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شروخ فى جدار حلف الناتو ... 
هل الدول الغربية تأخذ نفس السياسات 

العقابية جتاه روسيا؟
هنــاك كثيــر مــن التكهنــات بشــأن الوضــع الروســي ـفـى مواجهــة تلــك العقوبــات المفروضــة 
مــن قبــل الــدول الغربيــة وعلــى رأســها الواليــات المتحــدة االمريكيــة، حيــث تعــي روســيا جيــًدا 
المخاطــر التــي تواجههــا داخلًيــا وهــو مــا ظهــر بشــكل بــارز فــى  التصريحــات الروســية وفــي وثيقــة 
األمــن القومــي الروســي التــى صــدرت منــذ أشــهر لتؤكــد علــى المخاطــر التــي تواجــه روســيا فــى 
الحفــاظ علــى الهويــة والقوميــة الروســية وتوغــل الغــرب فــى الثقافــة الروســية والتأثيــر عليهــا، 
وعليــه أتبعــت روســيا مجموعــة مــن السياســات لتواجــه هــذا التوغــل الغربــي داخــل مجتمعهــا، 
وبعــد قيــام الحــرب الروســية االوكرانيــة إزدادت الخســائر علــى كل مــن الطرفيــن ســواء روســيا 
أو أوروبــا، ولكــن مــا تســعى إليــه اآلن روســيا هــو الخــروج مــن مــأزق العقوبــات، إذ تســعى إلــى 
تحــول مدفوعــات الغــاز الروســي إلــى الروبــل، لتنقــذ مــا يمكــن إنقــاذه فــى وضعهــا االقتصــادي 
الضعيــف، وعلــى الجانــب االخــر تســتمر الواليــات المتحــدة فــى اســتفزاز روســيا بشــتى الطــرق 
أخرهــا تصريــح الرئيــس بايــدن بــأن بوتيــن البــد أن يرحــل عــن النظــام الروســي، وهــو مــا يزيــد مــن 
حــدة الخــالف ويرمــي إلــى تصعيــد بيــن روســيا والغــرب ال رجعــه فيــه، فلــم تعــود العالقــة إلــى مــا 

كانــت عليــه، لكنهــا ستســتمر فــى االنحــدار.

ـفـى هــذه الورقــة نســعى لحصــر مجموعــة مــن العقوبــات التــى فرضــت عـلـى روســيا، وأبــرز 
العقوبــات التــى تــم فرضتهــا بعــض الــدول نتيجــة األزمــة الروســية االوكرانيــة، فــى محاولــة لفهــم 
إمكانيــات الــدول الغربيــة وحلــف الناتــو التــي تأثــر كثيــًرا نتيجــة العقوبــات التــي تــم فرضهــا 
والــذي أرتفــع ســقفها إلــى مرحلــة يصعــب فيهــا االســتمرار فــى التصعيــد، دون مــردود فــى إيجابــي 
فــى إخضــاع روســيا لوقــف عملياتهــا فــى أوكرانيــا، وهــو مــا أدى الــى تراجــع عــدد كبيــر مــن الــدول 
األوروبيــة فــى تطبيــق مزيــد مــن العقوبــات حيــث تضــررت أوروبــا بشــكل كبيــر نتيجــة تصعيــد 

العقوبــات الســباب اقتصاديــة وفــى وقــت عصيــب يمــر بــه العالــم . 
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موجات من العقوبات المتتالية على روسيا

تعــد العقوبــات أداة إلخضــاع واجبــار الــدول للتراجــع عــن بعــض الخطــوات التــى قــد تنتهــك 
الســلم واألمــن الدولييــن  أو كإدانــه لبعــض التحــركات التــى تتخذهــا أحــد الــدول وهــو مــا بــرز 
منــذ عــام 1914، وقــد حققــت هــذه العقوبــات بعــض النتائــج ولكــن بنســب متفاوتــه وصلــت 

حوالــى 34% مــن الحــاالت التــى تــم تطبيقهــا عليهــا. 
وهــو مــا تتبعــة بعــض الــدول اآلن تجــاه روســيا كوســيلة للضغــط والتحجيــم إن صــح التعبيــر، 
وكخطــوة إلجبــار روســيا عـلـى التراجــع ـفـى خطواتهــا نحــو أوكرانيــا عــن طريــق الضغــط عليهــا 

ــا مــن كافــة االتجاهــات وبمشــاركة عــدد مــن الــدول األوروربيــة . اقتصاديً
ومــا تســعى إليــه العقوبــات اآلن هــو إســتنزاف االقتصــاد الروســي واإلحتياطــي النقــدي لديــه 
حتــى ينتــج عنــه تضخــم ممــا يثيــر حفيظــة الشــعب الروســي تجــاه الحكومــة وبالتالــي يكــون 
هنــاك تغييــر ـفـى المســار التــى تتبعــة الحكومــة الروســية، باإلضافــة إـلـي الضغــط ـفـى إتجــاه 
صناعــات النفــط والغــاز حتــى تفــرض مزيــد مــن الخنــاق االقتصــادي عـلـى روســيا وتجفــف 
منابعهــا االقتصاديــة ،  وهــو مــا ظهــر منــذ بدايــة الحديــث عــن خــط غــاز نــورد ســتريم 2 والواليــات 
المتحــدة تســعي اليقــاف هــذا الخــط النــه يعفــي روســيا مــن تكلفــة مــرور الغــاز عبــر أوكرانيــا 
وهــو مــا يعطــى روســيا حريــة فــى التصــرف فــى  الغــاز ويجعــل الــدول األوربيــة فــى حاجــة دائمــة 

إليهــا كمنبــع للغــاز.
الحــرب  بالمفهــوم األوســع  أو  بيــن روســيا وأوكرانيــا  الحــرب  العقوبــات مســار  قــد ال تغيــر   
بيــن روســيا والغــرب، وهــو مــا أثبتتــه التجــارب الســابقة ـفـى فــرض العقوبــات عـلـى اليابــان 
وإيطاليــا، ولكنهــا بالطبــع ســتترك تأثيــًرا كبيــًرا فــى روســيا علــى المســتوى الداخلــي والخارجــي 
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فلــم يســتطع االقتصــاد الروســي الصمــود كثيــًرا وســط حزمــة العقوبــات التــى يضــاف عليهــا 
األزمــات العالميــة األخــرى التــى تتعــرض لهــا الــدول بعيــًدا عــن الحــرب مثــل وبــاء كورونــا وغيــره 

مــن األزمــات .
لــم تكــن هــذه الموجــه مــن العقوبــات األولــى مــن نوعهــا علــى روســيا، فقــد شــهدت روســيا عــدد 
مــن الموجــات ولكــن هــذه المــرة تفاقمــت العقوبــات واشــتدت مــن عــدد مــن الــدول وهــو مــا 
ــا ضخــم بالنســبة لالقتصــاد الروســي، حيــث تعــرض االقتصــاد الروســي فــى عــام  يجعلهــا حدثً
2014 لعقوبــات وقيــود مــن قبــل الواليــات المتحــدة وأوروبــا بعــد ضــم جزيــرة القــرم ودعــم 
االنفصالييــن  فــى أوكرانيــا وعقــب ســقوط الطائــرة الماليزيــة، وهــو مــا أثــر علــى قطاعــات النفــط 
والمــال والقطــاع العســكري، بــدأت هــذه العقوبــات لتشــمل مجموعــة مــن االفــراد والشــركات 
حتــى شــملت قطاعــات بعينهــا مثــل النفــط والجيــش والقطــاع المصرفــي وأتســعت لتشــمل 
التمويليــة  المعامــالت  لتقييــد  عليــه  العقوبــات  أمتــدت  الــذي  الحديــد  والســكك  التعدييــن 

قصيــرة األجــل وغيرهــا.
 وبعــد هــذه المرحلــة أتجهــت الواليــات المتحــدة ـفـى 2017 للتصعيــد بشــأن توجيــه إتهامــات 
واضحــة ومباشــرة لموســكو بالتالعــب فــى االنتخابــات الرئاســية االمريكيــة عــام 2016 وهــو مــا 
دفــع واشــنطن لتطبيــع حزمــة جديــدة مــن العقوبــات علــى موســكو . ولــم تقــف العقوبــات عنــد 
هــذا الحــد بــل اشــتدت حدتهــا بعــد إغتيــال الروســي ســيرغي ســكريبال وابنتــه فــى لنــدن عــام 
2018 ، ومنــذ البدايــة تســتخدم الواليــات المتحــدة وأوروبــا رجــال االعمــال الــروس للضغــط 
علــى موســكو، حيــث أفــردت الواليــات المتحــدة عقوبــات علــى 24 مــن رجــال االعمــال الــروس 

المقربيــن للنظــام الروســي فــى عــام 2018.
كثــر  تصاعــدت العقوبــات العالميــة علــى روســيا فــى ضــوء الحــرب الروســية االوكرانيــة بشــكل أ
اتســاًعا ممــا كانــت عليــه فــى الماضــي حيــث قامــت مجموعــة مــن الشــركات العالميــة بإيقــاف 
خدماتهــا فــى روســيا مــن بينهــا شــركة كــوكا كــوال وماكدونالــدز وســتاربكس، وهــو مــا اتبعتــه عــدد 
مــن الشــركات العاملــة ـفـى مجــال التكنولوجيــا أبــل ونتفلكــس وبعــض المــاركات العالميــة 
الخاصة بالمالبس مثل زارا ومذكير وإتش أند أم وتوكيالت السيارات منها الندروفر وجاغورا، 
وطالــت العقوبــات عــدد مــن رجــال االعمــال واألثريــاء واألشــخاص البارزيــن مــن الــروس وعلــى 
رأســهم الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن ووزيــر الخارجيــة ســيرجي الفــروف، إذ قامــت الــدول 

بتجميــد أرصدتــه فــى الواليــات المتحــدة واالتحــاد األوروبــي وبريطانيــا وكنــدا.
اتخذت مجموعة من الدول خطوات لتضييق الخناق على روسيا

إذا فرضــت الواليــات المتحــدة وحدهــا العقوبــات علــى روســيا لمــا كانــت الصــورة بهــذا الشــكل 
وهــذه الحــده، ولكــن تطويــر بايــدن لسياســاته العقوبــات بالتحالــف مــع عــدد مــن الــدول مثــل 
فرنســا وألمانيــا وإيطاليــا ودول االتحــاد األوروبــي ال 27 ، ســاعد بايــدن فــى التأثيــر علــى روســيا 
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اقتصاديًــا حيــن تتكاتــف كل هــذه الــدول لمهاجمــة وفــرض عقوبــات اقتصاديــة عـلـى دولــة 
بعينهــا فبالطبــع ســتكون مؤثــره ودعــم دول مثــل كنــدا وأســتراليا وسويســرا يضعــف مــن 
الموقــف الروســي مــن المقاومــة اقتصاديـًـا أمــام كل هــذا الكــم، وال يغفــل علينــا أن العديــد مــن 
الــدول رفضــت المشــاركة فــى هــذه العقوبــات مــن بينهــا الصيــن والهنــد واالرجنتيــن والبرازيــل 
كبــر االقتصــادات العالميــة حتــى الموقــف التركــي كان متأرجــح حتــى ـفـى  وتركيــا وهــم مــن أ
التصريحــات التــى يتــم التراجــع عنهــا فــى اليــوم التالــي، ناهيــك عــن الــدول المواليــة لروســيا مثل 
فنزويــال وســوريا وكوبــا وهــم معروفيــن بموقفهــم العدائــى والمضــاد للواليــات المتحــدة ولكــن 

هــذا الرفــض للمشــاركة فــى العقوبــات لــم يكــن كافًيــا لصــد موجــه العقوبــات علــى روســيا.
استراليا:

ـفـى  أهــم ســلعة تصديريــة  إـلـى روســيا وهــي  - حظــرت تصديــر خــام األلومينــا واأللومينيــوم 
روســيا ويدخــل فــى صناعــة الســيارات والفضــاء والهندســة وإنتــاج الســالح وصرحــت الخارجيــة 
االســترالية أن روســيا تســتورد مــن أســتراليا مايقــرب مــن 20% مــن إحتياجاتهــا مــن األلومينــا.
- بلــغ مجمــوع العقوبــات التــى فرضتهــا أســتراليا عـلـى روســيا حواـلـى 476 عقوبــة عـلـى 443 
شــخص مــن بينهــم عــدد مــن أثريــاء األوليغارشــية وبرلمانييــن دعمــوا قــرار إرســال الجيــش 
الروســي إلــى أوكرانيــا بخــالف العقوبــات الموجــه علــى  33 منظمــة وعقوبــات ماليــة علــى عــدد 

مــن البنــوك الروســية.
- حظرت السفر إلي روسيا .

- فرضــت عقوبــات علــى كيانــات وأشــخاًصا فــى بيالروســيا والقــرم لمســندتهم روســيا بمــا فيهــم 
وزيــر دفــاع بيالروســيا.

الواليات المتحدة االمريكية:

- جمــدت الواليــات المتحــدة أطــول عــدد 
والمقربيــن  الــروس  األعمــال  رجــال  مــن 

بوتيــن. الرئيــس  مــن 
والغــاز  النفــط  واردات  جميــع  حظــرت   -

الروســي.
الماليــة  المؤسســات  بمنــع  قامــت   -
الروســية مثــل البنــك المركــزي الروســي 
األمريكــي. بالــدوالر  معامــالت  إجــراء  مــن 
- فرضت عقوبات على صندوق األستثمار 



وخ �ف جدار حلف الناتو ... هل الدول الغربية تأخذ نفس السياسات العقابية تجاه روسيا؟ �ش

6

6

المباشر الروسي المملوك للدولة.
- حظرت تصدير التكنولوجيا لتضيق الخناق على القطاع العسكري والفضائي الروسي.

وأجهــزة  والليــزر  التشــفير  وأمــن  والالســلكية  الســلكية  األتصــاالت  عـلـى  قيــود  وضعــت   -
البحريــة. والتقنيــات  الطيــران  وإلكترونيــات  والمالحــة  االستشــعار 

- منعــت 13 شــركة كبــرى مملوكــة للدولــة مــن الحصــول علــى األمــوال فــي الواليــات المتحــدة، 
منهــا شــركة الطاقــة جازبــروم وســبيربنك .

- فــرض عقوبــات عـلـى األفــراد والشــركات والبنــوك البيالروســية وعــدد مــن شــركات دفــاع، 
وعــدد مــن المســؤولين والنخــب التــي عـلـى صلــة بالنظــام.

- أســتهدفت العقوبات األمريكية النخب الروســية التي يعتقد أنها مقربة من بوتين وتدرس 
فرض عقوبات على بوتين شــخصًيا.

- فرضــت إجــراءات صارمــة ضــد بيــع جــوازات الســفر الذهبيــة التــى تســمع لبعــض النخــب 
مــن الســفر والحصــول علــى جنســيات اخــرى حتــى ال يتمكنــوا مــن التهــرب بأموالهــم إلــى دول 

أخــرى وحتــى ال تطبــق عليهــم العقوبــات.
- وضــع قيــود تســتند إلــى IEEPA علــى كيفيــة قيــام األشــخاص األمريكييــن بشــرائها أو تداولهــا 

وتقييــد تقديــم القــروض أو شــراء الديــون مــن بعــض المؤسســات الروســية الكبــرى.
- وضعت ضوابط وشروط تصدير كبيرة على بعض الصادرات الحساسة إلى روسيا.

- حذفت البنوك الروسية من نظام سويفت.
- منعت البنك المركزي الروسي من الوصول إلى إحتياطياته من العمالت األجنبية.

- قطعت المجال الجوي األمريكي عن شركات الطيران الروسية.
- قيــود علــى صــادرات قطــاع تكريــر النفــط الروســي وحظــر تقنيــات التكريــر بمــا يعيــق تحديــث 

مصافــى النفــط الروســي.
- فرضت عقوبات على الشركة المسؤولة عن بناء خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الروسي.

ألمانيا:
- علقــت ألمانيــا إعتمــاد خــط نــورد ســتريم 2 الروســي الــذي كان مفتــرض أن يصــل مــن روســيا 

إلــى ألمانيــا عبــر بحــر البلطيــق.
- علقــت شــركة »بــوش« األلمانيــة للصناعــات التكنولوجيــة »وهــي شــركة ضخمــة وتوجــد 
بشــكل كثيــف فــى روســيا« إنتــاج وتوريــد قطــع الغيــار إلــى روســيا تخوًفــا مــن أســتخدام قطــع 

الغيــار ألغــراض غيــر مدنيــة.
- أعلنت فى البداية إنضمامها للعقوبات التى فرضها االتحاد األوروبي.
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بريطانيا:
- منعــت المواطنيــن والشــركات مــن إجــراء أى تعامــالت ماليــة مــع البنــك المركــزي الروســي 

أو أى مــن الصناديــق الســيادية الروســية.
- أوقفت نظام سويفت عن بعض البنوك الروسية وأبعدتهم عن النظام المالي البريطانى.

- جمدت جميع أصول البنوك الروسية.
- أصــدرت قوانيــن تمنــع الشــركات والحكومــة الروســية مــن الحصــول علــى أمــوال مــن الســوق 

البريطاني.
- فرضت قيود على منح التأشيرة الذهبية للروس .

- حظــرت إرســال بعــض الســلع إـلـى روســيا مــن بينهــا الســيارات والســلع ذات االســتخدام 
المــزدوج التــى يمكــن أن تســتخدم ـفـى أغــراض عســكرية.

- فرضت ضريبة بنسبة 35% على بعض الواردات الروسية بما فيها الفودكا.
- حظــرت جميــع الرحــالت الجويــة الروســية مــن الدخــول إلــى المجــال الجــوي للمملكــة المتحدة 

بمــا فيهــا الطائــرات الخاصة.
- حظر السفن الروسية من موانئ المملكة المتحدة.

-  جمــدت المملكــة المتحــدة اصــول الرئيــس الروســي الســابق دميدفيديــف ووزيــر الدفــاع 
ســيرجي شــويغو.

- طالت العقوبات مالك نادي تشيلسي وعدد من البرلمانين الروس.
االتحاد األوروبي 

- فــرض األتحــاد األوروـبـي عقوبــات عـلـى 
الروســية  المصرفيــة  الســوق  %مــن   70

للدولــة. المملوكــة  والشــركات 
الســلع  بعــض  عـلـى  قيــود  فــرض   -
روســيا  إـلـى  تصــدر  التــى  والمنتجــات 
ســواء مــواد كيميائيــة أو أى مــواد يمكــن 

. عســكريًا  إســتغاللها 
- حظــر االتحــاد الرحــالت الجويــة الروســية 
الطائــرات  فيهــا  بمــا  الجــوي  مجالهــا  ـفـى 

الخاصــة.
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-  يتجــه االتحــاد األوروبــي بشــكل كامــل إلــى محاولــة االســتغناء عــن الغــاز الروســي الــذي يحصــل 
عليــة بنســبة 40% ليتحــول إلــى الطاقــة البديلــة قبــل عــام 2030.

- عقوبــات عـلـى جميــع أعضــاء البرلمــان الروســي الذيــن صوتــوا لصالــح األعتــراف باألراضــي 
دونيتســك ولوهانســك.

- حظر تصدير تقنيات تكرير محددة إلى روسيا من أوروبا.
- حظر شبكة التلفزيون الروسية المملوكة للدولة روسيا اليوم ووكالة األنباء سبوتنيك.

- حظر على واردات منتجات الوقود والتبغ واألخشاب واألسمنت والحديد والصلب.
المفوضية االوروبية:

 أتخذت المفوضية االوروبية خطواتها للتسريع من التحول إلى األعتماد على الطاقة النظيفة 
تفاديـًـا ألزمــة الغــاز والنفــط وحتــى توقــف األعتمــاد األوروبــي علــى النفط والغاز الروســي بشــكل 

كامــل ووضعــت خطــة حتــى عــام 2030 لتصل إلى أهدافها. 
- حظر بعيد المدى على االستثمارات الجديدة فى قطاع الطاقة الروسي.

- فرض حظر على المعامالت مع بعض الشركات الروسية المملوكة للدولة .
- حظر على واردات الصلب الروسية .

اليابان:
- فرضت مجموعة من العقوبات على رجال األعمال والمؤسسات الروسية.

- أصدرت اليابان قرار بالحد من التعامالت المالية مع البنك المركزي الروسي.
- منع بعض البنوك الروسية من نظام سويفت .

- تجميد أصول الرئيس الروسي بوتين ووزير الخارجية سيرجي الفروف.
- حظر الصادرات المتوجه إلى المؤسسات العسكرية الروسية.

- حظر العالقات التجارية مع كل من دونيتسك ولوهانسك.
- فرضت قيود إضافية على تداول الديون السيادية الروسية فى األسواق المالية.

سويسرا:
- جمــدت أصــول بعــض األثريــاء الــروس وطالــت العقوبــات أصــول الرئيــس بوتيــن ورئيــس 

الــوزراء ميخائيــل ميشوســتين ووزيــر الخارجيــة ســيرجي الفــروف.
- تبنت عقوبات األتحاد األوروبي بالرغم من موقفها المحايد على مدار التاريخ. 

- وضعت قيود على الصادرات ذات االستخدام المزدوج وما يرتبط بالقطاعات األستراتيجية 
لالقتصاد الروسي.
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فرنسا:
- جمدت األصول المالية لشخصيات عامة روسية.

- إبعاد روسيا عن نظام سويفت.
- إنضمام كامل للعقوبات التى فرضها االتحاد االوروبي وسبق ذكرها.

نيوزلندا:
- حظرت تصدير البضائج إلى الجيش الروسي.

- حظر سفر المسؤولين الروس من لهم عالقة النظام الروسي .
- قطع العالقات مع القوات العسكرية واالمنية الروسية.

كندا:
- حظرت أجراء المعامالت المالية داخل دونتيسك ولوهانسك.

- منعت الكنديون من االندماج فى الديون الخارجية الروسية مع عدد من البنوك الروسية.
- فرضت عقوبات على االثرياء الروس وعائالتهم .

- فرضت عقوبات على عدد كبير من الشــركات الروســية والمؤسســات المالية والمجموعات 
الشــبة العسكرية الروسية.

- ألغت جميع تصاريح التصدير لروسيا.
بوتيــن ووزيــر  الرئيــس  بمــا فيهــم  الروســي  االمــن  - طبقــت عقوبــات عـلـى أعضــاء مجلــس 

الفــروف. الخارجيــة 
- تضامنــت مــع الواليــات المتحــدة وأصــدرت بيانـًـا بإزالــة البنــوك الروســية مــن نظــام ســويفت 
وبعــض الخطــوات التــى تفيــد بمنــع البنــك المركــزي الروســي مــن الحصــول علــى إحتيطاتــه 

مــن العمــالت االجنبيــة.
كوريا الجنوبية

- إتخذت بعض االجراءات لمنع تصدير المواد االستراتيجية لروسيا.
- أنضمت إلى العقوبات األمريكية واألوروبية.

- شاركت فى منع البنوك روسيا وإبعادها عن نظام سويفت.
- أطلقــت بعــض إحتياطياتهــا البتروليــة االســتراتيجية وتحويــل بعــض شــحنات الغاز الطبيعي 

المســال إلــى أوروبا.
- حظرت المعامالت المالية مع سبع بنوك روسية كبرى.

- أوقفت االستثمار فى السندات الحكومية الروسية.
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استبعاد روسيا من المنافسات الرياضية االوروبية والدولية 
كأحد اجراءات تنفيذ العقوبات

- االتحــاد الدوـلـى لكــرة القــدم )الفيفــا( واالتحــاد األوروـبـى لكــرة القــدم )يويفــا( تحظــر الفــرق 
واالنديــة الروســية واســتبعاد روســيا مــن المشــاركة ـفـي تصفيــات كأس العالــم 2022.

- منع روسيا من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
-  االتحــاد الدوـلـي للجــودو يعلــق الرئاســة الفخريــة للرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن مــن 

لالتحــاد. منصبــه كســفير 
- قرر االتحاد الدولي للتايكوندو سحب الحزام األسود الشرفي، من الرئيس الروسي بوتين.

- استبعاد الرياضيين الروس من دورة االلعاب البارالمبية الشتوية.
- االتحــاد الدوـلـي للجمبــاز يمنــع النشــيد الوطنــى لروســيا ـفـى كافــة االحــداث التــى يعقدهــا 

االتحــاد الدوـلـي للجمبــاز وتمنــع روســيا مــن اســتضافة اى مــن االحــداث .
مــن  يقــرر مجموعــة  الســيارات   لرياضــة  العالمــى  والمجلــس  للســيارات  الدوـلـى  االتحــاد   -
العقوبــات علــى رياضــة الســيارات الروســية  والبيالروســية وحظــر المســابقات التــى تقــام فــى 
كل مــن روســيا وبيالروســيا  وحظــر أعــالم ونشــيد البلديــن كمــا اقــر االســتبعاد المؤقــت ألعضــاء 
االتحــاد  الروســى أو البيالروســى مــن مســؤولياتهم وأدوارهــم كمســؤولين منتخبيــن أو أعضــاء 
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فــى اللجــان مــع إلغــاء   F1  لـــسباق الجائــزة الكبــرى الروســى المقــرر عقــدة فــى ســبتمبر 2022.

- قامــت الشــركة المنتجــة للعبــه فيفــا 2022 بحــذف منتخــب روســيا مــن االصــدار الجديــد 
الــذي تــم طرحــه.

- أعلن االتحاد الدولي للتنس تعليف إتحاد التنس الروسي وإتحاد بيال روسيا للتنس .
- ونالــت العقوبــات مــن رياضــة ركــوب الدرجــات حيــث اصبــح غيــر مصــرح للفــرق الروســية 

والبيالروســية مــن النشــاركة ـفـى اى احــداث يقرهــا االتحــاد الدوـلـي للدراجــات.
- فرض عقوبات على مالك نادي تشيلسي اإلنجليزي لكرة القدم.

- االتحــاد الدولــي لكــرة الطائــرة يعلــق حــق اســتضافة روســيا لبطولــة العالــم للكــرة الطائــرة هــذا 
العام.

- تجريد الرئيس الروسي فالديمير بوتين ج من وسام الشرف األولمبي  للمعاقين.
- تم حظر روسيا من بطولة كأس العالم للناشئين للهوكي.

- سحب الوسام األولمبي من الرئيس الروسي بوتين.
- أعلن االتحاد العالمي لرياضة البيسبول أنه لن تتم دعوة أي العبين أو مسؤولين روسيين 

أو بيالروسيين أو ُيسمح لهم بالمشاركة في  المسابقات الدولية.
- لن يسمح  للفرق الروسية  المشاركة في مسابقات كرة السلة.

- أنهت شركة أديداس رعايتها التحاد الكرة الروسي
- انهــاء جميــع الصفقــات مــع الشــركات الروســية  التــى تخضــع لعقوبــات ويمنــع بــث النشــيد 

الوطنــي فــى اى حــدث يتعلــق باالتحــاد الدولــي للشــطرنج.
- رابطة األندية األوروبية )إيكا( تعلق عضوية األندية الروسية الـ7 .

عقوبات ثقافية عىل روسيا تزيد من عزلتها
ـفـى  بالمشــاركة  لروســيا  الســماح  عــدم  األوروبيــة  والثقافيــة  الفنيــة  المؤسســات  قــررت   -

المختلفــة. والمعــارض  والموســيقية  الفنيــة  المســابقات 
- تم إلغاء بعض العروض الفنية التى كان مفترض أن تقام فى روسيا.

- أوبرا متروبوليتان تمنع دخول الفنانين المؤيدين لروسيا .
- طــرد بعــض الفنانيــن الــروس مــن بينهــم فاليــري جيــري جيــف وايقافــة فــى كل مــن نيــورك 

وألمانيــا وميالنــو.
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- خفضــت شــركة ميتــا امكانيــة الوصــول إلــى أر تــي وســبوتنيك الروســيتين، وحظــرت االعالنــات 
الروســية علــى جوجــل ويوتيــوب وتويتــر .

- دار األوبرا الملكية تلغي مراسم فرقة البالية الروسية.
- بينالــي البندقيــة تلغــي تمثيــل االتحــاد الروســي بعــد ان كان الجنــاح الروســي مــن اساســيات 

البندقيــة .
- تم إيقاف النسخة الفرنسية من قناة روسيا اليوم .

- سحب بعض المقطوعات الموسيقية الروسية من الحفالت المختلفة .
- هجمات اليكترونية متتالية على المنصات اإلعالمية الروسية.

- مهرجان كان يمنع كل من له عالقة بالكرملين من الحضور.
- إتحــاد البــث األوروبــي يعلــن عــدم الســماح لروســيا بالمشــاركة فــي نســخة العــام الحالــي مــن 

مســابقة األغنيــة األوروبيــة »يوروفيجــن« الشــهيرة.
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حاولت روسيا أن تقاوم العقوبات التى فرضت عليها من قبل 
بمجموعة من الخطوات

- أطلقت الروبل الرقمي تحت إدارة البنك المركزي.
إعــادة  لتســهيل  القوانيــن  بعــض  بتعديــل  قامــت   -

لهيكلــة. ا
والشــرق  الصينيــة  اإلســتثمارات  عـلـى  أعتمــدت   -
الغرـبـي  اإلســتثمار  عـلـى  األعتمــاد  لتخفــف  أوســطية 
باليــورو. روســيا  صــادرات  نصــف  حواـلـى  أصبحــت  حتــى 
- أطلقت نظام مدفوعات محلي بديال عن السويفت.

- قلصت احتياطها النقدي من الدوالر واعتمدت 
على اليورو واليوان والذهب.

كل هــذه االجــراءات أتخذتهــا روســيا مــن قبــل مقاومــة وتحســًبا لمثــل هــذه العقوبــات التــى 
فرضــت ولكــن لــم تكــن هــذه الخطــوات كافيــة لمواجهــة هــذا الســيل مــن العقوبــات التــى 
طالــت حتــى البنــك المركــزي الروســي وعــدد مــن المؤسســات المصرفيــة وعــدد مــن الشــركات 

الكبيــرة، وـفـى محاولــة لتخطــي العقوبــات األخيــرة قامــت باآلـتـى:
- رفع سعر الفائدة ألكثر من الضعف النقاذ الروبل.

- منع مدفوعات الفوائد للمستثمرين األجانب الذين يحملون سندات حكومية.
- قامت  بعمل حظر على الشركات الروسية دفع أموال للمساهمين األجانب.

- منعت المستثمرين من بيع األصول من أسهم وسندات روسية.
- منعت دخول شركات الطيران البريطانية للمجال الجوي الروسي أو الهبوط فى مطاراتها.

كثر من 200 منتج حتى نهاية عام 2022. - حظرت روسيا تصدير أ
- أصدرت قرار بتصدير الغاز الروسي بالعملة الروسية الروبل.

لــم يكــن مناســب للــدول الغربيــة والواليــات المتحــدة أن ترتفــع بســقف العوبــات بهــذا الشــكل، 
الن االزمــة التــى ســتواجهها هــي كيفيــة التراجــع عــن تلــك العقوبــات، فالغــرض االساســي 
مــن العقوبــات هــو إلــزام دولــة بعينهــا للتراجــع عــن بعــض السياســات والتحــركات ولكــن فــى 
حالــة روســيا وأوكرانيــا تتصاعــد السياســات مقابــل العقوبــات لــم نــرى نتيجــة ايجابيــة نتيجــة 
فــرض تلــك العقوبــات فروســيا مازالــت تســير فــى ذات الطريــق ولــن تتراجــع إال بشــروط معينــة 
وبالتالــي حــدة العقوبــات لــم تؤثــر فــى مســارها بــل ســتؤثر علــى اقتصادهــا بشــكل كبيــر وهــذا 
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ليــس الغــرض مــن فــرض العقوبــات التــى تســعى لتحقيــق الســلم واألمن الدوليين باألســاس، 
قــد تخــف حــدة التأثيــر االقتصــادي العالمــى بعــد رفــع العقوبــات ولكــن ســتزال صــورة الــدول 
االوروبيــة والواليــات المتحــدة أمــام العالــم ـفـى حالــة هشاشــة عــدم إتــزان وســيعاني العالــم 
لفتــرات قــد تتجــاوز العاميــن لتخطــي االزمــة االقتصاديــة التــى طالــت الشــرق والغــرب وعانــى 

منهــا العالــم بشــكل عــام.

نبذه عن القطاعات التي تأثرت نتيجة العقوبات 

لــم يقتصــر مــردود العقوبــات علــى روســيا فحســب بــل تأثــرت معظــم القطاعــات علــى مســتوى 
العالــم مــن بينهــا قطــاع الســياحة والغــذاء والنفــط والغــاز والذهــب وســوق الســيارات، وســوف 
يمتــد تأثيــر هــذة الحــرب والعقوبــات لعــدد مــن الســنوات، فقــد تأثــر االقتصــاد العالمــي بشــكل 
كبــر البلــدان المصــدرة للســلع  كبيــر لعــدد مــن االســباب مــن بينهــا أن روســيا وأوكرانيــا مــن ا
االوليــة  والحبــوب مثــل القمــح  والــذرة وعبــاد الشــمس وهــو مــا تعتمــد عليــة عــدد كبيــر مــن 
الــدول المســتورده كمنتــج اساســي وهــو مــا يتســبب فــى إرتفــاع أســعار االغذيــة علــى مســتوى 

العالــم لــدى مســتوردي الزيــوت والــذرة والقمــح. .
فيمــا يتعلــق بالنفــط والغــاز، تأثــرت أســعار النفــط العالميــة بالحــرب االوكرانيــة حيــث شــهدت 
قفــزات متتاليــة فــى االســعار وهــو مــا ينعكــس علــى مختلــف دول العالــم، حيــث أرتفــع ســعر 
برميــل النفــط إـلـى أعـلـى مســتوى لــه منــذ عــام 2014 ، وتعاـنـي معظــم الــدول االوروبيــة اآلن 
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التــى كانــت تعتمــد عـلـى الغــاز والنفــط الروســي بشــكل كبيــر مــن أزمــة ـفـى الحصــول عـلـى 
بدائــل مؤقتــة للغــاز الروســي .

لــم تعــد أزمــة النفــط والغــاز الوحيــده التــى نتجــت عــن  االزمــة الروســية االوكرانيــة، إذ تعتمــد 
كثيــر مــن الــدول ـفـى صناعــة ســياراتها عـلـى عناصــر أساســية كانــت تســتوردها مــن أوكرانيــا 
وبالرغــم مــن ان ســوف الســيارات الروســية يضــم 1.6 مليــون ســيارة ســنويًا وهــو مــا يمثــل 
2%  مــن المبيعــات العالميــة، وهــذه النســبة غيــر مؤثــرة بشــكل كبيــر ـفـى الســوق العالمــي، 
لكــن  تســببت االزمــة فــى معانــاه شــركة رينــو الفرنســية وخســرت مــا بيــن 17-25 % مــن قيمتهــا 
كبــر ســوق لشــركة  الســوقية نتيجــة العقوبــات الدوليــة علــى روســيا نظــًرا الن روســيا هــي ثانــي أ
رينــو، وعلــى هــذا المنــوال تأثــرت شــركة هيونــداي الكوريــة وشــركة فولكســفاجن األلمانيــة وهــو 
مــا أســتعدى قيــام بعــض الشــركات مــن بينهــا مرســيدس بتقليــص اإلنتــاج لمواجهــة أزمــة 
المبيعــات التــى ســببتها الحــرب خصوًصــا وان هنــاك أنــواع بعينهــا مــن الكابــالت الكهربائيــة 
المســتخدمة فــى الســيارات يتــم تصنيعهــا فــى أوكرانيــا وتبــاع لعــدد كبيــر مــن مصانــع الســيارات 

فــى أوروبــا.

كثــر مــن الواليــات المتحــدة فــى قطــاع صناعــة الســيارات بخــالف إرتفــاع أســعار   وتتأثــر أوروبــا أ
المعــادن التــى يتــم اســتخدامها ـفـى صناعــة الســيارات والتــى يتــم إســتيراد جــزء كبيــر منهــا 
مــن روســيا مثــل النيــكل الــذي يســتخدم فــى صناعــة بطاريــات الســيارات التــى تعمــل بالنفــط 
والغــاز والبالديــوم  الــذي تعتمــد عليــة الســيارات الكهربائيــة وغــاز النيــون الــذي تعــد أوكرانيــا 
مصــدره االساســي وبالتاـلـى تحكــم هــذه التوليفــة ســوق الســيارات العالمــي، هــذه الخســائر 
فــى قطــاع ليــس هــو االكبــر أو األضخــم فــى روســيا فكيــف ســيكون الحــال فــى القطاعــات االخــري 

الحيويــة وكيــف ســتؤثر بشــكل كبيــر علــى أوروبــا. 
هــذا التأثيــر يفســر بشــكل كبيــر عــدم إتخــاذ ألمانيــا خطــوات حــادة تجــاه روســيا فــى هــذه الحــرب 
كثــر مــن مــره فــى التصريحــات المختلفــة نظــًرا إلعتمادهــا بشــكل كبيــر علــى إســتيراد  وتراجعهــا أ
مــوارد رئيســية تعتمــد عليهــا الصناعــة األلمانيــة، حيــث اعتمــد ألمانيــا ـفـى ســنة 2020 عـلـى 
44% مــن إحتياجتهــا مــن النيــكل و41% مــن التيتانيــوم و18% مــن البالديــوم مــن روســيا وهــو 
مــا يجعلهــا تفكــر كثيــًرا قبــل أن تتخــذ أى إجــراء نحــو روســيا. وهــو مــا أنعكــس عـلـى ســوق 
الســيارات األمريكيــة الــذي أرتفــع بنحــو 13% عــن العــام الماضــي ويتوقــع أن تصــل الزيــادة إلــى 

20% وبالتالــي ترتفــع أســعار الســيارات.
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أوروبا تعاني نتيجة العقوبات 
هنــاك عــدد مــن الــدول األوروبيــة التــى تعتمــد بشــكل كامــل علــى الغاز الروســي وهى البوســنة 
والهرســك وشــمال مقدونيــا ومولدوفــا ويليهــم ـفـى الترتيــب فنلنــدا والتفيــا بنســبة 90% ثــم 

صربيــا بنســبة تصــل إلــى 89% تليهــا بلجيــكا بنســبة %77 .
تســتورد ألمانيــا علــى ســبيل المثــال نصــف احتياجاتهــا مــن الغــاز الروســي بنســبة 49% حيــث 
كبــر مســتور للغــاز الروســي بمــا يقــارب ثلــث واردات دول االتحــاد األوروبــي مــن  كانــت ألمانيــا أ
الغــاز الروســي عــام 2020، بينمــا تحصــل فرنســا علــى ربــع إمدادتهــا مــن الغــاز الروســي بنســبة 
24%، تعتمــد إيطاليــا بشــكل كبيــر علــى الغــاز الروســي بنســبة 46% وهــى نســبة كبيــره تجعلهــا 

تعافــي مــن فــرض العقوبــات علــى النفــط والغــاز الروســي.
ولــم يتوقــف التأثيــر عـلـى الغــاز والنفــط بــل شــهدت المنطقــة األوروبيــة إرتفــاع ـفـى األســعار 
وشــح فــى بعــض المنتجــات الغذائيــة وغيرهــا، وأرتفعــت أســعار الطاقــة بشــكل كبيــر وشــهد 
االقتصــاد حالــة مــن اإلنكمــاش وهــو مــا يدفــع اقتصــادات الــدول إـلـى الركــود نتيجــة لضعــف 
معــدل النمــو وهــو مــا دفــع األوروبيــون إلــى التراجــع فــى تنفيــذ العقوبــات بشــكل ملحــوظ وهــو 
مــا دفعهــم أيًضــا لخلــق مســاحة مــن األتصــال مــع روســيا برغــم كل هــذه الفوضــى فــى العالقــات 
بينهــم وهــو مــا ظهــر مــع مــن الــدول االوروبيــة، وتشــير المؤشــرات ان هنــاك تراجــع فــى أســهم 
الشــركات األوروبيــة بشــكل كبيــر منــذ بدايــة الحــرب وحتــى اآلن وبمــا فيهــا أســهم البورصــة 
كبــر اقتصــادات أوروبــا وهــو مــا يجعــل التأثيــر كبيــر، ومــن المفارقــات أن  األلمانيــة التــى تعــد أ
ترتفــع أســهم البورصــة االمريكيــة وهــو مــا يؤكــد أن الــدول األوروبيــة هــي الخاســر االكبــر فــى هــذه 
الحــرب وأن الواليــات المتحــدة وضعــت أوروبــا بالكامــل فــى مــأزق يصعــب الخــروج منــه، هــذه 
المؤشــرات أدت إلــى تراجــع أوروبــي فــى فــرض العقوبــات علــى روســيا ويبــدو أن هــذا التخبــط 
الــذي يحــدث ـفـى األرجــاء األوروبيــة ســوف ُيدفــع ثمنــه العــوام قادمــة فلــم تمــر األزمــة مــرور 

الكــرام .

الناتو واألزمة الروسية األوكرانية
حلــف شــمال األطلســي ويطلــق عليــة الناتــو، يعمــل الناتــو علــى ضمــان حريــة الــدول األعضــاء 
فيــه ويســعي لتحقيــق أمنهــم بكافــة الوســائل السياســية والعســكرية وعليــة تقــوم الــدول 
األعضــاء بالتشــاور فــى قضايــا معينــة تتعلــق بالدفــاع واالمــن فــى محاولة لحل المشــاكل العالقة 
وفــى حالــة تعــرض أى مــن دول الحلــف للتهديــد يســتخدم الحلــف حقــة فــى الدفــاع الجماعــي إذ 
يعتبــر الحلــف أى هجــوم علــى أحــد الــدول األعضــاء هــو هجــوم وتهديــد لجميــع الــدول االعضــاء 
فيــة والــذى يبلــغ عددهــم 30 دولــة بعــد ان توســع حيــث كان يشــمل ـفـى الماضــر 12  دولــة 
فقــط عــام 1949 ولكــن مــع مــرور الســنين توســع الحلــف ســنه تلــوا اآلخــرى حتــى تفــكك 
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االتحــاد الســوفيتي وأنضــم عــدد مــن دول شــرق أوروبــا إليــه ومنــذ ذلــك الحيــن وتــرى روســيا 
تهديــًدا واضًحــا لهــا نتيجــة هــذا التوســع.

كبــر إلــى حلــف الناتــو نظــًرا لقيــام  وبعــد األزمــة الروســية األوكرانيــة توجــه العالــم بالنظــر بشــكل أ
الحــرب نتيجــة الســبب المعلــن وهــو رغبــة أوكرانيــا فــى االنضمــام لحلــف الناتــو، ولكــن مــازال 
الطلــب معلًقــا ولــم يتــم قبولــة مــن قبــل حلــف الناتــو نظــًرا لخطــورة هــذا االنضمــام، حيــث تعلــم 
دول الناتــو والواليــات المتحــدة عـلـى وجــه التحديــد أن إنضمــام أوكرانيــا ســوف يتســبب ـفـى 
نتائــج غيــر مرغــوب فيهــا مــن جهــة الجانــب الروســي ولهــذا الســبب لــم يرســل يتدخــل الناتــو 
والواليــات المتحــدة بشــكل مباشــر فــى الحــرب الروســية األوكرانيــة بــل تتبــع الواليــات المتحــدة 
كبــر  منهــج اإلســتفزاز البطــئ للقــوات الروســية حتــى تقــوم بســحب روســيا وتســتنزفها بشــكل أ

دون تدخــل عســكري مباشــر مــن جهتهــا.

تراجع أوروبي غربي أمام العقوبات الروسية 
هنــاك عــدد مــن الدولة األوروبية ليســت 
عضــًوا فــى حلــف الناتــو ألســباب مختلفــة 
ومعظــم هــذه الــدول علــى عالقــة طيبــة 
مــع موســكو وهــو مــا يجعــل موقفهــم 
يتطلعــون  وال  األزمــة  تجــاه  حيــادي 
األمريكيــة  العقوبــات  إـلـى  باإلنضمــام 
أرمينيــا  جانــب  إـلـى  روســيا،  عـلـى 
وأذربيجــان وبيالروســيا الــذي يتمتعــان 

موســكو،   مــع  جيــدة  بعالقــة 
ولكــن رغبــة فنلنــدا والســويد وكوســوفو فــى اإلنضمــام لحلــف شــمال االطلســي تخلــق نــوع مــن 
أنــواع التوتــر بينهــم وبيــن الدولــة الروســية وهــو مــا يزيــد مــن مخاطــر عســكرية وسياســية فــى 

المنطقــة.
ـفـى محاولــة أمريكيــة لتوحيــد الصــف الغرـبـي لمزيــد مــن العقوبــات الغربيــة وعقــد عــدد مــن 
القمــم فــى عــدد مــن الــدول المحوريــة فــى أوروبــا، لكــن الصــورة لــم تكتمــل فقــد فشــلت الواليــات 
المتحــدة ـفـى توحيــد الصــف األوروـبـى الن الــدول األوروبيــة تعــرف مــدى تأثرهــا بفــرض تلــك 
مــن  حزمــة  عـلـى  المبدئيــة  الموافقــة  منهــم  عــدد  أبــدى  وأن  حتــى  روســيا  عـلـى  العقوبــات 
العقوبــات إلــى أن هــذا لــم يســتمر كثيــًرا، وهــو مــا بــدى واضًحــا فــى موقــف عــدد مــن الــدول نظــًرا 
للمخــاوف الجيوسياســية لبعــض األطــراف، وهــو مــا أتضــح فــى قمــة المجلــس االوروبــي الــذي 
أنعقــد لتصعيــد وفــرض مزيــد مــن العقوبــات عـلـى روســيا ولكنــه فشــل ـفـى فــرض عقوبــات 
إضافيــة، وفشــل ـفـى االســتمرار ـفـى إســتقطاب الــدول األوروبيــة لتصعيــد العقوبــات وهــو مــا 

ظهــر فــى موقــف بعــض الــدول كاآلتــي:
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الموقف التركي
الضغــوط  نتيجــة  والتراجــع  الدعــم  بيــن  األوكرانيــة  األزمــة  تجــاه  التركــي  الموقــف  يتأرجــح 
االمريكيــة عليهــا للمشــاركة فــى العقوبــات، ولكنهــا فــى كل مــره كانــت تعلــن دعمهــا للعقوبــات 
تتراجــع وتلعــن عــدم رغبتهــا معترفًتــا بــإن هــذه العقوبــات ســوف تؤثــر بشــكل كبيــر علــى دول 
االتحــاد األوروـبـي وعـلـى تركيــا عـلـى وجــه الخصــوص إذ تعتمــد تركيــا عـلـى روســيا ـفـى نصــف 
كويــو النوويــة  وأرداتهــا مــن الغــاز الطبيعــي باإلضافــة إـلـى حــرص تركيــا عـلـى عمــل محطــة أ
التركيــة مــع روســيا وبالتالــى فهــى لــم تضــع عالقاتهــا مــع روســيا فــى هــذا المــأزق، وهــي خطــوة 
تراجــع واضحــة مــن أحــد دول حلــف الناتــو المؤثــرة والتــى تصــدع جــدران الناتــو تجــاه فــرض 
العقوبــات، وإتســاًقا مــع هــذه التوجهــات أمتنعــت تركيــا عــن التصويــت عـلـى قــرار تعليــق 
البــاب  ـفـى مجلــس أوروبــا. وفتــح رغبــة االتحــاد األوروـبـى بإنضمــام أوكرانيــا  عضويــة روســيا 
للمطالبــات التركيــة للمعاملــة بالمثــل وتســألوا لمــاذا ال يتــم الموافقــة علــى دخــول تركيــا إلــى 
االتحــاد األوروبــي؟ وهــو مــا دفــع تركيــا للتفكيــر فــى مصالحهــا وعــدم االنحيــاز للموقــف األوكرانــى 

عـلـى حســاب الجانــب الروســي.
موقف اليونان – بلجيكا - لوكسمبورغ

وـفـى ذات الســياق أظهــرت اليونــان وبلجيــكا عــدم رعبتهــم ـفـى فــرض عقوبــات تطــال االتحــاد 
األوروبــي قائليــن« نحــن ال نشــن حربـًـا علــى أنفســنا« هــذا التصريــح كافــي لتوضيــح عــدم رغبتهــم 
فــى فــرض مزيــد مــن العقوبــات علــى روســيا، وهــو مــا أســتبعده رئيــس وزراء لوكســمبورغ الــذي 
أوضــح أنــه ال مزيــد مــن العقوبــات علــى روســيا حتــى ال تتفاقــم ردود األفعــال مــن ناحيــة روســيا 

وبالتالــي لــم يأتــي التصعيــد بنتائــج مرضيــة.
الموقف األلماني

فــى البدايــة تــرددت ألمانيــا بيــن موقــف االتحــاد األوروبــي ومصالحهــا وإحتياجهــا للغــاز الروســي، 
كــدت أن هنــاك تأثيــرات  فعانــت مــن حالــة مــن التخبــط  تجــاه فــرض مزيــد مــن العقوبــات وأ
المتتاليــة  التصريحــات  ـفـى  ظهــر  مــا  وهــو  العقوبــات،  هــذه  جــراء  مــن  ألمانيــا  عـلـى  ضخمــة 
للمســؤلين االلمانييــن معلنييــن عــدم قدرتهــم عـلـى مواجهــة تأثيــرات تلــك العقوبــات حيــث 
صرحــت وزيــرة الخارجيــة االلمانيــة » مــن غيــر المجــدي فــرض عقوبــات نضطــر للقــول إننــا لــن 
نتحملهــا وســنلغيها«،  كمــا رفضــت ألمانيــا مــد الجيــش األوكرانــي بأســلحة متطــورة، وبالتالــى 
أصبحــت أحــد الــدول الكبــري فــى حلــف الناتــو واالتحــاد األوروبــي مــن الرافضين لتلــك العقوبات، 
حيــث أوضحــت حكومــة شــولتز أنهــا ترفــض ضــم إمدادات الطاقة الروســية إلــى العقوبات التى 
يفرضهــا الغــرب واألتحــاد األوروـبـي بعــد تصريحــات بوتيــن بــأن الــدول الغيــر صديقــة ســوف 

تدفــع مقابــل الغــاز الروســي بالعملــة الروســية الروبــل.
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الموقف الفرنسي
إتصــاالت مباشــرة ومتتاليــة بيــن فرنســا وروســيا بالرغــم مــن حــرص فرنســا علــى دعــم عقوبــات 
كــده  األتحــاد األوروبــي لروســيا، يظهــر الموقــف الفرنســي فــى حالــة تراجــع تجــاه روســيا وهــو مــا أ
وزير الخارجية الفرنســي منذ البداية فى أن بالده ليســت فى حالة حرب مع روســيا،  وأن الناتو 
وأوروبــا ليســوا فــى حــرب أيًضــا مــع الجانــب الروســي، مؤكــًدا علــى حــرص الرئيــس الفرنســي 

ماكــرون علــى عالقتهــم بروســيا واإلبقــاء فــى حالــة مــن االتصــال الدائــم .
وبعــد تصريحــات بايــدن المتتاليــة وإتهاماتــه الموجــه لبوتيــن » بالجــزار« حــذر الرئيــس ماكــرون 
كد على اســتمرارة فى التواصل مع الرئيس الروســي  من التصعيد بهذه العبارات واالفعال وأ

بوتيــن وعــدم رغبتــة فــى الدخــول فــى حــرب جديــده.
الموقف البريطاني

كــدت  تعاـنـي بريطانيــا بشــكل كبيــر نتيجــة تصعيــد العقوبــات عـلـى روســيا، ولهــذا الســبب أ
بريطانيــا علــى ضــروروة خلــق محادثــات ســالم بيــن الطرفيــن وأنشــأت وحــدة للتفــاوض بهــذا 
أنــه ـفـى حالــة وقــف روســيا الطــالق النــار ســوف تقــوم برفــع العقوبــات التــى  كــد  الشــأن وأ
فرضتهــا عـلـى البنــوك والشــركات واألثريــاء الــروس وبالفعــل لــم تفــرض العقوبــات عـلـى كل 

كتفــت بفرضهــا عـلـى عــدد قليــل منهــم.  رجــال االعمــال الــروس بــل ا
الموقف المجري 

تراجــع فــى الموقــف المجــري تجــاه العقوبــات الروســية فمنــذ البدايــة وتحــاول المجــر أن تســلك 
طريــق الحيــاد فــى االزمــة بيــن روســيا وأوكرانيــا ألنهــا تــدرك مــدى تأثيــر العقوبــات علــى الــدول 
االوروبيــة بشــكل عــام وعـلـى المجــر عـلـى وجــه الخصــوص، فلــم تخفــي المجــر موقفهــا تجــاه 
العقوبــات عـلـى روســيا وتضررهــا مــن العقوبــات االقتصاديــة عـلـى روســيا وهــو مــا ظهــر ـفـى 
كــد أن هنــاك إنعــكاس ســلبًيا علــى المجــر مــن جــراء  تصريحــات رئيــس الــوزراء المجــري الــذي أ
العقوبــات التــى يتــم فرضهــا علــى روســيا، وأعلــن أنــه لــن يعــرض دولتهــم للخطــر ولــن يســمح 
بإنتقــال األســلحة عبــر أراضيهــا، كمــا أن المجــر تــدرك جيــًدا التأثيــرات الســلبية عليهــا نتيجــة 
فــرض عقوبــات علــى النفــط والغــاز الروســي، حيــث تعتمــد المجــر علــى روســيا فــى هــذا القطــاع 
بشــكل كبيــر إذ يســتخدم المجــر 85 % مــن الغــاز الروســي و60% مــن النفــط يأـتـي إليهــا مــن 

روســيا وبالتالــي ســوف يتأثــر المواطــن المجــري بشــكل كبيــر.
الموقف الهولندي

كــدت ضــرورة وجــود إتحــاد أوروـبـي وحلــف  بعــد أن دعمــت هولنــدا العقوبــات عـلـى روســيا وأ
أطلســي قــوي لمواجهــة روســيا، تراجعــت هولنــدا عــن فــرض مزيــد مــن العقوبــات علــى روســيا 
وهــو مــا أوضحــة رئيــس وزراء هولنــدا ـفـى تصريحــات مباشــرة بعــدم إمكانيــة فــرض االتحــاد 
األوروبــي مزيــد مــن العقوبــات علــى روســيا نظــًرا لمــا شــهدته المنطقــة مــن تداعيــات خطيــرة 

مــن جــراء هــذا التصعيــد.
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مؤشرات تراجع الغرب فى فرض عقوبات ضد االثرياء الروس
يرجــع فــرض العقوبــات عـلـى رجــال االعمــال أو االثريــاء الــروس إـلـى عــدة عوامــل مــن بينهــا 
عالقــة تلــك االشــخاص بالكرمليــن وحجــم مســاهمة االخــر فــى بعــض القطاعــات الحيويــة ولهــم 
مصالــح تجاريــة لــدى عــدد مــن  االســواق العالميــة فــى الــدول الكبــرى فــى مختلــف القطاعــات 
منهــا النفــط والصلــب واالســمدة واالســلحة والمعــادن، ومــن ضمــن أســباب التراجــع نحــو 
بعــض األثريــاء هــو أن هنــاك عــدد كبيــر مــن االثريــاء اليهــود الــروس مــن الذيــن علــى عالقــة قويــة 

بمســؤلين إســرائلين قــد تضــررو مــن العقوبــات االمريكيــة .
 علــى ســبيل المثــال، فرضــت بريطانيــا عقوبــات علــى 10 أشــخاص فقــط مــن االثريــاء الــروس، 
واالتحــاد االوروبــي لــم يتخــذ قــرار بفــرض عقوبــات إال علــى 9 أشــخاص، أمــا الواليــات المتحــدة 
فلــم تفــرض عقوبــات إال علــى 4 أشــخاص فقــط  وثالثــة فقــط مــن بيــن هــذه االســماء مشــتركين 

فــى العقوبــات بيــن كل مــن المملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة واالتحــاد االووربــي.

الخالصة
تنــذر المؤشــرات إلــى تفاقــم فــى الوضــع األوروبــي فــال يوجــد دليــل قاطــع علــى أن أوروبــا ســوف 
تســتطيع أن تتخلــي عــن الغــاز والنفــط الروســي حتــى اآلن، حتــى وأن حاولــت بعــض الــدول 
مــد يــد العــون ألوروبــا وحتــى وأن أعتمــدت الــدول األوروبيــة عـلـى الطاقــة البديلــة فالحلــول 

بعيــدة المــدى ولــم تأتــي بثمارهــا والمتضــرر األكبــر منهــا هــى الــدول األوروبيــة .
وأصبحــت أوروبــا اآلن تــدرك أن الواليــات المتحــدة قــد وضعتهــا فــى مــأزق قــد يصعــب عليهــا 
الخــروج منــه ومقاومــة تلــك التأثيــرات الجمــه، باإلضافــة إـلـى أن التصعيــد ـفـى العقوبــات لــن 
يربــح الغــرب والناتــو شــئ ، إال أن هــذا التصعيــد أظهــر وأبــرز الشــروخ التــي نشــأت فــى جــدار 
حلــف الناتــو بتراجــع عــدد كبيــر مــن الــدول فــى تطبيــق العقوبــات علــى روســيا، وأظهــرت مــدى 
روســيا  عـلـى  المتصاعــد  الضغــط  أن  كمــا  الروســي،  والغــاز  النفــط  تجــاه  األوروـبـي  الضعــف 
صحيــح تســبب فــى شــروخ داخليــة عظيمــة إال أنــه ســمح للــروس بإعــاده حســباتهم وترميــم مــا 
تضــرر خــالل الســنين الماضيــة، فــى النهايــة إذا اســتطاعت روســيا اإللحــاق بالصيــن وتخلــت عــن 
الــدوالر بشــكل كامــل وأعتمــدت علــى الروبــل بشــكل أساســي فــى ميبعاتهــا مــن النفــط والغــاز  
بحســب تصريحــات الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن، ســوف يكــون لديهــا القــدره علــى إعــادة 
البنــاء والتأهيــل مــرة جديــدة للخــروج بــره عبائــة الــدوالر االمريكــى وهــي الخطــوه التــي يجــب أن 
تتخذهــا دول العالــم، والتجربــة خيــر دليــل فقــد تأثــر العالــم  أجمــع شــرًقا وغربـًـا نتيجــة حــروب  
تــدور ـفـى  فلــك النصــف اآلخــر مــن الكــره األرضيــة ومــن قــرارات يتخذهــا البنــكك المركــزي 
األمريكــي بشــكل وهــو مــا طــال حتــى دول الشــرق األوســط والــدول الناميــة بشــكل عــام وهــو 
مــا أدى إلــى إرتفــاع األســعار بشــكل كبيــر وعليــه تــزداد حــدة األزمــة االقتصاديــة وتزيــد نســب 

البطالــة التــى تــكاد تقاومهــا هــذه الــدول وتتأثــر اإلســتثمارات بشــكل كبيــر فــى هــذا اإلطــار.



وخ �ف جدار حلف الناتو ... هل الدول الغربية تأخذ نفس السياسات العقابية تجاه روسيا؟ �ش

21

21


