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فــي الثامــن والعشــرين مــن مــارس الماضــي )2022( 

اجتمــع وزراء الطاقــة فــي مجموعــة الــدول الصناعية 

الســبع عبــر تقنيــة الفيديــو كونفرانــس ليعلنــوا عــن 

ثمــن  بدفــع  الخــاص  الروســي  المطلــب  رفضهــم 

الغــاز بالعملــة الروســية، وليؤكــدوا أهميــة االلتــزام 

بالــدوالر  إمــا  الدفــع  يتــم  وأن  عــة،  الموقَّ بالعقــود 

فــي  تتعامــل  التــي  الشــركات  باليــورو، مطالبيــن  أو 

لمــا  االســتجابة  بعــدم  الروســي  الغــاز  اســتيراد 

يطالــب بــه الرئيــس "فالديميــر بوتيــن". وقبــل أيــام 

التــي  الصناعيــة  الســبع  مجموعــة  قمــة  كانــت 

ُعقــدت فــي بروكســل قــد أصــدرت بياًنــا فــي الرابــع 

جوانــب  كل  غطــى  ذاتــه  الشــهر  مــن  والعشــرين 

الصــراع الدائــر فــي أوكرانيــا وتداعياتــه، وحــدد طريقــة 

تعامــل أعضــاء المجموعــة مــع هــذا الصــراع. فكيــف 

تتعامــل دول الســبع مــع المســألة األوكرانيــة؟ وهــل 

أن  يمكــن  الــذي  ومــا  بينهــا؟  فيمــا  اختالفــات  ــة  ثمَّ

تســهم بــه فــي الوصــول بهــذه المســألة إلــى طريــق 

التهدئــة ومــن َثــمَّ التســوية والحــل؟

تجــدر فــي البدايــة اإلشــارة إلــى أن روســيا كانــت قــد 

ل  انضمــت إلــى مجموعــة الســبع الصناعيــة، وتحــوَّ

وقــد  الثمانــي.  مجموعــة  إلــى  المجموعــة  اســم 

قمــم  إحــدى  بطرســبرج  ســان  مدينــة  اســتضافت 

هــذه المجموعــة. وكانــت آخــر قمــة تحضرهــا روســيا 

مجموعة السبع على خط المواجهة في أوكرانيا

أ. السيد صدقي عابدين

بـــــــــــاحـــــــــــث فـــــــــــــــــــي الــــــــــعــــــــــلــــــــــوم الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة، 
ومــــــتــــــخــــــصــــــص فـــــــــــــــي الــــــــــــشــــــــــــؤون اآلســـــــيـــــــويـــــــة

ــدت عام 2013، َثمَّ جــاءت األزمة األوكرانية 
ِ
تلــك التــي ُعق

وتداعياتهــا عــام 2014، ومــن بينهــا ضــم روســيا لشــبه 

روســيا  عالقــة  عــرى  انفصــام  ومــع  القــرم.  جزيــرة 

بمجموعــة الثمانــي )الســبع( باتــت األخيــرة - وعلــى 

مــدار ســنوات- تقــف لروســيا بالمرصــاد فــي كل مــا 

تقــوم بــه تجــاه الملــف األوكرانــي.

ــت دول المجموعــة تؤكــد  خــالل هــذه الســنوات ظلَّ

الوحــدة فــي مواجهــة روســيا مــن ناحيــة أولــى، ومــن 

ناحيــة ثانيــة تأييــد ودعــم أوكرانيــا؛ حيــث وقفــت بوجــه 

التأييــد  عــن  فضــًلا  ــا،  واقتصاديًّ ا  سياســيًّ روســيا 

وتقديــم الدعــم السياســي واالقتصــادي والعســكري 

ألوكرانيــا. ومــن َثــمَّ فــإن مــا تقــوم بــه دول المجموعــة 

فــي  الروســية  العســكرية  العمليــة  انــدالع  منــذ 

الرابــع والعشــرين مــن فبرايــر 2022 هــو امتــداد لنهــج 

والكثافــة  الدرجــة  فــي  اختــالف  مــع  المجموعــة 

يتــم  التــي  اإلجــراءات  مــن حيــث  والمحتــوى، ســواء 

اتخاذهــا تجــاه روســيا أو المحفــزات والمســاعدات 

التــي يتــم تقديمهــا إلــى أوكرانيــا.

وقبــل الدخــول فــي تفاصيل مواقــف تلك الدول فيما 

يجــري مــن تطــورات علــى صعيــد المســألة األوكرانية 

يجــدر الوقــوف أيًضــا عنــد مســألة أخــرى ذات داللــة 

تتمثــل فــي طابــع الشــخصنة فيمــا يتعلــق بمــا تقــوم 

بــه روســيا؛ حيــث ُيشــار إلــى "حــرب بوتين" فيمــا يتعلق 
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منـــذ عـــام 2014، ظلَّـــت المســـألة األوكرانية 
حاضـــرة علـــى جـــدول أعمـــال مجموعـــة الســـبع، 
ــت  ــد خفتـ ــيا قـ ــال روسـ ــة حيـ ــت اللهجـ وإن كانـ
إليهـــا  ُأضيـــف  أو  الســـنوات،  بعـــض  فـــي 
إشـــارات تشـــجيعية، بحيـــث لـــم تعـــد الرســـائل 

كلهـــا تهديديـــة.

بمــا أســمته روســيا العمليــة العســكرية الخاصــة، 

و"قــرار بوتيــن" فيمــا يتعلــق بمســألة دفــع ثمــن الغــاز 

ــه  بالروبــل، وال يمكــن فصــل ذلــك عــن مجمــل التوجُّ

ــات المتحــدة  ــال المســألة، وخاصــة الوالي ــي حي الغرب

األمريكيــة، التــي وصــف رئيســها "جــو بايــدن" الرئيــس 

الروســي "فالديميــر بوتيــن" بأوصــاف غيــر معهــودة 

فــي العــرف الدبلوماســي.

وهنــا يأتــي مبــرر هــذه الــدول فــي فــرض عقوبــات علــى 

الرئيــس الروســي والدائــرة القريبــة منــه، فيما يســمى 

بضــرورة أن يدفــع "بوتيــن" ثمــن قراراتــه وسياســاته 

ــل  ــة. لكــن يبقــى الســؤال هــل مث ــي يرونهــا خاطئ الت

هــذه العقوبــات مــن شــأنها أن تؤثــر علــى قــرارات 

القيــادة الروســية؟ ثــم يأتــي الســؤال الثانــي هــل يقــف 

ــرة الرئيــس "بوتيــن"، أو حتــى  تأثيــر العقوبــات عنــد دائ

ــروس والجيــش الروســي؟ أم أن  كل المســؤولين ال

ذلــك ســيطال الشــعب الروســي كلــه؟ خاصــة فــي 

ظــل الطيــف العريــض مــن العقوبــات التــي تصــل 

إلــى حــد عــزل روســيا. والتســاؤل الثالــث يتمثــل فــي 

عالقــة كل ذلــك باألحاديــث الغربيــة عن حريــة التجارة. 

ورابــع األســئلة مرتبــط بتأثيــر العقوبــات علــى الــدول 

الناميــة والفقيــرة، خاصــة أن روســيا وأوكرانيــا تمثالن 

مصدريــن رئيســين للكثيــر مــن المــواد الغذائيــة.

أولًا: مـــن قمـــة بروكســـل 2014 إلـــى 
قمـــة بروكســـل 2022

المجموعــة  دول  رفضــت   2014 بروكســل  قمــة  فــي 

الداخليــة  الشــؤون  فــي  ا  روســيًّ تدخــًلا  اعتبرتــه  مــا 

روســيا  انتهــاك  اســتمرار  إدانــة  مــع  األوكرانيــة، 

لســيادة أوكرانيــا ووحــدة أراضيهــا، ورْفــض ضمهــا 

لشــبه جزيــرة القــرم، ودعمهــا للجماعــات االنفصاليــة 

في شــرق أوكرانيا، معتبرة أن الممارســات الروســية 

تنتهــك المبــادئ األساســية للقانــون الدولــي، ومــن 

االنتخابــات  بنتيجــة  تعتــرف  أن  روســيا  علــى  َثــمَّ 

األوكرانيــة، وأن تســحب قواتهــا إلــى الحــدود الدوليــة 

األســلحة ودعــم  عــن ضــخ  وتتوقــف  أوكرانيــا،  مــع 

التــي  العقوبــات  وحــول  الحــدود.  عبــر  االنفصالييــن 

كانــت قــد فرضتهــا دول المجموعــة علــى األشــخاص 

فــي  يجــري  بمــا  الصلــة  ذات  الروســية  والكيانــات 

أوكرانيــا، أعلــن بيــان القمــة عــن االســتعداد لتغليــظ 

تســتجب،  لــم  روســيا  دامــت  مــا  العقوبــات  تلــك 

وحــثَّ روســيا علــى االلتــزام بإعــالن جنيــف والتعــاون 

مــع الحكومــة األوكرانيــة مــن أجــل إحــالل الســالم 

ــى مــدار  والوحــدة. وقــد تكــررت هــذه المناشــدات عل

واالتفاقــات  التفاهمــات  خــالل  الماضيــة  الســنوات 

اتفاقــات مينســك. الالحقــة، وعلــى رأســها 

اإلشـــكالية  ســـتبقى  االتفاقـــات،  لهـــذه  وبالنســـبة 

المطروحـــة تتمثـــل فيمـــن يتحمـــل مســـؤولية عـــدم 

مـــن  فروســـيا  الواقـــع،  أرض  علـــى  بنودهـــا  تطبيـــق 

ورائهـــا  ومـــن  األوكرانيـــة  الســـلطات  ـــل  ُتحمِّ جانبهـــا 

الـــدول الغربيـــة، وعلـــى رأســـها دول مجموعـــة الســـبع، 

مســـؤولية تعطيـــل تطبيـــق هـــذه االتفاقـــات، وفـــي 

المســـؤولية.  روســـيا  الـــدول  تلـــك  ـــل  ُتحمِّ المقابـــل 

وبغـــض النظـــر عمـــن يتحمـــل المســـؤولية، والتـــي علـــى 

األغلـــب يتحملهـــا الجميـــع، وإن كان بدرجـــات مختلفـــة، 

فقـــد وصلـــت األمـــور إلـــى حـــد انفجـــار األزمـــة والدخـــول 

فـــي مرحلـــة الحـــرب مـــع كل مـــا رافقهـــا مـــن دمـــار وفـــرار.

كذلـــك تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن قمة بروكســـل 2014 كانت 

قـــد أعلنـــت عـــن مســـاندتها للحكومـــة والشـــعب 
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ــرة أثــــيــــرت بــعــد  ــيـ ــثـ ــا كـ ــايـ ــضـ ــاك قـ ــ ــن هــ
ــيــة تتعلق  ــــدالع الــحــرب الــروســيــة األوكــران ان
باألسلحة غير التقليدية، بما في ذلك النووية 
والبيولوجية والكيميائية، واستجالب مقاتلين 
أجانب، ومعاناة النازحين والالجئين، وكل هذه 
القلب  فــي  السبع  مجموعة  كانت  القضايا 

منها، والمحرك الرئيس لها.

األوكرانـــي والســـيادة األوكرانيـــة ووحـــدة أراضيهـــا، 

المســـلحة،  المجموعـــات  ســـالح  نـــزع  وناشـــدت 

األوكرانيـــة علـــى االســـتمرار  الســـلطات  وتشـــجيع 

فـــي المحافظـــة علـــى النظـــام والقانـــون، مـــع حثهـــا 

علـــى ضـــرورة االســـتمرار فـــي الحـــوار الوطنـــي الجامـــع، 

والبرلمـــان  الحكومـــة  تقـــوم  أن  أهميـــة  وكذلـــك 

األوكرانـــي باإلصالحـــات الدســـتورية الالزمـــة مـــن أجـــل 

ضمـــان حقـــوق وتطلعـــات المواطنيـــن فـــي شـــتى 

ــا. ــاء أوكرانيـ أرجـ

ـــا  م ألوكراني هـــذا وقـــد كان الدعـــم االقتصـــادي المقـــدَّ

ـــر المنظمـــات الدوليـــة  ـــا فـــي القمـــة، ســـواء عب واضًح

- وعلـــى رأســـها صنـــدوق النقـــد الدولـــي، الـــذي أقـــر 

 - أوكرانيـــا  لصالـــح  دوالر  مليـــار   17 بقيمـــة  برنامًجـــا 

متهـــا دول  ناهيـــك عـــن المســـاعدات الفرديـــة التـــي قدَّ

ــدات،  ــل أو معـ ــكل تمويـ ــي شـ ــواء فـ ــة، سـ المجموعـ

اســـتمر  وقـــد  العســـكرية.  المعـــدات  فيهـــا  بمـــا 

تقديـــم هـــذا الدعـــم وصـــوًلا إلـــى األزمـــة الراهنـــة، حيـــث 

ــلطات  ــدن" سـ ــو بايـ ــي "جـ ــتخدم الرئيـــس األمريكـ اسـ

المســـاعدات  مـــن  دفعـــات  لصـــرف  اســـتثنائية 

ــر  ــام 2021 أكثـ ــة عـ ــذ بدايـ ــا منـ ــت قيمتهـ ــا، بلغـ ألوكرانيـ

مـــن مليـــاري دوالر.

ومنــذ عــام 2014 كان دعــم منظمــة األمــن والتعــاون 

ــا حاضــًرا ضمــن أجنــدة مجموعــة الســبع،  فــي أوروب

المراقبــة  عمليــات  عبــر  التوتــر  خفــض  أجــل  مــن 

ــذي اســتمر علــى مــدار  التــي تقــوم بهــا، وهــو األمــر ال

علــى  األوكرانيــة  المســألة  ظلــت  حيــث  ســنوات، 

العناصــر  ذات  وظلــت  المجموعــة،  أعمــال  جــدول 

ــال روســيا قــد خفتــت  ــت اللهجــة حي قائمــة، وإن كان

إشــارات  إليهــا  أضيــف  أو  الســنوات،  بعــض  فــي 

تشــجيعية، بحيــث لــم تعــد الرســائل كلهــا تهديديــة، 

اجتمــاع وزراء  فــي  المثــال  حــدث علــى ســبيل  كمــا 

 ،2017 أبريــل  فــي  إيطاليــا،  فــي  المجموعــة  خارجيــة 

دولــي  كفاعــل  روســيا  أهميــة  إلــى  أشــاروا  عندمــا 

ال غنــى عــن التعــاون معــه مــن أجــل حــل األزمــات 

اإلقليميــة والتعامــل مــع التحديــات العالميــة. وهــذا 

عكــس مــا يحــدث اآلن تماًمــا، حيــث ال تخفــى إجــراءات 

عــزل روســيا، ليــس علــى صعيــد عالقــات مجموعــة 

دول  علــى  بالضغــط  وإنمــا  فقــط،  معهــا  الســبع 

أخــرى، وتحذيرهــا مــن االســتمرار فــي التعامــل مــع 

أو تطويــر عالقاتهــا معهــا. روســيا 
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مـــن  الســـبع  مجموعـــة  دول  انطلقـــت 
ضـــرورة التطبيـــق الصـــارم للعقوبـــات المفروضة 
"بوتيـــن"  محاســـبة  أجـــل  مـــن  روســـيا  علـــى 
ومراقبـــة  والخـــارج،  الداخـــل  فـــي  ومناصريـــه 
تطبيـــق العقوبـــات، ومراجعـــة اإلجـــراءات، بمـــا 
مـــن  بالذهـــب  الخاصـــة  المعامـــالت  ذلـــك  فـــي 

الروســـي. المركـــزي  البنـــك  بـــل 
ِ
ق

ثانًيـــا: مجموعــــة الســــبع والحــــــرب 
األوكرانيـــة الروســـية 

لــم تكــن الحــرب الروســية األوكرانيــة مفاجئــة لــدول 

بــل إن بعضهــا قــد تحــدث عــن  مجموعــة الســبع، 

احتماالتهــا وســيناريوهاتها قبــل اندالعهــا بأســابيع، 

وبالنســبة  وبريطانيــا.  المتحــدة  الواليــات  وخاصــة 

لــدول المجموعــة جــاء التوصيــف واضًحــا وال لبــس 

فيــه، إذ إنهــا ُتعــدُّ عدواًنــا غيــر شــرعي وغيــر مبــرر، "إنهــا 

حــرب بوتيــن ضــد دولــة مســتقلة ذات ســيادة". 

إن الحـــرب فـــي أوكرانيـــا ليســـت مجـــرد عمليـــات 

قتاليـــة تقليديـــة، وإنمـــا هنـــاك قضايـــا كثيـــرة ُأثيـــرت 

فيمـــا يتعلـــق باألســـلحة غيـــر التقليديـــة، بمـــا فـــي 

ونتـــج  والكيميائيـــة،  والبيولوجيـــة  النوويـــة  ذلـــك 

ـــا  عـــن الحـــرب دمـــار واســـع، وفـــرار بالمالييـــن داخليًّ

ـــه الســـتجالب  ـــاب علـــى مصراعي ـــح الب
ِ
ـــا، وُفت وخارجيًّ

الحـــرب  طرفـــي  بـــل 
ِ
ق مـــن  أجانـــب  مقاتليـــن 

بالمشـــاركة  مـــت 
ِ
اُته دول  وهنـــاك  المباشـــرين، 

فـــي دعـــم عمليـــات عســـكرية، وارتفعـــت أســـعار 

الطاقـــة، وأصبـــح االعتمـــاد األوروبـــي علـــى الطاقـــة 

الروســـية مهـــدًدا فـــي ظـــل الشـــد والجـــذب بيـــن 

هـــذه  الخـــط.  علـــى  أمريـــكا  ودخـــول  الجانبيـــن، 

القضايـــا جـــرى ســـجال كبيـــر حولهـــا فـــي المنظمـــات 

الدوليـــة، وعلـــى رأســـها األمـــم المتحـــدة وخاصـــة 

كمـــا  العامـــة،  والجمعيـــة  األمـــن  مجلـــس  فـــي 

الخـــط،  علـــى  الدوليـــة  العـــدل  محكمـــة  دخلـــت 

وكذلـــك المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، واســـتنفرت 

مؤسســـات "بريتـــون وودز" ممثلـــة فـــي الصنـــدوق 

كانـــت  القضايـــا  هـــذه  وكل  الدولييـــن،  والبنـــك 

مجموعـــة الســـبع فـــي القلـــب منهـــا، والمحـــرك 

الرئيـــس للكثيـــر منهـــا.

علـــى  المفروضـــة  العقوبـــات  لقضيـــة  وبالنســـبة 

مـــن  الســـبع  مجموعـــة  دول  انطلقـــت  روســـيا، 

ضـــرورة التطبيـــق الصـــارم لهـــا، مـــن أجـــل محاســـبة 

"بوتيـــن" ومناصريـــه فـــي الداخـــل والخـــارج، واســـتمرار 

العمـــل مـــع الشـــركاء فـــي شـــتى أرجـــاء العالـــم، 

ـــات، ومراجعـــة اإلجـــراءات  ـــق العقوب ـــة تطبي ومراقب

ــا فـــي ذلـــك المعامـــالت الخاصـــة بالذهـــب مـــن  بمـ

بـــل البنـــك المركـــزي الروســـي. ولـــم يقـــف األمـــر 
ِ
ق

عنـــد ذلـــك الحـــد، وإنمـــا تـــم فـــْرض حـــزم متواليـــة 

باقـــي  دعـــوة  مـــع  أشـــد غلظـــة،  العقوبـــات  مـــن 

الـــدول لكـــي تنضـــم إلـــى العقوبـــات المفروضـــة علـــى 

روســـيا مـــن ناحيـــة أولـــى، ومـــن ناحيـــة ثانيـــة فـــْرض 

عقوبـــات علـــى بيالروســـيا. ليـــس هـــذا فحســـب بـــل 

إن مجموعـــة الســـبع أعلنـــت صراحـــًة أنهـــا تدعـــم 

المعارضيـــن للعـــدوان علـــى أوكرانيـــا مـــن الـــروس 

والبيـــالروس، مـــع إدانـــة مـــا ُيتخـــذ مـــن إجـــراءات 

ضـــد هـــؤالء المعارضيـــن. وُيالحـــظ هنـــا أن مثـــل 

هـــذا النـــوع مـــن الدعـــم مـــا هـــو إال امتـــداد لدعـــم 

متواصـــل لـــكل مـــن يعـــارض النظاميـــن فـــي روســـيا 

وبيالروســـيا.

اعَتَبـــرت دول المجموعـــة أن الهجمـــات الروســـية 

المواقـــع  وســـالمة  أمـــن  تهـــدد  أوكرانيـــا  علـــى 

النوويـــة األوكرانيـــة، فضـــًلا عـــن مخاطرهـــا الكارثيـــة 

ـــر مـــن اســـتخدام  ـــة، مـــع التحذي علـــى الســـكان والبيئ

أي مـــن أســـلحة الدمـــار الشـــامل، ودعـــوة روســـيا 

إلـــى االلتـــزام بالمعاهـــدات الدوليـــة المعنيـــة فـــي 

هـــذا الصـــدد.
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الرئيـــس  الســـبع  مجموعـــة  لـــت  حمَّ
"بوتيـــن" مســـؤولية مـــا حـــدث مـــن ارتفـــاع فـــي 
أســـعار المـــواد الغذائيـــة، ليـــس هـــذا فحســـب 
لتـــه مســـؤولية تعريـــض التعافـــي  بـــل إنهـــا حمَّ
العالمـــي الـــذي كانـــت مؤشـــراته قـــد بـــدأت فـــي 

ــر. ــة للخطـ ــد الجائحـ ــور بعـ الظهـ

مـــع  الســـبع  مجموعـــة  وقـــوف  يكـــن  ولـــم  هـــذا 

ـــا مجـــرد كلمـــات، وإنمـــا كانـــت هنـــاك إجـــراءات  أوكراني

ــف  ــم يقـ ــد. ولـ ــوال ُترَصـ ــل، وأمـ ــدات ُتنَقـ ــذ، ومعـ ُتتَخـ

األمـــر عنـــد الجوانـــب الماديـــة المرتبطـــة بالعمليـــات 

اهتمـــام  هنـــاك  كان  وإنمـــا  مباشـــرة،  العســـكرية 

ــن حيـــث  ــيبراني، مـ ــن السـ ــل األمـ ــرى، مثـ بجوانـــب أخـ

دعـــم أوكرانيـــا ضـــد الهجمـــات الســـيبرانية. وفـــي هـــذا 

الصـــدد فقـــد أعلنـــت دول مجموعـــة الســـبع نفســـها 

عـــن حالـــة اســـتنفار ضـــد هجمـــات ســـيبرانية محتملـــة 

قـــد تطالهـــا، مؤكـــدة أن المســـؤولين عـــن مثـــل هـــذه 

الهجمـــات ســـوف يتعرضـــون للحســـاب. ولـــم يقـــف 

الدعـــم عنـــد أوكرانيـــا، وإنمـــا امتـــد إلـــى دعـــم الـــدول 

ا جـــّراء لجـــوء  المجـــاورة والتـــي تحملـــت عبًئـــا كبيـــًر

أعـــداد كبيـــرة مـــن األوكرانييـــن إليهـــا، وخاصـــة بولنـــدا، 

ــارة بعـــد قمـــة  ــا الرئيـــس األمريكـــي بزيـ هـ والتـــي خصَّ

الســـبع فـــي بروكســـل.

ورغـــم تخـــوف بعـــض دول مجموعـــة الســـبع مـــن 

وخاصـــة  الطاقـــة،  واردات  علـــى  العقوبـــات  تأثيـــر 

ــن  ــد مـ ــن المزيـ ــا أعلنـــت عـ ــيا، فإنهـ ــن روسـ ــاز مـ الغـ

اإلجـــراءات لتخفيـــض االعتمـــاد علـــى روســـيا فـــي 

مجـــال الطاقـــة، ورغـــم أن دول المجموعـــة رفضـــت 

ـــرة  الســـداد بالروبـــل كمـــا طالبـــت روســـيا، لكـــن األخي

مـــددت مهلـــة تنفيـــذ القـــرار، معلنـــة أنهـــا لـــن تقطـــع 

ــر  ــة غيـ ــود األمريكيـ ــم كل الجهـ ــاز. ورغـ ــدادات الغـ إمـ

المســـبوقة، فإنـــه ال يمكـــن لـــدول أوروبيـــة كثيـــرة 

فـــي  الروســـية  الطاقـــة  مصـــادر  عـــن  االســـتغناء 

المـــدى القصيـــر وربمـــا المتوســـط أيًضـــا. وتجـــدر 

اإلشـــارة إلـــى أن الجهـــود األمريكيـــة لـــم تقـــف عنـــد حـــد 

ــي،  ــا النفطـ ــن احتياطهـ ــبوق مـ ــر المسـ الســـحب غيـ

الغـــاز األمريكيـــة  زيـــادة شـــحنات  العمـــل علـــى  أو 

إلـــى أوروبـــا، وإنمـــا كانـــت هنـــاك ضغـــوط علـــى دول 

ـــى تقلـــل مـــن اســـتيرادها مـــن النفـــط  ـــد حت ـــل الهن مث

الروســـي. الموقـــف الهنـــدي مـــن هـــذه المســـألة 

ومـــن مجمـــل مـــا يجـــري فـــي أوكرانيـــا مختلـــف تماًمـــا 

لكـــن  عـــن مواقـــف مجموعـــة الســـبع الصناعيـــة، 

ُلوحـــظ أن مـــن بيـــن دول المجموعـــة مـــن أظهـــر 

مشـــروعات  عـــن  ـــي  التخلِّ عـــدم  علـــى  مؤشـــرات 

بالنســـبة  الحـــال  هـــو  كمـــا  روســـيا،  فـــي  الطاقـــة 

ـــان، فيمـــا يتعلـــق بمشـــروع للغـــاز فـــي منطقـــة  للياب

الشـــرق األقصـــى الروســـي.

"بوتيـــن"  الرئيـــس  الســـبع  مجموعـــة  لـــت  حمَّ

مســـؤولية مـــا حـــدث مـــن ارتفـــاع فـــي أســـعار المـــواد 

لتـــه  حمَّ إنهـــا  بـــل  فحســـب  هـــذا  ليـــس  الغذائيـــة، 

أيًضـــا مســـؤولية تعريـــض التعافـــي العالمـــي الـــذي 

كانـــت مؤشـــراته قـــد بـــدأت فـــي الظهـــور بعـــد جائحـــة 

ـــا للخطـــر. وهـــذا مـــن منظـــور دول المجموعـــة  كورون

ــن  ــارة، لكـ ــبقت اإلشـ ــا سـ ــل كمـ ــي ومتسلسـ منطقـ

ـــر االســـتغراب أن دول المجموعـــة وفـــي إطـــار  مـــا يثي

مـــا يمكـــن توصيفـــه بمســـاعيها للتعامـــل مـــع تلـــك 

مؤسســـات  ذكـــرت  الحـــرب،  ســـببتها  التـــي  اآلثـــار 

دوليـــة مثـــل منظمـــة التجـــارة العالميـــة، األمـــر الـــذي 

يثيـــر االســـتغراب؛ نظـــًرا ألن هنـــاك أســـئلة كثيـــرة 

ُتطـــرح حـــول مـــدى اتفـــاق مـــا تقـــوم بـــه دول مجموعـــة 

قواعـــد  مـــع  وبيالروســـيا  روســـيا  حيـــال  الســـبع 

منظمـــة التجـــارة العالميـــة وقواعـــد حريـــة التجـــارة 

ــا. ــدول لواءهـ ــذه الـ ــع هـ ــي ترفـ التـ

هـــذا وال تختلـــف مواقـــف دول مجموعـــة الســـبع 

عـــن مواقـــف دول حلـــف شـــمال األطلســـي؛ حيـــث أن 

ا منهـــا أعضـــاء فـــي الحلـــف، والدولـــة الســـابعة  ســـتًّ
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الواليـــات  مـــع  قديمـــة  تحالفيـــة  بعالقـــة  تتمتـــع 

المتحـــدة، المحـــرك األساســـي للحلـــف، ومـــن َثـــمَّ 

فـــإن هنـــاك تناغًمـــا أو مســـايرة لما تريده واشـــنطن، 

لكـــن تبقـــى هنـــاك بعـــض الخصوصيـــات لـــكل دولـــة. 

وعلـــى ســـبيل المثـــال فبينمـــا كانـــت هنـــاك قطيعـــة 

ا مـــن  بيـــن الرئيســـين األمريكـــي والروســـي، فـــإن كلًّ

الرئيـــس الفرنســـي والمستشـــار األلمانـــي اســـتمرا 

علـــى تواصـــل مـــع الرئيـــس الروســـي، وبطبيعـــة 

ــا ترتبـــط  ــألة ليســـت شـــخصية، وإنمـ ــال المسـ الحـ

باعتبـــارات جيوسياســـية وجيواقتصاديـــة تاريخيـــة 

بشـــأن  الجـــدل  يطـــرح  مـــا  وهـــذا  ومســـتقبلية. 

قضيـــة الـــدور الخارجـــي فـــي األزمـــة األوكرانيـــة، ومـــا 

إذا كان مـــن بيـــن األســـباب التـــي أوصلـــت األمـــور 

إلـــى نقطـــة الحـــرب. وفـــي الوقـــت ذاتـــه مـــا إذا كانـــت 

طبيعـــة هـــذا الـــدور مـــن شـــأنها أن توقـــف الحـــرب 

وتســـاعد فـــي عمليـــة التســـوية والحـــل.

واضحـــة  الصعيـــد  هـــذا  علـــى  الروســـية  الروايـــة 

تماًمـــا، ونقطـــة االنطـــالق واالنتهـــاء فيهـــا أنهـــا 

ــا  ــا وأمنهـ ــن مصالحهـ ــاع عـ ــن الدفـ ــًدا مـ ــد ُبـ ــم تجـ لـ

لحلـــف  المتواصـــل  التوســـع  هـــذا  أمـــام  القومـــي 

شـــمال األطلســـي، والتحريـــض الغربـــي المتواصـــل 

ألوكرانيـــا إال مـــا أقدمـــت عليـــه. يمكـــن مناقشـــة 

هـــذه الفرضيـــة مـــن جوانـــب عـــدة لكـــن ليـــس هـــذا 

مجموعـــة  دول  فـــإن  المقابـــل  فـــي  موضعهـــا. 

الســـبع تصـــر علـــى أنهـــا كانـــت تدافـــع عـــن مبـــادئ 

وقيـــم، وأنهـــا ال تســـتهدف المصالـــح الروســـية، 

تقـــم  ولـــم  بالتفاهمـــات  تلتـــزم  لـــم  موســـكو  وأن 

يكـــون  ولـــن  اعتبـــار.  أي  الدولـــي  القانـــون  لقواعـــد 

هنـــاك خـــوض فـــي مناقشـــة هـــذا الطـــرح أيًضـــا، 

لكـــن ألـــم يكـــن فـــي مقـــدور دول مجموعـــة الســـبع 

المخـــاوف  تهدئـــة  فـــي  يســـاعد  آخـــر  نهـــج  اتبـــاع 

الروســـية حتـــى ولـــو كانـــت متوهمـــة لئـــال تصـــل 

يكـــن  ألـــم  المقابـــل  وفـــي  االنفجـــار؟  إلـــى  األمـــور 

بمقـــدور روســـيا ضبـــط النفـــس أكثـــر مـــن ذلـــك 

وعـــدم الدخـــول إلـــى األراضـــي األوكرانيـــة؟ المطـــروح 

فـــي مناقشـــة هذيـــن الســـؤالين الكثيـــر والكثيـــر. 

واألكيـــد أنـــه كان مـــن الممكـــن تجنـــب وقـــوع الحـــرب 

باتجـــاه  المســـألة  تأخـــذ  لـــم  األطـــراف  أن كل  لـــو 

الحافـــة. وهنـــا ال يجـــب إغفـــال مســـألة مهمـــة وهـــي 

أن األمـــر أكبـــر مـــن أوكرانيـــا. األمـــر يرتبـــط بترتيبـــات 

وتســـويات مرحلـــة يصـــر طـــرف علـــى أن تتـــم وفًقـــا 

يـــرى  آخـــر  طـــرف  هنـــاك  بينمـــا  ســـابقة،  لقواعـــد 

ـــى زمانهـــا فـــي ظـــل  أن القواعـــد القديمـــة قـــد ولَّ

إدراك لتغيـــرات فـــي موازيـــن القـــوى الشـــاملة فـــي 

التفاعـــالت الدوليـــة. أخـــًذا فـــي االعتبـــار أن روســـيا 

والصيـــن ال تخفيـــان منـــذ ســـنوات امتعاضهمـــا 

مـــن نظـــام األحاديـــة القطبيـــة، مـــع إصرارهمـــا علـــى 

إقامـــة نظـــام دولـــي تعـــددي، ومـــن َثـــمَّ فـــإن الوقـــوف 

األمريكـــي والغربـــي مـــع أوكرانيـــا بعـــد انـــدالع الحـــرب 

ذو أبعـــاد بعيـــدة كثيـــًرا عـــن كييـــف. ومـــن هنـــا يثـــور 

ت أوكرانيـــا أمورهـــا مـــع  التســـاؤل هـــل إذا مـــا ســـوَّ

روســـيا فهـــل ســـيتم رفـــع العقوبـــات الغربيـــة أم 

ـــا ذاتهـــا إلـــى قائمـــة  أن الغـــرب ســـوف يضـــم أوكراني

الـــدول التـــي تطالهـــا عقوباتـــه؟

وختاًمــا، يثــور التســاؤل كيــف ســيكون تعامــل دول 

المجموعــة مــع أطــراف الحــرب فــي أوكرانيــا فــي حال 

ــى تســوية؟ وهــل سيســتمر التناغــم  ــم التوصــل إل ت

فــي درجتــه العاليــة أم ســتظهر تباينــات فيمــا بينهــا؟ 

عــن  الســؤال  طــرح  المجازفــة  قبيــل  مــن  وهــل 

المــدى الزمنــي الــذي يمكــن أن تعــود فيــه روســيا 

إلــى عضويــة مجموعــة الســبع لتصبــح مــرة أخــرى 

ــي، خاصــة أن الخــروج الروســي كان  مجموعــة الثمان

علــى خلفيــة بــدء األزمــة األوكرانيــة منــذ ســنوات؟ أم 

ت أمورهــا مــع أوكرانيــا فلــن  أن روســيا حتــى لــو ســوَّ

تعــد إلــى تلــك المجموعــة حتــى ولــو ُدعَيــت إليهــا؟ 

اللحظــة التاريخيــة التي يعيشــها العالــم تتميز بعدم 

اليقيــن، وفــي مثــل هــذه الظــروف تبقــى كل األســئلة 

مطروحــة وتبقــى كل الســيناريوهات قائمــة.


