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إيكاترينا فينوكوروفا
املراسل اخلاص ملوقع “زد ناك”
روسيا االحتادية

استعادة النفوذ:

اجتاه موسكو إلقامة عالقات برجماتية مع دول شرق أوروبا
مل تفق ــد موس ــكو نفوذه ــا يف دول ش ــرق أوروب ــا عل ــى الرغ ــم م ــن األزم ــة األوكراني ــة يف ع ــام  ،2014واجت ــاه الغ ــرب
لتصعيــد عقوباتــه االقتصاديــة ضدهــا ،إذ التــزال روســيا حتتفــظ بعالقــات تعاونيــة بعــدد مــن الــدول يف شــرق أوروبــا،
خاصــة مــع وصــول عــدد مــن القــادة السياســيني يف هــذه الــدول إىل الســلطة وســعيهم إلقامــة عالقــات تعاونيــة مــع
الكرمل ــن ،وذل ــك عل ــى الرغ ــم م ــن حم ــاوالت ش ــيطنة أدوات النف ــوذ الروس ــي هن ــاك م ــن قب ــل بروكس ــل وواش ــنطن.

يشــير مصطلــح أوروبــا الشــرقية ،إلــى الــدول التــي تقــع جغرافي ـا ً
فــي شــرق ووســط أوروبــا ،وكانــت جــزءاً مــن دول الكتلــة
الشــيوعية التابعــة لالتحــاد الســوفييتي ،والذيــن انضمــوا عقــب
تفككــه إلــى االتحــاد األوروبــي وحلــف شــمال األطلســي .وتتبايــن
هــذه الــدول فيمــا بينهــا ،ســواء فيمــا يتعلــق بأوضاعهــا االقتصاديــة،
أو السياســية ،أو مــدى قربهــم مــن االتحــاد األوروبــي أو الواليــات
المتحــدة ،وكذلــك فــي موقفهــم حيــال روســيا.
وخــال أوائــل ومنتصــف التســعينيات مــن القــرن العشــرين،
تراجعــت العالقــات بيــن روســيا ودول أوروبــا الشــرقية بســبب
األزمــات االقتصاديــة التــي عانتهــا موســكو ،باإلضافــة إلــى
اإلصالحــات االقتصاديــة والسياســية التــي فرضــت علــى دول
أوروبــا الشــرقية مــن قبــل االتحــاد األوروبــي لمســاعدتها علــى
التخلــص مــن أزمتهــا االقتصاديــة ،وإبعادهــا عــن دائــرة النفــوذ
الروســي.
وبــدءاً مــن العقــد األول مــن القــرن الواحــد والعشــرين،
اســتعادت موســكو نفوذهــا االقتصــادي والسياســي تدريجي ـاً ،وهــو
مــا ترجمــه "مفهــوم السياســة الخارجيــة لالتحــاد الروســي" ،الــذي
أقــره الرئيــس الروســي فــي عــام  ،2008والــذي أكــد أن "روســيا
مســتعدة إلقامــة عالقــات برجماتيــة قوامهــا االحتــرام المتبــادل مــع
دول وســط وشــرق وجنــوب شــرق أوروبــا ،وذلــك وفق ـا ً لدرجــة
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اســتعداد كل دولــة مــن هــذه الــدول"(.)1
ويســعى هــذا التحليــل إلــى إلقــاء الضــوء علــى االنقســامات فــي
شــرق أوروبــا بيــن الــدول المؤيــدة والمعارضــة للنفــوذ الروســي
هنــاك ،باإلضافــة إلــى توضيــح الهواجــس األمنيــة للــدول المناوئــة
لروســيا ،وأخيــراً بيــان أبعــاد العالقــات التعاونيــة التــي تجمــع بيــن
موســكو وكل مــن بلغاريــا وصربيــا ومولدوفــا.

�أو ًال :انق�سام �شرق �أوروبا
تنقســم دول االتحــاد األوروبــي حيــال كيفيــة التعامــل مــع روســيا،
خاصــة بعــد اتهامهــا بالتدخــل في شــرق أوكرانيا لدعــم االنفصاليين
فــي مواجهــة كييــف .وقــد امتد هذا االنقســام إلــى دول شــرق أوروبا
نفســها ،والتــي تختلــف فيمــا بينهــا حــول األســلوب األمثــل لكيفيــة
التعامــل مــع موســكو ،مــا بيــن الــدول المناديــة بتطبيــع العالقات مع
موســكو وفتــح بــاب الحــوار معهــا فــي القضايــا الخالفيــة ،وبيــن
تلــك التــي تطالــب بتبنــي سياســات متشــددة ،وفــرض مزيــد مــن
العقوبــات لردعهــا عــن توظيــف القــوة العســكرية ضــد أي دولــة في
أوروبــا الشــرقية علــى غــرار الحالــة األوكرانيــة ،وقــد اتضــح هــذا
االنقســام فــي ملفيــن أساســيين ،وهمــا كالتالــي:
 -1شــراء الطاقــة الروســية :تنــادي بروكســل دومـا ً باتبــاع سياســة
تقــوم علــى تنويــع مصــادر الطاقــة ،وتقليــل االعتمــاد علــى الغــاز
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الروســي ،خاصــة بعــد األزمــة األوكرانيــة فــي عــام ،2014
واتهــام موســكو باســتخدام إمــدادات الغــاز الطبيعــي كســاح فــي
مواجهــة االتحــاد األوروبــي .وتنقســم دول أوروبــا الشــرقية حيــال
هــذه السياســة ،ففــي حيــن تســعى بولنــدا ودول البلطيــق الثــاث
إلــى تخفيــف اعتمادهــا علــى الغــاز الروســي ،فــإن بعــض الــدول
األخــرى مثــل بلغاريــا واليونــان والمجــر والنمســا تفضــل شــراء
الغــاز الروســي(.)2
 -2العقوبــات ضــد روســيا :تطالــب دول البلطيــق الثــاث وبولنــدا
بتشــديد العقوبــات المفروضــة علــى موســكو إلجبارهــا علــى وقــف
تدخلهــا العســكري فــي شــرق أوكرانيــا ،فــي حيــن تعــارض بعــض
الــدول فــي شــرق أوروبــا ذلــك األمــر ،مثــل التشــيك واليونــان
والنمســا ،والتــي تــرى أن هــذه العقوبــات غيــر مثمــرة ،ولهــا
تداعيــات اقتصاديــة ســلبية علــى الــدول األوروبيــة نفســها(.)3

ثاني ًا� :أبعاد التهديدات الرو�سية

 -3شــن الحــروب الهجينــةُ :تتهــم موســكو بتبنــي نمــط مــن الحرب
فــي أوكرانيــا تصفــه بعــض الكتابــات الغربيــة "بنمــط الحــروب
الهجينــة" ( ،)Hybrid Warfareوالــذي يقــوم علــى توظيــف
التدخــل العســكري غيــر المعلــن ودعــم المتمرديــن ،واســتخدام
العمــل الســري ،والهجمــات الســيبرانية والحــرب المعلوماتيــة
والنفســية وغيرهــا( .)7وفــي هــذا اإلطــار ،يتــم اتهــام روســيا بفبركــة
أخبــار تســيء إلــى القــوات األمريكيــة فــي دول شــرق أوروبــا،
فعلــى ســبيل المثــال ،اتهمــت روســيا بنشــر خبــر عــن حادثــة لــم تقع
تتعلــق بمقتــل طفــل أثنــاء تدريبــات عســكرية أمريكيــة فــي لتوانيــا
فــي منتصــف يوليــو .)8(2018
ومــن جهــة ثانيــة ،اتهمــت وكالــة االســتخبارات البولنديــة
موســكو بالتــورط فــي دعــم جماعــة تقــوم بشــن حــرب معلوماتيــة
لإليقــاع بيــن بولنــدا وأوكرانيــا ،واتبعــت الجماعــة عــدداً مــن
الوســائل مــن بينهــا تفســير بعــض األحــداث التاريخيــة بصــورة
تثيــر الكراهيــة بيــن البلديــن ،وتدفــع إلــى التعاطــف مــع موســكو(.)9

تناصــب عــدد مــن الــدول فــي شــرق أوروبــا
ولــم يقــف األمــر عنــد هــذا الحــد ،بــل
تختلـــف دول شـــرق أوروبـــا فيمـــا بينهـــا
العــداء لروســيا ،وتتمثــل هــذه الــدول فــي كل حـــول األســـلوب األمثـــل لكيفيـــة التعامـــل صــورت دول البلطيــق الثــاث وبولنــدا
مــن بولنــدا ودول البلطيــق الثــاث ،وتــرى مـــع موســـكو ،مـــا بـــن الـــدول املناديـــة منــاورات "زابــاد" العســكرية التــي أجرتهــا
هــذه الــدول أن موســكو تتبنــى سياســات بتطبيـــع العالقـــات مـــع موســـكو وفتـــح روســيا مــع بالروســيا فــي ســبتمبر 2017
عدائيــة تهــدف إلــى تقويــض أمنهــم ،ومــن ب ــاب احل ــوار معه ــا يف القضاي ــا اخلالفي ــة ،علــى أنهــا تحضيــر لشــن عــدوان عليهــا،
ثــم تســعى لتوطيــد عالقاتهــا بحلــف شــمال وب ــن تل ــك الت ــي تطال ــب بتبن ــي سياس ــات وذلــك علــى الرغــم مــن اعتــراف وزيــر
متش ــددة ،وف ــرض مزي ــد م ــن العقوب ــات
األطلســي ،وتتمثــل أبــرز االتهامــات الموجهة
الدفــاع الليتوانــي "رايمونــدا كاروبليــس"
عليهـــا.
لموســكو مــن جانــب هــذه الــدول فــي التالــي:
الحقـا ً أن هــذه المنــاورات ال يمكــن أن تكــون
()10
غطــاء لعمليــات حقيقيــة  ،وهــو مــا يكشــف
 -1توظيــف اإلثنيــة الروســية :جــاءت وثيقــة السياســة الخارجيــة
عــن وجــود مبالغــة وتهويــل فــي اإلعــام األوروبــي والغربــي
ـة
الروســية فــي عــام  2013لتؤكــد أنــه يتوجــب علــى روســيا حمايـ
عمومــا ً ضــد روســيا.
حقــوق ومصالــح المواطنيــن الــروس الذيــن يعيشــون فــي الخــارج،
ويدخــل ضمــن ذلــك األقليــات الروســية التــي تنتشــر فــي دول ثالث ًا :الدول املوالية ملو�سكو
أوروبــا الشــرقية(.)4
نجحــت موســكو فــي توطيــد عالقاتهــا مــع كل مــن المجــر وبلغاريــا
وتتخــوف بولنــدا ودول البلطيــق مــن اســتغالل روســيا لهــذه ومولدوفــا وصربيــا ،وهــو مــا يمكــن إرجاعــه إلــى حجــم المصالــح
األقليــات مــن أجــل تعزيــز نفوذهــا ،خاصــة بعــد دخولهــا فــي السياســية واالقتصاديــة التــي تجمــع بينهمــا ،والتــي يمكــن تفصيلهــا
صــدام عســكري مســلح مــع جورجيــا فــي عــام  ،2008وتورطهــا علــى النحــو التالــي:
العســكري فــي األزمــة األوكرانيــة فــي عــام  ،2014وضمها لشــبه  -1العالقــات السياســية :تحتفــظ موســكو بعالقــات جيــدة مــع عــدد
جزيــرة القــرم ،إذ انتابــت بعــض الــدول المخــاوف مــن أن
( )5توظــف مــن السياســيين فــي شــرق ووســط أوروبــا ،مثــل المجــر وبلغاريــا
موســكو األقليــات كذريعــة للتدخــل العســكري لحمايتهــا
.
ومولدوفــا ،إذ أن رئيــس الــوزراء المجــري "فيكتــور أوربــان"
 -2التدخــل فــي االنتخابــات :تشــير بعــض الكتابــات الغربيــة إلــى
محاولــة روســيا التأثيــر علــى ســير االنتخابــات فــي عــدد مــن دول
شــرق أوروبــا ،أســوة باتهامهــا بالتدخــل فــي الــدول الغربيــة ،مثــل
التدخــل فــي االنتخابــات الرئاســية األمريكيــة فــي عــام 2016
والتأثيــر علــى الناخبيــن للتصويــت لصالــح ترامــب .وباإلضافــة
إلــى مــا ســبق تتهــم موســكو بشــن حــرب معلوماتيــة ،ونشــر
األخبــار الكاذبــة ،ودعــم سياســيين مواليــن لهــا فــي دول أوروبــا
الشــرقية ،خاصــة بلغاريــا والمجــر والتفيــا وصريبــا وســلوفاكيا،
وذلــك بهــدف إثــارة االنقســامات فــي الغــرب( .)6وقــد بلغــت هــذه
االتهامــات ذروتهــا مــع اتهــام موســكو بتدبيــر مؤامــرة الغتيــال
"ميلــو ديوكانوفيتــش" ،رئيــس وزراء الجبــل األســود الموالــي
للغــرب فــي أكتوبــر .2016
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كان دائــم االنتقــاد ألي حديــث عــن نفــوذ روســي ســلبي فــي وســط
أوروبــا ،كمــا عــارض فــرض عقوبــات علــى روســيا فــي عــام
 2014بســبب ضمهــا لشــبه جزيــرة القــرم ،علــى الرغــم مــن أنهــا
صوتــت رســميا ً لصالــح القــرار ،بــل ويعــارض إقامــة عالقــات
وثيقــة بيــن أوكرانيــا وحلــف شــمال األطلســي( ،)11وهــو مــا يتناغــم
مــع الموقــف الروســي.
وتبنــت بلغاريــا مواقــف إيجابيــة مــن موســكو بــدءاً مــن ينايــر
 2017مــع تولــي رومــن راديــف ،رئاســة البــاد ،بعدمــا تمكــن من
الفــوز علــى الرئيــس الســابق "روســن بليفنلييــف" الموالــي للغــرب.
وانعكــس هــذا علــى عــدد مــن المواقــف السياســية التــي اتخذتهــا
صوفيــا ،والتــي تمثلــت فــي رفــض مبــادرة رومانيــا لتمركــز
أســطول حلــف األطلســي فــي البحــر األســود ،كمــا رفضــت أن

اجتاهات األحداث

كيف يفكر العامل الثاين؟

تقــوم بطــرد دبلوماســيين روس ،أســوة بأغلــب الــدول األوروبيــة
فــي أعقــاب اتهــام لنــدن لموســكو بالتــورط فــي تصفيــة الجاســوس
المنشــق "ســكريبال" ،فضـاً عــن قيامهــا بإبــرام عقــد مــع موســكو
إلصــاح طائــرات "ميــج" الســوفييتية .ويرجــع التغيــر فــي الموقف
البلغــاري إلــى حقيقــة أن صوفيــا أضيــرت كثيــراً من قطــع عالقاتها
االقتصاديــة مــع موســكو(.)12
وشــهدت العالقــات مــا بيــن موســكو ومولدوفــا تحســنا ً فــي عــام
 ،2016مــع انتخــاب الرئيــس المولدوفــي "إيجــور دودون" ،والذي
أكــد أنــه يرغــب فــي إقامــة عالقــات وديــة مــع الجميــع ،وأنــه لــن
يكــون طرفـا ً فــي صــراع جيوسياســي ضــد روســيا ،فــي إشــارة إلى
واشــنطن ،كمــا أنــه أكــد أثنــاء حملتــه االنتخابيــة فــي عــام 2016
تطلعــه إلــى إقامــة عالقــات أوثــق مــع موســكو ،بــل ودعــا إلــى
نقــض اتفــاق الشــراكة مــع االتحــاد األوروبــي ،غيــر أن الحكومــة
والبرلمــان المولدوفــي يرفضــان هــذا التوجــه ،ويفضــان التقــارب
مــع االتحــاد األوروبــي(.)13
 -2العالقــات االقتصاديــة :تعــددت العالقــات االقتصاديــة بيــن
موســكو وبعــض الــدول فــي شــرق ووســط أوروبــا ،فقــد أبرمــت
المجــر اتفاقيــة مــع موســكو فــي ينايــر  ،2014والتــي بموجبهــا تــم
االتفــاق علــى قيــام شــركة "روس أتــوم" الروســية بتوســيع وتطوير
المفاعــل النــووي فــي مدينــة "باكــس" المجريــة ،والتــي تبعــد عــن
العاصمــة المجريــة بودابســت بحوالــي  120كيلومتــر ،وذلــك فــي
صفقــة قــدرت بحوالــي  12.5مليــار يــورو ،وقــد وافــق االتحــاد
األوروبــي علــى هــذا االتفــاق فــي مــارس  ،2017وذلــك علــى
الرغــم مــن االنتقــادات األوروبيــة التــي وجهــت للمشــروع(.)14
وال يختلــف الوضــع كثيــراً بالنســبة لصربيــا ،والمرشــحة
لالنضمــام إلــى االتحــاد األوروبــي فــي عــام  ،2025إذ إنهــا تعــد
مــن أكثــر الــدول ارتباطــا ً بروســيا فــي شــرق أوروبــا ،ولذلــك
عارضــت فــرض بروكســل عقوبــات اقتصاديــة علــى روســيا،
كمــا أنهــا تســاعد روســيا علــى تجــاوز العقوبــات األوروبيــة مــن
خــال قيامهــا باســتيراد البضائــع مــن رومانيــا أو المجــر ،ثــم إعــادة
تصديرهــا إلــى روســيا(.)15

علــى الجانــب اآلخــر ،شــهدت العالقــات االقتصادية بين روســيا
وبلغاريــا ازدهــاراً مــن جديــد ،خاصــة بعــد أن تعرضــت لخســائر
اقتصاديــة كبيــرة جــراء انســحابها مــن مشــاريعها المشــتركة مــع
موســكو فــي عــام  ،2009بإيعــاز مــن بروكســل ،خاصــة محطــة
"بيليــن" للطاقــة النوويــة وخــط أنابيــب "الســيل الجنوبــي" ،والــذي
كان مــن المخطــط لــه أن يمدهــا بالغــاز الطبيعــي مــن روســيا
االتحاديــة ،وذلــك فــي الوقــت الــذي وافــق فيــه االتحــاد األوروبــي
علــى خــط "الســيل الشــمالي  "2مــع ألمانيــا ،ولذلــك عملــت صوفيــا
علــى تحســين عالقاتهــا مــع موســكو(.)16

اخلامتة
تتعامــل موســكو ببرجماتيــة مع دول وســط وشــرق أوروبــا ،وتدرك
جيــداً أن أغلبهــا اختــار االنضمــام إلــى عضويــة االتحــاد األوروبي،
ولذلــك تســعى فــي المقابــل للتواصــل وإقامــة عالقــات تعاونيــة معها
لضمــان عــدم تبنيهــم ،بالتوافــق مــع الواليــات المتحــدة ،سياســات
أمنيــة تضر بموســكو.
وتمتلــك موســكو فرص ـا ً لدعــم عالقاتهــا بهــذه الــدول ،خاصــة
فــي مجــال الطاقــة ،حيــث إن العديــد منهــا يمتلــك مفاعــات نوويــة
ســوفييتية الصنــع تحتــاج إلــى تطويــر ،فضـاً عــن احتياجهــم إلــى
الغــاز الروســي ،والــذي اليــزال أقــل كلفــة مــن نظيــره األمريكــي.
كمــا أن إقــدام ألمانيــا علــى الدخــول فــي مشــروع "الســيل الشــمالي
 ،"2علــى الرغــم مــن المعارضــة األمريكيــة ،ســوف يدفــع مزيــداً
مــن دول شــرق أوروبــا لتحســين عالقاتهــا مــع موســكو ،خاصــة
بالنســبة لتلــك الــدول التــي ال تتبنــى سياســات عدائيــة تجــاه األخيرة.
وفــي الختــام ،ينبغــي التأكيــد أن محــاوالت روســيا إلقامــة
روابــط إيجابيــة مــع سياســيين فــي شــرق أوروبــا ،ال يختلــف عمــا
تقــوم بــه الــدول األخــرى الســيما الواليــات المتحــدة ودول االتحــاد
األوروبــي ،وهــو مــا يثيــر التســاؤل لمــاذا كل هــذا الهجــوم المكثــف
مــن بروكســل وواشــنطن علــى أي دولــة تســعى لتحســين عالقاتهــا
مــع موســكو؟
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