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بدأ الغزو الروسي ألوكرانيا. ويريد الرئيس الروسي »فالدميري بوتي« منكم أن تصدِّقوا أنَّ هذا 
خطأ الناتو. لقد ادَّعى مراراً )مبا يف ذلك مرة أخرى يف خطاب موجَّه إىل األمة مع بدء هذا الغزو( 
دوا على حدود أوكرانيا- هو احملرك  أن توسع الناتو -وليس 190.000 جندي وحبارة روسي ُحشِّ
لعام 2014  الشؤون اخلارجية  الرئيس هلذه األزمة. بعد مقال جون »مريشامير« االستفزازي يف 
الذي جيادل يف أنَّ »أزمة أوكرانيا هي خطأ الغرب«، أصبحت حكاية رد الفعل الروسي العنيف ضد 
توسُّع الناتو إطاراً مهيمناً لشرح -إن مل يكن لتربير- حرب موسكو املستمرة ضد أوكرانيا. ُكّرِرْت 
هذه الفكرة من قبل السياسيي واحملللي والكتاب يف الوالايت املتحدة وأورواب وأماكن أخرى. وهم 
جيادلون أبنَّ جوالت التوسيع املتعددة أدَّت إىل تفاقم شعور روسيا ابنعدام األمن مع زحف قوات 
الناتو تقرُّابً من احلدود الروسية. والذي بدوره أدَّى إىل استفزاز »بوتي« ودفعه للهجوم بعنف، أواًل 
عن طريق غزو جورجيا يف عام 2008، مث أوكرانيا )شبه جزيرة القرم( يف عام 2014، واآلن غزو 
اثٍن ألوكرانيا، ومن املرجَّح أن يكون أكرب بكثري. عن طريق هذا السرد، يشري شبح عضوية أوكرانيا 
يف الناتو إىل كلٍّ من أسباب الصراع وحلِّها )سحب عضوية أوكرانيا من على طاولة املفاوضات، 

هكذا سينتهي اجلدل، وُتنع احلرب.

هذه احلجة با عيبان، أحدمها يتعلَّق ابلتاريخ واآلخر يف تفكري »بوتي«. أواًل، مل يكن توسُّع 
الناتو مصدراً اثبتاً للتوتُّر بي روسيا والغرب، بل كان متغرياً. ازدادت أمهية القضية واخنفضت ليس 
بسبب موجات توسع الناتو يف املقام األول، ولكن بسبب موجات التوسع الدميقراطي يف أوراسيا 
على مدار الثالثي عاماً املاضية. يف منط واضح للغاية، ارتفعت شكاوى موسكو بشأن الناتو بعد 
َتوسُّع الدميقراطية. يف حي ضمنت الغزوات واالحتالل املأساوي جلورجيا وأوكرانيا لـ«بوتي« حكم 
األمر الواقع على األرض عكس تطلعات الناتو؛ ألنَّ احللف لن يسمح أبداً بدولة حتت االحتالل 
اجلزئي من قبل القوات الروسية ابالنضمام. هذه احلقيقة تقوِّض ادِّعاء »بوتي« ابستهداف الغزو 
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احلايل لعضوية أوكرانيا يف الناتو. لقد منع -فعاًل- توسُّع الناتو جلميع املقاصد واألغراض، وبذلك 
كشف أنَّه يريد شيئاً أهم يف أوكرانيا اليوم، هو: هناية الدميقراطية وعودة التبعية.

ونظامه  لـ«بوتي«  األساسي  للتهديد  نظراً  الثاين:  اخللل  على  الضوَء  الواقع  هذا  يسلِّط 
االستبدادي هو الدميقراطية، وليس الناتو، فلن خيتفي هذا التهديد املتصوَّر بطريقة سحرية مع وقف 
توسُّع الناتو. لن يتوقف »بوتي« عن السعي لتقويض الدميقراطية والسيادة يف أوكرانيا أو جورجيا 
أو املنطقة ككل، حىت وإن توقَّف الناتو عن التوسُّع. طاملا ميارس املواطنون يف البلدان احلرة حقوقهم 
الدميقراطية يف انتخاب قادهتم وحتديد مسارهم اخلاص يف السياسة الداخلية واخلارجية، فسيبقيهم 

»بوتي« يف مرماه.

كيف وصلنا إىل هذه النقطة؟!

من املؤكد أنَّ حلف الناتو وتوسعه كان -دائمًا- مصدَر توتٍُّر يف العالقات بي الوالايت 
املتحدة واالحتاد السوفييت وبي الوالايت املتحدة وروسيا. شارك أحدان )مع جيمس جولدجري( يف 
أتليف كتاب عن العالقات األمريكية الروسية، القوة والغرض، يتضمن فصاًل بعنوان »انتو هي كلمة 
من أربعة أحرف« قبل عقدين من الزمن. أعرب قادة الكرملي »ميخائيل جورابتشوف، وبوريس 

يلتسي، وبوتي، ودميرتي ميدفيديف« وبدرجات متفاوتة عن خماوفهم بشأن توسُّع التحالف.

أبقى الناتو اببه مفتوحاً -منذ أتسيسه يف عام 1949- أمام األعضاء اجلدد الذين يستوفون 
معايري القبول. بعد اهنيار االحتاد السوفيايت يف عام 1991، ال ينبغي ألحد أن يتفاجأ من أنَّ الدول 
اليت سبق أن ضمَّها االحتاد السوفييت وأخضعها وغزاها قد تسعى إىل إقامة عالقات أمنية أوثق مع 
الغرب. عملت الوالايت املتحدة وحلفاء آخرون يف الناتو جاهدين على عدم إنكار تطلُّعات تلك 
اجملتمعات احلرة حديثاً مع روسيا يف القضااي األوروبية وغريها أمنياً. لقد جنحوا يف بعض األحيان، 

والعكس أحياانً.

الثالثي  أنَّه خالل  الناتو حقيقَة  النزاع احلايل يف أوكرانيا على  يلومون  يتجاهل عديد ممَّن 
عاماً اليت انقضت منذ هناية احلرب الباردة، ومنذ ذلك احلي احنرف رفض موسكو لتوسيع الناتو يف 

اجتاهات خمتلفة ويف أوقات خمتلفة.

حينما وافق الرئيس »بوريس يلتسي« على التوقيع على القانون التأسيسي لروسيا والناتو يف 
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عام 1997، قامت روسيا والتحالف بتدوين برانمج تعاون شاملة يف هذه االتفاقية. أعلن يلتسي 
والتعاون بي روسيا واحللف. وهذا  للتشاور  آليات  أنَّنا خنلق  هو  أيضاً  التوقيع، »املهم  يف حفل 
سيمكننا من النقاش )على أساس عادل ومتكافئ(، وإصدار قرارات مشرتكة بشأن القضااي الرئيسة 

املتعلقة ابألمن واالستقرار عند احلاجة، وتلك القضااي واجملاالت اليت تس مصاحلنا«.

اقرتح »بوتي« -الذي كان يشغل منصب الرئيس الروسي ابإلانبة- يف عام 2000 أثناء 
زايرته إىل لندن، أنَّه إبمكان روسيا أن تنضمَّ إىل الناتو يوماً ما: »ملَ ال؟ ملَ ال؟! ... ال أستبعد مثل 
هذا االحتمال ... يف حالة احتساب مصاحل روسيا إذا كانت ستصبح شريكاً على قدم املساواة. 
روسيا جزء من الثقافة األوروبية، وأان ال أعدُّ بلدي مبعزٍل عن أورواب ... لذا، أختيل بصعوبة أنَّ الناتو 

هو عدو«. ملاذا سريغب بوتي يف االنضمام إىل حتالف يُزعم أنَّه يهدِّد روسيا؟!

أقام الرئيسان »بوش، وبوتي« -بعد 11 سبتمرب 2001- عالقًة تعاونيًة وثيقًة حملاربة عدو 
مشرتك، هو اإلرهاب. كان تركيز »بوتي« يف ذلك الوقت على التعاون مع الناتو وليس املواجهة. 
املرة الوحيدة اليت استخدم فيها احللف املادة 5 بشأن الدفاع اجلماعي كانت لدعم تدخُّل الناتو 
يف أفغانستان، وهو اإلجراء الذي أيَّده »بوتي« يف جملس األمن التابع لألمم املتحدة. مث اتبع هذا 

الدعم الدبلوماسي مبساعدة عسكرية ملموسة وقوية للتحالف.

أبدى »بوتي« خالل زايرته للوالايت املتحدة يف تشرين الثاين )نوفمرب( 2001 مالحظة 
ا مناسبة للوصول إىل  واقعية لكنَّها تعاونية، هي: »حنن خنتلف يف الطرائق والوسائل اليت ندرك أهنَّ
اهلدف نفسه... ]ولكن[ ميكن للمرء أن يطمئن إىل أنَّه أايً كان احلل النهائي الذي يُعثر عليه، فلن 
يهدِّد ... مصاحل كل من بلداننا والعامل«. ويف مقابلة من الشهر نفسه، أعلن »بوتي« أنَّ »روسيا 
تعرتف بدور الناتو يف عامل اليوم، وروسيا مستعدة لتوسيع تعاوهنا مع هذه املنظمة. وإذا قمنا بتغيري 
ان صورة العالقة بي روسيا وحلف الناتو، فأعتقد أنَّ توسيع حلف الناتو  جودة العالقة، وإذا غريَّ

سيتوقَّف عن أنَّه مشكلة، ولن يكون قضية ذات صلة بعدها«.

حينما أعلن الناتو يف عام 2002 خطته ملوجة كبرية من التوسع تشمل ثالث مجهورايت 
سوفيتية سابقة -إستونيا، والتفيا، وليتوانيا- كان رد فعل »بوتي« شبه معدوم. مل يهدِّد بغزو أيٍّ 
ه سؤال له يف أواخر عام 2001 عمَّا إذا كان يعارض عضوية  من البلدان إلبقائها خارج الناتو. وُوجِّ
دول البلطيق يف الناتو، جميباً: »حنن ابلطبع لسنا يف وضع يسمح لنا إبخبار الناس مبا جيب عليهم 



6

مركز البيان للدراسات والتخطيط

فعله. ال ميكننا منع الناس من اختاذ خيارات معينة إذا كانوا يريدون تعزيز أمن دوهلم بطريقة معينة«.

حىت أنَّ »بوتي« حافَظ على املوقف نفسه حينما كان األمر يتعلق بدخول أوكرانيا يوماً ما 
إىل احللف األطلسي. يف مايو 2002، وحينما ُسِئَل »بوتي« عن آرائه حول مستقبل عالقات 
أبنَّ أوكرانيا لن ترتدَّد يف عمليات  الناتو، أجاب بطريقة موضوعية، »أان مقتنع تاماً  أوكرانيا مع 
توسيع التفاعل مع الناتو واحللفاء الغربيي ككل. أوكرانيا عندها عالقاهتا اخلاصة مع الناتو. هناك 
ا مسألة هلذين الشريكي«. جملس أوكرانيا-الناتو. يف هناية املطاف، سيتخذ الناتو وأوكرانيا القرار. إهنَّ

بعد عقد من الزمان، ويف عهد الرئيس »ميدفيديف« كانت روسيا وحلف مشال األطلسي 
يتعاوانن مرة أخرى. أعلن »ميدفيديف« يف قمَّة الناتو عام 2010 يف لشبونة، أنَّ »مدَّة التباعد 
يف عالقاتنا ومطالباتنا ضد بعضنا بعضاً قد ولَّت اآلن. حنن ننظر إىل املستقبل بتفاؤل وسنعمل على 
تطوير العالقات بي روسيا وحلف مشال األطلسي يف مجيع اجملاالت ... ]يف حي يتقدَّمون حنو[ 
شراكة كاملة«. يف تلك القمة، عرض إمكانية التعاون بي روسيا والناتو يف جمال الدفاع الصاروخي. 

ومل تظهر شكاوى حول توسُّع الناتو.

يف  الناتو  كان   ،2014 عام  يف  ألوكرانيا  »بوتي«  غزو  وحىت  الباردة  احلرب  هناية  منذ 
أورواب يسحب املوارد والقوات، وليس بنائها. حىت مع توسيع العضوية، كانت القدرة العسكرية 
حللف الناتو يف أورواب أكرب بكثري يف التسعينيات ممَّا كانت عليه يف العقد األول من القرن احلادي 
الروسية  القوات  لتحديث  موارد كبرية  ينفق  نفسها-  املدَّة  هذه  بوتي -خالل  كان  والعشرين. 
التقليدية املنتشرة يف أورواب وتوسيعها. كان ميزان القوى بي الناتو وروسيا يتحوَّل لصاحل موسكو.

تقوِّض حلقات التعاون اجلوهري بي روسيا والناتو احلجة القائلة أبنَّ توسُّع الناتو كان دائماً 
وابستمرار هو احملّرِك للمواجهة الروسية مع الغرب على مدى الثالثي عاماً املاضية. السجل التارخيي 
ع يتحمَّل املسؤولية الوحيدة عن العداء الروسي مع  بيسر ال يدعم الفرضية القائلة أبنَّ الناتو املتوسِّ
الغرب وعدوان موسكو على أوكرانيا منذ عام 2014. بداًل عن ذلك، جيب أن ننظر يف مكان 

آخر لفهم املصدر احلقيقي لعداء »بوتي« ألوكرانيا وشركائها الغربيِّي.
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خماوف »بوتني« احلقيقية

كان السبب األخطر للتوترات هو سلسلة االخرتاقات الدميقراطية واالحتجاجات الشعبية 
من أجل احلرية طيلة العقد األول من القرن احلادي والعشرين، وهو ما يشري إليه الكثريون ابسم 
»الثورات امللونة«. يعتقد »بوتي« أنَّ املصاحل الوطنية الروسية مهدَّدة مبا يصوِّره على أنَّه انقالابت 
مدعومة من الوالايت املتحدة. بعد كلٍّ من )صربيا 2000، وجورجيا 2003، وأوكرانيا 2004، 
والربيع العريب 2011، وروسيا 2012-2011، وأوكرانيا 2014-2013(. لقد انزلق »بوتي« 
للقيام  الناتو بوصفه مربِّراً  إىل سياسات أكثر عدائية جتاه الوالايت املتحدة، مث استند إىل هتديد 

بذلك.

مل يؤيِّد »بوريس يلتسي« توسُّع الناتو أبداً، ولكنَّه رضخ للجولة األوىل من التوسُّع يف عام 
1997 ألنَّه يعتقد أنَّ عالقاته الوثيقة مع الرئيس »بيل كلينتون« والوالايت املتحدة ال تستحق 
طريق  -عن  كبرية  جهوداً  وفريقه  »كلينتون«  بذل  نسبياً.  األصغر  املسألة  هذه  بشأن  التضحية 
الشراكة من أجل السالم وخاصة القانون التأسيسي حللف الناتو وروسيا- للحفاظ على العالقات 
األمريكية الروسية إجيابية مع إدارة توسُّع الناتو يف الوقت نفسه. كان قصف الناتو عام 1999 
جنا  لكنَّه  اإلسرتاتيجية،  لتلك  اختبار شديد  مبنزلة  العرقي يف »كوسوفو«  التطهري  لوقف  لصربيا 
التفاوضي. حينما أطاحت أول  جزئياً؛ ألنَّ »كلينتون« أعطى »يلتسي« وروسيا دوراً يف احلل 
ثورة ملونة ما بعد الشيوعية بـ«سلوبودان ميلوسيفيتش« بعد عام، استنكر الرئيس الروسي اجلديد 
»بوتي« هذا الفعل، لكنَّه مل يبالغ يف رد فعله. يف ذلك الوقت، كان ما يزال يفكِّر يف إمكانية 

التعاون مع الغرب، مبا يف ذلك الناتو.

ومع ذلك، فقد صعَّدِت اجلولة التالية من التوسُّع الدميقراطي يف عامل ما بعد االحتاد السوفييت، 
ثورة الزهور يف جورجيا عام 2003 التوترات األمريكية الروسية تصعيداً كبرياً. ألقى »بوتي« ابللوم 
على الوالايت املتحدة بصورة مباشرة للمساعدة يف هذا االخرتاق الدميقراطي واملساعدة يف تثبيت ما 
رآه دمية مؤيِّدة ألمريكا -الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي-. سعى »بوتي« مباشرة بعد ثورة الورد إىل 
تقويض الدميقراطية اجلورجية، وغزاها يف هناية املطاف يف عام 2008 واعرتف مبنطقتي جورجيتي 
-أخبازاي وأوسيتيا اجلنوبية- بوصفهما دولتي مستقلتي. وصلت العالقات األمريكية الروسية إىل 

مستوى منخفض جديد يف عام 2008.
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اندلع أكرب توسُّع دميقراطي يف عامل ما بعد االحتاد السوفييت يف أوكرانيا يف عام 2004، وهي 
الثورة الربتقالية بعد عام من ثورة الزهور. يف السنوات اليت سبقت هذا احلدث املهم، كان توجُّه 
بي الشرق والغرب،  نسبياً  الرئيس »ليونيد كوتشما« متوازانً  السياسة اخلارجية ألوكرانيا يف عهد 
انتخاابت  بي »كييف، وموسكو«. تغريَّ ذلك حينما أدَّت  العالقات تدرجيياً  ولكن مع حتسُّن 
رائسية مزورة يف أواخر عام 2004 إىل نزول مئات اآلالف من األوكرانيي إىل الشوارع، ممَّا أدَّى 
يف النهاية إىل إبعاد »فيكتور اينوكوفيتش« خليفة »كوتشما« واملختار بعناية من قبل »بوتي«. 
وتوىلَّ سلطة االئتالف الربتقايل املوايل للدميقراطية واملؤيِّد للغرب بقيادة الرئيس »فيكتور يوشينكو« 

ورئيس الوزراء »يوليا تيموشينكو«.

مقارنة بصربيا عام 2000 أو جورجيا عام 2003، كانت الثورة الربتقالية يف أوكرانيا عام 
2004 تثِّل هتديداً أكرب بكثري لـ«بوتي«. حدثت الثورة الربتقالية فجأة ويف بلد أكرب بكثري وأكثر 
إسرتاتيجية على حدود روسيا. أدَّى التحوُّل املفاجئ إىل الغرب من قبل »يوشينكو« وحلفائه إىل 

جعل »بوتي« يواجه احتمالية أنَّه قد »خسر« دولة وضع عليها أمهية رمزية وإسرتاتيجية هائلة.

أمَّا »بوتي« فقد قوَّضت الثورة الربتقالية اهلدف األساس إلسرتاتيجيته الكربى -إنشاء جمال 
نفوذ متميِّز وحصري عرب املنطقة اليت كانت تشكِّل االحتاد السوفييت ذات يوم-. يؤمن »بوتي« 
بدوائر النفوذ. إنَّ روسيا بوصفها قوة عظمى، هلا احلق يف نقض القرارات السياسية السيادية جلرياهنا. 
يطالب »بوتي« -أيضًا- حبصر القرارات املتخذة من دول اجلوار به فقط، أي: ميكن أن تكون 
روسيا القوة العظمى الوحيدة ملمارسة مثل هذا االمتياز )أو حىت تطوير عالقات وثيقة( مع هذه 
البلدان. لقد ازداد هذا املوقف تشدُّداً كبرياً منذ موقف »بوتي« التصاحلي يف عام 2002، إذ 
تضاءل نفوذ روسيا يف أوكرانيا وأعلن مواطنو أوكرانيا مراراً وتكراراً عن رغبتهم يف اهلروب من قبضة 
موسكو. كان اخلنوع اآلن مطلوابً. كما أوضح »بوتي« يف مقال اترخيي حديث، فإنَّ األوكرانيي 
والروس يف نظره »كانوا شعباً واحداً« يسعى إىل ملِّ مشلهم، حىت لو كان ذلك عن طريق اإلكراه. لذ، 
شكلت خسارة أوكرانيا لبوتي يف عام 2004 لصاحل الغرب نقطَة حتوٍُّل َسلبية كبرية يف العالقات 
األمريكية الروسية اليت كانت أكثر بروزاً بكثري من املوجة الثانية لتوسيع الناتو اليت اكتملت يف العام 

نفسه.

هؤالء األوكرانيون الذين انتفضوا دفاعاً عن حريتهم كانوا َوْفقاً لتقدير »بوتي« اخلاص إخوة 
سالفيون تربطهم روابط اترخيية ودينية وثقافية وثيقة بروسيا. إذا كان من املمكن أن حيدث ذلك يف 
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»كييف«، فلماذا ال حيدث يف »موسكو«؟ كاد أن حيدث ذلك يف روسيا بعد ِعدَّة سنوات حينما 
اندلعت سلسلة من االحتجاجات اجلماهريية يف »موسكو، وسانت بطرسربغ« ومدن أخرى يف 
أعقاب االنتخاابت الربملانية املزوَّرة يف ديسمرب 2011. كانت أكرب احتجاجات يف روسيا منذ 
ن حكمه اليت تزيد عن عقد من  عام 1991، العام الذي اهنار فيه االحتاد السوفييت. ألول مرة أابَّ
الزمن، أظهر املواطنون الروس العاديُّون أنَّ لديهم اإلرادة والقدرة على هتديد قبضة »بوتي« على 
السلطة. شكلت تلك االنتفاضة الشعبية يف روسيا، اليت حدثت يف العام نفسه الذي حدث فيه 
الربيع العريب، مث أعقب ذلك عودة »بوتي« إىل الكرملي بوصفه رئيساً لوالية اثلثة يف عام 2012، 
منعطفاً سلبياً رئيساً آخر يف العالقات األمريكية الروسية. إهناء إعادة التعاون اليت أطلقها الرئيسان 
»أوابما، وميدفيديف« يف عام 2009. أهنِت التعبئة الدميقراطية يف الشرق األوسط أواًل مث روسيا 
)وليس توسُّع الناتو( الفصَل األخري من التعاون األمريكي الروسي. مل تكن هناك فصول جديدة 

للتعاون منذ ذلك احلي.

لكن، تدهورت العالقات األمريكية الروسية أكثر من أيِّ وقت مضى يف عام 2014، مرة 
أخرى بسبب التوسُّع الدميقراطي اجلديد. حدثت التعبئة الدميقراطية التالية لتهديد »بوتي« للمرة 
الثانية يف أوكرانيا يف 2014-2013. مل يغُز »بوتي« أوكرانيا بعد الثورة الربتقالية يف عام 2004، 
بفارق  الفوز  تلميذه، »فيكتور اينوكوفيتش«، على  أخرى ملساعدة  نفوذ  أدوات  استخدم  ولكنَّه 
ضئيل ابلرائسة األوكرانية بعد ستِّ سنوات. ومع ذلك، تبيَّ أنَّ »اينوكوفيتش« ليس خادماً خملصاً 
للكرملي، لكنَّه حاول تنمية العالقات مع كلٍّ من روسيا والغرب. أجرب »بوتي« »اينوكوفيتش« 
أخرياً على االختيار، واختار الرئيس األوكراين روسيا يف خريف عام 2013 حينما تراجع عن توقيع 
اتفاقية الشراكة مع االحتاد األورويب لصاحل العضوية يف االحتاد االقتصادي األوراسي الروسي، وقد 

شكَّل هذا مفاجأًة للجميع يف »موسكو، وكييف، وبروكسل، وواشنطن«.

مظاهرات حاشدة يف  األورويب  االحتاد  مع  االتفاق  هذا  إببطال  »اينوكوفيتش«  قرار  أاثر 
أصبح  فيما  الشوارع  إىل  األوكرانيي  من  اآلالف  مئات  خروج  إىل  أدَّى  ممَّا  أخرى،  مرة  أوكرانيا 
يُعرف ابسم امليدان األورويب أو »ثورة الكرامة« لالحتجاج على ابتعاد »اينوكوفيتش« عن الغرب 
الدميقراطي. استمرت احتجاجات الشوارع أسابيع عديدة، ختلَّلها مقتل العشرات من املتظاهرين 
السلميي على يد حكومة »اينوكوفيتش«، واالهنيار النهائي لتلك احلكومة وهروب »اينوكوفيتش« 
السلطة يف »كييف«. كان  للغرب  موالية  وتويلِّ حكومة جديدة   ،2014 فرباير  إىل روسيا يف 

»بوتي« قد »خسر« أوكرانيا للمرة الثانية خالل عقد من الزمن.
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ردَّ »بوتي« هذه املرة بقوة عسكرية ملعاقبة املغتصبي النازيي اجلدد املزعومي املدعومي من 
الروسية على »القرم«؛ ضمَّت »موسكو« فيما  القوات املسلحة  أمريكا يف »كييف«. استولت 
بعد شبه اجلزيرة األوكرانية. كما قدَّم »بوتي« األموال واملعدات واجلنود لدعم االنفصاليي يف شرق 
أوكرانيا، ممَّا أدَّى إىل اندالع حرب يف »دونباس« لثمان سنوات، قتل فيها ما يقرب من 14000 
الناتو كمربر ألفعاله  انتقاداته لتوسيع  شخص. بعد الغزو، وليس قبل ذلك، صعد »بوتي« من 

العدوانية.

رداً على هذه الثورة الدميقراطية األوكرانية الثانية، خلص »بوتي« إىل أنَّ االنتخاب عن طريق 
القسري، مبا يف  يُعزَّز مبزيد من الضغط  العسكرية جيب أن  الوسائل غري  االنتخاابت وغريها من 
ذلك التدخُّل العسكري. منذ ثورة الكرامة، شنَّ »بوتي« حرابً غري مسبوقة ضد أوكرانيا ابستخدام 
والسياسية واإلعالمية واالجتماعية واالقتصادية يف حماولة  العسكرية  األسلحة  جمموعة كاملة من 
وإسقاطها يف هناية املطاف. إنَّ عالقة أوكرانيا  املنتخبة دميقراطياً  لزعزعة استقرار حكومة أوكرانيا 
األساسي:  املرض  أنَّه  يعتقد »بوتي«  ما  أعراض  أحد  املتحدة هي جمرَّد  والوالايت  الناتو  حبلف 

أوكرانيا ذات السيادة والدميقراطية.

ذريعة احلرب احلقيقية لـ«بوتني«: الدميقراطية األوكرانية

من املثري للدهشة أنَّ مثان سنوات من الضغط الروسي الذي ال هوادة فيه مل يكسر دميقراطية 
أوكرانيا. على العكس تاماً. بعد أن ضمَّ »بوتي« )شبه جزيرة القرم( والدعم املستمر للحرب يف 
»دونباس«، أصبح األوكرانيون اآلن أكثر احتاداً عرب االنقسامات العرقية واللغوية واإلقليمية أكثر 
من أي نقطة أخرى يف التاريخ األوكراين. فاز الرئيس »فولودميري زيلينسكي« يف عام 2019 أبغلبية 
ساحقة، وحصل على دعم شعيب يف كل منطقة من مناطق أوكرانيا. ليس من املستغرب أن تؤدِّي 

حرب بوتي أيضاً إىل زايدة التأييد الشعيب بي األوكرانيي لالنضمام إىل الناتو.

قرَّر بوتي اآلن اتباع إسرتاتيجية جديدة إلهناء الدميقراطية األوكرانية، وهي: التدخُّل العسكري 
الشامل. يدَّعي »بوتي« أنَّ هدفه هو وقف توسُّع الناتو، ولكن هذا جمرَّد خيال. مل يتغريَّ شيء 
يف العام املاضي يف العالقات بي أوكرانيا والناتو. صحيح أنَّ أوكرانيا طاحمة لالنضمام إىل حلف 
الناتو يوماً ما. )واهلدف مضمن يف الدستور األوكراين(. ولكن، يف حي ظلَّ قادة الناتو ملتزمي 
مببدأ سياسة الباب املفتوح، فقد صرَّحوا أيضاً بوضوح أنَّ أوكرانيا اليوم يف وضع جيعلها غري مؤهَّلة 

لالنضمام. إذ إنَّ ذريعة احلرب عند »بوتي« هي من اخرتاعه اخلاص.
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لقد اختلق »بوتي« هذه األزمة حول توسُّع الناتو لتقويض الدميقراطية األوكرانية بصورة مباشرة. 
وتسبَّبت التعبئة العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا يف إحلاق ضرٍر كبرٍي ابالقتصاد األوكراين، 
وغذَِّت انقسامات جديدة بي األحزاب السياسية األوكرانية حول كيفية تعامل »زيلينسكي« مع 
أو حكومة  جديداً  كبرياً  ائتالفاً  يـُْنِشئ  أن  »زيلينسكي« كان جيب  بعضهم أبنَّ  األزمة. جيادل 
وحدة وطنية. ويلومه آخرون على استعداداته املزعومة غري املالئمة للحرب. ويناقش بعضهم إظهار 
الرئيس األمريكي »جو ابيدن« حول  الدبلوماسية عن طريق احلوار مع  »زيلينسكي« قلَّة خربته 
احتمالية غزو روسي يف وقت تشتد فيه احلاجة إىل الوحدة مع الغرب. وبعبارة أخرى، حقَّقِت التعبئة 

العسكرية لـ«بوتي« فعاًل بعض النجاحات املبكِّرة يف حربه ضد الدميقراطية األوكرانية.

ا عزَّز الدميقراطية األوكرانية على املدى القصري.  ومن املفارقات أنَّ استخدام »بوتي« للقوَّة رمبَّ
الروسية إىل منطقيت »دونيتسك، ولوهانسك«  القوات  أدَّى قراره بغزو أوكرانيا عن طريق إرسال 
)اللَّذاِن ما يزاالن معرتف بما بوصفهما أراضي أوكرانية ذات سيادة مبوجب القانون الدويل( إىل 
توحيد األوكرانيي وتعّزِز شعبية »زيلينسكي« وصورته كزعيم لألمة. لكن بقاء الدميقراطية األوكرانية 
على املدى الطويل على املَِحك، وُيشري خطاب »بوتي« العدواين إىل أنَّ هجوم موسكو قد بدأ 
للتو. قد يؤدي غزو احلرب اخلاطفة والتطويق السريع لكييف إىل إزاحة »زيلينسكي« ابلقوة من 
السلطة. ميكن لالنتخاابت اجلديدة اليت جترى حتت هتديد السالح أن حتقِّق احلكومة املطلوبة، تاماً 
كما حدث يف أورواب الشرقية بعد احلرب العاملية الثانية يف ظل الدابابت السوفيتية. ومن السابق 

ألوانه التنبؤ ابلنتيجة. ولكن هدف »بوتي« واضح.

قد يكره »بوتي« توسُّع الناتو، لكنَّه ال خييفه حقاً. تتلك روسيا أكرب جيش يف أورواب، وهي 
اآلن أقدر بكثرٍي بعد عقدين من اإلنفاق الباذخ. الناتو هو حتالف دفاعي. مل هتاجم أبداً االحتاد 
السوفييت أو روسيا، ولن تفعل ذلك أبداً. ويعرف »بوتي« ذلك. لكنَّ »بوتي« مهدَّد من قبل 
دميقراطية انجحة يف أوكرانيا. ال يستطيع أن يتسامح مع أوكرانيا الناجحة واملزدهرة والدميقراطية على 
حدوده، خاصة إذا بدأ الشعب األوكراين أيضاً يف االزدهار اقتصادايً. وهذا يقوِّض استقرار نظام 
الكرملي نفسه، واألساس املنطقي املقرتح لقيادة الدولة االستبدادية. مثلما ال يستطيع »بوتي« 
السماح إلرادة الشعب الروسي بتوجيه مستقبل روسيا، ال ميكنه السماح لشعب أوكرانيا )الذين 
يتمتعون بثقافة واتريخ مشرتكي( ابختيار املستقبل املزدهر واملستقل احلر الذي صوَّتوا وقاتلوا من 

أجله.
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مع أنَّ فرصة خفض التصعيد بعيدة، إال أنَّ مزيداً من املفاوضات والتهديد بفرض عقوابت 
ما زال إبمكاهنا -من الناحية النظرية- منع الغزو الروسي خارج منطقة »دونباس« األوكرانية يف 
األايم أو األسابيع املقبلة. ولكن بغض النظر عن املكان الذي أمر فيه »بوتي« قوَّاته يف النهاية 
ابلتوقف )سواًء أكان ذلك يف لوهانسك، أم دونيتسك، أم خاركيف، أم أوديسا، أم كييف، أم 
واملولدوفية  )واجلورجية  األوكرانية  والسيادة  الدميقراطية  بتقويض  ملتزماً  الكرملي  فسيظلُّ  لفيف(، 
ا ملدَّة أطول إذا استمرت األوتوقراطية الروسية. واألرمينية، إخل(، طاملا بقي »بوتي« يف السلطة، ورمبَّ

وجيب أالَّ تكون هناك أوهام حول هدف »بوتي« اإلسرتاتيجي بعيد املدى املتمثِّل يف وقف 
التوسُّع الدميقراطي، يف أوكرانيا وسائر املنطقة.
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