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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  جواب سؤال

م انعقدت اجلولة الثانية لالنتخابات الرئاسية يف أوكرانيا، ويف ٢٠١٠فرباير / شباط٠٢بتاريخ : السؤال         
فقط % ٥اجلولة األوىل من االنتخابات نال فيكتور يوشينكو الذي وصل للحكم من خالل الثورة الربتقالية على 

ولة الثانية مل يتمكن من خوض املنافسة، أما يانوكوفيتش وتيموشينكو فقد حازا يف اجلولة من األصوات، ويف اجل
إن فيكتور يانوكوفيتش املوايل . من األصوات، ويف اجلولة الثانية واصال التنافس% ٢٥و% ٣٥األوىل على 

ة الثانية فوزًا بنسبة  حقق يف اجلول٢٠٠٤لروسيا والذي شغل منصب رئيس الوزراء سابقًا ورئيسًا للدولة عام 
فهل يعين ذلك انتهاء . ، فأصبح بذلك رئيسًا للدولة من جديد%٤٦ ت نالاليته تيموشينكو تأمام منافس% ٤٨

الروسي على -حقبة الثورة الربتقالية وعودة أوكرانيا ملواالة روسيا؟ وكيف سيكون صراع النفوذ األمريكي
  أوكرانيا يف احلقبة املقبلة؟

  :ب اجلوا         
 وقعت الثورة الربتقالية، ما أدى إىل سقوط ٢٠٠٤كما هو معلوم بعد انعقاد االنتخابات الرئاسية عام  - ١

يانوكوفيتش من احلكم، وشكل فيكتور يوشينكو ويوليا تيموشينكو مكانه ائتالفًا مواليًا للغرب، ما تسبب برفع 
أوروبا من اجلانب اآلخر، وقام كال الطرفني بتنظيم مستوى التوتر بني روسيا من جانب والغرب املتمثل بأمريكا و

إال أن يوشينكو أثناء فترة حكمه رفع من حدة التوتر بني أوكرانيا وروسيا من خالل . احلمالت جتاه بعضهم البعض
تصرحياته املتعلقة بإخراج أسطول البحر األسود ، و)الناتو(لشمال األطلسي لف احماوالته لدخول أوكرانيا ح

تباعه سياسة ا ساكاشفيلي يف جورجيا، ومن شبه جزيرة القرم، ومن خالل بنائه عالقات وطيدة مع إدارةالروسي 
أن وهلذا مل يتمكن يوشينكو من . وخباصة موضوع الطاقة واألمن... الصراع الدائم مع روسيا يف كافة اجملاالت 

 مجلته عبارة عن برنامج صراع مع  هوذي يفتأييدًا شعبيًا واسعًا وخصوصًا فيما يتعلق مبشروعه الوطين الحيقق 
  . روسيا

ويف املقابل قامت روسيا باستخدام ورقة الغاز الطبيعي الضاغطة لإلجهاز على يوشينكو وإلظهاره أمام          
حيث هددت روسيا خالل العامني األخريين وخصوصًا يف أشهر الشتاء . الشعب بأنه شخصية غري مرغوب هبا

أن التوجه حنو الغرب از الطبيعي أو برفع األسعار، فأظهرت بذلك للشعب األوكراين املتذمر من القارص بقطع الغ
  ...ليس هو احلل

ت بتأثري األزمة االقتصادية العاملية يف عدم استقرار سياسي ع فإن أكرانيا قد وقصعيد آخروعلى          
 كل هذه العناصر هيأت ... احلكومة مخس مراتحيث أجريت انتخابات برملانية مرتني وتغّيرتواقتصادي مستمر 

  .األجواء خلسارة يوشينكو يف االنتخابات وجناح يانوكوفيتش املوايل لروسيا فيها
وقع متتاز مب مليون نسمة ٤٨ كيلومتر مربع وعدد سكاهنا ٦٠٣,٧٠٠اليت تبلغ مساحتها  إن أوكرانيا  - ٢

ور خطوط الطاقة منها خصوصًا خطوط الغاز الطبيعي، باإلضافة استراتيجي إلطالهلا على البحر األسود، ومتتاز مبر



 ٢

التوازن اإلقليمي، وهلذا فإن ويف الوضع الدويل إىل أهنا متتاز مبوقعها الذي يربط أوروبا بآسيا، لذا فبإمكاهنا التأثري 
  .كل من روسيا وأمريكا ودول االحتاد األورويب تنظر إليها باهتمام بالغ

 ألن إن روسيا تنظر ألوكرانيا باهتمام بالغ وذلكف، ية أوكرانيا االستراتيجية يف نظر روسياأما بالنسبة ألمه - ٣
، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أغلبية السكان يف شرق أكرانيا تعتنق املذهب األرثودوكسي وتتكلم الروسية

  . م٢٠١٧ا عام  ستنتهي مدهت وفق اتفاقيةوجود قاعدة أسطول البحر األسود العسكرية الروسية فيها،
 بسبب مساعي ، توترت العالقات مع روسيا٢٠٠٤بعد أن وقعت الثورة الربتقالية يف أوكرانيا عام و         

 أسطول البحر األسود الروسي املرابط يف أوكرانيا نيل العضوية يف االحتاد األورويب وبسبب موقف أكرانيا من
  . بسبب خالفات حول الغاز الطبيعيوسيواستوبول، 

 يوشنكو وخباصة يف املناطق الشرقية          ولذلك فإن روسيا بذلت جهدًا كبريًا يف تسخني األجواء ضد حكم
حكومة وقد جنحت يف االنتخابات األخرية بتوصيل ... من أكرانيا وبعض املناطق األخرى املوالية هلا يف أكرانيا

 الصعداء، وفور أن وصل يانوكوفيتش للحكم قام تنفست روسياف ،موالية لروسيا إىل سدة احلكم يف أوكرانيا
بتوقيع العديد من االتفاقيات مع موسكو يف جمال الطاقة، ووطد التعاون االقتصادي فيما بينهما، وعمد إىل تنمية 

وقد أشار يانوكوفيتش إىل إمكانية إجراء اتفاقية . العالقات يف جماالت الصحافة والنشر والتعليم واللغة والثقافة
دة تتعلق بأسطول البحر األسود الروسي مقابل خفض أسعار الغاز الطبيعي، حيث صرح وفقًا ملا نشره موقع جدي

)com.haberrus.www ( إن املشكلة املتعلقة بأسطول البحر األسود : "م بالقول٠٦/٠٣/٢٠١٠بتاريخ
ومن الناحية األخرى فإن أوكرانيا ". الروسي من املمكن حلها بصورة تصب يف مصلحة كل من روسيا وأوكرانيا

 ، أوروبا بآسيا وتربط،م املطل على البحر األسود واليت تشكل معربًا خلطوط الطاقةهذات املوقع االستراتيجي امل
  . هي حمط أنظار روسيا على الدوام

إن أوكرانيا متتاز بأمهية حيوية ف، أما بالنسبة ألمهية أوكرانيا االستراتيجية يف نظر الواليات املتحدة األمريكية - ٤
أمام النفوذ وهلذا فإن فقدان أمريكا لنفوذها يف أوكرانيا . بالنسبة ألمريكا اليت تسعى حملاصرة منطقة النفوذ الروسي

فقد رأينا كيف بذلت أمريكا الوسع  وعليه. الروسي يعين انطالق يد روسيا يف البحر األسود ويف أوروبا الشرقية
 ًا رئيسيًا استراتيجيًا شريكالية اليت جاءت بيوشنكو إىل احلكم، وأصبحت أكرانيا يف تلك احلقبةيف الثورة الربتق

يف الدرجة الثالثة بعد حىت إهنا كانت وم بتقدمي املساعدات االقتصادية هلا،  تقكانتوللواليات املتحدة األمريكية، 
إال  ...اد أوكرانيا على روسيا اقتصاديًاأمريكا اعتمذلك لتقطع وومصر يف قائمة املساعدات األمريكية، ) إسرائيل(

 مل تتمكن من إعطاء االهتمام ،ينعالقة يف املستنقع العراقي واألفغااالقتصادية، وخباصة وهي أزمتها  أن أمريكا خالل
  .الثورة الربتقاليةزعزعة التأثري يف ا عملية الكايف واإلمكانيات الالزمة ألوكرانيا، ما ساعد روسيا وسهل عليه

 تعد مبثابة اجلدار الفاصل بني فإن أوكرانيا، أما بالنسبة ألمهية أوكرانيا االستراتيجية يف نظر االحتاد األورويب - ٥
من الغاز الطبيعي الروسي الذي يشكل ربع % ٨٠ أوروبا إىل، َيعرب من أراضيها روبا الشرقيةروسيا وأو

بعد أن أصبحت بولندا عضوًا يف االحتاد و.  حتوز على أمهية بالغة بالنسبة ألوروبا ولذلك فهياالستهالك األورويب،



 ٣

 وذات  جارة لدول االحتاد األورويب،األورويب وأصبحت رومانيا وبلغاريا مؤهلة للعضوية فيه، أصبحت أوكرانيا
 ومن اجلانب اآلخر تعترب ،من جانب تعترب جسرًا بني أوروبا وروسيافهي  بالنسبة لالحتاد األورويب، أمهية كربى

  .منطقة عازلة فيما بينهما
 املدقق ن إال أ... هذه الدول مهتمة باالنتخابات األخريةتوهكذا فإن أمهية أكرانيا هلذه الدول جمتمعة جعل - ٦

من األصوات فقط، وهذه النتيجة ُتظهر للعيان % ٣يف سري االنتخابات يرى أن يانوكوفيتش حقق جناحه بفارق 
وهلذا فبالرغم من خسارة فيكتور يوشينكو املوايل . أن األجواء السياسية مل تتغري كثريًا عما كانت عليه يف السابق

من املبكر القول بأن فترة الثورة يف موقع الرئاسة، فإنه وايل لروسيا يانوكوفيتش املرئاسة اجلمهورية، وجميء للغرب 
الربتقالية قد انتهت وأن أوكرانيا عادت لتدور يف فلك روسيا متامًا، ذلك أن يانوكوفيتش قد حقق فوزه بفارق 

- ن الصراع األمريكيوهذا يعين أ. ضئيل ما يعين أن القاعدة املوالية للغرب يف أوكرانيا الزال لديها ثقلها ونفوذها
  .الروسي على أوكرانيا سيستمر

 قام بزيارته األوىل ، ولذلك فإنه على الرغم من والئه لروسيا إال أنه إن يانوكوفيتش يدرك هذا األمر- ٧
لربوكسيل بدًال من موسكو، يف حماولة منه الستمالة التوجه األورويب وإلبعاد حقيقة والئه لروسيا عن األنظار 

 الذي واجهه بعد  نفسهاملصرييل من األصوات، وحىت ال يواجه  حقق جناحه يف االنتخابات بفارق ضئخصوصًا وأنه
ملتوقع منه أن يتخذ من  ولذلك فإن ا عندما خرج الشعب إىل الشوارع وأنزلوه من احلكم،٢٠٠٤انتخابات عام 

ته بغالف ال يستفز أمريكا، وال االحتاد وأن يغلف سياساما يظهره متوازنًا إىل حٍد ما بني روسيا والغرب، األساليب 
وكان قد أشار سريغي تاران من املعهد الدويل ، مع أنه يف حقيقة األمر سيتبع سياسات قريبة من روسيااألورويب، 

م حيث ٠٨/٠٢/٢٠١٠للدميقراطية يف كييف إىل ذلك يف تصرحيه الذي نشره موقع يب يب سي التركي بتاريخ 
ترة حكم يانوكوفيتش واضح، سيقوم يانوكوفيتش بتحسني العالقات األوكرانية مع إن اخلط العريض لف: "قال

، وسيقوم بتمديد أمد اتفاقية )الناتو(الكرملني، وسيبعد النقاش حول عضوية أوكرانيا يف حلف الشمال األطلسي 
  ".٢٠١٧قاعدة أسطول البحر األسود الروسي املوجودة يف شبه جزيرة القرم واليت ستنتهي عام 

، ويدرك أن اختاذ سياسة تصادمية معه ال تكون ذات والغرب ال شك يدرك والء يانوكوفتش لروسيا         
 ملونة أخرى تضع العراقيل أمامه، وهلذا جدوى، بل باختاذ سياسة ظاهرها التقارب، وباطنها التماس أساليب

   ...اد األورويبمثل ذلك صنع االحتوأمريكا جناح يانوكوفيتش يف االنتخابات " تبارك"
 على أكرانيا لن يتوقف ألمهية البلد ، وخباصة أمريكا وروسيا، فإن صراع النفوذ بني الغرب كل هذاومع         

 ذات وزن وشأن، فالفارق االنتخايب بني القاعدتني فارق ضئيل هلذه األطراف، فقاعدة كل من الطرفني يف أكرانيا
   . يف أكرانيازه الفاعلةما يعين أن كال الطرفني له ركائ%" ٣"
   هـ ١٣٤١ من ربيع الثاين ٤
    م٢٠/٠٣/٢٠١٠ 

                    


