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  :عالقات إسرائيل باالحتاد السوفياتي
  ١٩٥٣من تاريخ إعادتها سنة 

  )بالعبرية( ١٩٦٧حتى قطعها سنة 
  .١٩٩٠اجلامعة العبرية، : القدس. غوبرين يوسف

  
  

يف األسبوع األول من السنة اجلديدة، أعلن كلٌ من االحتاد السوفياتي وإسرائيل   
كذا توج مسار من حتسن العالقات وه. رفع تمثيلهما الدبلوماسي إىل درجة القنصلية

بين البلدين، بدأ مع جميء الرئيس السوفياتي ميخائيل غورباتشوف إىل احلكم 
وتطبيق سياسته اجلديدة، التي كان من ثمارها يف السنة املنصرمة عودة عالقات 

إسرائيل الدبلوماسية مع معظم دول املنظومة االشتراكية، والهجرة اجلماعية لليهود 
  . ت من االحتاد السوفياتيالسوفيا

فالبحث الذي قام . ت إال يف خاتمة كتابهاول يوسف غوبرين كل هذه املستجداال يتن
  .١٩٦٧ – ١٩٥٣به يف سياق حتضيره لشهادة الدكتوراه، يتمحور حول الفترة 

احملاولة األوىل لدراسة شبكة "يف املقدمة، يذكر املؤلف أن كتابه هذا هو 
، وتقويم جذور املواجهة اإلسرائيلية ١٩٦٧ – ١٩٥٣الل الفترة العالقات املتبادلة خ

." السوفياتية على خلفية الدوافع السياسية واأليديولوجية لكل دولة جتاه األخرى –
عدم توفر إمكان لدراسة "ويعترف بأن الصعوبة األساسية التي واجهها يف عمله كانت 

رفة الدوفاع غير الظاهرة يف معوثائق األرشيف السوفياتي، ايل يمكن من خاللها 
ولقد اضطر غوبرين، نتيجة ذلك، إىل ." بلورة سياسية االحتاد السوفياتي إزاء إسرائيل

االعتماد على املصادر السوفياتية العلنية، إىل جانب املقابالت التي أجراها مع عدد 
  .من املسؤولين والشخصيات، إىل جانب املصادر اإلسرائيلية يف هذا اجملال

رار ل غوبرين يف كتابه األسس األيديولوجية والسياسية والنفسية لقيحل
ه بإسرائيل، ثم إعادتها يف ، قطع عالقت١٩٥٣فبراير /االحتاد السوفياتي، يف شباط

يوليو من السنة نفسها، والعالقات التي ربطت بين البلدين حتى انقطاعها، /تموز
اإلسرائيلي، وعلى  –اع العربي وانعكاسات النزاع بين القوتين العظميين على النز

باإلضافة إىل قضية اليهود يف االحتاد العالقات بين االحتاد السوفياتي وإسرائيل، 
  .السوفياتي والنشاط اإلسرائيلي يف أوساطهم
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يف خاتمة كتابه، أمام التغيرات والتطورات التي طرأت على  يتوقف املؤلف،
اإلسرائيلي،  –السياسة اخلارجية لالحتاد السوفياتي إزاء إسرائيل، والنزاع العربي 

يوليو /التي اقترحها السوفيات يف تموز فيعرض البنود. وتسوية القضية الفلسطينية
، طرأ تغيير بارز يف ١٩٨٩ة منذ سن"ويشير غوبرين إىل أنه . لتسوية النزاع ١٩٨٧

فقد عرض وزير . النظرة التكتية لالحتاد السوفياتي إىل مسألة طريقة حل النزاع
، ضرورة االعتراف ١٩٨٩فبراير /شباط ٢٣ردنادزه يف القاهرة، يف اخلارجية شيفا

ولقد احتلت املكان األساسي، يف وجهة ... بين احلقوق واألمن، 'توازن املصالح'بمبدأ 
السوفياتية، ضرورة عقد مؤتمر دويل حلل النزاع برعاية األعضاء الدائمين يف النظر 

. ف. ت. إسرائيل من جهة، وم: جملس األمن، ومن دون إلزام األطراف املشاركة فيه
  ."كممثل شرعي للشعب الفلسطيني وسائر الدول العربية من جهة أخرى

املهم الذي طرأ على ويرصد املؤلف، يف الصفحات األخيرة من كتابه، التقدم 
. عالقة بلده باالحتاد السوفياتي، مشيراً إىل األهمية الكبيرة ملا حتقق يف هذا اجملال

هل يتخوف االحتاد السوفياتي من : "لكنه، مع ذلك، يختم كالمه بعدة أسئلة، منها
هل ... تضرر مكانته يف العامل العربي، عقب إعادة عالقاته الدبلوماسية مع إسرائيل؟

داد أهمية السكان املسلمين يف وضع سياسته يف الشرق عامة، وجتاه إسرائيل ستز
  "خاصة؟

ويخلص املؤلف إىل أن الكثير يعود إىل مدى قدرة غورباتشوف على تثبيت 
سلطته، وبالتايل إزالة العوائق التي تمنع االحتاد السوفياتي حتى اآلن من إعادة 

ي التخلي عن الشرط الذي وضعه السوفيات عالقاته الدبلوماسية كاملة مع إسرائيل، أ
ومع ذلك، فالوقت وحده يمكن أن يقدم . لذلك، وهو عقد مؤتمر دويل حلل النزاع

وحتى اآلن ثبت أن الزمن يعمل يف مصلحة اإلسرائيليين الذين . األجوبة عن األسئلة
 استطاعوا، من دون تقديم أية تنازالت يف اجملال السياسي، أن يعيدوا عالقاتهم

 .الدبلوماسية مع أغلبية دول حلف وارسو التي كانت، لزمن قريب، مغلقة يف وجههم



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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