
ملاذا األزمة األوكرانية هي خطأ الغرب
األوهام الليربالية اليت استفزت بوتني

ترمجة وحترير مركز البيدر للدراسات والتخطيط

جون جيه مريشامير



2

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف األمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم اإلصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  إلعداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على اإللتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد أبنواعه 
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مقدمة املركز

تلك  سواء كانت  وقوعها  قبل  واألزمات  لألحداث  تشري  اليت  واألفكار  اآلراء  هي  قليلة 
األحداث واألزمات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية وغري ذلك. واالزمة بني روسيا وأوكرانيا ورمبا 
التوصيف األدق األزمة »الروسية – الغربية« هي من القضااي اليت سبق النقاش فيها قبل اندالع 

احلرب الروسية األوكرانية يف الصحافة واالعالم من قبل الكتاب والسياسيني.

يف  واالستاذ  السياسي  العامل   )John J. Mearsheimer( مريشامير  جون  ويعد 
العالقات الدولية يف جامعة شيكاغو من أبرز الذين انقشوا طبيعة االدارة الغربية متمثلة ابلوالايت 
الناتو واالحتاد األوريب للعالقة االوكرانية الروسية، حيث كان يرى: أّن  املتحدة األمريكية وحلف 
التدّخل الغريب هو السبب خلف عدائية فالدميري بوتني جتاه أوكرانيا، وقد كتب شامير بعد ضّم 
روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014: أّن أمريكا وحلفاءها األوروبيني يتشاركون القدر األكرب من 

املسؤولية جتاه هذه األزمة.

وطرح حجته يف ذلك ابن احمليط اجلغرايف للدول العظمى ميثل احلارس لألمن القومي هلا، 
فأي دور أمين وعسكري يف احلدود اجليوسياسية للدول العظمى يعد هتديدا هلا. لذلك فان ما كتبه 
مريشامير يف هذه الورقة حتت عنوان » ملاذا األزمة األوكرانية هي خطأ الغرب - األوهام الليربالية اليت 
استفزت بوتني » قبل احلرب الروسية األوكرانية بعّدة سنوات تكشف عن حتليل واقعي للمعطيات 
االزمة  السياسية هلذه  املخارج  تطرح  وقوعها، وكذلك  قبل  وتداعياهتا  االزمة  واملؤشرات الندالع 
اليت يدفع هبا الغرب حنو روسيا بواسطة أوكرانيا البلد الذي يتوسط حميطني أمنيني للغرب وسياسية 

القطب الواحد من جهة والقوة الروسية املتنامية مع حليفتها الصني لبناء عامل متعدد األقطاب.

ملاذا األزمة األوكرانية هي خطأ الغرب
األوهام الليربالية اليت استفزت بوتني

جون جيه مريشامير*

* أستاذ العلوم السياسية جبامعة شيكاغو.
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واليكم نص ما كتبه جون مريشامير بعنوان »ملاذا األزمة األوكرانية هي خطأ الغرب«

ميكن اعتماداً على احلكمة السائدة يف الغرب، إلقاُء اللوم بشأن أزمة أوكرانيا ابلكامل تقريباً 
على العدوان الروسي. وعلى وفق حّجتهم، فإنَّ الرئيس الروسي فالدميري بوتني ضمَّ شبه جزيرة القرم 
بدافع من رغبة قدمية إلنعاش اإلمرباطورية السوفييتية، وقد يذهب يف هناية املطاف لالستيالء على 
بقية أوكرانيا، فضاًل عن بلدان أخرى يف أورواب الشرقية. ومن هذا املنطلق، فإن اإلطاحة ابلرئيس 
األوكراين فيكتور اينوكوفيتش يف فرباير/شباط 2014 مل تقدم سوى ذريعة لبوتني حىت يصدر األوامر 

للقوات الروسية لالستيالء على جزء من أوكرانيا.

ولكن هذه الرواية خاطئة: فالوالايت املتحدة وحلفاؤها األوروبيون يتحملون القدر األعظم 
من املسؤولية عن األزمة. وتكمن املشكلة يف توّسع حلف مشال األطلسي، الذي يشكل العنصر 
املركزي يف اسرتاتيجيٍة أكرب إلخراج أوكرانيا من املدار الروسي ودجمها يف الغرب. ويف الوقت نفسه، 
فإن توسع االحتاد األورويب شرقاً والدعم الغريب للحركة املناصرة للدميقراطية يف أوكرانيا - بدءاً من 
القرن  تسعينيات  منتصف  فمنذ  أيضاً.  عام 2004 –كاان عنصرين حامسني  الربتقالية يف  الثورة 
العشرين، عارض قادة روسيا توسعات حلف مشال األطلسي بكل عناد وإصرار، ويف األعوام األخرية 
أعلنوا بكل وضوح أبهنم لن يقفوا مكتويف األيدي إذا حتولت جارهتم ذات األمهية االسرتاتيجية إىل 
معقل للغرب. وابلنسبة لبوتني، كانت اإلطاحة غري القانونية ابلرئيس األوكراين املنتخب دميقراطياً 
واملوايل لروسيا-الذي وصفه أبنه »انقالب« - مبثابة القشة األخرية. فجاء ردُّه أبخذ شبه جزيرة 
القرم، وهي شبه جزيرة كان خيشى أن تستضيف قاعدًة حبريًة اتبعًة حللف مشال األطلسي، وكذا 

العمل على زعزعة استقرار أوكرانيا، إىل أن ختلت عن جهودها لالنضمام إىل الغرب.

  إن رد بوتني ال ينبغي أن يكون مفاجئاً. ذلك ألن الغرب كان يتحرك يف الساحة اخللفية 
لروسيا ويهدد مصاحلها االسرتاتيجية األساسية، وهي النقطة اليت ذكرها بوتني مراراً وبشكل قاطع. 
وقد ُصدمت النخب يف الوالايت املتحدة وأورواب ابألحداث فقط ألهنا تؤيد وجهة نظر خاطئة 
للسياسة الدولية.إهنم مييلون إىل االعتقاد أبن منطق الواقعية ليس له أمهية تذكر يف القرن احلادي 
والعشرين وأن أورواب ميكن أن تظل كاملة وحرة على أساس املبادئ الليربالية مثل سيادة القانون 

والرتابط االقتصادي والدميقراطية.

لكن هذا املخطط الكبري فشل يف أوكرانيا. ُتظهر األزمة هناك أن السياسَة الواقعية تبقى 
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ذاَت صلٍة ابملوضوع، والدول اليت تتجاهلها تفعل ذلك على مسؤوليتها اخلاصة. لقد أخطأ زعماء 
الوالايت املتحدة وأورواب عند حماولتهم حتويَل أوكرانيا إىل معقل للغرب على حدود روسيا. اآلن وقد 

مت الكشف عن العواقب، فسيكون من اخلطأ االستمرار يف هذه السياسة املمسوخة. 

لقد أخطأ زعماء الوالايت املتحدة وأورواب عند حماولتهم حتويَل أوكرانيا إىل معقل للغرب 
على حدود روسيا.

اإلهانة الغربية

مع اقرتاب احلرب الباردة من هنايتها، فضَّل القادة السوفييت أن تبقى القوات األمريكية يف 
أورواب وأن يظل الناتو متماسكاً، وهو ترتيب اعتقدوا أنَّه سيبقي أملانيا املوحدة هادئة. لكنهم ومن 
بعدهم الروس مل يرغبوا يف أن ينمَو حلف مشال األطلسي بشكل أكرب وحسبوا أن الدبلوماسيني 
الواضح أن إدارة كلينتون اعتقدت خالف ذلك، ويف منتصف  الغربيني يتفهمون خماوفهم. ومن 

التسعينيات، بدأت يف الضغط من أجل توسيع حلف مشال األطلسي.

التشيكية  لتوسع احللف يف عام 1999 وأُدخلت كلُّ من اجلمهورية  جرت اجلولة األوىل 
وهنغاراي وبولندا. والثانية حدثت يف عام 2004؛ ومشلت بلغاراي، أستونيا، التفيا، ليتوانيا رومانيا، 

سلوفاكيا، وسلوفينيا، واشتكت موسكو مبرارة من البداية.

فعلى سبيل املثال، وخالل محلة القصف اليت شنَّها حلف الناتو عام 1995 ضد صرب 
البوسنة، قال الرئيس الروسي بوريس يلتسني، »هذه هي العالمة األوىل ملا ميكن أن حيدث عندما 
تندلع نريان احلرب يف مجيع أحناء  يصل حلف مشال األطلسي إىل حدود روسيا االحتادية، فقد 
أورواب«. ولكنَّ الروس يف ذلك الوقت كانوا أضعَف من أن يتمكنوا من عرقلة حركة حلف مشال 
األطلسي شرقاً، واليت على أية حال، مل تكن تشكل هتديداً كبرياً، حيث مل يشارك أيٌّ من األعضاء 

اجلدد حدوداً مع روسيا، ابستثناء دول البلطيق الصغرية.

بعدها بدأ حلف مشال األطلسي ابلتطلع حنو الشرق. ويف القمة اليت عقدها التحالف واليت 
التحالف يف قبول ترشيح كل من جورجيا  إبريل/نيسان 2008، نظر  استضافتها بوخارست يف 
وأوكرانيا. وقد أيَّدت إدارة جورج بوش هذا اإلجراء، إاّل أن كاًل من فرنسا وأملانيا عارضتا اخلطوة 
خوفاً من أهنا ستثري عداوة روسيا بال داع. يف النهاية، توصل أعضاء حلف مشال األطلسي إىل حل 
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وسط: مل يبدأ احللف ابإلجراءات الرمسية املؤدية إىل العضوية، لكنه أصدر بياانً يؤيد فيه تطلعات 
جورجيا وأوكرانيا ُمعلناً جبرأة، »ستصبح هذه الدول أعضاًء يف حلف الناتو«.

بيد أن موسكو مل تـََر يف هذه النتيجة حاًل وسطاً. حيث صرّح ألكسندر جروشكو، انئب 
وزير اخلارجية الروسي آنذاك، »إن عضوية جورجيا وأوكرانيا يف احللف يُعدُّ خطًأ اسرتاتيجياً كبرياً 
وستكون له عواقب وخيمة على أمن أورواب عمومًا«. وأكد بوتني أن قبول هذين البلدين يف حلف 
أثناء حديثه  مباشراً« لروسيا. وذكرت إحدى الصحف الروسية أن بوتني  الناتو سيمثل »هتديداً 
مع بوش، »أملح بكل شفافية إىل أنه إذا ما مت قبول أوكرانيا يف حلف الناتو، فإهنا سُتمحى من 

الوجود«.

إن غزو روسيا جلورجيا يف أغسطس 2008 كان ينبغي أن يبدد أيَّ شكوك متبقية حول 
اجلورجي  الرئيس  فإن  الناتو،  إىل حلف  االنضمام  من  وأوكرانيا  منع جورجيا  على  بوتني  تصميم 
ميخائيل ساكاشفيلي، الذي كان ملتزماً بشدة بضمِّ بالده إىل الناتو، يف صيف عام 2008 قرر 
إعادة دمج منطقتني انفصاليتني، أخبازاي وأوسيتيا اجلنوبية. لكن بوتني سعى إلبقاء جورجيا ضعيفة 
ومنقسمة وخارج الناتو. بعد اندالع القتال بني احلكومة اجلورجية واالنفصاليني يف أوسيتيا اجلنوبية، 
سيطرت القوات الروسية على أخبازاي وأوسيتيا اجلنوبية. وهبذا تكون موسكو قد أوضحت وجهة 
نظرها. وعلى الرغم من هذا التحذير الواضح مل يتخلَّ الناتو علناً عن هدفه املتمثل يف ضم جورجيا 

وأوكرانيا إىل احللف.

كما استمر توسع حلف الناتو يف املضي قدماً، ابنضمام كل من ألبانيا وكرواتيا إىل عضويته 
يف عام 2009.ومضى االحتاد األورويب أيضاً ابلتقدم حنو الشرق. ويف مايو/أاير 2008، حيث 
ُكشف النقاُب عن مبادرة الشراكة الشرقية، وهو برانمج يهدف إىل تعزيز الرخاء يف بلدان مثل 
أوكرانيا ودجمها يف اقتصاد االحتاد األورويب. وليس من املستغرب أن يَعدَّ القادة الروس اخلطة معاديًة 
لبالدهم. يف شهر فرباير/شباط املاضي، وقبل إرغام اينوكوفيتش على التنحي عن منصبه، اهّتم وزير 

اخلارجية الروسي سريجي الفروف االحتاد األورويب مبحاولة خلق »جمال نفوذ« يف أورواب الشرقية.

ويف نظر الزعماء الروس فإن توّسع االحتاد األورويب هو ِقناٌع لتوّسِع حلف مشال األطلسي 
)الناتو(.



7

ملاذا األزمة األوكرانية هي خطأ الغرب.. األوهام الليربالية اليت استفزت بوتني

وكانت األداة األخرية اليت استخدمها الغرب إلبعاد كييف عن موسكو هي جهوده لنشر 
القيم الغربية وتعزيز الدميقراطية يف أوكرانيا وغريها من دول ما بعد االحتاد السوفيييت، وهي اخلطة 
ما تستلزم متوياًل من أفراد ومنظمات موالية للغرب. وقّدرت فيكتوراي نوالند، مساعدة  اليت كثرياً 
وزير اخلارجية األمريكي للشؤون األوروبية واآلسيوية، يف ديسمرب/كانون األول 2013 أن الوالايت 
املتحدة استثمرت أكثر من 5 مليار دوالر منذ عام 1991 ملساعدة أوكرانيا يف حتقيق »املستقبل 

الذي تستحقه«.

الوطين  »الوقف  مؤسسة  بتمويل  األمريكية  احلكومة  قامت  اجلهد،  هذا  من  وكجزء 
للدميقراطية«. وهي مؤسسة غري رحبية، قامت بتمويل أكثر من 60 مشروعاً.وهتدف من خالل 
إقامتها هلذه املشاريع إىل تعزيز اجملتمع املدين يف أوكرانيا، وقد وصف رئيس املؤسسة كارل غريمشان 

هذا البلد أبنه »اجلائزة الكربى«.

وبعد فوز اينوكوفيتش يف االنتخاابت الرائسية األوكرانية يف فرباير 2010، اعتربت مؤسسة 
»الوقف الوطين للدميقراطية« أن اينوكوفيتش يقوِّض أهدافها، ولذلك كثّفت جهودها لدعم املعارضة 

وتعزيز املؤسسات الدميقراطية يف البالد.

من  يقلقون  فإهنم  أوكرانيا،  يف  الغربية  االجتماعية  اهلندسة  إىل  الروس  القادة  ينظر  عندما 
أن بلدهم قد يكون التايل. وهذه املخاوف ال أساس هلا من الصحة. يف سبتمرب 2013، كتب 
غريمشان يف الواشنطن بوست، »إن اختيار أوكرانيا لالنضمام إىل أورواب سيسرِّع من زوال أيديولوجية 
اإلمربايلية الروسية اليت ميثلها بوتني«. وأضاف: »الروس أيضاً يواجهون خياراً، وقد جيد بوتني نفسه 

يف الطرف اخلاسر ليس فقط يف اخلارج القريب ولكن داخل روسيا نفسها«.

خلق أزمة

ختيل الغضب األمريكي إذا ما جنحت الصني يف بناء حتالف عسكري مؤثّر وحاولت ضم  
كل من كندا واملكسيك.

االحتاد  وتوّسع  األطلسي،  مشال  حلف  توّسع  وهي:  الغربية،  للسياسات  الثالثية  احلزمة   
األورويب، وتعزيز الدميقراطية،تكون قد صّبت الوقود وابنتظار النار أن تشتعل. وكانت الشرارة يف 
نوفمرب/تشرين الثاين 2013، عندما رفض اينوكوفيتش صفقة اقتصادية كربى كان يتفاوض عليها 
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مع االحتاد األورويب، وقرر قبول 15 مليار دوالر من روسيا كعرض مضادٍّ بداًل من ذلك.                                                                 

وقد أدى هذا القرار إىل اندالع مظاهرات مناهضة للحكومة تصاعدت على مدى األشهر 
الثالثة التالية،  استمرت حىت منتصف شباط/فرباير، أّدت إىل مقتل حنو مئة متظاهر. فقد سارع 
املبعوثون الغربيون للسفر إىل كييف حلل األزمة. يف21 من فرباير/شباط، أبرمت احلكومة واملعارضة 
اتفاقاً مسح ليانوكوفيتش ابلبقاء يف السلطة حىت موعد االنتخاابت القادمة. ولكن االتفاق اهنار على 
الفور، وفّر اينوكوفيتش إىل روسيا يف اليوم التايل. كانت احلكومة اجلديدة يف كييف مؤيّدًة للغرب 
النخاع، وكانت تضم أربعة أعضاء رفيعي املستوى ميكن تسميتهم بصورة  ومناهضة لروسيا حىّت 

مشروعة ابلفاشيني اجلدد.

الواضح  من  أنه  إال  بعُد،  يتضح  مل  األمريكي  للتدخل  األقصى  احلد  أن  من  الرغم  وعلى 
أن واشنطن دعمت االنقالب. وقد شارك كل من نوالند والسيناتور اجلمهوري جون ماكني يف 
بعد  أوكرانيا،  لدى  املتحدة  الوالايت  بيات، سفري  وصرّح جفري  للحكومة،  مناهضة  مظاهرات 
اإلطاحة بيانوكوفيتش أبنه »يوٌم للتاريخ«. وكما كشف تسجيل هاتفي ُمسّرب، دعت فيه نوالند 
إىل تغيري النظام وأرادت للسياسي األوكراين أرسيين ايتسينيوك أن يصبح رئيساً للوزراء يف احلكومة 
اجلديدة، وهذا ما حصل ابلفعل. وال عجب أن الروس من كافة املشارب يعتقدون أن الغرب لعب 

دوراً يف اإلطاحة بيانوكوفيتش.

لقد آن األوان لبوتني أن يتحرك ضد أوكرانيا والغرب. وبعد 22 فرباير/شباط بفرتة وجيزة، 
أمر القوات الروسية ابنتزاع شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، وسرعان ما أحلقها بروسيا. وكانت املهمة 
سهلة نسبياً بفضل اآلالف من القوات الروسية املرابطة ابلفعل يف قاعدة حبرية يف ميناء سيفاستوبول 
يف القرم. وسهلت القرم أيضاً حيث جعلت حتقيق اهلدف أمراً سهاًل، إذ يشكل الروس الِعرقّيون 

حنو 60 يف املئة من سكاهنا. وكان أغلبهم يريدون اخلروج من أوكرانيا.

بعدها، مارس بوتني ضغوطاً هائلة على احلكومة اجلديدة يف كييف ملنعها من االصطفاف 
إىل جانب الغرب ضد موسكو، كما أوضح هلا أبنه سيدمر أوكرانيا كدولة عاملة قبل أن يسمح هلا 
أبن تصبح معقاًل للغرب على أعتاب روسيا. ولتحقيق هذه الغاية، قّدم بوتني املستشارين والسالح 
والدعم الدبلوماسي لالنفصاليني الروس يف شرق أوكرانيا، الذين يدفعون البالد حنو احلرب األهلية.

فقد حشد جيشاً ضخماً على احلدود األوكرانية، وهدد ابلغزو إذا قامت احلكومة بتضييق 
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اخلناق على املتمردين. كما رفع سعر الغاز الطبيعي الذي تبيعه روسيا ألوكرانيا بشكل حاد وطالب 
بسداد مثن صادراته السابقة. أصبح بوتني يلعب خبشونة.                                                                                      

الـتـشخيـص

من  ضخمة  مساحة  عن  عبارة  أوكرانيا  إن  بسهولة.  تُفهم  وأن  البد  بوتني  تصرفات  إن 
النازية لضرب  وأملانيا  اإلمرباطورية  وأملانيا  النابليونية  فرنسا  اليت عربهتا كل من  املسطحة  األراضي 
روسيا نفسها. وأوكرانيا تعمل كدولة عازلة ذات أمهية اسرتاتيجية هائلة ابلنسبة لروسيا. فال ميكن 
ألي زعيم روسي أن يسمح لتحالف عسكري كان عدواً مدمراً ملوسكو حىت وقت قريب، لالنتقال 
إىل أوكرانيا. كما ال ميكن ألي زعيم روسي أن يقف مكتوف األيدي بينما يرى الغرب يعمل على 

تنصيب حكومة هناك مصممة على ضمِّ أوكرانيا إىل الغرب.

قد ال حتبذ واشنطن موقف موسكو، لكن عليها أن تفهم املنطق الذي وراءها. هذه هي 
اجلغرافيا السياسية: فالقوى العظمى حساسة دوماً للتهديدات احملتملة ابلقرب من أراضيها األصلية.

فإن الوالايت املتحدة لن تتسامح إذا قامت قوى عظمى بعيدة بنشر قوات عسكرية يف أي مكان 
من نصف الكرة الغريب، انهيك عن  كون ذلك على حدودها. ختّيل الغضَب يف واشنطن إذا ما 
جنحت الصني يف بناء حتالف عسكري مؤثّر وحاولت أن تضم كاًل من كندا واملكسيك إىل هذا 
التحالف. وبعيداً عن املنطق، فقد أبلغ الزعماء الروس نظراءهم الغربيني يف العديد من املناسبات 
أبن توسع حلف مشال األطلسي إىل جورجيا وأوكرانيا يعدُّ أمراً غري مقبول، انهيك عن أي جهد 
يهدف لتحويل هذه البلدان للعمل ضد روسيا،فاحلرب الروسية اجلورجية يف عام 2008 أوضحت 

ذلك جبالء.

هتدئة  جاهدين  حاولوا  أهّنم  األوروبيني  وحلفائها  املتحدة  الوالايت  من  مسؤولون  ويقول 
املخاوف الروسية وعلى موسكو أن تفهم أنَّ حلف الناتو ال يضمر سوءاً لروسيا. ابإلضافة إىل 
إنكاره املستمر أبن توسعه يهدف إىل احتواء روسيا، وأنَّ احللف مل يقم بنشر أيِّ قوات عسكرية 

بشكل دائم يف الدول األعضاء اجلدد.

ويف عام 2002، أُنشئت هيئٌة أُطلق عليها جملس حلف مشال األطلسي وروسيا يف حماولة 
لتعزيز التعاون. ومن أجل هتدئة روسيا، أعلنت الوالايت املتحدة يف عام 2009 أهنا ستنشر نظامها 
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بداًل  األقل،  على  البداية  األوروبية، يف  املياه  احلربية يف  السفن  على  اجلديد  الصاروخي  الدفاعي 
من نشره على األراضي التشيكية أو البولندية. ولكن كل هذه التدابري مل تنجح؛ فقد ظل الروس 
يعارضون بشّدة توسع حلف مشال األطلسي، وخاصة يف جورجيا وأوكرانيا. ويف الواقع إنَّ الروس، 

وليس الغرب، هم الذين يقررون يف هناية املطاف ما الذي يشكل هتديداً هلم.

ولكي نفهم ملاذا فشل الغرب، وخاصة الوالايت املتحدة، يف فهم حقيقٍة مفاُدها أنَّ سياستها 
يف أوكرانيا كانت مبثابة األساس لِصداٍم كبري مع روسيا، يتعني علينا أن نعود إىل منتصف تسعينيات 
القرن املاضي، عندما بدأت إدارة كلينتون يف الدعوة إىل توسع حلف مشال األطلسي. وقدم اخلرباء 
جمموعة متنوعة من احلجج املؤيدة واملعارضة للتوسعة، ولكن مل يكن هناك إمجاع على العمل الالزم. 
بقوة  أيّدوا  املثال،  املتحدة وأقارهبم على سبيل  الوالايت  الشرقية يف  املهاجرين من أورواب  فأغلب 
فكرة التوسع، ألهنم كانوا يريدون من حلف مشال األطلسي القيام حبماية بلداهنم مثل اجملر وبولندا. 
كما فّضل بعض الواقعيني هذه السياسة ألهنم يعتقدون أبنه ال بد من احتواء روسيا.ولكن أغلب 
الواقعيني عارضوا التوسع، حبسب اعتقادهم أبن القوَة العظمى املتضائلة وسكاهَنا اهلرمني واقتصاداً 

أحاديَّ البعد،يف واقع األمر ال حتتاج إىل االحتواء.

وكانوا خيَشْون أن يؤدي التوّسع إىل منح موسكو حافزاً إلحداث مشاكل يف أورواب الشرقية. 
أوضح الدبلوماسي األمريكي جورج كينان هذا املنظور خالل مقابلة ُأجريت عام 1998، بعد 
وقت قصري من موافقة جملس الشيوخ األمريكي على اجلولة األوىل لتوّسع الناتو. وقال »أعتقد أنَّ 
الروس سريّدون تدرجيياً بشكل عكسي وسيؤثر ذلك على سياساهتم«. وأضاف قائاًل«أعتقد أنه 

خطأ مأساوي فال أحد كان يهدد أيَّ شخص آخر«.

الطابع  الرامية إىل إضفاء  املتحدة وحلفائها أن يتخلوا عن خطتهم  الوالايت  ويتعني على 
الغريب على أوكرانيا وأن يسَعوا بداًل من ذلك إىل جعلها منطقًة عازلًة حمايدة.

ومن انحية أخرى، كان أغلب الليرباليني يفضلون التوسع، مبا يف ذلك العديد من األعضاء 
الرئيسيني يف إدارة كلينتون. وكان يف اعتقادهم أنَّ هناية احلرب الباردة كانت سبباً للتحول اجلذري 
يف السياسة الدولية وأنَّ نظاماً جديداً يف مرحلة ما بعد القومية حل حمل املنطق الواقعي الذي كان 
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حيكم أورواب من قبل.

وهلذا سعت الوالايت املتحدة وحلفاؤها إىل تعزيز الدميقراطية يف بلدان أورواب الشرقية، ولزايدة 
االعتماد االقتصادي املتبادل فيما بينها، ودجمها يف املؤسسات الدولية. 

فبعد الفوز ابملناقشة يف الوالايت املتحدة، مل جيد الليرباليون صعوبة كبرية يف إقناع حلفائهم 
األوروبيني بدعم توسيع حلف مشال األطلسي. فبالنظر إىل إجنازات االحتاد األورويب السابقة، كان 
األوروبيون أكثَر تشبثاً من األمريكيني بفكرة أنَّ اجلغرافيا السياسية مل تعد مهمة وأن النظام الليربايل 

الشامل قادٌر على احلفاظ على السالم يف أورواب.

وعلى هذا النحو جنح الليرباليون يف اهليمنة على اخلطاب حول األمن األورويب أثناء العقد 
األول من هذا القرن، حىت مع تبين التحالف لسياسة النمو املفتوحة، مل يواجه توّسع حلف مشال 
األطلسي سوى القليل من املعارضة الواقعية. أصبحت النظرة الليربالية للعامل اآلن عقيدة مقبولة بني 
املسؤولني األمريكيني. ففي شهر مارس/آذار على سبيل املثال، ألقى الرئيس ابراك أوابما خطاابً 
عن أوكرانيا حتدث فيه مراراً وتكراراً عن »املُثل العليا« اليت حتفز السياسة الغربية وكيف أن هذه 
املُثل »كثرياً ما تعرضت للتهديد من وجهة نظر قدمية وأكثر تقليدية للسلطة«.وقد عكس ردُّ وزير 
اخلارجية جون كريي على أزمة القرم هذا املنظور نفسه: »ال ينبغي لكم أن تتصرفوا يف القرن احلادي 

والعشرين على غرار القرن التاسع عشر بغزو بلد آخر بذريعة ملفقة متامًا«.

ويف جوهر األمر، كان اجلانبان يعمالن حسب خطط لعب خمتلفة: كان بوتني ومواطنوه 
الغربيون ملتزمني ابألفكار  يفكرون ويتصرفون على وفق إمالءات واقعية، يف حني كان نظراؤهم 
الليربالية بشأن السياسة الدولية.والنتيجة هي أن الوالايت املتحدة وحلفاَءها تسببوا عن غري قصد 

يف إاثرة أزمة كربى بشأن أوكرانيا.

لعبة اللوم

يف نفس املقابلة اليت جرت يف عام 1998، تنبأ كينان أبن توسُّع حلف مشال األطلسي 
سُيحدُث أزمًة، وبعد ذلك سوف يقول أنصار التوسع »إننا كنا نقول لكم دوماً إن هذا هو حال 

الروس«.
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املذنب احلقيقي يف  الغربيني يصورون بوتني وكأنه  العادة، فإن أغلب املسؤولني  وكما هي 
املأزق الذي تعيشه أوكرانيا. ففي شهر مارس/آذار، وحسب صحيفة نيويورك اتميز، أحملت املستشارة 

األملانية أجنيال مريكل ضمناً إىل أنَّ بوتني كان غري عقالين، وأخربت أوابما أبنه »يف عامل آخر«.

وعلى الرغم من أنَّ بوتني بدون شك لديه ميول استبدادية، ولكن ال يوجد أي دليل يدعم 
اهتامه أبنه غري متوازن عقلياً. ابلعكس: فهو خبري إسرتاتيجي من الطراز األول، وينبغي ألي شخص 
يتحداه بشأن السياسة اخلارجية أن خيشاه وحيرتمه.ويزعم حمللون آخرون، على حنو أكثر عقالنية، 
أن بوتني أيسف لزوال االحتاد السوفيييت وأنه عاقد العزم على عكس مساره بتوسيع حدود روسيا. 
واتفاقاً مع هذا التفسري، فإن بوتني، بعد االستيالء على شبه جزيرة القرم، يستقصي األمَر لريى ما 
إذا كان الوقت مناسباً لغزو أوكرانيا، أو على األقل اجلزء الشرقي منها، وسوف يتصرف يف هناية 
املطاف بعدوانية مع بلدان أخرى يف اجلوار الروسي.                                                                                         

فبالنسبة للبعض يف هذا املعسكر، يشبَّه بوتني ب »أدولف هتلر العصر احلديث«، وأي نوع 
من االتفاق معه من شأنه أن يكرر خطأ ميونيخ. وعلى هذا فيتعني على حلف مشال األطلسي 

أن جييز لكل من جورجيا وأوكرانيا احتواء روسيا قبل أن هتيمن على جرياهنا وهتدد أورواب الغربية.

تنهار هذه احلجة عند التفتيش عن كثب. لو كان بوتني ملتزماً إبنشاء روسيا الكربى فمن 
املؤكد أنَّ بوادر نواايه كانت ستظهر قبل 22 شباط/فرباير. ولكن ال يوجد أيُّ دليٍل تقريباً على 
أنَّه كان عازماً على االستيالء على شبه جزيرة القرم انهيك عن أيِّ مناطق أخرى يف أوكرانيا قبل 
ذلك التاريخ. وحىت الزعماء الغربيون الذين دعموا توّسَع حلف مشال األطلسي مل يفعلوا ذلك خوفاً 
من أن تكون روسيا على وشك استخدام القوة العسكرية. كان إقدام بوتني ابالستيالء على القرم 
مفاجئاً هلم متاماً، ويبدو أن هذا العمل كان ردَّ فعٍل عفوايً على اإلطاحة بيانوكوفيتش. وبعد ذلك 

مباشرة، صرح بوتني أبنه عارَض انفصال القرم، قبل أن يغرّي رأيه بسرعة.

فضاًل عن ذلك فإن روسيا، حىت لو كانت ترغب يف ذلك، فهي تفتقر إىل القدرة على 
غزو شرق أوكرانيا وضمها بسهولة، انهيك عن البالد ابلكامل. ويعيش حنو 15 مليون شخصاً، 
أي ثلث سكان أوكرانيا، بني هنر دينيرب الذي يقسم البالد، واحلدود الروسية. والغالبية العظمى من 
هؤالء الناس يريدون البقاء كجزء من أوكرانيا وسوف يقاومون بكل أتكيد االحتالل الروسي. عالوة 
على ذلك ، فإن اجليش الروسي املتواضع ، والذي يُظهر إشاراٍت بسيطًة للتحول إىل قوة دفاع 
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حديثة ، سيكون لديه فرصة ضئيلة لتهدئة األوضاع يف أوكرانيا أبكملها. كما أن موسكو ليست 
يف وضع يسمح هلا بدفع مثن احتالل مْكلف؛ وسوف يعاين اقتصادها الضعيف بشكل كبري يف 

مواجهة العقوابت النامجة عن ذلك.

ولكْن حىت لو كانت روسيا متتلك آلة عسكرية قوية واقتصاداً مثرياً لإلعجاب، فمن احملتمل 
جتارب  االعتبار  بعني  أنخذ  أن  إال  علينا  وما  بنجاح.  أوكرانيا  احتالل  على  قادرة  غري  تظل  أن 
السوفييت والوالايت املتحدة يف أفغانستان، وجتارب الوالايت املتحدة يف فيتنام والعراق، والتجربة 
الروسية يف الشيشان، وأن نتذكر أنَّ االحتالل العسكري ينتهي عادة بشكل سيئ. من املؤكد أن 
بوتني يدرك أن حماولة إخضاع أوكرانيا ستكون مبثابة ابتالع »النيص« )وهو من القوارض جسمه 

مغطى ابلشوك(.وكان ردُّه على األحداث دفاعياً وليس هجومياً.

طريق اخلروج

مدفوعاً  يكون  قد  بوتني  سلوك  أن  إنكاَر  يواصلون  الغربيني  القادة  معظم  أن  إىل  ابلنظر 
سياساهتم  مضاعفة  من خالل  تعديله  أهنم حاولوا  املستغرب  غري  فمن  مشروعة،  أمنية  مبخاوف 
احلالية وعاقبوا روسيا لردعها عن التمادي يف العدوان. فبالرغم من أتكيد كريي أبن »مجيع اخليارات 
على الطاولة«، فال الوالايت املتحدة وال حلفاؤها يف الناتو مستعدون الستخدام القوة للدفاع عن 

أوكرانيا.

ويعتمد الغرب بداًل من ذلك على العقوابت االقتصادية إلرغام روسيا على إهناء دعمها 
الثالثة  املتحدة واالحتاد األورويب اجلولة  الوالايت  يوليو/ متوز فرضت  للتمرد يف شرق أوكرانيا. يف 
من العقوابت احملدودة اليت استهدفت بشكل أساس األفراد رفيعي املستوى املرتبطني ارتباطاً وثيقاً 
البارزة وشركات الطاقة ومؤسسات الدفاع. كما هددوا إبطالق  البنوك  ابحلكومة الروسية وبعض 

جولة أخرى من العقوابت أشد صرامة تستهدف قطاعاٍت كاملًة من االقتصاد الروسي.

مثل هذه التدابري سيكون هلا أتثري بسيط. ومن احملتمل أن تكون العقوابت القاسية خارج 
الطاولة على ُكلِّ حال؛ وقد عارضت دول أورواب الغربية وابألخص أملانيا، فرَضها ملثل هذه العقوابت 
خوفاً من انتقام روسيا والتسبب يف أضرار اقتصادية خطرية داخل االحتاد األورويب. ولكْن حىت لو 
متكنت الوالايت املتحدة من إقناع حليفاهتا بسن إجراءات صارمة، فمن احملتمل أال يغري بوتني من 
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اختاذ قراره.  فالتاريخ يشهد أبن البلدان قادرة على حتّمل كميات هائلة من العقوابت من أجل محاية 
مصاحلها االسرتاتيجية األساسية.وال يوجد سبب لالعتقاد أبن روسيا متثل استثناًء هلذه القاعدة. 
تشّبَث القادُة الغربيون أيضاً ابلسياسات االستفزازية اليت عجَّلت من حدوث األزمة يف املقام األول.

ففي إبريل/نيسان، التقى انئب الرئيس األمريكي جوزيف ابيدن مع املشرعني األوكرانيني وقال 
هلم: »هذه فرصة اثنية للوفاء ابلوعد األصلي الذي قدمته الثورة الربتقالية«. ولكنَّ جون برينان، 
مدير وكالة االستخبارات املركزية، مل يساعد يف أي شيء عندما زار كييف يف الشهر نفسه يف رحلٍة، 

قال البيت األبيض إهنا هتدف إىل حتسني التعاون األمين مع احلكومة األوكرانية.

يف غضون ذلك، واصل االحتاد األورويب دفع شراكته الشرقية. يف مارس / آذار خّلص خوسيه 
مانويل ابروسو، رئيس املفوضية األوروبية، تفكري االحتاد األورويب بشأن أوكرانيا قائاًل: »لدينا َديٌن 
يوِجب التضامَن مع هذا البلد، وسنعمل على جعله أقرب ما ميكن إلينا ومن املؤكد، ابلقدر الكايف 
أنَّ كاًل من االحتاد األورويب وأوكرانيا قد وّقعا يف 27 يونيو/حزيران على االتفاقية االقتصادية اليت 
رفضها اينوكوفيتش بشدة قبل سبعة أشهر. وىف نفس الشهر أيضاً، وخالل اجتماع وزراء خارجية 
الدول األعضاء يف حلف الناتو، حيث مت االتفاق على أْن يظل ابب احللف مفتوحاً لألعضاء 
اجلدد، ابلرغم من جتنبهم عن ذكر أوكرانيا ابالسم. وأعلن أندرس فوغ رامسوسن، األمني العام حللف 
مشال  توسع حلف  )الفيتو( ضد  النقض  حبق  تتمتع  اثلثة  دولة  هناك  »ليست  األطلسي:  مشال 
العسكرية  القدرات  لتحسني  اإلجراءات  خمتلف  دعم  على  اخلارجية  وزراء  وافق  األطلسي«.كما 
ألوكرانيا يف جماالت مثل القيادة والسيطرة واخلدمات اللوجستية والدفاع السيرباين.ومن الطبيعي أن 
يرتاجع القادة الروس عن هذه األعمال. ألن رد الغرب على األزمة لن يؤدي إال إىل تفاقم الوضع 

من سيئ إىل أسوأ.

ومع ذلك، هناك حل لألزمة يف أوكرانيا، على الرغم من أنه سيتطلب من الغرب التفكري 
يف البلد بطريقة جديدة متاماً. جيب على الوالايت املتحدة وحلفائها التخلي عن خطتهم لتحويل 
أوكرانيا اىل النمط الغريب،  وبداًل من ذلك جيب املساعدة  على جعلها منطقة عازلة حمايدة بني 
الناتو وروسيا، بشكل مماثل لوضع النمسا خالل احلرب الباردة. ويتعني على زعماء الغرب أن يعرتفوا 
أبن أوكرانيا تشكل أمهية كربى ابلنسبة لبوتني حىت أهنم ال يستطيعون دعم النظام املناهض لروسيا 
هناك. وهذا ال يعين أن أي حكومة أوكرانية يف املستقبل البد أن تكون مؤيدة لروسيا أو مناهضة 



15

ملاذا األزمة األوكرانية هي خطأ الغرب.. األوهام الليربالية اليت استفزت بوتني

حللف مشال األطلسي. بل على العكس من ذلك، جيب أن يكون اهلدف هو أن تكون أوكرانيا 
ذات سيادة ال تقع يف املعسكر الروسي وال الغريب.

ولتحقيق هذه الغاية، جيب على الوالايت املتحدة وحلفائها أن يتجنبوا عالنيًة توّسع الناتو 
يف كل من جورجيا وأوكرانيا. كما جيب على الغرب أن يساعد يف صياغة خطة إنقاذ اقتصادية 
والوالايت  وروسيا  الدويل  النقد  وصندوق  األورويب  االحتاد  من  فيه كل  يشرتك  بتمويل  ألوكرانيا 
املتحدة،  وهو اقرتاح جيب أن ترحب به موسكو، نظراً الهتمامها بوجود أوكرانيا مزدهرة ومستقرة 
على جانبها الغريب. وجيب على الغرب أن حيد بشكل كبري من جهود اهلندسة االجتماعية لديها 
داخل أوكرانيا. وقد حان الوقت لوضع حدٍّ للدعم الغريب لثورة برتقالية أخرى. ومع ذلك ، جيب 
على القادة األمريكيني واألوروبيني أن حيثوا أوكرانيا على احرتام حقوق األقليات، وخاصة حقوق 

املتحدثني لديها ابللغة الروسية.

قد جيادل البعض أبن تغيري السياسة جتاه أوكرانيا يف هذا الوقت املتأخر من شأنه أن يضر 
بعض  هناك  ستكون  ابلتأكيد  العامل.  أحناء  مجيع  يف  املتحدة  الوالايت  مبصداقية  خطري  بشكل 
التكاليف لذلك، ولكن التكاليف املرتتبة على االستمرار يف تبين إسرتاتيجية مضللة سوف تكون 
أكرب بكثري. فضاًل عن ذلك، فإن على الدول األخرى أن حترتم الدولة اليت تتعلم من أخطائها وتضع 
يف هناية املطاف سياسًة لتتعامل بشكل فّعال مع املشكلة املطروحة. وهذا اخليار متاٌح بشكل واضح 

أمام الوالايت املتحدة.

يتطرق اىل أمساع املرء، الزعم أبن أوكرانيا لديها احلق يف حتديد من تريد التحالف معه، وليس 
للروس احلق يف منع كييف من االنضمام إىل الغرب. وهذه طريقة خطرية ابلنسبة ألوكرانيا للتفكري 
يف خياراهتا لسياساهتا اخلارجية. واحلقيقة احملزنة هي أن هذا قد يكون صحيحاً غالباً عندما تلعب 
سياسات القوى العظمى دورها. فاحلقوق اجملردة مثل حق تقرير املصري تصبح بال معىن إىل حد كبري 
عندما ختوض الدول القوية يف خصام مع الدول األضعف. هل كان لكواب احلق يف تشكيل حتالف 
عسكري مع االحتاد السوفيييت أثناء احلرب الباردة؟ ومن املؤكد أن الوالايت املتحدة مل تكن تعتقد 
ذلك، والروس أيضاً يفكرون بنفس الطريقة بشأن انضمام أوكرانيا إىل الغرب. من مصلحة أوكرانيا 

أن تفهم هذه احلقائق عن احلياة وأن ختطَو حبذر عند التعامل مع جارهتا األقوى.

ولكن حىت لو رفض املرء هذا التحليل، واعتقد أنَّ أوكرانيا لديها احلق يف تقدمي االلتماس 
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املتحدة  الوالايت  أن  تظل  احلقيقة  فإن  األطلسي،  مشال  وحلف  األورويب  االحتاد  إىل  لالنضمام 
وحلفاءها األوروبيني لديهم احلق يف رفض مثل هذه الطلبات. وليس هناك سبب ما قد يدفع الغرب 
الستيعاب أوكرانيا إذا كانت عازمة على اتّباع سياسٍة خارجية خاطئة، وخاصة إذا كان الدفاع عنها 
ليس مصلحًة حيوية. فإن حتقيق أحالم بعض األوكرانيني ال يستحق العداوة والصراع الذي يسببه، 

وخاصة ابلنسبة للشعب األوكراين.

ابلطبع ، قد يقر بعض احملللني أبن الناتو تعامل بشأن العالقات مع أوكرانيا بشكل سيئ، 
ومع ذلك ال يزالون يرون أن روسيا متّثل عدواً لن يصبح أكثر شراسة إال مبرور الوقت، وابلتايل ليس 
أمام الغرب خياٌر سوى االستمرار يف سياسته احلالية. ولكن وجهة النظر هذه خاطئة إىل حد كبري. 
إن روسيا قوة هابطة، وسوف تضعف أكثر فقط مبرور الوقت. عالوة على ذلك، فحىت لو كانت 

روسيا قوة صاعدة، فلن يكون من املنطقي دمج أوكرانيا يف حلف الناتو.

والسبب بسيط: فالوالايت املتحدة وحلفاؤها األوروبيون ال يَرون أوكرانيا ابعتبارها مصلحة 
العسكرية  القوة  استخدام  يف  رغبتهم  عدم  خالل  من  ذلك  إثبات  مت  أساسية، كما  إسرتاتيجية 
ينوي  األطلنطي ال  إجياد عضو جديد يف حلف مشال  احلماقة  من  فإنَّ  عليه،  وبناًء  ملساعدهتا. 
األعضاء اآلخرون الدفاع عنه. لقد توسع حلف الناتو يف املاضي ألن الليرباليني افرتضوا أن التحالف 
لن يضطر أبداً إىل الوفاء بضماانته األمنية اجلديدة. ولكن استعراض القوة الذي قامت به روسيا 

مؤخراً يُظهر أبن منح أوكرانيا عضوية حلف الناتو قد يضع روسيا والغرب يف مسار التصادم.

كما أن التمسك ابلسياسة احلالية من شأنه أن يعّقد العالقات الغربية مع موسكو بشأن 
قضااي أخرى. حتتاج الوالايت املتحدة إىل مساعدة روسيا لسحب املعدات األمريكية من أفغانستان 
عرب األراضي الروسية، والتوصل إىل اتفاق نووي مع إيران، وتثبيت الوضع يف سوراي. والواقع أنَّ 
موسكو ساعدت واشنطن يف املاضي يف كل هذه القضااي الثالث؛ يف صيف العام 2013، كان 
بوتني هو الذي أخرج أوابما من ورطته عرب صياغة االتفاق الذي وافقت سوراي مبوجبه على التخلي 
عن أسلحتها الكيميائية، وابلتايل جتنب الضربة العسكرية األمريكية اليت كان أوابما قد هدد هبا.

كما ستحتاج الوالايت املتحدة يوما ما إىل مساعدة روسيا الحتواء صعود الصني. ومع ذلك، فإن 
السياسة األمريكية احلالية تؤدي فقط إىل املزيد من التقارب بني موسكو وبكني.

أن  فبوسعهم  أوكرانيا.  بشأن  خياراً  اآلن  األوروبيون  وحلفاؤها  املتحدة  الوالايت  تواجه   
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يستمروا يف سياستهم احلالية، اليت من شأهنا أن تؤدَي إىل تفاقم األعمال العدائية مع روسيا وتدمري 
أوكرانيا يف هذه العملية وهو السيناريو الذي ستكون فيه كل األطراف خاسرة. أو بوسعهم أن يغريوا 
من أسلوهبم  وأن يعملوا على خلق أوكرانيا مزدهرة ولكن حمايدة، واليت ال هتدد روسيا وتسمح للغرب 

إبصالح عالقاته مع موسكو. وهبذا النهج فإن كل األطراف ستكون راحبة.

الرابط:
https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-08-18/why-
ukraine-crisis-west-s-fault


