4392/30/91اسم البرنامج :ما وراء الخبر
عنوان الحلقة :مآالت األوضاع في القرم في ضوء االتسفتفاء
مقدم الحلقة :حسن ج ّمول
ضيفا الحلقة:
 زياد تسبسبي/لجنة العالقات الخارجية في المجلس التدرالي الروتسي بي جي كراولي/مفحدث تسابق باتسم وزارة الخارجية األميركيةتاريخ الحلقة4162/3/61 :
المحاور:
 االتسفتفاء وتحديد مسار أزمة القرم رفض غربي لالتسفتفاء تداعيات اقفصادية خطيرة على روتسياحسن ج ّمول :أهال بكم مشاهدينا األعزاء ،أغلقت صناديق االقفراع في شبه جزيرة القرم
أمام الناخبين وذلك في اتسفتفاء على مصير شبه الجزيرة وعدت موتسكو باالعفراف
بنفائجه بينما اعفبرته كييف وعواصم غربية غير شرعي وهددت بعدم االعفراف
بنفائجه.
نفوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين :إلى أي حد يسهم االتسفتفاء في تحديد مسار
أزمة القرم خصوصا واألزمة األوكرانية بشكل عام؟ وما هي خيارات موتسكو والغرب
للفعامل مع واقع ما بعد االتسفتفاء في شبه الجزيرة؟
على وقع خالف روتسي غربي محفدم شارك القرميون أو بعضهم باألحرى في اتسفتفاء
ُخيروا فيه بين أمرين :ضم شبه جزيرتهم إلى روتسيا أو البقاء ضمن أوكرانيا مع الفمفع
بسلطات حكم ذاتي واتسعة ،االتسفتفاء الذي قطعفه مجموعات من أبناء شبه جزيرة القرم
تسبقفه انفقادات شديدة اللهجة من قبل السلطات األوكرانية وحلتائها األميركيين
واأل وروبيين في مقابل تيييد قوي من روتسيا الفي وعدت كذلك باحفرام نفائجه والفعامل
1

مع الوضع على أتساتسها.
[تقرير مسجل]
أمير صدّيق :أن تسفتفي القرم فذاك ما كان ينفظره العالم بعد أزمة يعفبرها البعض
األتسوأ منذ الغزو السوفيفي لبراغ ،يبدأ االتسفتفاء بنفيجة تبدو معروفة مسبقا فاألغلبية مع
االنضمام إلى روتسيا ،هؤالء في أغلبهم أبناء وأحتاد الجنود الروس الذين كانوا في شبه
الجزيرة وظلوا فيها بعد أن أهديت إلى أوكرانيا في خمسينيات القرن الماضي ،ال
متاجئات كبرى إذن بل تداعيات لالتسفتفاء صيغة الفصويت نتسها تجعل األمر محسوما
فهي تخير مواطني القرم بين اإلتحاد مع روتسيا أو اتسفعادة دتسفور عام  ،6994والخيار
الثاني يعني في حال الفصويت على البقاء ضمن أوكرانيا االتسفقالل داخلها مع احفتاظ
القرم بحق تحديد مسارها الخاص بما فيه إقامة عالقات خاصة مع روتسيا ،ليست
المشكلة هنا وحسب بل كون االتسفتفاء يجري بينما الجنود الروس داخل القرم نتسها في
حدث نظرت إليه عدة دول باعفباره غزوا ،وحسب وزير أوكراني فإن لدى موتسكو ما
يصل إلى  44111جندي في القرم على خالف اتتاق ثنائي تسابق ال يسمح إال بنحو
نصف هذا العدد ،وهو ما يعني في الرواية األوكرانية اتسفتفاءا تحت السالح إضافة إال
أنه برأي كييف غير شرعي ألن برلمان القرم الذي نظمه تم حله تسلتا ،على أن تداعيات
هذا االتسفتفاء ال تقفصر على كييف وموتسكو بل تشمل عالقة الغرب بروتسيا ،فالواليات
المفحدة واإلتحاد األوروبي يريان أن االتسفتفاء غير شرعي وأنه ينفهك الدتسفور
األوكراني وهو ما كرره أخيرا وزير الخارجية األميركي على مسامع نظيره الروتسي
حين أكد له أن االتسفتفاء غير شرعي وهدد بعدم االعفراف بنفائجه ،ترافق هذا مع
تهديدات من الغرب بعقوبات أوتسع نطاقا وأشد أثرا على روتسيا ،لكن موتسكو ترد بين
االتسفتفاء يفطابق مع شرعة األمم المفحدة بينها لم تتعل تسوى تكرار نموذج كوتسوفو
فلماذا شرعفم انتصالها ودافعفم عنه بينما تقتون ضد غيرها لو شاءت أن تسفقل.
[نهاية التقرير]
االستفتاء وتحديد مسار أزمة القرم
حسن ج ّمول :موضوع حلقفنا نناقشه مع ضيتينا من موتسكو الدكفور زياد تسبسبي نائب
رئيس لجنة العالقات الخارجية في المجلس التدرالي الروتسي ومن تسان فرانسيسكو بي
جي كراولي المفحدث السابق باتسم وزارة الخارجية األميركية ،وأبدأ معك تسيد زياد لماذا
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اإلتسراع بإجراء االتسفتفاء قبل الدخول في أي تتاوض جدي مع الغرب بشين أزمة
أوكرانيا؟
زياد سبسبي :طبعا اإلتسراع في إجراء االتسفتفاء في شبه جزيرة القرم كان بقرار من
البرلمان في شبه جزيرة القرم ولم يكن وكان قرارا داخليا محضا وليس قرارا روتسيا ً
األحداث الفي توالت بسرعة في المشهد األوكراني أجبرت الشعب األوكراني وأجبرت
القيادة المفواجدة في ذاك الوقت..
حسن ج ّمول :لكن ال أحد ينكر تسيد زياد بين لموتسكو تيثير قوي حفى على برلمان القرم.
زياد سبسبي :يمكن أن نفكلم عن الفيثير المعنوي أو عن الفيييد المعنوي لسكان شبه
جزيرة القرم يجب أن ال ننسى بين تسكان شبه جزيرة القرم أكثرهم من الروس ومن
المواطنين الروس ،فال يوجد هنالك أي اتسفغراب إن كانت روتسيا والشعب الروتسي
والقيادة الروتسية مفعاطتة مع الفوجهات الشعبية في شبه جزيرة القرم.
حسن ج ّمول :ولكن أيضا ال نريد أن ننسى روتسيا أن روتسيا كانت على تتاوض مسفمر
مع الغرب بشين هذا االتسفتفاء.
زياد سبسبي :الغرب لم يسمع النصائح الروتسية روتسيا لم تذهب إلى الحرب اإلعالمية
أو إلى الحرب السياتسية مع أوروبا أو مع الواليات المفحدة األميركية ،روتسيا كانت
خالل الشهرين السابقين تنادي وترجو الجهات الغربية أن يقوموا بالفيثير على المعارضة
المسلحة في أوكرانيا الفي تسطت على الحكم بشكل غير قانوني وبشكل إجرامي إذا تكلمنا
عن الضغط الروتسي كما تقولون في شبه جزيرة القرم يجب أن نفكلم عن تدخل تسافر من
قبل الواليات المفحدة األميركية والدول األوروبية في الشين الداخلي في أوكرانيا ،كيف
يمكن لنا أن نتسر تواجد الستير األميركي في أروقة البرلمان األوكراني لكي يعطي
النصائح بين قوتسين ألعضاء البرلمان كيف يصوتون على المشاريع وكيف يقومون
بإنشاء حكومة مركزية جديدة في كييف.
رفض غربي لالستفتاء
حسن ج ّمول :عتوا تسيد زياد تسيعود إليك ،تسيد بي جي كراولي اتسفتفاء القرم هل يزيد
األزمة تعقيدا برأي واشنطن؟
بي جي كراولي :هذا تسؤال رائع للغاية واألمر منوط بدرجة كبيرة بالخطة المسفقبلية
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الفي تسيفخذها بوتين ،أنا أخفلف تماما مع هذا االقفراع المفسارع وعملية الفصويت الفي
أدت لنفيجة تصل إلى  93بالمئة في الديمقراطيات الحية ،ال نرى أبدا تصويفا بنسبة 01
بالمئة ،لكن هذا االقفراع يمكنه أن يصاغ في أتسبوع ويخفلف تماما عن االنفخاب الذي
تسيحدث في نهاية السنة في اتسكفلندا والذي عليها أن تقرر ما إذا تسفكون مسفقلة وتلقى
جزءا من بريطانيا ،لكن نحن هنا نفحدث عن انفخاب أتسفغرق لسنوات عديدة وأجري
حوله نقاش وهو خالف االنفخاب الذي جرى في القرم ،وهذا االنفخاب الذي لم يسمح
حفى للناس باخفيار الوضع الراهن ،وبالفالي فالغرب وأميركا تحديدا يرفضون هذا
االتسفتفاء بصتفه غير الشرعي ،السؤال الراهن هو يفعلق بما تسيقرره بوتين أن يقوم به،
فإذا تحرك بصدد إعادة القرم إلى روتسيا وضمها إليها فسفكون هناك تداعيات اقفصادية
خطيرة بالنسبة للحكومة الروتسية والشعب الروتسي.
حسن ج ّمول :هل تعفقدون أنكم خسرتم جولة في هذه المعركة أمام موتسكو؟
بي جي كراولي :ال أعفقد أن األمر يفعلق بالخسارة أو بالنصر ،فنحن نتهم بين الرئيس
بوتين شاهد األحداث الفي جرت في أوكرانيا وأن أوكرانيا كانت تسفخرج عن فلك
روتسيا مما أثار قلقا لديه وأعفقد أن أميركا والغرب يعفرفان بين روتسيا تود أن تربطها
عالقا ت بناءة مع أوكرانيا وأنها قد تكون قادرة على أن يكون لديها نتوذا على جارها
القريب ،ليس هناك أمر خطي في ذلك لكن رئيس روتسيا بوتين قام بوجود نتوذ ليحدد له
مسفقبل كييف ،والسؤال اآلن هو ما إذا كان تسيذهبون أبعد من ذلك وأعفقد أنه فيما تسبق
وإذا قامت روتسيا بالمضي قدما في مسعاها الرامي إلى ضم القرم إلى روتسيا فسفقوم
أميركا بترض عقوبات اقفصادية عليه ونتس الشيء تسيكون بالنسبة ألوروبا..
حسن ج ّمول :لكن هذا األمر يعود عتوا تسيد بي جي كراولي هذا األمر يعود إلى برلمان
القرم ،عتوا عذرا للمقاطعة األمر يعود لبرلمان القرم وليس لموتسكو ،تسيد بي جي
كراولي؟
بي جي كراولي :أنا أفهم اإلمكانية الفي تتيد بين السواد األعظم من تسكان القرم قد
يرغبون في أن تربطهم عالقات مكثتة مع روتسيا بدل أوكرانيا لكن مجددا علينا أن نقف
على طريقة تنظيم هذا االتسفتفاء الذي تم تنظيمه في ظل االحفالل الروتسي لألراضي
األوكرانية وخالل أتسبوع ،ولم يمكن الناس الذين صوتوا اليوم من أن يكون لديهم خيار
لإلبقاء على الوضع الراهن ،الخيار كان هو الحكم الذاتي أو االنضمام إلى روتسيا وهذا
ليس خيارا حقيقيا بالنسبة للسكان برمفهم ،وكما عبرتم أنفم عن ذلك فيقلية الففار في القرم
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قاطعت هذا الفصويت ألنه لم يكن لديها خيار الوضع الراهن أنا أفهم أن هناك بعض
المشاعر لكن ال أعفقد أن هذا االتسفتفاء يمثل ممارتسة ديمقراطية ذات مصداقية وذات
شرعية.
حسن ج ّمول :تسيد زياد ،هل تعفقد هنا أنه في حال تم االنضمام إلى روتسيا تكون روتسيا
قد تسحبت شبه جزيرة القرم عن طاولة الفتاوض ويبقى الفتاوض على األزمة األوكرانية
بشكل عام؟
زياد سبسبي :في البداية أود أن أشير بين الفواجد الروتسي في أوكرانيا هو تواجد شرعي
قانوني حسب اتتاقية مع الحكومة األوكرانية المنفخبة تسابقا ،الفواجد الروتسي شرعي
ولكن عندما يكون هنالك تواجدا أميركيا بالقرب من مدينة خاركوف نسميه تعاونا
عسكريا ولو الطائرات األميركية بدون طيار تقوم بعمليات تجسس على منطقة شبه
جزيرة القرم يمكن أن يكون هذا األمر ألتسباب عسكرية أو لفقديم النصح لشعب شبه
جزيرة القرم لمسفقبله السياتسي بالنسبة لموضوع كما ذكر ضيتك العزيز إعادة شبه
جزيرة القرم إلى روتسيا أي أنه يعفرف بين هذه األراضي كانت أراضي روتسية ،لم
يفغير من الموقف شيء نحن تسوف نحفرم ونفعامل بموضوعية بنفيجة االتسفتفاء الفي
تسوف يعلن عنها غدا ،هنا أريد أن أضيف :هل برلمان كوتسوفو كان له الحق في إعالن
اتسفقالل كوتسوفو وبنتس اليوم وفي اليوم الثاني تعفرف الواليات المفحدة األميركية ودول
أوروبا مجفمعة باالتسفقالل والسيد باراك أوباما يرتسل رتسالة يقول فيها :أنا باتسم
األميركيين أهنئ شعب كوتسوفو على القرار الفاريخي ويقول بين هذا األمر األحادي
الجانب هو ظاهرة فريدة من نوعها لم يكن لها ماثلة من قبل ،إذن يجب أن يحدد
األميركيون هل الديمقراطية تعطى فقط لشعوب يريد األميركان أن يكون لهم دولة
مسفقلة هل الديمقراطية هي شعار براق..
حسن ج ّمول :طيب.
زياد سبسبي :تسفخدمه الدول الغربية..
حسن ج ّمول :تسيد بي جي كراولي..
زياد سبسبي :إلرضاء المجفمع المدني.
حسن ج ّمول :ما ردك نعم ابق معي تسيد زياد ،تسيد بي جي كراولي ما ردك على ما قاله
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السيد زياد؟
بي جي كراولي :أود أن أقول بين هناك فرقا عميقا بين الوضع في كوتسوفو عندما كان
عليه في الماضي وما نشاهده حاليا في جزيرة القرم وخالل األتسابيع الماضية ،أنا
شخصيا كنت في مقر الناتو خالل أزمة كوتسوفو وقد زرت المخيمات في مقدونيا وفي
ألبانيا حيث كان األلبان من كوتسوفو يدفعون بالقوى خارج إقليم كوتسوفو أنا شخصيا
شاهدت بيم عيني فظاعة حكومة ميلوتسوفيفش..
حسن ج ّمول :نعم.
بي جي كراولي :في محاولفها بقيام بفطهير عرقي في كوتسوفو وذلك بالرغم من
األزمات الكثيرة والمشابهة والفي حدثت ،فيزمة القرم مخفلتة تماما ضيتكم تحدث عن
قضايا من شبيه إعاقة الحياة في القرم ،وهذا ما تحدث عنه بعض السياتسيين لكن هذه
األمور لم تثبت ،وليس هناك أي شيء في القرم أو في شرق أوكرانيا يمكن مقارنة بيي
حال من األحوال في تجربة في كوتسوفو في  6999ولألتسف نفيجة لوحشية الحكومة
الصربية فإن تسكان كوتسوفو لم يكونوا ليشعروا..
حسن ج ّمول :شكرا
بي جي كراولي :أنهم تسيعودون إلى صربيا..
حسن ج ّمول :تسيعود إليك تسيد بي جي كراولي تسيعود إليك وإلى ضيتي من موتسكو،
لكن مشاهدينا فاصل قصير نناقش بعده خيارات روتسيا والغرب للفعامل مع واقع ما بعد
اتسفتفاء القرم ابقوا معنا.
[فاصل إعالني]
تداعيات اقتصادية خطيرة على روسيا
حسن ج ّمول :أهال بكم من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة الفي تناقش ماآلت األوضاع في
شبه جزيرة القرم في ضوء االتسفتفاء على مصيرها وأعود إلى ضيتي من موتسكو زياد
تسبسبي ،تسيد زي اد ضيتنا من الواليات المفحدة أشار إلى أن روتسيا قد تواجه عقوبات في
حال مضت بضم شبه جزيرة القرم كنفيجة لالتسفتفاء ،هل تسفطيع أن تواجه موتسكو هذا
األمر؟
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زياد سبسبي :طبعا نسفطيع وبكل ثقة وبكل قوة ،روتسيا االتحادية كما كان اإلتحاد
السوفيفي له تجربة كبيرة ولديه مناعة قوية من تلك العقوبات االقفصادية الغير محقة
ضد الشعب السوفيفي أو ضد الشعب الروتسي ،إذا كان ثمن نفيجة رغبة وأمنية الشعب
شعب شبه جزيرة القرم باالنضمام إلى روتسيا االتحادية تسيكون بنفائجه عقوبات على
روتسيا فهذا أمر ال يمكن أن نسفبعده وتسوف نقابله بكل حزم ،تسيكون الخاتسرون من
أوروبا وأميركا أكثر من رجال األعمال في روتسيا ،الشركات األوروبية والعالمية هي
الفي تؤخذ األموال من روتسيا االتحادية وتخرج بها إلى أوروبا والواليات المفحدة
األميركية ،الحكومة الروتسية اآلن أيضا تدرس إمكانية الرد بشكل واضح وبنتس الرد
تسيكون إذا كانت ا لعقوبات قاتسية تسوف يكون الرد قاتسي وإن كانت العقوبات مبدئية
احفرازية تسوف أيضا..
حسن ج ّمول :رد على أي ..رد بيي شكل؟
زياد سبسبي :عتوا ،عتوا..
حسن ج ّمول :بيي شكل الرد عتوا؟
زياد سبسبي :طبعا مع روتسيا ال يمكن ألحد أن يفكلم بسياتسة الفهديد أو في بسياتسة
العقوبات ،م ثلما تسفكون العقوبة تسيكون الرد مماثل على كافة المسفويات ،إن كان تسوف
يكون هنالك قائمة بيتسماء المسؤولين الروس الذين يمكن أن يمنعوا من دخول أوروبا أو
الواليات المفحدة األميركية تسيكون مثل نتس هذه القائمة ،تسيكون هنالك عقوبات على
مؤتسسات اقفصادية وشركات اقفصادية روتسية في دول الغرب أيضا هنالك مؤتسسات
اقفصادية وشركات عالمية أوروبية وأميركية..
حسن ج ّمول :طيب.
زياد سبسبي :تعمل على الساحة الروتسية أيضا..
حسن ج ّمول :تسيد بي جي كراولي تسيد بي جي كراولي إذن العقوبات تسيف ذو حدين
تسففيثر الواليات المفحدة والغرب أوروبا تحديدا من هذه العقوبات كما روتسيا ما رأيك؟
بي جي كراولي :بدء ذي بادئ أود أن أذكركم بينه ال تزال هناك خيارات مفاحة أمام
بوتين مثال إذا أخذ في الحسبان هذا االتسفتفاء الذي يجري اليوم ولم يقم بالفصرف بشكل
مباشر باتجاه أن يضم شبه جزيرة القرم إلى روتسيا وبحث بدال من ذلك عن حل
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دبلوماتسي فوقفها فإن الغرب تسييخذ ذلك بالحسبان ويعكسه باتسفجابفه ولكن إذا مضى
بوتين إلى األمام بشكل حازم وأكد على أن القرم تسفكون جزءا من روتسيا دون أن يهفم
أو يعير أي اهفمام لدور الشعب األوكراني فوقفها تسفكون هناك تداعيات خطيرة لذلك
وأذكركم بينه محق بينه قد تكون هناك تبعات اقفصادية لهذا القرار على كل من أميركا
وروتسيا ،ولكن بشكل عام فإن االقفصاديات الغربية واالقفصاديات الدولية هي أكبر
بشكل كبير من االقفصاد الروتسي ،واالقفصاد الروتسي يعفمد على حد كبير على الغاز
والنتط وعلى المعادن وعلى مصادر أخرى طبيعية ،وهذا األمر يمكن أن يؤدي على
األمد الطويل إلى أن الغرب تسيبحث عن أماكن أخرى للطاقة بدال من روتسيا وهذا
تسيكون كما قلت له تبعات كبيرة على الشركات االقفصادية الروتسية الكبرى الفي لها
عالقة مباشرة مع بوتين وتدعمه ،هذه السياتسة تسفجعل من روتسيا من ناحية..
حسن ج ّمول :لكن تسيد بي جي كراولي عتوا تسيد كراولي الدول األوروبية تسففيثر بشكل
مفتاوت بالعقوبات أال يمكن أن يؤدي ذلك إلى زعزعة الموقف الغربي وفقا لطبيعة هذا
الفيثير بين كل دولة وأخرى؟
بي جي كراولي :من الواضح أن األوروبيين يعفمدون بكل كبير على الغاز الروتسي على
وجه الفحديد ،وأنه قد تكون هناك تداعيات على األمد القصير ،فهناك قلق تم الفعبير
بيوروبا بهذا الخصوص ،لذلك فإن أميركا والغرب يؤكدان بشكل مسفمر على أن بوتين
لديه خيارات يمكنه أن يسلكها ويفبناها من أجل نزع ففيل األزمة الحالية ،لكن إذا واصل
في رفع الفحدي فإنه من مرور الوقت تسنشاهد أوروبا والغرب يفحدثان بصوت واحد
ألنهم يتهمون بشكل واضح ما هو..
حسن ج ّمول :طيب.
بي جي كراولي :المحك في هذه األزمة.
حسن ج ّمول :إذن تسيد زياد واضح من كالم بي جي كراولي أن هناك رهان على أن ال
يذهب بوتين إلى آخر الطريق ويضم شبه جزيرة القرم بل ربما أن يسفخدم هذا االتسفتفاء
كورقة ضغط في الفتاوض؟
زياد سبسبي :نحن في بداية األحداث في أوكرانيا تكلمنا بينه يجب أن يكون هنالك حال
دتسفوريا وقانونيا للمشكلة األوكرانية ،نفكلم مرة أخرى بين وزراء خارجية فرنسا
وبولونيا وألمانيا وقعوا وثيقة الفوافق والصلح ما بين المعارضة وأوكرانيا ولكن الدول
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الغربية هي الفي تساعدت المعارضة على نقد وعدم تنتيذ هذه المعاهدة السيد بوتين
كرئيس لروتسيا االتحادية طبعا بعد نفيجة االتسفتفاء له عدة خيارات ،ولكن من المرجح ال
يمكن لروتسيا والقيادة الروتسية أن تفرك المواطنين الروس في أوكرانيا على مهب الريح
بدون أن يكون هنالك كيان تسياتسي إداري يحفويهم ضمن روتسيا االتحادية ،الوقت تسيري
بين القيادة الروتسية هي جادة في الفعامل مع نفائج االتسفتفاء في شبة جزيرة القرم.
حسن ج ّمول :تسيد بي جي كراولي غير العقوبات ما هي الخيارات المفاحة أمام الغرب
للفعامل مع نفيجة االتسفتفاء وما يمكن أن يذهب إليه بوتين من ضم شبه جزيرة القرم؟
بي جي كراولي :بغض النظر عما يقوله الروس بشين الحكومة االنفقالية في أوكرانيا
حقيقة أوكرانيا تخطط النفخابات في مايو القادم من أجل أن تكون لها حكومة دائمة
تعوض حكومة يانوكوفيفش ،هذا يدعو إلى أن نفذكر أن يانوكوفيفش موجود اآلن في
مكان في روتسيا وربما يعيش هناك بماليين الدوالرات الفي حصل عليها من وزارة
المالية األوكرانية ،بالفيكيد نحن نفحدث عن حكومة فاتسدة كانت تحفه ما تسنراه أنه علينا
أن ننفظر لنر ما تسيقوم بها األوكرانيون في مايو ،فهناك شخصيات يعرفها الروس
وأحدهم هو "يوليا تيموشينكو" الفي تم إطالق تسراحها بعد تنحية الرئيس السابق..
حسن ج ّمول :لم تجبني تسيد بي جي كراولي عتوا للمقاطعة لم تجبني هل من خيارات
أخرى مطروحة على الطاولة غير العقوبات االقفصادية ،باخفصار؟
بي جي كراولي :الخطوة القادمة منوطة بما تسيقوم به بوتين هو لديه الخيارات وبناءا
على خياره فإن أميركا والغرب تسيسفجيب حسب ذلك.
حسن ج ّمول :تسيد زياد قبل أن أنفقل إلى األفق يعني باخفصار أيضا تحدث باألمس
وزير المالية الروتسي عن بدأ تيثير الفهديد بالعقوبات على الوضع المالي وهروب
االتسفثمارات من روتسيا كيف يمكن لروتسيا هنا إذا كانت في بداية تهديد العقوبات بدأت
تفيثر كيف يمكن أن ترد؟
زياد سبسبي :االتسفثمارات واألموال الفي تخرج وتهرب من روتسيا هي االتسفثمارات
الغربية الفي من اآلن بدأت تشعر بين هنالك خسارات مالية تنفج ويمكن أن تنفج
وتفضاعف أكثر في حال تنتيذ أي عقوبات اقفصادية الرأتسمال الروتسي على العكس بدأ
يعود من أوروبا الغربية ومن الواليات المفحدة األميركية إلى روتسيا أيضا هربا من أي
عقوبات اقفصادية يمكن أن تفخذها الدوائر المالية في أوروبا.
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حسن ج ّمول :هل من أفق لحل األزمة باخفصار شديد؟
زياد سبسبي :طبعا يجب احفرام القانون الدولي يجب احفرام رغبة ورأي شعب شبه
جزيرة القرم ،األمر األخير أريد أن أؤكد بين الواليات المفحدة األميركية وأوروبا
الغربية هي الفي أجبرت روتسيا على القيام بخطوات مضادة للسياتسة الفي كانت تنفهي
الواليات المفحدة..
حسن ج ّمول :شكرا..
زياد سبسبي :األميركية وأوروبا في أوكرانيا.
حسن ج ّمول :شكرا لك زياد تسبسبي نائب رئيس لجنة العالقات الخارجية في المجلس
التدرالي الروتسي من موتسكو وشكرا لبي جي كراولي المفحدث السابق باتسم الخارجية
األميركية من تسان فرانسيسكو ،انفهت حلقفنا من برنامج ما وراء الخبر مشاهدينا نلفقي
بإذن هللا في قراءة جديدة فيما وراء خبر جديد ،إلى اللقاء.

10

