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أزمة كاشفة: 
كيف عززت قضية “الوكالة اليهودية” التوترات الروسية اإلسرائيلية؟ 

ــن روســيا وإســرائيل  ــرات بي تصاعــدت حــدة التوت
وتصفيــة  إغــاق  إلــى  موســكو  مســاعي  بعــد 
روســيا.  فــي  للهجــرة”  اليهوديــة  “الوكالــة 
أزمــة  بمنزلــة  كانــت  القضيــة  هــذه  أن  ويبــدو 
كاشــفة للتوتــرات المســيطرة علــى العاقــات 
بيــن الطرفيــن؛ وذلــك فــي ظــل اســتياء روســيا 
مــن الدعــم اإلســرائيلي ألوكرانيــا، ناهيــك عــن 
االمتعــاض اإلســرائيلي مــن المواقــف الروســية 
الســوري  الملفيــن  مثــل  الملفــات  بعــض  فــي 

الفلســطينية.  القضيــة  وكذلــك  واإليرانــي 

بــدأت محكمــة “باســماني” بموســكو يــوم 28 يوليــو 2022 النظــر 
فــي دعــوى قضائيــة مقدمــة مــن وزارة العــدل الروســية بإغــاق 
وتصفيــة “الوكالــة اليهوديــة للهجــرة فــي روســيا” لدعــم العاقــات 
مــع اليهــود فــي الشــتات؛ ألنهــا خالفــت القوانيــن المعمــول بهــا فــي 
ــت الدعــوى  ــرائيل ووصف ــه إس ــا اعترضــت علي ــو م ــاد، وه الب
ــة”  ــيكون “كارث ــة س ــل الوكال ــف عم ــدت أن وق ــة” وأك “بالمسيس
نظــراً إلــى الترابــط الوثيــق بيــن المجتمــع اليهــودي الروســي 
وإســرائيل، بيــد أن موســكو أكدت اســتمرار العمل بالدعــوى وتنفيذ 
ــي إســرائيلي بالحضــور  ــد قضائ قــرارات القضــاء، وســمحت لوف
إلــى موســكو لبحــث الملــف. وإذا جــرى وقــف عمــل الوكالــة فــإن 
ذلــك ســيؤدي إلــى اتســاع الخافــات بيــن موســكو وتــل أبيــب بعــد 
ــا؛ مــا  ــر بينهمــا نتيجــة الدعــم اإلســرائيلي ألوكراني تصاعــد التوت

يؤثــر ســلباً علــى مســتقبل العاقــات الروســية اإلســرائيلية.

دوافع روسية 

ثمــة دوافــع رئيســية ترتبــط بمســاعي موســكو إلــى إغــاق 
“الوكالــة اليهوديــة” داخــل روســيا، وتتمثــل هــذه الدوافــع فيمــا 

ــي: يأت

“الوكالــة  بــدأت  الروســي:  القانــون  الوكالــة  خــرق  1-تأكيــد 
ــة  ــي منظم ــام 1989، وه ــذ ع ــيا من ــي روس ــل ف ــة” العم اليهودي
ُتعنــى بضمــان العاقــات بيــن اليهــود حــول العالــم، وتعمــل علــى 
تهجيــر اليهــود إلــى إســرائيل. وبالرغــم مــن وجــود الوكالــة داخــل 
روســيا طــوال العقــود الماضيــة، فــإن االعتــراض الروســي علــى 
ــكو  ــة بموس ــنَّت الحكوم ــا س ــام 2014 عندم ــذ ع ــدأ من ــا ب عمله
ــاظ بمعلومــات يجــري جمعهــا  ــى “حظــر االحتف ــاً ينــص عل قانون
عــن مواطنيــن روس فــي خــوادم إلكترونيــة موجــودة خــارج 

ــيا”. روس
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كيف عززت قضية »الوكالة اليهودية« التوترات الروسية اإلسرائيلية؟ 

وأكــدت موســكو آنــذاك أنــه “ال داعــي لقلــق الوكالــة اليهوديــة” 
واســتمر عملهــا دون اعتــراض، ومنــذ عــام تقريبــاً أكــدت 
ــون الروســي مــن  ــة تخــرق عــن عمــد القان موســكو أن الوكال
خــال جمــع معلومــات عــن المواطنيــن، وأن هنــاك حاجــة إلــى 

التفاهــم معهــا حــول طبيعــة عملهــا.

2- وقــف هجــرة اليهود الروس إلى إســرائيل: تخشــى موســكو 
ــى إســرائيل، ال  ــروس إل ــود ال ــع معــدالت هجــرة اليه أن ترتف
وأصحــاب  والعلمــاء  المتميــزة  الكفــاءات  ذوي  مــن  ســيما 
رؤوس األمــوال ورجــال األعمــال اليهــود الذيــن يمثلــون نســبة 
كبيــرة فــي المجتمــع الروســي ويؤثــرون فــي اقتصــاده، وحــال 
هجرتهــم إلــى تــل أبيــب بمســاعدة “الوكالــة اليهوديــة” فــإن ذلــك 
ســيؤثر اجتماعيــاً واقتصاديــاً علــى روســيا، خاصــًة بعــد فرض 
العقوبــات الغربيــة عليهــا؛ ففــي عــام 2021، بحســب تقديــرات 
ــل المهاجــرون مــن روســيا 27% مــن  ــة، مث ــة اليهودي الوكال

إجمالــي اليهــود المهاجريــن إلــى إســرائيل. 

اإلســرائيلي:  الــوزراء  رئيــس  شــعبية  علــى  التأثيــر   -3
ــة،  ــرائيلية الحالي ــة اإلس ــة الحكوم ــد” رئاس ــر البي ــى “يائي تول
ــفير  ــح  الس ــد أوض ــدة، وق ــات جي ــكو عاق ــه بموس وال تربط
ــر  ــن غي ــوروف” أن “بوتي ــي فكت ــب “أناتول ــل أبي ــي بت الروس
ــد رئاســة الحكومــة اإلســرائيلية،  ــر البي ــي يائي راٍض عــن تول
ــب  ــل أبي ــن ت ــة بي ــات الثنائي ــد يضــر العاق ــك ق ــر أن ذل وَيعتب
ــرب  ــن الح ــد” م ــف “البي ــى موق ــع إل ــذا يرج ــكو”، وه وموس
بأوكرانيــا؛ ففــي أبريــل الماضــي عندمــا كان وزيــراً للخارجيــة 
اتهــم روســيا بارتــكاب “جرائــم حــرب بأوكرانيــا” وباســتهداف 
ــه رئيســاً  ــه منصب ــد تولي ــم بع ــداً”،  ث ــن عم ــة المدنيي و”مهاجم
للــوزراء قــدم مســاعدات شــتى لكييــف؛ وهومــا دفــع موســكو 
إلــى االعتــراض بصــورة متكــررة علــى مواقــف “البيــد”. 

ــي  ــة ف ــة اليهودي ــة ضــد الوكال ــة الحالي وبعــد الدعــوى القضائي
روســيا، انتقــد حــزب “الليكــود” الُمعــاِرض برئاســة “بنياميــن 
نتنياهــو” )يوصــف بأنــه صديــق للرئيــس الروســي “فاديميــر 
بوتيــن”( موقــف “البيــد” واتهمــه بأنــه “يفقــد الخبــرة ويتجاهــل 
ــة  ــا “الدول ــوم؛ ألنه ــرائيل الي ــى إس ــبة إل ــيا بالنس ــة روس أهمي
التــي تحفــظ مصالحنــا فــي ســوريا، وهــي التــي قــادت الجهــود 
ــوريا،  ــي س ــرائيليين ف ــن إس ــرى ومفقودي ــن أس ــادة جثامي إلع
وفتحــت أبــواب الهجــرة اليهوديــة إلــى إســرائيل، ومــن الجنــون 

ــا”. معــاداة روســيا، أو أن نتخــذ موقفــاً ضدهــا بأوكراني

ولــذا فــإن تصاعــد التوتــر بيــن موســكو وتــل أبيــب ســيؤدي 
إلــى تراجــع شــعبية “البيــد” فــي االنتخابــات المبكــرة بإســرائيل 
التــي مــن المرجــح أن تجــرى قبــل نهايــة العــام، وفــي الوقــت 
ــة،  ــة المقبل ــي الحكوم ــو” لتول ــوظ “نتنياه ــترتفع حظ ــه س نفس

وهــو يتفهــم جيــداً طبيعــة العاقــات الروســية اإلســرائيلية. 

محفزات التأزم 

بالرغــم مــن أن اتهامــات مخالفــة الوكالــة اليهوديــة للقانــون 
ــك  ــد أن تحري ــدة، بي ــنوات عدي ــة لس ــت الوكال الروســي الحق
ــكل أو  ــس، بش ــا اآلن يعك ــة ضده ــوى القضائي ــكو الدع موس
بآخــر، تصاعــد عوامــل التوتــر بينهمــا؛ نظــراً إلــى متغيــرات 
جيوسياســية إقليميــة متداخلــة. وعليــه، يمكــن القــول إن أهــم 
محفــزات التوتــر بيــن روســيا وإســرائيل تتمثــل فيمــا يأتــي:

1- االســتياء الروســي مــن الدعــم  اإلســرائيلي ألوكرانيــا:  
ــية  ــكرية الروس ــة العس ــن العملي ــرائيلي م ــف اإلس ــم الموق اتس
ــاد،  ــر 2022 بالحي ــي 24 فبراي ــا ف ــذ بدايته ــا من ــي أوكراني ف
ــت  ــكو رفض ــد أن موس ــة، بي ــي األزم ــاطتها ف ــت وس وعرض
ذلــك، وبعــد شــهرين تقريبــاً بــدأت تــل أبيــب تنحــاز إلــى موقــف 

ــاً. ــاً ودبلوماســياً ودفاعي ــاً مادي ــا دعم ــت له ــف وقدم كيي
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ــى  ــن الخــوذات إل ــث أرســلت إســرائيل أعــداداً محــدودة م  حي
القــوات األوكرانيــة، وســمحت للرئيــس األوكرانــي “فولوديميــر 
زيلينســكي” بإلقــاء كلمــة أمــام مجلــس النــواب اإلســرائيلي 
المهاجريــن  مــن  مئــات  أبيــب  تــل  واســتقبلت  الكنيســت، 
األوكرانييــن؛ مــا آثــار غضــب موســكو التــي اتهمــت إســرائيل 
فــي أوائــل مايــو الماضــي بدعــم “النازييــن الجــدد” فــي أوكرانيــا 
ــم تنــف  ــال ضــد روســيا، ول ــى كييــف للقت ــة إل وإرســال مرتزق
تــل أبيــب ذلــك، ثــم اتهمــت األخيــرة موســكو “بتســييس” قضيــة 
“الوكالــة اليهوديــة” للــرد علــى الموقــف اإلســرائيلي مــن الحرب 
بأوكرانيــا؛ مــا دفــع المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الروســية 
“ماريــا زاخاروفــا” إلــى نفــي ذلــك وإلــى أن تؤكــد يــوم 26 يوليو 
2022 أن “قضيــة الوكالــة اليهوديــة قانونيــة بحتــة”، وانتقــدت 
“المواقــف غيــر البنــاءة إلســرائيل، والسياســة التــي تنتهجهــا فــي 
األشــهر األخيــرة، بمــا فــي ذلــك موقــف تــل أبيــب مــن الوضــع 

فــي أوكرانيــا”.

قمــة  فــي  الروســي لســوريا: شــارك “بوتيــن”  الدعــم   -2
طهــران يومــي 19 و20 يوليــو 2022، وهــي القمــة الرئاســية 
بيــن رؤســاء “روســيا  األســتانة”  “مســار  الســابعة ضمــن 
وإيــران وتركيــا” وتعــد زيارتــه إلــى طهــران هــي الثانيــة لــه 
للخــارج منــذ بــدء العمليــة العســكرية فــي أوكرانيــا؛ مــا يؤكــد 

أهميــة القمــة لــه، وصــدر عنهــا بيــان ختامــي “يديــن الهجمــات 
العســكرية اإلســرائيلية علــى ســوريا”، ال ســيما قصــف مطــار 
دمشــق، كمــا أعلــن فــي 26  يوليــو 2022 عــن تدريبــات 
ــدة  ــن القاع ــاً م ــورية بطرطــوس قريب ــية – س ــكرية روس عس
ــتي  ــكري واللوجس ــم العس ــد الدع ــا يؤك ــية؛ م ــة الروس البحري
الروســي لســوريا ضــد الهجمــات اإلســرائيلية المتكــررة عليهــا.

وقــد تصاعــد التوتــر بيــن تــل أبيــب وموســكو فــي الملــف 
الســوري بعدمــا كشــف وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي “بينــي 
الروســية   )300 )إس  اعتــراض صواريــخ  عــن  جانتــس” 
تنفيذهــا  خــال  إســرائيلية  مقاتــات  للطائــرات  المضــادة 
ــذ  ــى من ــل شــهرين؛ وهــذا للمــرة األول ــي ســوريا قب ــاً ف هجوم
بــدء االســتهداف اإلســرائيلي لســوريا؛ حيــث كان يتــم التنســيق 
المســبق بيــن تــل أبيــب وموســكو قبــل تنفيــذ أي عمليــات 
إســرائيلية فــي العمــق الســوري لتجنــب حــدوث أي صدامــات 

ــب.  ــل أبي ــكو وت ــن موس بي

3- التأييــد الروســي للقضيــة الفلســطينية: يثيــر الموقــف 
الروســي مــن القضيــة الفلســطينية، الــذي يقــوم علــى ضــرورة 
التوصــل إلــى حــل الدولتيــن وأفــق إقامــة ســام شــامل وعــادل 
فــي المنطقــة علــى حــدود 1967 وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، 
ــو الماضــي اســتضافت موســكو  ــي ماي ــب. وف ــل أبي حفيظــة ت

ــداً مــن حركــة “حمــاس” الفلســطينية. وف
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وأشــارت موســكو إلــى أن “جــزءاً كبيــراً مــن المســؤولية 
ــى  ــع عل ــطينية، يق ــي األراضــي الفلس ــي ف ــن الوضــع الحال ع
عاتــق الواليــات المتحــدة واالتحــاد األوروبــي، اللذيــن يتهربــان 
ــي أنشــطة  ــن المشــاركة ف ــا، م ــي أوكراني ــة األحــداث ف بذريع
ــم  ــات المتحــدة واألم ــة تضــم )روســيا والوالي ــة الدولي الرباعي
المتحــدة واالتحــاد األوروبــي( لبحــث ســبل دفــع عمليــة الســام 
ــدو أن موســكو  ــه، يب والحــوار الفلســطيني اإلســرائيلي”. وعلي
تقــدم المزيــد مــن الدعــم للقضيــة الفلســطينية للــرد علــى الموقف 

اإلســرائيلي مــن كييــف. 

ــي  ــس األمريك ــام الرئي ــي اإلســرائيلي: ق ــارب األمريك 4- التق
“جــون بايــدن” بزيــارة إلــى إســرائيل فــي منتصــف يوليــو 
2022 لمــدة يوميــن، وجــدد فيهــا تأكيــد التحالــف االســتراتيجي 
بيــن البلديــن الــذي تبلــور فــي “إعــان القــدس” وتضمــن 
ــات  ــه “تؤكــد الوالي ــى أن ــة لروســيا ونــص عل ــادات ضمني انتق
المتحــدة وإســرائيل مخاوفهمــا بشــأن الهجمــات المســتمرة ضــد 
ــا،  ــامة أراضيه ــا وس ــيادة أوكراني ــا بس ــا، والتزامهم أوكراني
لشــعب  اإلنســانية  المســاعدة  اســتمرار  أهميــة  وتؤكــدان 

أوكرانيــا”. 

ســاحة  األوســط  الشــرق  تــرك  “عــدم  “بايــدن”  وأكــد 
للنفوذيــن الروســي والصينــي”، كمــا طلــب مــن “البيــد” تكثيــف 
المســاعدات العســكرية اإلســرائيلية ألوكرانيــا؛ ممــا يــؤدي إلــى 

ــة  ــد حال ــكو، ويصع ــب وموس ــل أبي ــن ت ــرات بي ــد التوت تصعي
االســتقطاب اإلقليمــي بيــن كل مــن واشــنطن وموســكو لجــذب 
دول الشــرق األوســط إلــى محورهــا، خاصــًة أن تلــك الزيــارة 
أعقتبهــا مباشــرة قمــة طهــران وزيــارة “بوتيــن” إلــى إيــران؛ ما 
فُســر بــأن إســرائيل تصنــف فــي المحــور األمريكــي وتتخلــى 

عــن عاقاتهــا المتميــزة بروســيا.  

5- الخافــات الروســية اإلســرائيلية فــي ملفــات متعــددة:  
والــرؤى  المصالــح  تعــارض  تشــهد  التــي  الملفــات  تتعــدد 
ــم  ــي تدع ــووي اإليران ــف الن ــي المل ــرائيلية؛ فف ــية اإلس الروس
موســكو طهــران واســتئناف المفاوضــات للتوصــل إلــى اتفــاق 
نــووي جديــد أو اســتكمال الســابق، بينمــا تــرى تــل أبيــب 
ــا  ــو م ــران، وه ــد إي ــكري ض ــل العس ــتخدام الح ــرورة اس ض

ترفضــه موســكو. 

كمــا تدعــم إســرائيل أذربيجــان ضــد أرمينيــا حليفة موســكو، 
وزودت باكــو باألســلحة األكثــر تطــوراً وحداثــة ومنهــا “قنابــل 
ــي  ــي انتهــت ف ــة” الت ــاخ الثاني ــة” خــال حــرب “كاراب عنقودي
نوفمبــر 2020 بانتصــار أذربيجــان، كمــا تتقاطــع مصالــح 
موســكو وتــل أبيــب كثيــراً فــي عــدد مــن دول شــرق ووســط 
أفريقيــا حــول تصديــر األســلحة واســتيراد المــواد الخــام منهــا؛ 
ولــذا فــإن الخافــات بينهمــا ال تقتصــر علــى الملــف األوكرانــي 

أو العاقــات الثنائيــة فقــط.



5

1 أغسطس 2022

مسارات مستقبلية

تلقــي التوتــرات الراهنــة بيــن موســكو وتــل أبيــب بظــال 
كثيفــة علــى مســتقبل العاقــات الروســية اإلســرائيلية، وهــو 
ــية  ــارات رئيس ــة مس ــاً بثاث ــيظل محكوم ــذي س ــتقبل ال المس

ــي: ــا يأت ــة فيم متمثل

1- احتــواء األزمــة المتصاعــدة: وظهــر ذلــك مــع ســعي 
الرئيــس اإلســرائيلي “يتســحاق هرتســوج” إلــى احتــواء األزمــة 
بيــن بــاده وموســكو نظــراً إلــى عاقاته الجيــدة  ببوتيــن، وطلب 
مــن أعضــاء حكومتــه )الصمــت وتقليــل الحديــث، والتعــاون مــع 
رئيــس الــوزراء بثقــة تامــة(، وربمــا يتــم احتــواء األزمــة حــال 
تخفيــف حــدة الخطــاب السياســي للحكومــة اإلســرائيلية الحاليــة، 
ــل  ــص عم ــا يخ ــط فيم ــل وس ــى ح ــل إل ــث التوص ــم بح ــم يت ث

“الوكالــة اليهوديــة” فــي روســيا.

2- إدارة الخافــات المتعــددة: وهــذا المســار يقضــي بفتــح 
ــل  ــات وعوام ــب إلدارة الخاف ــل أبي ــكو وت ــن موس ــوار بي ح

توتــر العاقــات بينهمــا، وهــو مســار أكثــر شــموالً مــن المســار 
ــل  ــة، ب ــة اليهودي ــف الوكال ــى مل ــه ال يقتصــر عل ــابق؛ ألن الس
ــة بيــن الطرفيــن.  يتضمــن التعامــل مــع كافــة الملفــات الخافي
ويكتســب هــذا المســار وجاهتــه مــن كــون قــرار وقــف عمــل 
الوكالــة اليهوديــة هــو نتيجــة للتوتــرات القائمــة بيــن الدولتيــن، 
وليــس ســبباً لهــا؛ حيــث يمكــن التوصــل إلــى تكييــف قانونــي 
لوضــع الوكالــة عبــر إلزامهــا بتطبيــق القانــون الروســي خــال 
عملهــا، وهــو مــا ألمــح إليــه المتحــدث باســم رئيــس الــوزراء 
اإلســرائيلي بمطالبتــه “بعــدم إســقاط الوضــع حــول عمــل 
ــى العاقــات بيــن البلديــن”.  ــة فــي روســيا عل ــة اليهودي الوكال

ــدور  ــال ص ــيتم ح ــد س ــذا التصعي ــادل: وه ــد المتب 3- التصعي
حكــم قضائــي نهائــي بوقــف عمــل “الوكالــة اليهوديــة” بروســيا، 
وســيتم التصعيــد مــن الجانبيــن، وربمــا تنضــم تــل أبيــب آنــذاك 
إلــى منظومــة العقوبــات الغربيــة علــى موســكو وتكثــف الدعــم 
العســكري ألوكرانيــا وتعــزز تحالفهــا مــع واشــنطن وتنخــرط 

فــي منــاورات وتدريبــات عســكرية مــع حلــف “الناتــو”.
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شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.

إنترريجونال للتحليات االستراتيجية
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ــات؛  ــدة ملف ــى إســرائيل بع ــط عل ــيا الضغ ــن لروس ــا يمك  بينم
ــي تمكنهــا مــن  ــخ )إس 400( الت منهــا تســليم ســوريا صواري
صــد أي هجــوم جــوي إســرائيلي، ووقــف التنســيق األمنــي بيــن 
موســكو وتــل أبيــب في ســوريا؛ ما يعــرض الجيش اإلســرائيلي 
لخطــر المواجهــة مــع الجيــش الســوري والميليشــيات اإليرانيــة 
بالجــوالن الســورية المحتلــة، وكــذا دعــم إيــران وتكثيــف 
التعــاون العســكري معهــا، ويمكــن لموســكو أيضــاً تعطيــل 
الهجــرة والســفر إلــى إســرائيل؛ حيــث شــكل الســياح الــروس 

نحــو 10% مــن إجمالــي الســياح لتــل أبيــب. 

خاصــة القــول أن الخــاف الروســي اإلســرائيلي حــول عمــل 
“الوكالــة اليهوديــة”، هــو قمــة جبــل الجليــد؛ فخال الســنوات 
األخيــرة تضاعفــت الخافــات بيــن الطرفيــن، ال ســيما مــع 
تبنــي موســكو بعــض السياســات، ســواء فــي ســوريا أو فــي 
العاقــات مــع إيــران، التــي نظــرت إليهــا إســرائيل باعتبارهــا 
تهديــداً لمصالحهــا وأمنهــا. وهكــذا بــات علــى موســكو وتــل 
أبيــب معالجــة الخافــات الجذريــة بينهمــا الحتــواء أزمــة 
الوكالــة اليهوديــة فــي روســيا والحفــاظ علــى مصالحهمــا 

ــي الشــرق األوســط. المشــتركة ف


