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متهيد تاريخي 

تطل �ضبه جزيرة �لقرم على �لبحر �الأ�ضود جنوب �وكر�نيا عا�ضمتها �ضيمفروبل ، عرفت 

�لبالد تاريخيا با�ضم  “ت�ضري�ضونيز توريك “ . متتد بينها وبني بحر �أزوف �لذي يحدها من 

�ل�رشق، وتطل على خليج كر�ضين�ضي �لذي ي�ضل بني بحر �أزوف و�لبحر �الأ�ضود، يربطها 

بالياب�ش برزخ �ضيق يف �ضمالها، مترعربه خطوط �ملو��ضالت، وحتيط بها مياه �لبحر �الأ�ضود 

من �جلنوب و�لغرب. هذ� �ملوقع يوؤمن لها منفذ�ً جتاريًا و�ضياحيًا و�قت�ضاديًا مهّمًا. و�ضلت 

�إىل هذه �ملنطقة عدة �مرب�طوريات تركت ب�ضماتها عليها : �ليونانيون يف �لقرنني �لثالث 

�لرومان   ،257 �لعام  يف  �لقوط  �مليالد،  قبل   63 �لعام  يف  �لرومان  �مليالد،  قبل  و�لر�بع 

جمدد�ً يف �لقرنني �لر�بع و�خلام�ش، وهكذ� حتى �لعام 1783 م. عندما وّقعت �المرب�طورة 

)1(
كاترينا �لثانية مر�ضومًا ق�ضى ب�ضم �لقرم �إىل �المرب�طورية �لرو�ضية«.

»�أّدت حرب �لقرم )1854-1885( بني رو�ضيا وحلف تركيا وبريطانيا وفرن�ضا و�رشدينيا 

�إىل هزمية رو�ضيا وتوقيع معاهدة باري�ش عام 1856.. �أثناء ثورة 1917، و�حلرب �الهلية 

�لتي �أعقبتها �ضّكلت بالد �لقرم و�ضيبا�ضتوبول �مللجاأ �لوحيد للجي�ش �البي�ش عام 1920. 

عام 1921، �أن�ضئت جمهورية �لقرم ذ�ت �حلكم �لذ�تي، وخالل �حلرب �لعاملية �لثانية، 

 وقد �ضهدت تلك �ملرحلة تعر�ش تتار �لقرم 
)2(

�حتل �الملان �لقرم  با�ضتثناء �ضيبا�ضتوبول«، 

مدينة  �أن  حتى  �أر��ضيه،  وحّرر  �لنازية  قاوم  �لقرم  �أن  �إال   ،1944 عام  �لق�رشية  للهجرة 

�لرئي�ش  وّقع   ،1954 عام  �الأبطال.  مدينة  ��ضم  حتمل  �ليوم  حتى  تز�ل  ال  �ضيفا�ضتوبول 

�أوكر�نيا. وبقيت  �إىل  �لقرم  قر�ر �ضم  نيكيتا خروت�ضوف على  �لر�حل  �ل�ضابق  �ل�ضوفياتي 

�لقرم �أر�ضًا �ضوفياتية م�ضرتكة حتى �نهيار �الحتاد �ل�ضوفياتي ...، ثم �أ�ضبحت جمهورية 

ذ�ت حكم ذ�تي تخ�ضع لد�ضتور �أقره جمل�ش �لـر�د� �الأوكر�ين عام 1998. �أو�خر كانون 

�لثاين 1994 جرت �نتخابات رئا�ضية يف �لقرم �أ�ضفرت عن فوز يوري مي�ضكوف ، وهو 

مر�ضح �لقوى �ملطالبة ب�ضلخ �لقرم عن �وكر�نيا و�ضمها �إىل رو�ضيا . 

�لتاريخية، تكّونت �لقرم �ضيئًا ف�ضيئًا، �ضعبًا و�قت�ضاد�ً و�ضيا�ضة.  بهذه �ملحطات  مرور�ً 

وكان غالبية �ضكان هذه �ملنطقة �لفا�ضلة بني �أوكر�نيا ورو�ضيا، من �لرو�ش مع �أقلية تتارية 
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و�أوكر�نية. يختلف و�ضع �لقرم عن مدينة �ضيفا�ضتوبول وحتى �ليوم ال تز�ل �ضيفا�ضتوبول تخ�ضع 

للد�ضتور �الأوكر�ين، �أي �أنها مدينة �أوكر�نية ، ال تن�ضاع لقو�نني جمهورية �لقرم �لذ�تية �حلكم ... 

تعترب �لقرم منطقة ذ�ت �كتفاء ذ�تي �قت�ضادي ، وبالتايل فاإنها لن ت�ضكل عبئا على رو�ضيا �إذ� 

باالإ�ضافة  جيد  وزر�عي  �ضناعي  مب�ضتوى  وتتمتع  �أجلها،  من  �ل�رش�ع  م�ضوؤولية  تويل  قررت  ما 

للغرب  ميكن  ال   ، هنا  من   . �ل�ضياحية  �ملنتجعات  لوجود  وذلك  �ملتطور  �ل�ضياحي  �لقطاع  �إىل 

حليفة  �لقرم  يف  عرفت  �لتي  وهي  �الأوكر�نية  �الأزمة  يف  و�ضلوعها  رو�ضيا  موقف  ي�ضتغرب  �أن 

�ضيا�ضية مع �نتخاب يوري مي�ضكوف �لقومي �لرو�ضي رئي�ضا للجمهورية عام 1994. وقد �أعلن 

مي�ضكوف بعد فوزه �أن �ضكان �لقرم ك�ضفو� عن خيارهم، و�أدلو� باأ�ضو�تهم من �أجل �لوحدة مع 

رو�ضيا ومن �جل تعزيز �لرو�بط �القت�ضادية و�لع�ضكرية مع مو�ضكو...”)3(

�لقرم تعني يف لغة �أهلها »�لقلعة«، و�أهدى خروت�ضوف )وهو من �أ�ضول �أوكر�نية( �لذي توىل 

�ل�ضلطة بعد �ضتالني عام 1953 �لقرم �إىل �أوكر�نيا و�أعاد �إليها �لتتار �لذين هّجرهم �ضتالني منها �إىل 

�ضيبرييا و�أوزبك�ضتان.

�لقرم 27 �لف كيلومرت مربع ، ويبلغ عدد �ضكانها حو�يل مليوين  تبلغ م�ضاحة �ضبه جزيرة   

ن�ضمة، 58% منهم من �أ�ضل رو�ضي و 28% �أوكر�ن، و12% م�ضلمون تتار، و�لباقون من �الأقليات 

�لبولونية، و�الآذرية، و�لرو�ش �لبي�ش وغريهم .

تتميز �لقرم بغناها باملعادن و�لنفط و�لغاز، و�لفحم �حلجري و�لنحا�ش، ويقع فيها �أهم مرفاأ 

على �لبحر �الأ�ضود وهو مرفاأ مدينة �ضيفا�ضتوبول �لذي يتمو�ضع فيه �الأ�ضطول �لرو�ضي. وتقع فيها 

يالطا �إحدى �ملدن �لتاريخية �لتي مت فيها توقيع �ملعاهدة �ل�ضهرية بني �ضتالني وروزفلت وت�رشت�ضل 

يف �ضباط من �لعام 1945.و�ضبه جزيرة �لقرم هي �أر�ش �لتتار تاريخيًا، بلغ عدد �ضكانها حو�يل 

�ضتة ماليني ن�ضمة عام 1886، وتقل�ش هذ� �لعدد �إىل 850 �ألف ن�ضمة عام 1941 و�إىل 450 

�ألف ن�ضمة عام 1946 ب�ضبب عمليات �لقتل و�لتهجري �لتي مار�ضها �ضتالني �ضد �لتتار. ويف ظل 

�ملوقف �لعن�رشي �الأوكر�ين �ليوم كما يروج �لرو�ش، تنتع�ش يف ذ�كرة �لرو�ش �الأوكر�ن �الأ�ضول 

�لتاريخية �لرو�ضية للقرم وذهبو� ب�ضبب ذلك �إىل �لدعوة لالإنف�ضال عن �أوكر�نيا �لتي تت�ضكل من 

24 حمافظة وجمهورية ذ�ت حكم ذ�تي هي جمهورية �ضبه جزيرة �لقرم. 

�أبخازيا  يف  جورجيا  تدخل  على  فورية  �لرو�ضية  �لع�ضكرية  �لفعل  ردة  كانت   2008 عام 

و�أو�ضيتيا �ل�ضمالية �إثر مقتل جنود رو�ش من قوة حفظ �ل�ضالم بني جورجيا و�أبخازيا على يد جنود 

جورجيني، حيث �ضدرت �الو�مر من �لرئي�ش فالدميري بوتني برد �جلي�ش �جلورجي على �أعقابه 

بالقوة �مل�ضلحة. �أما �ليوم، يف حالة �أوكر�نيا مل تتخذ رو�ضيا موقفا مبا�رش� �ضد ما �ضّمته �الإنقالب 

بالقوة، وذلك لتحميلها �مل�ضوؤولية عّما ح�ضل للرئي�ش �ملو�يل لها يانوكوفيت�ش من جهة، و�تهامه 
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باخل�ضوع لل�ضغوط �الأوروبية و�الأمريكية نتيجة �بتز�زه �أمو�له و�أمو�ل �إبنه يف �مل�ضارف �ل�ضوي�رشية 

و�الإنكليزية و�الأمريكية �لتي تقدر مبلياري دوالر، نتيجة عمليات غري م�رشوعة يف جتارة �لفحم 

�الأوكر�ين ، ومن جهة ثانية لرتدد �لقيادة �لرو�ضية يف �تخاذ قر�رحمدد وذلك لوجود �قتناع عند 

�لغرب  �لعالقة مع  �ملرئية يف  تد�عياته غري  له  �ضيكون  �أوكر�نيا  �لت�رشف حيال  باأن  بوتني حتديد�ً 

�الأوروبي ومع �لواليات �ملتحدة �المريكية ...

وقع �لرئي�ش بوتني حتت �ضغط �لكتل �لنيابية �ملعار�ضة يف جمل�ش �لدوما الإتخاذ موقف يحفظ 

�إىل طلب  �ل�ضيوخ  �لد�ضتور، من جمل�ش  فيه كربياء رو�ضيا وم�ضاحلها. فلجاأ وفق �ملادة 102 من 

�ملو�فقة على ��ضتخد�م �لقوة �لع�ضكرية يف �أوكر�نيا. �أر�د بوتني من خالل هذ� �لقر�ر توجيه ر�ضالة 

للغرب باأنه حا�رش ملثل هذ� �خليار �ضمن �الأ�ضول �ل�رشعية الإد�رة �لدولة �لرو�ضية ، وجاء موقفه 

 
)4(

تلبية لطلب رئي�ش حكومة �لقرم �ضريغي �أك�ضيانوف �ملو�يل لرو�ضيا«.

يف �لوقت �لذي �أطلقت فيه كييف حملتها �ضد �ال�ضتفتاء بنقل �مللف �إىل �ملحكمة �لد�ضتورية، 

مل تكرتث �ل�ضلطات �ملحلية يف �لقرم بتحركات كييف و�أ�ضارت �إىل �أنها على ��ضتعد�د ال�ضتقبال 

مر�قبني لال�ضتفتاء .ويف هذ� �ل�ضاأن قال �لقائم باأعمال �ضيفا�ضتوبول دميرتي بيلياك : كل من �لقرم 

�ضكان  �آر�ء  نعرف  نحن  نخفيه.  ما  لدينا  لي�ش  �ملر�قبني  ال�ضتقبال  ��ضتعد�د  على  و�ضيفا�ضتوبول 

�ضيفا�ضتوبول و�لقرم ، من �أر�د �ملجيء يوم �لت�ضويت ملر�قبة �ضري �لعملية نحن جاهزون للتعاون مع 

�أي جهة، من �جل �ثبات �رشعية هذ� �ال�ضتفتاء.

�عرب �ضكان �لقرم من �ال�ضول �لرو�ضية عن �ضعادتهم باال�ضتفتاء وترحيبهم باالنف�ضال عن 

�أوكر�نيا...،�أما �لتتار�لذي  ميثلون كتلة ت�ضويتية �نتخابية وي�ضكلون ما يزيد عن 12% من �ضكان 

)5(
�ضبه �جلزيرة ، فقد عار�ضو� �النف�ضال عن �وكر�نيا..

املواقف الدولية من ان�سمام القرم اإىل رو�سيا

 حّذر وزير �خلارجية �الأمريكي جون كريي نظريه �لرو�ضي �ضريغي الفروف من �أن ��ضتمر�ر 

ت�ضعيد �لو�ضع يف �أوكر�نيا و�ال�ضتفز�ز يف �لقرم يغلق �لباب �أمام �لدبلوما�ضية، د�عيًا مو�ضكو �إىل 

له جاهزية �لواليات �ملتحدة للعمل مع حلفائها يف  �أعلى درجات �ضبط �لنف�ش، موؤكد�ً  ممار�ضة 

�ضبيل ت�ضهيل �إجر�ء حو�ر مبا�رش بني �أوكر�نيا ورو�ضيا.

ويف هذ� �ملجال قال �لرئي�ش �لرو�ضي فالدميري بوتني �إنه يرغب يف �لتو�ضل �إىل حل دبلوما�ضي 

لالأزمة يف �أوكر�نيا. وو�فق بوتني على �أن ��ضتقر�ر �أوكر�نيا ي�ضب يف م�ضلحة �جلميع ..، و�ضّدد 

على �أن �الإجر�ء�ت �لتي �تخذتها �ل�ضلطات �ل�رشعية يف �لقرم ت�ضتند �إىل معايري �لقانون �لدويل، 

وتهدف �إىل حماية �مل�ضالح �مل�رشوعة ل�ضكان �لقرم. ولفت بوتني �إىل عدم قيام �ل�ضلطات �حلالية 
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يف كييف باأي خطوة للحد من �أن�ضطة �لقوميني �ملت�ضددين و�لقو�ت �ملتطرفة يف �لعا�ضمة ومناطق 

عدة.

طالب رئي�ش وزر�ء بريطانيا د�يفيد كامريون بوتني بخف�ش حدة �لت�ضعيد يف �أوكر�نيا، ودعم 

ت�ضكيل جمموعة �ت�ضال ميكن �أن تقود �إىل �إجر�ء حمادثات مبا�رشة بني مو�ضكو و�ل�ضلطات �جلديدة 

يف كييف.كما �أعلن �ملتحدث با�ضم �مل�ضت�ضارة �الأملانية �أجنيال مريكل �ضتيفن �ضيربت ، �أن مريكل 

�أجرت �ت�ضااًل بالرئي�ش �لرو�ضي فالدميري بوتني، و�أبلغته �أن �ال�ضتفتاء �ملقرر �إجر�وؤه يف �لقرم غري 

�رشعي و�إجر�ءه يتنافى مع �لد�ضتور �الأوكر�ين و�لقانون �لدويل. و�علن �الأمني �لعام حللف �ضمايل 

�الأطل�ضي، �أندر�ش فوغ ر��ضمو�ضن، عن وقوف �حللف �إىل جانب �أوكر�نيا، معترب�ً �أنه على خريطة 

�أوروبا للقرن �حلادي و�لع�رشين، ينبغي �أن ال يحاول �أي �ضخ�ش تر�ضيم حدود جديدة. 

�أعلن رئي�ش برملان �لقرم فالدميري ق�ضطنطينوف، �أن عملية �الن�ضمام ميكن �أن تكتمل يف غ�ضون 

باأن �ال�ضتفتاء ،  �ضهر يف حال تهيئة �لظروف �ملالئمة لذلك. و�أعرب ق�ضطنطينوف عن �قتناعه 

�ضيجري بنجاح، م�ضري�ً �إىل �أن �ضلطات �لقرم �ضتدعو مر�قبني دوليني ملتابعة �ال�ضتفتاء، على �لرغم 

من وجود ح�ضا�ضية لدى قيادة �لقرم من �ملر�قبني �لدوليني �لذين ي�ضّوهون �حلقائق...”)6(

االإجراءات  الرو�سية الن�سمام �سبه جزيرة القرم اإليها  

ناق�ش �لرئي�ش �لرو�ضي فالدميري بوتني طلب برملان �لقرم �ضم �لقرم �إىل رو�ضيا خالل �جتماعه 

�إىل  �لقرم  بان�ضمام  مبدئيًا،  قر�ر�ً  �تخذ  قد  للقرم  �الأعلى  �ملجل�ش  �لرو�ضي، وكان  �الأمن  وجمل�ش 

رو�ضيا، و�أُبلغ بوتني بهذ� �لقر�ر. و�أعلن �لنائب �الأول لرئي�ش جمهورية �لقرم ر�ضتم تيمريغالييف، 

�أن �ال�ضتفتاء حول و�ضع �لقرم �ضيجري يف �ل�ضاد�ش ع�رش من �آذ�ر �حلايل...

وعن هذ� �المر قال �لزعيم �جلديد للقرم �ضريغي �أك�ضيونوف �إن �لقو�ت �ملو�لية لرو�ضيا �لتي 

يزيد عددها على 11 �ألف عن�رش، فر�ضت �ضيطرتها على كافة �لطرق �ملوؤدية �إىل �لقرم، وحا�رشت 

كافة �لقو�عد �لع�ضكرية �الأوكر�نية �لتي مل ت�ضت�ضلم بعد. وقال �إن حكومته �أجرت �ت�ضاالت مع 

م�ضوؤولني رو�ش مبن فيهم �مل�ضوؤولون �ملوجودون �ضمن وفد رو�ضي كبري يف �لقرم .

بعد �ضدور قر�ر �ل�ضم �ضارع رئي�ش وزر�ء �أوكر�نيا �أر�ضيني يات�ضينيوك �إىل و�ضف �ال�ضتفتاء 

حلل  �لدولية  �لو�ضاطة  يف  و�مل�ضاركة  �لقرم  من  قو�تها  ب�ضحب  رو�ضيا  وطالب  �رشعي.  غري  باأنه 

�ملتحدة  �لواليات  تبذلها  �لتي  �جلهود  تتجاهل  �أال  رو�ضيا  على  �إن  بالده.وقال  يف  �الأزمة 

�ت�ضال...”)7( جمموعة  خالل  من  وحلها  �الأزمة  ت�ضعيد  لوقف  وفرن�ضا  و�أملانيا   وبريطانيا 

من  �لكاملة  رو�ضيا  �أهد�ف  هنا عن  �ل�ضوؤ�ل  يطرح   . �لقرم  �لرو�ضية يف  �الجر�ء�ت  بعد عر�ش   

�لو�ضع �حلايل يف �ضبه �جلزيرة ؟ “متلك رو�ضيا موؤهالت جتعلها تتقدم على كل غرمي لها يف �ملنطقة. 
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�أوال، تتمتع بدعم �ضعبي و��ضع يف �لقرم، وهي غالبية لي�ضت باملطلقة ولكن بو�ضعها تغيري م�ضار 

�جلمهورية باأكملها عرب ��ضتفتاء �ضعبي. ثانيا، تتمتع رو�ضيا يف هذه �ملنطقة بتقدم ع�ضكري و��ضح 

و�رشعي، بتمركزها �ملتمثل باأ�ضطول �لبحر �الأ�ضود.وقد عا�ش هذ� �الأ�ضطول يف تاريخه حلظات 

و�لرئي�ش  يلت�ضني  من  كل  وّقع  عندما   1994 �لعام  ني�ضان  حتى  و�أوكر�نيا،  رو�ضيا  بني  �لتق�ضيم 

�الأوكر�ين �الأ�ضبق ليونيد كر�فت�ضوك �تفاقًا حول ت�ضوية م�ضاألة �الأ�ضطول يف �لبحر �الأ�ضود تدريجيًا 

ب�ضكل ي�ضمح لالأ�ضطولني �لرو�ضي و�الأوكر�ين �لتمركز منف�ضلني.

عام 1997 وّقع رئي�ضا �حلكومتني �لرو�ضية و�الأوكر�نية ثالث �تفاقيات ب�ضاأن �أ�ضطول �لبحر 

ت�ضديد  ب�ضاأن  وثانيها   ، �الأوكر�نية  �الأر��ضي  على  �ال�ضطول  و�ضع وجود  ب�ضاأن  �أوالها  �الأ�ضود 

�لتكاليف �ملتبادلة و�ملتعلقة بوجود �الأ�ضطول على �الأر��ضي �الأوكر�نية، وثالثها ب�ضاأن معايري وجود 

�الأ�ضطول على �الأر��ضي �الأوكر�نية. ووفق �لنقطة �لثالثة، ميكن لرو�ضيا �أن متركز 25 �ألف جندي، 

 ،  1999 �لتنفيذعام  حيز  باأكملها  دخلت  �التفاقيات  حربية.هذه  طائرة  و22  مدرعة  و132 

�أما بالن�ضبة للغرب فيمكنه توزيع �لطعام و�ل�رش�ب على �ملحتجني يف  ومت متديدها عام 2010. 

�مليد�ن، لكنه لن ي�ضتطيع بالتاأكيد ملء خزينة �أوكر�نيا بـ15 مليار دوالر. كما ميكن للبيت �الأبي�ش 

�أن يعرب عن قلقه �إز�ء �الأحد�ث يف �أوكر�نيا، لكن ذلك ال يعني �أن �ضعر �ملرت �ملكعب من �لغاز 

)8(
�ضيرت�جع �أكرث من دوالر!” .

تلعب رو�ضيا بالورقة نف�ضها �لتي لعب بها �لغرب يف كو�ضوفو دون �لنظر �إىل حاالت قد تكون 

مماثلة ب�ضكل ما يف �ضمال �لقوقاز �لرو�ضي. ويف �لوقت ذ�ته ي�ضتعد جمل�ش �لدوما �لرو�ضي ملناق�ضة 

مناطق جديدة يف رو�ضيا..  قبول  ُي�ضهل عملية  �ل�ضهر �جلاري  قانون يف 21 من  �إقر�ر م�رشوع 

و�ملرجح �أن هذ� �لقانون �ضيفتح �لطريق �أمام �ن�ضمام مناطق �أخرى �إىل رو�ضيا ، رمبا �أبخازيا و�أو�ضيتيا 

�جلنوبية م�ضتقبال. كما �أنه ميثل حالة �حرت�زية الحتماالت م�ضتقبلية لتق�ضيم �أوكر�نيا. و�لالفت �أن 

�لقرم  مدن  يف  بد�أت  �النف�ضال  مل�ضلحة  بالت�ضويت  �ل�ضكان  الإغر�ء  و�لرتويج  �لدعاية  حمالت 

با�ضتخد�م مقارنات الأجور �لعمل ورو�تب �لتقاعد يف كل من رو�ضيا و�أوكر�نيا. وت�ضري �ملعطيات 

�إىل �أن متو�ضط �لر�تب �ل�ضهري يف رو�ضيا يبلغ نحو 700 دوالر، ويف �لقرم حو�يل 315 دوالر�ً، 

ويف �ضيفا�ضتوبول 330 دوالر�ً. كما �أن متو�ضط �لر�تب �لتقاعدي يف رو�ضيا 271 دوالر�ً، ويف 

�لقرم ويف �ضيفا�ضتوبول نحو 156 دوالر�ً �ضهريًا. �أي �أن عامل �الإغر�ء �ملادي متوفر �أمام �ضكان 

�لقرم من �لرو�ش لاللتحاق برو�ضيا.

. وت�ضري م�ضادر  �إىل رو�ضيا  �لقرم  بُكلفة عملية �ضم  �الأيام  �لرو�ضي هذه  �لعام  �لر�أي  ين�ضغل 

رو�ضية �إىل �أن �لتعوي�ضات �الجتماعية وت�ضديد �لرو�تب للمتقاعدين يف �لقرم �ضيكلف رو�ضيا يف 

�ألف �ضخ�ش(  �لع�ضكريني )600  �لو�حد نحو 330-420 مليون دوالر، وي�ضمل ذلك  �لعام 

ميز�نية  دعم  على  لالإنفاق  رو�ضيا  و�ضت�ضطر  و�ملعوقني.  �ضخ�ش(  �ألف   100-50( و�لطالب 
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على  دوالر  مليون  رو�ضيا حو�يل 500  �ضتنفق  كما  �لقرم.  �ملحلية يف  �الد�رة  و�ضلطات  �لدولة 

�لرعاية �ل�ضحية و�لتعليم وعمل �لهيئات �المنية، ونحو مليار دوالر على دعم �ل�ضناعة يف �لقرم. 

ويرى مر�قبون �أن رو�ضيا �ضتنفق ما بني 2،5 و3 مليار�ت دوالر �ضنويًا على �لقرم. وُيذكر �أن �لقرم 

يح�ضل من ميز�نية �لدولة �الوكر�نية على 1،5-2 مليار دوالر �ضنويًا، منها حو�يل مليار دوالر 

تر�جع  من  بالرغم  �لنفقات،  هذه  مثل  على  قادر  �أنه  �لكرملني  ويرى  �لتقاعد.  رو�تب  لت�ضديد 

معدل �لنمو �القت�ضادي يف رو�ضيا �إىل 1،4 % عام 2013، وبالرغم من �نخفا�ش �لعملة �لوطنية 

�لرو�ضية )�لروبل( �أمام �لدوالر بنحو 20 %  منذ بد�ية �لعام �جلاري. ويبدو �أي�ضًا �أن هذه �لنفقات 

مربرة من وجهة نظر �مل�ضالح �لقومية �لعليا للدولة �لرو�ضية، خا�ضة �أن �لعو�ئد �ل�ضيا�ضية من �ضم 

�لقرم قد تكون كبرية من �لناحية �جليو�ضيا�ضية.

�العتبار  يف  �الأخذ  مع  �لقرم  ل�ضم  �القت�ضادية  �لعو�قب  �إىل  للنظر  رو�ضيا  يف  �لبع�ش  يدعو 

�حل�ضار �القت�ضادي �لذي يحتمل �ن تفر�ضه �ل�ضلطات يف �أوكر�نيا ، حيث هددت كييف بقطع 

�لغاز و�لكهرباء و�ملياه عن �لقرم. ولكن مر�قبني رو�ش يوؤيدون �ضم �لقرم لرو�ضيا يعتقدون �أن هذه 

�الإجر�ء�ت لن تكون موؤثرة كثري�ً على �ر�ش �لو�قع، ويرون �أن �لقرم لديه �كتفاء ذ�تي من �لغاز، 

�لعام 2013  �لطبيعي. ففي  �لغاز  للقرم كميات منا�ضبة من  �لقاري  ُي�ضتخرج يف �جلرف  حيث 

من  للقرم  �ل�ضنوي  �ال�ضتهالك  عن  تزيد  كمية  وهي  مكعب،  مرت  مليار   1،56 �ال�ضتخر�ج  بلغ 

�لغاز �لطبيعي. ويف �لقرم توجد �أي�ضا خز�نات حتت �الر�ش لتخزين �لغاز يبلغ حجمها �الجمايل 

�أنه ميكن  �لرو�ش  يرى   ، �لقرم  عن  �ملياة  بقطع  كييف  تهديد  �إىل  وبالن�ضبة  مرت مكعب.  مليار   1

�لتغلب عليه عرب ��ضتخد�م �الآبار �الرتو�زية وحتلية مياه �لبحر. وقد تلجاأ رو�ضيا �أي�ضا �إىل مد قنو�ت 

�إىل �لقرم عرب م�ضيق كريت�ش. ومن بني  لنقل �ملياه من �نهار جنوب رو�ضيا، خا�ضة نهر كوبان، 

�الإيجابيات �القت�ضادية �لهامة �ي�ضا �نتعا�ش �لقطاع �ل�ضياحي يف �لقرم ، �إ�ضافة �إىل �أهمية قطاع 

�لنقل، و�ل�ضناعات �لكيميائية و�لزر�عة و�خلمور وقطاع �ضيد �الأ�ضماك، �لذي تبلغ ح�ضة �لقرم 

                                                                                                                                   
فيه نحو 60% من �إجمايل �إنتاجه يف �القت�ضاد �الأوكر�ين.” )9(

وعن تاأثري �الن�ضمام على �القليات �لعرقية يف �لقرم وخا�ضة �لتتار »�أبدى �إيفان �ضيمونوفيت�ش 

م�ضاعد �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة حلقوق �الإن�ضان قلقه ب�ضاأن �الأقلية �لتتارية �لذين يرت�وح عددهم 

�لتاريخ   �لقرم مرتني يف  ترحيلهم من  �أ�ضليني مت  �ضكانا  بو�ضفهم  ن�ضمة  �ألف  بني 260 و270 

قائال: �إن �أفر�د هذه �الأقلية ي�ضعرون بالتهديد ويخافون على م�ضتقبلهم ،و��ضاف �أن عدد �لتتار 

�لفارين من �لقرم لي�ش كبري� وقد �إلتقى بع�ش منهم يف مدينة لفيف �الأوكر�نية. وهم ال ي�ضتكون من 

�نتهاكات مبا�رشة �ضدهم ولكنهم ي�ضعرون باأنهم مهددون، كما ي�ضعر �لكرملني بقلق من �إحتمال 

لذ� يعمل مع �ضلطات  �لرو�ضية  �ل�ضيطرة  �إىل  �الأوكر�نية  �ل�ضيطرة  �لقرم من  �لتتار حتول  �ن يعطل 

�لقرم �ملدعومة من رو�ضيا بجد لك�ضب تاأييدهم بل ودعا �أحد زعمائهم �لروحيني الإجتماع مع 

)10(
�لرئي�ش �لرو�ضي فالدميري بوتني يف مو�ضكو«.
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ا�ستفتاء القرم 

�الن�ضمام  ب�ضاأن  ��ضتفتاء  على  �آذ�ر 2014  بتاريخ 15  �لقرم  �ضبه جزيرة  �لت�ضويت يف  بد�أ   

�أن تكون جزء�ً من رو�ضيا  �إىل رو�ضيا.وذلك �ضمن �ضوؤ�لني مت طرحهما �الول : هل تريد للقرم 

�الحتادية ؟ �لثاين : هل تريد لها �أن تعود �إىل ��ضتقاللها بناء على د�ضتور 1992؟

 فتحت مر�كز �القرت�ع �أبو�بها يف �ل�ضاعة �لثامنة �ضباحًا �ضمن مهلة 12 �ضاعة . وجاءت نتائج 

�ال�ضتفتاء ل�ضالح رو�ضيا فقد قال 93 %  من �ضكان �ضبه �جلزيرة  نعم لرو�ضيا . ويف �ليوم �ملوعود 

نزل �الآالف �إىل �ضو�رع �ضيمفروبول و�ضيبا�ضتوبول لالحتفال بنتائج �ال�ضتفتاء، حاملني �الأعالم 

�لرو�ضية و�أعالم �لقرم، وهم يطلقون هتافات مرّحبة باالن�ضمام �إىل رو�ضيا.ويف هذ� �ل�ضياق، �أعلن 

رئي�ش وزر�ء �لقرم �ضريغي �أك�ضيونوف �أن �لقرم �ضتطلب ر�ضميًا ، �إحلاقها برو�ضيا، م�ضري�ً �إىل �أن 

برملان �لقرم �ضيجتمع يف جل�ضة طارئة العتماد تقدمي طلب تر�ضح ر�ضمي لالن�ضمام �إىل رو�ضيا. 

مر�كز  على  كبري�ً  كان  �ملو�طنني  �إقبال  �أن  مالي�ضيف  ميخائيل  �النتخابات  جلنة  رئي�ش  �أكد  كما 

)11(
�ال�ضتفتاء ، الفتًا �إىل �أن عملية �لت�ضويت جرت بهدوء ومن دون �أي �إ�ضكال”.

�ضّدد �لرئي�ش �لرو�ضي فالدميري بوتني على �حرت�م رو�ضيا خيار �ضكان �لقرم وقال �إن �ال�ضتفتاء 

بالرو�ضية يف  �لناطقني  �ضد  �لعنف  وقف  على  كييف  قدرة  عدم  ب�ضاأن  قلقه  عن  وعرّب  م�رشوع، 

�أوكر�نيا  �رشق  جنوب  يف  �لو�قعة  �ملناطق  يف  ر�ديكالية  جماعات  وجود  و�ل�ضبب  �أوكر�نيا، 

مبو�فقة �ضلطات كييف.كما �قرتحت �مل�ضت�ضارة �الملانية �جنيال مريكل تو�ضيع ح�ضور منظمة �الأمن 

و�لتعاون يف �أوكر�نيا وب�ضكل �رشيع، و�أن يرت�فق ذلك مع �ر�ضال عدد �كرب من �ملر�قبني �إىل �ملناطق 

�ل�ضاخنة، وخ�ضو�ضا �رشق �لبالد، م�ضيفة �أن بوتني وجد تلك �ملبادرة �إيجابية. وو�فق على �إعطاء 

�لتعليمات �لالزمة لوزير �خلارجية �لرو�ضي �ضريغي الفروف.
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مواقف من عملية اال�ستفتاء

ومزعزعة  خطرية  باأنها  �لرو�ضية  �لتحركات  و��ضفة  �لت�ضويت،  عملية  و��ضنطن  رف�ضت 

مع  يتعار�ش  �ال�ضتفتاء  هذ�  �إن  كارين  جاي  �البي�ش  �لبيت  با�ضم  �ملتحدث  لال�ضتقر�ر.وقال 

�مل�ضايقات  حتت  جرى  ��ضتطالع  بنتائج  يعرتف  لن  �لدويل  و�ملجتمع  �الأوكر�ين،  �لد�ضتور 

�ملجتمع  كان  �لتي  �الأيام  جتاوزنا  �لقرن  هذ�  يف  .و�أ�ضاف  �لرو�ضي  �جلي�ش  تدخل  ب�ضبب 

�أخرى،  دولة  �أر��ضي  على  بالقوة  دولة  ت�ضيطر  كانت  عندما  �ضاكنًا  فيها  يقف  �لدويل 

لرو�ضيا  �لع�ضكري  �لتدخل  فاإن  وحلفاوؤنا،  �ملتحدة  �لواليات  �أو�ضحت  كما  �أنه  �إىل  م�ضري�ً 

فر�ضتها  �لتي  �الإجر�ء�ت  فقط يف  يتمثل  ال  �أكرب  ثمنًا  تدفع  �ضيجعلها  �لدويل  للقانون  و�نتهاكها 

لال�ضتقر�ر. �ملزعزعة  ت�رشفاتها  على  �ضترتتب  مبا�رشة  كنتيجة  �أي�ضًا  بل  وحلفاوؤها،   و��ضنطن 

قو�عدها، يف  �إىل  قو�تها  �ضحب  �إىل  مو�ضكو  �الأمريكي جون كريي  �خلارجية  وزير  دعا  كذلك 

مقابل �إجر�ء �إ�ضالحات د�ضتورية يف �أوكر�نيا حلماية حقوق �الأقليات.. كما �أعلن وزير �لدفاع 

�الأوكر�ين بالوكالة �يغور تنيوخ عن �لتو�ضل �إىل هدنة ميد�نية، حيث تو�فق قادة �لقو�ت �لرو�ضية 

ونظر�وؤهم يف �لقو�ت �الأوكر�نية يف �لقرم على رفع �حل�ضار �ملفرو�ش على �لقو�عد �الأوكر�نية 

حتى 21 �آذ�روذلك تاريخ ت�ضويت جمل�ش �لدوما �لرو�ضي على م�رشوع قانون حول �ضم �لقرم �إىل 

رو�ضيا. كما طلب رئي�ش �لوزر�ء �الأوكر�ين �أر�ضيني يات�ضينيوك من منظمة �الأمن و�لتعاون يف �أوروبا 

 �أما فرن�ضا فقد حّذررئي�ضها فرن�ضو� 
)12(

�إر�ضال مر�قبني �إىل �رشق �أوكر�نيا وجنوبها مبا فيه �لقرم.«

هوالند نظريه �لرو�ضي فالدميري بوتني من �أن �ضّم �لقرم �إىل رو�ضيا غري مقبول. وذّكر هوالند بوتني 

�لقو�ت  �ضحب  �أوكر�نيا،  �أر��ضي  ووحدة  �ضيادة  �حرت�م  وهي:  �الأزمة،  من  للخروج  بالثو�بت 

�ملقبل، و�عتماد د�ضتور جديد يكفل �الحرت�م  �أيار  �لرئا�ضية يف 25  تنظيم �النتخابات  �ملنت�رشة، 

�لكامل حلقوق �ملجموعة �لناطقة بالرو�ضية..  ويف �لوقت نف�ضه طالب �لقادة �لغربيون يف جمموعة 

�لدول �ل�ضناعية �لكربى �ل�ضبع مو�ضكو بالرت�جع وعدم دعم تنظيم هذ� �ال�ضتفتاء �لذي لن يكون 

)13(
له بر�أيهم �أي قيمة قانونية.«.

قوله  �الأ�ضود  �لبحر  ��ضطول  يف  �لرو�ضي  �لع�ضكري  �مل�ضوؤول  عن  �ليوم  رو�ضيا  قناة  نقلت 

تنقالت  كافة  �أن  �إىل  و�أ�ضار  �أماكنهم.  يغادرو�  مل  �لقرم  �ملر�بط يف  �ال�ضطول  من  �لع�ضكريني  �إن 

م�ضاركة  نافيا  عليه،  ومتفق  معتمد  نظام  ح�ضب  د�ئما  تتم  �لع�ضكرية  و�ملعد�ت  �لع�ضكريني 

ع�ضكريني رو�ش يف حما�رشة مطار بيلبيك �لو�قع قرب مدينة �ضيفا�ضتوبول .

�لدويل  �الأمن  جمل�ش  �إىل  طلب  تقدمي  �ال�ضتفتاء  بعد  »�لر�د�«  �الأوكر�ين«  �لربملان  قّرر  وقد 

�لقرم.  وباالأخ�ش   ، �الأوكر�نية  �ملناطق  بع�ش  �لو�ضع يف  تطور�ت  لبحث  �جتماع طارئ  لعقد 

على  خطر�  ي�ضكل  ما  �إىل  يتطور  �أن  ميكن  �الأوكر�نية  �ملناطق  بع�ش  يف  �لو�ضع  �أن  و�عترب�لر�د� 
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�ل�ضالم و�الأمن �لدوليني. ودعا رو�ضيا ب�ضكل خا�ش �إىل �إيقاف خطو�ت ت�ضتهدف وحدة �أر��ضي 

�أوكر�نيا وعدم تاأييد �النف�ضال. وقال رئي�ش �لر�د� �لك�ضندر تورت�ضينوف: نطالب �لدول �ل�ضامنة 

تخليها عن  مقابل  بتوفري �حلماية الأوكر�نيا  تعهدت  �لتي  �ملتحدة، وبريطانيا  رو�ضيا، و�لواليات 

�ل�ضالح �لنووي - يف حال ت�ضعيد �لو�ضع - مبطالبة جمل�ش �الأمن باتخاذ �إجر�ء�ت عاجلة لتقدمي 

)14(
�مل�ضاعدة �إىل �أوكر�نيا كاأحد �أطر�ف �تفاقية منع �نت�ضار �الأ�ضلحة �لنووية

قرار �سم رو�سيا للقرم 

وّقع �لرئي�ش �لرو�ضي فالدميري بوتني معاهدة تاريخية �أحلقت �لقرم برو�ضيا، متجاهاًل �لتهديد�ت 

�الأمريكية و�الأوروبية �ضد بالده. و�أكرث ما �أثار �النتباه يف �خلطاب �لذي �لقاه بوتني �أمام �لربملان 

�لرو�ضي نربة �لتحدي و�لت�ضهري بال�ضيا�ضات �لغربية �لوقحة كما و�ضفها، وحماولة �حتكار م�ضائر 

�لعامل، معزز� �ضورته كـقي�رش يت�ضدد يف لهجته مع قوى �خلارج عندما مُت�ّش م�ضالح رو�ضيا، لكنه 

ال يقطع �ضعرة معاوية معه.

�أكد بوتني �أن رو�ضيا ال تريد تق�ضيم �أوكر�نيا. وقال �إنه يف قلوب وعقول �لنا�ش، �لقرم كانت 

ت�ضتجب  مل  لو  �جلزيرة  �ضبه  �ضكان  تخون  رو�ضيا  �أن  موؤكد�ً  رو�ضيا،  من  يتجز�أ  ال  جزء�ً  وتبقى 

�لقرم  طريقة  على  �ضيناريو  من  �خلائفني  �الأوكر�نيني  �إىل  وتوّجه  كييف.  من  حلمايتهم  لند�ء�تهم 

يف �رشق �أوكر�نيا �لناطق باللغة �لرو�ضية، قائاًل ال ت�ضدقو� من يخيفكم من رو�ضيا ويقولون لكم 

تام مع  بتو�فق  �لقرم جرى  �ال�ضتفتاء يف  �أن  بوتني  و�أعلن  �أخرى...  مناطق  �ضتتبع  �لقرم  بعد  �إنه 

�الإجر�ء�ت �لدميوقر�طية و�أحكام �لقانون �لدويل. وذكر �أن �أكرث من 82 % من �لناخبني �ضاركو� 

يف �ال�ضتفتاء، وما يزيد عن 96 % منهم �ضّوتو� ل�ضالح عودة �لقرم �إىل رو�ضيا . و�أكد جمدد�ً على 

�الأحاديث عن عدو�ن رو�ضي ،  يثبت بطالن  �لذي  �الأمر  ��ضتباكات م�ضلحة  ت�ضهد  �لقرم مل  �أن 

مو�ضحا �أن هذ� كالم يثري �ال�ضتغر�ب، فال �أذكر يف �لتاريخ حادثًا جرى فيه تدخل من دون �إطالق 

نار ويعود �لف�ضل يف تفادي �ضقوط �ل�ضحايا �إىل جلان �لدفاع �ل�ضعبي �لتي ب�ضطت �ضيطرتها على 

وت�رشفو�  �الأوكر�نية،  �الأزمة  يف  �الأحمر  �خلط  جتاوزو�  �لغربيني  �أن  بوتني  �عترب  كما  �لو�ضع... 

ب�ضكل غري م�ضوؤول.. و�تهمهم باعتماد �رشيعة �الأقوى وجتاهل �لقانون �لدويل.كما �تهم بوتني 

دول  �لقوة �ضد  و��ضتخد�م  �لعامل،  م�ضائر  تقرير  �حلق يف  باحتكار  �ملتحدة وحلفاءها  �لواليات 

ذ�ت �ضيادة، وت�ضكيل �ئتالفات على �أ�ضا�ش �ملبد�أ �لقائل من لي�ش معنا فهو �ضدنا، و�نتز�ع قر�ر�ت 

دولية تنا�ضب م�ضاحلهم متجاهلني قر�ر�ت �أخرى..

فقط،  بالعقوبات  رو�ضيا  يرهبون  ال  �لغربيني  �أن  �إىل  بوتني  لفت  �لعقوبات،  مو�ضوع  ويف 

�خلام�ش  �لطابور  ن�ضاط  بذلك  يق�ضدون  كانو�  �إذ�  عما  مت�ضائاًل  �لد�خلية،  �مل�ضاكل  وبتفاقم  بل 

�ملكّون من �خلونة، �أم �أنهم يخططون الإثارة غ�ضب �ل�ضكان من خالل �رشب �لو�ضع �القت�ضادي 
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و�الجتماعي يف رو�ضيا. و�أكد �أن رو�ضيا �ضرتد على هذه �لت�رشيحات باعتبارها ��ضتفز�زية وغري 

بناء عالقات جيدة معهم. �ملو�جهة مع �رشكائها بل �ضتعمل على  �إىل   م�ضوؤولة، لكنها لن ت�ضعى 

�إىل  جديدتني  منطقتني  �ن�ضمام  يوؤيد  �لقرم  قادة  مع  �تفاقًا  بوتني  وّقع  �خلطاب،  بعد 

و�أو�ضح  �لقرم.  يف  خا�ش  بو�ضع  تتمتع  �لتي  �ضيبا�ضتوبول  ومدينة  �لقرم  هما  رو�ضيا 

يتعني  ز�ل  ما  �أنه  لو  حتى  توقيعها،  حلظة  �لتنفيذ  حّيز  تدخل  �لوثيقة  �أن  الحقًا  �لكرملني 

ب�ضيطًا. �إجر�ء  يعترب  ما  وهو  �ل�ضاأن،  هذ�  يف  قانون  على  �لت�ضديق  �لرو�ضي  �لربملان   على 

حّذر  �لذي  كريي،  جون  �خلارجية  وزير  ل�ضان  على  �الأمريكي  �لرد  جاء  بوتني،  خطاب  بعد 

�أي  يتخذها  �أن  ميكن  م�ضينة  خطوة  �أكرث  �ضيكون  �أوكر�نيا  �رشق  يف  رو�ضي  توغل  �أي  �إن  من 

�ضيكون  الأنه  ذلك،  �إىل  �الأمر  ي�ضل  ال  �أن  يف  �آمل  كريي  رو�ضيا.و�أ�ضاف  ،وخ�ضو�ضًا  بلد 

�أمريكي  رد  الأي  خيار�ت  بطرح  �لبدء  يف  يرغب  ال  �أنه  موؤكد�ً  �لدويل،  للمجتمع  كبري�ً  حتديًا 

�الآن.. فيها  نحن  �لتي  �ملرحلة  نقّيم  �أوكر�نيا حتى  �رشق  د�خل  رو�ضية  �أي خطوة  على   �أو دويل 

��ضتقالل  �إعالن  �أن  �أجنيال مريكل على  �الأملانية  �أوباما و�مل�ضت�ضارة  بار�ك  �الأمريكي  �لرئي�ش  �تفق   

�لقرم من جانب و�حد و�إحلاقها برو�ضيا هو �رشبة غري مقبولة ل�ضالمة ووحدة �أر��ضي �أوكر�نيا، 

ور�أى �جلانبان �أن �ال�ضتفتاء يتنافى و�لد�ضتور �الأوكر�ين و�لقانون �لدويل. و�عترب �أوباما ومريكل 

�أن �الإجر�ء�ت �لتي قررها �الحتاد �الأوروبي و�لواليات �ملتحدة بحق �أ�ضخا�ش هي منطقية يف ظل 

)15(
هذ� �لو�ضع، لكنهما �أعربا عن ��ضتعد�دهما ملو��ضلة طريق �حلو�ر �ل�ضيا�ضي و�لتو��ضل«.

 ��ضتخدمت رو�ضيا حق �لنق�ش )�لفيتو( لوقف م�رشوع قر�ر يف جمل�ش �الأمن �لدويل ببطالن 

نتائج �ال�ضتفتاء ب�ضاأن �ن�ضمام �لقرم لرو�ضيا، فيما �متنعت �ل�ضني عن �لت�ضويت على م�رشوع �لقر�ر 

�لذي قدمته �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

كييف  على  نفوذها  ��ضتخد�م  �إىل  و��ضنطن،  الفروف  �ضريغي  �لرو�ضي  �خلارجية  وزير  دعا 

لوقف قمع �ملعار�ضني يف �أوكر�نيا و�نتهاكات حقوق �لناطقني باللغة �لرو�ضية هناك. وجاءت هذه 

�لدعوة يف �ت�ضال هاتفي بينه وبني كريي. من جانبه �أكد كريي �أن �لواليات �ملتحدة بد�أت باتخاذ 

�إجر�ء�ت يف هذ� �الجتاه، و�أنها تتوقع �أن تاأتي هذه �الإجر�ء�ت بنتائجها قريبًا.

�أن الفروف وكريي �تفقا على �ل�ضعي للتو�ضل  �إىل  �أ�ضارت وز�رة �خلارجية �لرو�ضية  كذلك 

�إىل حل لالأزمة يف �أوكر�نيا من خالل �لت�ضجيع على �إجر�ء �إ�ضالحات د�ضتورية هناك. ومل تذكر 

�لوز�رة تفا�ضيل عن نوعية �الإ�ضالحات �لالزمة..

كما ذكر زعيم �لقطاع �الأمين �ملتطرف يف �أوكر�نيا دميرتي يارو�ش، �أن منظمته �ضتدمر �لبنى 

�لتحتية �خلا�ضة بنقل �لغاز و�لنفط �لرو�ضي �إىل �أوروبا يف حال وقوع نز�ع مع رو�ضيا، و�تهمت 

عملية  بعد  �لو�ضائل  بكل  بالرد  وهددت  الأر��ضيها،  ع�ضكري  �جتياح  بتنفيذ  رو�ضيا،  �وكر�نيا 

جموقلة خارج حدود �لقرم.)وجاءت �تهامات كييف بعد و�ضول ع�رش�ت من �جلنود ومروحيات 
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�إىل قرية يف �ضمال �حلدود �الد�رية �لفا�ضلة بني �لقرم وباقي مناطق �وكر�نيا (. و�أكد �لقائم باأعمال 

وزير �لدفاع �الأوكر�ين �يهور تنيوخ ، �أن رو�ضيا تو��ضل تعزيز قو�تها يف �ضبه جزيرة �لقرم ، و�أن 

 
)16(

عددها ي�ضل �إىل 22 �ألف جندي”.

�أع�ضاء  من  ع�ضو   100 و�أيد  باطال،  �لقرم  يف  �أجري  �لذي  �ال�ضتفتاء  �ملتحدة  �الأمم  �عتربت 

�لت�ضويت..  بينما �عرت�ش عليه 11 �ضوتا يف حني �متنعت 58 دولة عن  �لقر�ر  �لعامة  �جلمعية 

ومل ت�ضارك �أكرث من 20 دولة يف �لت�ضويت �إما لتغيبها �أو الأنها مل تدفع متاأخر�ت م�ضتحقة عليها. 

وين�ّش �لقر�ر �إن �جلمعية �لعامة تدعو كل �لدول و�ملنظمات �لدولية �إىل عدم �العرت�ف باأي تغيري 

قوية  ر�ضالة  دبلوما�ضيني  ر�أي  يف  �أنه  �إال  ملزم  �لقر�رغري  وهذ�  و�ضيفا�ضتوبول.  �لقرم  و�ضع  يف 

ملو�ضكو، وقد ��ضتخدمت رو�ضيا  �لفيتو على قر�ر م�ضابه يف جمل�ش �الأمن مما �أدى �إىل منع �ضدوره. 

بعد �ال�ضتفتاء �ضيطرت رو�ضيا على جميع �ملو�قع �لع�ضكرية �لتابعة الأوكر�نيا يف �لقرم.وقررت 

كييف �ضحب قو�تها من �لقرم منعا لت�ضعيد �ملوقف مع مو�ضكو. وعزل �لربملان �الأوكر�ين وزير 

�لقرم،  �ضلطات  و�أعلنت   
)  17(

.“ �لقرم  ق�ضية  يف  بالتق�ضري  التهامه  منه  بدال  �آخر  وعني  �لدفاع 

�أغلقت  �إذ  �جلمهورية.  �أر��ضي  على  �ملر�بطة  �لع�ضكرية  �لوحد�ت  على  تقريبا  �لكاملة  �ضيطرتها 

جماعات �الأمن �الأهلية جميع مدرجات �ملطار�ت �لع�ضكرية يف �ملنطقة. ووفقا لل�ضلطات، ترك 

 
)18(

�لعديد من �جلنود وحد�تهم وحتولو� �إىل جانب �ل�ضعب«.

العقوبات �سد رو�سيا 

�الأوروبي و�فقت على �ضيغة عقوبات على رو�ضيا  �الحتاد  �أن دول  وثيقة  �أظهرت م�ضودة   

�لوثيقة  وتتناول  �أوكر�نيا.  �ضيادة  �نتهاك  �مل�ضوؤولني عن  �أ�ضول  �ل�ضفر وجتميد  على  قيود�ً  ت�ضمل 

�الإجر�ء�ت �لتي �ضيتم �تخاذها �ضد مو�ضكو �إذ� مل تغرّي نهجها يف �لقرم، وتبد�أ حمادثات مع و�ضطاء 

فر�ش  كامريون  ديفيد  �لوزر�ء  رئي�ش  و�قرتح  �الأوكر�نية.  �الأزمة  حلل  جهود  بخ�ضو�ش  دوليني 

�الحتاد �الوروبي قيود�ً على حركة �ل�ضيا�ضيني من �حلزب �حلاكم يف رو�ضيا �حتجاجًا على تدخل 

مو�ضكو يف �لقرم.

ورد� على �لعقوبات قال رئي�ش جلنة �لعالقات �خلارجية يف جمل�ش �لنو�ب )�لدوما( �أليك�ضي 

�ضيكون  �أن ذلك  و�أ�ضاف  �لعقوبات،  بنف�ش  �الأوروبي  �الحتاد  �ضرتّد على  �إن رو�ضيا  بو�ضكوف 

مبثابة جتميد غري م�ضبوق للعالقات بني �لربملانات، و�ضيتدخل يف عمل منظمات دولية مثل جمل�ش 

�أوروبا ومنظمة �الأمن و�لتعاون يف �أوروبا، موؤكد�ً �أنه �إذ� قرر �الحتاد �الأوروبي جتميد �ت�ضاالته مع 

مو�ضكو، فاإن رو�ضيا �ضتقيم عالقات مع جهات �أخرى.

بالتدخل  يندد�ن  قر�ر  م�رشوعي  �الأمريكي  �لكونغر�ش  يف  و�ل�ضيوخ  �لنو�ب  جمل�ضا  و�أقّر   
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�لع�ضكري �لرو�ضي يف �أوكر�نيا، وبانتهاك �جلي�ش �لرو�ضي ل�ضيادة �أوكر�نيا و��ضتقاللها ويدعو�ن 

من  �لع�ضكرية  قو�تها  �ضحب جميع  �إىل  رو�ضيا  ويدعو  رو�ضيا.  بحق  خمتلفة  عقوبات  تطبيق  �إىل 

�لقرم، مو�ضحًا �أن �ل�ضعب �الأوكر�ين يتمتع بحق تقرير م�ضريه بنف�ضه دون تدخل خارجي.

�أعلن �لرئي�ش �الأوكر�ين �ألك�ضندر تورت�ضينوف �أن �جلي�ش �الأوكر�ين لن يتدخل يف �لقرم، قائاًل: 

ال ن�ضتطيع �ضن عملية ع�ضكرية يف �لقرم، الأننا �ضنك�ضف حدودنا �ل�رشقية ونبقي �أوكر�نيا بال حماية، 

وهذ� ما يعول عليه �لع�ضكريون �لرو�ش. كذلك �أعلن �لقائم مبهمات وزير �لدفاع �الأوكر�ين �إيغور 

تينوخ �أن ُع�رش قو�ت منظومة �لدفاع �جلوي �الأوكر�نية فقط جاهز لتنفيذ �ملهمات �لقتالية. وقال 

 تينوخ �إن م�ضتوى تنفيذ �أمر حتويل �لقو�ت من �لو�ضع �ل�ضلمي �إىل �حلربي متدن بنحو غري مقبول .

و�أعلن نائب وزير �لدفاع �لرو�ضي �أناتويل �أنتونوف،  �أن رو�ضيا �ضمحت للجانب �الأوكر�ين باإجر�ء 

طلعات جوية ��ضتطالعية للتاأكد من عدم وجود �أي ن�ضاطات ع�ضكرية من قبل �لقو�ت �مل�ضلحة 

)19(
�لرو�ضية من �ضاأنها �أن تهدد �أمن �أوكر�نيا«.

االإجراءات الرو�سية بعد قرار ال�سم 

�أظهر  �لقرم  يف  �لرو�ضية  �لقو�ت  �أدته  �لذي  �لدور  �أن  بوتني،  فالدميري  �لرو�ضي  �لرئي�ش  �أكد 

و�ضكر   ، �ختبار�ً  �لقرم  �أحد�ث  تعزيزها، وجاءت  على  �لتي عمل  �جلديدة  �لع�ضكرية  �لقدر�ت 

�لقرم على  منت�رشة يف  �أخرى  ف�ضاًل عن وحد�ت  �الأ�ضود وعنا�رشه،  �لبحر  �أ�ضطول  قيادة  بوتني 

�لدماء  �إر�قة  ومنع  �ال�ضتفز�ز�ت  تفادي  �أتاح  �لرو�ش  �لع�ضكريني  �حرت�ف  �أن  ور�أى  �ضجاعتها. 

على ح�ضد  تعمل  مو�ضكو  �أن  على  ف�ضّدد  �أوباما  �أما   .. و�ضلمي  ال�ضتفتاء حر  �ل�رشوط  و�ضمان 

قو�تها على حدودها مع �أوكر�نيا، حتت �ضتار �إجر�ء مناور�ت ع�ضكرية، م�ضري�ً �إىل �أن رو�ضيا عادًة 

ال تقوم مبثل هذه �لت�رشفات، �إال �أنها قد ت�ضعى �إىل تهديد �أوكر�نيا من خالل تلك �لت�رشفات، �أو 

رمبا متتلك خططًا �أخرى. الفتًا �إىل �أّن على رو�ضيا �إجر�ء حمادثات مع �حلكومة �الأوكر�نية و�ملجتمع 

�لدويل. ور�أى �أوباما �أن بوتني ي�ضعى �إىل �إظهار حجم �لكر�هية �ملوجودة بد�خله، نتيجة �نفر�ط 

عقد �الحتاد �ل�ضوفياتي،  لذ� فهو يعّد �لعدة الإرجاع �حلقبة �ل�ضوفياتية، م�ضدد�ً على �أن بوتني ميتلك 

فهمًا خاطئًا حيال �لغرب و�ل�ضيا�ضات �خلارجية للواليات �ملتحدة، حيث �أن �أمريكا ال متتلك �أي 

نيات حيال رو�ضيا �أو �أوكر�نيا، وكل ما تريده هو �أن يكون �ل�ضعب �الأوكر�ين قادر�ً على �تخاذ 

�لتي  �لعقوبات  من  جديدة  حزمة  �ضتو�جه  رو�ضيا  �أن  �إىل  �أوباما  و�أ�ضار  بنف�ضه.  �مل�ضريية  قر�ر�ته 

�حلالية جتاه  مو�قفها  تر�جعها عن  �لدويل، يف حالة عدم  و�ملجتمع  �ملتحدة  �لواليات  �ضتفر�ضها 

�الأزمة �الأوكر�نية.

 رف�ضت مو�ضكو �التهامات �الأمريكية �لتي حتدثت عن وجود تهديد ع�ضكري من قبل رو�ضيا 

بحق �أوكر�نيا. و�أكدت �خلارجية �لرو�ضية يف بيان �أن �لتفتي�ش �لدويل �لذي جرى يف �ضهر �آذ�ر 
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�ملا�ضي يف �لق�ضم �الأوروبي لالأر��ضي �لرو�ضية بح�ضب معاهدة فيينا عام 2011 حول �إجر�ء�ت 

�لثقة يف �ملجال �الأمني من قبل ممثلني عن التفيا و�أملانيا و�ضوي�رش� وفنلند� و��ضتونيا وبلجيكا وفرن�ضا 

 وتو��ضل �لقو�ت 
)20(

و�أوكر�نيا، مل يجد �أي حت�ضري�ت عدو�نية ومل ي�ضجل �أي ن�ضاط ع�ضكري«.

�ملو�لية ملو�ضكو �ال�ضتيالء على �لقو�عد �لع�ضكرية �الوكر�نية �الخرية يف �لقرم .

حذر وزير �خلارجية �الوكر�ين �ندري دي�ضت�ضي�ضتا من �زدياد خطر ن�ضوب حرب بني �أوكر�نيا 

ورو�ضيا، مندد� بن�رش قو�ت رو�ضية على �حلدود �ل�رشقية لبالده، و�أ�ضاف �إذ� �جتاحت قو�ت رو�ضية 

�أوكر�نيا من �ملناطق �ل�رشقية، �ضوف يكون من �ل�ضعب �أن نطلب من �الوكر�نيني هناك عدم �لرد 

على هذ� �الجتياح، و�أبرز حق بالده يف �للجوء �إىل كل �الجر�ء�ت �لديبلوما�ضية و�إىل عقوبات 

�قت�ضادية ومالية لوقف �لرو�ش،الن �أوكر�نيا ال تعرف ماذ� يدور يف ر�أ�ش �لرئي�ش �لرو�ضي وماذ� 

�ضيقرر.

بعد قر�ر �ل�ضم  تظاهر �الآالف من �الوكر�نيني يف �ضاحة �مليد�ن بكييف للتعبري عن تخوفهم 

من تكر�ر رو�ضيا عملية �لقرم يف �رشق �أوكر�نيا. ورفع �ملحتجون الفتات كتب فيها :حلف �ضمال 

�الطل�ضي �و بوتني �رحل، وحتدث �أمامهم �المني �لعام ملجل�ش �المن و�لدفاع �الوكر�ين �ندريي 

باروبي، حمذر� من �ن �لقو�ت �لرو�ضية م�ضتعدة ملهاجمة �أوكر�نيا يف �ي وقت، قائاًل �ن هدف 

بوتني لي�ش �لقرم و�منا �أوكر�نيا كلها... 

�لرو�ضية  �لدفاع  “وز�رة  �ن  �نطونوف  �ناتويل  �لرو�ضي  �لدفاع  نائب وزير  قال  �ملقابل،  ويف 

�ن  مو�ضحًا  �أوكر�نيا،  مع  �حلدودية  �ملناطق  يف  �لقو�ت  عدد  �ضاأن  يف  �لدولية  �التفاقات  حترتم 

هذه �مل�ضاألة �أُثريت مر�ر� خالل حمادثات هاتفية بني وزير �لدفاع �لرو�ضي �ضريغي �ضويغو ونظريه 

�المريكي ت�ضاك هيغل ووزير �لدفاع �الوكر�ين �يغور تينيوك.

�وروبا من  تق�ضيم  �إىل  بال�ضعي  �ضتاينماير مو�ضكو  فالرت   و�تهم وزير �خلارجية �الملاين فرنك 

تطرق  يات�ضينيوك،  �ر�ضيني  �الوكر�ين  �لوزر�ء  رئي�ش  لقائه  . وخالل  برو�ضيا  �لقرم  �حلاق  خالل 

�إىل م�ضاعدة تقنية �ملانية للقو�ت �مل�ضلحة �الوكر�نية. و�أو�ضح يات�ضينيوك �نه تناول مع �ضتاينماير 

�حتمال �ن تزود �وروبا غرب �أوكر�نيا �لغاز ل�ضمان �أمن �لطاقة يف �لبالد. وتق�ضي هذه �لعملية 

بتغيري �جتاه تدفق �لغاز يف �النابيب �لتي مير فيها ر�هنًا �لغاز �لرو�ضي �ملر�ضل �إىل �وروبا �لغربية. 

نّددت �رشكة “غازبروم” بهذه �خلطوة، و�عتربتها غري قانونية.وقد حذر رئي�ش �لوزر�ء �لكندي 

�ضتيفن هاربر من دفع �أزمة �لقرم �إىل �ضباق ت�ضلح جديد، قائاًل �إن بوتني بخرقه هذ� �التفاق قدم 

تربير� منطقيا للذين لي�ضو� يف حاجة �إىل �أكرث من ت�ضجيع ب�ضيط، من �جل �ن ين�رشفو� �إىل �لت�ضلح. 

كما �نتقد رئي�ش بيالرو�ضيا �ألك�ضندر لوكا�ضنكو �ضم رو�ضيا منطقة �لقرم  قائال �إنها ت�ضكل �ضابقة 

قابلة  متكاملة غري  تبقى دولة موحدة  �أن  �أوكر�نيا  �أن على  لرو�ضيا،  �ملقرب  �حلليف  �ضيئة،ور�أى 

لالنق�ضام �أو �لتجزوؤ. .. “)21(
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ويف  �ضبيل تعزيز �لنفوذ �لرو�ضي على �الر�ش يف �ضبه جزيرة �لقرم ، ز�ر رئي�ش �لوزر�ء �لرو�ضي 

ير�فقه عدد من �ع�ضاء حكومته ، يف زيارة هي  �لقرم  دمييرتي ميدفيدف �ضيمفروبول عا�ضمة  

�لتنمية  خلطة  �لزيارة  هذه  �ضت  �الأزمة،.وخ�ضّ بد�ية  منذ  �مل�ضتوى  رفيع  رو�ضي  مل�ضوؤول  �الأوىل 

�الجتماعية و�القت�ضادية للقرم �لتي و�ضعتها رو�ضيا، وتنوي �حلكومة �لرو�ضية و�ضع خطة عمل 

لتطوير �لقرم حتى عام 2020، كما تدر�ش �إمكانية حتويل �لقرم �إىل منطقة �قت�ضادية ذ�ت و�ضع 

�لرو�ضية،  �الأر��ضي  من  جزء�  �أ�ضبحت  �لقرم  �أن  على  كتاأكيد  ميدفيدف  زيارة  وتاأتي  خا�ش.. 

وذلك بعد توقيع مو�ضكو و�ضلطات �لقرم يف �لـ 18 من �ل�ضهر �ملا�ضي على �تفاقية �ن�ضمام �لقرم 

لالحتاد �لرو�ضي، وعقب �التفاقية مت �إخر�ج �لقو�ت �الأوكر�نية من �ضبه �جلزيرة، و�نتقلت �لقرم 

للتد�ول بالعملة �لرو�ضية و�عتمدت توقيت مو�ضكو.وهناك �لعديد من �لق�ضايا �لعالقة ما ز�لت 

�ملياه و�لطاقة.  �جتماعية و�قت�ضادية مثل  ق�ضايا  منها  �لقرم ورو�ضيا،  �لتكامل بني  تقف يف وجه 

)22(
.“
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وثائق 

بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  وقعها  التي  رو�سيا  اإىل  القرم  جمهورية  ان�سمام  التفاقية  الكامل  الن�س 

ورئي�س برملان القرم فالدميري ق�سطنطينوف ورئي�س وزراء القرم وعمدة �سيفا�ستوبول يف مو�سكو يف 16 اآذار 

2014 على اتفاقية ان�سمام جمهورية القرم اإىل الرو�سية.

�نطالقا من �لوحدة �لتاريخية ل�ضعبيهما ونظر� للعالقات �لقائمة بينهما، و�عرت�فًا وتاأكيد�ً ملبد�أ �مل�ضاو�ة يف 

�حلقوق وحق �ل�ضعوب يف تقرير م�ضريها �ملن�ضو�ش عليه يف ميثاق منظمة �الأمم �ملتحدة، و�لذي يحق مبوجبه 

جلميع �ل�ضعوب حتديد و�ضعها �ل�ضيا�ضي وحتقيق تنميتها �القت�ضادية و�الجتماعية و�لثقافية بحرية ودون تدخل 

من �خلارج، وعلى كل �لدول �حرت�م هذ� �حلق، وبالعزم على �ضمان �حرتم كر�مة وحقوق وحريات �الإن�ضان، 

مبا يف ذلك �حلق يف �حلياة وحرية �لفكر و�ل�ضمري و�لدين و�ملعتقد�ت جلميع �ملوجودين على �أر��ضيهما دون 

�ملتحدة  �الأمم  منظمة  ميثاق  و�ملثبتة يف  عليها  �ملتعارف  �لدويل  �لقانون  و�أحكام  ملبادئ  وفقا  وذلك  متييز،  �أي 

 و�لبيان �لنهائي الجتماع هل�ضنكي حول �الأمن و�لتعاون يف �أوروبا، ومبد�أ �حرت�م حقوق وحريات �الإن�ضان، 

وتعبري� عن �الإر�دة �مل�ضرتكة ل�ضعبني تربطهما وحدة �مل�ضري �لتاريخي يف �لعي�ش �مل�ضرتك �ضمن دولة فيدر�لية 

دميقر�طية يحكمها �لقانون، 

يف  بحرية  �إر�دتها  عن  �لقرم  �ضعوب  تعبري  �إىل  و��ضتناد�  �ضعبيهما،  و�زدهار  رفاهية  �ضمان  على  وحر�ضا 

�آذ�ر/مار�ش   16 بتاريخ  �ضيفا�ضتوبول  ومدينة  �لذ�تي  �حلكم  ذ�ت  �لقرم  جمهورية  يف  �أجري  عام  ��ضتفتاء 

�الحتادية،  �إد�رية يف رو�ضيا  �لوحدة مع رو�ضيا كوحدة  ��ضتعادة  قر�ر  �لقرم  �ضعوب  �تخاذ  �أ�ضفر عن   ،2014 

مع �الأخذ بعني �العتبار عر�ش جمهورية �لقرم ومدينة �ضيفا�ضتوبول ذ�ت �لو�ضع �خلا�ش حول قبول جمهورية 

�لقرم، مبا فيها مدينة �ضيفا�ضتوبول ذ�ت �لو�ضع �خلا�ش، يف رو�ضيا �الحتادية، �أبرمتا �التفاق �لتايل. 

مادة 1

تقبل جمهورية �لقرم يف رو�ضيا �الحتادية من تاريخ �لتوقيع على هذ� �التفاق.

تقبل جمهورية �لقرم يف رو�ضيا �الحتادية وفقا لد�ضتور رو�ضيا �الحتادية وهذ� و�التفاق و�لقانون �لفيدر�يل 

�لد�ضتوري  �لفيدر�يل  و�لقانون  �الحتادية”  رو�ضيا  يف  جديدة  �إد�رية  وحدة  وت�ضكيل  قبول  “حول  �لد�ضتوري 

حول قبول جمهورية �لقرم يف رو�ضيا �الحتادية.
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مادة 2

�إد�ريتني جديدتني يف  ت�ضكيل وحدتني  يتم  �الحتادية،  �لقرم يف رو�ضيا  قبول جمهورية  تاريخ  �عتبار� من 

رو�ضيا �الحتادية، هما جمهورية �لقرم و�ملدينة �لفيدر�لية �ضيفا�ضتوبول.

مادة 3

ت�ضمن رو�ضيا �الحتادية جلميع �ل�ضعوب �ملقيمة يف �أر��ضي جمهورية �لقرم و�ملدينة �لفيدر�لية �ضيفا�ضتوبول 

حق �حلفاظ على �للغة �الأم وخلق ظروف لدر��ضتها وتطويرها.

�للغات �لر�ضمية يف جمهورية �لقرم هي �لرو�ضية و�الأوكر�نية ولغة تتار �لقرم.

مادة 4

حدود �أر��ضي جمهورية �لقرم و�ملدينة �لفيدر�لية �ضيفا�ضتوبول هي حدود جمهورية �لقرم و�ملدينة �لفيدر�لية 

�ضيفا�ضتوبول يف يوم قبول جمهورية �لقرم يف رو�ضيا �الحتادية وت�ضكيل وحدتني �إد�ريتني جديدتني فيها.

�حلدود �لربية جلمهورية �لقرم مع �أر��ضي �أوكر�نيا هي �حلدود �لر�ضمية لرو�ضيا �الحتادية.

و�أ�ضول  لرو�ضيا �الحتادية  �لدولية  لالتفاقات  و�آزوف وفقا  �الأ�ضود  �لبحرين  �لبحرية يف  يتم ر�ضم �حلدود 

ومبادئ �لقانون �لدويل.

مادة 5

�عتبار� من يوم قبول جمهورية �لقرم يف رو�ضيا �الحتادية وت�ضكيل وحدتني �إد�ريتني جديدتني �ضمن رو�ضيا 

�ملدينة  �أو  �لقرم  �أر��ضي جمهورية  د�ئمة يف  ب�ضفة  �ملقيمون  �جلن�ضية  �أوكر�نيا وعدميو  يعترب مو�طنو  �الحتادية، 

�لفيدر�لية �ضيفا�ضتوبول، مو�طنون لرو�ضيا �الحتادية با�ضتثناء �الأفر�د �لذين ي�ضهرون خالل �ضهر و�حد من ذلك 

�ليوم رغبتهم يف �حلفاظ على جن�ضية �أخرى لهم و/�أو الأبنائهم �لقا�رشين �أو �لبقاء بال جن�ضية.

مادة 6

�عتبار� من يوم قبول جمهورية �لقرم يف رو�ضيا �الحتادية وت�ضكيل وحدتني �إد�ريتني جديدتني �ضمن رو�ضيا 

�الحتادية وحتى 1 كانون �لثاين/يناير 2015، ت�رشي فرتة �نتقالية جتري خاللها ت�ضوية ق�ضايا �ندماج �لوحدتني 

�الإد�ريتني �جلديدتني لرو�ضيا �الحتادية يف �ملنظومات �القت�ضادية و�ملالية و�الئتمانية و�لقانونية لرو�ضيا �الحتادية، 

�أر��ضي  �لع�ضكرية يف  �لتجنيد و�أد�ء �خلدمة  �لدولة لرو�ضيا �الحتادية، و�أي�ضا ق�ضايا  �أجهزة �ضلطة  ويف منظومة 

جمهورية �لقرم و�ملدينة �لفيدر�لية �ضيفا�ضتوبول.

مادة 7

�خلدمة  �ضيفا�ضتوبول  �لفيدر�لية  و�ملدينة  �لقرم  جمهورية  يف  �ملجّندون  �الحتادية  رو�ضيا  مو�طنو  يوؤدي 

�لع�ضكرية يف �أر��ضي جمهورية �لقرم و�ملدينة �لفيدر�لية �ضيفا�ضتوبول حتى نهاية عام 2016.
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مادة 8

�لفيدر�لية  �ملدينة  يف  �لدولة  �ضلطة  و�أجهزة  �لقرم  جمهورية  يف  �لدولة  �ضلطة  �أجهزة  �نتخابات  جتري 

�ضيفا�ضتوبول يوم �الأحد �لثاين من �ضبتمرب/�أيلول 2015. وحتى �نتخاب �أجهزة �ضلطة �لدولة جلمهورية �لقرم 

و�أجهزة �ضلطة �لدولة للمدينة �لفيدر�لية �ضيفا�ضتوبول، يقوم ب�ضالحياتها �ملجل�ش �حلكومي جلمهورية �لقرم – 

برملان جمهورية �لقرم وجمل�ش وزر�ء جمهورية �لقرم، و�جلمعية �لت�رشيعية ملدينة �ضيفا�ضتوبول.

مادة 9

�لفيدر�لية  و�ملدينة  �لقرم  جمهورية  �أر��ضي  د�خل  �الحتادية  رو�ضيا  ت�رشيعات  من  وغريها  �لقو�نني  ت�رشي 

�ضيفا�ضتوبول �عتبار� من تاريخ قبول جمهورية �لقرم يف رو�ضيا �الحتادية وت�ضكيل وحدتني �إد�ريتني جديدتني 

�ضمن رو�ضيا �الحتادية، ما مل تن�ش قو�نني رو�ضيا �الحتادية على غري ذلك.

ومدينة  �لقرم  وجمهورية  �ضيفا�ضتوبول،  ومدينة  �لذ�تي  �حلكم  ذ�ت  �لقرم  جمهورية  ت�رشيعات  ت�رشي 

�نتهاء  �لفيدر�لية �ضيفا�ضتوبول حتى  �لقرم و�ملدينة  �أر��ضي جمهورية  �ضيفا�ضتوبول ذ�ت �لو�ضع �خلا�ش د�خل 

�لفرتة �النتقالية �أو تبني ت�رشيع �آخر لرو�ضيا �الحتادية بهذ� و/�أو ت�رشيع جلمهورية �لقرم، �أو ت�رشيع لرو�ضيا �الحتادية 

و/�أو �ملدينة �لفيدر�لية �ضيفا�ضتوبول.

ال تطبق ت�رشيعات جمهورية �لقرم ذ�ت �حلكم �لذ�تي ومدينة �ضيفا�ضتوبول ذ�ت �لو�ضع �خلا�ش، �إذ� كانت 

تتعار�ش مع د�ضتور رو�ضيا �الحتادية.

مادة 10

)23(
ي�رشي مفعول هذ� �التفاق من تاريخ توقيعه ب�ضكل موؤقت ويدخل حيز �لتنفيذ بعد �مل�ضادقة عليه.
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