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حوار: محمد هالل الخالدي

سفير أوكرانيا لـ »األنباء«: 3.8 ماليني دوالر
تبرعات الكويت للشعب األوكراني..  وإجراءات 

جديدة لتسهيل حصول الكويتيني على التأشيرة
حتتفل أوكرانيا هذه األيام بذكرى مرور 71 عاما على مأساة ترحيل »تتار القرم«، وهم أقلية مسلمة موجودة منذ أن كانت هذه املناطق تابعة للدولة العثمانية، 

ومتر تلك الذكرى وال تزال القرم تشكل محور أزمة عاملية، حيث رفضت الكثير من الدول االعتراف بضمها لروسيا من خالل استفتاء وصفه املراقبون بأنه »شكلي«، 
ورغم مرور أكثر من عامني على بدء الثورة في نوفمبر 2013 والتي انتهت باإلطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوڤيتش في فبراير 2014، إال أن أوكرانيا التزال تعاني من 

تلك التبعات وزعزعة االستقرار في مناطق اجلنوب مثل دونيتسك ولوغانسك وغيرها، ويرى كثير من احملللني أن ثورة 2013 ما هي إال امتداد للثورة البرتقالية 
التي انطلقت من نفس امليدان الرئيس وسط العاصمة كييڤ عام 2004 واستمرت أحداثها عاما كامال. »األنباء« حرصت على الوقوف على آخر مستجدات الوضع 
في أوكرانيا، والتقت السفير األوكراني في الكويت فالدميير تولكاش، والذي أكد أن جميع مناطق أوكرانيا آمنة ومستقرة باستثناء بعض مناطق اجلنوب احملاذية 

لروسيا، حيث تشهد قتاال مع بعض االنفصاليني. وأوضح تولكاش ان خطوات تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة مع االحتاد األوروبي تسير بوتيرة بطيئة لكنها أجنزت 
الكثير، مشددا على أن اجلميع في بالده تقريبا متفق على استحالة احلل العسكري الستعادة أراضيهم، ويأملون بدور أكبر من أصدقائهم إليجاد حل سياسي يجنب 
اجلميع ويالت احلروب، مشيدا بدور الكويت في هذا املجال، مؤكدا انها تبرعت بـ 3.8 ماليني دوالر ملساعدة املتضررين من الشعب األوكراني، الفتا الى اتخاذ 

إجراءات جديدة لتسهيل حصول الكويتيني على التأشيرة االوكرانية، وفيما يلي التفاصيل:

مسجد يفباتوريا في القرم 

املناضل التتري مصطفى جميلوفصورة تاريخية تظهر مأساة ترحيل تتار القرم عام 1943

واحللفاء اإلسراع في تسليح 
اجليش ومتكين����ه من الدفاع 
عن أرض الوطن، وكذلك دعم 
التي من ش����أنها  اإلصالحات 
إعادة بناء الدولة ومؤسساتها 
بصورة تتواف����ق مع املعايير 

األوروبية.
ونثمن كثيرا مساعدة الكويت 
لنا حيث تبرع����ت مببلغ 3.8 
ماليني دوالر ملنظمة تشيرنوبل 
االغاث����ة  بأعم����ال  املعني����ة 
ومس����اعدة املتضرري����ن من 
الشعب األوكراني، كما أنها من 
الدول الفاعلة في مجال العمل 
اإلنس����اني وجهودها في هذا 
االجتاه واضحة للجميع ونحن 
نتطلع ملزيد من املساعدات من 
أجل إغاثة الالجئني األوكرانيني 
الذين يتعرضون ملأساة كبيرة 
بفعل النزاع الدائر، فهناك تقريبا 
أكثر من مليون الجئ بحاجة 

ملساعدات عاجلة.
 

كيف ترون العالقات بني الكويت 
وأوكرانيا؟

٭ بال شك هي عالقة جيدة على 
كل املستويات، ونحن نقدر كثيرا 
املواقف الكويتية الداعمة حلقنا 
في استقالل أراضينا وسيادة 
بلدنا، وأش����ير إل����ى أنه رغم 
األوضاع األمنية التي تشهدها 
املنطقة إال أننا س����جلنا رقما 
التأشيرات  قياسيا في إصدار 

للجوازات الكويتية.

هل هناك فرص اس��تثمارية في 
أوكرانيا تدعو الكويتيني إليها؟

٭ حاليا الوضع األمني صعب 
إلى حد ما، وهناك دائما فرص 
استثمارية جيدة، ونحن نالحظ 
زيادة الطلب واالس����تثمار في 
العق����ارات، خاص����ة في ظل 
انخفاض األسعار الذي تشهده 
البالد في الوقت الراهن، ومع 
ذلك أس����تطيع القول ان حجم 

البلدين  التجاري بني  التبادل 
انخفض كثيرا بس����بب تطور 
الوضع األمني، حيث كان يقدر 
بأكثر من 30 مليون دوالر في 
ع����ام 2012، لكن����ه تراجع إلى 
حوالي 18 مليون دوالر في عام 
2014، لكننا نتوقع زيادة حجم 

التبادل في 2015، 
الى ض����رورة مراجعة  وأنبه 
س����فارة أوكرانيا قبل اإلقدام 
عل����ى أي مش����اريع جتاري����ة 
وذل����ك لضم����ان حفظ حقوق 
املس����تثمرين، وأش����ير إل����ى 
وجود بعض األفراد احملترفني 
بالنصب واالحتيال ولذلك البد 
من مراجعة السفارة للتأكد من 
سالمة اجلهة التي يراد التعامل 
معها والتأكد إذا كانت سجالتها 

صحيحة أم ال.

يش��تكي البعض م��ن إجراءات 
إص��دار التأش��يرة للكويتي��ني 
لدخول أوكرانيا، هل هناك جديد 

في هذا الشأن؟
٭ نعم ه����ذا صحيح، وهناك 
بالفعل سلسلة من اإلجراءات 
اجلديدة التي من شأنها تسهيل 
احلصول على تأشيرة دخول 
أوكرانيا بالنسبة للكويتيني، 
أوال مت إعفاء أصحاب اجلوازات 
اخلاصة من التأشيرة، كما مت 
إلغاء شرط احلصول على »دعوة 
مس����بقة« من مواطن أوكراني 
وأصبح باإلمكان طلب التأشيرة 
من دون دعوة مسبقة من داخل 
أوكرانيا، ونحن نحرص على 
تبس����يط اإلجراءات وتطوير 

العمل باستمرار.

ماذا عن الطلبة الكويتيني الذين 
يدرس��ون في أوكراني��ا، وهل 

يواجهون صعوبات معينة؟
٭ حاليا تراج����ع عدد الطلبة 
كثيرا، هناك عدد قليل جدا من 
الطلبة ووضعهم جيد وال توجد 

القدمية  تتطور غير املجاالت 
التي اش����تهرت به����ا أوكرانيا 

وأعني احلديد والصلب.

ه��ل لديكم ني��ة لالنضمام إلى 
االحتاد األوروبي؟

٭ مبدئيا نعم، نحن نس����عى 
لالنضمام لالحتاد األوروبي، 
فهذا أفض����ل ويحقق مصالح 
مشتركة، حاليا نحن في مرحلة 
أولى وهي مرحلة الش����راكة، 
حيث مت توقيع االتفاقية العام 
املاضي، وستدخل حيز التنفيذ 
في يناي����ر 2016، وقد قطعنا 
بالفعل شوطا كبيرا واستطعنا 
حتقيق متطلبات بنود كثيرة في 
هذه االتفاقية، ونأمل مبزيد من 
الدعم من أصدقائنا لنتمكن من 
حتقيق كل املتطلبات من أجل 
تفعيل االتفاقية التي سيكون 
لها أثر كبير على بناء أوكرانيا 
اجلدي����دة، خاصة في اجلانب 
االقتصادي، وسيكون منطلقنا 
خلطوات الحقة نحو االنضمام 
لالحتاد األوروبي، وندرك أن 
سبيلنا الوحيد لبلوغ غايتنا 
هو اإلصالح احلقيقي، وأؤكد 
أننا نس����ير في ه����ذا الطريق 
رغم الصعوب����ات واملعوقات 

الكثيرة.

م��ا ال��ذي تريدونه م��ن الدول 
األخرى ملساعدتكم؟

٭ نحن ن����درك جيدا أن احلل 
العسكري غير مجد في قضية 
القرم ومناطق جنوب أوكرانيا، 
ونعتقد أن احلل السياسي هو 
املمكنة،  الوحي����دة  الفرص����ة 
ونطلب أوال من الش����عب دعم 
جه����ود احلكوم����ة والبرملان، 
والتع����اون ورفض ضم القرم 
لروسيا، وبال شك نحتاج دعما 
ومس����اندة أصدقائنا لتسليح 
اجلي����ش، ونح����ن ننتظر من 
أصدقائنا في الواليات املتحدة 

بعض مناطق اجلنوب احملاذية 
لروس����يا، حيث نعتقد أن ما 
يج����ري هناك مدب����ر من قبل 
انفصاليني موالني لروس����يا، 
ونحن ال نعت����رف وكثير من 
العالم معنا ال يعترفون  دول 
بضم روس����يا للقرم، وهناك 
إجم����اع دولي عل����ى أن القرم 
تابعة ألوكرانيا، وعند إجراء 
االستفتاء العام على استقالل 
أوكرانيا عام 1991 كان الشعب 
األوكراني كله يدعم االستقالل 
القرم  وم����ن ضمنهم س����كان 

ومناطق اجلنوب.
ويجري العمل باستمرار نحو 
الدولة وتنفيذ  تطوير أجهزة 
بنود ومعايير اتفاقية الشراكة 
مع االحتاد األوروبي، رغم أن 
وتيرة العمل بطيئة لكن ميكن 
تس����ريعها من خ����الل وجود 
دعم دولي جاد، وأؤكد أننا في 
أوكرانيا ال نعمل ضد روسيا وال 
ضد مصاحلها، نحن نعمل من 
أجل بناء بلدنا، هناك إصالحات 
حقيقية كثي����رة متت بالفعل 
منها حرية الصحافة والرقابة 
أداء املسؤولني  الشعبية على 
في كل املستويات، وهذا لم يكن 

موجودا من قبل. 

ما أكبر التحديات التي تواجهكم 
وما أهم أولوياتكم؟

٭ التحدي األكبر هو الفساد، 
ولذلك مت إنشاء هيئة مكافحة 
الفس����اد، وال تزال املناقشات 
جارية من أجل ضمان استقاللية 
هذه الهيئة بحيث نضمن قيامها 
بدورها دون اخلضوع لضغط 
من أي جهة سواء رئيس البالد 
أو البرمل����ان أو احلكوم����ة أو 
جماع����ات تأثير من أي مكان، 
أولوياتنا هي إعادة بناء النظام 
االقتصادي من جديد، وهناك 
تطور ملحوظ في هذا االجتاه 
وهناك مج����االت جديدة بدأت 

اس��تقلت أوكراني��ا عن االحتاد 
الس��وفييتي ع��ام 1991 باتفاق 
مع��روف التزمت فيه بتس��ليم 
النووية مقابل  كامل ترس��انتها 
كامل  عل��ى  اس��تقاللها  ضمان 
الوالي��ات  وكان��ت  أراضيه��ا، 
املتح��دة وبريطاني��ا وروس��يا 
والصني وفرنس��ا ق��د انضمت 
له��ذا االتفاق، فأي��ن ذهبت تلك 

االتفاقية؟
٭ هذا س����ؤال مهم جدا وهو 
القضية كله����ا، لكن  مح����ور 
املؤس����ف أن هذا االتفاق كان 
مج����رد تعهدات ش����فاهية من 
قبل زعم����اء تلك الدول، وكان 
املف����روض أن يتم عرض تلك 
االتفاقية مكتوبة على برملانات 
تلك الدول لتأخذ صفة االلتزام 
احلقيقي، أوكرانيا كانت الدولة 
الثالثة في العالم من حيث القوة 
النووية، إال أن الشعب األوكراني 
ال يريد هذه األسلحة واحلكومة 
ملتزمة باحلد من االنتش����ار 
النووي، خاص����ة بعد حادثة 
تش����يرنوبل، كما أن الوضع 
االقتصادي ال يسمح بتمويل 
صناع����ة األس����لحة النووية، 
التزمت  وباختصار، أوكرانيا 
من جانبها بتسليم ترسانتها 
النووي����ة لكن لم حتصل على 

ما تعهد به اآلخرون.

البع��ض يرى أن ثورة 2013 هي 
امتداد ل��� »الث��ورة البرتقالية« 
التي ل��م تكتمل ف��ي 2004، ما 

تعليقكم على ذلك؟
٭ بالفع����ل هي كله����ا ثورات 
ش����عبية لها نف����س املنطلق، 
في 2004 ب����دأت االحتجاجات 
على مظاهر الفس����اد وتزوير 
االنتخابات وتعطيل الدستور، 
وكان الشعب األوكراني يطالب 
بإصالحات حقيقية، وتطورت 
األحداث ونتج عن ذلك مباحثات 
من أجل توقيع اتفاقية شراكة 
مع االحت����اد األوروبي، وهي 
اتفاقية جيدة فيها بنود كثيرة 
تؤكد على االصالح واالنفتاح 

االقتصادي.
الرئيس  وفي بداية األمر كان 
السابق فيكتور يانوكوڤيتش 
موافق����ا عليها وأعلن أكثر من 
مرة أنه يدعمها، لكن في نوفمبر 
2013 ذهب لزيارة روسيا ثم عاد 
وأعلن أنه لن يوقع االتفاقية، 
وهذا ما أدى خل����روج الناس 
باآلالف احتجاجا على الفساد 
وعلى أن ق����رار الرئيس ليس 
بيده، ومنها استمرت املظاهرات 
والتي تط����ورت إلى عنف من 
قبل الشرطة وانتهت كما يعرف 
اجلميع بهروب الرئيس وسقوط 

النظام السابق.

كي��ف تصف��ون الوض��ع ف��ي 
أوكرانيا حاليا؟

٭ الوضع مس����تقر في جميع 
مناط����ق أوكرانيا باس����تثناء 

أي مشاكل تواجههم، كما قلت 
سابقا جميع مناطق أوكرانيا 
آمنة ومس����تقرة واحلياة فيها 
طبيعية باستثناء مناطق النزاع 
في جنوب البالد وهي بعيدة 
ع����ن العاصمة كييڤ، وحركة 
الطيران والسفر مستمرة وهناك 
رحالت يومية عن طريق دبي 
أو اسطنبول، وأشير إلى أننا 
لدينا اتفاقية تعاون ثقافي بني 
الكويت وإحدى أعرق  جامعة 
وأكب����ر اجلامعات األوكرانية، 
ونأمل في االستمرار في تطوير 
هذه االتفاقية وتوسيع نطاقها 
وتفعيل برامجها بصورة أكبر 
البلدي����ن ويعزز  مبا يخ����دم 
الكويت  ب����ني  العالقة اجليدة 

وأوكرانيا.

كيف تنظ��رون لالتفاق النووي 
بني الوالي��ات املتح��دة وإيران 

وتداعياته على املنطقة؟
٭ نحن لدينا جتربة سابقة في 
الشأن، وتوصلنا لقناعة  هذا 
راسخة حول ضرورة احلد من 
االنتشار النووي، ونعتقد أن 
العالم سيكون أفضل إذا جتنب 
التسليح النووي واجته لتطوير 
البرامج االقتصادية وحتسني 

مستوى املعيشة. 

ما موقف أوكرانيا من العمليات 
العس��كرية ض��د احلوثيني في 
اليمن والتي تشارك بها الكويت 
من أجل اس��تعادة الشرعية في 

هذا البلد؟
اليمن معقد  ف���ي  ٭ الوضع 
جدا ونحن نقيم األمور وفقا 
ملنظورنا اخلاص الذي نقارنه 
دائما بوضعنا في أوكرانيا، 
األمر املهم أن التحالف العربي 
بقيادة السعودية مدعوم من 
قبل الوالي���ات املتحدة ويتم 
الدولية  بغطاء من الشرعية 
بق���رارات م���ن األمم املتحدة 
وبطلب من احلكومة الشرعية 
في اليمن ذاتها، ونحن نشدد 
على أهمية ذلك ألن الشرعية 
الدولي���ة ضروري���ة لضمان 
استقرار العالم، خاصة بالنسبة 
للدول التي ال متلك قوة كافية 
للدفاع عن نفس���ها ضد قوى 
أكبر منه���ا كما هو احلال في 
أوكرانيا واليمن، واألمر اآلخر 
املهم هو أن تتجنب العمليات 
العسكرية بقدر االمكان إصابة 
املدني���ني، وأن تك���ون هناك 
عملي���ات إغاثية متوازية مع 
العسكرية وهو ما  العمليات 
إنش���اء  جرى فعال حيث مت 
مركز امللك س���لمان لألعمال 
اإلنسانية ومساعدة املتضررين 

في اليمن.

السفير األوكراني فالدميير تولكاش وامللحق اإلعالمي فالدميير مارتينيوك مع الزميل محمد اخلالدي           )هاني عبداهلل(

نقّدر كثيراً املواقف 
الكويتية الداعمة 

حلقنا في استقالل 
أراضينا وسيادة بلدنا

سجلنا رقمًا قياسيًا 
في إصدار التأشيرات 

للجوازات الكويتية

ضرورة مراجعة سفارة 
أوكرانيا قبل اإلقدام 

على أي مشاريع 
جتارية لضمان حقوق 

املستثمرين

ألغينا شرط احلصول 
على »دعوة مسبقة« 
من مواطن أوكراني 

للحصول على 
التأشيرة للكويتيني

»عاصفة احلزم« تتم 
بغطاء شرعي وإلعادة 

الشرعية وبناء اليمن

هناك أكثر من مليون 
الجئ أوكراني بحاجة 
إلى مساعدات عاجلة

أوكرانيا تسير باجتاه 
تطبيق اتفاقية 

الشراكة مع االحتاد 
األوروبي والفساد هو 
التحدي األكبر الذي 

نواجهه

األوضاع مستقرة في 
جميع مناطق أوكرانيا 
باستثناء بعض مناطق 

اجلنوب احملاذية 
لروسيا

احلل السياسي هو 
الفرصة الوحيدة 
املمكنة لتسوية

قضية »القرم«
تتار القرم

كانت جمهورية تتار القرم إحدى اجلمهوريات اإلسالمية في شمال 
البحر األسود، واس��م »القرم« باللغة التترية يعني »القلعة« ويعود 
تاريخ التتار املس��لمني في شبه جزيرة القرم إلى العصر العباسي، 
حيث استقرت جماعات وقبائل من أصول تركية أطلق الروس عليهم 
الحقا اس��م »التتار«، وفي عهد س��تالني تعرض تتار القرم لعمليات 
ترحيل قسرية واس��عة النطاق إلى صحراء سيبيريا، حيث شهدت 
مأساة إنسانية كبرى راح ضحيتها ماليني املسلمني من تتار القرم، 
وس��اهم املناضل التتري مصطفى جميلوف باقتدار من أجل عودة 
أكبر عدد ممكن من سكان القرم، ورغم أنه عضو حاليا في البرملان 

األوكراني، إال أنه ممنوع من دخول القرم »موطنه األصلي«.

تولكاش أكد تراجع حجم التبادل التجاري بني البلدين من 30 مليون دوالر عام 2012 إلى 18 مليوناً في 2014
السفير األوكراني لدى الكويت 

فالدميير تولكاش


