تقديرات المستقبل Future Briefs

حياد نسبي:
تضارب التصريحات اإلسرائيلية من العقوبات األمريكية على روسيا
العدد  25 ،1473فبراير 2022

بــدأت الواليــات المتحــدة تطلــب مــن حلفائهــا ،غيــر األوروبييــن ،اتخــاذ مواقــف واضحــة مــن األزمــة
األوكرانيــة ،بــل ودعمتهــم إلــى التماهــي مــع العقوبــات الغربيــة ضــد روســيا ،وهــو األمــر الــذي تســبب فــي
ارتبــاك الموقــف اإلســرائيلي ،والــذي أصــدر تصريحــات متضاربــة فــي هــذا الشــأن.

حدود الموقف اإلسرائيلي
تصاعــدت حــدة التوتــر يف العالقــات الروســية – الغربيــة،
ومــع تلويــح الواليــات املتحــدة وحلفائهــا بفــرض عقوبــات
عــى روســيا بفعــل خطواتهــا التصعيديــة إزاء أوكرانيــا،
وجهــت نائبــة الرئيــس األمريــي كاميــا هاريــس ،خــال
مؤمتــر ميونــخ لألمــن ،يف  19فربايــر ،الدعــوة لحلفــاء ورشكاء
الواليــات املتحــدة لالنضــام إىل العقوبــات االقتصاديــة
امل ُقرتحــة وغــر املســبوقة ضــد روســيا ،وهــو األمــر الــذي القى
قلقــاً إرسائيليــاً ،وميكــن توضيــح أبعــاد املوقــف اإلرسائيــي
عــى النحــو التــايل:
 -1ترصيحــات إرسائيليــة متضاربــة :كانــت إرسائيــل تتبنــى
حالــة الحيــاد العلنــي إزاء تلــك األزمــة ،فقــد أعلنــت مــن
خــال وزيــر خارجيتهــا يائــر البيــد ،أنهــا ســتقف إىل جانــب
حليفهــا األمريــي التقليــدي يف حالــة إقــدام روســيا عــى
غــزو أوكرانيــا ،وذلــك عــى الرغــم مــن اهتاممهــا بالحفــاظ
عــى عالقــات وديــة مــع الــروس بســبب جهودهــم لحفــظ
االســتقرار بالحــدود الســورية – اإلرسائيليــة ،غــر أن البيــد
تراجــع عــن موقفــه ،مؤكــدا ً أنــه قــد ُأسء فهــم ترصيحاتــه،

بــل نفــى مــا هــو متــداول يف األوســاط اإلعالميــة اإلرسائيليــة
أن إرسائيــل بصــدد املشــاركة يف فــرض عقوبــات عــى روســيا.
وأكــد البيــد أن بــاده والواليــات املتحــدة لديهــا عالقــة
خاصــة ولغــة مشــركة ،إال أنــه أكــد أن املوقــف اإلرسائيــي
سيســتند إىل الرؤيــة والقيــم اإلرسائيليــة والتقييــات
االســتخباراتية مــن قبــل دوائــر صنــع القــرار اإلرسائيــي،
وليــس انســياقاً مــع موقــف الحلفــاء.
وشــدد البيــد عــى رضورة امتنــاع وزراء الحكومــة عــن
الحديــث بشــأن هــذا األمــر ،وأن ميتنعــوا عــن التعقيــب
عــى تطــورات األزمــة األوكرانيــة ،حيــث أكــد أن ترصيحاتــه
التلفزيونيــة تُفيــد بتقــارب وجهــة نظــر بــاده مــع وجهــة
نظــر الحلفــاء ،إال أن إلرسائيــل رؤيتهــا وتقديراتهــا الخاصــة،
وأنهــا بحاجــة للتــرف بحــذر إزاء تلــك األزمــة ،وهــو مــا
ميكــن االســتدالل منــه عــى أن مثــة تــرددا ً داخــل األوســاط
اإلرسائيليــة إزاء تلــك القضيــة ،يف ظــل تبايــن توجهــات
مكونــات االئتــاف الحاكــم إزاءهــا.
ويف املقابــل ،عـ ّـر رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفاع
يف الكنيســت ،رام بــن بــاراك ،عــن موقــف مغايــر نســبياً ،إذ

حيــاد نســبي :تضــارب التصريحــات اإلســرائيلية مــن العقوبــات األمريكيــة علــى روســيا ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  25 ،1473فبرايــر
 ،2022أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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أكــد أنــه يأمــل أال توجــد إرسائيــل يف موقــف يتعــن عليهــا
فيــه االنضــام إىل العقوبــات املفروضــة عــى روســيا ،ألنهــا يف
هــذه الحــال ســتختار الوقــوف إىل جانــب الواليــات املتحــدة،
يف حــن أن وزيــرة النقــل قــد أكــدت يف ترصيحــات إذاعيــة
أن العالقــات اإلرسائيليــة – األمريكيــة تتســم بقــدر مــن
الخصوصيــة مبــا ال مياثــل العالقــات الروســية – اإلرسائيليــة.
 -2تجنــب تبنــي موقــف واضــح :رصح وزيــر الشــتات،
نحــان شــاي ،بــأن قلــب إرسائيــل مــع األمريكيــن ،وأن بــاده
تحــاول ،بشــكل جيــد ،املنــاورة بــن جميــع القــوى املعنيــة
مــن دون اتخــاذ موقــف علنــي واضــح ،عــى أمــل أن تنتهــي
األزمــة مــن دون إطــاق نــار ،ومــن دون إصابــات ومــن دون
مواجهــة عســكرية ،وهــو األمــل ذاتــه الــذي يعــول عليــه
“البيــد” ،حيــث يأمــل أن تســهم جهــود الوســاطة يف منــع
الحــرب.
 -3اســتعداد إرسائيــي إلجــاء محتمــل لليهــود :زار
الدبلوماســيون اإلرسائيليــون يف بولنــدا وســلوفاكيا ورومانيــا
ومولدوفــا واملجــر املعابــر الحدوديــة مــع أوكرانيــا ،وعقــدوا
اجتامعــات مــع القــوات الحدوديــة بتلــك الــدول؛ لضــان
املــرور اآلمــن للمواطنــن اإلرسائيليــن الذيــن قــد يســعون
ملغــادرة أوكرانيــا ،إذا مــا اندلعــت الحــرب.
 -4إخــاء الدبلوماســيني اإلرسائيليــن :أعلنــت إرسائيــل عــر
وزيــر خارجيتهــا يائــر البيــد ،يف  21فربايــر ،عــن نقل ســفارتها
يف أوكرانيــا مــن العاصمــة كييــف إىل مدينــة لفيــف يف غــرب
أوكرانيــا .وأكــدت وزارة الخارجيــة اإلرسائيليــة أنهــا مســتعدة
لــكل التطــورات املحتملــة ،مبــا يف ذلــك احتــال إخــاء
األرايض األوكرانيــة.
وحســب موقــع واال اإلخبــاري ،فقــد اكتمــل إخــاء
الســفارة بالعاصمــة كييــف بُعيــد خطــاب الرئيــس الــرويس
فالدميــر بوتــن الــذي أعلــن فيــه اســتقالل جمهوريتــن مــن
املقاطعــات االنفصاليــة الواقعــة رشق أوكرانيــا يــوم االثنــن
 21فربايــر ،فقــد اســتمرت أعــال إخــاء الســفارة وتدمــر
امللفــات حتــى فجــر اليــوم التــايل.
هــذا باإلضافــة إىل اإلعالن عن إجالء عائالت الدبلوماســيني
اإلرسائيليــن وموظفــي الســفارة ،بســبب تدهــور األوضــاع
األمنيــة بالبــاد ،كــا أنهــا أوصــت اإلرسائيليــن باالمتنــاع عــن
الســفر ألوكرانيــا يف الوقــت الراهــن ،وذلــك أســوة بالخطــوات
األمريكيــة والغربيــة املامثلــة ،يف ظــل تصاعــد التحذيــرات
األمريكيــة مــن أن الغــزو الــرويس ألوكرانيــا بــات وشــيكاً.
محددات موقف تل أبيب
تضــع تــل أبيــب عــددا ً مــن املحــددات يف اعتبارهــا عنــد
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تحديــد توجهاتهــا إزاء األزمــة األوكرانيــة ،والتــي ميكــن
توضيحهــا عــى النحــو التــايل:
 -1التنســيق امليــداين يف ســوريا :أكــد البيــد أن لبــاده حــدودا ً
اسـراتيجية مــع روســيا ،يف إشــارة إىل ســوريا ،وهــو مــا يؤكــد
املخــاوف اإلرسائيليــة إزاء فقــدان التنســيق امليــداين مــع
روســيا مبــا يــر باألمــن القومــي اإلرسائيــي ،حيــث يســهم
التنســيق املشــرك يف تحجيــم مخاطــر وكالء إيـران يف األرايض
الســورية للحيلولــة مــن دون اســتهداف إرسائيــل مــن الجبهــة
الشــالية .فض ـاً عــن املصالــح اإلرسائيليــة رشقــي املتوســط
والتــي قــد تتــرر كذلــك بفعــل غيــاب التنســيق مــع روســيا.
ويســتند املوقــف اإلرسائيــي إىل حقيقــة أن موســكو تُعــد
اآلن العب ـاً رئيســياً يف املنطقــة ،ال ســيام يف ســوريا .وبالتــايل،
تحتــاج إرسائيــل إىل تبنــي سياســات حــذرة تجــاه موســكو
إذا أرادت االســتمرار يف التمتــع بحريــة العمــل التــي تتمتــع
بهــا حالي ـاً يف رضب األصــول اإليرانيــة يف ســوريا ملنــع إي ـران
وحــزب اللــه توطيــد أقدامهــم يف العمــق الســوري ،خاصــة
أن موســكو قــد أقدمــت لفــرة عــى اعــراض الهجــات
اإلرسائيليــة عــى ســوريا ،مــا أثــر عــى فاعليتهــا ،وهــو مــا
دفــع رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي ،نفتــايل بينيــت إىل زيــارة
موســكو ،يف أكتوبــر  ،2022الســتعادة التفاهــات مع موســكو
حــول تنفيــذ عمليــات إرسائيليــة يف األجــواء الســورية ،وهــو
مــا تحقــق لــه.
وتــدرك تــل أبيــب أن تبنــي أي مواقــف إرسائيليــة معادية
ملوســكو يف األزمــة األوكرانيــة قــد يرتتــب عليــه خســارة هــذا
التنســيق مجــددا ً ،وهــو أمــر ال ترغــب إرسائيــل يف حدوثــه،
خاصــة يف ظــل تنامــي التهديــدات اإليرانيــة لألمــن اإلرسائييل،
ســواء عــر حــزب اللــه اللبنــاين ،أو حتــى بشــكل مبــارش مــن
إيران.
 -2املصالــح اإلرسائيليــة مــع واشــنطن :تــدرك تــل أبيــب أن
لهــا العديــد مــن املصالــح األمنيــة والدفاعيــة مــع الواليــات
املتحــدة ،خاصــة يف ضــوء اعتــاد الجيــش اإلرسائيــي عــى
الدعــم العســكري األمريــي ،والــذي تحصــل مبوجبــه عــى
نظــم عســكرية متطــورة متكنهــا مــن تأمــن نفســها يف
مواجهــة التهديــدات اإليرانيــة .ولــذا تحــرص إرسائيــل عــى
عــدم معــاداة واشــنطن كذلــك.
 -3تأمــن دعــم الجاليــات اليهوديــة :تضــم روســيا وأوكرانيــا
جاليــات يهوديــة كبــرة ،وهــو مــا ميثــل تحديـاً يدفــع إرسائيل
للمزيــد مــن الحــرص يف قراراتهــا إزاء األزمــة ،ومحاولــة تبنــي
مواقــف محايــدة نســبياً ،مــع محاولــة االســتفادة مــن األزمــة
عــر إيجــاد مصــدر جديــد للهجــرة اليهوديــة إىل الدولــة
العربيــة.

تضارب التصريحات اإلسرائيلية من العقوبات األمريكية على روسيا

تداعيات ومكاسب محتملة:
تبــدي إرسائيــل قلق ـاً مــن تداعيــات األزمــة األوكرانيــة عــى
امللفــات الحيويــة التــي تهمهــا ،والتــي تتمثــل يف التــايل:
 -1تعقــد املحادثــات النوويــة :أكــد وزيــر املاليــة اإلرسائيــي
ليربمــان يف ترصيحــات إذاعيــة عــن أن األزمــة األوكرانيــة
ال تهــم إرسائيــل باملقــام األول ،فاألولويــة للملــف النــووي
والخطــر اإليــراين .وتخــى إرسائيــل أن يــؤدي االنشــغال
العاملــي بتطــورات األزمــة األوكرانيــة إىل تعــر إنجــاز االتفــاق
النــووي اإلي ـراين ،يف الوقــت الــذي تســتفيد فيــه إي ـران عــر
كســب املزيــد مــن الفــرص لتطويــر قدراتهــا النوويــة.
كــا أن هنــاك ســيناريو آخــر أشــد ســوءا ً ،وهو أن تســتغل
إيــران هــذا التصعيــد ،وتعلــق مشــاركتها يف املفاوضــات،
اســتغالالً لتصاعــد العقوبــات بــن روســيا والواليــات املتحــدة،
واصطفــاف الصــن خلــف موســكو ،عــى نحــو ينــذر بإمكانيــة
انهيــار الهيمنــة األمريكيــة عــى النظــام املــايل العاملــي ،أو
تعــاون الصــن وروســيا مــع الواليــات املتحــدة حــول إي ـران،
مبــا يرتبــه ذلــك يف النهايــة مــن غيــاب أي اتفــاق يحجــم
طهـران ،فضـاً عــن انشــغال أمريــي مبلفــات دوليــة أخــرى،

مثــل ال ـراع مــع روســيا والصــن.
 -2الغــاز الطبيعــي وأمــن الطاقــة :علقــت أملانيــا تشــغيل
خــط الغــاز “نــورد ســريم –  ،”2وتثــور مخــاوف أوروبيــة من
أن تصاعــد العقوبــات األمريكيــة واألوروبيــة عــى روســيا قــد
يدفــع األخــرة إىل الــرد عــر تقليــص صادراتهــا مــن الطاقــة،
وهــو مــا قــد يرتتــب عليــه تهديــد أمــن الطاقــة األورويب.
وتــرز أهميــة الغــاز مبنطقــة الــرق األوســط وتحديــدا ً
رشق املتوســط ،وهــو مــا قــد يدفــع الواليــات املتحــدة يف
إعــادة مراجعــة موقفهــا بشــأن خــط الغــاز “إيســت – ميــد”
الــذي كانــت إرسائيــل تعتــزم تأسيســه لتصديــر الغــاز إىل
أوروبــا عــر قــرص ،والــذي ســبق أن رفضتــه.
ويف الختــام ،ميكــن القــول إن إرسائيــل تســعى لتجنــب
تبنــي موقــف واضــح مــن األزمــة األوكرانيــة ،وذلــك لــي
تحافــظ عــى عالقاتهــا مــع كل مــن الواليــات املتحــدة
وروســيا ،خاصــة أن األخــرة باتــت فاعلــة يف عدد مــن امللفات
اإلقليميــة ،وتســتطيع اإلرضار باألمــن القومــي اإلرسائيــي،
وإن بشــكل غــر مبــارش ،عــر تحجيــم قــدرة إرسائيــل عــى
اســتهداف الوجــود اإليــراين يف ســوريا.
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لألبحاث والدراسات المتقدمة

عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم
البحــث العلمــي ،فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية
حقيقيــة باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال
املرحلــة الحاليــة ،مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.
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