
73مايو - يونيو 2016

ضغوط موسكو:
حتركات روسية لوقف جتديد العقوبات األوروبية

ــا  ــدة فيم ــد موح ــم تع ــا ل ــي أن أوروب ــت ف ــور الالف ــل التط ويتمث
يتعلــق بتجديــد العقوبــات ضــد روســيا لمــدة ســتة أشــهر أخــرى، 
ــا  ــو م ــوادر انشــقاق داخــل االتحــاد، وه ــد ظهــرت مؤخــراً ب فلق
2015 بمراجعــة  فــي ديســمبر  إيطاليــا  فــي مطالبــة  وضــح 

العقوبــات المفروضــة رافضــًة تجديدهــا تلقائيــاً)2(.

ويدعــم عــدد مــن أعضــاء االتحــاد األوروبــي اآلخريــن 
موقــف رومــا، ومنهــم فيينــا والمجــر وســلوفاكيا واليونــان، وهــو 
مــا ينبــئ بــأن االجتمــاع الــذي ســيعقد فــي يوليــو 2016 قــد يشــهد 
ــات  ــد العقوب ــألة تجدي ــول مس ــن ح ــى جبهتي ــاً إل ــاماً أوروبي انقس
ضــد روســيا، وهــو مــا يثيــر التســاؤل حــول أســباب التحــول فــي 
موقــف هــذه الــدول وأبعــاد الــدور الروســي لتعزيــز هــذا االنقســام.

اأوًل: اأ�سرار متبادلة
ســعت بروكســل لتوجيــه ضربــة ماليــة لموســكو بعــد ضــم روســيا 
ــة  ــي عــن سياســتها العدائي ــى التخل ــا عل ــن أجــل إجباره ــرم م للق
ــي  ــاة االقتصــاد الروس ــن معان ــم م ــى الرغ ــا، وعل ــاه أوكراني تج
خــالل العاميــن الماضييــن، وانكماشــه بنســبة 4% فــي عــام 
ــاً هــي األخــرى،  ــت اقتصادي ــا عان ــإن أوروب 2015 وحــده)3(، ف
ســواء مــن جــراء العقوبــات التــي فرضتهــا بنفســها، أو مــن جــراء 
العقوبــات المضــادة التــي فرضتهــا موســكو في أغســطس 2014.

وقــد تراجــع حجــم التبــادل التجــاري بيــن روســيا ودول االتحاد 
األوروبــي بعــد فــرض العقوبــات، إذ هبــط مــن 326 مليــار يــورو 
ــام 2015)4(،  ــي ع ــورو ف ــار ي ــى 208 ملي ــام 2014 إل ــي ع ف
ــى  ــا إل ــن أوروب ــة م ــة والغذائي ــادرات الزراعي ــت الص وانخفض

روســيا بنســبة 43% فــي 2015.

وقــد تحملــت الــدول التــي تربطهــا بروســيا عالقــات اقتصاديــة 
ــد خســرت  ــة، فق ــات االقتصادي ــر مــن التداعي ــة العــبء األكب قوي
إيطاليــا – وهــي ثانــي أكبــر شــريك اقتصــادي لروســيا – حوالــي 
ــة  ــت الصــادرات اإليطالي ــد تراجع ــنوياً، فق ــورو س ــار ي 3.5 ملي
إلــى روســيا مــن حوالــي 11 مليــار يــورو ســنوياً، إلــى 7,4 

مليــار يــورو ســنوياً)5(.

ثانيًا: ورقة الطاقة الرو�سية
مــع وصــول الرئيــس فالديميــر بوتيــن إلــى ســدة الحكــم فــي عــام 
2000، قامــت كبــرى الشــركات األوروبيــة بشــراء شــركات 
ــي  ــه ف ــك نجــد أن ــر مــن الصناعــات، ولذل ــي عــدد كبي روســية ف
الوقــت الــذي قــرر فيــه االتحــاد األوروبــي فــرض عقوبــات ضــد 
روســيا فــي عــام 2014، قامــت مجموعــة كبيــرة مــن الشــركات 
األوروبيــة بالعمــل كجبهــة موحــدة ضــد هــذا القــرار بدعــوى أنــه 

ســيؤدي إلــى خســائر فادحــة للنشــاط التجــاري األوروبــي.

مـــددت الواليـــات املتحـــدة يف مـــارس 2016 العقوبـــات املفروضـــة علـــى روســـيا منـــذ العـــام 2014 حتـــى 6 مـــارس 
ـــنطن  ـــت واش ـــا جنح ـــرم، كم ـــرة الق ـــبه جزي ـــا لش ـــا وضمه ـــرق أوكراني ـــوم" يف ش ـــا "املزع ـــبب تدخله ـــك بس 2017)1(، وذل
يف تعبئـــة حلفائهـــا األوروبيـــني لفـــرض عقوبـــات مماثلـــة، وتســـعى لتمديـــد العقوبـــات األوروبيـــة ضـــد موســـكو مـــرة 

أخـــرى، واملقـــرر مراجعتهـــا يف يوليـــو 2016.

يوري بارمان 
خبري مبعهد الشؤون الدولية الروسي
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ونظــراً للتداعيــات الســلبية علــى الشــركات اإليطاليــة، الســابقة 
ــوزراء  ــس ال ــي، رئي ــو رينتس ــرض ماتي ــد تع ــا، فق ــارة إليه اإلش
اإليطالــي، لضغــط هائــل مــن حوالــي 400 شــركة إيطاليــة 
تعمــل فــي روســيا، وكذلــك مــن جانــب األحــزاب اليمينيــة، وذلــك 
فــي الوقــت الــذي اليــزال االقتصــاد اإليطالــي يتعافــى مــن آثــار 

ــي عــام 2012.  ــه ف ــي أصابت ــة الت ــة االقتصادي األزم

علــى  والحصــول  ذلــك،  الســتغالل  موســكو  ســعت  وقــد 
ــي  ــاد األوروب ــة معارضــة داخــل االتح ــق جبه ــا لخل ــم إيطالي دع
ــك،  ــق ذل ــبيل تحقي ــي س ــا، وف ــات عليه ــرض العقوب ــتمرار ف الس
مــع  المربحــة  الصفقــات  مــن  بإبــرام عــدد  تعهــدت موســكو 
الشــركات اإليطاليــة فــي العاميــن الماضييــن، ممــا أدى إلــى افتتاح 
ــدة فــي روســيا. ــة الجدي ــة اإليطالي ــد مــن المنشــآت الصناعي العدي

موســكو  تبنــت  ثانيــة،  جهــة  ومــن 
علــى  للتأثيــر  دهــاًء  أكثــر  اســتراتيجية 
بروكســل، حيــث تتــم كافــة أنشــطة الضغــط 
مــن خــالل الشــركات الروســية الكبيــرة 
والشــركات األوروبيــة التــي تــم دمجهــا فــي 
االقتصــاد الروســي. ولقــد أنفقــت شــركة 
غازبــروم )Gazprom( حوالــي 1,35 
علــى  للضغــط  أمريكــي  دوالر  مليــون 
بروكســل. كمــا يتــم تمثيــل مصالــح روســيا 
فــي بروكســل عــن طريــق شــركة جيــه. آر. 
ــت شــركة  ــة، ودفع ــات العام )GR( للعالق

لــوك أويــل )Lukoil( مبلــغ نصــف مليــون دوالر أمريكــي لها)6(.

وفــي ألمانيــا، كانت مجموعــة شــركات )BASF( للكيماويات 
لفــرض  الســلبية  التداعيــات  للحــذر مــن  هــي أول مــن دعــا 
العقوبــات االقتصاديــة ضــد روســيا، وفــي إيطاليــا اتخــذت شــركة 
إينــي )Eni(– والتــي كانــت علــى صلــة وثيقــة بشــركة غازبــروم 
)Gazprom( المملوكــة للدولــة الروســية – نفــس الموقــف. وفي 
المملكــة المتحــدة، جــاءت شــركة بــي بــي )BP(– والتــي تملــك 
حصــة 20% مــن شــركة روســنفت )Rosneft( الروســية– فــي 
ــل حــدة  مقدمــة الشــركات الضاغطــة مــن أجــل اتخــاذ موقــف أق
تجــاه روســيا، وذلــك فــي الوقــت الــذي تتخــذ الحكومــة البريطانيــة 

موقفــاً عدائيــاً ضــد موســكو فــي عــام 2014. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن أغلــب الشــركات األوروبيــة لــم 
تخفــض أو تبــع حصصهــا فــي الشــركات الروســية كنتيجــة 
للعقوبــات األوروبيــة علــى روســيا، بــل علــى العكــس، فلقــد ذهــب 
ــادة مشــاركته فــي الســوق الروســية، وهــي الخطــوة  بعضهــا لزي
التــي شــجعها الكرمليــن مــن خــالل تقديــم صفقــات مربحــة 

ــركات. ــك الش ــزة لتل ــة ممي ومعامل

وعلــى ســبيل المثــال، تــم تقديــم حصــة بنســبة 20% لشــركة 
 )Srednebotuobinskoye( حقــل  فــي   )BP( بــي  بــي 
للنفــط والغــاز المكثــف– وهــو مــن أكبــر حقــول النفــط فــي 
ــض  ــا الراف ــى موقفه ــا عل ــأة له ــك كمكاف ــيبيريا)7(– وذل شــرق س

ــت روســيا عــن مشــروع  ــر 2016، أعلن ــي فبراي ــات. وف للعقوب
ــب  ــط أنابي ــل خ ــيحل مح ــذي س ــاز، وال ــب الغ ــط أنابي ــد لخ جدي
ــى  ــف عل ــذي توق ــي" )Turkish Stream(، وال ــار الترك "التي
إثــر تدهــور العالقــات الروســية – التركيــة. وســيضمن خــط الغــاز 
ــي  ــاز ف ــر الغ ــح مركــزاً رئيســياً لتصدي ــا أن تصب ــد إليطالي الجدي

ــا. ــوب أوروب جن

ــل  ــي داخ ــوذ الروس ــز النف ــا يمي ــوى م ــح أن أق ــن الواض وم
أوروبــا حتــى اآلن هــو قوتهــا فــي قطــاع الطاقــة، فروســيا تقــدم 
ســنوياً مــا يزيــد علــى 30% مــن 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 2015 نتيجــة لتحســن 
أوضــاع االقتصــادات الرئيســية فــي أوروبا. 

فقــد زادت صــادرات الغــاز الروســي 
ألوروبــا فــي عــام 2015 بحوالــي %8 
لتبلــغ 159,4 مليــار متــر مكعــب، كمــا 
ــد زادت  ــا ق ــى ألماني ــاز إل أن صــادرات الغ
ــن  ــم م ــى الرغ ــك عل ــي 17%، وذل بحوال
كــون برليــن مــن الــدول التــي قــادت حركــة 
العقوبــات ضــد روســيا)8(.  فــرض ومــد 
إلــى  الغــاز  صــادرات  زادت  وبالمثــل، 
إيطاليــا  وإلــى   ،%36.8 بنســبة  فرنســا 

.%12.6 بنســبة 

ــى مشــاريع أنابيــب الغــاز، فلطالمــا  ــه عل ــق األمــر ذات وينطب
ــب  ــرة إنشــاء خــط أنابي ــي ولموســكو فك ــت لالتحــاد األوروب راق
ــع  ــا، م ــوب أوروب ــى جن ــاز الروســي إل ــل الغ ــدوره نق ــذي بمق ال
اســتبعاد أوكرانيــا مــن معادلــة الطاقــة األوروبيــة، غيــر أن توقيــع 
العقوبــات علــى روســيا فــي عــام 2014، أوقــف مشــروع التيــار 
الجنوبــي )South Stream( الــذي تــم تصميمــه لتوصيــل 
ــت.  ــر البحــر المي ــي عب ــدول االتحــاد األوروب الغــاز الروســي ل

وعلــى الرغــم مــن هــذا التجميــد، فــإن المشــروع اليــزال 
يحظــى بدعــم الــدول التــي كان مــن المفتــرض أن يمــر مــن 
خاللهــا خــط الغــاز، وتحديــداً النمســا واليونــان وإيطاليا وســلوفاكيا 
والمجــر، إذ إن هــذه الــدول ســوف تســتفيد مــن أربــاح نقــل الغــاز 
ــالن  ــم اإلع ــا ت ــك عندم ــا، ولذل ــي أراضيه ــه ف ــي وتخزين الروس
عــن مشــروع "التيــار التركــي" كمشــروع بديــل للتيــار الجنوبــي 
ــي جــدوى  ــة ضغــط للتشــكيك ف ــدول حمل ــك ال ــت تل ــذاك، أطلق آن

ــة. ــات األوروبي العقوب

وباإلضافــة إلــى الفائــدة الماليــة الواضحة من وراء زيــادة إمدادات 
الغــاز الروســي إلــى أوروبــا، تــرى موســكو هــذا التعــاون كورقــة 
مســاومة يمكــن اســتغاللها فــي المحادثــات ســواء مــع بروكســل أو 
مــع أي عضــو مــن دول االتحــاد األوروبــي، وهــي ورقــة ضغــط 
ــا  ــي أعلنه ــي الت ــاد األوروب ــركات االتح ــة أن تح ــة، خاص حقيقي
فــي أعقــاب األزمــة األوكرانيــة لخفــض اعتمــاده علــى صــادرات 

يوجـــد حـــوايل 12 حزبـــً أوروبيـــً يتـــم وصفهـــم 
ـــون لروســـيا،  ـــان بأنهـــم موال يف أغلـــب األحي
وأملانيـــا  بلجيـــكا  يف  جماعـــات  ومنهـــم 
واململكـــة  واليونـــان  واجملـــر  وفرنســـا 
األحـــزاب  وحتتـــل  وإيطاليـــا.  املتحـــدة 
املناوئـــة لالحتـــاد األوروبـــي 76 مقعـــدًا يف 
احلكومـــة األوروبيـــة، وهـــو مـــا ميكنهـــم مـــن 
إثـــارة القضايـــا املتعلقـــة بالعقوبـــات ضـــد 
ــاه  ــاد األوروبـــي جتـ ــيا وسياســـة االحتـ روسـ

موســـكو.
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كيف يفكر العامل الثاين؟

الطاقــة الروســية لــم تســفر عــن أيــه نتائــج حتــى اآلن، ممــا زاد 
مــن قــوة موقــف الكرمليــن.

ثالثًا: حلفاء مو�سكو القوميون
ــا  ــي تتبعه ــد األدوات الت ــوى أح ــة س ــات التجاري ــل العالق ال تمث
عــن  للتراجــع  األوروبــي،  االتحــاد  علــى  للتأثيــر  موســكو 
العقوبــات، إذ تزايــدت الشــكوك فــي أوروبــا حــول احتمــال تمويــل 
روســيا أحزابــاً قوميــة لحشــد تأييــد أوســع فــي الدوائــر السياســية. 
ــل  ــكو "تعم ــإن موس ــون، ف ــؤولون أمريكي ــره مس ــا ذك ــاً لم ووفق
جاهــدًة 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 عّبــر حــزب جوبيــك المجــري وحــزب الجبهــة الوطنيــة 
ســيريزا  وحــزب  البريطانــي  االســتقالل  وحــزب  الفرنســي 
اليســاري اليونانــي عــن دعمهــم روســيا خــالل العاميــن الماضيين، 
بــل وأيــد بعضهــم عالنيــًة ضــم روســيا لشــبه جزيــرة القــرم. وقــام 
عــدد مــن البرلمانييــن األوروبييــن – بمــن فيهــم برلمانيــون مــن 
ــال  ــتفتاء االنفص ــة اس ــرم ومراقب ــارة الق ــا – بزي ــر وفرنس المج
الــذي أجرتــه روســيا، فضــالً عــن مراقبــة االنتخابــات فــي 
ــا الشــرقية. وصــاغ النائــب الفرنســي تييــري ماريانــي–  أوكراني
ــزم يدعــو  ــر مل ــراراً غي ــي عــام 2015– ق ــرم ف ــذي زار الق وال
فيــه الحكومــة لعــدم تجديــد العقوبــات المفروضــة علــى روســيا، 
وهــو القــرار الــذي تــم تمريــره فــي مجلــس النــواب الفرنســي فــي 
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ووفقــاً للتقديــرات، يوجــد حوالــي 12 حزبــاً أوروبيــاً يتــم 
ــم  ــون لروســيا، ومنه ــم موال ــب األحيــان بأنه ــي أغل ــم ف وصفه
واليونــان  والمجــر  وفرنســا  وألمانيــا  بلجيــكا  فــي  جماعــات 
والمملكــة المتحــدة وإيطاليــا. وتحتــل األحــزاب المناوئــة لالتحــاد 
األوروبــي 76 مقعــداً فــي الحكومــة األوروبيــة، وهــو مــا يمكنهــم 
ــة  ــيا وسياس ــات ضــد روس ــة بالعقوب ــا المتعلق ــارة القضاي ــن إث م
ــة  ــي رغب ــك ف ــد ش ــكو. وال يوج ــاه موس ــي تج ــاد األوروب االتح
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 

ــل. ــلطة بالفع ــي الس ــر، ف ــي المج ــك ف ــان وجوبي اليون

ولقــد عمــل الكرمليــن وشــركاؤه علــى كســب والء التيــارات 
ــبتمبر 2014، حصــل  ــي س ــي، فف ــاد األوروب المعارضــة لالتح
حــزب الجبهــة الوطنيــة الفرنســية علــى قــرض بقيمــة 9 مليــارات 
يــورو مــن البنــك التشــيكي – الروســي، وهــي منظمــة ماليــة 
مقرهــا موســكو)9(. ومــن المعــروف أن رجــال األعمــال الــروس 
المقربيــن مــن الكرمليــن يرعــون فعاليــات تخــص األحــزاب 
القوميــة فــي أوروبــا، وهــي األحــزاب نفســها التــي تطالــب برفــع 

ــات عــن روســيا.  العقوب

ــاد  ــرون داخــل االتح ــرى الكثي ــبق، ي ــا س ــى م ــة إل وباإلضاف
األوروبــي – خاصــًة فــي اليونــان وإيطاليا – أن تحســين العالقات 
مــع فالديميــر بوتيــن قــد يســاعد فــي التعامــل مــع أزمــة الالجئيــن 
ــق  ــة الســورية عــن طري ــن خــالل حــل األزم ــك م ــة، وذل القائم
الضغــط علــى الحكومــة الســورية للتوصــل لحــل ســلمي لألزمــة.

اخلامتة
التــزال الواليــات المتحــدة تســعى لحشــد الدعــم األوروبــي إلدامــة 
العقوبــات علــى روســيا، وهــو مــا وضــح مــن خــالل تأكيــد 
ــا )زعمــاء الدنمــارك والســويد وأيســلندا  ــادة دول شــمال أوروب ق
والنرويــج وفنلنــدا( فــي القمــة التــي جمعتهــم مــع الواليــات 
المتحــدة فــي واشــنطن فــي مايــو 2016، علــى ضــرورة اإلبقــاء 
علــى العقوبــات ضــد روســيا. ويأتــي هــذا التطــور قبــل شــهرين 

ــات. ــد العقوب ــي تمدي ــة للنظــر ف ــة األوروبي ــاع اللجن ــن اجتم م

ــك مــن خــالل  ــات المتحــدة لدعــم مســاعيها تل وتســعى الوالي
اســتمالة الــدول المعاديــة لروســيا داخــل االتحــاد األوروبــي، 
مثــل دول البلطيــق وبولنــدا، وذلــك للضغــط التخــاذ موقــف أكثــر 

ــي بروكســل.  ــة تجــاه روســيا ف صرام

وبطبيعــة الحــال، فســوف تســعى بروكســل لتقديــم مســاعدات 
ماليــة، للــدول المتعاطفــة مــع روســيا، خاصــة لليونــان وإيطاليــا 
والمجــر، أو غيرهــا مــن المنافــع لتجديــد العقوبــات علــى روســيا. 
ــذا  ــإن ه ــدة ســتة أشــهر أخــرى، ف ــا لم ــة تمديده ــي حال ــى ف وحت
االتحــاد  داخــل  فعــالً  القائمــة  االنقســام  حالــة  يعمــق  ســوف 
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