
 الصراع الجيوسياســي فى الشــرق االوسط: منا هنا نبدأ

1

1



 الصراع الجيوسياســي فى الشــرق االوسط: منا هنا نبدأ

2

2

ق األوسط  الرصاع الجيوسياسي �ف ال�ش
 الفرصة الجيواقتصادية الروسية الدافعة لغزو أوكرانيا

بقلم د/ جهاد عوده
نظريــة الفرصــة الجيوسياســية بشــكل عــام  ىه هيــكل اجتمــاىع ممتــد عــرب الزمــن والمــكان  للتأثــري 
ن الدول منها يمكن استخالص عنارص الجيواقتصاديه الدافعة لهذه العمليه المعقده.  والسيطره ب�ي
فمن المعروف ان  الرصاع هو ظاهرة متأللئة تتطور تباديلها باستمرار، كما أوضح منظرو الحرب 
يبطــل منطــق  لــم  المعقــد  المتبــادل  االعتمــاد  فــإن صعــود  الصــدد،  هــذا  ي 

�ن والمعــارصون.  القــداىم 
ي أيًضــا. عــى وجــه التحديــد، زادت مــن تعقيــد الحــرب وأعــدت 

الــرصاع، لكنــه لــم يكــن غــري منطــ�ق
ات الجديــدة عــن المنافســة  التعبــري ي تزدهــر فيهــا  الــ�ق ألــواح الشــطرنج غــري التقليديــة  ي 

قواعدهــا �ن
ابــط ، يمكــن اســتخدام التبــادالت والروابــط والقنــوات  ي بيئــة مــن الرق

ي هــذا الصــدد، �ن
اتيجية. �ن االســرق

التفاعليــة كســالح. ومــن ثــم، فقــد أصبــح المجــال االقتصــادي لألســواق والتجــارة والصناعــة والتمويــل 
ســة توجــد فيهــا تهديــدات باالضطــراب والتالعــب والغــزو والتبعيــة. بــدد  والمــال ســاحة معركــة �ش
ن الدول  ي عام 2022 الشكوك المتبقية حول انقراض الحرب ب�ي

الغزو الروسي المستمر ألوكرانيا �ن
يــن .مئــة  ي القــرن الحــادي والع�ش

ي لــم يتــم حلهــا �ن كطريقــة قويــة لتســوية الخالفــات الجيوسياســية الــ�ق
عام.  تتجاوز أهمية أوكرانيا دورها كنقطة حدود، ودولة عازلة، ومحور جيوسياسي تسىع القوى 
قيــة ذات صلــة مــن منظــور جيو-اقتصــادي.  ي أوروبــا ال�ش

العظــى للســيطرة عليــه. هــذه الدولــة �ن
ي ذلــك شــبكات أنابيــب الغــاز 

يحتــوي عــى بنيــة تحتيــة تربــط روســيا بشــبه الجزيــرة األوروبيــة، بمــا �ن
الطبيــىعي والطــرق ال�يعــة. لذلــك، يمكــن أن تعمــل كممــر لتدفقــات التجــارة والطاقــة. باإلضافــة إىل 
ي صالــح للمالحــة - ووصــول أوكرانيــا إىل البحــر األســود عــرب 

ذلــك، فــإن نهــر دنيــرب - وهــو ممــر مــا�ئ
ي التجــارة الدوليــة وتســخري 

ي أن جغرافيــة أوكرانيــا توفــر بوابــة مثاليــة للمشــاركة �ن مينــاء أوديســا يعــ�ن
فوائدهــا لتعزيــز التنميــة واالزدهــار. وبالمثــل، كانــت أوكرانيــا واحــدة مــن أكــرث جمهوريــات االتحــاد 
ي منطقــة مــا بعــد 

ناتــج محــىي �ن أكــرب  ثالــث  ي تطــوًرا ، وكان ناتجهــا المحــىي اإلجمــاىلي هــو  الســوفي�ق
ي ، بعد االتحاد الروسي وكازاخســتان. عالوة عى ذلك، عى الرغم من الصعوبات  االتحاد الســوفي�ق
ي مجــاالت صناعــة الصلــب، 

ي طــال أمدهــا، تحتفــظ أوكرانيــا بقــدرات صناعيــة مهمــة �ن االقتصاديــة الــ�ق
ذلــك،  عــى  عــالوة  العســكرية.  المعــدات  وتصنيــع  الكيميائيــة،  والمــواد  الســفن،  وبنــاء  والفضــاء، 
ي المتعلــم جيــًدا ووصــول االســتثمارات األجنبيــة، أنشــأت أوكرانيــا قطاًعــا  بفضــل رأس المــال البــ�ش
مجيــات وخدمــات تكنولوجيــا المعلومــات  ي إنتــاج الرب

ديناميكًيــا عــاىلي التقنيــة يتمتــع بمزايــا نســبية �ن
، بصفتهــا اقتصــاًدا ناشــًئا يتمتــع بقــدر كبــري مــن اإلمكانــات، فــإن  وأنشــطة البحــث والتطويــر. وبالتــاىلي
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ا، فيمــا يتعلــق بالمــوارد الطبيعيــة،  ً أوكرانيــا بعيــدة كل البعــد عــن كونهــا منطقــة راكــدة هامشــية. أخــري
الحديــد والتيتانيــوم  المعدنيــة مثــل  الفحــم والمعــادن  مــن  مــن كل  تحتــوي أوكرانيــا عــى رواســب 
وريــة لمختلــف التطبيقــات الصناعيــة. هــذا البلــد هــو أيًضــا مصــدر  ن واليورانيــوم، وكلهــا رصن والمنجنــري
ر. جانــب آخــر ذو صلــة هــو  ن وري إلنتــاج الرقائــق واللــري ي غــازي رصن

مهــم للنيــون، وهــو عنــرص كيميــا�ئ
بــة الســوداء«( المناســبة  أن أوكرانيــا تمتلــك أرًضــا خصبــة )المعروفــة باســم  chernozem أو »الرق
لزراعــة الحبــوب - مثــل القمــح والــذرة والشــعري - وكذلــك المحاصيــل النقديــة مثــل البطاطــس وبنجــر 
الســكر وعبــاد الشــمس والقــرع. مــن الجديــر  والجديــر بالذكــر أن األربــاح المحققــة مــن صــادرات 
. باإلضافــة إىل  ي

ــع التصنيــع الســوفيا�ق ـ ـ ـ ن الطموحــة لت�يـ الحبــوب األوكرانيــة مولــت خطــط ســتال�ي
ي الرايــخ الثالــث بغــزو أوكرانيــا هــو أن ألمانيــا النازيــة لــم  اتيج�ي ذلــك ، كان أحــد أســباب اهتمــام اســرق
ي  ي إنتــاج الغــذاء. قــدر هتلــر نفســه أنــه بــدون أوكرانيــا، ســتنهار المجهــود الحــر�ب

تكــن مكتفيــة ذاتًيــا �ن
 . ي

ي بســبب ضعــف األمــن الغــذا�ئ
األلمــا�ن
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ة للــرصاع حــول توجههــا. بالنســبة لروســيا،  إن القــوى العظــى عــى اســتعداد لبــذل جهــود كبــري
- وهــو كتلــة  جيواقتصاديــه تحــت قيــادة موســكو-  فــإن اإلكمــال الناجــح لالتحــاد االقتصــادي األوراسي
تــم تصميمــه لتشــجيع إعــادة  الــذي  وع،  ي اإلطــار المذكــور. هــذا المــ�ش

يتطلــب اندمــاج أوكرانيــا �ن
ي مــن خــالل تشــكيل مســاحة اقتصاديــة واحــدة، يفكــر  ي فضــاء مــا بعــد االتحــاد الســوفي�ق

االندمــاج �ن
ي إزالــة القيــود التجاريــة، وإنشــاء الهيــاكل الصناعيــة عــرب الوطنيــة، وتــداول االســتثمارات، وتوليــد 

�ن
التكامــل التــآزري وحــ�ق النقــدي والتوحيــد المــاىلي عــى المــدى الطويــل. وهكــذا، ســتكون أوكرانيــا 
، وكذلــك جــ� لتعميــق العالقــات مــع بقيــة أوروبــا. مــع ذلــك،  وع الــروسي جوهــرة التــاج لهــذا المــ�ش
مــن  بعــد عقــد  اندلعــت  ي  الــ�ق ي  الميــدان األورو�ب تقاليــة عــام 2004 واحتجاجــات  الرب للثــورة  نتيجــة 
 للغــرب بــداًل مــن ذلــك. تنعكــس عمليــة إعــادة التنظيــم هــذه 

ً
 مواليــا

ً
الزمــن، اتخــذت كييــف توجهــا

ي تقدهــا  ألمانيــا. بالنســبة إىل االتحــاد  ، الكتلــة الــ�ق ي ي الســىعي للحصــول عــى عضويــة االتحــاد األورو�ب
�ن

ا مناســًبا كمصــدر للعمالــة الرخيصــة والمــواد الخــام،  ً ا صغــري
ً
يــك ، يمكــن أن تكــون أوكرانيــا �ش ي األورو�ب

ومغناطيــس لالســتثمارات المربحــة وكســوق اســتهالكي جــذاب يمكنــه اســتيعاب الصــادرات مــن دول 
وكســل  ة بالمــدار  الجيواقتصــادى لرب ي المقابــل، تفضــل كييــف االرتبــاط مبــا�ش

. �ن ي االتحــاد األورو�ب
، يمكن أن تكون  ي ي ترأســها ألمانيا. بالنســبة إىل االتحاد األورو�ب ألســباب تجارية وسياســية. الكتلة ال�ق
ا مناســًبا كمصــدر للعمالــة الرخيصــة والمــواد الخــام، ومغناطيــس لالســتثمارات  ً ا صغــري

ً
يــك أوكرانيــا �ش

ي المقابل، 
. �ن ي المربحة وكسوق استهالكي جذاب يمكنه استيعاب الصادرات من دول االتحاد األورو�ب

وكســل ألســباب تجاريــة وسياســية.  ي االقتصــادي لرب
ة بالمــدار الجغــرا�ن تفضــل كييــف االرتبــاط مبــا�ش

ا مناســًبا  ً ا صغــري
ً
يــك ، يمكــن أن تكــون أوكرانيــا �ش ي ي ترأســها ألمانيــا. بالنســبة لالتحــاد األورو�ب الكتلــة الــ�ق

كمصــدر للعمالــة الرخيصــة والمــواد الخــام، ومغناطيــس لالســتثمارات المربحــة وكســوق اســتهالكي 
ي المقابــل، تفضــل كييــف االرتبــاط 

. �ن ي جــذاب يمكنــه اســتيعاب الصــادرات مــن دول االتحــاد األورو�ب
وكســل ألســباب تجاريــة وسياســية.  ي االقتصــادي لرب

ة بالمــدار الجغــرا�ن مبــا�ش
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ا إىل حــد مــا )أكــرث مــن 40 مليــون شــخص( ونصيــب الفــرد  ً يبلــغ عــدد ســكان البــالد عــدًدا كبــري
، ناهيــك عــن األغنيــاء.  ي مــن الناتــج المحــىي اإلجمــاىلي أقــل بكثــري مــن متوســط   أعضــاء االتحــاد األورو�ب
ي أوكرانيــا. قــد تكــون 

عــالوة عــى ذلــك، فــإن العملــة الصعبــة مثــل اليــورو لــن تعمــل بطريقــة فعالــة �ن
ي بالفعــل مــن مشــاكله الداخليــة  ي فيــه االتحــاد األورو�ب

ي ســياق يعــا�ن
معالجــة هــذه االختــالالت صعبــة �ن

ي أوكرانيــا أكــرث فوضويــة 
وخالفاتــه وأوجــه قصــوره. عــالوة عــى ذلــك، فــإن الظــروف السياســية �ن

المســتمدة مــن  المعرضــة للخطــر، والتقلبــات الجيوسياســية  بســبب عوامــل مثــل وحــدة أراضيهــا 
وضعهــا كســاحة معركــة دائمــة والتنافســات الداخليــة المريــرة، ناهيــك عــن وجــود القــوات الروســية. 
لذلــك، ســيكون مــن الصعــب للغايــة اســتيعاب أوكرانيــا بنــاًء عــى هــذه االعتبــارات وحدهــا. باإلضافــة 
ي مــؤ�ش مــدركات الفســاد أقــل مــن تايالنــد والســلفادور ومــرص. 

إىل ذلــك، جــاءت درجــة أوكرانيــا �ن
ي 

ف مؤسســات الفكــر األطلســية بقــوة مثــل فريــدوم هــاوس، ال يــزال النظــام األوكــرا�ن ا، كمــا تعــرق ً أخــري
ال يمكــن تصنيفــه عــى أنــه نظــام ديمقــراطي كامــل، وهــو عقبــة رمزيــة أمــام االنضمــام إىل االتحــاد 
الغــزو  هــا الصعبــة. كــرد فعــل عــى  ن عــى بروكســل أن تخفــض معايري ، ســيتع�ي . وبالتــاىلي ي األورو�ب
ي  ي االتحــاد األورو�ب

حــت بولنــدا قبــول أوكرانيــا �ن ، اقرق ي ن وكعمــل تضامــ�ن األخــري الــذي شــنه الكرملــ�ي
ي للتغلب عى هذه المشكالت أو تغطية تكاليف إعادة اإلعمار 

ولكن النوايا الحسنة وحدها لن تك�ن
اض أن القــوات الروســية قــد تــم طردهــا بالفعــل(.  بمجــرد انتهــاء الحــرب المســتمرة ) عــى افــرق

ي واشــنطن وبروكســل. 
ي �ن اتي�ب  أثــار الغــزو الــروسي ألوكرانيــا الغضــب وزاد مــن القلــق االســرق

ومــع ذلــك، لــم يكــن التدخــل العســكري المبــا�ش مــن قبــل الناتــو ممكًنــا. يمكــن أن يتصاعــد مســار 
ن لديــه أســلحة نوويــة. لذلــك،  ة، الســيما بالنظــر إىل أن كال الجانبــ�ي العمــل هــذا ب�عــة إىل أبعــاد خطــري
إىل جانب دعم القوات األوكرانية، لجأ الغرب إىل عقوبات مالية ق�ية - وىهي اآلن عنرص أســاسي 
ي عــن القــول، لقــد تــم اختيــار هــذا المقيــاس  ي فــن الحكــم االقتصــادي - مــن أجــل معاقبــة روســيا. وغــ�ن

�ن
. هــذا تذكــري قــوي بــأن دور الــدوالر األمريــ�ي  ألنــه أقــل خطــورة بكثــري مــن االرتبــاط الحــركي المبــا�ش
ي العالــم والســيطرة الغربيــة عــى المراكــز العصبيــة للدوائــر 

باعتبــاره العملــة االحتياطيــة المهيمنــة �ن
شــبكة  ن  بــ�ي االتصــال  زائــد،  بســهولة.  تســليحها  يمكــن  اتيجية  اســرق مزايــا  يمنحــان  الدوليــة  الماليــة 
SWIFT - وىهي جمعيــة تعاونيــة خاصــة - ومجتمــع المخابــرات األمريكيــة. كانــت العقوبــات األوىل 
ي أعلنتهــا إدارة بايــدن أكــرث مــن كونهــا رمزيــة واســتهدفت النخــب الروســية فقــط. ومــع ذلــك، بعــد  الــ�ق
ي مــن قبــل العديــد مــن الــدول األوروبيــة(، تــم 

صياغــة إجمــاع عــرب األطلــ�ي )ليــس بــدون تــردد مبــد�ئ
ي الواقــع، يمثــل قــرار اســتبعاد عــدة كيانــات مرصفيــة روســية مــن شــبكة 

. �ن تنفيــذ عقوبــات أشــد بكثــري
بــة قويــة ألنــه  بــة نوويــة« - رصن ئ المــاىلي لرصن SWIFT - وهــو خيــار تمــت اإلشــارة إليــه عــى أنــه »المــكا�ن
ي المعامــالت الدوليــة. ومــع ذلــك، ســعت هــذه 

يحــد مــن قــدرة االقتصــاد الــروسي عــى االنخــراط �ن
. ومــن ثــم، تــم إجــراء  ن ن األوروبيــ�ي كاء روســيا التجاريــ�ي اتيجية إىل تقليــل التأثــري عــى بعــض �ش االســرق
اء المــاس الــروسي  اســتثناءات لتوريــد مــوارد الطاقــة الروســية لألســواق االســتهالكية األوروبيــة، �ش
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ي أنتويــرب وتصديــر الســلع اإليطاليــة الفاخــرة. كان 
ي يقــع مقرهــا الرئيــ�ي �ن مــن قبــل المصوغــات الــ�ق

ي تدفــق الوقــود األحفــوري مــن شــأنه أن 
أحــد االعتبــارات الرئيســية هــو أن حــدوث اضطــراب كبــري �ن

ي جميع أنحاء العالم وشل العديد من االقتصادات األوروبية، 
يؤدي إىل ارتفاع األسعار بشكل كبري �ن

 .COVID-19 وهــو أمــر يمكــن أن يعمــق االنكمــاش االقتصــادي العالــىي الــذي بــ�ش بــه جائحــة

ان االقتصاديــة الغربيــة، تــم أيًضــا اســتهداف  عــالوة عــى ذلــك، مــن أجــل زيــادة توقعــات قــوة النــري
. عى وجه التحديد، قررت الواليات المتحدة والمملكة المتحدة  مقتنيات البنك المركزي الروسي
ي تشــكل  ي أمريــكا الشــمالية وأوروبــا، والــ�ق

ي الخــارج �ن
ي تجميــد أصولهــا الموجــودة �ن واالتحــاد األورو�ب

. عــى الرغــم مــن أن االســتيالء عــى ثــروة العــدو  غالبيــة احتياطيــات روســيا630 مليــار دوالر أمريــ�ي
ي الحــرب، فــإن الغــرض مــن هــذه الخطــوة هــو خفــض ســعر رصف الروبــل 

ليــس باألمــر غــري المألــوف �ن
ي أكــرث 

الــروسي )حــ�ق اآلن، انخفــض انخفــاض قيمتــه إىل مــا دون العالمــة غــري المســبوقة المتمثلــة �ن
. القدرة عى تنفيذ سياسة نقدية  من 100 روبل لكل دوالر( وتقويض سعر رصف الروبل الروسي
وة مــن خــالل  . التوقــع هــو إطــالق العنــان لتدمــري الــرث تعمــل كمرتكــز فعــال الســتقرار االقتصــاد الــكىي
كات الروســية، وأزمــة ائتمانيــة ضخمــة،  التدفقــات المرصفيــة، والتضخــم المفــرط، وإفــالس الــ�ش
وتبخــر المدخــرات، والنضــوب ال�يــــــع الحتياطيــات العمــالت األجنبيــة المتبقيــة، وربمــا حــ�ق انهيــار 
الحــرب  القــول أن هــذه اآلثــار ســتكون ضــارة بجهــود  ي عــن  الــروسي بأكملــه. . وغــ�ن المــاىلي  النظــام 
الروسية وللعديد من مكونات القوة الوطنية.   هذا وقد فرض البيت األبيض قيوًدا عى صادرات 
ي  اتي�ب المواد عالية التقنية وأشباه الموصالت إىل روسيا. النقطة المهمة ىهي إعاقة التحديث االسرق
للمجمع الصناىعي العسكري الروسي وتحديث قدرات الفضاء الجوي والروبوتات الروسية. بدون 
هــذه المكونــات، ســيكون مــن الصعــب عــى روســيا تطويــر مزايــا نســبية يمكــن أن تســخر اإلمكانــات 
ي المقابــل، 

الواعــدة المســتمدة مــن موجــة االبتــكار المعروفــة باســم »الثــورة الصناعيــة الرابعــة«. �ن
 . جمــدت ألمانيــا العمليــة إلعطــاء الضــوء األخــرصن لـــ Nord Stream 2خــط أنابيــب الغــاز الطبيــىعي

 ، ي اتي�ب االســرق الحيــاد  مــن  موقفهــا  عــن  رائــد  خــروج  إىل  تشــري  حًقــا  مســبوقة  غــري  خطــوة  ي 
�ن

كات الغربيــة  . حــ�ق الــ�ش ي ي الحزمــة الكاملــة مــن عقوبــات االتحــاد األورو�ب وافقــت ســوي�ا عــى تبــ�ن
ي وزعتهــا  الخاصــة انضمــت إىل هــذه الحملــة. عــى ســبيل المثــال، شــيطنت Google المحتويــات الــ�ق
ي 

�ن مشــاريعها   Royal Dutch Shell والغــاز  النفــط  كــة  وأســقطت �ش الروســية،  اإلعــالم  وســائل 
روســيا، وخفضــت وكاالت التصنيــف ذات الــوزن الثقيــل االئتمــان الــروسي إىل حالــة المضاربــة »غــري 
ي األســواق الدوليــة 

اض األمــوال �ن ي أن موســكو تضاءلــت القــدرة عــى اقــرق المرغــوب فيــه«، ممــا يعــ�ن
.. إىل حــد كبــري
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ك للحرب الخاطفة االقتصادية تماسك  من منظور شامل، يوضح هذا الهجوم المضاد المشرق
الكتلــة الغربيــة والعــزم القــوي عــى مواجهــة قــوة عظــى منافســة ُينظــر إليهــا عــى أنهــا عدوانيــة بشــكل 
مــن  أبعــد  إىل  أن يذهــب  يمكــن  الحملــة  هــذه  مــدى  فــإن  ذلــك،  بهــا. ومــع  التنبــؤ  يمكــن  ايــد وال  ن مرق
ًرا  ي الواقــع، نظــًرا ألنهــا ســتلحق رصن

ي األوكرانيــة. �ن
مجــرد محاولــة طــرد القــوات الروســية مــن األرا�ن

ا، فــإن هدفهــا هــو إطــالق االنهيــار التــام لالقتصــاد الــروسي ككل، وهــو تطــور يمكــن أن يــؤدي إىل  ً كبــري
ي موســكو 

اضطرابــات مدنيــة، واضطــراب واســع النطــاق، ورصاع عــى الســلطة مزعــزع لالســتقرار �ن
ف وزيــرة الخارجيــة األلمانيــة آنالينــا بربــوك - وىهي واحــدة مــن  ي الواقــع، تعــرق

أو حــ�ق تغيــري النظــام.  �ن
ن رصاحــة عــن النهــج األطلــ�ي المتشــدد - عالنيــة أن نهايــة اللعبــة ىهي »تدمــري روســيا«.  أكــرث المدافعــ�ي
ي للكتلــة عــرب األطلــ�ي هــو 

ي جــوىلي أن الهــدف النهــا�ئ
وبالمثــل، أكــدت وزيــرة الخارجيــة الكنديــة ميــال�ن

 .” »خنــق النظــام الــروسي
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اتيجًيا للتعامــل مــع تأثــري الهجــوم االنتقــاىمي القــادم نتيجــة محاولتهــا  كانــت روســيا مســتعدة اســرق
ن قد توقع فرض العقوبات كخطوة  غزو أوكرانيا من خالل القوة الصارمة. يجب أن يكون الكرمل�ي
غربيــة مضــادة منطقيــة، لكــن مــن غــري المعــروف مــا إذا كان قــد تــم تصــور مداهــا الكامــل. كــرد فعــل 
ن عــن قيــود نقديــة وأســعار فائــدة  المــدى القصــري ، أعلــن الكرملــ�ي أوىلي الســتعادة االســتقرار عــى 
أعــى وتدويــل نظــام تحويــل الرســائل الماليــة )SPFS(، وهــو هيــكل تــم إطالقــه منــذ أكــرث مــن خمــس 
ســنوات كبديــل محــىي لنظــام SWIFT الــذي مــع عضويــة حاليــة لمــا يقــرب مــن 400 كيــان )معظمهــا 
(، تــم  ي ة مــا بعــد االتحــاد الســوفي�ق ي فــرق

مــن البنــوك الروســية وحفنــة مــن البنــوك مــن أماكــن أخــرى �ن
ونيــة المحليــة. مــن االن فصاعــدا.  ومــع ذلــك،  ي الغالــب لمعالجــة المدفوعــات اإللكرق

اســتخدامها �ن
ر،  مــن أجــل تطويــر درجــة معقولــة مــن المرونــة عــى المــدى الطويــل كــدرع دفــاىعي يخفــف الــرصن
مــن المحتمــل أال يكــون أمــام روســيا خيــار ســوى تنفيــذ مجموعــة واســعة مــن سياســات اســتبدال 
ي الغــرب )مــا يســى بـــ »خطــة اقتصــاد 

الــواردات للتعويــض عــن فقــدان الوصــول إىل الســلع المصنعــة �ن
ي التقنيــات المتقدمــة لديهــا للتغلــب عــى مــا يســى  روســيا الحصــن«(، تعــزز إنتاجيــة وتطــور منتــ�ب
يــك تجــاري ومصــدر لالســتثمار و  ن ك�ش « ولتعميــق العالقــات مــع الصــ�ي ي بـــ »الحصــار التكنولــو�ب
مــزود االئتمــان. وبالمثــل، يمكــن للســيطرة الروســية عــى أوكرانيــا أن توفــر فوائــد جغرافيــة اقتصاديــة 
ي الشــبكة األوكرانيــة لخطــوط أنابيــب الغــاز ســيجعل إلغــاء 

ة. عــى ســبيل المثــال، فــإن التحكــم �ن كبــري
ي ظــل هــذه 

ي هــو أمــر ال يحتــاج إىل تفكــري �ن
. الســىعي وراء االكتفــاء الــذا�ق ي

يم 2 غــري منطــ�ق نــورد ســرق
يــان حيــاة مفيــًدا لموســكو.  ن ســتوفر �ش ا معقولــة حــول مــا إذا كانــت بكــ�ي

ً
الظــروف، لكــن هنــاك شــكوك

ي 
�ن متكافئــة.  غــري  مضــادة  الجواقتصاديــه  بإجــراءات   الــرد  أيًضــا  ن  للكرملــ�ي يمكــن  ذلــك،  ومــع 

ي 
ــخ. �ن ـ ـ ـ الواقــع، وكالــة الفضــاء الروســية أوقــف بالفعــل إمــداد الواليــات المتحــدة بمحــركات الصواريـ

ي 
الغربيــة عــى األرا�ن كات  الــ�ش تأميــم أصــول  أيًضــا  المنظــور، يمكــن للدولــة الروســية  المســتقبل 

ي  الروســية. عــالوة عــى ذلــك، بالنظــر إىل دور روســيا باعتبارهــا قــوة عظــى ســلعية كاملــة الطيــف  الــ�ق
، يمكــن أن تقيــد مبيعــات التيتانيــوم والبالديــوم والنيــون  توفــر الكثــري مــن المعــادن عــى نطــاق عالــىي
وريــة للتطبيقــات المتعلقــة  واليورانيــوم إىل األســواق االســتهالكية الغربيــة. هــذه المــواد الخــام رصن
ونيــات واألســلحة. ومــن ثــم، فــإن تعطيــل  ر والطاقــة النوويــة واإللكرق ن بالفضــاء وصناعــة الرقائــق واللــري
ة. هنــاك  سالســل التوريــد العالميــة الخاصــة بهــا مــن شــأنه أن يطلــق العنــان لفــو�ن اقتصاديــة كبــري
كات غربيــة  ونيــة ضــد أهــداف �ش ي قيــام موســكو بشــن هجمــات إلكرق

احتمــال هجــوىمي آخــر يتمثــل �ن
مهمــة مــن الناحيــة  الجيواقتصاديــه مثــل البنــوك االســتثمارية وصناديــق التحــوط، بورصــات األوراق 
التجاريــة  العمليــات  ي 

كات عــرب الوطنيــة المشــاركة �ن ة والــ�ش الكبــري التكنولوجيــا  كات  الماليــة و�ش
واســعة النطــاق المتعلقــة بالزراعــة والطاقــة واالتصــاالت وإنتــاج المعــدات العســكرية. يمكــن لمراكــز 
ي والمراكــز الماليــة الخارجيــة المتوافقــة مــع الغــرب أن تجــد نفســها أيًضــا  يت أو ســي�ق مثــل وول ســرق
ي اتخذتهــا واشــنطن وبروكســل تنــوي إطــالق سلســلة  ان. بالنظــر إىل أن اإلجــراءات الــ�ق ي مــرىم النــري

�ن
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ن إىل  ي يمكــن أن تــؤدي إىل ســقوط الحكومــة الروســية، يمكــن أن يصــل الكرملــ�ي مــن األحــداث الــ�ق
ي مفادها أنه ال يوجد حافز إلظهار ضبط النفس. قد يعتقد الدب  ة ال�ق النتيجة المشؤومة والخطري
الــروسي المحــارص أن الظــروف اليائســة. االتصــاالت وإنتــاج المعــدات العســكرية. يمكــن لمراكــز مثــل 
ي 

ي والمراكــز الماليــة الخارجيــة المتوافقــة مــع الغــرب أن تجــد نفســها أيًضــا �ن يت أو ســي�ق وول ســرق
ي اتخذتهــا واشــنطن وبروكســل تنــوي إطــالق سلســلة مــن  ان. بالنظــر إىل أن اإلجــراءات الــ�ق مــرىم النــري
ن إىل النتيجــة  ي يمكــن أن تــؤدي إىل ســقوط الحكومــة الروســية، يمكــن أن يصــل الكرملــ�ي األحــداث الــ�ق
ي مفادهــا أنــه ال يوجــد حافــز إلظهــار ضبــط النفــس. يمكــن لمراكــز مثــل  ة الــ�ق المشــؤومة والخطــري
ي 

ي والمراكــز الماليــة الخارجيــة المتوافقــة مــع الغــرب أن تجــد نفســها أيًضــا �ن يت أو ســي�ق وول ســرق
ي اتخذتهــا واشــنطن وبروكســل تنــوي إطــالق سلســلة مــن  ان. بالنظــر إىل أن اإلجــراءات الــ�ق مــرىم النــري
ن إىل النتيجــة  ي يمكــن أن تــؤدي إىل ســقوط الحكومــة الروســية، يمكــن أن يصــل الكرملــ�ي األحــداث الــ�ق
ي مفادهــا أنــه ال يوجــد حافــز إلظهــار ضبــط النفــس. باإلضافــة إىل ذلــك،  ة الــ�ق المشــؤومة والخطــري
هــا العديــد مــن  ن - قــوة عظــى صاعــدة تعترب ايــد عــى الصــ�ي ن فــإن التعجيــل بتوزيــــــع الغــاز الــروسي المرق
ي محاولــة لتجنــب االعتمــاد غــري 

ي الواقــع ، �ن
ي - هــو رد آخــر. �ن اتي�ب الــدول الغربيــة كمنافــس اســرق

الهيدروكربونــات  المتناســب عــى األســواق االســتهالكية األوروبيــة )حريصــة عــى االنفصــال عــن 
كــة الطاقــة المملوكــة للدولــة غازبــروم  ي المســتقبل القريــب عــى أي حــال(، أعلنــت �ش

الروســية �ن
ي ســتنقل الغــاز الــروسي  وع الــ�ق للتــو عــن اتفاقيــة لتصميــم خــط أنابيــب سويوز-فوســتوك، وهــو مــ�ش

ن عــرب منغوليــا.  إىل الصــ�ي
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للعمــالت  المركزيــة  غــري  والهيــاكل  الذهــب،  مــن  إىل حيازاتهــا  تلجــأ  أن  لروســيا  يمكــن  ا،  ً أخــري
المشفرة الالمركزية - مثل Bitcoin وEthereum  وح�ق Dogecoin - الشبكات ال�ية للوسطاء 
ي - مثــل المدفوعــات الدوليــة   باليــوان الصيــ�ن

ً
ن والمنصــات الماليــة الصاعــدة المرتبطــة عضويــا الماليــ�ي

ي تســيطر عليهــا الــدول  ن الــ�ق ايــ�ي ي محاولــة لتجــاوز ال�ش
ن - �ن عــرب الحــدود النظــام، الــذي تديــره بكــ�ي

الغربيــة والمعامــالت المقومــة بالــدوالر. ربمــا ال يمكــن لهــذا أن يعــوض الخســارة الكاملــة للوصــول إىل 
ي لهــذه القنــوات يوفــر بدائــل تســتحق االستكشــاف. 

التمويــل الــدوىلي ولكــن عــى األقــل الغطــاء الجــز�ئ
ن عــى حملــة عالميــة  ن الرئيســي�ي ي االعتبــار أن روســيا كانــت واحــدة مــن المحرضــ�ي

يجــب أن يؤخــذ �ن
ي العالــم، لذلــك مــن 

تســىع إىل تحــدي تفــوق الــدوالر األمريــ�ي باعتبــاره العملــة االحتياطيــة األوىل �ن
ي تنظيــم مخططــات تهــدف إىل اســتهداف العملــة األمريكيــة وتقليــل تأثــري المنصــات الماليــة 

المنطــ�ق
التطلعــات  ذات  األخــرى  الــدول  تقنــع  أن  الروســية  التجربــة  لهــذه  يمكــن  ء،  ي

كل سش بعــد  الغربيــة. 
الجيوسياســية بــأن القــوة الماليــة والنقديــة للغــرب بحاجــة إىل تقليصهــا وربمــا حــ�ق تحديهــا. 

�ن هــذا الــرصاع المحتــدم  تظهــر ضعــف الفرصــه الجيواقتصاديــه المرصيــه كاثــر للغــزو الــرورس 
الوكرانيا.
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