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مقدمة

اهلجوم الروسي املباغت على أوكرانيا -وإن كان هو األخطر الذي واجهه منذ احلرب العاملية 
الثانية- إال أنَّه ال ميثِّل األزمة األوىل اليت تضرب البالد اليت مرَّت عرب اترخيها بزَّات ِعدَّة أثَّرت يف 
شكل الدولة ونظامها السياسي، الذي ما إن ختلَّص من قيد االحتاد السوفييت السابق قبل أكثر 
من ثالثة عقود حىت انتقل إىل النظام شبه الرائسي الذي وزَّع السلطات التنفيذية بي رئيس الدولة 
واحلكومة مع رجحان الكفَّة للرئيس الذي وضع بالده يف مواجهة مباشرة مع الدب الروسي الذي 
أعلن حرابً مفتوحًة على أوكرانيا. ويبدو أنَّ أحد أهداف رئيسها هو أن تتغريَّ صورة  النظام السياسي 
الذي مييل للغرب، إلدراك موسكو أبنَّ »أوكرانيا هي خاصرة روسيا الرخوة، وقلب الدفاع العسكري 

عنها«، على وصف »زبغنيو برجينسكي«.

طبيعة النظام السياسي

أورواب، وحتدُّها كل من روسيا وبيالروسيا ورومانيا  قارة  الشرقي من  اجلزء  أوكرانيا يف  تقع 
وبولندا وسلوفاكيا ومولدافيا، ومتتلك إطاللة على البحر األسود وحبر آزوف، مساحتها أكثر من 

)600( ألف كيلو مرت مربع، وعدد سكَّاهنا أكثر من )44( مليون نسمة.

يتكوَّن نظامها السياسي من ثالث سلطات، هي  السلطة التشريعية اليت تضمُّ جملساً واحداً 
امسه »اجمللس األعلى لنوُّاب الشعب« يتكوَّن من )450( عضو، وميتلك صالحيات مهمة أبرزها 
اليت تتكوَّن من رئيس اجلمهورية واحلكومة، وكذلك  التنفيذية  التصويت على احلكومة، والسلطة 
سلطة قضائية مستقلة تتكوَّن من احملكمة الدستورية وجملس االدِّعاء العام وجملس القضاء األعلى.

واتبعت أوكرانيا النظام الرائسي بعد اهنيار االحتاد السوفييت السابق وإجراء استفتاء االستقالل 
عام 1991. وبعد أزمة سياسية حادة ضربتها عام 2004 جرت تعديالت دستورية منح الربملان 
على إثرها صالحيات أوسع ليصبح نظامها السياسي خمتلطاً، أي: شبه رائسي أو نصف رائسي 

الحرب وأثرها في النظام السياسي األوكراني: احتماالت 
الصمود واألفول

د. عبدالعزيز عليوي العيساويّ *

*  كباحث متخصص يف الشؤون االنتخابية ودراسات الدميقراطية.
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م السلطة التنفيذية بي رئيس الدولة ورئيس الوزراء وجيعلهما شريكي يف تسيري أمور الدولة،  يقسِّ
وخيتلف هذا النظام عن الرائسي يف أنَّه ال مينح رئيس اجلمهورية صالحيات مطلقة، كما يفرق عن 

النظام الربملاين يف أنَّه ال مينح السلطة التشريعية حقَّ إقالة رئيس اجلمهورية بسهولة.

أوكرانيا السوفيتية

برزت أوكرانيا -بعد عقود من الفوضى وعدم االستقرار السياسي منذ مطلع القرن العشرين- 
سة لالحتاد السوفييت عام 1922، لتتوسَّع بعد ذلك أوكرانيا السوفيتية  بوصفها أحد الدول املؤسِّ
االشرتاكية غرابً وجنوابً ومن أهم ما حصلت عليه هو ضم »شبه جزيرة القرم« إليها، وترحيل أكثر 
من )450( ألف شخص من العرقية األملانية منها، أمَّا سياسياً فقد كانت أوكرانيا من الدول اليت 
سامهت يف أتسيس األمم املتحدة عام 1945، وبعد رحيل »ستالي« عام 1953 وتولِّ »نيكيتا 
بنقل  رمسي  اعرتاف  على  احلصول  من  أوكرانيا  متكنت  السوفييت  االحتاد  يف  السلطة  خروشوف« 
»القرم« من روسيا إىل أوكرانيا اليت حتوَّلت إىل دولة صناعية ذات ترسانة عسكرية أتيت يف املرتبة 
الثالثة بي دول االحتاد السوفييت، ومتكنت أوكرانيا من تقدمي عدد من أعضاء القيادة السوفيتية، 
1964 و1982، وبقيت  السوفييت بي  لالحتاد  الذي أصبح رئيساً  وأبرزهم »ليونيد برجينيف« 

أوكرانيا حمتلًَّة مكانًة مميزًة ضمن االحتاد حىت اهنياره ومضيها حنو االستقالل.

أوكرانيا املستقلة

يف  دخلت  حىت   1991 عام  جرى  استفتاء  طريق  عن  استقالهلا  أوكرانيا  أعلنت  إن  ما 
سلسلة من األزمات اليت انتهت ابحلرب مع روسيا اليت اندلعت قبل أايم، وعانت البالد من أزمة 
اقتصادية كبرية بعد االستقالل استمرت أكثر من عشر سنوات، وما إن تعافت منها حىت دخلت 
يف أزمة سياسية حادة عام 2004 بعد اهتامات بتزوير االنتخاابت الرائسية اليت فاز با »فيكتور 
ت صورة  اينكوفيتش«، إذ تسبَّب ابندالع ما ُعِرَف حينها بـ »الثورة الربتقالية« السلمية اليت غريَّ
النظام السياسي من الرائسي إىل املختلط عن طريق تعديل الدستور، كما أفرزت انتخاابت مبكِّرة 
جرت عام 2007، وبعد ذلك بعامي دخلت يف صراع مع روسيا بشأن سعر الغاز، وشهدت 
أوكرانيا عام 2013 موجَة احتجاجاٍت واسعة رافضة ملوقف احلكومة املعارض لالنضمام لالحتاد 
لالحتاد  أوكرانيا  انضمام  بشدة  ترفض  ا كانت  االحتجاجات؛ ألهنَّ روسيا ضد  ووقفت  األورويب، 
لتدعم  القرم«؛  جزيرة  لـ«شبه  االنفصالية  النزعة  شجَّعت  بل  بذلك  روسيا  تكتِف  ومل  األورويب، 
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تصويت برملاهنا ابالنفصال عن أوكرانيا واالنضمام إىل االحتاد الروسي عام 2014. ومنذ ذلك 
ومطالبات  أوكرانيا  على  مترُّد  وحركات  اضطراابت  ووغانسك«  »دونيتسك،  إقليما  شهد  احلي 
ابالنفصال بدعم واضح من روسيا اليت اعتمدت سياسة تقسيم أوكرانيا كردِّ فعل انتقامي على ميل 
ا متثِّل منفذها  »كييف« للغرب، فضاًل عن إصرار روسيا على إبقاء أوكرانيا خاضعة لسيطرهتا؛ ألهنَّ

على البحر األسود.

التدخالت الروسية

بدأ التدخل الروسي يف أوكرانيا بصورة واضحة عام 2014 عن طريق تدخل عسكري نتج 
ها لروسيا االحتادية اليت مل  عنه  احتالل أراٍض يف »شبه جزيرة القرم«، مث إجراء استفتاء فيها وضمِّ
تلتفت لالنتقادات الدولية اليت تعرَّضت هلا يف حينها، وتبع ذلك احتجاجات مؤيِّدة لروسيا من 
السلطات يف  إقليم »دونياس«، ممَّا تسبَّب ابندالع نزاع مسلَّح بي  انفصاليي أوكرانيي يف  قبل 
»كييف« واالنفصاليي، ليتوغَّل اجليش الروسي يف داخل إقليم »دوينتسك« ومناطق أخرى لدعم 
املتمردين على النظام السياسي األوكراين، وعدَّ اجملتمع الدول ما فعلته روسيا انتهاكاً للقانون الدول 
وخرق للسيادة األوكرانية. واستمرَّ استفزز روسيا ألوكرانيا إذ قامت سفن حربية روسية يف 2018 
إبطالق النار على ثالث سفن أوكرانية ابلقرب من مضيق »كريتش« اخلاضع للسيطرة الروسية، 
ونتج عن ذلك إصدار الربملان يف »كييف« قرار إبعالن األحكام العرفة على السواحل األوكرانية 

واملناطق احلدودية مع روسيا.

وعدَّْت موسكو رغبة أوكرانيا يف االنضمام لـ«حلف الناتو« هتديداً هلا ال ميكن السكوت 
عنه، إذ طلب الرئيس الروسي »فالدميري بوتي« من الوالايت املتحدة األمريكية العام املاضي منع 
انضمام أوكرانيا إىل احللف مهدِّداً بعواقب وخيمة يف حال حدث ذلك. ويعود سبب قلق روسيا 
من التحاق أوكرانيا بـ«حلف الناتو« إىل سببي أوهلما اخلشية من سيطرة احللف على املنفذ األوكراين 
املطل على البحر األسود، فضال عن أنَّ اتفاقية »الناتو« َتعدُّ أيَّ هجوٍم على عضو فيه مبنزلة إعالن 
حرب على احللف أبكمله، ما يعين أنَّ روسيا ستضع نفسها يف مواجهة عسكرية مفتوحة  مع 
الوالايت املتحدة األمريكية والدول الغربية األخرى يف حال تعرَّضت مستقباًل ألوكرانيا بعد انضمامها 

للحلف. 

ويف ظلِّ إصرار أوكرانيا على االنضمام لـ«حلف الناتو« بدأت روسيا ابلتحشيد على احلدود 
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األوكرانية هناية 2021 وإطالق هتديدات ابالجتياح الذي بدأت مالحمه تظهر يف شباط 2022 
حي اعرتفت روسيا ابستقالل إقليمي »دونيتسك، ولوغانيتسك« عن أوكرانيا وعدُّمها مجهوريتِي 
مستقلتِي. بدأت روسيا يف الرابع والعشرين من الشهر نفسه حرابً واسعًة من حماور عديدة ضد 
ا تستهدف الوصول إىل العاصمة »كييف« ما ُفِهَم على أنَّه استهداف هلرم  أوكرانيا، إذ قالت إهنَّ

النظام السياسي املتمثِّل ابلرئيس »فولودميري زيلينسكي«.

احلرب وأثرها يف طبيعة النظام السياسي )سيناريوهات(

ميثِّل النظام السياسي يف أوكرانيا مصدَر قلٍق دائٍم للروس الذين ينظرون إىل »كييف« على 
ا خاصرة رخوة لروسيا ال ميكن التخلي عنها، ال يف وقت السلم، وال يف وقت االضطراب التوتر.  أهنَّ
ا تتوجَّس  إذ تنزعج روسيا من أي احتجاجات خترج يف أوكرانيا خوفاً من متدُِّدها إليها، كما أهنَّ
من استقرار النظام السياسي األوكراين خلشيتها من احتمال تسبُّب ذلك يف إقامة عالقات وطيدة 
بي »كييف« والغرب الذي تعدُّه روسيا عدواً هلا ابلوراثة منذ أن كانت روسيا جزءاً من االحتاد 
ا وضعت النظام السياسي األوكراين يف موقع رصد دائم حىت اندالع احلرب اليت  السوفييت، لذا فإهنَّ

ستضع هذا النظام أمام ثالث سيناريوهات:

األول: الصمود

أوكرانيا  تزويد  واصل  الذي  الغرب  مع  وطيدة  بعالقات  األوكراين  السياسي  النظام  يتمتَّع 
مارسته  الذي  الكبري  السياسي واالقتصادي  الضغط  ن حربا مع روسيا، فضاًل عن  إابَّ ابلسالح 
الوالايت املتحدة األمريكية والدول األوروبية على روسيا، وحماولة إصدار قرار جمللس األمن يدين 
النظام  وإسقاط  على كييف  الروس  سيطرة  دون  حتول  أسباابً  ميثِّل  أن  ميكن  ذلك  كل  احلرب. 

السياسي وتغيري صورته.

الثاين: األفول

»كييف«،  األوكرانية  العاصمة  إىل  ابلوصول  رغبة  وجود  إىل  الروسية  التصرحيات  أشارت 
وحديث »بوتي« عن إصرار موسكو على إزاحة الرئيس األوكراين وختليص اجلارة الغربية ممَّن وصفهم 
بـ«النازيي اجلُُدد«، وأتكيده أبنَّ القوات الروسية لن تعود قبل حتقيق أهدافها، ويشري هذا إىل نيَّة 
روسيا إبسقاط النظام السياسي واستبداله جبديد يضمن والء أوكرانيا لروسيا، وقد يكون ذلك –يف 
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حال اهنار النظام السياسي- عن طريق إرغام السلطات األوكرانية على إجراء تعديالت دستورية 
تقلِّل من سلطات رئيس الدولة لصاحل الربملان، للخروج بنظام سياسي جديد مواٍل لروسيا.

الثالث: املطاولة

أمَّا السيناريو الثالث الذي يرغب به أصدقاء أوكرانيا من الدول الغربية، فيتمثَّل إبطالة أمد 
الصراع ملنح النظام السياسي األوكراين فرصة للمطاولة أمام اهلجوم الروسي، ومن أبرز أدوات حتقُّق 
هذا السيناريو هي مد أوكرانيا ابلسالح، وحماولة الضغط على روسيا لوقف احلرب، وتقدمي عروض 

متكررة للتفاوض بي الدولتي.

املتمثِّلة ابلضغط الدول الكبري الذي مُيَارس على روسيا وصعوبة  للمعطيات احلالية  وَوْفقاً 
وصول القوات الروسية إىل »كييف« وزايدة الدعوات للتفاوض فإنَّ السيناريو الثالث قد يكون 
هو األقرب؛ إذ إنَّ اخلسائر املتصاعدة يف األرواح واملعدات واملمتلكات قد تدفع للحوار، ويف حال 
حدث ذلك فستجد »كييف« يف ذلك بدياًل عن سقوط البالد بيد الروس، ومن مَثَّ سيحصل 
النظام السياسي األوكراين على فرصة للمطاولة والتقاط األنفاس وإعادة ترتيب األوراق واليت قد 
ا ستكون أقل من االحتالل الروسي  يكون من بينها تقدمي تنازالت للروس اليت مهما كانت كبرية فإهنَّ

وتغيري صورة النظام السياسي.


