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متهيد تاريخي
تطل �شبه جزيرة القرم على البحر الأ�سود جنوب اوكرانيا عا�صمتها �سيمفروبل  ,عرفت
البالد تاريخيا با�سم “ت�شري�سونيز توريك “  .متتد بينها وبني بحر �أزوف الذي يحدها من
ال�رشق ،وتطل على خليج كر�شين�سي الذي ي�صل بني بحر �أزوف والبحر الأ�سود ،يربطها
بالياب�س برزخ �ضيق يف �شمالها ،مترعربه خطوط املوا�صالت ،وحتيط بها مياه البحر الأ�سود
مهم ًا .و�صلت
من اجلنوب والغرب .هذا املوقع ي�ؤمن لها منفذاً جتاري ًا و�سياحي ًا واقت�صادي ًا ّ
�إىل هذه املنطقة عدة امرباطوريات تركت ب�صماتها عليها  :اليونانيون يف القرنني الثالث
والرابع قبل امليالد ،الرومان يف العام  63قبل امليالد ،القوط يف العام  ،257الرومان
جمدداً يف القرنني الرابع واخلام�س ،وهكذا حتى العام  1783م .عندما وقّعت االمرباطورة
()1
كاترينا الثانية مر�سوم ًا ق�ضى ب�ضم القرم �إىل االمرباطورية الرو�سية».
«�أ ّدت حرب القرم ( )1885-1854بني رو�سيا وحلف تركيا وبريطانيا وفرن�سا و�رسدينيا
�إىل هزمية رو�سيا وتوقيع معاهدة باري�س عام � ..1856أثناء ثورة  ,1917واحلرب االهلية
التي �أعقبتها ّ
�شكلت بالد القرم و�سيبا�ستوبول امللج�أ الوحيد للجي�ش االبي�ض عام .1920
عام � ،1921أن�شئت جمهورية القرم ذات احلكم الذاتي ,وخالل احلرب العاملية الثانية،
احتل االملان القرم با�ستثناء �سيبا�ستوبول» )2( ،وقد �شهدت تلك املرحلة تعر�ض تتار القرم
وحرر �أرا�ضيه ،حتى �أن مدينة
للهجرة الق�رسية عام � ،1944إال �أن القرم قاوم النازية
ّ
�سيفا�ستوبول ال تزال حتى اليوم حتمل ا�سم مدينة الأبطال .عام  ،1954وقّع الرئي�س
ال�سوفياتي ال�سابق الراحل نيكيتا خروت�شوف على قرار �ضم القرم �إىل �أوكرانيا .وبقيت
القرم �أر�ض ًا �سوفياتية م�شرتكة حتى انهيار االحتاد ال�سوفياتي  ،...ثم �أ�صبحت جمهورية
ذات حكم ذاتي تخ�ضع لد�ستور �أقره جمل�س الـرادا الأوكراين عام � .1998أواخر كانون
الثاين  1994جرت انتخابات رئا�سية يف القرم �أ�سفرت عن فوز يوري مي�شكوف  ,وهو
مر�شح القوى املطالبة ب�سلخ القرم عن اوكرانيا و�ضمها �إىل رو�سيا .
تكونت القرم �شيئ ًا ف�شيئ ًا� ،شعب ًا واقت�صاداً و�سيا�سة.
مروراً بهذه املحطات التاريخيةّ ،
وكان غالبية �سكان هذه املنطقة الفا�صلة بني �أوكرانيا ورو�سيا ،من الرو�س مع �أقلية تتارية
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و�أوكرانية .يختلف و�ضع القرم عن مدينة �سيفا�ستوبول وحتى اليوم ال تزال �سيفا�ستوبول تخ�ضع
للد�ستور الأوكراين� ،أي �أنها مدينة �أوكرانية  ،ال تن�صاع لقوانني جمهورية القرم الذاتية احلكم ...
تعترب القرم منطقة ذات اكتفاء ذاتي اقت�صادي  ،وبالتايل ف�إنها لن ت�شكل عبئا على رو�سيا �إذا
ما قررت تويل م�س�ؤولية ال�رصاع من �أجلها ,وتتمتع مب�ستوى �صناعي وزراعي جيد بالإ�ضافة
�إىل القطاع ال�سياحي املتطور وذلك لوجود املنتجعات ال�سياحية  .من هنا  ,ال ميكن للغرب
�أن ي�ستغرب موقف رو�سيا و�ضلوعها يف الأزمة الأوكرانية وهي التي عرفت يف القرم حليفة
�سيا�سية مع انتخاب يوري مي�شكوف القومي الرو�سي رئي�سا للجمهورية عام  .1994وقد �أعلن
مي�شكوف بعد فوزه �أن �سكان القرم ك�شفوا عن خيارهم ،و�أدلوا ب�أ�صواتهم من �أجل الوحدة مع
()3
رو�سيا ومن اجل تعزيز الروابط االقت�صادية والع�سكرية مع مو�سكو”...
القرم تعني يف لغة �أهلها «القلعة» ،و�أهدى خروت�شوف (وهو من �أ�صول �أوكرانية) الذي توىل
هجرهم �ستالني منها �إىل
ال�سلطة بعد �ستالني عام  1953القرم �إىل �أوكرانيا و�أعاد �إليها التتار الذين ّ
�سيبرييا و�أوزبك�ستان.
تبلغ م�ساحة �شبه جزيرة القرم  27الف كيلومرت مربع  ,ويبلغ عدد �سكانها حوايل مليوين
ن�سمة %58 ,منهم من �أ�صل رو�سي و � %28أوكران ,و %12م�سلمون تتار ،والباقون من الأقليات
البولونية ،والآذرية ،والرو�س البي�ض وغريهم .
تتميز القرم بغناها باملعادن والنفط والغاز ،والفحم احلجري والنحا�س ،ويقع فيها �أهم مرف أ�
على البحر الأ�سود وهو مرف�أ مدينة �سيفا�ستوبول الذي يتمو�ضع فيه الأ�سطول الرو�سي .وتقع فيها
يالطا �إحدى املدن التاريخية التي مت فيها توقيع املعاهدة ال�شهرية بني �ستالني وروزفلت وت�رشت�شل
يف �شباط من العام .1945و�شبه جزيرة القرم هي �أر�ض التتار تاريخي ًا ،بلغ عدد �سكانها حوايل
�ستة ماليني ن�سمة عام  ,1886وتقل�ص هذا العدد �إىل � 850ألف ن�سمة عام  1941و�إىل 450
�ألف ن�سمة عام  1946ب�سبب عمليات القتل والتهجري التي مار�سها �ستالني �ضد التتار .ويف ظل
املوقف العن�رصي الأوكراين اليوم كما يروج الرو�س ،تنتع�ش يف ذاكرة الرو�س الأوكران الأ�صول
التاريخية الرو�سية للقرم وذهبوا ب�سبب ذلك �إىل الدعوة للإنف�صال عن �أوكرانيا التي تت�شكل من
 24حمافظة وجمهورية ذات حكم ذاتي هي جمهورية �شبه جزيرة القرم.
عام  2008كانت ردة الفعل الع�سكرية الرو�سية فورية على تدخل جورجيا يف �أبخازيا
و�أو�سيتيا ال�شمالية �إثر مقتل جنود رو�س من قوة حفظ ال�سالم بني جورجيا و�أبخازيا على يد جنود
جورجيني ،حيث �صدرت االوامر من الرئي�س فالدميري بوتني برد اجلي�ش اجلورجي على �أعقابه
�سمته الإنقالب
بالقوة امل�سلحة� .أما اليوم ،يف حالة �أوكرانيا مل تتخذ رو�سيا موقفا مبا�رشا �ضد ما ّ
عما ح�صل للرئي�س املوايل لها يانوكوفيت�ش من جهة ,واتهامه
بالقوة ،وذلك لتحميلها امل�س�ؤولية ّ
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باخل�ضوع لل�ضغوط الأوروبية والأمريكية نتيجة ابتزازه �أمواله و�أموال �إبنه يف امل�صارف ال�سوي�رسية
والإنكليزية والأمريكية التي تقدر مبلياري دوالر ،نتيجة عمليات غري م�رشوعة يف جتارة الفحم
الأوكراين  ،ومن جهة ثانية لرتدد القيادة الرو�سية يف اتخاذ قرارحمدد وذلك لوجود اقتناع عند
بوتني حتديداً ب�أن الت�رصف حيال �أوكرانيا �سيكون له تداعياته غري املرئية يف العالقة مع الغرب
الأوروبي ومع الواليات املتحدة االمريكية ...
وقع الرئي�س بوتني حتت �ضغط الكتل النيابية املعار�ضة يف جمل�س الدوما لإتخاذ موقف يحفظ
فيه كربياء رو�سيا وم�صاحلها .فلج�أ وفق املادة  102من الد�ستور ،من جمل�س ال�شيوخ �إىل طلب
املوافقة على ا�ستخدام القوة الع�سكرية يف �أوكرانيا� .أراد بوتني من خالل هذا القرار توجيه ر�سالة
للغرب ب�أنه حا�رض ملثل هذا اخليار �ضمن الأ�صول ال�رشعية لإدارة الدولة الرو�سية  ،وجاء موقفه
()4
تلبية لطلب رئي�س حكومة القرم �سريغي �أك�سيانوف املوايل لرو�سيا».
يف الوقت الذي �أطلقت فيه كييف حملتها �ضد اال�ستفتاء بنقل امللف �إىل املحكمة الد�ستورية،
مل تكرتث ال�سلطات املحلية يف القرم بتحركات كييف و�أ�شارت �إىل �أنها على ا�ستعداد ال�ستقبال
مراقبني لال�ستفتاء .ويف هذا ال�ش�أن قال القائم ب�أعمال �سيفا�ستوبول دميرتي بيلياك  :كل من القرم
و�سيفا�ستوبول على ا�ستعداد ال�ستقبال املراقبني لي�س لدينا ما نخفيه .نحن نعرف �آراء �سكان
�سيفا�ستوبول والقرم  ،من �أراد املجيء يوم الت�صويت ملراقبة �سري العملية نحن جاهزون للتعاون مع
�أي جهة ،من اجل اثبات �رشعية هذا اال�ستفتاء.
اعرب �سكان القرم من اال�صول الرو�سية عن �سعادتهم باال�ستفتاء وترحيبهم باالنف�صال عن
�أوكرانيا�،...أما التتارالذي ميثلون كتلة ت�صويتية انتخابية وي�شكلون ما يزيد عن  %12من �سكان
()5
�شبه اجلزيرة  ,فقد عار�ضوا االنف�صال عن اوكرانيا..

املواقف الدولية من ان�ضمام القرم �إىل رو�سيا
ّ
حذر وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي نظريه الرو�سي �سريغي الفروف من �أن ا�ستمرار
ت�صعيد الو�ضع يف �أوكرانيا واال�ستفزاز يف القرم يغلق الباب �أمام الدبلوما�سية ،داعي ًا مو�سكو �إىل
ممار�سة �أعلى درجات �ضبط النف�س ،م�ؤكداً له جاهزية الواليات املتحدة للعمل مع حلفائها يف
�سبيل ت�سهيل �إجراء حوار مبا�رش بني �أوكرانيا ورو�سيا.
ويف هذا املجال قال الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني �إنه يرغب يف التو�صل �إىل حل دبلوما�سي
و�شدد
للأزمة يف �أوكرانيا .ووافق بوتني على �أن ا�ستقرار �أوكرانيا ي�صب يف م�صلحة اجلميع ّ ،..
على �أن الإجراءات التي اتخذتها ال�سلطات ال�رشعية يف القرم ت�ستند �إىل معايري القانون الدويل،
وتهدف �إىل حماية امل�صالح امل�رشوعة ل�سكان القرم .ولفت بوتني �إىل عدم قيام ال�سلطات احلالية
7

يف كييف ب�أي خطوة للحد من �أن�شطة القوميني املت�شددين والقوات املتطرفة يف العا�صمة ومناطق
عدة.
طالب رئي�س وزراء بريطانيا دايفيد كامريون بوتني بخف�ض حدة الت�صعيد يف �أوكرانيا ،ودعم
ت�شكيل جمموعة ات�صال ميكن �أن تقود �إىل �إجراء حمادثات مبا�رشة بني مو�سكو وال�سلطات اجلديدة
يف كييف.كما �أعلن املتحدث با�سم امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل �شتيفن �سيربت � ،أن مريكل
�أجرت ات�صا ًال بالرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني ،و�أبلغته �أن اال�ستفتاء املقرر �إجرا�ؤه يف القرم غري
�رشعي و�إجراءه يتنافى مع الد�ستور الأوكراين والقانون الدويل .واعلن الأمني العام حللف �شمايل
الأطل�سي� ،أندر�س فوغ را�سمو�سن ،عن وقوف احللف �إىل جانب �أوكرانيا ،معترباً �أنه على خريطة
�أوروبا للقرن احلادي والع�رشين ،ينبغي �أن ال يحاول �أي �شخ�ص تر�سيم حدود جديدة.
�أعلن رئي�س برملان القرم فالدميري ق�سطنطينوف� ،أن عملية االن�ضمام ميكن �أن تكتمل يف غ�ضون
�شهر يف حال تهيئة الظروف املالئمة لذلك .و�أعرب ق�سطنطينوف عن اقتناعه ب�أن اال�ستفتاء ،
�سيجري بنجاح ،م�شرياً �إىل �أن �سلطات القرم �ستدعو مراقبني دوليني ملتابعة اال�ستفتاء ،على الرغم
()6
ي�شوهون احلقائق”...
من وجود ح�سا�سية لدى قيادة القرم من املراقبني الدوليني الذين ّ

الإجراءات الرو�سية الن�ضمام �شبه جزيرة القرم �إليها
ناق�ش الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني طلب برملان القرم �ضم القرم �إىل رو�سيا خالل اجتماعه
وجمل�س الأمن الرو�سي ,وكان املجل�س الأعلى للقرم قد اتخذ قراراً مبدئي ًا ،بان�ضمام القرم �إىل
رو�سيا ،و�أُبلغ بوتني بهذا القرار .و�أعلن النائب الأول لرئي�س جمهورية القرم ر�ستم تيمريغالييف،
�أن اال�ستفتاء حول و�ضع القرم �سيجري يف ال�ساد�س ع�رش من �آذار احلايل...
وعن هذا االمر قال الزعيم اجلديد للقرم �سريغي �أك�سيونوف �إن القوات املوالية لرو�سيا التي
يزيد عددها على � 11ألف عن�رص ،فر�ضت �سيطرتها على كافة الطرق امل�ؤدية �إىل القرم ،وحا�رصت
كافة القواعد الع�سكرية الأوكرانية التي مل ت�ست�سلم بعد .وقال �إن حكومته �أجرت ات�صاالت مع
م�س�ؤولني رو�س مبن فيهم امل�س�ؤولون املوجودون �ضمن وفد رو�سي كبري يف القرم .
بعد �صدور قرار ال�ضم �سارع رئي�س وزراء �أوكرانيا �أر�سيني يات�سينيوك �إىل و�صف اال�ستفتاء
ب�أنه غري �رشعي .وطالب رو�سيا ب�سحب قواتها من القرم وامل�شاركة يف الو�ساطة الدولية حلل
الأزمة يف بالده.وقال �إن على رو�سيا �أال تتجاهل اجلهود التي تبذلها الواليات املتحدة
()7
وبريطانيا و�أملانيا وفرن�سا لوقف ت�صعيد الأزمة وحلها من خالل جمموعة ات�صال”...
بعد عر�ض االجراءات الرو�سية يف القرم  .يطرح ال�س�ؤال هنا عن �أهداف رو�سيا الكاملة من
الو�ضع احلايل يف �شبه اجلزيرة ؟ “متلك رو�سيا م�ؤهالت جتعلها تتقدم على كل غرمي لها يف املنطقة.
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�أوال ،تتمتع بدعم �شعبي وا�سع يف القرم ،وهي غالبية لي�ست باملطلقة ولكن بو�سعها تغيري م�سار
اجلمهورية ب�أكملها عرب ا�ستفتاء �شعبي .ثانيا ،تتمتع رو�سيا يف هذه املنطقة بتقدم ع�سكري وا�ضح
و�رشعي ،بتمركزها املتمثل ب�أ�سطول البحر الأ�سود.وقد عا�ش هذا الأ�سطول يف تاريخه حلظات
التق�سيم بني رو�سيا و�أوكرانيا ،حتى ني�سان العام  1994عندما وقّع كل من يلت�سني والرئي�س
الأوكراين الأ�سبق ليونيد كرافت�شوك اتفاق ًا حول ت�سوية م�س�ألة الأ�سطول يف البحر الأ�سود تدريجي ًا
ب�شكل ي�سمح للأ�سطولني الرو�سي والأوكراين التمركز منف�صلني.
عام  1997وقّع رئي�سا احلكومتني الرو�سية والأوكرانية ثالث اتفاقيات ب�ش�أن �أ�سطول البحر
الأ�سود �أوالها ب�ش�أن و�ضع وجود اال�سطول على الأرا�ضي الأوكرانية  ،وثانيها ب�ش�أن ت�سديد
التكاليف املتبادلة واملتعلقة بوجود الأ�سطول على الأرا�ضي الأوكرانية ،وثالثها ب�ش�أن معايري وجود
الأ�سطول على الأرا�ضي الأوكرانية .ووفق النقطة الثالثة ،ميكن لرو�سيا �أن متركز � 25ألف جندي،
و 132مدرعة و 22طائرة حربية.هذه االتفاقيات دخلت ب�أكملها حيز التنفيذعام ، 1999
ومت متديدها عام � .2010أما بالن�سبة للغرب فيمكنه توزيع الطعام وال�رشاب على املحتجني يف
امليدان ،لكنه لن ي�ستطيع بالت�أكيد ملء خزينة �أوكرانيا بـ 15مليار دوالر .كما ميكن للبيت الأبي�ض
�أن يعرب عن قلقه �إزاء الأحداث يف �أوكرانيا ،لكن ذلك ال يعني �أن �سعر املرت املكعب من الغاز
()8
�سيرتاجع �أكرث من دوالر!” .
تلعب رو�سيا بالورقة نف�سها التي لعب بها الغرب يف كو�سوفو دون النظر �إىل حاالت قد تكون
مماثلة ب�شكل ما يف �شمال القوقاز الرو�سي .ويف الوقت ذاته ي�ستعد جمل�س الدوما الرو�سي ملناق�شة
�إقرار م�رشوع قانون يف  21من ال�شهر اجلاري ُي�سهل عملية قبول مناطق جديدة يف رو�سيا..
واملرجح �أن هذا القانون �سيفتح الطريق �أمام ان�ضمام مناطق �أخرى �إىل رو�سيا  ،رمبا �أبخازيا و�أو�سيتيا
اجلنوبية م�ستقبال .كما �أنه ميثل حالة احرتازية الحتماالت م�ستقبلية لتق�سيم �أوكرانيا .والالفت �أن
حمالت الدعاية والرتويج لإغراء ال�سكان بالت�صويت مل�صلحة االنف�صال بد�أت يف مدن القرم
با�ستخدام مقارنات لأجور العمل ورواتب التقاعد يف كل من رو�سيا و�أوكرانيا .وت�شري املعطيات
�إىل �أن متو�سط الراتب ال�شهري يف رو�سيا يبلغ نحو  700دوالر ،ويف القرم حوايل  315دوالراً،
ويف �سيفا�ستوبول  330دوالراً .كما �أن متو�سط الراتب التقاعدي يف رو�سيا  271دوالراً ،ويف
القرم ويف �سيفا�ستوبول نحو  156دوالراً �شهري ًا� .أي �أن عامل الإغراء املادي متوفر �أمام �سكان
القرم من الرو�س لاللتحاق برو�سيا.
ين�شغل الر�أي العام الرو�سي هذه الأيام ُ
بكلفة عملية �ضم القرم �إىل رو�سيا  .وت�شري م�صادر

رو�سية �إىل �أن التعوي�ضات االجتماعية وت�سديد الرواتب للمتقاعدين يف القرم �سيكلف رو�سيا يف
العام الواحد نحو  420-330مليون دوالر ،وي�شمل ذلك الع�سكريني (� 600ألف �شخ�ص)
والطالب (� 100-50ألف �شخ�ص) واملعوقني .و�ست�ضطر رو�سيا للإنفاق على دعم ميزانية
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الدولة و�سلطات االدارة املحلية يف القرم .كما �ستنفق رو�سيا حوايل  500مليون دوالر على
الرعاية ال�صحية والتعليم وعمل الهيئات االمنية ،ونحو مليار دوالر على دعم ال�صناعة يف القرم.
ويرى مراقبون �أن رو�سيا �ستنفق ما بني  2,5و 3مليارات دوالر �سنوي ًا على القرم .و ُيذكر �أن القرم
يح�صل من ميزانية الدولة االوكرانية على  2-1,5مليار دوالر �سنوي ًا ،منها حوايل مليار دوالر
لت�سديد رواتب التقاعد .ويرى الكرملني �أنه قادر على مثل هذه النفقات ،بالرغم من تراجع
معدل النمو االقت�صادي يف رو�سيا �إىل  % 1,4عام  ،2013وبالرغم من انخفا�ض العملة الوطنية
الرو�سية (الروبل) �أمام الدوالر بنحو  % 20منذ بداية العام اجلاري .ويبدو �أي�ض ًا �أن هذه النفقات
مربرة من وجهة نظر امل�صالح القومية العليا للدولة الرو�سية ،خا�صة �أن العوائد ال�سيا�سية من �ضم
القرم قد تكون كبرية من الناحية اجليو�سيا�سية.

يدعو البع�ض يف رو�سيا للنظر �إىل العواقب االقت�صادية ل�ضم القرم مع الأخذ يف االعتبار
احل�صار االقت�صادي الذي يحتمل ان تفر�ضه ال�سلطات يف �أوكرانيا  ،حيث هددت كييف بقطع
الغاز والكهرباء واملياه عن القرم .ولكن مراقبني رو�س ي�ؤيدون �ضم القرم لرو�سيا يعتقدون �أن هذه
الإجراءات لن تكون م�ؤثرة كثرياً على ار�ض الواقع ,ويرون �أن القرم لديه اكتفاء ذاتي من الغاز،
حيث ُي�ستخرج يف اجلرف القاري للقرم كميات منا�سبة من الغاز الطبيعي .ففي العام 2013
بلغ اال�ستخراج  1,56مليار مرت مكعب ،وهي كمية تزيد عن اال�ستهالك ال�سنوي للقرم من
الغاز الطبيعي .ويف القرم توجد �أي�ضا خزانات حتت االر�ض لتخزين الغاز يبلغ حجمها االجمايل
 1مليار مرت مكعب .وبالن�سبة �إىل تهديد كييف بقطع املياة عن القرم  ,يرى الرو�س �أنه ميكن
التغلب عليه عرب ا�ستخدام الآبار االرتوازية وحتلية مياه البحر .وقد تلج�أ رو�سيا �أي�ضا �إىل مد قنوات
لنقل املياه من انهار جنوب رو�سيا ،خا�صة نهر كوبان� ،إىل القرم عرب م�ضيق كريت�ش .ومن بني
الإيجابيات االقت�صادية الهامة اي�ضا انتعا�ش القطاع ال�سياحي يف القرم � ,إ�ضافة �إىل �أهمية قطاع
النقل ،وال�صناعات الكيميائية والزراعة واخلمور وقطاع �صيد الأ�سماك ،الذي تبلغ ح�صة القرم
()9
فيه نحو  %60من �إجمايل �إنتاجه يف االقت�صاد الأوكراين”.

وعن ت�أثري االن�ضمام على االقليات العرقية يف القرم وخا�صة التتار «�أبدى �إيفان �سيمونوفيت�ش
م�ساعد الأمني العام للأمم املتحدة حلقوق الإن�سان قلقه ب�ش�أن الأقلية التتارية الذين يرتاوح عددهم
بني  260و� 270ألف ن�سمة بو�صفهم �سكانا �أ�صليني مت ترحيلهم من القرم مرتني يف التاريخ
قائال� :إن �أفراد هذه الأقلية ي�شعرون بالتهديد ويخافون على م�ستقبلهم ,وا�ضاف �أن عدد التتار
الفارين من القرم لي�س كبريا وقد �إلتقى بع�ض منهم يف مدينة لفيف الأوكرانية .وهم ال ي�شتكون من
انتهاكات مبا�رشة �ضدهم ولكنهم ي�شعرون ب�أنهم مهددون ,كما ي�شعر الكرملني بقلق من �إحتمال
ان يعطل التتار حتول القرم من ال�سيطرة الأوكرانية �إىل ال�سيطرة الرو�سية لذا يعمل مع �سلطات
القرم املدعومة من رو�سيا بجد لك�سب ت�أييدهم بل ودعا �أحد زعمائهم الروحيني لإجتماع مع
()10
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني يف مو�سكو».
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ا�ستفتاء القرم
بد�أ الت�صويت يف �شبه جزيرة القرم بتاريخ � 15آذار  2014على ا�ستفتاء ب�ش�أن االن�ضمام
�إىل رو�سيا.وذلك �ضمن �س�ؤالني مت طرحهما االول  :هل تريد للقرم �أن تكون جزءاً من رو�سيا
االحتادية ؟ الثاين  :هل تريد لها �أن تعود �إىل ا�ستقاللها بناء على د�ستور 1992؟
فتحت مراكز االقرتاع �أبوابها يف ال�ساعة الثامنة �صباح ًا �ضمن مهلة � 12ساعة  .وجاءت نتائج
اال�ستفتاء ل�صالح رو�سيا فقد قال  % 93من �سكان �شبه اجلزيرة نعم لرو�سيا  .ويف اليوم املوعود
نزل الآالف �إىل �شوارع �سيمفروبول و�سيبا�ستوبول لالحتفال بنتائج اال�ستفتاء ،حاملني الأعالم
مرحبة باالن�ضمام �إىل رو�سيا.ويف هذا ال�سياق� ،أعلن
الرو�سية و�أعالم القرم ،وهم يطلقون هتافات ّ
رئي�س وزراء القرم �سريغي �أك�سيونوف �أن القرم �ستطلب ر�سمي ًا � ،إحلاقها برو�سيا ،م�شرياً �إىل �أن
برملان القرم �سيجتمع يف جل�سة طارئة العتماد تقدمي طلب تر�شح ر�سمي لالن�ضمام �إىل رو�سيا.
كما �أكد رئي�س جلنة االنتخابات ميخائيل مالي�شيف �أن �إقبال املواطنني كان كبرياً على مراكز
()11
اال�ستفتاء  ،الفت ًا �إىل �أن عملية الت�صويت جرت بهدوء ومن دون �أي �إ�شكال”.
�شدد الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني على احرتام رو�سيا خيار �سكان القرم وقال �إن اال�ستفتاء
ّ
م�رشوع ،وعبرّ عن قلقه ب�ش�أن عدم قدرة كييف على وقف العنف �ضد الناطقني بالرو�سية يف
�أوكرانيا ,وال�سبب وجود جماعات راديكالية يف املناطق الواقعة يف جنوب �رشق �أوكرانيا
مبوافقة �سلطات كييف.كما اقرتحت امل�ست�شارة االملانية اجنيال مريكل تو�سيع ح�ضور منظمة الأمن
والتعاون يف �أوكرانيا وب�شكل �رسيع ،و�أن يرتافق ذلك مع ار�سال عدد اكرب من املراقبني �إىل املناطق
ال�ساخنة ،وخ�صو�صا �رشق البالد ،م�ضيفة �أن بوتني وجد تلك املبادرة �إيجابية .ووافق على �إعطاء
التعليمات الالزمة لوزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف.
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مواقف من عملية اال�ستفتاء
رف�ضت وا�شنطن عملية الت�صويت ،وا�صفة التحركات الرو�سية ب�أنها خطرية ومزعزعة
لال�ستقرار.وقال املتحدث با�سم البيت االبي�ض جاي كارين �إن هذا اال�ستفتاء يتعار�ض مع
الد�ستور الأوكراين ،واملجتمع الدويل لن يعرتف بنتائج ا�ستطالع جرى حتت امل�ضايقات
ب�سبب تدخل اجلي�ش الرو�سي .و�أ�ضاف يف هذا القرن جتاوزنا الأيام التي كان املجتمع
الدويل يقف فيها �ساكن ًا عندما كانت ت�سيطر دولة بالقوة على �أرا�ضي دولة �أخرى,
م�شرياً �إىل �أنه كما �أو�ضحت الواليات املتحدة وحلفا�ؤنا ،ف�إن التدخل الع�سكري لرو�سيا
وانتهاكها للقانون الدويل �سيجعلها تدفع ثمن ًا �أكرب ال يتمثل فقط يف الإجراءات التي فر�ضتها
وا�شنطن وحلفا�ؤها ،بل �أي�ض ًا كنتيجة مبا�رشة �سترتتب على ت�رصفاتها املزعزعة لال�ستقرار.
كذلك دعا وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي مو�سكو �إىل �سحب قواتها �إىل قواعدها ،يف
مقابل �إجراء �إ�صالحات د�ستورية يف �أوكرانيا حلماية حقوق الأقليات ..كما �أعلن وزير الدفاع
الأوكراين بالوكالة ايغور تنيوخ عن التو�صل �إىل هدنة ميدانية ،حيث توافق قادة القوات الرو�سية
ونظرا�ؤهم يف القوات الأوكرانية يف القرم على رفع احل�صار املفرو�ض على القواعد الأوكرانية
حتى � 21آذاروذلك تاريخ ت�صويت جمل�س الدوما الرو�سي على م�رشوع قانون حول �ضم القرم �إىل
رو�سيا .كما طلب رئي�س الوزراء الأوكراين �أر�سيني يات�سينيوك من منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا
�إر�سال مراقبني �إىل �رشق �أوكرانيا وجنوبها مبا فيه القرم� )12(».أما فرن�سا فقد ّ
حذررئي�سها فرن�سوا
�ضم القرم �إىل رو�سيا غري مقبولّ .
وذكر هوالند بوتني
هوالند نظريه الرو�سي فالدميري بوتني من �أن ّ
بالثوابت للخروج من الأزمة ،وهي :احرتام �سيادة ووحدة �أرا�ضي �أوكرانيا� ،سحب القوات
املنت�رشة ،تنظيم االنتخابات الرئا�سية يف � 25أيار املقبل ،واعتماد د�ستور جديد يكفل االحرتام
الكامل حلقوق املجموعة الناطقة بالرو�سية ..ويف الوقت نف�سه طالب القادة الغربيون يف جمموعة
الدول ال�صناعية الكربى ال�سبع مو�سكو بالرتاجع وعدم دعم تنظيم هذا اال�ستفتاء الذي لن يكون
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له بر�أيهم �أي قيمة قانونية.».
نقلت قناة رو�سيا اليوم عن امل�س�ؤول الع�سكري الرو�سي يف ا�سطول البحر الأ�سود قوله
�إن الع�سكريني من اال�سطول املرابط يف القرم مل يغادروا �أماكنهم .و�أ�شار �إىل �أن كافة تنقالت
الع�سكريني واملعدات الع�سكرية تتم دائما ح�سب نظام معتمد ومتفق عليه ،نافيا م�شاركة
ع�سكريني رو�س يف حما�رصة مطار بيلبيك الواقع قرب مدينة �سيفا�ستوبول .
قرر الربملان الأوكراين» «الرادا» بعد اال�ستفتاء تقدمي طلب �إىل جمل�س الأمن الدويل
وقد ّ
لعقد اجتماع طارئ لبحث تطورات الو�ضع يف بع�ض املناطق الأوكرانية  ،وبالأخ�ص القرم.
واعتربالرادا �أن الو�ضع يف بع�ض املناطق الأوكرانية ميكن �أن يتطور �إىل ما ي�شكل خطرا على
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ال�سالم والأمن الدوليني .ودعا رو�سيا ب�شكل خا�ص �إىل �إيقاف خطوات ت�ستهدف وحدة �أرا�ضي
�أوكرانيا وعدم ت�أييد االنف�صال .وقال رئي�س الرادا الك�سندر تورت�شينوف :نطالب الدول ال�ضامنة
رو�سيا ،والواليات املتحدة ،وبريطانيا التي تعهدت بتوفري احلماية لأوكرانيا مقابل تخليها عن
ال�سالح النووي  -يف حال ت�صعيد الو�ضع  -مبطالبة جمل�س الأمن باتخاذ �إجراءات عاجلة لتقدمي
()14
امل�ساعدة �إىل �أوكرانيا ك�أحد �أطراف اتفاقية منع انت�شار الأ�سلحة النووية

قرار �ضم رو�سيا للقرم
وقّع الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني معاهدة تاريخية �أحلقت القرم برو�سيا ،متجاه ً
ال التهديدات
الأمريكية والأوروبية �ضد بالده .و�أكرث ما �أثار االنتباه يف اخلطاب الذي القاه بوتني �أمام الربملان
الرو�سي نربة التحدي والت�شهري بال�سيا�سات الغربية الوقحة كما و�صفها ،وحماولة احتكار م�صائر
�س م�صالح رو�سيا ،لكنه
العامل ،معززا �صورته كـقي�رص يت�شدد يف لهجته مع قوى اخلارج عندما تمُ ّ
ال يقطع �شعرة معاوية معه.
�أكد بوتني �أن رو�سيا ال تريد تق�سيم �أوكرانيا .وقال �إنه يف قلوب وعقول النا�س ،القرم كانت
وتبقى جزءاً ال يتجز�أ من رو�سيا ،م�ؤكداً �أن رو�سيا تخون �سكان �شبه اجلزيرة لو مل ت�ستجب
وتوجه �إىل الأوكرانيني اخلائفني من �سيناريو على طريقة القرم
لنداءاتهم حلمايتهم من كييف.
ّ
يف �رشق �أوكرانيا الناطق باللغة الرو�سية ،قائ ً
ال ال ت�صدقوا من يخيفكم من رو�سيا ويقولون لكم
�إنه بعد القرم �ستتبع مناطق �أخرى ...و�أعلن بوتني �أن اال�ستفتاء يف القرم جرى بتوافق تام مع
الإجراءات الدميوقراطية و�أحكام القانون الدويل .وذكر �أن �أكرث من  % 82من الناخبني �شاركوا
�صوتوا ل�صالح عودة القرم �إىل رو�سيا  .و�أكد جمدداً على
يف اال�ستفتاء ،وما يزيد عن  % 96منهم ّ
�أن القرم مل ت�شهد ا�شتباكات م�سلحة الأمر الذي يثبت بطالن الأحاديث عن عدوان رو�سي ،
مو�ضحا �أن هذا كالم يثري اال�ستغراب ،فال �أذكر يف التاريخ حادث ًا جرى فيه تدخل من دون �إطالق
نار ويعود الف�ضل يف تفادي �سقوط ال�ضحايا �إىل جلان الدفاع ال�شعبي التي ب�سطت �سيطرتها على
الو�ضع ...كما اعترب بوتني �أن الغربيني جتاوزوا اخلط الأحمر يف الأزمة الأوكرانية ،وت�رصفوا
ب�شكل غري م�س�ؤول ..واتهمهم باعتماد �رشيعة الأقوى وجتاهل القانون الدويل.كما اتهم بوتني
الواليات املتحدة وحلفاءها باحتكار احلق يف تقرير م�صائر العامل ،وا�ستخدام القوة �ضد دول
ذات �سيادة ،وت�شكيل ائتالفات على �أ�سا�س املبد�أ القائل من لي�س معنا فهو �ضدنا ,وانتزاع قرارات
دولية تنا�سب م�صاحلهم متجاهلني قرارات �أخرى..
ويف مو�ضوع العقوبات ،لفت بوتني �إىل �أن الغربيني ال يرهبون رو�سيا بالعقوبات فقط،
بل وبتفاقم امل�شاكل الداخلية ،مت�سائ ً
ال عما �إذا كانوا يق�صدون بذلك ن�شاط الطابور اخلام�س
املكون من اخلونة� ،أم �أنهم يخططون لإثارة غ�ضب ال�سكان من خالل �رضب الو�ضع االقت�صادي
ّ
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واالجتماعي يف رو�سيا .و�أكد �أن رو�سيا �سرتد على هذه الت�رصيحات باعتبارها ا�ستفزازية وغري
م�س�ؤولة ،لكنها لن ت�سعى �إىل املواجهة مع �رشكائها بل �ستعمل على بناء عالقات جيدة معهم.
بعد اخلطاب ،وقّع بوتني اتفاق ًا مع قادة القرم ي�ؤيد ان�ضمام منطقتني جديدتني �إىل
رو�سيا هما القرم ومدينة �سيبا�ستوبول التي تتمتع بو�ضع خا�ص يف القرم .و�أو�ضح
حيز التنفيذ حلظة توقيعها ،حتى لو �أنه ما زال يتعني
الكرملني الحق ًا �أن الوثيقة تدخل ّ
على الربملان الرو�سي الت�صديق على قانون يف هذا ال�ش�أن ،وهو ما يعترب �إجراء ب�سيط ًا.
بعد خطاب بوتني ،جاء الرد الأمريكي على ل�سان وزير اخلارجية جون كريي ،الذي ّ
حذر
من �إن �أي توغل رو�سي يف �رشق �أوكرانيا �سيكون �أكرث خطوة م�شينة ميكن �أن يتخذها �أي
بلد ،وخ�صو�ص ًا رو�سيا.و�أ�ضاف كريي �آمل يف �أن ال ي�صل الأمر �إىل ذلك ،لأنه �سيكون
حتدي ًا كبرياً للمجتمع الدويل ،م�ؤكداً �أنه ال يرغب يف البدء بطرح خيارات لأي رد �أمريكي
نقيم املرحلة التي نحن فيها الآن..
�أو دويل على �أي خطوة رو�سية داخل �رشق �أوكرانيا حتى ّ
اتفق الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما وامل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل على �أن �إعالن ا�ستقالل
القرم من جانب واحد و�إحلاقها برو�سيا هو �رضبة غري مقبولة ل�سالمة ووحدة �أرا�ضي �أوكرانيا،
ور�أى اجلانبان �أن اال�ستفتاء يتنافى والد�ستور الأوكراين والقانون الدويل .واعترب �أوباما ومريكل
�أن الإجراءات التي قررها االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة بحق �أ�شخا�ص هي منطقية يف ظل
()15
هذا الو�ضع ،لكنهما �أعربا عن ا�ستعدادهما ملوا�صلة طريق احلوار ال�سيا�سي والتوا�صل».
ا�ستخدمت رو�سيا حق النق�ض (الفيتو) لوقف م�رشوع قرار يف جمل�س الأمن الدويل ببطالن
نتائج اال�ستفتاء ب�ش�أن ان�ضمام القرم لرو�سيا ،فيما امتنعت ال�صني عن الت�صويت على م�رشوع القرار
الذي قدمته الواليات املتحدة الأمريكية.
دعا وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف وا�شنطن� ،إىل ا�ستخدام نفوذها على كييف
لوقف قمع املعار�ضني يف �أوكرانيا وانتهاكات حقوق الناطقني باللغة الرو�سية هناك .وجاءت هذه
الدعوة يف ات�صال هاتفي بينه وبني كريي .من جانبه �أكد كريي �أن الواليات املتحدة بد�أت باتخاذ
�إجراءات يف هذا االجتاه ،و�أنها تتوقع �أن ت�أتي هذه الإجراءات بنتائجها قريب ًا.
كذلك �أ�شارت وزارة اخلارجية الرو�سية �إىل �أن الفروف وكريي اتفقا على ال�سعي للتو�صل
�إىل حل للأزمة يف �أوكرانيا من خالل الت�شجيع على �إجراء �إ�صالحات د�ستورية هناك .ومل تذكر
الوزارة تفا�صيل عن نوعية الإ�صالحات الالزمة..
كما ذكر زعيم القطاع الأمين املتطرف يف �أوكرانيا دميرتي يارو�ش� ،أن منظمته �ستدمر البنى
التحتية اخلا�صة بنقل الغاز والنفط الرو�سي �إىل �أوروبا يف حال وقوع نزاع مع رو�سيا ،واتهمت
اوكرانيا رو�سيا ،بتنفيذ اجتياح ع�سكري لأرا�ضيها ،وهددت بالرد بكل الو�سائل بعد عملية
جموقلة خارج حدود القرم(.وجاءت اتهامات كييف بعد و�صول ع�رشات من اجلنود ومروحيات
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�إىل قرية يف �شمال احلدود االدارية الفا�صلة بني القرم وباقي مناطق اوكرانيا ) .و�أكد القائم ب�أعمال
وزير الدفاع الأوكراين ايهور تنيوخ � ،أن رو�سيا توا�صل تعزيز قواتها يف �شبه جزيرة القرم  ،و�أن
()16
عددها ي�صل �إىل � 22ألف جندي”.
اعتربت الأمم املتحدة اال�ستفتاء الذي �أجري يف القرم باطال ,و�أيد  100ع�ضو من �أع�ضاء
اجلمعية العامة القرار بينما اعرت�ض عليه � 11صوتا يف حني امتنعت  58دولة عن الت�صويت..
ومل ت�شارك �أكرث من  20دولة يف الت�صويت �إما لتغيبها �أو لأنها مل تدفع مت�أخرات م�ستحقة عليها.
وين�ص القرار �إن اجلمعية العامة تدعو كل الدول واملنظمات الدولية �إىل عدم االعرتاف ب�أي تغيري
ّ
يف و�ضع القرم و�سيفا�ستوبول .وهذا القرارغري ملزم �إال �أنه يف ر�أي دبلوما�سيني ر�سالة قوية
ملو�سكو ,وقد ا�ستخدمت رو�سيا الفيتو على قرار م�شابه يف جمل�س الأمن مما �أدى �إىل منع �صدوره.
بعد اال�ستفتاء �سيطرت رو�سيا على جميع املواقع الع�سكرية التابعة لأوكرانيا يف القرم.وقررت
كييف �سحب قواتها من القرم منعا لت�صعيد املوقف مع مو�سكو .وعزل الربملان الأوكراين وزير
الدفاع وعني �آخر بدال منه التهامه بالتق�صري يف ق�ضية القرم “ ) 17(.و�أعلنت �سلطات القرم،
�سيطرتها الكاملة تقريبا على الوحدات الع�سكرية املرابطة على �أرا�ضي اجلمهورية� .إذ �أغلقت
جماعات الأمن الأهلية جميع مدرجات املطارات الع�سكرية يف املنطقة .ووفقا لل�سلطات ،ترك
()18
العديد من اجلنود وحداتهم وحتولوا �إىل جانب ال�شعب».

العقوبات �ضد رو�سيا
�أظهرت م�سودة وثيقة �أن دول االحتاد الأوروبي وافقت على �صيغة عقوبات على رو�سيا
ت�شمل قيوداً على ال�سفر وجتميد �أ�صول امل�س�ؤولني عن انتهاك �سيادة �أوكرانيا .وتتناول الوثيقة
الإجراءات التي �سيتم اتخاذها �ضد مو�سكو �إذا مل تغيرّ نهجها يف القرم ،وتبد�أ حمادثات مع و�سطاء
دوليني بخ�صو�ص جهود حلل الأزمة الأوكرانية .واقرتح رئي�س الوزراء ديفيد كامريون فر�ض
االحتاد االوروبي قيوداً على حركة ال�سيا�سيني من احلزب احلاكم يف رو�سيا احتجاج ًا على تدخل
مو�سكو يف القرم.
وردا على العقوبات قال رئي�س جلنة العالقات اخلارجية يف جمل�س النواب (الدوما) �أليك�سي
بو�شكوف �إن رو�سيا �سرت ّد على االحتاد الأوروبي بنف�س العقوبات ،و�أ�ضاف �أن ذلك �سيكون
مبثابة جتميد غري م�سبوق للعالقات بني الربملانات ،و�سيتدخل يف عمل منظمات دولية مثل جمل�س
�أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا ،م�ؤكداً �أنه �إذا قرر االحتاد الأوروبي جتميد ات�صاالته مع
مو�سكو ،ف�إن رو�سيا �ستقيم عالقات مع جهات �أخرى.
أقر جمل�سا النواب وال�شيوخ يف الكونغر�س الأمريكي م�رشوعي قرار ينددان بالتدخل
و� ّ
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الع�سكري الرو�سي يف �أوكرانيا ،وبانتهاك اجلي�ش الرو�سي ل�سيادة �أوكرانيا وا�ستقاللها ويدعوان
�إىل تطبيق عقوبات خمتلفة بحق رو�سيا .ويدعو رو�سيا �إىل �سحب جميع قواتها الع�سكرية من
القرم ،مو�ضح ًا �أن ال�شعب الأوكراين يتمتع بحق تقرير م�صريه بنف�سه دون تدخل خارجي.
�أعلن الرئي�س الأوكراين �ألك�سندر تورت�شينوف �أن اجلي�ش الأوكراين لن يتدخل يف القرم ،قائ ً
ال:
ال ن�ستطيع �شن عملية ع�سكرية يف القرم ،لأننا �سنك�شف حدودنا ال�رشقية ونبقي �أوكرانيا بال حماية،
وهذا ما يعول عليه الع�سكريون الرو�س .كذلك �أعلن القائم مبهمات وزير الدفاع الأوكراين �إيغور
تينوخ �أن ُع�رش قوات منظومة الدفاع اجلوي الأوكرانية فقط جاهز لتنفيذ املهمات القتالية .وقال
تينوخ �إن م�ستوى تنفيذ �أمر حتويل القوات من الو�ضع ال�سلمي �إىل احلربي متدن بنحو غري مقبول .
و�أعلن نائب وزير الدفاع الرو�سي �أناتويل �أنتونوف� ،أن رو�سيا �سمحت للجانب الأوكراين ب�إجراء
طلعات جوية ا�ستطالعية للت�أكد من عدم وجود �أي ن�شاطات ع�سكرية من قبل القوات امل�سلحة
()19
الرو�سية من �ش�أنها �أن تهدد �أمن �أوكرانيا».

الإجراءات الرو�سية بعد قرار ال�ضم
�أكد الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني� ،أن الدور الذي �أدته القوات الرو�سية يف القرم �أظهر
القدرات الع�سكرية اجلديدة التي عمل على تعزيزها ،وجاءت �أحداث القرم اختباراً  ،و�شكر
بوتني قيادة �أ�سطول البحر الأ�سود وعنا�رصه ،ف�ض ً
ال عن وحدات �أخرى منت�رشة يف القرم على
�شجاعتها .ور�أى �أن احرتاف الع�سكريني الرو�س �أتاح تفادي اال�ستفزازات ومنع �إراقة الدماء
ف�شدد على �أن مو�سكو تعمل على ح�شد
و�ضمان ال�رشوط ال�ستفتاء حر و�سلمي � ..أما �أوباما ّ
قواتها على حدودها مع �أوكرانيا ،حتت �ستار �إجراء مناورات ع�سكرية ،م�شرياً �إىل �أن رو�سيا عاد ًة
ال تقوم مبثل هذه الت�رصفات� ،إال �أنها قد ت�سعى �إىل تهديد �أوكرانيا من خالل تلك الت�رصفات� ،أو
رمبا متتلك خطط ًا �أخرى .الفت ًا �إىل �أنّ على رو�سيا �إجراء حمادثات مع احلكومة الأوكرانية واملجتمع
الدويل .ور�أى �أوباما �أن بوتني ي�سعى �إىل �إظهار حجم الكراهية املوجودة بداخله ،نتيجة انفراط
يعد العدة لإرجاع احلقبة ال�سوفياتية ،م�شدداً على �أن بوتني ميتلك
عقد االحتاد ال�سوفياتي ،لذا فهو ّ
فهم ًا خاطئ ًا حيال الغرب وال�سيا�سات اخلارجية للواليات املتحدة ،حيث �أن �أمريكا ال متتلك �أي
نيات حيال رو�سيا �أو �أوكرانيا ،وكل ما تريده هو �أن يكون ال�شعب الأوكراين قادراً على اتخاذ
قراراته امل�صريية بنف�سه .و�أ�شار �أوباما �إىل �أن رو�سيا �ستواجه حزمة جديدة من العقوبات التي
�ستفر�ضها الواليات املتحدة واملجتمع الدويل ،يف حالة عدم تراجعها عن مواقفها احلالية جتاه
الأزمة الأوكرانية.
رف�ضت مو�سكو االتهامات الأمريكية التي حتدثت عن وجود تهديد ع�سكري من قبل رو�سيا
بحق �أوكرانيا .و�أكدت اخلارجية الرو�سية يف بيان �أن التفتي�ش الدويل الذي جرى يف �شهر �آذار
16

املا�ضي يف الق�سم الأوروبي للأرا�ضي الرو�سية بح�سب معاهدة فيينا عام  2011حول �إجراءات
الثقة يف املجال الأمني من قبل ممثلني عن التفيا و�أملانيا و�سوي�رسا وفنلندا وا�ستونيا وبلجيكا وفرن�سا
و�أوكرانيا ،مل يجد �أي حت�ضريات عدوانية ومل ي�سجل �أي ن�شاط ع�سكري» )20(.وتوا�صل القوات
املوالية ملو�سكو اال�ستيالء على القواعد الع�سكرية االوكرانية االخرية يف القرم .
حذر وزير اخلارجية االوكراين اندري دي�شت�شي�ستا من ازدياد خطر ن�شوب حرب بني �أوكرانيا
ورو�سيا ،منددا بن�رش قوات رو�سية على احلدود ال�رشقية لبالده ,و�أ�ضاف �إذا اجتاحت قوات رو�سية
�أوكرانيا من املناطق ال�رشقية� ،سوف يكون من ال�صعب �أن نطلب من االوكرانيني هناك عدم الرد
على هذا االجتياح ،و�أبرز حق بالده يف اللجوء �إىل كل االجراءات الديبلوما�سية و�إىل عقوبات
اقت�صادية ومالية لوقف الرو�س،الن �أوكرانيا ال تعرف ماذا يدور يف ر�أ�س الرئي�س الرو�سي وماذا
�سيقرر.
بعد قرار ال�ضم تظاهر الآالف من االوكرانيني يف �ساحة امليدان بكييف للتعبري عن تخوفهم
من تكرار رو�سيا عملية القرم يف �رشق �أوكرانيا .ورفع املحتجون الفتات كتب فيها :حلف �شمال
االطل�سي او بوتني ارحل ,وحتدث �أمامهم االمني العام ملجل�س االمن والدفاع االوكراين اندريي
باروبي ،حمذرا من ان القوات الرو�سية م�ستعدة ملهاجمة �أوكرانيا يف اي وقت ،قائ ً
ال ان هدف
بوتني لي�س القرم وامنا �أوكرانيا كلها...
ويف املقابل ,قال نائب وزير الدفاع الرو�سي اناتويل انطونوف ان “وزارة الدفاع الرو�سية
حترتم االتفاقات الدولية يف �ش�أن عدد القوات يف املناطق احلدودية مع �أوكرانيا ،مو�ضح ًا ان
هذه امل�س�ألة �أُثريت مرارا خالل حمادثات هاتفية بني وزير الدفاع الرو�سي �سريغي �شويغو ونظريه
االمريكي ت�شاك هيغل ووزير الدفاع االوكراين ايغور تينيوك.
واتهم وزير اخلارجية االملاين فرنك فالرت �شتاينماير مو�سكو بال�سعي �إىل تق�سيم اوروبا من
خالل احلاق القرم برو�سيا  .وخالل لقائه رئي�س الوزراء االوكراين ار�سيني يات�سينيوك ،تطرق
�إىل م�ساعدة تقنية املانية للقوات امل�سلحة االوكرانية .و�أو�ضح يات�سينيوك انه تناول مع �شتاينماير
احتمال ان تزود اوروبا غرب �أوكرانيا الغاز ل�ضمان �أمن الطاقة يف البالد .وتق�ضي هذه العملية
بتغيري اجتاه تدفق الغاز يف االنابيب التي مير فيها راهن ًا الغاز الرو�سي املر�سل �إىل اوروبا الغربية.
نددت �رشكة “غازبروم” بهذه اخلطوة ،واعتربتها غري قانونية.وقد حذر رئي�س الوزراء الكندي
ّ
�ستيفن هاربر من دفع �أزمة القرم �إىل �سباق ت�سلح جديد ،قائ ً
ال �إن بوتني بخرقه هذا االتفاق قدم
تربيرا منطقيا للذين لي�سوا يف حاجة �إىل �أكرث من ت�شجيع ب�سيط ،من اجل ان ين�رصفوا �إىل الت�سلح.
كما انتقد رئي�س بيالرو�سيا �ألك�سندر لوكا�شنكو �ضم رو�سيا منطقة القرم قائال �إنها ت�شكل �سابقة
�سيئة،ور�أى احلليف املقرب لرو�سيا� ،أن على �أوكرانيا �أن تبقى دولة موحدة متكاملة غري قابلة
()21
لالنق�سام �أو التجز�ؤ“ .. .
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ويف �سبيل تعزيز النفوذ الرو�سي على االر�ض يف �شبه جزيرة القرم  ,زار رئي�س الوزراء الرو�سي
دمييرتي ميدفيدف �سيمفروبول عا�صمة القرم يرافقه عدد من اع�ضاء حكومته  ،يف زيارة هي
أزمة.،وخ�ص�صت هذه الزيارة خلطة التنمية
الأوىل مل�س�ؤول رو�سي رفيع امل�ستوى منذ بداية ال
ّ
االجتماعية واالقت�صادية للقرم التي و�ضعتها رو�سيا ،وتنوي احلكومة الرو�سية و�ضع خطة عمل
لتطوير القرم حتى عام  ،2020كما تدر�س �إمكانية حتويل القرم �إىل منطقة اقت�صادية ذات و�ضع
خا�ص ..وت�أتي زيارة ميدفيدف كت�أكيد على �أن القرم �أ�صبحت جزءا من الأرا�ضي الرو�سية،
وذلك بعد توقيع مو�سكو و�سلطات القرم يف الـ  18من ال�شهر املا�ضي على اتفاقية ان�ضمام القرم
لالحتاد الرو�سي ،وعقب االتفاقية مت �إخراج القوات الأوكرانية من �شبه اجلزيرة ،وانتقلت القرم
للتداول بالعملة الرو�سية واعتمدت توقيت مو�سكو.وهناك العديد من الق�ضايا العالقة ما زالت
تقف يف وجه التكامل بني القرم ورو�سيا ،منها ق�ضايا اجتماعية واقت�صادية مثل املياه والطاقة.
()22
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وثائق
الن�ص الكامل التفاقية ان�ضمام جمهورية القرم �إىل رو�سيا التي وقعها الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
ورئي�س برملان القرم فالدميري ق�سطنطينوف ورئي�س وزراء القرم وعمدة �سيفا�ستوبول يف مو�سكو يف � 16آذار
 2014على اتفاقية ان�ضمام جمهورية القرم �إىل الرو�سية.
انطالقا من الوحدة التاريخية ل�شعبيهما ونظرا للعالقات القائمة بينهما ،واعرتاف ًا وت�أكيداً ملبد�أ امل�ساواة يف
احلقوق وحق ال�شعوب يف تقرير م�صريها املن�صو�ص عليه يف ميثاق منظمة الأمم املتحدة ،والذي يحق مبوجبه
جلميع ال�شعوب حتديد و�ضعها ال�سيا�سي وحتقيق تنميتها االقت�صادية واالجتماعية والثقافية بحرية ودون تدخل
من اخلارج ،وعلى كل الدول احرتام هذا احلق ،وبالعزم على �ضمان احرتم كرامة وحقوق وحريات الإن�سان،
مبا يف ذلك احلق يف احلياة وحرية الفكر وال�ضمري والدين واملعتقدات جلميع املوجودين على �أرا�ضيهما دون
�أي متييز ،وذلك وفقا ملبادئ و�أحكام القانون الدويل املتعارف عليها واملثبتة يف ميثاق منظمة الأمم املتحدة
والبيان النهائي الجتماع هل�سنكي حول الأمن والتعاون يف �أوروبا ،ومبد�أ احرتام حقوق وحريات الإن�سان،
وتعبريا عن الإرادة امل�شرتكة ل�شعبني تربطهما وحدة امل�صري التاريخي يف العي�ش امل�شرتك �ضمن دولة فيدرالية
دميقراطية يحكمها القانون،
وحر�صا على �ضمان رفاهية وازدهار �شعبيهما ،وا�ستنادا �إىل تعبري �شعوب القرم عن �إرادتها بحرية يف
ا�ستفتاء عام �أجري يف جمهورية القرم ذات احلكم الذاتي ومدينة �سيفا�ستوبول بتاريخ � 16آذار/مار�س
� ،2014أ�سفر عن اتخاذ �شعوب القرم قرار ا�ستعادة الوحدة مع رو�سيا كوحدة �إدارية يف رو�سيا االحتادية،
مع الأخذ بعني االعتبار عر�ض جمهورية القرم ومدينة �سيفا�ستوبول ذات الو�ضع اخلا�ص حول قبول جمهورية
القرم ،مبا فيها مدينة �سيفا�ستوبول ذات الو�ضع اخلا�ص ،يف رو�سيا االحتادية� ،أبرمتا االتفاق التايل.

مادة 1
تقبل جمهورية القرم يف رو�سيا االحتادية من تاريخ التوقيع على هذا االتفاق.
تقبل جمهورية القرم يف رو�سيا االحتادية وفقا لد�ستور رو�سيا االحتادية وهذا واالتفاق والقانون الفيدرايل
الد�ستوري “حول قبول وت�شكيل وحدة �إدارية جديدة يف رو�سيا االحتادية” والقانون الفيدرايل الد�ستوري
حول قبول جمهورية القرم يف رو�سيا االحتادية.
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مادة 2
اعتبارا من تاريخ قبول جمهورية القرم يف رو�سيا االحتادية ،يتم ت�شكيل وحدتني �إداريتني جديدتني يف
رو�سيا االحتادية ،هما جمهورية القرم واملدينة الفيدرالية �سيفا�ستوبول.

مادة 3
ت�ضمن رو�سيا االحتادية جلميع ال�شعوب املقيمة يف �أرا�ضي جمهورية القرم واملدينة الفيدرالية �سيفا�ستوبول
حق احلفاظ على اللغة الأم وخلق ظروف لدرا�ستها وتطويرها.
اللغات الر�سمية يف جمهورية القرم هي الرو�سية والأوكرانية ولغة تتار القرم.

مادة 4
حدود �أرا�ضي جمهورية القرم واملدينة الفيدرالية �سيفا�ستوبول هي حدود جمهورية القرم واملدينة الفيدرالية
�سيفا�ستوبول يف يوم قبول جمهورية القرم يف رو�سيا االحتادية وت�شكيل وحدتني �إداريتني جديدتني فيها.
احلدود الربية جلمهورية القرم مع �أرا�ضي �أوكرانيا هي احلدود الر�سمية لرو�سيا االحتادية.
يتم ر�سم احلدود البحرية يف البحرين الأ�سود و�آزوف وفقا لالتفاقات الدولية لرو�سيا االحتادية و�أ�صول
ومبادئ القانون الدويل.

مادة 5
اعتبارا من يوم قبول جمهورية القرم يف رو�سيا االحتادية وت�شكيل وحدتني �إداريتني جديدتني �ضمن رو�سيا
االحتادية ،يعترب مواطنو �أوكرانيا وعدميو اجلن�سية املقيمون ب�صفة دائمة يف �أرا�ضي جمهورية القرم �أو املدينة
الفيدرالية �سيفا�ستوبول ،مواطنون لرو�سيا االحتادية با�ستثناء الأفراد الذين ي�شهرون خالل �شهر واحد من ذلك
اليوم رغبتهم يف احلفاظ على جن�سية �أخرى لهم و�/أو لأبنائهم القا�رصين �أو البقاء بال جن�سية.

مادة 6
اعتبارا من يوم قبول جمهورية القرم يف رو�سيا االحتادية وت�شكيل وحدتني �إداريتني جديدتني �ضمن رو�سيا
االحتادية وحتى  1كانون الثاين/يناير  ،2015ت�رسي فرتة انتقالية جتري خاللها ت�سوية ق�ضايا اندماج الوحدتني
الإداريتني اجلديدتني لرو�سيا االحتادية يف املنظومات االقت�صادية واملالية واالئتمانية والقانونية لرو�سيا االحتادية،
ويف منظومة �أجهزة �سلطة الدولة لرو�سيا االحتادية ،و�أي�ضا ق�ضايا التجنيد و�أداء اخلدمة الع�سكرية يف �أرا�ضي
جمهورية القرم واملدينة الفيدرالية �سيفا�ستوبول.

مادة 7
ي�ؤدي مواطنو رو�سيا االحتادية املج ّندون يف جمهورية القرم واملدينة الفيدرالية �سيفا�ستوبول اخلدمة
الع�سكرية يف �أرا�ضي جمهورية القرم واملدينة الفيدرالية �سيفا�ستوبول حتى نهاية عام .2016
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مادة 8
جتري انتخابات �أجهزة �سلطة الدولة يف جمهورية القرم و�أجهزة �سلطة الدولة يف املدينة الفيدرالية
�سيفا�ستوبول يوم الأحد الثاين من �سبتمرب�/أيلول  .2015وحتى انتخاب �أجهزة �سلطة الدولة جلمهورية القرم
و�أجهزة �سلطة الدولة للمدينة الفيدرالية �سيفا�ستوبول ،يقوم ب�صالحياتها املجل�س احلكومي جلمهورية القرم –
برملان جمهورية القرم وجمل�س وزراء جمهورية القرم ،واجلمعية الت�رشيعية ملدينة �سيفا�ستوبول.

مادة 9
ت�رسي القوانني وغريها من ت�رشيعات رو�سيا االحتادية داخل �أرا�ضي جمهورية القرم واملدينة الفيدرالية
�سيفا�ستوبول اعتبارا من تاريخ قبول جمهورية القرم يف رو�سيا االحتادية وت�شكيل وحدتني �إداريتني جديدتني
�ضمن رو�سيا االحتادية ،ما مل تن�ص قوانني رو�سيا االحتادية على غري ذلك.
ت�رسي ت�رشيعات جمهورية القرم ذات احلكم الذاتي ومدينة �سيفا�ستوبول ،وجمهورية القرم ومدينة
�سيفا�ستوبول ذات الو�ضع اخلا�ص داخل �أرا�ضي جمهورية القرم واملدينة الفيدرالية �سيفا�ستوبول حتى انتهاء
الفرتة االنتقالية �أو تبني ت�رشيع �آخر لرو�سيا االحتادية بهذا و�/أو ت�رشيع جلمهورية القرم� ،أو ت�رشيع لرو�سيا االحتادية
و�/أو املدينة الفيدرالية �سيفا�ستوبول.
ال تطبق ت�رشيعات جمهورية القرم ذات احلكم الذاتي ومدينة �سيفا�ستوبول ذات الو�ضع اخلا�ص� ،إذا كانت
تتعار�ض مع د�ستور رو�سيا االحتادية.

مادة 10
ي�رسي مفعول هذا االتفاق من تاريخ توقيعه ب�شكل م�ؤقت ويدخل حيز التنفيذ بعد امل�صادقة عليه.
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