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حتقيقات

ّ
الناتو يجب �أن يتخ ّلى عن ممار�ساته النازية �إزاء الم�س�ألة الأوكرانية  ...وعلى المجتمع الدولي ّ
المنظمة
حل هذه

5

إعداد :ليلى زيدان عبد الخالق
هل تُدقّ طبول الحرب العالمية الثالثة؟ فمن مثير لالهتمام أن نرى
كيف تعمل الواليات المتحدة على وضع ح ّد لجموح بوتين .إنها
ببساطة عدوانية ال يمكن السكوت عنها ،فالسؤال المشروع عن مدى
قدرة أوكرانيا في تحقيق السيادة؟ أو باألحرى :لماذا على أوكرانيا
تمسكها بمقاطعات الدونباس الروسية؟
التخلّي عن ّ
يبدو أنّ ما لم تنجح مجلة « »Foreign Affairsفي فهمه ،أنّ
روسيا تدرك جيدا ً ما الذي ينتظرها من عقوبات ،ولهذا لم تل ّوح بعد
بـ«بطاقة الطاقة» .على أوكرانيا التخلّص من التزامات االتحاد الروسي
الفيديرالي ،ومثل هذه الخطوة لن تمنع روسيا من تنفيذ تهديداتها،
بل تعطيها الدعاية اإلعالمية الالزمة التي ستشجعها عليها.
في هذا التقرير المستقى من ترجمات عدّة .إضاءة على عدم فهم
ما يبغيه الرئيس الروسي فالديمير بوتين .فال أوكرنيا تعي تبعات
انضمامها إلى الناتو ،وال أميركا تفهم أنّ زمن أحادية القطب قد ولّى،
وال الناتو يدرك أنّ روسيا لو أرادت احتالل بل ٍد مجاور لفعلت في
ساعات لكنّها ال تريد.
وفي التقرير أيضا ً إشارة إلى المأزق الذي وضعت أوكرانيا نفسها
فيه بعدما احتفلت «بنصر صغير» في منطقة صغيرة .وقد ُيعذر
كثيرون إن اعتقدوا أنّ روسيا قد تفقد السيطرة على حدودها في بلد
تتمتع هي فيه بالكثير من االمتيازات والتأثير والنفوذ والمصالح
األساسية .ولسوء ّ
حظ أوكرانيا ،فإن السؤال األكثر أهمية لم
يتمحور حول مدى إمكانية هزمها بضعة آالف من المسلّحين ،بل إذا
للمضي قدما ً في الصراع الدائر بقوتها
ما كان لدى روسيا اإلرادة
ّ
العسكرية.

يفترض معظم الخبراء والمحلّلين
بشأن الصراع المستم ّر بين روسيا
وأوك��ران��ي��ا ،أن ال��رئ��ي��س ال��روس��ي
فالديمير بوتين ي��ه��دف إل��ى ض ّم
مقاطعات الدونباس في أوكرانيا،
وأجزاء أخرى من جنوب شرق البالد،
والتي اصطلح نظامه على تسميتها
بـ«روسيا الجديدة» .لكن هذا يترك
المجال مفتوحا ً أمام سؤالين اثنين:
أوالً ،ل َم لم يتخذ بوتين قرارا ً باجتياح
أوكرانيا مباشرة بعد استيالئه على
شبه جزيرة القرم في آذار الماضي؟
وثانياً :إذا كان ينوي السيطرة على
ال��دون��ب��اس ،فهل سيسمح لقواته
بقصف المدن وقتل المدنيين وتدمير
المدارس وغيرها من البنى التحتية؟

لوكين

في مقابلة حديثة أجراها مارت
جيلمان ،وه��و معلّق سياسي في
الصحيفة ال��روس��ي��ة الليبرالية
« ،»Novoye Vremyaق���دّم
فالديمير لوكين بعض اإلج��اب��ات؛
�ي مخضرم شغل
ول��وك��ي��ن س��ي��اس� ّ
منصب م��ف � ّوض بوتين ف��ي مجال
حقوق اإلنسان من عام  2004إلى عام
 ،2014كما م ّثل روسيا في مفاوضات
ال���غ���رب م���ع ال��رئ��ي��س األوك���ران���ي
فيكتور يانوكوفيتش والمعارضة
الديمقراطية في  20شباط.
بالنسبة إلى لوكين ،الدونباس
ليست الغاية والهدف« :ما من أحد
في الكرملين يحتاج إلى جمهورية
الدونتسك أو جمهورية لوهانسك
(ال��ك��ي��ان��ات االنفصالية المس ّماة
ال��دون��ب��اس) ،أو روسيا الجديدة».
وي���ق���ول« :س��ي��ش��ك��ل ف���وز روس��ي��ا
للدونباس هزيمة للكرملين ،وخسارة
ألوكرانيا» .وفي ما يختص الهدف
من تحريض الكرملين في المنطقة
يجيب« :يُفترض بنا أن ننسى أمر
هذه الكيانات االنفصالية ،والتركيز
ع��ل��ى إف��ش��ال ال��رئ��ي��س األوك���ران���ي
ب��وروش��ن��ك��و ...فروسيا ستضغط
ب��ق��وات��ه��ا إلق��ن��اع ب��وروش��ن��ك��و على
التفاوض مع من يختاره بوتين».

األزم��ة .فالحكومة األوكرانية كانت
تتخبّط مع جيشها بعد ثورة الميدان،
وضربة بوتين لكييف في مثل ذلك
التوقيت كانت لتكون رابحة حكماً.
وإذا كان لوكين محقاً ،فإن اجتياح
أوكرانيا لم يدخل أبدا ً ضمن حسابات
روس��ي��ا .فقد يكون بوتين استبدل
كل ه��ذا برفع سقف توقعاته حول
الحركات االنفصالية التي تشكلت
في جمهورية الدونتسيك ولوهانسك
الشعبية والتي أ ِم��ل أن تقدّم له ما
يريد بأق ّل كلفة ممكنة .لكن عندما
فشلت هذه في تحقيق الفوز المتوقع،
لم يكن أم��ام بوتين من خيار سوى
التدخل .لكن األيام القليلة الماضية
أظهرت أنه توقف وق ّرر التراجع عن
قراره التقدم في أوكرانيا.
ث��ان��ي �اً ،ت��ق �دّم م��ح��ادث��ات لوكين
شرحا ً كامالً ح��ول الدمار الشامل.
فنتيجة للحرب والحكم االنفصالي،
وج���رح اآلالف م��ن المدنيين،
ُق��ت��ل ُ
وت��ش� ّرد مئات اآلالف من منازلهم.
فضالً عن تراجع النمو االقتصادي
في جمهورية الدونتسك إلى  29في
المئة ،وف��ي لوهانسك إل��ى  56في
المئة.
وإذا ك��ان ال��وك�لاء ي��ه��دف��ون إلى
«ت��ح��ري��ر» ال��دون��ب��اس م��ن مقيميها
ال����روس ،إذا ً ِل��� َم ي��ق��وم��ون بتدمير
المنطقة ويحيلونها جحيما ً على
ال��روس الذين يعيشون فيها؟ لكن،
وكما اقترح لوكين ،إذا كان الهدف
التأكيد على أن الدونباس ستبقى
مع األوكرانيين إلحباط االنضمام إلى
الناتو ،ولتأمين سيطرة روسيا على
كييف ،إذا ً ستقطع روسيا أشواطا ً
ط��وي��ل��ة م��ن دم���ار مميت لتحقيق
أهدافها السياسية .وه��ذه المنطقة
المد ّمرة مستقبالً ستستحيل عبئا ً
اقتصاديا ً ثقيالً ومصدرا ً طويل األمد
لعدم االستقرار السياسي .ومن شأن
هذا الوضع توفير العروض الروسية
لتقديم ال��م��س��اع��دات اإلن��س��ان��ي��ة،
وت��ح��دي��دا ً إلع���ادة إع��م��ار المنطقة،
ما سيسمح ب��دوام تأثير الكرملين
على السياسة في أوكرانيا من دون

الواليات المتحدة وأوروبا الصعداء،
بعد إيقاف ح ّمام الدم هناك.

حكمة البدائل

كل ما سبق ذك��ره ،يفرض صدق
لوكين في تعاطيه مع جيلمان كونه
ي��درك ج��ي��دا ً طريقة تفكير بوتين.
وهناك أد ّلة تدعم هذا االستنتاج .ففي
 31آب ،دعا بوتين كييف إلى ضرورة
ال��ب��دء ب��ـ«م��ف��اوض��ات ج � ّد ّي��ة وذات
قيمة ح��ول التنظيمات السياسية
للدولة والمجتمع في جنوب شرق
أوك��ران��ي��ا» ،مقترحا ً أنّ ال��ه��دف من
اجتياح روسيا لشرق أوكراينا هو
محاولة إلغراء كييف للموافقة على
فدرلة مقاطعات الدونباس .لكن حتى
لو كان استنتاج لوكين خاطئاً ،فإن
كييف ال تزال تنظر بواقعية إلى ك ّل
التمسك بهذه
ما حولها وتسعى إلى
ّ
المقاطعات التي سيطرت روسيا
عليها .غير أنها لو قررت التخلي عن
هذه األراضي رسمياً ،وحاولت إعادة
بناء دول��ة غربية فستنتزع النصر
من مخالب العد ّو .وعلى هذا المنوال
نفسه ،يسير بوتين م��ع سرجين

يبدو �أنّ معركة �أوكرانيا قد ُح�سمت في ال�شرق
و�أنّ الغرب نجح في ا�ستقطاب كييف �إلى محوره
ّ
متحفظة
لكن رو�سيا القوية �ستبقى
تحول كهذا
�إزاء �أبعاد
ّ
جيلمان

وفي تعليقه على هذه المقابلة،
يذهب جيلمان بعيدا ً في تحليله،
ويقول إن الدونتسك ولوهانسك،
بالنسبة إل��ى ل��وك��ي��ن ،ستشكالن
ضمانة لعدم انضمام أوكرانيا إلى
حلف الناتو .فأي استفتاء من هذا
النوع يجب أن يحصل على تصويت
المناطق كلّها ،وإذا عارضت واحدة
من تلك المناطق هذا االنضمام ،لن
تستطيع الدولة االنضمام .فالهدف
الرئيس الذي يسعى الكرملين إليه
أن يعود ك ّل شيء إلى ما كان عليه
إبان حكم يانوكوفيتش ،إنما من دون
وجوده.
وعندما ُسئل عن تقديراته لفترة
استمرار العنف ،شرح لوكين قائالً:
«لسنا على عجلة م��ن أم��رن��ا ،على
بوروشينكو االستعجال ،فكرسيّه
الذي يجلس عليه تشتعل من تحته
ال��ن��ي��ران ،وليس كرسيّنا .غير أنّ
الناس ال يرغبون في الموت .حصل
ك ّل ذلك بسبب اليقين الزائف لدى
األوك��ران��ي��ي��ن أن��ه��م سيتمكنون من
ال��ف��وز ،ف��ش��رع��وا ف��ي دع��م عمليات
مكافحة اإلره��اب بنشاط» .ويقول
لوكين« :ي��رى الجميع اآلن أنهم لن
يستطيعوا الفوز ،بعد أن تخطينا
المرحلة العسكرية األكثر حرجاً».

خيارات بوتين

تحمل عبارات لوكين في طيّاتها
الكثير من المعاني وال��دالالت .فهي
أوالً ،تقدم إجابة على السؤال الذي
ُط����رح ح���ول ع���دم اغ��ت��ن��ام بوتين
الفرصة الجتياح أوكرانيا منذ بداية

اضطرار روسيا البتالع البلد بكامله.
وم��ن ه��ذا المنظور ،ف��إن هزيمة
المتم ّردين الموالين لروسيا ،وكذلك
ال��ق��وات الروسية النظامية والتي
يُقدّر عديدها بين  5000و 15ألفاً،
ستكون شبه مستحيلة ،كذلك ،فإن
استيعابهم سيأتي بنتائج عكسية
تماماً .وحتى لو ُح ّررت أوكرانيا ،كما
تأمل ،فإنها ستبقى ُمحاطة بحزام
ناري صدئٍ وغير آمن كما اعتادت منذ
االستقالل عام  :1991باعتبارها قناة
نفوذ للتدخل الروسي في شؤونها
الداخلية والسياسية – س��واء بين
االنفصاليين أنفسهم أو بينهم وبين
يانوكوفيتش الذي عارض اإلصالح
والتكامل مع الغرب.

ّ
فخ بوتين

وإذا كانت ه��ذه هي ال��ح��ال ،فإن
الطريقة المثلى لتخلّص أوكرانيا
م��ن ف� ّ
�خ بوتين ،تكون ف��ي التخلي
ع��ن م��ق��اط��ع��ات ال��دون��ب��اس التي
يسيطر عليها االنفصاليون والقوات
الروسية .فبوتين يرغب في تحويل
الدونباس إلى مقاطعات ال فدرالية
ذاتي ،تساهم في إضعاف
ذات حكم
ّ
أوكرانيا .لكن ،وبعد ان انقلبت األمور
لغير مصلحة بوتين ،فقد تستعين
كييف بمساعدة غربية تهدف إلى
تعزيز قدراتها العسكرية الدفاعية،
بما فيها بناء التحصينات على طول
الحدود الجديدة مع روسيا وأطراف
الدونباس .يُفترض حينها بروسيا
وحلفائها تنظيف ال��ف��وض��ى التي
افتعلوها في الدونباس ،وأن تتخذ
أوكرانيا ق��رار االنضمام إلى الغرب
والعالم بكامل حريتها ،كي تتنفس

تختص
دوري����ة أم��ي��رك��ي��ة ش��ه��ري��ة
ّ
ف���ي ت��ح��ل��ي��ل ال���ع�ل�اق���ات ال��دول��ي��ة

على ط��ول ال��ح��دود .ونتيجة لذلك،
كان أن أوكرانيا قد صرفت الكثير من

اقتصاديين منحدرين ـ شبه جزيرة
القرم والدونباس ـ اللذان قد يعجالن
من إمكانية أفول نظامه.
ق��د نتفهم رف���ض األوك��ران��ي��ي��ن
األخالقي والمبدئي من قادة سياسيين
طموحين وم��ت��ط��وع��ي��ن شجعان،
القبول بحلول كهذه ،على اعتبار أنّ
حياة الجنود والمدنيين لم تذهب
ف��داء طموحات بويتن اإلمبريالية
وأفكاره االستعمارية التي تحثهم
على التخلي ع��ن ال��دون��ب��اس ،إن
القبول بمثل هذا األمر ،يعتبر بمثابة
الخيانة .وبالتركيز على البدائل ،فإنه
من الحكمة أن يتوقف األوكرانيين
عن لعب هذه اللعبة والتركيز على
تحقيق أفضل الممكن لبالدهم .فإذا
رأوا أن الخيار يكمن بين االستمرار
في الحرب ،وال��ع��ودة إل��ى ما كانوا
عليه إبان حكم يانوكوفيتش إنما من
دون يانوكوفيتش ،أو بين استقالل
حقيقي للبالد داخل حدودها اإلدارية،
يجسد ق��رار التخلي عن امتداد
فقد
ّ
غير قابل للحكم ،مثاال ً صارخا ً على
سعي أوكرانيا الحثيث نحو استقالل
حقيقي.
وم���ن ي����دري؟ فعندما سيخرج
بوتين في نهاية المطاف من المرحلة
السياسية ،وبعد أن تتعب روسيا من
آثامه البوتينية ،قد تركع الدونباس ـ
وربما شبه جزيرة القرم أيضا ً ـ عند
قدمي أوكرانيا .وإذا ما فعلتا ذلك ،قد
تض ّمهما أوكرانيا إليها وفقا ً لشروطها
هي ،ال وفقا ً لشروط الكرملين.

�ضربة بوتين لكييف في توقيت
كهذا ربما تكون رابحة حكم ًا
� اّإل �أن اجتياح �أوكرانيا لم يدخل
�أبداً �ضمن ح�سابات رو�سيا
أسسها إيرفينغ
والدبلوماسية.
ّ
ك��ري��س��ت��ول .واش��ت��ه��رت بنشرها
كتاب «نهاية التاريخ» لفرانسيس
ّ
بغض النظر ع ّما إذا كان
فوكوياما:
قرار وقف إطالق النار بين أوكرانيا
واالن��ف��ص��ال��ي��ي��ن ق��د أص��ب��ح س��اري
المفعول ،إن��ه لمن الصعب النظر
إلى هذا التط ّور على أنه ليس نصرا ً
لفالديمير بوتين .ففي األشهر القليلة
الماضية ،بدا وكأن أوكرانيا هي من
يحقق االنتصارات على األرض ،ال
سيما مع دخول العقوبات السياسة
الغربية على روسيا حيّز التنفيذ.
وب��ع��د النكسات المتتالية ،وجد
الجيش األوكراني نفسه في مواجهة
حقيقية مع االنفصاليين .وقد يُعذر
ال��م��رء حين اعتقاده أن روس��ي��ا قد
تفقد السيطرة على حدودها في بلد
تتمتع هي فيه بالكثير من االمتيازات
وال��ت��أث��ي��ر وال��ن��ف��وذ وال��م��ص��ال��ح
األساسية .ولسوء حظ أوكرانيا ،فإن
السؤال األكثر أهمية لم يتمحور حول
مدى إمكانية هزمها بضعة آالف من
المسلّحين ،بل إذا ما كان لدى روسيا
للمضي قدما ً في الصراع الدائر
اإلرادة
ّ
بقوتها العسكرية .ونحن ندرك هذا
جيدا ً اآلن :ما من أمل لدى أوكرانيا في
كسب هذه المعركة.
أدرك فالديمير بوتين اإلج��اب��ة
على هذا السؤال في فترة الحقة .من
الصعب أن نتص ّور أن روسيا كانت
لتسمح ألوك��ران��ي��ا بتحقيق نص ٍر
عسكري على األرض ض ّد وكالئها،
ّ
ضخ الكثير من رأس
خصوصا ً بعد
ال��م��ال السياسي للجمهور المقيم

الوقت في تجييش حملة في الشرق،
واستنزفت قواها في المنطقة وح ّولت
جماعات كبيرة من األوكرانيين ض ّد
سياسة حكومتها .ربما كانت هذه
الخطوة ضرورية في أوكرانيا ،غير
أن التدخل الروسي المباشر اآلن لن
يجدي نفعاً.
سيخلق اس��ت��م��رار وق��ف إط�لاق
النار ،خطا ً للسيطرة على الخريطة
بين األوك��ران��ي��ي��ن واالنفصاليين،
وس��ي��ق��ود ه��ذا ب�لا أدن���ى ش� ّ
��ك ،إلى
تك ّون كيان سياسي م��وا ٍل لروسيا
�ج
ف��ي أوك��ران��ي��ا ال��ش��رق��ي��ة .وي��ض� ّ
نموذج االتحاد السوفياتي سابقا ً
بأمثلة ح��ول الصراعات المج ّمدة،
واالنفصالية غير المستقرة ،وهذا هو
تحديدا ً ما سعى الرئيس األوكراني
السابق بوروشينكو إل��ى تفاديه.
على األوكرانيين االعتياد على فكرة
خ��س��ارة شبه ج��زي��رة ال��ق��رم ،لكن
ليس مقبوال ً أبدا ً قبول خسارة القسم
الشرقي من بالدهم كثمن النضمامهم
إلى المعسكر الغربي .إن وقفا ً فعليا ً
إلطالق النار لن يكون الخطوة األولى
نحو إعادة دمج الشرق بل هو بداية
لعملية فصل سياسية جديدة لكييف
عن الشرق.
أم��ا إذا فشل وق��ف إط�لاق النار،
ستسجل ف���وزا ً كبيرا ً
ف��إن روس��ي��ا
ّ
في سلّم تصعيدها العسكري .وقد
تتردّد موسكو في شنّ هجوم مفتوح،
لكنها ح��ال ات��خ��اذه��ا ق���رارا ً يقضي
بذلك ،فإنها لن تتردد في زيادة عديد
قواتها على األراض���ي األوك��ران��ي��ة.
ف��إذا كانت بضعة آالف من الجيش
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شبه جزيرة القرم ...القشة التي قصمت ظهر البعير

الروسي قد نجحت في سحق القوات
األوكرانية ،فلن يكون من الصعب
تخيّل ما قد يفعله جيش من أربعين
أل��ف عسكري .ق��د ال تتمكن روسيا
من احتالل كامل أوكرانيا ،على رغم
تباهي بوتين بالقدرة على الوصول
إل��ى كييف خ�لال أسبوعين ،لكنها
ستتمكن حكما ً من رسم الخط الفاصل
بين األوكرانيين واالنفصاليين في أيّ
مكان تريده.

يخشون فالديمير

يكره القادة الغربيون إطالق تسمية
«اجتياح» على مثل هذا الفعل ،خوفا ً
من اضطرارهم إل��ى اتخاذ خطوات
تبدو استجاباتها تافهة ،وقلقا ً من أن
تكون أيّ خطوة مشابهة حجة إلزالة
ك ّل العوائق أمام تردّد روسيا في وضع
ك ّل إمكانياتها في خدمة هذا «التوغل».
فالقوات الروسية المتواجدة في شبه
جزيرة القرم تستطيع فتح واجه ٍة
جنوبية وق��ط��ع البلد إل��ى قسمين
بسهولة تامة.
ال مب ّرر لمثل هذه المخاوف ،طالما
أن روس��ي��ا ستعمل على استخدام

ال تطمع روس��ي��ا ف��ي السيطرة
على المزيد م��ن األراض���ي .وهي
أل��ق��ت ال��ض��وء على ن��ق��اط ضعف
أوكرانيا .وإذا ما ُخرق هذا االتفاق،
ف��إن الجيش األوك��ران��ي سيكون
الخاسر األكبر ،وستضغط روسيا
على كييف لتوقيع اتفاقية أخرى
من خ�لال محاصرتها أيّ مدينة
تختارها .وبطريقة أو بأخرى،
سيزيل االنفصاليون كافة معالم
ال��وج��ود األوك��ران��ي م��ن المرافق
األساسية في المنطقة سعيا ً منهم
إل���ى إق��ام��ة إق��ل��ي��م خ���اص بهدف
السيطرة والدفاع.

اعتقادات خاطئة
وأخرى راسخة

قد يخطئ القادة الغربيون فيما
لو اعتقدوا أنّ ما سيقولونه أو ال
يقولونه سيؤثر في القرار الروسي.
وهناك اعتقاد راسخ بأن االقتصاد
الروسي يتط ّور بقوة ،اعتقا ٌد تقوده
عدّة اعتبارات محلية .لكن يبدو أن
بوتين يتخ ّوف من ل��وم األمهات
ال��روس��ي��ات أك��ث��ر بكثير م��ن أيّ

األم��ور من هذه ال��زاوي��ة .علما ً أنّ
بوروشينكو قد يمضي قدما ً في
التنديد بخطة للحكم ال��ذات��ي،
خصوصا ً أن��ه يعلم أن أوكرانيا
س ُتجبر على الموافقة على ذلك في
نهاية المطاف.

تو ّقعات

سيزداد الضغط على أوكرانيا
في األشهر القليلة المقبلة .إذ إن
قادتها السياسيين لن يستطيعوا
التفاوض م��ع االنفصاليين قبل
االنتخابات ،وسيلي ذل��ك فرض
ش��روط روس��ي��ة صعبة وقاسية
عليها .ففي الوقت الذي يستطيع
فيه ال��ق��ادة األوك��ران��ي��ون اتخاذ
ق����رارات سياسية صعبة تدعّ م
االس��ت��ق��رار ف��ي ب�لاده��م ،وت��ط � ّور
تفاهما ً حقيقيا ً مع روسيا ،إال أ ّنها
ستكون في موقع تفاوضي أسوأ
بكثير من الذي كانت عليه عند بدء
العمليات اإلرهابية في حزيران.
وق��د يعتري البلد موجة جديدة
من عدم االستقرار مع عودة كتائب
المتطوعين من الجبهة .تحتاج

يبدو �أنّ معركة �أوكرانيا قد ُح�سمت في ال�شرق
و�أنّ الغرب نجح في ا�ستقطاب كييف �إلى محوره
ّ
متحفظة
لكن رو�سيا القوية �ستبقى
تحول كهذا
�إزاء �أبعاد
ّ
قواتها ف��ي سبيل تحقيق مكاسب
سياسية ع��ل��ى األرض .يستطيع
االنفصاليون ـ بمساعدة ال��ق��وات
الروسية ـ القيام بعد ٍد من المناورات
ح��ول ماريوبول وإحاطتها ،فضالً
ع��ن قدرتهم على ع��زل المدافعين
عن حقوق اإلنسان فيها ،وإجبارهم
على االستسالم في نهاية المطاف.
لكنهم قضوا بدال ً من ذلك أياما ً عدّة
في قصف الدفاعات بهدف تحريض
أوكرانيا على توقيع اتفاقية وقف
إطالق النار.

تصريحات قد تصدر عن الغرب.
يسير الوقت اآلن في مصلحة
روسيا .وقد جاء مناسبا ً قرار دعوة
الرئيس األوكراني إلى انتخابات
برلمانية في تشرين األول المقبل
إبان فوزه بحملته االنتخابية ،غير
أنه سيكون رهيبا ً اآلن بعد حصول
مثل ه��ذه التسويات السياسية
كنتيجة للهزيمة العسكرية.
خلق ن��ظ��ام الحكم األوك��ران��ي
المتط ّرف ج��� ّوا ً ال يسمح بإقامة
الحلول الوسط مع االنفصاليين .ما
يعني أن بيترو بوروشينكو ليس
أبدا ً في وضع يسمح له بمناقشة
أوض���اع السياسة المستقبلية
ف��ي لوهانسك ودون��ت��س��ك ،إال إذا
رغب بج ّر األوكرانيين إلى الفشل
والهزيمة قبل االنتخابات.
إذا م��ا ح��ص��ل أيّ ت��ط�� ّور في
األسابيع القليلة المقبلة قد يلقي
بظالله على الم��رك��زي��ة السلطة
أو على الحكم ال��ذات��ي الخاص
ف��ي المناطق االن��ف��ص��ال��ي��ة ،فإن
ش��خ��ص��ي��ات س��ي��اس��ي��ة رف��ي��ع��ة
المستوى ومنهم رئيس ال��وزراء
ياتسينيوك ،سيعملون جاهدين
على تقويض أيّ فرصة للتسوية.
فلم يكن قد مضى يوم على إعالن
ياتسينيوك ات��ف��اق وق��ف إط�لاق
ال���ن���ار ،ح��ت��ى أع��ل��ن ع���ن وج���ود
ن��ق��اط ث�لاث أس��اس��ي��ة ف��ي ذهنه
ذات أهمية :وق� ٌ
�ف إلط�لاق النار،
انسحاب القوات الروسية ،وتأمين
الحماية على الحدود الروسية –
األوكرانية.
ليس م��ن ال��واض��ح م��ا إذا كان
ب��وروش��ي��ن��ك��و أو ب��وت��ي��ن ي��ري��ان

أوكرانيا بشدّة إلى إمدادات الطاقة
من روسيا مع بداية فصل الشتاء.
ف��اق��ت��ص��اده��ا ال ي����زال يتخبط.
ويشترط الغرب عليها إلنقاذها
من اإلف�لاس ،تحقيق اإلصالحات
الموعودة التي لم تن ّفذ بعد .فكمية
كبيرة من سلع التعاون التجاري
واالقتصادي والذي يوازي نصف
صادرات أوكرانيا ت ّم تعليقه بين
البلدين ،إم��ا بطلب من كييف أو
بسبب الحظر من قبل موسكو.
أما في الوقت الحالي ،فقد وضع
الغرب خطة استراتيجية لزيادة
العقوبات على «روسيا البوتينية»،
م��ن دون تقديم دراس���ة واضحة
في هذا المجال ،هل ستكون هذه
العقوبات لمصلحة أوكرانيا ،أم
ستصب في مصالح الغرب
أنها
ّ
الخاصة؟ فللناتو مصالح كبيرة
في الغاز الروسي ،بينما ليس لدى
روسيا أيّ نيّة في إكمال اجتياح
أوكرانيا ،علما ً أنّ حلفاء روسيا
أعلنوا ميلهم إلى عدم التدخل إلى
جانب أوكرانيا .ومع اقتراب حلول
ال��ش��ت��اء ،هناك احتمال بتجميد
ال��ص��راع ،في الوقت ال��ذي نشهد
فيه نشوء واقع سياسي جديد في
المناطق الخارجة عن السيطرة
والواقعة وراء الخط االنفصالي؛
يبدو أنّ معركة أوكرانيا قد ُحسمت
في الشرق .وأن الغرب قد نجح في
استقطاب أوكرانيا إل��ى محوره،
لكن روسيا ستبقى متحفظة حول
أبعاد مثل هذا التح ّول.

* باحث في السياسة العامة
في معهد «كينان ـ ويلسون

