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ّ
أوكرانيا :الحاجة أم اإلتفاق
تقرير

تستمر اتصاالت
«مجموعة النورماندي»
التي اجتمعت ،أخيرًا
في مينسك ،بالتزامن
مع االتصاالت الهاتفية
ّ
المتكررة بين وزير الخارجية
الروسي سيرغي الفروف،
ونظيره األميركي جون
كيري ،بهدف العمل
على تطبيق اتفاقية
مينسك الثانية ،ولكن ماذا
ّ
عم تحمله من تفاصيل
متعثرة؟
موسكو ـ األخبار
تكمن املصلحة الروسية واألوروبية
ف ــي ص ـم ــود وقـ ــف إطـ ـ ــاق الـ ـن ــار فــي
شـ ــرق أوك ــرانـ ـي ــا ،ول ـك ــن هـ ــذا الــوقــف
ّ
مبني على اتفاق لم تتطابق بنوده
مــع ال ـظــروف املـيــدانـيــة ،مـضــافــا إليه
التناقض بني مصالح األطــراف كافة
التي ال ّ
بد أن تجتمع ،تكتيكيًا ،على
ّ
حــل يقوم خـبــراء السياسة بتقويمه
املرحلي.
ب ـن ـ ً
ـاء ع ـل ـيــه ،يـعـتـبــر االتـ ـف ــاق خـطــوة
م ــرحـ ـلـ ـي ــة ت ـ ــاق ـ ــت فـ ـيـ ـه ــا املـ ـص ــال ــح
التكتيكية ألطراف الصراع ،وال سيما
أن الـكــل بحاجة إلــى الـتـقــاط أنفاسه
كي ّ
يقوم من جديد الــواقــع امليداني،
مع ما تحمله بنود االتفاق من أوجه
تفسير مختلفة.
الـكــاتــب واملـفـكــر الـسـيــاســي ،فــالـيــري
ً
ب ــادن ،م ـثــا ،ي ــرى أن الــرهــانــات على
ال ـص ــراع ف ــي أوك ــران ـي ــا ك ـب ـيــرة ،وهــو
ّ
يؤكد أن روسيا لن تتراجع و«لن تترك
أبـ ـن ــاء قــوم ـهــا ي ــواج ـه ــون مـصـيــرهــم
بمفردهم في الدونباس ،ولن تكشف
خاصرتها الجيوسياسية» .إضافة
ّ
يسجل الخبراء لقوات الدفاع
إلى ذلك،
ال ـش ـع ـبــي ال ـت ــي أح ـك ـم ــت سـيـطــرتـهــا
عـ ـل ــى ع ـ ـقـ ــدة ديـ ـب ــالـ ـتـ ـسـ ـي ــف ،ت ـف ــوق ــا
استراتيجيًا على القوات األوكرانية
املــدعــومــة بمرتزقة ومقاتلي اليمني
املتطرف.

تحاول فرنسا وألمانيا إنقاذ الوضع ارتباطًا بمصالحهما الخاصة (األناضول)

يقول بــادن إن قــوات الدفاع الشعبي
«ت ـ ـم ـ ـسـ ــك ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم بـ ـ ــزمـ ـ ــام امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة
االستراتيجية وال مقدرة لكييف على
الـق ـيــام بـعـمـلـيــات هـجــومـيــة حاسمة
ف ــي وج ـه ـهــا ،وخ ـصــوصــا أن أملــانـيــا
واالتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ال يــرغ ـبــان في
ّ
تفجير الصراع املسلح في أوروبا».
مع ذلــك ،سمح اتفاق مينسك ،بحده
األدن ـ ــى ،بـتــأجـيــل ال ـتــراشــق املــدفـعــي
الــواســع الـنـطــاق بــن أط ــراف ال ـنــزاع،
ولـ ـك ــن ف ــي ج ــان ــب آخ ـ ــر مـ ـن ــه ،يـعـنــي
االتفاق تأجيل تحديد هوية منطقة
الدونباس القانونية ،ما يشير بشكل
أو بآخر إلى إبقاء وضع الحدود مع
روسيا بأيدي قــوات الدفاع الشعبي
عمليًا ،حتى لو وجد عناصر أمن عام
أوكراني عند عدد من مراكز املراقبة
التابعة للجانب األوكراني.
م ــدي ــر م ــرك ــز ال ـ ــدراس ـ ــات الـسـيــاسـيــة
واالجتماعية ورئيس قسم األبحاث
في معهد دول الكومنولث ،فالديمير

كييف تطالب بـ «قوة لحفظ السالم»
بعد االنتكاسة العسكرية التي ألحقها االنفصاليون بطردهم القوات األوكرانية
من مدينة ديبالتسيف ،طلبت السلطات األوكرانية إرسال قوة حفظ سالم
بتفويض من األمم املتحدة في الشرق ،وهو ما رفضه االنفصاليون .واعتبرت
وزارة الخارجية الروسية أن تفاصيلها غير واضحة .في املقابلّ ،ندد قادة روسيا
وأوكرانيا وفرنسا وأملانيا بانتهاك وقف إطالق النار في الشرق االنفصالي ،إثر
محادثات هاتفية بينهم ،فيما أعلن الجيش األوكراني أن أكثر من  90جنديًا
أوكرانيًا أسروا ،في حني ال يزال  82في عداد املفقودين بعد دخول االنفصاليني
إلى مدينة ديبالتسيف .في هذه األثناء ،بدأت روسيا بإمداد مناطق في شرق
أوكرانيا خاضعة لسيطرة االنفصاليني بالغاز ،بعد إعالنهم قطع شركة الغاز
األوكرانية اإلمدادات عنهم ،بحسب ما أعلن مدير شركة «غازبروم» .وعلى األثر،
أعلن رئيس «نفتوغاز» األوكرانية أن كييف لن تتحمل ثمن الغاز املرسل مباشرة
إلى الشرق .وقال ألكسي ميلر إنه «منذ الساعة الرابعة بعد الظهر ( 13,00ت
ّ
غ) يوم  19شباط ،تسلم غازبروم  12مليون متر مكعب يوميًا من الغاز إلى
أوكرانيا ،بما في ذلك عبر محطتي بروخوروفكا وبالتوفو» وهما نقطتا دخول
الغاز الروسي إلى أوكرانيا ،إحداهما في دونيتسك واألخرى في لوغانسك.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

ّ
يفسييف ،توقع أن تستأنف الحرب
الحـ ـق ــا ف ــي الـ ــدون ـ ـبـ ــاس ،ولـ ـك ــن عـلــى
مستوى أوسع من قبل كال الجانبني
ال ـلــذيــن ي ـقــومــان بـحـشــد املـتـطــوعــن
ً
وإعادة تموضع القوات .فمثال قوات
ال ــدف ــاع الـشـعـبــي كــانــت ت ـقــاتــل ،قبل
شهر آب ،على مستوى كتيبة وهي
اآلن تحارب على مستوى ألوية.
أمــا على مستوى املصالح األوروبـيــة،
ف ـي ـش ـي ــر ي ـف ـس ـي ـي ــف إل ـ ـ ــى أن م ـي ــرك ــل
وه ــوالن ــد قــدمــا إل ــى مــوسـكــو مــن أجــل
إنـ ـق ــاذ ب ـي ـتــرو ب ــوروش ـي ـن ـك ــو ،ألنـهـمــا
كــانــا عـلــى عـلــم بـمـحــاصــرة ق ــوات ــه في
ديبالتسيف ،ولخشيتهما من انهيار
ال ـج ـب ـه ــة األوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة وت ـ ـق ـ ـ ّـدم قـ ــوات
ّ
لتوسع دائــرة
لوغانسك ودونيتسك،
انتشارها خارج الدونباس.
ف ـ ـ ــي امل ـ ـح ـ ـص ـ ـلـ ــة ،تـ ـمـ ـك ــن الـ ــزع ـ ـي ـ ـمـ ــان
األوروب ـ ـيـ ــان م ــن إق ـن ــاع بــوتــن بقبول
ورقــة ال تختلف عــن «اتفاقية مينسك
األولـ ـ ـ ـ ــى» ،م ــن ح ـي ــث ع ـ ــدم االع ـ ـتـ ــراف،
رس ـ ـم ـ ـيـ ــا ،ب ـج ـم ـه ــوري ـت ــي ل ــوغ ــان ـس ــك
ّ
الذاتيتني.
ودونيتسك
م ــع ذلـ ـ ــك ،ي ـح ـت ــوي «ات ـ ـفـ ــاق مـيـنـســك»
األخ ـيــر عـلــى بـعــض اإليـجــابـيــات التي
ّ
يرصدها يفسييف ومحللون آخــرون،
وهــي إق ــراره بوجوب تغيير الدستور
األوكــرانــي بموافقة مناطق لوغانسك
ّ
الجمهوريتني
ودونيتسك ،مــا يعطي
امل ـع ـل ـن ـتــن مـ ــن ج ــان ــب واح ـ ـ ــد وض ـعــا
خ ــاص ــا ،ال يفصلهما ع ــن روس ـي ــا من
جهة ويبقيهما ضمن تركيبة الخريطة
السياسية األوكرانية.
ب ـح ـس ــب ي ـف ـس ـي ـي ــف ،ف ـ ــإن روسـ ـ ـي ـ ــا ال
تستعجل األحــداث ،ولو أرادت الحسم
النهارت أمام ّ
قواتها الجبهة األوكرانية
فورًا وانتهى األمر على األقل بتحرير
منطقتي لوغانسك ودونيتسك بشكل
كلي .هي لم تتجه إلى هذا الخيار رغم
اتهامها بالتدخل بشكل مستمر في
شــرق أوكــران ـيــا .ولـكــن مــا يفسر قبول
روسيا بـ«اتفاقية مينسك الثانية» هو
ع ــدم إع ـطــاء ذري ـعــة لـلــواليــات املتحدة
للتمادي فــي دعمها لكييف عسكريًا،
تنفيذًا ملخططها التوسعي .فلو ّقررت
واشـنـطــن تسليح ال ـقــوات األوكــرانـيــة،
ب ـش ـك ــل أكـ ـ ـب ـ ــر ،ل ــواجـ ـهـ ـتـ ـه ــا م ــوس ـك ــو
بتسليح يعيد التوازن لصالح املقاومة
ٍ
ّ
الشعبية ،إال أن موسكو اختارت الحل

السلمي كونه أكثر فاعلية.
إضافة إلى ذلك ،تحاول فرنسا وأملانيا
إن ـقــاذ الــوضــع ارت ـبــاطــا بمصالحهما
الخاصة ،ولكنهما تدركان جيدًا أن ذلك
مستحيل على املـسـتــوى االقـتـصــادي.
فــامل ـبــالــغ ال ـتــي ُوع ـ ــدت ب ـهــا أوك ــران ـي ــا،
خــال السنوات الثالث املقبلة ،تقارب
 40م ـل ـيــار دوالر ،بـيـنـمــا ه ــي بـحــاجــة
ماسة ،اآلن ،إلــى مبلغ يـتــراوح بني 44
و 50مـلـيــار دوالر .ل ــذا ،مــن الطبيعي
أن ال تـفــي ه ــذه األم ـ ــوال بــاحـتـيــاجــات
أوك ــرانـ ـي ــا ،إذ إن م ــا ت ــدف ـع ــه ك ـفــوائــد
لخدمة الــديــن يـقــارب  15مليار دوالر،

ُ
أوكرانيا وعدت بـ  40مليار دوالر
على مدى ثالث سنوات ،بينما هي
بحاجة إلى ما بين  44و 50مليارًا
أي ما يعادل املبلغ الــذي من املـقـ ّـرر أن
تتلقاه كدفعة أولى موعودة.
م ـ ــاذا ع ــن خ ـي ــار إدخـ ـ ــال ق ـ ــوات لحفظ
السالم؟
تــوجــد طريقة للحل ،والـغــرب يعرفها
جـيـدًا ،وهــي إدخ ــال ق ــوات حفظ سالم
تــابـعــة لــأمــم امل ـت ـحــدة .ول ـكــن إلدخ ــال
هذه القوات ،يجب فصل أطراف النزاع
بكامل أسلحتها وليس كما هو الوضع
ال ـحــالــي ،حـيــث ب ــرزت مــع ب ــدء مرحلة
سـحــب األس ـل ـحــة الـثـقـيـلــة ،اج ـت ـهــادات
ال تعتبر الــدبــابــات مــن هــذه األسلحة.
عالوة على ذلك ،ال يمكن القبول بقوات
ح ـف ــظ سـ ـ ــام ت ــاب ـع ــة مل ـن ـظ ـم ــة «األمـ ـ ــن
وال ـت ـعــاون فــي أوروبـ ــا» أو غـيــرهــا من
الهيكليات الدولية ،ولكن فقط بقوات
تابعة لألمم املتحدة ،يقدرها يفسيف
بـ 30ألفًا على األقل.
لـ ــذا ي ـش ـكــل دخ ـ ــول ق ـ ــوات ح ـفــظ ســام
ً
ف ــرص ــة ل ـل ـح ــل ،إال أنـ ــه ي ـح ـمــل دالالت
ت ـش ـي ــر إلـ ـ ــى أن مـ ــا يـ ـج ــري فـ ــي ش ــرق
أوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا لـ ـي ــس «عـ ـمـ ـلـ ـي ــة م ـكــاف ـح ــة
إرهـ ـ ـ ــاب» ،وفـ ــق م ــا ت ــزع ــم ك ـي ـيــف ،كما
أنــه ليس حالة ط ــوارئ ،بــل هــو صــراع
وحرب أهلية بني جبهتني متناقضتي
امل ـ ـ ـصـ ـ ــالـ ـ ــح وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــه ،مـ ـ ـ ــا ي ــوح ــي
ّ
بــاعـتــراف مبطن بــوجــود جمهوريتي
دون ـي ـت ـســك ول ــوغ ــان ـس ــك الـشـعـبـيـتــن،
وأك ـثــر مــن ذل ــك مــا يشير إل ــى اعـتــراف

بقيادتيهما ملنطقتي زاخارتشينكو
وبلوتنيتسكي.
وق ــد ك ــان اقـ ـت ــراح إدخ ـ ــال قـ ــوات حفظ
س ــام وف ـصــل ب ــن أط ـ ــراف الـ ـن ــزاع في
ال ـب ــداي ــة ،أملــان ـيــا ،ع ـلــى أن ي ـتــم إرس ــال
ع ــدي ــده ــا مـ ــن روس ـ ـيـ ــا وك ــزاخـ ـسـ ـت ــان
وب ـ ـيـ ــاروس ـ ـيـ ــا ،ول ـ ـكـ ــن امل ـ ــوض ـ ــوع لــم
يكن جــديــا حينها .أمــا اآلن ،فقد بات
املوضوع مطروحًا على جــدول أعمال
ال ـب ـحــث م ــع ال ـج ــان ــب األمـ ـي ــرك ــي .وقــد
تأتي هذه الخطوة بعد املوجة املقبلة
مــن املـعــارك املتوقعة واملـجـمــدة حاليًا
ب ـف ـض ــل اتـ ـف ــاقـ ـي ــة م ـي ـن ـس ــك امل ــرح ـل ـي ــة
الطابع.
وبالتوازي مع كل ذلك ،يسود الحديث
حــالـيــا عــن تــوسـيــع لــوائــح الـعـقــوبــات
على روسـيــا مــن دون فــرض عقوبات
جـ ـ ــديـ ـ ــدة ،ول ـ ـكـ ــن ذل ـ ـ ــك ال يـ ـعـ ـن ــي أن ــه
ل ــن ي ـت ـ ّـم ذلـ ــك ف ــي ظ ــل م ــوج ــة امل ـع ــارك
املــرتـقـبــة وال ـتــي مــن املـتــوقــع أن تكون
أكثر اتساعًا وانتشارًا ووحشية ،فقد
تخرج املواجهة عن نطاق الدونباس
لتطال مناطق أخ ــرى شــرق أوكــرانـيــا
ً
مستقبال.
ّ
وهـ ــذه ال ـع ـقــوبــات ي ـف ـتــرض أن تـطــبــق
ف ـقــط ف ــي ح ــال ث ـب ــوت تـ ــورط روس ـي ــا،
وف ـ ــق امل ـع ــاي ـي ــر الـ ـغ ــربـ ـي ــة .ولـ ـك ــن فــي
املقابل ،أنـجــزت روسـيــا استعداداتها
تحسبًا المتصاص صدمة العقوبات
الـجــديــدة الـتــي ستكون أكـثــر صعوبة
مــن ســابـقــاتـهــا .وب ـن ـ ً
ـاء عـلــى ذل ــك ،فــإن
الـ ـتـ ـه ــدي ــد ب ـ ـعـ ــزل روسـ ـ ـي ـ ــا ع ـ ــن ن ـظ ــام
«سـ ــوي ـ ـفـ ــت» املـ ـص ــرف ــي ال ـ ـعـ ــاملـ ــي ،لــن
يكون له تأثير فعلي ألنه ّ
تم تأسيس
بديل منه ،فقد أجــرت موسكو تجربة
للتعامل مع نظام «سويفت» املصرفي
على املستوى الداخلي ،وربطت به ما
يزيد على خمسني مؤسسة مالية.
في املحصلة ،ال تصب الحالة الراهنة
فـ ـ ــي مـ ـصـ ـلـ ـح ــة الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة،
وخـصــوصــا أن روسـيــا تـبــدو مرتاحة
على وضعها وتلعب على أرض ملعبها
في أوكرانيا .كما أن استمرار الوضع
الحالي ثالث سنوات أخرى يعتبر أمرًا
ّ
إيـجــابـيــا بالنسبة إلـيـهــا ،فـكــلـمــا طــال
أمد استمرار الوضع على ما هو عليه،
ازداد ضعف سلطة كييف على األقاليم
األوكرانية األخــرى وتضاءلت رغبات
الغرب في االستثمار في مساعدتها.

