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 العريب والقضية الفلسطينية انعكاسات األزمة األوكرانية على العامل 

  د. وليد عبد احليأ.                                                                       

1 
 

 : ةمقدم 
 

قد تكون األزمة األوكرانية مفاجئة لقطاع واسع من الرأي العام الدويل، لكنها ليست كذلك 
اليت   وللدول  الدويل  الشأن  هيئات رمسية  للمتخصصني يف  فيها  أو  دراسات جادة  مراكز  فيها 

األزمة  أن  لتأكيد فكرة  وثيق  ترابط  بينهما  النظر يف مسألتني  القرار، ويكفي  استشارية لصناع 
 ليست مفاجئة هلذه الشرائح الدولية: 

واملمهورة    أوًال: الروسية  الرائسية  الواثئق  يسمى  ما 
  Vladimir Putinبتوقيع الرئيس الروسي فالدميري بوتني  

، وتكشف إحدى  2015وصوالً إىل سنة    2002منذ سنة  
من   املكونة  الواثئق  يف   41هذه  والصادرة  صفحة 

 2ما يلي:  2015/ 31/12
مشال .  1 حلف  ملنظمة  العسكرية  القدرات  تعزيز  إن 

(الناتو)    North Atlantic Treatyاألطلسي 

Organization (NATO)   ،ومنحها وظائف عاملية بشكل فيه انتهاك لقواعد القانون الدويل
إضافة إىل حتفيز النشاط العسكري لدول احللف وتوسيع جمال عضويته، وز�دة توسع احللف، 

رية حتتية للحلف ابلقرب من احلدود الروسية، كلها عوامل تشكل هتديداً وإنشاء بنية عسك
لألمن القومي الروسي. وتتقلص فرص احلفاظ على االستقرار العاملي واإلقليمي بشكل كبري 
مع متوضع مكو�ت نظام الدفاع الصاروخي األمريكي يف أورواب ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئ  

نش  جانب  إىل  األدىن،  يف والشرق  أسلحة  ونشر  الدقيقة  االسرتاتيجية  األسلحة  أنظمة  ر 
 الفضاء.

 فالدميري بوتني
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إن موقف الغرب اهلادف إىل مواجهة عمليات التكامل وإجياد نقاط توتر يف منطقة أوراسيا  .  2
املتحدة  الوال�ت  دعم  أدى  وقد  الروسية،  الوطنية  املصاحل  على حتقيق  سلبياً  أتثرياً  ميارس 

لالنقالب املناهض للدستور يف أوكرانيا إىل   European Union (EU)واالحتاد األورويب  
يف اجملتمع األوكراين وظهور نزاع مسلح فيها، وإن تقوية األيديولوجية القومية    انقسام عميق

اليمينية املتطرفة، والتصوير املتعمد لصورة روسيا يف ذهن السكان األوكرانيني كعدو، والرهان  
غري املقنع على احلل القسري للتناقضات ولألزمة االجتماعية واالقتصادية العميقة يف أوكرانيا،  

أورواب، ويف حوَّ  على  أيضاً  انعكست  داخلياً، وهي حالة  أوكرانيا إىل حالة غري مستقرة  ل 
 اجلوار املباشر حلدود روسيا.

هناك خطر مستمر يتمثل يف ز�دة عدد الدول اليت متتلك أسلحة نووية إضافة إىل انتشار  .  3
دول أجنبية  األسلحة الكيماوية واستخدامها، إىل جانب الشكوك بشأن حاالت امتالك  

تطويرها   وإمكانية  بيولوجية  ألسلحة 
املعامل  شبكة  أن  كما  وإنتاجها، 
يتم   األمريكية  البيولوجية  العسكرية 
اجملاورة   الدول  أراضي  يف  توسيعها 

   لروسيا.
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والقانونية،  .  4 السياسية،  األدوات  ابستخدام  ملتزمة  روسيا  تظل  الدويل،  األمن  جمال  يف 

وال ميكن استخدام القوة  واآلليات الديبلوماسية، وآليات حفظ السالم يف املقام األول،  

العسكرية حلماية املصاحل الوطنية إال إذا ثبت عدم فاعلية مجيع اإلجراءات املعتمدة  

 السابقة الذكر. 

الروسية    اثنياً: الفكرية  للنخب  السياسية  األدبيات 
الروسي،   القرار  صنع  هيئات  على  التأثري  ذات  خصوصاً 
وهو  معاصر  روسي  مفكر  أهم  أن  إىل  نشري  أن  ويكفي 

والذي يسميه    ،Alexander Duggin  ألكسندر دوغني
عاجل القضية وحدد   Putin Brain "3الغرب "دماغ بوتني  

: مستقبل مسارها ابلتفصيل يف كتابه "أسس اجليوبولوتيك 
اجليوبولتيكي  :Foundations of Geopolitics  روسيا 

The Geopolitical Future of Russia  4، ويقول دوغني حرفياً ما يلي: 1999" الصادر سنة 

 روسيا.إن النزعة االستقاللية ألوكرانيا ستثري نزاعاً مسلحاً مؤكداً مع . 1

إن سيطرة الناتو على البوسفور والدردنيل جيعل من السيطرة الروسية على البحر األسود أمراً  .  2
 ال قيمة له لتحقيق الوصول للمياه الدافئة. 

إن حماولة االنضمام إىل الناتو من قبل أوكرانيا متثل "شذوذاً مطلقاً يتم من خالل خطوات .  3
 غري مسؤولة".

النزعة االستقاللية ألوكرانيا متثل هتديداً خطرياً ملشروع األوراسية اليت هي اهلدف املركزي  إن  .  4
 السرتاتيجية روسيا. 

جيب السيطرة الروسية على شواطئ البحر األسود الشمالية سيطرة مطلقة امتداداً من األراضي .  5
 األوكرانية إىل األراضي األخبازية. 

  نفوذ الغريب من هذه املنطقة ومن كل اجلوار الروسي.ضرورة اإلبعاد التام لل .  6

 ألكسندر دوغني
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 فيقول: ويعود دوغني ملوضوع أوكرانيا

 إن الواقع اجليوبوليتيكي واإلثين األوكراين ال يسمح هلا إال أن تكون "حمايدة" ال غربية وال شرقية. . 1

قاصمة إىل األمن اجليوبوليتيكي  وجود أوكرانيا حبدودها احلالية وبتوجهاهتا السيادية هو "ضربة  .  2
 لروسيا ويعادل اخرتاق أراضيها". 

 جيب تقسيم أوكرانيا إىل: .  3

أوكرانيا الشرقية (من شرق �ر الدنيرب إىل حىت حبر أزوف) واليت يغلب عليها القومية الروسية   .أ
 واألرثذوكسية.

معادية   .ب  ارتباطات  جمموعاهتا  ولبعض  اإلثنية  الناحية  من  متنوعة  منطقة  وهي  القرم: 
القرم   على  السيطرة  جيب  لذا  التتار)،  (مثل  الروسي   للسيطرة   وإخضاعها للجيوبولتيك 

 . ملوسكو املباشرة  سرتاتيجيةاال
  أوكرانيا،   بشرقي   ثقافياً   مرتبطة   منطقة   وهي   أوديسا،   إىل   تشرينيغوف   من   أوكرانيا   من   اجلزء املركزي  . ج 

 . األوراسي   اجليوسياسي   النظام   يف   شرط   أو   قيد   دون   درج ُـ واملـ 
الغرب األوكراين وهو األكثر عداء لروسيا، وجيب اجتثاث تبعيته لألطلسي وأن يقام فيه "اجملمع   . د 

األورويب   القلب  مع  (روسيا)  األوراسي  القلب  فيه  يتعاون  الذي  األوراسي"  القاري  الدفاعي 
نيا)، الستكمال فّك الرابط بني أورواب والوال�ت املتحدة على املدى البعيد، ألن وجود  (أملا 

 أوكرانيا مستقلة هو مبثابة "إعالن حرب جيبولوتيكية على روسيا". 

   إن جتنب روسيا لضربة أطلسية يستوجب إجراءات روسية فورية مع أوكرانيا. . 4
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القضية األوكرانية هي استمرار للسياسة الروسية لتجريد  إن كل ما سبق يشري بشكل واضح أن  
على  الغربية  األمن  برتتيبات  ارتباطات  أّي  من  لروسيا  مباشرة  اجملاور  احليوي  اجملال  دول  كل 
أنه يف حالة ما مل يتم حتقيق هذا اهلدف   الواضح على  التأكيد  اختالف أشكاهلا، إىل جانب 

 ابلوسائل السلمية فيجب حتقيقه ابلقوة. 
 

 : أوًال: انعكاسات األزمة على العامل العريب
 

إن التحليل االسرتاتيجي خللفية هذه األزمة يشري إىل أ�ا تعبري عن تنافس بني امرباطوريتني،  
األوىل إمرباطورية االحتاد السوفيييت اليت تفككت وختشى أن يتواصل التفكك ابلعبور إىل داخل 

وهي روسيا، والثانية إمرباطورية ترتاجع، وهي الوال�ت املتحدة، يف   Core Stateالدولة املركز  
فتفكك االحتاد السوفيييت تواصل   5عدد واضح من مؤشرات القوة اخلشنة والناعمة على حّد سواء. 

أما  دوغني.  وألكسندر  بوتني  رؤية  لذلك يف  أشر�  الروسية كما  الدولة  على  اخلطرة  بتداعياته 
 Paulو ظاهرة تناوهلا فيض من الدراسات األمريكية بدءاً من بول كينيدي الرتاجع األمريكي فه

Kennedy    الزائد التمدد  أن  رأى  الذي 
Overstretch    بدأ األمريكية  لإلمرباطورية 

يلقي أبعبائه عليها وسيدفعها للرتاجع، مث  
ابرنت ريتشارد     Richard Barnetدراسة 

الوال�ت   أن  الثمانينيات  يف  قّدر  الذي 
بشكل  املت الرتاجع  مظاهر  سَتعِرف  حدة 

لويس لفلورا  دراسة  وأيدت  قرن،  ربع  بول   Flora Lewis  واضح خالل  دراسة  عام من  بعد 
للرتاجع، كما رأى   املتحدة وتدفعها  الوال�ت  تثقل كاهل  اليت أصبحت  كينيدي فكرة األعباء 

شليزجنر يف   James Schlesinger جيمس  املتحدة  الوال�ت  تراجع  فكرة  القوى أن  سلَّم 
فقدان    Peter Passellاالقتصادية والعسكرية والنفوذ السياسي أمر مسلَّم به، وحّلل بيرت ابسيل
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 Tom الوال�ت املتحدة مركز الر�دة يف تنافسها االقتصادي والعلمي مع الياابن، وأكد توم ويكر

Wicker  ة يضعف قدرهتا يف احلفاظ  أن تبعية الوال�ت املتحدة يف جمال املواد اخلام ومصادر الطاق
، مع 2004دبيات نظرية الرتاجع األمريكي منذ سنة  أعلى موقعها املتقدم كقوة عظمى. وتزايدت  

، إذ رأى فريجسون أن الوال�ت املتحدة تطمح  Niall Fergusonظهور دراسة نيل فريجسون  
تتجنب االلتزامات طويلة  إىل "عوملة األسواق احلرة، وسيادة القانون، واحلكومة التمثيلية، لكنها  

الصراعات   القيام بدور أكثر فاعلية يف حّل  اليت ال غىن عنها يف  العاملة واملال  للقوى  األجل 
الدولية، ال سّيما يف الدول الفاشلة". ويرى أن الوال�ت املتحدة إمرباطورية يف حالة إنكار لرتاجعها  

ق ابلعجز املايل وضعف القوة البشرية،  ال سّيما بفعل الضعف الداخلي فيها، خصوصاً فيما يتعل 
كما ال تعرتف حبجم املسؤوليات العاملية. ويعتقد أن الوال�ت املتحدة يف طور الرتاجع لكنه يرى  

حيّل  لن  الكربى  القوى  من  أحداً  أن 
"اإلرهابية"   التنظيمات  ولكن  حملها، 
وعصاابت اجلرمية املنظمة ستمأل الفراغ.  

وج من  مربراً  يشكل  ما  نظره  وهو  هة 
لعودة التعاون األمريكي الصيين األورويب. 
املفكرين  أكثر  أحد  فريجسون  وميثل 

إىل عدم    Donald Trumpاألمريكيني عداء لالحتاد األورويب، وكان يدعو الرئيس دو�لد ترامب  
التعامل مع روسيا كقوة عظمى، واالعرتاف هلا مبجال حيوي يف   املواجهة مع الصني، وضرورة 

  6.أوراسيا
األمريكي   الوطين  املخابرات  جملس  دراسة  ،  National Intelligence Councilومثّلت 

، أحد التنبؤات املعززة لفكرة حتّول النظام الدويل إىل التعددية القطبية، حيث  2008الصادرة سنة  
تتحدث عن ظهور قوى كربى جديدة، ومواصلة العوملة االقتصادية، وانتقال الثروة الدولية من 
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غرب إىل الشرق، وتنامي الكيا�ت ما دون الدولة وما فوقها، كما سيتجه العامل حنو قدر أقل  ال
 7. 2025من الفجوة بني األقاليم والدول يف النظام الدويل القادم، والذي حددته الدراسة يف سنة  
لتوظيف  ويبدو أن كالًّ من اإلمرباطوريتني (اليت تفككت واليت ترتاجع) تسعى بني احلني واآلخر  

الروسي ومنع جلم  -األقاليم اجليو الداخل  التفكك يف  اسرتاتيجية لصاحلها هبدف منع استمرار 
بينما تسعى اإلمرباطورية األخرى (األمريكية) إىل منع تسارع  توسيع جماهلا احليوي من �حية، 

الناتو،    تراجعها وإعادة ترميم بعض عالقاهتا مع أورواب خصوصاً يف إطار الرتاخي يف بنية حلف 
 وال شّك يف أن كل ما سبق ميتد آباثره مرة أخرى إىل الشرق األوسط خصوصاً يف أجزائه العربية. 

الشرق  منطقة  يف  إحساساً  هناك  أن  الواضح  ومن 
األمريكية   للسياسة  األوسط  الشرق  أمهية  أبن  األوسط 
اخلطة   يف  جلّي  أمر  وهو  األخرى،  هي  تراجعت 
ابيدن   جو  األمريكي  الرئيس  نشرها  اليت  االسرتاتيجية 

Joe Biden ،8   وهو ما دفع بعض دول املنطقة إىل حماولة
ي ابلتقارب مع "إسرائيل" التعويض عن الرتاجع األمريك

عن  �هيك  دولة،  لكل  الداخليني  اخلصوم  ملواجهة 
ويبدو أن األزمة األوكرانية سُتعمِّق تقليص املتابعة األمريكية   9تكريس نزعة التحالف ضّد إيران. 

من   مع كل  العربية  العالقات  على  سيؤثر  مما  القادمة،  الفرتة  خالل  األوسطي  الشرق  للشأن 
ان وتركيا، بل إن درجة االستجابة الشرق أوسطية للمطالب األمريكية خبصوص  "إسرائيل" وإير 

األزمة األوكرانية (احلصار لروسيا، أو دعم أوكرانيا عسكر�ً، أو ز�دة إنتاج الغاز والبرتول، ...إخل)  
تشري إىل قدر من عدم االستجابة اليت تعكس الشعور ابلتغري "النسيب" يف املكانة الشرق أوسطية  

 10 االسرتاتيجية األمريكية.يف
أما على اجلانب الروسي، فإن من بني ما تواجهه السياسة الروسية يف التعاطي مع املنطقة العربية  

 هو إشكالية قدرهتا على التوفيق بني تناقضات القوى اإلقليمية، وهو ما يظهر يف اجلوانب التالية: 

 جو ابيدن
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 الروسية، والتناقضات اإليرانية واإلسرائيلية. شكالية التوفيق بني املصاحل إ. 1
 وبني إيران.   ، شكالية التوفيق بني التناقضات اخلليجية بشكل خاص ونسبة كبرية من الدول العربية إ.  2

 إشكالية التوفيق بني املتطلبات األمنية اإلسرائيلية يف سورية، واملتطلبات األمنية لسورية. . 3

اال.  4 بني  التوفيق  واملتطلبات  إشكالية  �حية،  من  الفلسطينية  احلقوق  جتاه  الروسية  لتزامات 
 اإلسرائيلية من �حية أخرى.

وتزداد تعقيدات التوفيق يف هذه اجلوانب السياسية إبضافة إشكالية التباين يف حجم العالقات 
 11التجارية بني روسيا واملنطقة العربية على النحو التايل: 

العربية خالل السنوات الثالث    السنوي حلجم إن املعدل  .  1 التجاري الروسي مع املنطقة  التبادل 
مليار دوالر تقريباً، لكننا نالحظ أن الدول العربية تتوزع إىل جمموعتني مها الدول    18املاضية هو  

األكثر استرياداً للسلع املدنية الروسية (خصوصاً القمح واحلديد)، والدول األكثر استرياداً للسلع  
ر،  العسكرية الروسية؛ فمثالً تقف مصر، واملغرب، واإلمارات، والسعودية، وتونس، واألردن، وقط 

ابلرتتيب على رأس جمموعة الدول العربية األكثر استرياداً من روسيا للسلع املدنية، بينما يف اجلانب  
تقف سورية على رأس قائمة الدول املستوردة    2021– 2017العسكري جند أنه خالل الفرتة من  

%،  44%، مث العراق مبعدل  81% من أسلحتها، تليها اجلزائر بنسبة  95للسالح الروسي بنسبة  
مع األخذ يف االعتبار أن حجم    12%، 5.3مث اإلمارات العربية املتحدة بنسبة    ، % 41تليها مصر  

% من  21يشكل    2021- 2017مبيعات الروس من السالح للدول العربية خالل الفرتة من  
 13مليارات سنو�ً.   5إمجايل مبيعاهتا وهو ما يعادل حنو  
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األوكرانية على العالقات العربية الروسية يف أن العالقة بني الدول  وتبدو انعكاسات األزمة      
العربية املستوردة للسلع الروسية املدنية والدول العربية املستوردة للسلع العسكرية الروسية  

انعكاسات    اً كثري  لروسيا يف كيفية جلم  يوجد مشكلة  مما  متضاربة،  ما كانت عالقات 
مع كل الدول العربية خصوصاً أن الفرتة القادمة (السنوات  اخلالفات العربية على عالقتها  

السلع   روسيا سيشمل  على  الدويل  االقتصادي  احلصار  أن  إىل  تشري  القادمة)  اخلمس 
املدنية أكثر من السلع العسكرية؛ وهو ما يعين أن احلاجة الروسية للدول العربية املستوردة  

للدول العربية املستوردة للسلع العسكرية.    للسلع املدنية ستكون أكرب من حاجتها املباشرة 
يؤثر على بعض توجهاهتا   وهو ما قد 
املوضوع   يف  سّيما  ال  املنطقة  يف 
حجم   أن  خصوصاً  الفلسطيين، 
العالقات التجارية الفلسطينية الروسية  

الـ   يتجاوز  طبقاً    5ال  دوالر،  ماليني 
مما جمموعه    14. 2020إلحصاءات سنة  

الت   18 الروسية سنة  مليار دوالر حجم  العربية  العالقات    15، 2021جارة  فإن  هنا  ومن 
 العربية الروسية معرضة يف املستقبل القريب إىل تذبذب قد يكون حاداً يف بعض األحيان. 

روسيا مع "إسرائيل" واليت  ل  التجارية  عالقات البني حجم    املقارنةشكالية نفسها عند  جند اإل.  2
مليون دوالر واردات روسية من "إسرائيل"، وعالقاهتا    828مليارات دوالر؛ منها   3.5تفوق  

مليون دوالر، وهو ما يعين أن تطوير    797مع إيران اليت يصل إمجايل جتارهتا مع روسيا إىل  
خصوصاً يف ظّل    العالقة مع أي من الطرفني (إيران و"إسرائيل") سيوجد إشكاالً لروسيا،

 احلصار الدويل على روسيا ومدى االلتزام به. 
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 (ابملليون دوالر)   2020: الواردات العربية من السلع املدنية من روسيا سنة  1جدول رقم  
 

 

 : اثنياً: الُبعد الفلسطيين واإلسرائيلي يف األزمة األوكرانية
 

نستدل من كل ما سبق أن االحتقان يف السياسة الدولية حول أوكرانيا كان يشري بشكل ال 
التفاعالت حوهلا يتسارع، وأن املواجهة قادمة بشكل واضح، وال نظن   ن  ألبس فيه أن إيقاع 

بعيدة عن هذا   الكربى،  الدول  القرار يف  "إسرائيل"، يف ضوء تسللها إىل أغلب هيئات صنع 
 التوقع.

اإلسرائيلية األمريكية  للعالقة  بني    ،ونظراً  احلميمة  والعالقة 
زيلينسكي   فولودميري  األوكراين   Volodymyrالرئيس 

Zelensky      ،اإلسرائيلي اجلانب  مواقفه  وبني  حيث  من 
الدينية، إىل  للسياسة اإلسرائيلية ومن حيث يهوديته  املساندة 

مشايهال   دينيس  أيضاً  وزرائه  رئيس  يهودية   Denysجانب 

myhalSh   ،استفزاز   16من �حية اإلسرائيلية يف عدم  والرغبة 
خصوصاً  الروسية  على   ؛ القيادة  اإلسرائيلية  احلكومة  عملت 

مع   يتناغم  أمر  وهو  هلا،  اسرتاتيجية  عليه خسارة  يرتتب  ال  بشكل  مواقفها  بني  املوازنة  حماولة 
األ األزمة  توجهاته خبصوص  توزعت  الذي  اإلسرائيلي  العام  الرأي  النحو  توجهات  وكرانية على 

  17التايل:

 ُعمان سورية اجلزائر لبنان  قطر  األردن تونس السعودية اإلمارات املغرب مصر الدولة
بقية 

الدول  
 العربية 

صادراهتا  
من  
 روسيا 

516 393 346 219 125 83 37 12 9 8 2 1 

 فولودميري زيلينسكي
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 : موقف الرأي العام اإلسرائيلي من احلرب األوكرانية الروسية 2جدول رقم  
 

 

أن   السابق  اجلدول  السياسي"  ويكشف  "التوجه  حيث  من  الغالب  هو  ألوكرانيا  االحنياز 
للمجتمع والسلطة احلاكمة، بينما يالحظ أن انتهاج سياسة "احلياد" الرمسية حظيت تقريباً بتأييد  

 نصف اجملتمع اإلسرائيلي. 
خطاب  مضمون  أن  شّك  وال 
يف  زيلينسكي  األوكراين  الرئيس 

اإلسرائيلي يشري   Knessetالكنيست  
عم "إسرائيل"  إىل  بني  العالقة  ق 

الرئيس   إدراك  مع  سّيما  ال  وأوكرانيا، 
التالية ذات   النقاط  للتعاطف الشعيب اإلسرائيلي مع بالده، وقد أشار يف خطابه إىل  األوكراين 

 18الداللة الواضحة: 

 أوكرانيا.للوجود اإلسرائيلي وبني التهديد الروسي لوجود   العريب "مقارنته بني "التهديد . 1
 مطالبته لـ"إسرائيل" بتزويد بالده ابألسلحة ال سّيما أنظمة الدفاع اجلوي. . 2

 مطالبته "إسرائيل" بتطبيق احلصار على روسيا وشركاهتا وشخصياهتا النافذة. . 3

انتقاده ضمنياً ملسعى الوساطة اإلسرائيلي يف النزاع، بقوله إن الوساطة تكون بني الدول ال  .  4
 اخلري والشر.بني 

 النسبة املئوية (%) املوقف 

 76 أتييد أوكرانيا 
 10 أتييد روسيا 

 القبول بسياسة احلياد احلكومية: 

 املؤيدون: 

 املعارضون: 

 
51 
34 
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ذلك يعين أن املوقف اإلسرائيلي إبعالن احلياد، أو ابلوساطة بني طريف النزاع يشري إىل حرج  
الديبلوماسية   اإلسرائيلية سترتتب عليه آاثر تسعى  للحكومة  إسرائيلي واضح؛ ألن أي موقف 

 اإلسرائيلية لتجنبها. 

قابلة لالستثما  األزمة  أن هناك جوانب يف  ينفي  اإلسرائيلي على لكن ذلك ال  ر احلكومي 
 النحو التايل: 

هتجري يهود أوكرانيا: ما إن بدأت املواجهات العسكرية حىت أعلن وزير اهلجرة اإلسرائيلي . 1
عن استعداد "إسرائيل" الستقبال آالف املهاجرين    Pnina Tamano-Shataشاات  بنينا اتمانو  

خطرت يهود أوكرانيا  أبل إن جهات إسرائيلية أشارت إىل أن "إسرائيل"    19"اليهود" من أوكرانيا. 
النزاع املسلح. ابلتهيؤ للهجرة يف حالة نشوب  لـ"إسرائيل"    20مسبقاً  وقد بدأ بعضهم ابلوصول 

 Institute forويقّدر معهد حبوث السياسة اليهودية    21فعالً سواء من أوكرانيا أم من روسيا. 

Jewish Policy Research    قانون الذين ميكن أن يستفيدوا من  اليهود يف أوكرانيا  أن عدد 
يرتكزون يف   22، ألف يهودي   200العودة اإلسرائيلي، ويهاجروا لـ"اسرئيل" من أوكرانيا هو قرابة  

كييف، ودينيربوبرتوفيسك، وخاركوف، وأوديسا. مع مالحظة أن هذه املدن هي موضع قتال  
دد الضغوط على يهود هذه املدن للهجرة. لكن تقريراً للقناة شرس فيها أو حوهلا، وهو ما يش 

يشري إىل أن صورة االضطراب العام يف الشرق األوسط، وآاثر معركة    13الفضائية اإلسرائيلية  
غري   أخرى  دول  حنو  للتوجه  أو  اهلجرة  يف  للرتدد  أوكرانيا  يهود  أغلبية  تدفع  القدس"  "سيف 

% فقط من اليهود األوكرانيني 50الم اإلسرائيلية إىل أن قرابة  وقد أشارت وسائل اإلع  23"إسرائيل". 
مع مالحظة أن أوكرانيا متنع اهلجرة    24الذين يريدون مغادرة أوكرانيا يريدون الذهاب لـ"إسرائيل"؛

يلت شاكيد أي وتعمل وزيرة الداخلية اإلسرائيلية    25عاماً.   60و   18للذكور ممن تقع أعمارهم بني  
Ayelet Shaked   اهلجرة تسهيل  على  أوكرانيا  يهود  من  اآلالف  عشرات  وصول  تتوقع  اليت 

شارة  اليهودية من أوكرانيا، وطالبت بعدم إخضاع اليهود لبعض القيود األمنية عند الوصول، مع اإل
وجتدر اإلشارة إىل أن دائرة اهلجرة   26إىل احتمال جتميعهم مؤقتاً يف معسكرات يف صحراء النقب.
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مهاجرين    303أنه حىت أول آذار/ مارس (اليوم اخلامس للحرب) إىل وصول    اليهودية أوضحت
 27منهم منعوا من الدخول. 50لكن 

غري أن بعض اهلواجس بدأت ُتطل داخل اجملتمع اإلسرائيلي بني اليهود من "أصول روسية"  
وسي/  واليهود من أصول أوكرانية، وبدأت احلرب ترتك آاثرها على الوالءات الفرعية (يهودي ر 

بل إن اجلدال عاد للمجتمع اإلسرائيلي حول من   28يهودي أوكراين) داخل اجملتمع اإلسرائيلي. 
العودة   قانون  تطبيق  يتم  اإلسرائيلية؟ وهل  اجلنسية  له حبمل  السماح  اليهودي؟ ومن جيب  هو 

سنة   على   1950الصادر  احلاخامات  بعض  اعرتاضات  ظّل  أم ال، يف  أوكرانيا  مهاجري  على 
بني    "هوية" التمييز  على  التأكيد  عند  خصوصاً  خاص؟  بشكل  روسيا  أو  أوكرانيا  مهاجري 

ليس   والديه  (أحد  جدين  أو  وأبيه)  أمه  (والدا  جدود  أربع  حفيد  هو  الذي  اإلسرائيلي 
 29يهود�ً)...إخل. 

اجلنسية   مزدوجي  من  روسيا هي  االقتصادية يف  النُّخب  من  العديد  فإن  آخر،  جانب  من 
واإلسرا أبراموفيتالروسية  رومان  (مثل  فريدمان   ،Roman Abramovichش  ئيلية  ميخائيل  أو 

Mikhail Fridman ،    آفني بيرت  فيكسيلبريغ  ،  Petr Avenأو  فيكتور   Viktor  أو 

Vekselberg .( .30..إخل 
دفع املوضوع الفلسطيين حنو مزيد من الظالل: نظراً للضعف الشديد يف القيادة الفلسطينية .  2

الفلسطيين  املوضوع  لدفع  ذلك  ستستغل  "إسرائيل"  فإن  الفلسطينية،  الديبلوماسية  وهشاشة 
نتائج احملتملة للحرب للخلف يف تفاعالت احلياة الدولية. ولكن الفلسطينيني جيب أن يستثمروا ال

 31الروسية األوكرانية من خالل:
إن تثبيت استقالل اجلمهوريتني األوكرانيتني يف الشرق األوكراين (إقليم دونباس) سيعزز من  .أ

فكرة حق تقرير املصري، وهو أمر يصب يف دالالته العامة لصاحل الفلسطينيني من حيث احلق  
 جرى يف شرق أوكرانيا. يف إنشاء دولة فلسطينية على غرار ما 

https://www.aljazeera.com/news/2022/3/2/abramovich-to-sell-chelsea-russia-ukraine-war
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إن جناح روسيا يف فرض شروطها على اجملتمع الدويل والقبول القسري بنتائج اسرتاتيجيتها   .ب 
القطبية، وهو   التعدد القطيب على حساب األحادية  مر يف صاحل  أجتاه أوكرانيا يعزز فكرة 

الروسي ألوكرانيا   ويف املقابل، فإن تعزيز الغرب لفكرة املقاومة لالحتالل  32الطرف الفلسطيين.
يعزز حّق الفلسطينيني يف حّق املقاومة أسوة ابألوكرانيني، وهو أمر بدأت بعض األصوات 
الغربية تتحدث عنه وتنتقد ازدواجية املعايري الغربية يف التعامل مع املقاومة الفلسطينية ووصفها  

إىل جانب انتقاد    33ا، بـ"اإلرهاب" على الرغم من أن غالبية القرارات الدولية تقف إىل جانبه
السرعة الغربية يف فرض العقوابت على روسيا من األ�م األوىل للتحرك العسكري الروسي،  

عاماً على احتالهلا    55بينما مل تفرض أي عقوابت ذات معىن على "إسرائيل" ابلرغم من مرور  
الغربية وقطاع غزة، �هيك عن فرتة أطول يف أراضي   الرغم  1948للضفة  أن . وعلى  من 

طالبت يف الشهر املاضي بفرض عقوابت   Amnesty Internationalمنظمة العفو الدولية  
بسبب   "إسرائيل"  على  اقتصادية 
وزير   أن  إال  "العنصرية"،  سياساهتا 

  Blinkenاخلارجية األمريكي بلينكن  
فيه   دعا  الذي  نفسه  اخلطاب  ويف 
دعوة   وصف  روسيا  ضّد  لعقوابت 

ابلتحقيق يف    United Nations Human Rights Councilجملس حقوق اإلنسان األممي  
راضي احملتلة أب�ا "وصمة يف مصداقية اجمللس" وطالب بوقفها،  انتهاكات "إسرائيل" يف األ 

االزدواجية الغربية يف مناسبات عدة منذ اشتعال   اثروا هذهألكن برملانيني وإعالميني أوروبيني  
 34األزمة األوكرانية.

عن  االهتمام  صرف  األوكرانية  ابألزمة  العاملي  االنشغال  أن  يرى  اإلسرائيلي  الطرف  لكن 
وتزايد حوادث   السجناء،  على  والتضييق  (االستيطان،  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  ممارساته يف 

نيني، واستمرار التضييق على سكان الشيخ جراح يف القدس، وتزايد يف  القتل للمدنيني الفلسطي
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مع مالحظة تكرار الضرابت اجلوية والصاروخية   35أعداد املعتقلني املدنيني، وهدم املنازل...إخل)، 
شباط/ فرباير    24على أهداف سورية بوترية أعلى من الفرتات السابقة؛ فمنذ بداية السنة إىل يوم  

هجمات إسرائيلية على سورية، أي مبعدل هجوم    5لروسي على أوكرانيا) وقعت  (بدء اهلجوم ا 
شباط/ فرباير إىل    24يوماً تقريباً، بينما هامجت "إسرائيُل" سوريَة خالل الفرتة منذ    11كل  

 36أ�م تقريباً.   4آذار/ مارس ثالث مرات، أي مبعدل هجوم كل    8

فكرة "اإلسهام اإلسرائيلي يف السالم العاملي" وحتسني  حماولة التوسط يف النزاع هبدف زرع  .  3
صورة "إسرائيل" الديبلوماسية، فبالرغم من أن املسؤولني األوكرانيني أبدوا "خيبة أملهم" من ضعف 

قضيتهم جتاه  اإلسرائيلي  للتهيئة    37،املوقف  حماوالته  يف  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  ا�مك  فقد 
أ�م    Bennettأوكرانيا، بل ادعى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بينيت  ملفاوضات مباشرة بني روسيا و 

البيالروسية.  احلدود  النزاع على  للمفاوضات بني طريف  الرتتيب  يف  قبول    38لعبوا دوراً  ولضمان 
"إسرائيل" كوسيط فإن "إسرائيل" "دانت العملية العسكرية الروسية" من �حية، لكنها رفضت  

ألوك عسكرية  مساعدات  األغراض تقدمي  على  املساعدات  واقتصرت  أخرى،  �حية  من  رانيا 
إىل جانب أن "إسرائيل" جلبت امتعاضاً من املندوبة األمريكية يف األمم املتحدة    39اإلنسانية. 

United Nations    غرينفيلد  –توماسلينداLinda Thomas-Greenfield،    امتناع بعد 
"إسرائيل" عن املشاركة يف صياغة مسودة القرار الذي ّمت تقدميه للجمعية العامة لألمم املتحدة 

General Assembly of the United Nations  .إلدانة العملية العسكرية الروسيةF

40 
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يس  ويرى بعض اخلرباء األمريكيني أن جناح ترتيب التفاوض بني أوكرانيا وروسيا سيجعل من رئ
السلبية، ال سّيما يف ضوء سياساهتا جتاه   إسرائيل  دولية، وخيفف من صورة  الوزراء "شخصية 

غري أن املراقبني   41الفلسطينيني"؛ وجيعل منها عامالً قو�ً يف جتنيب العامل مواجهة قد تكون كارثية. 
التعقيدات يف جوانب ا ألزمة من  يرون أن الدور اإلسرائيلي يف هذا اجملال تراجع بسبب شدة 

للعملية  الواضحة  اإلدانة  نقطة  عن  اإلسرائيلي  املوقف  قصور  من  الغريب  واالمتعاض  �حية، 
العسكرية الروسية يف أوكرانيا من �حية  

الباهتة  أأخرى، إىل جانب   النتائج  ن 
للمحاوالت الرتكية والفرنسية للوساطة  
ال تغري على توقع إجناز إسرائيلي مهم  

ا قد يكون له  يف اجملال نفسه، وهو م
الديبلوماسية   على  سلبية  نتائج 

الوزراء خاض يف الوحل األوكراين دون أن   اإلسرائيلية؛ كما رأى خبري إسرائيلي من أن "رئيس 
   42يدرك متاماً عمقه". 

احتمال احلصول على مقايضة مع الروس يف الشأن الشرق أوسطي مقابل بعض املواقف .  4
  Ehud Olmertاإلسرائيلية جتاه روسيا، وقد عّرب رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق إيهود أوملرت  

، فمن �حية، إسرائيل حليف للوال�ت املتحدة إن الوضع دقيق ابلنسبة إلسرائيلعن ذلك بقوله "
الغرب، وال ميكن أن يكون هناك شّك يف ذلك". وأضاف أنه "من �حية أخرى، فإن   وجزء من

الروس موجودون يف سورية، ولدينا مشاكل عسكرية وأمنية حساسة يف سورية، وهذا يتطلب حرية  
وابلتايل، من غري املمكن أن يتم ذلك دون مراعاة  ".  ُمعيَّنة للجيش اإلسرائيلي للعمل يف سورية

فـ"إسرائيل" تريد استمرار التقييد الروسي الستعمال سورية ملنظومة صواريخ    43روسية. التوجهات ال
أو    400وضمان عدم تزويد سورية الحقاً ابملنظومة الدفاعية الروسية أس    S300أو    300أس  

S400 ،   واليت نصبها الروس حول مراكز تواجدهم يف سورية، وتعمل "إسرائيل" أيضاً على حتاشي
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يف   الروسي  الطريان  مع  مواجهة  أّي 
عن   �هيك  السورية،  دراك  إاألجواء 

أحد   هي  روسيا  أن  اإلسرائيليني 
اجلالسني يف فيينا على طاولة التفاوض  
خبصوص الرب�مج النووي اإليراين الذي 

 44ئيل" موضوعاً يف غاية األمهية ابلنسبة هلا، وهنا يربز احتماالن: َتعّده "إسرا

النووي مقابل  .أ املوضوع  تنازالت هلا يف  إيران وتقدمي  املتحدة إغراء  الوال�ت  إما أن حتاول 
موقف إيراين أبعد مسافة عن روسيا، بقدر ما، خصوصاً مع ضغوط األزمة األمريكية ورغبة  

 روسيا يف جلم املوقف الروسي.

أو أن تتشدد الوال�ت املتحدة مع إيران، فتتجه إيران كرد فعل حنو عدم املشاركة يف أي  .ب 
األفضل  هو  اخليار  هذا  أن  املؤكد  ومن  األوكرانية،  األزمة  بسبب  روسيا  ضّد  عقوابت 

 لـ"إسرائيل". 

يضاف إىل كل ما سبق، الرغبة اإلسرائيلية يف احلفاظ على التواصل مع بعض النخب الروسية 
واأللومينيوم  البرتول  مثل قطب  بوتني،  ابلرئيس  الصلة  وذوي  منهم  األثر�ء  اليهودية (خصوصاً 

اليهودي رومان   الروسي  "إسرائيل"، واحلاصل على    ،براموفيتشأوالصلب  املعروف بصالته مع 
الغربية،2018سنة    جنسيتها على   45)، إىل حّد السعي لضمان عدم خضوع هؤالء للعقوابت 

الرغم من أن اخلزينة األمريكية أبدت هواجسها من أن عدم إخضاع هؤالء للعقوابت قد جيعل 
 46و "غسيلها" لصاحل الدولة الروسية، أمنهم صلة وصل مع البنوك اإلسرائيلية لتحويل األموال  

اليهود يف روسيا،   الرغبة اإلسرائيلية يف استمرار عالقاهتا مع من بقي من  إىل كل ذلك  مضافاً 
 47خصوصاً مع احتماالت هجرهتم لـ"إسرائيل".

إمكانية قيام "إسرائيل" بتعويض الغاز الروسي يف األسواق األوروبية: قبل األزمة األوكرانية،  .  5
أبريل   نيسان/  يف  متّ 2017وحتديداً  وإيطاليا،    ،  "إسرائيل"،  يف  الطاقة  وزراء  بني  اجتماع  عقد 
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وقربص، واليو�ن لبحث إمكانية ختفيض االعتماد األورويب على الغاز الروسي من خالل أنبوب 
ميتد حتت مياه البحر املتوسط، من سواحل فلسطني احملتلة إىل السواحل األوروبية، وّمت االتفاق  

، لكن الوال�ت املتحدة أبدت معارضتها للمشروع يف  2025على أن يكتمل هذا املشروع سنة  
علماً   48بسبب "ما اعتربته: عدم جدوى للمشروع، وملخاطره البيئية"،   2022كانون الثاين/ يناير  
وقد عاد املوضوع    49. 2021" من الغاز الروسي طبقاً ألرقام سنة  3مليار م  155أن أورواب تستورد " 

مرة أخرى من خالل ما راج من أنباء عن طلب احلكومة األمريكية من "إسرائيل" اإلسهام، مع  
االنتاج  أبن  اإلدراك  من  ابلرغم  الروسي،  للغاز  البديل  ابلغاز  أورواب  تعويض  يف  أخرى،  دول 

 50اإلسرائيلي ال يكفي.
أسبوعني، برز الدور الرتكي يف العرض على "إسرائيل"    وبعد نشوب احلرب األوكرانية بقرابة

وقبلها أذربيجان لتمرير غازمها ألورواب من املرافق الرتكية، إىل جانب التعاون مع مصر يف هذا 
اجملال، وّمت طرح املوضوع بشكل واضح خالل ز�رة الرئيس 

إىل تركيا يف    Yitzhak Herzogاإلسرائيلي إسحق هريتزوج  
مارس   أردوغان    2022آذار/  الرتكي  الرئيس  مع  ولقائه 

Erdoğan واستغلت "إسرائيل" األزمة األوكرانية إلصالح .
تركيا،  مع  تصدعات عالقاهتا  أن   51بعض  الرغم من  على 

جعل  تصاعداً  تعرف  "إسرائيل"  مع  التجارية  عالقاهتا 
إىل   يصل  دوالر  8.4حجمها  وفق    2021سنة    مليارات 

، إىل حّد تواتر  2020% عن سنة  35، بز�دة  املصادر الرتكية
أنباء عن "طلب إسرائيل من تركيا" ضبط نشاط حركة محاس يف األراضي الرتكية؛ مبنعها من القيام 

 52عمليات ضّد املصاحل اإلسرائيلية. يأب

االعتبارات اإلسرائيلية الداخلية: مثة ثالث شرائح تعمل "إسرائيل" على مراعاهتا عند حتديد  .  6
   أي موقف يف األزمة األوكرانية وهي:

 إسحق هريتزوج
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 اجملتمع الروسي.   .أ

 يهود روسيا يف "إسرائيل".  .ب 
 يهود أوكرانيا يف "إسرائيل".  .ج

خمتلفة إىل وجود بعض التباين يف وتشري تقارير  
توجهات اليهود يف "إسرائيل" ممن هم من أصول 
أوكرانية، جتاه   وأولئك ممن هم من خلفية  روسية 

وعلى الرغم من نقص    53األزمة األوكرانية احلالية.
املعلومات عن مواقف يهود "إسرائيل" من اخللفية 

لية، إال أن دراسة أكادميية ملوقف األقليات اليهودية الروسية أو األوكرانية من األزمة األوكرانية احلا
 54أشارت إىل ظاهرتني: 2014يف روسيا وأوكرانيا خالل أزمة القرم سنة 

يهود   .أ مواقف  عن  واضح  بشكل  متباينة  األزمة كانت  روسيا خالل  اليهود يف  مواقف  أن 
 أوكرانيا، إذ كانت كل أقلية أقرب يف توجهاهتا للدولة املضيفة.

التأثري على عالقة  أن موق .ب  الرغبة يف  ف احلياد اإلسرائيلي قائم يف أحد اعتباراته على عدم 
 األقلية اليهودية ابلدول املضيفة هلا (روسيا أو أوكرانيا). 

 االنعكاسات االقتصادية لألزمة:  . 7

 تتجلى اآلاثر املباشرة لألزمة على االقتصاد الفلسطيين يف جانبني: 

ارتفاع أسعار الوقود والقمح سيزيد من   .أ
من  يف كل  الفلسطينية  املوازنة  أعباء 
الضفة الغربية وقطاع غزة، ال سّيما إذا  

أن   يتم 70علمنا  السلع  من   %
استريادها من اخلارج، فاحلديد كسلعة  

%، �هيك عن 24%، واإلمسنت  30مهمة للقطاع األكرب يف قطاع غزة ارتفعت أسعاره  
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،  2022املواد الغذائية ال سّيما مع حلول شهر رمضان يف أوائل نيسان/ أبريل ارتفاع أسعار 
% من هذه املادة أتيت من روسيا، كما  35%، علماً أن  30فقد ارتفع سعر الطحني قرابة  
%، وكل ذلك سيؤثر على نسب التشغيل  10% والسكر  7ارتفعت أسعار الزيوت مبعدل  

 55%. 50سبة البطالة اليت تصل حالياً إىل ما يقارب الـ  يف املنشآت اإلنتاجية، وابلتايل رفع ن
مارس   .ب  آذار/  األورويب يف  االحتاد  قرار    2022بعد 

للسلطة  االحتاد  مساعدات  تسليم  بـ"أتجيل" 
مليون دوالر) بسبب ما    235الفلسطينية (وقيمتها  

مناهج  يف  للسامية  معادية  "نزعة  هنغار�  اعتربته 
الفلسطينية"، أعباء   56التعليم  وبعد  االحتاد  فإن 

مواجهة األزمة األوكرانية وتبعات احلصار على روسيا، قد يقلص من مساعداته سواء للسلطة 
خفيض يف املساعدات قد أم هليئات اجملتمع املدين الفلسطيين، وقدرت بعض املصادر أن الت

 57%. 10يصل إىل حنو 

ما على اجلانب اإلسرائيلي، ففي ظّل تصاعد العقوابت االقتصادية املتبادلة بني القوى الغربية  أ
وروسيا، فإن التأثري على االقتصاد اإلسرائيلي سيكون مرتبطاً ابلسياسة اإلسرائيلية، فحجم التبادل 

مليار دوالر صادرات روسية    2.415مليارات دوالر (  3.373التجاري بني روسيا و"إسرائيل" هو  
مليون دوالر واردات روسية منها)، أي أن حجم الواردات اإلسرائيلية من   958لـ"إسرائيل" مقابل  
% فقط، وقد يكون التأثري من جانب ارتفاع األسعار لبعض املواد  2كثر من  أروسيا ال تشكل  

(البرتول، والغاز، والفحم، والقمح بشكل رئيسي) إىل جانب التأثري على بعض الشركات املستثمرة 
يف روسيا، خصوصاً مع اخنفاض قيمة الروبل وصعوبة  
الوفاء ابملدفوعات للشركات اإلسرائيلية يف ظّل تقييد 

امل سويفت التحويالت  نظام  من  روسيا  إبخراج  الية 
SWIFT االقتصاد على  اآلاثر  هذه  حدة  وستزداد   ،
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خصوصاً    58اإلسرائيلي طرد�ً مع طول فرتة استمرار األزمة، لكنها أقل أمهية على املدى القصري.
 من زاوية االلتزام اإلسرائيلي ابحلصار االقتصادي الدويل على روسيا.

 
 : اخلالصة

 

 نلخص أهم املالمح يف انعكاسات األزمة على القضية الفلسطينية يف اآليت:ميكن أن 
إن الطرف اإلسرائيلي يف موقف ديبلوماسي حرج خصوصاً إذا تصاعدت األزمة، ألن موقف  .  1

 احلياد يف هذه احلالة سيكون مكلفاً لـ"إسرائيل" من أحد الطرفني.
األوكران إىل .  2 لـ"إسرائيل" هي جلب أكرب قدر من يهود طريف األزمة خصوصاً  إن األولوية 

 فلسطني احملتلة. 

 إن احتماالت جناح الطرف اإلسرائيلي يف القيام بدور الوسيط تبدو ضئيلة للغاية. . 3

ه إن ارتفاع أسعار مصادر الطاقة والقمح سيكون له عبء على الطرف الفلسطيين أكثر من.  4
 على الطرف الصهيوين.  

الغربية من الصراعات الدولية، وهو ما تشري له  .  5 تكريس فكرة ازدواجية املعايري يف املواقف 
 ردات فعل خنب أوروبية وأمريكية خمتلفة. 

إن االنتصار الروسي قد يكرس فكرة التعدد القطيب الدويل، وهو أمر قد يكون له "بعض .  6
جة االحنياز ضّد الفلسطينيني يف اجتاهات السياسات الدولية من النتائج اإلجيابية" على در 

 القضية الفلسطينية.

من الضروري على أطراف حمور املقاومة تصعيد عمليات املقاومة جلعل فلسطني نقطة غري  .  7
جاذبة ليهود أوكرانيا أو حىت يهود روسيا، ودفعهم للهجرة إىل مناطق بديلة عن فلسطني  

يف النقب، واليت قتل فيها أربعة من    2022/ 3/ 22احملتلة، ولعل عملية املقاومة اليت وقعت يف  
تستجيب هلذه الضرورة، نظراً ألن منطقة النقب هي من املناطق احملددة بشكل   59اإلسرائيليني
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واضح لتوطني مهاجرين أوكرانيني، وهو ما يعزز هواجس هؤالء املهاجرين ويدفعهم للبحث 
 عن هجرة لغري "إسرائيل". 

الغربية،  ضرورة تعزيز احلمالت اإلعالمية اخلاصة بكشف ازدواجية املعايري يف الديبلوماسية  .  8
من خالل عقد املقار�ت بني املوقف اإلعالمي والديبلوماسي الغريب يف أوكرانيا وموقفه يف  

 فلسطني. 
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