بسم هللا الرمحن الرحيم

جواب سؤال
ما وراء تصعيد أوكرانيا واستفزازها لروسيا
السؤال :قال الرئيس األوكراين بيوتر بوروشينكو( :إن روسيا شنت حراب عدوانية على بالده حني أوقف حرس حدودها سفنا
حربية أوكرانية يف مضيق كريتش الذي يربط البحر األسود ببحر آزوف) ،جاء ذلك يف حديثه لقناة "فوكس نيوز" األمريكية مشرياً
إىل ذلك احلادث ،وأضاف"( :السيد بوتني ،هذا عدوان وحرب وليس مزحة أو حادثة أو أزمة" ...سبوتنيك عريب
2018/12/12م) .وكانت روسيا قد أعلنت أن خفر السواحل الروسي احتجز ثالث سفن حربية أوكرانية 2018/11/25
مدعية أهنا انتهكت املياه الروسية قرب مضيق كريتش بني البحرين األسود وآزوف شرقي شبه جزيرة القرم وعلى إثرها طالبت أمريكا
بتشديد العقوابت على روسيا بينما رفضت أورواب ذلك .وما زال التوتر قائما بني األطراف .فمن يقف وراء هذا احلدث؟ وملاذا
توترت األوضاع من جديد هناك؟
اجلواب :سنستعرض األحداث اليت جرت وجتري هناك حول هذا املوضوع ليتبني اجلواب إبذن هللا:
 -1لقد اتفقت روسيا وأمريكا وأورواب يف شباط عام  2014على بقاء رئيس أوكرانيا السابق فيكتور اينكوفيتش يف احلكم
وهو موال لروسيا .لكن ما إن حصل االتفاق حىت اندلعت أحداث شغب وحتولت إىل أعمال مسلحة اضطر معها اينكوفيتش من
اهلرب إىل روسيا ،وقد تبني أن الغرب كان من وراء تلك األحداث ...فأدركت روسيا أن الغرب قد خدعها وخسرت أوكرانيا،
فقامت وأعلنت ضم شبه جزيرة القرم إليها ،وحرضت أتباعها يف دونباس شرق أوكرانيا فأعلنوا استقالل مناطقهم ابسم مجهورييت
دونيتسك ولوغانسك .وعلى إثر ذلك قامت أمريكا وأورواب ووضعت عقوابت على روسيا ،وأخرجتها من قمة الدول السبع.
 -2دعت أمريكا إىل تسليح أوكرانيا فرفضت أورواب ذلك ،ألهنا تدرك أن هذا التسليح سيوجد توتراً مع روسيا وعند تسخينه

سينعكس على أورواب ...فقامت فرنسا وأملانيا ابالتصال مع روسيا لنزع فتيل التوتر ويإاجاد حل سياسي فتم توقيع اتفاق مينسك

يوم  2015/2/6بني الدول الثالث دون أمريكا .وقد أشران إىل ذلك يف جواب سؤال بتاريخ  2015/2/21حيث قلنا (خشيت
أورواب "فرنسا وأملانيا" أن يؤدي هذا التطور الساخن يف مواقف أمريكا إىل تصاعد األعمال العسكرية الروسية جتاه أوكرانيا ،ومن مث
ححترج أورواب إن مل تقف يف جانب أوكرانيا ما ينتج عنه حرب أو شبه حرب يف أورواب يف الوقت الذي ال تؤثر هذه احلرب يف أمريكا،
فكان ذلك سبباً ملحاً يف أن تغري أورواب من سياستها املوافِقة ألمريكا يف أوكرانيا ،فتقرر االتصال ابلرئيس الروسي يإاجاد حل
سياسي ،وقطع الطريق أمام أي تصعيد ساخن بني أورواب وروسيا ،وهذا ما كان ،فقد حبث زعماء أورواب "فرنسا وأملانيا" هذا األمر

واتفقوا يف  2015/2/6دون أمريكا مث ذهبت مريكل إىل واشنطن يف  2015/2/8لتعلم أوابما هبذا األمر ال لتستأذنه ...وكان
واضحاً أن أورواب ألول مرة منذ مدة طويلة ححتكم أمراً قبل أن أتخذ الضوء األخضر من أمريكا ،فقد مت التوافق على ورقة العمل

وإقرارها من قبل الزعماء الثالثة فالدميري بوتني وأجنيال مريكل والرئيس الفرنسي فرنسوا أوالند اجلمعة 2015/02/06م ،ومل يبق

سوى دعوة الفرقاء األوكرانيني "الرئيس واملتمردين" للتوقيع عليها ،مث ذهبت مريكل إىل واشنطن يإعالم أوابما!")
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 -3هذا التصرف مل يعجب أمريكا ،وإن أعلنت فيما بعد أتييدها لالتفاق ظاهراي ،ولكن ليس من أجل تطبيقه وإمنا من أجل
تفريغه من حمتواه والعمل على إحباطه .وقد ذكران يف جواب السؤال نفسه( :لقد أثر هذا املوقف من فرنسا وأملانيا ،أثّر كثرياً يف
أوابما وإدارته ،وقد تسبب هذا يف حدوث مشادات كالمية يف مؤمتر قمة ميونخ بني كريي ومريكل وخباصة حول تصرحيات أمريكا

بتزويد أوكرانيا ابلسالح يف الوقت الذي ترفض أورواب ذلك) .وأضفنا( :أما املتوقع ،فإن أمريكا على األرجح ستوجد مشاكل عدة
حتول دون تنفيذه ،فإن هلا أتباعاً يف أوكرانيا ،ومع أن رئيس اجلمهورية بوريشنكو قريب من أورواب إال أن نصيباً هلا فيه ...وعليه
فيمكنها توتري األوضاع أبحد ثالثة أمور أو بكلها :تزويد أوكرانيا ابلسالح املتطور ...أو مباحثات معها يإدخاهلا يف الناتو ...أو
حتريك بعض رجاهلا يف أوكرانيا .ومن مث تحفشل االتفاق ،ألن كل واحدة من هذه الثالثة تستفز روسيا وتؤثر يف األحداث ،وتؤدي

يإفشاهلا )...انتهى ما ذكرانه ...وهذا ما حيصل ،فتعمل أمريكا على إفشال االتفاق وتوتري األوضاع...

 -4ومن هنا جاءت األحداث األخرية عندما احتجزت روسيا ثالث سفن حربية أوكرانية مع حبارهتا ...ويظهر أن أوكرانيا
استفزت فيها روسيا ...وال جترؤ على ذلك إال بضوء أخضر من أمريكا ،فقد ذكرت وكالة اتس الروسية يوم  2018/11/25أن
(ثالث سفن حربية أوكرانية دخلت املياه ايإقليمية الروسية بشكل غري قانوين وكانت تقوم نمناورات خطرية) .وعلى إثر ذلك طالبت
أوكرانيا الغرب أبن يتدخل .فقد صرح الرئيس األوكراين بيرتو بورشينكو لصحيفة بيلد األملانية يوم  2018/11/29قائال( :أملانيا
واحدة من أقرب حلفائنا ،وأنمل أبن تكون هناك دول يف الناتو جاهزة يإرسال سفن إىل حبر آزوف ملساعدة أوكرانيا وضمان األمن
هناك ...إن بوتني ال يريد شيئا سوى احتالل حبر آزوف .اللغة الوحيدة اليت يفهمها هي وحدة العامل الغريب .على أملانيا أيضا أن
تتساءل ماذا سيفعل بوتني بعد ذلك إذا مل نوقفه ...ال ميكننا قبول هذه السياسة العدوانية لروسيا .أوال شبه جزيرة القرم مث شرق
أوكرانيا واآلن يريد بوتني حبر آزوف .بوتني يريد عودة ايإمرباطورية الروسية القدمية :القرم ،الدونباس ،يريد البالد أبكملها) .وأضاف:
(لقد أنقذت مريكل بلدان عام  2015من خالل املفاوضات اليت قامت هبا يف مينسك .ولذلك أنمل أن حنصل على احلماية مرة
أخرى بتحالف اآلخرين معنا) .ولكن أملانيا رفضت العمل العسكري .فقد صرحت املستشارة األملانية مريكل قائلة( :ال يوجد حل
عسكري هلذه املواجهات ...د ب أ  )2018/11/29وطلبت من بورشينكو أن "يكون متزان" وطلبت أن تبقى "األوضاع
هادئة ...وأن نضع احلقائق على الطاولة ونرى ماذا حيدث "...وتعهدت نمناقشة األمر مع بوتني يف األرجنتني .ورفضت زايدة
العقوابت على روسيا .وقال وزير خارجية أملانيا هايكو ماس بعد اجتماعه مع نظريه األوكراين ابفلو كليمكني يف إيطاليا يف مؤمتر
وزراء خارجية االحتاد األورويب يوم "( 2018/12/6إن برلني ال تتوقع فرض عقوابت من االحتاد األورويب على روسيا بسبب
صراعها مع أوكرانيا ما دامت جهود وقف التصعيد مستمرة" وأضاف "يف الوقت الراهن أعتقد أنه سيكون من اخلطأ احلديث عن
عقوابت جديدة ألن اجلهود تبذل للحد من التوتر .لن يكون هناك اقرتاح من اجلانب األملاين لعقوابت جديدة ...ال أتوقع توافقا يف
اآلراء داخل االحتاد األورويب لفرض عقوابت جديدة" ...رويرتز  )2018/12/7فأملانيا وغريها الكثري من دول أورواب تدرك مدى
خطورة الوضع وضرره على أورواب ،فلهذا ال تريد األعمال العسكرية وال تريد تشديد العقوابت ،ألن ذلك سالح ذو حدين ابلنسبة
لروسيا وأورواب.
 -5إن املوقف األمريكي ظاهر فيه أنه مع التوتري وتشديد العقوابت .فقد ألغى ترامب لقاءه مع نظريه الروسي بوتني على
هامش اجتماعات قمة العشرين يف األرجنتني يوم  2018/11/30بسبب عدم رضا إدارته عما جرى من احتجاز للسفن
صرح ترامب للصحفيني قبل لقاء مجعه مع رئيس الوزراء الياابين شينزو آيب يف العاصمة األرجنتينية بوينس آيرس
األوكرانية ،فقد َّ
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 Buenos Airesتعليقاً على احتجاز روسيا للسفن األوكرانية (ال يعجبنا ما حدث ولسنا راضني عنه وال أحد راض عنه ...آر
يت أون الين  - 2018/11/30نوفسيت) .وكان املبعوث األمريكي ألوكرانيا كورت فولكر قد صرح يوم  2018/11/27قائال:
(القيادة الروسية تسعى لفرض السيطرة األحادية على تلك املوانئ نما فيها ماريوبول دون أن يكون ألحد إمكانية الوصول إليها...
وإن حماولة روسيا السيطرة حبد ذاهتا تثري قلقا كبريا ،وشدد على وجوب التزام روسيا ابتفاقية عام  2003اخلاصة ابملالحة يف حبر
آزوف ...إنه ال يعتقد أن روسيا ستقدم على هجوم بري جديد على األراضي األوكرانية ولو حدث مثل ذلك ألاثر استغرااب كبريا
عنده ...صفحة أوكرانيا العربية  .)2018/11/28وهذا االتفاق املشار إليه يؤكد أن حبر آزوف ومضيق كريتش كمياه داخلية
لروسيا وأوكرانيا .وذكرت إذاعة "هولوس أمريكا" يوم  2018/12/6أن (املبعوث األمريكي اخلاص كورت فولكر سيقوم بزايرة إىل
أوكرانيا خالل األسبوعني القادمني وطالب روسيا ابيإفراج عن البحارة األوكرانيني احملتجزين لديها وأكد أن روسيا اجب أن تعود
للتعاون مع أوكرانيا يف منطقة مضيق كريتش وحبر آزوف على أساس االتفاقية الثنائية اخلاصة بذلك واملوقعة عام  )2003وكما هو
واضح من التصريح فأمريكا ال تتحرك بسرعة ،فهي غري مستعجلة ،فمبعوثها املتخصص أبوكرانيا يعلن أنه سيزور أوكرانيا بعد
أسبوعني! مما يعين أنه غري مهتم ابحلل ،وإمنا إبقاء الوضع متوتراً ،فالغاية هي التوتري واستمرار التوتر وليس حل املشكلة!
 -6واجلدير ابلذكر أن أمريكا تقوم بتزويد أوكرانيا ابلسالح والعتاد وتقوم بتدريب جيشها فقد صرح املبعوث األمريكي
ألوكرانيا كورت فولكر ملوقع دويتشه فيله األملاين الريمي يوم ( 2018/11/29إن كييف وواشنطن يربطهما تعاون طبيعي يف قطاع
الدفاع ...وإن بالده تساعد أوكرانيا تنظيميا ويف إصالح القوات املسلحة هبدف متكني الدولة األوكرانية من امتالك القدرات
الدفاعية احلديثة القوية) .فهنا يعرتف املسؤول األمريكي أبن بالده تسلح أوكرانيا .وذكرت (صفحة روسيا اليوم) بتاريخ سابق يوم
 2018/6/9أن ("أمريكا أرسلت  4طائرات إىل مطار مدينة لفوف غريب أوكرانيا لتزويد قاذفاهتا االسرتاتيجية ابلوقود .وذلك يف
إطار التعاون مع شركاء األطلسي لضمان أمن شرق أورواب حسب واشنطن ،ووصل مع الطائرات  150أمريكيا من أفراد األطقم
وصيانة الطائرات .ونقلت عن املكتب الصحفي للقوات اجلوية األمريكية يف أورواب وأفريقيا تصرحيه أبن "الغاية من هذه اخلطوة
حتقيق املزيد من أمن الوالايت املتحدة يف شرق أورواب واملزيد من التعاون العسكري بني أعضاء الناتو وشركائه" .وأضافت الصفحة
الروسية "أن التعاون بني أمريكا وأوكرانيا يف ازدايد مطرد منذ االنقالب على احلكومة األوكرانية يف عام  .2014وبدأت أوكرانيا
تتسلم مدرعات أمريكية وطائرات من دون طيار ورادارات وجتهيزات وبنادق قنص ثقيلة ومنظومات مضادة للدابابت وقد اشرتط
األمريكيون عدم استخدامها يف دونباس") .فظاهر من ذلك أن أمريكا تعمل على توتري األوضاع بتسليح أوكرانيا وتشجيعها على
استفزاز روسيا ،فتضطر األخرية إىل الرد وهذا ما تريده أمريكا حىت تبقى األوضاع متوترة ،ومن مث حترك قضية القرم وأوكرانيا وفق
مصاحلها ...ونذ ّكِر نما قلناه يف جواب سؤال  2014/3/22بعدما أعلنت روسيا يف  2014/3/18ضم جزيرة القرم اليت كانت
جزءا من أوكرانيا قلنا ...( :فإن أوكرانيا ستبقى قنبلة قابلة لالنفجار يف الوقت الذي تتغري فيه الظروف الدولية أو ايإقليمية لصاحل

روسيا أو الغرب ،وعندها سيحاول كل طرف النظر إىل أوكرانيا كلها وحماولة االستحواذ عليها وفق الظروف الدولية حينذاك...
فأوكرانيا هي خاصرة روسيا ،ويف الوقت نفسه بوابة أورواب.)...
 -7إن أمريكا تدفع أوكرانيا بشكل خفي الستفزاز روسيا ،وذلك جبعلها تتحرك لتسرتجع حقها يف القرم وبسط سلطتها على
قسمها الشرقي الواقع حتت النفوذ الروسي ،ولتدافع عن حقوقها يف حبر آزوف ويف مضيق كريتش وهو مضيق اسرتاتيجي مهم جدا
للبلدين ،فال يوجد ممر غريه للعبور من حبر آزوف يف الشمال إىل البحر األسود يف اجلنوب ...إهنا تقوم بتسليحها ،وذلك مناقض
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التفاق مينسك .وهكذا تعمل أمريكا على إسقاط هذا االتفاق األورويب الروسي ،وكذلك على زايدة التوتر ...بينما تعمل أورواب
على نزع فتيل التوتر ،ألن ذلك موجه ضدها ،ولذلك نرى أن أورواب تعمل على التفاهم مع روسيا يف الوقت الذي تعمل فيه للتحرر
من اهليمنة األمريكية عليها ،فتتزايد الدعوات األوروبية لبناء جيش أورويب مستقل حيميها من روسيا ومن أمريكا ...وغضب أمريكا
على ذلك ظاهر كما حصل يف اجتماع الرئيس الفرنسي ماكرون مع نظريه األمريكي ترامب يف ابريس يوم  ،2018/11/9وكذلك
إعالن احلرب التجارية وكانت تستهدف أورواب ،ودعوة أمريكا لتفكيك االحتاد األورويب علنا ،واملشادة والتنافر بني األوروبيني
واألمريكان يف اجتماعات الناتو واجتماعات قمة السبع هذه السنة والسنة املاضية ،وحماوالت حتدي األوروبيني ألمريكا يف بعض
القضااي ومنها أوكرانيا ...كل ذلك يدعو أمريكا ألن تقوم بتوتري األوضاع على حدود أورواب يف أوكرانيا مع روسيا.
 -8إن روسيا يف وضع حرج ،بل هي يف مأزق ابلنسبة ألوكرانيا اليت هي ابلنسبة هلا مسألة مصريية ،إن فقدهتا فستصبح
مكشوفة أمام الغرب وعاصمتها موسكو تصبح مهددة ،وخباصة بعد أن فقدت أورواب الشرقية اليت كانت العمق االسرتاتيجي هلا
للدفاع عن نفسها .لقد خدعها الغرب وخاصة أمريكا مرات بقبوهلا بسقوط جدار برلني وتسليم أملانيا الشرقية ألملانيا الغربية وختليها
عن بولندا وقبوهلا ابستقالهلا واستقالل دول أورواب الشرقية ...وها هو خيدعها مرة أخرى يف أوكرانيا ،فبعد أن اتفق معها عام
 2014على بقاء عميلها اينكوفيتش حرك الغرب األوكرانيني ليقوموا إبسقاطه .مث اخلديعة يف سوراي! فقد خدعت أمريكا روسيا أبن
دفعتها للقتال دوهنا وحلساهبا يف سوراي ،فتومهت روسيا أن أمريكا ستسكت عليها يف ضمها للقرم ويف سيطرهتا على شرق أوكرانيا
لرتركت أمريكا تتورط
دون أن أتخذ أي اعرتاف أمريكي يف سيطرهتا على هذه املناطق! ولو مل تكن روسيا غبية ملا تدخلت يف سوراي و ر
يف احلرب وتبقى عالقة فيها كما هي حاهلا يف أفغانستان...
 -9واخلالصة:
أ -إن مؤشرات األحداث تدل على أن أمريكا ليست بعيدة عن كوهنا الدافع من وراء حتريك السفن األوكرانية حنو حبر آزوف
دون التنسيق مع روسيا ...وأن أمريكا هتدف من ذلك إىل توتري األجواء الستغالهلا خلدمة مصاحلها جتاه الكياانت الثالثة :روسيا
وأورواب وأكرانيا ...فأمريكا تريد "توتري األجواء" وليس حل املشكلة لكي تبقى قائمة فيستمر التوتر!...
ب -إن هذا العامل ما دامت تتحكم فيه تلك الدول الرأيمالية العلمانية فإنه سيبقى مسرحا للمؤامرات اخلبيثة واجلرائم الوحشية
وانتشار الظلم بشىت صنوفه ...فمفاهيم "االستعمار" مستحكمة يف تلك الدول ال تفارقها حيث حلت...
ج -إن مبدأ ايإسالم العظيم هو وحده الذي ينقذ العامل من شرور تلك الدول ومبادئها الوضعية ،ألن ايإسالم منزل من خالق
يف ْ
اخلَبِيُ﴾.
ايإنسان ،واخلالق هو وحده الذي يعلم ما هو خري ملخلوقاته ﴿أَََل يَ ْعلَ ُم َم ْن َخلَ َق َو ُه َو اللَّ ِط ُ
َّال ُل﴾.
هذا هو احلق الذي يقيم العدل وينشر اخلري ﴿فَ َما َذا بَ ْع َد ا ْْلَِق إََِّل الض َ
﴿إِ َّن ِِف َذلِ َ ِ ِ
الس ْم َع َو ُه َو َش ِهي ٌد﴾.
ْب أ َْو أَلْ َقى َّ
ك لَذ ْك َرى ل َم ْن َكا َن لَهُ قَ ل ٌ
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