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تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
على  التركيز  تأسيسه  منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام 
تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد 

إلى حتقيق هذا  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة  واملؤمترات  الندوات 
الغرض.يعتمد املركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض املوضوعي املوثّق 

للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي املتبعة في 
واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم 

مركز األبحاث
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منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد الندوات واملؤمترات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  املركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى حتقيق  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض املوضوعي املوثّق للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم  في  املتبعة  العلمي 
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ــة،  ــة ويشــاطرها هــذا املســعى العديــد مــن الــدول األوروبّي فــي الوقــت الــذي تســعى فيــه احلكومــة األوكرانّي
إلــى حتقيــق نصــر ناجــز ضــد روســيا، يــورد الكاتــب تصريحــات رئيــس هيئــة األركان األمريكّيــة املشــتركة، املثيــرة 
للجــدل والتــي أدلــى بهــا فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر املاضــي، معلنًــا أّن احلــرب فــي أوكرانيــا ال ميكــن االنتصــار 
فيهــا بالوســائل العســكرية البحتــة، مشــيرًا إلــى أّن أوكرانيــا اآلن فــي موقــع قــّوة وأن هــذا الشــتاء قــد يكــون 
الوقــت املناســب للنظــر فــي محادثــات الســالم مــع روســيا. كمــا نــّوه إلــى احلــرب العامليــة األولــى، عندمــا أدّى 
رفــض اخلصــوم للتفــاوض إلــى مقتــل ماليــني آخريــن، ممــا يشــير إلــى أّن الفشــل فــي »اغتنــام« اللحظــة قــد 

يــؤدي إلــى املزيــد مــن املعانــاة اإلنســانية.

يحاجــج الكاتــب بــأّن احلــّل األمثــل يتجّســد فــي وضــع خطــة سياســية متماســكة إلنهــاء املعانــاة، وطمأنــة 
األوكرانيــني بــأّن روســيا لــن تبــدأ حربًّــا جديــدة فــي أقــرب فرصــة، حتــى لــو ظــل بوتــني فــي الســلطة. ســيتطّلب 
ــن  ــد ال ميك ــل ق ــر الكام ــأّن النص ــني ب ــول األوكراني ــا قب ــب أيًض ــه يتطّل ــة، لكنّ ــول الهزمي ــروس قب ــن ال ــك م ذل
حتقيقــه. ولكــن لتحقيــق هــذه األهــداف، فــإّن الســكّان الغربيــني، وال ســّيما فــي ظــّل أزمــة الطاقــة املتفاقمــة، 
ســيحتاجون إلــى قبــول إنهــاء وضــع روســيا املنبــوذ و »عودتهــا إلــى أوروبــا« مــع تقــدمي ضمانــات أمنّيــة موثوقــة 
إلــى كييــف. بعبــارة أخــرى، يجــب علــى الغــرب صياغــة رؤيــة سياســّية رئيســّية تتجنــب رغبــة أوكرانيــا وأشــّد 
مؤيديهــا فــي حتطيــم روســيا وحتييدهــا. إذا فشــلت الواليــات املتحــدة وشــركاؤها فــي وضــع مثــل هــذه اخلطــة، 
ــة  ــة، والعواقــب املضّطرب ــد والكارث ــزداد: حــرب اســتنزاف، وخطــر التصعي فــإن فــرص ســيناريو ميلــي ســوف ت

للحــرب.

الصمود الروسي

يحاجــج الكاتــب بأنـّـه رغــم الدعــم الغربــي الكبيــر املقــّدم مــن الغــرب ألوكرانيــا، أظهــرت روســيا صمــودًا أكبــر 
بكثيــر ممــا توقّعــه الكثيــرون، وأّن جيشــها وقادتهــا مــا زالــوا مســتقرّين. وينطبــق األمــر ذاتــه علــى االقتصــاد 
الروســي، فقــد توقــع الكثيــرون بثقــة بــأّن التجــارة والصناعــة الروســّية ســوف تُســحق بفعــل ثقــل العقوبــات 
ــا إلجبــار  التــي تفرضهــا احلكومــات الغربّيــة، وقيــل إّن مثــل هــذا الضغــط االقتصــادي الشــديد قــد يكــون كافيًّ
ــة إلنهــاء احلــرب.  ــادرًا مــا تكــون كافي ــة ن ــا. لكــّن الضغــوط االقتصاديّ ــى االنســحاب مــن أوكراني موســكو عل
ــا توقعــه  ــر مم ــة فقــط، أقــل بكثي ــة فــي املائ ــص االقتصــاد الروســي فــي عــام 2022، ولكــن بنســبة ثالث وتقّل
البعــض، وأثبــت نظامهــا املالــي اســتدامته واســتقراره مــن الناحيــة االقتصاديـّـة الكلّيــة. مشــيرًا إلــى أنـّـه خالل 
احلــرب البــاردة، لــم جتبــر العقوبــات موســكو علــى االنســحاب مــن أوروبــا الشــرقية، واليــوم مــن غيــر املرّجــح أن 

جتبــر روســيا علــى االنســحاب مــن أوكرانيــا.

ويوّضــح أنـّـه فــي الوقــت احلالــي، يواصــل غالبيــة الــروس دعــم احلكومــة الروســية وليســوا مســتعدين لقبــول 
الهزميــة. ينظــر الكثيــرون إلــى شــبه جزيــرة القــرم ومعقلهــا فــي سيفاســتوبول علــى أنّهمــا يســتحقان القتــال 
مــن أجلهمــا. وبالنســبة إلــى الكثيريــن، يظــل بوتــني ضامنـًـا لســيادة روســيا واســتقرارها. بالنســبة إلــى النخبة 
وحتــى العديــد مــن الــروس العاديــني، فــإّن النتيجــة التــي يحلــم بهــا األوكرانيــون وداعموهــم - هزميــة اجليــش 

الروســي وســقوط بوتــني - هــي كابــوس سياســي يهــّدد بالفوضــى االقتصاديــة وانعــدام القانــون.



لدوليــةلقاء »بايدن« -»بينيت« بني األولوية اإلسرائيلية واحلسابات األمريكية تقديــــر موقــف كــز األبحــاث ا  مخرجــات مرا

 بالنظــر إلــى هــذه الديناميكيــة املعّقــدة داخــل روســيا، فمــن غيــر املرّجــح أن تكــون الهزائــم العســكريّة كافيــة 
جلعــل الكرملــني يقاضــي مــن أجــل الســالم. لكــن النهــج الغربــي احلالــي املتمثـّـل فــي الســماح باســتمرار احلرب، 
ــني  ــرّض األوكراني ــر ويع ــوف باخملاط ــج محف ــو نه ــيًّا، ه ــعبيًّا وسياس ــا وش ــرٍض أخالقيًّ ــه ُم ــن أنّ ــم م ــى الرغ عل
ألهــوال الصــراع املســتمرة. سيســتمر ارتفــاع عــدد القتلــى والتكلفــة املالّيــة للقتــال، كمــا تغــذّي روايــة بوتــني 
بــأّن روســيا تخــوض معركــة وجوديــة مــع الغــرب، وتشــّجع اعتقــاد القوميــني الــروس بــأّن روســيا يجــب أن تفــوز 
أو تهلــك. لــن تكــون اإلدانــات الغربيــة جلرائــم احلــرب الروســية كافيــة لتغييــر رأي الــروس. علــى الرغــم مــن أّن 
أعــدادًا متزايــدة مــن الــروس لــم تعــد تثــق فــي حكومتهــم ووســائل اإلعــالم اخلاصــة بهــم، إاّل أنهــم ال يثقــون 

بنظرائهــم الغربيــني أيًضــا.

فــي املقابــل، يعتقــد الكاتــب بأنـّـه ميكــن للتغييــر السياســي فــي نظــام اســتبدادي أن يكــون ســريًعا وكامــاًل. إذ 
تعتمــد قــوة »الديكتاتــور الروســي املســّن« علــى زرع اخلــوف والالمبــاالة والســخرية وانعــدام الثقــة بــني النخــب 
فــي البــالد واحلفــاظ عليهــا. ومــع املزيــد مــن الهزائــم الروســية واملزيــد مــن التعبئــة، قــد يبــدأ ماليــني الــروس 
فــي إلقــاء اللــوم علــى بوتــني، متامــا كمــا ألقــى أســالفهم باللــوم علــى القيصــر نيكــوالس وغورباتشــوف. إلــى 
جانــب أزمــة الــروح املعنويــة والالمبــاالة واإلرهــاق لــدى القــوات، ميكــن أن يــؤدي مثــل هــذا التحــول فــي الــرأي 
العــام إلــى أزمــة سياســّية. ســتكون هــذه هــي اللحظــة التــي ســيتعنّي علــى النخــب السياســية الروســية أن 

تقــرر مــا إذا كانــت ســتتوافق مــع الغــرب أو ســتقاتل حتــى النهايــة.

اخلارطة واجلزرة 

وقــف  علــى  روســيا  العصــا إلكــراه  الغــرب ســوى  يســتخدم  لــم  اآلن  بأنّــه حتــى  الكاتــب  يوّضــح 
ــكريّة  ــة العس ــّل الهزمي ــي ظ ــزرات«، ف ــض »اجل ــن بع ــق تتضم ــة طري ــى خارط ــوء إل ــا اللج ــرب، مقترًح احل
الروســّية احلالّيــة وضعــف جيشــها، مســتلهما النقــاط األربعــة عشــر التــي طرحهــا رئيــس الواليــات 
التعامــل  ســيتم  بأنّــه  األملانيــة  القيــادة  علــى   ،1918 الثانــي  تشــرين  فــي  ويلســون،  وودرو  املتحــدة 
ــى.  ــة األول ــرب العاملي ــط احل ــل الوس ــذا احل ــى ه ــة، إذ أنه ــول الهدن ــم بقب ــادل وأقنعه ــكل ع ــم بش معه

ــالمتها  ــيا وس ــيادة روس ــرام س ــد باحت ــّية. أواًّل، التعه ــاط رئيس ــة نق ــة أربع ــق املقترح ــة الطري ــن خارط تتضم
بعــد التوصــل إلــى تســوية ســلمية مــع أوكرانيــا، علــى الرغــم مــن أّن األمــر غيــر مرجــح كمــا قــد يبــدو اليــوم، 
ويجــب عقــد إطــار عمــل، بعيــًدا عــن الناتــو، لضمــان مكانــة روســيا فــي الهندســة األمنيــة فــي أوروبــا. ثانًيــا، 
تعّهــد احلكومــات الغربيــة باالعتــراف بقيــادة روســيا واحترامهــا، شــريطة أن تلتــزم موســكو بصرامــة مبيثــاق األمم 
املتحــدة والقانــون الدولــي، وكذلــك احتــرام املعاهــدات واالتفاقيــات والتعهــدات الدوليــة لروســيا. ثالثًــا، يتعــنّي 
علــى الغــرب وضــع جــدول زمنــي إلعــادة األصــول املاليــة الروســية اجملّمــدة بعــد تلبيــة مطالــب نــزع الســالح 
واالنســحاب. رابًعــا، يجــب أن تعلــن اخلارطــة أنـّـه بعــد انتهــاء احلــرب ســتتم إزالــة جميــع العوائــق االقتصاديــة 

الدوليــة.
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خامتة

يتطــرّق الكاتــب فــي نهايــة املقــال إلــى مســألة شــبه جزيــرة القــرم األوكرانّيــة التــي ضمتهــا روســيا عــام 2014، 
إذ تعــّد أكبــر عقبــة أمــام أيّــة محادثــات بــني موســكو وكييــف، ويــرى أّن املطالبــة الغربيــة الصريحــة بإعــادة 
شــبه جزيــرة القــرم كشــرط مســبق حملادثــات الســالم لــن تــؤدّي إاّل إلــى حشــد املزيــد مــن الــروس إلــى جانــب 
احلــرب، مقترًحــا تــرك موضــوع مســتعٍص علــى احلــل للمفاوضــات املســتقبلية. ويحــذّر بأنــه كلمــا طــال أمــد 
هــذه احلــرب، زادت عواقبهــا ســوًء. فقــد أطاحــت احلــرب العامليــة األولــى باإلمبراطوريــات والســالالت العظيمــة 
فــي جميــع أنحــاء أوروبــا، وزرعــت بــذور احلــرب العامليــة الثانيــة، وأدّت مباشــرة إلــى صعــود موســوليني وهتلــر. 
وأدّت اخلالفــات التاريخّيــة بــني أملانيــا وفرنســا حــول األلــزاس واللوريــن، وبــني صربيــا وكرواتيــا حــول البوســنة، إلــى 

عواقــب مميتــة لــكال اجلانبــني، واســتغرقت جــراح هــذه الصراعــات أجيــاال لتلتئــم.

ــار  ــار طويلــة املــدى للحــرب فــي أوكرانيــا، لكــن الوعــي باآلث ويختــم مقالــه بالقــول بأنّــه ال ميكــن التنبــؤ باآلث
ــى  ــة إل ــي احلاج ــر ف ــى التفكي ــع إل ــب أن يدف ــة يج ــرة للغاي ــة واملدم ــروب الطويل ــتقرار للح ــة لالس املزعزع
اســتراتيجية أكثــر شــمواًل ميكــن أن توّفــر ألوكرانيــا أمنهــا ولروســيا مســتقبلها، بــداًل مــن انتظــار الــرد علــى 

ــيك.  ــني الوش ــقوط بوت ــي س ــل ف ــرة أو األم ــف األخي ــكو وكيي ــات موس تصرف


