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أبعاد الموقف األمريكي
بــدأت الواليــات املتحــدة حملــة للضغــط عــى حلفائهــا لتأييد 
مــا تفرضــه مــن عقوبــات ضــد روســيا، خاصــة أن العديــد مــن 
الحلفــاء التقليديــن قــد حــادوا عــن تأييــد املوقــف األمريــي 
ــد  ــاع العدي مــن الــراع األوكــراين، وهــو مــا وضــح مــن امتن
مــن الــدول عــن التصويــت لصالــح املــروع األمريــي الــذي 
يديــن العــدوان الــرويس يف الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة. 

وميكــن توضيــح املوقــف األمريــي يف التــايل: 

1- رفــض تحــول إرسائيــل ملالذ آمــن للروس: تتخوف واشــنطن 
ــوال  ــتقبال األم ــة الس ــل لوجه ــّول إرسائي ــة تح ــأن إمكاني بش
الروســية عــر توجيــه رجــال األعــال الــروس أموالهــم إلرسائيل 
التــي مل تنضــم بعــد للعقوبــات الغربيــة، فقــد أشــارت تقاريــر 
إعالميــة إرسائيليــة إىل أن العديــد مــن الطائــرات الخاصــة 
ــروس قــد توجهــت ملطــار بــن  ــاء ال الروســية اململوكــة لألثري
ــبورج  ــان بطرس ــن س ــة م ــل قادم ــدويل يف إرسائي ــون ال غوري

منــذ بــدء الهجــات الروســية عــى أوكرانيــا.

ــى  ــدة ع ــات املتح ــول الوالي ــاء: تع ــى الحلف ــط ع 2- الضغ
تضامــن حلفائهــا وتأييدهــم الجاعــي للعقوبــات األمريكيــة 
ضــد روســيا، وذلــك للضغــط عــى االقتصــاد الــرويس بصــورة 
تســهم يف وقــف عملياتهــا العســكرية يف أوكرانيــا، وهــو أمــر 
يتطلــب مشــاركة إرسائيــل يف تأييــد تلــك العقوبــات، حســبا 

ــب. ــل أبي ــة يف ت ــارز بالســفارة األمريكي رصح مســؤول ب

وكشــفت نائبــة وزيــر الخارجيــة األمريــي، فيكتوريــا 
نوالنــد، أن واشــنطن قــد طلبــت مــن إرسائيــل االنضــام 
للعقوبــات االقتصاديــة املفروضــة عــى روســيا؛ حتــى ال تتحول 
إرسائيــل إىل ملجــأ “لألمــوال القــذرة” والتــي تُوظــف لتمويــل 

ــة. ــاألرايض األوكراني ــية ب ــكرية الروس ــة العس العملي

موازنة إسرائيلية 
حرصــت إرسائيــل عــى تحقيــق التــوازن يف موقفها مــن األزمة، 
ــي  ــا القوم ــا وأمنه ــن اإلرضار مبصالحه ــل م إذ تتخــوف إرسائي
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إلــى  االنضمــام  بضــرورة  إســرائيل  المتحــدة  الواليــات  مطالبــة  عــن  اإلســرائيلية   ”12“ القنــاة  كشــفت 
العقوبــات األمريكيــة علــى روســيا علــى خلفيــة غزوهــا ألوكرانيــا، وفــي حيــن أن تــل أبيــب ال ترغــب فــي 
إغضــاب واشــنطن، فإنهــا تــدرك جيــدًا أن االنضمــام للعقوبــات ســوف يكــون لــه انعكاســات كارثيــة علــى 
أمنهــا القومــي، إذ ســوف تتجــه موســكو لمنــع إســرائيل مــن حريــة اســتخدام المجــال الجــوي الســوري 

لضــرب األهــداف اإليرانيــة فــي ســوريا. 

هواجــس أمنيــة: حــدود قبــول إســرائيل بالضغــوط األمريكيــة لمعاقبــة روســيا، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1493، 16 مــارس 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــات العســكرية الروســية ضــد  ــة العملي إذا مــا متــادت يف إدان
أوكرانيــا؛ ولذلــك اتســم الســلوك اإلرسائيــي بالتــايل: 

1- الكشــف عــن انقســام الدوائــر اإلرسائيليــة: حرصــت 
إرسائيــل منــذ بدايــة الــراع األوكــراين عــى إصــدار تريحــات 
ــد،  ــر البي ــة، يائ ــر الخارجي ــد رصح وزي ــة تجاهــه، فق متضارب
أن إرسائيــل ســتقف إىل جانــب حليفهــا األمريــي التقليــدي يف 
حالــة إقــدام روســيا عــى غــزو أوكرانيــا، قبــل أن ينفــي هــذه 
التريحــات مؤكــداً ســوء تأويلهــا، يف حــن أن رئيــس الــوزراء، 
ــوزراء بعــدم  ــات لل ــد ســبق وأصــدر تعلي ــت، ق ــايل بيني نفت
ــة،  ــية – األوكراني ــرات الروس ــول التوت ــم ح ــن آرائه ــر ع التعب
والرتكيــز فقــط عــى مســاعدة اإلرسائيليــن عــى مغــادرة 

ــن.  ــن الجانب ــدالع الحــرب ب ــل ان ــك قب ــا، وذل أوكراني

2- التنديــد بالغــزو مــن دون فــرض عقوبــات: نــددت إرسائيل 
مبــا اســمته “الغــزو الــرويس” وأرســلت مســاعدات إنســانية إىل 
ــات عــى موســكو ومل تنضــم  ــا مل تفــرض عقوب ــا، لكنه أوكراني
للعقوبــات الغربيــة رســمياً، وإن كان مــن املالحــظ أن بعــض 
الــركات اإلرسائيليــة قــد أوقفــت عملياتهــا يف روســيا بشــكل 

فــردي. 

3- الوســاطة بــن طــريف الــراع: حــاول بينيــت اســتغالل 
العالقــات اإلرسائيليــة القويــة بــكل مــن روســيا وأوكرانيــا مــن 
أجــل التوســط بينهــا، فقــد توجــه رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي، 
ــايل بينيــت، إىل موســكو يف خضــم املواجهــات العســكرية  نفت
ــد  ــن بع ــن، يف الكرمل ــرويس، فالدميــر بوت ــس ال ــى الرئي والتق
العمليــات العســكرية الروســية ضــد أوكرانيــا، كــا أنــه أجــرى 
ــد  ــراين بعي ــرويس واألوك ــن ال ــع الرئيس ــة م ــات هاتفي مباحث

ذلــك. 

ويبــدو أن تلــك التحــركات متــت بالتنســيق مــع الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة، وتســعى تــل أبيــب الســتغالل هــذه 
ــى  ــة ع ــات األمريكي ــام إىل العقوب ــب االنض ــاطة لتجن الوس
ــات ســوف  ــا للعقوب ــى أســاس أن انضامه ــك ع ــيا، وذل روس

ــيط.  ــب دور الوس ــى لع ــا ع ــن قدرته ــد م يح

ويف حــن تــداول موقــع واال اإلخبــاري أخبــاراً أوكرانيــة 
تفيــد بــأن رئيــس الحكومــة نفتــايل بينيــت طلــب مــن الرئيــس 
األوكــراين، فولودميــر زيلينســي، قبــول العــرض الــرويس لوقــف 
الحــرب، وهــو مــا رفضه األخــر معتراً إيــاه طلباً لالستســالم، إال 
أن املوقــع اإلرسائيــي عــاد وشــكك يف صحــة تلــك التريحــات 
األوكرانيــة، مشــراً إىل أن بينيــت ال يعتــزم تقديــم أي توصيــات 
ــن  ــة م ــا يف أي مرحل ــرف أوكراني ــة ت ــول كيفي ــح ح أو نصائ
مراحــل الــراع، وأن املحادثــة الهاتفيــة قــد دارت حــول بحــث 

إمكانيــة عقــد اجتــاع وســاطة يف القــدس.

4- اســتقبال الالجئــن األوكرانيــن: أعلنــت إرسائيــل عــن زيادة 
حصــة اســتقبالها لالجئــن األوكرانيــن غــر اليهــود لتصبــح 25 
ــت، نحــو  ــل، بشــكل مؤق ــاك يف إرسائي ــف الجــئ. وكان هن أل
20 ألــف أوكــراين قبــل انــدالع الحــرب، ومعظمهــم متواجــدون 
بشــكل غــر قانــوين، ومل تتخــذ تــل أبيــب أي إجــراء لرتحيلهــم. 
ــود  ــر اليه ــن غ ــن األوكراني ــرد م ــد وصــل حــوايل 3400 ف وق
إىل إرسائيــل منــذ بــدء الغــزو الــرويس يف 24 فرايــر. ومبوجــب 
السياســات اإلرسائيليــة الجديــدة، ســيحصل أي مواطــن أوكــراين 
يدخــل إرسائيــل عــى تريــح مؤقــت للبقــاء ملــدة 3 أشــهر، 
وإذا مل يتحســن الوضــع يف أوكرانيــا، فسيُســمح لهــم بالتقــدم 

للعمــل داخــل إرسائيــل. 

ــيكل  ــداع 10 آالف ش ــة بإي ــاء رشط املطالب ــرر إلغ ــا تق ك
ــن  ــالد، لضــان مغــادرة الالجئ ــد دخــول الب )3000 دوالر( عن
ــوء  ــي اللج ــن طالب ــيُطلب م ــك، س ــن ذل ــدالً م ــة. وب بالنهاي
التوقيــع عــى وثيقــة تلتــزم مبغــادرة البــالد مبجــرد أن يســمح 

ــك. ــا بذل الوضــع يف أوكراني

وباإلضافــة إىل مــا ســبق تخطــط إرسائيــل الســتضافة 
حــوايل 100 ألــف مــن اليهــود املهاجريــن، وأغلبهــم قادمــون 
مــن أوكرانيــا، وأكــدت وزارة التعليــم اإلرسائيليــة أنهــا تســتعد 
الســتيعاب مــا يصــل إىل 2000 تلميــذ أوكــراين يف نظــام التعليــم 

ــام املقبلــة. خــالل األي

5- رفــض الكنيســيت طلــب زيلينســي: طلــب زيلينســي، يف 
9 مــارس، املــايض مــن رئيــس الكنيســت، ميــي ليفــي، إلقــاء 
كلمــة أمــام الرملــان اإلرسائيــي عــر الفيديــو، لكــن رفـُـض ذلــك 
الطلــب ألن نــواب الكنيســت بــدؤوا عطلــة متتــد لشــهرين منذ 

يــوم الخميــس املــايض.

التداعيات المحتملة 
تجــد إرسائيــل نفســها يف موقــف غــر مريــح، إذ مــا تجاوبــت 
مــع املطالــب األمريكيــة بالتاهــي مــع العقوبــات األمريكيــة 
ــا باألخــرة،  ــك عــى عالقاته ــات ذل ضــد روســيا، نظــراً لتداعي

وهــو مــا ميكــن توضيحــه عــى النحــو التــايل: 

1- توتــر محتمــل للعالقــات األمريكيــة – اإلرسائيليــة: تســتمر 
واشــنطن يف الضغــط عــى إرسائيــل، وتســعى األخــرة للتهــرب 
منهــا، مــن دون رفضهــا متامــاً، وذلــك عــر لعــب دور الوســاطة 
بــن روســيا وأوكرانيــا. ويف حالــة ضغطــت واشــنطن عــى 
إرسائيــل، فإنهــا ســوف تحتــاج إىل تبنــي موقــف رصيــح، 
ــو  ــا، وه ــة، أو رفضه ــات األمريكي ــع العقوب ــاوب م ــا بالتج إم
أمــر ســيكون لــه تداعيــات مبــارشة عــى عالقاتهــا بواشــنطن 

ــا. وأوكراني

وأكــد عــى ذلــك وزيــر الدفــاع األوكــراين )اليهــودي(، 
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أليكــي ريزنيكــوف، والــذي يــرى أن املوقــف اإلرسائيــي يرقــى 
إىل حــد الخيانــة، بســبب عــدم اتخــاذ إرسائيــل موقفــاً واضحــاً 
ضــد الغــزو الــرويس، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يقــوض الثقــة 

ــة. ــب يف الســنوات القادم ــل أبي ــف وت ــن كيي ب

2- تــرر املصالــح اإلرسائيليــة يف ســوريا: تعتمــد إرسائيــل عــى 
ــذ  ــورية، لتنفي ــية يف األرايض الس ــوات الروس ــع الق ــيق م التنس
رضبــات عســكرية ضــد التمركــزات اإليرانيــة يف األرايض الســورية 
ــة وقــف محــاوالت  ــداً لهــا، فضــالً عــن محاول التــي متثــل تهدي
إيــران لتهريــب األســلحة اإليرانيــة إىل حــزب اللــه اللبنــاين عــر 

ســوريا. 

ومــن شــأن متاهــي تــل أبيــب مــع العقوبــات األمريكيــة أن 
تتجــه موســكو إلغــالق املجــال الجــوي الســوري يف وجــه الطــران 
اإلرسائيــي، مبــا يحــد مــن قــدرة إرسائيــل عــى تنفيــذ عمليــات 
ــه ســيكون مبقــدور األخــرة أن  ــي أن ــا يعن ــران، وهــو م ضــد إي
تعــزز وجودهــا العســكري يف ســوريا، مبــا ميثلــه ذلــك مــن تهديد 

مبــارش إلرسائيــل. 

ــوي  ــا الج ــم دفاعه ــل نظ ــيا بتفعي ــت روس ــبق وأن قام وس
ــا  ــي أطلقته ــة الت ــخ اإلرسائيلي ــن الصواري ــد م ــت العدي واعرتض
ضــد ســوريا لبعــض الوقــت يف النصــف الثــاين مــن العــام املــايض، 
وهــو مــا أجــر بينيــت حينهــا عــى زيــارة روســيا للتنســيق معهــا 
ــران يف  ــات ضــد إي ــذ عملي ــي بتنفي ــش اإلرسائي والســاح للجي

ســوريا. 

ومل تــرتك روســيا أي مجــال للشــك حــول طبيعــة الــرد الــرويس 
عــى أي عقوبــات إرسائيليــة محتملــة، فقــد ســبق وأن أعلنــت 
البعثــة الروســية يف األمــم املتحــدة، يف 24 فرايــر، عــدم اعــرتاف 
روســيا بســيادة إرسائيــل عــى الجــوالن الســوري املحتــل، وذلــك 
ــة العســكرية الروســية يف  ــا للعملي ــل إدانته بعــد إعــالن إرسائي

أوكرانيــا.

ــو  ــارس، فيدي ــية، يف 13 م ــالم روس ــائل اع ــرت وس ــا ن ك
ــة عســكرية روســية مبهاتهــا يف الجانــب الســوري  ــام دوري لقي
مــن هضبــة الجــوالن التــي تحتلهــا إرسائيــل منــذ 1967، األمــر 
ــن  ــان أم ــيا يف “ض ــدور روس ــراً ب ــون تذك ــره مراقب ــذي اعت ال

ــوب ســوريا. ــران” جن ــل ضــد نشــاط ميليشــيات إي إرسائي

ويف الختــام، ميكــن القــول إن إرسائيــل تفضــل التهــرب مــن 
ــرر  ــى ال تت ــيا، حت ــد روس ــة ض ــات األمريكي ــزام بالعقوب االلت
مصالحهــا يف ســوريا، خاصــة يف الوقــت الــذي تتجــه فيــه إيــران 
إىل التصعيــد إقليميــاً، وتحــاول تهديــد أمــن إرسائيــل واملصالــح 
األمريكيــة باســتخدام الطائــرات املســرة والصواريــخ الباليســتية، 
بينــا تفضــل واشــنطن، يف هــذه املرحلة، تبنــي خيــارات دفاعية، 
يف مواجهــة التصعيــد اإليــراين، وهــو الخيــار الــذي قــد ال يكــون 
مقبــول إرسائيليــاً، إذ تفضــل تــل أبيــب تنفيــذ عمليات عســكرية 
مســتمرة لتقليــص التهديــدات اإليرانيــة بالقــرب مــن حدودهــا. 
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