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ــمي  ــدث الرس ــكوف، املتح ــري بيس ــتخدام دميي ــف اس ويكش
للكرملــن، لتعبــر “حــرب اقتصاديــة أمريكيــة مفتوحــة” ضــد 
موســكو عــن وجــود أدوات روســية للــرد أو للدفــاع عــن 
نفســها يف خضــم هــذه الحــرب االقتصاديــة “الرشســة” لضــان 
مصالحهــا الخارجيــة ومكاســب انفتاحهــا االقتصــادي والتجــاري 

عــى العــامل.

إجراءات روسية مضادة 
تتلخــص اإلجــراءات التــي اتخذتهــا، أو قــد تلجــأ إليهــا موســكو 
مســتقبالً للــرد عــى العقوبــات االقتصاديــة التي فرضهــا الغرب 

يف التــايل:

1- تســديد الديــون بالروبــل الــرويس: أصــدر الرئيــس الــرويس 
ــد  ــة بتأكي ــه الحكوم ــرار وجــه في ــن مرســوماً بق فالدميــر بوت
أحقيــة الــرشكات الروســية مديونياتهــا لجهــات ماليــة غربيــة 
بتســديد مســتحقاتها املاليــة بالعملــة املحليــة، وليــس بالدوالر 
األمريــي. ويالحــظ أن الروبــل قــد انخفضــت قيمتــه بحــوايل 
خمســن باملئــة هــذا العــام، جــراء العقوبــات األمريكيــة، 

وهــو مــا يعنــي أن الــدول والــرشكات الغربيــة ســوف تتــرر 
ــات  ــر بســبب العقوب ــل أك ــة الروب ــاض قيم ــراء انخف ــن ج م
ــن  ــل م ــأنه أن يقل ــن ش ــراء م ــذا اإلج ــا أن ه ــة. ك األمريكي

ــة.  الســحب مــن احتياطــات روســيا مــن العمــالت األجنبي

2- وضــع قامئــة بالــدول غــر الصديقــة: أقــرت موســكو 
قامئــة مــن الــدول التــي اتخــذت إجــراءات “غــر وديــة” 
ضــد املواطنــن الــروس، ومــن املتوقــع أن تشــهد تلــك الــدول 
عقوبــات اقتصاديــة واســعة النطــاق متدرجــة، وفقــاً للخطوات 
ــة  ــة ضــد موســكو، يف خطــوة تصعيدي التــي اتخذتهــا كل دول

ــية.  روس

وعــى الرغــم مــن عــدم إعــالن روســيا بعــد قامئــة تفصيليــة 
بهــذه العقوبــات، فإنــه مــن امللحــوظ أن هــذه الخطــوة تــأيت 
ــات  ــع العقوب ــاوب م ــن التج ــة ع ــر الغربي ــدول غ ــردع ال ل

ــة.  األمريكي

3- االلتفــاف عــى الهيمنــة املاليــة األمريكيــة: قامــت روســيا 
عــى مــدار الســنوات بتطويــر الروبــل الرقمــي؛ حيــث قــد تلجأ 
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تواجــه روســيا حربــًا اقتصاديــة مفتوحــة مــع الغــرب وحلفائهــم حــول العالــم، وبــدأت تلــك المعركــة مــع بــدء 
العمليــات العســكرية الروســية فــي أوكرانيــا، والــذي كان يعانــي معــدالت نمــو منخفضــة نتيجــة لتأثيــرات 
كوفيــد - 19 وتباطــؤ التعافــي مــن الجائحــة، باإلضافــة إلــى عــبء العقوبــات المفروضــة منــذ ضــم شــبه 

جزيــرة القــرم منــذ 2014. 

العقوبــات الروســية: خيــارات الكرمليــن لمواجهــة الحــرب االقتصاديــة الغربيــة، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1490، 13 مــارس 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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الــرشكات لتمريــر عملياتهــا املاليــة مــن خــالل تقنيــات البلــوك 
تشــن، نظــراً لصعوبــة تحديد تلــك العمليــات لوجودهــا خارج 
ــيطرة  ــارج س ــي، وخ ــمي العامل ــريف الرس ــام امل ــاق النظ نط

الــدول الغربيــة. 

وقــد ســجلت التحــركات الروســية يف البلــوك تشــن زيــادة 
قدرهــا 3 مــرات منــذ بدايــة فربايــر هــذا العــام. وقــد يســاعد 
إطــالق الصــن عملتهــا الرقميــة )E-CNY( عــى الحفــاظ عــى 
االحتياطــي النقــدي األجنبــي الــرويس واســتخدامها يف تعامالتها 

مــع الصــن.

4- تقييــد الصــادرات الروســية: أصــدرت روســيا قــرارات 
بتقييــد تصديــر الســلع الزراعيــة واملــواد األولويــة، مثــل 
القمــح للــدول التــي متنــع رســو الســفن الروســية يف موانئهــا 
حيــث تســاهم روســيا بنصيــب كبــر جــداً مــن تجــارة املــواد 
ــذاء  ــلة غ ــة س ــر زاوي ــكل حج ــي تش ــوب الت ــة والحب الغذائي
العــامل، خصوصــاً للــدول األفقــر، وبالتــايل قــد تســتخدم روســيا 
هــذا الســالح، كــا أن الــراع املســلح الجــاري يف أوكرانيــا، قــد 
يفاقــم مــن ارتفــاع أســعار تلــك الســلع، خاصــة أن األخــرة تعد 
منتجــاً محوريــاً للعديــد مــن الســلع الزراعيــة الرئيســية، وجود 

مخــاوف مــن عجزهــا عــن تصديرهــا. 

كــا تصــدر روســيا نســبة كبــر مــن واردات الــدول 
ــا  ــة، ومنه ــادرة مهم ــادن ن ــة ومع ــواد أولوي ــن م ــة م األوروبي
النحــاس والبالديــوم واألملنيــوم وغرهــا، وقــد تتــرر الصناعات 
الحكومــة  قــررت  إذا  التكنولوجيــة،  خصوصــاً  األوروبيــة، 
الروســية منــع تصديــر تلــك املــواد الخــام حتــى نهايــة 2022 
بهــدف الــرد عــى الــدول “غــر الصديقــة” لروســيا االتحاديــة.

5- ارتفــاع أســعار النفــط والغــاز: تعتمــد دول منطقــة اليــورو 
عــى روســيا للحصــول عــى 30 – 40% مــن وارداتهــا مــن الغاز 
الطبيعــي، وحــوايل ربــع احتياجاتهــا مــن النفــط؛ ونتيجــة لذلك 
توجــد توقعــات بحــدوث معــدالت تضخــم قــد تصــل إىل %4 

بنهايــة مــارس 2022؛ نتيجــة ارتفــاع أســعار النفــط والغــاز.

كــا توجــد توقعــات يف حالــة اســتمرار الحــرب، بانكــاش 
ــن 0.3% و%1.5،  ــورو ب ــة الي ــايل ملنطق ــي اإلج ــج املح النات
خاصــة مــع ارتفــاع التضخــم إىل 5.8% يف فربايــر املــايض، وقــد 
يــزداد تدهــور هــذه املــؤرشات االقتصاديــة مــع اســتمرار 

الحــرب. 

6- وقــف التعــاون الفضــايئ مــع أوروبــا: اتجهــت روســيا 
ــادة  ــايئ وزي ــا الفض ــتخدام تفوقه ــة إىل اس ــك األزم ــالل تل خ
أنشــطتها الفضائيــة عــن منافســيها؛ حيــث ألغــت وكالــة 
الفضــاء االتحاديــة الروســية جميــع عمليــات إطــالق الصواريخ 
للرشكــة الربيطانيــة )One Web( رداً عــى عقوبــات لنــدن 

عــى موســكو، كــا قــررت الوكالــة إيقــاف مهمــة مشــركة مــع 
ــام.  ــخ هــذا الع ــت مخططــة للمري ــا كان أوروب

ــن  ــدة م ــات املتح ــا للوالي ــع إمداداته ــيا قط ــررت روس وق
املحــركات الخاصــة بالســفن الفضائيــة، والتــي تســتفيد منهــا 
الواليــات املتحــدة وحصلــت عــى 180 منهــا منــذ تســعينيات 
ــية  ــة الروس ــاء االتحادي ــة الفض ــا أن لوكال ــايض، ك ــرن امل الق
“روسكوســموس” دوراً مهــاً يف الحفــاظ عــى ســران محطــة 
الفضــاء الدوليــة يف مدارهــا وتفــادي النفايــات الفضائيــة، 

ــن املحطــة. ــيا باالنســحاب م ــل هــددت روس وبالفع

تطورات استراتيجية داعمة 
ــة  ــة االقتصادي ــرات الدولي ــض املتغ ــى بع ــكو ع ــول موس تع
والجيوسياســية يف صدامهــا مــع الغــرب، والتــي ميكــن أن 
تســاندها يف مواجهــة الحــرب االقتصاديــة الغربيــة، والتــي 

ــايل:  ــو الت ــى النح ــا ع ــن تفصيله ميك

1- الدعــم الصينــي االقتصــادي والســيايس: أكــدت الصــن 
رفضهــا التدخــل العســكري الــرويس ضــد أوكرانيــا، كــا أكــدت 
أهميــة املحافظــة عــى ســيادة أوكرانيــا وســالمة أراضيهــا، غــر 
ــات  ــام العقوب ــا الت ــن رفضه ــربت ع ــه، ع ــت ذات ــا، يف الوق أنه

ــة املفروضــة عــى روســيا عــدة مــرات. االقتصادي

وأفــادت تقاريــر برغبــة صينيــة يف االســتثار يف قطــاع 
الطاقــة الــرويس مــن خــالل رشاء حصــص يف الــرشكات العاملــة 
ــية  ــوك الروس ــتقوم البن ــا س ــية. ك ــة الروس ــال الطاق يف مج
ــات  ــتخدام خدم ــة باس ــات االقتصادي ــت العقوب ــة تح الواقع
“يونيــون بــاي” )UnionPay( الصينيــة املتوفــرة يف 180 دولــة 

ــزا.  ــل ملاســر كارد وفي ــامل كبدي حــول الع

ــر بالذكــر أن العالقــات بــن موســكو وبكــن تتســم  وجدي
بالثقــة املتبادلــة؛ حيــث تشــر التقاريــر الغربية إىل أن موســكو 
ســحبت معظــم قواتهــا املوجــودة عى الحــدود الصينيــة لدعم 
ــك إىل  ــون ذل ــا؛ ويرجــع املحلل عملياتهــا العســكرية يف أوكراني
تفاهــم صينــي – رويس واســع بخصــوص أهميــة إعــادة رســم 
ــة عــى  ــة األمريكي ــل الهيمن ــة، وتعطي خريطــة القــوى الدولي

السياســة الدوليــة.

2- اللعــب عــى االنقســامات األطلســية: يظهــر الغــرب، اآلن، 
موحــداً ضــد روســيا، ولكــن الوضــع مل يكــن كذلــك قبــل بــدء 
العمليــات العســكرية الروســية يف أوكرانيــا يف 24 فربايــر؛ حيث 
كانــت توجــد مواقــف أوروبيــة أكــر متيــزاً عــن واشــنطن، وكان 
ــاعي  ــدي، واملس ــة نورمان ــالل صيغ ــن خ ــاوض م ــا التف أبرزه

الفرنســية – األملانيــة إليجــاد حــل أورويب لألزمــة. 

ويرجــع ذلــك يف جانــب منــه إىل اختــالف طبيعــة الرابــط 
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االقتصــادي بــن روســيا مــن جانــب، وكل مــن االتحــاد األورويب 
ــد األورويب  ــات املتحــدة عــى الجانــب اآلخــر، فالتصعي والوالي
ــول موســكو  ــا تع ــط. ك ــاز والنف ــد واردات الغ ــيتوقف عن س
عــى أنــه مــع انتهــاء الحــرب األوكرانيــة ســتعود الــدول 
األوروبيــة للتعامــل مــع روســيا بصــورة برجاتيــة، خاصــة أنــه 

ليــس هنــاك أيــة بدائــل رخيصــة للغــاز الــرويس. 

3- النــران الصديقــة للعقوبــات االقتصاديــة: يعــاين االقتصــاد 
الــرويس حتــاً بســبب قســوة العقوبــات االقتصاديــة الغربيــة 
التــي تقــارب العقوبــات األمريكيــة عــى إيــران وكوريــا 
ــات  ــة العقوب ــور فعالي ــع ظه ــن املتوق ــه م ــا أن الشــالية، ك

ــر.  ــدى القص ــى امل ــاً ع اقتصادي

ويف املقابــل، فــإن هنــاك آثــاراً ســلبية مؤكــدة عــى الــدول 
الفارضــة للعقوبــات االقتصاديــة، نظــراً لحجــم موســكو يف 
التبــادالت االقتصاديــة العامليــة، وانكشــاف العديــد مــن الــدول 
الغربيــة عــى الــواردات الروســية، خصوصــاً عــى املــواد األولية 

واملنتجــات الروســية عاليــة التقنيــة.

ــو يف  ــع روســيا بحــق الفيت ــة: تتمت ــا نهاي ــو ب ــاك فيت 4- امت
ــل أي  ــة تعطي ــا إمكاني ــايل لديه ــدويل؛ وبالت ــن ال ــس األم مجل
قــرار دويل مــن مجلــس األمــن ضدهــا أو حتــى يديــن خطواتها 
ــدة  ــم املتح ــل األم ــذي يكب ــر ال ــا، األم ــكرية يف أوكراني العس
ــادرة فقــط عــى  ــم املتحــدة ق يف هــذا الشــأن وســتكون األم
إصــدار بيانــات شــجب وتنديــد مــن جمعيتهــا العموميــة 
والتــي ال تعــدو إىل أن تكــون مجــرد بيانــات إعالميــة ال يوجــد 

ــع. ــق عــى أرض الواق ــا تطبي له

ــول موســكو  ــكيل: تع ــادل ال ــار املتب ــووي والدم ــردع الن 5- ال
كثــراً عــى ترســانتها النوويــة لــردع الواليــات املتحــدة وحلــف 
ــراين؛  ــراع األوك ــارش يف ال ــكل مب ــل بش ــن التدخ ــي ع األطل
بســبب وجــود إدراك بــن القــوى النوويــة يف العــامل بــأن 
ــاراً كامــالً  ــي دم ــد يعن ــن ق ــن طرفــن نووي حــدوث حــرب ب

ــا ســقفاً  للطرفــن، وهــو مــا يجعــل للدعــم األمريــي ألوكراني
ال تتجــاوزه، وذلــك عــى غــرار إعــالن واشــنطن رفضهــا مقــرح 

ــالت روســية قدميــة.  ــا مبقات ــدا بإمــداد أوكراني بولن

6- التفــاوض هــو الحــل يف النهايــة: لجــأت موســكو للتدخــل 
العســكري يف أوكرانيــا بعــد نفــاد صربهــا مــن رفــض واشــنطن 
عــدم إعطــاء ضانــات أمنيــة موثوقــة ملوســكو بعــدم توســع 
حلــف األطلــي، فضــالً عــن تلويــح الرئيــس األوكــراين يف فرباير 

املــايض بإمكانيــة امتــالك بــالده الســالح النــووي. 

وتبقــي موســكو عــى بــاب املفاوضــات مفتوحــاً إىل جانــب 
اســتمرار العمليــات العســكرية، وذلك للتأكيد عى اســتعدادها 
لوقــف إطــالق النــار يف أي وقــت تتــم فيــه االســتجابة ملطالبها، 
ــزع ســالحها، واالعــراف  ــا، ون ــة أوكراني ــي تتضمــن حيادي والت

بانفصــال الدونبــاس والقرم. 

ــالل  ــن خ ــل الكرمل ــات: عم ــد العقوب ــكو ض ــن موس 7- تأم
الســنوات املاضيــة عــى بنــاء درع واقيــة ميكــن االتــكاء 
عليهــا حالــة فــرض عقوبــات اقتصاديــة ضــده، تتمثــل يف 
وجــود احتياطــي مــن العمــالت األجنبيــة املتنوعــة )رابــع 
ــدالت  ــى مع ــاظ ع ــامل(، والحف ــدي يف الع ــي نق ــرب احتياط أك
ــادة التجــارة مــع  ــن العــام والخــاص، وزي منخفضــة مــن الدي
ــاء  ــع االبق ــد والصــن، م ــع الهن ــرشق اآلســيوي، خصوصــاً م ال
ــية.  ــة الروس ــى واردات الطاق ــة ع ــة األوروبي ــى االعتادي ع

ويف الختــام، مــن الواضــح أن موســكو ستســتمر يف توظيــف 
املقاربــة العســكرية للــراع األوكــراين، ولــن تردعهــا العقوبــات 
ــات العســكرية، كــا  ــة عــن وقــف العملي ــة الغربي االقتصادي
ــل  ــذ كام ــى تنفي ــم ع ــيا تصم ــزال روس ــرب، إذ الت ــل الغ يأم
ــا  ــا، إم ــى أوكراني ــرب ع ــالن الح ــا إلع ــي دفعته ــا، الت أهدافه

ــاً.  ســلاً، أو حرب
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