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حالیب والِقْرم: لماذا صوَّت السوداُن ضد أوكرانیا في اجتماع األمم المتحدة؟ .. بقلم: د. سلمان
محمد أحمد سلمان

الثالثاء, 01 نیسان/أبریل 2014 11:20

1
بعد نقاٍش ُمطّول أجازت الجمعیة العامة لألمم المتحدة مساء الخمیس 27 مارس عام 2014 قرارًا تقدُّمت بمشروعه دولة

أوکرانیا حول الوضع في شبه جزیرة القرم. أکُّد القرار أن أوکرانیا لم تأذن باالستفتاء الذي أجِري في جمهوریة القرم المتمّتعة
بالحکم الذاتي في 16 آذار/ مارس عام 2014، وعلیه فإن االستفتاء، بُحکِم افتقاده للمشروعیة، ال یمکن أن ُیشکَّل األساس

ألي تغییٍر في وضع شبه جزیرة القرم. وأهاب القرار بجمیع الدول والمنظمات الدولیة والوکاالت المتخّصصة عدم االعتراف بأي
تغییٍر في وضع شبه جزیرة القرم علی أساس ذلك االستفتاء.

صوٌّتت مائة دولة إلی جانب القرار ، بینما عارضته إحدى عشرة دولة من بینها السودان. وقد امتنعت ثمان وخمسون دولة عن
التصویت، وتغیبت عن االجتماع أربٌع وعشرون دولة. 

إن معارضة السودان لقرار األمم المتحدة الخاص بالقرم یجب أن تثیر الکثیر من التساؤالت، خصوصًا وأن السودان لدیه شبه
جزیرة قرمه  حالیب  التي تحتلها مصر منذ عام 1992. سوف نناقش في هذا المقال بإیجاٍز شدید تاریخ شبه جزیرة
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القرم، وخلفیات ومضمون قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة، ونتوّسع في تساؤلنا عن دوافع وتداعیات وقوف السودان وتصویته
ضد ذلك القرار علی ضوء التشابه في وضعیٍّة کل من حالیب وشبه جزیرة القرم.
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تقع شبه جزیرة القرم في الجزء الشمالي من البحر األسود، وترتبط من خالل شریٍط شمالٍي ضیق بدولة أوکرانیا. مساحة القرم
حوالی 26,000 کیلومتر مربع وعاصمتها سیمفروبل. ولشبه الجزیرة تاریٌخ معقٌّد وطویل ال یمکن اختصاره في مقاٍل صحفي.

فقد کانت القرم بین کِل وقٍت وآخر  جزءًا من إحدى االمبراطوریات األوروبیة، بما في ذلك الدولة العثمانیة. 
وقد اشتهرت شبه الجزیرة بحرب القرم التي استمرت لقرابة األربعة أعوام خالل السنوات 1853 – 1856 بین الدولة

العثمانیة وروسیا التي کانت لها طموحاتها في الوصول إلی المیاه الدافئة في البحر األسود. وقد انضّمت بریطانیا وفرنسا إلی
جانب الدولة العثمانیة، ولحقت بهم دوٌل أخرى، مما أّدى إلی نهایة الحرب بهزیمة روسیا وتوقیعها اتفاقیة باریس في 30 مارس

عام 1856. 
ظلت شبه جزیرة القرم جزءا من الدولة العثمانیة، وظّل التتار المسلمون المجموعة الغالبة فیها. وفي دیسمبر عام 1917 وإثر

اشتعال الثورة الشیوعیة في روسیا أعلن التتار قیام دولتهم المستقلة في القرم بقیادة زعیمهم نعمان خان. غیر أن الروس
تدخٍّلوا وأسقطوا الحکومة وأعلنوا قیام جمهوریة القرم ذات االستقالل الذاتي کجزء من روسیا، ثم االتحاد السوفیتي. 

بدأ السوفیت بعدها حملة منظمة إلخالء شبه جزیرة القرم من سکانها التتار الذین کان عددهم حوالی أربعة ملیون نسمة في
عام 1920. وتّم للسوفیت ذلك بطرد التتار إلی ترکیا وأواسط آسیا وسیبیریا. وانخفض عدد التتار في القرم إلی أقل من

الملیون نسمة في عام 1940. ثم جاء اتهام جوزیف ستالین للتتار  بالتعاون مع النازیین خالل الحرب العالمیة الثانیة. وقام
الجنود الروس إثر ذلك بترحیل من تبقی من التتار في القرم إلی سیبیریا وسجون االتحاد السوفیتي األخرى. وتم أیضا إغالق

المساجد ومحو کل المظاهر اإلسالمیة من شبه الجزیرة. ثم قامت موسکو بإلغاء الجمهوریة ذات االستقالل الذاتي في عام
1946، وإدارة شبه الجزیرة إدارًة مباشرة. کما بدأت بالمقابل هجرة منّظمة للروس إلی شبه الجزیرة. 

ظلت شبه جزیرة  القرم ذات أهمیة خاصة لالتحاد السوفیتي، ومن بعده روسیا، وذلك لوجود القاعدة الروسیة البحریة في البحر
األسود. وما تزال القرم مقر أسطول البحر األسود الروسي، وهي القاعدة الوحیدة لروسیا في المیاه الدافئة. ومن المدن الساحلیة

العریقة في شبه جزیرة القرم مدینة "یالطا" التي انعقد فیها مؤتمر یالطا في شهر فبرایر عام 1945 بین قادة الحلفاء
األوروبیین واألمریکیین في الحرب العالمیة الثانیة  السادة ستالین وشیرشل وروزفلت.

3
في عام 1954 أعلن الزعیم السوفیتي نیکیتا خروتشوف ضم شبه جزیرة القرم إلی أوکرانیا التي کانت نفسها جزءًا من االتحاد

السوفیتي الفیدرالي. وفي منتصف الستینیات کانت الجزیرة قد خلت تقریبًا من أي وجوٍد للتتار المسلمین أو المظاهر
اإلسالمیة. وتزایدت هجرة الروس واألوکرانیین إلیها.
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ومع انهیار االتحاد السوفیتي في بدایة تسعینیات القرن الماضي وبروز دولة أوکرانیا المستقلة أصبحت شبه جزیرة القرم جزءا
من دولة أوکرانیا. وقد سمحت السلطات األوکرانیة لمن بقي ورغب من التتار بالعودة إلی شبه الجزیرة من المنافي في أواسط

آسیا وسیبیریا وترکیا. 
لم تطالب روسیا بعودة الجزیرة إلیها کل هذه السنوات (من عام 1990 وحتی عام 2014). علیه فقد ظلت شبه جزیرة القرم

جزءًا من أوکرانیا، برضاء االتحاد السوفیتي ثم روسیا، من عام 1954 وحتی عام 2014، مثلما ظلت حالیب جزءًا من
السودان برضاء مصر من عام 1902 وحتی عام 1992.

ُتقدِّر اإلحصائیات عدد سکان شبه جزیرة القرم الیوم بملیوني نسمة، حوالی 60% منهم من الروس، بینما یبلغ عدد السکان
األوکرانیین حوالی 22%، والتتار حوالی 13% (260,000 ألف نسمة). وتکّون مجموعة من األقلیات، منها األرمن

والیهود، ما تبّقی من السکان.   
4

تتابعْت األحداث بسرعٍة بالغة في أوکرانیا خالل األشهر الماضیة إثر النزاع بین رغبة الغالبیة من األوکرانیین في االندماج
االقتصادي والسیاسي مع أوروبا، ومحاولة مجموعة صغیرة مواصلة االرتباط بروسیا. وقد أّدت الثورة التي قادتها المجموعة األولی

إلی سقوط النظام المرتبط بروسیا وهروب رئیسه إلی موسکو. 
نتج عن ذلك الوضع فتح موسکو ملف شبه جزیرة القرم ألول مرة منذ عام 1954. وقد قامت األغلبیة الروسیة في شبه الجزیرة

بإجراء استفتاء االنفصال من أوکرانیا في 16 مارس عام 2014، وبرزت القرم کدولٍة مستقلة لمدة یوم قبل تقدیم طلب
باالنضمام إلی روسیا. وقد صادقت علی ذلك الطلب السلطات القضائیة والتشریعیة والتنفیذیة في روسیا، وأصبحت شبه جزیرة

القرم بمقتضی تلك اإلجراءات جزءًا من روسیا في نظر غالبیة سکان شبه الجزیرة الروس، وکذلك في نظر روسیا. وقد قاطع
السکان األوکرانیون والتتار االستفتاء، وکان ذلك هو السبب في ارتفاع نسبة المصوتین لالنفصال من أوکرانیا واالنضمام إلی

روسیا، والذین کانوا کلهم من الروس. 
وقد بدأت بعد ذلك إجراءات روسیة مکّثفة إلنهاء الوجود األوکراني في شبه الجزیرة منها إغالق القواعد العسکریة األوکرانیة،

والبدء في تداول العملة الروسیة، وإلغاء القوانین األوکرانیة واستبدالها بالقوانین الروسیة، وکذلك إلغاء تدریس اللغة األوکرانیة في
المدارس والجامعات واستبدالها باللغة الروسیة. ثم انتقلت القرم إلی التوقیت الروسي الذي یختلف بساعتین عن توقیت أوکرانیا. 
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کان واضحًا أن أوکرانیا والدول األوروبیة لم تحسب حسابًا لتلك القرارات الروسیة ولم تکن مستعدًة لها، وأنها ُأِخذْت علی حین

غرة، فلجأت لمجلس األمن. غیر أن روسیا استخدمت، کما کان متوقعًا، حق النقض ضد مشروع قرار یدین االستفتاء وما سیتبعه
من اإلجراءات الروسیة في أوکرانیا. وقد امتنعت الصین عن التصویت بینما صّوت بقیة أعضاء المجلس مع مشروع القرار. 

ومع سقوط ذلك القرار في مجلس األمن لم یتبق ألوکرانیا والدول الغربیة التي تؤیدها سوى اللجوء إلی الجمعیة العامة لألمم
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المتحدة. ومن سخریة القدر أن هذا هو نفس الطریق الذي تسلکه الدول المؤیدة للقضیة الفلسطینیة عندما تستخدم الوالیات
المتحدة حق النقض في مجلس األمن ضد القرارات المؤیدة للقضیة الفلسطینیة. 

ورغم أن قرارات الجمعیة العامة لألمم المتحدة غیر ملزمة، إال أن هذه القرارات ُترِسل رسالة سیاسیة قویة إلی الدولة أو الدول
المعنیة. وفي حالة القرار الخاص بشبه جزیرة القرم فقد وقفت مائة دولة (من مجموع 193 دولة أعضاء باألمم المتحدة) مع

أوکرانیا. ووقفت عشر دول فقط مع روسیا وضد القرار. وهذه الدول العشرة هي: السودان وسوریا وروسیا البیضاء وأرمینیا وبولیفیا
وکوبا وکوریا الشمالیة ونیکاراغوا وفنزویال وزیمبابوي. وامتنعت ثماٌن وخمسون دولة عن التصویت من بینها الصین ومصر. ولم

تشارك أربٌع وعشرون دولة في التصویت، بعضها علیه متأخرات مستحّقة لألمم المتحدة تمنعه من التصویت. 
6

ال بد من توضیح أن قرار األمم المتحدة لم یتناول من قریٍب أو بعید مسألة تبعّیة شبه جزیرة القرم إلی أوکرانیا أو إلی روسیا.
کل ما فعله القرار هو تأکید أن أوکرانیا لم تأذن باالستفتاء الذي ُأْجِري في جمهوریة القرم المتمّتعة بالحکم الذاتي في 16

مارس، وعلیه فإن االستفتاء، بحکم افتقاده للمشروعیة، ال یمکن أن ُیشکٍّل األساس ألي تغییر في وضع القرم.  
کما أن دیباجة القرار أشارت إلی أنه ال یجوز اکتساب إقلیم أي دولٍة من قبل دولٍة أخرى نتیجة التهدید باستعمال القوة أو

الستعمالها.
وأهاب القرار بجمیع الدول والمنظمات الدولیة والوکاالت المتخصٍّصة عدم االعتراف بأي تغییر في وضع جمهوریة القرم المتمّتعة
بالحکم الذاتي علی أساس هذا االستفتاء، واالمتناع عن اتخاذ أي إجراءات أو القیام بأي معامالٍت قد ُتفسٌّر علی أنها اعتراف بأي

تغییٍر في ذلك الوضع.  
وحث القرار جمیع األطراف علی السعي فورا إلی التوصٍّل إلی حل سلمي للوضع فیما یتعّلق بأوکرانیا عن طریق الحوار السیاسي
المباشر، وعلی التحّلي بضبط النفس، واالمتناع عن اتخاذ أي إجراءات انفرادیة وعن استخدام الخطاب المؤجج للمشاعر مما قد

یزید من ِحّدة التوترات، وعلی االنخراط بصورة کاملة في جهود الوساطة الدولیة.     
7

کما أوضحنا في عدٍّة مقاالت سابقة فقد ناقش مجلس األمن قضیة حالیب في شهر فبرایر عام 1958 إثر الشکوى التي تقدم
بها السودان ضد مصر للمجلس. کانت مصر قد احتجت علی نّیة السودان إجراء انتخاباته في حالیب، وقّررت هي إجراء

استفتاءها، وأرسلت کتیبتها العسکریة إلی هناك مع صنایق االقتراع. کان هناك تعاطٌف کبیٌر مع السودان في مجلس األمن برز
في النقاش من وراء الکوالیس الذي سبق اجتماع المجلس، ونتج عنه اتفاق أعضاء المجلس علی مطالبة الطرفین بتأجیل تسویة

الخالف علی الحدود إلی ما بعد االنتخابات السودانیة. وقد کان ذلك هو ما کانت مصر نفسها قد وافقت علیه من خالل بیان
مندوبها في المجلس بعد أن تبین لها ذلك التعاطف مع السودان. 

إن کل ما یطالب به معظم شعب السودان الیوم في نزاع حالیب هو التفاوض مع مصر علی منطقة حالیب. وهذا ما نادى به قرار
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الجمعیة العامة لألمم المتحدة في قضیة القرم. وهو أیضًا ما نادى به مجلس األمن في نزاع حالیب، وما کانت مصر قد وافقت
علیه ذلك الوقت.  ولکن مصر ترفض اآلن ذلك رفضًا قاطعًا.

ویثیر السودان أیضًا إحالة الخالف إلی التحکیم الدولي. وهذا هو ما نادى به قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة في قضیة القرم.
ولکن مصر ترفض ذلك رفضًا قاطعًا. بل إن مصر وافقت علی التحکیم في نزاعها حول طابا مع إسرائیل، وتطالب به في نزاع سدِّ

النهضة مع إثیوبیا، لکنها ترفضه في نزاع حالیب.
8

ال بد لهذا الوضع أن یثیر مجموعة من األسئلة منها: 
لماذا اعترض السودان علی قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة الخاص بالقرم الذي یمنع اکتساب أراضي دولٍة أخرى باستخدام

القوة؟ 
کیف سیواصل السودان طلبه التفاوض مع مصر وعرض نزاع حالیب علی الوساطة الدولیة في الوقت الذي رفض فیه السودان قرار

األمم المتحدة الخاص بالقرم الذي ال یطالب بأکثر من التفاوض وعرض نزاع القرم علی الوساطة الدولیة؟
لماذا فشل السودان في رؤیة التشابه بین موقفه في نزاع حالیب، وموقف أوکرانیا وقرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة في قضیة

شبه جزیرة القرم؟    
مهما تکن مصالح السودان مع روسیا فهي لن تکون أکثر وأکبر من مصالح عدٍد من الدول في الثماني وخمسین دولة التي

امتنعت عن التصویت، أو األربع والعشرین دولة التي لم تشارك فیه، أو حتی بعض الدول المائة التي صّوتت مع القرار.
ُترى ما الذي جعل السودان یقف ضد قرار األمم المتحدة في قضیة شبه جزیرة القرم التي تشبه إلی حٍد کبیر قضیة حالیب 

إحدى أهم قضایا السودان الیوم؟
salmanmasalman@gmail.com

www.salmanmasalman.org
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