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إدانة روسية للغرب
ــات  ــل الوالي ــن قب ــة م ــا مفتعل ــة بوتش ــيا أن أزم ــرى روس ت
املتحــدة وحلفائهــا إلحــراج موســكو دوليــاً واتهامهــا بارتــكاب 
جرائــم حــرب يف أوكرانيــا، وعرقلــة املفاوضــات مــع أوكرانيــا، 
وفيــا يــي أبــرز النقــاط التــي يراهــا الــروس يف هــذه األزمة: 

1- اتهــام أوكرانيــا باملســؤولية: يؤكــد الــروس أنــه بعــد 
ــة  اســتعادة ســيطرة الجيــش األوكــراين عــى املناطــق القريب
مــن العاصمــة األوكرانيــة، كييــف، ومنهــا بلــدة بوتشــا، شــّن 
الجيــش األوكــراين حملــة إرهابيــة ضــد مواطنيــه الذيــن 

ــرويس.  ــش ال ــع الجي ــوا م ــوا أو تعاطف تعاون

وتدعــم موســكو توقعاتهــا هــذه مــن خــال اإلشــارة إىل 
ــام  ــر إال بعــد أربعــة أي ــن، مل تظه ــى املدني أن لقطــات القت
مــن مغــادرة القــوات الروســية للبلــدة، كــا كان مــن املفرتض 

أنــه بعــد مــي هــذه املــدة أن تظهــر عــى الجثــث عامــات 
ــي أن  ــا يعن ــا مل يحــدث، وهــو م ــل، وهــو م ــب أو تحل تصل
ــد  ــى ي ــت ع ــد مت ــيا ق ــا روس ــة فيه ــل املتهم ــات القت عملي

عنــارص مــن الجيــش األوكــراين، أو أنهــم مجــرد ممثلــن.  

الحكومــة  أن  حقيقــة  ذلــك  يف  موســكو  وتســتغل 
ــة معارضيهــا طــوال 8 ســنوات  ــة اتجهــت إىل تصفي األوكراني
ــش  ــورط الجي ــد ت ــك لتأكي ــام 2014، وذل ــاب ع ــب انق عق
األوكــراين يف هــذه املجــازر. ومــا قــد يضفــي مصداقيــة عــى 
الروايــة الروســية نــر صحيفــة “نيويــورك تاميــز” األمريكيــة، 
فيديــو تــم تصويــره يف 31 مــارس، وتحققــت منــه الصحيفــة، 
ملجموعــة مــن الجنــود األوكرانيــن وهــم يقتلــون أرسى 
ــة  ــال قري ــك يف ش ــية، وذل ــورة وحش ــن بص روس محتجزي
ــوب غــرب  ــال جن ــد حــوايل ســبعة أمي ــكا، عــى بع دميرتيف

بوتشــا. 
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نشــرت الســلطات ووســائل اإلعــام األوكرانيــة مقطــع فيديــو، فــي 1 أبريــل، ظهــرت فيــه جثــث ألعــداد 
مــن القتلــى ملقــاة فــي شــارع يابلونســكا فــي بلــدة بوتشــا األوكرانيــة، وهــو مــا يتوافــق مــع صــور األقمــار 
الصناعيــة التــي نشــرتها شــركة “ماكســار تكنولوجيــز” األمريكيــة فــي 11 مــارس الماضــي. ومــن جانبهــا، نفت 
وزارة الدفــاع الروســية المزاعــم األوكرانيــة، وأكــدت أن هــذه اللقطــات مــا هــي إال “اســتعراض مســرحي 
مــن جانــب نظــام كييــف لوســائل اإلعــام الغربيــة”، كمــا اتهمــت الخارجيــة الروســية الواليــات المتحــدة 

بتوجيــه كييــف لتدبيــر هــذه المســرحية. 

اســتثمار غربــي: محاولــة واشــنطن توظيــف “مجــزرة بوتشــا” لتصعيــد الصــراع مــع روســيا، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1527، 19 أبريــل 
2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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يف  املســؤولون  يــرى  الهجينــة:  الحــرب  أدوات  مــن   -2
الكرملــن أن افتعــال مجــزرة بوتشــا مــن األدوات التقليديــة 
لرتســانة الحــرب الهجينــة واملعلوماتيــة الغربيــة ضــد الــروس، 
ويف هــذا الصــدد، أشــارت وزارة الدفــاع الروســية إىل أن 
هــذه االتهامــات مــا هــي إال “حملــة إعاميــة منســقة”، كــا 
ــة الروســية بأنهــا “خدعــة مــن قبــل  وصفتهــا وزارة الخارجي

ــة”.  ــام الغربي ــائل اإلع ــف لوس ــام كيي نظ

ــي  ــس الفرن ــض الرئي ــرويس رف ــف ال ــن املوق ــم م ويدع
ــة”  ــادة الجاعي ــح “اإلب ــل ماكــرون، اســتخدام مصطل إميانوي
بحــق العمليــة العســكرية الروســية يف أوكرانيــا، فقــد أكــد أن: 
“لــدى مصطلــح “اإلبــادة الجاعــة” معنــى محــدد، وينبغــي 
ــل  ــس مــن قب ــوم، لي ــة الي ــادة الجاعي ــف اإلب ــم تعري أن يت
ــع  ــك م ــن ذل ــن”. وتزام ــل الحقوقي ــن قب ــل م السياســين، ب
ــدن  ــي جــو باي ــل، نظــره األمري دعــوة ماكــرون، يف 14 أبري
الــذي اتهــم روســيا بـ”مارســة إبــادة جاعية” بحق الشــعب 
ــراين” إىل “توخــي الحيطــة يف اســتخدام املصطلحــات”. األوك

3- استنســاخ التجربــة الســورية: اعتــرت روســيا أن االتهامات 
ــم الحــرب يف “بوتشــا” هــي  ــن بشــأن جرائ ــة للكرمل الغربي
تكــرار لســيناريو االتهامــات الغربيــة املتكــررة منــذ عــام 
ــه.  ــة ل 2013 ضــد نظــام األســد يف ســوريا، وروســيا الداعم

فقــد اتهــم الغــرب الحكومة الســورية باســتخدام األســلحة 
ــاء املدنيــن، بينــا أكــدت موســكو  الكياويــة يف قتــل األبري
امتاكهــا األدلــة عــى اســتخدام املعارضــة الســورية املســلحة، 
ــة، لتفــرض عــى  ــة مــن الغــرب، لألســلحة الكيميائي املدعوم
دمشــق “صيغــة تحقيــق عــى الطريقــة العراقيــة”، يف إشــارة 
إىل اتهــام الرئيــس العراقــي األســبق صــدام حســن يف 2002 
ــر احتــال العــراق، وهــو  ــازة أســلحة دمــار شــامل لتري بحي
مــا ثبــت زيفــه الحقــاً. وهكــذا، يبــدو أن الغــرب يريــد تــورط 
روســيا يف هــذه املجــزرة باعتبارهــا مســؤولة عــن جرائــم ضــد 

اإلنســانية.

استثمار أمريكي وغربي
ــرب  ــن الغ ــة م ــت مفتعل ــواء كان ــا، س ــزرة بوتش ــت مج مثل
أو ارتكبتهــا روســيا، فرصــة للواليــات املتحــدة وحلفائهــا 
ــز الحــرب النفســية ضــد موســكو، وهــو مــا  الغربيــن لتعزي
يتضــح مــن مراجعــة أبــرز ردود الفعــل الدوليــة الغربيــة مــن 

ــايل:  ــك عــى النحــو الت ــراع، وذل ال

1- فــرض مزيــد مــن العقوبــات: أعلــن البيــت األبيــض، يف 6 
أبريــل الجــاري، فــرض عقوبــات جديــدة عــى روســيا، تشــمل 
أشــخاص يف الدائــرة املقربــة مــن الرئيــس الــرويس “فادميــر 
ــر  ــة وزي ــن عائل ــراد م ــه، وأف ــم ابنتي ــن ضمنه ــن”، وم بوت
ــة  ــن حزم ــا تضم ــروف. ك ــرجي الف ــرويس س ــة ال الخارجي
ــيا،  ــدة يف روس ــتثارات الجدي ــع االس ــر جمي ــات حظ العقوب

وتشــديد العقوبــات عــى املؤسســات املاليــة والــركات 
ــيا.  ــة يف روس ــة للدول اململوك

وتأمــل واشــنطن أن تفــرض هــذه الحزمــة مــن العقوبــات 
ــات الســابقة  ــرة عــى روســيا خاصــة أن العقوب ــف كب تكالي
ــر  ــة، مل ينه ــن ناحي ــا. فم ــة منه ــرات املتوقع ــق التأث مل تحق
ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــاً. وم ــا كان متوقع ــرويس، ك ــاد ال االقتص
ــض،  ــن مل تنخف ــر بوت ــرويس فادمي ــس ال ــعبية الرئي ــإن ش ف
وإمنــا عــى العكــس ارتفعــت، وذلــك عــى الرغــم مــن ترويــج 
ــات  ــرب، أن العقوب ــة الح ــة، يف بداي ــام الغربي ــائل اإلع وس
ســوف تــؤدي إىل ثــورة تطيــح بالرئيــس الــرويس. ومــن ناحيــة 
أخــرى، تركــت العقوبــات الغربيــة ضــد روســيا تأثــرات 

ــة. ــب االقتصــادات األوروبي ــى أغل ــلبية ع ــة س اقتصادي

2- تصعيــد الحــرب النفســية: وصــف الرئيــس األمريــي، 
ــه “مجــرم حــرب” ودعــا إىل  جــو بايــدن، نظــره الــرويس بأن
ــا،  ــدة بوتش ــن يف بل ــى املدني ــات ع ــن الهج ــبته ع محاس

ــائنة.  ــية وش ــا وحش ــا بأنه ــي وصفه والت

ويف الســياق ذاتــه، كشــف مستشــار األمــن القومــي 
ــاور  ــي سيتش ــس األمري ــوليفان، أن الرئي ــك س ــي، جي األمري
ــر  ــس فادمي ــيا والرئي ــع روس ــان أن تدف ــاء لض ــع الحلف م
بوتــن مثــن جرائــم الحــرب التــي تُرتكــب يف أوكرانيــا. ومــن 
ــراس”  ــز ت ــة “لي ــة الريطاني ــرة الخارجي ــت وزي ــا، قال جانبه
إنــه مــن الواضــح جــداً أن القــوات الروســية ارتكبــت جرائــم 
حــرب بحــق املدنيــن يف أوكرانيــا. وبــدأت الصحافــة الغربيــة 
ــروس  ــؤولن ال ــة املس ــة محاكم ــول كيفي ــر ح ــر تقاري يف ن

ــة.  ــم املزعوم ــذه الجرائ ــبب ه بس

3- محاولــة مقاضــاة روســيا: ال تعــد الواليــات املتحــدة 
ــايس  ــا األس ــام روم ــى نظ ــة ع ــاء املوقع ــدول األعض ــن ال م
ــت  ــبق أن فرض ــا س ــة 1998. ك ــة الدولي ــة الجنائي للمحكم
إدارة الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب عقوبــات عــى قضــاة 
وموظفــي املحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وعــى الرغــم مــن أن 
بايــدن رفــع هــذه العقوبــات يف 2 أبريــل 2022، يف محاولــة 
ــز تعاونهــا مــع املحكمــة ضــد روســيا،  عــى مــا يبــدو لتعزي
ــتمرار  ــد اس ــه أك ــي أن ــف األمري ــف يف املوق ــر أن الطري غ
معارضتــه رغبــة املحكمــة يف التحقيــق يف قضايــا عــى صلــة 

ــل.  ــتان أو إرسائي بأفغانس

ــن  ــة يف تكوي ــاعد املحكم ــا ستس ــنطن أنه ــت واش وأعلن
ــر  ــال توف ــن خ ــك م ــم ذل ــن أن يت ــل. وميك ــف متكام مل
ــم،  ــات عــى الجرائ ــة ومعلوم ــم أدل ــة الشــهود، وتقدي حاي

ــة.  ــع املحكم ــاون م ــى التع ــات ع ــث الحكوم وح

كــا أشــار مستشــار األمــن القومــي األمريــي، جيــك 
ســوليفان، أن واشــنطن ستســعى للحصــول عــى املعلومــات 
ــم حــرب،  ــكاب روســيا جرائ ــات ارت مــن أربعــة مصــادر إلثب
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محاولة واشنطن توظيف »مجزرة بوتشا« لتصعيد الصراع مع روسيا

ــى  ــة ع ــات األوكراني ــتخبارات، واملاحظ ــزة االس ــي أجه وه
أرض الواقــع، واملنظــات الدوليــة مبــا يف ذلــك األمــم املتحدة، 

ــتقلة. ــة املس ــام العاملي ــائل اإلع ــن وس ــات م واملقاب

ــة العامــة لألمــم  ــة روســيا: أقــرت الجمعي ــق عضوي 4- تعلي
ــل 2022،  ــواً، يف 7 أبري ــة عض ــم 193 دول ــي تض ــدة الت املتح
ــع  ــوق اإلنســان التاب ــس حق ــيا يف مجل ــة روس ــق عضوي تعلي
ــك  ــا، وذل ــى أوكراني ــا ع ــبب هجومه ــة بس ــة الدولي للمنظم

ــاً.  ــد 93 صوت بتأيي

ــات  ــن أن الوالي ــم م ــى الرغ ــه ع ــارة إىل أن ــدر اإلش وتج
املتحــدة ســعت لتصويــر ذلــك عــى أنــه انتصــار دبلومــايس 
لهــا، فإنــه، يف حقيقــة األمــر، تزايــد عــدد الــدول التــي تبنــت 
ــت  ــت أو اعرتض ــكو، إذ امتنع ــاً ملوس ــة ضمني ــف داعم مواق

ــة عــى القــرار األمريــي.  نحــو مائــة دول

ــس  ــب الرئي ــن: طال ــس األم ــن مجل ــيا م ــتبعاد روس 5- اس
األوكــراين فولودميــر زيلينســي يف كلمــة ألقاهــا أمــام مجلــس 
األمــن، بطــرد موســكو مــن املجلــس، بينــا يشــهد الكونجرس 
ــا  ــن عضويته ــيا م ــد روس ــدف تجري ــركات به ــي تح األمري

الدامئــة يف مجلــس األمــن. 

ومنــذ فرايــر املــايض، كان هنــاك مــروع قــرار متــداول 
ــن  ــن الحزب ــواب م ــس الن ــاء مجل ــن أعض ــرس ب يف الكونج
الدميقراطــي والجمهــوري، وتــرف عليــه النائبــة الجمهوريــة 
كلوديــا تينــي، يطالــب األمــم املتحــدة باتخــاذ إجــراءات 
فوريــة لتعديــل املــادة 23 مــن ميثاقهــا الســتبعاد روســيا مــن 
العضويــة الدامئــة يف مجلــس األمــن. وبطبيعــة الحــال، فــإن 
ــس  هــذه املحــاوالت تدخــل يف إطــار الحــرب النفســية، ولي

لهــا أي تأثــر عــى وضــع روســيا يف مجلــس األمــن. 

التداعيات واالنعكاسات المحتملة
ــا  ــزرة بوتش ــي ملج ــف األمري ــى التوظي ــب ع ــن أن يرتت ميك
ــا عــى النحــو  ــي ميكــن توضيحه ــات، والت عــدد مــن التداعي

ــايل:  الت

1- تعــر الحلــول الدبلوماســية: يتوقــع أن يتــم توظيــف 
مجــزرة بوتشــا مــن جانــب الواليــات املتحــدة إلجهــاض 
الجهــود الدبلوماســية لتســوية الــراع األوكــراين، خاصــة مــع 
ــن  ــدد م ــاذ ع ــزرة التخ ــذه املج ــف ه ــرب لتوظي ــاه الغ اتج
ــا ســيقلص فــرص  ــة ضــد روســيا، وهــو م ــر التصعيدي التداب

ــن. ــن الجانب ــوية ب ــل لتس ــرب اآلن، أو التوص ــف الح وق

2- خطــوات تصعيديــة تاليــة: يــرى املراقبــون أن هــذه 
الحادثــة ســتجعل كل طــرف مــن أطــراف النــزاع يعمــل عــى 

تشــويه الطــرف اآلخــر لكســب الــرأي العــام العاملــي، وكذلــك 
لتريــر أي خطــوات تصعيديــة مســتقبلية، ســواء كانــت عــى 
املســتوى العســكري أو الســيايس أو االقتصــادي، مــع األخــذ 
ــار أن قضيــة مثــل بوتشــا قــد تأخــذ شــهوراً، ورمبــا  يف االعتب
ــى  ــة حت ــة خاص ــا، وبصف ــل فيه ــم الفص ــى يت ــنوات حت س
ــة  ــاء املواجه ــن أثن ــل املدني ــم قت ــن هــل ت ــق ب ــم التفري يت
أو بســبب القصــف أو تــم قتلهــم عمــداً مــن دون وجــود أي 
مواجهــات، وكذلــك تحديــد مــن هــي الجهــة التــي تورطــت 

ــم.  يف تصفيته

ــدة  ــات املتح ــعت الوالي ــة: س ــات الغربي ــتمرار الخالف 3- اس
لتوظيــف املجــزرة لفــرض عقوبــات إضافيــة ضد روســيا، وهو 
ــات عكســية، إذ ســيعزز االنقســام  ــه تداعي ــد تكــون ل ــا ق م
بــن الــدول الغربيــة، فــا تــزال الــدول األوروبيــة تخــى عــى 
مصلحتهــا جــراء التداعيــات االقتصاديــة للعقوبــات الغربيــة 

عــى روســيا. 

وعــى ســبيل املثــال، رفضــت النمســا فــرض االتحــاد 
ــة الحــرب  ــرويس عــى خلفي ــات ضــد الغــاز ال األورويب عقوب
يف أوكرانيــا، وقــال وزيــر خارجيتهــا إن “اتخــاذ إجــراء لوقــف 
اســتراد الغــاز الطبيعــي مــن روســيا ســوف يــر باالتحــاد 
األورويب أكــر مــن اإلرضار بحكومــة الرئيــس الــرويس فادميــر 

ــن”. بوت

كــا التــزال بعــض الــدول األوروبيــة مــرتددة، عــى الرغــم 
مــن الضغــوط األمريكيــة، يف تصعيــد الدعــم العســكري 
ألوكرانيــا، فعــى ســبيل املثــال، رفضــت برلــن طلــب أوكرانيــا 
الحصــول عــى مركبــات مشــاة “مــاردر” )Marder(. ويرتبــط 
ــن  ــة م ــدول األوروبي ــض ال ــدى بع ــاوف ل ــود مخ ــك بوج ذل
ــه  ــف ترفض ــو موق ــيا، وه ــع روس ــايل م ــراع الح ــد ال تصعي
واشــنطن، والتــي يبــدو أنهــا تســعى لتوظيــف الــراع 
ــم  ــم حس ــن ث ــيا، وم ــتنزاف روس ــارصة أو اس ــراين ملح األوك
املناوئــة  الكــرى  القــوى  مــع  الــراع  جــوالت  إحــدى 

ــن.  ــيا والص ــم روس ــي تض ــنطن، والت لواش

ويف الختــام، تســعى الواليــات املتحــدة لتوظيــف مجــزرة 
ــة  ــدول املختلفــة واملنظــات الدولي بوتشــا للضغــط عــى ال
التهــام روســيا بارتــكاب جرائــم حــرب ضــد اإلنســانية، 
ــر  ــة ضــد موســكو، غ ــة دولي ــرض عزل ــة لف ــك يف محاول وذل
ــا،  ــل أهدافه ــق كام ــل يف تحقي ــنطن مل تنجــح بالكام أن واش
ففــي حــن أن أغلــب الــدول الغربيــة مالــت لرسديتهــا حــول 
مــا جــرى، فــإن أغلــب دول العــامل، غــر الغــريب، مل ينجــر إىل 

ــا ضــد موســكو.   عقوباته
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