يوري بارمان
خبري مبعهد الشؤون الدولية الروسي

ضغوط موسكو:

حتركات روسية لوقف جتديد العقوبات األوروبية
م ــددت الوالي ــات املتح ــدة يف م ــارس  2016العقوب ــات املفروض ــة عل ــى روس ــيا من ــذ الع ــام  2014حت ــى  6م ــارس
 ،)1(2017وذل ــك بس ــبب تدخله ــا "املزع ــوم" يف ش ــرق أوكراني ــا وضمه ــا لش ــبه جزي ــرة الق ــرم ،كم ــا جنح ــت واش ــنطن
يف تعبئ ــة حلفائه ــا األوروبي ــن لف ــرض عقوب ــات مماثل ــة ،وتس ــعى لتمدي ــد العقوب ــات األوروبي ــة ض ــد موس ــكو م ــرة
أخ ــرى ،واملق ــرر مراجعته ــا يف يولي ــو .2016

ويتمثــل التطــور الالفــت فــي أن أوروبــا لــم تعــد موحــدة فيمــا
يتعلــق بتجديــد العقوبــات ضــد روســيا لمــدة ســتة أشــهر أخــرى،
فلقــد ظهــرت مؤخــراً بــوادر انشــقاق داخــل االتحــاد ،وهــو مــا
وضــح فــي مطالبــة إيطاليــا فــي ديســمبر  2015بمراجعــة
ً
العقوبــات المفروضــة
رافضــة تجديدهــا تلقائيــا ً(.)2

وقــد تراجــع حجــم التبــادل التجــاري بيــن روســيا ودول االتحاد
األوروبــي بعــد فــرض العقوبــات ،إذ هبــط مــن  326مليــار يــورو
فــي عــام  2014إلــى  208مليــار يــورو فــي عــام ،)4(2015
وانخفضــت الصــادرات الزراعيــة والغذائيــة مــن أوروبــا إلــى
روســيا بنســبة  %43فــي .2015

ويدعــم عــدد مــن أعضــاء االتحــاد األوروبــي اآلخريــن
موقــف رومــا ،ومنهــم فيينــا والمجــر وســلوفاكيا واليونــان ،وهــو
مــا ينبــئ بــأن االجتمــاع الــذي ســيعقد فــي يوليــو  2016قــد يشــهد
انقســاما ً أوروبيــا ً إلــى جبهتيــن حــول مســألة تجديــد العقوبــات
ضــد روســيا ،وهــو مــا يثيــر التســاؤل حــول أســباب التحــول فــي
موقــف هــذه الــدول وأبعــاد الــدور الروســي لتعزيــز هــذا االنقســام.

وقــد تحملــت الــدول التــي تربطهــا بروســيا عالقــات اقتصاديــة
قويــة العــبء األكبــر مــن التداعيــات االقتصاديــة ،فقــد خســرت
إيطاليــا – وهــي ثانــي أكبــر شــريك اقتصــادي لروســيا – حوالــي
 3.5مليــار يــورو ســنوياً ،فقــد تراجعــت الصــادرات اإليطاليــة
إلــى روســيا مــن حوالــي  11مليــار يــورو ســنوياً ،إلــى 7,4
مليــار يــورو ســنويا ً(.)5

�أو ًال� :أ�ضرار متبادلة

ثاني ًا :ورقة الطاقة الرو�سية

ســعت بروكســل لتوجيــه ضربــة ماليــة لموســكو بعــد ضــم روســيا
للقــرم مــن أجــل إجبارهــا علــى التخلــي عــن سياســتها العدائيــة
تجــاه أوكرانيــا ،وعلــى الرغــم مــن معانــاة االقتصــاد الروســي
خــال العاميــن الماضييــن ،وانكماشــه بنســبة  %4فــي عــام
 2015وحــده( ،)3فــإن أوروبــا عانــت اقتصادي ـا ً هــي األخــرى،
ســواء مــن جــراء العقوبــات التــي فرضتهــا بنفســها ،أو مــن جــراء
العقوبــات المضــادة التــي فرضتهــا موســكو في أغســطس .2014

مــع وصــول الرئيــس فالديميــر بوتيــن إلــى ســدة الحكــم فــي عــام
 ،2000قامــت كبــرى الشــركات األوروبيــة بشــراء شــركات
روســية فــي عــدد كبيــر مــن الصناعــات ،ولذلــك نجــد أنــه فــي
الوقــت الــذي قــرر فيــه االتحــاد األوروبــي فــرض عقوبــات ضــد
روســيا فــي عــام  ،2014قامــت مجموعــة كبيــرة مــن الشــركات
األوروبيــة بالعمــل كجبهــة موحــدة ضــد هــذا القــرار بدعــوى أنــه
ســيؤدي إلــى خســائر فادحــة للنشــاط التجــاري األوروبــي.
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ونظــراً للتداعيــات الســلبية علــى الشــركات اإليطاليــة ،الســابقة
اإلشــارة إليهــا ،فقــد تعــرض ماتيــو رينتســي ،رئيــس الــوزراء
اإليطالــي ،لضغــط هائــل مــن حوالــي  400شــركة إيطاليــة
تعمــل فــي روســيا ،وكذلــك مــن جانــب األحــزاب اليمينيــة ،وذلــك
فــي الوقــت الــذي اليــزال االقتصــاد اإليطالــي يتعافــى مــن آثــار
األزمــة االقتصاديــة التــي أصابتــه فــي عــام .2012

للعقوبــات .وفــي فبرايــر  ،2016أعلنــت روســيا عــن مشــروع
جديــد لخــط أنابيــب الغــاز ،والــذي ســيحل محــل خــط أنابيــب
"التيــار التركــي" ( ،)Turkish Streamوالــذي توقــف علــى
إثــر تدهــور العالقــات الروســية – التركيــة .وســيضمن خــط الغــاز
الجديــد إليطاليــا أن تصبــح مركــزاً رئيســيا ً لتصديــر الغــاز فــي
جنــوب أوروبــا.

وقــد ســعت موســكو الســتغالل ذلــك ،والحصــول علــى
دعــم إيطاليــا لخلــق جبهــة معارضــة داخــل االتحــاد األوروبــي
الســتمرار فــرض العقوبــات عليهــا ،وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك،
تعهــدت موســكو بإبــرام عــدد مــن الصفقــات المربحــة مــع
الشــركات اإليطاليــة فــي العاميــن الماضييــن ،ممــا أدى إلــى افتتاح
العديــد مــن المنشــآت الصناعيــة اإليطاليــة الجديــدة فــي روســيا.

ومــن الواضــح أن أقــوى مــا يميــز النفــوذ الروســي داخــل
أوروبــا حتــى اآلن هــو قوتهــا فــي قطــاع الطاقــة ،فروســيا تقــدم
ســنويا ً مــا يزيــد علــى  %30مــن إمــدادات الغــاز الطبيعــي الــذي
تســتهلكه دول االتحــاد األوروبــي .وعلــى الرغــم مــن أن األزمــة
فــي أوكرانيــا قــد وتــرت العالقــات بيــن موســكو وبروكســل ،فــإن
الصــادرات واصلــت نموهــا فــي عــام  2015نتيجــة لتحســن
أوضــاع االقتصــادات الرئيســية فــي أوروبا.

ومــن جهــة ثانيــة ،تبنــت موســكو
اســتراتيجية أكثــر دهــا ًء للتأثيــر علــى
فقــد زادت صــادرات الغــاز الروســي
يوجــد حــوايل  12حزبــً أوروبيــً يتــم وصفهــم
بروكســل ،حيــث تتــم كافــة أنشــطة الضغــط يف أغل ــب األحي ــان بأنه ــم موال ــون لروس ــيا ،ألوروبــا فــي عــام  2015بحوالــي %8
مــن خــال الشــركات الروســية الكبيــرة ومنهـــم جماعـــات يف بلجيـــكا وأملانيـــا لتبلــغ  159,4مليــار متــر مكعــب ،كمــا
والشــركات األوروبيــة التــي تــم دمجهــا فــي وفرنســـا واجملـــر واليونـــان واململكـــة أن صــادرات الغــاز إلــى ألمانيــا قــد زادت
املتحـــدة وإيطاليـــا .وحتتـــل األحـــزاب
االقتصــاد الروســي .ولقــد أنفقــت شــركة املناوئ ــة لالحت ــاد األوروب ــي  76مقعــدًا يف بحوالــي  ،%17وذلــك علــى الرغــم مــن
غازبــروم ( )Gazpromحوالــي  1,35احلكومــة األوروبيــة ،وهــو مــا ميكنهــم مــن كــون برليــن مــن الــدول التــي قــادت حركــة
مليــون دوالر أمريكــي للضغــط علــى إث ــارة القضاي ــا املتعلق ــة بالعقوب ــات ض ــد فــرض ومــد العقوبــات ضــد روســيا(.)8
بروكســل .كمــا يتــم تمثيــل مصالــح روســيا روســـيا وسياســـة االحتـــاد األوروبـــي جتـــاه وبالمثــل ،زادت صــادرات الغــاز إلــى
موســـكو.
فرنســا بنســبة  ،%36.8وإلــى إيطاليــا
فــي بروكســل عــن طريــق شــركة جيــه .آر.
بنســبة .%12.6
( )GRللعالقــات العامــة ،ودفعــت شــركة
لــوك أويــل ( )Lukoilمبلــغ نصــف مليــون دوالر أمريكــي لها(.)6
وينطبــق األمــر ذاتــه علــى مشــاريع أنابيــب الغــاز ،فلطالمــا
وفــي ألمانيــا ،كانت مجموعــة شــركات ( )BASFللكيماويات راقــت لالتحــاد األوروبــي ولموســكو فكــرة إنشــاء خــط أنابيــب
هــي أول مــن دعــا للحــذر مــن التداعيــات الســلبية لفــرض الــذي بمقــدوره نقــل الغــاز الروســي إلــى جنــوب أوروبــا ،مــع
العقوبــات االقتصاديــة ضــد روســيا ،وفــي إيطاليــا اتخــذت شــركة اســتبعاد أوكرانيــا مــن معادلــة الطاقــة األوروبيــة ،غيــر أن توقيــع
إينــي ( –)Eniوالتــي كانــت علــى صلــة وثيقــة بشــركة غازبــروم العقوبــات علــى روســيا فــي عــام  ،2014أوقــف مشــروع التيــار
( )Gazpromالمملوكــة للدولــة الروســية – نفــس الموقــف .وفي الجنوبــي ( )South Streamالــذي تــم تصميمــه لتوصيــل
المملكــة المتحــدة ،جــاءت شــركة بــي بــي ( –)BPوالتــي تملــك الغــاز الروســي لــدول االتحــاد األوروبــي عبــر البحــر الميــت.
حصــة  %20مــن شــركة روســنفت ( )Rosneftالروســية– فــي
وعلــى الرغــم مــن هــذا التجميــد ،فــإن المشــروع اليــزال
مقدمــة الشــركات الضاغطــة مــن أجــل اتخــاذ موقــف أقــل حــدة
يحظــى بدعــم الــدول التــي كان مــن المفتــرض أن يمــر مــن
تجــاه روســيا ،وذلــك فــي الوقــت الــذي تتخــذ الحكومــة البريطانيــة
خاللهــا خــط الغــاز ،وتحديــداً النمســا واليونــان وإيطاليا وســلوفاكيا
موقفـا ً عدائيـا ً ضــد موســكو فــي عــام .2014
والمجــر ،إذ إن هــذه الــدول ســوف تســتفيد مــن أربــاح نقــل الغــاز
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن أغلــب الشــركات األوروبيــة لــم الروســي وتخزينــه فــي أراضيهــا ،ولذلــك عندمــا تــم اإلعــان
تخفــض أو تبــع حصصهــا فــي الشــركات الروســية كنتيجــة عــن مشــروع "التيــار التركــي" كمشــروع بديــل للتيــار الجنوبــي
للعقوبــات األوروبيــة علــى روســيا ،بــل علــى العكــس ،فلقــد ذهــب آنــذاك ،أطلقــت تلــك الــدول حملــة ضغــط للتشــكيك فــي جــدوى
بعضهــا لزيــادة مشــاركته فــي الســوق الروســية ،وهــي الخطــوة العقوبــات األوروبيــة.
التــي شــجعها الكرمليــن مــن خــال تقديــم صفقــات مربحــة
وباإلضافــة إلــى الفائــدة الماليــة الواضحة من وراء زيــادة إمدادات
ومعاملــة مميــزة لتلــك الشــركات.
الغــاز الروســي إلــى أوروبــا ،تــرى موســكو هــذا التعــاون كورقــة
وعلــى ســبيل المثــال ،تــم تقديــم حصــة بنســبة  %20لشــركة مســاومة يمكــن اســتغاللها فــي المحادثــات ســواء مــع بروكســل أو
بــي بــي ( )BPفــي حقــل ( )Srednebotuobinskoyeمــع أي عضــو مــن دول االتحــاد األوروبــي ،وهــي ورقــة ضغــط
للنفــط والغــاز المكثــف– وهــو مــن أكبــر حقــول النفــط فــي حقيقيــة ،خاصــة أن تحــركات االتحــاد األوروبــي التــي أعلنهــا
شــرق ســيبيريا( –)7وذلــك كمكافــأة لهــا علــى موقفهــا الرافــض فــي أعقــاب األزمــة األوكرانيــة لخفــض اعتمــاده علــى صــادرات
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الطاقــة الروســية لــم تســفر عــن أيــه نتائــج حتــى اآلن ،ممــا زاد
مــن قــوة موقــف الكرمليــن.

ثالث ًا :حلفاء مو�سكو القوميون
ال تمثــل العالقــات التجاريــة ســوى أحــد األدوات التــي تتبعهــا
موســكو للتأثيــر علــى االتحــاد األوروبــي ،للتراجــع عــن
العقوبــات ،إذ تزايــدت الشــكوك فــي أوروبــا حــول احتمــال تمويــل
روســيا أحزابـا ً قوميــة لحشــد تأييــد أوســع فــي الدوائــر السياســية.
ووفقــا ً لمــا ذكــره مســؤولون أمريكيــون ،فــإن موســكو "تعمــل
جاهــد ًة علــى شــراء ذمــم القــوى السياســية األوروبيــة واســتمالتهم،
وتمويــل األحــزاب المعارضــة مــن اليميــن واليســار" ،وذلــك علــى
حــد تعبيــر نائــب الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن العــام الماضــي.
ولقــد ع ّبــر حــزب جوبيــك المجــري وحــزب الجبهــة الوطنيــة
الفرنســي وحــزب االســتقالل البريطانــي وحــزب ســيريزا
اليســاري اليونانــي عــن دعمهــم روســيا خــال العاميــن الماضيين،
بــل وأيــد بعضهــم عالنيـ ً
ـة ضــم روســيا لشــبه جزيــرة القــرم .وقــام
عــدد مــن البرلمانييــن األوروبييــن – بمــن فيهــم برلمانيــون مــن
المجــر وفرنســا – بزيــارة القــرم ومراقبــة اســتفتاء االنفصــال
الــذي أجرتــه روســيا ،فضــاً عــن مراقبــة االنتخابــات فــي
أوكرانيــا الشــرقية .وصــاغ النائــب الفرنســي تييــري ماريانــي–
والــذي زار القــرم فــي عــام  –2015قــراراً غيــر ملــزم يدعــو
فيــه الحكومــة لعــدم تجديــد العقوبــات المفروضــة علــى روســيا،
وهــو القــرار الــذي تــم تمريــره فــي مجلــس النــواب الفرنســي فــي
أبريــل .2016
ووفقــا ً للتقديــرات ،يوجــد حوالــي  12حزبــا ً أوروبيــا ً يتــم
وصفهــم فــي أغلــب األحيــان بأنهــم موالــون لروســيا ،ومنهــم
جماعــات فــي بلجيــكا وألمانيــا وفرنســا والمجــر واليونــان
والمملكــة المتحــدة وإيطاليــا .وتحتــل األحــزاب المناوئــة لالتحــاد
األوروبــي  76مقعــداً فــي الحكومــة األوروبيــة ،وهــو مــا يمكنهــم
مــن إثــارة القضايــا المتعلقــة بالعقوبــات ضــد روســيا وسياســة
االتحــاد األوروبــي تجــاه موســكو .وال يوجــد شــك فــي رغبــة
الكرمليــن فــي بنــاء عالقــات مــع القــوى القريبــة منــه داخــل
المجتمــع األوروبــي ،والضغــط مــن أجــل مصالحــه مــن خاللهــم،
خاصــة مــع وجــود بعــض األحــزاب ،مثــل حــزب ســيريزا فــي

اليونــان وجوبيــك فــي المجــر ،فــي الســلطة بالفعــل.
ولقــد عمــل الكرمليــن وشــركاؤه علــى كســب والء التيــارات
المعارضــة لالتحــاد األوروبــي ،ففــي ســبتمبر  ،2014حصــل
حــزب الجبهــة الوطنيــة الفرنســية علــى قــرض بقيمــة  9مليــارات
يــورو مــن البنــك التشــيكي – الروســي ،وهــي منظمــة ماليــة
مقرهــا موســكو( .)9ومــن المعــروف أن رجــال األعمــال الــروس
المقربيــن مــن الكرمليــن يرعــون فعاليــات تخــص األحــزاب
القوميــة فــي أوروبــا ،وهــي األحــزاب نفســها التــي تطالــب برفــع
العقوبــات عــن روســيا.
وباإلضافــة إلــى مــا ســبق ،يــرى الكثيــرون داخــل االتحــاد
األوروبــي – خاصـ ً
ـة فــي اليونــان وإيطاليا – أن تحســين العالقات
مــع فالديميــر بوتيــن قــد يســاعد فــي التعامــل مــع أزمــة الالجئيــن
القائمــة ،وذلــك مــن خــال حــل األزمــة الســورية عــن طريــق
الضغــط علــى الحكومــة الســورية للتوصــل لحــل ســلمي لألزمــة.

اخلامتة
التــزال الواليــات المتحــدة تســعى لحشــد الدعــم األوروبــي إلدامــة
العقوبــات علــى روســيا ،وهــو مــا وضــح مــن خــال تأكيــد
قــادة دول شــمال أوروبــا (زعمــاء الدنمــارك والســويد وأيســلندا
والنرويــج وفنلنــدا) فــي القمــة التــي جمعتهــم مــع الواليــات
المتحــدة فــي واشــنطن فــي مايــو  ،2016علــى ضــرورة اإلبقــاء
علــى العقوبــات ضــد روســيا .ويأتــي هــذا التطــور قبــل شــهرين
مــن اجتمــاع اللجنــة األوروبيــة للنظــر فــي تمديــد العقوبــات.
وتســعى الواليــات المتحــدة لدعــم مســاعيها تلــك مــن خــال
اســتمالة الــدول المعاديــة لروســيا داخــل االتحــاد األوروبــي،
مثــل دول البلطيــق وبولنــدا ،وذلــك للضغــط التخــاذ موقــف أكثــر
صرامــة تجــاه روســيا فــي بروكســل.
وبطبيعــة الحــال ،فســوف تســعى بروكســل لتقديــم مســاعدات
ماليــة ،للــدول المتعاطفــة مــع روســيا ،خاصــة لليونــان وإيطاليــا
والمجــر ،أو غيرهــا مــن المنافــع لتجديــد العقوبــات علــى روســيا.
وحتــى فــي حالــة تمديدهــا لمــدة ســتة أشــهر أخــرى ،فــإن هــذا
ســوف يعمــق حالــة االنقســام القائمــة فعــاً داخــل االتحــاد
األوروبــي.
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