوقف مساعداتو لنا
إنني مسركر إلمكانية مساىمة اوتحاد السوفييتي في مرحلتي : " KHRUSHCHEVخركتشوؼ

كحدثت . (3)"كإنو مشركع سوؼ يثبت أنو ضربة كبرل لإلمبريالية األميركية, إنشاء السد العالي
ٖتوالت كبَتة يف السياسة ا٠تارجية للجمهورية العربية ا١تتحدة بعد تصر٭تات خركتشوؼ 

KHRUSHCHEV , كبدا كاضحان أف حيادىا اإل٬تايب بدأ ينمو ٨تو ا١تيل إذل اال٨تياز إذل اٞتانب
 . (4)كمساندة مواقفو يف احملافل الدكلية, السوفيييت
لكنو يف الوقت نفسو شهد تطورات ,  ىو عاـ انفصاؿ اٞتمهورية العربية ا١تتحدة1961كاف عاـ 

أفرزت القرارات االشًتاكية , حيث ًّب البدء بتنفيذ خطة ٜتسية للتنمية, إ٬تابية يف الداخل كا٠تارج
, كتضمنت قوانُت تأميم شاملة خاصة باإلصبلح الزراعي, 1961 ٘توز 20-19اليت صدرت يف 

كأصبحت , إضافةن إذل تطورات كاف ٢تا أبعد األثر يف ميادين التعليم كالصحة كالضماف االجتماعي
 (5)(كازاببلنكا)مصر على ا١تستول العا١تي معًتفان هبا بصفتها كاحدة من زعيمات ما ُيسمى بكتلة 

 . (1)نتيجة للتطورات اليت حدثت يف الكونغو, اليت تتألف من دكؿ إفريقية راديكالية

                                                           

 .78ص, حكاية العرب كالسوفييت, ىيكل: كانظر أيضان . 119ص, ا١ترجع نفسو, ملكو(1)

 .78ص, حكاية العرب كالسوفييت, ىيكل: كانظر أيضان . 119ص, مرجع سابق, ملكو(2)

 .79ص, ا١تصدر نفسو , ىيكل: كانظر أيضان . 432ص, مصدر سابق, كرانشكو(3)

 .120ص, مرجع سابق, ملكو(4)

, تألفت يف مطلع الستينيّيات من مصر كا١تغرب كاٞتزائر كغانا كغينيا كمارل(: كازاببلنكا)كتلة الدار البيضاء (5)
, كعارضت إنشقاؽ إقليم كاتنغا, كدعمت قياـ حكومة مركزية يف الكونغو, كدعت إذل كحدة سياسية إفريقية متينة
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بينما كجّهوا أصابع االهتاـ يف موضوع انفصاؿ سوريا عن , نظر السوفييت إذل قوانُت ٘توز بارتياح
على أساس أف الوحدة كانت تعٍت تصفية , اٞتمهورية العربية ا١تتحدة إذل الواليات ا١تتحدة األمريكية

كبعد . كىي ٖتوؿ دكف قياـ الكياف الصهيوشل بتنفيذ أىدافو التوسعية, النفوذ األجنيب يف الببلد العربية
الذم كاف , كارتبط اٟتزب الشيوعي السورم, االنفصاؿ غدت السلطة يف سوريا بأيد قول رجعية

كرحب اٟتزب الشيوعي العراقي بسقوط . معاديان للوحدة باالنفصاليُت ككضع يده بيد اإلقطاعيُت
بينما كاف رد مصر على االنفصاؿ ىو القبض على عدد كبَت من الرجعيُت . (2)دكلة الوحدة
كقد أثار . كاإلعداد لتنظيم سياسي جديد ُيستبعد منو الرجعيوف, كمصادرة أمبلكهم, اإلقطاعيُت

إنني أراقب بإعجاب ما يجرم : "KHRUSHCHEV ذلك اىتماـ السوفييت حيث قاؿ خركتشوؼ 
أين تقفوف , على الرغم من أنني و أفهم تمامان الطريقة التي تفعلوف بها ذلك, في مصر

 . (3)"إننا و نستطيع أف نفهم عبد الناصر, !بالضبط إيديولوجيان؟
حيث تكّلم عن اٟتاجة ا١تلحة إذل قياـ ,  ميثاؽ العمل الوطٍت1962أعلن عبد الناصر خبلؿ عاـ 

كاعتقد ا١تنظّركف السوفييت . تتمّثل يف االٖتاد االشًتاكي العريب, طليعة جديدة بُت القول الوطنية
طالما , أنهم كانوا يستطيعوف تبني نواة حزب تقدمي جديد: "YOLINOVISKIأمثاؿ يوليانوفسكي 

لذلك وبد من إفراز حركات .... مصر مشتركة مع اوتحاد السوفييتي في عدائها لإلمبريالية
 .(4)"كطنية معادية لإلمبريالية تستجيب لمطالب الشعب اوجتماعية

قد ,  ُيسمى باٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت1950الذم كاف قبل عاـ , كاف اٟتزب الشيوعي األردشل
كيرل , بتأثَت من القيادة الشيوعية السورية (اٞتمهورية العربية ا١تتحدة)ٖتّوؿ أيضان ضد دكلة الوحدة 

                                                                                                                                                               

, (كازاببلنكا)الدار البيضاء , ٤تمد رفعت: ا١تقداد: انظر. ا١تؤيد للغرب, تشوميب- كناىضت ٖتالف موبوتو
 .102ص , 1اجمللد, ا١توسوعة العربية الشاملة

 .155ص, مرجع سابق, األصبحي (1)

 .154ص, مرجع سابق, األصبحي: كانظر أيضان . 86ص, حكاية العرب كالسوفييت, ىيكل(2)

 .86ص , ا١تصدر نفسو, ىيكل (3)

 .87ص, ا١تصدر نفسو(4)
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عدد من الشيوعيُت األردنيُت أف سياسة ٤تاربة الناصرية اليت سار عليها بكداش كأصدقاؤه بعد ٘توز 
 . قد ساعدت يف تعزيز النظم ا١تلكية الرجعية, 1961كأيلوؿ 

كبّينت جريدة لوموند الفرنسية أف الصداـ بُت الشيوعية كالناصرية قد أفقد اٟتزب الشيوعي 
حيث فّضل مسيحيو الناصرة تأييد منظمة عربية إسبلمية النزعة , معظم أصواتو العربية" اإلسرائيلي"

 .(1)1959يف انتخابات أكائل كانوف األكؿ 
 –الطائرات النفاثة ) إذل مرحلة متطورة من امتبلكها للسبلح الثقيل 1962كصلت مصر يف عاـ 

ككقعت اتفاقية مع اٟتكومة . كتصنيعو حىت داخل مصر من قبل مهندسُت أ١تاف, (الصواريخ
كصواريخ ,  لتزكيد مصر بصواريخ مضادة للطائرات من األرض إذل اٞتو1962السوفييتية عاـ 

ككاف أكثر ما ٮتيف الكياف الصهيوشل ىو أف تزكد مصر صوارٮتها برؤكس , أخرل من البحر إذل اٞتو
لذلك أسرع با١تطالبة بتعهد جديد , ككاف ٮتاؼ أيضان من قياـ كحدة عربية متكاملة, نوكية

ألنو كاف يؤكد دائمان أف قضية , "الشر كٌلو"كما  كاف ينظر إذل عبد الناصر أنو ىو منبع .ٟتمايتو
 . (2)ك العرب ٚتيعان معرضوف للتهديد للخطر نفسو, فلسطُت ىي قضية العرب ٚتيعان 

لتطبع العبلقات , 1961كانفصا٢تا يف عاـ , 1958السورية يف شباط - جاءت الوحدة ا١تصرية
حيث كانت , كأصبحت السياسات العربية تعاشل من اإلحباط, العربية بازدكاجية ا١تصاحل ا٠تاصة

 . عاجزة عن إقناع اٞتماىَت العربية بأ٫تية بناء اجملتمع العريب الواحد
 :1964الموقف السوفييتي من قياـ منظمة التحرير الفلسطينية عاـ - 2

 ك البعثيُت (3) على يد ٖتالف ضم اإلخواف ا١تسلمُت1956تأسست حركة فتح يف عاـ 
كمن ىذه اٞتبهة انطلقت فكرة إنشاء , "جبهة ا١تقاكمة الشعبية" فيما ُٝتي حينها (1)الفلسطينيُت

                                                           

 .293 – 292ص, تاريخ األحزاب الشيوعية, مرقص(1)

 .163 – 158ص, مرجع سابق, األصبحي(2)

 يف مدينة اإلٝتاعيلية على يد حسن 1928ىي حركة إسبلمية تأسست يف آذار عاـ : اإلخواف ا١تسلموف(3)
شاركت يف حرب . على أف يكوف أساسان للحياة االجتماعية, كاف ىدفها دعوة الناس للعودة إذل اإلسبلـ.البنا

 قاـ ىؤالء ٔتحاكلة اغتياؿ عبد الناصر لذلك أصبح تنظيمهم ٤تظوران يف 1954ك يف عاـ , 1948فلسطُت عاـ 
: انظر, لكن ذلك دل ينهي كجودىم, ٦تا أدل إذل إضعافهم على الصعيدين احمللي كا٠تارجي, مصر ك قطاع غزة
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بينما يرل خليل . (2)كىذا ما يراه أحد قادة فتح ا١تؤسسُت كيدعى سليم الزعنوف, حركة فتح
كيؤكد .  ًّب إنشاء ىذه اٟتركة يف الكويت1957كىو قائد مؤسس لفتح أنو يف عاـ , (3)الوزير

كىنالك رأم رابع للباحث السوفيييت . (5)1961أف ىذه اٟتركة قد انطلقت عاـ , (4)صبلح خلف
                                                                                                                                                               

, 1987, 1ط, عّكا, دار األسوار, 1967- 1948أصوؿ اٟتركات السياسية يف قطاع غزة, زياد: أبو عمرك
 .61ص

كانت شعاراتو , أم أثناء انعقاد مؤ٘تره األكؿ التأسيسي, 7/4/1947تأسس فعليان يف دمشق بتاريخ: البعث (1)
قاـ ْتمبلت ضد الفساد ك الفئة , ك تبٌت شعار أمة عربية كاحدة ذات رسالة خالدة, الوحدة كاٟترية كاالشًتاكية

فبعد صدكر قرار , أما بالنسبة للقضية الفلسطينية, 1948اٟتاكمة كا١تعارضة لتعديل الدستور السورم عاـ
كتركزت بياناتو على ٗتاذؿ , جنّد كل طاقاتو للنضاؿ من أجل الدفاع عن فلسطُت29/11/1947التقسيم يف

: انظر. اليت ال يزاؿ يدافع عنها حىت يومنا ىذا, اٟتكومات العربية عن ٖتمل مسؤكلياهتا يف الدفاع عن فلسطُت
, 2اجمللد , ا١توسوعة العربية الشاملة, 2000 -1947حزب البعث العريب االشًتاكي, جورج: صدقٍت

 .248ص

, 1955كدرس اٟتقوؽ يف جامعة القاىرة عاـ , 1933كلد يف غزة عاـ , سياسي فلسطيٍت: سليم الزعنوف(2)
ترأس اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت بالوكالة . 1975كدّرس مادة التحقيق اٞتنائي يف كلية الشرطة بالكويت حىت عاـ 

 :كيكبيديا ا١توسوعة اٟترة: انظر الرابط. 1996 – 1993خبلؿ عامي 
Wikipedia.org//wiki/25D8%25%B%25D9%. 

كشارؾ معو يف تأسيس , تعّرؼ على ياسر عرفات. 1935كلد يف بلدة الرملة بفلسطُت عاـ : خليل الوزير(3)
 ذىب إذل 1965كيف عاـ .  غادر الكويت إذل اٞتزائر كافتتح مكتبان لفتح ىناؾ1963يف عاـ , حركة فتح

اغتيل على يد . تقّلد عدة مناصب سياسية خبلؿ حياتو الثورية. دمشق حيث أقاـ مقر القيادة العسكرية لفتح
 .كزارة الشؤكف ا٠تارجية, السلطة الوطنية الفلسطينية: انظر الرابط. 16/4/1988ا١توساد الصهيوشل يف 

www.mofar.gov.ps/new/index.php?option=com_content&view=articleid&=173&catid=
30&Itemid=32. 

حصل على دبلـو يف الًتبية كعلم النفس من جامعة عُت , 31/8/1933كلد يف يافا يف : صبلح خلف(4)
 كعمل يف 1959انتقل إذل الكويت عاـ . كشارؾ معو يف تأسيس حركة فتح, تعّرؼ على ياسر عرفات. مشس

كغادرىا مع , كقيادة العمليات طيلة سنوات اٟترب اللبنانية, 1968شارؾ يف معركة الكرامة عاـ . ٣تلة فلسطيننا
شخصيات     , موسوعة النكبة الفلسطينية: انظر.  يف تونس14/11/1991اغتيل يف . 1982ا١تقاتلُت عاـ 

 .www.anakba.ps/figures_details.php?id=6: على الرابط, فلسطينية

 .104ص, مرجع سابق, أبو عمرك(5)
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من أجل الكفاح المسلح كتحرير : " يف ىذا الصدد فهو يشَت قائبلن KISLEVكيسيليف . م.ؼ
 .(1)"1958األراضي المغتصبة تٌم تشكيل المنظمة الفلسطينية الكبرل فتح عاـ 

كظلت , باعتبار أف حركة فتح تأسست سران يف هناية ا٠تمسينّيات, لكن ٯتكن التوفيق بُت ىذه اآلراء
 .1965 كانوف الثاشل 1كتعد نفسها لتخرج إذل العلن يف , زىاء تسع سنوات تعمل يف السر

دعت إذل كياف , (فلسطيننا)٣تلة شهرية باسم , 1959أصدرت ىذه اٟتركة يف تشرين الثاشل عاـ 
نافيةن أف , كرفض الوصاية العربية على الشعب الفلسطيٍت, فلسطيٍت مستقل عن األنظمة العربية

كيف عاـ . مؤكدةن أنو تعبئة لشعب فلسطُت ا١تشتت, يكوف الكياف ا٠تاص شرذمة للعمل العريب
حيث شّكلت ىذه ا١تنظمة التنظيم , سيطرت على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية, 1968

 . (2)الفلسطيٍت األكرب يف الساحة الفلسطينية
ىي ا١تنظمة اليت ٘تلك القوة الكافية لتلقي الدعم من , (3)كانت حركة فتح بقيادة ياسر عرفات

علمان أف السوفييت كانوا يطلقوف عليها تسمية منظمة الربجوازية الوطنية كذلك , االٖتاد السوفيييت
ككاف ياسر عرفات دائم ا٠تشية من التأثَتات الشيوعية يف . بسبب أصو٢تا اإلسبلمية (حسب رأيهم)

                                                           

)1( Киселев .В. И. Там же. стр. 69. 

 .69ص , مصدر سابق, كيسيليف
, أبو عمرك: كانظر أيضان . 52ص, 1984لندف , منشورات ىام اليت, ا١تنظمة ٖتت اجملهر, ىيلينا: كوباف(2)

 .108ص, مرجع سابق

درس ا٢تندسة يف جامعة , 1948شارؾ يف حرب فلسطُت عاـ , 1929كلد يف القدس عاـ : ياسر عرفات(3)
كقصد الكويت فأنشأ حركة فتح من عناصر . 1956التحق باٞتيش ا١تصرم خبلؿ حرب السويس عاـ , القاىرة

 انصرؼ 1964كيف عاـ . من البلجئُت الفلسطينيُت على أساس خبليا سرية يف جبهة التحرير الوطنية اٞتزائرية
توذل الكثَت من العمليات الفدائية ضد , 1965كمنذ كانوف الثاشل عاـ , عن كل شيء إذل الثورة الفلسطينية

حاصرتو قوات .القيادم ا١تسيطر على منظمة التحرير الفلسطينية1969صار منذ عاـ .االحتبلؿ الصهيوشل
عقب االجتياح الصهيوشل ١تدف الضفة , 2002االحتبلؿ الصهيوشل يف مقره الرئيسي يف فلسطُت يف آذار عاـ

انظر . 27/10/2004تويف يف, ك نقل إذل فرنسا للعبلج, تدىورت صحتو بعد اٟتصار بثبلثُت شهران , الغربية
 :كزارة الشؤكف ا٠تارجية, السلطة الوطنية الفلسطينية: الرابط

www.mofar.gov.ps/new/index.php?option=com_content&view=articleid&=173&catid=
30&Itemid=32. 
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اليت كاف يرغب دائمان على إبقائها مستقلة , كمن ٍب يف منظمة التحرير الفلسطينية, حركة فتح بدايةن 
 .(1)عن األمريكيُت كالسوفييت

كدل ٘تيز بُت رجعي كتقدمي على الساحة , عّدت حركة فتح أف الدكر العريب ىو دكر اٞتبهة ا١تساندة
معتربةن أف دعم ا١تقاكمة ماليان دليل على , كإ٪تا مّيزت بُت من يدعم ا١تقاكمة كمن ال يدعمها, العربية
ك٬تب أف يكوف ىناؾ تعاكف , علمان أف ا١تاؿ كحده ال يكفي كالبد من الدعم السياسي, (2)الوطنية

ك٫تا ضركرياف لتحقيق , إضافةن إذل الدعم العريب كالدكرل سياسيان كعسكريان , بُت ٚتيع أطراؼ اٟتركة
 .األىداؼ ا١ترجوة للشعب الفلسطيٍت

بالتوسع العددم كالتنظيمي كإعداد األطر 1964-1959اتسمت ا١ترحلة الواقعة بُت عامي 
يف الضفة , حيث قامت مئات ا٠تبليا من حركة فتح على أطراؼ فلسطُت, كالكوادر الفلسطينية

ككذلك داخل التجمعات الفلسطينية يف الببلد , كغزة كيف ٥تيمات البلجئُت يف سوريا كلبناف, الغربية
كأدرؾ الفلسطينيوف خبلؿ ىذه ا١ترحلة مهاـ نضا٢تم ككفاحهم ضد سياسة الكياف الصهيوشل . العربية

حدكث : كيرجع ذلك إذل حدثُت بالغي األ٫تية أك٢تما, كالقول اإلمربيالية اليت تقف إذل جانبها
األمر الذم أقنع الزعماء , (مصر كسوريا)االنفصاؿ بُت إقليمي اٞتمهورية العربية ا١تتحدة 

كالعدكؿ عن , الفلسطينيُت بضركرة العمل ا١تستقل يف الكفاح من أجل ٖتقيق مصاحل الفلسطينيُت
, الفكرة القائلة إف مهمة الدفاع عن فلسطُت تقع فقط على الدكؿ العربية بعد إ٧تاز مهمة كحدهتا

فهو انتصار شعب اٞتزائر يف : أّما اٟتدث الثاشل. حيث ستتفرغ بعد ذلك ١تهمة ٖترير فلسطُت
حيث اعتمد الفلسطينيوف النموذج اٞتزائرم الذم , 1962نضالو الطويل من أجل االستقبلؿ عاـ 

كتّوصل الفلسطينيوف كقادهتم إذل استنتاج بضركرة قياـ حركة ٖترر . يؤكد على االعتماد على الذات
كضركرة طرح شعارات سياسية من شأهنا أف تذكد عن , كطٍت فلسطينية منظمة على ٨تو مستقل

                                                           

)1( Golan: Galia, The Soviet Union and the Plo- since the war in Lebanon, the middle East 

Journal. Vol 40, no2, Spring ,1986. 285 – 286.  

, 1973, 1ط, دمشق, منشورات الطبلئع, ا١تقاكمة الفلسطينية كاإليديولوجية الثورية, عبد الرٛتن: غنيم(2)
 .107 – 106ص, مرجع سابق, أبو عمرك: كانظر أيضان . 60ص
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فضبلن عن كوهنا انعكاسان للنضاؿ العريب ا١تشًتؾ ضد , ا١تصاحل الوطنية للشعب الفلسطيٍت
 .(1)اإلمربيالية

تصميم  الكياف الصهيوشل على ٖتويل مياه , 1964كاف أكثر ما يؤرؽ عبد الناصر يف بداية عاـ 
لتجمع أمرىا كترد , لذلك كّجو خطابان إذل الشعوب العربية كافة, هنر األردف إلركاء أراضي النقب

كما كّجو دعوةن صر٭تة إذل كل ا١تلوؾ كالرؤساء العرب إذل حضور مؤ٘تر , على ىذا العدكاف السافر
 من الشهر نفسو عاـ 17 كانوف الثاشل كاستمر إذل 13القمة العريب األكؿ الذم ُعقد يف القاىرة يف 

 : كالذم ٘تّخض عن قرارات مهمة لصاحل القضية الفلسطينية,  (2)1964
 .منح الشعب الفلسطيني الحق في إنشاء دكلتو المستقلة كتحرير فلسطين- 1"

كإشراؾ شعب فلسطين في مسؤكلية الدفاع عن بالده من , بعث الكياف الفلسطيني - 2
 . خالؿ تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية

 .المسارعة بتنفيذ المشركع العربي لتحويل مجرل نهر األردف- 3

إنشاء صندكؽ عربي تمولو دكؿ المؤتمر لإلنفاؽ منو على الجيش الموحد كمشركع - 4
 .التحويل العربي

لتدارس مقتضيات , اتفاؽ المجتمعين على اوجتماع مرة كل سنة ككلما دعت الضركرة- 5
 .(3)"الموقف

كلعل أ٫تها إنشاء , انبثقت عن ىذا ا١تؤ٘تر قرارات حازمة كمهمة جدان لصاحل الشعب الفلسطيٍت
, اليت مثلت القواعد السليمة إلنشاء الكياف الفلسطيٍت السياسي, منظمة التحرير الفلسطينية

 . (4)لتمكُت الشعب الفلسطيٍت من ٖترير كطنو كتقرير مصَته

                                                           

 .62- 60, مرجع سابق, دٯتًتييف: كانظر أيضان , 101-100ص, مرجع سابق, أبو عمرك(1)

دائرة اإلعبلـ كالتوجيو , فلسطُت كقضيتها منذ أقدـ األزمنة حىت يومنا ىذا, منظمة التحرير الفلسطينية(2)
 .82ص, 1965, 1ط, القدس, القومي

 .83ص,...فلسطُت كقضيتها, منظمة التحرير الفلسطينية(3)

منشورات , برىاف: الدجاشل: ٖترير, 1966الكتاب السنوم للقضية الفلسطينية عاـ , ٣تموعة مؤلفُت(4)
 .36- 17ص, 1968, 1ط, بَتكت, مؤسسة دراسات فلسطينية
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حيث كاف من نتائجو تأسيس الرب١تاف ,  ًّب عقد مؤ٘تر عمـو فلسطُت1964 أيار 28كيف 
كضم ٦تثلُت , ٦تثبلن عن الفلسطينيُت يف ا١تهجر (422)كشارؾ يف ىذا ا١تؤ٘تر , الفلسطيٍت يف ا١تهجر

كما شارؾ يف اجتماع اللجنة ا١تنبثقة عن ىذا ا١تؤ٘تر األمُت العاـ ٞتامعة الدكؿ . دكلة عربية12عن 
 . العربية

كميثاقان , ككضعت خارطة قومية لفلسطُت, اٗتذت اللجنة برنا٣تان موثقان للمقاكمة ا١تسلحة الفلسطينية
كرئيسان للجنة التنفيذية , كما ًّب انتخاب أٛتد الشقَتم رئيسان للمؤ٘تر. (1)١تنظمة التحرير الفلسطينية
 . ١تنظمة التحرير الفلسطينية

, أف فلسطين دكلة عربية: "استمرت ا١تنظمة يف عملها ككانت قد أعلنت يف خارطتها القومية
, ....التي تشٌكل جميعها الوحدة العربية, تربطها عيرل كثيقة مع الدكؿ العربية األخرل

كالفلسطينيوف ىم المواطنوف , ....كالشعب العربي الفلسطيني ىو جزء من الشعب العربي
يف ظل . (2)"كبعد ىذا التاريخ تٌم طردىم, 1947العرب الذين عاشوا في فلسطين حتى عاـ 

 181كتطبيق قرارم األمم ا١تتحدة , أصبح تثبيت اٟتقوؽ القومية للشعب الفلسطيٍت, ىذا الوضع
, لكن دل يتم إ٬تاد حل للقضية الفلسطينية, ىو عنواف جلسات عديدة يف األمم ا١تتحدة, 194ك

ككل ما فعلتو األمم ا١تتحدة ىو إرساؿ مساعدات إنسانية لبلجئُت الفلسطينيُت يف الدكؿ اليت 
 .(3)ىاجركا إليها

عندما رّحب مؤ٘تر القمة , 1964اعًتفت الدكؿ العربية رٝتيان ٔتنظمة التحرير الفلسطينية يف أيلوؿ 
بوصفها أساسان للكياف , العريب يف اإلسكندرية يف البياف الصادر عنو بإنشاء منظمة ٖترير فلسطُت

كشارؾ الشقَتم يف أعماؿ ا١تؤ٘تر كفيما بعد أخذت ا١تنظمة تشارؾ يف أعماؿ جامعة , الفلسطيٍت
ككانت الدكؿ . على حُت كاف ٘تثيل الفلسطينيُت يف اٞتامعة العربية رمزم الطابع قببلن , الدكؿ العربية

                                                           

منظمة التحرير : حوؿ التفاصيل انظر.  مادة29تألف ا١تيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت الذم أقره ا١تؤ٘تر من مقدمة ك(1)
ببل , بَتكت, الكربل" إسرائيل", أسد: رزؽ: كانظر أيضان , 92- 86ص, ....فلسطُت كقضيتها, الفلسطينية

 .625ص , تاريخ

 .625ص , مرجع سابق, رزؽ (2)

 .625ص , ا١ترجع نفسو (3)
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العربية تنظر إذل الفلسطينيُت قبل قياـ ا١تنظمة على أهنم عدد كبَت من اجملموعات ا١تشتتة من 
 . (1)البلجئُت

ًّب اٗتاذ أىم , 1965 أيلوؿ 17- 13كيف مؤ٘تر القمة العريب الثالث يف الدار البيضاء من 
 :القرارات اليت تتعلق ٔتطالب منظمة التحرير الفلسطينية كىي

, إقامة الكياف الفلسطيني من خالؿ توفير الحرية الكاملة للتنظيم الشعبي ألبناء فلسطين"
كاوتصاؿ بالدكؿ األعضاء المعنية , كإجراء انتخابات عامة للمجلس الوطني الفلسطيني

 .(2)"كإنشاء جيش التحرير الفلسطيني. للتفاىم على اإلجراءات الالزمة

فقد كاف ىذا ا١توقف يتسم يف , كفيما يتعلق ٔتوقف حركة فتح من قياـ منظمة التحرير الفلسطينية
ك بالرغم من ذلك حاكلت اٟتركة التنسيق مع الشقَتم خبلؿ ا١تؤ٘تر , البداية بالشك كالتحفظ
ك مع ذلك فقد شارؾ عدد من ,  لكن ىذه احملاكالت باءت بالفشل, التأسيسي للكياف ا١تقًتح

ككاف منهم على سبيل ا١تثاؿ خليل , 1964قادة فتح يف ا١تؤ٘تر الوطٍت الفلسطيٍت األكؿ عاـ 
ككاف إلنشاء منظمة التحرير أثر يف دفع قادة فتح بالتسريع يف مباشرة الكفاح ا١تسلح ألف . الوزير

 .(3)تنظيم فتح كاف ٮتشى أف يفقد مربر كجوده
فقد , كبالنسبة ١توقف الشيوعيُت الفلسطينيُت يف قطاع غزة من قياـ منظمة التحرير الفلسطينية

من خبلؿ اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت يف , شّكل ىؤالء استمراران لعصبة التحرر الوطٍت يف فلسطُت
, حيث قاـ اٟتزب بتشكيل ٞتاف مؤازرة للمنظمة, 1953الذم أُعلن عن قيامو يف عاـ , قطاع غزة

كخّولت ىذه اللجاف للتحرؾ كسط , ضمت عناصر من كافة االٕتاىات كالقول السياسية يف القطاع
 . 1964ٚتاىَت القطاع لدعم ا١تنظمة يف أيار 

, بدنا نحكي عالمكشوؼ: "٦تن طرحوا شعار, كبالرغم من اعًتاض القوميُت العرب على ذلك
عندما حدث خبلؼ بُت االٕتاه , 1959كىي شعارات رفعوىا عاـ , "شيوعي ما بدنا نشوؼ

لكن ىذه الشعارات كاٟتمبلت من قبل القوميُت العرب . ا١تاركسي كاالٕتاه الناصرم يف الببلد العربية
                                                           

 .64 – 63ص, مرجع سابق, دٯتًتييف(1)

 .94ص, ....فلسطُت كقضيتها, منظمة التحرير الفلسطينية(2)

 .108 – 107ص, مرجع سابق, أبو عمرك(3)
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كمواجهة ىذه الشعارات , عززت الدعوة لدل الشيوعيُت إذل الدفاع عن الذات, ضد الشيوعيُت
 . (1)كاٟتمبلت

كاف من األفضل للقوميُت العرب الوقوؼ إذل جانب الشيوعيُت الفلسطينيُت لدعم نشاط منظمة 
بدالن من , كإقامة دكلتهم, لتحقيق أىداؼ الشعب الفلسطيٍت يف ٖترير فلسطُت, التحرير الفلسطينية

الذم تابع دكره يف دعم نضاؿ الشعب , طرح الشعارات ا١تعارضة للحزب الشيوعي الفلسطيٍت
علمان أنو دل يكن . على األقل من خبلؿ دعم منظمة التحرير الفلسطينية كمؤازرهتا, العريب الفلسطيٍت

بينما ظلت أغلبية الشيوعيُت الفلسطينيُت إّما يف فلسطُت , ٯتّثل إالّ جزءان من الشيوعيُت الفلسطينيُت
 .لذلك دل يكن ٔتقدكره ٘تثيل كل الفلسطينيُت, أك يف الضفة الغربية يف األردف, احملتلة

السوفييتية تقدـ يف موقف االٖتاد السوفيييت من القضية - رافق التقارب يف ا١تواقف العربية 
عندما أبدل االٖتاد السوفيييت استعداده أثناء زيارة عبد الناصر لبلٖتاد السوفيييت يف , الفلسطينية

على أف يشمل البياف ا٠تتامي اٟتقوؽ ا١تشركعة للعرب , أكاخر ا٠تمسينّيات من القرف ا١تاضي
 اعًتؼ االٖتاد السوفيييت 1964 ١تصر عاـ KHRUSHCHEVكأثناء زيارة خركتشوؼ. الفلسطينيُت

لكنو يف الوقت نفسو أبدل عدـ ا١تباالة بتأسيس منظمة , باٟتقوؽ الثابتة كا١تشركعة للفلسطينيُت
أك , ٍب أبدل أيضان عدـ ا١تباالة باالعًتاؼ هبا يف العاـ التارل, (2)التحرير الفلسطينية يف ذلك العاـ

لتعريف الشعب السوفيييت بالقضية , حىت إنشاء مكتب ١تنظمة التحرير الفلسطينية يف موسكو
 . الفلسطينية

ككيف , 1965إذل القاىرة عاـ KOCYGIN كىا ىو الشقَتم يصف زيارة الرئيس كوسيجُت 
كما ىي اجملاالت اليت ٯتكن لبلٖتاد , كشرح لو عن قياـ منظمة التحرير الفلسطينية, استطاع مقابلتو

إف اوتحاد السوفييتي لم يقدـ شيئان : "السوفيييت أف يساعد من خبل٢تا الشعب الفلسطيٍت قائبلن 
ألف اإلمبريالية , كإذا لم يقدـ شيئان لالجئين عن طريق ككالة الغوث, للشعب الفلسطيني

                                                           

ػ 1948شهادة تارٮتية عن اٟتركة الشيوعية يف قطاع غزة )حزب شيوعي ظهره إذل اٟتائط , عبد القادر:ياسُت(1)
 . 71 – 70ص, 1978, 1ط, بَتكت, دار ابن خلدكف, (1967

الدراسات , القسم الثاشل, ا١توسوعة الفلسطينية, االٖتاد السوفيييت كالقضية الفلسطينية, ٤تمد عزيز: شكرم(2)
 .50ص, مرجع سابق, سليم: كانظر أيضان , 39ص, اجمللد السادس, ا٠تاصة
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فإف ذلك و يمنعو أف يتقدـ بالمعاكنة المباشرة , األمريكية ىي المسؤكلة عن كارثة الالجئين
كىذه المعاكنة يمكن أف تتدرج .... كعن غير طريق األمم المتحدة, إلى الشعب الفلسطيني

: فأجابو كما ىي مطالبكم؟ فتابع الشقَتم قائبلن . (1)"من المعاكنة الثقافية إلى المعاكنة العسكرية
, إيفاد بعثة من الخبراء اوقتصاديين كاوجتماعيين السوفييت لزيارة مخيمات الالجئين"

كتقديم تقرير بشأف المشركعات المهنية كالمدرسية التي يمكن أف ييعاكف , لدراسة أحوالهم
كقبوؿ بعثات طالبية من أبناء فلسطين لتلقي العلـو العملية في جامعات . فيها ماليان كفنيان 

كإلحاؽ عدد من ضباط جيش التحرير الفلسطيني في الكلية الحربية في اوتحاد . موسكو
كإنشاء . إضافةن إلى تزكيد جيش التحرير الفلسطيني باألسلحة المتوسطة كالخفيفة, السوفييتي

مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في موسكو لتعريف الشعب السوفييتي بالقضية 
ليشرح للمسؤكلُت , أف يسافر إذل موسكو, ككاف الشقَتم قد ختم حديثو بالرجاء. (2)"الفلسطينية

:  KOCYGINفأجابو كوسيجُت. كيبحث ا١تطالب السابقة, ا١ترحلة الراىنة يف القضية الفلسطينية
. بأنو سيقدـ ىذه المطالب إلى مجلس اوتحاد األعلى ليدرسها كيقرر بشأنها ما يشاء"

ككاف الشقَتم قد زار السفَت . (3)"كانتهت المقابلة دكف أف أرل في كجهو قبوون أك رفضان 
إف : "فأجابو أكالن بشأف زيارتو إذل موسكو قائبلن , ككرر لو ا١تطالب السابقة, السوفيييت يف بَتكت

كأف زيارة الشقيرم إلى موسكو قد تثير , الوضع الدكلي ينطوم على ظركؼ صعبة
كماذا بشأف فتح مكتب : "فأجابو الشقَتم. (4)"كنأمل أف تتهيأ الفرصة المناسبة.....تساؤوت

يقوؿ . (5)"ىذه األمور وزالت قيد الدرس: لمنظمة التحرير الفلسطينية في موسكو؟ قاؿ
يجب أف " إسرائيل..."أف السياسة السوفييتية ما تزاؿ عند موقفها, ازددت يقينان : "الشقَتم

كمنظمة التحرير الفلسطينية ليس لها مكاف في ....كتحرير فلسطين غير قائم إطالقان ....تبقى
                                                           

 .470ص, مصدر سابق, الشقَتم(1)

 .471ص, مصدر سابق, الشقَتم(2)

 .471ص, ا١تصدر نفسو (3)

 .471ص, ا١تصدر نفسو (4)

 .472ص, ا١تصدر نفسو (5)
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ىو غير أحمد , كأحمد الشقيرم رئيس منظمة التحرير الفلسطينية, السياسة السوفييتية
كدعوتو إلى موسكو ليست مطركحة في .....الشقيرم المندكب العربي في األمم المتحدة

كاتصاالتو هبا يف , بدأ االٖتاد السوفيييت بدعمو ١تنظمة التحرير الفلسطينية.(1)"الوقت الحاضر
, كتدر٬تيان بدأ ٔتنح الفلسطينيُت مكانتهم كشعب مستقل, أكاخر الستينّيات من القرف ا١تاضي

كما تبعو من تزايد متصاعد يف , إف بدايات ىذا االعًتاؼ. كمنظمة التحرير مكانتها كحركة كطنية
حيث , كاف نتيجة عوامل إقليمية كعا١تية, كصوالن لبلعًتاؼ الرٝتي هبا, الدعم السوفيييت للمنظمة

لبلىتماـ الذم منحتو , أف إقامة العبلقات كتنميتها كاف يف أساسو استجابة من االٖتاد السوفيييت
كيف مراحل الحقة كاف نتيجة منافستها للواليات ا١تتحدة األمريكية يف , األقطار العربية للمنظمة

كلو . كدعمان متزايدان ٢تا, إذ كانت حصيلة تلك ا١تنافسة مشاركة أعمق لبلٖتاد السوفيييت, ا١تنطقة
كانت , أُخذ يف اٟتسباف أف الدكافع األساسية لتعاطف االٖتاد السوفيييت مع القضية الفلسطينية

فقد كانت , فإف ىذا التعاطف كاف ذا طبيعة تكتيكية, العتبارات دكلية كإقليمية أكثر منها عقائدية
كانت .(2)"الشرؽ األكسط"مواقف االٖتاد السوفيييت تتغَت ْتسب الصراع بُت القوتُت الكبَتتُت يف 

من أىم ا١تنظمات ا١تاركسية اليت انضوت , (4) بقيادة جورج حبش(3)اٞتبهة الشعبية لتحرير فلسطُت
                                                           

 .472ص, ا١تصدر نفسو (1)

)2( Golan, Soviet – PLO-Relations After Lebanon. Jerusalem, July, 1984. P.p. 1- 2.  

ككانت ترل أنو البد من استخدـ ٚتيع أنواع العنف , 1968أنشئت عاـ : اٞتبهة الشعبية لتحرير فلسطُت(3)
كرفض سياسة منظمة . كتدمَت الكياف الصهيوشل كإنشاء دكلة دٯتقراطية على أنقاضو, لتحرير الوطن الفلسطيٍت كلو

, مرجع سابق,غنيم:انظر.كحكومة ٤تددة بالضفة كقطاع غزة, التحرير الفلسطينية يف الرضا بوطن فلسطيٍت
 .60ص

الذم صار , كأنشأ يف أكاخر األربعينّيات حزب النهضة القومية العربية, 1925كلد باللد عاـ : جورج حبش(4)
كبدٯتومة ,  طالب من جديد بالتمسك با١تقاكمة الفلسطينية1973كبعد حرب تشرين عاـ . شيئان فشيئان يساريان 

ك حىت 1948ىاجسو اليومي منذ النكبة عاـ, شكلت قضية فلسطُت ك الوحدة العربية, اٟترب الشعبية التحريرية
كثائق سرية , الطلبة السائركف على هنج اإلماـ: انظر. 2008كانوف األكؿ26ٟتظة رحيلو يف عماف يـو السبت

 .195- 194ص, ببل تاريخ, الوكالة العا١تية للنشر كالتوزيع, حوؿ إيراف كفلسطُت
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بل كاف معها اٞتبهة , كدل تكن ىي ا١تنظمة ا١تاركسية الوحيدة, ٖتت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية
دل تكن ىاتاف اجملموعتاف على توافق دائم .(2) كيتزعمها نايف حوا٘تة(1)الدٯتوقراطية لتحرير فلسطُت

كيرتبط اسم نايف حوا٘تة كجورج . فيما ٮتص القضايا اٞتوىرية, مع ا١تواقف الرٝتية لبلٖتاد السوفيييت
ك٫تا من يرفضا أساس مبدأ إجراء ا١تفاكضات اليت كاف االٖتاد السوفيييت , حبش ٔتوقف ا١تعارضُت

 .(3)يسعى إذل أف يكوف طرفان فيها
ناشد ا١تسؤكلوف الصهاينة االٖتاد السوفيييت يف مناسبات عدة لفتح أبواب ا٢تجرة أماـ الرعايا اليهود 

إال أف ىذا ا١توقف دل , لكن ىذه الدعوة كانت دائمان تُقابل بالرفض, 1964السوفييت خبلؿ عاـ 
. ٯتنع ا١تسؤكلُت الصهاينة من االستمرار يف التمٍت على السلطات السوفييتية لفتح باب ا٢تجرة لليهود

من منصبو يف اٟتكومة كيف اٟتزب الشيوعي مناسبة KHRUSHCHEV كقد جاء إعفاء خركتشوؼ
بأملو يف أف تَعمد القيادة السوفييتية اٞتديدة إذل اٗتاذ , الصهيونية ESHKOL جديدة ٟتكومة أشكوؿ

كٖتسُت العبلقات السوفييتية مع الكياف , ا٠تطوات الكفيلة بتحسُت كضع اليهود السوفييت
لقد كاف اليهود يشّكلوف , 20/10/1964كىذا ما نشرتو صحيفة جركزدل بوست يف , الصهيوشل
كمن ىنا ,  مليوف نسمة225من ٣تموع سكاف االٖتاد السوفيييت البالغ عددىم % 1,5يف حينها 

حيث بدت اتفاقية بيع األمبلؾ الركسية يف , الصهيونية بالتحسن- بدأت العبلقات السوفييتية 
اليت قبلت هبا اٟتكومة السوفييتية بتقدٯتها للكياف , تقريبان , فلسطُت ككأهنا الًتضية شبو الوحيدة
                                                           

نتجت عن االنسبلخ الفكرم بُت ا١تاركسيُت كالقوميُت يف اٞتبهة الشعبية : اٞتبهة الدٯتقراطية لتحرير فلسطُت(1)
كالبد , كتؤمن أنو البد من ثورة العماؿ للوصوؿ إذل األىداؼ الوطنية الفلسطينية, 1969لتحرير فلسطُت عاـ 

 .60ص, مرجع سابق, غنيم: انظر. من تعليم الطبقات الدنيا ا١تبادئ االشًتاكية حىت تكوف مستعدة للنضاؿ

اليت كاف يرأسها جورج ,  باٟتركة القومية العربية1954التحق عاـ , 1931مولود بالسلط عاـ : نايف حوا٘تة(2)
كيف .  فأمضى فيها دراستو1963كقصد بَتكت عاـ ,  باألردف من ٍب نفي إذل العراؽ1957أُعتقل عاـ , حبش
لقب ‘,  التحق باٞتبهة الدٯتقراطية لتحرير فلسطُت اليت ىي فرع من اٞتبهة الشعبية لتحرير فلسطُت1968عاـ 

الطلبة السائركف على : انظر. ك التزاؿ قضية فلسطُت ىاجسو األكؿ حىت يومنا ىذا, بفيلسوؼ الثورة الفلسطينية
 .183ص, مرجع سابق, هنج اإلماـ

)3( Golan, Soviet – PLO-Relations After Lebanon. P. 2. 
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كقبلت اٟتكومة الصهيونية بذلك لقاء صمتها عن اٞتدؿ الدائر حوؿ كضع اليهود يف , الصهيوشل
شكلت ىذه . 4/10/1964كًب التوقيع على االتفاقية يف القدس احملتلة يف , االٖتاد السوفيييت

ككانت أكؿ , االتفاقية تقدمان جديدان يف بناء العبلقات بُت االٖتاد السوفيييت كالكياف الصهيوشل
كٔتوجبها سيدفع . اتفاقية يعقدىا الكياف الصهيوشل مع أم من الدكؿ العظمى يف مدينة القدس

لقاء شراء , ثلثا٫تا يسدد باٟتمضيات,  مبليُت كنصف ا١تليوف من الدكالرات4الكياف الصهيوشل 
كىذه األمبلؾ ىي . يف كل من القدس كحيفا كالناصرة ككفرقانا ككفرراما كالعفولة, األمبلؾ الركسية

كعّدهتا بادرة , كرحبت ٚتيع الصحف الصهيونية هبذه االتفاقية, أمبلؾ الكنيسة الركسية يف فلسطُت
 أم تبديل جذرم على العبلقات 1965كدل يطرأ خبلؿ عاـ . (1)انفراج يف عبلقات البلدين

بل بقيت ا٠تطوط الرئيسية للسياسة السوفييتية الرٝتية ٕتاه الكياف الصهيوشل , الصهيونية- السوفييتية
مع , كغَت ا١تناقض صراحةن للكياف الصهيوشل, أم اٟتياد ا١تؤيد للعرب من جهة, يف نظامها التقليدم

كذلك يف اجملاالت اليت تداخلت فيها ا١تواجهة , بعض التأـز الناجم عن مضاعفات اٟترب الباردة
 .(2) الصهيونية –الغربية مع العبلقات السوفييتية - الشرقية 

معتقدان أف ذلك سيدفع , راىن العدك الصهيوشل على عامل الزمن من أجل سحق ا٢توية الفلسطينية
, كقراىم كبيوهتم اليت ُىجركا منها, ككل ٦تتلكاهتم يف فلسطُت, بالفلسطينيُت إذل نسياف قضيتهم

ليس فقط إثبات أف الفلسطينيُت ما , لكن اإل٧تاز األىم الذم حققو العمل الفلسطيٍت ا١تسلح
كإ٪تا بلورة , اليت ال تتناقض مع بعدىا القومي العريب, يزالوف متمسكُت هبويتهم الوطنية الفلسطينية

اليت إف أخطأت أحيانان , ٘تثّلت يف إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية, الشخصية الوطنية الفلسطينية
حيث عمقت بربنا٣تها كمشركعها , تبقى الكياف السياسي ا١تستقل للفلسطينيُت, كأصابت أخرل

كإف تأخر االٖتاد . السياسي مفهـو الوطنية الفلسطينية لدل الشعب الفلسطيٍت أينما ُكجد
, كلعل ذلك دليل كاضح على أ٫تيتها بالنسبة لو, إالّ أنو اعًتؼ هبا أخَتان , السوفيييت باالعًتاؼ هبا

 .كأ٫تية ما قامت بو من أعماؿ للعرب الفلسطينيُت يف تلك الفًتة
                                                           

, منشورات مؤسسة دراسات فلسطينية, 1964الكتاب السنوم للقضية الفلسطينية عاـ , ٣تموعة مؤلفُت(1)
 .308 - 307, 293 -285ص , ببل تاريخ, بَتكت

 .517ص, 1966- 1965الكتاب السنوم للقضية الفلسطينية عاـ , ٣تموعة مؤلفُت(2)
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 :1967الموقف السوفييتي من عدكاف الخامس من حزيراف عاـ  - 3

الضفة الغربية كقطاع )كانت سوريا تطالب بقياـ حكومة فلسطينية يف ا١تنطقة ا١تتبقية يف فلسطُت 
بينما أظهر عبد الناصر تربمو من , مع إقامة مؤسسات يف ىذه الدكلة على أساس االنتخابات, (غزة

نحن و نقدر نهاجم كو حتى ندافع في ... صاحت سوريا وـز نهاجم: "ا١توقف السورم قائبلن 
ككصل التوتر بُت سوريا كاألردف إذل حد قطع العبلقات الدبلوماسية بُت . (1)"الظركؼ الحالية

 .بعد أف اهتمت سوريا األردف بتدبَت انقبلب ضدىا, البلدين
بينما كاف , كأحدقت بو األخطار من كل جانب, لقد كاف العمل العريب يعاشل من عدـ التنسيق

٦تا أحدث نتائج , الفلسطينيوف يقوموف بتنفيذ عمليات عسكرية داخل األراضي الفلسطينية احملتلة
كيف بغداد أعلنت , ففي بَتكت تنصلت قيادة ا١تنظمات من األعماؿ, ٥تتلفة يف الببلد العربية

. (2)كيف األردف عقد ٣تلس الوزراء جلسة طارئة الٗتاذ تدابَت أمن مشددة على اٟتدكد, تأييدىا ٢تا
كٛتّلت كل من مصر كاألردف , بينما أعلنت القيادة الصهيونية أهنا ستقضي على العمل الفدائي

كنشرت . اليت تستهدؼ األمن داخل األراضي احملتلة, كسوريا تبعية ىذه العمليات عرب حدكدىا
األمريكية " كرلد جورناؿ تريبيوف" برقية بعث هبا مراسل صحيفة 12/3/1967صحيفة ىآرتس يف 
و يتحدثوف حديثان ينقصو الوضوح حينما ينذركف " إسرائيل"إف زعماء : "إذل القدس جاء فيها

كأف ىذه , إلى مهاجمة األراضي السورية" إسرائيل"بأف أم مزيد من أعماؿ اإلرىاب سيدفع 
لكنها بعيدة من أف تكوف بحجم الحملة , الحملة الهجومية ستكوف بقوة مسلحة كبيرة نسبيان 

كستبدأ بهجـو جوم شديد على المدافع السورية التي تسيطر على مداخل , على سيناء
 .(3)"الحدكد السورية

                                                           

 .35 – 34ص, مرجع سابق, مهنا(1)

: كانظر أيضان . 41ص, 2010, 1ط, دمشق, دار كنعاف, (لست إرىابيان )كديع حداد , اٟتكم: النعيمي(2)
 .35ص, مرجع سابق, مهنا

الوثائق ا٠تاصة بقضية فلسطُت منذ الدكرة األكذل حىت الدكرة ا٠تمسُت , األمانة العامة, جامعة الدكؿ العربية(3)
 .200-199ص, 1970, القاىرة, 1968- 1945
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كٞتعل مدخل ىذه , كىو ما اٗتذه الكياف الصهيوشل ذريعةن للحرب, احتضنت سوريا منظمة فتح
كبالرغم من أف عبد الناصر دل يكن راضيان عن أسلوب فتح يف تقطيع أكصاؿ . اٟترب ىو سوريا
 . (1)إالّ أنو كاف مستعدان ١تساندة سوريا مساندةن فعالة إذا ما تعرضت لضربة قوية, الدكلة اليهودية

من خبلؿ إطبلؽ نَتاف مدافعها على العماؿ , تابعت سوريا أساليب الضغط على الكياف الصهيوشل
حيث , كشجعت عمليات الفدائيُت الفلسطينيُت, الزراعيُت يف الكيبوتسات الواقعة على اٟتدكد

كىنا , عملية فدائية داخل الكياف الصهيوشل (113 )1967- 1965بلغت خبلؿ عامي 
. الذم كّجو نداءن للجانبُت يدعو٫تا فيو للتعقل كاالعتداؿ, استنجد الكياف الصهيوشل ٔتجلس األمن

كىنا ّصرح , 1967 نيساف 7لكن الكياف الصهيوشل قاـ فعبلن هبجـو جوم عنيف على سوريا يف 
كأف اتفاقية الدفاع المشترؾ مع مصر و تعني , لن يعود الهدكء إلى مناطق الهدنة: "السوريوف

كأف القيادة العربية , إطالؽ رصاصة على جبهة غزة إذا أطلقت رصاصة على جبهة طبريا
 .(2)"حيث ليس لها أم عمل إيجابي, الموحدة ىي المرحومة

كال , أف العمل الفدائي ىو جزء من معركة االسًتداد العربية, أدرؾ السوريوف كما الفلسطينيوف ٘تامان 
فهذا يشّكل كباالن على القضية الفلسطينية , ٯتكن للفلسطينيُت االنفراد ٔتسؤكلية الكفاح ا١تسلح

العمل ٔتعزؿ عن اٞتماىَت صاحبة , كال ٯتكن للقيادات الفلسطينية. كيعز٢تا عن اإلطار القومي العريب
كالتحاـ الثورة الفلسطينية كالعربية . ا١تصلحة يف التحرير كا٠تبلص من الرجعية كاإلمربيالية كالصهيونية

 .ىو شيء أساسي يف مستقبل العمل الفدائي
فقد رّدكا على ىذا ا٢تجـو بإرساؿ مذكرة من اٟتكومة السوفييتية إذل الكياف , أّما السوفييت

 أف 7/4/1967حيث أكضح السفَت الصهيوشل يف موسكو بتاريخ , الصهيوشل تندد فيها با٢تجـو
كال صحة مطلقان ٢تذا , ا٢تجـو الذم كقع على سوريا كاف تعبَتان صادقان ١تفهـو الدفاع عن النفس

                                                           

قرارات ٣تلس جامعة الدكؿ , األمانة العامة, جامعة الدكؿ العربية: كانظر أيضان . 40ص, مرجع سابق, مهنا(1)
 .200- 199ص, 1968- 1945العربية ا٠تاصة بقضية فلسطُت منذ الدكرة األكذل حىت الدكرة ا٠تمسُت 

 .40ص, مرجع سابق, مهنا(2)
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 أصدرت حكومة االٖتاد السوفيييت بيانان حوؿ 22/5/1967كيف . (1)ا٢تجـو بأم تأثَت أجنيب
الشرؽ "إف من يغامر بشن عدكاف في : "األزمة بُت الدكؿ العربية ك الكياف الصهيوشل جاء فيو

بل سيواجو مقاكمة صلبة من , لن يواجو فقط القدرة القتالية الموحدة للدكؿ العربية" األكسط
صحيح أف االٖتاد السوفيييت كاف يقف . (2)"جانب اوتحاد السوفييتي كالدكؿ المحبة للسالـ

لكن ذلك دل يتعدل الدعم السياسي للدكؿ , موقف ا١تؤيد للعرب ضد االعتداءات الصهيونية
دكف ا١تشاركة , كإطبلؽ التحذيرات ضد الكياف الصهيوشل, كتقدصل السبلح الدفاعي للعرب, العربية

 . بأم عمل عسكرم ينقذ العرب من الصهاينة
. (3)كتأكّد لعبد الناصر من االٖتاد السوفيييت أف ىناؾ نية مبّيتة من الكياف الصهيوشل لغزك سوريا

 احتفل الكياف الصهيوشل يف جو 1967 أيار 15ففي , كمنذ تلك اللحظة تسارعت األحداث
ككاف ىو اليـو نفسو الذم اختاره عبد , يشوبو القلق بالذكرل السنوية التاسعة عشرة الستقبللو 

غَت أف دخوؿ القوات . كطلب سحب قوات األمم ا١تتحدة, الناصر إلرساؿ جيشو إذل سيناء
أديا بالكياف الصهيوشل إذل استدعاء جزء من , ا١تصرية إذل سيناء كسرعة رحيل قوات األمم ا١تتحدة

فلم يبق ,  أيار اٗتذ عبد الناصر قراره بفرض حصار ْترم على خليج إيبلت22كيف . احتياطو
, لكن السؤاؿ ىنا. للكياف الصهيوشل إالّ أف يقـو بشن ىجـو جوم كقائي كي ٭تطم ىذا اٟتصار

من كاف كراء ىذه القرارات اليت اٗتذىا عبد الناصر؟ ٦تا الشك فيو أف األنظمة العربية كانت تعتمد 
, إذل جانب مساعدات أخرل, يف تلك اآلكنة على االٖتاد السوفيييت يف تأمُت عتادىا العسكرم

حيث استشار عبد الناصر السوفييت , أدت إذل تكوين تأثَت سوفيييت يف القرارات اليت تتخذىا مصر

                                                           

كانوف , 30/6/1967 – 1/7/1966منظمة التحرير الفلسطينية كمركز األْتاث , اليوميات الفلسطينية(1)
الشرؽ "اسًتاتيجية القوتُت العظميُت يف , غازم: ربابعة: كانظر أيضان . 427ص, 5- 4اجمللداف , 1967األكؿ 

 090ص, 1981, 1ط, ببل دار نشر, 1970- 1967" األكسط

 .90ص, ا١ترجع نفسو, ربابعة(2)

 .42  -41ص, مرجع سابق, مهنا: كانظر أيضان . 324ص, مصدر سابق, اليوميات الفلسطينية(3)
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ككانت نتيجة تلك االستشارات إعادة 1970- 1967يف بعض القرارات خبلؿ الفًتة بُت عامي 
 .(1)تسليح مصر من قبل السوفييت

كٓتاصة أف الواليات , كيف الوقت نفسو دل يرغب االٖتاد السوفيييت ٓتسارة الكياف الصهيوشل كحليف
حيث اتسمت عبلقات االٖتاد السوفيييت مع , ا١تتحدة األمريكية ىي من تدعمو بشكٍل قوم

 .الطرفُت بنوع من التوازف حفاظان على مصاٟتو مع كليهما
ألف , هبدؼ حصو٢تم على مكاسب سياسية ىناؾ, "الشرؽ األكسط"أشعل السوفييت الشرارة يف 

كخاصة أف عبد الناصر قد , مصر لن ٕتد مناصان من إرساؿ قواهتا إذل سيناء بعد التحذير السوفيييت
تعرض ٢تجمات متواصلة من جانب السوريُت كالفلسطينيُت كاألردنيُت الذين اهتموه بالسلبية ٕتاه  

كقد حاكؿ التأكد من , الكياف الصهيوشل فأراد أف يثبت عزمو كتصميمو على الدفاع عن سوريا
ككصلت , ككانت إذاعة موسكو قد أذاعت ىذا النبأ, حشد القوات الصهيونية على اٟتدكد السورية

كمن الواضح أف عبد الناصر قد صدؽ أف , (2)إذل عبد الناصر تقارير سوفييتية كسورية تؤكد ذلك 
 .ىناؾ خطران يهدد سوريا

أثناء الغارات الصهيونية ,  تعرض عبد الناصر بسبب مكانتو كزعيم عريب ٢تجمات من قبل العرب
لذلك أسرع عبد الناصر يف توجيو قواتو . كالغارات اٞتوية على سوريا, (3)على قرية السموع األردنية

بينما لـز , كأعلن الشقَتم أنو كضع قواتو الفلسطينية يف غزة ٖتت أكامر القيادة ا١تصرية. ٨تو سيناء
ككاف . مدعيان عدـ كجود النية األكيدة لدل مصر للقتاؿ, األردف الصمت لقاء ما ٭تدث يف مصر

لكنو . كىل يغلق مضيق تَتاف يف كجهها؟, عبد الناصر مًتددان يف اٗتاذ قرار بشأف ا١تبلحة الصهيونية
كما أكضح أف السفن غَت , اٗتذ قراره بإعبلف إغبلؽ مضائق تَتاف يف كجو السفن الصهيونية

. الصهيونية اٟتاملة ١تواد اسًتاتيجية أك لبًتكؿ كا١تتجهة إذل إيبلت سُتمنع من ا١تركر يف ا١تضيق
                                                           

)1( Forsytbe . P. David: The Soviet and The Arab – Israeli Conflict, Middle East from 

university of Beirut, Vol. Xlvi, No.4, 1970. P.p. 30 – 33. 

 .277 – 276ص, مرجع سابق, كارمل, ديركجي: كانظر أيضان . 43 -42ص, مرجع سابق, مهنا(2)

لذلك اٗتذ , كاف ا٢تجـو على قرية السموع األردنية خرقان التفاقية ا٢تدنة العامة بُت الكياف الصهيوشل كاألردف(3)
مصدر , طعمة: انظر.  للنظر بعدـ تكرار مثل ىذه األعماؿ من اٞتانب الصهيوشل٣328تلس األمن القرار رقم 

 .195ص, ٣تلد أكؿ, سابق
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ككانت حرية ا١تبلحة يف مضيق تَتاف ىي ا١تيزة اإل٬تابية الوحيدة اليت خرج هبا الكياف الصهيوشل من 
فمن ناحية , كاعتقد عبد الناصر أف ىناؾ فرصان كبَتة يف أالّ يتحرؾ الكياف الصهيوشل, ٛتلة سيناء

غَت أف الكياف الصهيوشل . كمن ناحية أخرل كقف الرأم العاـ العريب كراءه, كاف السوفييت ٭تمونو
إلعادة تشكيل ESHKOL كاضطر أشكوؿ . كاستمر يف حشد إمكاناتو, عّد ذلك باعثان للحرب

بعد أف , ككاف ذلك بتشجيع من الواليات ا١تتحدة األمريكية, كزارتو لتضم ٚتيع األحزاب الصهيونية
كبناءن على ذلك عقد ٣تلس الوزراء . كعرض عليها توجيو ضربة للعرب, زارىا رئيس ا١توساد الصهيوشل

كفعبلن قاـ الصهاينة , حيث أعلن شن اٟترب ضّد العرب, 1967 حزيراف 4الصهيوشل اجتماعان يف 
 . باٟترب

كذلك ألف , لكنهم دل ينبهوا العرب, كاف السوفييت على علم بالتاريخ احملدد للهجـو الصهيوشل
لكنو دل يرد ىزٯتة العرب ا١تدعومُت , أراد ضماف التفوؽ لو يف السلطة BREZHNEV بر٬تنيف

كما كاف البد لو من إبقاء عبد الناصر على جهل بالنوايا الصهيونية كي ال . بالسبلح السوفيييت
صحيح أف السوفييت كانوا يعلموف . أك يعيد فتح مضيق تَتاف, يقـو بسحب جيشو من سيناء

كدل يستطيعوا , لكنهم دل ٭تصلوا على ا٠تطة ا١تيدانية ٞتيش الدفاع الصهيوشل, بالتاريخ احملدد للحرب
علمان أف , التصور بأف مصَت اٟترب ستقرره الساعات الست األكذل لضربة الطَتاف الصهيوشل

األسطوؿ السوفيييت قد زاد من عدد قواتو يف البحر ا١تتوسط إذل ثبلثة أمثا٢تا يف األشهر الستة األكذل 
كمع ذلك دل يتأكد السوفييت يف الساعات الست األكذل من حرب الستة أياـ , 1967من عاـ 

 . (1)من إبادة القوة اٞتوية العربية
إف "..... :  بيانان شجبت فيو العدكاف جاء فيو1967 حزيراف 5أذاعت اٟتكومة السوفييتية يف 

بأف " اإلسرائيلية"كتطالب الحكومة " إسرائيل"حكومة اوتحاد السوفييتي إذ تشجب عدكاف 
توقف فوران كدكف شرط العمليات الحربية ضد الجمهورية العربية المتحدة كسوريا كاألردف 

كأف تسحب قواتها إلى ما كراء خط الهدنة باعتبار ذلك أكؿ إجراء , كالبلداف العربية األخرل
 .(2)"لتصفية النزاع الحربي

                                                           

 .281 – 280ص, مرجع سابق, كارمل, ديركجي(1)

 .91 – 89ص, مرجع سابق, أٛتدكؼ(2)



168 
 

حذرت فيو " أرسلت اٟتكومة السوفييتية بيانان إذل حكومة الكياف الصهيوشل 1967 حزيراف 7كيف 
كإذا لم تنٌفذ المطلب المشترؾ , بمنتهى الوضوح من تنفيذ سياسة العدكاف" إسرائيل"حكومة 

" إسرائيل"فإف اوتحاد السوفييتي سيعيد النظر في موقفو من , للدكؿ كىو كقف إطالؽ النار
 .(1)"كيتخذ قراران بشأف مستقبل العالقات الدبلوماسية معها

كدل يتم فيها ذكر أم تدخل عسكرم للسوفييت , كانت ىذه بيانات شجب كاستنكار ليس إالّ 
كخشيةن من تقدصل معونة , كبعد إرساؿ ىذا البياف السوفيييت إذل الكياف الصهيوشل. لصاحل العرب

طلب الكياف الصهيوشل من قواتو توقف تقدمها يف سيناء على بعد , سوفييتية عسكرية إلنقاذ العرب
لذلك طلب , لكن عناصرىا كانت قد كصلت إذل ضفة القناة الشرقية, عشرين كم من قناة السويس

لكنها يف , كي ال تفّوت فرصة احتبلؿ ىضبة اٞتوالف, الكياف الصهيوشل من قواتو التوجو ٨تو سوريا
الذم يتوذل ضباطو تدريب القوات , الوقت نفسو تريّثت خشية التدخل ا١تباشر من اٞتيش السوفيييت

أرسل ,  بتوقيت كاشنطن1967 حزيراف 10كفعبلن يف الساعة التاسعة من صباح , السورية ٤تليان 
نحن نقترح عليكم : " رسالة شديدة اللهجة إذل الرئيس األمريكي جاء فيهاKOCYGINكوسيجُت 
بأف توقف العمليات الحربية في الساعات القريبة القادمة دكف قيد أك " إسرائيل"أف تطالبوا 

من أنو ستتخذ اإلجراءات الالزمة بما فيها الحربية في حالة " إسرائيل"كنقترح تحذير . شرط
بأنو و يستطيع السيطرة على : "لكن الرئيس األمريكي أجابو هبدكء. (2)"عدـ تنفيذىا ذلك

.  السيطرة على المصريين كالسوريينKOCYGINأكثر مما يستطيع كوسيجين " إسرائيل"
كأصدر أكامره إلى بعض قطع األسطوؿ السادس بأف تأخذ مواقع لها في مواجهة الشواطئ 

 . (3)"إلحباط أية نية سوفييتية في تغيير قواعد اللعبة, السورية
 10كاف جيش الدفاع الصهيوشل يهاجم التحصينات السورية منذ الساعة السابعة من صباح 

ككاف يعتقد بأف , كقد فوجئ الكياف الصهيوشل ٔتوافقة مصر على كقف القتاؿ, 1967حزيراف 
                                                           

 .96 – 95ص, ا١ترجع نفسو(1)

 .96ص, مرجع سابق, أٛتدكؼ: كانظر أيضان . 283 – 282ص, مرجع سابق, ديركجي, كارمل(2)

:  انظر1967كحوؿ تفاصيل العمليات العسكرية أثناء حرب . 283ص, ا١ترجع نفسو, ديركجي, كارمل(3)
 .352 – 345ص, مرجع سابق, جبارة
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فوافقت على احتبلؿ خط الدفاع السورم , مصر سوؼ تتابع أعما٢تا العسكرية يف ظل ٛتاية القناة
 18 حيز التنفيذ على اٞتبهة السورية يف الساعة (1)كعندما دخل قرار األمم ا١تتحدة, األكؿ فقط

 . كاف اٞتوالف بكاملو قد كقع يف يد الكياف الصهيوشل,  حزيراف10كالنصف من يـو 
كدل يتصرؼ االٖتاد السوفيييت إالّ , كمثلما تّوقع األمَتكيوف دل يقم السوفييت لنجدة حليفهم السورم

بالكياف , باستثناء ركمانيا, كذلك بقطع عبلقاتو كعبلقات الدكؿ التابعة لو, على جبهة الدبلوماسية
 . الصهيوشل

ألهنا كانت تعّد أف السبلـ , كافقت مصر على كقف إطبلؽ النار كعدـ متابعة أعما٢تا العسكرية
 تنفيذان 1967 لعاـ (2)(242)العادؿ كالدائم ال ٯتكن ٖتقيقو دكف تنفيذ قرار ٣تلس األمن رقم 

كانسحاب القوات الصهيونية ا١تسلحة من ٚتيع األراضي اليت احتلتها منذ ا٠تامس , شامبلن كدقيقان 
كقرر ا١تكتب السياسي يف موسكو تزكيد مصر كسوريا بكميات ىائلة من . 1967من حزيراف 

, ٔتنتهى السرية, كما راح السوفييت يبنوف, األسلحة مع تزايد عدد ا٠ترباء كا١تستشارين السوفييت
إضافةن إذل منحهم . (3)يف مرسى مطركح قرب اٟتدكد الليبية, أكؿ قاعدة ْترية ٢تم يف البحر ا١تتوسط

                                                           

. 1967 تشرين الثاشل 22 يف 242 صدر قرار ٣تلس األمن الدكرل 1967بعد عدكاف ا٠تامس من حزيراف (1)
كأعلنت حكومات األردف .  يف السابع من الشهر نفسو234كالقرار ,  حزيراف6 يف 233كاٗتذ اجمللس قرارين 

مع العلم أف الكياف الصهيوشل دل يلتـز بالقرارين . كمصر كسوريا ك الكياف الصهيوشل قبو٢تا لوقف إطبلؽ النار
 دعا فيو حكومة الكياف الصهيوشل إذل ضماف 1967 عاـ 237ٍب اٗتذ ٣تلس األمن القرار رقم . ا١تذكورين

كأكصى , كتسهيل عودة سكاف تلك ا١تناطق, كسبلمة كأمن سكاف ا١تناطق اليت حصلت فيها العمليات العسكرية
كٛتاية األفراد ا١تدنيُت كقت اٟترب اليت نصت عليها اتفاقيات , اٟتكومات ا١تعنية بضركرة احًتاـ ا١تبادئ اإلنسانية

دار , القضية الفلسطينية يف القانوف الدكرل كالوضع الراىن, جابر إبراىيم: الراكم: انظر. 1949جنيف عاـ 
 .198- 195ص, ٣تلد أكؿ, مصدر سابق, طعمة: كانظر أيضان . 63ص, 1985, 1ط, عماف, اٞتليل

قرار رقم , ...مؤ٘تر مدريد للسبلـ, األمانة العامة, جامعة الدكؿ العربية:  انظر242حوؿ نص القرار رقم (2)
 .369ص , 10ا١تلحق رقم: انظر. 171- 170ص, 1967 تشرين الثاشل 22( 1967) عاـ 242

 .284ص, مرجع سابق, كارمل, ديركجي(3)



170 
 

كقواعد جوية تستطيع الطائرات السوفييتية من خبل٢تا رصد , تسهيبلت يف اإلسكندرية كبور سعيد
 . (1)ٖتركات األسطوؿ السادس األمريكي يف البحر األٛتر

 : ٖتقيق ما يلي1967ىدؼ الكياف الصهيوشل من حرب عاـ 
كتوجيو ضربة للجيوش , "إسرائيل الكبرل"إلقامة ما يدعى , الحرب الوقائية ضد العرب- 1"

مع األخذ بعين اوعتبار اوعتراضات , كإجبار الدكؿ العربية على التفكير في السالـ, العربية
 .(2)في المنطقة" إسرائيل"اإلقليمية كالسياسية على 

قبل أف تصبح قوة تستطيع الحد من المطامع , توجيو ضربة إلى حركات التحرر العربي- 2
كمنع قدرة ىذه الحركات على تشكيل تهديد , على حساب ىذه الدكؿ" اإلسرائيلية"التوسعية 

ضم أراضو جديدة " إسرائيل"كفعالن استطاعت ". الشرؽ األكسط"لإلمبريالية العالمية في 
حيث احتلت الضفة الغربية كقطاع , كم89,359فأصبحت مساحة األراضي التي احتلتها 

فسيطرت بذلك على المصادر . كأرض الجووف السورية كسيناء المصرية, غزة كبقية القدس
كبخاصة المستوطنات الزراعية العسكرية , إضافةن إلى بناء المستوطنات. النفطية في سيناء

كفي شمالي القدس بصفة , في الجزء الجنوبي من مرتفعات الجووف السورية" اإلسرائيلية"
 . (3)مما جعل ىذه المستوطنات تزداد, خاصة

                                                           

, ٣تلة دراسات إسًتاتيجية, "الشرؽ األكسط"نشوء كتطور اإلسًتاتيجية السوفييتية يف , الفن. ز. ركبنشتاين(1)
 .6ص, 1980صيف , 14العدد , صادرة عن مؤسسة األْتاث العربية

, بَتكت, منظمة التحرير الفلسطينية كمركز األْتاث, مع دكؿ العادل" إسرائيل"عبلقات , شحادة: موسى(2)
 .304-302ص, 1971

. 1978- 1967كحوؿ ا١تستوطنات الصهيونية خبلؿ األعواـ . 77-76ص, مرجع سابق, دٯتًتييف(3)
بنية , حبيب: قهوجي: كانظر أيضان . 266 - 215ص, اسًتاتيجية االستيطاف الصهيوشل, قهوجي: انظر

, 1ط, دمشق, مؤسسة األرض للدراسات الفلسطينية, كمشاكل ٕتمع االستيطاف الصهيوشل يف فلسطُت احملتلة
كحوؿ التوسع الصهيوشل  يف , 1967كحوؿ االحتبلؿ الصهيوشل ١ترتفعات اٞتوالف يف حزيراف عاـ . 1983

, 67- 66ص , الصهيوشل- أطلس الصراع العريب, قاٝتية: انظر, 1967 حزيراف 11-5األراضي العربية بُت 
 .370ص, 11ا١تلحق رقم : انظر
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, إف الصهيونية كالقول اإلمربيالية تراىن من خبلؿ استمرار االحتبلؿ الصهيوشل للمناطق العربية
حملاكلة هتجَت , على عامل الزمن, كاستمرار حالة البلسلم كالبلحرب يف ا١تنطقة ألطوؿ فًتة ٦تكنة

كىنا يكمن الدكر الكبَت , كتنفيذ مشاريعهم االستيطانية, أكرب عدد ٦تكن من اليهود إذل فلسطُت
للوقوؼ بصبلبة يف كجو ىذه , كالفلسطيٍت بشكٍل خاص, ٟتركات التحرر الوطٍت العريب بشكٍل عاـ

 .ا١تخططات كالتصدم ٢تا كللقول الرجعية ْتـز
التضييق على حركة المقاكمة الفلسطينية التي تشٌكل جناحان من أجنحة حركة التحرر -" 3

كجعلها أكثر تصميمان على متابعة , لكن ذلك دل يتحقق بل زاد من إرادة ىذه اٟتركة, (1)".العربي
 . النضاؿ ضد العدكاف الصهيوشل كمن كرائو اإلمربيالية الغربية

 

اعتمادان على دعم الوويات ,  السوفييتية–توجيو ضربة إلى عالقات الصداقة العربية - "4
, "اإلسرائيلية"التي تشٌكل الخطر الحقيقي على المخططات التوسعية , المتحدة األمريكية

 .(2)"كالمطامع األمريكية في البالد العربية

,  العربية–حيث ازدادت أكاصر الصداقة السوفييتية , دل يفلح الكياف الصهيوشل بتحقيق ىذا ا٢تدؼ
كخاصة يف ,  كا١تستشارين السوفييت يف الببلد العربية(3)بدليل زيادة حجم ا١تساعدات العسكرية

كحقيقة األمر أف . لكنهم با١تقابل دل يدعموا دائمان الفصائل الفلسطينية بالسبلح, سوريا كمصر
, كٓتاصة مصر" الشرؽ األكسط"االٖتاد السوفيييت كاف يفّضل العمل مع حكومات معًتؼ هبا يف 

كشددكا على أ٫تية الدكر , لذلك قلل السوفييت من أ٫تية النشاط الذم تقـو بو الفصائل
الشرؽ "مع ٖتريف مطالب الفلسطينيُت ٔتا يتماشى مع السياسة السوفييتية يف , الدبلوماسي

كرٔتا األمر األكثر أ٫تية يف ىذا اجملاؿ ىو عدـ تشكيك السوفييت يف كجود دكلة الكياف ". األكسط

                                                           

 .302ص, مرجع سابق, موسى(1)

 .302ص, مرجع سابق, موسى(2)

 .703ص, 5- 4اجمللداف , مصدر سابق, اليوميات الفلسطينية(3)
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كىذا يتناقض ٘تامان مع العقيدة ا١تعلنة . 1967كإ٪تا فقط يف األراضي احملتلة عاـ , الصهيوشل كشرعيتو
 . (1)ٟتركيت فتح كاٞتبهة الشعبية لتحرير فلسطُت

كخاصة حوادث اختطاؼ , كاف السوفييت يف مواجهة متصاعدة لتحركات فتح كاٞتبهة الشعبية
سيؤدم إذل زيادة , أدرؾ السوفييت أف نتيجة نشاط الفصائل الفلسطينية ا١تسلحة, (2)الطائرات

كبذلك فإف تلك الفصائل تعرقل اٞتهود السوفييتية الرامية , ا٢تاجس األمٍت لدل الكياف الصهيوشل
 . (3)إلعادة فتح قناة السويس,  ا١تصرية–إذل التوصل إذل انسحاب تفاكضي للدبلوماسية السوفييتية 

كال مع سياسية , دل يكن االٖتاد السوفيييت ال مع سياسة الفصائل الفلسطينية باألعماؿ الفدائية
لكن با١تقابل كاف , الذين يقوموف بأعماؿ عسكرية تعرقل أم حل سياسي, ا١تتطرفُت الصهاينة

كدل يكن يعًتؼ ٔتنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب , معًتفان بدكلة الكياف الصهيوشل
ىذا ا١تمر , من أجل فتح قناة السويس, فما يهمو فقط ىو التّوصل إذل حلوؿ مع مصر, الفلسطيٍت

 ". الشرؽ األكسط"ا١تائي ا٢تاـ الذم يعلق آماالن كبَتة عليو لتحقيق مصاٟتو يف 
بينما كاف ٢تذه اٟترب . ضم الكياف الصهيوشل يف ىذه اٟترب أراٍض عربية جديدة كبنت ا١تستوطنات

فمنذ إعبلف الكياف الصهيوشل كدكلة باتت كل مياه هنر األردف كركافده , تأثَت سليب كبَت على العرب
كعلى , كظركفان عربية متفرقة, كبذلك يكوف قد استغل أكضاعان دكلية, (4)ٖتت تصرؼ الصهاينة 

كاليت من خبل٢تا استوذل على ا١تياه , 1967حىت كانت حرب عاـ , مراحل كفًتات زمنية متبلحقة
ضاربان بعرض اٟتائط كل القوانُت كاألعراؼ الدكلية ا١تتخذة ٟتقوؽ , بشكٍل كامل يف فلسطُت

 . الفلسطينيُت يف ا١تياه
 صدر قرار عن ٣تلس األمن رقم 1967فبعد حرب , كفيما ٮتص قضية البلجئُت الفلسطينيُت

الٗتاذ خطوات , كمنظمة التحرير الفلسطينية, ًّب من خبللو دعوة األطراؼ ذات الصلة (237)

                                                           

)1( Forsytbe, Ibid. p.30. 

 – 96, 81 – 71, 61 – 59ص, مرجع سابق, النعيمي: انظر, حوؿ حوادث اختطاؼ الطائرات(2)
103 ,117 -128 ,137 -140 ,149 -160 ,191 -196. 

)3( Forsytbe, Ibid. p.30 – 31. 

 .31ص, مصدر سابق, كحالة: كانظر أيضان . 51- 41ص, الصراع على ا١تياه, أبو عامر(4)
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اليت تشَت إذل عودة الفلسطينيُت الذين , ضركرية من أجل خلق ظركؼ مبلئمة لتنفيذ ا١ترحلة الثانية
بضركرة ٘تويلهم كدفع , كال يرغبوف بالعودة إذل فلسطُت, 1967-1948ُىّجركا بُت عامي 
أنو "كما ًّب اإلشارة إذل . 1948الصادر عاـ  (194)كذلك توافقان مع القرار , تعويض عادؿ ٢تم

بعد عودة الفلسطينيين إلى مزارعهم كممتلكاتهم كحصولهم على التعليم الفلسطيني الخاص 
فإف الشعب الفلسطيني سوؼ يستطيع تحقيق حقوقو المشركعة بتحديد كاتخاذ الحلوؿ , بهم

كبالرغم من اٞتهود ا١تبذكلة . (1)"دكف تدخل اآلخرين, ككضع أسس دكلتو, التي تناسب كضعو
أك , فيما يتعلق ٔتسألة البلجئُت الفلسطينيُت كعودهتم إذل أراضيهم, من ٣تلس األمن كاألمم ا١تتحدة

إال أف ىذه اٞتهود باءت ٚتيعها , 1967- 1948تعويضهم عما خسركه خبلؿ حريب عاـ 
 . بسبب الفيتو األمريكي الذم كاف ٭تبطها دائمان , بالفشل

من ,  دعا االٖتاد السوفيييت إذل جلسة عاجلة لؤلمانة العامة لؤلمم ا١تتحدة1967 حزيراف 13كيف 
 تقّدـ ٦تثل االٖتاد السوفيييت 1967 حزيراف 19كيف ". الشرؽ األكسط"أجل مناقشة الوضع يف 

, أداف من خبللو العدكاف الصهيوشل على الدكؿ العربية, ٔتقًتح مشركع قرار لدل اٞتمعية العامة
كتعويض , إذل اٟتدكد القائمة قبل بدء العدكاف, كطالب باالنسحاب غَت ا١تشركط للقوات الصهيونية

 . (2)الدكؿ العربية عن ا٠تسائر اليت ٟتقت هبا نتيجة ىذا العدكاف
بشكٍل  KOCYGIN كٔتا أف العدكاف الصهيوشل أدل إذل إغبلؽ قناة السويس فقد طالب كوسيجُت

كمن ٚتيع األراضي العربية اليت , قاطع بسحب القوات الصهيونية فوران عن ضفة قناة السويس
كىو بإخالصو لميثل ", كما أعلن أف االٖتاد السوفيييت ال يعًتؼ باالحتبلؿ الصهيوشل, احتلتها

يتعهد باتخاذ جميع اإلجراءات المتوفرة لديو , السالـ كالحرية كاوستقالؿ لجميع الشعوب
                                                           

)1( Палестинская Проблема. ДокументЫ ООН, международнЫх организаций, и 

конфренций, стр. 154. 

 .154ص , ا١تنظمات كا١تؤ٘ترات الدكلية, كثائق األمم ا١تتحدة, القضية الفلسطينية
(2)Палестинская Проблема. ДокументЫ ООН, международнЫх организаций, и 
конфренций, стр. 154. 

.                          154ص, ا١تنظمات كا١تؤ٘ترات الدكلية, كثائق األمم ا١تتحدة, القضية الفلسطينية  
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رّد . (1)"كإقامة سالـ دائم في المنطقة, داخل األمم المتحدة كخارجها لتصفية آثار العدكاف
 يف جلسة أخرل للجمعية العامة بتاريخ  ABBAEBAN كأباايباف ESHKOLعليو أشكوؿ

 كخطاب الرئيس كوسيجُت ,  ىاجم فيها السياسة السوفييتية ٕتاه الكياف الصهيوشل21/6/1967
KOCYGIN (2)يف اٞتمعية العامة . 

, فذىبوا إذل حد االستنكار الشديد, 1967رأل السوفييت التفوؽ العسكرم للصهاينة يف حرب 
ككاف السوفييت أكثر اىتمامان باالنسحاب من , ككاف ذلك كاضحان من ٢تجتهم يف ٣تلس األمن

, فانتشار األسطوؿ السوفيييت معتمدان على ىذا ا١تمر ا١تائي يف البحر األٛتر, منطقة قناة السويس
حيث يزيد ذلك من حجم ٕتارهتم مع الدكؿ اإلفريقية , إضافةن إذل ا٠تليج العريب كاحمليط ا٢تندم

. كمع شحنات البضائع ا١تتزايدة يف عددىا إذل الفيتناـ الشمالية, الواقعة على الساحل الشرقي
لكنهم با١تقابل كانوا يسعوف إذل تعهد باالعًتاؼ ْتدكد آمنة لدكلة الكياف الصهيوشل لكن الكياف 

لذلك كاف يّصر دائمان على توقيع معاىدات مع , الصهيوشل كاف ينظر إذل ذلك بعُت الشك كالريبة
, كشـر الشيخ, خصومو من البلداف العربية يثبت من خبل٢تا شرعية سيطرتو على القدس الشرقية

بينما كاف االٖتاد السوفيييت ال يرغب بأف يتم عقد معاىدات بُت الكياف . (3)كمرتفعات اٞتوالف
فأم شكل من أشكاؿ ىذه العبلقات بُت الطرفُت من ا١تمكن أف يقود , الصهيوشل كالدكؿ العربية

كىذه سياسة قدٯتة , كىو يسعى إذل تقليص النفوذ الغريب يف ا١تنطقة, إذل تسوية بُت العرب كالغرب
 .استخدمها القياصرة لتحقيق مصاٟتهم يف ا١تشرؽ العريب

كاف السوفييت مستعدكف لبلعًتاؼ ْتدكد آمنة للكياف الصهيوشل إذا قامت الواليات ا١تتحدة 
, بالشكل الذم يضغط بو االٖتاد السوفيييت على مصر, األمريكية بالضغط على الكياف الصهيوشل

إال أف كل ما طالب , كأف تعلن الدكؿ شيئان كٗتفي شيئان آخر ىذا أمر مألوؼ يف العبلقات الدكلية
 . (4) دل ينل األصوات البلزمة19/6/1967 يف اٞتمعية العامة بتاريخ KOCYGIN بو كوسيجُت 

                                                           

)1( Там же. CTP.  156                                                                156 ص. ,ا١تصدر نفسو    

 .676ص, 5 - 4اجمللداف , مصدر سابق, اليوميات الفلسطينية (2     )
)3( Forsytbe, Ibid. p. p. 33 – 34. 

)4( Палестинская Проблема. ДокументЫ ООН, международнЫх  организаций, и 

конфренций, стр. 161 – 162. 
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طالبت من خبللو سحب القوات ,  تقّدمت دكؿ أمريكا البلتينية ٔتشركع قرار1967 أيلوؿ 20يف 
كما دعا ا١تشركع . مع كقف اٟترب بُت األطراؼ ا١تتصارعة, الصهيونية من األراضي العربية احملتلة

كبدعم من األمم , للقياـ بعمل مشًتؾ مع الدكؿ ا١تعنية, متابعة ٣تلس األمن جهوده اٟتثيثة إذل
 . (2)مع تطبيق الوضع الدكرل للقدس, (1)للتّوصل ٟتل مشاكل البلجئُت الفلسطينيُت, ا١تتحدة

إذل إجراء مفاكضات , أف اقًتاح ىذا ا١تشركع يهدؼ إذل دفع الدكؿ العربية, كاف من الواضح
 . ك٘تييع حقوؽ الشعب الفلسطيٍت يف القدس, مباشرة مع  الكياف الصهيوشل

لكن االٖتاد , كالواليات ا١تتحدة األمريكية, حصل ىذا ا١تشركع على تأييد دكؿ أكركبا الغربية
, كاٗتذ الكياف الصهيوشل قراران بفرض شرعيتو القانونية على شرؽ القدس. السوفيييت كقف ضد القرار

٦تا دفع باكستاف إذل التقدـ بطلب لؤلمم ا١تتحدة بضركرة معاقبة الكياف الصهيوشل على ىذا 
 . (3 )لكن الواليات ا١تتحدة كالدكؿ الغربية عارضت ىذا القرار, اإلجراء

كىو القرار رقم , انصّب اىتماـ ىيئة األمم ا١تتحدة على مشركع القرار الذم تقّدمت بو بريطانيا
كالذم , 1967 تشرين الثاشل 22ككافق عليو أعضاء ٣تلس األمن يف (  الذم سبق ذكره )(242)

 كذلك من خالؿ " ,الشرؽ األكسط"ضركرة التٌوصل إلى سالـ عادؿ كشامل في : "أّكد على
كاوعتراؼ باوستقالؿ , سحب القوات اإلسرائيلية من األراضي المحتلة في الحرب األخيرة

ضمن حدكد آمنة كمعترؼ , كحق كل دكلة في العيش بسالـ, السياسي لكل دكلة في المنطقة

                                                                                                                                                               

 .162- 161ص , ا١تنظمات كا١تؤ٘ترات الدكلية, كثائق األمم ا١تتحدة, القضية الفلسطينية

)1( Там же. CTP,162. 

 .162ص ,  ا١تصدر نفسو

مع تطبيق ,  بضم القدس كا١تناطق احمليطة هبا إذل ا١تنطقة الصهيونية1967 ٘توز 17قاـ الكياف الصهيوشل يف (2)
تدعو فيو الكياف , ٦2253تا دعا اٞتمعية العامة إذل إصدار القرار , األنظمة اإلدارية كالقضائية الصهيونية

: انظر. لكن الكياف الصهيوشل دل يتوقف. الصهيوشل إذل إلغاء ٚتيع اإلجراءات اليت اٗتذت لتغيَت كضع القدس
 . 93- 92ص, ٣تلد أكؿ, مصدر سابق, طعمة

)3( Палестинская Проблема. ДокументЫ ООН, международнЫх  организаций, и 

конфренций, стр. 162 – 167. 

 .167 – 162ص, ا١تنظمات كا١تؤ٘ترات الدكلية, كثائق األمم ا١تتحدة, القضية الفلسطينية
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مع التمكين من حرية المالحة كالعبور , كاوبتعاد عن التهديد بالقوة أك باستخدامها فعالن , بها
كضركرة التٌوصل إلى حل عادؿ لقضية , "الشرؽ األكسط"في المياه الدكلية الواقعة في 

كاوستقالؿ السياسي لكل دكلة , مع تثبيت عدـ اوعتداءات اإلقليمية, الالجئين الفلسطينيين
كالطلب من األمين العاـ لألمم , كذلك بإقامة مناطق منزكعة السالح, من دكؿ المنطقة

من أجل تمكين كدعم العالقات مع , "الشرؽ األكسط"المتحدة تعيين ممثل خاص في منطقة 
 . (1)"كالتٌوصل إلى اتفاؽ عادؿ كشامل بما يتوافق مع ظركؼ المنطقة, الدكؿ ذات الشأف

إضافةن إذل ذلك فهو ال يشَت , ٯتكن القوؿ إنو يؤكد خسارة العرب يف اٟترب (242)كبتقييم القرار 
بقدر ما ًّب إبداؿ ذلك بسحب القوات الصهيونية من األراضي , إذل حقوؽ الشعب الفلسطيٍت

, ككانت صيغة القرار ضبابية. ك٘تييع اٟتقوؽ الفلسطينية, كىذه مسألة اٗتذت للتمويو, العربية احملتلة
إلتاحة أكرب قدر ٦تكن للكياف , كقصدت الواليات ا١تتحدة األمريكية كحلفاؤىا الغربيوف ذلك

كىذا يعٍت انعداـ األمل لدل الفلسطينيُت بإ٬تاد حل , الصهيوشل الستغبلؿ ىذا القرار لصاٟتها
ُكجدت لتنفيذ قرارات , ىي مؤسسة أمريكية بامتياز, كما يعٍت أف ىيئة األمم ا١تتحدة, ١تشاكلهم

على حساب الشعب الفلسطيٍت , الواليات ا١تتحدة األمريكية ا١توجودة لدعم الكياف الصهيوشل
 . (2)كيُعّد ذلك انتهاكان صارخان للقانوف الدكرل كاتفاقية جنيف الرابعة, األعزؿ

كما , (242)أصدرت منظمة التحرير الفلسطينية بيانان رفضت فيو قرار ٣تلس األمن الدكرل 
أف : " رفضت فيو القرار مؤكدة على28/11/1967أصدرت ا٢تيئة العربية العليا لفلسطُت بيانان يف 

. (3)"ىذا المشركع ينطوم على ضرر عظيم بالقضية الفلسطينية كمصالح العرب جميعان 
كٔتا أف . 10/12/1967كأصدرت أيضان حركة فتح بيانان سياسيان أعلنت فيو رفضها للقرار يف 

الذم اتفق فيو ملوؾ كرؤساء , مصر كاألردف كافقتا على القرار فهما بذلك خالفتا مؤ٘تر ا٠ترطـو

                                                           

)1( Там же. 168 – 170. 

 .170 – 168ص,  ا١تصدر نفسو

, مكتبة الشركؽ الدكلية, عبد اهلل: األشعل: ترٚتة, (الفلسطينيوف كالقانوف الدكرل)فلسطُت , فرانسيس: بويل(2)
 . 133- 132ص. 2004, 1ط, القاىرة

 .352ص, مرجع سابق, جبارة(3)
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كما أكدكا أيضان على , الصهيوني و صلح كو مفاكضات كو سالـ مع العدك"العرب على 
كاٗتذ االٖتاد . (1)كحدة الصف العريب كتوحيد اٞتهود يف العمل السياسي إلزالة آثار العدكاف

(. 242)على أمل الوصوؿ إذل تسويات تتعدل القرار , السوفيييت قراران بأنو ال يستطيع بذؿ ا١تزيد
- كأثبتت األحداث أف ىدؼ التدخل ا١تباشر كالفورم للدبلوماسية السوفييتية يف الصراع العريب

, كىذا يعٍت تآمر القول الدكلية ٚتيعها, (2)(242)ىو تطبيق القرار 1967الصهيوشل خبلؿ عاـ 
كإف كاف ذلك ٥تالفان للشعارات الزائفة اليت , "الشرؽ األكسط"لتحقيق مصاٟتها يف , مهما ناكرت

صديقة للعرب أـ , كألم دكلة كانت, فتحقيق ا١تصاحل ىو الفصيل األكؿ يف العبلقات, تطرحها
كدل يكن االٖتاد السوفيييت مستعدان . إضافةن إذل ذلك فشل السوفييت يف إزالة آثار العدكاف, عدكة ٢تم

كخسر الكثَت , فقد ذاؽ كيبلت اٟترب, ٟترب شاملة مع الواليات ا١تتحدة إالّ دفاعان عن ببلده
 . ماديان كبشريان يف اٟترب العا١تية الثانية

مساران ,  كموقف السوفييت منها بعد اٟترب1967شّكلت الفًتة ا١تمتدة من حرب حزيراف عاـ 
كمطالبتها بضركرة االنسحاب كشرط للسبلـ , كذلك من خبلؿ إدانتها للعدكاف, للسياسة السوفييتية

مع تأكيدىا أف عداءىا مّوجو لسياسة السلطات اٟتاكمة يف الكياف الصهيوشل كليس , يف ا١تنطقة
علمان أف السبلح الذم , إضافةن إذل دعمها العسكرم للدكؿ العربية كٓتاصة مصر, لوجود الدكلة

أّما الكياف الصهيوشل فقد رد . زكدت بو مصر كسوريا دل يكن سبلحان ىجوميان بل سبلحان دفاعيان 
, كالعودة إذل نقمة البلسامية, على ذلك من خبلؿ إثارة الزعم باضطهاد اليهود يف االٖتاد السوفيييت
كتّدربوا على أعماؿ دل ٬تدكا , علمان أف اليهود السوفييت بصفة عامة قد نشأكا ضمن نظاـ ماركسي

 من 1967لذلك بدأت ا٢تجرة العكسية بعد حرب عاـ , ٢تا مثيبلن يف دكلة الكياف الصهيوشل
عدـ , إضافةن إذل أف أحد أسباب ا٢تجرة العكسية. الكياف الصهيوشل إذل خارج الكياف الصهيوشل

أك كجود حركات , بسبب تصاعد حركة ا١تقاكمة الفلسطينية, استتباب األمن يف الكياف الصهيوشل
ضطهدين من القادة

ُ
كأثَت موضوع الوجود السوفيييت . (3  )الصهاينة إرىابية من قبل اليهود الشرقيُت ا١ت

                                                           

 .352ص, مرجع سابق, جبارة: كانظر أيضان . 125ص, مرجع سابق, اركتيسونوؼ(1)

)2( Forsytbe, Ibid, p. 34. 

 .285ص, مرجع سابق, موسى: كانظر أيضان . 25ص, مرجع سابق, أٛتد (3)
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مع كجود , كًّب تضخيمو ْتيث يبدك ككأف للسوفييت كجودان عسكريان يف الدكؿ العربية, يف ا١تنطقة
السوفييتية - كظهر أف لتدىور العبلقات الصهيونية. األسطوؿ السوفيييت ا١تتزايد يف البحر ا١تتوسط

عن , 1967 آب 1يف  (راكاح)حيث أعلن اٟتزب الشيوعي يف الكياف الصهيوشل , آثارىا اٟتزبية
, كالداعي إذل انسحاب الكياف الصهيوشل من ا١تناطق العربية احملتلة, موقفو ا١تؤيد للسياسة السوفييتية

كىو جرٯتة ْتق السبلـ كا١تصاحل اٟتيوية , ككصف ىذا العدكاف بأنو مؤيد من االستعمار األمريكي
 . (1)للشعوب العربية

فقد سا٫توا بدكٍر بارز يف , 1967أّما فيما ٮتّص موقف الشيوعيُت الفلسطينيُت من حرب عاـ 
ككانت كلها ضد , كاالٖتادات الطبلبية, كالنقابات ا١تهنية, النضاؿ الشعيب من خبلؿ نقابات العماؿ

على , ككاف الطابع ا١تميز لنشاط الشيوعيُت العمل على ٕتميع كافة القول الوطنية. الغزاة الصهاينة
ٍب جبهة ا١تقاكمة الشعبية يف الضفة , أساس جبهوم من خبلؿ ٞتاف التوجيو الوطٍت أكؿ األمر

كأّكد اٟتزب أف مهمة إزالة آثار العدكاف كٖترير . كاٞتبهة الوطنية ا١تتحدة يف قطاع غزة, الغربية
ما زالت كستبقى اٟتلقة , 1967 حزيراف 5األراضي العربية اليت احتلها الكياف الصهيوشل يف 

 . الذم يُعّد جزءان ال يتجزأ من مهمتو, األساسية يف نضالو
بالرغم من , 1967ككاف للشيوعيُت دكر يف حركة التحرر الوطٍت الفلسطيٍت بعد حرب عاـ 

كنشاطان , إالّ أنو اتبع هنجان ثوريان , االنقساـ الذم كاف يسود التنظيم الشيوعي يف الضفة الغربية
نضاليان فعاالن ضد االحتبلؿ  الصهيوشل مؤكدان من خبللو على كحدة الشعب الفلسطيٍت كإحياء 

فعلى األقل دل يكن بينو , 1948كىذا يعٍت أنو تطور عما كاف عليو أثناء حرب عاـ , ا٢توية الوطنية
بل على العكس ,  أك قبلها1948كبُت الفصائل الفلسطينية خبلفات كاليت كانت بعد حرب 

 .فقد تعاكف معها كمع القول الوطنية ١تقاكمة االحتبلؿ الصهيوشل, ٘تامان 
 – 1967موقف اوتحاد السوفييتي من مشاريع الحلوؿ السلمية خالؿ األعواـ - 4

1972: 

                                                           

, 1ط, دمشق, دار كنعاف للدراسات كالنشر, العمل الشيوعي الفلسطيٍت يف سوريا, ٛتد سعيد:ا١توعد(1)
, الربنامج السياسي كالنظاـ الداخلي, الثورم- اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت : كانظر أيضان . 51- 50ص, 1995

 .69 – 68ص
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 اليت دارت أحداثها يف األردف بُت الفدائيُت الفلسطينيُت كالقوات  الصهيونية (1)بعد معركة الكرامة
دل يكن بإمكاف االٖتاد السوفيييت كال الدكؿ العربية ٕتاىل الدكر السياسي , 1968 آذار 21يف 

لذلك , كىذا األمر دفع الرئيس عبد الناصر إذل التقرب منها, الذم تؤديو منظمة التحرير الفلسطينية
دكف أف يلغي ذلك التلميح السوفيييت إذل , غَّت السوفييت موقفهم من منظمة التحرير الفلسطينية

ككاف . (2)الزعماء العرب بالرغبة يف أف يسعى ىؤالء إذل فرض سيطرهتم على ا١تنظمات الفدائية
أسلوبان من قبل الصُت , االٖتاد السوفيييت يعّد االىتماـ الصيٍت بتوطيد العبلقة مع ا١تقاكمة الفلسطينية

اصطحاب رئيس , 1968عاـ , ك ىنا قرر عبد الناصر. (3)للسيطرة على الفصائل الفلسطينية
لتقدٯتو إذل , (4)سران  إذل موسكو ضمن الوفد ا١تصرم, منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات

كمنذ ذلك التاريخ أخذ السوفييت يشَتكف إذل , ك٘تت الزيارة فعبلن ككانت إ٬تابية, القادة السوفييت
كما أخذكا يزّكدكف الفلسطينيُت , (أنصارنا الفلسطينيوف)ا١تقاكمة الفلسطينية كٓتاصة حركة فتح 

دكف أف يغَت ذلك , لكن عرب دكؿ أكركبا الشرقية كالدكؿ العربية اٟتليفة, ٔتعدات عسكرية كأسلحة
كأثناء االشتباكات . (5)من اعتبار القضية الفلسطينية حسب كجهة نظرىم على أهنا قضية الجئُت 

:  قائبلن  BREZHNEVّصرح بر٬تنيف,30/3/1968اليت كقعت بُت الكياف الصهيوشل كاألردف يف 

                                                           

 كم من جسر 5ضرب الكياف الصهيوشل ٥تيم الكرامة الواقع على بعد : 1968 آذار 21معركة الكرامة (1)
كخرجت ا١تقاكمة منتصرة ككبدت العدك , كردت منظمة فتح كالقوات األردنية على ىذا ا٢تجـو, ا١تلك حسُت

أداف من خبللو العمل العسكرم , 1968 آذار24يف , 248كاٗتذ ٣تلس األمن القرار رقم . خسائر فادحة
, مصدر سابق, طعمة: ك انظر. 54- 53ص, مرجع سابق, النعيمي: انظر. الصهيوشل كأيّده االٖتاد السوفيييت

 .198ص, ٣تلد أكؿ
)2( Cooley. John. K. Moscow Faces a Palestinian Dilemma. Middle East, June 1970, vol.x. 

No.3. p34. 

)3 ( Golan, Galia: The Soviet union and the P.L.O, Adelphi papers, No.131, London, The 

International Institute for Strategic Studies, 1976. P.1. 

كمنظمة , مؤسسة األرض للدراسات الفلسطينية, 1968/ 6 / 30-1968/ 1/ 1اليوميات الفلسطينية (4)
 .422ص, 7اجمللد , 1968, كانوف األكؿ, التحرير الفلسطينية

٣تلة , 1982-1947موقف االٖتاد السوفيييت من القضية الفلسطينية كمنظمة التحرير, سنيثيا: انكليزس(5)
 .30ص, 1985آب , ٘توز , 149- 148العدد , شؤكف فلسطينية
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إف اوتحاد السوفييتي سيواصل الضغط بشدة من أجل اونسحاب التاـ كالمبكر للقوات "
الشرؽ "التي تحتل األراضي العربية لكي تصبح أم تسوية سلمية ألزمة , "اإلسرائيلية"

بأف االٖتاد السوفيييت ,  أعلنت كزارة ا٠تارجية الربيطانية24/5/1968كيف . (1)"ممكنة" األكسط
GUNNAR YARINGكبريطانيا قد اتفقتا على خطة عمل مشًتكة إلنقاذ مهمة جونار يارينغ

ك , ( 2)
أف كمية كبَتة من الصواريخ من إنتاج ا١تصانع , ا٠تارجية الربيطانية, CROMYKOأبلغ غركميكو 

ككاف ا٢تدؼ من إخبار الربيطانيُت . (3)الفرنسية حصل عليها الكياف الصهيوشل بواسطة طرؼ ثالث
, عن ىذه الشحنة من الصواريخ إشعاؿ نَتاف اٟتقد بُت بريطانيا ك الكياف الصهيوشل من جهة

عّلو يكسب يف حالة , كالواليات ا١تتحدة األمريكية كبريطانيا ك الكياف الصهيوشل من جهة أخرل
ليحل كقوة عظمى يف الصراع الدائر , "الشرؽ األكسط"تأـز النزاع بينهم من ضعف سيطرهتم يف 

 . لكن االٖتاد السوفيييت دل يفلح يف ذلك, ىناؾ
الذم دعا فيو الكياف الصهيوشل إذل  (250)كاٗتذ القرار , 1968 أيار 27اجتمع ٣تلس األمن يف 

كمع ذلك , كقد كافق عليو االٖتاد السوفيييت, (4)االمتناع عن إقامة العرض العسكرم يف القدس
كقاـ بالعرض العسكرم يف القدس ٦تا دعا , ضرب الكياف الصهيوشل ىذا القرار عرض اٟتائط

تقٌوض جهود مجلس " إسرائيل"إف : "ا١تندكب السوفيييت يف ٣تلس األمن إذل استنكار ذلك قائبلن 
 أقّر ٣تلس األمن 1968 آب 16كيف . (5)""الشرؽ األكسط"األمن في سبيل تسوية سلمية في 
                                                           

 .94ص, 7اجمللد, مصدر سابق, اليوميات الفلسطينية(1)

ك  انتقل إذل , 1943حصل على دكتوراه يف الفلسفة عاـ , 1917كلد يف السويد عاـ : جونار يارينغ(2)
" الشرؽ األكسط"كاختَت مبعوثان عن ىيئة األمم ا١تتحدة إذل . كتّدرج يف مناصبو, 1949السلك الدبلوماسي عاـ

. 1967 كانوف األكؿ 10حيث بدأ ٔتهمتو يف , ١تتابعة قرار ٣تلس األمن بانسحاب الصهاينة من األراضي العربية
 .www.moqatel.com/opensmostihat/Alaam/hae:على الرابط, موسوعة مقاتل من الصحراء: انظر

 .310ص, 7اجمللد , مصدر سابق, اليوميات الفلسطينية(3)

قّدـ األردف مذّكرة إذل ٣تلس األمن ١تنع  الكياف الصهيوشل من إقامة عرضو , 1968 نيساف 19يف  (4)
كىو العرض الذم كصفو السكرتَت العاـ ٢تيئة األمم ا١تتحدة بأنو انتهاؾ , 1968 أيار 2العسكرم يف القدس يف 

 .310ص, 7اجمللد, مصدر سابق, اليوميات الفلسطينية:انظر. 1949التفاقية ا٢تدنة عاـ
 .299ص, مرجع سابق, موسى: كانظر أيضان . 199- 198ص, ٣تلد أكؿ, مصدر سابق, طعمة(5)

http://www.moqatel.com/opensmostihat/Alaam/hae
http://www.moqatel.com/opensmostihat/Alaam/hae
http://www.moqatel.com/opensmostihat/Alaam/hae
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كقاؿ ا١تندكب السوفيييت يف ٣تلس , قراران باإلٚتاع يندد بعدكاف الكياف الصهيوشل اٞتوم على السلط
أف يمنع , و يستطيع أف يقنع عضوان كاحدان بأف مهمة المجلس" إسرائيل"إف مندكب : "األمن

و تستطيع حل " إسرائيل"كأف , سكاف األراضي العربية من أف يقاكموا المعتدم كالمحتل
كعّد . (1)"المشكلة إوٌ بانسحابها من جميع األراضي المحتلة طبقان لقرار مجلس األمن

. ا١تندكب الصهيوشل أف ما قالو ا١تندكب السوفيييت ىو تشجيع للفلسطينيُت على مقاكمة الصهاينة
, "الشرؽ األكسط" الحتواء الوضع يف 1968 كانوف األكؿ 30كتقّدـ االٖتاد السوفيييت ٓتطة يف 

 :جاء فيها
 (. 242) كفقان للقرار 1967باونسحاب الكامل من أراضي عاـ " إسرائيل"التزاـ - 1"

مع اوعتراؼ بسيادة كل دكلة من دكؿ , كقف إطالؽ النار من قبل األطراؼ المتنازعة- 2
كحق كل دكلة بالعيش , ككحدة أراضيها كاستقاللها السياسي, المنطقة المعنية بهذا الشأف
 (. 242)بسالـ كاستقرار كفقان للقرار 

كالضفة , من شبو جزيرة سيناء)بسحب قواتها حتى الخط المعلن " إسرائيل"بعد قياـ - 3
على مصر القياـ بإرساؿ قواتها إلى منطقة . (ككذلك منطقة القنيطرة السورية, الغربية لألردف

 .القناة لتجديد حركة العبور في القناة

" إسرائيل"من المناطق المذكورة تعود " اإلسرائيلي"خالؿ الشهر الذم يلي اونسحاب - 4
كبعد ذلك تخضع ىذه , 1967 حزيراف 5إلى الخط الذم كانت متواجدة فيو قبل حرب 

 .األراضي إلى إدارة الدكؿ العربية المعنية

أك كحدىا مصر من طرؼو , "إسرائيل"تقـو مصر ك, في المرحلة التالية من سحب القوات- 5
باإلعالف عن نشر قوات األمم المتحدة بمحاذاة خط , إذا كانت قيادتها موافقة, كاحدو 

 كالعودة إلى الوضع الذم كاف قائمان 1967 حزيراف 5الحدكد الذم كاف قائمان حتى تاريخ 
 .1967في المنطقة حتى أيار 

                                                           

 .300ص, ا١ترجع نفسو, موسى: كانظر أيضان , 200ص, ٣تلد أكؿ, ا١تصدر نفسو, طعمة(1)
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بما يتفق مع ميثاؽ , يقـو مجلس األمن باتخاذ قرار بإرساؿ قوات تابعة لألمم المتحدة- 6
 .كيؤكد مبدأ حرية المالحة كالعبور في المياه الدكلية, األمم المتحدة بهذا الشأف

إلى الحدكد الدكلية التي سيتم تحديدىا من قبل مجلس " اإلسرائيلية"بعد سحب القوات - 7
كالتي , أك عن طريق اوتفاقيات المتعددة األطراؼ حوؿ القضايا المشار إليها سابقان , األمن

على مجلس األمن القياـ باتخاذ , كالدكؿ العربية المعنية بهذا الشأف" إسرائيل"توافق عليها 
" إسرائيل"يتم فيو حل مشكلة الحدكد بين , طبقان لميثاؽ األمم المتحدة, قرار بهذا الشأف

 .(1)"كالدكؿ العربية المعنية 

فتح االٖتاد السوفيييت هبذه ا٠تطة آفاقان كاسعة حوؿ إنشاء الدكلة الفلسطينية ا١تستقلة على األراضي 
لكن بالرغم من ذلك دل يستطع السوفييت خبلؿ عاـ , احملررة يف قطاع غزة كالضفة الغربية لؤلردف

بل كاف موقفهم ضعيفان كغَت مؤثر يف , الصهيوشل- ٖتريك ا١تفاكضات بُت الطرفُت العريب1968
إضافةن إذل ذلك فإف عبد الناصر دل يستطع بسبب . مقتصران على عبارات التنديد, األحداث

 بالقدر الذم يسمح لو 1967التأثَت على ٣ترل األحداث بعد عاـ , ا١تشاكل الداخلية كا٠تارجية
قد أظهرت يف تلك اآلكنة " الشرؽ األكسط"كلعل سياسات بلداف . بتحقيق األىداؼ ا١ترجوة

 .(2)ضعف القول ا٠تارجية يف ٖتديد نتائج األحداث يف تلك ا١تنطقة
رفض الكياف الصهيوشل التخلي عن غزة فهي برأيو تشبو السيف ا١تغركز يف بطن الكياف الصهيوشل 

مع , كما أنو ال يريد التخلي عن مضائق تَتاف لضماف حرية ا١تبلحة الصهيونية, من الناحية األمنية
أّما ا١ترتفعات السورية , اليت تشّكل ا١تنطقة اٞتنوبية من صحراء سيناء, االحتفاظ ٔتنطقة سليماف

.  مستعمرة يف تلك ا١تنطقة12كمن ىنا جاء القرار الصهيوشل بتشييد . فبلبد من االحتفاظ هبا
كيف اليـو التارل لوضع . (3) ٔتا فيها القدس1967إضافةن إذل االحتفاظ بقسم كبَت من أراضي 

                                                           

, بَتكت, مركز األْتاث كمنظمة التحرير الفلسطينية, 30/6/1970- 1/1/1970اليوميات الفلسطينية(1)
 . 396- 395ص, 11اجمللد , 1971نيساف , 1ط

 .302ص, مرجع سابق, موسى (2)

, بَتكت, مركز األْتاث كمنظمة التحرير الفلسطينية, 31/12/1969-1/7/1969اليوميات الفلسطينية (3)
 .94ص, 10اجمللد , 1970
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,  شن الكياف الصهيوشل عدكانو على مطار بَتكت1968 كانوف األكؿ 31ا٠تطة السوفييتية أم يف 
 ا١تتضمن إدانة ا٢تجـو الصهيوشل على مطار 1968عاـ  (262)فاٗتذ ٣تلس األمن الدكرل القرار 

كحث على تطبيق عقوبات ْتق , كأداف ا١تندكب السوفيييت يف ٣تلس األمن ىذا العدكاف. (1)بَتكت
إف القرصنة الدكلية قد ارتفعت إلى مستول سياسة رسمية لحكومة : "الصهاينة قائبلن 

كقف ا١تندكب السوفيييت ضد االعتداءات ا١تتكررة على األردف كجنوب لبناف فيما . (2)""إسرائيل"
 . (3)إالّ أف ا١توقف األمريكي كاف ٬تعل ٣تلس األمن ٮترج بقرارات مائعة, بعد

 قاـ االٖتاد السوفيييت ْتملة جديدة يف العواصم الكربل للتعجيل بتسوية 1969كمع بداية عاـ 
الصهيوشل الدائر يف - كاف االٖتاد السوفيييت يرغب رغبة صادقة يف حل الصراع العريب, (4)سلمية

لكن السياسة األمريكية قطعت الطريق على . بالطرؽ السلمية تبعان ١تصاٟتو, "الشرؽ األكسط"
بقدر ما تبقى ىذه القضية بدكف : "HENRY KISSINGER (5)يقوؿ ىنرم كيسنجر, االٖتاد السوفيييت

كسيصل العرب إلى نتيجة , فإف اوتحاد السوفييتي لن يستطيع تحقيق مطالب العرب, حل
 . (6)"بأف اوعتماد على اوتحاد السوفييتي أداة غير ناجعة للوصوؿ إلى أىدافهم, حتمية

كأسهم االٖتاد السوفيييت مسا٫تة فّعالة يف الدفاع عن , السوفييتية استمرت- لكن الصداقة العربية 
( 1969الرابعة اليت اندلعت يف آذار " إسرائيل"حرب )العمق ا١تصرم خبلؿ حرب االستنزاؼ 

                                                           

 .201ص, اجمللد األكؿ, مصدر سابق, طعمة(1)

 .300ص, مرجع سابق, موسى (2)

 .205- 202ص, 1اجمللد, مصدر سابق, طعمة(3)

 .303ص, مرجع سابق, موسى (4)

 1943كحصل عاـ , كىو يهودم كاف مضطهدان من قبل ىتلر,  يف أ١تانيا1923كلد عاـ : ىنرم كسينجر(5)
كيف إدارٌب , يُعّد مهندس السياسة ا٠تارجية األمريكية يف عهد الرئيسُت نيكسوف ك فورد. على اٞتنسية األمريكية

: الرابط.                    ك اليزاؿ حاضران يف السياسة األمريكية حىت يومنا ىذا. الرئيسُت كينيدم كجونسوف
 hshd.net/ats3321.html    30/7/2013,ىنرم كيسنجر يطل علينا من جديد, برىاف ابراىيم: كرصل

)6( Киссинджер Генри. Киссинджер фи- льбейти – льабийад…. Стр. 61 , ىنرم:  كيسنجر
61ص , ببل تاريخ.... كيسنجر يف البيت األبيض  
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بالرغم من كل التحصينات اليت اٗتذىا جيش الكياف الصهيوشل , كاليت انتهت بنصر للمصريُت
 .(1)آنذاؾ

 تشرين األكؿ 28يف , الصهيوشل- قّدمت السياسة األمريكية اقًتاحات حوؿ الصراع العريب
 أشار كيلياـ 1969 كانوف األكؿ 9كيف , كعرضتها على االٖتاد السوفيييت, 1969

(2)ركجرز
WILLIAM ROGERS إف حكومة الوويات المتحدة : " إذل ىذه االقًتاحات قائبلن

مقابل , 1967إلى اونسحاب من األراضي العربية المحتلة عاـ " إسرائيل"األمريكية تدعو 
لكن االٖتاد السوفيييت اعًتض على . (3)""إسرائيل"تقديم ضمانات من قبل العرب للسالـ مع 

أف قطاع غزة ىو جزء من األراضي : "كقاـ بتقدصل اقًتاحات جديدة تنص على, ىذه ا١تقًتحات
, 1967كيجب إعادة تقييمو طبقان للوضع الذم كاف قائمان قبل حرب حزيراف عاـ , العربية

كىذا . (4)"كاألردف" إسرائيل"عوضان عن إجراء محادثات حوؿ مستقبلو بين كل من مصر ك
, دل يوافق الكياف الصهيوشل على ىذه ا١تقًتحات.يعٍت تغييب كامل للفلسطينيُت يف تقرير مصَتىم

كبذلك حصر حل القضية الفلسطينية اليت يعّدىا , ROGERS كدل يوافق أيضان على خطة ركجرز 
أك دفع , إّما توطُت البلجئُت الفلسطينيُت يف الببلد العربية: قضية الجئُت ٓتيارين فقط ك٫تا

فبالنسبة ١تصر مثّلت ,  ROGERS اختلفت ردكد الفعل العربية حوؿ خطة ركجرز. (5)تعويضات ٢تم

                                                           

صادرة عن , ٣تلة الفكر االسًتاتيجي العريب, السياسة السوفييتية ٕتاه القضية الفلسطينية, كحيد: عبد اجمليد(1)
 .201ص, 1988٘توز , 25العدد , معهد اإل٪تاء العريب يف لبناف

ككانت آخر , 1942دخل البحرية األمريكية عاـ ,  يف كالية نيويورؾ1913 ٘توز 23كلد يف : كيلياـ ركجرز(5)
عمل يف كزارة ا٠تارجية األمريكية كسكرتَت عاـ ٢تا يف عهد حكومة . رتبة عسكرية حصل عليها رتبة قائد مبلـز
مبادرة ركجرز إلنقاذ , أسامة: انظر شعبلف. 2001تويف عاـ , 1973نيكسوف كتلّقى ميدالية اٟترية الرئاسية عاـ

.Chaalano.wordpress.com/7/8/2009 2009,  آب7, من الصفعات" اإلسرائيلي"اٞتيش  : على الرابط  
 

 .304ص, مرجع سابق, موسى (3)
)4( Quaint W.B.A decade of decisions, P.141. 

)5( Ibid, P.141. 
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ككاف . (1)فقد انقسموا على أنفسهم, أّما القادة العرب, اختباران لنوايا الواليات ا١تتحدة يف األزمة
 –الكياف الصهيوشل يأمل يف أف اٞتانب ا١تصرم سَتفض ا١تبادرة نظران لقوة العبلقات ا١تصرية 

كيريد لؤلزمة أف , ألنو يريد إهناء حالة اٟترب, لكن عبد الناصر كافق على ا١تبادرة, السوفييتية آنذاؾ
يف . (2)ُٖتل بشكل سلمي ٔتا فيو خَت ١تصر كللفلسطينيُت الذين أرادكا أف ُٖتل قضيتهم حبلن عادالن 

كاف , ROGERS الوقت الذم كاف االٖتاد السوفيييت يضع مقًتحات جديدة بديلة عن خطة ركجرز 
 يشن أكؿ غارة خاطفة لو على معسكر 1970 كانوف الثاشل 7طَتاف الكياف الصهيوشل يف 

 احتلت كحدة من جيش 1970 كانوف الثاشل 22كيف , على بعد ثبلثُت كم من القاىرة, أنشاص
لذلك سافر عبد الناصر سران إذل االٖتاد . الدفاع الصهيوشل جزيرة شدكاف يف خليج السويس

مع ,  غطاءان جويان كامبلن BREZHNEV فعرض عليو بر٬تينف. السوفيييت يطلب مساعدة عسكرية
استاءت ا٠تارجية األمريكية من غارات . (3)مستشارين عسكريُت لقيادة كحداتو حىت مستول الكتيبة

 يوّجو رسالة حازمة إذل الواليات  ٦KOCYGINتا جعل كوسيجُت, الصهاينة اٞتوية داخل مصر
من أجل كقف عدكاهنا على , الستخداـ نفوذىا بالضغط على الكياف الصهيوشل, ا١تتحدة األمريكية

أقاـ السوفييت بطارياهتم على طوؿ القناة من صواريخ , كيف آذار كنيساف من العاـ نفسو. مصر
٦تا جعل , كراح طياركىم يقوموف برحبلت دكرية يف ٝتاء العاصمة, كانوا يشغلوهنا ىم أنفسهم

حرب استنزاؼ غير محدكدة تعني من الناحية المادية موت : " يقوؿKISSINGERكيسنجر
كأيان كانت نياتهم فإف , كنحن نرل كيف أف السوفييت يدخلوف قوتهم إلى المنطقة, "إسرائيل"

أكبر خطر على أكركبا الغربية كالياباف كبالتالي علينا , كجودىم سيشٌكل على المدل الطويل
نتيجة , يبُّت ٘تامان حالة الرعب اليت شاعت يف كزارة ا٠تارجية األمريكية, إف البياف السابق.(4)"نحن

يقـو بطرح مبادرة جديدة بشأف ROGERS ٦تا جعل ركجرز , كجود القوات السوفييتية يف مصر
على كقف إطالؽ النار كالبدء " إسرائيل"تشجيع الدكؿ العربية ك: "كىدفها" الشرؽ األكسط"

                                                           

 .145ص, مرجع سابق, مهنا(1)

 .147ص, ا١ترجع نفسو(2)

 . 597, 362, 94ص, 11اجمللد , مصدر سابق, اليوميات الفلسطينية(3)

(2) Киссинджер …. Там же. Стр. 61.  61ص, مصدر سابق: كيسنجر.      
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كفيما , (242) حسب قرار األمم المتحدة  YARINGبمحادثات مباشرة تحت إشراؼ يارينغ
الحفاظ : فإف الخطة اقترحت مفاكضات حوؿ المدينة ترتكز على, (1)يتعلق بمدينة القدس

كاألردف أماكنهم في الحياة " إسرائيل"كإعطاء كل من . على مدينة القدس مدينة موحدة
كذكرت , أعلن السوفييت تأييدىم للخيار السلمي اٞتديد. (2)"اوقتصادية كالدينية في المدينة

قد تقاربتا ,  أف االٖتاد السوفيييت كالواليات ا١تتحدة األمريكية1970 آب 5ككاالت األنباء يف 
كذلك من خبلؿ , "الشرؽ األكسط"الصهيوشل يف - بوجهات النظر فيما ٮتص حل الصراع العريب

كما أعلنت الدكؿ األعضاء . YARINGإجراء مفاكضات بُت الصهاينة كالدكؿ العربية بإشراؼ يارينغ 
 ًّب اإلعبلف من كاشنطن عن موافقة مصر 1970 آب 7كيف . (3)يف ٣تلس األمن تأييد ىذا القرار

, ROGERS كاألردف ك الكياف الصهيوشل على كقف إطبلؽ النار ١تدة تسعُت يومان كفقان ٠تطة ركجرز
بشكول إذل , كأثناء ا١تفاكضات تقّدـ الصهاينة. حيث بدأ ٦تثلو كل من الدكؿ ا١تذكورة با١تفاكضات

كذلك بقياـ , اللجنة ا١تكّلفة ٔتراقبة تطبيق القرار تتهم مصر ٓترؽ االتفاؽ ا١تّوقع لوقف إطبلؽ النار
 أعلنت 1970 أيلوؿ 3كيف . مصر بنصب صواريخ سوفييتية على الضفة الغربية من قناة السويس

كأعلن الكياف الصهيوشل يف , كتوقفت ا١تفاكضات, الواليات ا١تتحدة عن تأييدىا للشكول الصهيونية
كبذلك . (4)أف مشاركتو مرىونة بتطبيق مصر لبلتفاقية ا١تتعلقة بوقف إطبلؽ النار, 1970أيلوؿ6

                                                           

, ًب ٖتديد مدينة القدس كحدة مستقلة يقـو عليها نظاـ دكرل مستقل (181)ْتسب قرار األمم ا١تتحدة  (1)
 اٗتذت األمم ا١تتحدة قراران إضافيان ُٝتي 1949كيف تشرين األكؿ , كًّب كضعها ٖتت إدارة منظمة األمم ا١تتحدة

أكدت فيو األمانة العامة لؤلمم ا١تتحدة , (كٛتاية األماكن ا١تقدسة, فلسطُت حوؿ النظاـ الدكرل ١تناطق القدس)بػ
 :انظر. لكن السلطات الصهيونية دل تلتـز بذلك. عن الضمانات البلزمة ٟتماية األماكن ا١تقدسة يف مدينة القدس

The Arab – Israel conflict. reading and Documents, p. p.1062 – 1063 – 1065                   
(2)Ibid .p.1065  

 .306- 305ص, مرجع سابق, موسى (3)

)4( Quaint: Ibid. p.141. 
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- من خطتو إ٬تاد تسوية سلمية لؤلطراؼ ا١تعنية بالصراع العريبROGERSأراد ركجرز . ُٚتّدت ا٠تطة
 (.2)لكنو دل يستطع إ٬تاد تسوية ٢تا, (1)الصهيونية-ٔتا ٮتدـ ا١تصاحل اإلمربيالية األمريكية, الصهيوشل

الذم كاف يرغب يف اٟتصوؿ على  ( 5)ساءت عبلقات مصر مع السوفييت أثناء حكم أنور السادات
لكن االٖتاد السوفيييت , 1972 شباط 2كزار االٖتاد السوفيييت يف , أسلحة ىجومية من السوفييت

 .كعن طريقو, ألنو أراد ٢تذه التسوية أف ُٖتل بالطرؽ الدبلوماسية, دل يزكده بالسبلح ا١تطلوب
 

 الصلح   KOCYGIN عرض عليو كوسيجُت1972 كيف أثناء زيارة السادات لبلٖتاد السوفيييت عاـ 
علمان أف االٖتاد السوفيييت كاف . (1)"لماذا و تجلس مع غولدا مائير؟: "مع الكياف الصهيوشل قائبلن 

. لذلك ترؾ ىذه ا١تهمة ٢تيئة األمم ا١تتحدة, يدرؾ التعقيدات ا٢تائلة اليت كانت ٖتيط بعملية السبلـ
األمريكية مرحلة االنفراج الدكرل اليت اقتضت تسكُت بؤر الصراع - بينما دخلت العبلقات السوفييتية

إحدل ىذه البؤر  " الشرؽ األكسط"ككانت منطقة , ٕتنبان آلثارىا السلبية على ىذا االنفراج, ا١تتفجرة
اليت اتفقت الواليات ا١تتحدة األمريكية ك االٖتاد السوفيييت على إمكاف حدكث اسًتخاء عسكرم 

 (2) السوفيييت يف أيار–كجاء ذلك يف البياف األمريكي , فيها حىت تنضج شركط السبلـ
كاف أبرز مظاىرىا إهناء ,  السوفييتية–شهدت تلك الفًتة تراجعان يف العبلقات ا١تصرية 1972.3

                                                           

)1( Report of the united nations secretary General to the Security on the efforts of the u. 

n. pertaining to the situation in the Middle East (s/1629 of 18 May 1970) institute for 
Palestine struggles, Beirut, p.p.22- 25. 

كمؤسسة األرض للدراسات , مركز األْتاث, 30/6/1971-1/1/1971اليوميات الفلسطينية (4)
 .370- 366, 297, 285, 269- 268ص, ٣13تلد , ببل تاريخ, بَتكت, الفلسطينية

كساىم , كاف أحد ضباط اٞتيش ا١تصرم, 1970توذل رئاسة مصر عاـ, 1918كلد عاـ: أنور السادات (5)
كأعاد األحزاب السياسية ١تصر , 1973كشارؾ يف حرب تشرين , 1971 أيار 15قاد حركة ,  ٘توز23يف ثورة 

كانتهى حكمو باغتيالو أثناء االحتفاؿ بذكرل نصر أكتوبر , بعد أف ألغيت بعد قياـ الثورة ا١تصرية
    sadat.bibalex.org:على الرابط. األرشيف الرقمي للرئيس ٤تمد أنور السادات : انظر.1981عاـ

   .503-496ص, ٣13تلد , مصدر سابق  , 1971اليوميات الفلسطينية  (1)

(2) Brezhnev : Leonid, peace, Détente, and Soviet – American Relations, collection of 

public statements, Moscow, May 29, 1972. P.p. 225 – 229.  371 ص12انظر ا١تلحق رقم  
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تقّدمت مصر ٓتطة تدعو إذل سحب القوات 3( 3)مهمة ا٠ترباء العسكريُت السوفييت يف مصر
, كعدـ التوسع الصهيوشل اإلقليمي يف ا١تنطقة, 1967الصهيونية من ٚتيع األراضي احملتلة عاـ 

, كحرية ا١تبلحة كالعبور يف ا١تياه الدكلية, كإ٬تاد تسوية عادلة ١تشكلة البلجئُت الفلسطينيُت
كأصدرت ىيئة األمم ا١تتحدة على إثر ا٠تطة ا١تصرية القرار . كاالعًتاؼ السياسي ٞتميع دكؿ ا١تنطقة

الشرؽ "الذم دعمت فيو ا٠تطة ا١تصرية ا١تتعلقة بإقامة سبلـ عادؿ كشامل يف  (2799)رقم 
مفاكضاتو مع  YARING رغم ذلك تابع يارينغ, )((4)لكن الكياف الصهيوشل دل يرضخ لو". األكسط

 الذم 1972 تشرين األكؿ 29يف  (2949)كسعت األمم ا١تتحدة إذل اٗتاذ القرار , الدكؿ ا١تعنية
كأبدت أسفها لعدـ " الشرؽ األكسط"ا١تتعلق بالوضع يف  (2799)أكدت من خبللو على القرار 

فتوقفت جهود , أفقان مشجعان  YARING دل تلق مبادرة يارينغ. .(1), ٖتقيقو من قبل الكياف الصهيوشل
 .الرامية إذل حل القضية الفلسطينية, األمم ا١تتحدة يف ىذه الفًتة

 :1973السياسة السوفييتية كحرب تشرين عاـ - 5 

 :21( 2)كالموقف السوفييتي, (1973)حرب تشرين عاـ - أ 

                                                                                                                                                               
(3) Палестинская Проблема. ДокументЫ ООН, международнЫх  организаций, и 
конфренций, стр. 162 – 167. 

.167- 162ص, ا١تنظمات كا١تؤ٘ترات الدكلية, كثائق األمم ا١تتحدة, القضية الفلسطينية                                                                                                          

(4)Гоударство Исраиль. Справочник. М. ГВЛИ Там же.  стр. 72.  

  .72ص , مرجع سابق ". إسرائيل"دكلة , دليل
 

 

 

منظمة التحرير الفلسطينية كمركز األْتاث ك , 31/12/1972–1/7/1972اليوميات الفلسطينية (1)
 –76ص, 17اجمللد, 1974كانوف األكؿ ,أبو ظيب, الدراسات بديواف رئيس دكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة

77. 
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بعد توقيع اتفاقية كقف إطبلؽ النار يف , (البلحرب كالبلسلم)استفاد الكياف الصهيوشل من كضع 
ك عملت الصهيونية العا١تية عرب الكياف الصهيوشل لتشكيل ٣تموعة كاسعة من أجل , 1970آب 

 1967كبدأت بتهيئة األراضي احملتلة بعد حرب , العمل على جذب ا١تهاجرين اليهود إذل فلسطُت
كما أخذت تعزز القدرة العسكرية للجيش الصهيوشل ٦تا رّسخ لدل العرب قناعة بأف .الستقبا٢تم

, غَت آبو باستفزاز الرأم العاـ العا١تي, الكياف الصهيوشل يعتمد اٟترب يف كجوده كاستمراره
كمع تزايد االعتداءات الصهيونية على الدكؿ العربية اجملاكرة يف مطلع سبعّينيات . كا١تنظمات الدكلية

٦تا تطلب إجراء مفاكضات بُت االٖتاد السوفيييت كالواليات , ازداد التوتر يف ا١تنطقة, القرف ا١تاضي
ك٘تّخض عن ذلك قناعة لدل السوفييت بأف . 1973- 1972ا١تتحدة األمريكية خبلؿ عامي 

. (3)ستستمر يف الدعم العسكرم للصهاينة لذلك أصبحت اٟترب حقيقة قائمة, الواليات ا١تتحدة
خوفان من تطور الصراع إذل مواجهة , كرغم أف االٖتاد السوفيييت دل يكن راغبان يف نشوب ىذه اٟترب

تؤدم إذل فتح قناة , (1)إال أنو كاف يرغب يف نشوب حرب ٤تدكدة, مع الواليات ا١تتحدة األمريكية
أف االٖتاد السوفيييت ساىم من خبلؿ أسطولو يف البحر , كقد دلت األحداث. السويس أماـ سفنو

ككاف ذلك يعٍت , 1973ا١تتوسط يف نقل بعض القوات ا١تغربية إذل اٞتبهة السورية يف مطلع عاـ 
يف مرحلة , إسهامان من جانب البحرية السوفييتية يف تعزيز اجملهود اٟتريب العريب ضد الكياف الصهيوشل

اليت اتفق معها , دكف استثارة رد فعل غاضب من جانب الواليات ا١تتحدة األمريكية, ما قبل اٟترب
 . (2 ) على البياف الذم دعا إذل حالة من االسًتخاء العسكرم يف ا١تنطقة1972عاـ 

                                                                                                                                                               

الصهيوشل كمنطقة - كتدفق شحنات السبلح إذل منطقة الصراع العريب, 1973حوؿ حرب تشرين عاـ  (2)
, 81- 80ص, الصهيوشل- أطلس الصراع العريب, قاٝتية: انظر. كفرض اٟتصار على البحر األٛتر, القناؿ

 .372ص , 13ا١تلحق رقم : انظر, 89- 88
  0186ص, 1980, الهٌئة العامة لالستعالمات, الطرٌق إلى السالم فً الشرق, ف, الدٌكٌن, دٌمترٌٌف, ي (3)

ىاٚتو االٖتاد السوفيييت فقط من , ىو مفهـو اسًتاتيجي من صنع الواليات ا١تتحدة األمريكية: اٟترب احملدكدة(1)
البعد السوسيولوجي يف اسًتاتيجية اٟترب , أٛتد ابراىيم: خضر: انظر, الناحية الدعائية ا١تبينة السًتاتيجيتو الرادعة

 .www.alakah.net/web/knedr/6/35408:على الرابط, (1973حرب أكتوبر )احملدكدة 

 .103ص , مرجع سابق, ربابعة(2)

http://www.alakah.net/web/knedr/6/35408
http://www.alakah.net/web/knedr/6/35408
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 (1)كتسمية العميد أٛتد اٝتاعيل علي, السورية- ًّب البدء بتنسيق العمليات على اٞتبهتُت ا١تصرية
 – اجتمعت القيادة العليا للجيوش ا١تصرية 1973 آب 21كيف . قائدان عامان للقوات ا١توحدة

كتبع ىذا االجتماع زيارة الرئيس , البحرية يف اإلسكندرية- السورية يف مقر قيادة أركاف القول اٟتربية
, على بدء ٖتديد موعد العمليات اٟتربية, ا١تصرم السادات إذل دمشق لبلتفاؽ مع الرئيس السورم

كًّب االتفاؽ على ٖتديد السادس من تشرين األكؿ موعدان لبدء العمليات اٟتربية ضد الكياف 
كعندما اقًتب موعد اٟترب سارع االٖتاد السوفيييت إذل إرساؿ طائراتو لنقل الرعايا . (2)الصهيوشل 

ككاف ذلك ٔتثابة إنذار إذل الكياف الصهيوشل كالواليات ا١تتحدة , السوفييت من مصر كسوريا
علمان أف كسائل اإلعبلـ السوفييتية أكحت بأهنا دل . 1973األمريكية بقرب نشوب حرب عاـ 

, كىذا يعٍت خسارة السبلح السوفيييت, خشية خسارة العرب فيها, تكن سعيدة بنشوب ىذه اٟترب
بعد أف كاف يزكّدىم دائمان ,  كألكؿ مرة يف تاريخ عبلقاتو مع العرب(3)لذلك زكّدىم بأسلحة ىجومية

  GOLDAMERI  تشرين األكؿ أرسلت رئيسة الوزراء الصهيونية غولدا مائَت5كيف . بأسلحة دفاعية
تؤكد فيها أف ال مصر كال سوريا تستطيعاف التفكَت بشن حرب , KISSINGER رسالة إذل كيسنجر

 كانت قد بدأت يف ا١توعد 1973 الصهيونية عاـ –ضد الكياف الصهيوشل لكن اٟترب العربية 
كحطّمت خط الدفاع  الصهيوشل , كحققت القوات ا١تصرية ٧تاحان حاٝتان يف معركة القناة. (4)احملدد

                                                           

(1 اشًتؾ يف اٟترب , 1938ٗترّج من الكلية اٟتربية عاـ , 1917كلد يف تشرين األكؿ : أٛتد اٝتاعيل علي(3)
كقائدان عامان . 1972ككاف قائدان عامان للقوات ا١تسلحة عاـ , العا١تية الثانية كضابط ٥تابرات يف الصحراء الغربية

:على الرابط, شخصيات عربية: انظر. 1974تويف عاـ, 1973للجبهات العربية عاـ   

www.ibtesama.com/vb/showthead-t269949.html          
: كانظر أيضان . 320- 318ص, 1998, القاىرة, يوميات أكتوبر يف سيناء كاٞتوالف, عبدك: مباشر(2)

 .103ص, مرجع سابق, ربابعة

كحوؿ األسلحة اليت زكدىا . 104ص, مرجع سابق, ربابعة: كانظر أيضان . 50ص, مرجع سابق, مباشر(3)
يصدرىا التنظيم الفلسطيٍت , صحيفة عائدكف: انظر. 1973االٖتاد السوفيييت ١تصر كسوريا أثناء حرب عاـ 

 . 5ص, 1972آب , 5العدد , للحزب الشيوعي السورم
 .50ص, مرجع سابق, مباشر(4)

http://www.ibtesama.com/vb/showthead-t269949.html
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كيف اليـو الثالث . كىو رقم قياسي دل ٖتققو أية عملية عبور يف التاريخ,  ساعة18 يف (1)بارليف
, كأبلى العرب ببلءن حسنان , لبدء اٟترب تواصلت حرب الدبابات ا١ترّكزة منذ الفجر حىت آخر النهار

إف الحرب على جبهة "كقد الحظ أحد العسكريُت الصهاينة ا١تسؤكلُت عن العمليات العسكرية 
كبهذه المناسبة فإف , حيث تجرم معارؾ ضارية على الجبهة الشمالية, الجووف صعبة جدان 

لكننا سوؼ , السوريوف يدىشوننا بشكل كبير. الجيش السورم يٌوجو ضربات قوية من قواعده
كبعد ثبلثة أياـ من بدء . (2)"حتى استعادة األراضي التي كانت تحت سيطرتنا, نواصل الحرب

خاصةن أف ا١تصريُت كالسوريُت , كاف االٖتاد السوفيييت سعيدان لؤلداء العريب خبلؿ اٟترب, القتاؿ
لكن االٖتاد السوفيييت دل . الذم ُشكك يف كفاءتو, سجّلوا انتصاراهتم العسكرية بالسبلح السوفيييت

كيف الوقت نفسو ال يريد تراجعان عربيان عما , يرغب أف تقود التطورات إذل تدخل أمريكي من ناحية
بعد , لكنو راح يقنع السادات با١توافقة على كقف إطبلؽ النار. ًّب إ٧تازه يف ىذه األياـ من القتاؿ

كيف اليـو الرابع . (3)كىذا ما رفضتو سوريا كمصر على حٍد سواء, األياـ الثبلثة األكذل للحرب
سيطر اٞتيش السورم على تلك , للحرب نشبت معارؾ ضارية بالقرب من مدينة القنيطرة السورية

كعادت معارؾ الدبابات اليت رّكز خبل٢تا العدك  , هبدؼ إجبار الصهاينة على االنسحاب, ا١تدينة
 . لكنو دل ينجح, الصهيوشل كبكل قواه على القسم الشمارل من اٞتبهة

                                                           

 كم داخل شبو جزيرة سيناء على امتداد الضفة الشرقية 12كحىت عمق , يبدأ من قناة السويس: خط بارليف(1)
,  من أجل تأمُت اٞتيش الصهيوشل احملتل لشبو جزيرة سيناء1967قاـ الكياف الصهيوشل ببنائو بعد عاـ . للقناة

ركج الكياف الصهيوشل أنو . كُٝتي هبذا االسم نسبةن إذل رئيس األركاف الصهيوشل الذم اقًتح بنائو كىو حاييم بارليف
 خط بارليف: انظر الرابط. من ا١تستحيل عبور ىذا ا٠تط أك اخًتاقو

ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=0177b21de6a129b. 

)2( Медведко. Там же. стр. 179. 

 .179ص , مصدر سابق.ميدفيدكو
 .41ص, مرجع سابق, شكرم(3)
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(1)كقد كصف موشيو ديّاف
MOSHE DAYAN اآلف أمامنا جبهتاف: " الوضع القائم يومها قائبلن :

إنها , كمن األفضل لنا التركيز على إحدل ىذه الجبهات. الجبهة المصرية كالجبهة السورية
كبعدىا سوؼ ". إسرائيل"الجبهة السورية سوؼ نعطيها األكلوية بحكم قربها من قلب دكلة 

كيف اليـو . (2)"كالتي و تشٌكل لنا اآلف أىمية مشابهة, نأخذ على عاتقنا الجبهة المصرية
كتوقفت العمليات ا٢تجومية للقوات , ا٠تامس للحرب تصاعدت العمليات اٟتربية الصهيونية

٦تا مكّنها من فك اٟتصار على مدينة , كما أدخل الكياف الصهيوشل قوات جديدة ككبَتة. السورية
كساءت األحواؿ كثَتان , (3)كبالتارل ٖتقيق انتصارات ٤تدكدة على اٞتبهة الشمالية كالوسطى, القنيطرة

كدل يرسل أسلحة , كقاـ االٖتاد السوفيييت بإرساؿ أسلحة إذل دمشق, (4)بالنسبة للسوريُت كا١تصريُت
ظنان منو أف ذلك كاٍؼ ألغراض الدفاع , ككانت ىذه األسلحة دفاعية كليست ىجومية. إذل مصر

بينما . يف مواجهة ىذه الدفعة اٞتديدة من إمكانات القوة الصهيونية ا٢تجومية, الذاٌب عن النفس
كانت الواليات ا١تتحدة األمريكية قد شرعت بإقامة جسر جوم ضخم بينها كبُت الكياف 

اليت ُقدرت قيمتها ٔتا يزيد , بدأت من خبللو نقل أحدث األسلحة اٟتربية اإللكًتكنية, الصهيوشل

                                                           

١تع . 1948عمل يف ا٢تاجاناه إذل أف أصبح أحد قادهتا عاـ , 1915كلد يف فلسطُت عاـ : موشيو ديّاف(1)
. 1958- 1953شغل منصب رئيس األركاف بُت عامي . 1956اٝتو بعد العدكاف الثبلثي على مصر عاـ 

ٍب صار كزيران للخارجية يف  , 1974- 1967ك كزيران للدفاع عاـ . 1964- 1959ككزيران للزراعة بُت عامي 
- 143ص, "اإلسرائيلية"األحزاب , قهوجي: انظر. 1981كتويف عاـ . 1979حكومة مناحيم بيغن عاـ 

144. 

)2( Медведко, Там же, стр. 219. .                             219ص, مصدر سابق,  ميدفيدكو
    
)3( Там же, стр. 221.         

على اٞتبهتُت السورية , كحوؿ العمليات العسكرية بشكل تفصيلي. 221ص ,  ا١تصدر نفسو,ميدفيدكو
 . 380-333ص , ٣18تلد , مصدر سابق, اليوميات الفلسطينية: انظر, كا١تصرية

كمصفاة البًتكؿ , كمبٌت اإلذاعة, كمبٌت أركاف سبلح اٞتو, قصفت الطائرات الصهيونية كزارة الدفاع السورية (4)
كًب إببلغ ا١تندكب السوفيييت يف األمم ا١تتحدة , كا١تركز الثقايف السوفيييت حيث تويف مواطن سوفيييت, يف ٛتص

 .104ص, مرجع سابق, ربابعة: انظر, بشجب العدكاف الصهيوشل
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إف القول : " صاحب نظرية اٟترب احملدكدةYaacovككما يقوؿ يوكوؼ . (1)عن مليوف دكالر
التي تعطيها فرصة , كتضع لها المواصفات كالنتائج, العظمى تضغط كتقيد الحرب المحدكدة

كىي بهذه الحرب تسمح , إيجاد موقف الحل الوسط في عالقاتها السياسية كاإلستراتيجية
 . (2)"بوضع عدة اختيارات أماـ األطراؼ المحلية المتصارعة تتفق كمصالح الدكؿ العظمى

كأف يأٌب ,  قبل بدء القتاؿ أف تنتهي اٟترب لصاحل الكياف الصهيوشلKISSINGERتوقع كيسنجر 
نحن نواجو : "لكن أثناء اٟترب قاؿ,  ساعة96 إذل 72خبلؿ , العرب متوسلُت لؤلمريكيُت

لقد توقٌعنا انتصاران سريعان كانت استراتيجيتنا بالكامل ىي التأجيل في , مشاكل ضخمة
كاف يعمل , بينما االٖتاد السوفيييت. (3)"استصدار قرار بوقف إطالؽ النار حتى يـو األربعاء

 . عّلو ٬ترب السادات على كقف إطبلؽ النار, من ٍبّ مصر, دائمان على إمداد سوريا بالسبلح
 طن من 700كنقل السوفييت ما يُقّدر ْتوارل , استمر اٞتسر اٞتوم السوفيييت بالنفاذ إذل سوريا

ففي خبلؿ شهر من العاـ , إضافة إذل النقل البحرم قبل اٟترب كخبل٢تا, األسلحة إذل مصر كسوريا
إال أف قوات . (4)قامت سفن سوفييتية بنقل ا١تعدات العسكرية إذل ا١توانئ ا١تصرية كالسورية, نفسو

كالتضييق على القوات الواقعة خلف خط , الدبابات الصهيونية ٘تكنت من إيقاؼ ا٢تجـو السورم
لكن القوات السورية أبدت مقاكمة باسلة كأجربت . كالنفاذ إذل قلب القطاع الشمارل, 1967

 . (5)القوات الصهيونية على التوقف
 تشرين أكؿ عربت ثبلث سفن سوفييتية ٤تّملة بالعتاد العسكرم ميناء البوسفور إذل ميناء 13كيف 

يف ميناء طرطوس , كتعرضت ناقلة سوفييتية إذل قذائف صهيونية يف اليـو نفسو, اإلسكندرية
                                                           

 .105ص, ا١ترجع نفسو(1)

 :على الرابط, البعد السوسيولوجي يف اسًتاتيجية اٟترب احملدكدة, خضر(2)
www.alakah.net/web/knedr/6/35408. 

 .yom – kippur – 1973.info/afterwar:على الرابط.            1973الوثائق األمريكية ٟترب أكتوبر (3)

)4(  Cooley: Ibid. p.67. 

)5( Палестинская Проблема. ДокументЫ ООН, международнЫх  организаций, и 

конфренций, стр. 159. 

 .159ص, ا١تنظمات كا١تؤ٘ترات الدكلية, كثائق األمم ا١تتحدة, القضية الفلسطينية

http://www.alakah.net/web/knedr/6/35408
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مع , ٦تا دفع السوفييت إذل توجيو إنذار إذل الكياف الصهيوشل بضركرة احًتاـ حرية البحار, السورم
 . اهتاـ سوفيييت موّجو إذل الواليات ا١تتحدة األمريكية بالتدخل يف اٟترب إذل جانب الصهاينة

 إذل القاىرة إلقناع السادات با١توافقة KOCYGIN تشرين أكؿ جاءت زيارة كوسيجُت 19- 16كيف 
كالسؤاؿ ىنا ١تاذا . لكن السادات رفض. كاالتصاؿ باٞتانب األمريكي, على كقف إطبلؽ النار

دائمان االٖتاد السوفيييت يف عجلة من أمره لوقف إطبلؽ النار؟ ذلك بسبب زيادة إرساؿ األسلحة 
حيث رأل االٖتاد السوفيييت , كظهور صعوبات على اٞتبهة السورية, األمريكية إذل الكياف الصهيوشل

بدالن من انتظار ىجـو , أنو من ا١تمكن دعم االنتصارات العربية ما دامت الظركؼ تتيح ذلك
مع تقدـ كاضح للموقف , السوفيييت ٨تو ا١تفاكضات- كبذلك سار اٟتوار األمريكي. صهيوشل مضاد

قلقان من عدـ موافقة السادات على كقف  KOCYGIN بينما دل يكن كوسيجُت. العريب- السوفيييت
عرب مستشاريو أف الوضع العسكرم ا١تصرم بات معكوسان , كأدرؾ قبل مغادرتو القاىرة, إطبلؽ النار

كبدا كقف إطبلؽ النار مقبوالن . على الضفة الغربية من القناة, بفعل عمليات الكومندكس الصهيونية
  من كيسنجرBREZHNEVلذلك طلب بر٬تنيف . من قبل السادات بالرغم من التحفظات ا١تصرية

KISSINGER 21حيث ًّب االتفاؽ يف , "الشرؽ األكسط" اجمليء إذل موسكو كمناقشة الوضع يف 
كىو القرار , أمريكي ُعرض على ٣تلس األمن يف اليـو نفسو- (1)تشرين أكؿ على مشركع سوفيييت

 :الذم دعا إذل, (338)
كقف القتاؿ من قبل األطراؼ المتحاربة بمدة و تتجاكز اثنتي عشرة ساعة بعد اتخاذ - 1"

 .كذلك في المواقع التي تحتلها, ىذا القرار

يطلب من جميع األطراؼ المعنية البدء فوران بعد كقف إطالؽ النار بتطبيق قرار مجلس - 2
 .بجميع عناصره (242)األمن 

                                                           

دار الكلمة , عبد اهلل: اسكندر: ترٚتة, "الشرؽ األكسط"السياسة السوفييتية يف , ىيلُت كارير: دانكوس(1)
 .41ص, مرجع سابق, شكرم: كانظر أيضان . 176- 175ص, 1983, 2ط, بَتكت, العربية
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المفاكضات بين األطراؼ المعنية كتحت رعاية , كمع كقف إطالؽ النار, تبدأ فوران - 3
 . (1)""الشرؽ األكسط"إلقامة السالـ العادؿ كالدائم في , مناسبة

, كما أنو دل يشر إذل قضية أسرل اٟترب, دل يوضح القرار الشركط اليت ترعى كقف إطبلؽ النار
كىذا يعٍت رغبة االٖتاد السوفيييت يف اٟتصوؿ من الكياف ,  عربية–كٖتدث عن مفاكضات صهيونية 
كىذا ما , كبذلت كبل القوتُت العظميُت جهودان يف اٟتل ا١تشًتؾ. الصهيوشل على ا١توافقة على القرار
 KOCYGINلذلك سافر كوسيجُت , كونو شريكان يف اٟتل ا١تقبل, دعا إذل ارتياح االٖتاد السوفيييت

كأعلنت سوريا موافقتها بعد رفض , كافق العراؽ. إذل سوريا ك العراؽ للحصوؿ على قبوؿ للقرار
بعد , بينما نددت ليبيا بتسرع مصر لوقف إطبلؽ النار, كٕتاكب األردف مع ىذه القرارات, شديد

بزيارة تل KISSINGER كقاـ كيسنجر ,  رسالة تطمينية إذل الساداتBREZHNEVأف كّجو بر٬تينف
 تشرين أكؿ حضرىا 22 يفGOLDAMERI كجرت ٤تادثة بينو كبُت غولدا مائَت , (2)أبيب

, إف الخطر الرئيسي بالنسبة لمصر ىو أف تصابوا بالفزع: "الذم قاؿ, CROMYKOغركميكو
فإف قواتكم , كإذا تمٌكن المصريوف من التماسك, فحجم قواتكم التي عبرت القناة ليس كبيران 

لكن األمر و يشبو ما , إنهم لن ينهاركا ىم في حالة فوضى: MERIكتجيب مائير. سوؼ تنهار
 .(3)"1967حدث عاـ 

األمر ,  أعطى الضوء األخضر للكياف الصهيوشل ٠ترؽ كقف إطبلؽ النارKISSINGERلكن كيسنجر
٦تا أدل إذل ٖتليق , (4)الذم أدل إذل إغبلؽ خطوط اإلمداد للجيش الثالث ا١تصرم يف اٞتنوب

كقصفت أىدافان عسكرية صهيونية , دخلت يف عمق شبو جزيرة سيناء,  طائرة حربية مصرية200
كىي , (أـ خشب)إحدل ىذه األىداؼ مقر قيادة القوات الصهيونية يف . موزعة يف ٥تتلف ا١تناطق

لكن القوات الصهيونية استطاعت ضرب نقطة مراقبة تابعة للجيش . أيضان قاعدة ٤تطات رادارات
                                                           

دار , اٞتهّيم صياح: ترٚتة, 1997- 1917 العربية –" اإلسرائيلية"أسرار ا١تفاكضات , شارؿ: أندرلُت(1)
 .176ص, مرجع سابق, دانكوس: كانظر أيضان . 14ص, اجمللد الثاشل, 1998, دمشق, الفاضل

 .41ص, مرجع سابق, شكرم: كانظر أيضان , 176ص, ا١ترجع نفسو, دانكوس(2)

 yom – kippur – 1973.info/afterwar :على الرابط, 1973الوثائق األمريكية ٟترب أكتوبر (3)

 .مرجع سابق, 1973الوثائق األمريكية ٟترب أكتوبر (4)
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 MERI قاال ١تائَت CROMYKO كغركميكو KISSINGERإال أف كيسنجر. (1)السورم يف جبل الشيخ
فاالٖتاد السوفيييت يريد إنقاذ ا١تواقع ا١تصرية ما , (2)إهنما لن يسمحا ٢تا بتدمَت اٞتيش الثالث ا١تصرم

بينما الواليات ا١تتحدة األمريكية تريد إيقاؼ الكياف الصهيوشل قبل , دامت الظركؼ تتيح ٢تا ذلك
 . (3)1967تكرار الوضع الناتج عن حرب حزيراف 

للقياـ بأعماؿ حربية من , أثناء ذلك كّجهت القيادة السورية أكثر من مرة نداءن إذل القوات ا١تصرية
للتخفيف عن اٞتبهة , شأهنا أف ٕترب الكياف الصهيوشل على إرساؿ بعض قواهتا إذل اٞتبهة ا١تصرية

إالّ أف القوات ا١تصرية دل تتلق , بعدما رّكز الكياف الصهيوشل كل قواه على اٞتبهة السورية, السورية
, كبذلك ضّيعت على نفسها فرصة حقيقية للتوغل يف قلب سيناء, أم أمر للقياـ بعمل حريب

أّدل ذلك إذل استعادة اٞتيش , كنتيجة حدكث خبلؼ يف كجهات النظر بُت سوريا ك مصر
لذلك اجتمع ٣تلس . (4)الصهيوشل مرتفعات اٞتوالف اليت كانت ٖتت سيطرة القوات السورية آنذاؾ

دعا فيو إذل كقف إطبلؽ  (339)كأصدر قراران جديدان برقم ,  تشرين أكؿ مرة ثانية22األمن يف 
لكن الكياف , كقرر إرساؿ مراقيب األمم ا١تتحدة ١تراقبة كقف إطبلؽ النار على اٞتبهة ا١تصرية, النار

حيث , كٓتاصة على اٞتبهة السورية, كاستمر يف عملياتو اٟتربية. الصهيوشل رفض ذلك من جديد
 .  يومان مع العدك الصهيوشل80خاضت سوريا حرب استنزاؼ مدهتا 

لكن , بعد كقف إطبلؽ النار على اٞتبهة ا١تصرية,  تشرين أكؿ انعزؿ اٞتيش ا١تصرم الثالث23كيف 
, استمر يف التقدـ على ٨تٍو مقلق ١تصر, (339)الكياف الصهيوشل كبعد صدكر قرار ٣تلس األمن 

كنشرت ككالة تاس بيانان يهدد الكياف الصهيوشل كيدعوه إذل , فرفع االٖتاد السوفيييت حدة ٢تجتو

                                                           

)1( Палестинская Проблема. ДокументЫ ООН, международнЫх  организаций, и 

конфренций, стр. 159. 

 .159ص, ا١تنظمات كا١تؤ٘ترات الدكلية, كثائق األمم ا١تتحدة, القضية الفلسطينية

 .رابط سابق, 1973الوثائق األمريكية ٟترب أكتوبر (2)

 .176ص, مرجع سابق, دانكوس(3)

)4( Палестинская Проблема. ДокументЫ ООН, международнЫх  организаций, и 

конфренций, стр. 159. 

 .159ص, ا١تنظمات كا١تؤ٘ترات الدكلية, كثائق األمم ا١تتحدة, القضية الفلسطينية
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فيما رفضت , 1973/ 10/ 22كسحب قواتو إذل خطوط , التقييد بقرارات األمم ا١تتحدة
كأعلن ا١تندكب السوفيييت أف , "الشرؽ األكسط"الواليات ا١تتحدة األمريكية فكرة إرساؿ قوات إذل 

كتلقى الرئيس , لوقف إطبلؽ النار" الشرؽ األكسط"االٖتاد السوفيييت ينوم إرساؿ قوات إذل 
إذا كجدت من المستحيل : " تشرين األكؿ قائبلن 24 يف BREZHNEVاألمريكي رسالة من بر٬تنيف

فإننا سنواجو بضركرة النظر على كجو السرعة في مسألة اتخاذ , العمل معنا في ىذا الموضوع
لكن رد . (1)"باوستمرار في انتهاكها" إلسرائيل"إذ و يمكن السماح , خطوات مالئمة انفراديان 

بل إعبلف حالة التأىب التقليدم , الفعل األمريكي دل يكن فقط رفض االستجابة للنداء السوفيييت
كًّب حل األزمة ٔتوافقة السوفييت على إصدار قرار جديد جمللس األمن . كالنوكم للقوات األمريكية

كيف الوقت , (340)ال تشًتؾ فيو أم من القول الكربل كىو القرار , (2)بإنشاء قوة حفظ سبلـ
 . كتأكيد رمزم ١تصداقية هتديدىم,  مراقبان منهم إذل القاىرة80أرسل السوفييت , نفسو

كانتهت األزمة خبلؿ , الذم القى أيضان ترحيبان أمريكيان , (340)كافق االٖتاد السوفيييت على القرار 
علمان أف االنفراج منح االٖتاد السوفيييت حرية أكرب يف . كىكذا عاد االنفراج الدكرل, ساعة24

 . (3 )كأتاح لو دعم حلفائو, اٟتركة
كأّدت اٟترب إذل , كاف من أىم نتائج حرب تشرين فتح قناة السويس ذات األ٫تية الدكلية الكربل

, العريب إلجبار الواليات ا١تتحدة األمريكية للضغط على الكياف الصهيوشل- زيادة التعاكف السوفيييت
, كىذا يعٍت ٧تاحان باىران للسوفييت بعد أف أثبتوا دكرىم يف النجاح األكؿ, من أجل تقدصل تنازالت

. كتأثَت ىذه األسلحة كفعاليتها كأ٫تيتها يف ساحة القتاؿ, الذم ٘تثّل بإرساؿ األسلحة إذل العرب
قد غَّت كثَتان من اإلدراؾ السوفيييت , يف ا١تعركة ( ا١تصرم–السورم )ككاف األداء العسكرم العريب 

قّوض العرب اٟتجة السوفييتية يف عدـ قدرة العرب على ٖتريك , فبموجب ىذا األداء, لصورة العرب
, كمن ٍب كاف متوقعان أف يًتاجع السوفييت عن سياستهم ا٠تاصة بتسليح مصر, ا١توقف عسكريان 

                                                           

 .177ص, مرجع سابق, دانكوس: كانظر أيضان . 42ص, مرجع سابق, شكرم(1)

, مرجع سابق, شكرم: كانظر أيضان . 481 – 480ص, 18اجمللد , مصدر سابق, اليوميات الفلسطينية(2)
 .42ص

 .42ص, مرجع سابق, شكرم: كانظر أيضان . 180ص, مرجع سابق, دانكوس(3)
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خاصة أف اٟترب جاءت نتيجتها تدعيمان , ا١تصرم- األمر الذم ٮتفف من حدة التناقض السوفيييت
علمان أف العرب اعًتضوا على ىذه , اليت كاف السوفييت يتوقوف إليها, لسياسة التسوية السلبية

 . 1967السياسة ألهنا تُنّفذ على أساس الواقع الناجم عن ىزٯتتهم عاـ 
إضافةن إذل ذلك , لقد استنزفت ىذه اٟترب القدرة البشرية يف ٣تارل األمن كالدفاع للكياف الصهيوشل

فبعد أف كصلت عاـ , كٓتاصة من االٖتاد السوفيييت, بدأت تنادم با٢تجرة اليهودية إذل فلسطُت
ىذا عدا عن ا٢تجرة ا١تعاكسة , 1973 ألفان خبلؿ عاـ 21ا٩تفضت إذل ,  ألفان 32 إذل 1972

الذين كانوا يطالبوف باٟتصوؿ على إذف بالعودة لبلٖتاد السوفيييت بعد أحداث , لليهود السوفييت
كنتيجةن ٟترب تشرين عجز الكياف الصهيوشل عن ثٍت العديد من الدكؿ عن االعًتاؼ . (1)اٟترب

كما اشًتطت الدكؿ العربية , كممثل شرعي ككحيد للشعب الفلسطيٍت,ٔتنظمة التحرير الفلسطينية 
ككاف ٢تذه التطورات تأثَت كبَت على , (2)أف تكوف ا١تنظمة أحد األطراؼ ا١تفاكضة يف مؤ٘تر جنيف

حيث صارت منظمة التحرير الفلسطينية حليفان , عبلقة االٖتاد السوفيييت ٔتنظمة التحرير الفلسطينية
فراح االٖتاد السوفيييت , "الشرؽ األكسط"كتوطدت أ٫تيتها اإلسًتاتيجية يف , ذا شأف بالنسبة ٢تم

كإذل دعم فكرة اشًتاؾ منظمة التحرير بشكٍل متساٍك كمستقل , يدعو إذل إقامة كطن للفلسطينيُت
 .ٔتؤ٘تر جنيف

كاتفاقيات فك اورتباط على , 1973الموقف السوفييتي من مؤتمر جنيف عاـ - ب
 :1978 – 1974الجبهتين السورية كالمصرية خالؿ األعواـ 

, كما كرد سابقان , 1973لعاـ  (340 -339 -338)كانت قرارات ٣تلس األمن الدكرل رقم 
 تشرين 22تؤكد على مبدأ فصل القوات ا١تتحاربة كضركرة العودة إذل ا٠تطوط اليت كانت ٖتتلها يف 

                                                           

, 1979, دمشق, مؤسسة األرض للدراسات الفلسطينية, جيش العدكاف الصهيوشل, بساـ: العسلي(1)
مصدر , اليوميات الفلسطينية: كانظر أيضان . 125ص, مرجع سابق, جزماٌب: كانظر أيضان . 217 – 215ص

 .623ص, 18اجمللد , سابق

/ 6, دمشق, مؤسسة تشرين للصحافة كالنشر, سلسلة حرب تشرين, اٟترب العربية األكذل, عميد: خورل(2)
 .106ص, 1973/ 10
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- على طريق القاىرة, (1)(101)بدأت ٤تادثات الكيلومًت , كمن أجل تطبيق ىذه القرارات. األكؿ
, ٖتت إشراؼ األمم ا١تتحدة, السويس بُت ا١تمثلُت العسكريُت لكل من مصر ك الكياف الصهيوشل

حيث افتعل الكياف الصهيوشل العديد من العراقيل , لكن ىذه احملادثات كصلت إذل طريق مسدكد
٦تا دفع االٖتاد السوفيييت إذل التحرؾ ا١تنفرد يف , اليت تضمن إحباط ىذه احملادثات, كاإلشكاالت

كىنا ىددت , كعدـ قبولو با١تفاكضات, ا١تنطقة ضد انتهاؾ الكياف الصهيوشل لوقف إطبلؽ النار
ككاف ىذا التطور دافعان للقوتُت , الواليات ا١تتحدة األمريكية ٔتواجهة نوكية مع االٖتاد السوفيييت

بعد أف ثبت عمليان عدـ إمكاف ا١تراىنة على , الصهيوشل- إلعطاء أكلوية لعملية تسوية الصراع العريب
كذلك , (3)لذلك دعا االٖتاد السوفيييت إذل فكرة عقد مؤ٘تر يف جنيف. (2)االسًتخاء العسكرم

تقديم : "دعا إذل, يف افتتاح ا١تؤ٘ترCROMYKO كيف خطاب غركميكو . (338)تنفيذان للقرار 
كتمكين أمن كاستقالؿ جميع , ضمانات دكلية من أجل إنشاء الدكلة الفلسطينية المستقلة

 .(4)""إسرائيل"الدكؿ في المنطقة بما فيها دكلة 
, معاكسة ٘تامان يف رأيها لبلٖتاد السوفيييت بالنسبة للمؤ٘تر, كانت الواليات ا١تتحدة األمريكية

, كحاكلت بدايةن كبشىت الوسائل منع ٦تثلي ا١تنظمات كاٟتركات الفلسطينية كقياداهتا من الوصوؿ إليو

                                                           

الذم أطلق عليو  (101)كقّع ا١تصريوف كالكياف الصهيوشل اتفاؽ الكيلومًت : (101)٤تادثات الكيلومًت (1)
كإيصاؿ ا١تؤف إذل اٞتيش , كقد نص على مفاكضات تتعلق بتبادؿ األسرل, (كثيقة كيسنجر)السوفييت كٔترارة 

فنظر . لكن ىذه ا١تفاكضات كصلت إذل طريق مسدكد.  تشرين األكؿ22ا١تصرم الثالث كالعودة إذل مواقع 
أطلس الصراع , قاٝتية: انظر. 181- 180ص, مرجع سابق, دانكوس: انظر. السوفييت إذل ذلك بارتياح

 .373ص, 14ا١تلحق رقم : انظر, 92ص , الصهيوشل- العريب 

 .302ص, مرجع سابق, عبد اجمليد(2)

 كانوف األكؿ 15قرار ٣تلس األمن بتاريخ : انظر, "الشرؽ األكسط"حوؿ الًتتيبات ١تؤ٘تر السبلـ ا١تقًتح بشأف (3)
كْتضور , ٖتت رعاية األمُت العاـ لؤلمم ا١تتحدة, 1973 تشرين األكؿ عاـ 21 كًّب عقد ىذا ا١تؤ٘تر يف 1973

كاألردف كالكياف , كما شارؾ فيو كزراء خارجية دكؿ مصر, ٦تثلي الواليات ا١تتحدة األمريكية كاالٖتاد السوفيييت
 .367ص, 1اجمللد, مصدر سابق, طعمة: انظر. الصهيوشل  كدل توافق سوريا على ا١تشاركة

)4(Нотин. А., Алексеев.А. Палестинское движение …. Стр. 8. 

 .8ص , ببل تاريخ, ببل دار نشر, اٟتركات الفلسطينية, أ. أليكسيف, أ. نوتُت
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كاتفاقيات منفردة بُت الكياف الصهيوشل من , كٖتويل جهود اإلدارة كافة إذل عقد مفاكضات ثنائية
 ككاف كيسنجر. كالطرؼ الفلسطيٍت من جهة أخرل, كالدكؿ العربية كٓتاصة مصر, جهة

KISSINGERكدل يستطع إقناع سوريا ,  قبل انعقاد ا١تؤ٘تر قد زار مصر كالسعودية ك الكياف الصهيوشل
ألهنا كانت تستعد , دل يتخذ الكياف الصهيوشل أية قرارات سياسية رئيسة. (1)ْتضور ا١تؤ٘تر

دل يكن ينوم العمل بإتاه تنفيذ KISSINGER كقد اكتشف األردنيوف أف كيسنجر . النتخابات عامة
بل إنو يريد التآمر إلخراج األردف من ىذه , كعلى ٚتيع اٞتبهات, بالكامل (242)القرار 

يستطيع أف يّدعي , لكي ٯتهد الطريق لصفقة منفصلة بُت مصر كالكياف الصهيوشل, ا١تفاكضات
 . الفضل فيها

كُعقد ثانيةن يف األسبوع األكؿ من , عّلق ا١تؤ٘تر أعمالو, كبعد ثبلثة أياـ من ا٠تطب كجلسات العمل
. دكف ٖتديد تاريخ الجتماع آخر, لكن سرعاف ما توقفت جلساتو, 1974شهر كانوف الثاشل عاـ 

اليت يهدؼ من خبل٢تا إذل إ٬تاد تسوية , (2) مسؤكلية ا١تفاكضات العمليةKISSINGERكتوذل كيسنجر 
من خبلؿ جوالتو ا١تكوكية يف ا١تنطقة حيث )الصهيوشل كعنواهنا خطوة خطوة - للصراع العريب

كقد ىدؼ من سياستو ىذه . (3)(أفضت ىذه اٞتوالت إذل اتفاقُت عسكريُت لفض االشتباؾ
 :أمرين

ألنهم إذا استمركا بأخذ أسلحتهم من الشرؽ , أف يستمد العرب أسلحتهم من الغرب- 1"
لكنهم إذا , "إسرائيل"فسوؼ يكوف بإمكانهم أف يصلوا ثانية إلى موقع يسمح لهم بهزيمة 

 .استمدكا أسلحتهم من الغرب ألصبح في اإلمكاف التحكم فيهم على مستول أقل خطورة

                                                           

)1(Там же. CTP. 9. 

  .9ص, ا١ترجع نفسو

, نيويورؾ, مؤسسة األرض للدراسات الفلسطينية, منَت كنعاف: كنعاف: ترٚتة, اٞتدار اٟتديدم, آيف: شبلصل(2)
 .303 – 302ص, 1ج, 2001, لندف

: انظر, 95- 93ص , الصهيوشل- أطلس الصراع العريب, قاٝتية: انظر, حوؿ اتفاقيات فض االشتباؾ(3)
 .374ص , 15ا١تلحق رقم
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 .(1)""اإلسرائيلية "–استبعاد السوفييت من التسوية العربية - 2

ترؾ االٖتاد السوفيييت خارج التسوية اليت رٝتتها ,  KISSINGER لقد استطاعت سياسة كيسنجر
, CROMYKOكىذا ما أثار غضب غركميكو" الشرؽ األكسط"الواليات ا١تتحدة األمريكية ١تنطقة 

لو أف العرب كالسوفييت : "كلعل ذلك كاضح من خبلؿ الرسالة اليت كجهها لرئيس مصر قائبلن 
لجاء مؤتمر جنيف بنتائج أفضل بكثير لكل , حافظوا على تعاكف كثيق فيما بينهم بعد الحرب

ككأ٪تا , كاف ىذا ا٠تطاب مزيج من الغضب كاالسًتضاء للعرب يف الوقت نفسو. (2)"منهما
كقد فعلوا كل ما بوسعهم حىت , السوفييت كانوا يشعركف بأف مصر ستخرج من أيديهم بعد ا١تؤ٘تر

 كاستطاع كيسنجر, لكن الواليات ا١تتحدة األمريكية كانت أدىى ٦تا يتوقعوف, ال ٭تدث ىذا

KISSINGERمن خبلؿ كصولو إذل عقد اتفاؽ ,  إخراج مصر بالفعل من ٖتالفها مع السوفييت
 :جاء فيو. 1974 كانوف الثاشل 18لفض االشتباؾ بتاريخ , عسكرم بينها كبُت الكياف الصهيوشل

من جميع األراضي التي استولت عليها في الجانب الغربي لقناة " إسرائيل"انسحاب - 1"
 .كىذا شرط يخدـ مصالح الوويات المتحدة األمريكية في قناة السويس. (3)السويس

استلمت مصر منطقة بجوار القناة . تقسيم منطقة عرضها ثالثوف كم إلى ثالثة مناطق- 2
. كالمنطقة الوسطى كانت منطقة عازلة تحت سيطرة األمم المتحدة, موازية لرؤكس جسورىا

 كقاؿ كيسنجر". إلسرائيل"فكانت , أٌما المنطقة الشرقية التي امتدت إلى ممرات سيناء

KISSINGER  إف فض اوشتباؾ العسكرم ىو الخطوة األكلى فقط باتجاه سالـ عادؿ " صراحةن
 .(4)"(338)ك (242)كدائم كفق قرارم مجلس األمن الدكلي 

أكرب بكثَت من , 1974قّدـ الكياف الصهيوشل تنازالت مقابل فض االشتباؾ األكؿ مع مصر عاـ 
كٯتكن االفًتاض أف الكياف الصهيوشل لو قدـ ىذه . 1971الذم قدمو مقابل اتفاؽ مؤقت عاـ 

                                                           

 .200 – 199ص, حكاية العرب كالسوفييت, ىيكل(1)

 .200ص, ا١تصدر نفسو (2)

 .303ص, اجمللد األكؿ, مرجع سابق, شبلصل(3)

 .303ص , ا١ترجع نفسو(4)
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, لكن الكياف الصهيوشل با١تقابل دل ٮتسر كثَتان . لتجنب حرب تشرين, 1971التنازالت يف عاـ 
 . فقد حصل يف ا١تنطقة الشرقية على ا١تستول نفسو الذم حصلت عليو مصر

كاف يراىن على عامل , على فض االشتباؾ لكن با١تقابلYITZHAK RABIN (1)كافق إسحاؽ رابُت 
كأكضح , كٕتنب القرارات الصعبة, فهو كغَته أراد احملافظة على الوضع الراىن, الزمن لكسب الوقت

الصهيونية سوؼ تشمل انسحابان من معظم ا١تناطق اليت - أنو ليس لديو شك يف أف التسوية العربية 
كنقاطان , باستثناء القدس ككادم األردف, "1967احتلها اٞتيش الصهيوشل خبلؿ حرب عاـ 

 . (2)"معينة ذات قيمة استراتيجية
, أف فصل القوات و يتعدل كونو تدبيران جزئيان محضان عسكريان : "إذل,  BREZHNEVأشار بر٬تينف

كبُّت ا١توقف . (3)"كو يتناكؿ حتى اآلف سول بلد كاحد من البلداف التي اشتركت في الحرب
كالزيارة اليت قاـ هبا , السوفيييت الصعوبة اليت كاجهها يف التكيف مع الوضع اٞتديد

كانت من دالئل التكيف مع ا١تعطيات ,  للقاىرة1974يف مطلع آذار ,  CROMYKOغركميكو
إف ىؤوء : "لكنو با١تقابل حّذر العرب من نوايا الواليات ا١تتحدة األمريكية قائبلن , اإلقليمية اٞتديدة

لذلك أدعو مصر إلى تحسين , كبث الشقاؽ بينهم, يريدكف فصل الدكؿ العربية عن حلفائها
إف : " نيساف من العاـ نفسو قائبلن 3رّد عليو السادات يف . (4)"عالقاتها باوتحاد السوفييتي

كأف الزيارات التي قاـ بها , اوتحاد السوفييتي تأٌخر دائمان في تسليم األسلحة التي كعد بها
                                                           

ترقى يف ا١تناصب العسكرية إذل أف صار رئيسان لؤلركاف يف اٞتيش , 1922كلد يف القدس عاـ : اسحاؽ رابُت(1)
حيث كاف لو الدكر البارز يف اإلعداد كالتخطيط , 1968كظل يف منصبو حىت عاـ , 1964الصهيوشل عاـ 

ٍب رئيسان للحكومة بعد ,  لعدة أشهر1974كصار كزيران يف حكومة مائَت عاـ . 1967كالقيادة يف عدكاف 
اغتيل على يد ,  منصب كزير اٟترب يف حكومة بَتس1986كشغل حىت عاـ , 1977استقالة مائَت حىت عاـ 

 .146ص, "اإلسرائيلية"األحزاب , قهوجي: انظر. 1995يهودم متطرؼ يدعى يعئاؿ عامَت عاـ

 .310 - 308ص, اجمللد األكؿ, مرجع سابق, شبلصل(2)

, ٣تلة شؤكف فلسطينية, 1974 – 1973االٖتاد السوفيييت كمنظمة التحرير الفلسطينية , نبيل: حيدرم(3)
مرجع , دانكوس: كانظر أيضان . 35 – 34ص, 1991 تشرين الثاشل –تشرين األكؿ , 224 – 223العدد 
 .183ص, سابق

 .183ص , مرجع سابق, دانكوس (4)
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بل على التحفظات , مسؤكلوف مصريوف لموسكو لم تكن دليالن على العالقات الحسنة
 . (1)"السوفييتية إزاء تنفيذ الوعود المقطوعة

كإتو , أظهرت كل ا٠تطب اليت أدذل هبا السادات رغبتو يف إعادة النظر بالسياسة ا٠تارجية ا١تصرية
 –كبالرغم من ذلك دل تصل العبلقات ا١تصرية , (2)إذل الواليات ا١تتحدة األمريكية يف كل ا١تيادين

 . السوفييتية إذل حد القطيعة الكاملة
ك , 1974 أيار 31فصل القوات على اٞتبهة السورية بتاريخ  KISSINGER  ك استطاع كيسنجر

بينما ُعقد . (3)احتاج ذلك منو جهد اثنُت كثبلثُت يومان للمساكمة بُت الطرفُت السورم ك الصهيوشل
كتناكلت ٤تادثاتو مسألة اٟتد من انتشار األسلحة , السوفيييت- حينها لقاء القمة ا١تشًتؾ األمريكي

إضافة إذل التّوصل إذل تسوية سلمية عادلة على أساس , كالعبلقات الثنائية بُت البلدين, (4)النوكية
ٔتا , "الشرؽ األكسط"مع األخذ بعُت االعتبار ا١تصاحل ا١تشركعة ٞتميع شعوب , (338)القرار رقم 

كما أشار البياف ا٠تتامي للمحادثات إذل موضوع التمثيل الفلسطيٍت يف , فيها الشعب الفلسطيٍت
 .مؤ٘تر جنيف للسبلـ

شعر االٖتاد السوفيييت هبذا التقارب , الصهيونية- السورية - كبعد أف ًّب اتفاؽ فصل القوات ا١تصرية
فماذا عليو أف يفعل؟ دعا عرفات إذل زيارة رٝتية إذل االٖتاد السوفيييت يف آب , األمريكي- ا١تصرم

كممثل شرعي ككحيد للشعب , كاعًتؼ بشكل رٝتي ٔتنظمة التحرير الفلسطينية, 1974
كما دعا إذل ضركرة اشًتاؾ منظمة التحرير ٔتؤ٘تر جنيف على قدـ ا١تساكاة مع بقية , الفلسطيٍت

                                                           

)1( Yaacov: Roi, The Limits To Power, Soviet policy In The Middle East, Carom HELM, 

London, 1979. P.51. 

 .183ص, مرجع سابق, دانكوس(2)
 .304 – 303ص , اجمللد األكؿ, مرجع سابق, شبلصل: كانظر أيضان . 38ص, مرجع سابق, حيدرم(3)

, 1974بُت الواليات ا١تتحدة األمريكية كاالٖتاد السوفيييت يف آب  (1)ًّب االتفاؽ على معاىدة سالت (4)
كالعمل على هتدئة سباؽ التسلح االسًتاتيجي بُت , لتحديد حجم األسلحة اإلسًتاتيجية األقصى بُت البلدين

, كالعرب" إسرائيل"اهنيار االٖتاد السوفيييت كعبلقاتو مع , موسوعة مقاتل من الصحراء: انظر. الدكلتُت العظميُت
 :على الرابط

www.moqatel.com/openshare//Benothsiasia21:doc-cv.htm.ALMoqatel. 
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كأّكد البياف الصادر بعد زيارة , "ممثلين عن الشعب الفلسطيني"األطراؼ األخرل بدالن من عبارة 
أف بلوغ الشعب العربي الفلسطيني حقوقو : "1974عرفات إذل االٖتاد السوفيييت يف آب 

بمقتضى قرارات ىيئة األمم المتحدة ىو أحد الشركط الحتمية إلحالؿ , الوطنية المشركعة
في ىذا البياف على حق الفلسطينيين في BREZHNEV كأكٌد بريجنيف , السالـ العادؿ كالشامل

انطالقان من التفسيرات التي جسدتها أقواؿ الرفيق : "كقاؿ عرفات. (1)"إقامة كطن قومي لهم
أصبح اوتحاد السوفييتي ,  كفهمو لحقوؽ الشعب الفلسطيني الوطنية,BREZHNEVبريجنيف 

, في كافة الميادين المحلية كالدكلية, يلتـز التزامان دكليان كمؤثران لصالح الشعب الفلسطيني
 .(2)"كعلى كافة المستويات

ال تّوفر , نظران إذل جزئيتها كتسرعها كالتباساهتا, أراد االٖتاد السوفيييت إظهار أف اٟتلوؿ ا١تقًتحة
االٖتاد ,  الفلسطيٍت–كيف ىذا السياؽ خدـ التقارب السوفيييت . أساسان للوصوؿ إذل حل متوازف

, عرب دعمو للفلسطينيُت كاف يسعى إذل إضعاؼ فرص النفوذ األمَتكي ا١تتزايد يف مصر, السوفيييت
٣ترد  (242)ككاف القرار . أم إضعاؼ السبلـ األمريكي يف ا١تنطقة, سورم- كفرص تقارب أمَتكي

 .(3)لكن االٖتاد السوفيييت ٕتاىل ىذا التعديل, كقد طالب عرفات بتعديلو, قرار تكتيكي
من , حاكؿ الكياف الصهيوشل عقد اتفاؽ ٦تاثل مع األردف, بعد اتفاؽ فض االشتباؾ األكؿ كالثاشل
ككاف ا١تلك , 1974 آب 28كاف أكؿ ىذه اللقاءات يف , خبلؿ عدة لقاءات مع ا١تلك األردشل

كما ىي اٟتاؿ يف , انسحابان صهيونيان على طوؿ اٞتبهة بكاملهاRABIN األردشل يطلب من رابُت 
 . (4)لكن االجتماع انتهى دكف التّوصل إذل اتفاؽ, سيناء كىضبة اٞتوالف

كتقرر من خبللو أف منظمة التحرير الفلسطينية ىي ا١تمثل , ُعقد مؤ٘تر الرباط يف هناية الشهر نفسو
كبذلك , فما كاف من حكومة األردف إالّ أف ٘تاشي القرار, الشرعي كالوحيد للشعب الفلسطيٍت

                                                           

 .43ص, مرجع سابق, شكرم: كانظر أيضان . 42ص, مرجع سابق, حيدرم(1)

حديث خاص للرئيس ياسر عرفات حوؿ نقطة انعطاؼ يف العمل الفلسطيٍت من خبلؿ , مؤرخ ٣تهوؿ(2)
 .8ص, 1974أيلوؿ , 37العدد , ٣تلة شؤكف فلسطينية, مباحثاتو األخَتة يف موسكو ككارسو كبرلُت

 .41ص, مرجع سابق, حيدرم(3)
 .304ص , اجمللد األكؿ, مرجع سابق, شبلصل(4)
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 يف عبلقتو مع األردف دل ٮُتضع االحتياجات RABINفرابُت , (1)خذؿ الكياف الصهيوشل األردف
 . فهو ال ٯتتلك الشجاعة ١تواجهة عواقب السياسة الداخلية, الدكلية للببلد ١تصلحة الداخل

كٓتاصة بعد أف , كشّجع االٖتاد السوفيييت األردف على إقامة تعاكف مع منظمة التحرير الفلسطينية
لكنهم عارضوا حق األردف , رفض الكياف الصهيوشل رفضان قاطعان إجراء ٤تادثات مع منظمة التحرير

كجاء ىذا ا١توقف ردان على اقًتاحات مصرية بعقد صبلت بُت الدكلة الفلسطينية , يف الضفة الغربية
كالحقان أتت ردان على فكرة إقامة كونفدرالية أثارهتا الواليات ا١تتحدة األمريكية كالكياف , كاألردف

 .(2)الصهيوشل 
ككانت , ككاف كبل الطرفُت ْتاجة لآلخر, السوفييتية يف تلك اآلكنة- ازدىرت العبلقات السورية 

كاعتماد سوريا على األسلحة السوفييتية كاف كما يزاؿ أساس , ٢تما أرضية مشًتكة يقفاف عليها دكليان 
حيث احتاجت سوريا إذل الدعم الدبلوماسي السوفيييت ألف سياستها الراديكالية , ىذه العبلقة

كأعطى ذلك االٖتاد السوفيييت الوسيلة اليت ٬تعل هبا كجهات نظره معركفة كملموسة , عزلتها إقليميان 
كاف االٖتاد السوفيييت , كحىت قبل توقيع اتفاقية فصل القوات على اٞتبهة السورية. (3)يف سوريا

كمع ذلك فهذا ال يعٍت أف سوريا كانت خاضعة . (4)يساعد يف بناء القوات ا١تسلحة السورية
كالدليل على ذلك أنو أثناء زيارة الرئيس , بل كانت صاحبة قرار مستقل, خضوعان تامان للسوفييت

كاف السوفييت قد عرضوا عليو توقيع , 1973 ٘توز 2 إذل االٖتاد السوفيييت يف (5)حافظ األسد
إف سياسة سوريا الثابتة : "فّرد قائبلن , 1971معاىدة صداقة كتلك اليت ّكقعوىا مع السادات عاـ 

                                                           

 .313ص, اجمللد الثاشل, مرجع سابق, شبلصل: كانظر أيضان . 153ص, مرجع سابق, فريدماف(1)

)2( Golan, Soviet – PLO - Relations, p. 127. 

 .36 – 35ص, مرجع سابق, دكرية الراصد الدفاعي(3)

)4( Yaacov, Soviet Policy In The Middle East. p.p.25 – 53. 

, انتسب إذل حزب البعث مبكران , يف القرداحة بالقرب من مدينة البلذقية, 1930كلد عاـ : حافظ األسد(5)
 كاليت كاف 17 كميغ 15تّدرب على قيادة طائرٌب ميغ , 1955ٗترّج من دراستو للطَتاف العسكرم مبلزمان عاـ 

ٖتققت يف عهده إ٧تازات ,  ا١تقرر أف ُتسلم إذل سوريا ضمن صفقة سبلح ُكقّعت بُت االٖتاد السوفيييت كسوريا
٣تموعة : انظر. 2000تويف عاـ , على الصعيدين الداخلي كا٠تارجي جعلت سوريا من الدكؿ ا١تهمة عربيان كدكليان 

 .256- 251ص , 2اجمللد , الرئيس حافظ األسد, ىيئة ا١توسوعة, ا١توسوعة العربية الشاملة, مؤلفُت
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كىذا , ىي سياسة عدـ اونحياز كعدـ الدخوؿ في معاىدات أك تحالفات مع الدكؿ الكبرل
كأنا , كىي أف الصداقة بين الدكؿ أىم من المعاىدات, بل قناعة تٌوصلت إليها, ليس تعصبان 

دل يستطع إخفاء استيائو من BREZHNEV لكن بر٬تنيف. (1)"اقترح اونتقاؿ إلى حديث السالح
فأمر . لذلك اقًتح تأجيل البحث يف موضوع السبلح, رفض الرئيس حافظ األسد لفكرة ا١تعاىدة

كذلك ألف السوفييت , الوفد السورم أف يحـز حقائبو استعدادان للسفر ":الرئيس حافظ األسد
 .(2)"إضافةن إلى ثمنو النقدم, يطلبوف ثمنان سياسيان للسالح

كقد فهموا ٘تامان االسًتاتيجية اليت تعامل هبا السوفييت مع , كاف اٟتلفاء السوريوف شديدك ا١تراس
لقد كانت اٟتدكد اآلمنة كاالعًتاؼ هبا عقدة الزعماء السوفييت , كأيضان مع أكركبا" الشرؽ األكسط"

, بالرغم من قوتو ا٢تائلة, "الشرؽ األكسط"أك يف منطقة األمن اٞتنويب يف , سواء يف شرؽ أكركبا
كما أعطوه ضمانات , لذلك أعطى األمَتكيوف االٖتاد السوفيييت االعًتاؼ هبذه اٟتدكد يف أكركبا

اليت , لكن بالرغم من ذلك تعّلم العرب من التجربة الصهيونية, "الشرؽ األكسط"بتأمُت حدكده مع 
ٯتّثل دائمان أخطر موقع للوثوب على " الشرؽ األكسط"ك, تعٍت أف اٟتدكد اآلمنة قابلة لبلمتداد

 . كهتديد مصادر نفطو يف القوقاز, االٖتاد السوفيييت
ككانوا يفضّلوف أف تكوف أعماؿ , كاف السوفييت يدرّبوف الفلسطينيُت على استخداـ السبلح

أّما العمليات الفدائية داخل , ا١تقاكمة الفلسطينية مقتصرة على أعماؿ مقاكمة يف ا١تناطق احملتلة
أما اإلرىاب العا١تي , كأكثر عرضة لبلنتقاد, األراضي الصهيونية فكاف ا١توقف منها أكثر غموضان 

كاستمر السوفييت يف انتقاد أعماؿ منظمة التحرير , فهو غَت مدعـو من االٖتاد السوفيييت
 .(3)كاستمر التحذير من تكتيكات ا١تتطرفُت فيها, الفلسطينية كي تعمل على تنظيم نفسها

                                                           

, 1068العدد , ٣تلة حوادث عربية, ١تاذا يفّضل السوفييت التعاكف مباشرةن مع األسد, سليم: اللوزم(1)
 .17- 16ص, 29/4/1977

 .16ص, ا١ترجع نفسو(2)

)3( Golan, Soviet – PLO-Relations. P.128. 
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ُكصفت ىذه , (1)كىي جبهة فلسطُت الوطنية, أنشأ السوفييت منظمتهم ا٠تاصة هبم يف فلسطُت
حيث أّدل الشيوعيوف , اٞتبهة بأهنا نواة اٟتكومة الفلسطينية ا١تقبلة يف الضفة الغربية كقطاع غزة

كدل يكن معٌت إنشائها أهنا بديل عن منظمة التحرير . لكنو ليس حصريان , بالفعل دكران فعاالن 
كقد رأل السوفييت أنو من خبل٢تا , بل كانت منظمة تناضل سياسيان يف الضفة الغربية, الفلسطينية

كقوة , بأف تصبح جبهة مفتوحة للجميع, ٯتكن ا٢تيمنة على منظمة التحرير الفلسطينية من الداخل
كىذا غَت مقبوؿ , كاتبعت يف هنجها السياسي هنج االٖتاد السوفيييت, مهيمنة على الضفة الغربية

, كعانت من انتكاسات حادة يف الضفة الغربية, بالنسبة ١تنظمة التحرير الفلسطينية يف نقاط عديدة
علمان أهنا حققت ٧تاحان نسبيان يف تنظيم ٖتركات سياسية مثل , نتيجة ترحيل الصهاينة لنشطائها

 .(2)إضافةن إذل ٕتنيد األفراد فيها, كاإلضرابات, ا١تظاىرات
كل ذلك كاف ردان على تبٍت الواليات ا١تتحدة األمريكية لفض االشتباؾ على اٞتبهتُت ا١تصرية 

حيث حّذر , 1974كتأّكد ذلك أثناء زيارة الرئيس حافظ األسد لبلٖتاد السوفيييت عاـ , كالسورية
كما , الصهيونية-  ٖتذيران شديد اللهجة من ٤تادثات فصل القوات السورية BREZHNEVبر٬تنيف 

 إذل حق الشعب الفلسطيٍت بإقامة الدكلة 1974 تشرين األكؿ 11أشار أيضان كألكؿ مرة يف 
 األمريكية ٔتا ٮتص القضية –كاستمرت ا١تفاكضات السوفييتية . الفلسطينية بدالن من الوطن القومي

 CROMYKOكعرّبت زيارات غركميكو, (338)الفلسطينية بأكاخر ذلك العاـ على أساس القرار رقم 
كلتعزيز ذلك أيضان دعا االٖتاد السوفيييت . ا١تتتالية إذل كل من سوريا ك مصر عن ذلك يف تصر٭تاتو

, 1974ك٘تت ىذه الزيارة يف أكاخر عاـ , من جديد الزعيم ياسر عرفات لزيارة االٖتاد السوفيييت
بكل ما , حيث أكّد االٖتاد السوفيييت من خبل٢تا استعداده لدعم الدكلة الفلسطينية حُت تقـو

كىذا يعٍت أف القضية الفلسطينية دل تعد ٤تصورة يف ضماف اٟتقوؽ القومية ا١تشركعة , يستطيع
                                                           

, 1970جاءت خلفان ٞتماعة أنصار اليت شكّلتها األحزاب الشيوعية العربية عاـ : جبهة فلسطُت الوطنية(1)
كقبو٢تا حق , بسبب معارضتها للنضاؿ ا١تسّلح, بعد إخفاقها يف ٖتقيق أم ٧تاح, 1972كماتت موتان طبيعيان عاـ 

كصارت مشاهبة للجبهات الوطنية اليت أسسها الشيوعيوف يف األماكن احملتلة من . دكلة الكياف الصهيوشل يف الوجود
 : انظر. كاستطاعت يف النهاية أف ٘تلك زماـ األمور يف الببلد, أكركبا خبلؿ أك بعد اٟترب العا١تية الثانية

Golan, Soviet – PLO-Relations. p.p.130 - 131 

)2( Ibid. p.131. 
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بل ٕتاكزت ذلك , أك أنو يُنظر إليها كقضية الجئُت من قبل السوفييت, للشعب العريب الفلسطيٍت
 .(1)بكثَت إذل مفهـو الدكلة

إالّ أف , كبالرغم من ا١تركزية اليت احتلتها سوريا كمنظمة التحرير الفلسطينية يف السياسة السوفييتية
بل ٘تيزت بعدـ االتفاؽ على الكثَت من ا١تسائل اليت , طبيعة العبلقات القائمة بينهم دل تكن بسيطة

 . كانت معظمها رئيسة
 يصّر RABINلكنو ُصدـ بأف رابُت , 1975تابع كيسنجر جولتو ا١تكوكية يف أكائل شهر آذار عاـ 

إضافة إذل أف ٦ترات سيناء كانت ٤تط خبلؼ , على شركط كانت ستخرج مصر فعليان من اٟترب
شريطة أالّ تتقدـ القوات ا١تصرية إذل , فأراد انسحابان صهيونيان إذل الطرؼ الشرقي للممرات, رئيسي

 الكياف KISSINGERفهدد كيسنجر , ككاف ذلك غَت مقبوؿ لدل السادات, ما بعد الطرؽ الغربية
بأنو سوؼ يُعاد انعقاد مؤ٘تر جنيف ٔتشاركة االٖتاد , الصهيوشل إذا ما أصّر على موقفو غَت ا١ترف

لكنو سعى للحصوؿ على ٙتن ,  على االتفاؽ RABIN لذلك كافق رابُت,  آذار21السوفيييت بتاريخ 
. بالعملة األمريكية مقابل التنازالت اليت علم أنو سيكوف على الكياف الصهيوشل أف يقدمها ١تصر

كًّب ,  آب31- 21من KISSINGER استمرت اٞتولة الثانية من ا١تفاكضات اليت قادىا كيسنجر
 4ككّقع رٝتيان يف جنيف بتاريخ ,  أيلوؿ1بتاريخ  (2)التوقيع باألحرؼ األكذل على اتفاؽ سيناء 

لكنو , 1974 كانوف الثاشل 18كاف ىذا االتفاؽ ٯتاثل اتفاؽ فض االشتباؾ األكؿ بتاريخ . أيلوؿ
فوافق الكياف الصهيوشل على االنسحاب من حقوؿ , تضّمن اتفاقان أمريكيان مع الكياف الصهيوشل

كما . لكنو سيحتفظ ببعض التبلؿ عند الطريق الشرقي ١تمر اٞتدم, النفط يف أبو رديس كا١تمرات
كتعهدت حكومة الواليات . داخل ا١تمرات, أنو سيحتفظ ٔتحطة إنذار مبكر متطورة يف أـ خشب
ككانت احملطتاف ستصبحاف جزءان من مهمة , ا١تتحدة بأهنا سوؼ تقيم ٤تطة ٦تاثلة يف ا١تمرات ١تصر

كقد ضمنت حقوؿ النفط كا١تمرات يف منطقة . كسُتشغبلف ٔتدنيُت أمريكيُت فقط, سيناء ا١تيدانية
كعلى جانيب منطقة األمم ا١تتحدة كليهما . عازلة منزكعة السبلح ٖتت سيطرة قوات األمم ا١تتحدة

كافقت , مقابل ىذه ا١تكاسب. (1)كما يف اتفاؽ سيناء , كاف ىناؾ منطقتاف ٤تدكدتا القوات

                                                           

 .51 – 50ص, مرجع سابق, حيدرم(1)
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كنصت ا١تادة , (1)لكن دكف اإللغاء الشامل ٟتالة اٟترب, مصر على عدة عناصر من حالة البلحرب
لن ييحل بالقوة العسكرية بل بالوسائل " الشرؽ األكسط"على أف الصراع في : "األكذل

على أف الطرفاف يتعهداف بموجبو بعدـ اللجوء إلى التهديد أك : كنصت المادة الثانية, السلمية
كألزمت المادة الثالثة الطرفين باوستمرار . أك الحصار العسكرم ضد اآلخر, استخداـ القوة

في حين تحدثت المادة الثامنة عن مواصلة , في مراعاة كقف إطالؽ النار بران كبحران كجوان 
ضمن إطار مؤتمر جنيف للسالـ , الطرفين جهودىما للتفاكض حوؿ اتفاؽ السالـ النهائي

 . (2)("338)ككفق قرار مجلس األمن 
ٔتا يف ذلك ا١تمرات اإلسًتاتيجية , ٗتلى الكياف الصهيوشل عن ُسبع األراضي ا١تصرية اليت احتلتها

غَت أهنا حصلت با١تقابل على فًتة تنفس ١تدة ثبلث سنوات تستطيع استخدامها , كحقوؿ النفط
, اتفاقان منفصبلن بُت الكياف الصهيوشل كمصر (2)كمع ذلك كانت اتفاقية سيناء , (3)لتقوية كضعها

فماذا استفادت فلسطُت من ىذه االتفاقية؟ دل ٖترز ىذه االتفاقية . (4)كدل تكن خطوة بإتاه السبلـ
فهي ستضع مراقبُت , أم نتائج بالنسبة لفلسطُت بل كانت غنيمة كبَتة بالنسبة للواليات ا١تتحدة

سًتاقب , إضافة إذل سيطرهتا على ٤تطات رادارات, أمريكيُت يف ا١تناطق اليت نصت عليها االتفاقية
, ككانت أيضان مغنمان كبَتان للكياف الصهيوشل لؤلسباب السابقة الذكر. خبل٢تا ما ٬ترم يف مصر

من قبل الواليات ا١تتحدة , لكنها كانت ٔتثابة دؽ إسفُت بُت السادات كاالٖتاد السوفيييت من جهة
 . كتوسيع ا٢توة بُت السادات كسوريا من جهة أخرل, األمريكية

                                                           

 – 139ص, مرجع سابق, فريدماف: كانظر أيضان . 318 – 315ص, اجمللد الثاشل, مرجع سابق, شبلصل(1)
140. 

 .319- 318ص , ا١ترجع نفسو(2)

 .319- 318ص , اجمللد الثاشل, مرجع سابق, شبلصل(3)

 .319ص, ا١ترجع نفسو(4)
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ككصلت إذل حدىا , (1)(2)ا١تصرية تزداد سوءان قبل كبعد اتفاؽ سيناء - كانت العبلقات السوفييتية
عندما ألغى السادات معاىدة الصداقة كالتعاكف بُت البلدين ا١توقّعة , 1976األدسل يف آذار عاـ 

 . (2)تاركان االٖتاد السوفيييت بدكف ميزات عسكرية أك سياسية يف مصر, 1971عاـ 
حيث ًّب إلغاء , "الشرؽ األكسط" عاـ التدىور الشامل يف النفوذ السوفيييت يف 1976كاف عاـ 

 اليت كضعت السوفييت يف موقف (3)كاشتعلت اٟترب األىلية يف لبناف, ا١تصرية- ا١تعاىدة السوفييتية
حيث كاف االٖتاد السوفيييت يهدؼ إذل منع السوريُت من التورط عسكريان يف , حرج كصعب جدان 

كتزامن دخوؿ , 1976غَت أف سوريا فرضت على السوفييت أمران كاقعان يف حزيراف عاـ , لبناف
من , إذل سوريا KOCYGINالقوات السورية إذل لبناف مع كصوؿ رئيس الوزراء السوفيييت كوسيجُت 

كيف البياف . (4)أجل إعطاء االنطباع بأف السوفييت متفقوف مع الرئيس حافظ األسد على ما ٭تدث
أعلن الطرفاف عن مواصلة التعاكف في : "1976 حزيراف 4السوفيييت السورم ا١تشًتؾ يف 

فهما يعتقداف أف مؤتمر جنيف ندكة ". الشرؽ األكسط"النضاؿ من أجل التسوية الشاملة في 
كبمشاركة , مالئمة لبلوغ مثل ىذه التسوية على أساس تنفيذ قرارات ىيئة األمم المتحدة

                                                           

 190ص, 1976, اإلسكندرية, دار ا١تعارؼ, العادل العريب كاإلسًتاتيجية السوفييتية ا١تعاصرة, كحيد: رأفت (1)
– 191 . 

)2( Yaacov, Soviet Policy In The Middle East, p.p.54 – 55. 

. تفجرت إثر اغتياؿ النائب معركؼ سعد ، فيما عرؼ بأحداث صيدا: 1975اٟترب األىلية اللبنانية عاـ(3)
حيث دخلت القوات السورية إذل لبناف . الفلسطيٍت- كعقب حادث عُت الرمانة، الذم عكس التصادـ ا١تاركشل

ككاف للفصائل الفلسطينية دكر أيضان بالوقوؼ إذل , لتنهي سفك الدماء ىناؾ, ٔتوافقة اٞتامعة العربية1976عاـ 
توقفت بعد اتفاؽ , استمرت اٟترب ك أدت إذل تدمَت لبناف كشل مؤسساتو, جانب ا١تقاكمة اللبنانية يف اٟترب

حيث كاف , الذم دعا أىم بند فيو إذل إ٬تاد كحدات دائمة من اٞتيش السورم يف لبناف, 1989الطائف عاـ
 – 267ص, مرجع سابق, فريدماف: انظر. للجيش السورم إذل جانب ا١تقاكمة اللبنانية دكر كبَت بإيقاؼ اٟترب

268. 

, ٣تلة شؤكف فلسطينية, 1976 – 1975االٖتاد السوفيييت كمنظمة التحرير الفلسطينية , نبيل:حيدرم(4)
 .27 – 26ص, 1993 نيساف –آذار , 241 – 240العدد 
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حزيراف 9لكن يف .(1)"على قدـ المساكاة مع سائر المشتركين , منظمة التحرير الفلسطينية
يف تصريح ُنشر يف صحيفة , أعرب السوفييت عن انزعاجهم كاستيائهم من سوريا, 1976

أنها أرسلت قواتها إلى لبناف من أجل , أعلنت سوريا مراران : "جاء فيو, (أم اٟتقيقة, الربافدا)
لوضع حد إلراقة الدماء لكن من الواضح أف إراقة الدماء في لبناف مازالت , المساعدة

كما أعرب السوفييت عن أسفهم لكوف الفلسطينيُت يبددكف مواردىم . (2)"بل ازدادت, مستمرة
 السوفييتية لكنها دل –كنتيجة ىذا التصريح فًتت العبلقات السورية . على حرب دامية بُت األخوة

, "الشرؽ األكسط"كذلك ألف السوفييت ال يريدكف فقداف حليف قوم ٢تم كسوريا يف . تنقطع هنائيان 
كاٗتذ االٖتاد السوفيييت موقفان كاضحان بعد توقيع اتفاقية سيناء . لصاحل الواليات ا١تتحدة األمريكية

فرفض التصديق على االتفاقية بواسطة اللجاف الفرعية العسكرية ا١تصرية , الثانية على اٞتبهة ا١تصرية
األمر , ككصلت اٟتركة األمريكية ا١تنفردة إذل طريق مسدكد,  الصهيونية ٖتت الفتة مؤ٘تر جنيف–

إذل البحث عن طريق , (3)جيمي كارتر  JIMMY CARTORالذم دفع إدارة الرئيس األمَتكي اٞتديد
يف أكائل تشرين األكؿ , السوفيييت ا١تشًتؾ- جديد ٔتشاركة االٖتاد السوفيييت إلصدار البياف األمَتكي

تعتقد الوويات المتحدة : "كجاء يف البياف, الذم دعا إذل مؤ٘تر جنيف قبل هناية العاـ, 1977
الشرؽ "بأنو يجب التٌوصل إلى تسوية شاملة لمشكلة , األمريكية كاوتحاد السوفييتي

من أراضو احتلت " اإلسرائيلية"كإلى حل كافة المسائل العالقة كانسحاب القوات , "األكسط

                                                           

 .249 – 246ص, مرجع سابق, أٛتدكؼ(1)

 .251 – 250ص, مرجع سابق, أٛتدكؼ: انظر أيضان . 36ص, مرجع سابق, انكليزس(2)

كّقع , 1980 -1976تّوذل الرئاسة يف الواليات ا١تتحدة األمريكية عاـ , 1924كلد عاـ : جيمي كارتر(3)
ك ٕتددت يف هناية عهده اٟترب الباردة من , 1979 مع الرئيس السوفيييت بر٬تنيف يف ٘توز 2معاىدة سالت

كأشرؼ على رعاية . يف شرؽ أكركبا (ss20)جديد كرد فعل على الغزك السوفيييت ألفغانستاف كنشر الصواريخ 
جيمي : انظر الرابط, .......1978معاىدة السبلـ بُت مصر كالكياف الصهيوشل يف كامب ديفيد يف أيلوؿ 

 كارتر
www.startimes.com/?+=30295683. 
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بما في ذلك ضماف الحقوؽ المشركعة , كحل القضية الفلسطينية, 1967في حرب عاـ 
 .(1")للشعب الفلسطيني

فؤلكؿ مرة توافق الواليات , ُيبلحظ من قراءة البياف أنو ينطوم على تنازالت متبادلة من القوتُت
بدالن من ا١تصاحل ا١تشركعة , ا١تتحدة األمريكية على صيغة اٟتقوؽ ا١تشركعة للشعب الفلسطيٍت

كبا١تقابل قبل االٖتاد السوفيييت الدعوة إذل انسحاب الكياف الصهيوشل من أراٍض عربية , للفلسطينيُت
خبلفان ١توقفو الثابت الذم يّصر على االنسحاب الصهيوشل من كل , 1967احتلت يف حرب عاـ 

كما دل يّصر االٖتاد السوفيييت على اإلشارة بشكٍل كاضح ١تشاركة منظمة التحرير يف , األراضي احملتلة
انطبلقان من ا١تفاكضات يف إطار مؤ٘تر جنيف , كبذلك فقد حّدد البياف أسس التسوية, مؤ٘تر جنيف

كٟتل كل ا١تشكبلت ٔتا يف ذلك حل القضية , للتّوصل إذل سبلـ شامل ٞتميع األطراؼ
كإقامة عبلقات سبلـ طبيعية بُت دكؿ ا١تنطقة على أساس االعًتاؼ ا١تتبادؿ ٔتبادئ , الفلسطينية

فظهرت كمطلب من قبل , أّما فيما ٮتص مسألة البلجئُت. (2)السيادة كاالستقبلؿ السياسي
فكاف الرئيس األمريكي كارتر , السوفييت يف تصر٭تاهتم الرٝتية كجزء من معادلة التسوية السوفييتية

CARTORلكن فيما بعد كضع السوفييت عبارة .  أكؿ من اعًتؼ ْتق الفلسطينيُت بإقامة كطن ٢تم
 . جديدة إذل جانب حق العودة لبلجئُت كىي ٔتا يتوافق مع قرارات األمم ا١تتحدة

ا١تنعقد يف باريس يف تشرين األكؿ , "الشرؽ األكسط"كيف مؤ٘تر ٣تلس السلم العا١تي حوؿ قضية 
, تقّدـ الوفد الفلسطيٍت باقًتاح تسوية يدعو ١تنح الفلسطينيُت اٟتق بالعودة إذل ديارىم, 1977

كأّصرت منظمة التحرير الفلسطينية على عودة البلجئُت , لكن الوفد الصهيوشل عارض ىذا االقًتاح
بل , بينما كاف السوفييت يدعوف البلجئُت إذل العودة ليس إذل ديارىم األصلية, إذل ديارىم األصلية

كانت . (3 )إذل جانب دكلة الكياف الصهيوشل, إذل دكلة فلسطينية يف قطاع غزة كالضفة الغربية فقط
حيث كاف السوفييت , ىذه ا١تواقف عبارة عن حاجة تكتيكية للرد على التصر٭تات األمريكية

قبل أف يكوف , أك معاٞتتها بشكل كامل, يتجنّبوف التصعيد الصهيوشل حوؿ تلك القضية اٟتساسة

                                                           

 .43ص, مرجع سابق, شكرم: كانظر أيضان . 270- 269ص, مرجع سابق, أٛتدكؼ(1)

 .43ص, ا١ترجع نفسو, شكرم: كانظر أيضان . 204ص, مرجع سابق, عبد اجمليد(2)

)3( Golan, Soviet – PLO-Relations. P.p.125 – 126. 



213 
 

فقد التـز , أّما حوؿ عبلقة تلك الدكلة باألردف. الوقت كشيكان للتوّصل إذل صيغة ٤تددة بشأهنا
ألهنم كانوا يعملوف دائمان على اٟتفاظ على عبلقة مع دكلة قائمة كأنظمة , السوفييت الصمت

كغالبان ما يكوف ذلك على حساب أحزاب شيوعية يف تلك الدكلة أك على حساب , مستقرة
 .(1)حركات التحرر الوطنية

ألف ,  األمريكي السابق ١تؤ٘تر جنيف-عما جاء يف البياف السوفيييت CARTOR تراجعت إدارة كارتر
حيث , كىذا يعٍت إعادة االٖتاد السوفيييت إذل مركزه يف جنيف, ذلك أثار حفيظة الكياف الصهيوشل

, تكوف لو رئاسة مشًتكة لكن دكف التأثَت يف ا١تناقشات التفصيلية بُت العرب ك الكياف الصهيوشل
كالدفع يف إتاه , كىذا يعٍت حسب التقييم السوفيييت العودة األمريكية إلثارة الصدع يف الصف العريب

كىو ما حدث فعبلن بعد زيارة السادات , الكياف الصهيوشل عقد اتفاقيات منفردة ثنائية مع العرب
 . (2)1978كمن ٍب اتفاقية كامب ديفيد يف كانوف الثاشل , 1977إذل الكياف الصهيوشل يف شتاء 

ككاف قد عرض شركطو . عارضت بعض الدكؿ العربية كٓتاصة سوريا زيارة السادات معارضة شديدة
كامل من " إسرائيلي"ىي انسحاب : "إلقامة سبلـ بُت مصر ك الكياف الصهيوشل كتلك الشركط

كاوعتراؼ بالحقوؽ القومية , 1967عاـ " إسرائيل"جميع األراضي المصرية التي احتلتها 
كأ٫تل السادات ذكر منظمة التحرير ( 3)"للفلسطينيين بما في ذلك حقهم بإقامة دكلتهم

ألهنا حىت ذلك التاريخ كانت تعلن عن عزمها على القضاء على دكلة الكياف الصهيوشل , الفلسطينية
كأيدت كل من , كدل تلتـز السعودية باٗتاذ أم موقف, بينما كافق األردف ْتذر شديد على الزيارة

, انعكس االنقساـ العريب بالنسبة لزيارة السادات إذل القدس. (4)ا١تغرب كالسوداف ىذه الزيارة
                                                           

(1)Golan, Soviet – PLO-Relations , p.127. 

, جامعة الدكؿ العربية: انظر, كحوؿ نص الوثيقة األكذل التفاؽ كامب ديفيد. 44ص, مرجع سابق, شكرم(2)
كحوؿ الرفض الشيوعي الفلسطيٍت لكامب ديفيد . 312- 296ص , ......مؤ٘تر مدريد للسبلـ, األمانة العامة

, 1979آب , يصدرىا التنظيم الفلسطيٍت الشيوعي السورم (يا عماؿ العادل اٖتدكا)صحيفة عائدكف : انظر
 .375ص , 16ا١تلحق رقم : انظر, 1ص

 .141-140ص, مرجع سابق, فريدماف(3)

, 1979أكاخر نيساف , 3العدد, يصدرىا التنظيم الشيوعي الفلسطيٍت يف الضفة الغربية, صحيفة الوطن(4)
 . 4 -1ص
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فانقسمت ىي أيضان على , ك١توضوع السبلـ مع الكياف الصهيوشل على حركة ا١تقاكمة الفلسطينية
ضعيفة خبلؿ شهر آب , كبدت آماؿ السبلـ كتوقيع اتفاقية بُت الكياف الصهيوشل كمصر, نفسها

حىت اعتقد الكثَت من ا١تراقبُت السياسيُت أف السادات كاف على كشك التخلي عن , 1978
 كالسادات للحضور إذل اجتماع BEGIN  كل من بيغن CARTORلذلك دعا كارتر, مبادرتو السلمية

نّصت , لصياغة اتفاقية سبلـ بينهما, (مريبلند)قمة يف منتجعو الصيفي يف كامب ديفيد يف جباؿ 
كموافقة مصر على كضع قوات من األمم ا١تتحدة , على انسحاب كامل للكياف الصهيوشل من سيناء

, كإقامة عبلقات دبلوماسية كاملة بُت الكياف الصهيوشل كمصر, الصهيونية- على اٟتدكد ا١تصرية 
كتعهدت كل من مصر كالكياف الصهيوشل بإ٘تاـ إهناء , إضافةن إذل توقيع اتفاؽ ٕتارم كسياحي بينهما

 . (1)التوقيع الرٝتي على ىذه ا١تعاىدة خبلؿ فًتة ثبلثة أشهر
على أف يتم انتخاب ,  يف الضفة الغربية كقطاع غزة(2)دعت اتفاقية كامب ديفيد إذل حكم ذاٌب

كما طالبت بتقليص سلطات اٟتكم العسكرم , سلطة اٟتكم الذاٌب ْترية من قبل سكاف ا١تنطقتُت
كقد ٝتحت للكياف الصهيوشل . عّدهتا فًتة انتقالية, الصهيوشل ا١تدنية كالعسكرية ضمن ٜتس سنوات

ك ٝتحت أيضان للكياف الصهيوشل . باالحتفاظ بقواتو يف مناطق أمنية ٤تددة يف الضفة الغربية
كٖتديد سلطاتو كمسؤكلياتو عند إقامتو , با١تشاركة مع مصر كاألردف يف كضع أسس اٟتكم الذاٌب

كممثلي اإلدارة الذاتية في الضفة , كاألردف" إسرائيل"نصت على أف كالن من مصر ك"ك. فعبلن 
كعالقاتها مع الدكؿ العربية , كالقطاع سوؼ يتفاكضوف حوؿ الوضع الشرعي النهائي للمنطقة

                                                           

يف الوقت الذم . 365- 364, 324 -309ص, مرجع سابق, فريدماف: حوؿ االتفاقية بالتفصيل انظر(1)
كانت األمم ا١تتحدة تعمل , كانت ٕترم فيو ٤تادثات اتفاقيات سبلـ بُت مصر كالكياف الصهيوشل كبرعاية أمريكية

 3 )33/13انظر القرار . كقوة األمم ا١تتحدة ١تراقبة فض االشتباؾ, على ٘تويل قوة الطوارئ التابعة لؤلمم ا١تتحدة
الصهيوشل لعاـ - قرارات األمم ا١تتحدة بشأف فلسطُت كالصراع العريب . (1978 كانوف األكؿ 1- تشرين الثاشل 

 .13 – 4ص, ببل تاريخ, كمركز الوثائق كالدراسات يف أبو ظيب, مؤسسة دراسات فلسطينية يف بَتكت, 1978

أك يف الكياف , يهدؼ ىذا ا١تشركع إذل القضاء على ا٢توية الفلسطينية كإدماج الفلسطينيُت إّما يف األردف(2)
. لكن رفضو اٞتانب ا١تصرم الذم رأل ضركرة إقامة الدكلة الفلسطينية يف الضفة الغربية كقطاع غزة, الصهيوشل

 .80-79ص, مرجع سابق, الراكم: انظر
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كبذلك أغفلت االتفاقية موضوع مدينة القدس ا٢تاـ . (1)"كالتي لها حدكد مشتركة معها, المجاكرة
٦تا أدل إذل , لكنها ٝتحت للكياف الصهيوشل بالتحكم يف مصَت قطاع غزة كالضفة الغربية. كا١تعقد

لكن من حسناهتا أهنا عملت على ا١تصاٟتة بُت . رفض كامل من كافة األقطار العربية ٢تذه االتفاقية
لكنها عزلت مصر عن الببلد , كمصاٟتة بُت سوريا كالعراؽ, األردف كمنظمة التحرير الفلسطينية

بينما رحب . (2)من قبل التنظيم الفلسطيٍت الشيوعي السورم, كالقت رفضان شيوعيان كبَتان . العربية
ككانت تبذؿ جهودان كبَتة لبناء جبهة مضادة لئلمربيالية يف , االٖتاد السوفيييت بزيادة عزلة مصر

إف : " قائبلن 1978 أيلوؿ 24يف خطاب لو يف BREZHNEV كأعلن بر٬تنيف , الببلد العربية
إلى تقسيم البالد العربية كإجبارىا على , اوتحاد السوفييتي ييدين المحاكوت األمريكية الرامية

 .(3)""إسرائيلية"قبوؿ السالـ بشركط 
العريب من - كٖتطيمان للتعاكف العريب, كانت ىذه االتفاقيات توسيعان للنفوذ األمريكي يف ا١تنطقة

لذلك عمل االٖتاد السوفيييت على تشكيل ٞتنة , السوفيييت من جهٍة ثانية- كالتعاكف العريب, جهة
كىي ٞتنة استطاعت أف ٖتل ظاىريان مكاف جبهة , التوجيو الوطنية ا١تدعومة شيوعيان يف الضفة الغربية

كما كاف ٢تم يف جبهة , لكن الشيوعيُت أنفسهم دل يكن ٢تم نفوذ يف تلك ا٢تيئات, فلسطُت الوطنية
فلم يبق أماـ , كٔتا أف مصر خرجت كبشكل هنائي من الفلك السوفيييت. (4)فلسطُت الوطنية

فتارة يشّجع السوفييت التقارب األردشل مع منظمة , السوفييت سول األردف كونو شريكان يف ا١تعاىدة
كتارةن أخرل يشجعوف إبقاء األردف بعيدان عن االنضماـ ٞتهود السبلـ ا١تصرية , التحرير الفلسطينية

توّضح بعد عقد ,  الصهيونية كىذا األسلوب ا١تزدكج كاف مؤشران على تناقض يف ا١توقف السوفيييت–
فمن ىنا جاء الرد العنيف الذم كجهو االٖتاد السوفيييت , الصهيونية- معاىدة السبلـ ا١تصرية

 :حيث رّكز ذلك النقد على النقاط التالية, الصهيونية- كمعاىدة السبلـ ا١تصرية , لكامب ديفيد

                                                           

 .313 – 311ص, مرجع سابق, فريدماف(1)

 1ص. 1979آب , يصدرىا التنظيم الفلسطيٍت الشيوعي السورم, (يا عماؿ العادل اٖتدكا)صحيفة عائدكف (2)
– 2 . 

 .314ص, مرجع سابق, فريدماف(3)
)4( Golan, Soviet – PLO-Relations, p.130. 
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 .المكاسب التي حققتها الوويات المتحدة األمريكية من كراء ىذه اوتفاقية- 1"

لتوجو نواياىا , بعد خركج مصر من المعركة, "إسرائيل"حرية الحركة التي اكتسبتها - 2
 . كىذا ما ستثبتو األحداث فيما بعد–العدكانية شماون ضد سوريا كلبناف كفلسطين 

 .(1)"الجديد" اإلسرائيلي "–دكر نظاـ السادات الثانوم في التحالف األمريكي - 3

ردان على ا١تبادرات , كما أهنا بدأت بإنكار حق األردف علنيان يف التفاكض حوؿ مصَت الضفة الغربية
لكن رغم ذلك , كخطة اٟتكم الذاٌب اليت اقًتحها الكياف الصهيوشل, ا١تصرية كاتفاؽ كامب ديفيد

فقد جرت يف صيف , أبقى السوفييت القنوات مفتوحة مع األردف ضمن سياؽ األحداث اٞتديدة
كضم , كاستقبلوا كفدان أردنيان زائران يضم قادة الضفة الغربية احملليُت,  ٤تادثات رفيعة ا١تستول1978

كىو ما ٯتثّل قناة مع , الوفد شخصيات يرتبط اٝتها ّتبهة فلسطُت الوطنية ا١تدعومة من السوفييت
 .(2)كاليت كانت مرتبطة مع منظمة التحرير الفلسطينية, الفلسطينيُت

لكن السوفييت عّدكىا , دل تضع اتفاقية كامب ديفيد حدان ١تسلسل اٟتركب كاالشتباكات ا١تسلحة
كاف السوفييت يتصرفوف . كٓتاصة فيما بعد, أساسان لتفسَتىم للمشاكل النإتة عن أحداث ا١تنطقة

٤تاكلُت التقليل من ا١تشاكل , من خبلؿ أسس كنظرة خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية
كأخرل تغيَتىا من خبلؿ , ك٤تاكلُت أحيانان التقليل منها, كا١تخاطر ا١تًتتبة على إدراكهم العميق ٢تا

كىذا يعٍت أف السوفييت دل يكونوا متفائلُت يف ٖتقيق . علهم ٭تققوف فوائد أكثر, زيادة نفوذىم
كإف كاف ىذا , كدل يكونوا أيضان مهتمُت بإقامة دكلة فلسطينية, ٧تاحات ٗتص القضية الفلسطينية

 .االدعاء كاضح ظاىريان 
 :يتضح مما سبق ما يلي- 

مشكلة العبلقات , سيطرت على التفكَت السوفيييت يف منتصف ا٠تمسينّيات من القرف ا١تاضي - 1
كدل يكن . لكن ٮتشوهنا يف الوقت نفسو, فهم يودكف التفاكض معها. مع الواليات ا١تتحدة األمريكية

الذم يعٍت , "بالشرؽ األكسط"بل أيضان ٔتا يتعلق , ذلك ٮتص ا١تشاكل اليت تتعلق بأكركبا فقط
                                                           

, 1980, بَتكت, أكراؽ مؤسسة الدراسات الفلسطينية, االٖتاد السوفيييت ككامب ديفيد, رشيد: ا٠تالدم(1)
 .205ص, مرجع سابق, عبد اجمليد: كانظر أيضان . 14 – 9ص, 3رقم 

)2( Golan, Soviet – PLO-relations, p.128. 
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فاالٖتاد السوفيييت كاف يسعى على الدكاـ إذل ٖتقيق التكافؤ مع . للدكلتُت العظميُت منطقة حيوية
دل , (يف العهد القيصرم)فقدٯتان . كأف تعًتؼ بو ندان عسكريان كسياسيان , الواليات ا١تتحدة األمريكية

بل كانوا يستخدمونو كورقة ضغط على الدكلة . يكن لركسيا أىداؼ معلنة يف ا١تشرؽ العريب
ككاف يف الوقت نفسو يعٍت ٢تم الوصوؿ إذل . العثمانية للحصوؿ على مكاسب كبَتة ٢تم يف البلقاف

منطقة مغرية , "الشرؽ األكسط"حيث صارت منطقة , أّما اآلف فقد اختلفت األكضاع. ا١تياه الدافئة
كبتوفَت فرصة للوصوؿ إذل طرؽ العادل , لتوسع ا١تصاحل السوفييتية ٔتوارد بًتكلية, جيوسًتاتيجيان 

 .البحرية

كانت كفة االعتبارات السياسية ذات الطابع الواقعي يف السياسة السوفييتية راجحة على كفة - 2
كرغبتهم يف , لذلك فإف البعد السياسي احملض يف سياسة السوفييت ا٠تارجية, االعتبارات العقائدية

أدل إذل التغيَت األيديولوجي الذم حدث يف , تربير تطلعاهتم السياسية يف ا١تنطقة تربيران أيديولوجيان 
لعب حلفاء , فخبلؿ ا٠تمسينّيات كالستينّيات. ٍب إذل السياسة اليت اتبعوىا فيما بعد, ا٠تمسينّيات

االٖتاد السوفيييت دكران ىامان يف ٖتديد ا١توقف السوفيييت من القضية الفلسطينية كمنظمة التحرير 
كاتساع قاعدهتا , شعر السوفييت نتيجةن لتعاظم شأف منظمة التحرير, كيف السبعينّيات. الفلسطينية

السيما بعد ٗتلي النظاـ , أف ٔتقدكرىم االستفادة من ذلك ٞتهة تعزيز نفوذىم يف ا١تنطقة, الشعبية
 .ا١تصرم بقيادة السادات عنهم

عاد اٟتزب الشيوعي األردشل الذم تشّكل أساسان من الشيوعيُت , ٖتت تأثَت االٖتاد السوفيييت- 3
إذل فكرة النضاؿ الطبقي ا١تشًتؾ مع العماؿ , الفلسطينيُت من أبناء الضفة اليت أٟتقت باألردف

أم قياـ عصبة التحرر , 1951كأداف كثيقة التأسيس عاـ , اليهود ضد االستعمار كالصهيونية
كمثل ىذه االنقسامات شهدهتا . الوطٍت بفلسطُت باعتبارىا انقسامان قوميان ال يؤمن بالنضاؿ الطبقي

 . اللبناشل–كٓتاصة اٟتزب الشيوعي السورم . اٟتركة الشيوعية العربية

 مع الواليات 1ًّب التوافق بُت االٖتاد السوفيييت خبلؿ عهد بر٬تنيف على معاىدة سالت- 4
كطالت الصفقة مسألة تزكيد االٖتاد السوفيييت , بشأف الصواريخ كالتسلح النوكم, ا١تتحدة األمريكية
إضافةن إذل السماح هبجرة مئات آالؼ اليهود من االٖتاد السوفيييت ليذىب قسم , بالقمح األمريكي

بل كانت , كىذا يعٍت أف ا٢تجرة اليهودية السوفييتية إذل فلسطُت دل تتوقف, كبَت منهم إذل فلسطُت



218 
 

كإف كاف السوفييت يّدعوف تأييدىم , تزيد أك تنقص ْتسب الوضع الداخلي يف الكياف الصهيوشل
اليت أخذت بالتزايد كبشكل , كعدـ قبو٢تم با٢تجرة اليهودية السوفييتية إذل فلسطُت, السياسي للعرب

 .كحىت اهنيار االٖتاد السوفيييت, كبَت منذ أكاخر سبعينّيات القرف ا١تاضي

كال , (كسوريا كمصر)كاف لبلٖتاد السوفيييت دكر كبَت يف توريد األسلحة لبعض الببلد العربية - 5
لكنو ال يرغب يف شن حرب عربية شاملة ضد الكياف . يزاؿ يقّدـ دعمو لسوريا حىت يومنا ىذا

فاالٖتاد السوفيييت ال يريد أف ٮتوض حربان شاملة مع الواليات , كدل يوافق على زكالو, الصهيوشل
ككاف ذلك كاضحان , لذلك ابتدع مع الواليات ا١تتحدة األمريكية اٟترب احملدكدة, ا١تتحدة األمريكية

كبالرغم من ذلك بقيت السياسة السوفييتية . (1973 – 1967 – 1956)يف حركب األعواـ 
لكن . كاألحزاب الشيوعية يف معظم البلداف العربية غَت مشركعة, مشوشة" الشرؽ األكسط"يف 

ا١تتمثلُت برجاؿ على قدر من ا٠تربة يف , با١تقابل ظهر اٞتيل الرابع من الشيوعيُت الفلسطينيُت
ككانوا على , كقد فهموا من ٕتربتهم كيف يعاٞتوف مشكبلت مثل الدين أك دكر الربجوازية, العمل

كإف كانت القيادة السوفييتية حينها غَت راضية كل الرضا عن سياستهم , عبلقة جيدة مع السوفييت
كقد شهدت بعض . لكن يبقى شعارىم السَت ببطء كٓتطى ثابتة. بسبب استقبللية عقو٢تم

. اٟتكومات العربية يف ذلك العهد دكران مفيدان للشيوعية يف اٟتياة السياسية لكنو ليس رئيسيان 
فاٟتكومات العربية مثلها مثل االٖتاد السوفيييت تبذؿ القليل فقط لبلنفتاح على األفكار اٞتديدة أك 

 .تطبيقها

فإف قضايا , "الشرؽ األكسط"رغم اتفاؽ القوتُت العظميُت على اٟتد األدسل لعناصر السبلـ يف - 6
فبل يزاؿ ا٠تبلؼ قائمان حوؿ انفراد الواليات ا١تتحدة ْتل , ا٠تبلؼ ال تقل كثَتان عن خطوط االلتقاء

 .بدكف مشاركة االٖتاد السوفيييت" الشرؽ األكسط"مشكلة 
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 – 1978السياسة السوفييتية تجاه القضية الفلسطينية خالؿ األعواـ : الفصل الرابع- رابعان 

1991: 

 :1985 – 1978الموقف السوفييتي من اوعتداءات الصهيونية على لبناف بين عامي  - 1

كا١توقف السوفيييت كانعكاساتو , 1982- 1978االعتداءات الصهيونية على لبناف بُت عامي - أ 
 :على القضية الفلسطينية

ا١توقف السوفيييت من تطورات القضية الفلسطينية ما بعد الغزك الصهيوشل للبناف بُت عامي - ب
1982 -1985: 

انعكاس التطورات السياسية في اوتحاد السوفييتي في عهد الرئيس غورباتشوؼ - 2
GORBATCHOW 1990 – 1985 على القضية الفلسطينية خالؿ األعواـ: 

 :1987- 1985الربيسًتكيكا كالغبلسنوست كالقضية الفلسطينية - أ

 : ك ا١توقف السوفيييت منها1987االنتفاضة الفلسطينية خبلؿ عاـ - ب

 :كالموقف السوفييتي, 1991مؤتمر مدريد للسالـ عاـ - 3

 .كانعكاساتو على القضية الفلسطينية, 1991انهيار اوتحاد السوفييتي عاـ - 4

 :أسباب االهنيار- أ

 :تأثَتات تفكك ك اهنيار االٖتاد السوفيييت على الصعيدين العريب كالدكرل- ب

 :الصهيوشل- كالصراع العريب, انعكاسات اهنيار االٖتاد السوفيييت على القضية الفلسطينية- ج
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 :1985 – 1978الموقف السوفييتي من اوعتداءات الصهيونية على لبناف بين عامي - 1

كالموقف السوفييتي كانعكاساتو , 1982 – 1978الغزك الصهيوني للبناف بين عامي - أ 
 :على القضية الفلسطينية

, 15/3/1978استمر العدكاف الصهيوشل الذم بدأت بو القوات الصهيونية على جنوب لبناف يف 
ٖتت ذريعة العملية الفدائية اليت قامت هبا ا١تقاكمة الفلسطينية يف , ستة أياـ متتالية

بدليل قوؿ , بينما تشَت اٟتقائق إذل أف العدك قد خطط للعدكاف منذ أمد بعيد11/3/1978
ىي حدكد طبيعية مع جميع جيرانو عدا " إسرائيل"إف حدكد : "1967 منذ عاـ DAYANداياف
 .(1)"لبناف

 :أ٫تها, كتكمن كراء رغبة الكياف الصهيوشل يف السيطرة على جنوب لبناف عوامل عدة
التي كرد " أرض الميعاد"العامل الديني الذم يٌدعي أف جنوب لبناف يدخل ضمن حدكد  - 1"

 .ذكرىا في التوراة

 .العامل اوقتصادم المتمٌثل في التعطش إلى مصادر المياه - 2

 .(2)"العامل األمني الذم ييعٌد الليطاني مانعان طبيعيان يسٌهل عملية الدفاع - 3

كجود قوات المقاكمة الفلسطينية في الجنوب اللبناني يمٌثل مصدر قلق كخطر على -" 4
كبقاء اآلخرين في , كىجرة بعضهم إلى الداخل, "إسرائيل"سكاف المستعمرات الشمالية في 

كالمنشآت , فكاف عليها تصفية قواعد الفدائيين على طوؿ الحدكد. حالة استنفار دائم

                                                           

)1( Киселев. В. И. Палестинская Проблема, В международнЫх от нощениях: 

регионалънЫй  аспект, стр 145. 

 .145ص , القضية الفلسطينية كالعبلقات الدكلية, كيسيليف. م. ؼ
 .200ص, اجمللد الثاشل, القسم العاـ, ا١توسوعة الفلسطينية, ٣تموعة مؤلفُت (2)



221 
 

كإنشاء حزاـ أمني على امتداد , "إسرائيل"لشن عملياتهم ضد , الخاصة التي يتٌدربوف فيها
 .(1)" كم داخل لبناف10بعمق , الحدكد اللبنانية

كاستخداـ الهجـو , 1975استغالؿ الحرب األىلية في لبناف التي اندلعت عاـ " – 5
, كلتمتين العالقات مع فريق من اللبنانيين, كسيلة لزيادة الخالؼ بين اللبنانيين" اإلسرائيلي"

 . (2)"ضد الفريق اآلخر المتعاطف مع المقاكمة الفلسطينية, متحفظ تجاه المقاكمة الفلسطينية
, خطوة عسكرية فتحت الباب كاسعان لتحقيق خطوات سياسية: "كانت عملية غزك جنوب لبناف

 (3)"الشرؽ األكسط"كمهٌدت الطريق لخلق كضع جديد في كامل منطقة 
 بتمهيد مدفعي استمر ساعة كاملة كاستهدؼ 15/3/1978بدأت العمليات الصهيونية يـو 
كبعدىا عربت القوات , مع تركيز خاص على تلك القواعد, معظم قواعد ا١تقاكمة الفلسطينية

,  تقّدـ لبناف بشكول إذل ٣تلس األمن الدكرل1978 آذار 19كيف . (4)الصهيونية اٟتدكد اللبنانية
 دكلة من ٣تموع 12كأيّدت القرار .  القاضي بوقف إطبلؽ النار(5)425فأصدر اجمللس قراره رقم 

كدل تشًتؾ الصُت , كامتنع االٖتاد السوفيييت كتشيكوسلوفاكيا عن التصويت,  دكلة يف اجمللس15
كإرساؿ قوات , عاجالى من جنوب لبناف" اإلسرائيلية"سحب القوات : "كتضّمن القرار. فيو

 .(6)"إسرائيل"بهدؼ اإلشراؼ على انسحاب , مسلحة تابعة لألمم المتحدة
كدل يقم بسحب , للتهرب من تطبيق ىذا القرار, إالّ أف الكياف الصهيوشل ماطل كبأشكاؿ ٥تتلفة

حيث , كاحتفظ بأفضلية السيطرة الكاملة على جنوب لبناف. 1978 حزيراف عاـ 13قواتو إالّ يف 
                                                           

صادرة عن التنظيم , صحيفة عائدكف: كانظر أيضان . 200ص, اجمللد الثاشل, القسم العاـ, ا١توسوعة الفلسطينية(1)
 .4ص, السنة التاسعة,  تشرين الثاشل2, 55العدد , الفلسطيٍت للحزب الشيوعي السورم

 .25ص, 1981, عماف, ببل دار نشر, لبناف حرب ال تنتهي, ٤تمد جليل: النجار(2)

 .200ص, اجمللد الثاشل, مرجع سابق, ا١توسوعة الفلسطينية(3)

 .26 – 25ص, مرجع سابق, النجار(4)

 .376ص, 17ا١تلحق رقم : انظر, 172ص, ..مؤ٘تر مدريد للسبلـ, جامعة الدكؿ العربية, األمانة العامة (5)

)6(Новейщая История Арабских Страи Аэии, Стр. 140. 

 .140ص , ببل تاريخ, ببل دار نشر, التاريخ ا١تعاصر للدكؿ العربية األسيوية, مؤرخ ٣تهوؿ



222 
 

كأعلن عن تأسيس دكلة لبناف اٟتر , (1)تزعمها سعد حداد, زرعت قوات لبنانية مؤيدة لو ىناؾ
كتابعت ىي أيضان مواصلة اعتداءاهتا ا١تسلحة على القوات , كاستمر الكياف الصهيوشل بدعمو

 :ككاف من نتائج ىذا الغزك. (2)الفلسطينية يف لبناف
أنو أتاح للقوات الفلسطينية فرصة إثبات مقدرتها على خوض معارؾ كاسعة النطاؽ - 1"

مما أكسبها خبرة مفيدة في , ضد عدكو متفوؽ على مختلف الصعد, كلمدة طويلة نسبيان 
كالمزج بين القتاؿ , كفي مجاؿ المناكرة بالقوات, مجاؿ التعامل مع مختلف صنوؼ األسلحة

 .النظامي كقتاؿ العصابات

معنويان إزالة بعض اآلثار النفسية السلبية التي خٌلفتها عملية الفدائيين " إسرائيل"حاكلت - 2
كاستطاعت قواتها من الناحية العسكرية تكبيد .  آذار11العرب داخل األرض المحتلة يـو 

كتوىمت من الناحية األمنية أف , القول الفلسطينية بعض الخسائر في الرجاؿ كالعتاد كالمواقع
 .(3)"كجود قوات األمم المتحدة قد ىيأ لها حزامان يمنع دخوؿ الفدائيين إلى األرض المحتلة

حيث أقاـ , انعكس ىذا الغزك كبشكل سلبي على المواطنين الفلسطينيين في فلسطين- "3
ككاف ذلك ردان على قرار , الصهاينة أكثر من عشر مستوطنات جديدة في منطقة نابلس

كيمنع تدفق ,  الذم يدين إقامة المستوطنات الصهيونية1979 عاـ 446مجلس األمن 
تنٌفذ " إسرائيل"كىذا يعني أف . على نحوو كاسع إلى فلسطين" اإلسرائيليين"المستوطنين 

كبذلك , سياسة عنصرية بحق الفلسطينيين فيما يتصل باإلقامة كالعودة كجمع شمل العائالت
أقرت الجمعية العامة أف مشكلة الالجئين الفلسطينيين العرب ناجمة عن إنكار حقوقهم غير 

                                                           

ٖتالف مع الكياف الصهيوشل , كاف رائدان يف اٞتيش اللبناشل, 1938كلد يف بلدة مرجعيوف عاـ : سعد حداد(1)
ككاف ىدفو . عن قياـ دكلة لبناف اٟتر على الشريط اٟتدكدم مع الكياف الصهيوشل1979 نيساف 19كأعلن يف 

 كانوف 14تويف يف . من ذلك منع االمتداد الفلسطيٍت من ابتبلع أرض جنوب لبناف كٖتويلها إذل كطن بديل
 .www.baddawi.com/fourm/showthread.php?+=10025:انظر الرابط. 1984الثاشل 

, (األبعاد اإلقليمية كالدكلية)السوفيييت حوؿ الشرؽ األكسط - الصراع األمريكي, اٝتاعيل صربم: مقلد(2)
 . 564ص, 1986الكويت , منشورات ذات السبلسل

 . 564ص, ا١ترجع نفسو(3)



223 
 

بينما كاف . كاإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف, القابلة للتصرؼ بموجب ميثاؽ األمم المتحدة
 .(1)"كأف الجليل كالخليل كنابلس لليهود, الصهاينة ينددكف دائمان بأنو و كجود لفلسطين

إلى " إسرائيل"بالرغم من قرار مجلس األمن السابق الذم يدعو , أدت ىذه الحرب- 4
مما دفع مجلس األمن إلى اتخاذ القرار رقم , إلى استمرار التوتر ىناؾ, الخركج من لبناف

من مغبة استمرارىا بخرؽ سيادة " إسرائيل"الذم حٌذر فيو , 1979في حزيراف , 450
 .(2)"لبناف

كردة , اختبار رّدة الفعل العربية, كاف ا٢تدؼ من كل ىذه العمليات الصهيونية ا١توّجهة ضد لبناف
ككذلك استجبلء خيارات حركات ا١تقاكمة الفلسطينية قبل أف تتورط بشن , فعل اجملتمع الدكرل

بينما الحظ االٖتاد السوفيييت أف الغزك الصهيوشل للبناف عاـ . عدكاف كاسع النطاؽ ضد لبناف
الصهيونية يف - كمعاىدة الصلح ا١تصرية , 1978 كمعو اتفاقيات كامب ديفيد يف أيلوؿ 1978

أدت ٔتجملها إذل جعل الواليات ا١تتحدة األمريكية شريكان مهيمنان داخل ٤تور , (3)1979آذار 
" إسرائيل"إف : " حُت قاؿSHIMON PERES (4)كىذا ما أّكده مشعوف بَتيز, ثبلثي جديد يف ا١تنطقة

                                                           

: كانظر أيضان . 7ص, 1979آب , يصدرىا التنظيم الفلسطيٍت للحزب الشيوعي السورم, صحيفة عائدكف(1)
 – 1979قضية فلسطُت , نشرة أُعدت للجنة ا١تعنية ٔتمارسة الشعب الفلسطيٍت ٟتقوقو غَت القابلة للتصرؼ

 .2ص, 1991, نيويورؾ, األمم ا١تتحدة, 1990

 .11ص, 1983, دمشق, ببل دار نشر, للبناف" اإلسرائيلي"الغزك : ٣تموعة باحثُت(2)

 – 267ص, 1980مفكرة القدس , قاٝتية: انظر: حوؿ تفاصيلها, تألفت ىذه االتفاقية من ٙتاف مواد(3)
, 1990 – 1979قضية فلسطُت , نشرة اللجنة ا١تعنية ٔتمارسة الشعب الفلسطيٍت ٟتقوقو: كانظر أيضان . 269

 .7 – 5ص

انضم إذل حركة شباب , 1933كىاجر إذل فلسطُت عاـ , 1923كلد يف بولونيا عاـ : مشعوف بَتيز (4)
كساىم بفاعلية يف تأسيس سبلح البحرية , 1947ٍب إذل ا٢تاجاناه عاـ , ا٢تستدركت كأصبح سكرتَتان عامان ٢تا

ك  .كىو رئيس الكياف الصهيوشل خبلؿ األعواـ العشرة ا١تاضية, كتسّلم مناصب كزارية عدة. 1949الصهيوشل عاـ 
ٝتحت لو بالًتكيج , 1993اكتسب شهرة دكلية بعد اتفاقية أكسلو عاـ , يعد مهندس الربنامج النوكم الصهيوشل

 .145ص, "اإلسرائيلية"األحزاب , قهوجي: انظر....... لفكرة السبلـ مع الفلسطينيُت



224 
 

كرأل السوفييت أف . (1)"قٌدمت لبناف على طبق من فضة إلى الوويات المتحدة األمريكية
لذلك عّدكا ىذا , مركزىم قد تقلص كشريك على قدـ ا١تساكاة يف أية تسوية سلمية يف ا١تستقبل

كىذا , "الشرؽ األكسط"السبلح السياسي الرئيسي للتغلغل األمريكي يف , الغزك كىذه االتفاقيات
كظّل االٖتاد السوفيييت يف ىذا ا١توقف مؤيدان . يشّكل ٖتديان صر٭تان ١تركز االٖتاد السوفيييت كسياستو

متعاكنان أكثر فأكثر مع منظمة التحرير الفلسطينية من خبلؿ تزكيدىا , ٞتبهة الصمود كالتصدم
 . (2 )باألسلحة ١تواجهة الصهاينة

إضافةن إذل ذلك قاـ السوفييت بعقد اتفاقية تعاكف عسكرم كسياسي رفيعة ا١تستول مع سوريا يف 
فإف تنامي . (3)بعيدان عن الدخوؿ يف معاىدة دفاعية أك أمنية بينهما, 1980تشرين األكؿ 

كيصحح , السوفييتية سيسمح لعبلقات ٦تاثلة بُت السوفييت كدكؿ عربية أخرل- العبلقات السورية 
قلق الكياف الصهيوني من ىذه " اإلسرائيلية"أبرزت الصحف "ك. (4)ا٠تلل يف ميزاف القول احمللي

كالذم أٌكد أكثر من ذم قبل على أف , كبخاصة ما جاء في البند الثالث منها, المعاىدة
 –السورم )ك زاد تأكيد الطرفاف , أحد أشكاؿ اوستعمار كمظاىره, الصهيونية العنصرية

كىذا يعٍت كجود خوؼ صهيوشل حقيقي من نتائج , (5)"على مواصلة النضاؿ ضدىا (السوفييتي
إف المعاىدة تعٌد : " قائبلن BEGINعرّب عنو بيغن , السوفييتية- معاىدة الصداقة كالتعاكف السورية 

حليفة " إسرائيل"ك, كتضع مشكلة صعبة أماـ العالم الحر, دليالن على تبلور نفوذ موسكو

                                                           

مكتب , رئاسة الدكلة اللبنانية, نشرة ثقافية, بُت العقبة كا١تتوسط" اإلسرائيلية"مشركع القناة : مؤرخ ٣تهوؿ(1)
 .387ص, ببل تاريخ, الدراسات

, ٣تلة دراسات شرؽ أكسطية, سياسة ركسيا ا٠تارجية ٕتاه القضية الفلسطينية, ببلؿ : الشوبكي(2)
 . 4ص, 20/11/2008

 23, 19العدد , ٣تلة شؤكف اسًتاتيجية,  السوفييتية–معاىدة الصداقة كالتعاكف السورية , مؤرخ ٣تهوؿ(3)
 .2ص, 1980تشرين األكؿ 

, العدد السادس, ٣تلة األرض,  السوفييتية–كمعاىدة الصداقة كالتعاكف السورية " إسرائيل", مؤرخ ٣تهوؿ(4)
 .10 – 9ص, 7/12/1980

 .9ص, ا١ترجع نفسو(5)
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 1981كما شهد شباط عاـ . (1)"كعلى ىذا العالم أف ييعاملها بالمثل, مخلصة للعالم الحر
 يف BREZHNEV فقد أشار بر٬تنيف, الصهيوشل- مبادرة سوفييتية لعقد مؤ٘تر دكرل ٟتل الصراع العريب

إلى أف استمرار ",  شباط23خطابو أماـ ا١تؤ٘تر السادس كالعشرين للحزب الشيوعي السوفيييت يف 
كيوجب الحوار , (2) األمريكي–التوتر الدكلي يفرض العمل على حماية اونفراج السوفييتي 

" الشرؽ األكسط"كأعلن أنو على استعداد للمشاركة في بحث أزمة , على أعلى المستويات
 :كيتضمن ما يلي, (3)"من خالؿ مؤتمر دكلي يعقد خصيصان لذلك

كالوويات المتحدة , يضم المؤتمر جميع األطراؼ المعنية كىي اوتحاد السوفييتي- 1"
 ".إسرائيل"كمنهم منظمة التحرير الفلسطينية ك, كالدكؿ األكركبية كالعرب, األميركية

كبهدؼ الوصوؿ إلى حل , يسعى المؤتمر إلى إخراج القضية الفلسطينية من جمودىا- 2
 .كاقعي كعادؿ كشامل لها

من جميع " اإلسرائيلية"أ ػ انسحاب القوات : تتضمن شركط إحالؿ السالـ في المنطقة- 3
 .1967األراضي العربية المحتلة منذ عاـ 

 .كإقامة دكلة مستقلة لو, اوعتراؼ بالحقوؽ الثابتة للشعب الفلسطيني- ب

 .(4)""إسرائيل"تأمين سالمة جميع دكؿ المنطقة كسيادتها كمنها - ج

                                                           

 .10ص, ا١ترجع نفسو(1)

: انظر. بُت بر٬تنيف ككارتر للحد من األسلحة اإلسًتاتيجية1979 أيار 18يف , 2ُكقعت اتفاقية سالت (2)
, اإلسكندرية, ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث, تطور السياسات العا١تية كاإلسًتاتيجية القومية, ٤تمد نصر:مهنا

السياسة كاإلسًتاتيجية يف اٟتربُت العا١تيتُت األكذل , ٚتاؿ: عبد ا١تلك: كانظر أيضان . 312 – 311ص, 2007
 .213ص, 1988, 1ط, بَتكت, دار اٞتيل, كالثانية

, ٣تلة شؤكف فلسطينية, 1987- 1964منظمة التحرير الفلسطينية يف السياسة السوفييتية , نبيل: حيدرم(3)
 . 23 – 22ص, 1988كانوف الثاشل , 178العدد 

لعاـ " اإلسرائيلي"قرارات األمم ا١تتحدة بشأف فلسطُت كالصراع العريب : كانظر أيضان . 22ص, ا١ترجع نفسو(4)
مؤسسة , 11رقم , "اإلسرائيلي "–سلسلة قرارات األمم ا١تتحدة بشأف فلسطُت كالصراع العريب , 1979

 .29 - 27ص, 1980, 1ط, كمركز الوثائق كالدراسات أبو ظيب, دراسات فلسطينية بَتكت
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لكن بشكل ٭تقق أىدافو , أثبت االٖتاد السوفيييت أنو قادر على تقدصل الدعم كا١تساندة للعرب
كيبقى بعيدان عن مستول الدعم الذم تقدمو الواليات ا١تتحدة , اإلسًتاتيجية يف الببلد العربية
 .األمريكية للكياف الصهيوشل

أخربه , للكياف الصهيوشلPHILIP HABIB  (1 ) كأثناء زيارة ا١تبعوث ا٠تاص األمريكي فيليب حبيب
كطلب منو إخبار القيادة األمريكية , عن تفاصيل اٟترب يف لبناف, ARIL SHARON  (2)أرييل شاركف

عندما قّدـ ,  بدأ التحضَت الفعلي للعدكاف الصهيوشل على لبناف1981كيف صيف . (3)بذلك
كقادة القطع العسكرية حوؿ ,  تصوراتو للقيادة العليا يف كزارة الدفاع الصهيونية SHARON شاركف

  كأثناء زيارة كزير ا٠تارجية بيغن 1981كيف أيلوؿ عاـ . (4)اٟتدكد ا٠تطَتة للكياف الصهيوشل

BEGIN ,كمرافقو كزير الدفاع شاركف SHARON إذل الواليات ا١تتحدة ًّب ْتث كدراسة العملية ا١تنتظرة .
إف الحرب ضد اإلرىاب الدكلي تشٌكل ىدفان مشتركان للوويات :"SHARON كقاؿ شاركف 

                                                           

كلعب دكران , 1976تّوذل منصب ككيل كزارة ا٠تارجية عاـ , سياسي أمريكي من أصل لبناشل: فيليب حبيب(1)
كاختاره الرئيس ركنالد ريغاف , 1978أساسيان يف ترتيب اللقاءات اليت أدت إذل توقيع اتفاقية كامب ديفيد عاـ 

فيليب حبيب , جوف: بويكن: انظر". الشرؽ األكسط" مبعوثان لئلدارة األمريكية يف 1983 – 1981بُت عامي
, بَتكت, دار النهار, جورج: شولتز: تقدصل, غساف: غصن: ترٚتة, 1982يف مواجهة آرييل شاركف يف بَتكت 

 .2ص, 2002, 1ط

كاشًتؾ يف كل حركب , انضم إذل ا٢تاجاناه يف مطلع حياتو, 1928كلد يف فلسطُت عاـ : أرييل شاركف(2)
٦تا أعطاه شهرة كبَتة يف , 1973خبلؿ حرب تشرين  (الدفرسوار)قاد عملية الغزالة , الكياف الصهيوشل العدكانية

, 1982تسلم مناصب كزارية عدة لكن نتيجة تورطو يف مذابح صربا كشاتيبل أثناء حرب لبناف , الكياف الصهيوشل
بعد غيبوبة دامت , 13/1/2014تويف يف. فبقي يف كزارة اٟتربية بدكف حقيبة, عّدتو ٞتنة كاىاف ٥تبلن بالواجب

 .269 – 268ص, "اإلسرائيلية"األحزاب , قهوجي: انظر. ٙتاشل سنوات

 .33ص, 1983, 1ط, دمشق, دار الكرمل للدراسات, اٟترب ا٠تاطفة الطويلة, كريسيت: أندريتش(3)

, دار النضاؿ, كميل قيصر: داغر: ترٚتة, (عملية كرة الثلج)للبناف " اإلسرائيلي"أسرار الغزك , شيفر: شيموف(4)
 .15ص, 1985, 1ط
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اليت ٖتددت ٔتا , (1)"إضافةن إلى عددو من األىداؼ األخرل, "إسرائيل"المتحدة األمريكية ك
 :يلي

محاكلة تدمير البنية األساسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد النجاحات التي حققتها - 1"
المحدكدة لغزك " اإلسرائيلية"كبعد فشل العملية , المنظمة على مستول اوعتراؼ الدكلي بها

 .1980جنوب لبناف عاـ 

, كفك تحالفها اوستراتيجي مع المقاكمة الفلسطينية, ضرب القول الوطنية في لبناف- 2
 .إلتاحة الفرصة للهيمنة الكتائبية على السلطة ىناؾ, كإضعاؼ ىذه القول

تأمين خط دفاعي متقٌدـ :السيطرة على الجنوب اللبناني بهدؼ تحقيق أمرين أساسيين- 3
بعدما عجزت قوات سعد حداد كالقوات الدكلية عن تأمينو , داخل األراضي اللبنانية

كمحاكلة تأمين مصادر المياه من . لضماف األمن في المنطقة الشمالية من فلسطين" إلسرائيل"
 .في شماؿ فلسطين" اإلسرائيلية"األراضي اللبنانية للمشاريع الزراعية 

تستطيع بواسطتها , كتلك التي كيقعت مع مصر, السعي لتحقيق معاىدة صلح مع لبناف- 4
 .كالتغلغل في البالد العربية, كسر طوؽ العزلة العربية المحيط بها" إسرائيل"

إشغاؿ الرأم العاـ العالمي كالعربي بقضية جديدة تساعد على تحويل األنظار عن - 5
من , كمساعيها لضم الضفة كالقطاع كالجووف, في المناطق المحتلة" إسرائيل"ممارسات 

 .(2)"خالؿ تصعيد عملية اوستيطاف بداخلها
يف كضع النهج السياسي اٞتديد لرئيس الواليات ا١تتحدة األمريكية , شارؾ الصهاينة كبكل السبل

 RONALD REAGANركنالد ريغاف 
كما أعاقوا أم , الرامي إذل ا١تواجهة مع االٖتاد السوفيييت, (3)

                                                           

 .31 – 25ص, ا١ترجع نفسو(1)

دكرىا يف صنع السياسة ا٠تارجية ) 1983 – 1963" إسرائيل"مراكز القول يف , نظاـ ٤تمود: بركات(2)
 . 179ص, 1983, 1ط, عماف, دار اٞتليل, ("اإلسرائيلية"

كىو الرئيس األربعُت للواليات ا١تتحدة , 2004 حزيراف 5كتويف يف , 1911كلد يف شباط : ركنالد ريغاف(3)
صحيفة : انظر. كمعاداة الشيوعية كتفكيك حلف كارسو, كاف من أىم أكلوياتو ٤تاربة االٖتاد السوفيييت, األمريكية

 .4ص, 2013 حزيراف 11الثبلثاء , 3930العدد , الوسط البحرينية
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٤تاكلُت بذلك , "الشرؽ األكسط"أك أية تسوية بشأف , لقاءات بُت الطرفُت لتوقيع معاىدات دكلية
خدمة الواليات ا١تتحدة األمريكية اليت أرادت استغبلؿ اللقاءات األكركبية للتدخل يف الشؤكف 

بينما كاف االٖتاد . كتصعيد حدة التوتر الدكرل, الداخلية لبلٖتاد السوفيييت كالبلداف االشًتاكية
كٗتفيف , على نزع السبلح لتطبيق مبدأ التعايش السلمي, كمنذ بداية الثمانينيات, السوفيييت يؤكد

 . (1)الصهيوشل - كإ٬تاد تسوية عادلة كشاملة للصراع العريب, كطأة العبء االقتصادم لسباؽ التسلح
حيث قاـ , كيف الوقت نفسو قاـ الكياف الصهيوشل بتقوية عبلقاتو مع أصدقائو ا٠تونة اللبنانيُت

كالتقى فيها مع قائد حزب ,  بزيارة سرية إذل بَتكت1982 يف كانوف األكؿ SHARONشاركف 
كبعد التعّرؼ الدقيق على الوضع القائم قاـ كبل٫تا بوضع خارطة . (2)الكتائب بشَت اٞتمّيل

أنا أكافق : "قائبلن SHARON كبعد عودتو إذل فلسطُت أعلن شاركف . للعمليات العسكرية
 .(3)".....كنحن جاىزكف للبدء اآلف, المسيحيين على الخطة الموضوعة بيننا كبينهم

إذل SHARON  بعد زيارة شاركف 1982دخلت األحداث يف مرحلتها اٟتاٝتة يف صيف عاـ 
كعلى كقع ىذه الزيارة قاؿ , حيث حصل على ا١توافقة لبدء العدكاف, الواليات ا١تتحدة األمريكية

ALEXANDAR HAIGألكسندر ىيغ 
كرؤية حكومة , نحن نريد رؤية السوريين خارج لبناف: "(4 )

                                                           

: ترٚتة, (مع األنظمة العنصرية كالرجعية" إسرائيل"تعاكف )تعاكف ٤تكـو عليو بالفشل , أناتورل: أغاريشيف(1)
 . 66ص, 1985, موسكو, ككالة نوفوسيت, عادؿ: اٞتبورم

كشهادة يف العلـو , ٛتل إجازة يف اٟتقوؽ,  يف األشرفية يف لبناف1947كلد يف تشرين أكؿ : بشَت اٞتمّيل(2)
, ككاف ضد الوجود الفلسطيٍت يف لبناف, كعندما بدأت اٟترب األىلية يف لبناف تفرّغ للعمل العسكرم, السياسية

 . 1948كلعائلة آؿ اٞتميل عبلقات كثيقة مع اٟتركة الصهيونية كاليهود قبل عاـ.1982اغتيل يف أيلوؿ عاـ 
 Ar.wikipedia.org.wiki.كيكيبديا ا١توسوعة اٟترة: انظر الرابط

 .174ص, مرجع سابق, شيموف(3)

شغل منصب كزير ا٠تارجية , 1924 تشرين الثاشل 2كلد يف , سياسي كعسكرم أمريكي: ألكسندر ىيغ(4)
كشارؾ يف . 1979- 1974كشغل منصب القائد العاـ لقوات حلف الناتو , ألقل من سنتُت يف عهد ريغاف

لكنو فشل يف اجتياز ا١ترحلة , رّشح نفسو النتخابات الرئاسة األمريكية. اٟترب العا١تية الثانية كاٟترب الكورية
 %www.zuhlool.org/wiki.ا١توسوعة العا١تية زىلوؿ: انظر الرابط,..... األكلية عن اٟتزب اٞتمهورم
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كو نريد إعطاء الفرصة لحركات المقاكمة الفلسطينية أف تقـو , "إلسرائيل"لبنانية قوية كصديقة 
 .(1)"باونسحاب
موّجهة ضد فصائل ا١تقاكمة ,  بدأ العدكاف الصهيوشل بعمليات عسكرية مكثفة1981كيف ٘توز عاـ 

كًّب إلقاء القنابل على ٥تيمات البلجئُت الفلسطينيُت يف , الفلسطينية ا١تتواجدة يف جنوب لبناف
جنوب لبناف بذريعة االنتقاـ من الغارات اليت شنها الفدائيوف الفلسطينيوف على ا١تواقع  الصهيونية 

كعلى الرغم من االحتجاجات الدكلية قاـ الكياف الصهيوشل بضم القدس الشرقية . (2)ىناؾ
كما خرؽ اتفاؽ كقف إطبلؽ النار الذم التزمت بو , (3)كمرتفعات اٞتوالف السورية يف العاـ نفسو

 . حيث أكقفت عملياهتا اٟتربية ضد  الكياف الصهيوشل(4)1981الفصائل الفلسطينية يف ٘توز عاـ 

                                                           

)1(Новейщая История Арабских Страи Аэии, Стр. 145. 

 .145ص , مرجع سابق, التاريخ ا١تعاصر للدكؿ العربية األسيوية, مؤرخ ٣تهوؿ

)2( Палестинская Проблема. ДокументЫ ООН, международнЫх  организаций, и 

конфренций, стр. 154. 
 .154ص , ا١تنظمات كا١تؤ٘ترات الدكلية, القضية الفلسطينية كثائق األمم ا١تتحدة

كأكدت من جديد على , أدانت اٞتمعية العامة العدكاف الصهيوشل على لبناف كالشعب الفلسطيٍت بشدة(3)
: انظر. 1980 كانوف األكؿ16 بتاريخ 35/207القرار , الرفض الشديد لقرار ضم الكياف الصهيوشل القدس

مؤسسة دراسات فلسطينية يف , 1980لعاـ " اإلسرائيلي"قرارات األمم ا١تتحدة بشأف فلسطُت كالصراع العريب 
كحوؿ القرار الذم اٗتذه الكياف . 44- 42ص, ببل تاريخ, مركز الوثائق كالدراسات يف أبو ظيب, بَتكت

: عبد اجمليد: انظر.  بفرض قوانينها كتشريعها كإدارهتا على مرتفعات اٞتوالف ملغى كباطل1981الصهيوشل عاـ 
ٚتع , 1986- 1982" اإلسرائيلي- "قرارات األمم ا١تتحدة بشأف فلسطُت كالصراع العريب, أٛتد عصمت

 .392- 391ص, اجمللد الثالث, 1994, 1ط, بَتكت, مؤسسة دراسات فلسطينية, مٌت: نصورل: كتصنيف
)4( Палестинская Проблема. ДокументЫ ООН, международнЫх  организаций, и 

конфренций, стр. 154. 
 .154ص , ا١تنظمات كا١تؤ٘ترات الدكلية, القضية الفلسطينية كثائق األمم ا١تتحدة
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تصلح برأيو إل٬تاد تسوية سلمية كشاملة للصراع ,  ٔتشركع مبادرة ٛتلت اٝتو(1)تقدـ األمَت فهد
 : نقاط ىي8مؤلفة من , الصهيوشل- العريب

 .1967من األراضي العربية التي احتلتها عاـ " إسرائيل"انسحاب - 1"

كجميع األراضي العربية , من الضفة الغربية" اإلسرائيلية"إزالة جميع المستوطنات  - 2
 .المحتلة

 .كفالة حرية العبادة لكافة الطوائف الدينية في األراضي المقدسة- 3

كتعويض من و يرغبوف منهم , اوعتراؼ بحق الالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارىم - 4
 .في العودة

 .كضع الضفة الغربية كقطاع غزة تحت كصاية األمم المتحدة لفترة انتقالية لبضعة أشهر - 5

 .على أف يكوف القطاع العربي من القدس عاصمة لها, إقامة دكلة فلسطينية مستقلة- 6

 .اوعتراؼ بحق جميع دكؿ المنطقة في العيش في سالـ- 7

 .(2)"ضماف أم اتفاؽ يتم التٌوصل إليو من قبل األمم المتحدة أك بعض أعضائها - 8

أك على مبدأ التفاكض , دل تنص ىذه ا١تبادرة على مبدأ التعايش السلمي مع الكياف الصهيوشل
دكف أف تذكر الكياف , بل ٖتدثت عن حق كل دكؿ ا١تنطقة يف أف ٖتيا بسبلـ, ا١تباشر معو

 . الصهيوشل باالسم
, فا١تؤيدكف كجدكا فيها حبلن ١تشكلة البلجئُت, كقف الفلسطينيوف بُت مؤيد كمعارض ٢تذه ا١تبادرة

كصفوىا أهنا هتدؼ إذل بث , كمعظمهم من قادة اٞتبهة الشعبية لتحرير فلسطُت, بينما ا١تعارضوف
كانت دكؿ ا٠تليج ىي . كتشّكل اعًتافان مباشران بالكياف الصهيوشل, الفرقة بُت صفوؼ الفلسطينيُت

                                                           

ٍب كزيران للداخلية , ًّب تعيينو كزيران للمعارؼ يف ا١تملكة, 1921كلد يف الرياض عاـ : األمَت فهد بن عبد العزيز(1)
تويف يف آب , 1975 آذار 25كتوذل حكم ا١تملكة يف . 1967كنائبان لرئيس ٣تلس الوزراء عاـ , 1962عاـ 

 السَتة الذاتية لؤلمَت فهد بن عبد العزيز:  انظر الرابط. 2005
www.mofa.gov.sa/aboutkingDom/saudiArabiakings/pages/kingFahadAbdlAziz.aspx. 

صادرة عن ٣تلة األىراـ , ٣تلة السياسة الدكلية, "الشرؽ األكسط"ا١تبادرة السعودية كأزمة , عبد اٟتميد: موايف(2)
 .109ص, 1981أكتوبر , ٔتصر



231 
 

كأبدت اٟتكومة األمريكية . بينما عارضها الكياف الصهيوشل, أكثر األطراؼ العربية قبوالن ٢تذه ا١تبادرة
ألهنا من ا١تمكن أف تكوف بادرة لفتح , أّما االٖتاد السوفيييت فقد ٗتّوؼ من ا١تبادرة. ٖتفظان عليها

كىذا يعٍت لبلٖتاد السوفيييت دفع , حوار بُت منظمة التحرير الفلسطينية كالواليات ا١تتحدة األمريكية
ك رفضها التنظيم الشيوعي الفلسطيٍت يف . (1)كما أف سوريا عارضت ا١تبادرة. ا١تنظمة بعيدان عنو

 .(2)سوريا  ك عّدىا ٤تاكلة إلضعاؼ جبهة الصمود كالتصدم ضد الكياف الصهيوشل
كركّزت ,  بدأت العمليات العسكرية الصهيونية ضد لبناف ٔتؤازرة من الكتائب1982كيف حزيراف 

, (3)من ٍب قامت ٔتحاصرة بَتكت, على احملور الذم تتواجد فيو القوات السورية يف سهل البقاع
, كتشكيبلت السبلح البحرم, حيث حشد الكياف الصهيوشل معظم سبلح الطَتاف الصهيوشل

قاتلت فيو ,  يومان 82كاستمر حصاره لبَتكت , كطرد ا١تقاكمة الفلسطينية, ككضع كل ثقلو لغزك لبناف
ك جيش التحرير الفلسطيٍت ا١تلحق ,  (85اللواء )فصائل ا١تقاكمة الفلسطينية كمعها اٞتيش السورم 

كاٞتيش اللبناشل أيضان الذم انقسم إذل قسمُت بُت , (لواء حطُت ك القادسية)بالقوات السورية 
أبلت ىذه القوات ببلءن حسنان يف قتا٢تا ضد قوات الكياف الصهيوشل ك . بَتكت الشرقية كالغربية
فقد تقدمت فرقة ا١تدرعات السورية األكذل مشارل خلدة  على بعد ثبلث , ٓتاصة يف معركة خلدة

ك توقفت أعماؿ قوات جيش الدفاع الصهيوشل بسبب , كيلومًتات إذل اٞتنوب من مطار بَتكت
ك تابع اللواء السورم يف لبناف ا١تعركة , ضد منظمة التحرير الفلسطينية , ا١تقاكمة السورية الفلسطينية

 أبلت من خبل٢تا القوات السورية ببلءن 21/6/1982حيث بدأت مرحلة الزحف ك التطويق يف
ك أكدت صحيفة . كقدمت القوات السورية الكثَت من الشهداء, استغرقت ا١تعركة أسبوع. حسنان 

أشادت بقدرات القوات : " يف مقاؿ مطوؿ على ذلك29/7/1982النجم األٛتر السوفييتية يف 
                                                           

 . 111-110ص, مرجع سابق, موايف: كانظر أيضان .541 – 540ص, مرجع سابق, مقلد(1)

 .2 – 1ص, 1981آب , 73العدد , ُيصدرىا التنظيم الشيوعي الفلسطيٍت يف سوريا, صحيفة عائدكف(2)

3 , نشرة اللجنة ا١تعنية ٔتمارسة الشعب الفلسطيٍت ٟتقوقو: كانظر أيضان . 273ص, مرجع سابق, عبد ا١تلك(1)
  .8- 7ص, 1990- 1979قضية فلسطُت 

(2) Палестинская Проблема. ДокументЫ ООН, международнЫх  организаций, и 
конфренций, стр. 154 – 158. 

 .158- 154ص , ا١تنظمات كا١تؤ٘ترات الدكلية, القضية الفلسطينية كثائق األمم ا١تتحدة
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ككيف أظهرت مهارة عالية في استخداـ األسلحة ك , كفي معارؾ الدبابات, السورية في البقاع 
, التي تمتلكها كتصدت بنجاح لهجمات القوات الصهيونية المعتدية, المعدات الحربية

 لكن الكياف الصهيوشل تابع (2)" دبابة كمدرعة120ككبدتها خسائر فادحة بلغت أكثر من
كىي أكؿ عاصمة عربية يطّوقها , بينما دل تتحرؾ بقية اٞتيوش العربية لنجدة بَتكت. حصار بَتكت

لذلك اٗتذ , كيدكها بالطائرات كا١تدفعية ١تدة تزيد عن شهرين كنصف, جيش الكياف الصهيوشل
إذل كقف العمليات , كدكف إبطاء, الذم دعا ٚتيع األطراؼ ا١تتصارعة (508)٣تلس األمن القرار 

لكن القوات الصهيونية دخلت األراضي اللبنانية بعدهتا كعتادىا بقصد إقامة منطقة أمنية . اٟتربية
فاٗتذ ٣تلس , كاكتسحت مواقع قوة األمم ا١تتحدة ا١تؤقتة يف لبناف كٗتطتها, كبَتة يف جنوب لبناف

الذم طالب الكياف الصهيوشل بسحب قواتو دكف إبطاء كدكف  (509)األمن قراران جديدان رقم 
الذم  (508)من القرار رقم  (1)كبتنفيذ الفقرة رقم , شركط إذل خارج اٟتدكد الدكلية ا١تعًتؼ هبا

- يدعو ٚتيع األطراؼ إذل كقف العمليات اٟتربية داخل لبناف كعلى طوؿ اٟتدكد اللبنانية 
إالّ أف الكياف الصهيوشل , كعلى الرغم من مطالبات األمم ا١تتحدة بوقف إطبلؽ النار, الصهيونية

 .(1 )كاصل عدكانو
كىذا يتطّلب سحب اٞتنود الصهاينة , طالب االٖتاد السوفيييت باستعادة سيادة لبناف ككحدة أراضيو

كظل , (2)(509)ك (508)تبعان لقرارم ٣تلس األمن رقم , بالكامل من لبناف دكف أية شركط
ٍب راح , االٖتاد السوفيييت طيلة شهر حزيراف يُكرر دعوتو لعقد مؤ٘تر من أجل كقف ىذا العدكاف

كأرسل , يُدين فيها العدكاف مطالبان بانسحاب الكياف الصهيوشل من لبناف, ُيصدر عددان من البيانات
يطالبو فيها بالتدخل السريع لوقف REAGAN رسالةن شخصية إذل ريغاف  BREZHNEV بر٬تنيف
, كما حاكؿ أيضان منع الواليات ا١تتحدة األمريكية من التدخل العسكرم ا١تباشر يف لبناف. العدكاف

                                                           

)1( Палестинская Проблема. ДокументЫ ООН, международнЫх  организаций, и 

конфренций, стр. 154 – 158. 
 .158- 154ص , ا١تنظمات الدكلية كا١تؤ٘ترات, القضية الفلسطينية كثائق األمم ا١تتحدة

, موسكو, ككالة نوفوسيت, "الشرؽ األكسط"االٖتاد السوفيييت كالتسوية يف , ركبرت: توردييف, أكليج: فومُت(2)
 .98ص, 1986
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كأيّد السوفييت , عندما ترددت أنباء عن احتماؿ نزكؿ مشاة البحرية لئلشراؼ على إجبلء ا١تقاكمة
 .(1)كل مشركعات القرارات اليت ُقدمت إذل ٣تلس األمن لوقف العدكاف

, ألف خيار التدخل العسكرم على نطاؽ كاسع كشامل, اكتفى االٖتاد السوفيييت بالتنديد بالعدكاف
رٔتا تؤدم إذل ا١تواجهة , الدخوؿ يف مرحلة تصعيد اسًتاتيجي بالغ ا٠تطورة, يعٍت بطبيعة اٟتاؿ

كسيشكل ذلك أيضان خطوة يصعب على االٖتاد . العسكرية بينو كبُت الواليات ا١تتحدة األمريكية
 .(2)السوفيييت تربيرىا أماـ الرأم العا١تي

كسحب ,  قرر ٣تلس األمن اٗتاذ قرار جديد يدعو إذل فك اٟتصار عن بَتكت1982 ٘توز 30يف 
حىت يتسٌت إمداد السكاف احملاصرين باحتياجاهتم الضركرية من ا١تواد , القوات الصهيونية من لبناف

كما اٗتذ . (3)كسجلت الواليات ا١تتحدة األمريكية امتناعها عن التصويت على القرار, الغذائية
 داعيان من خبللو إذل إرساؿ مراقبُت تابعُت لؤلمم 1982 آب ٣1تلس األمن قراران جديدان يف 

لكن الكياف الصهيوشل استمر يف سياستو الرامية إذل رفض قرارات األمم ا١تتحدة , ا١تتحدة إذل لبناف
كذلك , كأعلن أف ا١تراقبُت ال يستطيعوف القياـ با١تراقبة ألسباب تقنية, حيث رفض دخوؿ ا١تراقبُت

كإف كجود . يف لبناف" اإلرىابية"ا١تسلحة اليت تقـو هبا التنظيمات " اإلرىابية"بسبب األعماؿ 
 . (4)ا١تراقبُت الدكليُت سوؼ يعطي ىذه التنظيمات إشارة بإمكانية بقائها يف بَتكت

 آب 5لذلك عقد ٣تلس األمن يف ,  استمر القصف الصهيوشل ا١تتواصل على بَتكت من الرب كالبحر
دعا من خبل٢تا الكياف الصهيوشل إذل , بناءن على طلب االٖتاد السوفيييت جلسة طارئة, 1982

كمرة أخرل امتنعت الواليات . سحب قواتو فوران من بَتكت الغربية إذل خطوط كقف إطبلؽ النار
ككاف ىذا القرار يدعو يف صورتو األصلية إذل فرض عقوبات دكلية , ا١تتحدة األمريكية عن التصويت

                                                           

يصدرىا التنظيم الشيوعي الفلسطيٍت , صحيفة ا١تقاكمة الشعبية: كانظر أيضان . 44ص, مرجع سابق, شكرم(1)
 .377ص , 18ا١تلحق رقم : انظر. 3- 1ص, 1981أكاسط آذار , 16العدد , يف لبناف

 .570- 569ص, مرجع سابق, مقلد: كانظر أيضان . 60- 59ص, مرجع سابق, جعفر(2)

قضية , نشرة اللجنة ا١تعنية ٔتمارسة الشعب الفلسطيٍت ٟتقوقو: كانظر أيضان . 273ص, مرجع سابق, مقلد(3)
 .8ص, 1990-1979فلسطُت 

 .234ص, للبناف" اإلسرائيلي"الغزك , ٣تموعة باحثُت(4)
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كىددت الواليات , إذا رفض سحب قواتو من مواقعها اليت احتلها بعد الغزك, على الكياف الصهيوشل
كحىت عندما حذفت الفقرة ا٠تاصة , ا١تتحدة األمريكية باستعماؿ الفيتو إلبطاؿ مفعوؿ القرار

كأهنا لذلك , فإف الواليات ا١تتحدة األمريكية دل تتنازؿ عن كصفها للقرار بأنو غَت متوازف, بالعقوبات
, كىنا تقدمت كل من إسبانيا كفرنسا ٔتشركعُت منفصلُت إذل ٣تلس األمن. دل تكن لتوافق عليو

لكن الواليات ا١تتحدة , ليقـو بدكره يف ا١توقف الذم نشأ يف أعقاب الغزك الصهيوشل للبناف
نتيجة ذلك انتقل الًتكيز العريب إذل اٞتمعية العامة اليت أصدرت , األمريكية أسقطتهما من جديد

الصادرين  (509- 508)كالتزاـ الصهاينة بالقرارين , قراران فوريان باالنسحاب الصهيوشل من لبناف
كىنا تقّدمت كل من . لكن من جديد عرقلت الواليات ا١تتحدة األمريكية ذلك, عن ٣تلس األمن

 :مصر كفرنسا ٔتشركع مشًتؾ إذل اجمللس دعا
 .خارج بيركت" اإلسرائيلية"تحقيق نوع من اونسحاب المتزامن للقوات الفلسطينية ك - 1"

اوعتراؼ بالحقوؽ المشركعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقو في تقرير مصيره - 2
 .كإنشاء دكلتو

كفض , تشكيل قوة من مراقبي األمم المتحدة لإلشراؼ على تنفيذ ترتيبات اونسحاب- 3
 .(1)"اوشتباؾ بين القوات المتحاربة

لتفويت الفرصة على الواليات , ٕتنبت الدكلتاف طرح مشركعهما للتصويت داخل ٣تلس األمن
كاكتفتا بوضعو يف ٣تلس األمن للموافقة عليو . ا١تتحدة األمريكية يف استخداـ حق الفيتو إلفشالو

بسبب ما جاء يف , كأبدت ٖتفظها عليو, لكن الواليات ا١تتحدة األمريكية كقفت يف طريقو, مبدئيان 
لذلك استمرت جهود الوساطة األمريكية ا١تنفردة لتحقيق سبلـ يرضى عنو الكياف , البند الثاشل

 السفَت فيليب حبيب" الشرؽ األكسط"من خبلؿ اتصاالت مبعوثها ا٠تاص إذل , الصهيوشل يف لبناف

PHILIP HABIB   ,إذل مهمة تدعم , من مهمة كساطة, بسبب العرقلة األمريكية, الذم ٖتولت مهمتو
 عن إجراء أية اتصاالت مباشرة مع HABIBفقد امتنع حبيب , أحد األطراؼ ضد الطرؼ اآلخر

كما رّكز على ىدؼ . رغم أنو كاف طرفان فاعبلن كرئيسيان يف ا١توقف اللبناشل كلو, الطرؼ الفلسطيٍت

                                                           

 . 566 – 565ص, مرجع سابق, مقلد(1)
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. كالضغط عليهم ٞتعلهم يقبلوف بتسليم أسلحتهم, خركج ا١تقاتلُت الفلسطينيُت من بَتكت الغربية
ككاف ٢تذه ا١تمارسات ا١تنحازة كغَت ا١تتوازنة تأثَتىا يف التوّصل إذل اتفاقية خركج ا١تقاتلُت 

كىي االتفاقية اليت أهنت الوجود العسكرم ١تنظمة التحرير , الفلسطينيُت من بَتكت الغربية
كيف الوقت نفسو حبذكا ,  الفرنسي–بينما أيّد السوفييت ا١تشركع ا١تصرم . (1)الفلسطينية يف لبناف

كبالتارل جددكا اقًتاحهم لعقد مؤ٘تر دكرل تُدعى إليو كافة , الًتكيز على سبل التسوية السلمية لؤلزمة
كزادكا على , الصهيوشل- للبحث يف كيفية إ٬تاد حل سلمي شامل للصراع العريب, األطراؼ ا١تعنية

أف يتحقق فض االشتباؾ بُت القوات الصهيونية كالقوات : أك٢تما, اقًتاحاهتم فكرتُت جديدتُت
دعوة : كثانيهما. من خبلؿ قوة دكلية تابعة لؤلمم ا١تتحدة تتوذل ىذه ا١تهمة, الفلسطينية يف لبناف

الطرفُت العريب كالصهيوشل إذل إقامة عبلقات سلمية بينهما إلهناء صراعاهتما كبدء مرحلة 
دل يكن االٖتاد السوفيييت متحمسان للمجازفة بتنفيذ أية إجراءات نشطة إلحباط ا٠تطط .(2)جديدة

كما تعّمق لديو قناعة , "الشرؽ األكسط"بسبب ا٨تسار نفوذه يف ,  الصهيونية يف لبناف–األمريكية 
مع قبوؿ بعض الدكؿ العربية يف منطقة ا٠تليج العريب تقدصل تسهيبلت , بعدـ التورط يف لبناف

الشرؽ "توضع ٖتت تصرؼ قوات التدخل كاالنتشار األمريكية يف ا٠تليج العريب ك, إسًتاتيجية
ككاف أشد ما يؤدل السوفييت ىو انسياؽ بعض . كىي اليت استهدفت هتديده عسكريان , "األكسط

اليت صّورهتم على أهنم ا١تصدر الرئيسي لنشر , الدكؿ العربية كراء السياسات كالدعايات األمريكية
يف الوقت الذم كاف االٖتاد السوفيييت يتقّدـ با١تبادرات اليت تدعو لتحييد , الشيوعية يف الببلد العربية

دل يعد االٖتاد السوفيييت ٯتلك مفاتيح اٟتل .(3)منطقة ا٠تليج كإبعاده عن صراعات القول الكربل
دل تعد يف سلم أكلويات سياستو " الشرؽ األكسط"كما أف منطقة ,  الصهيوشل–للصراع العريب 

كتربع الواليات ا١تتحدة األمريكية على , نظران لتغَت موازين القول العا١تية, ا٠تارجية كما كانت سابقان 
قوات من ) ًّب دخوؿ قوات متعددة اٞتنسيات 1982ك يف هناية آب . عرش الدبلوماسية العا١تية

                                                           

 235ص, للبناف" اإلسرائيلي"الغزك , ٣تموعة باحثُت: كانظر أيضان . 568 – 566ص, ا١ترجع نفسو(1)

 .569ص, مرجع سابق, مقلد(2)

 آب 8- 2, 274العدد , (النهار العريب كالدكرل)الصمت السوفيييت ما كراءه؟ ٣تلة شؤكف دكلية , مها: ٝتارة(3)
 .34ص, 1982
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كًّب إهناء إجبلء القوات الفلسطينية . (كبريطانيا فيما بعد, إيطاليا, فرنسا, الواليات ا١تتحدة األمريكية
فقد غادر بَتكت ما يقارب سبعة آالؼ مقاتل , يف الوقت نفسو (القوات العربية ا١تشًتكة)ككذلك 

, األردف, كالنصف اآلخر إذل تونس, ذىب نصفهم إذل سوريا, من قوات الفصائل الفلسطينية
ك٘تت . كما انتقل مقر قيادة أركاف منظمة التحرير الفلسطينية إذل تونس. كالعراؽ, اٞتزائر, السوداف

ك مطالبة الكياف الصهيوشل من جديد , مناقشة الوضع يف لبناف يف ٣تلس األمن التابع لؤلمم ا١تتحدة
كاٗتاذ , اليت تنص على الوقف الفورم ٟتصار بَتكت, بااللتزاـ بتطبيق قرارات األمم ا١تتحدة

 .(1)اإلجراءات ا١تناسبة اليت تقود إذل تطبيق ما قررتو ٞتنة ا١تراقبُت الدكليُت
قائمة ,  اقًتاحات تتعلق ٔتبادرة للسبلـREAGAN قّدـ الرئيس األمريكي ريغاف 1982 أيلوؿ 1كيف 

 :جاء فيها (242)كالواردة يف قرار ٣تلس األمن " األراضي لقاء السلم"على أساس صيغة 
 .و تؤيد الوويات المتحدة األمريكية إنشاء دكلة فلسطينية في الضفة الغربية- 1"

 .1967ضم األراضي المحتلة عاـ " إلسرائيل"و يحق - 2

 .تحقيق الحكم الذاتي للفلسطينيين باورتباط مع األردف- 3

 .الجديدة في األراضي المحتلة" اإلسرائيلية"التجميد المباشر للمستوطنات - 4

 .عدـ تقسيم مدينة القدس على أف يتم تحديد مستقبل المدينة عن طريق المفاكضات- 5

 .(2)""إسرائيل"التزاـ الوويات المتحدة األمريكية بحماية أمن - 6

فهي ترفض رفضان , كخطة مناقضة ٘تامان للخطط السوفييتية للسبلـREAGAN تأٌب خطة ريغاف 
كتتجاىل الدعوة السوفييتية , قاطعان قياـ دكلة فلسطينية مستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية

 فإنو يُدخل (3)أّما فيما ٮتص مسألة اٟتكم الذاٌب. ١تشاركة األمم ا١تتحدة لعقد مؤ٘تر دكرل للسبلـ

                                                           

)1(Новейщая История  Арабских Страи Аэии, Стр. 237 – 247. 

 .247 ػ 237ص , التاريخ ا١تعاصر للدكؿ العربية األسيوية, مؤرخ ٣تهوؿ

٣تلة الفكر , "الشرؽ األكسط"تطور ا١توقف السوفيييت من التسوية السياسية للصراع يف , ريتا: ٛتداف(2)
 . 159- 158ص, 1989تشرين األكؿ , 30العدد , االسًتاتيجي العريب

 من الدليل 368كلعل ذلك كاضح يف الفقرة , إف ىذه اٟتكومة ليست إالّ حكومة عميلة كفقان للقانوف الدكرل(3)
 .144- 143ص, مرجع سابق, بويل: انظر. ا١تيداشل لطبيعة اٟتكومة
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كإضعاؼ حركة التحرر , هتدؼ إذل تصفية القضية الفلسطينية, األردف يف مباحثات استسبلمية
لذلك وبد من كحدة الفصائل الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير . "العربية كالفلسطينية

من أجل الوقوؼ , كالتي تٌمثل األساس الشرعي كالوحيد للشعب الفلسطيني, الفلسطينية
كىذا ما جاء يف البياف الذم نشرتو . (1)" الصهيونية–كالتصدم لكل التحديات األمريكية 

 .(2) للسبلـ REAGANاألحزاب الشيوعية كالعمالية يف البلداف العربية نتيجة إلعبلف خطة ريغاف 
كذلك ألف الواليات ا١تتحدة األمريكية ,  للسبلـ REAGANرفض الكياف الصهيوشل خطة ريغاف

كما أف الواليات . رفضت إدعاء الكياف الصهيوشل بالسيطرة الدائمة على الضفة الغربية كقطاع غزة
, ا١تتحدة األمريكية ال تعتقد أف من حق الكياف الصهيوشل أف يستغل أحداث لبناف للتوسع إقليميان 

كليس ٢تا اٟتق يف , حيث اعًتفت فقط بتحقيق األمن على طوؿ اٟتدكد الشمالية للكياف الصهيوشل
حيث أصدر ,  ىذه ا٠تطة BEGIN لذلك رفض بيغن, التوسع اإلقليمي على حساب الفلسطينيُت

رأت . (3 ) أيلوؿ يشجب فيو ىذه ا٠تطة كيرفضها رفضان قاطعان ٣2تلس الوزراء الصهيوشل بيانان يف 
لذلك ُعقدت , قاصرة عن تأمُت حقوؽ الشعب الفلسطيٍت REAGAN الدكؿ العربية أف خطة ريغاف
الشرؽ "كضعت من خبللو خطة للسبلـ يف , 1982 أيلوؿ 9قمة فاس الطارئة با١تغرب يف 

 :تتضمن" األكسط
 .بما فيها القدس, 1967من جميع األراضي العربية المحتلة عاـ " إسرائيل"انسحاب - 1"

 .1967في األراضي العربية بعد عاـ " إسرائيل"إزالة المستعمرات التي أقامتها - 2

 .ضماف حرية العبادة كممارسة الشعائر الدينية لجميع األدياف باألماكن المقدسة- 3

                                                           

تصدرىا منظمة الشيوعيُت ,(٨تو حزب شيوعي فلسطيٍت موّحد, يا عماؿ العادل اٖتدكا)صحيفة سنعود (1)
 – 1ص, 1981كانوف الثاشل ,1العدد, (فرع اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت يف قطاع غزة)الفلسطينيُت يف لبناف 

6 . 

أكاسط ٘توز , 3العدد , الصحيفة ا١تركزية للحزب الشيوعي الفلسطيٍت, (يا عماؿ العادل اٖتدكا)صحيفة الوطن (2)
 . 4 – 1ص, 1983

, نشرة اللجنة ا١تعنية ٔتمارسة الشعب الفلسطيٍت حقوقو: كانظر أيضان . 390ص, 2ج, مرجع سابق, شبلصل(3)
 .11ص, 1990 – 1979قضية فلسطُت 
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كممارسة حقوقو الوطنية الثابتة غير , تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره- 4
 .كتعويض من و يرغب في العودة, القابلة للتصرؼ بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية

إخضاع الضفة الغربية كقطاع غزة لفترة انتقالية تحت إشراؼ األمم المتحدة كلمدة و - 5
 .تزيد عن بضعة أشهر

 .قياـ الدكلة الفلسطينية المستقلة كعاصمتها القدس- 6

منها الدكلة , يضع مجلس األمن الدكلي ضمانات سالـ بين جميع دكؿ المنطقة- 7
 الفلسطينية

 .(1)"يقـو مجلس األمن الدكلي بضماف تنفيذ ىذه المبادئ- 8

عندما غزت  , أربكت كل النظم العربية, (2)1981إف األحداث اليت أعقبت قمة فاس العادية عاـ 
ككضع منظمة , ٦تا جعل العاصمة اللبنانية ٖتت رٛتة االحتبلؿ الصهيوشل, القوات الصهيونية لبناف

من ىنا كانت كل األطراؼ اليت , التحرير الفلسطينية داخل مصيدة اٞتيش الصهيوشل ا١تهاجم
حيث جرل االتفاؽ , على استعداد لقبوؿ اٟتل الوسط1982اجتمعت يف قمة فاس الطارئة عاـ 

مقابل " الشرؽ األكسط"على أساس اعتماد مبادرة األمَت فهد كأساس للتسوية السلمية للصراع يف 
ككاف ىذا شرط سوريا األساسي إلعطائها , تعليق أم حديث عن عودة مصر إذل اٟتظَتة العربية

األساس , 1982لقد شّكلت مقررات قمة فاس الطارئة عاـ. (3)ا١توافقة على ا١تبادرة السعودية
كعلم االٖتاد السوفيييت أف خطة ريغاف . الصهيوشل كجوىر قضية فلسطُت- لتسوية الصراع العريب

REAGAN  فأيّدت قرارات قمة , "الشرؽ األكسط" ستّقوم من مركز الواليات ا١تتحدة األمريكية يف

                                                           

, نشرة اللجنة ا١تعنية ٔتمارسة الشعب الفلسطيٍت ٟتقوقو: كانظر أيضان . 546- 545ص, مرجع سابق , مقلد(1)
 .12- 11ص, 1990-1979قضية فلسطُت 

كالذم , انتقادات كاسعة من قبل الدكؿ العربية ١تبادرة ملك السعودية فهد: كاف أبرز ما جاء يف ىذه القمة (2)
: انظر. كإف دل يكن قد قا٢تا بشكل صريح, جاء فيو كألكؿ مرة االعًتاؼ ْتق الكياف الصهيوشل يف الوجود

 .134- 133ص, مرجع سابق, أندريتش

صادرة عن , ٣تلة السياسة الدكلية, ا١تداخل العربية": اإلسرائيلي- "تسوية الصراع العريب, سعد الدين: ابراىيم(3)
 .89 - 88ص, 1983أكتوبر , مؤسسة األىراـ ٔتصر
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, ألهنا رأت فيو فرصة ذىبية إلفهاـ كاشنطن أف السوفييت موجودكف, 1982فاس الطارئة عاـ 
كذلك عن طريق اٟتؤكؿ دكف مركر , كبالتحديد يف الببلد العربية, "الشرؽ األكسط"ك٢تم كزهنم يف 

كترؾ , ٦تا أدل إذل إهناء ىذه القمة بالشكل الذم انتهت إليو, مشركع األمَت فهد يف القمة العربية
 . (1)ا١توضوع معلقان 

على عكس التحرؾ األمريكي الذم كاف يسَت , كاف التحرؾ السوفيييت يف الببلد العربية ىادئان كبطيئان 
ككأ٪تا الوضع الدكرل كاف يسَت لًتسيخ . كيتدخل بكل ما تعيشو الببلد العربية, بصورة دراماتيكية

قد ماتت , الصهيوشل- قناعة لدل السوفييت أف صيغة جنيف أك أم مؤ٘تر دكرل ٟتل الصراع العريب
 .كإذل األبد

 خطابان أعاد فيو إذل األذىاف االقًتاح السوفيييت BREZHNEV ألقى بر٬تنيف 1982 أيلوؿ 15كيف 
ٔتا يف ذلك , ٔتشاركة ٚتيع األطراؼ ا١تهتمة" بالشرؽ األكسط"الذم يقضي بعقد مؤ٘تر دكرل معٍت 

الوصوؿ إلى حل عادؿ "ك, ا١تمثل الشرعي كالوحيد للشعب الفلسطيٍت, منظمة التحرير الفلسطينية
من خالؿ عدـ جواز الحصوؿ على األراضي األجنبية عن , "الشرؽ األكسط"كشامل في 

,  بما فيها القدس1967من األراضي التي احتلتها عاـ " إسرائيل"كانسحاب , طريق العدكاف
كإنشاء دكلتو , كممارسة الشعب الفلسطيني لحقو غير القابل للتصرؼ في تقرير المصير

كضماف حق جميع الدكؿ في المنطقة في األمن كالوجود , المستقلة في أراضي فلسطين
كاعتماد , "إسرائيل"كإنهاء حالة الحرب كإقامة السلم بين الدكؿ العربية ك, المستقل كالتنمية

على أف يقـو األعضاء الدائموف في مجلس األمن بدكر , ضمانات دكلية للتسوية السلمية
كىكذا دل يكن أماـ السوفييت إال أف يطالبوا بعقد مؤ٘تر دكرل إل٬تاد حل ١تشكلة . (2)"الضامن

 . الصهيوشل- كالصراع العريب" الشرؽ األكسط"

                                                           

, 430العدد , ٣تلة ا١تستقبل, "الشرؽ األكسط"غورباتشوؼ يبّدؿ موقف موسكو من مسألة , سليم: نّصار(1)
موسكو للفلسطينيُت دكلتكم صارت قريبة فاعملوا على , غساف: بَـت: كانظر أيضان . 21ص , 1985 أيار 18

 .27ص, 1982,  شباط13, 260العدد , ٣تلة ا١تستقبل , توحيد ا١توقف العريب

 .13 –12ص, 1990-1979قضية فلسطُت , نشرة اللجنة ا١تعنية ٔتمارسة الشعب الفلسطيٍت ٟتقوقو(2)
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,  أيلوؿ دخلت قوات الكتائب إذل ٥تيمات البلجئُت الفلسطينيُت يف صربا ك شاتيبل16كيف مساء 
أثارت ىذه اٞترٯتة موجة من االحتجاجات . كقامت ٔتذْتة ذىب ضحيتها حوارل أربعة آالؼ شهيد

كمع ذلك دل يعمل الكياف الصهيوشل على سحب قواتو , ا١تعارضة حىت يف داخل الكياف الصهيوشل
٤تاكلةن إ٧تاز , كأرسلت قواهتا إذل لبناف, بل سارعت الواليات ا١تتحدة األمريكية ١تساعدهتا, من لبناف

 BREZHNEVىنا أعلن بر٬تنيف. كىو إجبار لبناف توقيع اتفاقية إذعاف,ما عجز عنو الكياف الصهيوشل

 :كالتارل,  كا١تتضمنة ست نقاط19/9/1982 مبادرتو يف 
 .1967من األراضي المحتلة عاـ " اإلسرائيلية"انسحاب القوات - 1"

بما فيو إقامة دكلة مستقلة في الضفة , ضماف حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني- 2
 .كغزة

 .حل عادؿ كمتفق عليو لمشكلة الالجئين الفلسطينيين- 3

 .حق كل دكؿ المنطقة في العيش بسالـ ضمن حدكد آمنة كمعترؼ بها- 4

 .بإنهاء سياسة اوستيطاف في األراضي المحتلة" إسرائيل"التزاـ - 5

كبمشاركة , عقد مؤتمر للتفاكض حوؿ ىذه المبادئ في إطار األمم المتحدة- 6
 .(1)"األطراؼ

 على الًتحيب ٔتبادرة بر٬تنيف, أكدت قرارات الدكرة السادسة عشرة للمجلس الوطٍت الفلسطيٍت

BREZHNEV ,كأعلنت التحفظ على مبادرة الرئيس ريغاف REAGAN  ,(2)اليت تنكرت ٢تذا اٟتق .
لكن ىذه ا٠تطة دل تلق أذنان مصغية ال من قبل الكياف الصهيوشل كال من قبل الواليات ا١تتحدة 

كيبدك , ككانت ىذه ا١تبادرة قد نقلت موقف االٖتاد السوفيييت من اٞتمود إذل اٟتركة. (3)األمريكية
أنو قد أدرؾ ا٠تطأ الذم كقع فيو كىو تراجعو أماـ ا٠تطوات األمريكية ا٢تادفة إذل إقصائو من الببلد 

 . العربية
                                                           

 . 255 –254ص, 1ج, ....مؤ٘تر مدريد للسبلـ, جامعة الدكؿ العربية, األمانة العامة(1)

, دمشق, مركز دراسات الغد العريب, البلجئوف الفلسطينيوف جوىر الصراع كعقدة التسوية, جورج: حبش(2)
 .24ص, 2002, 1ط

)3( Ball .w .George. Error And Betrayal In Lebanon, Beirut, 1987.p.102. 
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 كىو أمُت 1982 أيلوؿ 21بعد اغتياؿ بشَت اٞتمّيل ًّب انتخاب رئيس جديد للبناف يف 
من أجل إجبار لبناف على , حيث بدأ الكياف الصهيوشل ك من جديد با١تفاكضات معو, (1)اٞتمّيل

الذم تنازؿ , (2)1983 أيار 17كيف النتيجة ًّب التّوصل إذل اتفاؽ . توقيع معاىدة سبلـ بشركطو
كىذا يقّر ْتق الكياف الصهيوشل يف , فيو أمُت اٞتمّيل عن سيادة جنوب لبناف إذل الكياف الصهيوشل

كقد أشار الربكتوكوؿ السرم . التواجد يف اٞتنوب اللبناشل مقابل ٙتن أقل بكثَت ٦تا كانوا ٭تلموف
يخرج من لبناف فقط في حاؿ تٌم خركج سوريا " اإلسرائيلي"أف الجيش "ا١تلحق باالتفاؽ إذل 

كبذلك كاف ,  يفًتض اعًتاض السوريُت على سحب قواهتم من لبنافBEGINككاف بيغن , (3)"منو
 . (4)كاثقان بأف الكياف الصهيوشل سيكوف غَت ٣ترب على االلتزاـ باالتفاؽ الذم ًّب التّوصل إليو

تداعى ا١تفهـو الدبلوماسي , كحا١تا بدأ الكياف الصهيوشل باالنسحاب من جانب كاحد كدكف شركط
لقد أُّجل االنسحاب مرتُت بناءن على طلب األمريكيُت الذين أرادكا أف . الذم شّكل أساس االتفاؽ

لكن يف شهر آب بدأت القوات الصهيونية انسحاهبا من , يعطوا ا١تسيحيُت فرصة لتقوية مركزىم
 :لكن كانت لو نتيجتاف, كدل يؤثر ىذا التحرؾ سلبان على أمن ىذه القوات, جبل الشوؼ

كإعادة توطيد قبضتهم , دمشق- السماح للسوريين باستعادة السيطرة على طريق بيركت- 1"
 .على العاصمة اللبنانية

                                                           

تّوجو بعد انتهاء فًتتو الرئاسية إذل , 1982ًّب اختياره رئيسان للدكلة يف أيلوؿ , 1942كلد عاـ : أمُت اٞتمّيل(1)
بعد اغتياؿ ٧تلو بيار ٚتّيل الذم كاف كزيران , 2001ٍب عاد إذل لبناف عاـ , فرنسا كعمل ٤تاضران يف جامعاهتا

 : على الرابط: أمُت اٞتميل, موسوعة ا١تعرفة, انظر........  ,2007للصناعة عاـ
www.marefa.org/index.php 

كالبحث عن " اإلسرائيلي- "االتفاؽ اللبناشل, نبيل: عبد الفتاح:  انظر1983 أيار 17حوؿ بنود اتفاؽ (2)
, مرجع سابق, مقلد: كانظر أيضان . 117- 111ص, 1983أكتوبر , ٣تلة السياسة الدكلية, األمن الغائب

 .576 – 572ص

)3( Ball: Ibid. p.102. 

)4( Ibid. p.103. 
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كمع أف القتاؿ بين الطوائف في . إثارة جولة جديدة من الصراع الطائفي الطويل في لبناف- 2
 .(1)""إسرائيل"لكن أصبح لجميع الطوائف اآلف عدك مشترؾ ىو , لبناف لم يكن جديدان 

إلى , .....إننا ندعو في ىذه اللحظة: "أصدر اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت يف لبناف بيانان جاء فيو
أبطاؿ , ككقف سفك دماء أخوة السالح, الوقف الفورم كغير المشركط لهذا اوقتتاؿ المٌدمر

كالعودة إلى الحوار السياسي لتصفية كحل الخالفات القائمة داخل , معركة بيركت التاريخية
كما صدر أيضان بياف ٦تاثل للقيادة ا١تشًتكة للجبهتُت الدٯتقراطية . (2)"الساحة الفلسطينية

نددا باقتتاؿ األخوة كباتفاقية , كجبهة التحرير الفلسطينية كاٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت, كالشعبية
 . (3)1983 أيار 17

نظران , ككاف ٢تا الدكر الكبَت يف ٖتريض اٟتكومة اللبنانية على إلغائو, عارضت سوريا ىذا االتفاؽ
, إذا دل تربط نفسها بالقيود كاالشًتاطات اليت فرضها االتفاؽ عليها, للدعم الذم كعدهتا بتقدٯتو ٢تا

 .(4)كذلك بسبب شركطو اجملحفة كا١تهينة للسيادة اللبنانية
 كيورم CROMYKOدار حوار بُت غركميكو , كيف كثيقة سوفييتية تابعة للحزب الشيوعي السوفيييت

يقوؿ , 1983 ٘توز 7حوؿ توتر األكضاع يف لبناف يف , YURI  ANDROPOV (5)أندركبوؼ 
كأف و يؤدم الموقف السورم إلى تناقضات , األىم أف و يتمزؽ لبناف: "CROMYKO غركميكو

                                                           

 .393 – 392ص, 2ج, مرجع سابق, شبلصل(1)

السورم كالفلسطيٍت اللجنة ا١تركزية للحزب الشيوعي : بياف مشًتؾ بُت اٟتزبُت الشيوعيُت الشقيقُت(2)
 .378ص , 19ا١تلحق رقم : انظر, 2ػ 1ص , 2/8/1983, الفلسطيٍت

كاٞتبهة الدٯتقراطية لتحرير فلسطُت , (جبهة التحرير الفلسطينية)بياف مشًتؾ للجبهة الشعبية لتحرير فلسطُت (3)
 .379ص, 20ا١تلحق رقم : انظر, 2 ػ 1ص, 25/11/1983 (اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت)

 .572ص , مرجع سابق: مقلد(4)
انضم للحزب الشيوعي , 1914 حزيراف 2كلد يف بلدة ناغوتسكويو يف مشاؿ القوقاز يف : يورم أندركبوؼ(5)

ًّب انتخابو كرئيس . كأٜتد االنتفاضة الشعبية ىناؾ, 1954ًّب تعينو سفَتان لببلده لدل ىنغاريا عاـ , 1939عاـ 
كاجو مشكلة كبَتة مع . حاكؿ إجراء إصبلحات على الصعيد الدكرل. 1982لبلٖتاد السوفيييت يف تشرين األكؿ 

انظر . 1984تويف يف شباط . حُت نشرت الصواريخ بعيدة ا١تدل يف أكركبا الغربية, الواليات ا١تتحدة األمريكية
 %www.zuhlool.org.wikiا١توسوعة العا١تية اجملانية زىلوؿ: الرابط
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: قائبلن ANDROPOV كيرد أندركبوؼ , (1)"في منظمة التحرير الفلسطينية أك إلى الصراع معها
توضح ىذه الوثيقة كيف . (2)"فثمة خطر علينا, ضركرم نصيحة سوريا بالمغادرة. ىذا صحيح"

ككيف كاف , كانت العبلقة مع الفلسطينيُت تشّكل نقطة خبلؼ بُت االٖتاد السوفيييت ك سوريا
ككانوا حريصُت يف الوقت , السوفييت ٮتشوف على الرئيس حافظ األسد من الوقوع يف الفخ اللبناشل

اللذاف يشكبلف برأيهم قاعدة انطبلؽ ٢تم لتوسيع , نفسو على تأمُت مواقعهم يف سوريا كلبناف
اليت أكغلت اإلسًتاتيجية األمَتكية إحكاـ سيطرهتا , "الشرؽ األكسط"نفوذىم يف العراؽ كيف منطقة 

 . على أقطارىا الواحدة تلو األخرل
جندم  (265)الذم أكدل ْتياة , كنتيجة لضربات ا١تقاكمة اللبنانية لقوات مشاة البحرية األمريكية

,  شخصان 59ككذلك ضرب القوات الفرنسية الذم راح ضحيتها , 1983أمريكي يف أيلوؿ 
اضطرت القوات ,  جندم صهيوشل60ككذلك عملية ضرب القوات الصهيونية اليت أسفر عن مقتل 

عدا عن القوات الصهيونية اليت تراجعت إذل هنر الليطاشل مع بقاء اٞتنوب , الدكلية إذل االنسحاب
 .(3)اللبناشل ٖتت سيطرهتم

ٯتكن الوصوؿ إذل أف أىم أىداؼ ىذا التدخل ىو , كبتحليل كل مراحل الغزك الصهيوشل للبناف
ككاف . ٍب فرض شركط السبلـ الصهيونية على العرب, ٤تاصرة الفصائل الفلسطينية سياسيان كعسكريان 

SHAMER  YITZHAKذلك كاضحان يف كبلـ اسحاؽ شامَت 
إف الدفاع عن الضفة الغربية : " قائبلن (4 )

                                                           

ُعرضت يف , اٟتلقة األكذل, أرشيفهم كتارٮتنا: برنامج, ملف اٞتزيرة نت, األحزاب الشيوعية العربية(1)
5/1/2006. 
 .اا١ترجع نفسو(2)

العبلقات بُت الواليات ا١تتحدة األمريكية كاالٖتاد ) 1988 – 1950الصراع على العادل , جاف: ألنشتاين(3)
 .506 – 505ص, 1991, 1ط, دمشق, موسى: الزعيب: ترٚتة, ( السبلـ البارد–السوفيييت 

اليت , كالتحق ٔتنظمة اشتَتف, 1935كىاجر إذل فلسطُت عاـ , 1915كلد يف بولندا عاـ : اسحاؽ شامَت(4)
كترأس , ك تزّعم حزب الليكود, كانت تنفذ أعماؿ إرىابية ضد العرب ك الربيطانيُت يف فًتة االنتداب الربيطاشل

ال للدكلة , اشتهرت حكومتو ببلءاهتا الثبلث ال للقدس, 24/9/1984- 1/9/1983اٟتكومة من
ترؾ العمل , كاف مسؤكالن عن مذْتة دير ياسُت ك مذْتة بئر السبع, ال لعودة البلجئُت الفلسطينيُت, الفلسطينية

 .267ص , "اإلسرائيلية"األحزاب , قهوجي, انظر. 2012تويف عاـ, 1996السياسي عاـ
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ألف ىذه , كما أنو و يجب القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية, يبدأ من غرب بيركت
" إسرائيل"المنظمة تشٌكل الحجر األساسي للوصوؿ إلى الطريق المؤدم إلى السالـ بين 

 . (1)"كالعرب
من خبلؿ مؤ٘تر دكرل معٍت بقضية فلسطُت يف , بدأت من جديد أفكار السبلـ تطفو على السطح

 – 29/8/1983كقد استمر ا١تؤ٘تر من , لوضع برنامج عمل بشأف فلسطُت, جنيف
 :كأكدت ا١تبادئ اليت أقرىا ا١تؤ٘تر على ما يلي, 7/9/1983
بما فيها , 1967من األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عاـ " إسرائيل"انسحاب - 1"

 .كمن األراضي العربية المحتلة, القدس

 181كمن بينها الدكؿ المسماة في القرار , ضماف ترتيبات األمن لجميع دكؿ المنطقة- 2
 .داخل حدكد آمنة كمعترؼ بها دكليان , 1947 تشرين الثاني 29المؤرخ في  (2 –د )

المؤرخ في  (3 –د ) 194 ػ حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين كفقان لقرار الجمعية العامة 3
 .كالقرارات الالحقة ذات الصلة, 1948 كانوف األكؿ 11

 .1967في األراضي المحتلة منذ عاـ " اإلسرائيلية"تصفية المستوطنات - 4

 .ضماف حرية الوصوؿ إلى األماكن المقدسة كالمباني كالمواقع الدينية- 5

كما وحظ المؤتمر الرغبة المعلنة كالمساعي المبذكلة لوضع األراضي المحتلة منذ عاـ 
كجزء من عملية ,  بما فيها القدس تحت إشراؼ األمم المتحدة لفترة محدكدة1967
 .(2)"السالـ

 يف العاـ BREZHNEV كانت بنود ىذا ا١تؤ٘تر تشبو إذل حد ما ا١تقًتحات اليت أقرهتا مبادرة بر٬تنيف 
لكن اٞتمعية العامة أعربت مراران كتكراران عن األسف الستمرار الواليات ا١تتحدة األمريكية , السابق

كما أكدت اللجنة ا١تعنية ٔتمارسة الشعب . كالكياف الصهيوشل يف االستجابة السلبية للمؤ٘تر ا١تقًتح
أنو يتعُت على ٣تلس األمن أف يتخذ , الفلسطيٍت ٟتقوقو غَت القابلة للتصرؼ يف أكثر من مناسبة

                                                           

)1( Ball: Ibid. p.p.102 – 103. 

جنيف )ا١تؤ٘تر الدكرل ا١تعٍت بقضية فلسطُت , إعبلف جنيف كبرنامج العمل بشأف أعماؿ اٟتقوؽ الفلسطينية(2)
 .26- 1ص. 1984, األمم ا١تتحدة, (1983 أيلوؿ 7 – آب 29



245 
 

كالتوصيات اليت , 1976إجراءات إ٬تابية عاجلة بناءن على التوصية اليت اٗتذهتا اللجنة عاـ 
 . (1)1983اعتمدىا ا١تؤ٘تر الدكرل ا١تعٍت بقضية فلسطُت ا١تعقود يف جنيف عاـ 

 :كاف من أىم نتائج الغزك الصهيوشل للبناف ما يلي
كفرضت على أغلبية الدكؿ , ٖتقق للقضية الفلسطينية انتصارات أكصلتها إذل احملافل الدكلية - 1

كىذا ما أدل إذل قلب , كإقامة الدكلة الفلسطينية, االعًتاؼ باٟتق الفلسطيٍت يف تقرير ا١تصَت
ال يتّم إال باالعًتاؼ " الشرؽ األكسط"مفاىيم كمعادالت كثَتة جعلت العادل يدرؾ أف حل أزمة 

لكن كفي الوقت نفسو زاد الغزك . "(2)كحقو يف إقامة دكلتو, باٟتقوؽ ا١تشركعة للشعب الفلسطيٍت
كأدل ذلك إلى خلل , للبناف من اونقساـ في صفوؼ منظمة التحرير الفلسطينية" اإلسرائيلي"

كبات تأثير انعداـ التجانس الطبقي , بين مختلف الفصائل الفلسطينية داخل المنظمة
كانعداـ برنامج لألعماؿ اتفقت عليو جميع , كاأليديولوجي داخل حركة المقاكمة الفلسطينية

 .(3)"المنظمات الفلسطينية في ىذا الظرؼ أشد من السابق

لقد كسب , كاف للحرب يف لبناف تأثَت سليب على ا١تفاىيم العربية بشأف الكياف الصهيوشل- 2
, لكن غزكه للبناف كحصاره لبَتكت. الكياف الصهيوشل ثقة مصر بسبب التزامو االنسحاب من سيناء

كاقتنعوا أف ىدؼ الكياف الصهيوشل كاف فرض سبلـ , أذىل ا١تصريُت, كارتكابو جملزرٌب صربا كشاتيبل
لكنهم , دل يتخلى ا١تصريوف عن معاىدة السبلـ مع الكياف الصهيوشل. منفصل على لبناف بالقوة

 .أم أهنم ٞتئوا كألكؿ مرة إذل السبلـ البارد, استدعوا سفَتىم من تل أبيب كٚتدكا عملية التطبيع

أماـ ٣تلس كزرائو عن نيتو االستقالة من منصب رئيس الوزراء كاالنسحاب BEGIN أعلن بيغن - 3
إهنا ستدـك  BEGIN فاٟترب اليت قاؿ عنها بيغن, كذلك بسبب خيبة أملو كيأسو, من اٟتياة السياسية

 .(4)كليست ىناؾ هناية على مرمى البصر, يومُت أصبحت اآلف يف عامها الثاشل

                                                           

 .17- 16ص, 1990-1979قضية فلسطُت , نشرة اللجنة ا١تعنية ٔتمارسة الشعب الفلسطيٍت ٟتقوقو(1)

 .26ص, مرجع سابق, بَـت(2)
, السوفييتية- تطور العبلقات الفلسطينية , مكتب التعبئة كالتنظيم, (فتح)حركة التحرير الوطٍت الفلسطيٍت (3)

 .9ص, 1984, دمشق, مركز الدراسات الفلسطينية, 6رقم , سلسلة تقارير سياسية

 .394- 392ص, اجمللد الثاشل, مرجع سابق, شبلصل(4)
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حاكؿ  الكياف الصهيوشل كالواليات ا١تتحدة األمريكية ٦تارسة ضغط اسًتاتيجي كتكتيكي - 4
مستمر على سوريا إلرغامها على الدخوؿ يف مفاكضات مع أمُت اٞتمّيل بشأف سحب قواهتا من 

 أيار 17 ًّب إلغاء اتفاؽ 1984ففي آذار , غَت أف ىذه السياسة أخفقت يف ٖتقيق أىدافها, لبناف
كبذلك ٖتوؿ الكياف الصهيوشل من االعتماد على اٟتكومة , (1)بعد استدعاء اٞتمّيل إذل سوريا 

كىكذا , إذل السعي لوضع ترتيبات أمنية يف جنوب لبناف بالتعاكف مع ا١تسيحيُت, كاٞتيش اللبناشل
كغَت , متورطان يف الصراع الطويل كا١تكلف, SHAMER بقي الكياف الصهيوشل ٖتت قيادة شامَت 

فقد .  يف تقدير عناد سوريا كقدرهتا على التكيفSHARON كأخطأ شاركف . اٟتاسم يف لبناف
كاف مثل , لكن الرئيس حافظ األسد, تكّبدت سوريا نكسات عسكرية خطَتة خبلؿ حرب لبناف

 .(2)انتزع نصران سياسيان من بُت فكي ا٢تزٯتة العسكرية, عبد الناصر يف حرب السويس

كسينهي , رأل الصهاينة أف الغزك الصهيوشل للبناف سيسحق منظمة التحرير الفلسطينية ىناؾ- 5
لكن من . ا١تقاكمة الفلسطينية الفّعالة لفرض حكم صهيوشل دائم يف الضفة الغربية كقطاع غزة

, السخف االفًتاض بأف ا١تشكلة الفلسطينية سوؼ ُٖتل من خبلؿ عمل عسكرم يف لبناف
كٓتاصة , كبدالن من إزاحة ا١تشكلة الفلسطينية عملت اٟترب يف لبناف. فجذكرىا ال توجد يف لبناف

حيث , على تركيز االىتماـ الدكرل على اٟتاجة إل٬تاد حل ٢تذه ا١تشكلة, بعد ٣تزرٌب صربا كشاتيبل
أدت إذل ٖتوؿ يف السياسة األمريكية من القبوؿ ْتكم ذاٌب للفلسطينيُت كفق اتفاقييت كامب ديفيد 

إلفساح , الصهاينة من الضفة الغربية كقطاع غزة الذم دعا إذل انسحاب ,  REAGANكمشركع ريغاف
. كمع ذلك دل ُٖتل مشكلة الضفة الغربية. اجملاؿ أماـ إقامة كطن للفلسطينيُت بالًتابط مع األردف

                                                           

الوضع السياسي , منشورات اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت: كانظر أيضان . 580-577ص, مرجع سابق, مقلد(1)
لقاء مع ا١تناضل بشَت الربغوثي رئيس ٖترير الطليعة )الراىن كمهاـ القول الوطنية الفلسطينية يف ا١تناطق احملتلة 

 .18 -12ص, 1984, 1ط, (ا١تقدسية

 .396ص, اجمللد الثاشل, مرجع سابق, شبلصل(2)
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كما قّلص , لكن با١تقابل منع الغزك الصهيوشل للبناف اٟترب الشاملة. كمعها دل ٖتل ا١تشكلة اللبنانية
 .(1)"الشرؽ األكسط"النفوذ السوفيييت يف 

ككاف ذلك . كأكدت تفوؽ التكنولوجيا األمريكية على السوفييتية, ُحسمت ا١تعركة يف لبناف- 6
فقضية من ىذا النوع ستكوف يف منتهى اٞتدية , تنبيهان أيضان لبلٖتاد السوفيييت ليقـو بتطوير أسلحتو

لكن تعرية , كانت عبلقة السوفييت بالعرب قد قّوهتا صفقات السبلح. يف االٖتاد السوفيييت
فالسوفييت ال يستطيعوف إعطاء , كاف سببان لتطّلع العرب ٨تو األمريكيُت, السبلح السوفيييت اآلف

أّما األمريكيوف فهم يستطيعوف إعطاء العرب , سول السبلح" الشرؽ األكسط"العرب يف قضية 
كخاصة أف االٖتاد السوفيييت خبلؿ الغزك  . كالتكنولوجيا ا١تتفوقة, السبلـ مع الكياف الصهيوشل

إف دل يكن , اليت كاف تأثَتىا ٤تدكدان , الصهيوشل للبناف اكتفى بالضغوط السياسية كالدبلوماسية
 .(2)كىذا ما أّكد عليو نايف حوا٘تة. صفران 

أف حجم الغزك كنتيجتو تتطلباف مستول ٥تتلفان ٘تامان من , أدرؾ االٖتاد السوفيييت كسوريا- 7
فكيف باٟترب أف ,  السياسية كاإلسًتاتيجية أف ُٕتابو1982إذا ما كاف لنتائج حرب , التعاكف

كيبدك أف إلغاء ىذه النتائج عمليان ىو ما عقدت سوريا كاالٖتاد السوفيييت العـز على ٖتقيقو . تُلغى
كاف الغزك الصهيوشل يف الواقع ٤تاكلة من  الصهاينة إللغاء نفوذ سوريا على . يف أعقاب اٟترب

كإهناء اٟترب األىلية لصاحل حلفاء الكياف , ككذلك لقصم ظهر القوات السورية ىناؾ, لبناف
ْتيث تقع أية حكومة جديدة يف لبناف ٖتت تأثَت كٛتاية الكياف الصهيوشل بدالن من , الصهيوشل

 .(3)سوريا

                                                           

للبناف " اإلسرائيلي"االجتياح , ـ.س.ج: كانظر أيضان . 397- 396ص , اجمللد الثاشل, مرجع سابق, شبلصل(1)
 حزيراف 10, 1388العدد , ٣تلة حوادث عا١تية, منع اٟترب الشاملة كقّلص النفوذ السوفيييت يف ا١تنطقة

 .53 – 52ص, 1983

منظمة التحرير الفلسطينية يف السياسة السوفييتية , حيدرم: كانظر أيضان , 35- 34ص , مرجع سابق, ٝتارة(2)
 .24ص, 1987- 1964

 .61 - 60ص, مرجع سابق, جعفر(3)
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كاحتبلؿ أكؿ , 1982ازدادت حدة ا١تعارضة ضد الكياف الصهيوشل منذ غزكىا للبناف عاـ - 8
كالذم كاف ٔتثابة ناقوس ا٠تطر الذم ىدد ٚتيع الدكؿ العربية بأف الواليات , عاصمة لدكلة عربية

كحلفاؤىا ال يبدكف معارضة جدية لؤلطماع التوسعية الصهيونية بل يشجعوهنا , ا١تتحدة األمريكية
كاستطاع الكياف الصهيوشل إقناع الدكؿ اإلمربيالية بأهنا الوحيدة القادرة على , كيقّدموف ٢تا الدعم

 .(1)كإعادتو إذل االحتكارات اإلمربيالية. فرض ا١تشركع اإلمربيارل بالقوة على  الببلد العربية

كجزءان , أف اٟتزب الشيوعي اللبناشل كاف جزءان من اٟتركة الوطنية, أكّد الغزك  الصهيوشل للبناف- 9
بعد , فقد ا٩ترط يف اٟترب بوعي. سياسيان كتنظيميان كعسكريان من ٖتالف أحزاب يسارية كقومية

٘تحورت حوؿ ٣تمل اٞتوانب السلبية يف اٟترب اليت ستًتؾ , نقاشات صعبة داخل ىيئاتو القيادية
كما أف التنظيم الشيوعي الفلسطيٍت يف لبناف . (2)بشكل عاـ, تأثَتاهتا على مسَتة تطور اٟتزب

الذم , ظهرت داخلو كتلة ٯتينية انتهازية تسعى للسيطرة على اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت يف لبناف
 .(3)1982كاف لو دكر كبَت يف مواجهة الغزك الصهيوشل للبناف يف صيف عاـ 

 إزاء أية خطوة أمَتكية تسعى 1983اتسمت السياسة السوفييتية بالتصلب منذ بداية عاـ - 10
كبدأ ىذا . إذل إحراز تفوؽ اسًتاتيجي يف  الببلد العربية على حساب االٖتاد السوفيييت كحلفائو

, االٕتاه السوفيييت يظهر من خبلؿ الدعم العسكرم كالسياسي لسوريا يف إطار مساعدهتا العسكرية
 األمريكية –كذلك إلحباط مساعي ا٢تيمنة الصهيونية, لتحقيق توازف عسكرم مع الكياف الصهيوشل

يف عهد أندركبوؼ , ككاكب ذلك ٕتدد اٟتملة اإليديولوجية ضد الصهيونية. على لبناف
ANDROPOVكعقدت ,  الذم بادر بتشكيل اللجنة العليا ا١تناىضة للصهيونية يف االٖتاد السوفيييت

تلك اللجنة مؤ٘تران صحفيان عا١تيان شرحت فيو برنا٣تان للعمل ضد ٥تاطر الصهيونية على االٖتاد 
كخاصة , ككجد ىذا التوجو أرضية ىيأىا ٗتبط السياسة األمريكية كأخطاؤىا يف ا١تنطقة. السوفيييت

٧تح ىذا التوجو يف إبقاء سوريا قوية يف لبناف بعد . بعد إلغاء صفقيت السبلح لؤلردف كالسعودية
                                                           

, 1994, 1ط, دمشق, دار كنعاف, مشكبلت بناء الدكلة اٟتديثة يف الوطن العريب, مسعود: ضاىر(1)
 .347 -346ص

 .265ص, 2002, 1ط, دار ا١تدل للثقافة كالنشر, كرصل مرّكة يتذكر يف ما يشبو السَتة, صقر: أبو فخر(2)

 .73 – 71ص, ...الربنامج السياسي كالنظاـ الداخلي, الثورم- منشورات اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت(3)
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حيث اضطر الكياف الصهيوشل  , 1983 أيار 17الغزك الصهيوشل الذم تأّكد إخفاقو بإلغاء اتفاقية 
كما اضطرت أيضان , باستثناء الشريط اٟتدكدم يف اٞتنوب, إذل سحب قواتو من ا١تناطق اليت احتلها

كسط ىذه التطورات . 1984الواليات ا١تتحدة األمريكية إذل سحب قواهتا من لبناف يف شباط 
 –حافظ االٖتاد السوفيييت على األسس اليت حكمت موقفو من القضية الفلسطينية كالصراع العريب 

 .(1)الصهيوشل يف ٣تملو

ترضي اٞتميع , ىي اتباع سياسة , تسمح بنتيجة كاحدة, كانت الظركؼ بالنسبة لبلٖتاد السوفيييت
كٓتاصة , كقد خلقت ىذه السياسة بلبلة بُت الفلسطينيُت كاألحزاب الشيوعية العربية. كال تسر أحدان 

كأدت با١تقابل إذل كضوح ا١توقف السوفيييت ٦تا ٬ترم بُت منظمة , اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت
ككذلك بالنسبة لسوريا , إضافةن إذل أف ا١توقف السوفيييت من منظمة فتح كاف حياديان . التحرير كسوريا
 .كا١تنظمة أيضان 

الموقف السوفييتي من تطورات القضية الفلسطينية ما بعد الغزك الصهيوني للبناف بين - ب
 :1985 –1982عامي 

جدالن حادان بُت أعضاء منظمة التحرير 1984-1982أثار الغزك الصهيوشل للبناف بُت عامي
كانتقد أعضاء ا١تنظمة الدكر السوفيييت , الفلسطينية حوؿ طبيعة التحالف مع االٖتاد السوفيييت

كاف في مقدكر السوفييت لعب دكر أكثر فاعلية من الناحيتين المعنوية : "خبلؿ اٟترب بقو٢تم
فعل اوتحاد السوفييتي كل ما : "كقاؿ عرفات, (2)"كالمادية بتقديمو المساعدات العسكرية

 . (3)"إوٌ ما كاف يمكن أف يقوده إلى مواجهة مسٌلحة مع الغرب, بوسعو خالؿ الحرب اللبنانية
كنتيجة , استمرت ا٠تبلفات بُت السوفييت كمنظمة التحرير الفلسطينية ألشهر عديدة بسبب سوريا

حزيراف عاـ , نيساف, السوفييتية الرٝتية خبلؿ أشهر شباط-تبادؿ الزيارات بُت الوفود السورية
حاكؿ السوفييت الضغط على السوريُت لتقريب كجهات النظر بينهم كبُت منظمة , 1984

                                                           

, السياسة السوفييتية ٕتاه القضية الفلسطينية, عبد اجمليد:كانظر أيضان . 159- 158ص, مرجع سابق, ٛتداف(1)
 .207 – 206ص

)2( Golan: The Soviet Union And The POL-Since The War In Lebanon, p.289. 

)3( Ibid: p.289. 
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كرفع اٞتانب الفلسطيٍت تقريران إذل السوفييت أثناء الزيارة اليت ترأسها صبلح خلف إذل , التحرير
 : كاف من أىم بنود ىذا التقرير1984موسكو يف حزيراف عاـ 

 الدكر الرائد لفتح كلعرفات- 1"

كالتواصل , التحضير لعقد مجلس كطني فلسطيني للتأكيد على دكر فتح كعرفات- 2
الجارم بين منظمة التحرير الفلسطينية كالمصريين بهدؼ حث المصريين للتخلي التدريجي 

 .(1)"كفكرة التعاكف مع األردف, عن اتفاقية كامب ديفيد

ضركرة إجراء مصالحة مع سوريا حتى لو - 1:"كافق السوفييت على ىذا التقرير لكن بشرطُت
 .بقيت منظمة التحرير الفلسطينية مستقلة في قراراتها

حتى لو تبعها , أف يكوف التعاكف مع األردف فقط على أساس إقامة دكلة فلسطينية مستقلة- 2
 .(2)"تشكيل اتحاد مع األردف

أدت الوساطة السوفييتية إذل ٖتسن يف العبلقات بُت االٖتاد السوفيييت كمنظمة التحرير الفلسطينية 
كبقي مصدر القلق السوفيييت قائمان خشية كصوؿ , لكنها دل تكن كافية لردـ ا٢توة ٘تامان بُت الطرفُت

كتعزز تفاؤؿ منظمة التحرير الفلسطينية من جراء زيارة كفدىا إذل اٞتزائر يف . عرفات إذل األمريكيُت
 كفاز 1984كيف خضم ىذه التطورات جرت االنتخابات الصهيونية يف ٘توز , 1984شهر أيار 

كإخراج , الذم رّكز يف سياستو على حل األزمة االقتصاديةSHIMON PERES فيها مشعوف بَتيز 
 ". الشرؽ أكسطية"كإنعاش عملية السبلـ , اٞتيش الصهيوشل من لبناف

 :جاءت كما يلي" الشرؽ األكسط" اقًتح االٖتاد السوفيييت مبادئ للتسوية يف 28/7/1984يف 
 .1967من األراضي التي احتلتها عاـ " إسرائيل"انسحاب - 1"

الذم لو , اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي كالوحيد للشعب الفلسطيني- 2
 ".اإلسرائيلي"الحق الراسخ في إقامة دكلتو المستقلة التي ستتحرر من اوحتالؿ 

                                                           

)1( Malleg : Simon, "Moscou – Fatah": Un Accord En Sept Points, Enrique – Asia, no.324, 

June 18 – July 1, 1984. P.13. 
(2)Ibid: p.13. 
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عاـ " إسرائيل"إعادة القسم الشرقي من القدس إلى العرب الفلسطينيين الذم احتلتو - 3
 .كيجب ضماف حرية العبادة في القدس للديانات الثالثة. 1967

ضماف حق جميع دكؿ المنطقة في الوجود كالتطور اآلمن كالمستقل بشرط المعاملة - 4
 .إذ و يمكن ضماف أمن حقيقي للبعض بانتهاؾ أمن البعض اآلخر, بالمثل

 ".إسرائيل"إيقاؼ حالة الحرب كإحالؿ السالـ بين الدكؿ العربية ك- 5

 .كاوتحاد السوفييتي على استعداد للمشاركة فيها, إقرار ضمانات دكلية للتسوية- 6

ىو إجراء مفاكضات ضمن أطر " الشرؽ األكسط"إف الطريق الصائب لضماف حل قضية - 7
 .ييعقد خصيصان لتحقيق ىذه األىداؼ, "الشرؽ األكسط"مؤتمر دكلي بشأف 

أف يتاح لالجئين الفلسطينيين اإلمكانية التي نصت عليها قرارات األمم المتحدة للعودة - 8
 .(1)"أك الحصوؿ على تعويض مناسب عن الممتلكات التي تركوىا, إلى ديارىم

 .لكنها دل تطبق , 1983 عاـ  BREZHNEV كانت ىذه ا١تقًتحات شبيهة ٔتبادرة بر٬تنيف
 كذلك لبحث عدة 1984 تشرين األكؿ 20سافر الرئيس حافظ األسد إذل االٖتاد السوفيييت يف 

كرأل سيادتو أف  الصهاينة , قضايا مع اٟتكومة السوفييتية كمسألة االنسحاب الصهيوشل من لبناف
هبدؼ مساعدهتم , ك ما يقوموف بو ليس إالّ عملية ٘تويو, فهم يناكركف,  لن ينسحبوا من لبناف

أف لبناف : "كأّكد سيادتو,  يف ٛتلتو االنتخابية األمريكية اٞتديدةREAGAN للرئيس األمريكي ريغاف
كأف تصميم سوريا . الكامل من لبناف" اإلسرائيلي"كىذا لن يتم إوٌ بعد اونسحاب , سيد قراره

إوٌ إذا جٌدد , على اونسحاب ربما يكوف غير مشركط بتحقيق أية ترتيبات أمنية ملزمة لسوريا
 الوعد الذم قطعو على نفسو يـو أعلن عن استعداده لدعم القرار  REAGAN الرئيس ريغاف 

 .(2)"من الجووف" إسرائيل"القاضي بانسحاب  (242)

                                                           

 .259- 256ص, 1ج, .....مؤ٘تر مدريد للسبلـ, جامعة الدكؿ العربية, األمانة العامة(1)

, 400العدد , 8السنة, ٣تلة ا١تستقبل, األسد يف موسكو مواجهة خلط األركاؽ يف ا١تنطقة, سليم:نّصار(2)
 .24ص, 1984 تشرين األكؿ 20السبت 
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ألنو من الصعب على سوريا القبوؿ بالشركط , كاف على االٖتاد السوفيييت القياـ ٔتساعدة سوريا
كمن ىنا دعمها  السوفييت عسكريان بأنظمة صواريخ سوفييتية , األمريكية يف لبناف- الصهيونية 

كىذا . باستطاعتها اعًتاض طائرات فوؽ األردف كالكياف الصهيوشل كسوريا كلبناف أيضان , بعيدة ا١تدل
ك . 1980حسب معاىدة الصداقة عاـ , يعٍت أف االٖتاد السوفيييت جدد التزامو ٔتساعدة سوريا

كاستجابةن ١توقف عرفات أثناء ٤تادثاتو اليت أجراىا , أثناء زيارة الرئيس حافظ األسد لبلٖتاد السوفيييت
بدا أف االٖتاد السوفيييت ضغط على السوريُت للتوّصل إذل نوع من , CROMYKOمع غركميكو 

كأظهر االٖتاد السوفيييت قبوالن كبَتان يشوبو اٟتذر بشأف انعقاد ا١تؤ٘تر الوطٍت . االتفاؽ مع عرفات
 (حوا٘تة كحبش)كعمل على دعوة قائدم التحالف الدٯتقراطي , 1984الفلسطيٍت يف عّماف عاـ 

إلقناعهما ْتضور اجمللس , 1984 تشرين الثاشل 23-19للحضور إذل االٖتاد السوفيييت ما بُت 
ككاف كاضحان تّوصلهم إذل اتفاؽ ٯتنع تأسيس أم منظمة منافسة أك بديلة ١تنظمة , الوطٍت الفلسطيٍت

كتقريب كجهات النظر بُت منظمة التحرير , ٭تاكلوف دائمان , كاف السوفييت.  (1)التحرير الفلسطينية
 . (2)كبُت سوريا ١تنع ا٠تبلفات

ككاف ,  األكرب تسوية ا١تشكلة الفلسطينية يف صفقة منفصلة مع األردف PERES كاف طموح بَتيز
إف الخيار األردني أىم حتى من إعادة بناء "يردد أماـ زمبلئو أثناء اٟتملة االنتخابية 

إذل عقد مؤ٘تر (4)فقد دعا ا١تلك حسُت, لكنو مشجع, ككاف الرد من عماف متحفظان . (3)"اوقتصاد

                                                           

)1( G. H. Jansen, Arafat's Chance To Washington The PLO – Rebuild , Middle East 

November 23,1984, p.p.404 – 405. 

 30, 585العدد , ٣تلة فلسطُت الثورة, سنتصدل حملاكالت استبعاد ا١تنظمة: بولياكوؼ, أٛتد: سيف(2)
 .11ص, 1985تشرين الثاشل 

 .403ص, اجمللد الثاشل, مرجع سابق, شبلصل(3)
. درس يف أكادٯتية ساند ىَتست العسكرية ا١تلكية, 1935كلد يف عماف عاـ : ا١تلك حسُت بن طبلؿ(4)

حريب مع , 1962مشاغل ا١تلوؾ عاـ : لو ثبلث مؤلفات, 1952 آب 11كأعلن ملكان على األردف يف 
كاف لو عبلقات خارجية ٦تيزة مع الواليات ا١تتحدة األمريكية منذ عهد . مهنيت كملك, 1969عاـ " إسرائيل"

 ا١تلك حسُت بن طبلؿ: انظر الرابط. 1999تويف عاـ . الرئيس ايزهناكر
www.nawiseh.com/jordan/hashmyoon/photosofkingHussein/Kinghoseen. 
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ٔتن , كمشاركة ٚتيع أطراؼ الصراع, دكرل ٔتشاركة األعضاء ا٠تمسة الدائمُت يف ٣تلس األمن الدكرل
غَت أف , لعل ىذا ا١تؤ٘تر يؤّمن لو غطاءان ١تباحثات مباشرة يريدىا الصهاينة, يف ذلك الفلسطينيُت

. (1)كمن قبل كل األحزاب الرئيسية يف الكياف الصهيوشل, فكرة ا١تؤ٘تر الدكرل كانت مرفوضة شعبيان 
 ىو إ٬تاد صيغة ٘تّكن ا١تلك حسُت من فتح ا١تفاكضات مع  PERES كاف التحدم الذم يواجو بَتيز

مع ٕتاكز منظمة ,  فلسطيٍت للمحادثات–كتشكيل فريق أردشل , الكياف الصهيوشل ٖتت مظلة دكلية
, كما كاف على ا١تلك حسُت أف ٭تافظ على عملية توازف صعبة كأف يتقّدـ. التحرير الفلسطينية

مع ألد , ككاف ٭تتاج إذل اكتساب الشرعية للتفاكض حوؿ مستقبل الضفة الغربية. ْتذر, كفقان لذلك
 اتفاقان لتوجو مشًتؾ ٨تو عملية سبلـ 1985 شباط 11لذلك أبـر يف , أعدائو ياسر عرفات

 : تشمل الكياف الصهيوشل ككاف على منظمة التحرير الفلسطينية أف تليب الشركط التالية
 (242)القبوؿ بالقرار - 1"

 .في الوجود" إسرائيل"اوعتراؼ بحق - 2

 .(2)"التخلي عن العنف- 3

بما , كما كرد في قرارات األمم المتحدة, األرض مقابل السالـ: "كجاء يف نّص االتفاؽ ما يلي
كيمارس األردنيوف كالفلسطينيوف . (338(, )242)فيها قرارات مجلس األمن أم القراراف 

حقهم الثابت في تقرير المصير عندما يتمٌكن األردنيوف كالفلسطينيوف من تحقيق ذلك ضمن 
 . (3)"إطار اوتحاد الكونفدرالي العربي المنوم إنشاؤه بين دكلتي األردف كفلسطين

كاألحزاب الشيوعية العمالية يف الببلد العربية , صدرت بيانات عدة عن اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت
إف اتفاؽ عماف ":  كجاء فيو17/2/1985كاف منها البياف الذم صدر يف , رافضة التفاؽ عماف

( 242)على قاعدة قرار مجلس األمن رقم , المشؤـك يعتمد على مبدأ األرض مقابل السالـ
                                                           

 .404- 403, اجمللد الثاشل, مرجع سابق, شبلصل(1)

الصحيفة ا١تركزية ٟتزب العماؿ , ال بديل عن إسقاط اتفاؽ عماف صحيفة طريق االنتصار, سامي: ٤تمود(2)
. 380ص, 21ا١تلحق رقم : انظر, 1ص, 1985أكاخر آذار , 171العدد, السنة الثامنة, الشيوعي الفلسطيٍت

 .405ص, اجمللد الثاشل, مرجع سابق, شبلصل: كانظر أيضان 

 .6- 5ص, مصدر سابق, ٤تمود(3)
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كالدكؿ العربية , "إسرائيل"باعتبارىا نزاعان حدكديان بين , كالذم يتعامل مع قضية شعبنا الوطنية
كباعتماده على ىذا المبدأ يتنٌكر اوتفاؽ لحق الشعب الفلسطيني في تقرير , المجاكرة لها

 . (1)"....مصيره
كما أصدرت األحزاب الشيوعية كالعمالية يف الببلد العربية بيانات على شاكلة بيانات اٟتزب 

 .  (2)حيث أتت رافضة التفاؽ عماف, الشيوعي الفلسطيٍت السابقة
الشرؽ " كاف االٖتاد السوفيييت أثناء التحضَتات لعقد اتفاؽ عماف يتحرؾ بربكد كحذر ٕتاه 

 دكر كبَت يف إبراـ اتفاؽ (3)حيث كاف ١تبادرة حسٍت مبارؾ, فهو ٭تاكر مصر من بعيد, "األكسط
كالحظ االٖتاد السوفيييت أف مبارؾ يسَت على النهج نفسو الذم سار عليو , عماف السابق

كما الحظ أيضان تأكيد اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت على . مع بعض التجديد يف األساليب, السادات
عدـ التقارب الفلسطيٍت مع النظاـ ا١تصرم ا١ترتبط باتفاقيات كامب ديفيد مع الكياف الصهيوشل 

كيأمر , ككاف االٖتاد السوفيييت يعطي األردف ما ٭تتاجو من صواريخ. (4)كالواليات ا١تتحدة األمريكية
دكف أف يضر عبلقاتو مع , كيبقي على صداقتو ا١تميزة مع سوريا, باستئناؼ شحن األسلحة للعراؽ

لكن عبلقاتو مع منظمة التحرير الفلسطينية بعد اتفاؽ عماف اٗتذت شكل االنتقاد . (5)عرفات
ألف ىذا االتفاؽ برأيو يقلل من دكر ا١تنظمة كممثل شرعي ككحيد للشعب , العلٍت شديد اللهجة

                                                           

, (قيادة فرع ا٠تارج)يصدرىا اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت , (يا عماؿ العادل اٖتدكا)صحيفة صوت الوطن (1)
 ,.1985أكائل آذار , 35العدد 

  .4- 1ص, ا١تصدر نفسو(2)

. 1981تقّلد اٟتكم يف مصر بعد اغتياؿ الرئيس السادات عاـ , 1928 أيار 4كلد يف : حسٍت مبارؾ(3)
, 2011 شباط 25قامت ثورة ضد حكمو يف مصر يف , الصهيونية- ُعرؼ بتشجيعو للمفاكضات الفلسطينية

٤تمد , ٤تمد: سليماف: انظر. أدت إذل تنحيو عن اٟتكم كانتقاؿ السلطة إذل اجمللس األعلى للقوات ا١تسّلحة 
 .620- 619ص , 17اجمللد , ا١توسوعة العربية الشاملة, ...1928حسٍت مبارؾ 

مذكرة اللجنة ا١تركزية للحزب الشيوعي الفلسطيٍت إذل الدكرة , منشورات اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت ػ الثورم(4)
 .19ص, 1983شباط , السادسة عشرة للمجلس الوطٍت الفلسطيٍت

 .21ص, مرجع سابق, نّصار(5)
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أم برنامج , ك بالفعل كاف اتفاؽ عماف استبداالن كاضحان للربنامج الوطٍت الفلسطيٍت. (1)الفلسطيٍت
 . العودة كتقرير ا١تصَت ك إقامة الدكلة الفلسطينية ا١تستقلة ذات السيادة الوطنية

ككاف من نتائجها الكثَت من , (2) بدأت اٟترب األىلية يف لبناف تضع أكزارىا1985كيف آذار 
لكن بالرغم من ذلك دل يستطع  الكياف الصهيوشل ٖتويل األزمة اللبنانية , ا٠تسائر ا١تادية كالبشرية

حيث استطاعت , 1967إذل ترتيب دفاعي كأمٍت ثابت كما فعل يف مرتفعات اٞتوالف منذ عاـ 
دحر العدكاف الصهيوشل , ككحدات اٞتيش السورم ا١تتواجدة يف لبناف, ا١تقاكمة الوطنية اللبنانية
 . 2000كإعادة األماف كالسبلـ إذل ربوعو يف عاـ , بشكٍل هنائي من لبناف

,  قتلت قوة اٟترس الشخصي لعرفات ثبلثة صهاينة كانوا عمبلء للموساد1985يف شهر أيلوؿ 
 دل يكن PERESلكن بَتيز . كطالب شاركف  بالرد من خبلؿ ا٢تجـو على مقر الفلسطينيُت يف عماف

كيف الوقت نفسو ال ,  بالقياـ بعملية داخل األردفSHARONلديو نية يف تلبية مطلب شاركف 
لذلك اقًتح ,  ٯتّثل نصف اٟتكومة SHARON كوف حزب شاركف, يستطيع أف يظهر ٔتظهر اللُت

كًّب ذلك فعبلن , على ٣تلس الوزراء ا١تصّغر ضرب مقر منظمة التحرير الفلسطينية يف تونس بالطَتاف
إالّ أف الواليات , كأداف ٣تلس األمن الدكرل كبلداف عديدة الغارة, 1985 تشرين األكؿ1يف 

 . ا١تتحدة األمريكية تغاضت عنها باعتبارىا ردان مشركعان على اإلرىاب
كأعلن للعادل أف الكياف ,  تشرين األكؿ اجتماعان مع ا١تلك حسُت5 يف  PERES كعقد بَتيز

 إذل الدعوة إذل مؤ٘تر  PERES دل يشر بَتيز. الصهيوشل ينوم إجراء مفاكضات سبلـ مع األردف
كىذا مّثل تغيَتان يف سياسة , لكنو دعم عقد منتدل دكرل إلطبلؽ ا١تفاكضات الثنائية, (3)دكرل

                                                           

 .27- 26ص, 1987- 1964منظمة التحرير الفلسطينية يف السياسة السوفييتية , حيدرم(1)

كحركة أمل , (كليد جنببلط)إثر عملية تفاكضية شاقة جرت يف دمشق بُت قادة اٟتزب التقدمي االشًتاكي (2)
, ٖتت إشراؼ نائب رئيس اٞتمهورية العربية السورية عبد اٟتليم خّداـ (إيلي حبيقة)كالقوات اللبنانية  (نبيو برم)

:  على اتفاؽ يبّشر بانفراج األزمة اللبنانية على طريق اٟتل الدائم انظر1985 تشرين األكؿ 29ًب التوقيع يف 
, اجمللد الثالث, مصدر سابق, عبد اجمليد: حوؿ النص الكامل للقرار انظر. 581ص, مرجع سابق, مقلد
 408ص

 .408- 406ص, اجمللد الثاشل, مرجع سابق, شبلصل(3)
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 الدبلوماسية إ٬تابيان PERES ككاف رد الفعل الدكرل على مبادرة بَتيز . الكياف الصهيوشل ا٠تارجية
بدأت تطفو على , كيف ظل ىذه الظركؼ الصعبة اليت كانت تعاشل منها الببلد العربية. بشكٍل عاـ

حيث أّكد , 1985 تشرين الثاشل 30ككاف ذلك يف , السطح دعوة لعقد قمة عربية يف العراؽ
و في ىذه , لن يسمح بتجاكز أك تغييب منظمة التحرير الفلسطينية"االٖتاد السوفيييت أنو 

كتمسكو , كأعلن تضامنو مع الشعب الفلسطيني. "(1)"كو في المرحلة الالحقة, المرحلة
كدعمو إلقامة الدكلة الوطنية , "الشرؽ األكسط"بمبادئ السالـ العادؿ كالشامل في 

 .(2)"الفلسطينية المستقلة
كأمر ا١تلك حسُت بإغبلؽ مكاتب , أخذت عبلقات األردف تتدىور مع منظمة التحرير الفلسطينية

كيف تلك األثناء كانت ٕترم ٤تادثات سرية . (3)معاكف عرفات, كطرد خليل الوزير, ا١تنظمة يف عماف
فقد أنعش االنشقاؽ بُت ا١تلك حسُت كعرفات اآلماؿ يف , PERES بُت ا١تلك حسُت كبَتيز 

غَت أف اغتياؿ منظمة التحرير الفلسطينية ,  بأف ا٠تيار األردشل قد يتحققPERESمعسكر بَتيز 
كّجو رسالة قوية بأف , 1986 آذار 3 ا١توارل لؤلردنيُت بتاريخ (4)لرئيس بلدية نابلس ظافر ا١تصرم 

كيف مقابلة مع . (4) (5)ا١تنظمة تنوم النضاؿ من أجل موقعها كممثل كحيد للشعب الفلسطيٍت

                                                           

 .11ص, مرجع سابق, ٝتارة(1)

الصحيفة , صحيفة الوطن, نتائج قمة جنيف يف صاحل شعبنا كالبشرية ٚتعاء كالسبلـ العا١تي, مؤرخ ٣تهوؿ (2)
صحيفة : كانظر أيضان . 3, 1ص, 1985 كانوف األكؿ 1, 18السنة , ا١تركزية للحزب الشيوعي الفلسطيٍت

 .3ص, 3العدد, الوطن

 .411 – 409ص, اجمللد الثاشل, مرجع سابق, شبلصل(3)

 يف كحصل على إجازة يف االقتصاد من اٞتامعة األمريكية ,1941كلد يف مدينة نابلس عاـ :ظافر ا١تصرم (4)
 قررت 1982 عاـ كيف آذار, 1971انتخب رئيسان لغرفة ٕتارة كصناعة نابلس عاـ. 1964يركت عاـ ب

تعريب البلدية ب ١تطالب أىارل نابلس  ا١تصرماستجابؼ. ٕتميد اجمللس البلدم كعادت فأقالتولصهيونية السلطات ا
ْتجة أنو موارل ,  على يد أحد عناصر اٞتبهة الشعبية1986 يف آذار اغتيل, لصهيونيةكٗتليصها من اإلدارة ا

ككالة األنباء كا١تعلومات الفلسطينية :  الرابطانظر. لؤلردنيُت
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ىي تقوية موقف األردف " إسرائيل"سياسة : " RABIN إحدل الصحف يف تلك اآلكنة قاؿ رابُت
" إسرائيل": "PERES كقاؿ بَتيز , (1)"كضرب منظمة التحرير الفلسطينية" يهودا كالسامرة"في 

إوٌ أف األردف أعلن أنو لن يكوف قادران على المشاركة في . ليست بحاجة إلى منتدل دكلي
لذلك كافقت على منتدل دكلي سيمكننا من . كأيٌدتو مصر, المفاكضات دكف ىذه الوسيلة

 . (2)"البدء بالمفاكضات
كا١تشاركة ,  يف خطابو ذكر ا٠تبلفات ا١تتبقية حوؿ حق الرجوع إذل ا١تؤ٘تر PERESأغفل بَتيز
 20لكنو انتقل يف ,  ينوم حل ىذه ا١تشكبلتPERESككاف من الواضح أف بَتيز , السوفييتية

كىذا يعٍت أف , SHAMER كسّلم رئاسة الوزارة إذل شامَت, إذل كزارة ا٠تارجية1986تشرين الثاشل 
 . (3)مصَت عملية السبلـ قد ُحدد نتيجةن لذلك
 1986باستقباؿ خليل الوزير يف شباط , الفلسطيٍت- رّد االٖتاد السوفيييت على االنشقاؽ األردشل

كتبع ذلك نشاط سوفيييت مكّثف ٕتاه دمشق ٟتل ا٠تبلفات بُت ا١تنظمة , يف االٖتاد السوفيييت
كيف هناية . كالتقى الرئيس السوفيييت  بالزعيم  الفلسطيٍت عرفات يف نيساف يف برلُت الشرقية, كسوريا

استقبل ,  تّوصلت ٜتسة فصائل فلسطينية إذل اتفاؽ لعقد اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت1986عاـ 
كىذا يعٍت أخَتان أف االٖتاد , السوفييت ٦تثلي ىذه الفصائل كأيدكا بقوة ما جاء يف بنود االتفاؽ

- كيف الوقت نفسو بدأت ا١تفاكضات السوفييتية . السوفيييت عاد ١تمارسة دكر فعاؿ لتوحيد ا١تنظمة
 بيانان أكدت من خبللو على 1986كأصدرت اٟتكومة السوفييتية يف آب , الصهيونية يف باريس

, "الشرؽ األكسط"حيث أرادت عقد مؤ٘تر دكرل للسبلـ يف .صهيونية - إجراء مباحثات سوفييتية 
ما دل تعد إذل سياسة السبعينيات يف موضوع ىجرة , إالّ أهنا أدركت أنو من الصعوبة ٖتقيق ذلك

                                                                                                                                                               

http://www.wafainfo.ps/persons.aspx?id=487                                   (5) صحيفة الوطن ,
 . 3 – 1ص, مصدر سابق, 3العدد 

 .411ص, اجمللد الثاشل, مرجع سابق, شبلصل(1)

 .413 – 412ص, ا١ترجع نفسو (2)

 .413ص, ا١ترجع نفسو (3)
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 1986كناىز ا١تعدؿ يف أيار , كعادت ا٢تجرة لبلرتفاع ٣تددان , اليهود السوفييت إذل فلسطُت
كبرر االٖتاد , (1)1981كىو من أعلى ا١تعدالت الشهرية للهجرة منذ عاـ , شخصان 900

يطلبوف االلتحاؽ بأقارهبم يف دكلة , بأف حوارل مليونُت كنصف يهودم, السوفيييت ارتفاع ا٢تجرة
من اليهود السوفييت الذين % 80كإف , الكياف الصهيوشل ك٨تن ننظر يف كل طلب على حدة

كرغبتهم , يغادركف االٖتاد السوفيييت كيتوجهوف إذل دكلة الكياف الصهيوشل ال يقيموف فيها فعبلن 
 . (2)اٟتقيقية ىي ا٢تجرة إذل الواليات ا١تتحدة األمريكية

انعكاس التطورات السياسية في اوتحاد السوفييتي في عهد الرئيس غورباتشوؼ - 2
GORBATCHOW  1990 – 1985 على القضية الفلسطينية خالؿ األعواـ: 

 :1987 – 1985 كالقضية الفلسطينية (4) كالغالسنوست(3)البريستركيكا- أ

 إذل GORBATCHOW MIKHIAIL (5)شهد االٖتاد السوفيييت مع كصوؿ الرئيس ميخائيل غورباتشوؼ 
فقد عزز سلطتو بوصفو أمينان عامان للحزب , سلسلة من التحوالت مشلت كل مناحي اٟتياة, السلطة

                                                           

 .28 – 27ص, 1987 – 1964منظمة التحرير الفلسطينية يف السياسة السوفييتية , حيدرم(1)

العرب دل يصرخوا أم : الكسندر زكتوؼ, الوطن العريب ٖتاكر الفريق السوفيييت يف ٤تادثات فيينا, ٘تاـ: الربازم(2)
 .34ص, 1985 نيساف 11 – 5, 425العدد , ٣تلة الوطن العريب, كما يريد ريغاف".......أنكل"

مرجع , كعداف: انظر. عملية ٕتديد ثورم لبلشًتاكية ك إعادة بناء للمجتمع السوفيييت كلو: الربيسًتكيكا (3)
 . 202ص , سابق

فهي إّما العبلنية أك الشفافية أك , كلمة الغبلسنوست يف اللغة الركسية تُرٚتت إذل العربية بأشكاؿ عديدة(4)
. ٔتا يف ذلك حرية النقد كالنقد ا١تضاد, أّما ا١تعٌت الواضح للكلمة فهو حرية إبداء الرأم كالتعبَت عنو. ا١تصارحة

 .30ص , 1990/ 2/ 26, 414العدد , ٣تلة الشراع, احذركا الربيسًتكيكا, أٛتد حسُت: صربا: انظر

كانتخب ,  عضوان يف ٣تلس السوفييت1970أصبح عاـ , 1931 آذار 2كلد يف : ميخائيل غورباتشوؼ(5)
قّدـ , من األصوات% 57 انتخب من الشعب بنسبة1990كعاـ, 1985رئيسان لبلٖتاد السوفيييت عاـ 

 منصب رئيس ا١تؤسسة االجتماعية الدكلية للدراسات 1992كىو يشغل منذ كانوف الثاشل , 1991استقالتو عاـ
كأيضان قاـ ٔتحاكلة , 2007كحاكؿ تأسيس اٟتزب الدٯتقراطي االشًتاكي عاـ, االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية
, (سَتة ذاتية مفصلة)غورباتشوؼ : ميخائيل, سًتكب: تالبوت: انظر . 2009أخرل لتأسيس اٟتزب نفسو عاـ 

 .217 – 39ص, 1990, 1ط, دار طبلس, دمشق, دار طبلس: ترٚتة
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ٍب , بتعيُت الشخصيات ا١تقرّبة منو يف ا١تكتب السياسي للحزب كإبعاد منافسيو, الشيوعي السوفيييت
كرأل أنو البد , قاـ بدراسة ظواىر الركود االقتصادم اليت يعيشها اجملتمع السوفيييت منذ الستينّيات

: لذلك طرح مبدأين مهمُت, من طرح إسًتاتيجية جديدة إلخراج اجملتمع السوفيييت من أزماتو
 –الذم دعا على الصعيد الداخلي إلى اونتقاؿ من النظاـ التسلطي : األكؿ البريستركيكا"

إلى النظاـ اوشتراكي اإلنساني الديمقراطي القائم على , البيركقراطي القائم على األمر كالنهي
كفي المجاؿ اوقتصادم كانت تهدؼ إلى , كحماية حرياتو األساسية, سيادة حقوؽ اإلنساف

كفي المجاؿ اوجتماعي سعت البريستركيكا إلى رفع . (1)اونتقاؿ إلى اقتصاد السوؽ
كعلى , (كله بحسب عملو)المستول المعيشي للسكاف كاوىتماـ بالفرد حسب المبدأ القائل 

شجعت التبادؿ الثقافي كالعلمي الواسع كالحر مع البلداف , المستول الثقافي كالعلمي
كفقان , كتطوير نظاـ التعليم العاـ كالتقني, األجنبية كبخاصة الوويات المتحدة األمريكية

كعلى المستول القومي فكانت تعني تحديث السياسة القومية بالعودة إلى . لمتطلبات العصر
إضافة إلى , القائمة على مبدأ حرية القوميات في تقرير مصيرىا, السياسة القومية اللينينية

كإشاعة الركح , كإخضاعو للمراقبة الدائمة, اوىتماـ بإصالح الحزب الشيوعي من الداخل
 . الديمقراطية داخلو

فكاف يدعو إلى ضماف أمن اوتحاد السوفييتي بالوسائل : أٌما على صعيد السياسة الخارجية
كتجريد العالقات الدكلية من النزعة , ضمن مكونات األمن الشامل المتكافئ, السلمية

كإنعاش , كدمج اوقتصاد السوفييتي في اوقتصاد العالمي على أسس متكافئة, (2)العسكرية
 .(3)""الشرؽ األكسط"العالقات مع دكؿ منطقة 

, كاف من نتائج تطبيق شعارات الربيسًتكيكا أف عادت القوميات للبحث عن ىويتها القدٯتة
كما أخذت الصراعات الدفينة تربز إذل السطح مهّددةن , كعادت تتحدث عن االستعمار الركسي

                                                           

, دمشق, مؤسسة عيباؿ للدراسات كالنشر, مصطفى, أنطاكي: قراءة كإعداد, الربيسًتكيكا, ٣تموعة باحثُت(1)
 . 202ص, مرجع سابق, كعداف: كانظر أيضان . 131 – 129ص. 2007, 1ط

 .151ص, مرجع سابق, ربابعة: كانظر أيضان . 203 – 202ص, ا١ترجع نفسو, كعداف(2)

 .151ص, ا١ترجع نفسو, ربابعة: كانظر أيضان . 203ص, ا١ترجع نفسو, كعداف(3)
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, كبذلك تكوف الربيسًتكيكا قد كشفت عن ىشاشة اٟتل األ٦تي للمسائل القومية. كحدة الدكلة
. كعن مسألة النظاـ االشًتاكي يف االقتصاد كالًتبية كالثقافة كالسياسة, كالعبلقات بُت القوميات

٦تا ساعد على إشاعة مناخ عدـ الثقة باإلصبلحات الغورباتشوفية , كبكلمٍة كاحدة زالت ىيبة الدكلة
كمعارضة الراديكاليُت الذين يسعوف , معارضة بقايا اٟتزب القدصل: حيث برز ٪تطاف من ا١تعارضة

نفسو أماـ  GORBATCHOW كجد غورباتشوؼ. (1)للقطيعة مع الدكلة كاٟتزب يف طابعهم القدصل
كعلى الصعيد ا٠تارجي دل يتنبو لنوايا الغرب الذم يبتزه , مشكبلت كبَتة دل يدرس تبعاهتا جيدان 

 .(2)لدرجة أنو حّذر الغرب بعدـ تصدير الرأٝتالية إذل الشرؽ, باستمرار
دكف , تركت سياسة الغبلسنوست حرية للصهاينة لكي يفعلوا يف االٖتاد السوفيييت ما ٭تلو ٢تم

ككل رد على أكاذيب اليهود كافًتاءاهتم اليت أتاحت ٢تم , فكل نقد بّناء للصهيونية ٦تنوع, غَتىم
كإذا كانت الربيسًتكيكا ٖتّرض الرأم العاـ السوفيييت ضد من . سياسة الغبلسنوست اختبلقها ٦تنوع

 . (3)يعّد الصهيونية عدكان فإف الغبلسنوست مثلت غطاءان لتصاعد النفوذ الصهيوشل
, إخل.....كحرية التفكَت ,  التوجو ٨تو اإلصبلح كإعادة البناءGORBATCHOWحاكؿ غورباتشوؼ 

عّلو ٮتفف األعباء ا٠تارجية اليت قد , كىي مفاىيم جديدة دل يعتد الشعب السوفيييت عليها سابقان 
فاالٖتاد , كىذا بطبيعة اٟتاؿ أثّر على الدكر السوفيييت يف القضية الفلسطينية, تعرقل البناء الداخلي

بل على , السوفيييت اآلف دل يعد معنيان ٓتلق عبلقات متوترة مع الكياف الصهيوشل أك مع الغرب
 ْتاجة إذل التكنولوجيا GORBATCHOWفالسياسة اٞتديدة اليت طرحها غورباتشوؼ , العكس ٘تامان 

                                                           

, 1990/ 1 /22, 409العدد , ٣تلة الشراع, اتفق اٞتباراف فدكِّلت الربيسًتكيكا, حسُت أٛتد: صربا(1)
 .33 – 32ص

 .59ص, 1990شباط , العدد الثاشل, ٣تلة قضايا,الربيسًتكيكا كالقضية الفلسطينية , إياد: الربغوثي(2)

 .34 - 30ص, احذركا الربيسًتكيكا, صربا(3)
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بعد أف كاف نشاطهم مقيدان , رّدت االعتبار للصهاينة, كىذا يعٍت أف الربيسًتكيكا, كا١تساعدة الغربية
 .(1) يف االٖتاد السوفيييت1985قبل عاـ 

, الصهيونية بلقاءات على مستول كزراء ا٠تارجية- لقد بدأت عملية التطبيع يف العبلقات السوفييتية
أف االٖتاد السوفيييت , (ْتسب الرؤية السوفييتية)الصهيوشل - ككاف ا٢تدؼ من التقارب السوفيييت

كىو , "الشرؽ األكسط"يؤمن فعبلن أف تقرّبو من الكياف الصهيوشل ٯتكن أف يساعد يف حل مشكلة 
كإمكانية , كلقرهبا من حدكده اٞتنوبية, معٍت ْتل ىذه ا١تشكلة ١تا ٢تا من تأثَت يف توتر الوضع الدكرل

كما أنو حريص على حلها إلتاحة الفرصة ١تزيد من االنفراج يف , كلو بشكل بسيط ألمنو, هتديدىا
إضافة إذل ذلك فبالرغم من قطع , كالذم يتماشى مع سياستو الكونية يف ظل الربيسًتكيكا, العادل

كخاصة االقتصادية دل تنقطع يف , العبلقات الدبلوماسية مع الكياف الصهيوشل فإف الصبلت بينهما
كاالٖتاد السوفيييت يعتقد أف الكياف الصهيوشل ك١تكانتو ا٠تاصة عند الواليات ا١تتحدة , يـو من األياـ

ىي أفضل كأسهل الطرؽ , كللدكر الكبَت الذم تلعبو ا١تنظمات اليهودية الصهيونية, األمريكية
كبعد أف توّجو االٖتاد السوفيييت بتفكَته اٞتديد ٨تو , (2)للوصوؿ إذل الغرب كاٟتصوؿ على ثقتو

فهو يعمل على جذب رأس ا١تاؿ اليهودم العا١تي جنبان إذل جنب مع رأس ا١تاؿ , االقتصاد اٟتر
ككّجو راديو موسكو بالعربية الدعوة مرات عديدة إذل رأس , الغريب لبلستثمار يف االٖتاد السوفيييت

كىذا يعٍت أف رؤكس األمواؿ , إلقامة مشاريع استثمارية يف االٖتاد السوفيييت, ا١تاؿ اليهودم
غدت من , فالبنوؾ كالبورصات ككسائل اإلعبلـ, السوفييتية أصبحت بيد كبار اليهود الصهاينة

" الشرؽ األكسط"األدكات ا١تهمة اليت تشّكل ضغطان على السوفييت بشأف مواقفهم من قضايا 
 . كالقضية الفلسطينية خصوصان , عمومان 

                                                           

, 12العدد , ٣تلة النشرة اإلسًتاتيجية, حكم القياصرة يف موسكو من ا١تبادئ إذل ا١تصاحل, ىاشل: عرفات(1)
الربيسًتكيكا ترد االعتبار , أٛتد حسُت: صربا: كانظر أيضان . 25ص, 1992, آذار, اجمللد األكؿ, السنة الثانية
 .34 - 30ص, 1990 آذار 12, 416العدد , ٣تلة الشراع, للصهيونية

, ٣تلة البيادر السياسي, "اإلسرائيلي- "االٖتاد السوفيييت كالتسوية األمريكية للصراع العريب , عواد: األسطل(2)
 . 30 – 28ص, 1988 نيساف 2, 295العدد 
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كيف ظل ىذا الوضع اٞتديد لبلٖتاد السوفيييت أخذت ا٢تجرة اليهودية منو إذل فلسطُت تؤكد التوجو 
لكن ما يثَت الدىشة ىو تربير ىذه . القائم على سياسة براغماتية صرفة, اٞتديد للدكلة السوفييتية

كبالتارل , كما التزمت بو من حقوؽ اإلنساف, ا٢تجرة بناءن على ما أشاعتو الربيسًتكيكا من دٯتقراطية
إف فتح , ىي تطرح فكرة غريبة كىي أف السوفييت ال يستطيعوف منع ا٢تجرة اليهودية إذل فلسطُت

كاف الثمن الذم دفعو االٖتاد السوفيييت للواليات ا١تتحدة , أبواب ا٢تجرة لليهود السوفييت
كىذا . (1)للحصوؿ على تسهيبلت يف العبلقات التجارية كالقركض كنقل التكنولوجيا, األمريكية

يعٍت أف ا٢تجرة جاءت لتعيق مبدأ حل النزاعات بالطرؽ السلمية كفق اعتماد الدكؿ صاحبة العبلقة 
 . (2)مبدأ توازف ا١تصاحل بدالن من توازف القول

منذ ما قبل االحتبلؿ الربيطاشل , كاف ا١تشركع الصهيوشل باألساس مشركعان استعماريان استيطانيان 
مركران بتحقيق ا١تصاحل اإلسًتاتيجية اإلمربيالية العا١تية للواليات , (كما سبق إيضاحو)لفلسطُت 

ىذه ا٠تلفية ا١تتعلقة باألىداؼ السياسية االستعمارية حكمت آلية تنفيذ ىذا , ا١تتحدة األمريكية
ككاف اختيار األرض الفلسطينية األساس يف ٖتديد السمة األكذل لبلستعمار االستيطاشل , ا١تشركع

أك ما نسميو بالدكر الوظيفي للكياف , أال كىي أنو ًّب من أجل ٖتقيق غايات سياسية, الصهيوشل
, كلعل ىذا الدكر مرتبط أيضان باٞتانب االقتصادم ا١تباشر الستثمار األرض الفلسطينية, الصهيوشل

كيف الوقت نفسو . بل ٠تدمة إسًتاتيجية اإلمربيالية العا١تية أيضان , ليس فقط ٠تدمة  الكياف الصهيوشل
فهم مؤىلوف أكثر من , كىو اختيار اليهود ٢تذه ا١تهمة, اختياران آخر البد منو, فقد حدد ىذا ا٠تيار

, كخلق دكافع إيديولوجية كركحية معينة, كأكثر استعدادان للتأثَت يف كعيهم, غَتىم لتقّبل ىذه العملية
كالًتاث , عن طريق استغبلؿ ا١تفاىيم الدينية اليهودية, أك إرغامات تدفعهم للهجرة إذل فلسطُت

٢تذا كلو سا٫تت ا١تنظمات اليهودية السوفييتية . (3)كاألساطَت اليهودية التوراتية حوؿ أرض ا١تيعاد

                                                           

٣تلة , "اإلسرائيلي- "الوفاؽ الدكرل كآثاره على ىجرة اليهود السوفييت كالصراع العريب , أٛتد: الرفاعي(1)
 . 162ص, 1990 كانوف األكؿ –تشرين األكؿ كالثاشل , السنة الثانية عشرة, 82العدد , صامدكف

 .136ص, , الربيسًتكيكا, ٕتارب كآماؿ, إيغور: كلياسكُت, سَتجي: ياكوفليف(2)

تصدرىا اللجنة , صحيفة ا١تقاكمة الشعبية, السمات األساسية لبلستيطاف الصهيوشل يف فلسطُت, مؤرخ ٣تهوؿ(3)
 .6ص, 1988أكاسط آب , 147العدد , السنة الثامنة, ا١تركزية للحزب الشيوعي الفلسطيٍت الثورم
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سواء كانوا يهودان ,  بتجنيد ٣تموعة من الشباب السوفييتGORBATCHOW خبلؿ حكم غورباتشوؼ 
كىاجر يف نيساف , كًّب ذلك فعبلن , للقدـك إذل فلسطُت كالعمل يف اٟتركة الكيبوتسية, أـ غَت يهود

كىو أكرب معدؿ شهرم منذ أكثر من ست ,  يهودم سوفيييت إذل فلسطُت700 أكثر من 1987
 .(1)سنوات على األقل

كاتفق الطرفاف على أنو , 11/4/1987 مع ا١تلك حسُت يف لندف بتاريخ  SHAMER اجتمع شامَت
كانت فكرهتما . على أف ال يفرض ىو نفسو اٟتلوؿ, ينبغي عقد مؤ٘تر دكرل إلطبلؽ عملية السبلـ

, كأف كل جلسة تالية سوؼ تتطلب ا١توافقة ا١تسبقة من ٚتيع األطراؼ, أف ٬تتمع ا١تؤ٘تر مرة كاحدة
كلن يضم الوفد أعضاء صر٭تُت يف , فلسطيٍت مشًتؾ- كما اتفقا على أف يكوف ىناؾ كفد أردشل

, كأخَتان اتفقا على أف ا١تفاكضات سوؼ ٕترم بعد اٞتلسة االفتتاحية, منظمة التحرير الفلسطينية
 . كجهان لوجو يف ٞتاف ثنائية تتكوف من ٦تثلُت عن الكياف الصهيوشل كمن العرب أيضان 

إف موسكو : "من مبعوث سوفيييت مهم قاؿ فيهاPERES يف ىذه اآلكنة كصلت رسالة إذل بَتيز 
إف صنع السياسة السوفييتية يمر : "فعّلق ا١تلك حسُت قائبلن , (2)"تقبل مفهـو مؤتمر دكلي

 .(3)"رغم أف العديد من المسؤكلين ظلوا كما ىم, بتغيرات إيجابية كحقيقية جدان 
ألهنم ال يريدكف , أيضان SHAMER ظل األمريكيوف ىادئُت ٕتاه فكرة انتقاد ا١تؤ٘تر الدكرل كشامَت 

بينما كانت اٟتكومة السوفييتية قد , "الشرؽ األكسط"لبلٖتاد السوفيييت أف يشارؾ يف دبلوماسية 
فيما يتعلق بحق اوتحاد : " جاء فيو21/5/1987أصدرت بيانان نشرتو ككالة نوفوسيت يف 

فإف ىذا الحق و ينبثق من كوف , "الشرؽ األكسط"السوفييتي في اوشتراؾ في تسوية نزاع 
يتحٌمل كامل المسؤكلية عن األمن في , اوتحاد السوفييتي عضوان دائمان في مجلس األمن

من , "الشرؽ األكسط"ذلك أف , بل كمن الخصائص الجغرافية كالتاريخية, العالم فحسب

                                                           

 .52 – 51ص, مصدر سابق, الربغوثي(1)

 .418 – 417ص, اجمللد الثاشل, مرجع سابق, شبلصل(2)

 .418ص, ا١ترجع نفسو(3)
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كما أف المبررات , بشكل مباشر, الناحية الجغرافية يتاخم حدكد اوتحاد السوفييتي الجنوبية
 .(1)"التاريخية و تقل عن المبررات الجغرافية

, كاقتنع مع اٞتانب األمريكي, كعلى حضوره, شّدد االٖتاد السوفيييت على عقد مؤ٘تر دكرل
بأف العرب لن يوافقوا على ا١تفاكضات دكف , كالصهيوشل بالرغم من تردد٫تا كانعداـ اىتمامهما بذلك

مع فرض شركط , كمع ذلك جرت ٤تاكلة ٞتعل مشاركة السوفييت يف ا١تؤ٘تر شكلية, مظلة دكلية
كفتح باب ا٢تجرة على , مثل استئناؼ العبلقات الدبلوماسية مع الكياف الصهيوشل, على السوفييت

كعلى ىذا األساس دل يقطع االٖتاد السوفيييت خيوط , مصراعيو أماـ اليهود السوفييت إذل فلسطُت
ك٧تح يف إقناعهم بزيارة كفد رٝتي سوفيييت إذل األرض احملتلة فلسطُت , االتصاؿ مع الكياف الصهيوشل

أقاـ ىناؾ ثبلثة أشهر لبحث مسألة ٦تتلكات الكنيسة الركسية األرثوذكسية يف , يف العاـ نفسو
, حيث مهّد ىذا الوفد الفتتاح مكتب قنصلي دائم لبلٖتاد السوفيييت يف فلسطُت احملتلة, فلسطُت

ككاف االٖتاد السوفيييت كعلى , ككذلك الفتتاح مكتب قنصلي للكياف الصهيوشل يف االٖتاد السوفيييت
فيما يخص : "أكّد حقيقة االتصاؿ بالكياف الصهيوشل قائبلن , GORBATCHOWلساف غورباتشوؼ 

 قد GORBATCHOWككاف غورباتشوؼ . (2)"فنحن و نتنصل منها, اوتصاوت القائمة بين بلدينا
على أف , 1987أكّد أيضان للرئيس حافظ األسد خبلؿ زيارتو إذل االٖتاد السوفيييت يف نيساف 

كأف , غياب العبلقات الدبلوماسية بُت االٖتاد السوفيييت ك الكياف الصهيوشل ىي قضية غَت طبيعية
الذم ىو , االٖتاد السوفيييت ماٍض يف السبلـ العا١تي كاالٕتاه لتنمية اجملتمعات كرفع مستول البشر

ككاف يصّر دائمان أثناء حديثو على استخداـ عبارة الصداقة بدالن من , أساس السياسة السوفييتية
نحن : "GORBATCHOW الصهيوشل قاؿ غورباتشوؼ - كفيما ٮتص الصراع العريب, التحالف

كندين بحـز التمييز الذم , متضامنوف مع العرب الذين يرفضوف اوعتراؼ باحتالؿ أراضيهم
كثمة أسلوب صائب كأكيد لضماف مستقبل آمن لدكلة , يتعرض لو الشعب الفلسطيني

                                                           

)1(Freedman, Robert, Is Gorbachev Changing Soviet  – Israeli Relations? Middle East 

International, No 305, July 25, 1987, p,p.14 – 51. 

٣تلة , ماذا كراء دعوة كايزمن لزيارة موسكو, مؤرخ ٣تهوؿ: كانظر أيضان , 53ص, مصدر سابق, الربغوثي(2)
 .47ص, 1987 ٘توز 11, 260العدد , البيادر السياسي
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كغني عن البياف أننا وحظنا عالقة طيبة في الجهود ...,كىو السالـ العادؿ, "إسرائيل"
كىنا يبدك .... المبذكلة ىذه األياـ إلعادة الوحدة إلى صفوؼ منظمة التحرير الفلسطينية

 .(1)"نشاط كمكانة األصدقاء السوريين عامالن حاسمان 
جاءت زيارة الرئيس حافظ األسد إذل االٖتاد السوفيييت يف كقت انعقاد اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت يف 

أثّر تأثَتان مباشران على نتائج ,  GORBATCHOW كما دار من مباحثات بينو كبُت غورباتشوؼ, اٞتزائر
كىذا عامل مهم لنجاح ا١تؤ٘تر الدكرل , ككاف االٖتاد السوفيييت يؤيد كحدة الصف الفلسطيٍت. ا١تؤ٘تر

لذلك رّكزت على كحدة العمل الفلسطيٍت يف ظل منظمة التحرير , للسبلـ الذم سيقرر عقده
 .(2)ككاف الرئيس حافظ األسد مؤيدان ٢تذه الفكرة, الفلسطينية

ككجد أف , فقد ْتث االٖتاد السوفيييت األمر مع القيادة السورية, كفيما يخص األزمة اللبنانية
كقد أبدت القيادة السورية موافقتها على ذلك الطرح , لسوريا دكران ىامان يف حل ا١تشاكل اللبنانية

 . ككعدت بإعادة صياغة السياسة السورية ٕتاه األزمة اللبنانية, السوفيييت
 السوفييتية أثناء مناقشة األفكار -دل يكن ىناؾ أم خبلؼ أك أم إزعاج للقيادتُت السورية 

فجاء , ىو طلب سوريا للسبلح لتعزز من قدرهتا الدفاعية, لكن ما أزعج القيادة السورية, السابقة
كأف طلباهتم , الرد السوفيييت أف العسكريُت يف سوريا قد حصلوا على ما ٭تتاجونو من السبلح

كاالٖتاد السوفيييت يف موقفو السلمي ال يقّدـ أسلحة من , اٞتديدة لسبلح متطور أمر غَت مفهـو
 . (3)كعلقت القضية, شأهنا تأجيج سباؽ التسلح

                                                           

ماذا جرل يف لقاء القمة األخَت بُت األسد ) أسئلة 10 ٤تاكر ك3 دقيقة حرجة ك100, مرسي: نويشي(1)
 .18ص, 3/7/1987اٞتمعة /542-16العدد , ٣تلة الوطن العريب, (كغورباتشوؼ

حوؿ عنواف ( مستشار اللجنة ا١تركزية للحزب الشيوعي يف موسكو)٭تاكر ألكسندر زكتوؼ , مرسي: نويشي(2)
اٞتمعة /542 – 15العدد , ٣تلة الوطن العريب, أقرب من حل مشكلة لبناف" الشرؽ األكسط"حل قضية 

 .19ص, 26/6/1987

 .21ص,  أسئلة10 ٤تاكر ك3 دقيقة حرجة ك100, نويشي(3)
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ًّب االتفاؽ بُت بَتيز , يف الوقت الذم كاف الرئيس حافظ األسد يقـو بزيارتو إذل االٖتاد السوفيييت
PERESكجاء فيهما , الذم دل يتم التوقيع عليو,  كا١تلك حسُت على ما أصبح يُعرؼ باتفاؽ لندف" 

 :كىي" إسرائيل"جميع النقاط التي اتفق عليها األردف ك
لن يفرض المؤتمر الدكلي أم حل أك يستخدـ حق النقض ضد أم اتفاؽ يتٌم التٌوصل - 1

 .إليو بين األطراؼ

 .تجرم المفاكضات بصورة مباشرة كضمن لجاف ثنائية- 2

 الفلسطيني كالوفد –يتم بحث قضية فلسطين في اللجنة المكٌونة من الوفد األردني - 3
 ".اإلسرائيلي"

 . الفلسطيني–يكوف ممثلو عن الفلسطينيين ضمن الوفد األردني - 4

كالتخلي عن  (338)ك (242)تبنى المشاركة في المؤتمر على قبوؿ األطراؼ بالقرارين - 5
 .العنف كاإلرىاب

 .كل لجنة سوؼ تتفاكض بصورة مستقلة- 6

 ".إسرائيل"يتم إقرار القضايا األخرل باوتفاؽ المتبادؿ بين األردف ك- 7

كأنها سوؼ تيعرض كتيقترح على " إسرائيل"كىذه الورقة تخضع لموافقة حكومتي األردف ك
 . (1)"الوويات المتحدة األمريكية

SHULTZ GEORGEاتصل ا١تلك حسُت مع كزير ا٠تارجية األمريكي جورج شولتز 
كشرح لو ما , (2)

 كىو يف طريقو إذل االٖتاد  SHULTZ برسالة إذل شولتزSHAMER كما بعث بَتيز , ًّب االتفاؽ عليو
 كاف شولتز. GORBATCHOW  كغورباتشوؼ REAGANالسوفيييت لًتتيب اجتماع قمة بُت ريغاف 

SHULTZ قد أبلغ شامَت SHAMERالشرؽ األكسط"كأنو على استعداد للقدـك إذل ,  باتفاؽ لندف "
                                                           

 .419ص, اجمللد الثاشل, مرجع سابق, :شبلصل(1)

كشغل منصب كزير , عمل أستاذان لبلقتصاد يف اٞتامعات, 1920كلد يف مدينة نيويورؾ عاـ : جورج شولتز(2)
ٍب صار كزيران للخارجية , 1974-1972كأمُت ا٠تزانة األمَتكية , 1970-1969العمل خبلؿ األعواـ 

, انظر, .......,الصهيوشل- كتوذل عملية تسوية الصراع العريب, 1989- 1982األمريكية خبلؿ األعواـ 
                        Ency.kacemb.comجورج برات شولتز :  على الرابط, موسوعة ا١تعرفة الشاملة
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فا١تؤ٘تر الدكرل ,  دل يوافق على االتفاؽSHAMERلكن شامَت , للمضي معو قدمان يف عملية السبلـ
 فليست (1)كإذا ما شاركت األمم ا١تتحدة, سيّصعد الضغط على الكياف الصهيوشل لصاحل العرب

 أيضان االنفراد باٟتل  SHAMERكأراد شامَت. ىناؾ كسيلة ١تنع منظمة التحرير الفلسطينية من ا١تشاركة
, فبعد التخلص من اتفاؽ لندف,  PERES كدل يكن يرغب بإعطاء الفرصة لبَتيز, مع ا١تلك األردشل

من , الصهيوشل-  إذل ترتيب لقاء مع ا١تلك حسُت لفتح باب التعاكف األردشلSHAMERسعى شامَت 
بًتتيب لقاء مع ا١تلك SHAMER كقد ٧تح شامَت , خبلؿ االىتماـ ا١تشًتؾ با١تياه كالبيئة كالسياحة

كا١تلك األردشل تقوٯتُت ٥تتلفُت ٘تامان إذل , كقّدـ رئيس الوزراء الصهيوشل, 1987حسُت يف ٘توز 
 SHULTZخرج شولتز , كٔتا أف الطرفُت دل ٭تققا أم تقدـ, بشأف ىذا االجتماعSHULTZ شولتز 

 غورباتشوؼ-  REAGAN بقمة ريغاف" بالشرؽ األكسط"بفكرة ربط ٤تادثات السبلـ ا٠تاصة 

GORBATCHOW ,ككانت فكرتو أف يقـو , اليت كاف من ا١تقرر أف تُعقد يف كاشنطن يف هناية العاـ
بدعوة ا١تلك حسُت كشامَت , كملحق لقمتها, GORBATCHOW غورباتشوؼ  REAGAN ريغاف

SHAMER ,ٖتت , لبلجتماع يف الواليات ا١تتحدة األمريكية, ككذلك ٦تثلُت عن مصر كسوريا كلبناف
 .كْتضور األمُت العاـ لؤلمم ا١تتحدة, رعاية الواليات ا١تتحدة األمريكية كاالٖتاد السوفيييت

ذىب . لكن أكؿ شخص يعًتض عليها يقتلها: موافقتو على الفكرة كقاؿ REAGAN أعطى ريغاف
لكن ا١تلك , فوافق عليها,  SHAMER  إذل الكياف الصهيوشل لتقدصل الفكرة لشامَتSHULTZشولتز 

كألنو يدرؾ ٘تامان أنو لن يسمح للمفاكضات ,  SHAMER ألنو ال يثق بشامَت, حسُت دل يوافق عليها
كما أنو , أف تتجاكز قضية الًتتيبات االنتقالية ألكلئك الذين يعيشوف يف الضفة الغربية كقطاع غزة

                                                           

 كانوف األكؿ 2بتاريخ / 41/43قرار رقم , كانت اٞتمعية العامة قد اٗتذت قراران لعقد مؤ٘تر دكرل للسبلـ(1)
 كدعت من جديد إذل ذلك يف 1987 كانوف األكؿ 2بتاريخ / 42/66كجددت ذلك يف القرار رقم , 1986
 - 287ص, اجمللد الثالث, مصدر سابق, عبد اجمليد: انظر. 1987 كانوف األكؿ 11 يف 42/209القرار 
- قرارات األمم ا١تتحدة بشأف فلسطُت كالصراع العريب, أٛتد عصمت: عبد اجمليد: كانظر أيضان . 292

, 1ط, بَتكت, مؤسسة دراسات فلسطينية, مٌت: نصورل: ٚتع كتصنيف, 1991-1987" اإلسرائيلي"
 .83 – 75ص, 59- 51ص, 1995
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  SHAMER كاف شامَت, (1) لن يتخلى عن بوصة كاحدة من األرضSHAMER يدرؾ ٘تامان أف شامَت 
دل يوافق على اتفاؽ , كقد أدل دكره بنجاح لكسب الوقت, يعتقد أف الزمن لصاحل الكياف الصهيوشل

 . لندف ك٧تح يف التخلص منو
 –من أجل إ٬تاد تسوية للصراع العريب , "الشرؽ األكسط"بأربعة جوالت يف SHULTZ قاـ شولتز 

 غورباتشوؼ- REAGAN كانتهت عشية قمة ريغاف , 16/10/1987الصهيوشل بدأت يف 

GORBATCHOW ,توّجو إذل , لكنو دل يتّوصل من خبل٢تا إذل حل سياسي يرضي ٚتيع األطراؼ
 :االٖتاد السوفيييت كعرض عليو خطة تنطوم على أبعاد خطَتة على القضية الفلسطينية كتنص على

 فلسطيني مشترؾ –ككفد أردني " إسرائيل"إجراء مفاكضات مباشرة كغير مشركطة بين - 1"
 .و تتمٌثل فيو المنظمة إوٌ على نحو غير ظاىر تمامان 

 .كلبناف" إسرائيل"كسوريا كبين " إسرائيل"إجراء مفاكضات مماثلة بين  - 2

 . سوفييتية–أف تجرم ىذه المفاكضات المنفصلة تحت مظلة أميركية - 3

 .(2)"بعد التٌوصل إلى اتفاقات لعقد مؤتمر دكلي كاسع للمصادقة عليها- 4

متجاكزةن منظمة التحرير , لتّوضح أهنا ُكتبت بلغة ك٤تتول صهيوشل, كتكفي قراءة كاحدة ٢تذه ا٠تطة
كاستبعاد , ال سيما حقو يف إقامة دكلتو ا١تستقلة, كحقوؽ الشعب العريب الفلسطيٍت, الفلسطينية

بينما كاف االٖتاد السوفيييت ال يكتفي باإلصرار على ٘تثيل منظمة التحرير , االٖتاد السوفيييت
 .كإ٪تا يريد أف تكوف للمؤ٘تر صبلحيات مطلقة, الفلسطينية

أعلن االٖتاد السوفيييت أنو سوؼ يعيد عبلقاتو الدبلوماسية مع الكياف الصهيوشل إذا قبل فكرة ا١تؤ٘تر 
 . (3)الدكرل

                                                           

 .424 – 420ص, اجمللد الثاشل, مرجع سابق, شبلصل(1)

كا١تواقف , ملف القضية الفلسطينية أماـ قمة العمبلقُت)ريغاف - عشية لقاء غورباتشوؼ, مؤرخ ٣تهوؿ(2)
, 1987 كانوف األكؿ 5, 278العدد , ٣تلة البيادر السياسي, (السوفييتية كاألمريكية من القضية الفلسطينية

 .12ص

٣تلة فصلية يصدرىا , ٣تلة الباحث العريب, مؤشرات أكلية" الشرؽ األكسط"قمة موسكو ك, فريد, ىاليدام(3)
 .13ص, 1988كانوف األكؿ -تشرين األكؿ , 17العدد ,  لندف–مركز الدراسات العربية 
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كخطوة يف سبيل تعميم , كإعادتو إذل اٞتامعة العربية, كاف مطلوبان فك اٟتصار عن النظاـ ا١تصرم
 .(1)كتدعيم كتعزيز مواقف النظاـ األردشل, هنج كامب ديفيد على دكؿ ا١تنطقة العربية

كأعربت عن مدل ارتياحها عن , رحبت اإلدارة األمريكية هبذه القمة ككذلك الكياف الصهيوشل
تصريحان صحفيان حٌذر فيو من ,  الثورم–أصدر الحزب الشيوعي الفلسطيني "ك. نتائجها

من خالؿ , "اإلسرائيلي- "المحاكوت اإلمبريالية الصهيونية النشيطة لفرض الحل األمريكي 
 اإلدارم –كتطبيق شقها الفلسطيني المتمٌثل في الحكم الذاتي , تعميم مؤامرة كامب ديفيد

كالذم يجرم اإلعداد لتنفيذه بالتعاكف مع النظاـ األردني , في ظل اوحتالؿ الصهيوني
كما حٌذر من المحاكوت األمريكية إلخراج الحل , الملكي كأعوانو في األرض المحتلة

إلى حيز التطبيق من خالؿ اصطناع قيادة فلسطينية بديلة لمنظمة " اإلسرائيلي "–األمريكي 
 .(2)". كإعادة نظاـ مبارؾ إلى الجامعة العربية..., التحرير من الرموز المتخاذلة

لكن من خبلؿ توازف , مثّلت سياسة الربيسًتكيكا ٕتاه القضية الفلسطينية حرية أكرب يف اٗتاذ القرار
كدل يؤيده , (242)فقدٯتان أيّد االٖتاد السوفيييت القرار , كليس من خبلؿ توازف القول, ا١تصاحل
يقوؿ السوفييت للعرب إذا , أّما اآلف كيف ظل السياسة اٞتديدة, ككاف السوفييت يصمتوف, العرب

كىذا يعٍت أف عهد العمل السهل مع , أردًب تسوية سياسية فعليكم االعًتاؼ بالكياف الصهيوشل
كإف كانت سياسة الربيسًتكيكا كالغبلسنوست , اٟتكومة السوفييتية اٞتديدة بالنسبة للعرب انتهى

كبالنسبة , لكن ىذا االنفتاح يبقى مغلقان جدان بالنسبة للعرب عمومان , ٘تّثل انفتاحان على ٚتيع الدكؿ
لكنو مفتوح كعلى مصراعيو بالنسبة , ١تنظمة التحرير الفلسطينية كالشعب الفلسطيٍت خصوصان 

 حوؿ GORBATCHOWككل ما قالو غورباتشوؼ , للكياف الصهيوشل كللواليات ا١تتحدة األمريكية
كإقامة دكلتو ا١تستقلة يبقى شعارات , القضية الفلسطينية كحق الشعب الفلسطيٍت يف تقرير مصَته

 .فالسائد اآلف توازف ا١تصاحل يف ظل السياسة اٞتديدة, ليس إالّ 
 : كالموقف السوفييتي منها1987اونتفاضة الفلسطينية عاـ- ب

                                                           

تصدرىا اللجنة ا١تركزية , صحيفة ا١تقاكمة الشعبية, قمة عماف كضركرة التصدم للهجـو الرجعي, مؤرخ ٣تهوؿ(1)
 .1ص, 1987تشرين الثاشل , 135العدد , السنة السابعة, الثورم- للحزب الشيوعي الفلسطيٍت 

 .2ص, مصدر سابق, قمة عماف كضركرة التصدم للهجـو الرجعي, مؤرخ ٣تهوؿ(2)
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لكن ,  تعتمد على العمليات الفدائية كاألسلحة البيضاء1987كانت ا١تقاكمة الفلسطينية قبل عاـ 
حىت ٝتّيت ىذه االنتفاضة ,  كاف السبلح األغلب ىو اٟتجارة ١تن ىو غَت منّظم1987مع عاـ 

 .بانتفاضة أطفاؿ الحجارة
ككاف سببها , 1948من ٍب انتقلت إذل أراضي عاـ ,  بدأت االنتفاضة يف قطاع غزة كالضفة الغربية

الذم , (إيريز)ا١تباشر قياـ سائق صهيوشل بدىس ٣تموعة من العماؿ الفلسطينيُت على حاجز 
شّكلت االنتفاضة حركة . (1)1948يفصل قطاع غزة عن بقية األراضي الفلسطينية منذ عاـ 

, (2)شارؾ فيها الشعب الفلسطيٍت بكل فئاتو كطبقاتو االجتماعية كاٟتزبية, دٯتقراطية ٚتاىَتية
حيث عادت القضية الفلسطينية إذل ا١تسرح , ككانت ىزة عنيفة للسياسة ا٠تارجية الصهيونية

كنشرت صحيفة , (3)السياسي العا١تي ليطالب الكياف الصهيوشل ْتقوؽ اإلنساف يف ا١تناطق احملتلة
أنهت اونتفاضة ما كاف ييعرؼ باوحتالؿ : " مقاالن جاء فيو(4)ىآرتس يف األياـ األكذل لبلنتفاضة

, كرغم تزايد اإلصابات في صفوؼ الفلسطينيين, للضفة الغربية كقطاع غزة" اإلسرائيلي"
يستطيع الفلسطينيوف أف يسٌيركا , كاتساع نطاؽ العقوبات الجماعية, كتزايد أعداد المعتقلين

 .(5)"أمورىم
 1987 كحىت هناية عاـ 8/12/1987شهدت األياـ األكذل لبلنتفاضة أم منذ اندالعها 

تصاعدان يف العمليات العسكرية اليت نفّذىا ا١تقاتلوف الفلسطينيوف ضد قوات االحتبلؿ الصهيوشل 
                                                           

 .http://ar.wikipedia.org/wiki : انتفاضة فلسطُت األكذل: انظر الرابط(1)

حركة التحرر الوطٍت الفلسطينية يف دراسة مقارنة مع حركات التحرر )منطق العمل الوطٍت , ٣تموعة مؤلفُت(2)
, 1ط, دمشق, دار كنعاف, أٛتد يوسف: أٛتد: ٖترير, (اإلفريقية من الكفاح ا١تسلح إذل اٟتلوؿ التفاكضية

 . 94ص, 1992

, دمشق, دار البساـ للدراسات كا١تعلومات, "اإلسرائيلية"الدالئل اإلسًتاتيجية يف السياسة , نور الدين: علياف(3)
 .37ص, 1995, 1ط

تصدرىا اللجنة ا١تركزية للحزب الشيوعي , صحيفة ا١تقاكمة الشعبية: انظر: حوؿ األياـ األكذل لبلنتفاضة(4)
العدد , ا١تصدر نفسو: كانظر أيضان , 1ص, 1987أكاخر تشرين الثاشل , 134العدد ,  الثورم–الفلسطيٍت 

 .5- 1ص, 1987, أكاسط كانوف األكؿ, 136

 .5ص , ا١تصدر نفسو (5)
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 القيادة –كيف ىذه الفًتة قامت عملية نوعية نفّذىا طياركف من اٞتبهة الشعبية , كمنشآتو
ككاف , كأحدثت ىزة عنيفة يف الكياف الصهيوشل, (2)ضد معسكر صهيوشل يف مشاؿ فلسطُت(1)العامة

كعمليات التصدم لقوات االحتبلؿ , كتواصلت االنتفاضة اٞتماىَتية العارمة. ٢تا ردكد فعل عربية
كالتنديد ٔتمارسات االحتبلؿ كسياستو , مع رفع األعبلـ الفلسطينية, بالقنابل اٟتارقة كاٟتجارة

 . (3)كٓتاصة يف مناسبة يـو التضامن مع الشعب الفلسطيٍت, اإلرىابية القمعية

سوفيييت يف - كاف ىناؾ اجتماع قمة أمريكي, يف الوقت الذم كانت فيو االنتفاضة على أشدىا
, دل يسفر عن نتائج ملموسة يف حل القضية الفلسطينية, 29/5/1988االٖتاد السوفيييت يف 

ككاف ىذا اللقاء يرمز إلى نهاية حقيقية للحرب , كعّده الكياف الصهيوشل انعطافان يف مسَتة اٟتل
أنو للمرة , كيكمن ا١تعٌت الرمزم ٢تذا اللقاء, كبداية حقبة جديدة من التعاكف بين الطرفين, الباردة

 . (4)يزكر رئيس أمَتكي االٖتاد السوفيييت , األكذل كمنذ أربعة عشر عامان 
كرّدان على مباشرة احملتلُت الصهاينة ْتفر نفق , ففي مدينة القدس, غدت االنتفاضة ٪تط حياة يومي

كخاض معارؾ ىي , خرج الشعب الفلسطيٍت الثائر, ٖتت ا١تسجد األقصى هبدؼ تقويض بنيانو
بل يف الضفة الغربية كقطاع غزة , ليس يف القدس كحدىا, األعنف من نوعها منذ بداية االنتفاضة

 . (5)كذلك لتحطيم أكامر حظر التجوؿ, على دكريات اٞتنود الصهاينة, أيضان 
                                                           

 بعد انفصالو عن اٞتبهة 1968أسسو أٛتد جربيل عاـ , تنظيم فلسطيٍت: القيادة العامة- اٞتبهة الشعبية(1)
٢تا مواقع عسكرية يف لبناف كتّعد , قامت بعدة عمليات نوعية ضد الكياف الصهيوشل, الشعبية لتحرير فلسطُت

 :على الرابط, 2013, كزارة الشؤكف ا٠تارجية, السلطة الوطنية الفلسطينية: انظر, حليفان لسوريا
www.mofa.gov.ps/new/index.php?option=comcontent&view=article&id=52&catid=29&
itemid=31. 

 .379ص, ......البلجئوف الفلسطينيوف, حبش(2)

أكاسط , 136العدد , تصدرىا اللجنة ا١تركزية للحزب الشيوعي الفلسطيٍت الثورم, صحيفة ا١تقاكمة الشعبية(3)
 .1ص, 1987, كانوف األكؿ

العدد , السنة الثانية عشرة, ٣تلة ا١تستقبل, ىل ٯتكن االعتماد على غورباتشوؼ, عبد الكرصل:أبو النصر(4)
 .16ص, 1988 تشرين الثاشل 26السبت , 614

٘توز , 146العدد , الثورم- تصدرىا اللجنة ا١تركزية للحزب الشيوعي الفلسطيٍت, صحيفة ا١تقاكمة الشعبية(5)
 .5, 2- 1ص, 1988
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 عرّب فيو عن حل ركابط األردف القانونية كاإلدارية (1)1988 ٘توز 31كأصدر ا١تلك حسُت بيانان يف 
, ُصعق الصهاينة من ىذا البياف. 1967مع الضفة الغربية اليت ٭تتلها الكياف الصهيوشل منذ عاـ 

إنهم يريدكف : كاعتقدكا أنو ليس أكثر من حركة تكتيكية من قبل ا١تلك ٞتعل الفلسطينيُت يقولوف
اقتنعوا أنو كاف ٖتركان اسًتاتيجيان كليس , كلكن عندما قاـ بتطبيق البياف على أرض الواقع, أف يمثٌلهم

كىذا يعٍت أنو ترؾ الكياف الصهيوشل كمنظمة التحرير الفلسطينية كحيدين يف الساحة , تكتيكيان 
لذلك عقد اجمللس الوطٍت , كلعل ذلك نتيجة ىامة من نتائج االنتفاضة. (2)الفلسطينية بدكف األردف

, 1988 تشرين الثاشل عاـ 15- 12من , الفلسطيٍت دكرتو االستثنائية التاسعة عشرة يف اٞتزائر
كإعبلف استقبلؿ دكلة , ٫تا البياف السياسي للمجلس الوطٍت الفلسطيٍت, كاعتمد اجمللس كثيقتُت

 .فلسطُت
 تصميم اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت على التّوصل إذل تسوية سياسية شاملة (3)أّكد البياف السياسي

. (4)يف إطار ميثاؽ األمم ا١تتحدة كقراراهتا كالقانوف الدكرل كقرارات القمم العربية, لقضية فلسطُت
أعلن اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت قياـ دكلة فلسطُت كعاصمتها , كمن خبلؿ إعبلف االستقبلؿ

, 1947لعاـ  (2 –د ) 181ٔتا فيها قرار اٞتمعية العامة , كفقان ألحكاـ القانوف الدكرل, القدس
كعلى إقامة نظاـ دكرل خاص ٔتدينة , الذم نّص على تقسيم فلسطُت إذل دكلة عربية كدكلة يهودية

 دكلة يف إفريقيا 100كاعًتفت بإعبلف استقبلؿ دكلة فلسطُت منذ ذلك اٟتُت حوارل . القدس
 كانوف 15 ا١تؤرخ يف 43/177كاعًتفت اٞتمعية العامة يف قرارىا , كآسيا كأكركبا كأمريكا البلتينية

                                                           

 .17ص, 1990- 1979قضية فلسطُت , اللجنة ا١تعنية ٔتمارسة الشعب الفلسطيٍت ٟتقوقو(1)

 .432ص, اجمللد الثاشل, مرجع سابق, شبلصل(2)

صحيفة صوت , البياف السياسي كإعبلف االستقبلؿ, مؤرخ ٣تهوؿ: انظر, حوؿ تفاصيل البياف السياسي(3)
أكاخر تشرين , 73العدد , قيادة فرع ا٠تارج, يصدرىا اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت (يا عماؿ العادل اٖتدكا)الوطن 
ا١تصدر : انظر, كحوؿ قرار تشّكل اٟتكومة ا١تؤقتة لدكلة فلسطُت, 2 – 1ص, 1988أكائل كانوف األكؿ , الثاشل
 .5ص, نفسو

 .18 – 17ص, 1990 – 1979قضية فلسطُت , نشرة اللجنة ا١تعنية ٔتمارسة الشعب الفلسطيٍت ٟتقوقو(4)
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كأكّدت على ضركرة , الصادر عن اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت,  بإعبلف دكلة فلسطُت1988األكؿ 
كما قررت , 1967٘تكُت الشعب الفلسطيٍت من ٦تارسة سيادتو على أرضو احملتلة منذ عاـ 

اٞتمعية العامة أف ُيستخدـ يف منظومة األمم ا١تتحدة اسم فلسطُت بدالن من منظمة التحرير 
كبالوظائف اليت تضطلع هبا يف , دكف ا١تساس ٔتركز ا١تراقب الذم تتمتع بو ا١تنظمة, الفلسطينية

 . (1)منظومة األمم ا١تتحدة
كزعت كزارة ا٠تارجية الصهيونية عشية انعقاد اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت السابق مذّكرة على ٚتيع 

بالعمل على رفض كل ما تتمخض عنو الدكرة الطارئة للمجلس , ا١تمثليات الدبلوماسية يف العادل
إف اعتراؼ منظمة التحرير الفلسطينية بالقرار رقم "كجاء فيها , الوطٍت الفلسطيٍت من قرارات

( 242)كإنما القراراف , بل إف ىذا القرار لم يعد نافعان كو عمليان ,  و يشٌكل أم تقٌدـ181
كإف إقامة دكلة فلسطينية , بما فيها الدكؿ العربية, ىما المقبووف من األسرة الدكلية (338)ك

ألنها ستضطر إلى تلبية طموحاتها على حساب , كاألردف معان " إسرائيل"سيشٌكل خطران على 
إف : " قائبلن 17/11/1988 يف مؤ٘تر صحفي عقده يـو PERES كأّكد بَتيز . (2)"كلتا الدكلتين

لذلك و , كليس اعترافان بو, (242)قرارات المجلس الوطني تعٌبر عن الرفض المطلق للقرار 
كإف منظمة , كليس اعترافان بها, سول رفض إضافي, (242)في التطرؽ للقرار " إسرائيل"ترل 

. (3)"كىي على ما يبدك غير قادرة على تغيير موقفها, التحرير الفلسطينية لم تدف اإلرىاب
كضم أجزاء من الضفة الغربية ,  اٟتكومة الصهيونية بفرض سيادهتاSHARONكما طالب شاركف 

ستبقى منتشرة في كل المنطقة في " اإلسرائيلية"أف القوات : "كقاؿ مفسران طلبو, كقطاع غزة
ستحوؿ " إسرائيل"كفي حاؿ تحقيق أية تسوية فإف مثل ىذه الخطوة من جانب , المستقبل

 .(4)"باإلضافة للدكلة الفلسطينية القائمة شرقي األردف, دكف إقامة دكلة فلسطينية ثانية

                                                           

 .123 – 121ص, اجمللد الرابع, مصدر سابق, عبد اجمليد(1)

 .3ص, 73العدد , مصدر سابق, صحيفة صوت الوطن(2)

 .3ص, ا١تصدر نفسو(3)

 . 3ص, ا١تصدر نفسو(4)
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بالرغم , كاف ا١توقف األمريكي من قرارات اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت متطابقان مع ا١توقف الصهيوشل
 تشرين الثاشل 16فقد أعلنت كزارة ا٠تارجية األمريكية يف , من تنميق بعض العبارات ا٠تادعة

أف القرارات التي اتخذىا المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الجزائرية و تفي  "1988
 . (1)"كشركط الحوار مع الوويات المتحدة األمريكية, بضركرات السالـ

أصبح كاضحان من البيانات الصهيونية كاألمريكية السابقة أف تلك الشركط اليت يرددكهنا ليست إالّ 
 . كىو التخلي عن حق إقامة الدكلة الفلسطينية ا١تستقلة, قناعان لشرطهم األساسي

 عن 22/11/1988أعلن ٦تثلو األحزاب الشيوعية العمالية الفلسطينية يف بياف صدر ٢تم يف 
ككذلك أصدرت القول الدٯتقراطية يف الكياف , مدل تضامنهم مع قرارات اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت

عرّبت فيو عن تضامنها مع قرارات اجمللس , الصهيوشل بيانان موازيان لبياف األحزاب الشيوعية العمالية
 .(2)(راكاح)" اإلسرائيلي"الوطٍت الفلسطيٍت كٓتاصة اٟتزب الشيوعي 

الدرب نحو : " جاء فيو24/11/1988كأعلنت ا٠تارجية السوفييتية يف بياف صادر بتاريخ 
يمر عبر المباحثات على أساس من قرارم " إسرائيل"السلم كالتعايش السلمي بين العرب ك

كمن المساكاة في حق الوجود بفلسطين للدكلتين , (338)ك (242)مجلس األمن الدكلي 
كالمهم أف الهيئة التمثيلية الفلسطينية العليا للشعب الفلسطيني قد أعلنت , اليهودية كالعربية

القيادة , كنصحت القيادة السوفييتية. (3)"تمسكها بمبادئ التعامل الدكلي المعترؼ بها
الفلسطينية بالتعبَت عن التزامها الرٝتي كالواضح بالتفاكض مع الكياف الصهيوشل يف إطار مؤ٘تر سبلـ 

مع التمسك باٟتقوؽ الوطنية ا١تشركعة للشعب , (338)ك (242)كعلى أساس القرارين , دكرل
كدل يشر , كُيبلحظ أف االٖتاد السوفيييت قد اعًتؼ بقرارات اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت. الفلسطيٍت

ألف القيادة السوفييتية تريد االحتفاظ ْترية ا١تناكرة , بشكٍل مباشر إذل اعًتافو بقياـ الدكلة الفلسطينية
- كمع أطراؼ أخرل مؤثرة كمعنية بتسوية النزاع العريب, كاٟتركة يف اتصاالهتا مع اإلدارة األمريكية

كىم بانتظار ظهور النتائج العملية للتحرؾ , كاقتنع كبار ا١تسؤكلُت الفلسطينيُت بذلك, الصهيوشل
                                                           

 .4ص, ا١تصدر نفسو(1)

 .3، ص73العدد , مصدر سابق, صحيفة صوت الوطن(2)

 .4ا١تصدر نفسو، ص(3)
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كلن تظهر ىذه النتائج قبل زيارة . (1)السياسي السوفيييت من أجل دعم ا١تطالب الفلسطينية كالعربية
.  REAGAN  للواليات ا١تتحدة األمريكية ك٤تادثاتو مع الرئيس ريغافGORBATCHOWغورباتشوؼ 

 .(2)لكن خاب أمل العرب يف االٖتاد السوفيييت الذم أصبح ٯتّنيهم بالوعود فقط
فقد كاف القادة , ككانت تزداد يومان بعد يـو, فاجأت االنتفاضة الكياف الصهيوشل بشكٍل تاـ

السياسيوف كأجهزة االستخبارات بكاملها غافلُت عن عملية كانت ٕترم بالرغم من كل ما اٗتذكه 
حيث أُرغم اجملتمع الصهيوشل على التفكَت جديان ببدائل , من احتياطات لبقاء كجود دكلتهم ا١تفتعلة

و يمكن بأم حاؿ من األحواؿ فرض : " قائبلن RABIN كىذا ما عرّب عنو رابُت , للوضع الراىن
و يزاؿ يستطيع التغلب على " اإلسرائيلي"إف الجيش ..... استمرار الوضع الراىن

كىي حالة مواجهة , كنحن في مواجهة في الضفة كالقطاع, منذ أكثر من عاـ.... اونتفاضة
كلها األىداؼ نفسها التي تشٌكل , و تختلف عن المواجهة مع الجيوش كاإلرىابيين, صعبة

 اٞتيش الصهيوشل بتكسَت عظاـ RABIN كرابُت  SHAMER كطالب شامَت. (3)""إسرائيل"خطران على 
ككاف ىدفهما إفهاـ سكاف األراضي احملتلة أهنما لن يسمحا ٢تم بتحقيق مكاسب , الفلسطينيُت

بينما . لكن ذلك كاف سببان يف زيادة تفّجر االنتفاضة كليس حبلن إلهنائها, سياسية كنتيجة للعنف
 على ٞتنة الشؤكف ا٠تارجية كالدفاع يف الكنيست أف يتم تفكيك ا١تستوطنات PERES اقًتح بَتيز 
ىاجم . بل كجزء من تسوية سلمية كلية, ال كتحرؾ صهيوشل مباشر كأحادم اٞتانب, الصهيونية

كٞتأ اٞتيش الصهيوشل بناءن على أكامر , لذلك دل يُكتب لو النجاح,  ىذا االقًتاحSHAMER شامَت 
فكاف من بُت إجراءاتو , إذل إتباع إجراءات كحشية لكي يسحق االنتفاضة SHAMER من شامَت

, كحظر التجوؿ, كاالعتقاالت اٞتماعية, كاالغتياؿ السياسي كاإلدارم, ترحيل النشطاء السياسيُت

                                                           

 .18ص, مرجع سابق, أبو النصر(1)

, بشَت: الربغوثي: كانظر أيضان . 2 – 1ص, 15/9/1988, صحيفة الطليعة ا١تقدسية, بشَت: الربغوثي(2)
تصدّرىا منظمة اٟتزب , (يا عماؿ العادل اٖتدكا)صحيفة سنعود , الطرؼ اآلخر ٭تاكؿ إنقاذ ما ٯتكن إنقاذه

 .2 – 1ص, 1988تشرين األكؿ , 10العدد , الشيوعي الفلسطيٍت يف لبناف

 .378ص, ....البلجئوف الفلسطينيوف, حبش(3)
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كبالرغم من ذلك دل تتوقف , كٖتطيم البٌت االجتماعية, كإغبلؽ ا١تدارس كسياسات اقتصادية عقابية
 . االنتفاضة

كاف األكادٯتيوف على ا١تستول العا١تي كحىت الكياف الصهيوشل ذاتو أسرع من كل السياسيُت 
فقد قاؿ يهوشوا , كالعسكريُت يف إدراؾ الطبيعة الصحيحة للظاىرة اليت يواجهها الكياف الصهيوشل

إنها المرة األكلى التي حدث : "ا٠تبَت البارز يف التاريخ الفلسطيٍتYEHOSHA BEN-ARIEH  بورات
فالسكاف بكاملهم , فيها عمل شعبي من قبل جميع الطبقات كالجماعات اوجتماعية

فقد أ٧تزت االنتفاضة خبلؿ , كحسب تقديراتو, (1)"كىذا يخلق تجربة كطنية مشتركة, يتمردكف
كعّلق . (2)أشهر أكثر ما أ٧تزتو خبلؿ عقود من إرىاب منظمة التحرير الفلسطينية خارج الببلد

إف الضفة الغربية : " قائبلن (3)كىو مفكر بارز يف حزب العملSHLOMO AVNERY شلومو أفنَتم 
" اإلسرائيلي"يشٌكالف خطران و تكفي قوة الجيش " اإلسرائيلي"كقطاع غزة تحت الحكم 

كتعّرض الكياف , حظيت األحداث يف فلسطُت بتغطية إعبلمية مكثّفة.(4)"بكاملها لمواجهتو
كاشتكى الصهاينة من أف التغطية كانت , الصهيوشل إذل ضرر خطَت نتيجة ٢تذه التغطية اإلعبلمية

على ا١تشاىد الوحشية فيما كانت تعّده ىي جهدان عاديان , كأهّنا كانت تُرّكز عن عمد, متحيزة
من قبل مصادر رٝتية كغَت , كأصبح الكياف الصهيوشل ىدفان النتقاد دكرل صريح. الستعادة النظاـ

 .(1)كما أدانت األمم ا١تتحدة بقوة انتهاؾ الكياف الصهيوشل ٟتقوؽ اإلنساف يف فلسطُت, (5)رٝتية

                                                           

 .427 – 425ص, اجمللد الثاشل, مرجع سابق, شبلصل(1)

 .157ص , مرجع سابق, ا١تسَتم(2)
كتسخَتىم يف , كتنظيمهم, كانت مهمة ىذا اٟتزب استيعاب ا١تستوطنُت اليهود(: ا١تبام)حزب العمل (3)

كاف على ا١تبام إعادة صياغة , كبعد إعبلف قياـ الدكلة. ىدؼ إقامة الدكلة الصهيونية على األرض الفلسطينية
األحزاب , قهوجي: انظر, برا٣تو كفق مقتضيات ا١ترحلة القادمة كما تطرحو من مهاـ لتثبيت أركاف الدكلة

 .121ص, "اإلسرائيلية"

 .328 – 327ص, اجمللد الثاشل, مرجع سابق, شبلصل(4)

 .428 – 427ص, ا١ترجع نفسو(5)
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 اعًتفت الواليات ا١تتحدة األمريكية ٔتنظمة التحرير الفلسطينية كطرؼ 1988كمع هناية عاـ 
الصهيوشل منذ - ككانت النتيجة أكؿ جهد أمريكي كبَت ٟتل الصراع العريب, شرعي يف ا١تفاكضات

SHULTZعن طريق مبادرة شولتز, 1982 عاـ REAGANخطة ريغاف 
  PERES اليت أيّدىا بَتيز, (2 )

ككاف الرد الفلسطيٍت أف عنواف أم اقًتاحات ىو منظمة , كرفضها ا١تلك حسُت, كالرئيس مبارؾ
ىجومان عنيفان على ا١تبادرة ٦تا أدل إذل  SHAMER بينما شّن شامَت, التحرير الفلسطينية يف تونس

, كبا١تقابل فقد أعادت االنتفاضة تركيز انتباه الببلد العربية على ا١تشكلة الفلسطينية. (3)ٕتميدىا
أّكدت على ,  يف اٞتزائر1988حيث عقدت قمة استثنائية ٞتامعة الدكؿ العربية يف منتصف عاـ 

كتعهّدت , دكر منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيٍت يف أم مفاكضات
 .(4)إضافةن إذل ذلك فقد كلدت حركة ٛتاس, بالدعم ا١تارل كالدبلوماسي لبلنتفاضة

 عرض عدد من ا١تقًتحات الرامية إذل ٚتع أطراؼ النزاع يف عملية 1989ًّب يف غضوف عاـ 
الشرؽ "عّدىا البعض كسيلة ٦تكنة لتمهيد السبيل لعقد مؤ٘تر سلمي شامل بشأف , تفاكض مباشر

                                                                                                                                                               

قرار رقم , 1988 كانوف األكؿ 6/ 43/54القرار رقم , 1987 كانوف األكؿ 11/ 42/209القرار رقم (1)
 – 97ص, 83 – 75, 60 – 51ص, اجمللد الرابع, مصدر سابق, عبد اجمليد: انظر, 43/58/1988

109. 

تبعت مسار اتفاقييت كامب ديفيد بالدعوة إذل حكم ذاٌب , 1988 آذار 4طُرحت يف : مبادرة شولتز(2)
 1فلسطيٍت مشًتؾ بتاريخ - فتبدأ ا١تفاكضات بُت كفد صهيوشل ككفد أردشل, لكن ّتدكؿ زمٍت أسرع, فلسطيٍت

كتبدأ ,  أشهر من ذلك كتدـك ثبلث سنوات3كتبدأ الفًتة االنتقالية بعد , تشرين الثاشل1كتنتهي بتاريخ , أيار
اجمللد , مرجع سابق, شبلصل: انظر. مفاكضات الوضع النهائي منذ بدء الفًتة االنتقالية كيتعُّت إهناؤىا خبلؿ عاـ

 .430 -429ص, الثاشل

 .431 – 430ص, اجمللد الثاشل, مرجع سابق, شبلصل(3)

كقد ُأسست يف غزة , االسم مكّوف من األحرؼ األكذل ١تنظمة اٝتها حركة ا١تقاكمة اإلسبلمية: حركة ٛتاس(4)
 تشن عمليات داخل الكياف الصهيوشل عن طريق 1994بدأت عاـ ,  على يد الشيخ أٛتد ياسُت1988عاـ 

 .433 – 432ص, اجمللد الثاشل, مرجع سابق, شبلصل: انظر. جناحها العسكرم
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 يف EDUARD SHEVARNADZE   (1)كيف كلمة ألقاىا كزير ا٠تارجية السوفييتية إدكارد شفرنادزه, "األكسط
أكضح بإ٬تاز كجهة نظر اٟتكومة السوفييتية فيما يتعلق بالسياؽ , 1989 شباط 23القاىرة يف 

 :كالسبل البلزمة ٟتلو تضّمنت ا٠تطوات التالية" الشرؽ األكسط"العاـ للصراع يف 
 .إجراء مشاكرات غير رسمية بين األعضاء الدائمين الخمسة في مجلس األمن- 1"

يتم إٌما , إجراء حوار متعدد األطراؼ كثنائي بين األطراؼ المعنية بالتٌوصل إلى تسوية - 2
بطريقة مباشرة أك من خالؿ كسطاء بغية التٌوصل إلى تفاىم كاضح محدد بشأف المعالم 

 ".الشرؽ األكسط"األساسية لمؤتمر دكلي بشأف 

على الدخوؿ في حوار " اإلسرائيلية"كجوب ضماف الحصوؿ على موافقة من الحكومة  - 3
 .مع منظمة التحرير الفلسطينية

كجوب عقد اوجتماعات بين ممثلين رفيعي المستول لمصر كاألردف كلبناف كسوريا  - 4
كمنظمة التحرير الفلسطينية بغية تعزيز الجهود المبذكلة من أجل عقد مؤتمر في كقت 

 .(2)"مبكر

كدل يكن من قبيل الصدفة , فّجرت االنتفاضة كل مكامن اٟتقد الصهيوشل على الشعب الفلسطيٍت
بل كشهدت ىذه , انتشار الدعوات لًتحيل الفلسطينيُت, 1989- 1988أف شهدت سنوات 

                                                           

شغل منصب كزير خارجية االٖتاد السوفيييت خبلؿ فًتة , 1928 كانوف األكؿ 25كلد يف : إدكارد شفرنادزه(1)
كاستقاؿ من رئاسة ببلده عاـ , 1992أصبح رئيسان ٞتورجيا عاـ , الربيسًتكيكا ٖتت زعامة غورباتشوؼ

فرصة قد ٘تّكن ببلده من اٟتصوؿ على بعض االمتيازات , كىو يعتقد أف كجود جورجيا كجار لركسيا, 2003
على , إدكارد شفرنادزم, كيكيبيديا ا١توسوعة اٟترة: انظر. 2014 ٘توز7تويف يف, اإل٬تابية جدان على حد قولو

 :الرابط
http://ar.wikipedia.org/wiki%25D8% 

, 20 – 19ص, 1990 – 1979قضية فلسطُت , نشرة اللجنة ا١تعنية ٔتمارسة الشعب الفلسطيٍت ٟتقوقو(2)
, السنة الثامنة, الثورم- تصدرىا اللجنة ا١تركزية للحزب الشيوعي الفلسطيٍت, صحيفة ا١تقاكمة الشعبية: كانظر أيضان 

 .17, 1ص, 1989شباط , 157العدد 
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, السنوات صدكر عشرات الفتاكل الدينية اليت تربر قتل ا١تدنيُت الفلسطينيُت من اٞتيش الصهيوشل
 .رغم ذلك فقد استمرت االنتفاضة. (1)حىت كلو كانوا عزالن 

كاف على منظمة التحرير الفلسطينية التخلي ٘تامان عن اإلرىاب الفردم كاٞتماعي كإرىاب الدكلة 
عندما ّصرح عرفات يف , كىذا ما حصل فعبلن , لًتضى عنها حكومة الواليات ا١تتحدة األمريكية

بتخليو المطلق عن اإلرىاب الجماعي ",  كانوف األكؿ14مؤ٘تره الصحفي يف جنيف بتاريخ 
كىذا ما , (2)"(338)ك (242)كقبولو بصورة غير مشركطة بالقرارين , كالفردم كإرىاب الدكلة

 منذ عاـ KISSINGERأملتو عليو كزارة ا٠تارجية األمريكية تلبيةن ٞتميع الشركط اليت كضعها كيسنجر 
عن فكرتو بأف منظمة التحرير الفلسطينية ىي منظمة SHAMER كمع ذلك دل يتخل شامَت , 1975
 أدل دكران رئيسان يف RABINلكن رابُت , كال لقياـ الدكلة الفلسطينية, فبل لبلعًتاؼ هبا, إرىابية

فقد علمّتو دركس االنتفاضة أنو يتعُت على الكياف الصهيوشل أف يسَت , صياغة الرد الصهيوشل
 :لذلك طرح خطة مؤلفة من أربعة بنود, القدـ العسكرم كالقدـ السياسي: بقدمُت

 .توقف العنف ضد الفلسطينيين- 1"

 .فترة ىدكء مدتها ثالثة إلى ستة أشهر تسبق اونتخابات لدل الفلسطينيين- 2

مفاكضات مع القادة الفلسطينيين المنتخبين كمع األردف من أجل الوصوؿ إلى شكل من - 3
 .الحكم الذاتي المؤقت

 .(3)"مفاكضات حوؿ الوضع النهائي للمناطق المحتلة في فلسطين - 4

كاٟتكم الذاٌب ا١تّوسع , من ا١تبلحظ إذان أف الفكرة األساسية من ا٠تطة ىي االنتخابات الفلسطينية
كانت , إالّ أف خربة النضاؿ الفلسطيٍت عامةن كاالنتفاضة خاصةن , لفًتة مؤقتة مقابل كقف االنتفاضة

ْتيث , متميزة يف الوقوؼ يف كجو مثل ىذه ا١تبادرة كغَتىا من ا١تبادرات االستسبلمية األخرل
إضافةن إذل ما كلدتو االنتفاضة , أصبحت كعاء للدركس ا١تفيدة أكثر من كوهنا متلقيان ٢تذه الدركس

                                                           

 – 74ص, 2001, 1ط, دمشق, منشورات اٖتاد الكّتاب العرب, األبارتيد الصهيوشل, ٛتد سعيد: ا١توعد(1)
 .379 - 378ص, ......البلجئوف الفلسطينيوف, حبش: كانظر أيضان . 75

 . 20 – 19ص, 1990- 1979قضية فلسطُت  , نشرة اللجنة ا١تعنية ٔتمارسة الشعب الفلسطيٍت حقوقو(2)

 .441ص, اجمللد الثاشل, مرجع سابق, شبلصل(3)
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حيث تبلٛتت كافة أطياؼ الشعب الفلسطيٍت مع , من أشكاؿ للتكافل االجتماعي الفلسطيٍت
 .(1)كدل يستطع اٞتيش الصهيوشل برغم قوتو أف يقف يف كجهها, االنتفاضة

حيث أدركت أف إقامة , RABIN كافقت ا٠تارجية الصهيونية على ا٠تطة السابقة اليت اقًتحها رابُت 
كقد توافق ا١توقف , جدار حديدم ٟتماية الكياف الصهيوشل البد لو من مفاكضات سياسية

, كالبد من صياغة حل عملي, الصهيوشل على أف الوضع الراىن ٬تب أف ال يستمر- األمريكي
يف ,  إحياء العملية السياسية من خبلؿ تقدصل بعض األفكار اٞتديدةSHAMERلذلك أراد شامَت 

ككانت فكرهتا ا١تركزية الدعوة , (2) إذل ٣تلس الوزراء الصهيوشل 14/5/1989خطتو اليت قّدمها يف 
, من غَت منظمة التحرير الفلسطينية, إذل انتخابات يف الضفة الغربية كقطاع غزة الختيار فلسطينيُت

أّما , ككاف ىناؾ معارضة من اليسار الصهيوشل للخطة. يستطيع الكياف الصهيوشل أف يتفاكض معهم
بينما أعربت الواليات ا١تتحدة , كتؤدم إذل حرب أخرل, اليمُت فوجد أف ا٠تطة تشّجع اإلرىاب

 الذم JAMES BAKER (3)األمريكية عن تعاطفها مع ا٠تطة من خبلؿ كزير خارجيتها جيمس بيكر 
 ".الشرؽ األكسط" أربعة مبادئ لدفع عملية السبلـ يف 1989 أيار 22أكضح يف 

بأنو يتطٌلب مبادلة األرض بالسالـ إلى انسحاب إقليمي باعتباره  (242)فسر القرار - 1"
 .النتيجة المحتملة للمفاكضات

                                                           

, تصدرىا منظمة اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت يف مدينة نابلس, (يا عماؿ العادل اٖتدكا)صحيفة جبل النار (1)
 .381ص , 22ا١تلحق رقم : انظر. 2- 1ص, 1989 أيار 1, 5العدد , السنة األكذل

تفاصيل خطة اسحاؽ شامَت رئيس , 1ج, ......مؤ٘تر مدريد للسبلـ, جامعة الدكؿ العربية, األمانة العامة(2)
نشرة اللجنة ا١تعنية : كانظر أيضان . 293 – 292ص, 1989حكومة إسرائيل ٟتل القضية الفلسطينية عاـ 

 .20ص, 1990- 1979قضية فلسطُت , ٔتمارسة الشعب الفلسطيٍت ٟتقوقو

, تسّلم عددان من ا١تناصب السياسية, يف ىيوسنت بوالية تكساس, 1930 نيساف 28كلد يف : جيمس بيكر(3)
الشرؽ "عمل خبلؿ توليو ٢تذا ا١تنصب على ٖتقيق األىداؼ بعيدة ا١تدل للسياسة ا٠تارجية األمريكية يف 

يعمل اآلف , 1991عاـ " الشرؽ األكسط"كما استطاع التّوصل إذل عقد مؤ٘تر شامل للسبلـ يف , "األكسط
كعضو يف ٣تلس ا١تديرين , إضافةن إذل أنو رئيس شريف ١تعهد بيكر للعلـو السياسية, استشاريان يف ٣تاؿ االستثمارات

 جيمس بيكر : انظر الرابط, .........,ّتامعة رايس
www.moqatel.com/openshare/Behoth/sirZatia17/usa/sec013.doc-cvt.htm. 
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 .ضركرة تحديد مرحلة انتقالية من أجل أف يتٌم التٌوصل إلى تسوية نهائية- 2

التفاىم على أنو و يجوز ألم طرؼ من األطراؼ فرض نتيجة ما قبل انعقاد المفاكضات - 3
 .المباشرة

لكنو و , يػيٌعد عقد مؤتمر دكلي منٌظم بصورة مالئمة أمران مفيدان إذا أتى في كقت مناسب- 4
يكوف كذلك إوٌ إذا لم يتعارض بأم شكل من األشكاؿ مع المحادثات المباشرة أك لم 

 .(1)"يحلها

كدل تضعو الواليات ا١تتحدة األمريكية فقط لصاحل الكياف , قراران أمريكيان بامتياز (242)كاف القرار 
الشرؽ "كلتحقيق ىذه ا١تصاحل عن طريق الكياف الصهيوشل يف , بل لصاٟتها ىي, الصهيوشل
كجرت ٤تادثات سرية بُت االٖتاد السوفيييت كالواليات ا١تتحدة األمريكية حوؿ الصراع ". األكسط

 كا١توقف األمريكي القائل إف اٟتل SHAMER كتبٌّت االٖتاد السوفيييت خطة شامَت , الصهيوشل- العريب
بدءان ٓتطوة عقد االنتخابات يف , ٦تكن عرب أسلوب ا٠تطوة خطوة فقط" الشرؽ األكسط"١تشكلة 

علمان أف السوفييت حىت ذلك اٟتُت ما يزالوف ملتزمُت بأسلوب عقد مؤ٘تر , الضفة الغربية كقطاع غزة
كْتث اٞتانب السوفيييت مع اٞتانب األمريكي تفاصيل االنتخابات كخطوة يف إطار التحضَت . دكرل

كالذم تٌكلم شرط عدـ ذكر )كحسب قوؿ مسؤكؿ رفيع ا١تستول جمللة اٟتوادث , لعقد مؤ٘تر دكرل
: لبلنتخابات ٬تيب ا١تسؤكؿ السوفيييت قائبلن SHAMER كفيما ٮتص ْتث مقًتحات شامَت ,(اسمو

فالمواقف , كبحثنا كسائل تحريك عملية السالـ ككضعها عمليان على الطريق, عقدنا جولة أفق"
أٌما من جهتنا فإننا نقوؿ إف عقد اونتخابات كمبدأ يوافق عليو كثيركف من , األمريكية معركفة

كفي , لكن المشكلة ىي في كيفية إدخاؿ فكرة اونتخابات في العملية الشاملة, العرب
كمن الخطأ كضع فكرة ,  تطرح األسئلة أكثر مما تجيبSHAMERاعتقادنا أف مقترحات شامير 

 . (2)"كيجب أف تكوف جزءان من السيناريو الشامل, يجب بحثها... اونتخابات بصورة متصلبة
                                                           

نشرة اللجنة ا١تعنية ٔتمارسة الشعب الفلسطيٍت : كانظر أيضان . 443ص, اجمللد الثاشل, مرجع سابق, شبلصل(1)
 .21ص, 1990 – 1979قضية فلسطُت , ٟتقوقو

ٖتقيق توجو مشًتؾ جديد لتحريك عملية ) ساعة مباحثات بُت خرباء موسكو ككاشنطن 14, راغدة: درغاـ(2)
 .30ص, 30/6/1989, 1704العدد , ٣تلة حوادث عربية, ("الشرؽ األكسط"السبلـ يف 
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كجاءت تصر٭تات الرئيس الفلسطيٍت عرفات أنو على استعداد للسماح لوفد فلسطيٍت بالتفاكض مع 
كأف يشمل الوفد فلسطينيُت , شرط أف يُرّشح ا١تفاكضُت بنفسو, الكياف الصهيوشل حوؿ االنتخابات

لكنو با١تقابل تبٌت مواقف أكثر ليونة ٘تاشيان مع , مرموقُت من ا٠تارج ال ينتموف رٝتيان للمنظمة
ك٫تا مبدأ مقايضة األرض , فقد تراجع عن شرطُت مسبقُت ربطهما با١تفاكضات, ا١تطالب األمَتكية

 . (1)كشرط إثبات حق قياـ الدكلة الفلسطينية, مقابل السبلـ
ككاف ا١توقف األمَتكي ٭تبذ انسحابان جزئيان للقوات الصهيونية من ا١تدف ا١تكتظة بالسكاف لتخفيف 

بل تابعت عمليات االعتقاؿ اإلدارم , لكن ا١توقف الصهيوشل بقي متصلبان ٕتاه ذلك, حدة التوتر
إف ما : "لذلك كاف ا١توقف األمَتكي يقوؿ, كإبعاد الفلسطينيُت, كىدـ البيوت, يف الضفة كالقطاع

 –كىذا يعٍت أف ا١تفاكضات األمَتكية , (2)"سينسف العملية بكاملها, يحدث في الضفة الغربية
 . (3) الفلسطينية حوؿ حل القضية الفلسطينية قد كصلت إذل طريق مسدكد–السوفييتية 
سبع نقاط تتناكؿ اإلجراءات ,  أطلق الرئيس مبارؾ خطة مكّونة من عشر نقاط1989كيف أيلوؿ 

كنقطة تدعو , كنقطة كاحدة تشَت إذل صيغة األرض مقابل السبلـ, ا١تتعلقة باالنتخابات الفلسطينية
. كثالثة تؤيد حق عرب القدس الشرقية يف ا١تشاركة يف االنتخابات, إذل كقف النشاط االستيطاشل

فاليسار يؤيد ا٠تطة , كمن جديد أثارت ىذه ا٠تطة أزمة يف حكومة الوحدة الوطنية الصهيونية
بينما عارضها , ألهنا هتيئ سبيبلن للخركج من الركود, SHAMER كيعّدىا أفضل من خطة شامَت 

اليمُت كعّدىا حيلة ليجلس الكياف الصهيوشل على طاكلة ا١تفاكضات مع منظمة التحرير 
لكن . (4) ٤تبطان بسبب الصراع الداخلي بُت الصهاينة BAKERلذلك أصبح بيكر , الفلسطينية

                                                           

 .32ص, ا١ترجع نفسو(1)

 .32ص, مرجع سابق, درغاـ(2)

العدد , السنة التاسعة,  الثورم–تصّدرىا اللجنة ا١تركزية للحزب الشيوعي الفلسطيٍت , صحيفة ا١تقاكمة الشعبية(3)
 – 1ص, انظر ا١تصدر نفسو, كحوؿ يوميات االنتفاضة خبلؿ الشهر نفسو, 1ص, 1989أكاخر ٘توز , 164

5. 

نشرة اللجنة ا١تعنية بقضية فلسطُت : كانظر أيضان , 445- 444ص, اجمللد الثاشل, مرجع سابق, شبلصل(4)
 .24 – 23ص, 1990- 1979
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لكنو التحٌرؾ نحو جهنم كليس ", النقاط العشر من كجهة النظر الفلسطينية كسيلة لتسهيل التحّرؾ
, (1)"فقد تخلت عن مطالب الدكلة الفلسطينية المستقلة, نحو الهدؼ الوطني الفلسطيني

ككصلت إذل نقطة , فهي لن تزكؿ كلن تتبلشَ , لذلك دل تتوقف االنتفاضة ذات اٞتذكر العميقة
كاالٖتاد السوفيييت , كأصبح من الواضح للواليات ا١تتحدة األمريكية ك الكياف الصهيوشل, البلعودة

كليس ٢تا , كىذه مسَتة طويلة كمعقدة, أيضان أف الدكلة الفلسطينية يف الضفة الغربية قائمة ال ٤تالة
 . حل آخر

فقد سقط , كىا ىم الشيوعيوف الفلسطينيوف يتابعوف ممارسة دكرىم في ظل اونتفاضة"
كىذه شهادة لهم تعترؼ بها الجماىير , كاعتقل مئات آخركف, عشرات القتلى كالجرحى منهم

, في مؤامراتها المختلفة القضاء على اونتفاضة" اإلسرائيلية"لذلك تحاكؿ السلطات , كتقٌدرىا
كمحاكوت , من خالؿ إصدار البيانات المزيفة, كإحداث فتنة بين الشيوعيين كالحركة الدينية

كىذه إشارة إذل . (2)"كسٌخرت كسائل إعالمها من أجل ذلك, افتعاؿ األكاذيب كالصدامات
كٓتاصة , كتكثيف دكرىم يف عملية النضاؿ الوطٍت الفلسطيٍت, تطور بالغ يف صفوؼ الشيوعيُت

 . االنتفاضة اليت شّكلت أىم ثورة تارٮتية يف فلسطُت
بسبب ىجرة اليهود السوفييت , تفاقمت األكضاع يف األراضي الفلسطينية يف أكاخر الثمانينيات

كشهد ىذا , 1990 مهاجر جديد إذل فلسطُت عاـ 80,000فقد كصلت ما يزيد على , إليها
كمن خبلؿ متابعة التوجهات السياسية . (3)العاـ أضخم موجة تدفق للهجرة من االٖتاد السوفيييت

ُيبلحظ أف ىؤالء ا١تهاجرين ٭تملوف أفكار اليمُت الصهيوشل اليت تدكر حوؿ , ٢تؤالء ا١تهاجرين اٞتدد

                                                           

,  أيلوؿ28, صحيفة الطليعة ا١تقدسية, مع التحرؾ ٨تو السبلـ العادؿ كليس ٨تو ا٢تاكية, بشَت: الربغوثي(1)
 .2- 1ص, 1989

 – 1ص, 1989آب , العدد الثامن, ٣تلة قضايا السلم كاالشًتاكية, الشيوعيوف كاالنتفاضة, مؤرخ ٣تهوؿ(2)
2. 

, مركز الدراسات اإلسًتاتيجية كالسياسية باألىراـ, 1990التقرير االسًتاتيجي العريب لعاـ , السيد: ياسُت(3)
 .118ص, 1991, 1ط, القاىرة
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كانت ىذه ا٢تجرة مكلفة جدان بالنسبة .(1)كعدـ التنازؿ عن شرب كاحد منها, "إسرائيل الكربل"
فقد ٕتاكزت نفقات اٟتكومة الصهيونية ا١تتصلة , SHAMER للصهاينة كىذا ما ّصرح بو شامَت 

كىذا , (2) بكثَت أمثاؿ تلك النفقات يف السنوات السابقة1990كالواردة يف ميزانية عاـ , بفلسطُت
كأدركت الواليات ا١تتحدة األمريكية ٥تاطر الوضع . تزامن مع تزايد حدة االنتفاضة يف فلسطُت
 كخاصة أف شامَت, كلو" الشرؽ األكسط"بل على , الراىن كانعكاساتو ليس فقط على فلسطُت

SHAMERلذلك البد من ٖتريك للوضع السياسي,  دل يقبل با١تبادرة الفلسطينية السابقة للسبلـ ,
بقرار حجب الثقة ٖتت عنواف , 1990 آذار 13فمن ىنا سقطت حكومة الوحدة الوطنية يف 

كىذا يعٍت أنو كاف لبلنتفاضة دكر كبَت يف ,  السابقة الذكرBAKERا١توافقة على خطة بيكر 
بدأ ٣تلس األمن النظر فيما يقـو بو الكياف الصهيوشل من , 1990 آذار 15كيف . (3)إسقاطها

, استجابةن لطلب من االٖتاد السوفيييت, أعماؿ غَت مشركعة تتعلق باالستيطاف يف األراضي احملتلة
تتنافى كاتفاقية , "اإلسرائيلية"التي تضطلع بها الحكومة , إف إجراءات التوطين: "جاء فيو

كتعرقل الجهود السلمية , التي تمنع تغيير الهيكل الديموغرافي لألرض المحتلة, جنيف الرابعة
 .(4)"في الشرؽ األكسط

كخبلؿ شهرم آذار كأيار عقد ٣تلس األمن ستة جلسات بشأف توطُت ا١تهاجرين اٞتدد يف األراضي 
كاكتفت اٞتمعية ,  أيار دكف أم إجراءات يف ىذا الصدد3ٍب رفع جلستو ا١تعقودة يف , الفلسطينية

دكف اٗتاذ أم قرارات صارمة إليقاؼ , العمومية ك٣تلس األمن بوضع قرارات شجب كاستنكار فقط
 . الكياف الصهيوشل عن كل ما يقـو بو من أعماؿ ضد الفلسطينيُت

                                                           

 .119ص, ا١تصدر نفسو (1)

 .32ص, 1990 – 1979قضية فلسطُت , نشرة اللجنة ا١تعنية ٔتمارسة الشعب الفلسطيٍت ٟتقوقو(2)

تصدرىا اللجاف الوطنية , (االنتفاضة)صحيفة , "اإلسرائيلية"االنتفاضة كسقوط اٟتكومة , مؤرخ ٣تهوؿ(3)
, 23العدد , على طريق إقامة الدكلة الفلسطينية ا١تستقلة على الًتاب الوطٍت, الدٯتقراطية يف دكلة فلسطُت

 .384-383-382ص , 23ا١تلحق رقم: انظر. 4– 1ص, 27/4/1990
 .33 – 32ص, 1990 – 1979قضية فلسطُت , نشرة اللجنة ا١تعنية ٔتمارسة الشعب الفلسطيٍت ٟتقوقو(4)
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, كجّهت منظمة التحرير الفلسطينية رسالة إذل االٖتاد السوفيييت ٟتل مشكلة ا٢تجرة اليت تتفاقم
فأبلغت ا٠تارجية السوفييتية قيادة منظمة التحرير قرارىا منح اليهود السوفييت الذين يريدكف ا٢تجرة 

كما أف , مدهتا ٜتس سنوات قابلة للتجديد, جوازات سفر ٘تكّنهم من العودة إذل االٖتاد السوفيييت
ْتيث يتمّكن كل سوفيييت ىاجر يف ا١تاضي من استعادة جنسيتو , القرار سيكوف ذا أثر رجعي

كأكدت ا٠تارجية السوفييتية أهنا ستبذؿ جهودىا يف ٣تلس األمن الٗتاذ إجراءات . كجواز سفره
كيف حاؿ عدـ التزاـ الكياف , ٔتا يف ذلك مدينة القدس, بعدـ استيطاف ا١تهاجرين يف األراضي احملتلة

الصهيوشل بذلك فإف االٖتاد السوفيييت سيقيد عملية مغادرة ا١تهاجرين من االٖتاد السوفيييت إذل 
نددت با١تمارسات غَت , 1990 نيساف 5كيف جلسة ٣تلس األمن اليت انعقدت يف . فلسطُت

كعّدتو انتهاكان التفاقية جنيف , الشرعية ٟتكومة الكياف الصهيوشل يف فلسطُت من توطُت ا١تهاجرين
فقد ذكرت إحصائيات أنو استوطن يف , علمان أف كل ذلك كاف عبارة عن حرب على كرؽ, (1)الرابعة

من اليهود السوفييت الذين كصلوا إذل فلسطُت % 10حوارل , 1990القدس خبلؿ هناية نيساف 
 ما ىذا التناقض كما ىذه السياسة ا١تاكرة؟, لذلك ٯتكن طرح السؤاؿ, (2)يف تلك اآلكنة

 تشرين األكؿ 8اليت جرت يف , كٓتاصة بعد ٣تزرة القدس, استمرت االنتفاضة كتصاعدت حدهتا
معتقدين أهنم بذلك يستطيعوف إٜتاد , كذىب ضحيتها ا١تئات من الفلسطينيُت, 1990

, كشّدت ىذه اجملزرة من جديد االىتماـ العا١تي كالعريب إل٬تاد حل للقضية الفلسطينية, االنتفاضة
كاٗتذ القرارين رقم , لكن ٣تلس األمن اكتفى بشجب أعماؿ العنف اليت كقعت يف اٟتـر القدسي

كمطالبة الكياف الصهيوشل التزامو ٔتسؤكلياتو , إلرساؿ بعثة لتقصي اٟتقائق (673 – 672)
, كافق الكياف الصهيوشل على كصوؿ ٞتنة لتقصي اٟتقائق. القانونية ٔتوجب اتفاقية جنيف الرابعة

ككافقت األمم ا١تتحدة , لكنو أّصر أف تبقى ىذه اللجنة خارج قرارم ٣تلس األمن السابقي الذكر
لكن االنتفاضة , (3)األمريكية- كىذا يعكس ٘تامان رضوخها للمصاحل الذاتية الصهيونية , على ذلك

                                                           

 .13 – 7ص, 1990نيساف , 217العدد , صحيفة طريق االنتصار(1)

 .71 – 70ص, 1990-1979قضية فلسطُت , نشرة اللجنة ا١تعنية ٔتمارسة الشعب الفلسطيٍت ٟتقوقو(2)

العدد , السنة العاشرة,  الثورم–تصدرىا اللجنة ا١تركزية للحزب الشيوعي الفلسطيٍت , صحيفة ا١تقاكمة الشعبية(3)
تصّدرىا اللجاف الوطنية , صحيفة االنتفاضة: كانظر أيضان . 5 – 1ص, 1990أكائل تشرين الثاشل , 180
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 .كأنو مهما طاؿ الزمن البد أف يعود اٟتق ألصحابو, أكّدت على استمرار التضحيات الفلسطينية

(1) 
 

 
 
 
 

3 
 :كالموقف السوفييتي, 1991مؤتمر مدريد للسالـ عاـ - 3

 GEORGE BUSHأعلن الرئيس األمريكي جورج بوش
 (3)1991 آذار 6 مبادرتو السلمية يف (2)

 :جاء فيها, الصهيوشل- لتسوية الصراع العريب
 .العمل من أجل إيجاد ترتيبات أمنية مشتركة في المنطقة- 1"
 .العمل من أجل ضبط انتشار أسلحة الدمار الشامل ككقف سباؽ التسلح في المنطقة- 2

 "الشرؽ األكسط"العمل إليجاد فرص جديدة للسالـ كاوستقرار في - 3

 .(1)"العمل على تشجيع التنمية اوقتصادية دعمان للسالـ كالتقٌدـ في المنطقة- 4

                                                                                                                                                               

أكاخر , 26عدد , (على طريق إقامة الدكلة الفلسطينية ا١تستقلة على الًتاب الوطٍت)الدٯتقراطية يف دكلة فلسطُت 
 .3ص, 1990تشرين الثاشل 

السنة , يصدرىا التنظيم الفلسطيٍت للحزب الشيوعي الفلسطيٍت, (يا عماؿ العادل اٖتدكا)صحيفة عائدكف (1)
 .6ص , 1979, أيلوؿ, التاسعة

كىو الرئيس اٟتادم كاألربعوف للواليات ا١تتحدة األمريكية ,  يف مدينة ميلتوف1924كلد عاـ : جورج بوش(2)
كناصر اٟتركات , فقد اهنار ا١تعسكر االشًتاكي, كخبلؿ رئاستو كقعت أحداث عا١تية كربل, 1992 – 1989

 :انظر, ..........,االنفصالية داخل االٖتاد السوفيييت
Bush: George, With Victor Gold, Looking For Ward. An Autobiography, Doubleday, New 
York, 1987, p.p.1 – 13. 

, 1082العدد , ٣تلة ا٢تدؼ, مأزؽ ا١تفاكضات يف ظل اسًتاتيجي القوة كاالستسبلـ, عبد اٟتليم: الغوؿ(3)
 .379ص, ....البلجئوف الفلسطينيوف, حبش: كانظر أيضان . 86ص, 22/12/1991
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 اليت شّكلت أىم ا١تتغَتات الدكلية يف العقد (2)كجاءت ىذه ا١تبادرة بعد انتهاء حرب ا٠تليج الثانية
كلعل ذلك كاضح يف قوؿ , ككاف فيها فائدة كربل للكياف الصهيوشل, األخَت من القرف العشرين

لم تكن في يـو من " إسرائيل"إف : "1991/ 16/1 عشية قياـ اٟترب أم يف  SHAMER شامَت
, التحلي بالعقل" إسرائيل"لذلك يجب على , األياـ إطالقان في حاؿ أفضل مما ىي عليو اآلف

ينبغي ... كإتاحة الفرصة للوويات المتحدة األمريكية للقضاء على الصواريخ العراقية
 . (3)"عدـ القياـ بأية خطوة قد تغٌير طبيعة الصراع" إلسرائيل"

, تعّرض الفلسطينيوف يف دكؿ ا٠تليج ٟتملة هتجَت كطرد مشلت مئات اآلالؼ من العاملُت ىناؾ
كأكقف صندكؽ الزكاة الكوييت مساعداتو اليت كاف , كتّوقفت ا١تساعدات ١تنظمة التحرير الفلسطينية

كما فرض الكياف الصهيوشل حظران شامبلن على , من عائبلت قطاع غزة% 10يستفيد منها ٨تو 
كيف , يومان  (45)التجوؿ مشل كل قرل كمدف ك٥تيمات قطاع غزة كالضفة الغربية استمر أكثر من 

حينها قاـ كزير , (4)ظل ىذه الظركؼ فُرضت على القيادة الفلسطينية عزلة دل يُعرؼ ٢تا مثيل
أسفرت عن موافقة األردف , "الشرؽ األكسط"بثماف جوالت يف  BAKER ا٠تارجية األمريكية بيكر

BUSHعلى مبادرة بوش , كمنظمة التحرير الفلسطينية كالكياف الصهيوشل, كسوريا كلبناف
( 5). 

كاالٖتاد السوفيييت انعقاد مؤ٘تر للسبلـ يف , حّدد كل من كزيرم خارجية الواليات ا١تتحدة األمريكية
بدعوة ٚتيع األطراؼ ا١تعنية بالصراع ,  يف العاصمة اإلسبانية مدريد1991 تشرين األكؿ 30

على , سواء بصفة مراقب أك مشارؾ, ككافقت ٚتيع اٞتهات اليت تلقت الدعوة,  الصهيوشل–العريب 

                                                                                                                                                               

 .2ص, 1ج, ...مؤ٘تر مدريد للسبلـ, جامعة الدكؿ العربية, األمانة العامة(1)

كىي حرب شنتها قوات , 1991 شباط 28 كانوف الثاشل كانتهت يف 17بدأت يف : حرب ا٠تليج الثانية(2)
لتحرير الكويت من الغزك , دكلة بقيادة الواليات ا١تتحدة األمريكية ضد العراؽ (34)التحالف ا١تّكونة من 

-www.wathaaqyah.com/2013/04/blog-postحرب ا٠تليج الثانية        : انظر الرابط, العراقي

25/html. 

 .380ص, ...البلجئوف الفلسطينيوف, حبش(3)

 .381ص, ...البلجئوف الفلسطينيوف, حبش(4)

 .3ص, 1ج, ...مؤ٘تر مدريد للسبلـ, جامعة الدكؿ العربية, األمانة العامة(5)
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 بشأف عقد مؤ٘تر دكرل للسبلـ يف 46/75كاٗتذت اٞتمعية العامة القرار رقم . (1)حضور ا١تؤ٘تر
 . (2)برعاية األمم ا١تتحدة كالًتحيب بانعقاد مؤ٘تر مدريد للسبلـ" الشرؽ الوسط"

 فلسطيٍت –كا١تلفت أف منظمة التحرير الفلسطينية كافقت على ا١تشاركة يف ا١تؤ٘تر بوفد أردشل 
بدكف القدس , كىذا يعٍت موافقتها على مشاركة شخصيات فلسطينية من الضفة كالقطاع, مشًتؾ

كىذا يعٍت ضرهبا بعرض , كبدكف أم عبلقة معلنة للوفد مع منظمة التحرير الفلسطينية, كالشتات
 أيلوؿ 28اٟتائط ١تا جاء يف قرارات الدكرة العشرين للمجلس الوطٍت الفلسطيٍت يف اٞتزائر يف 

كقاـ بإرساؿ مذكرة إذل قيادة , كقد كافق عليها كأقرىا اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت, (3)1991
إف معظم ا١تكتسبات اليت حققتها منظمة التحرير . (4)اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت بقبولو ذلك

كأبرزىا شرعية ٘تثيلها , الفلسطينية يف النصف األكؿ من السبعّينيات افتقدهتا يف ظل انعقاد ا١تؤ٘تر
ُحـر من حق كالئو لقيادتو , كاسُتعيض عن ٘تثيلها بوفد مشًتؾ مع الوفد األردشل, الفلسطيٍت للشعب

 .(5)كنظاـ حكومتو
, كاستمرت ثبلثة أياـ, كبدأت أعماؿ ا١ترحلة األكذل, 1991 تشرين األكؿ 30ًّب افتتاح ا١تؤ٘تر يف 

 GORBATCHOW كميخائيل غورباتشوؼ,  GEORGE BUSHكحضر ا١تؤ٘تر كل من الرئيسُت جورج بوش

 MIKHIAIL ,ٖتدث الرئيس بوش .(6)كألقيا كلمة االفتتاح, بصفتهما رئيسا الدكلتُت الراعيتُت للمؤ٘تر
                                                           

 .5ص, 1ج, ا١تصدر نفسو(1)

 .289- 288ص, اجمللد الرابع, مصدر سابق, عبد اجمليد(2)

, "إسرائيل"مؤ٘تر السبلـ كا١تفاكضات ا١تباشرة مع , ابراىيم: بكر:حوؿ قرارات اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت انظر (3)
 .105- 102ص, 1992, 1ط, عماف, الرام, مطابع ا١تؤسسة الصحفية األردنية

, 22/9/1991انظر مذكرة اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت إذل الدكرة العشرين للمجلس الوطٍت الفلسطيٍت (4)
 .8 – 1ص

ا١تركز اللبناشل للبحوث كالتوثيق , 5/11/1991 – 30/10كثائق مؤ٘تر السبلـ مدريد , خليل: حسُت(5)
 .29 – 27ص, ...البلجئوف الفلسطينيوف, حبش: كانظر أيضان . 22ص, 1992, بَتكت, كاإلعبلـ

كانظر , 6ص, ....مؤ٘تر مدريد للسبلـ, جامعة الدكؿ العربية, األمانة العامة: حوؿ خطاب الرئيس بوش انظر(6)
, 1992, آذار, 3العدد , 14السنة , القضية الفلسطينية يف شهر, األمانة العامة, جامعة الدكؿ العربية: أيضان 
 .49- 47ص 
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(, 338)ك (242)كرأل أف التسوية ستكوف كفقان للقرارين , كعن الصهاينة معان , عن الفلسطينيُت
كحديثو عن اٟتكم الذاٌب يعٍت أف الشعب الفلسطيٍت قد , لكنو دل يذكر أبدان األرض مقابل السبلـ

ال , كىذا يعٍت ال لدكلة فلسطينية, أعطى حتمان االحتبلؿ الصهيوشل الصفة الشرعية ْتكمو لفلسطُت
كالقدس الشرقية غَت مشمولة , كال أيضان لعودة القدس مقسمة ثانيةن , ١تنظمة التحرير الفلسطينية

, كىذا يعٍت إسكاهنم يف األقطار العربية, إضافةن إذل عدـ اٟتديث عن كضع البلجئُت, باٟتكم الذاٌب
ىذا ىو , إذان , كبالتارل تصفية القضية الفلسطينية كإذل األبد, كٕتريدىم من ىويتهم الفلسطينية

 !! الصهيوشل الذم تنشده الواليات ا١تتحدة األمريكية-السبلـ األمريكي

 خبلؿ ا١تؤ٘تر GORBATCHOW MIKHIAILكفيما ٮتص كلمة الرئيس السوفيييت ميخائيل غورباتشوؼ 
إف التغير في العالم قد جعل من الممكن أف يكوف ىناؾ عصر : "فقد كاف أبرز ما جاء فيها

كخلق , كيجب أف ينظر للمؤتمر كعملية للتغلب على الماضي, جديد للسالـ كالتاريخ العالمي
كلقد أعدنا العالقات مع , سالـ دائم يقـو على أساس احتراـ الشعب الفلسطيني كحقوقو

الشرؽ "كىذا سوؼ يساعد في العملية البناءة للدكؿ كاألمم التي تعيش في " إسرائيل"
 . (1)""......األكسط

 تبدك ٥تتلفة ٘تامان عن مواقف  GORBATCHOWكانت اللهجة اليت ٖتّدث هبا الرئيس غورباتشوؼ
كيبدك أف سنوات الربيسًتكيكا , االٖتاد السوفيييت ٕتاه القضية الفلسطينية كالصراع العريب الصهيوشل

 .(2)قد غَّتت اٞتو العاـ للعبلقات الدكلية

يف خطابو على الدعاكل القائلة ْتق اليهود SHAMER رّكز رئيس كزراء الكياف الصهيوشل شامَت 
كبشجب ميثاؽ منظمة التحرير " إسرائيل"بإلغاء الجهاد ضد : "كطالب, التارٮتي يف فلسطُت

                                                           

 .7ص, 1ج, ....مؤ٘تر مدريد للسبلـ, جامعة الدكؿ العربية, األمانة العامة(1)

, كالنظاـ الدكرل اٞتديد كمؤ٘تر مدريد" الشرؽ األكسط"العبلقة بُت تسوية أزمة , ٝتَتنوؼ. أ, سافُت. غ(2)
, للدراسات كاإلعبلـ كالنشر (كوف)نشرة شهرية تصدر عن مركز , ٣تلة ٤تاكر اسًتاتيجية, كجهة نظر سوفييتية

 .92ص, 1991آب - ٘توز , العدد الثالث, كومبيو نشر
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كليس في " الشرؽ األكسط"كبأف يكوف مكاف المفاكضات المباشرة في منطقة , الفلسطينية
 .(1)"دكلة أجنبية

بل , الصهيوشل- كاف الكياف الصهيوشل برفض رفضان قاطعان دعوتو إذل مؤ٘تر دكرل ٟتل الصراع العريب 
فكيف اآلف لشامَت , كخاصة عندما كاف يدعوه االٖتاد السوفيييت سابقان , كيّعد ذلك استفزازان 

SHAMER أف يوافق على مؤ٘تر مدريد للسبلـ؟  
كاف الكياف الصهيوشل يف تلك اآلكنة ضعيف اقتصاديان لذلك أعطى اعتماده على ا١تساعدة ا١تالية 

 نفوذان  BUSH بوش, األمريكية من أجل استيعاب ىجرة يهودية كاسعة النطاؽ من االٖتاد السوفيييت
 .(2)فاستخدمو إذل حده األقصى, ال سابق لو

٦تا قّدمو أم , األردشل األكثر اعتدالن للقضية الفلسطينية- كاف خطاب ا١تمثل عن الوفد الفلسطيٍت 
كحاكؿ إقناع , الصهيوشل يف هناية القرف التاسع عشر- ناطق رٝتي فلسطيٍت منذ بداية الصراع العريب 

كحظي ىذا ا٠تطاب , الشعب الصهيوشل بأف الفلسطينيُت ملتزموف بصدؽ بالتعايش السلمي
نحن : "كجاء فيو. (3)كمن بعض ا١تسؤكلُت الصهاينة, بًتحيب كبَت من كسائل اإلعبلـ الدكلية

الشعب الفلسطيني قمنا بقفزة كبيرة داخل المجلس الوطني الفلسطيني في تشرين الثاني 
خاللو أطلقت منظمة التحرير الفلسطينية مبادرتها للسالـ على أساس قرارم مجلس , 1988
لألمم  (181)كأعلنت اوستقالؿ الفلسطيني بناءن على القرار , (338)ك (242)األمن 

 . (4)"المتحدة

                                                           

, حسُت: كانظر أيضان . 14- 13ص, 1ج, .....مؤ٘تر مدريد للسبلـ, جامعة الدكؿ العربية, األمانة العامة(1)
 .67- 58ص, مرجع سابق

 .460ص, اجمللد الثاشل, مرجع سابق, شبلصل(2)

 .463 – 462ص, اجمللد الثاشل, مرجع سابق, شبلصل(3)

مرجع , حسُت: كانظر أيضان . 10ص, 1ج, ....مؤ٘تر مدريد للسبلـ, جامعة الدكؿ العربية, األمانة العامة(4)
 .90 – 79ص, سابق
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أما االٖتاد السوفيييت فقد أعلن أنو سوؼ يعّوض الكياف الصهيوشل عن كل ما فاتو نتيجة تّوقف 
 اليت نفذىا ثوار (1)كلعل إدانتو للعملية الفدائية, 1967العبلقات الدبلوماسية بينهما منذ عاـ 

بداية "تضيف دليبلن آخر على , ككصفها بالعمل اإلرىايب, 28/10/1991اٞتبهة يـو االثنُت 
 . (2)"الغيث اإلمبراطورم القادـ من الشرؽ

فقد كانوا متفرقُت ّتهودىم كأىدافهم كحىت يف , كفيما ٮتص الوفود العربية ا١تشاركة يف ا١تؤ٘تر
كٚتعت , أما الوفد السورم فقد كافق على حضور ا١تؤ٘تر حرصان على إ٧تاح عملية السبلـ. كلماهتم

 .(3)الكلمة السورية ٫تـو العرب كمطالبهم من أقصى الشرؽ إذل أقصى الغرب
بل ٣ترد جلسة إجرائية ٘تهيدان للتوصل , دل يكن مؤ٘تر السبلـ يف مدريد مؤ٘تران دكليان با١تعٌت اٟتقيقي

كما كاف يريد الكياف , كاليت ٬تب أف تكوف ثنائية, إذل اتفاؽ على مكاف آخر للمفاكضات اٟتقيقية
بدأت ا١ترحلة الثانية من عملية السبلـ يف , لذلك كبعد انتهاء اٞتلسة بكامل الوفود, الصهيوشل

كقد اٗتذت شكل سلسلة من اجتماعات ثنائية منفصلة بُت الكياف الصهيوشل ككل من , مدريد
يف حُت بدا الفلسطينيوف أكثر تشوقان من , كىنا كاف السوريوف األكثر تصلبان كعنادان , الوفود ا١تشاركة

كنتيجةن ٢تذه ا٠تبلفات اهنارت اٞتبهة العربية ا١تشًتكة . أم من الوفود العربية للسَت قدمان يف احملادثات
, كىذا ما كانت تريده الواليات ا١تتحدة األمريكية ك الكياف الصهيوشل, قبل البدء باحملادثات الثنائية

ككاف ىناؾ سخط يف أكساط الوفد الفلسطيٍت من ٤تاكلة سوريا كضع جدكؿ أعماؿ عريب شامل يف 
بل تصافحوا معهم أماـ , لذلك انشقوا عن سوريا كدل يعقدكا اجتماعان مع الصهاينة فقط, احملادثات

                                                           

حيث نصب , نّفذ ثوار اٞتبهة الشعبية لتحرير فلسطُت عملية فدائية: 28/10/1991العملية الفدائية (1)
ىؤالء الثوار كمينان ٟتافلة ٖتمل عشرات ا١تستوطنُت ا١تتطرفُت ا١تتجهُت من مستعمرة شيلو إذل ساحة ملوؾ 

. ك١تطالبة شامَت بتشديد تطرفو كعنصريتو يف مدريد, يف تل أبيب للتظاىر ضد أية تنازالت للفلسطينيُت" إسرائيل"
 .12ص, مرجع سابق, حسُت: انظر

 .14ص, ا١ترجع نفسو(2)

كحوؿ أبرز النقاط اليت جاءت يف خطاب كزير ا٠تارجية السورم فاركؽ . 24ص, مرجع سابق, حسُت(3)
كحوؿ . 11ص, 1ج, ....مؤ٘تر مدريد للسبلـ, جامعة الدكؿ العربية, األمانة العامة: انظر. أثناء ا١تؤ٘تر, الشرع

 .132- 127ص, مرجع سابق, حسُت: نص ا٠تطاب كامبلن انظر أيضان 
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ىو أف سوريا و تملك حق الفيتو على : "كما كاف الفلسطينيوف يقولونو, عدسات التصوير
أف تصبح رىينة للسياسات " إسرائيل"كىم لن يسمحوا لعملية السالـ مع , تحركاتهم

كمازالوا يدفعوف ٙتنها حىت , لقد ارتكب الفلسطينيوف خطأن فادحان يف سياستهم ىذه. (1)"العربية
, فقد قبلت منظمة التحرير باتفاقها ىذا مع الكياف الصهيوشل بنوع من اٟتكم الذاٌب, يومنا ىذا

إعطاء فسحة كاسعة , إضافةن إذل ذلك كاف من مساكئ ىذا االتفاؽ. ا١تستوحى من كامب ديفيد
٦تا جعلو يشعر باالطمئناف , للكياف الصهيوشل لفتح ما أغلق أمامو من عبلقات دبلوماسية مع العادل

حيث أصبح الكياف الصهيوشل يقيم عبلقات دبلوماسية , كعضو كامل العضوية يف اجملموعة الدكلية
كتشَت ا١تصادر القريبة من كزارة ,  دكلة عضو يف األمم ا١تتحدة189دكلة من أصل  (150)مع 

دكلة أقامت أك استأنفت العبلقات منذ مؤ٘تر مدريد يف تشرين  (59)ا٠تارجية الصهيونية ىناؾ 
 . (2)1994 إذل هناية عاـ 1991األكؿ 

اليت كانت , شّكل الفلسطينيوف ا١تفاكضوف يف مدريد ٖتالفان سياسيان مع الواليات ا١تتحدة األمريكية
الشرؽ "كبذلك يكوف ا١تؤ٘تر قد خرؽ الصفة ا١تميزة ا١تألوفة للسياسة يف , القوة الدافعة كراء ا١تؤ٘تر

  BUSH فاالعتداؿ الذم أظهره الفلسطينيوف يف مدريد جعل من األسهل على إدارة بوش, "األكسط
فبعد مدريد كاصلت اإلدارة األمريكية الضغط على , أف ٘تيل أكثر بإتاىهم كبعيدان عن الصهاينة

كحق , الكياف الصهيوشل من أجل التفاكض حوؿ القضايا ا١تركزية ا١تتعلقة باألرض مقابل السبلـ
كعندما أخفق اٞتانباف بالتّوصل إذل حل حوؿ تاريخ كمكاف احملادثات , تقرير ا١تصَت للفلسطينيُت

أمسك األمريكيوف بزماـ ا١تبادرة من خبلؿ إصدار دعوات رٝتية إلجراء احملادثات يف , الثنائية
كما أضافوا اقًتاحات جديدة كاف ا٢تدؼ منها تضييق , 1991 كانوف األكؿ 4كاشنطن بتاريخ 

 كزمبلؤه ذلك كأّصركا أف ا٢تدؼ SHAMERرفض شامَت . الفجوة بُت الكياف الصهيوشل كالعرب
الوحيد لبلجتماع يف كاشنطن ينبغي أف يكوف كضع القواعد األساسية حملادثات ثنائية منفصلة تُعقد 

                                                           

 .464ص, اجمللد الثاشل, مرجع سابق, شبلصل(1)

 .40ص, مرجع سابق, علياف(2)
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ككانت النتيجة أف الوفود العربية , (1)فرفضت اإلدارة األمريكية تغيَت موقفها, "الشرؽ األكسط"يف 
 .إالّ أف الصهاينة دل يكونوا ىناؾ, ٚتيعها كصلت إذل كاشنطن من أجل احملادثات

كأنو ليس ىناؾ , أعلن فيو ٘تسكو بالكياف الصهيوشل, خطابان يطفح بالتحدمSHAMER ألقى شامَت 
" إسرائيل"حتى كإف كاف قادة : "كقاؿ, كلو حىت حجر كاحد يف مقابل السبلـ, أم فرصة إلعادة

فإنهم لن يستطيعوا أف يتصورا البحث في أفكار تهدؼ , يعملوف ليالن نهاران من أجل السالـ
كبذلك يكوف , (2)"كقطاع غزة كىضبة الجووف, كالضفة الغربية, إلى تنازوت بشأف القدس

كأعلن مسؤكلوف صهاينة يف ,  قد نسف األساس الذم أقيمت عليو احملادثاتSHAMERشامَت 
ُقّدر أهنا , إحدل النقاط اٟتاٝتة يف الطريق إذل مدريد خططان من أجل موجة جديدة من البناء

أقيمت , كلتأكيد ذلك, سوؼ تضاعف عدد السكاف اليهود يف األراضي احملتلة خبلؿ أربع سنوات
و : " يقوؿ BAKERبينما كاف بيكر, (3)مستوطنة بالقرب من بلدة البَتة العربية يف الضفة الغربية

الذم يستمر بخطو , أعتقد أنو ىناؾ عقبة في طريق السالـ أكبر من النشاط اوستيطاني
من خبلؿ ,  ٕتميد االستيطاف ا١تبٍت أك ا١تخططBUSH طلب بوش , ككدليل على ذلك, (4)"سريع

مليوف دكالر من  (10)كحُت ىدد أخَتان بسحب جزء , ٕتميد ٣تمع ضخم بُت القدس كبيت ٟتم
أذعنت اٟتكومة , باإلضافة إذل ضمانات القركض من الواليات ا١تتحدة األمريكية, ا١تساعدات

, مليوف دكالر (400)لكن بعد اقتطاع , ك٘تت ا١تصادقة على القركض كا١تنح األمريكية, الصهونية

                                                           

 .465 – 464ص, اجمللد الثاشل, مرجع سابق, شبلصل(1)

 .465ص, ا١ترجع نفسو(2)

 46/82اٗتذت اٞتمعية العامة القرار رقم . 465, 460 – 459ص, اجمللد الثاشل, مرجع سابق, شبلصل(3)
أدانت , 1991 كانوف األكؿ 20 بتاريخ 46/199كالقرار رقم , 1991/ كانوف األكؿ16بتاريخ , باء, ألف

كطالبت بعدـ تزكيد الصهاينة بأية مساعدات تستخدـ لبناء , من خبل٢تما سياسة الصهاينة يف األراضي احملتلة
 .309- 293ص, اجمللد الرابع, مصدر سابق, عبد اجمليد: انظر, ا١تستوطنات يف األراضي احملتلة

, 1ط, دمشق, الدار الوطنية للتوزيع, أسامة: إسرب: ترٚتة, (سبلـ ال فصل عنصرم)فلسطُت , جيمي: كارتر(4)
 .138- 137ص, 2007
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 كبعد أف غادر بوش, كىو ا١تبلغ الذم أنفقو الكياف الصهيوشل على النشاط االستيطاشل فيما بعد

BUSH(1)٘تت متابعة ا١تشركع االستيطاشل الذم ُٚتد يف عهده,  الرئاسة. 
بُت , يف أعقاب مؤ٘تر السبلـ يف مدريد, ُعقدت ٜتس جوالت من احملادثات الثنائية يف كاشنطن

كطرح الصهاينة اٟتل ْتكم ذاٌب للسكاف , كصلت إذل طريق مسدكد, الوفدين الفلسطيٍت كالصهيوشل
 كىذا تنفيذ ٠تطة شامَت , كفق ما كرد يف الشق الفلسطيٍت من اتفاقية كامب ديفيد, كليس لؤلرض

SHAMER (2)1989 عاـ. 
كىذا يعٍت بداية العد التنازرل ,  استقاؿ كزراء اليمُت ا١تتطرؼ1992يف أكاسط كانوف الثاشل 

كعندما اجتمعت الوفود يف كاشنطن من أجل اٞتولة الرابعة من احملادثات , لبلنتخابات العامة التالية
كرفض ,  أف مسَتة االستيطاف سوؼ تستمرSHAMER ّصرح شامَت , (3)1992أكاخر كانوف الثاشل 

 فاستنتج بوش, بالتحديد أم ربط بُت قضية االستيطاف كطلب الصهاينة ضمانة القركض األمريكية

BUSHكبيكر BAKER  أف شامَت  SHAMERلذلك طلب من الصهاينة تغيَت , لن يغَّت سياستو
SHAMER  (4) الذم كانا يعتربانو عقبلنيان أكثر بكثَت من شامَت RABIN فتّم انتخاب رابُت, اٟتكومة

  
 جرت اٞتولة ا٠تامسة من ا١تباحثات الثنائية بُت الوفود 1992 نيساف 30-27كيف الفًتة بُت 

سول تعنت اٞتانب , كمرة أخرل دل تسفر ىذه ا١تفاكضات عن أم تقدـ, العربية ك الصهاينة
كُعّلقت ا١تفاكضات إذل جولة , ا١تنطلقة من مبدأ السبلـ مقابل السبلـ, الصهيوشل ك٘تسكو بثوابتو

 حزيراف 23قبل إجراء االنتخابات داخل دكلة الكياف الصهيوشل يف , جديدة ٕترم يف ركما
األمر الذم يّوضح ٣تددان أف اٞتانب الصهيوشل إ٪تا يريد ا١تفاكضات من أجل ا١تفاكضات , 1992

                                                           

 .138ص, ا١تصدر نفسو(1)

 . 88ص, مرجع سابق, ....مأزؽ ا١تفاكضات, الغوؿ(2)

لكن إل٘تاـ فقرة مؤ٘تر مدريد البد من اٟتديث عن ,  خارج عن نطاؽ الفًتة ا١تدركسة1992يُعّد عاـ (3)
 .1992كذلك يندرج ٖتت عاـ , كا١تفاكضات متعددة األطراؼ أيضان , احملادثات الثنائية

 .471- 469ص, اجمللد الثاشل, مرجع سابق, شبلصل: كانظر أيضان . 138ص, مصدر سابق, كارتر(4)
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أما ا١تفاكضات متعددة األطراؼ اليت . (1)كرضوخ الوفود العربية للمطالب الصهيونية التوسعية, ذاهتا
١تناقشة , كاليت ستعقد يف ا١ترحلة الثالثة من مؤ٘تر مدريد, السوفييتية- حددهتا الدعوة األمريكية 

كقضايا , كىي الرقابة على كل من ا١تياه كاألسلحة كاألمن اإلقليمي, موضوعات أساسية كمفصلية
فإف ىذه ا١توضوعات سبق للكياف الصهيوشل كأف اشًتط على الواليات , كمشكبلت البلجئُت, البيئة

بل كتبدأ ,  الثماشل أف تدخل يف صلب ا١تفاكضات BAKERا١تتحدة األمريكية إباف جوالت بيكر
بأف الكياف , لكن ككما سيتبُت. (2)للتّوصل إذل سبلـ حقيقي, كحسب رأيو, ا١تفاكضات هبا تسهيبلن 

ككافق الوفد , الصهيوشل أدخل كل ىذه القضايا يف نفق مظلم مليء بالتعرجات كالتناقضات
بدالن من , كتكيف مع حلولو  كمع اٟتل األمريكي أيضان , الفلسطيٍت للمرة الثانية على كل مشاريعو

لتعديل ميزاف القول لصاحل , كإعادة االعتبار للكفاح ا١تسلح ضد الصهاينة, التفرّغ لدعم االنتفاضة
 .كإقامة الدكلة الفلسطينية ا١تستقلة, ا٠تيار الثورم الفلسطيٍت النتزاع اٟتقوؽ الفلسطينية

 28ذىب الوفد الفلسطيٍت إذل االٖتاد السوفيييت ٟتضور االجتماع األكؿ للمفاكضات ا١تتعددة يف 
كانتهى , (إخل...التنمية, ا١تياه, التسلح, البيئة)ككاف على جدكؿ موضوعاتو , 1992كانوف الثاشل 

/ 12/5اجتمعت يف كندا ألكؿ مرة يف , إذل اعتماد ٞتنة عمل خاصة بقضية البلجئُت الفلسطينيُت
الصادر عن األمم , 194كاتفق اجملتمعوف على اعتبار القرار , بغياب الكياف الصهيوشل1992
. أساسان للبحث يف مشكلة البلجئُت, كالقاضي بعودة البلجئُت الفلسطينيُت كتعويضهم, ا١تتحدة

صهيوشل مشًتؾ إلغاء -  جرل كبضغط أمريكي11/11/1992كيف اٞتلسة الثانية ا١تنعقدة بتاريخ 
بل كإف ىذا االجتماع كاالجتماعات األخرل دل تصل إذل ,  كمرجعية للبحث194اعتماد القرار 

لذلك إتهت اللجنة يف أعما٢تا , بل اعتمدت التوطُت بديبلن عن حق العودة, اٟتلوؿ ا١تنشودة
, كىذا ىو ا٠تيار الذم طا١تا حلم بو الكياف الصهيوشل, (3)كمناقشاهتا إذل ٖتسُت أكضاع البلجئُت

اليت أبدت كمن قبلها اإلدارة السوفييتية تعاطفان , ككافقت عليو اإلدارة الركسية, كاإلدارة األمريكية
                                                           

, السنة الثالثة عشر,  الثورم–تصّدرىا اللجنة ا١تركزية للحزب الشيوعي الفلسطيٍت , صحيفة ا١تقاكمة الشعبية(1)
 .6, 1ص, 1992أكاسط أيار , 199العدد 

 .88ص, مرجع سابق, ....مأزؽ ا١تفاكضات, الغوؿ(2)

 .32- 30ص, ....البلجئوف الفلسطينيوف, حبش(3)



296 
 

كٔتبدأ التسوية على , كا١تفاكضات متعددة األطراؼ ثانيان , كمركنة كبَتة مع ا١تفاكضات الثنائية أكالن 
 .(1)مراحل

فقد بقيت ىذه الكونفدرالية يف , بعد مؤ٘تر مدريد, األردنية-  الفلسطينية(2)كحوؿ الكونفدرالية
بعد قياـ الدكلة , فلسطينية- إطار ا١توقف السياسي العاـ الذم يدعو إذل كونفدرالية أردنية 

علمان أف التصر٭تات , كعلى أساس االختيار اٟتر للشعبُت يف حق تقرير ا١تصَت, الفلسطينية ا١تستقلة
يُظهر أف ا١تواقف الفلسطينية أكثر ٛتاسة , الرٝتية كالنشاط السياسي الرٝتي يف مرحلة ما بعد مدريد

, بعكس ما كاف يف الثمانينّيات ٘تامان , اليت تتسم بكوهنا أكثر تريثان , كإٟتاحان من ا١تواقف األردنية
لكن بعد قياـ السلطة الفلسطينية تراجع الفلسطينيوف بسبب ٗتّوفهم من ىيمنة أردنية بدعم دكرل 

 .(3)على الدكر الفلسطيٍت
اجتماعان طارئان لدراسة كتقييم , الثورم- عقدت اللجنة ا١تركزية للحزب الشيوعي الفلسطيٍت

معتربةن أهنا هتدؼ إذل , حيث شجبت سياسة التفريط كاالستسبلـ, التطورات السياسية السابقة
كىي ٔتسارىا ىذا , ٖتويل الفلسطينيُت إذل جسر يعرب عليو الصهاينة للتغلغل يف ا١تنطقة كاستعمارىا

سواء بالتغطية على , الصهيوشل على شعوب ا١تنطقة- تقّدـ أكرب خدمة ١تخطط ا٢تيمنة اإلمربيارل
 . (4)"أك على ارتباط النظم الرجعية ٔتخطط ا٢تيمنة, مؤامرة تصفية قضية الشعب العريب الفلسطيٍت

 .كانعكاساتو على القضية الفلسطينية, 1991انهيار اوتحاد السوفييتي عاـ - 4

 :أسباب اونهيار- أ

                                                           

تشرين الثاشل , 11العدد , ٣تلة األرض, الصراع الصهيوشل يف مرحلة ما بعد اٟترب الباردة, عطية: مقداد(1)
 .89ص, مرجع سابق, .....مأزؽ ا١تفاكضات, الغوؿ: كانظر أيضان . 7 – 6ص, 1990

: ا٠تزندار: الفلسطينية كخياراهتا انظر- حوؿ تعريف الكونفدرالية كأ٫تيتها كمقومات الكونفدرالية األردنية (2)
 .47 – 28ص, 2000, 2ط, األردف, دار الفارس, الكونفدرالية كالتسوية النهائية للقضية الفلسطينية, سامي

 .46 – 45ص, مرجع سابق, ا٠تزندار(3)

 تشرين الثاشل 15, الثورم- بياف سياسي صادر عن اجتماع اللجنة ا١تركزية للحزب الشيوعي الفلسطيٍت(4)
1992. 
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كيرجع اهنياره إذل ٣تموعة , كاف االٖتاد السوفيييت ٕتربة إنسانية بلغ عمرىا ثبلثة أرباع قرف من الزمن
كانت الجمهوريات ",  يف االٖتاد السوفيييتمشكلة القومياتكلعل أقدمها . من األسباب ا١ترّكبة

فكانت األمواؿ , كتتلقى من الميزانية أكثر مما تعطي, السوفييتية تعيش على حساب المركز
كلذا فإف مستويات التطور , تأتي من ركسيا إلى المركز ثم تيوزع على جمهوريات آسيا الوسطى

 . (1)"كانت أعلى بكثير من ركسيا نفسها, كمعدوت الدخل في جمهوريات القوقاز كالبلطيق
قبل , اندلعت االنتفاضات القومية كالعرقية يف موجات متبلحقة يف ٥تتلف اٞتمهوريات السوفييتية

كتعود ىذه , GORBATCHOW اليت دعا إليها غورباتشوؼ , إعبلف الغبلسنوست ك الربيسًتكيكا
ك٘تّثل أقول تعبَت للنضاؿ من أجل إحياء , STALINاالنتفاضات إذل فًتة ما بعد حكم ستالُت 

كتشكيل كحدة , كبعث الذاتية القومية يف مواجهة اٞتهود ا١تبذكلة للقضاء عليها, الًتاث القومي
كمن أغرب ا١تفارقات أف الركس أنفسهم كانوا من أبرز القوميات اليت كانت . الشعب السوفيييت

رغم دكر السيطرة كا٢تيمنة الذم كانوا يتمتعوف بو يف , تسعى إذل االنفصاؿ عن النظاـ السوفيييت
دل  BREZHNEV  إذل بر٬تينفSTALINلكن اٟتكاـ السوفييت بدءان من ستالُت . الدكلة السوفييتية

كذلك ألهنم كانوا , أك تعيش مستقلة عن اٟتزب كالدكلة, يسمحوا لؤلمة الركسية أف تعرّب عن نفسها
لكن تراجع قوة ا١تركز أدت إذل بركز ا٢تويات . يسعوف إذل خلق صورة لركسيا ٯتكن أف ٗتدـ نظامهم

اليت دل ينجح االٖتاد السوفيييت ببنائها ك ترسيخها يف , األخرل على حساب ا٢توية السوفييتية
 . (االثنيات األخرل, القوميات )اٞتمهوريات األخرل ك بُت العرقيات 

كيف , كظهرت على ىيئة منظمات سرية,  بدأت حركة بعث القومية الركسية يف منتصف الستينّيات
كمع ٣تيء الغبلسنوست بلغت , (2)صورة األعماؿ األدبية ا١تنشورة كفيما بعد الصفوات السياسية

كىي ٚتاعة الباميات , اٟتركة القومية الركسية أكج تصاعدىا بتكوين أكثر اٞتماعات القومية تطرفان 

                                                           

مركز ,  شباط23- 22القاىرة , ندكة اهنيار االٖتاد السوفيييت كتأثَتاتو على الوطن العريب, ٣تموعة مؤلفُت(1)
ا١تشكبلت القومية بُت االٖتاد , فيتارل: ناؤكمكُت, 1992, 1ط, األىراـ للدراسات السياسية كاإلسًتاتيجية

 .135- 134ص, السوفيييت كدكؿ الكومنولث
, الصراع القومي كزكاؿ الدكلة السوفييتية, أٛتد عباس: عبد البديع, مرجع سابق, ندكة اهنيار االٖتاد السوفيييت(2)

 .184-183ص
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, كغَتىا من ا١تدف الرئيسة, كتقـو با١تظاىرات يف موسكو, ككانت تعقد اجتماعاهتا, أم الذاكرة
كخاصة , حيث كاف الصهاينة يعملوف على دس العديد من األشخاص داخل ا١تنظمات ا١تعادية ٢تم

كذلك لرفع الشعارات كإطبلؽ , كاألمريكي خاصة, فضبلن عن الدكر اإلمربيارل الغريب عامة, الذاكرة
كالدعوات النفصاؿ ركسيا عن االٖتاد , ا٢تتافات اليت من شأهنا التحريض ضد السلطة السوفييتية

حكم االٖتاد BREZHNEV كقد شهدت أككرانيا ىذه االنتفاضات إثر تورل بر٬تنيف. (1)السوفيييت
كشهدت أيضان منطقة القوقاز , حيث كانت تقول كتتصاعد من خبلؿ ا١تنظمات السرية, السوفيييت

, ىذه االنتفاضات يف الستينيات كالسبعينيات من القرف ا١تاضي, ( جورجيا– أذربيجاف –أرمينيا )
كشهدت ذلك أيضان , GORBATCHOWلكنها قويت كتصاعدت خبلؿ فًتة حكم غورباتشوؼ

كقد حاكلت القيادات السياسية يف ىذه , (التفيا– لتوانيا –استونيا )ٚتهوريات البلطيق الثبلث 
لكن , ّتعل األحزاب الشيوعية فيها ذات طابع قومي, اٞتمهوريات السيطرة على ا١تواقع السياسية

إذ تصاعد االٕتاه يف موسكو الختيار القيادات الركسية لزعامة ىذه , احملاكالت باءت بالفشل
ذا تأثَت عميق يف بعث اٟتركة , ككاف اٞتو اٞتديد لسياسيت الربيسًتكيكا كالغبلسنوست, األحزاب

 . (2)القومية يف ىذه اٞتمهوريات
كبدالن من هتدئة األمور فيها , كاف ٢تذه ا١تشكبلت القومية دكر كبَت يف اهنيار االٖتاد السوفيييت

كاف ٢تاتُت السياستُت اللتاف طرحهما , بتصاعد الربيسًتكيكا كالغبلسنوست على العكس ٘تامان 
 أبرز األثر يف تصاعد االنتفاضات القومية يف اٞتمهوريات التابعة لبلٖتاد GORBATCHOWغورباتشوؼ

حكم ), السبب اآلخر يتعلق بقضية النظاـ السياسي الذم يقـو على الرأم الواحد. (3)السوفيييت
 .(4)كعلى قدرة أبناء ىذا النظاـ بالدفاع عنو (اٟتزب الواحد

                                                           

, 1ط, بَتكت, كومبيو للنشر, ىاشل: مندس: ترٚتة, الصهيونية يف االٖتاد السوفيييت, يفسييف: يفغيٍت(1)
 .39ص, 1991

 .187 – 184ص, مرجع سابق, عبد البديع(2)

 .101- 100ص, ٤تمد السيد: سليم, مرجع سابق, ندكة اهنيار االٖتاد السوفيييت(3)

 .101ص, ا١ترجع نفسو (4)
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تشارؾ ,  عن نشوء كرعاية دكلة عظمى1917كاف النظاـ السوفيييت مسؤكالن منذ ثورة أكتوبر عاـ 
كُعّد ذلك إ٧تازان مركزيان , يف ٖتديد مصَت البشرية بقدٍر متكافئ مع الواليات ا١تتحدة األمريكية

إالّ أنو يف ظل ىذا اإل٧تاز الكبَت نشأت حالة , للتجربة الشيوعية على مدل سبعُت عامان مضت
حيث أّكدت  ىذه السياسة على التفوؽ , أم بعد طرح الربيسًتكيكا كالغبلسنوست, غَت منطقية

, لكن يف ا١تقابل ظهر التخلف يف ٣تاالت اٟتياة كافة, االسًتاتيجي الكاسح على العصور السابقة
كقد ظهرت , ٦تا جعل فريقان من شيوعي االٖتاد السوفيييت يفّكركف بإ٬تاد حلوؿ ٢تذه األزمات

كمعها مقدمات جديدة إلضافة سلطة , األفكار ا١تبدئية لسياسة التفكَت اٞتديد يف الربيسًتكيكا
كبالتوازم مع عملية اٞتدؿ السياسي الواسعة اليت نشأت داخل اٟتزب , جديدة كىي اإلعبلـ

ظهر معارضوف لعملية تطبيق التفكَت , الشيوعي من القمة إذل القاعدة حوؿ األفكار اٞتديدة
٦تا أدل إذل ظهور أزمة سياسية حادة أكشكت على إسقاط هنج الربيسًتكيكا بشكٍل , اٞتديد
ظاىرة ندرة , حيث ظهرت إذل جانب اٞتدؿ الفكرم كالسياسي يف أكساط اٟتزب اٟتاكم, (1)جدم

فبدا أف األمر دل يعد ٣ترد , الكوادر السياسية القادرة على تنفيذ مهاـ الربيسًتكيكا بشكٍل صحيح
بل صار صراعان حادان كشامبلن ٭تمل أخطاران جدية على الببلد , خبلؼ فكرم يف مؤسسات اٟتزب

 للتحصن بالصبلحيات الواسعة من خبلؿ اللجوء GORBATCHOWلذلك سعى غورباتشوؼ . بأسرىا
كمن أجل اكتشاؼ طاقات جديدة . لئلفبلت من قبضة البَتكقراطية اٟتزبية ا١تعارضة, إذل اٞتماىَت

حيث اعتمد نظامان انتخابيان حران أصبح , ٞتأ إذل اٟتل الدٯتقراطي, تساعده على تنفيذه أفكاره
الشعب ٔتوجبو يقـو بانتخاب نوابو كيشاركهم يف تقرير مصَت الببلد كبذلك يكوف غورباتشوؼ 

GORBATCHOWإذل , ذك الصبلحيات اٟتزبية ا١تطلقة, من نظاـ اٟتزب الواحد,  قد غَّت النظاـ القدصل
كىذا , كاستخداـ حر لوسائل اإلعبلـ ا١تملوكة أصبلن للدكلة, نظاـ بر١تاشل حر كمفتوح كبصحافة حرة

 . (2)يعٍت تصدع اٟتزب الشيوعي السابق كفقدانو الحتكار السلطة

                                                           

االٖتاد السوفيييت يف زمن , (السفَت الفلسطيٍت يف موسكو زمن اهنيار االٖتاد السوفيييت)عرفات , حجازم(1)
 .47- 46ص, ببل تاريخ, عماف, دار الصباح, االهنيار كالتخلي عن العرب كقضية فلسطُت

 .48- 47ص, مصدر سابق, حجازم: حوؿ تفاصيل الربنامج السياسي كما مشلو الدستور اٞتديد انظر(2)
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عبلقاهتا , كتطور أيضان ليشمل اٞتمهوريات داخل االٖتاد السوفيييت, كاف التغيَت السياسي جوىريان 
 اهنارت كل السدكد الدستورية كالعملية اليت كانت ٖتمي 1991كمع بدايات عاـ . (1)اٞتديدة

كانفتحت الببلد أماـ كل من أراد أف يكوف زعيمان , احتكارية اٟتزب الشيوعي للسوؽ السياسية
لقد تشّكلت آالؼ األحزاب ا١تعارضة للحزب . سياسيان أك مشاركان يف تأسيس حزب أك ٚتاعة

كبقوة كبَتة , كمن ىنا تّولدت ظاىرة ا١تنشقُت على اٟتزب بدرجاهتا ا١تختلفة, الشيوعي السوفيييت
 . (2)بينما كانت سرية يف أكاخر الستينيات, بل كبعلنية كاضحة, جدان 

عما ُعرؼ , أنو قد ٪تت على ىامش اٟتزب كالسلطة فئات اجتماعية متميزة, أثبتت حركة الواقع
استخدمت ما أتيح ٢تا من مواقع بَتكقراطية . باسم الطبقة العاملة أك الشعب العامل السوفيييت

كاالرتقاء إذل مستول اجتماعي عاٍؿ , كامتيازات داخلية كعبلقات خارجية يف تكوين ثركات خاصة
كاف قد , كعندما جاءت الربيسًتكيكا كالغبلسنوست. نسبيان كخاصة مع سنوات الركود الرب٬تنيفي

رفهة
ُ
فبدأت تطالب بضمانات سياسية , تراكم لديها قدر من رأس ا١تاؿ الفائض عن احتياجاهتا ا١ت

اليت , لذلك اندفعت إذل تأسيس األحزاب اليت ُعرفت باسم الدٯتقراطية الراديكالية, كقانونية ٖتميها
بل , دل يكن ٢تا تنظيمها ا٠تاص ا١تنفصل عن اٟتزب الشيوعي السابق, عرّبت عنها فئات اجتماعية

كلو أدل ذلك إذل تفكيك االٖتاد السوفيييت , كدكره يف اجملتمع كالدكلة, تسعى إذل إهناء كجوده
 بسياستو GORBATCHOWأكصل غورباتشوؼ . (3)ٍب النفاذ إذل السلطة, كا٠تبلص بركسيا كحدىا

فضبلن عن ذلك فقد دّلت مؤشرات , كأخذت الببلد تسَت إذل اجملهوؿ, الببلد إذل أزمة دستورية, ىذه
, كخاصة يف الصناعة كالزراعة, األداء االقتصادم يف االٖتاد السوفيييت على تباطؤ النمو االقتصادم
ككاف , منذ بداية السبعيّنيات, إذل جانب تراجع معدالت ٪تو إنتاجية العمل كمتوسط دخل الفرد

يلخص مأزؽ الركود , اليت تعّد ْتق ا١تؤشر الرئيسي لكفاءة أداء االقتصاد, ا٩تفاض إنتاجية العمل
الذم قاد إليو استمرار االعتماد يف التنمية االقتصادية على ا١تزيد من استخداـ االستثمارات 

                                                           

 .48- 46ص, ا١تصدر نفسو(1)

, 1ط, القاىرة, مركز األىراـ للنشر, (الًتاجيديا الركسية)البحث عن ستالُت دٯتقراطي , لطفي: ا٠توذل(2)
 .135- 134ص, 1995

 .137- 136ص, مرجع سابق, ا٠توذل(3)
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كالواقع أف إنتاجية العمل يف االقتصاد السوفيييت , بدالن من رفع كفاءة االستثمارات القائمة, اٞتديدة
 . بقيت منخفضة كأخذت يف التباطؤ

,  برنا٣تان للتحوؿ إذل اشًتاكية السوؽ1990 يف تشرين األكؿ GORBATCHOWطرح غورباتشوؼ 
كمن أجل ٕتّنب كارثة االهنيار , (1)ك٧تح يف اٟتصوؿ على موافقة ٣تلس السوفييت األعلى

مؤكدان على , كرفض ا١تساكمة,  استمر معارضان BORIS YELTSIN  (2)إالّ أف بوريس يلتسُت, االقتصادم
كدل يتّم العمل , كمن ىنا تعثرت األكضاع االقتصادية. ضركرة أف توافق كل ٚتهورية على قرار للرئيس

ليس فقط بسبب , GORBATCHOW الذم ابتدعو غورباتشوؼ , بالربنامج اإلصبلحي االقتصادم
تفكك اوتحاد "إف . بل ألف اهنيار االٖتاد السوفيييت كاف كشيكان , YELTSINمعارضة يلتسُت 

التي تقـو على , السوفييتي يفسر عادةن في إطار نظرية عامة تتعلق بفشل الدكلة األيديولوجية
كيشير مفهـو الهندسة اوجتماعية إلى كجود مسعى , فشل مفهـو الهندسة اوجتماعية

عبر منظور , خالؿ فترة زمنية محددة, إلحداث التغيير اوجتماعي كالتطور اوجتماعي بالقوة
كاوتحاد , كقد أكدت التجارب التاريخية السابقة فشل ىذا المفهـو, إيديولوجي محدد

 .(3)"السوفييتي لم يكن استثناء من ذلك

                                                           

, نظرة عامة, سقوط االٖتاد السوفيييت, طو: عبد العليم, مرجع سابق, ....ندكة اهنيار االٖتاد السوفيييت(1)
 .28- 27, 15- 11ص

كما , درس يف األكراؿ كٗترج من اٞتامعة كىو ٭تمل شهادة ا٢تندسة ا١تدنية, 1955كلد عاـ: بوريس يلتسُت(2)
تّدرج يف ا١تناصب القيادية يف اٟتزب الشيوعي , كاف أستاذنا رياضيان لتدريب الشباب على رياضة كرة الطائرة

يف , كبدأ  بإصبلحات يف ركسيا مقلدان الغرب, 1991 ٘توز 12حىت تسّلم حكم ركسيا االٖتادية يف , اٟتاكم
كمع ذلك ٧تح يف انتخابات عاـ ,  أصبحت يداه ملطختاف بالدماء بسبب النزاع بينو كبُت الشيشاف1992عاـ 

تويف , كثّبت يف السلطة رئيس كزرائو فبلدٯتَت بوتُت, أعلن التنحي عن منصبو الرئاسي بسبب مرضو, 1996
على , 2013- 2009كزارة التعليم العارل كالبحث العلمي لركسيا االٖتادية : انظر. 2007 نيساف 23يف

 :الرابط
http://ar.russia.edu.ru/russianet/2610 

 .100ص, سليم, مرجع سابق, .....ندكة اهنيار االٖتاد السوفيييت(3)
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كيضاؼ , كل تلك العوامل السابقة ٯتكن عّدىا أسبابان داخلية أدت إذل اهنيار االٖتاد السوفيييت
, عالقة اوتحاد السوفييتي مع دكؿ العالم الثالث"إليها أسباب خارجية كانت تتمثل يف 

فقد أدل ىذا اونخفاض إلى انهيار فكرة تدعيم الثورة اوشتراكية , كانخفاض ىذه العالقات
كبالتالي تصٌور القادة السوفييت أف ىناؾ فرصة تاريخية , من خالؿ تثوير المركز الرأسمالي

كأنو يستطيع من خالؿ , يمكن استغاللها تتمٌثل في حركة التحرر الوطني في العالم الثالث
كقد سقط ىذا الرىاف أيضان حينما , دعم ىذه الحركة أف يقود عملية تقويض النظاـ الرأسمالي

أصبحت مناصرة حركة التحرر الوطني في العالم الثالث عملية استنزاؼ لموارد اوتحاد 
 . (1)"السوفييتي

ككانت الواليات ا١تتحدة , ككاف لنظرية ا١تؤامرة حصة كبَتة كسبب كبَت يف اهنيار االٖتاد السوفيييت
كظلت ٘تارس ضغطان مباشران كمستمران إلجباره على الدخوؿ يف سباؽ , األمريكية تفرض حصاران عليو

كاف ٯتكن , كبدكف ىذا اٟتصار الغريب على االٖتاد السوفيييت الذم أهنى اٟترب الباردة, (2)التسلح
 . (3)أف تسَت األمور يف إتاه آخر

كاف كاضحان أف الواليات ا١تتحدة األمريكية قد كضعت كل ثقلها السياسي للسيطرة على االٖتاد 
كيف مطلع الثمانيّنيات ٘تكنت ا١تخابرات . كحسب نظامها العا١تي اٞتديد أيضان , السوفيييت اٞتديد

كىذا يعٍت أف النفوذ , (4)ا١تركزية األمريكية من ٕتنيد عشرات العمبلء يف أعلى مراتب السلطة
كاٗتذ طابعان سياسيان أكثر , الصهيوشل أخذ يعرّب عن رأيو بشكٍل كاضح كعلٍت يف االٖتاد السوفيييت

                                                           

 .97ص, نافعة, ا١ترجع نفسو, .....ندكة االٖتاد السوفيييت(1)

 .101ص, سليم, ا١ترجع نفسو, ....ندكة االٖتاد السوفيييت(2)

: بانكُت: انظر, الصهيونية لتفكيك االٖتاد السوفيييت- لبلطبلع على تفاصيل مهمة حوؿ ا١تؤامرة األمريكية(3)
, 2007, دمشق, دار العلم للمبليُت, ركحي: البعلبكي: ترٚتة,  يـو لبلٖتاد السوفيييت100آخر , بوريس

 .234ص

: عبد اٟتسن, يوسف: سليماف: ترٚتة, ا١تاسونية العا١تية كا١تؤامرة على االٖتاد السوفيييت, أكليغ: ببلتونوؼ(4)
السي أم إيو , مؤرخ ٣تهوؿ: كانظر أيضان . 28-27ص, 1997, 1ط, دمشق, دار الطليعة اٞتديدة, ٧تم

 .28ص, 8/9/1991, 1074العدد , ٣تلة ا٢تدؼ, متورطة بأحداث االٖتاد السوفيييت
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ككاف على الشعب السوفيييت أف يُدرؾ أف , كضوحان من خبلؿ تأسيسو للمنظمات كا١تؤ٘ترات
كا٢تدؼ من كل . ا١تواجهة مع الصهاينة ال ٯتكن أف تنفصل ٟتظة كاحدة عن ا١تواجهة مع اإلمربيالية

بدكف , ذلك ىو إخراج كل اليهود السوفييت من االٖتاد السوفيييت بالكامل كنقلهم إذل فلسطُت
كىذا ما , (1)تأٌب إّما على اليهود الصهاينة أك على العرب, تعريض ا١تنطقة إذل حرب مّدمرة ساحقة

 الذم 1989 كانوف األكؿ 22- 18حدده بالفعل مؤ٘تر ا١تنظمات اليهودية الصهيونية خبلؿ 
 . (2)ْتق الصهيونية العنصرية (3379)كإلغاء القرار الدكرل رقم , ُعقد يف موسكو

كجزء , كيتبع اٟتزب الشيوعي سلوكان , يف العهد السوفيييت كاف اٞتيش يعتنق ا١تاركسية اللينينية فكران 
كىذا يعٍت أف ا١تؤسسة العسكرية السوفييتية كانت أداة حزبية , ال يتجزأ من الدكلة االشًتاكية

منضبط يف كحدة صلبة ٖتت قيادة اٟتزب , كاٞتيش عقائدم مسّيس من القاعدة للقمة, خالصة
لذلك كاف االٖتاد السوفيييت من أكثر , اليت تتمّثل يف األمُت العاـ كا١تكتب السياسي, الشرعية

كقد ثبت ذلك كبالدليل بعد كفاة . (3)النظم السياسية احملصنة ضد احتماالت االنقبلبات العسكرية
أّما االنقبلب الثاشل كاألخَت . انتهت بالفشل, عندما حدثت شبو ٤تاكلة لبلنقبلب, STALINستالُت 

حيث ُصّور ,  أطاع اٞتيش األكامر1991لكن يف آب ,  كفشل أيضان (4)1991فقد كقع يف آب 
باعتباره GORBATCHOW لو األمر كما لو أف االنقبلب باالتفاؽ مع القيادة الشرعية لغورباتشوؼ 

كعدـ صدكر األمر منو مباشرةن راجع إذل أنو مريض يف منتجعو برأس , رئيسان للحزب كالدكلة
كأهنا يف حقيقتها انقبلب مّدبر ضد القيادة الشرعية , لكن تبُّت أف ىذه ا١تسألة خدعة, (5)فاركس

                                                           

 .43ص, مصدر سابق, حجازم(1)

 . 60, 37- 36, 21ص, مرجع سابق, يفسييف(2)

 .156- 155ص, مرجع سابق, ا٠توذل(3)

مذكرات عن االنقبلب , ميخائيل: غورباتشوؼ: حوؿ تفاصيل االنقبلب كما أكردىا غورباتشوؼ انظر(4)
: كانظر أيضان , 78- 10ص, 1992, 1ط, دمشق, دار عبلء الدين, ماجد: عبلء الدين: ترٚتة, العسكرم

, 1ط, دار الينابيع للنشر, جهاد: حسُت, مركاف: سوداح: ترٚتة, االنفجار كاالهنيار, ميخائيل: غورباتشوؼ
 .107 - 7ص, 1992

كفيها أيضان ا١تنتجع , ا١تنطقة اليت يقع فيها بيت غورباتشوؼ الريفي يف شبو جزيرة القـر: رأس فاركس(5)
 .11ص, االنفجار كاالهنيار: غورباتشوؼ: انظر, اٟتكومي
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أعلن اإلنقبلبيوف . كاف يستجم يف رأس فاركسGORBATCHOWكأف غورباتشوؼ, للحزب كالدكلة
 YELTSIN لكن رئيس ٚتهورية ركسيا االٖتادية يلتسُت, تأليف حكومة خبلص ١تدة ستة أشهر

 متظاىر أماـ الرب١تاف 50,000كدعا إذل إضراب عاـ دعمو ٨تو , شجب االنقبلب كقاكمو عبلنية
  GORBATCHOWكأعيد غورباتشوؼ, فاستسلم اإلنقبلبيوف بعد ثبلثة أياـ, ك٧تح يف مساعيو, الركسي

:  يف تلك اآلكنة قائبلن BUSH كقد صرّح رئيس الواليات ا١تتحدة األمريكية بوش , (1)رئيسان للدكلة
كىذا يعٍت أف عبلقات , (2)"إلى السلطة نصران حقيقيان لنا YELTSIN يمثل مجيء نظاـ يلتسين"

لتفكيك  YELTSIN كثيقة أقيمت بُت إدارة بوش كككالة ا١تخابرات ا١تركزية األمريكية كنظاـ يلتسُت
 .االٖتاد السوفيييت

كأكصى ,  من رئاسة اٟتزب الشيوعيGORBATCHOW استقاؿ غورباتشوؼ 1991 آب 24كيف 
كأعلنت ٚتهوريات االٖتاد السابقة استقبل٢تا عن االٖتاد يف شهرم آب , ْتل اللجنة ا١تركزية للحزب

, 1991 تشرين األكؿ27عدا تركمانستاف اليت أعلنت استقبل٢تا يف , كأيلوؿ من العاـ نفسو
 حُت صّوت الرب١تاف 1991 آب 29كجاءت الضربة القاصمة للحزب الشيوعي السوفيييت يف 

 GORBATCHOWكبذؿ غورباتشوؼ , السوفيييت على إيقاؼ ٚتيع نشاطات اٟتزب كإغبلؽ مكاتبو
 YELTSINكاجتمع يلتسُت . (3)لكن دكف جدكل, ٤تاكلة إلحبلؿ اٖتاد جديد بدالن من االٖتاد ا١تنهار

كًّب توقيع معاىدة ,  كانوف األكؿ8بتاريخ  ( أككرانيا– بيبلركسيا –ركسيا )برؤساء الدكؿ السبلفية 
 GORBATCHOW كأعلن غورباتشوؼ,  اليت تأسست من خبل٢تا دكؿ الكومنولث ا١تستقلة(4)(أتا-أ١تا)

بنفسو هناية االٖتاد السوفيييت يف خطاب تارٮتي كجهو إذل شعوب االٖتاد السوفيييت يف هناية عاـ  

                                                           

, تفكك االٖتاد السوفيييت, ماجد: عبلء الدين: كانظر أيضان . 157- 156ص, مرجع سابق, ا٠توذل(1)
 .203ص, اجمللد األكؿ, ا١توسوعة العربية الشاملة

 .46- 45ص, مرجع سابق, ببلتونوؼ(2)

 .203ص, مرجع سابق, عبلء الدين(3)

 .96- 94ص, االنفجار كاالهنيار, غورباتشوؼ: بالتفصيل انظر( أتا- أ١تا )حوؿ معاىدة (4)



305 
 

كارتفع العلم الركسي كرمٍز , كبذلك أنزؿ العلم السوفيييت كمعو ذكريات ثبلثة أرباع القرف, (1)1991
 .... (2)ألمل جديد

 :تأثيرات تفكك ك انهيار اوتحاد السوفييتي على الصعيدين العربي كالدكلي- ب 

: كانت العبلقات االقتصادية لبعض الدكؿ العربية مع االٖتاد السوفيييت تتجلى يف ثبلثة ٤تاكر
. كنقل التكنولوجيا السوفييتية إذل الصناعة كالزراعة العربية, كا١تعونات االقتصادية, التجارة ا٠تارجية

كالعراؽ كا١تغرب كالسوداف يعّدكف من أىم الشركاء التجاريُت العرب , كما أف سوريا كمصر كليبيا
كالفٍت اليت عقدىا االٖتاد , كذلك فإنو من خبلؿ اتفاقيات التعاكف االقتصادم, لبلٖتاد السوفيييت

, (3) مشركعان اقتصاديان فيها445ساعد الدكؿ العربية يف بناء , السوفيييت مع عدد من الدكؿ العربية
كتقدصل اآلالت كا٠ترباء , كمشلت ا١تساعدات السوفييتية أعماؿ التصميم كالتنقيب كالبحث العلمي

كيف ىذا اإلطار قّدـ االٖتاد . كالتدريب كإنشاء ا١تعاىد التعليمية كالتكنولوجية, كا١تساعدة الفنية
من إٚتارل مساعدتو التنموية للدكؿ % 40السوفيييت قركضان ميسرة طويلة األجل مثّلت حوارل 

 إذل السلطة عاـ  GORBATCHOWكتضاءؿ حجم ىذه ا١تعونات منذ كصوؿ غورباتشوؼ, العربية
 كانعكاس الٕتاه االٖتاد السوفيييت كالدكؿ العربية باالندماج يف السوؽ االقتصادية الرأٝتالية 1985
مصاحل , كمصر كسوريا كاٞتزائر كا١تغرب, لكن رغم ىذا التضاؤؿ يّظل لبعض الدكؿ العربية, العا١تية

فإذل أم حد ستتأثر تلك ا١تصاحل؟ إف , اقتصادية ىامة يف اٞتمهوريات اليت كرثت االٖتاد السوفيييت
خاصة , كىي غَت مهددة, مصاحل بعض الدكؿ العربية االقتصادية مع اٞتمهوريات ا١تستقلة مستمرة

, العربية كانت مبنية على أساس غَت إيديولوجي إذل حد كبَت- أف ا١تصاحل االقتصادية السوفييتية 
كاهنيار عقيدتو , كما كاف لتفكك االٖتاد السوفيييت. (4)كٯتكن ٢تا أف تتطور إذل آفاؽ أرحب

كعلى بعض ا١تقوالت الفكرية , ا١تاركسية انعكاساتو على التطور االجتماعي للمجتمعات العربية

                                                           

 .99- 97ص, ا١تصدر نفسو(1)

 .217ص, مصدر سابق, بانكُت(2)

, ا١تخاطر كالفرص, العرب فيما بعد العصر السوفيييت, ٤تمد السيد: سليم, ....ندكة اهنيار االٖتاد السوفيييت(3)
 .227-226ص

 .229- 228ص, العرب فيما بعد العصر السوفيييت,  سليم, ..ندكة اهنيار االٖتاد السوفيييت(4)
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, (األحزاب الشيوعية بالذات)حيث اضطر اٞتميع يف الببلد العربية , السائدة يف تلك اجملتمعات
, للتكيف مع الوقائع اليت تّكشفت عنها أزمة الدكلة االشًتاكية, إلعادة ترتيب أفكارىم كبرا٣تهم

 . كاقتصاد السوؽ كلما كجدكا ذلك مفيدان , كبا١تقابل كاف يّتم الًتكيج لنمط اٟتياة األمريكية كثقافتها
بعد تفكك كاهنيار اٟتزب الذم كاف يقف إذل جانبها , كانت األحزاب الشيوعية يف حَتة من أمرىا

كقد حاكلت , كترفعو ىي بكل ما فيو من أفكار إذل مرتبة القداسة, كيعطيها القوة ا١تادية كا١تعنوية
, فدافعت عن الربيسًتكيكا كآخر حقيقة صدرت عن السوفييت, كالتكيف معها, ابتبلع الصدمة

كدراسة , لكن االهنيار السريع لبلٖتاد السوفيييت أجرب األحزاب الشيوعية ٨تو مراجعة أكسع لتجربتها
علها تنجح يف تطوير ماركسية ٤تلية على غرار ما فعلتو , أعمق ١تنطلقاهتا الفكرية التقليدية ا١تاركسية

ٔتا فيها مفهـو الطريق الرب١تاشل , األكركبية- األحزاب الشيوعية األكركبية اليت بلورت مفهـو الشيوعية 
 .(1)إذل السلطة

تأثرت الدكؿ العربية ا١تعتمدة على السبلح السوفيييت باعتباره ا١تصدر الوحيد أك الرئيسي أك أحد 
كخاصة كأف . كخاصة بربكز النظاـ الدكرل اٞتديد, كما تأثرت بتفكك منظومتو, مصادر تسلحها

الواليات ا١تتحدة األمريكية لن تسمح بتدفق أسلحة ذات شأف إذل الدكؿ العربية من السوؽ 
بل كتراقب أية احتماالت , أك حىت من اٞتمهوريات ا١تستقلة عن االٖتاد السوفيييت, السوفييتية

لكن ركسيا , لتسرب علماء الطاقة النوكية من ٚتهوريات رابطة الدكؿ ا١تستقلة إذل الببلد العربية
 .أكّدت للواليات ا١تتحدة األمريكية أهنا لن تسمح ٢تم بالذىاب إذل الببلد العربية

إذل أف تظهر , إضافةن إذل ذلك فالدكؿ العربية دل تنجح يف تطوير عبلقتها مع اٞتمهوريات ا١تستقلة
أك تتصّرؼ يف العبلقات الدكلية إلحداث توازف نوكم مع الكياف , كمصدر بديل للسبلح التقليدم

على عكس الكياف الصهيوشل الذم عمل على تطوير ىذه العبلقات على مستول , الصهيوشل
كىذا يعٍت أف تفكك االٖتاد السوفيييت سيؤدم إذل مزيد , (2)اسًتاتيجي مع أكزبكستاف كأذربيجاف
                                                           

االجتماع األكؿ جمللس أمناء مركز الغد , كرقة نقاشية( أسبابو كٕتاكزه)مسألة اإلخفاؽ العريب , ٣تموعة مؤلفُت(1)
: النعيمي: مداخلة, علي: الكردم: ٖترير, أٛتد: برقاكم: تقدصل, 29/11/2004 – 28العريب للدراسات 

 .31 - 27ص, 2005, 1ط, دمشق, الغد العريب للدراسات, عبد الرٛتن

 .220 – 218ص, مرجع سابق, العرب فيما بعد العصر السوفيييت, سليم(2)
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الصهيوشل بفقداف العرب مصدران ىامان من مصادر - من ا٠تلل يف توازف القول يف الصراع العريب
 .التسليح

–كالصراع العربي , انعكاسات انهيار اوتحاد السوفييتي على القضية الفلسطينية- ج
 :الصهيوني 

الصهيوشل إذل حد كبَت لصاحل الصهاينة الذين ٯتتلكوف القدرة - اختّل ميزاف القول يف الصراع العريب
كىذا االختبلؿ يتوافق مع كجود قيادة صهيونية , كخاصة بعد تدمَت ا١تقدرة العسكرية العراقية, النوكية

كما أف القاعدة االجتماعية لتلك القيادة تزداد , تنطلق من تصورات توسعية ال تًتدد يف اٞتهر هبا
ككضع قدرة تلك القيادة على جلب ا١تزيد من التنازالت , تدر٬تيان مع ازدياد اختبلؿ التوازف اإلقليمي

فالتنازالت ا١تنفردة للعدك ال تنتج آثارىا اإل٬تابية على العدك ٔتا يدفعو إذل , العربية من خبلؿ التشدد
بل من ا١تمكن للكياف الصهيوشل إّما استعماؿ خيار , تقدصل تنازالت ٦تاثلة إالّ يف ظركؼ التكافؤ

,  كىذا كارد لكنو بعيد(1)عسكرم للحصوؿ على أراٍض عربية جديدة لتحقيق أىداؼ صهيونية 
بالنسبة  (انتقالية)كاالحتماؿ األفضل ىو تنازالت عربية كٖتت رعاية أمريكية تتضمن تسويات مؤقتة 

كاتفاؽ اٟتكم الذاٌب اإلدارم بالنسبة لسكاف , الصهيوشل مع سوريا كلبناف كفلسطُت- للصراع العريب
كذلك يف الوقت الذم يّتم فيو دفع عملية تطبيع العبلقات بُت الدكؿ . الضفة كالقطاع احملتلُت

٦تا ٯتّكنها من ٤تاصرة دكر سوريا كقول ا١تعارضة األخرل للمسَتة , العربية األخرل كالكياف الصهيوشل
فهو ذخَتة , بقي الكياف الصهيوشل ٭تتل مكانة مركزية يف اإلسًتاتيجية األمريكية, إذان . (2)السلمية

ككاف , (3)اسًتاتيجية يُػّعد اٟتفاظ عليها كتعزيزىا مصلحة قومية عليا للواليات ا١تتحدة األمريكية
ذلك كاضح من خبلؿ الدكر األمريكي ا١تهادف للكياف الصهيوشل يف ٤تادثات كاشنطن كموسكو يف 

فقد حددت ركسيا يف مؤ٘تر ا١تفاكضات متعددة األطراؼ النقاط التالية فيما , 1992 شباط 28
 : ٮتص موقفها من القضية الفلسطينية
                                                           

 .223 – 222ص, ا١ترجع نفسو(1)

 .1ص, 1993أكاسط كانوف , الثورم- الفلسطيٍت - التقرير السياسي الصادر عن اٟتزب الشيوعي (2)

دراسة يف ا١تنظور العاـ كالتصورات )النظاـ الدكرل اٞتديد كتأثَتاتو على ا١تنطقة كالصراع , ابراىيم: عبد الكرصل(3)
 .16ص, 1990تشرين الثاشل , 11العدد , ٣تلة األرض, ("اإلسرائيلية"
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كستعمل على مساعدة الوويات , إف ركسيا تريد أف تلعب دكر الوسيط في المفاكضات- 1"
 .المتحدة األمريكية في تحقيق التسوية السلمية

 ".إسرائيلية "–من المهم التٌوصل إلى تسوية سلمية عربية - 2

كتخليص المنطقة من أسلحة الدمار , "الشرؽ األكسط"ضركرة الرقابة على التسٌلح في - 3
 .(1)"الشامل التقليدية كغير التقليدية كخاصة األسلحة الكيميائية كالبيولوجية كالنوكية

يف ىذا ا١تؤ٘تر أنو سيتفق مع الواليات ا١تتحدة األمريكية إلقناع الكياف  YELTSIN كأضاؼ يلتسُت
لقد تغَتت السياسة الركسية ٕتاه العرب بشكٍل عاـ . الصهيوشل بوقف بناء ا١تستوطنات

أّما , حيث كاف السوفييت سابقان يشَتكف إذل تقرير ا١تصَت للفلسطينيُت, كالفلسطينيُت بشكٍل خاص
كإف كاف ذلك على حساب حقوؽ , اآلف فإهنم يركزكف صراحةن على الدكر ا١تساعد لؤلمريكيُت فقط

ىذا إضافةن إذل تصاعد , كىذا يعٍت خسارة كبَتة للعرب, كحقو يف تقرير مصَته, الشعب الفلسطيٍت
اٟتكم الذم يّعد األكثر عداءن YELTSIN بعد تسّلم يلتسُت , ا٢تجرة اليهودية إذل فلسطُت من ركسيا

 للمفاكضات متعددة 1992فقد ساند ا١تطلب األمريكي يف مؤ٘تر موسكو عاـ, للعرب بشكٍل عاـ
أّما فيما ٮتص عبلقة , األطراؼ ٔتنع مشاركة فلسطيٍت ا٠تارج أك القدس يف الوفد الفلسطيٍت

فقد أعلنت كازاخستاف اعًتافها بالدكلة , اٞتمهوريات ا١تستقلة بالقضية الفلسطينية كا٢تجرة
الصهيوشل النشغا٢تا - لكن موقفها لن يكوف حاٝتان يف التأثَت على تطور الصراع العريب, الفلسطينية

كتبقى سياسة ركسيا ٕتاه القضية الفلسطينية ىي األكثر أ٫تية نظران ١تشاركتها , بقضايا البناء الداخلي
كمن ا١تعلـو أف اٞتمهوريات ا١تستقلة , 1992يف ا١تؤ٘تر ا١تتعدد األطراؼ الذم انعقد يف موسكو عاـ

كيستطيع العرب , الذين يًتّكز معظمهم يف أكزبكستاف, من اليهود الصهاينة% 12تضم حوارل 
خاصة أهنم من الفئات األكثر ترشيحان للهجرة إذل , التأثَت كلو بشكل معُت يف إتاه ىجرهتم

 . (2)فلسطُت
كتأطَت ذلك , ١تمارسة تأثَتىا االقتصادم,  البد من ضركرة العمل على ٕتنيد الدكؿ العربية النفطية

كإقامة عبلقات , كإبقاء الباب مفتوحان يف العبلقة مع قول ا١تعارضة أيضان , لصاحل القضية الفلسطينية
                                                           

 .224ص, مرجع سابق, العرب فيما بعد العصر السوفيييت, سليم(1)

 .226- 224ص, مرجع سابق, العرب فيما بعد العصر السوفيييت, سليم(2)
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لكشف أالعيب اللويب , كتوسيع الدعاية للرأم العاـ ىناؾ, قوية مع الدكؿ ا١تستقلة يف الرابطة
كحشد الطاقات الفلسطينية كقواىا الذاتية إلقامة الدكلة الفلسطينية , الصهيوشل كدعايتو الكاذبة

, كتبقى ىذه ضمانة أكيدة لتحقيق األىداؼ الفلسطينية, كاستعادة اٟتقوؽ الفلسطينية, ا١تستقلة
 .كالوصوؿ لنتائج إ٬تابية كمفيدة للقضية الفلسطينية

 :مما سبق يتبٌين النتائج التالية

من هنج اٞتناح ,  بلغ االستياء أشده يف قواعد اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت1981يف عاـ - 1
كعندما , كخاصة يف صفوؼ الطلبة من فلسطينيُت كأردنيُت, ا١تهيمن مدعومان من ا١تركز السوفيييت

, أعلنت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التعبئة العامة ١تواجهة خطر عدكاف صهيوشل شامل يف لبناف
كتدفق الشيوعيوف من طلبة االٖتاد , كجدت قواعد اٟتزب فرصتها للخركج على هنج قيادة عماف

, استجابةن لنداء قيادة التنظيم الشيوعي الفلسطيٍت يف لبناف, السوفيييت كالبلداف االشًتاكية على لبناف
كىكذا شعرت القيادة ا١تهيمنة كمن , ٖتت ضغط القاعدة اٟتزبية, الذم كافقت القيادة على إنشائو

فأتت موافقة ا١تركز , خلفها قيادة ا١تركز السوفيييت بأف البساط أخذ ُيسحب من ٖتت أقداـ هنجهم
كأتى , لكن على أساس النهج األ٦تي غَت ا١تلّوث بالنزعة القومية, على قياـ حزب شيوعي فلسطيٍت

كىكذا ًّب فصل , بفصل كل من يعارض سياسة اٟتزب, قرار قيادة اٟتزب برئاسة بشَت الربغوثي
, كفرضت قيادات جديدة تابعة ١تن تبّقى من أعضاء الفركع, فركع حزبية بكاملها كخاصة الطبلبية

 شباط 12الذم أُعلن قيامو يف , كصدرت أكؿ كثيقة بعد إعبلف قياـ اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت
كاليت تتحدث عن , "اإلسرائيلي"نتيجة لقاء قيادة اٟتزبُت الفلسطيٍت ك,  بقيادة الربغوثي1982عاـ 

إذ أف قيادة ا١تنظمة كبعد ا٠تركج من , كقيادة اٟتزب, عبلقة حسن اٞتوار بُت قيادة منظمة التحرير
 .حسمت خيارىا بإتاه االعًتاؼ بالكياف الصهيوشل كتّوقفت عن ا١تقاكمة ا١تسلحة, بَتكت

دعمت القيادة السوفييتية النهج الذم عرّب عنو الربغوثي كتياره ككانت على عداء مضمر ٕتاه - 2
كالقطيعة اليت حدثت , الذم أسسو اٞتناح الذم قاده عريب عواد يف صفوؼ اٟتزب, التيار النقيض

ككاف قائمان قبل بدء الغزك الصهيوشل للبناف يف , 1983أعلن يف آذار عاـ )بُت ىذا اٞتناح كحزبو 
كبُت ا١تركز السوفيييت الذم كاف أقرب إذل فكرة التسوية للقضية الفلسطينية  (1982حزيراف عاـ 

ككانت تأمل دائمان بأف يؤدم الشيوعيوف دكرىم يف التأثَت على سياسة , اليت تعتمد مبدأ الدكلتُت
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 كأحد فصائل ا١تنظمة عرب 1983كقد اعتمد اٟتزب بقيادة الربغوثي عاـ , منظمة التحرير كقيادهتا
كالذم أكصل , ككاف ذلك ٔتثابة إعبلف عن هنج عرفات اٞتديد, صفقة جرت مع قيادة فتح

 .الفلسطينيُت إذل أكسلو

ًّب التخلي , 1991كيف مؤ٘تر للحزب الذم يقوده الربغوثي عاـ , مع اهنيار االٖتاد السوفيييت- 3
كقد جاء يف حيثيات ىذه , "حزب الشعب الفلسطيٍت"عن االسم الشيوعي ٢تذا اٟتزب ليصبح 

, فُرض عن طريق ابتزاز ا١تركز السوفيييت, ا٠تطوة أف اسم الشيوعي بالنسبة إذل بعض الببلد العربية
على , كيًتأسو عريب عواد" الثورم-  اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت"كقد حافظ اٟتزب اآلخر على اٝتو 

بل عّد أف اإلسبلـ ىو مكّوف أساسي , رؤيتو الربنا٣تية الوطنية كالقومية معتربان أنو ال تناقض يف ذلك
أتى نتيجة معطيات تارٮتية , كأف التعارض بُت ا١تكّوف العركيب كاإلسبلمي, للهوية القومية العربية

 .ارتبطت بزمن ا٠تضوع العريب للدكلة العثمانية

كإذل تغيب , أدت إذل إضعاؼ العمل الشيوعي الفلسطيٍت, إف سياسة التبعية للمركز السوفيييت- 4
فقد كقف , كذلك ينطبق على اٟتركة الشيوعية العربية, دكر الشيوعيُت عن النضاؿ الوطٍت التحررم

كأدل ذلك إذل انقساـ , اللبناشل- ا١تركز السوفيييت ضد التوجو القومي يف اٟتزب الشيوعي السورم
بينما األحزاب األخرل , كإذل تشظي اٟتزب السورم أيضان , 1968اٟتزب إذل لبناشل كسورم عاـ 

, لكنها دل تكن تابعة للمركز, كانت قائدة للنضاؿ التحررم الوطٍت, كالفيتنامي كاٞتنوب إفريقي
 .فكانت أحزاهبا امتدادان كتطويران للحركة القومية يف ببلدىا

 منذ كصوؿ غورباتشوؼ, إف التغَت الكبَت الذم حدث يف بنية العبلقات الدكلية- 5

GORBATCHOW اليت , كبدء طركحاتو السلمية, 1990-1985 إذل سدة الرئاسة خبلؿ األعواـ
من خبلؿ التفعيل غَت ا١تسبوؽ , كاليت ظهرت بشكٍل كاضح, تنم عن بداية هناية اٟترب الباردة

اليت ُقدر ٢تا أف ٕتد , ما أدل إذل تعاظم دكره يف التسوية السلمية خبلؿ ىذه ا١ترحلة, جمللس األمن
كاف قد عجز ٣تلس األمن عن إ٬تاد حلوؿ ٢تا طواؿ اٟترب , حلوالن للكثَت من بؤر النزاع يف العادل

عدـ قدرتو يف التأثَت يف صناعة القرار , لوال إدراؾ االٖتاد السوفيييت, ككاف للمجلس ذلك, الباردة
 .اليت كشفت عن بدء اهنيار االٖتاد السوفيييت, 1990كىو ما أظهرتو حرب ا٠تليج عاـ , العا١تي
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كاف للحركة الصهيونية كاإلمربيالية األمريكية دكر كبَت يف عملية تدمَت االٖتاد السوفيييت من - 6
كظهر ذلك بعد االهنيار , من خبلؿ سيطرة اليهود الصهاينة على اإلعبلـ كرؤكس األمواؿ, الداخل

 ىذا االٕتاه بينما قامت حكومة   YELTSIN كدعمت حكومة يلتسُت, بشكٍل كاضح يف ركسيا
كنشأ عداء شعيب ٢تذه اٟتركة بل ,  بالتضييق على اٟتركة الصهيونية VLADIMIR PUTINفبلدٯتَت بوتُت

 .لليهود بشكٍل عاـ

بل , الذم ٯتّثل للصهاينة أساسان لتحقيق أىدافهم ليس فقط يف فلسطُت فقط, إف السبلـ ذاتو- 7
فالسبلـ الذم عقدتو الدكؿ , ضمنيان إقراران بالعجز كا٢تزٯتة, كاف يعٍت للعرب, يف الببلد العربية كلها

كىذا النوع من السبلـ كاف , دل يكن سبلمان إيديولوجيان بل سبلمان براغماتيان , العربية مع الدكؿ العربية
كعلى رأسها استعادة , إذ دل يرؽ إذل التّوقعات الرباغماتية للعرب, كعرضة لئلخفاؽ, بطبيعتو ىشان 

 .األراضي العربية احملتلة

 
 
 
 
 
 
 

 :الخاتمة- 
 :نتائج البحث

كأماكنو ا١تقدسة خاصة , أدركت ركسيا القيصرية مدل األ٫تية اإلسًتاتيجية للمشرؽ العريب عامة- 1
كمشاركاهتا يف , كمن البلفت أنو رغم إنشائها ا١تدارس يف القدس كإرساؿ اٟتجاج إليها, فلسطُت

كبقي , إال أنو دل يكن لديها آنئذ أيّة أطماع استعمارية معلنة, اٟتماية الدينية للبعض من أبناء ا١تنطقة
مع . أمبلن يف الوصوؿ إذل ا١تياه الدافئة, (البوسفور كالدردنيل)ىدفها مركزان حوؿ األستانة كا١تضائق 

اللتاف لن , كٓتاصة فرنسا كبريطانيا, إدراكها أف ذلك سيقودىا بالضركرة إذل مواجهة القول العظمى
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من , كبقيت تلك االعتبارات قائمة بالنسبة لكل األطراؼ يف العهد السوفيييت. تسمحا ٢تا بالتوسع
كىذا , كونو ٤تاطان بالتهديدات من ٚتيع اٞتهات تقريبان , منطلق احتياجو ١تنافذ ٛتاية يف البحار الدافئة

 . من ٍب الواليات ا١تتحدة األمريكية فيما بعد, من شأنو إبعاد خطر منافسة بريطانيا أكالن 
اليت , عن طريق الدخوؿ إذل فلسطُت" الشرؽ األكسط"عمل الببلشفة على ٖتقيق مصاٟتهم يف - 2

كذلك من خبلؿ إنشاء اٟتزب الشيوعي , "الشرؽ األكسط"شّكلت اٟتلقة الذىبية لوصو٢تم إذل 
. علمان أف ٕتربتو دل تنجح, الصهيوشل- كفصيل مناىض لبلستعمار الربيطاشل, 1919الفلسطيٍت عاـ 

كاف يسَت بالتوازم مع مطالبة السوفييت ْتقوقهم يف ا١تلكية , كيف الوقت الذم كاف يتم تأسيسو
كمن ٍب إتباعهم سياسة هتجَت اليهود السوفييت عرب النمسا , الركسية يف األماكن ا١تقدسة فلسطُت

هبدؼ منافسة اإلمربيالية , إذل فلسطُت بعد انتهاء اٟترب العا١تية الثانية, كتشيكوسلوفاكيا كىنغاريا
كللواليات ا١تتحدة األمريكية , كخلق حاالت إرباؾ ٢تا يف الببلد العربية أكالن , الصهيونية- الربيطانية 

متناسيان حق , "الشرؽ األكسط"ٖتقيق مصاٟتو يف , إف ىدؼ االٖتاد السوفيييت أكالن كأخَتان . ثانيان 
 . LENINالشعوب يف تقرير مصَتىا رغم أنو ا١تبدأ األساس الذم نادل بو لينُت

مّر ا١توقف السوفيييت ٕتاه القضية الفلسطينية بانعطافات كتناقضات ارتبطت ٔتصاحل الدكلة - 3
فاألساس يف موقف . الغريب -بُت ا١تعسكرين الشرقي, كمسارات اٟترب الباردة كالساخنة, السوفييتية

 كاف شكبلن ىو رفض فكرة أمة يهودية ٢تا اٟتق يف تقرير  LENINاٟتزب البلشفي الذم شّكلو لينُت
عن , "ا١تسألة اليهودية"من ىذا ا١تنطلق ا٨تاز اٟتزب لفكرة حل , ا١تصَت على حساب شعبها األصلي
, كناىض كل دعوة انعزاؿ اليهود, يف إطار شعوب تلك البلداف, طريق اندماج اليهود داخل بلداهنم

ألنو يدعو النعزاؿ , يف طركحاتو حركة البوند اٟتزبية العمالية اليهودية يف ركسيا  LENINكقاـك لينُت
 . اليهود

٘تّكن من أداء دكره العا١تي يف كرغم ذلك , خرج االٖتاد السوفيييت من اٟترب العا١تية الثانية مّدمران - 4
بقواعد كأحبلؼ عسكرية غربية لتحوؿ دكف حاكالت تطويقو اليت قامت مب, مواجهة اإلمربيالية العا١تية

لكن من البلفت أنو منذ بدايات القضية الفلسطينية , لو يف الببلد العربية سياسي أك عسكرم أم دكر
 عندما ساكل بُت حق الشعب الفلسطيٍت ا١توجود فوؽ أرضو خاصةن , كاف داعمان للجانب الصهيوشل

يسعوف ٨تو ىدفهم القومي يف الذين الصهاينة كحق اليهود , مصَتهمنذ آالؼ السنُت يف تقرير 
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باالسًتاتيجيات االستعمارية الغربية كهبذا كاف ذلك القطب الدكرل مرتبطان أيضان , استيطاف فلسطُت
ككاف ذلك ٙترة , الكياف الصهيوشلكٕتلى ذلك يف موافقتو على قرار التقسيم كاعًتافو بدكلة , كاألمريكية

التواصل  فيو انعدـ يف كقت , ركة ٖترر كطٍت لليهودبادعائها أهنا حلنجاح الصهيونية يف تسويق نفسها 
 .كالتأثَت العريب على ا١توقف السوفيييت

من , بالرغم من كل اٞتهود اليت كاف يبذ٢تا ٣تلس األمن إل٬تاد حل ١تشكلة البلجئُت الفلسطينيُت- 5
 ا٠تاص ْتل مشكلة البلجئُت 194 كيف مقدمتها القرار ,خبلؿ القرارات اليت كاف يصدرىا

 . إالّ بعد أف يتم عقد صلح هنائي مع العرب,تنفيذهيقبل ب دل  الكياف الصهيوشلإالّ أف, الفلسطينيُت
 من ,كما اتفقت مصاٟتو مع مصاحل بريطانيا كالواليات ا١تتحدة األمريكية يف إ٬تاد حل ٢تذه ا١تشكلة

كعّد أف الفلسطينيُت ليسوا من سكاف .  يف الدكؿ العربية اجملاكرة البلجئُت الفلسطينيُتخبلؿ توطُت
ضماف اندماجهم يف  (برأيو) ٬تب ف الذمالصهاينةقصد بالبلجئُت ا١تهاجرين مككاف , الببلد األصليُت

 ,الكياف الصهيوشل اليت قامت بالرد على , ٦تا شّكل ٖتديان كبَتان أماـ اٟتركة الوطنية الفلسطينية,فلسطُت
نتيجةن لسياسة التهجَت كالتوسع كضم الكثَت من األراضي الفلسطينية , بالعمليات الفدائية العسكرية

 كٓتاصة االعًتاؼ ,194 القرار 1953 السوفيييت بعد عاـ ٖتاد االبٍتترغم  ك,للكياف الصهيوشل
لكنو يف الوقت نفسو , مشكلة الجئُتليست  ا١تشكلة الفلسطينية كأف, باٟتقوؽ الوطنية للفلسطينيُت

. دكلة الكياف الصهيوشل بشرعية حافظ على اعًتافو
 قبل ,عامبلن مهمان من عوامل قياـ دكلتو يف فلسطُتداخل الكياف الصهيوشل شّكلت مشكلة ا١تياه - 6

,  جزءان من بعض اٟتلوؿ ا١تقًتحة لتسوية مسألة البلجئُتكقد عّدىا, اإلعبلف عن قياـ الدكلةكبعد 
 من خبلؿ إرساؿ البعثات الربيطانية , كغَت٫تا كل الدعم من بريطانيا كالواليات ا١تتحدة األمريكيةكتلّقى

 على أهنار األردف ,كاألمريكية إذل فلسطُت إلقامة مشاريع رم ك٤تطات لتوليد الطاقة الكهربائية
كإف كاف ,  ا١تائيالصهيوشلْتجة اٟتصوؿ على ا١تياه كالكهرباء للحفاظ على األمن , الليطاشل كالَتموؾ ك

 أثناء االٖتاد السوفيييت ٯتتنع فقط عن التصويتحينها كاف ك. ذلك على حساب األمن ا١تائي العريب
حيث اتبع بعد ذلك , 1951كظل ىذا اٟتاؿ حىت عاـ , جلسات ٣تلس األمن ا١تعنية باألزمات ا١تائية

مربيالية إعٍت لو أداة مأصبح الذم  الكياف الصهيوشل كضد , العرب جانب إذلبوقوفو, سياسة مغايرة ٘تامان 
لذلك تغَت موقفو كصوت إذل , "الشرؽ األكسط" على ا١توارد ا١تائية كالطبيعية يف طامعة يف السيطرة

 بسبب ٕتفيف مستنقعات اٟتولة 1951جانب سوريا عندما رفعت شكواىا إذل ٣تلس األمن عاـ 
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 شكواه إذل ٣تلس الكياف الصهيوشلمن ٍب كقف إذل جانب مصر عندما رفع , على ضفاؼ هنر األردف
 كصوت إذل جانب القرار الذم دعا إذل أف تبقى حرية استخداـ ,األمن بشأف ا١تبلحة يف قناة السويس

كىذا يعٍت أف االٖتاد السوفيييت قد اتبع . 1956 عاـ  عليهاسيطرتاليت , القناة بأيدم اإلدارة ا١تصرية
لكنها سياسة دل ٗترج عن , سياسة جديدة إتاه العرب بشكل عاـ كالقضية الفلسطينية بشكل خاص

 .ٟتفاظ على حدكده اٞتنوبيةاك" الشرؽ األكسط" مصاٟتو يف إطار

كسعى إذل نشره لتحقيق أىدافو ىناؾ , "الشرؽ األكسط"طرح االٖتاد السوفيييت مبدأ الشيوعية يف - 7
ككاف من أ٫تها القومية , لكنو اصطدـ بعقبات عّدة, متحديان النفوذ الربيطاشل أكالن ٍب األمريكي ثانيان 

فضبلن عن العادات كالتقاليد العربية , (1958كحدة سوريا كمصر عاـ )السيما , العربية كالوحدة العربية
ككانوا يّرحبوف بالقومية كالوحدة العربيتُت يف حاؿ توافقها مع . الرافضة للشيوعية من منطلق ديٍت

كما , كفلسطُت خاصة, ك٢تذا فشلت دبلوماسية االٖتاد السوفيييت يف الببلد العربية عامة. أىدافهم
اليت كانت , كلعل ىذا يفّسر الّصرامة الشديدة ١تؤسساهتم. حصل يف مناسبات كثَتة يف العهد القيصرم

 .حجر عثرة يف ٖتقيق أىدافهم ألهنم كانوا استمراران لتناسخ البَتكقراطية القيصرية كالكنيسة األرثوذكسية

إال انو بقي يقنع منظمة التحرير الفلسطينية , رغم دعم االٖتاد السوفيييت للثورات الفلسطينية- 8
كإقامة دكلة فلسطينية إذل جانب دكلة الكياف , بضركرة االعًتاؼ ْتق دكلة الكياف الصهيوشل يف الوجود

كاحتبلؿ , 1967ككاف ذلك بعد عدكاف ا٠تامس من حزيراف عاـ , الصهيوشل يف الضفة كقطاع غزة
حيث تعالت , 1973كترّكز ذلك بعد حرب تشرين , الكياف الصهيوشل للضفة الغربية كقطاع غزة

لكن . ا١تطالبة بقياـ اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت كي يأخذ دكره النضارل الواضح ضد الكياف الصهيوشل
القيادة السوفييتية ظلت تعارض قياـ حزب شيوعي فلسطيٍت مستقل ٔتعزؿ عن اٟتزب الشيوعي األردشل 

كرأت أف اٟتزب ٯتكن أف يقتصر على سكاف الضفة الغربية كقطاع غزة يف ظل الدكلة , "اإلسرائيلي"ك
كىذا يعٍت أف االٖتاد السوفيييت كاف يعمل على خلق التطبيع اٟتزيب بُت العرب ك الصهاينة . الفلسطينية

 .عن طريق اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت

كانت أزمة السياسة السوفييتية يف الببلد العربية تنبع يف أساسها من فهم العرب ا٠تاطئ لطبيعة - 9
ك ما يتميز بو من فرقة كانقساـ , كلعل ذلك عائد إذل الوضع ا١تتشرذـ للدكؿ العربية, ا١توقف السوفيييت

كأتى ذلك يف سياسة االٖتاد السوفيييت إتاه , كنزاعات بُت األنظمة السياسية العربية مع بعضها بعضان 
فقد تّوقعت بعض الدكؿ . اليت ٢تا سياسات ك أىداؼ ٥تتلفة ٘تامان عن بعضها البعض, الدكؿ العربية
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كاالٖتاد , العربية أف تكوف مساندة السوفييت ٢تا يف مستول ا١تساندة األمريكية للكياف الصهيوشل
خاصةن أماـ رفض ىذه الدكؿ العربية القاطع ١تبدأ كجود , لكنو دل يكن ىكذا, السوفيييت كقوة عظمى
كبالتعايش السلمي بينها كبُت , فقد اعًتؼ السوفييت بوجود ىذه الدكلة, دكلة الكياف الصهيوشل

بينما كانت بعض الدكؿ العربية على اعتقاد ثابت بأف الصراع ضد الصهاينة لن ٖتسمو إالّ , العرب
ألهنم كانوا , يف حُت أف السوفييت كانوا مع التسوية السلمية ا١تتوازنة ٢تذا الصراع, اٟترب ا١تسلحة

لذلك كاف االٖتاد السوفيييت متأكدان أنو إذا ما , يدركوف ٘تامان عمق التزاـ الغرب كأمريكا مع الصهاينة
فإف الواليات ا١تتحدة , "الشرؽ األكسط"كدفع األمور يف مسارات تضر ا١تصاحل األمريكية يف , جازؼ

, كالصُت كأكركبا, األمريكية لن تًتدد يف إيذاء ا١تصاحل السوفييتية العليا يف مناطق أخرل من العادل
 العربية كانت تؤثر كبشكل سليب على العبلقات السوفييتية –إضافةن إذل ذلك فإف أزمة العبلقات العربية 

كالثمن أكرب من , فمن الصعب أف يُرضي االٖتاد السوفيييت كل األطراؼ العربية ا١تتخاصمة,  العربية–
٤تاصرةن بالعداكات اليت تفصل بُت أطراؼ , كمن طاقة أية قوة دكلية ٕتد نفسها يف مكانو, طاقتو

 .صديقة ٢تا

كاف للمقاكمة الفلسطينية بكل فصائلها كاٞتيش اللبناشل كاٞتيش العريب السورم كجيش التحرير - 10
. 1982دكران كبَتان يف مواجهة الغزك الصهيوشل للبناف عاـ , إضافةن إذل أشباؿ ا١تخيمات, الفلسطيٍت

الذم قّدـ اآلالؼ من الشهداء خبلؿ الغزك الصهيوشل للبناف عاـ , كما كاف للجيش العريب السورم
إذل جانب ا١تقاكمة , (1985-1975)كخبلؿ اٟتركب األىلية اليت مّر هبا لبناف بُت عامي , 1982

 . 2000اللبنانية دكران كبَتان أيضان بدحر االحتبلؿ الصهيوشل من اٞتنوب اللبناشل عاـ
إف سياسة ٕتاىل السوفييت لطبيعة ا١تشركع الصهيوشل بوصفو امتدادان عضويان للمشاريع - 11

كمن باب اٟتفاظ على مصاٟتهم , جعلت االٖتاد السوفيييت كمنظومة البلداف االشًتاكية, االستعمارية
, كالببلد العربية كفلسطُت بالذات يقدموف دعمان للشعب الفلسطيٍت" الشرؽ األكسط"كمواقعهم يف 

كما , فهناؾ عددان من ا٠تر٬تُت اٞتامعيُت من ٥تتلف االختصاصات ٗترجوا من اٞتامعات االشًتاكية
لكن ٯتكن , كخرّج الكوادر العسكرية, قّدـ االٖتاد السوفيييت أنواعان من األسلحة للفصائل الفلسطينية

جعل الثورة ال , القوؿ إف هنج التسوية الذم ساد العمل الفلسطيٍت ارتباطان مع النظاـ الرٝتي العريب
كال ٖتشدىا بصورة ٕتعلها فاعلة كقادرة على إحداث تغيَت يف , تستثمر اإلمكانات اليت ُقدمت ٢تا

 .ميزاف القوة مع العدك الصهيوشل



316 
 

علمان أف , الصهيوشل- إف احملركات احمللية كالذاتية ىي احملدد الرئيس الستمرار الصراع العريب- 12
الكياف الصهيوشل لن يأبو كثَتان للظركؼ الدكلية إذا ما كجدت أف الظركؼ مناسبة ٢تا لبلنتقاؿ بالصراع 

اللجوء إذل , كليس مستبعدان أيضان أف يكوف يف صلب التفكَت الصهيوشل, إذل مرحلة التوسع من جديد
لزيادة أعباء الصراع , تدمَت كاسع النطاؽ للمنشآت االقتصادية العربية يف حاؿ اندالع اٟترب معها

كسيظل , كليستغل الكياف الصهيوشل اآلثار النإتة عن ىذه األعباء يف أكثر من ٣تاؿ, على العرب
الكياف الصهيوشل ٤تكومان ٔتتابعة مشركعو الصهيوشل كخاصة يف ظل تدفق موجات ا٢تجرة اليهودية إذل 

ٔتقدار ما يقًتب , كٔتقدار ما ٭تشد العرب من إمكانيات ذاتية تّوفر ٢تم القدرة على ا١تواجهة, فلسطُت
 .العرب من ٖتقيق ىدفهم ا١تنشود

لذلك حاد عن ا١تبادئ اليت دافع , غلبت على مواقف االٖتاد السوفيييت مصاحل الدكلة كحساباهتا- 13
اليت تقـو على مبدأ االندماج كليس على ,  بشأف اٟتل الدٯتقراطي للمسألة اليهوديةLENINعنها لينُت 

كلذلك تعاطى برباغماتية مع قياـ دكلة الكياف الصهيوشل كتجسيد ٟتل اٞتيتو , فكرة اٞتيتو كالعزلة
كدفع االٖتاد السوفيييت يف النهاية ٙتن , كأٟتق ذلك أفدح الضرر بالقضية الفلسطينية, للمسألة اليهودية

 .ىذا اال٨تراؼ عن ا١تبادئ اليت تأسس عليها

 
 

         
    

 :مصادر الدراسة: خامسان 

 المصادر كالمراجع العربية- أكون 

 :المصادر العربية- أ

المؤتمر الدكلي المعني بقضية , إعبلف جنيف كبرنامج العمل بشأف أعماؿ اٟتقوؽ الفلسطينية- 1
 .1984,  األمم ا١تتحدة(,1983 أيلوؿ 7 – آب 29جنيف )فلسطين 
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, آذار, 3العدد , 14السنة , القضية الفلسطينية في شهر, األمانة العامة, جامعة الدكؿ العربية- 2
1992. 

اوتحاد السوفييتي , (السفَت الفلسطيٍت يف موسكو زمن اهنيار االٖتاد السوفيييت)عرفات , حجازم- 3
 .ببل تاريخ, عماف,  دار الصباح,في زمن اونهيار كالتخلي عن العرب كقضية فلسطين

- تطور العالقات الفلسطينية, مكتب التعبئة كالتنظيم, (فتح)حركة التحرير الوطٍت الفلسطيٍت - 4
 .1984, دمشق, مركز الدراسات الفلسطينية, 6سلسلة تقارير سياسية رقم , السوفييتية

االٖتاد العاـ للكتاب كالصحفيُت , ٤تمد أسامة: العبد: إعداد, أيقونة من فلسطين, ىدل: حّنا- 5
 .2007, 1ط, دمشق, دار اٞتليل, الفلسطينيُت

, مؤسسة تشرين للصحافة كالنشر, سلسلة حرب تشرين, الحرب العربية األكلى, عميد: ا٠تورل- 6
 .1973/ 10/ 6, دمشق

الطبقة كالشعب في مواجهة ) العمل الشيوعي في فلسطين ,إميل: حبييب, ٝتيح: ٝتارة- 7
 .1979, 1ط, بَتكت,  دار الفارايب,(الكولوينالية

 .1964, بَتكت, دار النهار, أربعوف عامان في الحياة العربية كالدكلية, أٛتد: الشقَتم- 8

 .1986, 1ط,القدس, مطبعة ا١تعارؼ, المفصل في تاريخ القدس, عارؼ: العارؼ- 9

منشورات , (1952 – 1947نكبة بيت المقدس كالفردكس المفقود )النكبة, عارؼ: العارؼ- 10
 .ببل تاريخ, بَتكت, ا١تكتبة العصرية

 .ج3, 1972, 1ط, بَتكت, الدار ا١تتحدة للنشر, مذكرات خالد العظم, خالد: العظم- 11

 .1964, بَتكت, الكتاب السنوم للقضية الفلسطينية, مؤسسة دراسات فلسطينية- 12
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ببل , بَتكت,  للقضية الفلسطينية1966 ػ 1965الكتاب السنوم , مؤسسة دراسات فلسطينية- 13
 .تاريخ

: الدجاشل:  ٖترير, للقضية الفلسطينية1966الكتاب السنوم ,  مؤسسة دراسات فلسطينية-14
 .1968, 1ط, بَتكت, برىاف

", اإلسرائيلي" كانعكاساتها على الصراع العربي "إسرائيل"المشكلة المائية في , صبحي: كحالة- 15
 .1980, 1ط, بَتكت, مؤسسة دراسات فلسطينية

مؤسسة , في خضم النضاؿ الفلسطيني, 1949-1916مذكرات المناضل بهجت أبو غربة - 16
 .1993, بَتكت, دراسات فلسطينية

دائرة اإلعبلـ , فلسطين كقضيتها منذ أقدـ األزمنة حتى يومنا ىذا, منظمة التحرير الفلسطينية- 17
 .1965, 1ط, القدس, كالتوجيو القومي

 ,"الشرؽ األكسط"تقرير عن اوستعمار السوفييتي كاألحزاب الشيوعية في , مؤرخ ٣تهوؿ- 18
 .1955نيساف 

قضية فلسطين , نشرة أُعدت للجنة ا١تعنية ٔتمارسة الشعب الفلسطيٍت ٟتقوقو غَت القابلة للتصرؼ- 19
 .1991, نيويورؾ,  األمم ا١تتحدة,1990 – 1979

 .1981, الكويت, مطابع ا٢تدؼ, حكاية العرب كالسوفييت, ٤تمد حسنُت: ىيكل- 20

, كثائق ندكة السويس الدكلية)معركة السويس , أمُت كآخركف: ىويدم, ٤تمد حسنُت: ىيكل- 21
 .1989, 1ط, دمشق,  دار الشركؽ,(ثالثوف عامان 

شهادة تاريخية عن الحركة الشيوعية في )شيوعي ظهره إلى الحائط  حزب, عبد القادر: ياسُت- 22
 .1978, 1ط, بَتكت,  دار ابن خلدكف(,1967ػ 1948قطاع غزة 
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مركز الدراسات اإلسًتاتيجية كالسياسية , 1990التقرير اوستراتيجي العربي لعاـ , السيد: ياسُت- 23
 .1991, 1ط, القاىرة, باألىراـ

منظمة التحرير الفلسطينية كمركز , 30/6/1967-1966/ 1/7, اليوميات الفلسطينية- 24
 .5 – 4اجمللداف , 1967كانوف األكؿ , األْتاث

,  مؤسسة األرض للدراسات الفلسطينية,1968/ 6/ 30-1/1/1968اليوميات الفلسطينية - 25
 .اجمللد السابع, 1968, كانوف األكؿ, كمنظمة التحرير الفلسطينية

مركز األْتاث كمنظمة التحرير , 31/12/1969-1/7/1969اليوميات الفلسطينية- 26
 .اجمللد العاشر, 1970, بَتكت, الفلسطينية

,  مركز األْتاث كمنظمة التحرير الفلسطينية,30/6/1970-1/1/1970اليوميات الفلسطينية- 27
 .11اجمللد , 1971نيساف , 1ط, بَتكت

 مركز األْتاث كمنظمة التحرير الفلسطينية ,30/6/1971-1/1/1971اليوميات الفلسطينية- 28
 .٣13تلد , ببل تاريخ, بَتكت, كمؤسسة األرض للدراسات الفلسطينية

 منظمة التحرير الفلسطينية كمركز ,31/12/1972-1/7/1972اليوميات الفلسطينية- 29
اجمللد , 1974كانوف األكؿ , أبو ظيب, األْتاث كالدراسات بديواف رئيس دكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة

17. 

 مركز األْتاث كمنظمة التحرير ,31/12/1973-1973/ 1/7اليوميات الفلسطينية - 30
 .18اجمللد , 1978, بَتكت, الفلسطينية

 :ب ػ مصادر ذات صبغة كثائقية
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ببل , 1947كثائق في قضية فلسطين عاـ , ( الشعبة السياسية–إدارة فلسطُت)األمانة العاّمة - 1
 .تاريخ

الوثائق الرئيسية في قضية , الشعبة السياسية, إدارة فلسطُت, األمانة العامة, جامعة الدكؿ العربية- 2
 .ج4, ببل تاريخ, 1946-1915المجموعة األكلى , فلسطين

الوثائق الخاصة بقضية فلسطين منذ الدكرة األكلى حتى الدكرة الخمسين , جامعة الدكؿ العربية- 3
 .ج2, 1970,  القاىرة,1968 – 1945

" اإلسرائيلي-"حوؿ الصراع العربي, مؤ٘تر مدريد للسبلـ, األمانة العامة, جامعة الدكؿ العربية- 4
 .ج2, ببل تاريخ, 1991,  نوفمرب1 أكتوبر حىت 30من ,  اٞتولة األكذل,كالقضية الفلسطينية

-1248كيوضح مقاصد علي الكبير , بياف لوثائق الشاـ كما يساعد على فهمها),أسد: رستم- 5
 .ج4, ببل تاريخ, (ـ1835- 1832/ىػ 1250

 "اإلسرائيلي- "قرارات األمم المتحدة بشأف فلسطين كالصراع العربي, أٛتد عصمت:عبد اجمليد - 6
٣تلد , 1975, 1ط, بَتكت, مؤسسة دراسات فلسطينية, جورج: طعمة: مراجعة, 1974 – 1947

 .أكؿ

" اإلسرائيلي- "قرارات األمم المتحدة بشأف فلسطين كالصراع العربي, أٛتد عصمت: عبد اجمليد- 7
, 1994, 1ط, بَتكت, مؤسسة دراسات فلسطينية, مٌت: نصورل: ٚتع كتصنيف, 1986 – 1982

 .اجمللد الثالث

 "اإلسرائيلي "–قرارات األمم المتحدة بشأف فلسطين كالصراع العربي, أٛتد عصمت: عبد اجمليد- 8
 .1990, 1ط, بَتكت, مؤسسة دراسات فلسطينية, مٌت: نصورل: ٚتع كتصنيف, 1991 – 1987
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, 1ط, بَتكت, مؤسسة دراسات فلسطينية, 1965الوثائق الفلسطينية لعاـ , منذر فائق: عنتباكم- 9
1965. 

 ,1974 – 1947" اإلسرائيلي- "قرارات األمم المتحدة بشأف فلسطين كالصراع العربي- 10
 .1973, 1ط, بَتكت, مؤسسة دراسات فلسطينية, جورج: طعمة: مراجعة كٖتقيق

مؤسسة , 1978لعاـ " اإلسرائيلي "–قرارات األمم المتحدة بشأف فلسطين كالصراع العربي - 11
 .ببل تاريخ, كمركز الوثائق كالدراسات يف أبو ظيب, دراسات فلسطينية يف بَتكت

 سلسلة ,1979لعاـ " اإلسرائيلي"قرارات األمم المتحدة بشأف فلسطين كالصراع العربي - 12
مؤسسة دراسات , 11رقم , "اإلسرائيلي "–قرارات األمم ا١تتحدة بشأف فلسطُت كالصراع العريب 

 .1980, 1ط, كمركز الوثائق كالدراسات أبو ظيب, فلسطينية بَتكت

 مؤسسة ,1980لعاـ " اإلسرائيلي" قرارات األمم المتحدة بشأف فلسطين كالصراع العربي -13
 .ببل تاريخ, مركز الوثائق كالدراسات يف أبو ظيب, دراسات فلسطينية يف بَتكت

 .2ج, ببل تاريخ, 1969- 1950ملف كثائق فلسطين , كزارة اإلرشاد القومي- 14

مشركع تقسيم مع ), ملف كثائق فلسطين, كزارة اإلرشاد القومي يف اٞتمهورية العربية ا١تتحدة- 15
 .1958,  1 ط,(اتحاد اقتصادم

 :ج ػ الخطب السياسية

ككالة أنباء , الدكرة اوستثنائية الخاصة بالجمعية العمومية لألمم المتحدة, نز كوسيجُت.ػ خطاب أ 1
 .1967,  حزيراف19, نوفوسيت

 :د ػ منشورات الحزب الشيوعي الفلسطيني
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 صحيفة الطليعة ,مع التحرؾ ٨تو السبلـ العادؿ ك الشامل ك ليس ٨تو ا٢تاكية, بشَت: الربغوثي- 3
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 15, الثورم- بياف سياسي صادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفلسطيني- 6
 .1992تشرين الثاشل 

 
 .1993أكاسط كانوف , الثورم- التقرير السياسي الصادر عن الحزب الشيوعي الفلسطيني - 7

 تصدرىا منظمة اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت يف مدينة ,(يا عماؿ العالم اتحدكا)صحيفة جبل النار - 8
 . 1989 أيار 1, 5العدد , السنة األكذل, نابلس
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,  تصدّرىا منظمة اٟتزب الشيوعي الفلسطيٍت يف لبناف,(يا عماؿ العالم اتحدكا)صحيفة سنعود - 10
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, خَتية: قاٝتية: انظر, 1945-1933ا٢تجرة الصهيونية توجو ٨تو فلسطُت بُت عامي: الملحق الرابع- 4
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