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تمهيد

هــذا التقريــر هــو الثالــث مــن سلســلٍة حــول تأثيــر أزمــة أوكرانيــا وتداعياتهــا علــى األمــن 
األوروبــي. يبحــث هــذا التقريــر فــي العمليــات الخفيــة والتقليديــة فــي شــبه جزيــرة الِقــرم فــي 
فبراير/شــباط ومــارس/آذار 2014، باإلضافــة إلــى أصــول الصــراع فــي شــرق أوكرانيــا، 
ومراحــل تصعيــده، وسلســلة األحــداث التــي أّدت إلــى انــدالع حــرٍب تقليديــٍة محــدودٍة بيــن 
روســيا وأوكرانيــا فــي صيــف العــام 2014. تقــّدم هــذه العمليــات رؤى مهّمــة حــول المقاربــات 

واألغــراض الروســية فــي الصــراع. 
ينبغــي أن يكــون هــذا التقريــر ذا أهميــة بالنســبة للمعنييــن بضــم روســيا إلــى شــبه جزيــرة 
الِقــرم والصــراع الجــاري فــي شــرق أوكرانيــا. ُأجــرَي البحــث لهــذا المشــروع مــن مايو/أيــار 

2015 إلــى أكتوبر/تشــرين األول 2015.
ُأجــري هــذا البحــث تحــت رعايــة مكتــب المراجعــة الدفاعيــة الربعــي التابــع للجيــش 
األمريكي )Army Quadrennial Defense Review [QDR] Office( التابع لمكتب 
 ،)G-8( الثمانــي الــدول  نائــب رئيــس األركان )Deputy Chief of Staff(، مجموعــة 
ُأجــري ضمــن  وقــد   ،)Department of the Army( الجيــش إدارة  الرئيســية،  المقــرات 
 RAND( RAND التابع لمؤسسة Arroyo برنامج االستراتيجية والعقيدة والموارد في مركز
إن   .)Arroyo Center’s Strategy, Doctrine, and Resources Program
مركــز Arroyo التابــع لمؤسســة RAND، هــو جــزء مــن هــذه المؤسســة، وهــو مركــز لألبحــاث 
 .)United States Army( والتنميــة يعمــل بتمويــٍل فيدرالــي وبرعايــة الجيــش األمريكــي

 Project Unique Identification Code( إن الترميز التعريفّي الفريد للمشاريع 
.HQD146843 الخاص بالمشروع الذي أنتج هذه الوثيقة هو )[PUIC]
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الملّخص

ســعت روســيا إلــى اســتعادة نفوذهــا علــى أوكرانيــا واســتعادة ملكيــة شــبه جزيــرة الِقــرم بعــد 
 Ukrainian President Viktor( اإلطاحــة بالرئيــس األوكرانــي فيكتــور يانوكوفيتــش
Yanukovych( مــن ِقَبــل القــوات المواليــة للغــرب. يبحــث هــذا التقريــر فــي العمليتيــن 
المتداخلتيــن لفهــم الحملــة الروســية فــي أوكرانيــا فــي بدايــة عــام 2014. وقــد تكّشــفت 
األحــداث بســرعة بعــد اإلطاحــة بيانوكوفيتــش فــي 22 فبراير/شــباط 2014، مــع تنفيــذ 
روســيا لعمليــة خفّيــة باســتخدام قــوات مشــاة البحريــة التابعــة لهــا والمتمركــزة أصــاًل وقــوات 
خاصــة تــم نشــرها فــي شــبه جزيــرة الِقــرم علــى حــّد ســواء. أخفــت روســيا تحــركات الجيــوش 
بتمريــٍن مفاجــئ ُنشــر أيًضــا مــن خاللــه قــوة إلهــاء بالقــرب مــن الحــدود األوكرانيــة. ُمســَتفيدًة 
مــن قابليــة التنّقــل، وســرعة الحركــة، والمفاجــأة، والقــدرة علــى قيــادة القــوات بأمــاٍن علــى 

مســتوى الوحــدة الصغيــرة، اســتولت الجيــوش الروســية بســرعٍة علــى شــبه الجزيــرة. 
قّدمــت ظــروف ضــم شــبه جزيــرة الِقــرم لروســيا مزايــا كبيــرة، لهــا تشــابهات جزئيــة 
فحســب فــي أماكــن أخــرى فــي الجمهوريــات الســوفييتية الســابقة. شــملت هــذه العوامــل 
جغرافيــا شــبه الجزيــرة المحصــورة، وقربهــا مــن روســيا، باعتبارهــا وحــدة سياســية منفصلــة 
 Black( ضمــن أوكرانيــا. لــم يكــن لروســيا قــوات متمركــزة فــي أســطول البحــر األســود
ّنمــا ترتيبــات عبــور مشــروعة يمكــن االســتفادة منهــا  Sea Fleet( التابــع لهــا فحســب، واإ
دخــال قــدرات عســكرية رئيســية. اســتفادت القــوة الغازيــة مــن مثــل هــذه  لعمليــة خفّيــة واإ
العســكري  للوجــود  التاريخيــة  المشــروعية  مــن  أيضــًا  اســتفادت  كمــا  العمليــة،  المزايــا 
الروســي فــي شــبه الجزيــرة والقواســم الُمشــتركة مــن حيــث اللغــة والثقافــة، باإلضافــة إلــى 

روابــط اجتماعيــة أخــرى. 
لــم تعــد حملــة المعلومــات الروســية المصاحبــة لتحركاتهــا العســكرية أكثــر مــن مســاهٍم 
صغيــٍر فــي مــا ثُبــَت أّنــه ســيطرٌة تقليديــة. كان هــذا الجهــد بشــكٍل رئيســيٍّ منتجــًا ثانويــًا 
لحملــة المعلومــات العامــة إلقنــاع الجمهــور الروســي الداخلــي بــأن حكومــة أوكرانيــا االنتقاليــة 
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)المرحليــة( كانــت نتيجــة انقــالب غيــر مشــروع. اســتغّلت موســكو أخطــاء سياســية متعــددة 
اقترفتهــا الحكومــة األوكرانيــة. علــى وجــه الخصــوص، اســتفادت مــن تصويــت البرلمــان 
األوكرانــي )رادا [Rada]( الــذي ألغــى الوضــع الرســمي لّلغــة الروســية مــن أجــل اتخــاذ هــذا 
القــرار ذريعــة بــأن الســكان ذوي العــرق الروســي فــي شــبه جزيــرة الِقــرم وشــرق أوكرانيــا كانــوا 
معرضيــن لخطــر محــدق. مّكــن الجمــع بيــن أخطــاء الحكومــة األوكرانيــة والظــروف الُمَيسِّــرة 

حصــول نشــٍر ســريٍع ومنّســٍق بشــكٍل جّيــد للقــوات الروســية. 
ال يمكــن تعميــم تجربــة شــبه جزيــرة الِقــرم بســهولة لســيناريوهات مســتقبلية. نشــرت 
موســكو عناصــر نخبويــة وخاصــة مــن قّوتهــا التــي ال تمثّــل القــدرات اإلجماليــة. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، لــم تُبــِد قــوات أوكرانيــا المتفوقــة علــى شــبه الجزيــرة أي مقاومــة. ومــن الصعــب 
أيضــًا قيــاس فعاليــة حملــة المعلومــات، إن ُوِجــَدت. بــدت روســيا غيــر مســتعّدة إلدارة 
األبعــاد السياســية للضــّم، وتشــّكلت حملــة المعلومــات التابعــة لهــا فــي أعقــاب االســتيالء 
علــى شــبه الجزيــرة مــن سلســلة مــن الرســائل المترابطــة بشــكٍل ضعيــٍف بــداًل مــن ســيناريو 
مــدروس بعنايــة. يقتــرح ذلــك أّنــه لــم يتــم اتخــاذ قــرار ضــّم شــبه جزيــرة الِقــرم مســبقًا قبــل 
وقــٍت كاٍف. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، انطــوت العمليــات فــي شــبه جزيــرة الِقــرم علــى عمليــة 
خفيــة مخطــط لهــا مســبقًا، مــا مّكــن وقــوع غــزو تقليــدي. وقــد كان الجهــد مديًنــا بنجاحــه 
بالقــدر نفســه للبيئــة العملياتيــة والعوامــل الهيكليــة — بمــا فــي ذلــك الوضــع غيــر المســتقر 

سياســيًا فــي أوكرانيــا — كمــا يمكــن أن ُيعــزى كذلــك لتنفيــذ الجيــش الروســي. 
كانت عمليات روسيا في شرق أوكرانيا ترتكز إلى مقاربة مختلفة بالتأكيد ولم تكن 
النيــة منهــا تكــرار االســتيالء علــى شــبه جزيــرة الِقــرم. مباشــرًة بعــد اإلطاحــة بيانوكوفيتــش، 
عــززت روســيا حركــة مناهضــة للحكومــة فــي منطقتــي دونيتســك )Donetsk( ولوهانســك 
)Luhansk( الشــرقيتين، باإلضافــة إلــى مــدن رئيســية متعــددة فــي مناطــق أخــرى. بــداًل 
مــن إدخــال قــوات عمليــات خاصــة لتمكيــن غــزٍو تقليــدي، أطلقــت موســكو حملــة حــرب 
ذا  سياســية لهــدم ســلطة الحكومــة االنتقاليــة )المرحليــة(. كان الغــرض زعزعــة الوضــع أواًل، واإ
أمكــن، إقنــاع الســلطات األوكرانيــة الجديــدة بقبــول مخطــط تحقيــق الفيدراليــة الــذي قــد يحــّد 
مــن ســلطتها علــى الصعيــد الوطنــي ويتيــح لروســيا التمتّــع بنفــوذ كبيــر علــى مناطــق بعينهــا. 
قــادت زمــرٌة مــن المحرضيــن السياســيين المحلييــن المعروفيــن ورجــال األعمــال 
وأعضــاء منظمــات سياســية هامشــية ذات ميــل إمبريالــي روســي الجهــد األولــي. ســعت 
موســكو إلــى تعزيــز هــذه الحركــة فــي أوكرانيــا مــن خــالل اتصــاالت بيــن أعضــاء فــي 
حكومــة األقليــة ودوائــر متداخلــة مــن مصالــح األعمــال اإلقليميــة القويــة، جنبــًا إلــى جنــب 
مــع عناصــر إجراميــة محليــة. بــدت التكتيــكات مرتجلــة، مــع اســتخدام مجموعــة متنوعــة 
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مــن األفــراد يربطهــم القليــل مــن األمــور المشــتركة غيــر معارضتهــم لحكومــة أوكرانيــا 
الجديــدة. عــززت روســيا هــذا التخريــب مــع مجموعــة داعمــة مــن عناصــر االســتخبارات، 
ومواطنيهــا وشــبكة غيــر رســمية مــن المقاتليــن مــن فضــاء مــا بعــد االتحــاد الســوفييتي 

والقــوات األمنيــة المحليــة التــي تحّولــت ضــّد حكومــة أوكرانيــا. 
عندمــا رّدت الســلطات األوكرانيــة مــن خــالل توقيــف قــادة حركــة االحتجــاج، تحــّول 
الجهــد إلــى العمــل المباشــر، مــا أّدى إلــى تمــرد انفصالــي مدعــوم مــن الخــارج. تصاعــد 
الصــراع بســرعة، ليخــرج بحســب مــا ُزعــم عــن نطــاق قــدرة موســكو علــى الســيطرة علــى 
األحــداث، فــي أبريل/نيســان 2014، مــع تحــّول القــوات شــبه العســكرية الروســية الموجهــة 
أيديولوجيــًا إلــى اســتخدام القــوة ســعيًا لتحقيــق أجنــدة انفصاليــة. وفــي غضــون أشــهر قليلــة، 
دخــال مســتمر للقــدرات  تحّولــت المواجهــة مــن حركــة احتجــاج إلــى حــرب غيــر نظاميــة واإ
التقليديــة مــن ِقَبــل روســيا فــي جــزٍء مــن تصعيــد عمــودي مســتمر للحــرب. ســاعد أعضــاء فــي 
حكومــة األقليــة وجهــات فاعلــة غيــر حكوميــة فــي تشــكيل ســياق الصــراع، مــع تيســير الجهــد 
الروســي لزعزعــة أوكرانيــا والدفــاع ضــّده علــى حــّد ســواء. فــي نهايــة المطــاف، كانــت روســيا 
عاجــزًة عــن اكتســاب النفــوذ الــالزم إلرغــام قــادة أوكرانيــا علــى إجــراء تنــازالت سياســية كبــرى 
مــن دون اللجــوء إلــى غــزو تقليــدي مــع وحــدات نظاميــة، مــا حصــل فــي نهايــة أغســطس/

آب 2014.
علــى  االرتجــاالت ردًا  مــن  أّنهــا سلســلة  أوكرانيــا  شــرق  فــي  أثبتــت جهــود روســيا 
المقاومــة واالحتــكاك عندمــا انهــار جهــد الحــرب السياســية األولــي. قلّــص مزيــج مــن الجهــات 
الفاعلــة مــع أجنداتهــا الخاصــة والجهــات الراعيــة لهــا الكلفــة العملياتيــة والتداعيــات السياســية 
والتماســك والفعاليــة. لقــد اختلطــت دروس  بالنســبة لموســكو، ولكــن علــى حســاب الســيطرة 
شــرق أوكرانيــا نوعــًا مــا، مــا يشــير إلــى حــدود المقاربــات غيــر المتكافئــة المنخفضــة الكلفــة 
حتّــى ضــّد دولــٍة واهنــٍة وضعيفــٍة نســبيًا. ففــي النهايــة، ُيرّجــح أن يعتبــر القــادة الــروس شــبه 
جزيــرة الِقــرم عمليــًة قــد ال يكــون مــن الســهل تكرارهــا فــي أماكــن أخــرى، وشــرق أوكرانيــا فــوزًا 
نمــا بكلفــة أكبــر  نمــا عمليــة غيــر ناجحــة. حققــت روســيا أغراضهــا األوليــة، واإ اســتراتيجيًا واإ

بكثيــر ممــا هــو مرغــوب بــه ومــن خــالل دورة متقّطعــة مــن التكييــف. 
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 Roger( وروجــر ماكديرمــوت ،)Scott Boston( وســكوت بوســطن ،)Andriy Bega(
McDermott( وجيــرارد تــوال )Gerard Toal(، والذيــن كانــت رؤاهــم وتعليقاتهــم مفيــدة إلــى 
 Thomas( وتومــاس براونــي ،)Clifford Grammich( لــى كليفــورد جراميــش حــدٍّ كبيــر، واإ
 Linda( ثونــج  ولينــدا   ،)Stephanie Lonsinger( لونســينجر  وســتيفاني   ،)Browne
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بمفردنــا مســؤولية أي أخطــاء. 
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االختصارات

APC armored personnel carrier
ناقلة أفراد مدّرعة

DDoS distributed denial of service
هجمات القطع الموّزع للخدمة

DNR Donetsk People’s Republic
جمهورية دونيتسك الشعبية

EU European Union
االتحاد األوروبي

FSB Federal Security Service (Russia)
دائرة األمن االتحادي )روسيا(

GRU Russian military intelligence
االستخبارات العسكرية الروسية

KSO Special Operations Command (Russia)
قيادة العمليات الخاصة )روسيا(

MVD Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation
وزارة الشؤون الداخلية في االتحاد الروسي

NATO North Atlantic Treaty Organization
منظمة حلف شمال األطلسي )الناتو(

PSPU Progressive Socialist Party of Ukraine
الحزب االشتراكي التقدمي األوكراني

SBU Sluzhba Bezpeky Ukrayiny  
(Ukrainian intelligence services)
جهاز االستخبارات األوكرانية )أس.بي.يو(

SVR Sluzhba Vneshney Razvedki  
(Russian Foreign Intelligence Service)
جهاز االستخبارات الروسية الخارجية )أس.في.آر(

VDV Vozdushno-Desantnye Voyska  
(Russian Federation Airborne Forces)
القوات المحمولة جوًا في االتحاد الروسي
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فــي خريــف العــام 2013، اندلعــت سلســلة مــن االحتجاجــات الشــعبية فــي ســاحة كييــف 
المركزيــة، الميــدان، رّدًا علــى قــرار الرئيــس األوكرانــي بعــدم التوقيــع علــى اتفاقيــة االرتبــاط 
 European Union[( األوروبــي  االتحــاد  مــع   )Association Agreement(
فــي  بــه.  الخــاص   )Eastern Partnership( الشــرقية  الشــراكة  برنامــج  EU]( ضمــن 
نهايــة المطــاف، تحولــت هــذه الحركــة االحتجاجيــة ورّد الحكومــة إلــى أعمــال عنــف، مــا 
 Viktor( يانوكوفيتــش  فيكتــور  الحيــن  ذلــك  فــي  األوكرانــي  بالرئيــس  اإلطاحــة  إلــى  أّدى 
Yanukovych(. ســيطر ائتــاٌف مــن القــوات السياســية مــواٍل للغــرب علــى العاصمــة، 
ُمّنِظمــًا حكومــة انتقاليــة )مرحليــة(، فــي حيــن فــّر عــدٌد مــن أفــراد النخبــة الحاكمــة مــن البلــد 
إلــى روســيا. كانــت النتيجــة خســارة مفاجئــة للنفــوذ الروســي فــي واحــٍد مــن جيرانهــا األكثــر 
أهميــة، وهــو جــاٌر ُنِظــر بشــكٍل مرّجــٍح إلــى قيادتــه الجديــدة بوصفهــا هزيمــة جيوسياســية 

رئيســية بالنســبة لموســكو. 
وبــداًل مــن انتظــار الموقــف السياســي فــي أوكرانيــا حتّــى يســتقر، ســعى القــادة الــروس 
إلــى إعــادة بســط نفــوذ موســكو علــى أوكرانيــا واالحتفــاظ بالقــدرة علــى الســيطرة علــى توجيــه 
الدولــة االســتراتيجي. أخــذ الــرد الروســي شــكل عمليتيــن عســكريتين منفصلتيــن ومتزامنتيــن. 
أواًل، اختــارت موســكو غــزو شــبه جزيــرة الِقــرم وضّمهــا فــي أواخــر فبراير/شــباط حتــى بدايــة 
مــارس/آذار 2014. فــي الوقــت عينــه، أثــارت روســيا حركــًة احتجاجيــًة سياســيًة ســرعان مــا 
ومايو/أيــار مــن ذلــك العــام.  تحّولــت إلــى تمــّرٍد عنيــٍف فــي شــرق أوكرانيــا بيــن فبراير/شــباط 
ــر التــي يجــب  اليــوم، تبقــى األســئلة أكثــر مــن األجوبــة حــول مــا حصــل وحــول الِعَب
ن كان األمــر كذلــك،  اســتخاصها مــن األعمــال الروســية: هــل كانــت روســيا ناجحــة؟ واإ
مــا الــذي ســعت إلــى تحقيقــه؟ هــل مــن الممكــن اســتنتاج أغــراض عســكرية وسياســية مــن 
العمليــات؟ هــل هــذه أحــداث قابلــة للتكــرار — نمــوذج محتمــل للعمليــات — أو هــل كانــت 
الظــروف والشــروط فريــدة؟ هــل مــن الممكــن أن تعتبرهــا القيــادة الروســية ناجحــة؟ مــا الــذي 

األول الفصل 

المقّدمة
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يمكننــا فهمــه مــن رغبــة موســكو المحتملــة فــي تكــرار ســياٍق مماثــٍل مــن األحــداث فــي أماكــن 
أخــرى؟ هــل بــدت نواحــي القتــال والتعبئــة االجتماعيــة وحــرب المعلومــات الخاصــة بهــذه 
يمكــن  اســتراتيجية روســيا وعقيدتهــا  حــول  ِعَبــر  أي  أو مرتجلــة؟  لهــا  العمليــات مخطــط 

اســتخاصها مــن التجربــة األوكرانيــة؟ 
يســعى هذا التقرير إلى معالجة هذه األســئلة من خال تقييم الحملتين اللتين شــّنتهما 
روســيا فــي أوكرانيــا )الشــكل رقــم 1.1(، بمــا فــي ذلــك عملياتهــا الخفيــة والتقليديــة. يبحــث 
الفصــل الثانــي فــي تــوازن القــوى األوكرانيــة والروســية قبــل الصــراع، وتسلســل األحــداث خــال 
غــزو شــبه جزيــرة الِقــرم وضّمهــا، باإلضافــة إلــى أوجــه نجــاح العمليــة وأوجــه قصورهــا. فــي 
الفصــل الثالــث، يرســم التقريــر مســار الصــراع فــي شــرق أوكرانيــا ومراحــل تصعيــده مــن حــرٍب 
سياســيٍة إلــى مقاربــٍة هجينــٍة واالنــدالع المحتمــل لحــرٍب تقليديــٍة بيــن روســيا وأوكرانيــا بحلــول 
صيــف 1.2014 ليســت هــذه األشــهر الحرجــة مفهومــًة بشــكٍل أقــّل مــن الفتــرات الاحقــة مــن 
ّنمــا تقــّدم رؤى مهمــة حــول المقاربــات واألغــراض المحتملــة الروســية فــي  الحــرب فحســب، واإ

الصــراع. يقــّدم الفصــل الرابــع خاصاتنــا والتداعيــات المســتنتجة مــن هــذا التحليــل.

تحــدث الحــرب الهجينــة عندمــا يســتخدم خصــٌم بشــكٍل متزامــٍن وبتكييــٍف مزيجــًا مــن األســلحة التقليديــة، والتكتيــكات   1
غيــر النظاميــة، واإلرهــاب، والســلوك اإلجرامــي بشــكٍل محتمــٍل ســعيًا وراء تحقيــق أغــراض سياســية. راجــع فرانــك ج. 
هوفمــان )Frank G. Hoffman(، “الحــرب الهجينــة مقابــل المرّكبــة” )Hybrid vs. Compound War(، آرمــد 
فورســز دجورنــال )Armed Forces Journal(، 1 أكتوبر/تشــرين األول 2009. نســتخدم مصطلــح الحــرب السياســية 
لوصــف توظيــف أدوات الســلطة السياســية واالقتصاديــة والديبلوماســية والمعلوماتيــة فــي األســلوبين العلنــي والخفــي علــى 
حــّد ســواء للتأثيــر علــى بلــٍد آخــر. تتــراوح تكتيــكات الحــرب السياســية مــن الحــرب النفســية، والدعايــة، وتحريــض العامــة 
علــى دعــم عناصــر صديقــة داخــل الدولــة. راجــع جــورج ف. كينــان )George F. Kennan(، “جــورج ف. كينــان 
بشــأن تنظيــم حــرب سياســية” )George F. Kennan on Organizing Political Warfare(، 30 أبريل/نيســان 
 History and Public Policy Program Digital( 1948، األرشيف الرقمي لبرنامج التاريخ والسياسات العامة
 Cold War International( تــم الحصــول عليــه وســاهم فــي برنامــج التاريــخ الدولــي للحــرب البــاردة ،)Archive
History Project( فــي مركــز وودرو ويلســون للعلمــاء )Woodrow Wilson Center for Scholars(، مــن ِقَبــل 
 Wilson Center( ُأعيــد إنتاجــه فــي األرشــيف الرقمــي لمركــز ويلســون ،)A. Ross Johnson( أ. روس جونســون

Digital Archive(، غيــر مــؤّرخ. 
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الشكل رقم 1.1
خريطة أوكرانيا

RAND RR1498-1.1

البحر األسود

روسيا 

روسيا 

BULGARIA

رومانيا 

بولندا

هنغاريا

بيالروس

مولدوفا 

بيرديشيف
بيال تسيركفا

أومان
سميال

زهوفيت فودي

بافلوهراد
لوزوفا

إيزوم
ستاروبيلسك

ألشيفسكستاخانوف
كامينيتس بودولسكي

بروفاري

نيجين

بريلوكي رومني
كونوتوب

شوستكا

لوبني

كريمنشوك

كوروستين تشيرنوبيل

كوستيانتينيفكا
كراماتورسك

سلوفيانسك

يناكييف
بيرفومايسككريفي ريه

إزمايل
ريني

نيكوبول

أوزهورود
موكاشيف

مارهانتس
ميليتوبول

بيرديانسك

يالطا

دزهانكوي

فيودوسيا

كيتش

يفباتوريا 

نوفا كاخوفكا

كوفل 

0 50 100 

0 50 100 كم

كالوش

كولوميا

دروهوبيشستريل

 

 International boundary

 Oblast boundary

Oblast names are the same as 
their respective centers except 
where labeled.

مركز المقاطعة (أوبالست) أو العاصمة  
جمهورية شبه جزيرة الِقرم

الذاتية الحكم 

كييف

ريفنا نوفوهراد-
فولينسكي

خاركيف

تشيرنيهيف

لفيف

سومي

جيتومير

لوتسك 

تشيرنيفتسي

إيفانو-فرانكيفسك

كيروفوهراد

ترنوبيل
سلوفاكيا

كراسني 
لوش

دنيبرودزرزينسكهورليفكا

ماكيفكا

ماريوبول

دونيتسك

أوديسا

دنيبروبيتروفسك

تشيركاسي

خيرسون

خميلنيتسكي
لوهانسك

ميكواليف

بولتافا

فينيتسا

زابوريزيا

بحر آزوف 
جمهورية شبه جزيرة 
الِقرم الذاتية الحكم 

سيفاستوبول

سيمفيروبول

ميل

أوكرانيا 

أوكرانيا 

أسماء المقاطعات (أوبالست) هي نفسها 
كالمراكز الخاصة بها باستثناء حيث تتم 

تسميتها 

حدود المقاطعة (أوبالست) 
الحدود الدولية 

مدينة، بلدة 

العاصمة الوطنية 

مقاطعة (أوبالست) 
فولينسكا 

مقاطعة (أوبالست)
  أكارباتسكا





5

كيف ضّمت روسيا شبه جزيرة الِقرم

ينظــر هــذا الفصــل فــي عمليــة روســيا لضــم شــبه جزيــرة الِقــرم. نبــدأ مــع الســؤال األساســي 
بشــأن مــا حــدث. يقــّدم الفصــل تسلســًا زمنيــًا دقيقــًا لألحــداث التــي جــرت خــال الغــزو 
وأوجهه الفشــل الروســية خال العملية. ما يلي  الروســي ثّم يتعّمق في تحليل أوجه النجاح 
هــو استكشــاف وجهــد للتعــّرف إلــى الخاصــات األوســع التــي يمكــن اســتنتاجها مــن التجربــة 
األوكرانيــة لبلــدان أخــرى. نناقــش العوامــل المهّمــة التــي مّكنــت — أو أعاقــت — غــزو 
روســيا لشــبه الجزيــرة. فــي نهايــة هــذا الفصــل، نعالــج مــا إذا كان يجــب اعتبــار ضــّم شــبه 
جزيــرة الِقــرم نموذجــًا محتمــًا للعمــل العســكري الروســي فــي أماكــن أخــرى ومــا قــد يخبرنــا بــه 

بشــأن القــدرات العســكرية لقــوات روســيا المســّلحة. 

توازن القوى
مهــا  قوا بحســب مصــدٍر موثــوق، فــي بدايــة صراعهــا مــع روســيا، أبقــت أوكرانيــا علــى قــوة 
حوالــي 18,800 عنصــر متمركــزًة فــي شــبه جزيــرة الِقــرم، معظمهــم كانــوا فــي قــوات البحريــة 
التابعــة لهــا.1 علــى الرغــم مــن ذلــك، ففــي فبراير/شــباط، قّيــم وزيــر الدفــاع فــي الحكومــة 
األوكرانيــة االنتقاليــة )المرحليــة( هــذا العــدد علــى أّنــه يقــارب الـــ15,000 جنــدي. شــملت هــذه 

“القــوات األوكرانيــة تغــادر شــبه جزيــرة الِقــرم علــى متــن حافــات؛ وزيــر الدفــاع يســتقيل بعــد اســتياء روســيا علــى شــبه   1
 Ukraine Troops Leave Crimea by Busload; Defense Minister Resigns after Russia( ”الجزيرة
Seizes Peninsula(، بي بي سي نيوز )BBC News(، 25 مارس/آذار 2014؛ “محضر اجتماع سري لمجلس 
 Transcript of a Secret Meeting of the National Security( ”2014 األمن القومي في 28 فبراير/شــباط
 Council February 28, 2014( [Стенограмма секретного заседания СНБО 28 февраля
года 2014[، مدّونــة إيكومســك )ECHOMSK(، 23 فبراير/شــباط 2016. هــذا المرجــع هــو النســخة باللغــة الروســية 
مــن اجتمــاع مجلــس األمــن القومــي المنشــور ألوكرانيــا فــي 28 فبراير/شــباط 2014 لمناقشــة الــرّد علــى النشــاط العســكري 

الروســي فــي شــبه جزيــرة الِقــرم. 

الثاني الفصل 

ضّم شبه جزيرة الِقرم 
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القــوة 41 دّبابــة، و160 مركبــة مشــاة مقاتلــة، و47 نظــام مدفعيــة، ومدافــع هــاون ثقيلــة.2 
شــملت جيــوش الدفــاع الســاحلي التابعــة لقــوات البحريــة لــواء مدفعيــة صاروخيــة، وكتيبتيــن 

بحريتيــن مســتقلتين، ولــواء دفــاع ســاحلي. 
لــم تكــن األصــول األوكرانيــة األخــرى فــي شــبه جزيــرة الِقــرم بهــذه القــوة. كانــت معظــم 
)MiG-29( 29 -وحــدات القــوة الجويــة األوكرانيــة فــي حالــٍة ســيئة. مــن بيــن مقاتــات ميــج

الخمســة واألربعيــن فــي قاعــدة بيلبــك الجويــة بالقــرب مــن سيفاســتوبول )Sevastopol( فــي 
جنوب غرب شبه جزيرة الِقرم، أربع إلى ست مقاتات فقط كانت تعمل.3 شملت الدفاعات 
الجويــة األوكرانيــة أنظمــة صواريــخ أرض-جــو مــن نــوع بــاك-أم Buk-M1( 1( وأس-300 
ّنما كانت ال تزال روادع  )S-300(، والتي كانت تتمّتع بمســتويات جهوزية مشــكوك فيها واإ
قويــة. كانــت أيضــًا وحــدة عســكرية تضــم 2,500 جنــدي مــن وزارة الداخليــة موجــودة، علــى 
الرغــم مــن أنهــا كانــت تتمتــع ربمــا بقيمــة دفاعيــة صغيــرة. خــال اجتماعــات القيــادة الوطنيــة 
فــي فبراير/شــباط، اعتبــر وزيــر الدفــاع األوكرانــي أن حوالــي 1,500 إلــى 2,000 جنــدي 

موثوقيــن ومســتعدين لامتثــال فــي حــال صــدر لهــم أمــر بمقاتلــة الجيــش الروســي.4 
كانــت روســيا تملــك فــي ذلــك الوقــت حوالــي 12,000 عنصــر عســكري فــي أســطول 
لــه  البحــر األســود )Black Sea Fleet(، حيــث كانــت وحــدة المشــاة الوحيــدة التابعــة 
 810th Independent Naval Infantry( 810 المســتقّل البحريــة  لــواء مشــاة  هــي 
Brigade(. كان قــوام مشــاة البحريــة يتكــون مــن جنــود متعاقديــن كانــوا مدربيــن، ويحصلــون 
علــى أجــور وُمجهزيــن أفضــل مــن الوحــدات الُمجّنــدة النموذجيــة. مــن حيــث األعــداد والقــوة 
الناريــة المتوفــرة، كانــت هــذه القــوات أدنــى مســتوى مــن وحــدات أوكرانيــا فــي شــبه جزيــرة 
الِقــرم، بحيــث كانــت تفتقــر إلــى مركبــات المشــاة القتاليــة أو الــدروع أو المدفعيــة. وعلــى الرغــم 
مــن ذلــك، نصــت االتفاقيــة األساســية الروســية مــع أوكرانيــا علــى فتــرٍة زمنيــٍة محــددة طويلــة 

لنقــل الوحــدات مــن البــر الرئيســي إذا لــزم األمــر، مقّدمــًا قــدرة تحميــل كبيــرة. 

تسلسٌل زمني لألحداث
دخلــت الوحــدات األوكرانيــة والروســية حالــة تأّهــب فــي 20 فبراير/شــباط 2014 مــع تصعيــد 

كولبــي هــوارد )Colby Howard( وراســلن بوخــوف )Ruslan Pukhov(، محــررون، “اإلخــوان مســّلحون:   2
 ،)Brothers Armed: Military Aspects of the Crisis in Ukraine( ”النواحــي العســكرية مــن األزمــة فــي أوكرانيــا

.2014 ،)East View Press( مينيابوليــس، مينيســوتا: إيســت فيــو بــرس

.2014 ،)Howard and Pukhov( هوارد وبوخوف  3

 Transcript of a Secret( ”2014 فــي 28 فبراير/شــباط القومــي  “محضــر اجتمــاع ســري لمجلــس األمــن   4
 Meeting of the National Security Council February 28, 2014 [Стенограмма секретного

 .2016  ،)]заседания СНБО 28 февраля 2014 года
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احتجاجــات الميــدان فــي كييــف إلــى إشــتباكات عنيفــٍة مــع القــوات األمنيــة الحكوميــة. بــدأت 
العمليات الروسية في شبه جزيرة الِقرم بالفعل في 22 و23 فبراير/شباط، مع مغادرة كتائب 
من وحدات سبيتسناز )Spetsnaz( )قوات المشاة النخبوية( وفوزدوشنو-ديزانتني فويسكا 
قواعدهــا  )[VDV[ جــوًا  المحمولــة  )القــوات   )Vozdushna-Desantnye Voyska( 

فــي حيــن ُنقلــت أخــرى جــوًا بالقــرب مــن المضيــق الــذي يفصــل روســيا عــن شــبه جزيــرة 
 الِقــرم. يقــّدم الشــكل رقــم 2.1 لمحــة حــول العمليــات الروســية فــي شــبه جزيــرة الِقــرم حتــى

9 مارس/آذار. 
فــي 24 فبراير/شــباط، عّيــن مجلــس المدينــة فــي سيفاســتوبول مواطنــًا روســيًا ُعمــدة، 
ووصلــت وحــدات متعــددة مــن لــواء مشــاة البحريــة المســتقّل 810 إلــى ســاحة المدينــة فــي 
ناقــات أفــراد مدّرعــة )]Armored Personnel Carriers [APCs(، مــا شــّكل انتهــاكًا 
للقواعــد التــي تحكــم الترتيبــات األساســية مــع شــبه جزيــرة الِقــرم.5 كان هــذا المؤشــر الملمــوس 
األول علــى أّن روســيا قــد قــررت التدّخــل عســكريًا لتغييــر النظــام السياســي فــي شــبه الجزيــرة. 

المخــاوف  نمــو  مــع  لروســيا  مواليــًا  ُعمــدًة  تعّيــن  سيفاســتوبول  “أوكرانيــا:   ،)Howard Amos( آمــوس  هــوارد   5
 ،)Ukraine: Sevastopol Installs Pro-Russian Mayor as Separatism Fears Grow( ”االنفصاليــة

.2014 فبراير/شــباط   25  ،)Guardian( جارديــن 

نوفوزيرن

شونهار

شورنومورسك

فيودوسيا

يالطا

كيرتش

سيمفيروبول

سيفاستوبول 

أوكرانيا شمال شبه جزيرة الِقرم

شبه جزيرة الِقرم  سيا
رو

المواكب الروسية

RAND RR1498-2.1

1 مارس/آذار. المركبات 
الروسية المدّرعة تصل 

وتبدأ بحفر األنفاق. 
3 مارس/آذار.  1 مارس/آذار. الجنود الروس 

يسيطرون على ميناء كيرتش 
للعبارات؛ وحدة عسكرية أوكرانية 

تتم محاوطتها.

8 مارس/آذار. الجنود الروس
يصلون ويبدأون بتثبيت أعمدة الحدود.

الجنود الروس
 يستحوذون

9 مـارس/آذار. الجنـود الروس  على المطار.
يسيطرون على مستودع صواريخ.

1 مارس/آذار. سفينة 
حربية روسية تعيق 

المرفأ. فرض الحصار 
على قاعدة أوكرانية.

27 فبراير/شباط. مسّلحون مقّنعون 
يسيطرون على مباٍن حكومية. 

6 مارس/آذار. تصويتات برلمانية 
لالستقالل؛  تحديد االستفتاء.

سفن حربية روسية تحاصر سفن 
حربية أوكرانية.

24 فبراير/شباط. المركبات 
الروسية المدرعة تنتقل خارج 

القواعد الروسية. 

25 فبراير/شباط.
الجنود الروس يصلون.

أرمينسك

دزهانكوي

الشكل رقم 2.1
خريطة شبه جزيرة الِقرم والعمليات الروسية، مارس/آذار 2014



8    ِعَبٌر من عمليات روسيا في شبه جزيرة الِقرم وشرق أوكرانيا

 Nikolai( فــي 25 فبراير/شــباط، وصلــت إلــى سيفاســتوبول ســفينة نيقــوالي فيلتشــينكوف
Filchenkov(، وهــي ســفينة إنــزال مــن فئــة أليجيتــور )Alligator-class( تحمــل 200 
عنصــر مــن عناصــر قــوات العمليــات الخاصــة الروســية )مــن المرّجــح قيــادة العمليــات 
الخاصة، روسيا )]Special Operations Command, Russia [KSO(.6 باإلضافة 
إلــى إحضــار وحــدات قــوات عمليــات خاصــة يمكــن اســتخدامها فــي وقــٍت الحــٍق فــي الســيطرة 
الخفيــة علــى شــبه جزيــرة الِقــرم، مــن المحتمــل أيضــًا أن تكــون قــد قامــت بإجــاء يانوكوفيتــش 

)Yanukovych( فــي وقــٍت الحــق.7
 Russian President( في 26 فبراير/شباط، أَمَر الرئيس الروسي فاديمير بوتين
Vladimir Putin( بإجراء تفتيٍش مفاجٍئ شمل 150,000 جندي من أجزاء من المنطقة 
المقيــاس غيــر اعتيــادي. كان  لــم يكــن تدريــٌب مــن هــذا  العســكرية الغربيــة والمركزيــة.8 
وزيــر الدفــاع الجديــد، ســيرجي شــويجو )Sergei Shoigu(، يأمــر بشــكٍل متكــرٍر بإجــراء 
عمليــات تفتيــش مفاجئــة كبيــرة للجهوزيــة وتدريبــات متزامنــة منــذ العــام 2013. علــى الرغــم 
مــن ذلــك، كان هــذا التمريــن ُيســتخدم بمثابــة إلهــاء وغطــاء لتحــّركات الجيــوش. ظاهريــًا، 
ّنمــا علــى نقــل جيــوش القــوات المحمولــة جــوًا  لــم يكــن التمريــن يرّكــز علــى حــدود أوكرانيــا واإ
فــي االتحــاد الروســي )VDV( وسبيتســناز )Spetsnaz( شــمااًل فــي روســيا. غــادر حوالــي 
40 نقلية عســكرية على متن إليوشــن إي أل- Ilyushin Il-76( 76( قاعدة أوليانوفســك 
أنابــا  إلــى  انتقــال جــزٍء كبيــٍر منهــا  مــع  فــي روســيا،   )Ulyanovsk airbase( الجويــة

)Anapa(، وهــي منطقــة تجّمــع شــرق شــبه جزيــرة الِقــرم مباشــرة.

فــي بدايــة العــام 2012، شــّكلت روســيا وحــدة قــوات خاصــة جديــدة ُتعــرف بقيــادة العمليــات الخاصــة )KSO(. إنهــا   6
وحــدة صغيــرة ُمشــّكلة بأســلوٍب أشــبه بقــوة دلتــا )Delta Force( فــي الواليــات المتحــدة، ومصممــة للعمــل بشــكٍل مســتقلٍّ 
وفــي الخــارج. علــى نقيــٍض مــن ذلــك، سبيتســناز )Spetsnaz( هــي وحــدات اســتطاع وتخريــب عســكرية وتهــدف إلــى 

العمــل جنبــًا إلــى جنــب مــع التشــكيات التقليديــة وهــي أكثــر تمثيــًا لقــوات المشــاة النخبويــة. 

.2014 ،)Howard and Pukhov( هوارد وبوخوف  7

مالمينيــن  جوهانــس   ،)Gudrun Persson( بيرســون  جــودرون   ،)Niklas Granholm( جرانهولــم  نيــكاس   8
 Carolina( كارولينــا فينديــل باليــن ،)Jakob Hedenskog( جايكــوب هيدينســكوج ،)Johannes Malminen(
نوربــرج  جوهــان   ،)Johan Eellend( إيلينــد  جوهــان   ،)Anna Sundberg( ســاندبرج  آنــا   ،)Vendil Pallin
مايــك   ،)Tomas Malmlöf( مالملــوف  طومــاس   ،)Carina Lamont( المونــت  كارينــا   ،)Johan Norberg(
 ،)Märta Carlsson( كارلســون  مارتــا   ،)Kaan Korkmaz( قرقمــاز  كان   ،)Mike Winnerstig( وينرســتيج 
أوكسنســتيرنا  ســوزان   ،)Niklas Rossbach( روســباخ  نيــكاس   ،)Mikael Eriksson( إيركســون  مايــكل 
فرانــك  أورليــك   ،)Bengt-Göran Bergstrand( بيرجســتراند  بينجت-جــوران   ،)Susanne Oxenstierna(
)Ulrik Franke(، جــون ريدكفيســت )John Rydqvist(، إيريــكا هولمكويســت )Erika Holmquist(، وفريديــرك 
 A( ”ــج المتشــّعبة للعــدوان الروســي علــى أوكرانيــا ائ نت ويســترالند )Fredrik Westerlund(، “صحــوة فظيعــة: ال
Rude Awakening. Ramifications of Russian Aggression Towards Ukraine(، ســتوكهولم: وكالــة أبحــاث 
الدفــاع الســويدية )FOI-R-3892 ،)Swedish Defense Research Agency، 16 يونيو/حزيــران 2014.
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في 27 فبراير/شباط، استولى 50 مشّغًا للقوات الخاصة من وحدة قيادة العمليات 
الخاصــة )روســيا( )KSO( تّدعــي أّنهــا “ميليشــيا دفــاع ذاتــي” محليــة علــى برلمــان شــبه 
جزيــرة الِقــرم ورفعــوا الَعَلــم الروســي علــى المبنــى.9 وصلــت ســفينة إنــزال كبيــرة أخــرى تحمــل 
علــى متنهــا 300 جنــدي روســي بعــد إجــراءات الحــدود المناســبة لدخــول أوكرانيــا ولكــن 
مــن دون إشــعار مســبق للســلطات األوكرانيــة بحســب مــا تنــّص عليــه االتفاقيــات. فــي وقــٍت 
متأخــٍر مــن تلــك الليلــة، قــام جنــود روســيون مــن دون عامــات بمحاوطــة قاعــدة بيلبــك 
الجويــة. وفــي صبــاح يــوم 28 فبراير/شــباط، عبــرت قافلــة تضــّم ثــاث طائــرات نقــل عموديــة 
)هليكوبتــر( مــن نــوع مــي-8 )Mi-8( وثمانــي طائــرات عموديــة )هليكوبتــر( هجوميــة مــن 
نــوع مــي-35 أم )Mi-35M( أوكرانيــا مــن دون إذن، مــا منــح روســيا القــدرة علــى تحييــد 
الــدروع األوكرانيــة والعمــل ليــًا.10 ســارعت أوكرانيــا إلــى حمــل المقاتليــن جــوًا، رادعــًة وحــدات 
 )Mi-35( 35-الطائــرات العموديــة اإلضافيــة مــن النقــل، ولكــّن الطائــرات العموديــة مــي

كانــت تعمــل أصــًا علنــًا فــوق شــبه جزيــرة الِقــرم وتدعــم القــوات الروســية علــى األرض. 
باختصــار، حاصــرت التحــركات الروســية فــي نهايــة فبراير/شــباط 2014 بفعاليــة 
القــوات األوكرانيــة، علــى الرغــم مــن أّن القــدرات الروســية كانــت تقتصــر علــى لــواء مشــاة 
بحريــة واحــد غيــر مكتمــل وبعــض مئــات مــن عناصــر القــوات الخاصــة. فــي 28 فبرايــر/

شــباط، اســتولت القــوات الروســية أيضــًا علــى مطــار ســيمفيروبول )Simferopol(، وألغــت 
القــوات المحمولــة جــوًا فــي االتحــاد الروســي  كل الرحــات، وبــدأت تنشــر جــوًا وحــدات 
)VDV( فــي شــبه جزيــرة الِقــرم. علــى الرغــم مــن ذلــك، وفــي موقــٍف رقمــي غيــر مائــم ممّيــز، 
فــي 1-2 مــارس/آذار، أحضــرت روســيا تعزيــزات علــى متــن ســفن إنــزال ثقيلــة. انتشــرت 
هــذه الوحــدات فــي أنحــاء شــبه جزيــرة الِقــرم مــن دون الكثيــر مــن المقاومــة، محاصــرًة أو 
مســيطرًة بســرعة علــى قواعــد ومنشــآت عســكرية. ُمســّلحًة بمركبــات خدمــات خفيفــة وناقــات 
ّنمــا بقابليــة  أفــراد مدّرعــة )APCs(، كانــت الوحــدات الروســية تتمتّــع بقــّوة ناريــة محــدودة، واإ

عاليــة علــى الحركــة. 
رأت أوكرانيــا أســطولها الراســي محاصــرًا مــن ِقَبــل الســفن الروســية؛ انشــّق قائــد قوتهــا 

تــم تســجيل فيديــو عــن دخــول برلمــان شــبه جزيــرة الِقــرم واالســتياء عليــه مــن ِقَبــل القــوات الخاصــة الروســية بكاميــرات   9
الدائــرة التلفزيونيــة المغلقــة الخاصــة بالمبنــى والموجــودة عنــد المدخــل. وقــد اتضــح أن بعــض رجــال األمــن المحلييــن قــد 
ســهلوا دخــول القــوات الروســية. بيــان صحفــي للميــدان األوروبــي )Euromaidan PR(، “الحــرب األوكرانيــة: القــوات 
 Ukraine War: Russian( ”الخاصــة الروســية تســتولي علــى مبنــى البرلمــان فــي شــبه جزيــرة الِقــرم فــي أوكرانيــا

.2014 أغســطس/آب   16  ،)Special Forces Seize Parliament Building in Crimean Ukraine

2014 ،)Howard and Pukhov( هوارد وبوخوف  10
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البحرية دينيس بيريزوفســكي )Denis Berezovsky( وانضم إلى روســيا.11 أملت روســيا 
بــأّن ذلــك قــد يــؤدي إلــى المزيــد مــن االنشــقاقات، ولكــّن ذلــك لــم يحــدث. بــداًل مــن ذلــك، 
أجــرت القــوات الروســية ترتيبــات خاصــة مــع الجيــوش األوكرانيــة المحاَصــرة فــي قواعــد فــي 
أنحــاء شــبه الجزيــرة مــن أجــل المحافظــة علــى الحصــار مــن دون عنــف. مارســت الجيــوش 
الروســية ضغطــًا نفســيًا كبيــرًا، ودعايــًة ووعــودًا مــع القــادة األوكرانييــن إلقناعهــم باالنشــقاق، 

مــا أّدى إلــى نجــاح محــدود إلــى مــا بعــد الضــّم فــي مــارس/آذار.12
واعتبــارًا مــن 6 مــارس/آذار وصاعــدًا، بــدأت روســيا بإجــراء تزايــد تقليــدي لقواتهــا 
عنــد معبــر كيرتــش للعّبــارات فــي شــرق شــبه جزيــرة الِقــرم، ُمحضــرًة إليــه وحــدات مــن ألويــة 
البندقيــة اآلليــة، ومدفعيــة مقطــورة، ومجموعــة مــن وحــدات الدفــاع الجــوي وبطاريــات صواريخ 
مضــادة للســفن. بــدأ الجيــش الروســي أيضــًا بحشــد وحــدات علــى حــدود أوكرانيــا الشــرقية 
لهــاء. عزلــت القــوات الروســية شــبه جزيــرة الِقــرم عــن بــّر أوكرانيــا الرئيســي  واإ ليشــكل تهديــدًا 
عنــد نقــاط عبورهــا الشــمالية. وقطعــت االتصــاالت البرّيــة بيــن بــّر أوكرانيــا الرئيســي والقواعــد 
فــي شــبه جزيــرة الِقــرم؛ وبحســب مــا ُيزعــم، تــم التشــويش علــى إشــارات الهواتــف الخلويــة فــي 
بعــض المناطــق، وربمــا تــم ذلــك مــن المعــدات الموجــودة علــى متــن الســفن.13 قطــع الجنــود 
الــروس أيضــًا الكهربــاء عــن بعــض القواعــد لممارســة الضغــط علــى الجيــوش األوكرانيــة 

المحاصــرة فيهــا.
باختصــار، فقــدت أوكرانيــا القيــادة والســيطرة الفعالتيــن علــى وحداتهــا فــي شــبه الجزيــرة 
خــال أســبوع واحــد تقريبــًا منــذ بــدء العمليــة. اســتخدمت االســتخبارات الروســية أيضــًا هــذا 
الوقت لتنظيم وحدات الدفاع الذاتي التي تتألف من ميليشيات محلية،14 القوزاق )مجموعة 
ثقافيــة مميــزة مــن الشــعب الســافي الشــرقي شــائعة فــي المنطقــة(، وشــرطة خاصــة ســابقة 
ُتعــرف بتســمية بيركــوت )Berkut(.15 ارتــدت الجيــوش الروســية المحمولــة جــوًا أيضــًا زّي 

مــن بينهــا، كانــت ســفن الدعــم األصغــر هــي التــي تعمــل باإلجمــال. كانــت ســفينة أوكرانيــا الحربيــة الســطحية الرئيســية   11

الوحيــدة، وهــي فرقاطــة مــن فئــة كريفــاك )Krivak(، بعيــدًة فــي ذلــك الوقــت ولــم تكــن فــي البحــر األســود. 

قامــت أعــداٌد كبيــرٌة مــن المجّنديــن والضبــاط إّمــا بتغييــر مواقفهــم أو االســتقالة مــن مهامهــم والبقــاء فــي شــبه جزيــرة   12

ــرم بعــد إنجــاز الضــّم الرســمي. وقــد شــملت هــذه األعــداد بعــض القــادة الرفيعــي المســتوى وأعضــاء مــن الوحــدات  الِق
ــا. الذيــن نجحــوا فــي الفــرار مــن شــبه جزيــرة الِقــرم بمعداتهــم ولكنهــم عــادوا إليهــا الحًق

 3 ،)Foreign Policy( فوريــن بوليســي ،)Hack Attack( ”هجــوم االختــراق“ ،)Shane Harris( شــاين هاريــس  13

مــارس، آذار 2014.

روجــر ن. ماكديرمــوت )Roger N. McDermott(، “اإلخــوان متفرقــون: اســتخدام روســيا للقــوة العســكرية فــي   14

 Fort( فورت ليفنورث، كان ،)Brothers Disunited: Russia’s Use of Military Power in Ukraine( ”أوكرانيا
.2015 ،)Foreign Military Studies Office( مكتــب الدراســات العســكرية األجنبيــة :)Leavenworth, Kan

بيركــوت )Berkut( كانــت وحــدة خاصــة ضمــن قــوة شــرطة أوكرانيــا تحــت إشــراف وزارة الداخليــة. كانــت مســؤولة   15
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الشــرطة للمســاعدة فــي المحافظــة علــى النظــام بيــن الشــعب بحّجــة أنهــا قــوات أمنيــة محليــة. 
 ،)Kremlin( من المحتمل أن القيادة المحلية لشبه جزيرة الِقرم لم تنسق مع الكرملين
وكان انعــدام الدمــج واضحــًا فــي جدولــة اســتفتاٍء شــعبٍي عــاٍم حــول مصيــر شــبه جزيــرة الِقــرم. 
أعلــن برلمــان شــبه جزيــرة الِقــرم فــي البدايــة إجــراء اســتفتاء حــول االســتقال فــي 25 مايــو/

أيــار، ثــّم عــّدل هــذا التاريــخ ليصبــح 30 مــارس/آذار، قبــل أن يقــّرر أخيــرًا فــي 6 مــارس/آذار 
إجــراء التصويــت فــي 16 مــارس/آذار. مــع ارتفــاع احتمــال نجــاح عمليتهــا، بــدون أي مقاومــة 
ظاهــرة أو دليــل علــى هجــوٍم مقابــٍل مــن القــوات األوكرانيــة، ســعت موســكو إلــى تبكيــر موعــد 
االستفتاء، ُمقّربًة الجداول الزمنية للضّم. روى في وقٍت الحٍق إيجور “ستريلكوف” جيركين 
)Igor ”Strelkov“ Girkin(، الذي قد يكون ساعد في قيادة التمّرد في شرق أوكرانيا، أّن 
المسؤولين المحليين لم يكونوا مشاركين متحّمسين في األحداث، ولكن كان يجب تجميعهم 

مــن ِقبــل شــبه العســكريين إلجــراء التصويــت الرســمي حــول االنضمــام إلــى روســيا.16
بــدت العمليــة السياســية إلجــراء اســتفتاء ُمنّظمــة علــى عجلــٍة وُمرتجلــة. بالفعــل، كان 
هنــاك تصويتــان: األول لانفصــال عــن أوكرانيــا، والــذي كان ضروريــًا بالنســبة لشــبه جزيــرة 
الِقــرم لتصبــح نظامــًا سياســيًا مســتقًا، واســتفتاء نهائــي لانضمــام إلــى االتحــاد الروســي 
)Russian Federation(. قــد تكــون روســيا أخــذت بعيــن االعتبــار تحويــل شــبه جزيــرة 
الِقــرم إلــى صــراٍع مجّمــٍد )أي، إحــداث وقــف للصــراع الناشــط مــن دون تغييــر فــي الوضــع 
السياســي( قبــل أن يصــّوت برلمــان شــبه جزيــرة الِقــرم لانفصــال عــن أوكرانيــا.17 قــد يصبــح 
اســتفتاء 16 مــارس/آذار األداة السياســية لضــّم شــبه الجزيــرة، وهــي عمليــة انتهــت فــي 18 

مــارس/آذار. 
ضّمت روســيا أوكرانيا دون وقوع إصابات روســية مباشــرة. ربما وقعت ســت حاالت 
وفــاة ذات صلــة، بمــا فيهــا تلــك الناجمــة عــن االشــتباكات بيــن المجموعــات المتعارضــة، 
صــف أوكرانــي  مثلمــا حــدث فــي 19 مــارس/آذار عنــد أطلــق حــارس النــار علــى ضابــط 

عــن معظــم القتــال فــي الميــدان، وبحســب مــا ُيزعــم، عــن وفيــات فــي صفــوف المدنييــن. حّلــت الحكومــة االنتقاليــة 
)المرحليــة( بيركــوت؛ أتــى العديــد مــن “أعضــاء بيركــوت” الســابقين فــي ذلــك الحيــن إلــى شــبه جزيــرة الِقــرم ودونبــاس 

لانضمــام إلــى القضيــة االنفصاليــة. 

 Girkin: ‘Militia’ Pressured“( ”جيركيــن: “الميليشــيا” دفعــت بنــواب شــبه جزيــرة الِقــرم إلــى القاعــة للتصويــت“  16

 Crimean Deputies into the Auditorium for Voting [Гиркин: “Ополченцы” сгоняли крымских
Krymr.org ،)]депутатов в зал для голосования، 24 يناير/كانون الثاني 2015.

مايــكل ب. كيلــي )Michael B. Kelley(، “برلمــان شــبه جزيــرة الِقــرم يصــّوت باإلجمــاع ليصبــح جــزءًا مــن   17

روســيا” )Crimean Parliament Votes Unanimously to Become Part of Russia(، بزنــس إنســايدر 
.2014 مــارس/آذار،   6  ،)Military and Defense( والدفــاع  )Business Insider(/الجيــش 
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وقــوزاق روســي خــال مفاوضــات خــارج إحــدى القواعــد. مــن 19 مــارس/آذار إلــى 25 
ــرم، والتــي  مــارس/آذار، اســتولت القــوات الروســية علــى قواعــد أوكرانيــة فــي شــبه جزيــرة الِق
لــم تبــِد أغلبيتهــا أي مقاومــة. وعــدت موســكو باحتــرام رتبــة أي جنــود أوكرانييــن متواجديــن 
فــي شــبه جزيــرة الِقــرم انشــقوا وقبلــوا المواطنــة الروســية، وتوفيــر أجــور ومنافــع أفضــل لهــم. 
قــام معظمهــم بهــذا األمــر، وذلــك إلــى حــد كبيــر ألّنهــم كانــوا متمركزيــن بالقــرب مــن عائــات 
ومنــازل فــي شــبه الجزيــرة.18 ُأرغــم فــي وقــٍت الحــٍق وزيــر الدفــاع األوكرانــي علــى االســتقالة، 
معلنًا أن هناك 6,500 عائلة فقط من أصل 18,000 عائلة اختاروا المغادرة إلى أوكرانيا 
 10th( مباشــرًة.19 حتّــى مــن بيــن الذيــن غــادروا، علــى غــرار لــواء الطيــران البحــري العاشــر
إلــى شــبه جزيــرة  Naval Aviation Brigade(، اســتقال بعــض الجنــود الحقــًا وعــادوا 
الِقرم.20 بحلول 26 مارس/آذار، كان الضّم قد اكتمل بشكٍل أساسي، وبدأت روسيا بإعادة 

المعــدات العســكرية التــي تــم االســتياء عليهــا إلــى أوكرانيــا.21

حملة معلومات روسيا 
كانــت هنــاك حملــة معلومــات ســبقت العمليــات العســكرية الروســية فــي شــبه جزيــرة الِقــرم 
وصاحبتها وتلتها. اســتهدفت هذه الحملة بشــكل أساســي الرأي العام الروســي داخل روســيا، 
واســتهدفت بشــكل ثانــوي المقيميــن فــي شــبه جزيــرة الِقــرم. لطالمــا حافظــت وســائل اإلعــام 
الروســية علــى بعــض التغطيــة لألحــداث فــي شــبه جزيــرة الِقــرم للــرأي العــام الروســي الــذي 

تــم توفيــر شــقق للضبــاط فــي أوكرانيــا وروســيا، والتــي كانــت تشــهد غالبــًا نقصــًا علــى مســتوى اإلمــداد. وبشــكٍل أكثــر   18

ممــا هــو مرّجــح، يمكــن أن يتوقّــع أي ضابــط يكــون قــد غــادر شــبه جزيــرة الِقــرم أن يواجــه صعوبــة بإيجــاد الســكن علمــًا 
أّن أوكرانيــا كانــت تفتقــر إلــى الشــقق واألمــوال لمعالجــة مســألة النازحيــن. 

“القــوات األوكرانيــة تغــادر شــبه جزيــرة الِقــرم علــى متــن حافــات؛ وزيــر الدفــاع يســتقيل بعــد اســتياء روســيا علــى   19

 Ukraine Troops Leave Crimea by Busload; Defense Minister Resigns after( ”شــبه الجزيــرة
.2014  ،)Russia Seizes Peninsula

المســّلحة  القــوات  إلــى  األوكرانيــة وانضمامهــا  البحريــة  قــوات  “انشــقاق  )الُمســتخِدم(،   )bmpd( بــي دي  أم  بــي   20

 The Defection Of Ukrainian Navy Troops Into the Russian( ”الروسية بعد مغادرة شبه جزيرة الِقرم
 Armed Forces After Leaving Crimea [Переход военнослужащих ВМС Украины в
 ،)Livejournal( مدونة اليف دجورنال ،)]Вооруженные Силы России после оставления Крыма

5 مــارس/آذار 2016.

توقفــت عمليــة إعــادة المعــدات العســكرية األوكرانيــة عندمــا أطلقــت كييــف عمليــة مكافحــة اإلرهــاب فــي شــرق   21

أوكرانيــا فــي وقــٍت متأخــر مــن ذلــك العــام. علــى الرغــم مــن ذلــك، أعــادت روســيا جــزءًا كبيــرًا مــن أصــول الطيــران 
واألصــول البحريــة األوكرانيــة ألّن معّظمهــا كان خــارج الخدمــة. احتفظــت روســيا بحفنــٍة مــن الســفن العاملــة، فأضافتهــا 
إلــى أســطول البحــر األســود)Black Sea Fleet(  التابــع لهــا. “روســيا ســتمنح أوكرانيــا المعــدات العســكرية مــن 
 Russia Will Give Ukraine the Military Equipment from Crimea [Россия( ”الِقــرم شــبه جزيــرة 

.2014 مــارس/آذار   28  ،RG.RU ،)]передаст Украине военную технику из Крыма
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يتابعهــا، ولكــّن ذلــك تكثّــف مــع زيــادة حــدة العنــف الــذي شــهدته االشــتباكات بيــن القــوات 
المواليــة للحكومــة والُمحتّجيــن فــي كييــف. وقــد نّشــطت حركــة احتجــاج الميــدان، التــي بــدأت 
فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2013، تاعــب روســيا بالمعلومــات الــذي كان حــادًا بالفعــل 
وكان يســتهدف المواطنيــن الــروس، محــّذرًة إياهــم مــن مخاطــر بنــاء روابــط أوثــق مــع االتحــاد 
األوروبــي )EU(. شــملت حملتهــا تضميــن وســائل اإلعــام المســتقلة الداخليــة المتبقيــة 
القليلــة أو تهميشــها، مكتســبًة بذلــك المزيــد مــن الســيطرة والقــوة لتشــكيل وجهــات النظــر فــي 
روســيا حــول األحــداث فــي أوكرانيــا.22 تــم دمــج وســائل اإلعــام الحكوميــة القائمــة، علــى 
غرار ريا نوفوســتي )RIA Novosti( وصوت روســيا )Voice of Russia(، في روســيا 

23.)RT( ”التــي ُتعــرف حاليــًا بـ“آر.تــي ،)Russia Today( اليــوم
فــي ذلــك الوقــت، شــاهدت أغلبيــة شــرق أوكرانيــا وشــبه جزيــرة الِقــرم التلفــاز الروســي، 
وكمــا كان الحــال فــي االتحــاد الســوفييتي ســابًقا، حصلــت األغلبيــة الســاحقة مــن الشــعب 
علــى أخبارهــا مــن وســائل اإلعــام الُمتلفــزة. تنازلــت أوكرانيــا إلــى حــدٍّ كبيــٍر عــن معلومــات 
باللغــة الروســية  لمنافــذ مقرهــا فــي روســيا منــذ اســتقالها عــن االتحــاد الســوفييتي فــي العــام 
1991، وباألخّص في شــبه جزيرة الِقرم. في حين لم تعزز موســكو رســميًا وســائل اإلعام 
الروســية فــي أوكرانيــا، كانــت األســواق اإلعاميــة الروســية أكبــر بكثيــر مــن األســواق باللغــة 
الروســية فــي أوكرانيــا، لدرجــة أن قنــوات المعلومــات والترفيــه التابعــة لهــا كانــت مهيمنــة بيــن 
األوكرانييــن الناطقيــن بالروســية. أغلقــت القــوات الروســية تســع محطــات تلفزيونيــة أوكرانيــة 
فــي 9 مــارس/آذار، متيحــًة الوصــول إلــى القنــوات الروســية فقــط.24 بقــي مــن اإلمــكان 

الوصــول إلــى القنــوات مــن أوكرانيــا عبــر أجهــزة اســتقبال األقمــار االصطناعيــة. 
عندمــا انهــارت حكومــة يانوكوفيتــش فــي بدايــة العــام 2014، أصبحــت التصريحــات 
الروســية بشــأن األحــداث فــي أوكرانيــا أكثــر حــّدًة. أشــارت وســائل اإلعــام الروســية بشــكٍل 
نموذجــيٍّ إلــى حكومــة أوكرانيــا االنتقاليــة )المرحليــة( وحركــة االحتجــاج التــي أتــت بهــا بعبــارة 

 Keith( كيــث كرايــن ،)Christopher S. Chivvis( كريســتوفر س. شــيفيس ،)Olga Oliker( أولجــا أوليكــر  22

Crane(، أوليزيــا تكاشــيفا )OlesyaTkacheva(، وســكوت بوســطن )Scott Boston(، “السياســات الخارجيــة 
 Russian Foreign Policy in Historical and Current( ”الروســية فــي الســياق التاريخــي والحالــي: إعــادة تقييــم
Context: A Reassessment(، ســانتا مونيــكا، كاليفورنيــا: مؤسســة PE-144-A ،RAND، ســبتمبر/أيلول 2015.

ســتيفين إنيــس )Stephen Ennis(، “النســخة الجديــدة مــن ريــا نوفوســتي التابعــة لبوتيــن تثيــر مخــاوف الدعايــة”   23

 ،)BBC Monitoring( رصد بي بي سي ،)Putin’s RIA Novosti Revamp Prompts Propaganda Fears(
9 ديســمبر/كانون األول 2013.

 How the Audience of Ukrainian( كيف تغّير جمهور القنوات التلفزيونية األوكرانية في شبه جزيرة الِقرم  24

 TV Channels Changed in Crimea [Як змінився перегляд українських телеканалів у
Криму[(، فوربــس )Forbes(، 2 أبريل/نيســان 2014.
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“مجلــس فاشــي”. كان لحملــة معلومــات روســيا ثاثــة أهــداف خــال العمليــة لاســتياء علــى 
شــبه جزيرة الِقرم: تشــويه ســمعة الحكومة الجديدة في أوكرانيا، التشــديد على الخطر الكبير 
المحــدق بالــروس فــي أوكرانيــا، وضمــان عــرض دعــم واســع لعــودة شــبه جزيــرة الِقــرم للعيــش 
فــي ســام فــي الوطــن األم روســيا. يلّخــص الجــدول رقــم 2.1، الــذي يعتمــد علــى بحــث 
إضافــي مــن مؤسســة RAND، المواضيــع االســتراتيجية للرســائل الروســية بشــأن أوكرانيــا. 

فــي 26 فبراير/شــباط، بــدأت روســيا تــرّوج بشــدة لرســالتها بــأن تغييــر النظــام فــي 
 أوكرانيــا كان غيــر مشــروع. ســبق هــذا اليــوم مباشــرًة يــوم الســيطرة العســكرية الروســية علــى
المباني الحكومية في شبه جزيرة الِقرم. تم تقديم هذه الرسالة من ِقَبل عدٍد من الشخصيات 
والنخبويين الروس، على غرار سيرجي ميرونوف )Sergei Mironov(، وهو قائد الحزب 
 ،)Spravedlivaya Rossiya( )السياســي الروســي روســيا عادلــة )ســبرافيدليفايا روســيا

حول دور البلدان الغربيةحول الحكومة األوكرانيةمواضيع عامة 

•  كانت أرض شبه جزيرة الِقرم تعود 
تاريخيًا لروسيا.

•  كان نقل شبه جزيرة الِقرم إلى 
أوكرانيا في العام 1954 خطًأ 
تاريخيًا في الحقبة السوفييتية. 

•  كانت الشعوب الروسية العرقية 
وجميع الشعوب الناطقة بالروسية 

في شبه جزيرة الِقرم معرضة 
لخطر قومي متطرف محدق.

•  لم تكن روسيا متورطة باألحداث 
في شبه جزيرة الِقرم.

•  كان استفتاء 16 مارس/آذار 
حول االستقال مشروعًا، ُمظهرًا 

إرادة شعب شبه جزيرة الِقرم. 
•  تخّلى الجنود األوكرانيون عن 
أسلحتهم طوعًا وأعلنوا والءهم 

لروسيا. 

•  الحكومة األوكرانية تعمل 
لمصلحة الواليات المتحدة وقوى 

أجنبية أخرى. 
•  حركة الميدان يجتاحها قوميون 

متطرفون )عنيفون(.
•  تمت اإلطاحة بالرئيس 

األوكراني بانقاب غير مشروع 
مدعوم من الغرب. 

•  إن شعب أوكرانيا الموالي 
ألوروبا هو األحفاد 

األيديولوجيون للمؤيدين النازيين 
والفاشيين. 

•  البلدان الغربية، وباألخّص 
الواليات المتحدة، هي المنّسقة 

األساسية لألحداث في أوكرانيا. 
•  الحافز األمريكي األولي هو 
توسيع منظمة حلف شمال 
 North( )األطلسي )الناتو

 Atlantic Treaty 
 )Organization [NATO[

واحتواء روسيا. 
•  الواليات المتحدة تضغط على 

أوروبا لفرض عقوبات ضد 
روسيا وهي قوة الدفع لسياسات 

االحتواء ضد موسكو. 
•  ال تختلف السياسات الروسية 
عن التدخات الغربية السابقة 

لتغيير الحدود وتأسيس كيانات 
سياسية جديدة، كما في كوسوفو. 

ماحظــة: تســتند هــذه المعلومــات إلــى بحــٍث أجــراه أحــد المؤلفيــن فــي عــام 2015 عــن حملــة معلومــات روســيا لــدى 
مؤسســة RAND. راجــع الملحــق رقــم A لتحليــٍل أكثــر تفصيــًا للمواضيــع واألدوات الُمســَتخَدمة فــي حملــة االتصــال 

االســتراتيجي الروســية. 

الجدول رقم 2.1
مواضيع  االتصال االستراتيجي الروسي حول شبه جزيرة الِقرم
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 Ramzan( 25 واّدعــى رمضــان قديــروف،)Russia 24( 24 علــى قنــاة األخبــار روســيا
Kadyrov(، وهــو رئيــس جمهوريــة الشيشــان، علــى قنــاة اليــف نيــوز )LifeNews(26 أن 
ــرم وطلبــوا الحمايــة وأن روســيا احتاجــت  الــروس كانــوا يواجهــون تهديــدًا فــي شــبه جزيــرة الِق
إلــى التصــّرف لضمــان ســامتهم. كانــت الرســالة واضحــة: “اســتولى القوميــون والفاشــيون 
علــى الســلطة فــي كييــف، وســيرغمون الــروس علــى التخلــي عــن اللغــة الروســية وسيشــكلون 

تهديــدًا عامــًا”.27
فــي بيــان صحفــي فــي 4 مــارس/آذار، قــال بوتيــن إّن بلــده لــم يكــن لديــه خطــط لضــّم 
ّنــه لــم يكــن ألي جنــود روس وجــوٌد علــى أرض شــبه جزيــرة الِقــرم. كانــت  شــبه جزيــرة الِقــرم واإ
مثــل هــذه االدعــاءات جــزءًا مــن الحملــة الرســمية للنفــي العــام؛ وقــد كان الهــدف مــن ذلــك، 
فــي النهايــة، الســيطرة الخفيــة. اّدعــى بوتيــن أّن ارتبــاك القــّوات الغربيــة بشــأن الوضــع كان 
ن كانــت شــبه جزيــرة الِقــرم لتعــود إلــى روســيا، فإّنهــا قــد ال تنتهــك أي معاييــر  زائفــًا تمامــًا واإ
أو تشــّكل ســوابق جديــدة. اّدعــى بوتيــن أيضــًا أّن روســيا لــم تكــن تخطــط لغــزو أوكرانيــا، 
ولكنها قد ُترغم على التدّخل إذا ســاءت حالة الروس في أوكرانيا. كان ذلك تهديدًا مبطنًا، 
بالنظــر إلــى العــدد الكبيــر مــن القــوات الروســية المصطّفــة بالقــرب مــن الحــدود األوكرانيــة. 
واّدعــى أيضــًا أنــه قــد تــم التخطيــط للتمرينــات العســكرية المفاجئــة علــى حــدود أوكرانيــا منــذ 

وقــٍت طويــٍل وال عاقــة لهــا باألحــداث الجاريــة.28
باإلضافــة إلــى وســائل اإلعــام التقليديــة، أّدت أيضــًا حملــة تعبئــة علــى مســتوى 
الشــعب علــى مــا يبــدو فــي شــبه جزيــرة الِقــرم لمكافحــة حركــة الميــدان دورًا فــي اتصــاالت 
روســيا االســتراتيجية. نشــأت هــذه الحملــة مــن ســّكان شــبه جزيــرة الِقــرم الناطقيــن بالروســية، 

 Mironov: Russia Must Protect( ”ميرونــوف: يتوجــب علــى روســيا حمايــة الــروس فــي شــبه جزيــرة الِقــرم”  25

vesti.ru ،)Russians in Crimea، 23 فبراير/شــباط 2014.

 Ramzan Kadyrov: Russia Will( ”رمضــان قديــروف: روســيا لــن تســّلم أوكرانيــا بيــن أيــدي قّطــاع الطــرق“  26

 Not Give Ukraine into the Hands of the Bandits [Рамзан Кадыров: Россия не позволит
отдать Украину в руки бандитам[(، اليــف نيــوز )LifeNews(، 26 فبراير/شــباط 2014.

 Mironov: Russia Must Protect( ”ميرونــوف: يتوجــب علــى روســيا حمايــة الــروس فــي شــبه جزيــرة الِقــرم“  27

الطــرق”  قّطــاع  أيــدي  بيــن  أوكرانيــا  تســّلم  لــن  روســيا  قديــروف:  رمضــان  2014؛   ،)Russians in Crimea
 Ramzan Kadyrov: Russia Will Not Give Ukraine into the Hands of the Bandits [Рамзан(

 .2014  ،)]Кадыров: Россия не позволит отдать Украину в руки бандитам

 Anti-Constitutional( ”انقاب مناهض للدستور واستياء على السلطة – الرئيس قّدم تقييمًا لما حدث في كييف“  28

 Coup and Seizure of Power—President Gave an Assessment of What Happened in Kiev
 [Антиконституционный переворот и захват власти—Президент РФ дал оценку тому,
 ،)]Смотрите оригинал материала на[ Channel One( القناة األولى ،)]что произошло в Киеве

4 مــارس/آذار 2014.
Channel One [Смотрите оригинал материала на]
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على الرغم من أّن البعض زعم أّن الحكومة الروســية كانت وراءها.29 نشــأت حركة ُتعرف 
اعتمــدت رســائلها علــى  فــي ســيمفيروبول.   )Stop Maidan( ”الميــدان “أوقفــوا  باســم 
إعانــات مرئيــة خارجيــة — خيــم تحمــل شــعارات، باإلضافــة إلــى الفتــات تحمــل عبارتــي 
الناشــطين  ِقَبــل  مــن  الُمســَتخَدمة  الرســائل  القــت  األجنبــي”.  للتدّخــل  و“ال  للتطــّرف”  “ال 
المناهضيــن للميــدان فــي شــبه جزيــرة الِقــرم صــدى لهــا فــي بيانــات وســائل اإلعــام الروســية 
التــي صــّورت احتجاجــات الميــدان علــى أّنهــا ُمنّظمــة أجنبيــًا ومشــاركي الميــدان علــى أنهــم 
متطرفــون فاشــيون.30 اســتخدمت الحركــة أيضــًا دعــوات مباشــرة للتحــّرك، ُمقترحــًة أن يوقــع 

األشــخاص علــى عريضــة حكوميــة ويطالبــون بحكــٍم ذاتــي أكبــر فــي شــبه جزيــرة الِقــرم. 

خصائص عملية شبه جزيرة الِقرم 

شــّكلت العمليــات الروســية فــي شــبه جزيــرة الِقــرم، بحســب مــا قيــل، اســتياًء فعــااًل علــى 
األراضــي مــن دولــٍة أخــرى، تــم تنفيــذه بســرعٍة وكفــاءة. علــى الرغــم مــن ذلــك، يمثّــل غيــاب 
المقاومــة مــن الجانــب األوكرانــي تحذيــرات مهمــة لذلــك التقييــم. يناقــش القســم التالــي الظــروف 
الهيكليــة الجديــرة بالذكــر، والقــرارات والمتغّيــرات التــي مّكنــت النجــاح الروســي أو أصبحــت 
عائقــًا. إننــا ننظــر فــي هــذه النواحــي باعتبارهــا عوامــل تاريخيــة وجغرافيــة ولغويــة واجتماعيــة، 

 Why( ”للميــدان ادعــاًء مفصــًا المناهضــون  يّدعــي ُمحتّجــو موســكو  أليســون كويــن )Allison Quinn(، “لمــاذا   29

 ،)Guardian( جارديان ،)Moscow’s Anti-Maidan Protesters Are Putting on an Elaborate Pretence
26 فبراير/شــباط، 2015. 

 In Simferopol, the( ”فــي ســيمفيروبول، يجمــع ناشــطو “أوقفــوا الميــدان” التواقيــع لحكــٍم ذاتــي أكبــر للقــوى“  30

 Activists of the ‘STOP Maidan’ Collect Signatures for Greater Autonomyof Powers
 [В Симферополе активисты «СТОП Майдан» собирают подписи за расширение
полномочий автономии[(، حجــج األســبوع )Arguments of the Week(، 13 فبراير/شــباط 2014؛ 

“يشــير “منشــور تــم توزيعــه فــي شــبه جزيــرة الِقــرم” فــي 1 فبراير/شــباط 2015: 
 جارتكــم، ألكســندرا دفوريتســكايا – خائنــة شــبه جزيــرة الِقــرم، تدعــم الميــدان اإلجرامــي. إّنهــا تحّمــل ضميرهــا 
ــاة الذيــن ُقتلــوا. إنهــا تتلقــى المــال مــن منظمــة تعمــل بتمويــل مــن أجهــزٍة ســريٍة أمريكيــٍة وقــد خضعــت  دمــاء وحي
 Your neighbor, Aleksandra Dvoretskaya—the( المتحــدة”  الواليــات  فــي  التطــّرف  علــى  للتدريــب 
 traitor of Crimea, supports criminal Maidan. The blood and lives of those killed are
 on her consciousness. She receivesmoney from an American secret services funded
 organization and had receivedtraining in extremism in the USA [Ваша соседка
 Александра Дворецкая—предательница Крыма, поддерживает преступный
 Майдан. На ее совести кровь и жизни убитых людей. Получает деньги в
 общественной организации, финансируемой американскими спецслужбами,

.)[Прошла обучение экстремизму в США
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جنبــًا إلــى جنــب مــع االتفاقيــات العســكرية القائمــة، والقــوات الموجــودة، والقــرارات الُمّتخــذة مــن 
ِقَبــل الســلطات األوكرانيــة خــال األزمــة. 

تاريخ روسيا-شبه جزيرة الِقرم 
يكــون الغــزو والضــم أســهل بكثيــر فــي حــال كان ُينظــر إلــى القــوة الغازيــة علــى أنهــا صديقــة 
 Russia’s( ومشروعة. على مدار التاريخ، كان مقّر أسطول البحر األسود التابع لروسيا
Black Sea Fleet( فــي شــبه جزيــرة الِقــرم؛ وبالتالــي، اعتبــر معظــم الســّكان عناصــره قــّوة 
صديقــة. وكان مــن المميــز فــي شــبه جزيــرة الِقــرم أّن جيشــين ينتميــان إلــى دولتيــن مختلفتيــن 
مشــروعان ووجودهمــا صحيــح  الســكان كاهمــا  اعتبــر  هنــاك.  لهمــا  مقــرًا  يّتخــذان  كانــا 
تاريخيــًا. حــّول نيكيتــا خروتشــوف )Nikita Khrushchev( ومجلــس الســوفييت األعلــى 
)Supreme Council of the Soviet Union( شبه جزيرة الِقرم من حكومة جمهورية 
 Russian Soviet Federative Socialist( روســيا الســوفيتية االتحاديــة االشــتراكية
 Ukrainian( االشــتراكية  الســوفيتية  األوكرانيــة  الجمهوريــة  حكومــة  إلــى   )Republic
Soviet Socialist Republic( فــي العــام 1954. وبمــا أّن الجمهوريتيــن االثنتيــن كانتــا 
جــزءًا مــن االتحــاد الســوفييتي، كانــت الخطــوة رمزيــًة إلــى حــدٍّ كبيــٍر وكان لهــا تداعيــات 
عمليــة قليلــة. ونظــًرا لوجــود عــدد كبيــر مــن الســكان الــروس بهــا، بقيــت روابــط شــبه جزيــرة 
صلــة بالــروس فــي  ــل الجيــش الروســي فــي شــبه الجزيــرة  ــرم بروســيا مهمــة جــدًا،31 ومّث الِق
البــر الرئيســي وقــد ُنظــر إليــه علــى أّنــه جــزء مهــّم مــن االقتصــاد. باإلضافــة إلــى ذلــك، كان 
لــدى ســكان شــبه جزيــرة الِقــرم أســباب اقتصاديــة أقــّل للخــوف مــن الضــم أو االحتجــاج عليــه، 
علمــًا أن الدخــل والرواتــب والمعاشــات التقاعديــة كانــت أعلــى بكثيــر فــي روســيا بالمقارنــة 
مــع أوكرانيــا. بحســب البنــك الدولــي )World Bank(، بلــغ فــي العــام 2014 إجمالــي 
الناتــج المحلــي للفــرد فــي أوكرانيــا 3,082.50 دوالر أمريكــي بالمقارنــة مــع 12,735.90 
فــي روســيا.32 كانــت روابــط التاريــخ والهويــة واالقتصــاد لشــبه جزيــرة الِقــرم بروســيا عوامــل 

هيكليــة، بحيــث تحــّد مــن احتمــال المقاومــة الشــعبية وتســاهم فــي ســهولة عمليــة روســيا. 

كاالمــور كريشــناديف )Calamur Krishnadev(، “شــبه جزيــرة الِقــرم: هديــة إلــى أوكرانيــا تصبــح نقطــة توتّــر   31

سياســي” )Crimea: A Gift to Ukraine Becomes a Political Flash Point(، اإلذاعــة الوطنيــة العامــة 
.2014 فبراير/شــباط   27  ،)NPR(

بالــدوالر  للفــرد )الحالــي  الناتــج المحلــي  البنــك الدولــي )World Bank(: “إجمالــي  ِقَبــل  تــم توفيــر األرقــام مــن   32

مــؤّرخ.  غيــر   ،)World Bank( الدولــي  البنــك   ،)GDP per Capita [Current US$[( األمريكــي(” 
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القرب الثقافي بين روسيا وشبه جزيرة الِقرم 
تقاســمت القــوات وعناصــر االســتخبارات الروســية اللغــة والثقافــة والعرقيــة مــع معظــم ســكان 
شــبه جزيــرة الِقــرم، مــا يمنحهــا مزايــا قــوة غازيــة. تمّكــن العمــاء الــروس مــن االنخــراط بســرعٍة 
وســهولٍة بيــن ســكان شــبه جزيــرة الِقــرم لتنظيــم وحــدات دفــاع ذاتــي أو تنســيقها. قــد يّدعــي 
المظليــون أّنهــم مــن الشــرطة أو جيــوش داخليــة ويضطلعــون بأعمــال مكافحــة الشــغب ضــّد 
الُمحتّجيــن. باختصــار، ســمحت اللغــة والثقافــة المشــتركتين للقــوات الروســية بإدخــال نفســها 
بســرعٍة فــي البيئــة العملياتيــة وبســط ســيطرتها علــى شــبه الجزيــرة. باإلضافــة إلــى ذلــك، قــد 
يتواصــل الجيــش الروســي بســرعٍة وســهولٍة مــع العناصــر المتعاطفــة مــن الســكان لتيســير 

الســيطرة. 

الجغرافيا
شــبه جزيــرة  الســهل فصــل  مــن  شــبه جزيــرة، كان  باعتبارهــا  إلــى جغرافيتهــا  بالنظــر 
ــًا للســيطرة، وكان  ــِد مطلوب ــرم عــن البــر الرئيســي. كان عــدٌد منخفــٌض نســبيًا مــن الُعَق الِق
مــن البســيط نســبيًا التصــدي ألي هجــوم مضــاد. تمّكنــت روســيا أيضــًا بســهولٍة مــن قطــع 
االتصــاالت بيــن شــبه جزيــرة الِقــرم والبــّر الرئيســي. كانــت شــبه جزيــرة الِقــرم كيانــًا إداريــًا 
محــددًا بشــكٍل جيــد، مــع نظامهــا السياســي الخــاص وتاريخهــا، بمــا فــي ذلــك درجــة معّينــة 
مــن الحكــم الذاتــي السياســي، مــا يتيــح فصلهــا بوضــوح عــن أوكرانيــا باعتبارهــا أرٍض 
مضمومــة. كانــت شــبه جزيــرة الِقــرم أقــرب إلــى المنطقــة العســكرية الجنوبيــة فــي روســيا 
)Russia’s Southern Military District( التــي كانــت تتمتــع بالمســتوى األعلــى مــن 
الجهوزيــة بيــن القــوات الروســية، التــي بلغــت نســبة أعضائهــا 90 فــي المئــة بحســب بعــض 
التقديــرات.33 مــن المرّجــح أّن روســيا مــا كانــت لتتمّكــن مــن شــّن عمليــٍة مماثلــٍة خــال 
الجــدول الزمنــي نفســه ضــّد منطقــٍة مجــاورٍة لشــرقها األقصــى أو حتّــى مناطقهــا الوســطى، 

حيــث المســافات أكبــر بكثيــر ومســتويات جهوزيــة القــوة أدنــى. 
تآمــرت الظــروف ضــّد أوكرانيــا ألّن المنطقــة العســكرية الجنوبيــة كانــت أصــًا 
علــى مســتوى مرتفــٍع مــن الجهوزيــة علمــًا أن روســيا كانــت تســتضيف األلعــاب األولمبيــة 
فــي سوتشــي )Sochi( فــي فبراير/شــباط ومــارس/آذار 2014. أتــاح قــرب شــبه جزيــرة 
الِقــرم تمركــزًا للقــوات الروســية يضــم عــدًدا مــن العناصــر مدربــة علــى أعلــى مســتوى ويتمتّــع 

جاكــوب هيدينســكوج )Jakob Hedenskog( وكارولينــا فينديــل باليــن )Carolina Vendil Pallin(، محــرران،   33

 Russian Military Capability( ”2013-القــدرة العســكرية الروســية فــي منظــوٍر يمتــّد علــى مــدار عشــر ســنوات“
 Swedish Defense( كيســتا، الســويد: وكالــة أبحــاث الدفــاع الســويدية ،)in a Ten-Year Perspective—2013

FOI-R-3734-SE ،)Research Agency، ديســمبر/كانون األول 2013.
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بجهوزيــٍة عاليــة، تزايــدًا عســكريًا ســريعًا مــا إن بســطت القــوات المحمولــة جــوًا وقــوات 
مشــاة البحرية والقوات الخاصة ســيطرتها بشــكٍل أولي. خســرت أوكرانيا بالفعل كل آفاق 
هجــوٍم مضــاد عندمــا بــدأت وحــدات بريــة نظاميــة بالتدفّــق إلــى شــبه الجزيــرة. وأخيــرًا، 
جعلــت مســاحة شــبه جزيــرة الِقــرم الصغيــرة بالمقارنــة مــع أوكرانيــا )وهــي البلــد األكبــر 

فــي أوروبــا( الضــّم الروســي ُمجديــًا أكثــر بكثيــر.34

وضعية قوة روسيا وترتيبات العبور مع أوكرانيا
كان لــواء مشــاة البحريــة المســتقّل 810th Naval Infantry Brigade( 810( التابــع 
لروســيا أحــد األصــول الرائــدة والداعمــة للعمليــة، مــع قدراتــه المضــادة لألســلحة الجويــة 
والبحريــة. أتاحــت القاعــدة البحريــة فــي سيفاســتوبول لوحــدات الجيــش الروســي النشــر 
فــي وقــٍت مبكــٍر مــن عملياتهــا ووفّــرت اللوجســتيات إلدخــال قــوات خاصــة وتعزيــزات. 
باإلضافــة إلــى شــبه جزيــرة الِقــرم، تملــك روســيا أربــع قواعــد أخــرى مــع ألويــة مســتقّلة 
فــي جمهوريــات ســوفييتية ســابقة: القاعــدة العســكرية الروســية رقــم 102 فــي أرمينيــا 
)102nd Military Base in Armenia(، القاعــدة العســكرية الروســية رقــم 4 فــي 
أوســيتيا الجنوبيــة )4th in South Ossetia(، القاعــدة العســكرية الروســية رقــم 7 فــي 
أبخازيا )7th in Abkhazia(، والقاعدة العســكرية الروســية رقم 201 في طاجيكســتان 
)201st in Tajikistan(.35 تحتفــظ روســيا أيضــًا بقواعــد متعــددة فــي ســوريا، وأهّمهــا 
منشــأة طرطــوس البحريــة وقاعــدة حميميــم الجويــة بالقــرب مــن الاذقيــة، مــع وحــدة تضــّم 

حوالــي 4,000 إلــى 5,000 عنصــر فــي كلتــي القاعدتيــن. 
كان لروســيا اتفاقيــات عبــور مــع أوكرانيــا أتاحــت لهــا نشــر العناصــر والمــواد فــي 
شــبه جزيــرة الِقــرم قبــل العمليــة العســكرية وخالهــا. نّصــت االتفاقيــة األساســية علــى وجــود 
حــّد كبيــر مــن القــوات، مــا منــح روســيا القــدرة علــى زيــادة وجودهــا العســكري مــع االســتمرار 
بالتقّيــد بأحــكام اتفاقهــا مــع أوكرانيــا. فــي بدايــة األزمــة، تفاجــأت حكومــة أوكرانيــا االنتقاليــة 
)المرحليــة( باكتشــاف عجزهــا النســبي عــن منــع وصــول التعزيــزات الروســية، بالنظــر إلــى 
اللوجســتيات واالتفاقيــات القائمــة.36 ســمح ذلــك لروســيا بإدخــال قــوات خاصــة دون إنــذار 

يجب أن نأخذ بعين االعتبار أن روســيا بســطت ســيطرتها على حوالي مليوني شــخص مع بضعة آالف من الجنود   34

فقــط. قــد يتضــح أن المحافظــة علــى الســيطرة علــى 3.5 مليــون شــخص فــي شــرق أوكرانيــا هــو أكثــر صعوبــة بكثيــر. 

.2014 ،)Granholm et al.( جرانهولم وآخرون  35
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دخــال القــدرات الضروريــة إلجــراء العمليــة. وبالمثــل تمتلــك روســيا اتفاقيــات لعبــور  أولــي واإ
قواتها العسكرية إلى جيبها الخارجي في كالينينجراد )Kaliningrad( عبر ليتوانيا. وكانت 
تمتلــك اتفاقيــة عبــور عبــر أوكرانيــا لقواتهــا فــي ترانسنيســتريا )Transnistria( )مولدوفــا(، 
علــى الرغــم مــن أن كييــف ألغــت هــذه الصفقــة مــن جانــب واحــد فــي 21 مايو/أيــار، 2015.

هدف الفرصة 
كانــت حكومــة أوكرانيــا فــي مرحلــة انتقاليــة بعــد اإلطاحــة بيانوكوفيتــش. ونتيجــة لذلــك، لــم تــرّد 
على العملية الروســية عند إطاقها. تم تســهيل مهمة روســيا نســبيًا بفعل االرتباك والفوضى 
اللذيــن عــادًة مــا يعقبــان أي ثــورة، علــى غــرار مــا حــدث فــي كييــف. اســتفادت موســكو مــن 
التوتــرات وعــدم اليقيــن فــي شــبه جزيــرة الِقــرم، باإلضافــة إلــى انعــدام خبــرة حكومــة أوكرانيــا 
المؤقتــة. تكشــف ماحظــات اجتمــاع المناقشــة بيــن القيــادة األوكرانيــة عــن قــدٍر كبيــٍر مــن 
القلــق وعــدم اليقيــن وعــدم االســتعداد التخــاذ أي تدبيــر خوفــًا مــن التصعيــد.37 ليــس مــن 
الواضــح مــدى نجــاح أي تدبيــر، علمــًا أن رئيــس جهــاز االســتخبارات األوكرانيــة )أس. بــي. 
يــو( فــي أوكرانيــا )]Sluzhba Bezpeky Ukrayiny [SBU( نقــل خــال اجتمــاع حاســم أّن 
الجيــش والقــوات األمنيــة كانــت ُمثبطــة وال تقبــل بالحكومــة االنتقاليــة )المرحليــة(.38 لــم تكــن 
ّنمــا تــم تقييــم الحالــة علــى أّنهــا مريعــة بشــكٍل خــاص بيــن قــوات  كييــف تشــّك بوالئهــا فحســب، واإ

البحريــة المتمركــزة فــي شــبه جزيــرة الِقــرم، والتــي رأت الســلطات المركزيــة أّنهــا قــد تنشــّق.39
كانــت روســيا تملــك أيضــًا عنصــر المفاجــأة الكاملــة، وهــو أمــر مــن المرّجــح أنهــا لــن 
تملكــه فــي حــال ظهــور فــرٍص مماثلــٍة بيــن جيرانهــا الحذيريــن حاليــًا. علــى الرغــم مــن ذلــك، 
ثّمــة مجموعــة مــن الجمهوريــات الســوفييتية الســابقة التــي تحيــط بروســيا اليــوم، مــع قــادة 
اســتبداديين مســنين. إنهــا تشــمل روســيا البيضــاء )بيــاروس(، وأوزبكســتان،40 وكازاخســتان. 
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توفــي قائــد وأوزبكســتان، إســام كاريمــوف، بتاريــخ 2 ســبتمبر/أيلول 2016  فــي حيــن كان هــذا التقريــر فــي مرحلــة   40

التحريــر النهائــي قبــل النشــر. 
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كان مــن المتوقــع أن تمــّر كل واحــدة منهــا بفتــرة انتقاليــة غيــر أكيــدة علــى المــدى القريــب 
إلــى المتوســط، فــي حيــن شــهدت أخــرى، علــى غــرار طاجيكســتان وقيرغيزســتان انعدامــًا 

لاســتقرار السياســي وأزمــة فــي ماضيهــا القريــب. 

التحّركات األوكرانية الُمساِهَمة في النجاح الروسي 
اقترفــت قيــادة أوكرانيــا السياســية عــددًا مــن األخطــاء المهّمــة بعــد انتصــار ثــورة الميــدان فــي 
ــرًا  ــر هــذه األخطــاء أيضــًا ِعَب كييــف، والتــي أّدت جميعهــا دورًا حاســمًا لصالــح روســيا. توّف

لفهــم أيــن ســتكون روســيا قــادرة علــى االســتفادة فــي هــذه العمليــات. 
مشــاريع   ،)Rada( رادا  األوكرانــي،  البرلمــان  تابــع  عندمــا  األّول  الخطــأ  وقــع 
قوميــة بعــد اإلطاحــة بيانوكوفيتــش. فــي 23 فبراير/شــباط، ألغــى رادا تشــريعًا كان قــد 
منــح اللغــة الروســية وضعــًا وحمايــًة رســميين. أثــار التصويــت حتّــى االنتقــاد مــن ِقَبــل 
وزيــر خارجيــة بولنــدا، رادوســلو سيكورســكي )Radoslaw Sikorski( )وهــو مؤّيــد 
بــداًل مــن ذلــك، أن  إّنــه يتوجــب علــى الحكومــة الجديــدة،  قــال  الــذي  شــرٌس للميــدان(، 
ّنهــا  “تشــير بباغــٍة إلــى األقليــات العرقيــة فــي أوكرانيــا بأّنــه مرّحــب بهــا فــي أوكرانيــا؛ واإ
ســتصبح جــزءًا مــن أوكرانيــا الجديــدة”.41 اختــار الرئيــس االنتقالــي )المرحلــي(، أولكســندر 
تورشــينوف )Oleksander Turchynov( عــدم التوقيــع علــى القانــون الُمعــّدل، ولكــّن 
إقــراره التشــريعي قــد تســبب بضــرٍر كبيــر. اعتبرتــه العامــة الناطقــة بالروســية الســمة 
المميــزة ألجنــدة مناهضــة لروســيا. قــد ال يكــون مــن المفاجــئ فــي وقــٍت الحــٍق أّن وزيــر 
الداخلية أرســيني أفاكوف )Arseny Avakov( قّيم في مناقشــات مغلقة أن أغلبية ســكان 
شــبه جزيــرة الِقــرم كانــوا يتخــذون الجانــب الروســي ضــّد حكومــة أوكرانيــا الوطنيــة.42 
موسيشــوك  إيجــور  علنــًا  هــّدد  عندمــا  فبراير/شــباط،   24 فــي  الثانــي  الخطــأ  وقــع 
)Igor Mosiichuk(، قائد القطاع األيمن )Right Sector(، وهو حزب سياســي يميني  
متطــّرف ومجموعــة شــبه عســكرية فــي أوكرانيــا، بإحضــار مقاتليــن شــبه عســكريين إلــى شــبه 
جزيــرة الِقــرم. اســتخدمت وســائل اإلعــام الناطقــة باللغــة الروســية بيانــات موسيشــوك لنقــل 
شــعوٍر بالخطــر المحــدق بالنســبة للذيــن يعيشــون فــي شــبه جزيــرة الِقــرم. أّســس ضبــاط شــرطة 

بــاالش غــوش )Palash Ghosh(، “انتبــه إلــى كامــك: الجــدل اللغــوي أحــد الصراعــات األساســية فــي أوكرانيــا”   41

 ،)Watch Your Tongue: Language Controversy One of Fundamental Conflicts in Ukraine(
انترناشــيونال بيزنــس تايمــز )International Business Times(، 3 مــارس/آذار، 2014.

 Transcript of a Secret( ”2014 فــي 28 فبراير/شــباط القومــي  “محضــر اجتمــاع ســري لمجلــس األمــن   42

 Meeting of the National Security Council February 28, 2014 [Стенограмма секретного
.2016 ،)]заседания СНБО 28 февраля 2014 года
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مكافحــة الشــغب بيركــوت )Berkut( فــي شــبه جزيــرة الِقــرم، معــّززًة بقــوازق منطقــة كوبــان 
)Kuban Cossacks(، الذيــن يقيمــون فــي أجــزاٍء مــن روســيا بالقــرب مــن البحــر األســود، 
نقــاط تفتيــش تحــت ســتار الــرّد علــى تهديــٍد يمينــيٍّ محتمــل. تــا ذلــك اشــتباكات بيــن تتــار شــبه 
جزيــرة الِقــرم والقومييــن الــروس، واحتجاجــات لانفصــال عــن أوكرانيــا، واحتجاجــات مقابلــة 
للوحــدة، مــا أّدى إلــى حالــٍة عامــٍة مــن الفوضــى وانعــدام التنظيــم ويّســر ســيطرة روســيا. فــي 
حيــن لــم يمثّــل القطــاع األيمــن، بحــّد ذاتــه، آراء الحكومــة، ســاهم عــدم قــدرة الحكومــة علــى 
الســيطرة علــى القــوات مــا بعــد الثــورة فــي دعــم ســيناريو روســيا بــأّن المحلّييــن كانــوا يواجهــون 
خطــرًا محدقــًا. بالفعــل، أكــد ذلــك الحاجــة إلــى المســاعدة الروســية فــي شــبه جزيــرة الِقــرم 

ومشــروعية تدّخــل روســيا أمــام جمهورهــا الداخلــي. 
وقــع الخطــأ الثالــث فــي 25 فبراير/شــباط، عندمــا حــّل وزيــر داخليــة أوكرانيــا شــرطة 
مكافحــة الشــغب بيركــوت فــي شــبه جزيــرة الِقــرم لــدى عودتهــا إلــى سيفاســتوبول بعــد قمــع 
االحتجاجــات فــي كييــف. بالتحديــد، أعــادت الحكومــة المركزيــة أواًل الوحــدة إلــى شــبه جزيــرة 
الِقــرم، ومــن ثــّم حّلتهــا. كان ذلــك إهانــًة للقــوات األمنيــة، التــي اعتقــدت أّنهــا كانــت تضطلــع 
بمهامهــا بحســب األوامــر وأرغمتهــا علــى البحــث عــن وظائــف جديــدة. لــدى عودتهــا إلــى 
سيفاســتوبول، اســتقبل النــاس هــذه الوحــدات واعتبروهــا أبطــااًل واســتصدرت جــوازات ســفر 
روســية مــن موســكو. وقــد انشــقت هــذه الوحــدات وانضّمــت إلــى الجانــب الروســي وقّدمــت 
وحــدات مســاعدة فــي العمليــات المبكــرة، عندمــا كانــت روســيا تفتقــر إلــى القــوة العاملــة. 
شــارك البعــض فــي عمليــات إضافيــة فــي وحــدات شــبه عســكرية، مــا تــرك شــبه جزيــرة الِقــرم 
لمنطقــة دونبــاس )Donbas( فــي شــرق أوكرانيــا للقتــال بالنيابــة عــن الحكومــة الروســية.43 
ال يــزال قــرار طــرد البيركــوت الناطقــة بالروســية يطــارد حكومــة أوكرانيــا، علمــًا بــأن الكثيريــن 
ال يزالــون يقاتلــون مــع االنفصالييــن.44 زرع الخطــآن األوالن الخــوف والخــاف بيــن الســكان، 

فــي حيــن وّفــر األخيــر قــوات داعمــة مــن أجــل تيســير االحتــال الروســي. 

تحــدٍّ”  عــن  يعّبــرون  للــروس  الموالــون  األوكرانيــة  األمــن  دائــرة  مبنــى  “محتلــو   ،)Alec Luhn( لوهــن  أليــك   43

)Pro-Russian Occupiers of Ukrainian Security Service Building Voice Defiance(، جارديــان 
 .2014a أبريل/نيســان   9  ،)Guardian(

أناســتازيا فاســوفا )Anastasia Vlasova( وأوكســانا جريتســينكو )Oksana Grytsenko(، “أعــداء الميــدان   44

 Former( ”األوروبي السابقون يقاتلون حاليًا جنبًا إلى جنب ضّد االنفصاليين المدعومين من الكرملين في سافيانسك
 EuroMaidan Enemies Now Fight Side-by-Side Against Kremlin Backed Separatists in

Slovyansk(، كييــف بوســت )KyivPost(، 30 مايو/أيــار 2014.
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نة لنجاحات روسيا العملياتية  العوامل الُمَمكِّ

تشكيل القوة 
اختــارت روســيا اســتخدام عناصــر مــن القــوات المتعاقــدة الُمحترفــة التــي تتمتــع بمســتويات 
عاليــة مــن التدريــب فحســب. فبــدأت باالســتفادة مــن قــوات مشــاة البحريــة التابعــة لهــا القائمــة 
والقــوات الخاصــة، تلتهــا سبيتســناز )Spetsnaz(، والقــوات المحمولــة جــوًا، وفــي نهايــة 
المطــاف قــوات المشــاة النظاميــة.45 كانــت أغلبيــة التعزيــزات مــن الجنــود المتعاقديــن مــن 
القــوات المحمولــة جــوًا فــي االتحــاد الروســي )VDV(، الذيــن ذهبــوا للقتــال بكثافــة فــي شــرق 
أوكرانيا.46 نجحت العملية ألّن موســكو نشــرت قواتها التي تتمتع بأفضل تدريب، وتتقاضى 
األجــور األفضــل، وتتســم باالحترافيــة العاليــة. وبالتالــي فقــد كانــت قــادرة علــى محاوطــة قــوة 
متفوقــة عدديــًا مجّهــزة بقــوة ناريــة كثيفــة بســرعٍة فاقــت قــدرة خصمهــا علــى صنــع القــرارات. 
تمّكنــت روســيا مــن المحافظــة علــى الســيطرة علــى قواتهــا ولــم تواجــه أي أزمــات أو حــوادث 
غيــر متوقعــة والتــي كانــت لتحــّول الســكان ضّدهــا. علــى العكــس، حصلــت القــوات الروســية 
علــى لقــب “األشــخاص المهّذبــون” — وهــو تعبيــر ملّطــف للجنــود المســّلحين تســليحًا كثيفــًا 
ــرم.47 تناقــض هــذا التصويــر تناقضــًا  وغيــر المحدديــن الذيــن ســيطروا علــى شــبه جزيــرة الِق
صارخــًا مــع العمليــات العســكرية الســابقة التــي أظهــرت انعدامــًا لانضبــاط داخــل القــوة، 
 Second( كمــا كان الحــال فــي الحــرب بيــن روســيا وجورجيــا أو الحــرب الشيشــانية الثانيــة

 .)Chechen War

قابلية التنّقل 
أظهــر الجيــش الروســي أّنــه قــد يضــع قــرارات القيــادة الوطنيــة حيــز التنفيــذ علــى الفــور تقريبــًا، 

 Ministry of( بحســب مصــادر متعــددة، تورطــت أيًضــا قــوات مــن وزارة الشــؤون الداخليــة فــي االتحــاد الروســي  45 

]Internal Affairs of the Russian Federation [MVD(. فــي اآلونــة األخيــرة، أعلنــت روســيا إعــادة التنظيــم 
 National( الكامل لوزارة الشؤون الداخلية في االتحاد الروسي وعناصر أمنية داخلية أخرى ضمن الحرس الوطني

.2015 ،)McDermott( والتــي ســتضّم حوالــي 400,000 عنصــر. راجــع أيضــًا ماكديرمــوت ،)Guard

فاديميــر جونــداروف )Vladimir Gundarov(، “هيئــة األركان العامــة الروســية تناقــش زيــادة القــوات المحمولــة   46

 Russia’s General Staff Is Debating( جنــدي”   60,000 إلــى   45,000 مــن  الروســي  االتحــاد  فــي  جــوًا 
 Increasing the VDV Airborne from 45,000 to 60,000 Troops [Численность ВДВ резко
المســتقلة  العســكرية  المراجعــة   ،)[возрастет—примерно с 45 тыс. до почти 60 тыс. человек

.2015 أغســطس/آب   16  ،)Independent Military Review(

 Voice of( سيفاســتوبول  صــوت  تــرأس  الِقــرم  جزيــرة  شــبه  مــن  مــدّون  ِقَبــل  مــن  العبــارة  هــذه  صياغــة  تمــت   47

Sevastopol(. وقــد ذكــر كيــف أن رئيــس أمــن المطــار األوكرانــي قــد “طلــب باحتــرام” مــن عناصــره المغــادرة. جوجــو 
 Polite People of Russia: Not Who( ”شــعب روســيا المهذب: ليس الذي قد تتوقعونه“ ،)Gogo Lidz( ليدز

.2015 أبريل/نيســان   11  ،)Newsweek( نيوزويــك   ،)You Might Expect
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ُمنفــذًا التخطيــط التشــغيلي بســرعة ومــن دون أي أخطــاء ُكبــرى. كان قــادرًا علــى نقــل القــوات 
الضروريــة بفضــل التمرينــات المفاجئــة المتعــددة التــي اختبــرت جهوزيــة العناصــر والمعــدات. 
أثبــت النقــل البحــري والجــوي — اللوجســتيات األساســية لاســتياء علــى شــبه جزيــرٍة أجنبيــة 
— أّنــه موثــوق ومتجــاوب. يشــير ذلــك إلــى أّنــه، وفــي صــراٍع بالقــرب مــن حدودهــا، مــن 
المرّجــح أن تنــزل القــوات الروســية علــى األرض بســرعٍة نســبيًا فــي حالــة طــوارئ، مــا يتيــح 
ضــّد أي خصــم أكثــر بــطًءا بالــرد. أظهــرت القــوات المســّلحة  لموســكو األخــذ بزمــام المبــادرة 
الروســية أنهــا أكثــر ذكاًء ممــا كانــت عليــه فــي صراعــات ســابقة، مانحــًة األولويــة لقابليــة 

التنّقــل علــى القــوة الناريــة التقليديــة ولســرعة التحــّرك علــى التفــوق العــددي. 

استخدام الخداع على المستويين التكتيكي واالستراتيجي 
ّنمــا تمثــل عمليــة خفيــة تقليديــة  ال تشــّكل عمليــة شــبه جزيــرة الِقــرم حالــة حــرٍب هجينــة،48 واإ
إلــى حــّد مــا لتجهيــز ســاحة المعركــة لغــزو تقليــدي. فــي إطــاق عملياتهــا، مارســت روســيا 
الخــداع التكتيكــي والتشــغيلي واالســتراتيجي، خادعــًة الســكان المحلييــن، والقيــادة األوكرانيــة 
والغــرب. ويعــد فــن الخــداع المعــروف باســم ماســكيروفكا )Maskirovka( باللغــة الروســية، 
لإلخفاء والتمويه في إجراء العمليات التقليدية. على المستوى التكتيكي،  فنًا عملياتيًا قديمًا 
نجــح الجنــود الــروس فــي جعــل الســكان المحلييــن يعتقــدون أنهــم كانــوا إّمــا قــوات دفــاع ذاتــي 
وطنيــة أو وحــدات شــرطة محليــة. األكثــر أهميــة ربمــا هــو أنهــم اســتطاعوا إقنــاع الســكان 

بأنهــم قــوات غيــر معاديــة.
علــى المســتوى العملــي، أربــك الجنــود الــروس القيــادة األوكرانيــة فيمــا يتعلــق بنوايــا 
روســيا الحقيقيــة وأّخــروا بالتالــي الــرّد األوكرانــي. فهمــت الحكومــة األوكرانيــة أنــه كانــت 
هنــاك قــوات روســية فــي شــبه جزيــرة الِقــرم ولكنهــا لــم تتمكــن مــن كشــف نيتهــا النهائيــة 
واختــارت بالتالــي ضبــط النفــس خوفــًا مــن التصعيــد. خــال اجتمــاع حاســم لمجلــس األمــن 
 National Security and Defense Council of( والدفــاع الوطنييــن فــي أوكرانيــا
Ukraine(، خشــيت شــخصيات بــارزة مــن أي تدبيــر قــد تســتخدمه روســيا باعتبــاره مقدمــة 
لشــرعنة غــزو، كمــا كان الحــال عليــه فــي الحــرب التــي دارت عــام 2008 بيــن روســيا 
وجورجيــا. ونتيجــة لذلــك، لــم يكــن تقريبــًا أي وزيــر مــن وزراء الحكومــة وقــادة األحــزاب الذيــن 

اجتمعــوا لمناقشــة الوضــع مســتعدًا لالتــزام بــرّد عســكري فــي شــبه جزيــرة الِقــرم.49 
علــى المســتوى االســتراتيجي، أخطــأ الغــرب فــي تقديــر مســتوى التكتيــكات الروســية 

.2009 ،)Hoffman( هوفمان  48

.2016 ،)ECHOMSK( إيكومسك  49
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التــي هدفــت إلــى تأســيس إنــكار معقــول باعتبارهــا مؤشــرات علــى جهــٍد للتفــاوض علــى 
تســوية سياســية، وبعــد ذلــك، وقــف التصعيــد، بــداًل مــن ضــّم شــبه الجزيــرة. حــّث المســؤولون 
الغربيــون علــى الحــذر وســعوا إلــى تجميــد الصــراع، معتقديــن أن موســكو قــد تســعى وراء 
مخــرٍج لألزمــة.50 قــّدم الخــداع أيضــًا لروســيا نقاطــًا متعــددة للفصــل واإلنــكار المعقــول فــي 
حــال فشــل العمليــة. كانــت بالفعــل هــذه اســتراتيجية خــروج روســيا. وألّن أوكرانيــا والغــرب رّدا 
ببطٍء وبحذٍر خال األســبوع األّول الحرج عندما اســتولت القوات الروســية على شــبه جزيرة 

الِقــرم، مــن المرّجــح أن تســتخدم موســكو هــذا التكتيــك فــي المســتقبل. 

استخدام التمرينات التقليدية غطاًء 
يتطّلب غزو خفي “غطاًء”، وبعبارة أخرى، ســببًا معقواًل لعمليات إعادة نشــر غير اعتيادية 
أو حــركات قــوات ملحوظــة. اســتخدمت موســكو بالفعــل نمطــًا مــن عمليــات التحقــق مــن 
الجهوزيــة غيــر المعَلــن وتمرينــات مفاجئــة لنقــل القــوات إلــى الجانــب اآلخــر، بحيــث نشــرتها 
فــي نهايــة المطــاف علــى حــدود أوكرانيــا لصــرف االنتبــاه. فــي حيــن كان الكثيــر مــن القــوات 
بالفعــل عمليــات التحقــق مــن الجهوزيــة والتدريــب، كانــت تتــم تعبئــة مجموعــة صغيــرة  ُتجــري 
لغــزو شــبه جزيــرة الِقــرم. فــي وقــٍت الحــٍق خــال الضــم، بــدأت روســيا نشــرًا جماعيــًا للقــوات 

حبــاط رد أوكرانيــا.  بالقــرب مــن الحــدود األوكرانيــة للتهديــد بالتصعيــد واإ
كان تسلســل تحــركات روســيا يقضــي بالبــدء بالتمويــه لتغطيــة تحــركات القــوات، ومــن 
ثــم نشــر قــوة كبيــرة بالقــرب مــن حــدود أوكرانيــا. فــي نهايــة المطــاف، زادت روســيا أكثــر مــن 
مــن التمريــن  جــزء  40,000 جنــدي علــى الحــدود بحلــول أبريل/نيســان 2014 لتشــيكل 
نفســه وعمليــة التحقــق مــن الجهوزيــة المفاجئــة الُمســَتخَدمة بشــكٍل أولــيٍّ مــن أجــل تحويــل 
وحــداٍت ُمختــارٍة باتجــاه شــبه جزيــرة الِقــرم. كان االثنــان علــى األرجــح مناورتيــن مخطــط 
لهمــا، األولــى مــن أجــل إلهــاء قيــادة أوكرانيــا والثانيــة مــن أجــل إخافتهــا والتعــدي علــى صنــع 

القــرارات علــى المســتوى الوطنــي. 

تفضيل السرعة وخفة الحركة واالتصاالت على القوة النارية 
BTR-( 80/82-اعتمــدت القــوات الروســية علــى ناقــات أفــراد مدّرعــة مــن نــوع بــي تــي آر

APCs 80/82(، وشــاحنات لنقــل القــوات، ومركبــات خدمــات خفيفــة مــن نــوع تايجــر 

بــوب دريفــوس )Bob Dreyfuss(، “أوبامــا يعــرض علــى بوتيــن مخرجــًا بشــأن شــبه جزيــرة الِقــرم للمحافظــة علــى   50

 ،)The Nation( ذو نايشن ،)Obama Offers Putin a Face Saving Off-Ramp on Crimea( ”ماء الوجه
13 مارس/آذار 2014.
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)Tigr( مــن أجــل عــزل وحــدات أوكرانيــا وفصــل شــبه الجزيــرة. وقــد أّمنــت تلــك الســرعة 
ولكّنهــا وّفــرت قــوة ناريــة محــدودة. اســتكملت روســيا هــذه القــوات بقــدرات هجــوم جــوي ورفــٍع 
جــوي، شــارعًة بالعمليــة دون انتظــار الدبابــات والمشــاة اآلليــة. ونظــرًا ألن العمليــة الخفيــة 
قــد تحســم بالفعــل بعــض األمــور قبــل احتــاٍل مــن ِقَبــل القــوات التقليديــة، خاطــرت موســكو 
بــأن يتــم التفــوق علــى قواتهــا مــن حيــث عــدد األســلحة. جعلــت االتصــاالت القضيــة كّلهــا 
ممكنــة. فبــدون اتصــاالت آمنــة علــى مســتوى الوحــدة الصغيــرة، مــا كانــت روســيا لتتمّكــن 
مــن نشــر قــوة مماثلــة، واالعتمــاد عليهــا إلجــراء عمليــة حّساســة، والتعويــل علــى اســتجابتها 
للقــرارات فــي موســكو.51 نفــت روســيا االتصــاالت بالمعارضــة فــي حيــن أظهــرت أنهــا كانــت 
تملــك القــدرة علــى قيــادة قــّوة خفيفــة وُمتنّقلــة وتفاعليــة، متألفــة مــن كتائــب وســرّيات، بــداًل مــن 

ألويــة وشــعبات. 

التحضير لهجوٍم مضاد
للمقاومــة األوكرانيــة وهجــوم مضــاد. وكانــت عناصــر  ــَرة  كانــت القــوات الروســية ُمحضَّ
القــوات الخاصــة البالــغ عددهــا 50 قــوة والتــي اســتولت علــى برلمــان شــبه جزيــرة الِقــرم، 
قّناصــة،  ببندقيــات  ومســّلحة  الليليــة  المراقبــة  وأجهــزة  للجســم  واقيــٍة  بــدروٍع  مجهّــزًة 
ثقيلــة. كانــت هــذه  بــي. جــي(  ورشاشــات، وقاذفــات صاروخيــة عديمــة االرتــداد )آر. 
الوحــدات قــادرة علــى صــّد رّد أوكرانــي أولــي وكانــت مدعومــة مــن ِقَبــل وحــدات مشــاة 
بحريــة إضافيــة فــي شــبه الجزيــرة. عندمــا اســتولت روســيا علــى معبــر مضيــق كيرتــش 
)Kerch Strait( للعّبــارات، انتقلــت وحداتهــا للدفــاع عــن شــبه جزيــرة الِقــرم مــن البــر 
الرئيســي األوكرانــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، ســرعان مــا التزمــت موســكو بقــدرات منــع 
الوصــول ومنــع دخــول المنطقــة البعيــدة المــدى. تــم نشــر المدفعيــة فــي الشــمال للحمايــة مــن 

أي مقاربــات مــن البــر الرئيســي. 

العوامل الُمساِهَمة في أوجه القصور العملياتية الروسية 

فــي حيــن تمّتعــت روســيا بالكثيــر مــن النجاحــات علــى مســتوى العمليــات فــي شــبه جزيــرة 
الِقــرم والتــي يمكــن أن تكررهــا فــي أماكــن أخــرى، واجهــت أيضــًا عــددًا مــن أوجــه القصــور. 

س. ج. تشــيفرز )C. J. Chivers( وديفيــد م. هيرســينهورن )David M. Herscenhorn(، “فــي شــبه جزيــرة   51

 ،)In Crimea, Russia Showcases a Rebooted Military( ”الِقــرم، تســتعرض روســيا جيشــًا ُمعــاد تشــغيله
نيويــورك تايمــز )New York Times(، 2 أبريل/نيســان 2014.
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للمقاومــة  التخطيــط  فــي  االنشــقاق، ونقــص  القــوات األوكرانيــة علــى  حــّث  عــدم  شــملت 
الاعنفيــة، واإلدارة السياســية غيــر المتماســكة للنخــب المحليــة وعمليــات المعلومــات ذات 

التأثيــر المحــدود. نســتعرض كل وجــه مــن أوجــه القصــور فــي القســم التالــي. 

تحويل القوات المحلية 
ــع الجيــش الروســي قيــام عــدٍد كبيــٍر مــن الوحــدات األوكرانيــة  مــن غيــر المعلــوم مــا إذا توّق
ــه  بإثبــات عــدم والئهــا للحكومــة — وباألخــّص فــي زمــن األزمــة — وباالنشــقاق. يبــدو أّن
كان لجهــاز االســتخبارات األوكرانيــة )أس. بــي. يــو( )SBU( التابــع ألوكرانيــا توقعــات 
مماثلــة. تحّولــت البيركــوت والشــرطة المحليــة علــى الفــور تقريبــًا إلــى روســيا، ولكــّن جهــود 
تشــجيع االنشــقاقات عبــر الحاميــة األوكرانيــة فــي شــبه الجزيــرة كانــت غيــر ناجحــة إلــى حــّد 
كبيــر. وعلــى الرغــم مــن النجــاح األولــي الــذي حققــه انقــاب قائــد قــوات البحريــة، الــذي 
قــد يكــون علــى الئحــة األجــور الروســية قبــل أحــداث مــارس/آذار 2014، لــم يتبعــه باقــي 
قــوات البحريــة األوكرانيــة. حتّــى هــذا االنشــقاق المهــّم كان عرضيــًا جزئيــًا، علمــًا أّن القيــادة 
هــذا  إلــى  اختــارت ترقيتــه  التــي  فــي كييــف كانــت هــي  األوكرانيــة االنتقاليــة )المرحليــة( 
المنصــب فــي المقــام األول. بالفعــل، كان هــذا خطــأ تلقائــي آخــر ارتكبتــه ســلطات كييــف 
ســاهم فــي النجــاح الروســي بشــكٍل عــام. وقعــت االنشــقاقات علــى مســتوى الرتــب العاليــة 
ــرم، بمــا فــي ذلــك انشــقاق قائــد ســفينة القيــادة األوكرانيــة هيتمــان  بعــد ضــّم شــبه جزيــرة الِق

ساهايداشــني )Hetman Sahaydachniy(، وعــدد مــن طاقــم الســفينة.52

العمليات النفسية 
قابلــت جهــود روســيا لجعــل القــوات األوكرانيــة تســّلم قواعدهــا طوعــًا نتائــج مختلطــة. وعلــى 
الرغــم مــن الضغــط النفســي الكبيــر إلرغامهــا، اختــار الكثيــرون البقــاء علــى األقــّل للمحافظــة 
علــى مظهــر الســيطرة عليهــم بالقــوة. كانــت القــوات الروســية عاجــزة عــن تحقيــق االستســام 
إمــا مــن خــال مبــادرات تصالحيــة أو إجــراءات عقابيــة، مثــل قطــع التيــار الكهربائــي. لــم 
تكــن قــادرة علــى رشــوة الكثيــر مــن الوحــدات التــي قامــت بعزلهــا فــي البدايــة أو خداعهــا. 
علــى وجــه الخصــوص، أجلــى بنجــاح فــوج الطيــران البحــري طائرتــه وطائراتــه العموديــة 
)الهليكوبتــر( العاملــة بــداًل مــن تســليمها. فــي حيــن توّقعــت روســيا أن تكــون قابليــة الفســاد 

 About( ”حــول الذيــن تركــوا قــوات البحريــة األوكرانيــة والقبطــان رومــان بيانيتســكي“ ،)ُمســَتخِدم( eagle_rost  52

 Those Who Left the Ukrainian Navy and About Captain Roman Pyatnitsky [Об ушедших
из ВМСУ, и о капитане 2 ранга Романе Пятницком](، 6 مــارس/آذار، 2016. 
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وانخفــاض المعنويــات نقطــة ضعــف لــدى القــوات األوكرانيــة، فشــلت فــي االســتفادة منهــا 
بشــكٍل كبيــٍر خــال الضــم. 

التخطيط لمقاومة العنفية 
للمحافظــة علــى مظهــر قــوة صديقــة وتجّنــب تغطيــة إعاميــة ناقــدة، يجــب أن تديــر قــوة 
غازيــة المقاومــة الاعنيفــة. فــي حيــن بــدا أّن القــوات الروســية تحــّد مــن اســتخدام القــوة، 
ــَرة بشــكٍل واضــٍح عندمــا غــادر 300  كانــت إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا غيــر ُمَحضَّ
جنــدي أوكرانــي غيــر مســّلح قاعــدة بيلبــك )Belbek( الجويــة، يليهــم صحافيــون غربيــون. 
تفاجــأت القــوات الروســية التــي أطلقــت النــار فــي الهــواء ودعــت للتقّيــد باألوامــر بمبــادرة القــادة 
األوكرانييــن ولــم تســيطر بوضــوح علــى الوضــع. تــم تقديــم قواعــد المشــاركة للوحــدات ولكّنهــا 
لــم تكــن علــى األرجــح مدّربــة إلدارة مقاومــة العنيفــة أو التعامــل مــع التغطيــة اإلعاميــة. 

اإلدارة السياسية للنخب المحلية 
بــدت موســكو أيضــًا غيــر مســتعدة للتفاعــل مــع سياســيي شــبه جزيــرة الِقــرم المحلييــن 
حــول مــا يجــب أن يحــدث فــي حــال اســتيائها علــى شــبه الجزيــرة. يشــير حــوار روســيا مــع 
تمامــًا لتسلســل األحــداث السياســية  برلمــان شــبه جزيــرة الِقــرم إلــى أن موســكو لــم تخطــط 
التــي قــد تلــي الغــزو إلجــراء ضــّم. فلــو فعلــت ذلــك فــي الواقــع، لــكان تنفيــذ اآلليــات قــد 
تــم بشــكٍل ضعيــف. يشــير تقديــم موعــد االســتفتاء وتأخيــره إلــى أن الخّطــة قــد تغّيــرت عــدة 
مــرات لتشــكل جــزءًا مــن عمليــة تكراريــة. ليــس مــن الواضــح إن كان الضــّم هــدف روســيا 
األصلي أو أصبح كذلك فحسب  بعد أن رأت موسكو أّنها قد استولت على شبه جزيرة 
الِقــرم بــدون قتــال، ُمحققــًة غايتهــا األساســية بفصــل شــبه الجزيــرة عــن أوكرانيــا. كان ربمــا 
العامــل األكثــر أهميــة هــو شــهرة الغــزو فــي الوطــن. مــن المحتمــل أّن القــادة الــروس انتظــروا 
أواًل الرد الداخلي والدولي على غزو شــبه جزيرة الِقرم قبل اتخاذ قرار بشــأن المباشــرة 

بالضــّم أو إعــادة ترتيــب سياســي آخــر. 

عمليات المعلومات 
اســتفادت موســكو بفعاليــة مــن وســائل التواصــل االجتماعــي لحشــد دعــٍم داخلــيٍّ ونشــر 
كميــات هائلــة مــن المعلومــات الُمضّللــة حــول احتجاجــات الميــدان ونوايــا الحكومــة الجديــدة 
فــي كييــف. كشــف تحليــٌل لعمليــات معلومــات روســيا فــي الصــراع األوكرانــي عــن خمســة 

عناصــر لحملتهــا الدعائيــة. كانــت:
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التأثير الهائل والطويل األمد )إعادة المواضيع نفسها مرارًا وتكرارًا(  •
•  المعلومــات المرغــوب بهــا )التاعــب بالرســائل الســتغال مخــاوف الــروس العرقييــن 

فــي أوكرانيــا(
•  التحريــك العاطفــي )اســتخدام مواضيــع ســتجعل الــروس العرقييــن يتصرفــون بدافــع مــن 

غضــب غيــر عقانــي(
الوضوح )عرض الصراع األوكراني بمصطلحات بسيطة من الخير والشر(  •

•  الجــاء المفتــرض )مطابقــة الرســائل الدعائيــة مــع الخرافــات واألســاطير الروســية التــي 
يتــم االعتقــاد بهــا علــى نطــاٍق واســع(.53

ســاعدت وســائل اإلعــام الروســية أيضــًا فــي ضمــان الموافقــة الداخليــة علــى عمليــة 
انتقاليــة ســريعة مــن صــراٍع مربــٍك إلــى اســتياء علــى أراٍض مقبــوٍل سياســيًا. اســتخدم بوتيــن 
وســائل اإلعــام الروســية لتحقيــق تأثيــر كبيــر فــي عــرض الحجــج التاريخيــة والعاطفيــة بشــأن 
كيفيــة انتمــاء شــبه جزيــرة الِقــرم إلــى روســيا فــي خطــاٍب بتاريــخ 18 مــارس/آذار 2014. 
أشــار محّلــٌل إلــى أّن الــروس يشــّددون علــى “العدالــة” أكثــر مــن النظــام القانونــي، مــا ُينظــر 
إليــه علــى أّنــه أمــر عابــر ويخــدم النخــب؛ ونتيجــة لذلــك، دعــم الــروس بشــكٍل ســاحٍق محاولــة 
بوتيــن لتوحيــد شــبه جزيــرة الِقــرم وروســيا، مــا اعتبــروه قضيــة محقّــة علــى الرغــم مــن أنهــا 
تنتهــك القانــون الدولــي.54 ال تملــك ســيادة القانــون جــذورًا عميقــًة فــي روســيا، وبالتالــي، لــم 
تحــَظ بأهميــة كبيــرة فــي مســألة مــا إذا كان بوتيــن ُمبــَررًا فــي االســتياء علــى شــبه جزيــرة 

الِقــرم أو احتالهــا.55 
لســوء الحــظ، مــن الصعــب تمييــز أي مزايــا عملياتيــة ملموســة اكتســبتها روســيا مــن 
حملــة المعلومــات الخاصــة بهــا خــال ضــّم شــبه جزيــرة الِقــرم. وجــدت عمليــات المســح التــي 
أجراهــا خبــراء أميركيــون أّنــه، وعلــى عكــس الكثيريــن مــن األوكرانييــن، 85 فــي المئــة مــن 

راجــع جوالنتــا دارسزيوســكا )Jolanta Darczewska(، “تحليــل حــرب المعلومــات الروســية: عمليــة شــبه جزيــرة   53

 The Anatomy of Russian Information Warfare: The Crimean Operation,( ”الِقــرم، دراســة حالــة
A Case Study(، وارســو، بولنــدا: مركــز الدراســات الشــرقية )Centre for Eastern Studies(، وجهــة نظــر 

رقــم 42، مايو/أيــار 2014، ص. 25.

 Video: Nikolai Zlobin( كينــان”  معهــد  فــي  الروســية  الوطنيــة  الفكــرة  يناقــش  زلوبيــن  نيكــوالي  “فيديــو:   54

 Center( مقابلة في مركز المصالح العالمية ،)Discusses Russian National Idea at Kennan Institute
.2015 يوليو/تمــوز   25 العاصمــة،  واشــنطن   ،)on Global Interests

ماشــا جيســين )Masha Gessen(، “أغلبيــة الــروس يــرون أن شــبه جزيــرة الِقــرم هــي لهــم – تصــّرف بوتيــن   55

 Most Russians Believe the Crimea Is Theirs—Putin Has Acted on His( ”انطاقــًا مــن معتقــده
.2014 مــارس/آذار   1  ،)Guardian( Belief(، جارديــان 
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ســكان شــبه جزيــرة الِقــرم لــم ينظــروا إلــى أنفســهم علــى أنهــم أوروبيــون.56 تشــير اســتطاعات 
للــرأي بشــكٍل أكثــر عمومــًا إلــى أن ســكان شــبه جزيــرة الِقــرم كانــوا علــى األرجــح نظامــًا 
سياســيًا منفصــًا أكثــر مــن أوكرانييــن كثيريــن آخريــن.57 علــى األرض، كان العمــاء الــروس 
ومســاعدوهم، بــداًل مــن حملــة المعلومــات، القــّوة المنّظمــة خلــف التعبئــة. وعلــى الرغــم مــن 
أّنه وبدون شــك كان لحملة المعلومات تأثير اســتقطاب على الســكان، نتجت نقاط التحويل 
الخاصــة بهــا عــن األخطــاء األوكرانيــة بــداًل مــن النجاحــات الروســية. اســتخدمت موســكو 
هــذه األخطــاء لتحقيــق تعبئــٍة أكبــر وخــاٍف داخلــي، ولكــّن حــرب المعلومــات كانــت عرضــًا 

جانبيــًا للعمليــة بحــّد ذاتهــا. 
رّكــزت البرامــج التلفزيونيــة الروســية علــى جمهورهــا الداخلــي أكثــر مــن التأثيــر علــى 
الــرأي العــام األوكرانــي داخــل شــبه جزيــرة الِقــرم وخارجهــا. لــم تؤســس روســيا وكاالت أو 
أدوات أو وســائل خاصــة إلشــراك األوكرانييــن فــي شــبه جزيــرة الِقــرم. كانــت بشــكٍل أساســيٍّ 
عمليــات المعلومــات التــي تســتهدف المواطنيــن األوكرانييــن منتجــًا ثانويــًا لحملــة معلومــات 
روســيا إلدارة رأيهــا الداخلــي الخــاص. خــال الضــم، ســعت القــوات الروســية إلــى قطــع 
إمكانيــة الوصــول إلــى وســائل اإلعــام األوكرانيــة، مرغمــًة الســكان المحلييــن علــى االعتمــاد 
علــى مصــادر أخبــار تراقبهــا موســكو. علــى الرغــم مــن ذلــك، تشــير الدراســات االســتقصائية 
إلــى أن أغلبيــة ســكان شــبه جزيــرة الِقــرم حصلــوا علــى معلوماتهــم مــن التلفزيــون الروســي فــي 
ــرم مــن  البدايــة — وهــم مــا زالــوا يقومــون بذلــك اليــوم.58 بالنظــر إلــى قــرب شــبه جزيــرة الِق
روســيا، كانــت هــذه المقاربــة كافيــة وفعالــة، ويمكــن إعــادة إنتاجهــا فــي أماكــن أخــرى علــى 

طــول حــدود روســيا. 

الخالصة: التداعيات والتأثيرات 

ثّمــة مؤشــرات علــى أّن غــزو شــبه جزيــرة الِقــرم كان حالــة طارئــة راحــت روســيا تخطــط لهــا 

جــون أولوفليــن )John O’Loughlin( وجيــرارد تــول )Gerard Toal(، “عــدم ثقــة حــول الدوافــع السياســية فــي   56

أوكرانيــا المتنــازع عليهــا” )Mistrust About Political Motives in Contested Ukraine(، واشــنطن بوســت 
 .2015a 13 فبراير/شــباط ،)Washington Post(

 The( الِقــرم”  جزيــرة  شــبه  “لغــز   ،)Gerard Toal( تــول  وجيــرارد   )John O’Loughlin( أولوفليــن  جــون   57 

 .2015b 3 مارس/آذار ،openDemocracy.net ،)Crimean Conundrum

جيــرارد تــول )Gerard Toal( وجــون أولوفليــن )John O’Loughlin(، “المشــاهدون الــروس واألوكرانيــون   58

 ،)Russian and Ukrainian Viewers Live on Different Planets( مختلفيــن”  كوكبيــن  علــى  يعيشــون 
.2015 فبراير/شــباط   26  ،)Washington Post( بوســت  واشــنطن 
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منذ الثورة البرتقالية )Orange Revolution( في أوكرانيا في عام 2004، وحّدثتها بعد 
بدايــة احتجاجــات الميــدان فــي عــام 2013. 59 ال تــزال هــذه النقطــة محــل نقــاش وجــدل اليــوم. 
اُتِخــَذت التدابيــر األوليــة مــع وحــدات قــوات خاصــة لــم يتــم تشــكيلها إال فــي عــام 2012، مــا 
فــي تاريــخ الحــق، ربمــا بيــن تاريــخ  يشــير ضمنــًا إلــى أّنــه تــم علــى األرجــح إنجــاز الخطــط 
انطــاق الميــدان فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2013 واإلطــاق الفعلــي للعمليــة فــي أواخــر 
فبراير/شــباط 2014. 60 كان جيــش روســيا قــادرًا علــى أن يضــع بســرعٍة وبفعاليــة الخطــط 

حيــز التنفيــذ رّدًا علــى قــرار اتخذتــه القيــادة الوطنيــة. 
العمليــة الســتخاص  هــذه  تحليــل  يمكــن  أوكرانيــا عســكريًا، وبالتالــي ال  تقــاوم  لــم 
ِعَبــر حــول كيــف تنــوي روســيا القتــال فــي ســياق حــرب أو نموذجــًا ألي عقيــدٍة روســية. لــم 
يجــِر القتــال فــي ســياق حــرب فــي شــبه جزيــرة الِقــرم. ال يمكننــا تعميــم األحــداث فــي شــبه 
جزيــرة الِقــرم علــى مفاهيــم أخــرى قائمــة بشــكٍل واســع تنطــوي علــى حــرٍب هجينــٍة أو حــرٍب 
غيــر خطيــة أو أي مفهــوم عمليــات آخــر مذكــور بشــكٍل شــائٍع باإلشــارة إلــى جيــش روســيا 
اليــوم.61 هــل اســتخدمت روســيا قــوات ُمتنّكــرة أو قــوات مســاعدة شــبه عســكرية؟ نعــم، ولكــن 
مــن الصعــب الحكــم علــى مــا إذا شــّكلت قيمــًة كبيــرًة بالمقارنــة مــع القــوات التقليديــة أم ال. 

فوجودهــا فــي فضــاء المعركــة ليــس لــه أي شــأن. 
تظهــر شــبه جزيــرة الِقــرم باعتبارهــا عمليــة فريــدة ضــّد هــدٍف محــدٍد وفــي توقيــت مميــز 
عندمــا كانــت أوكرانيــا ضعيفــة. إنهــا توفــر دليــًا علــى اســتعادة الكفــاءة، واالحتــراف والفعاليــة 
لمكــّون محــدد جــدًا ضمــن قــوات روســيا المســّلحة.62 يمكننــا اســتنتاج الكثيــر بشــأن قابليــة 
التنقّــل واللوجســتيات والســرعة التــي يــؤدي معهــا صنــع القــرارات الوطنيــة إلــى اســتخدام القــوة، 
ولكــن هــذه العمليــة تكشــف لنــا عــن القليــل بشــأن قــدرة قــوات روســيا المســّلحة علــى القتــال فــي 
الحــرب ضــّد خصــم تقليــدي. توّفــر العمليــات الروســية الحاليــة فــي ســوريا بشــكٍل دقيــٍق ِعَبــرًا 

تملــك خطــة شــبه جزيــرة  يقولــون إن روســيا  “المراقبــون   ،)Yakaterina Kravtsova( ياكاتيرينــا كرافتســوفا  59

 Moscow( موســكو تايمــز ،)Observers Say Russia Had Crimea Plan for Years( ”الِقــرم منــذ ســنوات
.2014 مــارس/آذار   27  ،)Times

ديميتــري ليتوفكيــن )Dmitry Litovkin(، “وزارة الدفــاع إلعــادة إحيــاء قــوات العمليــات الخاصــة التابعــة لروســيا”   60

هادالينــز  ذي  بيونــد  راشــا   ،)Defense Ministry to Revive Russia’s Special Operation Forces(
.2013 يونيو/حزيــران   20  ،)Russia Beyond the Headlines(

 NATO to Counter Hybrid( ”لمكافحــة حــرٍب هجينــٍة مــن روســيا )منظمــة حلــف شــمال األطلســي )الناتــو“  61

نيــوز )BBC World News(، 14 مايو/أيــار 2015. بــي ســي ورلــد  بــي   ،)Warfare from Russia

 The Use of( ”اســتخدام جيــش روســيا فــي أزمــة شــبه جزيــرة الِقــرم“ ،)Johan Norberg( جوهــان نوربــرج  62

 Carnegie Endowment( مؤسســة كارنيجــي للســام الدولــي ،)Russia’s Military in the Crimean Crisis
مــارس/آذار 2014.  13 ،)for International Peace
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مماثلــة، والتــي تعتبــر مفقــودة جــدًا مــن حالــة شــبه جزيــرة الِقــرم. 
مــن الصعــب تحديــد الخاصــات التــي اســتنتجتها روســيا مــن ضــم شــبه جزيــرة الِقــرم 
لحملتهــا فــي شــرق أوكرانيــا التــي بــدأت فــي الوقــت عينــه تقريبــًا. فهــذه لــم تكــن جهــودًا متزامنــًة 
ّنما اختلفت بشــكٍل صارٍخ من حيث التنفيذ. ومع ذلك، عّززت  وليســت تسلســلية فحســب، واإ
األحــداث فــي شــبه جزيــرة الِقــرم الــرؤى الروســية القائمــة منــذ وقــٍت طويــٍل حــول ضعــف الدولــة 
األوكرانيــة وعــدم كفاءتهــا. اقتــرف القــادة األوكرانيــون أخطــاء كبيــرة خــال األيــام األولــى التــي 
تلــت الميــدان وفــي بدايــة الغــزو الروســي. لــم يحبــط صنــع القــرارات الوطنيــة الخــاص بكييــف 
بالتأكيــد النشــاط العســكري الروســي. فقــد جعلــت تجربــة شــبه جزيــرة الِقــرم علــى األرجــح 
التصعيــد العســكري فــي شــرق أوكرانيــا اقتراحــًا مغــٍر علــى الرغــم مــن أّن مقاربــة موســكو 
المفّضلــة هنــاك كانــت محاولــة حــرب سياســية كاســيكية وتخريــب، كمــا ســنناقش فــي القســم 

التالــي مــن هــذا التقريــر. 
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كيف زعزعت روسيا استقرار شرق أوكرانيا 

التسلسل الزمني لألحداث 
بــدأت االحتجاجــات فــي شــرق أوكرانيــا )الشــكل رقــم 3.1( ضــّد الحكومــة األوكرانيــة الجديــدة 
علــى الفــور تقريبــًا بعــد وقــوع احتجاجــات الميــدان علــى رحيــل يانوكوفيتــش مــن الســلطة. كمــا 
 لوحــظ فــي الفصــل الثانــي، صــّوت رادا )Rada( إللغــاء الوضــع الرســمي للغــة الروســية

بتاريخ 23 فبراير/شباط، مثيرًا الخوف والغضب في الشرق، حيث ينطق معظم المواطنين 
الِقــرم، تعبئــة  فــي شــبه جزيــرة  بالروســية. شــّجع هــذا اإلجــراء، مصحوبــًا بعمليــة روســيا 
المنّظمــات اليســارية واليمينيــة فــي شــرق أوكرانيــا. أعلــن قادتهــا، الذيــن كانــوا ســابقًا موجوديــن 
علــى هامــش الحيــاة السياســية األوكرانيــة، أنفســهم “ُعَمــد شــعبيين” أو “حــّكام شــعبيين”.  
تلــت مباشــرًة األحــداث االفتتاحيــة لالضطــراب السياســي فــي شــرق أوكرانيــا التعييــن الشــعبي 

لمواطــن روســي عمــدة فــي سيفاســتوبول، شــبه جزيــرة الِقــرم، فــي 24 فبراير/شــباط. 
صــّور المحتّجــون أعمالهــم علــى أّنهــا عفويــة وناتجــة عــن مبــادرة ذاتيــة، بدافــٍع مــن 
القلــق العــام بشــأن المســتقبل بعــد انتصــار حركــة الميــدان فــي العاصمــة. تجاهلــت الحكومــة 
األوكرانيــة انــدالع االحتجاجــات علــى أنهــا اســتفزازات ُمنّظمــة مــن ِقَبــل ُمحّرضيــن مواليــن 
لروســيا ومشــّغلين اســتخباراتيين. مــن المحتمــل أن تكــون االســتخبارات الروســية قــد أّدت 
دورًا فــي إثــارة الســخط، ولكــن بــدا التحــرك واالحتجــاج العاّمــان حقيقييــن وغيــر منفصليــن 
عــن انقســامات البلــد السياســية. ُزِعــم أّنــه قــد ُدفــع لبعــض المواطنيــن الــروس مــن أجــل 
عبــور الحــدود والمشــاركة فــي هــذه األحــداث )محّرضــون محترفــون(، ومــن المرّجــح أن 
بعــض الــروس قــد أتــوا للمســاعدة فــي القضيــة بشــكٍل طوعــي، ولكــّن معظــم المحتجيــن كانــوا 

الفصل الثالث 

االنفصالية والعدوان في شرق أوكرانيا )مارس/آذار-
مايو/أيار 2014(
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أوكرانييــن محلييــن.1 كان معظــم األشــخاص فــي شــرق أوكرانيــا قــد صّوتــوا ليانوكوفيتــش 
ودأبــوا علــى دعــم حزبــه السياســي، حــزب األقاليــم )Party of the Regions( )راجــع، 
علــى ســبيل المثــال، الشــكل رقــم 3.2(. وقــد شــعروا باالســتياء بســبب اإلطاحــة بــه ولــم يكــن 

لديهــم أي يقيــن بشــأن توجــه أوكرانيــا السياســي. 
بــدأت موجــة أوليــة مــن النشــاط فــي بدايــة مــارس/آذار مــع سلســلة مــن المظاهــرات 
الكبيــرة التــي ســار بهــا محتّجــون موالــون لروســيا وغيــر مســّلحين بمعظمهــم. فــي األول مــن 
مــارس/آذار، فــي حيــن كانــت عمليــة شــبه جزيــرة الِقــرم قــد تكّشــفت أصــاًل، اســتولى المحتّجــون 
علــى مبانــي اإلدارة اإلقليميــة فــي خاركيــف )Kharkiv( ودونيتســك )Donetsk(. فــي 9 
 )Luhansk( مــارس/آذار، ســيطر المحتّجــون علــى مبنــى اإلدارة اإلقليميــة فــي لوهانســك
وطلبــوا إجــراء اســتفتاء حــول ضــّم أوبالســت لوهانســك )أي مقاطعــة لوهانســك( إلــى روســيا. 

 Russia Tourists Stir the( االحتجــاجــــات”  يحّركـــون  روسيـــا  “سائحــــو   ،)Andrew Roth( روث  أنــــدرو   1
.2014 مــارس/آذار   3  ،)New York Times( تايمــز نيويــورك   ،)Protests
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الشكل رقم 3.1
خريطة شرق أوكرانيا 
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الشكل رقم 3.2
نتائج انتخابات 2010 الرئاسية في أوكرانيا 

مــن الممكــن أن يكــون الدعــم العســكري الروســي لتعييــن عمــدة جديــد فــي سيفاســتوبول قــد أقنــع 
هــؤالء المحتّجيــن بــأّن باســتطاعتهم االعتمــاد علــى دعــم موســكو. 

يشــير البعــض إلــى أّن االحتجاجــات المبكــرة كانــت منّظمــة إلــى حــّد مــا. وصفــت 
إحــدى الروايــات احتجاجــًا علــى أّنــه “مســرح شــارع”، حيــث قــد يعــرض “الجانبــان كالهمــا” 
مزيجــًا مــن العــزم أمــام عدســات الكاميــرا، حتّــى عندمــا اشــتبكا، فهمــا قــد يبديــان عمــدًا 
لحظــات مــن التهذيــب، واالحتــرام المتبــادل، وضبــط النفــس — كمــا لــو كان الكثيــرون منهــم 
أشــخاصًا عادييــن وقعــوا فــي اقتتــال حــّكاٍم مقّســمين”.2 فــي بعــض الحــاالت، ســمحت القــوات 

تشير الرواية إلى أمثلة حول ضبط نفس المشاغبين:   2

عــن  ُمبرزيــن حزمــًا –  والحكيميــن،  المتبصريــن  المحتجيــن –  الرجــال  مــن  دافعــت مجموعــة  وجيــزة،   لفتــرٍة 
الشــرطة عمــدًا. عندمــا حــدث اندفــاع فوضــوي وجيــز إلــى بــاب المبنــى الجانبــي، وقامــت وحــدة شــرطة أصغــر 
ــون التعليمــات عبــر الهاتــف الجــوال. أمــروا  بكثيــر بالســيطرة عليــه، تدّخــل هــؤالء الرجــال، الذيــن بــدوا أنهــم يتلّق
الحشــود بالتراجــع إلــى الخطــوات األولــى. التزمــت الحشــود. قــال أحــد قادتهــا، بافيــل )Pavel(، 27 عامــًا، والــذي 
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األمنيــة المحليــة للمحتّجيــن بالســيطرة مؤقتــًا علــى مبــاٍن حكوميــة، مدركــًة أّن المحتّجيــن قــد 
يغــادرون قريبــًا.3 شــملت قضايــا المحتّجيــن الرســمية اســتفتاًء حــول الفيدراليــة، واالعتــراف 
بالروســية لغــة الدولــة الرســمية الثانيــة، واتحــاد جمركــي مــع روســيا. كانــت الدعــوة إلجــراء 
اســتفتاء علــى مــا يبــدو محاولــًة لممارســة ضغــٍط علــى الحكومــة األوكرانيــة لنقــل المزيــد مــن 

الحكــم الذاتــي إلــى المناطــق.4 
في لوهانسك، أعلن ألكسندر خاريتونوف )Alexander Kharitonov(، وهو أمين 
 Progressive( التابــع للحــزب االشــتراكي التقدمــي األوكرانــي )ســر المقاطعــة )أوبالســت 
]Socialist Party of Ukraine [PSPU(، نفســه حاكمــًا شــعبيًا. قــام بافيــل جوباريــف 
الوطنيــة  الوحــدة  الجديــدة،  الفاشــية  المنظمــة  فــي  عضــو  وهــو   ،)Pavel Gubarev(
الروســية )Russian National Unity(، باألمــر نفســه فــي دونيتســك. فــي خاركيــف، 
تــم اإلعــالن عــن فالديميــر فارشافســكي )Vladimir Varshavskiy(، وهــو ميكانيكــي 
 ،)Sloviansk( للســيارات ومــدّون، علــى أّنــه ُعمــدة شــعبي فــي تجّمــٍع عــام. فــي سلوفيانســك
 ،)Vacheslav Ponamorev( ظهر مالك شــركة أعمال صغيرة، فاشــيزالف بوناموريف
ُعمــدة شــعبي بــدون مؤيديــن معروفيــن. يمكــن وصــف هــؤالء األفــراد باعتبارهــم مواليــن لروســيا 

رفــض اإلفصــاح عــن شــهرته: “اليــوم ســتكون مســيرة ســلمية... تمــت إعــادة درع مكافحــة شــغب كان المحتجــون 
قــد اســتولوا عليــه مــن ضابــط شــرطة، مــع تقديــم اعتــذار. تقّدمــت امــرأة مــن المحتجيــن ومســحت الدمــوع عــن وجــه 
ضابــط شــرطة آخــر؛ ســمح لهــا لمــس وجهــه تحــت درع حمايــة الوجــه المصنــوع مــن البليكســيجالس. )س. ج. 
 The Curtain[ ”الستارة ترتفع، واالشتباك يبدأ“ ،]Andrew Roth[ وأندرو روث ]C. J. Chivers[ تشيفرز
Goes Up, and the Clash Begins[، نيويــورك تايمــز ]New York Times[، 18 مــارس/آذار 2014(. 

بيــر جايمــس مارســون )Per James Marson(، “متظاهــرون موالــون لروســيا يقتحمــون مبــاٍن حكوميــة فــي   3
دونيتســك” )Pro-Russia Demonstrators Break into Government Buildings in Donetsk(، وول 

 :2014 مــارس/آذار   16  ،)Wall Street Journal( دجورنــال  ســتريت 
 فــي الوقــت الــذي اقتحــم فيــه عشــرات المحتجيــن، بمــا فيهــم رجــل يســّجل علــى جهــاز اآليبــاد الخــاص بــه، مبــاٍن 
حكوميــة، أبــدت الشــرطة مقاومــة محــدودة عازمــًة علــى مــا يبــدو علــى تجّنــب االشــتباكات لكــي ال تمنــح روســيا ذريعــًة 
للغــزو. ســرعان مــا غــادر المتظاهــرون المبانــي. قــال رجــٌل علــى مكبــرات صــوت معّلقــة علــى ســطح ســيارة ببــاب 
خلفــي مــن الحقبــة الســوفييتية بعــد أن غــادر األشــخاص مبنــى جهــاز األمــن: “لــم يكــن هنــاك أحــد، ولكننــا أوصلنــا 

 .)World War II( صوتنــا”. بعــد إطــالق هتافــات لـ“روســيا”، شــّغل لحنــًا ســوفييتيًا مــن الحــرب العالميــة الثانيــة

 Tags:( ”راجــع، علــى ســبيل المثــال، التسلســل الزمنــي لنشــاطات حــرس لوهانســك، “وســوم: حــرس لوهانســك  4
 ،)PSPU( غيــر مــؤّرخ؛ المقابلــة مــع قائــد الحــزب االشــتراكي التقدمــي األوكرانــي ،cxid.info ،)Lugansk Guard
 ،)]Клушина Людмила[ [Lyudmila Klushina[ ليودميال كلوشينا( )Nataliya Vetrenko( ناتاليا فيترينكو
Natalia Vitrenko: Neo-Nazis Intimidate People( ”ناتاليــا فيترينكــو: النازيــون الجــدد يخيفــون األشــخاص“ 
Vecherniy Peter�( فيشــيرني بيتربــرج ،)]Витренко: Людей запугивают неонацисты Наталия[

burg(، 10 ديســمبر/كانون األول 2015؛ وألكســي سوشــنيف )Aleksey Sochnev(، “المجتمــع الدولــي يتوجــب 
 The International Community Must Help Us to( ”عليــه مســاعدتنا لتحريــر أنفســنا مــن النازييــن الجــدد
Free Ourselves from the Neo-Nazis [Mirovoye Soobshchestvo Doljno Pomoch Nam Os-

voboditsya ot Neonatsisma[(، روســكايا بالنيتــا )Russkaya Planeta(، 12 مــارس/آذار 2014.
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هيــن بالتأكيــد ضــد الميــدان، ولكّنهــم كانــوا أيضــًا شــخصيات غامضــة يمتلكــون القليــل  وموجَّ
مــن األهميــة السياســية أو ال يمتلكونهــا علــى اإلطــالق فــي البلــد أو المنطقــة. يمكــن وصفهــم 
قليمييــن، أتبــاع حــركات متطّرفــة تقــوم  بشــكٍل مناســٍب علــى أّنهــم غربــاء سياســيين محلييــن واإ

علــى هوامــش المشــهد السياســي. 
تكشــف األمــور القليلــة المعلومــة مــن ســيراتهم الذاتيــة عــن مجرميــن محلييــن، ورجــال 
أعمــال علــى نطــاق صغيــر، ومتطرفيــن أيديولوجييــن مصبوغيــن بالقوميــة الروســية. أمضــى 
دونيتســك  لجمهوريــة  األول  القائــد  كان  الــذي   ،)Denis Pushilin( بوشــيلين  دينيــس 
الشــعبية )]Donetsk People’s Republic [DNR( وقتــه فــي بيــع حصــص فــي نظــاٍم 
هرمــيٍّ روســي.5 انتقــل فياشيســالف بونوماريــف )Vyacheslav Ponomarev(، ُعمــدة 
سلوفيانســك اآلنــف ذكــره، بحســب مــا ُيفتــرض مــن مشــروع أعمــال إلــى آخــر قبــل امتــالك 
شــركة صابــون صغيــرة.6 ويبــدو ارتفــاع شــأنهم الكبيــر غيــر ممكــن دون دعــٍم خارجــي. 
وبالنظــر إلــى خلفيــات هــذه الشــخصيات، فــإّن افتــراض أّنهــا ركائــز عمليــة اســتخباراتية 
لهــا منــذ وقــٍت طويــٍل مشــكوك فيــه بالمثــل. فــإن كان األمــر كذلــك، فيبــدو  روســية مخطــط 

أن هــؤالء األفــراد، وَتَبْرَهــن الحقــًا أّنهــم غيــر مالئميــن لالضطــالع بالمهمــة. 
كانت فترة التعبئة السياسية للمطالبة بالفيدرالية وحكم ذاتي إقليمي أكبر قصيرة المدى. 
اّتخــذت وكاالت إنفــاذ قانــون إقليميــة إجــراءات صارمــة ضــّد هــؤالء الحــّكام الشــعبيين، ومــن 
 خــالل عزلهــم عــن مناصبهــم، مّهــدت الطريــق عــن غيــر قصــٍد أمــام مجموعــة قياديــة مختلفــة

للســيطرة علــى التحــرّكات. حــّل فاليــري بولوتــوف )Valeriy Bolotov( محــّل خاريتونــوف 
)Kharitonov( ليكون حاكم لوهانسك الشعبي بعد توقيف خاريتونوف. كان بولوتوف مظلي 
 Paratroopers( متقاعد، وأحد متمّرسي صراعات متعددة ورئيس اتحاد المظلّيين المتمرسين
Veteran Union(.7 كان ممثاًل ألولكسندر يفريموف )Oleksander Yefremov(، وهو 
حاكــم ســابق ورجــل أعمــال وعضــو بــارز فــي حــزب يانوكوفيتــش. فــّر يانوكوفيتــش والعديــد مــن 

أّنــه عمــل ســابقًا حــارس أمــن وبائــع حلويــات قبــل توظيفــه فــي  فــي مقابــالت، أشــار بوشــيلين )Pushilin( إلــى   5
شــركة مســاهمة ُتســّمى “أم أم أم” )MMM( والتــي كانــت بحســب مــا يفتــرض مخطــط بونــزي )Ponzi( اســتثماري. 
جريــف ويــت )Griffe Witte(، “االنفصاليــون الموالــون لروســيا فــي شــرق أوكرانيــا كانــوا “ال أحــد” – حتــى اآلن” 
)Pro-Russian Separatists in Eastern Ukraine Were ‘Nobodies’—Until Now(، واشــنطن بوســت 

.2014 أبريل/نيســان   30  ،)Washington Post(

.2014 ،)Witte( ويت  6

ســميث  مظليــي  تــرأس  خاركــوف  الشــعبي:  الحاكــم  هــو  “َمــن   ،)Nadezhda Shostak( شوســتاك  ناديزهــدا   7
 Who Is the ‘People’s Governor’: Kharkov Headed Smith and Lohansk Paratrooper( ولوهانســك 
 ،)]Kto Oni, ‘Narodniye Gubernatory’: Kharkov Vozglavil Avtoslesar, a Luhansk Desantnik[

كومسومولسكايا برافدا )Komsomolskaya Pravda(، 23 أبريل/نيسان 2014.
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شــركائه إلى روســيا، ما جعل من المرّجح أن تســتخدم موســكو اتصاالت الرعاية الخاصة بها 
وشــبكات األعمال. ونتيجة لذلك، تم اســتبدال بعض المحّرضين السياســيين الذين تم توقيفهم 

أو دعمهــم مــن ِقَبــل منّفذيــن مــن دوائــر أعمــال النخــب المحليــة. 
كل  علــى  الســيطرة  باســتعادة  المحليــة  الشــرطة  نجحــت  مــارس/آذار،   10 بحلــول 
المبانــي اإلداريــة التــي تــم االســتيالء عليهــا فــي المــدن الثــالث. فــي خاركيــف، ذكــر وزيــر 
الداخليــة أفاكــوف )Avakov( أّنــه تــم توقيــف 70 انفصاليــًا فــي تطهيــر مبنــى إدارة الدولــة.8 
بيــن المحتّجيــن المواليــن للميــدان والمناهضيــن لــه لعــدة أيــام  اســتمّرت اشــتباكات الشــوارع 
فــي المــدن الرئيســية.9 فــي هــذه األثنــاء، عّينــت الحكومــة األوكرانيــة االنتقاليــة )المرحليــة( 
أعضــاء فــي حكومــة األقليــة حكامــًا جــددًا، مفترضــًة أّنهــم قــد يســتخدمون شــبكات الرعايــة 
التابعــة لهــم للمحافظــة علــى الســيطرة والدفــاع عــن مصالحهــم االقتصاديــة الخاصــة. كان 
أحــد القــرارات األهــم التــي اتخذتهــا كييــف فــي بدايــة مــارس/آذار تعييــن إيجــور كولومويســكي 
)Igor Kolomoisky( حاكمًا لدنيبروبيتروفســك )Dnipropetrovsk(، حيث كان يتمّتع 

أصــاًل بنفــوذ اقتصــادي كبيــر ومصالــح راســخة. 
أطاحــت الســلطات األوكرانيــة برمــوٍز سياســية محليــة فــي الحركــة االحتجاجيــة ولكــن، 
نتيجــة لذلــك، حــل محلهــم أفــراد تربطهــم عالقــات بأجهــزة أمــن روســية ويتمتعــون بخبــرة 
عســكرية وارتباطــات بمصالــح أعمــال فــي روســيا. كان عــدٌد منهــم إّمــا محلييــن مــن منطقــة 
دونبــاس أو أتــوا مــن شــبه جزيــرة الِقــرم، علــى األرجــح بنــاًء علــى أوامــر االســتخبارات الروســية 
فــي أوائــل مــارس/آذار. كان القــادة الجــدد أكثــر اهتمامــًا بشــّن عمــٍل مباشــٍر وكانــوا يملكــون 

خبــرة عســكرية لقيــادة قــوة شــبه عســكرية. 
فــي دونيتســك، حــّل ألســكندر بــوروداي )Aleskandr Boroday(، وهــو مواطــن 
حاكمــًا  ليكــون  جوباريــف  محــّل  الُمحاِفَظــة،   )Zavtra( زافتــرا  ومحــرر صحيفــة  روســي 
شــعبيًا بعــد توقيــف جوباريــف. فــي سلوفيانســك، أقــال شــريك بــوروداي المقــّرب، ســتريلكوف 
)Strelkov( بوناموريف وأعلن نفســه عمدة سلوفيانســك الشــعبي.10 قد يصبح ســتريلكوف، 

 Ukraine Authorities( ”الســلطات األوكرانيــة تطّهــر مبنــى خاركيــف، وتوقــف أعــدادًا كبيــرة مــن االنفصالييــن“  8
Radio Free Europe/( إذاعة أوروبا الحرة ،)Clear Kharkiv Building, Arrest Scores of Separatists

Radio Liberty(، 27 أكتوبر/تشــرين األول 2015.

 Deadly Clashes in East Ukraine( ”اشــتباكات داميــة فــي شــرق أوكرانيــا قبــل تصويــت شــبه جزيــرة الِقــرم“  9
Ahead of Crimea Vote(، بــي بــي ســي نيــوز )BBC News(، 15 مــارس/آذار 2014.

 Pro-Russian Mayor( ”إقالــة ُعمــدة سلوفيانســك الموالــي لروســيا وتوقيفــه“ ،)Luke Harding( لــوك هاردينــج  10

of Slovyansk Sacked and Arrested(، جارديــان )Guardian(، 12 يونيو/حزيــران 2014؛ آنــا دولجــوف 
 Missing( ”توقيف ُعمدة سلوفيانســك المفقود بناًء على أوامر محارب روســي، بحســب التقرير“ ،)Anna Dolgov(
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وهــو متمــّرس فــي الصراعــات فــي ترانسنيســتريا، فــي صربيــا، والحــروب الشيشــانية وبحســب 
مــا ُيزعــم، عنصــر فــي االســتخبارات العســكرية الروســية )GRU(، شــخصية مهّمــة فــي 
هــذا الصــراع.11 يطبــع التغييــر فــي القيــادة البدايــة الحقيقيــة للحركــة االنفصاليــة والمرحلــة 

االنتقاليــة مــن حــرٍب سياســيٍة إلــى تمــّرد. 
علــى  قــادة،  اقتحــم  المناطــق،  وضــع  حــول  اســتفتاء  إلجــراء  االنتظــار  مــن  بــداًل 
غــرار ســتريلكوف ورفيقــه إيجــور بيزلــر )Igor Bezler( )الملّقــب باالســم الحركــي “بيــس” 
]الشيطان[(،12 مباني اإلدارة المحلّية وأعلنوا األراضي التي تقع تحت سيطرتهم جمهوريات. 
يعــود الفضــل علنــًا بإطــالق الصــراع لســتريلكوف.13 ومــن غيــر المعلــوم مــا إذا كان قــد عِمــل 
تحــت قيــادة روســية أو بشــكٍل مســتقّل، ولكــّن أعمالــه حالــت دون اســتعادٍة للنظــام مــن ِقَبــل 
الســلطات األوكرانيــة كمــا حــدث فــي أوديســا وخاركيــف، حيــث أّدى اتخــاذ إجــراءات صارمــة 
إلــى إنهــاء االحتجاجــات واختــارت النخــب المحليــة الوقــوف إلــى جانــب الحكومــة الوطنيــة.14 
عندمــا أعلــن ســتريلكوف جمهوريــة دونيتســك، حــّول القضيــة مــن الفيدراليــة إلــى االنفصــال 

تايمــز  موســكو   ،)Slovyansk Mayor Detained on Orders of Russian Militant, Report Says
)Moscow Times(، 12 يونيو/حزيــران 2014.

دونبــاس” ميليشــيا  قائــد  كتــاب  أصبــح صبــي  كيــف  ســتريلكوف:  “إيجــور   ،)Irina Bobrova( بوبروفــا  إيرينــا   11 

 Игорь[ Igor Strelkov: How a Book Boy Became the Commander of the Militia of Donbass(
Стрелков: как книжный мальчик стал командующим ополчением Донбасса[(، موسكوفسكي 

كومســوموليتس )Moskovskiy Komsomolets(، 28 مايو/أيــار 2014.

بيزلــر )Bezler( هــو فــي األصــل مــن شــبه جزيــرة الِقــرم وبحســب مــا ُيزعــم قائــد انفصالــي يعمــل مــع االســتخبارات   12

الروســية. بصفتــه مواطــن روســي، أدى بحســب مــا ُيفتــرض خدمــة نشــطة وانضــّم الحقــًا إلــى االســتخبارات العســكرية 
الروســية )GRU(. يقــول البعــض إّنــه حــارب فــي الشيشــان وأفغانســتان. يرتبــط اســمه بالشــكل األكثــر بــروزًا بتســجيٍل 
صوتــٍي عندمــا ُأســقطت الرحلــة 17 التابعــة للخطــوط الجويــة الماليزيــة فــي يوليو/تمــوز 2014، مؤكــدًا أن الطائــرة 
كانــت مدنيــة. جوليــا إيــوف )Julia Ioffe(، “قابلــُت إيجــوز بيزلــر، المتمــرد الروســي الــذي قــال: ‘إننــا أســقطنا طائــرة 
 ،)I Met Igor Bezler, the Russian Rebel Who Said ‘We Have Just Shot Down a Plane‘( ”’للتو

نيــو ريبابليــك )New Republic(، 18 يوليو/تمــوز 2014.

ــا”  إيجــور ســتريلكوف )Igor Strelkov(، “ســتريلكوف اعتــرف بالمســؤولية عــن العمليــات العســكرية فــي أوكراني  13

 Strelkov Admitted Responsibility for Military Operations in Ukraine [Стрелков признал(
LENT.ru ،)]ответственность за военные действия на Украине، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وزيــر الداخليــة فــي خاركيــف اّتخــذ إجــراءات صارمــة ضــّد المحتّجيــن المواليــن لروســيا هنــاك، مــا قضــى علــى   14

محــاوالت تأســيس جمهوريــة شــعبية ناشــئة. “الســلطات األوكرانيــة تطّهــر مبنــى خاركيــف، وتوقــف أعــدادًا كبيــرة مــن 
 .2015 ،)Ukraine Authorities Clear Kharkiv Building, Arrest Scores of Separatists( ”االنفصاليين
أّدت االحتجاجات في أوديسا )Odessa( إلى مقتل 42 شخصًا من بين الناشطين الموالين لروسيا في 2 مايو/أيار، 
 How Did Odessa’s( ”وأّدت المأســاة إلــى الفصــل بيــن المحتجيــن المتحاربيــن. “كيــف حــدث إطــالق نــار أوديســا؟ 
?Fire Happen(، بي بي سي نيوز )BBC News(، 6 مايو/أيار 2014؛ “ستريلكوف: حرب مطلقي النار األولى 
 Strelkov: ‘Shooters’ War I Began, Not Donbas’ [Стрелков: Войну на( ”بــدأت، ليــس دونبــاس

Донбассе начал я[(، كوريسبوندنت )Korrespondent(، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
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التــام عــن أوكرانيــا، مــا كان دائمــًا نيتــه الشــخصية. 
من 6 إلى 23 أبريل/نيسان، استخدم االنفصاليون مجموعات من الرجال المسّلحين 
لالســتيالء والســيطرة علــى المبانــي اإلداريــة التــي خســرها المتظاهــرون المدنيــون الموالــون 
لروســيا فــي بدايــة مــارس/آذار. مــن غيــر الواضــح مــا إذا تــم تنســيق هــذه االعتــداءات مــع 
 الســلطات الروســية. اســتولى االنفصاليــون علــى المبنــى اإلداري الرئيســي فــي دونيتســك فــي

لوهانســك  مجّمــع  فــي  الداخليــة  لــوزارة  تابعــة  ســريع  رّد  قــّوة  واجتاحــوا  أبريل/نيســان،   6
اإلداري فــي 11 أبريل/نيســان، وســيطروا علــى مقــّرات الُعَمــد فــي سلوفيانســك، وكراماتورســك 
)Kramatorsk( وكراسني ليمان )Krasny Liman( في 12 أبريل/نيسان. في دونيتسك، 
اســتولى االنفصاليــون علــى مبنــى أجهــزة أمــن الدولــة للوصــول إلــى 300 بندقيــة هجوميــة 
و400 ســالح يــدوي، مــا أتــاح لهــم تســليح المقاتليــن ونشــر التمــّرد بشــكٍل متزايــد.15 عنــد 
هــذه المرحلــة مــن التحــركات، تأرجحــت المطالــب بيــن الحكــم الذاتــي ضمــن أوكرانيــا فيدراليــة 

واالنفصــال مــن أجــل االنضمــام إلــى روســيا. 
 7 فــي  ســتريلكوف  ِقَبــل  مــن   )DNR( الشــعبية  دونيتســك  إعــالن جمهوريــة  طبــع 
ظــّل  فــي  االنفصالييــن  بيــن  والقيــادة  الجهــد  لتوحيــد  تضافــرًا  أكثــر  أبريل/نيســان محاولــًة 
الشــعبية  لوهانســك  لروســيا جمهوريــة  الموالــون  االنفصاليــون  يعلــن  قــد  سياســية.  هيكليــة 
)Luhansk People’s Republic( بعــد بضعــة أســابيع. فــي نهايــة المطــاف، اســتلم 
ســتريلكوف القيــادة والســيطرة الكاملتيــن علــى تجّمــٍع كبيــٍر مــن المقاتليــن ُيعــرف باســم الجيــش 
الجنوبي-الشــرقي )South-East Army(، بحيث أصبح الشــخصية السياســية الرائدة في 
الحركــة االنفصاليــة. علــى الرغــم مــن أّنــه تمّكــن مــن جــذب أعضــاء مــن بعــض المنّظمــات 
الشــعبية  دونبــاس  )East Front( وحركــة  الشــرقية  الجبهــة  فيهــا  بمــا  لروســيا،  المواليــة 
)Donbas People’s Movement(، لــم يتمّكــن ســتريلكوف مــن احتــكار اســتخدام القــّوة 
فــي المنطقــة.16 وقــد فّضلــت النخــب المحليــة، التــي شــكلت كتائبهــم الخاصــة، المحافظــة 

ذكــرت وزارة أوكرانيــة أّن غــرض هــذا الهجــوم كان األســلحة الناريــة. قــد يصبــح ذلــك رمــزًا لهجمــات االنفصالييــن   15

علــى المبانــي األمنيــة ومراكــز الشــرطة مــن أجــل االســتيالء علــى األســلحة وتجهيــز قــوة شــبه عســكرية. أنــدرو هيجينــز 
 Armed Men( ”رجــال مســّلحون يســيطرون علــى مركــز شــرطة فــي مدينــة شــرق أوكرانيــا“ ،)Andrew Higgins(
Seize Police Station in Eastern Ukraine City(، نيويورك تايمز )New York Times(، 12 أبريل/نيسان 

.2014

  In Donetsk, the Formation of the Republican Army( ”فــي دونيتســك، تشــكيل الجيــش الجمهــوري“  16 

]В Донецке началось формирование республиканской армии[(، 4 مايو/أيــار 2014؛ إيجــور 
 Army( وحــدات الجيــش بــدأت بتشــكيل دفــاع ذاتــي جنــوب شــرق أوكرانيــا“ ،)Igor Korotchenko( كوروتشــينكو
 Units Began to Form Self-Defense Southeast Ukraine [Началось формирование отрядов
 ،)Livejournal blog( مدونــة اليــف دجورنــال ،)]Армии самообороны Юго-Восточной Украины
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 Vostok( فوســتوك  كتيبــة  غــرار  علــى  الوحــدات  هــذه  تصّرفــت  الذاتــي.  حكمهــم  علــى 
األوكرانيــة  الخاصــة  ألفــا  لقــوات  ســابق  قائــد  يترأســها  التــي  دونيتســك،  فــي   )Battalion
)Alfa Special Forces( فــي المنطقــة، وزاريــا )Zarya( فــي لوهانســك، والتــي تضــّم فــي 
 المقــام األّول مقيميــن محلييــن، يعملــون بشــكٍل مســتقٍل عــن الجيــش الجنوبي-الشــرقي التابــع

لستريلكوف. 
مــن 15 إلــى 23 أبريل/نيســان، بــذل الجيــش األوكرانــي وقــّوات وزارة الداخليــة جهــودًا 
مــن أجــل الــرّد علــى االنفصالييــن. جــرى توقيــف معظــم الوحــدات التــي تــّم نشــرها فــي الشــرق 
خــارج المــدن الُمســيطر عليهــا مــن ِقَبــل حفنــٍة مــن نقــاط التفتيــش األوليــة وعــدٍد مــن الغوغــاء 
المدنيــة المواليــة لروســيا. كانــت القــوات األمنيــة األوكرانيــة غيــر فّعالــة لســببين. أّواًل، فــي 
ــر رّبمــا  ذلــك الوقــت، كان الجيــش األوكرانــي موجــودًا إلــى حــدٍّ كبيــٍر علــى الــورق، مــع توّف
6,000 جنــدي فقــط قادريــن علــى القتــال.17 ثانيــًا، كان قــادة الجيــش األوكرانــي ينطقــون 
بالروســية وكانــوا عازفيــن عــن القتــال ضــّد زمالئهــم الناطقيــن بالروســية أو إصــدار أوامــر 
للقــوات فــي المناطــق المدنيــة. باإلجمــال، كان الجيــش األوكرانــي غيــر مســتعّد بشــكٍل كامــٍل 

إلطــالق عمليــات قتاليــة. 
تم إّما تخويف الشــرطة المحلية في دونيتســك، ولوهانســك وسلوفيانســك وكراماتورســك 
مــن ِقَبــل االنفصالييــن أو انشــّقت وانضّمــت إليهــم. بحلــول أغســطس/آب 2015، قــد يفيــد 
المدعــي العســكري العــام األوكرانــي أّن حوالــي 5,000 شــرطي و3,000 جنــدي قــد انشــقوا 
وانضمــوا إلــى القضيــة االنفصاليــة.18 ارتبــك الجنــود األوكرانيــون وقادتهــم بســبب الحالــة 
علــى األرض ولــم يعرفــوا كيفيــة التعامــل مــع القــوات االنفصاليــة التــي كانــت ترافقهــا غوغــاء 
مدنيــة داعمــة.19 تراجــع عــدٌد مــن الوحــدات األوكرانيــة بحلــول 23 أبريل/نيســان. وفــي حالــٍة 
محرجــة، تــم القبــض علــى ســت مركبــات أوكرانيــة محمولــة جــوًا مــن اللــواء المحمــول جــوًا رقــم 

23 مارس/آذار 2014.

جــان والــن )Jeanne Whalen( وألــن كوليســون )Allan Cullison(، “المعــارك األوكرانيــة إلعــادة بنــاء جيــٍش   17

 Wall Street( وول ســتريت دجورنــال ،)Ukraine Battles to Rebuild a Depleted Military( ”ُمســتنزٍف
Journal( 25 مارس/آذار 2014؛ ليندا كينستلر )Linda Kinstler(، “لَم جيش أوكرانيا سيئ لهذا الحد المرعب؟” 
)?Why Is Ukraine’s Army So Appallingly Bad(، نيــو ريبابلــك )New Republic(، 9 مايو/أيــار 2014.

 Thousand Ukrainian Officers Have 8( ”8 آالف ضابــط أوكرانــي انشــقوا وانضمــوا إلــى االنفصالييــن“  18

medusa.io ،)Defected to the Separatists، 14 أغســطس/آب 2015.

 ،)Tim Lister( وتيــم ليســتر )Laura Smith-Spark( لــورا سميث-ســبارك ،)Ralph Ellis( رالــف إيليــس  19

 Ukraine Military Push Appears to Lose( ”الدفــع العســكري األوكرانــي يبــدو أّنــه يفقــد الزخــم فــي الشــرق“
Momentum in the East(، ســي أن أن )CNN(، 17 أبريل/نيســان 2014.
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25th Airborne Brigade( 25( مــن ِقَبــل انفصالييــن ومدنييــن محلييــن دون قتــال.20 
تــم اســتخدام هــذه الحفنــة مــن المركبــات القتاليــة للمشــاة المحمولــة جــوًا )المعروفــة بتســمية 
بوييفايــا ماشــينا ديزانتــا ]Boyevaya Mashina Desanta[( ومدافــع الهــاون الذاتيــة الدفــع 
مــن نــوع نونــا )Nona( مــن ِقَبــل االنفصالييــن مــن أبريل/نيســان إلــى يونيو/حزيــران، عندمــا 

تــم توريــد معــدات تقليديــة أكثــر ثقــاًل فــي نهايــة المطــاف مباشــرًة مــن موســكو. 
مــن أواخــر أبريل/نيســان إلــى أواخــر مايو/أيــار، شــّن الجيــش األوكرانــي حملــة أكثــر 
تعّمــدًا الحتــواء التمــّرد الموالــي لروســيا مــن خــالل تأميــن األراضــي الرئيســية حــول مــدن 
دونبــاس التــي يســيطر عليهــا االنفصاليــون. كان غــرض هــذه االســتراتيجية تركيــز الجيــش 
لهجــوٍم حاســٍم ضــّد الجيــب الداخلــي للمتمّرديــن مــا إن يتــم إنجــاز تعبئــة أوكرانيــا الوطنيــة، بمــا 
فيهــا إعــادة إدخــال التجنيــد الجماعــي للرجــال فــي 1 مايو/أيــار. بعــد الســيطرة علــى المــدن 

النائيــة، خّطــط الجيــش األوكرانــي لعــزل دونيتســك ولوهانســك وفــرض الحصــار عليهمــا.21
فــي هــذه األثنــاء، حصــل االنفصاليــون علــى أســلحة دفــاٍع جــوي قصيــرة المــدى، 
بشــكٍل مفتــرض مــن روســيا وبشــكٍل محتمــل مــن مخــازن مــن أوكرانيــا.22 فــي أواخــر أبريــل/

نيســان ومايو/أيــار، تــم إســقاط طائــرات عموديــة )هليكوبتــر( عســكرية وطائــرات نقــل ثابتــة 

ذكرت رواية للجيش األوكراني:   20

 انكشــفت عمليــة عســكرية، قالــت الحكومــة األوكرانيــة إّنهــا قــد تواجــه المســّلحين المواليــن لروســيا فــي شــرق البلــد، 
فــي حالــٍة مــن الفوضــى يــوم األربعــاء مــع الوحــدة الكاملــة المتألفــة مــن 21 مركبــة مدّرعــة التــي انفصلــت إلــى 
موكبيــن، مستســلمًة أو متراجعــًة قبــل حلــول الليــل. ... توقّــف أحــد الموكبيــن المدّرعيــن عندمــا تجّمــع حشــٌد مــن 
رجــاٍل يحتســون الجعــة ونســاء يهتفــن ســخريات وشــتائم علــى طريــق أمامهمــا، والحًقــا وافــق قائــد العمليــة علــى 
تســليم بنــادق الجنــود الهجوميــة إلــى االنفصالييــن الذيــن تــم إرســالهم للقتــال. لــم يســّلم موكــب آخــر مــن الوحــدة 
ّنمــا أيضــًا المركبــات  النخبويــة نفســها ظاهريــًا، كتيبــة مظليــي دنيبروبيتروفســك رقــم 25، أســلحته فحســب، واإ
المجنــزرة والمدرعــة التــي وصــل بهــا، مــا ســمح للمقاتليــن االحتفــاظ بهــا لتقديمهــا جوائــز، تحــت الَعَلــم الروســي، فــي 
ســاحة مركزيــة هنــا. )أنــدرو كراميــر ]Andrew Kramer[، “أوكرانيــا تدفــع ضــّد تحــّركات المتمّرديــن للتوّقــف” 
)Ukraine Push Against Rebels Grinds to Halt(، نيويورك تايمز )New York Times(، 17 أبريل/

نيســان 2014(. 

 Ukraine Says Forces Retake Two( ”أوكرانيــا تقــول إن القــوات تســتعيد مدينتيــن متمردتيــن إضافيتيــن“  21

More Rebel Cities(، بــي بــي ســي ورلــد نيــوز )BBC World News(، 7 يوليو/تمــوز 2014.

للطائــرات الُمســتخَدمة مــن ِقَبــل االنفصالييــن مــن وحــدات أوكرانيــة. علــى  بعــض األنظمــة المضــادة  ربمــا تــم التقــاط   22

الرغــم مــن ذلــك، تجــدر اإلشــارة إلــى أّن مجــّرد تشــغيل بعــض هــذه األنظمــة والمحافظــة عليــه، ناهيــك عــن اســتخدامه 
بنجــاح، يتطلّــب درجــة مــن الخبــرة تتجــاوز تلــك التــي تتمتــع بهــا المجموعــات المســلحة النموذجيــة. وتجــدر اإلشــارة أيضــًا 
إلــى أّنــه، وفــي حيــن تــم إســقاط طائــرات أوكرانيــة بوتيــرٍة معينــٍة خــالل هــذه الفتــرة، وقــع اإلســقاط األّول لطائــرة ثابتــة 
الجناحيــن علــى ارتفــاع متوســط فــي 15 يوليو/تمــوز. راجــع “إســقاط طائــرة عســكرية أوكرانيــة علــى ارتفــاع التطــواف 
 Shooting Down of Ukrainian Military Aircraft( ”يعكــس خطــر التصعيــد الجــاري والدعــم الروســي المحتمــل
 ،)at Cruising Altitude Reflects Ongoing Escalation Risk and Possible Russian Support
تقرير جاين اليومي للمخاطر القطرية على اإلنترنت )Jane’s Online Country Risk Daily Report(، 15 يوليو/

تمــوز 2014. 
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الجناحين روسية متعددة في منطقة دونباس. مّدت روسيا على ما يبدو المتمّردين بأنظمة 
ســتريال-10 أم )Strela-10M( المحمولــة علــى الكتــف والذاتيــة الدفــع القصيــرة المــدى.23 
ازداد عدد القوات الروســية المحتشــدة على حدود أوكرانيا إلى أكثر من 40,000 عنصر، 
محّولــًة عمليــات نشــر أوكرانيــا إلــى حدودهــا، ومدافعــًة عــن مــدن علــى غــرار خاركيــف، بــداًل 

مــن تحويلهــا إلــى منطقــة الصــراع، بســبب تهديــد الغــزو الواســع النطــاق.24 
فــي األســبوع األخيــر مــن أبريل/نيســان، شــّن الجيــش األوكرانــي هجمــات استكشــافية 
أوكرانــي  هجــوم  حقــق  مايو/أيــار،   2 فــي   .)Slovyansk( سلوفيانســك ضواحــي  ضــّد 
مكاســب، مســتوليًا علــى جــزٍء مــن المدينــة، مــع وقــوع إصابــات علــى كال الجانبيــن، وعلــى 
حســاب خســارة طائرتيــن عموديتيــن )هليكوبتــر(.25 فــي األســابيع الالحقــة، انتشــر القتــال 
إلــى مــدٍن أخــرى فــي دونيتســك، مــع معــارك متأرجحــة بيــن القــوات الحكوميــة واالنفصالييــن 
القــادة  نّظــم   .)Mariupol( وسلوفيانســك وماريوبــول )Kramatorsk( فــي كراماتورســك
االنفصاليــون اســتفتاًء فــي 11 مايو/أيــار، بــدون أي قاعــدة قانونيــة واضحــة، حيــث صــّوت 
89 فــي المئــة مــن المشــاركين بحســب مــا يفتــرض لصالــح الحكــم الذاتــي.26 اســتمّر العنــف 
حتّــى االنتخابــات الرئاســية فــي 25 مايو/أيــار، مــع هجمــات متعــددة مــن ِقَبــل قــوات انفصالية 
تهــدف بشــكٍل محتمــٍل إلــى تعطيــل االنتخابــات. بعــد فتــرٍة وجيــزٍة علــى االنتخابــات، اندلعــت 
معركــة مطــار دونيتســك األولــى )First Battle of Donetsk Airport(، مــع اإلبــالغ 

عــن مقتــل أكثــر مــن 50 انفصاليــًا، مــا طبــع نقطــة تحــّول فــي الصــراع. 
كان هــذا الهجــوم األول الــذي يضــّم مجموعــة كبيــرة مــن المتطّوعيــن مــن روســيا 
الذيــن قدمــوا مــن أجــل تعزيــز االنفصالييــن، ولّكنــه اّتضــح أّنــه كارثــة عســكرية للمقاتليــن 

 Armored Vehicles with an Inscription in Kiev( ”5.07 مركبات ُمدّرعة تحمل نقشًا في كييف ولفيف“  23 

]and Lviv 5.07 [бронетехника снадписями На Киев и На Львов 5.07(، فيديــو علــى يوتيــوب، 
6 يوليو/تمــوز 2014.

دان بلــوم )Dan Bloom(، “صــور األقمــار االصطناعيــة تعــرض 40,000 جنــدي روســي ودبابــات وطائــرات   24

مقاتلــة محتشــدة بالقــرب مــن حــدود أوكرانيــا مــع تحذيــر منظمــة حلــف شــمال األطلســي )الناتــو( أن الكرمليــن قــد يأمــر 
 Satellite Photos Expose 40,000 Russian Troops, Tanks,( ”بإجــراء غــزو فــي غضــون 12 ســاعة
 and Fighter Jets Massed Near Ukraine’s Borders as NATO Warns Kremlin Could Order

Invasion Within 12 Hours(، دايلــي مايــل )Daily Mail(، 10 أبريل/نيســان 2014.

ديفيــد سينشــيوتي )David Cenciotti(، “إســقاط طائرتيــن عموديتيــن )هليكوبتــر( مســّلحتين أوكرانيتيــن مــن ِقَبــل   25

 Two Ukrainian Gunship Helicopters Shot Down by Maenads in( ”غاضبيــن فــي شــرق أوكرانيــا
Eastern Ukraine(، ذي أفييشونيســت )The Aviationist(، 2 مايو/أيــار 2014.

ال يعتبــر االســتفتاء ونتائجــه موثوقــًة مــن ِقَبــل أوكرانيــا أو المراقبيــن الدولييــن أو بلــدان أخــرى. “متمــردو أوكرانيــا   26

 Ukraine Rebels Hold Referendums in Donetsk and( ولوهانســك”  دونتســك  فــي  اســتفتائين  يجــرون 
Luhansk(، بــي بــي ســي نيــوز )BBC News(، 11 مايو/أيــار 2014.
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االنفصالييــن. ُقتلــت أعــداد كبيــرة فــي المطــار وعلــى طريــق العــودة إلــى المدينــة بنيــران 
صديقــة مــن كتيبــة فوســتوك، التــي اعتقــدت مــن بــاب الخطــأ أّنهــا وحــدات أوكرانيــة، مــا يرمــز 
بشــكٍل محتمــٍل إلــى انعــدام التواصــل بيــن القــوات االنفصاليــة المتباينــة.27 مــن الصعــب تحديــد 
النقطــة التــي يصبــح عندهــا أعــداد كبيــرة مــن الجنــود الــروس متورطيــن فــي هــذا الصــراع 
ــى مواطنــون روســيون قيــادة الحركــة االنفصاليــة فــي منتصــف  تحــت ســتار متطوعيــن. توّل
أبريل/نيســان، وبرفقتهــم متطوعــون روســيون. علــى الرغــم مــن ذلــك، تطبــع علــى األرجــح 
معركــة 26 مايو/أيــار لمطــار دونيتســك نقطــة انطــالق لتــورط أكبــر لـ“المتطوعيــن” مــن 

روســيا لتعزيــز صفــوف االنفصالييــن. 
إلــى تصعيــد  الالحقــة  الهجوميــة  أوكرانيــا  دونيتســك وعمليــات  أّدت معركــة مطــار 
الصــراع عموديــًا لروســيا، مــا أّدى إلــى المرحلــة االنتقاليــة المســتمّرة إلــى حــرب تقليديــة. 
مــن يونيو/حزيــران إلــى نهايــة أغســطس/آب، مــّدت روســيا القــوات االنفصاليــة بمعــدات آليــة 
ودروع وذخائــر متقّدمــة، باإلضافــة إلــى دفاعــات جويــة متوســطة )علــى غــرار بــاك-أم 1 
]Buk-M1[ القادر على االعتراض على ارتفاع عاٍل( تشّغلها وحداتها الخاصة.28 بحلول 
منتصــف أغســطس/آب، كانــت أوكرانيــا قــد خســرت الكثيــر مــن طيرانهــا التكتيكــي وطيــران 
النقل التابع لها لدرجة أّن قواتها الجوية كانت غير قادرة على المشاركة في الصراع بسبب 
 )Anti-Terrorist Operation( وجــود دفــاع جــوي قــوي. كانــت عمليــة مكافحــة اإلرهــاب
)االســم الرســمي الــذي منحتــه الحكومــة األوكرانيــة لحملتهــا ضــد االنفصالييــن( بشــكٍل رئيســيٍّ 
حملــة حــرب حصــار، مســتفيدًة مــن األعــداد المتفوقــة إلــى حــدٍّ كبيــر والمدفعيــة والقــوة الجويــة 
فــي أوكرانيــا مــن أجــل تطويــق االنفصالييــن بثبــات وطردهــم خــارج األراضــي المحّصنــة. إلــى 
جانــب كتائــب المتطوعيــن، دّمــر جيــش أوكرانيــا تدريجيــًا أراضــي االنفصالييــن، وهــي حملــة 

متقّطعــة مليئــة بالنكســات والهزائــم الصغيــرة واألخطــاء الُمكلفــة لروســيا. 

ظهــرت العديــد مــن الروايــات غيــر الواضحــة حــول هــذه المعركــة فــي مدونــات روســية. اعتُِبــَرت هــذه الحلقــة واحــدة   27

مــن الخســارات الفرديــة األســوأ لالنفصالييــن علــى مــدى تاريــخ الصــراع. راجــع El_Murid، “قبــل ثالثــة أســابيع، 
تحّدثــت مــع أشــخاص كانــوا متورطيــن مباشــرة فــي واحــدة مــن عمليــات ميليشــيا دونيتســك األكثــر فشــاًل – محاولــة 
لالســتيالء علــى المطــار فــي دونيتســك. بنــاًء علــى طلبــي، جمعــوا نصــًا يصفــون فيــه بالتفصيــل مــا كان يحــدث مــن وجهــة 
 Недели три назад я разговаривал с людьми,[ نظــر مشــارٍك مباشــر. فــي مــا يلــي هــذا النــص كامــاًل
 которые непосредственно участвовали в одной из самых неудачных операций
 донецкого ополчения - попытке захвата аэропорта в Донецке. По моей просьб они
 составили текст, в котором относительно подробно описали происходившее с точки
зрения непосредственного участника. Ниже этот текст, целиком, как пришел[، مدونــة 

اليــف دجورنــال )Livejournal blog(، 26 مايو/أيــار 2014.

هــذا هــو نظــام األســلحة الــذي ُيعتقــد علــى نطــاٍق واســٍع أّنــه مســؤول عــن ســقوط طائــرة أم إتــش MH17( 17( التابعــة   28

للخطــوط الجويــة الماليزيــة فــي يوليو/تمــوز 2014.
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فــي أغســطس/آب 2014، أصبــح الوضــع حرجــًا بالنســبة لالنفصالييــن، مــع انكمــاش 
األراضــي التــي تقــع تحــت ســيطرتهم واقتــراب أوكرانيــا أكثــر مــن اســتعادة الســيطرة علــى 
الحــدود وتطويقهــا بشــكٍل كامــل. وقــع خــالف بيــن دونيتســك ولوهانســك، مهــددًا بفصــل 
الجمهوريتيــن االنفصاليتيــن المفترضتيــن. فــي 24 أغســطس/آب، تخّلــت روســيا عــن جهــٍد 
لمــزج أســلحة تقليديــة، علــى غــرار الدبابــات والدفــاع الجــوي، دعمــًا للقــوات االنفصاليــة. 
بــداًل مــن ذلــك، انتقلــت إلــى العمليــات التقليديــة، غازيــًة مــع حوالــي 4,000 جنــدي نظامــّي 
 Battle of( وهازمــًة جيــش أوكرانيــا فــي معركــة إيلوفايســك )األرقــام الدقيقــة غيــر متوفــرة(
Ilovaisk(.29 ومــع اتفاقيــة مينســك I لوقــف إطــالق النــار )Minsk I( الموّقعــة فــي بدايــة 
ســبتمبر/أيلول، بــدأت روســيا مهّمــة تدريــب وتجهيــز أكثــر صالبــًة مصّممــة علــى تحويــل 
تقليديــة أكثــر قــدرة. علــى الرغــم مــن اســتمرار مناوشــات المدفعيــة،  االنفصالييــن إلــى قــوة 
أخــذ الجانبــان اســتراحًة إلعــادة التســّلح والتدريــب والتوحيــد بيــن 5 ســبتمبر/أيلول 2014 
و13 يناير/كانــون الثانــي 2015، عندمــا أطلقــت روســيا هجومــًا ثانيــًا. بعــد تطويــٍق ثــاٍن 
وهزيمــٍة فــي ديبالتســيف )Debaltseve(، وّقعــت أوكرانيــا اتفاقيــة مينســك II لوقــف إطــالق 
النــار )Minsk II( فــي 12 فبراير/شــباط 2015، والتــي تنــّص علــى أحــكام مالئمــة إلــى 

حــدٍّ كبيــٍر لموســكو. 
أرغمــت أحــكام اتفاقيــة وقــف إطــالق النــار مينســك II أوكرانيــا علــى منــح مناطــق 
عــادة دمجهــم. فــي  االنفصالييــن وضــع خــاص، وتعديــل دســتورها لتحقيــق المركزيــة أكبــر، واإ
حيــن اســتمر القتــال المتقّطــع، بــدأت أوكرانيــا بحلــول منتصــف يوليو/تمــوز 2015 باتخــاذ 
الخطــوات السياســية الضروريــة مــن أجــل تنفيــذ التزاماتهــا بموجــب تلــك االتفاقيــة، علــى الرغــم 
مــن أّن ذلــك قــد حــدث ببــطٍء شــديد. قــد يــؤدي االتفــاق إلــى دخــول موســكو فــي صراعهــا 
المجّمــد المســتمّر فــي أوكرانيــا، جاعلــًة جمهوريتــي دونيتســك ولوهانســك االنفصاليتيــن أراٍض 
ّنمــا موفّــرة لموســكو اتصــااًل اســتراتيجيًا فــي البلــد. فــي حــال عــدم تنفيــذ  أوكرانيــٍة تقنيــًا، واإ
االتفاقيتيــن، ال تــزال روســيا تملــك أســاليب مفيــدة لزعزعــة االســتقرار، رّبمــا علــى األقــّل قــد 
تكــون حرمــت أوكرانيــا مــن حصولهــا علــى ســبيٍل للوصــول إلــى عضويــة منظمــة حلــف شــمال 

 .)EU( أو االتحــاد األوروبــي )NATO( )األطلســي )الناتــو
ال تــزال القــوة االنفصاليــة اليــوم تعمــل علــى توحيــد نفســها والتحــّول إلــى جيــش تقليــدي، 

“جنــود روســيون فــي الخدمــة فــي إجــازة يقاتلــون جيــوش أوكرانيــة جنبــًا إلــى جنــب مــع المتمرديــن، بحســب مــا يقولــه   29

 Serving Russian Soldiers on Leave Fighting Ukrainian Troops( لروســيا”  موالــي  انفصالــي  قائــد 
Alongside Rebels, Pro-Russian Separatist Leader Says(، تلجــراف )Telegraph(، 28 أغســطس 

.2014
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مجّهــٍز مــن ِقَبــل روســيا ومدعــوٍم مــن ِقَبــل وحــدة قــادرة مــن الجيــوش الروســية والتــي تــؤدي 
دور قــوة رّد ســريع. تعــد شــدة الصــراع دوريــة، بحيــث كان هادئــًا إلــى حــدٍّ كبيــٍر فــي خريــف 
العــام 2015 مــع وقــف إطــالق نــار، ثــم شــهد ارتفاعــًا كبيــرًا فــي مناوشــات المدفعيــة والقتــال 
فــي خريــف وربيــع العــام 2016. حققــت روســيا بعــض أغراضهــا السياســية فــي أوكرانيــا 
وســتنجز المزيــد مــن المكاســب فــي حــال نفّــذ القــادة األوكرانيــون التنــازالت السياســية التــي 
قبلــوا بهــا بموجــب اتفاقيــة مينســك II. علــى الرغــم مــن ذلــك، اختبــرت حكومــة أوكرانيــا 
أزمــة سياســية فــي شــتاء 2015-2016، مــع موجــة مــن االقتتــال الداخلــي بيــن النخبويــن 
فســاد، والتي أّخرت أي توقعات بشــأن إصالح دســتوري أو إعادة دمج  الحاكمين وفضائح 

لدونبــاس. بتاريــخ إعــداد هــذا التقريــر، يبقــى الصــراع غيــر مســتقّر وغيــر مجّمــد. 

خصائص عملية شرق أوكرانيا 

ســعت روســيا إلــى تجّنــب مــا نظــرت إليــه علــى أّنــه كارثــة جيوسياســية، مــع خــروج أوكرانيــا 
مــن دائــرة نفوذهــا وانتقالهــا إلــى المــدار الغربــي، مــع انضمامهــا بشــكٍل محتمــٍل إلــى االتحــاد 
األوروبــي )EU( أو منّظمــة حلــف شــمال األطلســي )الناتــو( )NATO(. فعلــت ذلــك مــن 
خــالل اســتخدام الحــرب السياســية والتخريــب، مــا تحــّول إلــى تمــّرٍد كامــٍل فــي شــرق أوكرانيــا، 
مؤّديــًا فــي نهايــة المطــاف إلــى حــرٍب تقليديــة. كان بإمــكان موســكو تأميــن نصــٍر اســتراتيجيٍّ 
لــو تمّكنــت مــن إرغــام الحكومــة االنتقاليــة )المرحليــة( فــي كييــف علــى قبــول الفيدراليــة )وهــي 
عمليــة قــد تنقــل الســلطة( وتحييــد قدرتهــا علــى إعــادة توجيــه أوكرانيــا اســترتيجيًا باتجــاٍه غربــي. 
قــد تجعــل أيضــًا اإلصالحــات علــى نطــاق األّمــة مســتحيلة التنفيــذ. وقــد يحــّد ذلــك إلــى حــدٍّ 
كبيــر مــن تأثيــر نصــر الميــدان. وبالتالــي، فإننــا نقــول إن روســيا قــد نّظمــت حركــة انفصاليــة 

فــي المناطــق الشــرقية باعتبارهــا وســيلة ضغــط إلرغــام أوكرانيــا علــى قبــول الفيدراليــة.30 
ثّمــة افتراضــات مهّمــة فــي تحليــل األغــراض الروســية علــى مــدى تطــّور هــذا الصــراع. 
قاعــدة هــذا التقييــم ثالثيــة. أواًل، بحســب مــا يشــير إليــه التسلســل الزمنــي، كان لروســيا فرصــة 
عســكرية كبيــرة مــن أجــل غــزو أوكرانيــا، وهزيمــة قواتهــا وَفْتــح أي منطقــة شــرقية لــو اختــارت 
ذلــك. فــي الواقــع، حتّــى بعــد وقــٍت طويــٍل للتنظيــم والتســّلح واالســتعداد، كانــت أوكرانيــا ال 

فالديميــر ســوكور )Vladimir Socor(، “شبه-العســكريين الموالــون لروســيا يســتولون علــى أرٍض فــي شــرق   30

 Pro-Russia Paramilitaries Seize Ground in Eastern Ukraine( ”أوكرانيــا قبــل المفاوضــات الدوليــة
Ahead of International Negotiations(، أوراســيا دايلــي مونيتــور )Eurasia Daily Monitor(، المجلّــد 11، 

اإلصــدار 72، 16 أبريل/نيســان 2014.
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تــزال مهزومــة بشــكٍل ســاحٍق فــي أغســطس/آب 2014 وفبراير/شــباط 2015 فــي معركتــي 
إيلوفايســك وديبالتســيف. ثانيًا، يفترض التقرير أن المطالب األولية لنقل الســلطة والفيدرالية 
والقــادة  والمحّرضــون  المبتدئــون  الشــعبيون  الحــكام  أطلقهــا  التــي  الروســية  اللغــة  وحمايــة 
لحملــة  الرئيســي  الغــرض  هــذا  لذلــك، كان  أغــراض موســكو.  تمثّــل  كانــت  االنفصاليــون 
الحــرب السياســية والحركــة االنفصاليــة التــي تلــت. جــرت مناقشــة أصــول االحتجاجــات 

وتطّورهــا ســابقًا فــي التسلســل الزمنــي لألحــداث الــوارد فــي هــذا الفصــل. 
وأخيــرًا، فــإن بيانــات روســية رســمية متعــددة خــالل هــذا الصــراع، بــدءًا مــن الرئيــس 
الروســي ووصــواًل إلــى وزارء الحكومــة، تدعــم فكــرة أّن هــذه كانــت سياســات موســكو الرســمية 
وخّطتهــا المرجــوة ألوكرانيــا. يــرد فيمــا يلــي مثــٌل مــن مقابلــة أدلــى بهــا فــي وقــٍت مبكــٍر فــي 
مــارس/آذار   29 فــي   )Sergei Lavrov( الفــروف  ســيرجي  الخارجيــة  وزيــر  الصــراع 

 :2014

 Vitaly( األهــّم مــن ذلــك هــو أّن هــذا كان االلتــزام الــذي وّقــع عليــه فيتالــي كليشــكو 
 Oleh( وأوليه تياهنيبوك )Arseniy Yatsenyuk( وأرسيني ياتسنيوك ،)Klichko
Tyahnybok( ]قــادة الميــدان[ ووزراء الخارجيــة األلمانــي والفرنســي والبولنــدي بغيــة 
بــدء إصــالح دســتوري، والــذي قــد يكــون شــاماًل ويضــّم كل القــوة السياســية والمناطــق 
فــي حــق تصويــت متســاٍو. يجــب أن يبــدأوا باالتفــاق علــى اتحــاد، ضمــن إطــار العمــل 
الــذي تملــك فيــه كل منطقــة ســلطة واســعة فــي مجــاالت االقتصــاد، والماليــة، والثقافــة، 
واللغــة، والتعليــم، واالقتصــاد الخارجــي والروابــط الثقافيــة مــع البلــدان أو المناطــق 

المجــاورة وحيــث تكــون حقــوق كل األقليــات مضمونــة.31

توّسع الفروف بشكٍل إضافي: 

 هــذا مــا تطالــب بــه المناطــق الشــرقية والجنوبيــة. نحــن مقتنعــون أّن هــذه هــي الطريقــة 
بــأن  الصحيحــة تمامــًا لتحقيــق ذلــك. يــرّد ممثلــو وزارة الخارجيــة األوكرانيــة علينــا 
االقتراحــات الروســية هــي اســتفزاز وتدّخــل فــي الشــؤون الداخليــة ألنهــا تقتــرح أفــكارًا 

هــذه المقتطفــات مأخــوذة مــن الموقــع اإللكترونــي الرســمي التابــع لــوزارة الخارجيــة الروســية. قــد يصبــح بيــان   31

ســيرجي الفــروف موقفــًا روســيًا متكــررًا بخصــوص الحاجــة إلــى إصــالح دســتوري أوكرانــي. تــرد هــذه األحــكام فــي 
نهايــة المطــاف فــي اتفاقيــة مينســك Minsk II( II(، متطّلبــة مــن أوكرانيــا التصويــت علــى تعديــالت علــى الدســتور. 
 Interview( ’مقابلة أدلى بها وزير الخارجية ســيرجي الفروف لبرنامج ‘فيســتي ف. ســابوت س. ســيرجي بريليوفيم“
 Given by the Russian Foreign Minister Sergey Lavrov to the Programme ‘Vesti v sabot s 
 Ministry of Foreign Affairs of the( الموقع الرسمي لوزارة خارجية االتحاد الروسي ،)Serge Brilyovim’

Russian Federation official site(، 29 مارس/آذار 2014.
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ال تتوافــق مــع أســس الهويــة الوطنيــة األوكرانيــة. أي أفــكار؟ أواًل، الفيدراليــة وثانيــًا، 
ــم لمــاذا ال تتوافــق مــع أســس الهويــة الوطنيــة األوكرانيــة.32  اللغــة الرســمية. أنــا ال أعل

فــي مــارس/آذار 2014، رفــض القــادة األوكرانيــون الترحيــب بمثــل هــذه المقترحــات. 
تــم النظــر إلــى االقتــراح الروســي بحــق علــى أّنــه ذريعــة للتقســيم السياســي ألوكرانيــا وقــد 
األوكرانيــة  الدولــة  كيــان  لـ“تقســيم  محاولــة  أّنــه  علــى  األوكرانيــة  الخارجيــة  وزارة  وصفتــه 
وتدميــره”.33 فــي وقــٍت الحــٍق مــن ذلــك العــام، تحــّدث بوتيــن علنــًا عــن خيبــة أملــه إزاء رفــض 

أوكرانيــا الترحيــب بالفيدراليــة وقــال إن مصطلحاتهــا الرســمية ال تهــّم: 

 يشكل األمر كله تالعبًا باأللفاظ. من المهّم فهم ما تعني هذه المفاهيم: الالمركزية، 
الفيدرالية، واألقلمة. يمكنك استحداث عشرات المصطلحات األخرى.34

بعــد عــام، وبعــد نكســات متعــددة فــي ســاحة المعركــة، قــد يكــون جــرى دمــج عــدٍد 
مــن هــذه المطالــب فــي اتفاقيــة مينســك II لوقــف إطــالق النــار، والتــي ُتعتبــر اليــوم الوثيقــة 
الحاكمــة لوقــف األعمــال العدائيــة فــي أوكرانيــا. مــا زال يجــب تنفيــذ حتّــى أحكامهــا األولــى، 

ولكــّن الوثيقــة هــي خريطــة الطريــق المتفــق عليهــا الوحيــدة إلنهــاء الصــراع. 

السياق األوكراني 
مــن أجــل فهــم كيــف عــّززت روســيا تمــّردًا فــي شــرق أوكرانيــا، يجــب أن نأخــذ باالعتبــار 
الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة القويــة فــي أوكرانيــا، وهــي عدســة تحليليــة غالبــًا مــا يتــم 
تجاهلها في هذا الصراع. وعلى الرغم من أّن السلطة كانت مركزية في كييف، استخدمت 
عــادة توزيــع المــوارد بيــن شــبكات الرعايــة. كانــت  القيــادة الوطنيــة عــادًة صالحياتهــا للفســاد واإ
أوكرانيــا، وال تــزال كمــا ُيزعــم، ترتكــز إلــى أعضــاء مــن حكومــة األقلّيــة )أوليغاركيــة(، يديرهــا 
أفــراد أقويــاء وأثريــاء يســيطرون علــى شــرائح مــن االقتصــاد، ويملكــون قنــوات إعالميــة وطنيــة 

 Interview( ’مقابلــة أجراهــا وزيــر الخارجيــة ســيرجي الفــروف لبرنامــج ‘فيســتي ف. ســابوت س. ســيرجي بريليوفيــم“  32

 Given by the Russian Foreign ‘Minister Sergey Lavrov to the Programme ‘Vesti 
.2014 ،)v sabot s Serge Brilyovim’

 Putin’s Federalization( ”بطاقة فيدرالية بوتين في أوكرانيا“ ،)Vladimir Ryshkov( فالديمير ريزهكوف  33

Card in Ukraine(، ذا موسكو تايمز )The Moscow Times(، 7 أبريل/نيسان 2014.

 Russian( الصــراع”  تســوية  أجــل  مــن  الفيدراليــة  إلــى  بحاجــة  أوكرانيــا  إّن  يقــول  بوتيــن  الروســي  “الرئيــس   34

President Putin Says Ukraine Needs Federalization to Settle Conflict(، تــاس )TASS( )وكالــة 
.2014 الثانــي  نوفمبر/تشــرين   17 الروســية(،  األنبــاء 
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وشــركات حكوميــة كبيــرة، ولديهــم سياســيون ملتزمــون فــي أنحــاء البلــد. بالفعــل، يملــك عــدٌد 
صغيــٌر مــن األفــراد أجــزاًء كبيــرًة مــن االقتصــاد والنظــام السياســي األوكرانييــن ويســيطرون 
عليهمــا. وعبــر معظــم تاريــخ أوكرانيــا، البلــد المســتقل، مّثــل القــادة األوكرانيــون أي فصيلــة 
مــن أعضــاء حكومــة األقليــة كانــت تمســك بزمــام األمــور، رّبمــا باســتثناء يانوكوفيتــش الــذي 

أثــرى عشــيرته العائليــة علــى حســاب اآلخريــن جميعهــم.35 
فــي بدايــة العــام 2014، كانــت الدولــة قشــرة خارجيــة تأّلفــت الهيكليــة فــي ظّلهــا مــن 
أعضــاء فــي حكومــة األقليــة وشــبكات الرعايــة السياســية التابعــة لهــم. اســتفاد األعضــاء 
فــي حكومــة األقليــة إلــى حــدٍّ كبيــٍر مــن ملكيــة شــركات حكوميــة وحّولــوا هــذه الثــروة إلــى 
نفــوذ سياســي. أّدت األطــراف السياســية دور أدوات لتأميــن مصالــح األعضــاء فــي حكومــة 
األقليــة، فــي حيــن اعتُبــر الفســاد المعيــار فــي كل نواحــي الحيــاة. ال يــزال األعضــاء فــي 
الفكــر  ذوو  الــوزراء  يكافــح  اليــوم –  األوكرانيــة  السياســة  فــي  كبيــرة  قــوة  األقليــة  حكومــة 
اإلصالحــي ضــّد المصالــح المكتســبة ومخططــات الفســاد.36 ومنــذ االســتقالل، تنافســت 
مجموعــات مــن األعضــاء فــي حكومــة األقليــة علــى الســلطة فــي العاصمــة مــع االقتتــال 

للســيطرة علــى القطاعــات الرئيســية. 
انقســامات سياســية واقتصاديــة ناشــئة  بلــدًا ذا  العــام 2014، كانــت أوكرانيــا  قبــل 
رثهــا الســوفييتي. فــي ديســمبر/كانون األول 2013، ذكــر ليونيــد بيســاخين  عــن تاريخهــا واإ
)Leonid Peisakhin( علــى نحــو مالئــم أّن أوكرانيــا “لــم تكــن يومــًا وليســت حتــى اآلن 
وحــدة وطنيــة متماســكة مــع ســيناريو مشــترك أو مجموعــة مــن التطلعــات السياســية الُمشــتركة 
بشــكٍل أقــّل أو أكثــر عمومــًا”.37 ســّلطت اســتطالعات الــرأي الضــوء علــى هــذه االختالفــات. 
وجــد اســتطالع ُأجــري فــي أبريل/نيســان 2013 أن 42 فــي المئــة مــن األوكرانييــن فضلــوا 
عالقــات أوثــق مــع االتحــاد األوروبــي )EU(، فــي حيــن فّضــل 31 فــي المئــة منهــم االتحــاد 
الجمركــي بقيــادة روســية.38 واألهــم مــن ذلــك، رأى 76 فــي المئــة مــن المقيميــن فــي غــرب 

الميــدان  بعــد  األوكرانيــة  للديموقراطيــة  مخاطــر  حاســم؟  “تحــّول   ،)Mikhail Minakov( ميناكــوف  ميخائيــل   35

األوروبي” )A Decisive Turn? Risks for Ukrainian Democracy After the Euro-Maidan(، مؤسسة 
.2016 فبراير/شــباط   4  ،)Carnegie Endowment for International Peace( الدولــي  للســالم  كارنيجــي 

 Behind the Screen [За( ”خلف الشاشــة“ ،)Julia Mostovaya [Юлия Мостовая[( جوليا موســتوفايا  36

zn.ua ،)]ширмой، 5 فبراير/شــباط 2016.

ماكــس فيشــر )Max Fisher(، محــرر، “مــا عالقــة انقســام أوكرانيــا الشــرقي-الغربي باألزمــة الحاليــة؟ البطاقــة   37

 What Does Ukraine’s East-West Divide( ”10 مــن “كل مــا تحتــاج إلــى معرفتــه عــن األزمــة األوكرانيــة
 Have to Do with the Current Crisis? Card 10 of “Everything You Need to Know About the 

“Ukraine Crisis(، فوكس )Vox(، 3 سبتمبر/أيلول 2014. 

 Why Are( ”لمــاذا يحتــّج النــاس فــي أوكرانيــا؟ تقديــم ســياق تاريخــي“ ،)Leonid Peisakhin( ليونيــد بيســاخين  38
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أوكرانيــا أن الشــراكة مــع االتحــاد األوروبــي قــد تكــون جّيــدة لالقتصــاد، ولكــن 53 فــي المئــة 
فــي شــرق أوكرانيــا اعتبــروا االتحــاد الجمركــي الروســي أكثــر فائــدة.39 فــي ذلــك الوقــت، كانــت 
الصــادرات إلــى روســيا واالتحــاد األوروبــي متســاوية تقريبــًا مــن حيــث القيمــة، ولكــن شــرق 
أوكرانيــا كان مدموجــًا إلــى حــدٍّ كبيــٍر فــي االقتصــاد الروســي، فــي حيــن كان لغــرب أوكرانيــا 
روابــط قويــة مــع باقــي أوروبــا. مالــت الخيــارات السياســية أيضــًا إلــى اتبــاع تقســيم شــرقي-

غربــي )بحســب مــا يعرضــه الشــكل رقــم 3.2(. 
اســتضافتا الحركــة االنفصاليــة منطقــة  اللتــان  كانــت منطقتــا دونيتســك ولوهانســك 
صناعيــة يســاوي عــدد ســكانها حوالــي 6.5 مليــون نســمة، معظمهــم ينطقــون بالروســية. 
كان اقتصادهمــا يعتمــد علــى التنقيــب عــن الخامــات والمعــادن والمــواد الكيميائيــة وتصنيعهــا 
وتصديرهــا؛ كان مدموجــًا إلــى حــدٍّ كبيــٍر فــي االقتصــاد الروســي. شــعر األشــخاص ونخبويــو 
كانــوا األكثــر تعرضــًا للخســارة نتيجــٍة لتحــّول باتجــاه االتحــاد  األعمــال المحليــون هنــاك أّنهــم 
األوروبــي بالنظــر إلــى روابطهــم الوثيقــة مــع روســيا. قــد يّتضــح أن شــعبًا ينظــر بشــكٍل مالئــٍم 
إلــى روســيا ومجموعــة مــن النخــب المحليــة التــي تمتلــك روابــط روســية تمتلــك نقــاط دخــول 

مفيــدة ومهمــة بالنســبة لموســكو. 

حملة المعلومات
تــّم شــّن حمــالت معلومــات متعــّددة علــى شــرق أوكرانيــا، باإلضافــة إلــى هجمــات إلكترونيــة 
متقّطعــة. حتّــى قبــل اإلطاحــة بيانوكوفيتــش، عانــى الميــدان األوروبــي فــي خاركيــف، الــذي 
 Ukrainian Forum of( األوروبيــة  للمياديــن  األوكرانــي  المنتــدى  تنظيــم  علــى  ســاعد 
 Distributed( العــام األول، مــن هجــوم قطــع مــوّزع للخدمــة رئيســي )Euro-Maidans 
بيانوكوفيتــش،  اإلطاحــة  بعــد  فبراير/شــباط،  فــي   40.)Denial of Service [DDoS[
اســتهدفت هجمــات القطــع المــوّزع للخدمــة المواقــع اإللكترونيــة التابعــة للحكومــة. لــم تكــن 
الهجمــات األوليــة تعطيليــة إلــى حــدٍّ كبيــر، ولكــّن المخّربــون )القراصنــة( اإللكترونيــون تمّكنــوا 
فــي أكتوبر/تشــرين األول 2014 مــن تعطيــل النظــام اإللكترونــي لجمــع نتائــج انتخابــات 

 Washington( بوســت  واشــنطن   ،)People Protesting in Ukraine? Providing Historical Context
.2013 ديســمبر/كانون األول   19  ،)Post

.2013 ،)Peisakin( بيساخين  39

 The Site of the( ،”إلكتروني قوي )موقع حركة الميدان األوروبي في خاركوف يختبر هجوم مخّرب )قرصان“  40

 Kharkov Euromaidan Movement Experiences Powerful Hacker Attack [Сайт харьковского
Gordonua.com ،)]Евромайдана подвергается мощной хакерской атаке، 9 يناير/كانون الثاني 

.2014
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تبّنــت  النتائــج.41  عــن  اإلعــالن  وتأخيــر  يدويــًا  األصــوات  فــرز  إلــى  اضطــر  ممــا  رادا، 
مجموعــة المخــّرب )القرصــان( اإللكترونــي ســايبر بيركــوت )CyberBerkut( الهجــوم، 

مدعيــًة أّنــه كان احتجاجــًا ضــّد “حكــم المجلــس”.42
تركيــز حملــة المعلومــات. وبمــا  أصبحــت وســائل التواصــل االجتماعــي أيضــًا محــّط 
أّنــه كانــت تتــم اســتضافة منّصتــي وســائل التواصــل االجتماعــي األكثــر شــعبية فــي أوكرانيــا، 
خــوادم  علــى   ،43)Odnoklassniki( وأودنوكالســنيكي  )VKontakte( كونتاكتــي فــي 
رغــام  روســية، كانــت الســلطات الروســية قــادرة علــى حجــب الصفحــات المواليــة للميــدان واإ
مــزّودي الخدمــات علــى تشــارك معلومــات شــخصية بشــأن الذيــن نقــروا “إعجــاب” لهــا.44 
 ،)VKontakte( كونتاكتــي  فــي  مؤســس  وهــو   ،)Pavel Durov( دوروف  بافيــل  بــاع 
حّصتــه المتبقيــة وفــّر إلــى روســيا فــي أبريل/نيســان 2014 .45 ومــع تصعيــد العنــف علــى 
لطلب المســاهمات والتجنيد في روســيا  األرض، وّفرت في كونتاكتي وأودنوكالســنيكي أداًة 

 Cyber Attacks in( ”الهجمــات اإللكترونيــة فــي أوكرانيــا: َمــن أجــرى وكيــف ُأجــري ‘الهجــوم’ علــى المواقــع“  41

 Ukraine: Who and How Carries Out the ‘Offensive’ on Sites [Кибератаки в Украине.
األول  أكتوبر/تشــرين   17  ،Korrespondent.net  ،)]Кто и как осуществляет “штурм” сайтов
 Large-Scale Cyberwar Conducted( ”2014؛ “شــّن حــرب إلكترونيــة علــى نطــاق واســع ضــّد أوكرانيــا 
 ،obkom.net.ua ،)Against Ukraine [Против Украины ведется масштабная кибервойна[

14 أبريل/نيســان 2014.

 Cyberattacks on the( ”المركزيــة للجنــة االنتخابــات  التابــع  الموقــع اإللكترونــي  إلكترونيــة علــى  “هجمــات   42

“لجنــــة  2014؛  األول  أكتــوبــر/تشــريــــن   26  ،unian.net  ،)Central Election Commission Website
 CEC Postponed the( ”’االنتخابــات المركزيــة أّجلــت إعــالن نتائــج الهجمــات اإللكترونيــة علــى نظــام ‘االنتخابــات
 Announcement of the Results of Cyberattacks on ‘Elections’ System [ЦИК перенес дату 
 25 ،nbnews.com.ua ،)]оглашения результатов из-за кибератак на систему «Выборы«

أكتوبر/تشــرين األول 2014.

فــي العــام 2011، كان مــا يســاوي 67 فــي المئــة مــن ُمســَتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي األوكرانييــن يملكــون   43

حســابات ناشــطة علــى فــي كونتاكتــي )vKontakte(، 54 فــي المئــة علــى أودنوكالســنيكي )Odnoklassniki( و43 
فــي  “اإلنترنــت   ،)Smartica/Skykillers( سمارتيكا/ســكايكيليرز  راجــع   .)Facebook( فايســبوك  علــى  حســاب 

أوكرانيــا” )Internet in Ukraine(، عــرض، 2012. 

جيانلوكا ميزوفيوري )Gianluca Mezzofiore(، “أزمة أوكرانيا: روسيا تحجب 13 صفحة إنترنت الحتجاجات   44

الميــدان” )Ukraine Crisis: Russia Blocks 13 Maidan Protest Internet Pages(، انترناشــيونال بيزنــس 
الشــخصية  البيانــات  تقديــم  رفــض  و“دوروف  2014؛  مــارس/آذار   3  ،)International Business Times( تايمــز 
 Durov Refused to Give( األوروبــي”  بالميــدان  الخاصــة  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  مجموعــات  لمنّظمــي 
 Personal Data of the Organizers of Euromaidan Social Media Groups [Дуров отказался
uainfo.org ،)]выдать ФСБ личные данные организаторов групп Евромайдана، 17 ابريل/

نيســان 2014.

دانــي حاكيــم )Danny Hakim(، “بعــد أن كان مشــهورًا يومــًا فــي روســيا، المبرمــج بافيــل دوروف يختــار المنفــى”   45

)Once Celebrated in Russia, the Programmer Pavel Durov Chooses Exile(، نيويــورك تايمــز 
)New York Times(، 2 ديســمبر/كانون األول 2014.
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لمجموعــات علــى غــرار “مكافحــة الميــدان” )AntiMaidan(، و“ميليشــيا دونبــاس الشــعبية” 
 Fund to Help( ”و“صنــدوق مســاعدة نوفوروســيا )Donbas People’s Militia(
Novorossiya(.46 التقطــت وســائل التواصــل االجتماعــي أيضــًا نشــاطات االنفصالييــن، 

والمعــدات الروســية التــي تــم توفيرهــا لهــم وأغلبيــة أعمــال العنــف الممــارس ضّدهــم. 
مصطلــح  إحيــاء  بإعــادة  الروســية  المعلومــات  حملــة  فــي  مهــم  عنصــر  يتمثّــل 
نوفوروســيا )روســيا الجديــدة(.47 ذكــر بوتيــن هــذا المفهــوم فــي خطــاٍب ألقــاه فــي 17 
أبريل/نيســان 2014، ُمذّكــرًا أّن شــرق أوكرانيــا وجنوبهــا — أو ثلــث البلــد مــن دونبــاس إلــى 
أوديســا، بمــا فــي ذلــك المناطــق الناطقــة بالروســية بشــكل أساســي — كانــا تاريخيــًا جزئيــن 
مــن اإلمبراطوريــة الروســية. كان تفســير بوتيــن لتاريــخ نوفوروســيا يخدمــه ذاتيــًا، علمــًا أّن 
المصطلــح كان موجــودًا فحســب علــى هوامــش البنيــة السياســية الروســية منــذ العــام 1990، 
علــى الرغــم مــن أّن بعــض مســؤولي الدولــة تخّيلــوه حافــزًا محتمــاًل ضــّد أوكرانيــا فــي حــال 
تحّولهــا بشــكٍل حــاٍد إلــى الغــرب.48 أثــار اســتخدام هــذا المصطلــح مخــاوف فــي الغــرب حيــث 
إنــه أشــار ضمنــًا إلــى أّن روســيا َنــَوت تقطيــع أوصــال أوكرانيــا ســعيًا وراء قضيــة تحريريــة 
أكبــر.49 ســاعد المصطلــح، مــع معانيــه اإلضافيــة التاريخيــة، موســكو فــي دعــوة القومييــن 

فــي  علــى  تجّمــع  مــكان  يجــدون  أوكرانيــا  متمــردو   :17 إتــش  “أم   ،)James Bradshaw( برادشــاو  جايمــس   46

مايــل  أنــد  جلــوب   ،)MH17: Ukraine Rebels Find a Gathering Place on Vkontakte( كونتاكتــي” 
 Danila( ودانيال جالبيروفيتش )Mark Snowiss( 18 يوليو/تموز 2014؛ مارك سنويس ،)Globe and Mail(
 Russian Social Media( ”وســائل التواصــل االجتماعــي الروســية تعــزز التمــّرد فــي أوكرانيــا“ ،)Galperovich
Fortify Rebellion in Ukraine(، صــوت أمريــكا )Voice of America(، 30 يونيو/حزيــران 2014؛ “كيــف 
 How Social Media( ”فــي أوكرانيــا إلــى عنــف  حّولــت وســائل التواصــل االجتماعــي الحنيــن الموالــي لروســيا 
 ،The Conversation.com  ،)Transformed Pro-Russian Nostalgia into Violence in Ukraine
16 أكتوبر/تشــرين األول 2014؛ موميــن شــاكيروف )Mumin Shakirov(، “كنــُت مقاتــاًل انفصاليــًا فــي أوكرانيــا” 
)I Was a Separatist Fighter in Ukraine(، أتالنتــك )Atlantic(، 14 يوليو/تمــوز 2014؛ “الـ‘تيتوشــكي’  
 The ‘Titushki’ Got Their Own( ”!حصلــوا علــى ميمتهــم الخاصــة. إنــه أمــر مضحــك وحزيــن فــي الوقــت عينــه
 Meme. It Is Funny and Sad at the Same Time! [У «титушек» появился собственный 

!argumentinedeli.ua ،)]мем. Смех и грех، 5 فبراير/شباط 2014.

إشــارة إلــى جــزٍء مــن اإلمبراطوريــة الروســية الممتــّد عبــر جنــوب أوكرانيــا وشــرقها. تــم تشــكيله فــي مقاطعــة فــي القــرن   47

الثامن عشــر، تضّم أراٍض من الهتمانات وتلك التي تم اكتســابها من اإلمبراطورية العثمانية. تتمّتع المنطقة بتاريخها 
الممّيــز الخــاص وتــم تناقلهــا مــن يــٍد إلــى أخــرى مــرات متعــددة فــي بدايــة القــرن العشــرين خــالل الثــورة الروســية والحركــة 

البيضاء المناهضة للبلشــفية.

 Ukraine and Russia: A Fraternal( ”أوكرانيــا وروســيا: تنافــس أخــوي“ ،)Anatol Lieven( أناتــول ليفيــن  48

.1999 ،)United States Institute for Peace( واشنطن العاصمة: معهد الواليات المتحدة للسالم ،)Rivalry

أدريــان أ. باســورا )Adrian A. Basora( وألســكندر فيشــر )Aleskander Fisher(، “‘نوفوروســيا الكبــرى’   49

 Putin’s ‘Greater Novorossiya’—The Dismemberment( ”الخاصــة ببوتيــن — تقطيــع أوصــال أوكرانيــا
of Ukraine(، معهــد أبحــاث السياســات الخارجيــة )Foreign Policy Research Institute(، مايو/أيــار 2014. 
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اإلمبريالييــن، ُمعيــدًا إحيــاء ذكريــات عندمــا كانــت مســاحات كبيــرة مــن أوكرانيــا تنتمــي إلــى 
روســيا. كان بافيــل جوباريــف )Pavel Gubarev( قائــدًا لهــذه الحركــة، وهــو قائــد منفصــل 
مــن اليميــن المتطــّرف وأحــد الذيــن ُيعرفــون باســم الحــّكام الشــعبيين، والــذي أســس حــزب 
روســيا الجديــدة )بارتيــا نوفوروســيا( )Partiya Novorossiya( فــي مايو/أيــار 50.2014 
بــّرر نوفوروســيا أيضــًا عدالــة أعمــال االنفصالييــن ومشــروعيتها التاريخيــة فــي عيــون 
فــي شــرق  القــادة  بيــن  القضيــة  الــروس علــى تعزيــز  القــادة  الــروس. ســاعد ذلــك  بعــض 
أوكرانيــا، ومنــح الحركــة االنفصاليــة مفهومــًا وفكــرًة كبيريــن كمــا منــح المتطوعيــن الــروس 
ســببًا لالنضمــام إليهــا. حــّول هــذا الشــعار السياســي الجهــد االنفصالــي إلــى قضيــة، وفــي 
نهايــة المطــاف، رايــة مشــتركة للقــوات المتباينــة )الشــكل رقــم 3.3(. فــي مايو/أيــار 2014، 
شــّكلت جمهوريتــا لوهانســك ودونيتســك الالتــي نصبتــا نفســهما بنفســهما اتحــاد نوفوروســيا 
 .)United Armed Forces of Novorossiya( وقــوات نوفوروســيا المســّلحة الموّحــدة
باختصــار، أصبــح مــن الواضــح أن االنفصاليــة تمّتعــت بجــذور ضحلــة إلــى حــدٍّ مــا، مــا 
نوفوروســيا بســرعة؛ علــى الرغــم مــن ذلــك،  دفــع بالقــادة الــروس إلــى التخلّــي عــن مصطلــح 
ــدًا للمجموعــات المختلفــة فــي  فهــو ال يــزال صرخــة تجّمــع لالنفصالييــن ومصطلحــًا موحِّ
الجمهوريــات االنفصاليــة. قــد يكــون بوتيــن ذكــره فحســب مــرات قليلــة، ولكــن اإلطــار قــد 
اســُتخِدم لجمــع األيديولوجيــة السياســية الكامنــة خلــف الجهــد العســكري االنفصالــي وبنــاء 

أســاٍس تاريخــيٍّ ُمتخّيــل. 
علــى الرغــم مــن ذلــك، بحلــول تاريــخ اتفاقيتــي مينســك فــي ســبتمبر/أيلول 2014، كان 
قــد تــم التخّلــي بالفعــل عــن المشــروع مــن ِقَبــل الكرمليــن ألّنــه لــم يكــن يتفــق مــع المخططــات 
دونباس مع أوكرانيا. على الرغم من أن قوات نوفوروســيا المســّلحة  دمج  اآليلة إلى إعادة 
الموّحدة تعتمد على تخّيالت انفصالية، بالنســبة لروســيا، كانت هذه آلية معلومات خســرت 
فائدتهــا بحلــول بدايــة صيــف 2014. خُلصــت دراســة إلــى أّن هــذا المشــروع “قــد تــّم التخلّــي 
عنــه فــي موســكو إّمــا بســبب طبيعتــه التــي ال يحتمــل وقوعهــا أو بســبب الفشــل الواضــح فــي 

وجــه المقاومــة عبــر أجــزاء متعــددة مــن جنــوب شــرق أوكرانيــا”.51
ســعت موســكو إلــى كشــف كيــاٍن سياســيٍّ مــن الماضــي مــع زمرتــه الخاصــة مــن 

 Vladimir( وفالديميــر كولوســوف )Gerard Toal ( تــول جــون أولوفليــن )John O’Loughlin(، جيــرارد   50

Kolosov(، “ارتفاع “نوفوروســيا” وســقوطها: النظر في الدعم لخياٍل جيوسياســي انفصالي في جنوب شــرق أوكرانيا” 
 The Rise and Fall of ‘Novorossiya’: Examining Support for a Separatist Geopolitical(

.2016 ،)Post�Soviet Affairs( بوســت ســوفييت أفيــرز ،)Imaginary in Southeast Ukraine

.2016 ،)Kolosov( وكولوسوف )Toal( تول ،)O’Loughlin( أولوفلين  51
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المجموعات االنفصالية في جيش نوفوروسيا
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المقاتليــن والقــادة األيديولوجييــن الذيــن ســعوا إلــى اســتخدام شــبح نوفوروســيا وســيلة ضغــط 
لمســاومة مــع الســلطات األوكرانيــة. علــى الرغــم مــن أّنهــا كانــت غيــر ناجحــة فــي نهايــة 
المطــاف، كانــت محاولــة القيــادة الروســية لتقديــم نوفوروســيا باعتبارهــا مشــروعًا سياســيًا 
ــٍد خيالــيٍّ للتــداول بــه مــن أجــل  ومشــروع معلومــات محاولــة طموحــة. ســعت روســيا إلــى بل

الحصــول علــى تنــازالت سياســية مــن الحكومــة األوكرانيــة. 
كانــت حملــة معلومــات روســيا أكثــر نجاحــًا فــي تحريــض الغــرب منــه فــي تقديــم نتائــج 
ملموســة فــي أوكرانيــا. وجــدت دراســات تســتخدم بيانــات اســتطالع وتحليــل تقنــي الختــراق 
ــة إلــى حــد كبيــر. اّتضــح  مؤشــرات البــث الروســي أنــه قــد تــم اإلفــراط  بتقديــر تأثيــر الحمل
أن الرســالة تســعى إلــى االســتقطاب بــداًل مــن التعبئــة، حّتــى عندمــا كان لمؤشــرات التلفــاز 
الروســي المســتوى األعلــى مــن التغطيــة ونســبة المشــاهدة. فــي حيــن زادت الحملــة العــداء 
تجــاه الحكومــة الوطنيــة األوكرانيــة وعــدم الثقــة بهــا، حّققــت القليــل مــن أجــل تعبئــة الدعــم 
العــام لالنفصاليــة.52 فــي نهايــة المطــاف، حّظــرت أوكرانيــا البــث الروســي إلــى المــدى الــذي 
البلــد، فــي حيــن تراجعــت نســبة المشــاهدة الوطنيــة لألخبــار  فــي باقــي  اســتطاعت ذلــك 

الروســية ووســائل اإلعــالم األخــرى بشــكٍل كبيــر.53 
فــي دونبــاس، كان الدعــم للحكومــة الوطنيــة والقضيــة االنفصاليــة فاتــرًا بالتســاوي. 
كان علــى االنفصالييــن المدعوميــن مــن روســيا اللجــوء إلــى القــوة ألّن حملــة المعلومــات قــد 
فشــلت فــي تجميــع انتفاضــة أصليــة قــد تجتــاح شــرق أوكرانيــا.54 وبعيــدًا عــن كونهــا عنصــرًا 
متكامــاًل، بقيــت حملــة المعلومــات عرضــًا جانبيــًا علــى مــدى الصــراع. فــي توصيــف أهميــة 
حملــة المعلومــات، ُيفتــرض عــادًة أن النشــاط ُترِجــم إلــى إنجــاٍز وأّنــه، وبمــا أّن روســيا قــد 

اســتثمرت فــي الجهــد، كان يجــب أن تتــرك تأثيــرًا. 

“االنفصاليون” 
علــى الرغــم مــن عــدم فعاليــة الحكومــة المركزيــة، لــم يقــع فــي أوكرانيــا فــراغ فــي الســلطة علــى 
اإلطــالق. بالفعــل، علــى غــرار الحكومــة المركزيــة، حتّــى قــادة الحركــة االحتجاجيــة كانــوا 

 Russian( الداخليــة”  أوكرانيــا  الروســية وسياســة  اإلعــالم  “وســائل   ،)Leonid Peisakhin( بيســاخين  ليونيــد   52

Media and Ukraine’s Domestic Politics(، عــرض فــي مركــز ويلســون )Wilson Center(، واشــنطن 
.2015 أبريل/نيســان   15 العاصمــة، 

 Ukraine Bans Russian TV( ”أوكرانيــا تحّظــر القنــوات التلفزيونيــة الروســية مــن بــّث ‘دعايــة’ الحــرب“  53

.2014 أغســطس/آب   19  ،)Reuters( رويتــرز   ،)Channels for Airing War ‘Propaganda

.2015 ،)Rojansky( وروجانسكي )Kofman( كوفمان  54
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مدعوميــن علــى األرجــح مــن ِقَبــل بعــض أعضــاء حكومــة األقليــة ووســطاء ســلطة محلييــن.55 
كان االنفصاليون والمصالح المكتسبة الكامنة خلفهم في حالٍة من التداخل في لعبٍة معّقدة. 
كان لــدى أعضــاء حكومــة األقليــة فــي الشــرق الكثيــر ليخســروه فــي أعقــاب حركــة الميــدان، 
بمــا أّن الحــزب الراعــي لهــم )حــزب األقاليــم ]Party of the Regions[( كان محّطمــًا 
سياســيًا، والكثيــر ليكتســبوه مــن دعــم االحتجاجــات باعتبارهــا جــزءًا مــن لعبــة المســاومة مــع 
الذيــن وصلــوا حديثــًا إلــى الســلطة. أمــل االنتهازيــون واأليديولوجيــون الموالــون لورســيا بأّنهــم قــد 
يتمكنون من ركوب موجة الغضب العام للوصول إلى الســلطة، في حين توقع اإلمبرياليون 
الــروس أّن موســكو قــد تتدّخــل عســكريًا فــي شــرق أوكرانيــا كمــا فعلــت فــي شــبه جزيــرة الِقــرم. 
ّنمــا بالتجزئــة  لــم يكــن هــؤالء األفــراد مهتميــن بنقــل الســلطة أو المحافظــة علــى اللغــة الروســية واإ

التامــة ألوكرانيــا، وقــد أملــوا بــأن يتمّكــن عمــل عســكري مــن تحفيــز تدّخــل روســي.
عنــد نقطــة البدايــة، اســتولت الحركــة االنفصاليــة علــى تعبئــة المشــاعر “المناهضــة 
للميــدان” الناشــئة فــي المقــام األول مــن شــبه جزيــرة الِقــرم. عــّززت وســائل اإلعــالم الروســية 
وســعت وراء نشــر مظالــم هــذه الحركــة ومخاوفهــا السياســية )كمــا نوقــش ســابقًا فــي هــذا 
التقريــر(. كانــت الحركــة االنفصاليــة تطــّورًا للجهــد الســابق الــذي يهــدف إلــى دعــم التحريــض 
السياســي فــي شــرق أوكرانيــا، بهــدف اإلرغــام علــى إجــراء تنــازالت علــى المســتوى الوطنــي 
مــن ِقَبــل الحكومــة المركزيــة. فــي حــال خســرت كييــف الســيطرة علــى المناطــق الشــرقية 
لصالــح االنفصالييــن، قــد يدفــع انعــدام االســتقرار بروســيا إلــى الضغــط مــن أجــل فيدراليــة 
أوكرانيــا. وفــي الســيناريو األكثــر تفــاؤاًل بالنســبة لروســيا، قــد ينضــم جنــوب أوكرانيــا إلــى هــذه 

الحــركات االنفصاليــة أيضــًا. 
خضعــت الحركــة االنفصاليــة لمرحلــة انتقاليــة مهمــة فــي مــارس/آذار 2014، عندمــا 
تــم توقيــف قــادة االحتجــاج األول، متيحــًا المجــال أمــام شــخصيات علــى غــرار ســتريلكوف 
لتولــي المســؤولية. يتــم غالبــًا وصــف ســتريلكوف علــى أّنــه ضابــط اســتخبارات روســي،56 
 Federal Security( )وكان بالفعــل عقيــد متقاعــد فــي دائــرة األمــن االتحــادي )روســيا 
]Service [FSB(، ولكــّن هــذا عــرٌض مبّســٌط إلــى حــّد كبيــر للســبب الــذي مــن أجلــه أصبــح 
متورطــًا. كان أيضــًا أيديولوجيــًا وقوميــًا روســيًا معروفــًا شــارك فــي ضــّم شــبه جزيــرة الِقــرم 

 Who’s Funding( ”َمــن يمــّول حالــة القتــال فــي شــرق أوكرانيــا؟“ ،)Oleg Shynkarenko( أوليــج شــينكارينكو  55 

 ،)Institute for War and Peace Reporting( معهــد صحافــة الحــرب والســالم ،)East Ukraine Militancy?
16 مايو/أيــار 2014.

 Russians’( ”قائــد الــروس الســري فــي الســابق فــي أوكرانيــا هــو علــى الهــواء“ ،)Irena Chalupa( إيرينــا شــالوبا  56

 ،)Atlantic Council( المجلــس األطلســي ،)Once-Secretive Commander in Ukraine Is on the Air
18 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2014.
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حيــث كان مقاتــاًل شــبه عســكري ورحــل فــي وقــٍت الحــٍق إلــى شــرق أوكرانيــا – علــى األرجــح 
بمســاعدٍة روســيٍة ومــع حفنــٍة مــن المقاتليــن )بشــكٍل محتمــل مــن البيركــوت الســابق(.57  قــد 
أفــادت  الروســية، ولكــن  الســلطات  ِقَبــل  مــن  ُمعاقــب عليهــا  فــي أوكرانيــا  تكــون مغامرتــه 
مجموعــة متنوعــة مــن المصــادر أنــه كان يتصــّرف لمــا هــو فــي مصلحــة كونســتانتين ف. 
مالوفيف )Konstantin V. Malofeev(، وهو عضو في حكومة األقلية، روســي وثري، 
يتمتــع بــرؤى دينيــة وقوميــة عميقــة توافقــت إلــى حــد كبيــر مــع رؤى ســتريلكوف الخاصــة.58

انضــّم إلــى ســتريلكوف ألكســندر بــوروداي )Alexander Borodai(، وهــو قومــي 
فــي مايو/أيــار   )DNR( الشــعبية آخــر، أصبــح رئيــس وزراء جمهوريــة دونبــاس  يمينــي 
جــدًا  مرّجــح  بشــكٍل  كان  كبيــرة،  إعالميــة  بخبــرة  يتمتّــع  كان  الــذي  بــوروداي،   .2014
االنفصاليــة. كان  الجمهوريــات  مفهــوم  لجمــع  تــم إحضــاره  الــذي  السياســي  االســتراتيجي 
 )Transnistrian conflict( من صراع ترانسنيســتريا )Girkin( بوروداي يعرف جيركين
فــي بدايــة التســعينات،59 وكان عضــوًا فــي قضايــا قوميــة متعــددة، وعمــل للصحيفــة القوميــة 
المتطرفة زافترا )Zavtra(60. على غرار جيركين، ُيزعم أّن لدى بوروداي روابط بمالوفيف 
وكان متورطــًا فــي ضــّم شــبه جزيــرة الِقــرم حيــث كان مستشــارًا سياســيًا لســيرجي أكســيونوف 

)Sergei Aksyonov(، الــذي كان القائــد السياســي لشــبه جزيــرة الِقــرم منــذ الضــّم. 
فــي وقــٍت الحــٍق مــن صيــف عــام 2014، تــم اســتبدال جيركيــن وبــوروداي كليهمــا. 

ألكســندر ميركوريــس )Alexander Mercouris(، “رؤيــة وحــدود بطــل روســيا العســكري األكثــر شــعبيًة )إيجــور   57

 ،)Insight and Limitations of Russia’s Most Popular Military Hero [Igor Strelkov[( ”)ستريلكوف
راشــا إنســايدر )Russia Insider(، 7 فبراير/شــباط 2015.

بالمتمرديــن”  موســكو  يربــط  الــذي  الروســي  الميليارديــر  “مالوفيــف:   ،)Courtney Waever( ويفــر  كورتنــي   58

 Financial( فاينانشــيل تايمــز ،)Malofeev: The Russian Billionaire Linking Moscow to the Rebels(
 Times(، 24 يوليو/تموز 2014؛ “كونستانتين مالوفيف: الممول المسيحي األرثوذوكسي الهامشي النفصاليي دونباس”
 ،)Konstantin Malofeev: Fringe Christian Orthodox Financier of the Donbas Separatists(

تــاون )Jamestown Foundation(، 8 أغســطس/آب 2014. مؤسســة جايمــس 

كانــت حــرب ترانسنيســتريا صراعــًا قصيــرًا فــي مولدوفــا اندلــع فــي العــام 1992 بعــد انهيــار االتحــاد الســوفييتي. منــذ   59

ذلــك الحيــن، ال تــزال ترانسنيســتريا بلــدًا غيــر معتــرف بــه إلــى حــد كبيــر ســعى إلــى االنفصــال عــن مولدوفــا، وصراعــًا 
مجّمــدًا، مــع بقــاء القــوات الروســية متمركــزة فــي المنطقــة. شــارك بحســب مــا ُيزعــم قــادة انفصاليــون بــارزون متعــددون، 
علــى غــرار بــوروداي وجيركيــن، فــي احتجاجــات مواليــة لروســيا خــالل هــذا الصــراع. كان لهمــا أيضــًا بحســب مــا 
 .)Sergei Aksyonov( ســيرجي أكســيونوف )ُيفتــرض روابــط مــع حاكــم شــبه جزيــرة الِقــرم )والقائــد اإلجرامــي
 Who’s Who in the( الشــعبية”  دونيتســك  فــي جمهوريــة  الــذي  هــو  “َمــن   ،)Harriet Salem( ســالم  هاريــت 

Donetsk People’s Republic(، 1 يوليو/تمــوز 2014.

 A Guide to the Separatists( ”دليل حول انفصاليي شرق أوكرانيا“ ،)Tom Balmforth( طوم بالمفورث  60

of Eastern Ukraine(، إذاعــة أوروبــا الحــرة )Radio Free Europe/Radio Liberty(، 3 يونيو/حزيــران 
.2014
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بحلــول أغســطس/آب، كان مــن الواضــح أّن االنفصالييــن كانــوا علــى حافــة الفشــل، وقــد 
اّتضــح أنــه مــن الصعــب تنظيــم تســوية تفاوضيــة مــع أوكرانيــا علمــًا أّن قائــدي الجمهوريتيــن 
االنفصاليتيــن كليهمــا كانــا مواطنيــن روســيين )أي، جهتيــن فاعليتيــن تــم إدخالهمــا خارجيــًا 
واللتيــن قــد ال تتفاوضــان بالنيابــة عــن المناطــق االنفصاليــة(. بالفعــل، أصبحــت واجهــة تمــّرٍد 
فائدة. ُأرغم القائدان االنفصاليان على التخلي عن القيادة في منتصف  مستوحى محليًا بال 
أغســطس/آب 61،2014 مع االســتعاضة عن بوروداي، رئيس جمهورية دونيتســك الشــعبية 
)DNR( بألكســندر زاهارشــينكو )Alexander Zaharchenko(. منذ عودته إلى روســيا، 
ُمِنــع ســتريلكوف مــن الظهــور فــي وســائل اإلعــالم علــى الرغــم مــن اعتبــاره بطــل التمــّرد مــن 

ِقَبــل روس متعدديــن، وهــو ُيجــري مقابــالت فحســب لوســائل إعالميــة هامشــية.62
يشــير اســتخدام شــبكة غيــر رســمية مــن المقاتليــن فــي الجمهوريــات مــا بعــد االتحــاد 
الســوفييتي، باإلضافة إلى أفراد على غرار ســتريلكوف، يتمّتعون بروابط أعمال واســتخبارات 
مظّللــة إلــى أّن موســكو ســعت إلــى دخــول أوكرانيــا مــن خــالل شــبكات غيــر رســمية وروابــط 
قائمــة بيــن النخبوييــن. يقتــرح اســتخدام مقاتليــن مــن ذوي الفكــر القومــي أنــه، وبــداًل مــن عمليــٍة 
خفيــٍة محترفــة، شــاركت روســيا فــي جهــٍد مخصــص، ُمســتخدَمًة المســاعدين واأليديولوجييــن 
الجاهزين الذين يتمتعون بخبرٍة عسكريٍة كبيرة. تشارك القادة االنفصاليون في شرق أوكرانيا 
صفــات مشــتركة وتاريــخ مشــترك، بحيــث قاتــل البعــض فــي ترانسنيســتريا، وحربــي الشيشــان، 
وسلسلة من الصراعات ما بعد االتحاد السوفييتي.63 شارك أفراد على غرار ستريلكوف في 
عمليــات إعــادة صياغــة تاريخيــة بيــن الصراعــات، وحلمــوا باســتعادة اإلمبراطوريــة الروســية، 

وكانــوا تواقيــن إلــى أي فرصــة للقتــال فــي أي حــرب فــي محيــط روســيا.64
فــي صميــم هــذه المقاربــة، كان هنــاك المرونــة، واالنتهازيــة، واقتصــاد المــوارد، والتــي 
أتــت علــى حســاب التماســك والســيطرة وقــد تــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى مشــاكل لموســكو. 
كان مقاتلــو ســتريلكوف، والذيــن قــد يكونــوا ممّوليــن مــن مالوفيــف، أحــد العناصــر الرئيســية 

كارول ج. ويليامــز )Carol J. Williams(، “قائــدان انفصاليــان رفيعــا المســتوى إضافيــان يتخّليــان عــن معركــة   61

شــرق أوكرانيــا” )Two More Top Separatist Leaders Abandon Eastern Ukraine Battle(، لــوس 
أنجلــس تايمــز )Los Angeles Times(، 14 أغســطس/آب 2014.

بينجاميــن بيــدر )Benjamin Bidder(، “المثــل األعلــى الروســي مــن اليميــن المتطــرف: الرجــل الــذي بــدأ الحــرب   62

فــي أوكرانيــا” )Russian Far-Right Idol: The Man Who Started the War in Ukraine(، ســبيجيل 
أوناليــن إنترناشــيونال )Spiegel Online International(، 18 مــارس/آذار 2015.

بوليتيكا-يــو أيــه )Politica-UA(، “ســتريلكوف-جيركين قــّررا اســتعادة اإلمبراطوريــة الروســية قبــل 20 عامــًا”   63

 Strelkov-Girkin Decided to Restore Russian Empire 20 Years Ago [Стрелков-Гиркин(
задумал восстановить Российскую Империю еще 20 лет назад[(، 14 يونيو/حزيران 2014.

.2014 ،)Politica-UA( بوليتيكا-يو أيه  64
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فــي القــوة االنفصاليــة اإلجماليــة، وهــي تجّمــع مختلــط يتمّتــع قادتــه بخبــرٍة وروابــٍط عســكريٍة 
مــع أجهــزة روســيا االســتخباراتية. شــّكل المتطّوعــون األوليــون مــن روســيا العمــود الفقــري 
لهــذه الوحــدات الصغيــرة، مدعوميــن مــن وحدتــي البيركــوت وألفــا األوكرانيتيــن المحليتيــن.65 
ثّمــة وفــرٌة مــن المعلومــات فــي المصــادر الروســية حــول مقاتليــن دولييــن يســافرون للقتــال مــع 

االنفصالييــن وتجنيــد متطوعيــن فــي روســيا للقتــال فــي أوكرانيــا.66
قــد يشــمل مــا ُيســّمى الجيــش الجنوبي-الشــرقي التابــع لســتريلكوف مجموعــًة همجيــًة 
مــن المتطوعيــن والمجرميــن والمنحرفيــن. تشــير ســرديات ســتريلكوف الخاصــة حــول تجربتــه 
فــي قيــادة قــوات فــي الشيشــان إلــى أّنــه لــم يقــم البتــة بقيــادة قــوة أكبــر مــن ســريٍة تضــّم 150 
جنديــًا.67 قــد ال تعــّول موســكو علــى الســيطرة علــى قــوة مماثلــة عْبــر ســتريلكوف. وبالتالــي، 
شــّكلت وحــدات عســكرية أخــرى، علــى غــرار كتيبــة فوســتوك، القــوة الناريــة الحقيقيــة والخبــرة 
العســكرية للحركــة. فوســتوك، التــي تشــّكلت فــي العــام 1999، كانــت أصــاًل كتيبــًة شيشــانيًة 
حــول  أوكرانيــا  فــي  الوحــدة  تشــكيل  األرجــح  علــى  تــم  الثانيــة.  الشيشــانية  الحــرب  خــالل 
مجموعــة مــن المقاتليــن الُقدامــى مــن الوحــدة الشيشــانية األصليــة باإلضافــة إلــى مقاتليــن مــن 
ذوي الخبــرة مــن القوقــاز، بمــا فــي ذلــك مقاتليــن مــن داجســتان، ومقاتليــن أبخازييــن ومقاتليــن 

“هؤالء هم شــعبنا” )]vz.ru ،)These Are Our People [Это наши люди، 12 أبريل/نيســان 2014.  65

 There Is a Problem: In Perm, Volunteers are( ”ثمة مشكلة: في بيرم، يتم تجنيد المتطوعين للحدود“  66 

 ،)Recruted for Border [Есть проблема В Перми набирают добровольцев на границу[
الموقــع اإللكترونــي ru.59، 18 ســبتمبر/أيلول 2014؛ “أربعــة مواطنيــن أصلييــن مــن إنجوشــيتيا ُقتلــوا فــي القتــال فــي 
 Four Natives of Ingushetia Were Killed in the Fighting in Ukraine,( ”أوكرانيــا، بحســب يفكــوروف
 Said Yevkurov [В боях на Украине были убиты четыре выходца из Ингушетии,
إلــى  الشيشــان وصلــوا  مــن  “متطوعــون  2014؛  يونيو/حزيــران   6  ،kavkaz-uzel.eu  ،)]заявил Евкуров
 Volunteers from Chechnya Arrived in Novorossiya( ”نوفوروســيا للقبــض علــى المقاتــل إيــزا موناييــف
 to Catch Militant Isa Munayev [Добровольцы из Чечни приехали в Новороссию, чтобы 
)поймать боевика Ису Мунаева (видео[(، لوجانسكنيوز )Lugansk News(، 29 أكتوبر/تشرين األول 
2014؛ جــالس روســيجي )Glas Rusije(، “قائــد الوحــدة الصربيــة فــي لوهانســك: تــم ضــرب طائــرة رّكاب مــن 
 The Commander of the Serbian Unit in Luhansk: Passenger Plane Was Hit( ”ِقَبــل أوكرانيــا
 by Ukraine [Командир сербского отряда в Луганске: пассажирский самолет сбила
RuSerbia.com ،)]Украина، 19 أغســطس/آب 2014؛ “متطوعــون جــدد مــن صربيــا ســينضّمون إلــى الفريــق 
 New Volunteers from Serbia to Join the Franco-Serbian Team [Новые( ”الفرنســي-الصربي
 ،Rusvesna.su ،)]добровольцы из Сербии присоединяются к франко- сербской бригаде
 Chinese Volunteers Arrive in( دونبــاس”  إلــى  يصلــون  “متطوعــون صينيــون  2014؛  ســبتمبر/أيلول   22 
]on-planet.ru ،)Donbas [В Донбасс прибывают китайские добровольцы، 30 ســبتمبر/أيلول 

2014؛ و“وســوم: حــرس لوهانســك” )cxid.info ،)Tags: Lugansk Guard، غيــر مــؤّرخ. 

Igor Strelkov: To Crush the Ukrai-( ”إيجور ستريلكوف: لسحق الجيش األوكراني، من الضروري القتال“  67

 nian Army, It Is Necessary to Fight [Игорь Стрелков: «Чтобы разгромить украинскую
армию, надо воевать[(، 1 ديســمبر/كانون األول 2014. 
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مــن جنــوب أوســيتيا.68 تشــّكلت سلســلة الســيطرة علــى األرجــح مــن مقاتليــن شيشــانيين كانــوا 
موجوديــن بــإذٍن مــن الرئيــس الشيشــاني رمضــان قديــروف،69 الــذي ُيعتبــر ُمخلصــًا بشــّدة 
لبوتيــن. كان يتــم تســليح الوحــدة األوكرانيــة وتمويلهــا مــن ِقَبــل نخبوييــن روســيين للحفــاظ علــى 
إنــكاٍر معقــول. كان يقــود فوســتوك ألكســندر خوداكوفســكي، وهــو قائــد وحــدة ألفــا أوكرانيــة 

انشــق قبــل تولــي قيــادة فوســتوك.70
ربمــا كانــت فوســتوك الوحــدة المنفِّــَذة ضمــن الحركــة االنفصاليــة، تــم نشــرها مــن أجــل 
فــرض ســيطرة موســكو علــى بعــض العناصــر المتباينــة المتورطــة فــي الصــراع. فــي مايــو/

أيــار 2014، هاجمــت المقــّر الرئيســي لجمهوريــة دونيتســك فيمــا يعــد جــزءًا مــن جهــٍد يهــدف  
إلــى التطهيــر مــن الجرائــم وفــرض االنضبــاط بيــن االنفصالييــن. كان هنــاك أيضــًا صراعــات 
شــخصية متعــددة، مــع قيــام قــادة، علــى غــرار خوداكوفســكي، علنــًا بانتقــاد القيــادة السياســية 
للجمهوريتيــن االنفصاليتيــن. شــهدت الوحــدات القتاليــة المختلفــة فائــدًة محــدودًة مــن التنظيــم 
السياســي المكّلــف بجمهوريــة دونيتســك الشــعبية. قــد تكــون عناصــر مختلفــة مــن الحكومــة 
الروســية مســؤولًة عــن النواحــي السياســية والعســكرية لهــذه العمليــة.71 فــي حيــن لــم تجــِر 
عمليــة ضــّم شــبه جزيــرة الِقــرم بسالســة، يبــدو أّن شــرق أوكرانيــا قــد طــرح تحديــًا أكبــر بكثيــر 

مــن حيــث التنســيق العســكري والسياســي بالنســبة لموســكو. 
نّســق ســتريلكوف مــع فوســتوك مــن خــالل االتصــال الشــخصي فحســب.72 كانــت 
كتيبــٌة بــارزٌة أخــرى، أوبلــوت )Oplot(، أيضــًا تحــت ســيطرته الجزئيــة. تشــّكلت هــذه الوحــدة 
فــي خاركيــف وربمــا أصبحــت فــي وقــٍت  للميــدان أكثــر قتــااًل  باعتبارهــا حركــًة مناهضــًة 

 Vostok Battalion,( ”كتيبــة فوســتوك، جهــة فاعلــة جديــدة قويــة فــي شــرق أوكرانيــا“ ،)Claire Bigg( كليــر بيــج  68

 Radio Free Europe/Radio( إذاعــة أوروبــا الحــرة ،)A Powerful New Player in Eastern Ukraine
Liberty(، 27 أكتوبر/تشــرين األول 2015.

أليــس ســبيري )Alice Speri(، “نعــم، ثّمــة مقاتلــون شيشــانيون فــي أوكرانيــا، وال أحــد يعلــم َمــن أرســلهم إلــى   69

 Yes, There Are Chechen Fighters in Ukraine, and Nobody Knows Who Sent Them( ”هناك
There(، فايــس نيــوز )VICE News(، 28 مايو/أيــار 2014.

أليــك لوهــن )Alec Luhn(، “متطوعــون أم مقاتلــون يتقاضــون أجــرًا؟ كتيبــة فوســتوك تقتــرن بأهميــة كبيــرة فــي   70

 Volunteers or Paid Fighters? The Vostok Battalion Looms Large in War( ”الحــرب مــع كييــف
 .2014b 6 يونيو/حزيــران ،)Guardian( جارديــان ،)with Kiev

جاروسالف كوشيي )Jaroslav Koshiw(، “انفصاليو دونيتسك في حالة نزاع — خوداكوفسكي مقابل ستريلكوف”  71 

 11 ،Open-Democracy.net ،)Donestsk Separatists in Dispute—Khodakovsky vs Strelkov(
أغســطس/آب 2014.

يجــور ســتريلكوف )Igor Strelkov(، “َمــن أنــَت، يــا ‘مطلــق  ألكســندر بروهانــوف )Aleksandr Prohanov( واإ  72

النــار’؟” )?« Who Are You, ‘Shooter’? [Кто ты, «Стрелок(، زافتــرا )Zavtra(، 20 نوفمبر/تشــرين 
الثانــي، 2014. 
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لالنفصالييــن، الذيــن حاربــوا إلــى جانــب فوســتوك. مّثلــت القــوة  الحــٍق رأس الحربــة المــدّرع 
اإلجماليــة جهــدًا روســيًا منتشــرًا، مــع قيــادة القومييــن لمجموعــة مــن المتطوعيــن المتحّمســين 
ببعــض مظاهــر اليــد التوجيهيــة.  ووحــدة مرتزقــة محترفــة تضمــن أّن الكرمليــن قــد يحتفــظ 
يبــدو أن روســيا ســمحت لســتريلكوف بــإدارة الجهــد الشــامل ألنــه برهــن أّنــه يحظــى بالشــعبية 
والنجــاح إال أنــه فــي الوقــت نفســه يعانــي مــن عــدم الثقــة بســبب اندفاعــه. وتتمثّــل قــراءة بديلــة 
لســبب اعتبــار الهيكليــة االنفصاليــة غيــر متماســكة إلــى هــذا الحــّد بأّنــه قــد اّتضــح أّنهــا نتيجــة 
أجهــزة اســتخبارات روســية متنافســة تنشــط داخــل أوكرانيــا، بمــا فيهــا االســتخبارات العســكرية 
الروســية )GRU(، ودائــرة األمــن االتحــادي )روســيا( )FSB( وجهــاز االســتخبارات الروســية 
 Sluzhba Vneshney[( )Foreign Intelligence Service( )الخارجيــة )أس. فــي. آر

 .)Razvedki [SVR

الجهات الفاعلة غير الحكومية القوية خلف كل معسكر
كان أعضــاء حكومــة األقليــة علــى قــدر األهميــة نفســه الــذي يتمتــع بــه صانعــو القــرارات 
الــروس واألوكرانيــون فــي المراحــل األولــى مــن الصــراع. يتطّلــب تحليــٌل كامــٌل النظــر فــي 

دور البدائــل والجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة القويــة فــي الصــراع. 
مســيحية  قضايــا  بــه  ُأنيطــت  روســي  ميليارديــر  وهــو  مالوفيــف،  كونســتانتين  كان 
أرثوذكســية، قــادرًا بســرعٍة وبســهولٍة علــى تمويــل حملــة ســتريلكوف والحركــة بكاملهــا. كان 
مهتمــًا بـ“اســتعادة اإلمبراطوريــة الروســية”. كان ســتريلكوف وبــوروداي، وهمــا قائــدان أوالن 
للحركــة االنفصاليــة، موظفيــن ســابقين لديــه، كمــا كان ســيرجي أكســيونوف، الــذي نّظــم 
اســتفتاء شــبه جزيــرة الِقــرم. فــي شــبه جزيــرة الِقــرم، اشــتكى ســتريلكوف مــن أّنــه لــم يكــن لديــه 
وضــع أو دعــم رســمي مــن الســلطات المحليــة وكان قــادرًا فحســب علــى العمــل علــى أســاس 

عالقتــه الشــخصية بأكســيونوف. 
ليس من المعلوم ما إذا كان تصرف مالوفيف باعتباره قناة اتصال يصب في مصلحة 
موســكو أم أنــه تصــّرف بشــكٍل مســتقلٍّ وتمــت معاقبتــه الحقــًا علــى مبادرتــه. مــن المنطقــي 
بالنســبة لروســيا اســتخدام شــبكات خاصــة مــن األفــراد، علــى غــرار مالوفيــف، وعالقاتهــم فــي 
أوكرانيــا لتحقيــق أغراضهــا مــع المحافظــة علــى اإلنــكار. حصلــت عناصــر ضمــن الحركــة 
االنفصالية بشكٍل مرّجٍح على دعٍم من النخبويين األوكرانيين، وشركاء يانوكوفيتش السابقين 
في المنفى، وأعضاء روس آخرين في حكومة األقلية، وبالتالي، لم ينطلقوا من أجندة منفردة 

أو قيــادة موّحــدة.73
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أرســل كولومويســكي )Kolomoisky(، الــذي ُعّيــن حاكمــًا لدنيبروبيتروفســك، فرقــًا 
متطوعــة  كتائــب  مــّول  وقــد  منهــم.  والتخّلــص  لروســيا  مواليــن  محّرضيــن  أي  لمحاوطــة 
وجهزهــا، بالتحديــد دنيبــرو-Dnipro-1( 1(، إلــى جانــب أخــرى، وأرســلها إلــى ماريوبــول 
فــي شــرق أوكرانيــا. كانــت هــذه القــوة مرتجلــة، لكّنهــا أوقفــت التقــّدم االنفصالــي فــي المدنيــة 
وكانــت المصــدر الرئيســي للمقاومــة التــي واجهتهــا قــوات ســتريلكوف فــي المراحــل األولــى. 
لــم تتوّقــع موســكو أّنــه كان لــدى النخبوييــن الناطقيــن بالروســية فــي أوكرانيــا مشــاعر قوميــة 

قويــة وكانــوا مســتعّدين للدفــاع عــن البلــد.74
ســيطر رينــات أخميتــوف )Rinat Akhmetov( علــى اقتصــاد دونيتســك وسياســتها 
المحليــة. كان رب العمــل األكبــر فــي دونبــاس، مــع أكثــر مــن 280,000 عامــل، وحاكــم 
ماريوبــول بفعــل األمــر الواقــع. مــن بعــض النواحــي، كانــت منطقــة دونيتســك إقطاعيتــه 
بـــ12.5 مليار  االقتصاديــة. إنــه ال يــزال الرجــل األكثــر ثــراًء فــي أوكرانيــا، والــذي تُقــّدر ثروتــه 
دوالر أمريكــي، أي أكثــر بمــرات متعــددة مــن ثــروات أعضــاء آخريــن فــي حكومــة األقليــة.75 
عندمــا اندلــع القتــال فــي ماريوبــول بيــن االنفصالييــن والميليشــيات المتطوعــة فــي أبريــل/

نيسان 2014، أرسل أخميتوف آالف عّمال الصلب من الشركتين التابعتين له ميتينفست 
)Metinvest( وديتــك )DETK( للســيطرة علــى الشــوارع وفــرض النظــام.76 كان هــذا عمــاًل 
ذا مصلحــة ذاتيــة، ولكّنــه أوقــف القتــال فــي المدينــة، معيقــًا الطموحــات االنفصاليــة ومتيحــًا 

المزيــد مــن الوقــت للــرد األوكرانــي. 
ّنمــا بارعــًا فــي الصــراع؛ كان يملــك القــدرة  قــد يكــون أخميتــوف أّدى دورًا حاســمًا واإ
ليكــون وســيط الســلطة األوكرانيــة األقــوى. خــالل المرحلــة األولــى مــن االحتجاجــات الشــعبية، 
شــهد أخميتــوف محاولــة روســيا للدفــع بالفيدراليــة باعتبارهــا فرصــة مرّحــب بهــا، إذ أمــل أّن 
ّنمــا بقبضــٍة أقــوى بكثيــر بالمقارنــة مــع الحكومــة  ذلــك قــد يقــوده لتولــي الســلطة فــي دونيتســك واإ

أالن كوليســون )Alan Cullison(، “ســالح أوكرانيا الســري: عضو حكومة األقلية الشــجاع إيهور كولومويســكي”   74

 Wall( ســتريت دجورنــال  )Ukraine’s Secret Weapon: Feisty Oligarch Ihor Kolomoisky(، وول 
Street Journal(، 27 يونيو/حزيــران 2014.
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ــل القــادة  الوطنيــة.77 ســرعان مــا تبّخــرت تلــك الطموحــات، وتمــت تنحيــة أخميتــوف مــن ِقَب
االنفصالييــن الــروس، وُأرغــم علــى الدخــول فــي نــوٍع مــن التعــاون معهــم. كان يســيطر علــى 
الشــركات الصناعيــة المســؤولة عــن أغلبيــة االقتصــاد، فــي حيــن كان االنفصاليــون مســؤولين 
سياســيًا وعســكريًا عــن المنطقــة؛ لــم يكــن بإمــكان أي جانــب مــن الجانبيــن العيــش بــدون 
اآلخــر. وفــي نهايــة المطــاف، قــد يّتضــح أن أخميتــوف هــو المنتصــر الطويــل األمــد لهــذه 
الحــرب بكاملهــا، مــع عــودة الجمهوريتيــن االنفصاليتيــن إلــى أوكرانيــا ومــع تنصيــب بعــض 
مؤيديــه األكثــر والًء فــي مراكــز قياديــة — وهــو خيــار قــد يتضــح أّنــه مقبــول بالنســبة لموســكو 

وكييــف علــى حــّد ســواء.78

الِعَبر الُمحتملة التي قد تستنتجها روسيا

فــي هــذا القســم، نستكشــف التجربــة الروســية فــي أوكرانيــا والِعَبــر التــي قــد تعتمــد عليهــا 
موســكو نتيجــًة لهــذه العمليــة. إنهــا تشــمل تناســب االســتثمارات مقابــل الفوائــد المرجــوة، 
ومعرفــة الهــدف، والعمــل مــع كيانــات غيــر حكوميــة، وجــذب المقاتليــن، وتوقيــت العمليــات. 

بأســلوب تخمينــي علــى نحــو ال يمكــن إنــكاره، نراجــع أدنــاه بعــض الِعَبــر الُمحتملــة. 

استثمارات صغيرة تعود بفوائد صغيرة
علــى نقيــٍض مــن شــبه جزيــرة الِقــرم، حيــث نّفــذت روســيا عمليــًة ســريعًة وناجحــة، بــدت 
الحركــة االنفصاليــة فــي شــرق أوكرانيــا جهــدًا مرتجــاًل. علــى عكــس شــبه جزيــرة الِقــرم، 
واجهــت الجهــود الروســية فــي شــرق أوكرانيــا مقاومــة منــذ البدايــة ونتجــت عنهــا سلســلة مــن 
التكييفــات. أّدت تلــك إلــى تصعيــد عمــودي للصــراع، والــذي، فــي الظاهــر، تمّنــت روســيا 
تجّنبه، إذ قد تنتج عنه حرٌب تقليديٌة ويســتلزم مشــاركتها المباشــرة. حّتى المراحل األولى لم 
تنطــِو علــى االســتخدام المرّكــز لألصــول االســتخباراتية والعســكرية الروســية. ســعت روســيا 
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إلــى اســتخدام اقتصــاد جهــد القــوة، مســتفيدًة مــن الشــبكات الخاصــة، ومصالــح األعمــال، 
واألعضــاء المفيديــن. 

فــي حيــن اقتــرن ذلــك بميــزة الكلفــة المنخفضــة واإلنــكار، كانــت ســلبياتها علــى مســتوى 
مكانيــة التوقّــع. نجحــت روســيا فــي زعزعــة اســتقرار أوكرانيــا، ولكــّن العمليــة كانــت  الفعاليــة واإ
متقّطعة وطرحت تحديات من حيث الســيطرة. كان هناك عبرتان: أواًل، ليس بدء تمّرٍد في 
دولــٍة مجــاورٍة ضعيفــٍة سياســيًا وعســكريًا أمــرًا صعبــًا، وثانيــًا، ال ُيَتْرَجــم تمــّرٌد مماثــٌل بالضــرورة 
إلــى تنــازالت علــى المســتوى الوطنــي. إن النتيجــة التــي ســعت إليهــا روســيا — فيدراليــة 

أوكرانيــا — تجــاوزت كثيــرًا نطــاق المــوارد الــذي كّرســته للتمــّرد. 
رّكــزت االســتراتيجية الكامنــة خلــف مقاربــة روســيا المتطــّورة علــى الحــّد مــن التكاليــف 
السياســية والجيوسياســية. قد تكون روســيا بدأت بحرٍب تقليدية، وغزٍو ســريع، وانتصار على 
جيــش أوكرانيــا، ولكــّن ذلــك قــد يكــون ممارســة قــوة تتجــاوز بكثيــر تلــك المطلوبــة لغرضهــا 
المتمثّــل بزعزعــة اســتقرار أوكرانيــا. قــد يكــون لغــزٍو عســكريٍّ لدونبــاس نتائــج متشــّعبة عميقــة 
بالنســبة لعالقــة روســيا مــع الغــرب وتقّبــل داخلــي ال يمكــن توّقعــه بيــن الــروس. علــى الرغــم 
مــن ذلــك، شــّنت روســيا علــى وجــه التحديــد غــزوًا تقليديــًا بعــد اختبــار خيــارات ذات كلفــة 
أدنــى. أرادت روســيا أن تكــون دونبــاس وســيلة ضغــٍط الكتســاب الســيطرة علــى توّجــه أوكرانيــا 

االســتراتيجي، وليــس لفصلهــا، وســعت إلــى دفــع الســعر األدنــى الممكــن لتحقيــق ذلــك. 

الحرب السياسية تتطّلب معرفة هدفك
ارتكــز جهــد روســيا فــي الحــرب السياســية إلــى افتراضــات ضعيفــة بشــأن أوكرانيــا. فــي حيــن 
اســتفادت موســكو مــن مســاعدة بعــض أعضــاء حكومــة األقلّيــة لقضيتهــا، أعاقــت جهــات 
فاعلــة غيــر حكوميــة أخــرى الجهــود الروســية. برهنــت كييــف فــي نهايــة المطــاف أّنهــا علــى 
اســتعداد للقتــال، أواًل علــى مســتوى المجتمــع المدنــي وفــي نهايــة المطــاف، علــى مســتوى 
القيــادة الوطنيــة. اســتفادت روســيا مــن درجــٍة كبيــرٍة مــن انعــدام االســتقرار الداخلــي، علــى 
الرغــم مــن حــدوث ذلــك فــي وقــٍت نمــا فيــه الشــعور القومــي القــوي فــي أوكرانيــا بعــد انتصــار 
حركــٍة شــعبية. برهنــت هــذه البيئــة العملياتيــة السياســية أنــه ال يمكــن توّقعهــا. كمــا ُيزعــم، 
كانــت أوكرانيــا هدفــًا صعبــًا منــذ البدايــة: إنهــا البلــد األكبــر فــي أوروبــا، مــع شــبكٍة معقــّدٍة 
مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة، ووســطاء الســلطة المحلييــن وتشــكيلة مــن المجموعــات 
أقــوى ممــا هــو متوقّــع  الدعــم األوكرانــي لهويــة قوميــة  العرقيــة واللغويــة. وجــدت روســيا 

وانتشــار المشــاعر المواليــة لروســيا أو االنفصاليــة أضعــف بكثيــر. 
هــل كانــت روســيا تحــاول حربــًا سياســيًة أو تطلــق تمــّردًا برعايــة الدولــة فــي أماكــن 
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ــع مســارًا مماثــاًل كمــا فعلــت فــي أوكرانيــا؟ تعتمــد اإلجابــة عــن هــذه  أخــرى، هــل كانــت لتتّب
األســئلة علــى األهــداف الشــاملة. فــي أوكرانيــا، كانــت هــذه المقاربــة مالئمــة لــزرع انعــدام 
االســتقرار، ولكــن اّتضــح أّنهــا عاجــزة عــن اإلرغــام علــى الحصــول علــى تنــازالت مــن القيــادة 
الوطنيــة دون تصعيــٍد إلــى حــرٍب تقليديــة. ربمــا فــي جمهوريــٍة ســوفييتيٍة ســابقٍة أخــرى، مــع 
مجموعــة مختلفــة مــن الظــروف الهيكليــة والتشــغيلية، قــد يكــون للحــرب السياســية تأثيــر أكبــر. 
فــي تلــك الحالــة، قــد ال تكــون مراحــل تصعيــد الصــراع متباينــة، ولكــن روســيا قــد 
تخــوض ذلــك مــع إبقــاء التجربــة األوكرانيــة فــي ذهنهــا ومــع فهــٍم أوضــٍح لألمــور التــي يمكــن 
لحــرب سياســية تحقيقهــا وتلــك التــي ال يمكنهــا تحقيقهــا. علــى مــدى أشــهٍر متعــددة، تمّكنــت 
روســيا مــن إنــكار ســيطرة أوكرانيــا علــى المناطــق الشــرقية، ولكــّن هــذه الحملــة لــم تكــن قــادرة 
علــى تقديــم تنــازالت علــى المســتوى الوطنــي. لــم تحصــل موســكو علــى الصفقــة التــي أرادتهــا 
إلــى حيــن الفــوز بمعــارك تقليديــة متعــددة، كان آخرهــا فــي فبراير/شــباط 2015. قــد تتجّنــب 
موســكو مقاربــة غيــر مباشــرة لصالــح عمليــة تقليديــة، والتــي، فــي حــال ســوريا، عــادت بنتائــج 
بــارزة. علــى الرغــم مــن ذلــك، تفتقــر العمليــة التقليديــة لبعــض مزايــا الحــرب السياســية التــي 

هــي بالمقارنــة أرخــص وأقــّل خطــرًا وقابلــة لإلنــكار. 

القوات غير النظامية تصعب السيطرة عليها
كان لروســيا عــدد قليــل جــدًا مــن عناصرهــا الخاصــة فــي أوكرانيــا عنــد بدايــة الصــراع، 
باألخــّص بالنظــر إلــى حجمهــا الجغرافــي. لــم تكــن قــادرة علــى الســيطرة علــى القــادة وغيــر 
النظاميين الذين قامت برعايتهم — شخصيات قوية لها أيديولوجيتها الخاصة وصراعاتها 
الشــخصية بيــن األفــراد. فــي المســتقبل، قــد تتجّنــب روســيا هــذه المقاربــة لصالــح عمــٍل خفــي، 
مدعــوٍم مــن القــوات التقليديــة التــي عملــت فــي شــبه جزيــرة الِقــرم. مــن خــالل اســتخدام شــبه 
ــاٍء  العســكريين والمرتزقــة واأليدولوجييــن، اســتثمرت روســيا فــي فوضــى بــداًل مــن أســلوٍب بّن
لتحقيــق أغــراض سياســية. علــى الرغــم مــن وقــوع العديــد مــن عمليــات االغتيــال واإلقالــة 
البــارزة، ال يــزال تجّمــع الشــخصيات واألجنــدات يجتــاح الجمهوريــات االنفصاليــة الحاليــة. 

أهمية الجهات الفاعلة غير الحكومية
تعتمــد أنظمــة حكومــة األقلّيــة علــى حكــم عــدد قليــل مــن النخــب، مــا يعنــي أن معظــم الجهــات 
فــي أنظمــة حكومــة  قــد ال تكــون مــن المســؤولين الحكومييــن. وبالتالــي،  الفاعلــة القويــة 
األقلّيــة، ليــس توّلــي مســؤولية الدولــة كافيــًا لتحقيــق تغييــر سياســي ضمنهــا. إن أعضــاء 
حكومــة األقليــة هــم جهــات فاعلــة مســتقلة، تدعــو الحاجــة إلــى اختيارهــم أو تحييدهــم لتنجــح 
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حــرب سياســية. فــي حــال بقيــت قّوتهــم غيــر معالجــة، قــد يّتضــح أنهــم يشــّكلون عائقــًا ال 
يمكــن تجــاوزه وقــد يعرقلــون علــى ســبيل المثــال هــذه الجهــود علــى غــرار انتشــار التمــّرد )قــام 
كولومويســكي والمالزمــون التابعــون لــه بــذاك بالتحديــد فــي أبريل/نيســان 2014(. رّكــزت 
روســيا بشــكٍل خاطــٍئ علــى الحكومــة المركزيــة فــي أوكرانيــا، التــي كانــت ضعيفــة، وفشــلت 
فــي أخــذ األعمــال التــي قــد يضطلــع بهــا أعضــاء حكومــة األقليــة األوكرانييــن باالعتبــار. 
ســاعد أعضــاء حكومــة األقليــة أوكرانيــا علــى القيــام بتحــّرك ضــّد التمــّرد وشــّكلوا حصنــًا 
ن كان ذلــك لمصالحهــم الخاصــة  فــي وجــه التوّســع الســريع للســيطرة االنفصاليــة، حتّــى واإ
بــداًل مــن مصالــح الدولــة. يكــون غالبــًا للــدول الضعيفــة جهــات فاعلــة غيــر حكوميــة قويــة 
ومصالــح مكتســبة. يكتــّظ محيــط روســيا ببلــدان لهــا حكومــات وطنيــة ضعيفــة وتفتقــر إلــى 
ّنمــا تتمتّــع بشــبكات قويــة مــن النخبوييــن غيــر الديموقراطييــن، والذيــن قــد  مؤسســات تعمــل، واإ

يبــدون مقاومــة مفاجئــة. 

 الجمهوريات السوفييتية السابقة تتمّتع بمجموعٍة واسعٍة من 
المقاتلين الجاهزين 

توفّــر الصراعــات المجّمــدة فــي االتحــاد الســوفييتي الســابق مجموعــات مــن المقاتليــن التــي قــد 
تســتفيد منهــا روســيا. يمكــن أن تعتمــد روســيا علــى مقاتليــن دائميــن فــي الجمهوريــات الذاتيــة 
الحكــم علــى غــرار الشيشــان وربمــا فــي أماكــن أخــرى فــي شــمال القوقــاز )مثــال، أبخازيــا 
وأوســيتيا(. يمكــن أن توّظــف روســيا مجموعــات قتاليــة مــن هــذه المناطــق، حيــث ينتــج عــن 
كّل صــراع المزيــد مــن المقاتليــن. ســاعد ضــّم شــبه جزيــرة الِقــرم فــي إنتــاج مقاتليــن للقتــال فــي 
دونباس؛ مع آالف المحليين المجّندين، والمتطوعين الروس المسّلحين والمقاتلين المتدّربين 
اآلخريــن، قــّدم مجموعــة واســعة مــن المــوارد للحــروب المســتقبلية. قــد ال يكــون لــدى روســيا 
هــذا العــدد مــن المقاتليــن الجاهزيــن فــي الشــرق األوســط أو آســيا الوســطى، ولكّنهــا تملــك اآلن 
مصــدر قــوة بشــرية متنــاٍم الســتخدامه فــي الحــروب المســتقبلية. قــد يكــون اســتخدام مثــل هــؤالء 
المقاتليــن مفيــدًا بالمقارنــة مــع توظيــف جنــود نظامييــن: فاألخيــر يترافــق مــع مجموعــة مــن 
النتائج السياســية والتداعيات الدولية، على غرار مخاوف مرتبطة باإلنكار، والدعم الداخلي 

الهــش بشــكٍل محتمــل، والتداعيــات السياســية مــن اإلصابــات والقضايــا القانونيــة. 

القوات التقليدية هي رادٌع مؤقٌت فحسب 
نشــرت روســيا عــددًا كبيــرًا مــن العناصــر العســكرية علــى حــدود أوكرانيــا، ولكــّن هــذا التهديــد 
التقليــدي قــد فقــد فاعليــة الــردع مــع الوقــت. قــّدر تقريــٌر صــادٌر عــن المعهــد الملكــي للخدمــات 
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المتحدة )Royal United Services Institute( في أبريل/نيسان 2014 أّن 48,500 
جنــدي فــي وحــدات منــاورة فقــط كانــوا متمركزيــن بالقــرب مــن الحــدود األوكرانيــة، مــع ربمــا 
94,000 جنــدي فــي حــال احتســاب وحــدات الدعــم. كان هــذا اعتبــارًا ليطــرح أعبــاء كبيــرة 
علــى صانعــي القــرارات األوكرانييــن ويؤثــر علــى المشــورة التــي يقّدمهــا الغــرب للسياســيين فــي 
كييــف.79 علــى الرغــم مــن ذلــك، بحلــول مايو/أيــار، كان مــن المشــكوك فيــه بشــكٍل متزايــٍد أن 
روســيا كانــت تملــك النيــة إلجــراء غــزو تقليــدي واســع النطــاق؛ بحلــول نهايــة يونيو/حزيــران، 
ألغــى البرلمــان الروســي التصريــح باســتخدام القــوة. ألغــى ذلــك القــرار قــدرة القــوات التقليديــة 

مــن حيــث التخويــف. 
الدفــاع  جهــود  تعميــم  فــي  الكبيــر  العســكري  روســيا  لنشــر  األولــي  التأثيــر  تمثــل 
األوكرانيــة، ولكــن بحلــول صيــف العــام 2014، فشــل هــذا الجهــد فــي إحبــاط إطــالق عمليــة 
مكافحــة اإلرهــاب )Anti-Terrorism Operation( الســتعادة المــدن التــي اســتولى عليهــا 
االنفصاليــون. فــي بدايــة مــارس/آذار وأبريل/نيســان 2014، حّولــت أوكرانيــا بســرعٍة وحــدات 
مــن الغــرب إلــى الشــرق، ولكــن ليــس بالضــرورة إلــى منطقــة القتــال. بنــت أوكرانيــا، التــي كانــت 
ال تــزال تخشــى غــزوًا روســيًا، أميــااًل مــن الخنــادق علــى طــول حدودهــا إلــى الشــمال، بعيــدًا 
عــن دونبــاس أو أي مــكان قتــال.80 باإلجمــال، نفــع تهديــد غــزو بالنســبة لروســيا فــي شــبه 
ــرم، ولكــن ليــس فــي شــرق أوكرانيــا. توصّلــت موســكو علــى األرجــح إلــى فهــم أن  جزيــرة الِق
اإلطــار الزمنــي الســتخدام قوتهــا التقليديــة مــن أجــل تشــتيت رّد عســكري وردعــه ضّيــٌق جــدًا. 
وتمتلــك روســيا قــوة إرغــام كبيــرة، ولكــّن األثــر يتبــّدد بســرعٍة فــي حــال عــدم اســتخدام القــوة. 

التوقيت السياسي مهمٌّ
الشــرق.  فــي  إلــى غضــٍب شــعبي، وقلــٍق واحتجاجــاٍت  كييــف  فــي  الحكومــة  تغييــر  أّدى 
ســعت روســيا إلــى التصــّرف قبــل أن تتمّكــن الدولــة األوكرانيــة مــن تعزيــز نفســها سياســيًا 
بعــد مظاهــرات الميــدان. بالنظــر إلــى الماضــي، قــد يكــون مــن الُرشــد بالنســبة للقــادة الــروس 
نظــرت  ولكــّن موســكو  للتخطيــط ألعمالهــم،  الكافــي  الوقــت  آخذيــن  االنتظــار والمراقبــة، 

إيجور ســوتياجين )Igor Sutyagin( ومايكل كالركي )Michael Clarke(، “ترتيبات أوكرانيا العســكرية، تزايد   79

 Ukraine Military Dispositions, The Military Ticks Up( ”أعداد قوات الجيش ببطء مع بداية العّد العكسي
 Royal( ورقــة لإلعــالم الموجــز خاصــة بالمعهــد الملكــي للخدمــات المتحــدة ،)While the Clock Ticks Down

United Services Institute(، أبريل/نيســان، 2014.

طومــاس باّرابــي )Thomas Barrabi(، “‘ســور أوكرانيــا الكبيــر’ هــو ‘أولويــة’، يقــول بيتــرو بوروشــينكو: بنــاء   80

‘Great Wall of Ukraine’ Is ‘a Priority,’ Petro Poroshenko( ”دفــاع دونبــاس متوقــع فــي أبريل/نيســان 
 International( تايمــز  بيزنــس  إنترناشــيونال   ،)Says: Donbas Defense Construction Set for April

.2015 مــارس/آذار   27  ،)Business Times
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إلــى أوكرانيــا علــى أّنهــا ضعيفــة ولــم ترغــب علــى األرجــح فــي الســماح بحــدوث التماســك 
السياســي. قــد تتكــّرر هــذه الحالــة االســتثنائية فــي أي مــن جيــران روســيا االســتبداديين فــي 

حــال حــدوث عمليــة انتقاليــة سياســية بــإدارة ســيئة أو أزمــة داخليــة. 
هــل كان انعــدام االســتقرار الداخلــي ضروريــًا للغايــة بالنســبة لروســيا مــن أجــل إطــالق 
المتحــدة  الواليــات  باســتخدام  ملــيء  البــاردة  الحــرب  حملــة حــرب سياســية؟ كال، وتاريــخ 
واالتحــاد الســوفييتي الحــرب السياســية إلحــداث تغييــر فــي بلــدان كانــت لوالهــا لتمتعــت 
ــه فــي حيــن اغتنمــت موســكو الفرصــة خــالل  باالســتقرار. تشــير التجربــة األوكرانيــة إلــى أّن
فتــرٍة مــن الضعــف الوطنــي بالنســبة ألوكرانيــا، قــد تكــون أيضــًا أرغمــت القــادة الــروس علــى 

ــًة للتعامــل مــع جارهــم.  االنتظــار وبنــاء خّطــة أكثــر تبصــرًا وأقــّل ارتجالي

أوجه القصور العملياتية الروسية 

فــي حيــن حّققــت روســيا هدفهــا الشــامل المتمثّــل فــي زعزعــة اســتقرار أوكرانيــا وفــرض تســوية 
ســالم تكــون مالئمــة لموقــف موســكو فــي هــذا الصــراع، أوضحــت الحملــة فــي شــرق أوكرانيــا 
أوجــه قصــور عملياتيــة كثيــرة بالنســبة لروســيا. فهــي قــد فشــلت فــي تحقيــق النفــوذ الــالزم مــن 
دون اللجــوء إلــى حــرب تقليديــة وغــزو تــام، فــي حيــن ال يــزال تأثيرهــا االســتراتيجي غيــر 
بدون تســوية. في القســم التالي، نراجع بعض األخطاء العملياتية  حاســم، مع بقاء الصراع 

التــي أعاقــت نجــاح الحملــة. 

كفاح روسيا للسيطرة على الحرب السياسية
تشــير األحــداث بــدءًا مــن االحتجاجــات فــي مــارس/آذار إلــى العمــل المباشــر فــي أبريــل/

نيســان إلــى أّن جهــاز روســيا االســتخباراتي كافــح إلدارة الِقَطــع المتحّركــة المختلفــة ضمــن 
حملــة حربهــا السياســية. اعتقــدت روســيا أّنهــا قــد تتمّكــن مــن المحافظــة علــى الســيطرة علــى 
العناصــر المتباينــة ولكّنهــا كافحــت إلدارة المجموعــات، وقادتهــا، واألجنــدات المتنافســة. فــي 
بعــض الحــاالت، بــدت موســكو أنهــا ترعــى الحركــة أكثــر ممــا تســيطر عليهــا؛ فقــد واجهــت 
قبضتهــا تحديــًا بفعــل وجــود جهــاٍت فاعلــٍة أخــرى. توقّــع ســتريلكوف علــى ســبيل المثــال أّنــه، 
ومــا أن يســتولي مقاتلــوه علــى سلوفيانســك فــي منتصــف أبريل/نيســان، قــد تتدّخــل روســيا 
عســكريًا كمــا فعلــت فــي شــبه جزيــرة الِقــرم.81 إن توّقــع ســيناريو شــبه جزيــرة الِقــرم هــو فكــرة 

 Crimea and the Kremlin: From Plan( ”’شــبه جزيــرة الِقــرم والكرمليــن: مــن الخطــة ‘أ’ إلــى الخطــة ‘ب“  81
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رئيســية تــرد ضمــن توّقعــات طرفــي الصــراع. كان لموســكو بوضــوح خطــط أخــرى وســعت 
إلــى تجّنــب غــزو عســكري علنــّي. قــد تجــري روســيا فــي وقــٍت الحــٍق تغييــرات رئيســية مــن 
أجــل إعــادة تأكيــد الســيطرة علــى االنفصالييــن فــي أواخــر مايو/أيــار ومــن جديــد فــي يوليــو/
تمــوز مــن خــالل فصــل ســتريلكوف وبــوروداي. كان التفاعــل بيــن االســتخبارات الروســية 
ومصالــح األعمــال وأعضــاء حكومــة األقليــة األوكرانييــن معّقــدًا أيضــًا ويســتحّق المزيــد مــن 
التحقيــق. ســعى رينــات أخميتــوف )Rinat Akhmetov( علــى ســبيل المثــال، بوضــوح إلــى 
اللعــب علــى الجهتيــن، وتمــت تنحيتــه وعــاد فظهــر مــن جديــد علــى أنــه ال يــزال وســيط القــوة 

غيــر االنفصالــي األقــوى فــي المنطقــة. 
موســكو قــادرة، بــدون شــّك، علــى إطــالق صــراع منطقــة رماديــة أو غامــض، ولكــّن 
أوكرانيــا تشــير إلــى أّنهــا قــد ال تكــون قــادرة علــى الســيطرة علــى ســياق مثــل هــذه الحــرب، 
وباألخــص علــى المــدى القصيــر. مــن المســتحيل القــول مــا إذا ســيخلص القــادة الــروس إلــى 
أّن محــاوالت شــّن حــرب سياســية وحــرب غيــر نظاميــة فــي أوكرانيــا كانــت ســيئة التصــّور 
أو ضعيفــة التنفيــذ — ورّبمــا االثنيــن. إذا كان الهــدف تجّنــب التصعيــد إلــى حــرٍب تقليديــة، 
فــإّن العمليــة عندئــٍذ قــد فشــلت. قــد تخلــص موســكو إلــى أن تكــرار مثــل هــذه العمليــة محفــوف 
إلــى حــدٍّ كبيــٍر بالمخاطــر وغيــر قابــل لتوّقعــه. علــى الرغــم مــن ذلــك، ستســتخدم روســيا علــى 
األرجــح الِعَبــر مــن أوكرانيــا لصقــل كيفيــة خوضهــا حــرٍب سياســية، وباألخــّص حيــث يكــون 
اســتخدام القــوة التقليديــة مفرطــًا. ممــا ال شــّك فيــه هــو أّن حالــة أوكرانيــا تقــّدم كميــة كبيــرة 
مــن البيانــات والتجربــة لجيــش روســيا وأجهــزة اســتخباراتها المدنيــة: االســتخبارات العســكرية 
االســتخبارات  وجهــاز   ،)FSB( )روســيا(  االتحــادي  األمــن  ودائــرة   ،)GRU( الروســية 

 .)SVR( )الروســية الخارجيــة )أس.فــي.آر

عدم فعالية روسيا في إلهام االنفصالية 
علــى عكــس الدعــوات إلــى الفيدراليــة والحكــم الذاتــي، لــم تكتســب الحركــة االنفصاليــة، تحــت 
شــعار نوفوروســيا، جاذبيــة لــدى الســّكان. علــى الرغــم مــن الجهــود الراميــة إلــى الترويــج لهــا 
وضــّخ المشــروعية التاريخيــة فــي الحركــة، بقيــت العامــة األوكرانيــة غيــر متحّمســة. بــداًل 
مــن ذلــك، كانــت حملــة المعلومــات األكثــر فعاليــة بالنســبة للســكان الــروس، مرّوجــة لمهمــة 
االنفصالييــن ومانحــًة إياهــم هدفــًا. مــع مواجهــة الحركــة االنفصاليــة للمقاومــة، وجــدت روســيا 
نفســها بــدون خيــارات جيــدة غيــر التصعيــد المســتمّر. بشــكٍل طبيعــي، وجــدت روســيا أّنــه مــن 

 Radio( الحــرة إذاعــة أوروبــا   ،)‘A’ to Plan ‘B’ [Крым и Кремль: от плана ‘А’ к плану ‘Б’[
Liberty(، 27 أكتوبر/تشــرين األول 2015.
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األســهل تجنيــد هــؤالء مــن بيــن الســّكان الذيــن كانــوا يميلــون أيديولوجيــًا ألســباب قوميــة أو 
دينيــة إلــى القتــال فــي أوكرانيــا، بــداًل مــن إقنــاع المواطنيــن األوكرانييــن بالشــروع فــي مــا قــد 

يكــون بالفعــل حربــًا مدنيــة. 

افتراضات سيئة وّجهت استراتيجية موسكو 
بــدت مقاربــة موســكو أنهــا ترتكــز إلــى افتراضــات خاطئــة متعــددة قائمــة علــى وجهــات نظــر 
للعمليــات فــي شــبه جزيــرة الِقــرم. كان ضــّم شــبه جزيــرة  تاريخيــة ألوكرانيــا والنجــاح الملحــوظ 
ّنمــا أيضــًا، كمــا لوحــظ، تجربــة قــد يُصعــب تكرارهــا  الِقــرم عمليــًة ســهلًة بالنســبة لروســيا، واإ
علــى األرجــح. علــى نقيــٍض مــن ذلــك، كانــت حملــة روســيا فــي شــرق أوكرانيــا حملــة تكييــف 

وتعديــالت مســتمرة. بــدت روســيا أنهــا تفتــرض: 

أنها قد تتمّكن من استخدام االنقسامات بين شرق أوكرانيا وغربها.   •
•  أّن الســكان الناطقيــن بالروســية فــي شــرق أوكرانيــا لــم يقّيمــوا هويــة أوكرانيــة وقــد 

يدعمــون االنفصاليــة. 
•  أّن الناطقيــن بالروســية فــي أوكرانيــا قــد ال يقاومــون حــركات مواليــة لروســيا أو قــد ال 
يدافعــون عــن الحكومــة األوكرانيــة الجديــدة ألّنهــا كانــت تمثّــل مصالــح غــرب أوكرانيــا. 
•  أّن أوكرانيا كانت دولة فاشلة غير قادرة على إطالق رّد حكومي فّعال لتحدٍّ أمني. 

•  أن أوكرانيا قد ال تكون قادرة على حشد رّد عسكري فّعال. 

الحرب الهجينة كانت تكييفًا موجزًا في هذا الصراع 
وصــف بعــض المحّلليــن الغربييــن الحملــة فــي شــرق أوكرانيــا علــى أنهــا حــرب هجينــة؛ هــذا 
 المنظــور غيــر صحيــح. بــداًل مــن ذلــك، مــّر الصــراع مــن فبراير/شــباط إلــى أغســطس/آب
بأربعة أنواع مختلفة من الحرب: سياسية، غير نظامية، هجينة وتقليدية. ال وجود لمؤشرات 
علــى أّن روســيا نــوت شــّن حــرب هجينــة، علــى الرغــم مــن الجــدل الدائــر فــي بعــض األوســاط 
الذي يشير إلى أّن هذه العقيدة والمقاربة موجودتان في تفكير األركان العامة للقوات المسّلحة 
 General Staff of the Armed Forces of the Russian( فــي االتحــاد الروســي
Federation(. تشــير المعلومــات القليلــة المتوفــرة  بشــأن األيــام األولــى مــن الصــراع فــي 
أوكرانيــا إلــى إشــراف األركان العامــة وانخراطهــا. لــم يكــن اختيــار روســيا للتكتيــكات مدفوعــًا 

ّنمــا بــداًل مــن ذلــك، كان سلســلًة مــن الــردود المرتجلــة علــى المقاومــة األوكرانيــة.  عقائديــًا، واإ
علــى الرغــم مــن أّنــه ال يمكــن فصــل الصــراع بشــكٍل واضــح، كانــت هنــاك فتــرة وجيــزة 
ّنمــا مهّمــة مــن 26 مايو/أيــار )المعركــة األولــى لمطــار دونيتســك( إلــى 24 أغســطس/آب  واإ
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)غــزو روســيا التقليــدي( فــي العــام 2014، والتــي اســتخدمت روســيا خاللهــا مقاربــة هجينــة. 
يبــدو دمــج مقاتليــن غيــر نظامييــن وقــدرات تقليديــة ووحــدات روســية نظاميــة فــي صيــف 
العــام 2014 أّنــه كان جهــدًا لســّد الرغبــة فــي تصعيــد عمــودي مــع تكاليــف منخفضــة وقابليــة 
لإلنــكار. بحلــول أواخــر أغســطس/آب 2014، كانــت هــذه المحــاوالت قــد فشــلت بوضــوح، 
مؤديــًة إلــى غــزٍو تقليــديٍّ مــن ِقَبــل وحــدات روســية نظاميــة. فــي وقــٍت الحــق، اختــارت 
روســيا تحويــل القــوات االنفصاليــة إلــى جيــش تقليــدي يتــم تنظيمــه بشــكٍل يعكــس تنظيــم قــوة 
روســيا الخاصــة، مــا يمكــن قراءتــه علــى أّنــه حكــم روســيا بشــأن فائــدة المقاربــات الهجينــة فــي 
أوكرانيــا. لــم تختــِف المقاربــات الهجينــة مــن ســاحة المعركــة، تمامــًا كمــا لــم يتــم التوقــف عــن 
اســتخدام حــرب المعلومــات، ولكّنهــا أصبحــت غيــر متكافئــة نســبيًا مــع الوجــود الكبيــر للقــوات 
التقليديــة المشــاركة فــي مــا أصبــح موقفــًا كالســيكيًا وحــرب منــاورة. أوكرانيــا هــي دراســة حالــة 
ّنمــا فــي فشــل الحــرب الهجينــة فــي تحقيــق  ليــس فــي ريــادة مقاربــات غيــر خطيــة جديــدة، واإ

الغايــات السياســية المرجــوة لروســيا. 

الخالصة: التداعيات والتأثيرات 

ســعى القــادة الــروس إلــى دفــع الثمــن األدنــى الممكــن لزعزعــة اســتقرار أوكرانيــا واكتســاب 
تنــازالت سياســية كبــرى مــن الحكومــة االنتقاليــة )المرحليــة( خــالل وقــت أزمــة. تعكــس دورة 
التصعيــد محاولــًة لتقديــم عــرٍض منخفــٍض فــي محاولــة إلدخــال انعــدام االســتقرار ومــن ثــّم، 
الضغــط فــي ســبيل مخطــط فيدرالــي. يبــدو أن روســيا قــد تصّرفــت بنــاًء علــى افتراضــات تــم 
تشــكيلها بصــورٍة خاطئــة، وبالقيــام بذلــك، قّللــت مــن تقديــر التكاليــف وحّرضــت علــى حملــة 
إلــى ضروريــات السياســات  البقــاء تحــت العتبــة التقليديــة. بالنظــر  حــرب فوضويــة بنيــة 
فــي أوكرانيــا، اّتضــح أّن القــادة الــروس فــي نهايــة المطــاف مســتعّدون لدفــع ثمــٍن سياســيٍّ 

واقتصــاديٍّ وعســكريٍّ مرتفــع.
ال تــزال روســيا غيــر قــادرة علــى تجميــد الصــراع بنــاًء علــى األحــكام التــي حققتهــا فــي 
اتفاقيــة مينســك II، ولكــن مــن نــواٍح متعــددة، اّتضــح أّن هــذا الجهــد فّعــال فــي تأســيس نقطــة 
نفــوذ علــى شــؤون أوكرانيــا الداخليــة والدوليــة. مــن الصعــب إنــكار أهميــة هــذا الصــراع الــذي 
يبقــى مــن دون تســوية فــي شــرق أوكراينــا. لحــرٍب ومجموعــٍة مــن المقاتليــن علــى األراضــي 
األوكرانيــة واللذيــن تســتطيع روســيا الســيطرة عليهمــا نتائــج متشــّعبة مهمــة علــى آمــال كييــف 
بإدخــال البلــد فــي منظمــة حلــف شــمال األطلســي )الناتــو( )NATO( أو االتحــاد األوروبــي 

)EU(. بالطبــع، إن المســتقبل أبعــد مــن أن يكــون أكيــدًا. 
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قــد يجــادل البعــض أّن روســيا، ونتيجــًة للصــراع، قــد دفعــت الــرأي العــام األوكرانــي 
والســياق السياســي باتجــاه غربــي بالتأكيــد. قــد يكــون هــذا التأكيــد صحيحــًا ولكــّن التداعيــات 
الجيوسياســية لتحــّول غربــي غيــر أكيــدة. كانــت أوكرانيــا بحســب مــا ُيزعــم علــى مســاٍر مماثــٍل 
بعد الثورة البرتقالية )Orange Revolution( في العام 2004، والتي فشلت في تحقيق 
أغراضهــا. بالفعــل، أّدت الثــورة البرتقاليــة فــي نهايــة المطــاف إلــى انتخــاب يانوكوفيتــش، 
 وهــو الرئيــس نفســه الــذي ُأرِغــم علــى الفــرار بعــد احتجاجــات الميــدان فــي العاميــن 2013 -
2014. ال تزال هذه القوات السياســية، وحتى األفراد أنفســهم الذين شــاركوا في انهيار تلك 
الحركــة قبــل عشــر ســنوات، متورطــة إلــى حــدٍّ كبيــٍر فــي السياســة األوكرانيــة اليــوم. بالتالــي، 
ذا ســيتم تنفيذهمــا،  يعتمــد مســتقبل النفــوذ الروســي علــى كيفيــة تنفيــذ اتفاقيتــي مينســك، واإ
باإلضافــة إلــى مــا إذا ســتكون القيــادة السياســية فــي أوكرانيــا قــادرة علــى إصــالح البلــد ووضــع 

حــدٍّ لماضيهــا المعتمــد علــى نظــام حكومــة األقليــة، أم ال. 



73

هــدف هــذا التقريــر إلــى اكتشــاف مــا حــدث خــال ضــّم شــبه جزيــة الِقــرم واأليــام األولــى 
مــن الصــراع فــي شــرق أوكرانيــا. وفــي جــزء مــن البحــث حــول هــذه األحــداث، نظرنــا فــي 
التكتيــكات والنوايــا والعوامــل المهّمــة التــي ســاهمت فــي العمليــات الروســية أو انتقصــت مــن 
قيمتهــا. أجرينــا أيضــًا تحقيقــًا فــي أهميــة حــرب المعلومــات والســياقات االجتماعيــة والتاريخيــة 
والسياســية المهمــة التــي تطــّورت فيهــا. حــاول هــذا التقريــر اســتخاص الِعَبــر والخاصــات 
حــول مــا قــد يكــون القــادة العســكريون والسياســيون الــروس قــد تعّلمــوه مــن حــاالت نجــاح 
العمليــات فــي شــبه جزيــرة الِقــرم وشــرق أوكرانيــا وحــاالت فشــلها. فــي الوقــت عينــه، بمــا أّن 
مجموعــة مــن العوامــل غيــر النظاميــة قــد ســاهمت فــي صنــع القــرارات الروســية بشــأن شــبه 
 جزيرة الِقرم وشــرق أوكرانيا، امتنعنا عن اســتخاص اســتنتاجات أوســع بشــأن نموذٍج روســيٍّ

أو عقيدة قتاٍل في سياق الحرب. 
مّثلــت عمليــة روســيا لضــّم شــبه جزيــرة الِقــرم اســتخدامًا حاســمًا وكفــوءًا للقــوة العســكرية 
ســعيًا وراء تحقيــق غايــات سياســية. علــى الرغــم مــن أّنــه بــدا أّن الخطــوات السياســية باتجــاه 
الضــّم قــد جــرت إدارتهــا بشــكٍل غيــر متقــن، كانــت روســيا قــادرة علــى االســتياء علــى 
أراضــي دولــة مجــاورة بســرعٍة وقابليــة تنقّــٍل، ناشــرًة قــوة ســريعًة ومحترفــة، مــع اســتخدام تفوقهــا 
التقليــدي ليشــكل إلهــاًء عملياتيــًا. تشــير المنــاورة السياســية فــي شــبه الجزيــرة خــال الغــزو إلــى 
أّنــه مــن الممكــن أن تكــون قــد ُأطِلقــت بــدون نتيجــٍة سياســيٍة محــددة مســبقًا فــي الذهــن. ســعت 
روســيا علــى األرجــح إلــى االســتياء علــى شــبه جزيــرة الِقــرم، ثــّم قّيمــت خياراتهــا السياســية 

باالعتمــاد جزئيــًا علــى كيفيــة النظــر فــي التدّخــل فــي الداخــل والخــارج. 
لــم يكــن هنــاك عنصــر حــرب معلومــات مصمــم خصيصــًا لشــبه جزيــرة الِقــرم، ومــن 
الصعــب تقييــم حــرب المعلومــات التــي شــّنتها روســيا باعتبارهــا عنصــرًا حاســمًا خــاص 
باالســتخدام الفعلــي للقــوة. كانــت عمليــات المعلومــات وتأثيرهــا علــى ســّكان شــبه جزيــرة 
الِقــرم الناطقيــن بالروســية منتجــًا ثانويــًا للحملــة الداخليــة التــي تــم شــّنها داخــل روســيا إلدارة 

الفصل الرابع 
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الــرأي العــام وضمــان الموافقــة. فــي شــبه جزيــرة الِقــرم، اســتفادت حــرب المعلومــات والعمليــة 
ككّل علــى حــدٍّ ســواء وبدرجــة كبيــرة مــن خطــوات خاطئــة متعــددة اتخذتهــا القيــادة األوكرانيــة 
هــذه  مــن  روســيا  اســتفادت  بيانوكوفيتــش.  اإلطاحــة  بعــد  العــام  بالقلــق  الســائد  والشــعور 

المشــاعر بأســلوب مفتــرس، مؤججــًة المخــاوف العامــة مــن العنــف اليمينــي. 
اســتفادت عمليــات روســيا فــي شــبه جزيــرة الِقــرم أيضــًا مــن سلســلة مــن الظــروف 
المائمــة إلــى حــدٍّ كبيــر — سياســية وتاريخيــة وجغرافيــة وعســكرية — والتــي تحــول دون 
اســتخدام هــذه الحالــة نموذجــًا لعمليــات مماثلــة فــي المســتقبل. ال تــزال أمــور متعــددة غيــر 
معلومة بشــأن قدرات روســيا العســكرية بعد اإلصاحات وبرنامج التحديث الذي تم إطاقه 
فــي العــام 2009. بالنظــر إلــى أّن أوكرانيــا لــم تقــاوم، وتــم فقــط اســتخدام جــزء صغيــر وقــادر 
بشــكٍل واضــٍح مــن القــوة الروســية، مــن المســتحيل َوْضــع افتراضــات أوســع بشــأن حالــة 
الجيــش الروســي باالعتمــاد علــى هــذه الحلقــة. أبــدت موســكو فعاليــة فــي اســتخدام الخــداع 
والمفاجــأة، ولكــن كان نجاحهــا األكبــر يعتمــد علــى الضعــف األوكرانــي، والخطــوات الخاطئــة 

وصنــع القــرارات البطــيء أو غيــر الفّعــال. 
ثّمــة أســاس صغيــر للتعميــم مــن عمليــات شــبه جزيــرة الِقــرم بشــأن عقيــدة روســيا أو 
األســلوب المفّضــل لشــّن حــرب. كانــت هــذه عمليــة خفيــة أّدت إلــى غــزو تقليــدي. علــى 
الرغــم مــن الحــدود فــي التحليــل، نســتطيع اســتنتاج الكثيــر بشــأن أداء النخبوييــن أو القــوات 
الخاصــة، باإلضافــة إلــى قابليــة التنقّــل، والنشــر واالتصــاالت. إن دمــج صنــع القــرارات علــى 

الصعيــد الوطنــي مــع نشــر الجيــش وســرعة سلســلة القيــادة هــي أمــور جديــرة بالذكــر. 
قــد تتوفــر بعــض الظــروف السياســية والمجتمعيــة والعوامــل االقتصاديــة التــي كانــت 
موجــودة خــال األحــداث فــي أوكرانيــا فــي أماكــن أخــرى فــي االتحــاد الســوفييتي الســابق، 
ولكــن بالتأكيــد ليــس جميعهــا. مــن الصعــب تصــّور المزيــج نفســه مــن الظــروف السياســية 
والعســكرية والجغرافيــة المتداخلــة إلنتــاج حالــة مماثلــة أخــرى. الســؤال الــذي لــم تتــم اإلجابــة 
عليــه هــو مــا إذا كانــت كل هــذه الظــروف مطلوبــة بالنســبة لروســيا مــن أجــل متابعــة نتيجــٍة 
مماثلــٍة فــي أماكــن أخــرى أم ال. تمنــح التجربــة فــي شــرق أوكرانيــا المصداقيــة لمفهــوم أّنــه، 
عندمــا تبــدي مقاومــة وعندمــا تســود ظــروف أقــل ماءمــة، تصبــح العمليــات أكثــر تكــرارًا 

وتصاعديــة وأقــّل دقــة بكثيــر. 
فــي شــبه جزيــرة الِقــرم، حققــت روســيا نجاحــًا ســريعًا مــن خــال التطبيــق المباشــر للقــوة 
ــا قــد اعتمــدت مقاربــة مختلفــة بالكامــل.  العســكرية، فــي حيــن أن قيادتهــا فــي شــرق أوكراني
هنــاك، ســعت روســيا إلــى إنــكار التأثيــر االســتراتيجي النتصــار ثــورة مواليــة للغــرب فــي 
العاصمــة والمحافظــة علــى النفــوذ فــي المناطــق األوكرانيــة مــن خــال المشــاركة فــي حــرٍب 
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سياســية. أملــت موســكو أن حركــة مناهضــة للميــدان علــى مســتوى الشــعب — تضــّم نخبــًا 
محليــة وانتهازييــن وشــبكة مــن االســتفزازيين — قــد ترغــم الحكومــة الجديــدة فــي كييــف علــى 
نقــل الســلطة إلــى المناطــق وتحقيــق فيدراليــة البلــد. وّفــر أعضــاء حكومــة األقليــة والمصالــح 
المكتســبة شــبكات للوصــول إلــى أوكرانيــا وأدت دور عوامــل ُممكِّنــة لمقاربــة مماثلــة. فــي 
نهايــة المطــاف، ســعت روســيا إلــى زعزعــة اســتقرار أوكرانيــا وأملــت فــي فــرض مخطــط 
فيدرالــي علــى البلــد. اســتفادت موســكو مــن شــبكات خاصــة، بعضهــا مــع عمــاء خاصيــن 

بهــا، علــى أمــل تحقيــق هــذا الهــدف بكلفــة منخفضــة وقابليــة إنــكار معقولــة. 
مــع مواجهــة االضطرابــات السياســية التــي تحظــى بالرعايــة للمقاومــة، اضطلعــت 
روســيا بعمــل مباشــر أكثــر علــى أمــل إلهــام تمــّرد أوســع فــي أوكرانيــا وتحقيــق األغــراض 
نفســها مــن خــال االســتفادة مــن االســتخدام المحــدود للقــوة. بــدأت هــذه األحــداث بالتزامــن 
مــع ضــّم شــبه جزيــرة الِقــرم، ولكّنهــا اّتبعــت مخططــًا مختلفــًا بالكامــل. مــع اســتياء العناصــر 
علــى البنــى التحتيــة الخاصــة بالقــوات األمنيــة األوكرانيــة، كان يمكــن أن تتبــع روســيا غــزوًا 
تقليديــًا، ولكــن علــى العكــس، لــم تبــُد القيــادة الروســية أنهــا تســعى إلــى ضــّم دونبــاس. فاجــأ 
ذلــك القــادة االنفصالييــن، الذيــن افترضــوا أن روســيا نــوت تكــرار ضــم شــبه جزيــرة الِقــرم علــى 
نطــاٍق أوســع وأملــت الحصــول علــى نتيجــة مماثلــة. مــا كان ليتــم تكــرار مقاربــة شــبه جزيــرة 

الِقــرم بالنســبة لشــرق أوكرانيــا. 
حاولــت موســكو نشــر التمــّرد ولكّنهــا أبقــت أغراضهــا محصــورًة بانعــدام االســتقرار 
وتقويــض الحكومــة األوكرانيــة االنتقاليــة )المرحليــة(. لــم تســَع إلــى ضــّم دونبــاس ألنــه مــن 
مصلحــة روســيا أن يبقــى هــذا الجــزء مــن أوكرانيــا — الــذي تســيطر عليــه روســيا — غيــر 
مســتقر. لــو قامــت روســيا بضّمهــا، كانــت لتتحّمــل عندئــٍذ كل المســؤولية الماليــة المرتبطــة 
بهــا ولُتضّحــي بقيمــة المنطقــة االســتراتيجية للتأثيــر علــى أوكرانيــا. فــي حيــن قــد تقــع دونبــاس 
بحكــم األمــر الواقــع تحــت الســيطرة الروســية بالكامــل اليــوم، بالنســبة لروســيا، يعــد تحّمــل 
مســؤولية دونبــاس أمــرًا غيــر مرغــوب بــه. بموجــب اتفاقيــة مينســك II، التــي تبقــى إطــار 
العمــل الوحيــد لتســوية الصــراع، ســتعود دونبــاس والتكاليــف المرتبطــة بهــا إلــى أوكرانيــا. 
تكتيــكًا فــي لعبــة مســاومة اســتراتيجية.  كانــت فــي نهايــة المطــاف المحــاوالت لبســط الســيطرة 
يمكــن وصــف الجهــد الروســي بأكملــه فــي شــرق أوكرانيــا بأنــه حملــة ُمَنفَّــَذة بشــكٍل غيــر 
فّعــال — وربمــا ُمَصــوَّرة بشــكٍل ســّيئ — الكتســاب النفــوذ علــى الحكومــة المركزيــة والتوّجــه 

االســتراتيجي الطويــل األمــد للبلــد. 
اســتقطبت حملــة معلومــات روســيا فــي شــرق أوكرانيــا الســكان، واّتضــح فــي نهايــة 
المطــاف أن أوكرانيــا هــي أرض غيــر خصبــة لانفصاليــة. حققــت حملــة معلومــات موســكو 



76    ِعَبٌر من عمليات روسيا في شبه جزيرة الِقرم وشرق أوكرانيا

نجاحــًا جزئيــًا فــي اســتحضار قضيــة تاريخيــة وقابلــة للتبريــر للحركــة االنفصاليــة )نوفوروســيا( 
التــي قــد تجــذب المتطوعيــن الــروس فــي الوطــن. علــى الرغــم مــن ذلــك، كان هــذا أيضــًا 
فشــًا، علمــًا أّنــه لــم ُيِخــْف قــادة أوكرانيــا وتــم التخلّــي عنــه علــى الفــور مــن ِقَبــل موســكو. 
قــد تكــون جهــود روســيا فــي شــرق أوكرانيــا قــد فشــلت جزئيــًا بســبب المفاهيــم الخاطئــة بشــأن 
المجتمــع األوكرانــي، باإلضافــة إلــى التخطيــط الســيئ للتعامــل مــع الجهــات الفاعلــة غيــر 
الحكوميــة. لــم تكــن روســيا قــادرة علــى الســيطرة بفعاليــة علــى العناصــر المتباينــة المعنيــة 
بجهودهــا. كّرســت موســكو كميــة متزايــدة مــن المــوارد للصــراع، مصّعــدًة إيــاه فــي نهايــة 

المطــاف إلــى حــرٍب تقليديــة، بقيــادة وحداتهــا النظاميــة الخاصــة. 
مــن الصعــب قــول مــا اســتنتجه القــادة الــروس والمؤسســة األمنيــة الوطنيــة مــن التجربــة 
األوكرانيــة. هــل ينظــرون إليهــا علــى أنهــا نجــاح مختلــط، النتيجــة المكلفــة لعمليــة فوضويــة؟ 
بــا شــّك، بالنظــر إلــى المســتويات العاليــة مــن الشــعبية والدعــم العــام فــي الوطــن، قــد يعتبــر 
القــادة الــروس أّن شــبه جزيــرة الِقــرم كانــت تبــّرر ذلــك: تعبيــر واضــح عــن القــوة الروســية مــع 
مكاســب ملموســة. انطلــق القــادة الــروس علــى األرجــح مــن شــبه جزيــرة الِقــرم، ُمعتبريــن إياهــا 
عمليــة فّعالــة إلــى حــدٍّ كبيــر، ال يمكــن تكرارهــا بســهولة فــي أماكــن أخــرى. فــي هــذه األثنــاء، 
حقّــق شــرق أوكرانيــا بعــض األغــراض االســتراتيجية، ولكــن كانــت تشــوبه بعــض أوجــه الفشــل 
التنفيــذي، وتعــد رغبــة موســكو فــي تكــرار هــذا الوضــع فــي أماكــن أخــرى أمــًرا غيــر مؤكــد. 
ال تــزال روســيا تســعى إلــى تحقيــق أغراضهــا األوليــة، ولكــن بكلفــٍة أعلــى بكثيــر ممــا هــو 

مرغــوب بــه ومــن خــال دورٍة مؤلمــٍة مــن التكييــف. 
فــي حــال ســعت روســيا إلــى نشــر انعــدام االســتقرار إلــى دوٍل مجــاورٍة أخــرى، فهــي 
عندئــٍذ قــد تســعى إلــى اســتخدام نســخة ُمعدلــة مــن مقاربتهــا فــي أوكرانيــا. كتــب فاليــري 
جيراســيموف )Valery Gerasimov(، وهــو الرئيــس الحالــي لــأركان العامــة، فــي مقالتــه 
المشــهورة فــي العــام 2013 أن كل صــراع يتطّلــب صياغــة منطقــه الخــاص.1 مــن المرّجــح 
أن يســتمّر هذا اإلطار الفكري في المؤسســة العســكرية الروســية. تقّدم أوكرانيا الِعَبر، ولكن 
ليــس بالضــرورة النمــاذج. عّلقــت مقالــة جيراســيموف علــى الطبيعــة الحديثــة للحــرب، بــداًل مــن 
تحديــد عقيــدٍة محــددٍة أو مقاربــٍة مؤسســاتية. ال شــيء ممــا يــرد هنــا يشــير إلــى أن الجيــش 
الروســي يــرى فائــدة مــن اســتخدام مقاربــة مــن نــوع شــبه جزيــرة الِقــرم أو شــرق أوكرانيــا ضــّد 

 .)NATO( )عضــو فــي منظمــة حلــف شــمال األطلســي )الناتــو
بالتأكيــد، ثمــة إمكانيــة أوســع للتطبيــق علــى جمهوريــات ســوفييتية ســابقة أخــرى تضــّم 

The Value of Science in Pre�( ”قيمــة الِعلــم فــي التنبــؤ“ ،)Valery Gerasimov( فاليــري جيراســيموف  1
diction(، ميليتــري إنداستريـــال كوريــار )Military-Industrial Courier(، 27 فبراير/شــباط 2013.
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ســكانًا ناطقيــن بالروســية. فــي هــذه المناطــق، مثــل بيــاروس أو كازاخســتان، قــد تشــعر 
موســكو أّنهــا تملــك مصلحــة أكبــر. قــد ترغــم المصالــح الروســية فــي الخــارج القريــب منهــا 
علــى اعتمــاد تدّخــل مماثــل أو معــّدل فــي حالــة حــدوث أزمــة سياســية أو انقــاب للقيــادة 
الصديقــة، وفــي حــال ُوجــدت العوامــل الُمَمّكنــة التــي تــم العثــور عليهــا فــي أوكرانيــا فــي أماكــن 
أخــرى مــن االتحــاد الســوفييتي الســابق، بشــكل جزئــي علــى األقــل. علــى الرغــم مــن ذلــك، 
قــد يكــون اســتياء روســيا علــى شــبه جزيــرة الِقــرم وغزوهــا لشــرق أوكرانيــا قــد حّرضــا علــى 
االســتعدادات بيــن جيرانهــا والتــي، نتيجــًة لهــا، قــد تجعــل مــن المعّقــد أكثــر إجــراء مثــل هــذه 
العمليــة فــي المســتقبل. فــي حــال اســتنتاج روســيا لِعَبــٍر مــن تجربتهــا فــي أوكرانيــا، فهــذا مــا 
ســتفعله أيضــًا بلــدان أخــرى فــي محيطهــا، وســتصبح أكثــر حــذرًا وســتنّفذ إصاحــات للحــّد 

مــن احتمــاالت المعانــاة مــن مصيــٍر مماثــل. 
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يوّفــر هــذا الملحــق نبــذًة عــن الرســائل الروســية خــال الحملتيــن كلتيهمــا. إّنــه يقــّدم المزيــد 
الُمســَتخَدمة  الروســية  اآلليــات  أو  األدوات  أو  الرســائل  محتــوى  بشــأن  التفاصيــل  مــن 
لمكــّون حــرب المعلومــات فــي هــذه العمليــات.1 للدعايــة، وغيرهــا مــن النواحــي البــارزة 

I. المواضيع الرئيسية 

1. الرسائل الخاصة بشبه جزيرة الِقرم

كانت أرض شبه جزيرة الِقرم تعود تاريخيًا لروسيا.  •
•  كان االســتحواذ علــى شــبه جزيــرة الِقــرم مــن ِقَبــل أوكرانيــا فــي العــام 1954 خطــًأ 

تاريخيــًا. 
 ”Crimea Is Ours“( ”أي “شبه جزيرة الِقرم لنا )KrymNash( ”حملة “كريمناش  • 

.)]КрымНаш[
•  كانــت الشــعوب الروســية العرقيــة والناطقــة بالروســية فــي شــبه جزيــرة الِقــرم تواجــه 

تهدديــًا قوميــًا متطرفــًا خطيــرًا.
•  لــم تكــن روســيا بــأي شــكٍل مــن األشــكال متورطــة فــي األحــداث فــي شــبه جزيــرة 

الِقــرم؛ فســكان شــبه جزيــرة الِقــرم هــم مــن أطلقــوا االســتفتاء ونفــذوه. 
•  تخّلى جنود شبه جزيرة الِقرم عن أسلحتهم طوعًا وأعلنوا والءهم لروسيا. 

•  صور واضحة تبرز “ســّكان روس” مقموعين، وأبطال “بيركوت” و“رجال خضر 
مهّذبيــن”. 

هذا الملحق هو تجميع يســتند إلى بحث أجرته كاتيا ميجاشــيفا )Katya Migacheva( والمســاعد لشــؤون البحوث   1
أنــدري بيجــا )Andriy Bega( فــي العــام 2015.

 A الملحق رقم 

حملة المعلومات
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2. ثورة الميدان 

الغرب نّظم الثورة.   •
•  كانت أغلبية المحتّجين قوميين متطرفين مناهضين لروسيا ويتسمون بالعنف. 

•  فــّر يانوكوفيتــش نتيجــًة النقــاٍب عنيــٍف ضــّد حكومتــه؛ حكومــة أوكرانيــا الجديــدة 
مشــروعة.  غيــر 

قد يخون توقيع اتفاقية االرتباط عاقة أوكرانيا مع روسيا.    •
قد يكون لتوقيع اتفاقية االرتباط تداعيات مدّمرة بالنسبة ألوكرانيا.   •

خوفًا على حياتهم، فّر آالف الروس من أوكرانيا.   •
ثورة الميدان فاشية وقومية ومناهضة للسامية.   •

3. إضعاف دولة أوكرانيا 

أوكرانيا دولة فاشلة اقتصاديًا.   •
أوكرانيا دولة اصطناعية لم تكن موجودة قبل العام 1991.  •
اللغة األوكرانية ليست سوى مزيٍج من الروسية والبولندية.   •

ليس ألوكرانيا مستقبل قابل لاستمرار بدون المعونات والرعاية الروسية.   •

4. تشويه صورة دولة أوكرانيا

•  الحكومــة األوكرانيــة تتصــّرف بمــا يصــّب فــي مصالــح الواليــات المتحــدة وقــوى 
أخــرى.  أجنبيــة 

الحكومة األوكرانية يسيطر عليها قوميون متطفرون عنيفون.   •
•  إن شــعب أوكرانيــا الموالــي ألوروبــا هــو األحفــاد األيديولوجيــون للمؤيديــن النازييــن 

والفاشــيين.

5. تمجيد روسيا 

•  التاريــخ والتقليــد الروســيان يتطّلبــان مســارهما الروســي الخــاص — مقاربــة فريــدة 
لحقــوق اإلنســان ومســار التنميــة. 

كان سقوط االتحاد السوفييتي كارثًة ذات أبعاد عالمية.   •
روسيا تشّكل مركز العالم السافي/األرثوذوكسي.   •
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روسيا هي المقاتل الرئيسي للفاشية.   •
روسيا تقف إلى جانب الحق وضّد سيطرة وهيمنة الواليات المتحدة العالميتين.   •
•  روسيا تتحّمل مسؤولية حماية الشتات الروسي )Russkiy Mir( في كّل مكان.

•  وقفت أخيرًا روســيا وحشــدت القوة لمقاومة سياســات الغرب الطّماعة والتي تخدم 
مصالحــه. 

6. تعزيز روسيا

 .)       ( )Updated Military Doctrine( العقيدة العسكرية المحّدثة  •
إعان العقيدة العسكرية الجديدة )يناير/كانون الثاني 2015(.   •

7. تحديد األعداء الداخليين

المعارضة هي خيانة.   •
البحث عن “الطابور الخامس”.  •

8. إضعاف الغرب

تختلف أخاقية العالم الغربي بشكٍل جوهريٍّ عن أخاقية الشعب الروسي.   •
•  البلدان األوروبية تعتمد اعتمادًا شديدًا على روسيا للحصول على الغاز ولعاقات 

االســتيراد والتصديــر. 
زمن الحضارة الغربية ينحّط وقد وصل إلى نهاية: إنها تتعفن من الداخل.   •

 •  تشــعر البلــدان الغربيــة والواليــات المتحــدة ببســاطة باالســتياء والخــوف مــن قــوة
روسيا الصاعدة، ومن ثم استجابتها ألعمالها ولسياستها اإلنعزالية. 

9. تشويه صورة الغرب

•  البلــدان الغربيــة، وباألخــص الواليــات المتحــدة، هــي الجهــات المنّظمــة الرئيســية 
أوكرانيــا.  فــي  لألحــداث 

•  توســع منظمــة حلــف شــمال األطلســي )الناتــو( )NATO( والحــّد مــن قــدرات روســيا 
 ،)EU( همــا الدافعــان الرئيســيان ألعمــال معظــم البلــدان فــي االتحــاد األوروبــي

والواليــات المتحــدة، وكنــدا وأســتراليا. 

2010
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•  الواليــات المتحــدة تضغــط علــى البلــدان األوروبيــة مــن أجــل االســتمرار فــي سياســات 
العقوبــات ضــّد روســيا. 

II. األدوات الرئيسية 

1. القنوات اإلعالمية 

القنوات التلفزيونية التي تسيطر عليها روسيا في روسيا وأوكرانيا والغرب   •
- التقارير اإلخبارية
- البرامج الحوارية 

- األفام الوثائقية و“التقارير الخاصة”. 

مواقع أخبار إلكترونية مقرها في روسيا وأوكرانيا والغرب   •
مدونات ومجتمعات على وسائل التواصل االجتماعي   •

الصحف المطبوعة التي مقرها في روسيا وأوكرانيا والغرب   •
المنشورات والمواد المطبوعة التي يتم توزيعها خال األحداث  •

اللوحات اإلعانية خال استفتاء شبه جزيرة الِقرم.   •

2. المتحدثون

 )Sergei Lavrov( الفــروف  ســيرجي   ،)Vladimir Putin( بوتيــن  •  فاديميــر 
آخــرون  روس  وخبــراء  وسياســيون 

سياسيون وخبراء أوكرانيون   •
منظمات وأحزاب سياسية موالية لروسيا في أوكرانيا   •

سياسيون وخبراء غربيون من أوروبا والواليات المتحدة   •
قادة االحتجاجات المحليون  •

مواطنون عاديون ومشاركون “محترفون” في االحتجاجات   •
المشاهير وأهل الفكر.   •
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3. النبرة العامة واألساليب 

تقويض مشروعية حكومة أوكرانيا  •
التسبب بشعور بالتهديد والطوارئ  •

التاعب بالوقائع التاريخية والذاكرة  •
•  تشــديد عاطفــي قــوي، جنبــًا إلــى جنــب مــع التاعــب بالوقائــع، والمعلومــات الخاطئــة 

وأنصــاف الحقائــق 
اإلفراط في تبسيط الواقع — “خط فاصل كبير واحد في أوكرانيا”  •

التسبب في الغموض.   •

4. قمع وجهات النظر البديلة 

سيطرة إعامية مطلقة تقريبًا في روسيا   •
التضييق على الصحافيين خال األحداث في أوكرانيا  •

“تصّيد” وسائل إعامية أو آراء بديلة.   •
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فــي كييــف: إصابــة حوالــي 100 شــخص  •  18-20 فبراير/شــباط: عنــف شــديد 
آخريــن.   300 مــن  أكثــر  وفقــدان 

20 فبراير/شباط  •
- البرلمان األوكراني يأمر بوقف إطالق النار في كييف. 

-  عقوبــات االتحــاد األوروبــي )EU( ضــّد يانوكوفيتــش وسياســيين آخريــن مســؤولين 
عــن العنــف. 

21 فبراير/شباط   •
-  قادة المعارضة ويانوكوفيتش يوّقعون على اتفاقية تســوية بوســاطة روســيا )التي 
رفضــت التوقيــع علــى الوثيقــة(، وفرنســا، وألمانيــا، وبولنــدا. تنــّص االتفاقيــة علــى 
إجــراء انتخابــات رئاســية مبكــرة فــي ديســمبر/كانون األول 2014، وتأســيس 
حكومــة وحــدة وطنيــة بحلــول أوائــل مــارس/آذار 2015، وعلــى عــودة أوكرانيــا 

إلــى دســتورها للعــام 2004.
فوريــة  مفاجئــة  رئاســية  بانتخابــات  ويطالبــون  باالتفاقيــة  يطعنــون  -  المحتّجــون 

العــام 2004. إلــى دســتور  وبالعــودة حــااًل 
 -  يانوكوفيتــش وعــدد كبيــر مــن أعضــاء حزبــه يفــّرون إلــى روســيا عبــر شــرق 

أوكرانيــا. 

•  22 فبراير/شــباط: البرلمــان األوكرانــي يطعــن بيانوكوفيتــش ويعــود إلــى دســتور 
.2004 العــام 

-  يانوكوفيتــش ينفــي الطعــن، ويّدعــي أّنــه ال يــزال رئيــس أوكرانيــا وليــس لديــه 
النّيــة لالســتقالة. 

 B الملحق رقم 
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- بوتين يدين الطعن على يانوكوفيتش ويدعم “الرئيس الُمطاح به”. 
-  القادة األمريكيون واألوروبيون يدعمون شعب أوكرانيا وقرار برلمانها. 

 Ioulia( اإلفــراج عــن رئيــس الــوزراء األوكرانــي الســابق إيوليــا تيموشــينكو  -
الســجن.  مــن   )Tymochenko

23 فبراير/شباط   •
-  البرلمــان األوكرانــي يعّيــن تورشــينوف )Turchynov( رئيســًا انتقاليــًا )مرحليــًا( 

ويقــّرر إجــراء انتخابــات رئاســية مفاجئــة فــي 25 مايو/أيــار. 
العــام 2012 بشــأن مبــادئ سياســيات لغــة  -  البرلمــان األوكرانــي يلغــي قانــون 

الدولــة. 

•  25 فبراير/شــباط: آالف المحتجيــن المواليــن لروســيا يتجّمعــون فــي سيفاســتوبول 
لصالــح حكــٍم ذاتــي أكبــر منفصــل عــن أوكرانيــا وروابــط أوثــق مــع روســيا؛ “تعييــن” 

رجــل األعمــال الموالــي لروســيا أليكســي شــالي )Alexei Chaliy( ُعمــدة. 

27 فبراير/شباط   •
Yat- )-  البرلمــان األوكرانــي يصــّوت للحكومــة االنتقاليــة )المرحليــة(؛ ياتســينيوك 

senyuk( يصبــح رئيســًا للــوزراء. 
-  “األشخاص العسكريون المهّذبون”، المعروفون أيضًا بتسمية “الرجال الخضر” 
يســيطرون علــى مجلــس الــوزراء والبرلمــان فــي جمهوريــة شــبه جزيــرة الِقــرم 

الذاتيــة الحكــم. 
-  فــي “جلســٍة طارئــة”، برلمــان شــبه جزيــرة الِقــرم يفصــل رئيــس وزراء شــبه 
أكســينوف  ف.  و“يعّيــن”   )A. Mokhylyov( موخيليــوف  أ.  الِقــرم  جزيــرة 

مكانــه.1 
-  القوات الروســية تحتّل منشــآت اســتراتيجية في شــبه جزيرة الِقرم وتنّفذ حصارًا 
علــى الجيــش واألســطول، والطرقــات والمطــارات األوكرانيــة للحيلولــة دون تدّخــل 
الســلطات األوكرانيــة. بعــض أفــراد الجيــش ووكاالت إنفــاذ القانــون ينشــّق ويلتحــق 

بــه الرجــال الخضــر،  يحيــط  إن مشــروعية التصويــت مشــكوك فيهــا إذ تــّم عقــد اجتمــاع البرلمــان “الطــارئ” فــي مبنــى   1
فــي غيــاب نصــاب قانونــي للبرلمــان وقــد حصــل حــزب أكســيونوف علــى أقــّل مــن 4 فــي المئــة مــن األصــوات فــي 
 Ukraine’s( انتخابــات برلمــان شــبه جزيــرة الِقــرم للعــام 2010. نتيجــًة لذلــك، ذكــر مكتــب المدعــي العــام فــي أوكرانيــا
General Prosecutor Office( أن قــرارات حكومــة شــبه جزيــرة الِقــرم الجديــدة كانــت غيــر دســتورية وغيــر 

شــرعية. 
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بالجانب الروســي. 

•  28 فبراير/شــباط: الرئيــس األوكرانــي بالنيابــة تورشــينوف يســتعمل حــق النقــض 
ضــّد إلغــاء البرلمــان لقانــون العــام 2012 بشــأن مبــادئ سياســيات لغــة الدولــة؛ اللغــة 

الروســية تحتفــظ بوضعهــا باعتبارهــا لغــة إقليميــة. 

6 مارس/آذار   •
-  إغــالق القنــوات التلفزيونيــة األوكرانيــة فــي شــبه جزيــرة الِقــرم وَقْطــع االتصــال 

باإلنترنــت. 
-  برلمــان شــبه جزيــرة الِقــرم يقيــم “اســتفتاًء” فــي 16 مــارس/آذار مــن أجــل تحديــد 

مســتقبل شــبه جزيــرة الِقــرم. 
-  خلــف األبــواب المغلقــة ومــع عــدم الســماح لبعــض وزراء البرلمــان بالمشــاركة، 
برلمــان شــبه جزيــرة الِقــرم “يصــّوت” لالنفصــال عــن أوكرانيــا واالنضمــام إلــى 
روســيا و“يطلــب” مــن روســيا “اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتصبــح شــبه جزيــرة 

الِقــرم جــزءًا مــن روســيا”. 
-  حكومــة شــبه جزيــرة الِقــرم تســتعد لتأســيس وزارات حكوميــة جديــدة مســتقلة 
عــن كييــف وتعلــن عــن خطــط لالســتحواذ علــى ملكيــة كل الشــركات األوكرانيــة 

المملوكــة مــن الدولــة علــى أراضــي شــبه جزيــرة الِقــرم. 
- روسيا تبدأ االستعدادات لضّم شبه جزيرة الِقرم. 

-  الواليــات المتحــدة تعلــن عقوبــات علــى “األفــراد والكيانــات المســؤولة عــن انتهــاك 
ســيادة أوكرانيا وســالمة أراضيها”.2

•  11 مــارس/آذار: برلمــان شــبه جزيــرة الِقــرم “يعلــن” اســتقالل شــبه جزيــرة الِقــرم 
عــن أوكرانيــا. 

13 مارس/آذار:   •
-  اشــتباكات تجــري بيــن مئــات متعــددة مــن المتظاهريــن المواليــن لكييــف ومحتجيــن 
مواليــن لموســكو فــي مدينــة دونيتســك )Donetsk( فــي شــرق أوكرانيــا، مســفرًة 

عــن مقتــل محتــجٍّ مــواٍل لكييــف وجــرح 10 آخريــن علــى األقــّل. 

 Ukrain and( ”أوكرانيــا وعقوبــات روســيا“ ،)U.S. Department of State( وزارة الخارجيــة األمريكيــة  2
مــؤّرخ.  غيــر   ،)Russia Sanctions
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-  وزارة الدفــاع الروســية تعلــن أن تمرينــات الجيــش التــي تشــمل آالف الجنــود فــي 
 )Kursk( وكورسك ،)Belgorod( وبيلجورود ،)Rostov( مناطق روستوف

وتامبــوف )Tambov( التــي تحــّد أوكرانيــا ستســتمّر حتــى نهايــة مــارس/آذار. 
-  البرلمــان األوكرانــي يصــّوت لتأســيس حــرس قومــي )National Guard( جديــد 
يتألّــف مــن 60,000 رجــل يتــم تجنيدهــم مــن الميــدان واألكاديميــات العســكرية 

األوكرانيــة. 

15 مارس/آذار  •
-  الجيــوش الروســية تحتــّل مركــزًا لتوزيــع الغــاز الطبيعــي بالقــرب مــن ســتريلكوف 
)Strilkove(، علــى شــريط مــن األراضــي خــارج شــبه جزيــرة الِقــرم )مقاطعــة 

 .)]Kherson[ خيرســون ]أوبالســت[
ــد الوحيــد الــذي يســتخدم حــق النقــض ضــّد قــرار مجلــس األمــن  -  روســيا هــي البل

التابــع لألمــم المتحــدة بشــأن أوكرانيــا. 

•  16 مــارس/آذار: “اســتفتاء” شــبه جزيــرة الِقــرم يجــري دون الوصــول إلــى مراقبيــن 
الشــوارع  فــي  والميليشــيا  المســّلحين  الخضــر”  “الرجــال  تهديــد  تحــت  مســتقلين، 
ومواقــع االقتــراع، والذيــن يخيفــون المجموعــات المواليــة لكييــف، بمــا فيهــا تتــار 
شــبه جزيــرة الِقــرم )الذيــن، جنبــًا إلــى جنــب مــع األوكرانييــن، قاطعــوا “االســتفتاء”(. 
وألّن الســلطات األوكرانيــة ترفــض تشــارك قائمــة الناخبيــن، يســتخدم “االســتفتاء” 
قائمــة ناخبيــن متخصصــة. تُقــّدر مشــاركة الناخبيــن بـــ30 إلــى 50 فــي المئــة، ولكــّن 

ــرم تبلــغ عــن معــّدل مشــاركة يســاوي 83 فــي المئــة.  ســلطات شــبه جزيــرة الِق

17 مارس/آذار  •
-  نتائــج “االســتفتاء” ُتظهــر أّن 97 فــي المئــة مــن الناخبيــن فــي االســتفتاء فّضلــوا 

روســيا بحســب مــا ُيزعــم. 
-  االتحاد األوروبي )EU( والواليات المتحدة يفرضان عقوبات على المسؤولين 

الروس. 
- بوتين يقّر بسيادة دولة شبه جزيرة الِقرم. 

18 مارس/آذار  •
-  بوتيــن، و“رئيــس وزراء” شــبه جزيــرة الِقــرم أكســيونوف، ورئيــس برلمــان شــبه 
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جزيــرة الِقــرم كونســتانتينوف، و“ُعمــدة” سيفاســتوبول )Sevastopol( أليكســي 
شــالي يوّقعــون علــى معاهــدة بشــأن “إعــادة توحيــد شــبه جزيــرة الِقــرم مــع روســيا”. 
-  مقتــل جنــدي أوكرانــي وجــرح آخــر خــالل اشــتباك بينمــا تقتحــم القــوات العســكرية 
Sim- )الروســية والميليشــيا المواليــة لروســيا قاعــدة عســكرية فــي ســيمفيروبول 

feropol( فــي شــبه جزيــرة الِقــرم. 
الجيــش  ِقَبــل  مــن  القاتلــة  القــوة  باســتخدام  تصــّرح  األوكرانيــة  الدفــاع  -  وزارة 

الذاتــي.  الدفــاع  حــاالت  فــي  األوكرانــي 

19 مارس/آذار  •
 )Ukrainian National Security Council( مجلس األمن القومي األوكراني  -
يعلــن إجــالء كل عناصــر الجيــش األوكرانــي البالــغ عددهــم 25,000 عنصــر مــن 

شــبه جزيــرة الِقــرم إلــى البــر الرئيــس فــي أوكرانيــا. 
الِقــرم  جزيــرة  شــبه  مــن  خضــر”  و“رجــال  ذاتــي”  “دفــاع  قــوة   300 -  حوالــي 
ــم الروســي ويرفعونــه علــى المقــّر الرئيســي لقــوات البحريــة  يســتولون علــى الَعَل
األوكرانيــة فــي سيفاســتوبول وقاعــدة بحريــة أخــرى. أعضــاء الجيــش األوكرانــي 
 Rear( يغــادرون القاعــدة بينمــا يتــم احتجــاز العميــد البحــري األوكرانــي جايــدوك
طــالق ســراحه فــي وقــٍت الحــق مــن ذلــك اليــوم  Admiral Gaiduk( رهينــة واإ

بعــد إنــذاٍر نهائــٍي مــن رئيــس أوكرانيــا بالنيابــة. 

•  20 مارس/آذار: االتحاد األوروبي )EU( يوّسع عقوباته ضّد المسؤولين الروس 
والرئيس األمريكي باراك أوباما )U.S. President Barack Obama( يعلن 

عــن عقوبــات إضافيــة. 

•  21 مارس/آذار: بوتين يوّقع على “قبول شــبه جزيرة الِقرم في االتحاد الروســي” 
بشــكٍل رســمي. 

22 مارس/آذار  •
-  القــوات المســّلحة الروســية، بدعــٍم مــن الميليشــيا المســّلحة، تســيطر علــى قاعــدة 
بيلبــك )Belbek( الجويــة فــي شــبه جزيــرة الِقــرم فــي اعتــداٍء يــؤدي إلــى جــرح 

مســؤول عســكري أوكرانــي. 
ذاتيــة  اســتقاللية  لصالــح  دونيتســك  فــي  يتجّمعــون  لروســيا  موالــون  -  محتجــون 
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أكبــر ضمــن أوكرانيــا للمناطــق الشــرقية، وعــودة الرئيــس الســابق يانوكوفيتــش 
قليميــة مبكــرة، واســتفتاء حــول مســتقبل  جــراء انتخابــات محليــة واإ إلــى الســلطة، واإ

المنطقــة الشــرقية. 
-  بــدء مهّمــة الرصــد الخــاص الممتــدة علــى ســتة أشــهر مــن ِقَبــل منظمــة األمــن 
 Organization for Security and Cooperation( والتعــاون فــي أوروبــا

in Europe( فــي أوكرانيــا. 

24 مارس/آذار  •
-  القــوات الروســية تســتولي علــى قاعــدة بحريــة أخــرى فــي شــرق شــبه جزيــرة 
الِقــرم، مــا يســفر عــن إصابــة جندييــن أوكرانييــن فــي الخدمــة واعتقــال أكثــر مــن 

50 آخريــن.
-  الحكومة األوكرانية تأمر جيوشها باالنسحاب من شبه جزيرة الِقرم. 

27 مارس/آذار  •
-  صنــدوق النقــد الدولــي )International Monetary Fund( يعلــن عــن اتفاقيــة 
إصالحــات  إجــراء  مقابــل  أمريكــي  دوالر  مليــار   18 بقيمــة  قــروض  لتوفيــر 

اقتصاديــة صارمــة ولتجّنــب تقصيــر البلــد. 
عــن   58 امتنــاع  )مــع   11 مقابــل  100 صــوت  نتيجتــه  كانــت  تصويــت  -  فــي 
التصويــت(، الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة  تتبّنــى إجــراًء يعتبــر “اســتفتاء” شــبه 

جزيــرة الِقــرم غيــر صالــح. 

28 مارس/آذار   •
-  حوالي 2,000 عضو من القطاع األيمن يجتمعون خارج البرلمان األوكراني، 

ُمطاِلبين بإجراء تحقيٍق كامٍل في وفاة أحد قادتهم واســتقالة وزير الداخلية. 
قاعــدة  يتخّلــى عــن معاهــدة  الروســية  للدولــة  التابــع   )Duma( الدومــا -  مجلــس 

العــام 2010. فــي  للغــاز موقّــع عليهــا  بحريــة روســية-أوكرانية 

1 أبريل/نيسان   •
-  فــي تصويــٍت باإلجمــاع، البرلمــان األوكرانــي يقــّر تشــريعًا يأمــر بقيــام وزارة 
الداخليــة واألجهــزة الخاصــة بنــزع أســلحة المجموعــات غيــر الشــرعية علــى 
الفــور، بمــا فيهــا القطــاع األيمــن التابــع لليميــن المتطــرف وأخــرى فــي أنحــاء 

أوكرانيــا. 
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-  منظمــة حلــف شــمال األطلســي )الناتــو( )NATO( تعلّــق كل التعــاون المدنــي 
والعســكري مــع روســيا. 

-  جازبــروم )Gazprom( تلغــي خصمــًا علــى واردات الغــاز الطبيعــي تــم منحــه 
ألوكرانيــا فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2013، رافعــًة الســعر مــن 268.5 دوالر 

أمريكــي إلــى 385.5 دوالر أمريكــي لــكل 1,000 متــر مكّعــب. 

•  3 أبريل/نيســان: جازبــروم )Gazprom( تعلــن أّنهــا ســتلغي اتفاقيــة الخصــم علــى 
الغــاز للعــام 2010 مــع أوكرانيــا، مــا يــؤدي إلــى ارتفــاع الســعر إلــى 485.5 دوالر 

أمريكــي لــكل 1,000 متــر مكّعــب.

•  5 أبريل/نيســان: رئيــس الــوزراء األوكرانــي االنتقالــي )المرحلــي( ياتســينيكوف 
يرفــض رفــع ســعر غــاز روســيا ويلقــي باللــوم علــى موســكو فيمــا يتعلــق بـ“العــدوان 

االقتصــادي”، مــا يــؤدي إلــى “حــرب غــاز” جديــدة بيــن أوكرانيــا وروســيا. 

6 أبريل/نيسان  •
-  فــي دونيتســك، الناشــطون الموالــون لروســيا يقتحمــون مبنــى الحكومــة اإلقليميــة 
ويطالبــون بتصويــت مقاطعــة )أوبالســت( دونيتســك للتصريــح بإجــراء اســتفتاء 

حــول الســماح بانضمــام “جمهوريــة دونيتســك” إلــى روســيا. 
-  فــي لوهانســك، االنفصاليــون يحاوطــون جهــاز االســتخبارات األوكرانيــة )أس. 
بــي. يــو( )SBU( اإلقليمــي، ويقتحمــون غرفــة ترســانة ويســتولون علــى أســلحة. 

باســتقالل  يطالبــون  دونيتســك  فــي  لروســيا  موالــون  ناشــطون  أبريل/نيســان:   7  •
المنطقــة عــن أوكرانيــا، وتأســيس جمهوريــة دونيتســك الشــعبية )DNR(، ويحــّددون 
تاريــخ 11 مايو/أيــار موعــدًا لـ“اســتفتاء” قــد يتيــح للمنطقــة أن تصبــح جــزءًا مــن 

الروســي.  االتحــاد 

•  8 أبريل/نيســان: القــوات األوكرانيــة تضطلــع بعمليــة “مكافحــة اإلرهــاب” فــي مدينــة 
خاركيــف )Kharkiv( الشــرقية بعــد اســتيالء محتجيــن مواليــن لروســيا علــى مبنــى 
للحكومــة المحليــة. تســتعيد مقــر اإلدارة اإلقليميــة وتعتقــل حوالــي 70 انفصالــي، 

مســتوليًة علــى أســلحتهم. 

•  12 أبريل/نيســان: القــوات المواليــة لروســيا تســيطر علــى منشــآت أمنيــة وأســلحة 
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فــي سلوفيانســك )Slovyansk(، وكراماتورســك )Kramatorsk( ودروزهكيفــكا   
 Krasnyi( فــي حيــن يتــم رد هجــوم إضافــي فــي كراســني ليمــان )Druzhivka(

Lyman(؛ االضطرابــات تســتمر فــي دونيتســك. 

•  14 أبريل/نيســان: المحتجــون الموالــون لروســيا يســتولون علــى المقــر الرئيســي 
للشــرطة فــي مدينــة هورليفــكا )Horlivka( فــي شــرق أوكرانيــا ويرفعــون الَعَلــم 

الروســي. 

•  15 أبريل/نيســان: الجيــش وقــوات الشــرطة الخاصــة األوكرانيــة تبــدأ “عمليــات 
مكافحــة اإلرهــاب” فــي شــرق أوكرانيــا لإلطاحــة بالقــوات المواليــة لروســيا التــي 

احّتلــت مبــاٍن حكوميــة ومنشــآت أمنيــة. 

•  19 أبريل/نيســان: ســلطات كييــف تعلّــق “عمليــات مكافحــة اإلرهــاب” خــالل عطلــة 
عيــد الفصــح. 

ــورك تايمــز )New York Times( تنشــر صــورًا وّفرتهــا  •  20 أبريل/نيســان: نيوي
الحكومــة األوكرانيــة لمنظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا تظهــر التــوّرط العســكري 

الروســي المباشــر فــي شــرق أوكرانيــا. 

•  21 أبريل/نيســان: الواليــات المتحــدة تعلــن عــن حزمــة مســاعدة بقيمــة 50 مليــون 
ألوكرانيــا.  أمريكــي  دوالر 

•  22 أبريل/نيســان: العثــور علــى جثتــي رجليــن، بمــا فيهمــا سياســي محلــي داعــم 
لكييــف، تبــدو عليهمــا عالمــات التعذيــب، خــارج سلوفيانســك، مــا يدفــع بالرئيــس 
عمليــات  اســتئناف  إلــى  بالدعــوة  تورشــينوف  )المرحلــي(  االنتقالــي  األوكرانــي 

األوكرانيــة.  القــوات  ِقَبــل  مــن  اإلرهــاب  مكافحــة 

23 أبريل/نيسان  •
-  الجيــش األوكرانــي يســتعيد سفياتوجيرســك )Sviatogirsk( مــن المقاتليــن المواليــن 

لروسيا. 
-  “محادثات طارئة” حول اإلمداد بالغاز الطبيعي تبدأ بين روسيا وأوكرانيا. 
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24 أبريل/نيسان  •
ماريوبــول األســود  البحــر  بلــدة  فــي  الُعمــدة  مقــّر  تســتعيد  األوكرانيــة   -  القــوات 

)Mariupol( من االنفصاليين الموالين لروسيا. 
-  القوات األوكرانية تشتبك مع مقاتلين موالين لروسيا في سلوفيانسك وأرتيميفسك 

.)Artemivsk(
-  روســيا تأمــر قواتهــا علــى طــول الحــدود مــع أوكرانيــا بالمشــاركة فــي التمرينــات 

العســكرية. 

•  25 أبريل/نيســان: القوات الموالية لروســيا في سلوفيانســك تســتولي على مجموعة 
من سبعة مراقبين دوليين مرتبطين بمنظمة األمن والتعاون في أوروبا، باإلضافة 

إلــى خمســة أعضــاء فــي الجيــش األوكرانــي وســائقهم. 

•  26 أبريل/نيســان: طائــرات قتاليــة روســية تنتهــك المجــال الجــوي األوكرانــي ســبع 
مــرات. 

28 أبريل/نيسان  •
-  إصابــة جينــادي كيرنيــس )Gennady Kernes(، ُعمــدة مدينــة خاركيــف فــي 

شــرق أوكرانيــا وحليــف يانوكوفيتــش، فــي محاولــة واضحــة الغتيالــه. 
-  الواليــات المتحــدة تعلــن عــن مجموعــة جديــدة مــن العقوبــات ضــّد ســبعة مســؤولين 
حكومييــن روس إضافييــن و17 شــركة تملــك روابــط مــع “دائــرة بوتيــن الداخليــة”. 

•  29 أبريل/نيســان: فــي لوهانســك، االنفصاليــون الموالــون لروســيا يفتحــون النــار 
علــى مركــز شــرطة، ويســتولون علــى المقــر الرئيســي لحكومــة لوهانســك اإلقليميــة، 

ويســيطرون علــى مكتــب المدعــي اإلقليمــي ومقــرات قنــوات تلفزيونيــة. 

30 أبريل/نيسان  •
-  مجلــس صنــدوق النقــد الدولــي يوافــق علــى حزمــة معونــة بقيمــة 17 مليــار دوالر 

أمريكــي لمــدة ســنتين ألوكرانيــا. 
-  فــي مدينــة هورليفــكا، شــمال دونيتســك، “الرجــال الخضــر” مســلحين بأســلحة 

المدينــة.  أوتوماتيكيــة يحتلــون مبنــى مجلــس 
-  ردًا علــى تهديــد شــّن روســيا لحــرب ضــّد البــر الرئيســي فــي أوكرانيــا، رئيــس 
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قتالــي  “تأهــب  فــي حالــة  المســّلحة  القــوات  بالنيابــة يضــع  أوكرانيــا  جمهوريــة 
كامــل”. 

2 مايو/أيار  •
-  محاولة ُمبّلغ عنها للمقاتلين المسلحين الروس لعبور الحدود األوكرانية. 

-  ُمشــجعو نــادي أوديســا لكــرة القــدم كورنوموريتــس )Chornomorets( ونــادي 
أوكرانيــا  أجــل  مــن  المبــاراة  بعــد  يســيرون   )Metalist( ميتاليســت  خراكيــف 
الموّحــدة تحــت حمايــة الشــرطة المحليــة. انفصاليــون موالــون لروســيا يهاجمــون 
لروســيا  الموالــون  االنفصاليــون  ذلــك،  تلــت  التــي  المعركــة  فــي  المشــّجعين. 
ينســحبون إلــى دار النقابــات، الــذي ُأضرمــت فيــه النيــران، مســفرًة عــن مقتــل 

شــخصًا.   42

•  7 مايو/أيــار: بوتيــن يعلــن انســحاب القــوات الروســية مــن حــدود أوكرانيــا )منظمــة 
حلــف شــمال األطلســي ]الناتــو[ ]NATO[ ال تــرى أي مؤشــر علــى االنســحاب(. 

9 مايو/أيار: بوتين يزور شبه جزيرة الِقرم.   •

•  11 مايو/أيــار: المناطــق الشــرقية التــي يســتولي عليهــا المتمــردون أجــرت اســتفتاًء 
للتصويــت علــى وجــوب منــح هــذه المقاطعــات المزيــد مــن الحكــم الذاتــي أم ال. 

•  14 مايو/أيــار: فــي أنتراتســيت )Antratsyt(، االنفصاليــون يعقــدون اجتماعــًا ضــّد 
االنتخابــات الرئاســية األوكرانيــة. 

17 مايو/أيار: كل الوحدة األوكرانية تعقد حوارًا في خاركيف.   •

18 مايو/أيار: اجتماع مواٍل لروسيا في أوديسا يجمع حوالي 300 شخص.   •

25 مايو/أيار: االنتخابات الرئاسية األوكرانية تفضي إلى فوز بيترو بوروشينكو   •
 .)Petro Poroshenko(

26 مايو/أيار: الجيش األوكراني يدافع عن مطار دونيتسك من هجوم انفصالي.   •

•  31 مايو/أيار: االنفصاليون الموالون لروسيا يجتمعون في دونيتسك. 
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