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االفتتاحیة:

حول المسألة األوكرانیة

دفع العرب ثمناً باھظاً النھیار االتحاد السوفیاتي واختفاء نظام الثنائیة القطبیة وتحول الوالیات المتحدة
إلى القطب الواحد للعالم. اآلن عبر الغزو الروسي ألوكرانیا تجري محاولة انقالبیة على القطبیة

الواحدیة األمیركیة للعالم. ال یمكن القول اآلن بأنھا محاولة انقالبیة ناجحة، فھذا یحتاج لزمن من أجل
التثبت من نجاحھا وربما تكون محاولة انقالب فاشلة. في كل األحوال ال یمكن لألمم المظلومة ومنھا

العرب أن تكون سعیدة ببقاء واشنطن قطباً أوحداً للعالم بل للعرب مصلحة في تعدد األقطاب في العالم
ألن ھذا یساعد األمم المظلومة أو الضعیفة أكثر على تحقیق تطلعاتھا.

لن تدفعنا األوھام والتحلیالت الرغبویة إلى الشطط، بل من الضروري الواقعیة، فموسكو لیست كما
اآلنھيوإنما،1973و1967و1956حروبفيالعربساعدتعندماالسوفیاتعھدفيكانت
أنھاعناألولىالعالمیةالحرببدءأثناء1914عامفيلینینقالھمماقریبةوضعیةفيواشنطنأمام

"حرب بین إمبریالیات"، وھذا بالمناسبة لم یمنع الزعیم البلشفي في أن یرى فرصاً أتاحتھا ھذه الحرب
من أجل تحقیق أھدافھ.

أھم نقطة یمكن قولھا اآلن أن نظام القطبیة الواحدة للعالم األمیركي قد اھتز في زمن قصیر لم تتجاوز
ثلث القرن وھذا ما یدل على كثرة ثغراتھ، فیما أن سیطرة القطبیة الواحدیة لروما قد استغرقت ثالثة

مع1588عاممناستغرقتقدإنكلترامثلالدولیةالعالقاتعلىأعظمدولةسیطرةأنكماقرون
علىالثانیة.العالمیةالحربنھایةمع1945عاموحتىاألرمادامعركةفيإسبانیاعلىانتصارھا

األرجح وإذا مسكنا االقتصاد الذي ھو المقیاس الذي یحدد القطبیة الواحدیة أو ثنائیة القطب أو الدولة
األعظم أو الدول العظمى أو الكبرى ولیس السالح فإن روسیا ھي دولة كبرى عالمیاً ولیس كماقال

أوباما عنھا بأنھا "دولة كبرى إقلیمیة"، ولكن محاولتھا للصدام مع القطب األمیركي للعالم تدل على أنھا
بشكل أو آخر تستند على مساندین أو راضین عن محاولتھا تلك، كما أن اقتصادھا ال یؤھلھا لكي تھز
الواحدیة القطبیة وھي في المرتبة الثانیة عشر اقتصادیاً بالترتیب العالمي، ولوال الدعم الصیني لماكان
بوتین قد تجرأ على ما فعلھ في أوكرانیة، ولو أن الصین تقف حذرة اآلن تترقب إلى ماذا ستؤول إلیھ
المحاولة الروسیة لكي تحفظ خط الرجعة في حال فشلت موسكو ولكي تتقدم في حال النجاح الروسي

وھي الرقم الثاني في االقتصاد العالمي والصین في ھذا اإلطار ھي دولة عظمى.

الھند اآلن تتخذ موقفاً انتظاریاً مماثالً للصین وكذلك إیران، وعلى العرب أن یكونوا كذلك.

ھناك قضایا أخرى تثیرھا المسألة األوكرانیة.

مثل مسألة استعمال القوة المسلحة لحل النزاعات بین الدول وخاصة بین دول كبرى وجیرانھا األضعف
قوة. مسألة ثانیة وھي غزو دولة كان معترفاً الغازي بسیادتھا وحدودھا ووحدة أراضیھا عبر معاھدات

واتفاقیات سابقة. مسألة ثالثة ھي استغالل مشاكل داخلیة وآالم وتشكیات أقلیة قومیة، حتى ولو كانت
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محقة، كذریعة للغزو العسكري ألراضي دولة وإقامة دول جدیدة عبر اقتطاع أراضي منھا أو المساعدة
على ذلك. مسألة رابعة ھي القول بالحق التاریخي في أراضي دول أخرى والقیام عبر القوة العسكریة
باالستیالء علیھا. مسألة خامسة ھي القول بأن دولة ھي مسؤولة عن أفراد من قومیتھا حتى ولو كانوا

مواطنین في دولة أخرى.

كل ھذه المسائل الخمسة ذات طابع خطر ومزلزل للعالقات الدولیة.

ھناك ناحیة أخرى تقود إلیھا الحرب الروسیة – األوكرانیة وھي أن العالقات األمیركیة- الروسیة في
فيسیتجسدبالتأكیدھذا.1989عامفيالباردةالحربانتھاءمنذلھالمثیلبشكلمسبوقغیرتوتر

بلدان أخرى مأزومة مثل سوریة وھذا یمكن أن یجعل األزمة السوریة میداناً للتجابھ بین واشنطن
وموسكو، مما سیؤثر كثیراً على إمكانیة حل ھذه األزمة التي دخلت عامھا الحادي عشر ویجعلھا تطول

وتتعقد وخاصة إن لم تقد التطورات العسكریة في أوكرانیة إلى تسویة ھناك بل قادت إلى حرب باردة
جدیدة سیكون میدانھا العالم كلھ ولو حروب أو مجابھات بالوكالة.

في أوكرانیا اآلن یتم رسم لوحة العالقات الدولیة المقبلة، سواء أدت األمور إلى انتصار روسي، أو
ھزیمة موسكو، أو إلى تسویة، إو إلى احتمال رابع وھو صراع طویل تستخدم فیھ أوكرانیا كمستنقع

مماالسوفیاتياالتحاداستنزاففیھتممیداناًكانتالتي1989-1979أفغانستانفيجرىكماروسي،
عجل في انھیاره وتفككھ.

ستكون سوریا من أول المتأثرین بمایجري في أوكرانیا، مھما كانت النتیجة ھناك.

أوكرانیا: احتماالت

یوسف الطویل

ھناك تساؤالت عدیدة حول نتائج الغزو الروسي ألوكرانیا، فقد طالب المستشار األلماني والرئیس
الفرنسي في اتصال مع بوتین لوقف الحرب فورا معتبرین أن الحل یتم وفق المفاوضات بین الجانب

الروسي واألوكراني ، وفي نفس الوقت قد فشلت المحادثات الثنائیة بینھما برعایة تركیة في أنطالیا دون
التوصل التفاق حول أي بند ، فیما أعلنت روسیا في وقت سابق أن أحد أسباب غزوھا ألوكرانیا ھو
وجود معامل لتطویر أسلحة بیولوجیة ألمریكا على األراضي األوكرانیة ، وھناك مخاوف غربیة في

ھذا الصدد من استعمال روسیا لألسلحة الكیماویة في أوكرانیا ، وقد ھدد مسؤولون غربیون أن استخدام
روسیا لألسلحة الكیماویة  في أوكرانیا سیؤدي لعمل عسكري غربي ضد روسیا .



��� ��� ���������� ��������� ��
�������������

������)( ���� ����������)٦٢(�� ��
ٓ
�/����٢٠٢٢

قد أعلنت لندن فرض عقوبات على سبعة أولیغارشیین روس بینھم ابراموفیتش مالك نادي تشیلسي لكرة
القدم، واتھمت وزارة الدفاع البریطانیة روسیا باستخدام قنبلة فراغیة حراریة في حربھا على أوكرانیا،

وقد دعمت لندن المقاومة األوكرانیة بأسلحة منھا مضاد دبابات.

سابقا في أوائل الحرب الروسیة قد وجھت انتقادات إلدارة الفیس بوك على السماح لمسؤولین روس
بنشر أخبار حول أسباب الحرب التي تثبت الدعایة الروسیة لھا، وذلك من قبل مؤسسات وأفراد في
أمریكا بالدرجة األولى، فیما حجبت روسیا الفیس بوك في مجالھا، باالدعاء، أن ھناك فرض لرقابة

توصف بالمتشددة على المحتوى الذي یروج وجھة النظر الروسیة.

أشار بایدن أن غزو روسیا ألوكرانیا لن یحقق نصراً نھائیا بل سیؤدي للسیطرة على مناطق جزئیة في
أوكرانیا، وقد شكل القضاء األمریكي فریق عمل للتحقیق في أنشطة جرمیة قد ارتكبھا أفراد ومؤسسات

بینھم أثریاء روس نافذین.

قالت رئیسة المفوضیة األوروبیة أورسوال فون الین أنھ یتعین على االتحاد األوروبي التوقف عن
فيخطةالصددھذافيستقترحأنھامضیفة،2027بحلولالروسياألحفوريالوقوداستخدام

منتصف أیار ھذا العام.

فیما أشار المستشار األلماني أوالف شولتس رفضھ النضمام أوكرانیا السریع لالتحاد األوروبي، وأشار
السیاسیةالعالقاتلتعمیق2017عامفيأوكرانیامعاألوروبياالتحادأبرمھالذيالشراكةاتفاقإلى

واالقتصادیة بین الجانبین.

إن كثافة التصریحات واالجتماعات واالتصاالت واللقاءات تبین عمق األزمة األوكرانیة عالمیا وأھمیتھا
االستراتیجیة، ویدل المسار الذي أخذه الموقف الروسي على احتمالیة عدم قدرة روسیا على إحراز نصر

في أوكرانیا بسبب المقاومة األوكرانیة الشرسة والدعم الذي تتلقاه من بعض الدول الغربیة ، وھذا في
حال تحققھ فسیقود لتخفیف التدخالت الروسیة في عدد من دول العالم والمنطقة العربیة وخاصة سوریا
والتي قد تأخذ طابع االنسحاب الروسي من سوریا، وملء ھذا الفراغ من قبل اإلیرانیین (إذا تم االتفاق

بین الغرب وإیران حول البرنامج النووي وحدوده وضوابطھ) الذي أعلنت إیران رفضھا لربط ھذا
االتفاق باألزمة األوكرانیة من أي طرف كان في إشارة ضمنیة للروس .

بالمقابل فأن الموقف األوروبي قلیل الحماس للتدخل لصالح الحكومة األوكرانیة قد أدى إلى سخط القیادة
األوكرانیة التي كانت ترید دعما من قبل أمریكا واألوروبیین، والتي أیضا ربطت سقوط كییف بسقوط

أوروبا كلھا.

2027عامبحلولالروسياألحفوريالوقودعلىاعتمادهلتقلیلاألوروبياالتحادفيدعواتھناك
لضمان استقاللیة الموقف األوروبي فیما یخص النشاطات الروسیة مستقبالً، ووفق ما یبدو فأن االتحاد
األوروبي حالیاً مستعد لتحمل الخسائر الناجمة عن العقوبات على الروس في سبیل عدم إحراز روسیا

نصراً في أوكرانیا، وھذا یشكل امتدادا للموقف األمریكي.
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من جھة أخرى على المستوى العربي ، فأن األزمة األوكرانیة ألقت بثقلھا على االقتصادات العربیة التي
من%50تستوردالتيكمصرواألوكراني،الروسيالقمحعلىوارداتھافيتعتمد)األولى(بالدرجة

)الروسيالقمح(وسوریاوالیمنولیبیاالسودانعلىینطبقالحالوھذا،أوكرانیامن%30وروسیا
%50بنسبةلھبالنسبةللقمحالرئیسيالمصدرأوكرانیاتشكلالتيلبنانعلىوینطبق،متفاوتةبنسب

،العامھذامنأیار15بالمقررةاالنتخاباتلتأجیلاألوكرانیةاألزمةتؤديقدوالذي،احتیاجاتھمن
مضاف إلیھ ، الخوف من ارتفاع أسعار النفط والغاز ومدى القدرة على تأمین المحروقات.

فيالدوالرمقابللھاألدنىھومستوىآذار9األربعاءیومالسوریةاللیرةصرفسعرھوىفقد
،محلیاًارتفاعھاإلىعالمیاالزیوتأسعارارتفاعأدتوقد،2021عامآذار29منذدمشقالعاصمة

وال یمكن فصل رفع الدعم من قبل السلطة السوریة مؤخراً كرد فعل استباقي على الحرب الروسیة
األوكرانیة عن األزمة األوكرانیة والغزو الروسي ، وتعد سوریا في مجال أسعار الغذائیات ھي األعلى

الشحنتكالیفأسعار،ارتفاعإلیھمضاف،التقدیراتبعضوفق%40بنسبةالعربیةالدولمعظممن
السوداءفياللیرةصرفسعروارتفاعالتأمینلتكالیفإضافة%30بنسبةعالمیاالمستوردةللمواد

.والبناءاإلكساءموادأسعارالرتفاعنھائیةوكمحصلةإجماالًأدىمما%20بنسبةالسوریة

إجماالً قد یجد السودانیون والسوریون والیمنیون واللبنانیون ومواطنون من دول عربیة أخرى صعوبات
في توفیر الخبز على طاولة الطعام كون روسیا وأوكرانیا موردي القمح الرئیسیین بالنسبة لھم، وكون
القمح الروسي حتى لو وجد بدیل عنھ فأن الطلب علیھ من كافة دول العالم سیكون في مستویاتھ العلیا

وسیكون بأسعار أعلى، وستؤدي الحرب الروسیة األوكرانیة ألزمات جدیدة مرحلیة على الدول العربیة
التي تعتمد علیھا في وارداتھا مما (من المحتمل القریب) سیؤدي الضطرابات وموجة ثوریة جدیدة.

ھذه التطورات تطرح العدید من األسئلة حول ما إذا كان الغزو الروسي سیؤدي لتحقیق نصراً نھائیاً في
أوكرانیا بسیطرتھ على كییف وتعیین حكومة موالیة لھ ، مما سینعكس بتوازن دولي جدید، أم سینكسر

ولن یحقق مراده مما سینعكس على الملفات الدولیة واإلقلیمیة األخرى كاحتمالیة انسحاب روسیا من
سوریا على سبیل المثال ، وھذا یطرح سؤاالً حول مستقبل بوتین السیاسي والشعبي والشخصي في حال
عدم تحقیق الحرب الروسیة ألھدافھا وانكسارھا بسبب شدة المقاومة األوكرانیة ، ویطرح ھذا الموضوع

سؤاالً آخر حول مدى قدرة أوروبا لتحجیم جماح روسیا ومدى قدرتھا ومرونة بنیتھا الستبدال الوقود
األحفوري الروسي بالوقود القطري على سبیل المثال كما اقترحت قطر سابقاً ، وھل سیظل النزاع في

حدود أوكرانیا أم أن الوضع سیتطور لیشمل بلدان الناتو ، رغم أن ھذا الخیار مستبعد بسبب التوازن
النووي والعسكري ، وألن خوض روسیا المعركة مع أوروبا سیكون استنادا لخیارات آنیة قد تجر عالم

لحرب نوویة تدمر البشر والحجر والبنى التحتیة ( التي في حال تدمر البنى التحتیة الروسیة ، فأن
روسیا لن تستطیع النھوض مجددا من غیر دعم الدول الغربیة ) مما سیضع روسیا في مرحلة نھوض

على المستوى االقتصادي قد تستمر لعشرات السنین لتستعید طاقتھا مجدداً ، وھذه الطاقة لن تعود كسابق
عھدھا ، بل ستكون محكومة بشروط وتوازنات دولیة لن تستطیع باقتصادھا الضعیف أن تكسرھا مما

سیضعھا في دائرة االنھزام والضعف والتبعیة .
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بشكل عام فأن الروس لن یتجاوزوا الخطوط الحمراء في نوعیة األسلحة المستخدمة من قبلھم في
أوكرانیا، والتي حددت أوروبا حدود األسلحة الروسیة التي من المسموح استخدامھا من قبل الروس في

أكثر من مناسبة بطرق غیر مباشرة وضمن حدود الدبلوماسیة.

عن روسیا والثالوث اإلمبریالي

سمیر أمین

2022آذار14اإلثنیناألخبار،جریدة

«اإلمبریالیةبعنوان)2018-1931(أمینلسمیرمقالمنمختارةأجزاءمنالنص(ھذا
.)2015تموزمناألّولفيریفیو»«مونثليمجلةنشرتھالمعاصرة»،

ال یزال العالم المعاصر یواجھ التحّدیات نفسھا التي واجھتھا ثورات القرن العشرین. ال یزال التعمیق
المستمر للتناقض بین المركز واألطراف، والذي یمّیز انتشار الرأسمالیة المعولمة، یؤّدي إلى النتیجة

السیاسیة الرئیسیة نفسھا: إن تغییر العالم یبدأ بالثورات الوطنیة الشعبیة المناھضة لإلمبریالیة ـــــ وربما
المناھضة للرأسمالیة ـــــ والتي ھي الثورات الوحیدة المطروحة في المستقبل المنظور. لكن ھذا التحّول
لن یكون قادراً على تجاوز الخطوات األولى والمضّي قدماً على طریق االشتراكیة بعدھا إّال عندما تبدأ

شعوب المراكز بدورھا؛ النضال من أجل الشیوعیة التي ُینظر إلیھا على أنھا مرحلة أعلى من الحضارة
اإلنسانیة العالمیة. واألزمة النظامیة للرأسمالیة في المراكز تقّدم فرصة لترجمة ھذه اإلمكانیة إلى واقع.

في غضون ذلك، ھناك تحدٍّ مزدوج یواجھ شعوب ودول الجنوب: أّوالً، التنمیة الرّثة التي تفرضھا
الرأسمالیة المعاصرة على جمیع أطراف النظام لیس لدیھا ما تقّدمھ لثالثة أرباع البشریة. على وجھ
الخصوص، یؤّدي ھذا النمط من التنمیة إلى التدمیر السریع لمجتمعات الفالحین في آسیا وأفریقیا،

وبالتالي فإن االستجابة للمسألة الفالحیة ستحكم إلى حد كبیر طبیعة التغّیرات المستقبلیة.
ثانیاً، إّن الجیوستراتیجیة العدوانیة للقوى اإلمبریالیة التي تعارض أي محاولة من جانب شعوب ودول
األطراف للخروج من مأزقھا، تجبر ھذه الشعوب على ھزیمة السیطرة العسكریة على العالم من قبل

الوالیات المتحدة وحلفائھا األوروبّیین والیابانیین.

في سبعینیات القرن الماضي، قّدمت أنا وسویزي وماغدوف أطروحة، صغتھا أنا وأندریھ غوندر فرانك
بالتفكیكیتمّیزجدیداًعصراًتدخلاالحتكاریةالرأسمالیةإنفیھاقلنا،1978عامُنشرعملفي

التدریجي ـــــ ولكن السریع ـــــ ألنظمة اإلنتاج الوطنیة. لم یعد من الممكن تعریف إنتاج عدد متزاید من
سلع السوق بعالمة «صنع في فرنسا» (أو االتحاد السوفیاتي أو الوالیات المتحدة)، بل بعالمة «صنع
في العالم» ألن تصنیع ھذه السلع مقّسم اآلن إلى أجزاء موجودة ھنا وھناك في جمیع أنحاء العالم. إّن

إدراك ھذه الحقیقة، التي أصبحت اآلن فكرة شائعة، ال یعني أّن ھناك تفسیراً واحداً فقط للسبب الرئیسي
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للتحّول قید الدراسة. من جھتي، أفّسر ھذا التحّول بالقفزة لألمام التي حّققتھا االحتكارات في مستوى
مركزیة السیطرة على رأس المال، وھي القفزة التي وصفتھا باالنتقال من رأسمالیة االحتكارات إلى

رأسمالیة االحتكارات المعّممة.

توّفر ثورة المعلومات، من بین عوامل أخرى، الوسائل التي تجعل من الممكن إدارة نظام اإلنتاج
المشّتت عالمیاً. لكن بالنسبة إلّي، ال ُتطّبق ھذه الوسائل إال كاستجابة لحاجة موضوعیة جدیدة أوجدتھا

القفزة إلى األمام في َمركَزة السیطرة على رأس المال. أّدى ظھور نظام اإلنتاج المعولم ھذا إلى إقصاء
سیاسات «التنمیة الوطنیة» المتماسكة (المتنوعة والمتفاوتة في الفعالیة)، لكنھ لم یستبدلھا بتماسك جدید،
ُیفترض أن یمّثلھ النظام المعولم. والسبب في ذلك ھو عدم وجود برجوازیة معولمة ودولة معولمة، وھو

ما سأقف عنده الحقاً. بالتالي، فإّن نظام اإلنتاج المعولم غیر متماسك بطبیعتھ.

من النتائج المھّمة األخرى لھذا التحّول النوعي للرأسمالیة المعاصرة ظھور اإلمبریالیة الجماعیة للثالوث
(الوالیات المتحدة، واالتحاد األوروبي، والیابان)، والتي حلّت محل اإلمبریالیات الوطنیة التاریخیة

(الوالیات المتحدة، بریطانیا العظمى، الیابان، ألمانیا، فرنسا وعدد قلیل من الدول األخرى). تكمن علّة
وجود اإلمبریالیة الجماعیة في وعي برجوازیات األمم الثالث بضرورة إدارتھا المشتركة للعالم، وال

سیما لمجتمعات األطراف الخاضعة والتي لم تخضع بعد.

یستخلص البعض نتیجتین ترتبطان بأطروحة نشوء نظام إنتاج معولم: ظھور برجوازیة معولمة وظھور
دولة معولمة، وكالھما ُیفترض أن یجد أساسھ الموضوعي في نظام اإلنتاج الجدید ھذا. یقودني تفسیري

للتغّیرات واألزمات الحالیة إلى رفض ھاتین النتیجتین.

ال توجد برجوازیة معولمة (أو طبقة مھیمنة) في طور التكّون، سواء على المستوى العالمي أو في بلدان
الثالوث اإلمبریالي. یقودني ھذا إلى التأكید على حقیقة أن َمركَزة السیطرة على رأس مال االحتكارات
تحدث داخل الدول القومیة للثالوث (الوالیات المتحدة، كل عضو في االتحاد األوروبي والیابان) أكثر

بكثیر مّما یحدث في العالقات بین شركاء الثالوث، أو حتى بین أعضاء االتحاد األوروبي. تتنافس
البرجوازیات (أو المجموعات االحتكاریة) داخل األمم (والدولة القومیة تدیر ھذه المنافسة، جزئیاً على

األقل) وبین األمم. لذا، فقد تولّت المجموعات االحتكاریة األلمانیة (والدولة األلمانیة) قیادة الشؤون
األوروبیة، لیس من أجل المنفعة المتساویة للجمیع، ولكن أّوالً وقبل كل شيء لمنفعتھا الخاصة. على

مستوى الثالوث، من الواضح أّن برجوازیة الوالیات المتحدة ھي التي تقود التحالف، مرة أخرى بتوزیع
غیر متكافئ للمنافع. إّن الفكرة القائلة بأن السبب الموضوعي ـــــ أي ظھور نظام اإلنتاج المعولم ـــــ

یستلزم بحكم الواقع ظھور طبقة مھیمنة معولمة تستند إلى الفرضیة األساسیة القائلة بأن النظام یجب أن
یكون متماسكاً. في الواقع، من الممكن أال یكون متماسكاً، بل إنھ بالفعل غیر متماسك، بالتالي فإن ھذا

النظام الفوضوي غیر قابل للحیاة.

في األطراف، تحدث عولمة نظام اإلنتاج بالتزامن مع استبدال التكتالت المھیمنة في العصور السابقة
بكتلة مھیمنة جدیدة تسیطر علیھا البرجوازیات الكومبرادوریة الجدیدة، التي ال تشّكل عناصر مكّونة
لبرجوازیة معولمة، بل مجّرد حلفاء ثانویین لبرجوازیات الثالوث المھیمن. وكما ال توجد برجوازیة
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معولمة في طور التكّون، ال توجد أیضاً دولة معولمة في األفق. والسبب الرئیسي في ذلك ھو أن النظام
المعولم الحالي ال یضِعف الصراع (المرئي بالفعل أو المحتمل) بین مجتمعات الثالوث ومجتمعات بقیة

العالم، بل في الواقع یزید من حّدتھ.

إنني أعني بالفعل الصراع بین المجتمعات، وبالتالي الصراع المحتمل بین الدول. فالمیزة المستمدة من
موقع الثالوث المھیمن (أي الریع اإلمبریالي) تسمح للكتلة المھیمنة (في المركز)، التي تشّكلت حول

االحتكارات المعممة، باالستفادة من شرعیة یعبِّر عنھا تقارب جمیع األحزاب االنتخابیة الرئیسة، یمیناً
ویساراً، والتزامھا المتساوي بالسیاسات االقتصادیة النیولیبرالیة والتدّخل المستمر في شؤون األطراف.

من ناحیة أخرى، فإن البرجوازیات الكومبرادوریة الجدیدة في األطراف لیست شرعیة وال تتمتع
بالمصداقیة في نظر شعوبھا (ألن السیاسات التي تخدمھا ال تمّكن من «اللحاق بالركب»، وغالباً ما

تؤدي إلى مأزق التنمیة الرثة). بالتالي، فإن عدم استقرار الحكومات الحالیة ھو القاعدة في ھذا السیاق.
ومثلما ال توجد برجوازیة معولمة، حتى على مستوى الثالوث أو على مستوى االتحاد األوروبي، ال
توجد أیضاً دولة معولمة على ھذین المستویین؛ ال یوجد سوى تحالف من الدول. بدورھا، تقبل ھذه

الدول عن طیب خاطر التسلسل الھرمي الذي یسمح لھذا التحالف بالعمل: تتولى واشنطن القیادة العامة،
وتتولى برلین القیادة في أوروبا. تظل الدولة القومیة في مكانھا لخدمة العولمة كما ھي.

ھناك فكرة متداولة في التیارات ما بعد الحداثیة مفادھا أن الرأسمالیة المعاصرة لم تعد بحاجة إلى الدولة
إلدارة االقتصاد العالمي، وبالتالي فإن نظام الدولة في طور االنھیار لصالح ظھور المجتمع المدني. لن
أعود إلى الحجج التي طّورتھا في مكان آخر رداً على ھذه الفرضیة الساذجة، التي، عالوة على ذلك،
ترّوج لھا الحكوماُت المھیمنة وطائفة اإلعالمیین التي تخدمھا. ال رأسمالیة بال دولة؛ ال یمكن السعي

نحو عولمة رأسمالیة بدون تدخالت القوات المسلحة األمیركیة وإدارة الدوالر. ومن الواضح أن القوات
المسلحة والمال ھما من أدوات الدولة، ولیس السوق. ولكن نظراً لعدم وجود دولة عالمیة، فإن الوالیات
المتحدة تنوي القیام بھذه الوظیفة. تعتبر مجتمعات الثالوث ھذه الوظیفة شرعیة، أّما المجتمعات األخرى

فال. لكن ما المھم في ھذا؟ إّن من نصبوا أنفسھم «مجتمعاً دولیاً»، أي مجموعة السبع زائد السعودیة،
العالم!سّكانمنالمئةفي85رأيبشرعیةیعترفونالبالتأكید،دیموقراطیةجمھوریةأصبحتالتي

بالتالي، ھناك اختالف بین وظائف الدولة في المراكز اإلمبریالیة المھیمنة ووظائفھا في األطراف
الخاضغة أو التي لم تخضع بعد. فالدولة في األطراف الكومبرادوریة غیر مستقّرة بطبیعتھا، وبالتالي

فھي عدو محتمل، إن لم تكن عدواً بالفعل. ھناك أعداء أُجبرت القوى اإلمبریالیة المھیمنة على التعایش
معھم، على األقل حتى اآلن. ھذا ھو الحال مع الصین ألنھا رفضت (حتى اآلن) خیار الكومبرادوریة

الجدیدة وواصلت مشروعھا السیادي للتنمیة الوطنیة المتكاملة والمتماسكة. أصبحت روسیا عدواً بمجّرد
أن رفض بوتین االصطفاف سیاسیاً مع الثالوث وأراد عرقلة الطموحات التوسعیة للثالوث في أوكرانیا،

حتى لو لم یتصّور (أو لم یتصّور بعد؟) أن یترك قفص اللیبرالیة االقتصادیة.

إن الغالبیة العظمى من الدول الكومبرادوریة في الجنوب (أي الدول التي تخدم برجوازیاتھا
الكومبرادوریة) ھم حلفاء، ال أعداء، طالما بدت كل دولة من ھذه الدول ممسكة بزمام األمور في بالدھا.

لكن القادة في واشنطن ولندن وبرلین وباریس یعرفون أن ھذه الدول ھّشة، فما إن تھّدد حركة تمّرد
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شعبي ـــــ سواء كان لھا إستراتیجیة بدیلة صالحة أما ال ـــــ إحدى ھذه الدول، حتى یّدعي الثالوث الحق
في التدّخل، ما قد یقود حتى إلى التفكیر بتدمیر ھذه الدول، بل تدمیر المجتمعات فیھا. ھذه ھي

اإلستراتیجیة المطّبقة حالیاً في العراق وسوریا وأماكن أخرى. إّن علّة وجود إستراتیجیة الثالوث، بقیادة
واشنطن، والمتمّثلة في السیطرة العسكریة على العالم، تكمن بالكامل في ھذه الرؤیة «الواقعیة»، التي

تتعارض بشكل مباشر مع النظرة الساذجة ــــــ على طریقة نیغري ــــــ لدولة معولمة في طور التشكیل.

إّن الھجمة المستمرة لإلمبریالیة الجماعیة للوالیات المتحدة-أوروبا-الیابان على جمیع شعوب الجنوب
تقف على ساقین: الساق االقتصادیة، أي النیولیبرالیة المعولمة المفروضة باعتبارھا السیاسة االقتصادیة

الوحیدة الممكنة. والساق السیاسیة، أي التدخالت المستمرة بما فیھا الحروب االستباقیة ضد من یرفضون
التدخالت اإلمبریالیة. رداً على ذلك، فإن بعض دول الجنوب، مثل دول «البریكس»، تقف في أحسن

األحوال على ساق واحدة فقط: فھي ترفض الجیوسیاسة اإلمبریالیة لكنھا تقبل النیولیبرالیة االقتصادیة.
ولھذا السبب، فھي تظل عرضة للخطر، كما تظھر حالة روسیا الراھنة. نعم، علیھم أن یفھموا أن

«التجارة حرب»، كما كتب یاش تاندون.
جمیع دول العالم خارج الثالوث ھم أعداء أو أعداء محتملون، باستثناء أولئك الذین یقبلون الخضوع

الكامل إلستراتیجیتھ االقتصادیة والسیاسیة. في ھذا اإلطار، تعتبر روسیا «عدّواً». أیاً كان تقییمنا لما
كان علیھ االتحاد السوفیاتي، فقد حاربھ الثالوث لمجّرد أنھ مّثل محاولة للتطّور بشكل مستقل عن

الرأسمالیة/ اإلمبریالیة المھیمنة. بعد تفّكك النظام السوفیاتي، اعتقد بعض الناس (في روسیا على وجھ
الخصوص) أّن «الغرب» لن یعادي «روسیا الرأسمالیة»، تماماً كما حدث مع ألمانیا والیابان اللتین

«خسرتا الحرب لكنھما ربحتا السالم».

لقد نسوا أّن القوى الغربیة دعمت إعادة إعمار البلدان الفاشیة السابقة تحدیداً من أجل مواجھة تحّدي
السیاسات المستقلة لالتحاد السوفیاتي. اآلن، بعد أن اختفى ھذا التحّدي، أصبح ھدف الثالوث ھو

الخضوع الكامل، أي تدمیر قدرة روسیا على المقاومة. یوضح التطّور الحالي لمأساة أوكرانیا حقیقة
بـ«انقالبیسّمىأنیجبما)2014(فيكییففيالثالوثنّظمللثالوث:االستراتیجيالھدف

أورو-نازي». إّن خطاب وسائل اإلعالم الغربیة، الذي یزعم أن سیاسات الثالوث تھدف إلى تعزیز
الدیموقراطیة، ھو مجّرد كذبة. تم «دمج» دول أوروبا الشرقیة في االتحاد األوروبي لیس كشركاء

متساوین، بل كـ«أشباه مستعمرات» للقوى الرأسمالیة/ اإلمبریالیة الكبرى في أوروبا الغربیة والوسطى.
إن العالقة بین الغرب والشرق في النظام األوروبي تشبھ إلى حد ما العالقات بین الوالیات المتحدة

وأمیركا الالتینیة!

لذا، یجب دعم سیاسة روسیا في مقاومة مشروع استعمار أوكرانیا. لكن ھذه «السیاسة الدولیة» الروسیة
اإلیجابیة محكومة بالفشل إن لم یدعمھا الشعب الروسي، وال یمكن كسب ھذا الدعم على أسس «قومیة»

فقط؛ یمكن كسبھ فقط إذا كانت السیاسة االقتصادیة واالجتماعیة المّتبعة داخلیاً تعّزز مصالح غالبیة
الشعب العامل. بالتالي، فإن السیاسة الموجھة نحو الناس تعني االبتعاد قدر اإلمكان عن الوصفة

«اللیبرالیة» والقناع االنتخابي المرتبط بھا، الذي یّدعي إضفاء الشرعیة على سیاسات اجتماعیة رجعیة.
بدالً من ذلك، یمكنني أن أقترح إنشاء نوع جدید من رأسمالیة الدولة ذات البعد االجتماعي (أقول
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االجتماعي ولیس االشتراكي). من شأن ھذا النظام أن یفتح الطریق أمام خطوات الحقة باتجاه تحّول
إدارة االقتصاد إلى االشتراكیة، بالتالي أمام خطوات حقیقیة جدیدة باتجاه اختراع دیموقراطیة تستجیب

لتحّدیات االقتصاد الحدیث.

إن بقاء سلطة الدولة الروسیة ضمن الحدود الصارمة للوصفة النیولیبرالیة یقضي على فرص نجاح
سیاسة خارجیة مستقلة وعلى فرص أن تصبح روسیا دولة صاعدة حقاً تتصّرف كفاعل دولي مھم. ال

یمكن للنیولیبرالیة أن تجلب لروسیا سوى تراجع اقتصادي واجتماعي مأساوي، ونمط من «التنمیة
الرثة»، وتبعیة متنامیة في النظام اإلمبریالي العالمي. بحیث تزّود روسیا الثالوَث بالنفط والغاز وبعض
الموارد الطبیعیة األخرى، وتؤول صناعاتھا إلى حالة من التعاقد من الباطن لصالح االحتكارات المالیة

الغربیة. في مثل ھذا الوضع، الذي ال یبعد كثیراً عن وضع روسیا الیوم في النظام العالمي، ستظل
دًة بـ«العقوبات» التي ستعّزز محاوالت العمل بشكل مستقل على الساحة الدولیة ھشة للغایة، مھدَّ
االصطفاف الكارثي لألولیغارشیة االقتصادیة الحاكمة في صف مطالب االحتكارات المھیمنة في

الثالوث، والھروب الحالي لـ«رأس المال الروسي» إثر أزمة أوكرانیا خیر دلیل على ھذا الخطر. إن
الرد الفّعال الوحید على ھذا الخطر ھو إعادة بسط سیطرة الدولة على تحّركات رأس المال.

خارج الصین، التي تنفذ مشروعاً وطنیاً للتنمیة الصناعیة الحدیثة بالترافق مع تجدید الزراعة األسریة،
ال تزال الدول األخرى المسّماة بالبلدان الصاعدة في الجنوب (البریكس) تسیر على قدم واحدة فقط: فھي

تعارض عملیات السلب والنھب التي تمارسھا العولمة الُمعسكرة، لكنھا ما تزال حبیسة «سترة
المجانین» النیولیبرالیة.

روسیا الجریحة

محمد سید رصاص
2022آذار6برس""نورث

ھناك نصوص تفسر مرامي الفاعلین في الحدث السیاسي ،مثل كراس "موضوعات نیسان" للینین الذي
نصادراجیمكنمماثلةوبحالةأشھر،ستةبعد1917أكتوبرلثورةسیناریونصإلىأقربكان

الغزوحدوثمنأیامثالثةقبل،أي2022شباط21فيبوتینفالدیمیرالروسيالرئیسخطاب
شباط24حدثمراميفقطیعطيالالخطابھذابأنالقولیمكناإلطارھذاوفيألوكرانیة،الروسي
الدولیةالعالقاتبھزاآلنیقومرجلوذھنیةأیدیولوجیةعنصورةیعطيبلأسبابھأوحتى2022

القائمة في فترة مابعد الحرب الباردة وربما یستطیع قلبھا باتجاه عالم متعدد األقطاب.

قد1922عامالسوفیاتي"االتحادأنیعتبرحیثللمكانروسیةقومیةرؤیةبوتینخطابفيھنا،نجد
أقیم فوق مكان كان اسمھ االمبراطوریة الروسیة"، من دون أن یتطرق لما ھي الماھیة القومیة عند



��� ��� ���������� ��������� ��
�������������

������)( ���� ����������)٦٢(�� ��
ٓ
�/����٢٠٢٢

قومیات وإثنیات متعددة كانت تعیش ضمن مكان الدولة الروسیة التي تبلورت وتشكلت بین عامي
بطرسقبلمنالمبراطوریةوتحویلھاقیصراًالرھیبایفانإعالنمعتأسیسھامن1881و1547
آخرمحل.في1881عامفيتركمانستانآخرھاكانلھاأراضيضملعملیةوصوال1721ًفياألكبر

من الخطاب یمكن أن نلمس عند بوتین رؤیتھ للقومیات واإلثنیات األخرى بأنھا "روسیة"عندما یقول
الدولةمنجزءاًكانواأنبعد1654عامالروسیةللدولةانضمامھمأعیدالذیناألوكرانیقصد،وھنا

"الناس،بأن1240-1237بفترةالمغولدمرھاثمومن862عامكییففيقامتالتياألولىالروسیة
الذین كانوا یعیشون في الجنوب الغربي من ما كان یدعى باألرض الروسیة كانوا یقولون عن أنفسھم

بأنھم روس ومسیحیون أرثودكس ،وھذا قبل القرن السابع عشر وبعده".

في محل آخر من الخطاب یتطرق بوتین إلى تأكید روسیة الساحلین الشمالیین للبحر األسود وبحر آزوف
من خالل قولھ بأن "المنطقة المذكورة كان اسمھا (روسیا الجدیدة – نوفوروسیا) "في زمن حكم

الحربعننتجتأنبعدإداریاًتشكیلھاتممنطقةوھي1796-1762الثانیةكاترینااالمبراطورة
التي ظفرت فیھا روسیا بتلك األراضي بعد ھزیمة العثمانیین بما فیھا شبھ جزیرة القرم حیث تم آنذاك

إنشاء مدن أودیسا وخیرسون وماریوبول واستوطن الروس فیھا، فیما كانت القرم یسكنھا المغول التتار
.ھنا،یصل بوتین إلى الذروة الدرامیة في سردیتھ التاریخیة عندما یعتبر بأن لینین عند إعالن قیام االتحاد

"صانعھوكانفیھالسوفیاتیةأوكرانیاجمھوریةوجودوعبر1922األولكانون30فيالسوفیاتي
أوكرانیة ومھندسھا المعماري" في تأكید ضمني من الرئیس الروسي على أن أوكرانیا ھي دولة

وإقلیموآزوفاألسودالبحرساحليأعطاھاعندمالینین-1:ھملھاصانعینثالثةھناكوأنمصطنعة
الدونباس (لوھانسك ودونیتسك) وشرق وغرب نھر الدینیبر في "اقتطاع ما كان تاریخیاً أرض روسیة

بولنداأراضيمنأجزاءاقتطاعخاللمنستالین-2یریدون"،ماذاعنالمالیینسؤالدونمن
لتبعیةنقلھخاللمنخروتشوف-3األلمان،مع1939معاھدةبعدألوكرانیاوضمھاورومانیاوالمجر

.1954عامفيالسوفیاتیةأوكرانیةجمھوریةإلىالسوفیاتیةروسیاجمھوریةمنالقرمجزیرةشبھ

یمكن ھنا في الخطاب، تلمس شيء آخر من النزعة القومیة عند بوتین عندما ینتقد إصرار لینین وضد
رأي قومیسار القومیات ستالین على النموذج الكونفیدرالي لالتحاد السوفیاتي وعلى تضمین دستوره

التأسیسي "حق تقریر المصیر بما فیھ حق الجمھوریات السوفیاتیة  في االنفصال"، وأن ھذا كان "لغماً
االقتصادو"أزمةاالقتصادیةاألزمةقادتأنبعدالسوفیاتياالتحادلتفككوقاد1991عامفي"انفجر

الموجھ في منتصف الثمانینیات لتقویة النزعة القومیة المحلیة"في عموم االتحاد السوفیاتي ،وھو یقول
بمدحیقومدولة"،ثمأليمدمرةوھيواقعيوغیرخیاليطابعذاتھي1922"مبادىءبأنخطابھفي

ستالین عندما جعل كل ھذا حبراً على ورق من خالل انتھاج النموذج المركزي في تركیز السلطات بید
المركز في موسكو(نص الخطاب بترجمتھ االنكلیزیة في موقع الرئاسة الروسیة:

www.en.kremlin.ru\events\president\transcripts(

ھنا، یمكن القول بأنھ كان ھناك تصورات عدة عن  الرئیس الروسي فالدیمیر بوتین  صنعھا وشكلھا
اآلخرون عنھ، مثل الشیوعیون الذین اعتبر الكثیر منھم أنھ "استمرار للینین" ما دام قد قال قبل سنوات
بأن "انھیار االتحاد السوفیاتي كان كارثة"، وما دام قد الحظ ھؤالء بأن الحزب الشیوعي الروسي یقوم



��� ��� ���������� ��������� ��
�������������

������)( ���� ����������)٦٢(�� ��
ٓ
�/����٢٠٢٢

بتأیید بوتین في سیاستھ نحو إعادة تقویة بالده بطریق كان واضحاً بأنھ سیقود إلى  مجابھة مع الغرب
األمیركي- األوروبي، فیما كان كثیرون وخاصة عند العرب یعتبروه "مقاوماً" أوصدیقاً وحلیفاً لما یسمى

"معسكر المقاومة والممانعة" التي یمده ھؤالء من بكین إلى طھران وحتى كاراكاس، فیما ھناك صورة
ثالثة یمكن أن یخمنھا المرء عندما تكون زعیمة الیمین المتطرف في فرنسا ماري لوبین من أشد

المعجبین بالرئیس الروسي،وصورة رابعة عندما تكون الكنیسة األرثودكسیة في موسكو،وھي حلیفة
الحكم القیصري والعدو الفكري للبالشفة،من أشد الحلفاء المحلیین للرئیس بوتین خالل فترة حكمھ التي

.2000عامفيالسنةرأسمنبدأت

األیدیولوجيالموقعھوأینعن2022شباط21خطابنصیجیبأنالصدد،یمكنھذافي
،1917أوكتوبرثورةماقبلكانالذياألرثودكسيالسالفيالروسيالیمینموقعفينجدهلبوتین،حیث

وھو یرید أن یعید توحید "األرض الروسیة"ولیس ما كان یقولھ شیوعیون عن أنھ یرید "إحیاء االتحاد
السوفیاتي". یمكن لسیر معارك الحرب التي تجري اآلن أن تجیب من حیث أن  تحركات الجیش

الروسي تتركز في اقلیم الدونباس وفي ساحلي البحر األسود وبحر آزوف وفي مجرى نھر الدنیبر من
الشمال عند كییف وحتى خیرسون  جنوباً ،ومن الواضح من مقابلة وزیر الخارجیة الفروف األخیرة مع

"الجزیرة" بأن موسكو لھا مطالب جغرافیة أبعد من الدونباس. في ھذا الصدد فإن نقد بوتین للینین ال
یجب أخذه من موقع سیاسي بل من موقع أیدیولوجي قومي روسي موجھ ضد شخص أقام دولة أممیة

ولیس قومیة عبر أیدیولوجیة ماركسیة كانت على تضاد مع النزعة السالفیة - االرثودكسیة وھما
سقوطالثالثة"بعد"روماأنھانفسھاعنقالتالتي1547لدولةتنتميالتيالروسیةالقومیةعنصرا
بید476عاماألولى""روماوسقوط،1453عامالعثمانیینبیدالقسطنطینیةأيالثانیة"،"روما

ألوربةالنزعةتلك1725-1682األكبربطرسمعبدأتالتيالتغریبلنزعةتنتميوالالبرابرة،
روسیا التي اعتبرت البلشفیة ذروتھا، وھنا یالحظ كثرة استعمال كلمة (الغرب) عند الكثیر من

المسؤولین الروس وخاصة الفروف في طریقة تقول أنھ ھو (اآلخر المضاد)، تماماً كما كان القومیون
العروبیون یقصدون من استعمال تلك الكلمة .

بالنسبة للمحتوى السیاسي لخطاب الرئیس بوتین فإن قولھ بأن "حلف األطلسي- الناتو ال یرید دولة كبیرة
ومستقلة كروسیا بجواره" یعطي صورة  عن أن خوف الروس من تمدد الناتو نحو أوكرانیة،

تمزیقبرأیھمھدفھالتمددذلكبأنتتعلقوجودیةمخاوفھي،2008عاممنذكخططالموضوعة
وتفكیك االتحاد الروسي كما جرى مع االتحاد السوفیاتي،ولیس فقط ھي مخاوف سیاسیة أو عسكریة.

كتكثیف: إذا جمعنا ماقالھ  زعیم الكرملین عن أخطار تمدد الناتو شرقاً مع ماقالھ تجاه لینین،فإن ھناك
على مایبدو احساس عند الرئیس فالدیمیر بوتین   بأن عملیة تكوین االتحاد السوفیاتي قد طمست القومیة
الروسیة وأن عملیة تفككھ قد قلصت مساحة روسیا الجغرافیة إلى حدود أقل من مساحتھا التي كانت قبل

علیھكانتمماأضعفوجعلتھا1721عامفياالمبراطوریةاألكبربطرسأعلنعندماقرونثالثة
كثیراًوأقل1812عاملروسیاغزوهفيبونابرتنابلیونھزیمةبعدكبرىدولةأصبحتعندما

السوفیاتیة.األمیركیة-القطبیةالثنائیةمنعالمفي1945عامفيعظمىدولةأصبحتعندماكانتعما
كل ھذا وذاك یعني أن ھناك جرحاً في الكبریاء القومیة الروسیة  یقوم بوتین بالتعبیر عنھ ،وأن روسیا
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الجریحة ھي التي تتصرف ما تتصرفھ اآلن من أجل حمایة نفسھا من التفكك ومن أجل استعادة مكانتھا
عنتعبیرھو2022شباط24یومفيماجرىالدولیة،وأنالعالقاتفيلھاكانتالتيمنشيءأو

انفجار ھذا الجرح.

بوتین ضد لینین: عن النسخة البوتینیة لتاریخ روسیا وأوكرانیا
2022آذار2نت""الجمھوریةترجمة

أجرى الصحفي األمریكي إیزاك شوتنر ھذه المقابلة مع سیرغي بلوخي بعد حدیث فالدیمیر بوتین
صدر األصلروسیا.عنمستقلةأوكرانیةھویةوجودفیھأنكروالذيشباط،21اإلثنینیومالمتلفز

تحتبیوم،الروسياإلجتیاحقبلأيشباط،23نیویوركر بتاریخمجلة ذااإلنكلیزي في
Vladimirعنوان:  Putin's Revisionist History of Russia and Ukraine .

أعلن فالدیمیر بوتین صراحًة عن قناعتھ بعدم وجود أساس تاریخي الستقالل أوكرانیا، ووصل بھ األمر
تعّبربالكامل».روسیا«صنیعةھيالحدیثةأوكرانیابأنشباط، 21االثنینیومالتصریح،إلى

تصریحات بوتین عن استیائھ من الزعماء األمیركیین واألوروبیین بسبب ما یراه سحب أوكرانیا غرباً
منذ نھایة الحرب الباردة. ولكن ما یكمن وراء غضبھ ھذا ھو رفض مشروع سیاسي تجسد في االتحاد
السوفییتي. لسنوات، شّكك بوتین في شرعیة الجمھوریات السوفییتیة السابقة، زاعماً أن لینین قد زرع

«قنبلة موقوتة» بمنحھ ھذه الجمھوریات حق تقریر المصیر في سنوات االتحاد األولى. یبدو بوتین في
خطاباتھ وكأنھ یحاول إعادة الزمن إلى الوراء، ال لیرجع بھ إلى أیام االتحاد السوفییتي في ذروتھ، بل

إلى سنوات اإلمبراطوریة الروسیة القیصریة.

تحدثُت مؤخراً مع سیرغي بلوخي، البروفیسور المتخصص في تاریخ أوكرانیا وأوروبا الشرقیة في
ھارفارد، وصاحب كتاب بوابات أوروبا، الذي یروي تاریخ نشوء الھویة األوكرانیة (ویصدر لھ قریباً

كتاب جدید ھو ذّرات ورماد: تاریخ الكوارث النوویة حول العالم). ناقشنا أصول المخاوف الروسیة
بشأن اللغة والھویة األوكرانیتین، والرد الممكن من األوكرانیین على الغزو الروسي، وما یقولھ لنا

خطاب بوتین عن العالقة المعقدة بین الدولتین.

إلى أي مرحلة تاریخیة یعود نشوء شكل من الھویة األوكرانیة یمكننا التعرف إلیھ الیوم، حسب رأیك؟

تتوقف اإلجابة على المكّون الذي تتحدث عنھ من مكونات الھویة. إذا كنت تقصد اللغة، فھي قدیمة جداً.
وإذا كان المقصود المكّونات الدینیة للھویة، فھي تعود إلى أكثر من ألف سنة. ولكن أول مشروع سیاسي
أوكراني حدیث یعود إلى منتصف القرن التاسع عشر، كما ھو الحال في العدید من المجتمعات. المشكلة

التي واجھتھا أوكرانیا ھي أنھا كانت ُمقّسمة بین قوَتین: روسیا القیصریة وإمبراطوریة النمسا-المجر.
ولقد تنّبھت روسیا مبكراً إلى الخطر الذي یمثلھ وجود لغة أوكرانیة منفصلة وأدبّیة على وحدة
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ً اإلمبراطوریة الروسیة. لذلك، اعتباراً من ستینیات القرن التاسع عشر، جرى ألكثر من أربعین عاما
منع النشر والطباعة باللغة األوكرانیة، وھو ما حّد من تطور اللغة األدبیة األوكرانیة. كان ذلك، إلى

جانب االنقسام بین اإلمبراطوریتین، عامالً مساھماً في ھزیمة األوكرانیین الذین حاولوا نیل استقاللھم
خالل الحرب العالمیة األولى وخالل الثورة، وھي المرحلة التي حاول فیھا أبناء جنسیات أخرى تحقیق

الھدف نفسھ، وبعضھم نجح في ذلك.

ما التھدید الذي مّثلتھ الھویة األوكرانیة، وال سیما اللغة، لروسیا؟ ھل كانت المسألة سلوكاً إمبریالیاً تقلیدیاً
ناجماً عن عدم الثقة باألقلیات ولغاتھا، والكراھیة تجاھھا؟

كان الروس یشاھدون ما یجري في أوروبا في تلك المرحلة، والسیما في فرنسا، حیث نشأت فكرة خلق
لغة واحدة من لھجات أو لغات متعددة، وھو ما اعُتِبر مرتبطاً بوحدة الدولة. وھذا یعني أن الفكرة

عالمیة. أما الملمح المحدد والمرتبط بما یجري الیوم ھو فكرة وجود أمة روسّیة، أو سالفّیة، كبیرة
واحدة، لعلھا تضم عدة قبائل، ولكنھا أّمة واحدة. ھذا ھو المثال من القرن التاسع عشر وبدایة القرن
العشرین، والذي یتمثلھ بوتین الیوم حین یصرح بعدم شرعیة أوكرانیا كأُّمة. ثمة اتصال مباشر بما

یجري الیوم.

دولةعنعوضاًفدرالیة،شبھكدولة1923و1922بینالسوفییتياالتحاد«تأسسكتبَت مؤخًرا:
مركزیة موحدة، لیستوعب أوكرانیا وجورجیا، الجمھورّیتین األكثر میالً لالستقالل». ھل لك أن تتوسع

في ھذا؟

سیطر البلشفیون على معظم أراضي اإلمبراطوریة الروسیة باالعتراف، على األقل شكلیاً، باستقالل
وّقعحینمستقلة.دولةأوكرانیاكانت،1922عاموحتىیضمونھا.كانواالتيالمختلفةالجمھوریات

روسممّثلینأحّقیةحولأسئلةاألوكرانیینبعضطرح،1922عامألمانیامعرابالومعاھدةالبلشفیون
بتوقیع االتفاقیات نیابة عنھم، ما أوصلھم إلى اإلیمان بوجوب إقامة دولة موحدة. اقترح ستالین الوحدة

بین الجمھوریات المختلفة المنضمة إلى االتحاد السوفییتي، أما لینین فاتخذ صف األوكرانیین
والجورجیین الذین احتجوا على الوحدة، وقال إن الواجب إنشاء «دولة اتحاد» ألنھ كان یتطلع إلى ثورة

عالمیة.

ھل لك أن تعّرف اصطالح «دولة اتحاد» بشكل أوضح؟

رسمیاً، تبّنى االتحاد السوفییتي المساواة بین الجمھوریات، من روسیا الكبیرة إلى إستونیا الصغیرة.
السبب وراء لعبة االستقالل ھذه ھذه ھو إعالن ھذه الجمھوریات استقاللھا أو نضالھا لتحقیقھ، ولكن

البالشفة نجحوا في السیطرة من خالل تقّبل بعض التطلعات القومیة والثقافیة، بما في ذلك منح
الجمھوریات الحق في استخدام لغاتھا.

كیف تغیرت العالقة الروسیة األوكرانیة بعد وفاة لینین واستالم ستالین السلطة؟
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لم تتغیر فور وفاة لینین ألن ستالین استمر في تنفیذ سیاسات لینین أول األمر، حیث أطلق حملة من أجل
تقبل األوكرانیین وغیرھم، وتقبل لغاتھم وثقافاتھم، فكان الجورجیون ینطقون بالجورجیة واألرمن

یتحدثون األرمنیة، ولكن الفكرة كانت تقّبلھم ما داموا یؤمنون بالفكرة الشیوعیة وینتمون إلى المشروع
الشیوعي.

وبعد ذلك، في أوائل ثالثینیات القرن العشرین، بدأ ستالین بتغییر سیاستھ. یمكن تتّبع اإلحیاء التدریجي
ألھمیة اللغة الروسیة والثقافة الروسیة، التي كانت ُتعَتَبر قبل تلك المرحلة إمبریالیة ورجعیة. ولكن،

حتى في ذلك الحین، لم یشّجع الروس اللغات األخرى ولكنھم لم یھاجموھا في الوقت نفسھ، وذلك حتى
لنقطةمّثلتالمجاعةھذه.1933وعام1932عامبینأوكرانیافيالمجاعة متعّددة،جوانبمنتحوُّ

ألن الروس عندھا لم یستھدفوا الحبوب فقط بل استھدفوا اللغة األوكرانیة أیضاً.

األوكرانیینإقامةأماكنفياألوكرانیةاللغةتعلیمدعمستالینأوقف،1932عامصدرمرسومفي
خارج أوكرانیا، سواء كانوا في روسیا أم في جمھوریات أخرى. بذلك، منع الروس التعلیم أو النشر

باللغة األوكرانیة خارج جمھوریة أوكرانیا السوفییتیة االشتراكیة. ونّفذت روسیا سیاسات فرضت
سیطرة أشد على األنشطة الثقافیة األوكرانیة داخل أوكرانیا، وذلك لمواجھة احتمال نشوء نزعة قومیة

أوكرانیة. بعدھا، استھدف الروس أبرز شخصیات الحزب الشیوعي األوكراني و

والمؤسسة الثقافیة األوكرانیة، حتى انتھى األمر باثنین من ھذه الشخصیات، على األقل، باالنتحار عام
اإلبادةمفھوموضعالذيلیمكین،رافائیلقالوقدأوسع.ظاھرةبلفحسب،مجاعةتكنلم.1933

الجماعیة، إن اإلبادة الجماعیة في أوكرانیا لم تحدث بالمجاعة وحدھا بل بالھجوم األوسع على
المؤسسات واللغة والثقافة في أوكرانیا.

أود االنتقال إلى تفكك االتحاد السوفییتي بعد ستین عاماً واستقالل أوكرانیا. كیف تنظر إلى ما جرى عام
أوكرانیا؟استقاللمناألولىالسنواتوتلك1991

فكرةارتبطتاألولى،الفترةفي.1918و1917بینوالفترةالفترةتلكبینھائلاختالفھناككان
قیام دولة أوكرانیة أو اندالع ثورة أوكرانیة بالبعد القومي، رغم وجود العدید من األقلیات على األراضي

األوكرانیة، ومنھا الروس والبولندیون، الذین نظر كثیر منھم إلى فكرة استقالل أوكرانیا بعین القلق
قیاموأصبحوالثقافة،باللغةوصلتھااألوكرانیةاألمةفكرةتغیرت،1991عامبحلولولكن،والشك.

الدولة األوكرانیة في المخیلة العامة عملیة إقامة دولة مدنیة ناشئة. في ذلك الوقت، كان سكان المدن
المئةفي90منأكثرلالستقاللالمؤیدیننسبةبلغتذلكورغمالروسیة،یتحدثونالكبیرةالصناعیة

أغلبیةوعّبرتثانویة،أھمیةولكنھاأھمیة،واللغةللقومیةكان.1991(دیسمبر)األولكانونشھرفي
السكان في المناطق األوكرانیة كافة عن تأییدھا لالستقالل. 

كیف تتجلى االنقسامات اللغویة بین السكان، عدا عن االنقسام بین الغرب والشرق؟

تاریخیاً، كانت اللغة األوكرانیة ھي لغة األریاف. شھدت البالد، خالل القرن العشرین، عملیة تحدیث
وتمدین، ودمج الفّالحین وسّكان األریاف السابقین في الثقافة المدینیة من خالل اللغة الروسیة. أدى ذلك
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إلى نشوء مجموعة كبیرة من الناس یرون في اللغة األوكرانیة لغتھم األم وینتمون إلى الھویة األوكرانیة
رغم أنھم كانوا ینطقون بالروسیة.

ُیخّیل إلي أن ھذا قد تغیر إلى حد ما، أعني اللغة التي یتحدث بھا الناس في المدن الكبیرة.

وقع ھذا التغیر خالل السنوات الثماني الماضیة. لعل بعض التحركات بھذا االتجاه ُوِجدت قبل ذلك،
ذریعةكانت.2014عاماندلعتالتيالحربعلىفعلردالواقع،فيكان،األوكرانیةاللغةتبنيولكن

روسیا حمایة السكان من القمع الثقافي وغیره من أشكال القمع. نتیجة ذلك، اّتخذ الشباب، وال سیما طلبة
الجامعات، في المدن الكبیرة قراراً واعیاً بالتحدث باألوكرانیة. لم یكن ذلك صعباً على الذین تعلّموا

اللغتین في طفولتھم، فازداد عدد من یستخدمون اللغتین، أو یفّضلون اللغة األوكرانیة ویرسلون أطفالھم
س باللغة األوكرانیة. إلى مدارس ُتدرِّ

ھل لخطاب بوتین ھذا األسبوع عالقة بالمحادثة التي نخوضھا؟

ما نراه في خطاب بوتین ھو رفض سیاسات الحقبة السوفییتیة، فقد حّمل االتحاد السوفییتي المسؤولیة
عن كل شيء، حتى إنشاء أوكرانیا. ما نراه الیوم ھو عودة إلى فھم الھویة الروسیة كما كان قبل الثورة

البلشفیة، وھي فكرة إمبریالیة للغایة عن األمة الروسیة، التي تضم الروس واألوكرانیین والبیالروسیین.
یكاد الحال الیوم یكون كما كان علیھ في منتصف القرن التاسع عشر، حین حاول مسؤولو اإلمبراطوریة

الروسیة تعطیل نمو وتطور الثقافة واألفكار األوكرانیة.

ھل ھذه الفكرة حول روسیا التي تشبھ اإلمبراطوریة، والتي ال تسمح بوجود ھویة أوكرانیة إال داخلھا،
تجذب عدداً كبیراً من األوكرانیین وإن لم یكونوا األغلبیة؟

أصلمنالمنطقةسكانمعظمكانحیث،2014عامالقرمفيبالتأكید،رواجاً،الفكرةھذهالقت
روسي، وھؤالء رفضوا فكرة الھویة اإلقصائیة، األمر الذي مّھد الطریق لمقولة: نعم، لعلنا أوكرانیون،

ولكن المجال یّتسع لدور أكبر لروسیا. 

ھل ترى أن ھناك بعض الشوفینیة داخل روسیا، حتى بین َمن ال یؤیدون بوتین، إزاء المسألة
األوكرانیة؟ أم تستشعر انقساماً أكبر في روسیا؟

كان كثیرون یشعرون بأن القرم تنتمي إلى روسیا، حیث كانت نسبة تأیید بوتین مرتفعة بعد ذلك. أما
فیما یتعلق ببقیة األراضي األوكرانیة، فثمة بعض الغموض، حیث ازدادت المسافة بین روسیا وأوكرانیا

في نظرة كل شعب إلى اآلخر منذ اندالع الحرب. لسُت عالم اجتماع، ولكني أشعر بأن تبّني السردیة
الروسیة لتاریخ أوكرانیا في تراجع. بدأ التاریخ الروسي في كییف، وھذا ما یتعلمھ األطفال في

المدارس، وھذا مؤثر، ولكن الواقع یزید من التشكیك في السردیة التاریخیة.

یبدو أنك ترى بأن بوتین، بشّنھ ھذه الحرب على أوكرانیا، قلّل من الشعور الشعبي الروسي بأّن الجانبین
دولة واحدة.
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نعم، ھذا ھو انطباعي، ولقد ساھم الخطاب الروسي المقاوم للھویة األوكرانیة في ذلك. إذا واصل بوتین
الحدیث عن الفاشیین وما شابھ، فھذا ال یساھم في تعمیم شعور بالوحدة بین الشعبین. وصفت

البروباغاندا الروسیة المتظاھرین في ساحة میدان بأنھم قومیون متعصبون. عندما ُتصّور مواطني دولة
أخرى بھذه الصورة، فإن ذلك ال یعّزز خطاب األخوة والوحدة.

إذا أقدمت روسیا على غزو معظم األراضي األوكرانیة أو كلھا، ما حجم المقاومة الذي تتوقعھ؟ ھل
تشعر بأنھ سیصعب قمع ھذه المقاومة حتى إذا ُھِزم الجیش األوكراني رسمیاً؟

نعم، ھذا ھو شعوري. وقد یختلف األمر من منطقة إلى أخرى. قد ال یصل بوتین أبداً إلى غرب
أوكرانیا. أعتقد أنھ سیلقى مقاومة شدیدة في وسط أوكرانیا. لم تقتصر نتائج ھذه الحرب على تعزیز

الھویة األوكرانیة وازدیاد االرتباط بالثقافة األوكرانیة، فھناك شرائح كبیرة من الشعب األوكراني لم تعد
ترى في حمل السالح للدفاع عن وطنھا فكرة رادیكالیة. وقد خضع اآلالف للتدریب العسكري، ولسوف

یقاتلون. ال أعلم متى وكیف، ولكن ال ریب عندي أن الروس سیواجھون مقاومة أوكرانیة.

لھ من محاولة تھدئة المخاوف والذعر إلى ما رأیك في تعامل الرئیس زیلینسكي مع ما یجري؟ َتَحوُّ
السفر إلى ألمانیا للحدیث عن الترضیة الفت للنظر.

امتدت حالة اإلنكار لفترة طویلة جداً. ال أعرف األسس التي استند إلیھا في إنكاره ذلك، ولكنھ كان
منسجماً مع المجتمع األوكراني الذي لم یكن یرید ھذه الحرب، ولم یكن مستعداً لھا، وبالتالي لم یرد

التفكیر فیھا. وساد اعتقاد في أوكرانیا بأن بوتین لن یجرؤ على فعل شيء ألن العالم یراقبھ عن كثب.
ولكن ھذا تغیر في األسبوَعین الماضَیین وأدرك األوكرانیون أن الغزو حقیقة، وھذا ھو سبب التغیر في

سلوك القیادة.

بالنسبة للصین... اللعنة على من أیقظ المارد األوروبي

سمیر التقي
2022آذار11العربي""النھار

سابقاً، ركزت البحوث األمیركیة على سیناریوھات السلوك الروسي في حال إقدام بكین على غزو
تایوان. ثم جاء الغزو الروسي ألوكرانیا لیمد تایوان بحبل نجاة من حیث ال تتوقع. 

في لحظة ما، أثار البیان المشترك الھام الصادر عن شي جینبینغ وفالدیمیر بوتین مخاوف جدیة عند
البعض حول ما تعنیھ الشراكة الروسیة الصینیة المعمقة "بال حدود". ولكن السؤال بالنسبة للوالیات
المتحدة وحلفائھا اآلن صار حول التكھن بكیفیة عثور بكین على سبل لدعم الغزو الروسي ألوكرانیا

على المدى القریب، لكن دون أي مخاطر وال أي ضرر لموقعھا من السوق العالمیة.
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ال یتوقع أن تكون الصین قد فوجئت بالغزو الروسي، لكنھا فوجئت، كما الغرب، بمستوى مغامرة بوتین
وعناده ونقص كفاءة إدارتھ لمقدراتھ، ناھیك عن حّدة الرد الغربي.

ذلك أن التناقض بین السردیات الصینیة یبدو واضحاً. حاولت الصین الحفاظ على توازن في خطابھا
حول ما تسمیھ "المخاوف األمنیة المشروعة لروسیا"، لكن الصین استمرت تؤكد بالمقابل دعمھا لمبادئ
لسیادة عدم التدخل. وتوج ھذا "التوازن" باالمتناع األخیر عن التصویت في مجلس األمن الدولي بدل ما

.2014عام(بالفیتو)فعلتھ

ما زال الغرب یترقب السلوك الصیني، وثمة تسریبات عن جدل محتدم حول الموقف الصیني النھائي،
ویرسم ھذا الوضع مستوى تعقید موقف الصین من الحوادث. فالعالقات الصینیة الروسیة تتقاسم تاریخاً
صراعیاً طویالً تنتابھ موسمیاً فترات من التعاون القصیرة، سرعان ما یجتاحھا العداء. ورغم الخصومة

مع واشنطن التي شكلت قاعدة للتعاون بینھما في السنوات الست الماضیة، إال أن الوالیات المتحدة ال
تماثل بینھما.

في نھایة المطاف، الصین بالنسبة للوالیات المتحدة، قوة ال یمكن نفي دورھا، لیتركز الصراع حول
حصة الصین من تقسیم العمل الدولي والتقنیات العالیة، على أساس التوافق على عدم المساس بالنظام

االقتصادي العالمي الذي بفضلھ حققت الصین معجزتھا التاریخیة. كما أن الصین لم ترد یوماً نشر
الشیوعیة الصینیة وال تغییر طبیعة األنظمة في العالم اللیبرالي. وتعلم الصین ذلك تماماً.

على العكس من ذلك، تعتبر الوالیات المتحدة أن بوتین یعمل بوضوح لتقویض النظام اللیبرالي
الدیموقراطي، واالتحاد األوروبي والحلف األطلسي، ولقد سعى لنسفھا من الداخل والخارج، والترویج
لنموذج الدولة الزبائنیة بدیالً لھ، كما حاول في أمیركا والمجر وإیطالیا وبریطانیا الخ.. وھو ما یغامر

ألجلھ في أوكرانیا اآلن. وتتھمھ بأنھ یعمل على تفكیك النظام االقتصادي العالمي الراھن. لذلك فالتناقض
معھ أیدیولوجي واستراتیجي بالضرورة.

تتأمل الصین بعنایة التحوالت المحتملة للحرب، لتقیس خطواتھا، في ظل احتدام الجدل داخل الشرائح
العلیا للنخبة حول مآالت الصراع. فما تظھره النتائج العسكریة الراھنة من اختبار سلبي لمقدرات

التجھیزات واآللة العسكریة الروسیة یحّول رؤیتھا تحوالً مختلفاً. وحین تتحدث بعض الصحف الصینیة
باستغراب عن كیفیة إقدام بوتین على وضع رأسھ في رھان یكاد یكون صفریاً، نفھم حقیقة ھذا الجدل.

ومن الالفت أن بعض الصحف في شمال الصین تتحدث عن فالدیفوستوك وبعض مناطق شرق سیبیریا
كمناطق صینیة، فمع تراجع میزانیات المركز، تذھب المقاطعات الروسیة الطرفیة لتعقد الصفقات

المنفردة مع الصین وكوریا والیابان.

الصینیون ھم سادة في قیاس المخاطر، ورغم الطابع الشخصي للعالقات بین قیادات القمة في البلدین،
ثمة العدید من العوامل التي تجعلنا نعتقد أن الصین تحجم عن مالقاة بوتین في مغامرتھ. فلطالما حاول

بوتین إقناع الصینیین بوھن الغرب وانحداره. لكن سلوكھ المغامر، ومسار الحوادث ینذران بعكس ذلك.
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Osteالـمنطویلةعقودفبعد politischألمانیا،وخاصةأوروبا،تقلبأوروبا،فيروسیالدمج
جیوسیاسیةأھمیةلھالتغییروھذاوھولندا.وإیطالیافرنسامثلمثلھادرجة،180االستراتیجيمسارھا

كبرى بالنسبة للصین. فعمق االنعطاف في عشرة أیام فقط، أعاد تسلیح أوروبا واستعادة الناتو تماسكھ.
لینتقل النقاش الحالي في أوروبا حول "حرمان الحكومات االستبدادیة" ودرء ارتھان أوروبا "الجیني

التكالیف.كانتمھماالمستبدة،للدول"G5بالـاالتصاالت-المعلوماتألنظمة

وبعد، كانت العالقات للصین مع أوكرانیا تقلیدیاً قویة واستراتیجیة. فباإلضافة للعالقات التجاریة المثمرة
جداً، زودت أوكرانیا الصین باألسلحة، وأھمھا حاملة الطائرات الوحیدة التي اشترتھا من أوكرانیا،
وقامت بتدریب الخبراء الصینیین على منظومات المالحة واإلبحار والتتبع. كما طّورت العدید من
منظومات الرادار الصینیة وتكفلت بصیانة محركات الطائرات، بفضل مساعدة عدد ال یحصى من

الخبراء األوكرانیین. لذلك لن یفاجئنا أن ال تدیر الصین الظھر ألوكرانیا. إضافة لذلك، تتوجس األوساط
االقتصادیة في الصین من مخاطر تذخیر روسیا للطاقة ولإلمدادات الغذائیة، األمر الذي ستمتد آثاره

نحو الصین مباشرة.

یتساءل ھؤالء الباحثین الصینیین: لماذا نتوقع من الصین أن تساعد االقتصاد الروسي الذي سیھوي
للقاع؟ وما ھو مردود ذلك على االقتصاد الصیني، مقابل األسواق التي ستغلق في وجھھا وھي تمر في
عز أزمة اقتصاد كوفید البعیدة من نھایتھا بالنسبة للصین، ما لم تنتج اللقاح للصیغ الجدیدة للمرض. لم

تغامر الصین بذلك سابقاً، ال مع إیران وال مع فنزویال. بل ھي خفضت تعامالتھا معھما.

بعیداً من العنجھیة العقائدیة، یرجح بعض المراقبین أن یزن الصینیون الفائدة والتكلفة المحتملة. وفي
االحتفال بالذكرى الخمسین لتطبیع العالقات بین الوالیات المتحدة والصین كان الحدیث ودیاً

واستراتیجیاً. وتم تأكید الرغبة في التعاون مع الوالیات المتحدة وآسیا. وبغض النظر عن ھذا الجدل،
فحقیقة األمر أن روسیا بعد أوكرانیا لن تكون حلیفاً ثانویاً للصین، بل ستكون حلیفاً ثالثیاً أو أدنى. 

ورغم ذلك، من المتوقع جداً أن تحاول الصین الحد من آثار العقوبات على روسیا، وتعینھا في تخفیف
بعض ضوابط التصدیر، األمر الذي سیبقى في المدى التكتیكي ولفترات قصیرة. 

ولكن على المدى األبعد، األنظمة الشمولیة ال تجید التحالف، وحین تفعل فلمدة قصیرة جداً لتنتھي فجأة.
كان األمر كذلك بین ھتلر وستالین، وبین خروتشیف وماو تسي تونغ الخ.. خاصة أن األھمیة المركزیة
لروسیا بالنسبة للصین ھي في احتمال كونھا جسراً استراتیجیاً نحو أوروبا، ولقد كسر بوتین ھذا الجسر

كسراً أرعن. 

لذلك یبدو أن من اآلمن أن نقول، إن غزو تایوان بات اآلن أقل احتماالً في المستقبل القریب، إذ ال ینقص
الصین الشعور بالعظمة، بل إن تاریخ ازدھارھا یكمن ببعدھا عن المغامرة بمصالحھا تحت أوھام

الغطرسة.
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كیف یرى كیسنجر حل األزمة األوكرانیة؟

2022فبرایر28االثنینعربیةاندبندنت
منأسبوعینحوالىبعدأي،2014(آذار)مارس5فيبوست""واشنطنفيكیسنجرھنريكتب

ضم روسیا شبھ جزیرة القرم األوكرانیة، مقاالً استعرض فیھ طبیعة الصراع في البلد الذي یمر ھذه
األیام بحرب مع روسیا للدفاع عن سیادتھ على أراضیھ، وأعادت بعض وسائل اإلعالم نشر ھذا المقال

الذي بدا یستشرف األزمة الحالیة من خالل أحداث سابقة.

وقال كیسنجر، "إن المناقشة العامة حول األزمة التي اندلعت وقتذاك كانت "تدور كلھا حول مواجھة،
لكن ھل نعرف إلى أین نتجھ؟".

في(یبلغالمدیدةحیاتھفيشھدبأنھقراءه)1977-1973(السابقاألمیركيالخارجیةوزیروذكر
الحاالتفينعرفلملكنناالعام،والدعمالحماسةمن"بكثیراندلعتحروبأربعسنة)98ھذایومنا

األربع كیف ننھیھا، وفي ثالث منھا، انسحبنا منھا من طرف واحد"، مشدداً على أن "محك السیاسة ھو
كیف تنتھي، ال كیف تبدأ".

وخلص إلى أن سعي أحد الطرفین، الروسي أو الغربي إلى الھیمنة على اآلخر سینتھي آخر المطاف
إلى حرب أھلیة أو تفكك.

ر كمواجھة، فھل تنضم كییف إلى الشرق أم إلى الغرب؟ ولفت كیسنجر إلى أن المسألة األوكرانیة ُتصوَّ
لكنھ رأى أن استمرار أوكرانیا وازدھارھا یعتمد على عدم تحولھا إلى "قاعدة أمامیة" للشرق في

مواجھة الغرب أو العكس بالعكس، "فھي یجب أن تعمل جسراً بین الطرفین". وأضاف، "على روسیا أن
تتقبل أن محاولتھا إجبار أوكرانیا على أن تكون دولة تدور في فلكھا، بالتالي تحریك حدود روسیا

مجدداً، سیحكم على موسكو بتكرار تاریخھا من الدوران في حلقات مفرغة دوریة من الضغوط المتبادلة
مع أوروبا والوالیات المتحدة".

وأردف یقول، "أما الغرب فیجب أن یفھم أن أوكرانیا في نظر روسیا ال یمكن أن تكون مجرد بلد
أجنبي. فتاریخ روسیا بدأ في ما كان ُیسمى روس الكییفیة. والدیانة الروسیة انتشرت من ھناك. وكانت
أوكرانیا جزءاً من روسیا لقرون، وكان تاریخاھما متداخلین قبل ذلك. وخیضت بعض المعارك األھم

البحرأسطولویقبعاألوكراني.الترابعلى،1709عامبولتافابمعركةبدءاًروسیة،حریةأجلمن
األسود الروسي (وسیلة روسیا لتوسیع السلطة في البحر المتوسط) في سیفاستوبول بالقرم، في مقابل

إیجار بعید األجل. بل إن منشقین شھیرین مثل ألكسندر سولجنستین وجوزیف برودسكي أصرا على أن
أوكرانیا جزء ال یتجزأ من التاریخ الروسي وفي الواقع من روسیا نفسھا".

وكتب كیسنجر في "واشنطن بوست" یقول، "یجب على االتحاد األوروبي أن یدرك أن تمدیده وإخضاعھ
البیروقراطیین للعنصر االستراتیجي إلى السیاسة المحلیة في التفاوض في شأن عالقة أوكرانیا بأوروبا
أسھما في تحویل المفاوضات إلى أزمة. فالسیاسة الخارجیة ھي فن تحدید األولویات. واألوكرانیون ھم
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العنصر الحاسم. فھم یعیشون في بالد ذات تاریخ معقد وبنیة متعددة اللغات. فالجزء الغربي ُدِمج في
60الروسُیعدالتيالقرم،تصبحولمالمغانم.وھتلرستالینتقاسمحین1939عامالسوفیاتياالتحاد

األوكرانيخروتشیف،نیكیتامنحھاحین،1954عامإالأوكرانیامنجزءاًسكانھا،منالمئةفي
القوزاق".معروسیاالتفاق300الـبالذكرىاالحتفالضمنمنأوكرانیاإلىالمولد،

ولفت إلى "أن الغرب كاثولیكي إجماالً، والشرق أرثوذكسي روسي إجماالً. وینطق الغرب باألوكرانیة،
والغرب بالروسیة إجماالً. وأي محاولة یبذلھا أحد الجناحین للھیمنة على اآلخر (كما ھي الحال) ستفضي

في نھایة المطاف إلى حرب أھلیة أو تفكك. وستعیق معاملة أوكرانیا كجزء من المواجھة الشرقیة
الغربیة أي احتمال لوضع روسیا والغرب، ال سیما روسیا وأوروبا، في نظام تعاوني دولي".

منذاألجنبيالحكممنأنواعتحتظلتبعدما،1991عامإالتستقللمأوكرانیاأنإلىكیسنجرونبھ
القرن الرابع عشر، غیر أن قادتھا لم یتعلموا برأیھ فن التسویة ناھیك عن المنظور التاریخي. واعتبر أن

العمل السیاسي في أوكرانیا بعد االستقالل یبین بوضوح أن جذر المشكلة یقبع في جھود السیاسیین
األوكرانیین المنتمین إلى فصیل لفرض إرادتھم على أجزاء معارضة لھم من البالد، قبل قیام نظرائھم

في الفصیل اآلخر باألمر نفسھ مع أجزاء أخرى معارضة لھم. وقال إن فیكتور یانكوفیتش ویولیا
تیموشنكو وقت كتابة مقالتھ كانا یمثالن ھذین الفصیلین الرافضین لتشارك السلطة.

وحض كیسنجر الوالیات المتحدة آنذاك على اتباع "سیاسة حكیمة" إزاء أوكرانیا "تسعى إلى طریقة
لتعاون الجزأین اللذین تتكون منھما البالد مع بعضھما بعضاً. فنحن یجب أن نسعى إلى المصالحة، ال
إلى ھیمنة أحد الفصیلین". واعتبر "أن روسیا والغرب، ومختلف الفصائل في أوكرانیا، ال تعمل وفق

ھذا المبدأ. فكل طرف فاقم الوضع. لن تستطیع روسیا فرض حل عسكري من دون عزل نفسھا في وقت
تعاني فیھ معظم مناطقھا الحدودیة اضطراباً. وبالنسبة إلى الغرب، لیست شیطنة فالدیمیر بوتین سیاسة،

إنھا ذریعة لغیاب سیاسة".

وإذ الم بوتین على التفكیر في الحلول العسكریة منبھاً من اندالع حرب باردة جدیدة، وحض الوالیات
المتحدة على عدم معاملة روسیا كدولة ضالة یجب تعلیمھا قواعد سلوكیة تقررھا واشنطن، وضع نقاطاً

عدة رأى أن تطبیقھا كفیل بتولید حل یناسب قیم األطراف كلھا ومصالحھا األمنیة، "أوالً، یجب أن تكون
ألوكرانیا حریة اختیار روابطھا االقتصادیة والسیاسة، بما في ذلك روابطھا مع أوروبا. وعلیھا أال

تلتحق بحلف شمال األطلسي، وھو موقف اتخذتھ قبل سبع سنوات حین ُطِرح للمرة األولى. ویجب منح
أوكرانیا حریة إنشاء أي حكومة تتوافق مع اإلرادة التي یعبر عنھا شعبھا قبل أن یختار القادة

األوكرانیون الحكماء سیاسة مصالحة بین مختلف أجزاء البالد. ودولیاً علیھم السعي إلى موقف شبیھ
بموقف فنلندا التي ال تترك شكاً في استقاللھا المتین وتتعاون مع الغرب في مختلف المجاالت، لكنھا

تتجنب بحذر العداء المؤسسي إزاء روسیا".

ورأى كیسنجر "أن ضم روسیا للقرم ال یتوافق مع قواعد النظام العالمي القائم، لكن عالقة القرم
بأوكرانیا یجب أن تكون أقل توتراً. ولھذا الغرض على روسیا االعتراف بسیادة أوكرانیا على القرم،

وعلى أوكرانیا تعزیز االستقالل الذاتي للقرم في انتخابات تجرى بحضور مراقبین دولیین. وعلى العملیة
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أن تشمل إزالة أي غوامض تتعلق بوضع أسطول البحر األسود في سیفاستوبول". وقال، "ھذه مبادئ،
ولیست وصفات عالجیة. وسیعرف الخبراء في شؤون المنطقة أن األفرقاء المختلفین لن یستسیغوا ھذه
المبادئ كلھا. بید أن المعیار لیس الرضا المطلق، بل عدم الرضا المتوازن [موازنة عدم الرضا]. وفي
حال عدم تحقیق حل ما وفق ھذه العناصر أو عناصر قریبة منھا، سیتسارع االنجراف نحو المواجھة.

وسیحل وقت المواجھة بسرعة".

أوكرانیا - لمحة تاریخیة
كییف.فياألولىالروسیةالدولةإقامة:862عام

المغول.قبلمنالروسیةكییفدولةتدمیر:1237-1240

مجرى القرن الرابع عشر: خضوع القسم الغربي من أوكرانیا الحالیة لسیطرة دولة الكومنولث
البولندیة-اللیتوانیة.

موسكو.فيالثانیةالروسیةالدولةإقامة:1547

الروسیة.للدولةانضمامھمثمومنالبولندیة-اللیتوانیةالكومنولثدولةعلىاألوكرانثورة:1654

األكبر.بطرسقبلمنإمبراطوریةالروسیةالدولةإعالن:1721

1917أكتوبرثورة

األلماني.الجیشرعایةتحتاألوكرانیةالدولةإقامة:1918األولكانون-1918نیسان

السوفیاتیة.أوكرانیاجمھوریةضمنھومنالسوفیاتياالتحادقیامإعالن:1922األولكانون30

السوفیاتیة.أوكرانیاجمھوریةإلىالسوفیاتیةروسیاجمھوریةمنالقرمجزیرةشبھتبعیةنقل:1954

السوفیاتي.االتحادتفككبعدأوكرانیاجمھوریةقیام:1991األولكانون26

لروسیا.األوكرانيالنوويالسالحتسلیم:1994عامبودابستاتفاقیة

فیكتوراألوكرانيالرئیسسقوطمنشھربعدالقرمجزیرةلشبھروسیاضم:2014آذار18
یانوكیفیتش الموالي لموسكو إثر مظاھرات "المیدان" بكییف، ومن ثم سیطرة االنفصالیین الموالین

لروسیا في الشرق على أجزاء واسعة من إقلیم دونباس في دونیتسك ولوھانسك.
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موقعنا على اإلنترنت:

www.scppb.org

صفحتنا على الفیسبوك:

facebook.com/scppb.org

موقعنا على الحوار المتمدن:

www.ahewar.org/m.asp?i=9135

http://www.scppb.org
http://www.facebook.com/scppb.org

