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 املوقف اإلسرائيلي من احلرب يف أوكرانيا 

 1هاين رمضان طالب 

 

 : ملخص
 

يف حمطة مهمة من حمطات الصراع التارخيي على صورة النظام 
وتداعياهتا   أورواب  الدائرة يف شرق  العاملي، وضخامة األحداث 
اليت من املتوقع أن تغّري الواقع العاملي، وبينما يتحدث الرئيس 

عن حماربة "النازية"    Vladimir Putinالروسي فالدميري بوتني  
مقابل يهودي،  رئيسها  دولة  بقيادة    يف  الغريب  العامل  اصطفاف 

يف   الدميوقراطية"  "القيم  عن  للدفاع  األمريكية  املتحدة  الوال�ت 
الدولة نفسها، مل حتسم حكومة "إسرائيل"، حىت اللحظة، موقفها 

 الرمسي بشكل واضح حيال احلرب يف أوكرانيا. 
رب الروسية األوكرانية  تسعى هذه الورقة إىل تسليط الضوء على طبيعة املوقف اإلسرائيلي من احل

، يف إطار اعتبار "إسرائيل" نفسها جزءاً من العامل الغريب، ) 2022/ 14/3(تغطي األحداث حىت  
 مقابل حيوية عالقاهتا مع روسيا االحتادية. 

 

 كلمات مفتاحية:

  
 احلياد أوكرانيا  روسيا " "إسرائيل

 
 

 
 فلسطني. ابحث دكتوراه يف العالقات الدولية، قطاع غزة،  1

 فالدميري بوتني 
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 : مقدمة
 

يالَحظ من خالل متابعة موقف احلكومة اإلسرائيلية واإلعالم اإلسرائيلي، خالل األسابيع 
هذه   تندلع  الكبرية أبن  رغبتها  وعدم  "إسرائيل"  أوكرانيا، حرية  احلرب يف  سبقت  اليت  األخرية 
احلرب، وذلك كي ال تضطر إىل أن تكون يف املوقف الذي هي عليه اليوم، فآخر ما ترغب به  

ل" يف هذه املرحلة، هو أن جتد نفسها ُجمربة على اختاذ موقف صريح ابالختيار بني أتييد  "إسرائي
واشنطن أو موسكو. وقد دعت اخلارجية اإلسرائيلية طوال األ�م 
التفاوض   إىل  واألوكرانيني  الروس  من  احلرب كالًّ  سبقت  اليت 
حىت   احلال  هذا  على  واستمرت  واحلوار،  السلم  للغة  واالنتصار 

ولوغانسك كإقليمني إعال بدونيتسك  االعرتاف  بوتني  الرئيس  ن 
مستقَلني عن أوكرانيا. ووجدت "إسرائيل" نفسها مع بدء العمليات 

العسكرية، ُمضطرة إىل إدانة الغزو الروسي ألوكرانيا صراحة على لسان  
، كموقف ُمتوقع منها، على Yair Lapidوزير خارجيتها �ئري لبيد  

العامل الغريب الدميوقراطي، قبل أن يُطلب منها ذلك بشكل مباشر من قبل اعتبار أ�ا جزء من  
 األوكرانيني، ومن حليفتها الوال�ت املتحدة األمريكية أيضاً.

وهذا مل يقتصر على احلرب الدائرة حالياً، واليت تشنها روسيا ضّد أوكرانيا فقط، ولكن منذ أن 
القرم إىل حدوده إسرائيل" حتاول احلفاظ "، كانت  2014ا سنة  قامت روسيا بضم شبه جزيرة 

   على موقف احلياد يف ذلك الصراع املمتد واملتعدد األطراف.

 �ئري لبيد 
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 : أوًال: تطورات املوقف اإلسرائيلي 
 

لبيد يف   النزاع بني روسيا وأوكرانيا لن 3/2/2022رأى وزير اخلارجية اإلسرائيلي �ئري  ، أبن 
يتحول إىل حرب يف القريب العاجل، فرد عليه السفري األوكراين يف "إسرائيل" يفجيين كورنيشك 

Yevgeny Kornichuk  :بتصريح حاد قال فيه 
من العار أن السيد لبيد مل يلحظ حالة احلرب اليت متر هبا بلدان وسط أورواب مع  

م على األقل، كان ميكن ألوكرانيا أن تتفهم حماوالت إسرائيل روسيا منذ مثانية أعوا
الروسية، ولكن ليس من املقبول أن يتبىن   -للوقوف على احلياد يف احلرب األوكرانية  

وزير اخلارجية اإلسرائيلي الدعاية الروسية، اليت تقوم على إنكار العدوان الروسي على 
 األراضي األوكرانية. 
ت هذه التصر  حيات بوضوح عن احنياز "إسرائيل" إىل اجلانب الروسي، قبل أن تصل وقد عربَّ

 2األوضاع إىل حالة الغزو العسكري الصريح من جانب روسيا، مما تسبب يف غضب أوكرانيا.
الدول األوروبية منذ   املتحدة والعديد من  الوال�ت  اليت كانت تصدرها  التحذيرات  وابلرغم من 

بقرب حدوث غزو روسي ألوكرانيا، ودعوة مواطنيها يف أوكرانيا ملغادرهتا    2022يناير  كانون الثاين/  
واملتحدة    أبسرع وقت، ظلت "إسرائيل" حمافظة على منع توتر عالقتها بروسيا، فلم تتبع الوال�ت 

والدول األوروبية يف دعوة مواطنيها ملغادرة أوكرانيا، خصوصاً وأن روسيا كانت تنظر إىل مثل هذه  
الدعوات على أ�ا حتريض عليها. وبعد حنو أسبوعني من صدور الدعوات الغربية للمواطنني مبغادرة  

حتذيراً لرعا�ها من السفر    ، أصدرت وزارة اخلارجية اإلسرائيلية 2022/ 2/ 11أوكرانيا، وابلتحديد يف  
ألوكرانيا، وطالبت املقيمني فيها بتوخي احلذر وعدم االقرتاب من النقاط الساخنة، أي املناطق اليت  

   3يتوقع أن تشهد معارك بني اجليشني الروسي واألوكراين. 

 
سعيد عكاشة، كيف ترى إسرائيل التدخل الروسي يف أوكرانيا، مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية،    2

 https://acpss.ahram.org.eg/News/17412.aspx، انظر: 26/2/2022
 com48https://www.arab.، انظر: 11/2/2022،  48موقع عرب  3
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يف  اإلسرائيلية  احلكومة  قامت 
قُبيل  ومع تسارع األحداث ، 22/2/2022

الروسي،   الغزو  عالن  إصدار  إب وقوع 
األوكرانية،   األراضي  وحدة  يدعم  ضعيف 
يرِض كل من   اإلشارة إىل روسيا، مل  دون 

الوال�ت املتحدة والدول الغربية، وقد تسبب  
ذلك يف انزعاج الروس أيضاً، حيث أعلن سفري روسيا لدى األمم املتحدة كرد فعل على هذا 

يادة "إسرائيل" على مرتفعات اجلوالن وتدين احتالهلا. كما أاثر  اإلعالن، أن بالده ال تعرتف بس 
اعالن "إسرائيل" الضعيف على االجتياح الروسي لألراضي األوكرانية انتقادات كبرية يف الغرب، 
وتعرَّض لبيد لتعليقات الذعة من زمالئه األوروبيني بشأن حياد "إسرائيل"، فقام رئيس الوزراء  

 Bennyابستدعاء وزير خارجيته لبيد ووزير الدفاع بيين جانتس    Naftali Bennettنفتايل بينيت  

Gantz  ليربمان أفيجدور  املولد  السوفيييت  املالية  وزير  وانضمام   ،Avigdor Lieberman   عن
  4بُعد، إلجراء مناقشة عاجلة حول األمر، فكان القرار هو تبين هلجة أكثر صرامة. 

بتصريح جديد، واصفاً اهلجوم الروسي على أوكرانيا    2022/ 2/ 24خرج وزير خارجية "إسرائيل" يف  
أنه "انتهاك خطري للنظام الدويل، وأن إسرائيل تدين اهلجوم، وهي مستعدة لتقدمي املساعدة اإلنسانية  
ملواطين أوكرانيا". ودعا إىل "العودة إىل طاولة املفاوضات، بوساطة القوى الدولية لتسوية اخلالفات  

، طلب عدم الكشف  Monitor-Alوحتدث مسؤول إسرائيلي رفيع املستوى ملوقع املونيتور    5سلمياً". 
عن هويته، وقال: "لن نقول ذلك صراحة، ولن نفعل أي شيء ليس علينا القيام به... لكن من  
الواضح لنا وللروس أنه إذا اضطرر� لالختيار فسيكون خيار� واضحاً، إسرائيل إىل جانب الوال�ت  

 
4  , 2022/2/25Monitor, -Al, Israel reluctantly condemns Russia over Ukraine, site of Ben Caspit

https://www.al-monitor.com/originals/2022/02/israel-reluctantly-condemns-russia-over-ukraine         
 http://aa.com.tr/ar، انظر: 2022/ 24/2، لألنباءوكالة األ�ضول  5

https://www.al-monitor.com/originals/2022/02/israel-reluctantly-condemns-russia-over-ukraine
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األمريكية". املتحد  يف    6ة  "إسرائيل"  صوَّتت  مث 
، لصاحل قرار يف اجلمعية العامة لألمم  2022/ 3/ 2

يدين    General Assembly (GA)املتحدة  
إب�اء  الغزو   روسيا  ويطالب  ألوكرانيا،  الروسي 

 عدوا�ا فوراً. 
، اتّبعت "إسرائيل" بشكل عام  24/2/2022إال أنه، ومنذ بدء احلرب الروسية على أوكرانيا يف  

"�جاً متحفظاً" بسبب عالقاهتا اجليدة مع كييف وموسكو، حيث مل ينضم بينيت يف البداية إىل  
 يف  الدول الغربية، خصوصاً الوال�ت املتحدة حليفة "إسرائيل"، يف إدانة احلرب الروسية، مشدداً 

املقابل على العالقات القوية مع كل من روسيا وأوكرانيا. وبسبب قرهبا من الطرَفني املتحارَبني،  
عرضت "إسرائيل" الوساطة بني طرَيف احلرب، وهو اقرتاح أيَّده املسؤولون األوكرانيون. حيث قال  

لفرص كبرية...  حىت لو مل تكن ا  عند احلاجة، "سنعمل على تقدمي املساعدة  2022/ 3/ 6بينيت يف  
مجيع   مع  التواصل  وإمكانية  القدرة  لدينا  وتكون  صغرية،  �فذة  ولو  فيها  تتوافر  اليت  اللحظة 

 7. األطراف، فإن القيام بكل حماولة ممكنة هو واجب أخالقي"
 

 :  اثنياً: حتفظ احلكومة اإلسرائيلية وتلكؤها يف حسم موقفها
 

من منطلق أن "إسرائيل" ترى نفسها جزءاً من العامل الغريب والدول الدميوقراطية اليت تقف على 
رأسها الوال�ت املتحدة، ومتتع "إسرائيل" منذ سنوات طويلة بدعم سياسي واقتصادي وتكنولوجي  
أمريكي غري حمدود، ودعم جلوانب جوهرية ألمنها القومي، واحلصول على دعم سياسي بشكل  

ملواجهة هتديدات    غري القوة  بناء  حمدود، كانت ستواجه من دونه عزلة دولية، ومساعدات يف 

 
6  , 2022/2/22Monitor, -Israel straddles ties with US, Russia over Ukraine, AlBen Caspit, 

https://www.al-monitor.com/originals/2022/02/israel-straddles-ties-us-russia-over-ukraine 
 ؛ وانظر أيضاً: https://www.dw.com/ar، انظر: DW ،6/3/2022موقع  7

Site of The Times of Israel, 6/3/2022, https://www.timesofisrael.com/bennett-israel-has-moral-
duty-to-mediate-between-moscow-kyiv-even-if-chances-low 
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خِطرة على أمنها، وضمان تفوقها العسكري والنوعي وغريه، وبينما يواجه الرئيس األمريكي جو 
أكرب اختبار يواجهه الغرب يف العقود األخرية، الذي من املمكن حتوله إىل   Joe Bidenابيدن  

عامليه خِطرة، ذات أبعاد نووية وإمكانية التدهور حنو حرب عاملية، يتوقع من حكومة  مواجهة  
  8"إسرائيل" إعالن وقوفها إىل جانب الوال�ت املتحدة بشكل صريح ال لبس فيه. 

إال أنه ويف الوقت الذي أعلنت الوال�ت املتحدة األمريكية وحلفاؤها، بعد الغزو الروسي،  
الروسي على القائمة    State Dumaمزيداً من العقوابت، مشلت وضع مجيع أعضاء جملس الدوما  

السوداء، ما يعين جتميد أصوهلم، وفرض  
حظر سفر عليهم، ابإلضافة إىل سلسلة  

الصارمة اإلجراءات  تستهدف    من  اليت 
املالية،   واألسواق  والشركات،  األفراد، 
الطبيعي  الغاز  وقطاَعي  والبنوك، 
الغربية،   املالية  واملوارد  والتكنولوجيا، 

واالستثمارات،   املالية  التحويالت  وأنظمة 
وغري ذلك، وقيام الوال�ت املتحدة كذلك 

،  اإلخباري   ynetnewsأفاد موقع صحيفة يديعوت أحرونوت  إبرسال عدة رسائل،  حسب ما  
إىل حليفتها "إسرائيل" طلبت خالهلا التأكد من أن أمواالً روسية فرضت عليها عقوابت أبن ال  
يتم حتويلها إىل البنوك اإلسرائيلية، متثلت استجابة احلكومة اإلسرائيلية يف جمرد تشكيل طاقٍم وزارٍي  

سيا، وأتثريها على االقتصاد، خاٍص يعمل على دراسة تداعيات فرض العقوابت الدولية على رو 

 
عاموس �دلني، على إسرائيل أن ترفع صواتً عالياً وواضحاً ضد العدوان الروسي وأّال تقف موقف املتفرج، موقع   8

 انظر:   ،1/3/2022العربية،  N12سسة الدراسات الفلسطينية، بريوت، نقًال عن صحيفة مؤ 
https://digitalprojects.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view?field_mukhtarat_date_value%5 
Bvalue%5D%5Bmonth%5D=3&field_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=2&fiel
d_mukhtarat_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2022                                                                

 جملس الدوما الروسي 
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حبجة عدم وجود قوانني يف "إسرائيل" تتيح فرض عقوابت على دولة أجنبية، حيث إن األمر 
 9يرتبط ابلقطاع اخلاص. 

املتحدة   الوال�ت  أن  من  الرغم  وعلى 
تواصلت مع "إسرائيل" إضافة إىل عشرات  
وطالبتها   األخرى،  األوروبية  الدول 
ابالنضمام إىل القرار الذي قدمته الوال�ت 

األمن   جمللس   UN Securityاملتحدة 

Council    دون بصفتها مؤيدة له، أي املشاركة يف القرار والتعبري عن دعمه من    26/2/2022يف
األمن  يف جملس  ليست عضواً  أ�ا  حبجة  أيضاً  ذلك  "إسرائيل" رفضت  لكن  عليه،  التصويت 

إال أ�ا عادت   10الدويل، وأن هذا قرار لن يتم متريره أبي حال من األحوال بسبب الفيتو الروسي.
راضي  واضطلعت بدور الرعاية لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة الذي دان االجتياح الروسي لأل

لكن مع خفض مستوى التمثيل اإلسرائيلي يف النقاش الطارئ الذي   11. 2/3/2022األوكرانية، يف  
جتريه اجلمعية العمومية حول األزمة يف أوكرانيا، وذلك حسب توجيهات وزير اخلارجية �ئري لبيد،  

(مكان) اإلسرائيلية  البث  هيئة  أوضحت   Makan—Israeli Broadcastingحيث 

Corporation    أن لبيد أوعز إىل نوعا فورمانNoa Furman ئبة السفري اإلسرائيلي يف األمم� ،
، إبلقاء كلمة "إسرائيل" أمام اجلمعية العامة، وليس السفري Gilad Erdanاملتحدة، جلعاد أردان  

أردان. ونقلت مكان عن مصادر سياسية أنه "كان هناك قلٌق أبن يقوم السفري أردان إبرابك  
 12إسرائيل وتوريطها مع روسيا، خالل كلمته أمام األمم املتحدة". موقف 

 
 news.tv/ar24https://www.i، انظر: NEWS24i ،28/2/2022موقع  9

 https://arabic.sputniknews.com، انظر: 2/2022/ 26موقع سبوتنك عريب،  10
  لسياسة الشرق األدىن،  قرار األمم املتحدة بشأن أوكرانيا: كيف صوتت دول الشرق األوسط؟، معهد واشنطن  11

-https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/qrar-alamm-almthdt:  انظر  ،2/3/2022
bshan-awkranya-kyf-swtt-dwl-alshrq-alawst     

 http://paltimes.net، انظر: 2022/ 2/3فلسطني اآلن، موقع  12

https://www.i24news.tv/ar
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/qrar-alamm-almthdt-bshan-awkranya-kyf-swtt-dwl-alshrq-alawst
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/qrar-alamm-almthdt-bshan-awkranya-kyf-swtt-dwl-alshrq-alawst
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كما رفضت حكومة "إسرائيل" أيضاً تزويد أوكرانيا مبساعدات عسكرية دفاعية ملواجهة الغزو  
قدمتها كييف، حبسب ما كشفت هيئة   اليت  املتكررة  الرمسية  الطلبات  الرغم من  الروسي، على 

، ونقلت القناة عن مسؤول 1/3/2022)، مساء الثالاثء  Kan 11أو    11البث اإلسرائيلي (كان  
وليس   اإلنسانية  املساعدات  نقل  على  تركز  "إسرائيل  إن  قوله  اإلسرائيلية،  احلكومة  يف  رفيع 

 13املساعدات ذات االستخدام املزدوج".
روسيا يف   إدانة  تتفادى  أن  "إسرائيل"  الصعب على  لقد كان من  القول:  إمجاًال، ميكن 

على  وقت حتر  لفرض عقوابت مشددة  الكربى  األوروبية  والقوى  املتحدة  الوال�ت  فيه  كت 
موسكو، ويف ظّل ضغط واشنطن والدول الغربية على "إسرائيل" الختاذ هذا املوقف صراحة.  

"إسرائيل" يف   طائرات  2022/ 3/ 5قررت  منع  أحرونوت،  يديعوت  موقع صحيفة  ، حسب 
األوليغارشية الروسية املدرجة يف قائمة العقوابت األمريكية من التواجد يف مطار بن جوريون  

تتمكن من    48ألكثر من   لن  اليت  اليخوت  بشأن  مماثلة  توجيهات  إصدار  ّمت  ساعة، كما 
اإلعال  دون  هذا،  �يت  اإلسرائيلية.  املوانئ  يف  إىل  الرسو  االنضمام  عن  رمسي  بشكل  ن 

منذ بداية احلرب حىت كتابة هذه الكلمات،    ، العقوابت. لكن واقع احلال يظهر أبن "إسرائيل" 
ما زالت تغازل الغرب، ويف الوقت ذاته ال تريد إغضاب الرئيس فالدميري بوتني، إذ إ�ا متأخرة  

الفع  الواقع عن حلفائها حيال اإلجراءات  لية املتخذة على أرض  بعدة خطوات على أرض 
الواقع ضّد روسيا، فلم تنخرط احلكومة اإلسرائيلية حىت اللحظة يف تطبيق عقوابت اقتصادية  
على الروس ابلشكل املنتظر واملطلوب منها من الغرب، أو حىت االستجابة لطلبات أوكرانيا  

 14املتكررة بتوجيه دعم عسكري إليها. 

 
 

 
 https://www.maannews.net/default.aspx، انظر: 1/3/2022وكالة معاً اإلخبارية،  13
14 NEWS24i  ،5/3/2022 . 

https://www.maannews.net/default.aspx
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 :  "إسرائيل" عن إغضاب بوتني حجام إاثلثاً: أسباب  
 

مع أن "إسرائيل" ترتبط مع أوكرانيا بعالقات أمنية وتكنولوجية واقتصادية، إضافة إىل أن أوكرانيا  
جزء من دول شرقي أورواب اليت استقلت بعد ا�يار االحتاد السوفيييت، وهي دول تعدُّ أكثر قرابً 

"إسرائيل" كانت أكثر حذراً يف االصطفاف   من "إسرائيل" وتعاطفاً معها، ألسباب خمتلفة، لكن
بشكل صريح ملصلحة طرف ضّد اآلخر من طرَيف الصراع، فحكومة "إسرائيل" تدرك ماذا تريد،  

 15وذلك انطالقاً من مصاحلها احليوية وكيفية احلفاظ عليها قبل أي شيء آخر. 
تراوغ   الواضح أبن "إسرائيل"  لذا، كان من 

الصرا  إزاء  موقفها  حسم  بني  يف  القائم  ع 
الساحة  على  وروسيا  املتحدة  الوال�ت 
األوكرانية، وحتاول "مسك العصا من املنتصف" 
ال   فهي  استطاعتها،  قدر  التعبري،  صح  إن 

سرديتها   مصداقية  بزعزعة  اجملازفة  يف  ترغب 
 القائلة أب�ا جزء من العامل الغريب، و"واحة الدميوقراطية" يف منطقة الشرق األوسط. ويف الوقت
نفسه ال تريد إاثرة غضب روسيا، ال ّسيما يف ظّل تطور العالقات بني "إسرائيل" وروسيا يف  
السنوات املاضية سياسياً واقتصاد�ً، وتبادل اخلربات العسكرية، وميكن ارجاع ذلك إىل النقاط  

 التالية: 
لنظام 1 الروحي  األب  روسيا  تعد   .

مع  وتربطها  سورية،  يف  األسد 
من  معقدة  سلسلة  "إسرائيل" 
التفامهات املعلنة والسرية فيما يتعلق 
التدخل   يف  "إسرائيل"  إبمكانية 

 
 . 3/2022/ 1وكالة معاً،  15
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العسكري داخل سورية، إذ تعد هذه التفامهات اسرتاتيجية ابلنسبة إىل "إسرائيل" وجزءاً من 
حتتا  أل�ا  القومي،  إمدادات أمنها  أي  ملنع  السورية،  األراضي  داخل  عمل"  "حرية  إىل  ج 

الشمالية. فمثًال، يف سنة   إيراين قوي على حدودها  تواجد  عسكرية إىل حزب هللا، وملنع 
طلبت الوال�ت املتحدة من "إسرائيل" أن حتضر جلسة جمللس األمن كضيف شرف،    2014

ن، وذلك إلدانة روسيا اليت اجتاحت  ألن "إسرائيل" ليس لديها حّق تصويت يف جملس األم
شبه جزيرة القرم، وضمتها إىل أراضيها بعد أن كانت حتت السيادة األوكرانية، لكن "إسرائيل"  

  16مل حتضر هذه اجللسة، وجتاهلت الطلب األمريكي كي ال تغضب روسيا. 
وتلعب 2 إيران،  أهم حلفاء  روسيا  تعد   .

األممية  املفاوضات  يف  أساسياً    دوراً 
فعلى   اإليراين.  النووي  ابمللف  املتعلقة 
ضوء اهتامات سابقة من جانب روسيا  
لـ"إسرائيل" أب�ا قامت بتسليح اجليش 

، أعلن الكرملني أن روسيا  2008اجلورجي قبيل ويف أثناء احلرب بني روسيا وجورجيا سنة  
إىل النظام اإليراين، وهي صواريخ قد هتدد التفوق   S300أو    300تنوي بيع صواريخ أس  

اجلوي اإلسرائيلي بشكل واضح. ومع أن "إسرائيل" وروسيا قد توصال جمدداً إىل تفامهات  
هبذا الشأن، وّمت إيقاف صفقة بيع األسلحة إىل إيران، اال أن روسيا تلعب حالياً دوراً أكثر  

عادت املفاوضات األممية يف فيينا لوضع صيغة    حيوية فيما خيص امللف النووي اإليراين. فقد
جديدة لالتفاق النووي، ومن املرجح أن يتم التوقيع على صيغة أولية يف األشهر القادمة.  
وكما أن روسيا قامت ابلرد على تصرحيات لبيد اليت تضامن فيها مع األوكرانيني، فرأت أن  

اً أن تلعب دوراً فاعالً يف تغيري موازين اجلوالن السوري هو أرض حمتلة، فإ�ا من املتوقع أيض

 
 (ابلعربية)   9https://www.ynet.co.il/news/article/bjpxolwe، انظر:  2022/ 2/ 26صحيفة يديعوت أحرونوت،   16

https://www.ynet.co.il/news/article/bjpxolwe9
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القوى يف أثناء احملاداثت النهائية املتعلقة ابمللف النووي اإليراين، ورمبا تفرض معادلة جديدة  
 17قد تكون لصاحل الرب�مج النووي اإليراين ومتضاربة مع املصاحل اإلسرائيلية. 

االقتصادية يف "إسرائيل" من عقوابت جتارية أمريكية  يتوقع أن تتأثر العديد من الفروع  .  3
اإلسرائيلية   الشركات  من  العديد  العقوابت  هبذه  ستتأثر  حيث  روسيا،  على  وأوروبية 
الكربى اليت تعمل يف روسيا، ويصل حجم أعماهلا مبليارات الدوالرات سنو�ً. إذ نقلت  

العربية،    The Markerماركر    ا صحيفة ذ 
تسيتات  2022/ 2/ 27يف   حاغيت  عن   ،

، املديرة  Hagit Chitayat Levinليفني  
 Theالعامة لشركة أتمني خماطر االئتمان 

Israeli Credit Insurance Company (ICIC)    يف ائتمان  صفقات  تؤمن  واليت 
، قوهلا: "يوجد عدد كبري من الشركات دولة  140السوق اإلسرائيلية والتجارة اخلارجية مع 

ستواجه وضعاً معقداً يف روسيا وأوكرانيا". وأوضحت أنه "يف هذه األثناء،  يف فروع خمتلفة،  
شركات   ◌ّ مل نسمع عن شركات إسرائيلية طلبت تفعيل التأمني وال عن عقوابت ملموسة ضد

إسرائيلية، لكن نشأ وضع له أتثريات كثرية ومعقدة، مثل تغريات يف سعر صرف عمالت  
وأن أحد الواردات األساسية اليت تستوردها "إسرائيل" من   18وأسعار الطاقة ويف جمال البناء". 

روسيا هي اجملوهرات، اليت بدأت تنتعش منذ بداية أزمة جائحة كورو�. وبلغ حجم االسترياد 
سنة   روسيا،  من  دون   688،  2021اإلسرائيلي  من  الواردات  هذه  وحجم  دوالر،  مليون 

السترياد اإلسرائيلي من روسيا متعلق ا% من  60مليون دوالر، أي أن حنو    275اجملوهرات  
أو   العقوابت على روسيا،  إثر  االسترياد ضربة شديدة  يتلقى هذا  قد  ابجملوهرات. وابلتايل 
سيضطر إىل إجياد طرق بديلة لالسترياد من روسيا، وذلك ألن العقوابت على روسيا ترتكز  

 
األوكرانية؟، موقع املركز    - وليد حباس، ما هي العوامل املتناقضة اليت تشكل موقف إسرائيل من احلرب الروسية    17

 https://www.madarcenter.org، انظر: 28/2/2022الفلسطيين للدراسات اإلسرائيلية "مدار"، 
 . 2022/ 27/2،  48اإلسرائيلية: العقوابت ستؤدي لنقص ابلبضائع ورفع أسعار، عرب    -العالقات التجارية الروسية    18
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الط الدولة. وقد تكون إحدى  املستوى وأثر�ء  البديلة عن طريق على مسؤولني رفيعي  رق 
هونغ كونغ، اليت تعد مركزاً عاملياً لتجارة اجملوهرات وختضع هليمنة كبرية من جانب الصني، 

 اليت ال تدعم العقوابت. 
% من إنتاج الكهرابء  23وتُعد روسيا مصدراً مركز�ً للفحم ابلنسبة لـ"إسرائيل"، الذي يشكل      

الفحم كان أسعار  وارتفاع  "إسرائيل"،  يف    يف  الكهرابء  أسعار  لرفع  األساسي  السبب 
يتأثر   أن  يتوقع  "إسرائيل". كذلك 
استرياد "إسرائيل" لألخشاب، اليت 
واألاثث  البناء  فروع  يف  تستخدم 
وغريها، كما تستورد "إسرائيل" من 
املعادن   من  كبرياً  قسماً  روسيا 
ومن   البناء،  جمال  يف  املستخدمة 

ل فرع البناء يف "إسرائيل". ويشكل استرياد القمح  شأن وقف االسترياد من روسيا أن يعط
،  2021% من جممل املنتجات اليت استوردهتا "إسرائيل" من روسيا وأوكرانيا سنة  12والبذور  

لذلك يتوقع أن يكون للعقوابت أتثري كبري على صناعة املواد الغذائية يف "إسرائيل" أيضاً.  
ا الزراعة  وزارة  لبيان صادر عن  ووفقاً  "إسرائيل"  هذا،  القمح يف  احتياطي  فإن  إلسرائيلية، 

أنه يف حال استمرار   البيان إىل  يكفي لفرتة ترتاوح ما بني أسبوعني إىل شهر. وقد أشار 
تزويد قمح أخرى أبسعار معقولة، فإن ذلك قد   احلرب يف أوكرانيا، وعدم وجود مصادر 

ام شركة استرياد احلبوب  يتسبَّب بنقٍص يف االحتياجات الضرورية للسكان. وقال مدير ع
رون   إيتاي  "إسرائيل"  إىل  احلبوب  مستوردي  رابطة  على  Itai ron ورئيس  نعيش  "إننا   :

 19األوكرانيني، ونستورد قرابة نصف طعامنا كّله من روسيا وأوكرانيا". 
 

 
 املرجع نفسه.  19
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 : رابعاً: لعب دور الوسيط
 

بينما كانت كل من فرنسا وتركيا والصني، وهي دول وازنة عاملياً، تعرض التوسط بني أطراف  
احلرب الدائرة يف أوكرانيا، ظهرت "إسرائيل" على الساحة كمحاور حمتمل يف األ�م القليلة املاضية،  

زيلينسك فولودميري  األوكراين  الرئيس  نداءات  رفضت  اإلسرائيلية  احلكومة  أن  من  ي وابلرغم 
Volodymyr Zelenskyy  ،فتاكة ومعدات عسكرية  أسلحة  على  للحصول  يهودي،  وهو   ،

حيث أعرب سفري أوكرانيا يف "إسرائيل" عن أسفه حلقيقة املوقف اإلسرائيلي، إذ إن "إسرائيل" مل  
جترؤ حىت على إرسال (خوذات) ملساعدة كييف، ورفضها كذلك رعاية قرار يدين االحتاد الروسي 

من بعد طلب الوال�ت املتحدة األمريكية منها ذلك، إال أن ذلك مل يؤثر يف حمددات  يف جملس األ
وطبيعة املوقف اإلسرائيلي من احلرب، حيث ما يزال رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتايل بينيت يسعى  

سياسياً  -للسري يف منتصف الطريق، وهذه املرة عرب لعب دور من شأنه أن مينح بالده دوراً جيو
اً يف األزمة، احلرب يف أوكرانيا، اليت تعد يف جوهرها أزمة أوروبية ذات أبعاد عاملية. وقد توجه  مفيد

إىل موسكو يف ز�رة غري معلنة للقاء الرئيس فالدميري بوتني، الذي حتدث   2022/ 3/ 5بينيت يف  
 Olafمعه ملدة ثالث ساعات، قبل أن يتوجه إىل برلني إلطالع املستشار األملاين أوالف شولتس  

Schulz  ويف اليوم التايل التقى وزير اخلارجية    .2022/ 3/ 5. مث تلقى اتصاالً هاتفياً من بوتني مساء
 20يف التفيا. Anthony Blinkenلي �ئري لبيد بنظريه األمريكي أنتوين بلينكني اإلسرائي

القادة   يتجنب  اخلارجية،  ابألعمال  األمر  يتعلق  عندما  عادة  أنه  لالهتمام،  املثري  ومن 
اإلسرائيليون عموماً تدنيس حرمة يوم السبت اليهودي، مبا يف ذلك حظر السفر ابلسيارات، إذ  

غري مكتوبة، لذلك عندما صعد رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتايل بينيت، الذي    إ�ا قاعدة مقدسة
يعد السياسي األرثوذكسي األول يف "إسرائيل"، على منت طائرة خاصة متوجهة إىل موسكو يف  

 
20  Ukraine mediation unlikely to last, site of Arab News, -Sharif, Israel’s Russia-Osama Al

8/3/2022, https://www.arabnews.com/node/2038756                                                                       

https://www.arabnews.com/node/2038756
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  21ذلك اليوم، كان من الواضح أن شيئاً غري عادي كان وراء الز�رة، إذ ُمتنح استثناءات اهلالخا 
ن األرواح يف خطر. وبينما يصور رئيس وزراء "إسرائيل" هذه الز�رة على أ�ا  فقط عندما تكو 

حماولة أخالقية للتوسط إل�اء احلرب بني روسيا وأوكرانيا، ومها دولتان تربطهما عالقات سياسية  
أن حتركات   إىل  أشاروا  اإلسرائيليني  املسؤولني  بعض  لكن  "إسرائيل"،  مع  األمد  وثقافية طويلة 

كوكية هتدف ابلدرجة األوىل إىل احلفاظ على املصاحل االسرتاتيجية اإلسرائيلية يف الشرق بينيت امل
يف   الكبرية  اليهودية  اجلالية  سالمة  ضمان  وكذلك  أوكرانيا،  يف  الصراع  استمرار  مع  األوسط 

 22أوكرانيا.
خالل  من  تكون  أن  ميكن  أ�ا  على  "إسرائيل"  إظهار  اإلسرائيلية  السياسية  القيادة  حتاول 
روابطها مع روسيا جسراً بني موسكو والغرب الذي ترى نفسها جزءاً منه، ومن مث فـ"إسرائيل"  
مستعدة ألن تكون وسيطاً، إذ يقول رئيس احلكومة بينيت إن "إسرائيل" ستواصل السعي للوساطة 

وسيا وأوكرانيا حىت لو بدا النجاح غري حمتمل. حيث إ�ا تعتقد أ�ا متثل العباً ذا جدوى  بني ر 
جيب أن يبقى على الطاولة، وميكن للغرب أن يستفيد منه وقت احلاجة، وابلتايل، ميكن إعفائها،  
أي "إسرائيل"، ولو آنياً من قضية االصطفاف إىل جانب أحد املعسكَرين بشكل واضح و�ائي.  

ن جانب آخر، يبذل املسؤولون اإلسرائيليون قصارى جهدهم ليقولوا أبن اجتماع الكرملني وم
�ل مباركة الوال�ت املتحدة، لكن صحفياً إسرائيلياً خمضرماً نقل عن مسؤولني أمريكيني، حسب  

سي)   يب  (يب  الربيطانية  اإلذاعة  ،  British Broadcasting Corporation (BBC)هيئة 
 ركات بينيت نفسه، معتقدين أنه من غري املرجح أن يغري رأي بوتني.تشكيكهم يف حت

 
اهلالخا: هي الشريعة اليهودية وهي جممع القوانني، التقاليد واإلرشادات الدينية املوجب عليها ملن يتمسك ابلد�نة    21

 د�، يف:ياليهودية. انظر: املوسوعة احلرة ويكيب
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A7
%D9%87                                                                                                                            

22   ,2022/3/7Neri Zilber, Why Naftali Bennett Went to Moscow, site of Foreign Policy journal, 
https://foreignpolicy.com/2022/03/07/israel-ukraine-mediation-russia-bennett-putin                   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%87
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ومنذ ذلك احلني، ظهرت تفاصيل أكثر عن مكاملاهتم، حيث نقل عن مسؤولني إسرائيليني 
قوهلم إن املواقف الروسية واألوكرانية يف احملاداثت قد تكون خمففة. لذلك، من غري احملتمل أن  

ملعىن املعتاد للَحكم القوي الذي له ثقل، ومن مث لديه األدوات تلعب "إسرائيل" دور الوسيط اب
واألساليب اليت تساعده يف إغراء كل طرف بتقدمي تنازالت، والذي جيب أن يكون أكثر من جمرد 
�قل رسائل يتنقل بني األطراف غري املتكافئة. من هنا، يشكك البعض يف قيمة وجدوى هذه  

أنه ك ضوء  يف  بني  احملاولة، خصوصاً  املباشرة  احملاداثت  من  سابقة  جوالت  ثالث  هناك  انت 
املسؤولني األوكرانيني والروس يف بيالروسيا، احملاوالت األوىل لوقف إطالق النار احمللي للسماح 
مبا يسمى ابملمرات اإلنسانية ابلكاد، يف ظّل ظروف متنازع عليها، وأن أي شروط هلدنة دائمة  

، حيث تطالب روسيا أوكرانيا إبعالن نفسها "دولة حمايدة"، والتخلي ترتبط وتعود إىل جذور األزمة
الناتو   األطلسي  مشال  حلف  منظمة  عضوية  عن  دائم   North Atlantic Treatyبشكل 

Organization (NATO)   والتخلي املستقبلية، 
الرئيس   يعد  املقابل،  يف  األراضي.  من  أجزاء  عن 

لقتال، ويقول  األوكراين فولودميري زيلينسكي مبواصلة ا
   23إنه مستعد للحوار ولكن ليس لالستسالم. 

لقد تعرضت ز�رة بينيت هلجوم داخلي أيضاً، خالل األ�م اليت تلتها، وانتقد حمللون إسرائيليون  
التزمته "إسرائيل" يف هذه األزمة، ومنع إمدادات األسلحة إىل أوكرانيا. حيث   موقف احلياد الذي 

اجلارد�ن  استياء     The Guardianأشارت صحيفة  أاثر  قد  "إسرائيل"  موقف  أن  إىل  الربيطانية، 
وغضب واشنطن، لكن هذا الغضب خفَّ عندما قام بينيت برعاية قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  
الذي يدين الغزو الروسي ألوكرانيا والتصويت لصاحله. �يت ذلك، مع علم اجلميع أنه لدى "إسرائيل"  

قاً، للوقوف يف صّف روسيا، أو على األقل االبتعاد عن املوقف الغريب ابلقدر  دوافع، ّمت التطرق هلا ساب 

 
23  Russia war, site of British -Tom Batema, Israel's Bennett plays peacemaker in Ukraine

Broadcasting Corporation (BBC), 10/3/2022,                                                                             
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-60679175                                                                    

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-60679175
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الذي ال يزعج الروس، أبرزها إقناع موسكو بعدم التوقيع على إحياء االتفاق النووي اإليراين، ابإلضافة  
  إىل رغبتها ابحلفاظ على اتفاق مع موسكو يسمح هلا بشن هجمات على املواقع اإليرانية يف سورية. 

: "هل ميكن  Alon Lilويف هذا السياق، يقول املدير العام السابق لوزارة اخلارجية اإلسرائيلية ألون ليل  
أن تقول وزارة الدفاع أننا سنبقى حمايدين يف هذه احلرب، ألننا حباجة إىل قصف سور� مرة أو مرتني  

ية أخالقية حملاولة إحالل  يف األسبوع؟". لكن بينيت يرفض هذه االهتامات، مدعياً ان "لديه مسؤول 
السالم"، وأضاف: "ذهبت إىل موسكو وبرلني حملاولة املساعدة يف إجراء حوار بني مجيع األطراف،  

     24مبباركة وتشجيع مجيع الالعبني". 
تدرك "إسرائيل" ابلنظر إىل طبيعة احلرب يف أوكرانيا وسياق تطورها، أن الوال�ت املتحدة يف 

د من ضغوطها على حلفائها لينتظموا إىل جانبها يف مواجهة روسيا، خصوصاً  �اية املطاف قد تزي
أنَّ واشنطن إىل جانب أورواب تعد هذه املواجهة مواجهًة مصريية، وحتتاج إىل كل األدوات واجلهود 
العامل.   دول  بل  ال  األوروبية،  القارة  دول  جممل  رأيها  يف  يهدد  الذي  الروسي  التمدد  ملواجهة 

ال جدال يف أن "إسرائيل" تسعى ألن تكون يف منطقة أقرب للحياد يف هذه احلرب،  وابملقابل،  
خشية من تداعيات أزمة دولية قد تغريِّ من موازين القوى الدولية واإلقليمية جتاهها مبا يتعارض  
مع مصاحلها، هذا من جهة، كما أ�ا من جهة أخرى تضع "إسرائيل" يف موقف يصعب فيه 

حلفها  بني  وداعمها    التوفيق  احليوي  عمقها  َتعّدُه  الذي  األمريكية،  املتحدة  الوال�ت  مع 
االسرتاتيجي، مقابل تفامهاهتا الضرورية مع روسيا اليت أصبحت جتاورها يف سورية، وحتتاجها يف  
عدد من ملفات املنطقة وسواها. لكن إىل أي مدى ستنجح هذه املساعي، وما املدة الزمنية  

لتحرك يف منطقة احلياد؟ هذا ما سيتضح من خالل مسار األحداث وتطورات  املتاحة لـ"إسرائيل" ل
 25احلرب يف قابل األ�م.

 
24The world leaders pushing for peace in Ukraine, and their motives,  Patrick Wintour, The

Guardian newspaper, 7/3/2022, https://www.theguardian.com/world/2022/mar/07/the-
world-leaders-pushing-for-peace-in-ukraine-and-their-motives                                                 

،  9/3/2022شفيق شقري، املنظور اإلسرائيلي للحياد يف األزمة األوكرانية وتداعياته، موقع مركز اجلزيرة للدراسات،    25
 https://studies.aljazeera.net/ar/article/5318 ر: انظ

https://www.theguardian.com/world/2022/mar/07/the-world-leaders-pushing-for-peace-in-ukraine-and-their-motives
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/07/the-world-leaders-pushing-for-peace-in-ukraine-and-their-motives
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على كل حال، جتدر اإلشارة إىل أن هذه الورقة أتيت يف الوقت الذي مل تضع احلرب أوزارها  
األمريكية  واإلدارة  الناتو  إذا كان  وما  آٍت،  فيما هو  األمور  واضحاً كيف ستسري  وليس   بعد، 
سينتقالن يف ردمها من مستوى خطاابت اإلدانة وفرض العقوابت إىل املستوى العملي الذي قد  
يشمل تصعيداً عسكر�ً يف امليدان، لكن يف حال دخلت دول أخرى يف احلرب اجلارية ما بني  
إعادة  اجلديدة على  املعطيات  الصعب حسم كيف ستؤثر  يكون من  روسيا وأوكرانيا، فسوف 

 سرائيل" من هذه احلرب.صياغة موقف "إ
 

 :اخلامتة
 

على الرغم من أن "إسرائيل" دانت احلملة العسكرية الروسية ورأهتا منافية للقانون الدويل،  
فإ�ا يف املقابل أكدت، يف نص التصريح، على عالقاهتا القوية املتينة وطويلة األمد مع روسيا.  

التصريح   هذا  "إسرائيل"  صاغت  وقد 
إىل   منه  مستندة  أكثر  "إنساين"  خطاب 

سياسي، حيث أ�ا أوضحت أب�ا جاهزة  
للمواطنني   العون  أنواع  كل  لتقدمي 
يف   احلاكم  النظام  إىل  وليس  األوكرانيني، 
أوكرانيا. وألن "إسرائيل" وجدت نفسها،  

وحبكم عالقتها االسرتاتيجية مع الوال�ت املتحدة، مضطرة إىل إبداء رأي أويل ضّد روسيا،  
اولت أن تصوغ التصريح بطريقة تدين التدخل العسكري الروسي ليس من منطلقات  فإ�ا ح 
حتالفية، وإمنا من منطلق أ�ا دولة اليهود وهي قلقة على اإلسرائيليني القاطنني يف    -   سياسية 

شخص حيملون جوازات إسرائيلية)،  آالف    8كل من روسيا وأوكرانيا (يوجد يف أوكرانيا حنو  
ألف). فِوفق هذه الصيغة    200ابإلضافة إىل اجملتمع اليهودي األوكراين (ويقدر عددهم بنحو  

سياسي   موقف  ذات  دولة  من كو�ا  أكثر  رعا�ها  على  قلقة  "إسرائيل" كدولة  ُتصور  اليت 
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ها من احلرب،  واضح، سعت األخرية إىل تقدمي مقاربة، حىت اللحظة، هتدف إلعالن موقف 
للحملة   الرافض  املتحدة  الوال�ت  بزعامة  الغريب  املعسكر  يف  مكا�ا  على  حيافظ  بشكل 
العسكرية الروسية على أوكرانيا، لكن، يف الوقت نفسه من دون إغضاب روسيا، وهذا ما  
بينهما   فيما  التعاون  استمرار  وابلتايل  اإلسرائيلي،  احلرب  إدانة  تصريح  ميررون  الروس  جعل 

 الساحة السورية.   على 
 

Abstract:   
 

In an important stage of the historical conflict over the world order, and 
as the enormous events unfold in Eastern Europe whose repercussions are 
expected to change the global setting; and as the Russian President Vladimir 
Putin talks about fighting Nazism in Ukraine whose president is Jewish, 
versus a Western alignment led by the US seeking to defend democratic 
values there, the government of Israel—up to this moment—has not clearly 

decided its official position on the war in Ukraine . 
This paper seeks to shed light on the Israeli position on the Russian-

Ukrainian war, as Israel considers itself part of the Western world, in contrast 
to the vitality of its relations with the Russian Federation. 
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