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وصلت العالقات الروسية ـ االرسائيلية اىل ذروتها ايام بنيام� نتنياهو عندما كان رئيسا للحكومة ونجح يف اقامة عالقة وطيدة 
مع الرئيس الرويس فالد�� بوت�، وترجمت هذه العالقة تنسيقا ب� الطرف� يف االجواء السورية التي فتحت امام الطائرات 

االرسائيلية لشن رضبات وهج�ت ضد اهداف ايرانية 

املشكلة الفعلّية في العالقة ليست قانونّية بل سياسّية
حرب أوكرانّية "دهورت" العالقات الروسّية ـ اإلسرائيلّية

لكن هذه العالقات بدأت تتصدع منذ اليوم االول 
املخاوف  وبدأت  اوكرانيا،  عىل  الروسية  للحرب 
االرسائيلية تكرب من ان يؤدي ذلك اىل الحد من 
من  املعطى  والهامش  سوريا  يف  الحركة  حرية 

روسيا اىل ارسائيل.
اوضحت املؤرشات انتكاس العالقات ب� ارسائيل 
وروسيا، وظهور عالمات املرض والوهن واعراضه� 
كان يف طلب وزارة العدل الروسية تصفية الفرع 
غ¨  منظمة  وهي  اليهودية،  الوكالة  من  الرويس 
ربحية تساعد عىل الهجرة اىل ارسائيل. ت̄أ هذه 
من  تتخذ  التي  اليهودية،  الوكالة  ضد  الخطوة 
لحرب  ارسائيل  انتقاد  عقب  لها،  مقرا  القدس 
روسيا يف اوكرانيا. السلطات الروسية لديها شبهات 
بأن الوكالة اليهودية تجمع معلومات بطريقة غ¨ 

قانونية عن املواطن� الروس. 
ليست  العالقة  تدهور  الفعلية يف  املشكلة  لكن 
ب�  التوتر  خلفية  وعىل  سياسية،  بل  قانونية 
ارسائيل وروسيا بسبب اوكرانيا وسوريا. عىل الرغم 

من ان ارسائيل º ترسل مساعدات عسكرية اىل 
ايار  يف  لجارتها.  روسيا  غزو  دانت  فقد  اوكرانيا، 
مع  تقليديا  القوية  العالقات  تدهورت  الفائت، 
الرويس  الخارجية  وزير  قال  ان  بعد  موسكو 
̈غي الفروف ان هتلر له اصول يهودية، وهو  س
ما اثار غضب ارسائيل. كشف السف¨ الرويس يف 
الرويس  الرئيس  ان  فكتوروف،  اناتويل  ابيب  تل 
فالدÅ¨ بوت� غ¨ راض عن تويل يائ¨ لبيد رئاسة 
الحكومة االرسائيلية، ويعترب ان هذا االمر قد يرض 
بالعالقات الثنائية ب� تل ابيب وموسكو، وذلك 
شأن  يف  عنه  صدرت  التي  الترصيحات  بسبب 
اذار  يف  اوكرانيا،  يف  الروسية  العسكرية  العملية 
املايض، عندما كان وزيرا للخارجية ووصف الحرب 

يف اوكرانيا بأنها جرÅة حرب روسية. 
وبدا موقف لبيد مختلفا حتى عن موقف رئيس 
حذرا  نهجا  اتخذ  الذي  بنيت،  انذاك  حكومته 
ليجنب  كييف وموسكو  ب�  التوسط  اىل  وسعى 
ارسائيل Íن ادانة روسيا. وسعت ارسائيل للحفاظ 

عىل توازن دقيق يف االزمة االوكرانية ب� حليفتها 
التاريخية (الواليات املتحدة) وب� القوات الروسية 
املتمركزة يف سوريا املجاورة، ومواقف نحو مليون 
من مواطنيها املتحدرين من اصول تعود اىل بلدان 
االتحاد السوفيا¯ السابق، الذين تربطهم عالقات 
بروسيا واوكرانيا عىل السواء. لكن غالبيتهم Åيلون 

اىل املوقف الرويس. 
الجهة  فكانت  االرسائيلية،  االمنية  املؤسسة  اما 
االكÐ حرصا عىل عدم اغضاب بوت�، وذلك بسبب 
سوريا،  يف  روسيا  مع  العسكري  التنسيق  آلية 
االرسائييل  واالمن  للمصالح  االلية  هذه  وخدمة 
ومنع االحتكاك ب� القوات االرسائيلية والروسية 

يف سوريا. 
وراح مسؤولون سياسيون وعسكريون يف ارسائيل 
فقدان  ان  من  ويحذرون  ايضا،  لبيد  ينتقدون 
العالقات مع روسيا سيكلف ارسائيل Íنا باهظا، 
اليهود وعىل صعيد املصالح االمنية.  عىل صعيد 
وتب� ان هناك محادثات تجري خلف الكواليس 
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حواىل 20 يف املئة من السكان، وكذلك العالقات 
 3) الطرف�  ب�  املتنامية  والتجارية  االقتصادية 
مليارات دوالر خالل السنة املاضية)، والرهان عىل 
والغرب،  روسيا  ب�  الوسيط  بدور  ارسائيل  قيام 
وتوظيف "لوبياتها" النافذة يف بلدانه لهذه الغاية، 
عىل  موسكو  شجعت  اعتبارات  جميعها  هي 

السعي اىل نوع من الرشاكة معها.
̈ه، كان ممكنا يف زمن ما قبل الحرب  كل ذلك، وغ
بل  فقط،  وارسائيل  روسيا  ب�  ليس  االوكرانية، 
ب� الدول االوروبية وروسيا، وحتى ب� الواليات 
املتحدة وروسيا، التي ارتفعت فيها اصوات وازنة 
تطالب بتقديم عروض سخية لها الجتذابها بعيدا 
من الص�. اما اليوم، ويف ظل املواجهة االسرتاتيجية 
املص¨ية، وغ¨ املحسومة املآالت، بينها وب� الناتو، 
فان ارسائيل ال Ûلك سوى ان تكون يف صف من 
التزم ض�ن تفوقها االسرتاتيجي، ك� تعهد جميع 
عقود  خمسة  منذ  واداراتهم،  ̈كي�  االم الرؤساء 
يف  به.  تكلف  الذي  بالدور  القيام  االقل،  عىل 
املقابل، فان روسيا ستترصف وفق ما Ûليه عليها 
مصالحها واولوياتها االسرتاتيجيا االمنية التي تفرض 
االنتقال اىل مستوى اعىل من الرشاكة مع ايران، 
وكان مجيء بوت� اىل طهران بعد قليل عىل قدوم 
بايدن اىل املنطقة، امرا بالغ الداللة عىل املستوي� 

الرمزي واالسرتاتيجي.
للتفاقم ب� روسيا  املرشحة  الديبلوماسية  االزمة 
وارسائيل، هي من ب� املفاعيل املبارشة للحرب 
االطلسية - الروسية الدائرة يف اوكرانيا. Ûثل هذه 
̈ة منعطفا حاس� يف مسار العالقات الدولية  االخ
الذي ساد يف مرحلة ما بعد الثنائية القطبية عىل 
واالقتصادية،  واالسرتاتيجية  السياسية  املستويات 
يدفع معظم الالعب� للرشوع يف عمليات اعادة 
Ûوضع عىل مرسح عاملي عاد رقعة شطرنج، لكن 

مع عدد كب¨ من الفاعل� هذه املرة.
الرتاجع الطارئ يف العالقات الروسية - االرسائيلية 
مثال جديد عىل طغيان الحسابات االسرتاتيجية 
سياسية  حسابات  من  ̈ها  غ عىل  الدول  لدى 
و/ او اقتصادية خالل استعار االزمات الدولية. 
حرص الطرفان، الرويس واالرسائييل، عىل تنمية 
املجاالت،  شتى  يف  بينه�  التعاون  وتطوير 
االوكرانية،  الحرب  قبل  منه  مزيد  اىل  وتطلعا 
اىل  لديه�  القرار  صناع  دفعت  الحرب  لكن 

تغي¨ السياسات والتوجهات.

بعثت خاللها موسكو رسائل مطمئنة اىل تل ابيب، 
مفادها انه "ال يوجد تدهور يف العالقات السياسية 
ب� الدولت� وانه ال ينبغي النظر اىل قضية الوكالة 
اكÐ من انها قضية قانونية". ووجهت ارسائيل من 
انها  فيها  تقول  روسيا،  اىل  رسائل طâنة  جانبها 

"تتطلع اىل تسوية االزمة وتهدئة التوترات".
بالفعل،  يف خلفية ذلك، يظهر ان لدى ارسائيل، 
الكث¨ م� ستخرسه يف حال تفاقمت االزمة مع 

روسيا، وتحديدا يف اتجاه� اثن�: 
االول مرتبط بالحرب الدفاعية - الهجومية التي 
تخوضها تل ابيب يف مواجهة طهران وحلفائها يف 
من  حيث  السورية،  الساحة  يف  خاصة  املنطقة، 
شأن كف يدها ان يفاقم التهديد اىل ما ال يقاس äا 
هو عليه االن، عل� ان للجانب الرويس القدرة عىل 
منع حرية العمل االرسائيلية يف االجواء السورية. 

اما االتجاه الثاå، فهو العالقة الخاصة التي تربط 
وفقا  لهم  يحق  والذين  روسيا،  بيهود  ارسائيل 
ارسائيل  اىل  الهجرة  االرسائييل،  العودة  لقانون 
(يبلغ تعداد هؤالء 600 الف رويس ممن لديهم 
اب او ام او جد او جدة من اليهود). يف املقابل، 
تجني موسكو فوائد من العالقة مع تل ابيب، عىل 
رأسها استث�ر االعتداءات االرسائيلية عىل سوريا 
يف  نفوذهم  تثبيت  من  وحلفائها  ايران  منع  يف 
هذا البلد، عىل حساب نفوذها هي، االمر الذي 

يوّلد تقاطع مصالح، Åكن ان يستحيل تعارضا يف 
حال زادت تل ابيب جرعة اعتداءاتها. يضاف اىل 
ما تقدم، امكان تحييد ارسائيل - وان نسبيا - يف 
خلفية  عىل  والغرب  روسيا  ب�  املحتدم  الرصاع 
وجود  من  االستفادة  وكذلك  االوكرانية،  الحرب 
من   Ðاك يف  ارسائيل  يف  ̈ة  الكب الروسية  الجالية 
واالقتصادية  التقنية  الفائدة  اىل  اضافة  اتجاه، 
الغربية  للتقنيات  بوصف ارسائيل محطة جالبة 

اىل روسيا. 
اىل  الطرف�  حاجة  تفهم  تقدم،  ما  عىل  بناء 
اسرتضاء احده� االخر، والذي ظل ساريا اىل ح� 
اندالع الحرب الروسية عىل اوكرانيا، حيث بدأت 
الخالفات تطفو عىل السطح، وكان عىل ارسائيل 
̈كا، وان ال تغضب  ان تثبت Ûوضعها اىل جانب ام
روسيا يف الوقت نفسه، وهو ما دفعها اىل ابتداع 

نظرية الحياد وتقسيم االدوار.
هناك  فان  والعسكري،  االمني  البعد  اىل  اضافة 
االرسائيلية ملوسكو،  املسايرة  ̈ة تفرس  كث عوامل 
النخب  ب�  تجمع  التي  الوطيدة  الصالت  بينها 
السياسية واالقتصادية االرسائيلية وقطاع وازن من 
االوليغارشية الروسية، التي تضم عنارص مقربة من 
دوائر صنع القرار يف موسكو. ال شك يف ان وجود 
الروس يف  الـ1.5 مليون ممن يسمون  ما يقارب 
ارسائيل، وبينهم يف الحقيقة روس واوكرانيون، اي 

دانت ارسائيل غزو روسيا لجارتها، فتدهورت العالقات القوية.

تخوض تل ابيب مواجهة طهران وحلفائها يف املنطقة خاصة يف الساحة السورية.


