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 في تعزيز 
ً
يسعى مركز رؤية للتنمية السياسية أن يكون مرجعية مختصة في قضايا التنمية السياسية وصناعة القرار، ومساهما

ويسعى املركز إلى تنمية القدرات واإلمكانيات السياسية لدى األفراد  ،والتعددية واالعتدال والتسامحقيم الديمقراطية 

والجماعات واألحزاب في املنطقة، بما يخدم بناء مجتمعات ودول مدنية وديمقراطية قائمة على مبادئ حق تقرير املصير 

السيما الشعب  ،إنجاز الشعوب لحقوقها السياسية واملدنية يساعد على نبذ العنف والتطرف، واملساهمة في بماو والحرية، 

 .الفلسطيني

، وتوفير الدعم وتنميتهايهدف املركز إلى مساعدة الكفاءات العلمية والبحثية في مجال العلوم اإلنسانية في تطوير مهاراتها 

ويسعى إلى فهم قضايا  ،ياسية لدى الشبابالسياس ي واألكاديمي للفلسطينيين، ورعاية الطاقات الثقافية، وتنمية املهارات الس

 املجتمع املدني، وتمكين املرأة من خالل أدوات البحث العلمي في الحقول االجتماعية واإلنسانية والسياسية.
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 :مقدمة

وبصورة متزايدة مع مرور ، الفتا   "اإلسرائيليين"ر المتعدد الجوانب ألزمة أوكرانيا وروسيا على حجم التأثي يعد
نيا وروسيا من جهة أخرى، رغم آالف الكيلومترات الفاصلة بين دولة االحتالل من جهة، وأوكرا ،الوقت

أزمة جارية طرفا في  "إسرائيل"األمر الذي يطرح جملة تساؤالت جدية عن طبيعة هذا التأثير، ولماذا تبدو 
 ال ترتبط معهما بحدود مشتركة.و ا، بين دولتين جارتين بعيدتين عنه

، كل على حدة، "إسرائيل"طبيعة العالقة القائمة بين روسيا وأوكرانيا مع  فييتطلب األمر ابتداء البحث 
تقديم قراءة استشرافية لمآالت و يترك ذلك أثره على عالقاتها معهما، وأين تكمن مصالحها معهما، سوكيف 

لعب دور الوساطة بين روسيا لسعت  "إسرائيل"أن  بالرغم من، األزمة من تطورات "اإلسرائيلي"الموقف 
فالديمير بوتين في سوتشي، الرئيس الروسي مع بينيت  نفتالي خالل قمة رئيس الحكومة والواليات المتحدة

ن لكنها منيت بالفشل، ربما أل ،وزير الخارجية يائير البيد مع نظيره الروسي سيرغي الفروف ومحادثة
األزمة تتجاوز دورها وحجمها، أو ألن الروس تحديدا شعروا أنها بصدد نقل الموقف الغربي الذي تتبناه، 

 زيهة.  وليس دور الوساطة الن

 :مع طرفي األزمة "لإسرائي"أواًل: عالقات 

 :روسيامع  "لإسرائي" القةع -1

مرحلة وئام لم تعرفها ، وشهدت المتبادلة من المصالح كبير حدإلى  الروسية "اإلسرائيلية"العالقات وصلت 
 ،هود في موسكوالتسهيالت الكبيرة التي حظي بها الرأسماليون اليالجوانب أهمها  عدد من فيت وتمثلمسبقا ، 

 روسال لليهودكبر هجرة أتنظيم و  ،وسائل إعالميةل همامتالكو  ،احتالل بعضهم مواقع مؤثرة في الكرملينو 
بعد الهجرة األولى عقب احتالل وهي الهجرة األكبر لهم  ،2006-1990بين  بما يقترب من مليون نسمة

 .1948عام  "إسرائيل"وإعالن  ،فلسطين

حتى وتيرة معينة من العالقات الثنائية،  علىو ارات رسمية روتينية إلى موسكو، زي علىقادة االحتالل حافظ 
، 2020-2016السابق أكثر زعيم عالمي زار الكرملين بين عامي بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة  عد  

 لم تتسم السياسات الروسية حتى وقت قريب نسبيا  ولكن ، عديدة شكالتقضايا ومزياراته  ناقش خاللو 
على مد الجسور مع  هاحرص ةدازيب "إسرائيل"ـساهمت البيئة االستراتيجية لا كم ،لالحتالل الواضح هادعمب

وتل أبيب موسكو فأرادت  ،الشرق االوسط أصبح ساحة تنافس بين القوى العظمىخاصة وأن  ،روسيا
مع ، يقينالعدم  من في فترةو  ،طقة غير مستقرةعامل تأثير في منوباتت عالقتهما  بعضهما، ب منار تقاال

تراجع ل اكهادر كثفت من تواصلها مع نظيرتها في موسكو، عقب إ دوائر صنع القرار في تل أبيب، العلم أن
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بعد االنسحاب  بمناطق أخرى، هاهتماموا خاصة مع بداية عهد بايدن، مكانة الواليات المتحدة في المنطقة، 
 .خلفهاواشنطن جم الفراغ الذي تتركه شيئ ا بحشيئ ا ف تل أبيب حكاموشعور والعراق،  من أفغانستان

ا في ترسيخ عالقاتهما من خالل سماح موسكو ا جديد  دماك  ليشكل مقت ذاته في الو ظهر الموضوع السوري 
الحرص  مما جعللتنفيذ هجماتها الجوية ضد المواقع اإليرانية في سوريا، لطائرات االحتالل بحرية الحركة 

 .حد المساس باألمن القومي اب الروس يصلعلى عدم إغض "اإلسرائيلي"

 لألبعادمستويات متقدمة بالنظر وصلت ؛ فين تل أبيب وموسكوالعالقات التجارية واالقتصادية بأما عن 
حيز التنفيذ عام  هماح بينايتأشيرة السلاتفاقية إلغاء الحاجة دخول  معمكن تتبعها السياسية والدبلوماسية، وي

زاد ، كما حيث يزورها سنويا ما يقارب مليونا  ، "إسرائيل"لالروس  د السياحزيادة عدبوساعدت  ،2008
مليارات  6ليبلغ ه تضاعف حجم، و %20 عن 2011بعد عام  بين موسكو وتل أبيببادل السلعي الت

بجملتها  "إسرائيل"المستوردة من الروسية تتضمن السلع ، و ، وهذه النسب التجارية آخذة في االرتفاعدوالر
ناعة الكيميائية والغذائية ومنتجات الص ،االتصال الهاتفي والتلغرافي والالسلكي أجهزةو  ناتاكيالم

 والمستحضرات الطبية.

اك حاالت حقيقة أن هنيلغي  الاآلخذ في االطراد بين موسكو وتل أبيب، في العالقات  التحسن كل هذا إن
د التوتر السياسي واألمني غير ل حعض المراحمن بعض القضايا، وصلت في ب همامواقفمن الخالف في 

تدهور ا  هماعالقاتهدت حيث ش، 2008 الجورجية-الحرب الروسيةفي استعراض أهمها يمكن إذ المسبوق، 
أصبحت ف، ها العسكريةقوات تبدر و جورجيا بطائرات بدون طيار،  تزود "إسرائيل"، بعدما تبين أن كبير ا

الطائرات و األرضية،  هاغام ومضاداتمن األل ا، بدء  حربالثناَء وأ قبل عةتنو بأسلحة م هاأمدت   كما ،لهاحليف ا 
، ووصل موسكو وتل أبيبالقات بين دهور العذلك بت سببتو ، "الكوماندوز" من قواتهاتدريب و ، دون طيَّارب

 الحالي،الرئيس  "بوتينآنذاك "فالديمير ، ورئيس وزرائه "ميدفيديفالسابق "ديمتري  الروسي الرئيسب األمر
 ها وأعدائها،بإمداد جيران ستقوماألسلحة إلى جورجيا، ف شحنات ا إذا لم توقفبأنَّه "إسرائيل"د تهدي ةرجد

العدو  ،في حرب جورجيا "اإلسرائيلي"التورط  بجانب، و ةتسليح هجومي اتمو ظنمب ،إيرانو  اخاصة سوري
وبلغ  ،ىت آسيا الوسطهوريامج في لها ضةلقوى المعار ل "اإسرائيلي"ا دعماألخيرة اكتشفت  ،اللدود لروسيا

 ".حديقتها الخلفية"المعادي في ها من دور  لتحذير علنا  ل هامما دفع، لها حدا  استفزازيا  ذلك 

تمثل أخطر و القومي،  روسيا مجاال  حيويا  ألمنتشكل أن أوكرانيا  في األزمة الحاليةجيدا  "إسرائيل"تدرك 
بعد أن خسرت النافذة الحيوية على بحر البلطيق بانضمام  ،وبيشرق األور تفقدها في ال قدسياسية -بوابة جيو

تهديد حد ستصل الروسية ن الخسائر إبل ، 2004عام  "الناتو"حلف لستونيا والتفيا وليتوانيا أجمهوريات 
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 يحول ،"سرائيلإ" متضمن ا الغرب عتبارال هاما دفعماألوكرانية،  سودفي مياه البحر األ البحري  هاأسطول
 ."حة معركة تستحضر الحرب الباردةاس" انياأوكر 

 :أوكرانيامع  "لإسرائي" القةع -2

ق إقامة منطقة التجارة التوقيع على اتفاحد إلى ، وصلت وثيقة سياسية واقتصاديةبعالقات  الجانبانرتبط ي
 سنويادوالر لياري إلى م تهقيم لتصل، تصاديالثنائي االق حجم التعاون  من معظيسوف  األمر الذي، الحرة

الدولة  "إسرائيل" اعتبرت 2018في عام ف ؛أكثر من ذلك، بل و 2024-2019عام  منالسنوات ل خال
أن عدد  رغم، همابين األف 40الثانية التي وصل منها سياح إلى أوكرانيا، وفي المتوسط الشهري يتنقل 

ا تكون مصدرا خارجين أ لىع بقدرتها "ييناإلسرائيل"أوكرانيا رجال األعمال قنعت ، كما أأكثر "اإلسرائيليين"
ألف مهندس أوكراني يعملون  15هناك ، و الهايتك، وليس فقط مصدرا لتصدير الزراعة هم في مجاللشركات

 .في السنوات األخيرة ألفا 30إلى  همعددتضاعف قد ، و في مجال المشاريع التقنية والتكنولوجية اإلسرائيلية

دعوة تمثل ب، كييف وتل أبيبسي بين التنسيق السيا لىع ديلتعاون االقتصاتبادل التجاري واهذا ال انعكس
، 2014في  خراج قواتها العسكرية من شبه جزيرة القرم والمناطق المجاورة التابعة ألوكرانياإلاألخيرة لموسكو 

 انياأوكر ، مع أن روسياا تسبب بإغضاب مم ؛دولة صوتت بجانب هذا القرار 66من بين  "إسرائيل"كانت و 
في  األمميةي المنظمة القرار األمريكي الذي هدف إلدانة حماس فع وتت بجانب مشرو ل، صفي المقاب

 ."إسرائيليا  "، ما وجد ترحيبا 2018

ت نشطة تدعم بشكل معلن وحدة أراضي أوكرانيا، لكنها ليس "إسرائيل"أن  في األزمة الحالية لروسيدرك ا
ا في هذه القضية، وال تعلن مواقفه األوكرانيين، تحفظ مما يثير ، هم، حتى ال تزعجعتفمر ت ا عالنية، وبصو جد 

ا القيود المفروضة على  ، ويدركون أنها بحاجة للسير على "إسرائيل"وتخيب آمالهم، رغم أنهم يفهمون أيض 
لتكون أكثر  "إسرائيل"األوكرانيون الضغط على رؤوس أصابعها في مواجهة موسكو، ومع ذلك يواصل 

 .جيد أمام البلدين حتى يومنا هذاكل عام من التنقل بشكل فها، وتمكنت بشوقفي ملكنها ال تزال نشاط ا، 

 :"التورط" اإلسرائيلي في األزمةدوافع ثانيًا: 

العتباراتها الخاصة: سياسيا هي معنية بذلك زمة، و عالقاتها قوية مع طرفي األ إبقاء" إلى إسرائيل"تسعى 
ن تتخذ موقفا أل ضطرهامما قد ي ية،او لز ل هاوموسكو دفعييف ب األزمة بين كوعسكريا واقتصاديا، لكن نشو 

ن تفقد مكاسبها من أبه، خشية  تواضحا لالنحياز تجاه أي منهما، بعيدا عن اللون الرمادي الذي رغب
ت تدرجة باإلى وصل بهذه األزمة،   حجم االنخراط اإلسرائيليفي  اتزايد نجد ومع ذلك معهما،ا عالقاته

مما  ؛"اإلسرائيلية"ى مدار الساعة، وكأن هذه األزمة باتت تطرق الحدود عل "اإلسرائيلي"فيها تغطية اإلعالم 
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"المتورط" في هذه األزمة،  "اإلسرائيلي"خلف الموقف جملة من األسباب والعوامل والدوافع التي وقفت ليشير 
 ومن أهمها:

نطقة، مما قد متحدة عن الما قد يشغل الواليات الهور األزمة وتفاقمبأن تط "اإلسرائيلي"التقدير  -1
في  ، الذي بدأ في العراقا منهاا لحالة االنسحاب األمريكي تدريجي  مكشوفا ، استمرار   "إسرائيل"يجعل ظهر 

 فاعل إقليمي، تتطلع ألخذ دور يدفع دوال أخرى في المنطقةوقد ، 2021في  تاله في أفغانستان، و 2011
أن تفاقم هذه األزمة يعني انخراط الواليات  "رائيلإس"تدرك ، و "ةاإلسرائيلي"عكس الرغبة ب ،ملء هذا الفراغل

، لتل أبيبألوسط، وهو خبر سيء المتحدة في تبعاتها، وتوجهها شرقا ، وبالتالي سيتراجع اهتمامها بالشرق ا
هو ام المبادرة بأيديها، و المناهضة لها، ألخذ زم أمام قوى المنطقة الحيةألنه سيعني عمليا  إفساح المجال 

 ."اإلسرائيلي"الجانب مصلحة  في ، وال يصباستعادة توزان القوى في المنطقةأمر كفيل ب

، مما قد ألفا 43 أوكرانيافي و ألفا،  150روسيا  في لبلدين،في ا "إسرائيلية"وجود جالية يهودية  -2
ا الخارجية ، ولذلك سارعت وزارتنيةاألولى للثا لى حالة من غزوإال تدهورت األزمة يعرضهم للخطر في ح

 لوضع الخطط الكفيلة بإجالء يهود أوكرانيا 2022منذ يناير  رةتل أبيب، والوكالة اليهودية للهجلشتات في وا
لها مع ثقافيا   جسرا   يمثلون  "إسرائيل"ليون ناطق بالروسية في ، مقابل وجود موقوع الخطر عليهمقبيل 

 .الدولتين

أي من طرفي األزمة، منسجم مع  قف منحاز تجاهالتخاذ مو  أن اضطرارها "إسرائيل"ربما ترى  -3
، وانقسام العالم 1991ام عالتي انتهت عمليا في  عودة أجواء الحرب الباردةو ، هاحالة االصطفاف الدولي في

 ،ب منهما معا ، وهذا ديدنه في كثير من األحيانيريد أن يكس "إسرائيل"كله بين المعسكرين، في حين أن 
رس عليها من قبل القوتين األعظم في العالم، الواليات المتحدة وروسيا، ضغوط التي تماال "إسرائيل"ال تخفي و 

ألزمة، فاألولى معنية بتحشيد أكبر عدد ممكن من دول العالم بجانبها، السيما لالنحياز لموقفها في هذه ا
مية األهم المظلة العال العصيبة، مع العلم أنهاحالفهم في هذه األوقات تريد أن ترى مصداقية ت حلفائها الذين

ا، وفي حال يداني  ا كان أو ملالحتالل، وربما لن تقبل منه بأقل من انحياز لموقفها في هذه األزمة، سياسي  
في توتر بعالقاتها مع  فإن ذلك قد يدخلها ؛بحتذات طابع مصلحي إسرائيل عن ذلك لحسابات ""تمنعت 

أما ، و الصينية" اإلسرائيلية"تنامي العالقات وافقهما بسبب تتعافيان بعد من عدم ت واشنطن، وهما اللتان لم
خاصة في الملفات الشرق  ،"إسرائيل"المتيازات" التي وفرتها للمعنية بأن تحصل على مقابل "فهي  ؛موسكو

نووي اإليراني، الملف الو ، 2015التي بدأت عمليا  في  في سوريا "اإلسرائيلية"أوسطية، مثل حرية الضربات 
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 موقف مفصلي، وإال ستضطرعلى هذه الفوائد ب "إسرائيل"ن ترد أل واناألتعتقد أنه آن و الفلسطينية،  والقضية
 لخسارتها.

بها،  لى أوكرانيا والدول المحيطةإالتي تجد طريقها  "اإلسرائيلية"الصناعات العسكرية إمكانية تأثر  -4
لكن الضغوط ، 2021حتى ليارات دوالر م 8تجاوزت حول العالم  ،ةق أرباح مالية كبير يقرمها من تحبما يح

ية لهذه الدول، السيما المضادات األرضية خشية لوقف صادراتها العسكر  "لإسرائي"الروسية األخيرة دفعت 
القبة الحديدية التي طلبتها أوكرانيا  عن ، فضال  احهااستخدامها ضد المركبات الروسية في حال قررت اجتي

، لكنها قوبلت بالرفض، خشية من غضب الدب 2022ر عنه في فبراي كشفوفق ما  "إسرائيل"ن رسميا  م
ما هو لمن أوكرانيا وجاراتها  "إسرائيل" تجنيهااألمر يتجاوز المكاسب المالية التي مع العلم أن ، الروسي

لسلة عقوبات ى صد ضغوط موسكو عليها، وإال فقد تفرض عليها سأبعد من ذلك، من حيث عدم قدرتها عل
 ل.  ذكرها بعد قليسنأتي على 

 ":اإلسرائيلي"وقف ثالثا: سيناريوهات الم

داخلية، في ال هاتطغى على تطورات تباتو فيها،  "اإلسرائيلي"ن ذروتها، زاد االنخراط كلما اقتربت األزمة م
السيناريوهات بن ال تخطئه العي الذي واضحال هاانشغالا يزيد من ممضوء حجم التبعات المتوقعة عليها، 

 األزمة، بغض النظر عن مآالتها المحتملة:تطورات  من هالة لموقفالمحتم

لألزمة أن تصل خط الالرجعة المتمثل بغزو روسي رسمي لألراضي األوكرانية،  "إسرائيل"نى ال تتم -1
رفي بة لها، ألنه يجبرها على دفع أثمان باهظة مع طبالنسابوس" فذلك يمكن وصفه بـ"السيناريو الك

 "إسرائيل"القرار في ربما ال تملك دوائر صنع ، و وواشنطن، وهي ال تريد ذلك كواألزمة الكبار، موس
هذا لإن وصلت األمور  تقدير موقف دقيق عن طبيعة الموقف المتخذو  حتى كتابة هذه السطور

ي األزمة، ن ذلك يعني "حشرها في الزاوية"، وتضييق خياراتها تجاه طرفالمستوى من التدهور، رغم أ
حدهما نظرا للخسائر التي قد موقفا علنيا باتجاه تأييد أ "إسرائيل"توقعا أن تتخذ م ومع ذلك فليس

 ا منهما، على األقل مؤقتا.تمنى بها، وربما يلقى هذا الموقف رضا نسبي  

لعب سياسة "حافة الهاوية"، ربما روسيا  وواصلتالمكان، في  مراوحتها األزمة في حال استمرت -2
ها الشرق بشأن عدم تأثر سياست هاها من وقت لزيادة تنسيقها معديما تبقى ل" إسرائيل"غل تست

 "اإلسرائيلي"أوسطية بأي تطور محتمل لألزمة مع أوكرانيا، وأقصد تحديدا حرية العمل العسكري 
ي الموقف الروسي من الملف النووي اإليراني، أو تزويدها عدم حدوث تحول جوهري فو في سوريا، 

 ي المنطقة.ف سلحة تكسر "توان القوى"بأ
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وإن كانت مؤقتة، فمن المتوقع أن تسعى  ا ما تأمله تل أبيب،وهذ تسوية لألزمة،لل وص  ت   أما إن -3
يمكن أن  هبأنال تظهر أمامهما فشخصيتها السياسية "المستقلة" أمام موسكو وواشنطن،  "تصديرـ"ل

 ذه الدولة أو تلك. لهعالم، فقط ألنها تابعة تتأثر سلبا  بأي تطور قد يحصل في أي بقعة من ال

المتزايدة خالل األزمة الحالية  "اإلسرائيلية"لتطبيق على الفور، لكن الدعوات لمتاح  غير يعد هذا األمر
بطرفي  عضوي  المنطقة، دون ارتباطعلى مصالحها االستراتيجية في  "إسرائيل"تركزت بضرورة أن تحافظ 
محمية" أمريكية أو ا، أو عليهما معا ، سيظهرها "همادة االعتماد على أي مناألزمة، على اعتبار أن زي

مع العلم أن هذه السيناريوهات للموقف ، يزيد أطماع الدول والقوى المعادية لها أنروسية، وهذا من شأنه 
طورت ألوكرانية مرتبطة بما سيعود عليها من مكاسب وخسائر في حال تالمتوقع من األزمة ا "اإلسرائيلي"

 وهات المذكورة أعاله.رياألزمة إلى السينا

 :صةالخال •

مواجهة  ت نحودهور ، سواء تاألوكرانية الروسية أيا  كانت مآالت األزمة-" لإسرائي"إن أكثر ما تخشاه 
االستقطاب  حدةزيادة ب أن تسهم هذه األزمة -ؤقتام سكنتأو استمرت وفق سياسة حافة الهاوية، أو مفتوحة، 

استفادت منه  وهو ماي المجتمع الدولي بقيادة الواليات المتحدة، ف لقوة األوحدسر احتكار االعالمي، وك
، وبالتالي 1991في  كثيرا، السيما خالل العقود الثالثة األخيرة، أي منذ انهيار وسقوط االتحاد السوفيتي

يعني ذلك  ، دون أن"ليإسرائ"لالح القوى المعادية ص يم دولي ثنائي القطبية سيكون ففإن أي عودة لنظا
يعلن هذا النظام الجديد الحرب عليها، لكنه في الوقت ذاته سيكبح جماحها عن استمرار "عربدتها" في ن أ

 المنطقة دون فرامل!

دفع طرفيها الكبار إلجراء  ثابةبم بغض النظر عن نهاياتها،األوكرانية الروسية، طي صفحة األزمة  يعد
، صحيح أن الموقف هامنها خالل تطورات "يفة والصديقة والمعاديةالحل"دول كشف حساب لمواقف ال

، وقف الروسيالموقف األمريكي والغربي، دون معاداة الم نحو اسافر   لم يكنيظهر انحيازا، وإن  "اإلسرائيلي"
 تنكرا لالمتيازات التيالذي أظهر  ،بمعاقبتها على هذا الموقف األخيرةخشية فعلية أن ترد  تل أبيب تبديو 

 هاطائراتالتي تمتعت بها فضل التسهيالت الروسية، وتحديدا األريحية العسكرية ب حصلت عليها في المنطقة
في الموقف من المفاوضات حول الملف النووي  "إسرائيل"غضب وإمكانية اتخاذ مواقف تفي أجواء سوريا، 

حكرا  لةبعدما بقي لسنوات طوي "اإلسرائيلي"الفلسطيني الصراع إمكانية الدخول على خط وأخيرا اإليراني، 
 ."إسرائيل"على الموقف األمريكي، وهو ما يلبي رغبات 

 


