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أسباب رئيسية
يــأيت قــرار موســكو بتســلم مدفوعــات الغــاز بالروبــل، كــرد 
عــى العقوبــات الغربيــة املفروضــة عــى االقتصــاد الــرويس، 

وهــو مــا ُيكــن إيضاحــه كــا يــي:

1- تعزيــز قيمــة الروبــل: اســتهدفت روســيا، بشــكل رئيــس، 
ــة عــى  ــدول األوروبي ــار ال ــل، وإجب مــن قرارهــا دعــم الروب
رشائــه لســداد مدفوعــات الغــاز الــرويس، مــا يدعــم الطلــب 
عليــه ويزيــد مــن قيمتــه، خاصــة أن الروبــل قــد شــهد 
ــرب  ــة للح ــي، نتيج ــدوالر األمري ــام ال ــة أم ــات قوي تراجع
الروســية األوكرانيــة والعقوبــات التــي فُرضــت عــى روســيا، 
فقــد تــمَّ تداولــه عنــد مســتويات 119 روبــاً أمــام الــدوالر 
األمريــي يف 28 فربايــر 2022، قبــل أن يتعــاىف بعــد القــرار إىل 
ــه  ــك قيمت ــكل دوالر، ليســتعيد بذل ــاً ل ــة 85 روب بالغــاً قراب

الســابقة عــى انــدالع الحــرب.

والجديــر باإلشــارة أن عملتــي اليــورو والدوالر اســتحوذت 
الغــاز ألوروبــا، فوفقــاً  بشــكل رئيــس عــى مدفوعــات 
لبيانــات رشكــة “غازبــروم” الروســية، تــمَّ ســداد نحــو %58 
ــم  ــا ت ــورو، في ــرى بالي ــا ودول أخ ــا إىل أوروب ــن مبيعاته م
ســداد 39% منهــا بالــدوالر، و3% بالجنيــه االســرليني، وذلــك 
ــاد األورويب  ــتورد االتح ــد اس ــر 2022. وق ــر يناي ــى أواخ حت
ــيا  ــن روس ــي م ــاز الطبيع ــن الغ ــب م ــر مكع ــار م 155 ملي
خــال عــام 2020، وهــو مــا ُيثــل حــوايل 40% مــن إجــايل 

ــاز. ــن الغ ــاد األورويب م واردات االتح

2- حاميــة بعــض املؤسســات مــن العقوبــات: نــص مرســوم 
الكرملــن بشــأن آليــة دفــع مدفوعــات الغــاز الطبيعــي 
ــرين  ــام املش ــى قي ــل 2022، ع ــن 1 أبري ــة م ــل بداي بالروب
األجانــب بفتــح حســابات يف “غازبــروم بنــك” بالروبــل، 
بحيــث يقــوم البنــك بتحويــل العمــات األجنبيــة إىل الروبــل 
ــة  ــح الحكوم ــم تحــّول األمــوال لصال يف حســاب املشــرين ث

ــية.  الروس

العدد 1518، 10 أبريل 2022

أقــرت روســيا تســلم المدفوعــات الخاصــة بالغــاز الطبيعــي بالروبــل مــن “الــدول غيــر الصديقــة”، بمــا فــي 
ذلــك الــدول األوروبيــة، وأعلنــت عــن آليــة تنفيــذ ذلــك القــرار اعتبــارًا مــن 1 أبريــل 2022. ويأتــي ذلــك القــرار 
فــي ظــل ســعي روســيا نحــو تعزيــز قيمــة عملتهــا الوطنيــة، والضغــط علــى الــدول األوروبيــة باســتخدام 
ســاح الطاقــة كــرد فعــل علــى فــرض الغــرب عقوبــات اقتصاديــة مشــددة عليهــا عقــب التدخــل العســكري 

الروســي فــي أوكرانيــا فــي 24 فبرايــر. 

ــا بالروبــل؟، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1518، 10 أبريــل 2022،  لعبــة صفريــة! لمــاذا لجــأت روســيا لتســلم مدفوعــات الغــاز ألوروب
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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لعبة صفرية! 
ملاذا جلأت روسيا لتسلم مدفوعات الغاز ألوروبا بالروبل؟
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وبهــذا القــرار، تجــرب موســكو الــدول األوروبيــة عــى 
ــث  ــد ثال ــة، وهــو يع ــات الغربي ــن العقوب ــك م ــتثناء البن اس
أكــرب مــرف رويس مــن حيــث حجــم األصــول، ويصــل حجــم 

ــل.  ــن عمي ــه إىل 5 ماي عمائ

إىل  التقديــرات  بعــض  تشــر  أوروبــا:  عــى  الضغــط   -3
ــات  ــى العقوب ــاف ع ــا االلتف ــن قراره ــاول م ــيا تح أن روس
ــي  ــاز الطبيع ــتخدام الغ ــا، واس ــة عليه ــة املفروض االقتصادي
كســاح للضغــط عــى الــدول األوروبيــة، وإثنائهــا عــن 

مواقفهــا السياســية الصارمــة تجاههــا. 

كــا تســتهدف آليــة الدفــع بالروبــل، ســالفة الذكــر، 
منــع الحكومــات الغربيــة مــن محاولــة مصــادرة املدفوعــات 
بالعملــة األجنبيــة أو الحســابات التــي متــر مــن خالهــا، وفــق 

تريــح ســابق للرئيــس الــرويس فاديــر بوتــن. 

التداعيات المحتملة
ــاز  ــات الغ ــاص مبدفوع ــرار الخ ــرض الق ــع أن يف ــن املتوق م
الطبيعــي عــدداً مــن التداعيــات عــى العملــة الروســية 
بشــكل خــاص، واالقتصــاد الــرويس بشــكل عــام، وذلــك عــى 

ــايل: ــو الت النح

ــات  ــتام املدفوع ــرار اس ــاهم ق ــل: س ــن أداء الروب 1- تحسُّ
ــض  ــض بع ــل، وتعوي ــعر رصف الروب ــن س ــل يف تحس بالروب
ــل  ــاً مقاب ــجل 84 روب ــث س ــدوالر، حي ــل ال ــائره مقاب خس
الــدوالر األمريــي بنهايــة مــارس 2022 وفقــاً لبيانــات البنــك 

ــرويس.  ــزي ال املرك

ــن أداء  ويــرى بعــض الخــرباء رضورة النظــر بحــذر لتحسُّ
العملــة الروســية، إذ أشــاروا إىل أن هــذا التحســن يُعــد هشــاً 
وغــر مســتدام، ومدفوعــاً باملعنويــات املرتفعــة بعــد القــرار، 

أكــر مــن تحســن االقتصــاد بشــكل حقيقــي. 

ــل  ــعر رصف الروب ــة أن س ــابق حقيق ــرأي الس ــل ال ويغف
ــاً أيضــاً بالقــرارات األخــرى التــي اتخذهــا البنــك  ــر إيجاب تأث
املركــزي الــرويس مؤخــراً، والتــي تضمنــت وضــع قيــود أمــام 
األفــراد لــراء رشاء العمــات الصعبــة، ووضــع حــد للســحب 
مــن حســابات العمــات األجنبيــة، 
ــع  ــك لدف ــدة، وذل ــع أســعار الفائ ورف
املواطنــن لاحتفاظ بالعملة الروســية، 
باإلضافــة إىل تقييــد الــركات األجنبية 
مــن ســحب اســتثاراتها أو أصولهــا 

مــن روســيا. 

القــرار:  2- توســيع نطــاق تطبيــق 
بالروبــل  للتعامــل  روســيا  تُخطــط 
ــة  ــرى املحلي ــدول األخ ــات ال أو بعم
الخاصــة  املدفوعــات  ســداد  يف 
مــن  األخــرى  الروســية  بالصــادرات 
الســلع الزراعيــة واملــواد الخام. وتشــر 
مصــّدري  أن  إىل  الرجيحــات  بعــض 
الحبــوب الــروس مســتعدون للتحــول 
املعامــات  تســوية  يف  الروبــل  إىل 
يحــرر  بذلــك  وهــو  الخارجيــة، 
معاماتــه التجاريــة املقومــة بالــدوالر 

مــن املــرور بالبنــوك األمريكيــة.

وعــى الرغــم مــن أن هــذا القــرار 
مصــدراً  ســتفقد  روســيا  أن  يعنــي 
رئيســياً للعمــات األجنبيــة، فــإن هــذا 
ــاز  ــات الغ ــى مدفوع ــق ع ــن ينطب ل
األوروبيــة  الــدول  إن  إذ  األوروبيــة، 
ســوف تســلم اليــورو أو الــدوالر لبنــك 
الروبــل،  لــراء  الــرويس  غازبــروم 
ــن  ــع مث ــة لدف ــة الكافي ــود األجنبي ــد النق ــن تفق ــايل ل وبالت
ــدول األخــرى  ــع ال ــة م ــا التجاري ــا أن معاملته ــواردات، ك ال
ســوف تتــم بالعمــات املحليــة، كــا هــي الحــال مــع الهنــد، 

ــال.  ــبيل املث ــى س ع

3- فــك االرتبــاط بالــدوالر: يهــد قــرار الرئيــس الــرويس 
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ــق اســراتيجية  ــل، لتطبي ــدى الطوي ــى امل ــن، ع فاديــر بوت
روســيا الخاصــة بفــك ارتباطهــا بالــدوالر، ويــأيت ذلــك اتســاقاً 
مــع اســتمرار روســيا يف محاوالتهــا لتعزيــز اســتخدام عملتهــا 
مــع رشكائهــا  املدفوعــات  ســداد  يف  الــدوالر  مــن  بــدالً 

ــا.  ــد وتركي ــن والهن ــن كالص التجاري

وياحــظ أن هــذا املوقــف ســوف يؤثــر عــى مكانــة 
ــوة  ــن ق ــراً م ــل، إذ إن جــزءاً كب ــدى الطوي ــى امل ــدوالر ع ال
ــا أن  ــاً ك ــه عاملي ــاز ب ــط والغ ــعر النف ــط بتس ــدوالر مرتب ال
حركــة التجــارة العامليــة مرتبطــة بالــدوالر، ودخــول منافــس 
للــدوالر ســوار الروبــل أو اليــوان الصينــي يعنــي تراجــع 
احتياطــي دوليــة، والتــي شــهدت  ملكانــة دوالر كعملــة 
بالفعــل تراجعــاً مــن حــوايل 70% إىل حــوايل 60% عــى مــدار 
ــة حــدوث هــذا الراجــع،  ــة. ويف حال ــاً املاضي ــن عام العري
ــي  ــايل العامل ــام امل ــف النظ ــى توظي ــدرة واشــنطن ع ــإن ق ف

ــع. ــوف تراج ــات س ــرض عقوب لف

ويف هــذا الصــدد، تــدرس الحكومــة الهنديــة اقراحــاً 
ــات  ــام التحوي ــتخدام نظ ــأن اس ــراً بش ــيا مؤخ ــه روس قدمت
الــرويس “إس يب إي إس” )SPFS(، بــدالً مــن الســويفت، إلمتام 
املدفوعــات الثنائيــة، واســتخدام العمــات الوطنيــة يف الدفــع.

رفض أوروبي 
يواجــه قــرار روســيا بشــأن ســداد مدفوعــات الغــاز الطبيعــي 
ــراءات  ــل اإلج ــة يف ظ ــات، خاص ــن العقب ــدداً م ــل ع بالروب
ــا لعرقلــة القــرار الــرويس،  ــدأت أوروبــا يف اتخاذه التــي ب

بالنظــر إىل اآليت:

1- رفــض غــريب واســع: اتســع نطــاق الرفــض الغــريب لآلليــة 
الروســية الجديــدة، وأعلــن وزيــر االقتصــاد األملــاين، روبــرت 
ــأيت  ــرار موســكو، وي ــك، رفــض دول مجموعــة الســبع ق هابي
ــوية  ــي بتس ــي تق ــد، الت ــه رشوط العق ــراً النتهاك ــك نظ ذل

ــدوالر.  ــورو وال ــود بالي العق

وعــى الرغــم مــن ذلــك، أبــدت بعــض الــدول األوروبيــة، 
مثــل ســلوفاكيا، اســتعدادها لقبــول الدفــع بالــدوالر، ضانــاً 

الســتمرار تدفقــات الغــاز الــرويس. 

ــدة  ــا جاه ــعى أوروب ــرى: تس ــادر أخ ــن مص ــث ع 2- البح
لتأمــن مصــادر طاقــة إضافيــة؛ لخفــض اعتادهــا عــى 
الطاقــة الروســية. واقرحــت املفوضيــة األوروبيــة خطــة 
جديــدة لتنويــع إمــدادات الوقــود األحفــوري يف أوروبــا 
بعيــداً عــن روســيا، جنبــاً إىل جنــب مــع ترسيــع التحــول إىل 

الطاقــة املتجــددة. 

ــاز  ــى الغ ــاده ع ــض اعت ــاد األورويب خف ــزم االتح ويعت
العــام، وإن كان  نهايــة  الثلثــن بحلــول  الــرويس مبقــدار 

تحقيــق ذلــك غــر ممكــن مــن الناحيــة العمليــة.

املتحــدة  الواليــات  اتفقــت  بديلــة:  فوريــة  اتفاقــات   -3
األمريكيــة واالتحــاد األورويب عــى توفــر 15 مليــار مــر 
ــا هــذا  ــي املســال ألوروب ــاز الطبيع ــن الغ مكعــب إضــايف م
العــام. كــا أقــرت كنــدا إمكانيــة زيــادة إنتاجهــا مــن النفــط 
االعتــاد  األوروبيــة يف خفــض  الــدول  والغــاز ملســاعدة 
ــا عــن  عــى مصــادر الطاقــة مــن روســيا. كــا أعلنــت أملاني
ســعيها للتفــاوض مــع بعــض منتجــي الــرق األوســط بهــدف 
استكشــاف إمــكان الحصــول عــى إمــدادات الغــاز الطبيعــي 

ــتقباً.  ــال مس املس

4- تفعيــل خطــط الطــوارئ: لجــأت بعــض الــدول األوروبيــة 
ومنهــا أملانيــا والنمســا إىل تفعيــل خطــة طارئــة مــن املســتوى 
األول؛ ملواجهــة التهديــد بتوقــف اإلمــدادات الروســية، والتــي 
تقــي مبراقبــة إمــدادات ومخزونــات الغــاز فقــط مــن دون 
اتخــاذ أي قــرارات، أمــا الخطــوات التاليــة، فســوف تتضمــن 
ــات  ــي إغــاق بعــض قطاع ــا يعن ــن االســتهاك، وهــو م تقن
االقتصــاد عــن العمــل، مبــا يركــه ذلــك مــن تداعيــات ســلبية 

عــى االقتصــاد األورويب. 

مرونة التطبيق
عــى الرغــم مــن املواقــف الســابقة، فــإن أغلــب التقديــرات 
تشــر إىل أن كل مــن الجانبــن الــرويس واألورويب ســيحرصان 
عــى تبنــي مرونــة يف تطبيــق وتنفيــذ اآلليــة الروســية 

ــايل:  ــوء الت ــك يف ض ــدة، وذل الجدي

ــادر  ــاد مص ــة إيج ــظ أن محاول ــال: ياح ــات اإلح 1- صعوب
ــراً لاتحــاد  ــاً لوجســتياً كب ــرويس يثــل تحدي ــة للغــاز ال بديل
األورويب يف األجــل القصــر عــى أقــل تقديــر، خاصــة يف ظــل 
قــرب اإلمــدادات الروســية مــن دول االتحــاد، وتوافــر البنيــة 

التحتيــة الازمــة لتصديــر الغــاز. 

ــاز الرئيســين  ــام منتجــي الغ ــة أم ــه مــن الصعوب كــا أن
الروســية، يف ظــل  اإلمــدادات  كامــل  تعويــض  العــامل  يف 
محدوديــة فائــض اإلنتــاج، وارتباطهــم بعقــود طويلــة األجــل 
ــاد األورويب  ــاط االتح ــيبقى ارتب ــيا. وس ــم يف آس ــع عمائه م
ــة  ــى عــام 2027، وفــق املفوضي ــة الروســية حت مبــوارد الطاق

ــة. األوروبي

الــدول  بعــض  الســابقة  االعتبــارات  تدفــع  وســوف 
األوروبيــة لقبــول الــرط الــرويس تدريجيــاً، مــن حيــث فتــح 
حســابات بالروبــل ببنــك غــاز بــروم، ثــم تســوية املعامــات 
ــراين.    ــراع األوك ــد ال ــا طــال أم ــل يف املســتقبل، إذا م بالروب

2- اســتمرار تدفقــات الغــاز: أبــدت موســكو مرونــة يف 
ــل  ــح حســاب بالروب ــث إن فت ــدة، حي ــة الجدي ــق اآللي تطبي
ــة نحــو تســوية تجــارة الطاقــة  ــة وانتقالي يعــد خطــوة رمزي
بالعملــة الروســية يف األمــد الطويــل، وهــذا مــا يســهل تدفــق 
الغــاز للجانــب األورويب حاليــاً. ورصح الرئيــس الــرويس بوتن: 
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“روســيا تهــدف إىل مواصلــة إمــداد العمــاء األوروبيــن 
ــة”.  ــمعتها التجاري ــّدر س ــاز، وتق بالغ

وأوضــح الكرملــن أن التحــول للدفــع بالروبــل ال يجــب أن 
ــن.  ــار رشوط العقــود مــع املســتوردين األوروبي ــؤدي النهي ي
ــال  ــة الح ــة بطبيع ــاً بالحاج ــرويس مدفوع ــف ال ــأيت املوق وي
لعائــدات تصديــر الغــاز ألوروبــا، مــع علــم موســكو أنــه مــن 
الصعوبــة تحويــل إمــدادات الغــاز للقــارة األوروبيــة لعمــاء 
آخريــن، مثــل الصــن، يف األمــد القصــر، كــا أن أوروبــا لــن 
تســتطيع التخلــص مــن االعتــاد عــى الغــاز الــرويس يف 

األجــل القصــر كذلــك.

ويف الختــام، ُيكــن القــول إن موســكو قــد تراخــى، عــى 
األقــل يف األجــل القصــر، يف تطبيــق إجرائهــا الصــارم بتطبيــق 
العاقــة االعتاديــة  بالروبــل، يف ظــل  الغــاز  مدفوعــات 
الواســعة بــن الجانبــن الــرويس واألورويب، حيــث تحتــاج 
ــا، يف  ــن أوروب ــة م ــاز القادم ــدات الغ ــدة لعائ ــكو بش موس
حــن لــن تتمكــن القــارة مــن فــك ارتباطهــا مبصــادر الطاقــة 

ــب. ــتقبل القري ــل يف املس ــكل كام ــية بش الروس
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