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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 

كافة، اإدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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دروس مستفادة من النـزاع الروسي - األوكراين

بدأت األزمة األوكرانية الروسية فعلياً على املستوى اإلعالمي والسياسي قبل أْن تبدأ عسكرايً، 
بوترية  تتصاعد  الداخل األوكراين، أخذت األحداث  الروسي يف  العسكري  العمل  انطلق  إن  وما 

متسارعة وشاملة عسكرايً،واقتصادايً،وسياسياً، وإعالمياً.

تناولت الصحُف والقنوات ووسائل التواصل احلدَث مبتابعة تفصيلية ومباشرة، وكتب وحتدَّث 
كثري من احملللني والكتاب واملفكرين عن خلفيات القضية وطبيعتها السياسية والعسكرية وتداعياهتا 
املختلفة على األمن العاملي سياسياً واقتصادايً وعسكرايً يف إطار منطقة الصراع ودول العامل املختلفة.

وعلى الرغم من أنَّ احلدث األوكراين الروسي وطبيعته العسكرية ال تزال مستمرة ويف طور 
تصاعدي بني األطراف الدولية، ومل تُعرف بعُد مدايتِه وأهدافه النهائية وما سينتجه من متغريات 
سياسية عاملية، اليت يشري هلا بعض املختصني على أنَّ العامل مير مبرحلة جديدة، هي تَبلُوُر عاملٍَ جديد 
وهو يف طور الوالدة أو النمو، عاملَِ ما بعَد القطب الواحد أو متعدد األقطاب، فقد حتدَّث البعُض 
عن زاوية مهمة من زوااي احلدث األوكراين الروسي، املتعلقِة ابلِعَب والدروس املستفادة اليت جتلَّت 
يف كثري من جوانب القضية واملواقف والتصرحيات الرمسية للدول واملنظمات والشخصيات الدولية.

ويف هذا السياق برزت للمتأمل واملتابع لطبيعة األحداث وما حوهلا، جمموعٌة من الدروس 
اهلامة واليت رمبا تكون حمطًة للمراجعة لكثري من اآلراء واملواقف اليت تتبناها جهات وشخصيات 
سياسية وثقافية واجتماعية، وأهمُّ هذه الدروس اليت سنتوقف عندها قلياًل هي ثالثٌة نتناوهلا إبجياز:

الدرس األول

أال  الدولية،  والعالقات  السياسة  نقطة الفتة ومكررة يف  األوكراين  الروسي  النزاع  أاثر  لقد 
وهي مسألة االعتماد على الوالايت املتحدة األمريكية ورهن مصري الدولة والبلد على العالقة معها 
أو الوعد الذي قطعته هلا. لكنَّ هذا األمَر قد أوقع كثرياً من الذين رهنوا مصريهم ومصري بلداهنم 
يف الفخ والفشل، وهذا ما حصل يف أفغانستان مع الرئيس األفغاين أشرف غين الذي هرب من 

دروس مستفادة من النـزاع الروسي - األوكراني

أسامة الشبيب

* دكتوراه يف القانون العام، وابحث يف مركز البيدر للدراسات والتخطيط.
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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

أفغانستان بطريقة درامية، والذي اعرتف أبنَّ أكَب خطأ ارتكبه يف حياته هو الوثوق ابلوالايت 
املتحدة األمريكّية وُشركائها الغربيني، وأهّنم، أْي األمريكيني، »اسَتخدموه ككبش فداء«، ومل يكْن 
يعلُم أنَّ يوم 15 أغسطس سيكون يوَمه األخري يف أفغانستان، وقال إنَّ قائد حرسه اجلُمهوري 
أعطاه دقيقتني فقط، لكي يـَُقّرِر البقاء أو الرحيل، فاختار الثانية جَتَنُـًّباً للموت بعد اهنِيار جيشه 

وُدخول حركة طالبان إىل العاصمة )رأي اليوم : 30 كانون 2021(.

وهذه احلال تتكرر مع أوكرانيا اليت دعمها الغرب والوالايت املتحدة األمريكية وقدَّموا هلا 
الوعوَد والضماانِت حبمايتها، لكْن عندما حانت حلظة احلقيقة تركوها ونكثوا وعودهم، حيث قال 
مل  الروسية،  اهلجمات  من  أوكرانيا  بشأن محاية  الغربية  »الوعود«  إنَّ  زيلينسكي  األوكراين  الرئيس 
يتم اإليفاء هبا )الشرق األوسط: 8 مارس 2022(. وهناك العديد من األمثلة والتجارب املماثلة 
لذلك، لذا فإنَّ الدرس املهم من احلدث األوكراين أنَّ الوالايت املتحدة وشركاءها الغربيني ال ميكن 
الوثوق هبم واالعتماد عليهم، وخطيئٌة كبى أْن يُرهَن مصرُي بلٍد ما ومستقبله بيد الوالايت املتحدة 
األمريكية، فإهنا ال تعرف إاّل مصاحلَها وإهنا ال تتواىن يف ترك أقرب أصدقائها وحلفائها ولو عقدت 

معه أغلظ العهود واالتفاقيات واملواثيق.

الدرس الثاين

من الدروس اليت أاثرها احلدث الروسي – األوكراين، ازدواجية املعايري اليت يتعامل هبا )النظام 
الدميقراطية  بشعارات  العامل  رأس  تصدع  لقد  األمريكية.  املتحدة  الوالايت  رأسه  وعلى  الدويل( 
الليبالية كحقوق اإلنسان، واستقالل الشعوب يف حتديد مصريها، والشرعية الدولية وحاكمية قواعد 
القانون الدويل وغريها من تلك الشعارات، واليت ضجَّت هبا وسائل اإلعالم والقنوات والصحف 
واملؤسسات يف العامل الغريب هذه األايم يف الدفاع عن دولة أوكرانيا واستقالهلا وشعبها ومصري حقوق 

اإلنسان فيها.

لكنَّ ذلك كلَّه ال جتُد له أثراً يذكر عند االعتداء على دول أخرى وحق شعوب مستضعفة 
أو فقرية يف مناطق أخرى كآسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية، فلم يكن الحتالل أفغانستان أو للحرب 
اإلنسان،  مثِل حقوق  لشعاراٍت  وقتٍل وهتجري من صدًى  وما خلفتهما من كوارَث  العراق  على 
واستقالل الدول، وقواعد القانون الدويل. وال ترى أثراً لتلك املاكينات اإلعالمية وصراخها املدوي 
حبق االنتهاكات املستمرة حبق اإلنسان واألطفال يف دول كفلسطني والعراق وسوراي، واليمن، وليبيا، 

وغريها.
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دروس مستفادة من النـزاع الروسي - األوكراين

والشعر  البشرة  لون  أساس  على  البشر  بني  التمييز  يف  العنصرية  اجلوانب  عن  فضاًل  هذا 
والعنني، وحق اللجوء يصبح تعاطياً إنسانياً إذا كان الالجئ ذا شعٍر أشقر وعينني ملونتني، أّما إذا 
كان الالجئ من أصحاب العيون غري امللونة وكان ذا شعٍر أسود فإنه يصبح غرَي شرعي ومتجاوزاً 
على القانون ومنتهكاً حلدود القانون، وهذا السلوك -التمييز على أساس اللون- هو من أبشع ما 

عرفته اإلنسانية قدمياً وحديثاً.

الدرس الثالث

الدول  من  دولة  أي  قوة  أساس  أنَّ  -الروسي،  األوكراين  النزاع  يعطيها  اليت  الدروس  من 
وقياداهتا  ومؤسساهتا  الدولة  محايِة  ركيزَة  املواطنني  واعتباُر  ابلشعب  املتمثل  الداخلي  عمُقها  هو 
سياسياً  املختلفة  واألعاصري  التحدايت  مواجهة  يف  داخلياً  الشعب  على  واالعتماُد  ومسؤوليها، 

وعسكرايً ، ذلك هو األساس يف مواجهة خمتلف التحدايت والصعاب واملشاكل.

لذلك فالدولة والنظام احلاكم الذي ال يعتمد على شعبه وال يثق مبواطنيه يف الداخل، وإمنا 
يبىن آماله على اخلارج -وإن كان اخلارج قوًى دوليًة عظمى- يف مواجهة التحدايت فإنه ال يستطيع 
املواجهة ويكون معرَّضاً للسقوط واالهنيار ال حمالة، ويصبح يستغيث بال معني له. لذلك يشاهد 
العامل بشكل متكرر الرئيس األوكراين »زيلنسكي« وهو يستغيث ابخلارج سواء كان االحتاد األوريب 
أو قوات حلف الناتو أو الوالايت املتحدة األمريكية، وكأن أوكرانيا هي عبارة عن صحراء خالية 

ليس فيها اكثر من اربعني مليون نسمة وَتضمُّ  مؤسساٍت وجيشاً ونظاماً...اخل.

تبقى النزاعات والصراعات العسكرية منِهكًة ومدمرة لألطراف املتنازعة بصرف النظر عن 
حساابت الربح واخلسارة يف اجملال السياسي واالقتصادي والعسكري، لكنَّ األهم فيها هو أخذ 
واجملتمعات  الدول  أي مستقبل  املستقبل،  منها يف  لالستفادة  األحداث  والدرس من هذه  العبة 

والشعوب.


