
|1

حدود الموقف اإلسرائيلي
ــة،  ــية – الغربي ــات الروس ــر يف العالق ــدة التوت ــدت ح تصاع
ــات  ــرض عقوب ــا بف ــات املتحــدة وحلفائه ــح الوالي ــع تلوي وم
أوكرانيــا،  إزاء  التصعيديــة  بفعــل خطواتهــا  عــى روســيا 
وجهــت نائبــة الرئيــس األمريــي كاميــال هاريــس، خــالل 
مؤمتــر ميونــخ لألمــن، يف 19 فربايــر، الدعــوة لحلفــاء ورشكاء 
االقتصاديــة  العقوبــات  إىل  لالنضــام  املتحــدة  الواليــات 
املُقرتحــة وغــر املســبوقة ضــد روســيا، وهــو األمــر الــذي القى 
ــي  ــف اإلرسائي ــاد املوق ــح أبع ــن توضي ــاً، وميك ــاً إرسائيلي قلق

ــايل:  ــى النحــو الت ع

ــى  ــل تتبن ــت إرسائي ــة: كان ــة متضارب 1- ترصيحــات إرسائيلي
ــن  ــت م ــد أعلن ــة، فق ــك األزم ــي إزاء تل ــاد العلن ــة الحي حال
خــالل وزيــر خارجيتهــا يائــر البيــد، أنهــا ســتقف إىل جانــب 
ــى  ــيا ع ــدام روس ــدي يف حالــة إق ــي التقلي ــا األمري حليفه
ــا بالحفــاظ  ــك عــى الرغــم مــن اهتامه ــا، وذل غــزو أوكراني
ــروس بســبب جهودهــم لحفــظ  ــة مــع ال عــى عالقــات ودي
ــد  ــر أن البي ــة، غ ــورية – اإلرسائيلي ــدود الس ــتقرار بالح االس
تراجــع عــن موقفــه، مؤكــداً أنــه قــد أُسء فهــم ترصيحاتــه، 

بــل نفــى مــا هــو متــداول يف األوســاط اإلعالميــة اإلرسائيليــة 
أن إرسائيــل بصــدد املشــاركة يف فــرض عقوبــات عــى روســيا.

وأكــد البيــد أن بــالده والواليــات املتحــدة لديهــا عالقــة 
ــي  ــف اإلرسائي ــد أن املوق ــه أك ــة مشــرتكة، إال أن خاصــة ولغ
والتقييــات  اإلرسائيليــة  والقيــم  الرؤيــة  إىل  سيســتند 
االســتخباراتية مــن قبــل دوائــر صنــع القــرار اإلرسائيــي، 

ــاء. ــف الحلف ــع موق ــياقاً م ــس انس ولي

ــن  ــة ع ــاع وزراء الحكوم ــى رضورة امتن ــد ع ــدد البي وش
الحديــث بشــأن هــذا األمــر، وأن ميتنعــوا عــن التعقيــب 
عــى تطــورات األزمــة األوكرانيــة، حيــث أكــد أن ترصيحاتــه 
ــة  ــع وجه ــالده م ــر ب ــة نظ ــارب وجه ــد بتق ــة تُفي التلفزيوني
ــا الخاصــة،  ــا وتقديراته ــل رؤيته نظــر الحلفــاء، إال أن إلرسائي
ــا  ــو م ــة، وه ــك األزم ــذر إزاء تل ــرصف بح ــة للت ــا بحاج وأنه
ــردداً داخــل األوســاط  ــه عــى أن مثــة ت ميكــن االســتدالل من
تبايــن توجهــات  القضيــة، يف ظــل  اإلرسائيليــة إزاء تلــك 

ــا. ــم إزاءه ــالف الحاك ــات االئت مكون

ويف املقابــل، عــرّب رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفاع 
يف الكنيســت، رام بــن بــاراك، عــن موقــف مغايــر نســبياً، إذ 
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األزمــة  مــن  اتخــاذ مواقــف واضحــة  األوروبييــن،  غيــر  حلفائهــا،  مــن  تطلــب  المتحــدة  الواليــات  بــدأت 
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.  

حيــاد نســبي: تضــارب التصريحــات اإلســرائيلية مــن العقوبــات األمريكيــة علــى روســيا، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1473، 25 فبرايــر 
2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــه يأمــل أال توجــد إرسائيــل يف موقــف يتعــن عليهــا  أكــد أن
فيــه االنضــام إىل العقوبــات املفروضــة عــى روســيا، ألنهــا يف 
هــذه الحــال ســتختار الوقــوف إىل جانــب الواليــات املتحــدة، 
ــة  ــرة النقــل قــد أكــدت يف ترصيحــات إذاعي يف حــن أن وزي
أن العالقــات اإلرسائيليــة – األمريكيــة تتســم بقــدر مــن 

الخصوصيــة مبــا ال مياثــل العالقــات الروســية – اإلرسائيليــة.

2- تجنــب تبنــي موقــف واضــح: رصح وزيــر الشــتات، 
نحــان شــاي، بــأن قلــب إرسائيــل مــع األمريكيــن، وأن بــالده 
ــة  ــع القــوى املعني ــن جمي ــاورة ب ــد، املن تحــاول، بشــكل جي
مــن دون اتخــاذ موقــف علنــي واضــح، عــى أمــل أن تنتهــي 
األزمــة مــن دون إطــالق نــار، ومــن دون إصابــات ومــن دون 
ــه  ــول علي ــذي يع ــه ال ــل ذات ــو األم ــكرية، وه ــة عس مواجه
ــع  ــاطة يف من ــود الوس ــهم جه ــل أن تس ــث يأم ــد”، حي “البي

الحــرب. 

زار  لليهــود:  محتمــل  إلجــاء  إرسائيــي  اســتعداد   -3
ــا  ــلوفاكيا وروماني ــدا وس ــون يف بولن ــيون اإلرسائيلي الدبلوماس
ومولدوفــا واملجــر املعابــر الحدوديــة مــع أوكرانيــا، وعقــدوا 
ــان  ــدول؛ لض ــك ال ــة بتل ــوات الحدودي ــع الق ــات م اجتاع
ــعون  ــد يس ــن ق ــن الذي ــن اإلرسائيلي ــن للمواطن ــرور اآلم امل

ــرب.  ــت الح ــا اندلع ــا، إذا م ــادرة أوكراني ملغ

ــل عــرب  4- إخــاء الدبلوماســين اإلرسائيليــن: أعلنــت إرسائي
وزيــر خارجيتهــا يائــر البيــد، يف 21 فربايــر، 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 إخــالء 

ــة. األرايض األوكراني

إخــالء  اكتمــل  فقــد  اإلخبــاري،  واال  موقــع  وحســب 
ــروس  ــس ال ــد خطــاب الرئي ــف بُعي الســفارة بالعاصمــة كيي
فالدميــر بوتــن الــذي أعلــن فيــه اســتقالل جمهوريتــن مــن 
ــن  ــوم االثن ــا ي ــة رشق أوكراني ــة الواقع ــات االنفصالي املقاطع
ــر  ــفارة وتدم ــالء الس ــال إخ ــتمرت أع ــد اس ــر، فق 21 فرباي

ــايل. ــوم الت ــر الي ــى فج ــات حت امللف

هــذا باإلضافــة إىل اإلعالن عن إجالء عائالت الدبلوماســين 
ــاع  ــور األوض ــبب تده ــفارة، بس ــي الس ــن وموظف اإلرسائيلي
األمنيــة بالبــالد، كــا أنهــا أوصــت اإلرسائيليــن باالمتنــاع عــن 
الســفر ألوكرانيــا يف الوقــت الراهــن، وذلــك أســوة بالخطــوات 
ــرات  ــد التحذي ــل تصاع ــة، يف ظ ــة املاثل ــة والغربي األمريكي

األمريكيــة مــن أن الغــزو الــروس ألوكرانيــا بــات وشــيكاً. 

محددات موقف تل أبيب 
ــد  ــا عن ــددات يف اعتباره ــن املح ــدداً م ــب ع ــل أبي ــع ت تض

والتــي ميكــن  األوكرانيــة،  األزمــة  إزاء  توجهاتهــا  تحديــد 
توضيحهــا عــى النحــو التــايل:

1- التنســيق امليــداين يف ســوريا: أكــد البيــد أن لبــالده حــدوداً 
اســرتاتيجية 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 املشــرتك يف تحجيــم مخاطــر وكالء إيــران يف األرايض 
الســورية للحيلولــة مــن دون اســتهداف إرسائيــل مــن الجبهــة 
ــة رشقــي املتوســط  ــح اإلرسائيلي الشــالية. فضــالً عــن املصال
والتــي قــد تتــرر كذلــك بفعــل غيــاب التنســيق مــع روســيا.

ويســتند املوقــف اإلرسائيــي إىل حقيقــة أن موســكو تُعــد 
ــايل،  ــاً رئيســياً يف املنطقــة، ال ســيا يف ســوريا. وبالت اآلن العب
ــكو  ــاه موس ــذرة تج ــات ح ــي سياس ــل إىل تبن ــاج إرسائي تحت
إذا أرادت االســتمرار يف التمتــع بحريــة العمــل التــي تتمتــع 
بهــا حاليــاً يف رضب األصــول اإليرانيــة يف ســوريا ملنــع إيــران 
ــم يف العمــق الســوري، خاصــة  ــد أقدامه ــه توطي وحــزب الل
أن موســكو قــد أقدمــت لفــرتة عــى اعــرتاض الهجــات 
اإلرسائيليــة عــى ســوريا، مــا أثــر عــى فاعليتهــا، وهــو مــا 
ــارة  ــت إىل زي ــايل بيني ــي، نفت ــوزراء اإلرسائي ــس ال ــع رئي دف
موســكو، يف أكتوبــر 2022، الســتعادة 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 مجــدداً، وهــو أمــر ال ترغــب إرسائيــل يف حدوثــه، 
خاصــة يف ظــل تنامــي التهديــدات اإليرانيــة لألمــن اإلرسائيي، 
ســواء عــرب حــزب اللــه اللبنــاين، أو حتــى بشــكل مبــارش مــن 

يران.   إ

2- املصالــح اإلرسائيليــة مــع واشــنطن: تــدرك تــل أبيــب أن 
ــة مــع الواليــات  ــح األمنيــة والدفاعي لهــا العديــد مــن املصال
ــي عــى  ــش اإلرسائي ــاد الجي املتحــدة، خاصــة يف ضــوء اعت
ــى  ــه ع ــل مبوجب ــذي تحص ــي، وال ــكري األمري ــم العس الدع
نظــم عســكرية متطــورة متكنهــا مــن تأمــن نفســها يف 
ــل عــى  ــذا تحــرص إرسائي ــة. ول ــدات اإليراني مواجهــة التهدي

ــك. ــنطن كذل ــاداة واش ــدم مع ع

3- تأمــن دعــم الجاليــات اليهوديــة: تضــم روســيا وأوكرانيــا 
جاليــات يهوديــة كبــرة، وهــو مــا ميثــل تحديــاً يدفــع إرسائيل 
للمزيــد مــن الحــرص يف قراراتهــا إزاء األزمــة، ومحاولــة تبنــي 
مواقــف محايــدة نســبياً، مــع محاولــة االســتفادة مــن األزمــة 
عــرب إيجــاد مصــدر جديــد للهجــرة اليهوديــة إىل الدولــة 

العربيــة. 
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تضارب التصريحات اإلسرائيلية من العقوبات األمريكية على روسيا

تداعيات ومكاسب محتملة:
تبــدي إرسائيــل قلقــاً مــن تداعيــات األزمــة األوكرانيــة عــى 

امللفــات الحيويــة التــي تهمهــا، والتــي تتمثــل يف التــايل: 

1- تعقــد املحادثــات النوويــة: أكــد وزيــر املاليــة اإلرسائيــي 
ليربمــان يف ترصيحــات إذاعيــة عــن أن األزمــة األوكرانيــة 
ــووي  ــف الن ــة للمل ــام األول، فاألولوي ــل باملق ــم إرسائي ال ته
والخطــر اإليــراين. وتخــى إرسائيــل أن يــؤدي االنشــغال 
العاملــي بتطــورات األزمــة األوكرانيــة إىل تعــر إنجــاز االتفــاق 
النــووي اإليــراين، يف الوقــت الــذي تســتفيد فيــه إيــران عــرب 

ــة. ــا النووي ــر قدراته ــن الفــرص لتطوي ــد م كســب املزي

كــا أن هنــاك ســيناريو آخــر أشــد ســوءاً، 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 
ــي، أو  ــايل العامل ــام امل ــى النظ ــة ع ــة األمريكي ــار الهيمن انهي
تعــاون الصــن وروســيا مــع الواليــات املتحــدة حــول إيــران، 
ــم  ــاق يحج ــاب أي اتف ــن غي ــة م ــك يف النهاي ــه ذل ــا يرتب مب
طهــران، فضــالً عــن انشــغال أمريــي مبلفــات دوليــة أخــرى، 

مثــل الــرصاع مــع روســيا والصــن.

ــغيل  ــا تش ــت أملاني ــة: علق ــن الطاق ــي وأم ــاز الطبيع 2- الغ
خــط الغــاز “نــورد ســرتيم – 2”، وتثــور مخــاوف أوروبيــة من 
أن تصاعــد العقوبــات األمريكيــة واألوروبيــة عــى روســيا قــد 
يدفــع األخــرة إىل الــرد عــرب تقليــص صادراتهــا مــن الطاقــة، 

وهــو مــا قــد يرتتــب عليــه تهديــد أمــن الطاقــة األورويب. 

ــداً  ــة الغــاز مبنطقــة الــرق األوســط وتحدي وتــربز أهمي
ــدة يف  ــات املتح ــع الوالي ــد يدف ــا ق ــو م ــط، وه رشق املتوس
إعــادة مراجعــة موقفهــا بشــأن خــط الغــاز “إيســت – ميــد” 
ــاز إىل  ــر الغ ــه لتصدي ــزم تأسيس ــل تعت ــت إرسائي ــذي كان ال

ــه. ــذي ســبق أن رفضت ــا عــرب قــربص، وال أوروب

ــب  ــعى لتجن ــل تس ــول إن إرسائي ــن الق ــام، ميك ويف الخت
ــي  ــك ل ــة، وذل ــة األوكراني ــن األزم ــح م ــف واض ــي موق تبن
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، عــرب تحجيــم قــدرة إرسائيــل عــى 

ــوريا. ــراين يف س ــود اإلي ــتهداف الوج اس
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