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 نبذة عن مركز الرافدين للحوار
 

ي  
ي العراق الت 

 
 مركُز الرافدين للحوار من المراكز النوعية ف

ُّ
ُيَعد

 واالقتصادية واألكاديمية الناشطة 
َ
ها النخَب السياسية تجمُع عىل منير

ي توجيه الرؤى والمؤثرة 
 
ي صناعة القرار والرأي العامف

 
فهو مركز  .ف

ي (THINK TANK) فكري مستقل
 
شِجيِع الِحوارات ف

َ
، يعمل عىل ت

قافـــيـة واالقتصـادية بيـن النخـب العـراقــيـة؛ 
َ
الشؤون الِسياِسّيِة والث

 ، ـم المجتمعي
ْ
بهدف تعــزيـز التجـــربـة الديمقـراطية، وتحقيـق الِسل

ات ومسـاعدة مؤسسات الدو  ي تطوير ذاتها، من خالل تقديم الخير
 
لة ف

ـِسـم 
ّ
 للحوار يت

ً
اتيجية؛ لذا يمثل المركز صالونا والرؤى اإلسي 

بالموضوعية والحيـاد ويـوظف مخرجاته للضغط عىل صناع القرار 
ي إطار النظام 

 
وتوجيه الرأي العام نحو بناء دولة المؤسـســات، ف

ام  ، وسيادة القانون، واحي   .حقوق االنسانالديمقراطي
اير(  ي االول من شباط )فير

ي مدينة  2014تأسس المركز ف 
ف 

ي 
ون  ي الفضاء االلكي 

اضية ف  ف عىل شكل مجموعة افي  النجف األشر
، وقد   من السياسيي   واألكاديميي   والمثقفي  

ً
تضم عددا محدودا

، ليتم إكسابها الصفة القانونية عن طريق 
ً
تطورت الفكرة الحقا
ي 

التابعة  NGO دائرة المنظمات غي  الحكوميةتسجيل المركز ف 
ي 
 .لألمانة العامة لمجلس الوزراء العراف 

ي جنباته الحوارية أكير 
يضم "مركز الرافدين للحوار" اليوم ف 

ي من التوجهات السياسية واالختصاصات 
من سبعمائة عضو عراف 

األكاديمية والمذاهب الدينية كافة، إذ يمكن تشبيهه بـ "عراق مصغر" 
ة أساسية لمواجهة المشاكل، اتف ق فيه الجميع عىل اعتماد الحوار ركي  

ي بناء الوطن المزدهر.  
اتيجية، تتناغم ورؤية المركز ف  وإنتاج حلول اسي 

ي أقسام المركز اإلدارية 
موظفا من مختلف  30كما يعمل ف 
 .االختصاصات

ة تحقيق مجموعة من  وقد استطاع المركز خالل مدة وجي  
سخي  الطاقاِت المختلفِة وتوظيف مخرجاتها لصالح اإلنجازات عير ت

ي التواصِل 
 بذلك من التقنيات الحديثة ف 

ً
القضية العراقية، مستفيدا
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ي مركز القرار ومتجاوزا حواجز الجغرافيا 
ي مع النخب ف 

ون  االلكي 
 . ي لربما تعيق الحوار المباشر

ورات األمنية، الت   والزمن والض 
، بل أقام مجموعة من لم يكتِف المركز بالتواصل اال ي

ون  لكي 
 من الندوات والمؤتمرات 

ً
النشاطات عىل أرض الواقع شملت عددا

ي مجاالت متعددة 
 
وورش العمل والجلسات الحوارية التخصصية وف

ي وسوق 
 
منها عىل سبيل المثال ال الحض: تطوير القطاع المضف

 األوراق المالية، إنضاج مشاريــــع المصالحة الوطنية والتسوية بي   
ي المركز واإلقليم، تحسي   

ي األزمات بي   حكومت 
 
الفرقاء والتوسط ف

 ، وقراطية اإلدارية والروتي   القطاعات الخدمية والتخلص من البي 
، إضافة إىل استقراء العديد من الملفات  ي

ي والغذان 
تحقيق األمن المان 

ي  ول والعالقات الخارجية والحشد الشعتر الشائكة كالدستور والبي 
هاوالمنافذ ا  .لحدودية واالستثمار والرعاية االجتماعية وغي 

فيما يعد ملتق  الرافدين للحوار معلما بارزا ضمن انشطة 
ي العراق، واالكير سعة وتنظيما، 

المركز والذي يعد االول من نوعه ف 
ي تهم البلد، 

ي القضايا الت 
ويــهدف اىل اثراء الحوار بي   صناع القرار ف 

. وتعزيز النقاشات بشأنها، وتب اء واألكاديميي   ات مع الخير  ادل الخير
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 رؤية المركز
ي تتالقح عندها آراء النخب وصناع 

المركز هو المحطة الت 
القرار بجميع أطيافها السياسية والدينية والقومية، وِبَما يوفر من بيئة 
كة بي   تلك اآلراء،  ُن إيجاد الفضاءات المشي  ْحسِّ

ُ
حوارّية إيجابية ت

ي بناء بلٍد مزدهروتسهم 
 
 .ف

 
 رسالة المركز 

تشجيع وتنمية الحوارات الموضوعية والجادة بي   النخب  
العراقية وصناع، القرار بما يعزز التجربة الديمقراطية، ويحقق السلم 

ي العراق
 
، والتنمية المستدامة ف  .المجتمعي

 
  أهداف المركز  

 يسع المركز اىل تحقيق جملة من االهداف منها: 

  تحقيق السلم االجتماعي والعمل عىل ادامته، عن طريق تشجيع

الحوار البناء والتبادل الفكري بي   النخب العراقية، ضمن قواعد 

 واطر وطنية شاملة. 

  ي المجتمع، عن طريق
تعزيز الشعور بالمسؤولية الوطنية ف 

صناعة رأي عام باتجاه ادامة التجربة الديمقراطية، والحفاظ 

نة، وثقة متبادلة بي   النخب من جهة، وبي   عىل عالقة متواز 

 اجهزة الدولة ومؤسساتها من جهة أخرى. 

  ي وضع حلول للمشكالت
مساعدة مؤسسات الدولة وهيئاتها ف 

ي تواجه عملها، من خالل تقديم الدراسات واالستشارات 
الت 

 . اتيجية من قبل باحثي   متخصصي    والرؤى االسي 

 كات بي   الكيانا ت السياسية واالجتماعية، توسيع قاعدة المشي 

عن طريق توفي  بيئة حوارية محايدة وموضوعية، توجه الحوار 

ي 
 الصالح العام للوطن والمواطن.  بما يصب ف 
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 الوسائل
ه يتوسل الوسائل االتية:  

َّ
 من أجل تحقيق أهداف المركز فإن

  ي
 
إقامة المؤتمرات والندوات والملتقيات التخصصية ف

واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، المجاالت السياسية 

 وتوفي  التغطية اإلعالمية المناسبة لها ومتابعة مخرجاتها. 

  جمة والمجالت والصحف إصدار الكتب المؤلفة والمي 

والمنشورات والبحوث باللغة العربية او باللغات األخرى، 

 .
ً
ونيا ، أو الكي 

ً
ها ورقيا  ونشر

 اكات للتعاون وتوقيع  اتفاقاٍت وشر
ُ
مذكرات تفاهـم مع  عقد

ي 
المؤسسـات والمنظمـات والمراكز المحلية والدولية الت 

ك مع توجهـات المركز.   تشي 
ً
 تحمُل توجهـاٍت وأهدافا

  ي
عقد اتفاقيات مع الجامعات والكليات رفيعة المستوى ف 

ي 
كة تسهم ف  العراق وخارجه؛ إلقامة فعاليات علمية مشي 

 تحقيق اهداف المركز. 

 بحوث والدراسات العلمية والفكرية والثقافية، إنشاُء دوائر ال

ي تعزز 
وتشكيل اللجان المتخصصة الدائمة او المؤقتة، الت 

ي 
ي تحقيق أهداف المركز ف 

حركة البحث العلمي بما يسهم ف 

ق األوسط.  ي تخص العراق ومنطقة الشر
 القضايا الت 

  سواء أكان ، عقد حلقات الحوار والتفاهم بي   المختلفي  

؛ لتطوير آليات فهم االخر  اختالفهم 
ً
 أم سياسيا

ً
إثنيا أم عرقيا

كات الوطنية، وجعلها قاعدة  كمقدمة الكتشاف المشي 

 . ق لتحقيق االندماج االجتماعي
ّ
ي حوار بناء خّل

 االنطالق ف 
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 قدمةم
ي أوكرانيا، والتهديد بفرض المزيد 

 
ة الحرب ف مع تصاعد وتي 

من العقوبات الدولية عىل روسيا جراء قيامها بالحرب عىل أوكرانيا، 
 لهذه العقوبات والتقليل 

ً
 روسيا

ً
ي المقابل تجاهال

 
نرى أن هناك ف

ي 
 
من شأنها، والقول بقدرة االقتصاد الروسي عىل الصمود أمامها. ف
حي   ترد تأكيدات مستمرة بأن لتلك العقوبات الدولية دور حاسم 
ي هذا السياق إىل تحليل التأثي  الُمحتمل 

 
ي ردع موسكو. لذا نسىع ف

 
ف

، ومدى قدرة موسكو عىل  لهذه العقوبات عىل االقتصاد الروسي
 من ِقبل الواليات المتحدة الصمود أمام محاوال 

ً
ت عزلها اقتصاديا

ثار تلك 
َ
، وذلك من خالل عرض طبيعة وا وحلفائها الغربيي  

ها  العقوبات الدولية، والسيناريوهات المتوقعة لمدى تأثي 
 وفاعليتها عىل روسيا. 

ي مجال   
 
وتعد العقوبات الدولية إحدى القضايا الجدلية ف

ها، وهل العالقات الدولية، وخاصة فيما يتع لق بفاعليتها وتأثي 
ي 
 
فرض عليها أم ال، وذلك ف

ُ
ي ت

تستطيع تغيي  سياسات الدول الت 
ي ال تشي  إىل نجاحات ملحوظة 

ضوء بعض النماذج الدولية الت 
لية 

َ
للعقوبات، توازي االستخدام المكثف لها، ورغم أن تلك اال
ايد مع ت  مي  

ً
 واهتماما

ً
جدد ليست بالجديدة، إال أنها اكتسبت زخما

ي 
 
ي تلوح ف

ة الت  وتصاعد األزمة األوكرانية، ونذر المواجهة الخطي 
األفق ما بي   الغرب وروسيا، ومحاولة فرض عقوبات دولية عىل 

 روسيا لثنيها عن االستمرار بسياساتها تجاه أوكرانيا. 
، من   

ً
 ورسيعا

ً
 مستمرا

ً
وقد شهدت تلك العقوبات تصعيدا

من العقوبات المتشددة، خالل لجوء الدول الغربية لُحَزم 
ي لم يسبق تطبيقها من قبل عىل 

ي األساس، الت 
 
اإلقتصادية ف

ي األسواق العالمية. ومن ناحية 
 
اقتصاد بهذا الحجم والتأثي  ف

ة  ة القصي 
ر اقتصادها خالل هذه الفي  ي تض 

أخرى، فإن روسيا الت 
ي اتخاذ خطوات مقابلة، والتلوي    ح 

 
من العقوبات، قد بدأت بدورها ف

رى، تستهدف تعزيز الضغوط عىل االقتصاديات واألسواق بأخ
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الغربية، وباألخص األوربية. وبي   هذا وذاك، من المتوقع أن تكون 
ليات تطبيقها، تداعيات 

َ
لهذه العقوبات الدولية المتشددة، وا

ة ومتوسطة وطويلة األجل وواسعة النطاق، عىل النظام  قصي 
 . الماىلي والتكامل االقتصادي، العالميي   

، والتأثي  المتبادل ما بي   روسيا    ي ضوء ذلك التأثي 
 
وف

ي نحن بصددها: إنه بالرغم من 
والغرب، تقوم فرضية الدراسة الت 

التكلفة الباهظة للعقوبات الدولية المفروضة عىل روسيا من قبل 
ي روسيا 

عىل -الواليات المتحدة والغرب، فإن هذه العقوبات لن تثت 
  -األرجح

ً
دما

ُ
ي ق

ي إخضاع عن المض 
 
ي بلوغ هدفها المتمثل ف

 
 ف

 أوكرانيا. 
، فالتساؤل الرئيسي للدراسة هو: إىل أي مدى    وبالتاىلي

اجع واالنسحاب من  ستجير العقوبات الدولية روسيا عىل الي 
 أوكرانيا؟

ز أمامنا عدة أسئلة فرعية:   ومن هذا التساؤل الرئيسي تير
ي فرضها ويفرضها  . 1

الغرب اليوم عىل  ما هي العقوبات الدولية الت 
 روسيا؟

تبة من جراء فرض العقوبات الدولية عىل روسيا؟ . 2 ثار المي 
َ
 ما اال

ما هي السيناريوهات المحتملة لمدى فاعلية وتأثي  العقوبات  . 3
 الدولية عىل روسيا؟

 
: ما هي العقوبات الدولية المفروضة عىل روسيا. 

ً
 أوال
ي التنسيق مع   

 
 الجهد الذي بذلته واشنطن ف

ً
كان واضحا

اليا،  ، وحلف الناتو، واليابان وأسي  ي ي االتحاد األوروبر
 
حلفائها ف

وكوريا الجنوبية، لمعاقبة روسيا، فقد تمكنت واشنطن من تجاوز 
كائها الذين قد تتأثر مصالحهم بشدة نتيجة فرض  مخاوف بعض رسر

ا يتعلق منها بمنع بنوك عقوبات معّينة عىل روسيا. خاصة م
للتعامالت  SWIFTومصارف روسية من الوصول إىل نظام 

ي قطاع الطاقة 
ثت 
ُ
المضفية والتحويالت المالية الدولية. كما است
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 لمصالح الحلفاء األوروبيي   الذين 
ً
الروسي من العقوبات؛ مراعاة

ي ظل 
 
ين من روسيا، ف

َ
يعتمد كثي  منهم عىل النفط والغاز المستورد

ا، وربما األهم  عدم
ً
توافر بدائل رسيعة ومجدية اقتصادًيا، وأيض

ي أسعار الطاقة، 
 
بالنسبة إىل إدارة بايدن، منًعا لحصول ارتفاع كبي  ف

، وهو ما سيض  بمصالح الواليات المتحدة نفسها 
ً
المرتفعة أصًل

كي الذي بات يدفع نحو  % كتكلفة إضافية 40وبالمستهلك األمي 
 بالع

ً
ي للوقود مقارنة

 
ي حظوظ الديمقراطيي   ف

 
، ما يؤثر ف ي

ام الماض 
ي العالم بعد 

 
ر للنفط ف

ّ
ي مصد

 روسيا ثاب 
ّ
سنة انتخابية حاسمة. وتعد

ر للغاز. 
ّ
 المملكة العربية السعودية، وأكير مصد

ي فرض 
 
وقد اتبعت واشنطن وحلفاؤها أسلوًبا متدرًجا ف

العقوبات عىل روسيا عىل أمل أن يمنع ذلك روسيا من اتخاذ 
ي حرب  ها ضد أوكرانيا. إج

 
 راءات تصعيدية أكير ف

وقد جاءت العقوبات الدولية المفروضة اليوم عىل روسيا 
 : (1)عىل مرحلتي   

ة عقب  المرحلة االوىل:  جاءت أول دفعة من العقوبات مبارسر
اف روسيا باستقالل إقليَمي "لوهانسك" و"دونيتسك"  اعي 
. عندما أعلنت الواليات المتحدة األمريكية ودول  االنفصالَيي  

ي 
 
اير(  23أوروبية ف ، عن توقيع عقوبات جديدة 2022شباط )فير

ار قاسية وموجعة بقدرة رو  سيا عىل روسيا، تهدف إىل إلحاق أض 
عىل تمويل جهودها العسكرية. فقد تم استهداف بنكي   مملوكي   
للدولة أحدهما عسكري، تقول الواليات المتحدة إنهما يمثالن 
، بحيث لن يعود  ي قطاع الدفاع الروسي

 
عنضين أساسيي   ف

ي الواليات المتحدة أو الوصول 
 
بإمكانهما القيام بأعمال تجارية ف

، ولمن ي للنظام الماىلي األمريكي
 
ع تداول الديون السيادية الروسية ف

                                           
ي أوكراني ا ومح  اوالت احت  واء روس  يا،  1

 
( تق دير موق  ف،  حس  ابات واش  نطن ف

ي لوبح   اا ودراس   ة السياس   ات، الدوح   ة،                       ، مت   اح:           3/3/2022المرك   ز الع   ربر

https://www.dohainstitute.org  
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ا عىل الصفقات األمريكية المتعلقة 
ً
األسواق الغربية. وأضافت قيود

 عن فرض عقوبات عىل األثرياء 
ً
بالديون الوطنية لروسيا. فضًل

الروس المقّربي   من الكرملي   )الطبقة األوليغارشية( وعىل أفراد 
 عائالتهم. 

كية  وبالتنسيق مع الجانب كما قد شملت العقوبات األمي 
ا خط نقل الغاز بي   روسيا وألمانيا عير بحر البلطيق،

ً
ي أيض  األوروبر

يم  "، وذلك بعد إعالن ألمانيا تعليق العمل 2المعروف ب "نورد سي 
ا لالنتباه عندما أعلن المس

ً
 تشار به، وهي العقوبة األوروبية األكير لفت

" إيقاف فتح خط أنابيب ، "أوالف شولي   ي
يم  األلماب  الغاز "نورد سي 

 "، كإجراء رأت فيه برلي   أنه نوع من أنواع العقوبات عىل موسكو. 2
ي إىل فرض عقوبات عىل     27بينما ذهب االتحاد األوروبر

 هذه 
ّ
شخصية ومنظمة روسية من ضمنها مصارف. بحيث تحد

ا من وصول روسيا إىل األسواق المالية األوروبية، 
ً
العقوبات أيض

، وتوقف إمكانية ح ي صولها عىل األموال من بنوك االتحاد األوروبر
ي والمنطقتي   اللتي     االتحاد األوروبر

ي حظر التجارة بي  
 
وتتسبب ف

عضًوا  351أعلنتا انفصالهما. واشتملت العقوبات كذلك عىل نحو 
 .  من مجلس الدوما الروسي

ي "بوريس 
يطاب  ومن جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء الير

ي السياق نف
 
سه عن فرض عقوبات عىل خمسة بنوك جونسون" ف

 . (2)روسية وثالا من رجال األعمال الروس األثرياء
انتقلت العقوبات الغربية عىل موسكو إىل المرحلة  المرحلة الثانية: 

الثانية بمجرد الدخول العسكري الروسي الشامل بشكل فعىلي 
ي صباح الخميس 

ي األوكرانية، فف 
اير(  24لوراض  ، 2022شباط )فير
أ األوروبيون يتحدثون عن عقوبات تمس شخص الرئيس الروسي بد

                                           
( دالي    ا يف    ي، ف    رق توقي    ت: م    اذا بع    د العقوب    ات الغربي    ة الجدي    دة ع    ىل  2

اي                            ر  وس                            يا؟ ، المرص                            د الم                            ر  ، مت                            اح: 2022, 26ضي، فير

marsad.ecss.com.eg   . 
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ي  جر ، "سي  نفسه، ورجاله المخلصي   مثل وزير الخارجية الروسي
ي رسعان ما أعلنت الواليات المتحدة عن عزمها 

الفروف"، والت 
ي فرض العقوبات نفسها. وبذلك ينضم 

 
ي ف االنضمام لالتحاد األوروبر

لواليات المتحدة، بمن فيهم بوتي   إىل القادة الذين عاقبتهم ا
ي عىلي 

، "نيكوالس مادورو"، والمرشد األعىل اإليراب  ويىلي
الرئيس الفي  

، "كيم جونغ أون"، والرئيس  ، والزعيم الكوري الشماىلي ي
خامنت 

 السوري بشار األسد. 
كما شملت تلك العقوبات بشكل مبارسر الصناعات 

كة صناعية روسية،  60الدفاعية الروسية، من ضمنها  ي رسر
 
بما ف
كات المنتجة لل  "سوخوي، توبوليف، صاروخ بروجرس،   ذلك الفر
كات الوصول إىل  ها". وُحظر عىل هذه الفر كالشينكوف، وغي 
أسواق رأس المال وأي خدمات مالية، وتقديم المساعدة الفنية 
والمتاجرة بمنتجاتها وتقنياتها لوغراض العسكرية أو ذات 

 عن تقن
ً
 يات ومعدات إنتاج النفط. االستخدام المزدوج، فضًل
، أعلنت إدارة بايدن بالتنسيق مع ومن جانب أخر
اليا ونيوزيلندا وكوريا G7مجموعة السبع الكبار )  إىل أسي 

ً
(، إضافة

 من قدرة روسيا عىل القيام بأّي أعمال 
ّ
الجنوبية، عن إجراءات للحد

ي أو الي   الياب
ليت  ي تجارية بالدوالر أو اليورو أو الجنيه اإلسي 

 
ي ف

اب 
. كما شملت  ي النظام االقتصادي العالمي

 
مسىع لتقييدها ف

" أكير بنوك روسيا، الذي يمتلك وحده  ي ي بر
ي ب 
 
العقوبات بنك "ف

 إىل أربعة بنوك  
ً
أكير من ثلث األصول المضفية الروسية، إضافة

 . كي  ما يوازي تريليون دوالر أمي 
ً
ى أخرى، تمتلك مجتمعة كير
ي وتوّسعت دائرة العقوبات لت

 
شمل التكنولوجيا المتطورة، بما ف
ي 
 
 من إمكانيات روسيا ف

ّ
ذلك أشباه الموصالت، وذلك بهدف الحد

ان،  ي ذلك صناعة الطي 
 
تطوير قدراتها العسكرية والمدنية، بما ف

ة  بة كبي  عىل نحٍو يقلل كفاءتها عىل المنافسة عالمًيا، ويسدد "ض 
 لطموحات بوتي   البعيدة المدى". 
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ي   
 
اير( قررت الواليات المتحدة  26وف شباط )فير

ل والمفوضية األوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا عز 
للتعامالت  SWIFTعدٍد من البنوك والمصارف الروسية عن نظام 

المضفية والتحويالت المالية الدولية، وتوسيع دائرة الكيانات 
، ب ي ذلك عائالتهم، وتجميد واألفراد، القريبي   من الكرملي  

 
ما ف

 من قدرة البنك 
ّ
ي العالم، والحد

 
ي يمكن الوصول إليها ف

أصولهم الت 
المركزي الروسي عىل الوصول إىل احتياطاته من العمالت األجنبية، 

رة ب  
َّ
 استهداف البنك المركزي  630والمقد

ّ
مليار دوالر. ويعد

اها االقتصاد الرو 
ّ
ي يتلق

بة األشد الت   إىلالروسي الض 
 
، وهي ترف  سي

ي قد 
محاولة تقييده، عير حرمانه من األصول واالحتياطات الت 

تحقق استقرار نقدي والتخفيف من وطأة العقوبات. وتّعد هذه 
ى مثل  تخذ أول مرة ضد دولة كير

ُ
الخطوة غي  مسبوقة، إذ إنها ت

 روسيا. 
ي 
 
اير( انضّمت الواليات المتحدة إىل دول  28وف شباط )فير
ي فر 

 
وة السيادي الروسي وعىل أخرى ف ض عقوبات عىل صندوق الير

كات التابعة له، ما ضاعف الضغوط عىل الروبل الروسي  إحدى الفر
 % من قيمته تقريًبا خالل األسبوع األول من الحرب.  30الذي فقد 

ي األول من آذار )مارس(   
 
ي خطاٍب 2022وف

 
، أعلن بايدن ف

 وزارة العدل األمي  
ّ
ب ما عن حالة االتحاد أن

ّ
ا لتعق

ً
كية ستشكل فريق

 واشنطن 
ّ
أسماه "جرائم األوليغارشية الروسية". أضف إىل ذلك أن

كي  ي إغالق المجال الجوي األمي 
 
ستنضم إىل حلفائها األوروبيي   "ف

 . (3)أمام جميع الرحالت الجوية الروسية، مما يزيد من عزلة روسيا"
غزو  وبينما تسارعت الخىط االمريكية والغربية إلدانة  

روسيا لجارتها األصغر أوكرانيا، واستخدام سالح العقوبات 
ي دول مجلس 

 
م حلفاء واشنطن ف االقتصادية عىل موسكو، الي  

                                           
ي أوكرانيا ومحاوالت احتواء روسيا، 

 
3( تقدير موقف، حسابات واشنطن ف

 مصدر سابق. 
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ي بسياساتهم الدبلوماسية، واكتفوا بالدعوة لوقف  التعاون الخليجر
الحرب واللجوء للمفاوضات، عير إصدار بيان من خالل مجلس 

، أكد فيه دعم جه ي  ود تخفيف حدة التوتر. التعاون الخليجر
وعىل العموم، كانت استجابة دول الخليج للعقوبات 
الدولية المفروضة عىل روسيا متفاوتة بحسب خصوصية كل 
ي من جهة،  دولة، واعتمدت عىل مقدار الضغط األمريكي والغربر
وعىل الرؤية المستقبلية طويلة المدى لكل دولة، من جهة أخرى. 

 إذا ما علمنا، أن دو 
ً
ل الخليج بقيادة السعودية لها دور  خصوصا

 للغرب 
ً
ي تهدئة أسواق النفط دعما

 
ولتقليل  -إن أرادت  -كبي  ف

 حرمان بوتي   من منافع زيادة أسعار 
ً
الضغوط المالية عليهم، وأيضا

 .  النفط لكونه أول من سيستفيد من السعر العاىلي
قب الخطوات السعودية  وال شك أن اإلدارة األمريكية تي 

ميل ألعىل والخليج ية لتهدئة أسعار النفط، بعد أن وصل سعر الير
ي  8من مئة دوالر، وهو األعىل منذ نحو 

سنوات، إضافة إىل قطر الت 
 .  عن الغاز الروسي

ً
ي استقالل أوروبا نسبيا

 
 يمكن أن تساعد ف

وعىل العموم من غي  المتوقع أن تشارك دول الخليج إىل   
ي ال

 
عقوبات، باستثناء التعامالت جانب الواليات المتحدة والغرب ف

ض المؤسسات الخليجية لعقوبات أمريكية، بل إن  ي قد تعرِّ
الت 

( هو أقرب لدعم  ي
 السعودي واإلماراب 

ً
ي )وخصوصا الموقف الخليجر

 . (4)الموقف الروسي 
ايدة، ومن  فالعالقات الخليجية مع روسيا متشابكة ومي  

ي موضوع النفط والغاز، كم
 
 ذلك التنسيق واالستثمار ف

ً
ا أن دوال
خليجية لجأت لتقوية عالقاتها بروسيا منذ سنوات عدة، 
ي عهد الرئيس األمريكي باراك أوباما، حيث بدا أن 

 
 ف

ً
وخصوصا

                                           
ي ف    رض عقوب    ات ع    ىل 

 
4( يوس   ف حم    ود، ه    ل تنض    م دول الخل    يج للغ    رب ف

، مت                          اح: 2022-03-02روس                          يا؟، تقري                          ر، الخل                          يج أونالي                          ن، 

https://alkhaleejonline.net . 
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ي سياسة الدعم أو 
 
األمريكيي   يمكن أن يتخلوا عن االستمرار ف

 "الشيك المفتوح" مع دول الخليج. 
ولكن التساؤل حول مواقف دول الخليج وما إن كانت 

ي فرض عقوبات عىل روسيا، أم أن مصالحها مع  ستنضم
 
للغرب ف

 ومستمر مع 
ً
ة سيحجمها عن أي خطوة ضدها؟، يبف  قائما األخي 

 استمرار األزمة الروسية األوكرانية. 
 

  
 
ثار العقوبات الدولية عىل روسيا :  ثانيا

َ
 ا

 روسيا اكير دولة واقتصاد عىل مستوى العالم قد تم 
ّ
تعد

االقتصادية عليه عىل االطالق، ويدرك تطبيق نظام العقوبات 
الغرب أنه لن يستطيع أن يوقف الحرب، لكنه يأمل أن يلحق 

 كافية باالقتصاد الروسي لثنيه عن االستمرار بتلك الحرب. 
ً
ارا  أض 

كها تلك  ي ستي 
وهنا سنحاول معرفة تلك االثار الت 

 العقوبات الدولية عىل روسيا. 
ة هي   االكير ضامة وتأثي  ال شك أن حزمة العقوبات االخي 

ي أعقاب ضم شبه 
 
 ف
ً
رضت عليها سابقا

ُ
ي ف

عىل روسيا من تلك الت 
 ، وقد شملت عدة قطاعات أهمها: 2014جزيرة القرم عام 

 
1 . .  عقوبات عىل البنك المركزي الروسي

، هي  بة ُوجهت للنظام الماىلي الروسي ال شك أن أقوى ض 
الذي يؤدي  ،CBR)فرض عقوبات عىل البنك المركزي الروسي )
 . ي المحىلي ي سوق الضف االجنتر

 
 ف
ً
 حاسما

ً
 دورا

لدى البنك المركزي الروسي احتياطات هائلة من العمالت 
م مستوى  640االجنبية، تصل إىل 

ّ
مليار دوالر، وهو الذي ينظ

ي دول CBRسعر ضف الروبل. أن تجميد أصول وحسابات )
 
( ف

ي أن احتياطات الذهب بقيمة 
مليار دوالر  127مجموعة السبع يعت 

ي روسيا ليست ذات فائدة للحفاظ عىل استقرار 
 
المحتفظ بها ف

ة من  ي الفي 
. فف  ي اير( إىل  24سوق الضف االجنتر آذار  2شباط )فير
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من الناتج  3.4تريليون روبل ) 4.4)مارس(، أقرض البنك المركزي 
( للبنوك، كجزء من جهوده للحفاظ عىل االستقرار  المحىلي اإلجماىلي

ي النظا
 
رت تلك العقوبات عىل البنك المركزي وعىل ف

ّ
. أث م الماىلي

ي المحىلي فور إعالنها، وأدى ذلك إىل ارتفاع  سوق الضف االجنتر
ي مكاتب الضافة بالبنوك بنسبة 

 
% عىل 45سعر بيع الدوالر ف

ي تلت تلك العقوبات، وكانت الفجوة بي   أسعار 
ي االيام الت 

 
االقل ف

ي مكاتب البنوك
 
اء ف اوح بي    البيع والفر

 %.  50و 20تي 
تبع ذلك إصدار البنك المركزي والحكومة عدة لوائح 
رين 

ّ
جديدة، تفرض الرقابة عىل العملة، وأصبح يتعي ّ  عىل المصد

% من أرباح العمالت االجنبية مقابل الروبل، وال يسمح 80بيع 
لوجانب بيع األسهم والسندات الروسية وتحويل القسائم واألرباح 

دولة  43م، بينما ال يمكن للمقيمي   وغي  المقيمي   من إىل حساباته
ي فرضت عقوبات عىل روسيا( تحويل األموال إىل حساباتهم 

)الت 
 . )5(مع البنوك خارج روسيا

ثار الجانبية للعقوبات 
َ
من جانب آخر، تتمثل أحد اال

ي تجميد األصول 
 
، ف الدولية المفروضة عىل البنك المركزي الروسي

المالية والحسابات الجارية وأموال صندوق الرعاية المملوكة لوزارة 
الوطنية، لكن ال يبدو أن هذا سيكون له أي تأثي  عىل الوضع 

 .  االقتصادي الحاىلي
فمن ناحية، إن المستوى الحاىلي ألسعار النفط، سيجعل 
انية الدولة فائضة، ومن ناحية أخرى فإن وزارة المالية ليست  مي  

يات، ألنه عندما تبيع وزارة المالية بحاجة إىل استخدام االحتياط

                                           
5) Sergey Aleksashenko, How much damage will sanctions 

do to Russia?: Sanctions will hurt ordinary Russians, but 

will not collapse the Russian economy,  Aljazeera, 3 Mar 

2022, At: https://www.aljazeera.com. 
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ي هو البنك  احتياطيات من العمالت األجنبية يكون المشي 
 (. CBRالمركزي الروسي )

وبالتاىلي حت  لو تم تجميد حسابات البنك المركزي، فإن 
ي 
 
ي الروبالت منها، إذا أرادت ف

وزارة المالية ستكون قادرة عىل تلف 
 مالت. وقٍت ما بيع بعض احتياطاتها من الع

ومع ذلك، فإن تخفيض قيمة الروبل سيؤثر بالتأكيد عىل 
يادة % إضافية لز 5-4تضخم المستهلك، والذي قد ينمو بنسبة 

ي قيمة 40-50
 
لدوالر، فقد تجاوز تضخم أسعار المواد ا% ف

 %. 12.5الغذائية 
وبالنتيجة، قد يؤدي تخفيض قيمة الروبل، والمشاكل   

ي الواردات، وحالة ع
 
دم اليقي   السياسي العام، إىل المحتملة ف

ي 
 
ي المخاطرة ويؤدي إىل انخفاض النمو ف

 
اكة ف تقويض رغبة الفر

الزراعة، وانخفاض العرض، وحت  ارتفاع تضخم أسعار المواد 
ي نظام الدفع إىل 

 
الغذائية. وباإلضافة إىل ذلك، قد تؤدي التوترات ف

ي توريد السلع المستوردة إىل روسيا، مما سي   
 
يد من اضطرابات ف

 . )6(تسارع التضخم عن طريق خفض العرض
 
 نظام سويفت . 2

ي عىل وضع عدد  عملت الواليات المتحدة واالتحاد االوربر
كات الروسية عىل قائمة العقوبات الخاصة بها،  من البنوك والفر
ي 
 
بنك" وهو أكير بنك ف ي عىل رأس تلك البنوك بنك "سبي 

ويأب 

                                           
6( VLADIMIR ISACHENKOV, DAVID McHUGH and DASHA 

LITVINOVA, Ruble plummets as sanctions bite, sending 

Russians to banks: Ordinary Russians are facing the 

prospect of higher prices as Western sanctions over the 

invasion of Ukraine sent the ruble plummeting, Abc news, 

At: https://abcnews.go.com. 
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، وهو ما % من أصول النظام 33روسيا والذي يملك  ي
 
المضف

سيؤدي إىل عدم قدرته عىل تسديد مدفوعاته ومدفوعات عمالئه 
بالدوالر، كما تم حظر حسابات المراسلي   مع البنوك االمريكية، كما 
 عن بنك 

ً
سيتعي ّ  عىل البنك االنسحاب من السوق االوربية. وفضال

بنك" توجد أرب  ع بنوك أخرى ستواجه المصي  نفسه وهي  "سبي 
"VTB"و "Otkritieو ""Novikombank"و "Sovcombank  ."

كة وبنك روسي كبي  من 13كما منعت الواليات المتحدة ) ( رسر
الوصول إىل اسواق رأس المال، وحظرت عىل المستثمرين 
اء إصدارات جديدة من السندات الحكومية الروسية  االمريكيي   رسر

ي السوق الثانوية. كما قررت مجم
 
ي عروضهم العامة االولية ف

 
وعة ف

السبع فصل العديد من البنوك الروسية عن نظام "سويفت"، وهو 
 ، ي  عدم قدرتها عىل سداد مدفوعاتها بالنقد االجنتر

ً
ي عمليا

ما يعت 
 . )7(ويجعل المدفوعات أكير كلفة

  
ي ذلك لالقتصاد الروسي 

: إن النظام الماىلي ماذا يعن 

، حيث تعد روسيا واحدة  ي النظام العالمي
 
الروسي مندمج للغاية ف

ي الوقت نفسه 
 
من أكير موردي المواد الخام إىل السوق العالمية، وف

 للسلع االستهالكية 
ً
 مهما

ً
يعد االقتصاد الروسي مستوردا

والتكنولوجية ومعدات االستثمار. وهذا هو سبب أهمية 
لية. وبالتاىلي سيؤدي فصل أكير البنوك عن سداد المدفوعات الدو 

مدفوعات العمالء إىل تعطيل تدفق السلع وتراكم عجز السوق 
ي 
كات الت  فلس بعض الفر

ُ
االستهالكية وتفي    ع التضخم. وقد ت

ي 
 
اد البضائع إىل روسيا أو بيع البضائع المستوردة ف ي استي 

 
تعمل ف

، أن المواطن الرو 
ً
ي عمليا

سي سيدفع ثمن ذلك، روسيا، وهو ما يعت 

                                           
ي مح    اضة روس    يا؟, اندبن    دنت  ,( كفاي    ة أول    ي  7

 
ه    ل ي    نجح نظ    ام س    ويفت ف

 ، متاح: 2022 / 2 / 27عربية، 

  https://www.independentarabia.com 
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ب التضخم الفقراء  ، والنتيجة سيض  ي
ص دخل االرس الحقيف 

ّ
مع تقل
 .  أكير

مع ذلك، ممكن لروسيا تعويض بعض األثار السلبية 
ان حساب تجاري قوي، بسبب عائدات  للعقوبات المالية بمي  
صادرات المواد الخام غي  المهددة، أضف إىل ذلك إن نطاق 

ي سيكون أقل بكثي  من تطبيق العقوبات من قبل اال  تحاد االوربر
ك أمكانية الدفع غي  

نطاق تطبيق العقوبات االمريكية، مما يي 
، عىل سبيل المثال حظر  ي

 باليورو. وهذا يعت 
ً
المحدود تقريبا

ي المقابل 
 
الحسابات بالدوالر لبنك روسي خاضع للعقوبات، وف

 السماح لحساباته باليورو. 
 

 المديونية الخارجية . 3
 
َ
ثار االخرى للعقوبات الدولية عىل روسيا، هي حظر من اال

كات الروسية إىل أسواق رأس المال الغربية،  وصول البنوك والفر
 
ً
 هروب المستثمرين االجانب من روسيا. ووفقا

ً
ي عمليا

وهو ما يعت 
لبعض االحصائيات، فإن نسبة ما ستفقده روسيا من تلك 

اوح ما بي   
ي العام الواحد. مليار  50إىل  30االستثمارات يي 

 
 دوالر ف

كما ستؤثر تلك العقوبات عىل قدرة البنوك الروسية عىل 
تسديد الديون الخارجية، وإذا ما صدقت اإلحصائيات الرسمية، 
 من 

ً
 للغاية، فإعتبارا

ً
ي الروسي ليس ضخما  1فإن الدين الخارجر

ين األول )أكتوبر(  % من 27مليار دوالر أو  478، بلغ 2022تفر
. ومع ذلك فإن تأثي  تلك الديون عىل الناتج المح ىلي اإلجماىلي

ي 
ي الجدول الزمت 

 
ي حجمها وانما ف

 
االقتصاد الروسي هو ليس ف

الواجب لسداده وحصة الدين قصي  األجل. كما سيتعي ّ  عىل 
كات الروسية خالل ال    القادمة تسديد ما  12البنوك والفر

ً
شهرا

. وتجدر االشارة مليار دوالر، وهو مبلغ ضخم 100قيمته أكير من 

ضي   
ي السابق عىل العديد من المقي 

 
إىل أنه  كان يتم االعتماد ف

ي إعادة تمويل الديون القديمة. أما اآلن فسيتم إغالق هذه 
 
الروس ف
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 أن االقتصاد الروسي 
ً
ي عمليا

الفرصة للعديد منهم، وهو ما يعت 
ة لسداد الديون الخارجية،  سيضطر إىل توجيه موارد مالية كبي 

تم استخدام المدخرات المحلية، مما سيقوض النمو وسي
 
ً
 . )8(االقتصادي الضعيف اصال

ي االعتماد عىل الصي   
 
ي تعول عليها روسيا ف

ورغم اآلمال الت 
لتوفي  الموارد المالية لدعم اقتصادها، فإن تجربة العقوبات 

ي أعوام 
 
ّمت شبه ض، عندما 2016-2014الدولية عىل روسيا ف

 من جزيرة القرم، لم 
ً
 ضئيال

ً
تكن مشّجعة، حيث قدمت بكي   قدرا

كات الصينية بالوصول إىل  المساعدات وربطتها بالسماح للفر
 االنتاج والصادرات الروسية. 

 
ان . 4  صناعة التكنولوجيا والطير

 عىل تقييد الصادرات 
ً
ستعمل العقوبات الدولية ايضا

روسيا،  الغربية من التكنولوجيا والمعدات والمكونات المتطورة إىل
مما قد يؤثر عىل عملية التصدير الروسية لآلالت والمعدات 
والسلع التكنولوجيا إىل الخارج. وسيؤثر كل ذلك عىل جميع انواع 
 من المكانس الكهربائية إىل سفن تكسي  

ً
المنتجات المعقدة تقنيا

ي تعمل بالطاقة النووية. وسيكون من المستحيل إنتاج 
الجليد الت 

ي روسيا، إذا استمرت تلك العديد من المنت
 
جات العسكرية ف

كات الشحن شحن الحاويات من وإىل  العقوبات. كما أوقفت رسر
 . اء النفط الروسي روسيا. وتوقفت البنوك عن إقراض التجار لفر
كات التأمي   عىل زيادة أسعارها بشكل حاد لنقلها عن  وتعمل رسر

 طريق البحر. 

                                           
8) Gian Maria Milesi-Ferretti, Russia’s external position: 

Does financial autarky protect against sanctions?, 

Brookings ,March 3, 2022, At:https://www.brookings.edu. 
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رت عقوبات االتحاد 
ّ
ي عىل توريد من جانب آخر، أث االوربر

الطائرات ومكوناتها وتوفي  خدمات صيانة الطائرات. وتشكل 
% من أساطيل 40الطائرات االوروبية الصنع )إيرباص( حواىلي 

% من ركابها وتملك أكير 41الخطوط الجوية الروسية، وتحمل 
، )إيروفلوت وإس  كتي   طائرة  66و 117(، عىل التواىلي 7رسر
ي أنهما س

 تتأثران بشكل كبي  بالعقوبات الدولية. إيرباص، مما يعت 
وسيعمل إغالق المجال الجوي للدول االوربية والذي من 
المحتمل أن يكون قصي  االجل، عىل منع مرور الطائرات الروسية، 
ان  كات الطي  ورية لفر ان االعمال، وهي رحالت ض  ي ذلك طي 

 
بما ف

انزيت ي تمّر  الروسية ألنها أكير ربحية، إضافة إىل عمليات الي 
الت 

فوق روسيا من الدول االسيوية إىل الدول االوربية، وال شك سيؤثر 
هذا التقييد عىل أكير الروس ثراًء من الذين يسافرون إىل اوروبا 
 عىل 

ً
 مماثال

ً
ا ي المقابل فرضت روسيا حض 

 
فيه، وف للعمل أو الي 
ان االوربية كات الطي   . )9(رسر

ي يوجد أيضا عقوبات ذات طبيعة رمزية، كتل
ك الت 

ات وتجميد االصول، وقطع   معيني   بحظر التأثي 
ً
تستهدف أفرادا

العالقات التجارية، والغاء المسابقات الرياضية والفعاليات 
الثقافية، وتقييد وصول وسائل اإلعالم الحكومية الروسية، وهذه 
يد من الشعور بالعزلة  ربما ال تؤثر عىل اقتصاد روسيا، لكنها سي  

ي ستع
 انيها البالد نتيجة الحرب. الدولية الت 

ال شك أن تلك العقوبات الدولية عىل روسيا، ستجعل 
ي مسار االنحدار الجليدي، وال أحد يعرف 

 
االقتصاد الروسي يسي  ف

. لكن نستطيع القول أن  ي اليوم مت  سينتهي هذا التدهور اللولتر
االقتصاد الروسي سيتباطأ بشكل حاد ومستوى المعيشة للمواطن 

 كان من الصعب إعطاء أي تقديرات كمية الروسي سي
ْ
نخفض، وإن

 اليوم. 

                                           
9) Sergey Aleksashenko, Op.Cit. 
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من جانب آخر، ستدفع العقوبات الدولية عىل قطاع   
إىل تغيي  سلوك مستهلكي النفط األوربيي    ، الطاقة والغاز الروسي 

، الذين يحاولون تقليل اعتمادهم عىل النفط والغاز  بشكل كبي 
ر ألصدقاء الغرب 

ّ
دول الخليج  -الروسي بأي ثمن، وهو ما يوف

ي  ة وورقة بيدها لتعويض ذلك النقص. ولكن دول  -العربر مي  
ي لها عالقات تأريخية عميقة مع الغرب، و  ي الخليج العربر

 
لكنها ف
الوقت نفسه لديها عالقات متعددة األوجه مع روسيا، ووفق هذه 
ي بحذر مع هذا  المعادلة يتعامل قادة دول مجلس التعاون الخليجر

 الضاع. 
وعىل الرغم من تصويت جميع أعضاء مجلس التعاون 
ي وقٍت سابق لصالح قرار الجمعية العامة لومم المتحدة 

 
ي ف الخليجر

ي منقسمة إىل حد ما. إلدانة الغزو الروسي  ، فإن دول الخليج العربر
ي جعلت موقفهاالكويت فهناك 

من هذه الحرب أقرب إىل  الت 
، عندما  ي

ي الشهر الماض 
ي تقف ضد موسكو، فف 

القوى الغربية الت 
أنتقد مجلس األمن التابع لومم المتحدة روسيا لمهاجمتها أوكرانيا،  

ئمة الدول الثمانية كانت الكويت الدولة العربية الوحيدة عىل قا
ي رعاية هذا القرار. مدفوعة بعامل التاري    خ، 

 
ي شاركت ف

الخليجية الت 
ي 
 
فذكرى غزو العراق لها هي قوة دافعة إلدانتها للقرار، ألنها ترغب ف

ام السيادة اإلقليمية.   وضع معيار إلحي 
عن سيادة أوكرانيا، فإنها لم تنضم إىل  قطر وبينما دافعت
ي ا
 
لدعوة إىل الحرب المالية ضد روسيا. بعد أن القوى الغربية ف

ي مجاالت االستثمار والبنية 
 
طّورت عالقات أعمق مع روسيا ف

ي الوقت الذي تحاول فيه قطر إثبات أنها 
التحتية والسياحة، فف 

 كحليف رئيسي 
ً
 تصنيفيا

ً
حليف مفيد للغرب، وأنها اكتسبت حقا

ي الوقت نفسه ال تشارك
 
ي فرض  من خارج "الناتو"، فإنها ف

 
ف

ي  ة عىل روسيا، بل تتمسك بالدعم الخطابر
عقوبات مبارسر
 .  والدبلوماسي
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ي  المملكة العربية السعودية واإلماراتكانت 
 
 ف
ً
أكير حرصا

ي 
 
الحفاظ عىل الحياد. حيث اصبح هناك توجه لكلتا الدولتي   ف
ق حيث الصي   والهند وروسيا بفعل  ة نحو الفر خي 

َ
اآلونة اال

ايد من  اإلحباط المتولد نتيجة االنسحاب العسكري األمريكي المي  
المنطقة والعالقات السياسية الفاترة بحكم تراجع االهتمام 
ي الوقت نفسه يحرصان، وسط هذه 

 
االمريكي بها، ولكنهما ف

الضاعات بي   الغرب وموسكو، عىل الحفاظ عىل التوازن 
 من الوقوف ضد موسكو، تريد هاتان القوتان 

ً
. وبدال الجيوسياسي

عربيتان مواصلة تنمية عالقاتهما مع روسيا باإلضافة إىل الحفاظ ال
ي تعا

رض الرئيس الروسي فالديمي  عىل عالقاتها مع تلك الدول الت 
 بوتن. 

وبمعت  آخر من غي  المرّجح أن يضجي السعوديون 
واإلماراتيون بأمنهم واستثماراتهم وعالقاتهم التجارية مع روسيا 

ورة ل ، فمن بسبب ضاع ال يرون ض  النخراط فيه بشكل مبارسر
ي 
 
بت تسمية التدخل ف

ّ
الواضح أن اإلمارات العربية المتحدة قد تجن

ي محاولة للحفاظ عىل مستويات عالية من التجارة 
 
"الحرب"، ف

ي الوقت 
 
. وف ي

ي وضع نفسها كمركز إقليمي تجاري وتقت 
 
واالستمرار ف

اك ي رسر
 
تها مع نفسه استثمرت المملكة العربية السعودية بكثافة ف

ب الرياض استعداء الكرملي   
ّ
ي تجن

. كما لم يغب )10(روسيا، مما يعت 

عن القيادة السعودية حقيقة أن الرئيس جو بايدن لم يتحدا إىل 
امه لمحمد  ي الوقت الذي أظهر بوتن احي 

 
وىلي العهد السعودي، ف

                                           
10 ) Giorgio Cafiero, Analysis: Gulf states cautiously 

navigate war on Ukraine: Six Gulf Cooperation Council 

states have high stakes in the war with ties to the West 

and multifaceted relationships with Russia, aljazeera, 4 

Mar 2022 , At: 

https://www.aljazeera.com.  
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، عندما كان  ي األرجنتي  
 
ين ف ي قمة مجموعة العفر

 
بن سلمان ف
خرون 

َ
، القادة اال ي ي جمال خاشقجر

ي أعقاب قتل الصحف 
 
يتجنبونه ف

وهو ما يضيف تفسي  آخر لماذا لم تستجب الرياض لهذه األزمة 
 . ي واشنطن وتغضب الكرملي  

 بطرق ترض 
ي المقابل، 

 
ي تلك ف

 
لن تكون روسيا هي الخارس الوحيد ف

شّن عليها، فالعالقات االقتصادية 
ُ
ي ت

الحرب االقتصادية الت 
 متشابكة وقوية تجري منذ عقود، فكل الروسية األوروبية ع

ً
القات

 للطرف اآلخر. 
ً
 مهما

ً
 تجاريا

ً
يكا  رسر

ّ
 طرف يعد

ي 
 
ي ف يك تجاري لالتحاد األوروبر

وتعد روسيا خامس رسر
% من مجموع المعامالت 4.8العالم، وتمثل التجارة مع روسيا 

ي خالل سنة  ، وذلك حسب 2020التجارية لالتحاد األوروبر
يك  وبية. يقابلها انمعطيات المفوضية األور  ي الفر االتحاد األوروبر

% من 37.3التجاري األول لروسيا، ذلك أن االتحاد يستورد 
ره روسيا من سلع وبضائع، أي أن أكير من ثلث 

ّ
مجموع ما تصد

 .السلع الروسية تتجه أساسا للسوق األوروبية
ي سنة 

 
، بلغت الواردات الروسية من االتحاد 2020وف
ي  ي المقابل وصلت % من 36.5األوروبر

 
مجموع الواردات الروسية. ف

ي إىل  % من مجموع 37.9الصادرات الروسية لالتحاد األوروبر
 .الصادرات الروسية

يك األكير  ي هو الفر وتظهر هذه األرقام أن االتحاد األوروبر
ر لها أكير من ثلث حاجاتها، ويستورد منها 

ّ
واألهم لروسيا، الذي يوف

ره من س
ّ
 .لع وبضائعأكير من ثلث ما توف

ي تعاملها مع و 
 
ي تمتلكها موسكو ف

من بي   أهم األوراق الت 
ي  ي ورقة الغاز والنفط، ذلك أن التكتل األوروبر االتحاد األوروبر

% من 40% من حاجاته النفطية من روسيا، و26يحصل عىل 
 
ً
ظهر هذه األرقام حجم  .حاجاته من الغاز من روسيا أيضا

ُ
وت

ي عىل الغاز ا ت عنه االعتماد األوروبر ّ
، وهو ما عير

ً
لروسي تحديدا

بوك بقولها إن بالدها أخطأت  وزيرة الخارجية األلمانية أنالينا بي 
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، ال سيما أن ألمانيا تعد من أكير   عىل الغاز الروسي
ً
ا باعتمادها كثي 

 عىل الغاز الروسي 
ً
 . (11)الدول األوروبية اعتمادا

ي حال قررت روسيا قطع الغاز عن الدول 
 
ولهذا فإنه ف

ي أزمة حقيقية داخل دول االتحاد، بل قد ا
ألوروبية، فهذا سيعت 

ي تعتمد 
يجعل الحياة مستحيلة بالنسبة لبعض الدول األوروبية الت 

% )التفيا تعتمد عىل الغاز 60عىل الغاز الروسي بنسبة أكير من 
%، وألمانيا 77%، وبلغاريا تعتمد عليه بنسبة 93الروسي بنسبة 

 .%(49بنسبة 
ي وقد بلغ حج  االتحاد األوروبر

م المبادالت التجارية بي  
مليار دوالر، وبلغ حجم  174.3أكير من  2020وروسيا سنة 

وتحتكر صادرات  .مليار دوالر 95.3الواردات األوروبية من روسيا 
ي من روسيا، 70الطاقة  % من مجموع ما يستورده االتحاد األوروبر

ي بعد ذلك المواد الزراعية األولية 
%، ثم الصلب 4.5بنسبة ثم تأب 

 . .%4%، والمواد الكيميائية بنسبة 4والحديد بنسبة 
ي روسيا، 

 
ي ف ي أكير مستثمر خارجر كما ُيعد االتحاد األوروبر

ي سنة 
ي  2019فف 

 
ة ف بلغ حجم االستثمارات األوروبية المبارسر

ي المقابل، فإن  311السوق الروسية أكير من 
 
مليار دوالر. وف

ي بلغت االستثمارات الروسية ال ي دول االتحاد األوروبر
 
ة ف  136مبارسر

 . )12(مليار دوالر

                                           
، الطاق   ة وعالق   ات تجاري   ة بالملي   ارات.. م   ن سيت   11 ر م    ن  ( أي   وب ال   ريمي ض 

                          ، مت                       اح:                             4/3/2022العقوب                       ات: روس                       يا أو أوروب                       ا؟، الجزي                       رة، 

https://www.aljazeera.net . 
12( EU-Russia relations: Facts and figures, What is the size 

and importance of both the EU and Russia for the global 

economy?: How important are they to each other?: 

Discover main facts and figures. Council of the European 

Union, At: 
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وتعد بريطانيا الوجهة المفضلة لالستثمارات الروسية، 
ي 
تليها بولندا ثم دول البلطيق، ثم فرنسا ثم ألمانيا، وهي الدول الت 

وبذلك  .تصفها روسيا بأنها "الوجهات المفضلة الستثماراتها"
، األور  المضفيةستكون المؤسسات 

ً
را وبية من أكير الجهات تض 
، فإن حجم الديون الروسية  ي فحسب البنك المركزي األوروبر

ي الوقت الحاض  للبنوك األوروبية تبلغ أكير من 
 
 60الواجبة الدفع ف

أضعاف الديون األوروبية المقدمة  4مليار دوالر، وهو ما يعادل 
كية، وحسب البنك فإنه لتعويض هذه الديون من  للبنوك األمي 
ي عدد من 

 
الممكن الحجز عىل األموال الروسية الموزعة ف

 عىل   .المؤسسات المالية األوروبية
ً
كما أن للبنوك األوروبية ديونا

مليار دوالرا، هي  24أوكرانيا، عبارة عن قروًض سيادية، تبلغ 
ي سدادها

 
 ف
ً
ا  وتعرف تأخي 

ح  .األخرى من األكيد أنها ستتعير
ّ
ويوض

ي مقدار ما ت
 ساهم به روسيا من إمدادات الغاز ألوروبا: الشكل اآلب 

 
ي من الغاز الطبيىعي بحسب 1شكل ) (: واردات االتحاد األوروبر

 الدولة الموردة )%(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                   
https://www.consilium.europa.eu . 
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إن روسيا هي ليست الطرف الوحيد الذي  يتضح مما سبق،
ر نتيجة العقوبات الغربية عليها،   سيلحق بها الض 

ّ
فكل طرف يعد

 
ً
 مهما

ً
 تجاريا

ً
يكا للطرف اآلخر، بحكم تشابك وتداخل العالقات رسر

االقتصادية ما بي   الطرفي   كما ذكرنا، لكن السؤال الذي سيبف  
: من هو الخارس األكير من هذه الحرب االقتصادية، ومن 

ً
قائما

 .يحتاج أكير لآلخر للحفاظ عىل استقرار اقتصاده
 

: السيناريوهات المحتملة لمدى تأثير العقوبات الدو 
 
لية عىل ثالثا

 روسيا
أن تصاعد الضغوطات من القوى الغربية بفرض المزيد 
ي ظل تأكيدات مستمرة 

 
من العقوبات االقتصادية عىل روسيا، ف

ي ردع موسكو، يقابله تأكيد روسي عىل قدرتها 
 
عىل دورها الحاسم ف

ي مواجهة تلك العقوبات والتأكيد عىل قدرة االقتصاد الروسي عىل 
 
ف

 الصمود أمامها. 
د، سنحاول الوقوف 

ّ
وضمن هذا السياق الصعب والمعق

عىل أهم السيناريوهات المحتملة لمدى فاعلية تلك العقوبات 
 . ي االقتصاد الروسي

 
 الدولية وقدرتها عىل التأثي  ف

 
 السيناريو االول: محدودية التأثير للعقوبات الدولية               

وبات الدولية هناك عاملي   مهمي   يتوقف عليهما تأثي  العق
عىل روسيا، أولها، مدى قدرة االقتصاد الروسي عىل الصمود أمام 
ي ظل المالمح الهيكلية لهذا االقتصاد، 

 
مثل هذه العقوبات ف

ة  ي تبنتها موسكو خالل السنوات األخي 
والسياسات االقتصادية الت 

، فهو مدى قدرة الدول  ي
لمواجهة تلك التهديدات. أما العامل الثاب 

ام بفرض  الغربية، ، عىل االلي   ي ال سيما دول االتحاد األوروبر
ي ظل ارتباط اقتصاداتها واعتمادها بشكل  

 
 ف
ً
العقوبات الدولية زمنيا

كبي  عىل تجارتها مع روسيا، وخاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز 
 .  الطبيىعي
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ي دعم  
 
وُيضاف إىل ذلك، العوامل السياسية الُمتمثلة ف

ي تعزيز دورها الصي   لروسيا ومحاولتها اس
 
تغالل األزمة الحالية ف

 . ي النظام العالمي
 
 االقتصادي ف

عىل نحو اإلجمال، يميل هذا السيناريو اىل أنه من المتوقع 
ي مداه 

 
أن يكون تأثي  العقوبات الدولية عىل روسيا محدود، ف

ي ستدفع بإتجاه 
القصي  والمتوسط بفعل مجموعة من العوامل الت 

روسي عىل الصمود، وجعل تأثي  تلك تعزيز قدرة االقتصاد ال
 : ، وهذه العوامل هي

ً
 العقوبات مقّيدا

 
ي . 1

 التقارب الروسي الصين 
 لهذه العقوبات الدولية، 

ً
ت نفسها جيدا

ّ
 روسيا أعد

ّ
يبدو أن

 اقتصادية، واتخذت 
ً
ونسجت، خالل األعوام السابقة، عالقات

ي قلب تلك العملية، 
 
 من آثارها. وف

ّ
 من أجل الحد

ً
هي إجراءات

ي تبدو أولوية بالنسبة 
ي  والت 

العالقة مع العمالق االقتصادي الصيت 
 وحدها عىل حواىلي 

% من إجماىلي 15إىل روسيا؛ إذ تستحوذ بكي  
 24، وحواىلي 2020الصادرات الروسية لعام 

ً
% من وارداتها، وفقا
 حجم التبادل التجاري بي   

ّ
لبيانات منظمة التجارة العالمية. كما أن

%  ليبلغ 35.8قد نم بنسبة  2021خالل عام  الصي   وروسيا 
. وأصبحت الصي   أكير وجهة تصدير  146.88 كي مليار دوالر أمي 
ي من روسيا بقيمة )13(لروسيا

ى الطرف الصيت   79، بحيث اشي 
ى من الصي   بقيمة 

، والروسي اشي 
ً
ل  67مليارا

ّ
مليار دوالر". وتشك

ي منتجات الطاقة أكير من نصف صادرات روسيا إىل ا
 
، ف لصي  
مس اإلمدادات 

ُ
ل فيه صادرات النفط حواىلي خ

ّ
الوقت الذي تمث

الروسية لدول العالم، باإلضافة إىل توقيع عقود توريد غاز طبيىعي 

                                           
13 ( Factbox: China-Russia trade has surged as countries 

grow closer, Reuters, March 1, 2022, At: 

https://www.reuters.com. 
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ي شباط 
 
بي   روسيا والصي   كان آخرها العقد الذي تم اإلعالن عنه ف

اير(  مليارات مي  مكعب من الغاز الطبيىعي  10بتوريد  2022)فير
 للصي   

ً
 من عام  30لمدة  سنويا

ً
، بدءا

ً
، من خالل خط 2026عاما

أنابيب غاز جديد، سيصل حقول الغاز الروسية بمنطقة 
، وان يتم تسوية مبيعات الغاز  ق الصي   ي شمال رسر

 
هيلونغجيانغ ف

كي   من الدوالر األمي 
ً
 . (14)بي   الجانبي   باليورو، بدال

 
ي التبادل التجا  

 
 ف

ً
ردا

ّ
 ُمط

ً
 هذا نموا

ّ
ري بي   الحقيقة ُيعد

ة القادمة،  ي الفي 
 
الصي   وروسيا وسط توقعات بنموه بصورة أكير ف

ي ظل وجود توّجه 
 
، ف ي عىل حساب تجارة روسيا مع االتحاد األوروبر

ي التبا
 
 بتقليل االعتماد عىل الدوالر األمريكي ف

دل ُمسبق من الدولتي  
التجاري واستخدام عمالتهما المحلية )الروبل الروسي واليوان 

) ي
؛ وهذا من شأنه أن يعزز موقف االقتصاد الروسي أمام هذه الصيت 

،  العقوبات الدولية، كما سيكون له تأثي  عىل النظام الماىلي العالمي
ي هذا 

 
إذا ما استمر هذا الوضع بشكل قد يزعزع مكانة الدوالر ف

 إذا 
ً
. خصوصا  للعديد من المحللي  

ً
ي األمد الطويل، وفقا

 
النظام ف

 بلغ قرابة علمنا إن االقتصاد ال
ً
 سنويا

ً
 تجاريا

ً
 185روسي حقق فائضا

ي عام 
 
، ما يعزز قدرته عىل الصمود أمام 2021مليار دوالر ف

 . مد القصي 
َ
ي اال

 
 العقوبات عىل األقل ف

 
 
 

                                           
روس   يا تع   ول ع   ىل احتياج   ات الص   ي   م   ن الغ   از للتخفي   ف م   ن وط   أة (  14

ي  40من المتوقع أن يكون طلب العمالق اآلسيوي أع ىل بنس بة  : العقوبات
 
ف

ي  2030المئ    ة ع    ام 
 
رس م     ا 14,  اندبن     دنت عربي    ة، 2020مم     ا ك    ان علي    ه ف

 . https://www.independentarabia.com :  احت, م2022
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 االحتياطيات المالية الروسية . 2
ي )يناير( للعام الجاري، بلغ االحتياطي الدوىلي 

ي كانون الثاب 
 
 ف

 لدى الحكومة الروسية، من 
ً
ملة صعبة وذهب، مستوًى قياسيا

ُ
 -ع

 ما قيمته 
ً
 هذا رابع أعىل احتياطي  630متجاوزا

ّ
ي مليار دوالر. ويعد

 
 ف

ة ليست وهو كفيل بد -العالم  عم العملة الروسية، الروبل، لفي 
ة.   بالقصي 

%  16ومن الجدير بالمالحظة، أن الدوالر ال يمثل سوى 
ي روسيا 

 
، مقارنة ب  فقط من احتياطي العملة الصعبة ف

ً
%  40حاليا

ي )وحدتها  قبل خمس سنوات. بينما تمثل العملة الصينية الرنمينتر
. وعير هذه  13األساسية تدىع يوان(  % من هذا االحتياطي

االجراءات، تم االستعداد لحماية روسيا بقدر اإلمكان من العقوبات 
 
ً
ة القادمة. كما تمتلك روسيا صندوقا ي قد تقودها أمريكا للفي 

 الت 
اير(  ي شباط )فير

 
، بلغت قيمته ف

ً
 ضخما

ً
حواىلي  2022سياديا
% من الناتج المحىلي 11مليار دوالر، وهو ما يمثل نحو  174.9

االجماىلي للبالد، مما يساعد عىل تعويض أي خسائر اقتصادية قد 
ي التجارة 

 
تلحق باالقتصاد الروسي نتيجة العقوبات الدولية، سواًء ف

ي األمد ا
 
 .  )15)لقصي  أو االستثمار ف

ات. وأخذ   من التغي 
ً
وشهدت ِبنية االقتصاد الروسي مزيدا

اجع مع الوقت،   االعتماد عىل القروض واالستثمارات األجنبية يي 
 عن 

ً
كما بدأت عمليات استكشاف فرص تجارية جديدة بعيدا

اتيجية،   من هذه االسي 
ً
ا  كبي 

ً
ت الصي   جزءا

ّ
األسواق الغربية. ومثل
ي 
 
موسكو خطوات مبدئية لتدشي   نظامها  واتخذت الحكومة ف

الخاص للمدفوعات الدولية حال حرمانها من خدمات جمعية 

                                           
15 ) David Frum, Can Putin Recover From This?: The Fed 

and the European Central Bank move hard, fast, and 

together, The Atlantic,  FEBRUARY 27, 2022, At: 

https://www.theatlantic.com. 
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اف البنوك  -سويفت-االتصاالت المالية العالمية  والخاضعة إلرسر
ى.   المركزية لدول غربية كير

ورّجحت الحكومة الروسية كفة االستقرار عىل النمو، 
انيتها. وترتب عىل ذ ي ذلك من مي  

 
لك أن االقتصاد مقتطعة ف

ي 
 
ي كان ينمو بمعدل أقل من واحد ف

الروسي عىل مدى العقد الماض 
 عىل النفس من ذي 

ً
. لكنه مع ذلك أصبح أكير اعتمادا

ً
المئة سنويا

 قبل. 
وترى ريبيكا هاردينغ، المدير التنفيذي لدى كوريوليس 

 نظام ماىلي بديل، (16)تكنولوجي   
. إن "ما فعلته روسيا هو تدشي  

ي قد يفرضها الغرب". يساعدها 
ي تحّمل صدمات العقوبات الت 

 
 ف
 

ي لروسيا. 3  محدودية االنكشاف الخارج 
ة بصورة   ي السنوات األخي 

 
ي لروسيا ف تراجع الدين الخارجر

ي عام 
 
ة، ليبلغ ف مليار دوالر، بعد أن  478.2حواىلي  2021كبي 

ي عام 
 
بت قيمته ف ل  732من حواىلي  2014اقي 

ّ
مليار دوالر. ويشك

% من الناتج المحىلي اإلجماىلي لروسيا، وهي 32ين قرابة هذا الد
نسبة منخفضة مقارنة بالواليات المتحدة األمريكية، عىل سبيل 
ي تبلغ نسبة الدين إىل الناتج المحىلي االجماىلي فيها 

المثال، والت 
 . (17)% 102حواىلي 

 
 

                                           
ي التج       ارة  )16

 
ة اقتص       ادية مس       تقلة متخصص       ة ف ريبيك       ا ه       اردينغ هي خب       ي 

، Coriolis Technologiesوالتموي  ل التج  اري والم  ديرة التنفيذي  ة لفر  كة 

 ة والتمويل التجاري. حيث تقدم البيانات كخدمة لمساحة التجار 
ي مواجه     ة العقوب     ات 17

 
( س     مر الب     اجوري، ه     ل يص     مد االقتص     اد ال     روسي ف

                                         ، مت    اح:           3/3/2022الغربي    ة؟، المس    تقبل لوبح    اا والدراس    ات المتقدم    ة، 

https://futureuae.com   
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: قوة تأثير العقوبات الدولية ي
 
 السيناريو الثان

يميل هذا السيناريو إىل أن العقوبات الدولية سوف تلحق 
، وسيتبعها تأثي  مبارسر عىل اهداف   بالغ باالقتصاد الروسي

ً
را ض 

رض مثلها 
ُ
اتيجية. فهي عقوبات قاسية لم يسبق أن ف روسيا االسي 

ي إتجاه 
 
ة كروسيا. وثّمة عوامل سوف تدفع ف عىل أمة اقتصادية كبي 

وصا التأثي  عىل المدى الطويل عىل تعزيز هذا السيناريو، وخص
 : ، وأبرز تلك العوامل هي  االقتصاد الروسي

 
 البنية الهيكلية لالقتصاد الروسي  . 1

أن أغلب صادرات روسيا هي من المواد األولية وبالدرجة 
األوىل المحروقات والمعادن، لذلك فاقتصاد هذا البلد هو ريىعي 

بات أسعار المواد 
ّ
، ومتأثر بتقل

ً
ي السوق العالمية،أساسا

 
 األولية ف

 
ً
ي المقابل يتضح جليا

 
، ف ي االقتصاد الروسي

 
 أكير ثغرة ف

ّ
وهذه تعد

ادها   بأن هناك جانب كبي  من التكنولوجيا الجاهزة يتم استي 
 كاألدوية ووسائل النقل من الدول الغربية المتقدمة. 

، فأن عدم تنّوع االقتصاد الروسي واعتماده بشكل     وبالتاىلي
ىل سلع معينة كالنفط والغاز، وتصديرها إىل دول معينة، كبي  ع

ي طريق فتح أسواق جديدة أو بديلة عن دول 
 
ة ف يضع صعوبات كبي 

. وهو ما يجعل تهديد روسيا الدائم والمستمر لدول  ي االتحاد االوربر
ي بقطع أمدادات الطاقة عنها، يقابله بالمثل أيضا  االتحاد االوربر

اد  ي بوقف استي    تهديد اوربر
ً
تلك المواد من روسيا، مما سيؤثر سلبيا
 ما يستلزمه االمر من صعوبة 

ً
ي ظل ايضا

 
، وف عىل االقتصاد الروسي

 ضخمة وبت  تحتية 
ً
 واستثمارات

ً
بفتح اسواق جديدة تتطلب امواال

 . )18(مكلفة

                                           
ي  18

 
، مكان    ة ال    نفط والغ    از ف ي ات  ( ن    ورا عب    ه جر : الم    ؤرسر االقتص    اد ال    روسي

،  16ضي للدراس             ات،  واألبع             اد، المعه             د الم              ، مت             اح:                                                       2021ن             وفمير

eg.org-https://eipss . 

https://eipss-eg.org/
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 باالقتصاد الروسي 
ً
 بالغا

ً
را وبالتاىلي فالعقوبات ستلحق ض 

ي ظل ذلك الضعف والنقص لبنية 
 
ي ف

. والشكل اآلب  االقتصاد الروسي
 ُيبي ّ  حجم الصادرات الروسية إىل العالم: 

 

 (2020(: صادرات روسيا اىل العالم )2شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 األسواق النفطية البديلة . 2

 من األزمة األوكرانية، 
ً
يبدو أن روسيا مستفيدة اقتصاديا

اب سعر النفط من  ، مما قد يجعله ربما  140وذلك مع اقي 
ً
دوالرا

، حيث 
ً
يكف األرقام القياسية السابقة، ومع ارتفاع سعر الغاز أيضا

ي 
تضاعفت أسعار الصادرات الروسية من الغاز والنفط إىل أوروبا الت 

ي السنوات الماضية، مما يجعل  تدفع أضعاف ما كانت
 
تدفعه ف

ي أسعار الطاقة ليس فقط عىل 
 
روسيا قادرة عير هذه الزيادة ف

 تعويض الخسائر الناجمة عن 
ً
ي أوكرانيا، بل أيضا

 
تمويل حرب  ها ف

ي 
 
ة هذا الخيار ف  مي  

العقوبات االقتصادية الغربية، ولكن ستبف 
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مستوى عىل الولكن صالح روسيا عىل المستوى القريب فقط، 
ي 
 
المتوسط والبعيد تدرس واشنطن من يمكن أن يتم اللجوء إليه ف
حال تقليص روسيا إمدادات الطاقة إىل أوروبا أو إيقافها تماما حال 
فرض واشنطن والغرب عقوبات جديدة صارمة تمنع استقبال 
ي مقدمة من سيشغل هذا النقص 

 
ز ف ، ويير النفط والغاز الروسي

رأسها المملكة العربية السعودية، وهو ما دول الخليج العربية وعىل 
ي 
 
ي حرمان موسكو من أحد أكير األسواق المستهلكة للطاقة ف

يعت 
، فقد تجد روسيا  ي حال توافر هذا البديل النفىطي

العالم. وبالتاىلي فف 
ي العراء، سواًء فازت أو خفت الحرب ضد 

 
نفسها مكشوفة ف

ي تظهر القفزات ا)19(أوكرانيا
ي المخطط اآلب 

 
ي أسعار . وف

 
لقياسية ف

 عامي 
  2022-2020النفط بي  

دوالر بعد الهجمات  100(: سعر النفط يالمس 3شكل )
 الروسية عىل اوكرانيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
19(  Kate Dourian, Oil and Gas Prices Surge in Highly Volatil 

Market as Russia is Isolated, Agsiw,  3/3/2022, At: 

https://agsiw.org . 
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3 .  .  الضغط االقتصادي عىل المواطن الروسي
ال تزال دخول األرس الروسية أقل من مستوياتها عام 

موجودة ، مما يدل عىل أن عالمات الضعف االقتصادي 2014
ي عام 

ر البنك الدوىلي قيمة الناتج االقتصادي  2019بالفعل. فف 
ّ
قد

تريليون دوالر، وهو رقم أقل بكثي  من  1.66السنوي الروسي ب  
ي عام 

 
ه ف تريليون دوالر. وقد  2.2والذي بلغ  2013حجم نظي 

 ، تراجع نصيب الفرد من الناتج المحىلي اإلجماىلي الروسي االسمي
ي الصي   عام والذي كان مثل نصي

 
. أضاف إىل ذلك 2013ب الفرد ف

ي روسيا جراء جائحة كورونا وما تبعها 
 
تدهور األوضاع المعيشية ف

 . (20)من إجراءات، األمر الذي فاقم من معدالت التضخم
ي مستويات المعيشة سيؤدي 

 
اجع ف وال شك أن كل هذا الي 

النظام إىل إثارة االستياء العام، وهو ما سينعكس بالتأكيد عىل 
ي 
، وهذا كله جراء تلك العقوبات الدولية، الت  السياسي الروسي

، لكنها لن تؤدي إىل انهيار  ستض  بالتأكيد المواطني   العاديي  
 .  االقتصاد الروسي
ي النها

 
، ال بد من التأكيد عىل أن أٍي من السيناريوهات يةف

ها وفاعليتها عىل االقتصاد الروسي سيتوقف  المحتملة ودرجة تأثي 
إىل أي مدى ستستمر الحرب الروسية عىل اوكرانيا، وتداعيات تلك 

  .
ً
 الحرب عىل االقتصاد العالمي ايضا

،
 
ي فرضتها  ختاما

يمكن القول أن العقوبات الدولية الت 
الواليات المتحدة والدول الغربية عىل روسيا ذات التكلفة الباهظة، 

ي تحقيق ما تصبو إليه 
 
من اخضاع لن تجير روسيا عىل االرجح ف

اوكرانيا لها، بالنظر إىل أن روسيا ستكون قادرة عىل الصمود أمام 

                                           
20( Sujata Rao and Marc Jones, Analysis: Russia's 

economic defences likely to crumble over time under 

sanctions onslaught, Reuters, 24/2/2022, At: 

https://www.reuters.com. 
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اته الكلية  تلك العقوبات، وبسبب قوة االقتصاد الروسي ومؤرسر
المستقرة، مما سيقلل من فعالية جدوى هذه العقوبات عىل األقل 
ي تغيي  سياسات دول 

 
ي المنظور القريب، إذ لم تنجح العقوبات ف

 
ف

قل بكثي  من روسيا، ككوريا الشمالية وايران عىل سبيل إمكانياتها أ
، من حيث الحجم، كما أوضحنا هو  المثال، فاالقتصاد الروسي

تريليون دوالر، وهو ما يؤهله  1.7الحادي عفر عالمًيا، بقيمة 
، ورغم أن الجيش الروسي يواجه  ي استقرار االقتصاد الدوىلي

 
للتأثي  ف

ي أوكرانيا، جراء افتقا
 
ية الالزمة لتغطية كل صعوبات ف ده القوة البفر

ي الواسع )
ألف كيلومي  مرب  ع(  600مفح العمليات األوكراب 

سة غي  المتوقعة  وضعف اإلمدادات اللوجستية، والمقاومة الفر
ي النهاية من 

 
نه ف

ّ
ي وضع سيمك

 
ي أبدتها اوكرانيا، فإنه يبدو ف

الت 
ا العاصمة كييف، و 

ً
ى، وتحديد إن بتكلفة السيطرة عىل المدن الكير

أكير مما كان متوقًعا، نتيجة الدعم الكبي  الذي تحصل عليه أوكرانيا 
 من دول الغرب. 

ولن توقف روسيا حرب  ها عىل األرجح قبل أن تحصل عىل 
 الناتو لن يقوم بتوسعات جديدة عىل 

ّ
تعهدات واضحة بأن

اع أكير   
ي المدى القريب إىل اني 

 
 الكرملي   يسىع ف

ّ
حدودها. ويبدو أن

الت ممكنة من أوكرانيا، مثل استقالة رئيسها وحكومتها ونزع تناز 
ي كل األحوال، سيكون 

 
سالح جيشها، واختيارها الحياد. لكن، وف

ا عىل روسيا جّراء العقوبات غي  المسبوقة  ً ثمن اجتياح أوكرانيا كبي 
ات  ي أن استمرار تلك العقوبات لفي 

رضت عليها، وهو ما يعت 
ُ
ي ف

الت 
لب عىل قدرة االقتصاد الروسي عىل المدى أطول قد يؤثر بالس

ي ظل 
 
فها سنوات، وف ي مستنقع يستي  

 
البعيد، واحتمال دخولها ف

 . عدم وجود حلفاء أقوياء لها يمكنها االعتماد عىل دعمهم، كالصي  
لكن الصي   لم تؤيد ضاحة االجتياح الروسي ألوكرانيا، رغم أنها  

ق ي رسر
 
أوروبا ودوره  كانت ترفض محاوالت توّسع حلف الناتو ف

 
ّ
، الهندي والهادئ. وعىل الرغم من أن ي  

َ
ي منطقة المحيط

 
ايد ف المي  

م بالعقوبات عىل روسيا، وأنها قد تستمر  الصي   أعلنت أنها لن تلي  
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 ما 
ً
 التوقعات وخصوصا

ّ
اء نفطها وربما تقديم قروض لها، فإن ي رسر

 
ف

نشهده اليوم من اتهامات واشنطن لبكي   بأنها تساعد وتدعم 
ي رو 

ّ
ها لن تغامر بتحد

ّ
، ترّجح أن

ً
 وسياسيا

ً
ي حرب  ها اقتصاديا

 
سيا ف

ي الحسبان مصالحها 
 
 ف

ً
العقوبات الغربية عىل نحٍو سافر، آخذة

 .
ً
ة مع أوروبا والواليات المتحدة أيضا  التجارية الكبي 
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