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�إىل وث ��ائ ��ق ذات م �� �ص��داق �ي��ة ك �ت �ق��ري��ر حم�ك�م��ة
املُدققني الأوروب �ي��ة لعام  2015وتقرير منظمة
الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان اخلا�ص ب�أوكرانيا
واملُعطيات الر�سمية ل��وزارة ال�صحة الأوكرانية
وال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي الأوك� � ��راين وت �ق��دي��ر �أوك��ران �ي��ا
للم�صرف اال��س�ت�ث�م��اري الأم��ري�ك��ي وغ�يره��ا من
امل�صادر ،يتو�صل امل�ؤلف �إىل نتائج كارثية .يقول
يف ذلك« :ال يوجد �سابقة يف التاريخ على ما جرى
يف �أوك ��ران �ي ��ا .ومل ن�سمع م��ن ق�ب��ل ع��ن ب�ل��د ك��ان
متو�سط احلال بجميع املعايري يتحول فج�أة �إىل
�أفقر بلد يف العامل ،و�أن يفقد نحو ن�صف �إنتاجه
الإجمايل ويحتل املرتبة الأوىل يف معدل الوفيات
كما انهارت �صادراته �إىل الن�صف و�أ�صبح ثمانون
يف امل�ئ��ة م��ن ��س�ك��ان��ه يعي�شون حت��ت خ��ط الفقر»
(���ص  .)296وي��ورد امل��ؤل��ف مقارنات ب�ين الو�ضع
يف �أوك��ران�ي��ا قب ً
ال وم��ا و�صلت �إليه بعد �أحداثها
الأخ�ي�رة .يقول« :مثلت �أوك��ران�ي��ا البلد الوحيد
يف العامل امل�صمم واملنتج لأكرب طائرات �شحن -
حمولة وحجما � -آن  225و�آن  124و�آن  .70وب�أمر
من الواليات املتحدة ّ
عطل الرئي�س بورو�شينكو
اتفاقية ال�ت�ع��اون م��ع رو��س�ي��ا يف ه��ذا امل�ج��ال .ويف
�أيامنا هذه يتم التوقيع بني رو�سيا وال�صني حول
�إنتاج م�شرتك ل�سل�سلة من الطائرات ذات اجل�سم
العري�ض� .أما قطاع �صناعة الطائرات الأوكراين
فقد �أهيل عليه الرتاب» (�ص  .)176 - 175ويبدي
رئي�س ال ��وزراء الأوك ��راين ال�سابق �أ��س� ًف��ا �شدي ًدا
على �إلغاء التعاون مع الربازيل يف جمال الف�ضاء
ال��ذي فتح لأوكرانيا با ًبا يف ه��ذا املجال ال�صعب
والتناف�سي ،ولكن الباب ما لبث �أن �أغلق.
يف ف �� �ص��ل «اجل� �ي ��ل اجل ��دي ��د» ي� ��ؤك ��د ن �ي �ك��والي
�أزاروف ع�ل��ى �أه �م �ي��ة ال�ت�ع�ل�ي��م يف ب �ن��اء ال���ش�ع��وب
وا�ستيعاب ُمتغريات الع�صر وجت��اوز املحن .كما
ينتقد ب�شدة �أ�ساليب التعليم اجلديدة ،امل�ستوردة
م �ع �ظ �م �ه��ا م ��ن اخل � � ��ارج ب �� �ش �ك��ل ج ��اه ��ز وم �ع �ل��ب،
والتي ،و�إن كانت مغلفة ب�إطار براق من التقانة
احل��دي �ث��ة �إال �أنَّ خم��رج��ات �ه��ا ال ت���ش�ك��ل �أ� �س��ا�� ً�س��ا
را��س�خ�اً لبناء �أج�ي��ال ُمثقفة .ويت�ساءل امل��ؤل��ف:
ما ال��ذي فقدناه من ج��راء �سل�سلة الإ�صالحات
التي اعتمدناها ب�شكل م�سرف؟ يقول يف معر�ض
�إجابته عن ال�س�ؤال« :لقد فتح تطور التكنولوجيا
املعلوماتية �أفقاً هائ ً
ال للمعرفة ،وم��ع ذل��ك فال
ُيكن لهذه التكنولوجيا �أن تكون بدي ً
ال للفطرة
الإن�سانية ،والإلهام الطبيعي ،وجدلية التفكري.
وبدون التعليم الأ�سا�سي الذي يعتمد على �صقل
ال�شخ�صية وت�ق��ومي التفكري وت��دري��ب ال��ذاك��رة،
وال � �ق� ��درة ع �ل��ى حت �ل �ي��ل احل �ق ��ائ ��ق ،واال� �س �ت �ن �ت��اج،
وامل �ج ��اه ��دة يف ط �ل��ب ال �ع �ل��م ،وت �ق��وي��ة ال���ش�ك�ي�م��ة
لذلك ،من دون كل هذا �سيظل وعي الأفراد راكدا

وفاقدا للحوافز الإبداعية� .إنني �آمل من النا�س
�أن ي �ع��وا �أنَّ �أه ��م م�ع��اي�ير ال�ن�ظ��ام التعليمي هو
�إع��داد جيل ي�ستطيع �أن ُيفكر بطريقة م�ستقلة،
وميتلك امل �ق��درة على حتليل امل�ع�ط�ي��ات ،ويبتكر
احل �ل��ول ال���س��ري�ع��ة يف ال �ظ ��روف ال �ط��ارئ��ة ،جيل
ي�ع��رف حاجته احلقيقية وي�خ�ت��اره��ا بعناية من
يخي
بحر املعلومات� .أما نظام االمتحانات الذي ّ
ال�ط��ال��ب ب�ين ث�لاث��ة �أج��وب��ة ج��اه��زة ف�لا ُي�ساعد
على حتقيق تلك املهام التعليمية؛ و�سرعة الرد
يف هذه احلالة ال تعني بال�ضرورة جودة التفكري،
كما �أن الذي و�ضع تلك الأ�سئلة لي�س �أيزين�شتاين
بكل ت�أكيد ( )...اليوم يتدافع �شبابنا الذين هم
�أملنا وم�ستقبلنا �إىل العامل االفرتا�ضي وميادين
ال��وه��م وي�ع��ر��ض��ون ع��ن درا� �س��ة احلقيقة وتغيري
الواقع .كما ن�شهد االرتباط الوثيق للكثري من
ال�شباب ب�شبكات التوا�صل االجتماعي والأجهزة
احل��دي�ث��ة م��ع انخفا�ض االه�ت�م��ام ب ��الأدب والفن
والعلم (� )...إن ثقافتهم وفنهم ت�سلية وا�سرتخاء
ق �ب��ل وب �ع��د ك ��ل � �ش ��يء ،وال �ن �ت �ي �ج��ة ه ��ي ن�ق����ص يف
الرتبية وال ��ذوق ال�سليم .ال �شك �أنَّ ثمة �أمثلة
خمالفة ملا �أقوله ولكنني �أحت��دث هنا عن التيار
الغالب» (�ص .)265 - 263
اهتماما
�أوىل ال�ك��ات��ب وال�سيا�سي الأوك� ��راين
ً
ب �ل �ق ��اءات ��ه وا� �س �ت �� �ش��ارات��ه م ��ع رئ �ي ����س ج�م�ه��وري��ة
�سنغافورة «يل ك ��وان ي��و» ال ��ذي يكن ل��ه �إع�ج��ا ًب��ا
�شدي ًدا لإجنازاته التي حول بها واحدة من �أفقر
امل�ستعمرات الربيطانية ،التي كانت ت�ستورد ماء
�شربها من ماليزيا �إىل �أغنى ثالث دولة يف العامل.
و ُي���س��دي امل ��ؤل��ف ن�صائحه ل�ب�لاده �أوك��ران �ي��ا ب��أن
االجتاه �إىل ال�شرق ولي�س الغرب هو الأجدى لها
وب��أن على القادة� ،إن هم �أرادوا النجاح والرتقي

لبالدهم� ،أن يتعرفوا على القطاعات املُجزية يف
امل�ستقبل وي�ستثمروا فيها منذ اليوم.
يف ف�صل «ذك��رى ال��زم�لاء الأوك��ران�ي�ين الذين
�ساهموا يف ال�سيا�سة الدولية» يرتحم الكاتب على
وج��وه ب��ارزة من مواطنيه من ال�سا�سة والكتاب
ال��ذي��ن غ��اب��وا ع��ن امل���ش�ه��د ب �ه��دوء �أو غ� ّي�ب��وا عن
تغي النظام يف البالد ،ومن
طريق القتل بعيد ّ
�أبرزهم الكاتب املعروف �أولي�س بوزينا وال�سيا�سي
املعار�ض �أوليغ كاال�شنيكوف ،وبح�سب قوله ف�إنّ
مقتلهما مل ي�ثر �أي ��ة ردود م��ن ق�ب��ل احل�ك��وم��ات
الغربية.
ويف الف�صل نف�سه ي�ستدعي امل�ؤلف ذكرى عامل
االقت�صاد الأوكراين البارز يوري باخوموف ،كما
يورد مقاله «م�صري �أوكرانيا يف �سريورة التطور
املتقطع و�إه�م��ال الإ�سرتاتيجية وجتاهل ثقافة
ال��وق��ت» ي ��ورده يف ك�ت��اب��ه ك��ام� ً
لا .وي�ج��د �أزاروف
يف ه��ذا املقال �أهمية بالغة ت�سرد فكرة الرتابط
بني ازده��ار الدولة احلديثة يف القرن الع�شرين
وم ��ا ت�ل�اه وب�ي�ن ت�ب�ن��ي ث�ق��اف��ة خم�ت�ل�ف��ة وج��دي��دة
للوقت ،وال �سيما فيما يتعلق بانتقال الإن�سان
احل��دي��ث م��ن ث�ق��اف��ة ال��وق��ت ال ��دوري ��ة (احل���ص��اد
وغريه من املواقيت املو�سمية) �إىل ثقافة الوقت
التي تت�سم بت�صميمات م�ستقبلية طويلة الأمد.
وبح�سب الكاتب ف ��إنَّ الفكرة تعرب عن الفر�صة
ال�ت��ي فقدتها �أوك��ران�ي��ا ك��دول��ة يف خ�ضم �أزمتها
ال�سيا�سية الأخ�ي�رة .ويف ال�سياق نف�سه ي�ستعيد
�أزاروف جت��رب��ة ال���ص�ين ال�ت��ي �أخ���ض�ع��ت نظامها
ال�شيوعي �إىل ُمراجعات م�ستمرة جنبته الثورات
وحمته من التعالق مع �صندوق النقد ال��دويل،
وم��ا ح��دث �أن ال�صني خ�لال ث�لاث�ين ع��ام�اً ،وهو
عمر �أوكرانيا امل�ستقلة ،حتولت من بلد متخلف
تكنولوجياً ،وب�أعباء جغرافية و�سكانية هائلة �إىل
البلد الأول يف العامل يف حجم الإنتاج الإجمايل
والأول يف جم �م��وع امل ُ�ن �ج��ز ال�ت�ق�ن��ي� .إىل ج��ان��ب
الإح �� �ص��اءات االق�ت���ص��ادي��ة وامل ��دون ��ات ال�سيا�سية
ال �ت��ي اح �ت ��واه ��ا ال �ك �ت ��اب ،ك ��ان ه �ن��اك ج��ان��ب من
مذكرات الكاتب ال�شخ�صية وتقديراته الفكرية
يف بناء الدولة احلديثة والطموحة التي تتو�سل
الإن�سان لبناء امل�ستقبل واجرتاح املعجزات.
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دروس الميدان :أوكرانيا ما بعد االنقالب
لنيكوالي أزاروف

أحمد الرحبي *
ُم�ؤلف كتاب درو�س امليدان ،الأوكراين نيكوالي يانوفيت�ش �أزاروف ،واحدٌ من �أملع ال�سا�سة الأوكرانيني يف فرتة ما بعد اال�ستقالل عن االحتاد ال�سوفيتي ،و�شغل
من�صب رئي�س الوزراء يف حكومة الرئي�س فيكتور يانوكوفيت�ش الذي �أُطيح به يف �أحداث �شتاء � 2014 - 2013أو ما عرف ب�أحداث امليدان (تنطق كلمة ميدان يف
اللغة الأوكرانية كنطقها يف العربية) .وبعد ا�ستقالته اال�ضطرارية تر�أ�س جلنة «�إنقاذ �أوكرانيا» ،انتقل بعدها �إىل رو�سيا نتيجة العقوبات التي فر�ضت عليه
من قبل االحتاد الأوروبي ،والتي �ألغتها حمكمة لوك�سمبورغ الحق ًا لغياب الأدلة وامل�سوغات القانونية لها .ويتابع �أزاروف من خارج بالده ُمريات الأحداث
الأوكرانية وتطوراتها التي يراها م�شحونة بالتوتر وباعثة على القلق .وجل�سامة احلدث الذي عاي�شه ،ومن ُمنطلق موقعه ال�سيا�سي الذي تبو�أه �آنذاك ،مل يفت
الرجل ت�سجيل قراءته وانطباعاته للأحداث التي �أعقبت «االنقالب» وج ْمعها يف الكتاب الذي نت�صفحه هنا.

واعتما ًدا على م�صادر ُمقربة منه �أو عرب قراءة
حتليلية وا��س�ت���ش��راف�ي��ة ،ي�ضع امل ��ؤل��ف تقييماته
ويبني �أح�ك��ام��ه على �سري احل�ك��وم��ة الأوك��ران�ي��ة
الراهنة .ويتيح موقع امل�ؤلف ال�سيا�سي وخربته
املُكت�سبة يف العالقات الدولية �إبداء ر�أي �شخ�صي
لأح � � ��داث ب �ل��اده وت �ك ��وي ��ن ن� �ظ ��رة � �ض��اف �ي��ة ع�ل��ى
الأحداث العاملية الراهنة.
ال�ف���ص��ل الأول م��ن ال�ك�ت��اب« :امل� �ي ��دان ...كيف
كر�س لتطور الأح��داث يف امليدان
حدث ذل��ك؟» ُم ٌ
الأه� ��م و� �س��ط ال�ع��ا��ص�م��ة ك�ي�ي��ف وال�ن�ت�ي�ج��ة ال�ت��ي
انتهت �إليها ،والتي وفق اعتقاده مل تنل تغطية
ُمنا�سبة وم��و��ض��وع�ي��ة م��ن ق�ب��ل و��س��ائ��ل الإع�ل�ام
الأوروب� �ي ��ة والأوك ��ران �ي ��ة ع�ل��ى ح ��دٍ � �س ��واء .يقول
امل ��ؤل ��ف« :ج�م�ع��ت يف ه ��ذا ال�ك�ت��اب امل� ��واد الأول �ي��ة
الأكرث �صدقية ملا جرى يف امليدان ،حيث مل �أكن
�شاه ًدا على كل ذل��ك وح�سب ،و�إمن��ا كذلك كنت
م�شار ًكا ً
رئي�سا للوزراء» (�ص
ن�شطا فيها ب�صفتي ً
.)25
ي�ضع الكاتب ال��دور املفتاحي لتح�شيد النا�س
ودفعهم �إىل قلب النظام يف بالدهم بيد و�سائل
الإع �ل�ام ال �ت��ي ،وك�م��ا ي ��رى� ،أغ��رق��ت امل ُ���ش��اه��دي��ن
والقراء يف ُلة من الأكاذيب واملُعطيات الزائفة
ب �ه��دف ب �ل��ورة ان�ط�ب��اع ل ��دى امل ��واط ��ن الأوك� ��راين
ال �ع ��ادي ب ��أ ّن ��ه ي�ت�ع��ر���ض ل���ض�ي��م ح�ك��وم�ت��ه حينما
� َّأجلت التوقيع على اتفاقية ال�شراكة مع االحتاد
الأوروب ��ي ،وبالتايل حرمانه من فر�صته وحقه
ال �� �ش��رع��ي يف ال�ت�م�ت��ع مب�ع�ي���ش��ة �أوروب� �ي ��ة رغ �ي��دة
كانت تتدىل �أمام عينيه .واحلقيقة التي يذكرها
امل�ؤلف هي �أن �أح� ًدا «مل يقر أ� ن�ص االتفاق الذي
مل يت�ضمن كلمة واحدة عن دخول �أوكرانيا �إىل



االحت� ��اد .ه ��ذا ات �ف��اق ��س�ي��ا��س��ي ال يختلف ب�شيء
يف ب�ن��وده ع��ن االت�ف��اق�ي��ات امل�م��اث�ل��ة وامل��وق�ع��ة بني
االحت��اد الأوروب ��ي وب�ين اجل��زائ��ر ولبنان وم�صر
وفيتنام وغريها من البلدان .يف تلك البلدان مل
يتبادر ال�شك �إىل عاقل ب�أن الأفق معدوم لدخول
م�صر �إىل االحت��اد الأوروب ��ي (على �سبيل املثال)
فكيف بدا جمهو ُر امليدان الأوكراين �ساذجني �إىل
هذه الدرجة؟» (�ص .)44
وع ��ن ذروة الأح� � ��داث ال �ت��ي ي�ن�ع�ت�ه��ا ب��ان�ق�لاب
مكتمل الأركان ،ير�سم لنا �أزاروف �صورة ت�آمرية
و�أيديا خارجية قامت بتحريك امل�شهد يف كييف
وت��وج�ي��ه �سري الأح� ��داث .فاملعلومات والإف� ��ادات
الأول�ي��ة التي ك��ان يتلقاها من وزي��ري الداخلية
وال���ص�ح��ة تختلف ج��ذر ًي��ا ع��ن ت�ل��ك امل �ت ��واردة يف
و�سائل الإعالم .يقول يف هذا ال�صدد« :لقد بد�أت
�أحت�س�س يد املُخرج املاهر الذي يتحكم بامل�شهد.
كان الو�ضع يت�صاعد بنف�س الوترية التي حدثت
م�ؤخ ًرا يف تون�س وم�صر وليبيا و�سوريا وجورجيا
وم��ول��دوف�ي��ا .وات�ضح يل �أنَّ عملية خا�صة ت��دار
�ضدنا» (�ص .)16
ويف خ�ضم حديثه ع��ن و�سائل الإع�ل�ام ي�سوق
�أزاروف الأف�ل�ام الت�سجيلية الأجنبية امل�ستقلة
التي َّ
غطت الأحداث الأوكرانية ،وي�أتي يف طليعة
تلك الأف�ل�ام فيلم امل�خ��رج الفرن�سي ب��ول م��وري
«�أوك ��ران� �ي ��ا� ...أق �ن �ع��ة ال� �ث ��ورة» وع��ر��ض�ت��ه ال�ق�ن��اة
ال �ف��رن �� �س �ي��ة «ك� �ن ��ال ب�ل�ا� ��س» ع �ل��ى رغ� ��م م�ط��ال�ب��ة
ال �� �س �ف��ارة الأوك ��ران� �ي ��ة يف ب��اري ����س ب��وق��ف ع��ر���ض
ال�ف�ي�ل��م .وب�ح���س��ب امل ��ؤل ��ف ف � ��إنَّ ��س�ب��ب اع�ترا���ض
ال�سفارة على الفيلم هو حمتواه الذي ي�شري �إىل
�أنَّ حطب الثورة كان م�ستوردا من �أمريكا وب�أن

رجاالت يف الداخل مرتبطون بالواليات املتحدة
ا�ستعانوا بجماعات مت�شددة لتحقيق م�آربهم.
ي �ط��رح امل� ��ؤل ��ف ق���ض�ي��ة ا� �س �ت �خ��دام ال �ق ��وة �ضد
ال�سلطة وك�ي�ف�ي��ة ال ��رد عليها �أو ك�ب�ح�ه��ا ،وه��ذه
�إ�شكالية لطاملا وجدت لها تف�سريات خمتلفة وفقاً
للحالة حمل املعاينة .بالن�سبة لأوكرانيا يذ ّكر
�أزاروف مب�شاهد اق�ت�ح��ام املتظاهرين ل��وح��دات
ال���ش��رط��ة وا��س�ت�ي�لائ�ه��م ع�ل��ى امل �ب��اين احل�ك��وم�ي��ة
وتعطيل عمل امل�ؤ�س�سات .كما ينوه �إىل �أن الرئي�س
وقتذاك يانوكوفيت�ش مل ي�صدر �أمرا با�ستخدام
القوة للق�ضاء على االحتجاجات امل�سلحة واكتفى
ومغادرة
بردعها ،عمد بعدها �إىل ت��رك ال�سلطة ُ
البالد .ويف ا�ستعرا�ضه لهذه امل�س�ألة ،ي�ستهجن
نيكوالي �أزاروف رد ال�سفري الأمل��اين على �س�ؤاله
هجوما �شن
عن ردة فعل ال�سلطة الأملانية لو �أن
ً
على مكتب امل�ست�شارة ،حيث كان اجلواب �أن �أملانيا
بلد دميوقراطي وال ميكن حدوث �أمر كهذا فيها.
يف الف�صل الثاين من الكتاب�« :أوك��ران�ي��ا قبل
امليدان ...كيف نتذكر �سنوات اال�ستقالل» يعر�ض
�أزاروف �أه ��م الأح� ��داث ال�ت��ي �شهدتها �أوك��ران�ي��ا
اب�ت��د ًءا من انهيار االحت��اد ال�سوفيتي �سنة 1992
والت�صدعات التي رافقت ذلك وحتى �سنة 2016
وم�ع�ه��ا ك��ل ال�ع�ق�ب��ات ال���ش��ائ�ك��ة ال �ت��ي ط� ��ر�أت على
البالد وما زالت.
�أم ��ا ال�ف���ص��ول ال�ت��ال�ي��ة م��ن ال�ك�ت��اب�« :أوك��ران�ي��ا
و�صندوق النقد ال��دويل» « ،امل�سائل االقت�صادية
واالج�ت�م��اع�ي��ة لأوك��ران �ي��ا م��ا بعد امل �ي��دان» « ،عن
االق�ت���ص��اد» ف�ت�ن�ط��وي ع�ل��ى ن�ظ��رة ق��امت��ة وبالغة
ال���س��وداوي��ة ل��و��ض��ع ه��ذا ال�ب�ل��د الأوروب� ��ي الكبري
م�ساحة وبعدد �سكانه البالغ  50مليوناً .وا�ستنادا

