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هلخص البحج

شهدت أوكرانيا في العام  4102عدد من األحداث المهمة والتي انتهت إلى عزل
الرئيس االوكراني فيكتور يانوكوفيتش ,وتعيين رئيس جديد مقرب من الغرب ,وىو ما عدتو
روسيا إضراراً بمصالحها .ولذلك دعمت انفصال شبو جزيرة القرم عن أوكرانيا وانضمامها إليها
(إلى روسيا) .من جهة أخرى عدت دول االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية تأييد

روسيا لشبو جزيرة القرم وضمها عملً غير مقبول ,مما يتطلب العمل لدعم الرئيس األوكراني
الجديد .مما أدى إلى قيام الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي بفرض عقوبات على
روسيا بقصد التأثير عليها وحملها على التراجع عن موقفها ,وبالمقابل فرضت روسيا عقوبات
على الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي ,للتأكيد على موقفها وعدم تأثرىا
بالعقوبات المفروضة عليها.
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ادلقذهـــــت

تعد األزمة التي حصلت في أوكرانيا في العام  4102واحدة من األزمات التي تحظى
باىتمام كبير ,لما لها من انعكاسات ومساس بمصالح االتحاد األوروبي والواليات المتحدة من
جهة ,وروسيا من جهة أخرى .فما حصل من أحداث في أوكرانيا بدءاً بالتظاىرات وما نتج
عنها ,ومن ثم انضمام شبو جزيرة القرم إلى روسيا ,عدتو تلك األطراف حدثاً يتعلق بصميم
مصالحها األمنية واالقتصادية مما يتطلب منها العمل لجعل التغييرات التي حصلت وتلك

المحتمل حصولها تصب في صالحها.
فأوكرانيا تتميز بأىميتها الكبيرة لكل من الغرب وروسيا ,سواء أىميتها من الناحية
االقتصادية أم من الناحية السياسية واالستراتيجية ,وكذلك األمنية .ولهذا بدأت سلسلة من
العقوبات والعقوبات المضادة في محاولة من قبل كل طرف لحمل الطرف األخر للتراجع عن
موقفو .فقد فرضت الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي مجموعة من العقوبات ضد
روسيا ,قابلتها روسيا بمجموعة من العقوبات ضدىم .إال أن كل الطرفين يدرك أىمية الطرف
األخر ومكانتو الدولية ,وحجم العلقات االقتصادية بينهما ,وىو ما يدفع بهم إلى استبعاد
الحل العسكري أوالً ,ومحاولة التخفيف من تداعيات التصعيد على مصالحهم.
اشكالٍت البحج:

تسعى األطراف المهتمة بما حصل من أحداث في أوكرانيا ,وتطوراتها اللحقة

والمستمرة إلى اآلن ,إلى تحقيق أىدافها بطريقة تجنبها وصول األزمة إلى مواجهة عسكرية,
ودون فقدان األطراف لمصالحها مع بعضها .ولهذا فإن البحث يحاول اإلجابة عن األسئلة
األتية:
 -0مدى قدرة األطراف في تحقيق التوازن بين الحفاظ على مصالحهم في أوكرانيا بضبط
مسارات التغيير لصالحها ,وبين عدم التفريط بعلقاتهم مع بعضهم التي تحقق لهم
مصالح اقتصادية كبيرة؟

34

مجلة العلوم القانونية والسياسية

املجلد الخامس – العدد الثاني 6102 /

 -4مدى صعوبة تحقيق ىذا التوازن ,السيما في ظل تقاطع مصالح األطراف في أوكرانيا
نتيجة للتغيير الذي حصل في العام 4102؟
فزضٍت البحج:

استخدم كل من االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية وسيلة العقوبات االقتصادية

ضد روسيا ,ولجوء األخيرة إلى عقوبات مضادة ,وتأكيدىا عدم نجاح العقوبات االقتصادية
ضدىا .إن حجم العلقات االقتصادية بين روسيا والغرب وأىميتها الكبيرة ألطرافها يجعلهم
حريصون على عدم التفريط بها ,لما لها من تأثيرات سلبية كبيرة على اقتصاديات كل من روسيا
والدول الغربية .ولهذا سيسعى كل طرف لتحقيق أىدافو من خلل ممارسة الضغوط
االقتصادية والسياسية وغيرىا من وسائل الضغط ,التي تجنبهم المواجهة العسكرية.
هٍكلٍت البحج:

قسم البحث إلى مبحثين ,فضلً عن المقدمة والخاتمة ,تناولنا فيهما:

المبحث األول :مسار العلقات الروسية – الغربية منذ انتهاء الحرب الباردة حتى أحداث

أوكرانيا .4102
المبحث الثاني :تأثير أحداث أوكرانيا على العلقات الروسية – الغربية.
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ادلبحج األول

هسار العالقاث الزوسٍت – الغزبٍت

هنذ انتهاء احلزب الباردة حىت أحذاث أوكزانٍا 4102

مع انتهاء الحرب الباردة وجدت روسيا أنها أمام مرحلة جديدة في العلقات الدولية

وتغيير في موازين القوى ال يصب في صالحها .إذ أن تفكك االتحاد السوفيتي إلى عدة دول
قد أضعف المكانة الدولية لروسيا ,السيما أن الدول المنفصلة عن االتحاد السوفيتي لديها
طموحات تشكل ىواجس أمنية لروسيا .كما أن تلك الدول ىي دول ناشئة ضعيفة ببنى سياسية

واقتصادية ىشة( ,)0فضلً عما واجهتو روسيا من تحديات تمثلت بالتحديات السياسية,
االقتصادية ,العسكرية( ,)4وغيرىا من التحديات(.)3

تركز اىتمام صانع القرار في روسيا في كل ما من شأنو تحقيق ىدف استعادة المكانة
الدولية لروسيا ,عبر التأكيد على أىمية العلقات مع الغرب .ولهذا أعلن الرئيس الروسي
األسبق بوريس يلتسين في خطاب لو في الجمعية العامة لألمم المتحدة في كانون الثاني من

العام  0994أن روسيا تعد الغرب حليف طبيعي لها(.)2

يرى بعض المحللين أن العلقات الروسية – الغربية بعد الحرب الباردة مرت بمرحلتين

أساسيتين .األولى تمتد من تفكك االتحاد السوفيتي إلى أواخر حكم الرئيس الروسي األسبق
يلتسين ,والثانية تبدأ بتولي فلديمير بوتين السلطة .اقتصرت المرحلة األولى على تقديم
المساعدات األوروبية إلى روسيا لمساعدتها في أن يكون لها تأثيراً ايجابياً من جهة تقليص
األخطار من الجهة الشرقية .كما عمل االتحاد األوروبي على تقديم المساعدات التقنية في
مجال التخطيط لوضع برامج التنمية ودعم القطاعات االقتصادية واالجتماعية .إذ أن أوروبا
تخشى أن تكون على حدودىا دول فاشلة تنتشر فيها الجريمة ,فضلً عن الخشية من
امتلكها تقنية األسلحة المتطورة ,مما يمكن أن يؤثر سلبياً في حالة األمن واالستقرار في
دولها .فالنتيجة التي توصلت إليها أوروبا أن التهديد الذي تمثلو الشيوعية ال يقتصر فقط على
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التهديد العسكري ,إنما ىو يشمل الجوانب االيدولوجية واالجتماعية واالقتصادية .ويؤشر
تولي فلديمير بوتين السلطة في روسيا بداية المرحلة الثانية من العلقات مع االتحاد
األوروبي ,إذ شهدت تطورات في المجاالت السياسية واالقتصادية ,وبشكل خاص مع فرنسا
وبريطانيا وألمانيا وايطاليا .والدافع األوروبي في تنمية العلقات مع روسيا كونها تمثل جداراً
عازالً أو حاجزاً أمام التهديدات األمنية الجديدة .لهذا وبسبب االستراتيجية الروسية الجديدة
التي اتبعتها ,بمنع انتشار التكنولوجيا النووية والحد من التسلح وبيع األسلحة ,شهدت

العلقات الروسية – األوروبية تطورات كبيرة(.)5

ففي تلك المرحلة حصل تغيير في طبيعة فهم روسيا لطبيعة العلقات التي تجمعها مع
دول االتحاد األوروبي ,إذ أنها عدت تلك العلقات بأنها تشكل أىمية رئيسة لروسيا,
واالتحاد األوروبي أحد الشركاء الرئيسين في المجاالت االقتصادية والتجارية والسياسة

الخارجية(.)6

وضع االتحاد األوروبي استراتيجية للتعامل مع روسيا ,والتي أعلن عنها في العام

 0999بألمانيا .االتحاد األوروبي اعتبر استراتيجيتو تلك بأنها "كخطوة أولى نجو شراكة
استراتيجية مع روسيا تضمن االستقرار ألوروبا وحفظ األمن العالمي من خلل مواجهة
التحديات الجديدة بشكل تعاوني" .ويرى االتحاد األوروبي أن روسيا تمثل أفضل شريك في
الجهة الشرقية ,السيما أن أوروبا تدرك جيداً أىمية تنمية التعاون بين الدول المتجاورة .كما
أن االتحاد األوروبي يرى في روسيا بأنها الوريث للتحاد السوفيتي ,وىو ما دفع بو إلى اعطاء
روسيا دور في بناء األمن األوروبي .والدور الروسي كان من خلل(:)7

 -0التنسيق والتعاون المكثف بين روسيا واالتحاد األوروبي ضمن اطار منظمة األمن والتعاون
األوروبية.
 -4السماح لروسيا بالمشاركة في العمليات األوروبية لحفظ السلم.

 -3اعتبار روسيا شريك استراتيجي مهم يمكنو المساعدة في بناء سياسة أوروبية أمنية
مشتركة.
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من جهتها كانت روسيا تدرك أىمية وجود شريك أوروبي متعاون يمكن أن يساعدىا في
تحسين مكانتها الدولية وعودتها دولة عظمى في النظام الدولي .فالرئيس الروسي فلديمير
بوتين يرى في االتحاد األوروبي شريك استراتيجي يمكن التعاون معو بما يحقق مصالح

الطرفين( .)8ولهذا عمل بوتين منذ رئاستو في العام  4111على تعزيز الدور الروسي في

العلقات الدولية( .)9كما أن العلقات مع حلف شمال األطلسي شهدت تقارب بين الطرفين,
بعد الزيارة التي قام بها األمين العام للحلف إلى روسيا .وقد أوضح بوتين رؤية روسيا ورغبتها
في تعزيز العلقات مع الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي وحلف شمال

األطلسي(.)01

تعد روسيا ثالث أكبر شريك تجاري للتحاد األوروبي بعد الواليات المتحدة األمريكية
والصين .وللمدة  4115 – 0999تعد روسيا المورد األول للطاقة ألوروبا ,فأوروبا تستورد
ثلثي احتياجاتها من الطاقة من روسيا ,وبنسبة ( )%0998من النفط ونسبة ( )%20من

الغاز ,ويشكل نسبة ( )%67من مجمل مبيعات الغاز الروسي( .)00وىو ما يؤشر لدى صانع

القرار الروسي مدى الحاجة األوروبية للغاز الروسي( .)04والجدول اآلتي يبين نسبة ما تستورده

بعض الدول األوروبية من الغاز الروسي عن طريق شركة غاز بروم.
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جدول يبين ما تستورده بعض الدول األوروبية من الغاز الروسي
الدولة

نسبة ما تستورده

ألمانيا

%2299

بولونيا

%5194

المجر

%6392

النمسا

%7392

جمهورية التشيك

%8198

اليونان

%8698

فنلندا

%011

سلوفاكيا

%011

المصدر :د .عبدالوىاب بن خليف ,العلقات األوروبية – الروسية  ..والعمق االستراتيجي
المتبادل ,األكاديمية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية ,العدد  ,4102 ,00ص.93
المورد األول للطاقة إلى أوروبا وبعدىا كل الجزائر
على ىذا األساس تُعد روسيا ىي ّ
والنرويج ,غير أن أىمية روسيا بهذا الخصوص تتعدى أىمية غيرىا من الدول الموردة للطاقة
إلى أوروبا .إذ يقدر للحتياطات الروسية أن تدوم ما بين ( )011 – 51عام ,في حين أن
االحتياطات النرويجية في تناقص مستمر .فضلً عن احتياطي روسيا من الصلب الذي يقدر لو

أن يدوم نحو ( )411عام(.)03

وبذلك تكون العلقات بين الطرفين حققت تقدماً ,مما يدل على الحاجة المتبادلة
لتعزيز العلقات بينهما .وىو ما يؤشر االدراك المتبادل سياسياً واستراتيجياً ألىمية كل منهما,
وما يمكن تحقيقيو من فرص حقيقية للتقدم بفهم متبادل للمصالح المشتركة.

وفي إطار الشراكة بين روسيا واالتحاد األوروبي توجد ىياكل مشتركة ,مجلس دائم
ومجموعات عمل ,وعدد من االتفاقيات الثنائية .وتعد روسيا البلد الوحيد الذي ينظم مع
االتحاد األوروبي قمتين سنوياً .وقد أعرب رئيس المفوضية األوروبية خوسيو مانويل باروسو عن
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ثقتو بالرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف ,ومؤكداً على ضرورة أن تعمل روسيا واالتحاد

األوروبي على تعزيز العلقات بينهما ,التي ال تقوم فقط على المصالح المشتركة وإنما أيضاً
على احترام القيم(.)02
منذ بداية والية بوتين الثانية لم تخف المفوضية األوروبية قلقها من مواجهة التوتر بين
المصالح والقيم بين روسيا واالتحاد األوروبي .غير أن األمر المشجع ىو ارتفاع معدل التبادل
التجاري بين الطرفين إلى حد كبير ,وذلك بفعل أسباب عدة منها حاجة االتحاد األوروبي
للطاقة ,والطلب على السلع االستهلكية الروسية(.)05

ومنذ العام  0992وقعت روسيا واالتحاد األوروبي على اتفاقية الشراكة والتعاون ,التي
دخلت حيز النفاذ في العام  .0997واستمر العمل بهذه االتفاقية حتى العام  ,4117وبعدىا
أصبحت تجدد تلقائياً كل عام .وفي أكتوبر من العام  4111وافقت بروكسل وموسكو على
إنشاء نظام "الحوار الطاقة" الذي كان من المفترض أن يعمل على تأمين اإلمدادات الروسية

إلى أوروبا(.)06

وفي العلقات الروسية – األمريكية ,عملت الواليات المتحدة األمريكية في مدة ما
بعد الحرب الباردة على اعتماد استراتيجية بعيدة المدى تستهدف ملئ الفراغ االستراتيجي
الذي خلفو تفكك االتحاد السوفيتي .الخطوط العامة لتلك االستراتيجية تقوم على عزل
روسيا ,وتحييد أوكرانيا عن أوروبا الغربية .وبسبب ادراك الواليات المتحدة األمريكية ألىمية
وتأثير روسيا في أوروبا وكذلك على المستوى العالمي ,فقد عملت على اضعافها من

خلل(:)07

 -0محاصرة روسيا وإبعادىا عن أوروبا ,وكذلك إبعادىا عن الدول الكبرى كالصين واليابان,
وذلك بتعزيز العلقات األمريكية مع كل من الصين واليابان.
وىذا يشير إلى ادراك صانع القرار األمريكي ألىمية التوجو الروسي لتعزيز العلقات مع
كل من الصين واليابان ,وكذلك الهند ودول أخرى ,وتأثيره الكبير في تعزيز المكانة

والتأثير الروسي في العلقات الدولية.
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 -4استدراج القوة النووية األوكرانية نحو حلف الناتو ,كجزء من عمليات االصلح والتوسع
التي اعتمدىا بعد الحرب الباردة.

ولهذا فإن االستراتيجية األمريكية تجاه روسيا سعت لتحقيق عدة أىداف منها(:)08
 -0محاولة االستمرار في إضعاف روسيا ,وضمان تواجد عسكري للواليات المتحدة
األمريكية في آسيا الوسطى( .)09غير أن روسيا تمكنت من توقيع معاىدة للدفاع

المشترك مع دول كزاخستان ,طاجيكستان ,أرمينيا ,تركمنستان ,أوزبكستان .وىي دول
كانت تشكل جزءاً من االتحاد السوفيتي.

كما تعد روسيا الشريك التجاري األساسي لدول آسيا الوسطى ,وعقدت شركاتها

العديد من االتفاقيات مع تلك الدول .كما في مجال بيغ الغاز ,إذ عقدت الشركات الروسية
العديد من االتفاقيات .فعلى سبيل المثال ,العقد الذي عقدتو شركة غاز بروم الروسية في العام
 4114مع اوزبكستان ,الذي يمتد حتى العام  ,4104وعقد الشراكة للشركة نفسها مع
اوزبكستان لمدة ( )45سنة .وفي العام  4112شركة لوك أويل عقد مشاركة مع اوزبكستان

لمدة ( )35سنة للتنقيب عن الغاز .والعديد من االتفاقيات التي عقدتها الشركات الروسية مع
دول المنطقة(.)41

وقد عد الرئيس الروسي بوتين "التغلغل األمريكي في مناطق النفوذ الروسية يهدد
مصالح روسيا وأمنها القومي" ,مشيراً إلى أن تراجع الدور وااللتزام الروسي تجاه دول االتحاد
السوفيتي السابقة اتاح الفرصة للواليات المتحدة األمريكية والدول الغربية من تعزيز نفوذىا

فيها( .)40ولذلك حرصت الواليات المتحدة األمريكية على تعزيز علقاتها مع تلك الدول
وضمها إلى حلف شمال األطلسي ,كونو يسهم في ضمان مصالحها من جهة ,ومن جهة أخرى
يحجم نفوذ روسيا مما يزيد صعوبة امكانية استعادة دورىا في تلك الدول( .)44فبحسب تقرير

أعدتو لجنة أمريكية أكدت على أن مصالح الواليات المتحدة األمريكية تتطلب منع خمسة

تهديدات منها "منع ظهور قوة معادية للواليات المتحدة تهيمن على أوروبا أو آسيا"(.)43

41

املجلد الخامس – العدد الثاني 6102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

وبحسب ما يرى بريجنسكي "أن الهيمنة األمريكية على الرغم من بعدىا الكوني
الشامل ,إال انها تظل سطحية إذا لم تمارس إحتلالً أو وجوداً مباشراً ومؤثراً لمناطق نفوذىا.

وما دامت تمارس ىذا النفوذ عن طريق التأثير غير المباشر  ."...ولهذا حرصت الواليات

المتحدة األمريكية على تبني سياسة االنتشار العسكري في المناطق التي تعد مجاالً حيوياً
لروسيا ,من خلل توسيع حلف شمال األطلسي وضمها للحلف( .)42وقد مارست الدول
الغربية ضغوطاً على روسيا في محاولة للحصول على موافقة روسيا على ىذا التواجد
العسكري ,وتوسيع الناتو ليضم دول المنطقة(.)45
 -4محاولة افشال أي تقارب روسي – أوروبي ,والتي لم تنجح في تحقيقها .إذ أن روسيا
تمكنت ,عبر تعزيز علقاتها مع الدول األوروبية ودول أخرى مثل الصين وإيران ,من
اعادة دورىا في الساحة الدولية بشكل تدريجي .فبسبب الحاجة األوروبية إلى الغاز
الروسي سعت كل من المانيا وفرنسا إلعادة الثقة بين روسيا ودول االتحاد األوروبي.

المانيا وفرنسا ,بشكل خاص ,ومعهما دول االتحاد األوروبي لديهم الرغبة في تعزيز

العلقات مع روسيا .فألمانيا ترغب "أن تجعل من روسيا عمقاً إستراتيجياً ألوروبا من الناحية
الشرقية" .أما فرنسا ترغب في تطوير العلقات مع روسيا ألنها ترى فيها قوة مؤثرة إقليماً
وعالمياً .وىو ما يمكن أن يعمل للحد من الهيمنة األمريكية وإحداث توازن استراتيجي في
أوروبا .وما يعزز التوجو األلماني والفرنسي ,أن ألمانيا تجد في التقارب مع روسيا بديلً لدورىا
الثانوي في أوروبا وحلف الناتو .ىذا التوجو األلماني ينسجم مع الرؤية البسماركية "التي ترى

أن ألمانيا وروسيا يزدىران عندما يتقاربان ويعانيان عندما يتباعدان" .ويبعث التقارب الروسي –
األلماني مخاوف عديدة لدى فرنسا ,مما يدفع بها ألن تكون طرفاً فيو(.)46
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ادلبحج الخانً

تأحري أحذاث أوكزانٍا على العالقاث الزوسٍت – الغزبٍت
بعد تفكك االتحاد السوفيتي مطلع العقد األخير وانفصال عدد من الدول عنو سعت
روسيا إلى تشكيل تحالف استراتيجي مع تلك الدول ,ومنها وفي مقدمتها أوكرانيا ,التي تمتلك
القوة النووية .وقد عقدت روسيا مع عدد من تلك الدول معاىدة الدفاع المشترك في العام

.)47(0994

ومن الواضح أن دول االتحاد السوفيتي السابق أصبحت بعد تفككو ساحة للتنافس
بين روسيا من جهة والواليات المتحدة األمريكية والدول الغربية من جهة أخرى .وتتحفظ
روسيا على كل خطوة ومبادرة تقدم عليها الواليات المتحدة األمريكية ودول االتحاد األوروبي
بشأن تلك الدول التي تعدىا روسيا مجاالً حيوياً لها .ومنها برنامج االتحاد األوروبي "الشراكة

الشرقية" الذي أقره االتحاد في قمتو في براغ العام  ,4119إذ يضم البرنامج أوكرانيا,
بيلروسيا ,جورجيا ,أذربيجان ,وأرمينيا(.)48

وقد كشفت األزمة األوكرانية األىمية التي تحظى بها أوكرانيا لدى روسيا ,وعزم األخيرة
على الدفاع عن مصالحها في دول االتحاد السوفيتي سابقاً بكل الوسائل اللزمة لذلك ,بِعدىا
امتداداً طبيعياً لروسيا وال تسمح ألي دولة بالتواجد فيها ,وخصوصاً دول االتحاد األوروبي
والواليات المتحدة األمريكية(.)49
شهدت كييف تظاىرات بسبب رفض الرئيس األوكراني فيكتور يانوكوفيتش اتفاقية من
شأنها تعزز العلقات االقتصادية مع االتحاد األوروبي ,وميلو للتقارب مع روسيا .وىو ما أدى
إلى تطور األحداث وصوالً إلى عزل الرئيس يانوكوفيتش .وبسبب األىمية التي تحظى بها
أوكرانيا لم تقتصر اآلزمة وتفاعلتها بين األطراف الداخلية وإنما شملت روسيا من جانب
والواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي من جانب أخر(.)31
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فبعد أن أوقفت أوكرانيا توقيعها على اتفاقية الشراكة االنتسابية مع االتحاد األوروبي,
انتقد االتحاد األوروبي ما عده ضغوطاً روسية على أوكرانيا لوقف توقيع االتفاقية .وفي المقابل

تتهم روسيا االتحاد األوروبي بممارسة الضغوط على أوكرانيا للتوقيع على االتفاقية .وقد تسبب

موقف الحكومة األوكرانية وقف اجراءات اتمام االتفاقية إلى خروج تظاىرات شعبية في
العاصمة األوكرانية كييف مؤيدة لما يسمى التوجو األوروبي ألوكرانيا(.)30

وقد كشفت األزمة األوكرانية حدة التنافس على النفوذ في أوكرانيا بين الجانين الروسي
من جهة واألوروبي – األمريكي من جهة أخرى .فروسيا واصلت جهودىا على مدى العام
 4103من أجل ضم أوكرانيا إلى االتحاد الكمركي الذي يضم فضلً عن روسيا كلً من
بيلروسيا وكازاخستان .وىو جزء من جهود روسيا لتشكيل االتحاد األوروبي – األسيوي
لمواجهة التكتلت الغربية مستقبلً .ويتهم الغرب روسيا بأنها تحاول استعادة الهيمنة على
دول االتحاد السوفيتي سابقاً(.)34

وفي تطور الحق نظم استفتاء في القرم بشأن انضمامها إلى روسيا ,وجاءت نتائج

االستفتاء بموافقة ( )%96977من المشاركين في االستفتاء لصالح انضمام القرم إلى روسيا.
وقد بلغت نسبة المشاركة في االستفتاء ( ,)%84970بحسب تصريح ميخائيل ماليشيف

رئيس اللجنة البرلمانية (برلمان القرم) المشرفة على االستفتاء(.)33

وأزاء ما حصل من أحداث وما تبعها من تطورات فقد كان لألطراف المهتمة بتلك
األحداث مواقف تعبر عن رؤيتها لما حصل.
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أوال – هىاقف األطزاف هن ضن شبه جزٌزة القزم والعقىباث ادلتبادلت:

 -0المواقف:

عدت روسيا أن قرار ضم القرم إليها قراراً صائباً ,كونو يوفر الحماية إلى الغالبية من

سكان شبو جزيرة ممن ينتمون للقومية الروسية( .)32غير أن ىذه الرؤية الروسية ال تتوافق مع
الرؤية األمريكية – األوروبية ,التي ترى أن قرار ضم شبو جزيرة القرم إلى روسيا غير قانوني.

في قبالة الموقف الروسي ,أدانت الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي ضم
شبو جزيرة القرم إلى روسيا بعد االستفتاء الذي أيده نحو ( )%97من سكان القرم .وعدت
قرار الضم بأنو غير قانوني( .)35وتسعى الواليات المتحدة األمريكية ,كما جاء في استراتيجيتها

لألمن القومي للعام  ,4105إلى العمل مع حلفائها من أجل عزل روسيا دولياً(.)36
 – 4العقوبات المتبادلة:

أ -العقوبات األمريكية  -األوروبية ضد روسيا:
فرضت الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي على روسيا مجموعة من
العقوبات عل خلفية األحداث التي حصلت في أوكرانيا ,ومنها ما يتعلق بشبو جزيرة القرم.
وتلك العقوبات طالت شخصيات ومؤسسات روسية.
ومن العقوبات األمريكية ما أعلن عنها الرئيس األمريكي باراك أوباما والتي شملت
شخصيات مقربة من الرئيس الروسي فلديمير بوتين ,ومنهم رئيس ىيئة االركان سيرغي
ايفانوف .وكذلك شملت العقوبات مصرف روسيا الذي يدار من قبل شخصيات مقربة أيضاً
من الرئيس الروسي .وقد حذر الرئيس األمريكي أوباما روسيا من أن سياستها التي وصفها

بالتصعيدية ستؤدي إلى عزلتها عن المجتمع الدولي(.)37

ومن جانبو قرر االتحاد األوروبي أن يفرض عقوبات على روسيا ,غير أن مثل تلك

العقوبات ستلحق أضراراً اقتصادية بدول االتحاد ,التي يعاني عدد منها مشكلت اقتصادية.
وبلغت صادرات االتحاد األوروبي إلى روسيا في العام  4104نحو ( )070مليار دوالر .كما
أن نحو ( )%31من احتياج االتحاد األوروبي من الغاز الطبيعي تأتي من روسيا .أما المانيا
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فلديها نحو ( )6111شركة لها أنشطة تجارية مع روسيا .ولذلك يعارض ثلثين المواطنين
األلمان فرض العقوبات على روسيا(.)38

كما اتخذ االتحاد األوروبي مجموعة من اإلجراءات التقييدية التي تستهدف التعاون

بين الطرفين .ومن شأن تلك اإلجراءات أن تعمل على(:)39

أ -الحد من وصول المؤسسات المالية المملوكة للدولة الروسية إلى أسواق رأس المال في
االتحاد األوروبي.

ب -فرض حظر على تجارة األسلحة.

ت -حظر تصدير السلع ذات االستخدام العسكري المزدوج العسكري.


ث -تقليص فرص وصول روسية إلى التكنولوجيات الحساسة وخاصة في مجال قطاع النفط.

وقد شملت تلك المجموعة من اإلجراءات توسيع قائمة االشخاص والكيانات التي
يتهما الغرب بأنها المسؤولة في التسبب باألزمة األوكرانية وأسهمت في تقويض سيادة أوكرانيا

اإلقليمية( .)21كما شملت تعليق البنك األوروبي للستثمار والبنك األوروبي للتمويل ,وفرض
قيود على االستثمار والتجارة مع شبو جزيرة القرم وسيفاستوبول ,وإعادة تقييم التعاون الثنائي
بين روسيا واالتحاد األوروبي بهدف خفض مستوى التعاون بينهما .وىي مجموعة من
اإلجراءات اراد منها االتحاد األوروبي أن تكون بمثابة تحذير قوي لروسيا ,بسبب قيامها بما
تصفو الدول األوروبية "بالضم غير الشرعي ألراضي دولة مجاورة ذات سيادة وزعزعة االستقرار
فيها" .وىو أمر تعده الدول الغربية بأنو غير مقبول في القرن الواحد والعشرين .كما عدت دول
االتحاد األوروبي سقوط الطائرة الماليزية التي أدت إلى مقتل نحو ( )311من المدنيين أمراً
يتطلب استجابة سريعة وحازمة .وينتقد االتحاد األوروبي عدم اىتمام روسيا في التعامل مع
حادث الطائرة ,فضلً عن االتهامات بدعم المقاتلين المعارضين لنظام الحكم الجديد في
أوكرانيا .ويرى االتحاد األوروبي أن استمرار روسيا في سياستها تجاه اآلزمة األوكرانية ستؤدي
بها إلى العزلة(.)20
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ب – العقوبات الروسية ضد الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي:
وفي قبالة تلك العقوبات ,فرضت روسيا عقوبات على عدد من أعضاء الكونغرس,
ومنهم ىاري ريد وجون بوينر وجون ماكين .كما طالت العقوبات الروسية عدد من المسؤولين

األمريكيين ,ومنهم مستشار الرئيس أوباما لألمن القومي بنجامين رودوس( .)24كما أعلنت
روسيا عن تمديد الحظر الذي فرضتو على استيراد المواد الغذائية من دول االتحاد األوروبي
لستة أشهر أخرى ,في ردىا على تمديد االتحاد األوروبي للعقوبات ضدىا(.)23
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اخلامتـــــــت

كشفت تطورات األزمة األوكرانية األىمية التي تتمتع بها أوكرانيا بالنسبة لكل من روسيا
من جهة واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية من جهة أخرى .وبسبب ىذه األىمية
فإن روسيا في مسعى دائم وجدي لتعزيز وضع شبو جزيرة القرم ,وكذلك تحاول تعزيز الوضع
في شرق أوكرانيا لصالح المعارضين لحكومة كييف .وىو ما يواجو بجهود أوروبية – أمريكية
داعمة لحكومة كييف في محاولة لتعزيز سيطرتها على كامل األرض األوكرانية ,ومنع سيطرة ما
تعدىم موالون لروسيا على أي منطقة في أوكرانيا.
فروسيا تعد ما حصل من تغيير في أوكرانيا بعد المطالبات الشعبية التي انتهت إلى عزل
الرئيس فيكتور يانوكوفيتش تهديداً ألمنها ومصالحها ,ويصب في صالح الدول األوروبية
والواليات المتحدة األمريكية ,وىذه األخيرة تعد ما حصل من تطورات لألحداث انتهت
بانضمام شبو جزيرة القرم إلى روسيا تهديداً لمصالحها وتعزيز لنفوذ روسيا في المنطقة .ولهذا
فإن المتوقع أن تكون مواقف األطراف تتخذ عدة مسارات منها:

 -0قبول االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية ,مرغمين ,بالوضع الراىن لصالح
روسيا المتمثل بانفصال شبو جزيرة القرم عن أوكرانيا وانضمامها إلى روسيا بعد أن تم
اجراء استفتاء بذلك.
 -4العمل من جانب الطرف األوروبي واألمريكي لمنع حصول روسيا على أي منطقة أخرى
من أوكرانيا وضمها على وفق ما حصل مع شبو جزيرة القرم ,مع محاولة عودة القرم
ألوكرانيا أن أمكن ذلك.
 -3العمل من جانب روسيا لعدم التفريط بالقرم ,والعمل على تعزيز نفوذىا في مناطق معينة
من أوكرانيا.
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Abstract
In 2014 Ukraine witnessed a number of important events, which
were finished with removing the Ukrainian President, and the
appointment of a new pro-West president, which was considered by
Russia as a violation of its interests. Therefore, it supported the
separation of Crimea from Ukraine and joining Russia, on one hand.
On the other hand, the European Union and the United States of
America considered Russia's support to Crimea and joining Russia
unacceptable which requires supporting the new Ukrainian president.
This led the United States and the European Union to impose
sanctions against Russia in order to impact the Russian attitude
forcing Russia to give up its attitude. However, Russia, in return,
imposed sanctions against the United States and the European Union,
to emphasize its attitude showing that it is not affected by the
sanctions imposed on it.
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