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األطراف املرتامية. وعىل األغلب، فإن هؤالء ال يتمتعون 
بخربات قتالية استثنائية، فهم كانوا يشتغلون بمهن مدنية 
والدرجات  العلمي  التحصيل  من  متفاوتة  بدرجات 
العلمية ولكنهم يتمتعون باحلامس الكبري خلدمة القضية 

الوطنية وسيادة أوكرانيا. 
أما الفئة الثانية، فتتمثل يف األجانب القادمني من الدول 
الغربية وهم ليسوا من أصول أوكرانية وال يتقاسمون مع 
ولذا  السابقة.  احلروب  خالل  عائيل  تاريخ  أي  أوكرانيا 
القوى  متثيل  يف  الرغبة  هلؤالء  بالنسبة  األسايس  فالدافع 
بعد  فردي)2(  أساس  احلايل ولكن عىل  القتال  الغربية يف 
إال  اجلارية  احلرب  يف  التدخل  عدم  الناتو  حلف  قرار 
فإن  وللمفارقة  احللف.  يف  األعضاء  الدول  طالت  لو 
حلف  دول  من  باألساس  ينحدرون  األجانب  املقاتلني 
ومن  وكندا.  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  مثل  الناتو 
كانوا  سواء  سابقة  قتالية  بخربات  يتمتع  من  هؤالء 
جنودًا سابقني أو متقاعدين شاركوا بالفعل يف عمليات 
جنودًا  كانوا  أو  العامل،  من  خمتلفة  مناطق  يف  عسكرية 
إذ هرب  أوكرانيا.  إىل  للسفر  كتائبهم  حاليني هربوا من 
عدد من اجلنود الربيطانيني من ثكناهتم من أجل السفر 
للقتال يف أوكرانيا، وهو ما استدعى اإلعالن الرسيع عن 
اهلاربني  اجلنود  يعرض  الذي  اإلجراء  هذا  قانونية  عدم 

للمحاكامت العسكرية حال عودهتم للبالد)3(. 
أوكرانيا  يف  للقتال  متطوعون  هناك  املقابل،  يف  ولكن 
االحتاد  سيطرة  حتت  سابقًا  كانت  دول  جنسيات  من 
السوفيتي وبالتايل فهم ال حيملون جنسية أوكرانية وليس 
هلم أصول أوكرانية ولكنهم يشاركون الشعب األوكراين 
الرغبة يف التحرر من النفوذ الرويس وااللتحاق باملعسكر 
التفيا  من  متعددة  جنسيات  هؤالء  وحيمل  الغريب. 
وبيالروسيا)5(  والتشيك  وفنلندا  واستونيا)4(  وليتوانيا 
الشيشان  مثل  أيضًا من مجهوريات روسية حالية  ولكن 
يعترب هؤالء  إذ  قاديروف.  الشيشاين  للرئيس  املعارضني 
عىل  احلرب  من  أهدافها  حتقيق  يف  روسيا  نجاح  أن 
أوكرانيا سينعكس سلبًا بشكل تلقائي عىل سيادة بالدهم 
يف  االستمرار  موسكو  قررت  ما  إذا  أمنها  هيدد  وربام 
التقدم اجلغرايف حتى »تبتلع« هذه الدول وتضمها حتت 

عند اندالع احلرب الروسية عىل أوكرانيا، بدا لوهلة أن 
جتتاح  حيث  جديد،  من  عاد  قد  التقليدية  احلرب  عرص 
اجليوش النظامية احلدود الدولية وتضم مناطق جغرافية 
والصواريخ  الدبابات  بقوة  عليها  السيطرة  وتعلن 
احلرب  أن  تكشف  ما  رسعان  ولكن  احلريب.  والطريان 
بل  بحتة  تقليدية  حربًا  تكون  لن  األوكرانية  الروسية- 
تزاوج بني عدة أنامط من احلروب، منها التقليدي النظامي 
املجموعات  حرب  ومنها  العصابات  حرب  ومنها 
الالفتة  املالمح  أهم  ومن  بالوكالة.  احلرب  أو  املسلحة 
إعالن  هي  للحرب  األوىل  األيام  خالل  تبلورت  التي 
األجانب  من  كبري  لعدد  استقباهلا  األوكرانية  السلطات 
أعلنت  بينام  الروس.  ضد  للقتال  التطوع  يف  الراغبني 
من  مقاتلني  وتنظيم  استقبال  عن  األخرى  هي  موسكو 
جنسيات غري روسية للقتال إىل جانب قواهتا يف أوكرانيا. 
يف  برزت  التي  األجانب  املقاتلني  ظاهرة  أن  يبدو  وهنا 
القرن  ثامنينيات  أفغانستان يف  منذ حرب  حروب سابقة 
الشيشان  بحرب  مرورًا  األلفية،  مطلع  يف  ثم  املايض 
والبوسنة، وصواًل إىل صفوف داعش يف كل من سوريا 
اآلن يف  اجلارية  للحرب  مميزًا  ملمحًا  والعراق، ستكون 
ومن  أوكرانيا  يف  األجانب  املقاتلون  هم  فمن  أوكرانيا. 

أتوا وماذا يريدون؟

فئات املقاتلني األجانب في أوكرانيا

تتنوع فئة املقاتلني األجانب املتقاطرين حاليًا عىل األرايض 
األوكرانية من أجل القتال ضد القوات الروسية، بحسب 
العسكرية  وخرباهتم  السياسية  وتوجهاهتم  جنسياهتم 
من  األوكرانية،  للسلطات  وفقًا  األكرب،  فالفئة  السابقة. 
الغربية  اجلنسيات  حاميل  من  أي  اجلنسية،  مزدوجي 
املختلفة ولكنهم من أصول أوكرانية. وهذه الفئة تبلغ، 
وبحسب  ألفًا)1(.   66 حوايل  املعلنة،  األرقام  بحسب 
انتظم  كام  الروس  قتال  اليوم يف  ينتظمون  فإهنم  هؤالء، 
يف  السوفييت  لقتال  قبل  من  أجدادهم  أو  آباؤهم 
ألسباب  يعود  شخيص  فالدافع  ولذا  السابقة.  احلروب 
عائلية فضاًل عن الرغبة يف االستقالل الوطني والتأكيد 
ذات  روسيا  العمالقة  اجلارة  ضد  أوكرانيا  سيادة  عىل 
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سيادهتا أو عىل أقل تقدير ُتنِصب فيها حكومات موالية 
هلا. ويعترب هؤالء أن القتال يف أوكرانيا يف احلرب اجلارية 
اليوم قد يمنع نشوب حرب مماثلة فيام بعد عىل أرضهم 
دول  من  متطوعون  ذلك  إىل  يضاف  بلداهنم.  وداخل 
السابقة  السوفيتية  اجلمهوريات  من  وليسوا  غربية  غري 
هؤالء  ومن  األوكرانية  القضية  مع  يتعاطفون  ولكنهم 
متطوعون من إرسائيل وهم عىل األرجح حُيسبون ضمن 
ذوي األصول األوكرانية من حاميل اجلنسيات األخرى.  
فإن  زيلينسكي  فولوديمري  األوكراين  الرئيس  بحسب 
عدد امللتحقني للتطوع يف القتال ضمن »الكتيبة الدولية« 
الغاية  هلذه  خصيصًا  األوكراين  اجليش  أعدها  الذي 
خارجية  وزير  أعلن  فيام  متقدم،  ألف   16 نحو  بلغ  قد 
أوكرانيا دميرتي كوليبا فيام بعد أن العدد قد بلغ عرشين 
ألفًا)6( من حوايل 52 دولة حول العامل. ولكن هذا العدد 
أو  الطبية  باخلدمات  لاللتحاق  تطوع  من  يشمل  ال 
إىل  الغذائي واإلغاثي  الدعم  وإيصال  الناشطني يف مجع 

األرايض األوكرانية. 
قد أهلب محاسة  األوكراين  الرئيس  أن خطاب  وال شك 
بأن  فالقول  الغرب،  يف  العاديني  الناس  من  الكثري 
والغرب  أوروبا  عن  نيابة  احلرب  يف  تشارك  أوكرانيا 
قد  واحلريات  الديمقراطية  والقيم  املتحرض«  و«العامل 
دغدغ مشاعر اآلالف يف الدول الغربية. كام أن اإلعالن 
املتطوعني بشكل رسمي  لتلقي  التسجيل  عن إجراءات 
بعض  األمر  عىل  يضفي  األوكرانية  احلكومة  جانب  من 
يتم  التطوع  الرغبة يف  فتسجيل  نظر هؤالء.  الرشعية يف 
األوكرانية)7(،  احلكومة  أطلقته  رسمي  موقع  بواسطة 
السابقة  العسكرية  واخلربات  البيانات  تسجيل  فيه  يتم 
إن وجدت، ثم املقابلة الشخصية مع امللحق العسكري 
بالسفارات األوكرانية واالتفاق عىل العتاد احلريب الذي 
جيب توفره مع املتطوع للقتال قبل السفر إىل أوكرانيا، ثم 
يتم التحضري لعبور هؤالء من معابر برية مع دول اجلوار 

بالتنسيق مع اجليش األوكراين.
ملسئولني  الرسمية  الترصحيات  سامهت  األثناء،  هذه  يف 
هذه  بشأن  اجلدل  إذكاء  يف  الغربية  احلكومات  يف 

املشاركة العسكرية التي تتم عىل أساس فردي يف حرب 
حاولت  بلجيكا  ففي  بعد.  الكاملة  أبعادها  تتكشف  مل 
احلرب،  هذه  يف  املشاركة  عن  مواطنيها  إثناء  احلكومة 
بينام اعتربت رئيسة الوزراء الدنامركية ميت فريدريكسن 
أنه ال يصح منع املواطنني الراغبني يف القتال يف أوكرانيا 
الالتفية  احلكومة  شجعت  فيام  أوروبا،  أمن  عن  للدفاع 
ويظل  أوكرانيا.  إىل  للسفر  القتال  يف  الراغبني  مواطنيها 
من  جنود  هروب  رصد  بعد  بريطانيا  يف  حمتدمًا  اجلدل 
معسكراهتم للسفر إىل أوكرانيا، يف ظل ترصحيات لوزيرة 
التسجيل  بتشجيع  تراس  إليزابيث  الربيطانية  اخلارجية 

للتطوع يف احلرب مع أوكرانيا)8(.   

األجانب املقاتلون مع روسيا

الرئيس  أعلن  الروس،  لقتال  املتطوعون  مقابل  يف 
16 ألف مقاتل  الرويس فالديمري بوتني أن كتيبة بقوام 
من الرشق األوسط ستلتحق بقوات بالده يف أوكرانيا. 
جانب  إىل  األجانب  املقاتلني  بأن  التكهنات  وترجح 
تعسكر  التي  سوريا،  من  باألساس  سيكونون  الروس 
وحتظى   2015 سبتمرب  منذ  الروسية  القوات  فيها 
ولكن  املتوسط.  عىل  تطل  هامة  عسكرية  بقواعد  فيها 
 16 رقم  كان  إذا  املعروف  غري  من  اللحظة  هذه  حتى 
املقاتلني  مجع  من  النهائي  املستهدف  هو  املذكور  ألفًا 
إىل  للقادمني  األوىل  الدفعة  جمرد  أهنم  أم  األجانب 
هذا  يف  البنتاجون  يف  مسئولون  شكك  وقد  أوكرانيا. 
بمقاتلني  االستعانة  يف  روسية  جدية  مدى  ويف  الرقم 
موسكو  أن  آخرون  اعترب  ولكن  عدمه)9(.  من  أجانب 
يف  خاصة  سوريا  من  مقاتلني  بجهود  تستعني  أن  البد 
إدارة  يف  خرباهتم  من  لالستفادة  املدن  داخل  املعارك 
حرب طويلة األجل داخل املدن. إذ قد تعول موسكو 
السوريني  من  وخاصة  أجانب  بمقاتلني  الدفع  عىل 
عىل  السيطرة  فمعارك  كييف،  يف  املرتقبة  معركتها  يف 
حرب  ملنطق  وخاضعة  للغاية  رشسة  ستكون  العاصمة 
اجلنود  من  الكثري  موسكو  فيها  تفقد  وقد  العصابات 
حجم  من  يقلل  قد  أجانب  بمقاتلني  فالدفع  وبالتايل 

اخلسائر الرسمية يف صفوف اجلنود النظاميني)10(. 
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معلومات  سورية  حمافظات  عدة  يف  بالفعل  ترددت  وقد 
لاللتحاق  سوريني  مقاتلني  جتنيد  يف  روسيا  رغبة  عن 
باحلرب يف أوكرانيا عرب جمموعة فاجنر التي يملكها أحد 
بالفعل  فاجنر  بارشت  إذ  الرويس.  الرئيس  من  املقربني 
فتح باب التجنيد للسوريني يف كل من الالذقية ومحاة ودير 
آالف)11(.  أربعة  لنحو  املتقدمني  عدد  وصل  وقد  الزور 
إذ من املتوقع أن يتزايد هذا الرقم يف ظل سوء األوضاع 
املعيشية للسوريني خاصة يف املناطق التي ختضع لسيطرة 
احلكومة السورية وتتميز بنفوذ كبري للروس، فااللتحاق 
بالقتال يف أوكرانيا قد يكون مصدرًا للدخل ملقاتلني سبق 
أن قاتلوا مع القوات السورية أو تدربوا من قبل عىل يد 
القوات الروسية العاملة يف سوريا. وبحكم تدهور الوضع 
االقتصادي يف سوريا، سيكون بطبيعة احلال أجر املقاتل 
السوري املجند ضمن احلرب األوكرانية أقل تكلفة عىل 
من  كانوا  سواء  أنفسهم  الروس  املقاتلني  من  الروس 

املجندين غري النظاميني أو جنود اجليش الرويس.  
أما الرئيس الشيشاين رمضان قديروف فقد أعلن يف 25 
10 آالف  الفائت، يف عرض عسكري ضم نحو  فرباير 
مقاتل، الدعم التام للرئيس بوتني واملشاركة يف القتال إىل 
جانب القوات الروسية يف أوكرانيا. ولكن يعترب البعض 
أن املشاركة الشيشانية الداعمة لروسيا ليست من قوات 
الرئيس الشيشاين قديروف كام ادعى، ولكنها جانبًا من 
احلرس الوطني الذي يتبع روسيا ويتلقى أوامره مبارشة 
من بوتني، وهو ما يندرج ضمن الدعاية والربوباجاندا، 
صالبتهم  الشيشان  املقاتلني  عن  املعروف  من  إذ 
واستبساهلم يف القتال، ولذا جاء إعالن قديروف بمثابة 
الشيشان  مقاتيل  صالبة  إىل  ينوه  ولكنه  حاصل  حتصيل 

ضمن صفوف قوات احلرس الوطني الرويس)12(. 
ويرى البعض أن الكتلة األكرب من الشيشان الذين يقاتلوا 
يف أوكرانيا اليوم هم يف صف احلكومة األوكرانية وذلك 
اشتهار  إن  بل  روسيا.  وبني  بينهم  الشديد  العداء  لسابق 
املقاتلني الشيشان بالصالبة والبسالة جاء باألساس خالل 
قتاهلم ضد الروس فيام سبق، ويعزز من هذا القول وجود 
كتيبتني من املقاتلني الشيشان يقاتلون إىل جانب أوكرانيا 

أن  فيبدو  لذا   ،)13(2014 عام  منذ  دونباس  إقليم  يف 
املقاتلني الشيشان يقاتلون عىل جانبي خطوط النار أحدمها 

فريق موايل للسلطة الشيشانية واآلخر متمرد عليها. 
حتى اآلن، اليبدو أن األمر ينطبق عىل املقاتلني السوريني 
املبتعثني إىل أوكرانيا، فتجنيد السوريني يتم فقط إىل جانب 
القوات الروسية. فيام أن السوريني املعارضني قد يؤيدون 
ُتسجل  مل  ولكن  السلمية،  الطرق  بمختلف  أوكرانيا 
السورية  املسلحة  املجموعات  من  لالستفادة  حماوالت 
املعارضة للقتال إىل جانب احلكومة األوكرانية، ذلك أن 
أغلب امليليشيات السورية املعارضة هي باألساس ترتكز 
مل  وأنقرة  لرتكيا،  بالوالء  وتدين  سوريا  غرب  شامل  يف 
تلتحق بشكل مبارشة بأحد طريف الرصاع حتى اللحظة. 

مفارقات ومخاطر توافد املقاتلني األجانب

الغربية  احلكومات  بعض  تبديه  الذي  احلامس  رغم 
القوات  جانب  إىل  للقتال  األجانب  املقاتلني  توافد  إزاء 
األوكرانية  األجنبي يف احلرب  فإن احلضور  األوكرانية، 
ينطوي عىل إشكاليات كثرية. بدايًة، فإنه من غري املؤكد 
إذا كان هلؤالء املقاتلني األجانب وزن حقيقي يف القتال 
النهائية)14(.  نتائجها  عىل  ويؤثر  احلرب  حيسم  بشكل 
ولكن احلضور األجنبي كفيل بتحميل احلرب األوكرانية 
الشيشان  أو  فالسوريون  أخرى،  رصاعات  بتعقيدات 
حمملون  هم  آخر  رصاع  يف  للقتال  رصاع  من  القادمون 
عىل  حضورهم  شأن  ومن  األول.  رصاعهم  بتعقيدات 
الساحة األوكرانية ملساندة طرف أن يستقدم خصومهم 
تتنوع  ثانية،  جهة  ومن  اآلخر.  الطرف  صف  يف  للقتال 
أجانب يف رصاعات  فيها  التي شارك  التارخيية  السوابق 
تسهيل  خالل  من  أو  فردي  أساس  عىل  سواء  مفتوحة 
بعض احلكومات أو حتى من خالل شبكات اإلرهاب 
اجلاليات  من  الشباب  جتنيد  يف  نشطت  التي  العاملية 
واملجتمعات املسلمة للقتال عىل مر السنني. املتحمسون 
أوكرانيا  حكومة  لدعم  أجانب  مقاتلني  تطوع  لفكرة 
يشبهون هذا األمر بتطوع عدد من األوروبيني للقتال يف 
احلرب األهلية اإلسبانية ضد حكم اجلنرال فرانكو بني 
للقتال  املتطوعني  أن  ويعتربون  1936 و1939،  عامّي 
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احلقوق  تسوده  حر  ديمقراطي  بعامل  احلاملني  من  هم 
واحلريات ويقاتلون ضد الفاشية أو غريها من العبارات 

األيديولوجية التي يصفون هبا االحتاد الرويس. 
يف حني أن الرافضني لفكرة توافد األجانب للحرب يف 
للقتال  املجاهدين  بتطوع  التطوع  هذا  يشبهون  أوكرانيا 
يف أفغانستان ضد النفوذ السوفيتي ثم ما لبثوا أن طوروا 
أجندة أيديولوجية خاصة هبم حتولت الحقًا لتكون نواة 
ليطال  أفغانستان  من  انطلق  الذي  القاعدة  تنظيم  لفكر 
ذلك  ومن  اإلرهابية)15(.  اهلجامت  عرب  ككل  العامل  أثره 
أيضًا تقاطر الشباب املتطرف من أنحاء العامل لاللتحاق 
 2012 عامّي  بني  والعراق  سوريا  يف  داعش  بصفوف 
أن  كام  أجنبي.  مقاتل  ألف   40 بنحو  يقدر  بام  و2018 
وجود مقاتلني أجانب يف رصاع ما من شأنه أن يطيل أمد 
الرصاع إىل ما بعد اتفاق الطرفني األصليني للرصاع عىل 
وقف إطالق النار، إذ عادًة ما يطور املقاتلون األجانب 
أجندة مستقلة عن السبب األصيل للرصاع وتتوطد بينهم 
القبلية ويصبح هلم مصالح  الصلة  ما يشبه  إىل  األوارص 
إهناء  اتفاقات  عىل  وفرضها  عنها  الدفاع  يف  يشرتكون 
الرصاع. بل إن الرسدية العامة للرصاع يمكن أن ختتلف، 
فالرصاع ألسباب قومية قد ُيعاد توجيهه ألسباب دينية، 
ولعل  قبل)16(.  من  وسوريا  الشيشان  يف  تكرر  ما  وهو 
لعدة  التلفزيونية  إطالالته  يف  األوكراين  الرئيس  ظهور 
عنه،  يرتاجع  أن  قبل  الصليب،  رمز  حيمل  بقميص  أيام 

كان ربام نواة هلذا التحول املحتمل يف رسدية الرصاع. 
أساس  عىل  املخاطر  هذه  يف  يشكك  البعض  أن  ورغم 
احلكومة  جانب  إىل  وبخاصة  للقتال  املتطوعني  أن 
والقيم  الديمقراطية  دعاة  من  باألساس  هم  األوكرانية 
حكومة  عن  للدفاع  باألساس  وأتوا  الغربية  واحلريات 
منتخبة ديمقراطيًا بإرادة الشعب األوكراين ضد رغبات 
أن  املحتمل  غري  ومن  ديمقراطية  غري  حلكومة  توسعية 
املقاتلني  ولكن  متطرفة،  أجندات  أية  لتبني  ينجرفوا 
يتحولون يف احلقيقة خالل القتال ملا يمروا به من أهوال 
وأيديولوجيات  عقائد  يعتنقون  بأقران  يلتقون  وعندما 
خمتلفة، فإن احتاملية التحول العقائدي تبدو قوية للغاية 
حتت تأثري اخلطر واحلرب والتأثر الشديد برفاق السالح. 

الذي  الغربيني  األجانب  املقاتلني  أن  يعتقد  من  وهناك 
-إذ  املتطرف  اليمني  عن  يكونوا  ما  أبعد  اليوم  يعتربون 
قد  عام-  بوجه  بوتني  األورويب  املتطرف  اليمني  يساند 
ينزلقون إىل اعتناق بعض مقوالت اليمني املتطرف تأثرًا 
أنه  املؤكد  غري  من  أنه  كام  األوكرانية.  القومية  باملقاومة 
إىل  السفر  عىل  ُيقبل  فيمن  كامل  بشكل  التحكم  يمكن 
املتطرف  اليمني  منارصي  بعض  يتسلل  فقد  أوكرانيا، 
بالفعل من أجل اكتساب خربة املعارك والقتال، ومن ثم 
قد يصبح هلذا التيار خربة قتالية يوظفها يف تفعيل دعاياته 
املجتمعات  عىل  بالقوة  وفرضها  والعنرصية  القومية 
الغربية. إىل جانب ذلك يواجه عادة العائدون من املعارك 
معضلة »تروما« احلروب التي تستمر لفرتة طويلة بعدها 
وتؤدي إىل النزوع للعنف حتى بعد عودهتم إىل بلداهنم 
مما يرتتب عليه ارتكاهبم جلرائم دموية أو حتى انخراطهم 

يف شبكات للجريمة املنظمة بعد عودهتم.
فيام يكشف التعامل بـ«اطمئنان« مع سفر هؤالء املقاتلني 
األجانب إىل أوكرانيا، ألهنم ال يعتنقون الدين اإلسالمي، 
اإلرهايب  اخلطر  مع  والتعامل  للمعايري  حادة  ازدواجية 
وكأنه أحادي املصدر فقط، فيام أنه ينشأ عن أيديولوجية 
متطرفة برصف النظر عن مرجعيتها العقائدية أو الدينية، 
ومنع  تعقب  يف  الغربية  الدول  سياسات  يفرس  ما  وهو 
اختاذ  وعدم  سوريا،  إىل  السفر  من  األجانب  املقاتلني 
اإلجراءات نفسها بحق من كان يسافر إىل سوريا للقتال 
اليوم  يسافر  من  حتى  أو  الكردية،  احلامية  وحدات  مع 

للقتال يف أوكرانيا.
فصحيح أن األيديولوجيا التكفريية اإلسالموية شديدة 
ولكن  يعتنقها،  من  وتعقب  رصد  يستتبع  مما  اخلطورة 
واالنخراط يف رصاع  السالح  استخدام  الرغبة يف  أيضًا 
ألنه  ورصده  تتبعه  من  والبد  للقلق  يدعو  أمر  مسلح 
راديكالية هتدد  أيديولوجيات  إىل  بنسبة كبرية  يتطور  قد 
إليها بعد  التي سيعود  االستقرار والسلم يف املجتمعات 
طموحاهتم  تنامي  إيل  ذلك  يؤدي  وربام  احلرب.  انتهاء 
السيايس  نشاطهم  وتوسيع  العنف  باستخدام  السياسية 
جمتمعاهتم  يف  أو  الرصاع  حمل  املجتمع  يف  سواء  املسلح 

األصلية بعد عودهتم. 
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