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عىل العقالنية وبأنه يعج بالوقاحة الرمادية التي تنظر اىل برلني بآالف 

الذكاء  يتعدى عىل  متناسق  وبأنه مبنى غري  الفارغة  الجوفاء  العيون 

البرشي، وهو مبثابة الجرمية الجاملية. ويفرس ديتز ظهور املبني القبيح 

عىل النحو التايل: قامت سلطات املانيا الرشقية بإزالة بقايا القلعة الن 

املانيا خرست الحرب العاملية الثانية وقامت املانيا الغربية بهدم مبنى 

الربملان االملاين الرشقي الن املانيا الدميقراطية خرست الحرب الباردة. 

واعرب عن قناعته بان النتيجة ال تستحق العمل الذي اهدر وهي تعترب 

منوذجا ملا تتميز به مرحلة ادارة مريكل من روح االنتقام غري املرتب 

واولية االقتصاد. وقال: «هنا ميكنك أن ترى كيف يظهر شيئ ما ال معنى 

له متاما، يشء ال يريده احد بحق وال ميكن الحد ان يسمح لنفسه به. انه 

مرسح الالمعقول يف وسط بالد مريكل التي وحسب الرأي السائد تتميز 

كل  ان  فسيتضح  القلعة  اىل  نظرت  اذا  ولكن  والواقعية  بالرباغامتية 

ذلك يف غاية السخافة». ويعرب الرجل عن تأييده القرتاح مقدم من 

ويضيف:  افتتاحه»،  قبل  املبنى  بهدم  «البدء   — برليت  يف  املثقفني 

الجاملية  النظر  وجهة  من  حل  أفضل  األرجح  عىل  ذلك  «سيكون 

ورمبا االقتصادية»(5).

نتائج فرتة  تقييامت  تكون  بان  السيدة مريكل  تقبل  ان  املستبعد  من 

حكمها بهذا القدر من التدمري. ولكن ال ميكن تجنب ذلك اذا مل تتذكر 

«املانيا االتحادية الكربى» يف القريب العاجل االلتزامات التي تعهدت 

بها بتنفيذ مرشوع أوروبا الكربى. وكام ذكر قبل فرتة وجيزة الصحايف 

األملاين املعروف جاكوب أوغشتاين، االن ال يبدو مطلوبا فيلغلم الثاين 



معامل التاريخ 198

Digest 2015

رغبة يف ضامن السالم العاملي. وتثبت «صيغة النورماندي» للبحث عن 

اليوم  حتى  يزال  ال  املذكور  «الثاليث»  أن  األوكرانية  للمشكلة  تسوية 

الوسيلة الحقيقية الوحيدة لحل االزمات االوروبية العامة. تبقى دروس 

منطق  من  الكربى»  االتحادية  «أملانيا  عىل  محكوم  واضحة:  التاريخ 

وأي  الكربى،  أوروبا  لبناء  الدافعة  القوة  تصبح  ان  التاريخي  التطور 

انحراف عن هذا السيناريو يسبب دامئا الفشل واالنتكاسات بالنسبة 

العمليات  ينفصم مع  املوحدة بشكل ال  أملانيا  ازدهار  يرتبط  لألملان. 

األوروبية املشرتكة.

أي شخص متكن من زيارة برلني الحظ حتام التغريات التي طرأت مظهر 

التاريخي من  الجزء  انطباع يف  السنوات األخرية يرتك اكرب  املدينة. يف 

املدينة املبنى املتصاعد برسعة الذي سيتمثل قلعة املدينة مللوك بروسيا. 

تقم  ومل   ،1945 عام  يف  برلني  اقتحام  أثناء  األصلية  القلعة  تدمري  تم 

جمهورية أملانيا الدميقراطية بإعادة تشييدها وبنت عىل أنقاضها قرص 

الوظائف، وفيه مقر برملان  الجمهورية — مركز سيايس ثقايف متعدد 

جمهورية أملانيا الدميقراطية. ولكن سلطات «املانيا االتحادية الكربى» 

ارصت عىل ازالة كل اثر يشري اىل جمهورية أملانيا الرشقية، وقامت بهدم 

القرص املذكور الذي كان يحظى بشعبية كبرية وقررت تشييد يف محله 

ما يشبه القرص املليك والنتيجة مل تعجب الكثري من الناس.

يف مقالة له يف النسخة اإللكرتونية من مجلة «دير شبيغل» وصف جورج 

دييز هذا املبنى الجديد الذي يشيد يف عهد انجيال مريكل بأنه هجوم 
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لقد كشف قرار توسيع الناتو نحو الرشق الذي اتخذ مع انجاز انسحاب 

مجموعة القوات الغربية الروسية من املانيا يف 1994 كشف بوضوح 

واوروبا  الكربى»  االتحادية  «املانيا  ذلك  يف  مبا  الغرب  متثيلية  زيف 

الناتو وقصفه ليوغوسالفيا يف  التي قام بها  الغارات  الجديدة. وبينت 

1999 وكذلك الجرائم الدولية التي ارتكبت يف الرشق االوسط وشامل 

افريقيا يف بداية القرن الحادي والعرشين، حقيقة فهم الغرب للبنية 

العادلة. وتحول شعار الرشاكة مع روسيا اىل تجاهل مطلق  السلمية 

اختمر  املايض  القرن  الربع األخري من  لرأي روسيا ومصالحها. وخالل 

ونضج الوضع املتوتر الحايل حول االنقالب واالستيالء عىل السلطة يف 

كييف. ومل يرغب احد االنصات اىل تحذيرات موسكو من آثار االنغامس 

يف «الروسفوبيا» ومن عواقب ذلك الوخيمة التي ال مفر منها. واالن ال 

تزال ضعيفة جدا عالمات التبرص يف النخب الحاكمة يف الغرب. وتكتفي 

برسور واكرث من اي وقت مىض، دول اوروبا الغربية ذات التاريخ الطويل 

واملجيد بدور املنفذ املطيع إلدارة السالطني من وراء املحيط. وتزداد 

حدة عملية تعفن واضمحالل االتحاد األورويب.

وعىل الرغم من كل ذلك ال توجد دواعي لليأس. لدى االوربيني الغربيني 

نقطة املراجعة والحساب التي ميكنهم االسرتشاد بها عندما يحني وقت 

بنجاح  لقد عمل  للجميع.  واالمن  العقالنية  لصالح سياسة  االنعطاف 

2004-2003 ومتكن من  الرويس يف  الفرنيس —  االملاين —  «الثاليث» 

تحديد افاق مستقبلية حقيقية ألوروبا الكربى كمركز للتأثري يف الشؤون 

العاملية، ويبقى ذلك مبثابة املثال عىل ما يجب القيام به إذا كانت هناك 



معامل التاريخ 196

Digest 2015

ويف املحصلة بات موضوع االستسالم يف قضية عضوية «املانيا االتحادية 

واكتفت  موسكو  ورضيت  منه.  مفر  وال  محسوما  الناتو،  يف  الكربى» 

تكون خاضعة  غربية  املانية  قوات  اية  الذي فرض عىل نرش  بالحظر 

مبارشة لقيادة حلف شامل األطليس، يف االرايض الجديدة، ولو كانت 

الناتو نحو  انتشار حلف  أية قيمة عملية. وبقي موضوع عدم  لذلك 

الرشق بدون اي بحث.

الكبرية مبشاركتنا  اوروبا  عن  بدال  الكربى»  االتحادية  «املانيا  وحلت 

والتي وعدوا غورباتشوف بها. وحصلنا فقط عىل وعود بعالقة ودية 

من جانب الغرب. جاء يف ميثاق باريس حول أوروبا الجديدة الذي 

اعتمد خالل اجتامع قمة منظمة االمن والتعاون االورويب يف 21 نوفمرب 

1990: «لقد انتهى عرص املواجهة والتقسيم يف أوروبا. نحن نعلن أنه 

املتبادل  االحرتام  أساس  عىل  عالقاتنا  ستقوم  فصاعدا  اآلن  من 

والتعاون»(3). أمل يتم اطالق الوعود املعسولة بالتعاون واالحرتام املتبادل 

تحديدا  أكرثها  وكانت  السابق؟  «العرص»  سياق  يف  وتكرارا  مرارا 

املصطلحات املستخدمة يف معاهدة حسن الجوار والرشاكة والتعاون 

بني االتحاد السوفيايت وجمهورية أملانيا االتحادية املوقعة يف 9 نوفمرب 

1990، ولكن الحديث هناك دار فقط عن اقتناع األطراف عىل «رضورة 

بناء اوروبا جديدة، توحدها القيم املشرتكة، واقامة بنية اوروبية سلمية 

الكلامت  وهذه  مستقر»(4).  أمني  هيكل  ذلك  يف  مبا  وعادلة  متينة 

الجيدة والجميلة كانت تحتاج لإلغناء مبحتويات ال تقل جامال. وهذا 

بالذات مل يحدث قط.
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دولته  وطبيعة   — يقرتب  وهو   — األملاين  الشعب  مستقبل  مسألة 

والخيار الذي يرغب بالقيام به، كل هذا طبعا اختيار االملان». اىل كل 

السوفيتي يعتزم من جانب  الذي ذكر ان االتحاد  البالغ  ذلك اضيف 

واحد سحب قواته من أملانيا الرشقية(2).

كانت املانيا الرشقية أضعف مبا ال يقاس من الناحية االقتصادية، وكانت 

أملانيا  املتزايد من  الدعاية  الداخلية يف ظل ضغط  بالخالفات  ممزقة 

الغربية والتدخل املبارش من جانب السياسيني يف أملانيا الغربية، وكانت 

برلني ومع  الحدودية عند جدار  املعابر  ازالة  بعد  حدودها مفتوحة 

تصفية هيئات امن الدولة وترسيح عنارص الجيش والرشطة. ولذلك مل 

يكن مبقدورها ان تصمد لوحدها يف وجه الضغط االملاين الغريب بدون 

الدعم السوفييتي. فعالية هذا الدعم ارتبطت بصيغة وشكل املفاوضات 

عىل رشوط توحيد أملانيا الغربية و أملانيا الدميقراطية. افضل االشكال 

االربع  الدول  اثنني»:  زائد  «أربعة  شكل  يبدو  كان  فعالية  واكرثها 

العظمى مبشاركتني االملانيتني. ولكن موسكو وبطلب من بون وافقت 

عىل صيغة «اثنني زائد أربعة»، وخاللها يقوم االملان بأنفسهم (اي املانيا 

الرشقية.  املانيا  بضم  املتعلقة  املسائل  كل  بحل  وحدها)  االتحادية 

لتوسيع  الخارجية  الظروف  بتحديد  االربع  العظمى  الدول  وتكتفي 

(عمليا يف صيغة  السوفيايت وحيدا  االتحاد  بقي  الغربية، وهنا  أملانيا 

املشاركون  حاول  السوفيتية  التنازالت  بعد  واحد»):  زائد  «خمسة 

التي  املتحدة  للواليات  التام  الوفاء  استعرض  املفاوضات  االخرون يف 

ستصبح فيام بعد سيد العامل.
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عددها نحو 400 ألف شخص. ومعهم تقيم زوجات الضباط السوفيت 

وابناؤهم. ومن واجب القيادة السوفيتية، حاميتهم. هذا هو املنطق 

البسيط، واملصلحة املرشوعة، واين اؤيد ذلك من جانبي». بعد ذلك، 

تحدث كول عن مرشوع التوحيد النقدي بني أملانيا االتحادية وجمهورية 

أملانيا الدميقراطية، الذي يعني الدخول اىل الوحدة من «الباب الخلفي»: 

فرض املارك االملاين الغريب يف املانيا الرشقية كعملة موحدة كان يؤدي 

حتام إىل القضاء الفوري عىل سيادتها.

التوحيد  عواقب  يف  البحث  عناء  نفسه  يكلف  مل  غورباتشوف  ولكن 

النقدي بني االملانيتني وقال: «املوضوع املركزي يف صفة املانيا املوحدة 

يكمن يف األمن العسكري». وهو ما رد عليه كول بهدوء: «هنا ميكن 

العثور عىل حل». وكان ذلك كافيا ليك ينطق الزعيم السوفيايت العبارة 

التي تسببت بفرحة حقيقية لدى محاوره: «اعتقد انه ميكن القول انه ال 

يوجد بني االتحاد السوفيايت وأملانيا الغربية وأملانيا الرشقية اي خالف 

حول مسألة وحدة األمة األملانية وحول ان االملان بالذات يحلون هذا 

املوضوع». عىل ما يبدو خيش غورباتشوف ان كول مل يدرك بالكامل 

اوضح:  بشكل  ترصيحه  بطرح  فرتة  بعد  فقام  املقدمة،  الهدية  قيمة 

«االتحاد السوفيايت وأملانيا الغربية ، ومع األخذ بعني االعتبار وجهات 

نظر (رئيس مجلس وزراء املانيا الرشقية هانز) مودروف يؤكدان عىل 

عدم وجود اية خالفات بينهام فيام يتعلق مبشكلة الوحدة األملانية وحق 

األملان بالقيام باالختيار». ومرة أخرى، وحتى ال يبقى اي شك لدى اي 

احد قال: «يوجد لدينا مع املستشار االتحادي تفهم مشرتك حول ان 
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عن  تخلينا  نحن  نعرتف:  أن  علينا  أخرى.  عوامل  عىل  يستند  األملاين 

اليد  حلفائنا االشرتاكيني ليواجهوا مصريهم بأنفسهم مع اطالق حرية 

للنخب السياسية من الواليات املتحدة وأملانيا وغريها من اعمدة العلم 

الغريب. تركناهم وفقدنا االصدقاء، وقسمنا الدولة العاملية وضحينا بأمننا 

الذايت ومل نحصل عىل اي يشء يف املقابل. ميكن البحث عن السكينة يف 

القول انهم تعاملوا معنا بشكل غري نزيه وخدعونا ومل يفوا بالوعود. 

ولكن من البديهيات االساسية يف السياسة قاعدة: عندما تجلس خلف 

طاولة الطعام مع الغشاش، تسلح مبعلقة طويلة! ويبدو عقيام الجدل 

حول ان انهيار االتحاد السوفيتي وأملانيا الرشقية، وغريها كان حتميا: 

استحالة الحياة األبدية ال تربر ابدا االنتحار.

بتسليم كل  تقوم  اية وعود محددة ليك  السوفيتية  القيادة  تنتظر  مل 

املواقع. يف يوم 10 فرباير 1990، وصل اىل موسكو هيلموت كول وحصل 

عىل هدية مفاجئة ومثينة جدا، قد تكون االغىل يف كل حياته السياسية، 

لقد تم تسليمه املانيا الرشقية بدون اية رشوط باستثناء وعده: «طبعا 

ستكون بيننا صداقة حميمة يف املستقبل».

بدأ املستشار االملاين حديثه الحاسم مع غورباتشوف بقوله ان الحكومة 

االملانية وافقت عىل منح قرض لالتحاد السوفيتي لتمويل رشاء مواد 

غذائية، مضيفا أنه عىل استعداد للمساعدة يف أي وقت عندما تظهر 

الحاجة لذلك. وأعقب ذلك باإلشارة اىل ان املجموعة العسكرية الغربية 

(السوفيتية) تعترب من حيث الجوهر رهينة لعدم االستقرار يف أملانيا 

الرشقية وقال: «يف أملانيا الرشقية، تتمركز القوات السوفيتية التي يبلغ 
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الدار. اليشء الوحيد الذي حصلنا عليه هو حلف الناتو عند حدودنا، 

وموجة جديدة من الحرب الباردة القى بها الغرب علينا.

تكرار ما تم اجتيازه؟

تسببت الرسعة الكبرية لضم املانيا الرشقية اىل املانيا الغربية يف عامي 

1989 و1990 بالضعف الذي كانت تعاين منه قيادة الحزب الحاكم يف 

املانيا الرشقية بعد هونيكر وكذلك التدخل السافر والوقح من جانب 

املانيا الغربية. لقد تطورت األحداث وفقا لسيناريو 1953 ولكن بشكل 

وقادة  احتالل  نظام  هناك  يكن  مل   — التعديل  بعض  مع  محدث 

الذهول  يثري  وكان  امرتهم.  تحت  دبابات  مع  سوفيت  عسكريون 

االنضباط شبه العسكري الذي متيزت به املظاهرات الحاشدة يف أملانيا 

الرشقية، التي ادعوا بانها عفوية. يف ساعة متأخرة من ليلة 9 نوفمرب 

1989، تم الغاء عمل مراكز التفتيش والعبور عند جدار برلني. قبل ذلك 

مل يطرح املتظاهرون يف شوارع أملانيا الرشقية اية مطالب تتعلق بتوحيد 

الدولتني. بعد 9 نوفمرب، بات شعار «الشعب الواحد» عاما وشامال. وعىل 

الرغم من ذلك مل يجر االستفتاء العام حول التوحيد. االمر وما فيه انه 

مع حلول أكتوبر 1990، عندما حان الوقت «البتالع» املانيا الدميقراطية 

بات يظهر بني االملان الرشقيني ادراك انهم سيفقدون شيئا ما مثينا ال 

ميكن اسرتجاعه الحقا.

وقامت «املانيا االتحادية الكبرية» باستبعاد من دستورها البنود التي 

تتحدث عن التوسع االقليمي الالحق. اآلن بدأ اتساع مجال من النفوذ 
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وباسم حقوق اإلنسان، حسب تفسريها الدعايئ الغريب، كان اي تدخل 

دعايئ اوآخر يف الشؤون الداخلية للبلدان االشرتاكية وكأنه يلقى املباركة 

لالمتعاض  والذريعة  السبب  يتواجد  ال  وعندما  الدويل.  املجتمع  من 

الصالح كان دامئا باالمكان تضخيم حادث بسيط او العثور عىل خطأ يف 

السوفيتي خالل  االتحاد  يف  السلطات  وكانت  قضايئ.  او  اداري  قرار 

الربيسرتويكا وما بعدها وكذلك يف روسيا الليربالية تنظر اىل اي اتهام 

موجه من جانب اي منظمة غري حكومية غربية او موالية للغرب، عىل 

انه صيحة من السامء، تتطلب الطاعة الفورية.

يف فرتة ما بعد هلسنيك قدم االتحاد السوفيايت وحلفاؤه التنازالت يف 

باملثل  وباملعاملة  باتزانها  االهتامم  بدون  الحيوية  القضايا  من  الكثري 

والتكافؤ. اكتفى املجتمع االشرتايك بدون وجود شبكة أمان وضامنات، 

بالوعود الشفهية من السياسيني الغربيني، مام أدى يف نهاية املطاف إىل 

خيبة أمل الكيل. ولعل الدليل األكرث إقناعا بأن هلسنيك خدعت آمالنا، 

كان رفض سلطات فنلندا مؤخرا ملنح تأشريات دخول اىل فنلندا، ألعضاء 

الوفد الرويس للمشاركة يف الدورة اليوبيلية للجمعية الربملانية ملنظمة 

االمن والتعاون االورويب املقامة مبناسبة حلول الذكرى السنوية االربعني 

لصدور الوثيقة الختامية املذكورة اعاله، وكذلك القرار املعادي لروسيا 

الذي صدر عن الدورة املذكورة.

ومل يحاول اي احد يف الغرب بتاتا تقليد اندفاعنا واستعدادنا للعب دور 

الطرف الذي يستجيب دوما لكل ما يطلب منه. ومل تحصل روسيا عىل 

اية شقة يف الدار االوروبية املشرتكة ومل يسمحوا لها حتى بدخول هذه 
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عن أي مطالبات أو إجراءات تهدف إىل مصادرة واغتصاب جزء من 

اعتقاد  وحسب  كلها».  اراضيها  او  الدول  هذه  من  دولة  اي  ارايض 

الدبلوماسيني السوفيت كان ذلك يعني وضع نقطة النهاية يف مسألة 

الحدود يف أوروبا.

ولكن الفقرة االوىل من الوثيقة الختامية («املساواة يف السيادة واحرتام 

الحقوق املتأصلة يف السيادة»)، جنبا إىل جنب مع حق كل دولة «يف 

ان «حدود  القول  تم  السيايس»  واالستقالل  والحرية  اراضيها،  وحدة 

الدول ميكن ان تتغري «وفقا للقانون الدويل وبطرق سلمية وباالتفاق». 

ان إمكانية اعادة النظر يف الحدود القامئة مل ترد يف املعاهدات التي 

ابرمها االتحاد السوفيتي قبل هلسنيك. ويجب القول ان الذكر الرصيح 

الوثائق  االلتزام مبراعاة تلك  الحدود، شطب  والواضح إلمكانية تغيري 

بدون قيد او رشط. االستبعاد املتبادل لكل من هذين البندين ربط كل 

فائقة  الذي جرى برسعة  القوى  تناسب  بتغري  لألمور  الالحق  التطور 

الحقا. من وجهة النظر القانونية الرسمية كان انضامم املانيا الدميقراطية 

السوفيتي،  االتحاد  وتشتت  يوغوسالفيا  وانهيار  االتحادية  املانيا  اىل 

موجودا يف وثيقة هلسنيك الختامية كام توجد الدجاجة يف البيضة.

اإلنسان  لحقوق  املطلقة  الصفة  منح  عملية  املدمرة  باآلثار  وتسببت 

ونقلها اىل مستوى ورتبة القيم العليا يف العالقات الحكومية املشرتكة 

الغرب وعىل هواه  قام  العرش)(1). الحقا  الوصايا  الثامنة من  (الفقرة 

بتحويل موضوع حقوق اإلنسان اىل معيار شامل خالل تحديد طبيعة 

عالقاته مع الرشق، واىل قاعدة عامة لتقييم الوضع يف البلدان االشرتاكية. 
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ويف الفرتة التي كانت االتجاهات الرئيسية للسياسة الخارجية لالتحاد 

الخارجية  الضيقة لوزير  السوفييتي ال تزال تحت السيطرة الشخصية 

الشكل  كان  الغريب)،  التصنيف  («السيد ال» حسب  اندريه غروميكو 

الخارجي للنتائج التي تحققت ال يختلف كثريا عن جوهرها الحقيقي. 

وبقيت لفرتة طويلة بدون االنتباه الالزم ولكن يف الحقيقة كان رفض 

أملانيا إلزالة أو تعديل ما ورد يف دستورها عن الزحف نحو الرشق تحت 

االستقرار  تحت  زرعت  موقوتة  قنبلة  اال  ليس  األملانية  الوحدة  راية 

القاري. ولكن مبجرد أن بارشت القيادة السوفيتية الجديدة التي اعتمدت 

عىل صالبة وقوة النجاح الذي حققتها القيادة السابقة، بتنفيذ تجربة 

متغطرسة يف مجال السياسة الخارجية ظهرت اىل السطح كل العيوب 

الخفية لالتفاقات التي تم التوصل لها مع الغرب. ومل تكن هذه العيوب 

املكتشفة بالقليلة. وتبني ان وثيقة هلسنيك الختامية، التي اعتربت مبثابة 

قمة النجاح يف فرتة االنفراج، تعج بالحسابات الخاطئة.

تلخص جوهر الوثيقة الختامية مبا يسمى بالوصايا العرش التي تنظم 

العالقات املتبادلة بني الدول املشاركة. عند النظر اىل كل مبدأ منها عىل 

انفراد كان يبدو الئقا للغاية ولكنها مجتمعة كانت تعطي اشارة ذات 

االهمية  غاية  يف  كانت  السوفيتي  لالتحاد  وبالنسبة  متباينة.  معاين 

الدول  «إن  قالت:  التي  الحدود»  «حرمة  الثالثة  الفقرة  القصوى، 

املشاركة تنظر اىل كل الحدود بينها عىل انها راسخة، وكذلك اىل حدود 

جميع الدول يف أوروبا، وبالتايل فإنها ستمتنع يف الحارض واملستقبل عن 

اي التطاول عىل هذه الحدود. ووفقا لذلك، ستمتنع هذه الدول أيضا 
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السوفيايت وأملانيا الرشقية والبلدان االشرتاكية األخرى، قامت بتمويل 

التي كان  الداخلية،  املعارضة  لقوى  قنوات متعددة  رسي عن طريق 

القائم. وقد  السيايس  النظام  املنظور، تدمري  املستقبل  يجب عليها يف 

التي  الفكرة  بتشويه  الطبقات  املتعددة  الغرب  سياسة  بنية  سمحت 

طرحها االتحاد السوفيتي سابقا حول البيت األورويب املشرتك، التي تقوم 

عىل اساس منح كل االوروبيني الشقق املريحة يف هذه الدار املشرتكة، 

ثم اخذها يف ترسانة السياسة الغربية.

للوهلة األوىل، شهدت فرتة السبعينيات والثامنينيات من القرن املايض 

النجاح املظفر للسياسة الخارجية السوفيتية. وفيام يتعلق بالعالقات مع 

جمهورية أملانيا االتحادية، كان تثري االعجاب الكبري اتفاقية موسكو حول 

عدم استخدام القوة (1970)، التي تلتها اتفاقات مامثلة مع بون، لكل 

من وارسو وبراغ، وكذلك معاهدة اسس العالقات بني املانيا الرشقية 

واملانبا الغربية (1972) التي طبعت االتصاالت بني الدولتني االمانيتني. 

االتفاقية  ايضا  املجموعة  هذه  اىل  تنتمي  كانت  املنطق  حيث  ومن 

الرباعية حول برلني يف عام 1971 التي وضعت حدا ألزمة برلني الطويلة 

املدى، عىل رغم من ان املانيا الغربية ال عالقة لها رسميا بها (قانونيا 

برلني الغربية ظلت ارضا محتلة من قبل الدول الغربية الثالث). و ذروة 

األمن  ملؤمتر  الختامية  الوثيقة  كانت  ملوسكو  الدبلوماسية  االنجازات 

والتعاون يف أوروبا — وثيقة هلسنيك الختامية (1975)، التي أعلنت 

اوروبا قارة للسالم. وبدا ان موسكو متكنت من توطيد وترسيخ نتائج 

الحرب العاملية الثانية يف أوروبا.
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وهام ان كال من الطرفني يسري نحو الطرف االخر مع احتامل اللقاء يف 

اقامة وإنشاء نظام، يجمع بني مزايا  الطريق، أي  املستقبل يف وسط 

االشرتاكية ومحاسن الرأساملية. ولكن املرشوع يف حقيقته كان ال يقصد 

الداخل النظمة دول أوروبا  التغيري من  التقارب وااللتقاء بل عملية 

االشرتاكية  خنق  يجب  وكان  للغرب.  اصبحت رشيكة  التي  الرشقية، 

املالية  االوليغارشية  واحضان  السوق  اقتصاد  احضان  يف  االوروبية 

املتعددة الجنسيات.

النجاح. وسار عىل  الودي» القت  ان وصفة «االستيالء  القول  ويجب 

املمثلون  الجديدة» ليس فقط املستشارون  الرشقية  خطى «السياسة 

للحزب الدميقراطي االجتامعي، الذين حددوا سياسة أملانيا الغربية بعد 

االتحاد  وممثل  بل  شميدت)،  هيلموت  براندت،  (فييل   1968 عام 

الدميقراطي املسيحي/االتحاد االشرتايك املسيحي (هيلموت كول). ويف 

وقت الحق، واصل السريعىل الخط اإليجايب لهذه السياسة من حيث 

الحفاظ عىل عالقات جيدة مع روسيا، ممثل الحزب الدميقراطي االشرتايك 

الدميقراطي  املسيحي  االتحاد  اعتمدت زعيمة  فيام  جريهارد رشودر، 

أنجيال مريكل السري عىل الخط السلبي املعادي لروسيا.

وجدير بالذكر انه تم استخدام طريقة «الصداقة» التي وضعها ايغون 

واملانيا  االخرى.  الغربية  الدول  االشرتايك من جانب  املجتمع  بار، مع 

الغربية التي تطلق عىل نفسها بتواضع اسم القوة من الصف الثاين يف 

العامل، اعتادت بتهور عىل دور السيف االورويب الحاد للسياسة االمريكية. 

بالتوازي مع بناء مجموعة متنوعة واسعة من االتصاالت مع االتحاد 
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مساهمته يف عملية االنفراج كبرية. لقد اثبت هذا الجدار جنبا إىل جنب 

مع أزمة الصواريخ الكوبية يف أكتوبر 1962، انه ال يجوز فرض اي أمر 

كان عىل االتحاد السوفييتي، وعىل املجتمع االشرتايك بشكل تعسفي. 

وتبني حتى ملحبي الترصفات بالقوة انه يجب التفاوض واالتفاق.

حمل الحجر يف الحضن

تجدر االشارة اىل ان سبب حدة عمليات التفاوض خالل الحرب الباردة 

منظومتني  اىل  ينتميان  فيها  املشاركني  الطرفني  ان  اىل  يعود  كان 

اتفاق  اي  كان  املنظار  االخرى. ومن هذا  احدهام  تنفي  اجتامعيتني 

يجري التوصل اليه، كهدنة عىل االغلب وليس كسالم. وكان يجب فرض 

مراقبة مستمرة عىل تنفيذ رشوط هذه االتفاقات. وتلخصت الناحية 

حرب  نشوب  خطر  تقليص  يف  الطرفني  كال  موقف  لتغيرب  االيجابية 

ساخنة يف املستقبل القريب، واما الناحية السلبية فتبلورت يف الحفاظ 

للقضاء  الظروف  تحضري  مواصلة  يفرتض  الذي  املبديئ  املنطلق  عىل 

الرشيك يف نهاية املطاف.

مل يؤد جدار برلني إىل تغيريات يف دستور جمهورية أملانيا االتحادية، 

يوليو  ففي  الرشق.  نحو  الزحف  اسرتاتيجية  يف  تغيري  حدث  ولكن 

1963، اقرتح ممثل الحزب الدميقراطي االشرتايك ايغون بار، استبدال 

نظرية القوة السابقة «الرضبة بشكل مبارش» يف العالقات مع البلدان 

االشرتاكية بسياسة «التغيري من خالل التقارب»، التي تضمنت تخفيف 

يولد  الخط  كان هذا  الدول. ظاهريا،  مع هذه  التعاون  لجهة  حدة 
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من يصطدم بها. ولكن الدعاية الغربية قامت بتصوير منشآت ومرافق 

جدار برلني الدفاعي عىل انها شيطانية وال تضاهيها حتى جهنم. وحولتها 

النتهاكات حقوق  العاملي  الرمز  اىل  لسنوات طويلة  الغربية  الدعاية 

كان  الوشيكة.  العامل  نهاية  واقرتاب  املدنية  الحريات  وقمع  اإلنسان، 

يجري اصطحاب السياسيني االجانب الذين يزورون برلني الغربية، اىل 

ساحات مراقبة بالقرب من الجدار املذكور من اجل حثهم عىل ادانة 

مامرسات املانيا الرشقية «التي ال تطاق». طبعا كان من املمكن االنتقال 

من أملانيا الرشقية إىل أملانيا الغربية عرب طرق متنوعة — بشكل غري 

رشعي (من خالل دول ثالثة)، وبشكل مرشوع (بعد اجتياز الحواجز 

العبور  عمليات  عدد  وكان  طويلة).  فرتة  الكثرية خالل  البريوقراطية 

مثل  يجتذب  كان  برلني  جدار  ولكن  عام.  بعد  عاما  ينمو  القانونية 

املغناطيس محبي املخاطرة واالثارة. وكانت محاولة اجتياز هذا الجدار 

ومحاولة  الشاقة  الظروف  ومحبة  الريايض  االهتامم  ذاتها  يف  تختزل 

الحصول عىل جرعة ضخمة من األدرينالني، فضال عن احتامل الحصول 

حالة  يف  كبري  مايل  تعويض  وعىل  الوطني  الصعيد  عىل  الشهرة  عىل 

الوصول ساملا اىل الجانب االخر من الجدار. مل يكن هذا االمر ناجحا 

بالنسبة لكل شخص.

طبعا ال بد من القول ان جدار برلني مل يكن ضمن املنشآت التي ميكن 

نظر  وجهة  من  رائعة  تحفة  كان  أنه  من  الرغم  (عىل  بها  االعتزاز 

هندسية). وهذا الجدار مل يكن ليظهر اىل الوجود لو ابدى الغرب الحد 

األدىن من االستعداد إلقامة عالقات طبيعية مع الرشق. ومع هذا كانت 
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وكانت تبدو طبيعية ومفهومة رغبة موسكو يف احالل النظام يف مركز 

الدولة الحليفة، والتي كان االتحاد السوفيايت يتحمل املسؤولية تجاهها 

السوفيتي  الزعيم  وطالب  لها.  املحتلة  السابقة  القوة  اعتبارها  عىل 

حينذاك نكيتا خروشوف يف عام 1958، بتحويل برلني الغربية إىل مدينة 

التاريخ  الن  بالغرابة  اتسم  الطلب  هذا  ولكن  السالح.  منزوعة  حرة 

الحديث ال يعرف وجود مناذج ناجحة من هذا النوع. ولكن هذه الصفة 

للمدينة كانت ستضمن ليس فقط فرض رقابة حدودية طبيعية عىل 

حدودها بل وضامن عدم ادخالها يف قوام املانيا الدميقراطية. وكانت 

باالتحاد  النوايا  هذه  الصاق  حثيث  بشكل  تحاول  الغربية  الدعاية 

السوفيايت واملعسكر االشرتايك برمته.

االربع  الدول  بني  االتصاالت  إطار  يف  الالحقة  املفاوضات  وفشلت 

بني  املبارشة  املفاوضات  كذلك  ككل،  املانيا  وعن  برلني  عن  املسؤولة 

يف  الرشقية  أملانيا  واضطرت  املتحدة.  والواليات  السوفيايت  االتحاد 

أغسطس 1961 لبناء جدار برلني، اذ مل تكن لديها امكانية اخرى إلنشاء 

نظام فعال للمراقبة عىل خط الفصل القطاعي يف املناطق الكثرية البناء 

و ذات الكثافة السكانية العالية للمدينة الكربى ذات العديد من ماليني 

السكان وتم فرض مستوى املراقبة الرضوري لضامن امن املانيا الرشقية 

وكل املعسكر االشرتايك عن طريق استخدام رافعات البناء وبدون اللجوء 

الستخدام الدبابات.

من  جدا.  عاليا  كان  االعتيادية  الفعالية  لهذه  الدعايئ  الثمن  ولكن 

املعروف ان الحدود واملراقبة عليها تجلب الكثري من االزعاج عادة لكل 
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االملان يف جدول أعامل السياسة العاملية. ولكن الرضر من عدم وجود 

حاجز عىل الحدود كان اكرب بكثري من االيجابيات املفرتضة من التنقل 

غري املنضبط للناس عرب الخط الفاصل بني القطاع السوفيايت من برلني و 

القطاعات الغربية، التي كانت ادارتها االملانية يرتأسها الساسة الذين 

شقوا هيئات السلطة البلدية املوحدة.

ومن املعروف ان برلني الغربية كانت متصلة مع أرايض املانيا االتحادية 

مبمرات جوية كان التحليق عربها يجري وفقا لالتفاقات املعقودة بني 

الحلفاء يف عام 1945، وبقيت هذه الرحالت الجوية خارج نطاق مراقبة 

بوابة  الغربية مبثابة  برلني  السوفيتية، وهو ما جعل  املنطقة  سلطات 

عبور مفتوحة ملختلف العمالء املعاديني اىل ارايض املانيا الرشقية. وكانت 

تعمل اعتامدا عىل القواعد املوجودة يف برلني الغربية ليس فقط اجهزة 

الخاصة  املنظامت  من  كبرية  ومجموعة  بل  الرسمية  االستخبارات 

التخريبية، غري خاضعة للمساءلة، وبالتايل كانت مبنتهى الخطورة. إىل 

الكهربائية  املكنسة  يشبه  ما  إىل  الغربية  برلني  تحولت  ذلك،  جانب 

ذات  العاملة  القوى  الرشقية  املانيا  من  تشفط  كانت  التي  العمالقة 

لها  الجمهورية بحاجة ماسة  التي كانت  العالية واملتوسطة  املؤهالت 

والتي رصفت عىل تدريبها واعدادها املالبغ الطائلة. ومل تتمكن سلطات 

املانيا الدميقراطية من تغيري اي يشء يف هذا االمر بقواها الذاتية: مستوى 

للبلدان  تعويضات  تدفع  مل  تقريبا  والتي  الغربية،  أملانيا  يف  املعيشة 

املترضرة من العدوان النازي، كان اعىل بكثري من مستواه يف جمهورية 

أملانيا الدميقراطية، التي كانت تدفع كل التعويضات بانتظام.
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األكرث أهمية لالتحاد السفييتي يف أوروبا، كحجر الزاوية يف كل النظام 

األمني يف االتجاه األورويب.

من املعروف ان مكان رجل السياسة يف التاريخ يحدد من خالل قراراته 

التي يتخذها يف أوقات األزمات. قام املستشار االملاين الغريب أديناور 

بزيارة موسكو يف سبتمرب 1955 رغم تشكيك الواليات املتحدة والغرب 

العالقات  اقامة  الزيارة  باحتامل ذلك. ونجمت عن هذه  بشكل عام 

الدبلوماسية بني أملانيا الغربية واالتحاد السوفييتي. ويعترب أديناور احد 

مؤسيس أوروبا الحديثة، وكان يدرك جيدا أنه بدون تطبيع العالقات مع 

روسيا، لن يتمكن األملان الحصول عىل ذلك القدر من النفوذ يف القارة، 

الذي يتطابق مع وزنهم النوعي يف االقتصاد والسياسة. طبعا مل يحصل 

تعاون أملانيا مع االتحاد السوفيتي يف عهده عىل التطور الكبري الواسع، 

ولكن تم وضع األساس له. يف هذا املعنى، كان اول مستشار يف أملانيا 

االتحادية، مؤلفا «لسياستها الرشقية الجديدة».

ساد بني االسرتاتيجيني الغربيني باستمرار التصور بان املانيا الدميقراطية 

تعترب الحلقة االكرث ضعفا يف الخط الدفاعي السوفيايت يف أوروبا الرشقية. 

الجمهورية  الحاق اقىص قدر من الرضر بهذه  الرتكيز عىل  ولذلك تم 

املانيا  لعاصمة  يكن  مل  برلني:  صوب  الحربة  رأس  ووجه  بالذات. 

الدميقراطية حدود مجهزة مع الجزء الغريب من املدينة، الذي بقي مبثابة 

الجسم الغريب يف قلب أملانيا الرشقية. حاول االتحاد السوفيتي لفرتة ما 

املحافظة ولوعىل املالمح الشكلية للوضع املتميز لعاصمة الرايخ السابقة 

دولة  وحدة  استعادة  مشكلة  إلدراج  محتملة  انطالق  كنقطة  لتبقى 
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للحكومة ولالتحاد السوفيتي لكل املظاهرات واإلرضابات التي انترشت 

الناحية  من  الدميقراطية.  أملانيا  انحاء جمهورية  مختلف  حينذاك يف 

التنظيمية، لعبت الدور الرئييس يف التحريض عىل األعامل غري املرشوعة، 

«محطة الراديو يف القطاع األمرييك»، التي كانت متلك القدرة الكافية 

للبث عىل كامل أرايض جمهورية أملانيا الدميقراطية.

واجرب خطر االضطرابات يف املدن الكربى يف أملانيا الرشقية، أجرب قادة 

الجيش السوفيتي (تم إلغاء نظام االحتالل متاما فقط يف عام 1957) 

لربلني  السوفيتي  العسكري  والحاكم  الشوارع.  الدبابات يف  عىل نرش 

الرشقية هو االول من اصدر االمر حول ذلك. وطبعا مل تقم الدبابات 

بإطالق النريان ومل تدهس اي احد، ومل تسجل اية حادثة للصدام بني 

يف  املدرعة  اآلليات  ظهور  كان  لقد  واملتظاهرين.  الدبابات  هذه 

ومتكنت  الطبيعي.  الوضع  اىل  االمور  إلعادة  كافيا  لوحده  الشوارع 

الرشطة االملانية الرشقية بعد ذلك من فرض االنضباط والنظام بشكل 

نهايئ يف الشوارع.

التاريخية  األساطري  مجموعة  اىل   1953 عام  احداث  اضافت  طبعا 

الدبابات  قبل  من  الوحيش  القمع  عن  باسطور  جدا  الغنية  االملانية 

عليهم يف  املفروض  النظام  للسكان ضد  العامة  لالنتفاضة  السوفيتية 

يونيو   17 بيوم  االتحادية  املانيا  تحتفل  واالن  الدميقراطية.  املانيا 

تم  فقد  السوفيايت،  لالتحاد  بالنسبة  أما  مشرتكة.  قومية  كمناسبة 

استبدال شعار توحيد أملانيا، وبرسعة، مببدأ الدعم الكامل لجمهورية 

الحليف  التي كانت تعترب آنذاك  الدميقراطية كدولة اشرتاكية،  أملانيا 
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1953، لتحسني املناخ الدويل. حينذاك بدأت يف الكرملني، مناقشة حذرة 

لعقالنية بناء االشرتاكية يف املانيا الدميقراطية لوحدها مام ميكن أن يعيق 

الرسمية  االهداف  احد  املستقبل، وهو  االملانيتني يف  الدولتني  توحيد 

لسياسة االتحاد السوفيايت. وارص برييا الرجل القوي يف ذلك الحني يف 

االتحاد السوفيتي، عىل مراجعة قيادة املانيا الدميقراطية لنهج التحول 

الدولة األملانية املوحدة يف املستقبل.  البالد، برشط حياد  االشرتايك يف 

وكانت القيادة يف بون عىل علم بالنقاش الداخيل الدائر يف موسكو وهو 

العمالء  من  كاف  عدد  الفرتة  تلك  يف  لوجود  باملستغرب  ليس  امر 

املزدوجني يف الدولتني االملانيتني.

وعند وقوع االضطرابات واملظاهرات التي قام بها عامل البناء االملان 

الرشقيون يف منتصف يونيو 1953 يف شوارع برلني الرشقية والناجمة عن 

أملانيا  سارعت  الجمهورية،  سلطات  من  املدروسة  غري  اإلجراءات 

االتحادية وتحت تأثري الوهم بأن االتحاد السوفيتي سيضطر بعد االن 

كانتفاضة شعبية  املظاهرات  بإعالن هذه  للعمل من موقف ضعف، 

امليزانية،  العجز يف  تقليص وتخفيض  اجل  الفرتة ومن  تلك  (يف  عامة 

أصدرت حكومة املانيا الدميقراطية قانونا يزيد معايري العمل يف البناء، 

مع زيادة أسعار بعض املنتجات الغذائية). من املعروف ان قطاع البناء 

كان يلعب دورا هاما يف اقتصاد جمهورية أملانيا الدميقراطية، الن هذه 

التي  والصناعية  السكنية  املباين  بناء  اعادة  اىل  اضطرت  الجمهورية 

تدمرت بالكامل تقريبا خالل الهجوم النهايئ للجيش االحمر عىل برلني. 

وساهمت الدعاية األملانية الغربية إىل حد كبري يف منح الصبغة املعادية 
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التي  فقط  الدميقراطية  املانيا  عىل  الغربيني  االملان  شهية  تقترص  ومل 

وصفها معظم السياسيني االملان الغربيني بأنها املانيا الوسطى. فبالنسبة 

لجمهورية أملانيا االتحادية استمرت بالوجود أملانيا الرشقية — ارايض 

الرايخ السابق، التي دخلت ضمن بولندا وضمن االتحاد السوفيتي وفق 

الخيار  وحدد  وضع  بالذات  املناطق  لهذه  بالنسبة  بوتسدام.  اتفاق 

التعاقدي. ال شك يف ان املطالبة باستعادة الحدود األملانية كام كانت 

عليه يف عام 1937، خلقت اجواء املواجهة الشاملة مع االتحاد السوفييتي 

والبلدان االشرتاكية األخرى.

الخارجية  السياسة  أملانيا االتحادية يف عملية  تشهد خصائص مشاركة 

األوروبية بعد الحرب الخارسة، عىل ان االملان الغربيني مل ينسوا اي يشء 

ومل يتعلموا اي يشء من دروس املايض. ويجب القول ان االملان الغربيني 

ليسوا وحدهم الذين مارسوا األنشطة التخريبية يف أرايض منطقة االحتالل 

السوفيايت ومن ثم يف ارايض دولة املانيا الدميقراطية. بل، وبسبب الخشية 

من أن الغرب قد ينىس موضوع «تحرير» األرايض الرشقية األملانية، سعى 

نخبة السياسية العليا االملانية الغربية باستمرار لتحويل القارة األوروبية 

إىل ساحة املواجهة املبارشة بني القوتني العظمتني يف العامل الثنايئ االقطاب. 

وعندما كان االتحاد السوفيايت محاولة يبدي تخفيف حدة التوتر مع 

الخارج، تقوم  أو بتحريض من  تلقاء نفسها  أملانيا، من  الغرب، كانت 

باالستفزاز الذي يعيد التوتر اىل مكانه.

وكمثال عىل ذلك ميكن ذكر رد فعل األملان الغربيني، عىل محاولة القيادة 

السوفيتية الجديدة التي وصلت اىل السلطة بعد وفاة ستالني يف مارس 
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جمهورية أملانيا االتحادية «القدمية»

يف يوم 3 أكتوبر 1990 حققت أملانيا االتحادية احد اهدافها السياسية 

البداية  منذ   .1949 عام  املعتمد  الدستور  يف  تحدد  الذي  الخارجية 

كانت املهمة الدستورية للدولة االملانية الغربية هي التوسع يف الرشق 

رسيان  نرش  طريق  عن  السابق،  األملاين  الرايخ  استعادة  أجل  من 

من خالل  أو  العالقة،  ذات  األرايض  يف  (الدستور)  األسايس  القانون 

الدولة  جزءي  بني  االتفاق  نتيجة  الجديدة  األملانية  الدولة  إقامة 

الذيني كانا موحدين سابقا.

لقد ظهرت «مشكلة األملان القومية» بعد الحرب العاملية الثانية، وذلك 

أساسا نتيجة عدم موافقة املانيا الغربية التي كانت واقعة تحت اإلدارة 

مصالح جميع  االعتبار  يف  تأخذ  موحدة،  دولة  إنشاء  الخارجية، عىل 

الوحدة  استعادة  األملان. وكان يجب عىل االهتامم االستعرايض حول 

األملانية ان يكون مبثابة وثيقة الرباءة بالنسبة للسياسيني يف بون. لقد 

املانيا  جمهورية  مهد  يف  الرشق»  عىل  «الضغط  مقولة  وضع  كان 

االتحادية، يلبي خطط الواليات املتحدة لجعلها القوة الضاربة الرئيسية 

ضد االتحاد السوفيايت يف أوروبا. لقد كان الغرب بالفعل عىل استعداد 

للقتال ضد الروس حتى اخر جندي املاين. وتجدر االشارة اىل ان ذكر 

اتفاقية توحيد املانيا مل يكن شهادة عىل الواقعية السياسية. كان موقف 

الساخنة  الحرب  من  يقرتب  الدميقراطية  أملانيا  تجاه  الغربيني  األملان 

وليس من الحرب الباردة، عىل الرغم من ان اعالن تأسيس جمهورية 

املانيا الرشقية جاء فقط مبثابة الرد عىل انشاء جمهورية املانيا االتحادية. 
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«املانيا االتحادية الكربى»: بعد ربع قرن
األملان ودروس التاريخ

25 عاما عىل دخول جمهورية أملانيا الدميقراطية يف  توافق مرور 

الذكرى  حلول  مع  االتحادية  أملانيا  جمهورية  نطاق 

حرر  لذي  ا لعظيم،  ا ر  لالنتصا لسبعني  ا لسنوية  ا

للتفكري  آخر  سبب  وهذا  النازية.  خطر  من  العامل 

يف االستنتاجات التي خرج بها األملان من األحداث 

فقط،  لهم  بالنسبة  ليس  تحول  نقطة  تعترب  التي 

نيا  املا وصف  وميكن  ايضا.  العامل  تاريخ  ويف  بل 

االتحاد  سياسة  عىل  لحاسم  ا تأثريها  مع  ليوم،  ا

األورويب بالدولة العظمى — الصغرية، التي يرتبط 

املعروف  من  العامل.  يف  يجري  مام  الكثري  بسلوكها 

مجرد  أملانيا  كانت  عندما  لتاريخية  ا الفرتات  ان 

لرايخ  ا أو  قيارصة  إمرباطورية   — عظمى  دولة 

بكوارث  انتهت  املعقوف —  الصليب  تحت عالمة 

عاملية. هل استقى االملان أي يشء من دروس التاريخ املؤملة هذه؟ 

تقريبي  بشكل  التنبؤ حتى  ال ميكن  السؤال  اإلجابة عىل هذا  دون 

قارتنا. مبستقبل 

إيغور ماكسيميتشيفإيغور ماكسيميتشيف
كبري املختصني العلميني 
يف معهد أوروبا التابع 
الكادميية العلوم 
الروسية، 
دكتور يف العلوم 
السياسية
europe@ieras.ru
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لذلك ميكن القول ان مؤمتر يالطا، الذي رسم «خارطة الطريق» للعامل يف 

العقود التي أعقبت الحرب العاملية الثانية، كان من االحداث االستثنائية 

أن نشاهد تكوين هياكل  الدبلوماسية، حيث ميكن  النظر  من وجهة 

النوايا السياسية ورغبات وتطلعات قادة العامل.

املتحدة،  أوروبا، األمم  يالطا، إعالن تحرير  الرئيسية: مؤمتر  الكلامت 

الحرب العاملية الثانية.

Международная

ЖИЗНЬ
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وتستخدام  الدفاعي،  اإلنفاق  امكانية  من  ستحرم  ولكنها  فقري  بلد 

االمكانيات العسكرية الهائلة بالكامل للتعويضات.

وبعد ذلك يتم تسليم قسم من مواقع اإلنتاج الصناعي يف أملانيا والخارج 

اىل الحلفاء، وسيبقى قسم منها داخل املانيا وهو امر لن يحلق الرضر 

الكبري باالملان.

عندما جرى الحديث عن االرقام املحددة ظهر الخالف بني األمريكيني 

والربيطانيني. لقد ابدى روزفلت التأييد لهذا املوقف يف حني أرص بعناد 

ترششل عىل انه ال يجوز تحديد اية ارقام كانت. يف النهاية تم اتخاذ القرار: 

الرقم اإلجاميل للتعويضات 20 مليار دوالر، عىل شكل سلع ومعدات.

الحقا يف بوتسدام كانت لدينا تجربة مريرة لكيفية محافظة االمريكيني 

عىل كلمتهم وعىل وعودهم. لقد تغري الرئيس يف الواليات املتحدة، وقال 

الرئيس الجديد أنه إذا كان هذا االمر قد اعتمد كأساس فهو ال يعني ان 

الطرف االمرييك موافق عليه.

فيام يتعلق باألمم املتحدة، قامت بريطانيا بدعمنا. كنا نسعى إىل ان 

يدرج كأعضاء يف األمم املتحدة، باإلضافة إىل االتحاد السوفييتي، كل من 

أوكرانيا وبيلوروسيا وكذلك ليتوانيا عىل اعتبارها أكرث االرايض التي عانت 

من النازية. ولكن تم رفض االمر بخصوص ليتوانيا بصمت.

الفكرة بقدر كبري من عدم  وبشكل عام كان روزفلت ينظر اىل هذه 

االيجابية وبرر موقفه هذا بان بعض الواليات االمريكية ستملك حينذاك 

اما ترشتشل فكان يؤيد ذلك النه  املتحدة،  بنيل عضوية االمم  الحق 

متكن من ضم املحميات الربيطانية اىل األمم املتحدة.
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اي  اىل  التوصل  يتم  مل  ولكن  أكتوبر،  اخرى يف  مرة  موسكو  املذكور 

اتفاق مرة اخرى.

يف النهاية، اتخذ املؤمتر القرار القائل ان الحكومة القامئة ستتخذ كأساس 

وسيضم اليها الدميقراطيون البولنديون من داخل بولندا ومن الخارج.

يجب ألقول ان مواقف الواليات املتحدة وبريطانيا خالل املؤمتر مل تكن 

اىل جانبنا يف  االمرييك  الطرف  املثال، وقف  دامئا متطابقة.عىل سبيل 

موضوع التعويضات الهام بالنسبة لنا. قام نائب مفوض الشعب مايسيك 

الذي ارشف عىل املوضوع، برسد الربنامج بشكل واضح. واشار املذكور 

اىل الحصول عىل التعويض من املعتدي ال يعني بتاتا تحويل املانيا اىل 
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التايل:  الثانية هي موضوع الحكومة. كان الوضع عىل الشكل  املسألة 

االتحاد السوفيتي يعرتف بالحكومة يف وارسو، التي ترأسها الشيوعيون، اما 

الدول الغربية فتدعم بالحكومة البولندية يف املنفى، ومقرها يف لندن.

اما موضوع الحدود فتم االتفاق عليه برسعة ألن ترشتشل بالذات اقرتح 

يف مؤمتر طهران ما ييل: يف الرشق تكون أوكرانيا الغربية وبيلوروسيا 

تابعتني لالتحاد السوفيايت واما بولندا فتحصل عىل تعويض يف الغرب. يف 

اجتامع يالطا، وافق ستالني عىل بعض التنازالت — االبتعاد 8-5 كلم عن 

خط «كريزون الين» إىل الرشق.

يجب القول أننا مل نرص عىل حدود 22 يونيو 1941، حيث كان االتحاد 

ألن  ذلك  عن  تخلينا  نحن  بياليستوك.  محافظة  كل  ميلك  السوفيايت 

هذه االرض كان يسكنها البولنديون بشكل اسايس، لذلك ال يجوز أن 

تنتمي إىل أوكرانيا أو بيلوروسيا. ويف الغرب، اقرتح ستالني تحديد خط 

أودر — نييس، وبالذات منطقة غرب نييس. لقد هز الرشكاء الغربيون 

اكتافهم وقالوا انهم لن يحددوا اية انهار، وما سيكون هو فقط زيادة 

يف  بالفعل  االمر  وتقرر  الحقا.  حولها  القرار  سيتخذ  التي  الحدود 

بوتسدام يف يوليو وأغسطس 1945.

لكن فيام يتعلق بالحكومة كان الوضع متناقضا ومعقدا. قال ستالني 

بذكاء ان الجميع يصفونه بالدكتاتور، ويف ذات الوقت تراهم يجلسون 

يجوز  ال  البولنديني.  مشاركة  بدون  البولندية  الحكومة  لتقرير شكل 

ذلك. مفارقة أخرى: نحن مل نعرتف بحكومة بولندا يف لندن، ولكن مع 

ذلك دعونا رئيسها س. ميكواليتشيك إىل موسكو وتحدثنا معه. وزار 
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يفغينيا بياديشيفا: بادر األمريكان، بطبيعة الحال، اىل عقد املؤمتر ألنهم 

كانوا يرغبون بإقناع االتحاد السوفيتي بالدخول يف الحرب ضد اليابان. 

لقد اشارت اىل ذلك برصاحة «املذكرة» التي تحدثنا عنها اعاله. يف الواقع، 

لقد متكن االمريكان من القيام بذلك. يف مؤمتر يالطا، تم التوصل إىل 

اتفاق عىل دخول االتحاد السوفيتي يف الحرب ضد اليابان بعد شهرين 

أو ثالثة أشهر من انتهاء الحرب يف أوروبا.

روزفلت  من  كل  مع  ثنائية  محادثات  ستالني  عقد  ذلك،  جانب  اىل 

وترششل واتفق خاللها عىل تعزيز موقف االتحاد السوفيايت يف الرشق 

الحفاظ عىل وضع منغوليا واستعادة روسيا لجنوب سخالني  األقىص: 

استعادة  عىل  كذلك  واتفق  داليان،  ميناء  وتدويل  املجاورة،  والجزر 

االتحاد السوفيايت للقاعدة العسكرية البحرية يف بورت آرثر، التي كان 

ميلكها سابقا وعىل امللكية الروسية الصينية املشرتكة للسكك الحديدية 

الرشقية الصينية والجنوبية املنشورية، وتسليم االتحاد السوفيايت جزر 

الكوريل. يف كل هذه املسائل كانت مبادرة التنازالت الغربية تعود اىل 

اليابان تقع عىل  الحرب ضد  الرئييس يف جهود  العبء  روزفلت. كان 

كاهل الواليات املتحدة، ولذلك كان يهمها جدا انضامم االتحاد السوفيتي 

بارسع وقت ممكن يف الرشق األقىص.

ما هي العقد االساسية للتناقضات بني االتحاد السوفيتي والحلفاء، التي 

توجب حلها قبيل وخالل مؤمتر يالطا؟

اليكيس فيليتوف: طبعا كانت املسألة البولندية اكرث القضايا اثارة لالهتامم. 

وأول مسألة فرعية فيها موضوع االرايض واين يجب ان تكون الحدود. 
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ال اود «تحديث» هذه اللحظة بشدة. لقد حاولوا يف الغرب، قبل نهاية 

بعد  تظهر  ان  يجب  كان  التي  االتحادات  لفكرة  الرتويج   1943 عام 

الحرب. يف الواقع، كانت تلك محاوالت لخلق حاجز وقايئ حول االتحاد 

السوفيايت، ألنه كان خارج هذه االتحادات. وكان ميكن للواليات املتحدة 

األمريكية وبريطانيا ان تؤثرا بشكل كبري عىل هذه االتحادات من خالل 

هذه  ظهرت  لو  الحرب.  قبل  ما  فرتة  من  السياسيني  مع  عالقتهام 

االتحادات فعال حينذاك مل تكن اليوم حاجة للتفكري بكيفية ضم بعض 

الدول ومن بينها اوكرانيا اىل الناتو.

عندما نتحدث عن تقسيم أوروبا، فان كل ذلك بدأ، يف الواقع، ليس يف 

يالطا. من، عىل سبيل املثال، الذي قام برسم الحدود املستقبلية بني املانيا 

االتحادية واملانيا الدميقراطية اللتني ظهرتا الحقا؟ يف أوائل عام 1944، 

اقرتح الربيطانيون هذا الخط، لخشيتهم من اننا نتقدم ابعد من ذلك. 

ونحن وافقنا.

لنفرتض أن الدول الغربية قامت بفتح الجبهة الثانية يف وقت مبكر اكرث، 

عىل سبيل املثال، يف عام 1942، حينذاك كان هذا الخط قد سيمر عرب 

أوكرانيا. هناك حقيقة مثرية لالهتامم للغاية ومتناقضة: كان أشد املؤيدين 

املتحمسني لفتح جبهة ثانية، ليس فقط ستالني بل وسيكورسيك رئيس 

الحكومة البولندية يف املنفى، التي سعت اىل ان تقوم الجيوش الغربية 

بالذات بتحرير بولندا. ولكن الدول الغربية انطلقت من حسابات خاصة 

بها ومل تفعل ذلك، رمبا خشية عىل ارواح جنودها او ألسباب اخرى. لذلك 

اضطررت للحفاظ عىل خط التقسيم يف وسط أوروبا.
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السياسة. لقد انتقلت من استخدام الطرق واملامرسات العنيفة التي كانت 

سمة الزمن النازي اىل الطرق الدميقراطية. ولكنها مل تشهد اي االنقالب 

ضد الفاشية. املشكلة التي نشهدها اليوم مل يتم حلها يف يالطا.

األوكراين  الخطاب  منط  أتذكر  أن  اال  أستطيع  ال  بياديشيفا:  يفغينيا 

الرسمي اليوم الذي يزيف الحقائق التاريخية ويدعم الحركات النازية. 

قد يبدو غريبا رد فعل أملانيا، التي تعترب نفسها كدولة تخلصت متاما 

القضايا  لجميع  األساسية  الركيزة  أملانيا  اآلن  النازي.  ماضيها  من 

األيديولوجية األوروبية. ولكن عندما قال ياتسينيوك مؤخرا أن روسيا 

هي من هاجم املانيا وأوكرانيا، وان أوروبا انترصت لوحدها يف الحرب 

يقل كلمة  أملانيا عىل ذلك ومل  اي أحد يف  الثانية، مل يعرتض  العاملية 

واحدة فيها طابع اإلدانة. وعىل الرغم من اننا طلبنا من برلني ابداء رد 

الفعل الرسمي عىل ترصيح رئيس الوزراء األوكراين، امتنعت الحكومة 

االملانية عن التعليق. ولكن النسخة اإللكرتونية من مجلة «دير شبيغل» 

اوردت تعليقها الساخر عىل كالم رئيس الوزراء األوكراين: يف الواقع، يف 

عام 1942، واصلت القوات السوفيتية تقدمها بال هوادة إىل الغرب، 

بدون ان تخىش مطاردة جيوش مستشار الرايخ هتلر املنتخب بشكل 

انتهك  وأخريا  اوكرانيا...  ارايض  داخل  حتى  ذلك  وجرى  دميقراطي، 

السوفييت الحدود الرشقية ألملانيا وغزوا أراضيها، كام نذكر جميعا، جنبا 

إىل جنب مع السيد ياتسينيوك.

اليكيس فيليتوف: نعم، لقد سخر وتهكم مراسلو «شبيغل» حول هذا 

املوضوع. لقد علقوا بذكاء متاما عىل الوضع.
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اوروبا يف بناء الدميقراطية. ونص االعالن عىل رضورة التدخل للقضاء عىل 

العنارص النازية.

باملناسبة، كان ترششل يعارض بشكل مطلق كلمتي «الفايش»، و«املعادي 

بدال من  «الدميقراطي»  نكتب  أن  الرضوري  إنه من  للفاشية». وقال 

«املعادية للفايش» وهذا أيضا اختالف يف فهم الدميقراطية. من وجهة 

نظرنا، الدميقراطية يجب أن ترتكز عىل معاداة الفاشية. ويف املؤمتر تم 

يف نهاية املطاف التوفيق بني االطراف ولكن الخالف والتناقض بقي حول 

كيفية فهم الدميقراطية.

ويف أملانيا الحديثة ال تفرتض الدميقراطية املتقدمة معاداة الفاشية، ألنه، يف 

الواقع، بقيت يف تلك الدولة النخب القدمية يف االقتصاد وإىل حد ما يف 
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فيظهر حتام السؤال: ما الذي يجب ان نقوم به يف هذا املجال؟». يف يوم 

10 ديسمرب، أجابه روزفلت: «لقد اعتقدت دامئا أن املرسح األورويب 

لالحتالل األملاين وصوال اىل الضفة اليرسى لنهر الراين سيكون مهمة صعبة 

للغاية. يف فرتة قدمية قمت وأنا استقل دراجة هوائية بقطع معظم ارايض 

الراين ولذلك كنت ادرك ان جيوشنا املوحدة لن تتمكن من قطع نهر 

الراين بسهولة، كام يتوقع العديد من القادة ذلك».

الجراء  واشنطن  يف  للرئيس  املعدة  الوثائق  ويف  «مذكرة»  يف  وجاء 

االتحاد  دعم  الحصول عىل  علينا  «يجب  ييل:  ما  يالطا  املحادثات يف 

السوفييتي  االتحاد  إىل  أملانيا. نحن يف حاجة ماسة  لهزمية  السوفيتي 

للحرب مع اليابان بعد نهاية الحرب يف أوروبا». وجاء كذلك: «انطالقا 

من الوضع الحايل، يسود املزاج اليساري جميع شعوب أوروبا وهي تؤيد 

بحزم اجراء اإلصالحات االقتصادية واالجتامعية البعيدة املدى».

اليكيس فيليتوف: هناك حقيقة مثرية لالهتامم: عندما جرى حوار بني 

انتهاء  املمثلني العسكريني يف هذا املؤمتر ودار الحديث حول مواعيد 

الحرب، قال رئيس هيئة األركان العامة للجيش السوفيتي أ. انطونوف أن 

الحرب ووفقا للتقديرات املوضوعية ستنتهي عىل النحو األمثل مع حلول 

1 يوليو، ورمبا قبل 1 ديسمرب 1945. لقد اخطأوا — انتهت الحرب قبل 

من  واصبح  فيها،  االنتصار  تم  قد  الحرب  أن  الواضح  من  كان  ذلك. 

الرضوري الفوز بالسالم. كان يجب أن نقرر كيف ستبدو الحدود ما بعد 

الحرب، وماهي الحكومات الجديدة يف أوروبا. تم التوقيع عىل اإلعالن 

الشهري حول أوروبا املتحررة، الذي فرض عىل الدول الكربى مساعدة دول 
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يفغينيا بياديشيفا: دعونا نتذكر الظروف التاريخية التي اجربت روزفلت 

قبل كل يشء، ان يطلب عقد املؤمتر املذكور. وكان هو الذي اقرتح املكان 

— عىل ساحل البحر األسود.

وقام ترشتشل مع سخريته املعتادة بنصح األمريكيني بتسمية املؤمتر القادم 

«بحار سفينة ارغون». وكتب الزعيم الربيطاين للرئيس االمرييك روزفلت، 

وقال: «نحن األحفاد املبارشون لبحارة ارغون». وتقول األساطري اإلغريقية، 

ان بحارة ارغون ابحروا اىل البحر االسود بحثا عن الفروة الذهبية. وكذلك 

يف مؤمتر يالطا، جاء روزفلت وترششل من اجل حل مشاكلهام التي كان 

من املمكن، وبسبب الظروف التاريخية، حلها فقط مبساعدة مبارشة من 

االتحاد السوفيايت. فقط مبساعدة من االتحاد السوفيتي كان يجوز تصحيح 

الوضع الخطري عىل جبهات الحلفاء الغربيني.

قبل بدء الهجوم األملاين يف آردن، تم بني ترششل وروزفلت تبادل للرسائل 

ملفت للنظر. يف يوم 6 ديسمرب عام 1944 كتب رئيس الوزراء الربيطاين 

للفت  بالنسبة يل  الوقت قد حان  أن  للرئيس االمرييك وقال: «أعتقد 

االنتباه إىل خطورة الوضع العسكري الجدي املخيب لآلمال... يبدو واضحا 

بالنسبة يل إننا نصطدم، مع درجة متفاوتة من االحتامل، مع العوامل 

التالية: أ)التأخري الكبري يف الوصول اىل نهر الراين وعبوره وهذا الطريق 

االقرص إىل برلني؛ ب)وقوع االنتكاسات الخطرية الجدية يف إيطاليا؛ ج)

مغادرة قوة املانية كبرية لشبه جزيرة البلقان وعودتها اىل الوطن؛ د)

الفشل يف بورما؛ ه)ابعاد الصني كطرف محارب. عندما نقارن هذه الوقائع 

الرغم من جهودنا الحتوائها،  القامئة عىل  الوردية لشعبينا،  مع اآلمال 
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أن يحتوي هذا الحزام منظومة، ولنقل يف الرشق، كام هو الحال يف االتحاد 

النظم  أن  مرارا وتكرارا  قال ستالني  العكس من ذلك،  السوفيايت. عىل 

االجتامعية والسياسية قد تكون مختلفة. رمبا كان ذلك عبارة حديث مجاز، 

لكنه قال ذات مرة أن االشرتاكية ميكن اآلن تظهر حتى يف اململكة الربيطانية.

واذا عدنا إىل نقاشنا عن بداية نهاية نظام يالطا، فأعتقد أنه عند االنطالق 

من حقيقة أنه تم إنشاء هذا النظام يف ظروف العامل الثنايئ القطبية، نرى 

ما ييل:عندما اختفى احد مكوناته — النظام االشرتايك — انهارنظام يالطا 

بكامله. وفقا لذلك، ظهر اآلن موضوع إنشاء نظام أمني جديد، ورمبا حتى 

مع بعض التغيريات الحدودية ألن القديم قد وىل واصبح من املايض.
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العظيم عىل التحدي لالنسانية املتمثل يف العدوان الهتلري، كيف متكنت 

من العثور خالل املباحثات عىل حلول وسط للكثري من املشاكل الخطرية 

ذات الطابع النزاعي. وبعدها العامل كان، وعىل عكس ما يصفونه اليوم، 

مستقرا لعدة عقود وميكن التنبؤ به. وتدمري هذا العامل أدى عىل الفور 

إىل تآكل السيادة، واىل النزاعات التي ال ميكن التنبؤ لتطورها.

اليوم نتحدث، بالطبع، عن الحدث الذي دفع مسار تاريخ البرشية اىل 

طريق تطور مغاير.

ال نزال حتى االن نعيش بشكل عام وفقا ملبادئ يالطا. ولكنها، عىل ما يبدو، 

تتغري. متى حسب اعتقادك كانت بداية انهيار هذه املنظومة السياسية؟

اليكيس فيليتوف: انه سؤال مثري جدا لالهتامم، وهو غري متوقع إىل حد ما 

بالنسبة يل. يف كثري من األحيان يقولون يف الغرب، أنه تم يف يالطا تقسيم 

العامل يف عام 1917، عندما ظهر نظامان  الواقع، بدأ تقسيم  العامل. يف 

متضادان. ولكن املشكلة كانت تكمن يف اين ميتد خط التقسيم. قبل الحرب، 

كام نعلم، كان مير عند الحدود الغربية لالتحاد السوفيتي، ولكن يف يالطا تم 

االتفاق عىل ان هذا الخط سوف مير يف وسط أوروبا. و يجب عىل املرء ان 

يفكر كم كان يفرتض ان يصبح هذا الخط قاسيا. أنا شخصيا لدي انطباع أن 

موضوع املانيا، عىل سبيل املثال، ظل معلقا. رمبا اعتقدوا حينذاك ان أملانيا 

ستكون مثل الجرس بني الرشق والغرب، وكجزء من منطقة محايدة. تجدر 

الشعبي  نائب املفوض  السوفيتي املعروف،  الدبلومايس  ان  االشارة اىل 

للشؤون الخارجية مكسيم ليتفينوف، طرح فكرة انه سيظهر مجاالن لألمن 

يف الرشق والغرب، واما يف الوسط فسيكون حزام محايد. ليس من الرضوري 
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واليوم، عندما يقف العامل عند حافة عدم االستقرار الخطرية، يبدو ان 

الذكرى اليوبيلية ملؤمتر يالطا الذي يعد حدثا تاريخيا حقا، مل يسبق له 

النظري  الربط  عامل  تصبح  أن  ميكن  الدولية،  العالقات  يف  مثيل 

املبادئ  اخرى عىل  مة  التأكيد  وبعد  املتداعي.  للعامل  واإليديولوجي 

األساسية لعامل يالطا، ميكن أن نتحرك بخطوة تطورية نحو إنشاء نظام 

سيايس جديد، اعرتافا بتعدد املراكز يف الفضاء الدويل الحديث.

ولكن البعض يحاول تجاهل يالطا بصمت، وإذا رفعوا أصواتهم وتحدثوا 

عنها، فبالقول ان العامل اليوم يختلف متاما وان مسالك يالطا عفا عليها 

الزمن. يجري اليوم بشكل واضح بل ووقح تشويه معنى نتائج الحرب 

العاملية الثانية، وليس انطالقا من مصالح آنية قصرية االمد من جانب رجال 

السياسة بل ومن جانب علامء السياسة واملؤرخني. ويجري عمدا الخلط 

الستالينية  السوفيتي واملساواة بني  النازية واالتحاد  أملانيا  بني اهداف 

والنازية. ويزعمون، ان اهداف «املسخني الديكتاتوريني» كانت متطابقة.

وللدقة يجب القول ان مثل هذه االتجاهات مل تظهر يف ايامنا هذه. فعىل 

سبيل املثال تحدث الرئيس األمرييك جورج بوش يف االحتفال الخاص بدعوة 

ليتوانيا رسميا اىل حلف شامل االطليس، عن انه لن تبقى بعد االن اية 

حدود رسمها االحكام الديكتاتوريون ولن تبقى ال ميونيخ وال يالطا. واليوم 

السالم  السوفيتي  االتحاد  اليها  التي حمل  الدول  بعض  بوقاحة  تعلن 

والحرية، ان روسيا ال عالقة لها بتحريرهذه الدول من الفاشية والنازية.

وهنا أود أن أؤكد فقط أن مؤمتر يالطا هو مثال عن كيف متكنت الدول 

الكربى التي اكتسبت النفوذ الكبري واالهمية واالحرتام نتيجة االنتصار 
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يالطا — حقبة طولها 70 عاما

يفغينيا بياديشيفا: قبل 70 عاما وبالذات يف الفرتة 

من 4 اىل 11 فرباير عام 1945، عقد يف يالطا (شبه 

جزيرة القرم) مؤمتر لدول الحلفاء. وللمرة الثانية 

دول  قادة  اجتمع  الثانية،  العاملية  الحرب  خالل 

السوفيايت  االتحاد   — لهتلر  املناهض  التحالف 

ستالني،   — املتحدة  واململكة  املتحدة  والواليات 

روزفلت، ترششل.

خالل ذلك االسبوع تم االتفاق عىل كيف سيعيش 

العامل بعد الحرب وضمن اية حدود. خالل نصف 

حول  القرارات  رئييس  بشكل  نفذت  تقريبا  قرن 

يف  اتخاذها  تم  والتي  النفوذ  ومجاالت  الحدود 

مؤمتر  يف  بفرتة  ذلك  بعد  ثم  ومن  يالطا  مؤمتر 

تغري  املايض  القرن  من  التسعينيات  يف  بوتسدام. 

تشتيت  من  لرغم  ا وعىل  ذلك،  مع  لوضع.  ا

يوغوسالفيا، وغزو العراق وغريها، ما زالت تسمع 

ترصيحات رشكائنا الغربيني حول االلتزام بالنظام 

منظومة   — الثانية  العاملية  الحرب  بعد  العاملي 

يالطا — بوتسدام.
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يعيد النظر يف مبا هو املقصود بـ «االستقالل يف مجال الطاقة» وهل 

ميكنه ان يضمن لنفسه كل ما يحلم به فعال يف املستقبل بعد ان ربط 

هذه االمال مع النوايا الطيبة لرشكات النفط والغاز األجنبية»(35).

لقد انسحبت الرشكات الغربية من املرشوع ليس ألنها تعترب تنفيذه 

غري أخالقيا أو يتعارض مع مصالح اوكرانيا «املستقلة»، بل الن النزاع 

يف دونباس اخذ يتطور ليس وفقا للسينارو الذي وضع من قبلها. يف 

خطط  جديد  من  انية  تصبح  قد  للنجاح،  كييف  نظام  تحقيق  حال 

استثامر غاز الصخر الزيتي ، عىل الرغم من كل تكاليف هذه العملية 

بالنسبة ألوكرانيا.

وكام ذكر أعاله، تلعب أوكرانيا دورا مهام جدا ومتعدد األوجه يف حفظ 

وصون هيمنة الغرب يف أوراسيا وعىل وجه الخصوص لضامن هيمنة 

الواليات املتحدة. وهذا الدور يتلخص بشكل رئييس يف تحويل البالد إىل 

للناتو من حدود  التابعة  الحربية  اآللة  أداة إلخضاع روسيا وتقريب 

روسيا، مع نرش عنارص الدفاع الصاروخي االمرييك بالقرب من الحدود 

الروسية. وهذا كله يسمح للواليات املتحدة بان تجعل الدرع النووي 

الرويس يفقد قيمته ويقربها واىل حد كبري من هدفها املنشود التفوق 

النووي االسرتاتيجي. وأخريا، سيسمح ذلك بتقويض التعاون يف مجال 

الطاقة بني روسيا وأوروبا وبفضل ذلك سيفتح املجال الذهبي من جديد 

امام البزنس االمرييك. وهذا بحد ذاته سيزيد من ثراء بعض املمثلني 

املعينني من النخبة السياسية املعارصة يف الواليات املتحدة، الذين يبدون 

الحامس الزائد يف تصعيد الدراما االوكرانية.
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كييف يف  السلطة يف  املسلح عىل  االنقالب  قيام  وفور  كولومويسيك. 

الذي موله كولومويسيك بنشاط شغل هذا االخري   ،2014 فرباير عام 

منصب محافظ مقاطعة دنيربوبرتوفسك. وتجدر االشارة اىل ان ارايض 

املقاطعة تضم قسام كبريا من موارد الغاز الصخري. ومن املعروف ان 

كولومويسيك قام بتشكيل جيش مسلح خاص ملحاربة الثوار يف رشق 

اوكرانيا الذين ولسوء حظهم يقيمون يف املنطقة حيث شكل املذكور 

مؤسسته املشرتكة مع الرشكة األنجلو هولندية العمالقة للطاقة «شل» 

النتاج الغاز الصخري»(33).

القطاع  ان  بدا  املرشوع(34)،  األوكرانية من  الدولة  أن خرجت  وبعد 

رؤوس  مينع  ال يشء  اآلن،  الترصف.  حرية  كامل  الخاص حصل عىل 

املال الغربية بالتحالف مع كولومويسيك من استثامر الحقول املذكورة 

يف رشق البالد بهدوء. كان هناك رشط واحد بدا اوال للرشكاء الغربيني 

سهال اىل حد كبري وهو انتصار النظام يف كييف عىل سكان نوفوروسيا 

ذلك سيتطلب  ان  احد  اهتامم  يرث  مل  يبدو  ما  البالد. وعىل  يف رشق 

فيها  متارس  التي  االوىل  املرة  ليست  وهذه  االبرياء.  دماء  سفك 

النزاعات والحروب  التجارية من خالل  «شيفرون» و«شل» األعامل 

انتهاكات  يف  شاركتا  الرشكتني  ان  الصحف  معطيات  تدل  االهلية. 

الرشكتني  لدى  كان  للنفط، حيث  املنتجة  نيجرييا  اإلنسان يف  حقوق 

االمريكية  الفورية  التحليلية  الطبعة  وقالت  كبرية.  تجارية  مصالح 

«Strategic Culture Foundation»: «مع أخذ هذا بعني االعتبار 

ان  أو يف غربها،  البالد  الذي يعيش يف رشق  األوكراين  للشعب  ميكن 
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ومن امللفت للنظر ان هانرت بايدن يعترب ايضا احد مستشاري رئيس 

 .(National Democratic Institute) الوطني  الدميقراطية  معهد 

هذا «مرشوع من الصندوق الوطني للدميقراطية، الذي ميوله دافعو 

الرضائب للمنظمة التي تقوم بكل ما كانت تفعله وكالة االستخبارات 

املركزية رسا خالل 25 عاما»(32)، اي تقوم بدفع قدما «للقوة الناعمة» 

للواليات املتحدة، عن طريق خلق منظامت مؤيدة للواليات املتحدة 

يف بلدان أخرى.

ومع بايدن االبن كان يعمل يف مجلس املدراء الكسندر كفاسنيفسيك 

الرئيس السابق لبولندا وهو من املؤيدين املتحمسني ألحداث «ميدان» 

وسط كييف التي ادت اىل تغيري السلطة يف اوكرانيا بشكل غري دستوري 

يف عام 2014 وهو الذي دعم العدوان الجورجي عىل أوسيتيا الجنوبية 

يف عام 2008. وأصبح رئيس مجلس اإلدارة يف الرشكة آالن ايبرت من كبار 

االداريني السابقني يف «مرييل لينش»، احد أكرب بنوك االستثامر يف وول 

سرتيت. وأخريا، وأصبح عضوا يف مجلس إدارة الرشكة ايضا ديفون اتشري 

وهو رشيك تجاري لهانرت بايدن ومدير الصندوق الشخيص لزوجة وزير 

الخارجية األمرييك جون كريي. وهي امرأة غنية جدا وكانت أرملة أحد 

أغنى األمريكيني هرني جون هاينز، صاحب إمرباطورية «هاينز».

أليس كثريا هذا القوام النجومي يف مجلس اإلدارة لرشكة صغرية غري 

معروفة مسجلة يف منطقة «اوف شور» يف قربص؟ ولكن يصبح مفهوما 

اهتامم النخبة االمريكية بهذه الرشكة الصغرية عندما نعرف انها جزء 

االوكراين  الوليغاريش  ا االعامل  لرجل  ضخمة  إمرباطورية  من 
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بايدن — نجل نائب الرئيس االمرييك جو بايدن — يف منصب رئيس 

الشعبة القانونية للرشكة. ومن املعروف ان بايدن االب يتميز مبواقفه 

العلنية املعادية لروسيا ودعمه لسلطات كييف الجديدة. وقال بايدن 

االبن: «واين لواثق من ان مساعديت للرشكة يف تقديم االستشارات بقضايا 

الشفافية واالدارة الجامعية وكذلك يف مجال والتوسع الدويل ستخدم 

اقتصاد أوكرانيا والزدهار شعبها»(31).

ومن جانبه كشف املحلل االمرييك وليام انجدال عن الجانب الخفي 

املعيبة  الفساد  «رائحة  بعنوان  مقاله  يف  متوقع  غري  التعيني  لهذا 

والحرب االهلية لالوليغارشية االوكرانية عىل الغاز الصخري والطفل 

للشكوك  مثرية  رشكة  وهي  «بوريسام»  ان  الكاتب  وذكر  بايدن». 

الخاصة  الرتاخيص  من  االسد  حصة  بسلب  «قامت  قربص،  ومقرها 

املحلل  ويشري  أوكرانيا».  يف  الزيتي  الصخر  غاز  حقول  باستثامر 

بايدن  تذكر قصة  عند  الصدفة،  قبيل  ليس من  أن هذا  اىل  األمرييك 

االب واالبن. اتضح أنه يف عام 2005، عندما كان جو بايدن ال يزال 

قات  للبطا لعامل  ا يف  منتج  أكرب  م  قا لشيوخ،  ا مجلس  يف  عضوا 

رئيس  نائب  منصب  يف  االبن  بايدن  بتوظيف   MBNA البالستيكية 

للحملة  املمولني  اكرب  من  كانت  بالذات  الرشكة  وهذه  الرشكة. 

صدفة  غري  ولكنها  غريبة  ظروف  ويف  بايدن.  للسيناتور  االنتخابية 

حتام، شارك جو بايدن بفعالية يف اللويب الداعي لصدور قانون مفيد 

الصحافة  دفع  ما  وهو  البالستيكية  للبطاقات  املنتجة  للرشكة  جدا 

.«MBNA لتسميه «عضو مجلس الشيوخ عن
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اوكرانيا ال تعترب استثناء. وفقا للخطة، من 20 مليار مرت مكعب من الغاز 

الصخري يف السنة، الذي يفرتض ان تنتج من الحقول املستثمرة، سيتم 

٪65 إىل رشكتي «شل» و«شيفرون»  أو  مليار مرت مكعب   13 تسليم 

لسداد تكاليف االستكشاف وتطوير حقول الغاز. وسيتم تسليم ملياري 

مرت مكعب اىل املمولني من القطاع الخاص املشاركني يف املرشوع. وبهذا 

الشكل ستبلغ حصة الدولة االوكرانية 5 مليارات مرت مكعب فقط من 

الغاز املتوقع انتاجه(29).

الصخري  الغاز  استثامر حقول  أن فرتة  القول  نفسه يجب  الوقت  يف 

قصرية والغاز وينفذ برسعة. لذلك لن يكون مبقدور اوكرانيا وبعد تصفية 

الحساب مع الرشكاء ان تضخ اي يشء وكانت ستبقى فقط مع كامل 

ان  االغلب  املرجح وعىل  واملياه. ومن  والرتبة  للهواء  املسممة  املواد 

الرشكات االجنبية كانت ستستخدم الغاز املنتج للبيع يف اوروبا وليس 

لضامن استقالل اوكرانيا يف مجال الطاقة وهو ما كان يستخدم لخداع 

الجمهور يف هذه الدولة.

عنها  الحديث  يجري  التي  الهائلة  الصخري  الغاز  احتياطيات  ثالثا، 

النظري. ومل يؤكد وجودها بشكل  موجودة فقط يف مجال االفرتاض 

فعيل حتى االن. «لقد اعلن ممثلو الرشكة يف اوكرانيا مرات عديدة 

انه من غري املستبعد ان ال يحصل اصحاب الطلب واملنفذون عىل اي 

يشء يف املحصلة»(30).

الطاقة  االلكرتونية لرشكة  الصفحة  2014 ظهر عىل  عام  مايو   12 يف 

االوكرانية ”Burisma Holdings“ إعالن رسمي عن تعيني ر. هانرت 
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اإلعالم األوكرانية يف 1 ابريل 2014 بأنه تم بالقرب من قرية «فيسوليه» 

يف منطقة «بريفومايسك» مبقاطعة خاركوف تنفيذ اول تكسري للطبقات 

الصخري(26). ولكن  الغاز  امتار مكعبة من  اول  باملياه والحصول عىل 

الفرح حول حل مشاكل الطاقة يف أوكرانيا وأوروبا عىل هذا االساس 

سابق ألوانه.

كبري ال ميكن  بيئي  بالتسبب برضر  الصخري  الغاز  إنتاج  يرتبط  أوال، 

التنبؤ به متاما(27).

االوكراين  الجانب  خطط  الروسية،  السلطات  قلق  اثارت  باملناسبة، 

ملناطق  ا يف  املوجودة  الصخري  ز  لغا ا حقول  باستثامر  ملتعلقة  ا

رينات  قال  املوضوع  عىل  تعليقه  مجال  ويف  روسيا.  مع  الحدودية 

غيزتولني نائب وزير املوارد الطبيعية والبيئة الرويس: «عند استخدام 

ه  مليا ا لتلوث  حقيقية  مقدمات  هناك  ه،  مليا با لتكسري  ا أسلوب 

ولتلبية  للرشب  روسيا  سكان  يستخدمها  التي  والطبقية  السطحية 

االحتياجات االقتصادية»(28).

ثانيا، الفعالية االقتصادية للمرشوع املذكور بالنسبة ألوكرانيا قد تكون 

أقل بكثري من الحسابات املتفائلة من جانب حكومة اوكرانيا. رشوط 

االستثامر املشرتك مع الرشكة الغربية لهذه الحقول كان تقوم عىل اساس 

«اقتسام املنتجات». وتجدر االشارة اىل انه يجري يف مثل هذه الحالة 

تسديد قيمة التكنولوجيات والتوظيف املايل عن طريق تسليم املواد 

املنتجة. وعادة النسبة بني النفقات والفائدة من التعاون مع رشكات 

الطاقة العاملية، ال تكون ملصلحة الدول الضعيفة غري املستقلة. وطبعا 
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العام االمرييك  الدين  التنفس من جديد والقاء قسط كبري من عبء 

املتزايد برسعة عىل كاهل اوروبا. لهذا السبب بالذات يجهد االمريكان 

من اجل فسخ الرشاكة يف مجال الطاقة بني روسيا وأوروبا. وهناك تلعب 

أوكرانيا دورا رئيسيا كدولة لعبور الغاز من روسيا إىل أوروبا.

وفقا  ألوكرانيا.  بالنسبة  االمريكية  الطاقة  خطط  تنتهي  ال  وبهذا 

الثالثة يف أوروبا من  الطاقة األمريكية، تحتل اوكرانيا املرتبة  لوزارة 

حيث حجم احتياطي الغاز الصخري. ويؤكد املركز األوكراين ألبحاث 

مقاطعتي  بني  الحدود  عىل  الواقعة  يوز  منطقة  اعامق  أن  الطاقة 

دونيتسك وخاركوف، تحتوي عىل 3.6 تريليون مرت مكعب من الغاز. 

٪50 من  الحقل سيوفر  استثامر هذا  أن  األوكرانية  الحكومة  وتأمل 

احتياجات البالد من الغاز الطبيعي(24). يف عام 2012، وقعت الرشكة 

الحكومية «نادرا أوكرانيا» والرشكة املحدودة «نادرا اوليسكو» عىل 

األمريكية  الرشكة  مع  الحقل  لهذا  املشرتك  االستثامر  حول  اتفاقية 

 2014 ديسمرب  ولكن، يف  «شل».  الهولندية  والربيطانية  «شيفرون» 

— مارس 2015، غادرت الرشكتان السوق األوكرانية، الن ربحية هذه 

وبسبب  النفط  أسعار  هبوط  بسبب  تساؤل  موضع  باتت  املشاريع 

الحرب األهلية التي طال أمدها. ومع ذلك، تبقى مثرية لالنتباه بعض 

يف  أوكرانيا  مكان  بوضوح  تكشف  وهي  املفرتض.  التعاون  رشوط 

خطط الطاقة للغرب.

كان من املخطط ان يتم يف عام 2014 حفر ثالث آبار يف ساحة يوز، ويف 

أوائل 2015 كان من املقرر أن تنتج اول غاز(25). يف الواقع، افادت وسائل 
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اخرى يف جنوب اوروبا وقد تم اتخاذه بعد زيارة نائب الرئيس االمرييك 

جو بايدن اىل صوفيا(22).

جامعة  يف  السياسية  العلوم  أستاذ  القصة  هذه  عىل  الضوء  ويلقي 

األزمة  قبل  «حتى  قال:  الذي  مانغوت  جريهارد  (النمسا)  انسربوك 

بناء  األوكرانية، وافقت املفوضية األوروبية عىل مضض عىل موضوع 

خط «ساوث سرتيم». ولكن اآلن، عندما باتت األزمة يف اوجها، اخذت 

تستخدم خط نقل الغاز املذكور لتسوية الوضع يف رشق أوكرانيا». وبعد 

والنمسا  لبلغاريا  بالنسبة  جدا  مهم  املرشوع  ان  الخبري  يقول  ذلك 

عرب  الرويس  الغاز  تستقبل  التي  أوروبا  جنوب  بلدان  من  وغريهام 

الواليات  من  للضغط  األوروبية  الدول  تتعرض  ذلك،  «ومع  أوكرانيا. 

املتحدة التي تحاول تحقيق مصالحها يف سوق الطاقة األوروبية». عىل 

ان  حتى  مسبوقة.  غري  لضغوط  بلغاريا  تعرضت  الخصوص،  وجه 

املفوضية األوروبية هددتها بالحرمان من التمويل اإلقليمي من جانب 

االتحاد االورويب اذا مل تلتزم وتخضع. ولقد استخدمت الواليات املتحدة 

الربوفيسور مانغوت سؤاله  املتاحة. ويطرح  الضغط  ايضا كل وسائل 

«نورد  معا  تبنيا  ان  واملانيا  لروسيا  املمكن  من  كان  «اذا  الطبيعي: 

سرتيم»، ملاذا ال ميكن للدول الصغرية يف غرب ورشق منطقة البلقان ان 

تبني خط «ساوث سرتيم؟»(23).

يف سياق «اللعب االكرب» الجديد يبدو هذا السؤال ال يطلب جوابا. يف 

الغالية  الطاقة  العاملية، ستسمح صادرات  االقتصادية  األزمة  ظروف 

امكانية  عىل  بالحصول  األمريكية  للرشكات  ستسمح  ألوروبا،  الثمن 
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الغاز  الطبيعي اىل أوروبا بشكل كبري. ولكن الخرباء يؤكدون عىل ان 

املسال املورد عرب املحيط، سيكون دامئا أكرث تكلفة من الغاز املستورد 

من روسيا عرب خطوط األنابيب(21). واالمر االخري يف غاية االهمية. النه 

لو تم وألي سبب من األسباب — عىل سبيل املثال، بسبب القتال يف 

أوكرانيا — تدمري خط نقل الغاز الذي مير عرب أراضيها أو حتى إذا كان 

تهديد دمار الخط حقيقيا، فان رشاء الغاز من الواليات املتحدة، سيكون 

حيويا جدا بالنسبة ألوربا حتى ولو بسعر اعىل.

وبطبيعة الحال، يتقوض احتامل ظهور الغاز االمرييك يف أوروبا بسبب 

إقامة خطي أنابيب لنقل الغاز بدون املرور عرب أوكرانيا — « السيل 

الشاميل» و«السيل الجنويب». لقد تم تشغيل الخط االول ولكن روسيا 

اضطرت اىل التخيل عن بناء الخط الثاين. بقرار من السلطات البلغارية، 

من  القرار  يصدر  حتى  سرتيم»  «ساوث  مرشوع  تنفيذ  تجميد  تم 

قواعد  ينتهك  املرشوع  ان  تؤكد من جانبها  التي  األوروبية  املفوضية 

يجوز  الوثيقة، ال  لهذه  األورويب. ووفقا  لالتحاد  الثالثة  الطاقة  حزمة 

لرشكات انتاج الغاز ان متلك خطوط نقل األنابيب الرئيسية، كام هو 

الحال مع «غازبروم». لقد اعرتضت السلطات الروسية عىل ذلك، مشرية 

إىل أن االتفاقيات الحكومية املشرتكة حول «ساوث سرتيم» كانت قد 

وقعت قبل بدء رسيان مفعول حزمة الطاقة الثالثة، ولذلك ال تقع هذه 

ولكن  املذكورة.  الحزمة  تفرضها  التي  القيود  تأثري  تحت  االتفاقيات 

قرار  ان  للنظر  امللفت  ومن  الحجج.  هذه  تجاهل  االورويب  الجانب 

السلطات البلغارية، يتعارض مع مصالح أمن الطاقة لهذه الدولة ولدول 



امليول 150

Digest 2015

مل يكن احد يصدق قبل خمس سنوات، أن الواليات املتحدة ميكن أن 

2009 متكنت من  عام  ولكن، يف  الطاقة.  ملوارد  دولة مصدرة  تصبح 

تجاوز روسيا يف إنتاج الغاز الطبيعي، وبحلول عام 2015 من املتوقع 

أن ترتك وراءها اململكة العربية السعودية كأكرب منتج للنفط يف العامل. 

ومن املتوقع أن دخول الواليات املتحدة اىل االسواق العاملية سيعزز 

االنتاج داخلها وسيجلب لها الدخل االضايف الكبري وسيوفر فرص عمل 

العاملية  السوق  يف  الوقود  أسعار  خفض  عىل  يساعد  مام  جديدة، 

ان املقصود هنا عدة دول  (اعتقد  البلدان األخرى  وسيقوض موقف 

االمرييك  القانون  يزال  ال  االن  حتى  وفنزويال).  وإيران،  روسيا  مثل 

الصادر يف السبعينيات من القرن املايض، مينع تصدير النفط اىل الخارج. 

عليها  يطبق  ال  التي  الوحيدة  الدولة  كندا،  إىل  النفط  تصدير  ولكن 

الحظر، يزداد باستمرار وقفز من 23 الف برميل يوميا يف 2009 اىل 67 

الف برميل يوميا يف عام 2012 ويتوقع ان يصل اىل 200 الف برميل 

الحظر عىل  الضغوط لصالح رفع  القريب. وتزداد  املستقبل  يوميا يف 

صادرات النفط من الواليات املتحدة(19). وكام ذكر أعاله، هناك أسباب 

مهمة لذلك وهي ليست اقتصادية فقط.

وكام اعلن رئيس مجلس النواب األمرييك، جون بوهيرن، «عندما تصبح 

الواليات املتحدة دولة مصدرة للغاز الطبيعي، ستتمكن اضعاف نفوذ 

الدول املوردة االخرى مثل روسيا وإيران، وتعزيز ... حلفائنا ورشكائنا 

التجاريني يف مختلف أنحاء العامل»(20). وانطالقا من ذلك دعا املذكور، 

الغاز  لتصدير  التحتية  والبنية  إنتاج  لتوسيع  املتحدة  الواليات  رئيس 
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طرق بديلة، لتنويع الوصول إىل املنطقة كام يفضل الغرب، او «ستضطر 

يبقى  التابعة»، سرنى ذلك الحقا. ولكن  الروسية  الرشكة  للعب دور 

بدون اي شك ان الوكرانيا الدور الكبري يف الرصاع أجل استغالل مركز 

الطاقة يف بحر قزوين»(16).

وهناك مصلحة اخرى هامة جدا للواليات املتحدة لها عالقة بالطاقة 

يف املشكلة االوكرانية وهي تتعلق مبا يسمى «بثورة الصخر الزيتي»، 

الزيتي.  الصخر  من  والغاز  النفط  تكنولوجيات الستخراج  أي ظهور 

دية  القتصا ا لية  لفعا ا قدر  لكبري،  ا لجدل  ا يثري  ل  يزا ال  وطبعا 

لهذه التكنولوجيات(17).

تكلفة إنتاج النفط الصخري يف الواليات املتحدة تبلغ 48 دوالرا للربميل. 

هذا بزنس مربح جدا فقط اذا كانت اسعار النفط الخام عالية باستمرار. 

وتزداد الصورة تعقيدا عندما يتعلق االمر بالغاز املستخرج من الصخر 

الزيتي. ووفقا للتقارير واملعطيات املتوفرة، تبلغ تكلفة انتاج كل الف 

مرت مكعب من الغاز الصخري يف الواليات املتحدة 200-160 دوالر، ويف 

بولندا 320-260 دوالر، ويف الصني 560-320 دوالر. ويف الوقت نفسه، 

تنتج رشكة «غازبروم» الروسية كل ألف مرت مكعب من «الوقود األزرق» 

بكلفة 20-18 دوالرا فقط(18). باإلضافة إىل ذلك، يبقى الغاز الصخري يف 

كثري من األحيان أقل جودة ويرتافق إنتاجه دامئا برضر كبري للبيئة. حتى 

اليوم، رفضت كافة الدول باستثناء الواليات املتحدة واملكسيك والصني، 

وتخلت عن استخدام هذه التكنولوجيات. اما االمريكان فقد الهمتهم 

كثريا آفاق هذا االكتشاف.
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القصة وما فيها ان هذه الصواريخ االعرتاضية املجهزة برؤوس حربية 

تقليدية ميكن وبكل سهولة ان تزود برؤوس نووية. ويف هذه الحالة 

تراها تتحول من عنارص الدفاع املضاد للصواريخ اىل جزء من القوات 

النووية الهجومية. ويف الوقت نفسه، فرتة تحليق هذه الصواريخ، مثال 

من خاركوف إىل موسكو، لن تكون سوى بضع دقائق. وهو ما يجعل 

قليال جدا.  للرد  الرضورية  الدفاعية  االجراءات  التخاذ  الالزم  الوقت 

وهذا سيجعل قلب بالدنا — موسكو — تحت تهديد السالح النووي 

بشكل دائم.

ليس هناك شك يف أن نرش عنارص الدفاع الصاروخي األورويب يف أوكرانيا 

سيجعل القسم االكرب من الدرع النووي الرويس عديم الفائدة وسيغري 

بشدة توازن القوى النووية االسرتاتيجية ويجعله ليس يف صالحنا.

املصالح االقتصادية األمريكية يف أوكرانيا

الجانب اآلخر املهم من سيطرة الواليات املتحدة عىل أوكرانيا يتعلق 

بتوازن موارد الطاقة العاملي وطرق نقلها. قبل 15 عاما كتب الخبري 

االمرييك الذي ارشنا له اعاله، ان «هناك فهم متزايد بأن أوكرانيا تحتل 

عىل  الهيمنة  أجل  ومن  حول  بدأت  التي  املعركة  يف  حاسام  موقعا 

النفط  احتياطيات  التي تربط بني مناطق  الطاقة  ممرات نقل موارد 

والغاز يف حوض بحر قزوين واألسواق األوروبية. ال شك يف انه سيتم 

الحقا تأكيد األهمية االقتصادية ملوارد بحر قزوين، ولكن املنافسة عىل 

اوكرانيا  ستوفر  بالفعل. هل  بدأت  الطاقة  نقل  انابيب  بناء خطوط 
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الوصول اىل املعلومات ذات طبيعة دفاعية. وخالل حكم كل رؤساء 

بقي   — وبوروشينكو  يانوكوفيتش  اىل  كوتشام  من   — نيا  اوكرا

تغيري.  اي  وبدون  الناتو  اىل  االنضامم  عىل  الدولة مرصا  هذه  نهج 

بل ميكن  أوكرانيا،  الحاكمة يف  النخبة  ليس فقط  السمة متيز  وهذه 

الدولة. ففي  والحاد يسود سكان هذه  العميق  االنقسام  ان  القول 

عام 2010، عارض ٪80-70 من األوكرانيني عضوية بالدهم يف الحلف 

العسكري املذكور(15).

ومن العواقب الجدية الهامة النضامم أوكرانيا إىل حلف شامل األطليس 

املنظومة  املتحدة لنرش عنارص  الواليات  تنفيذ خطط  أن يكون  ميكن 

االوروبية للدفاع املضاد للصواريخ يف ارايض اوكرانيا. ويعترب إنشاء نظام 

للدفاع الصاروخي يف أوروبا من جانب القيادة األمريكية كمحاولة لتغيري 

التكافؤ العسكري االسرتاتيجي مع روسيا لصالح الجانب االمرييك. ومن 

املركز  الفعالية عملية نرش عنارص منطقة  تبدو يف غاية  املنظور  هذا 

الثالثة من الدفاع الصاروخي االمرييك يف أوكرانيا. سيسمح نرش الصواريخ 

االعرتاضية داخل ارايض اوكرانيا لألمريكيني باعرتاض الصواريخ الروسية 

االوىل  املرحلة  خالل  بل  مسارها  خط  من  النهائية  املنطقة  يف  ليس 

وتدمريها عند انطالقها. واذا متكنت بعض الصواريخ الروسية من املرور 

عرب شبكة املنظومة االوروبية للدفاع املضاد للصواريخ، فمن املمكن ان 

يتم اسقاطها خالل خط مسار العودة يف طريانها من قبل عنارص منطقتي 

الحديثة (املوجودة يف آالسكا وكاليفورنيا). هناك  املركز األول والثاين 

حقيقة هامة أخرى.



امليول 146

Digest 2015

وباإلضافة إىل ذلك، ومع االسرتشاد بفكرة «التعددية الجيوسياسية»، 

نرى ان املصالح الوطنية للواليات املتحدة وللدول الغربية ترتكز بشكل 

اسايس عىل الرغبة يف إشعال الرصاع بني اكرب دولتني سالفيتني. ودور 

أوكرانيا يف الحفاظ عىل سيطرة الواليات املتحدة العاملية عىل أوراسيا 

يتسم بجوانب أكرث تحديدا.

هذا يتعلق بشكل خاص مبحاولة منح هذه الدولة العضوية يف منظمة 

حلف شامل األطليس، واقامة املنظومة األوروبية للدفاع املضاد للصواريخ 

ويف مشكلة الطاقة.

تم يف إعالن سيادة دولة أوكرانيا، الذي وضع رسميا بداية «استقالل» 

هذه الدولة، الحديث عن الحياد وعدم الدخول يف االحالف العسكرية 

كأساس لسياستها الخارجية. ولكن، يف عام 2003، متكنت القوى املوالية 

الوطني «حول أسس  القانون  األوكراين  الربملان  للغرب من مترير عرب 

األمن القومي»، الذي يقول ان العضوية يف الناتو هي الهدف النهايئ 

للنهج األورويب األطليس لهذه الدولة. ويف يناير 2008، عشية قمة الناتو 

يف بوخارست، قدمت أوكرانيا خطة العمل للحصول عىل عضوية حلف 

منظمة حلف  إىل  لالنضامم  اإلعداد  برنامج  االطليس. هذا هو  شامل 

شامل األطليس.

وتنص الخطة عىل مجموعة كاملة من األنشطة واالجراءات لتطبيق 

والسياسية  العسكرية  املجاالت  يف  االطليس  شامل  حلف  معايري 

ءات  واالجرا األنشطة  تطبيق  ويجري   . نيا اوكرا يف  واالقتصادية 

امكانية  عىل  حصلوا  الذين  لناتو  ا من  مستشارين  إرشاف  تحت 
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ملجموعة من الدول، من وجهة نظر الخطاب السيايس األمرييك، الذي 

يتحدث بااللحاح وبكل رياء ونفاق عن حقوق وحريات الشعوب؟ وبعد 

القيام بكل هذه التعديالت واملالحظات، يجب علينا ان نشكر يف كل ما 

لنا مبنطق  فهو يرشح  االمرييك عىل رصاحته.  العسكري  الخبري  تبقى 

الجندي: أوكرانيا تثري اهتامم الواليات املتحدة بشكل اسايس وقبل كل 

يشء، كوسيلة يف الرصاع بهدف عدم السامح بنهضة روسيا.

وتبقى معروفة عىل نطاق واسع ايضا كلامت احد االعمدة االمريكيني 

«ال  أنه  عىل  يرص  الذي  بريجنسيك  ز.  منها،  والخوف  روسيا  كره  يف 

يكفي التأكيد عىل ان روسيا لن تبقى امرباطورية بدون اوكرانيا. بل 

يجب التأكيد عىل ان روسيا تتحول بشكل آيل اىل امرباطورية يف حال 

الحديث  نضع  ان  ايضا  هنا  ويجب  ألوكرانيا»(14).  واخضاعها  رشائها 

مبسط.  كالم  مجرد  ذلك  واعتبار  قوسني  بني  االمرباطورية،  حول 

من  ولديها  إمرباطورية،  اىل  تحولت  ذاتها  بحد  املتحدة  فالواليات 

اية دولة اخرى  العامل، ال ميكن ان تحلم به  أنحاء  السلطة يف جميع 

االمرييك  السيايس  املختص  تخوف  ان  كذلك  القول  ويجب  سابقا. 

يبدو  علىها  و«السيطرة»  أوكرانيا  احتامل «رشاء»  من  اعاله  املذكور 

الرأساملية  عىل  الدولة  لهذه  العميق  االعتامد  ضوء  يف  مزيفا  أيضا 

العاملية واألمريكية بالذات. واذا اخذنا جوهر القضية فان بريجنسيك 

يتحدث عن رضورة قيام االصطدام واملواجهة بني أكرب بلدين الشقيقني، 

الساحة  عىل  كبري  مستقل  العب  إىل  روسيا  تحول  دون  للحيلولة 

العاملية، ميكنه الدفاع عن مصالحه.
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نهضتها،  نظر  وجهة  من  لروسيا  نقطة  أضعف  ان  املعروف  ومن 

عالقاتها  األورايس، هي  للتكامل  الحاسمة  القيمة  من حيث  وخاصة 

السابق،  السوفيايت  االتحاد  أكرب جمهوريات  تعترب  التي  أوكرانيا،  مع 

الدور املهم جدا  املتحدة يف أوراسيا  الواليات  وتلعب يف اسرتاتيجية 

واملتعدد االتجاهات.

أوكرانيا يف اسرتاتيجية الواليات املتحدة

وكام ذكر أعاله، فإن هدف الواليات املتحدة يف أوروبا منذ نحو 100 

سنة يكمن يف منع ظهوردولة عظمى، ميكنها ان تجمع وتوحد موارد 

أوراسيا وتتحدى زعامة الواليات املتحدة. والسيطرة عىل أوكرانيا يعترب 

احد الرشوط املهمة لنجاح هذه االسرتاتيجية. وكام ذكر خبري عسكري 

أمرييك، فان «تعزيز السيادة األوكرانية يعد رضوريا ملنع إحياء اي امر 

نواتها  حول  تقوم  التي  السابقة  العظمى  السوفيتية  للدولة  مشابه 

الروسية. وسياسة روسيا يف مجال االمن القومي تقوم بوضوح بوضع 

هدف اقامة تجمع طوعي جديد لدول االتحاد السوفيتي السابق. ولكن 

االغلب  عىل  فستسود  الكاملة»  «بالسيادة  تلتزم  كييف  دامت  ما 

التعددية الجيوسياسية»(13).

البالغة  من  اال رضبا  ليس  االوكرانية» طبعا  «السيادة  والتحدث عن 

الكالمية ال اكرث. يف فرتة ما بعد انهيار االتحاد السوفيتي، تستعرض هذه 

الدولة النمط الكالسييك للتنمية التابعة، وذلك بعد ان فقدت حتى ظل 

االستقاللية. ويبدو غري مفهوم بتاتا سبب معارضة إحياء تجمع طوعي 
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من النفط الخام. وللمقارنة يقدر احتياطي النفط يف العربية السعودية 

بـ260 مليار برميل. وتوجد احتياطيات كبرية من هذه املواد الخام يف 

آسيا الوسطى، وخاصة يف كازاخستان.

أهمية  حدد  الذي  هو  االكرب»  «اللعب  استئناف  ان  يف  شك  وال 

هيمنة  وترسيخ  املتحدة.  للواليات  العاملية  االسرتاتيجية  يف  القوقاز 

الواليات املتحدة يف املنطقة من شأنه، من جهة، منع وصول روسيا 

اىل الرثوة النفطية يف بحر قزوين وآسيا الوسطى، ومن ناحية أخرى 

من شأنه أن يضمن للواليات املتحدة السيطرة عىل طرق نقل موارد 

الذي  لإلرهاب،  الغرب  دعم  سبب  تفرس  الظروف  هذه  الطاقة. 

تغطى برايات االسالم يف الشيشان يف الفرتة املمتدة من عام 1990اىل 

أوكرانيا  جر  سياسة  الهدف  نفس  وتخدم   .(12 الجاري( القرن  بداية 

وجورجيا إىل حلف شامل األطليس ومحاوالت طرد روسيا من حوض 

البحر األسود. وتزداد قيمة هيمنة الواليات املتحدة يف آسيا الوسطى 

الطويلة  الجديدة  االمريكية  االسرتاتيجية  ظهور  بسبب  والقوقاز 

املدى نحو الصني.

واالمر ما فيه ان الذي يسيطر عىل منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، ميكنه 

أن يقرر كيف وبأي سعر ميكن تباع ثروات الطاقة يف تلك املنطقة. وهذا 

يعني السيطرة عىل النمو االقتصادي للبلدان األخرى. ومن نافل القول 

ان املشرتي الرئييس للنفط والغاز من هذه املنطقة يصبح الصني. ولهذا 

عملية  لتنفيذ  جدا  املهمة  الرشوط  من  روسيا  ارضاخ  يصبح  السبب 

تطويق الصني وفرض السيطرة عىل قوتها املتنامية.
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تجنب االصطدام والنزاعات مع الغرب من أجل الوصول إىل أسواق 

الواليات  جانب  من  االسيوي  الرتكيز  بات  «اآلن  الغربية.  الدول 

لردع  با يتعلق  فيام  وخاصة  الصني  ومخاوف  قلق  يثري  املتحدة 

لتنافس  ا يد  تزا بسبب  ملنطقة  ا يف  ملخاوف  ا وظهرت  االمرييك 

دنغ  وضعه  الذي  املعتدل  النهج  واما   .(8 القوتني»( بني  االسرتاتيجي 

انه غري  الكثريين يف الصني عىل  اليه من قبل  بينغ فبات ينظر  شياو 

الدعوات  للدولة، وظهرت  فعال من حيث حامية املصالح األساسية 

جديد  «قطب»  بوصفها  الربيكس  دول  مع  التعاون  لتعزيز  هناك 

للعامل، يقف يف وجه الهيمنة االمريكية(9). واثار «الرتكيز عىل آسيا»، 

ام  الحكومية  الدوائر  ذاتها، سواء يف  املنطقة  متباينة يف  ردود فعل 

موقف  عىل  الكبري  تأثريها  الظروف  هذه  لكل  وكان   .(10 الجمهور(

الصني من األزمة األوكرانية.

ويف هذا السياق بالذات، يجب النظر اىل الرصاع املندلع للسيطرة عىل 

ما  غالبا  والذي  الوسطى  واسيا  قزوين  منطقة  يف  النفطية  الرثوات 

املصطلح،  هذا  استخدم  لقد   .(11 الجديد( االكرب»  «باللعب  يسمى 

املواجهة  اىل  اشارة  يف  كيبلينغ،  ر.  اإلنجليزي  والكاتب  الشاعر 

االسرتاتيجية بني بريطانيا العظمى وروسيا من أجل السيطرة يف آسيا 

الوسطى والقوقاز. لقد ازدادت اهمية هذه املنطقة اليوم بشكل كبري 

يف االقتصاد العاملي بسبب وجود احتياطيات كبرية من النفط والغاز 

— أكرب مام كان مقدرا يف السابق. وتشري بعض املعطيات اىل ان يف 

باطن األرض يف منطقة بحر قزوين، قد يوجد حوايل 200 مليار برميل 
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الصني، اي يف سعي الواليات املتحدة لتقييد منو االقتصاد الصيني والحد 

من نفوذ الصني السيايس.

وهذا بحد ذاته يفرتض، أوال، إعادة توزيع املوارد العسكرية االمريكية 

من الرشق األوسط وجنوب آسيا اىل منطقة آسيا واملحيط الهادئ. ثانيا، 

تعزيز العالقات العسكرية والدبلوماسية واالقتصادية مع الدول الحليفة 

وإقامة  وتايالند،  الجنوبية  وكوريا  واسرتاليا  اليابان  مثل  لواشنطن 

العالقات مع دول ما يسمى باالقتصادات املتكونة — الهند واندونيسيا 

وفيتنام. ثالثا، مواصلة تعزيز الرشاكة مع نيوزيلندا وسنغافورة وتايوان. 

رابعا، تحفيز الدولة لتواجد رأس املال األمرييك يف املنطقة (أي تعزيز 

االرتباط االقتصادي للدول املوجودة هناك بالواليات املتحدة). خامسا، 

تطوير العالقات مع املؤسسات اإلقليمية املتعددة األطراف مثل اسيان. 

سادسا، الرتويج يف املنطقة «للقيم األمريكية الشاملة» مثل الدميقراطية 

وحقوق اإلنسان، اي تعزيز األيديولوجية األمريكية(7). ويجب أن نضيف 

لذلك، الوجود العسكري األمرييك يف آسيا الوسطى (السوفيتية السابقة) 

االسرتاتيجيني  جانب  من  الكبري  التصميم  هذا  تقييم  من  لنتمكن 

يتكون  ان  يجب  االسرتاتيجية  هذه  كل  لتطبيق  ونتيجة  األمريكيني. 

الواليات  رأسها  وعىل  املجاورة  الدول  من  الصني  حول  قوي  تحالف 

للعمالق  اقليمي قوي معاكس  ثقل  املتحدة ويكون مبقدوره تشكيل 

الصيني الناهض.

يف بداية عهد إصالحات السوق يف الصني، وضع مهندسها دنغ شياو 

تفضيل  يف  متثلت  الدولة،  لهذه  حذرة  خارجية  سياسة  بداية  بينغ 
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أوراسيا.  يف  قوية  دولة  ظهور  مبنع  الخاصة  اسرتاتيجيتها  مع  جيد 

االمرييك  «الحساب»  نتيجة  هي  يبدو،  ما  عىل  األوكرانية،  واألزمة 

االتحاد  شعوب  نهضة  منع  اي  ذلك»  وقوع  «منع  لكيفية  الدقيق 

السابق. السوفيتي 

القوة  وتعاظم  تنامي  املتحدة  الواليات  لدى  املامثل  القلق  ويثري 

الحاكمة  النخبة  وتنظر  الحديثة.  للصني  السيايس  والنفوذ  االقتصادية 

االمريكية اىل الصني كقوة ديناميكية، قادرة يف املستقبل القريب عىل 

الهيمنة  تحدي  وبالتايل  أوراسيا،  يف  والقيادة  الزعامة  بدور  املطالبة 

العاملية للواليات املتحدة(5). وال شك يف ان هدف الردع هو إضعاف 

وعزل الصني، مام سيقوض منو قوتها االقتصادية والعسكرية والسياسية. 

ولتحقيق هذا الغرض بالذات تم طرح اسرتاتيجية «الرتكيز عىل آسيا» 

(Pivot to Asia) التي طرحها اوباما.

ومتت صياغة اساسها يف «مبادئ الدفاع االسرتاتيجي» التي طرحها يف 

يناير 2012: «ترتبط مصالح الواليات املتحدة يف مجال االقتصاد واألمن 

ارتباطا وثيقا باألحداث الجارية يف القوس املمتد من املنطقة الغربية 

من املحيط الهادي ورشق آسيا إىل املحيط الهندي وجنوب آسيا، مع 

خلق مزيج من التحديات والفرص الناشئة». وبالتايل ويف الوقت الذي 

سيواصل فيه الجيش االمرييك املساهمة يف ضامن األمن العاملي، سنقوم 

وحسب الحاجة والرضورة بتنفيذ إعادة توازن القوى يف اتجاه منطقة 

آسيا واملحيط الهادئ (التشديد يف النص اصيل — املؤلف)(6). واذا قمنا 

بإزالة البالغة األيديولوجية، فإن جوهر املذهب الجديد يكمن يف ردع 
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رغبتهم  عن  للغرب  فيها  لبس  ال  إشارة  الثالث  الدول  قادة  أرسل 

العاملي  االقتصاد  لدولهم يف  استقالال  أكرث  دور  تأكيد  نحو  وسعيهم 

الخارجية. والسياسة 

لقد ارتبط النهج صوب االتحاد األورايس ارتباطا مبارشا مبصري أوكرانيا. 

ويعترب االتحاد الجمريك مبثابة الرشيك التجاري الرئييس لهذه الدولة. 

ويف ظروف األزمة العميقة يف االقتصاد األورويب واالنغالق الفعيل للسوق 

األوروبية، يبقى التكامل مع الرشكاء األوراسيني مبثابة الطريق الحقيقي 

الوحيد لتطوير وتحديث االقتصاد األوكراين. وهذا بالذات فتح الفرصة 

الحقيقية النقاذ البالد من املزيد من التهميش.

ولكن ولألسف، بدت الطبقة الحاكمة األوكرانية غري قادرة عىل وضع 

نهج براغاميت لحامية املصالح الوطنية االوكرانية. يف ذات الوقت تم 

 2012 ديسمرب  يف  البالغ.  القلق  مع  واشنطن  يف  اإلشارة  التقاط 

يف  كلينتون،  هيالري  حينذاك  االمريكية  الخارجية  وزيرة  تحدثت 

املؤمتر الدويل لحقوق اإلنسان يف دبلن عن خطر «العودة اىل املرحلة 

السوفيتية» يف جزء كبري من أوروبا الرشقية وآسيا الوسطى. وقالت 

يعتزمون تسميتها  االسم. هم  بنفس  بتسميتها  يقوموا  الوزيرة: «لن 

ال  دعونا  ولكن  جرا.  وهلم  األورايس  واالتحاد  الجمريك  باالتحاد 

املطروح  الهدف  ما  نعرف  نحن  املجال.  هذا  يف  أنفسنا  نخدع 

ويجب   .(4 حدوثها»( منع  أو  العملية  إبطاء  كيفية  معرفة  ونحاول 

األمريكية  السلطات  قبل  من  هذا  اللبق  غري  الفعل  رد  ان  القول 

يتوافق بشكل  السابقة،  السوفيتية  للجمهوريات  عىل مسألة داخلية 
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الحكومية يف مارس 1994(2). ولكن دعوته بقيت بال رد. عىل ما يبدو 

كان يجب عبور فرتة املواجهة مع الغرب الستعادة الوعي ومن اجل 

ادراك الحقائق القاسية للعامل املعارص وفهم أن االستمرار ممكن فقط 

وكازاخستان  روسيا  اعتمدت  الجاري  القرن  اوائل  يف  باالتحاد. 

وبيلوروسيا خطة جديدة لسياسة اندماجها وتكاملها وتضمنت امليض 

وأخريا  املوحد  االقتصادي  واملجال  الجمريك  االتحاد  اقامة  يف  قدما 

واالتحاد االقتصادي االورايس. يف خريف عام 2011، قام فالدميري بوتني 

وبعده،  روسيا،  الوزراء يف  رئيس  منصب  حينذاك  يشغل  كان  الذي 

رئيس بيلوروسيا الكسندر لوكاشينكو ورئيس كازاخستان نور سلطان 

نزارباييف بتحديد رؤية كل منهم ملرشوع االتحاد األورايس وتم نرش 

السوفيتي  املجال  3 دول يف  اكرب  واتفق زعامء  الصحافة(3).  ذلك يف 

بتوفري  سيسمح  فقط  الوثيق  التكامل  ان  عىل  الرأي  يف  السابق، 

الثالث  الدول  لتنفيذ عملية تحديث كاملة القتصاد  الالزمة  الظروف 

معيشة  مستوى  ورفع  العاملية  السوق  يف  التنافسية  قدرتها  ورفع 

السكان وتعزيز امن هذه الدول.

هذا املرشوع يشهد عىل وجود اعرتاف غري معلن من الدوائر الحاكمة يف 

الدول الثالث بالنتائج السلبية إلصالحات السوق الراديكالية التي جرت 

يف بداية التسعينيات من القرن املايض.

السابقة  السوفيتية  الجمهوريات  ضعف  ادراك  ايضا  ظهر  وفيه 

يف  لواضح  ا قم  لتفا وا ملية  لعا ا ية  د القتصا ا ألزمة  ا ظروف  يف 

العالقات الدولية. ومع بدء الحركة الجامعية نحو االتحاد األورايس، 
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النهائية للقوة املهيمنة من أمريكا  الحتمية  السياق «تكمن الرضورة 

الشاملية يف ضامن أن ذلك [ظهور الخصم األورايس] لن يحدث أبدا». 

اكرب عدد ممكن من  اىل  أوراسيا  تقسيم  «تأييد  الرضوري  لذلك من 

بداية  بينها)»(1). يف  العداء فيام  تتبادل  ان  املختلفة (ويفضل  الدول 

األجل  طويلة  االسرتاتيجية  هذه  اخذت  والعرشين،  الحادي  القرن 

انبعاث روسيا  رئيسيني:  تواجه تحديني  أوراسيا  املتحدة يف  للواليات 

والنهضة االقتصادية يف الصني.

املالية  استخدمت روسيا مواردها  الجاري  القرن  االول من  العقد  يف 

للتغلب عىل  كبرية  وبذلت جهودا  النفط،  أسعار  ارتفاع  من  العالية 

اآلثار املدمرة إلصالحات السوق الراديكالية التي طبقت يف التسعينيات 

من القرن املايض يف البالد. عىل وجه الخصوص، ميكن االشارة اىل النمو 

الكبري يف االقتصاد الوطني الرويس، والزيادة الحقيقية يف دخل السكان، 

ومنو  للبالد،  الدفاعية  القدرة  وتعزيز  االجتامعي،  االستقرار  وزيادة 

دورها يف العالقات الدولية. ومن الجدير بالذكر أنه تم يف السنوات 

الجمهوريات  بني  لتكامل  ا لعملية  جديدة  دفعة  اعطاء  األخرية 

السوفيتية السابقة.

القرن املايض، برضورة  التسعينيات من  بالكالم تم االقرار منذ بداية 

اعادة بناء املجال االقتصادي ولكن عىل ارض الواقع مل تتحول رابطة 

املجال  يف  التكامل  إعادة  أشكال  من  شكل  اىل  املستقلة  الدول 

السوفيتي السابق. لقد دعا رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف 

موسكو  جامعة  يف  محارضته  يف  وذلك  األورايس،  االتحاد  إلنشاء 
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يف هذه املقالة سنناقش التحديات التي فرضتها نهضة روسيا وصعود 

ذلك  بعد  أوراسيا.  يف  املتحدة  الواليات  اسرتاتيجية  امام  الصني، 

سيجري الحديث عن الدور املخصص ألوكرانيا يف هذه االسرتاتيجية. 

وتم تخصيص مكانة خاصة للمصالح االقتصادية للواليات املتحدة يف 

يا  القضا من  االستنتاجات  بعض  عرض  تم  الخامتة  ويف  ؛  نيا أوكرا

املناقشة. موضوع 

روسيا والصني و«اللعبة الكبرية» الجديدة

املقرب  الدراسات «سرتاتفور»  يشري جورج فريدمان رئيس صندوق 

من وكالة االستخبارات املركزية اىل انه وطوال القرن العرشين، كان 

احد األهداف االسرتاتيجية األكرث أهمية للواليات املتحدة يتلخص يف 

منع ظهور دولة عظمى يف أوراسيا التي ميكن أن توحد سكان وموارد 

الثقيل عىل  القارة. وال شك يف ان ظهور العب من هذا الوزن  هذه 

القوى  ميزان  تغيريا جذريا يف  يحدث  أن  شأنه  العاملية من  الساحة 

ذلك  قيام  وملنع  للعامل.  األمريكية  الزعامة  لتقويض  ويؤدي  العاملي، 

االوىل  العامليتني،  الحربني  يف  للتدخل  املتحدة  الواليات  اضطرت 

الدور وكذلك يف فرتة  املانيا لعب مثل هذا  والثانية، عندما حاولت 

املكان.  هذا  لشغل  السوفيتي  االتحاد  ناضل  عندما  البادرة  الحرب 

الطريق نحو  املتحدة  الواليات  امام  الحرب  املانيا يف  وفتحت هزمية 

الهيمنة يف العامل الرأساميل وادى انهيار االتحاد السوفيتي اىل تحول 

هذا  يف  العامل.  يف  الوحيدة  العظمى  القوى  اىل  املتحدة  الواليات 
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مصالح الواليات املتحدة 
يف اوراسيا واوكرانيا

كانت السياسة الخارجية االمريكية من اهم العوامل التي حددت بداية 

ورسيان االزمة السياسية الدولية والعسكرية يف اوكرانيا. وتجدر 

االشارة اىل ان االوساط الحاكمة االمريكية عملت وعىل 

انهيار االتحاد السوفيتي،  مدى ربع قرن ونيف بعد 

بشكل حثيث من اجل تعزيز سيطرتها عىل املجتمع 

من  كاملة  شبكة  اقامة  من  هؤالء  ومتكن  االوكراين. 

التي  االوليغارشية  الجامعات  من  بدءا  املؤسسات، 

غري  املؤسسات  وكذلك  الغرب  يف  بأموالها  تحتفظ 

الحكومية الكثرية وانتهاءا باالحزاب السياسية الخاضعة 

يف  وتم  الجدد.  الفاشيني  املقاتلني  ومجموعات  لهم 

اجل  من  القوى  هذه  استخدام  املطلوبة  اللحظات 

تسليم السلطة اىل نظام موال للواليات املتحدة.

ولكن ما هي مصالح الواليات املتحدة التي دفعت بها 

اىل بذل كل هذه الجهود الطويلة والحثيثة من اجل 

اخضاع اوكرانيا السرتاتيجيتها ؟ بدون الرد عىل هذا السؤال ستبقى غري 

واضحة الكثري من االسباب الهامة الندالع اكرث القضايا السياسية حدة يف 

وسط اوروبا منذ سقوط جدار برلني.
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بليخانوف االقتصادية 
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النفاق السيايس الواضح. ال شك يف ان االشخاص املوجودين يف السلطة 

هناك، يتمتعون بالعقالنية ويفهمون أنه ينبغي حل املشكلة. ويجب 

البت فيها وحلها يف أرسع وقت ممكن. وإال فان هذه السلطات قد 

تفقد دفة القيادة يف البالد وقد تصبح خسائر مموليها من رجال املال 

والصناعيني، اكرث من ارباحهم.

وسينبغي تركيز أكرب قدر من االهتامم عىل ذلك ايضا ألنه بقي عامان 

فقط وسيحل موعد االنتخابات االتحادية يف أملانيا. لقد بدأت بالدوران 

ماكينة الحملة االنتخابية واخذ الرصاع فيها يتأجج. وتحولت مجموعة 

القضايا املرتبطة بالهاجرين اىل أداة للمعارك السياسية الداخلية: يرغب 

الجميع بالظهور مبظهر االنساين والعادل والحصيف والنزيه الذي ميكنه 

عىل  الوسخ  صب  مع  ذلك  وكل  صحيح،  بشكل  باملستقبل  التكهن 

املعارضني. واملهم ان ال يعيق ذلك وعند الحاجة، وحتى يف الرس، من 

توحيد الجهود لحل املشكلة التي تهدد أملانيا بخسائر وتكاليف مالية 

واجتامعية خطرية.

يجب اداء اللعبة بشكل جميل، ويجب أن يتم كل يشء بهدوء، وبشكل 

يدل عىل أن الحكومة تقف ثابتة عىل قدميها، وال تنحني امام االنتقادات. 

وطبعا سيضطر املواطن االملاين العادي للتحمل ويجب أن يعاين قليال 

األملانية،  الرخاء  دعامة  الوسطى  الطبقة  قدر  الوطن. هذا هو  الجل 

التي  املحن  لكل  يتصدى  الذي  الحي  كالدرع  تكون  ان  عليها  ويجب 

يتعرض لها الوطن. الشعب دامئا يدفع مثن اخطاء الحكام. اما التاريخ 

فسيكتبه املنترصون.



131امليول

االحداث السياسية الدولية

املجتمع األملاين. وتلخصت التعددية الثقافية والتسامح فقط يف محاولة 

التخفيف، أو حتى أفضل — التعتيم عىل القضايا االجتامعية واالقتصادية 

الراهنة املتعلقة بالالجئني واملهاجرين الذين يعيشون يف املانيا عىل شكل 

األعراق واألديان.  العالقات بني  اي تجاهل مشاكل  جاليات منفصلة. 

والنخبة السياسية االملانية التي تهتم باملشاكل امللحة يف البالد فقط من 

منظور الشعبية وباالرتباط الوثيق معها، عملت فقط ملصلحة االوضاع 

اآلنية وركزت جهودها عىل املنظور االعالمي وخاصة املهامت التي ال 

الحصول عىل  للقوى واملوارد، بدون  الطويل  التسخري  تتطلب حلولها 

النتائج امللموسة عىل املدى القصري أو املتوسط.

ولكن حجم الصعوبات حينذاك كان ضئيال، وكان من املمكن فقط عدم 

يافطة  تعليق  املمكن  من  وكان  املشكالت  اىل  بشكل جدي  االلتفات 

تناسيه بهدوء. وهو ما تم  «العجوز االحمق» عىل سارازين ومن ثم 

القيام به فعال. واليوم، كام نرى، مل يعد من املمكن السري وفق الطريق 

السهل. لقد منت املشكلة برسعة إىل حد مل يعد معه من املمكن التعتيم 

عليها. وبات الحل يتطلب املوارد الهائلة والوقت الطويل. وليس هناك 

ما يضمن النتيجة املرجوة.

وعىل الرغم من ذلك مل تخرج االوضاع بعد عن نطاق السيطرة. وال تزال 

يبدو  ألملانيا.  بالنسبة  الوجودي  التهديد  بعد  تشكل  ال  االمور  هذه 

للمراقب الخارجي طبعا، أن النخبة السياسية األملانية ووسائل اإلعالم 

حد  إىل  الشديد  وتسامحها  العدوانية  السياسية  لباقتها  يف  وصلت 

السخف. لكن هذا فقط من الناحية الظاهرية: يف املوضوع يوجد بعض 
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ال شك يف ان شكل السلوك الذي اختارته القيادة األملانية والذي يتم 

يف  فقط  يساهم  بيغيدا،  ملواجهة  االعالم  وسائل  خالل  من  تنفيذه 

اجتذاب املزيد واملزيد من املؤيديناىل اىل صفوفها، وخاصة أولئك الذين 

يعارضون احزاب الوسط. ينظر البعض اىل االنتقاد الشديد من جانب 

اية  الجراء  االتحادية  السلطات  رغبة  وعدم   ،(15 مريكل( املستشارة 

اتصاالت مع املحتجني من بيغيدا، بهدف الحصول عىل النقاط السياسية 

الحركة املعادية لإلسالميني،  الناخبني املحتملني من  وسحب قسم من 

عىل انه مبثابة الخطأ ويشارك يف هذا الرأي حتى قسم من زمالء مريكل 

يف الكتلة الربملانية(16).

وظهور حركة درسدن بحد ذاته والنجاحات املبكرة لها باعتبارها هيكل 

املظلة للجمهور الساخط غري الرايض عن النهج الحايل لقيادة البالد تعترب 

التدفق  الفعال سياسيا عىل  الجمهور  قبل  الرد من  مبثابة  فقط  ليس 

الهائل من املهاجرين، ولكن أيضا نتيجة مبارشة لفشل القيادة سياسة 

التعددية الثقافية التي اعتمدتها القيادة يف أملانيا.

يف عام 2010 كتب تيلو سارازين يف كتابه «أملانيا تدمر ذاتها»(17)، ان 

السلطة يف املانيا غري مهتمة ال باملهاجرين وال مبشاكلهم. يبقى املهاجرون 

بالنسبة للنخبة التي تعيش يف مجال مغلق نسبيا من االزدهار املادي 

االرضيات  ويغسلون  الشوارع  ينظفون  الذين  من  اكرث  ليسوا  العايل، 

وكذلك عبارة عن الخلفية التي ميكن مالحظتها عند املرور صدفة عرب 

منطقة نويكولن يف برلني. وعىل ارض الواقع مل يتم اتخاذ اية اجراءات 

لهم يف  الناجح  واالستيعاب  املهاجرين  اجل حل مشاكل  حقيقية من 
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والهلوكوست، تم تعليم االملان عىل كراهية بالدهم وأنفسهم ... اآلن 

فيها  العيش  ميكن  التي  البالد  هي  أملانيا  بان  الشعور  لديهم  ظهر 

بكرامة وان االملان شعب يستحق الحياة الكرمية يف بالده التي اعاد 

تشييدها من جديد بفضل جهوده الذاتية وعمله الشاق.... وال شك يف 

ان وطنية االملان ليست العداء والخوف من القادمني بل هي محبتهم 

لبالدهم»(13). يجب القول ان هذه املقالة وكوجهة نظر ذاتية، متلك 

الحقيقة.  بعض  توجد  يقال  والحق  وفيها  بدون شك  بالوجود  الحق 

ولكن يجب أن أقول أن اي شخص املاين متعلم ومثقف عند سامعه 

ملثل هذه الكلامت سيعتربها مبثابة التحريض االستفزازي الفظ.

ان الذين يدعمون بيغيدا يعتقدون ان االنتقاد املوجه ضد الحركة يف 

يفتقد  وهو  التقليدية  القوالب  بطابع  يتسم  االملانية،  االعالم  وسائل 

السلبية. وال  للتقييامت  للموضوعية وال توجد فيه اي اساس وقائعي 

يجري مثال اي ذكر انه باإلضافة اىل الشعارات املعادية لإلسالميني يجري 

خالل فعاليات االحتجاج طرح االنتقادات للسياسة االوربية التي تنتهجها 

املانيا وملشاركة الجيش األملاين يف حلف شامل األطليس، ولسياسة الهجرة 

يف االتحاد األورويب — توزيع الحصص الستقبال النهاجرين بني الدول 

األوروبية، ولالمتيازات التي يتمتع بها املهاجرون عىل خلفية انخفاض 

املنح املالية للسكان املحليني. ويجري تجاهل حقيقة أن الحركة تقوم 

بشكل سلبي بتقييم سياسة السري عىل طريق يتامىش مع مصالح الواليات 

املتحدة، وهو امر يجلب يف الكثري من األحيان الرضر للمصلحة االملانية 

ويشمل ذلك السياسة يف االتجاه الرويس(14).
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مؤسسات الدولة والقطاع العام، ومتوسط   العمر بينهم 48 عاما. وكسبب 

النضاممهم إىل حركة، فقط ٪15 من الذين تم استطالع آرائهم ذكروا 

عدم الرضا عن قانون الهجرة والسخط عىل تدفق الالجئني من الدول 

اإلسالمية. اما الغالبية العظمى — ٪54 — فهم غري راضني عن سياسة 

الحكومة االتحادية ككل، وذكر ٪20 انهم غري راضني عن عدم موضوعية 

وسائل االعالم(9).

ويف يوم 12 يناير 2015 جرت يف دريسدن اضخم فعالية للحركة جمعت 

تدل  السيايس،  للنجاح  تحقيقها  وحول  ألف شخص(10).   25 من  أكرث 

حقيقة ان تاتيانا فيسرتلينغ مرشحة «بيغيدا» يف انتخابات عمدة مدينة 

الناخبني، عىل  9.6 باملئة من اصوات  7 يونيو، حصلت عىل  دريسدن 

الرغم من أن استطالعات الرأي العام األولية وعدت لها فقط ٪2-1 من 

تاتيانا فيسرتلينغ  الشعارات االساسية يف حملة  االصوات(11). ومن بني 

والالجئني  املهاجرين  وانتقاد  األملانية  الثقافة  «بعث»  كان  االنتخابية 

ألنهم تركوا اوطانهم جريا وراء حياة سهلة، ومن اجل الدعم الحكومي 

االورويب(12). مل يكن من املمكن بتاتا قبل 10-5 سنوات، تصور مثل هذه 

الشعارات حول «النهضة» الشبيهة باملرحلة املبكرة من الثالثينيات من 

التيار  اما االن فرناها تقرتب خطوة خطوة، لتنخرط يف  القرن املايض. 

السيايس الرئييس.

مقالة  يف  تؤيد  املبتذلة  الشعبوية  الشعارات  هذه  مثل  ان  ونشهد 

مدير  كتبها  التي  للوطنية»،  مفاجئ  بصيص  هي  بيغيدا  «ظاهرة 

املرشوع «Jihad Watch» روبرت سبنرس: «بعد الحرب العاملية الثانية 
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تقترص عىل مستوى التعامل العادي. ومن األمثلة الصارخة عىل ذلك 

ميكن اعتبار املبادرة العامة األملانية «الوطنيون االوروبيون ضد أسلمة 

أوروبا الغربية» (بيغيدا). هذه الحركة ال تزال فتية جدا وتأسست يف 

درسدن يف أكتوبر 2014 (تجدر اإلشارة إىل أن معطيات عام 2012، 

 ،7٪  — األجانب  نسبة  أدىن  ذات  مدينة  دريسدن  ان  عىل  تدل 

 — املانيا  يف  االقل  هي  سكسونيا  والية  يف  املهاجرين  نسبة  وان 

فقط ٪2.8 السكان(6).

ومع ذلك، فقط متكنت هذه الحركة من التحول خالل عام فقط، من 

قاعدة  اىل  الهجرة  مجال  يف  السلطات  سياسة  تعادي  محلية  منظمة 

احتجاج قومية عامة توحد كل املمتعضني من هذه الجوانب او تلك يف 

السياسات الداخلية والخارجية للحكومة الفيدرالية االملانية(7).

وتجتذب الحركة اىل صفوفها االنصار اكرث فأكرث، لتصبح الوسط املالئم 

ملعاريض ألحزاب اليمني واليسار الوسط. ووفقا لبيانات نرشت يف صحيفة 

«دي تسايت»(8)، فان استطالع الراي العام دل عىل ان ٪49 من مواطني 

أملانيا يتعاطفون مع الحركة، و٪39 يتضامنون بالكامل مع نشاطاتها. 

بالقلق إزاء  واعرب يف نفس الوقت ٪73 من املواطنني عن شعورهم 

تهديد اإلسالم الراديكايل.

ومن امللفت للنظر ان أساس مبادرة درسدن يتشكل ليس من ممثيل 

الفئات اليمينية املتطرفة املهمشة، بل من ممثيل الطبقات التي تشكل 

قاعدة االستقرار األملاين — الطبقة الوسطى املتعلمة. ووفقا الستطالعات 

الرأي العام فأن ٪70 من املشاركني يف املبادرة هم من العامل وموظفي 
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الحد  باإلجامع  االملانية  السياسية ووسائل االعامل  االوساط  وتحاول 

أجل  من  املجتمع،  مزاج  يف  املذكورة  للمشاكل  الرتاكمي  األثر  من 

العداء  الشك وحتى  نظرة  االجتامعي، ولكن  االستقرار  الحفاظ عىل 

تقوى وتكرب. وعالوة عىل  تزال  املهاجرين ال  االملان نحو  من جانب 

ذلك، عىل خلفية الزيادة الحادة يف عدد الالجئني يف جمهورية أملانيا 

االتحادية يالحظ انتشار املزاج اليميني املتطرف والعنرصي، وخاصة 

ويزداد  لإلسالم.  املعادي  والتوجه  للمهاجرين  املعادي  االتجاه  ذايت 

وكذلك  األخرى،  اإلسالمية  واملؤسسات  املساجد  الهجامت عىل  عدد 

عىل اماكن إقامة طالبي اللجوء الذين وصلوا لتوهم. وتحدث بالقرب 

واعامل  االحتجاجية  واملظاهرات  التجمعات  اقامتهم  اماكن  من 

الشغب. ويزداد مستوى التمييز ضد التالميذ يف املدارس وعند القبول 

يف العمل، وهلم جرا.

ويبقى موقف السلطات التي تتلخص يف الواقع يف تعتيم وتجاهل هذه 

املشكلة ومحاولة الرمي بكل املسؤولية يف الحوادث عىل النازيني الجدد 

واليمني املتطرف، عقيام وال يعطي مثاره املرجوة، وأحيانا يعطي نتيجة 

عكسية. يف الواقع يحدث ما ال يجوز بتاتا السامح بوقوعه يف حاالت 

عىل  تسيطر  ال  الحكومة  بأن  انطباع  املواطنني  لدى  يتكون  االزمة: 

حلها  تجاهل  وتحاول  املتكدسة  املشاكل  أمام  عاجزة  وهي  الوضع، 

وتدفن رأسها يف الرمال.

واخذت امزجة االحتجاج بني املواطنني تكتسب الطابع املنهجي بشكل 

وال  متفرقة  االمزجة  هذه  تعد  ومل  املمتعضني.  تعاضد  مع  يتناسب 
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وسيبني  والطرق  املقرتحات  هذه  كل  ستعمل  كيف  الحقا  سنعرف 

االقتصاد يف هذه  اية منها ستكون فعالة واىل اي حد. وامور  الزمن 

األمن  بتقويض  يهدد  الوضع  املشكلة.  نصف  اال  ليست  لة  لحا ا

واالستقرار االجتامعي والنظام العام، وليس فقط يف أملانيا ولكن أيضا 

عىل مستوى أوروبا. ويبقى من الصعب جدا فرز االرهابيني التابعني 

املانيا.  القادمني اىل  العام لالجئني  التيار  لداعش وتحديدهم من بني 

الالجئني  بقية  مثلهم مثل  اوروبا  اىل  الواصلون  انصار داعش  ويبقى 

الرتويج  مبامرسة  يبارشون  او  بأيديهم  السالح  يحملوا  حتى  وذلك 

الدعايئ لالرهاب وتجنيد املقاتلني الجدد. وتدرك السلطات جيدا ان 

انصار «االممية االرهابية» الجديدة هم عبارة عن قنابل موقوتة وقد 

بدأ العد التنازيل لتفجريها(4).

اشتداد  مع  املهاجرين  تدفق  يف  الزيادة  تزامن  بتاتا  مستغربا  ليس 

التحتية  البنية  فقط  ليس  تستخدم  والتي  داعش،  قبل  من  الدعاية 

متزايد،  نحو  وعىل  بل،  السلفية،  والتجمعات  للمساجد  التقليدية 

شعبية  قوة  وتزداد  االجتامعية.  التواصل  وشبكات  اإلنرتنت  شبكات 

داعش وتقوى بني املواطنني األملان، مبا يف ذلك األملان بالدم والعرق. 

واخذت تكتسب االحرتام وتصبح اىل حد ما موضة وقاعدة «للنلفوذ 

عام  العاملي. يف  الجهاد  اىل  املسلم  الشباب  وانتامء  الذايت»، عضوية 

العراق  اىل  املانيا  الذين غادروا  املتطرفني  بلغ عدد االسالميني   2015

شخص   700 اخرى  «بأعامل»  والقيام  القتال  يف  للمشاركة  وسورية 

ويقال ان ثلثهم عاد بنجاح اىل املانيا(5).
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وضامن حق اللجوء املرشوع األورويب الجديد الذي من خالله ستضطر 

اللعب بشكل  الدول األعضاء يف االتحاد األورويب إلثبات القدرة عىل 

فعال يف فريق موحد.

موحدة  وصفة  أية  االورويب  االتحاد  دول  حكومات  لدى  توجد  وال 

ملكافحة هذه االزمة. من بني املقرتحات عىل سبيل املثال زيادة عدد 

موظفي مكتب الهجرة وشؤون الالجئني والحد من فرتة النظر يف طلبات 

الحصول عىل اعرتاف بطالبي اللجوء كالجئني. ويجري اعداد وصياغة 

التدابري الالزمة لتحسني الظروف للعامل املهاجرين.

تقدم  غذائية  مبواد  املايل  التعويض  استبدال   — معقول  خيار  مثة 

أو  يعادل  الجئ  لكل  املقدم  املبلغ  ان  القول  ويجب  للمهاجرين. 

أيضا  املقرتح  ومن  وكوسوفو.  ألبانيا  يف  متوسط   الراتب  عىل  يفوق 

يدفع  الذي  البطالة  تعويض  من  اقل  لالجئني  املايل  التعويض  جعل 

للمواطن االملاين.

وطرحت ايضا فكرة ترويج عىل عدد من دول البلقان — ألبانيا والجبل 

األسود وجمهورية كوسوفو — وضع ما يسمى «بالدول اآلمنة املنشأ»، 

ألسباب  اآلمن  املالذ  الدول  هذه  ملواطني  منح  بعدم  يسمح  والذي 

وبهذا  وطنهم.  إىل  إلعادتهم  املبسطة  الطريقة  وباستخدام  سياسية 

الشكل يتوقع تقليص تدفق الالجئني بنسبة ٪40. وتجدر اإلشارة إىل 

تربر  مل  ومقدونيا  والهرسك  والبوسنة  رصبيا  ضد  مامثلة  خطوة  أن 

نفسها ومل تعط النتيجة املرجوة منها، فازدادعدد املهاجرين من هذه 

الدول بنسبة 23٪.
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لألطفال —  املدفوعات  ذلك  فسيشمل  للبقاء،  الحظ  حالفهم  الذين 

املدرسة وروضة األطفال، وما إىل ذلك، يف املتوسط حوايل 10 االف يورو 

لكل الجئ سنويا.

يواء  وإ استقبال  عن  املسؤولة  الجهة  فإن  األملاين،  للقانون  ووفقا 

السلطات  هي  الصلة،  ذات  لتكاليف  ا عن  فضال  للجوء،  ا طالبي 

الدراسة،  أو  العمل  لالجئني  يحق  ال  أملانيا،  يف  واملحلية.  اإلقليمية 

باستثناء دورة اللغة، اي انهم ال يستطيعون وحسب القانون التكفل 

للدولة.  العامة  املوازنة  يف  املساهمة  عن  ناهيك  أنفسهم،  بإعالة 

الناس.  يورو عىل هؤالء  مليارات  انفاق  سيتم  انه  يعني  كله  وهذا 

العاملة يف  للقوى  يجري عىل خلفية وجود حاجة حقيقية  كل هذا 

تقريبا  يساوي  العدد  وهذا  ألف شخص.   400 حوايل  مبقدار  املانيا 

املرشوعة  الطرق  بكل  املانيا  اىل  يتسللون  الذين  االشخاص  عدد 

وغري املرشوعة.

 16 يف   ZDF قناة  مع  مقابلة  يف  مريكل  انجيال  وصفت  جانبها  من 

اغسطس من هذا العام، الوضع بشكل عام كغري مقبول وغري مريض 

بتاتا(2). وقالت املستشارة انها تقصد خالل ذلك املانيا واالتحاد االورويب 

بشكل عام. وعمليا استعرضت مريكل املوقف العام للسلطات االملانية 

الذي يقول: ال ميكن بشكل منفرد التغلب عىل هذه اآلفة االجتامعية. 

وستكون هناك الحاجة حتام إىل تعزيز العمل مع الرشكاء يف االتحاد 

األورويب لتوزيع املهاجرين، حيث يجب عىل كل دولة أن تأخذ نصيبها 

املهاجرين  موضوع  يصبح  قد  اليونان،  إنقاذ  بعد  املسؤولية(3).  من 
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االتحاد  دول  أغنى  من  تعترب  التي  أملانيا،  املثال  سبيل  عىل  لنأخذ 

انها  املهاجرين.  قبل  من  املنشود  الهدف  فهي  وبالتايل  األورويب، 

كل  عىل  تقريبا  تسود  الجئني  أزمة  هنا،  لهم.  بالنسبة  امليعاد  أرض 

املساحة االعالمية.

وهذا ليس بالغريب ، ألن الوضع يبدو قامتا، وال يبعث عىل التفاؤل. 

يصل اىل أملانيا ٪40 من جميع طالبي اللجوء. ويزيد من حدة املشكلة، 

انضامم اىل املهاجرين من الرشق األوسط وتحت ضجيج االزمة، اعداد 

كبرية من الباحثني عن الحياة الرغيدة من البلقان، وال سيام من ألبانيا، 

وزير  قدمها  التي  للمعطيات  ووفقا  وكوسوفو.  والهرسك  والبوسنة 

الداخلية االملاين االتحادي توماس دي ميزيريه، فإن عدد الالجئني يف 

ألف شخص مع حلول   800 االتحادية سريتفع حتى  أملانيا  جمهورية 

نهاية 2015 الجاري(1). ومل تعد قادرة مخيامت الالجئني وال مؤسسات 

الخدمة الحكومية املحلية عىل انجاز عمليات تسجيل وجرد الالجئني 

املؤقتة  املعسكرات  بتنظيم  وبرسعة  السلطات  وتقوم  القادمني. 

االجتامعية  التحتية  البنى  استخدام  مع  الجدد  القادمني  الستيعاب 

والعسكرية. ومل تعد االموال تكفي «لهضم» التيار املتزايد من الالجئني 

القادمني اىل املانيا.

والرئييس يف  االول  البند  ولو بشكل غري رسمي،  املايل،  الجانب  يعترب 

جدول األعامل. وتلتزم الحكومة االملانية الصمت املطبق فيام يتعلق 

بالتكلفة التي سيتحملها دافع الرضائب االملاين لقاء ترتيب امور الالجئني. 

ويشمل ذلك تكاليف اإلقامة والرعاية الطبية والغذاء، وبالنسبة ألولئك 
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مختلفة نحو فهم العامل. ويجب القول ان توزيعهم اىل جانب وجوار 

السكان املحليني سيتسبب حتام يف اثارة استياء هؤالء بغض النظر عن 

مدى التسامح لديهم وسيثري حتام رد فعل سلبيا من جانب املهاجرين 

وسيفتح املجال امام مختلف انوع الراديكاليني.

تيارات  عىل  معدومة  او  سيئة  رقابة  هناك  األمني،  املنظور  من 

املهاجرين اىل اوروبا من الرشق االوسط وغالبيتهم من املسلمني، وهو 

ما يعني انه سيتسلل اىل اوروبا انصار أتباع اإلسالم الراديكايل، وعمالء 

داعش، التي ستشكل شبكات رسية تابعة لها وتخوض يف ارايض االتحاد 

التجنيدية  نشاطاتها  ومتارس  الدعائية  االعالمية  حربها  االورويب 

واالرهابية. ويجب كذلك االشارة اىل ان مثل هذا الخط الشامل لنقل 

يعني  االورويب  االتحاد  الرتانزيت واجتياز حدود  األشخاص عرب دول 

تكون داعش  بزنس غري مرشوع ومربح جدا قد  االغلب وجود  عىل 

نفسها مؤسسة له او مساهمة فيه. وأخريا، مع التدفق املستمر لهذا 

املشكالت  مستوى  حتام  سيزداد  الالجئني  من  جدا  الكبري  العدد 

والشجارات املحلية والجرائم: انتهاكات النظام العام، الشجار املستمر، 

الرسقة والسطو وغريها. وكام يتبني من التقارير اإلخبارية، ليس كافة 

املهاجرين يتميزون بالطابع البناء.

القدمية وتخلق  الجوانب املذكورة تزيد من تفاقم املشكالت  كل من 

مشاكل جديدة وعوامل عدم االستقرار، التي يجب تحييدها بهدوء قدر 

االمكان. ويف اطار االبعاد السياسية تبقى املهمة الرئيسية العثور عىل 

إجابة للسؤال: ما العمل؟ (والحقا سيتبني عىل من يقع اللوم).
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والدول  من جريانها.  احد  الحلول عىل  تكلفة  من  أو جزء  املسؤولية 

االوروبية ال تستعجل يف عرض املساعدة فيام بينها: قد ال تكفي مواردها 

سياسية  معارضة  وهناك  املختلفة  االنتخابات  تشهد  فكلها  نفسها. 

تيارات  ان  القول  ويجب  بالسلطة.  االحتفاظ  اىل  بالحاجة  والجميع 

الهجرة التي غمرت اوروبا يف الفرتة الحالية ال تعترب استثناءا ايضا. وكل 

واحد يبني سفينة نوح الخاصة به ولكن خالل ذلك ال توجد لدى اي 

احد تعليامت عامة لتجميع هذه السفينة.

تجدر االشارة اىل ان مشاكل الهجرة الحديثة من بلدان الرشق األوسط 

وشامل افريقيا، مبا يف ذلك يف سياق مسارها األورويب، تبدو متعددة 

األبعاد للغاية. وفيها يوجد الجانب اإلنساين: وهي مجموعة من املآيس 

يف  مستقبل  لديهم  ليس  والذين  الحرب  طردتهم  للذين  الشخصية 

بلغت  والذين  بالعيش  لهم  اي رزق يسمح  واملحرومني من  بالدهم، 

معاناتهم حدودها القصوى ولذلك باتوا قادرين عىل ارتكاب األعامل 

اليائسة. وانطالقا من حالة العامل الذي نعيش فيه اليوم ميكن القول ان 

اي منا قد يقع يف مكانهم.

عمليا  مختلف:  بشكل  ذلك  اىل  النظر  ميكن  االقتصادية  الزاوية  من 

توفري  يجب  الذين  للمهاجرين،  تقريبا  منضبط  غري  تدفق  يجري 

املأوى والطعام لهم عىل نفقة الدولة املضيفة، أي عىل نفقة دافعي 

الرضائب، والناخبني.

من الناحية االجتامعية الثقافية يزداد بشكل كبري عدد األشخاص من 

ديانات وثقافة وتقاليد وعادات مختلفة متاما، بل وهم يحملون نظرة 
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الدور الصعب ألرض امليعاد

ألنها  الدولة  منظومة  لصالبة  اختبار  أزمة هي  أية  ان  املعروف  من 

بالنسبة  اليوم،  فيها.  الضعف  ونقاط  الخفية  عيوبها  وتفضح  تعري 

هادئة  رغيدة  عيشة  سابقا  عاشت  التي  األوروبية،  للدول 

بدون منغصات، هذه االزمة اصبحت التدفق الهائل 

الرشق  منطقة  من  ملهاجرين  ا رات  لتيا لحجم  ا

الرصاعات  متزقها  لتي  ا افريقيا  وشامل  االوسط 

ان يشك واىل حد كبري  للمرء  املسلحة. ولكن ميكن 

بشكل  بدأت  ألنها  التيارات،  هذه  مبدى»عفوية» 

مفاجئ وحاد جدا. يبدو واضحا للعيان االرتباط بني 

هذه  اتجاهات  تحديد  ويالحظ  والنتيجة،  السبب 

ان  ويبدو  الرتانزيت.  مخططات  وترسم  التيارات 

املخاطر  هذه  مبثل  االغلب،  عىل  يصطدم،  الغرب 

ألول مرة، وهو الذي اعتاد عىل حل املشاكل الصغرية 

بهدوء، اما الكبرية منها، من نوع «التهديد الرويس»، 

فكان يخرتعها بضجة.

تبني املامرسة أن كافة الدول االوربية تشعر بالسعادة االوربية املشرتكة 

املستوى  ذات  فيه  مبا  باملشكالت  يتعلق  فيام  ولكن  بشكل جامعي، 

االوريب او الكيل اإلقليمي، فتعاين كل دولة لوحدها محاولة مرارا وضع 

ايفان كرافتشينكوايفان كرافتشينكو
السكرتري الثاين لألمانة 
العامة لوزارة خارجية 
روسيا 
دكتوراه يف العلوم 
السياسية
kravt-iv@yandex.ru
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سمح لوارسو ان متر بشكل غري مؤمل نسبيا خالل األزمة االقتصادية 

يف 2009-2008، والتي شلت اليونان.

بطبيعة الحال، يتعني عىل روسيا مساعدة اليونان ماليا، نظرا للعالقات 

للصداقة  ونظرا  قرون  منذ  الدولتني  تربط  التي  والروحية  التاريخية 

من  أو  بكني،  (أو  موسكو  من  املال  ضخ  ولكن  بلدينا.  تربط  التي 

عواصم أخرى) لن يعطي أي تأثري إذا واصلت اليونان التقيد بتوصيات 

«اللجنة الثالثية». مل تعد هناك اية ثقوب يف احزمة اليونانيني لشدها 

اكرث من ذلك.

الكلامت الرئيسية: األزمة يف اليونان، االتحاد االورويب، روسيا.

Международная

ЖИЗНЬ
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ملوحة  من جديد  تلعب  ان  اثينا  يعد مبقدور  ومل  ماليا.  بال جدوى 

العقوبات)  املال مقابل عدم معارضة فرض  الرويس (إعطاء  بالعامل 

االقتصادية  للمشاكل  تحقيق حل جذري  يساعدها يف  لن  االمر  هذا 

االساسية يف البالد.

املخرج الحقيقي، من وجهة نظر املؤلف، ميكن أن يكون واحد فقط 

من  والخروج  بولندا  او  التشيك  جمهورية  موقف  إىل  االنتقال   —

منطقة اليورو. لو قامت اليونان بفرض عملتها الوطنية، بحيث تكون 

اإلنتاج  فإن  التشيكية،  الكورونا  حال  هو  كام  اليورو  مقابل  رخيصة 

الزراعي يف اليونان سيكون قادرا عىل املنافسة عىل الفور. باإلضافة إىل 

االتحاد األورويب، ستقوم دول اخرى مثل روسيا برشاء السلع واملنتجات 

الخمور  مثل  الرخيصة)  (وبالتايل  باليورو  املرتبطة  غري  اليونانية 

والحمضيات والزيتون والفراولة والطامطم (البندورة) وهلم جرا، كام 

املصايف  باتت  اليورو  فرض  بعد  السوفيايت.  العهد  منذ  الحال  كان 

اليونانية غالية بالنسبة للسائح الرويس وهو ما دفعه اىل التوجه اىل 

أو  موسكو  من  السائحون  سيعود  الدراخام  حال  يف  ولكن  تركيا 

نوفوسيبريسك لقضاء االجازة يف اليونان.

ولكن  فائقة،  عرصية  مبتكرات  ليست  الحال  بطبيعة  هذه  نعم، 

لعقوبات  ا فرض  قبل  جيدا  عاشت  بنفسها  املتعزة  بولندا  حتى 

من  لبالدنا.  والتفاح  البطاطس  بيع  من  مستفيدة  لروسيا  معادية 

دامئا  ترغب  الناس  الن  رائجة  بضاعة  يبقى  الطعام  ان  املعروف 

الخاصة  البولندية  العملة  ووجود  األزمات.  أوقات  يف  حتى  باالكل 
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لبطالة  ا ظروف  يف  ولكن  لتقاعدية.  ا املعاشات  وخفض  املضافة 

بات  الدائنني)  واجراءات  تدابري  عرب  ايضا  فرضت  (التي  الجامعية 

يف  شخص  مليون   1.5 حوايل  لالباء  التقاعدية  الرواتب  عىل  يعيش 

وعرضت عىل  االبتزاز  هذا  رفضت  تسيرباس  ولكن حكومة  اليونان. 

الجمهور ان يعطي رايه الرصيح مبقرتحات الرتويكا عرب استفتاء شعبي 

عام. وتم اجراء االستفتاء يف 5 يوليو 2015 وخالله قال أكرث من 60٪ 

مريكل  ملقرتحات  «ال»  يعني  ما  وهو  «اوخي»  اليونان  سكان  من 

مل  الذي  االقتصادي  الحصار  من  الرغم  عىل  ذلك  وحصل  ورفاقها. 

تشهده اوروبا «الدميقراطية» يف تاريخها بعد الحرب العاملية الثانية. 

املالية  السيولة  تقديم  عمليا  األورويب  املركزي  البنك  رفض  حينذاك 

للمصارف اليونانية بهدف ترويع السكان.

االزمة  هذه  من  االفق  يف  يبدو  الذي  لليونان،  املخرج  هو  ما  ولكن 

االنسانية التي دفع الغرب اليها هذه الدولة بكل اناقة عىل األقل منذ 

عام 1981؟

نعتقد ان اآلمال التي يعلقها ائتالف سرييزا حول اعادة النظر يف حزمة 

من  املالية  املساعدات  الحفاظ عىل  مع  اجتامعيا  املكروهة  التدابري 

لقد  األمر.  واقع  يف  اإلطالق  عىل  االساس  عدمية  تبقى   ، «الرتويكا» 

ان  اليونان  عىل  يجب  انه  وتكرارا  مرارا  فظ  شكل  يف  برلني  املحت 

اليونانية  الحكومة  رد  او جدل.  مناقشة  عليها دون  ما عرض  وتقبل 

جاء عىل شكل مطالبة املانيا بتسديد تعويضات عن االحتالل األملاين 

1944-1941، وهو ترصف رمبا كان فعاال من الناحية الدعائية ولكنه 
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يف عام 2013، انخفض الناتج املحيل اإلجاميل يف اليونان بنسبة 3.9٪، 

مبقدور  يعد  ومل  للرتاجع.  مجال  هناك  يعد  مل  أنه  من  الرغم  عىل 

االنتخابات  ائتالف سرييزا يف  فاز  اكرث ولذلك  االحزمة  اليونانيني شد 

لناخبني  ا وعد  ان  بعد  اخريا  لسلطة  ا واستلم   2015 ير  ينا يف 

بوقف تنفيذ تدابري التقشف، ولكن مع االستمرار يف التفاعل والتعاون 

مع «الرتويكا».

اعربت الحكومة اليونانية اليسارية الجديدة عن رغبتها وسعيها لتنسق 

مع الرتويكا برنامج جديد موجه اجتامعيا إلنعاش الوطني ولكن الرتويكا 

ردت عىل ذلك بالكراهية الباردة واالزدراء، مبا يف ذلك التهجم الشخيص 

عىل األعضاء الرئيسيني يف الحكومة اليونانية.

تم نسيانه منذ  الذي  الرويس  «العامل»  ولكن هنا تدخل من جديد 

العقوبات ضد  برفع  تهدد مطالبة  اليونان  ان اخذت  ما   .1991 عام 

االتحاد األورويب بعدم  الرئيس األمرييك «بتوصية»  قام  روسيا، حتى 

زيادة الضغط عىل اليونان. وكالعادة استمعت بروكسيل للتوصية من 

حتى  لليونان  املخصص  التمويل  برنامج  متديد  عمليا  وتم  واشنطن 

صيف عام 2015، عىل الرغم من التهديد يف مارس بوقف العمل به. 

بعد ذلك اعربت اليونان عن تأييدها لتمديد عقوبات االتحاد األورويب 

ضد روسيا مرة أخرى حتى صيف عام 2015.

املقرضة وخاصة هولندا  الجهات  اخذت   2015 ولكن يف صيف عام 

وأملانيا، مرة أخرى تحاول فرض االجراءات املدمرة لالقتصاد اليوناين 

القيمة  عىل  الرضيبة  رفع   — وهي  فرضها  يف  سابقا  فشلت  والتي 
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مع  الصفقة  رفض  الذي  سرييزا،  اليسارية  األحزاب  ائتالف  حقق 

الثانية  املرتبة   2012 مايو  يف  الربملانية  االنتخابات  يف  «الرتويكا»، 

بعد  بقليل  وجاء   ،(13٪ ) باسوك  حزب  عىل  متقدما   ،(16.78٪ )

«الدميقراطية الجديدة» (٪18.85). وهددت «الرتويكا» اليونان بفرض 

الحصار املايل يف حالة وصول سرييزا إىل السلطة، واضطرت البالد لتكرار 

االنتخابات. لكن شعبية SYRIZA منت. ففي 17 يونيو 2012، حصل 

وحزب   ،29.7٪ الجديدة»  و«الدميقراطية   26.9٪ االئتالف عىل  هذا 

باسوك ٪12.3 فقط. ومن اجل بقاء اليونان تحت السيطرة، ارص االتحاد 

باسوك   — التقليديني  الخصوم  تضم  حكومة  تشكيل  عىل  األورويب 

و«الدميقراطية الجديدة».

بروكسل،  من  مرة   أخرى  التهديدات  وتحت   ،2012 نوفمرب   7 ويف 

للمصادقة   300 أصل  153 صوتا من  بأغلبية  اليوناين  الربملان  اضطر 

اضطرت  «الرتويكا»  هنا  ولكن  مؤملة.  اجتامعية  إصالحات  عىل 

لتنفيذ  تحتاج  اليونان  وان  الخطأ  ارتكبت  بأنها  بنفسها  لالعرتف 

التدابري واالجراءات املفروضة (ذات الطابع غري االجتامعي بتاتا) اىل 

مبالغ مضاعفة من املال الذي وعدت به يف السابق، اي ما يصل إىل 

62 مليار يورو. ولكن طبعا مل يرغب اي احد مبنح مثل هذه املبالغ 

اقوى.  بشكل  أحزمتهم  بشد  اليونانيني  نصحوا  فقط  ولذلك  الطائلة 

بأثر  روسيا  ضد  االورويب  االتحاد  فرضها  التي  العقوبات  وتسببت 

كثريا من  قد ترضر  الذي  اليوناين  الزراعي  القطاع  فادح عىل  سلبي 

ادخال اليورو.
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نهاية  حتى  يورو  مليار   50 مبلغ  يف  الدولة  ممتلكات  خصخصة   -

عام 2015؛

بهدف  بأكمله  اليوناين  االقتصاد  لتغيري  الهيكلية  اإلصالحات  تنفيذ   -

تحسني قدرته التنافسية يف األسواق العاملية.

ولكن كل هذه التدابري للحد من اإلنفاق الحكومي قد أدت إىل البطالة 

الجامعية ومزيد من االنخفاض يف اإليرادات الرضيبية. وتسبب ذلك يف 

زيادة العجز يف امليزانية اليونانية، ويف أكتوبر عام 2011، عرضوا عىل 

اليونان 130 مليار يورو اخرى برشط زيادة خفض التكاليف (!)، وبالتايل، 

الطلب عىل السلع االستهالكية من قبل السكان.

ومع حلول تلك الفرتة تصاعدت األزمة االقتصادية يف اليونان وتحولت 

إىل ازمة إنسانية مع مالمح الكارثة. لقد بلغ معدل البطالة ٪26 من 

السكان القدارين عىل العمل وغادر كل عارش من اليونانيني (ومعظمهم 

واليأس عىل  الالمباالة  املهرة) وطنه. وسيطرت  واملهنيني  الشباب  من 

املجتمع الذان رسعان ما تطورا اىل غضب عارم. واهتزت البالد بسبب 

اإلرضابات واملظاهرات.

لقد اعط برنامج «املساعدة» فعال مثاره: انخفض الناتج املحيل اإلجاميل 

يف اليونان يف عام 2010 بنسبة ٪5.4، ويف عام 2011 بنسبة ٪8.9، ويف 

2012 بنسبة ٪6.6. ووصلت قيمة الدين يف عام 2011 اىل ٪171.3 من 

الناتج املحيل اإلجاميل. وباعت البنوك األوروبية نحو نصف السندات 

ارباحا طائلة من  التي حققت  التحوط األمريكية،  اليونانية لصناديق 

نسب الفائدة من هذه السندات املالية.
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االقرتاض فقط بنسبة ال تقل عن ٪12 (!). بعد عام كان عليها أن تدفع 

اليونان يف براثن عبودية الدين، وأخذت تستقرض  ٪27. لقد وقعت 

أثينا، تحدثوا بحق عن  القدمية. يف  الديون  بفوائد كبرية جدا لسداد 

التحوط  صناديق  (وخاصة  الدوليني  املضاربني  من  مؤامرة  وجود 

األمريكية / Hedge Fund /)، التي قررت ببساطة تحقيق املكاسب 

الثور  دور  لتلعب  اختاروها  ان  بعد  اليونان  ظهر  عىل  جدا  العالية 

املريض يف الغابة.

يجب القول أن ما يسمى «برشكاء» اليونان من االتحاد األورويب قاموا 

لحكومة  (وخاصة  اليونان  اىل  القروض  بتقديم  خاطر  طيبة  عن 

«الدميقراطية الجديدة» يف 2009-2004). وحتى عام 2010 مل يقم أحد 

يف بروكسل بدق ناقوس الخطر حول اليونانيني «الكساىل». من املعروف 

ايضا ان املصارف الغربية حققت االرباح الطائلة ايضا واستفادت جيدا 

من اليونان. يف يونيو 2011، اقرضت مصارف االتحاد األورويب اليونان 

48.5 مليار يورو مبا يف ذلك الفرنسية 9,4 مليار و األملانية 7,9 مليار 

األورويب  واالتحاد  التقييم)  (وكاالت  االمريكان  قام  ان  وبعد  يورو. 

بتوصيل اليونان إىل اإلفالس التام، قرروا القيام «بإنقاذها».

ويف 2 مايو 2010 طرح صندوق النقد الدويل، ومجموعة اليورو واالتحاد 

األورويب (املرصف املركزي االورويب )، التي سميت يف اليونان بالكلمة 

اليونانيني  ملعظم  مكروهة  كلمة  أكرث  تكون  (رمبا  «ترويكا»  الروسية 

اليوم)، عىل أثينا الحصول عىل 110 مليارات يورو وفقا للرشوط التالية:

- فرض تدابري التقشف املايل القايس، وخاصة يف املجال االجتامعي؛
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رئييس عن طريق  وبشكل  واالقرتاض  االستدانة  فواصلت  اليونان  اما 

اصدار السندات بفرتات رسيان مختلفة. ولكن ومع تزايد عبء الديون 

ازدادت نسبة الفائدة التي تدفع لقاء خدمة هذه السندات. وتحولت 

املتحدة.  الواليات  ذلك  مبا يف  للمضاربة  مادة  اىل  اليونانية  السندات 

واتضح أنه كلام تدهورت االحوال يف اليونان كلام زادت الفائدة عىل 

فائدة عائم)، وبالتايل زادت  التي صدرت مبعدل  تلك  سندات (حتى 

االرباح من املضاربة بها.

األزمة  بداية  بعد  بشدة  اليونانية  القروض  عىل  الفائدة  وارتفعت 

2008. ألن كميات االموال الحرة يف السوق  العاملية عام  االقتصادية 

السندات  سداد  بهدف  املقرضني  اجتذاب  اجل  ومن  كثريا  تقلصت 

القدمية، اضطرت اليونان إلصدار سندات جديدة بنسبة فائدة مخيفة 

املدى  املال عىل  اليونان  2009 اقرتضت  أكتوبر  فعال. ولكن حتى يف 

الطويل بنسبة ٪4.5، نثل أيرلندا (التي كانت تسمى حينذاك «بالنمر 

الكيلثي» ألنها وحسب زعمهم حققت النجاح االقتصادي الهائل) أو 

اإلجاميل)  املحيل  الناتج  من   115٪) أثينا  ديون  عبء  كان  بلجيكا. 

مقبوال بعض اليشء وفقا للمعايري األوروبية، وأقل ، عىل سبيل املثال، 

منه يف إيطاليا.

العاملية  التصنيف  وكاالت  قامت   ،2010 أبريل  يف  ذلك  بعد  ولكن 

بخفض  متوقع  غري  بشكل  امريكية)  جميعها  ان  (نالحظ  الرائدة 

التصنيف السيادي لليونان إىل «مستوى نفايات». وقفز عبء الديون 

اليونان  مبقدور  اصبح   2010 أكتوبر  يف  مرتني:  من  أكرث  اليونان  يف 
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اإلجاميل). وكان املال ينفق لرشاء األسلحة يف الواليات املتحدة (42٪ 

من جميع الواردات اىل اليونان)، وأملانيا (٪22.7) وفرنسا (12.5٪). 

ولكن لسبب ما، مل يطلب احد يف االتحاد األورويب من اليونان تقليص 

هذه النفقات.

ونود االشارة اىل ان بولندا وجمهورية التشيك، املتشابهتني مع اليونان 

من حيث مستوى التنمية االقتصادية، رفضتا بشكل قاطع دخول منطقة 

اليورو (وترفضان ذلك حتى يومنا هذا) عىل الرغم من انضاممهام إىل 

االتحاد األورويب. حساب هاتني الدولتني مفهوم ومربر اقتصاديا. الكورونا 

التشيكية أرخص من اليورو بأكرث من 25 مرة، وهو ما يجعل املنتجات 

املرغوبة جدا  العاصمة  براغ  أصبحت  املنافسة.  قادرة عىل  التشيكية 

بالنسبة للسياح من جميع أنحاء منطقة اليورو، حتى بالنسبة لإلسبان، 

الذين ال يحبون كثريا السفر خارج بالدهم الغنية باملواقع السياحية. 

(أملانيا  املمتازة  صناعتها  عام  بشكل  تشيكيا  فقدت  ان  وبعد  لذلك، 

ابتلعت حتى رشكة «سكودا» النتاج السيارات املشهورة عامليا)، متكنت 

من الصمود والنجاة بفضل السياحة والزراعة. متاما مثلام كانت اليونان 

تنجو كل مرة قبل االنضامم اىل منطقة اليورو.

٪115 من  بالفعل  اليونان قد بلغت  2007، كانت ديون  بحلول عام 

الناتج املحيل اإلجاميل، واملتوسط   يف االتحاد األورويب — نفس 70٪. 

اليورو  منطقة  إىل  صادراتها  يف  الحادة  الزيادة  بفضل  املانيا  متكنت 

وللمرة األوىل، من وقف النمو الخطري لعبء الديون، بل وبارشت حتى 

بتقليصه تدريجيا.
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تم  فقد  اليونان  اما  به،  بأس  ال  العيش  من  متكنت  لذلك  الرشقية، 

نسيانها تقريبا.

ويف عام 1999، ارتكبت أثينا خطأ مأساويا حقا من خالل االنضامم إىل 

منطقة اليورو. عىل االرض الواقع كان ذلك يعني مساواة كل االسعار 

االستهالكية يف املنطقة وفقا ألسعار اكرب االسواق فيها اي السوق االملانية. 

وكان ذلك بالنسبة لليونان الرخيصة يعني االرتفاع الحاد يف االسعار. 

ومن اجل تجنب االنفجار االجتامعي اضطرت السلطات لزيادة الرواتب 

واملعاشات التقاعدية. ولكن عىل حساب ماذا جرى ذلك؟ مرة أخرى، 

من خالل زيادة عبء الديون.

حتى عام 1999، كانت اليونان ال تزال قادرة عىل مكافحة العجز يف 

العملة  قيمة  تخفيض   — الكالسييك  األسلوب  طريق  عن  امليزانية 

الوطنية، الدراخام. بعد تعويم العملة الوطنية تصبح اسعار البضائع 

والسلع اليونانية ارخص وهو ما يزيد الطلب عليها يف األسواق الخارجية، 

ويؤدي اىل تدفق العملة الصعبة يف البالد وزيادة استقرار امليزانية. بعد 

عام 1999، باتت مكافحة العجز ممكنة فقط عن طريق زيادة الديون 

أو تخفيض النفقات. ألن املال االن بات «يطبع» يف فرانكفورت عىل 

ماين البعيدة.

بشكل املتوسط، يف السنوات 2010-1981 بلغ مقدار عجز امليزانية يف 

كان  نفسه  الوقت  اإلجاميل. يف  املحيل  الناتج  ٪3 من  اليونان سنويا 

املتحدة  الواليات  العسكرية االكرب بعد  اليونان عىل االهداف  انفاق 

املحيل  الناتج  من  مئوية  (كنسبة  االطليس  شامل  حلف  دول  بني 
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مل يعد احد يخىش ابتعاد اليونان — مل يكن هناك مكان تبتعد نحوه. 

من  القادم  املنعش  املال  تيار  وينضب،  برسعة  يختفي  اخذ  وفجأة 

املعييش  املستوى  يفقدوا  ال  وليك  املختلفة.  األوروبية  الصناديق 

املعتاد اضطر اليونانيون القرتاض اكرث فاقرث من املال، اذ مل يبق احد 

يعطيه مجانا.

ووجه االتحاد االورويب رضبة قوية إضافية إىل اليونان، عندما تحول يف 

عام 1992 اىل اتحاد اقتصادي كامل دون أي قيود عىل التجارة الداخلية. 

وغزت البضائع االملانية الرخيصة السعر (بسبب ارتفاع إنتاجية العمل) 

السوق اليونانية وخنقت الصناعة اليونانية التي كانت ال تزال يف الجنني. 

ومتكنت الطامطم الهولندية العدمية الطعم من القضاء عىل البندورة 

اليونانية االفضل طعام ولكن االغىل سعرا بسبب ارتفاع تكلفة انتاجها. 

الفرنسية  الخمور  يرشبون   — النبيذ  مهد   — اليونان  سكان  وبدأ 

واالسبانية، «بوجوليه» و«ريوخي».

حاد  انخفاض  إىل  والزراعي  الصناعي  اإلنتاج  يف  االنخفاض  وأدى 

تغوص  ان  اليونان  عىل  يجب  كان  وبالتايل،  الرضائب،  عائدات  يف 

اكرث يف االقرتاض.

بالفعل يف عام 1993، أصبحت اليونان مفلسة من الناحية الفنية، اذ 

تجاوزت ديونها ٪100 من الناتج املحيل اإلجاميل، يف حني أن املتوسط 

القرن  التسعينيات من  ٪70. ولكن يف  االتحاد األورويب وصل إىل  يف 

أملانيا،  وخاصة  األورويب،  االتحاد  يف  املتقدمة  الدول  قامت  املايض 

السابق ودول اوروبا  السوفيتي  بإغراق االسواق «املتحررة» لالتحاد 
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ورفعت الرواتب ومعاشات التقاعد. وبالفعل ادمنت هذه الدولة عىل 

املساعدات االوروبية. يف املجال السيايس تم فرض نظام التنافس املعتاد 

بني  دوري  بشكل  السلطة  تبادل  يجري  خالله  الذي  حزبني  بني 

الدميقراطيني االشرتاكيني واملحافظني، ولكن يف الواقع تبقى االمور عىل 

حالها بدون تغيري.

كانت   1981 األورويب يف عام  االتحاد  إىل  اليونان  انضامم  لحظة  يف 

من  افضل  املجال  هذا  يف  ووضعها  اقتصاديا  متعافية  الدولة  هذه 

وضع مموليها االوروبيني انفسهم الذين كانوا يف تلك الفرتة يفضلون 

العيش يف الدين. يف عام 1981، بلغت ديون اليونان فقط ٪25 من 

هذا  فبلغ  األورويب  االتحاد  دول  يف  اما  اإلجاميل،  املحيل  لناتج  ا

صلبة  اعمدة  ثالثة  عىل  اليوناين  االقتصاد  واستند   .40٪ املتوسط 

براقة ومبتكرة): قطاع زراعي متطور وسياحة عريقة  (وإن مل تكن 

وأكرب أسطول تجاري يف العامل.

ولكن عادة العيش بالدين التي حقنها االتحاد االورويب يف جسم اليونان 

رسعان ما اعطت نتائجها السلبية. ما الداعي لبذل الجهود والعمل إذا 

كانت بروكسل ستعطي املال فور قيام أثينا مبغازلة مع موسكو. اعتبارا 

من عام 1981، ظهر العجز يف ميزانية اليونان، وظل كذلك ملدة عرش 

املتوسط  مع  اليونان  ديون  تساوى عبء   ،1987 عام  يف  و  سنوات. 

األورويب — ٪53 من الناتج املحيل اإلجاميل.

1991، عندما انهار  وحلت لحظة الحقيقة (لحظة الحساب) يف عام 

االتحاد السوفيتي وتنفس الغرب اخريا بحرية يف نهاية املطاف. االن 
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االشرتاكية اليونانية باسوك يف انتخابات عام 1981 وتشكيل تحالفهم 

حزب  عن  عبارة  باسوك  حركة  كانت  الفرتة  تلك  يف  الشيوعيني.  مع 

اىل خروج  دعا  الذي  حاليا)  نوع حزب سرييزا  (من  اشرتايك  يساري 

مع  العالقات  يف  جذري  وتحسني  االطليس  شامل  حلف  من  اليونان 

االتحاد السوفيايت.

النتفال  دون  حيلولة  مشكلة  حل  اىل  الثالثة  للمرة  الغرب  واضطر 

موضة  دارجة  تعد  مل  الفرتة  تلك  السوفيايت. يف  املعسكر  اىل  اليونان 

استخدام  أوروبا)، ولذلك قرروا  األقل يف  الحروب واالنقالبات (عىل 

الجزرة بدال من العصا. وتم عىل وجه الرسعة قبول اليونان يف صفوف 

االقتصادية  اية الرشوط  توفر  الرغم من عدم  االتحاد األورويب، عىل 

لذلك. ولقاء عدم الصداقة مع موسكو وعدوا سلطات اثينا مبليارات 

ذلك  ووثق  بروكسل،  من  مساعدات  شكل  عىل  الدوالرات  من 

االشرتاكيون الذين كانوا عند دفة الحكم وقرروا وضع جانبا مفهومهم 

حول «الطريق الثالث» بني موسكو وواشنطن، واستنتجوا ان «مكان 

اليونان يف اوروبا».

ولذلك، وبالرغم من ان حزب باسوك حقق يف االنتخابات يوم 18 أكتوبر 

1981 انتصارا مدويا (٪48.1 من األصوات)، وأصبح حزب الشيوعيني 

(٪11) القوة الثالثة (بعد «الدميقراطية الجديدة» — ٪35.9)، بقيت 

اليونان من جديد يف املعسكر الغريب.

قروض  شكل  عىل  اليونان  اىل  كثرية  مليارات  تحويل  بالفعل  وتم 

واملطارات  الطرق  تشييد  وجرى  األورويب.  االتحاد  من  ومساعدات 
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واصابها  الغرب  جانب  من  صارمة  لرقابة  ليونان  ا خضعت  لقد 

االنحطاط خالل ذلك. وتوقع الجميع أن أول االنتخابات الحرة اىل حد 

والوسطيني  اليساريني  تحالف  فوز  ستشهد   ،1967 مايو   28 يف  ما 

(الحزب الشيوعي يف ذلك الوقت كان ال يزال محظورا رسميا). ومن 

جديد ظهرت امام الغرب والحت يف األفق مخاطر قيام الصداقة بني 

اليوناين مبساعدة من وكالة املخابرات  الجيش  اليونان وروسيا. وقام 

املركزية والسفارة االمريكية يف اثينا، قام يف 21 أبريل 1967 بانقالب 

مييني عسكري. ومن جديد قمعت الدميقراطية يف وطن الدميقراطية 

من أجل تحقيق مصالح جيوسياسية، ولكن هذه املرة ليس لربيطانيا 

السود»  «العقداء  لحكم  اليونان  وخضعت  املتحدة.  للواليات  بل 

اليسء الصيت.

فقررت  داخلية  مشكلة  اية  حل  من  اليونان  يف  العسكر  يتمكن  ومل 

البدء بحرب صغرية منترصة يف قربص، األمر الذي أدى يف عام 1974 إىل 

لقد  الرتيك.  الجيش  قبل  الشاميل من  الجزء  الجزيرة واحتالل  تقسيم 

أفلس «العقداء السود» يف جميع املجاالت وبكل ما يف هذه الكلمة 

حكم  ان  القول  ويجب  يالحقهم.  والعار  السلطة  فرتكوا  معنى  من 

املناهضة  املشاعر  يف  الحاد  باالرتفاع  تسبب  العسكرية  الطغمة 

للواليات املتحدة يف اليونان.

وعىل الرغم من ذلك نجح الغرب يف السيطرة سلميا عىل اليونان حتى 

عام 1981 عن طريق وصول الحزب املحافظ «الدميقراطية الجديدة» 

اىل السلطة. ولكن الجميع انتظروا الفوز املبني لالشرتاكني من الحركة 
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بدأت املأساة اليونانية الحالية يف أكتوبر 1944، عندما هبطت القوات 

الربيطانية يف اثينا. وبارش الربيطانيون بالعمليات القتالية ضد االنصار 

من جيش التحرير الشعبي اليوناين ELAS، مام أسفر عن مقتل اآلالف 

بانفسهم.  النازيني  من  البالد  تحرير  من  متكنوا  الذين  اليونانيني  من 

من  غالبيتهم  ان  يف  فقط  يكمن  اليونانيني  الوطنيني  ذنب  وكان 

الشيوعيني واملتعاطفني معهم. كانت لندن تخىش من ان يصل هؤالء 

عالقات  يقيمون  ثم  ومن  الحرة  االنتخابات  طريق  عن  السلطة  اىل 

صداقة مع موسكو. خصوصا وانه مل يشك احد يف التعاطف التقليدي 

لغالبية اليونانيني مع روسيا، التي تحررهم من نري األتراك. وال يشك 

اليوم ايضا.

لقد حصدت الحرب االهلية الوحشية التي اشعلها الغرب يف اليونان يف 

1949-1946 ارواح حوايل 200 ألف شخص وحولت اىل الجئني حوايل 

مليون شخص.

واستخدمت الواليات املتحدة األحداث يف اليونان إلعالن يف مارس 1947 

عقيدة ترومان، وهو ما كان البداية الرسمية للحرب العاملية الباردة. 

وباملال األمرييك جرى يف اليونان بناء معسكرات االعتقال، وفيها تم الزج 

بكل املعارضني بل وحتى بالفالحني البسطاء املشكوك يف والئهم. ويف 

عام 1952، كانت اليونان تخضع لحكم طغمة ديكتاتورية شبه فاشية 

وخالل ذلك تم جر هذه الدولة اىل احضان حلف شامل االطليس. وتم 

الثمن  ان دفعت  بعد  الغرب  مدار  لتدور يف  اليونان  دفع  مرة  الول 

الباهظ جدا لذلك.
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األزمة اليونانية: من املذنب وما العمل ؟

ميكن اختصار الراي السائد يف دول االتحاد األورويب الرئيسية (وبالذات أملانيا 

قبل كل يشء) والواليات املتحدة فيام يتعلق بالوضع االقتصادي الصعب يف 

اليونان وتلخيصه عىل النحو التايل: عاش سكان اليونان لفرتة طويلة 

بشكل ال يتناسب مع امكانياتهم املالية وهم كساىل كام 

هو حال كل سكان جنوب اوروبا واالن جاء وقت دفع 

الثمن املستحق. هذا بالنسبة لتحديد من هو املذنب. اما 

بخصوص الوصفة املعدة من جانب «اصدقاء» اليونان 

من االتحاد االورويب بالتعاضد مع «صناع الكوارث» من 

صندوق النقد الدويل، فهي ايضا من ذات النموذج: الحد 

من اإلنفاق االجتامعي، وشد األحزمة عىل البطون، وحني 

ذاك ستكون سعادة الشفاء قريبة جدا.

من  العالج  وصفة  وكذلك  التشخيص  ان  ونعتقد 

املرض وفقا للنموذج املقدم من بروكسيل وواشنطن، 

قال  وكام  والحقيقة،  الواقع  عن  كثريا  بعيدة  تبقى 

حالتنا هذه  ويف  الشعب.  عن  ايضا  بعيدة  الشاعر، 

عن الشعب اليوناين.

لالزمة اليونانية العامة، الجذور العميقة وكذلك االسباب ذات الطابع 

املايل االقتصادي املرتبطة بالوقت الحارض.

نيقوالي بالتوشكنينيقوالي بالتوشكني
رئيس قسم العالقات 
الدولية والشؤون 
الدبلوماسية 
بجامعة موسكو 
اإلنسانية، 
دكتور يف العلوم 
التاريخية
platoshkin@mail.ru
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املتحدة ال مبالني بسقوط الضحايا املدنيني يف دونباس؟ باإلضافة اىل ذلك 

يجب ان يجري كل يشء بشكل متناغم «وبدون دماء» عندما يجري 

الدفاع عن القيم الدميقراطية «البرشية العامة» التي تنفي سفك الدماء 

واملعاناة يف العامل املثايل.

السكان  الضحايا بني  االمريكية،  املتحدة  الواليات  الرئيسية:  الكلامت 

املساملني، دونباس، ليبيا، سوريا.

Международная

ЖИЗНЬ
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النووي».  «امللف  املنع عىل  رفع  تم  املايض  القرن  الخمسينيات من 

واكرث ما يثري االستغراب، كام كتبت مجلة «اإليكونوميست»: «حتى 

مرض  من  ميوتوا  مل  الذين  القصف  ضحايا  يحصل  مل  الفرتة  تلك 

طويلة.  سنوات  مدى  عىل  وذلك  حكومي  دعم  اي  عىل  اإلشعاع، 

الوطني،  الصحي  التأمني  نظام  يف  االعتبار  بعني  تؤخذ  مل  وغالبا 

املشوهة  اشكالهم  وتسببت  منها.  يعانون  التي  املروعة  إصاباتهم 

العزل  وفرض  املدارس  يف  املهينة  للسخرية  طويلة  ولفرتة  بتعرضهم 

االجتامعي عليهم».

يا  ضحا قل  ا عن  يبا  تقر مجهولة  صفحة  ملؤلفة  ا فتحت  لقد 

 11 ناضلوا عىل مدى  الذين  الكوريني  10 آالف من  ناكازايك شهرة 

عليه  يحصل  لذي  ا لعالج  ا حق  عىل  لحصول  ا جل  ا من  ما  عا

اليابانيون. املصابون 

ويعرض ج. ويرليامن عىل القراء اجراء استطالع للراي العام ويقول: 

الذين  املدنيني  عدد  كم  سألت  إذا  األمريكيني،  مع  الدردشة  «خالل 

وكوبا  وبنام  وسوريا  والعراق  وناكازايك  وهريوشيام  فيتنام  يف  قتلوا 

ونيكاراغوا وكوريا وهلم جرا، فسرتى انهم أما ال يعرفون او يتهربون 

من الرد عىل ذلك».

هل ميكن بعد ذلك االستغراب من ان مثل هذا املسلك يجعل رجال 

السياسة االمريكيني والقسم االكرب من املواطنني العاديني يف الواليات 
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 591 مبقتل  تسببت  االوسط  الرشق  يف  الغريب  التحالف  نفذها  التي 

شخص وهذا فقط يف 50 حادثة تم التحقيق فيها.

بعد ذلك هل يجب التعجب من أن الدول الغربية عرقلت مرشوع قرار 

لطرق  مفصل  تحقيق  إجراء  يفرض  الدويل،  االمن  مجلس  يف  رويس 

وطبيعة مثل هذه العمليات يف ليبيا.

األمريكية مبقتل ومعاناة «املتوحشني»  الالمباالة  ان  يعتقد ويريلامن 

كتابا   58 فمن  االمريكية.  التعليم  منظومة  يف  البداية  منذ  وضعت 

الذري  القصف  ذكر  فيها  وجاء  املتحدة  الواليات  يف  تعليميا صدرت 

لليابان، فقط 42 منها تتحدث عن الضحايا املدنيني يف هريوشيام و18 

الضحايا  عدد  الكتب  هذه  معظم  وتقلل  ناكازايك.  يف  الضحايا  عن 

باملقارنة مع بيانات األمم املتحدة.

عىل  ساوتارد  سيوزان  املؤرخة  الروائية  الظروف  هذه  اجربت  لقد 

وجمعت  النووية».  الحرب  بعد  الحياة  «ناكازايك:  كتاب  تأليف 

املؤلفة املواد لكتابها خالل اكرث من 10 سنوات — التقت مع الناجني 

بشكل  واحاديثهم  افاداتهم  وسجلت  املذكور  االمرييك  القصف  من 

اخفت  االمريكية  العسكرية  الرقابة  ان  الكاتبة عىل  مفصل. وتشهد 

وتم رفض نرش  النووي.  القصف  الناجمة عن  االهوال  ومنعت نرش 

الشعاعية وهو ما جعل عالج  العلمية لألمراض  البحوث  نتائج  حتى 

وفقط يف  والتعقيد.  الصعوبة  غاية  املوت يف  واملرشفني عىل  املرىض 
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عقيدة العمل مببدأ: «الغاية تربر الوسيلة»، بل والرقابة املفضوحة التي 

السكان  بني  والضحايا  الخسائر  تقليص  من  كامل  تاريخ  عىل  تتسرت 

املدنيني بل وحتى اخفائها بالكامل.

الذين  املدنيني  لو رغبت مبعرفة كم عدد  انه  املقالة،  ويقول مؤلف 

األمريكية،  العسكرية  للعمليات  نتيجة  وكمبوديا  فيتنام  يف  قتلوا 

فالرد سيعتمد عىل الطرف الذي طرح عليه السؤال. وفقا لالحصاءات 

من  املستقلة  لتقديرات  ا ولكن  شخص.  مليوين  حوايل  لرسمية  ا

شخص.  ماليني   4 بحوايل  رقام  تقدم  لحكومية  ا غري  املنظامت 

القوا  شخص  الف   500 لـ ذكر  اي  يرد  مل  الرسمية  اإلحصاءات  يف 

املتحدة  الواليات  استخدام  بسبب  ومؤمل جدا  بطيء  بشكل  حتفهم 

الكيميائية. لألسلحة 

ويذكر يس جي ويريلامن بان الرئيس بوش ولدى رده عىل سؤال: كم 

2010-2003، اشار اىل  الفرتة  الذين قتلوا يف  العراقيني  عدد املدنيني 

الطبية  املجلة  اجرت   ،2004 نوفمرب  يف  ولكن  الف شخص،   30 رقم 

الربيطانية املعروفة «The Lancet» دراسة دلت عىل ان اكرث من 100 

الف عراقي قتلوا نتيجة أعامل العنف.

مواقع  الجوية ضد  الرضبات  ان  للبنتاغون  االخرية  املعطيات  وتقول 

داعش يف سورية تسببت مبقتل اثنني من االطفال. ولكن التقرير الجديد 

الذي اعدته منظمة «Airwars» املستقلة يذكر ان الرضبات الجوية 
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للمستعمرون  الخاضعة  للشعوب  جلبها  التي  واملعاناة  الضحايا  من 

معهم. واملتواطئون 

لسلمي  ا االقتصادي  لتوسع  ا من  جديدة  حقبة  تحل  نه  ا وبدا 

السوفيايت،  االتحاد  فيها  انسجم  التي  الشاملة  العاملية  واملنافسة 

دية  القتصا ا ة  را ملبا وا لسلمي  ا يش  لتعا ا دئ  مبا علنت  ا لتي  وا

النظامني. بني 

واعتقد ف. روزفلت عىل اثر و. ويلسون، ان اآلمال املثالية املعلقة عىل 

ان القيم الدميقراطية العامة التي تعترب الواليات املتحدة منوذجها االمثل، 

وما ينجم عن ذلك من هيمنة اقتصادية، ستحكم العامل بصورة متناغمة 

واالهم من ذلك بدون عنف بعد ان تحصل عىل التفويض املطلق إلنشاء 

النظام العاملي الجديد.

ولكن الواقع مل يكن مبثل هذه البساطة، بل...

سلسلة  اخذت  لحرب،  ا ء  نتها ا بعد  جدا  قصرية  فرتة  ء  ستثنا با

املاليني  وحتى  بل  اآلالف  مئات  ة  حيا تحصد  املحلية  لحروب  ا

البرش. من 

من جانبها نرشت منظمة الدراسات والبحوث املستقلة «مركز دراسات 

العوملة» (يف كيبيك بكندا) مقالة للمختص املعروف يف الشؤون االمريكية 

ج. ويرليامن وفيها اتهم الواليات املتحدة برفض االقرار بذنبها يف سقوط 

اعداد كبرية جدا من الضحايا. ويرى املؤلف ان ذلك يعود ليس فقط اىل 



االحداث السياسية الدولية

القتىل — مل يؤخذوا بالحسبان ....

مثل  عظيمة  دميقراطية  لدولة  ميكن  «كيف  اليوم:  نسمع  ما  كثريا 

الواليات املتحدة، وحلفائها يف اوروبا الذين ال يقلون دميقراطية، ان 

السكان  ضد  الجامعية  الجرائم  ويتجاهلوا  النظر  يغضوا 

املدنيني يف دونباس؟». يف الواقع، ال تعترب مثل هذا 

املوقف من األحداث يف أوكرانيا محض صدفة، وله 

طبعا تاريخه الخاص.

رغبت  مبارشة،  الثانية  العاملية  الحرب  نهاية  بعد 

الواليات املتحدة ان يسيطر الدوالر االمرييك الذي 

ولذلك  ويديره.  العال  عىل  دولية،  كعملة  ترسخ 

القت بالتحدي يف وجه النظام االستعامري للسيطرة 

الذي  األوسط  والرشق  وآسيا  أفريقيا  يف  االوروبية 

ية  طور إلمربا ا رت  نها وا ويتالىش.  يحترض  ن  كا

اضعف  «امرباطوريات»  اثرها  وعىل  الربيطانية، 

واملحميات واالرايض التابعة واملستعمرات.

لقدمية،  ا االستعامرية  لعالقات  ا ر  نهيا ا من  املبكرة  املرحلة  ويف 

لحليفني  ا بة  مبثا يت  لسوفيا ا د  التحا وا ملتحدة  ا ت  لواليا ا تت  با

 . ر الستعام ا رفع  ة  لعقيد مة  لها ا نب  لجوا ا بعض  يف  يبا  تقر

الكثري  سقوط  وتنديد  فضح  اجل  من  االصباغ  الجانبان  يدخر  ومل 

ارمني اوغانيسيانارمني اوغانيسيان
رئيس تحرير مجلة 
«االحداث السياسية 
الدولية»
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يشرتي. ولكن االمر ميكن يكون مغايرا متاما عندما يكون الرشيك ودودا 

ويقوم  منه  يطلب  جاء  الذي  الطرف  واحتياجات  امكانيات  ويدرك 

مبساعدته ويلبي طلبه. اعتقد التعاون الرويس املرصي الحايل هو بهذا 

الشكل بالذات.

ولكن االمر قد ال يكون فقط يف ذلك بل يكمن ايضا يف وجود وجهات 

نظر مامثلة لدى كل من روسيا ومرص نحو مشاكل العامل الحديث، ويف 

تصدي الدولتان ملحاوالت البعض من الخارج إمالء عليهام ارادته وكيف 

يجب الترصف يف الساحة الدولية و حل املشاكل الداخلية. وهذا هو 

اليشء الذي ميز العالقات السوفيتية املرصية يف عهد الرئيس جامل عبد 

التوجه الرويس الذي ظهر يف العامني  النارص. ولذلك وكام اعتقد كان 

يبدو طبيعيا وسوف يستمر يف  الخارجية ملرص،  السياسة  االخريين يف 

املستقبل املنظور.

1. www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline, 1378-05-07-2013.
2. tass.ru/armiya_i_opk/1806546. 04.03.2015.
3. ria.ru/defence_safety/20150826/1208810767.html
4. vpk.name/news/105451_feldmarshal_assisi_prinyat_v_novoogareve.html. 

17.02.2014.
5. nass.politika/1753188. 09.02.2015.

6. صحيفة « روسيسكايا غازيتا». 13.08.2014.
7. هنا والحقا عن زيارة فالدميري بوتني اىل مرص انظر:

tass.ru/politika/1758229.10.02.2015; ria.ru/atomtec/20150210/1046980295.html. 
10.02.2015

8. ria.ru/economy/20150826/1208765646.html
9. ria.ru/economy/20150826/1208721228.html
10. ria.ru/economy/20150826/1208931970.html
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األغراض من طراز  متعددة  فرنسية  مقاتلة   24 بيع ملرص  عقد حول 

وكذلك   ،FREMM نوع  من  الوظائف  متعددة  وفرقاطة  «رافال»، 

صواريخ MBDA قصرية ومتوسطة املدى. وتقدر قيمة العقد االجاملية 

بخمسة مليارات يورو(15). وهذا يزيد مبرتني ونصف عىل قيمة املعدات 

واالسلحة التي يرغب املرصيون رشائها من روسيا.

ويجري ترميم واستعادة العالقات مع الواليات املتحدة التي انقطعت 

تقديم  مبواصلة  واشنطن  قامت   .2013 يونيو   30 ثورة  بعد  عمليا 

املساعدات العسكرية ملرص التي تجري وتنفذ منذ نهاية عام 1970، 

يوليو  أواخر  ويف  اإلرسائيلية.  املرصية  السالم  معاهدة  توقيع  بعد 

عام 2015، استلمت مرص مثانية مقاتالت من طراز F-16 املوعودة بها 

منذ فرتة طويلة.

املتقدمة  الكبرية  الدول  من  الكثري  يضم  اليوم  عامل  ان  القول  يجب 

اقتصاديا ولذلك مرص ليست بحاجة إىل االعتامد يف تطورها عىل دولة 

ما واحدة فقط ، سواء كانت الواليات املتحدة أو روسيا. ستنتهج مرص، 

وانا عىل ثقة بذلك، سياسة خارجية متعددة االتجاهات وستتعاون مع 

الدول التي لديها ما تقدمه ملرص. ومن وجهة النظر هذه فانه ال داع 

النارص يف العالقات املرصية الروسية وال يجري  للعودة إىل عهد عبد 

النظر يف ذلك.

البلدين. حتى  العالقات بني  أجواء  املسألة:  لهذه  وهناك جانب آخر 

التعاون املتبادل املنفعة يتسم يف الكثري من األحيان بالطابع التجاري 

واالخر  يبيع  الباردة. طرف  البسيطة  الحسابات  من  وينطلق  البحت 
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السد العايل يف أسوان التي مل تنص عىل أية رشوط خاصة. وكان يجب 

وذلك عىل شك  العمل  انتهاء  بعد  القرض  بسداد  تبدأ  ان  عىل مرص 

٪2.5 سنويا،  انطالقا من نسبة  12 عاما،  دفعات متساوية عىل مدى 

والبضائع  السلع  شكل  عىل  بل  الصعبة  بالعملة  يكون  مل  والتسديد 

التصديرية التقليدية(13).

وترافق تطور التعاون ببعض القلق من جانب القيادة املرصية: كان 

بعض  فقط  الروسية  اللغة  ويعرف  «مجهوال»،  السوفيايت  االتحاد 

املهاجرين من الحرس االبيض الذين فروا اىل مرص بعد الحرب االهلية 

ولكن  للمرصيني  بالنسبة  غريبا  الشيوعي  النظام  وكان  روسيا.  يف 

القاهرة رسعان ما ايقنت ان التعاون مع االتحاد السوفيتي ال يحمل 

يف طياته اية عواقب سلبية او ضارة. واصبح االتحاد السوفيتي مبثابة 

وتعزيز  والثقافة،  االقتصاد  تنمية  مجال  يف  ملرص  الرئييس  الرشيك 

القدرة الدفاعية.

املجال  يف  جديد  عاملقة  العامل  يف  ظهر  متاما.  مختلف  الوضع  اآلن 

الغربية.  االستعامرية ألوروبا  العادات  املايض  وبقيت يف  االقتصادي 

وهذا االمر تدركه القاهرة جيدا. لذلك زار عبد الفتاح السييس الصني 

يف نهاية ديسمرب من العام املايض. وخالل ذلك تم التوقيع عىل اتفاقية 

آفاق  بكني،  الطرفان يف  وناقش  الشاملة.  االسرتاتيجية  الرشاكة  حول 

النووية،  والطاقة  التحتية،  البنية  مثل  متعددة  مجاالت  يف  التعاون 

زيارة  من  أيام  ستة  وبعد  والفضاء(14).  الجديدة،  الطاقة  ومصادر 

التوقيع عىل  املرصي  الرئيس  بحضور  تم  القاهرة،  اىل  بوتني  فالدميري 
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زيارة  وقائع  بتغطية  املرصيني  الصحفيني  من  كبرية  مجموعة  قامت 

السييس اىل موسكو واملباحثات التي اجراها هناك. ويف يوم 25 أغسطس 

دعا السفري املرصي لدى روسيا محمد البدري، هؤالء الصحفيني اىل مقر 

اقامته ملقابلة مجموعة من املسترشقني الروس. وتم خالل اللقاء بحث 

ومناقشة وضع وآفاق العالقات الثنائية ومن حد ذاته ظهر السؤال: هل 

ميكن لعالقتنا ان تعود إىل مستوى عهد الرئيس عبد النارص؟ لقد طرح 

هذا السؤال عيل خالل زياريت للقاهرة يف بداية عام 2015. طبعا من 

الصعب االجابة بشكل مبارش.

خالل نصف القرن املايض تغريت، ليس فقط دولتانا بل والعامل كله. يف 

الخمسينيات من القرن املايض كانبمقدور مرص ان تقصد فقط االتحاد 

السوفيتي طلبا للمساعدات االقتصادية والعسكرية. يف البداية عرض 

يف  العايل  السد  لبناء  القرض  ذلك  يف  مبا  املساعدة  الغرب عىل مرص 

أسوان، ولكنه فرض رشوطا كانت تنتهك سيادة مرص من حيث الجوهر. 

تنفيذ  برضورة  القرض  تقديم  والتعمري  لإلنشاء  الدويل  البنك  وربط 

عمليات كشف دورية عىل االقتصاد املرصي وتقييد حصول مرص عىل 

مراقبة  يف  املرصيني  املختصني  حق  وتقليص  اخرى  خارجية  قروض 

عمليات البناء(12).

وتم سحب حتى هذا العرض بعد أن اشرتت مرص املعدات العسكرية 

بغداد  حلف  إىل  االنضامم  ورفضت  الرشقية،  الكتلة  دول  بعض  من 

تم   1958 ديسمرب   27 يوم  الشعبية. ويف  الصني  بجمهورية  واعرتفت 

التوقيع عىل االتفاقية املرصية السوفيتية حول بناء املرحلة االوىل من 
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رسيعة مبد الفرع الثاين لقناة السويس عىل رشق القناة القدمية. وتم 

رسميا.  االستثامر  قيد  للقناة  الجديد  الفرع  وضع  املايض،  آب   6 يف 

وحرض رئيس الوزراء الرويس دميرتي ميدفيديف االحتفاالت الرسمية 

التي اقيمت بهذه املناسبة. ويف موسكو اعلن الرئيس املرصي: «نحن 

نأمل أن تبدأ الخطوات العملية إلقامة املنطقة الصناعية الروسية يف 

منطقة قناة السويس»(10).

املجال  هذا  يف  به  القيام  ميكن  ما  الجانبني  لدى  يوجد  باختصار، 

ال  نتائج  جلب   2013 عام  نهاية  منذ  تسارع  الذي  التعاون  ولكن 

ما  وبلغ  التجاري  التبادل  حجم  تضاعف   2014 عام  يف  بها.  باس 

تصدير  كبري  بشكل  روسيا  وزادت  دوالر.  مليار   5.5 من  يقرب 

املنتجات  تصدير  من  وزادت مرص  اىل مرص  الطاقة  وموارد  القمح 

الزراعية اىل روسيا(11).

لقد جرت الزيارة التي قام بها الرئيس املرصي إىل روسيا فقط بعد ستة 

أشهر من الزيارة التي قام بها الرئيس الرويس اىل مرص. ويف الفرتة بني 

9 مايو  الفتاح السييس موسكو يوم  الزيارتني عقد لقاء اخر: زار عبد 

يف  للنرص  السبعني  السنوية  الذكرى  مبناسبة  الرويس  الشعب  لتهنئة 

الحرب الوطنية العظمى وهذا يدل عىل االهمية التي توليها الدولتني 

لتطوير العالقات الثنائية. يف ختام املحادثات يف موسكو مل يتم توقيع 

اي اتفاق، ولكن جرى خالل ذلك ضبط ومقارنة املواقف وهو امر مهم 

ورضوري حسب رأي الرئيسني وخاصة فيام يتعلق بالعمليات واملشاريع 

الجاري تنفيذها.
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املتوسط،  األبيض  البحر  ساحل  عىل  اإلسكندرية  غرب  كيلومرتا   130

بالقرب من قرية الضبعة)، السد العايل الجديد. ولكني اعتقد ان املقارنة 

غري مناسبة كثريا اذا اخذنا بعني االعتبار حجم ورشة البناء واهميتها. 

سيعمل الخرباء الروس يف غضون خمس اىل ست سنوات مع زمالئهم 

املرصيني وسيقدمون لهم الخربات الالزمة ومن ثم سيساعدون يف تشغيل 

تطوير  يف  كبرية  مساهمة  سيشكل  الحال،  بطبيعة  وهذا،  املحطة. 

العالقات الثنائية والتفاهم املتبادل بني شعبينا.

وجرت خالل املحادثات يف القاهرة مناقشة مشاريع وأفكار أخرى. ومن 

هذه األخرية، ميكنني االشارة اىل االنتقال اىل استخدام العمالت الوطنية 

يف الحسابات املتبادلة. من الواضح، ان التخلص من التعامل بالعملة 

الوسيطة — الدوالر — سيكون ملصلحة الجانبني. واشري كذلك اىل رغبة 

االتحاد  مع  الحرة  التجارة  منطقة  حول  اتفاقية  عىل  التوقيع  مرص 

االقتصادي االورايس. لقد نوقشت هذه املسألة يف موسكو. وقال الرئيس 

بني  «من  املايض:  اغسطس   26 يوم  الصحفي  املؤمتر  خالل  بوتني 

منطقة  اقامة  احتامل  لالقتصاد،  االضايف  للتنشيط  املمكنة  الخطوات 

للتجارة الحرة بني مرص و االتحاد االقتصادي االورايس وكذلك استخدام 

االستثامري  التعاون  املتبادلة وتعزيز  الحسابات  الوطنية يف  العمالت 

وتيارات االستثامر»(9).

وخالل املحادثات يف القاهرة، اقرتحت مرص عىل روسيا اقامة منطقة 

النتاج  السويس،  لقناة  الرشقية  الضفة  عىل  خاصة  روسية  صناعية 

وبوترية  املرصيون  قام  الفرتة  تلك  يف  التكنولوجيا.  عالية  املنتجات 
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التوقيع عىل 3 اتفاقيات. ترتبط اثنتان منها بالتعاون االستثامري والثالثة 

كانت اتفاقية لتطوير مرشوع بناء محطة للطاقة النووية يف مرص. يف 

الواقع، أتخذ املرصيون قرارهم السيايس بتكليف روسيا بالذات بتشييد 

هذه املنشأة الكبرية والبالغة االهمية بالنسبة لهم.

لقد عرضت روسيا عليهم تنفيذ مرشوع محطة كهروذرية آمنة اىل حد 

كبري وحديثة جدا من النوع الذي يسمى «منوذج ما بعد فوكوشيام» 

مع 4 وحدات طاقة بقدرة 1200 ميغاواط لكل منها، أي أقوى محطة 

الطاقة الكهرومائية املقامة عىل سد اسوان (2100 ميغاواط). وسيتم 

تجهيز املحطة الكهروذرية املذكورة بوحدات لتحلية املياه النه يجري 

املستقبل  يف  الحلوة  املياه  يف  نقص  حدوث  احتامل  يف  النظر  حاليا 

القريب الن االقتصاد يتطور ويزداد عدد السكان و يبقى النيل أساسا 

املصدر الوحيد للمياه العذبة. واعربت روسيا خالل ذلك عن استعدادها 

الكهروذرية  النووي ملرص لسد حاجة املحطة  الوقود  لتقديم وتوريد 

املتخصصني،  وتدريب  التنظيمي،  اإلطار  لصياغة  استعدادها  وعن 

قطاع  «إلنشاء  مستعدة  روسيا  بوتني،  فالدميري  أشار  كام  وباختصار، 

صناعة نووية جديدة بالكامل يف مرص»(7). خالل املؤمتر الصحفي الذي 

عقد يف موسكو يوم 26 اغسطس املايض بعد محادثات مع عبد الفتاح 

السييس، قال الرئيس الرويس ان «الخرباء من الدولتني شارفوا عىل انجاز 

دراسة االبعاد العملية لبناء هذه املحطة»(8).

وتجدر االشارة اىل ان املرصيني يسمون يف الكثري من االحيان اول محطة 

كهروذرية ستشاد يف بالدهم مبساعدة روسيا (سيتم بناؤها عىل بعد 
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مرص 4 ماليني طن من الحبوب. ومن املعروف ان هذا املوضوع يف غاية 

االهمية بالنسبة للمرصيني. مرص تنتج فقط نصف حاجتها من الحبوب 

ويبقى الخبز الغذاء الرئييس لغالبية السكان.

املجاالت  يف  التعاون  آفاق  ومناقشة  بحث  ايضا  سوتيش  يف  وجرى 

االخرى، ال سيام يف قطاع الطاقة، مبا يف ذلك الطاقة النووية. يف عام 

للتعاون يف مجال االستخدام  اتفاق  2008، وقعت روسيا ومرص عىل 

الروسية  الرشكات  أمام  الطريق  االتفاق  هذا  وفتح  للذرة.  السلمي 

للمشاركة يف بناء أول محطة للطاقة النووية يف مرص. لكن و بسبب 

الثورتني يف السنوات األخرية يف مرص تأجل االعالن عن املناقصة الخاصة 

باملحطة الكهروذرية ولكن املرشوع بقي وسيتم تنفيذه الن مرص تعاين 

من نقص متزايد يف الكهرباء.

ويف سوتيش، تحدث الرئيسان كثريا بشكل غري رسمي. ورافق الرئيس 

بوتني ضيفه املرصي الكبري خالل جولة اطالعية عىل املنشآت االوملبية 

ومن  املقاهي(6).  احد  وزارا  البحري  الكورنيش  عىل  الرئيسان  وتنزه 

املعروف ان االتصاالت الشخصية بني زعامء الدول تساعد عادة يف حل 

مختلف القضايا يف العالقات الثنائية، وخاصة إذا كان هناك ود متبادل 

بني الزعمني.

السييس نظريه  الفتاح  الرئيس عبد  املحادثات يف سوتيش دعا  وخالل 

الرويس لزيارة مرص. وجرت الزيارة فعال يف أوائل فرباير 2015.

حظي الرئيس الرويس يف القاهرة باستقبال جامهريي حار جدا. يف جميع 

تم  الزيارة،  الرتحيب. وخالل  كلامت  مع  علقت صوره  املدينة  أنحاء 
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القواسم  الكثري من  اشارت الصحف املرصية مرات عديدة اىل وجود 

املشرتكة بني فالدميري بوتني وعبد الفتاح السييس. فاالثنان من جيل واحد 

(يف يوم 19 نوفمرب من العام املايض، بلغ عمر السييس 60 عاما)، وكالهام 

ينفذان مهمة متشابهة —  السابق من ضباط االستخبارات، وهام  يف 

الدفاع عن املصالح الوطنية للدولة.

وساعد يف نشوء «التالحم» الجيد بني الرئيسني، اللقاء الثاين بني فالدميري 

بوتني وعبد الفتاح السييس، الذي عقد يف سوتيش يف أغسطس 2014. 

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس املرصي توجه اىل روسيا تقريبا بعد من 

تلك أول  ، وكانت  الجمهورية  توليه منصب رئيس  شهرين فقط بعد 

زيارة له خارج العامل العريب.

وخالل اللقاء الذي عقد يف سوتيش جرت مناقشة مجموعة واسعة من 

الفني. يف  العسكري  املجال  يف  ذلك  يف  مبا  الثنايئ،  التعاون  يف  قضايا 

العينات من  الرئيس املرصي بعض  الرويس عىل  الجانب  املطار عرض 

استعداد  عن  السييس  الفتاح  عبد  وأعرب  الروسية.  األسلحة  أحدث 

املرصيني ملضاعفة حجم الصادرات إىل روسيا من الخرضاوات والفواكه 

وهو ما سيساعد واىل حد كبري يف تعويض النقص بسبب العقوبات ومنع 

روسيا لدخول املنتجات الزراعية من دول االتحاد األورويب. مل يتم بعد 

تحقيق الهدف املعلن ولكن وكام جرى التأكيد خالل لقاء الرئيسني يف 

موسكو، تم تحقيق التقدم امللحوظ يف هذا املجال. بدوره، اقرتح فالدميري 

٪60. ويف هذا  بنسبة  اىل مرص  الروسية  الحبوب  توريد  زيادة  بوتني 

املجال تم تحقيق التقدم امللحوظ. يف العام املايض، صدرت روسيا إىل 
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الكوادر وتبادل الخربات، وكذلك يف تبادل املساعدة يف مجال مكافحة 

اإلرهاب. وإين آلمل ان يستمر العمل املكثف يف هذا املجال وتنشيط 

آليات هذا التعاون»(3).

2» الذي عقد يف موسكو يف  الثاين عىل شكل «2 +  وخالل االجتامع 

الفتاح  عبد  و  بوتني  فالدميري  الرئيس  بني  لقاء  عقد   ،2014 فرباير 

السييس. يف تلك الفرتة كان النائب األول لرئيس الوزراء، وزير الدفاع 

املرصي املشري السييس يعتزم لتوه االعالن رسميا عن نيته للمشاركة يف 

ذلك  سيفعل حتام  أنه  الواضح  من  كان  ولكن  الرئاسية.  االنتخابات 

خالل االيام القادمة. وخالل اللقاء قال بوتني: «أنا أعرف أنكم اتخذتم 

القرار بخصوص الرتشح ملنصب رئيس الدولة. يف هذا القرار مستوى 

عال من املسؤولية — انه يعني تحمل شخصيا مسؤولية مصري الشعب 

أمتنى  ان  الرويس  الشعب  وبالنيابة عن  بأسمي شخصيا  اود  املرصي. 

لكم النجاح»(4).

ما  وهو  املباركة  عن  كتعبري  مرص  يف  الكلامت  هذه  اىل  النظر  تم 

يف  الرئاسية  االنتخابات  جرت  لقد  السييس.  شعبية  من  اكرث  زاد 

املشري  فاز  وخاللها  املذكور  اللقاء  عىل  أشهر  ثالثة  مرور  بعد  مرص 

السييس الذي استقال من منصب وزير الدفاع مبنصب رئيس الدولة 

بأغلبية األصوات.

وقبيل زيارة فالدميري بوتني إىل مرص يف أوائل فرباير 2015، قال مساعد 

الرئيس الرويس يوري أوشاكوف للصحفيني: «لقد حدث « تالحم» جيد 

جدا بني رئييس الدولتني، هناك اعجاب متبادل بينهام»(5). من جانبها 
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خالل رسدي اىل الصحافة الروسية واملرصية عند الحديث عن االسلحة 

التي سيتم توريدها اىل مرص وبأي اسعار. سأكتفي باملعطيات الرسمية 

فقط. يف أوائل شهر مارس من هذا العام عقدت يف موسكو الجلسة 

اللقاء وزيرا  التقني. وترأس  العسكري  للتعاون  للجنة املشرتكة  االوىل 

الدفاع يف الدولتني — سريغي شويغو وصدقي صبحي. وتم خالل ذلك 

توقيع بروتوكول للتعاون العسكر(2).

اللقاء ليس فقط التوريد املحتمل لألسلحة من  وناقش املشاركون يف 

روسيا إىل مرص. خالل الجلسة تم األعالن عن خطط إلجراء مناورات 

بحرية مشرتكة هذا العام يف منطقة البحر األبيض املتوسط   وتدريبات 

ملكافحة اإلرهاب تنفذها قوات االنتشار الرسيع. وقد تم بالفعل تنفيذ 

بالقرب من سواحل  نفذت  املايض،  يونيو  منتصف  الخطط. يف  هذه 

عام  الصداقة —  عنوان «جرس  بحرية مشرتكة تحت  مناورات  مرص 

2015». وشاركت فيها مجموعة من السفن الحربية الروسية بقيادة 

مناورات  اجراء  عىل  الطرفان  واتفق  «موسكو».  الصاروخي  الطراد 

مامثلة من هذا القبيل كل عام. ويف أواخر يوليو املايض، حرض ضباط 

مرصيون تدريبات ملكافحة اإلرهاب يف ميدان التدريب تشيباركول يف 

مقاطعة تشيليابينسك.

تؤكد القاهرة عىل عزمها توسيع التعاون العسكري مع موسكو. اعلن 

املايض  اغسطس   26 يوم  زيارته ملوسكو  املرصي خالل  الرئيس  ذلك 

وقال: «أود أن أعرب عن ارتياحي للتقدم والنجاح يف تطوير وتعزيز 

واعداد  وتدريب  التسليح  مجال  يف  العسكري  التعاون  يف  عالقاتنا 
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عهد عبد النارص يرتبط يف ذهن الجمهور كذلك بشكل وثيق بالتعاون 

مع روسيا. ولذلك كنا نرى عىل الالفتات وامللصقات ثالث صور يف آن 

واحد — نارص وسييس وبوتني.

ملزاج  تستجيب  ان  اال  الجديدة  املرصية  السلطات  بوسع  يكن  ومل 

العالقات  اضعاف  املمكن  من  جعل  روسيا  مع  التقارب  «الشارع». 

الوثيقة جدا مع الواليات املتحدة، التي قامت يف نهاية السبعينيات من 

الراحل أنور السادات. لقد توجب عىل  الرئيس  القرن املايض يف عهد 

السلطات جعل السياسة الخارجية املرصية أكرث توازنا. واكرث ما كان يثري 

القلق كان هو التعاون مع الواليات املتحدة يف املجال العسكري الفني 

وهو ما كان من حيث الواقع ينتقص من سيادة مرص. ولذلك، بدأت 

الصفحة الجديدة يف العالقات املرصية الروسية، ليس فقط من تعزيز 

العالقات السياسية واالجتامعية، ولكن أيضا من خالل محادثات لبيع 

هذه  اثريت  لقد  الروسية.  العسكرية  املعدات  من  كبرية  دفعة  مرص 

املسألة خالل اللقاء الوزاري االول «2 + 2» (وزيرا الخارجية والدفاع يف 

كال الدولتني) يف القاهرة يف نوفمرب عام 2013. خالل ذلك ابدى املرصيون 

الجوي  الدفاع  وأنظمة  الروسية  باملقاتالت  االول  باملقام  االهتامم 

الصاروخية. ويبدو ذلك طبيعيا متاما. لو كانت ليبيا خالل حكم القذايف 

متلك بعض هذه املقاتالت واالنظمة الصاروخية، لكان املستبعد ان يتجرأ 

احد عىل قصف اراضيها.

يبقى التعاون العسكري التقني احد االتجاهات األولوية يف العالقات بني 

روسيا ومرص. ولكن هذا املجال يف غاية الحساسية ولذلك لن استند 
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العايل يف أسوان. وللمشاركة يف االحتفاالت متت دعوة وفد شعبي رويس 

كبري. وكان ضمنه بعض العامل واملهندسني الروس الذين شاركوا يف بناء 

السد الذين يحملون االوسمة وامليداليات املرصية. وعقدت يف دار االوبرا 

املرصية بالقاهرة جلسة احتفالية وخاللها القى رئيس الوزراء املرصي 

ابراهيم محلب كلمة وتال السفري الرويس يف مرص سريغي كريبتشينكو 

برقية تحية من الرئيس فالدميري بوتني اىل القائم بأعامل الرئيس املرصي 

عديل منصور، وصفق الجمهور واقفا لفرتة طويلة.

ولكني اتذكر ليس فقط القاعة املزدحمة جدا وحامسة الحارضين، بل 

واتذكر ما جرى عند االهرامات لدى زيارة العامل واملهندسني الروس. 

كان االهتامم كبريا جدا بالوفد الرويس وتحدثت عنه قنوات التلفزيون 

والصحف املحلية باستمرار. عند االهرامات اقرتب احد الباعة من الوفد 

وفجأة صاح: «يا شباب، الروس هنا، بناة السد العايل هنا». وعىل الفور 

توالت اىل مسمعنا: «نود ان نشكركم باسم الشعب املرصي».

ولكن لألسف مل تبق إال القلة القليلة االن من املرصيني الذين قاموا 

مبثابة  يعترب  الذي  العايل  السد  بتشييد  مواطنينا  مع  جنب  إىل  جنبا 

السويس وهم  الذين قاموا بعبور قناة  العرشين وكذلك  القرن  هرم 

حب  من  ويزيد   .1973 أكتوبر  يف  كالشينكوف  رشاشات  يحملون 

زعيم  لظهور  الجامهري  بني  الكبري  الطلب  وجود  لروسيا،  املرصيني 

عمالق من نوع الرئيس الراحل جامل عبد النارص، الذي مارس سياسة 

خارجية مستقلة وسعى اىل اقامة دولة قوية ومزدهرة. يأمل املرصيون 

ان  الدور. والشك يف  لعب هذا  من  السييس  الفتاح  عبد  يتمكن  أن 
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ان  العربية يجب  الدولة يف جمهورية مرص  مريس عن منصب رئيس 

يعترب ويقدر كتنفيذ إلرادة الشعب املرصي التي عرب عنها بوضوح خالل 

األيام األخرية من االحتجاجات الجامهريية». وخالل الرد عىل ذلك، اكد 

التطلعات  دعم  يف  لروسيا  الثابت  املبديئ  «املوقف  الفروف  سريغي 

الحرية  ظروف  يف  أفضل  حياة  أجل  من  املرصي  للشعب  املرشوعة 

والتجديد الدميقراطي»(1).

لقد اعطى رد الفعل هذا من جانب موسكو عىل التغيريات التي وقعت 

يف القاهرة مبارشة لروسيا ولرئيسها شعبية كبرية بني املرصيني. وبعد فرتة 

وجيزة من ذلك وخالل زيارة دورية ملرص، شاهدت يف الشوارع الالفتات 

والصور لثالثة من السياسيني: الرئيس االسبق الراحل جامل عبد النارص، 

ووزير الدفاع املرصي حينذاك عبد الفتاح السييس (الذي اعلن باسم 

الجيش، انه يتحمل املسؤولية إبعاد مريس) وفالدميري بوتني. ووصل مدى 

حامس حينذاك يف بعض االحيان اىل اقىص الحدود. عىل سبيل املثال يف 

خريف عام 2013 ذكرت صحيفة مرصية أن بوتني سيصل غدا إىل القاهرة 

وسيلقي كلمة يف ميدان التحرير الشهري، وتسبب هذا الخرب مبوجة من 

الحامس بني املرصيني.

وطبعا تلعب الدور الهام والكبري يف كل ذلك الذكريات عن التعاون غري 

البعيد بني مرص واالتحاد السوفيتي، والذي يتذكره ويعرفه ليس فقط ابناء 

الجيل األكرب سنا من املرصيني. يف اواسط شهر مايو من عام 2014 تم يف 

القاهرة وأسوان االحتفال عىل نطاق واسع بذكرى مرور خمسني عاما عىل 

قطع وتحويل مجرى نهر النيل — الحدث الرئييس يف التشييد املشرتك للسد 
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روسيا ومرص: العودة إىل املستقبل؟

متت كتابة صفحة اخرى جديدة يف التطور الدينامييك للعالقات الروسية 

 2015 عام  أغسطس  27-25 آب/  فلقد شهدت موسكو يف  املرصية. 

السييس.  الفتاح  عبد  املرصي  الرئيس  بها  قام  رسمية  زيارة 

واجرى الرئيس الضيف محادثات مع الرئيس الرويس 

مجموعة  عىل  فيها  الحديث  تركز  بوتني  فالدميري 

واسعة من قضايا مبا يف ذلك العالقات الثنائية والوضع 

يف الرشق األوسط.

وتجدر االشارة اىل ان عالقات روسيا مع مرص اخذت 

بالنهوض الرسيع منذ ان متكنت ثورة 30 يونيو عام 

2013 من وضع حد لهيمنة اإلسالميني عىل مرص بعد 

تطابق  نتيجة  السلطة  إىل  الوصول  من  متكنوا  ان 

الواليات  الصدف واالحداث ملصلحتهم. لقد اعتربت 

محمد  بالرئيس  اإلطاحة  الغربية  وأوروبا  املتحدة 

وعلقت  املعتاد  العسكري  االنقالب  مبثابة  مريس 

املساعدات ملرص، اما رد فعل روسيا االتحادية فكان 

مغايرا متاما. لقد قام القائم بأعامل وزير خارجية مرص 

محمد كامل عمرو بعد عدة ايام من االطاحة مبحمد مريس، باالتصال 

هاتفيا بوزير الخارجية الرويس سريغي الفروف، واعلن إن «ابعاد محمد 

فالدميري بيالكوففالدميري بيالكوف
باحث علمي يف معهد 
الدراسات الرشقية التابع 
ألكادميية العلوم 
الروسية، أستاذ يف 
الجامعة العسكرية 
التابعة لوزارة الدفاع 
الروسية، دكتور يف العلوم 
التاريخية
beliakov2007@yandex.ru
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الهجرة يف  إليجاد حل مستدام ألزمة  الوحيد  السبيل  التعاون  يبقى 

أوروبا، وهو امر بات يفهمه الكثريون. يصطدم سكان دول املنطقة 

وخاصة الشباب الذين تنعدم لديهم اية افاق للحصول عىل التعليم 

اىل  االنضامم  او  الهجرة  بني  الصعب  باالختيار  املستقبل،  والعمل يف 

الجامعات املتطرفة.

مل تعد السياسة القدمية تنفع او تعطي اي حل ملشكالت اليوم. وهذا 

بحد ذاته يشكل سبب اضايف بالنسبة لنا ليك نساعد االخرين يف استقاء 

العرب والدروس املشرتكة للجميع من التاريخ وعدم السامح لهم بتكرارها. 

لقد خيب الالعبون الخارجيون يف املايض آمال سكان املنطقة وهو امر ال 

ميكننا السامح به االن.

الكلامت الرئيسية: الرشق االوسط، «الدولة االسالمية»، الجبهة املوحدة 

ضد االرهاب.

Международная

ЖИЗНЬ
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سياسة فرتة الحرب الباردة. املوجة االوىل من الصحوة السياسية التي 

قمعت وهي يف  الثانية،  العاملية  الحرب  من  قليلة  فرتة  بعد  ظهرت 

املهد. متت االطاحة بحكومة مصدق يف ايران واغتيال باتريس لوموبا 

انتهاء  التحول املعاكس. بعد  الرمز لهذا  يف كونغو وبات ذلك مبثابة 

الحرب الباردة مل يبق هناك اي تربير عقالين لعدم اتخاذ االجراءات 

لتنفيذ االصالحات والتغريات يف دول املنطقة. ومواصلة تنفيذ االمور 

عىل النحو القديم مبا يف ذلك الجمود يف التسوية العربية االرسائيلية 

نوع  من  بنشوة  والشعور  الذايت  الرضا  بوجود  فقط  تفسريه  ميكن 

التي اشعلت عبثا االمل بان االمور ستحل يف نهاية  التاريخ»  «نهاية 

املطاف بحد ذاتها.

اآلن وعندما بات واضحا انه من املستحيل فرض أي «إرشاف اسرتاتيجي» 

خارجي عىل املنطقة، كان من املمكن لالعبني من خارج املنطقة العمل 

اقليمية  البحث عن حلول  املساعدة يف مجال  وتقديم  بشكل منسق 

ملشكالت املنطقة. الحديث ال يدور عن فرض الرعاية كام جرى يف املايض 

بل عن قيام حديث ناضج وصادق حول ما ينبغي القيام به، وما هو 

نوع املساعدة التي يجب تقدميها. وبالنسبة لالعبني الخارجيني سيعني 

ذلك حل مشاكلهم عند مصدرها، وال سيام فيام يتعلق بالتهديد اإلرهايب 

والهجرة الفوضوية غري املرشوعة.

حول  أمل  هناك  يكون  لن  املنطقة،  يف  الحقيقي  التعاون  غياب  يف 

تحسن االحوال وال حول انتشار االستقرار وال قيام التنمية والتطور. 
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البديل لإلصالحات والتغريات بل عىل االغلب يجب ان تكون كمقدمة 

دول  كل  ان  القول  ويجب  ناجحة.  بشكل  إلنجازها  متهيدي  وكرشط 

املنطقة تصطدم بهذا التحدي.

عىل ما يبدو ان رشكائنا الغربيني يريدون االخذ بعني االعتبار تجربة 

العراق، حيث تم يف ظروف االحتالل االمرييك حل بنيات حزب البعث 

الحاكم وحل الجيش مام أدى إىل فقدان ادارة البالد. ولكن املشكلة 

تكمن يف انه ال يوجد احد ميكن ان يقدم املثال الناجح لتغيري «الطبقة 

الهياكل  كل  انهيار  اىل  ذلك  يؤدي  ان  بدون  النظام»  من  العليا 

خطرة  خياالت   — هذه  القوة  مؤسسات  ذلك  يف  مبا  الحكومية، 

تجربتنا  حتى  غاليا.  الثمن  لدفع  بعدها  الجميع  سيضطر  وطوباوية 

الروسية الخاصة تدل عىل ان نقطة الالعودة يف انهيار الدولة كانت 

بالذات تكمن يف تخيل القيرص نيقوالي الثاين عن الحكم يف عام 1917 

عنارص  كل  اعفاء  عمليا حدث  الحاكمة.  رومانوف  عائلة  كل  ومعه 

امر  حدث  لقد  القسم.  ميني  من  االمنية  والهيئات  القوة  مؤسسات 

القدمية  الهياكل  اذا مل تخضع  االورويب:  التاريخ  شبيه بشكل عام يف 

وانحاللها مع  تفسخها  اىل  فادي ذلك  النطاق،  واسعة  تطهري  لعملية 

كل العواقب التي ترتتب عىل فعالية سلطة الدولة بشكل كامل امام 

التهديدات الداخلية والخارجية.

حتام يوافق الجميع عىل ان املنطقة تقع يف وضع كاريث بغض النظر، 

يقع عىل  الذنب  ال. طبعا  ام  املجردة  بالعني  واضحا  ذلك  يبدو  هل 
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املعادلة  «الدولة اإلسالمية». وإذا شطبنا من هذه  املشرتك ملكافحة 

املطلب العقيم املتمثل يف استقالة الرئيس السوري بشار األسد كرشط 

مسبق ملكافحة االرهابيني، فيمكن القول اننا نستطيع العمل بفعالية 

اىل حد كبري.

والستعراض االنصياع يجب عىل االقل العودة اىل التجربة االوربية يف 

الحساب  وكذلك  االيديولوجية  كانت  املذنب  الحربني.  بني  ما  فرتة 

ارض  عىل  له  كانت  ولكن  الراهن  الوقت  يف  الضحك  يثري  قد  الذي 

الواقع نتائجه الكارثية بالنسبة للمنطقة وللعامل كله. عملية اسرتضاء 

واق  ناري  جدار  إنشاء  و  إقامة  تهدف  كانت  التي  النازية،  أملانيا 

يف  مبا  محزن  بشكل  لألسف،  انتهت  والشيوعية،  السوفيتي  لالتحاد 

ذلك مأساة دانكرك وسقوط فرنسا ودول أوروبية أخرى. ال شك يف ان 

بتعكري  تسبب  األيديولوجية  واملخاوف  املتبادلة  الثقة  وجود  عدم 

للتهديد  لتصدي  ا رضورة  ولكن  السيايس.  لتحليل  ا وشوه  املياه 

التغلب  النازية ساعدت يف نهاية املطاف يف  الوجودي الذي متثل يف 

عىل الخالفات واملخاوف.

وحاليا يصطدم الرشق االوسط مبخاطر كارثة اقليمية مشابهة. ويجب 

عىل كل الالعبني توحيد الجهود حول الهدف الوحيد الواضح. وأي كانت 

مهامت التغريات الداخلية، وهي ستحدث حتام ال محالة، سيكون من 

وخالل  خارجية  مبساعدة  جامعي  بشكل  واداراتها  توجيهها  االسهل 

ظروف مالمئة اكرث. ال ميكن ان تعترب مواجهة «الدولة االسالمية» مبثابة 
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الرضوري اخريا صياغة مبدأ عدم جواز التعاون مع املتطرفني ومع القوى 

الراديكالية اي كانت.

عىل االغلب االن ليس الوقت املناسب للدخول يف نقاش حول اصل 

العمل. واملهم االن والذي  العراق وسورية. يجب  الحايل يف  الوضع 

الوضع.  هذا  ميثله  الذي  املميت  الخطر  ادراك  هو  كبرية  قيمة  له 

الجامعات  مع  لظرفية  ا لفات  لتحا با يسمى  ما  ان  لقول  ا يجب 

الجبهات  املحتملني عىل  الحلفاء  الكفاح ضد  أو محاوالت  املشبوهة 

بكاملها. ال ميكن ألي  الحملة  اىل فشل هذه  األخرى، ستؤدي حتام 

احد يف املنطقة ان يضمن امنه بهذا الشكل. بل عىل العكس سيؤدي 

التحليل  يف  حاليا  يجري  ان  صدفة  وليس  ذاتية.  هزمية  اىل  ذلك 

السيايس استخدام تعبري «تخريب الذات». عمليا نال موقفنا التأييد 

لدى  املنطقة  شؤون  يف  االساسية  الخبرية  خلف  روال  جانب  من 

صحيفة «فاينانشال تاميس»، التي كتبت عىل صفحات هذه الجريدة 

املتحدة  للواليات  االولوية  «املهمة  ان  وقالت  اغسطس   31 يوم  يف 

يف  تتلخص  حلفائها،  لكل  بالنسبة  رضوري،  هو  كام  وكذلك،  االن 

مكافحة داعش».

من جانبه اشار وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف خالل اللقاء يف 

عام  ايلول/سبتمرب   1 يف  الدولية  للعالقات  الحكومي  موسكو  معهد 

2015 اىل ان ترشذم الدول الكربى مبا يف ذلك دول املنطقة قد يكون 

باهظ الثمن. يبدو للمرء انه يجب عمل القليل للوصول اىل القاسم 
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الجوهر يقر مؤلفو هذه االعامل ومن بينهم باتريك كوكربن الصحفي 

«الدولة  «نهوض  كتابه  «اندبندنت» يف  العامل يف صحيفة  الربيطاين 

وعند  واشنطن  بأن  الجديدة»،  السنية  والثورة  داعش  االسالمية»: 

الذين  العمل مع  «الدولة االسالمية» تجاهلت  للتحالف ضد  جمعها 

ميلكون الدوافع الحقيقية للقتال ضد هذا الرش — واملقصود ها ايران 

الكردستاين.  العامل  وحزب  اللبناين  الله  وحزب  السورية  والحكومة 

ويؤكد كافة املؤلفني ان عنارص حزب البعث العراقي وضباط الجيش 

وتعصب  «وعقولهم»  بخرباتهم  جانبا،  لفظهم  تم  الذين  العراقي، 

املواجهة  ويوسع  يستثمر  اخذ  حارا خطريا  خليطا  شكلوا  االسالميني، 

السنية الشيعية يف العامل العريب االسالمي مع بناء كل السياسة االقليمية 

استنتاج  اىل  تاميس»  «فاينانشال  محللو صحيفة  وتوصل  ذلك.  حول 

ملصلحة  جاء  باملنطقة  االسالمية  الدول  يف  الغريب  التدخل  بان  يفيد 

التي كانت يف السابق  الجهاديني وذلك ألنه عىل االقل ازال األنظمة 

حول  االسالميني  مقولة  عزز  ذلك  كل  وبان  الدينية  املعارضة  تقمع 

عدوانية الحضارة الغربية.

وتشكلت يف املنطقة ثغرة «رمادية» بل وميكن حتى «سوداء» مريحة 

جدا لتوجيه تيارات املهاجرين غري الرشعية اىل اوروبا. ويجب القول ان 

االزمة يف سورية وتعنت اولئك الذين يعتقدون ان رحيل بشار االسد 

«الدولة  مكفاحة  من  اهم  السياسية،  للتسوية  مسبق  كرشط  يعد 

االسالمية» هذا بالذات ما يزيد من تفاقم االزمة الحالية يف اوروبا. من 
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السلفيني  تشكيل  خطورة  حول  مذكرة  بإعداد   2012 يف  قامت 

اصبح  عام  الحديث  دار  الجوهر  حيث  ومن  العراق.  يف  لقطاعهم 

البيت  تعمد  ذلك  االسالمية». وخالل  «الدولة  بتنظيم  يسمى الحقا 

يتمكن  ان  يبدو  ما  يأمل عىل  املعلومات وكان  االبيض تجاهل هذه 

املتطرفون من تعقيد وضع القوات الحكومية السورية. ويؤكد صحة 

ذلك الهوس الذي ابدته بعض االطراف وارصارها عىل إزاحة الرئيس 

بشار االسد باي مثن. من الواضح انهم رغبوا بهذا الشكل التأثري عىل 

يف  الرشعية  السلطة  مطرد  بشكل  تدعم  بقيت  التي  روسيا  موقف 

سورية. وليس عبثا ان الحجة االساسية لدى الجانب االمرييك وليس 

2015 حول  الروس يف سنة  املمثلني  الحديث مع  ، خالل  لديه فقط 

سورية كانت دامئا تتضمن مقولة رضورة االختيار بني «تغيري النظام» 

وبني  االشخاص)  من  عرشات  بعدة  املمثل  السلطة  هرم  (وبالذات 

انهياره تحت ضغط «الدولة االسالمية». ومن هنا ميكن االستنتاج ان 

رشكائنا الغربيني انجذبوا مرة اخرى خلف خياالتهم او ببساطة أرسفوا 

باالنغامس يف اللعبة. وهو امر يدفع مثنه السوريون وشعوب املنطقة 

االخرى باهظا، ونتيجة ذلك وكام اتضح االن اصطدمت دول االتحاد 

االورويب بتيار عارم ال سابقة له من الالجئني من دول الرشق االوسط 

مبا يف ذلك من سورية.

االن  انه ظهرت حتى  القول  فيمكن  املشكلة  تاريخ  واذا تحدثنا عن 

حيث  ومن  الكتب.  بعض  وحتى  بل  الدراسات  من  كبرية  مجموعة 
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يف  وزارية  جلسة  لعقد  الجاري،  العام  من  سبتمرب  يف  الدويل  األمن 

تسوية  الدوليني:  واألمن  السلم  «صيانة  موضوع  حول  املجلس 

لتهديد  ا ومكافحة  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  يف  لنزاعات  ا

التعقيد  اإلرهايب». ويجب القول ان الوضع يف املنطقة بات يف غاية 

النزاعات  وإىل  جدا.  حرجا  بات  االمر  ان  القول  تهويال  يكون  ولن 

القدمية اخذت تضاف أزمات جديدة. وتشهد املنطقة نزاعات واسعة 

الظروف النتقال عدم االستقرار  ودامية يغذي احدها االخر وتخلق 

وحدة  فقدان  خطر  امام  الدول  بعض  وتقف  املجاورة.  الدول  اىل 

اراضيها. ونتيجة عدم االستقرار الطويل الذي يشهده العراق ومن ثم 

محاوالت التدخل الخارجي يف النزاع السوري مبا يف ذلك عن طريق 

التودد اىل املعارضة املسلحة هناك، ظهر خطر شامل ال سابقة له — 

الظروف  «داعش». يف هذه  والشام  العراق  يف  االسالم  دولة  تنظيم 

تبدو ملحة للغاية عملية اجراء تحليل صادق وشامل واجاميل لطبيعة 

االتجاهات  تحديد  مع  افريقيا  وشامل  االوسط  الرشق  يف  النزاعات 

املتحدة  االمم  ميثاق  أساس  عىل  الدويل  للمجتمع  الجامعي  للعمل 

بهدف بناء رصح فعال لألمن االقليمي هناك.

تبلور وتشكل هذا  املمكن  السؤال: كيف كان من  الكثريون  ويطرح 

الفضائية يف آب/  الوضع يف املنطقة؟ يف حديث مع قناة «الجزيرة» 

وزارة  االستخبارات يف  السابق ملديرية  الرئيس  قال   2015 اغسطس 

الدفاع االمريكية الفريق اول مايكل فلني ان االستخبارات العسكرية 
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تنظيم  توقف  لن  فقط  الجوية  الرضبات  ان  عىل  الجميع  يوافق 

«الدولة االسالمية» وجامعة «جبهة النرصة» وكل من له عالقة بهام. 

يجب تشكيل تحالف اصحاب الرأي والتفكري الواحد مبا يف ذلك الذين 

والجيش  السوري  الجيش  أي  املنطقة،  يف  املتطرفني  ضد  يقاتلون 

الكفاح ضد  التي ميكن أن تساعد يف هذه  العراقي واألكراد والدول 

االرهابيني. وروسيا من جانبها بارشت بتقديم مثل هذه املساعدات 

ويل  مع  بوتني  فالدميري  الرئيس  التقى  وعندما  وسورية.  العراق  اىل 

العهد ووزير الدفاع يف العربية السعودية االمري محمد بن سلامن يف 

اي  بالذات،  هذا  يقصد  كان  بطرسبورغ،  يف   2015 يونيو  حزيران/ 

الروح  بث  مواز  بشكل  ويجب  االرهاب.  ملكافحة  موحدة  جبهة 

واقعية.  السياسية يف سورية عىل أسس  التسوية  الجديدة يف عملية 

هذه كانت االهداف االساسية ملوسكو خالل الجولة الدبلوماسية التي 

صدور  النفس  يف  االمل  ويبعث  قطر.  عاصمة  الدوحة  يف  انتهت 

االخرية:  الفرتة  االخرى يف  بعد  الواحدة  الخاصتني بسورية  الوثيقتني 

قرار مجلس االمن الدويل رقم 2235 حول تحديد املذنبني يف الهجامت 

يبذلها  التي  للجهود  الدعم  عن  املجلس  رئيس  واعالن  الكيميائية 

والخاصة  ميستورا  املتحدة دي  لألمم  العام  للسكرتري  الخاص  املوفد 

باستئناف العملية السياسية يف سورية.

وروسيا التي تنفذ باستمرار وبشكل مطرد خطها الخاص ببناء جبهة 

موحدة ضد خطر اإلرهاب يف املنطقة، خططت خالل رئاستها ملجلس 
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املوجودة يف جعبة  املزدوج»  «الردع  نوع  االسرتاتيجيات من  جدوى 

انه لو تم ترك الالعبني  بعض الدول الكربى. ما هي االسس لالعتقاد 

االقليميني يلعبون عىل هواهم، سيبدون قدرا اكرب من الذكاء؟ لذلك 

سيكون رضبا من عدم املسؤولية توقع ان انقسام العامل االسالمي اىل 

سني وشيعي، سيكون مبثابة الحل الناجع العام لكل مشكالت املنطقة 

وسيكون مبثابة حائط النار الذي يحمي هذه الدول او تلك من الطقس 

اليسء السائد خلف حدودها. يجب القول ان أولئك الذين يتالعبون 

مع النزاع االسالمي الداخيل، سيشعلون الفتيالت التي ستوخه نريانها 

إعادة رسم  اىل  الحاالت سيؤدي ذلك  بالذات. ويف كل  بلدانهم  نحو 

كبري للحدود يف املنطقة، وإىل نزوح سكاين كثيف عىل غرار ما لوحظ 

خالل تقسيم الهند يف عام 1947، وكذلك اىل حدوث هزات وصدمات 

اقتصادية سينجم عنها عواقب هائلة بالنسبة ألسواق الطاقة واالسواق 

املالية العاملية.

لقد عرض الرئيس الرويس فالدميري بوتني اقامة تحالف واسع ملكافحة 

الالعبني  كافة  يضم  ان  يجب  فعاال  التحالف  يكون  وليك  الرش.  هذا 

االقليميني وخاصة تركيا والعربية السعودية وايران ألن هذه الدول متلك 

امكانيات كبرية تسمح لها باملساهمة يف هذه الجهود. ويجب عىل كل 

الالعبيني الدوليني املعنيني يف تسوية الوضع املذكور، ان يساعدوا الدول 

االقليمية يف ذلك ويجب ان يضمن مجلس االمن الدويل بتفويضه رشعية 

هذه الترصفات واالعامل.
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يف زمننا عىل االعرتاف العام، القائلة انه ال توجد اية حلول عسكرية 

للمشاكل الدولية واملحلية. وتثري االمل يف النفس وتشجع، حقيقة ان 

العضوية  الدامئة  الخمس  الدول  وتأييد جميع  دعم  نال  النهج  هذا 

مثل  اإلقليمية،  القوى  بعض  عن  فضال  الدويل،  األمن  مجلس  يف 

أملانيا وإيران.

من  الكثري  املذكورة  املفاوضات  نتيجة  حطمت  نفسه  الوقت  يف 

االساطري ومن بينها عىل سبيل املثال االعتقاد بوجود فعالية لألعامل 

ان كل  القول  العسكري. يجب  التدخل  الجانب، وال سيام  االحادية 

انتهت  املاضية   25 الـ السنوات  خالل  الجانب  االحادية  االعامل 

بالفشل التام سواء كان ذلك يف العراق او يف ليبيا او يف شبه الجزيرة 

العربية وال تزال تتعاظم حتى االن نتائجها السلبية بالنسبة للمنطقة 

الحقيقية،  الدولية  الجامعية  الجهود  ان  بالذكر  العامل. وجدير  ولكل 

واقعي  وسط  حل  عىل  بالعثور  عادة  تساعد  مدهشة،  بطرق  رمبا 

من  الشكل  هذا  بالنجاح.  األمل  يعطي  ان  ميكنه  وبرغاميت  وعميل 

العمل يحمي من إغراء االنجراف وراء الحلول املبسطة. وهو ينظف 

لكل  املخفية  االعامل  جداول  من  املنسقة  االهداف  نحو  الطريق 

الالعبني املعنيني.

األعامل  جدول  يف  التالية  الحاسمة  املسألة  عىل  ينطبق  هذا  كل 

اإلقليمي والدويل، وهي موضوع مكافحة تنظيم «الدولة اإلسالمية»، 

وعدم  عقم  ثبت  لقد  حقيقية.  دولية  جهود  بذل  ايضا  يجب  حيث 
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الرشق االوسط: 
هل نستخلص الدروس من التاريخ 

أو نكرر ما قد حدث؟

ايران حول برنامجها  املفاوضات مع  انجاز  ان  القول  ميكن 

النادرة  املضيئة  البقعة  مبثابة  يعترب  بنجاح  النووي 

االوسط.  الرشق  لشؤون  الكئيب  االفق  باقي  عىل 

من  ذلك  يف  مبا  اساسية  قفزة  يعترب  االنجاز  هذا 

اساسها —  السيايس، وعىل  النفس  وجهة نظر علم 

من الناحية النظرية — نستطيع بناء رصح اقليمي 

ومستديم. مستقر 

التفريط  تم  انه  االعتبار  بعني  اخذنا  واذا  خاصة، 

خالل  ذلك  يف  مبا  واالمكانيات  الفرص  من  بالكثري 

اىل  املتأخر  واشنطن  ودخول  خامتي،  محمد  رئاسة 

تعترب  ايران  مع  الصفقة  فان  الدبلوماسية،  العملية 

انتصارا للفكر السليم وملنظومة مبادئ ويستفال والطرق الدبلوماسية 

لتهديد  وا اآلنية  لسياسية  ا بات  لحسا ا وعىل  االيديولوجية  عىل 

باستخدام القوة. وتشهد االتفاقية التي تم التوصل اليها بني الخصوم 

وفرها  التي  واملرونة  االطراف  تعدد  عليه  ساعد  ما  الرئيسيني، وهو 

للتوصل اىل حل وسط حقيقي، تشهد عىل تلك الحقيقة، التي حصلت 

الكسندر ياكوفينكوالكسندر ياكوفينكو
سفري مفوض فوق العادة 
لروسيا لدى بريطانيا 
sekretariat@rusemb.org.uk
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وهذا صحيح فعال ألن روسيا نفسها ليست مستعدة للعودة إىل هذا 

النوع من العالقة عندما الرشيك «يجهز لك الخازوق يف جيبه» دامئا. 

املساواة  التعاون عىل قدم  الجميع ذلك. فقط  يدرك  االن ليك  حان 

أوروبا موحدة  بناء  لنجاح  ان يكون مفتاحا  املتبادلة ميكن  واملنفعة 

حقا، آمنة ومزدهرة فعال.

الكلامت الرئيسية: روسيا — أوروبا، األمن األورويب، األزمة األوكرانية، 

العقوبات، منظمة األمن والتعاون االورويب.

Международная

ЖИЗНЬ
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األزمة يف سوريا، والعراق، وليبيا، واليمن، وكذلك يف مكافحة اإلرهاب 

الدويل. واىل هنا ميكن اضافة ايضا موضوع عدم انتشار أسلحة الدمار 

املخدرات  تهريب  ومكافحة  ومراقبته،  التسلح  من  والحد  الشامل 

والهجرة غري الرشعية، والتعاون يف املجال اإلنساين والتغلب عىل آثار 

تغري املناخ.

جدا،  الصعب  من  سيكون  انه  جدا  واضحا  يبدو  اخرى  ناحية  ومن 

وبروكسل  موسكو  بني  والحوار  للتواصل  السابق  املستوى  استعادة 

يف  فقط  تكمن  ال  واملشكلة  املتوسط.  ورمبا  القريب  املدى  عىل 

يف  املشكلة  جوهر  دونباس.  يف  الوضع  تسوية  أو  القرم»  «موضوع 

الالعبني  الغرب خالل غالقاته مع  بها  يتمسك  التي  التنافس،  عقيدة 

الكبار الرئيسيني اآلخرين يف الساحة الدولية. بطبيعة الحال، فإنه من 

التي  التخيل عن بديهية الوضع االستثنايئ والعصمة الخاصة  الصعب 

يؤمن بها الغرب بخصوص نفسه. ولكنه سيضطر حتام عاجال أم آجال 

اليوم يختلف عام كان عليه سابقا.  العامل بات  القيام بذلك. الن  إىل 

ويزداد عدد الدول واملنظامت اإلقليمية، التي لها مصالحها املرشوعة 

االيعازات  للموافقة عىل  بتاتا  تبدو غري مستعدة  بها ولذلك  الخاصة 

يرغبوا  مل  او  الغرب  الرشكاء من  الخارج. وسواء رغب  واالوامر من 

العمليات  ضد  الوقوف  مبكان  الصعب  من  سيكون  ذلك،  بقبول 

املوضوعية يف الشؤون الدولية.

العواصم  بعض  من  نسمع  ما  غالبا  جدا.  مهمة  أخرى  نقطة  هناك 

ممكن».  غري  العادة،  جرت  كام  روسيا،  مع  «العمل  مقولة  الغربية 
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وتستمر يف اطار منظمة االمن والتعاون االورويب عملية «هلسنيك + 

العميل ملبدأ  للتنفيذ  الالزمة  املهام  التي حددت مجموعة  40» وهي 

مجال  العمل يف  ملواصلة  االساس  تعترب  ان  األمن وميكن  تجزئة  عدم 

تشكيل نظام متوازن لألمن األورويب.

ليوبيلية  ا الذكرى  اطار  خارج  واضح  بشكل  يخرج  العمل  وهذا 

الحديث،   .2015 عام  يف  االورويب  والتعاون  االمن  منظمة  لتاسيس 

عملية  يف  جديد  من  لروح  ا بث  عن  يدور  الجوهر،  حيث  من 

هلسنيك،  مبادئ  كل  عىل  التأكيد  إعادة  ذلك  سيتطلب  هلسنيك. 

قبل  من  لها  العميل  والتنفيذ  لها  السليم  و  املوحد  الفهم  يجاد  وإ

وسيتوجب  الحالية.  الظروف  ظل  يف  املشاركة   — الدول  جميع 

الرتكيز عىل اكرث املشكالت تعقيدا وصعوبة التي مل يجر حلها سابقا 

بل تراكمت خالل العقدين املاضيني مبا يف ذلك موضوع العثور عىل 

الدول من ناحية  العالقة بني وحدة ارايض  الوسط املالئم بني  الحل 

عدم  عىل  والتأكيد  اخرى،  ناحية  من  للشعوب  املصري  تقرير  وحق 

تقديم  او  االخرى  الدول  يف  للسلطات  الدستوري  غري  التغيري  جواز 

التطرق  تم  الذي  املوضوع  واما  املتطرفة.  للقوى  واملساعدة  الدعم 

انه  فرنى  مشرتك  اقتصادي  مجال  بناء  موضوع  وهو  سابقا  اليه 

ألمن  ا ملنظمة  لبيئي  وا ي  د القتصا ا لبعد  ا ت  مهام مع  يتفق 

والتعاون االورويب.

الجميع عىل  ويقر  واإلقليمية.  الدولية  للمشاكل  املشرتك  الحل  ثالثا، 

أوسطية، و يف تسوية  الرشق  التسوية  التعاون مع روسيا يف  رضورة 
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االقتصادية الروسية اكرث فأكرث عن الغرب وستعيد توجيه نشاطاتها نحو 

وأمريكا  آسيا،  يف  االقتصادي،  األورايس  االتحاد  يف  آخرين —  رشكاء 

الالتينية وأفريقيا — وستصبح اعمق عمليات الفصل السابقة لعالقات 

اكرث تعقيدا. نحن نضع  التعاون وهو ما سيجعل عملية اسستعادتها 

القابلة  املهام  من  كاملة  مجموعة  الرشكاء  ونطرح عىل  اعيننا  نصب 

تطبيع  عملية  تسهيل  يف  تساعد  ان  حلها  حال  يف  ميكن  التي  للحل 

العالقات بني البلدين.

أوال، نحن نعترب أنه من املهم جدا تطوير التكامل بني اشكال التكامل 

املوجودة — األوراسية واألوروبية — مبا فيه مصلحة خلق واقامة مجال 

اقتصادي وانساين مشرتك من املحيط األطليس إىل املحيط الهادئ. وهذا 

سيمكن قارتنا تجنب التجزئة، وسيسمح لها بالتحرك نحو توحيد األسواق 

وجعل االنظمة التجارية االستثامرية اكرث تناغام وتحرير التجارة وفقا 

ما  وهو  العاملية،  التجارة  منظمة  يف  بها  املعمول  واألنظمة  للقواعد 

سيمكن البزنس يف دولنا من تعزيز قدرته التنافسية. ويجب ان يصبح 

االتحاد  بني  التعاون  اعتقادنا،  حسب  املجال،  لهذا  الداعم  االساس 

االقتصادي االورايس واالتحاد االورويب وبني اللجنة االقتصادية األوراسية 

واملفوضية األوروبية.

ثانيا، يبقى مطروحا عىل طاولة البحث، اقرتاحنا حول تثبيت (وبشكل 

قانوين دويل) مبدأ عدم تجزئة األمن يف املنطقة األوروبية األطلسية. 

استئناف  اطار  آفاق واحتامالت جيدة ملناقشته يف  ونحن نرى وجود 

الحوار حول القضايا األساسية لألمن يف املنطقة اوروبا واالطليس وأوراسيا. 
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إعادة  لصالح  صوتوا  الذين  القرم  لسكان  الحر  االختيار  قبول  عىل 

توحيد شبه الجزيرة مع روسيا.

ويف نفس الوقت يدرك االتحاد األورويب جيدا أنه بدون مشاركة روسيا 

سيكون من املستحيل معالجة املشكالت الدولية واإلقليمية الرئيسية. 

ايران  برنامج  ملشكلة  حلول  عىل  العثور  االخرية،  الفرتة  من  وكمثال 

النووي. مثل هذه االزدواجية يف اسرتاتيجية بروكسل، تطمس اىل حد ما 

االتحاد  املعروفني من بني دول  املتشدد من بعض «محبينا»  املوقف 

العقوبات االقتصادية  بناء «ستارا حديديا» من  التي تحاول  األورويب 

والعزلة السياسية حول روسيا.

كم ستستمر األزمة يف العالقات بني روسيا والغرب؟ هل وصلت «القاع» 

املحدد لها؟ اإلجابة عن هذه األسئلة سرتتبط يف املقام األول برشكائنا، 

مامرسة  سيتخلون  وهل  سيبدونها  التي  السياسية  الحكمة  ومبقدار 

الضغط عىل بلدنا لصالح العودة إىل الحوار الطبيعي، ومبقدار استعادة 

الثقة املفقودة. نحن ندرك بشكل واضح انه يجب الخروج من دوامة 

العقوبات ولكن مع ذلك يجب ان يكون واضحا جدا اننا نحن لن نناقش 

أية معايري لرفع العقوبات. الخطوة األوىل التي يجب ان تتخذ هي الغاء 

العقوبات من قبل الذين فرضوها.

روسيا،  مع  حقيقية  لتطوير رشاكة  السعي  الغرب  يبدي  أن  ومبجرد 

االهتامم  ذات  املجاالت  يف  التعاون  الستئناف  استعداد  سنكون عىل 

استمرار ضغط  أن مع  اإلشارة إىل  الوقت نفسه، تجدر  املشرتك. ويف 

واملؤسسات  الرشكات  ستبتعد  موسكو  عىل  اطول  لفرتة  العقوبات 
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الرويس. كان ذلك االختيار الواعي لالتحاد االوريب الذي اعتمد الخط 

الوقت باتت واضحة  السيايس وضحى باملنفعة االقتصادية. ويف ذات 

القرارات السياسية «املستقلة عن  اتخاذ  حدود استقالل بروكسيل يف 

قرارات الواليات املتحدة».

وتجدر االشارة اىل ان ما يسمى بعقوبات الواليات املتحدة واالتحاد 

اال  العقوبات  فرض  ميكن  (ال  رشعية  غري  فقط  ليست  األورويب 

عقيمة  جوهرها  يف  وهي  بل  الدويل)  األمن  مجلس  من  بقرارات 

تغيري  عىل  روسيا  ارغام  تستطيع  ال  املبدأ  حيث  ومن  ألنها  وضارة 

بأي قضية  يتعلق  فيام  او  االوكرانية  باالزمة  يتعلق  فيام  موقفها، ال 

اخرى. هذه العقوبات عبثية ويؤكد ذلك ربطها مبطالب موجهة اىل 

روسيا فقط التي ال تعترب طرفا يف النزاع الدائر يف رشق اوكرانيا (يف 

كييف  سلطات  جانب  من  ترصف  اي  تجاهل  يجري  الوقت  ذات 

العقوبات تبدو منعزلة عن  ويتم اخراجه من هذا السياق)، وهذه 

تم فرض مجموعة دورية جديدة  الواقع:  ارض  السائد عىل  الوضع 

اتفاقات  عدة  اىل  مينسك  يف  التوصل  بعد  مبارشة  العقوبات  من 

هامة يف مجال التسوية.

القرن  يف  تروج  التي  «املتحرضة»  اوروبا  ان  فعال  االستغراب  ويثري 

 — الدميقراطية  ملبادئ  العامل  أنحاء  جميع  يف  والعرشين  الحادي 

اجل  ومن  تبدو   — القانون  سيادة  التعبري،  حرية  اإلنسان،  حقوق 

وتتخىل  الخاصة،  قيمها  «لتنىس»  مستعدة  الجيوسياسية  «شهيتها» 

عن الحقوق االساسية للسكان املدنيني يف دونباس وتبدو غري قادرة 
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وتم اعتامد نهج «استبعاد» روسيا من اشكال التعاون املتعددة االطراف. 

يف كانون الثاين/ يناير 2015، حرم الوفد الرويس يف الجمعية الربملانية 

ملجلس اوروبا من الصالحيات االساسية ومن امكانية املشاركة الكاملة يف 

عمل هذا املحفل الدويل. وبعد رفض السامح لرئيس مجلس الدوما يف 

ناريشكني من دخول  االتحادية سريغي  الفيدرالية يف روسيا  الجمعية 

فنلندا (تم تربير هذا الرفض بوجود قرارات داخلية لالتحاد االورويب) مل 

للجمعية  يوليو  متوز/  الدورة  يف  املشاركة  من  الرويس  الوفد  يتمكن 

الربملانية للمنظمة، التي خصصت لالحتفال مبرور 40 عاما عىل توقيع 

وثيقة هلسنيك الختامية.

وفرضت بروكسيل كذلك التدابري التقييدية القطاعية ضد روسيا وتضمن 

ذلك فيام تضمن فرض حظر عىل تجارة األسلحة واملعدات العسكرية، 

لتسع  املزدوج  االستخدام  والتكنولوجيات ذات  املعدات  توريد  وعىل 

وتم  الروسية،  املسلحة  القوات  احتياجات  ولتلبية  روسية  مؤسسات 

تقييد توريد املعدات وتقديم الخدمات لقطاع الوقود والطاقة الرويس، 

ومنعت املصارف الروسية الرئيسية من الوصول اىل االسواق املالية يف 

االتحاد األورويب. وتم فرض اجراءات منع صارمة عىل التعامل والتجارة 

مع الكيانني الروسيني الجديدين — القرم وسيفاستوبول. وهذه القامئة 

طويلة ويكمن االستمرار يف رسدها.

معنا  الحديث  خالل  فضل  االورويب  االتحاد  ان  للنظر  امللفت  ومن 

السياسية بل اعتمد  املباحثات واملشاورات  االعتامد ليس عىل طريق 

االقتصاد  يف  حساسية  االكرث  املجاالت  يف  االقتصادية  العقوبات  عىل 
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تعرضوا  الذين  اوروبا  رشق  جنوب  دول  بسكان  وضحوا  تضامنهم 

تكون  مشرتك،  اقتصادي  مجال  بناء  من  .وبدال  لذلك)  نتيجة  للربد 

والتكنولوجيات  روسيا  من  املتاحة  الطاقة  موارد  املركزية  حلقته 

الحديث عن كبح جامح  األورويب، يجري عمليا  االتحاد  العالية من 

«توسع» ما تقوم به موسكو يف مجال الطاقة. يف عام 2014، اعتمد 

االتحاد األورويب «االسرتاتيجية األوروبية ألمن الطاقة» التي أعلنت 

عن  التدريجي  واالبتعاد  التحول  هو  الرئيسية  أهدافها  أحد  ان 

اقرتحت   ،2015 فرباير  ويف  الطاقة.  مجال  يف  روسيا  مع  التعاون 

املفوضية االوروبية مفهومها حول اقامة اتحاد للطاقة يتم فيه، من 

األورويب،  االتحاد  رشكا  قامئة  من  روسيا  شطب  الجوهر،  حيث 

«عندما  املستقبل،  يف  معها  العالقات  برمجة»  «اعادة  احتامل  مع 

تسمح الظروف».

وقامت بروكسل بعد واشنطن بوضع «قامئة سوداء»، تواصل إغناءها، 

األوكرانية.  األحداث  وذلك عىل هامش  الروسية  واملؤسسات  لألفراد 

86 شخصية سياسية واجتامعية  االورويب حاليا  االتحاد  وتشمل قامئة 

روسية و65 شخصا من ممثيل جنوب رشق أوكرانيا، فضال عن 29 رشكة 

االساسية  االتفاقية  حول  املحادثات  االورويب  االتحاد  وعلق  روسية. 

بني  تأشريات  بدون  العبور  حوار  اوقف  وكذلك  روسيا  مع  الجديدة 

العسكري، وحظر  املجال  التعاون يف  آفاق  الجانبني وعمد «لتجميد» 

عمل جميع ساحات التعاون يف مختلف القطاعات، وقلص االتصاالت 

عىل مستوى الخرباء اىل ادىن حد.



العالقات الثنائية 60

Digest 2015

الكبرية  سوقه  اىل  باالضافة  التكنولوجية،  الناحية  من  كثريا  متقدم 

عظيمة  نعمة  مبثابة  يعد  االورويب،  االتحاد  هنا  واملقصود   ، جدا

لروسيا. بالنسبة 

السبعينيات والثامنينيات من  الفكرة يف  التأكيد عىل صحة هذه  تم 

مقابل  «الغاز  الشهرية  العقود  ونفذت  عقدت  عندما  املايض  القرن 

االقتصادية  االوروبية  املجموعة  قادة  متكن  حينذاك  االنابيب». 

الدوائر  الداخلية من  والضغوط  الشكوك  تخطي  املانيا من  وخاصة 

عتمدت  وا االطليس  املحيط  ء  ورا من  ء  الرشكا ومن  فظة  ملحا ا

التي ضمنت عىل مدى عقود أمن الطاقة يف أوروبا، بل  االتفاقيات 

واسهمت بشكل كبري يف تحقيق العملية األوروبية املشرتكة. التقارب 

فعال كان متبادال.

لقد اعاد االتحاد االورويب يف منتصف العقد االول من القرن الحايل، 

النظر يف مسالكه االساسية وهو ما ادى اىل قيام الهيئات القيادية يف 

االتحاد االورويب بوضع يف مقدمة االمور وبشكل متزايد طموحاتها 

للتحول  املعامل  واضحة  عملية  العيان  عىل  وظهرت  الجيوسياسية. 

روسيا.  يتعلق مبوقفه من  فيام  االورويب وخاصة  لالتحاد  التدريجي 

تنويع  موضوع  عىل  فأكرث  اكرث  ويركز  يشدد  االورويب  االتحاد  اخذ 

مصادر الطاقة مهام كلف األمر، عىل رفض التعاون املتبادل املنفعة 

عندما  كييف  سلطات  بدعم  بروكسيل  قامت  عمليا   . روسيا مع 

من  االوربية،  للدول  املخصص  الرويس  الغاز  برسقة  االخرية  بارشت 

حتى  ذلك  اجل  من  تناسوا  (لقد  اوكرانيا  ارايض  عرب  املار  االنبوب 
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ومع انتشار األزمة أجرب الخوف من االعرتاف باالخطاء الذاتية املرتكبة، 

اللوم  إلقاء  البداية —  منذ  مسدودا  كان  طريق  اختيار  عىل  الغرب 

والذنب فقط عىل روسيا وزيادة الضغوط االقتصادية والسياسية عليها 

وتحديد وتقليص التعاون مع دولتنا.

أظهرت  لتي  وا املحك،  من  كنوع  نية  األوكرا األزمة  خدمت  لقد 

الجوهر الحقيقي ملوقف الغرب ونظرته نحو روسيا. لقد تحولنا من 

«رشيك اسرتاتيجي»، اىل متهم يف كل الذنوب املعروفة وغري املعروفة 

السلبية عىل  العملية  ويف كل خطيئة ميكن تصورها. وحصلت هذه 

عطالتها الدينامية الذاتية: أي اجتامع لالتحاد األورويب، يجري فيهه 

ضد  العقوبات  مبناقشة  حتام  ينتهي  اوكرانيا  موضوع  اىل  التطرق 

كل  بتجميد   2014 أبريل  يف  األطليس  شامل  حلف  وقام  روسيا. 

للجهود  بالرضر  تسبب  ذلك  ان  من  الرغم  عىل  روسيا  مع  التعاون 

الدولية يف مجال مكافحة التهديدات والتحديات الجديدة، ويواصل 

البنية  وتعزيز  العسكري  وجوده  لزيادة  االجراءات  اتخاذ  الحلف 

التحتية عىل حدودنا.

روسيا  فيه  تبدو  الذي  الطاقة،  مجال  يف  التعاون  خالل  يف  حتى 

مببادرة  كثريا  بالدنا  تراجعت  طبيعيني،  كرشيكني  األورويب  واالتحاد 

من الجانب االورويب. تم تجاهل الحقيقة املوضوعية، اي ان وجود 

التحتية  والبنية  املجاورة  روسيا  والغاز يف  النفط  من  كبري  احتياطي 

الالزمة لنقلهام اىل دول اوروبا، ضمن وال يزال يضمن القتصاد االتحاد 

األورويب، يف الواقع، مزايا تنافسية طبيعية. وال شك يف ان وجود جار 
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بطموحاتهم وترصفهم العشوايئ اىل حد كبري مع مبادئ منظمة األمن 

اىل  فيه  لبس  ال  واضح  بشكل  الغرب  لقد وقف  االورويب.  والتعاون 

جانب القوى املناهضة للحكومة خالل املرحلة االوىل من االحتجاجات 

يف كييف ومل يعر اي اهتامم لتواجهاتها املتطرفة وعزمها تغيري السلطة 

ولو بالقوة املسلحة. وهذا املسلك يتعارض بشكل مبارش مع مبادئ 

التي تنص عىل رضورة االمتناع عن تقديم  الختامية،  وثيقة هلسنيك 

انشطة تخريبية موجهة نحو  املبارشة ألية  أو غري  املبارشة  املساعدة 

يف  مشاركة  اخرى  دولة  يف  الحكم  لنظام  والعنف  بالقوة  اإلطاحة 

الوثيقة. وهذا بالذات ما حدث يف اليوم التايل بعد إبرام اتفاق بني 

السلطة واملعارضة يف اوكرانيا حول االجراءات و التدابري الرامية إىل 

حل األزمة ( ولعبت دول االتحاد االورويب بالذات دور الطرف الضامن 

املتحدة  والواليات  اوروبا  جانب  من  الصمت  وساد   .(! لالتفاق 

هؤالء  وتجاهل  كييف.  يف  للسلطة  الدستوري  غري  التغيري  بخصوص 

ايضا تشكيل «حكومة املنترصين» يف كييف بدال من حكوم الوحدة 

حقوق  «أتباع  جانب  من  ملموس  فعل  رد  اي  يصدر  ومل  الوطنية. 

نظمتها  التي  الحملة  عىل  املرة  هذه  يف  والدميقراطية»  اإلنسان 

السلطات االوكرانية الجديدة والحقت خاللها السياسيني والصحفيني 

املبادئ  تنفيذ  أن  الغرب  يف  الرشكاء  أظهر  لقد  بهم.  املرغوب  غري 

والتعددية  اإلنسان  وحقوق  القانون  سيادة  جانبهم —  من  املعلنة 

السياسية، وحرية وسائل اإلعالم، وحقوق األقليات القومية — ليس 

بالرضوري بتاتا اذا كان ذلك «غري مناسب سياسيا».



57العالقات الثنائية

االحداث السياسية الدولية

االورويب بشكل مطرد توسيع منطقته االستثنائية عىل حساب الجريان 

الذين كانت العالقة معهم تقام وفق مبدأ «اما — أما» الذي كان يعني 

املطالبة بالتخيل عن العالقات التقليدية مع الرشكاء االخرين. وليس من 

الصعب االدراك مدى صعوبة وتعقيد الوضع الذي احاط بجمهوريات 

االتحاد السوفيتي السابقة التي كانت ال تزال يف طور تعزيز املؤسسات 

الدميقراطية وتشكيل إجامع وطني.

تأخذ بعني  أن  االتحاد االورويب بروكسل  وظهرت عدم رغبة عاصمة 

االعتبار خصوصية ومصالح وقلق البلدان األخرى، مبا يف ذلك يف املسائل 

الحيوية بالنسبة لها، وتجلت بشكل واضح يف تحضري اتفاقية االنتساب 

بني اوكرانيا واالتحاد االورويب. وخالفا للمنطق البسيط مل يقبل االتحاد 

االورويب أي حجج ومل يؤيد القيادة األوكرانية يف طلبها تأجيل التوقيع 

عىل الوثيقة والبدء يف مشاورات بني االتحاد األورويب وأوكرانيا وروسيا 

للنظر يف االثار االقتصادية السلبية املحتملة عند اعتامدها. وأدى ذلك 

إىل انقسام يف املجتمع األوكراين واىل االنقالب املسلح والحرب األهلية 

الدامية التي راح ضحيتها اآلالف من املدنيني. وبحلول منتصف عام 

2014 وافقت بروكسل عىل اجراء مشاورات ثالثية، وتم تأجيل تنفيذ 

حجج  عىل  األوروبيون  وافق  ولو  االتفاقية.  من  االقتصادي  الجزء 

هذه  وقوع  تجنب  املمكن  من  كان   ،  2013 عام  يف  كييف  سلطات 

املأساة يف أوكرانيا.

نضطر للتأكيد واالشارة اىل ان من أهم العوامل يف تصعيد األزمة، كان 

بأخرى  أو  بطريقة  للتضحية  لغربيني  ا ء  الرشكا د  استعدا عدم 
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وهذه الفلسفة بالذات ادت اىل وضع تقلص فيه عدد الساحات املناسبة 

للتوصل اىل تسويات فعالة عند اصطدام مصالح الدول وهو ما تسبب 

واالنسانية  االقتصادية  املسائل  يف  واالجامع  التوافق  نقص  بتزايد 

والسياسية العسكرية الهامة جدا للقارة االوروبية. وكان من نتيجة ذلك 

االنحطاط والرتاجع التدريجي للثقة املتبادلة.

كوسوفو  ازمة  املجال  هذا  يف  الحقيقي  االول  االنذار  جرس  وكان 

يف 1999 عندما قامت دول الناتو بانتهاك فظ للبنود الرئيسية للقانون 

الدويل ومبادئ وثيقة هلسنيك الختامية والوثيقة االساسية للعالقات 

الجوهر  وتم من حيث  االنساين.  القانون  والناتو ومعايري  بني روسيا 

تنفيذ عدوان عىل دولة اخرى عضو يف منظمة االمن والتعاون االورويب. 

تم قصف بربري للمدن والقرى يف دولة اوروبية مستقلة ذات سيادة 

واستمر ذلك 78 يوما. وكان «التدخل االنساين» للناتو يف يوغوسالفيا 

مبثابة الرضبة القوية للمبادئ االساسية يف العالقات الدولية وتسبب 

النواحي والجوانب  اعادة  الدول واثارت  للثقة بني  برضر جدي كبري 

خارج حدود  واالطليس ويف  اوروبا  يف  الواجهة  اىل  لألمن  العسكرية 

املنطقة املذكورة. لقد اثبتت ازمة كوسوفو وبينت متسك دول الناتو 

القوة املسلحة ضد كل من ال  الرتويع والتخويف واستخدام  بتكتيك 

يوافقها. وجاءت بعد ذلك عدة موجات توسيع الناتو وهو ما زاد من 

زعزعة توازن رصح االمن االورويب.

ومل يكن االمر افضل حاال يف املجال االقتصادي. بالكالم كانوا يرفضون 

لدى االخرين حق وجود مناطق نفوذ ويف ذات الوقت واصل االتحاد 
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التي  الرئيسية  املشكالت  مجال  يف  القرارات  واتخاذ  ملناقشة  فعالة 

االمكانيات  بني  وقعت  املحصلة  ويف  االوروبية.  القارة  امام  تقف 

مرشوع  بينها  ومن  الهامة  املبادرات  من  العديد  املذكورة  والفرص 

2008 والتي هدفت  معاهدة االمن االورويب التي عرضتها روسيا يف 

اقر مرات  الذي  االمن  القانوين ملبدأ عدم جواز تقسيم  الطابع  ملنح 

كثرية عىل مختلف املستويات والذي وفقا له مل يكن يحق الي طرف 

مختلف  وكذلك  االخرى،  االطراف  امن  حساب  عىل  امنه  يعزز  ان 

املثال  سبيل  عىل  ومنها  الدولية  التنسيق  بآليات  املتعلقة  االفكار 

لشؤون  لجنة  تكوين  حول   2010 عام  يف  االملانية  ميزبريغ  مبادرة 

تحقق  ومل  االورويب.  واالتحاد  روسيا  بني  واالمن  الخارجية  السياسة 

قاعدة االمن الجامعي االورويب التي وضعها وبادر اىل طرحها االتحاد 

االورويب نفسه، والتي اعتمدتها قمة منظمة االمن والتعاون االورويب 

يف اسطنبول يف 1999.

وكل مرة عندما يصل االمر اىل املناقشة املفصلة، كنا نسمع من رشكائنا 

الغربيني حججهم حول عدم تنفيذ رشوط ما متهيدية او عدم قبولهم 

«منطق  اطار  ويف  للقرارات.  اتخاذهم  عملية  يف  الخارجي  للتدخل 

املنترص» كانوا يعرضون علينا كل مرة اشكاال للتعاون وفقا ملبدأ «السيد 

— العبد» وبشكل يتوافق بالكامل مع االجندة الغربية. وخالل ذلك 

املتعلقة  الجدية  النقاش الرصيح املفتوح حول املسائل  كان ينظر اىل 

بالبناء االورويب، ليس كوسيلة للتوصل اىل التفاهم املتبادل يف القارة بل 

«كمكافأة عىل السلوك الحسن».
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الحرب  انتهاء  من  الرغم  وعىل  علينا.  ومعايريهم  مسالكهم  فرض 

الباردة، بقيت اثارها يف عقول الكثريين يف الواليات املتحدة واوروبا، 

مبا يف ذلك املقوالت االيديولوجية للمواجهة والعداء وعدم الثقة. كان 

مل  الواقع  يف  ولكنهم  االنفتاح  مبادئ  يعلنون  بالكلامت  الناتو  رجال 

يتجرأوا عىل التخلص بالكامل من آليات الردع التي بقيت بعد سنوات 

املواجهة بني الحلفني.

يف بداية التسعينيات من القرن املايض وقف العامل امام مفرتق الطرق. 

كان من املمكن السري عىل طريق بناء منوذج جديد منفتح للعالقات 

الدولية مع تنفيذ عىل ارض الواقع املبادئ التي وضعت يف هلسنيك يف 

عام 1975. ولكن ولألسف كانوا يف الغرب يفكرون بشكل اخر. وساد بينهم 

املواقع  التي تحققت يف  النتائج  بتثبيت  الضيق ورغبوا  الحساب اآلين 

الدولية نتيجة الحرب الباردة. عىل ما يبدو اعتقدوا يف واشنطن وبروكسيل 

انه من االصح عدم التخيل عن اآلليات السياسية الخارجية التي وضعت 

واختربت عىل مدى عرشات السنني بل استخدامها يف الظروف الجديدة ، 

بناء  السبب وبدال من  العامل. ولهذا  تعزيز هيمنتهم عىل  االن بهدف 

منظومة امن اوربية عامة جديدة، قرروا ليس فقط املحافظة عىل النفوذ 

الجيوسيايس للناتو عىل اعتباره «نادي النخبة املغلق»، بل وتوسيعه مع 

االبقاء ضمن صالحياته التامة كافة مسائل االمن االورويب االساسية. واعتمد 

االتحاد االورويب عىل نفس املسالك يف االقتصاد.

مسبق  بشكل  بتحديد  عمليا  الجديد»  «التحالفي  املسلك  هذا  وقام 

ملصري كل الجهود املوجهة نحو صياغة واقامة قواعد اوربية مشرتكة 
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روسيا — اوروبا: ماذا بعد؟

يقع الوضع يف مجال االمن االورويب االن، عىل ما اعتقد، عند أدىن نقطة 

يف مسار تطوره. وتجدر االشارة اىل ان املشاكل الحالية مل تظهر باالمس 

بل تراكمت عىل مدى سنوات طويلة. وحتام مل تكن االزمة 

االوكرانية السبب االسايس للربود الجدي الذي اصاب 

املناخ السيايس يف اوروبا. يجب القول ان التناقضات 

التي وصلت اىل ذروتها خالل االزمة االوكرانية، تعود 

يف جذورها اىل التسعينيات من القرن املايض.

لقد اتسمت املرحلة االوىل بعد انتهاء الحرب الباردة 

بظهور آمال كبرية حول بناء مجال واسع للتعاون يف 

الفصل  خطوط  من  حرا  يكون  االوروبية  القارة 

وآليات املواجهة. ويف عام 1994 قمنا بالتوقيع عىل 

اىل  اشارت  التي  والتعاون  الرشاكة  حول  اتفاقية 

مع  وروسيا  االورويب  االتحاد  بني  التقارب  اهمية 

تعزيز وتوسيع التعاون يف مجمل اتجاهات النشاط وتطوير الحوار يف 

مختلف املجاالت. ويف 1997 عقدت الوثيقة االساسية حول العالقات 

بني روسيا وحلف الناتو.

يكونوا جاهزين  الغربيني مل  ان رشكائنا  تبني  الواقع  ارض  ولكن عىل 

للتحدث مع روسيا بشكل رصيح وعىل اساس املساواة بدون محاولة 

اليكيس ميشكوفاليكيس ميشكوف
نائب وزير الخارجية 
الروسية
osce@mid.ru
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أعرب الرئيس الرويس فالدميري بوتني خالل كلمته يف الجلسة املوسعة 

لهيئة رئاسة خدمة األمن االتحادي الرويس يف مارس 2015 ، عن اعتقاده 

بانه يجب عىل روسيا وقبل كل يشء أن تكون قوية وليس فقط فيام 

يتعلق بالقوة العسكرية. وحينذاك بالذات ستكون رشيكا جذابا ومرغوبا 

ومتعدد  األقطاب  عاملي جديد،متعدد  نظام  بناء  ذلك يف  مبا يف  فيه، 

األوجه. األزمة العاملية لن تكون ابدية وكذلك الحال بالنسبة لألزمة يف 

عىل  قادرة  تكون  أن  روسيا  عىل  ويتعني  الغربية.  الروسية  العالقات 

استقبال هذه املرحلة من التطور يف حالة التأهب الكامل وليس فقط 

من الناحية العسكرية.

الكلامت الرئيسية: األزمة املنهجية العاملية، املواجهة الهجينة، الردع غري 

املتامثل، القوة «الصلبة» و»الناعمة».

Международная

ЖИЗНЬ
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نكرر مرة اخرى: نحن ال نهمل بأي شكل من االشكال إمكانيات حفظ 

السالم وغريها من االتصاالت يف إطار العالقات الدولية يف مجال الدفاع. 

حتى يف الظروف الصعبة الراهنة، ينبغي املحافظة واىل اقىص حد عىل 

قنوات االتصال واملشاركة يف الربامج واملشاريع املشرتكة، مثل املحطة 

البحر،  املتبادل يف  العاملية، والدعم  الحروب  الدولية، ومنع  الفضائية 

بني  جدا،  قوي  للصدمات،  ايجايب  كابح  وضع  ويجب  جرا.  وهلم 

االمكانيات والنوايا والتهديدات الحقيقية. وبدون شك يجب التفكري يف 

تشكيل جدول األعامل الحقيقي للمصالح املشرتكة، مبا يف ذلك تحديد 

التهديدات األمنية املشرتكة، وسمود الجنس البرشي، األمر الذي سيجعل 

التعاون السيايس والعسكري السيايس مرغوبا فيه وممكنا. قد يتضمن 

العسكرية،  االستعدادات  من  الحد  مجال  التقليدية يف  املسائل  ذلك 

والحد من مدى التسلح بشكل متبادل. ولكن ما العمل اذا مل يكن كل 

التجميد، وعندما يجري بشكل ماعمد  او يقع يف حالة  ذلك موجودا 

تدمريه وتحويله إىل الصفر وحتى اىل قيم سلبية؟

ومن الخطأ واملرض إلقاء اللوم عىل طرف واحد — الغريب — عند تحليل 

مظاهر األزمة يف العالقات الروسية الغربية. وكام قال امللك يف املرسحية 

الشهرية، كل منا كان غري محق يف امر ما. هم يتجاهلون روسيا اليوم 

ويحاولون شيطنتها واحاطتها بجدار ليس فقط ألنها، وحسب زعمهم، 

ترتكب االخطاء وتترصف يف الساحة الدولية «ليس وفقا للرتتيب». بل 

ألنها ليست قوية مبا فيه الكفاية، والضعف كام هو معروف ال يغفر 

اكرث بكثري من النقص يف قابلية املوافقة والتسامح.
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الرتسانة العسكرية الروسية تقوم بتنفيذ هذا الدور بشكل جزيئ، فينبغي 

أن يؤخذ ذلك كأمر مسلم به. بالطبع، ميكن الزعيق بخصوص عودة فرتة 

الحرب الباردة، والقول بن «الزبدة أفضل من املدفع» — ومشاهدة 

كيف يتداعى االستقرار واألمن والتوازن العسكري االسرتاتيجي.

التوصل اىل استنتاج اخر.  ومع ذلك، فمن املمكن، وبالتفكري الرصني، 

وبالذات: يف هذه املرحلة، ويف هذه الحالة املعينة، وما دام العامل «مل 

يعد إىل رشده» بعد ، يبقى بالنسبة لروسيا «الكفاح من أجل السالم»، 

وضامن فعال وموثوق لألمن القومي والدويل (!) يتلخص يف العمل من 

اجل تعزيز وتحسني قوتها العسكرية. بالطبع، مع عدم نسيان املكونات 

(وكذلك  منهجي  بشكل  املتشابكة  للبالد  اإلجاملية  للقوة  االخرى 

امكانيات التعارشااليجايب عىل الساحة الدولية).

عىل  مسبوقة  غري  والضغط  والعقوبات  األزمة  اليوم، يف ظل ظروف 

روسيا، والنتائج املرتتبة عىل الركود يف املرحلة السابقة يجب عىل النشاط 

العسكري الفعال ان يسد الفجوة (التي يجب الحقا التخلص منها)، التي 

ظهرت عىل خلفية املشكالت العالقة يف القوة املتكاملة للدولة بسبب 

عدم املثالية للمكونات األخرى، يف مجال «القوة الناعمة» — االقتصاد 

واملجال التقني واإليديولوجية. واذا مل يتم بناء النظام املتكامل والشامل 

لألمن الوطني الرويس، الذي يجب عليه ان يضمن تطور روسيا ومكانها 

بشكل  ذلك  بناء  يتم  مل  اذا  املستقبل،  يف  العاملي  النظام  يف  الصحيح 

اعباء  العسكري  الصناعي  والقطاع  الدفاع  مجال  فسيتحمل  مضمون 

اضافية جدية ومسؤولية كبرية عن مصري البالد.
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يف  «الكبرية»)،  العسكرية  املواجهة  خطر  عن  النظر  بغض  (حتى 

«السياسة الرشقية» تبدو متباينة.

لديها  ولكن  طبعا  مختلفة  هي  له خصوصياته.  ألوربا  بالنسبة  االمر 

مع  باملقارنة  االقل  عىل  لروسيا،  بالنسبة  املشرتكة  الخاصة  مصالحها 

الرشيك الرئييس للكتلة الغربية — الواليات املتحدة. ويجب القول ان ال 

الجديدة،  أوروبا  األوكرانية، مبا يف ذلك  األزمة  يرغب «بعقدة»  احد 

املختصة باالستفزازات الكبرية والصغرية، والتي غالبا ال متلك اية فرصة 

الوقايئ  الحاجز  ان  الغريب.  العامل  يف  وظيفية  اهمية  الكتساب  اخرى 

عىل  الشك  بظالل  يلقي  روسيا  إىل  الطريق  عىل  يقام  الذي  الجديد 

يف  العاملي  النظام  يف  الصحيح  مكانها  شغل  يف  اوروبا  رغبة  موضوع 

املستقبل، واالمرهنا يكمن، بطبيعة الحال، ليس فقط يف توريد التفاح 

البولندي إىل روسيا. مع استمرار التطور السلبي لالحداث عىل االتجاه 

الرويس قد تضطر روسيا بالفعل إلنهاء «االسطورة عن أوروبا املسكينة» 

التي «تجربها» واشنطن بنرش املرافق العسكرية املزعزعة لالستقرار عند 

حدود روسيا االتحادية وادخال العقوبات وتحربض روسيا. وستضطر 

موسكو لبناء السياسة الدفاعية الالزمة طول الخط االورويب لللموجهة 

الحاقة حينذاك.

الدويل.  األمن  روسيا ليست فقط مشارك مهم بل ومسؤول يف نظام 

وتشييده بدون روسيا او رغام عنها او مع اعتبارها مبثابة العدو امر غري 

واقعي ومدمر. ولكن اليوم يف الظروف القاهرة (والتي نأمل أن ال تستمر 

إىل األبد)، يجب أن يكون لهذا نظام وسيلة تأمني مضمونة. وإذا كانت 
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ملامرسة الضغط «املختلط» املتكامل عىل روسيا وغري ذلك من األغراض. 

ألوكرانيا  املحتمل  االنضامم  حول  الحديث  يدور  الناحية  هذه  ومن 

التي تعد «مستقلة  اية جمهورية سوفيتية سابقة اخرى  او  وجورجيا 

متاما» يف سياستها الخارجية ويف شؤون الدفاع عنها، اىل حلف شامل 

االطليس (أو حتى االتحاد األورويب)، وبالتايل تتخذ قرارات ال تناسب 

موقف روسيا. طبعا ليس من الرضوري ان يكون الجريان مبثابة االصدقاء 

الحميمني او املعارضني الصلبني، ولكن يجب عليهم دوما االخذ بعني 

االعتبار مبصالح ومخاوف بعضهم البعض، وخاصة خالل الوضع الدويل 

الزائد التعقيد، كام هو الحال اليوم.

بتوسيع  األطليس  توسيع حلف شامل  الحال، ال ميكن مقارنة  بطبيعة 

االتحاد األورويب، ولكن يف الوقت نفسه ال يجوز عدم مالحظة ان االمر 

احدى  يف  والعضوية  املستطرقة،  االواين  مبدأ  كبري  حد  واىل  يشبه 

نحو  معلنة  تكن  مل  وان  حتى  محددة  التزامات  تفرتض  املؤسستني 

املؤسسة االخرى. وباإلضافة إىل ذلك، فإن االتحاد األورويب ليس فقط 

اتحاد اقتصادي بل وسيايس ايضا، ويف السنوات األخرية أكرث وأكرث يلقي 

عىل نفسه وظائف سياسية عسكرية، بل وحتى عسكرية بحتة وخاصة 

فيام يتعلق باالزمة األوكرانية.

ومن املستبعد ان نتوقع ظهور تصدعات كبرية، خصوصا االنقسام يف 

أوكرانيا.  العالقات مع روسيا واألزمة يف  الغريب من  املجتمع  مواقف 

خطوط الخالف هذه تظهر بالطبع، ولكن حول مسائل اخرى. ولكن 

يبدو واضحا ان مصالح مختلف الدول الغربية وكذلك مستوى املخاطر 
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انهيار االتحاد السوفيايت واملعسكر االشرتايك األورويب؟ لقد تم التأكيد 

مرات عديدة عىل ان الحالة الراهنة للعالقات الروسية الغربية مل تكن 

بعض  ان  (حتى  اضطرت  االتحادية  روسيا  وان  روسيا  اختيار  قط 

للرد عىل يحدث،  الرد جاء متأخرا إىل حد ما)  ان  املنتقدين يقولون 

بشكل اقرب واقرب من حدودها املبارشة وبالذات يف خارصتها اللينة 

ويف مناطق نفوذها املرشوعة — ارايض االتحاد السوفيتي السابق. ومع 

ذلك، فإن صالبة رد الفعل كانت و إىل حد كبري حتمية وقطعية تاريخيا 

ومن حيث املكان.

يف التسعينيات من القرن املايض، بعد انتهاء الحرب الباردة، كانت هناك 

أوهام حول الرشاكة الجيوسياسية وحتى حول تحالف روسيا مع الغرب. 

الشكل  بهذا  األوىل»  «املوجة  الرشق يف  نحو  الناتو  توسيع  يتسم  ومل 

الواضح من عدم الودية نحو روسيا. وشهدت الدوائر واالوساط التحليلية 

والسياسية الروسية حتى وقت قريب، الجدل القوي حول هل يعترب 

اقرتاب حلف الناتو من حدود روسيا مبثابة التهديد ألمنها القومي. اذن 

االمر ال يكمن حتى يف «دبلوماسية الوزير كوزيريف» املطيع، يف تلك 

الفرتة، وهو امر يتذكره الكثريون مرارا، بل يف امور واسباب اكرث شموال 

ومنطقية. كان هناك بريق امل بان الناتو سيتوقف عند حدود ما بدون 

هذا التوسع العدايئ يف املجال ما بعد السوفيتي الذي يعني من حيث 

الجوهر تطويق روسيا.

وبالنسبة للوضع الحايل، فإنه غري املقبول عىل االطالق بالنسبة لروسيا 

انطالق  قاعدة  اقامة  كعملية  يعترب  ان  جدا  وجيهة  ألسباب  وميكن 
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«مكائد» املعارضني أو بسبب آثار األزمة العاملية. اذن يجب القيام بقفزة 

التحديث، التي ال ميكن ان تتحقق يف هذا النظام املرتهل الكثري الكالم 

الصورة  ان  اىل  االشارة  نود  «التعبئة».وهنا  تدابري  اتخاذ بعض  بدون 

الصورة  من  بكثري  اكرث  الواقع  ارض  عىل  تعني  ما  غالبا  االفرتاضية 

الخداع  هذا  امكانيات  استخدام  الراهن  وقتنا  يف  ويجري  الحقيقية، 

البرصي عىل نطاق واسع اكرث من اي وقت مىض لزيادة االهمية الذاتية 

يف عيون اآلخرين، وتشويه سمعة املعارضني.

وينبغي التعامل بحذر ودقة كبرية مع العالقة بني التطور الذايت لروسيا 

لألهداف  السليم  التنسيق  دون  الخارجية،  الوظائف  تنفيذ  وتنشيط 

واملهام واملوارد والقيود الخارجية والداخلية، واملقاومة املمكنة، خصوصا 

حدود  خارج  التكاليف  باهظة  التزامات  اية  العاتق  عىل  االخذ  مع 

«منطقة املصالح الحيوية» لروسيا. وهذا ميس أيضا اية مشاريع مضادة 

البديل.  العاملي  النظام  الرتويج لفكرة  للعوملة واية رشاكات من اجل 

يجب القول ان تنفيذها، يتطلب وجود القاعدة العقائدية واالقتصادية 

املالية والجيوسياسية وال ميكن ان يختزل ذلك «باالنكار» املشرتك للغرب 

الرضا عن  املجردة، وإىل عدم  املتحدة  الواليات  ولقيمه وإىل معاداة 

املوقع الذايت يف العامل.

العنيف  الفعل  رد  بالذات  االن  روسيا  تبدي  ملاذا  السؤال:  ويظهر 

والقايس هذا عىل محاوالت التعرض ملصالحها وأمنها؟ هل فقط ألنها مل  

تكن متلك سابقا القوى الكافية للرد بصورة الئقة وواضحة، والغرب، 

من حيث الجوهر، قام مبجرد ملء الفراغ الجيوسيايس الذي ظهر بعد 
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العامل الحديث ال يعرب بشكل واضح  التوسع يف  مصالحه. خاصة أن 

املعامل متاما كام يف السابق عن «الغريزة األساسية» للسلوك السيايس 

واالقتصادي. ويجب القول ان الغرب ميارس اليوم نفس االمر الذي يتهم 

من  الكثري  يف  يعني  للغرب  بالنسبة  التوسع  روسيا مبامرسته.  بنشاط 

األحيان الوصول إىل الحدود الجيوسياسية التي ميكن للنشاط فيها ان 

يجلب للغرب ليس فقط الفوائد، ولكن العديد من املشاكل.

نرى، مثال، الغرب بإرادته وعن طيب خاطر يدمر الكوابح الجيوسياسية، 

يف العالقات ليس فقط مع روسيا بل ومع الرشق األوسط الكبري. باإلضافة 

إىل ذلك، يعد «التوسع»، خصوصا يف ظل األزمة العاملية الطويلة عبارة 

الطائلة)، وعن منو  االموال  دامئا تكلف  (الرشاكة  إضافية  نفقات  عن 

التناقضات الداخلية للغرب، وتزايد رخاوته وتشتته وفقدانه ملنهجيته. 

ولن ينقذه من ذلك حتى البحث املذكور اعاله، وحتى الخلق املصطنع 

من  لفرتة  فقط  الغرب  توحيد  ميكنه  هذا  املشرتك»:  العدو  «لصورة 

الوقت. وعالوة عىل ذلك، فإن مثل هذا النهج ال يعترب القاعدة املضمونة 

للتغلب عىل األزمات وتلمس معامل النظام العاملي الجديد.

جدول األعامل لروسيا

ما هو مدى» ذنب» روسيا نفسها يف الهجوم املستمر الجاري يف املجال 

السوفيايت السابق ومحاوالت ابعادها من هناك؟ وباملناسبة تتخذ هذه 

املحاوالت ليس فقط من جانب الغرب. اذا تحدثنا برصاحة، فإن وترية 

من  ليس  وهذا  اليوم،  متطلبات  متاما  تلبي  ال  روسيا  يف  اإلصالحات 
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السليم الواعي. يجب أن يكون واضحا متاما أن هذا السيناريو سيحمل 

الطابع غري املقبول وغري املناسب للطرفني. يف أحسن األحوال، سيكون ذلك 

مبثابة فرح وسعادة القروي اللئيم الن «بقرة جاره فطست». بصفة عامة، 

قد تصبح الفكرة الرئيسية يف العالقات الدولية تلك املقولة التي كانت يف 

وقت ما تحظى بشعبية كبرية — «من الذي سيقوم اوال بدفن االخر».

ويجري الحديث ايضا عن احتامل استخدام الغرب ضد روسيا «سيناريو 

الجمع بني العصا والجزرة». لذلك، يعلن الغرب حاليا عن «عدم وجود اية 

نية» لديه لجلب الرضر لروسيا يف عملية ما يسمى «بتوسيع» وتعزيز 

الرشاكات مع جمهوريات االتحاد السوفيايت السابق. عىل ذلك يرص، عىل 

سبيل املثال، كل من انجيال مريكل، ودونالد توسك، وجان كلود يونكر عند 

تطرقهم اىل قمة «الرشاكة الرشقية» يف ريغا يف مايو 2015. أوال، وخاصة يف 

ضوء األحداث يف أوكرانيا والعقوبات الغربية، ال ميكن لهذه االدعاءات اال 

ان تثري شكوكا جدية. ثانيا، كام يتضح من الوعود السابقة الخاصة بعدم 

توسيع الناتو إىل الرشق، والعديد من االحداث األخرى، ال يفي الغرب بتاتا 

بوعوده: يعطي الوعود من ثم يسحبها. وثالثا، مل يقم احد بإلغاء القوانني 

األساسية للجيوسياسة ومل يتم الغاء كذلك القرب الجغرايف عىل الرغم من 

العمليات املوضوعية للعوملة وما يسمى «بإبادة املجاالت». خالل «التوسع» 

الجغرايف تجري عملية إعادة توزيع مناطق النفوذ والرشاكة واملنافسة، وهو 

ما قد يجلب أرضارا جسيمة لروسيا بشكل «تلقايئ».

من الصعب، بطبيعة الحال، وعظ الغرب عىل «عدم توسع يف الرشق». 

بالكامل متاما) مع  (ليس  بالكامل  يتوافق  أن ذلك منطقيا ال  يف حني 
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العالية  التكنولوجيات  مجال  سيبقى حتام  عام»،  «بشكل  الغرب  مع 

التعاون. وبالتايل  والتكنولوجيات ذات االستخدام املزدوج خارج هذا 

سيتوجب عىل روسيا االعتامد عىل «قواها الذاتية» اكرث وكذلك تطوير 

عالقات الرشاكة املستقرة طويلة املدى عىل اساس اخر، مبا فيهاعالقات 

التعاون، وبالدرجة االوىل مع دول الربيكس.

يجب أن القول، يف الحالة الراهنة، يوجد سيناريو مغاير لتطور العالقات 

يصبح  قد  الحظ،  لسوء  بالذات،  السيناريو  هذا  و  الغربية.  الروسية 

املهيمن واملعمول به يف املستقبل املنظور. وفقا له يقوم الغرب بتقييم 

ليس فقط روسيا «البوتنية» بل روسيا بشكل عام كدولة غري مناسبة وال 

تستحق الرشاكة. ويواصل الغرب خالل ذلك محاوالته الحثيثة إلضعاف 

وإذالل روسيا ، بل وحتى تشتيتها، مبا يف ذلك «اإلكراه عىل السالم» وفقا 

لرشوطهم. وسوف تستخدم نفس األزمة األوكرانية يف هذا املجال بشكل 

بالجدية  ذلك  وسيتسم  روسيا،  عىل  للضغط  وكأداة  كوسيلة  كامل 

وسيكون خطريا ولفرتة طويلة. ويف ذات الوقت تبدو واضحة ال مباالة 

الغرب بالشكل الذي ستتحول اليه اوكرانيا: قومية راديكالية او غري ذلك، 

املهم ان تكون معادية لروسيا.

ومن «االثار الجانبية»غري املرغوب بها لهذه السياسة من جانب الغرب: 

ستدفع روسيا اكرث وتقربها من الصني. يف وسط ورشق اوروسيا يقوم 

الغرب، يف الواقع، بيديه برسم بنية ستكون اعىل بكثري من بقية البنى 

الحرب  الفائز يف  الجيوسيايس. لألسف تغلبت لدى  االخرى يف املشهد 

البادرة (يف ظل غياب انتصارات اليم) رغبة «ازعاج» روسيا عىل االحساس 
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سياسة مسدودة الطريق، حتى لو حققت األرباح عىل املدى القصري. يف 

ظروف العقوبات يجري استبدال التعاون االيجايب يف الساحة الدولية 

باستخدام عوامل املواجهة بالقوة العسكرية التي من الصعب ضبطها.

ويف هذه الحالة ال مفر من «فقدان الرشيك»، وهو يعني يف كل لعبة 

فقدان امكانية التعاون املتبادل معه والتأثري عىل خطواته املقبلة.

وبهذا الشكل ميكن القول انه يوجد نوعان من السيناريوهات الرئيسية 

ملواصلة التعاون بني روسيا والغرب، مبا يف ذلك يف مجال األمن. الغرب، 

ولو بصعوبة، مع بعض التحفظات، ومع املحافظة عىل ماء الوجه، يتفهم 

ويقبل مواقف ومصالح روسيا، واتجاه تطورها ومطالبتها مبكان الئق 

كقطب مستقل (ورضوري للغرب نفسه بهذه الصفة) يف القوى العاملية 

وبشكل «طبيعي» ومقبول من قبل جميع الجهات الفاعلة الرئيسية يف 

الجيوسياسة العاملية. ويقوم عىل هذا الشكل ببناء عالقات مناسبة مع 

الوقت، ونؤكد عىل  الضغط واالبتزاز، يف نفس  روسيا، وينهي سياسة 

ذلك، مع عدم انتظار «اي تسليم» من جانب روسيا ملواقفها فيام يتعلق 

عىل سبيل املثال بالقرم ورشق أوكرانيا.

عىل الرغم من ذلك لنتحدث برصاحة: سيبقى التعاون بني الغرب وروسيا 

العالية واملزدوجة االستخدام، الحقا يف حالة  التكنولوجيات  يف مجال 

الرئيسية  البعض عىل ان احد األهداف  انكفاء قوية ومحددا. ويؤكد 

لفرض العقوبات ضد روسيا (مع اختيارالذريعة املناسبة) هو بالذات، 

العالية يف روسيا ومنع  التكنولوجيا  تنفيذ سياسة منع تطور قطاعات 

والتعاون الدويل ذي الصلة. ولذلك، حتى يف حالة تطبيع التعاون الرويس 
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بريجنسيك عىل سبيل املثال، ان الواليات املتحدة «اشتاقت» لروسيا 

«فقدت  ولذلك  الئق»،  «خصم  مبثابة  السوفيتي  لالتحاد  كخليفة 

القدرة» عىل التقيص والتحديد.

يف نفس الوقت هناك وجهة نظر اخرى: الرصاع مع روسيا سيأيت بنتائج 

عكسية، وليس فقط من حيث األمن العسكري الدويل. إنه سيؤدي إىل 

الناحية  من  مسدود  طريق  اىل  وسيدفعها  العاملية،  األزمة  تفاقم 

ارهقت  عام  وبشكل  جدا»  «مكلف  انه  والجيوسياسية،  االقتصادية 

الجميع هذه االزمة. لألسف، خالل أحداث أغسطس 2008، مل «يدرك» 

الغرب مدى تصميم روسيا للدفاع عن مصالحها بقوة وبشكل مطرد يف 

املعنى مبثابة  أوكرانيا يف هذا  األزمة يف  لذلك. كانت  املجال املرشوع 

«لحظة الحقيقة»، واقتنع الغرب فعال أن هناك «خط أحمر» ال يجوز 

تخطيه وال ميكن بعده دخول السياسة الدفاعية الروسية يف اية مساومة 

كانت وال ميكن التأثري علىها من قبل اي احد وباي طريق او حجة.

هل سيقوم الغرب يف هذه الظروف، بتغيري موقفه فيام يتعلق بروسيا، 

الرهان واملخاطرة يف  أو سيختار اسرتاتيجية أخرى — زيادة مستوى 

أجل خنق  من  اناكوندا»  افعى  «حلقة  تضييق  سيحاول  اللعبة؟ هل 

روسيا وحرمانها من مجال املناورة الجيوسياسية، وكبح وابطاء تطورها 

وخاصة يف مجال التكنولوجيات العالية ويف املجال العسكري التقني، 

السابقة. ميكن  السوفيتية  املنطقة  التكامل يف  إعادة  وتقويض عملية 

للمرء أن يجادل حول فعالية العقوبات ضد روسيا، اما نحن فسنتحدث 

فقط عن احد عواقب هذه السياسة العقيمة حسب رأينا، ونقول انها 
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ال ميكن فعال العمل بدون اعادة تشغيل حقيقية للعالقات)، لن يكون 

من املمكن حل هذه االزمة بشكل حقيقي مهام تم من وضع «خرائط 

محتوى  يف  بل  والساحات  املنتديات  يف  يكمن  ال  واالمر  للطريق». 

التعارش والرغبة يف تفهم املصالح واملخاوف املتبادلة وكذلك يف الرغبة 

وامليل نحو االتفاق وليس استخدام األزمة األوكرانية كمورد املواجهة. 

ميكن  ال  التي  وحتى  التغيريات،  تلك  مراعاة  يجب  الحال،  بطبيعة 

والجيوسيايس  السيايس  املجال  يف  مؤخرا  جرت  والتي  فيها،  الرجوع 

مثل  االمر.  نهاية  بها يف  االعرتاف  الجميع  األوكراين، وسيتوجب عىل 

الواقع ان «مرشوع أوكرانيا» يف شكله الحايل مل يعمل ولن يعمل، مام 

يعني أنه يتطلب قدر كبري من املعالجة والتكيف ليصلح لحل مهامت 

الضامن الحقيقي لالمن واالستقرار.

اآلفاق

يسود رأي يقول ان الغرب ال ميلك اسرتاتيجية واضحة للمستقبل فيام 

يتعلق بروسيا، ومبكانها ودورها يف النظام العاملي يف املستقبل، وكذلك 

وحول الحدود الحقيقية الواقعية لهذا النظام وهو ما يتعلق به الكثري 

الغرب  والغرب حاليا ويف مجال نظرة  العالقات بني روسيا  يف مجال 

يحتاج  الغرب  بأن  مفاده  استنتاج  إىل  التوصل  وميكن  روسيا.  نحو 

لروسيا اليوم بالذات ليك تلعب دور الخصم وليس الرشيك. ويعتقد 

الغرب  توحد  أن  يفرتض  روسيا  ضد  الصليبية»  «الحملة  ان  البعض 

تحسبا لجولة جديدة من الرصاع العاملي من أجل القيادة. لقد اعلن 
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العسكري) لسلطات كييف من جانب الغرب، قد يتغري الوضع بشكل 

جذري. قد يعني ذلك توريد االسلحة بشكل واسع حتى لو مل يجر ذلك 

بشكل مبارش بل عرب اطراف وسيطة ثانية أو ثالثة، مع ارسال املستشارين 

النزاع.  الالحق يف تصعيد  االنجراف  العادة ومع  واملدربني كام جرت 

املتطرفني  بني  االنتقام  مزاج  يسعر  كله  ذلك  أن  حقيقة  عن  ناهيك 

املحليني ويدفعهم اىل املواجهة مع روسيا.

ومن الواضح جدا ان شبه جزيرة القرم كان ميكن ان تتحول اىل «زناد 

اطالق» من هذا القبيل ولكن مع تعاظم حجم الرصاع وحجم مشاركة 

فيه مجموعة متنوعة واسعة من القوى الخارجية واألسلحة الحديثة. 

التصدي ملحاوالت  القرم عىل  وفقط عزم روسيا، وعزم وارصار سكان 

زعزعة االستقرار والدفاع عن مصالحهم ، أنقذا املوقف يف الواقع. ولكن، 

عىل ما يبدو، كان يوجد يف الجانب املعاكس بعض الناس والقوى «التي 

تتحىل بنوع من املسؤولية» وقامت بحساب النتائج وما ميكن ان يسفر 

عن النزاع وقررت عدم املجازفة. ويعتقد البعض أنه مع ذلك بالذات 

يرتبط «ترسيب» املعلومات عن وجود خطط لطرد التواجد العسكري 

الرويس يف القرم ونرش قوات غريبة مكان القوات الروسية هناك. وينطبق 

ذلك مع «املعلومات» التي تم التظاهر بترسيبها بشكل غري متعمد عن 

قيام وزارة الدفاع االمريكية بحساب النفقات عىل تجهيز البنى التحتية 

يف القرم للتوافق مع االحتياجات العسكرية االمريكية.

تعاون روسيا والغرب  انتقال  انه دون  أن يكون واضحا متاما  ينبغي 

بشأن األزمة يف أوكرانيا إىل مستوى نوعي جديد (يف هذا املجال بالذات 
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السوفيايت السابق. واال فتم التنايس بشكل او باخر انه اندلعت يف أوروبا 

املتحرضة يف القرن املايض حربان عامليتان. طبعا تبدو غري واردة بتاتا اية 

واسعة  حرب  شكل  يف  وروسيا  الغرب  بني  واسعة  عسكرية  مواجهة 

العهد  النووي. وكام يف  العامل الصاروخي  النطاق، ولو بسبب وجود 

عىل  اخرى  ساحات  يف  للتنافس  روسيا  الغرب  «سيدعو»  السوفيايت، 

يف  ولكن،  للغاية».  «مكلفة  ولكن  اقل خطورة  الجيوسيايس  الهامش 

ظروف العوملة، اين هي االن هذه الساحات الجيوسياسية الهامشية؟ 

اليوم يتشكل وضع يقوم فيه أحد االطراف ببذل كل الجهود من اجل 

انتهاك التوازن الجيوسيايس والعسكري، وكرس التوازن القائم للمصالح، 

وليس فقط يف مجال القوة العسكرية بل ويف املجاالت الحساسة جدا 

بالنسبة لروسيا، من اجل استفزاز روسيا للقيام برد فعل معاكس. كان 

بوتني محقا حني قال انه توجد سلسلة ال ترحم «االمكانيات — النوايا 

— املخاطر» مع احتامل التضخيم واالنتقال.

وتجدر االشارة اىل ان «زناد االطالق» لالنزالق نحو الحرب الكربى عرب 

النزاعات االقل حجام وعرب املواجهات الصغرية ميكن أن تكون  سباق 

األوكرانية  األزمة  األحداث، وخاصة خالل سري  مجموعة مختلفة من 

الحالية. سنقول برصاحة: بدون التشجيع من الغرب تهول هذه االزمة 

بحرب العصابات وبتحولها اىل مستنقع جنايئ يف اوروبا بشكل مروع 

اكرث من كوسوفو. ويف كل االحوال سيمثل ذلك بالنسبة لروسيا مشكلة 

كبرية، مبا يف ذلك يف مجال الدفاع. ولكن يف ظروف الزيادة الحادة يف 

كذلك،  الحظ،  ولسوء  سواء،  حد  عىل  واالقتصادي  (السيايس  الدعم 
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ارسع الغرب بالتخيل عن الصور النمطية تجاه روسيا كان ذلك افضل 

للجميع واكرث آمانا.

ال شك يف ان عملية «االعتياد» قد تكون مؤملة وصعبة وطويلة حتى ال 

تتحول اىل عداوة دامئة. واما االن ويف هذه الفرتة االنتقالية، تضطر روسيا 

لتنفيذ تدابري واجراءات محددة لضامن أمنها، مبا يف ذلك بوسائل القوة. 

الذي ال يريد أن «يحبنا باللون االبيض سيضطر لحبنا باللون االسود». 

سوتيش:  يف  فالداي  منتدى  يف  بوتني  الرئيس  قال  وكام  عام  وبشكل 

«يخافون منا — هذا يعني انهم يحرتموننا».

نؤكد بشكل خاص: ما قيل اعاله ينطبق عىل روسيا اي كانت — محافظة 

او ليربالية، ولذلك تبدو عقيمة محاولة انتظار وتوقع أي تغيريات جذرية 

الخارجية والداخلية والدفاعية لروسيا، حتى مع احتامل  السياسة  يف 

تغيري السلطة العليا يف الكرملني. بعد سنوات طويلة من االهتزاز واختبار 

مختلف مناذج التطور والسلوك، استقر اخريا نهج روسيا وحتى اذا كان 

وليس  و«اللفظية»  التكتيكية  الناحية  من  فذلك  تعديله  املمكن  من 

اليوم، وكام كان الحال دامئا تحدد الحتمية  االسرتاتيجية. بشكل عام، 

الجيوسياسية، طبيعة العالقات الدولية وبشكل ال يقل حتام عن أوجه 

التشابه األيديولوجي أو التناقضات.

وطبعا ليس انطالقا من اعتبارات دعائية ترويجية، يثري الخط االورويب 

ذاته يف الوقت الراهن قلقا كبريا بالنسبة المن روسيا القومي، خاصة يف 

ظل األزمة األوكرانية والتعزيز الحاد النوعي وليس االستعرايض للنشاط 

املجال  ذلك يف  مبا يف  الروسية،  الحدود  بالقرب من  للناتو  العسكري 
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حقوق أولوية ومسؤوليات السلطات الفدرالية يف مجال تنفيذ النشاطات 

املتعلقة باستخدام القوة وتشيكل الهيئات ذات العالقة بذلك.

يرتكب بعض رجال السياسة واملختصني فيها يف الغرب ويف روسيا ايضا 

غلطة منهجية فظة (ما مل يتم ذلك عمدا): يرون ان سبب املتاعب يف 

عالقات روسيا مع الغرب، يكمن يف املقام االول يف سياسة روسيا تجاه 

من  الصحيح  غري  روسيا  «نهوض  يف  األحوال،  أسوأ  يف  أو،  أوكرانيا، 

اوكرانيا  مشكلة  موجودة  تكن  مل  لو  يقال  والحق  ولكن  ركوعها». 

كانوا سيعرثون عىل عذر اخر. لألسف، لقد تم اعتبار روسيا يف فرتة 

السوفيتي  االتحاد  انهيار  بعد  ما  فرتة  وبداية  الباردة  الحرب  نهاية 

حرضه  الذي  الثوب  ضيقا  بات  الحقا  ولكن  للغرب.  صغري  كرشيك 

الغرب لروسيا ليك تنفذ بعض املهامت املحددة. وهذا مل يكن رضبا 

من «الجحود األسود» من جانب روسيا بل نضوج جيوسيايس طبيعي 

كام يف اية عائلة.

وبعد  العاملي  الجيوسيايس  املجال  األول يف  الصف  إىل  بحكم عودتها 

خروجها من مرض ما بعد املرحلة السوفيتية، باتت روسيا ليس فقط 

اكرث استقاللية يف سلوكها ومراعاة واالهتامم مبصالحها القومية الذاتية 

بل وأيضا أقل مالءمة كرشيك يف املفهوم السابق ملعنى هذه الرشاكة، 

من جانب كل من روسيا والغرب. روسيا ليست «سيئة» أو «جيدة»، ال 

عبارة  نتذكر  وكخصم.  كرشيك  النواحي  جميع  يف  «كبرية»  هي  بل 

«الصديق الحقيقي» حول االتحاد السوفيايت لبيرت اوستينوف الذي قال: 

الخريطة، ما اكربكم. وكلام  انظروا اىل  حسنا، كيف ميكن أن نحبكم؟ 
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الذي يعني ويحدد، والقبض عليه متلبسا يكون دامئا يف  االسايس هو 

غاية الصعوبة.

العاطفية  الكلامت  الحالة  هذه  مثل  يف  دامئا  االذهان  اىل  وتعود 

بيسالن،  مدرسة  يف  املأساوية  األحداث  بعد  بوتني  فالدميري  للرئيس 

الذي «يستمع ويأكل». وتجدر  الذئب»،  «الرفيق  حيث تحدث عن 

االشارة اىل انه توجد قيود جدية فعال امام تعاون روسيا والغرب، يف 

«مختلف»  تحديد  هناك  والتطرف:  اإلرهاب  ضد  املشرتك  النضال 

لإلرهابيني لدى الجانبني وهناك فهم مختلف لدى كل طرف بخصوص 

البعض،  يرى  والدويل.  القومي  لألمن  يشكلونها  التي  التهديدات 

ولديهم االساس القوي يف ذلك، ان داعش هو ناتج ساهمت سياسة 

اللجام  مبثابة  يستخدم  وهو  بظهوره  ما  حد  واىل  املتحدة  الواليات 

يف  اإلقليمية  الجيوسياسية  املعادلة  يف  تقريبا  املشاركني  كافة  لكبح 

منطقة الرشق األوسط (كل حسب ظروفه).

للتقليص من احتامل الظهورات املدمرة واملزعزعة لالستقرار عىل الساحة 

لروسيا، يجب وبشكل  بالنسبة  عنها  الناجمة  األرضار  وتقليل  املحلية 

عاجل صياغة عقيدة جكومية اجتامعية قادرة عىل العمل مع زيادة 

كبرية يف نوعية أنشطة املؤسسات القانونية واالمنية والنظر بشكل جدي 

«البسطاء من  احتياجات  واىل  و«العدالة»  القانون  قضايا  اىل  ودقيق 

الناس» وليس االجتامعية منها فقط. يف الوقت نفسه، نحن نعتقد أنه 

اليوم  يجب توخي الحذر الشديد عند تنفيذ روسيا للنظرية السائدة 

تآكل  اإلقليمية». هذا قد يساهم يف  الدفاع  حول ما يسمى «بقوات 
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العامل تغري اليوم ومل يعد ثنايئ القطبني بل اصبح اكرث تعقيدا واكرث تعددا 

وزاد كثريا االرتباط املتبادل فيه.

الغرب ليس مجرد مفهوم جغرايف. يقولون (مع تنايس عىل االقل دول 

مجموعة بريكس) انه موجود يف كل مكان يف ظروف العوملة ، وبالذات 

«الغرب  مع  والعالقة  والسلبي.  االيجايب  التأثري  امكانية  حيث  من 

إىل  تتعلق  وتناقضاته)  استخدام مشاكله  نتعلم  ان  (يجب  االجاميل» 

حد كبري بحالة األمن القومي والعسكري لروسيا، وبالتايل ببناء سياسة 

الدفاع، الحالية واملستقبلية، وبحجم وبنية االنفاق عليها. عىل سبيل 

املثال، اليابان كعضو يف «الغرب االجاميل»، هل لديها امكانية انتهاج 

يسء  او  جيد  امر  هذا  وهل  روسيا  تجاه  بحتة  «مستقلة»  سياسة 

بالنسبة لروسيا؟

بناء  الغرب»،  «عامل  االعتبار  بعني  األخذ  مع  كبري،  حد  واىل  يجري 

سبيل  املقبول، عىل  غري  فمن  اإلقليمية.  األمنية  الهياكل  يف  العالقات 

اإلسالمية  «املوجة  يسمى  ما  خطر  اىل  النظر  ذلك  بدون  املثال، 

الراديكالية» من الجنوب، يف اتجاه روسيا واملجال السوفيايت السابق، مبا 

يف ذلك حلفاء روسيا يف منظمة معاهدة األمن الجامعي. وال يجوز عدم 

زعزعة  وإمكانية  روسيا،  داخل  يف  الوضع  عىل  الغرب  تأثري  تقدير 

االستقرار (لن يغفروا ابدا لروسيا توحيد القرم)، وليس فقط يف املناطق 

ذات االصباغ القومية والدينية. ونود ان نؤكد عىل ان عمليات زعزعة 

متعدد  ستار  تحت  تجري  وقد  جدا  متنوعة  ذلك  خالل  االستقرار، 

الطلبية  وصاحب  بها  الخاص  الدافع  «طبقة»  كل  لدى  و  الطبقات، 
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الكبري  حجمها  بسبب  لروسيا،  تهديدا  تشكل  الصني  ان  البعض  يرى 

وسعيها لتحويل روسيا اىل الرشيك االصغر او عىل االقل املطاوع اكرث، ال 

الراهنة. ولكن الصني يهمها يف املقام االول ان  سيام يف ظل الظروف 

متعدد  عامل  لبناء  الدولية  الساحة  عىل  مستقرا  رشيكا  روسيا  تبقى 

األقطاب يف املستقبل، وبحيث تبقى احد االعمدة االساسية الحاملة له. 

العوامل  اكرب من قيمة  بالنسبة ألمن روسيا وقيمته  واالمر مهم جدا 

االخرى مبا يف ذلك إمكانية بناء ليس مجرد عالقة رشاكة اسرتاتيجية مع 

الصني، بل عالقات اوثق تقوم عىل اساس املساواة.

االتجاه الغريب بالنسبة لروسيا

من ناحية أخرى، دعونا ال نخدع أنفسنا، العالقات بني روسيا والغرب/

الناتو كانت تتضمن مسائلها الخاصة خالل الفرتة ما بعد السوفييتية، 

باستثناء النشوة القصرية جدا يف بداية التسعينيات من القرن املايض. 

ولكن اليوم باتت دينامية هذه العالقات فعال سلبية بشكل مخيف وهو 

االمن من جانب  املامثل يف مجال  الفعل  يثري رد  ان  اال  امر ال ميكن 

روسيا. وخالل ذلك مل تكن روسيا املبادر واملتسبب يف تدهور العالقة. 

ويتكون االنطباع بان هناك عدم تقييم واضح للعالقة الروسية الغربية 

يف البورصة الجيوسياسية وهي مقيمة بأقل من قيمتها بشكل واضح، 

سواء كعامل استقرار بنظام األمن الدويل، وليس فقط يف املجال النووي 

الصاروخي وكعامل من عوامل تفاقم الوضع املتوتر بالفعل الذي يحاول 

البعض «تعويد» البرشية عليه. ولكن طبعا مع االخذ بعني االعتبار ان 
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قد  اليوم  نتيجة  يعطي  ال  الذي  املثل،  قول  (وعىل  للصواريخ  املضاد 

يعطيها غدا او بعد الغد) يف مختلف اشكالها الربية والبحرية والفضائية، 

ويف الشكل االلكرتوين («االعامء والقطع»). وبعد ان يتم حرمان روسيا 

من «لسعتها النووية» سيصبح من املمكن التحدث معها بشكل مغاير 

متاما. بشكل عام، قد يصل االمر اىل ان مصريها ووجودها عىل خارطة 

العامل، عىل األقل كقوة إقليمية، يصبحان محط التساؤول الكبري، مام 

ميثل، عىل ما يبدو، انهيار الجيوسياسة العاملية بشكل عام.

ولن تتمكن من «رتق» مثل هذا «الثقب األسود» ال الواليات املتحدة 

الذين  ألولئك  هي  املعلومات  هذه  آخرى.  دولة  أي  وال  الصني،  وال 

يرسمون بحامس اليوم خارطة مبقعة ملنطقة ما بعد روسيا. يف الوقت 

نفسه من املهم جدا بالنسبة للمحلل الوطني عدم ارتكاب الخطأ الذي 

كان شائعا يف الفرتات السابقة: فصل قضايا االمن الصاروخي النووي عن 

بعني  األخذ  دون  والوطني،  الدويل  لألمن  «األخرى»  املشاكل  جميع 

االعتبار الرتابط الوثيق غري املتامثل بني الردع بالقوة الصاروخية النووية 

وباالتفاقيات للتهديدات العامة والعسكرية التي تعرتض االمن.

وللتقييم السليم للوضع الحايل وآلفاق االمن القومي لروسيا االتحادية 

من املهم جدا قيام تحليل دقيق للتهديدات الحالية واملستقبلية («وردة 

التهديدات») من مختلف االتجاهات وليس فقط الجغرافية، وذلك من 

حيث حجمها، واالهم — من حيث ديناميتها. ومع االخذ بعني االعتبار 

اننا نتعامل مع منظومة متكاملة (اسحب زاوية واحدة وستتشوه كل 

«بطانية» الرشاكات والفرص والتهديدات والتحديات). عىل سبيل املثال 
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واليوم ازداد بشكل حاد وحقيقي، وليس من اجل الندوات واملؤمترات، 

وباملقارنة مع السنوات األوىل بعد نهاية الحرب الباردة، ازداد الطلب 

عىل املختصني املحرتفني (املختصني بالذات وليس املشعوذين) يف مجال 

األسلحة النووية. املهمة التي تقف امامهم إعطاء الرد القاطع: ما إذا 

التي  الفنية  والعسكرية  السياسية  الظروف  املمكن، يف ظل  من  كان 

تغريت كثريا، وقوع حرب نووية، أو هذا ال يزال غري مالئم اذا اخذنا 

بعني االعتبار عتبة الرضر املتبادل غري املقبول ومضاعف االثار، ومهمة 

بقاء البرشية وكذلك العامل االخالقي يف نهاية االمر كام يفهم طبعا يف 

وقتنا الحارض؟ او ظهرت مقدمات ورشوط مسبقة للقيام بحرب نووية 

«متحرضة» والتبادل النووي «وفقا لقواعد». هذا الرد يبدو آنيا وملحا 

جدا بشكل خاص يف ضوء التطوير النوعي للقوات النووية االسرتاتيجية، 

وتحويل «الثالوث» االسرتاتيجي اىل «الخاميس»، وغريها من االبتكارات 

التكنولوجية العسكرية األخرى، مبا يف ذلك يف مجال األسلحة عالية الدقة 

واألسلحة السيربانية.

كل هذا ترافق بالبحث النشيط عن طرق لتوجيه الرضبات التي تحرم 

التوازن االسرتاتيجي  تلقي اي عقاب وكرس  الخصم من سالحه بدون 

بشكل جذري. ويف نفس السلسلة رفض أو محاولة رفض مجموعة هامة 

من االتفاقيات التي نرشت االستقرار يف مجال األسلحة النووية، وكذلك 

الدعوات إلعادة النظر يف خفض آخر لهذه األسلحة بدون ضامن رضوري.

وتبدو واضحة هموم خصوم روسيا: جرها اىل جولة جديدة من تقليص 

الدفاع  بشبكة  محارصتها  مع  التكتيكية  ذلك  يف  مبا  النووية  االسلحة 
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وضعت هناك من اجل اثبات هيبة الدولة العظمى، وهو امر طبعا 

املدافع» يف  الوقت ليست مثل «سلطان  اعتدنا عليه وهي يف ذات 

الكرملني مبوسكو، الذي يبدو انه لن يطلق النار ابدا. لألسف، اخذت 

عملية  كأداة  والنوايا  القوى  توازن  اىل  تعود  النووية  الردع  قوات 

أن  ميكن  كان  قريب،  وقت  حتى  للمفاوضات.  مادة  كمجرد  وليس 

يف  ليس  ولكن  كهاميش  الودي»  «غري  االستنتاج  هذا  مثل  إىل  ينظر 

الوقت الراهن بتاتا. وخالل ذلك عىل حق ايضا الذين يعتقدون انه 

يجب عىل روسيا ان تكون حصيفة سياسيا وان توفر املال يف مجال 

األسلحة االسرتاتيجية. ويف غاية االهمية يبقى التقييم الدقيق ملا هو 

القوى  استدامة  وضامن  به  موثوق  اسرتاتيجي  لردع  فعال  رضوري 

النووية يف املستقبل املنظور. بطبيعة الحال، مع األخذ بعني االعتبار 

الجهود املحتملة يف هذا املجال من جانب األعضاء اآلخرين يف النادي 

عن  فضال  املتحدة،  الواليات  األوىل  وبالدرجة  النووي،  الصاروخي 

اإلمكانيات والنوايا الحقيقية لكرس التوازن االسرتاتيجي القائم، وبعد 

ذلك النظام األمني كله.

وفك الوضع الراهن، الطوق عن تصورات كانت تبدو وحتى فرتة قريبة 

بانها راسخة، حول استحالة الحرب النووية يف أي من مظاهرها. وهو 

امر بدا انه انتهى نهائيا قبل ثالثة عقود، عندما تم وبالجهود املشرتكة 

استثناء الردع النووي والصاروخي عمليا من قامئة املخاطر التي تهدد 

االمن بسبب موثوقيتها املطلقة كوسيلة للردع واالنتقام، وكذلك بفضل 

وضع تدابري فعالة للتعاون والرصد والثقة.
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ذلك ميس االمور املبدئية يف مجال امننا القومي والعسكري ومصالحنا 

الوطنية، الصدقائنا-خصومنا بالقيام «بأخطاء غري مربرة» وليغرقوا يف 

بعد ذلك، ستبدي  رصاع ونزاع دوري آخر وليشوهوا سمعتهم. رمبا، 

الصني ايضا املزيد من الفعالية ولن تنظر اىل روسيا يف بعض الحاالت 

«كعنرص االستطالع» يف خط الهجوم االول.

«غري  التقنيات  ذلك  يف  مبا  املتنوعة  االمور  مختلف  استيعاب  يجب 

املتعادة» ومنها مبدأ «االبتعاد عن الجميع» «اطفاء النار بالنار» و«اليد 

الحالة يجب ان يعلم  الحكيم» وغريها. ويف هذه  الفارغة»، و«القرد 

االرض مرات  بتقليص عدد سكان  الذين يحلمون  الجدد  املالتوسيون 

حوض  سكان  عدد  ان  بالذات:  والسيف»  «النار  طريق  عن  عديدة 

املحطات  صحون  استخدام  بعد  مرات   3 مبقدار  تقلص  االمازون 

التلفزيونية الفضائية هناك. قد تبدو للوهلة االوىل ان قواعد اللعب 

للظروف  فيها ميكن  ولكن حتى  فيها  للطعن  مجال  وال  خالدة  االكرب 

و«األطراف املعنية» ان تدخل فيها التعديالت وتكييفها لتناسب مهامتهم 

الجارية وعىل املدى الطويل.

عامل الردع

النووية  الصاروخية  االسلحة  قيمة  تزداد  الحالية،  الظروف  ظل  يف 

واالسرتاتيجية عىل اعتبارها تلعب دور بوليصة التأمني وكذلك تزداد 

ولألسف  اليوم  االسلحة  هذه  معها.  والالئق  الحذر  التعامل  قيمة 

التي  الكعكة»،  عىل  «الكرزة  مبثابة  ديكور  عنرص  تعترب  ال  الشديد 
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الناجحة. يف الوضع املعارص الخطري نشري اىل اهمية ضبط النفس او كام 

يقال املحافظة عىل «االمتار الستة بني املقاتلة الروسية وطائرة التجسس 

التابعة للناتو» وبشكل عام فإن روسيا تحتاج إىل جيش قوي ليك ال 

تضطر للقتال.

ويجب ان يتم بشكل كامل االستخدام الفعال إلمكانيات قوة الرشاكة 

والتحالفات ولعامل التعاون العسكري التقني وللدفاع املشرتك والنشاط 

الصناعي العسكري. وباملناسبة، قد تكون الرشاكة «هجينة» ايضا. اليوم 

بالنسبة لها املهم هو، وعىل األرجح، املرونة بالذات وال توجد رضورة 

بتاتا لوجود هياكل رسمية جامدة، وملصالح والتزامات مشرتكة «ابدية». 

اال ان هذا ال يعني نفي التخطيط االسرتاتيجي، ولكن العامل الحديث 

مستوى  األقل عىل  كبرية، عىل  يتغري برسعة  وأحيانا  بالظرفية،  يتسم 

املعلومات. تقوم العديد من الدول مبا يف ذلك من الصف األول، ومن 

بينها الواليات املتحدة، بتبديل اسرتاتيجية السياسة الخارجية والعسكرية 

للحملة  رهينة  املثال  سبيل  عىل  وتجعلها  التكتيكات  من  مبجموعة 

االنتخابية القادمة يف هذه الدولة .

من املهم أن يتم ادراك و«االحساس» بشكل جيد بالحدود الطبيعية 

الحقيقية  الحيوية  املصالح  ومحيط  ومبنطقة  االمن  ومبجال  املحمية 

ومامرسة سياسة انتقائية وعدم السامح بجر الذات يف اية لعبة ال ميكن 

الوضع  وميزات  خصائص  استخدام  ايضا  يعني  وهذا  فيها.  االنتصار 

الجيوسيايس و«تعرجات املكان» ومنظومة الضبط واالثقال املعاكسة يف 

البنى والهياكل األمنية العاملية واإلقليمية. ولنسمح، طبعا اذا مل يكن 
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وبهذا الشكل، الهجني ليس مجرد خلط مجموعة من مختلف وسائل 

بل هو  واحدة».  و«القاسية»، «يف زجاجة  «الناعمة»  والقوة  التأثري 

للرتاكم  خاصية  عىل  املتناغم،  التأثري  من  نوع  عىل  الحصول  حتام 

جديدة، وعىل التأثري املنسق مع اقل قدر من املخاطر القابلة للضبط. 

كل ذلك ووفق نظام منضبط ومع منظومة اختبارات وقياسات، ليك ال 

التسبب بظهور ردود فعل «مفرطة»،  تكون هناك مبالغة ومع عدم 

وخصوصا عندما يتعلق األمر ويجري الحديث عن الطرف الند الذي 

ميلك القوة الصاروخية النووية. لذلك فان مقياس الكفاءة والفعالية 

ومقياس مدى النتيجة والتأثري يف الحرب الهجينة هو مثنها ايضا وليس 

العسكري فقط. هذه الحرب تنتهي ليس «برفع الرايات فوق بغداد» 

بعواقب  بل  الطائرات  حاملة  سطح  عىل  االستعراض  بتنظيم  وليس 

اخرى اكرث تعقيدا.

كل ذلك يجب يؤخذ يف االعتبار عند وضع التدابري االجاملية الشاملة 

لتحييد، وتهدئة واعادة برمجة التهديدات والتحديات التي تواجه األمن 

القومي لروسيا االتحادية. ومع الحد األدىن من التكاليف — االقتصادية 

والسياسية والعسكرية — القواتية — ومع مراعاة كل جوانب «السالمة 

املهنية». هذه السياسة يجب حتام ان تكون غري متامثلة. بدون أي نوع 

من الردود املامثلة متاما التي تكون عادة غري فعالة بل مع االخذ باالعتبار 

الحساب االمثل للمهامت الجارية واملستقلبية وفرص وامكانيات حلها.

العسكرية  للقوة  املقام االول هذا يكمن يف االستخدام غري مبارش  يف 

كوسيلة للردع: و ال شك يف ان «الوقوف» الناجح افضل بكثري من املعارك 
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والتفتيت وإعداد الرتبة، واما «العمل» الرئييس فينفذ بوسائل اخرى 

بدقة  للنظر  الجديد  السبب  يعطي  بدوره،  وهذا،  متاما.  مختلفة 

القوة  جوانب  مختلف  بني  العالقة  موضوع  بحث  عند  كبري  وانتباه 

االجاملية وخالل استخدم مختلف مكوناتها وخالل االنفاق عليها مبا 

و  النفيس  املعلومايت  العامل  مثل  منها  االفرتاضية  عىل  ذلك  يف 

االنسانية  الثباتية  االهمية  غاية  يف  تبدو  السبب  ولهذا  الحضاري. 

الذاتية)، كعوامل للتصدي  العزلة  الذايت (وليس  الحضارية واالكتفاء 

يف الحروب الهجينة الحديثة يف العامل.

الحروب الهجينة يف جدول األعامل

هدف الحروب الحديثة، مع االخذ باالعتبار مخاطرها العالية وعواقبها 

غري املحددة، ليس فقط تدمري الخصم. من املهم إعادة تشفريه وارغامه 

عىل التحور من أجل دمجه يف النظام الخاص بنا عىل اعتباره «قسم نافع 

أية ترصفات  دون  الحيلولة  مع  الشامل»،  الكامل  الجمع  من  ومفيد 

«مقلقة» ال ميكن السيطرة عليها من جانبه. ولتحقيق ذلك تعترب الحرب 

بينهام  الحدود  وال سالم»، طمس  «ال حرب  املثىل:  الطريقة  الهجينة 

وطمس التصورات عن املخاطر وكبح الشعور بالخطر. لذلك، يف اغلب 

الهجينة هو  الحرب  العسكرية يف  للقوة  املكون  الحاالت، فإن جوهر 

استخدام الرصاعات املنخفضة الحدة، التي تكمن مهمتها يف املقام األول، 

الزمن  ويف  الجيوسيايس  املجال  يف  االسرتشاد  امكانية  العدو  حرمان 

وتقويض قوته، وتجميد دوافع املقاومة لديه.
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خالل البث املبارش مع فالدميري بوتني يف ابريل املايض، قام الرئيس بدقة 

ووضوح بصياغة املوقف الرويس: نحن ال نريد أن نحارب احدا وال نريد 

املواجهة مع اي احد ولكن يجب علينا ان نكون اقوياء مبا فيه الكفاية 

لضامن أن ال يظهر لدى أي ند محتمل (رمبا فقط يف هذه الحالة بالذات 

ستنعدم لديه الرغبة بان يكون ندا لروسيا) الرغبة يف الحرب ضدنا او 

الضغط علينا. ولذلك سنواصل بشكل مطرد تعزيز امننا العسكري وليس 

العسكري فقط.

كيف يجب الترصف يف مثل هذه الحاالت حتى ال تتحول التحديات اىل 

مخاطر وتهديدات وكيف ميكن «وقفها» وكبحها، وتجنب اإلنفاق اإلضايف 

الجدي عىل التصدي يف املستقبل؟ أوال، نكرر ان روسيا ال ميكنها ان ال 

تنفذ سياسة الردع املضاد مبا يف ذلك عن طريق تطوير وتحسني قوتها 

القيود  مراعاة  مع  القامئة،  الظروف  هذه  ظل  يف  ثانيا،  العسكرية. 

الداخلية والخارجية الكثرية، ميكن لروسيا ان تقوم بذلك فقط بشكل 

غري متناظر. ثالثا، من الرضوري البحث عن طرق اعادة التوزيع الفعال 

ملهام ووظائف ضامن األمن القومي والعسكري لروسيا االتحادية بني 

وكذلك  للدولة،  اإلجاملية  القوة  عنارص  من  العسكرية وغريها  القوة 

العثور عىل إجابات ملهام املحددة املطروحة مع قطع الزوايا الجيوسياسية 

والعسكرية الفنية.

«الطرف»  بة  مبثا هو  العسكرية  لقوة  ا نشاط  ان  يعترب  وعادة 

للجيوسياسة. ولكنه اليوم يعد واىل حد كبري ويف الكثري من الحاالت، 

للكرس  وكوسيلة  لإللهاء  تستخدم  حتى  التي  املساعدة  العوامل  من 
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ويف  القومي.  األمن  ملصلحة  والعسكرية  الخارجية  سياستها  بتنفيذ 

لعامليني  ا ر  واالستقرا األمن  ملصلحة   — ئم  لقا ا لراهن  ا لوضع  ا

اليوم.  الهش جدا  الجيوسيايس  التوازن  الحفاظ عىل  واإلقليميني، مع 

عند  تحاول  التي  للقوى  الوقايئ  التصدي  طريق  عن  ذلك  يف  مبا 

بدون  بل وحتى كرسه  التوازن  تزعزع هذا  ان  اآلنية،  املهامت  حل 

التفكري بالعواقب.

ويعترب يف غاية االهمية بالنسبة لبناء نظام أمني فعال، تفهم وادراك 

وجود وحدة متكاملة بني األمن الوطني والدويل وان هذا االمن متكامل 

ال ميكن تجزئته او فصله وهو غري متناظر و متعدد العنارص واالطراف. 

ويجب القول ان عنارص هذا االمن يكمل احدها االخر وهي تتقاطع مع 

بعضها البعض وتتنافس مبا يف ذلك عىل املوارد وعىل من قبل الدولة 

اليوم، اكرثها اهمية  واملجتمع. وخالل كل ذلك يعد االمن العسكري 

ولكنه عىل الرغم من ذلك واحد منها ال أكرث. والقوة غري الكافية الحد 

هذه العنارص، ميكن واىل حد ما ان تعوض عىل حساب وبفضل االخر. 

عىل سبيل املثال قوات الردع التقليدية ميكن ان تعوض بقوات الردع 

غري التقليدية. والتهديدات غري العسكرية ميكن ان تصد ، او ان تقوى 

وتعزز، بردود القوة وبزيادة االستعدادات الدفاعية عىل الحدود ذات 

العالقة. والعكس بالعكس.

ويف هذا، من حيث الجوهر، يتلخص مبدأ «الردع غري املتامثل»، الذي 

املتكامل وغري  القومي والعسكري  األمن  اولويا يف ضامن  اليوم  يعترب 

القابل للتجزئة، لروسيا االتحادية.
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اقتصاديا  كثريا  ومكلف  عقيم  سلوك  هذا  الرصاع.  حاالت  يف  وحتى 

الحايل. و هذه  للبالد يف وضعها  بالنسبة  وسياسيا وعسكريا، وخاصة 

السياسة كانت يف وقتها مرهقة جدا حتى بالنسبة للواليات املتحدة، 

مناطق  يف  للرشاكة  جديدة  ظروف  عن  البحث  يف  اليوم  تقع  التي 

مختلفة من العامل، وكذلك يف مواجهة العدو املشرتك الجديد القديم، 

املتمثل بروسيا.

وكان يجب تركيز االنتباه جيدا عىل ما قيل اعاله والتوقف بدقة من 

اجل التأكيد مرة أخرى: أن العامل اليوم، أكرث من أي وقت مىض، ورمبا 

منذ منتصف الستينيات من القرن املايض، بات خطريا ومتوترا جدا وهو 

يبحث عن الراحة و«رمي» هذا التوتر يف السالح واملواجهة. وهذا االمر 

ميس وبشكل مبارش (والبعض يقالون مع الحق: وقبل كل يشء) أمن 

روسيا، وتنفيذ سياسة الردع بل وحتى سياسة الدفع اىل الوراء تجاهها.

البعد الرويس

بالنسبة  املسؤولية  وعدم  التهور  مبثابة  يعد  الظروف،  هذه  ظل  يف 

لدفاعية  ا تها  قدرا وتحسني  تعزيز  سياسة  اعتامد  عدم   ، لروسيا

لغة  اليوم  العامل  يف  جدا  دارجة  باتت  العسكرية.  وتطويراألنشطة 

تكتسب  لذلك  البحت،  العسكري  فقط  وليس  الفظ  والضغط  القوة 

التايغا»  «قانون  حول  بوتني  فالدميري  الرئيس  كلامت  خاصة  أهمية 

والتصميم عىل حاميتها وهذا ليس بالترصف «الصبياين» وليس مبثابة 

التهديد للمجتمع الدويل. ستقوم روسيا بشكل واضح وبتعقل وحذر 
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الحرب  بني  الحدود  وزوال  الحرب،  عن  جديد  وتصور  مفهوم  أيضا 

من  املختلفة  واألنواع  واالفرتايض،  الحقيقي  الواقع  وبني  والسالم، 

الحروب «الهجينة»، واملركبة والتشتيتية والحروب  الحروب يف إطار 

االستباقية مع مزيج من القوة «القاسية» (الصلبة) والناعمة (باملناسبة، 

مل يتم حتى االن حسم الجدل القائم: هل تعترب حرب االنرتنت اظهارا 

للقوة القاسية او الناعمة؟).

ومع االخذ باالعتبار املستوى العايل للمخاطر وعدم الفعالية مبا يف ذلك 

االقتصادية، فانه يالحظ تحول الحروب «الكبرية» اىل «اشكال صغرية» 

وحروب بالوكالة مع تشكيل منها وعىل قاعدتها بعض الهياكل والبنى 

املرنة، والردع مبا يف ذلك يف إطار ما يسمى «باسرتاتيجية  للمواجهة 

الدميوغرافية،  باملشاكل  رضبه  يجب  هذا  كل  الخانقة.  أناكوندا» 

والهجرة، والفقر، ومنو التفاوت والتناقضات، والتطرف القومي الحاد، 

واالنفالت االعالمي.

ومن بني عوامل الخطر املتعدد ، والتصعيد املحتمل للتوتر والرصاعات 

بشكل شاقويل وافقي، ميكن اعتبار عمليات العوملة وما تخلفها من تزايد 

كبري يف الرتابط واالنتشار املتبادل للمخاطر. وهنا نخرج باستنتاج هام: 

يف عرص العوملة لن تجلب سياسة (واقتصاد) االنعزال والرغبة يف «البقاء 

بعيدا»، النتيجة الفعالة املرجوة، وخصوصا عندما يتعلق األمر بدولة 

روسيا، التي تقع عىل رأس خط انقسام الحضارة «شامل — جنوب».

الرغبة يف  للسلوك —  االخر  النموذج  كذلك  يبدو خاطئا جدا  ولكن 

الظهور و»املشاركة» بهذه الصفة او تلك يف الكثري من الشؤون الدولية، 
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لألسف، يف السياسة الحديثة هناك الكثري من الالعبني املقامرين فعال 

الالمباليني.  الكبار  واملوظفني  املسؤولية  العدميي  الراديكاليني  وكذلك 

وهناك الحد الكايف من الذين يعتقدون ان هذه «الفرتات العصيبة» هي 

األكرث مالءمة «لفرض الحل النهايئ» ملشاكلهم ومهامتهم الجيوسياسية، 

مع «قلب وتحويل» العامل أو فرض ليس فقط زعامتهم بل وسيادتهم. 

وهذا يخص (ورمبا يف املقام األول) الواليات املتحدة، املهووسة بوجود 

مهمة الهية لديها برضورة انقاذ العامل وهو امر ال يفهمه الكثريون. ولكن 

لفرتة  البقاء  جدا  الصعب  من  يبقى  املتحدة  للواليات  بالنسبة  حتى 

طويلة مبثابة «البلدة عىل التل» يف ظروف الفوىض العاملية، وخاصة وانه 

الواقع،  البعض. يف  يعتقد  الفوىض كام  ادارة هذه  الصعب  يبقى من 

كلمة «فرق»  دامئا،  ليس  فاشلة وعموما  االسرتاتيجية  أن هذه  اتضح 

تعني انك ستسود حتام.

التي كانت موجودة  التقليدية  التهديدات الجيوسياسية  باإلضافة إىل 

دامئا ومل تندثر قط (الرصاع عىل املوارد والنفوذ وغريهام)، نشهد اليوم 

تخل  التي  األخرى،  لالزعاج»  املسببة  «العوامل  لدور  الحاد  النمو 

وجني  «النرص  تحقيق  حول  االوهام  وتزرع  القوى  بتوازن  وتكرس 

املكاسب بدون عقاب». عىل سبيل املثال، يف شكل هياكل ومؤسسات 

«الثورات  ومامرسة  ديني  تطرف  شكل  وعىل  الحكومية  غري  أمنية 

واملجاالت  املسلح  للرصاع  واملحدثة  الجديدة  والوسائل  امللونة»، 

الجديدة للمواجهة (املجال اإللكرتوين واالنرتنت وكذلك منطقة القطب 

نفوذ). وهذا  مناطق  اىل  بعد  تقسم  مل  التي  باملوارد  الغنية  الشاميل 
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الحرب  نحو  والنزاعة  البرشية  والعدوانية  بل  الطبيعية،  الربكانية 

عادة  يجري  العاملي  التطور  فان  فعال،  االمر  كان  اي  ولكن  والقتال. 

اللولبية، ونود كثريا ان ال يصدق ولو جزئيا رأي املؤرخ  وفق الدورة 

العامل هو يف  تاريخ  ان  قال  الذي  توينبي  أرنولد  املعروف  الربيطاين 

املقام األول تاريخ الحروب.

الطبع، ميكن التأثري عىل سري الدورات التاريخية وميكن تخفيف تواترها 

وزيادة «طول موجاتها» وجعل دوراتها اكرث تسطحا وانفتاحا يف الزمن. 

ولكن، أوال، ال ميكن القيام بذلك بشكل كامل والبرشية تبدو يف بعض 

االحيان «محكوم» عليها بان متر عرب املرحلة الحالية الصعبة للغاية، مع 

أقىص  اظهار  يتطلب  وهذا  االمكان.  الخسائر حسب  تقليص  محاولة 

درجات ضبط النفس والحكمة والتعقل. وثانيا، يجب أن يكون هناك 

عامة وكذلك  اىل وجود حاجة  الهواء» وتشري  «تسبح يف  وآراء  افكار 

صياغة ووضع املسالك واآلليات املناسبة.

جديدة  متحدة»  «أمم  ظروف  يف  ولكن  يحدث،  أن  لذلك  وميكن 

وأيديولوجية جديدة للصمود والبقاء الشامل يف العامل ، وليس بالرضورة، 

كام يف املايض، عىل رماد املعارك الكربى. ولكن السؤال يبقى: هل ترغب 

بذلك «الوجوه الفاعلة والفاعلون» وهل يستطيعون القيام بذلك اليوم؟ 

الخطر الجدي لألزمة العاملية الحالية يكمن يف التقلبات الحادة، واحتامل 

يف  فقط  ليس  العتبة»)  («تأثري  املفاجئ  الحاد»  «االنفالت  حدوث 

السيايس  السلوك  بسيكولوجيا  ويف  السياسة،  يف  أيضا  ولكن  االقتصاد 

واتخاذ القرارات يف القضايا واملشكالت املصريية فعال.
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وقد تكون مختلفة متاما اسرتاتيجيات التغلب عىل األزمة والخروج منها. 

وهي اما العسكرة التقليدية لالقتصاد والوعي، مع سلسلة من نزاعات 

«التسخني» للرصاع واحتامل «االنزالق غري مقصود» نحو حرب كبرية. أو، 

عىل العكس، إعالن نوع من «هدنة رشب املياه خالل فرتة الجفاف» 

والبحث عن حدود للتعاون بطرق اخرى تبدو اقل تعطشا للدم. ولكن 

لألسف يبدو ان العامل مييل اليوم اىل االحتامل األول، الذي يبدو للبعض 

الخيار االبسط.

يؤكد علامء النفس السيايس ان البرشية «اشتاقت للحرب» وانه منا جيل 

«املوجة الكربى» الذي وبهدف اثبات الذات وتجديد الدماء والجينات 

بات يحتاج «اىل حربه» الخاصة. وبشكل عام، لقد تدللت البرشية كثريا 

بهذا السالم واخذت تفقد غريزة املحافظة عىل النفس («عقدة الالموس» 

بالحيوان االنتحاري الن أعداد كبرية منه ترمي بنفسها يف  — تسمى 

البحر عند الهجرة، وكان يُعتقد إن الالموس ينتحر عمدا ليفسح مجال 

الجديدة — مالحظة املرتجم)، وأنه  السكن لألجيال  املوارد ومساحة 

يجب عىل البرشية ان تصل اىل حافة هاوية الحرب العاملية، وان تنظر 

إىل هناك ومن ثم يف حالة الرعب والخوف تأخذ بالرتاجع، حتى ذروة 

جديدة من النسيان التاريخي. وهذا ايضا يتضمن االحساس املفرط جدا 

باالهانة واالغتياظ، الحقيقي والخيايل، مبا يف ذلك من املايض البعيد مع 

التعطش الحارق لالنتقام والثأر.

وهنا يأخذ علامء الفيزياء الفلكية «باملزاح» ويقولون ان األرض دخلت 

الكوارث  فقط  ليس  تثري  التي  املدمرة  الكونية  االهتزازات  منطقة 
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جديد، وعىل انه دفعات متناسبة «ودية» من التفاعل اإليجايب واملواجهة. 

وكام تبني املامرسة، فإن كل ذلك ميكن أن يوجد يف وقت واحد. وال 

الراهنة  الظروف  يف، ظل  ذلك،  ومع  االخر.  االمور،  احد هذه  ينفي 

األخرى، غالبا ما ينظر إىل السعي لتحقيق السالم عىل أنه نقطة ضعف، 

باملبادئ»،  «للتضحية  واالستعداد  الضحايا»  «عقدة  ووجود  وتردد، 

والقيام بخطوة إىل الوراء يف االوضاع واالمور الجيوسياسية الهامة جدا. 

حينذاك سيتم دفع روسيا، عىل موجة «حب السالم» هذا، اىل اقىص 

الحدود. وسيقرتب العامل اكرث فأكرث من الحرب الكربى.

التحديات القدمية والجديدة

يبدو العامل الحديث، كمثلث برمودا للقدرات والنوايا والتهديدات الذي 

سيتوجب عىل روسيا فيه ان تدافع عن مصالحها الوطنية، هو «يصلح» 

جدا ليزرع وينضج فيه فريوس التوتر واملواجهة وليس العسكرية فحسب، 

بل وكذلك الزدياد وتعاظم دور القوة العسكرية يف العالقات الدولية. 

حينذاك ميكن ألية بؤر التناقضات وبعض االستفزازات، ان تخلق الكثري 

من املشاكل لنظام األمن القومي و الدويل. وهناك مجموعة كاملة من 

بأزمة  يتعلق  االمر  وقبل كل يشء،  أوال  لذلك.  والتربيرات  التفسريات 

منهجية عاملية شاملة. وهي، ونؤكد هنا، ليست فقط اقتصادية مالية. 

هذه االزمة ستتسم بطابع التكرار «املتعدد الذروات» وستستمر عىل 

األقل حتى نهاية هذا العقد، مع تزايد االضطرابات والعواقب املؤكدة 

املتسمة بالغموض واملزعزعة لالستقرار بشكل واضح لألمن الدويل.
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ترغب بالسالم — استعد للسالم 
تأمالت عىل خلفية االزمة 

السياسية الحالية

كانت الطريق إىل السالم دامئا شائكة، عىل نقيض 

الطريق إىل الحرب: طبعا امليش عىل املنحدر دامئا 

أسهل، والتوقعات يف كثري من الحاالت اكرث تفاؤال 

املنشود هو  الهدف  يكن  مل  اذا  النتائج، هذا  من 

الرتويج للذات من قمرة قيادة حاملة الطائرات او 

«تحقيق  او  بغداد  فوق  النرص  رايات  استعراض 

عشية  الدميقراطية»  أعداء  عىل  الصعب  الفوز 

االنتخابات القادمة يف بالد املنترص.

نحن كنا دامئا من انصار ومن مؤيدي نهج «اذا كنت 

تريد السالم — استعد للسالم» ولكن «االستعداد» 

يف مختلف الظروف التاريخية والجيوسياسية ميكن 

بعض  يف  دامئا.  مختلف  بشكل  يجري  ان  ويجب 

االحيان، يجري النظر اىل تقليص القدرة العسكرية 

و«نزع السالح» من جانب الطرف الند واملعارض 

تخفيف  يف  رغبة  أنه  عىل  املنافس،  والرشيك 

مبحتوى  جديدة  عالقات  وبناء  الدولية،  التوترات 

سريغي كازينوفسريغي كازينوف
مختص علمي رئييس 
يف معهد االقتصاد 
العاملي والعالقات 
الدولية بأكادميية 
العلوم الروسية مرشح 
يف العلوم االقتصادية

فالدميري كوماتشيففالدميري كوماتشيف
مختص علمي رئييس 
يف معهد االقتصاد 
العاملي والعالقات 
الدولية بأكادميية 
العلوم الروسية
kumach@imemo.ru
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— الدولية السائدة. يجري تسييس لكل نطاق عمل االمم املتحدة يف 

االتجاهات االقتصادية السياسية واالنسانية والبيئية والثقافية وحقوق 

الشاذين  املشاكل يف مجال حقوق  تهويل وتضخيم  ويجري  االنسان. 

الدول  عىل  للضغط  كوسيلة  العنارص  هذه  استخدام  ويجري  جنسيا 

االعضاء يف االمم املتحدة.

نحن نرى انه يجب تخليص التعاون الدويل يف مجال حقوق االنسان، 

من املسيحانية ومن محاوالت ترسيخ اي منظومة وحيدة للقيم عىل 

اعتبارها «املعيار الذهبي». ال ميكن ان يكون هناك طريق اخر إال تطوير 

الحوار املتساوي القائم عىل االحرتام املتبادل.

اىل  العودة  اىل  مطرد  بشكل  طويلة  سنوات  مدى  عىل  روسيا  تدعو 

وخالل  واليوم  الدويل.  القانون  معايري  اساس  عىل  الحقيقية  الرشاكة 

للقيام  الوقت  االقطاب حان  املتعدد  للعامل  بنية جديدة  قيام  ظروف 

بخطوات كبرية نحو انعاش الوضع يف العامل والعودة اىل ثقافة البحث 

مع  وروسيا  العاملية.  التحديات  تخطي  اجل  من  الوسط  الحلول  عن 

ادراكها ملسؤوليتها امام مستقبل البرشية، مستعدة لتوحيد الجهود.

الكلامت الرئيسية: الذكرى السنوية السبعني لالمم املتحدة.

Международная

ЖИЗНЬ



15السياسة

االحداث السياسية الدولية

الدولية يجب ان تلعب الدور الرئييس يف التحقيق. مل يتم القيام باي 

يشء من هذا القبيل.

يجب التوقف عن استخدام االمم املتحدة لتنفيذ اهداف انانية ضيقة 

الحدود. وكام اكد الرئيس فالدميري بوتني، نحن جميعا مختلفني ويجب 

النظر باحرتام اىل ذلك. ال يجوز اجبار اي احد ليك يتكيف مع منوذج 

واحد محدد للتطور قام البعض باإلعالن انه فقط الصحيح.

وتعترب روسيا مبثابة التحدي العاملي، التغريات الشاملة يف املناخ العاملي. 

ويف سياق التحضري ملؤمتر باريس الخاص باملناخ الذي يغقد يف كانون 

االول/ ديسمرب 2015، نحن ندعو اىل صياغة وثيقة شاملة ملزمة قانونيا 

مبشاركة كل الدول بدون استثناء ويجب ان تصبح هذه الوثيقة القاعدة 

املتينة لتسوية عادلة وطويلة االمد يف مجال املناخ ويجب ان تكون 

متوازنة يف كل نواحيها — االقتصادية والعلمية والبيئية والسياسية. لقد 

قمنا بنرش معايري التزاماتنا املمكنة يف االتفاقية الجديدة: مع حلول عام 

2030 ، تقليص انبعاث الغازات الحابسة للدفء الناجمة عن نشاطات 

 1990 انبعاثات عام  باملئة من مستوى   70-75 االنسان عند مستوى 

برشط االخذ بعني االعتبار واىل اقىص حد، امكانيات الغابات عىل ابتالع 

هذه الغازات.

الخاص عىل  االهتامم  تركيز  نقرتح  ان  املتحدة  االمم  اطار  ونعتزم يف 

من  االنسان.  حقوق  وتشجيع  حامية  مجال  يف  الدول  بني  التعاون 

املعروف انه يجري عادة رفع هذه املسائل عند ظهور الحاجة لتربير 

هذه الترصفات او تلك التي ال ميكن تربيرها يف اطار املعايري القانونية 
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خارج اطار املباحثات الحكومية املشرتكة تبدو ضارة وعقيمة وقد تؤدي 

ليس فقط اىل تقويض هذا الشكل من التعاون ومتييع «مسلك الدفعة» 

املوجود يف اساس ذلك واملنسق من قبل الجميع، بل ونسف كل العمل 

الدول االعضاء يف  بتقريب مواقف  الخاص  عىل مدى سنوات طويلة 

االمم املتحدة فيام يتعلق بإصالح مجلس االمن الدويل.

ونحن نرى ان املوقف املسؤول تجاه حق الفيتو يتلخص ليس فقط يف 

بل ويف  لذلك،  تكون هناك رضورة  استخدامه عندما ال  االمتناع عن 

عدم تحريض الدول االخرى االعضاء للقيام بذلك. وهذا االمر ولألسف 

الذي جرى  التصويت  املثال  لنأخذ عىل سبيل  بالنادر.  ليس  الشديد 

قبل فرتة غري بعيدة يف مجلس االمن الدويل حول مرشوع قرار خاص 

مبدينة سريبرينتسا، حينذاك اضطرت دولتنا ملنع صدور وثيقة تتضمن 

تقييم غري موزون للوقائع التاريخية — لو مر االمر كان سيصبح من 

الصعب الحقا وضع الحدود امام استخدام مجلس االمن الدويل إلصدار 

تنفيذ  عن  املجلس  سيبعد  كان  ما  وهو  للاميض  مسيسة  تقييامت 

مهامته وفقا للميثاق. وكانت استفزازية ايضا محاولة جرت يف متوز/ 

الدويل إلصدار قراره بتشكيل  2015 إلرغام مجلس االمن  يوليو عام 

محكمة دولية خاصة لتحديد الطرف املذنب يف كارثة طائرة « البوينغ» 

املاليزية عىل الرغم من ان التحقيق مل يتوصل حتى االن اىل استنتاجات 

نهائية ومن ان هذا التحقيق جرى مع تجاهل تام ملطالب قرار مجلس 

االمن  إبالغ مجلس  الذي نص عىل رضورة   2166 الدويل رقم  االمن 

الدويل بشكل دوري عن سري التحقيق وعىل ان منظمة الطريان املدين 
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إلصالح اتجاه الدفاع عن حقوق االنسان يف املنظمة تم تأسيس مجلس 

االمم املتحدة لحقوق االنسان.

وخالل كل ذلك يجب ابداء الحذر الشديد يف موضوع اصالح مجلس االمن 

الدويل، مع االخذ بعني االعتبار الدور الخاص الذي تنفذه هذه الهيئة يف 

منظومة االمم املتحدة. نحن نؤيد مواصلة عملية املباحثات حول كل 

املواضيع املطروحة بدون اي تضييق مصطنع لجدول االعامل، ووضع 

جداول ومواعيد نهائية. ويجب يف اطار املباحثات بني الدول، مواصلة 

البحث عن منوذج توسيع مجلس االمن الدويل يحظى مبوافقة وتأييد 

مجموعة واسعة من الدول االعضاء يف االمم املتحدة- اكرث بكثري من ثلثي 

االصوات ، وهو الحد الرسمي الالزم لصدور القرارات عن الجمعية العامة 

لالمم املتحدة. وتبقى نقطة االسرتشاد بالنسبة لنا، مهمة منح مجلس 

االمن الدويل صفة متثيلية اكرث عن طريق توسيع متثيل الدول النامية.

ويجب القول ان حق النفض (الفيتو) ليس امتيازا وليس اداة للضغط 

الضامنة ألن تكون قرارات مجلس االمن  بل تعترب هذه اآللية مبثابة 

الدويل موزونة و يف اقىص حدود التوازن. وبهذا الشكل يتم كبح ومنع 

امكانية مترير النهج املسيسة التي متليها املصالح الوطنية الضيقة لبعض 

الدول االعضاء يف مجلس االمن الدويل.

اصالح  موضوع  يف  الخمس  االساسية  املسائل  احد  يعد  الفيتو  حق 

ايلول/  يف  املتحدة  لالمم  العامة  الجمعية  قرار  يف  ورد  كام  املجلس 

سبتمرب عام 2009 والتي حسب قناعتنا يجب ان تناقش بشكل مرتابط 

وبتنسيق وثيق. واي محاولة عزل موضوع الفيتو وطرح مبادرة مناقشته 
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بالقبول املتبادل. لقد تم تحقيق ذلك مرات عديدة يف القرن املايض. 

والفارق الذي مييز وضع اليوم يكمن يف ان الحديث مل يعد يدور عن 

العاملية.  ابعادها  لالتفاقات  ان تكون  املهيمن الوروبا ويجب  الوضع 

املتحدة  االمم  تعترب  العمل  لتنفيذ مثل هذا  افضل ساحة  بدون شك 

ومجلس االمن الدويل التابع لها ألنه تم تأسيس هاتني املؤسستني كآليتني 

لإلدارة الجامعية للعامل املتعدد االقطاب واملراكز.

بدون شك تحتاج االمم املتحدة لإلصالح، ألن الكثري من االمور تغريت 

الجوهر  حيث  ومن  املاضية.  السبعني  السنوات  بشكل جذري خالل 

الظروف  مع  الدولية  املنظمة  هذه  تكييف  عملية  باستمرار  تجري 

الجديدة. وتكمن املهمة امللحة يف التطوير الالحق للمنظمة بهدف فرض 

االدارة العاملية التي تلبي مطالب القرن الحادي والعرشين. وميكن ان 

يحقق ذلك فقط عىل أساس التوافق بني مراكز القوى والنفوذ الكربى يف 

اوسع  ومع  الحضارية  برثوته  واالعرتاف  االقرار  وبعد  الحديث  العامل 

التي  الشبكية  الدبلوماسية  وتطوير  الالعبني  من  عدد  ألكرب  اجتذاب 

تفرتض اقامة بنى مرنة للتعاون بني الرشكاء يف الشؤون العاملية.

يجري انشاء مؤسسات جديدة يف االمم املتحدة وتجري عملية تطوير 

جدول االعامل وتصبح اكرث فعالية نشاطات املنظمة يف مجال عمليات 

االمم  منظومة  هيئات  من  هامة  مجموعة  تاسيس  تم  لقد  السالم. 

السالم —  بناء  املثال، عن لجنة  املتحدة. والحديث يدور عىل سبيل 

وهي حلقة تنسيق للجهود الرامية لتقديم املساعدة للدول التي خرجت 

لتوها من االزمات «الساخنة» وكذلك صندوق «بناء السالم». ونتيجة 
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العمل اىل مستويات نوعية جديدة. ونتيجة للمباحثات املكثفة تم تنسيق 

مجموعة من 17 هدفا للتنمية املستدامة، وهي معايري االسرتشاد االساسية 

واملتناغمة  السلمية  التنمية  الهادف لضامن  االطراف  املتعدد  للتعاون 

للحضارة الحديثة، وتخطيط 169 مهمة يف هذا املجال. وتم لكل هدف 

تحديد اجراءات محددة يف مجال شحذ وحشد املوارد املالية الداخلية 

التكنولوجيات  ونقل  التجاري  االستثامري  التعاون  والخارجية وتطوير 

وتخفيف عبء الديون وتطوير وتحسني النظام املايل الدويل.

ولكن واكرر من جديد سيصبح من املمكن تحقيق هذه املهام فقط يف 

تنفيذها وحلها هناك طريق واحد فقط —  السالم. ولضامن  ظروف 

التوصل اىل االتفاق. ميكن طبعا االنطالق من ان تفوق البعض يف املجال 

االقتصادي او العسكري سيسمح له بعدم االخذ باالعتبار مصالح الرشكاء 

اليوم  الدويل  الوضع  يتعرض  يرغب.  كام  الترصف  وبالتايل  االخرين 

لالهتزاز والزعزعة بسبب محاوالت البعض تنفيذ التجارب االجتامعية يف 

الدول االجنبية ومحاولة تحقيق التغريات يف هذه الدول االجنبية انطالقا 

من الطروحات االيديولوجية الخاصة به. هذا يؤدي اىل عواقب مأساوية 

تشمل مناطق بأكملها.

ولكن التاريخ — من االمرباطورية الرومانية اىل ايامنا هذه — يثبت ان 

السيادة  حول  االحالم  وان  الجدوى  عدمية  دامئة  تبقى  اآلمال  هذه 

االمر كذلك  ان  اوهام ضارة. ومبا  ليست سوى  العامل  والسيطرة عىل 

فيجب مهام كان االمر صعبا ومؤملا، البحث عن الحلول الوسط والتحديد 

بشكل مشرتك لعالئم وحدود املنظومة الدولية الجديدة التي تحظى 
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التفيذ الكامل واملتعدد الجوانب التفاقات مينسك املوقعة يف 12 شباط/ 

التحديات  العثور عىل ردود عىل  2015 ستساعد حتام يف  فرباير عام 

الحقيقية التي تبدو متشابهة بالنسبة لكل الدول االوروبية.

ال أريد االشارة اىل وجود تشابه مبارش — الحديث يدور عن مخاطر ذات 

شكل مختلف — ولكن سيصبح من املمكن كبح جامح االرهابيني الساعيني 

لسلب السلطة يف مجال واسع ميتد من الربتغال اىل باكستان، فقط عندما 

يتم وبوضوح تحديد االهداف وحشد الصفوف ورصها. لقد تم تأسيس 

االمم املتحدة قبل 70 عاما بالذات من اجل جعل ذلك ممكنا.

ومن الواضح ان ضامن االستقرار واالمن العامليني يعترب الرشط الالزم 

والرضوري للتطور املطرد واملستقر. تم يف االمم املتحدة اطالق مرشوع 

التطور والتنمية — يف عام 2000 اقرت  عاملي ال سابقة له يف مجال 

الدول االعضاء يف املنظمة جدول اعامل طموح متت صياغته يف التزامات 

محددة، اي أهداف التنمية االلفية. وتم واىل حد كبري تنفيذهااذ تقلص 

حجم الفقر والجوع وانخفض مستوى الوفيات بني االطفال واالمهات 

وتوسع الوصول اىل خدمات الرعاية الصحية والتعليم. ولكن يجب القول 

امللحوظ  النجاح  لقد تم ضامن  متفاوتا.  كان  الذي تحقق  التقدم  ان 

الدول  بعض  يف  االقتصاد  لنمو  العالية  الوترية  بفضل  اسايس  بشكل 

املتنامية الكبرية.

نحن نأمل بان تحقيق وتنفيذ جدول االعامل العاملي الجديد الذي اقر يف 

نيويورك والخاص مبجال التنمية للفرتة حتى 2030، سيسمح ليس فقط 

بتوطيد نتائج جهود املجتمع الدويل املبذولة خالل 15 عاما بل وسينقل 
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اجل التأثري عىل عملية التوزع الجديد للقوى يف املنطقة املذكورة. يف 

الصحيح  التقدير  وعدم  االستهانة  يشهد عىل  ذلك  كل  املطاف  نهاية 

لجدية مخاطر التطرف وعىل املراهنة التي ال تزال قامئة عىل االوهام 

بخصوص انه من املمكن الحقا «التخلص» من االرهابيني عندما تنعدم 

الحاجة لهم من اجل تحقيق االهداف السياسية. ومن جديد نحن نرى 

وكام يف املرات السابقة وجود تهويل واضح ملقدراتهم الذاتية يف التأثري 

عىل سري االمور.

الحربني  املمكن تجنب وقوع  كان من  انه  املؤرخني  الكثري من  يتفق 

العامليتني االوىل والثانية لو كانت توجد االرادة السياسية الواضحة ولو 

توفر االدراك مبدى حجم الكارثة التي كانت تنحدر نحوها اوروبا — 

ومعها العامل بأرسه. باإلضافة لذلك اود االشارة اىل ان بالدنا كانت تسعى 

وبشكل مطرد يف فرتة ما بعد الحرب ايضا إىل املحافظة عىل أسس االمن 

غري القابل للتقسيم يف املجال االورويب. ففي عام 1954 عرض االتحاد 

السوفيتي وضع وصياغة معاهدة حول االمن الجامعي يف اوروبا من 

اجل منع االنقسام السيايس العسكري يف القارة. ولكن تم رفض هذه 

الفكرة. ومل ينصتوا إىل عروضنا يف الظروف الجديدة وتم بدال من اقامة 

املجال االورويب املشرتك لألمن، اختيار طريق املواجهة املتمثل يف توسيع 

الناتو نحو الرشق.

لقد تراكمت املشكالت املنهجية يف اوروبا نتيجة رفض الدول الغربية 

لذلك ظهرت  ونتيجة  الحقيقية  واملساواة  الرشاكة  اساس  للعمل عىل 

االزمة االوكرانية. نحن ننطلق من ان تسوية هذه االزمة عىل اساس 
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بجهود منسقة، فإنه يتم عادة تحقيق النتائج االيجابية. ومن بني االمثلة 

التخلص من  العمل املنسق يف مجال  النجاح يف  االخرية عىل ذلك — 

حول  الوضع  تسوية  وتحقيق  السورية  الكيميائية  االسلحة  ترسانة 

الربنامج النووي االيراين نتيجة املفاوضات الطويلة املعقدة. وعىل هذه 

بإقامة  الخاصة  بوتني  فالدميري  الرئيس  مبادرة  تستند  بالذات  الخربة 

تحالف واسع مضاد لإلرهاب بهدف توحيد، وعىل قاعدة القانون الدويل، 

جهود كل من يتصدى لتنظيم داعش وغريه من املنظامت االرهابية يف 

الرشق االوسط.

يف يوم 30 ايلول/ سبتمرب املايض عقدنا جلسة ملجلس االمن الدويل عىل 

املتعلقة  للمشاكل  متكامل  بتحليل  للقيام  خصصت  الوزراء  مستوى 

بذلك. وبتكليف من الرئيس الرويس قمنا بتقديم لرشكائنا مرشوع قرار 

حول تنسيق عمل ونشاطات كل القوى التي تكافح ضد داعش وضد 

املنظامت االرهابية االخرى. ويقوم املرشوع عىل وثائق اقرها املجلس يف 

فرتات سابقة مع الرتكيز عىل تنفيذ اعامل منسقة مضادة لالرهاب عىل 

اساس مبادئ القانون الدويل.

ولكن حتى االن مل نتمكن من الوقوف عىل طريق صياغة ووضع نهج 

منطقتي  يف  والتطرف  لالرهاب  الحاد  التصاعد  مشكلة  لحل  مشرتك 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا. نحن ال نزال نصطدم مبحاوالت تبديل 

االولويات، عىل سبيل املثال عندما يتم االرصار يف املقام االول ليس عىل 

مهمة تدمري الجامعات االرهابية، بل السعي الحثيث لتغيري نظام بشار 

االسد يف سورية او عندما يحاول البعض استخدام الفصائل االرهابية من 
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ضامن اإلجامع التام بني أعضائه — وهو امر غري ممكن يف عامل اليوم 

امليلء بالتناقضات — بل يف وضع وصياغة حلول متوازنة تأخذ بعني 

االعتبار املصالح املتبادلة.

ولألسف حاليا ال تنظر كافة الدول إىل االمم املتحدة، عرب موشور هذه 

التصورات. خالل حقبة الحرب الباردة كان نشاط منظومة االمم املتحدة 

تقيده وإىل حد كبرياملواجهة بني املنظومتني العامليتني، أما يف الفرتة االخرية 

فقد ظهرت من جانب بعض الدول الغربية وخاصة الواليات املتحدة، نزعة 

لتحويل آليات االمم املتحدة مبا يف ذلك مجلس االمن الدويل، إىل وسيلة 

لخدمة مصالحها وضامن هيمنتها يف العامل. ويف حال عدم تحقق ذلك يتم 

اتخاذ ترصفات بدون الرجوع إىل مجلس االمن الدويل مبا يف ذلك استخدام 

آليات القوة املسلحة والتدخل يف شؤون الدول املستقلة وصوال اىل تشجيع 

اإلنقالبات يف بعض الدول وتغيري السلطة بطرق غري دستورية.

وكام أكد الرئيس فالدميري بوتني يف خطابه االخري يف نيويورك، فان هذا 

طريق خطر. ال شك يف ان محاوالت زعزعة هيبة االمم املتحدة ورشعيتها 

املواجهة  الدولية واىل زيادة  العالقات  انهيار كل رصح  قد تؤدي اىل 

والتوتر وتوسيع مجال الفوىض وانعدام القانون. وتشهد االحداث التي 

جرت يف الفرتة االخرية عىل انه مل يتم تحقيق اية نتائج من تلك التي 

التي استخدمت فيها  الدول  الحمالت، يف كل  طرحت يف بداية هذه 

مثل هذه الطرق.

وعىل العكس عندما تعرث الدول الكربى وبالذات الدول الدامئة العضوية 

القيام  وتضمن  بينها  فيام  لغة مشرتكة  الدويل، عىل  االمن  يف مجلس 
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يتوافق مع وقائع القرن الحادي والعرشين. من الواضح ان العامل يتغري 

وتجري عملية اعادة توزيع للتوازن العاملي باتجاه ونحو مراكز القوة 

والنفوذ الواقعة خارج حدود املنطقة الغربية التي كان ينظر اليها وعىل 

مدى مئات السنني مبثابة «املركز املحدد» للسياسة واالقتصاد يف العامل. 

لكن ما يسمى «بالغرب التاريخي» ال يزال غري مستعد لقبول التقليص 

النسبي لحجمه يف الشؤون العاملية. وتواصل الواليات املتحدة اإلرصار 

عىل أنها فقط القادرة عىل ضامن وشغل مكان القيادة يف مجال حل أية 

مشكلة دولية، اما مكان الدول االخرى فهو السري عىل خطى التحالف 

الغريب الذي تقوده واشنطن. ولكن هذا الطرح ال يريض تلك الشعوب — 

وهي اليوم االكرثية — التي ترغب بتحديد مستقبلها بنفسها وان تختار 

بحرية منوذج تطورها الخاص، للحفاظ عىل ثقافتها وتقاليدها.

بال شك تعترب املنافسة يف الشؤون الدولية من االمور املعتادة والطبيعية. 

ومن الطبيعي جدا أن تسعى كل دولة إىل املساهمة يف تحديد مالمح 

النظام العاملي الناشئ، وتسعى لضامن مصالحها. واملهم جدا من الناحية 

املبدئية ان تبقى هذه العمليات ضمن اإلطار الحضاري وان تتوافق مع 

القواعد العامة للجميع، أي إذا تعلق األمر بالشؤون الدولية، فيجب ان 

تندرج يف إطار القانون الدويل، الذي يعترب أساسه ميثاق االمم املتحدة. 

االعرتاف  العاملية  السياسة  العبي  جميع  عىل  يجب  انه  يعني  وهذا 

واالقرار بالدور املركزي لألمم املتحدة، التي يتحمل مجلس االمن الدويل 

فيها املسؤولية الرئيسية يف مسائل املحافظة عىل السلم واألمن الدوليني. 

ومن نافل القول ان جوهر عمل مجلس االمن الدويل يكمن ليس يف 
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لنجعل العامل مستقرا وأمنا

سريغي الفروفسريغي الفروف
وزير خارجية روسيا

يعترب حلول الذكرى السنوية السبعني لتأسيس األمم املتحدة أكرب حدث 

دويل يف العام الجاري. لقد شارك يف الدورة اليوبيلية للجمعية العامة لألمم 

املتحدة أكرث من 150 رئيس دولة وحكومة. وهذه الواقعة بحد ذاتها 

تشهد عىل وجود اعرتاف واسع بالدور الفريد الذي تلعبه يف العالقات 

الدولية الحديثة األمم املتحدة، كآلية تنسيق مركزية ، التي كان الغرض 

االسايس من تاسيسها — منع تكرار مأساة الحرب العاملية الثانية.

وتجدر اإلشارة إىل ان الجو السائد خالل النقاشات السياسية يف الجمعية 

العام لالمم املتحدة تبلور وإىل حد كبري يف هذا العام تحت تاثري كلمة 

الرئيس الرويس فالدميري بوتني. لقد اعطى رئيس الدولة الروسية التقييم 

الدقيق الواضح للوضع املعقد يف عامل اليوم. وحدد الرئيس بوتني «النقاط 

اكرث  لتسوية  محددة  اجراءات  واقرتح  الدولية  العالقات  يف  املؤملة» 

الرئيس  االساسية يف خطاب  الفكرة  وكانت  العامل.  النزاعات حدة يف 

بوتني، الدعوة لتوحيد الجهود من اجل جعل العامل اكرث استقرارا وآمانا 

وتوفري الظروف املواتية لكل الدول لتحقيق التنمية والتطور املطرد.

ويتفق الكثريون يف الرأي ان املرحلة الراهنة من تطور العامل تتميز بتزايد 

التنافس يف عملية تشكيل وتكوين النظام الدويل الجديد الذي يجب ان 
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