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دعم “إسرائيل” ألوكرانيا يضعها في
مواجهة خيارات صعبة بين روسيا والغرب
الحدث

 ،2022تقديـم مسـاعدات
أعلنـت حكومـة االحتلال اإلسـرائيلي يـوم األحـد  26يوليو/تمـوز ،2022
إنسـانية تبلـغ قيمتهـا حوالـي  726ألـف دوالر إلـى منظمـات المجتمـع المدنـي األوكرانيـة ،فـي
الوقـت نفسـه؛ شـرعت الحكومـة الروسـية منتصـف شـهر يوليو/تمـوز ،فـي إجـراءات إغلاق فرع
“الوكالـة اليهوديـة” فـي األراضـي الروسـية ،حيـث طلب وزير العدل رسـميا من القضاء الروسـي
قـرارا بهـذا الصـدد ،فتصاعـدت حـدة التوتـرات بيـن روسـيا و”إسـرائيل” خلال األسـابيع الماضيـة،
صعـدت موسـكو مـن إدانتهـا للغـارات الجويـة اإلسـرائيلية فـي سـوريا ،بينمـا أقـر وزيـر
بعدمـا ّ
 ”S-300ضـد طائـرات
دفـاع االحتلال اإلسـرائيلي “بينـي غانتـس” بتفعيـل روسـيا منظومـة ““”S-300
إسـرائيلية ،للمـرة األولـى ،بعـد عودتهـا مـن هجوم على مواقـع إيرانية داخل األراضي السـورية
فـي شـهر مايو/أيـار الماضـي.

التحليل :توتر عالقات روسيا وإسرائيل يهدد التفاهمات في سور يا
توصلت روسيا و”إسرائيل” إلى تفاهمات أمنية عميقة حول سوريا منذ التدخل الروسي في
2015؛ حيث واصلت “إسرائيل” طوال هذه السنوات شن غارات جوية على
سوريا نهاية عام 2015؛
مواقع في مختلف أنحاء سوريا ،التي يخضع مجالها الجوي للسيطرة الروسية ،بهدف تقويض
أي بنى تحتية عسكرية متقدمة تتبع إيران أو “حزب اهلل” اللبناني في سورياُ ،عرفت هذه
التفاهمات بآلية “عدم التضارب” بين روسيا و”إسرائيل” ،والتي تسمح لألخيرة بحرية الحركة
في المجال الجوي السوري ،وتعتبر حكومة االحتالل أن استمرار قدرتها على شن هجمات
عسكرية غير مقيدة في سوريا يمثل أولوية أمنية للحد من تنامي التهديد العسكري اإليراني
في سوريا.
صفحة 3 - 1

من زاوية اقتصادية واجتماعية ،تستقبل إسرائيل نحو ربع وارداتها من القمح من روسيا ،كما
مصدرا بارزً ا لقطاع السياحة في “إسرائيل” ،سجل نحو 10%
تشكل السياحة القادمة من روسيا
ً
 ،2021كما يعيش في “إسرائيل” حوالي مليون يهودي من أصول
من إجمالي السياح عام ،2021
روسية ،وهو األمر الذي رسخ روابط اجتماعية وثقافية عميقة بين الجانبين ،ومنح كليهما
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يتبع:

التحليل :توتر عالقات روسيا وإسرائيل يهدد التفاهمات في سور يا

حافزا للحفاظ على العالقات.
رفضت حكومة االحتالل طلب أوكرانيا بتزويدها بمنظومة القبة الحديدية قبل بدء الغزو
الروسي ،كما رفضت محاوالت دول البلطيق ،إستونيا والتفيا وليتوانيا ،تصدير أسلحة إسرائيلية
إلى أوكرانيا قبل أيام قليلة من اندالع الحرب ،حرصا على عدم إغضاب روسيا ،ومع بدء الغزو،
تجنبت حكومة “إسرائيل” اإلعالن عن مواقف حادة ضد روسيا ،على الرغم من تأييدها إدانة الغزو
الروسي ألوكرانيا في األمم المتحدة ،كما تجنبت التماهي مع حملة العقوبات الغربية ضد روسيا،
ومع ذلك تسبب الدعم الدبلوماسي المتزايد الذي تقدمه “إسرائيل” ألوكرانيا ،استجابة للضغوط
األمريكية ،في تصاعد التوترات بين روسيا و”إسرائيل” في األشهر األخيرة ،حتى أن موسكو زعمت
وجود “مرتزقة إسرائيليين” يقاتلون في أوكرانيا مع مقاتلي كتيبة “آزوف” ،التي تصفها موسكو
بـ”النازية”.
ّ
كثف جيش االحتالل اإلسرائيلي ضرباته الجوية على مواقع في سوريا بعد الغزو الروسي
ألوكرانيا ،السيما بعد تزايد المخاوف من استفادة إيران من تضاؤل  الوجود العسكري الروسي
لتعزيز بعض مواقعها داخل سوريا ،وتوسع إلى حد باستهداف مطار دمشق وإخراجه من الخدمة
مؤقتا ،ومع الوقت؛ اتجهت روسيا لسياسة أكثر حزما مع “إسرائيل” ،حيث وجهت انتقادات متكررة
للغارات الجوية اإلسرائيلية في سوريا وطالبت بوقفها ،قبل أن تلوح بغلق “الوكالة اليهودية” في
روسيا.
يساهم استمرار الحرب الروسية األوكرانية في تزايد أهمية العالقات مع إيران من وجهة
نظر روسيا ،ليس فقط من زاوية المصالح االستراتيجية في سوريا ،ولكن أيضا ألهمية الموقف
اإليراني الداعم لروسيا ضد حملة العقوبات االقتصادية الغربية ،حيث تظهر طهران كواحدة من
حلفاء موسكو الرئيسيين الذين ستساهم العالقة معهم في الحد من آثار العقوبات الغربية ،وهو
األمر الذي يظهر في زيارة الرئيس الروسي “فالديمير بوتين” إلى إيران ،والتي كان على أجندتها
ملفات اقتصادية وتجارية تتعلق بترتيبات ثنائية ،وترتيبات أخرى ثالثية مع تركيا ،تستهدف تعزيز
التجارة البينية بالعمالت المحلية.
لذلك؛ يمكن النظر إلى توتر العالقات بين روسيا و”إسرائيل” من زاويتين ،األولى؛ وهي تبدو
األكثر أهمية ،معاقبة “إسرائيل” على دعمها المتنامي دبلوماسيا وماليا ألوكرانيا ،والضغط
على تل أبيب لمنع تقديم أي دعم عسكري لكييف ،والثانية؛ ربما تعمل موسكو على تجنب
تضرر عالقاتها مع إيران نتيجة تواصل االستهداف اإلسرائيلي للبني التحتية اإليرانية في سوريا،
وهو األمر الذي قد يتطلب وضع بعض القيود على األنشطة اإلسرائيلية في سوريا.
لذلك سعت موسكو في األسابيع الماضية لدفع “إسرائيل” للحد من هجماتها ضد األهداف
فعلت
اإليرانية داخل األراضي السورية ،من خالل اتخاذ مسارين :عسكري ودبلوماسي ،حيث ّ
 ”S-300ضد الطائرات اإلسرائيلية في مايو/أيار الماضي ،وهو األمر الذي اعترفت به
منظومة ““”S-300
إسرائيل مؤخرا ،كما عبرت التصريحات والمواقف الرسمية عن رفض غير مسبوق للغارات اإلسرائيلية،
ودعت لوقفها.
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الخالصة
تلويح روسيا باستخدام ورقة تقييد العمليات اإلسرائيلية في سوريا يمثل الضغط الروسي
األقصى على حكومة االحتالل لمنع تصاعد دعمها ألوكرانيا ،خاصة بعد طلب كييف أسلحة
إسرائيلية ،وهو الطلب الذي لم تبت فيه حكومة االحتالل بعد بصورة نهائية ،وبينما تبدو
قدرة روسيا محدودة للغاية على ممارسة ضغوط اقتصادية على تل أبيب ،فإن التصدي
للتهديد اإليراني ،خاصة في سوريا ،يمثل أولوية أمنية إلسرائيل ال يمكنها المساومة عليها،
لذلك؛ فإن من المرجح أال تخاطر تل أبيب بتفاهماتها األمنية مع موسكو حول سوريا ،وأن
تسعى إلبقاء دعمها ألوكرانيا في مستوى ال يهدد بمستقبل هذه التفاهمات ،كما أنه ليس
من المستبعد كذلك أال تذهب الواليات المتحدة بعيدا في ضغوطها على “إسرائيل” من أجل
تقديم الدعم ألوكرانيا ،وأن تتفهم في المقابل أولوية تل أبيب األمنية.
بصورة عامة؛ ال تزال العالقات الروسية اإلسرائيلية ترتكز على تاريخ من المصالح المشتركة،
ورغبة الجانبين في تجنب التصعيدّ ،
لكن استمرار حرب أوكرانيا لعدة أشهر قادمة سيجعل من
الصعب على إسرائيل مواصلة الحفاظ على التوازن في عالقاتها بين روسيا والغرب ،وهو ما
سيضعها أمام خيارات صعبة ،كما أن استمرار الحرب لفترة أطول يعزز من اتجاهين يهددان
معا مستوى هذه العالقة ،وبينما تتعزز لدى روسيا أهمية العالقات مع إيران ،بينما تتواصل
الضغوط األمريكية على “إسرائيل” لترقية دعمها ألوكرانيا ،لينتج عن ذلك بالتبعية مواصلة
موسكو الضغط على إسرائيل ،ومحاولة إعادة صياغة العالقات األمنية معها في سوريا ،وهو
األمر الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة تدهور العالقات بينهما.
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