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تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
على  التركيز  تأسيسه  منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام 
تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد 

إلى حتقيق هذا  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة  واملؤمترات  الندوات 
الغرض.يعتمد املركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض املوضوعي املوثّق 

للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي املتبعة في 
واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم 

مركز األبحاث
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منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد الندوات واملؤمترات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  املركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى حتقيق  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض املوضوعي املوثّق للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم  في  املتبعة  العلمي 

مركز األبحاث
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تتجنــب النخبــة السياســية فــي إســرائيل اخلــوض فــي قضيــة حشــد القــوات الروســية علــى احلــدود األوكرانية، 
لكــن أي حــرب بــني روســيا وأوكرانيــا قــد تضــع إســرائيل أمــام خيــارات صعبــة: إمــا التزاماتهــا حللفائهــا فــي 

الغــرب، أو عالقاتهــا املهمــة بالنســبة لهــا مــع روســيا.

التوتر العسكري الروسي-األوكراني

بــدأ هــذا التوتــر فــي نهايــة تشــرين األول/أكتوبــر 2021، بحشــد روســيا قــوات كبيــرة مــن جيشــها قــرب احلــدود 
األوكرانيــة. هــذه القــوة الكبيــرة غيــر املســبوقة فــي هــذه املنطقــة قــادرة علــى احتــالل شــرق أوكرانيــا )وهــي 

الدولــة الثانيــة فــي املســاحة فــي أوروبــا بعــد روســيا(.

قدمــت روســيا سلســلة مــن الطلبــات العلنيــة للغــرب، أهمهــا التوصــل التفاقــات ملزمــة قانونيا لوقف توســيع 
حلــف شــمال األطلســي، واالمتنــاع عــن وضــع أنظمــة عســكرية )أســلحة( ميكــن أن تهــدد أمــن روســيا فــي دول 
علــى احلــدود الروســية، ســواء كانــت مــن الــدول األعضــاء فــي حلــف شــمال األطلســي أم لــم تكــن. واتخــاذ 
خطــوات إلعــادة بنــاء الثقــة مثــل إبعــاد املنــاورات العســكرية عــن احلــدود الروســية، وحتديــد مســافة آمنــة بــني 
الســفن والطائــرات فــي ميــاه بحــري البلطيــق واألســود، واســتئناف احلــوار األمنــي بــني روســيا والواليــات املتحــدة 

وحلــف شــمال األطلســي.

كذلــك، تطالــب روســيا باحلصــول علــى موافقــة لتشــغيل انبــوب الغــاز املثيــر للخــالف )نوردســترمي-2(، الــذي 
ــا بشــكل عــام علــى الغــاز الروســي. كمــا تطالــب روســيا  قــد يزيــد مــن اعتمــاد املانيــا بشــكل خــاص وأوروب
الواليــات املتحــدة بترميــم قنــوات احلــوار الدبلوماســي بعــد أن أُغلقــت فــي الســنوات األخيــرة كافــة القنصليــات 
االميركيــة فــي روســيا، والروســية فــي الواليــات املتحــدة، ومت تقليــص الطاقــم الدبلوماســي فــي العاصمتــني، 
مــا خلــق صعوبــات حتــى علــى صعيــد إصــدار تأشــيرات الدخــول )الفيــزا( بــني الدولتــني. وجتــري مفاوضــات بــني 

موســكو وواشــنطن فــي موضــوع الرقابــة علــى الســالح النــووي وفــي مجــال الفضــاء الرقمــي.

ــات  ــا( وتوقيتهــا ليســت واضحــة. فالوالي ــني فــي هــذه األزمــة )مــع أوكراني ــة( لبوت األهــداف احلقيقــة )النهائي
ــر مســبوق إذا أقدمــت روســيا  ــر غي ــل ثمــن سياســي واقتصــادي كبي ــة تهــدد بتحصي ــدول الغربي املتحــدة وال
علــى غــزو أوكرانيــا؛ لكــن هــذه التهديــدات تكشــف بوضــوح أنــه ال توجــد نيــة غربيــة للدخــول فــي مواجهــة 

عســكرية مــع روســيا.

املعضالت التي تضعها األزمة أمام إسرائيل

إســرائيل بعيــدة عــن الســاحة األوكرانيــة، وهــي ليســت قــادرة علــى أن حتــدد بشــكل صحيــح إمكانيــة إن كانــت 
روســيا ســتقدم علــى غــزو أوكرانيــا، أو متــى وكيــف ســيحدث ذلــك. كمــا أن إســرائيل نــادرا مــا تخــوض فــي 
هــذه األزمــة فــي هــذه املرحلــة، علــى الرغــم مــن أنــه هــذه األزمــة قــد تزيــد مــن حــدة معضالتهــا فيمــا يتعلــق 

بالعالقــات مــع روســيا، وعلــى نطــاق أوســع مقاربتهــا مــع قضيــة التنافــس بــني القــوى الكبــرى.
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ــة: فهــي ال تدخــل  ــد فــي السياســة الدولي ــرة، جنحــت إســرائيل فــي صياغــة مســار فري فــي الســنوات األخي
فــي مواجهــة علنيــة مــع موســكو بشــأن القضيــة األوكرانيــة، ومتتنــع عــن االنضمــام إلــى اإلجــراءات العقابيــة 
اجلماعيــة الغربيــة ضــد روســيا )فــرض عقوبــات، عزلــة سياســية وترحيــل جواســيس(. فيما يبــدي الغــرب تفهًما 
نســبًيا حلاجــة إســرائيل للتحــدث مــع الكرملــني، خاصــة فــي ضــوء عالقــات اجلــوار بــني إســرائيل وروســيا إثــر 

التدخــل العســكري الروســي فــي احلــرب األهليــة الســورية عــام 2015.

ــر فــي  ــى اإلطــالق، وتطــورت بشــكل كبي ــى مســتوياتها عل ــى أعل ــني إســرائيل وروســيا إل ــت العالقــات ب وصل
الســنوات الثالثــني املاضيــة مقارنــة باحلقبــة الســوفييتية. وتســمح روســيا إلســرائيل بحريــة العمــل العســكري 
ضــد إيــران فــي ســوريا، وتقــدم مبــادرات جتــاه إســرائيل، مثــل إعــادة رفــات اجلنــدي املفقــود فــي معركة الســلطان 
يعقــوب، زكريــا باومــل. باملقابــل تتوقــع روســيا أن تســاعدها إســرائيل فــي التوصــل إلــى اتفاقيــات سياســية فــي 
الشــرق األوســط بالتعــاون مــع الواليــات املتحــدة. كمــا يشــكل حوالــي مليــون ناطــق بالروســية فــي إســرائيل 
جســراً ثقافيــاً بــني الدولتــني. وهنــاك عالقــات جتاريــة مزدهــرة تبلــغ قيمتهــا مــن 3-2 مليــارات دوالر فــي الســنة 
بينهمــا. وتقــدر روســيا موقــف إســرائيل كمدافــع مخلــص عــن دور اجليــش األحمــر فــي احلــرب العامليــة الثانيــة. 
ويُنظــر إلــى إســرائيل فــي روســيا علــى أنهــا شــريك لهــا علــى نطــاق عاملــي، لكــن مــن ناحيــة أخــرى، هنــاك 

الكثيــرة مــن التضــارب فــي املصالــح، لذلــك يحــاول الطرفــان ترســيم حــدود هــذا التضــارب.

ــى إعــادة النظــر فــي سياســتها  لكــن إذا تصاعــدت األزمــة الروســية-الغربية-األوكرانية، فتضطــر إســرائيل إل
ــار  ــي-، ان تخت ــي املاض ــه ف ــا كان علي ــر مم ــه أكث ــس في ــكل ال لب ــدن -وبش ــا إدارة باي ــب منه ــد تطل ــة، وق احلالي
ــا إلــى املعســكر الغربــي فــي إدانــة روســيا وقطــع العالقــات معهــا.  أحــد طرفــي األزمــة، عبــر االنضمــام علنً
وســيراكم رفــض إســرائيل القيــام ذلــك اخلالفــات مــع واشــنطن، إضافــة إلــى امللــف النــووي اإليرانــي، والقضيــة 

الفلســطينية، والصــادرات مــن برامــج التجســس االلكترونيــة وغيرهــا.

حاليــا، مطلــوب مــن إســرائيل أن تفحــص باســتمرار مــدى مواءمــة سياســاتها، مــع اشــتداد التنافــس بــني القوى 
الكبــرى. تركــز الواليــات املتحــدة علــى املواجهــة علــى نطــاق تاريخــي مــع الصــني، باملقابــل فإنهــا انســحبت مــن 
الشــرق األوســط، وتبــدو ضعيفــة نســبيا بــني القــوى الفاعلــة فــي املنطقــة، باملقابــل تعمــل روســيا والصــني 
حتديــدا علــى تعزيــز دورهمــا فيهــا. وال تســعى الدولتــان إلــى اســتبدال الواليــات املتحــدة، لكنهمــا تكتســبان 
قــوة وتأثيــرًا بطريقــة ســتلقي بظاللهــا علــى القضايــا املهمــة بالنســبة إلســرائيل، فمثــال يتعــزز دور موســكو 
فــي اآلونــة األخيــرة فــي احلــوار بــني القــوى الغربيــة وإيــران بشــأن االتفــاق النــووي. كمــا ان لروســيا تأثيــرا علــى 
حريــة إســرائيل فــي العمــل العســكري فــي »املعركــة بــني احلــروب« فــي الســاحة الشــمالية )ســوريا ولبنــان(، أو 

فــي احلــرب إذا اندلعــت بــني إســرائيل وحــزب اهلل.

التوصيات

يقــول املَثَــل الروســي: »نحــن ال نختــار جيراننــا«، فليــس مــن املتوقــع أن تختفــي روســيا عــن احلــدود الشــمالية 
إلســرائيل فــي املســتقبل املنظــور، لذلــك يتوجــب علــى قــادة إســرائيل أن يكونــوا شــديدي احلــرص فــي مســألة 
مواءمــة سياســاتهم مــع ســيناريوهات التصعيــد بــني القــوى. إذ بــات مــن املمكــن نشــوء وضــع قائــم جديــد 
ــا فــي العالقــات بــني القــوى الكبــرى. مــن املرجــح أن تســعى إســرائيل مــرة أخــرى إلــى  وغيــر مريــح لنــا قريًب
اتخــاذ موقــف ضبابــي مــن روســيا والغــرب، لكــن مــن األفضــل التخطيــط ملركبــات سياســاتها واملوازنــة بينهــا 
مســبًقا خشــية أن يتبــني أن إغفــال هذيــن البنديــن ســيقوض الثقة بــني إســرائيل وحلفائها، وســيحرم إســرائيل 
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مــن االمتنــان الروســي.

ليــس علــى إســرائيل أن تنتظــر انــدالع األزمــة، بــل عليهــا أن تســتغل املســتقبل القريــب لتقييــم وضعهــا مــع 
روســيا، كخطــوة نحــو صياغــة اســتراتيجية وطنيــة إلدارة حقبــة مــن املنافســة الشرســة بــني القــوى الكبــرى، 
وهــو أمــر مطلــوب حتــى لــو كانــت روســيا لــن تغــزو أوكرانيــا فــي املســتقبل القريــب. يجــب أن تــوازن مثــل هــذه 
االســتراتيجية بــني االلتــزام اإلســرائيلي بالتحالــف التاريخــي مــع الواليــات املتحــدة وضــرورة احتفــاظ إســرائيل 
بحريــة املنــاورة جتــاه القــوى األخــرى أيًضــا. املطلــوب مــن إســرائيل أن تســعى جاهــدة مــن أجــل وضــع آليــات 
تشــاور وثيقــة مــع احللفــاء الغربيــني، لتكــون جســرا محتمــال للتواصــل بــني هــؤالء احللفــاء وبــني روســيا، ولتحدد 
ــاالت  ــار مج ــا اختي ــي(. وعليه ــري والدبلوماس ــتوى الس ــن املس ــزل ع ــي )مبع ــكل العلن ــتتصرف بالش ــف س كي
ــتراتيجية  ــذه اإلس ــل ه ــة مث ــي صياغ ــل ف ــا. والفش ــاع عنه ــب االمتن ــي يج ــاالت الت ــيا واجمل ــع روس ــاون م التع
قــد يجعــل إســرائيل عرضــة لـ«نيــران« الــدول الكبــرى لتنشــغل فــي إطفــاء »حرائــق«، مــا ســيقلل مــن قدرتهــا 
اإلســتراتيجية علــى املنــاورة وســيؤثر ســلًبا علــى عناصــر أساســية فــي أمنهــا القومــي، خاصــة فيمــا يتعلــق 

بسياســاتها املتشــعبة فيمــا يخــص الوضــع مــع إيــران.
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