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أبعاد القرار األوروبي
ــيا يف  ــد روس ــادر ض ــرار األورويب الص ــاد الق ــرز أبع ــل أب يتمث

ــايل:  الت

ــان األورويب  ــوت الربمل ــة: ص ــة إرهابي ــيا كدول 1- إدراج روس
عــى قــرار وصــف “روســيا بأنهــا دولــة راعيــة لإلرهــاب 
ودولــة تســتخدم وســائل إرهابيــة”، وذلــك بأغلبيــة 191 
صوتــاً مقابــل معارضــة 58 صوتــاً وامتنــاع 44 عــن التصويــت. 
ــة  ــه أي إجــراءات قانوني ــب علي ــن يرتت ــرار ل ويالحــظ أن الق
ضــد موســكو، نظــراً لعــدم وجــود قامئــة باإلجــراءات العقابيــة 
ــرار  ــى غ ــل، ع ــدى بروكس ــاب ل ــة لإلره ــدول الراعي ــد ال ض

ــدة.  ــات املتح الوالي

األورويب  االتحــاد  قامئــة  فــإن  اآلخــر،  الجانــب  وعــى 
ــم  ــبتمرب تت ــن س ــر م ــادي ع ــات الح ــد هج ــاب بع لإلره
ــراد واملنظــات،  ــط األف ــا كل 6 أشــهر، وتشــمل فق مراجعته
وتضــم حاليــاً 13 فــرداً، و21 هيئــة إرهابيــة مــن ضمنهــا 

ــكري  ــاح العس ــتاين، والجن ــال الكردس ــزب الع ــاس، وح ح
ــى  ــة ع ــرد أو مؤسس ــن إدراج أي ف ــج ع ــه. وينت ــزب الل لح
ــاً  ــه، وأيض ــد أرصدت ــاب، تجمي ــاد األورويب لإلره ــة االتح قامئ
منــع األجهــزة األوروبيــة مــن التعامــل املــايل مــع تلــك 
ــة  ــك القامئ ــات لتل ــراد، ويجــوز ضــم الهيئ ــات واألف املجموع
بعــد اعــرتاف مجلــس األمــن أو االتحــاد األورويب فقــط بتلــك 
املنظمــة كتنظيــم إرهــايب، ووجــود تحقيقــات واتهامــات 
ــر، أن عــدداً  ــر بالذك ــة. ومــن الجدي مبارســة أنشــطة إرهابي
ــة  ــيا كدول ــت روس ــة صنف ــات األوروبي ــن الربملان ــدوداً م مح
ــدا وإســتونيا،  ــا وبولن ــا والتفي ــة لإلرهــاب، وهــي ليتواني راعي
أي الــدول التــي تتبنــى مواقــف شــديدة العدائيــة تجــاه 

ــيا.  روس

2- التوصيــة باســتحداث قوائــم خاصــة بالــدول: اشــتمل 
االتحــاد  تطبيــق  بــرورة  تتعلــق  توصيــة  عــى  القــرار 
األورويب قامئــة دول راعيــة لإلرهــاب، مثــل تلــك التــي تطبقهــا 
ــا  ــي تعتربه ــدول الت ــم ال ــي تض ــة، والت ــة األمريكي الخارجي
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اعتمــد البرلمــان األوروبــي، فــي 23 نوفمبــر 2022، قــرارًا يصنــف روســيا كدولــة راعيــة لإلرهــاب، وذلــك 
اســتجابة لدعــوات الحكومــة األوكرانيــة المتكــررة فــي هــذا الصــدد، خاصــة بعدمــا صعــد الجيــش الروســي، 
منــذ أكتوبــر 2022، هجماتــه الصاروخيــة ضــد منشــآت البنيــة التحتيــة خاصــة محطــات الكهربــاء، األمــر الــذي 

أدى لقطــع الكهربــاء عــن أجــزاء واســعة مــن كييــف ومناطــق أوكرانيــة أخــرى.

إجــراء رمــزي:  مــا دالالت تصنيــف االتحــاد األوروبــي روســيا دولــة راعيــة لإلرهاب؟, العدد 1701، 2 ديســمبر 2022، أبوظبي: المســتقبل 
لألبحاث والدراســات المتقدمة.

 Future Briefs تقديرات المستقبل

إجراء رمزي:
ما دالالت تصنيف االحتاد األوروبي روسيا دولة راعية لإلرهاب؟ 
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الخارجيــة األمريكيــة تقــدم دعــاً ملنظــات إرهابيــة دوليــة، 
ــا  ــة، ومنه ــة ومالي ــات اقتصادي ــا عقوب ــع عليه ــايل توق وبالت
ــلع  ــدول، والس ــك ال ــة لتل ــلحة األمريكي ــر األس ــر تصدي حظ
مزدوجــة االســتخدام )ســلع ميكــن تطويرهــا ليتــم اســتخدامها 
ــة. ــالت االقتصادي ــزيئ للتعام ــر كيل أو ج ــلحة(، وحظ يف أس

الراعيــة  للــدول  األمريكيــة  الخارجيــة  قامئــة  وتضــم 
لإلرهــاب حاليــاً 4 دول، وهــي كوريــا الشــالية، وكوبــا، 
وســوريا، وإيــران. ولطاملــا دعــا نــواب يف الكونجــرس األمريــي 
بغرفتيــه إللحــاق موســكو بتلــك الــدول، إال أن معارضــة 
البيــت األبيــض، والخارجيــة األمريكيــة، والبنتاجــون حــاال 

دون ذلــك.

3- تصنيــف امليليشــيات الروســية كذلــك: دعــا االتحــاد 
ــية  ــلحة الروس ــات املس ــاق املجموع األورويب إىل رضورة إلح
الخاصــة ضمــن قامئــة االتحــاد لإلرهــاب مثــل رشكــة فاجــر 
ــون نســبة  لألمــن، والفــوج امليكانيــي املســلح 141 )القديري
الروســية  الشيشــان  ألحمــد قديــروف رئيــس جمهوريــة 
الســابق(، وغــره ذلــك مــن املجموعــات املســلحة غــر 

النظاميــة.

أسباب خطوة بروكسل
ميكــن فهــم أســباب إصــدار الربملــان األورويب مثــل هــذا 

القــرار يف ضــوء االعتبــارات التاليــة: 

1- االســتجابة ملطالــب الرئيــس األوكــراين: دعــا الرئيــس 
ــات املتحــدة  ــراين، فولودميــر زيلينســي، كالً مــن الوالي األوك
الــدول  قوائــم  عــى  روســيا  بوضــع  األورويب  واالتحــاد 
اإلرهابيــة، وذلــك منــذ يونيــو 2022. وقــد اســتجاب الربملــان 
األورويب لهــذه املطالــب مؤخــراً، وصــّوت بأغلبيــة كبــرة عــى 

ــف.  ــاً لكيي ــاً رمزي ــد نجاح ــا يع ــو م ــرار، وه ــك الق ذل

2- الــرد عــى الرضبــات الروســية: جــاء القــرار األورويب 
بالتزامــن مــع قيــام روســيا بشــن رضبــات قويــة ضــد البنيــة 
التحتيــة الحيويــة الحرجــة يف أوكرانيــا، وذلــك رداً عــى 
اســتهداف كييــف مناطــق داخــل روســيا. وقــد ترتــب عــى 
هــذه الربــات أن تراجــع إنتــاج الكهربــاء يف أوكرانيــا، وذلــك 
بالتزامــن مــع دخــول فصــل الشــتاء، وهــو مــا ينــذر مبوجــة 
نــزوح جديــدة إىل الــدول األوروبيــة، خاصــة إذا عجــزت 
ــد  ــاء. وق ــاج الكهرب ــتويات إنت ــتعادة مس ــى اس ــا ع أوكراني
ــط  ــة الضغ ــو محاول ــرار األورويب ه ــن الق ــدف م ــون اله يك
ــاء  ــتهداف الكهرب ــد أن اس ــرب التأكي ــاً، ع ــيا إعالمي ــى روس ع
ــدرج  ــم ين ــن ث ــن، وم ــكان املدني ــتهدف الس ــر يس ــو أم ه

ــة”. ــاب الدول ــن “إره ضم

3- محاولــة عــزل روســيا: تجــيء الخطــوة األوروبيــة يف إطــار 

ــى الســاحة  ــيا ع ــزل روس ــة إىل ع ــة الرامي ــاوالت الغربي املح
ــا  ــة تبنيه ــؤدي، يف حال ــد ت ــوة ق ــذه الخط ــة، إذ إن ه الدولي
مــن برملانــات الــدول األوروبيــة، إىل إضعــاف مســتويات 
ــة  ــادة العزل ــة زي ــايس ألدىن مســتوياته، بغي ــل الدبلوم التمثي
الدوليــة عــى روســيا االتحاديــة، بــل وطالــب الربملــان االتحــاد 
األورويب بــرورة اســتمرار العمــل عــى عــزل روســيا يف 
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، ومجلــس األمــن، كــا دعــا 
ــرار  ــذ وإق ــات إمتــام تنفي ــع بعملي الربملــان إىل رضورة الترسي

ــات ضــد موســكو. ــة التاســعة مــن العقوب الجول

دالالت الخطوة
يالحــظ أن الخطــوة األوروبيــة بتصنيــف روســيا دولــة راعيــة 
لإلرهــاب هــي مجــرد خطــوة دعائيــة تــأيت يف إطــار الحــرب 
اإلعالميــة التــي يشــنها الغــرب ضــد روســيا. ومــن املســتبعد 
أن يســعى االتحــاد األورويب، أو أي دولــة مــن الــدول األعضــاء 
ــه  ــا ميكــن تفصيل ــي هــذا اإلجــراء ضــد روســيا، وهــو م لتبن

عــى النحــو التــايل: 

ــي  ــاد األورويب ه ــوة االتح ــظ أن خط ــايئ: يالح ــرار دع 1- ق
ــب  ــاد األورويب، إذ إن أغل ــدول االتح ــة ل ــر ملزم ــوة غ خط
ــل يف  ــي تدخ ــم، فه ــن ث ــات، وم ــرد توصي ــي مج ــه ه قرارات
ــيا. ــد روس ــرب ض ــّنها الغ ــي يش ــة الت ــرب الدعائي ــار الح إط

ــاد  ــة االتح ــن مطالب ــم م ــى الرغ ــد: ع ــة التصعي 2- صعوب
ــر  ــاب، غ ــة لإلره ــدول الراعي ــة بال ــتصدار قامئ األورويب باس
أنــه مــن املســتبعد إدراج روســيا يف هــذه القامئــة، حتــى وإن 
تــم إنشــاء مثــل هــذه القامئــة، وهــو مــا يرتبــط بــأن الواليــات 
ــن  ــف ضم ــي تصن ــدول الت ــن ال ــي م ــها، وه ــدة، نفس املتح
ــي مواقــف متشــددة مــن روســيا بســبب  ــي تتبن ــدول الت ال
حربهــا ضــد أوكرانيــا، قــد امتنعــت عــن تبنــي هــذه الخطــوة، 
ــات  ــف العالق ــد يوق ــراء ق ــك اإلج ــأن ذل ــط ب ــا يرتب ــو م وه

ــة. ــدول الغربي ــيا وال ــن روس ــة ب ــية واالقتصادي الدبلوماس

وال شــك أن الغــرب يحتفــظ، حتــى اآلن، مبصالــح ضخمــة 
مــع روســيا، وال يريــد تعريضهــا للتهديــد، ســواء متثــل ذلــك 
يف اســتراد الطاقــة مــن روســيا، أو حتــى رغبــة واشــنطن يف 
اســتئناف املفاوضــات حــول معاهــدة “نيــو ســتارت”، وهــو 
االتفــاق الرئيــي لضبــط الســالح النــووي بــن القوتــن. وكان 
مــن املقــرر أن يتــم إجــراء اجتــاع للمعاهــدة يف الفــرتة مــن 
29 نوفمــرب وحتــى 6 ديســمرب 2022 يف القاهــرة، غــر أن 
روســيا قــررت إرجــاء االجتــاع ألجــل غــر مســمى، وهــو مــا 
دفــع املتحــدث باســم مجلــس األمــن القومــي األمريــي جــون 
ــات “يف أرسع  ــتئناف املناقش ــه باس ــن أمل ــر ع ــريب للتعب ك
ــس  ــر لي ــذا األم ــة ه ــى “أهمي ــدداً ع ــن”، مش ــت ممك وق

فقــط للبلديــن، وإمنــا أيضــاً لبقيــة العــامل”.
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ما دالالت تصنيف االتحاد األوروبي روسيا دولة راعية لإلرهاب؟ 

ــاً  ــكو اهتام ــد موس ــرار: مل تب ــن الق ــكو م ــخرية موس 3- س
ــة  ــه ال يحمــل أي قيم ــار أن ــك عــى اعتب ــرار، وذل ــراً بالق كب
عمليــة، بــل واكتفــى وزيــر الخارجيــة الــرويس، ســرغي 
الفــروف، يف 23 نوفمــرب، بالســخرية مــن القــرار، عــرب التأكيــد 
بأنــه “ليــس طبيبــاً” نفســياً للبــت يف مــدى أهليتهــم العقلية، 

ــان األورويب.  ــاء الربمل ــارة إىل أعض يف إش

وزارة  باســم  الناطقــة  زاخاروفــا،  ماريــا  علقــت  كــا 
الخارجيــة الروســية، عــى الخــرب، بأنــه رداً عــى قــرار الربملــان 
األورويب باالعــرتاف بروســيا كدولــة راعيــة لإلرهــاب، “ميكننــا 
ــا وصــف  ــة”، بين ــاً للحاق ــان األورويب راعي ــرتاف بالربمل االع
ــرار  ــكوف، الق ــرتي بيس ــن، دمي ــمي بالكرمل ــدث الرس املتح
بغــر املهنــي، وأن روســيا لــن تأخــذ هــذا القــرار عــى محمــل 
الجــد، خصوصــاً بعــد متســك السياســة األوروبيــة الخارجيــة 

ــم. ــاءة يف قراراته ــر البن بالعواطــف غ

4- محاولــة محتملــة ملصــادرة املمتلــكات الروســية: تتــداول 
الصحافــة الغربيــة مــن فــرتة ألخــرى أخبــاراً مفادهــا أن 
ــك  ــول البن ــتخدام أص ــة اس ــدرس إمكاني ــاد األورويب ي االتح
املركــزي الــرويس، التــي تقــدر بـــ 300 مليــار اليــورو، والتــي 
ــاعدة يف  ــاء، للمس ــدول األعض ــل ال ــن قب ــا م ــرى تجميده ج
ــا. وقالــت مصــادر مطلعــة، يف نوفمــرب  إعــادة إعــار أوكراني
2022، إنــه تــم تكليــف خــرباء قانونيــن للنظــر يف الخيــارات 

املتاحــة.

ــاره  ــايل باعتب ــان األورويب الح ــرار الربمل ــر إىل ق ــد ينظ وق
مقدمــة لقــرارات أخــرى عــى مســتوى االتحــاد األورويب؛ 
تســتهدف إرســاء األســاس القانــوين ملصــادرة أصــول روســيا يف 
الخــارج. وعــى الرغــم مــن أن قــرار الربملــان األورويب األخــر 
ال يوفــر حتــى اآلن أساســاً قانونيــاً للمصــادرة، فإنــه ميكــن أن 

يخلــق أساســاً ملثــل هــذه املحــاوالت مســتقبالً.

ومــع ذلــك، فإنــه مــن املســتبعد أن يقــوم االتحــاد 
األورويب بذلــك. ففــي مايــو 2022، أعــرب مســؤولون يف وزارة 
الخزانــة األمريكيــة عــن قلقهــم مــن هــذه الخطــوة، خشــية 
إقــرار ســابقة مــن شــأنها أن تثنــي البنــوك املركزيــة األجنبيــة 
األخــرى عــن وضــع أصولهــا يف الواليــات املتحــدة. وإذا كانــت 
واشــنطن تخــى مــن رد فعــل الــدول األخــرى، فإنــه ال يتوقع 
أن تندفــع الــدول األوروبيــة، فــرادى أو جاعــات، يف مســار 

أحجمــت واشــنطن عــن الســر فيــه. 

ويف الختــام، فإن القرار األورويب يتســم بالرمزية الشــديدة، 
ولــن يغــر أي يشء يف مســار العالقــات األوروبيــة – الروســية، 
كــا أنــه مــن غــر املتوقــع تغيــر القواعــد الحاكمــة لقوائــم 
ــا، بحيــث تتضمــن الــدول. كــا أن فــرص  اإلرهــاب يف أوروب
ــة إلرســاء األســس  ــرار بداي ــدام بروكســل عــى اتخــاذ الق إق
ــتبعداً،  ــراً مس ــد أم ــية يع ــوال الروس ــادرة األم ــة ملص القانوني
خاصــة يف ظــل إحجــام واشــنطن عــن القيــام بهــذه الخطــوة، 
ــا  ــدول، م ــة الســيادية لل ــوض الحصان ــا ســوف تق نظــراً ألنه
يفتــح املجــال أمــام دول العــامل لســحب أموالــه مــن الغــرب.  
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