اال�شرتاكال�سنوي
بما فيها ر�سوم البريد
لبنـــان� :أفــراد  25$م� ّؤ�ســ�ســات 40$
الدول العربية� :أفراد  30$م� ّؤ�س�سات 50$
دول �أخرى� :أفراد  50$م� ّؤ�س�سات 75$

درا�سات وبحوث

o

�أوكرانيا حلبة �صراع لإعادة ر�سم خارطة القارّة العجوز:

المواجهة طويلة و�صعبة ..و�أوروبا تدفع التكاليف الكبرى
ٌ
تاريخ مع ّقد مليء بالقلق والتدخالت
 oالعالقات الرو�سية – الأوكرانية :
الخارجية (حرب عالمية باردة)

د .ع � � �ل� � ��ي درب� � � ��ج
د .ف� � � � ��ؤاد خ �� �ش �ي ����ش

وتناق�ضات في خدمة االحتالل ب� � � � � � � � � ��راءة
� oأوروبا والق�ض ّية الفل�سطين ّية :دور ٌمحدود
ٌ
o

�سعرالعدد
•لبنـــان5000 :ل.ل •�سوريا 100ل�.س
•الأردن2 :دينار •م�صر 15جنيه
•العراق75 :دينار •الكويت2 :دينار
•الإمارات العربية المتحدة20 :درهم
•البحرين2 :دينار •�إيران50000 :ريال
•قطر 20ريال •ال�سعودية15 :ريال
• ُعمان3 :ريال •ال�سودان75 :دينار
•اليمن150 :ريال •ال�صومال�150 :شلن
•ليبيا5 :دينار •الجزائر25 :دينار
•تون�س2 :دينار •المغرب25 :درهم
7يورو
الأوروبية:
•الدول
•�أمريكا و�سائر الدول الأخرى10 :دوالر

ال�سنة الع�شرون /ربيع 2022م 1443 /هـ

اال�ستيطان ال�صهيوني :بين القانون الدولي ..والمقاومة

 oكيف �أ�سهمت القوى الغربية في محنة �أوكرانيا؟!

درزي

د .روال ح��ط��ي��ط
ت��رج�م��ة � �س��ارة ج�ب��ارة

ندوات المركز الدورية

 oحلقة نقا�ش خا�صة حول الحرب الرو�سية -الأوكرانية
 oالندوة الدورية :قراءة في فكر وم�سيرة ال�شهيد القائد

لبنان /بيروت /بئر ح�سن /قرب ال�سفارة المغربية
بناية يون�س ـ ط 1

Lebanon/Beirut/Beer Hassan
near Morocco Embassy
Younis bldg. 1st floor
Tel: 9611 842882 - mobile: 9613 507800
FaX: 9611 843882 - P.O.Box: 25/ 408
e-mail: baheth@bahethcenter.net
www.bahethcenter.net

ال�سيد ح�سين بدر الدين الحوثي

 oاللقاء ال�سيا�سي التكريمي في الذكرى ال�سنوية الثانية

ال�ست�شهادالحاجقا�سم�سليماني

قراءة في كتاب

o

قا�سم �سليماني المقاوم الأممي

�إع�� ��داد :ح���س��ن �صعب
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ف�صليّة ُتعنى بالق�ضية الفل�سطينية وال�صراع العربي ـ الإ�سرائيلي.
ت�صدر عن مركز «باحث للدرا�سات الفل�سطينية واال�سرتاتيجية» �ش  .م  .م
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الهيئة اال�ست�شارية:
ّ
مفكر عربي من لبنان.
د .عصام نعمان :نائب ووزير سابق/
د .باسم سرحان :أستاذ العلوم االجتماعية في اجلامعة األميركية في بيروت سابقاً.
د .طالل عتريسي :باحث وأستاذ جامعي.
د .علي عقلة عرسان :األمني العام السابق الحتاد الكتّاب واألدباء العرب في سوريا.
د .غسان العزّي :أستاذ العالقات الدولية في ك ّلية احلقوق والعلوم السياسية-بيروت.
ّ
الدولية/مفكر وباحث.
حماد :رئيس اجلامعة اللبنانية -
د .مجدي ّ

هيئة التحرير :
الرئيس :الأ�ستاذ الدكتور يو�سف ن�رصالله
مدير التحـرير  :ح�سـن �صعـب

املدير املسؤول  :فاطمة قبي�سي

اإلشـراف الفنّـي� :أحمـد املقـداد

حقول الدرا�سات والأبحاث واملقاالت

مركزية للأ ّمة.
• الق�ضية الفل�سطينية كق�ض ّي ٍة
ٍ
• العالقات الداخلية يف ال�ساحة الفل�سطينية :واقعها ،وم�ستقبلها املرجتى.
• درا�سة االتفاقات ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية ّ
املوقعة مع الكيان ال�صهيوين.
• روح املقاومة واال�ست�شهاد :دوافعها الوطنية والقومية والدينية والإن�سانية.
• حترير فل�سطني كواجب وطني وقومي وديني و�إن�ساين.
• موقع اجلهاد يف الإ�سالم ويف م�سرية الكفاح الوطني الفل�سطيني.
• تعرية «ال�سالم» الزائف مع العد ّو ال�صهيوين ،وك�شف وهم الت�سوية والتعاي�ش معه.
• موقع الإن�سان يف امل�شروع احل�ضاري الإ�سالمي ،كنقطة ارتكاز يف ال�صراع مع الهمجية
الدونية ال�صهيونية.
• درا�سة امل�شاريع ال�صهيونية :اجلغرافية ،الأمنية ،اال�ستيطانية ،ال�سيا�سية
واالقت�صادية� ...إلخ.
• التطبيع والغزو الثقايف ال�صهيوين�-آليات و�سبل املواجهة.
• �أخطار امل�شروع ال�صهيوين على العاملني العربي والإ�سالمي.
• طبيعة و�أهداف امل�شروع الأمريكي يف العاملني العربي والإ�سالمي.
• العالقة بني الواليات املتحدة الأمريكية واحلركة ال�صهيونية والكيان ال�صهيوين.

ّ
املفكرين والباحثني والكتّاب فيها ،مع
ترحب مبشاركة
«دراسات باحث» ّ
التأكيد على مراعاة األمور التالية:
 - 1معاجلة الق�ضايا مبو�ضوعية وعلمية ّ
ودقة يف التوثيق (يف الدرا�سات والبحوث) التي
تخ�ضع – كما املقاالت الواردة -للتحكيم بوا�سطة هيئة التحرير.
 2ـ حجم املقال ما بني  3000و  4000كلمة.
 - 3حجم الدرا�سة ما بني  6000و 8000كلمة ،وي�شرتط فيها �أن تكون موثّقة علمي ًا،
و�أن تراعي منهجية البحث العلمي�( .إ�سم امل�ؤلّف ،عنوان الكتاب� ،أو املجلّة �أو ال�صحيفة،
دار الن�شر ،مكان الن�شر� ،سنة الن�شر ،رقم ال�صفحة) ،مع �إثبات املراجع نهاية الدرا�سة ،و�أن
بخال�صة ال تتجاوز  50كلمة.
تكون املقاالت والدرا�سات والبحوث مرفقة
ٍ

قواعد الن�رش

ترحب املجلّة بامل�شاركة يف �أبوابها (تلخي�ص كتب ونقدها -تقارير عن الندوات
ّ -4
وامل�ؤمترات حول فل�سطني وال�صراع مع ال�صهيونية) ،مبا ال يزيد عن  7000كلمة لتلخي�ص
الكتاب ونقده ،و� 2500إىل  4000كلمة عن الندوة �أو امل�ؤمتر ،على �أن ال يكون قد م�ضى
خا�ص مع هيئة التحرير ،مع �إر�سال �صورة
باتفاق
على �صدور الكتاب �أكرث من عامني� ،أو
ٍ
ٍ
غالف الكتاب.
� - 5أن ال تكون املا ّدة املر�سلة من�شورة �سابق ًا.
� - 6أن تكون املا ّدة املر�سلة مطبوعة على احلا�سوب الآيل ،ومرفقة بالقر�ص ،جتنّب ًا
بخط وا�ضح.
للأخطاء املحتملة� ،أو �إر�سالها مكتوبة ٍ
ُ - 7يرفق مع كلّ
تعرف بالكاتب.
ٍ
درا�سة �أو بحث تقرير �أو نبذة ّ
 - 8يجري �إعالم الكاتب بقرار هيئة التحرير خالل �شهرين من تاريخ �إر�سال الدرا�سة.
 - 9حتتفظ املجلّة بحقّها يف ن�شر املواد املجازة وفق خطّ ة التحرير.
 - 10املواد التي ال ُتن�شر ال ُتعاد �إىل �أ�صحابها.
املقررة.
 - 11للما ّدة املن�شورة مكاف�أة مال ّية حتدّ دها الالئحة ّ
تعب بال�ضرورة عن ر�أي املركز.
 - 12الآراء الواردة يف املجلّة تعك�س وجهة نظر كتّابها ،وال رّ
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باحث للدراسات

درا�سات باحث

االفتتاحية
طغ��ت احل��رب الرو�سي��ة – الأوكرانية الت��ي اندلع��ت يف � 24شباط/
فرباير املا�ضي ،على ما عداها من �أحداث وق�ضايا دولية و�إقليمية ،ملا لهذه
احل��رب من تداعيات و�آثار خطرية على العامل ب�أ�رسه ،على ال�صعد الأمنية
وال�سيا�سي��ة واالقت�صادي��ة واملالي��ة ،كما عل��ى امل��واد الأ�سا�سية يف حياة
ال�شع��وب واالقت�ص��ادات العاملي��ة ،ويف طليعتها القم��ح واحلبوب والنفط
والغ��از ،ناهيك ع��ن تهديد تلك احلرب� ،إذا ما ت�صاع��دت وتو�سعت ،للأمن
الأوروبي وال��دويل عموماً ،كون املواجهة الفعلية هي بني رو�سيا النووية
(وحليفته��ا ال�ص�ين النووية) ،وبني الغ��رب النووي ال��ذي يدعم النظام
الأوك��راينب�ش��كلمطل��ق.
يف ه��ذا الع��دد اجلديد م��ن ف�صلي��ة «درا�سات باحث» ع��دة بحوث
ودرا�س��ات ح��ول طبيعة احل��رب اجلارية يف �أوروب��ا ،و�أبعاده��ا املختلفة،
�إ�ضاف��ة �إىل بحثني حول ال�سيا�س��ة الأوروبية جتاه الق�ضي��ة الفل�سطينية،
واال�ستيط��انال�صهي��وينيففل�سط�ين.
ومف�ص��ل لوقائع حلق��ة نقا�ش خا�صة
ويف الع��دد �أي�ض��ا ً عر���ض �شامل
ّ
ُعقدت يف مركز باحث حول احلرب الرو�سية – الأوكرانية ،وندوة خا�صة
ح��ول فكر وم�س�يرة ال�شهيد القائ��د ال�سيد ح�سني ب��در الدين احلوثي،
ووقائع اللقاء ال�سيا�سي الذي �أقامه مركز باحث بالتعاون مع جلان العمل يف
املخ ّيمات الفل�سطيني��ة يف لبنان ،تكرميا ً لل�شهيد اجلرنال قا�سم �سليماين
ربيع
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درا�سات باحث

مبنا�سب��ة الذكرى ال�سنوي��ة الثانية ال�ست�شهاده يف الع��راق .وقد اخ ُتتم
الع��دد مبراجعة عامة للكت��اب ال�سنوي الثاين الذي �أ�ص��دره املركز عن
ال�شهيد ،وعنوانه (قا�س��م �سليماين :املقاوم الأممي) ،وفيه كلمات ومواقف
�سيا�سية ووجدانية وفكرية ل�شخ�صيات عربية وفل�سطينية و�إيرانية حول
القائ��دال�شهي��د.

ربيع
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درا�سات وبحوث

القارة العجوز
�أوكرانيا حلبة �صراع لإعادة ر�سم خارطة
ّ

المواجهة طويلة و�صعبة..
و�أوروبا تدفع التكاليف الكبرى
د .علي دربج

❋

ّ
المقدمة
منذ كانون الأول  ،2021كان ال�س�ؤال الأكرب الذي يواجه �صانعي ال�سيا�سات يف
ً
ب�سيطا ،ويف ذات الوقت من ال�صعب ت�صديقه حقًا :هل
الواليات املتحدة و�أوروبا
�ستقوم رو�سيا بعملية ع�سكرية ت�ستهدف �أوكرانيا؟ �أما الإجابة فال حاجة للنقا�ش فيها
حالي ًا.
يف � 21شباط  ،2022اعرتف الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني بجمهوريتي دونيت�سك
ال�شعبية ( )DPRوجمهورية لوهان�سك ال�شعبية ( )LPRكدولتني م�ستق ّلتني ذات �سيادة،
و�أقام عالقات دبلوما�سية ثنائية ووقّع معاهدات دفاع و�صداقة مع كليهما .بعد ذلك
�صادق جمل�س الدوما الرو�سي وجمل�س االحتاد (جمل�سا النواب والعليا على التوايل) على
املعاهدات دون ت�أخري.
على الفور ،طلبت اجلمهوريتان من مو�سكو تقدمي امل�ساعدة الع�سكرية �ضد «العدوان
الأوكراين» .ويف ال�ساعات الأوىل من يوم � 24شباط املا�ضي� ،أذاع الكرملني خطاب
بوتني املتلفز ،معلن ًا «احلرب» على �أوكرانيا .وبعبارات ميل�ؤها الغ�ضب وال�سخط� ،شجب
❋ باحث �سيا�سي و�أ�ستاذ جامعي.

ربيع
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القارة العجوز :املواجهة طويلة و�صعبة ..و�أوروبا تدفع التكاليف الكربى
�أوكرانيا حلبة �رصاع لإعادة ر�سم خارطة ّ

درا�سات باحث

بوتني �رصاحة الواليات املتحدة («�إمرباطورية الأكاذيب») وحلفاءها لتجاهلهم «خطوطه
«فا�شية» حتكمها
وندد بوتني ب�أوكرانيا ،وو�صفها ب�أنها دولة
احلمراء» ومطالبه الأمنية؛ ّ
ّ
«طغمة ع�سكرية» ،تقوم «بالإبادة اجلماعية» بقتل �سكان دونبا�س و�إ�ساءة معاملتهم.
و�شدد الزعيم الرو�سي على �أن خالفه مل يكن مع ال�شعب الأوكراين �أو اجلنود الأوكرانيني
ّ
(الذين قد ُيلقون ال�سالح ويعودون بحريّة �إىل ديارهم)؛ لكن ّ
احلكام القوميني والفا�شيني
�شدد بوتني على �أن «�أوكرانيا يجب �أن تخ�ضع
املزعومني يف كييف �سيدفعون الثمن» .و�إذ ّ
لعملية «نزع النازية» ،وعد باعتقال و�إدانة القوميني و«النازيني» الذين هاجموا الرو�س
واملتحدثني باللغة الرو�سية.
والآن ،باتت �أوكرانيا على و�شك �أن ت�صبح حلبة لل�رصاع بني رو�سيا والأطل�سي  .لكن
عد ال�رصاع احلايل �أكرب هجوم ت�ش ّنه دولة على
العامل قد تغيرّ خالل الثالثني عا ًما املا�ضية؛ و ُي ّ
�أخرى يف �أوروبا منذ احلرب العاملية الثانية ،والأول منذ �رصاع البلقان يف الت�سعينيات.
أي�ضا مرحلة
�إن املواجهة احلالية تدور حول م�ستقبل �أوكرانيا .لكن « كييف» مت ّثل � ً
�أوىل بالن�سبة لرو�سيا بغية �إعادة ت�أكيد نفوذها يف �أوروبا والعامل ،وللرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني لتدعيم �إرثه .وهذه لي�ست �أ�شياء �صغرية بالن�سبة لبوتني.
يقول مايكل كوفمان ،مدير الأبحاث يف برنامج الدرا�سات الرو�سية يف  ،CNAوهي
منظمة بحثية وحتليل يف �أرلينغتون بوالية فريجينيا� ،إن هذه الإنذارات هي «حماولة رو�سية
لي�س فقط لت�أمني االهتمام ب�أوكرانيا ،بل تتعلق ب�شكل �أ�سا�سي بالهند�سة الأمنية يف �أوروبا».

�أو ً
ّال :جذور الأزمة الأوكرانية

تعود جذور الأزمة احلالية التي ي�شهدها العامل �إىل حقبة ّ
تفكك االحتاد ال�سوفياتي يف
�أوائل الت�سعينيات؛ حينها كانت �أوكرانيا ،اجلمهورية ال�سوفيتية ال�سابقة ،متتلك ثالث �أكرب
تر�سانة ذر ّية يف العامل.

عملت الواليات املتحدة ورو�سيا مع �أوكرانيا لنزع ال�سالح النووي من البالد.
وبعد عقد �سل�سلة من االتفاقيات الدبلوما�سية� ،أعادت «كييف» مئات الر�ؤو�س احلربية
النووية �إىل رو�سيا مقابل �ضمانات �أمنية حتميها من هجوم رو�سي حمتمل ،باالتفاق
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ورعاية الواليات املتحدة.
والآن ،مت اختبار هذه ال�ضمانات يف عام  ،2014عندما قامت رو�سيا بالهجوم على
و�ضمت �شبه جزيرة القرم  .ومع اندالع احلرب احلالية ،وجد الرئي�س الأوكراين
�أوكرانيا،
ّ
فولودميري زيلين�سكي ،نف�سه وحيداً ،فيما اتخذت الواليات املتحدة موقف املتفرج على
«كييف» التي قبلت �أن تكون مبثابة اخلنجر يف اخلا�رصة الرو�سية ،بتحري�ض ودعم وا�ضح
من وا�شنطن والغرب .واملفارقة �أن �رصاخ زيلين�سكي ومطالباته �أمريكا والناتو بالتدخل
ع�سكري ًا مل ُيجدياه نفع ًا ،حيث اقت�رصت م�ساعداتهم على العقوبات وال�سالح واملواقف
الإعالمية فقط(((.
وتعقيب ًا على ذلك ،قال �إيان كيلي ،الدبلوما�سي الأمريكي املحرتف الذي عمل �سفرياً
يف جورجيا من � 2015إىل « :2018لقد �أظهر ذلك ب�شكل �أ�سا�سي �أنه �إذا لديك �أ�سلحة
نووية  -كما تفعل رو�سيا  -يتم حت�صينك �ضد الإجراءات القوية التي يتخذها املجتمع
الدويل».
يف ال�سنوات التي �أعقبت زوال االحتاد ال�سوفياتي ،كان موقف رو�سيا م�شاب ًها �إىل حد
ما ملوقف �أملانيا بعد احلرب العاملية الأوىل .كما هو احلال مع معاهدة فر�ساي و�أملانيا،
ت�ضاءلت رو�سيا بدون االحتاد ال�سوفياتي ،حيث كان اقت�صادها يف حالة من الفو�ضى،
وبيعت الأ�صول الوطنية ،وتراجع الدور والنفوذ الرو�سي يف العامل ب�شكل خطري.
كانت �أوىل نتائج انهيار االحتاد ال�سوفياتي �أن �أ�رشف الغرب من جانبه على تو�سيع الناتو
باجتاه ال�رشق ،و�أدرج �أوكرانيا وجورجيا يف القائمة املخت�رصة للع�ضوية ،الأمر الذي �أ ّدى
�إىل زيادة خماوف رو�سيا وقلقها(((.
لكن بحلول منت�صف العقد الأول من القرن احلادي والع�رشين ،بد�أت رو�سيا بقيادة
فالدميري بوتني يف فر�ض نف�سها مرة �أخرى يف جوارها ،من خالل عمليات وقف الزحف
الأطل�سي يف جورجيا و�إ�ستونيا و�أوكرانيا.
1 - Zack Beauchamp, How the US and its allies can help Ukraine without starting World
War III, VOX Website, 3 March 2022. www.vox.com
2 - Ibid
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كان �ضم �شبه جزيرة القرم عام  2014حتى الآن �أجر�أ عمل ملو�سكو  -وقد ّبرر بوتني تلك
الأزمة ،مثل الأزمة احلالية ،على �أ�سا�س امل�صالح الأمنية وحقوق الرو�س يف اجلمهوريات
ال�سوفيتية ال�سابقة .الآن ،مع الهجوم على �أوكرانيا ،ف�إن االتفاقيات ،مثل بروتوكوالت
مين�سك لعام  ،2014وقانون رو�سيا والناتو لعام � ،1997أ�صبحت ملغاة متا ًما.
لتحمل عقوبات اقت�صادية قا�سية،
من املهم �أن نفهم �سبب ا�ستعداد رو�سيا فالدميري بوتني ّ
بالإ�ضافة �إىل �رصاع ع�سكري حول �أوكرانيا .ن� أش� الهجوم الرو�سي نتيجة االنقالب الذي
امللونة التي تقودها �أمريكا يف عدد
قاده الغرب يف �أوكرانيا (تنفيذاً ال�سرتاتيجية الثورات ّ
من دول العامل ) ،و�أطاح بالرئي�س املوايل لرو�سيا فيكتور يانوكوفيت�ش .و�أكرث من ذلك،
�شارك دبلوما�سيون �أمريكيون يف املظاهرات يف ر�سائل متعددة االجتاهات� ،أثارت غ�ضب
بوتني(((.

�آنذاك كان الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما مرتد ًدا يف ت�صعيد التوترات مع رو�سيا �إىل
يزود الأوكرانيني
�أبعد من ذلك ،ومل يبادر اىل ح�شد ر ّد دبلوما�سي يف �أوروبا؛ كما ومل ّ
على الفور ب�أ�سلحة هجومية.
�ساعدت ال�سيا�سات الغربية والأمريكية ،يف �أوروبا ما بعد االحتاد ال�سوفياتي ،يف ت�أجيج
ال�رصاع الدائر اليوم .كان بوتني ّ
يركز على ا�ستعادة بع�ض مظاهر النفوذ التي فقدها مع
�سقوط االحتاد ال�سوفياتي� .أوكرانيا مركزية يف هذه الر�ؤية .قال بوتني �إن الأوكرانيني
واحدا»� ،أو على الأقل �سيكونون لوال تدخل القوى اخلارجية (كما
�شعبا
ً
والرو�س «كانوا ً
«جدارا» بني االثنني.
هو احلال يف الغرب) التي �أوجدت
ً

�أثار احتمال ان�ضمام �أوكرانيا وجورجيا �إىل حلف الناتو ا�ستعداء بوتني ،على الأقل
منذ �أن �أعرب الرئي�س الأمريكي جورج دبليو بو�ش عن دعمه للفكرة يف عام  .2008قال
�ستيفن بيفر ،الذي كان �سفرياً لأوكرانيا يف عهد الرئي�س بيل كلينتون من � 1998إىل :2000
«لقد دفع الرو�س �إىل اجلنون .لقد خلق توقعات يف �أوكرانيا وجورجيا ،والتي مل تتحقق
3 - Alexanderward, Tell us how the Ukraine war ends, Politico website, 1 March 2022.
https://www.politico.com.
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برمتها م�س�ألة معقّدة (((».
بعد ذلك .وهذا ما جعل م�س�ألة التو�سيع ّ

عملي ًا ،ال ميكن لأي بلد االن�ضمام �إىل التحالف دون املوافقة اجلماعية جلميع الدول
جزئيا
الأع�ضاء الثالثني يف احللف .وقد عار�ض الكثريون ع�ضوية �أوكرانيا ،ويرجع ذلك
ً
�إىل �أنها ال تفي ب�رشوط الدميقراطية و�سيادة القانون(((.

يف احل�سابات الغربية والأمريكية ،كان ان�ضمام �أوكرانيا (ر�سمي ًا) �إىل الناتو غري
أي�ضا ،مع �أن البالد هي رابع �أكرب متلقٍ للتمويل
وارد؛ وقد قال الرئي�س جو بايدن ذلك � ً
الع�سكري من الواليات املتحدة؛ وقبيل احلرب كان التعاون اال�ستخباراتي بني البلدين قد
تعمق ا�ستجابة لتهديدات رو�سيا ،كما تقول وا�شنطن .ويف هذا الإطار �أو�ضح رو�سالن
ّ
بورتنيك ،مدير املعهد الأوكراين لل�سيا�سة« :يفهم بوتني والكرملني �أن �أوكرانيا لن تكون
ع�ضوا غري ر�سمي يف الناتو دون قرار ر�سمي».
جز ًءا من الناتو .لكن �أوكرانيا �أ�صبحت
ً

توجه �أوكرانيا نحو االحتاد الأوروبي وحلف
وهذا هو ال�سبب يف �أن بوتني يرى �أن ّ
�شمال الأطل�سي ال ميكن الدفاع عنه بالن�سبة للأمن القومي لرو�سيا.

املرجح
كل هذا و�ضع �أوكرانيا يف موقف م�ستحيل :تقدمي طلب لتحالف لي�س فقط من ّ
�أن يتم قبوله ،بل يثري غ�ضب خ�صم حمتمل يف اجلوار ،دون احل�صول على �أي درجة من
حماية الناتو �سوى الدعم الت�سليح ،وهو ما ن�شهده هذه الأيام(((.

ً
ثانيا  :دوافع الحرب الرو�سية على �أوكرانيا
غني عن التعريف �أن الأزمة الرو�سية -الأوكرانية هي ا�ستمرار للأزمة التي بد�أت يف
ٌ
عام  .2014لكن التطورات ال�سيا�سية الأخرية داخل �أوكرانيا والواليات املتحدة و�أوروبا
ورو�سيا ،ت�ساعد يف �إدراك ال�سبب الذي قد يجعل بوتني ي�شعر ب�أن الوقت حان للتحرك.
ومن بني تلك التطورات انتخاب الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�سكي يف العام
4 - Bush backs Ukraine and Georgia for Nato membership The guardian Website, 1 April
2008. www.theguardian.com.
5 - Alexander ward ,Ukraine survived the weekend, but Russia still has advantage, , Politico
website, 28 February 2022. https://www.politico.com.
6 - Derek Thompson, Russia’s Looming Economic Collapse, The Atlantic Website. 2 March
2022. https://www.theatlantic.com.
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 ،2019وهو مم ّثل كوميدي لعب دور الرئي�س على التلفزيون ثم �أ�صبح الرئي�س الفعلي
للبالد .بالإ�ضافة �إىل ال�شيء الآخر الذي قد تتذكره من �أجل زيلين�سكي؛ فهو وعد خالل
حملته ب�أنه «�سيعيد ت�شغيل» حمادثات ال�سالم لإنهاء ال�رصاع يف �رشق �أوكرانيا ،مبا يف ذلك
التعامل مع بوتني مبا�رش ًة ّ
أي�ضا �أنها ميكن �أن حت�صل على
حلل النزاع .رمبا اعتقدت رو�سيا � ً
انفتاحا
�شيء .فهي ر�أت �أن زيلين�سكي ،وهو مبتدئ �سيا�سي ،ك�شخ�ص رمبا يكون �أكرث
ً
على وجهة نظر رو�سيا.
ما كانت تريده رو�سيا هو �أن ينفّذ زيلين�سكي اتفاقيتي مين�سك لعامي  2014و ،2015
وهي �صفقات من �ش�أنها �أن تعيد املناطق املوالية لرو�سيا �إىل �أوكرانيا .وبدل االتفاق
طلبا للم�ساعدة ،وحتدث ب�رصاحة عن
والتفاهم مع مو�سكو ،جل�أ زيلين�سكي �إىل الغرب ً
حتدي للكرملني(((.
رغبته يف االن�ضمام �إىل الناتو ،يف �أكرب ّ

بقوة لدعم االن�ضمام �إىل الهيئات
لي�س هذا فح�سب� ،إذ مال الر�أي العام يف �أوكرانيا ّ
الغربية ،مثل االحتاد الأوروبي وحلف �شمال الأطل�سي .قد يكون هذا جعل رو�سيا ت�شعر
وك�أنها ا�ستنفدت جميع �أدواتها ال�سيا�سية والدبلوما�سية لإعادة �أوكرانيا �إىل احلظرية .يف
هذا ال�سياق ،قالت �سارة باجوجن ،من املجل�س الأملاين للعالقات اخلارجية�« :إن النخب
الأمنية يف مو�سكو �شعرت �أنه يتعينّ عليهم التحرك الآن ،لأنهم �إذا مل يفعلوا ذلك ،ف�إن
تعقيدا».
التعاون الع�سكري بني الناتو و�أوكرانيا �سي�صبح �أكرث كثافة و�أكرث
ً
اخترب بوتني الغرب يف �أوكرانيا مرة �أخرى يف ربيع عام  ،2021وجمع القوات
واملعدات بالقرب من �أجزاء من احلدود .جذب تعزيز القوات انتباه �إدارة بايدن اجلديدة،
ّ
قمة بني الزعيمني.
ما أ� ّدى �إىل �إعالن ّ
أي�ضا .بالن�سبة لبوتني ،ف�إن
قال اخلرباء �إن منظور بوتني جتاه الواليات املتحدة قد تغيرّ � ً
االن�سحاب الفو�ضوي من �أفغان�ستان (الذي تعرف مو�سكو �شي ًئا عنه) ،واال�ضطرابات
الداخلية يف الواليات املتحدة ،هي عالمات �ضعف.
امللزمة
يف كانون الأول الفائت� ،س ّلمت رو�سيا وا�شنطن قائمة «ال�ضمانات الأمنية ِ

7 - Ibid.
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قانو ًنا» ،مبا يف ذلك تلك التي ال تنتمي �إىل جهات ،مثل حظر ع�ضوية �أوكرانيا يف الناتو،
خطية.
وطالبت ب�إجابات ّ

ويف كانون الثاين  ،2022حاول امل�س�ؤولون الأمريكيون والرو�س التفاو�ض ب�ش�أن
انفراجة ما يف جنيف ،ولكن دون جدوى� ،إذ مل تُ�سفر الدبلوما�سية عن �أي اخرتاقات.
ر ّدت الواليات املتحدة ب�شكل مبا�رش على الإنذارات الرو�سية يف نهاية ال�شهر ذاته.
يف ذلك الرد ،رف�ضت الواليات املتحدة وحلف �شمال الأطل�سي �أي اتفاق ب�ش�أن
للحد من
امل�رسبة ت�شري �إىل �إمكانية عقد اتفاقيات جديدة
ع�ضوية الناتو .لكن الوثائق
ّ
ّ
الأ�سلحة ،وزيادة ال�شفافية فيما يتعلق مبكان وجود �أ�سلحة وقوات الناتو يف �أوروبا ال�رشقية.

لكن مه ً
تو�سع الناتو ملحمة الوعود الكاذبة
ال؛ ملو�سكو جتارب مريرة مع الغرب .كان ّ
والتوقعات غري الواقعية .جتاهل الغرب ك ً
ال من الرئي�سني ميخائيل جوربات�شوف وبوري�س
دائما ،و ّمت
يلت�سني ،وحتى وزير خارجيته (�أي يلت�سني) الأ�سبق� أندريه كوزيريف ،اخلا�ضع ً
أبدا.
الكذب عليهم جميع ًا ،ومل يتم احرتامهم �أو ا�ستيعابهم � ً
كانت احتجاجات رو�سيا �ضعيفة ومربكة يف بع�ض الأحيان ،كما هو احلال مع معزوفة
حلف �شمال الأطل�سي لل�رشاكة من �أجل ال�سالم ،وهي حيلة انطلت على رو�سيا �سابق ًا .
النتيجة� ،أن ّ
تو�سع الناتو كانت جتعل التحالف الع�سكري �أقرب �إىل عتبة
كل موجة من ّ
رو�سيا(((.

موات للغاية
و�ضع غري
واليوم ،على حدودها الغربية ،حتاول رو�سيا التم ّل�ص من
ٍ
ٍ
أي�ضا لي�ست
ا�ضطرت �إىل قبوله بدافع ال�ضعف .رو�سيا لي�ست االحتاد ال�سوفياتي؛ لكنها � ً
قوتها الع�سكرية ،ف�إنها ت�ستخدم
القوة ال�ضعيفة التي كانت عليها من قبل .مع ا�ستعادة ّ
ّ
تعدي الواليات املتحدة وحلف �شمال الأطل�سي.
الهجوم كو�سيلة للدفاع عن حميطها من ّ
�إن �أفعالها قد تزعزع اال�ستقرار ب�شكل كبري يف العامل؛ �صحيح ،لكن هل هذا �أمر غري
التعدي اال�سرتاتيجي الذي ال هوادة فيه يف جوارها
قوة عظمى �ستقبل ّ
متوقع؟ ال� ،أي ّ
8 - Hannah Knowles, Meryl Kornfield, Steven Mufson and Adela Suliman,Russian forces
seize Ukrainian nuclear power plant after shelling sets it on fire, The Washington Post, 3
March 2022. https://www.washingtonpost.com.
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بقوة.
املبا�رش؟ بعد دفع ثمن خطيئة �ضعفها ،ت�شعر رو�سيا �أن الوقت قد حان ّ
ل�صدها ّ

ال�صمم هو ال�شقيق التو�أم للغطر�سة .يف الت�سعينيات ،مل يكن لرو�سيا هدف لل�سيا�سة
اخلارجية �أ�سمى من �أن يقبلها الغرب .ا�ستمرت هذه املرحلة حتى خطاب بوتني يف م�ؤمتر
الأمن يف ميونيخ عام  - 2007احتجاج ًا على ال�صمم اال�سرتاتيجي يف وا�شنطن .وقد قوبل
بازدراء و�سخرية.
قمة بوخار�ست الكارثي لعام  ،2008بو�ضع �أوكرانيا وجورجيا على قائمة
�أثار قرار ّ
رو�سيا؛و�شجعهما الوهم املريح ،ولكن الزائف،
االنتظار (للدخول �إىل الناتو) �أ�سو�أ خماوف
ّ
�ضد العدوان الرو�سي.
ب�أن الواليات املتحدة وحلف �شمال الأطل�سي �سيدافعان عنهما ّ
ويف عام  ،2008خ�رست جورجيا �أبخازيا و�أو�سيتيا اجلنوبية(((.
و�أوكرانيا اليوم تُركت مل�صريها �ضد الهجوم الرو�سي .بالن�سبة لأولئك يف �أوكرانيا،
خا�صة بعد �أحداث ميدان  ،2014الذين يبحثون عن حماية بعيدة مل�شاكل قريبة مع رو�سيا،
�أثبتت هذه الوعود الن�صفية �أنها قاتلة .يحق لأوكرانيا وجورجيا التمتع بحقوقهما يف
ال�سيادة و�سالمة �أرا�ضيهما؛ لكن اال�ستحقاق وحده ال ميكن �أن يحميهما من العواقب
الوخيمة �إذا مت ال�سعي �إىل هذه احلقوق من خالل خيارات دبلوما�سية وع�سكرية ،ت�ؤ ّدي
�إىل نتائج معاك�سة .للأ�سف ،هذا هو احلال اليوم.

ً
ّ
توحد �أوروبا
ثالثا  :الحرب الرو�سية – الأوكرانية
يف الواقع� ،أ ّدت العملية الع�سكرية الرو�سية �ضد �أوكرانيا �إىل توحيد �أوروبا واملجال عرب
الأطل�سي �أكرث من �أي �شيء منذ �سقوط جدار برلني .حتى �أن حلفاء رو�سيا ال�سابقني يف
القارة قد تخ ّلوا عنها ،مثل �أملانيا� .أما املفاج�أة الكربى ،فكانت ان�ضمام �رصبيا �إىل الغرب
ّ
يف �إدانتها هذه العملية الع�سكرية ،بالرغم من احللف اال�سرتاتيجي الذي يجمع مو�سكو
قدمته رو�سيا ل�رصبيا طوال عقود على كافة الأ�صعدة،خ�صو�ص ًا
ببلغراد؛ والأهم الدعم الذي ّ
بحق البو�سنيني) يف الأمم املتحدة(.((1
(دفاع ًا عن جمازرها ّ
9 - Ibid
10 - Ibid
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�إذاً ،من �صوفيا �إىل �ستوكهومل ،تال�شت االنق�سامات الداخلية يف �أوروبا حول كيفية
الرد على خطوة بوتني ،حيث تراجعت الأبعاد التاريخية للهجوم الذي ّ
�شكل التحدي
الأكرب للبنية الأمنية يف الغرب منذ عقود.
وبينما كانت �صور الدبابات الرو�سية تتدحرج فوق احلدود الأوكرانية ،ف�إن املخاوف
يف العوا�صم الوطنية ب�ش�أن الت�أثري املحلي للتدابري الأكرث �رصامة ،مثل منع البنوك الرو�سية
من ( SWIFTركيزة �أ�سا�سية للبنية التحتية العاملية للدفع بني البنوك)� ،أف�سح املجال لعزم
م�شرتك ،لفعل ّ
كل ما يلزم لوقف بوتني يف م�ساراته.
بحلول � 27شباط املا�ضي ،مل تكن �أوروبا قد وافقت فقط على فر�ض عقوبات مالية
�شاملة على رو�سيا وبوتني ،ولكن معظم الدول  -مبا يف ذلك الدول املحايدة مثل النم�سا
وال�سويد � -أغلقت جمالها اجلوي �أمام الطائرات الرو�سية �أو كانت ت�ستعد للقيام بذلك.
قرر حظر حمطة  RTالرو�سية ،القناة الرئي�سية للكرملني لإر�سال
حتى �أن االحتاد الأوروبي ّ
�صوته �إىل اخلارج.
�أكرث من ذلك ،قال وزير االحتاد الأوروبي ،ال�سويدي هانز دالغرين ،للإذاعة ال�سويدية:
«من ال�رضوري الآن امل�ضي قُد ًما يف مزيد من الإجراءات لعزل رو�سيا».

التحول الأكرث دراماتيكية يف �أملانيا ،البلد الذي �سعى قادته �إىل
ومع ذلك ،حدث
ّ
«حوار» غري مثمر مع بوتني ل�سنوات ،على الرغم من التحذيرات ال�صاخبة من احللفاء
أ�رصوا على �أنه ال ميكن الوثوق به(.((1
الذين � ّ

أجل غري
بعد قرار �أملانيا بتعليق ت�شغيل خط �أنابيب «نورد �سرتمي  »2املثري للجدل �إىل � ٍ
م�سمى ،خ�ضعت برلني ل�ضغوط احللفاء ووافقت على اتخاذ موقف �أكرث �رصامة جتاه رو�سيا
ّ
ب�شكل عام ،حيث تخ ّلت �أملانيا عن مقاومتها لتعليق رو�سيا من نظام «�سويفت» ،و�أعلنت
أي�ضا عن رف�ضها الطويل الأمد �إر�سال �أ�سلحة �إىل �أوكرانيا.
�أنها تتخ ّلى � ً
التحول ال�سيا�سي الأكرث
حدد امل�ست�شار �أوالف �شولتز ،الذي مي ّثل لي�س �أقل من
ّ
ّ
11 - Steven Mufson, Decades after Chernobyl, war raises nuclear fears in Ukraine, The Washington Post,. 27 February 2022. https://www.washingtonpost.com.
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كا�سحا ملوقف البالد ب�ش�أن الإنفاق
انعكا�سا
دراماتيكية يف التاريخ الأملاين احلديث،
ً
ً
ّ
�سيمكن
الدفاعي ،ب�إعالنه عن تخ�صي�ص  100مليار يورو ل�صندوق �أ�سلحة جديدة ،قال �إنه
برلني من الوفاء بالتزامات الإنفاق اخلا�صة بحلف الناتو على املدى الطويل.

�أكرث من ذلك ،وبعد �سنوات التباط�ؤ يف الإنفاق الدفاعي ،التزمت برلني حتى بتجاوز
ما كان يطلبه حلفا�ؤها عندما يتعلق الأمر باال�ستثمار يف اجلي�ش الأملاين.
وخالل جل�سة خا�صة للربملان الأملاين بعد احلرب ،مل يرتك �شولز ،وهو �سيا�سي غري
التحول ،وا�صفًا
معروف باملبالغة� ،أي ت�سا�ؤل حول خطورة الأحداث التي �أ ّدت �إىل
ّ
قارتنا».
حتول يف تاريخ ّ
«الغزو الرو�سي ب�أنه نقطة ّ

قبل �أ�سبوعني فقط من احلرب ،كان بع�ض القادة الأملان ال يزالون يق ّللون من �ش�أن
التهديد الذي مت ّثله اخلطوة الرو�سية ،ويرف�ضون التحذيرات امل�ستمرة من وا�شنطن ودوائر
�أخرى باعتبارها ه�سترييا .حتى �أن كبار الدبلوما�سيني الأملان جت ّنبوا االجتماع مع �أندري
ميلنيك� ،سفري �أوكرانيا ال�رصيح يف �أملانيا ،الذي كان يحاول منذ �شهور �إقناع برلني ب�إلغاء
حظر ت�صدير الأ�سلحة �إىل بالده(.((1
ُعد حرب بوتني يف �أوكرانيا مبثابة فح�ص للواقع على اجلبهات
على املقلب الآخر ،ت ّ
أي�ضا.
الأخرى � ً
ي�سمى باحلكم الذاتي اال�سرتاتيجي
وينطبق هذا ب�شكل خا�ص على طموحات ما ّ
لالحتاد الأوروبي  -فكرة �أن �أوروبا ميكن �أن تف�صل نف�سها عن الواليات املتحدة يف
الأمور الأمنية� .إذا كان هناك �أي �شيء ،ف�إن الأزمة الأوكرانية �ستجعل �أوروبا �أكرث اعتما ًدا
حتولها
على املظ ّلة الأمنيةالأمريكية؛ وهي حقيقة �س ُتجرب وا�شنطن � ً
أي�ضا على �إعادة تقييم ّ
اال�سرتاتيجي امل�ستمر للرتكيز �أكرث على التهديدات التي تراها �صادرة من ال�صني.
من الوا�ضح �أن بوتني كان يعتقد �أنه ميكن �أن يدق �إ�سفي ًنا عرب �أوروبا مع الغزو  -كما فعل
املرة ،بد ًال من االنق�سام واحلكم،
مر ال�سنني .لكن هذه ّ
بنجاح على جبهات �أخرى على ّ
12 - Idrees Ali and Phil Stewart, Too soon to declare that Ukraine’s Kherson is in Russian
hands, says U.S. official, Reuters Website. 3 march 2022. https://www.reuters.com.
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خلق الزعيم الرو�سي عن غري ق�صد التحدي الأكرب لهيمنته التي واجهها على الإطالق -
موحدة؛ حتى �أن فنلندا وال�سويد �أ�صبحتا على ا�ستعداد لالن�ضمام �إىل «الناتو؛ وهو ما
قارة ّ
ّ
مغبة الإقدام على هكذا خطوة ،ملا مت ّثله
�أخرج مو�سكو عن طورها ودفعا �إىل التهديد من ّ
(((1
من خطورة وتهديد لأمن رو�سيا القومي.

ً
رابعا ـ الدعم الع�سكري الغربي لأوكرانيا
يبدو �أن التهويل ال�سيا�سي وال�ضخ و�إطالق العنان للدعاية الأمريكية والغربية لإظهار
لبوابات خمازن ال�سالح الأمريكية
«وح�شية رو�سيا» ومظلومية «كييف» ،قد �أثمر فتح ًا ّ
والأوروبية ،التي تدفقت بالأطنان �إىل كييف؛ وهي �شملت خمتلف الأنواع  .و�إليكم �أبرز
الدول التي ا�ستجابت لنداءات �أوكرانيا لتزويدها بال�سالح:
 1ـ الواليات المتحدة الأمريكية

مدت يد امل�ساعدة الع�سكرية لأوكرانيا� ،إذ طلب
مقدمة الدول التي ّ
جاءت �أمريكا يف ّ
البيت الأبي�ض من الكونغر�س املوافقة على متويل �إ�ضايف قدره  6.4مليارات دوالر مل�ساعدة
�أوكرانيا يف مواجهة العملية الع�سكرية الرو�سية.
وينوي البيت الأبي�ض حتويل  2.9مليار دوالر من هذا التمويل �إىل وزارة اخلارجية
والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ،لتقدمي م�ساعدات �إن�سانية لأوكرانيا وم�ساعدات �أمنية
لكييف وبولندا ودول البلطيق.
وكان وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكن قد �أعلن تكليف وزارة الدفاع بتقدمي
دعم للجي�ش الأوكراين قيمته  350مليون دوالر.
من جهتها ،قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) �إن التقدميات الع�سكرية
ت�ضمنت �أ�سلحة م�ضادة للدروع ،ف�ض ً
ال عن �أ�سلحة �صغرية ،ودروع واقية من الر�صا�ص
ّ
وذخائر خمتلفة ،لدعم املدافعني عن خط املواجهة يف �أوكرانيا .و�أو�ضح متحدث با�سم
13 - Pavel Felgenhauer, Demilitarize, Balkanize, ‘De-Nazify’: Russia’s Aggressive War
Against Ukraine Begins, The Jamestown Website, 24 February 2022.www. jamestown.org.
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أي�ضا �ضمن الئحة
وزارة اخلارجية الأمريكية �أن «املواد امل�ضادة للطائرات ّمت ت�ضمينها � ً
()14
الأ�سلحة».
 2ـ االتحاد الأوروبي

مرة ،متويل �رشاء وت�سليم الأ�سلحة
يف �سابقة تاريخية ،يعتزم االحتاد الأوروبي ،ول ّأول ّ
بعد موافقة القادة على نقل �أ�سلحة بقيمة  450مليون يورو ( 502مليون دوالر) �إىل كييف.

و�أو�ضح م�س�ؤول ال�سيا�سة اخلارجية،جوزيب بوريل� ،أن احللف مت ّنع عن �إر�سال طائرات
حربية ومقاتلني �إىل �أوكرانيا(.((1
 3ـ بريطانيا

ت�أتي لندن يف املرتبة الثانية بعد �أمريكا ،من حيث تقدمي امل�ساعدة الع�سكرية لأوكرانيا
 .ويف هذا الإطار� ،أعلن رئي�س الوزراء بوري�س جون�سون� ،أمام الربملان� ،أنه «يف �ضوء
�ستقدم اململكة املتحدة قريب ًا
املهدد املتزايد من رو�سيا ،ومتا�شي ًا مع دعمنا ال�سابق،
ّ
ال�سلوك ّ
حزمة �أخرى من الدعم الع�سكري لأوكرانيا .و�سي�شمل ذلك امل�ساعدة القاتلة يف �شكل
�أ�سلحة دفاعية ،وم�ساعدات غري ف ّتاكة».

وكانت بريطانيا قد ف ّعلت �إمدادات ال�سالح �إىل �أوكرانيا قبل احلرب ،وذلك من خالل
ت�سيريها ثماين رحالت لطائرة النقل الع�سكري الثقيل Boeing C-17A Globemaster
 IIIالتابعة ل�سالح اجلو الربيطاين �إىل كييف ،بعد �أن جرى حتميلها من املخازن الربيطانية
لأكرث من �ألفي نظام �صواريخ حممولة م�ضادة للدبابات من طراز «الو»� ،إ�ضافة �إىل قاذفة
قنابل يدوية ذات عيار كبري ،وتتمتع بنظام توجيه ذاتي.
 4ـ فرن�سا

�ست�شدد العقوبات االقت�صادية واملالية �ضد رو�سيا ،و�سرت�سل املزيد من
�أكدت فرن�سا �أنها
ّ
املعدات الع�سكرية �إىل �أوكرانيا .و�أو�ضح بيان �صادر عن الرئا�سة الفرن�سية �أنه «�سيتم �أي�ض ًا
ّ
اتخاذ �إجراءات �ضد الدعاية التي تن�رشها و�سائل الإعالم الرو�سية يف �أوروبا».
14 - Ibid
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 5ـ �ألمانيا

تعر�ضها النتقادات متزايدة
يف ّ
حتول جذري يف �سيا�سة احلكومة الأملانية ،خا�صة بعد ّ
من �أوكرانيا وحلفائها يف الناتو� ،أعلنت احلكومة الأملانية عزمها على تزويد �أوكرانيا يف
�أقرب وقت ب�ألف قاذفة �صواريخ م�ضادة للدبابات ،و� 500صاروخ �أر�ض -جو من طراز
(�ستينغر) ،مل�ساعدتها يف مواجهة هجوم اجلي�ش الرو�سي(.((1
وقال املتحدث با�سم احلكومة �ستيفن هيبي�سرتيت� ،إن الأ�سلحة �س ُت�س ّلم من خمزونات
اجلي�ش الأملاين �إىل �أوكرانيا يف �أقرب وقت.

ويف ال�سياق ذاته ،قال امل�ست�شار �أوالف �شولت�س يف تغريدة� ،إن التدخل الرو�سي يف
�أوكرانيا ّ
ويهدد النظام الذي ن� أش� منذ ما بعد احلرب العاملية الثانية.
حتولّ ،
ي�شكل نقطة ّ
مدرعة �إىل �أوكرانيا ،بالإ�ضافة �إىل 10
كما �أعلنت احلكومة الأملانية عن �شحن  14عربة ّ
�آالف طن من الوقود �س ُتنقل «عرب بولندا» .وقال م�صدر حكومي �إنه جتري حالي ًا درا�سة
�إجراءات دعم �أخرى .وكانت برلني وافقت يف وقت �سابق على طلب هولندا �إر�سال
 400قطعة �سالح �أملانية ال�صنع م�ضادة للدبابات �إىل �أوكرانيا.

اجلدير بالذكر �أنه حتى بداية الهجوم الع�سكري الرو�سي كانت برلني متنع �إمداد �أوكرانيا
بالأ�سلحة ،كما رف�ضت طلبات احللفاء باملوافقة على �إر�سال �أ�سلحة �أملانية ال�صنع �إىل كييف.

 6ـ هولندا

�ستزود �أوكرانيا ب�صواريخ
قالت احلكومة الهولندية يف ر�سائل �إىل الربملان� ،إن «هولندا
ّ
دفاع جوي و�أنظمة م�ضادة للدبابات».
ووافقت احلكومة الهولندية على طلب �أوكراين ب�شحن � 200صاروخ �ستينغر للدفاع
�سالحا م�ضا ًدا للدبابات من طراز «بانزرفو�ست  »3مع � 400صاروخ.
اجلوي ،و 50
ً

كما تدر�س احلكومة الهولندية ،ب�شكل م�شرتك� ،إر�سال نظام دفاع جوي «باتريوت»
�إىل جانب �أملانيا� ،إىل جمموعة قتالية تابعة حللف �شمال الأطل�سي يف �سلوفاكيا(.((1
15 - I bid
16 - How Western governments are getting military gear into Ukraine, The Economist Website. 2 March 2022. https://www.economist.com.
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 7ـ كندا

ان�ضمت كندا �إىل الدول الغربية يف تعزيز تر�سانة �أوكرانيا ،حيث �أر�سلت �أوتاوا �أ�سلحة
ّ
ع�سكرية ف ّتاكة �إىل �أوكرانيا ،كما منحت كييف قر�ض ًا بقيمة ن�صف مليار دوالر كندي
( 394مليون دوالر) مل�ساعدتها يف الدفاع عن نف�سها.
 8ـ ال�سويد والدنمارك والنرويج

ك�رست �ستوكهومل موقفها التاريخي املحايد ،ب�إر�سال � 5000سالح م�ضاد للدبابات �إىل
�أوكرانيا ،مع م�ساهمة الدمنارك بـ � 2700سالح �إ�ضايف .بدورها� ،أر�سلت الرنويج خوذات
و�سرتات واقية وما ي�صل �إىل � 2000سالح م�ضاد للدبابات من طراز .M72
 9ـ فنلندا

قرارا «تاريخي ًا « بتزويد �أوكرانيا بالأ�سلحة ،حيث �سترُ �سل
اتخذت فنلندا ،املحايدةً ،
ح�صة من
 1500قاذفة �صواريخ ،و  2500بندقية هجومية ،و  150.000طلقة ،و ّ 70.000
احل�ص�ص امليدانية(.((1
 10ـ بلجيكا

�ستزود �أوكرانيا بثالثة �آالف بندقية �آلية ،و � 200سالح م�ضاد
�أ�شارت بلجيكا �إىل �أنها
ّ
للدبابات ،بالإ�ضافة �إىل  3800طن من الوقود.
 11ـ البرتغال

قدمت الربتغال لأوكرانيا مناظري للر�ؤية الليلية ،و�سرتات واقية من الر�صا�ص وخوذات
ّ
للر�أ�س ،وقنابل يدوية ،وذخرية وبنادق �آلية من طراز .G3
 12ـ اليونان

«معدات
�أر�سلت اليونان ،التي لديها جالية �شتات كبرية يف �أوكرانيا ُ -ق ِتل  10منهم -
ّ
دفاعية» ،بالإ�ضافة �إىل م�ساعدات �إن�سانية.
17 - Ibid

ربيع

1443 - 2022هـ ـ العدد 72

22

القارة العجوز :املواجهة طويلة و�صعبة ..و�أوروبا تدفع التكاليف الكربى
�أوكرانيا حلبة �رصاع لإعادة ر�سم خارطة ّ

درا�سات باحث

 13ـ رومانيا

عر�ضت رومانيا  -التي لها حدود م�شرتكة مع �أوكرانيا  -عالج اجلرحى من مناطق
الأزمة يف  11م�ست�شفى ع�سكريًا ،بالإ�ضافة �إىل �إر�سال وقود ،و�سرتات واقية من الر�صا�ص/
وخوذات و«مواد ع�سكرية» �أخرى ،بقيمة  3.3مليون دوالر.
 14ـ �إ�سبانيا

�ستزود �أوكرانيا بـ  1370قاذفة قنابل يدوية ،و � 700ألف ذخرية
�أكدت �إ�سبانيا �أنها
ّ
و�أ�سلحة �آلية خفيفة(.((1
 15ـ جمهورية الت�شيك

�ستتربع
تطور نوعي� ،أعلنت وزيرة الدفاع الت�شيكية جانا �سرينو�شوفا� ،أن بالدها
ّ
يف ّ
ب�أ�سلحة �آلية وبنادق قن�ص،
وم�سد�سات وذخرية ،بقيمة  7,6مليون يورو لأوكرانيا.
ّ
وقالت �سرينو�شوفا يف تغريدة على «تويرت»« :وافقت احلكومة على تقدمي م�ساعدات
رو�سيا».
�إ�ضافية لأوكرانيا التي تواجه هجو ًما
ً
يحدده اجلانب الأوكراين»،
وك�شفت �أن «وزارة الدفاع �ستهتم �أي�ض ًا بالنقل �إىل مكان ّ
م�ؤكدة �أن «م�ساعدتنا مل تنته بعد».
 16ـ كرواتيا

قررت زغرب �إر�سال ما قيمته  16مليون يورو من الأ�سلحة ال�صغرية والدروع الواقية
ّ
للبدن.
 17ـ �سلوفاكيا

ذكر وزير الدفاع ال�سلوفاكي يارو�سالف ناد� ،أن �سلوفاكيا �سترُ �سل ذخائر مدفعية
ووقوداً �إىل �أوكرانيا ،بقيمة �إجمالية تبلغ  11مليون يورو ( 12.39مليون دوالر).
و�أو�ضح ناد �أن ال�شحنة ت�شمل � 12ألف طلقة من عيار  120مليمرتاً ،وع�رشة ماليني لرت
من وقود الديزل ،و 2.4مليون لرت من وقود الطائرات.

18 - Ibid
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ومع ذلك ك ّله ،ف�إن هذه امل�ساعدات الغربية الع�سكرية ،على الرغم من نوعيتها
املرجح �أن تغيرّ م�سار احلرب .فعلى �سبيل املثال ،ال ميكن لأي قدر
و�ضخامتها ،من غري ّ
يعو�ض عن جميع املزايا الع�سكرية التي
من ّ
قوة �صواريخ  Javelinsامل�ضادة للدبابات� ،أن ّ
متتلكها رو�سيا� ،إذ ال يزال ب�إمكان الدبابات الرو�سية التقدم نحو كييف حتى مع ال�صعوبات
االقت�صادية يف مو�سكو(.((1

ً
خام�سا  :العقوبات الدولية على رو�سيا و�إجراءات مو�سكو لمواجهتها
منذ بدء العملية الرو�سية �ضد �أوكرانيا� ،أطلقت الواليات املتحدة ،ومعها العامل
حلزم من العقوبات ال�سيا�سية واالقت�صادية على مو�سكو ،مبا يف ذلك القيود
الغربي ،العنان ٍ
املفرو�ضة على امل�رصف املركزي� ،إ�ضافة �إىل ْ
قطع و�صول كربى البنوك الرو�سية الأخرى
�إىل الدوالر والعمالت االحتياطية الأخرى ،ف�ض ً
ال عن حظر معظم البنوك من ا�ستخدام
خدمة «�سويفت».
�أ ـ ـ العقوبات المالية واالقت�صادية

جت ّنب قادة الواليات املتحدة و�أوروبا ال�رصاع الع�سكري املبا�رش مع رو�سيا ،لكنهم
�صد مو�سكو ،وخلق عواقب وعوائق �أمام
ا�ستخدموا �أداة قوية وغري متوقعة بهدف ّ
عملياتها الع�سكرية ،وذلك عرب فر�ضهم جمموعة من العقوبات املالية التي تهدف �إىل
�إحداث �صدمة يف اقت�صاد البالد ،و�إعاقة و�صولها �إىل املوارد املالية.
ويف حني �أن رو�سيا كانت قد توقعت هذه الإجراءات ،لكن ما مل تتوقعه ،رمبا ،هو
اتخاذ الكثري من الإجراءات بهذه ال�رسعة� .إذ حظرت الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي
واململكة املتحدة وكندا وعدد من الدول احلليفة لأمريكا ،بع�ض البنوك الرو�سية( ((2من
ت�سهل املدفوعات بني  11000م�ؤ�س�سة مالية يف
نظام  ،SWIFTوهي �شبكة �أمنية ّ
م�شددة ّ
19
- Ibid
20 - Michelle Toh, Junko Ogura, Hira Humayun, Isaac Yee, Eric Cheung, Sam Fossum
and Ramishah Maruf,
The list of global sanctions on Russia for the war in Ukraine, 28 February 2022. https://edition.cnn.com.
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 200دولة .وبالتزامن مع ذلك� ،أوقفت �أملانيا الت�صديق (�أي ترخي�ص) خلط �أنابيب الغاز
«نورد �سرتمي  »2بعد هجوم مو�سكو على �أوكرانيا(.((2
وعلى املنوال ذاته� ،أكدت اليابان �أنها �ست�شارك يف جتميد �أ�صول القادة الرو�س وبع�ض
البنوك وجتميد احتياطيات رو�سيا من العمالت الأجنبية بالني؛ كذلك فعلت �سنغافورة.
حتى �سوي�رسا ،وهي بلد حمايد تاريخي ًا ،وافقت على االن�ضمام �إىل جهود العقوبات الدولية
على مو�سكو.
ب ـ العقوبات على بوتين وال�سلطة الرو�سية

�إ�ضافة �إىل �إزالة البنوك الرو�سية الرئي�سية من نظام  SWIFTالتجاري ،فر�ضت
احلكومات الغربية عقوبات على بع�ض الأفراد ،مبا يف ذلك «قائمة ا�ستهداف» لرجال
املقربني من الكرملني ،املعروفني با�سم «الأوليغار�شية»،
الأعمال الأقوياء والأثرياء والن�ساء ّ
ومن بينهم رجل الأعمال �ألي�رش عثمانوف� ،إىل جانب نائب رئي�س الوزراء الرو�سي ال�سابق،
�إيغور �شوفالوف .و�أي�ض ًا� ،صادرت ال�سلطات الأملانية يخت عثمانوف الفاخر(.((2
كما ّمت فر�ض عقوبات على الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني ،ووزير خارجيته �سريجي
الفروف ،حيث �سيتم جتميد �أ�صولهم يف الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي واململكة
املتحدة وكندا .وكذلك فر�ضت الواليات املتحدة حظر �سفر على كليهما.
ج ـ العقوبات الأخرى (حظر الطيران والمجاالت الثقافية والريا�ضية والفنية)

تنوعت
�إىل جانب العقوبات االقت�صادية وال�سيا�سية التي تت�صاعد يوم ًا بعد يومّ ،
العقوبات الغربية لتطال املجاالت الريا�ضية والثقافية والإعالمية� ،إ�ضافة اىل املواطنني
الرو�س �أي�ض ًا ،وذلك بعدما فُر�ض ح�صار �شامل مينع �رشكات الطريان الرو�سية من التحليق
يف الأجواء الأوروبية والأمريكية.
وقررت منع هبوط
وبينما �أعلنت بريطانيا حظر �رشكة الطريان الرو�سية «�إيروفلوت»ّ ،
21 - Ibid
22 - Pavel Felgenhauer, Demilitarize, Balkanize, ‘De-Nazify’: Russia’s Aggressive War
Against Ukraine Begins, The Jamestown Website, 24 February 2022.www. jamestown.org.
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رحالتها يف مطارات بريطانيا ،توالت قرارات م�شابهة ،خ�صو�ص ًا من ِقبل وا�شنطن وبقية
الدول الغربية ،حتى �أ�صبح و�صول الدبلوما�سيني الرو�س ،وعلى ر�أ�سهم وزير اخلارجية
مقر الأمم املتحدة �صعب ًا ورمبا م�ستحي ً
ال.
�سريغي الفروف� ،إىل ّ

وتبع ًا لذلك ،قام الكثري من الرو�س ب�إلغاء خططهم لل�سفر خارج البالد لق�ضاء عطلة �أو
للعمل ،بعد حظر دول عدة حتليق �رشكات الطريان الرو�سية فوق �أجوائها(.((2
تو�سع احل�صار ليطال املجاالت الثقافية وال�سينمائية ،وذلك بعد
وخالل الأيام املا�ضيةّ ،
قرار  3ا�ستوديوهات رئي�سية ،هي «�سوين» ،و«ديزين» و«وارنر براذرز» ،وقف عر�ض
الأفالم اجلديدة يف رو�سيا م�ؤقت ًا ،بح�سب وكالة رويرتز.
كما مل يتمكن عمالء «�رشكة نتفلك�س» يف رو�سيا من دفع ا�شرتاكاتهم ببطاقات االئتمان
ال�صادرة عن بع�ض البنوك املحلية ،مبا يف ذلك (� ،)Sberbankأكرب م�رصف يف رو�سيا،
وفق ًا لتقرير ن�رشته �صحيفة وول �سرتيت جورنال.
لقد ك�شفت احلرب عن الوجه احلقيقي الب�شع للغرب ،الذي لطاملا نادى ب�رضورة
ف�صل الريا�ضة عن ال�سيا�سة ،وتب ّنى فكرة �أن الريا�ضة هدفها ترفيهي وال يجوز �إقحامها يف
تبخرت متام ًا فور بدء العملية الرو�سية
اخلالفات والنزاعات ال�سيا�سية؛ لكن هذه الفكرة ّ
على الأرا�ضي الأوكرانية ،حيث انهالت العقوبات الريا�ضية على الأندية والريا�ضيني
الرو�س على حدٍ �سواء.
وبعد قرار االحتاد الدويل لكرة القدم (الفيفا) منع م�شاركة املنتخب الرو�سي �ضمن
قرر االحتاد �أي�ض ًا نقل نهائي
ت�صفيات امللحق الأوروبي للت�أهل ملونديال قطر ّ ،2022
دوري �أبطال �أوروبا اجلاري من �سان بطر�سربغ �إىل باري�س ،ليتبعه االحتاد الدويل بقرار
أجل غري
�آخر ال�ستبعاد املنتخب الرو�سي ،والأندية الرو�سية من جميع بطوالته و�إيقافها ل ٍ
م�سمى.
ّ
23 - How everyday Russians are feeling the impact from sanctions, NPR Website, 2 March
2022. https://www.npr.org.
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وبالتزامن مع هذه القرارات� ،سارت جميع االحتادات الريا�ضية الدولية على امل�سار
قرر االحتاد الدويل للعبة
التي �شقّه (الفيفا) ،وكذلك فعلت اللجنة الأوملبية الدولية؛ فيما ّ
اجلودو �سحب الرئا�سة ال�رشفية التي منحها للرئي�س الرو�سي يف وقت �سابق(.((2
ّ
ولعل من �أغرب العقوبات التي تندرج حتت قائمة العقوبات الثقافية على رو�سيا،
كانت الطريقة التي ابتكرها مطعم كندي للتنديد بهجوم رو�سيا على �أوكرانيا ،وذلك
بعدما �ألغى من قائمة طعامه وجبة �شهرية ُيط َلق عليها ا�سم بوتني ( ،)Poutineوهو اال�سم
القريب من ا�سم الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني.
قررت جامعة �إيطالية �إزالة روايات الكاتب الرو�سي ال�شهري
ويف واقعة غريبة �أخرىّ ،
دي�ستويف�سكي من منهاجها الدرا�سي ،قبل �أن ترتاجع عن قرارها وتعيدها �إىل املنهاج جمدداً
قرر متحف غريفن الفرن�سي �إزالة متثال
بعد تعر�ضها ملوجة تنديد و�سخرية حا ّدة؛ فيما ّ
�شمعي للرئي�س الرو�سي وو�ضعه يف �صندوق حلفظه �إىل حني النظر يف م�ستقبل التمثال
الحق ًا!
واملثري لل�سخرية �أن العقوبات و�صلت �إىل درجة منع منظمة «الفيدرالية العاملية للقطط»
منت�سبيها من ا�سترياد القطط الرو�سية اعتباراً من بداية ال�شهر اجلاري�-آذار .2022
وما يجدر التوقف عنده هنا �أن الغرب مل يكتف بهذه العقوبات القا�سية على رو�سيا.
ففي حماولة لتدمري االقت�صاد الرو�سي ،بد�أ �أع�ضاء االحتاد الأوروبي يف � 3آذار ،مناق�شة
جمموعة جديدة حمتملة من العقوبات .ومن بني الأهداف قيد النظر :املوانئ وال�صناديق
اال�ستئمانية(.((2
د ـ ـ مواجهة مو�سكو للعقوبات الغربية

من منظور رو�سي ،ف�إنّ �إمكانية فر�ض مزيد من العقوبات يجب النظر �إليها يف �ضوء
حقيقة �أن رو�سيا يف عام  2022لي�ست كما كانت عليه بني عامي  ،2014-2015حيث
كانت �أ�ضعف بكثري من الناحية االقت�صادية يف ذلك الوقت ،ب�سبب مرحلة الركود التي
24 - The list of global sanctions on Russia for the war in Ukraine, Op. Cit.
25 - Ibid
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�رضبتها ،يف �أعقاب الأزمة املالية يف عام .2014
لقد �أم�ضت احلكومة الرو�سية �سنوات يف حماولة �إعادة ت�شكيل ميزانيتها وماليتها املالية،
حتى تتمكن من ال�صمود �أمام املزيد من العقوبات؛ وهي جهود �ساعدتها �أ�سعار ال�سوق
املرتفعة للنفط والغاز.
ن�سبيا ،وهي تعتمد على قرو�ض من كيانات
وحالي ًا ،الديون لدى مو�سكو منخف�ضة ً
�أجنبية �أقل ّمما كانت عليه قبل  .2014على مدى ال�سنوات ال�سبع املا�ضية ،متكنت مو�سكو
من حتقيق اال�ستقرار يف النظام املايل ،ولديها ما يقرب من  635مليار دوالر من احتياطيات
اعتبارا من �أوائل �شباط احلايل ،وهو رابع �أكرب احتياطي من
الذهب والعمالت الأجنبية
ً
هذا النوع يف العامل .ورو�سيا قامت ببناء تلك االحتياطيات على وجه التحديد للم�ساعدة
يف جت ّنب العقوبات.

ونقلت وكالة «رويرتز» عن وزير املالية الرو�سي �أنطون �سيلوانوف قوله� ،إنه يف حني
�أن العقوبات الغربية املحتملة �ضد البنوك الرو�سية قد ت�ؤ ّدي �إىل زيادة تقلبات ال�سوق ،فمن
حتمل القيود ب�سبب احتياطياتها الوفرية.
ّ
املرجح �أن تكون رو�سيا قادرة على ّ

وبعد فر�ض العقوبات الغربية عليها ،اتخذت رو�سيا �إجراءات ملحاولة دعم اقت�صادها
ومواردها املالية؛ �إذ �ضاعف بنكها املركزي �سعر الفائدة يف حماولة لتحقيق اال�ستقرار يف
الروبل بعد غرق العملة مقابل الدوالر(.((2
ومع ذلك ،ذكرت �صحيفة نيويورك تاميز �أن الكثري من هذه الأموال لي�ست يف الواقع
يف رو�سيا ،ولكنها يف الأ�سا�س على الورق يف البنوك يف جميع �أنحاء العامل .حتى الآن ،قد
ت�رض العقوبات باحلكومة
تواجه البالد �صعوبة يف الو�صول �إىل هذه الأموال .من ّ
املرجح �أن ّ
الرو�سية وبال�شعب الرو�سي.
ورداً على الإجراءات الغربية� ،ضاعفت رو�سيا �سعر فائدتها الرئي�سية ب�أكرث من ال�ضعف
يف حماولة لوقف تراجع الروبل ،الذي انخف�ض بن�سبة  30باملائة مقابل الدوالر الأمريكي
بعد فر�ض العقوبات.
26 - Ibid
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ولي�س هذا فح�سب� ،إذ حظرت رو�سيا مدفوعات الفائدة للم�ستثمرين الأجانب الذين
لديهم �سندات حكومية؛ �إ�شارة �إىل �أنه ميتلك امل�ستثمرون الأجانب ما قيمته ع�رشات
املليارات من الدوالرات من الأ�سهم وال�سندات الرو�سية .وقد منعتهم رو�سيا من بيع تلك
الأ�صول.

وعلى ماذا تعتمد مو�سكو؟
تطورت العالقات الرو�سية  -ال�صينية ب�شكل غري م�سبوق .وعليه،
يف الأ�شهر الأخرية ّ
ال ميكن ف�صل ذلك عن تطورات الأزمة الأوكرانية ؛ �إذ ميكن �أن ي�ساعد الرئي�س ال�صيني �شي
جني بينغ ،الرئي�س الرو�سي بوتني يف االلتفاف على بع�ض العقوبات� ،أو تعزيز االقت�صاد
الرو�سي مب�شرتيات �أكرب من الطاقة(.((2
عندما التقى الزعيمان يف بكني يف بداية دورة الألعاب الأوملبية ال�شتوية� ،أعلنت
مدته  30عا ًما ،ت�شرتي فيه ال�صني الغاز عرب خط �أنابيب جديد مير
حكومتهما عن عقد ّ
عرب �سيبرييا.
�سد بع�ض فجوات �سل�سلة
عالوة على ذلك ،قد تتمكن ال�رشكات ال�صينية � ً
أي�ضا من ّ
التوريد التي ن�ش�أت عن توقف بع�ض �صادرات التكنولوجيا الأمريكية �إىل رو�سيا.
�صحيح �أنه من املحتمل �أن يكون القادة ال�صينيون حذرين ب�ش�أن ا�ستمرار البنوك
الكبرية اململوكة للدولة يف التعامل ب�شكل علني مع �أي بنوك رو�سية تخ�ضع لعقوبات
خمفية.
�أمريكية ،لكن ال�صني لديها طرق لإبقاء بع�ض املعامالت ّ
ويف هذا ال�سياق ،قال دانيال را�سل ،م�ساعد وزير اخلارجية الأمريكي ال�سابق ل�ش�ؤون
طوروا الكثري من
�رشق �آ�سيا واملحيط الهادئ ،وامل�س�ؤول التنفيذي يف جمعية �آ�سيا« :لقد ّ
طرق الدفع الإلكرتوين واحللول الرقمية» .و�أ�ضاف:

هناك جميع �أنواع �أنظمة املقاي�ضة املتطورة �إىل حدٍ ما التي كانوا ي�ستخدمونها( .((2وتابع:
27 - Vladimir Socor, Kremlin Announces War Aims Against Ukraine, , The Jamestown
Wesite, 24 February 2022.www. jamestown.org.
28 - Max Fisher, Putin’s case for war, annotated, New York Times Website. 26 February
2022. https://www.nytimes.com.
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بد من الإ�شارة �إىل
«ميكنهم االختباء وراء الكثري من عنا�رص ال�سوق ال�سوداء « .وهنا ال ّ
التقارير التي تتحدث عن �أن الرو�س يتعاونون مع ال�صينيني يف م�رشوع مناف�س حمتمل لـ
.SWIFT
يحولون الآن
كذلك ،ي�شعر االحتاد الأوروبي بالقلق من �أن العديد من الأثرياء الرو�س ّ
مدخراتهم من الروبل �إىل عمالت م�شفّرة  -مثل البيتكوين  -لاللتفاف على العقوبات،
ّ
خ�صو�ص ًا و�أن العديد من �أكرب بور�صات العمالت امل�شفّرة يف العامل ترف�ض فر�ض حظر
�شامل على العمالء الرو�س.
و�أكرث من ذلك ،ف�إن االتفاقية ال�صينية ــ الرو�سية الأخرية ب�ش�أن النفط والغاز �ست�ساعد
تت�سبب به العقوبات عليها؛ وبالتايل �ست�ؤ ّدي �إىل تقليل
يف حماية رو�سيا من الأمل الذي قد ّ
النفوذ االقت�صادي ،الذي ي�أمل �أع�ضاء الناتو �أن يعطي مفعوله ب�شكل واقعي على رو�سيا.

وماذا عن الجوانب الزراعية لل�شراكة مع ال�صين؟
ثمة حقيقة خمفية،
و�سط خماوف من �أن ال�رصاع �سي�ؤ ّدي �إىل زيادات حادة يف الأ�سعارّ ،
وهي �سيطرة رو�سيا على �شحنات احلبوب الأوكرانية ،الأمر الذي منحها دفع ًا كبرياً قد
ُيفرغ ّ
كل عقوبات وخمططات الغرب من م�ضمونهما.

مت ّثل �أوكرانيا وحدها  16يف املائة من �صادرات الذرة يف العامل ،وكانت واحدة من
فعليا على
�أ�رسع منتجي الذرة ً
منوا  .وبعد يوم واحد فقط من بدء احلرب� ،سيطرت رو�سيا ً
عباد ال�شم�س يف
ما يقرب من ثلث �صادرات القمح العاملية ،وثالثة �أرباع �صادرات زيت ّ
العامل ( ،((2وكميات كبرية من ال�شعري وفول ال�صويا و�سال�سل �إمداد احلبوب الأخرى(.((3
الأهم من ذلك ،يف حني �أنه ميكن زيادة �إنتاج الهيدروكربونات ،على الفور يف �أماكن
خمتلفة لتلبية التحوالت يف املتطلبات العاملية ،ال ميكن زيادة �إنتاج احلبوب بنف�س الطريقة؛
يعو�ض احلجم الهائل للإنتاج الزراعي الذي ت�سيطر عليه رو�سيا
وحتى التو�سع الكبري لن ّ
الآن� ،إما ب�شكل مبا�رش �أو ب�شكل غري مبا�رش.
29 - I bid
30 - I bid
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لي�س هذا فح�سب ،ما ال يعرفه كثريون �أن رو�سيا حالي ًا ت�ستكمل ا�ستيالءها على
الغنية باحلبوب يف البالد والبنية التحتية للنقل املرتبطة بها .لكن ب�شكل حا�سم،
املناطق ّ
ال حتتاج رو�سيا حتى �إىل ال�سيطرة الكاملة على الأرا�ضي الزراعية يف �أوكرانيا للت�س ّلح
ب�سال�سل الإمداد الغذائي التي ترتكز عليها(.((3

ُعد ال�صني �أحد �أكرب م�ستوردي احلبوب يف العامل؛ والآن �ست�ستورد القمح املنتج يف
ت ّ
م�صدر للقمح يف العامل( .خ�صو�ص ًا مع ال�سيطرة
�أي مكان يف رو�سيا التي �أ�صبحت �أكرب
ّ
الإ�ضافية على الإمدادات الأوكرانية).

يف ال�سابقّ ،قيدت ال�صني الواردات الرو�سية لت�شمل فقط �سلع ًا كالقمح وال�شعري ،والتي
معينة ،ومعظمها يف الأجزاء ال�رشقية من البالد .وجاء العر�ض
يتم �إنتاجهما يف مناطق ّ
املتبقي لتلبية طلب ال�صني �إىل حدٍ كبري ،من فرن�سا و�أ�سرتاليا وكندا(.((3
وحالي ًا ،ت�سمح هذه االتفاقية (الرو�سية ــ ال�صينية) با�سترياد احلبوب من �أي �إقليم
رو�سي �إىل ال�صنيّ ،مما قد يدفع االحتاد الأوروبي وكندا و�أ�سرتاليا �إىل اخلروج من ال�سوق،
وجه �رضبة قا�سية ب�شكل خا�ص لكندا ،التي انخف�ض �إنتاجها بعد عام �صعب
الأمر الذي ّ
(من حيث املح�صول) ب�أكرث من  34يف املائة يف الناجت من عام .2020
كل ما ُذكرّ ،
وبنا ًء على ّ
جنبا �إىل جنب
�شكلت الرتتيبات الزراعية ال�صينية مع رو�سياً ،
مع �صفقة الهيدروكربونات ،ال�ضمان الذي احتاجته رو�سيا لتكون قادرة على مهاجمة
م�ستفيدا
أي�ضا
تعد ال�صني � ً
ً
�أوكرانيا دون اخلوف من العقوبات الغربية .وبنف�س القدرّ ،
اً
و�صول �أكرب �إىل الإمدادات
رئي�سيا من هذه العملية الع�سكرية الرو�سية ،مما مينح بكني
ً
الرو�سية لتلبية الطلبات املحلية بطريقة تُ�ضعف املكانة االقت�صادية للدول املناف�سة ،مثل
الواليات املتحدة وكندا و�أ�سرتاليا ودول االحتاد الأوروبي.
ل�شن
وبالتايل ،ت�سمح ال�صني لرو�سيا ،على ٍ
نحو ف ّعال ،باال�ستفادة من اتفاقها التجاري ّ
هجوم على �سال�سل الإمداد الغذائي العاملية ،حيث تع ّزز هذه ال�رشاكة طموحات الدولتني
يف الت�أثري العاملي..
31 - Ibid
32 - Singapore sanctions Russia over ‹unprovoked attack› on Ukraine, Reuters Website. 5
March 2022. https://www.reuters.com
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من جهة ثانية ،وانطالق ًا من مبد�أ املعاملة باملثل ،حظرت ال�سلطات الرو�سية الرحالت
اجلوية ل�رشكات الطريان من  36دولة غربية ،مبا فيها حظر اخلطوط اجلوية الربيطانية ،من
الأجواء الرو�سية �أو الهبوط يف املطارات الرو�سية.

هددت وزارة
�أما اخلطوة الرو�سية الأبرز ،فقد مت ّثلت بالتلويح ب�سالح الطاقة� ،إذ ّ
اخلارجية الرو�سية بفر�ض عقوبات على الغرب .قد ي�شمل ذلك تقليل �أو �إيقاف �إمدادات
الغاز �إىل �أوروبا.

املح�صلة ،ال ميكن �إغفال �أن هذه التطورات لها انعكا�سات كبرية ،لي�س فقط على
ويف
ّ
االقت�صاد الرو�سي ،ولكن على الأرجح على العامل .ومن غري املحتمل �أن يتم احتواء ت�أثريها
على حدود دولة واحدة.

كانت اال�سرتاتيجية الغربية الأ�سا�سية هي جعل احلرب �أكرث �إيال ًما لبوتني :تزويد
معوقة على االقت�صاد الرو�سي .مت ت�صميم هذه
الأوكرانيني بالأ�سلحة مع فر�ض عقوبات ّ
الإجراءات لتغيري حتليل التكلفة والعائد الذي يتبعه بوتني ،مما يجعل احلرب مك ِلفة مبا
يكفي ،بحيث يبحث عن نوع من اخلروج(.((3
�صحيح �أن امل�ساعدات الع�سكرية والعقوبات ّ
ت�شكالن �أدوات قوية ،ولكن من غري
يت�سبب � ٌأي منهما يف تخ ّلي بوتني عن خمططاته ب�ش�أن �أوكرانيا.
ّ
املرجح �أن ّ

ً
�ساد�سا :جنراالت رو�س يقر�ؤون عواقب الحرب على رو�سيا قبل اندالعها

قبيل احلرب ،ومع ت�صاعد احل�شود الرو�سية على حدود �أوكرانياّ ،
حذر جرناالت رو�س
�سابقون من العواقب الوخيمة على االحتاد الرو�سي على املدى الطويل.
� ّأول ه�ؤالء املعار�ضني هو ميخائيل خودارينوك ،العقيد املتقاعد الذي عمل �سابقًا
ك�ضابط كبري يف مديرية العمليات الرئي�سية لهيئة الأركان العامة الرو�سية.
ونظراً خلربته الع�سكرية الطويلة ،كان خودارينوك قد ّ
حذر �أنه يجب على مو�سكو �أن
تواجه الواقع بد ًال من العي�ش يف عامل خيايل من �صنعها .كما هاجم عقيد الأركان العامة
33 - Max FisherPutin’s case for war, annotated, New York Times Website. 26 February
2022. https://www.nytimes.com.
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املتقاعد �أولئك الذين كانوا يقولون �إن رو�سيا ميكن �أن تهزم �أوكرانيا يف غ�ضون �ساعات،
وي�رصون على �أن القوات الرو�سية �سيتم
ال�سيما من يجادلون ب�أن الأوكرانيني لن يقاتلوا،
ّ
كمحررين من ِقبل الأوكرانيني ،ويعتقدون �أن الغرب لن يفعل �أي �شيء
الرتحيب بها
ّ
مل�ساعدة كييف �أو الإ�رضار برو�سيا.
�ضحد خودارينوك هذه االدعاءات ،معترباً �أنها ال تالئم الواقع انطالق ًا من عوامل
ثالثة(:((3
 �أ ّوالً :ر�أى اجلرنال الرو�سي �أن الأوكرانيني �سوف يقاتلون .لقد فعلوا ذلك يف عامّ ،2014مما �أجرب مو�سكو على التخ ّلي عن خططها لإعالن دولة «نوفورو�سيا» خارج
�أرا�ضي جنوب �رشق �أوكرانيا.
 ثانياً� :إن الأوكرانيني اليوم �أكرث عدا ًء لرو�سيا مما كانوا عليه قبل �سبع �سنوات ،وجي�شهم�أف�ضل تدريب ًا وجتهيزاً.
القوة النارية الرو�سية ،رغم �أنها �ساحقة ،لن تكون قادرة على تدمري كل القوات
 ثالثًاّ :الأوكرانية �أو منع ظهور «حركة مقاومة» حزبية خطرية يف املدن الأوكرانية �إذا احت ّلت
مو�سكو م�ساحات وا�سعة من البالد.
رابعاً � :سيطرة رو�سيا على الأجواء ال ت�ضمن الن�رص  -كما يجب �أن ّيتذكر الرو�س من
�أفغان�ستان وحرب ال�شي�شان الأوىل.
وحدت الغرب بطرق
خام�سا :مل يقت�رص الأمر ،بر�أيه ،على �أن التهديدات الرو�سية ًّ
مل تكن تتوقعها مو�سكو ،ولكنها دفعت التحالف عرب الأطل�سي �إىل العمل لدعم �أوكرانيا
بقوة �أكرب ،الأمر الذي �سي�ساعد بالت�أكيد «كييف» وي�ؤذي القوات الرو�سية ،حتى لو مل
ّ
تقدمها.
يتمكنوا من منع وقف ّ
عالوة على ذلك ،اعترب اجلرنال خودارينوك � ّأي انت�صار من هذا القبيل قد يثبت �أنه
34 - IVAN Preobrazhensky, When generals forbid to fight, The Rosbalt Russian Website. 7
February 2022. www.rosbalt.ru.
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مرج ًحا ،فر�ض الغرب الحقًا عقوبات �ساحقة على مو�سكو رداً
باهظ الثمن �إذا ،كما يبدو ّ

على عملياتها املت�صاعدة �ضد �أوكرانيا.

�أما االنتقاد الثاين ،فقد جاء من والد اجلغرافيا ال�سيا�سية الع�سكرية الرو�سية ،الكولونيل
رئي�سا
جرنال ليونيد �إيفا�شوف ،الذي كتب ر�سالة �إىل ال�شعب الرو�سي من قبل ،ب�صفته ً
منبه ًا من خطورة تداعيات احلرب على مو�سكو.
�ضباط عموم رو�سياّ ،
ل»جمعية ّ
حقيقيا
ن�رصا
وكان �إيفا�شوف قد �أو�ضح يف ر�سالته �أنه ال يعتقد �أن بالده ميكن �أن حتقّق ً
ً
انت�صارا ع�سكريًا يف اجلولة الأوىل� ،ستكون رو�سيا قد �رشعت
يف �أوكرانيا .حتى لو حقّقت
ً
يف طريق الكارثة ب�سبب العزلة الدولية الناجتة عنها والعقوبات ال�شديدة(.((3
توجه بها �سابقًا �إىل قادة
و�أ�ضاف اجلرنال املتقاعد ــ م�ستخدم ًا نف�س اللغة التي كان ّ
الكرملني ال�سابقني ،ميخائيل جوربات�شوف وبوري�س يلت�سني ـــ �ست�ؤ ّدي هذه املغامرة �إىل
«التدمري النهائي للدولة الرو�سية و�إبادة ال�سكان الأ�صليني للبالد».
يف تقريره حول مواقف خودارينوك و�إيفا�شوف ،كتب مع ّلق موقع رو�سبالت الرو�سي،
�إيفان بريوبرازين�سكي :من امل�ؤكد �أن القيادة ال�سيا�سية العليا تدرك �أن �آراء هذين اخلبريين
ي�شاركها الآخرون يف اجلي�ش؛ لكن كاتب «رو�سبالت» ي�شري �إىل �أنه «من غري الوا�ضح ما
الذي �سيفعله الكرملني بعد ذلك».

ً
�سابعا� -سيناريوهات واحتماالت الحرب
بينما ّ
تركز معظم التحليالت على الو�ضع امليداين وال�سيا�سي املبا�رش ،من املهم بنف�س
التنب�ؤ بامل�سارات والنتائج املحتملة املتعددة للحرب الرو�سية – الأوكرانية .
القدر ّ
عد توقّع حاالت عدم اليقني التي �ستجلبها هذه احلرب خطوة حا�سمة نحو اجتياز
ُي ّ
عواقبها املحتملة بنجاح(.((3
35 - Ibid
36 - Eric Schmitt, Helene Cooper and Julian E. Barnes, How Ukraine’s military has resisted
Russia so far, , New York Times Website. 5 March 2022. https://www.nytimes.com.
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على الرغم من �أن الو�ضع يف �أوكرانيا متق ّلب ،من املحتمل �أن تواجه الواليات املتحدة
وحلفا�ؤها و�رشكا�ؤها عرب الأطل�سي ،بل والعامل ب�أ�رسه ،مراحل �صعبة من ال�رصاع امل�ستمر
ثمة عدد من ال�سيناريوهات املطروحة :
مع رو�سيا .وهنا ّ

الأول :من الناحية الع�سكرية ،قد تنهار �أوكرانيا يف النهاية حتت وط�أة الغزو الرو�سي.وبالتايل رمبا تتمكن القوات الرو�سية من ال�سيطرة على البالد من خالل ا�ستخدام الأ�سلحة
والتكتيكات الثقيلة ب�شكل متزايد؛ حينها قد يواجه بوتني مقاومة �ضد احلكومة التي قد
بقوة و�رصامة(.((3
ّ
ين�صبها ،لكنها �س ُت َ
خمد ّ
داخليا،
وبينما تواجه رو�سيا تكاليف اقت�صادية باهظة� ،سيع ّزز بوتني قب�ضته على ال�سلطة
ً
وي�سحق املعار�ضة املحلية بقوة �أكرب� .أما حلف الناتو ،ومع �أنه �سيكون �أكرث احتا ًدا (وهو ما
جمرب على قبول �أن خياراته حمدودة للغاية،
يظهر حالي ًا) يف مواجهة مو�سكو املت�شددة ،لكنه ٌ
لعك�س اجتاه خ�سارة �أوكرانيا.
وعليه ،ف�إن االنق�سام اجلديد يف قلب �أوروبا �سيجلب معه قائمة م�ألوفة من املخاطر
وال�شكوك؛ �إذ �ستحدق قوات الناتو والقوات الرو�سية املوجودة يف �أوكرانيا ،بعد ال�سقوط،
مرة �أخرى احتماالت
يف بع�ضهما البع�ض عرب حدود ع�سكرية �أنتجتها احلرب فج�أة ،مما يثري ّ
ن�شوب �رصاع مبا�رش عن طريق ال�صدفة �أو الت�صميم .وقد تتفاقم الأزمات الأمنية املتقطعة،
وتكرارا مغامرات ع�سكرية �إ�ضافية وعمليات حربية هجينة �أكرث
مرارا
بحيث ّ
ً
ت�شن رو�سيا ً
يعد اخل�صوم �أنف�سهم ملواجهة طويلة ووعرة ،بدون نتيجة
�رضاوة �ضد حلفاء الناتو .هنا ّ
وا�ضحة وال �ضمان ّ
حلل �سلمي(.((3
عد ال�سيناريو الثاين ،الأكرث خطورة على م�ستقبل �أوروبا والنظام العاملي ،هو
باملقابلُ ،ي ّ
ميهد فيه ال�رصاع الأوكراين امل�رسح لنزاع ع�سكري مبا�رش بني الناتو ورو�سيا .وهناك
الذي ّ
م�سارات متعددة لتحقيق مثل هذه النتيجة.
37 - Ukraine shows unity as West sees no sign of Russian pullback, Associated Press News,
. 16 February 2022. https://apnews.com.
38 - Ibid
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يقرر ت�صعيد م�شاركته يف �أوكرانيا ،على �سبيل املثال ،مبحاولة
ميكن حللف الناتو �أن ّ
تنفيذ منطقة حظر طريان �أو �أي �شكل �آخر من �أ�شكال التدخل املبا�رش .يف الوقت احلايل،
رف�ضت الواليات املتحدة وحلفاء �آخرون يف الناتو تطبيق منطقة حظر طريان  -لكن هذه
احل�سابات ميكن �أن تتغري �إذا ا�ستمرت رو�سيا يف الت�صعيد� .ست�ضطر رو�سيا �إىل اتخاذ قرار
ب�ش�أن الرتاجع �أو اال�شتباك املبا�رش مع قوات التحالف الع�سكرية .و�إذا جل�أت �إىل اخليار
الأخري ،ف�إن خطر ت�صعيد النزاع امل�س ّلح بني الناتو ورو�سيا �سيزداد ب�شكل كبري.

قد تعمد رو�سيا �إىل �رضب -عن غري ق�صد � -أرا�ضي �أحد �أع�ضاء الناتو  -من خالل
اال�ستهداف غري الدقيق �أو التحديد اخلاطئ لل�صديق والعدو  -مما ي�ؤ ّدي �إىل اتخاذ �إجراءات
م�ضادة من ِقبل احللف(هاجمت رو�سيا بالفعل �أهدافًا قريبة من احلدود البولندية) .وقد
يزداد خطر وقوع مثل هذا احلادث الذي ي�ؤ ّدي �إىل ت�صعيد غري مق�صود مع الناتو� .سي�شهد
هذا ال�سيناريو بدايات �رصاع مبا�رش ،رمبا جو-جو �أو جو�-أر�ض ،يف املناطق احلدودية
لأوكرانيا .يف املقابل ،ميكن �أن ي�ؤ ّدي ذلك �إىل بدء دورة من ال�رضبة وال�رضبة امل�ضادة،
والتي تتطور �إىل �أعمال حربية مفتوحة.

وهناك احتمال �أن يكون لدى بوتني خمططات �أو�سع بكثري خارج �أوكرانيا� .إذا �أحرزت
القوات الرو�سية ن�رصاً كبرياً وحا�سم ًا يف �أوكرانيا ،وحقّقت �سيطرة ف ّعالة على البالد ،فقد
يوجه بوتني انتباهه �إىل الدول التي يرى فيها حتقيق ًا لرغبته يف �إعادة ت�شكيل جمال نفوذ
ّ
يتوافق �إىل حدٍ كب ٍري مع كيان االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق .و�ستكون دول البلطيق (وك ّلها
املر�شحة الختبار خمططات بوتني وعزم الناتو نف�سه .قد يكون
�أع�ضاء يف احللف) هي ّ
�سي�رص الناتو على �أنه
لدى بوتني اعتقاد ب�أن الناتو �سوف يرتاجع �إذا مت ال�ضغط عليه؛ حينها
ّ
�سيقاتل �أي توغل ع�سكري رو�سي على دولة ع�ضو(.((3

ما هي الر�ؤية الغربية لم�ستقبل ال�صراع الرو�سي-الأوكراني؟
لدى املح ّللني الغربيني والأطل�سيني ر�ؤية خمتلفة مل�ستقبل ال�رصاع يف �أوكرانيا  .وبح�سب
تتحول ل�صاحلهم لعدة �أ�سباب،
ه�ؤالء ،ت�شري الدالئل املبكرة �إىل �أن هذه احلرب �سوف
ّ
39 - Patricia Cohen, Within days, Russia’s war on Ukraine squeezes the global economy,
New York Times Website. 1 March 2022. https://www.nytimes.com.
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منها :لقد �ألهم الهجوم الرو�سي و«املقاومة الأوكرانية» القوية الدعم ال�شعبي لأوكرانيا
يف جميع �أنحاء �أوروبا .ينطلق الغرب من فكرة �أن بوتني �أخط�أ كثرياً يف تقدير ت�صميم
�أوكرانيا والغ�ضب العاملي �ضد مو�سكو ،والذي تُرجم بخطوات جد ّية وف ّعالة ،عرب اتخاذ
احلكومات الغربية على جانبي الأطل�سي خيارات �سيا�سية بعيدة املدى  -اقت�صادية ومالية
جديدا.
ودبلوما�سية و�أمنية  -تعك�س جر�أة الهدف وت�ضام ًنا
ً
وب�رصف النظر عن هذه ال�سيناريوهات ،ال يزال العامل يعي�ش مرحلة خطرية وغري
وا�ضحة املعامل؛ وال�س�ؤال الكبري الآن هو :كيف �سينتهي هذا ال�رصاع ومتى و�أين؟!
قد تعك�س هذه ال�سيناريوهات نتائج معقولة  -لكنها بالكاد ت�ستنفد كل االحتماالت.
ميكن �أن ينتهي الأمر ببوتني قويًا �أو �ضعيفًا داخل رو�سيا ،اعتما ًدا على التطورات املحلية،
والتطورات اخلارجية (هنا لل�صني دور حا�سم؛ عليها �أن تع ّزز �أو تخفّ�ض دعمها لبوتني
نف�سه).
مبجرد اندالعها .يف كثري من الأحيان ،يقود
نادراً ما ميكن ّ
تتبع احلروب �أو ال�رصاعات ّ
امل�س�ؤولون املقاتلني وغري املقاتلني على حد �سواء يف م�سارات غري متوقعة ،مع نتائج قد
تغيرّ العامل يف بع�ض الأحيان؛ويبدو �أن الهجوم الرو�سي على �أوكرانيا يحمل بذور مثل هذا
ال�رصاع ،وماذا �ستعني نتائجه بالن�سبة لأوكرانيا والعامل .يبقى �أن نرى(.((4

اال�ستنتاجات:
أبدا .لقد
اجلغرافيا ال�سيا�سية هي وراثة �إقليمية؛ ميكن تروي�ضها ولكن ال ميكن حموها � ً
ت�سببت يف العديد من
تو�سع «الناتو» يف نطاقه النزاعات الإقليمية ِ
�أدخل ّ
والعرقية التي ّ
احلروب الأوروبية ،حيث و�صلت �سيا�سة الباب املفتوح التي ي ّتبعها الناتو ب�ش�أن الع�ضوية،
القوية من الناحية النظرية ولكنها كارثية من الناحية العملية� ،إىل حدودها الآن مع �أكرب
40 - Operations and missions: past and present, The Nato Website, 10 September 2021. www.
nato.int.
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�أزمة يف الأمن الأوروبي منذ ت�سعينيات القرن املا�ضي .هناك فجوة وا�سعة بني التزاماتها
وقدراتها .حلف الناتو اليوم ،مع  30دولة ،لديه قوات �أقل من حلف �شمال الأطل�سي يف
الت�سعينيات ،الذي كان ي�ضم  16دولة.
قوتها� .إنها
رو�سيا ال ت�سعى �إىل «�سيادة حمدودة» يف �أوروبا الو�سطى  -وهذا يفوق ّ
تقاوم الدول الواقعة على �أطرافها التي تتنازل عن �سيادتها ل�صالح �رشكاء ع�سكريني
خارجيني .لكن جناح رو�سيا غري م�ؤكد .ويف الواقع ،ف�إن املواجهة الطويلة مع تكاليف
مفر منه.
غري ّ
حمددة تبدو �أمراً ال ّ

يتم احلكم على العوملة من خالل هوام�ش الأمن واالزدهار امل�شرتكني .من ناحية
�أخرى ،ف�إن اجلغرافيا ال�سيا�سية مدفوعة با�ستعداد الدولة لدفع التكاليف واملعاناة من �أجل
�سيطلب من �أوروبا دفع تكاليف
امل�صالح الأ�سا�سية .رو�سيا اليوم هي �إحدى هذه القوىُ .
املواجهة املتزايدة بني الواليات املتحدة ورو�سيا ،مما ي�ؤ ّثر على م�صاحلها الدفاعية والطاقة.
اخلفية ل�سيا�سة �أمنية معيبة.
لن يكون �أمامها خيار �سوى االمتثال  -التكاليف االقت�صادية ّ

قد ال يكون هذا ال�ضغط الدويل امل�ستمر ،ومقاومة �أوكرانيا ،كافيني لإجبار رو�سيا على
�إنهاء حملتها الع�سكرية .وهذا يرتك �أوكرانيا  -والعامل  -يف حلظة حمفوفة باملخاطر وال
التنب�ؤ بها.
ميكن ّ

تهدد حماولة بوتني �إعادة ر�سم خريطة �أوروبا ب�أن ت�صبح ال�رصاع الأكرث تدمرياً
وعملي ًاّ ،
القارة الأوروبية منذ احلرب العاملية الثانية.
يف ّ

يقول مايكل كوفمان ،مدير الأبحاث يف برنامج الدرا�سات الرو�سية يف وكالة الأنباء
املركزية ،يف مقابلة ُن�رشت على تويرت يف � 25شباط املا�ضي« :كانت لديهم �أهداف حرب
ق�صوى» .و�أ�ضاف« :كانت لديهم عملية ع�سكرية جارية الآن� ،أو ًال ملحاولة �إحداث تغيري
ثم جمموعة �أكرب
يف النظام ،تطويق العا�صمة ،وحماولة الإطاحة باحلكومة الأوكرانية؛ ومن ّ
الكما�شة لتطويق القوات الأوكرانية».
من حركات ّ
على ما يبدو ،يريد بوتني تق�سيم �أوكرانيا �إىل جمموعة من الدويالت  -منطقة عازلة من
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ال�سهل ال�سيطرة عليها ومبلقنة بني رو�سيا وحلف �شمال الأطل�سي ،بدون جي�شها الف ّعال.
فقط �أملانيا النازية بعد عام  1945عوملت بنف�س الطريقة العقابية :التفكيك والتجريد من
أي�ضا «النازيون» ،املذنبون باملثل
ي�رص بوتني على �أن �أوكرانيا احلديثة يحكمها � ً
ال�سالحّ .
بارتكاب «الإبادة اجلماعية».
لتنفيذ هذا التجريد من ال�سالح والبلقنة («امل�ؤ ّيدة لتقرير امل�صري») و«ا�ستئ�صال النازية»،
�ستحتاج القوات الرو�سية �إىل احتالل �أوكرانيا ب�أكملها بنجاح ،و�إبقائها حتت ال�سيطرة
بقوة على جبهات متعددة،
ل�سنوات طويلة .هنا �سيتعينّ على القوات الرو�سية التقدم ّ
و�إحلاق �أق�صى قدر من ال�رضر ،لل�ضغط على احلكومة الأوكرانية لل�سعي �إىل نوع من وقف
فيقرره امليدان وحده؛ و�إىل ذلك
�إطالق النار يكون ً
فعليا مبثابة ا�ست�سالم� .أما حتقيق ذلكّ ،
حني فلرناقب وننتظر.

ربيع

1443 - 2022هـ ـ العدد 72

39

العالقات الرو�سية – الأوكرانية
ٌ
تاريخ ّ
معقد مليء بالقلق والتدخالت الخارجية
(حرب عالمية باردة)
د .ف�ؤاد خ�شي�ش

❋

ّ
مقدمة
ال تنح�رص �أ�سباب الأزمة الراهنة بني رو�سيا و�أوكرانيا يف الأخرية فقط ،لكن «كييف»
ثقافيا
جدا لدى الرو�س،
ت�سدد الفاتورة ..فلأوكرانيا ،كما لبيالرو�سيا ،مكانة خا�صة ً
ّ
ً
وعاطفيا ،وكذلك من الناحية الأمنية.
وعرقيا ،ولغويًا،
ً
ً

والينبغي النظر للأزمة الأوكرانية مبعزل عن التاريخ� ،أو بتجاهل الواقع اجليو�سيا�سي
لأوكرانيا ،التي كانت جزءاً من االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق ،بل ثاين �أكرب جمهورية �سوفييتية
و�أوروبية بعد رو�سيا ،من حيث امل�ساحة .وبعد مرور �أكرث من ثالثة عقود على ا�ستقاللها،
يتحدث بغالبيته اللغة الرو�سية ،وغرب يتحدث الأوكرانية.
باتت الآن منق�سمة بني �رشق ّ
مهم ًا يف عبور �إمدادات الغاز الرو�سية �إىل دول
ومن ناحية جغرافية ،ي�ؤ ّدي موقعها دوراً ّ
مير من �أرا�ضيها،
غرب �أوروبا .ورغم �أنها م�ستفيدة مادي ًا من عائدات خط الإمداد الذي ّ
�إ ّال �أن هذا الواقع ي�ضعها ،يف الوقت نف�سه ،حتت �ضغط م�صالح متباينة ،ويجعلها حلقة
توجهني �سيا�سيني خمتلفني ،يف ال�رشق والغرب(((.
و�صل ،ونقطة جتاذب بني ّ
❋ باحث �سيا�سي و�أ�ستاذ جامعي.
 -1عربي بو�ست.2022-01-22 ،
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درا�سات باحث

قبل الدخول يف ح�ساب اخل�سائر والأرباح ،وهل �أَ�سقطت العملية الرو�سية يف �أوكرانيا
املرجوة ،يطوف على ال�سطح
القطبية �أم ال ،بافرتا�ض �أن ذلك �أحد �أهدافها
الأحاد ّية
ّ
ّ
ال�سقوط املريع للهيبة الأمريكية يف �شوارع كييف ،والأداء املزري للإدارة الأمريكية ،التي
بدت خياراتها منعدمة �أمام زحف رو�سي ال منا�ص منه �إىل قلب �أوكرانيا .وبدا وزير
ناعيا تلك الهيبة املم ّزقة ،وهو ّ
يحذر ال�صني التي
اخلارجية الفرن�سي جان �إيف لودريان ً
ّ
وتفكر بغزو تايوان».
ت ّتجه �إليها الأنظار «� اّأل ت�ؤخذ مبا جرى يف �أوكرانيا،

حمركات الدبابات الرو�سية ،وانق�ضا�ضها على ال�رشق الأوكراين،
وحتى حلظة �إ�شعال ّ
ومنه �إىل العا�صمة كييف ،كان الغرب والأمريكيون يتجاهلون الدرو�س الكثرية التي �أُلقيت
ّ
�سيتنكبها ّ
ب�ضم �أوكرانيا �إىل خنادق
على م�سامعهم حول املخاطر التي
كل من قد يغامر ّ
حلف الناتو ،واحتماالت احلرب.
مقدمة حلرب باردة جديدة بني املع�سكرين ،ال�رشقي
ومن املتوقع �أن تكون هذه الأزمة ّ
بقيادة رو�سيا ،والغربي بقيادة الواليات املتحدة الأمريكية ،بعد �إعالن رغبة �أوكرانيا
الوا�ضحة يف االن�ضمام لالحتاد الأوروبي؛ وهو ما ا�صطدم برف�ض قاطع من ِقبل رو�سيا،
ُعد هذه الأزمة
باعتبار �أن هذا االن�ضمام يعني انف�صا ًال تام ًا بني �أوكرانيا ورو�سيا .لذلك ت ّ
من �أخطر الأزمات التي يجب على حلف الناتو ووا�شنطن �أن يبذال كافة اجلهود للو�صول
�إىل ت�سوية دبلوما�سية لها تُر�ضي الطرفني ،من دون �إ�شعال فتيل حرب ميكن �أن ت�شمل العامل
بـ�أ�رسه.
وقد و�صفت املتحدثة الر�سمية با�سم وزارة اخلارجية الرو�سية ،ماريا زاخاروفا ،ر ّد فعل
املجتمع الدويل على �إجراءات رو�سيا بـ«اله�ستريي» ،بقولها« :تخويف ،كل �شيء مع ًا...
�سوف ُيدلون باملزيد واملزيد من بع�ض الت�رصيحات ال�سخيفة».

التطور احلايل للأحداث حول �أوكرانيا،
و�أ�شارت زاخاروفا �إىل �أن رو�سيا «حاولت منع
ّ
ف�ضل عدم مالحظة ذلك ،وين�سى الآن م�س�ؤوليته؛ لكنه ال ي�ستطيع التظاهر
لكن الغرب ّ
(((
متورط ًا يف ما يحدث».
ب�أ ّنه لي�س ّ
 -2وزارة اخلارجية الرو�سية.2022-03-2 ،
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درا�سات باحث

وقد �أطلقت رو�سيا يف � 24شباط/فرباير املا�ضي عملية ع�سكرية خا�صة يف �أوكرانيا،
يف �أعقاب طلب جمهوريتي دونيت�سك ولوغان�سك ال�شعبيتني دعم مو�سكو يف مواجهة
القوات الأوكرانية.
�سيد املوقف �إىل �أن دقّت �ساعة ال�صفر .ترجم الغرب االحت�شاد
وبقي النفي الرو�سي ّ
بنية لدى مو�سكو «غزو» اجلارة ال�سوفيتية ال�سابقة.
الع�سكري على حدود �أوكرانيا ّ
وبالتهديد حي ًنا وامل�سعى الدبلوما�سي حي ًنا �آخر ،حاول �سحب فتيل الأزمة.

غري �أن رو�سيا ،التي �سبق �أن حتدث وزير خارجيتها عن «حديث الطر�شان» ،بعدما
التقى نظريته الربيطانية يف مو�سكو ،بدا �أنها مل ت�سمع فرقعة «�سالح العقوبات».

وبعدما اعرتفت رو�سيا با�ستقالل منطقتني( جمهوريتني) �رشقي �أوكرانيا ،بد�أت عملية
املنددة بها من ِقبل الغرب والأمم
ع�سكرية على الأرا�ضي الأوكرانية ،تتوا�صل ردود الفعل ّ
املتحدة التي اتخذت موقف ًا �ضد العملية الع�سكرية ،والتي تنا�ست ما كان يح�صل يف
املناطق ال�رشقية من �أوكرانيا طيلة �سنوات ثماين ،ما �أ ّدى �إىل �سقوط �أكرث من � 13ألف قتيل؛
ناهيك عن الدمار الذي حلق بتلك املناطق ،و�سط �صمت عاملي ،وحتديداً �أوروبي.
ال تهتم رو�سيا على ما يبدو للتعليقات وردود الأفعال .فهي كانت قد و�ضعت على
ً
�رشوطا متنع دخول �أوكرانيا �إىل حلف الناتو ،وت�ستوجب �إعطاءها ال�ضمانات
الطاولة
ل �أن �أوكرانيا «جزء ال يتجز�أ من
الأمنية .وقد �أعلن الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني على امل أ
تاريخ رو�سيا» ،و�أن كييف مل يكن لديها «مطلقًا تقاليد دولة حقيقية».
�رصح بوتني بالقول �إن «انهيار االحتاد ال�سوفياتي كان �أكرب كارثة
قبل نحو  20عا ًماّ ،
جيو�سيا�سية يف القرن الع�رشين».
وفيما �أ�شارت تقارير �إىل رغبته يف ت�أ�سي�س احتاد �إقليمي من الدول ال�سوفياتية ال�سابقة،
ك َتب بوتني اً
مقال عام � ،2021أ�شار فيه �إىل �أن «الرو�س والأوكرانيني والبيالرو�سيني من
ن�سل �ساليف واحد» ،و�أنهم كانوا يتحدثون لغة واحدة هي الرو�سية القدمية.
عد ال�رصاع القدمي بني الواليات املتحدة الأمريكية ورو�سيا �أحد �أ�سباب اندالع
كذلكُ ،ي ّ
الأزمة الأوكرانية من جديد .هذه الأزمة مت ّثل �ساحة مواجهة غري مبا�رشة بني الدولتني،
ربيع
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درا�سات باحث

حيث ت�سعى ّ
كل واحدة لتحقيق م�صاحلها على ح�ساب الأخرى؛ بالإ�ضافة �إىل �أن وا�شنطن
تعد �أوكرانيا بالن�سبة للواليات املتحدة
�ضم �أوكرانيا للأرا�ضي الرو�سية ،حيث ّ
تخ�شى من ّ
منطقة نفوذ ولي�ست منطقة �أمن قومي دائم ًا ،يف الوقت الذي تنظر فيه �إىل �ضم مو�سكو
مر ًة �أخرى؛
لبع�ض مناطق ال�سيادة الأوكرانية ب�أنه يزيد النفوذ الرو�سي على ال�ساحة الدولية ّ
و�صفت التوترات الرو�سية -الأمريكية ب�ش�أن الت�صعيد �ضد �أوكرانيا ب�أنها حرب باردة
لذا ِ
بينهما.
يف ظل ا�ستمرار هذه الأزمة ،فر�ضت وا�شنطن والدول الأوروبية ،وغريها من الدول
التي تدور يف الفلك الأمريكي� ،أكرب عملية عقوبات اقت�صادية ودبلوما�سية وعلمية؛ وحتى
�سريك القطط مل ي�سلم ،ناهيك عن العقوبات الثقافية التي طالت حتى الأدب الرو�سي
(دو�ستويف�سكي وغريه)(،تقريب ًا مل يبق �شيء �إ ّال وفعلته الدول الغربية) بحق رو�سيا امل ّتهمة
�ستحمل االقت�صاد الرو�سي �ضغوط ًا
«بزعزعة اال�ستقرار الدويل» ،باعتبار �أن هذه العقوبات
ّ
مرحب بها عاملي ًا(((.
كبرية ،بالإ�ضافة �إىل �أنها �ست�صبح غري ّ

�إنّ الأزمة الأوكرانية بهذا املعنى مرتبطة ب�رصاع �أو�سع بني رو�سيا والغرب ،عنوانه
«تو�سع حلف الناتو �رشق ًا»؛ و�ضمن ذلك ،حماوالت احللف
تكرره مو�سكو عن
ّ
الأبرز ما ّ
�ضم �أوكرانيا ،ودول �أخرى لع�ضويته ،بنا ًء على طلبها ،الأمر الذي ترف�ضه مو�سكو؛ وهي
حدد الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني هذا االن�ضمام ك�أحد
ال تكتفي بالرف�ض ال�سيا�سي� ،إمنا ّ
بالقوة .
�سببني للحرب؛ �أما ثاين الأ�سباب ،فهو حماولة انتزاع �شبه جزيرة القرم من رو�سيا ّ

يف اجلوهر ،لي�س هناك حرب من �أجل احلرب� ،إمنا لتحقيق �أهداف �سيا�سية �أو
اقت�صادية� ،أوالنوعني مع ًا .ويف امل�شهد القائم ،كانت رو�سيا قد ح�شدت قوات كبرية،
و�أجرت تدريبات ع�سكرية قرب حدودها مع �أوكرانيا ،وعلى �أرا�ضي بيالرو�سيا .فهل
حتمية؟.
كانت هذه دالئل على �أن احلرب
ّ

منذ �أ�سابيع ،باتت �أزمة �أوكرانيا امللف الأبرز على ال�ساحة ال�سيا�سية الدولية ،مع قرع

عامليا» �إذا دخلت �أوكرانيا،
 -3م�س�ؤولة �أمريكية بارزة :العقوبات الأمريكية ال�شديدة �ستجعل رو�سيا «منبوذة ً
العربية  CNN، 26يناير  /كانون الثاين.2022 /
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تهدد �أوروبا والعامل؛ حرب ال تُعرف عواقبها حتى اللحظة ب�سبب
طبول احلرب التي ّ
�أهداف وا�شنطن من ورائها بال�سيطرة على العامل والعودة �إىل املر ّبع الأول� ،أي عودة
احلرب الباردة.
وتزامن ذلك ال�سباق الع�سكري الرهيب مع جهود دبلوما�سية ،و�إن كانت خجولة؛
�إذ �أجرى الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون حمادثات مع الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني،
بينما �سافر امل�ست�شار الأملاين �أوالف �شولتز عرب املحيط الأطل�سي للقاء الرئي�س الأمريكي جو
بايدن وحماولة التفاهم مع وا�شنطن ،ثم زار مو�سكو حيث التقى الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني.
تقدم �أي �شيء جديد  :ماكرون اتّهم بوتني بتهديد
االت�صاالت بني ماكرون وبوتني مل ّ
�أوكرانيا وال�سلم ،وبوتني على موقفه من �سحب ال�سالح من �أوكرانيا والق�ضاء على النازيني
فيها.
وقال الكرملني يف بيان �إن بوتني ا�شرتط «االعرتاف ب�سيادة رو�سيا على القرم ونزع
�سالح الدولة الأوكرانية وتخ ّليها عن ناز ّيتها و�ضمان و�ضعها احليادي» ،لت�سوية النزاع.

وقال امل�ست�شار الأملاين� ،أوالف �شولت�س� ،إن عدم قبول �أوكرانيا وجورجيا يف حلف
�شمال الأطل�سي (الناتو) كان خطوة �صحيحة؛ و�أكد �أن هذه امل�س�ألة مل تكن ولي�ست
مطروحة على جدول الأعمال.
و�أ�ضاف �أن م�س�ألة ان�ضمام جورجيا ومولدوفا و�أوكرانيا �إىل االحتاد الأوروبي م�س�ألة ال
ميكن احلديث عنها الآن ،قبل تهدئة الو�ضع يف �أوكرانيا.

�أما الرئي�س الأمريكي جو بايدن ،فقد �أعلن �أن وا�شنطن �ستفر�ض حظر �سفر على �أكرث
من  50من رجال الأعمال الرو�س .وقال �إن بالده «تريد ترك �أكرب �أثر ممكن يف التاريخ على
الرئي�س الرو�سي واحللقة املحيطة به».
و�أو�ضح البيت الأبي�ض يف بيان �أن العقوبات �شملت رجل الأعمال البارز بوري�س
روتنربغ و�أفراد من �أ�رسته ،بالإ�ضافة �إىل �أركادي روتربغ و�أفراد من �أ�رسته ،ورئي�س «بنك
فني�ش» �إكونوم الرو�سي �إيغور �شوفالوف و 5من �رشكاته وزوجته وابنه وابنته و�رشكتها،
ربيع
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وال�سكرتري ال�صحفي للرئي�س بوتني دميرتي بي�سكوف ،ورجل الأعمال الرو�سي �سريغي
�شيميزوف وزوجته وابنه وابنته ،ورئي�س �رشكة «تران�س نفط» الرو�سية نيكوالي توكاريف.
هذا ناهيك عن العقوبات االقت�صادية الأخرى التي فر�ضتها الدول الأوروبية .

خط ات�صال مبا�شر بين البنتاغون ومو�سكو
قال م�س�ؤول �أمريكي �إن وزارة الدفاع (البنتاغون) �أقامت خط ًا مبا�رشاً لالت�صال مع
تقدم
نظريتها الرو�سية ملنع «�سوء التقدير واحلوادث الع�سكرية والت�صعيد» يف املنطقة ،مع ّ
الغزو الرو�سي لأوكرانيا(((.
�إن ال�رصاع يف �أوكرانيا مل يبد�أ يف �أوائل عام  ،2014عندما عادت �شبه جزيرة القرم �إىل
رو�سيا ،ودعمت الأخرية «االنف�صاليني» يف �رشق �أوكرانيا ،بل هو بد�أ يف نوفمرب/ت�رشين
الثاين  ،2013مع قرار الرئي�س الأوكراين �آنذاك فيكتور يانوكوفيت�ش باالن�سحاب املفاجئ
والتحول بد ًال
احلرة وال�رشاكة،
ّ
من املحادثات مع االحتاد الأوروبي ب�ش�أن اتفاقية التجارة ّ
من ذلك �إىل تكامل �أوثق مع رو�سيا.
ا�ستمرت �شهوراً يف كييف ،والتي أ� ّدت
�أ ّدت هذه اخلطوة �إىل احتجاجات جماهريية
ّ
بدورها �إىل الإطاحة بيانوكوفيت�ش يف فرباير�/شباط  2014وا�ستبداله بحكومة موالية
للغرب،فيما �أ�صبح ُيعرف با�سم «ثورة امليدان الأوروبي».

�أوكرانيا بين رو�سيا والغرب
منذ البداية ،كانت لرو�سيا والغرب تف�سريات خمتلفة لهذه التطورات يف �أوكرانيا .فقد
اعتربت الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي �أحداث «امليدان» الأوروبي مبثابة انت�صار
للدميقراطية على حكومة فا�سدة و�سلطوية ،بينما نظرت رو�سيا �إليها على �أنها انقالب غري
�رشعي مدعوم من الغرب -وخا�صة الواليات املتحدة -يف حماولة لتو�سيع نفوذها �رشق ًا.
بعد ذلك ،ر�أت الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي يف االنتفا�ضة «االنف�صالية»
4- arabic.euronews.com/2022/03/03/video-russian-army-seizes-kherson-negotiations-ceasefire-ukraine
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يف �رشق �أوكرانيا م�شاركة رو�سية قتالية مبا�رشة يف ال�رصاع ،بينما و�سمت مو�سكو هذه
االنتفا�ضة بنف�س امل�صطلحات التي ا�ستخدمها الغرب يف منطقة امليدان الأوروبي :رف�ض
املحليون ويعتربونها غري �رشعية.
�شعبي حلكومة �أوكرانية ال يدعمها املواطنون
ّ

هذه التف�سريات ال�سيا�سية املتناق�ضة بني رو�سيا والغرب حول �أ�سباب ال�رصاع الأوكراين،
�أعاقت بدورها عملية الو�ساطة ّ
حلل النزاع من البداية .بعد الأ�شهر الأوىل من القتال يف
ن�ش َئت �صيغة تفاو�ضية يف يونيو/حزيران  2014يف �شكل جمموعة االت�صال
منطقة دونبا�س� ،أُ ِ
الثالثية ب�ش�أن �أوكرانيا ،التي ت�أ ّلفت من ثالثة �أطراف -هي �أوكرانيا ورو�سيا ومنظمة الأمن
والتعاون يف �أوروبا -ب�صفة الو�سطاء .وبالتوازي مع جمموعة االت�صال الثالثيةُ ،و ِ�ض َعت
�صيغة تفاو�ض �أخرى يف ال�شهر يف �شكل «رباعية نورماندي» ،التي �شملت �أوكرانيا
ورو�سيا ب�صفتهما الأطراف ،مع �أملانيا وفرن�سا ب�صفتهما كو�سطاء.

وبينما ّ
ركزت جمموعة االت�صال الثالثية يف املقام الأول على الق�ضايا التكتيكية والأمنية،
كانت حمادثات نورماندي الرباعية �أكرث تركيزاً من الناحية اال�سرتاتيجية ،وهدفت �إىل
التعامل مع الق�ضايا ال�سيا�سية الأو�سع املتعلقة بال�رصاع.
لكل من جمموعة االت�صال الثالثية وجمموعة
كان العامل الأكرث تعقيداً يف عملية الو�ساطة ٍ
نورماندي الرباعية هو دور رو�سيا يف ال�رصاع الأوكراين.

وكانت لذلك �آثار مهمة يف عملية الو�ساطة� ،إذ مل تتحدد �أدوار الأطراف املختلفة
ُقبل من اجلميع ،وكذلك حتديد طبيعة النزاع الأوكراين نف�سه .فوفق ًا لرو�سيا،
بو�ضوح �أو ت َ
كان ال�رصاع يف �أوكرانيا حرب ًا �أهلية بني احلكومة الأوكرانية واملناطق ال�رشقية ؛ وبالتايل
دعت مو�سكو �إىل امل�شاركة املبا�رشة ملم ّثلي جمهورية دونيت�سك ال�شعبية وجمهورية
لوهان�سك ال�شعبية(غري املعرتف بهما ر�سمي ًا) يف املفاو�ضات.
بينما وفق ًا ملوقف «كييف» ،املدعوم من الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي ،كانت
احلرب نزاع ًا دولي ًا بني �أوكرانيا ورو�سيا ،حيث عمل «االنف�صاليون» كوكالء لرو�سيا.
وعلى هذا النحو ،مل تقبل �أوكرانيا �إجراء مفاو�ضات مبا�رشة معهم ،لأنها �ستكون مبثابة
اعرتاف ب�رشعيتهم ال�سيا�سية.
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ومع �أخذ موقف �أوكرانيا يف االعتبار ،ا�س ُت ِبع َدت امل�شاركة الر�سمية لـ«االنف�صاليني» من
عملية اختيار جمموعة االت�صال الثالثية ومفاو�ضات نورماندي الرباعية ،ما �سي�ؤ ّثر الحق ًا
كل من الثقة وعملية املفاو�ضات التي مت�ضي قُدم ًا .ونتيجة لذلك ،اعتربت �أوكرانيا
يف ٍ
والو�سطاء � َّأن رو�سيا مت ّثل االنف�صاليني يف املحادثات ،بينما مل تعرتف مو�سكو ر�سمي ًا بهذا
أ�رصت على االعرتاف باالنف�صاليني ب�صفتهم جهات فاعلة م�ستقلة.
الدور �أبداً ،و� ّ

وعلى الرغم من هذا الغمو�ض� ،أفرزت املفاو�ضات اتفاق ًا لإنهاء النزاع ،املعروف

با�سم بروتوكول مين�سك ،يف �سبتمرب�/أيلول  .2014كان بروتوكول مين�سك اتفاق �سالم
طموح ًا؛ ومع ذلك ،فقد انهار على الفور تقريب ًا ،مع عدم التزام � ٍأي من الطرفني بوقف
�إطالق النار .و ُبذلت جهود و�ساطة متجددة لإنهاء النزاع يف وقت مبكر من العام التايل،

املرة مع الإدراج الر�سمي لفرن�سا و�أملانيا باعتبارهما و�سيطني� ،إىل جانب منظمة
وهذه ّ
الأمن والتعاون يف �أوروبا يف عملية مين�سك.

ال�سيطرة على �أوروبا
�أ�سفرت اجلهود الدبلوما�سية عن اتفاق مين�سك الثاين ،الذي كانت �أحكامه م�شابهة �إىل
حدٍ كب ٍري لتلك اخلا�صة مبين�سك الأول ،على الرغم من وجود تفا�صيل �أكرث حتديداً حول
جوانب مثل ان�سحاب القوات والأ�سلحة من خط االت�صال .ومع ذلك ،مل ُينفّذ بروتوكول
مين�سك  ،2وانهار وقف �إطالق النار بعد وقت ق�صري من التوقيع ،مت�أثراً �أي�ض ًا بتف�سريات
خمتلفة لت�سل�سل التنفيذ.

� َّإن هذه التف�سريات املختلفة للنزاع الأوكراين -فيما يتعلق ب�أ�سبابه وت�سل�سل طرق ح ّله
 تدعم املواجهة احلالية بني مو�سكو والغرب حول �أوكرانيا .لكنها ت�شري �أي�ض ًا �إىل �شيء�أعمق كثرياً يقود هذه املواجهة ،وهو �صدام يف وجهات النظر العاملية لرو�سيا والغرب
حول الهيكل الأمنيب�أكمله يف �أوروبا.
لتو�سع االحتاد الأوروبي ،وخا�صة حلف الناتو ،يف الأرا�ضي
مل يكن الكرملني مرتاح ًا ّ
ال�سوفييتية ال�سابقة يف حقبة ما بعد احلرب الباردة .ويرى الرئي�س الرو�سي بوتني � َّأن ثورة
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مقدمة �أخرى ملثل هذا التو�سع� ،سواء �أكان ر�سمي ًا �أم
جمرد ّ
امليدان الأوروبي يف �أوكرانيا ّ
على �أر�ض الواقع.

النظام العالمي الجديد و�آالم الوالدة من الخا�صرة الأوكرانية
مل يعرف التاريخ ،قدميه وحديثه ،والدة �إمرباطوريات و�أفول �أخرى ،من دون حروب
طاحنة ومواجهات �ساخنة .حدث ذلك زمن الإمرباطوريات القدمية ،من يونانية ورومانية
وتكرر يف احلربني العامليتني ،الأوىل (ع�صبة الأمم) والثانية
وبيزنطية وفار�سية و�إ�سالمية،
ّ
(نظام الثنائية القطبية حتت مظ ّلة الأمم املتحدة) ،قبل �أن ُي ّ
طل نظام ”القطب الواحد“
بر�أ�سه� ،إثر هزمية االحتاد ال�سوفياتي واملع�سكر اال�شرتاكي يف احلرب الباردة ،وخ�سارته
املباراة االقت�صادية �أمام الغرب الر�أ�سمايل.
منذ �سنوات ،واخلرباء واملح ّللون يتحدثون عن ت�آكل نظام القطبية الواحدة ،وبزوغ
�شم�س نظام عاملي جديد ،متعدد الأقطاب… لكن القدمي ي�أبى مغادرة امل�رسح ،واجلديد
مل ي�ستطع الوقوف على قَدميه بعد… يبدو �أن منظومة العالقات الدولية ،بالذات بني
الأقطاب الكربى ،باتت بحاجة لـ“والدة من اخلا�رصة“ ،ت�ضع حداً للطبيعة االنتقالية
للنظام الدويل القائم.
تبدل موازين
بهذا املعنى ،وبه وحده ،ميكن حتليل وفهم الأزمة الأوكرانية… ويف �سياق ّ
القوى العاملية ،ميكن النظر للح�شود واحل�شود املقابلة على احلدود الرو�سية – الأوكرانية،
وتف�سري ا�ستعرا�ض الع�ضالت النووية واال�سرتاتيجية ،التي ُيجريها الفريقان امل�صطرعان
تت�صدر جدول �أعمال العامل.
على هام�ش الأزمة التي
ّ
ويف�سرّ ذلك �أي�ض ًا �سبب «عناد» فالدميري بوتني ،ونظرته للأزمة الأوكرانية بو�صفها
معركة حياة �أو موت للإمرباطورية الرو�سية ،التي عمل منذ �أزيد من ع�رشين عام ًاعلى
ترميمها وب�سط �سطوتها على ما تعتربه جماالتها احليوية واال�سرتاتيجية… كما تف�سرّ هذه
القراءة �سبب ا�ستماتة الواليات املتحدة يف الدفاع عن موقعها املرتبع على عر�ش «القطب
الواحد».
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ثمة غطاء �إيديولوجي لل�رصاع بني املع�سكرين .فقد �سقط منذ �أن �سقط جدار
مل يعد ّ
قوة �صاعدة تريد لنف�سها مكان ًا حتت
برلني ،لكنه �رصاع على قيادة العامل و�إدارتها؛ بني ّ
وقوة مرتاجعة ،برغم �صدارتها احلالية ،جتهد للحفاظ على ما تعتقده دوراً ح�رصي ًا
ال�شم�سّ ،
لها ،ومكانة ال تليق بغريها.

لقد انق�ضى الزمن الذي كانت ت�ستحوذ فيه الواليات املتحدة على ن�صف الناجت العاملي
الإجمايل… ال�صني تقرتب من �أن تكون القوة االقت�صادية العاملية الأوىل ،والواليات
وثمة �إىل جانب
املتحدة بالكاد ت�ستحوذ على ُخم�س الناجت الإجمايل العاملي اليوم… ّ
رو�سيا وال�صني� ،أقطاب �صاعدة مثل الهند والربازيل وغريهما� .ضع جانب ًا االحتاد الأوروبي
ح�صة ودور على �سطح الكوكب.
وبريطانيا ،التي تُنازع يف �سبيل احلفاظ على ما لها من ّ

َم ْن �شاهد �أو قر�أ كلمة �أنتوين بلينكن يف جمل�س الأمن ،ا�ستذكر �شبح كولن باول وهو
يعر�ض براهينه و�أدلّته «الدامغة» على امتالك العراق لأ�سلحة دمار �شامل و�صالت مع
تنظيم القاعدة ،وهو ما ثبت كذبه وزيفه .فقادة جممع اال�ستخبارات الأمريكية – الربيطانية
مل يخطئوا التقدير ،بل كذبوا لتربير حربهم املد ّبرة يف ليل بهيم… بلينكن قال �إن ما فعله
�سلفه كان توطئة للذهاب �إىل احلرب ،و�إن ما يفعله هو �شخ�صي ًا يهدف �إىل منع اندالعها…
�صدق بلينكن يف الأوىل ،وكذب يف الثانية.

ونقول �إن �شكوك ًا عميقة تراودنا وغرينا ،ب�أن وا�شنطن راغبة يف توريط رو�سيا يف حرب
�أوكرانيا ،على �أمل ا�ستنزافها ل�سنوات عديدة قادمة ،وتربير فر�ض عقوبات عليها كفيلة
ّ
ب�شل اقت�صادها… وال �أح�سب �أن مطبخ القرار يف وا�شنطن مكرتث بالكلفة الإن�سانية
للحرب .الأهم بالن�سبة له� ،إغراق رو�سيا يف امل�ستنقع ،و�رضب حتالفها مع ال�صني يف مقتل،
وال ب�أ�س من �إعادة «تطويع» �أوروبا ،و�إبقائها حتت املظ ّلة الأمريكية.

قوة عاملية مهيبة اجلانب،
�إن مو�سكو �ستفعل �أي �شيء من �أجل انتزاع االعرتاف بها ّ
جمرد دولة �إقليمية؛ ووا�شنطن م�ستعدة للذهاب �إىل �أبعد مدى للحفاظ على عر�ش
ولي�ست ّ
ّ
�سيظل م�رشع ًا �أمام �ش ّتى االحتماالت و�أخطرها،
قيادة العامل .ويف �سياق كهذا ،ف�إن الباب
و�أوكرانيا لي�ست �أوىل املواجهات ،ولن تكون �آخرها(((.
 -5عريب الرنتاوي ،مدير عام مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية� 20 -شباط /فرباير .2022
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تداعيات ا�ستقالل �أوكرانيا
يف دي�سمرب/كانون الأول  ،1991و َقّعت �أوكرانيا ورو�سيا وبيالرو�سيا اتفاقية �أ ّدت فعلي ًا
�إىل ّ
حل االحتاد ال�سوفييتي.
كانت مو�سكو حري�صة على احلفاظ على نفوذها يف املنطقة ،واعتربت كومنولث
الدول امل�ستقلة ( )CISالذي مت ت�شكيله حديث ًا �أداة لتنفيذ رغباتها.

اعتقد الكرملني �أي�ض ًا �أن �إمدادات الغاز الرخي�صة �س ُتبقي �أوكرانيا يف مدارها ،لكن
الأمور �سارت ب�شكل خمتلف متام ًا .وبينما ّ
�شكلت رو�سيا وبيالرو�سيا حتالف ًا وثيق ًا ،كانت
رويدا �إىل �أح�ضان الغرب.
رويدا ً
�أوكرانيا ت ّتجه ً

كانت رو�سيا تتابع عن كثب ما يحدث يف �أوكرانيا ،والذي مل يكن كافي ًا لإ�شعال
�رصاع بني اجلانبني خالل الت�سعينيات .بدت مو�سكو غري مهتمة ،لأن الغرب مل يكن
أي�ضا منكوبة اقت�صادي ًا
لديه ّنية لدمج �أوكرانيا يف جمال نفوذه؛ لكن رو�سيا نف�سها كانت � ً
ومن�شغلة يف حروبها يف ال�شي�شان ،ويف معاجلة �آثار ما بعد انهيار االحتاد ال�سوفياتي.
بعد ذلك ،يف عام  ،1997وقّعت رو�سيا و�أوكرانيا معاهدة ال�صداقة والتعاون وال�رشاكة،
واملعروفة �أي�ض ًا با�سم «املعاهدة الكبرية» .وبهذا االتفاق ،اعرتفت مو�سكو بحدود �أوكرانيا
الر�سمية ،مبا يف ذلك �شبه جزيرة القرم ،موطن الأغلبية العرقية الرو�سية؛ علم ًا �أنه يعي�ش ما
يقرب من  8ماليني من �أ�صل رو�سي يف �أوكرانيا من �إجمايل  48مليون ن�سمة ،وفق ًا لتعداد
عام  ،2001معظمهم يف اجلنوب وال�رشق.

�أزمات متتالية بين رو�سيا و�أوكرانيا
وقعت �أول �أزمة دبلوما�سية كبرية بني اجلانبني مع رئا�سة فالدميري بوتني .يف خريف عام
 ،2003بد�أت رو�سيا ب�شكل غري متوقع يف بناء �سد يف م�ضيق كريت�ش بالقرب من جزيرة
توزال يف �أوكرانيا؛ ور�أت « كييف» يف ذلك حماولة من جانب رو�سيا لإعادة ر�سم احلدود
الوطنية ،ومل يتم حل النزاع �إ ّال بعد لقاء وجه ًا لوجه بني الرئي�سني.
قدمها اجلانبان.
توقّف بناء ال�سد ،لكن ال�شقوق بد�أت تظهر يف الواجهة الود ّية التي ّ
ت�صاعدت التوترات خالل االنتخابات الرئا�سية لعام  2004يف �أوكرانيا ،حيث �ألقت
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مو�سكو ّ
املر�شح امل�ؤ ّيد لرو�سيا ،فيكتور يانكوفيت�ش ،والذي منعته «الثورة
بكل ثقلها خلف ّ
املر�شح
مزورة ،و�أ�صبح ّ
الربتقالية» يف البالد من توليّ املن�صب ،ب�إعالنها �أن االنتخابات ّ
املوايل للغرب فيكتور يو�شينكو رئي�س ًا للبالد.
وقد ر ّدت رو�سيا حينها بقطع �شحنات الغاز �إىل �أوكرانيا يف العام  2006والعام ،2009
كما �أوقفت �إمدادات الغاز �إىل االحتاد الأوروبي.
يف عام  ،2008دعم الرئي�س الأمريكي �آنذاك جورج دبليو بو�ش فكرة �ضم �أوكرانيا
وجورجيا �إىل الناتو ،على الرغم من احتجاجات الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني ،الذي مل
تقبل حكومته ا�ستقالل �أوكرانيا ب�شكل كامل.

لكن �أحبطت �أملانيا وفرن�سا خطة بو�ش ،خوف ًا من �أن ّ
يعطل دعم ع�ضوية �أوكرانيا
العالقات مع رو�سيا .وقال وقتها الأمني العام حللف الناتو ،ياب دي هوب �شيفر� ،إن
احللف بحاجة �إىل تطوير ا�سرتاتيجية جديدة طويلة املدى ،مبا يف ذلك حت�سني احلوار
والتعاون مع رو�سيا.
قمة الناتو يف بوخار�ست برومانيا ،متّت مناق�شة االن�ضمام ،ولكن مل يتم حتديد
ويف ّ
جداول زمنية لبدء العملية.
ولأن الأمور مل ت�سرِ على النحو امل�أمول مع الناتو ،بذلت �أوكرانيا حماولة �أخرى لتعزيز
عالقاتها مع الغرب باتفاقية �رشاكة مع االحتاد الأوروبي.

لكن يف �صيف عام  ،2013وقبل �أ�شهر قليلة من التوقيع الر�سمي للوثيقة� ،أو�ضحت
رو�سيا �أنه مت جتاوز اخلط الأحمر ،ومار�ست �ضغوط ًا اقت�صادية عرب حظر الب�ضائع الأوكرانية.
وكانت حكومة الرئي�س املنتخب يف عام � 2010آنذاك ،واملدعوم من رو�سيا ،فيكتور
يانكوفيت�ش� ،أعلنت جتميد االتفاق ،ثم وقّعت مع بوتني على اتفاقية �إقرا�ض �أوكرانيا 15
مليار دوالر كم�ساعدة مالية وخ�صم  ٪33على �أ�سعار الغاز الطبيعي.
هذا التوقيع على املعاهدة قوبل باحتجاجات حا�شدة وم�ستمرة يف �أوكرانيا ،كادت
ت�ؤ ّدي الندالع حرب �أهلية.
ويف فرباير�/شباط من العام التايل ،هرب الرئي�س الأوكراين �إىل رو�سيا.
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من اجلدير ذكره �أن رو�سيا تدفع مليارات الدوالرات �سنوي ًا �إىل «كييف» كر�سوم عبور
الغاز �إىل دول و�سط و�رشق �أوروبا.
لكن يف منت�صف عام � ،2021أكملت رو�سيا بناء خط �أنابيب نورد �سرتمي  ،2الذي ميتد
حتت بحر البلطيق �إىل �أملانيا .وعلى الرغم من �أن التعاقد مع �أوكرانيا ي�ستمر لعدة �سنوات
�أخرىّ ،
يحذر بع�ض النقّاد يف الغرب من �أن نورد �سرتمي � 2سي�سمح لرو�سيا بتجاوز خطوط
الأنابيب الأوكرانية واكت�ساب نفوذ جيو�سيا�سي �أكرب يف املنطقة.

ا�ستفتاء القرم -نقطة التحوّل
ّ
ا�ستغل الكرملني فراغ ال�سلطة يف «كييف» ،وجرت عملية ا�ستفتاء يف �شبه جزيرة
حتول يف
القرم ،يف �آذار/مار�س ،2014بالعودة �إىل احل�ضن الأم .كانت تلك العملية نقطة ّ
العالقات بني البلدين وبداية حرب غري معلنة.
يف يونيو/حزيران  ،2014التقى الرئي�س الأوكراين املنتخب برتو بورو�شينكو ،على
هام�ش الذكرى ال�سبعني لالحتفاالت بعيد الن�رص يف نورماندي ،مع نظريه الرو�سي فالدميري
بوتني .مت االجتماع ،الذي ُعرف فيما بعد با�سم حمادثات �صيغة نورماندي ،بو�ساطة �أملانية
وفرن�سية.
�صد «االنف�صاليني» .ولكن
يف نف�س الوقت تقريب ًا ،كان اجلي�ش الأوكراين قادراً على ّ
يف نهاية �أغ�سط�س�/آب ،وفق ًا لكييف ،تدخلت رو�سيا ع�سكري ًا؛ �إ ّال �أن الأخرية نفت ذلك.
وقد تعر�ضت الوحدات الأوكرانية لهزمية كبرية ،وانتهت احلرب يف �سبتمرب�/أيلول
بتوقيع اتفاق وقف �إطالق النار يف مين�سك.
لكن �أعقب هذا االتفاق حرب ا�ستنزاف ا�ستمرت حتى يومنا هذا .ويف �أوائل عام
مرة �أخرى ،وح�صلوا على دعم من القوات الرو�سية؛
ّ ،2015
�شن االنف�صاليون الهجوم ّ
لكن نفت مو�سكو ذلك �أي�ض ًا.
املرة بالقرب من مدينة ديبالت�سيف ذات
تعر�ضت القوات الأوكرانية لهزمية ثانية ،وهذه ّ
ّ
الأهمية اال�سرتاتيجية ،حيث �أُجربت على االن�سحاب.
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و�ستنتج الو�ساطة الغربية فيما بعد ما كان ُيعرف با�سم بروتوكول مين�سك ،وهو اتفاق
يعمل ك�أ�سا�س جلهود ال�سالم التي مل تتحقق حتى يومنا هذا.
مرة ظهر فيها ب�صي�ص �أمل يف املنطقة يف خريف عام  ،2019عندما ُ�سحبت
كانت �آخر ّ
بع�ض القوات من جانبي اخلطوط الأمامية.
مرة
لكن ّ
قمة نورماندي يف باري�س ،يف دي�سمرب/كانون الأول  ،2019كانت �آخر ّ
جل�س فيها اجلانبان على نف�س الطاولة.
وعلى الرغم من م�ساعي �أوكرانيا لالن�ضمام �إىل حلف الناتو واالحتاد الأوروبي ،ت�شري
ا�ستطالعات الر�أي الأخرية �إىل �أن الر�أي العام الأوكراين ب�ش�أن هذه الأمور ال يزال خمتلط ًا.
يف حني �أن �أكرث من ن�صف الذين �شملهم اال�ستطالع (با�ستثناء ّ
�سكان �شبه جزيرة القرم

واملناطق املتنازع عليها يف ال�رشق) يدعمون فكرة ع�ضوية االحتاد الأوروبي ،بينما � 40إىل
 %50منهم فقط ي�ؤيدون االن�ضمام �إىل حلف الناتو ،ح�سب موقع منظمة جمل�س العالقات
اخلارجية الأمريكي.
وبح�سب الباحث ال�سيا�سي الأملاين �ألك�سندر راهر« :لقد �أقنعت النخب الغربية نف�سها
وجرها �إىل الناتو ...
ب�أن رو�سيا على و�شك مهاجمة �أوكرانيا .لذلك يجب �إنقاذ �أوكرانياّ ،
على الرغم من �أن الذين يفهمون ما يجري عملي ًا يف �أوكرانيا قالئل .ف�أمريكا يف حاجة
مرة �أخرى».
�إليها فقط ك�أداة ملنع رو�سيا من �أن ت�صبح ّ
قوة عظمى يف �أوروبا ّ

ووفق ًا للباحث الأملاين ،ت�سعى رو�سيا عن حق �إىل احل�صول على �ضمانات من الناتو
بعدم اقرتاب ُبنيته التحتية الع�سكرية من حدود رو�سيا.

وقال« :ليكن البولنديون والهنغاريون والآخرون ر�سمي ًا يف هذه الكتلة ،وليجل�سوا
هناك ...لكن البنية التحتية الع�سكرية حللف الناتو ال ينبغي �أن تكون موجودة على �أرا�ضي
هذه البلدان؛ ناهيكم ب�أرا�ضي دول البلطيق و�أوكرانيا وجورجيا� .إذا وافق الناتو على
ذلك ،ف�أعتقد ب�أن مو�سكو �ستوافق �أي�ض ًا على �سحب عتادها الع�سكري بعيداً عن احلدود
الغربية .كل هذا ممكن ،وينبغي فقط بدء عملية تفريغ ال�شحنة هذه .من ال�صعب للغاية على
الغرب االعرتاف ب�أنه املذنب يف الو�ضع احلايل .لكن رو�سيا ال تريد الرتاجع بعد الآن .يو ّد
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و�صحح �أخطاء غوربات�شوف
ي�سجله التاريخ الرو�سي كرئي�س �أوقف تو�سع الناتو
ّ
بوتني �أن ّ
ويلت�سني .بالن�سبة له ،هذه مهمة تاريخية»(((.
من جهته ،حتدث اخلبري الع�سكري �إيغور كوروت�شيتكو عن حاجة �أمريكا خللق
التناق�ضات مع رو�سيا .و�أ�شار �إىل �أنه لدى وا�شنطن اهتمامات جيو�سرتاتيجية ،و�أي�ض ًا
اقت�صادية؛ وهي ت�سعى ب�شكل خا�ص من �أجل و�ضع الأ�سلحة اال�سرتاتيجية يف دول
�أوروبا .وت�سعى كذلك من �أجل و�ضع �سوق بيع الأ�سلحة حتت �سيطرتها .و�أ�ضاف اخلبري
الع�سكري �أنه من بني �أهم �أهداف وا�شنطن من وراء �إبقاء التوتر مع رو�سيا هو حرق �أو
تدمري �أنابيب الغاز الطبيعي .هذا هو املنطق الذي تتحرك من خالله الواليات املتحدة
ّ
فتحتل املرتبة الثانية ،ولي�ست ذات �أهمية بالن�سبة
يف الوقت احلايل؛ �أما امل�سائل الأخرى
لوا�شنطن(((.
تعهدات الغرب يف
وزير اخلارجية الرو�سي� ،سريغي الفروف ،الذي �أعاد �إىل الأذهان ّ
حمل الغرب امل�س�ؤولية
�أوائل الت�سعينيات ،ب�أن «الناتو» لن ّ
يتمدد «�شرباً واحداً �رشق ًا»ّ ،
التهرب من تنفيذ هذه الوعود حالي ًا» .لكن احللف الذي ال يِنكر وجود هذه
عن «حماولة ّ
التعهدات ،يقول �إنها كانت �شفوية فح�سب(((.
ّ

وقال الفروف ،متحدث ًا يف جل�سة مل�ؤمتر نزع ال�سالح يف جنيف« :لدينا ت�سا�ؤالت
حول التعهد املثري للجدل املختلق من ِقبل �أ�سرتاليا وبريطانيا والواليات املتحدة لإقامة
اجللي �أن «�أوكو�س» له ت�أثري �سلبي على نظام عدم االنت�شار
�رشاكة �أوكو�س املغلقة .من
ّ
ّ
وي�شكل �أر�ضية للبدء يف جولة جديدة من �سباق الت�سلح ،ولي�س
النووي ،وهو يثري التوتر
فقط يف منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ».
ولفت الفروف �إىل �أن الرئي�س الأمريكي جو بايدن هو من يجيب عن �إمكان ن�شوب
حرب نووية �أو ال.
� -6صحيفة «�أرغومنتي �إي فاكتي» الرو�سية.2022-02-13 ،

_7-https://aif.ru/politics/world/voennyy_ekspert_nazval_klyuchevye_celi_ssha_v
protivostoyanii_s_rossiey

 -8رو�سيا اليوم.2021-12-2 ،
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و�أ�ضاف« :ال �أ�ستبعد �أن يكون هناك �شخ�ص ما �أراد �أن تغرق رو�سيا يف �رصاع من �صنع
قرر الغرب خف�ض ال�ستار احلديدي
الإن�سان وخلقه الغرب يف �أوكرانيا» ،م�ؤكداً �أنه «�إذا ّ
اجلديد �أمام رو�سيا ،فلن نقلق و�سنجد فر�صة للتطوير».
و�أكد �أنه حان وقت �إعادة ال�سالح النووي الأمريكي من �أوروبا �إىل الواليات املتحدة

(((

كما �أ�شار �ألك�سندر غرو�شكو ،نائب وزير اخلارجية الرو�سي ،ب�أن رو�سيا �سبق �أن
ّ
ال �أم �آج ً
حذرت الغرب من �أن م�س�ألة ان�ضمام �أوكرانيا �إىل الناتو كانت �ستنفجر «عاج ً
ال».
و�أ�ضاف �أن تفاقم الو�ضع احلايل حول �أوكرانيا تقع امل�س�ؤولية الكاملة عنه على عاتق
الدول التي جتاهلت امل�صالح احليوية لرو�سيا ،م�شرياً �إىل �أن هناك الآن خطر وقوع �صدام
مبا�رش بني قوات رو�سيا والناتو.
واعترب �أن ّ
«كل ما فعله الناتو بعد احلرب الباردة انتهى بكارثة» ،و�أن كل تو�سع جديد
للناتو �أ ّدى �إىل تدهور �أمن احللف نف�سه.
وتوهم
وح�سب الدبلوما�سي الرو�سي ،ف�إن الناتو اعترب نف�سه منت�رصاً يف احلرب الباردةّ ،
�أنه ي�ستطيع �إقامة نظام عاملي خا�ص به.
ال �أم �آج ً
بد �أن تدرك �أوروبا عاج ً
ال �أن الهيكل ال 
أمني
و�شدد غرو�شكو على �أنه ال ّ
الذي يتمحور حول الناتو هو طريق ي�ؤ ّدي �إىل م�أزق .و�أ�ضاف �أنه ال ميكن التفكري يف ُبنية
�أمنية �أوروبية جديدة �إ ّال بعد حل ق�ضية تقدمي �ضمانات �أمنية لرو�سيا .وو�صف التوجهات
اجليو�سيا�سية لأوروبا ب�أنها ت�شبه لعبة كبرية وخطرية للغاية.
وقال �إن الواليات املتحدة ال تريد �أن يتمتع االحتاد الأوروبي با�ستقاللية من الناحية
اجليو�سيا�سية ،و�إن التكتل الأوروبي لي�س لديه فر�صة لأن يكون العب ًا م�ستق ً
ال يف ال�ساحة
العاملية ما مل ُيدرك �أن الواليات املتحدة هي التي تثري توترات مع رو�سيا.
 -9رو�سيا اليوم .2022/03/1 ،وكالة �سبوتنيك الرو�سية ،وكاالت رو�سية.
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واعترب غرو�شكو �أن الأمريكيني يريدون �إخ�ضاع �إمكانات االحتاد الأوروبي بالكامل
للناتو؛ و�أ�ضاف« :مو�سكو تنظر بهدوء �إىل طموحات االحتاد الأوروبي المتالك قدرات
ع�سكرية خا�صة به ،لكن الواليات املتحدة ال تريد ال�سماح بذلك»(.((1
حينها� ،أي قبل اندالع احلرب ،برز �س�ؤاالن منطقيان :هل �أن �أ�سباب دفاع الدول
الغربية عن �أوكرانيا تنح�رص يف املبادئ والقوانني الدولية والإن�سانية ؟ وهل ميكن االطمئنان
لت�أكيدات مو�سكو ب�أنها ال ّ
تخطط لعمل ع�سكري �ضد �أوكرانيا؟.

يكاد املح ّللون واخلرباء ُيجمعون على �أن الإجابة يف احلالتني هي النفي .بع�ضهم يرى
التحركات الع�سكرية الرو�سية ،واحتماالت اندالع احلرب ،مدفوعة ب�أ�سعار الطاقة.
�أن
ّ
كمورد للغاز ،وترفع الأ�سعار ،بهدف
ويعتقد مراقبون يف الغرب �أن رو�سيا ت�ستخدم قوتها
ّ
دقّ �إ�سفني يف املع�سكر امل�ؤيد لأوكرانيا .رمبا لذلك ،دعا الرئي�س الأمريكي ،جو بايدن،
�أملانيا ،لوقف م�رشوع خط �أنابيب بحر البلطيق «نورد �سرتمي  ،»2يف حال ن�شوب احلرب
بني رو�سيا �أوكرانيا.
وماذا ب�ش�أن التلويح الأمريكي والغربي بعقوبات غري م�سبوقة على رو�سيا؟ يقول خرباء
غربيون �إن العقوبات لن يكون لها ت�أثري كبري ،ويعتقدون �أن رو�سيا قادرة على فر�ض
نفوذها يف �أوكرانيا وغريها من الدول املحيطة بها ،و�أن لديها �أوراق ًا اقت�صادية و�سيربانية،
ف�ض ً
ال عن القوة الع�سكرية الهائلة؛ كما �أنها تدرك �أن وا�شنطن ودول «الناتو» ،لي�ست على
مت�ض �سوى ب�ضعة �أ�شهر على
ا�ستعداد لإر�سال قوات لتحارب يف �أوكرانيا� ،سيما �أنه مل ِ
االن�سحاب الأطل�سي الفو�ضوي من �أفغان�ستان.
بد من خمرج ،ك�أن
ويف نهاية الف�صل امل�ضطرب� ،إذا مل ُيرتجم الت�صعيد �إىل حرب ،ال ّ
وت�رص «لفظي ًا» على حق «كييف»
تعرتف وا�شنطن مب�صالح رو�سيا الأمنية يف �أوكرانيا،
ّ
يف اختيار حلفائها يف مدى بعيد .وبذلك ،تكون الواليات املتحدة قد �س ّلمت بنفوذ
مو�سكو الإقليمي ،يف حني ت�سحب رو�سيا قواتها بعيداً عن حدود �أوكرانيا ،وال حتاول
تغيري نظامها ال�سيا�سي املتحالف مع الغرب.
 -10رو�سيا اليوم /وكالة �سبوتنيك الرو�سية.2/03/2022 ،
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الحرب كخيار �أخير
قال الرئي�س الرو�سي ،فالدميري بوتني� ،إن رو�سيا ال تريد احلرب ،و�إنها مل تت�س ّلم رداً ب ّنا ًء
قدمتها للدول الغربية.
على املقرتحات التي ّ
و�أ�ضاف بوتني �أن حلف �شمال الأطل�سي (الناتو) �أخفق حتى الآن يف معاجلة ما و�صفه
مبخاوف رو�سيا الأ�سا�سية ب�ش�أن الأمن ،لكنه قال �إنه م�ستعد ملوا�صلة املفاو�ضات ب�ش�أن
�أوكرانيا وق�ضايا �أخرى.
و�أكد الرئي�س الرو�سي �أن بالده ال تريد اندالع حرب يف �أوروبا ،وهذا هو �سبب قيامها
ببعث مقرتحات حول �ضمانات الأمن �إىل الواليات املتحدة وحلف �شمال الأطل�سي.
وقال �إن معظم الردود الغربية على هذه املقرتحات ال تنا�سب توقعات مو�سكو؛ �إ ّال �أنه ذكر
�أن هذه الردود حتتوي على بنود ب�إمكان اجلانب الرو�سي مناق�شتها.
و�أ�شار بوتني �إىل �أن مو�سكو تعترب �إجراءات ردع رو�سيا بو�سائل ع�سكرية تهديداً مبا�رشاً
لأمنها القومي ،و�أن املقرتحات الرو�سية املذكورة تطالب ب�إزالة هذا اخلطر(.((1
ولفت الرئي�س الرو�سي �إىل جمود امل�سارات املحورية من عملية ال�سالم يف دونبا�س،
ومنها الإ�صالح الد�ستوري والعفو ،واالنتخابات املحلية والو�ضع القانوين اخلا�ص ملنطقة
دونبا�س� ،إ�ضافة �إىل «ال�صيغة» التي اقرتحها يف حينه وزير اخلارجية الأملاين (ورئي�س �أملانيا
ّ
كحل و�سط لتنفيذ اتفاقيات مين�سك ،مل يتم ت�أطريها قانون ًا
حالي ًا) فرانك فالرت �شتاينماير،
يف �أوكرانيا(.((1
مهما يكن من �أمر ،وطاملا �أن التلويح باحلرب رمبا ينجح يف حتقيق ما ال حتقّقه احلرب
نف�سها ،فرمبا يكون هذا ما ّ
يفكر به بوتني .فهل �ست�سمح التطورات الالحقة ل�سيناريو
كهذا ب�أن يكون �إخراجه �ضمن هذه املعطيات ،وحتت هذا ال�سقف؟ هناك �سابقة تاريخية
من دفاتر احلرب الباردة ،حني و�صل العامل مطلع ال�ستينيات من القرن املا�ضي� ،إىل حافة
احلرب النوويةّ ،
وظل على �أع�صابه طيلة  13يوم ًا ،ب�سبب �أزمة ن�رش ال�صواريخ ال�سوفييتية
11- https://www.kommersant.ru/doc/5217159.
12- https://www.kommersant.ru/doc/5217159
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يف «خليج اخلنازير» بكوبا ،على بعد  90مي ً
ال من �شواطئ فلوريدا الأمريكية .لكن احلرب
ّ
وتو�صل االحتاد ال�سوفييتي والواليات املتحدة �إىل ّ
ولعل ال�سيناريو
حل و�سط.
مل حت�صل،
ّ
يتكرر ..يف �أوكرانيا(.((1
نف�سه ّ

من جهته ،ر�أى اخلبري يف العالقات الدولية� ،إيفان تيموفييف� ،أن احلرب �ستكون �أحد
�سيناريوهات تطور الأزمة ،نظراً لرف�ض ال�سلطات يف «كييف» مبد أ� الت�سوية مع مو�سكو،
ال عن �ضمان �أمن البالد �سوى من خالل ع�ضوية الناتو؛ ف�ض ً
وهي ال ترى بدي ً
ال عن �أن
الغرب �سيعمل على دمج �أوكرانيا يف هياكله الأمنية ،ما يجعل من �شبه امل�ستحيل تغيري هذا
امل�سار بدون حرب.
أ�سباب ما يف ال�سنوات �أو العقود املقبلة،
و�أ�ضاف« :حتى لو مل تن�ضم �أوكرانيا للناتو ل ٍ
فال �شيء مينع ن�رش �أنظمة هجومية �أو غريها من الأنظمة على �أرا�ضي البالد .ويف هذه
ال �أم �آج ً
�ستتحول �أوكرانيا عاج ً
ال �إىل نقطة انطالق لعمليات ع�سكرية حمتملة �ضد
احلالة،
ّ
رو�سيا».
و�أو�ضح �أنه ونظراً �إىل طول احلدود ،ف�إن هذا الو�ضع ي�ضع رو�سيا يف موقع ي�ضاهي يف
خطورته ع�ضوية دول البلطيق يف حلف الناتو؛ وبالتايل ف�إن التطور الع�سكري لأوكرانيا
مب�ساعدة الواليات املتحدة والغرب ّ
ي�شكل تهديداً للأمن القومي الرو�سي ،فيما هزمية
اجلي�ش الأوكراين يف حرب حمتملة �ستكون �رسيعة ن�سبي ًا ،ودون الدخول يف حرب طويلة
الأمد ،عرب عمليات تنفّذ ب�رسعة الربق.
لتطور
عد �أحد ال�سيناريوهات املطروحة
ولفت تيموفييف �إىل �أن ا�ستمرار التوتر ُي ّ
ّ
الأزمة ،نظراً للتكلفة الباهظة للحل الع�سكري للق�ضية الأوكرانية؛ وتابع « :حتى يف حالة
ال�سيطرة عليها ،ف�إن ذلك لن مينع الغرب من ت�شكيل وت�سليح الت�شكيالت الأوكرانية يف
املناطق املجاورة ،ومتويل ودعم املجموعات امل�س ّلحة ،التي �ستعمل حتت الأر�ض على
نطاق وا�سع يف �أوكرانيا؛ كما �أن احلرب �ست�ؤ ّدي �إىل تدهور اقت�صادي يف تلك املناطق،
ما �سيجعل �سكانها �أكرث عر�ضة للدعاية الغربية .و�إذا احتفظت احلكومة الأوكرانية املوالية
� -13أجمد عرار -م�صدر �سابق.
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للغرب بجزء من الأرا�ضي� ،سي�صبح ال�رصاع دائم ًا وطويل الأمد؛ ويف الوقت نف�سه ،لن
يتم ّ
حل � ٍأي من امل�شاكل الأمنية لرو�سيا ،بل �ستزداد ب�سبب ع�سكرة �أوروبا ال�رشقية»(.((1

كذلك ،كتب �سريغي �سرتوكان يف �صحيفة «كومري�سانت» الرو�سية ،مقا ًال بتاريخ
 ،16/02/2022حول لعبة تعظيم اخلطر الرو�سي يف �أمريكا و َمن امل�ستفيد منها ،بالأرقام.

وكان اال�ستنتاج الرئي�س لديه هو التايل :مو�ضوع الغزو الرو�سي لأوكرانيا� ،أو ًال وقبل
كل �شيء ،كان حكاية �أمريكية ،ولي�ست �أوكرانية �أو رو�سية �أو �أوروبية .وينبغي البحث
عن جذورها يف �أح�شاء ال�سيا�سة الأمريكية احلديثة واملهام التي يحملها جو بايدن يف ال�سنة
الثانية من رئا�سته .احلقيقة هي �أن �أمريكا ،من خالل اللعب املتعمد لزيادة �أ�سهم «احلرب
الأوكرانية» ،جتني مكا�سب جد ّية.
بعد الف�شل الذريع يف �أفغان�ستان ،عرث الرئي�س بايدن �أخرياً على فر�صته الذهبية ،ف�أطلق
املعد من �أجله ،لإنقاذ العامل من خطر حرب عاملية ثالثة مزعومة
امل�رشوع ال�ضخم املختلق ّ
ميكن �أن تبد�أ يف �أوكرانيا.

وميكن قيا�س �أرباح �أمريكا ب�أرقام املال .فعلى خلفية حالة عدم التحديد يف العالقات
بني رو�سيا و�أوكرانيا ،ترتفع قيمة الدوالر مقابل عمالت العامل الرئي�سية الأخرى .ومن
اجلدير بالذكر �أن الطلب على �سندات اخلزينة الأمريكية �أي�ض ًا� ،أي الطلب على ما يقوم
عليه النظام املايل الأمريكي ،ارتفع مع تراجع �أ�سواق الأ�سهم ،على خلفية موجة الذعر
الأخرية .
لقد بلغ الت�ضخم يف الواليات املتحدة ٪7.5؛ والعائد على ال�سندات احلكومية لع�رش
�سنوات هو  ،٪1.5-2فمن �سي�شرتيها يف الظروف العادية مع �أرقام الت�ضخم تلك؟ �إمنا،
�إذا ا�ستمرت التوترات اجليو�سيا�سية ،ف�سيزداد الطلب على ال�سندات احلكومية الأمريكية
تلقائي ًا .واخلال�صة :الأزمة الأوكرانية تخدم جو بايدن واالقت�صاد الأمريكي و«جاللة»
الدوالر.
� -14صحيفة كوم�سومول�سكايا برافدا.2022-02-13 ،
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الدور الإ�سرائيلي في الأزمة الأوكرانية
ح�ض الرئي�س الأوكراين زيلين�سكي،
بعد الهجوم الع�سكري الرو�سي على �أوكرانياّ ،
اليهود يف كل �أنحاء العامل على «رفع ال�صوت» ،وقال زيلين�سكي ،وهو يهودي الديانة:
«�أنا �أخاطب الآن جميع يهود العامل� ،أال ترون ما يحدث؟ لهذا ال�سبب من املهم جداً �أ ّال
يلتزم ماليني اليهود حول العامل ال�صمت الآن».
و�أ�ضاف« :النازية و ِلدت يف �صمت .لذلك ،ارفعوا ال�صوت حيال قتل املدنيني .ارفعوا
ال�صوت حيال قتل الأوكرانيني».
�ست�صوت لـ«�إدانة الغزو
وقال وزير اخلارجية الإ�رسائيلي يائري البيد� ،إنّ «�إ�رسائيل»
ّ
الرو�سي» يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة .وقد جرت حمادثات بني اجلانبني الأمريكي
والإ�رسائيلي ب�ش�أن تطورات الأزمة الأوكرانية ،رمبا تقود �إىل دعم وا�شنطن لدور تل
�أبيب كو�سيط يف ّ
حل الأزمة الرو�سية الأوكرانية؛ وهذا ما جت ّلى يف عر�ض رئي�س الوزراء
الإ�رسائيلي «نفتايل بينيت» على الرئي�س الرو�سي «فالدميري بوتني» ا�ست�ضافة مو�سكو
قمة بالقد�س ،وهو ما نفته مو�سكو(.((1
وكييف يف ّ

يف ت�رصيح مل�س�ؤول �إ�رسائيلي رفيع امل�ستوى (مل يذكر ا�سمه �أو من�صبه) ملوقع «املونيتور»
يف  22فرباير ،قال�« :إذا نظرت �إ�رسائيل �إىل الأزمة احلالية بني رو�سيا و�أوكرانيا ك�رصاع
ثنائي وفقط ،ف�إنها حتم ًا �ستنحاز لرو�سيا .ولكن �إذا كان على �إ�رسائيل �أن تختار بني
رو�سيا والواليات املتحدة (�إذا ما طلبت الأخرية من �إ�رسائيل �إدانة ال�سيا�سة الرو�سية حيال
�أوكرانيا) ،ف�إن �إ�رسائيل �ستنحاز حتم ًا للواليات املتحدة» ( .وكان عدد من املج ّندين
الإ�رسائيليني قد ق ِتل يف �ساحة املعركة حيث ن�شرِ ت �صورهم و�أ�سما�ؤهم)..
بدورها،ك�شفت �صحيفة �إ�رسائيلية �أن �إ�رسائيل رف�ضت طلب ًا �أوكراني ًا بتزويدها مبنظومة
«الق ُّبة احلديدية» ،امل�ضادة لل�صواريخ ،خ�شية على عالقاتها مع رو�سيا.

تقدمت
وقالت �صحيفة «يديعوت �أحرونوت»� ،إن «�إ�رسائيل» رف�ضت الطلب ،والذي ّ

15- Janko Šćepanović, Can Israel Thread the Needle Between Russia and Ukraine?, the national interest, https://nationalinterest.org/feature/can-israel-thread-needle-between-russiaand-ukraine-200517?page=0,1

ربيع

1443 - 2022هـ ـ العدد 72

61

العالقات الرو�سية – الأوكرانية  :تاريخٌ معقّد مليء بالقلق والتدخالت اخلارجية (حرب عاملية باردة)

درا�سات باحث

به �أوكرانيا بداية �إىل الواليات املتحدة الأمريكية ،ثم �إىل �إ�رسائيل ب�شكل مبا�رش« ،حتى ال
تخاطر بخو�ض مواجهة مع رو�سيا» .وا�ستناداً �إىل ال�صحيفة ،ف�إن طلب «كييف» احل�صول
على املنظومة التي ت�صنعها �إ�رسائيل ،بالتعاون مع الواليات املتحدة الأمريكية ،جاء العام
املا�ضي ،ومت جتديده �أخرياً.
املعدات كان من املمكن �أن ت�ضع �إ�رسائيل يف حالة �أزمة �شديدة
و�أ�ضافت« :مثل هذه ّ
جتاه مو�سكو».
ر�سميا من حكومة بايدن نقل �صواريخ باتريوت
وقالت« :طلبت احلكومة الأوكرانية
ً
والقبة احلديدية �إىل �أوكرانيا ،الربيع املا�ضي؛ مل يكن الغزو الرو�سي يف الأفق».
ّ

لكن «�إ�رسائيل» ،بح�سب ال�صحيفة� ،أو�ضحت للإدارة الأمريكية يف حمادثات غري
القبة احلديدية �إىل كييف ،ب�سبب
ر�سمية �أنها لن تتمكن من املوافقة على نقل بطاريات ّ
العالقات مع رو�سيا.

حتولوا يف الأ�شهر الأخرية مبا�رشة �إىل احلكومة الإ�رسائيلية
وتابعت« :الأوكرانيون ّ
(((1
وطالبوا بالدعم الإ�رسائيلي يف توفري النظام»
جتدر الإ�شارة �إىل العالقات الوديّة التي تربط رو�سيا و�إ�رسائيل ،و�إىل اعتماد مو�سكو
على تل �أبيب كم�صدر للتكنولوجيا بعد عزل رو�سيا عن الغرب عقب املواجهات مع
جورجيا و�أوكرانيا .ويف عام  ،2010وقّعت �إ�رسائيل ورو�سيا �صفقة ع�سكريةّ ،مت مبقت�ضاها
طيار؛ وعالوة على ذلك ،طلبت رو�سيا
ال�سماح ملو�سكو ب�إنتاج طائرات �إ�رسائيلية بدون ّ
من �إ�رسائيل ال�ضغط على وا�شنطن لرفع بع�ض العقوبات املفرو�ضة على احلكومة ال�سورية
لل�سماح لل�رشكات الرو�سية بامل�ساعدة يف �إعادة الإعمار يف �سوريا(.((1
من جهة �أخرى ،يرى املراقبون الإ�رسائيليون �أن تل �أبيب لي�ست معنية بهذه الأزمة،
انطالقًا من �أن امل�شكالت املرتبطة باحلدود الأوروبية تخ�ضع لقرارات القوى الكربى.
 -16القد�س العربي.2022-02-15 ،

17- Janko Šćepanović, Can Israel Thread the Needle Between Russia and Ukraine?, the national interest, https://nationalinterest.org/feature/can-israel-thread-needle-between-russiaand-ukraine-200517?page=0,1
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ورغم �أن «�إ�رسائيل» لديها عالقات قوية مع وا�شنطن و�أوكرانيا ،ف�إنه يجب عليها احلفاظ
على عالقتها مع رو�سيا� ،سيما يف ظل وجود اجلي�ش الرو�سي على حدودها يف �سوريا،
واعتبار مو�سكو طرف ًا مهم ًا يف املفاو�ضات حول الربنامج النووي الإيراين؛ ف�ضلاً عن
(((1
التعاون امل�شرتك بني رو�سيا و�إ�رسائيل يف ق�ضايا مكافحة الإرهاب

الدور التركي في الأزمة الأوكرانية
تعد تركيا و�سيط ًا حمايداً
ما هي فر�ص جناح الدور الرتكي يف الأزمة الأوكرانية؟ وهل ّ

يف هذه الأزمة؟

بالن�سبة لأنقرة ،هنالك الكثري لتخ�رسه يف حال اتخذت موقف ًا ل�صالح طرف �ضد طرف
كل من �أوكرانيا ورو�سيا ،و�ستكون �أمام اختيار �صعب.
�آخر .فهي تقيم عالقات مع ٍ

يقول وزير اخلارجية الرتكي مولود جاوي�ش �أوغلو� ،إنّ بالده ال متيل �إىل امل�شاركة يف
فر�ض عقوبات على رو�سيا.
وي�ضيف« :مل ن�شارك يف مثل هذه العقوبات ب�شكل عام من حيث املبد�أ ،وال منيل �إىل
امل�شاركة يف العقوبات احلالية �أي�ض ًا(.((1
ويف �سياق مت�صل� ،أعلن جاوي�ش �أوغلو �أنّ بالده طلبت من مو�سكو �سحب طلبها
م�سجلة �ضمن �أ�سطول البحر الأ�سود الرو�سي بعبور امل�ضائق
ب�ش�أن ال�سماح ل�سفن غري
ّ
الرتكية ،م�ضيف ًا �أنّ احلكومة الرو�سية قبلت بذلك.
وف�ض ً
بقوة
ال عن تقدميها الدعم الع�سكري لأوكرانيا عرب م�سيرّ ات بريقدار ،تقف �أنقرة ّ
�إىل جانب ما تقول �إنها «وحدة الأرا�ضي الأوكرانية»؛ كما �أنها ال تزال ترف�ض االعرتاف
«من�صة القرم» ،لكنها ال
ان�ضمت كع�ضو فاعل �إىل
ب�إحلاق رو�سيا ل�شبه جزيرة القرم .وهي
ّ
ّ
ترغب يف ح�صول �أي نزاع جديد قد ُيجربها على اال�صطفاف �إىل جانب �أوكرانيا �ضد
18- Janko Šćepanović, Can Israel Thread the Needle Between Russia and Ukraine?, the national interest, https://nationalinterest.org/feature/can-israel-thread-needle-between-russiaand-ukraine-200517?page=0,1

-19وكالة الأنا�ضول.2022-03- 2 ،
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ترحب بها
رو�سيا؛ وت�سعى �أنقرة لتحقيق التوازن من خالل جت ّنب النزاع والو�ساطة ،التي ّ
�أوكرانيا فيما ت�ضع �أمامها رو�سيا الكثري من ال�رشوط ال�صعبة.

فقد ع ّلق املتحدث با�سم الكرملني ،دميرتي بي�سكوف ،على اقرتاح �أردوغان للو�ساطة
يرحب بجهود �أي دولة ب�إمكانها امل�ساعدة يف ت�سوية الو�ضع يف
بالقول« :الكرملني ّ
�أوكرانيا» ،م�ضيف ًا �أن «اخلالفات الرئي�سية بني رو�سيا و�أوكرانيا تتعلق على وجه التحديد
بتعثرّ تنفيذ اتفاقيات مين�سك من ِقبل كييف� ..إذا كان بو�سع �رشكائنا الأتراك الت�أثري على
الأوكرانيني ودفعهم للوفاء بالتزاماتهم مبوجب اتفاقيات مين�سك ،فال ميكن �إ ّال الرتحيب
بهذا الأمر»(.((2
طيب �أردوغان� ،إىل التو�سط يف هذا امللف .ويعترب
لذلك ،ي�سعى الرئي�س الرتكي رجب ّ
�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية واخلبري يف ال�ش�ؤون الرو�سية� ،أيدين �سيزر� ،أن �أردوغان ال يت�رصف
كو�سيط حمايد ،لأن تركيا ع�ضو يف حلف �شمال الأطل�سي (ناتو) ،وموقفها بالتايل ي ّتفق
بال�رضورة مع مواقف احللف .و�إىل غاية اللحظة ،جتاهلت مو�سكو كل اقرتاحات �أنقرة.
القمة الرتكية -الأوكرانية الأخرية ،على دعم
وكان الرئي�س الرتكي �أكد جمدداً ،خالل ّ
القمة �أي�ض ًا االعرتاف
بالده الكامل لأوكرانيا .وبالفعل ،فقد رف�ض �أردوغان خالل تلك ّ
وحتدث
وقدم نف�سه حامي ًا لعرقية تتار القرم،
ّ
ب�شبه جزيرة القرم كمنطقة تابعة لرو�سياّ ،
ببهجة عن بناء م�ساجد وم�شاريع �سكنية لهم(.((2
م�سرية هجومية ،وهو ما �أعلنته
�إىل ذلك ،ف�إن تركيا قامت بتزويد �أوكرانيا بطائرات ّ
وزارة الدفاع الأوكرانية عرب فيديو من�شور يف �أكتوبر /ت�رشين الأول  ،2021والذي ُيظهر
تدمري طائرة م�سيرّ ة من طراز «بريقدار تي بي  »2لقطعة مدفعية رو�سية يف منطقة الدونبا�س
�رشقي �أوكرانيا� .أغ�ضب ذلك مو�سكو ب�شكل كبري ،لأن ح�صول �أوكرانيا على هذه التقنية
املتقدمة من دولة ع�ضو يف الناتو يعني �أن �أي خطط ع�سكرية رو�سية �ضد �أوكرانيا قد تواجه
مبقاومة عنيفة با�ستخدام �أ�سلحة متقدمة ،ما ي�ص ّعب من �أي عمل ع�سكري رو�سي حمتمل.
 -20رو�سيا اليوم.2022/01/20 ،
 -21دوت�شي فيلله ،دوت�شي فيلله.2022/02/2 ،
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ال عجب� ،إذن ،يف �أن الرئي�س الرو�سي بوتني انتقد ،قبل عدة �أ�سابيع ،وجود املُ�سيرّ ات
الرتكية يف �أوكرانيا ،واتّهم �أنقرة بدعم «كييف» ب�شكل كبري ،مطالب ًا الرئي�س الرتكي
بـ«�إعادة النظر» يف �سيا�سته.

ومع ذلك ،ف�إن �أهمية �أوكرانيا بالن�سبة لرتكيا يف ازدياد �أي�ض ًا .فطبق ًا لبوراك بهليفان،
رئي�س جمعية رجال الأعمال الرتكية  -الأوكرانية ،والذي يعي�ش يف «كييف» منذ 12
عام ًا ،كانت تركيا عام � 2020أكرب جهة م�ستثمرة يف �أوكرانيا� ،إذ بلغت قيمة التبادل
التجاري بني البلدين ،بح�سب معطياته ،نحو  7.5مليار دوالر.

لذلك ،ت�سعى �أنقرة جاهدة من �أجل منع املزيد من الت�صعيد يف امللف الأوكراين،
�سيمنى بخ�سائر كبرية من وقوع نزاع بني رو�سيا
لأن االقت�صاد الرتكي – املتعثرّ حالي ًا – ُ
و�أوكرانيا ،وقد ُيف�شل خطط الرئي�س �إردوغان يف جذب املزيد من اال�ستثمارات �إىل بالده
من خالل خف�ض �أ�سعار الفائدة.

الناتو يع ّزز قدرات �أوكرانيا الهجومية في دونبا�س
يف الوقت الذي كان الغرب ينتظر فيه «الغزو الرو�سي» لأوكرانيا ،كانت دول الناتو
تعد يف معظمها هجومية ،خا�صة �أنظمة ال�صواريخ
توا�صل �إغداق «كييف» بالأ�سلحة التي ّ
الأمريكية «جافلني».
و�أ�شارت �صحيفة «نيزافي�سيمايا» الرو�سية �إىل �أن وا�شنطن �س ّلمت «كييف» �أنظمة
�صواريخ م�ضادة للدبابات 300 ،قاذفة « »FGM-148و� 1200صاروخ منذ يناير /كانون
الثاين املا�ضي ،بالإ�ضافة �إىل قاذفات قنابل هجومية .بدورها� ،س ّلمت بريطانيا ال�سلطات
الأوكرانية حوايل  2200قذيفة م�ضادة للدبابات من نوع «.»NLAW

تزود «كييف» ب�أنواع �أخرى من الأ�سلحة
وك�شفت ال�صحيفة الرو�سية �أن الدول الغربية ّ
واملعدات الع�سكرية .ووفق ًا لوزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون)،ف�إنه يف الفرتة من يناير
ّ
واملعدات الع�سكرية ،من
�إىل فرباير ّ ،2022مت ت�سليم �أوكرانيا �أكرث من  650طن ًا من الأ�سلحة
ّ
ومعدات ات�صاالت .ومن املنتظر كذلك
بينها بنادق قن�ص وذخرية وحمطات رادار م�ضادة
ّ
�أن ت�صل من الواليات املتحدة  5مروحيات نقل ع�سكرية رو�سية ال�صنع (من طراز Mi-
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معدة �سابق ًا للقوات امل�سلحة الأفغانية.
 8MTVو  ،)Mi-17V5والتي كانت ّ

مزودة ب�أنظمة
ويف وقت �سابق� ،س ّلمت الواليات املتحدة زوارق للبحرية الأوكرانيةّ ،
قررت ليتوانيا والتفيا تزويد
�صواريخ «�ستينغر» املحمولة امل�ضادة للطائرات .وحالي ًاّ ،

�أوكرانيا ب�صواريخ «�ستينغر» �أمريكية ال�صنع.

بدورها �أعلنت بولندا عن م�ساعدة ع�سكرية لأوكرانيا .وقال رئي�س وزرائها ماتيوز

جوي
موراويكي �إن «وار�سو �سرت�سل ع�رشات الآالف من قذائف املدفعية و�أنظمة دفاع
ّ
طيار و�أ�سلحة دفاعية �أخرى
حممولة وقذائف الهاون اخلفيفة وطائرات اال�ستطالع بدون ّ
�إىل كييف».

وقد بد�أت جمهورية الت�شيك بالفعل بت�سليم �آالف من القذائف ملدافع «هاوتزر» ذاتية

الدفع عيار  152ملم من نوع «�أكات�سيا»؛ و�أعربت �إ�ستونيا عن ا�ستعدادها لتزويد القوات

الأوكرانية من الذخرية اخلا�صة مبدافع «هاوتزر» يف انتظار �إذن من احلكومة الأملانية ،نظراً
لأن هذه الذخرية مت توريدها �سابق ًا من �أملانيا؛ وبرلني ،التي تخ�شى على ما يبدو من ت�صعيد

ال�رصاع يف دونبا�س ،مل متنح املوافقة بعد.

كما �أعلنت بولندا عن م�ساعدة ع�سكرية لأوكرانيا .وقال رئي�س وزرائها ماتيوز

موراويكي �إن «وار�سو �سترُ �سل ع�رشات الآالف من قذائف املدفعية و�أنظمة منظومات
طيار
الدفاع اجلوي املحمولة وقذائف الهاون اخلفيفة وطائرات اال�ستطالع بدون ّ
و�أ�سلحة دفاعية �أخرى �إىل كييف ».على الرغم من �أنه من غري املحتمل �أن ُيط َلق على
قذائف املدفعية وقذائف الهاون �أ�سلحة دفاعية.

ووفق ًا ملم ّثلي وزارة الدفاع الأوكرانية ،ف�إن القوات بقيادة امل�ست�شارين الأمريكيني

تتدرب ب�شكل �أ�سا�سي على ا�ستخدام �أنظمة ال�صواريخ امل�ضادة للدبابات وقاذفات القنابل
ّ
التي تر�سلها الواليات املتحدة وبريطانيا.

تزود �أوكرانيا ب�شكل �رسيع مبختلف هذه
ومن غري امل�ستبعد �أن تكون الدول الغربية ّ

الأ�سلحة تلبية لرغبة «كييف» ،وخطط اجلي�ش الأوكراين بدء �أعمال ع�سكرية يف دونبا�س.
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ووفق ًا لتقديرات اخلرباء يف دونبا�س ،ن�رشت وزارة الدفاع الأوكرانية فرق ًا ع�سكرية يبلغ
(((2
تعدادها حوايل � 120ألف جندي يف دونبا�س
الغرب يغمر �أوكرانيا بال�سالح ،لدرجة �أنه قريب ًا �سي�صبح ن�صيب املواطنني الأوكرانيني
منه  3قاذفات قنابل يدوية و� 2ستينغر لكل مواطن.
كذلك� ،أعلن وزير الدفاع الأوكراين� ،أوليك�سي ريزنيكوف� ،أن «كييف» تلقّت �أكرث
من �ألفي طن من الأ�سلحة والذخرية من �رشكائها الغربيني؛ وقال الوزير خالل «ماراثون
الوحدة» التلفزيوين�« :أريد �أن �أ�شري �إىل �أننا ن�شعر كل يوم مبزيد من الدعم من �رشكائنا
الأجانب .لقد تلقّينا بالفعل �أكرث من  2000طن من الأ�سلحة والذخرية احلديثة».
وذكر ريزنيكوف �أن «كييف» تلقّت �أنظمة �صواريخ  STINGERاملحمولة امل�ضادة
للطائرات و�أنظمة �صواريخ  Javelinو NLAWامل�ضادة للدبابات و«و�سائل �أخرى مل
نكن حتى نحلم بها من ذي قبل».
و�أ�ضاف �أنه �سيتم قريب ًا بناء م�صنع لإنتاج الطائرات امل�سيرّ ة الهجومية الرتكية «بريقدار»
يف �أوكرانيا؛ وقال�« :سيكون هناك مزيد من الدعم ،لأننا يف حوار م�ستمر معهم
(ال�رشكاء)».
متدنا بال�سالح،
بدوره� ،أعلن وزير خارجية �أوكرانيا ،دمييرتي كوليبا� ،أنّ هناك « 19دولة ّ
كلية ،و22
للمرة الأوىل يف تاريخه ،و 10دول ّ
تزودنا مب�ساعدات مالية ّ
بع�ضها يفعل ذلك ّ
تقدم م�ساعدات �إن�سانية».
دولة ّ
من جهته� ،أعلن الرئي�س الأوكراين عن و�صول �أكرث من  1600مقاتل من املرتزقة
للم�ساعدة يف احلرب .كما �أعلن عن �إطالق عدد كبري من امل�ساجني الذين يجيدون ا�ستعمال
ال�سالح و�إر�سالهم �إىل اخلطوط االمامية؛ بينما �أعلنت دول البلطيق عن ا�ستعدادها لإر�سال
متطوعني للقتال �إىل جانب القوات الأوكرانية  .وبالفعل ،فقد و�صل عدد من املقاتلني
وان�ضموا �إىل القتال.
ّ
� -22صحيفة «نيزافي�سيمايا» الرو�سية.7-02-2022 ،
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محادثات ال�سالم بين رو�سيا و�أوكرانيا
بعدة �أيام ،قال م�ست�شار للرئا�سة الأوكرانية �إن املحادثات بني
بعد اندالع احلرب ّ
�أوكرانيا ورو�سيا بد�أت ،و�إن جدول �أعمال الوفد الأوكراين هو االتفاق على وقف فوري
ممرات �إن�سانية لل�سماح للمدنيني مبغادرة املناطق الواقعة على جبهات
لإطالق النار وفتح ّ
القتال.
حددا �سل�سلة
وقال ميخايلو بودولياك� ،أحد املفاو�ضني الأوكرانيني� ،إن «الطرفني ّ
�أولويات وموا�ضيع تتطلب بع�ض القرارات» ،فيما �أ�شار نظريه الرو�سي فالدميري ميدين�سكي
«قريبا» على احلدود البولندية البيالرو�سية .وجرت جولة
�إىل �أن اللقاء اجلديد �سيح�صل
ً
ثانية من املحادثات اتفق فيها اجلانبان على فتح طرق �آمنة للمدنيني.
وقال م�ست�شار الرئي�س الأوكرانية،ميخايلو بودوالك ،عرب تويرت «اجلولة الثانية من
املحادثات انتهت .ل�سوء احلظ ،مل حتقّق �أوكرانيا النتائج التي حتتاجها بعد .هناك قرارات
ممرات �إن�سانية».
فقط ب�ش�أن تنظيم ّ

وت�ضمنت �أجندة الوفد الأوكراين حماولة االتفاق على وقف فوري لإطالق النار وفتح
ّ
ممرات �إن�سانية لل�سماح للمدنيني مبغادرة مناطق خطوط القتال الأمامية.

�أما الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني ،فكان قد اعترب �أنّ «مماطلة �أوكرانيا» يف املفاو�ضات
�ست�ؤ ّدي لزيادة مطالبه من كييف(.((2

من جهتهّ ،
حذر نائب وزير اخلارجية الرو�سي الأ�سبق� ،أندريه فدروف ،من �أن عدم
حدة العمليات الع�سكرية الرو�سية(.((2
تقدم يف املحادثات �سي�ؤ ّدي �إىل ازدياد ّ
ح�صول ّ

ال�صراع في دونبا�س
(وت�سمى �أي�ض ًا احلرب يف �أوكرانيا �أو احلرب يف �رشق �أوكرانيا) هي
احلرب يف دونبا�س
ّ
نزاع م�س ّلح يف منطقة دونبا�س .ففي بداية �شهر مار�س عام  ،2014خرجت مظاهرات من
 -23رو�سيا اليوم.3/03/2022 ،
 -24تلفزيون العربي.3/03/2022 ،
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جانب اجلماعات املوالية لرو�سيا واملناه�ضة للحكومة يف مناطق دونيت�سك وهان�سك ،يف
�إقليم يط َلق عليه ا�سم «دونبا�س» ،يف �أعقاب الثورة الأوكرانية  2014وحركة امليدان.
ت�صدر ال�رصاع يف منطقة دونبا�س املتنازع عليها �رشق �أوكرانيا الأحداث ،بعد
وقد ّ
تعزيز رو�سيا وجودها الع�سكري على احلدود بني البلدين ،ما دفع �إىل اتهامها بالتح�ضري
لغزو م�شابه ملا فعلته يف عام  ،2014والذي اتُهمت بتنفيذه من �أجل دعم االنف�صاليني
املوالني لها يف دونبا�س يف حربهم �ضد القوات الأوكرانية.
فيما اتهمت رو�سيا �أوكرانيا بن�رش ن�صف جي�شها الذي يبلغ � 125ألف جندي ،يف
وقت قال فيه الرئي�س الأوكراين �إن احلرب «لن تحُ ّل دون حمادثات» .فما هي
دونبا�س ،يف ٍ
منطقة دونبا�س ،وما �سبب ت�سميتها ،وما هي خلفية ال�رصاع فيها؟

الت�سمية
دونبا�س هي اخت�صار لكلمتي «دون» من دونيت�سك ،و»با�س» من با�سني بالرو�سية،
�أي «حو�ض دونيت�سك» ،وجاء ا�سمها من حو�ض الفحم الذي اك ُت�شف يف عام ،1721
والذي متّت ت�سميته على ا�سم نهر دونيت�س العابر يف املنطقة ،بح�سب موقع «بريطانيكا».
بد�أ ا�ستغالل حو�ض دونيت�سك يف �أوائل القرن الـ ،19وبحلول عام  1913كان ينتج %87
من الفحم الرو�سي.
لقد حافظ ُ�س ّكان دونبا�س ،و»عا�صمتها مدينة دانيت�سك (جنوب غربي �أوكرانيا)،

وجمموعات موالية ملو�سكو فيها ،على عالقة خا�صة مع رو�سيا بعد �أزمة «القرم» ،وا�ستمروا
يف عالقات مفتوحة مع مو�سكو ،وانف�صالية عن ال�سلطات الأوكرانية.

الغنية بها ،كما
وت�شتهر املنطقة تاريخي ًا بحركتها
العمالية التي تعي�ش على مناجم الفحم ّ
ّ
وتعد منطقة تعدين كبرية ومنطقة
�أنها �أكرب منطقة منتجة للحديد وال�صلب يف �أوكرانيا.
ّ
املجمعات املعدنية وال�صناعات الثقيلة
�صناعية يف جنوب �رشقي �أوروبا ،وواحدة من �أكرب
ّ
يف العامل.
ويف حو�ض دونيت�سك �أي�ض ًا ،يتم ا�ستخراج الزئبق ،كما تتخذ �صناعة الأ�سمنت �أهمية
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كربى .ومت �إدخال جمموعة وا�سعة من ال�صناعات اخلفيفة و�صناعات ال�سلع اال�ستهالكية
لتنويع االقت�صاد وتلبية احتياجات عدد كبري من ال�سكان.
وقد و�ضعت االتهامات بالق�صف املتبادل بني موالني لرو�سيا يف دونبا�س �رشق �أوكرانيا
وبني احلكومة الأوكرانية ،الإقليم يف �صدارة امل�شهد جمدداً ،وطرحت ت�سا�ؤالت عن مدى
�أهميته ،خ�صو�ص ًا �أن مو�سكو ّلوحت مراراً برغبتها باالعرتاف به كدولة م�ستقلة.

ويف قلب الأزمة احلالية بني رو�سيا و�أوكرانيا ،يكمن ال�رصاع طويل الأمد يف منطقة
املق�سمة منذ عام � 2014إىل مناطق منف�صلة ت�سيطر عليها احلكومة الأوكرانية
دونبا�سّ ،
واالنف�صاليون املدعومون من رو�سيا.
فقد نا�شد جمل�س الدوما الرو�سي الرئي�س فالدميري بوتني االعرتاف باملناطق االنف�صالية
هناك كدول م�ستقلة .وت�ضم منطقة دونبا�س الأجزاء التي ت�سيطر عليها كييف من واليتي
دونيت�سك ولوهان�سك (املناطق التي ت�سيطر عليها احلكومة) ،و»اجلمهوريات ال�شعبية»
االنف�صالية دونيت�سك ولوهان�سك.
تتجمع القوات الع�سكرية
وال يزال خط جبهة دونبا�س مي ّثل انق�سام ًا مقلق ًا ،حيث
ّ
الرو�سية يف نقاط خمتلفة على احلدود ال�رشقية واجلنوبية وال�شمالية لأوكرانيا.
ُي�شار �إىل دونبا�س �أحيان ًا على �أنها منطقة متجاوزة للحدود ،كونها مت ّثل جزءاً من منطقة
رو�ستوف �أوبال�ست يف رو�سيا.
وي ّت�ضح هذا من امتداد حو�ض فحم دانيت�سك جغرافي ًا �إىل املنطقة املتخ�ص�صة يف
ا�ستخراج فحم التعدين التي ُيطلق عليها «دونبا�س الرو�سية» �أحيان ًا.ولكن الأخرية ذات
�ضمه �إىل �أوكرانيا بعد عام
�أهمية اقت�صادية و�سيا�سية واجتماعية �أقل مقارنة باجلزء الذي مت ّ
� ،1991إثر انهيار االحتاد ال�سوفياتي .
يقول العامل والفيل�سوف الأوكراين غريجوري نيمرييا« :تزيد �أهمية كون املرء من
منطقة دونبا�س عن كونه رو�سي ًا �أو �أوكراين اجلن�سية .ولذلك ف�إن انهيار االحتاد ال�سوفياتي
العرق
يحددون ِ
يعني بالطبع ظهور الهوية والوالء الإقليمي .وعلى �أي حال ،ف�إن النا�س ال ّ
الذي ينتمون �إليه �رصاحة ،لأن معظم العائالت ،كعائلتي ،لها �أ�صول خمتلطة».
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جذور النزاع
بد�أ النزاع امل�س ّلح يف �رشق �أوكرانيا يف عام  ،2014و�أ�سفر منذ ذلك احلني عن مقتل
�أكرث من � 14000شخ�ص .وو�ضعت احلرب قوات احلكومة الأوكرانية �ضد االنف�صاليني
املدعومني من رو�سيا لل�سيطرة على معظم املنطقتني ال�صناعيتني يف دونيت�سك ولوهان�سك،
واملعروفتني �أي�ض ًا با�سم دونبا�س.
فقد انتهت املعارك ال�رش�سة يف  2014-2015بثلث �أرا�ضي املنطقة ،اجلزء الأكرث حت�ضرّ اً،
يف �أيدي جمهوريات دونيت�سك ولوهان�سك ال�شعبية التي ت�صف نف�سها ب�شبه امل�ستقلة،
وفق «وول �سرتيت جورنال».
ي�سمى
وبني �سبتمرب  2014وفرباير  ،2015وقّعت رو�سيا و�أوكرانيا وفرن�سا و�أملانيا ما ّ
باتفاقيات مين�سك ،والتي �أوقفت يف النهاية احلرب وق ّل�صت القتال ب�شكل كبري.
وحتول القتال �إىل حرب خنادق ،حيث يواجه قرابة 75
لكن االتفاقيات مل تنفّذ قطّ ،

�ألف جندي على طول خط �أمامي بطول  420كيلومرتاً يخرتق مناطق مكتظة بال�سكان،
وفق تقرير «جمموعة الأزمات الدولية».

دمرت اقت�صاد املنطقة وال�صناعات الثقيلة ،و�أجربت املاليني على االنتقال،
هذه احلرب ّ
تلوث ًا بالألغام.
وحولت منطقة ال�رصاع �إىل واحدة من �أكرث مناطق العامل ّ
ّ

اتفاقات مين�سك
كانت اتفاقيات مين�سك لعام  2015غري مواتية بطبيعتها لأوكرانيا ،التي كانت حتاول
وقت التوقيع وقف القتال يف ال�رشق ،حيث عانى جي�شها من خ�سائر فادحة.
لكن ال�سلطات الأوكرانية تعهدت بالتزامها بربوتوكول مين�سك ،الذي اعرتفت ب�أنه
الإطار الوحيد املتاح لت�سوية ال�سالم و�إن كان يحتاج �إىل التحديث ،فيما رو�سيا بالطبع
تعار�ض فكرة مراجعته ،وفق حتليل ن�رشته «معهد لوي» للدرا�سات.
مر ال�سنني ،اتفق الطرفان املتحاربان على �سحب الأ�سلحة الثقيلة ،وتبادل
وعلى ّ
الأ�رسى ،ووقف �إطالق النار ق�صري الأمد فقط.
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لكن ،وعلى رغم تراجع العنف ،توقفت حمادثات ال�سالم �أي�ض ًا ،وال يزال خط
املواجهة ،الذي يبلغ طوله  427كيلومرتاً ،يق�سم املنطقة ال�صناعية التي كانت مزدهرة يف
يوم من الأيام.

«�صيغة النورماندي»
يف موازاة ذلك ،و�صلت حمادثات «�صيغة نورماندي» �إىل طريق م�سدود منذ اجتماع
قادة �أوكرانيا ورو�سيا و�أملانيا وفرن�سا يف دي�سمرب .2019
ويف ذلك العام ،وافق الرئي�س الأوكراين املنتخب فولودميري زيلين�سكي على التوقيع
�سميت على ا�سم وزير اخلارجية الأملاين
ي�سمى ب�صيغة �شتاينماير ،وهي خطة �سالم ّ
على ما ّ
مرة كم�سار نحو تنفيذ اتفاقيات مين�سك.
ال�سابق الذي اقرتحها لأول ّ

وتن�ص اخلطة على منح و�ضع احلكم الذاتي للأرا�ضي التي تعتربها �أوكرانيا حمت ّلة من
ّ
رو�سيا ،بعد �إجراء االنتخابات املحلية واالعرتاف بنتائجها من ِقبل منظمة الأمن والتعاون
يف �أوروبا (.)OSCE
لكن حجر العرثة كان اخلالف بني �أوكرانيا ورو�سيا حول ما يجب �أن ي�أتي �أو ًال،
االنتخابات املحلية �أو مراقبة احلدود(.((2
ي�سمى «القائمة
يف ال�سياق ،ن�رشت �صحيفة «التاميز» يف تقرير كتبه كييف �أنطوين عن ما ّ
�ضمت اجلوا�سي�س والق�ساو�سة وال�صحافيني والأبرياء واملذنبني،
ال�سوداء» ،والتي قال �إنها ّ
تورط بع�ض ه�ؤالء
الذين اع ُتربوا موالني وعمالء لرو�سيا يف قائمة على الإنرتنت؛ ورمبا ّ
الذين وردت �أ�سما�ؤهم يف قائمة «مايراتفريتي�س» (�صانع ال�سالم) ب�أعمال �شنيعة يف منطقة
ال�رشق من البالد؛ ولكن �آخرين مل يفعلوا �شيئ ًا ،ومل يرتكب �آخرون �أي �شيء غري �أنهم
ت�سببوا بال�ضيق عندما تناولوا احل�سا�سيات العامة �أو ال�سيا�سية� ،أو �أنهم ا�ستخدموا العبارات
ّ
العامية «غري املنا�سبة» .وهذا ال يهمّ ،
فكل واحد ،واجلميعّ ،مت احلكم عليهم من خالل جلنة
ّ
�رس ّية ،واتهِ موا بارتكاب «ب�أعمال مق�صودة �ضد الأمن القومي الأوكراين»؛ و ّمت واحلالة
 -25وكالة «نوفو�ستي» الرو�سية.2022/02/16 ،
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هذه ن�رش تفا�صيلهم ال�شخ�صية �إىل جانب اجلرائم املفرت�ض �أنهم ارتكبوها.
ومن بني الأ�سماء التي وردت يف القائمة
املدعي العام
املكونة من  ،187.000نائب ّ
ّ
الأوكراين �أولي�سكي �سيمونينكو ،و ُي ّتهم ب�أنه «ب�صم» على «اتهامات مفربكة» يف ق�ضية
يعد من �أ�شد مناف�سي
�ضد الرئي�س ال�سابق بيرتو بور�شينكو ،ال�سيا�سي ورجل الأعمال الذي ّ
الرئي�س احلايل زيلن�سكي .و�أكد م�ؤ�س�س «مايراتيفريت�س» ،جورج توكا� ،أن «توقيع
بحد ذاتها للبلد ،وي�ستحق و�ضع ا�سمه على
�سيمونينكو على اتهام بور�شينكو هو خيانة ّ
القائمة النتهاكه موقعه والقانون».
وين�ضم �سيمونينكو �إىل قائمة من العمالء املفرت�ضني؛ فهي ال ت�ضم جمرمي احلرب �أو
عمالء وكالة اال�ستخبارات الرو�سية (�أف �أ�س بي) ،ولكن امل�ؤ�س�س امل�شارك يف فرقة «بينك
فلويد» ،روجر ووترز( 76عام ًا) ،والذي اع ُترب «تهديداً للأمن القومي» يف العام ،2018
بعدما قال �إن «رو�سيا لها حق يف �شبه جزيرة القرم �أكرث من �أوكرانيا» .ومت و�ضع �سفيتالنا
�ألكي�سفيت�ش ،البيالرو�سية الكاتبة والناقدة للكرملني ،واحلائزة على جائزة نوبل ،يف
مرة �أن بع�ض الأوكرانيني
القائمة «للتحري�ض على االنق�سام الإثني» ،وذلك لأنها ذكرت ّ
�ساعدوا النازية على قتل اليهود �أثناء احلرب العاملية الثانية .ومت و�ضع  500من موظفي
اخلدمة املدنية ،وهم من الإثنية الهنغارية الذين م ِنحوا اجلن�سية الأوكرانية على القائمة.
ومينع الد�ستور الأوكراين اجلن�سية املزدوجة ،و�شعار موقع «�صانع ال�سالم» هو برو بونو
بابليكو (خلري ال�صالح العام) ،وو�صفهم املوقع بـ «اخلونة» و«االنف�صاليني».
ظهر هذا املوقع يف عام  ،2014بعد لقاء بني توكا وع�ضو �سابق يف اال�ستخبارات
الأوكرانية (�أ�س بي يو)؛ والذي يدير املوقع و ُيعرف با�سم م�ستعار هو «رومان �سيتز�سيف».
ونفى توكا تلقّيه متوي ً
توجه عمله،
ال من الدولة لإدارة املوقع� ،أو �أن املخابرات هي التي ّ
م�ؤكداً �أن الهدف من �إن�شائه هو «تنظيف» �أوكرانيا من امل�شاعر والن�شاطات املوالية
لرو�سيا.
ومع �أن املوقع يحظى بدعم وا�سع من �أنطون هريا�شي�شنكو� ،أحد امل�ؤ�س�سني له ،والذي
يعمل حالي ًا م�ست�شاراً لوزارة ال�ش�ؤون الداخلية يف كييف � ،اّإل �أن هوية العاملني فيه �رس ّية.
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املقدمة عن امل ّتهمني ،وتجُ مع عادة
وتقوم جلنة �رس ّية من الإداريني فيه بالنظر يف املعلومات ّ
من م�صادر ا�ستخباراتية علنية ومواقع التوا�صل االجتماعي� .إن تعريف «م�شاعر موالية
لرو�سيا» هو تعريف �شامل ،وي�ضم الأ�سماء والتفا�صيل ال�شخ�صية وبيانات اجلوازات لـ
� 4506صحافيني غربيني و�أوكرانيني ورو�سّ ،ممن ح�صلوا على ت�رصيح عمل يف مناطق
االنف�صاليني .وهي خطوة �رضورية للعمل يف املناطق التي ت�سيطر عليها القوات املوالية
لرو�سيا(.((2

ا�ستطالع ر�أي
�أكد املتحدث الر�سمي با�سم الرئا�سة الرو�سية ،دميرتي بي�سكوف� ،أنّ م�ستوى دعم
«القوة للرئي�س».
�سيا�سات الرئي�س فالدميري بوتني «مرتفع جداً» ،وهو ما يعطي
ّ
�إن قرار تنفيذ عملية ع�سكرية خا�صة يف �أوكرانيا يحظى بدعم  ٪68من الرو�س ،ومل
ي�ؤ ّيده كل خم�سة م�شاركني ( ،)٪22فيما وجد كل ع�رشة مواطنني �صعوبة يف الإجابة
( ،)٪10وفقًا لبيانات من مركز «�أبحاث الر�أي العام لعموم رو�سيا».

ووفقًا لربع املواطنني ،تهدف العملية الع�سكرية اخلا�صة يف �أوكرانيا �إىل حماية ال�سكان
الناطقني بالرو�سية يف جمهورية دونيت�سك ال�شعبية ولوغان�سك (.)٪26
وقال واحد من كل خم�سة �أن الغر�ض من العملية هو منع ن�رش القواعد الع�سكرية حللف
�شمال الأطل�سي على �أرا�ضي �أوكرانيا ( )٪20؛ وتعتقد نف�س الن�سبة من امل�ستطلعني �أن
العملية جارية من �أجل تنفيذ نزع ال�سالح يف �أوكرانيا (.)٪20

كما ي�شري اال�ستطالع �إىل �أن � ٪7أجابوا :تهدف رو�سيا �إىل ت�شويه �سمعة �أوكرانيا
وتغيري م�سارها ال�سيا�سي ،و  - ٪6لتغيري النظام ال�سيا�سي غري
الودي لرو�سيا ،و - ٪4
ّ
لتق�سيم �أوكرانيا �إىل �أجزاء و�إثبات نفوذها يف �أجزاء من �أوكرانيا.

الت�شويه الإعالمي الأميركي وقلب الحقائق
يف خ�ضم الأزمة الرو�سية – الأوكرانية امل�ستجدة ،ويف �أثناء املعارك احلامية الوطي�س
داخل الأرا�ضي الأوكرانية ،ابتدا ًء من معارك حترير �إقليم الدونبا�س بكامله ومدينة
 -26د .ف�ؤاد خ�شي�ش  -موقع النا�رش.2022-01-27 ،

ربيع

1443 - 2022هـ ـ العدد 72

74

العالقات الرو�سية – الأوكرانية  :تاريخٌ معقّد مليء بالقلق والتدخالت اخلارجية (حرب عاملية باردة)

درا�سات باحث

خري�سون …ال تعتمد الواليات املتحدة يف التغطية الإعالمية للحرب فقط على الإعالم
الأمريكي ،بل على و�سائل الإعالم العاملية� ،سواء كانت �أوروبية �أو عربية �أو غريها (مرئي
وم�سموع و�صحف� ،)..إذ ت�ستخدم �أ�ساليب االخرتاق والتالعب والت�شويه يف الدعاية
واحلرب النف�سية يف ك�سب ت�أييد الر�أي العام الدويل لأهدافها ب�شكل كامل.

�إذ تعترب الإدارة الأمريكية �أن التغطية الإعالمية للحرب هي جزء ال يتجز أ� من احلرب
نف�سها ،وهو ما ظهر جلي ًا يف حتديد عدة مواعيد ل�شن الهجوم الرو�سي على �أوكرانيا؛ بل
هي متادت �أكرث من ذلك بتحديد بع�ض ال�رضبات االفتتاحية يف احلرب� ،إ�ضافة �إىل ت�رسيب
�سمته الإدارة الأمريكية ب�شفرات التوا�صل بني اجلنود الرو�س.
ما ّ

باملقابل ،اعتمدت رو�سيا على ا�سرتاتيجية ال�صمود وامت�صا�ص ال�صدمة يف املواجهة
الإعالمية مع الواليات املتحدة؛ فرو�سيا تع ّلمت الكثري من درو�س املا�ضي ،ومن الدعاية
الإعالمية التي كانت تُظهرها يف �صورة الدولة اجلائرة �أو املعتدية على حقوق الغري .ومن
هنا كان اعتماد الرئي�س الرو�سي بوتني على ا�سرتاتيجية واقعية جديدة يف مواجهة احلرب
الدعائية الأمريكية .وفيما ي�أتي �أبرز �آليات تلك اال�سرتاتيجية :اعتمدت رو�سيا على
�سيا�سة ال�صمود� ،إذ مل تتفاعل مع ما ُن�رش من تقارير يف و�سائل الإعالم الأمريكية ب�أن رو�سيا
حت�شد للحرب ،مع ت�رسيبات تتعلق بال�شيفرات وتوزيع ال�رضبات االفتتاحية وغريها؛ بل
هي �أخذت ب�سيا�سة تفكيك اخلطاب وت�ضليله .فبوتني مل يظهر لينفي �أي ًا من التهم الأمريكية
املوجهة �إليه ،بل خرجت ت�رصيحات النفي من �أجهزة الإعالم والأجهزة التنفيذية املختلفة،
ّ
لت�ؤكد بذلك على �أن الرئي�س ال يخرج لينفي عن نف�سه تهم ًا من موقع دفاعي ،بل ّمت ربط
ظهور الرئي�س بوتني ب�سيا�سة الفعل ولي�س ر ّد الفعل.

ومن هذا املنطلق ،يجابه املواطن �أينما وجد م�شكلة احل�صول على معلومات �صحيحة ملا
يجري على �أر�ض الواقع .فهناك الكثري من القنوات التلفزيونية الف�ضائية وحمطات الإذاعة
والتوا�صل االجتماعي (الفي�سبوك) ومراكز االعالم املختلفة ،التي تبث وتنقل الأخبار من
�أر�ض الواقع ولي�س من �أر�ض املعركة ،لأن هذا الأمر يحتاج �إىل مرا�سل ع�سكري مت �إعداده
خ�صي�ص ًا لنقل �أحداث �سري املعارك الع�سكرية.
�صح التعبري؛
من هنا ي�ؤ ّدي املرا�سل ال�صحفي دوراً مهم ًا يف هذه احلرب الإعالمية �إذا ّ
احلية من �أر�ض الواقع بكل �صدق و�أمانة ونزاهة ،ومنهم
فمنهم من ينقل الأخبار وال�صور ّ
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من ينقلها بالعك�س من ذلك حفاظ ًا على ا�ستمرار عمله يف هذه القناة �أو غريها؛ وخري
دليل على ذلك �شبكات االعالم العربية التي ت�ستلم الأخبار عرب مرا�سليها املوجودين يف
دونيت�سك وكييف وخاركوف وعلى احلدود الأوكرانية مع �سلوفاكيا وبولندا ورومانيا.
وميكن للم�شاهد �أن يحكم على �صدق ما يقوله املرا�سل ال�صحفي من خالل النظر �إىل
�صحة الأخبار التي ينقلها ه�ؤالء املرا�سلون واملرا�سالت،
ق ََ�سمات وجهه ،حتى يعرف مدى ّ
من مو�سكو وكييف وخاركوف ودونيت�سك ومدن �أخرى ،والذين يعملون لقناة العربية
واحلدث و�سكاي نيوز�..إلخ؛ وحتى �أن ق�سم ًا منهم ال يتكلم اللغة الرو�سية ،والتي هي
�رضورية طاملا املرا�سل (�أو املرا�سلة) موجود يف بالد يتكلم �سكانها اللغة الرو�سية وينقلون
�أخبارها �إىل جميع بقاع الأر�ض ،معتمدين على معرفتهم باللغة الإنكليزية فقط(.((2
وخري مثال على ذلك �أنه كان يوجد يف كييف ،عا�صمة �أوكرانيا ،مركز �إعالم تابع
للقوات امل�س ّلحة الأوكرانية يقوم ببث الأكاذيب امللفّقة واملعلومات غري ال�صحيحة
وامل�ض ّللة .وقد قامت القوات الرو�سية بق�صفه وتدمريه يف اليوم الأول من �شهر �آذار/مار�س
 2022؛ �إذ قام هذا املركز الإعالمي ببث الكثري من املعلومات الكاذبة ،والهدف منها هو
ت�ضليل املواطنني الأوكرانيني بالدرجة الأوىل ،وهي مدعومة ب�صور و�أفالم فيديو من زمن
احلرب العاملية الأوىل والثانية ،ومن احلرب يف �أفغان�ستان وفيتنام ،ومن العراق �أثناء اجتياح
اجلي�ش االمريكي له يف العام . 2003

ا�سم المركز باللغة الرو�سية:
72ой Центер Специальный Операций ВСУ

وترجمة ا�سم املركز باللغة العربية  :املركز  72للعمليات اخلا�صة بالقوات امل�س ّلحة
الأوكرانية.
كما يوجد مركز �إعالمي �آخر باللغة الأوكرانية ،ورمزه Ukr.net ،يبث �أوامر الرئي�س
فالدميري زيلين�سكي بتعيني حمافظني جدد لأودي�سا وخري�سون ،و�أخبار انت�صارات اجلي�ش
الأوكراين يف املعارك �ضد اجلي�ش الرو�سي ،و�أخبار عن مدينة كييف ،واعتقال �شبكات
 -27موقع �ساحة التحرير ،د�.سناء عبد القادر م�صطفى.3-02-2022 ،
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تخريب داخلها .بالإ�ضافة �إىل �أخبار اقت�صادية و�سيا�سية .وكذلك يوجد مركزان �آخران
هماLiga.net, Ukrinform.ua :

ويف مقابلة جرت بتاريخ  2022/3/2مع ع�ضو جمل�س الدوما الرو�سي� ،أنتون غوريلكني،
وهو مدير مركز مراقبة املعلومات التابع ملجل�س الدوما(الربملان) الرو�سي ،قال ب�أنه توجد
يف مواقع التوا�صل االجتماعي يف مو�سكو ومدن �أخرى يف رو�سيا �أخبار مدعومة ب�صور
ال�صحة ،والغر�ض منها ن�رش البلبلة واالنق�سام يف جمتمع
و�أفالم فيديو مفربكة وعدمية
ّ
مقدم �إىل جمل�س الدوما
رو�سيا االحتادية يف هذا الوقت ال�صعب»  .ويوجد م�رشوع قانون ّ
(الربملان) الرو�سي مبعاقبة �أي �شخ�ص ين�رش مثل هذه الأخبار وال�صور والفيديوات املفربكة
بال�سجن � 15سنة.

تنب�ؤات يف هذا الوقت .هناك عدد كبري من املتغريات
من ال�سابق لأوانه �إطالق �أي ّ
املت�سارعة التي يجب مراعاتها عند تقومي ما يحدث .على �سبيل املثال ،توجد خماوف
تدخل ع�سكري �أمريكي مبا�رش ،الأمر الذي يتطلب توفري
حقيقية من احتمال ح�صول ّ
موارد ع�سكرية جديدة من رو�سيا .بالإ�ضافة �إىل خطر فتح جبهة ثانية �ضد رو�سيا يف
االجتاه ال�شمايل الغربي (دول البلطيق) ،واالجتاه اجلنوبي (القوقاز) واالجتاه ال�رشقي
(ال�رشق الأق�صى).

مختبرات بيولوجية �سريّة
�أجربت العملية الرو�سية اخلا�صة على �أرا�ضي �أوكرانيا علماء الفريو�سات الأمريكيني
على كن�س �آثارهم على وجه ال�رسعة .ففي ال�ساد�س والع�رشين من فرباير ،اختفت معلومات
حول املختربات البيولوجية الأمريكية من املوقع الإلكرتوين ل�سفارة الواليات املتحدة يف
�أوكرانيا.
ووفق ًا للخرباء ،يعمل  16خمترباً بيولوجي ًا �أمريكي ًا على �أرا�ضي �أوكرانيا؛ ويتم ت�صنيف
بع�ضها ،حيث ميكن �إنتاج فريو�سات قاتلة ،بال�رس ّية  .واخلطري �أن هذه املخابر احليوية
لي�ست يف مناطق نائية� ،إمنا بالقرب من املدن الكبرية.
يقول عامل الفريو�سات الع�سكري �إيغور نيكولني« ،هناك  4منها يف كييف ،و 3يف
لفوف ،ويوجد �أي�ض ًا خمابر يف �أودي�سا ،وخاركوف ،ودنيربوبيرتوف�سك» .التجارب تنفّذ
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عملي ًا بالقرب من حدودنا».
ومعلو ٌم �أن الواليات املتحدة «مل ت�صادق قط على اتفاقية حظر ا�ستحداث الأ�سلحة
البكرتيولوجية والتكو�سينية و�إنتاجها وتكدي�سها ،وال على تدمري تلك الأ�سلحة .لقد
قاموا بب�ساطة ب�إبعاد هذه املختربات اخلطرة عن �أرا�ضيهم .وهي الآن تعمل ك�أمنا يف منطقة
رمادية .خمترباتهم البيولوجية ال تقت�رص على �أوكرانيا� ،إمنا هي موجودة �أي�ض ًا يف جورجيا
كعدو حمتمل .يف
و�أذربيجان وكازاخ�ستان وقريغيز�ستان و�أرمينيا؛ �أي حتيط بـ (رو�سيا)
ٍ
هذه املختربات ،يخترب علماء الفريو�سات الع�سكريون �أحدث ما ُينتجونه على جمموعات
جينية حمددة :على الب�رش واحليوانات والنباتات .وباملنا�سبة ،ال�صني محُ اطة �أي�ض ًا باملختربات
البيولوجية الأمريكية».
حتولت �أوكرانيا عملي ًا �إىل
ووفق ًا لـ نيكولني ،ف�إنه وعلى مدى ال�سنوات الع�رش املا�ضيةّ ،
«قنبلة بيولوجية» بالن�سبة للبلدان املجاورة.

عينات من فريو�س اجلدري ُنقلت �رساً �إىل خمترب
ولدى ا�ستخباراتنا معلومات تفيد ب�أن ّ
أر�سل �إىل البنتاغون؛ وفيه،
خاركوف يف حاويات خا�صة .وقد انت�رش خرب التقرير الذي � ِ
حتدث علماء الأحياء الدقيقة الأمريكيون عن نتائج مظفّرة؛ فهم ّ
متكنوا من تخليق ُبنية
ّ
فريدة من جينوم فريو�س اجلدري ،ميكن �أن تتنكر يف �شكل فريو�س كورونا .وكان رجل
الأعمال الأمريكي بيل غيت�س قال �إن الوباء القادم �سيكون اجلدري ،والذي يت�سبب
بوفيات تبلغ .((2(٪90

�إن ال�رصاع الدائر حالي ًا قد ي�أخذ �أ�شكا ًال متعددة ،ورمبا ميتد لعقود ،وتكون له تداعيات
برمته .فما يحدث الآن يف «دونبا�س» لي�س �سوى بداية ال�رصاع ،ونحن -بكل
على العامل ّ
التنب�ؤ بنتائجها �أو ت�أثرياتها.
ت�أكيد -على م�شارف �أزمة دولية ال ميكن ّ

وعلى �أي حال ،هناك نتيجة ال ُلب�س فيها ،ومفادها �أن ال�رصاع الرو�سي  -الأوكراين
يتحول ب�سببه خطر اندالع حرب عاملية ثالثة �إىل
فتح «�صندوق باندورا» ،والذي قد
ّ
حقيقة واقعة.

� -28سفيتالنا �ساموديلوفا� ،صحيفة «مو�سكوف�سكي كوم�سوموليت�س» الرو�سية.2022/03/3 ،
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مالحق  /ت�سل�سل التطورات والأحداث  -اتفاقية مين�سك
� ِأع ّدت هذه املادة قبيل اندالع احلرب بني رو�سيا و�أوكرانيا ،والتي اتخذت �أبعاداً

دولية ب�رسعة ،حيث تدخل الأمريكيون والغرب ب�شكل مبا�رش ،عرب تقدمي الدعم املفتوح

لأوكرانيا وفر�ض عقوبات غري م�سبوقة على رو�سيا؛ هذا فيما ح�صلت �سيطرة رو�سية
�رسيعة على العديد من املدن الأوكرانية ،وكذلك على املحطات النووية الكربى يف مدينة

زوبوروجيه وغريها؛ وقد انق�سم املجتمع الدويل حول هذه احلرب ،مبا ُينذر باندالع
حرب باردة جديدة.

�إن الأيام والأ�سابيع املقبلة كفيلة بك�شف امل�ستور من تلك احلرب ،وكيف �سيكون

�شكل العالقات الدولية واجليو�سرتاتيجية اجلديدة يف حال �سيطرت رو�سيا على �أوكرانيا،

وهل ميكن �أن تبد أ� الأخرية حرب ع�صابات ،وما هو دور املرتزقة الذين باتوا يتوافدون �إىل
�أوكرانيا وما هو م�صريهم؟

• �أعلن «في�سبوك» حظر الكثري من ال�صفحات التابعة ل�شخ�صيات وم�ؤ�س�سات رو�سية،

من�صاته
�إ�ضافة �إىل منع و�سائل الإعالم الرو�سية امل�ؤيدة ل�سيا�سات احلكومة من الدخول �إىل ّ

�أو الإعالن �أو حتقيق الأرباح ،يف انحياز �صارخ لل�سيا�سات الغربية �ضد رو�سيا.

• �إغالق ح�سابات بع�ض ال�صحفيني والإعالميني العاملني يف رو�سيا من ِقبل �رشكة

«ميتا» على تطبيقي في�سبوك وما�سنجر ،وحظر لبع�ض اخلدمات وحجب لل�صفحات �أو
خا�ص ًة بعد
�إ�ضعاف قدرة املن�شورات على الو�صول �إىل العدد الأكرب املمكن من املتابعنيّ ،

�إعالن بدء العملية الع�سكرية الرو�سية يف �أوكرانيا منذ فجر يوم اخلمي�س � 24شباط-فرباير
.2022

• تعليق �أ�سرتاليا بث قناة رو�سيا اليوم ،وحجب مولدوفا ملوقع وكالة �سبوتنيك

االخبارية
اعتبارا
اعتبارا من � 26شباط -فرباير  ،2022وبث �سبوتنيك الإذاعي يف مولدوفا
ً
ً
مفو�ض االحتاد الأوروبي ل�ش�ؤون الأمن واخلارجية جوزيب
من � 7آذار-مار�س ،و�إعالن ّ

بوريل �أن وزراء خارجية دول االحتاد وافقوا على حظر قناة «رو�سيا اليوم .»RT
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�أ�شهر من ال�صراع والتهديدات بين مو�سكو والغرب
يف عودة �إىل بداية الأزمة ،نذكر �أن اخلالف اندلع بني كييف ومو�سكو منذ �ضم رو�سيا
�شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014؛ وتبع ذلك اندالع حرب يف �رشق �أوكرانيا مع
االنف�صاليني املوالني لرو�سيا الذين ُيعترب الكرملني الراعي الع�سكري لهم بالرغم من نفي
مو�سكو.

تحركات ع�سكرية
 يف  10ت�رشين الثاين/نوفمرب  ،2021طلبت وا�شنطن تو�ضيحات من رو�سيا ب�ش�أنحتركات «غري عادية» لقواتها على احلدود الأوكرانية .و�سبق �أن ح�شدت مو�سكو يف
ني�سان�/أبريل نحو � 100ألف جندي على احلدود.
 اتّهم الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني الغرب بت�سليم �أ�سلحة �إىل كييف وب�إجراءمناورات ع�سكرية «ا�ستفزازية» يف البحر الأ�سود وقرب احلدود.

 يف  28ت�رشين الثاين/نوفمرب� ،أكدت �أوكرانيا �أن رو�سيا ح�شدت نحو � 92ألف جنديعلى حدودها.
 -اتهمت ال�سلطات الرو�سية يف املقابل �أوكرانيا بح�شد قواتها يف �رشق البالد.

قمّ ة بين بايدن وبوتين

هدد الرئي�س الأمريكي جو بايدن فالدميري بوتني
 يف  7كانون الأول/دي�سمربّ ،بـ»عقوبات اقت�صادية �شديدة» يف حال غزو �أوكرانيا ،خالل قمة افرتا�ضية ثنائية.
 طالب الرئي�س الرو�سي بـ»�ضمانات قانونية موثوقة» متنع �أوكرانيا من االن�ضمام �إىلحلف �شمال الأطل�سي (الناتو).

تن�صان على حظر �أي تو�سع حللف �شمال
 ك�شفت مو�سكو م�سودتي معاهدتني ّالأطل�سي ،وكذلك �إن�شاء قواعد ع�سكرية �أمريكية يف دول االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق.
«خالفات» عميقة

 يف  10كانون الثاين/يناير � ،2022أجرى الرو�س والأمريكيون حمادثات متوترة يفجنيف.
ربيع

1443 - 2022هـ ـ العدد 72

80

العالقات الرو�سية – الأوكرانية  :تاريخٌ معقّد مليء بالقلق والتدخالت اخلارجية (حرب عاملية باردة)

درا�سات باحث

 يف  12كانون الثاين/يناير� ،س ّلط الناتو ورو�سيا ال�ضوء على «خالفاتهما» العميقةحول الأمن يف �أوروبا ،خالل اجتماع جمل�س الناتو ومو�سكو يف بروك�سل.
 يف  18كانون الثاين/يناير ،بد�أت مو�سكو ن�رش جنود يف بيالرو�سيا.خ�ص�صت وا�شنطن  200مليون دوالر �إ�ضافية كم�ساعدات �أمنية لأوكرانيا.
ّ -

قوّات في حالة ت�أهب
 يف  21كانون الثاين/يناير ،التقى وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكن نظريهالرو�سي �سريغي الفروف يف جنيف.
 يف  24كانون الثاين/يناير� ،أعلن الناتو و�ضع قواته يف حالة ا�ستعداد ،و�إر�سال �سفنوطائرات مقاتلة لتعزيز دفاعاته يف �أوروبا ال�رشقية .وو�ضعت وا�شنطن ما ي�صل �إىل 8500
جندي يف حال ت� ّأهب.

 اتّهم الكرملني وا�شنطن بالت�سبب يف «تفاقم التوتر» .وبعد فرتة وجيزة �أجرىمناورات جديدة قرب �أوكرانيا ويف �شبه جزيرة القرم.

رف�ض مطالب مو�سكو
 يف  27كانون الثاين/يناير أ� ّيدت ال�صني «خماوف مو�سكو الأمنية املعقولة» يف مايتعلق ب�أوكرانيا.
 يف باري�س� ،أ�سفر اجتماع مبعوثني رو�س و�أوكرانيني مع و�سطاء فرن�سيني و�أملان عنالتزام م�شرتك باحلفاظ على وقف �إطالق النار بني القوات الأوكرانية واالنف�صاليني املوالني
لرو�سيا يف �رشق �أوكرانيا.
 يف � 2شباط/فرباير ،قامت وا�شنطن ب�إر�سال ثالثة �آالف جندي �إ�ضايف �إىل �أوروباال�رشقية للدفاع عن الدول الأع�ضاء يف الناتو.
طيب �أردوغان ا�ست�ضافة قمة جتمع
 يف � 3شباط/فرباير ،عر�ض الرئي�س الرتكي رجب ّ�أوكرانيا ورو�سيا.
ربيع
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بوتين جاهز لـ«ت�سويات»
 يف � 7شباط/فرباير ،قال الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني �إنه م�ستعد «لت�سويات» ،بعدلقاء طويل يف الكرملني مع الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون ،الذي تتولىّ بالده الرئا�سة
الدورية لالحتاد الأوروبي.
 دعت بروك�سل مو�سكو �إىل �إجراء حمادثات يف مقر منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا.مناورات يف بيالرو�سيا
 يف � 10شباط/فرباير بد�أت القوات الرو�سية والبيالرو�سية مناورات كربى ،علىتراب الأخرية ،ت�ستمر ع�رشة �أيام.
 جو بايدن يطلب من املواطنني الأمريكيني مغادرة �أوكرانيا فوراً.�شبح احلرب يف �أوروبا
أ�رص حلف �شمال الأطل�سي �أن هناك «خطراً فعلي ًا الندالع
 يف � 11شباط/فربايرّ � ،نزاع م�سلح جديد» يف �أوروبا ،فيما دعت العديد من الدول رعاياها �إىل مغادرة �أوكرانيا
يف �أقرب وقت ممكن.
 بالن�سبة �إىل الكرملني ،ف�إن املناق�شات التي جمعت يف اليوم ال�سابق رو�سيا و�أوكرانياو�أملانيا وفرن�سا يف برلني ،مل تُف�ض �إىل «� ّأي نتيجة».

 �أكدت الواليات املتحدة �أن الغزو الرو�سي لأوكرانيا قد يح�صل «يف �أي وقت»،وقررت �إر�سال ثالثة �آالف جندي �إ�ضايف �إىل بولندا.
ّ

�سل�سلة من االت�صاالت الهاتفية
يف � 12شباط/فرباير ،اعتربت �أوكرانيا �أن التحذيرات الأمريكية ب�ش�أن غزو رو�سي
حمتمل «مثرية للهلع».
املوجهة �إىل رو�سيا ب�أنها «تكهنات ا�ستفزازية»،
وو�صف فالدميري بوتني االتهامات
ّ
كرر «عزم الغربيني على الرد» يف
وذلك خالل ات�صال هاتفي مع �إميانويل ماكرون ،الذي ّ
حال غزو رو�سيا لأوكرانيا.
ربيع
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ويف مكاملة هاتفية �أخرىّ ،
حذر جو بايدن نظريه الرو�سي من «الكلفة الباهظة
�ستتكبدها مو�سكو يف حال �شن هجوم على �أوكرانيا.
والفورية» التي
ّ

فران�س� /24أ ف ب
ماهي اتفاقية مين�سك وماهي بنودها؟

بعد ف�شل اتفاق «مين�سك  ،»1الذي وقّع من ِقبل �أوكرانيا ورو�سيا ومنظمة الأمن
والتعاون يف �أوروبا ( ،)OSCEوالقادة االنف�صاليني املوالني لرو�سيا يف � 5سبتمرب  ،2014مت
التوقيع على «اتفاقات مين�سك  »2يف  12فرباير  ،2015يف م�سعى لو�ضع حد للنزاع الذي
اندلع يف منطقة دونبا�س جنوب �رشقي �أوكرانيا.
ومت تن�سيق الوثيقة التي حتمل ا�سم «جمموعة الإجراءات اخلا�صة بتنفيذ اتفاقات مين�سك»
عقدت يف العا�صمة البيالرو�سية يف  12-11فرباير  ،2015بني زعماء دول «رباعية
قمة ِ
يف ّ
النورماندي» (رو�سيا و�أوكرانيا وفرن�سا و�أملانيا) ،ووقّعت عليها �أي�ض ًا جمموعة االت�صال
اخلا�صة بت�سوية النزاع يف �رشق �أوكرانيا (وهي ت�ضم مم ّثلني عن حكومة �أوكرانيا ورو�سيا
ومنظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا وجمهوريتي دونيت�سك ولوغان�سك ال�شعبيتني املعلنتني
ذاتي ًا يف جنوب �رشق �أوكرانيا).
ويف  17فرباير  ،2015تب ّنى جمل�س الأمن الدويل قراراً يدعم هذا االتفاق.

وفيما ي�أتي ن�ص وثيقة «الإجراءات اخلا�صة بتنفيذ اتفاقات مين�سك»:

معينة من منطقتي
 .1التنفيذ ال�صارم للوقف الفوري وال�شامل لإطالق النار يف مناطق ّ
دونيت�سك ولوغان�سك يف �أوكرانيا ابتدا ًء من ال�ساعة ( 00:00بتوقيت كييف) ،يف  15من
فرباير عام . 2015
 .2قيام كال اجلانبني ب�سحب جميع الأ�سلحة الثقيلة على م�سافات مت�ساوية من بع�ضهم
البع�ض ،من �أجل �إن�شاء منطقة �آمنة بعر�ض  50كم على الأقل للمنظومة املدفعية من عيار
100مم و�أكرث ،واملنطقة الآمنة بعر�ض  70كم لنظام قاذفة ال�صواريخ املتعددة ،وعر�ض
 140كم لأنظمة راجمات ال�صواريخ «تورنادو�-إ�س» و«�أوراغان» و»�سمرت�ش» و�أنظمة
ال�صواريخ التكتيكية «تو�شكا» («توت�شكا�-أو»).
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 -بالن�سبة للقوات الأوكرانية :من خط االت�صال الفعلي.

معينة يف منطقتي دونيت�سك ولوغان�سك يف
 بالن�سبة للت�شكيالت امل�سلحة ملناطق ّ�أوكرانيا :من خط التما�س وفقًا ّ
ملذكرة مين�سك امل� ّؤرخ من  19من �سبتمرب عام .2014

يجب �أن يبد�أ �سحب الأ�سلحة الثقيلة املذكورة �أعاله يف موعد ال يتجاوز اليوم الثاين
بعد وقف �إطالق النار ،ويكتمل يف غ�ضون  14يو ًما.

�ستقوم منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا بت�سهيل هذه العملية بدعم من جمموعة
االت�صال الثالثية.

� .3ضمان فعالية املراقبة والتحقق من وقف �إطالق النار و�سحب الأ�سلحة الثقيلة من
ِقبل منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا منذ اليوم الأول لالن�سحاب ،با�ستخدام جميع
الو�سائل التقنية الالزمة ،مبا يف ذلك الأقمار ال�صناعية والطائرات بدون طيار و�أنظمة
الرادار ،و�إلخ.

 .4بدء احلوار يف اليوم الأول بعد االن�سحاب ب�ش�أن طرق �إجراء االنتخابات املحلية
وفق ًا للت�رشيعات الأوكرانية وقانون �أوكرانيا «ب�ش�أن النظام امل�ؤقت للإدارة الذاتية املحلية
معينة من منطقتي دونيت�سك ولوغان�سك» ،وكذلك ب�ش�أن النظام امل�ستقبلي لهذه
يف مناطق ّ
املناطق على �أ�سا�س هذا القانون.
االعتماد الفوري للقرار من ِقبل الربملان االوكراين يف موعد ال يتجاوز  30يو ًما من
تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة ،مع الإ�شارة �إىل املنطقة التي تخ�ضع لنظام خا�ص وفقًا
معينة من منطقتي
لقانون �أوكرانيا «ب�ش�أن النظام امل�ؤقت للإدارة الذاتية املحلية يف مناطق ّ
دونيت�سك ولوغان�سك» بنا ًء على اخلط املحدد يف ّ
مذكرة مين�سك امل� ّؤرخة من  19من
�سبتمرب عام .2014
� .5ضمان العفو ،من خالل تب ّني قانون يحظر مقا�ضاة ومعاقبة الأ�شخا�ص فيما يتعلق
معينة من منطقتي دونيت�سك ولوغان�سك يف �أوكرانيا.
بالأحداث التي وقعت يف مناطق ّ

� .6ضمان الإفراج عن جميع الرهائن واملحتجزين ب�شكل غري قانوين ،وتبادلهم على
�أ�سا�س مبد�أ «اجلميع مقابل اجلميع» .ويجب �أن تكتمل هذه العملية حتى اليوم اخلام�س
بعد االن�سحاب كحدٍ �أق�صى.
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� .7ضمان الو�صول الآمن للم�ساعدات الإن�سانية وت�سليمها وتخزينها وتوزيعها على
املحتاجني على �أ�سا�س الآلية الدولية.

 .8حتديد طرق اال�ستئناف الكامل لالت�صاالت االجتماعية  -االقت�صادية ،مبا يف ذلك
التحويالت االجتماعية ،مثل دفع املعا�شات التقاعدية واملدفوعات الأخرى (الإيرادات
والدخل ودفع جميع فواتري املرافق العامة يف الوقت املنا�سب وا�ستئناف ال�رضائب �ضمن
الإطار القانوين لأوكرانيا ).
ومن �أجل هذه الغاية� ،ست�ستعيد �أوكرانيا ال�سيطرة على جزء من نظامها امل�رصيف يف
املناطق املت�أثرة بال�رصاع؛ وقد تن�شئ �آلية دولية لت�سهيل مثل هذه التحويالت.

 .9ا�ستعادة ال�سيطرة الكاملة على حدود الدولة من ِقبل حكومة �أوكرانيا يف جميع
�أنحاء منطقة ال�رصاع ،والتي يجب �أن تبد أ� يف اليوم الأول بعد االنتخابات املحلية وتكتمل
بعد ت�سوية �سيا�سية �شاملة (االنتخابات املحلية يف مناطق حمددة من مقاطعتي دونيت�سك
ولوغان�سك على �أ�سا�س قانون �أوكرانيا والإ�صالح الد�ستوري) ،بحلول نهاية عام ،2015
مع مراعاة تنفيذ الفقرة  - 11بالت�شاور واالتفاق مع مم ّثلي مناطق حمددة من مقاطعتي
دونيت�سك ولوغان�سك �ضمن جمموعة االت�صال الثالثية.
 .10ان�سحاب جميع الت�شكيالت امل�س ّلحة الأجنبية واملعدات الع�سكرية ،وكذلك
املرتزقة ،من �أرا�ضي �أوكرانيا ،حتت �إ�رشاف منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا .نزع �سالح
كل املجموعات غري ال�رشعية.

حيز التنفيذ بحلول
� .11إجراء �إ�صالح د�ستوري يف �أوكرانيا مع دخول الد�ستور اجلديد ّ
نهاية عام  ،2015والذي يفرت�ض �أن الالمركزية عن�رص �أ�سا�سي (مع مراعاة خ�صائ�ص مناطق
حمددة من مقاطعتي دونيت�سك ولوغان�سك ،املتفق عليها مع مم ّثلي هذه املناطق) ،وكذلك
اعتماد ت�رشيع دائم ب�ش�أن الو�ضع اخلا�ص ملناطق حمددة من مقاطعتي دونيت�سك ولوغان�سك
وفقًا للتدابري املحددة يف املالحظة ،1حتى نهاية عام .2015
 .12ا�ستنا ًدا �إىل قانون �أوكرانيا «ب�ش�أن النظام امل�ؤقت للإدارة الذاتية املحلية يف مناطق
حمددة من مقاطعتي دونيت�سك ولوغان�سك»� ،ستتم مناق�شة الق�ضايا املتعلقة باالنتخابات
املحلية واالتفاق عليها مع مم ّثلي مناطق حمددة من مقاطعتي دونيت�سك ولوغان�سك� ،ضمن
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�إطار جمموعة االت�صال الثالثية� .س ُتجرى االنتخابات وفقًا ملعايري منظمة الأمن والتعاون
يف �أوروبا ذات ال�صلة ،و�سرياقبها مكتب امل�ؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق الإن�سان التابع
ملنظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا.
 .13تكثيف �أن�شطة جمموعة االت�صال الثالثية ،مبا يف ذلك من خالل �إن�شاء جمموعات
عمل لتنفيذ اجلوانب ذات ال�صلة من اتفاقيات مين�سك .وهي �سوف تعك�س ت�شكيلة
جمموعة االت�صال الثالثية.
 .14وت�شمل هذه التدابري ،وفقًا لقانون «ب�ش�أن الإجراء اخلا�ص للإدارة الذاتية املحلية
يف مناطق حمددة من مقاطعتي دونيت�سك ولوغان�سك» ،ما يلي:
 الإعفاء من العقوبة واملالحقة والتمييز �ضد الأ�شخا�ص املرتبطني بالأحداث التيوقعت يف مناطق حمددة من مقاطعتي دونيت�سك ولوغان�سك.
 احلق يف تقرير امل�صري اللغوي.املدعي العام والق�ضاة
 م�شاركة هيئات الإدارة الذاتية املحلية يف تعيني ر�ؤ�ساء مكتب ّيف مناطق حمددة من مقاطعتي دونيت�سك ولوغان�سك.
 �إمكانية �إبرام اتفاقيات من ِقبل هيئات ال�سلطات التنفيذية املركزية مع ال�سلطاتاملحلية ذات ال�صلة ،فيما يتعلق بالتنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ملناطق حمددة من
مقاطعتي دونيت�سك ولوغان�سك.
 توفّر الدولة الدعم للتنمية االجتماعية واالقت�صادية ملناطق حمددة من مقاطعتيدونيت�سك ولوغان�سك.
 امل�ساعدة من ِقبل ال�سلطات املركزية يف التعاون عرب احلدود ملناطق حمددة من مقاطعتيدونيت�سك ولوغان�سك مع �أقاليم االحتاد الرو�سي.
 �إن�شاء ف�صائل من ال�رشطة ال�شعبية بقرار من املجال�س املحلية من �أجل احلفاظ علىالنظام العام يف مناطق حمددة من مقاطعتي دونيت�سك ولوغان�سك.
نواب املجال�س املحلية وامل�س�ؤولني املنتخبني يف انتخابات
 ال يجوز �إنهاء �صالحيات ّحمددة من ِقبل الربملان الأوكراين مبوجب هذا القانون ،قبل الأوان.
مبكرةّ ،
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الفل�سطينية:
والق�ضية
�أوروبا
ّ
ّ
دور محدود
ٌ
ٌ
وتناق�ضات في خدمة االحتالل
براءة درزي

❋

ّ
مقدمة
ال ُيذكر املوقف الأوروبي حيال الق�ضية الفل�سطينية من دون �أن يثري يف الذاكرة تاريخ
�سيما الدور الذي قادته
الدور الأوروبي يف الـت�أ�سي�س لبذور ال�رصاع العربي-الإ�رسائيليّ ،
بريطانيا عرب الت�شجيع على الهجرة اليهودية �إىل فل�سطني ،ووعد بلفور الذي دعمت فيه
ينته �إ ّال
�إقامة وطن قومي لليهود يف فل�سطني ،واالحتالل الربيطاين لفل�سطني الذي مل ِ
ب�إعالن قيام دولة االحتالل على الأرا�ضي املحتلة عام .1948
تطور املوقف الأوروبي �إىل موقف جماعي ،وكانت �أوىل جت ّلياته عام  1971يف ما
ّ
(((
عرف بوثيقة �شومان التي أ� ّيدت القرار  . 242ويف عام � ،1980صدر �إعالن البندقية
ِ
أقر حق ال�شعب الفل�سطيني يف تقرير م�صريه ،بالتوازي
عن املجموعة الأوروبية الذي � ّ
مع «حق �إ�رسائيل يف الوجود ،وطالب بان�سحاب «�إ�رسائيل» من الأرا�ضي املحتلة عام
ر�سميا �صفة املراقب عرب
 .1967ويف م�ؤمتر مدريد املنعقد عام  ،1991اكت�سبت �أوروبا
ً
امل�شاركة الفاعلة يف اللجان التي ك ّلفت بتناول الق�ضايا الفنية وق�ضايا التعاون امل�شرتك يف
❋ باحثة يف ال�ش�أن الفل�سطيني.
ين�ص قرار جمل�س الأمن  242ال�صادر يف  22/11/1967على ان�سحاب القوات الإ�رسائيلية من الأرا�ضي
ّ -1
التي احت ّلتها يف عام .1967
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ّ
ّ

درا�سات باحث

ثم ت�أ�س�س االحتاد الأوروبي مبوجب معاهدة ما�سرتيخت املوقّعة عام  ،1991والتي
املنطقةّ .
موحدة ،من دون �أن يلغي ذلك الدبلوما�سية الوطنية ،ال
�صاغت �سيا�سة خارجية و�أمنية ّ
�سيما للدول الكربى فيه((( ،مع الإ�شارة �إىل �أنّ بريطانيا غادرت االحتاد يف نهاية عام .2020
ّ

وحاول االحتاد الأوروبي تكري�س دور خا�ص له يف ال�رصاع ،مع االن�ضمام �إىل الرباعية
لت�ضم االحتاد الأوروبي� ،إىل جانب ّ
كل من
أن�شئت يف مدريد عام ،2002
الدولية التي � ِ
ّ
الأمم املتحدة والواليات املتحدة ورو�سيا .وتتب ّنى الرباعية �إقامة دولتني هما فل�سطني
جنبا �إىل جنب مبوجب «خارطة الطريق»؛ لكن الرباعية مل ّ
تتمكن من حتقيق
و«�إ�رسائيل»ً ،
خطوة جتاه احلل ،مع امتناع �أطرافها ،وهي �أطراف وازنة ،عن اتخاذ �إجراءات لل�ضغط
على االحتالل� ،أو حتى تفر�ض عليه االلتزام مبا ي�صدر عنها من قرارات .واملالحظ �أ ّنها
تدريجيا مع تراجع بياناتها ومواقفها(((.
تفقد فاعليتها
ً
وا�ضحا جلهة انحيازه �إىل دولة االحتالل .وعلى الرغم من
تاريخيا
كان امليل الأوروبي
ً
ً
حماولة الدخول على خط ّ
حل ال�رصاع يف املنطقة ،ال يزال الدور الأوروبي غري قادر على
�إحداث تغيري يف �أفق ال�رصاع� ،إذ ال تزال مواقفه يف �إطار بيانات ال�شجب والإدانة ،وت�أكيد
تب ّني ّ
حل الدولتني ،ورف�ض اال�ستيطان ،لكن من دون � ّأي �إجراءات عملية يكن �أن ت�ؤ ّدي
�إىل �إنهاء االحتالل .بل �إن الدول الأوروبية ،واالحتاد الأوروبي� ،رشيك جتاري لدولة
االحتالل ،والتعاون بني اجلانبني قائم يف جماالت كثرية ،كالتعاون يف الربنامج العلمي
«�أفق  ،(((»2020واتفاق بني املكتب الأوروبي لل�رشطة ودولة االحتالل ،ك� ّأول دولة يوقّع
معها هذا االتفاق من خارج دول االحتاد(((.

وقد وقّع االحتاد الأوروبي مع دولة االحتالل اتفاقيات اقت�صادية منحتها مكانة تف�ضيلية
يف عموم عالقاتها مع االحتاد ،وهو و�ضع ت�ستفيد منه «�إ�رسائيل» يف الإعفاء من ال�رضائب،
الفل�سطينية يف الفرتة من � 1993إىل ،2009
الق�ضية
أوروبي جتاه
 -2حممد ه�شام حممد �إ�سماعيل :موقف االتحّ اد ال
ّ
ّ
ّ
املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات ،ت�رشين الثاين/نوفمرب 2011. https://bit.ly/3vlVsu2
 -3التقرير الفل�سطيني اال�سرتاتيجي  ،2018-2019مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات ،بريوت،
� ،2020ص.391-392 .
 -4موقع EU Neighbours، 11/6/2019. https://bit.ly/3hl2B5B
 -5موقع EUROPPOL، 17/7/2018. https://bit.ly/3JYiCea
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ويف توفري �سوق ملنتجات امل�ستوطنات املقامة يف ال�ضفة الغربية املحتلة ،مبا فيها �رشق
احلرة بني اجلانبني ،من دون �أي �رشط
القد�س .ويف عام  ،2004جرى توقيع اتفاق التجارة ّ
يتع ّلق باال�ستيطان و�إنهائه.
ُ�صدر �إىل
وعلى الرغم من فر�ض االحتاد �رضورة و�سم منتجات امل�ستوطنات التي ت ّ
دول االحتاد ،ف�إنّ اخلطوة مل تهدف للت�شجيع على مقاطعة ب�ضائع امل�ستوطنات ،بل من
تورط م�ؤ�س�سات مالية �أوروبية يف
باب احرتام حق امل�ستهلك يف املعرفة؛ بل ُك�شف عن ّ
عالقات مالية مع �رشكات تعمل يف امل�ستوطنات الإ�رسائيلية.
َ
وعك�س املوقف الأوروبي يف معركة �سيف القد�س يف �أيار/مايو  2021االنحياز �إىل

�ضد حق ال�شعب الفل�سطيني يف مقاومة االحتالل ،وامل�ساواة بني
الرواية الإ�رسائيلية ّ
احلق واملدافع عنه.
املعتدي واملعتدى عليه ،وبني مغت�صب ّ

االتحاد الأوروبي ّ
وحل الدولتين
يقوم موقف االحتاد الأوروبي على ت�أييد ّ
حل الدولتني ،و�إقامة دولة فل�سطينية على
حدود عام  ،1967و«القد�س ال�رشقية» عا�صمة لفل�سطني ،مع اال�ستناد �إىل قرارات الأمم
املتحدة واملبادرة العربية لعام .2002
وا�ستنا ًدا �إىل هذا املوقف ،رف�ض االحتاد الأوروبي خطة «ال�سالم» التي طرحها الرئي�س
الأمريكي ال�سابق ّ
حلل الق�ضية الفل�سطينية ،املعروفة ب�صفقة القرن .ففي � ،28/1/2020أعلن
دونالد ترامب عن ّ
خطته لل�سالم بني الفل�سطينيني والإ�رسائيليني ،يف م�ؤمتر �صحفي بالبيت
الأبي�ض  ،بح�ضور رئي�س حكومة االحتالل �آنذاك بنيامني نتنياهو .ومن �ضمن اخلطة
�ضمان ا�ستمرار ال�سيطرة الإ�رسائيلية على معظم ال�ضفة الغربية التي احت ّلتها «�إ�رسائيل»
عام  ،1967و�ضم الكتل اال�ستيطانية ال�ضخمة يف ال�ضفة الغربية �إىل دولة االحتالل ،وبقاء
موحدة وحتت ال�سيادة الإ�رسائيلية.
مدينة القد�س ّ
�أما عا�صمة الدولة الفل�سطينية التي �س ُتقام مبوجب اخلطة ،ف�ستحمل ا�سم القد�س ،لكنها
�ست�ضم بع�ض ال�ضواحي
لن تكون لها عالقة بالقد�س التي وهبتها اخلطة لدولة االحتالل ،بل
ّ
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النائية من �رشق القد�س التي احت ّلتها «�إ�رسائيل» عام .((( 1967
وقد �أعلن االحتاد الأوروبي موقفه من خطة ترامب يف  .4/2/2020وقال املم ّثل الأعلى
لالحتاد الأوروبي لل�ش�ؤون اخلارجية وال�سيا�سة الأمنية جوزيب بوريل يف بيان« :لإقامة
بد من ح�سم ق�ضايا الو�ضع النهائي الباقية من دون ّ
حل عرب مفاو�ضات
�سالم عادل ودائم ال ّ
م�شريا �إىل �أنّ من بني تلك الق�ضايا التي ال تزال حمل نزاع حدود
مبا�رشة بني كال الطرفني»،
ً
الدولة الفل�سطينية والو�ضع النهائي للقد�س .وبينّ بوريل �أنّ «املبادرة الأمريكية تبعد عن
تلك املعايري املعرتف بها دولي ًا؛ و�أ�ضاف« :ال ميكن � ّأي خطوات باجتاه ال�ضم� ،إذا ُنفّذت،
متر من دون منازع»(((.
�أن ّ

ويف ني�سان�/أبريل  ،2020اتّفق رئي�س حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو ،مع زعيم
حزب «�أزرق �أبي�ض» بيني غانت�س ،على بدء عملية �ضم �أجزاء وا�سعة من ال�ضفة الغربية،
�أول متوز/يوليو  ،2020وت�شمل غور الأردن وجميع امل�ستوطنات الإ�رسائيلية بال�ضفة.
و�أكد بوريل ،يف � ،23/4/2020أنّ االحتاد الأوروبي ال يعرتف بال�سيادة الإ�رسائيلية
على ال�ضفة الغربية املحتلة .ويف  ،15/5/2020قال بوريل ،يف م�ؤمتر �صحفي عقده عقب
اجتماع لوزراء خارجية دول االحتاد الأوروبي عرب دائرة تلفزيونية مغلقة� ،إنّ «االحتاد
(((
أرا�ض فل�سطينية».
�ضم � ٍ
يوا�صل العمل من �أجل منع �إ�رسائيل من ّ

ويف ّ ،18/6/2020
حذر االحتاد دولة االحتالل من تنفيذ خطة «ال�ضم» .وقال بوريل،
ال�ضم
يف كلمة له يف جل�سة للجمعية العامة للربملان الأوروبي� ،إنّ املوقف من «خطط
ّ
الإ�رسائيلية وا�ضح ،وقائم على دعم ّ
حل الدولتني» ،م�شد ًدا على �أنّ خطط ال�ضم خطوة
تتعار�ض مع القانون الدويل(((.
 -6بي بي �سي عربي.29/1/2019 ،

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-51300005
Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israel
People, January 2020: https://bit.ly/3IsDkm6
https://reut.rs/3HYUkAh
 -7رويرتز4/2/2020 ,
http://v.aa.com.tr/1842688
 -8وكالة الأنا�ضول15/5/2020 ،
http://v.aa.com.tr/1881628
 -9وكالة الأنا�ضول18/6/2020 ،
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ّ
ّ
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وقال بوريل يف بيان �صحفي �إنّ موقف االحتاد الأوروبي من و�ضع الأرا�ضي التي
متا�شيا مع القانون الدويل وقرارات جمل�س الأمن ذات
احت ّلتها �إ�رسائيل عام  1967مل يتغريً ،
ال�صلة ،مبا يف ذلك القراران  ،)242) 1967و.)338) 1973
و�شدد على �أنّ � ّأي �ضم ّ
ً
خطريا للقانون الدويل ،و�سيوا�صل االحتاد
انتهاكا
ي�شكل
ّ
ً

و�سيت�رصف وفقًا لذلك.
الأوروبي مراقبة الو�ضع من كثب و�آثاره الأو�سع نطاقًا،
ّ

االعتراف بالقد�س عا�صمة لدولة االحتالل ونقل ال�سفارة الأميركية �إليها
ر�سميا �أنّ �إدارته تعرتف
يف � ،6/12/2017أعلن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
ً
ووجه تعليماته �إىل وزارة اخلارجية للبدء ب�إجراءات
بالقد�س عا�صمة لدولة االحتاللّ ،
نقل ال�سفارة الأمريكية من «تل �أبيب» �إىل القد�س املحتلة  .وقال يف خطاب يف البيت
أخريا نعرتف مبا هو وا�ضح ،وهو �أنّ القد�س عا�صمة �إ�رسائيل .وهذا لي�س
الأبي�ض :اليوم � ً
� ّ
أي�ضا».
أقل �أو �أكرث من اعرتاف بالواقع ،بل هو ال�شيء ال�صحيح الذي يجب القيام به � ً
أوجه اخلارجية الأمريكية
و�أ�ضاف« :لهذا ال�سبب،
ومتا�شيا مع قانون �سفارة القد�سّ � ،
ً
للمبا�رشة بنقل ال�سفارة الأمريكية من تل �أبيب �إىل القد�س .ومبوجب ذلك �ستبد�أ على
ومتعهدين حتى تكون ال�سفارة اجلديدة ،بعد
الفور عملية توظيف مهند�سني معماريني
ّ
االنتهاء من بنائها ،رم ًزا رائ ًعا لل�سالم» .وزعم ترامب �أنّ القرار «ال يعك�س ب� ّأي �شكل من
الأ�شكال خروجنا عن التزامنا بتي�سري ال ّتو�صل �إىل اتفاق �سالم دائم»(.((1

كان ترامب ،ومعه امل�س�ؤولون يف دولة االحتالل ،يريدون لهذه اخلطوة �أن تكون بداية
م�سار نقل دول �أخرى �سفاراتها �إىل املدينة املحتلة ،وك�رس املوقف الدويل الثابت على عدم
فتح �سفارات يف القد�س قبل التو�صل �إىل حل للق�ضية الفل�سطينية؛ فنقل ال�سفارة يعني
عمليا االعرتاف بالقد�س عا�صمة لدولة االحتالل و�إعطاء �رشعية للمزاعم الإ�رسائيلية حول
ً
يحول
القد�س .لكن الأمر مل ِ
يجر وفق ما �أمله ترامب والإ�رسائيليون ،ومل ي�ستطع ترامب �أن ّ
تلق جتاو ًبا وا�س ًعا؛ فثالث دول فقط
القد�س �إىل مركز لل�سفارات،لأنّ خطة ترامب هذه مل َ
نقلت �سفارتها �إىل القد�س ،هي غواتيماال ،وهندورا�س ،وكو�سوفو� .أما الباراغواي ،فلم
 -10وكالة الأنا�ضول7/12/2017 ،
ربيع
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تلبث �أن �أعادت �سفارتها «تل �أبيب» بعد نقلها �إىل القد�س على �أثر خطوة ترامب(.((1
على امل�ستوى الأوروبي ،مل تكن خطوة نقل ال�سفارة ّ
حمل ترحيب من الدول الأوروبية
عموم ًا .وحاولت بع�ض الدول االلتفاف على موقف االحتاد الأوروبي وافتتاح مكاتب لها
يف ال�شطر الغربي من القد�س ،يف حماولة لإيجاد توازن بني �سعيها لإر�ضاء دولة االحتالل
وبني موقف االحتاد ال�صارم حيال رف�ضه فتح �سفارات يف القد�س قبل التو�صل �إىل اتفاق
بني الفل�سطينيني والإ�رسائيليني.
وكان االحتاد الأوروبي �أعلن موقفه حيال �إعالن ترامب قبل خطاب الأخري الذي �أعلن
فيه عن اجتاه �إدارته �إىل نقل ال�سفارة .ففي  ،5/12/2017قالت فيدريكا موغرييني ،م�س�ؤولة
ت�رصف من �ش�أنه تقوي�ض «جهود ال�سالم
ال�سيا�سة اخلارجية يف االحتاد الأوروبي� ،إنّ «� ّأي ّ
الرامية لإقامة دولتني منف�صلتني للإ�رسائيليني والفل�سطينيني «يجب تفاديه متا ًما»؛ وقالت:
«يتعينّ �إيجاد �سبيل من خالل املفاو�ضات ّ
حلل م�س�ألة و�ضع القد�س كعا�صمة م�ستقبلية
للدولتني»  ،م�ؤكدة دعم االحتاد الأوروبي جلهود ك�رس جمود حمادثات ال�سالم(.((1
كذلك� ،أكدت املم ّثلة العليا لالحتاد الأوروبي لل�ش�ؤون اخلارجية وال�سيا�سة الأمنية،
فيديريكا موغريني ،يف بيان يف  ،7/12/2017قلق االحتاد الأوروبي « حول �إعالن ترامب
نقل ال�سفارة الأمريكية �إىل القد�س؛ وقالت �إنّ املوقف الثابت لالحتاد الأوروبي هو �أن
الو�ضعية النهائية للقد�س يجب �أن
تتحدد عرب املفاو�ضات( .((1ويف  ،11/12/2017قالت
ّ
موغريني �إنّ الدول الأرووبية لن تنقل �سفاراتها �إىل القد�س.
عقدت يف � ،15/12/2017أن موقف االحتاد من
قمة ِ
و� ّأكد قادة دول االحتاد الـ ،28يف ّ
و�ضع القد�س يبقى ثاب ًتا ،و�أعلنوا التزامهم بحل الدولتني كطريق وحيد لل�سالم ،ومبوقفهم
من القد�س عا�صمة لكال الدولتني �ضمن حدود .((1( 1967
 -11ال�سفارات يف دولة االحتاللhttps://www.embassypages.com/israel :
https://bit.ly/3JClD3x
� -12سبوتنيك5/12/2017. ،

13- Statement by HR/VP Federica Mogherini on the announcement by US President Trump
on Jerusalem, EEAS, 7/12/2017. https://bit.ly/3oZKbeV

 -14فران�س 15/12/2017 ,24
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ومع ذلك ،فقد ّ
عطلت دول من داخل االحتاد ،هي هنغاريا والت�شيك ورومانيا� ،إ�صدار
بيان لإدانة �إعالن ترامب؛ و�شاركت هذه الدول يف حفل افتتاح ال�سفارة الأمريكية يف
القد�س يف � ،14/5/2018إ�ضافة �إىل دول من خارج االحتاد هي� :ألبانيا ،و�رصبيا ومقدونيا،
و�أوكرانيا.
وعلى الرغم من رف�ض االحتاد خطوة نقل ال�سفارات لدى دولة االحتالل �إىل القد�س
املحتلة ،فقد حاولت بع�ض دوله االلتفاف على هذا املوقف عرب �إن�شاء مكاتب متثيلية لها
يف القد�س ،ووعود بنقل ال�سفارة يف وقت الحق.
و�أ�صدرت اخلارجية الت�شيكية بيا ًنا ،يف  ،6/12/2017قالت فيه �إنّ اجلمهورية الت�شيكية
تعرتف بال�شطر الغربي من القد�س عا�صمة لدولة االحتالل( .((1ويف ني�سان�/أبريل ،2018
�أعلن الرئي�س الت�شيكي ميلو�س زميان عن ّ
خطة من ثالث مراحل لنقل �سفارة بالده �إىل
القد�س ،على �أن تكون البداية عرب تعيني قن�صل فخري يف القد�س يف �أيار/مايو  ،2018ويتبع
ذلك نقل عدد من امل�ؤ�س�سات الت�شيكية العاملة يف جماالت اال�ستثمار والتجارة وال�سياحة
حمدد( .((1وقال زميان �أمام
من «تل �أبيب» �إىل القد�س ،وانتها ًء بنقل ال�سفارة يف موعد غري ّ
«الكني�ست» ،يف ت�رشين الثاين/نوفمرب � ،2018إ ّنه �سيفعل ما بو�سعه لنقل �سفارة بالده �إىل
القد�س،
م�شريا �إىل �أنّ الأمر لي�س من �صالحياته( .((1ويتم ّتع الرئي�س الت�شيكي ب�صالحيات
ً
رمزية ،فيما يعار�ض رئي�س الوزراء الت�شيكي �أندري بابي�س مقرتح الرئي�س ،ويعتزم احرتام
موقف االحتاد الأوروبي ب�ش�أن رف�ض نقل ال�سفارات �إىل القد�س .ويف ،27/11/2018
افتتح زميان «البيت الت�شيكي» يف ال�شطر الغربي من القد�س املحتلة ،بهدف الرتويج
لل�سياحة والتجارة(.((1
دبلوما�سيا يف القد�س ،يف احتفال ر�سمي
مكتبا
ويف  ،11/3/2021افتتحت الت�شيك
ً
ً
بح�ضور رئي�س الوزراء الت�شيكي �أندري بابي�ش ،ووزير خارجية االحتالل غابي �أ�شكنازي.
https://bit.ly/3Hj4MBm
 -15تاميز �أوف �إ�رسائيل7/12/2017 ،
https://bit.ly/3pjiLB6
 -16تاميز �أوف �إ�رسائيل26/4/2018 ،
https://aja.me/u4h5y
 -17اجلزيرة27/11/2018 ،
https://shar.es/aWF6vP
 -18اخلليج28/11/2018 ،
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وقال بابي�ش �إنّ اخلطوة مت ّثل «عالمة فارقة �أخرى يف تعاوننا ،وتعطي دلي ً
ال على �أننا نرى

�أهمية هذه املدينة العظيمة» .وبذلك� ،أ�صبحت جمهورية الت�شيك ثاين دولة يف االحتاد

مكتبا لها يف .2019
مكتبا
دبلوما�سيا يف القد�س بعد هنغاريا التي افتتحت ً
ً
الأوروبي تفتح ً

مكتبا جتاريًا ذا مكانة دبلوما�سية ،يف ،19/3/2019يف
وكانت هنغاريا افتتحت
ً
ال�شطر الغربي من القد�س املحت ّلة ،بعد عجزها عن نقل �سفارتها �إىل املدينة ،التزا ًما مبوقف
االحتاد الأوروبي وخوفًا من املحاذير القانونية؛ وبذلك تكون هنغاريا (�أوروبا الو�سطى)
� ّأول دولة يف االحتاد الأوروبي لها بعثة دبلوما�سية يف القد�س املحت ّلة( ،((1لكن من دون

االعرتاف بالقد�س عا�صمة لدولة االحتالل .وقد ع ّلق االحتاد الأوروبي على هذه اخلطوة

يف  ،20/3/2019بت�أكيد رف�ض الدول الأع�ضاء وجود بعثات دبلوما�سية لها يف القد�س
املحت ّلة(.((2
إبداعيا
كذلك� ،أعلن رئي�س �سلوفاكيا ،يف �شباط/فرباير � ،2019أنّ بالده �ستفتتح مرك ًزا � ً

وثقافيا يف القد�س ،مثلما فعلت الت�شيك يف �آذار/مار�س  ،((2( 2018لكن انتهى عام 2019
ً

وتعهد رئي�س وزراء ليتوانيا بنقل �سفارة بالده �إىل القد�س يف
من دون افتتاح هذا املكتبّ .
حال فوزه باالنتخابات الرئا�سية ،لتكون اخلطوة «ر�سالة �إيجابية �إىل الرئي�س ترامب �أنّ

�صداقتنا لي�ست م�س�ألة �أقوال وح�سب ،و�ستع ّزز عالقتنا مع �إ�رسائيل»(.((2

تعهدت رئي�سة الوزراء الرومانية ،يف �أثناء م�ؤمتر جلنة ال�ش�ؤون العامة الأمريكية
كما ّ

الإ�رسائيلية «�إيباك» يف وا�شنطن ،يف  ،24/3/2019بنقل �سفارة بالدها �إىل القد�س،

مت�ض �ساعات على ت�رصيحها حتى �صدر
واالعرتاف باملدينة «عا�صمة لدولة �إ�رسائيل» .ومل ِ
ب�شدة ت�رصيحات دانت�شيال بنقل
موقف عن رئي�س رومانيا كالو�س يوهاني�س انتقد فيه ّ

إنها «�أظهرت جمد ًدا جهلها يف ال�ش�ؤون اخلارجية» .وقال يوهاني�س �إنّ
ال�سفارة ،وقال � ّ
https://bit.ly/381A2TC
 -19تاميز �أوف �إ�رسائيل19/3/2019 ،
https://bit.ly/2U6n43C
 -20تاميز �أوف �إ�رسائيل20/3/2019 ،
https://bit.ly/2SYzU3d
 -21ح�ساب نتنياهو على تويرت19/2/2019 ،
https://bit.ly/37ZJYx5
 -22جريوزاليم بو�ست20/3/2019 ،
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قرار نقل ال�سفارة عائد �إليه كرئي�س للبالد(.((2
ومن خارج دول االحتاد� ،أعلنت وزارة اخلارجية الكو�سوفية ،يف ،14/3/2021
ر�سميا يف القد�س املحتلة وبدء عملها؛ وقال بيان
افتتاح �سفارتها لدى دولة االحتالل
ً
للخارجية الكو�سوفية �إنّ الهدف من افتتاح ال�سفارة يف القد�س هو حت�سني العالقات مع
«�إ�رسائيل» ،وت�أكيد تعزيز مكانة كو�سوفو يف ال�ساحة الدولية( .((2وكان االحتاد الأوروبي
ّ
حذر كو�سوفو ،يف �شباط/فرباير  ،2021من �أنّ قرارها فتح �سفارة لها يف القد�س �سيكون

«�ضارة» على جهودها ال�ساعية لالن�ضمام لالحتاد .وقال بيرت �ستانو ،املتحدث
له تداعيات
ّ
الرئي�سي با�سم االحتاد الأوروبي لل�ش�ؤون اخلارجية� ،إن «موقف االحتاد من نقل ال�سفارات
�إىل القد�س وا�ضح؛
متا�شيا مع قرار جمل�س الأمن رقم  ،478ف�إن �سفارات جميع الدول
ً
الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي يجب �أن تكون يف تل �أبيب»(.((2
وكانت وا�شنطن اتفقت مع �رصبيا على �أن تنقل الأخرية �سفارتها لدى دولة االحتالل
من «تل �أبيب» �إىل القد�س بحلول  ،1/7/2021لكن الرئي�س ال�رصبي �ألك�سندر فو�سيت�ش
تراجع عن اخلطوة و�أعلن عدم ثقته بجدوى تنفيذ مثل هذا االلتزام ،وقال �إن «�رصبيا فقط
تقرر متى وما �إذا كانت �ستنقل �سفارتها �إىل القد�س مبا يتما�شى مع القانون الدويل
هي التي ّ
وم�صاحلها الوطنية»(.((2
�أما يف �سوي�رسا ،فقد �أعلنت وزارة اخلارجية يف برن يف � ،5/2/2022أ ّنه جرى �إبالغ
املوظفني املعنيني بقرار نقل مكتب الوكالة ال�سوي�رسية للتنمية والتعاون التابعة لوزارة
اخلارجية من �رشق القد�س �إىل رام اهلل ،وت�شكيل جمموعة عمل للتخطيط للخطوات التالية،
من دون حتديد موعد لذلك( .((2وكان مكتب االت�صال الدبلوما�سي ال�سوي�رسي مع ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية ِنقل عام  2001من �رشق القد�س �إىل �إىل رام اهلل .وقالت وزارة اخلارجية
https://cnn.it/2PIUfY8
� -23سي �أن �أن عربي24/3/2019 ،
https://aja.me/87dx5
 -24اجلزيرة14/3/2021 ،
http://v.aa.com.tr/2131509
 -25وكالة الأنا�ضول2/2/2021 ،
https://ar.rt.com/qqjx
 -26رو�سيا اليوم1/7/2021 ،
SWI، https://bit.ly/3sVillg
 -27موقع 7/2/2022 ,SWI
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أر�ضا
�إن نقل املكتب ال ي�ؤ ّثر يف موقفها من ال�رصاع يف املنطقة� ،إذ ترى «القد�س ال�رشقية � ً
حمتلة باملعنى املق�صود يف القانون الإن�ساين الدويل ،و�أنه يجب �أن يتم التفاو�ض على الو�ضع
النهائي ملدينة القد�س ،خا�صة بو�صفها عا�صمة للدولتني ،بني الطرفني»(.((2

الموقف الأوروبي من اال�ستيطان
يقوم موقف االحتاد الأوروبي ،من حيث املبد�أ ،على رف�ض اال�ستيطان الإ�رسائيلي يف
الأرا�ضي املحتلة عام  ،1967وهو الأمر الذي ت�ؤكده بيانات وت�رصيحات �صادرة عن
االحتاد الأوروبي وم�س�ؤولني �أوروبيني ،وتقارير �صادرة عن بعثات دول االحتاد الأوروبي
يف القد�س ورام اهلل.
وقال االحتاد يف بيان ،يف � ،1/2/2022إنّ «موقفه من امل�ستوطنات الإ�رسائيلية يف
أي�ضا ومل يتغري ،فهي غري
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،مبا يف ذلك القد�س ال�رشقية وا�ضح � ً
ّ
وتهدد بجعل حل ّالدولتني
قانونية مبوجب القانون الدويل
وت�شكل عقبة رئي�سة �أمام ال�سالم ّ
م�ستحي ً
ال» .و�أ�شار البيان ،الذي �صدر تعليقًا على تقرير �صدر عن منظمة العفو الدولية
ي�صف دولة االحتالل بدولة الف�صل العن�رصي� ،أنّ االحتاد «�أعرب �سابقًا عن قلقه ب�ش�أن
القوانني التي اعتمدتها �إ�رسائيل ،مثل «قانون تنظيم اال�ستيطان» يف عام  ،2017حيث
ي�رشع من جانب واحد م�صادرة حقوق امللكية الفل�سطينية
ّ
يعد � ّأي قانون تتب ّناه �إ�رسائيلّ ،
فعليا مب�صادرة الأرا�ضي الفل�سطينية اململوكة ملكية خا�صة يف الأرا�ضي املحتلة،
ّ
وي�رصح ً
لي�س خارج نطاق والية �إ�رسائيل وح�سب ،بل �إنه يخاطر برت�سيخ واقع دولة واحدة بال
حقوق مت�ساوية ل�سكانها ،واحتالل دائم و�رصاع»(.((2
ويف  ،25/10/2021طالب االحتاد الأوروبي دولة االحتالل بوقف البناء اال�ستيطاين يف
ال�ضفة الغربية وعدم امل�ضي ق ُُدم ًا يف �أي مناق�صات بناء معلنة .وقال يف بيان �إن امل�ستوطنات
ّ
و»ت�شكل عقبة رئي�سية �أمام حتقيق حل
من�ش�آت «غري قانونية» مبوجب القانون الدويل،
28- Switzerland’s position on the Middle East conflict, Federal Department of Foreign Affairs FDFA, updated 26/1/2022. https://bit.ly/3rZSVUr

 -29رو�سيا اليوم1/2/2022 ،
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الدولتني و�سالم عادل ودائم و�شامل بني الطرفني»(.((3
ويف ت�رشين الثاين/نوفمرب � ،2021أعرب ر�ؤ�ساء بعثات دول االحتاد الأوروبي عن معار�ضة
بلدانهم ال�شديدة ل�سيا�سة دولة االحتالل اال�ستيطانية و�إجراءاتها ،و�أكدوا �أن امل�ستوطنات
وتقو�ض ب�شكل كبري اجلهود اجلارية لإعادة بناء الثقة.
غري قانونية مبوجب القانون الدويلّ ،
وقال مم ّثل االحتاد الأوروبي� ،سفن كون فون بورغ�سدورف� ،إنّ امل�ستوطنات الإ�رسائيلية
ّ
وت�شكل عقبة رئي�سة يف طريق ال�سالم العادل وال�شامل بني
انتهاك وا�ضح للقانون الدويل
منو ًها �إىل �أن مثل هذه الإجراءات ال ّ
ً
انتهاكا اللتزامات
ت�شكل
الإ�رسائيليني والفل�سطينينيّ ،
تقو�ض كذلك اخلطوات نحو �سالم دائم بني الطرفني
كقوة احتالل فح�سب ،بل ّ
«�إ�رسائيل» ّ
وت� ّؤجج التوتر على الأر�ض(.((3
ويف عام ّ ،2018
حذر التقرير ال�سنوي ل�سفراء وقنا�صل الدول الأوروبية يف القد�س
�رسبت تفا�صيله �صحيفة الغارديان ،من �أن امل�ستوطنات ال�سياحية ت�ستعمل
املحتلة ،الذي ّ
تطور مواقع �سياحية و�أثرية لت�رشيع
لأغرا�ض �سيا�سية .وقال التقرير �إنّ دولة االحتالل ّ
امل�ستوطنات يف الأحياء الفل�سطينية يف القد�س؛ و�أ�شار �إىل مواقع �أثرية تديرها جمعيات
ّ
أرا�ض
ا�ستيطانية يف الأحياء العربية ،وم�رشوع القطار الهوائي،
مبحطاته املو ّزعة على � ٍ
�صادرها االحتالل؛ وذكر التقرير �أن �رشق القد�س هو املكان الوحيد يف العامل الذي تعلن
أرا�ض م�أهولة(.((3
فيه احلدائق الوطنية على � ٍ

كذلك ،ال ّ
ينفك االحتاد ي�صدر بيانات �شجب و�إدانة عندما تُ�صادق �سلطات االحتالل
على بناء وحدات ا�ستيطانية جديدة يف م�ستوطنات ال�ضفة والقد�س .فعلى �أثر طرح
«دائرة �أرا�ضي �إ�رسائيل» مناق�صات لبناء �أكرث من  1300وحدة ا�ستيطانية جديدة يف
ال�ضفة يف ت�رشين الأول�/أكتوبر  ،2021دعا االحتاد الأوروبي �سلطات االحتالل �إىل وقف
البناء اال�ستيطاين( .((3ودان االحتاد خطة �إ�رسائيلية لبناء قرابة  800وحدة ا�ستيطانية �رشق
 -30وكالة الأنا�ضول25/10/2021 ،
ال�رشوق22/11/2021 ،
31
الغارديان1/2/2018 ،
32
قد�س بر�س25/10/2021 ،
33
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القد�س �أعلنت عنها يف �أيار/مايو 2019؛ وقالت املتحدثة با�سم االحتاد الأوروبي لل�ش�ؤون

اخلارجية ،مايا كوت�سيان�شيت�ش� ،إنّ نهج «�إ�رسائيل» لتو�سيع رقعة م�ستوطناتها يف �رشق
التو�صل �إىل ت�سوية قابلة للحياة ا�ستنا ًدا �إىل ّ
حل الدولتني(.((3
القد�س ال يزال ين�سف فر�ص
ّ

وعلى �أثر الإعالن الذي �صدر يف  18/11/2019عن وزير اخلارجية الأمريكي مايك

بومبيو ب�ش�أن تغيري وا�شنطن موقفها من اال�ستيطان ،و�أ ّنها ال تنظر �إىل امل�ستوطنات على

�أ ّنها غري �رشعية بال�رضورة� ،أعلن االحتاد الأوروبي رف�ضه املوقف الأمريكي؛ وقالت املم ّثلة
العليا لالحتاد الأوروبي لل�ش�ؤون اخلارجية وال�سيا�سة الأمنية ،فيديريكا موغريني � ،إنّ

�سيا�سة االحتاد وا�ضحة ومل تتغري ،وترى �أنّ الن�شاط اال�ستيطاين غري �رشعي مبوجب القانون
الدويل ويق ّلل فر�ص التو�صل �إىل اتفاق �سالم؛ ودعت دولة االحتالل �إىل وقف ن�شاطها

اال�ستيطاين(.((3

محكمة العدل الأوروبية وو�سم منتجات الم�ستوطنات
قررت حمكمة العدل الأوروبية �إلزام دولة االحتالل
يف ت�رشين الثاين/نوفمرب ّ ،2019

بو�ضع مل�صق يو�ضح م�صدر املواد الغذائية التي يتم �إنتاجها يف امل�ستوطنات .وقالت �إنه
مبوجب قوانني االحتاد الأوروبي ب�ش�أن و�ضع مل�صقات على املواد الغذائية ،يجب تو�ضيح

م�صدر تلك الأغذية حتى يتمكن امل�ستهلكون من االختيار بنا ًء على «اعتبارات �أخالقية،
واعتبارات تتع ّلق بااللتزام بالقانون الدويل»(.((3
وقال م�س�ؤولو االحتاد �إنّ القرار «ال ينطلق من خلفية مقاطعة �إ�رسائيل ،لك ّنه ينطلق من

احرتام حق املواطن الأوروبي يف معرفة م�صدر املنتجات» ،فيما �أكدت املتحدثة با�سم

املفو�ضية الأوروبية ،مينا �أندريفا� ،أن «احلكم ال يغيرّ دعم االحتاد الأوروبي الأ�سا�سي لأمن
�إ�رسائيل» ،و�أنّ «االحتاد ال يدعم � ّأي نوع من املقاطعة �أو العقوبات على �إ�رسائيل ،ويرف�ض
 -34رو�سيا اليوم1/6/2019 ،
 -35الغارديان18/11/2019 ،
 -36اجلزيرة12/11/2019 ،
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ي�سمى حركة مقاطعة �إ�رسائيل»(.((3
حماوالت �أن�صار ما ّ

يعد امل�ستوطنات
املفو�ضية الأوروبية ،الذراع التنفيذية لالحتاد الأوروبي ،الذي ّ
وكانت ّ
غري �رشعية وعقبة يف طريق ال�سالم ،وافقت يف نوفمرب/ت�رشين الثاين  ،2015على و�ضع
مل�صقات مبنتجات امل�ستوطنات الإ�رسائيلية لتمييزها( ،((3لكن جرى جتاهل التو�صية ب�سبب
�ضغوط مار�ستها دولة االحتالل.
املفو�ضية الأوروبية يف �أيلول�/سبتمرب ،2021
قررت ّ
ويف ّ
تطور مرتبط بهذا ال�سياقّ ،
ت�سجيل مبادرة «املواطنني الأوروبيني» حتت عنوان «�ضمان توافق ال�سيا�سة التجارية
امل�شرتكة مع معاهدات االحتاد الأوروبي واالمتثال للقانون الدويل»(((3؛ واملبادرة عبارة
دعمة
املفو�ضية الأوروبية النظر فيها عندما تكون ُم ّ
عن مقرتحات للت�رشيع يتعينّ على ّ
بتوقيعات مليون من مواطني االحتاد الأوروبي.
قرارا ،يف ،12/5/2021
جاء هذا القرار بعد �إ�صدار املحكمة العامة يف لوك�سمبورج ً
تقدموا ،عام  ،2017مببادرة لفر�ض حظر على ا�سترياد
مل�صلحة �سبعة مواطنني من االحتاد ّ
ال�سلع من امل�ستوطنات الإ�رسائيلية يف الأرا�ضي املحتلة عام  ،1967لتلغي بذلك قرار
قدمته اجلماعة لتحقيق غايتها( .((4وقد
املفو�ضية الأوروبية يف  2019عدم ت�سجيل التما�س ّ
خمولة بالنظر يف ما يرتقي �إىل فر�ض عقوبات،
ّ
تذرعت املفو�ضية لرف�ض املبادرة ب�أ ّنها غري ّ
كاف
فيما قالت املحكمة �إنّ املفو�ضية ف�شلت يف تقدمي �أ�سباب كافية �أو �أ�سا�س قانوين ٍ
بامل�ضي قد ًما.
لرف�ض ت�سجيل املبادرة وال�سماح لها
ّ
وعلى الرغم من �أنّ هذه هي خطوة �أوىل ومتوا�ضعة يف م�سار طويل ،يتعينّ النطالقه
فع ً
للتحرك القانوين جتاه منع التجارة مع امل�ستوطنات
ال جمع مليون توقيع � ،اّإل �أ ّنها تفتح با ًبا
ّ
أقرت �أنّ الأمر متع ّلق بالتجارة ولي�س بفر�ض عقوبات(.((4
كون املفو�ضية � ّ
https://bit.ly/2W2yWVn
 -37العربي اجلديد12/11/2019 ،
https://bbc.in/3zAnj8o
 -38بي بي �سي11/11/2015 ،
 -39ت�سجيل املبادرة على موقع االحتاد الأوروبيhttps://bit.ly/3ohagGK :
https://reut.rs/3F41u5c
 -40رويرتز12/5/2021 ،
https://bit.ly/3m4X9Gb
 -41االنتفا�ضة الإلكرتونية23/9/2021 ،
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�شركات �أوروبية تدعم اال�ستيطان من تحت الطاولة
ك�شف تقرير �صادر يف ت�رشين الأول�/أكتوبر  ،2021عن ائتالف «ال ت�ساهم يف متويل
تورط م�ؤ�س�سات
االحتالل» بعنوان «ف�ضح التدفقات املالية للم�ستوطنات الإ�رسائيلية» ،عن ّ
مالية �أوروبية يف عالقات مالية مع �رشكات تعمل يف امل�ستوطنات الإ�رسائيلية(.((4
املعني بحالة حقوق الإن�سان يف الأرا�ضي الفل�سطينية
املقرر الأممي
وقال مايكل لينكّ ،
ّ
مقدمة التقرير «�إن م�شاركة هذه ال�رشكات يف امل�ستوطنات -من
املحتلة منذ عام  ،1967يف ّ
خالل اال�ستثمارات والقرو�ض امل�رصفية وا�ستخراج املوارد وعقود البنية التحتية واتفاقيات
تزودهم بالأك�سجني االقت�صادي الذي ال غنى عنه ،والذي
توريد ّ
املعدات واملنتجاتّ -
يحتاجونه للنمو واالزدهار».

ّ
وركز التقرير على التحقق من العالقات املالية بني ال�رشكات ال�ضالعة يف اال�ستيطان
وامل�ؤ�س�سات املالية الأوروبية ،عرب مراجعة م�صادر التدفّقات املالية لهذه ال�رشكات ،ما بني
يناير/كانون الثاين  2018ومايو�/أيار  .2021ووجد التقرير �أنه بني عامي  2018و،2021
كانت لـ 672م�ؤ�س�سة مالية �أوروبية ،مبا يف ذلك البنوك ومديرو الأ�صول و�رشكات الت�أمني
و�صناديق التقاعد ،عالقات مالية مع � 50رشكة تعمل مع امل�ستوطنات الإ�رسائيلية ،وح�صلت
على  114مليار دوالر يف �شكل قرو�ض واكتتابات؛ واعتباراً من مايو�/أيار  ،2021ي�صبح
�إجمايل قيمة الأ�سهم وال�سندات التي ميتلكها امل�ستثمرون الأوروبيون يف هذه ال�رشكات
 141مليار دوالر.

وجاءت هذه اال�ستثمارات ،التي متّت ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش ،على �شكل قرو�ض
�أو �رشاء �أ�سهم و�سندات بني عام  2018و�أيار/مايو .2021
و�أ�ضاف التقرير �أن هذه ال�رشكات لديها عالقات مالية «مع � 50رشكة �ضالعة بالعمل مع
امل�ستوطنات الإ�رسائيلية غري القانونية»،
م�شريا �إىل �أنه « ّمت منحها  114مليار دوالر �أمريكي
ً
على �شكل قرو�ض واكتتابات».
أ�سهما
تورط العديد من ال�رشكات الأوروبية املدرجة المتالكها � ً
و�أ�شار التقرير �إىل ّ
 -42لالطالع على التقريرhttps://bit.ly/3vCADuP :
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يف �رشكات غري �إ�رسائيلية ،مثل �رشكة املعدات الثقيلة العمالقة «كاتربيلر» التي ت�ستخدم
دورا
منتجاتها يف امل�ستوطنات؛ ّ
و�شدد التقرير على �أن لهذه ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات املالية ً
مهما يف ت�سهيل النمو االقت�صادي امل�ستدام مل�رشوع اال�ستيطان الإ�رسائيلي.
ً

ويف �سياق الدعم الأوروبي لال�ستيطان� ،أعلن االحتاد الأوروبي ،يف كانون الثاين/يناير
 ،2022عن ر�صد �أكرث من مليار دوالر مل�شاريع «ال�صفقة اخل�رضاء» �صديقة للبيئة هدفها
ت�سهيل نقل الطاقة ب�شكل نظيف؛ ومن ال�ضمن املبلغ قرابة  700مليون دوالر �سيذهب �إىل
دولة االحتالل ،مبا فيها امل�ستوطنات املقامة على الأرا�ضي املحتلة عام  .((4( 1967ويقوم
امل�رشوع على �إن�شاء كابل حتت املياه يربط �شبكة الكهرباء الإ�رسائيلية بتلك الأوروبية.
وكان قادة ّ
كل من اليونان وقرب�ص ودولة االحتالل وقّعوا اتفاقًا عام  2017و�ضع اقرتاح
امل�رشوع مو�ضع التطبيق.
وقالت حركة املقاطعة يف النم�سا �إنّ متويل االحتاد كابل لنقل الطاقة الكهربائية حتت املاء
يعني �أن كيان االحتالل وم�ستوطناته غري القانونية هم �أكرب امل�ستفيدين من متويل م�شاريع
«ال�صفقة اخل�رضاء» الهادفة �إىل «ت�سهيل انتقال الطاقة بني �أوروبا و�إ�رسائيل»(.((4
تقدم ،ميكن القول �إنّ تناق�ض املوقف الأوروبي ما بني الت�رصيحات
وبنا ًء على ما ّ
الراف�ضة لال�ستيطان من جهة ،والدعم الفعلي على الأر�ض من جهة �أخرىّ ،
يدل على �أنّ
الت�رصيحات ت�أتي يف �سياق املواقف الرمزية والتوافق مع خطاب القانون الدويل ال�سائد يف
ومتطلباتها.
�أوروبا؛ � ّأما على الأر�ض ،فتبقى الغلبة للم�صالح ال�سيا�سية واالقت�صادية
ّ

أنموذجا
الموقف الأوروبي من المقاومة :معركة �سيف القد�س �
ً
يف � ،10/5/2021أطلقت املقاومة الفل�سطينية من غزة �صواريخ ا�ستهدفت القد�س
املحتلة ،وذلك ر ًدا على �إ�رصار االحتالل على تنفيذ «م�سرية الأعالم» ملنا�سبة ذكرى
ا�ستكمال احتالل القد�س وفق التقومي العربي ،و�إ�رصاره كذلك على تهجري عائالت حي
 -43موقع االنتفا�ضة الإلكرتونية31/1/2022 ،
� -44صفحة «مقاطعة» على في�سبوك18/2/2022 ،
/https://www.facebook.com/Boycott4Pal

https://bit.ly/3HHNsH6
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ال�شيخ جراح من منازلهم بذريعة �أن الأر�ض مملوكة للم�ستوطنني� .أطلقت املقاومة ا�سم
ا�ستمرت حتى  21/5/2021وانتهت بالتو�صل �إىل اتفاق
«�سيف القد�س» على املعركة التي
ّ
�أرغم االحتالل على وقف �إطالق النار.
ودمرت
على مدى �أيام املعركة ،ارتكب االحتالل جمازر وح�شية ّ
بحق املدنيني يف غزةّ ،
أبراجا �سكنية يف القطاع ،وا�ستهدف البنى التحتية وامل�ساجد واملدار�س.
�صواريخه � ً

كبريا مع الفل�سطينيني يف غزة والقد�س ،و�شهدت
و�أظهر ال�شارع الأوروبي ت�ضام ًنا ً
رف�ضا للعدوان والتهجري الق�رسي ،مثل فرن�سا
دول وعوا�صم �أوروبية تظاهرات حا�شدة ً
و�إ�سبانيا و�أملانيا وغريها ،وهي تظاهرات اعتدت عليها ال�رشطة وعملت على قمعها(.((4
ويف  ،15/5/2021قال بيان �صادر عن املم ّثل الأعلى لالحتاد الأوروبي لل�ش�ؤون
اخلارجية وال�سيا�سة الأمنية جوزيب بوريل� ،إن الأخري �أجرى حمادثات يف الآونة الأخرية
كل من الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س ،ووزراء خارجية دول االحتاد الأوروبي،
مع ٍ
و�إ�رسائيل غابي �أ�شكنازي ،وم�رص �سامح �شكري ،والأردن �أمين �صفدي ،وتركيا مولود
ت�شاوو�ش �أوغلو ،وذلك
للحد من التوتر املثري للقلق يف غزة وما حولها .وقال البيان �إنّ
ّ
بوريل «دان يف �أثناء املحادثات �إطالق حما�س واجلماعات الفل�سطينية الأخرى ال�صواريخ
م�شد ًدا على «حق �إ�رسائيل يف حماية �شعبها من مثل هذه الهجمات،
على �إ�رسائيل»،
ّ
ولكن عليها يف الوقت نف�سه التعامل ب�شكل متنا�سب واحليلولة من دون وقوع خ�سائر يف
(((4
�صفوف املدنيني».
وعقد يف  ،18/5/2021اجتماع طارئ عرب الهاتف مع وزراء خارجية الدول الأع�ضاء
ِ
يف االحتاد ،ملناق�شة كيفية ا�ستخدام النفوذ ال�سيا�سي لالحتاد ،للم�ساعدة يف اجلهود
الدبلوما�سية لإنهاء العدوان على غزة .لكن االحتاد مل يتمكن من �إ�صدار بيان م�شرتك بعدما
رف�ضت هنغاريا التوقيع ب�سبب ما قالت �إ ّنه انحياز �إىل طرف واحد( .((4ودعا بوريل �إىل
https://bit.ly/3vkyN1d
 -45موقع  TRTعربي15/5/2021 ،
http://v.aa.com.tr/2242802
 -46وكالة الأنا�ضول15/5/2021 ،
https://al-akhbar.com/Palestine/306227
 -47الأخبار18/5/2021 ،
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و�رصح �أّن «الهدف هو
«وقف فوري لكل �أعمال العنف وتطبيق وقف لإطالق النار»،
ّ
حماية املدنيني وال�سماح ب�إي�صال امل�ساعدة الإن�سانية �إىل غزة» .ودان بوريل «الهجمات
حق
ال�صاروخية حلما�س وجمموعات �إرهابية �أخرى على �أرا�ضي �إ�رسائيل ،وندعم بالكامل ّ
�إ�رسائيل يف الدفاع عن نف�سها ( )...ولكن ينبغي القيام بذلك ب�شكل متكافئ ومع احرتام
القانون الإن�ساين الدويل»(.((4
وبعد الإعالن عن وقف �إطالق النار� ،أ�صدر االحتاد الأوروبي بيا ًنا يف ،21/5/2021
رحب بوقف �إطالق النار ،و�أكد العمل لتحقيق ّ
حل الدولتني ،و�أ�شار �إىل ا�ستعداد االحتاد
ّ
للتعاون مع الأطراف الإقليمية والواليات املتحدة لتحقيق ّ
داعيا
حل للأزمة يف املنطقةً ،
�إىل �إحياء دور الرباعية الدولية(.((4
�إنّ املوقف الأوروبي على امل�ستوى الر�سمي حيال معركة �سيف القد�س يعك�س موقفًا
ثاب ًتا على هذا امل�ستوى يف ّ
كل جوالت العدوان الإ�رسائيلي على الفل�سطينني ،وهو موقف
ي ّتكئ على امل�ساواة بني املعتدي واملعتدى عليه ،وبني االحتالل واملقاومة؛ بل والنظر �إىل
حق دولة االحتالل �أن
ر ّد املقاومة على العدوان الإ�رسائيلي على �أ ّنه هجمات �إرهابية من ّ
حتمي مواطنيها منها .وبذلك ،ف�إنّ االحتاد يبقى �أقرب �إىل تب ّني رواية االحتالل واالنحياز
والت�صدي لعدوانه.
حق ال�شعب الفل�سطيني يف مقاومة االحتالل
ّ
له ،و�إنكار ّ

التمويل الم�شروط :محا�صرة الن�ضال الفل�سطيني
أي�ضا من �أكرب امل�ساهمني يف نداءات
عد االحتاد الأوروبي ،والدول الأع�ضاء فيهً � ،
ُي ّ
الطوارئ الإن�سانية لوكالة «�أونروا» وم�شاريعها ،ا�ستجاب ًة ملختلف الأزمات واالحتياجات
املحددة يف جميع �أنحاء املنطقة .وقد بلغت م�ساهمتهم امل�شرتكة يف عام  2021ما يقرب
ّ
(((5
من  356مليون يورو� ،أي حوايل  ٪40من �إجمايل متويل الأونروا لهذا العام.
48- Informal videoconference of Foreign Affairs Ministers on Israel/Palestine: Press remarks
by High Representative Josep Borrell, EEAS, 18/5/2021, https://bit.ly/3oS7mb6
49- Israel/Palestine: Statement by the High Representative Josep Borrell on the ceasefire,
EEAS, 21/5/2021. https://bit.ly/3Jzyzr8

 -50موقع بعثة االحتاد الأوروبي �إىل االحتاد الإفريقي17/11/2021 ،
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قدر بـ
املمولني للمنظمات احلكومية الفل�سطينية ،بتمويل ُي ّ
كذلكُ ،ي ّ
عد االحتاد �أكرب ّ
ويقدم االحتاد ،وفق �أرقام غري ر�سمية،
املخ�ص�ص لهذه املنظمات؛
 %70من التمويل
ّ
ّ
قرابة  30مليون يورو �سنويًا لدعم امل�ؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية؛ وكانت تدخالت
االحتاد و�رشوطه تتعلق ب�أوجه ال�رصف ومعايري النزاهة وال�شفافية ،وال�رشوط الإدارية واملالية
امللخ�ص اخلا�ص بها(.((5
والفنية ،من دون ا�شرتاط التوقيع على ّ
لكن االحتاد فر�ض بنو ًدا جديدة يف عقوده ،مبا ي�ؤكد ارتباط التمويل باملعطيات ال�سيا�سية
ال االجتماعية .ويف كانون الأول/دي�سمرب � ،2019أبلغ االحتاد املنظمات الفل�سطينية
بال�رشوط اجلديدة للتمويل التي ربطها بـ «مكافحة الإرهاب» .ومبوجب هذه ال�رشوط،
الفل�سطينية ُملزمة بالت�أكد من �أ ّال يكون املتعاقدون الفرعيون �أو الثانويون
ف�إنّ امل�ؤ�س�سات
ّ
التدريبية� ،أو من يح�صل عربها على دعم ما ّ
يلّ ،ممن
معها� ،أو امل�شاركون يف ور�شاتها
ّ
أوروبي .كذلك ،بات لالحتاد
اخلا�صة باالحتاد ال
تندرج �أ�سما�ؤهم �ضمن قائمة «املنع»
ّ
ّ
احلق يف ف�سخ العقد من طرف واحد� ،إذا تبينّ له �أن امل�ستفيدين من امل�رشوع
ال
أوروبي ّ
ّ
إجرامية� ،أو
بتهم تتعلق بالر�شوة والف�ساد� ،أو امل�شاركة يف تنظيمات �
متورطون ٍ
ميوله ّ
الذي ّ
ّ
إرهابية» �أو يف متويل «الإرهاب»(.((5
يف ارتكاب «هجمات � ّ

وعلى �أثر ذلك� ،س ّلمت  135م�ؤ�س�سة فل�سطينية �أهلية ر�سالة �إىل القائم ب�أعمال مم ّثل
تو�ضح موقفها الراف�ض ل�رشوط متويل �أوروبية
االحتاد الأوروبي ،توما�س نكل�سونّ ،
َ
عمل االحتاد
بند
للم�ؤ�س�سات الفل�سطينية؛ وقال القائم بالأعمال �إنّ البند امل�ضاف هو ٌ
تخ�ص االحتاد الأوروبي يف ّ
كل
االتفاقيات التعاقد ّية التي
الأوروبي على �إ�ضافته �إىل جميع
ّ
ّ
املقيدة ال ت�شمل
العامل ،و�أُدرج حدي ًثا �ضمن العقود يف فل�سطني ،و�إنّ قائمة الإجراءات ّ
الأفراد بل التنظيمات وح�سب(.((5
 /https://amadpress.com/ar/post/359602؛
� -51أمد للإعالم2/7/2020 ،
https://www.palinfo.com/277467
املركز الفل�سطيني للإعالم3/7/2020 ،

52- European Commission: Calls for proposals and tenders, 9/12/2019. https://bit.ly/3374eMB
وانظر :موقع مرتا�س28/12/2019.https://bit.ly/3aLSbqC ،

 -53العربي اجلديد20/12/2019 ،
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أ�رص االحتاد الأوروبي على �رضورة االمتثال للبنود و�أ ّنها جزء من � ّأي عقد يوقّع ،فيما
و� ّ
إ�رصارا على �سيا�سة جتريد م�ؤ�س�سات
قالت م�ؤ�س�سات العمل الأهلي يف القد�س �إنها ترى فيها � ً
العمل الأهلي من هو ّيتها
الوطنية ،وف�صلها عن �أبناء �شعبها من املنا�ضلني واملنا�ضالت(.((5
ّ

ويف عام � ،2001شملت قائمة املنع الأوروبية حركة حما�س وجناحها الع�سكري،
وحركة اجلهاد الإ�سالمي ،وكتائب �شهداء الأق�صى ،واجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني،
واجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني  -القيادة العامة.

وميكن فهم هذا االجتاه على �ضوء اجلهود املتوا�صلة التي تبذلها دولة االحتالل للت�ضييق
على ال�شعب الفل�سطيني وم�ؤ�س�سات العمل الأهلي ،وت�شويه الن�ضال الفل�سطيني وجترميه،
وا�ستجابة االحتاد والدول الأوروبية ملطالب االحتالل.

خال�صة
على الرغم من املوقف الأوروبي الذي ُيبدي رغبة يف ّ
حل الق�ضية الفل�سطينية ،تبقى
اللفظية والبيانات ،من دون اقرتانها مبواقف فاعلة على
هذه الرغبة يف �إطار املواقف
ّ
الأر�ض ،ميكن ،على الأقل� ،أن تُلزم دولة االحتالل باحرتام القانون الدويل الذي تقول
تتم�سك به.
دول �أوروبا �إ ّنها ّ

وال يقت�رص الأمر على غياب ال�ضغط الأوروبي على دولة االحتالل لوقف اعتداءاتها
احلق الفل�سطيني وانتهاكاتها القانون الدويل ،بل �إنّ ال�سيا�سة الأوروبية حيال االحتالل
على ّ
�ضد الفل�سطينيني ،كما تبينّ يف
تقوم ،يف بع�ض جوانبها  ،على دعم بقائه وتغذية �سيا�ساته ّ
خ�ص اال�ستيطان على �سبيل املثال.
ما ّ

موحد حيال التطورات
وي�ؤ ّثر االختالف يف مواقف الدول الأوروبية يف ت�صدير موقف ّ
املوحدة؛ وهذا
الأ�سا�سية ،ما ي�ساعد دولة االحتاد على التف ّلت من عبء املوقف اجلماعي ّ
وا�ضحا يف املوقف من القد�س ونقل ال�سفارات �إليها ،وحماولة عدد من دول االحتاد
ما كان
ً
الأوروبي االلتفاف على موقف االحتاد يف هذا اخل�صو�ص.
54
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وقد �أ�سهم �ضعف املوقف العربي والإ�سالمي ،واجتاهه �إىل مزيد من الرتاجع حيال
وتطور ال�ضعف �إىل تطبيع للعالقات من ِقبل بع�ض الأنظمة العربية ،يف
الق�ضية الفل�سطينية،
ّ
�سلبية على م�صاحلهم يف
طم�أنة الأوروبيني �إىل �أنّ دعمهم االحتالل لن تكون له ارتدادات ّ
املنطقة ،وهو ما يع ّزز عدم فاعلية املوقف الأوروبي.

الق�ضية الفل�سطينية عرب الدعم
وتبدو �أوروبا كمن يحاول �أن ي�سرت عجزه ال�سيا�سي حيال
ّ
املايل؛ لكن حتى يف هذا الإطار ،ف�إنّ الدعم ال ي�أتي من دون �رشوط ،وهي �رشوط وا�ضحة
يف خدمة م�صلحة االحتالل ،كما تبينّ يف دعم امل�ؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية عرب ا�شرتاط
عدم ا�ستفادة حركات املقاومة من هذا الدعم.
ويف �ضوء ا�ستمرار ترابط امل�صالح الأوروبية  -الأمريكية ،واجلهود الإ�رسائيلية املتوا�صلة
تطور املوقف
للت�أثري يف القرار الأوروبي ،و�ضعف املوقف العربي وتراجعه ،ف�إنّ �إمكانية ّ
تطور موقف بع�ض الدول الأوروبية �أكرث
الأوروبي ال�سيا�سي تبدو �ضئيلة؛ لكن قد يكون ّ
احتما ًال ،وذلك �ضمن ر�ؤية فل�سطينية وا�ضحة تدرك الأولويات املحقّة للق�ضية الفل�سطينية
وال�سبل الالزمة لتحقيقها.
ّ
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❋

ّ
المقدمة
هيونية من مقولة «�شعب اهلل املختار» ،لتثبت زعمها ب�أنّ اليهود هم ال�شعب
تنطلق ّ
ال�ص ّ
تاريخيا يف فل�سطني «الأر�ض املوعودة» ؛ من
املف�ضل على �سائر ال�شعوب ،و�أنّ لهم حقًّا
ّ
ًّ
«حق اال�ستيطان يف ّ
بالقوة
كل مكان» ،والذي فر�ض
ين
هنا كان �شعار الكيان ال�صهيو ّ
ّ
ّ
�سيا�سته
أرا�ض
التو�سعية منذ قیام «دولته» يف العام 1948؛ وبوا�سطتها �أي� ًضا طال ا�ستيطانه � ٍ
ّ
عربية �أخرى عقب «حرب .»1967
ّ

�صهيونية
الفل�سطينية املحت ّلة هي ا�سرتاتيجية
كما �أن �سيا�سة اال�ستيطان يف الأرا�ضي
ّ
ّ
من �أجل الهيمنة على ّ
كل املنطقة� ،إذ مينح الكيان نف�سه حریّة و�صول ا�ستيطانه �إىل بالد
�أخرى(((.
القانونية  -بقرار
ين م�ستعمر فرید من نوعه ،من حیث ن�ش�أته
�إنّ اال�ستيطان ال�صهيو ّ
ّ
أ�صلي للعودة
اجلمعیة ّ
ّ
العامة للأمم املتحدة رقم  - 181وكون امل�ستوطننی الیهود بال وطن � ّ
�إلیه يف حال تفكیك الدولة العرب ّیة وا�ستئ�صالها من املنطقة؛ بالإ�ضافة �إىل ا�ستمرار القوى
* باحثة لبنانية.
( - 1یعترب الأردن يف املنظور ال�صهیوين نقطة على خط ا�سرتاتیجي للهیمنة امل�ستهدفة من الكیان الإ�رسائیلي
يف املنطقة ،وقد تو�صل ببالد �أخرى :بالعراق وبكرد�ستان ،وبرتكیا عرب كرد�ستان)www.aljazeera.net.
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أمریكیة ،يف دعم هذا الكيان الغا�صب وتعزیز �سیا�سته
خا�صة الوالیات املتحدة ال
الكربىّ ،
ّ
خ�صو�صية اال�ستيطان ال�صهيوين،
اال�ستيطانية يف فل�سطني بهدف متكینه يف املنطقة؛ ْبيد �أنّ
ّ
ّ
القانونیة على
ال�رشعیة
أ�صلي ،ال تُ�ضفي
ّ
ّ
�سواء من حیث الن�ش�أة �أو عدم االنتماء ملوطن � ّ
حق ،ال بل على ح�ساب �شعب بكامله.
وجوده يف �أر�ض الغری دون �أدنى ّ

�رشعیته هذه ،بالرغم من االعرتاف الدو ّ
ال�رشعیة
يل به ،تالزمه وتبقیه خارج �إطار
وعدم
ّ
ّ
والعربیة
الفل�سطینیة –
أجنبيا ،حیث تواجه املقاومة
الدولیة بح�سبان ما يحدث
ً
ّ
ّ
ّ
ا�ستعمارا � ًّ
وتت�صدى له ،وتعمل على ا�ستئ�صاله من املنطقة .ومع ذلك ،ف�إنّ الطبیعة
– هذا الكيان،
ّ
خا�صة «�أمریكي»ّ ،
ی�شكالن
القانونیة
اخلا�صة لهذا اال�ستيطان ،وما يتلقّاه من دعم دويلّ ،
ّ
ّ
ّ
الفل�سطینیة من �أعقد الق�ضایا اال�ستعمار ّیة
الق�ضیة
املانع الأ�سا�س للتخ ّل�ص منه ،ما یجعل من
ّ
ّ
التي عرفها التاریخ ،بحیث ي�ستع�صي ح ّلها على غرار الق�ضایا اال�ستعمار ّیة الغابرة؛ وهي
ال تزال ّ
ت�شكل مركز اهتمام لدى املجتمع الدويل ،ملا للنزاع الإ�رسائیلي– الفل�سطیني من
ت�أثری كبري على ال�سلم يف املنطقة ،كما على ال�سلم العاملي .
م�ستمر
الفل�سطینیة يف حراك
الق�ضیة
خا�صة �أنّ
أهمیة املو�ضوع املطروحّ ،
ّ
ّ
من هنا كانت � ّ
ّ
إ�رسائیلي-
التو�سعیة لدولة االحتالل ،وت�صاعد ال�رصاع ال
اال�ستیطانیة
نتیجة ال�سیا�سة
ّ
ّ
ّ
الفل�سطیني .
ّ

�إن الو�ضع الراهن ،ب�أبعاده اخلطرة ،دافع �أ�سا�سي للبحث يف ق�ضية اال�ستيطان ،بهدف
الق�ضیة الفل�سطينيةّ ،
بكل
التو�صل �إىل مقاربة �شاملة لها ،واقرتاح حلول تتواءم وطبیعة
ّ
ّ
بد من �أن تُن�صف یو ًما.
ق�ضیة عادلة بامتياز ،وال ّ
مالب�ساتها� ،إ�ضافة �إىل كونها ّ

البحثية �إبداع جلهة اقرتاح حل نهائي للم�شكلة
ندعي �أ ّنه �سیكون يف هذه الورقة
وال ّ
ّ
عامة – ككل �أو بجانب من جوانبها-
اهتموا بامل�شكلة ّ
فثمة العدید ّممن ّ
املطروحة؛ ّ
الدولیة�...إلخ)� ،إ�ضافة �إىل جهود
العلمیة ،امل�ؤمترات
على خمتلف ال�صعد (البحوث
ّ
ّ
هیئة الأمم امل ّتحدة املبتورة ،منذ ظهور امل�شكلة ،وما �أ�صدرته من قرارات ب�ش�أن حقوق
واحلد من
ثم ت�سویة ال�رصاع العربي –الإ�رسائيلي
ال�شعب
ّ
ّ
الفل�سطیني لتقریر م�صریه ،ومن ّ
ّ
خا�صة �أنّ قرارات هيئة الأمم امل ّتحدة مل ت�ؤ ّثر ،بل يف
لكن امل�س�ألة تبقى �شائكةّ ،
ت�صاعده؛ ّ
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�صبت يف م�صلحة الكيان الغا�صب ،ب�سبب هيمنة الواليات امل ّتحدة
بع�ض الأحيان ،هي ّ
أمريكية عليها� ،إ�ضافة �إىل مواقف القوى العظمى امل�ؤ ّیدة والداعمة للكيان الغا�صب
ال
ّ
الدولیة
اال�ستیطانیة يف �أر�ض فل�سطنی ،ما یحول دون تطبیق القرارات
يف تنفیذ �سیا�سته
ّ
ّ
ين يف فل�سطني.
حد لل�رصاع ،و�إنهاء االحتالل ال�صهيو ّ
ال�صادرة حیال الكيان بهدف و�ضع ّ

من هذا املنطلق كان اختیارنا للمو�ضوع� ،آملنی من خالل هذا اجلهد املتوا�ضع �إلقاء
الفل�سطیني،
ال�رشعیة الثابتة لل�شعب
أ�سا�سا يف احلقوق
ال�ضوء �أكرث على احلقیقة ،والكامنة � ً
ّ
ّ
ا�ستجد على �صعيد
رغم ما ان ُتهك منها وما
الق�ضیة الفل�سطينية ككل .هذا ،عالوة على
ّ
ّ
ين يف الأرا�ضي
متادي
العربیة الأخرى ،ما �أ ّدى �إىل الإخالل
وتو�سع اال�ستیطان ال�صهيو ّ
ّ
ّ
بال�سلم واال�ستقرار يف املنطقة عموم ًا.
الفل�سطیني-
عد م�صدر ال�صرّ اع
فكيف نقارب اال�ستیطان ال�صهيو ّ
ين يف فل�سطنی ،الذي ُي ّ
ّ
إ�رسائیلي املت�صاعد ،يف �ضوء القانون الدو ّ
يل؟
ال
ّ

ال�صهيوني
الخا�ص لال�ستیطان
القانوني
�أو اًّل :الو�ضع
ّ
ّ
ّ
عد �سابقة يف
ين بو�ضع
خا�ص كونه قانو ّ
یتمیز كيان اال�ستیطان ال�صهيو ّ
ين الن�ش�أة ،ما ُی ّ
ّ
ّ
العامة للأمم
قومي للیهود يف فل�سطنی ،مبوجب قرار
أن�شئ كوطن
التاريخ ؛ �إذ �إنه � ِ
اجلمعیة ّ
ّ
ّ
ا�ستیطانیة.
�صهيونية
املتحدة رقم  181القا�ضي بتق�سیم فل�سطنی �إىل دولتنی� ،إحداهما دولة
ّ
ّ
ّ
عن�رصا يف املجتمع الدويل؛ بل
وع ّدت
وبهذا القرار اكت�ست «�إ�رسائيل» ال�صبغة
القانونیةُ ،
ً
ّ
قُبلت ع�ضو ّیتها يف الهیئة
لكن هذا الكيان
الدولیة بعد عام من �إعالن �إقامتها (ّ .)1949
ّ
�رشعي مثله مثل � ّأي ا�ستیطان �آخر،
الدولیة ،لأ ّنه غری
ال�رشعیة
اال�ستيطاين یبقى خارج
ّ
ّ
ّ
الدولة ،حیث
مللكیة الغری ،وخرقًا ملبد أ� �سیادة ّ
حق له فیه ،ما ّ
لإقامته يف �إقلیم ال ّ
یعد اغت�صا ًبا ّ
املقاومة التي یواجهها منذ �إعالن ن�ش�أته �إىل هذا التاریخ ،ذلك لأ ّنه مل یختلف عن غریه من
ّ
متیزت �سیا�سته باال�ضطهاد
املمار�سة على الإقلیم
اال�ستیطانیة
حیث الطبیعة
َ
املحتل ؛ فقد ّ
ّ
والقمع ،كما بالهیمنة على ّ
الفل�سطیني؛ بل وال�سعي �إىل تو�سیع ا�ستیطانه خارج
كل الإقلیم
ّ
العربیة (م�رص� ،سوریا،
القوة الع�سكرية ،مثل حربه مع الدول
فل�سطنی باللجوء �إىل ا�ستخدام ّ
ّ
الأردن) يف العام  ،1967واحتالله �أرا�ضي هذه الأخرية .ومل يكتف الكيان باحتالل معظم
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�ضم القد�س �إىل كيانه ،وال يزال يعمل على ب�سط �سيطرته خارج فل�سطني
فل�سطنی ،بل هو ّ
حتى.
تتم ّثل املرحلة ما قبل حرب  1967يف تهجری الیهود من خمتلف بالد العامل وتوطینهم
هيونية ب�إن�شاء وطن
قومي لهم فیها عام ،1948
يف فل�سطنی ،بعد ال�سماح لزعماء ّ
ال�ص ّ
ّ
ّ
ين
املقر تنفیذه
ب�صك االنتداب الربیطا ّ
وذلك نتیجة عوامل �ش ّتى ،بد ًءا من وعد بلفور ّ
ين من ِقبل الدول العظمى
ال�رشعي)،
(غري
مرورا بقرار التق�سيم� ،إىل تدعیم الكیان ال�صهيو ّ
ً
ّ
لتعزیز االعرتاف الدو ّ
يل به.

عد ٌ
كل من وعد بلفور الذي � ّأكد تنفیذه ّ
املتحدة رقم
�صك االنتداب ،وقرار الأمم
ّ
و ُي ّ
قانونیة ال�ستیطان �أر�ض فل�سطنی،
أر�ضیة
دولیا بالكيان ال�صهيو ّ
ّ
ين ،ما خلق � ّ
 ،181اعرتافًا ًّ
حق
�سندا
حیث اتخذت �سلطة االحتالل قرار التق�سیم ً
قانونیا –عالوة على ما ّ
تدعیه من ّ
ًّ
امل�رشوعیة لكیانها وفر�ض وجودها.
ودیني يف �أر�ض فل�سطنی– لإقرار
تاریخي
ّ
ّ
ّ

ين لفل�سطنی ،بل جتاهل
ن�ص وعد بلفور هو التجاهل التام للو�ضع القانو ّ
واللاّ فت يف ّ
ّ
�سكانها العرب� ،إذ وردت فيه كلمة «طوائف» اً
بدل من «�شعب»؛ وعلیه �أُ�شري �إىل احرتام
أقلیة يف البلد
والدینیة من دون ذكر احلقوق
املدنیة
ال�سیا�سیة ،وك�أنّ هذه الطوائف � ّ
ّ
ّ
حقوقها ّ
ولی�س العك�س.
الدولیة؟ وما
ال�رشعیة
يدعیها الكيان ال�صهيوين يف �إطار
�صحة
امل�رشوعیة التي ّ
فما مدى ّ
ّ
ّ
ّ
القانونیة لل�سندات التي �أُقيم مبوجبها هذا الكيان الغا�صب؟ وعلى ماذا يرتكز
هي القیمة
ّ
لب�سط نفوذه يف املنطقة عن طریق االحتالل؟

قانونیة لت�أ�سی�سه ،بل هو باطل ،وذلك ل�صدوره عن
�إنّ ت�رصیح بلفور ال یتم ّتع ب� ّأي قیمة
ّ
حق لها يف ال ّت�رصف يف الإقلیم املنتدبة علیه.
حق .فربیطانیا دولة منتدبة ،وال ّ
جهة غری ذي ّ
لذا ،ف�إنّ التزاماتها نتیجة ت�رصیح بلفور باطلة قانون ًا؛ كما �أ ّنه ت�رصیح �صادر من «احلكومة
ين
ين» ل�صالح التنظیم الأوروبي املعروف بامل�ؤمتر ال�صهیو ّ
الربیطانیة» �إىل فرد «اللورد ال�صهیو ّ
دولیا،
عده حتالفًا �أو
ً
مرة عام  1897يف مدينة بال ب�سوی�رسا)؛ فال میكن ّ
تعاقدا ًّ
(املنعقد ل ّأول ّ
�شعبا موجو ًدا يف فل�سطنی وال يف � ّأي بقعة من الأر�ض .كما �أنّ هذا
لأنّ الطرف الثاين لی�س ً
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�سیا�سیة �أو
لل�صهیونیة �آنذاك � ّأي قیمة
أوروبي مل یكن ینتمي �إىل دولة ما وال كان
التنظیم ال
ّ
ّ
ّ
املوجه �إلیه اخلطاب لی�س ذا �صفة للتحالف مع دولة ما لعدم متثیله
قومیة .وعلیهّ ،
فال�شخ�ص ّ
ّ
تامة وال ناق�صة .من هنا ،ف�إنّ هذا الوعد
� ّأي دولة ،وال حتى �أ ّنه ينتمي �إىل دولة ذات �سیادة ّ
أهلیة
�سیا�سي لفقدان الطرف الثاين �صفة الأهلیة
جمرد ت�رصیح
الدولیةً ،
علما �أنّ �رشط ال ّ
ّ
ّ
ّ
و�صحة النتیجة املرتتّبة عنه؛ �إذ ق�ضى القانون الدو ّ
يل ببطالن
الدولیة هو �أ�سا�س االتفاق
ّ
ّ
كل اتفاق دو ّ
ّ
أهلیة للتعاقدّ � .أما
يل تكون �إحدى الدول فیه ناق�صة ال�سیادة لكونها ناق�صة ال ّ
أ�سا�سا (�شكلاً
ومو�ضوعا) الذي
ً
دولیا لعدم ّ
�صحة الإبرام � ً
االتفاق مع الأفراد ،فهو باطل ًّ
ّ
ینظمه القانون الدو ّ
يل احلدیث ،كما القانون الدويل التقلیدي.
هيونية
ين لإقامة املوطن
وهذا الأ�سلوب العدوا ّ
ّ
الیهودي يف فل�سطنی عبرّ ت عنه ّ
ال�ص ّ
ؤمتريها :ال ّأول «�سوی�رسا» ،1897 -والثاين «الهاي»-
ّ
العاملیة ًّ
جلیا من خالل قرارات م� َ
 ،1908حیث احلقیقة ال�سافرة:
هيونية هو تكوین � ّأمة يف فل�سطنی ،وعلى یهود العامل �أنّ ی�ضیقوا اخلناق
«�إنّ هدف ّ
ال�ص ّ
العربیة الوا�سعة...
على �أهل فل�سطنی حتى یجربوهم على تركها ،وتهجریهم �إىل الأقطار
ّ
�إىل ال�صحراء»!.

يل احلدیث– على غرار القانون الدو ّ
والقانون الدو ّ
و�ضم
التقليدي–ال یبیح الغزو
يل
ّ
ّ
أقره القانون الدو ّ
�صارخا ّ
يل
الأرا�ضي واال�ستعمار ،ما یجعل من وعد بلفور خرقًا
ً
لكل ما � ّ
ت�ضمنه من مبادئ.
العام وما ّ

الفل�سطیني ،ومل یكن ّ
احلل
وممّا ال �شك فیه �أنّ التق�سیم مل ی�أت يف �صالح ال�شعب
ّ
املتوخى
م�رشوعیة الآثار
�صحة قرار التق�سیم -181 -للتنفیذ ومدى
ّ
للق�ضیة .لكن ما مدى ّ
ّ
ّ
املرتتّبة عنه؟
خا�صة ،منها ما ورد يف
العامة الواردة يف میثاق الأمم امل ّتحدة
ّ
بالرجوع �إىل املبادئ ّ
الدیباجة والفقرة الثانیة من املا ّدة الأوىل واملواد ( 75،76، 77،80الف�صل الثاين ع�رش)،
یت�ضمن ما یجیز خلق دولة �أو �إزالة دولة �أو ال ّتحكم يف م�صری �شعب
یت�ضح �أنّ املیثاق ال
ّ
ّ
احلرة.
دون اعتبار لإرادته ّ
ربيع
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ق�ضیة فل�سطنی خمالف ّ
لكل هذه املبادئ
وعلیه ،ف�إنّ اخت�صا�ص
اجلمعیة ّ
العامة يف حالة ّ
ّ
قرارا باطلاً  .كما أ� ّنه قرار غری ُملزم
بانتهاك هذه الأخرية؛ وهذا ما یجعل من القرار ً 181
مهمتها تتم ّثل يف
النهائیة له.
لعدم االخت�صا�ص وعدم اكت�ساب ال�صفة
فاجلمعیة ّ
العامة ّ
ّ
ّ

یتم
مناق�شة التو�صيات و�إ�صدارها ،وال تتم ّتع ّ
بقوة الإلزام �أ ًّيا كانت ن�سبة الأ�صوات التي ّ
املتحدة .كما �أنّ مثل هذا الإجراء
بها �إ�صدارها وفقًا للمادة ( )14،12،11،1من میثاق الأمم
ّ

حق �صاحب ال�سیادة على الإقلیم وحده؛ وما ق�ضت به
(التق�سیم �أو تغیری الو�ضع) هو من ّ
اخلا�صة بفل�سطني ،طبقًا
عد تدخلاً يف ال�ش�ؤون
«تق�سیم فل�سطنی و�إقامة دولة للیهود فیها» ُي ّ
ّ

التدخل يف ال�ش�ؤون
ال�سابعة من املا ّدة  22/7من املیثاق التي ال جتیز لهذه الأخریة
ّ
للفقرة ّ

الداخلیة لدولة ما.
اخلا�صة بال�سلطات
ّ
ّ

�صالحیاتها ،وقرارها غری ملزم،
العامة قد جتاوزت
وعلى هذا الأ�سا�س تكون
اجلمعیة ّ
ّ
ّ

میز �إجراءات �إ�صداره ،وذلك ب�إلغائه من ِقبل
أي�ضا مل یكت�سب �صفة القرار
ولأ ّنه � ً
النهائي ملا ّ
ّ

ال�شدیدة التي واجهته
جمل�س الأمن
العامة ذاتهاُ ،لیعاد النظر فیه نتیجة املعار�ضة ّ
واجلمعیة ّ
ّ
عند �صدوره.

قرارا حمل رقم  ،271بینّ فیه عدم
ففي � 19آذار /مار�س � ،1948أ�صدر جمل�س الأمن ً
ال�سلمیة ،مرفقًا بتو�صیات
العامة ،ال�ستحالة ذلك بالطرق
ا�ستعداده لتنفیذ قرار
اجلمعیة ّ
ّ
ّ
عمت
ا�ضطرت
ب�ش�أن امل�س�ألة .كما
اجلمعیة ّ
العامة هي الأخرى عقب اال�ضطرابات التي ّ
ّ
ّ

فل�سطنی
احتجاجا على قرار تق�سیمها اجلائر� ،إىل �إ�صدار قرار يف � 14أ ّيار /مايو ،1948
ً
ك ّلفت مبوجبه و�سیط الأمم
املتحدة يف فل�سطنی �إعفاء جلنة فل�سطنی من تطبیق املادة  2من
ّ
قرارها .181

عد هذان القراران �إلغا ًء
إلزامیته.
و ُی ّ
ً
وا�ضحا لقرار ال ّتق�سیم رقم 181؛ وعلیه تثبت عدم � ّ

العامة
ال�صادر من
املبینة �آنفًا ،ف�إنّ قرار ال ّتق�سیم رقم ّ 181
اجلمعیة ّ
لهذا ،وللأ�سباب الأخرى ّ
ّ
املتحدة بتاریخ  29/11/1947هو قرار باطل �شكلاً
للأمم
ومو�ضوعا.
ّ
ً
ربيع

1443 - 2022هـ ـ العدد 72

112

اال�ستيطان ال�صهيوين :بني القانون الدويل ..واملقاومة

درا�سات باحث

ين يف املنطقة  -بالرغم من احتجاج العرب على هذا
� ّأما عن وجود الكيان ال�صهيو ّ
ين ،فهو
یعد اعتدا ًء
ً
عیة  -بال ّتذرع به ك�سند قانو ّ
القرار -الذي ّ
�صارخا على حقوقهم ال�شرّ ّ
ً
ّ
احتل ن�سبة ()٪ 26
القوة الع�سكر ّیة ،حیث
لی�س
تنفیذا للقرار و�إنمّا احتالل با�ستعمال ّ
عما منحه �إیّاها  -بغری ّحق -القرار  )٪181 (55نتیجة
�أخرى من �إقلیم فل�سطنی زيادة ّ
هذه احلرب.
ویبقى هذا القرار ،يف ّ
إلزامیة التنفیذ وباطلاً �أ�سا� ًسا .وعلیه ،يبطل
كل احلاالت ،دون � ّ
ّ
ين
�رشعیته .ومن هذا املنطلق تت�أتّى عدم
كل ما ینتج عنه مع عدم
�رشعیة الكیان ال�صهيو ّ
ّ
ّ
�س�س غری م�رشوعة.
القائم يف املنطقة على �أُ ٍ
� ّأما الو�ضع اجلدید الطارئ على �إقليم فل�سطنی ،فهو لی�س نتیجة تنفیذ هذا القرار،
هيونية وفر�ضته :ب�إقامة دولة للیهود بال حدود
و�إنمّا هو نتيجة الواقع الذي �أرادته ّ
ال�ص ّ
يف فل�سطنی ،مرتامیة الأطراف يف منطقة ال�رشق قاطبة ،من خالل �سیا�ستها اال�ستعماریّة
التو�سعیة،عرب ا�ستيالئها على معظم �أرا�ضي فل�سطنی ،ف�أ�صبحت ّ
حتتل ما یزید عن % 80
ّ
من �أرا�ضيها يف العام  1947بعد �أن خرجت منت�رصة من املعارك ال�ضاریة مع العرب عقب
الإعالن عن القرار  181يف  29ت�رشين الثاين /نوفمرب  .1947وبذلك خالفت «�إ�رسائیل»
�سندا
قرار ال ّتق�سیم ذاتهّ ،
إلزامیته .ومع ذلك ،ف�إ ّنها ت ّتخذه ً
بغ�ض النظر عن بطالنه وعدم � ّ
قانونیا ّ
ال�رشعي يف فل�سطنی ،و�إن كان م� ّؤ�س ً�سا فعلاً على
تتذرع به لتربیر وجودها غری
ًّ
ّ
قرار دو ّ
يل كون هذا الأخری باطلاً  ،وغری ُملزم؛ ّ
أقره حتى
وكل ماینتج عنه باطل ،وهو ما � ّ
املتحدة قد
الیهودي «�ألفرید لیلینتال»�« :إنّ الأمم
امل�ستفیدون منه ،حیث يقول الكاتب
ّ
ّ
�سددت �رضبة �شدیدة لهیبة القانون الدو ّ
يل لأ ّنها مل تلج�أ �إىل �إجراء ا�ستفتاء يف فل�سطنی
ّ
القانونیة على حمكمة العدل
وعر�ض امل�شاكل
الدولیة».
ّ
ّ
ْبيد �أنّ هذا القرار ،وغریه من الأ�سانید الباطلة املذكورة ،كانت نواة وجود الكیان
ين يف �أر�ض فل�سطنیّ ،
العربي -الإ�رسائیلي ،حیث
و�شكلت البذور الأوىل لل�رصاع
ال�صهيو ّ
ّ
اال�ضطرابات امل�ستمرة التي ي�شهدها ال�رشق الأو�سط منذ زرع هذا الكیان يف املنطقة.
ربيع
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ثانيًا :الآثار المتر ّتبة على هذا االحتالل
 -م�صادرة الأرا�ضي الفل�سطينيّة:

الفل�سطینیة،
القوة كو�سیلة مل�صادرة الأرا�ضي
جل�أت �سلطة االحتالل  -و ال تزال� -إىل ّ
ّ
فمار�ست ّ
كل ُ�سبل القهر والرتهيب ل�سلب املمتلكات من املواطننی ،ومنها التهجري
احلربي ( اتفاقیة الهاي
اال�ضطراري والإبعاد الق�رسي ،مخُالفة بذلك �أحكام قانون االحتالل
ّ
ّ
 :1907املادة  )43التي توجب على �سلطة االحتالل حفظ النظام والأمن يف الأرا�ضي
ال�سلطة الغا�صبة عمدت �إىل تهجری ّ
أ�صلینی من وطنهم لإن�شاء
املحت ّلةّ .
لكن هذه ّ
ال�سكان ال ّ
مت اال�ستیالء علیها بعد حربي 1948
م�ستوطنات للیهود يف خمتلف �أقالیم فل�سطنی التي ّ
ال�سلطة اال�ستعمار ّية يف اال�ستیالء على
و1967ولتنفیذ �سیا�سة ال ّتهوید .وقد
ا�ستمرت هذه ّ
ّ
ال�رشعیة
«القانونیة» ،حماولة بذلك �إ�ضفاء
�أقالیم فل�سطنی ،م ّتخذة جملة من الإجراءات
ّ
ّ
بالقوة� ،إذ
على ن�شاطها هذا (م�صادرة الأرا�ضي و�إن�شاء م�ستوطنات) ،الذي یبقى متمی ًزا ّ
املعنینی وحقوقهم،
ّمت تنفیذ هذه الإجراءات وفق م�صاحلها دون �إعارة � ّأي اعتبار لرغبة ّ
تن�ص
خالفًا لأحكام املادة  17/2من الربوتوكول الثاين امللحق
التفاقیة جنیف  1949التي ّ
ّ
املدنینی على النزوح عن وطنهم ،و كذلك املادة  17/2من الإعالن
على عدم جواز �إرغام
ّ
العاملي حلقوق الإن�سان التي ال جتیز جترید �أحد من ُملكه تع�سفًا.
ّ

القوة (غری املبا�رشة ّ
املغطاة
وبا�ستیالء �سلطة االحتالل على معظم �أقالیم فل�سطنی نتیجة ّ
أ�سا�سیا يف القانون الدو ّ
يل املعا�رص ،وهو مبد�أ عدم
بالت�رشیعات) ،تكون قد اخرتقت مبد�أ � ًّ
بالقوة ،وامل� ّؤكد علیه يف قرار جمل�س الأمن رقم  242عام 1967
جواز اكت�ساب الإقلیم
ّ
(ال�صادر ب�ش�أن ت�سویة النزاع العربي -الإ�رسائیلي).

أ�سا�سیة لبناء
واللاّ فت دو ًما لدى �سلطة االحتالل هو م�صادرة الأرا�ضي ،وهي القاعدة ال ّ
ال�سلطة الغا�صبة
امل�ستوطنات ،والتي تع ّزز الوجود ال�صهيو ّ
ين يف فل�سطنی ،حیث عملت ّ
بكل ّ
على تكثیفها ّ
املعدلة ،و�أخرى �س ّنتها وفق م�شاریعها
الطرق ،ومنها القواننی
املحلیة ّ
ّ
اال�ستیطانیة حیث اجلور والتجاوزات التي ّمیزتها كما ی ّت�ضح من تطبیقها.
ّ

هيونية ناجت
ين على الأرا�ضي يف اعتقاد القوى
�إن اال�ستیالء ال�صهيو ّ
ال�سیا�سیة ّ
ال�ص ّ
ّ

ربيع
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عن «حق» «�إ�رسائیل» يف الأرا�ضي العربیة ،وذلك العتبارات �ش ّتى ،ومنها :االعتقاد
ال�سیا�سي املتم ّثل يف خلق �أمر واقع
ين ،واالعتبار
ال
إیدیولوجي امل� ّؤ�س�س على الفكر ال�صهیو ّ
ّ
ّ
تتذرع به �سلطة االحتالل مل�صادرة الأر�ض
جدید؛ وكذلك الأمن
ّ
غالبا ما ّ
الع�سكري الذي ً
الع�سكري ،مع �أنّ الباعث
تعدها ح�ص ًنا لأمنها و�رضور ّیة للجی�ش
و�إقامة امل�ستوطنات التي ّ
ّ
أمنیا فح�سب ،و�إنمّا الهدف من تكثیفها هو خلق واقع جدید
من �إقامتها لی�س ع�سكر ًّیا �أو � ًّ
لتهوید ّ
كل فل�سطنی.
 -خطة القد�س الكبرى:

يتم ّثل الهدف ال�شامل لهذه ّ
الغربیة ،من خالل تو�سیع مناطق
�ضم ال�ضفة
اخلطة يف ّ
ّ
الغربیة .كما تهدف �إىل ربط القد�س الغربیة
القد�س وتل �أبیب على ح�ساب �أرا�ضي ال�ضفة
ّ
وقدرت امل�ساحة املقرتحة للقد�س الكربى بـ 95میلاً مر ّب ًعا،
التجمعات ال
مبراكز
إ�رسائیلیةّ .
ّ
ّ
لتمتد يف �شكل دائرة یكون ن�صف
الغربیة،
بتو�سیع حدودها بـ  % 30من م�ساحة ال�ضفة
ّ
ّ
قطرها  15كلم ،مركزها القد�س.
العربي،
منو البناء
یجمد ّ
وبهذا احلجم لبناء القد�س الكربى ل�صالح امل�ستوطننی الیهود ّ
ّ
ّ
یهدد ال حمالة م�ستقبل
حمدد يف هذا
املخطط ،ما ّ
خا�صة �أنّ ا�ستعمال العرب للأر�ض ّ
ّ
تو�سعت م�ساحة القد�س منذ احتاللها (� 1967إىل عام  )1993بـ123
ه�ؤالء باملنطقة .وقد ّ
والغربیة  52600دومن .ومل یبق ،بتطبیق
دومنًا ،فبلغت م�ساحة �رشق القد�س  80400دومن
ّ
�سلطة االحتالل ّ
الفل�سطیني.
التاریخي
التهویدي للقد�س � ،اّإل % 10من الإقلیم
خمططها
ّ
ّ
ّ
تطورات منذ طرح الفكرة �إىل اليوم؛ فمنذ الأيام
وقد عرفت خطة القد�س الكربى ّ
عدة ّ
�شدد على �سيا�سة تهويد
رئي�سا لوزراء الدولة العرب ّيةّ ،
الأوىل « لبنيامني نتنياهو» يف من�صبه ً
ين �أجزاء جديدة من
القد�س ،فلم يكن مي�ض يوم دون �أن يلتهم غول اال�ستيطان ال�صهيو ّ
تاريخية ،ويف
تراكمية
عملية
الغربية والقد�س واملناطق املحيطة بها ،يف خ�ضم
ال�ضفّة
ّ
ّ
ّ
ّ
�إطار ّ
خمطط مدرو�س ُيكمل فيه «حزب الليكود» ما بد�أه حزب العمل لإحداث انقالب
يف وجغرا ّ
دميوغرا ّ
وجيو�سيا�سي ل�صالح اليهود يف املدينة ،ولإيجاد حقائق �أمر واقع على
يف
ّ
ال�صهيونية جتوب
الأر�ض مبا ي�صعب جتاوزها على طاولة املفاو�ضات .وقد بد�أت ال ّآليات
ّ
ربيع
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بحجة خمالفة
يف الأحياء
بحجة عدم وجود تراخي�ص ،وتطرد ّ
العربية ملدينة القد�س ،وتهدم ّ
ّ
بحجة بناء
القوانني ،وت�سحب الهو ّيات
أهلية �أ�صحابها ،وت�صادر ّ
املقد�سية ّ
بحجة عدم � ّ
ّ
الطبيعي
النمو
عامة ،وحاجتهم �إىل تو�سيع امل�ستوطنات وبناء املزيد منها ال�ستيعاب
مرافق ّ
ّ
ّ
ّ
لل�سكان اليهود .وبعد �شهور قليلة من توليّ بنيامني نتنياهو مقاليد ال�سلطة يف الكيان،

ميتد مل�سافة 488م حتت الأوقاف
�أ�صدر �أوامره بحفر �أكرب نفق حتت امل�سجد الأق�صى ،بطولٍ ّ
إ�سالمية مبحاذاة �أ�سا�سات «امل�سجد الأق�صى» ،بهدف خلخلة �أ�سا�سات امل�سجد
العربية وال
ّ
ّ
إ�سالمي التي جتاور الأق�صى ال�رشيف ،يف
واملدار�س واملعاهد واملتاحف وبيوت الوقف ال
ّ
�إطار �سيا�سة �سلطة االحتالل الهادفة �إىل �إزالة ّ
إ�سالمي يف القد�س ال�رشيف .ثم توالت
كل �أثر �
ّ
وقرن �أقواله ب�سل�سلة من
بعد ذلك ممار�سات نتنياهو ،ف�أعلن �أنّ معركة القد�س قد بد�أتَ ،
الأعمال والإجراءات� ،شملت م�صادرة �أرا�ضي جبل «�أبوغنيم» ،و�إن�شاء م�ستعمرة «هار
ال�سكنية يف باب العامود ،وال�سماح لط ّ
الب توراة
حوماه »عليها ،وبناء مئات الوحدات
ّ
ال�رشقية ،وتو�سيع احلدود البلد ّية ملدينة
العربية بالقد�س
مت�شددين بال�سكن يف و�سط الأحياء
ّ
ّ
ّ
�ضم امل�ستوطنات املحيطة بها،
للقد�س املحت ّلة �إىل �ستة �أ�ضعاف حجمها الأ�صلي من خالل ّ
الغربية املحت ّلة ،يف �إطار م�رشوع القد�س الكربى.
وم�ساحات �شا�سعة من �أرا�ضي ال�ضفة
ٍ
ّ
مقد�س لليهود
وع ّزز بناء الكن�س اليهوديّة حول امل�سجد الأق�صى املبارك ،ليثبت �أنّ املكان
ٌ
التعبدية كما هو للم�سلمني.
من الناحية ّ
�إنّ خطط �سلطة االحتالل مل تنته مب�شاریع «القد�س الكربى» التي ّ
خططت لها ،والتي
هدفت �إىل تنفيذ ر�ؤية «�إ�رسائيل  ،»2020من خالل ّ
خطتها ال�شاملة لعام  .2020وقد �أ ّدت
ال�صهيونية
مهدت ال�سلطة
هذه امل�شاریع �إىل اقتطاع م�ساحات �شا�سعة من ال�ضفة التي ّ
ّ
ل�ضمها – على �أ ّنها جزء من التخطیط العام لكافة املناطق يف «�أر�ض �إ�رسائیل» ،من خالل
ّ
ال�ضم التلقائي ملناطق من �إقلیمها نتیجة بناء
�سیطرتها الكاملة على القد�س� ،إ�ضافة �إىل
ّ
اجلدار الفا�صل.
 -الجدار الفا�صل:

دفع هاج�س الال�أمن الذي یالزم ال�صهاينة �إىل التفكري يف حت�صني �أنف�سهم –�إ�ضافة �إىل
الأطواق الثالثة من امل�ستوطنات حول القد�س ل�ضمان حمایة امل�ستوطننی بالعزل التام عن
ربيع
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الفل�سطینیة
الفل�سطینینی -فكانت فكرة جدار الف�صل الذي یهدف �إىل الف�صل بنی املناطق
ّ
ّ
إ�رسائیلیة.
وال
ّ

�رشع االحتالل يف تنفیذ م�رشوع احلاجز� ،أي اجلدار الفا�صل ،عام ()2002؛ وهو
اال�ستیطانیة و�أ�ضخمها ،والتي ت ّنفذها �سلطة االحتالل على
عد من �أخطر املخططات
ُي ّ
ّ
الوح�شي
و�صف باجلرمیة والعمل
الأرا�ضي
الفل�سطینیة منذ احتاللها عام  ،1967حیث ِ
ّ
ّ
غری امل�سبوق؛ فهو �أكرب انتهاك قامت به ال�سلطة الغا�صبة للقانون الدو ّ
يل العام والقانون
�ضم القد�س .ومع ذلكّ ،
الدو ّ
متكنت «�إ�رسائيل» من تنفیذ م�رشوعهاّ ،
بكل
يل الإن�سا ّ
ين بعد ّ
ّ
املحتل ،حیث
الفل�سطیني ،وتغیری يف طبیعة الإقلیم
ما رتّبه من �أ�رضار يف حقوق ال�شعب
ّ
أ�رضارا ب�أرا�ضي فل�سطني ّ
و�سكانها،
يبلغ امتداد اجلدار  728كلم
وبعلو � 8أمتار؛ وهو �أحلق � ً
ّ
جتم ًعا ّ
فل�سطینيا يف ال�ضفة
انيا
�إذ ّ
ت�رضر من ا�ستكمال مرحلته الأوىل (عام ّ 2003 ) 67
ًّ
�سك ًّ
قدر حجم الأرا�ضي املتلفة من
الغربیة ،وف�صل منها  15قریة عن �أرا�ضیها
الزراعیة .وقد ّ
ّ
ّ
بئرا للمیاه،فحرم
جراء هذا الإجناز ال ّأويل للجدار بـ� 97ألف دومن� ،إ�ضافة �إىل ّ
�ضمه ً 31
ّ
ال�سكان من املیاه التي كانت �أ�ص ً
حمددة بـ 5مالینی مرت مكعب �سنو ًّیا ،على �أ�سا�س �أنّ
ال ّ
امل�س�ألة تتعلق بالت�سیری العقالين للموارد ،مع �أنّ ن�سبة املیاه امل�ستهلكة من امل�ستوطننی الیهود
ت�رض ًرا من
للفل�سطینینی،
حدد
تقدر ب�أ�ضعاف ما ّ
ّ
ّ
خا�صة يف قطاع غزة الذي هو الأكرث ّ
ّ
تهدد قطاع غزة بالعط�ش يف
نق�ص املیاه .ووفقًا لتحقیق دويل ،ف�إنّ �أزمة میاه �شدیدة ّ
غ�ضون الأعوام القادمة؛ فن�سبة % 80من ّ
ملوثة.
�سكانه ی�شرتون املیاه لأنّ  % 90منها ّ
هيونية من خالل اجلدار �إىل ا�ستمرار ّیة �سحب ما یزید عن 400
وت�سعى ال�سلطات ّ
ال�ص ّ
الزراعیة� ،إ�ضافة �إىل الأ�رضار امللحقة
ملیون مرت مكعب من املیاه وم�صادرة معظم الأرا�ضي
ّ
مبمتلكات املواطننی من �أ�شجار مثمرة وحملاّ ت.
إجمالیة
مل حت�سم �سلطة االحتالل م�س�ألة الأمن بهذا اجلدار ،الذي ق ُّدرت تكلفته ال
ّ
رهیبا یح�رص
نحو 12ملیار �شیقل (2،2ملیار دوالر) ،و�إن خلقت من خالله واق ًعا
ً
جدیدا ً
ّ
�ستتمكن من ال�سیطرة علیه ،وهو ما �سعت �إلیه
الفل�سطینینی يف �شبه �سجن ،ظ ًّنا منها �أ ّنها
ّ
من خالل خمتلف ن�شاطاتها
یحدد نطاق �سیادتها ،لأنّ
اال�ستیطانیة ،وقد ر�أته �رضور ًّیا كونه ّ
ّ
هيونية وحلمها
غری ذلك یعني �إلغاء م�رشوع « �إ�رسائیل الكربى» ،الذي كان هدف ّ
ال�ص ّ
ربيع
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ين
قبل �إقامة كیانها يف فل�سطنی ،حیث امل�سعى لتحقیقه من خالل م�رشوعها اال�ستیطا ّ
املتوا�صل ودون � ّأي تنازالت ،لأنّ حلمها ا�سرتجاع «الأر�ض املوعودة» هو �إفراغ الوطن
ثم تو�سیع حدود نطاقها �أكرث باال�ستیالء على �أقالیم البالد املجاورة
من اجلن�س
العربي ،ومن ّ
ّ
لتحقیق حلمها الأكرب «�إ�رسائیل الكربى»؛ بل هي تطمح �إىل ال�سیطرة على العامل ،لأنّ هذا
أی�ضا يف «بروتوكوالت حكماء �صهیون» التي هي عبارة عن ّ
�رسي لإقامة
وارد � ً
خمطط ّ
العامة
العاملیة ،حیث ال
احلكومة الیهود ّیة
إیدیولوجیة ّ
هيونية ،والتي تتج ّلى يف ال�سیا�سة ّ
ال�ص ّ
ّ
ّ
هيونية .
للحكومات ّ
ال�ص ّ

امل�صممة على حتقیق �أهدافها ،القواننی والقرارات
لقد جتاهلت �سلطات االحتالل
ّ
الدولیة .وهي تو�صلت ،نتیجة عدم فر�ض جزاءات �صارمة حیالها� ،إىل تنفیذ م�رشوعها
ّ
الغربیة وحما�رصة فل�سطنی بامل�ستوطنات ،وما ترتّب
اال�ستيطاين ،عرب تغیری خریطة ال�ضفة
ّ
ّ
حقیقیا
املحتل حاج ًزا
على ت�شیید اجلدار الفا�صل �إىل �أن �أ�صبح هذا الواقع اجلدید يف الإقلیم
ًّ
حق تقریر م�صری ال�شعب
لقیام دولة فل�سطنی م�ستق ّلة ،مع طرح عالمة ا�ستفهام كربى عن ّ
الفل�سطيني املعرتف به دولي ًا.
� ّأما ب�ش�أن «مفاو�ضات ال�سالم» التي مل یكن �أ�صلاً منها جدوى ،لعدم التزام اجلانب
یتم االتفاق علیه ،فقد �أ�صبح من العبث حتى التفكری يف حماولة
ال�صهيو ّ
ين ب�أدنى ما ّ
خا�صة �أنّ �سلطة االحتالل
ثمة ما یتفاو�ض فیه بعد ما �آل �إلیه الو�ضعّ ،
ا�ستئنافها ،لأ ّنه مل یبق ّ
عما ّ
متكنت منه حتى الآن.
لی�ست على ا�ستعداد للرتاجع ّ
الالجئون وحقّهم يف العودة والتعوي�ض

متیزت بالغمو�ض التعریفات
مل یرد تعریف عام ودقیق ال�صطالح «الجئ
فل�سطیني»� ،إذ ّ
ّ
الواردة بخ�صو�صه يف وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغیل الالجئنی «الأنروا»UNRWA
اخلا�صة بو�ضع الالجئنیّ � .أما مكتب مندوب الأمم املتحدة ال�سامي لالجئنی
واتفاقیة 1951
ّ
عرف الالجئ ب�أ ّنه
« ،»R C Hالذي �شمل اخت�صا�صه خمتلف الالجئنی يف العامل ،فقد ّ
أ�صلیة وال ی�ستطیع العودة �إلیها �أو ال یرغب يف
«ال�شخ�ص الذي یعی�ش خارج دولته ال ّ
رصیة �أو الدین �أو الر�أي
نظرا �إىل اخلوف املت�أ�صل يف نف�سه من اال�ضطهاد ب�سبب العن� ّ
ذلك ً
ربيع
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یتمیز به الأخری من
ال�سیا�سي» ؛ وهو تعریف عام ال ینطبق على «الالجئ
الفل�سطیني» ملا ّ
ّ
ّ
خا�صا بـ«الالجئ الفل�سطیني»،
خ�صو�صیات .ومل ی�صدر للأمم املتحدة قرار
يت�ضمن تعریفًا ًّ
ّ
ّ
اجلمعیة العامة رقم 194
�إذ مل یرد ذلك يف قرار
الفل�سطینینی يف
حق الالجئنی
النا�ص على ّ
ّ
ّ
ّ
العودة والتعوی�ض ،وال يف قرارها رقم ( 302دورة  )4الذي �أن�ش�أت مبوجبه الأنروا.
ّ
املدنیون يف الأرا�ضي املحت ّلة بحمایة القانون الدو ّ
ين الذي
ال�سكان
ویحظى
يل الإن�سا ّ
ّ
حق العودة �إىل الأرا�ضي الواقعة حتت االحتالل.
یوفّر لهم جملة من احلقوق ،ومنها ّ
ت�ضمنته ٌ
كل من
واتفاقیة «جنیف الرابعة»
اتفاقیة «الهاي» ،1907
ویتج ّلى هذا فيما ّ
ّ
ّ
 ،1949من ن�صو�ص ب�ش�أن الأ�شخا�ص املوجودين حتت وط�أة االحتالل� ،أو غادروا الوطن
ق�رسا عنه �أثناء احلرب.
نتیجة احلرب� ،أو � ِأبعدوا ً

الفردي
اجلماعي �أو
اجلربي
ون�صت املادة  49من االتفاقیة ( )1949على «حظر النقل
ّ
ّ
ّ
ّ
�إىل �أرا�ضي � ّأي دولة �أخرى ،حمت ّلة �أو غری حمت ّلة� ،أ ًّيا كانت دواعیه»؛ كما ال یجوز لدولة
ُرحل �أو تنقل جز ًءا من ّ
املدنینی �إىل الأرا�ضي التي احت ّلتها.
�سكانها
االحتالل �أن ت ّ
ّ

وعليه ،ف�إنّ القانون الدو ّ
ين یكفل ،بهذه الن�صو�ص ،حمایة �أهايل الأر�ض،
يل الإن�سا ّ
ّ
–ا�ضطرارا-؛ �إذ یوجب على �سلطة االحتالل ال�سماح
املحتل �أو خارجه
كانوا يف الإقلیم
ً
بالعودة للذین �أبعدتهم هذه الأخریة �أو نزحوا نتیجة احلرب .ومع ذلك ،ف�إنّ �سلطة
ّ
الفل�سطینینی ،وتُنكر حقّهم يف
املدنینی
ال�سكان
هيونية جل�أت �إىل تهجری
االحتالل ّ
ّ
ّ
ال�ص ّ
العودة �إىل وطنهم ،يف حنی ت�ستقطب الیهود من العامل لتوطینهم اً
بدل منهم ،بعد ا�ستیالئها
على �أرا�ضیهم وممتلكاتهم ،حیث م�شكلة الالجئنی العالقة منذ  ،1948يف انتظار ّ
احلل.

ّ
الفل�سطینینی يف �إعادة توطینهم
الواقعي والدائم مل�شكلة الالجئنی
احلل
ویتمثل
ّ
ّ
جراء ت�رشیدهم و�شتاتهم� ،ضمن
وتعوی�ضهم ّ
عما � ِأحلق بهم من �أ�رضار ماد ّیة ومعنو ّیة ّ
اجلمعیة العامة رقم 194
خا�صة قرار
قرارات الأمم املتحدة ذات الطابع الدويل امللزمة،
ّ
ّ
احلق ،والذي
ال�صادر يف  11دی�سمرب /كانون ال ّأول (1948دِ )3-
املق ّر وامل� ّؤكد لهذا ّ
ال�رشعي للتخ ّل�ص من معاناتهم يف املالجئ
الفل�سطینیون يف مطلبهم
ی�ستند �إلیه الالجئون
ّ
ّ
وطنیتهم.
وا�سرتجاع ّ
ربيع
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هيونية مـن التزامهـا بقـرار « 194ف � »11إلـى موقفهـا العـام
ویرجع حت ّلـل ال�سلطة ّ
ال�ص ّ
ؤولیتها عـن خلـق امل�شكلة ،من
ق�ضـیة الالجئـنی
مـن
الفل�سـطینینی ،وذلـك ب�إنكـار م�سـ� ّ
ّ
ّ
تقدمها ،وهي ترف�ض عودة الالجئنی �إىل وطنهم.
خالل الذرائع التي ّ

الفل�ســطینینی �إلــى �أر�ضــهم
�إنّ ال�ســماح بعــودة العــدد الهائــل مــن الالجئــنی
ّ
املبنیـة علـى طـردهم.
هيونية هـدم الدولـة
فل�ســطنی یعنــي ل�سـلطة االحـتالل ّ
ّ
ال�ص ّ
مكونة فقط من
ففـي عودة الالجئنی تكون نهایة الدولة التي �أرادها م� ّؤ�س�سوها� ،أي
ّ
ن�ص الفقرة  11من قرار  194قد ّقید هذه العودة ب�ضمان ال�سالم
الیهود؛هذا ،بالرغم من �أنّ ّ
إیدیولوجیة
تتمیز بال
لكن ال�سیا�سة ّ
للیهود «العی�ش ب�سالم مع جریانهم»ّ .
ّ
هيونية التي ّ
ال�ص ّ
هيونية ،عالوة على هاج�س اخلوف من العرب الذي یالزم الیهود ال�صهاینة ،ال تقبل
ّ
ال�ص ّ
الفل�سطینینی وعدم
حق العودة لالجئنی
التعای�ش مع العرب ،ما یف�سرّ �إنكار الكيان الغا�صب ّ
ّ
تعوی�ضهم ،كما هو من�صو�ص علیه يف الفقرة  11من القرار املذكور الذي بقي دون تطبیق،
العامة عقب حرب حزيران  1967ب�ش�أن
حیث �إنّ �سل�سلة القرارات التي اتخذتها
اجلمعیة ّ
ّ
احلربیة يف العامني  1948و،1967
ت�رشدوا نتیجة الأعمال
حق
معاجلة ّ
الفل�سطینینی الذین ّ
ّ
ّ
حق العودة وتقریر امل�صری؛ فال میكن لالجئنی �أن میار�سوا حقوقهم الأخرى ،ومنها
ت� ّؤكد ّ
الفل�سطیني
یعد من احلقوق الثابتة لل�شعب
حق العودة الذي ّ
تقریر امل�صری ،دون ممار�ستهم ّ
ّ
هيونية املتعاقبة على احلكم تجُ مع على عدم ال�سماح بعودة
يف فل�سطنی .وال�سلطات ّ
ال�ص ّ
خا�صة �إىل القد�س التي تتم�سك بها كعا�صمة للكيان ،حیث ت�سعى
الالجئنی �إىل الوطنّ ،
ّ
كلیا ،مع رف�ضها � ّأي مناق�شة ب�ش�أن ّ
حل م�شكلة
�إىل تهویدها ب�إفراغها من
ال�سكان العرب ًّ
تذرعت به “�إ�رسائیل” لتتح ّلل من التزاماتها بقرار  ،194ن�ص الفقرة 11
هذه الأخریة .و ّمما ّ
الذي یوجب ال�سماح بعودة الالجئنی يف �أقرب وقت لت�سویة �أو�ضاعهم وتعوي�ضهم ،بعدم
ثم التع ّلل ب�أنّ �أر�ض
ح�سبانهم مواطننی؛ وتب ًعا لذلك �إنكار حقّهم يف العودة �إىل وطنهمّ ،
الفل�سطیني ویهود �إ�رسائیل.
فل�سطنی ال ت ّت�سع ل�شعبنی:
ّ
تتذرع به �سلطة االحتالل ب�ش�أن ّ
حل م�شكلة الالجئنی ،هو �أ ّنها
وخال�صة القول فیما ّ
الفل�سطینینی وحتمیلها للحكومات
الدولیة ب�إنكار م�س�ؤولیتها يف ت�رشید
ترف�ض التزاماتها
ّ
ّ
تعول على حلیفتها (�أمریكا) يف
العربیة ،مطالبة �إ ّیاها بت�سویة �أو�ضاعهم وتوطینهم؛ وهي ّ
ّ

ربيع
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الدولیة .وقد ّ
�إبعاد ال�ضغط الدو ّ
يل املتع ّلق ّ
متكنت من ذلك،
بحل امل�شكلة وفق القرارات
ّ
حیث بقي القرار  194دون تنفیذ �إىل هذا التاريخ ،وبقيت م�شكلة الالجئنی عالقة �ضمن
إ�رسائیلي.
العربي-ال
امل�سائل العالقة الأخرى ،التي تتوقّف علیها ت�سویة النزاع
ّ
ّ
�أما ت�أیید الوالیات املتحدة ل�سلطة االحتالل وم�ساندتها لها يف هذا ال�صدد ،فيتم تعليله
الیهودي لدولة «�إ�رسائیل» من
ب�أنّ «قبول الكيان بعودة الالجئنی �سی�ؤ ّدي �إىل تغیری الطابع
ّ
العربي فل�سطنی نتیجة �إقامة الكیان
ویهدد �أمنها» ،مع �أنّ هذا ما حدث للوطن
الأ�سا�س
ّ
ّ
تبد الواليات املتحدة � ّأي قلق ملا �آل �إلیه هذا الأخری.
ين فیه ،ومل ِ
ال�صهيو ّ

ال�صهيوني ومقاومته
ثال ًثا :اال�ستیطان
ّ
القومیة -حتریر
والق�ضیة
م�رشوع للأمم من �أجل حتریر �أر�ضها.
حق
�إنّ املقاومة هي ٌ
ٌ
ّ
ّ
فل�سطنی مبواجهة الكيانّ -
وتعد
ل�رشعیة النظم
أ�سا�سا قو ًّيا
عامة وال تزالّ ،
�شكلت � ً
العربیة ّ
ّ
ّ
خا�صة (م�رص ،الأردن ،لبنان ،و�سوریا)،
ق�ضية �أ�سا�سية للدول املحیطة بالكيان ال�صهيوينّ ،
لأنّ عدم ّ
ال�سیا�سیة وامتداد النزاعات
القومیة �سی�ؤ ّدي �إىل ت�ضاعف الأزمة
الق�ضیة
حل
ّ
ّ
ّ
مهم يف التوازن
الع�سكریّة .وبالدعم
العربي للحركات املقاومة ،كان للأخریة دور ّ
ّ
اال�سرتاتیجي يف �إدارة ال�رصاع .ومن الطبیعي �أن یواجه ّ
كل كيان ا�ستیطاين مقاومة من
ّ
ت�صدت املقاومة
ال�شعب الذي یغدو حتت �سیطرته باحتالل �إقلیمه �أو جزء منه .ومن هنا ّ
التحرر منه.
إ�رسائیلي بهدف
واللبنانیة للكيان اال�ستيطاين ال
الفل�سطینیة
ّ
ّ
ّ
ّ

الفل�سطینیة
وتت�صدر النهج املقاوم لال�ستیطان الإ�رسائیلي ،احلركات املقاومة
واللبنانیة،
ّ
ّ
ّ
اال�ستیطانیة ،ويف طليعتها �إیران والعراق
هيونية
�إ�ضافة �إىل الدول املعار�ضة لل�سیا�سة ّ
ّ
ال�ص ّ
مهم يف تدعیم هذه
قدما دعمهما لهذه احلركات؛ كما كان ل�سوریا � ً
اللذان ّ
أی�ضا دور ّ
حتتل ه�ضبة اجلوالن ال�سوریّة ،ما ّ
هيونية ال تزال ّ
ی�شكل
خا�صة �أنّ ال�سلطة ّ
احلركاتّ ،
ال�ص ّ
إ�ضافیا ملواجهة االحتالل.
ً
�سببا � ًّ
ثم نبینّ ر�ؤية
وفیما ی�أتي نعر�ض ملواقف ه�ؤالء املقاومنی لال�ستیطان ال�صهيو ّ
ين ،ومن ّ
العربي -الإ�رسائیلي:
املثقّفنی العرب حول م�ستقبل ال�رصاع
ّ
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الفل�سطینیة يف حركتي حما�س واجلهاد
 -1املقاومة الفل�سطینیّة :تتم ّثل املقاومة
ّ
اال�ستيطانية ،منذ �أن فر�ض وجوده
إ�سالمي ،الثابتتني يف مواقفهما جتاه �سيا�سة الكيان
ال
ّ
ّ
الفل�سطینیة (م .ت .ف)
على �أر�ض فل�سطنی عام  1948؛ وهذا بالرغم من تغيري ال�سلطة
ّ
ال�سلمیة ،بقبول
ملوقفها يف مواجهة االحتالل ،من نهج الكفاح امل�سلح �إىل املواجهة
ّ
فر�ضیة الرجوع �إىل التق�سیم الفعلي ملا قبل عام 1967؛ �أي وفق التق�سیم الذي ق�ضت به
ّ
العامة للأمم املتحدة مبوجب قرارها رقم  181عام  .1947وقد بدا هذا املوقف �أكرث
اجلمعیة ّ
ّ
الفل�سطیني يف اجلزائر يف
الوطني
جال ًء عند �إعالن ا�ستقالل فل�سطنی الذي تب ّناه املجل�س
ّ
ّ
ت�رشين الثاين /نوفمرب  ،1988وما ّمت الحقًا من تعدیل ّ
الفل�سطیني
الوطني
لكل بنود املیثاق
ّ
ّ
ر�سمیا بالكيان الغا�صب؛
املتعار�ضة مع طبیعة و�سیا�سة االحتالل ،حیث ّمت االعرتاف
ًّ
إرهابیة.
وعلیه ،يجب عدم ّ
عده دولة احتالل وال دولة �صهيونية وال � ّ

الفل�سطینیة �سعیها �إىل الت�سویة
وتب ًعا لهذه االعتبارات ل�سلطة االحتاللّ � ،أكدت ال�سلطة
ّ
الفل�سطینیة عن ثوابت
القوة؛ وبهذا الرتاجع لل�سلطة
بالطرق
ال�سلمیةّ ،
منددة با�ستعمال ّ
ّ
ّ
الفل�سطیني ،ومنها الطریقة ال�سلمیة التي ارت�أتها ملواجهة الكيان الغا�صب،
املیثاق الوطني
ّ
الفل�سطینیة الثابتة على نهج مواجهة �سيا�سة
كانت املفارق الكربى بینها وبنی املقاومة
ّ
ال�سلمیة ال جتدي
اقتناعا منها �أنّ الطریقة
اال�ستيطان ال�صهيوين بالكفاح امل�س ّلح ،وذلك
ً
ّ
ال�سلمیة �أوالت�صالح مع
وال تتالءم وطبیعة هذا الكيان الغا�صب ؛ وعدم جناعة الت�سویة
ّ
الفل�سطینینی
إ�رسائیلیة ،حيث «�إنّ  %70من
الفل�سطینیة -ال
العدو ی� ّؤكده ف�شل املفاو�ضات
ّ
ّ
ّ
ّ
ی�شككون يف جناح املفاو�ضات مع �إ�رسائیل»؛ وهذا ما ي� ّؤكده الأمنی العام حلركة اجلهاد
الإ�سالمي ،زياد النخالة ،بقوله« :املفاو�ضات فا�شلة و�ستبقى فا�شلة؛ فاملفاو�ضات هي
غطاء لتو�سیع اال�ستیطان»؛ وهي كانت بالفعل كذلك جلهة ال�رشوط التي طرحتها ال�سلطة
ين
ين وفق املخطط ال�صهیو ّ
هيونية للتفاو�ض ،بهدف �إمتام تنفیذ م�رشوعها اال�ستیطا ّ
ّ
ال�ص ّ
�سلمیة مع الكيان.
الفل�سطینیة يف � ّأي �صلح �أو ت�سویة
العام .ولهذا كان عدم رجاء املقاومة
ّ
ّ

الفل�سطینیة وحدها التي ارت�أت اللجوء �إىل الكفاح امل�س ّلح للتخ ّل�ص
ومل تكن املقاومة
ّ
أی�ضا اتخذت امل�سار نف�سه لتحریر اجلنوب
ين ،و�إنمّا املقاومة يف لبنان � ً
من االحتالل ال�صهيو ّ
ّ
الفل�سطیني
املحتل منذ  .1967ولذا ف�إنّ �سلطة االحتالل باتت تواجه مقاومة من ال�شعبنی
ّ
ربيع
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ّ
إرهابیة ،م ّتهمة
ين ،حيث حاولت تفكیك املقاومتنی اللتنی نعتتهما
واللبنا ّ
باملنظمات ال ّ
ين.
�إ ّیاهما
بالتطرف وحماوالت تقوی�ض ا�ستقرار �أمن الكيان ال�صهيو ّ
ّ

 -2املقاومة اللبنانیّة :رمبا تكون املقاومة يف لبنان الأكرث خربة من بني جميع البلدان
الفل�سطينية .فهي ارتبطت بو�ضع لبنان يف
العربية يف ن�صف القرن الأخري بعد املقاومة
ّ
ّ
ين مل ينقطع منذ مطلع ال�سبعينيات من القرن املا�ضي،
دائرة ا�ستهداف
ع�سكري �صهيو ّ
ّ
�صهيونية� ،أ ّدت يف
تتعر�ض با�ستمرار �إىل اعتداءات
حينما كانت القرى احلدود ّية
ّ
ّ
اللبنانية ّ
ين من قراهم يف اجلنوب؛
املرات (عام � )1970إىل تهجري نحو خم�سني �ألف لبنا ّ
�إحدى ّ
ال�صهيونية كانت مبثابة �رضيبة دفعها لبنان نتيجة ا�ست�ضافته املقاومة
وهذه االعتداءات
ّ
اللبنانية؛ وهو ما تع ّزز
أقر اتفاق القاهرة عام  1969وجودها على الأرا�ضي
ّ
ّ
الفل�سطينية التي � ّ
الع�سكري
الفل�سطيني،
عقب �أحداث �أيلول� /سبتمرب  1970يف الأردن .لكن هذا الوجود
ّ
ّ
منا�سبا لبذور فكر املقاومة يف لبنان
وال�سيا�سي والفكري ،كان يف الوقت نف�سه حا�ض ًنا
ً
ّ
الذي ّ
هيونية امل�ستمرة.
غذته االعتداءات ّ
ال�ص ّ

الفل�سطيني وم�شاركته يف
فمنذ وقت مبكر ،متركز فكر املقاومة والتعاطف مع ال�شعب
ّ
والقومية الفاعلة يف لبنان� ،سواء من خالل احلزب ال�شيوعي
جهوده ،بني القوى الي�سار ّية
ّ
وبعثيني ونا�رص ّيني.
�أو عرب ميلي�شيات تابعة للتنظيمات
قوميني �سور ّيني ّ
القومية املختلفة ،من ّ
ّ
الفل�سطينية ،ونفّذ �أفرادها
وقد انخرطت هذه الت�شكيالت ب�شكل عام يف �إطار املقاومة
ّ
اً
اللبنانية ،واملعروفة بحركة
و�صول �إىل ت�أ�سي�س �أفواج املقاومة
عمليات داخل الكيان،
ّ
ّ
الثمانينيات من القرن الع�رشين ،برز �إىل واجهة الأحداث
�أمل ،عام  .1975ويف مطلع
ّ
ين جلنوب لبنان عام« ،1982حزب اهلل» الذي تولىّ العمل املقاوم
�أثناء االحتالل ال�صهيو ّ
ين ،معل ًنا �سعیه �إىل تدمریه وا�ستئ�صاله
یعد املقاوم ال ّأول للكيان ال�صهيو ّ
تدريجيا� ،إىل �أن بات ّ
ًّ
خا�صة منها القوة التي مل یرت ّدد يف ا�ستعمالها لر ّد
من املنطقة مبختلف الو�سائل املتاحة لهّ ،
يعد الكيان حزب اهلل العدو
الكيان ال�صهيو ّ
ين الذي اجتاح لبنان يف العام 1982؛ واليومّ ،
الأخطر ،ويح�سب له �ألف ح�ساب ،وي�سعى �إىل الق�ضاء علیه بو�صفه «منظمة �إرهابیة».
لقد ّ
ين على مدى
ظل لبنان ال�ساحة الوحیدة الن�شطة ع�سكر ًّیا مبواجهة الكيان ال�صهيو ّ
 22عا ًما متوا�صلة (منذ عام � 1978إىل عام  2000حیث اندحر الكيان من جنوب لبنان).
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م�ستمرة يف ن�ضالها على النهج ذاته لتحریر الأر�ض ب�شكل كامل،
اللبنانیة
وال تزال املقاومة
ّ
ّ
احلدودي جلنوب لبنان بقي حتت �سیطرة الكيان
وذلك بتحرير مزارع �شبعا  -لأنّ ال�رشیط
ّ
القومیة «فل�سطني».
الق�ضیة
بحجة الأمن -ومن �أجل
ال�صهيو ّ
ين ّ
ّ
ّ

الخاتمة
وال�سيا�سية،
ين املجال وا�سع ًا �أمام الدرا�سات الفكر ّية
يفتح مو�ضوع اال�ستيطان ال�صهيو ّ
ّ
ال�شعب
طاملا �أن ال�رصاع قائم والكيان الغا�صب موجود؛ و�إن التحرير وحتقيق تقریر م�صری ّ
بد �أن يتحقق یو ًما مهما طال �أمد هذا اال�ستیطان يف �أر�ضه ،لأنّ م�آل
الفل�سطیني ال ّ
ّ
اال�ستعمار هو زواله احلتمي� .إن �سقوط �إمرباطور ّیات م�ستعمرة يف العامل واندثارها يف
احلتمیة امل� ّؤكدة يف التاریخ.
الأزمنة الغابة هو دلیل قاطع على هذه
ّ

ال�رشعي
احلق
و�أخرياً ،ن�أمل �أن يكون هذا البحث قد �أ�سهم ،ولو رمز ًّیا ،يف الت�شديد على ّ
ّ
الفل�سطیني يف ا�ستقالله وتقریر م�صریه ،لأنّ ّ
حل
لل�شعب
م�ستع�ص
الق�ضیة الفل�سطينية
ّ
ٍ
ّ
ّ
قدم من تو�صیات
جمرد عمل
فردي �أو م�ؤمتر �إجنازه ،مهما ّ
ّ
و�أكرب بكثری من �أن یتوخى ّ
و�أفكار منا�سبة.
أهمیة لإبراز حقیقة ال�رصاع ومقاربتها ب�شكل
وتبقى اجلهود املت�ضافرة واملتوا�صلة ذات � ّ
ّ
مفتقدا
�سیظل
الق�ضیة املركزية وتقدمي الرواية ال�صحيحة لها ،لأنّ ال�سلم
مو�ضوعي ،مع دعم
ً
ّ
ومهد ًدا يف ال�رشق الأو�سط ،طاملا بقي فیه هذا الكیان الغا�صب ،امل� ّؤ�س�س
يف فل�سطنی،
ّ
تعقیدا ويجعل ح ّلها بعید املنال.
�صهیونیة؛ وهو ما یزید امل�س�ألة
رصیة
ً
على �أفكار عن� ّ
ّ
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في محنة �أوكرانيا؟!
ترجمة �سارة جبارة

تعر�ضت �أوكرانيا ،وهي دولة �أوروبية ذات �سيادة ،للغزو من ِقبل رو�سيا يف � 24شباط
ّ
املا�ضي .ال ميكن �أن تكون هناك �أعذار لهذا .ويف حني �أن الإدانة العاملية تقريب ًا للعدوان

يربرها ،ف�إن الغرب كانت له يد مبا�رشة بالإ�سهام يف الأزمة الوجودية التي
الرو�سي لها ما ّ
تواجهها �أوكرانيا اليوم.

�إذا كان هناك �أي �شيء ،ف�إن �سوء التعامل مع املوقف من ِقبل الواليات املتحدة واململكة

املتحدة واالحتاد الأوروبي يوفّر لنا حالة منوذجية عن كيفية عدم التفاو�ض .ول�سنا بحاجة

حتى للعودة �إىل الوراء للتذكري بال�ضمانات الأمنية التي منحها الغرب لأوكرانيا مقابل
�ضمت رو�سيا �شبه
ت�سليم �أ�سلحتها النووية  ،والتي ف�شلت رغم ذلك يف الت�أثري عندما ّ

جزيرة القرم.

يف الواقع ،لقد أ� ّدت �سبعة �أخطاء قاتلة  -وحديثة  -من جانب القوى الغربية �إىل

كل من �أوكرانيا ورو�سيا �إىل هذه النقطة:
و�صول ٍ

�أ ّوالً :يجب �أن ي�ؤخذ الغزو الرو�سي يف �سياق ان�سحاب الواليات املتحدة وحلفائها

من �أفغان�ستان العام املا�ضي .منذ �إدارة �أوباما  ،مل تعد الواليات املتحدة م�ستعدة للعمل
ك�رشطي يف العامل .لكن الإ�شارة �إىل عملية اخلداع والنتيجة املخزية لت�سليم ال�سلطة �إىل
طالبان (بعد  20عا ًما و�إهدار تريليونات الدوالرات) كانت دلي ً
ال على �إخفاقات �سيا�سية
�أ�سا�سية ،وعلى �ضعف التزام الواليات املتحدة وقدرتها.

ربيع

1443 - 2022هـ ـ العدد 72

125

كيف �أ�سهمت القوى الغربية يف حمنة �أوكرانيا؟!

درا�سات باحث

يف املقابل ،لو كان �أداء الواليات املتحدة والأوروبيني يف �أفغان�ستان �أقل فو�ضوية ،ملا
كان القادة اال�ستبداديون والدول التو�سعية �أكرث جر�أة اليوم.
ثانيًا :انخرطت �إدارة بايدن  ،يف الأ�سابيع التي �سبقت  24فرباير  ،يف �إعالنات كانت
مبثابة دعاية للحرب .مل تبد�أ الواليات املتحدة واململكة املتحدة فقط يف �سحب عائالت
الدبلوما�سيني من كييف يف وقت مبكر من  23كانون الثاين املا�ضي  ،ولكن الواليات
أي�ضا �إعالنات عامة حول التاريخ املتوقع للهجوم الرو�سي .ويف حني
املتحدة �أ�صدرت � ً
�أن هذا النوع من املعلومات كان �رضوريًا مل�شاركتها مع وكاالت ا�ستخبارات احللفاء
ل رمبا يكون قد خلق نبوءة تتحقق من
والأ�صدقاء ،ف�إن ن�رش مثل هذه الإعالنات على امل أ
تلقاء نف�سها.
الأمر الآخر املهم� ،أنه حتى لو مل يكن بوتني ينوي �إطالق العنان لقواته على �أوكرانيا ،
فلن يكون �أمامه خيار �سوى القيام بذلك بعد مثل هذه الت�رصيحات من الواليات املتحدة.
داخليا
عدم الت�رصف بعد احلديث بهذه الطريقة كان �سي�ؤ ّدي �إىل فقدان ماء الوجه،
ً
وخارجيا.
ً

ثالثًا  :يف الفرتة التي �سبقت � 24شباط  ،ر�أينا العديد من القادة ي�ؤ ّيدون �أوكرانيا .كان
هذا وا�ضح ًا يف م�ؤمتر ميونيخ للأمن يف � 18شباط  ،حيث ِلقي الرئي�س الأوكراين فولودميري
زيلين�سكي ترحيب ًا حاراً .ولئ ّ
جمرد كالم  ،ف�إن الدعم
ال يعتقد النا�س �أن هذا كان �أكرث من ّ
املعنوي كان م�صحو ًبا على الأقل ببع�ض الإجراءات .على �سبيل املثال  ،اتخذ امل�ست�شار
الأملاين �أوالف �شولتز خطوة مهمة بتعليق عملية املوافقة على خط �أنابيب الغاز «نورد
ب�شدة.
�سرتمي  ،« 2وهي خطوة �شجاعة قاومها �سلفه ّ
قدمت العديد من الدول ال�صديقة جمموعة متنوعة من امل�ساعدات
�أكرث من ذلكّ ،
لأوكرانيا  ،بد ًءا من امل�ساعدات �إىل الأ�سلحة .لكن دعونا ال نبالغ يف متجيد هذه امل�ساعدة.
إح�سا�سا زائفًا بالأمن والتفا�ؤل
رمبا تكون كلمات الدعم وامل�ساعدات قد �أعطت �أوكرانيا �
ً
 ،لكنها مل تكن ل ُتثني بوتني ؛ �إن �أتت هذه الكلمات من دون دعم ع�سكري على الأر�ض
املرجح �أن ت�ؤ ّدي �إىل زيادة العزمية الرو�سية.
(�أو يف اجلو) ،من ّ
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راب ًعا :مع ّ
كل الدبلوما�سية املحمومة وال�صاخبة ،وحتذير رو�سيا من عقوبات �صارمة
نادرا ما تنجح التهديدات الفارغة  ،خا�صة مع �أ�صحاب
�إذا انتهكت ال�سيادة الأوكرانية ً ،
النفوذ� .أدركت وزيرة الدفاع الأملانية ال�سابقة � ،أناغريت كرامب-كارينباور  ،ذلك عندما
غردت« :لقد ن�سينا در�س(امل�ست�شار االملاين يف ال�سبعينات و�أوائل الثمانينات،هيلموت
ّ
�شميدت ،وامل�ست�شار هيلموت كول الذي ُين�سب �إليه توحيد �أملانيا) �أن التفاو�ض ي�أتي
دائما يف املقام الأول  ،ولكن علينا �أن نكون �أقوياء ع�سكريًا مبا يكفي جلعل عدم التفاو�ض
ً
خيارا بالن�سبة لـ«اجلانب الآخر».
ً
عملي ًا ،مل يف�شل الغرب فقط يف منح �أوكرانيا الدعم الالزم ملواجهة رو�سيا � ،إذا تعر�ضت
أي�ضا يف �إعطاء �إ�شارة موثوقة �إىل القوة الع�سكرية الكافية من
فعليا  ،ولكنه ف�شل � ً
للهجوم ً
جانبه ،والتي رمبا تكون قد ردعت العدوان الرو�سي.

حتول �إىل
خام�ساً  :بعد �أن �أ�صدر الغرب حتذيرات فا�شلة لرو�سيا من غزو �أوكرانياّ ،
عقوبات اقت�صادية و�شخ�صية .وتبع ًا لذلك ،اندلع على الفور نقا�ش بني خرباء ال�سيا�سة
حول ما �إذا كان ا�ستبعاد معامالت نظام التحويل املايل � SWIFTسيق ّلل من فعالية
غرد �أحد
العقوبات .لكن بطريقة �أو ب�أخرى  ،هذا النقا�ش هو حقًا من الدرجة الثانية :كما ّ
القوة «.
خرباء العقوبات �أخرياً « :ال توجد عقوبات» نووية «يف ت�أثريها؛ �إنهم لي�سوا بهذه ّ

ثمة حقيقة �أخرى مفادها �أن معظم املدافعني عن العقوبات ُيدركون
عالوة على ذلكّ ،
�أنه لر�ؤية �آثار العقوبات  ،يجب عليهم التح ّلي بال�صرب .كان الرتكيز على «املدى الطويل»
أي�ضا يف خطاب بايدن يف � 24شباط .ولكن ما فائدة املدى الطويل بالن�سبة
وا�ضحا � ً
ً
للأوكرانيني  ،الذين يفقدون �أرواحهم �أمام املدفعية الرو�سية اليوم؟

�ساد�ساً :على الرغم من احلديث الكبري عن العقوبات من جانب القادة الغربيني  ،من
ال�صعب �أن ّ
ت�شكل حتى لدغة حمدودة �إذا نظر املرء �إىل م�ستوى اعتماد �أوروبا على رو�سيا
للح�صول على الطاقة .بل والأ�سو�أ من ذلك  ،اندماج الأموال الرو�سية باقت�صاد بريطانيا.
�إذا كان رئي�س الوزارء الربيطاين بوري�س جون�سون جاداً يف ما يقول� ،إذن يجب عليه -
كمثال واحد � -إقناع جامعة �أك�سفورد بالتخ ّلي عن الهبات الهائلة (الرو�سية) التي تلقّتها
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لبناء مدر�سة بالفاتنيك لل�سيا�سة العامة! لكننا مل نر �أي عالمة على ذلك حتى الآن.

�سابعاً :كانت الإ�سرتاتيجية الغربية ب�أكملها يف التعامل مع رو�سيا ق�صرية النظر  -وهي
مثال كال�سيكي على عدم قدرة �أوروبا والواليات املتحدة على ر�ؤية ما وراء �أنوفهما � ،أو
يف هذه احلالة  ،منطقة عرب الأطل�سي.
املرجح �أن يدفع ا�ستفزازهم ال�ضعيف وغري الف ّعال لرو�سيا  -ورف�ضهم التعي�س
من
ّ
حماية �أوكرانيا � -إىل مزيد من االنخراط يف �أح�ضان ال�صني .و�إذا كان الغرب غري قادر
احلد من النزعة التو�سعية  -على حدوده  -من ِقبل دولة ا�ستبدادية مبفردها  ،فما هي
على ّ
الفر�صة املتاحة �أمامه ال�ستباق مغامرات ال�صني املماثلة يف تايوان؟
هذا يقودنا �إىل نقطتنا الأخرية� .إذا كان الغرب ميكن �أن ي�سمح ل�رشيك �أوروبي حمتمل
قوة ا�ستبدادية  ،فرمبا يكون الوقوف على احلياد هو بالفعل
�أن يعا َمل بهذه الطريقة من قبل ّ
املوقف الأكرث �أما ًنا.
الن�ص عن املعهد الأملاين للدرا�سات العاملية والإقليمية ()GIGA
German Institute of Global and Area Studies
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ندوات المركز الدورية

حلقة نقا�ش خا�صة
حول الحرب الرو�سية -الأوكرانية
عقدت يف مركز باحث للدرا�سات الفل�سطينية واال�سرتاتيجية
بتاريخِ ،10/3/2022
حلقة نقا�ش خا�صة حول احلرب الرو�سية -الأوكرانية ،مب�شاركة عدد من الباحثني
واملخت�صني بال�ش�ؤون الرو�سية والدولية  .وقد افتتح مدير مركز باحث للدرا�سات،
الدكتور يو�سف ن�رصاهلل ،حلقة النقا�ش ،بالقول:

الدكتور يو�سف ن�رص اهلل:

نبينا وحبيب قلوبنا �أبي القا�سم
احلمد هلل ّ
رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على ّ
حممد(�ص) وعلى �آله الطيبني الطاهرين .بداية� ،أ�شكر ح�سن تلبيتكم لدعوتنا يف حلقة
النقا�ش هذه لقراءة وحتليل امل�ستجدات املت�سارعة يف احلرب الأوكرانية-الرو�سية،
وتداعياتها الدولية والإقليمية.
ال �شك �أن احلديث عن احلرب الأوكرانية -الرو�سية يثري الكثري من الأ�سئلة التي
تتعلق بالتحالفات الدولية والإقليمية و�إمكانية الذهاب �إىل توترات �إقليمية� ،إ�ضافة �إىل
االنعكا�سات الكربى التي �سوف ترتتب على دول العامل ،من خالل �أزمات اقت�صادية
و�سيا�سية و�أمنية خطرية ..وغريها.
•الدكتور عماد رزق :رئي�س مركز اال�ست�شارية للدرا�سات اال�سرتاتيجية

نبد أ� بف�شل املفاو�ضات الأمريكية  -الرو�سية وانتقال هذا الف�شل �إىل امل�رسح امليداين
الأوكراين .وقد مت ت�رسيب تقارير من ِقبل اال�ستخبارات الأمريكية حول احل�شود الرو�سية
الع�سكرية قرب احلدود الأوكرانية� .أما قادة االحتاد الأوروبي ،فكانوا ّ
ي�شككون بقدرة
ربيع

1443 - 2022هـ ـ العدد 72

131

حلقة نقا�ش خا�صة حول احلرب الرو�سية -الأوكرانية

درا�سات باحث

رو�سيا على القيام بعمل ع�سكري �ضد �أوكرانيا.
قبل �أ�سبوع من بداية العمل الع�سكري الرو�سي ،التقى وزير الدفاع الرو�سي بالرئي�س
مرة بني اجلي�ش الرو�سي واجلي�ش ال�سوري؛
ب�شار الأ�سد يف �سوريا ،وجرت مناورة لأول ّ
وكان هناك حديث عن نقل �أ�سلحة نوعية �إىل �سوريا؛ ويف نف�س الوقت متّت الدورية
امل�شرتكة للطريان الرو�سي-ال�سوري قرب اجلوالن .وهذه �إ�شارة �أوىل.
الإ�شارة الثانية كانت من �إقليم دونبا�س ،حيث �أعلنت منطقتا دونيت�سك ولوغان�سك
�صوت اجلانب الرو�سي على تب ّني هذا الإعالن واملوافقة
ا�ستقاللهما عن �أوكرانيا .وقد ّ
عليه؛ و�صو ًال �إىل توقيع اتفاقية عمل م�شرتك رو�سية معهما .وح�صل بعد ذلك العمل
الع�سكري �ضد �أوكرانيا.
وقد اعتقد اجلميع �أن هذا العمل كان حلماية اجلوانب املتعلقة باللغة الرو�سية وبالثقافة
الرو�سية وباالمتداد الطبيعي يف اجلمهوريتني؛ �إ�ضافة �إىل الرد على عمليات اال�ستفزاز
الأوكرانية فيهما منذ 2014؛ ومل يتم التحدث عن هذا املو�ضوع من ِقبل و�سائل الإعالم.

لكن ما ظهر بعد �أ�سبوعني من حيث النتائج هو الآتي ّ � :أو ًال ،كان اجلانب الرو�سي قد
جمع معلومات حول املختربات البيولوجية والنووية ال�رس ّية .ويف حني كان تركيز العامل
الربي ،كان هناك �إنزال لقوات رو�سية يف  16نقطة ،مع الدخول �إىل
على امل�شاة والهجوم ّ
تورط ال�سلطات الأمريكية.
هذه النقاط (املختربات) مل�صادرة الوثائق
ّ
واملعدات؛ وهي ك ّلها ّ

جمهزة للدخول �إىل �إقليم دونبا�س ،بالإ�ضافة �إىل الوثائق
كانت هناك غرف عمليات ّ
التي ت�ؤكد وجود حماوالت لتحرير القرى باملفهوم الأوكراين .وعليه ،ف�إن العمليات
الرو�سية كانت وقائية ؛ ولو دخلت �أوكرانيا يف احللف الأطل�سي ك ّنا �سندخل يف احلرب
العاملية ،و�سيكون هناك تقطيع وجتزئة لل�ساحات من ِقبل احللف الأطل�سي ،و�ست�صبح
رو�سيا را�ضخة للحلف الأطل�سي.
كانت �أمام رو�سيا ثالثة مناذج للحربّ � :أولها النموذج الأفغاين �أو ال�شي�شاين� ،أي التدمري
ال�شامل؛ �أما النموذج الثاين فهو العملية اخلاطفة ،كما جرى يف جورجيا ،لأن املو�ضوع
مرتبط بالرت�سانة الع�سكرية الأوكرانية التي يجب تدمريها ،وهي لي�ست حمدودة بامل�ساحة
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اجلغرافية؛ و�أي�ض ًا ،ف�إن اجلانب الرو�سي اتخذ قراراً ب�إقامة �صندوق لإعادة �إعمار �أوكرانيا،
وهو لن يكون بحاجة حينها �إىل االحتاد الأوروبي .والنموذج الثالث �أمام الرو�س كان يف
املقرات وامل�ؤ�س�سات الأوكرانية وال�سيطرة على احلكم والبلديات.
الدخول �إىل ّ

باملقابل� ،صحيح �أن احللف الأطل�سي مل يتورط ر�سمي ًا يف احلرب ،لكنه يدفع باجتاه
تنفيذ عمليات خا�صة �ضد القوات الرو�سية ،وهناك جمموعات تدخل بهدف �شن حرب
الع�صابات ،لأن الأجواء فُتحت .فاال�سرتاتيجية الأمريكية تعتقد �أنه �إن مل ت�سقط «كييف»
�سبب ا�ستنزاف ًا للجانب الرو�سي؛ و�إن �سقطت
�ستن�ش�أ حكومة منفى و �سيتعقّد امل�شهد ،ما ُي ّ
ف�ستح�صل حرب ع�صابات مع بداية ال�صيف.
منذ الأم�س بد�أ اجلانب الرو�سي بتقطيع املناطق وا�ستعمال �أ�سلحة جديدة ،مثل تلك
مزودة بالر�شا�شات القتحام وتنظيف مناطق؛
امل�ستخدمة يف �سوريا� :سيارات رباعية الدفع ّ
ال�سيطرة على �سطوح املباين كما ح�صل يف الزبداين؛ دخول امل�شاة مع امل�ضاد للدروع
لتفادي التدمري .وحالي ًا ،بد أ� اجلي�ش الرو�سي بعملية حت�صني للمواقع اجلديدة و�إقامة مواقع
تكتيكية ،كالإمداد على م�ستوى املحروقات ،لأن امل�سافات باتت طويلة ،و�إقامة مطابخ،
وخ ّزانات للمحروقات ،وتخزين الذخائر.

واليوم ،اجلي�ش الرو�سي و�صل �إىل تخوم كييف .وهو ي�ستخدم املعابر الإن�سانية لكي
ي�سبب �إرباك ًا له.
يق ّلل من �أعداد املواطنني الأوكرانيني عند دخوله �إىل املناطق ،ما قد ّ

 %90من املطارات الأوكرانية خرجت عن اخلدمة ،واملنظومة اجلو ّية �سقطت؛ والآن
يعتمد الأوكرانيون تكتيكات املنظومات املتحركة يف ال�شوارع؛ لكن نوعية الرادارات
الأوكرانية ُك�شفت من ِقبل اجلانب الرو�سي ،وهم يحاولون تغيريها.

ويف الأيام املقبلة قد يعتمد الرو�س ا�سرتاتيجية التدمري ال�شامل وفق منوذج غروزين.
وما يهم اجلانب الرو�سي هو الو�صول �إىل «كييف»؛ فيما يريد اجلانب الأمريكي حرب
ا�ستنزاف.
�أما اجلبهات الأربع للعملية الع�سكرية الرو�سية فهي  :الأوىل تبد أ� من خري�سون ،التي
�أ�صبحت منطقة �آمنة وتلف على �أودي�سا ،حيث يعي�ش اليهود املتطرفون ،و�أخرى تلف
ربيع

1443 - 2022هـ ـ العدد 72

133

حلقة نقا�ش خا�صة حول احلرب الرو�سية -الأوكرانية

درا�سات باحث

على نيكوالييف� .أما اجلبهة الثانية فتبد�أ من منطقة كييف لعزل املنطقة ال�رشقية عن املنطقة
الغربية؛ فيتم عزل ثالث مناطق لي�س من حاجة لدخولها لأنها كبرية.وهناك منطقة البحر
الأ�سود حتت �سيطرة اجلي�ش الرو�سي.
�إن الهدف من العملية الع�سكرية الرو�سية لي�س �أوكرانيا فقط ،بل �إ�سقاط مفهوم
البرتودوالر ،وكذلك �إ�سقاط املفهوم الإن�ساين امل�ض ّلل الذي �أطلقته احلكومة الأمريكية بعد
اجلوي)؛ وهناك الآن �شكل من �أ�شكال التناف�سية
احلرب على ليبيا وعلى �سوريا (احلظر
ّ
عد الئحة من الأ�صدقاء ومن الذين مل ُي�شاركوا رو�سيا
التعاونية .فاجلانب الرو�سي ُي ّم�أ�ساتها على �أ�سا�س اقت�صادي.
و�ضعت من ِقبل االحتاد الأوروبي واحلكومة الأمريكية باتت �أكرث من
�إن العقوبات التي ِ
 5700عقوبة� ،أي �ضعفي العقوبات املفرو�ضة على �إيران ،وهي للمرة الأوىل ت�ستهدف
فنية.
ِفرق ًا ريا�ضية ومعار�ض ّ

ي�سعى اجلانب الرو�سي �إىل �إحداث �رشخ يف االحتاد الأوروبي ،عرب التوا�صل مع
�أردوغان؛ فرتكيا ت�شهد مرحلة من الت�ضخم املايل اخلطري.
وبر�أيي ،ف�إن العملية الرو�سية �أنقذت ال�صني ،و�أنقذت �سوريا ،و�أنقذت املحور كله.
فيما اجلانب الإ�رسائيلي ال يزال يناور مع اجلانب الرو�سي ويحاول �إن�شاء حتالف مع اجلانب
الرتكي؛ فاللقاء الأخري بني رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بينيت والرئي�س الرو�سي كان �رسي ًا
للحديث عن هجرة اليهود من �أوكرانيا؛ ف�إ�رسائيل ّ
تخطط الكتفاء ذاتي؛ ومت احلديث �أي�ض ًا
عن اال�ستمرار بالعمليات الع�سكرية الإ�رسائيلية يف �سوريا .واملو�ضوع الثاين الذي بحثه
بينيت كان حول املوقف الرو�سي من امللف النووي الإيراين يف حال ح�صل االتفاق الدويل
يقدم �أي جواب.
مع طهران .لكن اجلانب الرو�سي ناور ومل ّ

التقرب من تركيا يف م�س�ألة نقل الغاز .ف�أي دولة
كذلك ،حاول اجلانب الإ�رسائيلي
ّ
حتاول ك�رس احلظر الرو�سي على الغرب �سيتم التعامل معها بق�ساوة من ِقبل الرو�س.

يف هذه املرحلة ،اجلانب الرو�سي يتحرك �ضمن ثوابت ،وال �أعتقد �أنه �سيتخ ّلى عن
�إيران؛ كما تعترب �إيران �أن احللف مع رو�سيا وال�صني حديدي.
ربيع
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�أما بالن�سبة للأمن الغذائي والطاقة ،فكل الدول اعتمدت �سيا�سة الإغالق وعدم
يعر�ضنا لعدم ر�ضا الرو�س؛ ونحن ال
الت�صدير .لكن موقفنا يف لبنان غري وا�ضح ،ما قد ّ
منلك احتياطي ًا يف الطحني واملواد الأ�سا�سية �أو الغاز.

و�أخرياً� ،أعتقد �أننا �ست�شهد ت�صاعداً يف العمليات الع�سكرية ؛ احللف الأطل�سي يرغب
بتو�سيعها� ،أما الرو�س فيو ّدون �إبقاءها �ضمن �أوكرانيا .و�إذا ف ِتحت �أي جبهة �أخرى ،ف�إن
اجلانب الرو�سي �سيتعامل معها.
ومن امل�ؤكد �أننا �ست�شهد ت�صاعداً يف احلرب االقت�صادية خالل الأيام والأ�سابيع القادمة.
•الدكتور ريا�ض عيد :باحث يف العالقات الدولية

أكرر �شكري على الدعوة واللقاء مع الزمالء الأحباب.
� ّ

� ّأو ًال؛ بالن�سبة لتداعيات احلرب اجلارية على امل�ستوى الدويل� ،أقول �إن �أوكرانيا هي
جمرد �ساحة؛ و�أهداف احلرب الرو�سية �أبعد منها.
ّ

�إن �أبرز املطالب الرو�سية من �أوكرانيا هي :عدم الذهاب �إىل الأطل�سي ،اعتماد حكم
ذاتي ملنطقة الدونبا�س ،والتعديل الد�ستوري ،لأن هناك م�شكلة منذ  2014حيث مت تطهري
اجلي�ش الأوكراين من الرو�سيني .والنقطة املركزية التي يريدها الرو�س هي تعديل الد�ستور
الأوكراين ،لأنه منع �أن تكون اللغة الرو�سية اللغة الأ�سا�سية يف البالد.
�أما بالن�سبة للأهداف الأبعد من �أوكرانيا ،فهناك توافق �إيراين-رو�سي�-صيني ب�أن
الوقت قد حان لرت�سيخ نظام عاملي جديد .فبعد ان�سحاب �أمريكا من �أفغان�ستان حتدث
اال�سرتاتيجيون الأمريكيون ب�أن االن�سحاب هزمية لأمريكا التي مل تعد ت�ستطيع �أن حتكم
العامل منفردة؛ فهي ُملزمة �أن ت�أخذ بعني االعتبار الدول املزاحمة لها على عر�ش الكون،
كرو�سيا وال�صني .كما اعتربوا �أن معاجلة الو�ضع الداخلي واالنق�سام املجتمعي والو�ضع
االقت�صادي وجائحة كورونا واالنتخابات الآتية التي �ستطيح باحلزب الدميقراطي وت�أتي
باحلزب اجلمهوري ،هي ق�ضايا �أ�سا�سية لكي تعود �أمريكا �إىل �أداء دور احلاكم يف العامل.

رو�سيا قر�أت ّ
كل هذه املتغريات ،وكذلك قر�أت الرتاجع الأمريكي ،و�أن �أوروبا ال
قارة عجوز؛ كما �أدرك بوتني �أن �أوروبا لن حتتاط بتخزين الغاز الرو�سي ،ف�أي �أزمة
تزال ّ
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ت�سبب انهيارات ،لأنه حتى الآن ال يوجد بديل عن الغاز الرو�سي .وقد حاول الرئي�س
غاز ّ
الأمريكي بايدن �أن ي� ّؤمن بدي ً
ال عن الغاز الرو�سي من قطر ،لكنه مل ينجح.

لذا ر�أى الرو�س �أنهم ي�ستطيعون فر�ض حقائق جديدة .من هنا كان طرح الرئي�س بوتني،
عقدت يف  10و 11و� 12شباط املا�ضي بني االحتاد الأوروبي
خالل االجتماعات التي ِ
واحللف الأطل�سي و�أمريكا ،ب�ش�أن امل�سائل الأمنية .وكان م�ضمون طرحه �أن الأمن لي�س
جمرد �أمن �أوروبي فقط ،بل هو ت�شاركي مع �أمريكا .لذا عر�ض الرئي�س بوتني عقد اتفاق
ّ
مع االحتاد الأوروبي يف �إطار �أمن ا�سرتاتيجي ّ
لكل �أوروبا ،واالتفاق مع الواليات املتحدة
الأمريكية على �إطار �أمن ا�سرتاتيجي عاملي وترتيبات جديدة لنظام عاملي جديد ،لأنه يعترب
ذلك فر�صة تاريخية.
ن�سقت مع الرئي�س الإيراين �إبراهيم رئي�سي ،الذي التقى
وقيل ب�أن هذه الق�ضية كانت قد ّ
م�ستوى مل ت�صل �إليه
و�رصحا ب�أن العالقات بني �إيران ورو�سيا ارتقت �إىل
ً
بالرئي�س الرو�سيّ ،
�سابق ًا.
�إذاً ،توجد بوادر مليثاق جديد �ضمن نظام عاملي جديد :ممنوع التدخل خارج القانون
الدويل ،موافقة �صينية على هواج�س رو�سيا يف �أوكرانيا ،موافقة رو�سية على عودة تايوان
�إىل ال�صني .فالرئي�س بوتني لن يدخل العملية الع�سكرية دون �أن يح�سب ح�ساب العقوبات.
ورمبا مل يح�سب الرئي�س بوتني �أن تكون ال�صني هي البديل يف حال انقطع الغاز الرو�سي
عن �أوروبا .ف�أوروبا ت�أخذ حوايل  530مليار مرت مكعب من الغاز؛ �أما ال�صني فت�أخذ ما
يفوق  600مليار مرت مكعب ،ومن املرجح �أن ي�صل �إىل  700مليار مرت مكعب.
�إن �أخطر العقوبات الدولية هو �إخراج رو�سيا من نظام swift؛ لكن رو�سيا اتفقت
مع �إيران وال�صني يف منظمة �شنغهاي للتعاون �أن يتم التبادل التجاري واملايل فيما بينها
ي�سدد �رضبة للخطة الأمريكية.
بالعمالت املحلية وتبادل ت�سعري الغاز باليوان الذهبية ،ما ّ

يقول �أحد اال�سرتاتيجيني الأمريكيني �إن الإجراءات والعقوبات الأمريكية على رو�سيا
�ستعجل بخروج رو�سيا وحلفائها من النظام املايل
هي كمن يطلق النار على قدميه؛ فهي
ّ
�سيعجل من �سقوط النظام االقت�صادي الأمريكي نف�سه.
الأمريكي ،ما
ّ
ربيع
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�إن الرو�سي يتقدم باحلرب ويناور بال�سيا�سة ،والوقت يف م�صلحة الرو�س ،لأن �سعر
الغاز يرتفع ب�شكل �رسيع؛ فيما يدخل لرو�سيا من �أوروبا مليار ون�صف دوالر يومي ًا .لذا
ف�إن الأوروبيني مل ي�سريوا مع �أمريكا يف مو�ضوع العقوبات ،لأنه ال بديل لديهم للطاقة.
وحتى بالن�سبة حللفاء �أمريكا ،كالهند وماليزيا وتركيا ،فلعبة الوقت هي مل�صلحة بوتني،
لأن الو�ضع االقت�صادي يف �أوروبا �سيتفاقم ؛ وهو يراهن على ح�صول �رشخ بني �أوروبا
و�أمريكا� ،أي بني الأطل�سي و�أمريكا يف مو�ضوع العقوبات.
•الدكتور حممد نور الدين :خبري يف ال�ش�ؤون الرتكية

بداية ،الحظنا �أن تركيا ،وقبل اندالع احلرب الرو�سية-الأوكرانية ،قد حاولت
التقريب بني طريف الأزمة ،وذلك من ِقبل الرئي�س الرتكي نف�سه؛ لكن مو�سكو رف�ضت
ا�ستقباله ،لأن تركيا كانت قد باعت طائرات م�سيرّ ة لأوكرانيا .ومبا �أن الأزمة لي�ست بني
رو�سيا و�أوكرانيا ،بل بني رو�سيا والواليات املتحدة الأمريكية ،فالو�ساطة كانت ناق�صة؛
مقدراً للو�ساطة الرتكية �أن تف�شل كما
ومبا �أن العالقة بني وا�شنطن وتركيا منقطعة ،كان ّ
ح�صل فع ً
ال.
ووا�ضح �أنه لي�س من م�صلحة تركيا �أن حت�صل احلرب بني رو�سيا و�أوكرانيا ،لأنها جماورة
للبلدين ،ولأنها قد تتو�سع وت�شمل دو ًال �أخرى .
يبلغ حجم العالقات التجارية بني تركيا ورو�سيا نحو  35مليار دوالر ،من بينها 7

�أو  8مليارات �صادرات تركية لرو�سيا ،و 27مليار دوالر واردات من رو�سيا �إىل تركيا.
ت�ستورد تركيا � 10إىل  %15من حاجاتها النفطية من رو�سيا ،كما ت�ستقبل � 5إىل  7ماليني
من ال�سائحني من رو�سيا .لذا ،عندما فر�ض االحتاد الأوروبي �إغالق املجاالت اجلوية
الأوروبية �أمام الطائرات الرو�سية مل تلتزم تركيا.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،هناك ا�ستثمارات تركية يف رو�سيا بقيمة  21مليار دوالر ،و�أكرث من
 150م�رشوع تركي ،خا�صة يف قطاع البناء .واال�ستثمار الرو�سي يف تركيا �أي�ض ًا كبري،
وذلك من خالل �إن�شاء الرو�س ملفاعل نووي تركي� ،إ�ضافة �إىل مد خطوط �أنابيب للنفط
من رو�سيا �إىل تركيا؛ وهذه ال�رشاكات متّت بعد العام � ،2016أي بعد قطع العالقات بني
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تركيا والدول الغربية؛ هذا بالإ�ضافة �إىل التقاطعات الإقليمية يف �أكرث من ملف بني تركيا
ورو�سيا ،مثل� :سوريا ،ليبيا و�رشق املتو�سط� .إذاً ،هناك �رشاكات اقت�صادية ،ع�سكرية
و�سيا�سية مهمة بني الرو�س والأتراك.
�أما العالقة بني تركيا و�أوكرانيا فهي �أقل م�ستوى ،لكنها تتنامى .والآن ،ترتاوح قيمة
التبادالت من� 7إىل  8مليارات دوالر ما بني واردات و�صادرات بني الدولتني.
�إن العالقة الرتكية مع �أوكرانيا تكت�سب ُبعداً �آخر .فرتكيا دولة �أطل�سية ،وهي تبني
عالقات مع �أوكرانيا التي ت�سعى كي ت�صبح دولة �أطل�سية .لذا ال م�صلحة لرتكيا �أن تقف مع
دولة �ضد الأخرى ،بل الأن�سب بالن�سبة لها هو احلياد.
لكن مع ذلك �صدرت مواقف تركية متناق�ضة .فحني ّمت غزو �أوكرانيا من ِقبل رو�سيا،
مل ُيظهر احللف الأطل�سي ا�ستعداده للدفاع ع�سكري ًا عن �أوكرانيا ،فانتقد �أردوغان
ندد بالغزو الرو�سي و�أ�شاد باملقاومة الأوكرانية .من ناحية
احللف؛ ويف الوقت نف�سه هو ّ
�أخرى،عندما طرد املجل�س الأوروبي رو�سيا ،امتنعت تركيا عن الت�صويت ،فباتت معزولة
يف املجل�س الأوروبي ما ُع ّد دعم ًا تركي ًا لرو�سيا.

�أحد الدوافع الذي يبقي تركيا على احلياد يف الأزمة الرو�سية  -الأوكرانية هي املادة
 19من اتفاقية مونرتو ،التي وقّعت عام  1936بني الدول الكربى ،والتي �أخرجت امل�ضائق
من ال�سيطرة الدولية و�أعطتها لل�سلطة الرتكية .هذه املادة تفيد �أنه �إذا قامت احلرب بني
�إحدى دول البحر الأ�سود مع دولة �أخرى ،ف�إن تركيا يجب �أن توقف املالحة �أمام ال�سفن
الع�سكرية للدول املتحاربة .والأتراك اعتربوا �أن ال�سفن الع�سكرية ُيق�صد بها كل ال�سفن
يف العامل؛ فهذه املادة تنطبق على حرب رو�سيا و�أوكرانيا ،خا�صة �أن البلدين هما من دول
البحر الأ�سود.
�إذاً ،كان على تركيا �إغالق امل�ضائق .وهي حاولت �إغالقها ،خا�صة بعد ح�صول
�إجماع يف الداخل الرتكي على �رضورة �إغالق امل�ضائق �أمام �أي دولة ،لأنه ّمت منذ مدة
قريبة توقيع اتفاقية مهمة� ،شاركت فيها �أوكرانيا واحللف الأطل�سي وكل الدول املط ّلة على
البحر الأ�سود .وهذه االتفاقية �أكدت �أن �أي �سفينة ع�سكرية تابعة لدولة من غري دول البحر
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الأ�سود يجب �أن يكون لها وزن معينّ  ،وال يحق لها �إدخال �أكرث من �سفينتني ع�سكريتني
مبا ال يزيد عن � 45ألف طن كوزن؛ وهذا ما �أزعج الأمريكيني الذين طلبوا تعديل االتفاقية.
وعليه ،كانت تركيا ُملزمة بتطبيق االتفاقية ،لأن عدم تطبيقها �سوف ي�ؤ ّدي �إىل �إدخال �سفن
�أخرى يف امل�ستقبل.

�أما رو�سيا ،فال ترى �أزمة مع تركيا حالي ًا وهي تخاف على م�صاحلها وعالقاتها يف حال
ح�صل عداء مع تركيا؛ والأخرية �ستبقى على موقفها الو�سطي لأنه لي�س من �صاحلها �أن
تقف مع طرف �ضد الآخر ،كما �أو�ضحنا يف البداية.
•الأ�ستاذ حممد خواجه :نائب يف الربملان اللبناين

ال�شكر � ّأو ًال للدكتور يو�سف ن�رصاهلل وللزمالء الكرام.

تبينّ الأحداث الأخرية �أن رو�سيا ال تزال العدو الأول بالن�سبة لأمريكا ،بالرغم من
املتغريات الدولية طيلة ال�سنوات املا�ضية ،يف اجلوانب ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية
مرة ُي�ستخدم فيها امل�رسح الأوكراين لتظهري العداء الرو�سي –
وغريها .وهذه لي�ست � ّأول ّ
الأمريكي.
اطلعنا على خريطة �رشق �أوروبا نرى �أربعة �أماكن ّ
�إذا ّ
ت�شكل مواقع موجعة لرو�سيا؛

جورجيا :جدار فا�صل مع تركيا؛ كازاخ�ستان :احلديقة الآ�سيوية؛ بيالرو�سيا :وهي اليوم
حليف يف اجلغرافيا؛ وهناك �أوكرانيا.

وجد الأمريكي �أن رو�سيا بد�أت بالتعايف ،رغم �أن اقت�صادها ال يزال من �أ�ضعف
القوة الثانية ع�سكري ًا
االقت�صادات يف �أوروبا .لكن رو�سيا لديها جغرافيا كبرية جداً ،وهي ّ
يف العامل.
املقدمات التي �سبقت احلرب �أن الأمريكيني كانوا ي�ستعجلون احلرب ولي�س
تك�شف ّ
�ستتحول �إىل كمني �أو م�ستنقع يغرق الرو�س فيه.
العك�س ،لأنهم اعتربوا �أن �أوكرانيا
ّ

هناك حدثان كبريان يف العقل الرو�سي :الأول هو فنلندا الذي دخلها االحتاد ال�سوفياتي
و�أخذ منها م�ساحات كبرية؛ لكن الفنلنديني حاربوا ونفّذوا جمزرة بال�سوفيات .واحلدث
ّ
واحتل م�ساحات وا�سعة منها.
الثاين عندما دخل اجلي�ش الرو�سي �إىل �أفغان�ستان
ربيع
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لذا ،ال �أعتقد �أنه لدى الرو�س �أي نوايا الحتالل �أوكرانيا .فهم فقط �سيحاولون تو�سيع

�أمانهم من جهة ال�رشق؛ ويف حال ّمت االتفاق مع �أوكرانيا �سين�ش�أ حزام �أمان لرو�سيا.
�إن الأ�سطول الرو�سي هو مركز �أ�سطول البحر الأ�سود منذ زمن بعيد.

ك�شعب
وحركة اجلي�ش الرو�سي بطيئة يف امليدان لأنه ال ينظر �إىل ال�شعب الأوكراين
ٍ

تكبد خ�سائر كبرية.
معادٍ  ،وال يريد كذلك ّ

ونحن نالحظ �أن معظم اجلي�ش الرو�سي يتحرك على احلدود ،و�أن ُبنية اجلي�ش الأوكراين
لي�ست قوية؛ ولكن ّ
حتل حم ّله ع�صابات هي �أخطر من اجلي�ش .هذه احلرب هي الأكرث ت�أثرياً

مت�س امل�صالح احليوية التي تعني كل دول العامل؛ فالعديد
منذ احلرب العاملية الثانية ،لأنها ّ

من الدول �أوقفت الت�صدير فيما يخ�ص املواد الغذائية وغريها؛ وهذا الأمر مل ن�شهده يف

ه�شة وملحقة ،وهناك  %40من الغاز
احلروب ال�سابقة .والت�أثري الأكرب �أن �أوروبا ظهرت ّ
امل�ستخدم يف �أوروبا ي�أتي من رو�سيا.

�إن الرو�س ميتلكون موارد وطاقات هائلة يف بالدهم .قد يح�صل تغيري يف النظام العاملي

ب�سبب هذه احلرب ،لكن توجد عالمات ا�ستفهام حول قدرته على اال�ستمرار .هل هناك

نظام بديل الآن؟ ك ّ
ال.

�أي�ض ًا ،يبدو �أن عالقات رو�سيا مع الدول الغربية ومع �أمريكا ،بعد احلرب ،لن تبقى كما

كانت من قبل .فرو�سيا كانت ت�سعى �إىل ال�صداقة والتعاون مع الغرب؛ والأو�ضاع تغيرّ ت
ب�شكل جذري.

نعم؛ احلدث الكبري ال يزال يف بداياته ،ورو�سيا لي�ست منزعجة كثرياً من ت�أثريات

احلرب لأن ح�صارها لي�س �سه ً
ال ،خا�صة �أن �أغلب الدول الأوروبية ت�شرتي منها الغاز،

ت�سببت بجروح عميقة يف ج�سد االقت�صاد
والذي ُيباع باليورو .و�أخرياً ،هذه احلرب ّ

العاملي ،والدول الأكرث ت�أثراً هي الدول غري املنتجة واملعتمدة على اال�سترياد ح�رصاً.
ربيع
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قراءة في فكر وم�سيرة
ال�شهيد القائد ال�سيد ح�سين بدر الدين الحوثي

عقدت يف مركز باحث للدرا�سات الفل�سطينية واال�سرتاتيجية ،بتاريخ ،2/3/2022
ِ
ندوة �سيا�سية ملناق�شة فكر ال�شهيد القائد ال�سيد ح�سني بدر الدين احلوثي ،مبنا�سبة الذكرى
ال�سنوية ال�ست�شهاده ،مب�شاركة عدد من الباحثني واملخت�صني بق�ضايا املنطقة والق�ضية
اليمنية.
•الوزير الدكتور ح�سني احلاج ح�سن :وزير �سابق

�أعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم ،ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،واحلمد هلل رب العاملني،
�سيدنا حممد و�آله الطيبني الطاهرين و�أ�صحابه املنتجبني .ال�سالم
وال�صالة وال�سالم على ّ
عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
�إىل روح ال�شهيد القائد و�أرواح ال�شهداء ،خا�صة �شهداء اليمن املظلومني ،وكل �شهداء
حمور املقاومة ،رحم اهلل من �أهدى ثواب قراءة ال�سورة املباركة الفاحتة.
ي�رشفني وي�سعدين �أن � ّألبي هذه الدعوة؛ و�أ�شكر الدكتور يو�سف ن�رص اهلل وقناة امل�سرية
ّ
على هذه الدعوة.
�سوف �أدخل مبا�رشة يف �صلب املو�ضوع ،وهو مناق�شة فكر ال�شهيد القائد ال�سيد
ح�سني بدر الدين احلوثي؛ و�آمل �أن تكون هناك �إطالالت �أو�سع حول هذا الفكر يف
معينة .
امل�ستقبل ،و�أن تكون لنا �أدوار خمتلفة يف ال�سياق؛ وهذا الأمر يحتاج ل ّآليات ّ
ربيع
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من يتابع املو�ضوع اليمني ،يدرك �أن هناك مرتكزاً فكري ًا �أ�سا�سي ًا لدى ال�شهيد القائد
ولدى اليمنيني عموم ًا ،وهو التعلق بالقر�آن الكرمي  .هذا الأمر وا�ضح يف الثقافة ويف
ال�سلوك اليومي للم�س�ؤولني والقادة اليمنيني ،وخا�صة يف �شخ�صية وفكر ال�شهيد القائد.
�إن املرتكز الأ�سا�سي لدى ال�شهيد هو القر�آن؛ فال�شعب اليمني ،ورغم كل احل�صار والدمار،
نراه ّ
يركز دوم ًا على �إحياء والدة الر�سول حممد (�ص)� .إذاً ،البعد الأول لدى ال�شهيد القائد
ح�سني بدر الدين احلوثي هو البعد الوالئي� ،أو البعد القر�آين ،والذي ّ
ي�شكل بعداً جوهري ًا
يف بناء ال�شخ�صية الإن�سانية امل�سلمة.
�أما البعد الثاين فهو البعد اجلهادي؛ فال�شهيد كان قائداً ميداني ًا يف املعركة ،وهو ا�ست�شهد
خ�ضمها ،حيث اقرتن البعد العقائدي بالبعد اجلهادي لديه؛ وهذا الأمر يتج ّلى يف ّ
كل
يف
ّ
قادة حمور املقاومة ،حيث ال يوجد فا�صل بني الدور القيادي والدور اجلهادي؛ ومن�ش�أ هذا
الفكر هو بالطبع من� أش� �سلوكي ،ديني ،وعقائدي.
البعد الثالث هو البعد الإ�سالمي على �أكرث من م�ستوى ،خا�صة على م�ستوى الوحدة
مكونات املجتمع
الإ�سالمية .ففي اليمن ،الوحدة قائمة بني الزيديني وال�شافعيني وبقية ّ
اليمني ،ويف باقي املناطق ،على ح�سب املذهبيات املوجودة .فالعدو يدخل من خالل
كل القادة وامل�س�ؤولني ّ
التفرقة بني امل�سلمني؛ لذا نرى �أن ّ
يفكرون بالوحدة ويعملون
مبوجبها.
البعد الرابع هو ت�شخي�ص ومعرفة العدو ،وهو من �أخطر ما يعني �ساحتنا اليوم  .العدو
يف فكر ال�شهيد احلوثي ،ولدى قادة حمور املقاومة ،هو اال�ستكبار الأمريكي ،ال�شيطان
الغدة ال�رسطانية
عدو كل �شعوب العامل التي تتوق �إىل احلر ّية ،بالإ�ضافة �إىل ّ
الأكرب؛ وهو ّ
«�إ�رسائيل».
�إنّ حتديد العدو مل يعد �أمراً ب�سيط ًا يف هذه املرحلة ،بل �صار يحتاج �إىل �أبحاث ،مع �أنه
�أمر وا�ضح؛ لكن ال�ضغوطات ال�سيا�سية واالقت�صادية وغريها �أ ّدت �إىل انحراف البو�صلة
لدى الكثريين.
هناك اليوم �سعي حثيث ودائم لتحويل العداوة العربية باجتاه �إيران ،حتت عنوان ِعرقي
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�أو قومي �أو مذهبي بغي�ض ومقيت ،ك�أ�صحاب امل�رشوع �أنف�سهم؛ فهذا البعد �أ�سا�سي يف
فكر ال�شهيد ح�سني بدر الدين احلوثي.
�إن ق�ساوة املعركة يف اليمن كادت ت�ؤ ّدي �إىل التبا�س كبري فيما يتعلق بالق�ضية الفل�سطينية.
لكن ال�شعب اليمني ال�صامد ،رغم ّ
كل م�آ�سيه ،مل ين�س الق�ضية الفل�سطينية .وهذا الواقع هو
طيبة .
نتيجة تربية ثقافية� ،إميانية ،وعقائدية ،كان ال�شهيد القائد قد زرعها يف تربة ّ

والعنوان الأخري ،كي ال �أطيل احلديث ،هو حول البعد االقت�صادي -التنموي-
الإن�ساين ،والذي مل ي�ستطع ال�شهيد �أن يربزه يف حينه ؛ لكن �أبرزه بعده ال�سيد عبد امللك
احلوثي ،من خالل �إطالقه احلركة االجتماعية واالقت�صادية والثقافية والإن�سانية ،وبناء
ركائزها وم�ؤ�س�ساتها حتت الق�صف واحل�صار.

تطور نوعي يف اليمن نابع من الفكر والثقافة� ،إىل جانب البعد الديني:
نعم ،هناك ّ
الإ�سالم والوالية ،والبعد الإ�سالمي من ناحية تر�سيخ الوحدة الإ�سالمية ونبذ الفرقة بني
امل�سلمني� ،إىل جانب البعد اجلهادي ،و ُبعد معرفة العدو ،والبعد الإمنائي للدولة عموم ًا؛
وا�ستمر مع �أمري امل�ؤمنني علي (ع) ،و�إىل يومنا هذا
نبينا حممد (�ص)،
وهذا الفكر بد�أ مع ّ
ّ
مع قادتنا وعظمائنا.

رحم اهلل ال�شهيد القائد ّ
وفرج عن �أ�رسانا ،و�شافى جرحانا ،وحفظ
وكل ال�شهداءّ ،
قادتنا وجماهدينا ..والن�رص قادم �إن �شاء اهلل.
•الأ�ستاذ �إبراهيم املدهون( :ع�ضو جمعية الوفاق البحرينية)

الدكتور يو�سف ن�رص اهلل ،معايل الوزير� ،أ�صحاب ال�سعادة ،الأخوة والأخوات،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
�إحيا ًء لذكرى ال�شهيد القائد ال�سيد ح�سني بدر الدين احلوثي ،نحن ن�ستلهم من نهجه
وحترك من خاللها ملواجهة �أعداء ال ّأمة ؛ كما ر ّبى �شعبه
مبادئ �ساميةّ ،
�ضحى من �أجلها ّ
ال�صامد عليها.
�أو ّد �أن �أبد�أ بنبذة ق�صرية عن حياته :و ِلد ال�سيد ح�سني بدر الدين احلوثي يف �شعبان
1379هـ ،1959 ،مبدينة الروي�س بني بحر يف حمافظة �صعدة اليمنية .تر ّبى يف كنف والده
ربيع
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ال�سيد بدر الدين احلوثي ،عامل القر�آن ،حيث تلقّى علومه الأوىل يف الرتبية والأخالق
ي�رص على ال�سيد ح�سني و�أبنائه الآخرين �أن
واجلهاد وال�شجاعة .كان والده (رحمه اهلل) ّ
ال يخ�شوا يف اهلل لومة الئم ،و�أن ال ي�سكتوا عن احلق حتى لو ك ّلفهم الأمر �أعمارهم.
�أن�ش�أ ال�شهيد جمعية مران االجتماعية اخلريية ،التي من �ش�أنها خدمة املجتمع ،والذي كان
قدم من خاللها العديد من امل�شاريع ،و�أهمها بناء م�ستو�صف
ال�شهيد ي�سعى �إىل تنميته؛ وهو ّ
الطبي والتقني ،مع ت�شييده للعديد من املدار�س الر�سمية والدينية.
«مران» وجتهيزه بالكادر
ّ

بوابة االنتخابات النيابية .فهو خا�ضها عام
دخل ال�شهيد القائد املعرتك ال�سيا�سي من ّ
 1993عن حزب احلق وفاز فيها ،لي�ؤ ّدي دوراً �أ�سا�سي ًا يف حماربة الف�ساد يف البالد .فقد قاده
حث ال�شعب اليمني ملحاربة هذا الف�ساد ،وهو كان القدوة له
وعيه ال�سيا�سي املبكر �إىل ّ
حني رف�ض التوقيع على ما يفيد الطبقة احلاكمة وال�سلطة وال يفيد ال�شعب.
كذلك كان لل�شهيد القائد عام  1994دور بارز يف حتقيق امل�صاحلة بني طريف النزاع
م�رصة على ّ
حل
ال�سيا�سي ،لتجنيب اليمن حرب ًا دموية .وعندما تيقّن �أن ال�سلطة اليمنية
ّ
ال�سيد من حلفائه عدم التدخل.
النزاع باحلرب ،طلب ّ

حينها،عملت ال�سلطة يف �صنعاء على فر�ض الإقامة اجلربية عليه كي ي�ؤ ّيد احلرب،
لكنه مل يكرتث لإجراءاتها .وهو قاد العديد من الثورات يف وجه احلكومة اليمنية ،والتي
تدخلت ع�سكري ًا بقيادة املجرم عبد املح�سن الأحمر ،حيث اعتقلت الكثري من املتظاهرين
وحاولت تدمري منزله.
وبت�صوراته امل�ستقبلية للدور الأمريكي يف املنطقة؛ وهو
متيز ال�شهيد باحلنكة والفطنة
ّ
ّ
كان معادي ًا لال�ستكبار ،وعلى ر�أ�سه الواليات املتحدة الأمريكية ،حيث ّ
حذر ال�شهيد
اليمنيني من �أطماعها يف اليمن ،وكان � ّأول من �أطلق �شعار :اهلل �أكرب ،املوت لأمريكا،
املوت لإ�رسائيل ،اللعنة لليهود ،الن�رصة للإ�سالم ،وذلك يف العام .2002
بعد م�شاركة الرئي�س اليمني علي عبد اهلل �صالح يف اجتماع الدول الثمانية ال�صناعية يف
�ضده .حينها ط ِلب
ُهي�أ ّ
جورجيا ،يف الواليات املتحدة الأمريكية ،علم ال�شهيد �أن حرب ًا ت ّ
من ال�سيد التخ ّلي عن �شعاره ال�شهري ،لكنه رف�ض ّ
كل �إمالءات ال�سلطة ،والتي عملت
ربيع
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�ضده .كان ال�سيد ال�شهيد يقوم على الدوام ب�رشح مواقفه ال�سيا�سية
على ا�ستخدام الفتاوى ّ
ليتم اغتياله حرق ًا بالقنابل مع
وت�أكيدها؛ �إ ّال �أن قرار اغتياله كان قد ات ِّخذ من ِقبل ال�سلطةّ ،
جمموعة من عائلته ،يف جبل مران ،يف العام  ،2004بعد حرب دامت  80يوم ًا.
ويف نظرة عامة �إىل واقع املتغريات يف املنطقة ،نرى �أنه خالل ثمانينات القرن املا�ضي
برز قادة من جيل ال�شباب ،كال�شيخ علي �سلمان يف البحرين ،وال�شهيد القائد ح�سني بدر
طيب اهلل ثراه .ويف �أجواء الذكرى ال�سنوية ال�ست�شهاده نتوقف عند بع�ض
الدين احلوثي ّ
العرب منها ،كونها تعني ال ّأمة ك ّلها.
حمطات حياة ال�شهيد لأخذ ِ

القيم الدينية والأخالقية ومناهج
كان لل�شهيد القائد ر�ؤيته اخلا�صة لإعادة بناء منظومة ِ
التعليم يف اليمن ،من خالل �إ�سهاماته يف جمل�س النواب؛ فهو بنى جي ً
ال م�ؤمن ًا مرتبط ًا باهلل
متيز بر�ؤيته اال�ست�رشافية حول اخلطر املحدق بال ّأمة ،وباليمن ب�شكل خا�ص.
تعاىل .كما ّ
كر�س كل حياته لنيل ر�ضا اهلل تعاىل؛ وكانت �إ�سهاماته منذ انطالق احلركة ال�شعبية
وهو ّ
وال�سيا�سية يف وجه اال�ستكبار الأمريكي والكيان ال�صهيوين� ،أحد �أهم ركائز امل�رشوع
املقاوم ،حيث برز دور ال�شهيد يف مواجهة م�رشوع الهيمنة الأمريكية والإ�رسائيلية يف
املنطقة .كما ن�ستنتج �صوابية خط ال�شهيد القائد يف �ساحات البذل والعطاء وال�صمود.
ج�سد ال�شهيد بالفعل �صالبة الإميان لديه ،وكان �آخر ما قاله :اللهم ّثبتني بالقلب
لقد ّ
بقوة وعزم يف م�سار حتقيق
الثابت� .إن الدماء
حركت �ضمري ال ّأمة لتنطلق ّ
ّ
الزكية لل�شهيد ّ
ما كان ينادي به ويدعو �إليه ال�شهيد القائد.

ان�ضم داعم جديد للق�ضية الفل�سطينية يف �إطار حمور املقاومة ،وهو اليمن
وختام ًا ،فقد
ّ
العزيز ..وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
•الأ�ستاذ �أبو ميثم اجلواهري( :ع�ضو املكتب ال�سيا�سي يف حزب الدعوة)

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،وال�صالة وال�سالم على �أ�رشف اخللق حممد وعلى �آل بيته
الطيبني الطاهرين .ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
ّ

جنتمع اليوم لن�ستذكر �شخ�صية ملتزمة وداعية كبرية للإ�سالم ومبادئه و ِقيمه ال�سامية� .إنه
ٌ
وقدم لدينه �أع ّز ما ميلك.
رجل �أخل�ص لر ّبه ّ
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كان ال�شهيد مثا ًال لل�سيا�سي املخل�ص ،وكان رائداً يف الوعي الديني والفكري،
كما كان مع ّلم ًا للقر�آن ،وحمقّق ًا يف مفاهيمه ال�سامية .وكذلك كان باني ًا ل�رصوح العلم
وللم�ست�شفيات .لقد �أرعب (رحمه اهلل) الذين ال يريدون لليمن امل�ستقبل ال�سعيد ،لأنهم
�أرادوا له االنقياد ملا ّ
يخططون له ح�رصاً.

�إن �إ�شكالية �سيادة ال�شعوب هي �أهم الإ�شكاليات املطروحة يف خمتلف �ساحات ال�رصاع؛

فال �شيء ُيرعب امل�ستكربين كاملطالبة باال�ستقالل ال�سيا�سي واالجتماعي وال�سيادة ،وهو

يتوحد حوله كل الأحرار يف العامل؛ وهذا الأمر ال ميكن لأحد �أن
الهدف املركزي الذي ّ
ينكره على �أي �شعب �أو � ّأمة .نريد �أن ّ
نركز هنا على اهتمام ال�شهيد القائد مبفردة الوعي،

وهو الذي �أطلق �شعار الن�رصة :اهلل �أكرب ،املوت لأمريكا ،املوت لإ�رسائيل ،اللعنة لليهود،
املقد�سة؛ وكانت باكورة
الن�رصة للإ�سالم؛ هذا ال�شعار الذي يخت�رص �أهداف و�أبعاد حركته ّ

�أعماله ت�أ�سي�س مراكز العلم وتعليم القر�آن ،لأنه ال معنى لالنتخابات والدميقراطية �إن مل
يكن هناك وعي لدى ال�شعب؛ ف�ضعف الوعي ي�ؤ ّدي �إىل دميقراطية ّ
ت�شكل وبا ًال على
جمتمعاتنا ،مبوازاة التدخالت اخلارجية امل�صادرة لل�سيادة؛ فما ن�شهده اليوم يف العراق مث ً
ال
هو مثال حي على تفاعل التدخالت اخلارجية التي تريد �أن يبقى ال�شعب �ضعيف ًا وغري

م�ستقر ،مع ا�ستغالل حاالت الأنانية والطمع لدى البع�ض ،ما �أ ّدى �أخرياً �إىل نتائج ال
تعك�س ر�أي ال�شعب .وهذا التدخل يف �ش�ؤون البلد مل ي�ساعد على ّ
حل �أزماته ،بل هو
حال دون ت�شكيل حكومة منتجة حتى الآن؛ واملثال العراقي يتكرر يف �أكرث من بلد :اليمن

وال�سودان والعراق ولبنان ،وغريها من الدول العربية .

امل�شوهة .وهذا هو اخلطر
�إن �أعداء ال ّأمة يريدون م�سخ املجتمع كي يقبل �أفكارهم
ّ
ّ
كر�سوا ّ
كل حياتهم
الكبري الذي التفت �إليه �شهيدنا وكبار مفكرينا و�شهدا�ؤنا العظام؛ وهم ّ
ملواجهته بالفكر والوعي � ّأو ًال .لذا علينا جميع ًا احلث على ال�سري يف طريق ذات ال�شوكة
كما و�صفه القر�آن الكرمي ،والذي �سار عليه �شهدا�ؤنا العظام.
رحم اهلل �شهيدنا الكبري وكل �شهداء حمور املقاومة ..وال�سالم عليكم.
ربيع
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•الدكتور تي�سري اخلطيب( :كاتب وباحث فل�سطيني)

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،وال�صالة وال�سالم على

الطيبني الطاهرين .وال�شكر مو�صول للأخ الدكتور
�أ�رشف اخللق حممد وعلى �آل بيته ّ
يو�سف ن�رص اهلل والأخوة الأع ّزاء يف مركز باحث للدرا�سات.
عندما نتحدث عن ال�شهداء ّ
نفكر بداية باملعنى الأ�صلي واملبا�رش لكلمة ال�شهادة .هي

مبعناها الب�سيط قول احلق بالل�سان �أو بالدم� .إن ال�شهداء �شهدوا بدمائهم ،وهي �أ�صدق

�شهادة لأنها ال حتتاج �إىل برهان على عظمة الهدف الذي �سعى له ه�ؤالء ال�شهداء.

نحن دائم ًا بحاجة لالحتفال بذكرى ال�شهداء .واليوم ،نحن نتحدث عن ال�شهيد

ح�سني بدر الدين احلوثي .نحن ال نحتفل بهم لأجلهم؛ فهم و�صلوا �إىل املكان الذي

يريدون ،لكننا نحتاج �إىل فهم م�سريتهم وجتربتهم يف هذه الظروف التي تتعر�ض فيها
ال ّأمة لأخطار وحتديات كربى  .ففي املا�ضي ،كانت امل�س ّلمات الوطنية معروفة وثابتة؛ �أما

بد من وجود معامل
اليوم ،فبا�سم الوطنية والقومية والإ�سالم يتم تربير كل املوبقات .لذا ال ّ

يف الطريق كي حتمينا من تلك املوبقات؛ وهذه املعامل هي دماء ال�شهداء الذين ا�ست�شهدوا
من �أجل ق�ضية �أكرب من النف�س ومن امل�صلحة اخلا�صة .وعلينا التعامل مع ال�شهادة كق�ضية

حياة لل ّأمة ،لأن وجودنا يحتاج �إىل رايات هدى نهتدي بها� ،أال وهي هذه الدماء الطاهرة.
ّ
واملفكرين
�إن اليمن بالد عظيمة ا�ستع�صت دوم ًا على الغزاة ،وهي كانت موطن العلماء

واملثقّفني والفقهاء .وهذه البالد حني تنه�ض �ستنه�ض كل ال ّأمة معها .ونحن اليوم نفتقد
يف العامل العربي �إىل دولة متلك م�رشوع ًا؛ لكنني �أرى ب�أن اليمن ت�صلح ك�أمنوذج ،لأنها
اختارت �أن تواجه اال�ستكبار وال�صهيونية اللذين ّ
ي�شكالن املعوقني الأ�سا�سيني لنه�ضة
ال ّأمة؛ ففي العامل العربي هناك دول قليلة غري حمت ّلة  .واليمن ،من حيث موقعه اجلغرايف

واحل�ضاري والثقايف و�إمكانياته الب�رشية ،ميكنه �أن ي� ّؤ�س�س لهذه النه�ضة العربية والإ�سالمية.
�إن الطريق الذي اختاره اليمنيون كان وا�ضح ًا من خالل ال�شعارات التي �أطلقوها

تقبلها واال�ستفادة منها من ِقبل �شعوب العامل
طيلة العقود الأخرية .وهذه ال�شعارات لو ّمت ّ
ربيع
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وتقدم ال ّأمة
الإ�سالمي والعامل العربي ،لتحقّقت الأهداف التي من �ش�أنها �أن تبني نه�ضة ّ
جمدداً.
ّ

�إن �شعب اليمن وغريه من ال�شعوب العربية قد بذلوا الكثري من الدماء من �أجل احلر ّية.
وفيما نحن ن�أ�سى ونحزن لر�ؤية الدمار يف اليمن ،نقول �إنه من بني هذا الدمار �سننه�ض
و�سننت�رص ،يف اليمن كما يف فل�سطني.

لقد عر�ض �سماحة ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل �أخرياً لأهمية قراءة امل�شهد الدويل وانعكا�ساته
على بلداننا و�شعوبنا .وبقدر ّ
متكننا من قراءة امل�شهد العاملي بوعي وب�صرية نحقّق �إجنازات
بد من االلتفات
�أكرث؛ فالعامل يتغري ،والتغريات املت�سارعة ت�ؤ ّثر علينا ب�شكل مبا�رش؛ لذا ال ّ
�إليها وحتليلها بعمق لال�ستفادة منها.
ّ
ب�شدة لتطوير
ت�شكل مفا�صل تاريخية �أو مف�صلية تعنينا
التحوالت التي قد
�إن
ّ
ّ

ا�سرتاتيجيات �أو تكتيكات جديدة لدى دول وقوى حمور املقاومة.

عندما تكون البو�صلة فل�سطني ،ف�إن كل �شيء ينتظم؛ وحيث تكون �أمريكا و�إ�رسائيل
حددت الأهداف بدقّة.
نحن ال نكون .و�إن ال�رصخة التي �أط ِلقت يف اليمن قد ّ

ويف اخلتام� ،إن ما ننتظره من اليمن ،ب�إمكانياته الب�رشية واالقت�صادية وتاريخه احل�ضاري
يقدم جتربة جناح رائدة يف �إطار حماوالت
والثقايف وموقعه اجلغرايف اال�سرتاتيجي ،هو �أن ّ
نه�ضة ال ّأمة احل�ضارية ،و�أن ّ
ي�شكل ركن ًا �أ�سا�سي ًا يف معركة حترير فل�سطني ،و�أن ي�ستطيع
تعد �أمنوذج ًا لقدرة ال�شعوب يف املنطقة على ت�أ�سي�س دول قوية
اليمنيون بناء دولة عادلة ّ
وم�ستقلة يف مواجهة اال�ستكبار العاملي والكيان الإ�رسائيلي املحتل.

ربيع
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اللقاء ال�سيا�سي التكريمي
في الذكرى ال�سنوية الثانية
ال�ست�شهاد الحاج قا�سم �سليماني
�أقام مركز باحث للدرا�سات الفل�سطينية واال�سرتاتيجية ،بتاريخ  ،5/1/2022وبالتعاون
املخيمات الفل�سطينية يف لبنان ،لقا ًء �سيا�سي ًا تكرميي ًا مبنا�سبة ذكرى
مع جلان العمل يف
ّ
مرور عامني على ا�ست�شهاد قائد فيلق القد�س يف حر�س الثورة الإ�سالمية ،اجلرنال قا�سم
�سليماين ،ونائب قائد احل�شد ال�شعبي العراقي �أبو مهدي املهند�س ،ورفاقهما ال�شهداء،
وذلك يف قاعة الندوات يف بلدية الغبريي بال�ضاحية اجلنوبية لبريوت.
حتدث يف االحتفال مدير مركز باحث للدرا�سات ،الدكتور يو�سف ن�رصاهلل،
وقد ّ
ومعرف ًا بال�شخ�صيات والقوى والفعاليات امل�شاركة ،والتي
عن مزايا القائد املحتفى به،
ّ
حتدث مم ّثلون عنها يف االحتفال؛ وتالي ًا كلمات �أبرز ال�شخ�صيات امل�شاركة:
ّ
•الدكتور يو�سف ن�رصاهلل (رئي�س مركز باحث للدرا�سات الفل�سطينية واال�سرتاتيجية)

ال �شك �أن احلديث عن احلاج قا�سم �سليماين ال ميكن �أن ُي�ستنفذ؛ فالكلمات تعجز
وت�ضيق جهودها عن احتواء املعاين ،واملقام ي�ضيق عن ذكر ور�صد ما كان عليه هذا
القائد الكبري من كرامات وفتوحات و�إجنازات على غري �صعيدّ .
لعل �أكرث ما يلفت يف
م�سرية احلاج قا�سم اجلهادية لي�ست العبقرية الع�سكرية ّ
الفذة التي كان عليها وح�سب،
ولي�س ما كان عليه موقعه يف حمور املقاومة ،وما كان عليه دوره يف ال�رصاع مع قوى
الهيمنة والت�سلط من فعالية وحمورية وت�أثري ،بل يف قدرته اال�ستثنائية يف التعبئة والتح�شيد
واال�ستقطاب واال�ستثمار يف الإن�سان ؛ ف�ض ً
ال عن �شخ�صية فريدة ،ق ُّيد لها �أن جتمع مبهارة
ربيع
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ودهاء وحنكة وحكمة بني الع�سكر وال�سيا�سة ،وتلك الدبلوما�سية التي ّ
مكنته من �إدخال
رو�سيا �إىل معادلة ال�رصاع يف �سوريا؛ كما ّ
مكنته من ك�رس احل�صار الأمريكي املفرو�ض على
فنزويال ،ومن �إقامة وجت�سيد عالقات مع غري جهة ودولة ونظام ،حتى بات يو�صف ب�أنه
حتوالته طيلة العقود الثالثة املا�ضية،
الرجل الذي �أ ّثر ّ
ماهية ال�رشق الأو�سط ويف ّ
ب�شدة يف ّ
تبدت انت�صاراته العظيمة ومنجزاته امليدانية
بدل وجه التاريخ من حيث ّ
وب�أنه الرجل الذي ّ
ومرجعي ّ
لكل الهزائم واالنك�سارات والنكبات
ومفهومي
معياري
العظيمة ،كنقي�ض
ّ
ّ
ّ
والنك�سات التي حكمت تاريخ ال�رصاع مع العدو الإ�رسائيلي على مدى العقود املا�ضية.
باملوازاة ،كان للحاج قا�سم باع طويل يف الدبلوما�سية النظامية .فهو �أتقن دبلوما�سية
الع�سكر ،حيث ّ
نظم ممار�سة فكرة اجلي�ش الالنظامي ،املتعدد اجلن�سيات والأعراق
حتتية للمقاومة متتد من طهران �إىل غزة،
والقوميات
ّ
واملوحد املرجعية .كما �أقام ُبنية ّ
ومروراً بكل �ساحات اجلهاد يف الإقليم .وقد ق ُّدر للحاج قا�سم �أن يختار �ساحاته بعناية،
بنحو تثمر فيها الت�ضحيات واملنجزات
و�أن يعمل على هند�ستها و�صناعتها وحت�ضريها
ٍ
امليدانية العظيمة مكا�سب وانت�صارات ،وت�سهم يف تعبيد الطريق �إىل القد�س ،ويف �إخراج
حيز الفعل ،ويف حتقيق رفعة ال ّأمة
ّ
القوة الراف�ضة مل�رشوع الهيمنة الأمريكية الإ�رسائيلية �إىل ّ
ونه�ضتها وارتقائها.
تك�شفت عن
و�أدخل احلاج قا�سم� ،أي�ض ًا ،الدبلوما�سية ال�شعبية .هذه الدبلوما�سية التي ّ
ومتر�سه يف �أمور امليدان مل ُحتل �أبداً دون �أن
�أن عبقريته الع�سكرية وخربته يف ق�ضايا احلرب ّ
ي�صبح ،وهو العابر فوق املذهبيات والأديان ،اخلبري العارف ب�ش�ؤون القبائل واحل�سا�سيات
ّ
واملركبات املجتمعية واملناطقية املتعددة واملتنوعة .كما مل ُحتل دون �أن ي�صبح �سليماين

مد ج�سور التوا�صل وتوثيق العالقات مع النا�س واكت�ساب ثقتهم ،والت�أثري
الأقدر على ّ
م�سعى منه من �أجل بناء جبهة �إن�سانية
باجلماعات املمتدة على امتداد خطوط ال�رصاع ،يف
ً
وا�سعة يف مواجهة مل�رشوع الهيمنة الأمريكية  -الإ�رسائيلية ،ولتعميق االرتباط بالبعد
بنحو يرتقي فيه الفعل املقاوم من حدود جغرافيا اال�شتباك �إىل
اجليو�سرتاتيجي لل�رصاع،
ٍ
مبقوماته اجلغرافية
وك�رصاع
و�صفه كر�سالة ح�ضارية �إن�سانية،
ٍ
وجودي طهرا ٍ
ين ٍ
ٍ
واع ،لي�س ّ
ربيع
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ال�سيا�سية فح�سب ،بل ِبقيمه ومقا�صده ور�سالته و�أهدافه.
ثمة من ر�أى �أن احلاج قا�سم كان رجل مرحلة �أمتّها و�أ ّداها و�أجنز ما ا�ستوجبته من
ّ
متطلبات البناء والتطوير والتحديث ،ومن م�ستلزمات جعل القدرة �أكرث كفاءة وت�أثرياً
وفعالية؛ لكن لطاملا ر�أينا نحن �أنه رجل كل املراحل ،و�أنه ثورة متوا�صلة ال جتد �سبيلها
�إىل االكتفاء؛ ولن جتد �سبيلها �إىل االكتفاء بالأقل من التحرير ال�شامل والكامل للإن�سان
وللمقد�سات.
وللرتاب
ّ
•الأ�ستاذ حممد جالل فريوزنيا�( :سفري اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية يف لبنان)

ونبينا
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،واحلمد هلل ّ
�سيدنا ّ
رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على ّ
الطيبني املع�صومني.
�أبي القا�سم حممد وعلى �أهل بيته ّ

�أيها احلفل الكرمي؛ �إنها لفر�صة ثمينة �أتيحت يل اليوم لكي �أح�رض هذا اللقاء التكرميي
لرجل �سكن �ضمري ال ّأمة ووجدانهاّ ،
ف�سطر مالحم جهادية جعلته �أيقونة تُلهم ّ
كل الأحرار
التحدي وال�صمود واملواجهة.
يف هذا العامل ،وتبعث فيهم روح
ّ

�أيها الأع ّزاء؛ �صحيح �أن اجلمهورية الإ�سالمية وحمور املقاومة قد فُجعا ب�شهادة �أكرب
يتوهم الأعداء،
قائد ميداين لهما ،احلاج قا�سم �سليماين ورفاقه امليامني؛ ولكن عك�س ما ّ
وعلى ر�أ�سهم �أمريكا والكيان ال�صهيوين ،ف�إن اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية وحمور املقاومة
لتكر�س
�أقوى ح�ضوراً يف ال�ساحة الآن من �أي وقت م�ضى .لقد �أتت معركة �سيف القد�س ّ
هذا الواقع يف امل�شهد الفل�سطيني .كما �أن التطورات يف اليمن ت�شري �إىل حتقيق املزيد من
االنت�صارات ملحور املقاومة؛ وهذا ما يحدث �أي�ض ًا يف لبنان و�سوريا والعراق.
فيما يتعلق باجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،فاملفاو�ضات اجلارية يف فيينا ت�شري �إىل �أن
�إدارة بايدن قد �أخط�أت حني ماطلت يف رفع العقوبات الظاملة من ِقبلها علينا .واجلمهورية
أعدت براجمها ب�شكل مدرو�س يحمي م�صاحلها.
الإ�سالمية ر�سمت �سيا�ساتها و� ّ

�أما الكيان ال�صهيوين ،ف�إنه ُيطلق ت�رصيحات هوجاء ،وهو يدرك متام ًا �أن �أبواب جه ّنم
مبجرد ارتكابه �أدنى حماقة .و�إذا كانت �إدارة بايدن �صادقة ،ف�إن عليها �أن تُقلع
�س ُتفتح عليه ّ
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والهدامة يف املنطقة.
عن �سيا�سات ترامب الإجرامية
ّ

�إن اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،وا�ستناداً �إىل الأ�س�س التي اعتمدها الفريق �سليماين
عندما خا�ض غمار جهاده ال�سيا�سي والع�سكري العظيم ،م�ستعدة لتنفيذ التزاماتها النووية
فيما لو ر ِفعت كافة العقوبات اجلائرة من ِقبل �أمريكا والتزمت الأطراف الأخرى بتعهداتها
ب�شكل كامل ،حيث �إن ت�أمني �ضمانات الزمة لتطبيق االلتزام النووي من ِقبل الإدارة
الأمريكية �سيجعل م�سار املفاو�ضات �أكرث جد ّية.

�أما بالن�سبة للق�ضية الفل�سطينية ،فقد كانت هناك ر�ؤية وا�ضحة للفريق ال�شهيد �سليماين
�ستتحرر ال حمالة ،لأن ذلك مبثابة الوعد
حيالها ،فهو كان ي�شعر من �صميم قلبه �أن فل�سطني
ّ
الإلهي الذي بات يف متناول يد املجاهدين الأبطال ،الذين رووا تلك الأر�ض الطاهرة
الزكية .ولكن للو�صول �إىل هذا الهدف ال�سامي ،يجب التم�سك بخط املقاومة؛
بدمائهم
ّ
ومن هذا املنطلق ،كان �شهيدنا ي�ؤكد على �رضورة ت�أمني الدعم ال�شامل لكل ف�صائل
املقاومة ،مع �سعيه الد�ؤوب لتوحيد ال�صفوف والبندقية الفل�سطينية يف مواجهة الكيان
�ستمهد الطريق لتحرير
ال�صهيوين؛ وهذا هو امل�سار الوا�ضح له؛ و�إن �شهادة الفريق �سليماين
ّ
فل�سطني املحتلة والقد�س ال�رشيف ،والوعد الإلهي �سيتحقق.
املجد واخللود لروح ال�شهيد ال�سعيد احلاج قا�سم �سليماين ورفاقه الأحرار ،نقول لكم
�إن �آمالكم لن تخيب ..وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
•ال�سيد �إبراهيم �أمني ال�سيد( :رئي�س املجل�س ل�سيا�سي يف حزب اهلل)

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

�أعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم ،ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،وال�صالة وال�سالم على خامت
ونبينا �أبي القا�سم حممد و�آله الطاهرين و�أ�صحابه املنتجبني ،وال�صالة وال�سالم
�سيدنا ّ
الأنبياء ّ
على جميع الأنبياء واملر�سلني.
�إىل روح ال�شهيد احلاج قا�سم �سليماين وال�شهيد �أبو مهدي املهند�س ورفاقهما ،و�إىل
جميع ال�شهداء الأبرار ،نقر أ� �سورة الفاحتة.
ربيع
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هناك ّ
حمطتان كان وقويف على املنرب �صعب ًا جداً خاللهما ،وهما :الأوىل هي رحيل
الإمام اخلميني (ر�ضوان اهلل عليه) ،والثانية هي رحيل وا�ست�شهاد احلاج قا�سم �سليماين .ف�أنا
كنت قد نظرت �إىل عمق ما يف عينيه وعقله وقلبه وابت�سامة �شفتيه وروحه التي بني ج ْنبيه.
التعرف،
ي�صعب هذا احلديث ،خ�صو�ص ًا �أن م�ضمون املنهجية القر�آنية البحثية ،منهجية ّ
يقول �إن ال�سلوكيات هي من �آثار الروح ،و�إنها �إ�شعاعات الروح� ،أو جت ّليات الروح .فقد
حتدث القر�آن عن �أهل الكهف وقال �إنهم �آمنوا بر ّبهم؛ مل يتحدث عن �إجنازاتهم ،بل حتدث
عن روحهم؛ وزدناهم هدى .حينما خرج �أمري امل�ؤمنني يف معركة اخلندق �إىل عمر بن ود
العامري ،قال الر�سول (�ص) :برز الإميان ك ّله �إىل ال�رشك ك ّله .الكالم هنا هو عن الروح.
ال�رش فاعله� .إذاً ،فاملو�ضوع
يف احلديث ال�رشيف املعروفٌ :
خري من اخلري فاعله ،و�رشٌ من ّ
يتعلق بامل�ضمون والروح؛ و ال�صعوبة تكمن يف �أننا كب�رش لي�س متاح ًا لنا �أن ّ
نطلع على
كالر�سل
الطيبة �أو ّ
احلقيقة الكاملة للنفو�س الب�رشيةّ ،
ال�رشيرة ،فنحتاج �إىل عنا�رص م�ساعدةّ ،
نعدد
والآيات القر�آنية ،و�أحيان ًا الأولياء ال�صاحلني .نحن الآن �أمام �شخ�صية من املمكن �أن ّ
الكثري من �سلوكياتها العادية واال�ستثنائية ،والعادية والنموذجية ،والعادية والتي ال مثيل
�رس هذا اليقني
�رس �إميانه؟ ما ّ
لها؛ لكن الأ�سا�س �أن ن�س�أل ونعرف :من هو احلاج قا�سم؟ ما ّ
�رس توا�ضعك؟ ما ر�أيناه منك
�رس �صفائك وع�شقك؟ ما ّ
�رس طهرك حاج قا�سم؟ ما ّ
لديه ؟ ما ّ
ّ
ويدل على خالق وعلى روح عظيمني.
عظيم،
حج ٌة على الب�رشية وعلى الإخوة والأخوات؛ كيف ي�ستطيع الإن�سان
احلاج قا�سم هو ّ
�أن ينقل روحه �إىل امليدان بهذا ال�شكل؟ كيف ي�ستطيع �أن ينقل روحه ويقينه �إىل هذه
ال�سلوكيات؟ كان � ّأمة يف رجل؛ احلاج قا�سم �سليماين كان دولة يف رجل؛ ففي حلظة هو
جندي ،ويف �أخرى هو قائد �أو رئي�س �أو وزير خارجية؛ هو دبلوما�سي ،وم�س�ؤول عن
الدعم؛ هو ّ
يخطط ،يتابع وينفّذ؛ يف حلظة هو القائد ،ويف حلظة اجلنود هم القادة وهو
جندي �أمامهم.
ونتيجة ذلك كله ،كانت هذه ال�شخ�صية؛ حيث ا�ستطاع احلاج قا�سم �أن يع�شق
قبل �أياديهم ويدعو لهم.
املجاهدين ،وهذا غري موجود يف الإطار الع�سكري؛ فهو ُي ّ
�رسك ،و�أنت كطائر مالئكي يتنقل بني �أغ�صان احلروب واجلبهات واملحاور؟ ك�أنك
ما ّ
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ل�ست ب�رشاً؛ ك�أنك َم َل ٌ
ّ
وجل �إىل النا�س كي يطمئنهم وي�ساعدهم
ك نزل من عند اهلل ع ّز
ّ
ويخطط لهم؛ فيكون يف حلظة يف اخلطوط اخللفية و�أخرى يف اخلطوط الأمامية .هو قائد
ع�شقه املجاهدون ،وقائد ع�شقوا الإ�سالم والدين والإميان من خالله؛ نعم ،هذه ال�شخ�صية
ال مثيل لها يف هذا الع�رص.
يهمني قوله هنا �إنه خالل الأربعني عام ًا املا�ضية ،بعد انت�صار الثورة الإ�سالمية يف
ما ّ
�إيران� ،شهدت املنطقة غزوات وحروب :حرب اخلليج ،غزو العراق ،حروب �أفغان�ستان،
حرب متوز ،حرب �سوريا ،حروب داع�ش ،واحلروب ال�سيا�سية الكربى والتي مت ّثلت �أخرياً
يف «�صفقة القرن» .وهذه احلروب ُ�صنعت لإزالتنا؛ و�أثناءها كان احلاج قا�سم �سليماين
يتنقل يف ال�صفوف الأمامية حيث ي�ستطيع �أن يكون؛ فهو موجود يف كل اجلبهات ويف
كل ال�ساحات :يف القْ�صري ،يف القلمون ،يف حلب ،و�أي�ض ًا يف العراق ويف �أفغان�ستان.
املهدد
لقد واجهنا مع ًا حروب ًا كبرية؛ لكن بعد �أربعني عام ًا ،من الأقوى؟ نحن �أم هم؟ من ّ
بالزوال؟ �أين الآن موقع هذا ال�شعب العظيم يف املنطقة؟ ال�شعب الذي ح�رض ودافع و�أف�شل
و�أرعب كل تلك اجليو�ش؟
الآن �أمريكا غادرت �أفغان�ستان؛ وللأ�سف ،هي من �أعطت ل�رشكائها �أو �أدواتها قيمة من
ت�سجلها �أمريكا با�سمها ،بل با�سمهم؛ �سواء مت ّثلوا بداع�ش
خالل احلروب القذرة التي ال ّ
�أو تنظيمات �أو دول.
ويف اخلتام �أقول �إنه بف�ضل احلاج قا�سم ورفاقه ،مع كل قادة وقوى املقاومة ،ف�إن
املنطقة ت�شهد دالالت وم�ؤ�رشات على الن�رص الكبري الآتي على الأعداء املجرمني .ويف
املقابل ،هناك من تت�شابك �أيديهم مع �أعناقهم ،وهم القلقون الذين ال يعرفون م�صريهم
وم�ستقبلهم؛ �أما املقاومة (وحمور املقاومة) ،فهي تعرف بكل يقني م�صريها وم�ستقبلها.
نب الذين ق ِتلوا يف �سبيل اهلل �أموات ًا بل �أحيا ٌء عند ر ّبهم
تقول الآية القر�آنية« :ال حت�س ّ
يرزقون»؛ لقد كانت م�سرية احلاج قا�سم م�سرية جهاد لرجل بج�سمه وروحه؛ وهي
انتهت لتبد�أ مرحلة الإجنازات بدمه وروحه .وهذه بداية ولي�ست نهاية� .أما يف عامل الغيب
والآخرة ،فلو �أتيح لنا �أن ن�سمع �آخر كلمات قالها احلاج قا�سم و�أبو مهدي ورفاقهما
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ورب الكعبة .فهذا ما كان ي�سعى �إليه �شهدا�ؤنا بالفعل.
ل�سمعنا عبارة :خذنا ّ

نحن ك ّنا يف مرحلة عطاءات احلاج قا�سم بروحه وج�سده؛ �أما اليوم فنحن يف مرحلة
عطاءاته بروحه ودمه ..وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
•الأ�ستاذ زياد نخالة( :الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني)

رب العاملني،
�أعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم ،ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،واحلمد هلل ّ
�سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه؛ ال�سالم على ال�شهداء� ،شهداء
وال�صالة وال�سالم على ّ
فل�سطني و�شهداء الإ�سالم ،و�شهداء احلريّة يف ّ
كل مكان.

نلتقي اليوم لنكر ّم قائدنا وحبيبنا ،احلاج قا�سم �سليماين ،الرجل الذي غادر قريته �صغرياً
مقات ً
ال ،متطوع ًا يف الدفاع عن اجلمهورية الإ�سالمية يف احلرب املفرو�ضة على �إيران.
هناك ن�ش�أ احلاج يف جبهة القتال و�سط النريان ،و�أ�صبح قائداً ،وكان يط َلق عليه يف جبهة
ر�س َمت مالمح �شخ�صية احلاج قا�سم ،حيث �أبلى بال ًء
القتال لقب �أ�سد �إيران؛ وهناك ِ
رويت عنه يف ميدان القتال.
ح�سن ًا ،وق�ص�ص كثرية ِ

لقد �ص ِنع احلاج قا�سم بعني اهلل ،وهو تنقّل يف مهمات عدة ،حتى جاءنا �إىل فل�سطني
و�إىل �سوريا و�إىل لبنان.
ونعود هنا �إىل املرحلة التي �أتى فيها ال�شهيد القائد �إىل املنطقة ،حني كانت «�إ�رسائيل»
حمررة ،و�صور
ال تزال حمت ّلة جلنوب لبنان ولل�ضفة الغربية ولقطاع غزة؛ ولكن غزة اليوم ّ
حررته من االحتالل ال�صهيوين؛
احلرة التي ّ
احلاج قا�سم تُرفع فيها؛ ويف لبنان توجد املقاومة ّ
و�أي�ض ًا هناك �سوريا التي تعر�ضت ّ
لكل هذه الهجمة الكونية ،وقد غادرها احلاج قا�سم
وهي يف طريقها �إىل اال�ستقالل الكامل .نعم ،لقد تغيرّ امل�شهد العام يف ال�رشق الأو�سط
غنية وهائلة ل�شعوب املنطقة.
بجهاد وجهود احلاج قا�سم؛ وهو ّ
قدم جتربة ّ

نو�صف ح�ضور هذا الرجل العظيم بيننا وبني
لقد بذلنا جهداً كبرياً كي ن�صف �أو ّ
ف�صائل املقاومة ،على امل�ستوى الفكري وال�سيا�سي والع�سكري .فاحلاج قا�سم كان م�ستعداً
أ�شد معاناتنا يف فل�سطني،
وحا�رضاً على الدوام؛ �إنه منح ٌة من اهلل للمقاومة .عندما ك ّنا يف � ّ
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ٌ
رجل
�أتانا احلاج قا�سم وقال لنا :نحن يف خدمتكم ،ونحن جنو ٌد من �أجل فل�سطني.
يحمل الفكر وال�سيا�سة ،ولديه قناعة يقينية بتحرير القد�س وحترير فل�سطني .كانت الفكرة
لديه وا�ضحة ،وكان ا�ستعداده للعمل عاملي ًا جداً؛ وقد عمل ليل نهار لتحقيق �أهدافه .فهو
ذهب �إىل دول كثرية لت�أمني ال�سالح لفل�سطني ،و�ساعد فقراء فل�سطني على ق�صف تل
�أبيب ،حيث �أ�رشف �أو �أدار �شخ�صي ًا عمليات تهريب ال�سالح �إىل فل�سطني .كان �سليماين
حا�رضاً يف كل املواقع ويف كل التفا�صيل؛ ونحن نعجز عن �أن نحيط بعمل احلاج قا�سم من
جميع جوانبه  :يف لبنان ،يف العراق ،يف اليمن ،يف فل�سطني .لكن يعرف اجلميع �أن �أكرث
من �ألفي �شخ�ص يف قطاع غزة يعرفونه ب�شكل �شخ�صي؛ فهو جل�س مع ع�رشات القادة
من كافة الف�صائل الفل�سطينية ،وتابع معهم م�شاكلهم؛ كان ي�س�أل عن �أحوال كل النا�س
ويطمئن عليهم .لذا ،ي�ستحق احلاج قا�سم تقدير ّ
احلرة التي تقف يف
ّ
كل �شعوب املنطقة ّ
مواجهة امل�رشوع ال�صهيوين .بالأم�س كان ال�شعب الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية املحت ّلة
يحتفل بحر ّية الأ�سري ه�شام هوا�ش ،ولكن �أي�ض ًا كانت روح احلاج قا�سم حا�رضة و�سط
هدد «�إ�رسائيل» هو �أي�ض ًا �سالح احلاج قا�سم.
اجلمع ،لأن ال�سالح الذي ّ
هذا احلاج العظيم يحتاج م ّنا ّ
أحب
أحبوه ،و� ّ
كل الثناء والتقدير .لقد � ّ
أحب املجاهدين ف� ّ
أحبته.
أحبه �شعب فل�سطني ،و� ّ
أحب القد�س ف� ّ
فل�سطني ف� ّ

رب العاملني.
تقبل احلاج قا�سم و� ِأحلقنا به ،واجمعنا به يف اجل ّنة ،واحلمد هلل ّ
اللهم ّ

•الدكتور طالل ناجي( :الأمني العام للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني -القيادة العامة)

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم؛ احلديث عن القائد الكبري ال�شهيد الفريق احلاج قا�سم �سليماين
مغنية كانا من
ورفيق دربه �أبو مهدي املهند�س ،حديث ذو �شجون .فهو وال�شهيد عماد ّ
رجال اهلل يف امليدان؛ كيف ال وقد تتلمذ ال�شهيد الكبري �سليماين على خط الإمام اخلميني
�رسه) ،والذي كان يف �صدارة قراراته ا�ستبدال ال�سفارة الإ�رسائيلية يف طهران
ّ
(قد�س ّ
ومنحها لفل�سطني ،كي تكون � ّأول �سفارة لفل�سطني يف العامل.
ومن قرارات الإمام الكربى �أي�ض ًا ،االنت�صار لل�شعب الفل�سطيني ،واالحتفاء ب�آخر
جمعة من ّ
غدة �رسطانية يجب
عد « �إ�رسائيل» ّ
كل �شهر رم�ضان يوم ًا عاملي ًا للقد�س ،والذي ّ
ربيع
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�أن تزول من الوجود .وقد تابع ال�سيد علي اخلامنئي(حفظه اهلل ) هذا النهج.

احلاج قا�سم كان يتعامل مع ّ
كل منا�ضل على �أنه �صديقه ال�شخ�صي ،وكان مبنتهى

قدم الكثري للمقاومة الفل�سطينية .عندما قاد فيلق القد�س
التوا�ضع واحلر�ص والذكاء .وهو ّ
يف نهاية الت�سعينات ،كانت املقاومة موجودة يف فل�سطني ،يف قطاع غزة ،ولكنها كانت
يف بدايات ّ
ت�شكلها وتعزيز قدراتها .وبف�ضل احلاج قا�سم �سليماين ،ف�إن املقاومة اليوم

يف غزة متتلك �صواريخ ي�صل مداها �إىل  250كلم ،والتي �شاهدمتوها يف معركة «�سيف
العدة
القد�س» الأخرية مع العدو .وبف�ضل ال�شهيد �سليماين ،باتت املقاومة اليوم متلك ّ
والعتاد مبا ّ
يغطي �سماء ّ
كل فل�سطني.

كان ال�شهيد ُي�رشف بنف�سه على م�ساعدة الف�صائل املقاومة ،خا�صة يف غزة ،يف جماالت
التدريب والت�سليح والإعداد؛ ويكفي �أن �أذكر كيف �أر�سل احلاج قا�سم توجيه ًا للقيادة يف
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية تنفيذاً لتوجيهات ال�سيد علي اخلامنئي (دام ظ ّله ال�رشيف)،
حمملة بال�سالح �إىل فل�سطني؛ وتلك ال�سفن مل تكن لف�صيل معينّ دون
ب�إر�سال ع�رش �سفن ّ
وكل هذا فقط يف فل�سطني ،حيث ّ
غريهّ .
�شكل ال�شهيد �سليماين بالن�سبة لنا قيمة كربى.

�أما يف العراق ال�شقيق ،ف�أنتم تعلمون �أن قوات االحتالل الأمريكي احت ّلت العراق عام

ت�رشفنا بلقاء ال�شهيد قا�سم �سليماين يف نهاية الت�سعينات؛ ومنذ ذلك الوقت بتنا
 .2003وقد ّ

نلم�س االهتمام واجلد ّية والقدرة لديه مبتابعة تفا�صيل العمل املبا�رش لف�صائل املقاومة .ففي

العراق ،كان له الف�ضل يف ت�أ�سي�س املقاومة ال�شعبية ،وكان رفيق دربه ال�شهيد �أبو مهدي

املهند�س الذي مل يكن يرافقه؛ وهما � ّأ�س�سا احل�شد ال�شعبي الذي �أجرب املحتل الأمريكي

ثم ا�ستبدل العدو الأمريكي وجوده املبا�رش بالع�صابات
على مغادرة العراق عام2012؛ ومن ّ

التكفريية الإرهابية.

لقد �أ�رشف القائد �سليماين �شخ�صي ًا على دحر قوات «داع�ش» من �أر�ض العراق .ونحن

من ف�ضل اهلل كان لنا �رشف �أن �أطلعنا هذا القائد العظيم املتوا�ضع على كيفية �إدارة املعركة

لدحر قوات «داع�ش» يف املنطقة.
ربيع
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يف لقاء جمعنا عام  2015بوجود القائد املرحوم �أبو جهاد �أحمد جربيل� ،رشح احلاج
قا�سم لنا ّ
خمططه حول كيفية �إدارة املعركة لدحر قوات «داع�ش» من �ضواحي بغداد �إىل

املكملة �أواملنفّذة للغزوة
�سامراء �إىل الأنبار .وجنح يف دحر هذه الغزوة
�صالح الدين �إىل
ّ
ّ
الأمريكية يف العراق.

�أما يف �سوريا ،فقد �أتى احلاج قا�سم �إليها منذ �أن بد�أت امل�ؤامرة فيها ،ووقف �إىل
أحبه الرئي�س الأ�سد ،ووقف �إىل جانبه
جانب ال�سوريني .وهو � ّ
أحب الرئي�س ب�شار الأ�سد و� ّ
للت�صدي للم�ؤامرة الكونية على �سوريا .وكان لنا �رشف �أن �أطلعنا ،يف مكتبه يف طهران،
على املخطط �أو اخلريطة بهدف دحر الع�صابات الإرهابية من �ضواحي دم�شق �إىل تدمر �إىل
حلب �إىل �إدلب �إىل الرقة �إىل دير الزور �إىل درعا والقنيطرة .فكيف ال يتعامل معه �أعدا�ؤنا
على �أنه اخلطر الأكرب على م�شاريعهم ال�سوداء؟!
ت�صوروا �أن ي�صدر �أمر اغتيال احلاج قا�سم من الرئي�س الأمريكي ترامب مبا�رشة ،حيث
ّ
�أعلن وتفاخر ب�أنه �أعطى الأمر بقتل هذا القائد الكبري ورفيق دربه �أبو مهدي املهند�س.

�أما ب�ش�أن لبنان ،ف�إن ّ
الكل يعلم دور احلاج قا�سم الأ�سا�سي �إىل جانب حزب اهلل العزيز
مغنية يف امليدان،
املقاوم الذي ّ
�رشفنا جميع ًا .فال�شهيد �سليماين كان رفيق ال�شهيد عماد ّ
ويف الإ�رشاف على املعركة؛ وهو خا�ض حرب متوز  2006من هنا(يف بريوت) حتى انت�رص
حزب اهلل بدحر العدو ال�صهيوين من لبنان.
وكل ال�شموخ يف رجلّ ،
كل الكرامة يف رجلّ ،
�إن قا�سم �سليماين هو ّ
وكل الع ّزة يف
رجلّ ،
وكل العنفوان يف رجل.

ويبقى عزا�ؤنا الوحيد �أن ال�شهيد �سليماين ترك فينا �أثراً ال ميكن �أن يمُ حى .فهو من
اخلالدين لأنه ترك فينا نهج ًا جهادي ًا ومقاومة م�ستمرة ،يف العراق ،ويف �سوريا ،ويف لبنان،
ويف فل�سطني .انظروا �إىل ت�أثريه يف اليمن ،ووقوفه �إىل جانب ال�شعب اليمني يف مواجهة
احلرب الظاملة عليه ،واملتوا�صلة منذ �سبعة �أعوام.
�إن معركة «�سيف القد�س» الأخرية ح�صلت بربكة دماء قا�سم �سليماين؛ كما �أن اندحار
�أمريكا من �أفغان�ستان قد ّمت بربكة دماء احلاج قا�سم �سليماين؛ و�إن �شاء اهلل �ستكون نتائج
ربيع
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ال�شهادة العظيمة لهذا القائد الكبري ،خروج �أمريكا من كل املنطقة؛ فها هي تغادر العراق
مدحورة؛ و�إن �شاء اهلل ،وبف�ضل �صالبة ال�شعب العراقي ،لن يبقى جندي �أمريكي واحد
و�سنحرر ّ
كل �شرب
على �أر�ضه؛ وكذلك الأمر يف �سوريا .كما �أننا �سندحر العدو ال�صهيوين،
ّ
من �أر�ض فل�سطني املحتلة.
انظروا ماذا يجري يف ال�ضفة الغربية؛ يف نابل�س ،ويف بيت حلم واخلليل ،ويف رام اهلل،
ويف القد�س؛ �إن ّ
كل ما يح�صل هو بربكة هذه الدماء الطاهرة .نحن نفتخر بهذا القائد
ال�شهيد؛ وكل فل�سطني تدرك �أن الوفاء له يكون بال�سري على دربه حتى حترير ّ
كل �شرب من
�أر�ض فل�سطني.
يتكررون يف التاريخ ،ملا لهم من �أثر يف ال ّأمة؛ لكنني
و�أختم بالقول ب�أن هناك قادة ال ّ
مطمئن �أنه طاملا فينا قادة كبار كال�سيد علي اخلامنئي (دام ظ ّله ال�رشيف) ،وطاملا فينا �سماحة
ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل (�أ ّيده اهلل بن�رصه) ،وطاملا فينا عبد امللك احلوثي ،وطاملا فينا مقاومة
با�سلة يف غزة ،وطاملا فينا �رسايا القد�س العزيزة بقيادة �أخي احلبيب زياد نخالة ،وكتائب
الق�سامّ ،
وكل ف�صائل املقاومة ،فنحن �إن �شاء اهلل باقون على نهج احلاج قا�سم �سليماين
و�أبو مهدي املهند�س ّ
وكل ال�شهداء ،لنحقّق الغايات التي ا�ست�شهدوا لأجلها ،واحلمد هلل.
•الأ�ستاذ �أبو �أحمد ف�ؤاد( :م�ساعد الأمني العام للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني)

الأخوة والأخوات ،احل�ضور الكرميّ .
حتل علينا الذكرى الثانية ال�ست�شهاد القائد الرمز
الفريق احلاج قا�سم �سليماين ،قائد قوات القد�س يف احلر�س الثوري الإيراين ،ورفيقه القائد
توجا م�سريتهما الن�ضالية
�أبو مهدي املهند�س ،القيادي يف احل�شد ال�شعبي العراقي ،اللذين ّ
ا�ستهدف موكبهما يف هجوم �إجرامي قامت
الطويلة بنيلهما �رشف ال�شهادة ،وذلك عندما
ِ
به الإدارة الأمريكية برئا�سة دونالد ترامب .ونحن يف اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني نعترب
�أن ال�سبب الأ�سا�سي وراء هذه اجلرمية النكراء هي املواقف الثابتة واملبدئية للقائد �سليماين
مقدمتها الق�ضية الفل�سطينية ،وم�شاركته
يف دعمه ق�ضايا احلرية يف املنطقة ويف العامل ،ويف ّ
العملية وامللمو�سة يف �إ�سناد قوى املقاومة ،تدريب ًا وت�سليح ًا .كما نعترب �أن قرار ترامب
بارتكاب هذه اجلرمية ّ
ي�شكل انتهاك ًا خطرياً حلقوق الإن�سان وللقانون الدويل ،وو�صمة
ربيع
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عار على جبني الإدارة الأمريكية وعلى جبني كل الواليات املتحدة.
حبه ال�صادق لفل�سطني ،وارتباطه
لقد عرفنا ال�شهيد القائد قا�سم �سليماين من خالل ّ
العميق بنهج املقاومة؛ و�إىل جانب ذلك ،كان قائداً عملي ًا وميداني ًا م�شهوداً له بال�شهامة
والإقدام ،وكان يتمتع ب�شخ�صية متوا�ضعة وكاريزما قيادية تعك�س �سمات الرجل املقاوم
العنيد واملتم�سك باملواقف النبيلة.
التقينا به مراراً؛ ويف ّ
مرة ك ّنا ندرك مدى ع�شقه وارتباطه بفل�سطني ،فخوراً
كل ّ
ببطوالت ال�شعب الفل�سطيني ،ومت�ألمّ ًا لفراق ال�شهداء وم�شتاق ًا �إليهم ،وذاكراً م�آثرهم؛
وكان ال يتحدث عن نف�سه ،على الرغم مما يتميز به ،من ر�ؤيته ال�سيا�سية الثاقبة بعيدة
املدى .هذه ال�سمات وال�صفات التي اقرتنت بال�شهيد �سليماين لي�ست غريبة عنه ،فهو
�أحد �أبناء الثورة الإ�سالمية الإيرانية التي حقّقت االنت�صارات والإجنازات لل�شعب الإيراين،
و�أعادت الدور احلقيقي لإيران يف املنطقة يف دعم القوى الثورية يف املنطقة وم�ساندة
ال�شعب الفل�سطيني وقيادته العادلة.
ج�سد قا�سم �سليماين ر�ؤية وا�سرتاتيجية الإمام الراحل �آية اهلل العظمى اخلميني
لذلك ك ّلهّ ،
(ر�ضوان اهلل عليه) حول �أهمية فل�سطني وحموريتها يف ال�رصاع التاريخي مع امل�رشوع
ال�صهيوين االمربيايل ،متم�سك ًا بنهج مقاومة �أعداء ال ّأمة ،وم�ؤمن ًا بحتمية االنت�صار على
قدم ال�شهيد �سليماين �أمنوذج ًا للقائد املقاوم بت�صعيد نهج املقاومة
امل�رشوع املعادي .لقد ّ
كخيار ا�سرتاتيجي وثقافة �شاملة؛ وهو ّ
قوة يح�سب لها
متكن بكل �إ�رصار وعزمية من بناء ّ
وا�ستحق بجدارة احرتام الثوريني
ال�صهيوين �ألف ح�ساب ،ومزج بني القول والفعل،
ّ
وال�رشفاء يف العامل �أجمع ،من فنزويال حتى فل�سطني ،حيث كان �سليماين يرى نف�سه يف
مواجهة مفتوحة مع امل�رشوع الأمريكي_ ال�صهيوين الذي ي�ستهدف �أمن وا�ستقرار املنطقة؛
وهو وقف ب�صدق وب�شجاعة �إىل جانب املقاومة الفل�سطينية وخمتلف قوى املقاومة ،يف
�سوريا والعراق ولبنان واليمن ،ويف كل البلدان امل�ضطهدة واملظلومة ،الأمر الذي ّ
�شكل
�ضغط ًا كبرياً على الكيان ال�صهيوين والواليات املتحدة الأمريكية وعمالئهما يف املنطقة؛
لذا �أقدم الأعداء على اغتياله ورفيقه القائد �أبو مهدي املهند�س على �أر�ض العراق .
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ت�أتي ذكرى ا�ست�شهاد هذا القائد الكبري يف ظل انك�سارات وهزائم للعدو ال�صهيوين
وللإمربيالية الأمريكية ،ويف وقت تت�صاعد فيه عمليات املقاومة على خمتلف اجلبهات؛ من
العراق �إىل �أفغان�ستان �إىل اليمن و�سوريا.
بالتحية جلميع الأ�رسى ،وب�شكل خا�ص للأ�سري البطل الذي نعت ّز
أتوجه
وبهذه املنا�سبةّ � ،
ّ
مبا حقّقه ،ه�شام هوا�ش ،وهو الذي مي ّثل �أمنوذج ًا للأ�رسى الفل�سطينيني؛ وقد �سبقه الأ�رسى
بد من بذل اجلهد من �أجل �إ�سناد
حترروا من �أ�رس العدو ب�سواعدهم .لذلك ،ال ّ
ال�ستة الذين ّ
�أ�رسانا يف �سجون العدو ال�صهيوين.
نوحد طاقاتنا لتحقيق
�أما يف ال�ساحة الفل�سطينية ،ف�أقول �إنه مطلوب م ّنا جميع ًا �أن ّ
بد لنا من بذل كل جهد ممكن ال�ستعادة توحيد منظمة
�أهدافنا يف احلريّة واال�ستقالل  .وال ّ
املطبعني
التحرير على �أ�س�س �سيا�سية وخيار املقاومة املتوا�صلة �ضد العدو ال�صهيوين ،ملنع ّ
من اال�ستمرار يف جرائمهم �ضد ال�شعب الفل�سطيني.

التحية ّ
مرغت �أنف
�أخرياً،
ّ
لكل حمور املقاومة ،كما للمقاومة البا�سلة يف اليمن ،التي ّ
والتحية للمقاومة
املعتدي بالإمكانيات الب�سيطة والإرادة العالية لدى ال�شعب اليمني.
ّ
اللبنانية بقيادة حزب اهلل و�سماحة ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل.
عا�شت اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،داعمة وم�ساندة جلميع ال�شعوب امل�ضطهدة
مقدمتها ال�شعب الفل�سطيني .عا�شت املقاومة العراقية التي �ستفر�ض على
املظلومة ،ويف ّ
والتحية ل�شعبنا الفل�سطيني
العدو الأمريكي �أن ين�سحب من الأر�ض العراقية يف �أقرب وقت.
ّ
يف ّ
والتحية ل�سوريا قلعة ال�صمود ،وال�سالم عليكم.
التحية للأ�رسى،
كل �أماكن عي�شه؛
ّ
ّ
•الأ�ستاذ فهد �سليمان( :نائب الأمني العام للجبهة الدميقراطية)

الأخوات والأخوة ،الرفيقات والرفاق� ،أيها احلفل الكرمي؛ هو رجل كان على موعد
مع التاريخ؛ ومن يكن على موعد مع التاريخ ينبغي �أن تلتقي يف �شخ�صه ثالثة �أمور؛ الأول
يتمثل باحلا�ضنة� ،أي املجتمع الذي يرتعرع فيه وينمو يف ظل نظامه املحكوم با�سرتاتيجيته
جددت دخولها �إىل
العليا؛ واحلا�ضنة يف احلالة التي م ّثلها احلاج قا�سم هي �إيران ،التي ّ
حتررت من طاغوت ال�شاه يف العام  1979؛ لذا ،هناك �إجماع ب�أن تاريخ
التاريخ بعد �أن ّ
ربيع
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مرة �أخرى يف ذاك العام  .و�سليماين هو ابن هذا البلد وهذا النظام
املنطقة �أو الإقليم قد بد�أ ّ
التحرر الوطني والتنمية امل�ستقلة.
وهذه اال�سرتاتيجية العليا التي رفعت رايات
ّ

الأمر الثاين يتم ّثل باملوا�صفات التي حت ّلى بها هذا القائد؛ منها ما هو قائم بالوالدة،
ومنها ما يتع ّزز بالرتبية الفا�ضلة ،ومنها ما ُي�صقل بالتجربة العملية ،ومنها ما ُيرعى من ِقبل
تقدم للقادة �أدوات وتوجهات وا�سرتاتيجيات العمل.
الدولة التي ّ

ارتدت �أو�ضاعها منذ
والأمر الثالث يتم ّثل بالظرف املو�ضوعي املحيط يف منطقة ّ
بدايات اال�ستقالل �إىل عهد اال�ستعمار واالنق�سام ،حيث ّ
تفككت الوحدة الداخلية،
ي�سمى بالدولة الوطنية.
ّ
وقو�ضت �أركان الدولة ،وبات اجلميع يف �سعي دائم ال�ستعادة ما ّ
ك ّنا نتك ّلم عن الدول العربية التي ا�ستق ّلت با�ستثناء ال�شعب الفل�سطيني الذي ما زال ينا�ضل
ان�ضمت �إىل حركات التحرر
من �أجل نيل ا�ستقالله ،فبتنا ل�سوء احلظ �أمام دول عربية
ّ
الوطني� ،أي �إىل ن�سق البلدان التي تنا�ضل من �أجل ا�ستعادة ا�ستقاللها ووحدتها الوطنية؛
وهذا بال�ضبط ما �أدركته �إيران ،التي اعتربت �أن املنطقة تقف اليوم وحيدة من �أجل ا�ستعادة
ا�ستقالل ووحدة دولها .ويف هذا الإطار� ،أتى الأثر املبدع للقائد الكبري احلاج قا�سم،
الذي ا�ستطاع بجهده وجهاده ،ومبعرفته وخربته� ،أن يبلور اال�سرتاتيجية اخلا�صة به ،والتي
ّ
تتمكن �شعوب املنطقة
حتى هذه اللحظة ال توجد ا�سرتاتيجية �أخرى بديلة عنها ،كي
ّ
وتطور �أو�ضاعها.
ت�ستقل
تتحرر من اال�ستعمار ،و�أن
ّ
بوا�سطتها من �أن ّ
لقد خاطبت ا�سرتاتيجية احلاج قا�سم الق�ضايا العادلة يف املنطقة �أو ًال � .أولي�ست الق�ضية
مقدمة الق�ضايا العادلة يف املنطقة؟ �أولي�ست كذلك ق�ضية �سوريا املنا�ضلة
الفل�سطينية يف ّ
من �أجل وحدة �أرا�ضيها وا�ستقاللها و�سيادتها؟ والأمر نف�سه ينطبق على العراق واليمن
وغريهما� .إذاً ال�شهيد �سليماين و�ضع يده على ملفات الق�ضايا العادلة لل�شعب املظلومة.

�أما النقطة الثانية يف تلك اال�سرتاتيجية ،ف�إن الهدف من دعم ال�شعوب لي�س احللول
ت�شق طريقها باالعتماد على
مكانها ،بل الت�ضامن معها من �أجل �أن ت�صبح قادرة على �أن ّ
قواها الذاتية فقط لتحقيق االنت�صار على �أعدائها.
هذه هي مفاتيح التقدم واالنت�صارات التي حتقّقت على مدار العقود املا�ضية يف
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املنطقة ،بقيادة احلاج قا�سم واجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية .نقول هذا دون �أن نن�سى
التحوالت التي ا�ستطاع �أن
الق�ضية اال�سرتاتيجية مبعناها الكفاحي املبا�رش؛ ومن �أبرز
ّ
يبلورها احلاج قا�سم ،هي تلك التي �أ ّدت �إىل حمو الفوا�صل والفروقات ما بني اال�سرتاتيجية
الدفاعية واال�سرتاتيجية الهجومية ،لأن احلاج قا�سم كان من �أ�صحاب الر�أي الذي يقول
التحرر الوطني ب�إمكانها �أن تخت�رص امل�سافة التي تف�صل اال�سرتاتيجية الدفاعية
�إن حركات
ّ
عن اال�سرتاتيجية الهجومية ،من خالل تنمية املهارات النوعية ،ومتليك هذه املهارات �أرقى
�أنواع الأ�سلحة كي ت�صبح قادرة على قلب موازين القوى؛ وهذا ما ميكن �أن نراه ونلم�سه
حتولت �إىل اال�سرتاتيجية الهجومية .ومن
يف جتربة احلركة احلوثية احلالية يف اليمن ،والتي ّ
املمكن القول �إنه مل تعد هناك م�سافة زمانية كبرية بني اليمنيني وبني انتزاع االنت�صار
النهائي على العدوان.
بالن�سبة لل�شهداء الكبار� ،أو القادة الكبار ،كما بالن�سبة لل�شعوب ،ال�شهادة لي�ست نهاية
بل هي بداية؛ فبعد ا�ست�شهاد القائد �سليماين بد أ� العد العك�سي لإخراج االحتالل الأمريكي
بحد ذاته من �ش�أنه �أن ي�س ّلط ال�ضوء
من العراق ومن �سوريا ومن ال�سودان؛ وهذا الإجناز ّ
على عظمة ذلك الرجل.
جندد العهد ب�أن هذا الرجل الكبري
�أخرياً ،ويف هذه املنا�سبة التي جتمعنا اليوم ،نحن ّ
ل�شق طريقهم
يزود �أبناء اجليل ال�صاعد بكل ما هو �رضوري من �أحالم و�أدوات ّ
ب�إمكانه �أن ّ
نحو احلرية والتنمية الب�رشية واالنتظار احلا�سم؛ وال�سالم عليكم.
�رس ف�صائل منظمة التحرير الفل�سطينية يف لبنان)
•الأ�ستاذ فتحي �أبو العردات�( :أمني ّ

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم� ،أيتها الأخوات والأخوة ،ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
الغراء بالتحديدُ ،نحيي هذه الذكرى ،ذكرى
يف هذا اليوم ،ويف بريوت ،ويف �ضاحيتها ّ
ونتوجه
ال�شهداء -ال�شهيد القائد قا�سم �سليماين وال�شهيد �أبو مهدي املهند�س ورفاقهما-
ّ
بالتحية يف بداية كلمتنا با�سم منظمة التحرير الفل�سطينية ّ
لكل �شهدائنا الأبرار.
ّ

بد �أن نه ّنئ �شعبنا الفل�سطيني بانت�صار ق�ضية الأ�سري الهوا�ش ،الذي �صمد يف
كما ال ّ
ال�سجان الإ�رسائيلي.
وجه
ّ
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حتية و�سالم ًا لل�شهيد القائد واملقاتل واملجاهد واملنا�ضل قا�سم �سليماين؛ هذا القائد
ّ
واملقدر من اجلميع كونه يحمل م�رشوع ًا ور�ؤية وق�ضية كربى .فالق�ضية
املعروف
ّ
الفل�سطينية هي ق�ضيتنا املركزية ،وهي ق�ضية ّ
كل ال�رشفاء والأحرار يف العامل .وقد ا�ستطاع
يوحد املحاور بعد �أن كانت جم ّز�أة؛ من العراق �إىل �سوريا
املميزة� ،أن ّ
ال�شهيد ،بقدراته ّ
يوحد اجليو�ش املقاتلة  .وال نن�سى هنا دوره يف
ولبنان وفل�سطني .كما ا�ستطاع �أن ين�شئ �أو ّ
�سوريا كي ال ت�سقط �أمام الهجمة الدولية عليها .كما ال نن�سى دعمه للمقاومة يف لبنان ويف
فل�سطني؛ ونحن نعلم �أن ال�شهيد يا�رس عرفات حو�رص وا�ست�شهد نتيجة ملوقفه وملقاومته
للعدو ال�صهيوين الغا�شم.
ويف النهاية ،لقد ّ
متكنت �شعوب املنطقة من االنت�صار على م�رشوع �صهيوين � -أمريكي

خطري لل�سيطرة عليها وبناء �رشق �أو�سط جديد وتابع .ومعروف �أن ترامب �شخ�صي ًا هو
من �أ�صدر التعليمات الغتيال �سليماين ،لأنه كان يعلم ما لديه من ت�أثري عظيم على �شعوب
املنطقة.
�إن ا�ستهداف احلاج قا�سم جاء يف �سياق �إجرامي ،وهو ّ
دل على خطورة ا�ستخدام

التكنولوجيا املتطورة لتنفيذ عمليات اغتيال� .إن هذا الهجوم هو انتهاك وا�ضح لل�سيادة
العراقية وللقانون الدويل وحلقوق الإن�سان.
ُعد عملية االغتيال خرق ًا فا�ضح ًا لل�سيادتني العراقية والإيرانية مع ًا ،خا�صة �أن
كما ت ّ
احلاج قا�سم �سليماين كان ّ
ي�شكل ركن ًا �أ�سا�سي ًا يف اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية.
لل�شهداء املحتفى بهم ّ
احلتمي لفل�سطني و�شعوب
كل التحايا والتربيكات ،والن�رص
ّ
املنطقة ،وال�سالم عليكم.
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قا�سم �سليماني
المقاوم الأممي
�إعداد :ح�سن �صعب

❋

للعام الثاين على التوايلُ ،ي�صدر مركز باحث للدرا�سات الفل�سطينية واال�سرتاتيجية
كتاب ًا خا�ص ًا يف الذكرى ال�سنوية الثانية ال�ست�شهاد احلاج قا�سم �سليماين؛ وفيه مواقف
�سيا�سية وفكرية ووجدانية ل�شخ�صيات من لبنان وفل�سطني و�إيران و�سورية وم�رص
وغريها ،واكبت �أو عا�رصت حركة ال�شهيد القائد منذ انطالقتها وحتى تاريخ اغتياله
على يد القوات الأمريكية قرب مطار بغداد الدويل  ،يف .3/1/2020
أعده رئي�س التحرير يف املركز� ،أن يوم الثالث من كانون الثاين
يف التقدمي الذي � ّمن العام  2020مل يكن يوم ًا عادي ًا بالن�سبة لل�شعب الإيراين ول�شعوب املنطقة .ففي فجر
قوة القد�س
هذا اليوم امل�ش�ؤوم  ،اغتال الأمريكيون اجلرنال الإيراين قا�سم �سليماين  ،قائد ّ
يف حر�س الثورة الإ�سالمية  ،مع رفيقه يف اجلهاد والقائد يف احل�شد ال�شعبي العراقي،
طيار
�أبومهدي املهند�س ،وذلك عرب �صواريخ ّ
موجهة �أطلقتها طائرة �أمريكية من دون ّ
لتوه من باحة مطار بغداد الدويل.
على موكب القائدين  ،واخلارج ّ

لقد �أحدثت عملية اغتيال اجلرنال �سليماين ارتدادات كبرية يف العاملني الإ�سالمي
املميزة واال�ستثنائية يف م�سار
والعربي ،باخل�صو�ص ،لتك�شف عن �أهمية هذه ال�شخ�صية ّ
ال�رصاع الدائر يف املنطقة منذ عقود  ،والذي اخت�رصته �شخ�صية ال�شهيد �سليماين ،ب�أبعادها
الروحية والإن�سانية والفكرية قبل اجلهادية وال�سيا�سية.

❋ باحث لبناين.
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الكلمة االفتتاحية يف الكتاب كانت لرئي�س مركز باحث للدرا�سات ،الدكتور يو�سفن�رصاهلل  ،الذي كتب عن بع�ض مزايا القائد �سليماين ،قائ ً
ال :

لعل �أكرث ما يلفت يف م�سرية احلاج قا�سم اجلهادية  ،لي�ست العبقرية الع�سكرية ّ
ّ
الفذة التي
كان عليها فح�سب ،ولي�س �أي�ض ًا ما كان عليه موقعه يف حمور املقاومة ،وما كان عليه دوره
يف ال�رصاع مع قوى الهيمنة والت�سلط من حمورية وفعالية وت�أثري؛ بل يف قدرته اال�ستثنائية
على التعبئة ،والتح�شيد ،والتثوير ،واال�ستقطاب ،واال�ستثمار يف الإن�سان؛ ف�ض ً
ال عن
�شخ�صية �إبداعية فريدة ق ُّي�ض لها �أن جتمع مبهارة ودهاء وحنكة وحكمة ،بني ال�سيا�سة
والع�سكر.
لقد ّقي�ض للحاج قا�سم �أن يختار جبهاته بعناية ،و�أن يعكف على هند�ستها و�صناعتها
بنحو تثمر فيه الت�ضحيات واملنجزات امليدانية مكا�سب وانت�صارات ،ت�سهم يف
وحت�ضريهاٍ ،
القوة الراف�ضة مل�رشوع الهيمنة الأمريكية  -الإ�رسائيلية
تعبيد الطريق �إىل القد�س ،ويف �إخراج ّ
حيز الفعل ،ويف حتقيق رفعة ال ّأمة ونه�ضتها وارتقائها.
حيز الإمكان �إىل ّ
من ّ

كانت �شهادة القائد �سليماين كجهاده ،حدث ًا ت�أ�سي�سي ًا يف نه�ضة ال ّأمة واقتدارها
حتولت ثوريته وطهرانيته و�شخ�صيته �إىل م�صدر �إلهام
وحتفيزها والإرتقاء بوعيها ،حيث ّ
اجلماهري ،وا�ستنها�ض ال�شباب الذين وجدوا فيه القدوة والأمنوذج ،وتط ّلعوا �إليه بو�صفه
فكرة خال�صية لل�شعوب املقهورة.

�رس عظمة
و ّمما جاء يف كلمة ال�شيخ نعيم قا�سم ،نائب الأمني العام حلزب اهلل  ،حول ّوجناح احلاج قا�سم:
حمور املقاومة يف فل�سطني
كان ً
لقوة القد�س لأكرث من ع�رشين عا ًماَّ ،
�سجل خاللها ُ
قائدا َّ
ولبنان و�سوريا والعراق واليمن ...انت�صارات باهرة على �أمريكا و�إ�رسائيل و�أتباعهما ،وعلى
التكفرييني من «داع�ش» وغريها؛ وهو ا�ست�شهد يف امليدان العراقي على اليد الأمريكية
قائدا ملحور املقاومة ،و�سار يف ت�شييعه املاليني يف �إيران والعراق ،يف
الآثمة �شا ًخما كاجلبلً ،
م�شهدٍ مل يعرفه العامل �إلاَّ عند رحيل الإمام اخلميني(قده).
�س جناحه؟
�سموه؟ ما رِ ُّ
�س ِّ
�س عظمته؟ ما رِ ُّ
�سه؟ ما رِ ُّ
ما هو رِ ُّ
ربيع
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نف�سه ف َع َر َ
لقد َع َر َ
حبه.
وذائبا يف هيامه،
ف ر َّبه .كان عا�شقًا هلل،
ف ال�شهيد َ
ً
ً
ومتفانيا يف ّ
و�شعرت
أحبك .لقد ر�أي ُت َك
ُ
و�صيته« :يا معبودي ،ويا ع�شقي ومع�شوقيّ � ،
وهو من قال يف ّ
لكن بال ّنحو الذي �أكون
مرات عديدة ،وال �أقدر على البقاء ً
بعيدا عنك� .إذن ،اقبلنيْ ،
بك ّ
فيه الئقًا للإت�صال بك».
وع َر َ
ف ال�شهيد �أن الطريق الأ�سلم والأق�رص والأ�رسع هو طريق الإ�سالم على نهج �أهل
َ
املفدى
البيت(عم) ،حتت لواء القيادة امللهمة للإمام اخلميني(قده) وخليفته الويل القائد َّ
وقوة اجلمهور َّية الإ�سالمية الإيرانية.
الإمام اخلامنئي(دام ظ ّله) ،واملحافظة على ع َّزة َّ
وع َر َ
باب ال َّنجاة لل َّأمة يف خياراتها.
َ
ف �أنَّ حترير القد�س وفل�سطني هو ُ

وع َر َ
الدنيا ،وهو
الدرب يف احلياة ُّ
ف �أ َّنه �سينال و�سام اال�ستحقاق الأعلى على هذه َّ
َ
أحبائه ال�شهداء.
ال�شهادة مع � ّ
الكلمة التالية كانت لفخامة رئي�س اجلمهورية ال�سابق� ،إميل ّحلود؛ و ّمما قاله يف

ال�شهيد �سليماين :

هو �أمثولة ،يتع ّلم كثريون من حياته كما من ا�ست�شهاده ،ويحفظ له لبنان املقاوم مكان ًة
يف القلوب ،وقد وقف �إىل جانبه يف عدوان متوز  ،2006يف وجه العدو الإ�رسائيلي.
ا�ستثنائية� ،أقرن فيها ما قاله مبا
حتفل �سرية ال�شهيد باملحطات والإجنازات .هي �سرية
ّ
أمريكية التي جاهرت بقتله ،بعد
فعل .وال ّ
أهم �أ ّنه ،با�ست�شهاده ،ف�ضح الواليات املتحدة ال ّ
املرة و�سيل ًة لقتل اللواء �سليماين �إ ّال
ل�سنوات ،دور
�أن �أ ّدت،
ٍ
ّ
ال�ضحية .هي مل جتد هذه ّ
جربت الإ�رسائيلي وا�ستعانت بداع�ش ،وخابت يف احلالتني.
الغدر ،بعد �أن ّ

كان اللواء �رشيك ًا مقات ً
ال يف الدفاع عن احلقوق .عا�ش حياته خنجراً يف خا�رصة العدو،
ا�ستمر يف مهامه غري �آب ٍه ب� ّأي خطر ،وكان مثا ًال للمقاوم ال�رش�س ،ومث ً
ال
و�شوكة يف عينه.
ّ
للأجيال؛ لذلك ال خوف على هذه املدر�سة من اال�ستمرارية؛ مدر�سة مقاومة الطغيان.
و ّمما قاله �سفري اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية يف لبنان  ،ال�سيد حممد جالل فريوز نيا،حول ال�شهيد �سليماين :
احلاج قا�سم هو �إحدى مفاخر الثورة الإ�سالمية املباركة التي نعت ّز بها ،وهو �أ�سطورة

ربيع

1443 - 2022هـ ـ العدد 72

167

قراءة يف كتاب :قا�سم �سليماين املقاوم الأممي

درا�سات باحث

وطنية ّ
أحب �إىل
�سطرت مالحمها خالل ال�سنوات الأربعني املن�رصمة� ..إ ّال �أن الت�سمية ال ّ
قلبه كانت هو �أنه «جندي» الإ�سالم والوالية ،حيث �أو�صى �أن ُيوارى الرثى عند ا�ست�شهاده
بهذا العنوان ال�رشيف وهذا الو�سام اخلالد ،ليغدو منارة تهتدي بها الأجيال القادمة.
كاتب هذه الأ�سطر كانت له عالقة عمل وثيقة جمعته باحلاج قا�سم رحمه اهلل عن قُرب
التعرف
ملدة خم�س �سنوات .خالل تلك املرحلة كان �إعجابي به يزداد يوم ًا بعد يوم ،عند ّ
�أكرث ف�أكرث على مناقبه الأخالقية و�صفاته ال�شخ�صية ..وعند الوقوف عن كثب على مدى
مت ّلكه لنوا�صي الأمور ال�سيا�سية واملهنية ...وللحاج قا�سم �ألف حكاية وحكاية يف الع�شق
الذي كان يغزو قلب ّ
كل من عا�رشه ...ف�سحرته مكارم �أخالقه و�أَ�سرَ ته �أ�رسار �شخ�صيته
وهيبته.
معرفتي وتوا�صلي مع قوة القد�س تعود �إىل بدايات الثورة .لذا ينبغي القول �إنه ال ميكن
مقارنة هذه القوة قبل �أن ت�ؤول قيادتها �إىل احلاج قا�سم ،بالفيلق الذي تولىّ زمام �أموره
الهمام .وعلى غرار ذلك ،ال ميكن مقارنة حمور املقاومة يف ظل احلاج قا�سم
هذا الفار�س ّ
باجلبهة عينها يف املرحلة التي �سبقت ذلك .يف يومنا هذا ،و�صلت قوى املقاومة يف لبنان،
فل�سطني ،العراق واليمن ،تنظيمي ًا وع�سكري ًا� ،إىل درجة االقتدار جعلت �أمريكا والكيان
حتولت �إىل واقع
ال�صهيوين و�أتباعهما يف حالة عجز و�إرباك .كما �أن جبهة املقاومة قد ّ
ملمو�س ،ي�ؤ ّدي دوراً جوهري ًا يف بلورة موازين قوى جديدة على امتداد منطقة ال�رشق
الأو�سط.

ولوا�ؤنا ال�شهيد هذا كان قائداً ا�سرتاتيجي ًا ع�سكري ًا ّ
قل نظريه ،حيث ينبغي ل�شخ�صيته
ُدر�س يف املعاهد واجلامعات والكليات احلربية يف عاملنا اليوم.
و�أفكاره ومزاياه القيادية �أن ت ّ

ّ
وجل يف كتابه املجيد
قا�سم �سليماين هو �أحد امل�ست�ضعفني الذين وعدهم الباري ع ّز
ني{� .إنّ كل جبهات القتال هذه ،يف �إيران والعراق ولبنان
الو ِار ِث َ
َ
}ونجَ ْ َع َل ُه ْم �أَ ِئ َّم ًة َونجَ ْ َع َل ُه ُم َ
وفل�سطني واليمن ،هي ال�ساحات التي �صنعت على امتداد �أربعني �سنة هذا النموذج املثايل
قدمته الثورة الإ�سالمية ...حيث بات القدوة الأكرث ن�ضارة وجاذبية يف تاريخ
الذي ّ
املنطقة.
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الكلمة التالية كانت لأمني عام حركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني ،الأ�ستاذ زيادالنخالة؛ ومن �أهم ما جاء فيها:
كبريا يف بركة مياه
بتاريخ � ،3/1/2020ألقت الواليات املتحدة الأمريكية
حجرا ً
ً
�صغرية .كان هذا امل�شهد هو اغتيال القائد الإ�سالمي الكبري احلاج قا�سم �سليماين.
بخ�س ٍة ونذال ٍة منقطعة النظري فعلت �أمريكا ذلك .وكان ر ّد فعل ال�شعب الإيراين ،وكل
ّ
من عرفوا احلاج قا�سم يف قوى املقاومة و�أحرار العامل ،لي�س �أقل من الفعل الأمريكي
ال�صهيوين؛ بل جتاوزه بحالة االلتفاف ال�شعبي ،وق�صف قاعدة «عني الأ�سد» الأمريكية يف
العراق وتدمريها ،الأمر الذي �أذهل القتلة املجرمني.
ا�ست�شهاد احلاج قا�سم كان ميكن �أن يحدث يف ميادين القتال التي كان يرتادها .ولكن
قدر اهلل تعاىل �شاء �أن ت�أتي �شهادة احلاج قا�سم ،ور ّدة الفعل عليها ،تكرميًا لهذا القائد
الكبري ،بعد م�سرية من اجلهاد املتوا�صل على مدى ن�صف قرن؛ فخرجت �إيران عن بكرة
�أبيها ،تكرميًا للقائد الذي �أعطاها من الع ّزة والكرامة ما يفوق كل ما ميكن �أن يعطيه رجل
�آخر .كما فعل ذلك كل �أحرار العامل ومقاوموه ،يف فل�سطني وغريها؛ وازداد املجاهدون
على امتداد العامل يقين ًا بخط اجلهاد واملقاومة ،فكانت �إيران على موعد مع جتديد البيعة
لهذا اخلط والنهج الر�سايل يف الت�ضحية والفداء.
�أما الدكتور طالل ناجي ،الأمني العام للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني – القيادةالعامة  ،فتحدث عن عالقته ال�شخ�صية والن�ضالية الوطيدة بال�شهيد �سليماين ؛ ومن �أبرز ما
قاله فيه:
�رسه) و�سار على درب �سماحة
لقد حمل ال�شهيد �سليماين راية الإمام اخلميني ّ
(قد�س ّ
وجم�سداً
الإمامني اجلليلني اخلميني ّ
(قد�س ّ
�رسه) واخلامئني (دام ظ ّله) ،حمافظ ًا على نهجهما ّ
�رسه)
ِقيمهما العليا باالنت�صار لفل�سطني .وهو �أكد على و�صف الإمام اخلميني ّ
(قد�س ّ
وق�ض
ب�أنَّ الكيان ال�صهيوين هو «غُ ّدة �رسطانية»؛ هذا الو�صف الذي �أرعب ال�صهاينةَّ ،
فجي�شوا العامل �ضد اجلمهورية الإ�سالمية ،لإخافتها و ّ
وحملها
يل ذراعها،
ْ
م�ضاجعهمّ ،
على تغيري �سيا�ساتها ،عرب التخ ّلي عن احت�ضانها لل�شعب الفل�سطيني ودعمها ملقاومته
ربيع
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أ�رصت على
وف�صائله امل�س ّلحة؛ �إ ّال �أن القيادة الإيرانية �صمدت �أمام ال�ضغوط الق�صوى ،و� ّ
ن�رصة فل�سطني ودعمها ،فات ُِخذ القرار من �أعلى امل�ستويات ب�رضورة التخل�ص من احلاج
طاغ؛ فهو القائد امليداين ملحور املقاومة الذي يو ّزع الأدوار
�سليماين ملا مي ّثله من ح�ضورٍ ٍ
ويقدم الدعم ،و ُي�رشف على امليدان.
ويحدد الأهداف ،وي�ضع اخلططّ ،
ّ

مرة يف نهاية عقد الت�سعينات من القرن املا�ضي،
كنت قد
ُ
ُ
عرفت القائد �سليماين ل ّأول ّ
حبه لفل�سطني،
عندما تولىّ قيادة فيلق القد�س ،فوجدته قائداً ا�ستثنائي ًا �شجاع ًا وخمل�ص ًا يف ّ
بحتمية حتريرها من نري اال�ستعمار ال�صهيوين؛
وع�شقه للقد�س و�أق�صاها ،ولقناعته املطلقة
ّ
كما وجدته �شديداً على الأعداء ،رحيم ًا مع الأ�صدقاء ،متوا�ضع ًا مع العلماء ،حنون ًا مع
املجاهدينّ ،
بكا ًء يف قيام الليل طالب ًا ال�شهادة ،ويف النهار جماهداً �صدق ما عاهد اهلل عليه،
بدل تبدي ً
ال.
ومل ُي ّ

وبنا ًء على هذه القناعة الرا�سخة ،احت�ضن الفريق �سليماين ّ
كل الف�صائل الفل�سطينية ،
بغ�ض النظر عن
وقدم لها الدعم ال�سيا�سي والع�سكري واال�ست�شاري واملايل واللوج�ستيِّ ،
َّ
التوجهات ال�سيا�سية للفرقاء الفل�سطينيني ،ودون � ِّأي ا�شرتاطات �أو تدخالت� ،أو فر�ض
ر�أي� ،أو االنحياز جلهة فل�سطينية على ح�ساب �أخرى� ،أو ل ّأي ف�صيل على �آخر.

اهتم القائد �سليماين (رحمه اهلل) بالتفا�صيل لتدعيم وتنمية القدرات الع�سكرية للمقاومة
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وكان له الف�ضل بالبدء يف تطوير القدرات ال�صاروخية
للمقاومة يف غزة ،والتي ّ
مكنتها من الدفاع عن �شعبنا .وقد دعم �سليماين انتفا�ضة الأق�صى
عام  ،2000وكان له دور كبري يف �إن�شاء وتطوير الأجنحة الع�سكرية للف�صائل الفل�سطينية
امل�س ّلحة التي �أ�سهمت يف توجيه �رضبات م�ؤملة جلي�ش االحتالل ولقطعان امل�ستوطنني.
وطورت هذه الأجنحة الع�سكرية �أ�سلوب ًا جديداً هو �أ�سلوب العمليات اال�ست�شهادية
ّ
واجلهادية ،والتي تركت �أثراً بالغ ًا يف قلب امل�ؤ�س�سة ال�صهيونية.
�أيها ال�شهيد القائد املجاهد قا�سم �سليماين ،من قرير العني؛ الأمانة يف احلفظ وال�صون:
طول فل�سطني وعر�ضها؛ فها هم �أخوتك املجاهدون
فجها ُدك �أوقد �شعل َة احلر ّية واجلهاد يف ِ
يف فل�سطني يتابعون درب اجلهاد خلف قيادة اجلرنال �إ�سماعيل قا�آين؛ قائد فيلق القد�س
ربيع
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خلف خلري �سلف؛ وفّقه اهلل
الذي حمل الراية ،و�أكمل امل�سرية بعزمية واقتدار ،فهو خري
ٍ
وحماه ،فالفقد كبري واملهمة �شاقّة ،و�إ ّنه على حملها لقادر.
وكتب ال�سفري ال�سوري يف لبنان ،علي عبد الكرمي علي ،مقالة ،من �أهم ما جاء فيها:مبنا�سبة الذكرى الثانية على عملية االغتيال الآثمة لقائد فيلق القد�س ،الفريق قا�سم
القيم النبيلة وامل�آثر البطولية لل�شهيد �سليماين ،الإن�سان قبل كل �شيء،
�سليماين ،ن�ستذكر ِ
ونقدر عالي ًا مبادرته يوم تر ّدد العامل يف ن�رصة �سورية مبحنتها ،والوقوف �إىل جانب
ّ
ال�شعب العربي ال�سوري يف مواجهته للإرهاب التكفريي وقوى الظالم والرجعية .فقد
�شارك ال�شهيد ب�شخ�صه يف ال�صف الأول على امتداد �ساحات املواجهة ،تارك ًا ب�صمات
مغرو�سة يف تراب وطننا الغايل ،جنب ًا �إىل جنب مع �أبطال جي�شنا العربي ال�سوري؛ فدروب
احلريّة والكرامة يف �سورية ،من �شامها �إىل فراتها �إىل باديتها و�سهولها وبحرها وجبالها،
فواحة ،جمعت يف َج َنباتها الأبعاد الإن�سانية
�ستحفظ لهذا القائد ال�شهيد �سرية �شخ�صية ّ
والأخالقية والع�سكرية والدبلوما�سية ،كان ال�شهيد حمب ًا ل�سورية و�شعبها ،مع �إعجاب
وج�سد الوطنية ب�أبهى �صورها؛
ب�شار الأ�سد الذي �صمد
وتقدير كبريين للقائد الرئي�س ّ
ّ
مقدر� ،ضارب ًا بعمق يف الوجدان ال�سوري ويف وجدان الرئي�س الذي
دور ّ
فكان ل�سليماين ٌ
قاد هذه احلرب ال�رش�سة �ضد الإرهاب التكفريي وداعميه ،بر�ؤية ثاقبة و�شجاعة وثبات ّ
قل
نظريهما على مدى جتاوز عقداً من الزمن؛ وكان الن�رص حليف ًا لل�شعب ال�سوري وقيادته
مب�ساعدة الأ�صدقاء واحللفاء الغيورين على كرامة �سورية و�أمن املنطقة؛ وال�شهيد �سليماين
مقدمة احللفاء والأ�شقّاء ال�رشكاء يف �صناعة الن�رص.
واجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية هم يف ّ
ب�شار الأ�سد يف ا�ست�شهاد الفريق �سليماين ،وقوله:
وهنا ن�ستذكر تعزية ال�سيد الرئي�س ّ
«�سيبقى ذكر ال�شهيد �سليماين خالداً يف �ضمائر ال�شعب ال�سوري الذي لن ين�سى وقوفه
�إىل جانب اجلي�ش العربي ال�سوري يف دفاعه عن �سورية �ضد الإرهاب وداعميه� .إن دماء
قوة وتعا�ضداً و�إ�رصاراً على حترير منطقتنا من االحتالل
�سليماين �ستزيد حمور املقاومة ّ
واال�ستيطان وم�صادرة حقوق ال�شعوب يف �أر�ضهم وثرواتهم».
و ّمما كتبه ال�سفري الرو�سي ال�سابق يف لبنان � ،ألك�سندر زا�سبكني ،حول ال�شهيدربيع
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�سليماين ،نقتب�س ما ي�أتي :

اليوم ّ ،
نتذكر جميعنا اجلرنال قا�سم �سليماين ،يف املقام الأول ك�شخ�صية دولية بارزة
قدمت م�ساهمات مهمة ،وب�شكل �أ�سا�سي يف مكافحة الإرهاب يف ال�رشق الأو�سط.
ّ

مرت بها �شعوب املنطقة  ،و�ضع �سليماين نف�سه يف قلب
خالل املرحلة ال�صعبة التي ّ
املعركة مع اجلماعات التكفريية ،مثل تنظيمي القاعدة وداع�ش (املحظورين يف رو�سيا).
وهو ّ
ال�رش وا�ستعادة اال�ستقرار
متكن من �إقامة تن�سيق فاعل بني الأطراف املهتمة باحلرب ّ
�ضد ّ
يف �سورية والعراق بالدرجة الأوىل.
ان�ضمت رو�سيا �إىل احلرب على الإرهاب.
يف املرحلة احلا ّدة من ال�رصاع يف �سورية ،
ّ
وكما �أو�ضح الرئي�س فالدميري بوتني  ،مت التفكري يف هذا القرار بعمق  ،مع مراعاة جميع
العوامل؛ ويف هذا الإطار ،يالحظ الكثريين الدور املهم للجرنال قا�سم �سليماين.

كان �سليماين مم ّث ً
ال حل�ضارة ذات جذور تاريخية را�سخة .لقد فهم متا ًما جوهر العمليات
اجلارية على ال�ساحة الدولية ويف املنطقة .وباعتباره وفي ًا لوطنه � ،شارك �سليماين كذلك يف
تنفيذ املهام الرئي�سية التي تهدف يف النهاية �إىل �ضمان احلقوق ال�سيادية للدول وال�شعوب
؛ ف�ض ً
ال عن حق الإن�سان يف العي�ش يف �سالم وا�ستقرار.
وقد �أثارت �أن�شطة قا�سم �سليماين الغ�ضب ال�شديد يف وا�شنطن .وب�سببها ّمت اغتياله؛
وهذا الفعل الإجرامي �أ�صبح عنوان الهزمية للأمريكيني؛ �أما بالن�سبة ل�سليماين ،فكان
مبثابة مرحلة جديدة لن يكون فيها �أي قيود زمنية �أو مكانية .لقد �أ�صبح اجلرنال �أ�سطورة
يتحدث عنه رفاقه يف ال�سالح بفخر ويخافه �أعدا�ؤه.
وتوجه يف االجتاه
هناك �شخ�صيات بارزة يف التاريخ مثل املنارات  ،ت�ضيء امل�سار
ّ
ال�صحيح .ومثل املنارة كان قا�سم �سليماين  ،الذي �أ�صبح رمزاً للبطولة ملاليني النا�س يف
العامل.
�أما امل�ست�شار الثقايف للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية يف لبنان ،الدكتورعبا�س خام هيار ،فكتب عن القائد �سليماين قائ ً
ال :
بعد عامني ،ما زال �شعبنا ،ومعه الأحرار يف كل مكانٍ �أي�ض ًا ،يهتفون «ك ّلنا قا�سم».
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ين..؟
ما الذي تعنيه عبارةُ« :ك ّلنا قا�سم»؟ ك ّلنا �سليمانيون ..ابني �سليما ّ

امللحمي والأثر الكبري الذي تركه �سلمان الفار�سي يف
قارب بني هذا امل�شهد
ما الذي
َ
ّ
عرب وعجم� ،إىل املناداة�« :سلمانُ م ّنا» ..بال
احلرةُ ،من
ٍ
العامل حتى ذهبت ال�شعوب ّ
انقطاع خالل العامني الأخريين؟

الع�سكري ومعنى الإجنازات املتتالية والعزمية
عمق العمل
�إذا �أردنا �أن
نحفر معرفي ًا يف ِ
ّ
َ
اجلهادية والدفاعية ،ن�صل �إىل �شبك ٍة من الإجنازات العلمية� ،إىل جانب العقائد الإميانية
والعرفانية التي تتمو�ضع حتت الظاهر الع�سكري ،الذي ّ
ي�شكل دعام ًة دفاعي ًة حتمي كافة
الن�سق املعريف الذي تتكامل فيه العلوم
جناحات الدولة والفرد يف �إيران.
ِ
ّ
نتحدث عن َ
معينة  ،والذي ّ
ي�شكل العمل الع�سكري الواجهة الدفاعية
والتقان ُة والأدب يف حقب ٍة زمني ٍة ّ
التي حتميه من االنهيار �أمام ال�سلطات الغا�شمة واال�ستكبار العاملي.
هذا اال�ستكبار الذي ال ميكنه ولوج وجدان املقاتل الإيراين� ،إذ �إنه ال يراه �سوى
أفراد جي�شه.
ند ل ِ
كع�سكري ٍّ
ٍّ

يقبع
�سرتة القتال وخوذة احلرب ،هو ذاك الإن�سانُ
َ
خلف ِ
لكن قا�سم �سليماين الذي ُ
ّ
ُ
الطبية والتجهيزات اال�ست�شفائية �إىل بالده املحا�رصة اقت�صادي ًا..
يو�صل
الذي
َ
الدواء واملواد ّ

هو ذاك الذي ي�أتي حا َ
ني و�أكرث،
يف القدمني يف امل�سريات الكربالئية باكي ًا مع الباك َ
ومط�أطئ ًا ر�أ�سه ال�شامخ.

ي�صد ُق �أنه عايل ال�ش�أن ،فرتاه بني املدافعني ي�س�ألهم:
هو الذي يزعجه املديح ،بل �إنه ال ّ
�صالح
�ستقرونَ عند قربي ب�أن هذا الرجل كان �صاحل ًا وم�ؤمن ًا؟ هل �أنا حق ًا
مت
هل �إذا ُّ
ٌ
ّ
بر�أيكم؟ فلتقولوا ما ترونني عليه عند قربي.
جندي»!
هو الذي يو�صي زوجته وعياله ب�أن ال ُيكتب على حجر قربه �سوى كلمة «
ّ

�صب عينيه ،ف�إنه ال يرو ُم من خطواته تعظيم ًا وال �شهر ًة
املرء هدف ًا �سامي ًا ُن َ
عندما ي�ضع ُ
ُّ
ويذل من ي�شاء؛
خلو�ص ّنيته هو ما يجعله عزيزاً ..ف�إن اهلل يع ّز من ي�شاء
وال مقام ًا ..و�إمنا
ُ
ا�ستحق �شهيدنا لقب «�رسدار دل ها» �أو قائد القلوب؛ هذا التعبري الذي يحاكي
وهكذا
ّ
غزليات حافظ ال�شريازي وخطاب موالنا جالل الدين
ميز ّ
الع�شق العرفاين ال�صويف الذي ّ
ربيع
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و�شم�س التربيزي.
ر�سخ يف املجتمع الإيراين والعربي على حدٍ �سواء
وهو �إىل جانب دوره الع�سكريّ ،
ثقافة املقاومة واال�ست�شهاد؛ وهذا ما جعل ك ّ
ال م ّنا يرى نف�سه ُمع ّزي ًا به ،وجعل الت�ضامن
والوحدة الإطار العام لل�شعب الإيراين اليوم.

لقد �أطاح احلاج قا�سم �سليماين بالتكفرييني يف حياته ،و�أخرجهم �أذ ّالء يف ا�ست�شهاده؛
فتوحدت ال ّأمة حوله يف لحُ م ٍة غري م�سبوقة.
ّ

عامان منذ ا�ست�شهاده ّ
القوة دائم ًا بوقود
يذكراننا ب�أن �شهادته مل تُ�ضعفنا ..و�إمنا هي ّ
متدنا ّ
العزمية والإميان.
لكل من:
ت�ضمن الكتاب كذلك ،يف �صفحاته الآتية ،كلمات ومواقف معبرّ ة ٍ
وقد ّ
وزير خارجية لبنان ال�سابق ،الدكتورعدنان من�صور.ال�شيخ عامر البياتي ،الناطق الر�سمي با�سم دار الإفتاء يف العراق.�أبو�أحمد ف�ؤاد ،نائب الأمني العام للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني.فهد �سليمان ،نائب الأمني العام للجبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني.مباركة الإبراهيمي ،قيادية يف حزب التيار ال�شعبي التون�سي.الدكتور �إ�سماعيل ر�ضوان  ،قيادي يف حركة حما�س.الدكتور ماهر الطاهر ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني.ال�صادق �سالميية� ،شاعر وباحث �إ�سالمي.�أحمد را�سم النفي�س� ،أ�ستاذ جامعي وكاتب �إ�سالمي.رامز م�صطفى  ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني – القيادةالعامة.
اللداوي ،باحث وكاتب فل�سطيني.
الدكتور م�صطفى ّحمزة الب�شتاوي  ،كاتب و�إعالمي فل�سطيني.-ندمي عبدو ،حمامي وكاتب فل�سطيني.
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