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عن املركز

عن مركز البيان للدراسات والتخطيط

مقره الرئيس يف بغداد،
مر ُ
رحبيّ ،
كز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ ،غريُ ّ
مهمته الرئيسة -فضالً عن قضااي أخرى -تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي
ختص العراق بنح ٍو ٍ
خاص ومنطقةَ الشرق األوسط بنحو
السياسات العامة واخلارجية اليت ّ
مستقل ،وإجياد حلول عمليّة جليّة لقضااي معقدة
عام .ويسعى املركز إىل إجراء حتليل
ّ
احلقلي السياسي واألكادميي.
هتم نْ
ّ
عن مؤسسة كونراد أديناور

مؤسسة كونراد أديناور هي مؤسسة سياسية أملانية هتدف براجمها الرتبوية املدنية
إىل تعزيز احلرية العدالة والسالم .ويتناول مكتب سوراي  /العراق األوضاع السياسية
واالجتماعية يف البلدين ،واملسائل اليت تتمحور حول األمور اآلتية :استقرار املنطقة،
وأوضاع الالجئني ،و اآلاثر األمنية النامجة عن احلرب األهلية يف سوراي ،وظهور تنظيم
داعش ،فضالً عن تعزيز احلوار السياسي داخل املنطقة ،وما بني الدول األوروبية و
الشرق األوسط  ،وتسلط املؤسسة الضوء على املصاحلة ،ودعم اجملتمع املدين ،واحلكم
الرشيد ،وحكم القانون والبحث والتحليل.
مالحظة :إن مضمون هذه الورقة ال يعكس ابلضرورة الرأي الرمسي ملركز البيان أو
مؤسسةكونراد أديناور ،وعليه ،فإن مسؤولية املعلومات واآلراء الواردة فيها تقع على
عاتق الكاتب وحده.
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التحالفات املرنة ملو�سكو يف ال�شرق الأو�سط

الفر�ص واملعوقات �أمام عالقات رو�سيا مع العراق ما بعد �صدام
هانا نوتي *

1 -1املقدمة
تسعى روسيا إىل إقامة عالقات أقوى مع العراق منذ بدء ما يسمى ابلربيع العريب يف عام
 ،2011وحترص على بنائها على بقااي ما كان ذات يوم حتالفاً قوايً بني االحتاد السوفييت والعراق
خالل احلرب الباردة .لقد كان توق الكرملني ملغازلة العراق مدفوعاً ابعتبارات أمنية ومصلحة
اقتصادية ذكية ،فضالً عن الرغبة يف البحث عن مكانة له يف املنطقة األوسع .ويف بعض النواحي،
حتسن التعاون االقتصادي بني البلدين -والسيما يف
كانت االسرتاتيجية الروسية انجحة من حيث ّ
قطاعي األسلحة والنفط -بنح ٍو ملحوظ منذ عام  .2012ومع ذلك ،هناك عوائق واضحة أمام
العالقة الروسية-العراقية متتاز بدرجة أكرب من العمق واالتساع ،وتكون هذه العالقة خاصة ابعتماد
العراق األمين املستمر على الوالايت املتحدة ،وبعدم االستقرار يف البلد ،فضالً عن التنويع غري
الكايف لالقتصادين الروسي والعراقي.
ينبغي ألي تفسري لسياسة روسيا اخلارجية األخرية إزاء احتياجات العراق أن أيخذ ابحلسبان
أربعة دوافع تتمثل ابآليت:
( )1العالقات التارخيية الروسية العريقة يف ذلك البلد ،مبا يف ذلك مع كردستان العراق.
( )2املصلحة االقتصادية الرباغماتية ،والسيما يف القطاعات اهليدروكربونية والعسكرية-
الصناعية.
* هاان نويت ،خبرية يف السياسة اخلارجية الروسية يف الشرق األوسط ،وتكمل حالياً الدكتوراه يف
جامعة أكسفورد ،وعملت كزميلة يف يف مكتب سوراي والعراق ملؤسسة كونراد أديناور ويف معهد
الدراسات االسرتاتيجية الدولية ،ويف مركز كارنيغي يف موسكو.
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( )3االصطفاف الروسي مع نظام بشار األسد وإيران يف احلرب األهلية السورية ،الذي ح ّد
من اسرتاتيجية روسيا يف املنطقة على نطاق واسع ،وعالقتها العسكرية واألمنية مع بغداد حتديداً.
( )4إعادة توجيه السياسة اخلارجية األوسع ملوسكو منذ عام  2014حنو السعي إىل
حتالفات مرنة ،ووضع تصور لالحتاد الروسي كقوة عظمى على قدم املساواة مع الوالايت املتحدة.
ومن أجل تفكيك هذه اجملموعة من الدوافع ،تق ّدم هذه الورقة السياسية خلفية أترخيية تشرح
طبيعة املصاحل السوفيتية والروسية يف العراق قبل الغزو األمريكي عام  ،2003وابستكشاف كيفية
سعي القيادة الروسية إىل إنقاذ نفوذها السياسي واالقتصادي مع بغداد بعد هذه املرحلة .وميضي
القسم الثاين قدما عقداً من الزمن ،وحيلل إىل أي مدى جنحت «العودة» الروسية إىل العراق ،من
خالل الرتكيز على األمن والتعاون االقتصادي بنح ٍو خاص.
وتناقش هذه الورقة سياسة روسيا حنو العراق اليت تراها مدفوعة -يف الغالب -برباغماتية
ابرعة ،ورغبة يف تعزيز نفوذها مقابل الالعبني اإلقليميني اآلخرين والغرب ،والسيما حينما ختص
األمر مبيعات األسلحة ،وعالقات موسكو مع حكومة إقليم كردستان .ومع ذلك ،ال يرى أي
طرف اآلخر كشريك اسرتاتيجي ،وإ ْذ تتفهم روسيا القيود املفروضة على التعاون االقتصادي مع
العراق ،فضالً عن التأثري القوي لكل من الوالايت املتحدة وإيران يف ذلك البلد .وستُظهر هذه
الورقة إن «الضجة» األخرية حول «عودة روسيا إىل الشرق األوسط» يف التحليالت النقدية
الغربية تنطبق على العراق بطريقة حمدودة جداً يف أحسن األحوال ،فسياسة روسيا يف العراق جتسد
سعي موسكو الرباغمايت إىل إقامة عالقات مرنة يف الشرق األوسط ،تدعمها املصاحل االقتصادية
واالهتمام ابلنظام واالستقرار ،ولكنها مصاغة ابهتمام شديد لتجنب أي نفور ال مربر له من
اجلهات الفاعلة األخرى املهمة ملوسكو.
2 -2جهود روسيا إلنقاذ املصاحل القائمة يف العراق بعد الغزو األمريكي عام 2003
 1-2روسيا والعراق حىت تسعينيات القرن املاضي.

أصبحت العالقات الدبلوماسية لالحتاد السوفييت مع العراق تُش ِّكل جزءاً ال يتجزأ من ارتباطه
ابحلركات التحررية الوطنية يف العامل الثالث بعد حصول االنقالب العسكري يف متوز عام 1958
الذي أطاح ابلنظام امللكي العراقي املوايل للغرب وجاء بعبد الكرمي قاسم إىل السلطة .بدأ قاسم
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بشراء األسلحة السوفيتية واستأنف العالقات الدبلوماسية مع موسكو ،اليت أتسست أصالً عام
 ،1944لكنها انقطعت بعد انضمام العراق إىل ميثاق بغداد عام .11955وشهدت العالقة توتراً
حول عدد من القضااي يف السنوات املقبلة ،مبا يف ذلك اضطهاد حزب البعث للشيوعيني واألكراد
العراقيني ،وتوسع العالقات العراقية مع الغرب بعد ارتفاع أسعار النفط عام  ،1973فضالً عن
الغزو السوفييت ألفغانستان عام  .1979ويف أعقاب بدء احلرب اإليرانية-العراقية عام ،1980
أوقف االحتاد السوفييت أيضاً مجيع املساعدات العسكرية حلليفه السابق .2ومع ذلك ،كانت العالقة
ودية عموماً واتسمت أبعادها االقتصادية أبمهية خاصة ،حيث تلقى العراق حوايل نصف جمموع
الصادرات السوفيتية إىل الشرق األوسط .وبني األعوام  1950و ،1980أنشأ االحتاد السوفييت
أكثر من  80مصنعاً كبرياً على األراضي العراقية.3
 2-2روسيا والغزو األمريكي للعراق عام .2003
بدأ االخنراط النظامي للمجتمع الدويل يف برانمج أسلحة الدمار الشامل العراقي املزعوم يف
سياق حرب اخلليج األوىل ( .)1991-1990وقد أيّدت موسكو التحالف الذي تقوده الوالايت
املتحدة خالل احلملة ،وكذلك قرارا األمم املتحدة  678و 687اللذان نشأ مبوجبهما نظام
التفتيش عن األسلحة يف العراق .ويف أوائل تسعينيات القرن املاضي ،كان التخلي عن اتصاالهتم
التأرخيية مع العراق مبنزلة اختبار للنخب الروسية حول مدى رغبتها يف االندماج مع «الغرب»،
وقلّص نظام العقوابت املفروض على العراق إىل حد كبري التعاون االقتصادي بني موسكو وبغداد.
ولكن منذ منتصف التسعينيات ،أعادت روسيا إحياء تعاوهنا مع بغداد وسط خيبة أملها املتزايدة
إزاء السياسة األمريكية ،ومارست الضغط يف أروقة األمم املتحدة من أجل رفع العقوابت ،بينما
انتقدت الضرابت اجلوية األمريكية والربيطانية يف العراق ،اليت نُفذت ضمن سياق ضبطها ملناطق
احلظر اجلوي يف مناطق يف مشال العراق وجنوبه .4وكان موقف احلكومة الروسية أن العراق جيب أن
يتقيد بقرارات األمم املتحدة احلالية ،بينما تضغط موسكو بدورها لرفع القيود .وقد استمرت هذه
بل كانت
السياسة ،ليس جملرد اهتمامها إبفشال دبلوماسية الوالايت املتحدة اإلكراهية جتاه العراقْ ،
 .1أندريه كروتز ،روسيا والشرق األوسط (نيويورك :مطبوعات غرينوود.)2006 ،
 .2مل يشجب االحتاد السوفييت علناً العدوان العراقي على إيران ،لكنه أوقف مساعداته العسكرية على الفور ،واختذ موقفاً حمايداً.
املرجع نفسه ،ص.81:
 .3املرجع نفسه.
 .4روانلد دانروثر« ،روسيا والشرق األوسط» ،يف كتاب هنا كارتر وأنو شريفان احتشامي (حمرراتن) .عالقات الشرق األوسط
مع آسيا وروسيا (لندن :روتلدج ،)2004 ،ص.30-28 :
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مدفوعة أيضاً ابحتمال إعادة إحياء التعاون االقتصادي مع نظام عراقي متحرر من العقوابت.
حينما توىل فالدميري بوتني رائسة الوزراء الروسية يف أواخر عام  ،1999عاد الكرملني إىل
سهل تبين قرار جملس األمن رقم ( )1284يف عام 1999
موقف أكثر ليونة بشأن العراق؛ مما ّ
من خالل االمتناع عن التصويت .وأنشأ القرار جلنةَ األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش ،اليت
أدت يف وقت الحق إىل خلق مناخ احلرب ،إن مل تكن هي الذريعة نفسها .5ومع ذلك ،استمرت
كرر الرئيس بوتني أنه
القيادة الروسية يف معارضة الغزو األمريكي ،ويف أواخر كانون 6الثاين ّ ،2003
يف التعامل مع العراق «مل تُستنفد التدابري الدبلوماسية بعد» .
العراق

3-2

التعامل مع عملية حرية العراق  -اجلهود الروسية إلنقاذ املصاحل القائمة مع

على الرغم من أن موسكو عارضت الغزو األمريكي للعراق يف آذار  ،2003إال أهنا كانت
أقل صخباً من برلني وابريس يف انتقادها .وخالل األسابيع األوىل للحرب ،حتركت موسكو بسرعة
الستيعاب الوالايت املتحدة ،حمتسبة أن ذلك سيوفر أفضل فرصة حلماية املصاحل التجارية للشركات
الروسية يف العراق وضمان استمرار جملس األمن الدويل يف تنظيم النزاع العراقي .7ويف هذا السياق،
مارست احلكومة الروسية الضغط على الوالايت املتحدة واألمم املتحدة فيما خيص عقودها احلالية
يف إطار برانمج «النفط مقابل الغذاء» ،ورأت مزيداً من الفرص يف إطار جهود إعادة البناء
االقتصادي ،ودافعت عن استثماراهتا الطويلة األجل يف قطاع النفط العراقي ،بينما كانت أتمل
ابسرتداد بعض ديون العراق يف احلقبة السوفيتية .وسوف يتناول القسم اآليت ابلتفصيل هذه املصاحل
الروسية املختلفة يف عراق ما بعد احلرب.
 .5خفف القرار  1284نظام العقوابت؛ وابلتايل عُ َّد جناحاً للدبلوماسية الروسية .ومع ذلك ،فمن خالل السماح بتبين القرار
 ،1284شاركت حكومة بوتني يف منح سلطات غري حمدودة للجنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش ،وأدى هذا اجلانب
من القرار  1284يف هناية املطاف إىل خلق مناخ احلرب يف عام  .2003طالل نظام الدين ،نظام بوتني اجلديد يف الشرق األوسط
(لندن :سي هرست وشركاؤه ،)2013 ،ص.135 :
 .6فالدميري بوتني« ،االجتماع مع املعلمني والطالب يف جامعة كييف الوطنية» (ابلروسية)28 ،كانون الثاين ،2003
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21852.

وجه وزير اخلارجية إيغور إيفانوف ملناقشة موضوع العراق مع كولن ابول يف بروكسل يف  3نيسان .وبعد أسبوع ،اجتمع الرئيس
ّ .7
بوتني بنفسه مع نظرييه األملاين والفرنسي يف سانت بطرسربغ ،حيث دعا الثالثة إىل إعادة امللف العراقي إىل جملس األمن الدويل.
ومبجرد أن بدأت املفاوضات إلصدار القرار  ،1483طلبت موسكو إدخال تعديالت على املسودة ،ولكن يف النهاية صوتت
لصاحله يف  22أاير .مث أيدت روسيا قراري األمم املتحدة  1511و 1546حول العراق ،وسعت إىل املشاركة يف إعادة البناء
االقتصادي للبالد ،وانضمت إىل مداوالت اندي ابريس حول أعباء الديون املستحقة على العراق.
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النفط مقابل الغذاء وإعادة البناء االقتصادي
بعد الغزو األمريكي للعراق ،شعرت روسيا بقلق خاص بشأن االستمرار يف احرتام عقودها
يف إطار برانمج «النفط مقابل الغذاء» الذي أطلقته األمم املتحدة .وعلى وفق هذا الربانمج الذي
متّ تبنيه مبوجب قرار جملس األمن الدويل رقم  986يف عام  1995والذي مسح للشركات العراقية
ببيع ما قيمته ملياري دوالر أمريكي من النفط على مدى ستة أشهر لتسديد مثن الواردات املدنية،8
حصلت الشركات الروسية على معاملة إجيابية ،وبعد أن توصلت إىل متديد الربانمج ستة أشهر من
خالل أتييد قرار جملس األمن رقم  1483يف أاير  ،2003حرصت احلكومة الروسية على احملافظة
على الدور الذي أدته الشركات الروسية يف تنفيذ برانمج «النفط مقابل الغذاء»؛ وهلذه الغاية،
أوفدت موسكو  30دبلوماسياً روسياً إىل بغداد بعد مدة وجيزة من الغزو ،إلجراء اتصاالت مع
جملس احلكم العراقي وملساعدة الشركات الروسية على فتح مكاتب متثيلية هلا يف العراق .ويف هذه
األثناء ،كان املسؤولون الروس يف األمم املتحدة يف نيويورك منشغلني يف إعداد قضية حول وجوب
احرتام العقود املمولة واملوافق عليها سابقاً مبوجب برانمج «النفط مقابل الغذاء» قبل إهناء الربانمج
يف تشرين الثاين  .2003وقد حرص الكرملني على محاية العقود القائمة بصورة خاصة ألن آفاق
االستثمار اجلديدة يف العراق بدت قامتة ،نظراً للوضع األمين الصعب ،فضالً عن املنافسة الدولية
املرتقبة على العقود.9
ويف حني مل تكن روسيا يف وضع يسمح هلا ابلنظر يف إمكانية التربعات املالية ملساعدة العراق
على النهوض والتعايف ما بعد احلرب يف ذلك الوقت كوهنا ضعيفة اقتصادايً ،فإن موسكو بدالً من
صوبت نظرها إىل العقود الرئيسة والفرعية للشركات الروسية يف جمال أعمال إعادة اإلعمار.
ذلك ّ
ويف هذا السياق ،استخدمت خربهتا التأرخيية كوسيلة ميكن االستفادة منها ،مشددة على أن
االختصاصيني الروس يعدون «أصدقاء» يف العراق ويعرفون اقتصادها «من الداخل إىل اخلارج».10
وذهب الرئيس بوتني إىل حد القول« :إن الشعب العراقي لديه -دون شك -ثقة أكرب بكثري يف
 .8ملزيد من التفاصيل حول تفويض الربانمج وأهدافه وإطاره الزمين ،انظر« :النفط مقابل الغذاء» ،مكتب برانمج العراق ،األمم
املتحدة.http://www.un.org/Depts/oip/background ،
 .9مقابلة يوري فيدوتوف مع وكالة إنرتفاكس (ابلروسية) 21 ،تشرين األول ،2003

http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/international_safety/conflicts/-/asset_publisher/
xIEMTQ3OvzcA/content/id/499962.

 .10فالدمري بوتني“ ،مقابلة مع وكالة األنباء اإليطالية أنسا ،كوريري دال سريا والشركة التلفزيونية راي” (ابلروسية) 3 ،تشرين الثاين
.http://kremlin.ru/events/president/transcripts/22185 ،2003
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شركائه التقليديني ،من أولئك الذين يسيطرون على الوضع هناك اليوم» .11ويف حماولة لتعظيم
االستفادة ،ربط أيضاً املسؤولون الروس بنح ٍو صريح مصري عقود» النفط مقابل الغذاء «القائمة
أبي استعداد لاللتزام ابستثمارات يف املستقبل .12ومع توقع ضغوط املنافسة يف السوق العراقية،
طالبت موسكو أيضاً إبدارة األموال اخلاصة مبشاريع إعادة اإلعمار بشفافية ونزاهة؛ لذلك رحبت
روسيا إبنشاء صندوق استئماين جديد لألمم املتحدة/البنك الدويل يف العراق يف مؤمتر للماحنني من
أجل العراق ،عُقد يف مدريد يف  24-23تشرين األول  ،2003ألنه قلل املخاوف من أن تتخذ
الوالايت املتحدة لوحدها قرارات منح عقود إعادة اإلعمار.13
موارد النفط العراقية
كانت لشركات النفط الروسية مصاحل مهمة يف العراق ،فبعد أتميم شركة النفط العراقية عام
 ،1972تنبأ املعلقون الغربيون بفشل املشروع ،غري أن العراق مت ّكن من إنشاء صناعة الستخراج
وقعت بغداد عقوداً لتوريد النفط
النفط تديرها الدولة يف مشال الرميلة ،مبساعدة موسكو .بعد ذلكّ ،
العراقي إىل أملانيا الشرقية وبلغاراي واجملر ودول سوفيتية أخرى .14ويف نيسان  ،1995تبىن اجلانبان
اتفاقية حكومية بقيمة  15مليار دوالر ،منحت الشركات الروسية حقوق احلفر يف حقول نفط
غرب القرنة ومشال الرميلة ،وجرت املوافقة على اتفاقية منفصلة عام  ،1997ختطط ملشاركة شركة
لوك أويل يف تطوير املرحلة الثانية يف غرب القرنة.15
يف ضوء هذه االتفاقيات السابقة ،توقعت روسيا الغزو األمريكي بقلق كبري ،ويف أوائل
- ،2003حينما زار وفد روسي رمسي واشنطن -أكد مسؤولون يف إدارة الرئيس بوش لنظرائهم
الروس أن قطاع النفط العراقي «فطرية كبرية ومتنامية .وأنه «سيكون هناك ما يكفي للجميع.16
وبعد الغزو األمريكي ،توصلت احلكومة الروسية آنذاك إىل تفاهم مع الوالايت املتحدة ال تستطيع
 .11أجوبة فالدميري بوتني على أسئلة املشاركني يف املنتدى االقتصادي الدويل (ابلروسية) 3 ،تشرين األول،2003 .

http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/
id/503714.
 .12بيان أللكسندر ايكوفينكو 21 ،تشرين األول goo.gl/CBpbrd،2003

 .13مقابلة يوري فيدوتوف مع وكالة إنرتفاكس 21 ،تشرين األول .2003
 .14برمياكوف ،روسيا والعرب.
 .15غاليا غوالن“ ،روسيا وحرب العراق :هل كانت سياسة بوتني فاشلة؟” ،دراسات الشيوعية وما بعد الشيوعية ،اجمللد ،37
رقم .2004 ،4
 .16مقابلة مع مسؤول سابق يف وزارة اخلارجية األمريكية يف إدارة الرئيس بوش ،طلب عدم ذكر امسه ،واشنطن العاصمة ،حزيران .2016
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مبوجبه أي شركة أخرى التوقيع على صفقة يف غرب القرنة  2قبل أتليف حكومة عراقية جديدة،
حبيث تتاح لشركة لوك أويل -وهي شركة نفط روسية -فرصة لتسوية املسألة مع السلطات
اجلديدة.17
ومع ذلك ،رأت موسكو مزيداً من الفرص االقتصادية اآلنية يف قطاعات أخرى غري التنقيب
عن النفط العراقي يف ذلك الوقت ،وحينما زار رئيس جملس احلكم العراقي أايد عالوي موسكو يف
كانون األول  ،2004ركزت احملاداثت مع الوفد الروسي يف املقام األول على مشاريع يف صناعة
الطاقة الكهرابئية وليس على حقول النفط غرب القرنة .ومن احملتمل أن الوضع األمين اهلش يف
العراق آنذاك هو الذي يفسر حتفظات روسيا ،إذ على الرغم من استئناف إنتاج النفط العراقي بعد
مرت خطوط أانبيب رئيسية مع منو التمرد ،واستقر اإلنتاج
فرتة وجيزة من الغزو األمريكي ،فقد ُد ّ
على حوايل مليوين برميل ابليوم يف شهر تشرين األول  ،2003وبقي على هذا املعدل الذي كان
أدىن مما كان عليه قبل احلرب حىت حزيران  2004على األقل.18
دين العراق يف احلقبة السوفيتية
لقد أملت احلكومة الروسية يف استعادة جزء من مبلغ  8,5مليار دوالر الذي كان العراق
يُدين به للحقبة السوفيتية .يف حزيران - 2003قبل ستة أشهر من إرسال وزير اخلارجية السابق
جيمس بيكر من قبل واشنطن يف مهمة دولية للحصول على دعم لتخفيف الدين -كانت موسكو
ما تزال أتمل ابسرتداد جزء على األقل من هذا الدين .ومع تدهور الوضع األمين العراقي ،أظهرت
حساابت الكرملني أن بغداد ليست يف وضع يسمح هلا بسداد الدين؛ لذلك كان من األفضل هلا
إبداءُ حسن نيتها قبل االنتخاابت العراقية املقرر إجراؤها يف كانون الثاين 2005؛ من أجل زايدة
فرص موسكو يف الفوز بصفقات إعادة إعمار مرحبة يف املستقبل؛ وعلى هذا األساس ،صاغ الرئيس
بوتني قراره الصادر يف كانون األول  2004بطريقة تتضمن كثرياً من احلقائق إلعفاء العراق من
 ٪90من ديوهنا ،وأعلن عنه خالل زايرة رئيس الوزراء آنذاك إايد عالوي ملوسكو.19
 .17مقابلة يوري فيدوتوف مع فرمييا نوفوسيت 11 ،حزيران goo.gl/6DZnSM ،2003
 .18كوندوليزا رايس ،شرف ال أمسى منه :مذكرات سنوايت يف واشنطن (لندن :ساميون أند شوسرت ،)2011 ،ص.268 :
 .19فالدميري بوتني“ ،اللقاء مع إايد عالوي” 7 ،كانون األول ،2004

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/22733.
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مصاحل روسيا األمنية والسياسية
على الرغم من أن املصاحل االقتصادية لروسيا قبل عام  2003كانت كبرية ،فهي مل حتدد
لوحدها السياسة الروسية جتاه العراق ،اليت كانت مدفوعة أيضاً ابعتبارات سياسية وأمنية .وح ّذر
أحد اخلرباء الروس قبل الغزو األمريكي عام  2003من أن موسكو هلا مصلحة حيوية يف رؤية
العراق مستقراً ،ألن روسيا «ليست لديها حىت اآلن -ومن الواضح أنه لن تكون لديها ملدة طويلة-
حدود آمنة يف اجلنوب» .20وقد استند القلق بشأن استقرار العراق وسالمة أراضيه إىل جتربة روسيا
ٌ
التأرخيية اخلاصة مع النزعات االنفصالية يف تسعينيات القرن املاضي خالل احلروب الشيشانية.
وانبثق اخلوف من انطالق سلسلة من األحداث املتعاقبة النامجة عن العمل العسكري ضد العراق،
بدءاً ابهنيار املؤسسات وتسهيل صعود التنظيمات املتطرفة اليت قد متتد إىل ما وراء احلدود العراقية،
من تقييمات املسؤولني واخلرباء الروس خالل مدة غزو العراق .وكما يتذكر اخلبري الروسي أندري
كورتونوف ،كانت النخب تقول« :إذا كنت تريد حماربة اإلرهاب ،ملاذا تستهدف العراق؟ ففي
أحسن األحوال ،ال عالقة له بتنظيم القاعدة ،ويف أسوأ األحوال فإنك تدمر البالد حبيث تصبح
معقالً للجماعات اإلرهابية».21
استُكملت هذه املخاوف حول استقرار العراق بقلق روسي حول اجلهة اليت ينبغي أن حتدد
املستقبل السياسي للعراق .ويف أعقاب الغزو األمريكي ،كانت القيادة الروسية حترص على ضمان
وجود أساس قانوين اثبت ملشاركة األمم املتحدة يف عراق ما بعد احلرب .فإعادة امللف العراقي
إىل عهدة األمم املتحدة بطريقة موضوعية ،بدالً من جمرد إعطائها دوراً جتميلياً يف جهود إعادة
اإلعمار كان أمراً حامساً نظراً للمشاعر املتعلقة مبكانة روسيا كعضو دائم يف جملس األمن ،وكان
تعزيز دور األمم املتحدة مهماً أيضاً؛ لتخفيف السيطرة األمريكية األحادية على حتديد مستقبل
العراق االقتصادي؛ وابلتايل املصاحل التجارية الروسية ،ففي حديث هليئة اإلذاعة الربيطانية يف حزيران
خيص
 ،2003ح ّذر بوتني من أن «احلكومة العراقية املستقبلية جيب أن تتخذ قراراهتا اخلاصة» فيما ُّ
االستثمارات اجلديدة ،ومن الواضح أهنا طعنة موجهة إىل السلطة املؤقتة للتحالف.22
 .20ليس ابلنفط وحده ،صحيفة نيزفيزميااي 17 ،شباط  ،2003الصفحة  ،6يف امللخص احلايل للصحافة الروسية (،)CDRP
العدد  ،7اجمللد  19 ،55آذار  ،2003الصفحات.7-6 :
 .21مقابلة مع أندريه كورتونوف ،املدير العام جمللس الشؤون الدولية الروسية ،موسكو 4 ،نيسان.2016/
 . 22فالدميري بوتني ،مقابلة مع ديفيد فروست من حمطة يب يب سي  22 ،حزيران ،2003
http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/breakfast_with_frost/3010956.stm. Emphasis added
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ليس هناك أي شك أبن النفوذ االقتصادي الروسي يف العراق قد تعرض لضربة كبرية نتيجة
حلرب العراق عام  ،23 2003ومع ذلك -ويف حني أن احملللني استبعدوا احتماالت قيام شركات
روسية بتطوير النفط العراقي واعتربوه غري مؤكد إىل حد كبري يف ذلك الوقت -كانت موسكو
حريصة على احملافظة على وجود دبلوماسي قوي يف بغداد وتعزيز العالقات مع النخب العراقية اليت
ستضمن استمراريتها االقتصادية يف جمموعة من القطاعات .ويف عراق ما بعد احلرب ،مت أنشئت
جلنة حكومية روسية عراقية عام  2008ملناقشة التعاون االقتصادي« ،مبا يف ذلك التحقق من
العقود وااللتزامات التعاقدية اليت ميكن وضعها قيد املمارسة .24وسوف ينتقل اجلزء الثاين من هذه
الورقة عقداً من الزمن ليحلّل إىل أي مدى متكنت روسيا من إعادة إحياء تعاوهنا االقتصادي مع
العراق يف املاضي القريب.
يف أعقاب الغزو األمريكي عام  ،2003بقي الوضع األمين وسالمة أراضي العراق يشكالن
أيضاً مصدر قلق لروسيا ،ويرجع هذا األمر لوجود سببني:
( )1تفاهم يقضي أبن توفر قدر من االستقرار شرط ال غىن عنه لتحقيق املصاحل االقتصادية.
نفسه.

( )2املخاوف أبن عدم االستقرار قد ميتد إىل دول إقليمية أخرى ويؤثر على االحتاد الروسي

رأت القيادة الروسية أن حرب العراق تنذر بعدم االستقرار اإلقليمي الذي ما يزال مستمراً
حىت يومنا هذا ،فخطاهبا الرمسي احلايل يربط حرب العراق عام  ،2003واإلطاحة ابلزعيم اللييب
معمر القذايف عام  ،2011واالستجابة األوسع للربيع العريب كجزء من سلسلة من السياسات
الغربية اخلاطئة وغري القانونية اخلاصة ابلشرق األوسط .ويف السنوات األخرية ،فإن احملاوالت الروسية
ليس فقط للعودة كالعب اقتصادي إىل السوق العراقية ،بل وأيضا للتأثري على مسار حرب العراق
ضد داعش ،مل تكن مدفوعة ابملصاحل التجارية ،ولكن على نطاق أوسع برغبة املشاركة يف كتابة
قواعد مكافحة اإلرهاب اإلقليمي.

 .23يف نيسان  ،2003ق ّدر املسؤولون الروس اخلسائر اليت حلقت ابالقتصاد الروسي بنحو  12مليار دوالر .كروتز ،روسيا والشرق
األوسط ،ص.101 :
 . 24كروتز ،روسيا والشرق األوسط ،ص.106 :
17

مركز البيان للدراسات والتخطيط

3-3تقييم «عودة» روسيا إىل العراق بعد الربيع العريب
 1-3التعاون العسكري والتكنولوجي واالستخبارايت
بيع األسلحة
كان العراق واحداً من كبار مستوردي األسلحة من االحتاد السوفييت يف الشرق األوسط،
لكن التعاون العسكري الصناعي ت ّقلص إىل حد كبري خالل تسعينيات القرن املاضي بسبب نظام
العقوابت املذكور آنفاً على بغداد .وابتداءً من العام  ،2003مل يكن التحالف بقيادة الوالايت
املمول الرئيس لتطوير كفاءات قوات األمن
املتحدة حيتل السلطة يف العراق فحسب ،بل كان أيضاً
ّ
العراقية .واجهت اجلهود الروسية الستئناف شحنات أسلحتها إىل العراق مبقاومة أمريكية .25وعلى
مر السنني ،أصبح العراق مرتبطاً مبجموعة من مشرتايت املعدات الضخمة اليت تشمل قطاع الدفاع
ّ
األمريكي ،يف حني بقيت قدرة العراق املستقلة على إدارة عمليات شراء األسلحة حمدودة .26ومل
تبدأ الصورة ابلتحول النوعي سوى من العام  ،2012حينما استأنف العراق شراء كميات كبرية من
وحتول إىل أكرب عمالء موسكو يف الشرق األوسط .27وكان االهتمام العراقي
األسلحة من روسياّ ،
املتجدد ابألسلحة الروسية مدفوعاً مبتطلبات معركته ضد داعش ،ولكن أيضاً ابلرغبة يف ختفيف
االعتماد على الوالايت املتحدة.
يف تشرين األول - 2012خالل زايرة رئيس الوزراء السابق نوري املالكي إىل موسكو-
ُوقِّعت عقود لشراء جتهيزات عسكرية روسية بقيمة  4,2مليار دوالر .ويف ذلك الوقت ،نقلت
صحيفة فيدوموسيت عن خرباء عسكريني روس قوهلم« :إن سلطات بغداد مل تعد تنظر من فوق
أكتافها إىل األمريكيني» .28وعلى الرغم من أن صفقة األسلحة أصبحت متورطة مؤقتاً بفضيحة
 .25يف عام  ،2005اقرتح مسؤولون حكوميون روس على نظرائهم األمريكيني مناقشة إمكانية وقف موسكو لشحنات األسلحة
األخرى على مستوى العامل ،مقابل السماح هلم بتزويد قوات األمن العراقية ابألسلحة .ومع ذلك ،رفضت إدارة بوش مناقشة العرض
الروسي .مقابلة مع مسؤول أمريكي ،طلب عدم ذكر امسه.
 .26مايكل انيتس ،مستقبل القوات املسلحة العراقية ،معهد واشنطن/مركز البيان ،آذار  ،2016ص.51 :
 .27إيغور ديالنو ،روسيا :حتدايت العودة إىل الشرق األوسط (املرصد الفرنسي الروسي ،موسكو) ،2016 ،ص.37 :
 .28بغداد حتت نريان صواريح ابنتسري ،فيدوموسيت 10 ،تشرين األول ،2012يف امللخص احلايل للصحافة الروسية ،العدد ،41
اجمللد  8 ،64تشرين األول  ،2012ص.17:
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فساد ،وأاثرت تصرحيات متضاربة من املسؤولني العراقيني ،لكنها أتكدت يف أوائل عام 2013
وعند زايرته بغداد بعد سنة أشار الفروف إىل أن السلطات العراقية مهتمة بتسريع احلصول على
أنواع إضافية من األسلحة من أجل محلتها ضد اإلرهاب .30وعموماً ،عززت روسيا القوة العسكرية
للعراق بعد تسليم مخس طائرات هجوم جو-أرض من نوع سو  ،25وطائرات هليكوبرت هجومية
من نوع ميغ ،8-وميغ ،17 -وميغ ،28-وميغ 35-أم ،ونظام الدفاع اجلوي ابنتسري –أس،
31
وقعت روسيا والعراق
فضالً عن قاذفات صواريخ متعددة من نوع توس1-أ  .ويف متوز ّ ،2017
أيضاً عقداً بقيمة مليار دوالر أمريكي لتسليم دابابت يت.32 90-
29

هناك العديد من األسباب الهتمام بغداد ابألسلحة الروسية ،فهي أقل مثناً ،وأسهل استخداماً
ويتم تسليمها بسرعة ،وأتيت من دون قواعد الشراء املرهقة املفروضة على املعدات األمريكية؛ ومما
ال شك فيه أن العراق نظر أيضاً إىل تنويع شراء األسلحة كوسيلة ضغط على الوالايت املتحدة يف
تصريح ألحد اخلرباء العراقيني قال« :حينما نشرتي السلع من روسيا ،فإن ذلك خيلق املشكالت مع
الوالايت املتحدة وهذا ما نريده كورقة مساومة» .33أما ما خيص اجلانب الروسي ،فكان استئناف
عالقته القدمية مع العراق -الذي كان عميالً ألسلحته -جزءاً متكامالً من جهد لتنويع الروابط
االقتصادية ،والسيما بعد األزمة األوكرانية عام  2014وفرض العقوابت الغربية على روسيا .ويف
الواقع ،يرى دميرتي روغوزين ،انئب رئيس الوزراء املسؤول عن صناعة الدفاع واملسؤول أيضاً عن
«امللف العراقي» يف السياسة اخلارجية الروسية ،يف اجملمع العسكري–الصناعي «قاطرة» لالقتصاد
الروسي.34
“.29العراق جاهز للتوقيع على عقد بربع السعر” ،كومريسانت 6 ،آذار  ،2013ص ،8 :امللخص احلايل للصحافة الروسية
( ،)CDRPالعدد  ،10اجمللد  4 ،65آذار  ،2013ص.21 :
“.30سريغي الفروف يلخص نتائج املفاوضات مع هوشيار زيباري” 20 ،شباط goo.gl/aG7WKQ ،2014
 .31مايكل انيتس ،على املدى الطويل :إعادة تشغيل التعاون األمين األمريكي مع العراق ،معهد واشنطن ،اجملهر السياسي ،137
كانون الثاين .2015
“.32الكرملني أكد بيع دابابت يت –  90إىل العراق (ابللغة الروسية) ،إزفستيا 20 ،متوز ،2017
https://iz.ru/621346/egor-sozaev-gurev/v-kremle-podtverdili-prodazhu-t-90-iraku.

 .33مقابلة مع خبري عراقي ،طلب عدم ذكر امسه.
 .34إلدار مينيازيدينوف“ ،االجتماعات يف بغداد :حول نتائج الزايرة املفاجئة لوفد روسي إىل العراق (ابللغة الروسية) ،جملس
الشؤون الدولية الروسية 16 ،شباط ،2016
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/bagdadskie-vstrechi-ob-itogakhproryvnogo-vizita-rossiyskoy-/.
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مزود األسلحة اجلذاب واملوثوق يف الشرق األوسط مسألة هتم روسيا أيضاً
كان إبراز صورة ّ
ألهنا تعكس مكانتها ،وتشدد احلكومة الروسية دائماً على أن تسليم سلعها أييت «دون أي قيود
سياسية ،يف وقت يشرتط فيه شركاء بغداد اآلخرون استعدادهم لتقدمي املساعدة يف جتهيز اجليش
العراقي مبطالب سياسية» .35وخالل مرافقته يف زايرته للعراق يف شباط  ،2016ذهب انئب
وزير الدفاع ألكسندر فومني إىل حد اإلدعاء أبن اجليش العراقي ،يف قتاله ضد داعش ،اعتمد
على األسلحة السوفيتية والروسية بنسبة  .36٪70ومع ذلك -وبينما كانت واشنطن متارس بعض
الضغط على بغداد للحد من استرياد األسلحة من روسيا -إن إدارة أوابما مل تكن مهتمة كثرياً
ابملكاسب اليت حتققت يف النفوذ الروسي .37ويقول خرباء أمريكيون إنه ابستثناء املشرتايت الطارئة،
يبقى «العراق يفضل مبيعات األسلحة األمريكية» ،ولفتوا االنتباه إىل فضائح الفساد اليت حتيط
ابالتفاقيات مع روسيا وعدم مالءمة بعض األنظمة الروسية الحتياجات العراق.38
وعلى الرغم من ذلك ،كانت روسيا مضطرة ألن تتحرك حبذر فيما خيص ابملسألة الكردية
لكي ال تضيع النوااي احلسنة املكتسبة مع بغداد ،وحينما بدأت موسكو بتسليم األسلحة إىل قوات
البيشمركة الكردية ،كانت تنسق هذه العملية مع بغداد من أجل جتنب اإلضرار ابلعالقات مع
احلكومة املركزية ،وطلب األكراد العراقيون من موسكو العمل مباشرة مع حكومة إقليم كردستان،
وحىت حذروا من أن تكون هذه السياسة «حكيمة» يف حال حصلت حكومة إقليم كردستان
على االستقالل .39ومع ذلك وكقاعدة عامة كانت األسلحة والذخائر الصغرية واملتوسطة احلجم
املتوجهة إىل البيشمركة تسلّم من موسكو إىل بغداد ،ومن هناك كانت تشق طريقها إىل أربيل بعد
تفتيشها من قبل السلطات العراقية.40
«.35سريغي الفروف يف مؤمتر صحفي مشرتك» 10 ،أيلول goo.gl/FGgSQS: 2015
“.36روسيا والعراق جاهزاتن للتبادل التجاري الثنائي” (ابللغة الروسية) ،فيسيت11 ،شباط 2016

https://www.vesti.ru/videos/show/vid/670613/.

 .37على وفق مسؤول عراقي سابق يف وزارة الدفاع أجريت مقابلة معه ،جاء قلق الوالايت املتحدة على شكل “حتفظات” وليس
“اعرتاضات”.
 .38مايكل انيتس ،على “املدى الطويل”.
 .39ممثل حكومة إقليم كردستان :حنتاج إىل الدعم العسكري الروسي (ابلروسية) ،راي نوفوسيت 14 ،آذار ،2016
https://ria.ru/interview/20160314/1389454861.html

“.40مقابلة مع السفري الروسي لدى العراق مورغونوف” (ابلروسية) ،انرتفاكس 23 ،آذار ،2016

http://www.mid.ru/web/guest/nota-bene/-/asset_publisher/dx7DsH1WAM6w/content/
id/2184771.
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دور العراق يف األجندة الروسية ملكافحة اإلرهاب اإلقليمي
كانت روسيا حريصة على إرسال األسلحة إىل بغداد بدافع املصلحة التجارية ،ولكن ينبغي
فهم ذلك أيضاً يف سياق محلتها اإلقليمية ملكافحة اإلرهاب ،فمن سقوط املوصل إىل تنظيم داعش
يف حزيران  ،2014والسيما بعد تدخلها العسكري يف سوراي يف أيلول  ،2015دعت احلكومة
الروسية إىل «جبهة موحدة» ضد اإلرهاب يف املنطقة ،اليت جيب أن جتمع بني اجلهود اليت تقودها
الوالايت املتحدة وروسيا يف سوراي والعراق حتت مظلة واحدة وعلى وفق القانون الدويل .وع ّدت
القيادة الروسية أن العنصر األخري يعين أن التحالف بقيادة الوالايت املتحدة ،الذي يقاتل تنظيم
داعش يف العراق بناء على طلب واضح من احلكومة ،مل حيصل على موافقة لشن ضرابت ضد
اإلرهاب على األراضي السورية؛ وابلتايل جيب أن يبقى خارجها .وحينما سئل الفروف يف تشرين
األول  2015عما إذا كان سيوسع الضرابت اجلوية من سوراي إىل العراق ،أجاب يف طعنة واضحة
لألمريكيني« :حنن أشخاص مهذبون -كما تعلمون -وحنن ال أنيت إذا مل نستلم دعوة».41
وعلى الرغم من هذه السهام املوجهة إىل واشنطن ،بقيت القيادة الروسية حريصة على مجع
جهودها ملكافحة اإلرهاب مع جهود الوالايت املتحدة من أجل أتكيد وضع روسيا كقوة عظمى.
ووسط شائعات انتشرت يف أواخر  2015أبن العراق قد يطلب الدعم الروسي يف احلرب ضد
داعش ،نفت احلكومة الروسية تلقي أي طلب رمسي ،وعلى الرغم من ذلك كان خطاهبا يشري
روتينياً إىل وجود إمكانية يف املستقبل هلذا التعاون وكررت استعداد روسيا «لتقسيم العمل» بني
التحالف بقيادة الوالايت املتحدة وروسيا .42يف هذا السياق ،مت التذكري ابحلرب العاملية الثانية،
حينما انضم االحتاد السوفييت إىل الوالايت املتحدة يف القتال ضد أملانيا النازية .43ونظراً لرغبة روسيا
يف محاية صورة القوة العظمى اليت هي يف طليعة املعركة ضد اإلرهاب الدويل ،وصلت االنتقادات
الغربية احلادة الرمسية واإلعالمية للتدابري الروسية ملكافحة اإلرهاب يف سوراي إىل نقطة مؤملة يف
موسكو .واجه املسؤولون ادعاءات بوقوع إصاابت كبرية بني املدنيني خالل العملية الروسية يف
حلب يف أواخر عام  2016مع اهتامات أبن حترير املدن العراقية الذي استغرق وقتاً طويالً بقيادة
“.41سريغي الفروف بعد رائسة روسيا جمللس األمن الدويل” 1 ،تشرين األول goo.gl/T8VeJF،2015

“.42سريغي الفروف مع األمني العام ملنظمة األمن والتعاون يف أورواب المربتو زانيري” 12 ،تشرين األول ،2015

goo.gl/8YrY74

 .43مقابلة مع السفري الروسي يف العراق ،إيليا مورغونوف (ابلروسية) ،روسيا اليوم 2 ،تشرين الثاين ،2015

http://www.mid.ru/web/guest/nota-bene/-/asset_publisher/dx7DsH1WAM6w/content/
id/1916024.
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التحالف تسبب خبسائر بشرية فادحة.44
املركز اإلعالمي الرابعي يف بغداد
يبدو أن اجلهود الروسية لدمج محلتها ملكافحة اإلرهاب يف سوراي ضمن جهد أوسع
للتحالف قد أتى بثماره مع إنشاء مركز إعالمي رابعي األطراف يف بغداد يف أواخر شهر أيلول
 ،2015وكانت املهمة املعلنة هلذا املركز ،الذي عملت فيه عناصر عسكرية روسية وسورية وعراقية
وإيرانية وكذلك مندوب من حكومة إقليم كردستان ،تتمثل يف تسهيل تبادل االستخبارات يف
احلرب املشرتكة ملكافحة اإلرهاب .45وحصل مثل هذا التعاون على مزيد من التربير من حيث
إن «اإلرهابيني» لن يتدفقوا بنح ٍو مجاعي إىل األراضي العراقية نتيجة الغارات اجلوية الروسية يف
سوراي .46وعند إنشاء املركز ،أكدت الصحافة الروسية التابعة للدولة بكل فخر أنه «نظراً لعدم
الفعالية الفائقة للتحالف املوايل للوالايت املتحدة ،فإن توحيد القوى اإلقليمية مع املشاركة الروسية
47
مل يصبح جمرد البديل ،بل القوة الفعالة الوحيدة يف احلرب ضد اإلرهاب».
ويف األشهر اليت تلت ،كان املسؤولون الروس يثنون تكراراً على عمل املركز ،وحىت يطالبون
إبجراء تنسيق مشرتك بينه وبني اجلهود اليت تقودها الوالايت املتحدة ،ويف معرض ردهم على
االنتقادات أبن املركز غري فعال إىل حد كبري ،كانوا يقولون إن لديه «اختصاصاً ضيقاً للغاية» ،وال
أحد يتوقع منه أن «حيقق نتائج ثورية» ،لكن السلطات املركزية يف بغداد راضية عن النتائج 48.ويف
عام  ،2017أشارت احلكومة الروسية علناً إىل اهتمامها بتوسيع أنشطة مركز بغداد .وبعد إعالنه
عن إحلاق اهلزمية بتنظيم داعش يف سوراي ،ق ّدم رئيس األركان العامة فالريي جرياسيموف عرضاً
سخياً لتقدمي الدعم الروسي إىل الوالايت املتحدة يف العراق .49وعلى املنوال نفسه ،قيّم مسؤولون
“.44تعليق صادر عن املتحدثة ابسم وزارة اخلارجية ماراي زاخاروفا 26 ،أاير goo.gl/VxULZt ،2017

« .45سريغي الفروف بعد رائسة روسيا جمللس األمن الدويل» 1 ،تشرين األول .2015
“.46روغوزين :العراق خيشى أن يهرب اإلرهابيون إىل أراضيه” (ابلروسية) ،فيسيت 15 ،شباط ،2016

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2720307.

“.47كيفية إنشاء حتالف حقيقي ضد داعش” (ابلروسية) ،فيسيت 29 ،أيلول ،2015

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2669656.

“.48حترير الفلوجة من داعش قد ميتد لفرتة طويلة” (ابلروسية) ،راي نوفوسيت 7 ،حزيران ،2016

http://www.mid.ru/web/guest/nota-bene/-/asset_publisher/dx7DsH1WAM6w/content/
id/2304451.

“.49روسيا مستعدة ملساعدة الوالايت املتحدة يف تدمري داعش يف العراق” (ابلروسية) ،اتس 6 ،كانون األول ،2017

http://tass.ru/armiya-i-opk/4790388.
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عراقيون موالون إليران مركز بغداد بنح ٍو إجيايب.50
وعلى الرغم من هذا اخلطاب الرمسي ،مل حيقق مركز بغداد أي شيء .وأشارت مصادر
عراقية ملّمة أبنشطته إىل أن العراق مل يستلم يف الواقع من املركز سوى القليل جداً من املعلومات
االستخباراتية املفيدة وأنه «مل يعمل بنح ٍو فعال» منذ أواخر  .2016لقد مارس األمريكيون الكثري
من الضغط على بغداد للحد من تعاوهنا عرب املركز ،والسيما أن املعلومات االستخباراتية املزودة إىل
العراق من قبل الوالايت املتحدة وبريطانيا وفرنسا تسربت إىل مسؤولني روس يف حوادث انتقائية؛
ختوهلم اختاذ قرارات
ونتيجة لذلك ،كان موظفو املركز مبتدئني نسبياً ويفتقرون إىل الصالحيات اليت ّ
بشأن املعلومات االستخباراتية اجلاهزة لإلرسال يف الوقت احلقيقي ،ومع غياب اإلجراءات الواضحة
لتقاسم املعلومات االستخبارية ،وإىل جانب انعدام الثقة بني األطراف املعنيةّ ،أدت هذه العقبات
جمتمعة إىل ختفيض فعالية املركز.51
بعد ثالثة عقود تقريباً من الغياب الفعلي ،جنحت روسيا يف العودة كمزود سالح إىل السوق
العراقية ابتداءً من عام  .2012ومع ذلك ،فقد أسفرت جهودها لزايدة التعاون يف جمال مكافحة
اإلرهاب مع العراق عن نتائج متواضعة يف أحسن األحوال؛ نظراً لالعتماد األمين املستمر لبغداد
على واشنطن .ومل تتمكن روسيا من تنفيذ رؤيتها للتعاون الدويل يف احلرب ضد داعش ،وال احللول
حمل قوات التحالف يف العراق ،غري أن روسيا والعراق متكنتا من اقتطاف مزااي منفصلة من تعزيز
تعاوهنما العسكري .فالعراق استفاد من نوع معني من أنظمة األسلحة الروسية ،واستخدم الوجود
الروسي املعزز كوسيلة ضغط مع واشنطن ولتخفيف النفوذ اإليراين يف العراق ،بينما رحب بنح ٍو
عام بروسيا كشريك يؤيد بشدة عدم إعادة رسم احلدود يف املنطقة.
وحققت روسيا -بدورها -مكاسب جتارية يف تزويد األسلحة إىل عميل قدمي ،ولكنها سعت
أيضاً إىل استغالل تدخلها يف احلرب السورية لتعزيز نفوذها يف حرب العراق ضد اإلرهاب .52إذا
كان املسؤولون أيملون يف أن تؤدي االندفاعة الروسية إىل ساحة املعركة السورية إىل انتزاع قبول
 .50فاحل الفياض ،مقابلة مع امليادين (ابللغة العربية) 7 ،شباط goo.gl/86bpMU،2017

 .51مقابالت مع عدة مصادر عراقية يف بغداد ،تشرين الثاين .2017
 .52هناك أيضاً تعاون بني روسيا والعراق حول مسألة عودة “زوجات مقاتلي داعش” الناطقني ابللغة الروسية وأطفاهلم من سجن
يف بغداد إىل مشال القوقاز .وبعد حترير املوصل الصيف املاضي ،كان الزعيم الشيشاين رمضان قديروف يف طليعة قيادة محلة إعالمية
إلعادة النساء واألطفال الشيشان والداغستانيني.
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الوالايت املتحدة للمشاركة يف التعاون ضد اإلرهاب على وفق قواعد اللعبة الروسية ،فإن هذه
اآلمال تالشت يف وقت مبكر .ومع ذلك ،فقد ساعدت عودة موسكو إىل املشهد العراقي -وإن
كانت حمدودة -يف تعزيز وضع روسيا وتقويض ما يع ّده املسؤولون الروس شعوراً أمريكياً ابألحقية
53
يف مكافحة اإلرهاب «كدولة استثنائية».
 2-3التعاون يف جمال الطاقة
بعد تكبد خسائر كبرية نتيجة لعملية حرية العراق ،بدأت شركات النفط الروسية تكثف
جهودها للعودة إىل السوق العراقية يف السنوات األخرية .وانعكست األمهية املركزية للمصاحل النفطية
ابلنسبة للعالقة الروسية مع العراق يف أتليف الوفود اليت تسافر روتينياً مع املسؤولني الروس الكبار
إىل العراق .وحينما زار انئب وزير اخلارجية ميخائيل بوغدانوف العراق يف أوائل  ،2015على
سبيل املثال ،كان برفقته أفراد يف القيادة العليا لشركة غازبروم .54وكرر زايرة مماثلة بعد ثالثة أشهر،
وهذه املرة مع الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل فاجيت أليكبريوف .وبرتديده احلجج اليت قدمها
عام  ،2003استخدم اجلانب الروسي مرًة أخرى خربته التأرخيية يف قطاع اهليدروكربون العراقي
كنقطة بيع ،مشدداً على فوائد االستمرارية .وأعربت روسيا عن نيتها لالستثمار يف العراق وحينما
زار وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك العراق مؤخراً يف شهر كانون األول .وخالل الزايرة ،ظهرت
استثمارات شركة غازبروم املرتقبة يف حقل بدرة النفطي بنح ٍو ابرز يف مناقشات نوفاك مع رئيس
الوزراء حيدر العبادي يف فندق الرشيد ببغداد.55
جنوب العراق وشركة لوك أويل  -اآلفاق والتحدايت املستمرة
يف أعقاب الغزو األمريكي للعراق ،استغرق األمر عدة سنوات لتعيد شركة لوك أويل النظر
يف مصاحلها يف غرب القرنة  2جبدية ،ولكن يف كانون األول  2009فازت جمموعة لوك أويل
وشتات أويل النروجيية مبناقصة لتطوير احلقل .ويف أاير - 2012ونتيجة جلولة الرتاخيص الرابعة
للعراق -حصلت شركة لوك أويل أوفرسيز ابلتعاون مع شركة إنبكس الياابنية على حق التنقيب
“.53مقابلة سريغي الفروف مع قناة زفزدا التلفزيونية” 30 ،كانون األول goo.gl/ZYoSWC ،2015
“.54يف زايرة عمل مليخائيل بوغدانوف إىل العراق” 21 ،كانون الثاين goo.gl/7vJ7Cm ،2015

“.55انقش نوفاك املشكالت يف قطاع اإلنتاج النفطي مع رئيس الوزراء العراقي” (ابلروسية) ،فيسيت 6 ،كانون األول ،2017

https://www.vesti.ru/videos/show/vid/738627/#.
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والتطوير اإلضايف للمجمع  ،10الذي يقع على مسافة  120كيلو مرتا من غرب البصرة .56ويف
مقابلة أجريت معه يف تشرين األول  ،2016أوضح أليكبريوف أن السوق العراقية تشكل ،بعد
االستثمارات يف روسيا« ،األولوية التالية» لشركة لوك أويل؛ نظراً «للتوقعات املرتفعة الكتشاف
احتياطات إضافية».57
على الرغم من حرص شركة لوك أويل على تطوير حقل غرب القرنة  ،2مل تبدأ الشركة يف
إنتاج النفط التجاري من احلقل حىت العام 2014؛ ونتج هذا التأخري عن جمموعة من التحدايت
اليت مل تواجهها شركة لوك أويل فحسب ،بل شركات النفط الدولية األخرى العاملة يف جنوب العراق
يف السنوات األخرية .وكانت هناك عقبات إدارية أولية؛ فقد أدت عدم جهوزية البريوقراطية العراقية
لبدء عدد من شركات النفط العاملية بعملياهتا يف وقت واحد إىل أتخري إصدار التأشريات للعمال
األجانب الذي كان مهماً للغاية؛ بسبب وجود نقص يف املوظفني العراقيني املؤهلني للمشاريع
اليت تتطلب موارد بشرية كثيفة .وفضالً عن ذلك ،كانت البريوقراطية العراقية تفتقر إىل إجراءات
لتعويض السكان احملليني عن أراضيهم وإىل املعرفة أبفضل املمارسات الدولية يف مناطق إزالة األلغام
املخصصة لعمليات شركات النفط الدولية .ويف حني أن بعض هذه التحدايت -اليت كانت حادة
يف عامي  2010و -2011قد تالشت مع مرور الوقت ،لكن الوضع املتقلب يف حمافظة البصرة
ش ّكل صداعاً دائماً لشركات النفط العاملية ،مبا يف ذلك لشركة لوك أويل ،حيث احتاج إىل موارد
مالية كبرية إلنفاقها على األمن.58
ويف سياق اخنفاض أسعار النفط ،شكلت إعادة التفاوض بشأن عقود اخلدمات الفنية بني
وزارة النفط العراقية وشركات النفط العاملية حتدايً آخر لشركة لوك أويل يف اآلونة األخرية .ففي
حث وزير النفط العراقي عادل عبد املهدي على إعادة التفاوض بشأن العقود
أوائل ّ ،2015
القائمة ،اليت كانت تستند إىل نظام اسرتداد التكاليف مع دفعة اثبتة تسدد ابلنفط ،واألهم من
ذلك أن العقود أبرمت يف وقت كان متوقعاً فيه أن يصل متوسط أسعار النفط إىل أكثر من 100
“.56لوك أويل توقع عقداً للتنقيب يف اجملمع  ،“ 10عراق بيزنس نيوز 18 ،كانون األول ،2017

http://www.iraq-businessnews.com/2017/12/18/lukoil-signs-contract-for-exploration-atblock-10/.
“.57مقابلة مع أليكبريوف ،الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل 7 ،تشرين األول goo.gl/C9HBcP،2016

 .58مقابلة مع السفري الروسي يف العراق ،إيليا مورغونوف (ابلروسية) ،راي نوفوسيت 1 ،متوز ،2014

http://www.mid.ru/web/guest/maps/iq/-/asset_publisher/WizNA2SGNvS5/content/id/679605.
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دوالر للربميل يف املستقبل املنظور .59ونظراً الخنفاض أسعار النفط ،ارتفعت التكلفة النسبية على
الدولة العراقية -من حيث حصة عائدات النفط اليت تدين هبا للشركات العاملة – بنسبة كبرية؛
ونتيجة لذلك ،طلبت احلكومة العراقية من شركات النفط العاملية خفض اإلنفاق الرأمسايل على
االستثمارات اجلديدة ،وذكرت أن عقود اخلدمات املعدلة ينبغي أن حت ّفز على احتواء التكاليف ،يف
حني أن األرابح من مبيعات النفط ينبغي أن تعكس سعر النفط اخلام.60
أدى إصرار احلكومة العراقية على أن تقوم شركات النفط العاملية بتقليص االستثمارات
اجلديدة إىل ختفيف محاسها للعمل يف العراق ،وأعرب أليكبريوف عن استيائه يف أواخر 2016
قائالً :إن «العراق لديه إمكاانت ضخمة ،اليت لألسف مل تتحقق حىت اآلن ألن التوقف يف دورة
االستثمار من قبل مجيع املشغلني أدى إىل عدم تنامي اإلنتاج» .61ويف أيلول  ،2017أعلنت
شركة شل عن نيتها للخروج من حقل جمنون النفطي بعد تعذر االتفاق على أهداف جديدة إلنتاج
مستقر .62من انحية أخرى ،توصلت شركة «لوك أويل» بعد عامني من املفاوضات إىل اتفاق مع
وزارة النفط العراقية لتخفيض مستوى اإلنتاج املستقر يف غرب القرنة  2من مستوى العقد األصلي
البالغ  1,8مليون برميل يومياً إىل  800ألف برميل يومياً .63ويبدو أنه على الرغم من التحدايت
املتعلقة ابلوضع األمين املتقلب يف العراق وعقود اخلدمات املرهقة ،تبقى شركة لوك أويل ملتزمة
ابلسوق العراقية.
 .59العراق يتطلع إىل إعادة التفاوض بشأن العقود النفطية ،االيكونوميست -وحدة االستخبارات 18 ،آذار ،2015

http://www.eiu.com/industry/article/442989028/iraq-looks-to-renegotiate-oilcontracts/2015-03-18.

 .60مقابلة مع حملل يف صناعة النفط .األهم من ذلك أن تردد العراق يف زايدة اإلنتاج ابتداءً من عام  2015سببه أيضاً احلصص
اليت حددهتا منظمة أوبك ،إىل جانب التحدايت اخلاصة ابلعراق.
 .61مقابلة أجراها أليكبريوف ،الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل 7 ،تشرين األول .2016
“.62شل تقول إهنا ستخرج من حقل جمنون النفطي” ،بالتس 15 ،أيلول ،2017
https://www.platts.ru/latest-news/oil/london/shell-says-to-exit-iraqs-majnoon-oilfield-26805192

 .63املسائل األخرى يف املفاوضات املتعلقة ،على سبيل املثال ،إبعادة معاجلة وحتقيق الدخل من الغاز املستخرج من حقل غرب
القرنة  .2وجتدر املالحظة أيضاً أنه بينما تنتج مجيع احلقول أقل من معدل اإلنتاج املستقر احملدد يف بيئة إنتاج مقيدة من قبل منظمة
أوبك ،فإن أي زايدة يف معدل اإلنتاج املستقر املتفق عليه سوف تواجه مبنافسة من شركات النفط العاملية اليت تتطلع إىل القيام
ابلشيء نفسه .يف هذا السياق ومن احملتمل أن احلكومة العراقية تفضل االنتاج من حقول النفط على احلدود اإليرانية العراقية ،من
أجل استباق إيران ومنعها من االستفادة من هذه احلقول على حساب العراق.
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حكومة إقليم كردستان :شركتا غاز بروم نفت وروسنفت
لنرتك جانباً مصاحل شركة لوك أويل القائمة منذ زمن طويل يف جنوب العراق ،ولننتقل إىل
شركة غازبروم نفت اليت تعمل يف إقليم كردستان منذ مدة طويلة .يف العام املاضي ،شغلت الشركة
جممع غارميان وجممع شاكال بينما أطلقت الشركة التابعة هلا غاز بروم نفت بدرة عملية جتارية حملطة
معاجلة الغاز يف حقل بدرة يف كانون األول .64ويف عام  ،2017انضمت شركة روسنفت إىل قائمة
الشركات اليت تشرتي النفط من كردستان ،حيث وقعت اتفاقية تعاون يف جماالت التنقيب والبنية
التحتية واخلدمات اللوجستية والتجارة يف شباط ،فضالً عن عقد لشراء وبيع النفط اخلام ممول
سابقاً .وجرى تعزيز اتفاق شباط يف شهر حزيران حينما وقّع اجلانبان ،قبل االجتماع بني رئيس
الوزراء الكردي نيجريفان البارزاين وبوتني يف املنتدى االقتصادي الدويل يف سان بطرسربغ ،سلسلةً
من الواثئق لتوسيع التعاون وقبل أسبوع واحد فقط من االستفتاء الذي كان مرتقباً على نطاق واسع
يف كردستان ،أعلنت شركة روسنفت أهنا ستستثمر أكثر من مليار دوالر يف خطوط أانبيب الغاز
يف كردستان العراق .65وأخرياً -ومن دون أتثر واضح ابلتداعيات اإلقليمية بعد استفتاء أيلول-
وافقت شركة روسنفت يف تشرين األول على تنفيذ برانمج التنقيب اجليولوجي يف إقليم كردستان
وبدء اإلنتاج التجرييب بدءاً من العام .2018
وهلذه االستثمارات الكبرية من قبل شركات النفط الروسية -فضالً عن روابط موسكو
التأرخيية مع إقليم كردستان -أمهية يف فهم دبلوماسية موسكو املتباينة قبل استفتاء كردستان وبعده.
تعرف ألول مرة على عائلة
ويروي وزير اخلارجية السابق إيفجيين برمياكوف يف مذكراته كيف ّ
البارزاين ،حينما كان يعمل يف مهمة لصحيفة إزفستيا يف مشال العراق يف أواخر ستينيات القرن
املاضي .ويتذكر برمياكوف ما قاله مال مصطفى البارزاين -الذي قضى عشر سنوات يف املنفى يف
االحتاد السوفييت« :-االحتاد السوفييت هو مبنزلة األب ابلنسبة إيل». 66كان برمياكوف انشطاً بنح ٍو
خاص يف الدبلوماسية العراقية الداخلية خالل ستينيات القرن املاضي وسبعينياته ،وكان يعمل بشكل
 .64بدء تشغيل حمطة الغاز اجلديدة يف حقل بدر اليت تعمل فيه شركة غازبروم نفت ،غازبروم نفت 6 ،كانون األول ،2017

http://www.gazprom-neft.com/press-center/news/1263568/.

“.65شركة روسنفت الروسية تعقد صفقة خلط أانبيب الغاز مع كردستان العراق” ،رويرتز 18 ،أيلول ،2017

https://www.reuters.com/article/kurdistan-rosneft/russias-rosneft-clinches-gas-pipeline-dealwith-iraqs-kurdistan-idUSL5N1LY0TS.

 .66برمياكوف ،روسيا والعرب (نيويورك :كتب أساسية ،)2009 ،ص.329:
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منتظم كوسيط بني ابرزاين وبغداد .67وعلى وفق تقديرات املمثل الرمسي حلكومة إقليم كردستان يف
موسكو ،يعيش اليوم ما بني  500,000و 700,000كردي يف الدول السوفيتية السابقة ،منهم
 100,000يعيشون يف روسيا وينشطون يف السياسة واألعمال واملشاركة مع اجملتمع املدين.68
وخالل حديثه عن العالقات الروسية الكردية يف مقابلة أجريت معه قبل شهرين من
االستفتاء ،اختار الفروف كلماته بدقة اتمة عندما وصف االستفتاء الوشيك أبنه «تعبري عن
طموحات الشعب الكردي» ،لكن حينما ُسئل عما إذا كانت روسيا ستحافظ على عالقاهتا مع
أربيل يف حال اإلعالن عن االستقالل ،رفض الفروف التعليق على «مسائل افرتاضية» .69ويف ذلك
الوقت ،بقي رد فعل وزارة اخلارجية الروسية على االستفتاء متوافقاً مع هذه النربة احلذرة اهلادفة إىل
عدم اإلساءة بنح ٍو مفرط لبغداد أو أربيل .كانت بياانت الوزارة ابتداءً من  27أيلول تشدد على
أن «موسكو حترتم التطلعات الوطنية لألكراد» ،مع التأكيد على «التزامها الثابت بسيادة العراق
ووحدته وسالمة أراضيه».70
ويف الوقت نفسه ،أشار املسؤولون الروس إىل عدم وجود نية لديهم لوقف التعاون االقتصادي
مع حكومة إقليم كردستان الذي «سيستفيد منه العراق ككل».71
يبدو أن هذا املنحى الدبلوماسي احليادي ملوسكو بشأن امللف الكردي قد آتى مثاره ،وإذا
تركنا جانباً اهلفوة الدبلوماسية الوجيزة حول إعالن روسنفت عن أنشطة التنقيب يف إقليم كردستان
يف  18تشرين األول؛ مما دفع بغداد إىل طلب «توضيحات» 72إذ أشاد مستشار األمن القومي
العراقي فاحل الفياض خالل اجتماعه مع بوغدانوف يف موسكو مبنتصف تشرين األول «بنهج
موسكو املتناسق» حنو الشؤون العراقية .73وعلى الرغم من أن بعض املسؤولني يف بغداد كانوا أيملون
.67كان برمياكوف انشطاً بشكل خاص يف الدبلوماسية اليت أدت إىل ما أصبح “برانمج  11آذار ،”1970والذي أعلن السالم
يف مشال العراق على أساس اعرتاف بغداد حبق األكراد ابحلكم الذايت الوطين ضمن إطار الدولة العراقية .املرجع نفسه ،ص.333 :
 .68مقابلة عرب اهلاتف مع مصطفى داانر ،املمثل التنفيذي حلكومة إقليم كردستان يف موسكو 22 ،كانون الثاين .2018
“.69مقابلة سريغي الفروف مع القناة التلفزيونية الكردية روداو”
“.70تعليق وزارة اخلارجية الروسية على االستفتاء يف كردستان العراق” ٢٧ ،أيلول goo.gl/hCDyxh ،٢٠١٧
 .71مؤمتر فالدميري بوتني السنوي لألخبار14 ،كانون األول ،2017
http://en.kremlin.ru/events/president/news/56378.

 .72العراق يطلب توضيحاً من روسنفت حول صفقة النفط مع إقليم كردستان” ،أراب نيوز 21 ،تشرين األول ،2017

http://www.arabnews.com/node/1181201/business-economy.

 .73مقابلة “فاحل الفياض” (ابللغة العربية) ،مع حمطة روسيا اليوم العربية 18 ،تشرين األول ،2017

http://falihalfayyadh.com/onenews.php?id=49.
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يف موقف روسي أقوى ضد االستفتاء ،بيد أهنم فهموا يف النهاية موقف الكرملني أبنه براغمايت؛
نظراً للمصاحل االقتصادية الروسية يف إقليم كردستان 74.وبدورهم ،وصف املسؤولون األكراد موقف
موسكو أبنه «منفتح» و«بناء» ،مع اإلشارة إىل أن روسيا -خبالف اجلهات الفاعلة األخرى-
أعربت عن دعم واضح لتطلعات الشعب الكردي 75،وهو ما يعين «الكثري» .ويف الواقع فسرت
كل من بغداد وأربيل موقف روسيا من االستفتاء أبنه يدعم يف هناية املطاف مواقفهما وتطلعاهتما،
وهذا دليل على مهارة الدبلوماسية الروسية يف ملف كردستان.76
 3-3التعاون االقتصادي يف قطاعات أخرى
إذا تركنا جانبا الضغوط الروسية املكثفة الستعادة وضعها السابق يف قطاعي األسلحة والنفط
يف العراق فنستطيع القول إنه كانت هناك ضجة إعالمية أقل حول اجلهود املبذولة الستئناف
العالقات االقتصادية يف قطاعات أخرى ،ولوحظ وجود حرص من الشركات الروسية على العودة
إىل العراق يف أواخر2003؛ سعياً إىل االستفادة من أعمال إعادة اإلعمار يف قطاعات الطاقة
الكهرابئية ومعاجلة املياه والزراعة وغريها .وقد أوضح إيليا مورغونوف -سفري روسيا لدى العراق-
يف عام  ،2014ماأييت:
«نظراً ألن العراق بلد يف حالة حرب منذ  30عاماً ،فإن احتياجاته أساسية تقريبا يف مجيع
اجملاالت :من الزراعة إىل صناعة السيارات وهلم جرا .كانت لديهم صناعة جيدة يف ظل النظام
القدمي .واآلن ،من الضروري استعادة كل شيء .لقد تمّ إجناز الكثري من قبل رجالنا -حوايل نصف
حمطات الطاقة احلرارية يف العراق -وشركاتنا حتاول اآلن إعادة أتهيلها ،وهناك الكثري من العمل يف
العراق! إنه سوق جاهزة جداً وقادرة على الوفاء ابلتزاماته».77
لقد اكتسب اهتمام روسيا بتكثيف النشاط يف هذه القطاعات زمخاً إضافياً مع إنشاء اللجنة
احلكومية الدولية الروسية-العراقية عام  .2008وأبدى اجلانب الروسي ،الذي مل يكن راضياً عن
املبادالت التجارية الثنائية املتدنية ابستمرار -واليت بلغت  238مليون دوالر فقط عام -2014
 .74مقابلة مع السياسي العراقي ضياء األسدي ،بغداد 22 ،تشرين الثاين .2017
 .75مقابلة مع مصطفى داانر ،يف  ٢٢كانون الثاين .٢٠١٨
.76كان هذا واضحاً من احلديث الشفهي بني مسؤولني عراقيني وأكراد حضروا مؤمتر فالداي للشرق األوسط يف موسكو ،بني
19و 20شباط  ،2018وحضرته الكاتبة.
“.77مقابلة مع السفري مورغونوف” ،ترمجة النص املقتبس للكاتبة 1 ،متوز .2014
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تفاؤالً حذراً عام  ،2015حيث أشار الرئيس بوتني يف أاير إىل أن «إمجايل املبادالت التجارية قد
ال يكون كبرياً ،لكنه ارتفع يف العامني املاضيني عشرة أضعاف» .78ويف مزيد من األدلة على رغبة
اجلانبني يف تعزيز العالقات االقتصادية خارج نطاق األسلحة وقطاع الطاقة ،استؤنفت الرحالت
اجلوية املباشرة بني موسكو وبغداد يف اخلريف املاضي للمرة األوىل منذ الغزو األمريكي.79
بدأت شركات النفط الروسية البحث عن فرص جذابة يف العراق يف السنوات األخرية ،مثل
اجملمع الصناعي العسكري ،ودعمت احلكومة الروسية هذه اجلهود دبلوماسياً مع بغداد وأربيل،
مدركة أن نطاق التعاون االقتصادي املفيد للجانبني يف القطاعات األخرى ما يزال حمدوداً .ويعتقد
الكرملني أيضاً أن دعم قطاع النفط العراقي سيحدث يف هناية املطاف أتثرياً إجيابياً على االقتصاد
مر
العراقي80األوسع ،مما مي ّكن بغداد من الدخول يف عالقة اقتصادية أكثر طموحاً مع روسيا على ّ
السنني  .ومع ذلك ،مل تكن الرغبة يف حتقيق مكاسب جتارية هي احملرك احلصري جلهود روسيا
الرامية إىل تعزيز موقع شركاهتا النفطية يف العراق ،فكما هو احلال متاماً ابلنسبة ملبيعات األسلحة
الروسية ،فإن وجود شركة لوك أويل وغازبروم وروسنفت ق ّدم أيضاً ورقة مساومة إىل الكرملني حول
مسائل متتد إىل ما هو أبعد من اجملال االقتصادي .فمن خالل احملافظة على عالقة اقتصادية وثيقة
مع حكومة إقليم كردستان -على وفق مصدر عراقي -ضمنت روسيا أيضاً أن «األكراد ليسوا فقط
يف املعسكر الغريب».81
ويف حني يدرك كل من العراق وروسيا أن تعاوهنما الثنائي أنتج أتثرياً إجيابياً ملواجهة الدول
الغربية ،فال ينبغي املبالغة يف حجم هذا التأثري ،إذ من املرجح أن يستمر التعاون االقتصادي بني
روسيا والعراق يف «أداء مهامه» على مستوايت متواضعة يف السنوات املقبلة ،من دون أن يولّد الكثري
من االهتمام .وحىت بعد زايدة حجم االستثمارات من قبل الشركات النفطية الروسية ،وتسليم شركة
“.78اجتماع فالدميري بوتني مع حيدر العبادي” ،الكرملني 21 ،أاير ،2015

http://en.kremlin.ru/events/president/news/49502.

 .79استئناف احلركة اجلوية النظامية بني روسيا والعراق يف  17أيلول (ابلروسية) ،انرتفاكس 14 ،أيلول ،2017

http://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=461647.

“. 80حترير الفلوجة من داعش” ميكن أن يطول 7 ،حزيران .2016
 .81مقابلة مع حممد العقيلي ،سياسي مستقل يف ائتالف دولة القانون العراقي ،بغداد 27 ،تشرين الثاين .2017
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«روسوبورون اكسبورت» أول دفعة من دابابت «يت  »90-إىل العراق ،82يبقى املسؤولون الروس
مدركني لالحتماالت احملدودة لالستثمار املربح ،نظراً للتحدايت األمنية واالقتصادية والسياسية اليت
ال حصر هلا يف العراق.
اخلالصة :القيود على «عودة» روسيا إىل العراق
بعد تعرضها لضربة قوية من قبل عملية حرية العراق ،تعافت املصاحل الروسية يف العراق ببطء
على مر السنني وبدأت تتسارع بدءاً من العام  .2012بعد  ،2003كانت اجلهود الدبلوماسية
الروسية ملساعدة الشركات الروسية على فتح مكاتب متثيلية يف بغداد هتدف إىل ضمان مكاسب
جتارية يف عراق ما بعد احلرب .وابتداءً من العام  2012على وجه اخلصوص ،شرعت موسكو يف
نشاط دبلوماسي مثري لإلعجاب ،حيث استضافت طيفاً واسعاً من املسؤولني السياسيني العراقيني
يف موسكو .والواقع أن انئب وزير اخلارجية بوغدانوف استقبل السفري العراقي  25مرة على
األقل خالل السنوات الست املاضية يعطي فكرة عن درجة االهتمام اليت توليها موسكو لعالقتها
ببغداد .83وقد قادت مبيعات األسلحة واالستثمارات يف القطاع النفطي على وجه اخلصوص إىل
ما وصفته هذه الورقة ابلنجاح الروسي احملدود يف «العودة» إىل العراق.
ومع ذلك ،تبقى هناك عقبات كثرية تعرتض سبيل روسيا يف تطوير عالقات أعمق وأوسع
مع العراق ،ففي ظل الوضع األمين املتقلب ،ال متتلك سوى الشركات الروسية العمالقة مثل
غازبروم أو لوك أويل املوارد املالية الالزمة حلماية استثماراهتا ،يف حني أن الشركات األصغر حجماً
اليت تعمل يف قطاعات أخرى ما تزال تبتعد عن العراق .ويساعد عدم التنوع الكايف لالقتصادين
الروسي والعراقي يف وضع قيود إضافية على عالقة ثنائية أكثر طموحاً ،84وكذلك عدم قدرة العراق
“.82وسائل اإلعالم :تسليم الدفعة األوىل من الدابابت الروسية يت 90-إىل العراق” (ابلروسية) ،اتس 16 ،شباط ،2018

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4966648.

ويف هذه األثناء ،ال ينوي العراق حالياً شراء دابابت أس :”400-رد السفري العراقي على تقارير حول إمكانية شراء نظام الدفاع
اجلوي أس 400-من روسيا” (ابلروسية) ،أر يب سي نيوز 21 ،شباط ،2018
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a8db54c9a794780e409f4d3.

 .83أرشيف وزارة اخلارجية الروسية على اإلنرتنت.
 .84للحصول على نظرة عامة جيدة حول ما ميكن أن تقدمه روسيا اقتصاديـاً للدول العربية ،والعكس ابلعكس ،أنظر دميرتي
ترينني ،ما الذي تفعله روسيا يف الشرق األوسط؟ (مطبعة بولييت :كامربيدج :اململكة املتحدة).
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على متويل ما تع ّده روسيا مشاريع جذابة .85وكان حضور روسيا على مستوى منخفض يف مؤمتر
املاحنني للعراق يف الكويت يف شباط - 2018وهو تناقض صارخ مع مشاركة وزير اخلارجية السابق
تيلرسون من اجلانب األمريكي -ميثل خيبة أمل لقبول الكرملني على مضض أبن العراق لن يكون
«البقرة اليت تدر املال» للشركات الروسية يف أي وقت قريباً.86
وفضالً عما ذُكر آنفاً ،فإن االعتماد األمين املستمر يف بغداد على واشنطن حيد من التعاون
مورد جذاب
الروسي العراقي- ،والسيما يف جمال األمن العسكري -وعلى الرغم من أن روسيا هي ّ
ألنواع معينة من املعدات العسكرية ،لكن التحالف الذي تقوده الوالايت املتحدة يق ّدم يف هناية
املطاف حزمة مساعدات أكثر إاثرة لإلعجاب تتعدى األسلحة وتتضمن -على سبيل املثال-
املساعدة يف إصالح القطاع األمين .وكما قال أحد املسؤولني العراقيني« :على روسيا أن تركز
على األمور اليت هي أكثر من جمرد املصاحل االقتصادية مع العراق ،إذ إن الوالايت املتحدة لديها
حزمة كاملة لتقدميها ،وروسيا ليس لديها ذلك» .87حىت اآلن ،ال ينظر العراق إىل روسيا كشريك
اسرتاتيجي ،يف حني أن عدم رغبة روسيا يف الدفع ابجتاه مشاركة أعمق يف العراق يتجذر يف فهمها
للتأثري الذي أحدثته مؤخراً قوات احلشد الشعيب وإيران يف العراق .88وعلى الرغم من أن اجلنرال
األمريكي ديفيد برتايوس قال يف حوار مع مؤسسة الدراسات اإلسالمية يف املنامة يف كانون األول
 :2017إن روسيا ليست مهتمة أبن ترى «لبننة» العراق على يد إيران -يف مقارنة واضحة بني
قوات احلشد الشعيب وحزب هللا اللبناين -فإن احلقيقة هي أن روسيا ليس لديها الكثري الحتواء
طموحات إيران يف العراق ،وحىت أقل يف سوراي حيث إن موسكو لديها «قوات عسكرية يف اللعبة».
يدرك املسؤولون الروس أن اعتماد بغداد على الوالايت املتحدة من جهة ،والنفوذ اإليراين
يف العراق من جهة أخرى ،موجودان للبقاء هناك ،وقد فّسر بعض اخلرباء الروس زايرة املالكي
إىل موسكو يف صيف  2017أبهنا هتدف إىل كسب الدعم الروسي لتطبيق «ديكتاتورية شيعية»
 .85حينما زار وزير اخلارجية العراقي إبراهيم اجلعفري موسكو يف أواخر تشرين األول  ،2017وقعت روسيا والعراق على بروتوكول
نفطي واقتصادي موسع ،وهو ما فتح ابب النقاش حول شروط أفضل للشركات الروسية يف العراق .يف حقيقة األمر أن الربوتوكول
تطرق إىل “القروض امليسرة” الروسية لدعم هذه املشاريع وهو يظهر الصعوبة املستمرة اليت يواجهها العراق يف متويل املشاريع.
 .86انئب رئيس الوزراء الروسي دميرتي ميدفيديف مثّل روسيا يف املؤمتر.
 .87مقابلة مع األسدي 22 ،تشرين الثاين .2017
 .88مقابلة عرب اهلاتف مع خبري روسي حول الشرق األوسط ،طلب عدم ذكر امسه ،كانون الثاين .2018
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حتت رعاية إيرانية يف العراق .89ويف حني أنه من غري احملتمل أن تقوم موسكو بتمكني حتقيق مثل
هذا املشروع؛ نظراً لالجتاه السائد يف السياسة اخلارجية الروسية لتجنب االصطفاف احلصري
مع «معسكر شيعي» يف املنطقة ،فإن نفوذ روسيا على املسار السياسي الداخلي للعراق حمدود
بطبيعته ،وال ميكننا فعل أي شيء حيال قوات احلشد الشعيب ،وال نريد أن نتورط بعمق يف العراق
[ ]...إذ علينا أن نقبل أبن هذه ليست مشكلتنا» .90يف هذا املشهد السياسي العراقي املزدحم،
الذي حنت فيه العبون خارجيون أقوايء مثل الوالايت املتحدة وإيران مواقفهم ،تفهم موسكو أن
هناك جماالً حمدوداً لتوسيع نفوذها وتسعى جاهدة لرتويج مبيعات األسلحة والتعاون يف جمال الطاقة
والنفط.
ومع ذلك ،فقد تكون موسكو راضيةً متاماً عن العالقات الروسية العراقية اليت تتطور على
جتسد سعي موسكو الرباغمايت إلقامة عالقات مرنة يف
هذا املسار ،والواقع أن سياستها جتاه العراق ّ
الشرق األوسط ،مدفوعة ابملصاحل االقتصادية واالهتمام ابلنظام واالستقرار .لكن عالقات روسيا
مع العراق ميكن أن تستمر أيضاً من خالل الوعي الرصني لقيودها وصياغتها بعناية اتمة؛ لتجنب
أي نفور غري مربر للجهات الفاعلة األخرى اليت تبقى مهمة ملوسكو .وطاملا بقيت روسيا منخرطة
يف سوراي ،فسوف تسعى -على األقل -إىل مواءمة بغداد مع اسرتاتيجيتها ،91بينما تعمل كل ما يف
وسعها لكسب ما ميكنها من أموال يف العراق ،من دون التقليل من مساهتا املمتازة والسيما مبيعات
األسلحة واالستثمارات يف القطاع النفطي وميكننا القول إن «عودة» روسيا اإلمجالية إىل العراق بعد
عام  2003كانت حمدودة ،ومن املرجح أن تبقى كذلك يف املستقبل املنظور.

 .89إلدار مينيازيدنوف“ ،نوري املالكي اقرتح على موسكو تعزيز نفوذها يف العراق” (ابلروسية) ،جملس الشؤون الدولية الروسي،
 14آب ،2017

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/nuri-al-maliki-predlozhil-rossii-usilitsvoe-vliyanie-v-irake/.

 .90مقابلة عرب اهلاتف مع خبري روسي حول الشرق األوسط ،طلب عدم ذكر امسه ،كانون الثاين .2018
 .91دعت روسيا احلكومة العراقية حلضور “املؤمتر الوطين السوري” املنعقد مؤخراً يف سوتشي بصفة مراقب.

33

