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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 جواب سؤال
 اتفاق منسك وتسارع األحداث في أوكرانيا

وبعد ... كرانياو لوحظ تسارع الفت للنظر يف اتصال مريكل وأوالند مع بوتني مث التوافد إىل مينسك وحضور رئيس أ :السؤال
م وإقامة 51/20/0251تبارا من األحد بوقف إلطالق النار شرقي أوكرانيا اع توصلوا إىل اتفاق يف مينسك يقضي اجتماعهم

 طالقين يف شرق البالد يومني بعد وقف إوكرانية واملتمردالسلطات األ مامأ نوجاء يف اتفاق مينسك أ... منطقة منزوعة السالح
لى جانيب مبا يسمح بإقامة منطقة عازلة يتم توسيعها إىل سبعني كيلومرتا ع .سلحة الثقيلة عن خط اجلبهةالنار للبدء بسحب األ

كرانيا حىت و أن تسارع بل هترول إىل االتصال بروسيا لعقد اتفاق سياسي يف أ" فرنسا وأملانيا"فما الذي جعل أوروبا .. .خط اجلبهة
أن تضمن حبث موضوع القرم؟ مث ملاذا مل يشاركهم رئيس  انت متاطل يف مثل هذا االتفاق إىلدون ذكر شيء عن القرم، وهي اليت ك

؟ وملاذا ظهر على أمريكا عدم املوافقة على هذا االتفاق؟ وما املتوقع بالنسبة لتنفيذه؟، واملعذرة عن إطالة السؤال، ايوزراء بريطان
 .وجزاك اهلل خريا  

 :حىت تكون الصورة واضحة للوصول إىل اإلجابة الصحيحة نذكر ما يلي :الجواب

ها وسيلة للضغط أو االبتزاز توتر ساخن يف خاصرة روسيا تستعمل كرانيا بؤرةو إن السياسة العامة عند أمريكا هي أن تبقى أ -5
وكانت أوروبا ال . روسيا خطا  أماميا  ألمريكا يف عدد من القضايا الدولية مثل سوريا واالتفاق اإليراين النووي وحنو ذلك جلعل

واستمرت أحداث ... وروبا مع روسياتعارض هذه السياسة العامة ألهنا كانت تراها ال تصل إىل حرب أو ما يشبه احلرب يف أ
اخنفاض مداه واألمور تسري بني ارتفاع و ... كراين، وصمت عن القرمو مناوشات بني االنفصاليني واجليش األ: كرانيا على هذا النحوو أ

 ..يؤثر يف تسخني األجواء إىل حد االشتعال أو قريبا  منه قليل ال تراه أوروبا

كرانيا، وخباصة و ألخرية، وهي أن أمريكا مل يعجبها هذا اهلدوء املستمر مبناوشات حمسوبة يف أونة الكن أمورا  طرأت يف اآل -0
خاصرة روسيا، فعمدت أمريكا إىل تسخني ( بردت)أن القضايا الدولية أصبحت تتصاعد، والضغط واالبتزاز مع روسيا ال يُنتج إذا 

هذا ... كرانيا ممكن أن تدخل يف الناتوو نيا باألسلحة املتطورة، وأن أكراو فبدأت بالتصريح بأهنا ستدعم أ... كرانياو املوقف يف أ
تصاعد ر أوجد استفزازا  لروسيا فبدأت تباإلضافة إىل قيامها ببعض التدريبات املسلحة قريبا  من جمال روسيا احليوي، هذا األم

 ...ضافة لتصراحاهتا شبه الساخنةذلك، باإلبل والتدخل مع االنفصاليني حىت وإن مل تعلن  كرانيا،و حركاهتا العسكرية قرب أ

فقد نشرت بعض وسائل اإلعالم أن كريي وزير خارجية أمريكا قد زار كييف يف الوقت الذي كان يلتقي فيه بوتني مع مريكل 
 - وأوالند لبحث موضوع االتفاق السياسي، وكان كريي يبحث يف كييف خالل زيارته تزويد واشنطن قوات كييف بأسلحة فتاكة

"...  0251 فرباير/شباط 6" اجلمعة"على موقعها " احلياة"وأيضا  فقد ذكرت . وهو يعلم أن اجملتمعني يف منسك يعارضون ذلك
كرانية، و مليون دوالر، خصصت لتدريب القوات األ 551هنا ستقدم إىل كييف مساعدات عاجلة قيمتها وكانت واشنطن أعلنت أ
ندر ورد الناطق باسم اخلارجية الروسية الكس..." سيارات عسكرية وأجهزة للرؤية الليليةات وقاية و وتقدمي جتهيزات بينها بز  

كية متطورة ال يهدد بتصعيد النزاع فقط، بل كذلك أمن روسيا اليت تعرضت أراضيها ريمتزويد كييف أسلحة أ»لوكاشيفيتش بأن 
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 «كيةرياألم -ع سيُلحق أضرارا  فادحة بالعالقات الروسية اختاذ قرار من هذا النو »وحذ ر من أن . «كراين مراتو لقصف اجليش األ
 إخل...

، ففي تصريح له ...هذا باإلضافة إىل تصراحات املسئولني األمريكيني عن موضوع القرم وأن ما فعلته روسيا بضمه هو عدوان
بشأن النزاع يف أوكرانيا، معتربا  أنه ال احق  حتذيرا  إىل روسيا ،0251 فرباير/شباط 9كي باراك أوباما يوم االثنني، ريوج ه الرئيس األم

وهو إشارة واضحة إىل موضوع شبه جزيرة القرم اليت مت إسقاطها يف االتفاق املربم ". إعادة رسم حدود أوروبا بقوة السالح"ملوسكو 
منها، ما جيعل داللة هذا التصريح  ا  ءيف منسك، وبطبيعة احلال فإن هذا التصريح يثري نارا  حامية جتاه روسيا ألهنا اعتربت القرم جز 

 إخل... كراينو توازي إن مل تزد عن تصراحات أمريكا يف تسليح اجليش األ

لقد أخذت أوروبا وخباصة أملانيا وفرنسا تصراحات أمريكا مأخذ اجلد، ولذلك فقد سارع البلدان للتصريح بأهنما ضد  -3
 ... أوروبا كرانيا بالسالح ألن هذا قد يقود إىل حرب يفو تزويد أ

، رفضت مريكل فكرة أن 9/0/0251إىل  6/0/0251ففي كلمتها أمام مؤمتر األمن الدويل الذي انعقد يف ميونخ من 
 كراين أفضل جتهيزا  الرئيس بوتني بأنه سيخسرو لن يُقنع جيش أ» :كية إىل كييف سيساهم يف حل الصراع، وقالتريإرسال أسلحة أم

كما حذرت وزيرة الدفاع األملانية أورسوال خالل    ،«لتعاون مع روسيا، وليس ضدهاتعزيز أمنها باعسكريا ، يف حني تريد أوروبا 
قد يؤجج النزاع »ىل اجليش األوكراين ، حذرت من أن إرسال الغرب أسلحة إكلمتها يف افتتاح مؤمتر األمن الدويل السنوي يف ميونيخ

 .«احلل املطلوب يف أوكرانيا، ألنه يصب الزيت على النار، ويبعدنا عن

أعرب الرئيس الفرنسي فرانسوا أوالند عن اعتقاده أن : )م20/20/0251وهكذا فعلت فرنسا، فقد ذكرت القدس العريب يف 
ل السالم، فإن والند حديثه قائال إنه بدون حل توافقي أو اتفاقية دائمة إلحالوتابع أ. "واحدة من الفرص األخريةاملبادرة هي 

يال مريكل إىل  جنأالرحلة مع املستشارة األملانية  والند أنه كان واضحا بالنسبة له أنوأضاف أ. "ربوله اسم هو احل"السيناريو معروف 
شبح حرب يدق أبواب "وأوضح أوالند أنه ومريكل يريان أن . "بد منها لكن كان ال"كييف وموسكو كانت صعبة ومغامرة 

الوقوع يف فخ  ال أحد يريد"أن  - الذي تقوم بالده جبهود يف الوساطة -ان فابيوس كما اعترب وزير اخلارجية الفرنسي لور .( "أوروبا
، مؤكدا أن ما تريد أملانيا وفرنسا التوصل إليه يف أوكرانيا، "حرب شاملة، وال مصلحة ألحد فيها وأنه حان الوقت للقيام خبيارات

 ".(ليس السالم على الورق، بل السالم الفعلي"

أن يؤدي هذا التطور الساخن يف مواقف أمريكا إىل تصاعد األعمال العسكرية الروسية ( ملانيارنسا وأف)خشيت أوروبا  -4
الوقت الذي ال تؤثر كرانيا ما ينتج عنه حرب أو شبه حرب يف أوروبا يف و كرانيا، ومن مث حُترج أوروبا إن مل تقف يف جانب أو جتاه أ

فتقرر االتصال بالرئيس  كرانيا،و  أن تغري أوروبا من سياستها املوافققة ألمريكا يف أأمريكا، فكان ذلك سببا  ملحا  يف هذه احلرب يف
فرنسا "، فقد حبث زعماء أوروبا جياد حل سياسي، وقطع الطريق أمام أي تصعيد ساخن بني أوروبا وروسيا، وهذا ما كانالروسي إل

لتعلم أوباما هبذا األمر ال  1/0/0251 ىل واشنطن يفمث ذهبت مريكل إ 6/0/0251هذا األمر واتفقوا عليه يف " ملانياوأ
وكان واضحا  أن أوروبا ألول مرة حُتكم أمرا  قبل أن تأخذ الضوء األخضر من أمريكا، فقد مت التوافق على ورقة العمل ... لتستأذنه

م، ومل يبق 26/20/0251والند اجلمعة والرئيس الفرنسي فرنسوا أ كلري يال معماء الثالثة فالدميري بوتني وأجنوإقرارها من قبل الز 
 !مريكل إىل واشنطن إلعالم أوباماللتوقيع عليها، مث ذهبت " الرئيس واملتمردين"كرانيني و سوى دعوة الفرقاء األ
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ر كثريا  يف أوباما وإدارته، وقد تسبب هذا يف حدوث مشادات كالمية يف مؤمتر ملانيا، أث  لقد أثر هذا املوقف من فرنسا وأ -1
كرانيا بالسالح يف الوقت الذي ترفض أوروبا ذلك، فقد و ة ميونخ بني كريي ومريكل وخباصة حول تصراحات أمريكا بتزويد أقم

كالميا  حادا  بني األملان « تراشقا  »شهد مؤمتر األمن الدويل يف ميونيخ ) 0251فرباير /شباط 1ذكرت احلياة على موقعها األحد، 
وَعَكَس ذلك غياب توافق . سليح قوات كييف لتقاتل االنفصاليني املوالني ملوسكو يف شرق أوكرانياكيني حول نية واشنطن تريواألم

كي لينزي مريويف كلمة تالية مبؤمتر ميونيخ، أشاد السناتور األ(. يف الرأي عرب األطلسي حول كيفية مواجهة بوتني يف هذا الصراع
. «الوقت حان كي تستيقظ املستشارة على حقيقة اعتداءات موسكو»ك أن غراهام باهتمام مريكل بأزمة أوكرانيا، لكنه استدر 

ب مواجهة ما أصبح إلحباط ألن األمر لن ينجح، جييستطيع أصدقاؤنا األوروبيون الذهاب إىل موسكو حىت ينتاهبم ا»: وتابع
 (.«أكذوبة وخطرا  

ن النار تراءى هلا أ ولكن هذه الصديقةبال، زالت صديقة ألمريكا إىل حد ذي  ولكن مع كل هذا وذاك فإن أوروبا ال -6
وباما فقد أكد أ ويبدو أنه مت التظاهر بذلك، !تقرتب منها فأسرعت إليها تطفئها دون استئذان الصديق وهي تظن أهنا سُتعذر

تنا، قو ى وحد وكرانياعدوان روسيا يف أ»، أن 0251فرباير /شباط 9عقب لقاءمها مدة ساعتني، االثنني، يف مؤمتر صحفي أ كلري وم
ىل وضع خيارات أخرى بينها لوماسية هذا األسبوع وجهت فريقي إبيف حال فشل الد»: وباماوقال أ. «ولن نقف على احلياد

بإعطاء  كلري ومتسكت م. «القرار بعد ختذمل أ نينف هو تغيري حسابات روسيا، علما  أال حل عسكريا  لكن اهلد»: وزاد. «التسليح
وسيستمر مهما كان  األورويب سيبقى قويا ، -كي ير احللف األم"ات أخرى، واعتربت أن قبل درس خيار  "ريةأخ حماولة"بلوماسية الد

األمريكيني شيء  قوة، بل يف تصراحات بعض املسئولنيوكما هو ظاهر فإن احلبل بينهما مل ينقطع ولكنه غري ممدود ب ."قرارنا الحقا  
 .يكي سالف الذكرناتور األمر يكما يف تصريح الس !من التهكم

كرانيا هو و نستخلص من كل ما سبق أن السبب يف التحول املفاجئ يف سياسة أوروبا جتاه روسيا بالنسبة لقضية أ -0
وهكذا أقبلت على االتفاق مهرولة مع أن شروطه كانت يف صاحل روسيا ... االعتبارات املذكورة أعاله مع أن أوروبا ضخ مت اخلطر

موضوع القرم، وكان هذا واضحا يف جواب مريكل على سؤال وجه إليها عن هذا املوضوع، فأجابت مبا يفيد حىت إنه مل يتطرق إىل 
مهمة كل . لن أشغل نفسي بقضايا تتعلق بأراض  ) :وقد كان جواهبا بنصه! إىل اتفاق أن موضوع القرم ال يهمها، بل املهم الوصول

املسألة تتعلق مبصاحل فرنسا . الرئيس الفرنسي إىل موسكو كوسطاء حمايدين دولة أن تدير هذه املفاوضات بنفسها، وال أسافر مع
ومن اجلدير ذكره أنه سواء أذكرت أمريكا القرم أم مل تذكرها، وسواء أذكرت أملانيا (. وأملانيا وقبل كل شيء مصلحة االحتاد األورويب

 ...احقق هلم من مصلحة استعمارية مبفهومهما الرأمسايل وفرنسا القرم أم مل تذكرها، فكل منهم ال هتمه القرم إال مبقدار ما

! األخرى هناك قدم هنا والقدم: نيا هو كاملعتادموقف بريطا فذلك ألن ،رئيس بريطانيا مع فرنسا وأملانياأما ملاذا مل يشارك  -1
كرانيا، مشريا إىل أن و ما يتعلق بأفي" يتصرف كطاغية"ففي حني وصف وزير اخلارجية الربيطاين فيليب هاموند الرئيس الروسي بأنه 

كما وأكد هاموند . قوات كييف ال ميكنها هزمية اجليش الروسي يف ساحة املعركة مما جيعل احلل السياسي اخليار الوحيد حلقن الدماء
 ...وهو هنا يرضي أوروبا..." أن بالده ال ختطط لتسليح قوات كييف"

اجليش األوكراين  ابق الذي أعلنت فيه أهنا ال ختطط لتسليحاجع قرارها السبريطانيا سرت  إال أنه يف تصريح آخر قال بأن
أن وزير  0251فرباير /شباط 55فقد ذكرت احلياة، األربعاء، . ت املتحدةملساعدته يف قتال االنفصاليني، وهو ما تريده الواليا

تقدمي أسلحة فتاكة »: ، مضيفا  «القوات األوكرانيةال ميكن أن نسمح باهنيار »: اخلارجية الربيطاين فيليب هاموند قال للربملان
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 «، وحنن ال نعتزم فعل ذلك، لكننا حنتفظ حبق مراجعة موقفنا(ناتو)ألوكرانيا قرار وطين لكل دولة على حدة يف احللف األطلسي 
دم معها، وهذا هو موقف وهو هنا يرضي أمريكا فال يصط! فهو ال يعتزم ولكنه قد يغري فيعتزم ،(مواربا  )وهكذا فقد جعل الباب 

 .وبناء عليه فلم يشرتك رئيس وزراء بريطانيا مع مريكل وأوالند. بريطانيا املعروف عنها يف الفرتات األخرية

كرانيا، ومع أن رئيس و فإن هلا أتباعا  يف أ ،ستوجد مشاكل عدة حتول دون تنفيذهأما املتوقع، فإن أمريكا على األرجح  -9
 :وعليه فيمكنها توتري األوضاع بأحد ثالثة أمور أو بكلها... هلا فيه يب من أوروبا إال أن نصيبا  كو قر اجلمهورية بوريشن

 .كرانيا بالسالح املتطورو تزويد أ -
 .أو مباحثات معها إلدخاهلا يف الناتو -

 .كرانياو أو حتريك بعض رجاهلا يف أ -

 ...وسيا وتؤثر يف األحداث، وتؤدي إلفشاهلاومن مث تُفشل االتفاق، ألن كل واحدة من هذه الثالثة تستفز ر 
لة، فهي تدرك ثقل أمريكا يف املوضوع، ولذلك وردت أنباء حمادثات مع أمريكا حول هذه املسأ وقد تسعى روسيا للدخول يف

وروبا وليس سابقة أن روسيا كانت تفضل احملادثات مع أمريكا بدل احملادثات مع أوروبا لكن املسارعة لالتصال بروسيا كانت من أ
 .من روسيا

طويلة،  ا  نوبالنسبة لنا فال يهمنا يف املوضوع إال القرم، فهي بلد إسالمي عشنا معها وعاشت معنا قرو ... املتوقع هذا هو -52
هتا روسيا فالقرم كانت تتبع اخلالفة قرونا  إىل أن غز ... ولوال أهنا يف عمق األحداث ملا كان للنزاع بني أمريكا وروسيا شأن عندنا كبري

م، مث أصبحت 5432وتآمرت معها دول الغرب فضمتها إليها يف أواخر القرن الثامن عشر مع أن القرم كانت إمارة إسالمية منذ 
م يف عهد اخلالفة الزاهر إىل أن تآمر عليها الروس ودول الكفر ومتكنوا من 5105والية من واليات دولة اخلالفة العثمانية سنة 

ت 5013لعثمانية سنة فصلها عن الدولة ا م، فارتكبوا فيها من اجلرائم واجملازر ما تنأى عنه الوحوش، مث ضموها إىل روسيا اليت غرير
، وللعلم فإن القرم تعين القلعة أو احلصن بلغة "سيمفروبل"أي املسجد األبيض إىل االسم احلايل " أق مسجد"اسم عاصمتها من 

ومن مثر فإن استقرارها ! م كانت إسالمية قبل احتالهلا من الروس بنحو ثالثة قرون ونصفوهكذا فإن القر . أهلها التتار املسلمني
 .الدائم هو بأن تعود إىل أصلها والية إسالمية يف دولة اخلالفة القادمة إن شاء اهلل

يَّاُم نَُداِوُلَها بَ ْيَن النَّاِس﴾، ﴿َوتِْلَك اأْلَ طال الزمان أم قصر  ،املستعمرون رم وال أي بلد إسالمي احتله الكفاوحنن ال ننسى القر 
 .﴿َولَتَ ْعَلُمنَّ نَ َبَأُه بَ ْعَد ِحيٍن﴾
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