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مقدمة: 

مضت،  سنوات  لثماني  و"كييف"  "موسكو"  العاصمتين  بين  ا�زمة  جذور  تعود 
الموالية  يانوكوفيتش"  "فيكتور  الرئيس  بحكومة  أطاحت  التي  الثورة  منذ 
لروسيا عام ٢٠١٤، وما أعقبها من توترات بعد دخول القوات الروسية لشبه جزيرة 

ا ل°راضي التابعة لنفوذ "موسكو".  القرم وضمها رسمًيّ
ا�قليم  في  المتصاعد  الروسي  النفوذ  تعادي  بحكومة  الثورة  هذه  جاءت 
ا�وكراني، بل وتميل نحو الغرب وتحمل في نواياها االنضمام لالتحاد ا�وروبي 
"موسكو"  تراه  الذي  ا�مر  "الناتو"،  العسكري  ا�طلسي  شمال  حلف  وعضوية 

تهديًدا صارًخا �منها القومي وحذرت منه مراًرا.  
الحرب  اندالع  قبل  ل°زمة،  ا  زمنًيّ تسلسًلا  المقبلة،  السطور  في  ونستعرض 
مستوى  على  ليس  واقتصادية،  سياسية  تداعيات  من  أحدثته  وما  وبعدها، 
أوكرانيا أو القارة ا�وروبية فحسب، ولكن على مستوى العالم أجمع، وذلك من 
وتقسيمها  الفترة،  تلك  خالل  ا�جنبية  ا�عالم  وسائل  نشرته  ما  أبرز  رصد  خالل 

وفق ا�بواب التالية:

١- تزايد التوترات العالمية قبل اندالع الحرب.  
٢- تصاعد التحذيرات من انتهاج المسار العسكري.  

٣- فشل مسار المفاوضات قبل اشتعال المواجهات.
٤- اعتراف "موسكو" باالنفصاليين ا�وكرانيين.  

٥- انطالق العمليات العسكرية، وتزايد أعداد الالجئين. 
٦- الغرب يرد على "موسكو" بالعقوبات.  

٧- التداعيات السياسية واالقتصادية للحرب الروسية ا�وكرانية.

كيف اشتعلت ا
زمة..
                   وإلى أين وصلت؟

٢



١- تزايد التوترات العالمية قبل اندالع الحرب

من  مجموعة  دارت  الحرب،  اشتعال  قبيل 
وا�مريكية  الروسية  القيادة  بين  المحادثات 
وحلف شمال ا�طلسي (الناتو)، حيث نشرت 
سلط  تقريًرا،  ا�مريكية   "بلومبرج"  وكالة 
أجراها  التي  الهاتفية  المكالمة  على  الضوء 
الرئيس  مع  بايدن"،  "جو  ا�مريكي،  الرئيس 
 ١٢ السبت  يوم  بوتين"  "فالديمير  الروسي، 
فبراير ٢٠٢٢، بشأن تصاعد مخاوف الغرب من 

الغزو الروسي المحتمل �وكرانيا. 

وجاءت المكالمة بين الزعيمين عقب ساعات 
بعض  بسحب  المتحدة  الواليات  قيام  من 
معظم  بإجالء  وأمرت  أوكرانيا،  من  قواتها 
ا�بيض  البيت  حذر  حيث  سفارتها؛  موظفي 
خالل  أوكرانيا  غزو  تعتزم  "موسكو"  أن  من 
أعاله،  المذكور  للتاريخ  التالية  العشرة  ا�يام 

واتفق الرئيسان على استمرار المحادثات.

الواليات  بأن  "بايدن"  صرح  جانبه،  ومن 
حل  �يجاد  مستعدة  كانت  المتحدة 
التعزيزات  بشأن  للتوترات  دبلوماسي 
الحدود  من  بالقرب  الروسية  العسكرية 
"واشنطن"  أن  "بوتين"  زعم  بينما  ا�وكرانية، 
ا�منية  الضمانات  تقديم  في  أخفقت 

الالزمة لروسيا. 

أنهم  ا�مريكيين  المسؤولين  بعض  وأوضح 
"بوتين"،  نوايا  على  االعتماد  من  يتمكنوا  لن 
فيما قال مسؤول كبير با�دارة ا�مريكية إنه 
العمل  في  روسيا  تمضي  أن  المتوقع  من 

العسكري دون دليل على تراجعها. 

"موسكو" و"كييف"

٣

أوشاكوف"  "يوري  قال  منفصل،  سياق  وفي 
مساعد الرئيس الروسي، إنه ال توجد ضمانات 
أن  على  وشدد  الناتو،  توسعات  توقف  حول 
"بوتين" أوضح بالتفصيل نهج روسيا وحاجتها 

إلى عودة حلف الناتو إلى حدود ١٩٩٧ .

اتخاذ  في  بدأ  قد  "الناتو"  حلف  أن  يذكر 
خطوات في عام ١٩٩٧ لضم ثالث دول في 
هنغاريا  وهي:  الحلف؛  إلى  الشرقية  أوروبا 
حدود  على  تقع  والتي  وبولندا،  والتشيك 
باعتباره  روسيا  ترفضه  الذي  ا�مر  أوكرانيا، 
شرًقا  للتوسع  "الناتو"  نهج  على  دليًلا  يمثل 
في  "الناتو  يستمر  أن  قبل  حدودها،  باتجاه 
نهجه بضم دول بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا 

للحلف في ٢٠٠٤، والجبل ا�سود في ٢٠١٧.

ا�وروبية  الدول  أن  روس  مسؤولون  وزعم 
خالل  من  "موسكو"  أمن  لتقويض  سعت 
سعيها لضم أوكرانيا إلى "الناتو"، موضحين 
الحدود  على  الروسية  القوات  تحركات  أن 

شأن داخلي. 

أن  ا�مريكية  ا�دارة  ذكرت  المقابل،  وفي 
روسيا حشدت نحو ١٣٠ ألف جندي بالقرب من 
هجوم  من  مخاوف  أثار  مما  أوكرانيا؛ 
محتمل، وتحرك "الناتو" لتعزيز الدفاعات في 

الدول ا�عضاء في أوروبا الشرقية.

"بلومبرج"  وكالة  ذكرت  جانبها،  ومن 
ا�مريكية، أن "بوتين" أجرى محادثات بشكل 
قبل  وبيالروسيا،  فرنسا  قادة  مع  منفصل 
بدأت  حيث  "بايدن"،  مع  الهاتفية  محادثته 
روسيا وبيالروسيا يوم الخميس ١٠ فبراير، أكبر 
البلدين  بين  مشتركة  عسكرية  مناورات 
انتهت  والتي  ا�وكرانية،  الحدود  من  بالقرب 

يوم ا�حد

 ٢٠ فبراير، وأكد البلدان قبل بدء المناورات أنها 
مجرد تدريبات دفاعية، وأن قواتهما ستعود 
ا على ذلك  إلى قواعدها بمجرد انتهائها، ورًدّ
الوقت  في  عسكرية  مناورات  أوكرانيا  بدأت 

ذاته.

الدول  مع  تعمل  أنها  "واشنطن"  وأفادت 
العقوبات  من  حزمة  فرض  على  ا�وروبية 
على روسيا حال وقوع هجوم على أوكرانيا، 
ألمانيا  مثل:  ا�وروبية،  الدول  اختلفت  حيث 
على  تعتمد  �نها  العقوبات؛  نوع  على 

استيراد الغاز من روسيا . 

ونظيره  "بوتين"  أن  إلى  "بلومبرج"  وأشارت 
السبت  يوم  ناقشا،  "ماكرون"  الفرنسي 
بين  ا�زمة  أبعاد   ،٢٠٢٢ فبراير   ١٢ الموافق   
يتعين  أنه  "بوتين"  وأكد  وأوكرانيا،  روسيا 
وضع شروط مسبقة ل°عمال العدوانية التي 
من المحتمل أن تقوم بها القوات ا�وكرانية 

في "دونباس".

وأصدرت ا�ليزيه الفرنسية بياًنا، ذكرت فيه أن 
أنه  الفرنسي  نظيره  أبلغ  الروسي  الرئيس 
ليس لديه نية هجومية، لكن الدول ا�وروبية 

دعت إلى توخي الحذر. 

مع  بحث  "ماكرون"  أن  "بلومبرج"  وأضافت 
ومع  شولتز"،  "أوالف  ا�لماني،  المستشار 
زيلينسكي"،  "فولوديمير  ا�وكراني،  الرئيس 
على  للحفاظ  اتخاذها  يجب  التي  الخطوات 
المساعي  تستمر  حيث  أوكرانيا،  أمن 
للتوترات  إيجاد مخرج  الدبلوماسية لمحاولة 

مع روسيا.



من  مجموعة  دارت  الحرب،  اشتعال  قبيل 
وا�مريكية  الروسية  القيادة  بين  المحادثات 
وحلف شمال ا�طلسي (الناتو)، حيث نشرت 
سلط  تقريًرا،  ا�مريكية   "بلومبرج"  وكالة 
أجراها  التي  الهاتفية  المكالمة  على  الضوء 
الرئيس  مع  بايدن"،  "جو  ا�مريكي،  الرئيس 
 ١٢ السبت  يوم  بوتين"  "فالديمير  الروسي، 
فبراير ٢٠٢٢، بشأن تصاعد مخاوف الغرب من 

الغزو الروسي المحتمل �وكرانيا. 

وجاءت المكالمة بين الزعيمين عقب ساعات 
بعض  بسحب  المتحدة  الواليات  قيام  من 
معظم  بإجالء  وأمرت  أوكرانيا،  من  قواتها 
ا�بيض  البيت  حذر  حيث  سفارتها؛  موظفي 
خالل  أوكرانيا  غزو  تعتزم  "موسكو"  أن  من 
أعاله،  المذكور  للتاريخ  التالية  العشرة  ا�يام 

واتفق الرئيسان على استمرار المحادثات.

الواليات  بأن  "بايدن"  صرح  جانبه،  ومن 
حل  �يجاد  مستعدة  كانت  المتحدة 
التعزيزات  بشأن  للتوترات  دبلوماسي 
الحدود  من  بالقرب  الروسية  العسكرية 
"واشنطن"  أن  "بوتين"  زعم  بينما  ا�وكرانية، 
ا�منية  الضمانات  تقديم  في  أخفقت 

الالزمة لروسيا. 

أنهم  ا�مريكيين  المسؤولين  بعض  وأوضح 
"بوتين"،  نوايا  على  االعتماد  من  يتمكنوا  لن 
فيما قال مسؤول كبير با�دارة ا�مريكية إنه 
العمل  في  روسيا  تمضي  أن  المتوقع  من 

العسكري دون دليل على تراجعها. 

كيف اشتعلت ا
زمة..
                   وإلى أين وصلت؟
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أوشاكوف"  "يوري  قال  منفصل،  سياق  وفي 
مساعد الرئيس الروسي، إنه ال توجد ضمانات 
أن  على  وشدد  الناتو،  توسعات  توقف  حول 
"بوتين" أوضح بالتفصيل نهج روسيا وحاجتها 

إلى عودة حلف الناتو إلى حدود ١٩٩٧ .

اتخاذ  في  بدأ  قد  "الناتو"  حلف  أن  يذكر 
خطوات في عام ١٩٩٧ لضم ثالث دول في 
هنغاريا  وهي:  الحلف؛  إلى  الشرقية  أوروبا 
حدود  على  تقع  والتي  وبولندا،  والتشيك 
باعتباره  روسيا  ترفضه  الذي  ا�مر  أوكرانيا، 
شرًقا  للتوسع  "الناتو"  نهج  على  دليًلا  يمثل 
في  "الناتو  يستمر  أن  قبل  حدودها،  باتجاه 
نهجه بضم دول بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا 

للحلف في ٢٠٠٤، والجبل ا�سود في ٢٠١٧.

ا�وروبية  الدول  أن  روس  مسؤولون  وزعم 
خالل  من  "موسكو"  أمن  لتقويض  سعت 
سعيها لضم أوكرانيا إلى "الناتو"، موضحين 
الحدود  على  الروسية  القوات  تحركات  أن 

شأن داخلي. 

أن  ا�مريكية  ا�دارة  ذكرت  المقابل،  وفي 
روسيا حشدت نحو ١٣٠ ألف جندي بالقرب من 
هجوم  من  مخاوف  أثار  مما  أوكرانيا؛ 
محتمل، وتحرك "الناتو" لتعزيز الدفاعات في 

الدول ا�عضاء في أوروبا الشرقية.

"بلومبرج"  وكالة  ذكرت  جانبها،  ومن 
ا�مريكية، أن "بوتين" أجرى محادثات بشكل 
قبل  وبيالروسيا،  فرنسا  قادة  مع  منفصل 
بدأت  حيث  "بايدن"،  مع  الهاتفية  محادثته 
روسيا وبيالروسيا يوم الخميس ١٠ فبراير، أكبر 
البلدين  بين  مشتركة  عسكرية  مناورات 
انتهت  والتي  ا�وكرانية،  الحدود  من  بالقرب 

يوم ا�حد

 ٢٠ فبراير، وأكد البلدان قبل بدء المناورات أنها 
مجرد تدريبات دفاعية، وأن قواتهما ستعود 
ا على ذلك  إلى قواعدها بمجرد انتهائها، ورًدّ
الوقت  في  عسكرية  مناورات  أوكرانيا  بدأت 

ذاته.

الدول  مع  تعمل  أنها  "واشنطن"  وأفادت 
العقوبات  من  حزمة  فرض  على  ا�وروبية 
على روسيا حال وقوع هجوم على أوكرانيا، 
ألمانيا  مثل:  ا�وروبية،  الدول  اختلفت  حيث 
على  تعتمد  �نها  العقوبات؛  نوع  على 

استيراد الغاز من روسيا . 

ونظيره  "بوتين"  أن  إلى  "بلومبرج"  وأشارت 
السبت  يوم  ناقشا،  "ماكرون"  الفرنسي 
بين  ا�زمة  أبعاد   ،٢٠٢٢ فبراير   ١٢ الموافق   
يتعين  أنه  "بوتين"  وأكد  وأوكرانيا،  روسيا 
وضع شروط مسبقة ل°عمال العدوانية التي 
من المحتمل أن تقوم بها القوات ا�وكرانية 

في "دونباس".

وأصدرت ا�ليزيه الفرنسية بياًنا، ذكرت فيه أن 
أنه  الفرنسي  نظيره  أبلغ  الروسي  الرئيس 
ليس لديه نية هجومية، لكن الدول ا�وروبية 

دعت إلى توخي الحذر. 

مع  بحث  "ماكرون"  أن  "بلومبرج"  وأضافت 
ومع  شولتز"،  "أوالف  ا�لماني،  المستشار 
زيلينسكي"،  "فولوديمير  ا�وكراني،  الرئيس 
على  للحفاظ  اتخاذها  يجب  التي  الخطوات 
المساعي  تستمر  حيث  أوكرانيا،  أمن 
للتوترات  إيجاد مخرج  الدبلوماسية لمحاولة 

مع روسيا.



٢- تصاعد التحذيرات من انتهاج المسار العسكري

اندالع  قبيل  التوترات  استمرار  صعيد  على 
الحرب، نشرت مجلة "االيكونومست"  تقريًرا 
ا�مريكيين  المسؤولين  بعض  توقع  يتناول 
بوتين"  "فالديمير  الروسي  الرئيس  يعلن  أن 
 ١٦ يوم  فجر  قبل  أوكرانيا  على  الحرب  قيام 

فبراير ٢٠٢٢. 

ففي صباح يوم ١٥ فبراير، أعلنت وزارة الدفاع 
من  القوات  بعض  ستسحب  أنها  الروسية 
أعقاب  في  ذلك  وجاء  ا�وكرانية،  الحدود 
وزير  الفروف"،  "سيرجي  بها  أدلى  تعليقات 
"إنه ال يزال هناك مجال  الخارجية، الذي قال: 

للمفاوضات مع الغرب" .

الناتو،  لحلف  العام  ا�مين  قال  جانبه،  ومن 
"ينس ستولتنبرغ": إن استعداد روسيا الواضح 
الحذر،  للتفاؤل  أسباًبا  يعطي  للتفاوض 
ولكنه قال أيًضا: إنه ال يوجد دليل حتى اàن 
"جو  الرئيس  صرح  كما  التصعيد،  وقف  على 
أوكرانيا  على  روسي  هجوم  شن  بأن  بايدن" 

"يظل محتمًلا إلى حد كبير".

"جيم  الكاتب  سلَّط  نفسه،  السياق  وفي 
كوك"، في مقال نشرته مجلة "ذا ناشيونال 
المتفاقمة  التوترات  على  الضوء   ، إنترست" 
ل°زمة ا�وكرانية بعد حشد أكثر من ١٠٠ ألف 
جندي روسي على الحدود ا�وكرانية، عالوة 
بين  مشتركة  عسكرية  مناورات  إجراء  على 

روسيا وبيالروسيا في فبراير الماضي.

"موسكو" و"كييف"

٥

الروسي،  الرئيس  إعالن  إلى  المقال،  وأشار 
من  أمنية  مطالب  عن  بوتين"،  "فالديمير 
ا�طلسي  شمال  وحلف  المتحدة  الواليات 
"الناتو"، تشمل ضمان عدم انضمام أوكرانيا 
إلى حلف الناتو، وهو ما رفضته دول الحلف 
المفتوح"  "الباب  لسياسة  انتهاًكا  باعتباره 
االنصياع  أن  عن  فضًلا  الناتو،  ينتهجها  التي 
ا�من  نظام  تغيير  شأنه  من  المطالب  لتلك 

ا�وروبي الذي تأسس بعد الحرب الباردة.

أنه  إلى  المقال  أشار  ُمتصل،  سياق  وفي 
الجمهوري  الحزبين  تأييد  من  بالرغم 
ا�زمة  حيال  "بايدن"  لسياسة  والديمقراطي 
الرئيس  لدى  نية  أي  توجد  ال  فإنه  ا�وكرانية، 
إلى  أمريكية  عسكرية  قوات  لنقل  "بايدن" 
للتحركات  التصدي  أجل  من  أوكرانيا 
روسيا  ردع  في  "بايدن"  يرغب  حيث  الروسية، 

دون استخدام القوة العسكرية.

ولفت المقال إلى أنه مع تصاعد حدة ا�زمة 
إرسال  على  الناتو  حلف  يعمل  ا�وكرانية، 
أن  كما  الشرقية،  أوروبا  إلى  أمنية  تعزيزات 
استعداد  على  أمريكي  جندي   ٨٥٠٠ هناك 
لحلف  التابعة  الرد  قوة  من  كجزء  لالنتشار 
دوالر  مليون   ٢٠٠ وصول  إلى  با�ضافة  الناتو، 
العسكرية  المساعدات  من  إضافية 

ا�مريكية إلى أوكرانيا.

الخارجية  وزير  اقترح  السياق،  هذا  وفي 
بلينكن"، مسارين لتعامل  "أنتوني  ا�مريكي، 
يتعلق  أولهما  الروسي؛  التصعيد  مع  بالده 
"موسكو"  قيام  حال  الدبلوماسي  بالمسار 
في  يتمثل  وثانيهما  التصعيد،  حدة  بتهدئة 
غزو  على  روسيا  إقدام  حال  عقوبات  فرض 
االتصاالت  شبكة  من  حذفها  عبر  أوكرانيا، 
المالية العالمية بين البنوك (SWIFT)، وفرض 
الصناعات  تستهدف  الصادرات  على  ضوابط 
التقنية الروسية، وكذلك فرض عقوبات على 

الرئيس "بوتين" نفسه.



اندالع  قبيل  التوترات  استمرار  صعيد  على 
الحرب، نشرت مجلة "االيكونومست"  تقريًرا 
ا�مريكيين  المسؤولين  بعض  توقع  يتناول 
بوتين"  "فالديمير  الروسي  الرئيس  يعلن  أن 
 ١٦ يوم  فجر  قبل  أوكرانيا  على  الحرب  قيام 

فبراير ٢٠٢٢. 

ففي صباح يوم ١٥ فبراير، أعلنت وزارة الدفاع 
من  القوات  بعض  ستسحب  أنها  الروسية 
أعقاب  في  ذلك  وجاء  ا�وكرانية،  الحدود 
وزير  الفروف"،  "سيرجي  بها  أدلى  تعليقات 
"إنه ال يزال هناك مجال  الخارجية، الذي قال: 

للمفاوضات مع الغرب" .

الناتو،  لحلف  العام  ا�مين  قال  جانبه،  ومن 
"ينس ستولتنبرغ": إن استعداد روسيا الواضح 
الحذر،  للتفاؤل  أسباًبا  يعطي  للتفاوض 
ولكنه قال أيًضا: إنه ال يوجد دليل حتى اàن 
"جو  الرئيس  صرح  كما  التصعيد،  وقف  على 
أوكرانيا  على  روسي  هجوم  شن  بأن  بايدن" 

"يظل محتمًلا إلى حد كبير".

"جيم  الكاتب  سلَّط  نفسه،  السياق  وفي 
كوك"، في مقال نشرته مجلة "ذا ناشيونال 
المتفاقمة  التوترات  على  الضوء   ، إنترست" 
ل°زمة ا�وكرانية بعد حشد أكثر من ١٠٠ ألف 
جندي روسي على الحدود ا�وكرانية، عالوة 
بين  مشتركة  عسكرية  مناورات  إجراء  على 

روسيا وبيالروسيا في فبراير الماضي.

كيف اشتعلت ا
زمة..
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الروسي،  الرئيس  إعالن  إلى  المقال،  وأشار 
من  أمنية  مطالب  عن  بوتين"،  "فالديمير 
ا�طلسي  شمال  وحلف  المتحدة  الواليات 
"الناتو"، تشمل ضمان عدم انضمام أوكرانيا 
إلى حلف الناتو، وهو ما رفضته دول الحلف 
المفتوح"  "الباب  لسياسة  انتهاًكا  باعتباره 
االنصياع  أن  عن  فضًلا  الناتو،  ينتهجها  التي 
ا�من  نظام  تغيير  شأنه  من  المطالب  لتلك 

ا�وروبي الذي تأسس بعد الحرب الباردة.

أنه  إلى  المقال  أشار  ُمتصل،  سياق  وفي 
الجمهوري  الحزبين  تأييد  من  بالرغم 
ا�زمة  حيال  "بايدن"  لسياسة  والديمقراطي 
الرئيس  لدى  نية  أي  توجد  ال  فإنه  ا�وكرانية، 
إلى  أمريكية  عسكرية  قوات  لنقل  "بايدن" 
للتحركات  التصدي  أجل  من  أوكرانيا 
روسيا  ردع  في  "بايدن"  يرغب  حيث  الروسية، 

دون استخدام القوة العسكرية.

ولفت المقال إلى أنه مع تصاعد حدة ا�زمة 
إرسال  على  الناتو  حلف  يعمل  ا�وكرانية، 
أن  كما  الشرقية،  أوروبا  إلى  أمنية  تعزيزات 
استعداد  على  أمريكي  جندي   ٨٥٠٠ هناك 
لحلف  التابعة  الرد  قوة  من  كجزء  لالنتشار 
دوالر  مليون   ٢٠٠ وصول  إلى  با�ضافة  الناتو، 
العسكرية  المساعدات  من  إضافية 

ا�مريكية إلى أوكرانيا.

الخارجية  وزير  اقترح  السياق،  هذا  وفي 
بلينكن"، مسارين لتعامل  "أنتوني  ا�مريكي، 
يتعلق  أولهما  الروسي؛  التصعيد  مع  بالده 
"موسكو"  قيام  حال  الدبلوماسي  بالمسار 
في  يتمثل  وثانيهما  التصعيد،  حدة  بتهدئة 
غزو  على  روسيا  إقدام  حال  عقوبات  فرض 
االتصاالت  شبكة  من  حذفها  عبر  أوكرانيا، 
المالية العالمية بين البنوك (SWIFT)، وفرض 
الصناعات  تستهدف  الصادرات  على  ضوابط 
التقنية الروسية، وكذلك فرض عقوبات على 

الرئيس "بوتين" نفسه.



٣- فشل مسار المفاوضات قبل اشتعال المواجهات

 ،٢٠٢٢ يناير   ١٢ يوم    "٢٤ "فرانس  وكالة  نشرت 
بين  جرت  التي  المفاوضات  فشل  عقب  أّنه 
التوتر  حول  ا�طلسي  شمال  وحلف  روسيا 
في أوكرانيا، قالت "موسكو": إن المحادثات 
الخالفات  من  الكثير  تخللها  ا�منية 
هذه  وقبيل  الجانبين.  بين  "الجوهرية" 
المحادثات اعتبرت "واشنطن" أنه من المبكر 
بشأن  "موسكو"  جدية  مدى  من  التأكد 

خوض المحادثات.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي أن روسيا 
وحلف شمال ا�طلسي ليس لديهما "أجندة 
تدهور  استمرار  أن  من  محذًرا  مشتركة"، 
ا�كثر  "العواقب  إلى  يؤدي  قد  الوضع 
يمكن  ال  والتي  ا�وروبي  ا�من  على  خطورة 

توقعها".

"موسكو" و"كييف"
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تلك  فإّن  الفرنسية،  الوكالة  وبحسب 
غزو  من  مخاوف  وسط  حدثت  المحادثات 
بتنازالت  "موسكو"  وطالبت  �وكرانيا.  روسي 
حلف  في  وحلفائها  "واشنطن"  من  واسعة 
بدورهم  هددوا  الذين  ا�طلسي  شمال 

بفرض عقوبات شديدة في حال أي هجوم.

وحلفاءها  "واشنطن"  أّن  إلى  ا�شارة  وتجدر 
روسيا  على  ضغوًطا  مارسوا  ا�وروبيين 
مع  الحدود  من  قواتها  حشود  لسحب 
أرادت  حين  في  الحرب،  اندالع  قبل  أوكرانيا 
"موسكو" من الغرب الموافقة على سلسلة 
أنها  على  تقدمها  المطالب  من  طويلة 

ضمانات أمنية لبالدها.
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٤- اعتراف "موسكو" باالنفصاليين ا
وكرانيين

"لوجانسك"  بانفصال  روسيا  اعتراف  ويعد 
و"دونتيسك" بإقليم "دونباس" بمثابة نقطة 
بما  ا�وكراني،  ـ  الروسي  الصراع  في  تحول 
بين  المواجهات  عودة  على  شجع 
القوات  ضد  ا�قليم  ذلك  في  االنفصاليين 
سنوات  بعد  أخرى،  مرة  النظامية  ا�وكرانية 
من توقيع اتفاقية "مينسك" في ٢٠١٥ لوقف 

إطالق النار بين الجانبين.

و"لوجانسك"  "دونيتسك"  جمهوريتا  وكانت 
قد أعلنتا في ١٢ مايو ٢٠١٤ استقاللهما بعدما 
شرقي  المقاطعتين  سكان  معظم  ت  صوَّ
االنفصال  لصالح  عام  استفتاء  في  أوكرانيا 

عن أوكرانيا .

الشرق  سكان  أّن  إلى  ا�شارة  وتجدر 
باللغة  غالبيتهم  في  الناطقين  ا�وكراني 
مع  الجيدة  للعالقات  والمؤيدين  الروسية 
"كييف"  بسلطة  االعتراف  رفضوا  قد  روسيا، 
الداعية  ا�صوات  داخلها  في  تصاعدت  التي 
وطالبوا  الروسية،  اللغة  استخدام  لحظر 
جنوب  مناطق  في  فيدرالي  نظام  بإقامة 
على  السيطرة  من  وتمكنوا  أوكرانيا،  شرق 
وأعلنوا  حكومية،  ومؤسسات  إدارية  مقرات 
"دونيتسك"  جمهوريتي  تأسيس  عن 

و"لوجانسك" الشعبيتين.

باستثناء  دولة  أي  اàن  حتى  تعترف  ولم 
"دونيتسك"  باستقالل  "موسكو" 
اتفاقيات  تنص  اللتين  و"لوجانسك"، 
مع  أوكرانيا  ضمن  بقائهما  على  "مينسك" 
يحمي  ا  خاًصّ ا  قانونًيّ وضًعا  منحهما 
ا�ساسية،  والسياسية  ا�منية  مصالحهما 
ا  لكن روسيا لم تخف تقديمها دعًما إنسانًيّ
للجمهوريتين  ا  واقتصادًيّ ا  وسياسًيّ ا  ومعنوًيّ
اللتين حصل نحو ٧٠٠ ألف من سكانها خالل 

السنوات ا�خيرة على الجنسية الروسية.

وبحسب ما نشرته شبكة "روسيا اليوم" ، فإّن 
البرلمان الروسي قد وافق على دعوة "بوتين" 
ا بـالجمهوريات الشعبية في  لالعتراف رسمًيّ

"دونيتسك" و"لوجانسك".



واجهت  حين  في  النووي،  "تشيرنوبل" 
االستراتيجية  االتجاهات  من  حصاًرا  "كييف" 

كافة.

قالت  المسلحة،  المعارك  استمرار  ومع 
 ١٢ من  أكثر  إن  ا�وكرانية  المسلحة  القوات 
المعارك  في  قتلوا  قد  روسي  جندي  ألف 
بعد ٢٠ يوًما من انطالقها ، مقابل مقتل ١٣٠٠ 
أن  روسيا  ذكرت  حين  في   ، أوكراني  جندي 
ُقتلوا  قد  ا�قل  على  ا  أوكرانًيّ ا  جندًيّ  ٢٨٧٠
وأصيب أكثر من ٣٧٠٠ آخرين خالل تلك الفترة 
الضحايا  عدد  المتحدة  ا�مم  قدرت  كما   ،
بينهم ٤٢  المدنيين بمقتل ٥٧٩ شخًصا،  بين 
 ٢٫٥ من  أكثر  وأن   ، آخرين   ١٠٠٢ وإصابة  طفًال، 
 ١١ حتى  أوكرانيا  من  فروا  قد  شخص  مليون 

مارس الماضي .

اندفع االتحاد ا�وروبي  ومع استمرار الحرب، 
تبرع  حيث  �وكرانيا؛  المساعدات  لتقديم 
في  يورو  مليون   ٥٠٠ بمبلغ  ا�وروبي  االتحاد 
للجيش  أخرى  ومساعدات  أسلحة  شكل 
المملكة  حكومة  تبرعت  كما   ، ا�وكراني 
المتحدة بمبلغ ١٠٠ مليون دوالر كمساعدات ، 
من  أخرى  عسكرية  مساعدات  بجانب 
الواليات المتحدة، وألمانيا، وفنلندا، والسويد، 

والدنمارك، والنرويج، وإسبانيا، وهولندا .

٥- انطالق العمليات العسكرية وتزايد أعداد الالجئين

 ،٢٠٢٢ فبراير   ٢٤ الخميس  يوم  صباح  وفي 
أوكرانيا،  ضد  عسكرية  عملية  روسيا  شّنت 
"كييف"  ا�وكرانية  العاصمة  خاللها  لتشهد 
ونحو ١٢ مدينة أخرى في جميع أنحاء البالد، 
اليوم،  ذلك  صباح  من  ا�ولى  الساعات  في 
وضربات  بالصواريخ  ا  روسًيّ ا  عسكرًيّ قصًفا 
جوية، بحسب تقرير لـ "وول ستريت جورنال" .

إعالن  من  دقائق  بعد  القصف  ذلك  وجاء 
الروسي "فالديمير بوتين" عن عملية  الرئيس 
عسكرية لجيش بالده في أوكرانيا، موضًحا 
من  السالح  نزع  إلى  تسعى  "موسكو"  أن 
ومحاكمتهم،  أوكرانيا  في  المتمردين 
خططه  أن  نفسه  الوقت  في  مؤكًدا 

العسكرية ال تشمل احتالل أوكرانيا.

وبحسب العديد من المسؤولين ا�وكرانيين، 
العسكرية  الضربات  ا�ولى من  الموجة  فإن 
عسكرية،  منشآت  استهدفت  الروسية 
جميع  في  حكومية  ومنشآت  ومطارات، 
أنحاء أوكرانيا، وفي "خاركيف" -أكبر مدينة 
القصف  أن  قاطنوها  أفاد  أوكرانيا-  بشرق 
ل°سلحة  مستودًعا  استهدف  الروسي 
"ماريوبول"  مدينة  استهدف  كما  بالمدينة، 

على بحر "آزوف" شرقي البالد.

ا�مريكي  الرئيس  وصف  اàخر،  الجانب  على 
"جو بايدن"، هجوم "بوتين" على أوكرانيا، بأنه 
ضد  ا�جراءات  من  بمزيد  متوعًدا  ر،  ُمبرَّ غير 
روسيا، والتي قال إنها قد بدأت حرًبا ستؤدي 
وتفاقم  ا�رواح  في  فادحة  خسائر  إلى 

المعاناة البشرية.
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عمليتها  روسيا  إعالن  مع  وبالتزامن 
"مجلس  اجتمع  أوكرانيا،  في  العسكرية 
لمناقشة  المتحدة  ل°مم  التابع  ا�من" 
على  الدبلوماسيين  من  عدد  ووافق  ا�زمة، 
أن  إال  روسيا؛  ضد  قرار  على  التصويت 
النقض  حق  باستخدام  عارضته  "موسكو" 
التصويت،  عن  دول   ٣ وامتنعت  "الفيتو"، 
وهي: ا�مارات والصين والهند، مقابل ١١ دولة 

أيدت القرار .

أعلنت  الحرب،  من  ا�ولى  الساعات  وفي 
الضربات  أن  ا�وكرانية  الحدود  حرس  قيادة 
والقصف الروسي أصاب مناطق "دونيتسك"، 
و"أوديسا"  و"لوهانسك"  و"زابوريزهزيا"، 
طائرات  أن  إلى  مشيرة  و"كييف"،  و"خرسون" 
"ميليتوبول"  في  إسقاطها  تم  أوكرانية 

و"أوزيرن".

"انترفاكس"  أنباء  وكالة  أشارت  كما 
برمائي  إنزال  عمليات  بدء  إلى  ا�وكرانية، 
وبحر  ا�سود  البحر  سواحل  على  روسي 
المدفعية  نيران  إطالق  وكذلك  "آزوف"، 
إغالق  تم  فيما  الحدود،  عبر  والصواريخ 
جميع  أمام  ا�وكراني  الجوي  المجال 
البرلمان  أقر  حين  في  المدنية،  الطائرات 
بتحويل  وسمح  الطوارئ،  قانون  ا�وكراني 
ا�يرادات إلى القوات المسلحة دون موافقة 

المجلس التشريعي.

أعلنت  المعارك،  انطالق  من  أيام   ٤ وبعد 
السلطات ا�وكرانية، في ٢٧ فبراير الماضي، 
أن القوات الروسية قد سيطرت على مدينة 
وسط  أوكرانيا،  مدن  أكبر  ثاني  "خاركيف"، 

قتال مستمر في شوارعها.

إن   ، ا�مريكية   "abc news" وكالة  وقالت 
بتقديم  تعهدت  المتحدة  الواليات 
مساعدات عسكرية �وكرانيا، وقالت ألمانيا 
مضادة  وأسلحة  صواريخ  سترسل  إنها 
وستغلق  المحاصرة،  الدولة  إلى  للدبابات 

مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

واالتحاد  المتحدة  الواليات  وافقت  كما 
استبعاد  على  المتحدة  والمملكة  ا�وروبي 
بعض البنوك الروسية من نظام المدفوعات 
العالمية "سويفت"، كجزء من جولة جديدة 
من العقوبات، كما اتفقت الدول على فرض 
المركزي  البنك  على  تقييدية"  "إجراءات 

الروسي.

روسيا  حققت  الحرب،  من  يوًما   ٢٠ وبعد 
االتجاهات  في  ا�رض  على  ا  عسكرًيّ تقدًما 
أوكرانيا،  من  والجنوبية  والشرقية  الشمالية 
مدن  على  "موسكو"  سيطرت  أن  بعد 
أوكرانية كبرى، مثل: "خيرسون" و"ماريوبول" 
تشيرنيهيف"  و"  و"برودينكا"  و"أوديسا" 
سيطرتها  روسيا  أعلنت  حين  في  وغيرها، 
محطة  أكبر  "زابوريزهيا"  محطة  على  على 
شرق  بجنوب  أوروبا،  في  النووية  للطاقة 
موقع  على  السيطرة  بجانب  أوكرانيا، 



واجهت  حين  في  النووي،  "تشيرنوبل" 
االستراتيجية  االتجاهات  من  حصاًرا  "كييف" 

كافة.

قالت  المسلحة،  المعارك  استمرار  ومع 
 ١٢ من  أكثر  إن  ا�وكرانية  المسلحة  القوات 
المعارك  في  قتلوا  قد  روسي  جندي  ألف 
بعد ٢٠ يوًما من انطالقها ، مقابل مقتل ١٣٠٠ 
أن  روسيا  ذكرت  حين  في   ، أوكراني  جندي 
ُقتلوا  قد  ا�قل  على  ا  أوكرانًيّ ا  جندًيّ  ٢٨٧٠
وأصيب أكثر من ٣٧٠٠ آخرين خالل تلك الفترة 
الضحايا  عدد  المتحدة  ا�مم  قدرت  كما   ،
بينهم ٤٢  المدنيين بمقتل ٥٧٩ شخًصا،  بين 
 ٢٫٥ من  أكثر  وأن   ، آخرين   ١٠٠٢ وإصابة  طفًال، 
 ١١ حتى  أوكرانيا  من  فروا  قد  شخص  مليون 

مارس الماضي .

اندفع االتحاد ا�وروبي  ومع استمرار الحرب، 
تبرع  حيث  �وكرانيا؛  المساعدات  لتقديم 
في  يورو  مليون   ٥٠٠ بمبلغ  ا�وروبي  االتحاد 
للجيش  أخرى  ومساعدات  أسلحة  شكل 
المملكة  حكومة  تبرعت  كما   ، ا�وكراني 
المتحدة بمبلغ ١٠٠ مليون دوالر كمساعدات ، 
من  أخرى  عسكرية  مساعدات  بجانب 
الواليات المتحدة، وألمانيا، وفنلندا، والسويد، 

والدنمارك، والنرويج، وإسبانيا، وهولندا .

 ،٢٠٢٢ فبراير   ٢٤ الخميس  يوم  صباح  وفي 
أوكرانيا،  ضد  عسكرية  عملية  روسيا  شّنت 
"كييف"  ا�وكرانية  العاصمة  خاللها  لتشهد 
ونحو ١٢ مدينة أخرى في جميع أنحاء البالد، 
اليوم،  ذلك  صباح  من  ا�ولى  الساعات  في 
وضربات  بالصواريخ  ا  روسًيّ ا  عسكرًيّ قصًفا 
جوية، بحسب تقرير لـ "وول ستريت جورنال" .

إعالن  من  دقائق  بعد  القصف  ذلك  وجاء 
الروسي "فالديمير بوتين" عن عملية  الرئيس 
عسكرية لجيش بالده في أوكرانيا، موضًحا 
من  السالح  نزع  إلى  تسعى  "موسكو"  أن 
ومحاكمتهم،  أوكرانيا  في  المتمردين 
خططه  أن  نفسه  الوقت  في  مؤكًدا 

العسكرية ال تشمل احتالل أوكرانيا.

وبحسب العديد من المسؤولين ا�وكرانيين، 
العسكرية  الضربات  ا�ولى من  الموجة  فإن 
عسكرية،  منشآت  استهدفت  الروسية 
جميع  في  حكومية  ومنشآت  ومطارات، 
أنحاء أوكرانيا، وفي "خاركيف" -أكبر مدينة 
القصف  أن  قاطنوها  أفاد  أوكرانيا-  بشرق 
ل°سلحة  مستودًعا  استهدف  الروسي 
"ماريوبول"  مدينة  استهدف  كما  بالمدينة، 

على بحر "آزوف" شرقي البالد.

ا�مريكي  الرئيس  وصف  اàخر،  الجانب  على 
"جو بايدن"، هجوم "بوتين" على أوكرانيا، بأنه 
ضد  ا�جراءات  من  بمزيد  متوعًدا  ر،  ُمبرَّ غير 
روسيا، والتي قال إنها قد بدأت حرًبا ستؤدي 
وتفاقم  ا�رواح  في  فادحة  خسائر  إلى 

المعاناة البشرية.

كيف اشتعلت ا
زمة..
                   وإلى أين وصلت؟

١٠

عمليتها  روسيا  إعالن  مع  وبالتزامن 
"مجلس  اجتمع  أوكرانيا،  في  العسكرية 
لمناقشة  المتحدة  ل°مم  التابع  ا�من" 
على  الدبلوماسيين  من  عدد  ووافق  ا�زمة، 
أن  إال  روسيا؛  ضد  قرار  على  التصويت 
النقض  حق  باستخدام  عارضته  "موسكو" 
التصويت،  عن  دول   ٣ وامتنعت  "الفيتو"، 
وهي: ا�مارات والصين والهند، مقابل ١١ دولة 

أيدت القرار .

أعلنت  الحرب،  من  ا�ولى  الساعات  وفي 
الضربات  أن  ا�وكرانية  الحدود  حرس  قيادة 
والقصف الروسي أصاب مناطق "دونيتسك"، 
و"أوديسا"  و"لوهانسك"  و"زابوريزهزيا"، 
طائرات  أن  إلى  مشيرة  و"كييف"،  و"خرسون" 
"ميليتوبول"  في  إسقاطها  تم  أوكرانية 

و"أوزيرن".

"انترفاكس"  أنباء  وكالة  أشارت  كما 
برمائي  إنزال  عمليات  بدء  إلى  ا�وكرانية، 
وبحر  ا�سود  البحر  سواحل  على  روسي 
المدفعية  نيران  إطالق  وكذلك  "آزوف"، 
إغالق  تم  فيما  الحدود،  عبر  والصواريخ 
جميع  أمام  ا�وكراني  الجوي  المجال 
البرلمان  أقر  حين  في  المدنية،  الطائرات 
بتحويل  وسمح  الطوارئ،  قانون  ا�وكراني 
ا�يرادات إلى القوات المسلحة دون موافقة 

المجلس التشريعي.

أعلنت  المعارك،  انطالق  من  أيام   ٤ وبعد 
السلطات ا�وكرانية، في ٢٧ فبراير الماضي، 
أن القوات الروسية قد سيطرت على مدينة 
وسط  أوكرانيا،  مدن  أكبر  ثاني  "خاركيف"، 

قتال مستمر في شوارعها.

إن   ، ا�مريكية   "abc news" وكالة  وقالت 
بتقديم  تعهدت  المتحدة  الواليات 
مساعدات عسكرية �وكرانيا، وقالت ألمانيا 
مضادة  وأسلحة  صواريخ  سترسل  إنها 
وستغلق  المحاصرة،  الدولة  إلى  للدبابات 

مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

واالتحاد  المتحدة  الواليات  وافقت  كما 
استبعاد  على  المتحدة  والمملكة  ا�وروبي 
بعض البنوك الروسية من نظام المدفوعات 
العالمية "سويفت"، كجزء من جولة جديدة 
من العقوبات، كما اتفقت الدول على فرض 
المركزي  البنك  على  تقييدية"  "إجراءات 

الروسي.

روسيا  حققت  الحرب،  من  يوًما   ٢٠ وبعد 
االتجاهات  في  ا�رض  على  ا  عسكرًيّ تقدًما 
أوكرانيا،  من  والجنوبية  والشرقية  الشمالية 
مدن  على  "موسكو"  سيطرت  أن  بعد 
أوكرانية كبرى، مثل: "خيرسون" و"ماريوبول" 
تشيرنيهيف"  و"  و"برودينكا"  و"أوديسا" 
سيطرتها  روسيا  أعلنت  حين  في  وغيرها، 
محطة  أكبر  "زابوريزهيا"  محطة  على  على 
شرق  بجنوب  أوروبا،  في  النووية  للطاقة 
موقع  على  السيطرة  بجانب  أوكرانيا، 



٦- الغرب يرد على "موسكو" بالعقوبات

انطالق  بعد  التفاوض  خيار  فشل  ومع 
نحو  الغربية  الدول  اندفعت  المعارك، 
استخدام سالح العقوبات كأداة لردع روسيا؛ 
على  عة  الموقَّ العقوبات  عدد  بلغ  حيث 
أكثر  اàن  وحتى  المعارك  انطالق  منذ  روسيا 
من ٣ آالف عقوبة ، احتلت من خاللها المركز 
في  لعقوبات  تتعرض  دولة  كأكثر  ا�ول 
العالم، يليها إيران، وسوريا، وكوريا الشمالية، 
في  ا�وروبي  االتحاد  عقوبات  وجاءت 
فرنسا،  يليه  عقوبة،   ٦٧٨ بعدد  المقدمة، 

وسويسرا.

ضخمة  خسائر  في  العقوبات  وتسببت   
معدل  ارتفع  حيث  الروسي؛  لالقتصاد 
له  مستوى  أعلى  إلى  روسيا  في  التضخم 
العقوبات  تسببت  أن  بعد   ٢١ الـ  القرن  خالل 
حيث  التجارة،  وتعطيل  الروبل  انهيار  في 
في   ٪  ٢٫٢ بنسبة  ا�جمالية  ا�سعار  ارتفعت 

ا�يام السبعة ا�ولى التي تلت الغزو .

وذكرت "فرانس برس"  أن وكالة "فيتش" قد 
الروسي  الغاز  عمالق  تصنيف  خفضت 
أويل"،  "لوك  النفط  وشركة  "غازبروم"، 
و"بوليوس"  "روسال"  التعدين  وشركات 
أخرى  روسية  شركة   ٢٣ بجانب  و"إيفراز"، 
من  الطبيعية  الموارد  استغالل  بقطاع 
من  أنه  يعني  ما   ،"CC" إلى   B"" التصنيف 

المحتمل أال تفي تلك الشركات بالتزاماتها.

"موسكو" و"كييف"

١١

وقال نائب وزير االقتصاد ا�وكراني، "دينيس 
كودين"، إن الغزو الروسي تسبب في خسائر 
بقيمة ١١٩ مليار دوالر لالقتصاد ا�وكراني، وأن 
المتضررة  المناطق  في  الشركات  من   ٪٧٥
العمل، وأن معظم  الحرب توقفت عن  من 
شركات التعدين في شرق أوكرانيا ال تعمل، 

وذلك وفق ما نشرته وكالة "رويترز" .

جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه المعهد 
واالجتماعية  االقتصادية  للبحوث  الوطني 
في  الصراع  أن  المتحدة،  المملكة  في 
نحو  العالمي  االقتصاد  يكبد  قد  أوكرانيا 
التضخم  زيادة  في  ويسهم  دوالر،  تريليون 

العالمي بنسبة ٣٪ خالل العام الجاري. 

ونقلت شبكة "CNBC" ا�مريكية  تصريحات 
في  االقتصاديين  كبيرة  راينهارت"،  "كارمن 
أسعار  ارتفاع  إن  خاللها  قالت  الدولي،  البنك 
الروسي  الغزو  بسبب  والغذاء  الطاقة 
الغذائي  �وكرانيا قد يفاقم مخاوف ا�من 
في الشرق ا�وسط وإفريقيا، وقد يؤدي إلى 
تنامي االضطرابات االجتماعية في المنطقة، 
عن  الناجم  النفط  أسعار  ارتفاع  ظل  في 
نمو  يقلص  قد  بما  �وكرانيا  الروسي  الغزو 
المستوردة  الكبيرة  النامية  االقتصادات 

للخام.



انطالق  بعد  التفاوض  خيار  فشل  ومع 
نحو  الغربية  الدول  اندفعت  المعارك، 
استخدام سالح العقوبات كأداة لردع روسيا؛ 
على  عة  الموقَّ العقوبات  عدد  بلغ  حيث 
أكثر  اàن  وحتى  المعارك  انطالق  منذ  روسيا 
من ٣ آالف عقوبة ، احتلت من خاللها المركز 
في  لعقوبات  تتعرض  دولة  كأكثر  ا�ول 
العالم، يليها إيران، وسوريا، وكوريا الشمالية، 
في  ا�وروبي  االتحاد  عقوبات  وجاءت 
فرنسا،  يليه  عقوبة،   ٦٧٨ بعدد  المقدمة، 

وسويسرا.

ضخمة  خسائر  في  العقوبات  وتسببت   
معدل  ارتفع  حيث  الروسي؛  لالقتصاد 
له  مستوى  أعلى  إلى  روسيا  في  التضخم 
العقوبات  تسببت  أن  بعد   ٢١ الـ  القرن  خالل 
حيث  التجارة،  وتعطيل  الروبل  انهيار  في 
في   ٪  ٢٫٢ بنسبة  ا�جمالية  ا�سعار  ارتفعت 

ا�يام السبعة ا�ولى التي تلت الغزو .

وذكرت "فرانس برس"  أن وكالة "فيتش" قد 
الروسي  الغاز  عمالق  تصنيف  خفضت 
أويل"،  "لوك  النفط  وشركة  "غازبروم"، 
و"بوليوس"  "روسال"  التعدين  وشركات 
أخرى  روسية  شركة   ٢٣ بجانب  و"إيفراز"، 
من  الطبيعية  الموارد  استغالل  بقطاع 
من  أنه  يعني  ما   ،"CC" إلى   B"" التصنيف 

المحتمل أال تفي تلك الشركات بالتزاماتها.

كيف اشتعلت ا
زمة..
                   وإلى أين وصلت؟

١٢

وقال نائب وزير االقتصاد ا�وكراني، "دينيس 
كودين"، إن الغزو الروسي تسبب في خسائر 
بقيمة ١١٩ مليار دوالر لالقتصاد ا�وكراني، وأن 
المتضررة  المناطق  في  الشركات  من   ٪٧٥
العمل، وأن معظم  الحرب توقفت عن  من 
شركات التعدين في شرق أوكرانيا ال تعمل، 

وذلك وفق ما نشرته وكالة "رويترز" .

جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه المعهد 
واالجتماعية  االقتصادية  للبحوث  الوطني 
في  الصراع  أن  المتحدة،  المملكة  في 
نحو  العالمي  االقتصاد  يكبد  قد  أوكرانيا 
التضخم  زيادة  في  ويسهم  دوالر،  تريليون 

العالمي بنسبة ٣٪ خالل العام الجاري. 

ونقلت شبكة "CNBC" ا�مريكية  تصريحات 
في  االقتصاديين  كبيرة  راينهارت"،  "كارمن 
أسعار  ارتفاع  إن  خاللها  قالت  الدولي،  البنك 
الروسي  الغزو  بسبب  والغذاء  الطاقة 
الغذائي  �وكرانيا قد يفاقم مخاوف ا�من 
في الشرق ا�وسط وإفريقيا، وقد يؤدي إلى 
تنامي االضطرابات االجتماعية في المنطقة، 
عن  الناجم  النفط  أسعار  ارتفاع  ظل  في 
نمو  يقلص  قد  بما  �وكرانيا  الروسي  الغزو 
المستوردة  الكبيرة  النامية  االقتصادات 

للخام.



٧-التداعيات السياسية للحرب الروسية ا
وكرانية

عدة  ا�وكرانية  ـ  الروسية  ا�زمة  أفرزت 
السياسي  المستوى  على  تداعيات 
حيث  الكبرى؛  الدولية  القوى  بين  والعالقات 
أشارت مجلة "فورين بوليسي"  في تقرير لها، 
من  ا�مريكية  المخاوف  تصاعد  إلى 
التغييرات التي قد تطرأ على قواعد النظام 
الدولي في ظل استمرار التصعيد الروسي، ال 
هيمنة  ضمنت  قد  القواعد  هذه  وأن  سيما 
النظام  على  ا�مريكية  المتحدة  الواليات 
على  يطرأ  تغيير  أي  فإن   ، ثمَّ ومن  الدولي، 
الهيمنة  عصر  بانتهاء  ُينبئ  القواعد  تلك 

ا�مريكية.

خبراء  أن  ا�مريكية،  المجلة  وأكدت 
بايدن"  "جو  الرئيس  طالبوا  قد  أمريكيين 
بإرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا لتأكيد أن 
"واشنطن" لن تتخلى عن حلفائها، ولن تقف 
التصعيد  استمرار  أمام  ا�يدي  مكتوفة 
انهيار  في  ترى  روسيا  أن  مضيًفا  الروسي، 
الغرب مطلًبا رئيًسا لصعودها على الساحة 

الدولية.

"موسكو" و"كييف"

١٣

"الجارديان"  صحيفة  توقعت  حين  في 
التدخل  تداعيات  استمرار  البريطانية،  
لفترة  أوكرانيا  في  الروسي  العسكري 
ستغير  ا�رجح  على  الحرب  تلك  وأن  طويلة، 
أنها  إلى  مشيرة  ل°بد،  أوروبا  قارة  مستقبل 
قد تكون أكبر حرب في أوروبا منذ عام ١٩٤٥.

منذ  الغرب  على  كان  أنه  الصحيفة،  وأكدت 
قدرة  بناء  في  بجدية  التفكير   ،٢٠١٤ عام 
للدفاع عن نفسها ضد روسيا، كما  أوكرانيا 
كان عليهم إيجاد مصدر آخر للطاقة عوًضا 
عن روسيا؛ حتى تتمكن من فرض العقوبات 
اتخاذ  من  بدًلا  اàن  "بوتين"  لنظام  الرادعة 

ذلك الموقف المتخاذل. 

ولفتت إلى أن "بوتين" قد استعد للحرب وهو 
أوروبا،  في  الغاز  معضلة  أن  جيًدا  يعلم 
المتحدة  ا�مم  على  الصعب  من  ستجعل 
المتحدة  الواليات  وحتى  الناتو  وحلف 
ا�مريكية فرض عقوبات ذات تأثير كبير على 

روسيا.

ستريت  "وول  أكدت  نفسه،  السياق  وفي 
جورنال" ا�مريكية ، أن التحديات التي تواجه 
في  تختلف  وحلفاءها  المتحدة  الواليات 
الباردة،  الحرب  خالل  نظيرتها  عن  جوهرها 
والصين  روسيا  من  كل  قيام  إلى  مشيرة 
وتوسيع  ا،  دبلوماسًيّ العالقات  بتوطيد 
في  مشترك  بوازع  التجارية  الشراكات 
ا�وروبية  والدول  "واشنطن"  نفوذ  تقليص 

في المجتمع الدولي

"بكين"  بين  العالقات  أنَّ  وأوضحت 
القرن  خمسينيات  عن  تختلف  و"موسكو" 
رئيًسا  مزوًدا  روسيا  أصبحت  حيث  الماضي؛ 
ا  تجارًيّ شريًكا  باتت  والصين  أوروبا،  في  للغاز 
القوة  باعتباره  الغرب  عليه  يعتمد  ا  قوًيّ
عن  فضًلا  العالم،  في  الكبرى  الصناعية 
كال  عمل  فيما  المتزايدة،  البحرية  قدراتها 
الغزو  قبل  المسبق  التنسيق  على  الطرفين 

ا�خير ل°راضي ا�وكرانية.

وروسيا  الصين  أنَّ  إلى  الصحيفة  وأشارت 
تعمالن مًعا �عادة تشكيل النظام العالمي 
بما يضمن تصنيفهما كقوى عظمى فاعلة 
"بوتين"  قام  حيث  المتحدة؛  الواليات  ُتناطح 
"بكين"  مع  الحدود  من  البحرية  قواته  بنقل 
قوة  ُيظهر  تنسيق  في  أوكرانيا  نحو  لتتجه 
يصعب  فيما  الطرفين،  بين  العالقات 
تحالف  إيجاد  دون  التحالف  هذا  إضعاف 
في  قواه  الغرب  خالله  يستعيد  بديل 

مواجهة ا�طراف الصاعدة.

ا�دارة  على  اàن  يتعين  أنَّه  على  وشددت 
ا�مريكية بقيادة الديمقراطي "جو بايدن"، أن 
تعيد ترتيب أولويات بالدها، ونشر المزيد من 
ا�نفاق  وتكثيف  الخارج،  في  الحلفاء  قوات 
البحري، وتطوير مصادر متنوعة من الطاقة؛ 

لتقليص اعتماد أوروبا على النفط الروسي.

يواجه  الذي  المأزق  أنَّ  إلى  الصحيفة  ولفتت 
ضم  محاولتها  هو  ا  حالًيّ المتحدة  الواليات 
المزيد من الدول السوفيتية السابقة لحلف 
الدول  تلك  ورغبة  (الناتو)،  ا�طلسي  شمال 
الروسي  الكرملين  هيمنة  من  ا�فالت  في 
عليها، ا�مر الذي قوبل بالرفض العنيف من 
أنيابها  عن  كشرت  التي  "موسكو"  حكومة 
الجوي  والمجال  الحدود  تأمين  بزعم 

�راضيها.

نشره  مقال  ذكر  أوروبا،  قارة  أمن  وحول 
للعالقات  ا�وروبي  المجلس  موقع 
الخارجية،  أن تحقيق مفهوم ا�من ا�وروبي 
كان محل جدل بالنسبة للدول ا�عضاء في 
كانت  التي  أوروبا،  شرق  دول  خاصة  االتحاد، 
في  ا�مريكي  الوجود  تكثيف  ضرورة  ترى 
التدابير  أوروبا، ال سيما في ظل عدم تفعيل 
ا�منية  مخاوفها  لمعالجة  الالزمة  ا�وروبية 
تتعلق  دائًما  كانت  والتي  والسياسية، 

بالتدخل الروسي.

العسكرية  العملية  بعد  أنه  المقال  وأكد 
أكثر  أوروبا  أصبحت  أوكرانيا  في  الروسية 
تعزيز  نحو  قدًما  للمضي  استعداًدا 
من  بدًلا  وا�منية،  الدفاعية  السياسات 
االعتماد على حلف شمال ا�طلسي (الناتو) 
ا�وروبي،  ا�من  لحماية  المتحدة  والواليات 
ا أن طريق االتحاد ا�وروبي  ومن الواضح حالًيّ
لكسب ثقة دول أوروبا الشرقية ال بد وأن يبدأ 

من معالجة ا�زمة ا�وكرانية بكل حسم.

ا�وروبي  االتحاد  دعم  أن  إلى  المقال  وأشار 
تقديم  تضّمن  والذي  �وكرانيا،  المكثف 
ا�سلحة، وفرض عقوبات غير مسبوقة على 
روسيا، أّكد جدية موقف االتحاد إزاء التعامل 
مع التهديدات ا�منية الحالية والمستقبلية. 

االتحاد  على  يجب  أنه  إلى  المقال  ولفت 
تطوير  على  العمل  المستقبل  في  ا�وروبي 
لردع  الالزمة  ا�وروبية  الدفاعية  القدرات 
روسيا، با�ضافة إلى أنه يجب تقليل االعتماد 
استمرار  عن  فضًلا  هذا  الروسي،  الغاز  على 
تقديم الدعم العسكري لدول مثل أوكرانيا 
ومولدوفا، وأيًضا الشركاء اàخرين في شرق 

أوروبا الملتزمين بالمسار ا�وروبي.  

الحرب،  بعد  القوى  موازين  اختالف  وحول 
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"  مقاًلا 
التي  الحادة  االنتقادات  على  الضوء  ُيسلِّط 
بوتين"  "فالديمير  الروسي  الرئيس  ُيوجهها 
الغرب  للغرب، مبرهًنا في ذلك على ضعف 
ا�رث  الستعادة  الروسي  التوسع  إيقاف  في 

السوفيتي السابق.

القوى  إلى  بالنظر  أنه  الصحيفة،  وأكدت 
سبيل  على  المتحدة  المملكة  فإن  الغربية، 
عسكرية  قوة  أقوى  ثاني  بوصفها  المثال 
العدد  في  انخفاًضا  شهدت  الغرب،  في 
من  البريطانية  الدفاع  لقوات  ا�جمالي 
حوالي ٦٠٠ ألف مقاتل في الخمسينيات إلى

الماضي،  القرن  من  الستينيات  في  ألف   ٣٠٠
ألف   ١٥٠ نحو  ا�خيرة  اàونة  خالل  ليصبح 

مقاتل.

االتفاق  أزمة  على  الحرب  تأثيرات  وحول 
"بلومبرج"  وكالة  ذكرت  ا�يراني،  النووي 
أّن  يعتقد  ا�يراني  النظام  أن  ا�مريكية  
ستعزز  الراهنة،  ا�وكرانية  الروسية-  ا�زمة 
موقفه التفاوضي حول البرنامج النووي في 
الرئيس  أّن  إلى  مستندين  "فيينا"،  مباحثات 

ارتفاع  لتجنب  يسعى  بايدن"  "جو  ا�مريكي 
القيود  إزالة  خالل  من  الطاقة،  أسعار 
والغاز  النفط  إمدادات  على  المفروضة 
ارتفاع  تخفيف  شأنه  من  والذي  ا�يرانية، 
ا�سعار الناتج عن الحرب الروسية ا�وكرانية. 

أكبر  ثاني  تمتلك  إيران  أّن  إلى  المقال  ولفت 
ا، ورابع أكبر احتياطي  احتياطيات الغاز عالمًيّ
محاولة  إلى  أيًضا  أشار  كما  النفط،  من 
والصين  روسيا  جانب  إلى  المتحدة،  الواليات 
والثالثي ا�وروبي –ألمانيا، وفرنسا، والمملكة 
النووي  االتفاق  إحياء  إعادة  المتحدة- 
تعثرت  فيما   ،٢٠١٥ في  الُمبرم  ا�يراني 
يستطيع  ال  إيرانية،  بمطالب  المحادثات 
إلغاء  عدم  ضمان  مثل  تأكيدها،  "بايدن" 
ا�مريكي  الرئيس  فعل  كما  الصفقة 
السابق" دونالد ترامب" في ٢٠١٨، وإزالة جميع 
العقوبات  ذلك  في  بما  االقتصادية،  القيود 
ا�نسان  لحقوق  بانتهاكاتها  المتعلقة 

وبرنامج الصواريخ الباليستية. 

وأكد المقال، أنه يتعين على "طهران" إدراك 
أّن روسيا ليس لديها مصلحة في وجود جار 
ا، فضًلا عن أّن إعادة إحياء  قريب ُمسلح نووًيّ
االتفاق النووي قد يتيح ضخ المزيد من النفط 
ض  يقوِّ أن  شأنه  من  والذي  ا�يراني،  والغاز 
الرئيس الروسي "فالديمير بوتين" على  قدرة 
الصعوبات  حجم  إلى  يشير  بما  الغرب،  ابتزاز 
ا�زمة  على  االعتماد  في  إيران  تواجه  التي 
بإحياء  مكاسب  لتحقيق  الروسية  ا�وكرانية 

االتفاق النووي.

للحرب،  المستقبلية  السيناريوهات  وحول 
ُيسلِّط  مقاًلا  جورنال"   ستريت  "وول  نشرت 
نهاية  ستشكل  التي  العوامل  على  الضوء 
يركز  حيث  ا�وكرانية،  ـ  الروسية  الحرب 
عدة  على  العسكريون  االستراتيجيون 
عوامل؛ لمحاولة التنبؤ بنتائج الحرب الروسية 
العسكري  التفوق  مدى  ومنها:  ا�وكرانية، 

على ا�رض، وتأثير العقوبات.

وأكد المقال أن بعض المحللين العسكريين 
ا�داء  إزاء  صدمتهم  عن  أعربوا  الغربيين 
ا�ولى  ا�يام  خالل  الروسية  للقوات  السيئ 
الجيش  أن  يتوقعون  كانوا  حيث  للحرب؛ 
عقد  من  أكثر  مدى  على  تحديثه  تم  الذي 
من  ا�ولى  المرحلة  سيخمد  الزمان  من 
ما،  حد  إلى  بسهولة  ا�وكرانية  المقاومة 
من  أنه  نفسه  الوقت  في  أكدوا  لكنهم 
أوقفت  قد  "موسكو"  تكون  أن  المحتمل 
حملتها عن عمد في وقت مبكر من الحرب 
السيناريو  أن  إلى  وأشاروا  محددة،  �هداف 
ا�كثر ترجيًحا هو أن تزيد القوات الروسية من 
اتجاه  في  للتقدم  ا�سلحة  استخدام 
أو  المدن  على  حصار  وفرض  أوكرانيا، 

الحكومات  استبعاد  إلى  المقال  وأشار 
في  المباشر  العسكري  التدخل  الغربية 
أوكرانيا، بما في ذلك احتمال فرض منطقة 
حظر طيران من شأنها أن تضعها في صراع 
الروسية، واختاروا  الجوية  القوات  مباشر مع 
لمساعدة  ا�سلحة  شحنات  ذلك  من  بدًلا 
زوا  ا�وكرانيين في الدفاع عن أنفسهم وعزَّ

أعداد القوات في دول أقصى شرق "الناتو".

ويرى المحللون أن هناك احتماًلا بأن تسعى 
البولندية؛  ا�وكرانية  الحدود  �غالق  روسيا 
خطوة  وهي  الغربية،  ا�سلحة  تدفق  لمنع 
الصراع  تصاعد  خطر  من  تزيد  أن  شأنها  من 

ليشمل دول "الناتو" ومن بينها بولندا.

أما فيما يخص مسار المفاوضات؛ فقد أشار 
الخبراء  من  الكثير  أن  إلى  المقال 
وصول  بشأن  متفائلين  غير  االستراتيجيين 
لصعوبة  سريع؛  حل  إلى  المحادثات  تلك 
و"بوتين"،  "زيلينسكي"  بين  سالم  اتفاق  عقد 
بها الروس  كما أن االتفاق مع أي حكومة نصَّ
أو  أوكرانيا  داخل  شرعية  له  يكون  لن 
محادثاتها  من  روسيا  تهدف  حيث  خارجها، 
على  والحصول  أوكرانيا،  حياد  ضمان  إلى 
موافقتها على ضم شبه جزيرة القرم، كما 
على  الحصول  إلى  أيًضا  "موسكو"  تسعى 
ومن  "دنيبرو"،  نهر  شرق  ا�راضي  من  المزيد 
إلى  ا�قل،  على  روسيا،  تسعى  أن  المرجح 
استقالًلا  يمنح  �وكرانيا  جديد  دستور  وضع 
ضد  فعال  نقض  وحق  البالد،  لشرق  كبيًرا 

إجراءات الحكومة ا�وكرانية.

ا�وكرانيين،  ضد  ثقيلة  أسلحة  استخدام 
وستكون النتيجة خسائر فادحة في ا�رواح.

يتعلق  الثاني  العامل  أن  إلى  المقال  ولفت 
إلى  استفادت  والتي  ا�وكرانية،  بالقوات 
في  العسكرية  أصولها  من  حد  أقصى 
كما  تقدًما،  وأكثر  أكبر  خصم  مواجهة 
"فولوديمير  الرئيس  تصميم  ساعد 
على  منصبه  في  البقاء  على  زيلينسكي" 
ساعد  أيًضا  ا�وكرانية،  الحملة  استمرار 
االجتماعي  التواصل  وسائل  على  ظهوره 
لمقاومة  فيديو  لقطات  مع  جنب  إلى  جنًبا 

ا�وكرانيين العاديين في كسب التعاطف. 

الجيش  أن  المحللين  معظم  يعتقد  ولكن 
ا�وكراني سينهار عاجًلا أم آجًلا؛ فهو يقاتل 
لروسيا  يمكن  بينما  راحة،  بال  لديه،  ما  بكل 
ا�مامية  خطوطها  تعزيز  في  االستمرار 
أن  هو  الشائع  واالحتمال  جديدة،  بقوات 
حكومة  تنصيب  إلى  ستسعى  "موسكو" 
موالية في "كييف" وتركها لتدير غرب البالد، 
نهر  شرق  البالد  من  كبير  جزء  ضم  مع 

"دنيبرو".



عدة  ا�وكرانية  ـ  الروسية  ا�زمة  أفرزت 
السياسي  المستوى  على  تداعيات 
حيث  الكبرى؛  الدولية  القوى  بين  والعالقات 
أشارت مجلة "فورين بوليسي"  في تقرير لها، 
من  ا�مريكية  المخاوف  تصاعد  إلى 
التغييرات التي قد تطرأ على قواعد النظام 
الدولي في ظل استمرار التصعيد الروسي، ال 
هيمنة  ضمنت  قد  القواعد  هذه  وأن  سيما 
النظام  على  ا�مريكية  المتحدة  الواليات 
على  يطرأ  تغيير  أي  فإن   ، ثمَّ ومن  الدولي، 
الهيمنة  عصر  بانتهاء  ُينبئ  القواعد  تلك 

ا�مريكية.

خبراء  أن  ا�مريكية،  المجلة  وأكدت 
بايدن"  "جو  الرئيس  طالبوا  قد  أمريكيين 
بإرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا لتأكيد أن 
"واشنطن" لن تتخلى عن حلفائها، ولن تقف 
التصعيد  استمرار  أمام  ا�يدي  مكتوفة 
انهيار  في  ترى  روسيا  أن  مضيًفا  الروسي، 
الغرب مطلًبا رئيًسا لصعودها على الساحة 

الدولية.

كيف اشتعلت ا
زمة..
                   وإلى أين وصلت؟

١٤

"الجارديان"  صحيفة  توقعت  حين  في 
التدخل  تداعيات  استمرار  البريطانية،  
لفترة  أوكرانيا  في  الروسي  العسكري 
ستغير  ا�رجح  على  الحرب  تلك  وأن  طويلة، 
أنها  إلى  مشيرة  ل°بد،  أوروبا  قارة  مستقبل 
قد تكون أكبر حرب في أوروبا منذ عام ١٩٤٥.

منذ  الغرب  على  كان  أنه  الصحيفة،  وأكدت 
قدرة  بناء  في  بجدية  التفكير   ،٢٠١٤ عام 
للدفاع عن نفسها ضد روسيا، كما  أوكرانيا 
كان عليهم إيجاد مصدر آخر للطاقة عوًضا 
عن روسيا؛ حتى تتمكن من فرض العقوبات 
اتخاذ  من  بدًلا  اàن  "بوتين"  لنظام  الرادعة 

ذلك الموقف المتخاذل. 

ولفتت إلى أن "بوتين" قد استعد للحرب وهو 
أوروبا،  في  الغاز  معضلة  أن  جيًدا  يعلم 
المتحدة  ا�مم  على  الصعب  من  ستجعل 
المتحدة  الواليات  وحتى  الناتو  وحلف 
ا�مريكية فرض عقوبات ذات تأثير كبير على 

روسيا.

ستريت  "وول  أكدت  نفسه،  السياق  وفي 
جورنال" ا�مريكية ، أن التحديات التي تواجه 
في  تختلف  وحلفاءها  المتحدة  الواليات 
الباردة،  الحرب  خالل  نظيرتها  عن  جوهرها 
والصين  روسيا  من  كل  قيام  إلى  مشيرة 
وتوسيع  ا،  دبلوماسًيّ العالقات  بتوطيد 
في  مشترك  بوازع  التجارية  الشراكات 
ا�وروبية  والدول  "واشنطن"  نفوذ  تقليص 

في المجتمع الدولي

"بكين"  بين  العالقات  أنَّ  وأوضحت 
القرن  خمسينيات  عن  تختلف  و"موسكو" 
رئيًسا  مزوًدا  روسيا  أصبحت  حيث  الماضي؛ 
ا  تجارًيّ شريًكا  باتت  والصين  أوروبا،  في  للغاز 
القوة  باعتباره  الغرب  عليه  يعتمد  ا  قوًيّ
عن  فضًلا  العالم،  في  الكبرى  الصناعية 
كال  عمل  فيما  المتزايدة،  البحرية  قدراتها 
الغزو  قبل  المسبق  التنسيق  على  الطرفين 

ا�خير ل°راضي ا�وكرانية.

وروسيا  الصين  أنَّ  إلى  الصحيفة  وأشارت 
تعمالن مًعا �عادة تشكيل النظام العالمي 
بما يضمن تصنيفهما كقوى عظمى فاعلة 
"بوتين"  قام  حيث  المتحدة؛  الواليات  ُتناطح 
"بكين"  مع  الحدود  من  البحرية  قواته  بنقل 
قوة  ُيظهر  تنسيق  في  أوكرانيا  نحو  لتتجه 
يصعب  فيما  الطرفين،  بين  العالقات 
تحالف  إيجاد  دون  التحالف  هذا  إضعاف 
في  قواه  الغرب  خالله  يستعيد  بديل 

مواجهة ا�طراف الصاعدة.

ا�دارة  على  اàن  يتعين  أنَّه  على  وشددت 
ا�مريكية بقيادة الديمقراطي "جو بايدن"، أن 
تعيد ترتيب أولويات بالدها، ونشر المزيد من 
ا�نفاق  وتكثيف  الخارج،  في  الحلفاء  قوات 
البحري، وتطوير مصادر متنوعة من الطاقة؛ 

لتقليص اعتماد أوروبا على النفط الروسي.

يواجه  الذي  المأزق  أنَّ  إلى  الصحيفة  ولفتت 
ضم  محاولتها  هو  ا  حالًيّ المتحدة  الواليات 
المزيد من الدول السوفيتية السابقة لحلف 
الدول  تلك  ورغبة  (الناتو)،  ا�طلسي  شمال 
الروسي  الكرملين  هيمنة  من  ا�فالت  في 
عليها، ا�مر الذي قوبل بالرفض العنيف من 
أنيابها  عن  كشرت  التي  "موسكو"  حكومة 
الجوي  والمجال  الحدود  تأمين  بزعم 

�راضيها.

نشره  مقال  ذكر  أوروبا،  قارة  أمن  وحول 
للعالقات  ا�وروبي  المجلس  موقع 
الخارجية،  أن تحقيق مفهوم ا�من ا�وروبي 
كان محل جدل بالنسبة للدول ا�عضاء في 
كانت  التي  أوروبا،  شرق  دول  خاصة  االتحاد، 
في  ا�مريكي  الوجود  تكثيف  ضرورة  ترى 
التدابير  أوروبا، ال سيما في ظل عدم تفعيل 
ا�منية  مخاوفها  لمعالجة  الالزمة  ا�وروبية 
تتعلق  دائًما  كانت  والتي  والسياسية، 

بالتدخل الروسي.

العسكرية  العملية  بعد  أنه  المقال  وأكد 
أكثر  أوروبا  أصبحت  أوكرانيا  في  الروسية 
تعزيز  نحو  قدًما  للمضي  استعداًدا 
من  بدًلا  وا�منية،  الدفاعية  السياسات 
االعتماد على حلف شمال ا�طلسي (الناتو) 
ا�وروبي،  ا�من  لحماية  المتحدة  والواليات 
ا أن طريق االتحاد ا�وروبي  ومن الواضح حالًيّ
لكسب ثقة دول أوروبا الشرقية ال بد وأن يبدأ 

من معالجة ا�زمة ا�وكرانية بكل حسم.

ا�وروبي  االتحاد  دعم  أن  إلى  المقال  وأشار 
تقديم  تضّمن  والذي  �وكرانيا،  المكثف 
ا�سلحة، وفرض عقوبات غير مسبوقة على 
روسيا، أّكد جدية موقف االتحاد إزاء التعامل 
مع التهديدات ا�منية الحالية والمستقبلية. 

االتحاد  على  يجب  أنه  إلى  المقال  ولفت 
تطوير  على  العمل  المستقبل  في  ا�وروبي 
لردع  الالزمة  ا�وروبية  الدفاعية  القدرات 
روسيا، با�ضافة إلى أنه يجب تقليل االعتماد 
استمرار  عن  فضًلا  هذا  الروسي،  الغاز  على 
تقديم الدعم العسكري لدول مثل أوكرانيا 
ومولدوفا، وأيًضا الشركاء اàخرين في شرق 

أوروبا الملتزمين بالمسار ا�وروبي.  

الحرب،  بعد  القوى  موازين  اختالف  وحول 
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"  مقاًلا 
التي  الحادة  االنتقادات  على  الضوء  ُيسلِّط 
بوتين"  "فالديمير  الروسي  الرئيس  ُيوجهها 
الغرب  للغرب، مبرهًنا في ذلك على ضعف 
ا�رث  الستعادة  الروسي  التوسع  إيقاف  في 

السوفيتي السابق.

القوى  إلى  بالنظر  أنه  الصحيفة،  وأكدت 
سبيل  على  المتحدة  المملكة  فإن  الغربية، 
عسكرية  قوة  أقوى  ثاني  بوصفها  المثال 
العدد  في  انخفاًضا  شهدت  الغرب،  في 
من  البريطانية  الدفاع  لقوات  ا�جمالي 
حوالي ٦٠٠ ألف مقاتل في الخمسينيات إلى

الماضي،  القرن  من  الستينيات  في  ألف   ٣٠٠
ألف   ١٥٠ نحو  ا�خيرة  اàونة  خالل  ليصبح 

مقاتل.

االتفاق  أزمة  على  الحرب  تأثيرات  وحول 
"بلومبرج"  وكالة  ذكرت  ا�يراني،  النووي 
أّن  يعتقد  ا�يراني  النظام  أن  ا�مريكية  
ستعزز  الراهنة،  ا�وكرانية  الروسية-  ا�زمة 
موقفه التفاوضي حول البرنامج النووي في 
الرئيس  أّن  إلى  مستندين  "فيينا"،  مباحثات 

ارتفاع  لتجنب  يسعى  بايدن"  "جو  ا�مريكي 
القيود  إزالة  خالل  من  الطاقة،  أسعار 
والغاز  النفط  إمدادات  على  المفروضة 
ارتفاع  تخفيف  شأنه  من  والذي  ا�يرانية، 
ا�سعار الناتج عن الحرب الروسية ا�وكرانية. 

أكبر  ثاني  تمتلك  إيران  أّن  إلى  المقال  ولفت 
ا، ورابع أكبر احتياطي  احتياطيات الغاز عالمًيّ
محاولة  إلى  أيًضا  أشار  كما  النفط،  من 
والصين  روسيا  جانب  إلى  المتحدة،  الواليات 
والثالثي ا�وروبي –ألمانيا، وفرنسا، والمملكة 
النووي  االتفاق  إحياء  إعادة  المتحدة- 
تعثرت  فيما   ،٢٠١٥ في  الُمبرم  ا�يراني 
يستطيع  ال  إيرانية،  بمطالب  المحادثات 
إلغاء  عدم  ضمان  مثل  تأكيدها،  "بايدن" 
ا�مريكي  الرئيس  فعل  كما  الصفقة 
السابق" دونالد ترامب" في ٢٠١٨، وإزالة جميع 
العقوبات  ذلك  في  بما  االقتصادية،  القيود 
ا�نسان  لحقوق  بانتهاكاتها  المتعلقة 

وبرنامج الصواريخ الباليستية. 

وأكد المقال، أنه يتعين على "طهران" إدراك 
أّن روسيا ليس لديها مصلحة في وجود جار 
ا، فضًلا عن أّن إعادة إحياء  قريب ُمسلح نووًيّ
االتفاق النووي قد يتيح ضخ المزيد من النفط 
ض  يقوِّ أن  شأنه  من  والذي  ا�يراني،  والغاز 
الرئيس الروسي "فالديمير بوتين" على  قدرة 
الصعوبات  حجم  إلى  يشير  بما  الغرب،  ابتزاز 
ا�زمة  على  االعتماد  في  إيران  تواجه  التي 
بإحياء  مكاسب  لتحقيق  الروسية  ا�وكرانية 

االتفاق النووي.

للحرب،  المستقبلية  السيناريوهات  وحول 
ُيسلِّط  مقاًلا  جورنال"   ستريت  "وول  نشرت 
نهاية  ستشكل  التي  العوامل  على  الضوء 
يركز  حيث  ا�وكرانية،  ـ  الروسية  الحرب 
عدة  على  العسكريون  االستراتيجيون 
عوامل؛ لمحاولة التنبؤ بنتائج الحرب الروسية 
العسكري  التفوق  مدى  ومنها:  ا�وكرانية، 

على ا�رض، وتأثير العقوبات.

وأكد المقال أن بعض المحللين العسكريين 
ا�داء  إزاء  صدمتهم  عن  أعربوا  الغربيين 
ا�ولى  ا�يام  خالل  الروسية  للقوات  السيئ 
الجيش  أن  يتوقعون  كانوا  حيث  للحرب؛ 
عقد  من  أكثر  مدى  على  تحديثه  تم  الذي 
من  ا�ولى  المرحلة  سيخمد  الزمان  من 
ما،  حد  إلى  بسهولة  ا�وكرانية  المقاومة 
من  أنه  نفسه  الوقت  في  أكدوا  لكنهم 
أوقفت  قد  "موسكو"  تكون  أن  المحتمل 
حملتها عن عمد في وقت مبكر من الحرب 
السيناريو  أن  إلى  وأشاروا  محددة،  �هداف 
ا�كثر ترجيًحا هو أن تزيد القوات الروسية من 
اتجاه  في  للتقدم  ا�سلحة  استخدام 
أو  المدن  على  حصار  وفرض  أوكرانيا، 

الحكومات  استبعاد  إلى  المقال  وأشار 
في  المباشر  العسكري  التدخل  الغربية 
أوكرانيا، بما في ذلك احتمال فرض منطقة 
حظر طيران من شأنها أن تضعها في صراع 
الروسية، واختاروا  الجوية  القوات  مباشر مع 
لمساعدة  ا�سلحة  شحنات  ذلك  من  بدًلا 
زوا  ا�وكرانيين في الدفاع عن أنفسهم وعزَّ

أعداد القوات في دول أقصى شرق "الناتو".

ويرى المحللون أن هناك احتماًلا بأن تسعى 
البولندية؛  ا�وكرانية  الحدود  �غالق  روسيا 
خطوة  وهي  الغربية،  ا�سلحة  تدفق  لمنع 
الصراع  تصاعد  خطر  من  تزيد  أن  شأنها  من 

ليشمل دول "الناتو" ومن بينها بولندا.

أما فيما يخص مسار المفاوضات؛ فقد أشار 
الخبراء  من  الكثير  أن  إلى  المقال 
وصول  بشأن  متفائلين  غير  االستراتيجيين 
لصعوبة  سريع؛  حل  إلى  المحادثات  تلك 
و"بوتين"،  "زيلينسكي"  بين  سالم  اتفاق  عقد 
بها الروس  كما أن االتفاق مع أي حكومة نصَّ
أو  أوكرانيا  داخل  شرعية  له  يكون  لن 
محادثاتها  من  روسيا  تهدف  حيث  خارجها، 
على  والحصول  أوكرانيا،  حياد  ضمان  إلى 
موافقتها على ضم شبه جزيرة القرم، كما 
على  الحصول  إلى  أيًضا  "موسكو"  تسعى 
ومن  "دنيبرو"،  نهر  شرق  ا�راضي  من  المزيد 
إلى  ا�قل،  على  روسيا،  تسعى  أن  المرجح 
استقالًلا  يمنح  �وكرانيا  جديد  دستور  وضع 
ضد  فعال  نقض  وحق  البالد،  لشرق  كبيًرا 

إجراءات الحكومة ا�وكرانية.

ا�وكرانيين،  ضد  ثقيلة  أسلحة  استخدام 
وستكون النتيجة خسائر فادحة في ا�رواح.

يتعلق  الثاني  العامل  أن  إلى  المقال  ولفت 
إلى  استفادت  والتي  ا�وكرانية،  بالقوات 
في  العسكرية  أصولها  من  حد  أقصى 
كما  تقدًما،  وأكثر  أكبر  خصم  مواجهة 
"فولوديمير  الرئيس  تصميم  ساعد 
على  منصبه  في  البقاء  على  زيلينسكي" 
ساعد  أيًضا  ا�وكرانية،  الحملة  استمرار 
االجتماعي  التواصل  وسائل  على  ظهوره 
لمقاومة  فيديو  لقطات  مع  جنب  إلى  جنًبا 

ا�وكرانيين العاديين في كسب التعاطف. 

الجيش  أن  المحللين  معظم  يعتقد  ولكن 
ا�وكراني سينهار عاجًلا أم آجًلا؛ فهو يقاتل 
لروسيا  يمكن  بينما  راحة،  بال  لديه،  ما  بكل 
ا�مامية  خطوطها  تعزيز  في  االستمرار 
أن  هو  الشائع  واالحتمال  جديدة،  بقوات 
حكومة  تنصيب  إلى  ستسعى  "موسكو" 
موالية في "كييف" وتركها لتدير غرب البالد، 
نهر  شرق  البالد  من  كبير  جزء  ضم  مع 

"دنيبرو".



"موسكو" و"كييف"

١٥

عدة  ا�وكرانية  ـ  الروسية  ا�زمة  أفرزت 
السياسي  المستوى  على  تداعيات 
حيث  الكبرى؛  الدولية  القوى  بين  والعالقات 
أشارت مجلة "فورين بوليسي"  في تقرير لها، 
من  ا�مريكية  المخاوف  تصاعد  إلى 
التغييرات التي قد تطرأ على قواعد النظام 
الدولي في ظل استمرار التصعيد الروسي، ال 
هيمنة  ضمنت  قد  القواعد  هذه  وأن  سيما 
النظام  على  ا�مريكية  المتحدة  الواليات 
على  يطرأ  تغيير  أي  فإن   ، ثمَّ ومن  الدولي، 
الهيمنة  عصر  بانتهاء  ُينبئ  القواعد  تلك 

ا�مريكية.

خبراء  أن  ا�مريكية،  المجلة  وأكدت 
بايدن"  "جو  الرئيس  طالبوا  قد  أمريكيين 
بإرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا لتأكيد أن 
"واشنطن" لن تتخلى عن حلفائها، ولن تقف 
التصعيد  استمرار  أمام  ا�يدي  مكتوفة 
انهيار  في  ترى  روسيا  أن  مضيًفا  الروسي، 
الغرب مطلًبا رئيًسا لصعودها على الساحة 

الدولية.

"الجارديان"  صحيفة  توقعت  حين  في 
التدخل  تداعيات  استمرار  البريطانية،  
لفترة  أوكرانيا  في  الروسي  العسكري 
ستغير  ا�رجح  على  الحرب  تلك  وأن  طويلة، 
أنها  إلى  مشيرة  ل°بد،  أوروبا  قارة  مستقبل 
قد تكون أكبر حرب في أوروبا منذ عام ١٩٤٥.

منذ  الغرب  على  كان  أنه  الصحيفة،  وأكدت 
قدرة  بناء  في  بجدية  التفكير   ،٢٠١٤ عام 
للدفاع عن نفسها ضد روسيا، كما  أوكرانيا 
كان عليهم إيجاد مصدر آخر للطاقة عوًضا 
عن روسيا؛ حتى تتمكن من فرض العقوبات 
اتخاذ  من  بدًلا  اàن  "بوتين"  لنظام  الرادعة 

ذلك الموقف المتخاذل. 

ولفتت إلى أن "بوتين" قد استعد للحرب وهو 
أوروبا،  في  الغاز  معضلة  أن  جيًدا  يعلم 
المتحدة  ا�مم  على  الصعب  من  ستجعل 
المتحدة  الواليات  وحتى  الناتو  وحلف 
ا�مريكية فرض عقوبات ذات تأثير كبير على 

روسيا.

ستريت  "وول  أكدت  نفسه،  السياق  وفي 
جورنال" ا�مريكية ، أن التحديات التي تواجه 
في  تختلف  وحلفاءها  المتحدة  الواليات 
الباردة،  الحرب  خالل  نظيرتها  عن  جوهرها 
والصين  روسيا  من  كل  قيام  إلى  مشيرة 
وتوسيع  ا،  دبلوماسًيّ العالقات  بتوطيد 
في  مشترك  بوازع  التجارية  الشراكات 
ا�وروبية  والدول  "واشنطن"  نفوذ  تقليص 

في المجتمع الدولي

"بكين"  بين  العالقات  أنَّ  وأوضحت 
القرن  خمسينيات  عن  تختلف  و"موسكو" 
رئيًسا  مزوًدا  روسيا  أصبحت  حيث  الماضي؛ 
ا  تجارًيّ شريًكا  باتت  والصين  أوروبا،  في  للغاز 
القوة  باعتباره  الغرب  عليه  يعتمد  ا  قوًيّ
عن  فضًلا  العالم،  في  الكبرى  الصناعية 
كال  عمل  فيما  المتزايدة،  البحرية  قدراتها 
الغزو  قبل  المسبق  التنسيق  على  الطرفين 

ا�خير ل°راضي ا�وكرانية.

وروسيا  الصين  أنَّ  إلى  الصحيفة  وأشارت 
تعمالن مًعا �عادة تشكيل النظام العالمي 
بما يضمن تصنيفهما كقوى عظمى فاعلة 
"بوتين"  قام  حيث  المتحدة؛  الواليات  ُتناطح 
"بكين"  مع  الحدود  من  البحرية  قواته  بنقل 
قوة  ُيظهر  تنسيق  في  أوكرانيا  نحو  لتتجه 
يصعب  فيما  الطرفين،  بين  العالقات 
تحالف  إيجاد  دون  التحالف  هذا  إضعاف 
في  قواه  الغرب  خالله  يستعيد  بديل 

مواجهة ا�طراف الصاعدة.

ا�دارة  على  اàن  يتعين  أنَّه  على  وشددت 
ا�مريكية بقيادة الديمقراطي "جو بايدن"، أن 
تعيد ترتيب أولويات بالدها، ونشر المزيد من 
ا�نفاق  وتكثيف  الخارج،  في  الحلفاء  قوات 
البحري، وتطوير مصادر متنوعة من الطاقة؛ 

لتقليص اعتماد أوروبا على النفط الروسي.

يواجه  الذي  المأزق  أنَّ  إلى  الصحيفة  ولفتت 
ضم  محاولتها  هو  ا  حالًيّ المتحدة  الواليات 
المزيد من الدول السوفيتية السابقة لحلف 
الدول  تلك  ورغبة  (الناتو)،  ا�طلسي  شمال 
الروسي  الكرملين  هيمنة  من  ا�فالت  في 
عليها، ا�مر الذي قوبل بالرفض العنيف من 
أنيابها  عن  كشرت  التي  "موسكو"  حكومة 
الجوي  والمجال  الحدود  تأمين  بزعم 

�راضيها.

نشره  مقال  ذكر  أوروبا،  قارة  أمن  وحول 
للعالقات  ا�وروبي  المجلس  موقع 
الخارجية،  أن تحقيق مفهوم ا�من ا�وروبي 
كان محل جدل بالنسبة للدول ا�عضاء في 
كانت  التي  أوروبا،  شرق  دول  خاصة  االتحاد، 
في  ا�مريكي  الوجود  تكثيف  ضرورة  ترى 
التدابير  أوروبا، ال سيما في ظل عدم تفعيل 
ا�منية  مخاوفها  لمعالجة  الالزمة  ا�وروبية 
تتعلق  دائًما  كانت  والتي  والسياسية، 

بالتدخل الروسي.

العسكرية  العملية  بعد  أنه  المقال  وأكد 
أكثر  أوروبا  أصبحت  أوكرانيا  في  الروسية 
تعزيز  نحو  قدًما  للمضي  استعداًدا 
من  بدًلا  وا�منية،  الدفاعية  السياسات 
االعتماد على حلف شمال ا�طلسي (الناتو) 
ا�وروبي،  ا�من  لحماية  المتحدة  والواليات 
ا أن طريق االتحاد ا�وروبي  ومن الواضح حالًيّ
لكسب ثقة دول أوروبا الشرقية ال بد وأن يبدأ 

من معالجة ا�زمة ا�وكرانية بكل حسم.

ا�وروبي  االتحاد  دعم  أن  إلى  المقال  وأشار 
تقديم  تضّمن  والذي  �وكرانيا،  المكثف 
ا�سلحة، وفرض عقوبات غير مسبوقة على 
روسيا، أّكد جدية موقف االتحاد إزاء التعامل 
مع التهديدات ا�منية الحالية والمستقبلية. 

االتحاد  على  يجب  أنه  إلى  المقال  ولفت 
تطوير  على  العمل  المستقبل  في  ا�وروبي 
لردع  الالزمة  ا�وروبية  الدفاعية  القدرات 
روسيا، با�ضافة إلى أنه يجب تقليل االعتماد 
استمرار  عن  فضًلا  هذا  الروسي،  الغاز  على 
تقديم الدعم العسكري لدول مثل أوكرانيا 
ومولدوفا، وأيًضا الشركاء اàخرين في شرق 

أوروبا الملتزمين بالمسار ا�وروبي.  

الحرب،  بعد  القوى  موازين  اختالف  وحول 
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"  مقاًلا 
التي  الحادة  االنتقادات  على  الضوء  ُيسلِّط 
بوتين"  "فالديمير  الروسي  الرئيس  ُيوجهها 
الغرب  للغرب، مبرهًنا في ذلك على ضعف 
ا�رث  الستعادة  الروسي  التوسع  إيقاف  في 

السوفيتي السابق.

القوى  إلى  بالنظر  أنه  الصحيفة،  وأكدت 
سبيل  على  المتحدة  المملكة  فإن  الغربية، 
عسكرية  قوة  أقوى  ثاني  بوصفها  المثال 
العدد  في  انخفاًضا  شهدت  الغرب،  في 
من  البريطانية  الدفاع  لقوات  ا�جمالي 
حوالي ٦٠٠ ألف مقاتل في الخمسينيات إلى

الماضي،  القرن  من  الستينيات  في  ألف   ٣٠٠
ألف   ١٥٠ نحو  ا�خيرة  اàونة  خالل  ليصبح 

مقاتل.

االتفاق  أزمة  على  الحرب  تأثيرات  وحول 
"بلومبرج"  وكالة  ذكرت  ا�يراني،  النووي 
أّن  يعتقد  ا�يراني  النظام  أن  ا�مريكية  
ستعزز  الراهنة،  ا�وكرانية  الروسية-  ا�زمة 
موقفه التفاوضي حول البرنامج النووي في 
الرئيس  أّن  إلى  مستندين  "فيينا"،  مباحثات 

ارتفاع  لتجنب  يسعى  بايدن"  "جو  ا�مريكي 
القيود  إزالة  خالل  من  الطاقة،  أسعار 
والغاز  النفط  إمدادات  على  المفروضة 
ارتفاع  تخفيف  شأنه  من  والذي  ا�يرانية، 
ا�سعار الناتج عن الحرب الروسية ا�وكرانية. 

أكبر  ثاني  تمتلك  إيران  أّن  إلى  المقال  ولفت 
ا، ورابع أكبر احتياطي  احتياطيات الغاز عالمًيّ
محاولة  إلى  أيًضا  أشار  كما  النفط،  من 
والصين  روسيا  جانب  إلى  المتحدة،  الواليات 
والثالثي ا�وروبي –ألمانيا، وفرنسا، والمملكة 
النووي  االتفاق  إحياء  إعادة  المتحدة- 
تعثرت  فيما   ،٢٠١٥ في  الُمبرم  ا�يراني 
يستطيع  ال  إيرانية،  بمطالب  المحادثات 
إلغاء  عدم  ضمان  مثل  تأكيدها،  "بايدن" 
ا�مريكي  الرئيس  فعل  كما  الصفقة 
السابق" دونالد ترامب" في ٢٠١٨، وإزالة جميع 
العقوبات  ذلك  في  بما  االقتصادية،  القيود 
ا�نسان  لحقوق  بانتهاكاتها  المتعلقة 

وبرنامج الصواريخ الباليستية. 

وأكد المقال، أنه يتعين على "طهران" إدراك 
أّن روسيا ليس لديها مصلحة في وجود جار 
ا، فضًلا عن أّن إعادة إحياء  قريب ُمسلح نووًيّ
االتفاق النووي قد يتيح ضخ المزيد من النفط 
ض  يقوِّ أن  شأنه  من  والذي  ا�يراني،  والغاز 
الرئيس الروسي "فالديمير بوتين" على  قدرة 
الصعوبات  حجم  إلى  يشير  بما  الغرب،  ابتزاز 
ا�زمة  على  االعتماد  في  إيران  تواجه  التي 
بإحياء  مكاسب  لتحقيق  الروسية  ا�وكرانية 

االتفاق النووي.

للحرب،  المستقبلية  السيناريوهات  وحول 
ُيسلِّط  مقاًلا  جورنال"   ستريت  "وول  نشرت 
نهاية  ستشكل  التي  العوامل  على  الضوء 
يركز  حيث  ا�وكرانية،  ـ  الروسية  الحرب 
عدة  على  العسكريون  االستراتيجيون 
عوامل؛ لمحاولة التنبؤ بنتائج الحرب الروسية 
العسكري  التفوق  مدى  ومنها:  ا�وكرانية، 

على ا�رض، وتأثير العقوبات.

وأكد المقال أن بعض المحللين العسكريين 
ا�داء  إزاء  صدمتهم  عن  أعربوا  الغربيين 
ا�ولى  ا�يام  خالل  الروسية  للقوات  السيئ 
الجيش  أن  يتوقعون  كانوا  حيث  للحرب؛ 
عقد  من  أكثر  مدى  على  تحديثه  تم  الذي 
من  ا�ولى  المرحلة  سيخمد  الزمان  من 
ما،  حد  إلى  بسهولة  ا�وكرانية  المقاومة 
من  أنه  نفسه  الوقت  في  أكدوا  لكنهم 
أوقفت  قد  "موسكو"  تكون  أن  المحتمل 
حملتها عن عمد في وقت مبكر من الحرب 
السيناريو  أن  إلى  وأشاروا  محددة،  �هداف 
ا�كثر ترجيًحا هو أن تزيد القوات الروسية من 
اتجاه  في  للتقدم  ا�سلحة  استخدام 
أو  المدن  على  حصار  وفرض  أوكرانيا، 

الحكومات  استبعاد  إلى  المقال  وأشار 
في  المباشر  العسكري  التدخل  الغربية 
أوكرانيا، بما في ذلك احتمال فرض منطقة 
حظر طيران من شأنها أن تضعها في صراع 
الروسية، واختاروا  الجوية  القوات  مباشر مع 
لمساعدة  ا�سلحة  شحنات  ذلك  من  بدًلا 
زوا  ا�وكرانيين في الدفاع عن أنفسهم وعزَّ

أعداد القوات في دول أقصى شرق "الناتو".

ويرى المحللون أن هناك احتماًلا بأن تسعى 
البولندية؛  ا�وكرانية  الحدود  �غالق  روسيا 
خطوة  وهي  الغربية،  ا�سلحة  تدفق  لمنع 
الصراع  تصاعد  خطر  من  تزيد  أن  شأنها  من 

ليشمل دول "الناتو" ومن بينها بولندا.

أما فيما يخص مسار المفاوضات؛ فقد أشار 
الخبراء  من  الكثير  أن  إلى  المقال 
وصول  بشأن  متفائلين  غير  االستراتيجيين 
لصعوبة  سريع؛  حل  إلى  المحادثات  تلك 
و"بوتين"،  "زيلينسكي"  بين  سالم  اتفاق  عقد 
بها الروس  كما أن االتفاق مع أي حكومة نصَّ
أو  أوكرانيا  داخل  شرعية  له  يكون  لن 
محادثاتها  من  روسيا  تهدف  حيث  خارجها، 
على  والحصول  أوكرانيا،  حياد  ضمان  إلى 
موافقتها على ضم شبه جزيرة القرم، كما 
على  الحصول  إلى  أيًضا  "موسكو"  تسعى 
ومن  "دنيبرو"،  نهر  شرق  ا�راضي  من  المزيد 
إلى  ا�قل،  على  روسيا،  تسعى  أن  المرجح 
استقالًلا  يمنح  �وكرانيا  جديد  دستور  وضع 
ضد  فعال  نقض  وحق  البالد،  لشرق  كبيًرا 

إجراءات الحكومة ا�وكرانية.

ا�وكرانيين،  ضد  ثقيلة  أسلحة  استخدام 
وستكون النتيجة خسائر فادحة في ا�رواح.

يتعلق  الثاني  العامل  أن  إلى  المقال  ولفت 
إلى  استفادت  والتي  ا�وكرانية،  بالقوات 
في  العسكرية  أصولها  من  حد  أقصى 
كما  تقدًما،  وأكثر  أكبر  خصم  مواجهة 
"فولوديمير  الرئيس  تصميم  ساعد 
على  منصبه  في  البقاء  على  زيلينسكي" 
ساعد  أيًضا  ا�وكرانية،  الحملة  استمرار 
االجتماعي  التواصل  وسائل  على  ظهوره 
لمقاومة  فيديو  لقطات  مع  جنب  إلى  جنًبا 

ا�وكرانيين العاديين في كسب التعاطف. 

الجيش  أن  المحللين  معظم  يعتقد  ولكن 
ا�وكراني سينهار عاجًلا أم آجًلا؛ فهو يقاتل 
لروسيا  يمكن  بينما  راحة،  بال  لديه،  ما  بكل 
ا�مامية  خطوطها  تعزيز  في  االستمرار 
أن  هو  الشائع  واالحتمال  جديدة،  بقوات 
حكومة  تنصيب  إلى  ستسعى  "موسكو" 
موالية في "كييف" وتركها لتدير غرب البالد، 
نهر  شرق  البالد  من  كبير  جزء  ضم  مع 

"دنيبرو".
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عدة  ا�وكرانية  ـ  الروسية  ا�زمة  أفرزت 
السياسي  المستوى  على  تداعيات 
حيث  الكبرى؛  الدولية  القوى  بين  والعالقات 
أشارت مجلة "فورين بوليسي"  في تقرير لها، 
من  ا�مريكية  المخاوف  تصاعد  إلى 
التغييرات التي قد تطرأ على قواعد النظام 
الدولي في ظل استمرار التصعيد الروسي، ال 
هيمنة  ضمنت  قد  القواعد  هذه  وأن  سيما 
النظام  على  ا�مريكية  المتحدة  الواليات 
على  يطرأ  تغيير  أي  فإن   ، ثمَّ ومن  الدولي، 
الهيمنة  عصر  بانتهاء  ُينبئ  القواعد  تلك 

ا�مريكية.

خبراء  أن  ا�مريكية،  المجلة  وأكدت 
بايدن"  "جو  الرئيس  طالبوا  قد  أمريكيين 
بإرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا لتأكيد أن 
"واشنطن" لن تتخلى عن حلفائها، ولن تقف 
التصعيد  استمرار  أمام  ا�يدي  مكتوفة 
انهيار  في  ترى  روسيا  أن  مضيًفا  الروسي، 
الغرب مطلًبا رئيًسا لصعودها على الساحة 

الدولية.

"الجارديان"  صحيفة  توقعت  حين  في 
التدخل  تداعيات  استمرار  البريطانية،  
لفترة  أوكرانيا  في  الروسي  العسكري 
ستغير  ا�رجح  على  الحرب  تلك  وأن  طويلة، 
أنها  إلى  مشيرة  ل°بد،  أوروبا  قارة  مستقبل 
قد تكون أكبر حرب في أوروبا منذ عام ١٩٤٥.

منذ  الغرب  على  كان  أنه  الصحيفة،  وأكدت 
قدرة  بناء  في  بجدية  التفكير   ،٢٠١٤ عام 
للدفاع عن نفسها ضد روسيا، كما  أوكرانيا 
كان عليهم إيجاد مصدر آخر للطاقة عوًضا 
عن روسيا؛ حتى تتمكن من فرض العقوبات 
اتخاذ  من  بدًلا  اàن  "بوتين"  لنظام  الرادعة 

ذلك الموقف المتخاذل. 

ولفتت إلى أن "بوتين" قد استعد للحرب وهو 
أوروبا،  في  الغاز  معضلة  أن  جيًدا  يعلم 
المتحدة  ا�مم  على  الصعب  من  ستجعل 
المتحدة  الواليات  وحتى  الناتو  وحلف 
ا�مريكية فرض عقوبات ذات تأثير كبير على 

روسيا.

ستريت  "وول  أكدت  نفسه،  السياق  وفي 
جورنال" ا�مريكية ، أن التحديات التي تواجه 
في  تختلف  وحلفاءها  المتحدة  الواليات 
الباردة،  الحرب  خالل  نظيرتها  عن  جوهرها 
والصين  روسيا  من  كل  قيام  إلى  مشيرة 
وتوسيع  ا،  دبلوماسًيّ العالقات  بتوطيد 
في  مشترك  بوازع  التجارية  الشراكات 
ا�وروبية  والدول  "واشنطن"  نفوذ  تقليص 

في المجتمع الدولي

"بكين"  بين  العالقات  أنَّ  وأوضحت 
القرن  خمسينيات  عن  تختلف  و"موسكو" 
رئيًسا  مزوًدا  روسيا  أصبحت  حيث  الماضي؛ 
ا  تجارًيّ شريًكا  باتت  والصين  أوروبا،  في  للغاز 
القوة  باعتباره  الغرب  عليه  يعتمد  ا  قوًيّ
عن  فضًلا  العالم،  في  الكبرى  الصناعية 
كال  عمل  فيما  المتزايدة،  البحرية  قدراتها 
الغزو  قبل  المسبق  التنسيق  على  الطرفين 

ا�خير ل°راضي ا�وكرانية.

وروسيا  الصين  أنَّ  إلى  الصحيفة  وأشارت 
تعمالن مًعا �عادة تشكيل النظام العالمي 
بما يضمن تصنيفهما كقوى عظمى فاعلة 
"بوتين"  قام  حيث  المتحدة؛  الواليات  ُتناطح 
"بكين"  مع  الحدود  من  البحرية  قواته  بنقل 
قوة  ُيظهر  تنسيق  في  أوكرانيا  نحو  لتتجه 
يصعب  فيما  الطرفين،  بين  العالقات 
تحالف  إيجاد  دون  التحالف  هذا  إضعاف 
في  قواه  الغرب  خالله  يستعيد  بديل 

مواجهة ا�طراف الصاعدة.

ا�دارة  على  اàن  يتعين  أنَّه  على  وشددت 
ا�مريكية بقيادة الديمقراطي "جو بايدن"، أن 
تعيد ترتيب أولويات بالدها، ونشر المزيد من 
ا�نفاق  وتكثيف  الخارج،  في  الحلفاء  قوات 
البحري، وتطوير مصادر متنوعة من الطاقة؛ 

لتقليص اعتماد أوروبا على النفط الروسي.

يواجه  الذي  المأزق  أنَّ  إلى  الصحيفة  ولفتت 
ضم  محاولتها  هو  ا  حالًيّ المتحدة  الواليات 
المزيد من الدول السوفيتية السابقة لحلف 
الدول  تلك  ورغبة  (الناتو)،  ا�طلسي  شمال 
الروسي  الكرملين  هيمنة  من  ا�فالت  في 
عليها، ا�مر الذي قوبل بالرفض العنيف من 
أنيابها  عن  كشرت  التي  "موسكو"  حكومة 
الجوي  والمجال  الحدود  تأمين  بزعم 

�راضيها.

نشره  مقال  ذكر  أوروبا،  قارة  أمن  وحول 
للعالقات  ا�وروبي  المجلس  موقع 
الخارجية،  أن تحقيق مفهوم ا�من ا�وروبي 
كان محل جدل بالنسبة للدول ا�عضاء في 
كانت  التي  أوروبا،  شرق  دول  خاصة  االتحاد، 
في  ا�مريكي  الوجود  تكثيف  ضرورة  ترى 
التدابير  أوروبا، ال سيما في ظل عدم تفعيل 
ا�منية  مخاوفها  لمعالجة  الالزمة  ا�وروبية 
تتعلق  دائًما  كانت  والتي  والسياسية، 

بالتدخل الروسي.

العسكرية  العملية  بعد  أنه  المقال  وأكد 
أكثر  أوروبا  أصبحت  أوكرانيا  في  الروسية 
تعزيز  نحو  قدًما  للمضي  استعداًدا 
من  بدًلا  وا�منية،  الدفاعية  السياسات 
االعتماد على حلف شمال ا�طلسي (الناتو) 
ا�وروبي،  ا�من  لحماية  المتحدة  والواليات 
ا أن طريق االتحاد ا�وروبي  ومن الواضح حالًيّ
لكسب ثقة دول أوروبا الشرقية ال بد وأن يبدأ 

من معالجة ا�زمة ا�وكرانية بكل حسم.

ا�وروبي  االتحاد  دعم  أن  إلى  المقال  وأشار 
تقديم  تضّمن  والذي  �وكرانيا،  المكثف 
ا�سلحة، وفرض عقوبات غير مسبوقة على 
روسيا، أّكد جدية موقف االتحاد إزاء التعامل 
مع التهديدات ا�منية الحالية والمستقبلية. 

االتحاد  على  يجب  أنه  إلى  المقال  ولفت 
تطوير  على  العمل  المستقبل  في  ا�وروبي 
لردع  الالزمة  ا�وروبية  الدفاعية  القدرات 
روسيا، با�ضافة إلى أنه يجب تقليل االعتماد 
استمرار  عن  فضًلا  هذا  الروسي،  الغاز  على 
تقديم الدعم العسكري لدول مثل أوكرانيا 
ومولدوفا، وأيًضا الشركاء اàخرين في شرق 

أوروبا الملتزمين بالمسار ا�وروبي.  

الحرب،  بعد  القوى  موازين  اختالف  وحول 
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"  مقاًلا 
التي  الحادة  االنتقادات  على  الضوء  ُيسلِّط 
بوتين"  "فالديمير  الروسي  الرئيس  ُيوجهها 
الغرب  للغرب، مبرهًنا في ذلك على ضعف 
ا�رث  الستعادة  الروسي  التوسع  إيقاف  في 

السوفيتي السابق.

القوى  إلى  بالنظر  أنه  الصحيفة،  وأكدت 
سبيل  على  المتحدة  المملكة  فإن  الغربية، 
عسكرية  قوة  أقوى  ثاني  بوصفها  المثال 
العدد  في  انخفاًضا  شهدت  الغرب،  في 
من  البريطانية  الدفاع  لقوات  ا�جمالي 
حوالي ٦٠٠ ألف مقاتل في الخمسينيات إلى
الماضي،  القرن  من  الستينيات  في  ألف   ٣٠٠
ألف   ١٥٠ نحو  ا�خيرة  اàونة  خالل  ليصبح 

مقاتل.

االتفاق  أزمة  على  الحرب  تأثيرات  وحول 
"بلومبرج"  وكالة  ذكرت  ا�يراني،  النووي 
أّن  يعتقد  ا�يراني  النظام  أن  ا�مريكية  
ستعزز  الراهنة،  ا�وكرانية  الروسية-  ا�زمة 
موقفه التفاوضي حول البرنامج النووي في 
الرئيس  أّن  إلى  مستندين  "فيينا"،  مباحثات 

ارتفاع  لتجنب  يسعى  بايدن"  "جو  ا�مريكي 
القيود  إزالة  خالل  من  الطاقة،  أسعار 
والغاز  النفط  إمدادات  على  المفروضة 
ارتفاع  تخفيف  شأنه  من  والذي  ا�يرانية، 
ا�سعار الناتج عن الحرب الروسية ا�وكرانية. 

أكبر  ثاني  تمتلك  إيران  أّن  إلى  المقال  ولفت 
ا، ورابع أكبر احتياطي  احتياطيات الغاز عالمًيّ
محاولة  إلى  أيًضا  أشار  كما  النفط،  من 
والصين  روسيا  جانب  إلى  المتحدة،  الواليات 
والثالثي ا�وروبي –ألمانيا، وفرنسا، والمملكة 
النووي  االتفاق  إحياء  إعادة  المتحدة- 
تعثرت  فيما   ،٢٠١٥ في  الُمبرم  ا�يراني 
يستطيع  ال  إيرانية،  بمطالب  المحادثات 
إلغاء  عدم  ضمان  مثل  تأكيدها،  "بايدن" 
ا�مريكي  الرئيس  فعل  كما  الصفقة 
السابق" دونالد ترامب" في ٢٠١٨، وإزالة جميع 
العقوبات  ذلك  في  بما  االقتصادية،  القيود 
ا�نسان  لحقوق  بانتهاكاتها  المتعلقة 

وبرنامج الصواريخ الباليستية. 

وأكد المقال، أنه يتعين على "طهران" إدراك 
أّن روسيا ليس لديها مصلحة في وجود جار 
ا، فضًلا عن أّن إعادة إحياء  قريب ُمسلح نووًيّ
االتفاق النووي قد يتيح ضخ المزيد من النفط 
ض  يقوِّ أن  شأنه  من  والذي  ا�يراني،  والغاز 
الرئيس الروسي "فالديمير بوتين" على  قدرة 
الصعوبات  حجم  إلى  يشير  بما  الغرب،  ابتزاز 
ا�زمة  على  االعتماد  في  إيران  تواجه  التي 
بإحياء  مكاسب  لتحقيق  الروسية  ا�وكرانية 

االتفاق النووي.

للحرب،  المستقبلية  السيناريوهات  وحول 
ُيسلِّط  مقاًلا  جورنال"   ستريت  "وول  نشرت 
نهاية  ستشكل  التي  العوامل  على  الضوء 
يركز  حيث  ا�وكرانية،  ـ  الروسية  الحرب 
عدة  على  العسكريون  االستراتيجيون 
عوامل؛ لمحاولة التنبؤ بنتائج الحرب الروسية 
العسكري  التفوق  مدى  ومنها:  ا�وكرانية، 

على ا�رض، وتأثير العقوبات.

وأكد المقال أن بعض المحللين العسكريين 
ا�داء  إزاء  صدمتهم  عن  أعربوا  الغربيين 
ا�ولى  ا�يام  خالل  الروسية  للقوات  السيئ 
الجيش  أن  يتوقعون  كانوا  حيث  للحرب؛ 
عقد  من  أكثر  مدى  على  تحديثه  تم  الذي 
من  ا�ولى  المرحلة  سيخمد  الزمان  من 
ما،  حد  إلى  بسهولة  ا�وكرانية  المقاومة 
من  أنه  نفسه  الوقت  في  أكدوا  لكنهم 
أوقفت  قد  "موسكو"  تكون  أن  المحتمل 
حملتها عن عمد في وقت مبكر من الحرب 
السيناريو  أن  إلى  وأشاروا  محددة،  �هداف 
ا�كثر ترجيًحا هو أن تزيد القوات الروسية من 
اتجاه  في  للتقدم  ا�سلحة  استخدام 
أو  المدن  على  حصار  وفرض  أوكرانيا، 

الحكومات  استبعاد  إلى  المقال  وأشار 
في  المباشر  العسكري  التدخل  الغربية 
أوكرانيا، بما في ذلك احتمال فرض منطقة 
حظر طيران من شأنها أن تضعها في صراع 
الروسية، واختاروا  الجوية  القوات  مباشر مع 
لمساعدة  ا�سلحة  شحنات  ذلك  من  بدًلا 
زوا  ا�وكرانيين في الدفاع عن أنفسهم وعزَّ

أعداد القوات في دول أقصى شرق "الناتو".

ويرى المحللون أن هناك احتماًلا بأن تسعى 
البولندية؛  ا�وكرانية  الحدود  �غالق  روسيا 
خطوة  وهي  الغربية،  ا�سلحة  تدفق  لمنع 
الصراع  تصاعد  خطر  من  تزيد  أن  شأنها  من 

ليشمل دول "الناتو" ومن بينها بولندا.

أما فيما يخص مسار المفاوضات؛ فقد أشار 
الخبراء  من  الكثير  أن  إلى  المقال 
وصول  بشأن  متفائلين  غير  االستراتيجيين 
لصعوبة  سريع؛  حل  إلى  المحادثات  تلك 
و"بوتين"،  "زيلينسكي"  بين  سالم  اتفاق  عقد 
بها الروس  كما أن االتفاق مع أي حكومة نصَّ
أو  أوكرانيا  داخل  شرعية  له  يكون  لن 
محادثاتها  من  روسيا  تهدف  حيث  خارجها، 
على  والحصول  أوكرانيا،  حياد  ضمان  إلى 
موافقتها على ضم شبه جزيرة القرم، كما 
على  الحصول  إلى  أيًضا  "موسكو"  تسعى 
ومن  "دنيبرو"،  نهر  شرق  ا�راضي  من  المزيد 
إلى  ا�قل،  على  روسيا،  تسعى  أن  المرجح 
استقالًلا  يمنح  �وكرانيا  جديد  دستور  وضع 
ضد  فعال  نقض  وحق  البالد،  لشرق  كبيًرا 

إجراءات الحكومة ا�وكرانية.

ا�وكرانيين،  ضد  ثقيلة  أسلحة  استخدام 
وستكون النتيجة خسائر فادحة في ا�رواح.

يتعلق  الثاني  العامل  أن  إلى  المقال  ولفت 
إلى  استفادت  والتي  ا�وكرانية،  بالقوات 
في  العسكرية  أصولها  من  حد  أقصى 
كما  تقدًما،  وأكثر  أكبر  خصم  مواجهة 
"فولوديمير  الرئيس  تصميم  ساعد 
على  منصبه  في  البقاء  على  زيلينسكي" 
ساعد  أيًضا  ا�وكرانية،  الحملة  استمرار 
االجتماعي  التواصل  وسائل  على  ظهوره 
لمقاومة  فيديو  لقطات  مع  جنب  إلى  جنًبا 

ا�وكرانيين العاديين في كسب التعاطف. 

الجيش  أن  المحللين  معظم  يعتقد  ولكن 
ا�وكراني سينهار عاجًلا أم آجًلا؛ فهو يقاتل 
لروسيا  يمكن  بينما  راحة،  بال  لديه،  ما  بكل 
ا�مامية  خطوطها  تعزيز  في  االستمرار 
أن  هو  الشائع  واالحتمال  جديدة،  بقوات 
حكومة  تنصيب  إلى  ستسعى  "موسكو" 
موالية في "كييف" وتركها لتدير غرب البالد، 
نهر  شرق  البالد  من  كبير  جزء  ضم  مع 

"دنيبرو".
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عدة  ا�وكرانية  ـ  الروسية  ا�زمة  أفرزت 
السياسي  المستوى  على  تداعيات 
حيث  الكبرى؛  الدولية  القوى  بين  والعالقات 
أشارت مجلة "فورين بوليسي"  في تقرير لها، 
من  ا�مريكية  المخاوف  تصاعد  إلى 
التغييرات التي قد تطرأ على قواعد النظام 
الدولي في ظل استمرار التصعيد الروسي، ال 
هيمنة  ضمنت  قد  القواعد  هذه  وأن  سيما 
النظام  على  ا�مريكية  المتحدة  الواليات 
على  يطرأ  تغيير  أي  فإن   ، ثمَّ ومن  الدولي، 
الهيمنة  عصر  بانتهاء  ُينبئ  القواعد  تلك 

ا�مريكية.

خبراء  أن  ا�مريكية،  المجلة  وأكدت 
بايدن"  "جو  الرئيس  طالبوا  قد  أمريكيين 
بإرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا لتأكيد أن 
"واشنطن" لن تتخلى عن حلفائها، ولن تقف 
التصعيد  استمرار  أمام  ا�يدي  مكتوفة 
انهيار  في  ترى  روسيا  أن  مضيًفا  الروسي، 
الغرب مطلًبا رئيًسا لصعودها على الساحة 

الدولية.

"الجارديان"  صحيفة  توقعت  حين  في 
التدخل  تداعيات  استمرار  البريطانية،  
لفترة  أوكرانيا  في  الروسي  العسكري 
ستغير  ا�رجح  على  الحرب  تلك  وأن  طويلة، 
أنها  إلى  مشيرة  ل°بد،  أوروبا  قارة  مستقبل 
قد تكون أكبر حرب في أوروبا منذ عام ١٩٤٥.

منذ  الغرب  على  كان  أنه  الصحيفة،  وأكدت 
قدرة  بناء  في  بجدية  التفكير   ،٢٠١٤ عام 
للدفاع عن نفسها ضد روسيا، كما  أوكرانيا 
كان عليهم إيجاد مصدر آخر للطاقة عوًضا 
عن روسيا؛ حتى تتمكن من فرض العقوبات 
اتخاذ  من  بدًلا  اàن  "بوتين"  لنظام  الرادعة 

ذلك الموقف المتخاذل. 

ولفتت إلى أن "بوتين" قد استعد للحرب وهو 
أوروبا،  في  الغاز  معضلة  أن  جيًدا  يعلم 
المتحدة  ا�مم  على  الصعب  من  ستجعل 
المتحدة  الواليات  وحتى  الناتو  وحلف 
ا�مريكية فرض عقوبات ذات تأثير كبير على 

روسيا.

ستريت  "وول  أكدت  نفسه،  السياق  وفي 
جورنال" ا�مريكية ، أن التحديات التي تواجه 
في  تختلف  وحلفاءها  المتحدة  الواليات 
الباردة،  الحرب  خالل  نظيرتها  عن  جوهرها 
والصين  روسيا  من  كل  قيام  إلى  مشيرة 
وتوسيع  ا،  دبلوماسًيّ العالقات  بتوطيد 
في  مشترك  بوازع  التجارية  الشراكات 
ا�وروبية  والدول  "واشنطن"  نفوذ  تقليص 

في المجتمع الدولي

"بكين"  بين  العالقات  أنَّ  وأوضحت 
القرن  خمسينيات  عن  تختلف  و"موسكو" 
رئيًسا  مزوًدا  روسيا  أصبحت  حيث  الماضي؛ 
ا  تجارًيّ شريًكا  باتت  والصين  أوروبا،  في  للغاز 
القوة  باعتباره  الغرب  عليه  يعتمد  ا  قوًيّ
عن  فضًلا  العالم،  في  الكبرى  الصناعية 
كال  عمل  فيما  المتزايدة،  البحرية  قدراتها 
الغزو  قبل  المسبق  التنسيق  على  الطرفين 

ا�خير ل°راضي ا�وكرانية.

وروسيا  الصين  أنَّ  إلى  الصحيفة  وأشارت 
تعمالن مًعا �عادة تشكيل النظام العالمي 
بما يضمن تصنيفهما كقوى عظمى فاعلة 
"بوتين"  قام  حيث  المتحدة؛  الواليات  ُتناطح 
"بكين"  مع  الحدود  من  البحرية  قواته  بنقل 
قوة  ُيظهر  تنسيق  في  أوكرانيا  نحو  لتتجه 
يصعب  فيما  الطرفين،  بين  العالقات 
تحالف  إيجاد  دون  التحالف  هذا  إضعاف 
في  قواه  الغرب  خالله  يستعيد  بديل 

مواجهة ا�طراف الصاعدة.

ا�دارة  على  اàن  يتعين  أنَّه  على  وشددت 
ا�مريكية بقيادة الديمقراطي "جو بايدن"، أن 
تعيد ترتيب أولويات بالدها، ونشر المزيد من 
ا�نفاق  وتكثيف  الخارج،  في  الحلفاء  قوات 
البحري، وتطوير مصادر متنوعة من الطاقة؛ 

لتقليص اعتماد أوروبا على النفط الروسي.

يواجه  الذي  المأزق  أنَّ  إلى  الصحيفة  ولفتت 
ضم  محاولتها  هو  ا  حالًيّ المتحدة  الواليات 
المزيد من الدول السوفيتية السابقة لحلف 
الدول  تلك  ورغبة  (الناتو)،  ا�طلسي  شمال 
الروسي  الكرملين  هيمنة  من  ا�فالت  في 
عليها، ا�مر الذي قوبل بالرفض العنيف من 
أنيابها  عن  كشرت  التي  "موسكو"  حكومة 
الجوي  والمجال  الحدود  تأمين  بزعم 

�راضيها.

نشره  مقال  ذكر  أوروبا،  قارة  أمن  وحول 
للعالقات  ا�وروبي  المجلس  موقع 
الخارجية،  أن تحقيق مفهوم ا�من ا�وروبي 
كان محل جدل بالنسبة للدول ا�عضاء في 
كانت  التي  أوروبا،  شرق  دول  خاصة  االتحاد، 
في  ا�مريكي  الوجود  تكثيف  ضرورة  ترى 
التدابير  أوروبا، ال سيما في ظل عدم تفعيل 
ا�منية  مخاوفها  لمعالجة  الالزمة  ا�وروبية 
تتعلق  دائًما  كانت  والتي  والسياسية، 

بالتدخل الروسي.

العسكرية  العملية  بعد  أنه  المقال  وأكد 
أكثر  أوروبا  أصبحت  أوكرانيا  في  الروسية 
تعزيز  نحو  قدًما  للمضي  استعداًدا 
من  بدًلا  وا�منية،  الدفاعية  السياسات 
االعتماد على حلف شمال ا�طلسي (الناتو) 
ا�وروبي،  ا�من  لحماية  المتحدة  والواليات 
ا أن طريق االتحاد ا�وروبي  ومن الواضح حالًيّ
لكسب ثقة دول أوروبا الشرقية ال بد وأن يبدأ 

من معالجة ا�زمة ا�وكرانية بكل حسم.

ا�وروبي  االتحاد  دعم  أن  إلى  المقال  وأشار 
تقديم  تضّمن  والذي  �وكرانيا،  المكثف 
ا�سلحة، وفرض عقوبات غير مسبوقة على 
روسيا، أّكد جدية موقف االتحاد إزاء التعامل 
مع التهديدات ا�منية الحالية والمستقبلية. 

االتحاد  على  يجب  أنه  إلى  المقال  ولفت 
تطوير  على  العمل  المستقبل  في  ا�وروبي 
لردع  الالزمة  ا�وروبية  الدفاعية  القدرات 
روسيا، با�ضافة إلى أنه يجب تقليل االعتماد 
استمرار  عن  فضًلا  هذا  الروسي،  الغاز  على 
تقديم الدعم العسكري لدول مثل أوكرانيا 
ومولدوفا، وأيًضا الشركاء اàخرين في شرق 

أوروبا الملتزمين بالمسار ا�وروبي.  

الحرب،  بعد  القوى  موازين  اختالف  وحول 
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"  مقاًلا 
التي  الحادة  االنتقادات  على  الضوء  ُيسلِّط 
بوتين"  "فالديمير  الروسي  الرئيس  ُيوجهها 
الغرب  للغرب، مبرهًنا في ذلك على ضعف 
ا�رث  الستعادة  الروسي  التوسع  إيقاف  في 

السوفيتي السابق.

القوى  إلى  بالنظر  أنه  الصحيفة،  وأكدت 
سبيل  على  المتحدة  المملكة  فإن  الغربية، 
عسكرية  قوة  أقوى  ثاني  بوصفها  المثال 
العدد  في  انخفاًضا  شهدت  الغرب،  في 
من  البريطانية  الدفاع  لقوات  ا�جمالي 
حوالي ٦٠٠ ألف مقاتل في الخمسينيات إلى

الماضي،  القرن  من  الستينيات  في  ألف   ٣٠٠
ألف   ١٥٠ نحو  ا�خيرة  اàونة  خالل  ليصبح 

مقاتل.

االتفاق  أزمة  على  الحرب  تأثيرات  وحول 
"بلومبرج"  وكالة  ذكرت  ا�يراني،  النووي 
أّن  يعتقد  ا�يراني  النظام  أن  ا�مريكية  
ستعزز  الراهنة،  ا�وكرانية  الروسية-  ا�زمة 
موقفه التفاوضي حول البرنامج النووي في 
الرئيس  أّن  إلى  مستندين  "فيينا"،  مباحثات 

ارتفاع  لتجنب  يسعى  بايدن"  "جو  ا�مريكي 
القيود  إزالة  خالل  من  الطاقة،  أسعار 
والغاز  النفط  إمدادات  على  المفروضة 
ارتفاع  تخفيف  شأنه  من  والذي  ا�يرانية، 
ا�سعار الناتج عن الحرب الروسية ا�وكرانية. 

أكبر  ثاني  تمتلك  إيران  أّن  إلى  المقال  ولفت 
ا، ورابع أكبر احتياطي  احتياطيات الغاز عالمًيّ
محاولة  إلى  أيًضا  أشار  كما  النفط،  من 
والصين  روسيا  جانب  إلى  المتحدة،  الواليات 
والثالثي ا�وروبي –ألمانيا، وفرنسا، والمملكة 
النووي  االتفاق  إحياء  إعادة  المتحدة- 
تعثرت  فيما   ،٢٠١٥ في  الُمبرم  ا�يراني 
يستطيع  ال  إيرانية،  بمطالب  المحادثات 
إلغاء  عدم  ضمان  مثل  تأكيدها،  "بايدن" 
ا�مريكي  الرئيس  فعل  كما  الصفقة 
السابق" دونالد ترامب" في ٢٠١٨، وإزالة جميع 
العقوبات  ذلك  في  بما  االقتصادية،  القيود 
ا�نسان  لحقوق  بانتهاكاتها  المتعلقة 

وبرنامج الصواريخ الباليستية. 

وأكد المقال، أنه يتعين على "طهران" إدراك 
أّن روسيا ليس لديها مصلحة في وجود جار 
ا، فضًلا عن أّن إعادة إحياء  قريب ُمسلح نووًيّ
االتفاق النووي قد يتيح ضخ المزيد من النفط 
ض  يقوِّ أن  شأنه  من  والذي  ا�يراني،  والغاز 
الرئيس الروسي "فالديمير بوتين" على  قدرة 
الصعوبات  حجم  إلى  يشير  بما  الغرب،  ابتزاز 
ا�زمة  على  االعتماد  في  إيران  تواجه  التي 
بإحياء  مكاسب  لتحقيق  الروسية  ا�وكرانية 

االتفاق النووي.

للحرب،  المستقبلية  السيناريوهات  وحول 
ُيسلِّط  مقاًلا  جورنال"   ستريت  "وول  نشرت 
نهاية  ستشكل  التي  العوامل  على  الضوء 
يركز  حيث  ا�وكرانية،  ـ  الروسية  الحرب 
عدة  على  العسكريون  االستراتيجيون 
عوامل؛ لمحاولة التنبؤ بنتائج الحرب الروسية 
العسكري  التفوق  مدى  ومنها:  ا�وكرانية، 

على ا�رض، وتأثير العقوبات.

وأكد المقال أن بعض المحللين العسكريين 
ا�داء  إزاء  صدمتهم  عن  أعربوا  الغربيين 
ا�ولى  ا�يام  خالل  الروسية  للقوات  السيئ 
الجيش  أن  يتوقعون  كانوا  حيث  للحرب؛ 
عقد  من  أكثر  مدى  على  تحديثه  تم  الذي 
من  ا�ولى  المرحلة  سيخمد  الزمان  من 
ما،  حد  إلى  بسهولة  ا�وكرانية  المقاومة 
من  أنه  نفسه  الوقت  في  أكدوا  لكنهم 
أوقفت  قد  "موسكو"  تكون  أن  المحتمل 
حملتها عن عمد في وقت مبكر من الحرب 
السيناريو  أن  إلى  وأشاروا  محددة،  �هداف 
ا�كثر ترجيًحا هو أن تزيد القوات الروسية من 
اتجاه  في  للتقدم  ا�سلحة  استخدام 
أو  المدن  على  حصار  وفرض  أوكرانيا، 

الحكومات  استبعاد  إلى  المقال  وأشار 
في  المباشر  العسكري  التدخل  الغربية 
أوكرانيا، بما في ذلك احتمال فرض منطقة 
حظر طيران من شأنها أن تضعها في صراع 
الروسية، واختاروا  الجوية  القوات  مباشر مع 
لمساعدة  ا�سلحة  شحنات  ذلك  من  بدًلا 
زوا  ا�وكرانيين في الدفاع عن أنفسهم وعزَّ

أعداد القوات في دول أقصى شرق "الناتو".

ويرى المحللون أن هناك احتماًلا بأن تسعى 
البولندية؛  ا�وكرانية  الحدود  �غالق  روسيا 
خطوة  وهي  الغربية،  ا�سلحة  تدفق  لمنع 
الصراع  تصاعد  خطر  من  تزيد  أن  شأنها  من 

ليشمل دول "الناتو" ومن بينها بولندا.

أما فيما يخص مسار المفاوضات؛ فقد أشار 
الخبراء  من  الكثير  أن  إلى  المقال 
وصول  بشأن  متفائلين  غير  االستراتيجيين 
لصعوبة  سريع؛  حل  إلى  المحادثات  تلك 
و"بوتين"،  "زيلينسكي"  بين  سالم  اتفاق  عقد 
بها الروس  كما أن االتفاق مع أي حكومة نصَّ
أو  أوكرانيا  داخل  شرعية  له  يكون  لن 
محادثاتها  من  روسيا  تهدف  حيث  خارجها، 
على  والحصول  أوكرانيا،  حياد  ضمان  إلى 
موافقتها على ضم شبه جزيرة القرم، كما 
على  الحصول  إلى  أيًضا  "موسكو"  تسعى 
ومن  "دنيبرو"،  نهر  شرق  ا�راضي  من  المزيد 
إلى  ا�قل،  على  روسيا،  تسعى  أن  المرجح 
استقالًلا  يمنح  �وكرانيا  جديد  دستور  وضع 
ضد  فعال  نقض  وحق  البالد،  لشرق  كبيًرا 

إجراءات الحكومة ا�وكرانية.

ا�وكرانيين،  ضد  ثقيلة  أسلحة  استخدام 
وستكون النتيجة خسائر فادحة في ا�رواح.

يتعلق  الثاني  العامل  أن  إلى  المقال  ولفت 
إلى  استفادت  والتي  ا�وكرانية،  بالقوات 
في  العسكرية  أصولها  من  حد  أقصى 
كما  تقدًما،  وأكثر  أكبر  خصم  مواجهة 
"فولوديمير  الرئيس  تصميم  ساعد 
على  منصبه  في  البقاء  على  زيلينسكي" 
ساعد  أيًضا  ا�وكرانية،  الحملة  استمرار 
االجتماعي  التواصل  وسائل  على  ظهوره 
لمقاومة  فيديو  لقطات  مع  جنب  إلى  جنًبا 

ا�وكرانيين العاديين في كسب التعاطف. 

الجيش  أن  المحللين  معظم  يعتقد  ولكن 
ا�وكراني سينهار عاجًلا أم آجًلا؛ فهو يقاتل 
لروسيا  يمكن  بينما  راحة،  بال  لديه،  ما  بكل 
ا�مامية  خطوطها  تعزيز  في  االستمرار 
أن  هو  الشائع  واالحتمال  جديدة،  بقوات 
حكومة  تنصيب  إلى  ستسعى  "موسكو" 
موالية في "كييف" وتركها لتدير غرب البالد، 
نهر  شرق  البالد  من  كبير  جزء  ضم  مع 

"دنيبرو".



كيف اشتعلت ا
زمة..
                   وإلى أين وصلت؟

١٨

عدة  ا�وكرانية  ـ  الروسية  ا�زمة  أفرزت 
السياسي  المستوى  على  تداعيات 
حيث  الكبرى؛  الدولية  القوى  بين  والعالقات 
أشارت مجلة "فورين بوليسي"  في تقرير لها، 
من  ا�مريكية  المخاوف  تصاعد  إلى 
التغييرات التي قد تطرأ على قواعد النظام 
الدولي في ظل استمرار التصعيد الروسي، ال 
هيمنة  ضمنت  قد  القواعد  هذه  وأن  سيما 
النظام  على  ا�مريكية  المتحدة  الواليات 
على  يطرأ  تغيير  أي  فإن   ، ثمَّ ومن  الدولي، 
الهيمنة  عصر  بانتهاء  ُينبئ  القواعد  تلك 

ا�مريكية.

خبراء  أن  ا�مريكية،  المجلة  وأكدت 
بايدن"  "جو  الرئيس  طالبوا  قد  أمريكيين 
بإرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا لتأكيد أن 
"واشنطن" لن تتخلى عن حلفائها، ولن تقف 
التصعيد  استمرار  أمام  ا�يدي  مكتوفة 
انهيار  في  ترى  روسيا  أن  مضيًفا  الروسي، 
الغرب مطلًبا رئيًسا لصعودها على الساحة 

الدولية.

"الجارديان"  صحيفة  توقعت  حين  في 
التدخل  تداعيات  استمرار  البريطانية،  
لفترة  أوكرانيا  في  الروسي  العسكري 
ستغير  ا�رجح  على  الحرب  تلك  وأن  طويلة، 
أنها  إلى  مشيرة  ل°بد،  أوروبا  قارة  مستقبل 
قد تكون أكبر حرب في أوروبا منذ عام ١٩٤٥.

منذ  الغرب  على  كان  أنه  الصحيفة،  وأكدت 
قدرة  بناء  في  بجدية  التفكير   ،٢٠١٤ عام 
للدفاع عن نفسها ضد روسيا، كما  أوكرانيا 
كان عليهم إيجاد مصدر آخر للطاقة عوًضا 
عن روسيا؛ حتى تتمكن من فرض العقوبات 
اتخاذ  من  بدًلا  اàن  "بوتين"  لنظام  الرادعة 

ذلك الموقف المتخاذل. 

ولفتت إلى أن "بوتين" قد استعد للحرب وهو 
أوروبا،  في  الغاز  معضلة  أن  جيًدا  يعلم 
المتحدة  ا�مم  على  الصعب  من  ستجعل 
المتحدة  الواليات  وحتى  الناتو  وحلف 
ا�مريكية فرض عقوبات ذات تأثير كبير على 

روسيا.

ستريت  "وول  أكدت  نفسه،  السياق  وفي 
جورنال" ا�مريكية ، أن التحديات التي تواجه 
في  تختلف  وحلفاءها  المتحدة  الواليات 
الباردة،  الحرب  خالل  نظيرتها  عن  جوهرها 
والصين  روسيا  من  كل  قيام  إلى  مشيرة 
وتوسيع  ا،  دبلوماسًيّ العالقات  بتوطيد 
في  مشترك  بوازع  التجارية  الشراكات 
ا�وروبية  والدول  "واشنطن"  نفوذ  تقليص 

في المجتمع الدولي

"بكين"  بين  العالقات  أنَّ  وأوضحت 
القرن  خمسينيات  عن  تختلف  و"موسكو" 
رئيًسا  مزوًدا  روسيا  أصبحت  حيث  الماضي؛ 
ا  تجارًيّ شريًكا  باتت  والصين  أوروبا،  في  للغاز 
القوة  باعتباره  الغرب  عليه  يعتمد  ا  قوًيّ
عن  فضًلا  العالم،  في  الكبرى  الصناعية 
كال  عمل  فيما  المتزايدة،  البحرية  قدراتها 
الغزو  قبل  المسبق  التنسيق  على  الطرفين 

ا�خير ل°راضي ا�وكرانية.

وروسيا  الصين  أنَّ  إلى  الصحيفة  وأشارت 
تعمالن مًعا �عادة تشكيل النظام العالمي 
بما يضمن تصنيفهما كقوى عظمى فاعلة 
"بوتين"  قام  حيث  المتحدة؛  الواليات  ُتناطح 
"بكين"  مع  الحدود  من  البحرية  قواته  بنقل 
قوة  ُيظهر  تنسيق  في  أوكرانيا  نحو  لتتجه 
يصعب  فيما  الطرفين،  بين  العالقات 
تحالف  إيجاد  دون  التحالف  هذا  إضعاف 
في  قواه  الغرب  خالله  يستعيد  بديل 

مواجهة ا�طراف الصاعدة.

ا�دارة  على  اàن  يتعين  أنَّه  على  وشددت 
ا�مريكية بقيادة الديمقراطي "جو بايدن"، أن 
تعيد ترتيب أولويات بالدها، ونشر المزيد من 
ا�نفاق  وتكثيف  الخارج،  في  الحلفاء  قوات 
البحري، وتطوير مصادر متنوعة من الطاقة؛ 

لتقليص اعتماد أوروبا على النفط الروسي.

يواجه  الذي  المأزق  أنَّ  إلى  الصحيفة  ولفتت 
ضم  محاولتها  هو  ا  حالًيّ المتحدة  الواليات 
المزيد من الدول السوفيتية السابقة لحلف 
الدول  تلك  ورغبة  (الناتو)،  ا�طلسي  شمال 
الروسي  الكرملين  هيمنة  من  ا�فالت  في 
عليها، ا�مر الذي قوبل بالرفض العنيف من 
أنيابها  عن  كشرت  التي  "موسكو"  حكومة 
الجوي  والمجال  الحدود  تأمين  بزعم 

�راضيها.

نشره  مقال  ذكر  أوروبا،  قارة  أمن  وحول 
للعالقات  ا�وروبي  المجلس  موقع 
الخارجية،  أن تحقيق مفهوم ا�من ا�وروبي 
كان محل جدل بالنسبة للدول ا�عضاء في 
كانت  التي  أوروبا،  شرق  دول  خاصة  االتحاد، 
في  ا�مريكي  الوجود  تكثيف  ضرورة  ترى 
التدابير  أوروبا، ال سيما في ظل عدم تفعيل 
ا�منية  مخاوفها  لمعالجة  الالزمة  ا�وروبية 
تتعلق  دائًما  كانت  والتي  والسياسية، 

بالتدخل الروسي.

العسكرية  العملية  بعد  أنه  المقال  وأكد 
أكثر  أوروبا  أصبحت  أوكرانيا  في  الروسية 
تعزيز  نحو  قدًما  للمضي  استعداًدا 
من  بدًلا  وا�منية،  الدفاعية  السياسات 
االعتماد على حلف شمال ا�طلسي (الناتو) 
ا�وروبي،  ا�من  لحماية  المتحدة  والواليات 
ا أن طريق االتحاد ا�وروبي  ومن الواضح حالًيّ
لكسب ثقة دول أوروبا الشرقية ال بد وأن يبدأ 

من معالجة ا�زمة ا�وكرانية بكل حسم.

ا�وروبي  االتحاد  دعم  أن  إلى  المقال  وأشار 
تقديم  تضّمن  والذي  �وكرانيا،  المكثف 
ا�سلحة، وفرض عقوبات غير مسبوقة على 
روسيا، أّكد جدية موقف االتحاد إزاء التعامل 
مع التهديدات ا�منية الحالية والمستقبلية. 

االتحاد  على  يجب  أنه  إلى  المقال  ولفت 
تطوير  على  العمل  المستقبل  في  ا�وروبي 
لردع  الالزمة  ا�وروبية  الدفاعية  القدرات 
روسيا، با�ضافة إلى أنه يجب تقليل االعتماد 
استمرار  عن  فضًلا  هذا  الروسي،  الغاز  على 
تقديم الدعم العسكري لدول مثل أوكرانيا 
ومولدوفا، وأيًضا الشركاء اàخرين في شرق 

أوروبا الملتزمين بالمسار ا�وروبي.  

الحرب،  بعد  القوى  موازين  اختالف  وحول 
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"  مقاًلا 
التي  الحادة  االنتقادات  على  الضوء  ُيسلِّط 
بوتين"  "فالديمير  الروسي  الرئيس  ُيوجهها 
الغرب  للغرب، مبرهًنا في ذلك على ضعف 
ا�رث  الستعادة  الروسي  التوسع  إيقاف  في 

السوفيتي السابق.

القوى  إلى  بالنظر  أنه  الصحيفة،  وأكدت 
سبيل  على  المتحدة  المملكة  فإن  الغربية، 
عسكرية  قوة  أقوى  ثاني  بوصفها  المثال 
العدد  في  انخفاًضا  شهدت  الغرب،  في 
من  البريطانية  الدفاع  لقوات  ا�جمالي 
حوالي ٦٠٠ ألف مقاتل في الخمسينيات إلى

الماضي،  القرن  من  الستينيات  في  ألف   ٣٠٠
ألف   ١٥٠ نحو  ا�خيرة  اàونة  خالل  ليصبح 

مقاتل.

االتفاق  أزمة  على  الحرب  تأثيرات  وحول 
"بلومبرج"  وكالة  ذكرت  ا�يراني،  النووي 
أّن  يعتقد  ا�يراني  النظام  أن  ا�مريكية  
ستعزز  الراهنة،  ا�وكرانية  الروسية-  ا�زمة 
موقفه التفاوضي حول البرنامج النووي في 
الرئيس  أّن  إلى  مستندين  "فيينا"،  مباحثات 

ارتفاع  لتجنب  يسعى  بايدن"  "جو  ا�مريكي 
القيود  إزالة  خالل  من  الطاقة،  أسعار 
والغاز  النفط  إمدادات  على  المفروضة 
ارتفاع  تخفيف  شأنه  من  والذي  ا�يرانية، 
ا�سعار الناتج عن الحرب الروسية ا�وكرانية. 

أكبر  ثاني  تمتلك  إيران  أّن  إلى  المقال  ولفت 
ا، ورابع أكبر احتياطي  احتياطيات الغاز عالمًيّ
محاولة  إلى  أيًضا  أشار  كما  النفط،  من 
والصين  روسيا  جانب  إلى  المتحدة،  الواليات 
والثالثي ا�وروبي –ألمانيا، وفرنسا، والمملكة 
النووي  االتفاق  إحياء  إعادة  المتحدة- 
تعثرت  فيما   ،٢٠١٥ في  الُمبرم  ا�يراني 
يستطيع  ال  إيرانية،  بمطالب  المحادثات 
إلغاء  عدم  ضمان  مثل  تأكيدها،  "بايدن" 
ا�مريكي  الرئيس  فعل  كما  الصفقة 
السابق" دونالد ترامب" في ٢٠١٨، وإزالة جميع 
العقوبات  ذلك  في  بما  االقتصادية،  القيود 
ا�نسان  لحقوق  بانتهاكاتها  المتعلقة 

وبرنامج الصواريخ الباليستية. 

وأكد المقال، أنه يتعين على "طهران" إدراك 
أّن روسيا ليس لديها مصلحة في وجود جار 
ا، فضًلا عن أّن إعادة إحياء  قريب ُمسلح نووًيّ
االتفاق النووي قد يتيح ضخ المزيد من النفط 
ض  يقوِّ أن  شأنه  من  والذي  ا�يراني،  والغاز 
الرئيس الروسي "فالديمير بوتين" على  قدرة 
الصعوبات  حجم  إلى  يشير  بما  الغرب،  ابتزاز 
ا�زمة  على  االعتماد  في  إيران  تواجه  التي 
بإحياء  مكاسب  لتحقيق  الروسية  ا�وكرانية 

االتفاق النووي.

للحرب،  المستقبلية  السيناريوهات  وحول 
ُيسلِّط  مقاًلا  جورنال"   ستريت  "وول  نشرت 
نهاية  ستشكل  التي  العوامل  على  الضوء 
يركز  حيث  ا�وكرانية،  ـ  الروسية  الحرب 
عدة  على  العسكريون  االستراتيجيون 
عوامل؛ لمحاولة التنبؤ بنتائج الحرب الروسية 
العسكري  التفوق  مدى  ومنها:  ا�وكرانية، 

على ا�رض، وتأثير العقوبات.

وأكد المقال أن بعض المحللين العسكريين 
ا�داء  إزاء  صدمتهم  عن  أعربوا  الغربيين 
ا�ولى  ا�يام  خالل  الروسية  للقوات  السيئ 
الجيش  أن  يتوقعون  كانوا  حيث  للحرب؛ 
عقد  من  أكثر  مدى  على  تحديثه  تم  الذي 
من  ا�ولى  المرحلة  سيخمد  الزمان  من 
ما،  حد  إلى  بسهولة  ا�وكرانية  المقاومة 
من  أنه  نفسه  الوقت  في  أكدوا  لكنهم 
أوقفت  قد  "موسكو"  تكون  أن  المحتمل 
حملتها عن عمد في وقت مبكر من الحرب 
السيناريو  أن  إلى  وأشاروا  محددة،  �هداف 
ا�كثر ترجيًحا هو أن تزيد القوات الروسية من 
اتجاه  في  للتقدم  ا�سلحة  استخدام 
أو  المدن  على  حصار  وفرض  أوكرانيا، 

الحكومات  استبعاد  إلى  المقال  وأشار 
في  المباشر  العسكري  التدخل  الغربية 
أوكرانيا، بما في ذلك احتمال فرض منطقة 
حظر طيران من شأنها أن تضعها في صراع 
الروسية، واختاروا  الجوية  القوات  مباشر مع 
لمساعدة  ا�سلحة  شحنات  ذلك  من  بدًلا 
زوا  ا�وكرانيين في الدفاع عن أنفسهم وعزَّ

أعداد القوات في دول أقصى شرق "الناتو".

ويرى المحللون أن هناك احتماًلا بأن تسعى 
البولندية؛  ا�وكرانية  الحدود  �غالق  روسيا 
خطوة  وهي  الغربية،  ا�سلحة  تدفق  لمنع 
الصراع  تصاعد  خطر  من  تزيد  أن  شأنها  من 

ليشمل دول "الناتو" ومن بينها بولندا.

أما فيما يخص مسار المفاوضات؛ فقد أشار 
الخبراء  من  الكثير  أن  إلى  المقال 
وصول  بشأن  متفائلين  غير  االستراتيجيين 
لصعوبة  سريع؛  حل  إلى  المحادثات  تلك 
و"بوتين"،  "زيلينسكي"  بين  سالم  اتفاق  عقد 
بها الروس  كما أن االتفاق مع أي حكومة نصَّ
أو  أوكرانيا  داخل  شرعية  له  يكون  لن 
محادثاتها  من  روسيا  تهدف  حيث  خارجها، 
على  والحصول  أوكرانيا،  حياد  ضمان  إلى 
موافقتها على ضم شبه جزيرة القرم، كما 
على  الحصول  إلى  أيًضا  "موسكو"  تسعى 
ومن  "دنيبرو"،  نهر  شرق  ا�راضي  من  المزيد 
إلى  ا�قل،  على  روسيا،  تسعى  أن  المرجح 
استقالًلا  يمنح  �وكرانيا  جديد  دستور  وضع 
ضد  فعال  نقض  وحق  البالد،  لشرق  كبيًرا 

إجراءات الحكومة ا�وكرانية.

ا�وكرانيين،  ضد  ثقيلة  أسلحة  استخدام 
وستكون النتيجة خسائر فادحة في ا�رواح.

يتعلق  الثاني  العامل  أن  إلى  المقال  ولفت 
إلى  استفادت  والتي  ا�وكرانية،  بالقوات 
في  العسكرية  أصولها  من  حد  أقصى 
كما  تقدًما،  وأكثر  أكبر  خصم  مواجهة 
"فولوديمير  الرئيس  تصميم  ساعد 
على  منصبه  في  البقاء  على  زيلينسكي" 
ساعد  أيًضا  ا�وكرانية،  الحملة  استمرار 
االجتماعي  التواصل  وسائل  على  ظهوره 
لمقاومة  فيديو  لقطات  مع  جنب  إلى  جنًبا 

ا�وكرانيين العاديين في كسب التعاطف. 

الجيش  أن  المحللين  معظم  يعتقد  ولكن 
ا�وكراني سينهار عاجًلا أم آجًلا؛ فهو يقاتل 
لروسيا  يمكن  بينما  راحة،  بال  لديه،  ما  بكل 
ا�مامية  خطوطها  تعزيز  في  االستمرار 
أن  هو  الشائع  واالحتمال  جديدة،  بقوات 
حكومة  تنصيب  إلى  ستسعى  "موسكو" 
موالية في "كييف" وتركها لتدير غرب البالد، 
نهر  شرق  البالد  من  كبير  جزء  ضم  مع 

"دنيبرو".



"موسكو" و"كييف"

١٩

٨- التداعيات االقتصادية للحرب الروسية ـ ا
وكرانية

ا  سياسًيّ ا�زمة  تأثيرات  مع  وبالتزامن 
التداعيات االقتصادية لالزمة  ا، فإن  وعسكرًيّ
بوادر  ظهور  إلى  تشير  الروسية  ا�وكرانية 
تؤسس لميالد نظام اقتصادي جديد؛ ففي 
العقوبات  الغربية  القوى  استخدمت  حين 
االقتصادية كسالح في مواجهة روسيا، فإن 
اعتمدت على قدراتها في مجال  "موسكو" 
من  مزيًدا  ليمنحها  الطاقة،  وتصدير  إنتاج 
العقوبات  سيل  مواجهة  في  النفوذ 
االقتصادية الغربية، في ظل تصاعد مخاوف 
قطع  احتماالت  بشأن  ا�وروبي  االتحاد 
التي  أوروبا  عن  الغاز  �مدادات  "موسكو" 
من  الطبيعي  الغاز  من   ٪٤٠ نحو  تستورد 
في  الضخمة  استثماراتها  عن  فضًلا  روسيا، 

ا�سواق الروسية.

"وول  صحيفة  نشرت  نفسه،  السياق  وفي 
مدى  على  الضوء  ُيسلِّط  مقاًلا  ستريت"  
الطاقة  من  إمداداتها  على  روسيا  اعتماد 
كسالح في وجه الواليات المتحدة ا�مريكية 
المحللين  من  عدد  تحذيرات  ونقلت  وأوروبا، 
النهج  استمرار  من  ا�وروبيين  والسياسيين 
مصادرها  من  الطاقة  إنتاج  لدعم  ا�وروبي 
المتجددة، في ظل ارتفاع الطلب على الغاز 
الطبيعي، وقيام روسيا بتقليل صادرات الغاز 

إلى أوروبا؛ مما أدى إلى نقص إمدادات الغاز.

وذكرت الصحيفة، أن ا�دارة ا�مريكية تعمل 
وسط  بدائل  �يجاد  أوروبا،  مساعدة  على 
تهديدات "الكرملين" بقطع ا�مدادات، حيث 
قام المصّدرون اàسيويون بتصدير مجموعة 
من شحنات الغاز إلى أوروبا في الوقت الذي 
ثاني  انبعاثات  خفض  على  أوروبا  فيه  تعمل 

أكسيد الكربون.

الشبكة  ، أكدت  اليوم"  "روسيا  وعلى موقع 
الروسية، في تقرير لها، أنه من غير الممكن 
اندالع  أعقاب  الروسي  الغاز  عن  أوروبا  تخلي 
القارة  دول  أن  مضيفة  أوكرانيا،  في  الحرب 
رئيس  بشكل  معتمدة  أصبحت  ا�وروبية 
الحياة  شرايين  في  الروسي  الغاز  ضخ  على 
الطاقة  أزمة  مع  خاصة  لها،  االقتصادية 
دول  وأغلب  القارة  اكتنفت  التي  ا�خيرة 
تزويد  استلزم  قارس  شتاء  ومجيء  العالم، 
ال  والتي  التدفئة،  بوسائل  والمرافق  البيوت 
أو  الطبيعي  بالغاز  تعمل  أغلبها  تزال 
أيًضا  ُتدار  محطات  من  المولدة  الكهرباء 
الغاز  أن  إلى  اليوم"  "روسيا  وأشارت  بالغاز، 
بـ ٤٠٪ من  ا�وروبي  االتحاد  يزّود دول  الروسي 
في  ألمانيا  تأتي  حيث  استهالكها،  إجمالي 
الغاز  على  المعتمدة  الكتلة  دول  صدارة 

القادم من روسيا.

الروسية  العسكرية  العملية  استمرار  ومع 
مختلف  شاشات  تحّولت  أوكرانيا،  في 
حيث  ا�حمر؛  اللون  إلى  العالمية  البورصات 
بالبورصات  الرئيسة  المؤشرات  سجلت 
ا  ا�مريكية واليابانية وا�وروبية تراجًعا جماعًيّ
بأموال  دفع  مما  مستوى؛  أدنى  إلى 
اàمنة،  المالذات  إلى  للهروب  المستثمرين 
مستوى  أعلى  إلى  الذهب  أسعار  فارتفعت 

منذ ٩ أشهر.

إمدادات  المخاوف من توقف  كما سيطرت 
الغاز الروسي على هامش اندالع ا�زمة في 
قفزت  التي  النفط،  أسعار  على  أوكرانيا، 
حين  في    ،٢٠١٤ عام  منذ  مستوياتها  �على 
تراجع  مع  الرئيسة،  العمالت  أداء  تباين 
الروسي إلى أدنى مستوياته منذ ١٥  "الروبل" 

شهًرا. 

الغربية  ا�عالم  وسائل  مختلف  ورصدت 
على  ا�وكرانية  ـ  الروسية  الحرب  تأثيرات 
أسعار القمح التي قفزت �على مستوى منذ 
ارتفاع أسعار السلع  إلى  عام ٢٠٠٨،  با�ضافة 
ا�مريكية  المتحدة  الواليات  في  ا�ساسية 
�على مستوى منذ ٤٠ عاًما،  في ظل موجة 

تضخمية تضرب أسواق العالم كافة.

رأس  على  الطاقة  إمدادات  نقص  ويأتي 
المخاوف العالمية، في ظل استحواذ روسيا 
ا في إنتاج وتصدير  على مرتبة متقدمة عالمًيّ
والتي  ا�وروبية،  للقارة  خاصة  والغاز،  النفط 
الغاز  من  وارداتها  على   ٪٤٠ بنسبة  تعتمد 
الروسي لسد احتياجاتها؛ مما أدى إلى ارتفاع 
 ٪٧٠ بنسبة  أوروبا  في  الطبيعي  الغاز  أسعار 

بعد اندالع الحرب في أوكرانيا. 

"الجارديان"  صحيفة  ذكرت  حين  وفي 
البريطانية، أن نقص الطاقة يهدد االقتصاد 
العالمي بأزمة تماثل حظر تصدير النفط بعد 
 ""CNBC شبكة  قالت   ،١٩٧٣ أكتوبر   حرب 
ا؛  ا�مريكية، إن حركة التصنيع مهددة عالمًيّ
�على  المعادن  أسعار  ارتفاع  بسبب 
مستوياتها منذ أكثر من ١٠ سنوات ، وأشارت 
وكالة "رويترز" ا�مريكية، إلى أنه من المتوقع 
ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا من ٥٫٥٪ 
إلى أكثر من ٧٪ بحلول أبريل المقبل �ول مرة 

منذ ٣٠ عاًما. 

بوكالة  ديفيز"،  جيه  "بول  مقال  وسلط 
العقوبات  على  الضوء   ، ا�مريكية  "بلومبرج" 
أعلنت  أن  بعد  روسيا،  ضد  المالية  الغربية 
صندوق  على  عقوبات  عن  المتحدة  الواليات 

االستثمار الروسي المباشر. 

الخزانة  وزيرة  يلين"،  "جانيت  فبحسب 
ذلك  يحد  أن  المتوقع  من  فإنه  ا�مريكية، 
استخدام  على  روسيا  قدرة  من  ا�جراء 
أنَّ  وأضافت  أنشطتها،  لتمويل  ا�صول 
المتحدة  الواليات  تفرضه  الذي  الحظر 
روسيا"  "بنك  أصول  على  ا�وروبي  واالتحاد 
نصف  قرابة  حركة  تجميد  إلى  سيؤدي 

احتياطي ا�موال بالصندوق.

ولفت المقال، إلى موافقة الواليات المتحدة 
وعدد من الدول ا�وروبية با�ضافة إلى كندا 
البنك  أصول  معظم  تجميد  على  واليابان، 
المركزي الروسي البالغة ٦٤٣ مليار دوالر من 
العمالت ا�جنبية. كما وافقت سويسرا على 
متابعة عقوبات االتحاد ا�وروبي ضد ا�فراد 

والشركات وبعض البنوك الروسية.

ناشيونال  "ذا  موقع  نشر  المقابل،  وفي   
ا�فراط  ا�مريكي، مقاًلا يحذر من  إنترست"  
في توقيع العقوبات االقتصادية على روسيا 
فصل  بعد  الرئيسة،  المالية  ومؤسساتها 
نظام  من  الروسية  البنوك  من  عدد 
المصرفية،  للمعامالت  العالمي  "سويفت" 
دول  مع  الروسية  التجارية  العالقات  وتقييد 

العالم. 

أن  تصور  يمكن  ال  أنه  إلى  المقال،  وأشار 
يعد  "سويفت"  نظام  من  روسيا  استبعاد 
نظاًما  يعد  إنه  إذ  مالي"،  نووي  "سالح  بمثابة 
لخدمات التحويل المالي فقط، وليس نظاًما 
يتسبب  أن  ُيتوّقع  ال  وبالتالي،  للتجارة، 
استبعاد روسيا من ذلك النظام في عزلتها، 
نظام  من  إيران  استبعاد  تجربة  ولعل 
"سويفت" أبرز دليل على ذلك؛ إذ لم يؤِد ذلك 

إلى عزلتها على نحو فّعال.

بشأن  المخاوف  تنامي  إلى  المقال  ولفت 
إنه  حيث  العقوبات؛  استخدام  في  ا�فراط 
من المرّجح أن يؤدي ذلك إلى تراجع جدواها، 
الغربية،  المالية  ا�نظمة  تفكك  إلى  أو 

باعتبارها نواة العالم المالي. 

المفرط  االستخدام  أن  المقال،  وأكد 
اقتصادات  سعي  إلى  يؤدي  قد  للعقوبات 
للمعامالت  بديل  نظام  �يجاد  العالم  دول 
المالي  النظام  يهدد  ما  وهو  االقتصادية، 
القائم، والدوالر ا�مريكي، والبنوك  العالمي 
المالية  التحتية  والبنية  الكبرى،  الدولية 
فرض  في  ا�فراط  أن  مضيًفا  العالمية، 
الغربية  غير  الدول  يدفع  قد  العقوبات 
مع  تتالقى  وربما  جديدة،  بدائل  عن  للبحث 

المصالح المالية الروسية والصينية.

حركة  على  الغربية  العقوبات  تأثير  وحول 
"وول  صحيفة  نشرت  العالمية،  التصنيع 
أزمة  على  الضوء  يسلط  مقاًلا  ستريت"  
صناعة  لشركات  الجديدة  التوريد  سلسلة 
الروسية  الحرب  عن  الناتجة  السيارات 
منذ  الثالثة  ا�زمة  ُتعد  والتي  ا�وكرانية، 
سنوات عديدة؛ حيث عطلت شركات تصنيع 
والمبيعات  الروسية  مصانعها  السيارات 

بسبب العقوبات.

وأدى القتال في أوكرانيا إلى قيام المصانع 
المهمة  الصغيرة  الصناعات  وموردي 
على  روسيا  في  ومراجعة  إغالق  بعمليات 
"موسكو"  ضد  الغربية  العقوبات  خلفية 
نقل  دون  يحول  مما  التجارة؛  طرق  وقطع 
روسيا  من  الغيار  وقطع  السيارات  شحنات 
سوق  بمثابة  يوم  ذات  كانت  التي  وإليها، 

للنمو.

لصناعة  جديدة  ضربة  الصراع  ويمثل 
واسعة  اضطرابات  من  عانت  التي  السيارات 
النطاق في سلسلة التوريد منذ بداية جائحة 
أشباه  في  العالمي  النقص  ثم  "كورونا"، 
حيث  ا�نتاج،  شّل  إلى  أدى  الذي  الموصالت 
السيارات  محللة  برينلي"  "ستيفاني  صرحت 
التأثير  بأن  ماركت"  إس  أتش  "إي  شركة  في 
صناعة  شركات  بعض  على  للحرب  ا�ولي 
السيارات قد يخفض إنتاج السيارات العالمي 

بنحو ١٫٥ مليون سيارة هذا العام.

نجد  ذلك،  بفعل  المتضررين  أكثر  بين  ومن 
مثل  ا�وروبية  السيارات  صناعة  شركات 
الشركة  "أوتوفاز"،  تمتلك  التي  "رينو"،  شركة 
وشركة  "الدا"،  ماركة  تصنع  التي  الروسية 
"فولكس فاجن" وعالماتها التجارية "أودي"، 
ا�لمانية  "بورش"  وشركة  و"سكودا"، 
الرياضية؛  السيارات  صناعة  في  المتخصصة 
بشكل  الشركات  تلك  أعمال  توقفت  حيث 
قطع  نقص  عن  فضًلا  روسيا،  في  مفاجئ 

الغيار الحيوية من الموردين في أوكرانيا.

وقالت شركة "تويوتا" التي تبيع نحو ١٢٠ ألف 
ستبقي  إنها  روسيا  في  ا  سنوًيّ سيارة 
حتى  مغلًقا  بطرسبرج"  "سان  في  مصنعها 
"فورد"  شركة  علقت  كما  آخر،  إشعار 
"سوالريس"  شركة  مع  المشترك  مشروعها 
البالد،  إلى  المبيعات  وأوقفت  الروسية، 
وأغلقت شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية، 
في  السيارات  صناعة  شركات  أكبر  إحدى 

روسيا، مصنعها في "سان بطرسبرج".

مصانع  يديرون  الذين  المصنعون  أفاد  فيما 
التوريد  سالسل  على  الضغط  أن  روسيا  في 
نظام  من  روسيا  استبعاد  بسبب  تفاقم؛ 
البنوك،  بين  للمدفوعات  الدولي  "سويفت" 
المجال  على  المفروض  الحصار  أدى  بينما 
المالحية  الممرات  وتعطيل  الروسي  الجوي 

إلى إبطاء حركة البضائع إلى حد كبير.

بظاللها  ا�وكرانية  الروسية  الحرب  تلق  ولم 
عالمي  نظام  ميالد  احتماالت  على  فقط 
قدمت  بل  ا،  واقتصادًيّ ا  سياسًيّ جديد 
حول  الصراع  لقضايا  جديدة  معالجات 
العسكري،  الحل  وفق  حسمها  عبر  المياه، 
السياسية  للحلول  ا�من  مجلس  تبنِّي  رغم 
تلك  لحل  وحيد  كطريق  والدبلوماسية، 

الصراعات.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا تتصارعان منذ عام 
شبه  في  العذبة  المياه  مصادر  حول   ٢٠١٤
جزيرة القرم، قبل أن تقرر روسيا تنفيذ عملية 
عسكرية داخل ا�راضي ا�وكرانية، في إطار 
الحلف  توسع  حول  "الناتو"،  مع  روسيا  نزاع 

شرًقا.

وكشفت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية ، 
السيطرة  من  الروسية  القوات  تمكن  عن 
إلى  المياه  لتوصيل  حيوية  مائية  قناة  على 
"القرم"، والتي تعاني من نقص المياه منذ ٨ 

سنوات. 

في  الروسية  القوات  نجحت   ،٢٠١٤ عام  وفي 
السيطرة على شبه جزيرة القرم، التي كانت 
حتى  السوفيتي  االتحاد  سيطرة  تحت 
سقوطه، قبل أن تنتقل تبعيتها إلى أوكرانيا 

منذ عام ١٩٩١ إلى عام ٢٠١٤.

أوكراني  روسي  خالف  ثار  الحين،  ذلك  ومنذ 
مصادر  في  القرم  جزيرة  شبه  أحقية  حول 
السلطات  قيام  بسبب  العذبة،  المياه 
القناة  عبر  المياه  إمدادات  بوقف  ا�وكرانية 
بنهر  القرم  جزيرة  شبه  تصل  التي  المائية 
لشكوى  روسيا  دفع  مما  ا�وكراني؛  "دنيبر" 

أوكرانيا أمام مجلس ا�من.

ا�راضي  إلى  الروسية  القوات  دخول  ومع 
كوناشينكوف"،  "إيغور  قال  ا�وكرانية، 
إن  الروسية،  الدفاع  وزارة  باسم  المتحدث 
قوات المظالت الروسية قد نجحت في فتح 
المياه  إمدادات  وإعادة  "القرم"،  شمال  قناة 
"كوناشينكوف":  وأضاف  الجزيرة،  لشبه 
"القرم سيكون لديها مياه، وهذا لن يسبب 
أي مشكالت لسكان منطقة "خيرسون" في 
والية  سكان  إلى  إشارة  في  أوكرانيا"، 
"خيرسون" ا�وكرانية التي تشتهر بزراعة ا�رز.

ومع تزايد حدة التداعيات االقتصادية ل°زمة، 
بتبادل  جديدة  مرحلة  إلى  الصراع  انتقل 
التهديدات باستهداف أهداف فضائية، حيث 
قال "دميتري روجوزين"، رئيس وكالة الفضاء 
الروسية، إن الوكالة علقت التعاون مع أوروبا 
قاعدة  من  الفضائية  ا�طالق  عمليات  في 
ا  رًدّ الفرنسية؛  "جويانا"  في  الفضائية  "كورو" 

على العقوبات الغربية. 

أن    "BBC" شبكة  ذكرت  متصل،  سياق  وفي 
بأن  صرح  ماسك"  "إيلون  ا�مريكي  الملياردير 
"ستار  الصناعي  القمر  عبر  ا�نترنت  خدمة 
والمملوكة لشركته "سبايس إكس"،  لينك"، 
شهدت  التي  أوكرانيا  في  تفعيلها  تم  قد 
سلسلة من انقطاعات خدمة ا�نترنت على 
ا على استهداف روسيا للبنية  نطاق واسع، رًدّ

التحتية الرقمية في أوكرانيا.

تصاعد  إلى  عربية"   نيوز  "سكاي  وأشارت 
حرب  نشوب  من  الدولية  التحذيرات 
والواليات  جهة،  من  روسيا  بين  إلكترونية 
المتحدة وأوروبا من جهة أخرى، خاصة بعد 
التمهيد  في  فعاليتها  الحرب  هذه  إثبات 

الروسي للحرب في أوكرانيا.

القوات  حشد  فترة  خالل  "موسكو"  ونفذت 
قبل  أوكرانيا  مع  حدودها  على  العسكرية 
على  سيبرانية  هجمات  شرًقا،  قواتها  توغل 
مواقع  منها  أوكرانية،  حكومية  مواقع 
الخارجية،  ووزارة  الوزراء  ومجلس  البرلمان 
إضافة لحدوث اضطرابات في مواقع وزارتي 

الداخلية والدفاع.

بظاللها  السيبرانية  التهديدات  تلك  وألقت 
على معدالت إنتاج الشركات العالمية، حيث 
"الشرق ا�وسط"،  عن شركة  نقلت صحيفة 
تعرضت  قد  أنها  اليابانية،  موتورز"  "تويوتا 
لخسائر كبيرة بسبب توقف إنتاج نحو ١٣ ألف 
سيارة، بعد هجوم إلكتروني أفقدها القدرة 
على مواصلة العمل لمدة يوم واحد، قبل أن 

تتمكن من الصمود في مواجهته الحًقا.

الحرب  جوانب  "ا�يكونومست"   وتناولت 
ا�لكترونية الروسية في أوكرانيا، وأكدت أنه 
مدينة  ضربت  الروسية  الصواريخ  أن  رغم 
فإن  فبراير،   ٢٤ الخميس  يوم  صباح  "كييف" 
كانت  بأوكرانيا  الخاصة  الكمبيوتر  شبكات 

بالفعل تتعرض للهجوم منذ فترة طويلة.

تحاول  قد  أنه  إلى  "ا�يكونومست"  وتشير 
التي  نفسها  ا�ساليب  استخدام  روسيا 
المتحدة  الواليات  تستخدمها  كانت 
الهجومية  عملياتهما  في  وبريطانيا 
من  العسكري  هجومها  لدعم  السيبرانية؛ 
ا�وكرانية،  الجوية  الدفاعات  تعطيل  خالل 
من  "كييف"  في  الحكومة  استقرار  وزعزعة 

خالل نشر معلومات مضللة.



كيف اشتعلت ا
زمة..
                   وإلى أين وصلت؟

٢٠

ا  سياسًيّ ا�زمة  تأثيرات  مع  وبالتزامن 
التداعيات االقتصادية لالزمة  ا، فإن  وعسكرًيّ
بوادر  ظهور  إلى  تشير  الروسية  ا�وكرانية 
تؤسس لميالد نظام اقتصادي جديد؛ ففي 
العقوبات  الغربية  القوى  استخدمت  حين 
االقتصادية كسالح في مواجهة روسيا، فإن 
اعتمدت على قدراتها في مجال  "موسكو" 
من  مزيًدا  ليمنحها  الطاقة،  وتصدير  إنتاج 
العقوبات  سيل  مواجهة  في  النفوذ 
االقتصادية الغربية، في ظل تصاعد مخاوف 
قطع  احتماالت  بشأن  ا�وروبي  االتحاد 
التي  أوروبا  عن  الغاز  �مدادات  "موسكو" 
من  الطبيعي  الغاز  من   ٪٤٠ نحو  تستورد 
في  الضخمة  استثماراتها  عن  فضًلا  روسيا، 

ا�سواق الروسية.

"وول  صحيفة  نشرت  نفسه،  السياق  وفي 
مدى  على  الضوء  ُيسلِّط  مقاًلا  ستريت"  
الطاقة  من  إمداداتها  على  روسيا  اعتماد 
كسالح في وجه الواليات المتحدة ا�مريكية 
المحللين  من  عدد  تحذيرات  ونقلت  وأوروبا، 
النهج  استمرار  من  ا�وروبيين  والسياسيين 
مصادرها  من  الطاقة  إنتاج  لدعم  ا�وروبي 
المتجددة، في ظل ارتفاع الطلب على الغاز 
الطبيعي، وقيام روسيا بتقليل صادرات الغاز 

إلى أوروبا؛ مما أدى إلى نقص إمدادات الغاز.

وذكرت الصحيفة، أن ا�دارة ا�مريكية تعمل 
وسط  بدائل  �يجاد  أوروبا،  مساعدة  على 
تهديدات "الكرملين" بقطع ا�مدادات، حيث 
قام المصّدرون اàسيويون بتصدير مجموعة 
من شحنات الغاز إلى أوروبا في الوقت الذي 
ثاني  انبعاثات  خفض  على  أوروبا  فيه  تعمل 

أكسيد الكربون.

الشبكة  ، أكدت  اليوم"  "روسيا  وعلى موقع 
الروسية، في تقرير لها، أنه من غير الممكن 
اندالع  أعقاب  الروسي  الغاز  عن  أوروبا  تخلي 
القارة  دول  أن  مضيفة  أوكرانيا،  في  الحرب 
رئيس  بشكل  معتمدة  أصبحت  ا�وروبية 
الحياة  شرايين  في  الروسي  الغاز  ضخ  على 
الطاقة  أزمة  مع  خاصة  لها،  االقتصادية 
دول  وأغلب  القارة  اكتنفت  التي  ا�خيرة 
تزويد  استلزم  قارس  شتاء  ومجيء  العالم، 
ال  والتي  التدفئة،  بوسائل  والمرافق  البيوت 
أو  الطبيعي  بالغاز  تعمل  أغلبها  تزال 
أيًضا  ُتدار  محطات  من  المولدة  الكهرباء 
الغاز  أن  إلى  اليوم"  "روسيا  وأشارت  بالغاز، 
بـ ٤٠٪ من  ا�وروبي  االتحاد  يزّود دول  الروسي 
في  ألمانيا  تأتي  حيث  استهالكها،  إجمالي 
الغاز  على  المعتمدة  الكتلة  دول  صدارة 

القادم من روسيا.

الروسية  العسكرية  العملية  استمرار  ومع 
مختلف  شاشات  تحّولت  أوكرانيا،  في 
حيث  ا�حمر؛  اللون  إلى  العالمية  البورصات 
بالبورصات  الرئيسة  المؤشرات  سجلت 
ا  ا�مريكية واليابانية وا�وروبية تراجًعا جماعًيّ
بأموال  دفع  مما  مستوى؛  أدنى  إلى 
اàمنة،  المالذات  إلى  للهروب  المستثمرين 
مستوى  أعلى  إلى  الذهب  أسعار  فارتفعت 

منذ ٩ أشهر.

إمدادات  المخاوف من توقف  كما سيطرت 
الغاز الروسي على هامش اندالع ا�زمة في 
قفزت  التي  النفط،  أسعار  على  أوكرانيا، 
حين  في    ،٢٠١٤ عام  منذ  مستوياتها  �على 
تراجع  مع  الرئيسة،  العمالت  أداء  تباين 
الروسي إلى أدنى مستوياته منذ ١٥  "الروبل" 

شهًرا. 

الغربية  ا�عالم  وسائل  مختلف  ورصدت 
على  ا�وكرانية  ـ  الروسية  الحرب  تأثيرات 
أسعار القمح التي قفزت �على مستوى منذ 
ارتفاع أسعار السلع  إلى  عام ٢٠٠٨،  با�ضافة 
ا�مريكية  المتحدة  الواليات  في  ا�ساسية 
�على مستوى منذ ٤٠ عاًما،  في ظل موجة 

تضخمية تضرب أسواق العالم كافة.

رأس  على  الطاقة  إمدادات  نقص  ويأتي 
المخاوف العالمية، في ظل استحواذ روسيا 
ا في إنتاج وتصدير  على مرتبة متقدمة عالمًيّ
والتي  ا�وروبية،  للقارة  خاصة  والغاز،  النفط 
الغاز  من  وارداتها  على   ٪٤٠ بنسبة  تعتمد 
الروسي لسد احتياجاتها؛ مما أدى إلى ارتفاع 
 ٪٧٠ بنسبة  أوروبا  في  الطبيعي  الغاز  أسعار 

بعد اندالع الحرب في أوكرانيا. 

"الجارديان"  صحيفة  ذكرت  حين  وفي 
البريطانية، أن نقص الطاقة يهدد االقتصاد 
العالمي بأزمة تماثل حظر تصدير النفط بعد 
 ""CNBC شبكة  قالت   ،١٩٧٣ أكتوبر   حرب 
ا؛  ا�مريكية، إن حركة التصنيع مهددة عالمًيّ
�على  المعادن  أسعار  ارتفاع  بسبب 
مستوياتها منذ أكثر من ١٠ سنوات ، وأشارت 
وكالة "رويترز" ا�مريكية، إلى أنه من المتوقع 
ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا من ٥٫٥٪ 
إلى أكثر من ٧٪ بحلول أبريل المقبل �ول مرة 

منذ ٣٠ عاًما. 

بوكالة  ديفيز"،  جيه  "بول  مقال  وسلط 
العقوبات  على  الضوء   ، ا�مريكية  "بلومبرج" 
أعلنت  أن  بعد  روسيا،  ضد  المالية  الغربية 
صندوق  على  عقوبات  عن  المتحدة  الواليات 

االستثمار الروسي المباشر. 

الخزانة  وزيرة  يلين"،  "جانيت  فبحسب 
ذلك  يحد  أن  المتوقع  من  فإنه  ا�مريكية، 
استخدام  على  روسيا  قدرة  من  ا�جراء 
أنَّ  وأضافت  أنشطتها،  لتمويل  ا�صول 
المتحدة  الواليات  تفرضه  الذي  الحظر 
روسيا"  "بنك  أصول  على  ا�وروبي  واالتحاد 
نصف  قرابة  حركة  تجميد  إلى  سيؤدي 

احتياطي ا�موال بالصندوق.

ولفت المقال، إلى موافقة الواليات المتحدة 
وعدد من الدول ا�وروبية با�ضافة إلى كندا 
البنك  أصول  معظم  تجميد  على  واليابان، 
المركزي الروسي البالغة ٦٤٣ مليار دوالر من 
العمالت ا�جنبية. كما وافقت سويسرا على 
متابعة عقوبات االتحاد ا�وروبي ضد ا�فراد 

والشركات وبعض البنوك الروسية.

ناشيونال  "ذا  موقع  نشر  المقابل،  وفي   
ا�فراط  ا�مريكي، مقاًلا يحذر من  إنترست"  
في توقيع العقوبات االقتصادية على روسيا 
فصل  بعد  الرئيسة،  المالية  ومؤسساتها 
نظام  من  الروسية  البنوك  من  عدد 
المصرفية،  للمعامالت  العالمي  "سويفت" 
دول  مع  الروسية  التجارية  العالقات  وتقييد 

العالم. 

أن  تصور  يمكن  ال  أنه  إلى  المقال،  وأشار 
يعد  "سويفت"  نظام  من  روسيا  استبعاد 
نظاًما  يعد  إنه  إذ  مالي"،  نووي  "سالح  بمثابة 
لخدمات التحويل المالي فقط، وليس نظاًما 
يتسبب  أن  ُيتوّقع  ال  وبالتالي،  للتجارة، 
استبعاد روسيا من ذلك النظام في عزلتها، 
نظام  من  إيران  استبعاد  تجربة  ولعل 
"سويفت" أبرز دليل على ذلك؛ إذ لم يؤِد ذلك 

إلى عزلتها على نحو فّعال.

بشأن  المخاوف  تنامي  إلى  المقال  ولفت 
إنه  حيث  العقوبات؛  استخدام  في  ا�فراط 
من المرّجح أن يؤدي ذلك إلى تراجع جدواها، 
الغربية،  المالية  ا�نظمة  تفكك  إلى  أو 

باعتبارها نواة العالم المالي. 

المفرط  االستخدام  أن  المقال،  وأكد 
اقتصادات  سعي  إلى  يؤدي  قد  للعقوبات 
للمعامالت  بديل  نظام  �يجاد  العالم  دول 
المالي  النظام  يهدد  ما  وهو  االقتصادية، 
القائم، والدوالر ا�مريكي، والبنوك  العالمي 
المالية  التحتية  والبنية  الكبرى،  الدولية 
فرض  في  ا�فراط  أن  مضيًفا  العالمية، 
الغربية  غير  الدول  يدفع  قد  العقوبات 
مع  تتالقى  وربما  جديدة،  بدائل  عن  للبحث 

المصالح المالية الروسية والصينية.

حركة  على  الغربية  العقوبات  تأثير  وحول 
"وول  صحيفة  نشرت  العالمية،  التصنيع 
أزمة  على  الضوء  يسلط  مقاًلا  ستريت"  
صناعة  لشركات  الجديدة  التوريد  سلسلة 
الروسية  الحرب  عن  الناتجة  السيارات 
منذ  الثالثة  ا�زمة  ُتعد  والتي  ا�وكرانية، 
سنوات عديدة؛ حيث عطلت شركات تصنيع 
والمبيعات  الروسية  مصانعها  السيارات 

بسبب العقوبات.

وأدى القتال في أوكرانيا إلى قيام المصانع 
المهمة  الصغيرة  الصناعات  وموردي 
على  روسيا  في  ومراجعة  إغالق  بعمليات 
"موسكو"  ضد  الغربية  العقوبات  خلفية 
نقل  دون  يحول  مما  التجارة؛  طرق  وقطع 
روسيا  من  الغيار  وقطع  السيارات  شحنات 
سوق  بمثابة  يوم  ذات  كانت  التي  وإليها، 

للنمو.

لصناعة  جديدة  ضربة  الصراع  ويمثل 
واسعة  اضطرابات  من  عانت  التي  السيارات 
النطاق في سلسلة التوريد منذ بداية جائحة 
أشباه  في  العالمي  النقص  ثم  "كورونا"، 
حيث  ا�نتاج،  شّل  إلى  أدى  الذي  الموصالت 
السيارات  محللة  برينلي"  "ستيفاني  صرحت 
التأثير  بأن  ماركت"  إس  أتش  "إي  شركة  في 
صناعة  شركات  بعض  على  للحرب  ا�ولي 
السيارات قد يخفض إنتاج السيارات العالمي 

بنحو ١٫٥ مليون سيارة هذا العام.

نجد  ذلك،  بفعل  المتضررين  أكثر  بين  ومن 
مثل  ا�وروبية  السيارات  صناعة  شركات 
الشركة  "أوتوفاز"،  تمتلك  التي  "رينو"،  شركة 
وشركة  "الدا"،  ماركة  تصنع  التي  الروسية 
"فولكس فاجن" وعالماتها التجارية "أودي"، 
ا�لمانية  "بورش"  وشركة  و"سكودا"، 
الرياضية؛  السيارات  صناعة  في  المتخصصة 
بشكل  الشركات  تلك  أعمال  توقفت  حيث 
قطع  نقص  عن  فضًلا  روسيا،  في  مفاجئ 

الغيار الحيوية من الموردين في أوكرانيا.

وقالت شركة "تويوتا" التي تبيع نحو ١٢٠ ألف 
ستبقي  إنها  روسيا  في  ا  سنوًيّ سيارة 
حتى  مغلًقا  بطرسبرج"  "سان  في  مصنعها 
"فورد"  شركة  علقت  كما  آخر،  إشعار 
"سوالريس"  شركة  مع  المشترك  مشروعها 
البالد،  إلى  المبيعات  وأوقفت  الروسية، 
وأغلقت شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية، 
في  السيارات  صناعة  شركات  أكبر  إحدى 

روسيا، مصنعها في "سان بطرسبرج".

مصانع  يديرون  الذين  المصنعون  أفاد  فيما 
التوريد  سالسل  على  الضغط  أن  روسيا  في 
نظام  من  روسيا  استبعاد  بسبب  تفاقم؛ 
البنوك،  بين  للمدفوعات  الدولي  "سويفت" 
المجال  على  المفروض  الحصار  أدى  بينما 
المالحية  الممرات  وتعطيل  الروسي  الجوي 

إلى إبطاء حركة البضائع إلى حد كبير.

بظاللها  ا�وكرانية  الروسية  الحرب  تلق  ولم 
عالمي  نظام  ميالد  احتماالت  على  فقط 
قدمت  بل  ا،  واقتصادًيّ ا  سياسًيّ جديد 
حول  الصراع  لقضايا  جديدة  معالجات 
العسكري،  الحل  وفق  حسمها  عبر  المياه، 
السياسية  للحلول  ا�من  مجلس  تبنِّي  رغم 
تلك  لحل  وحيد  كطريق  والدبلوماسية، 

الصراعات.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا تتصارعان منذ عام 
شبه  في  العذبة  المياه  مصادر  حول   ٢٠١٤
جزيرة القرم، قبل أن تقرر روسيا تنفيذ عملية 
عسكرية داخل ا�راضي ا�وكرانية، في إطار 
الحلف  توسع  حول  "الناتو"،  مع  روسيا  نزاع 

شرًقا.

وكشفت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية ، 
السيطرة  من  الروسية  القوات  تمكن  عن 
إلى  المياه  لتوصيل  حيوية  مائية  قناة  على 
"القرم"، والتي تعاني من نقص المياه منذ ٨ 

سنوات. 

في  الروسية  القوات  نجحت   ،٢٠١٤ عام  وفي 
السيطرة على شبه جزيرة القرم، التي كانت 
حتى  السوفيتي  االتحاد  سيطرة  تحت 
سقوطه، قبل أن تنتقل تبعيتها إلى أوكرانيا 

منذ عام ١٩٩١ إلى عام ٢٠١٤.

أوكراني  روسي  خالف  ثار  الحين،  ذلك  ومنذ 
مصادر  في  القرم  جزيرة  شبه  أحقية  حول 
السلطات  قيام  بسبب  العذبة،  المياه 
القناة  عبر  المياه  إمدادات  بوقف  ا�وكرانية 
بنهر  القرم  جزيرة  شبه  تصل  التي  المائية 
لشكوى  روسيا  دفع  مما  ا�وكراني؛  "دنيبر" 

أوكرانيا أمام مجلس ا�من.

ا�راضي  إلى  الروسية  القوات  دخول  ومع 
كوناشينكوف"،  "إيغور  قال  ا�وكرانية، 
إن  الروسية،  الدفاع  وزارة  باسم  المتحدث 
قوات المظالت الروسية قد نجحت في فتح 
المياه  إمدادات  وإعادة  "القرم"،  شمال  قناة 
"كوناشينكوف":  وأضاف  الجزيرة،  لشبه 
"القرم سيكون لديها مياه، وهذا لن يسبب 
أي مشكالت لسكان منطقة "خيرسون" في 
والية  سكان  إلى  إشارة  في  أوكرانيا"، 
"خيرسون" ا�وكرانية التي تشتهر بزراعة ا�رز.

ومع تزايد حدة التداعيات االقتصادية ل°زمة، 
بتبادل  جديدة  مرحلة  إلى  الصراع  انتقل 
التهديدات باستهداف أهداف فضائية، حيث 
قال "دميتري روجوزين"، رئيس وكالة الفضاء 
الروسية، إن الوكالة علقت التعاون مع أوروبا 
قاعدة  من  الفضائية  ا�طالق  عمليات  في 
ا  رًدّ الفرنسية؛  "جويانا"  في  الفضائية  "كورو" 

على العقوبات الغربية. 

أن    "BBC" شبكة  ذكرت  متصل،  سياق  وفي 
بأن  صرح  ماسك"  "إيلون  ا�مريكي  الملياردير 
"ستار  الصناعي  القمر  عبر  ا�نترنت  خدمة 
والمملوكة لشركته "سبايس إكس"،  لينك"، 
شهدت  التي  أوكرانيا  في  تفعيلها  تم  قد 
سلسلة من انقطاعات خدمة ا�نترنت على 
ا على استهداف روسيا للبنية  نطاق واسع، رًدّ

التحتية الرقمية في أوكرانيا.

تصاعد  إلى  عربية"   نيوز  "سكاي  وأشارت 
حرب  نشوب  من  الدولية  التحذيرات 
والواليات  جهة،  من  روسيا  بين  إلكترونية 
المتحدة وأوروبا من جهة أخرى، خاصة بعد 
التمهيد  في  فعاليتها  الحرب  هذه  إثبات 

الروسي للحرب في أوكرانيا.

القوات  حشد  فترة  خالل  "موسكو"  ونفذت 
قبل  أوكرانيا  مع  حدودها  على  العسكرية 
على  سيبرانية  هجمات  شرًقا،  قواتها  توغل 
مواقع  منها  أوكرانية،  حكومية  مواقع 
الخارجية،  ووزارة  الوزراء  ومجلس  البرلمان 
إضافة لحدوث اضطرابات في مواقع وزارتي 

الداخلية والدفاع.

بظاللها  السيبرانية  التهديدات  تلك  وألقت 
على معدالت إنتاج الشركات العالمية، حيث 
"الشرق ا�وسط"،  عن شركة  نقلت صحيفة 
تعرضت  قد  أنها  اليابانية،  موتورز"  "تويوتا 
لخسائر كبيرة بسبب توقف إنتاج نحو ١٣ ألف 
سيارة، بعد هجوم إلكتروني أفقدها القدرة 
على مواصلة العمل لمدة يوم واحد، قبل أن 

تتمكن من الصمود في مواجهته الحًقا.

الحرب  جوانب  "ا�يكونومست"   وتناولت 
ا�لكترونية الروسية في أوكرانيا، وأكدت أنه 
مدينة  ضربت  الروسية  الصواريخ  أن  رغم 
فإن  فبراير،   ٢٤ الخميس  يوم  صباح  "كييف" 
كانت  بأوكرانيا  الخاصة  الكمبيوتر  شبكات 

بالفعل تتعرض للهجوم منذ فترة طويلة.

تحاول  قد  أنه  إلى  "ا�يكونومست"  وتشير 
التي  نفسها  ا�ساليب  استخدام  روسيا 
المتحدة  الواليات  تستخدمها  كانت 
الهجومية  عملياتهما  في  وبريطانيا 
من  العسكري  هجومها  لدعم  السيبرانية؛ 
ا�وكرانية،  الجوية  الدفاعات  تعطيل  خالل 
من  "كييف"  في  الحكومة  استقرار  وزعزعة 

خالل نشر معلومات مضللة.
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ا  سياسًيّ ا�زمة  تأثيرات  مع  وبالتزامن 
التداعيات االقتصادية لالزمة  ا، فإن  وعسكرًيّ
بوادر  ظهور  إلى  تشير  الروسية  ا�وكرانية 
تؤسس لميالد نظام اقتصادي جديد؛ ففي 
العقوبات  الغربية  القوى  استخدمت  حين 
االقتصادية كسالح في مواجهة روسيا، فإن 
اعتمدت على قدراتها في مجال  "موسكو" 
من  مزيًدا  ليمنحها  الطاقة،  وتصدير  إنتاج 
العقوبات  سيل  مواجهة  في  النفوذ 
االقتصادية الغربية، في ظل تصاعد مخاوف 
قطع  احتماالت  بشأن  ا�وروبي  االتحاد 
التي  أوروبا  عن  الغاز  �مدادات  "موسكو" 
من  الطبيعي  الغاز  من   ٪٤٠ نحو  تستورد 
في  الضخمة  استثماراتها  عن  فضًلا  روسيا، 

ا�سواق الروسية.

"وول  صحيفة  نشرت  نفسه،  السياق  وفي 
مدى  على  الضوء  ُيسلِّط  مقاًلا  ستريت"  
الطاقة  من  إمداداتها  على  روسيا  اعتماد 
كسالح في وجه الواليات المتحدة ا�مريكية 
المحللين  من  عدد  تحذيرات  ونقلت  وأوروبا، 
النهج  استمرار  من  ا�وروبيين  والسياسيين 
مصادرها  من  الطاقة  إنتاج  لدعم  ا�وروبي 
المتجددة، في ظل ارتفاع الطلب على الغاز 
الطبيعي، وقيام روسيا بتقليل صادرات الغاز 

إلى أوروبا؛ مما أدى إلى نقص إمدادات الغاز.

وذكرت الصحيفة، أن ا�دارة ا�مريكية تعمل 
وسط  بدائل  �يجاد  أوروبا،  مساعدة  على 
تهديدات "الكرملين" بقطع ا�مدادات، حيث 
قام المصّدرون اàسيويون بتصدير مجموعة 
من شحنات الغاز إلى أوروبا في الوقت الذي 
ثاني  انبعاثات  خفض  على  أوروبا  فيه  تعمل 

أكسيد الكربون.

الشبكة  ، أكدت  اليوم"  "روسيا  وعلى موقع 
الروسية، في تقرير لها، أنه من غير الممكن 
اندالع  أعقاب  الروسي  الغاز  عن  أوروبا  تخلي 
القارة  دول  أن  مضيفة  أوكرانيا،  في  الحرب 
رئيس  بشكل  معتمدة  أصبحت  ا�وروبية 
الحياة  شرايين  في  الروسي  الغاز  ضخ  على 
الطاقة  أزمة  مع  خاصة  لها،  االقتصادية 
دول  وأغلب  القارة  اكتنفت  التي  ا�خيرة 
تزويد  استلزم  قارس  شتاء  ومجيء  العالم، 
ال  والتي  التدفئة،  بوسائل  والمرافق  البيوت 
أو  الطبيعي  بالغاز  تعمل  أغلبها  تزال 
أيًضا  ُتدار  محطات  من  المولدة  الكهرباء 
الغاز  أن  إلى  اليوم"  "روسيا  وأشارت  بالغاز، 
بـ ٤٠٪ من  ا�وروبي  االتحاد  يزّود دول  الروسي 
في  ألمانيا  تأتي  حيث  استهالكها،  إجمالي 
الغاز  على  المعتمدة  الكتلة  دول  صدارة 

القادم من روسيا.

الروسية  العسكرية  العملية  استمرار  ومع 
مختلف  شاشات  تحّولت  أوكرانيا،  في 
حيث  ا�حمر؛  اللون  إلى  العالمية  البورصات 
بالبورصات  الرئيسة  المؤشرات  سجلت 
ا  ا�مريكية واليابانية وا�وروبية تراجًعا جماعًيّ
بأموال  دفع  مما  مستوى؛  أدنى  إلى 
اàمنة،  المالذات  إلى  للهروب  المستثمرين 
مستوى  أعلى  إلى  الذهب  أسعار  فارتفعت 

منذ ٩ أشهر.

إمدادات  المخاوف من توقف  كما سيطرت 
الغاز الروسي على هامش اندالع ا�زمة في 
قفزت  التي  النفط،  أسعار  على  أوكرانيا، 
حين  في    ،٢٠١٤ عام  منذ  مستوياتها  �على 
تراجع  مع  الرئيسة،  العمالت  أداء  تباين 
الروسي إلى أدنى مستوياته منذ ١٥  "الروبل" 

شهًرا. 

الغربية  ا�عالم  وسائل  مختلف  ورصدت 
على  ا�وكرانية  ـ  الروسية  الحرب  تأثيرات 
أسعار القمح التي قفزت �على مستوى منذ 
ارتفاع أسعار السلع  إلى  عام ٢٠٠٨،  با�ضافة 
ا�مريكية  المتحدة  الواليات  في  ا�ساسية 
�على مستوى منذ ٤٠ عاًما،  في ظل موجة 

تضخمية تضرب أسواق العالم كافة.

رأس  على  الطاقة  إمدادات  نقص  ويأتي 
المخاوف العالمية، في ظل استحواذ روسيا 
ا في إنتاج وتصدير  على مرتبة متقدمة عالمًيّ
والتي  ا�وروبية،  للقارة  خاصة  والغاز،  النفط 
الغاز  من  وارداتها  على   ٪٤٠ بنسبة  تعتمد 
الروسي لسد احتياجاتها؛ مما أدى إلى ارتفاع 
 ٪٧٠ بنسبة  أوروبا  في  الطبيعي  الغاز  أسعار 

بعد اندالع الحرب في أوكرانيا. 

"الجارديان"  صحيفة  ذكرت  حين  وفي 
البريطانية، أن نقص الطاقة يهدد االقتصاد 
العالمي بأزمة تماثل حظر تصدير النفط بعد 
 ""CNBC شبكة  قالت   ،١٩٧٣ أكتوبر   حرب 
ا؛  ا�مريكية، إن حركة التصنيع مهددة عالمًيّ
�على  المعادن  أسعار  ارتفاع  بسبب 
مستوياتها منذ أكثر من ١٠ سنوات ، وأشارت 
وكالة "رويترز" ا�مريكية، إلى أنه من المتوقع 
ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا من ٥٫٥٪ 
إلى أكثر من ٧٪ بحلول أبريل المقبل �ول مرة 

منذ ٣٠ عاًما. 

بوكالة  ديفيز"،  جيه  "بول  مقال  وسلط 
العقوبات  على  الضوء   ، ا�مريكية  "بلومبرج" 
أعلنت  أن  بعد  روسيا،  ضد  المالية  الغربية 
صندوق  على  عقوبات  عن  المتحدة  الواليات 

االستثمار الروسي المباشر. 

الخزانة  وزيرة  يلين"،  "جانيت  فبحسب 
ذلك  يحد  أن  المتوقع  من  فإنه  ا�مريكية، 
استخدام  على  روسيا  قدرة  من  ا�جراء 
أنَّ  وأضافت  أنشطتها،  لتمويل  ا�صول 
المتحدة  الواليات  تفرضه  الذي  الحظر 
روسيا"  "بنك  أصول  على  ا�وروبي  واالتحاد 
نصف  قرابة  حركة  تجميد  إلى  سيؤدي 

احتياطي ا�موال بالصندوق.

ولفت المقال، إلى موافقة الواليات المتحدة 
وعدد من الدول ا�وروبية با�ضافة إلى كندا 
البنك  أصول  معظم  تجميد  على  واليابان، 
المركزي الروسي البالغة ٦٤٣ مليار دوالر من 
العمالت ا�جنبية. كما وافقت سويسرا على 
متابعة عقوبات االتحاد ا�وروبي ضد ا�فراد 

والشركات وبعض البنوك الروسية.

ناشيونال  "ذا  موقع  نشر  المقابل،  وفي   
ا�فراط  ا�مريكي، مقاًلا يحذر من  إنترست"  
في توقيع العقوبات االقتصادية على روسيا 
فصل  بعد  الرئيسة،  المالية  ومؤسساتها 
نظام  من  الروسية  البنوك  من  عدد 
المصرفية،  للمعامالت  العالمي  "سويفت" 
دول  مع  الروسية  التجارية  العالقات  وتقييد 

العالم. 

أن  تصور  يمكن  ال  أنه  إلى  المقال،  وأشار 
يعد  "سويفت"  نظام  من  روسيا  استبعاد 
نظاًما  يعد  إنه  إذ  مالي"،  نووي  "سالح  بمثابة 
لخدمات التحويل المالي فقط، وليس نظاًما 
يتسبب  أن  ُيتوّقع  ال  وبالتالي،  للتجارة، 
استبعاد روسيا من ذلك النظام في عزلتها، 
نظام  من  إيران  استبعاد  تجربة  ولعل 
"سويفت" أبرز دليل على ذلك؛ إذ لم يؤِد ذلك 

إلى عزلتها على نحو فّعال.

بشأن  المخاوف  تنامي  إلى  المقال  ولفت 
إنه  حيث  العقوبات؛  استخدام  في  ا�فراط 
من المرّجح أن يؤدي ذلك إلى تراجع جدواها، 
الغربية،  المالية  ا�نظمة  تفكك  إلى  أو 

باعتبارها نواة العالم المالي. 

المفرط  االستخدام  أن  المقال،  وأكد 
اقتصادات  سعي  إلى  يؤدي  قد  للعقوبات 
للمعامالت  بديل  نظام  �يجاد  العالم  دول 
المالي  النظام  يهدد  ما  وهو  االقتصادية، 
القائم، والدوالر ا�مريكي، والبنوك  العالمي 
المالية  التحتية  والبنية  الكبرى،  الدولية 
فرض  في  ا�فراط  أن  مضيًفا  العالمية، 
الغربية  غير  الدول  يدفع  قد  العقوبات 
مع  تتالقى  وربما  جديدة،  بدائل  عن  للبحث 

المصالح المالية الروسية والصينية.

حركة  على  الغربية  العقوبات  تأثير  وحول 
"وول  صحيفة  نشرت  العالمية،  التصنيع 
أزمة  على  الضوء  يسلط  مقاًلا  ستريت"  
صناعة  لشركات  الجديدة  التوريد  سلسلة 
الروسية  الحرب  عن  الناتجة  السيارات 
منذ  الثالثة  ا�زمة  ُتعد  والتي  ا�وكرانية، 
سنوات عديدة؛ حيث عطلت شركات تصنيع 
والمبيعات  الروسية  مصانعها  السيارات 

بسبب العقوبات.

وأدى القتال في أوكرانيا إلى قيام المصانع 
المهمة  الصغيرة  الصناعات  وموردي 
على  روسيا  في  ومراجعة  إغالق  بعمليات 
"موسكو"  ضد  الغربية  العقوبات  خلفية 
نقل  دون  يحول  مما  التجارة؛  طرق  وقطع 
روسيا  من  الغيار  وقطع  السيارات  شحنات 
سوق  بمثابة  يوم  ذات  كانت  التي  وإليها، 

للنمو.

لصناعة  جديدة  ضربة  الصراع  ويمثل 
واسعة  اضطرابات  من  عانت  التي  السيارات 
النطاق في سلسلة التوريد منذ بداية جائحة 
أشباه  في  العالمي  النقص  ثم  "كورونا"، 
حيث  ا�نتاج،  شّل  إلى  أدى  الذي  الموصالت 
السيارات  محللة  برينلي"  "ستيفاني  صرحت 
التأثير  بأن  ماركت"  إس  أتش  "إي  شركة  في 
صناعة  شركات  بعض  على  للحرب  ا�ولي 
السيارات قد يخفض إنتاج السيارات العالمي 

بنحو ١٫٥ مليون سيارة هذا العام.

نجد  ذلك،  بفعل  المتضررين  أكثر  بين  ومن 
مثل  ا�وروبية  السيارات  صناعة  شركات 
الشركة  "أوتوفاز"،  تمتلك  التي  "رينو"،  شركة 
وشركة  "الدا"،  ماركة  تصنع  التي  الروسية 
"فولكس فاجن" وعالماتها التجارية "أودي"، 
ا�لمانية  "بورش"  وشركة  و"سكودا"، 
الرياضية؛  السيارات  صناعة  في  المتخصصة 
بشكل  الشركات  تلك  أعمال  توقفت  حيث 
قطع  نقص  عن  فضًلا  روسيا،  في  مفاجئ 

الغيار الحيوية من الموردين في أوكرانيا.

وقالت شركة "تويوتا" التي تبيع نحو ١٢٠ ألف 
ستبقي  إنها  روسيا  في  ا  سنوًيّ سيارة 
حتى  مغلًقا  بطرسبرج"  "سان  في  مصنعها 
"فورد"  شركة  علقت  كما  آخر،  إشعار 
"سوالريس"  شركة  مع  المشترك  مشروعها 
البالد،  إلى  المبيعات  وأوقفت  الروسية، 
وأغلقت شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية، 
في  السيارات  صناعة  شركات  أكبر  إحدى 

روسيا، مصنعها في "سان بطرسبرج".

مصانع  يديرون  الذين  المصنعون  أفاد  فيما 
التوريد  سالسل  على  الضغط  أن  روسيا  في 
نظام  من  روسيا  استبعاد  بسبب  تفاقم؛ 
البنوك،  بين  للمدفوعات  الدولي  "سويفت" 
المجال  على  المفروض  الحصار  أدى  بينما 
المالحية  الممرات  وتعطيل  الروسي  الجوي 

إلى إبطاء حركة البضائع إلى حد كبير.

بظاللها  ا�وكرانية  الروسية  الحرب  تلق  ولم 
عالمي  نظام  ميالد  احتماالت  على  فقط 
قدمت  بل  ا،  واقتصادًيّ ا  سياسًيّ جديد 
حول  الصراع  لقضايا  جديدة  معالجات 
العسكري،  الحل  وفق  حسمها  عبر  المياه، 
السياسية  للحلول  ا�من  مجلس  تبنِّي  رغم 
تلك  لحل  وحيد  كطريق  والدبلوماسية، 

الصراعات.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا تتصارعان منذ عام 
شبه  في  العذبة  المياه  مصادر  حول   ٢٠١٤
جزيرة القرم، قبل أن تقرر روسيا تنفيذ عملية 
عسكرية داخل ا�راضي ا�وكرانية، في إطار 
الحلف  توسع  حول  "الناتو"،  مع  روسيا  نزاع 

شرًقا.

وكشفت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية ، 
السيطرة  من  الروسية  القوات  تمكن  عن 
إلى  المياه  لتوصيل  حيوية  مائية  قناة  على 
"القرم"، والتي تعاني من نقص المياه منذ ٨ 

سنوات. 

في  الروسية  القوات  نجحت   ،٢٠١٤ عام  وفي 
السيطرة على شبه جزيرة القرم، التي كانت 
حتى  السوفيتي  االتحاد  سيطرة  تحت 
سقوطه، قبل أن تنتقل تبعيتها إلى أوكرانيا 

منذ عام ١٩٩١ إلى عام ٢٠١٤.

أوكراني  روسي  خالف  ثار  الحين،  ذلك  ومنذ 
مصادر  في  القرم  جزيرة  شبه  أحقية  حول 
السلطات  قيام  بسبب  العذبة،  المياه 
القناة  عبر  المياه  إمدادات  بوقف  ا�وكرانية 
بنهر  القرم  جزيرة  شبه  تصل  التي  المائية 
لشكوى  روسيا  دفع  مما  ا�وكراني؛  "دنيبر" 

أوكرانيا أمام مجلس ا�من.

ا�راضي  إلى  الروسية  القوات  دخول  ومع 
كوناشينكوف"،  "إيغور  قال  ا�وكرانية، 
إن  الروسية،  الدفاع  وزارة  باسم  المتحدث 
قوات المظالت الروسية قد نجحت في فتح 
المياه  إمدادات  وإعادة  "القرم"،  شمال  قناة 
"كوناشينكوف":  وأضاف  الجزيرة،  لشبه 
"القرم سيكون لديها مياه، وهذا لن يسبب 
أي مشكالت لسكان منطقة "خيرسون" في 
والية  سكان  إلى  إشارة  في  أوكرانيا"، 
"خيرسون" ا�وكرانية التي تشتهر بزراعة ا�رز.

ومع تزايد حدة التداعيات االقتصادية ل°زمة، 
بتبادل  جديدة  مرحلة  إلى  الصراع  انتقل 
التهديدات باستهداف أهداف فضائية، حيث 
قال "دميتري روجوزين"، رئيس وكالة الفضاء 
الروسية، إن الوكالة علقت التعاون مع أوروبا 
قاعدة  من  الفضائية  ا�طالق  عمليات  في 
ا  رًدّ الفرنسية؛  "جويانا"  في  الفضائية  "كورو" 

على العقوبات الغربية. 

أن    "BBC" شبكة  ذكرت  متصل،  سياق  وفي 
بأن  صرح  ماسك"  "إيلون  ا�مريكي  الملياردير 
"ستار  الصناعي  القمر  عبر  ا�نترنت  خدمة 
والمملوكة لشركته "سبايس إكس"،  لينك"، 
شهدت  التي  أوكرانيا  في  تفعيلها  تم  قد 
سلسلة من انقطاعات خدمة ا�نترنت على 
ا على استهداف روسيا للبنية  نطاق واسع، رًدّ

التحتية الرقمية في أوكرانيا.

تصاعد  إلى  عربية"   نيوز  "سكاي  وأشارت 
حرب  نشوب  من  الدولية  التحذيرات 
والواليات  جهة،  من  روسيا  بين  إلكترونية 
المتحدة وأوروبا من جهة أخرى، خاصة بعد 
التمهيد  في  فعاليتها  الحرب  هذه  إثبات 

الروسي للحرب في أوكرانيا.

القوات  حشد  فترة  خالل  "موسكو"  ونفذت 
قبل  أوكرانيا  مع  حدودها  على  العسكرية 
على  سيبرانية  هجمات  شرًقا،  قواتها  توغل 
مواقع  منها  أوكرانية،  حكومية  مواقع 
الخارجية،  ووزارة  الوزراء  ومجلس  البرلمان 
إضافة لحدوث اضطرابات في مواقع وزارتي 

الداخلية والدفاع.

بظاللها  السيبرانية  التهديدات  تلك  وألقت 
على معدالت إنتاج الشركات العالمية، حيث 
"الشرق ا�وسط"،  عن شركة  نقلت صحيفة 
تعرضت  قد  أنها  اليابانية،  موتورز"  "تويوتا 
لخسائر كبيرة بسبب توقف إنتاج نحو ١٣ ألف 
سيارة، بعد هجوم إلكتروني أفقدها القدرة 
على مواصلة العمل لمدة يوم واحد، قبل أن 

تتمكن من الصمود في مواجهته الحًقا.

الحرب  جوانب  "ا�يكونومست"   وتناولت 
ا�لكترونية الروسية في أوكرانيا، وأكدت أنه 
مدينة  ضربت  الروسية  الصواريخ  أن  رغم 
فإن  فبراير،   ٢٤ الخميس  يوم  صباح  "كييف" 
كانت  بأوكرانيا  الخاصة  الكمبيوتر  شبكات 

بالفعل تتعرض للهجوم منذ فترة طويلة.

تحاول  قد  أنه  إلى  "ا�يكونومست"  وتشير 
التي  نفسها  ا�ساليب  استخدام  روسيا 
المتحدة  الواليات  تستخدمها  كانت 
الهجومية  عملياتهما  في  وبريطانيا 
من  العسكري  هجومها  لدعم  السيبرانية؛ 
ا�وكرانية،  الجوية  الدفاعات  تعطيل  خالل 
من  "كييف"  في  الحكومة  استقرار  وزعزعة 

خالل نشر معلومات مضللة.



كيف اشتعلت ا
زمة..
                   وإلى أين وصلت؟
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ا  سياسًيّ ا�زمة  تأثيرات  مع  وبالتزامن 
التداعيات االقتصادية لالزمة  ا، فإن  وعسكرًيّ
بوادر  ظهور  إلى  تشير  الروسية  ا�وكرانية 
تؤسس لميالد نظام اقتصادي جديد؛ ففي 
العقوبات  الغربية  القوى  استخدمت  حين 
االقتصادية كسالح في مواجهة روسيا، فإن 
اعتمدت على قدراتها في مجال  "موسكو" 
من  مزيًدا  ليمنحها  الطاقة،  وتصدير  إنتاج 
العقوبات  سيل  مواجهة  في  النفوذ 
االقتصادية الغربية، في ظل تصاعد مخاوف 
قطع  احتماالت  بشأن  ا�وروبي  االتحاد 
التي  أوروبا  عن  الغاز  �مدادات  "موسكو" 
من  الطبيعي  الغاز  من   ٪٤٠ نحو  تستورد 
في  الضخمة  استثماراتها  عن  فضًلا  روسيا، 

ا�سواق الروسية.

"وول  صحيفة  نشرت  نفسه،  السياق  وفي 
مدى  على  الضوء  ُيسلِّط  مقاًلا  ستريت"  
الطاقة  من  إمداداتها  على  روسيا  اعتماد 
كسالح في وجه الواليات المتحدة ا�مريكية 
المحللين  من  عدد  تحذيرات  ونقلت  وأوروبا، 
النهج  استمرار  من  ا�وروبيين  والسياسيين 
مصادرها  من  الطاقة  إنتاج  لدعم  ا�وروبي 
المتجددة، في ظل ارتفاع الطلب على الغاز 
الطبيعي، وقيام روسيا بتقليل صادرات الغاز 

إلى أوروبا؛ مما أدى إلى نقص إمدادات الغاز.

وذكرت الصحيفة، أن ا�دارة ا�مريكية تعمل 
وسط  بدائل  �يجاد  أوروبا،  مساعدة  على 
تهديدات "الكرملين" بقطع ا�مدادات، حيث 
قام المصّدرون اàسيويون بتصدير مجموعة 
من شحنات الغاز إلى أوروبا في الوقت الذي 
ثاني  انبعاثات  خفض  على  أوروبا  فيه  تعمل 

أكسيد الكربون.

الشبكة  ، أكدت  اليوم"  "روسيا  وعلى موقع 
الروسية، في تقرير لها، أنه من غير الممكن 
اندالع  أعقاب  الروسي  الغاز  عن  أوروبا  تخلي 
القارة  دول  أن  مضيفة  أوكرانيا،  في  الحرب 
رئيس  بشكل  معتمدة  أصبحت  ا�وروبية 
الحياة  شرايين  في  الروسي  الغاز  ضخ  على 
الطاقة  أزمة  مع  خاصة  لها،  االقتصادية 
دول  وأغلب  القارة  اكتنفت  التي  ا�خيرة 
تزويد  استلزم  قارس  شتاء  ومجيء  العالم، 
ال  والتي  التدفئة،  بوسائل  والمرافق  البيوت 
أو  الطبيعي  بالغاز  تعمل  أغلبها  تزال 
أيًضا  ُتدار  محطات  من  المولدة  الكهرباء 
الغاز  أن  إلى  اليوم"  "روسيا  وأشارت  بالغاز، 
بـ ٤٠٪ من  ا�وروبي  االتحاد  يزّود دول  الروسي 
في  ألمانيا  تأتي  حيث  استهالكها،  إجمالي 
الغاز  على  المعتمدة  الكتلة  دول  صدارة 

القادم من روسيا.

الروسية  العسكرية  العملية  استمرار  ومع 
مختلف  شاشات  تحّولت  أوكرانيا،  في 
حيث  ا�حمر؛  اللون  إلى  العالمية  البورصات 
بالبورصات  الرئيسة  المؤشرات  سجلت 
ا  ا�مريكية واليابانية وا�وروبية تراجًعا جماعًيّ
بأموال  دفع  مما  مستوى؛  أدنى  إلى 
اàمنة،  المالذات  إلى  للهروب  المستثمرين 
مستوى  أعلى  إلى  الذهب  أسعار  فارتفعت 

منذ ٩ أشهر.

إمدادات  المخاوف من توقف  كما سيطرت 
الغاز الروسي على هامش اندالع ا�زمة في 
قفزت  التي  النفط،  أسعار  على  أوكرانيا، 
حين  في    ،٢٠١٤ عام  منذ  مستوياتها  �على 
تراجع  مع  الرئيسة،  العمالت  أداء  تباين 
الروسي إلى أدنى مستوياته منذ ١٥  "الروبل" 

شهًرا. 

الغربية  ا�عالم  وسائل  مختلف  ورصدت 
على  ا�وكرانية  ـ  الروسية  الحرب  تأثيرات 
أسعار القمح التي قفزت �على مستوى منذ 
ارتفاع أسعار السلع  إلى  عام ٢٠٠٨،  با�ضافة 
ا�مريكية  المتحدة  الواليات  في  ا�ساسية 
�على مستوى منذ ٤٠ عاًما،  في ظل موجة 

تضخمية تضرب أسواق العالم كافة.

رأس  على  الطاقة  إمدادات  نقص  ويأتي 
المخاوف العالمية، في ظل استحواذ روسيا 
ا في إنتاج وتصدير  على مرتبة متقدمة عالمًيّ
والتي  ا�وروبية،  للقارة  خاصة  والغاز،  النفط 
الغاز  من  وارداتها  على   ٪٤٠ بنسبة  تعتمد 
الروسي لسد احتياجاتها؛ مما أدى إلى ارتفاع 
 ٪٧٠ بنسبة  أوروبا  في  الطبيعي  الغاز  أسعار 

بعد اندالع الحرب في أوكرانيا. 

"الجارديان"  صحيفة  ذكرت  حين  وفي 
البريطانية، أن نقص الطاقة يهدد االقتصاد 
العالمي بأزمة تماثل حظر تصدير النفط بعد 
 ""CNBC شبكة  قالت   ،١٩٧٣ أكتوبر   حرب 
ا؛  ا�مريكية، إن حركة التصنيع مهددة عالمًيّ
�على  المعادن  أسعار  ارتفاع  بسبب 
مستوياتها منذ أكثر من ١٠ سنوات ، وأشارت 
وكالة "رويترز" ا�مريكية، إلى أنه من المتوقع 
ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا من ٥٫٥٪ 
إلى أكثر من ٧٪ بحلول أبريل المقبل �ول مرة 

منذ ٣٠ عاًما. 

بوكالة  ديفيز"،  جيه  "بول  مقال  وسلط 
العقوبات  على  الضوء   ، ا�مريكية  "بلومبرج" 
أعلنت  أن  بعد  روسيا،  ضد  المالية  الغربية 
صندوق  على  عقوبات  عن  المتحدة  الواليات 

االستثمار الروسي المباشر. 

الخزانة  وزيرة  يلين"،  "جانيت  فبحسب 
ذلك  يحد  أن  المتوقع  من  فإنه  ا�مريكية، 
استخدام  على  روسيا  قدرة  من  ا�جراء 
أنَّ  وأضافت  أنشطتها،  لتمويل  ا�صول 
المتحدة  الواليات  تفرضه  الذي  الحظر 
روسيا"  "بنك  أصول  على  ا�وروبي  واالتحاد 
نصف  قرابة  حركة  تجميد  إلى  سيؤدي 

احتياطي ا�موال بالصندوق.

ولفت المقال، إلى موافقة الواليات المتحدة 
وعدد من الدول ا�وروبية با�ضافة إلى كندا 
البنك  أصول  معظم  تجميد  على  واليابان، 
المركزي الروسي البالغة ٦٤٣ مليار دوالر من 
العمالت ا�جنبية. كما وافقت سويسرا على 
متابعة عقوبات االتحاد ا�وروبي ضد ا�فراد 

والشركات وبعض البنوك الروسية.

ناشيونال  "ذا  موقع  نشر  المقابل،  وفي   
ا�فراط  ا�مريكي، مقاًلا يحذر من  إنترست"  
في توقيع العقوبات االقتصادية على روسيا 
فصل  بعد  الرئيسة،  المالية  ومؤسساتها 
نظام  من  الروسية  البنوك  من  عدد 
المصرفية،  للمعامالت  العالمي  "سويفت" 
دول  مع  الروسية  التجارية  العالقات  وتقييد 

العالم. 

أن  تصور  يمكن  ال  أنه  إلى  المقال،  وأشار 
يعد  "سويفت"  نظام  من  روسيا  استبعاد 
نظاًما  يعد  إنه  إذ  مالي"،  نووي  "سالح  بمثابة 
لخدمات التحويل المالي فقط، وليس نظاًما 
يتسبب  أن  ُيتوّقع  ال  وبالتالي،  للتجارة، 
استبعاد روسيا من ذلك النظام في عزلتها، 
نظام  من  إيران  استبعاد  تجربة  ولعل 
"سويفت" أبرز دليل على ذلك؛ إذ لم يؤِد ذلك 

إلى عزلتها على نحو فّعال.

بشأن  المخاوف  تنامي  إلى  المقال  ولفت 
إنه  حيث  العقوبات؛  استخدام  في  ا�فراط 
من المرّجح أن يؤدي ذلك إلى تراجع جدواها، 
الغربية،  المالية  ا�نظمة  تفكك  إلى  أو 

باعتبارها نواة العالم المالي. 

المفرط  االستخدام  أن  المقال،  وأكد 
اقتصادات  سعي  إلى  يؤدي  قد  للعقوبات 
للمعامالت  بديل  نظام  �يجاد  العالم  دول 
المالي  النظام  يهدد  ما  وهو  االقتصادية، 
القائم، والدوالر ا�مريكي، والبنوك  العالمي 
المالية  التحتية  والبنية  الكبرى،  الدولية 
فرض  في  ا�فراط  أن  مضيًفا  العالمية، 
الغربية  غير  الدول  يدفع  قد  العقوبات 
مع  تتالقى  وربما  جديدة،  بدائل  عن  للبحث 

المصالح المالية الروسية والصينية.

حركة  على  الغربية  العقوبات  تأثير  وحول 
"وول  صحيفة  نشرت  العالمية،  التصنيع 
أزمة  على  الضوء  يسلط  مقاًلا  ستريت"  
صناعة  لشركات  الجديدة  التوريد  سلسلة 
الروسية  الحرب  عن  الناتجة  السيارات 
منذ  الثالثة  ا�زمة  ُتعد  والتي  ا�وكرانية، 
سنوات عديدة؛ حيث عطلت شركات تصنيع 
والمبيعات  الروسية  مصانعها  السيارات 

بسبب العقوبات.

وأدى القتال في أوكرانيا إلى قيام المصانع 
المهمة  الصغيرة  الصناعات  وموردي 
على  روسيا  في  ومراجعة  إغالق  بعمليات 
"موسكو"  ضد  الغربية  العقوبات  خلفية 
نقل  دون  يحول  مما  التجارة؛  طرق  وقطع 
روسيا  من  الغيار  وقطع  السيارات  شحنات 
سوق  بمثابة  يوم  ذات  كانت  التي  وإليها، 

للنمو.

لصناعة  جديدة  ضربة  الصراع  ويمثل 
واسعة  اضطرابات  من  عانت  التي  السيارات 
النطاق في سلسلة التوريد منذ بداية جائحة 
أشباه  في  العالمي  النقص  ثم  "كورونا"، 
حيث  ا�نتاج،  شّل  إلى  أدى  الذي  الموصالت 
السيارات  محللة  برينلي"  "ستيفاني  صرحت 
التأثير  بأن  ماركت"  إس  أتش  "إي  شركة  في 
صناعة  شركات  بعض  على  للحرب  ا�ولي 
السيارات قد يخفض إنتاج السيارات العالمي 

بنحو ١٫٥ مليون سيارة هذا العام.

نجد  ذلك،  بفعل  المتضررين  أكثر  بين  ومن 
مثل  ا�وروبية  السيارات  صناعة  شركات 
الشركة  "أوتوفاز"،  تمتلك  التي  "رينو"،  شركة 
وشركة  "الدا"،  ماركة  تصنع  التي  الروسية 
"فولكس فاجن" وعالماتها التجارية "أودي"، 
ا�لمانية  "بورش"  وشركة  و"سكودا"، 
الرياضية؛  السيارات  صناعة  في  المتخصصة 
بشكل  الشركات  تلك  أعمال  توقفت  حيث 
قطع  نقص  عن  فضًلا  روسيا،  في  مفاجئ 

الغيار الحيوية من الموردين في أوكرانيا.

وقالت شركة "تويوتا" التي تبيع نحو ١٢٠ ألف 
ستبقي  إنها  روسيا  في  ا  سنوًيّ سيارة 
حتى  مغلًقا  بطرسبرج"  "سان  في  مصنعها 
"فورد"  شركة  علقت  كما  آخر،  إشعار 
"سوالريس"  شركة  مع  المشترك  مشروعها 
البالد،  إلى  المبيعات  وأوقفت  الروسية، 
وأغلقت شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية، 
في  السيارات  صناعة  شركات  أكبر  إحدى 

روسيا، مصنعها في "سان بطرسبرج".

مصانع  يديرون  الذين  المصنعون  أفاد  فيما 
التوريد  سالسل  على  الضغط  أن  روسيا  في 
نظام  من  روسيا  استبعاد  بسبب  تفاقم؛ 
البنوك،  بين  للمدفوعات  الدولي  "سويفت" 
المجال  على  المفروض  الحصار  أدى  بينما 
المالحية  الممرات  وتعطيل  الروسي  الجوي 

إلى إبطاء حركة البضائع إلى حد كبير.

بظاللها  ا�وكرانية  الروسية  الحرب  تلق  ولم 
عالمي  نظام  ميالد  احتماالت  على  فقط 
قدمت  بل  ا،  واقتصادًيّ ا  سياسًيّ جديد 
حول  الصراع  لقضايا  جديدة  معالجات 
العسكري،  الحل  وفق  حسمها  عبر  المياه، 
السياسية  للحلول  ا�من  مجلس  تبنِّي  رغم 
تلك  لحل  وحيد  كطريق  والدبلوماسية، 

الصراعات.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا تتصارعان منذ عام 
شبه  في  العذبة  المياه  مصادر  حول   ٢٠١٤
جزيرة القرم، قبل أن تقرر روسيا تنفيذ عملية 
عسكرية داخل ا�راضي ا�وكرانية، في إطار 
الحلف  توسع  حول  "الناتو"،  مع  روسيا  نزاع 

شرًقا.

وكشفت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية ، 
السيطرة  من  الروسية  القوات  تمكن  عن 
إلى  المياه  لتوصيل  حيوية  مائية  قناة  على 
"القرم"، والتي تعاني من نقص المياه منذ ٨ 

سنوات. 

في  الروسية  القوات  نجحت   ،٢٠١٤ عام  وفي 
السيطرة على شبه جزيرة القرم، التي كانت 
حتى  السوفيتي  االتحاد  سيطرة  تحت 
سقوطه، قبل أن تنتقل تبعيتها إلى أوكرانيا 

منذ عام ١٩٩١ إلى عام ٢٠١٤.

أوكراني  روسي  خالف  ثار  الحين،  ذلك  ومنذ 
مصادر  في  القرم  جزيرة  شبه  أحقية  حول 
السلطات  قيام  بسبب  العذبة،  المياه 
القناة  عبر  المياه  إمدادات  بوقف  ا�وكرانية 
بنهر  القرم  جزيرة  شبه  تصل  التي  المائية 
لشكوى  روسيا  دفع  مما  ا�وكراني؛  "دنيبر" 

أوكرانيا أمام مجلس ا�من.

ا�راضي  إلى  الروسية  القوات  دخول  ومع 
كوناشينكوف"،  "إيغور  قال  ا�وكرانية، 
إن  الروسية،  الدفاع  وزارة  باسم  المتحدث 
قوات المظالت الروسية قد نجحت في فتح 
المياه  إمدادات  وإعادة  "القرم"،  شمال  قناة 
"كوناشينكوف":  وأضاف  الجزيرة،  لشبه 
"القرم سيكون لديها مياه، وهذا لن يسبب 
أي مشكالت لسكان منطقة "خيرسون" في 
والية  سكان  إلى  إشارة  في  أوكرانيا"، 
"خيرسون" ا�وكرانية التي تشتهر بزراعة ا�رز.

ومع تزايد حدة التداعيات االقتصادية ل°زمة، 
بتبادل  جديدة  مرحلة  إلى  الصراع  انتقل 
التهديدات باستهداف أهداف فضائية، حيث 
قال "دميتري روجوزين"، رئيس وكالة الفضاء 
الروسية، إن الوكالة علقت التعاون مع أوروبا 
قاعدة  من  الفضائية  ا�طالق  عمليات  في 
ا  رًدّ الفرنسية؛  "جويانا"  في  الفضائية  "كورو" 

على العقوبات الغربية. 

أن    "BBC" شبكة  ذكرت  متصل،  سياق  وفي 
بأن  صرح  ماسك"  "إيلون  ا�مريكي  الملياردير 
"ستار  الصناعي  القمر  عبر  ا�نترنت  خدمة 
والمملوكة لشركته "سبايس إكس"،  لينك"، 
شهدت  التي  أوكرانيا  في  تفعيلها  تم  قد 
سلسلة من انقطاعات خدمة ا�نترنت على 
ا على استهداف روسيا للبنية  نطاق واسع، رًدّ

التحتية الرقمية في أوكرانيا.

تصاعد  إلى  عربية"   نيوز  "سكاي  وأشارت 
حرب  نشوب  من  الدولية  التحذيرات 
والواليات  جهة،  من  روسيا  بين  إلكترونية 
المتحدة وأوروبا من جهة أخرى، خاصة بعد 
التمهيد  في  فعاليتها  الحرب  هذه  إثبات 

الروسي للحرب في أوكرانيا.

القوات  حشد  فترة  خالل  "موسكو"  ونفذت 
قبل  أوكرانيا  مع  حدودها  على  العسكرية 
على  سيبرانية  هجمات  شرًقا،  قواتها  توغل 
مواقع  منها  أوكرانية،  حكومية  مواقع 
الخارجية،  ووزارة  الوزراء  ومجلس  البرلمان 
إضافة لحدوث اضطرابات في مواقع وزارتي 

الداخلية والدفاع.

بظاللها  السيبرانية  التهديدات  تلك  وألقت 
على معدالت إنتاج الشركات العالمية، حيث 
"الشرق ا�وسط"،  عن شركة  نقلت صحيفة 
تعرضت  قد  أنها  اليابانية،  موتورز"  "تويوتا 
لخسائر كبيرة بسبب توقف إنتاج نحو ١٣ ألف 
سيارة، بعد هجوم إلكتروني أفقدها القدرة 
على مواصلة العمل لمدة يوم واحد، قبل أن 

تتمكن من الصمود في مواجهته الحًقا.

الحرب  جوانب  "ا�يكونومست"   وتناولت 
ا�لكترونية الروسية في أوكرانيا، وأكدت أنه 
مدينة  ضربت  الروسية  الصواريخ  أن  رغم 
فإن  فبراير،   ٢٤ الخميس  يوم  صباح  "كييف" 
كانت  بأوكرانيا  الخاصة  الكمبيوتر  شبكات 

بالفعل تتعرض للهجوم منذ فترة طويلة.

تحاول  قد  أنه  إلى  "ا�يكونومست"  وتشير 
التي  نفسها  ا�ساليب  استخدام  روسيا 
المتحدة  الواليات  تستخدمها  كانت 
الهجومية  عملياتهما  في  وبريطانيا 
من  العسكري  هجومها  لدعم  السيبرانية؛ 
ا�وكرانية،  الجوية  الدفاعات  تعطيل  خالل 
من  "كييف"  في  الحكومة  استقرار  وزعزعة 

خالل نشر معلومات مضللة.



ا  سياسًيّ ا�زمة  تأثيرات  مع  وبالتزامن 
التداعيات االقتصادية لالزمة  ا، فإن  وعسكرًيّ
بوادر  ظهور  إلى  تشير  الروسية  ا�وكرانية 
تؤسس لميالد نظام اقتصادي جديد؛ ففي 
العقوبات  الغربية  القوى  استخدمت  حين 
االقتصادية كسالح في مواجهة روسيا، فإن 
اعتمدت على قدراتها في مجال  "موسكو" 
من  مزيًدا  ليمنحها  الطاقة،  وتصدير  إنتاج 
العقوبات  سيل  مواجهة  في  النفوذ 
االقتصادية الغربية، في ظل تصاعد مخاوف 
قطع  احتماالت  بشأن  ا�وروبي  االتحاد 
التي  أوروبا  عن  الغاز  �مدادات  "موسكو" 
من  الطبيعي  الغاز  من   ٪٤٠ نحو  تستورد 
في  الضخمة  استثماراتها  عن  فضًلا  روسيا، 

ا�سواق الروسية.

"وول  صحيفة  نشرت  نفسه،  السياق  وفي 
مدى  على  الضوء  ُيسلِّط  مقاًلا  ستريت"  
الطاقة  من  إمداداتها  على  روسيا  اعتماد 
كسالح في وجه الواليات المتحدة ا�مريكية 
المحللين  من  عدد  تحذيرات  ونقلت  وأوروبا، 
النهج  استمرار  من  ا�وروبيين  والسياسيين 
مصادرها  من  الطاقة  إنتاج  لدعم  ا�وروبي 
المتجددة، في ظل ارتفاع الطلب على الغاز 
الطبيعي، وقيام روسيا بتقليل صادرات الغاز 

إلى أوروبا؛ مما أدى إلى نقص إمدادات الغاز.

وذكرت الصحيفة، أن ا�دارة ا�مريكية تعمل 
وسط  بدائل  �يجاد  أوروبا،  مساعدة  على 
تهديدات "الكرملين" بقطع ا�مدادات، حيث 
قام المصّدرون اàسيويون بتصدير مجموعة 
من شحنات الغاز إلى أوروبا في الوقت الذي 
ثاني  انبعاثات  خفض  على  أوروبا  فيه  تعمل 

أكسيد الكربون.

الشبكة  ، أكدت  اليوم"  "روسيا  وعلى موقع 
الروسية، في تقرير لها، أنه من غير الممكن 
اندالع  أعقاب  الروسي  الغاز  عن  أوروبا  تخلي 
القارة  دول  أن  مضيفة  أوكرانيا،  في  الحرب 
رئيس  بشكل  معتمدة  أصبحت  ا�وروبية 
الحياة  شرايين  في  الروسي  الغاز  ضخ  على 
الطاقة  أزمة  مع  خاصة  لها،  االقتصادية 
دول  وأغلب  القارة  اكتنفت  التي  ا�خيرة 
تزويد  استلزم  قارس  شتاء  ومجيء  العالم، 
ال  والتي  التدفئة،  بوسائل  والمرافق  البيوت 
أو  الطبيعي  بالغاز  تعمل  أغلبها  تزال 
أيًضا  ُتدار  محطات  من  المولدة  الكهرباء 
الغاز  أن  إلى  اليوم"  "روسيا  وأشارت  بالغاز، 
بـ ٤٠٪ من  ا�وروبي  االتحاد  يزّود دول  الروسي 
في  ألمانيا  تأتي  حيث  استهالكها،  إجمالي 
الغاز  على  المعتمدة  الكتلة  دول  صدارة 

القادم من روسيا.

الروسية  العسكرية  العملية  استمرار  ومع 
مختلف  شاشات  تحّولت  أوكرانيا،  في 
حيث  ا�حمر؛  اللون  إلى  العالمية  البورصات 
بالبورصات  الرئيسة  المؤشرات  سجلت 
ا  ا�مريكية واليابانية وا�وروبية تراجًعا جماعًيّ
بأموال  دفع  مما  مستوى؛  أدنى  إلى 
اàمنة،  المالذات  إلى  للهروب  المستثمرين 
مستوى  أعلى  إلى  الذهب  أسعار  فارتفعت 

منذ ٩ أشهر.

إمدادات  المخاوف من توقف  كما سيطرت 
الغاز الروسي على هامش اندالع ا�زمة في 
قفزت  التي  النفط،  أسعار  على  أوكرانيا، 
حين  في    ،٢٠١٤ عام  منذ  مستوياتها  �على 
تراجع  مع  الرئيسة،  العمالت  أداء  تباين 
الروسي إلى أدنى مستوياته منذ ١٥  "الروبل" 

شهًرا. 

الغربية  ا�عالم  وسائل  مختلف  ورصدت 
على  ا�وكرانية  ـ  الروسية  الحرب  تأثيرات 
أسعار القمح التي قفزت �على مستوى منذ 
ارتفاع أسعار السلع  إلى  عام ٢٠٠٨،  با�ضافة 
ا�مريكية  المتحدة  الواليات  في  ا�ساسية 
�على مستوى منذ ٤٠ عاًما،  في ظل موجة 

تضخمية تضرب أسواق العالم كافة.

رأس  على  الطاقة  إمدادات  نقص  ويأتي 
المخاوف العالمية، في ظل استحواذ روسيا 
ا في إنتاج وتصدير  على مرتبة متقدمة عالمًيّ
والتي  ا�وروبية،  للقارة  خاصة  والغاز،  النفط 
الغاز  من  وارداتها  على   ٪٤٠ بنسبة  تعتمد 
الروسي لسد احتياجاتها؛ مما أدى إلى ارتفاع 
 ٪٧٠ بنسبة  أوروبا  في  الطبيعي  الغاز  أسعار 

بعد اندالع الحرب في أوكرانيا. 

"الجارديان"  صحيفة  ذكرت  حين  وفي 
البريطانية، أن نقص الطاقة يهدد االقتصاد 
العالمي بأزمة تماثل حظر تصدير النفط بعد 
 ""CNBC شبكة  قالت   ،١٩٧٣ أكتوبر   حرب 
ا؛  ا�مريكية، إن حركة التصنيع مهددة عالمًيّ
�على  المعادن  أسعار  ارتفاع  بسبب 
مستوياتها منذ أكثر من ١٠ سنوات ، وأشارت 
وكالة "رويترز" ا�مريكية، إلى أنه من المتوقع 
ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا من ٥٫٥٪ 
إلى أكثر من ٧٪ بحلول أبريل المقبل �ول مرة 

منذ ٣٠ عاًما. 

بوكالة  ديفيز"،  جيه  "بول  مقال  وسلط 
العقوبات  على  الضوء   ، ا�مريكية  "بلومبرج" 
أعلنت  أن  بعد  روسيا،  ضد  المالية  الغربية 
صندوق  على  عقوبات  عن  المتحدة  الواليات 

االستثمار الروسي المباشر. 

الخزانة  وزيرة  يلين"،  "جانيت  فبحسب 
ذلك  يحد  أن  المتوقع  من  فإنه  ا�مريكية، 
استخدام  على  روسيا  قدرة  من  ا�جراء 
أنَّ  وأضافت  أنشطتها،  لتمويل  ا�صول 
المتحدة  الواليات  تفرضه  الذي  الحظر 
روسيا"  "بنك  أصول  على  ا�وروبي  واالتحاد 
نصف  قرابة  حركة  تجميد  إلى  سيؤدي 

احتياطي ا�موال بالصندوق.

ولفت المقال، إلى موافقة الواليات المتحدة 
وعدد من الدول ا�وروبية با�ضافة إلى كندا 
البنك  أصول  معظم  تجميد  على  واليابان، 
المركزي الروسي البالغة ٦٤٣ مليار دوالر من 
العمالت ا�جنبية. كما وافقت سويسرا على 
متابعة عقوبات االتحاد ا�وروبي ضد ا�فراد 

والشركات وبعض البنوك الروسية.

ناشيونال  "ذا  موقع  نشر  المقابل،  وفي   
ا�فراط  ا�مريكي، مقاًلا يحذر من  إنترست"  
في توقيع العقوبات االقتصادية على روسيا 
فصل  بعد  الرئيسة،  المالية  ومؤسساتها 
نظام  من  الروسية  البنوك  من  عدد 
المصرفية،  للمعامالت  العالمي  "سويفت" 
دول  مع  الروسية  التجارية  العالقات  وتقييد 

العالم. 

أن  تصور  يمكن  ال  أنه  إلى  المقال،  وأشار 
يعد  "سويفت"  نظام  من  روسيا  استبعاد 
نظاًما  يعد  إنه  إذ  مالي"،  نووي  "سالح  بمثابة 
لخدمات التحويل المالي فقط، وليس نظاًما 
يتسبب  أن  ُيتوّقع  ال  وبالتالي،  للتجارة، 
استبعاد روسيا من ذلك النظام في عزلتها، 
نظام  من  إيران  استبعاد  تجربة  ولعل 
"سويفت" أبرز دليل على ذلك؛ إذ لم يؤِد ذلك 

إلى عزلتها على نحو فّعال.

بشأن  المخاوف  تنامي  إلى  المقال  ولفت 
إنه  حيث  العقوبات؛  استخدام  في  ا�فراط 
من المرّجح أن يؤدي ذلك إلى تراجع جدواها، 
الغربية،  المالية  ا�نظمة  تفكك  إلى  أو 

باعتبارها نواة العالم المالي. 

المفرط  االستخدام  أن  المقال،  وأكد 
اقتصادات  سعي  إلى  يؤدي  قد  للعقوبات 
للمعامالت  بديل  نظام  �يجاد  العالم  دول 
المالي  النظام  يهدد  ما  وهو  االقتصادية، 
القائم، والدوالر ا�مريكي، والبنوك  العالمي 
المالية  التحتية  والبنية  الكبرى،  الدولية 
فرض  في  ا�فراط  أن  مضيًفا  العالمية، 
الغربية  غير  الدول  يدفع  قد  العقوبات 
مع  تتالقى  وربما  جديدة،  بدائل  عن  للبحث 

المصالح المالية الروسية والصينية.

حركة  على  الغربية  العقوبات  تأثير  وحول 
"وول  صحيفة  نشرت  العالمية،  التصنيع 
أزمة  على  الضوء  يسلط  مقاًلا  ستريت"  
صناعة  لشركات  الجديدة  التوريد  سلسلة 
الروسية  الحرب  عن  الناتجة  السيارات 
منذ  الثالثة  ا�زمة  ُتعد  والتي  ا�وكرانية، 
سنوات عديدة؛ حيث عطلت شركات تصنيع 
والمبيعات  الروسية  مصانعها  السيارات 

بسبب العقوبات.

وأدى القتال في أوكرانيا إلى قيام المصانع 
المهمة  الصغيرة  الصناعات  وموردي 
على  روسيا  في  ومراجعة  إغالق  بعمليات 
"موسكو"  ضد  الغربية  العقوبات  خلفية 
نقل  دون  يحول  مما  التجارة؛  طرق  وقطع 
روسيا  من  الغيار  وقطع  السيارات  شحنات 
سوق  بمثابة  يوم  ذات  كانت  التي  وإليها، 

للنمو.

لصناعة  جديدة  ضربة  الصراع  ويمثل 
واسعة  اضطرابات  من  عانت  التي  السيارات 
النطاق في سلسلة التوريد منذ بداية جائحة 
أشباه  في  العالمي  النقص  ثم  "كورونا"، 
حيث  ا�نتاج،  شّل  إلى  أدى  الذي  الموصالت 
السيارات  محللة  برينلي"  "ستيفاني  صرحت 
التأثير  بأن  ماركت"  إس  أتش  "إي  شركة  في 
صناعة  شركات  بعض  على  للحرب  ا�ولي 
السيارات قد يخفض إنتاج السيارات العالمي 

بنحو ١٫٥ مليون سيارة هذا العام.

نجد  ذلك،  بفعل  المتضررين  أكثر  بين  ومن 
مثل  ا�وروبية  السيارات  صناعة  شركات 
الشركة  "أوتوفاز"،  تمتلك  التي  "رينو"،  شركة 
وشركة  "الدا"،  ماركة  تصنع  التي  الروسية 
"فولكس فاجن" وعالماتها التجارية "أودي"، 
ا�لمانية  "بورش"  وشركة  و"سكودا"، 
الرياضية؛  السيارات  صناعة  في  المتخصصة 
بشكل  الشركات  تلك  أعمال  توقفت  حيث 
قطع  نقص  عن  فضًلا  روسيا،  في  مفاجئ 

الغيار الحيوية من الموردين في أوكرانيا.

وقالت شركة "تويوتا" التي تبيع نحو ١٢٠ ألف 
ستبقي  إنها  روسيا  في  ا  سنوًيّ سيارة 
حتى  مغلًقا  بطرسبرج"  "سان  في  مصنعها 
"فورد"  شركة  علقت  كما  آخر،  إشعار 
"سوالريس"  شركة  مع  المشترك  مشروعها 
البالد،  إلى  المبيعات  وأوقفت  الروسية، 
وأغلقت شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية، 
في  السيارات  صناعة  شركات  أكبر  إحدى 

روسيا، مصنعها في "سان بطرسبرج".

مصانع  يديرون  الذين  المصنعون  أفاد  فيما 
التوريد  سالسل  على  الضغط  أن  روسيا  في 
نظام  من  روسيا  استبعاد  بسبب  تفاقم؛ 
البنوك،  بين  للمدفوعات  الدولي  "سويفت" 
المجال  على  المفروض  الحصار  أدى  بينما 
المالحية  الممرات  وتعطيل  الروسي  الجوي 

إلى إبطاء حركة البضائع إلى حد كبير.

بظاللها  ا�وكرانية  الروسية  الحرب  تلق  ولم 
عالمي  نظام  ميالد  احتماالت  على  فقط 
قدمت  بل  ا،  واقتصادًيّ ا  سياسًيّ جديد 
حول  الصراع  لقضايا  جديدة  معالجات 
العسكري،  الحل  وفق  حسمها  عبر  المياه، 
السياسية  للحلول  ا�من  مجلس  تبنِّي  رغم 
تلك  لحل  وحيد  كطريق  والدبلوماسية، 

الصراعات.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا تتصارعان منذ عام 
شبه  في  العذبة  المياه  مصادر  حول   ٢٠١٤
جزيرة القرم، قبل أن تقرر روسيا تنفيذ عملية 
عسكرية داخل ا�راضي ا�وكرانية، في إطار 
الحلف  توسع  حول  "الناتو"،  مع  روسيا  نزاع 

شرًقا.

وكشفت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية ، 
السيطرة  من  الروسية  القوات  تمكن  عن 
إلى  المياه  لتوصيل  حيوية  مائية  قناة  على 
"القرم"، والتي تعاني من نقص المياه منذ ٨ 

سنوات. 

في  الروسية  القوات  نجحت   ،٢٠١٤ عام  وفي 
السيطرة على شبه جزيرة القرم، التي كانت 
حتى  السوفيتي  االتحاد  سيطرة  تحت 
سقوطه، قبل أن تنتقل تبعيتها إلى أوكرانيا 

منذ عام ١٩٩١ إلى عام ٢٠١٤.

أوكراني  روسي  خالف  ثار  الحين،  ذلك  ومنذ 
مصادر  في  القرم  جزيرة  شبه  أحقية  حول 
السلطات  قيام  بسبب  العذبة،  المياه 
القناة  عبر  المياه  إمدادات  بوقف  ا�وكرانية 
بنهر  القرم  جزيرة  شبه  تصل  التي  المائية 
لشكوى  روسيا  دفع  مما  ا�وكراني؛  "دنيبر" 

أوكرانيا أمام مجلس ا�من.

ا�راضي  إلى  الروسية  القوات  دخول  ومع 
كوناشينكوف"،  "إيغور  قال  ا�وكرانية، 
إن  الروسية،  الدفاع  وزارة  باسم  المتحدث 
قوات المظالت الروسية قد نجحت في فتح 
المياه  إمدادات  وإعادة  "القرم"،  شمال  قناة 
"كوناشينكوف":  وأضاف  الجزيرة،  لشبه 
"القرم سيكون لديها مياه، وهذا لن يسبب 
أي مشكالت لسكان منطقة "خيرسون" في 
والية  سكان  إلى  إشارة  في  أوكرانيا"، 
"خيرسون" ا�وكرانية التي تشتهر بزراعة ا�رز.

ومع تزايد حدة التداعيات االقتصادية ل°زمة، 
بتبادل  جديدة  مرحلة  إلى  الصراع  انتقل 
التهديدات باستهداف أهداف فضائية، حيث 
قال "دميتري روجوزين"، رئيس وكالة الفضاء 
الروسية، إن الوكالة علقت التعاون مع أوروبا 
قاعدة  من  الفضائية  ا�طالق  عمليات  في 
ا  رًدّ الفرنسية؛  "جويانا"  في  الفضائية  "كورو" 

على العقوبات الغربية. 

أن    "BBC" شبكة  ذكرت  متصل،  سياق  وفي 
بأن  صرح  ماسك"  "إيلون  ا�مريكي  الملياردير 
"ستار  الصناعي  القمر  عبر  ا�نترنت  خدمة 
والمملوكة لشركته "سبايس إكس"،  لينك"، 
شهدت  التي  أوكرانيا  في  تفعيلها  تم  قد 
سلسلة من انقطاعات خدمة ا�نترنت على 
ا على استهداف روسيا للبنية  نطاق واسع، رًدّ

التحتية الرقمية في أوكرانيا.

"موسكو" و"كييف"
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تصاعد  إلى  عربية"   نيوز  "سكاي  وأشارت 
حرب  نشوب  من  الدولية  التحذيرات 
والواليات  جهة،  من  روسيا  بين  إلكترونية 
المتحدة وأوروبا من جهة أخرى، خاصة بعد 
التمهيد  في  فعاليتها  الحرب  هذه  إثبات 

الروسي للحرب في أوكرانيا.

القوات  حشد  فترة  خالل  "موسكو"  ونفذت 
قبل  أوكرانيا  مع  حدودها  على  العسكرية 
على  سيبرانية  هجمات  شرًقا،  قواتها  توغل 
مواقع  منها  أوكرانية،  حكومية  مواقع 
الخارجية،  ووزارة  الوزراء  ومجلس  البرلمان 
إضافة لحدوث اضطرابات في مواقع وزارتي 

الداخلية والدفاع.

بظاللها  السيبرانية  التهديدات  تلك  وألقت 
على معدالت إنتاج الشركات العالمية، حيث 
"الشرق ا�وسط"،  عن شركة  نقلت صحيفة 
تعرضت  قد  أنها  اليابانية،  موتورز"  "تويوتا 
لخسائر كبيرة بسبب توقف إنتاج نحو ١٣ ألف 
سيارة، بعد هجوم إلكتروني أفقدها القدرة 
على مواصلة العمل لمدة يوم واحد، قبل أن 

تتمكن من الصمود في مواجهته الحًقا.

الحرب  جوانب  "ا�يكونومست"   وتناولت 
ا�لكترونية الروسية في أوكرانيا، وأكدت أنه 
مدينة  ضربت  الروسية  الصواريخ  أن  رغم 
فإن  فبراير،   ٢٤ الخميس  يوم  صباح  "كييف" 
كانت  بأوكرانيا  الخاصة  الكمبيوتر  شبكات 

بالفعل تتعرض للهجوم منذ فترة طويلة.

تحاول  قد  أنه  إلى  "ا�يكونومست"  وتشير 
التي  نفسها  ا�ساليب  استخدام  روسيا 
المتحدة  الواليات  تستخدمها  كانت 
الهجومية  عملياتهما  في  وبريطانيا 
من  العسكري  هجومها  لدعم  السيبرانية؛ 
ا�وكرانية،  الجوية  الدفاعات  تعطيل  خالل 
من  "كييف"  في  الحكومة  استقرار  وزعزعة 

خالل نشر معلومات مضللة.



ا  سياسًيّ ا�زمة  تأثيرات  مع  وبالتزامن 
التداعيات االقتصادية لالزمة  ا، فإن  وعسكرًيّ
بوادر  ظهور  إلى  تشير  الروسية  ا�وكرانية 
تؤسس لميالد نظام اقتصادي جديد؛ ففي 
العقوبات  الغربية  القوى  استخدمت  حين 
االقتصادية كسالح في مواجهة روسيا، فإن 
اعتمدت على قدراتها في مجال  "موسكو" 
من  مزيًدا  ليمنحها  الطاقة،  وتصدير  إنتاج 
العقوبات  سيل  مواجهة  في  النفوذ 
االقتصادية الغربية، في ظل تصاعد مخاوف 
قطع  احتماالت  بشأن  ا�وروبي  االتحاد 
التي  أوروبا  عن  الغاز  �مدادات  "موسكو" 
من  الطبيعي  الغاز  من   ٪٤٠ نحو  تستورد 
في  الضخمة  استثماراتها  عن  فضًلا  روسيا، 

ا�سواق الروسية.

"وول  صحيفة  نشرت  نفسه،  السياق  وفي 
مدى  على  الضوء  ُيسلِّط  مقاًلا  ستريت"  
الطاقة  من  إمداداتها  على  روسيا  اعتماد 
كسالح في وجه الواليات المتحدة ا�مريكية 
المحللين  من  عدد  تحذيرات  ونقلت  وأوروبا، 
النهج  استمرار  من  ا�وروبيين  والسياسيين 
مصادرها  من  الطاقة  إنتاج  لدعم  ا�وروبي 
المتجددة، في ظل ارتفاع الطلب على الغاز 
الطبيعي، وقيام روسيا بتقليل صادرات الغاز 

إلى أوروبا؛ مما أدى إلى نقص إمدادات الغاز.

وذكرت الصحيفة، أن ا�دارة ا�مريكية تعمل 
وسط  بدائل  �يجاد  أوروبا،  مساعدة  على 
تهديدات "الكرملين" بقطع ا�مدادات، حيث 
قام المصّدرون اàسيويون بتصدير مجموعة 
من شحنات الغاز إلى أوروبا في الوقت الذي 
ثاني  انبعاثات  خفض  على  أوروبا  فيه  تعمل 

أكسيد الكربون.

الشبكة  ، أكدت  اليوم"  "روسيا  وعلى موقع 
الروسية، في تقرير لها، أنه من غير الممكن 
اندالع  أعقاب  الروسي  الغاز  عن  أوروبا  تخلي 
القارة  دول  أن  مضيفة  أوكرانيا،  في  الحرب 
رئيس  بشكل  معتمدة  أصبحت  ا�وروبية 
الحياة  شرايين  في  الروسي  الغاز  ضخ  على 
الطاقة  أزمة  مع  خاصة  لها،  االقتصادية 
دول  وأغلب  القارة  اكتنفت  التي  ا�خيرة 
تزويد  استلزم  قارس  شتاء  ومجيء  العالم، 
ال  والتي  التدفئة،  بوسائل  والمرافق  البيوت 
أو  الطبيعي  بالغاز  تعمل  أغلبها  تزال 
أيًضا  ُتدار  محطات  من  المولدة  الكهرباء 
الغاز  أن  إلى  اليوم"  "روسيا  وأشارت  بالغاز، 
بـ ٤٠٪ من  ا�وروبي  االتحاد  يزّود دول  الروسي 
في  ألمانيا  تأتي  حيث  استهالكها،  إجمالي 
الغاز  على  المعتمدة  الكتلة  دول  صدارة 

القادم من روسيا.

الروسية  العسكرية  العملية  استمرار  ومع 
مختلف  شاشات  تحّولت  أوكرانيا،  في 
حيث  ا�حمر؛  اللون  إلى  العالمية  البورصات 
بالبورصات  الرئيسة  المؤشرات  سجلت 
ا  ا�مريكية واليابانية وا�وروبية تراجًعا جماعًيّ
بأموال  دفع  مما  مستوى؛  أدنى  إلى 
اàمنة،  المالذات  إلى  للهروب  المستثمرين 
مستوى  أعلى  إلى  الذهب  أسعار  فارتفعت 

منذ ٩ أشهر.

إمدادات  المخاوف من توقف  كما سيطرت 
الغاز الروسي على هامش اندالع ا�زمة في 
قفزت  التي  النفط،  أسعار  على  أوكرانيا، 
حين  في    ،٢٠١٤ عام  منذ  مستوياتها  �على 
تراجع  مع  الرئيسة،  العمالت  أداء  تباين 
الروسي إلى أدنى مستوياته منذ ١٥  "الروبل" 

شهًرا. 

الغربية  ا�عالم  وسائل  مختلف  ورصدت 
على  ا�وكرانية  ـ  الروسية  الحرب  تأثيرات 
أسعار القمح التي قفزت �على مستوى منذ 
ارتفاع أسعار السلع  إلى  عام ٢٠٠٨،  با�ضافة 
ا�مريكية  المتحدة  الواليات  في  ا�ساسية 
�على مستوى منذ ٤٠ عاًما،  في ظل موجة 

تضخمية تضرب أسواق العالم كافة.

رأس  على  الطاقة  إمدادات  نقص  ويأتي 
المخاوف العالمية، في ظل استحواذ روسيا 
ا في إنتاج وتصدير  على مرتبة متقدمة عالمًيّ
والتي  ا�وروبية،  للقارة  خاصة  والغاز،  النفط 
الغاز  من  وارداتها  على   ٪٤٠ بنسبة  تعتمد 
الروسي لسد احتياجاتها؛ مما أدى إلى ارتفاع 
 ٪٧٠ بنسبة  أوروبا  في  الطبيعي  الغاز  أسعار 

بعد اندالع الحرب في أوكرانيا. 

"الجارديان"  صحيفة  ذكرت  حين  وفي 
البريطانية، أن نقص الطاقة يهدد االقتصاد 
العالمي بأزمة تماثل حظر تصدير النفط بعد 
 ""CNBC شبكة  قالت   ،١٩٧٣ أكتوبر   حرب 
ا؛  ا�مريكية، إن حركة التصنيع مهددة عالمًيّ
�على  المعادن  أسعار  ارتفاع  بسبب 
مستوياتها منذ أكثر من ١٠ سنوات ، وأشارت 
وكالة "رويترز" ا�مريكية، إلى أنه من المتوقع 
ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا من ٥٫٥٪ 
إلى أكثر من ٧٪ بحلول أبريل المقبل �ول مرة 

منذ ٣٠ عاًما. 

بوكالة  ديفيز"،  جيه  "بول  مقال  وسلط 
العقوبات  على  الضوء   ، ا�مريكية  "بلومبرج" 
أعلنت  أن  بعد  روسيا،  ضد  المالية  الغربية 
صندوق  على  عقوبات  عن  المتحدة  الواليات 

االستثمار الروسي المباشر. 

الخزانة  وزيرة  يلين"،  "جانيت  فبحسب 
ذلك  يحد  أن  المتوقع  من  فإنه  ا�مريكية، 
استخدام  على  روسيا  قدرة  من  ا�جراء 
أنَّ  وأضافت  أنشطتها،  لتمويل  ا�صول 
المتحدة  الواليات  تفرضه  الذي  الحظر 
روسيا"  "بنك  أصول  على  ا�وروبي  واالتحاد 
نصف  قرابة  حركة  تجميد  إلى  سيؤدي 

احتياطي ا�موال بالصندوق.

ولفت المقال، إلى موافقة الواليات المتحدة 
وعدد من الدول ا�وروبية با�ضافة إلى كندا 
البنك  أصول  معظم  تجميد  على  واليابان، 
المركزي الروسي البالغة ٦٤٣ مليار دوالر من 
العمالت ا�جنبية. كما وافقت سويسرا على 
متابعة عقوبات االتحاد ا�وروبي ضد ا�فراد 

والشركات وبعض البنوك الروسية.

ناشيونال  "ذا  موقع  نشر  المقابل،  وفي   
ا�فراط  ا�مريكي، مقاًلا يحذر من  إنترست"  
في توقيع العقوبات االقتصادية على روسيا 
فصل  بعد  الرئيسة،  المالية  ومؤسساتها 
نظام  من  الروسية  البنوك  من  عدد 
المصرفية،  للمعامالت  العالمي  "سويفت" 
دول  مع  الروسية  التجارية  العالقات  وتقييد 

العالم. 

أن  تصور  يمكن  ال  أنه  إلى  المقال،  وأشار 
يعد  "سويفت"  نظام  من  روسيا  استبعاد 
نظاًما  يعد  إنه  إذ  مالي"،  نووي  "سالح  بمثابة 
لخدمات التحويل المالي فقط، وليس نظاًما 
يتسبب  أن  ُيتوّقع  ال  وبالتالي،  للتجارة، 
استبعاد روسيا من ذلك النظام في عزلتها، 
نظام  من  إيران  استبعاد  تجربة  ولعل 
"سويفت" أبرز دليل على ذلك؛ إذ لم يؤِد ذلك 

إلى عزلتها على نحو فّعال.

بشأن  المخاوف  تنامي  إلى  المقال  ولفت 
إنه  حيث  العقوبات؛  استخدام  في  ا�فراط 
من المرّجح أن يؤدي ذلك إلى تراجع جدواها، 
الغربية،  المالية  ا�نظمة  تفكك  إلى  أو 

باعتبارها نواة العالم المالي. 

المفرط  االستخدام  أن  المقال،  وأكد 
اقتصادات  سعي  إلى  يؤدي  قد  للعقوبات 
للمعامالت  بديل  نظام  �يجاد  العالم  دول 
المالي  النظام  يهدد  ما  وهو  االقتصادية، 
القائم، والدوالر ا�مريكي، والبنوك  العالمي 
المالية  التحتية  والبنية  الكبرى،  الدولية 
فرض  في  ا�فراط  أن  مضيًفا  العالمية، 
الغربية  غير  الدول  يدفع  قد  العقوبات 
مع  تتالقى  وربما  جديدة،  بدائل  عن  للبحث 

المصالح المالية الروسية والصينية.

حركة  على  الغربية  العقوبات  تأثير  وحول 
"وول  صحيفة  نشرت  العالمية،  التصنيع 
أزمة  على  الضوء  يسلط  مقاًلا  ستريت"  
صناعة  لشركات  الجديدة  التوريد  سلسلة 
الروسية  الحرب  عن  الناتجة  السيارات 
منذ  الثالثة  ا�زمة  ُتعد  والتي  ا�وكرانية، 
سنوات عديدة؛ حيث عطلت شركات تصنيع 
والمبيعات  الروسية  مصانعها  السيارات 

بسبب العقوبات.

وأدى القتال في أوكرانيا إلى قيام المصانع 
المهمة  الصغيرة  الصناعات  وموردي 
على  روسيا  في  ومراجعة  إغالق  بعمليات 
"موسكو"  ضد  الغربية  العقوبات  خلفية 
نقل  دون  يحول  مما  التجارة؛  طرق  وقطع 
روسيا  من  الغيار  وقطع  السيارات  شحنات 
سوق  بمثابة  يوم  ذات  كانت  التي  وإليها، 

للنمو.

لصناعة  جديدة  ضربة  الصراع  ويمثل 
واسعة  اضطرابات  من  عانت  التي  السيارات 
النطاق في سلسلة التوريد منذ بداية جائحة 
أشباه  في  العالمي  النقص  ثم  "كورونا"، 
حيث  ا�نتاج،  شّل  إلى  أدى  الذي  الموصالت 
السيارات  محللة  برينلي"  "ستيفاني  صرحت 
التأثير  بأن  ماركت"  إس  أتش  "إي  شركة  في 
صناعة  شركات  بعض  على  للحرب  ا�ولي 
السيارات قد يخفض إنتاج السيارات العالمي 

بنحو ١٫٥ مليون سيارة هذا العام.

نجد  ذلك،  بفعل  المتضررين  أكثر  بين  ومن 
مثل  ا�وروبية  السيارات  صناعة  شركات 
الشركة  "أوتوفاز"،  تمتلك  التي  "رينو"،  شركة 
وشركة  "الدا"،  ماركة  تصنع  التي  الروسية 
"فولكس فاجن" وعالماتها التجارية "أودي"، 
ا�لمانية  "بورش"  وشركة  و"سكودا"، 
الرياضية؛  السيارات  صناعة  في  المتخصصة 
بشكل  الشركات  تلك  أعمال  توقفت  حيث 
قطع  نقص  عن  فضًلا  روسيا،  في  مفاجئ 

الغيار الحيوية من الموردين في أوكرانيا.

وقالت شركة "تويوتا" التي تبيع نحو ١٢٠ ألف 
ستبقي  إنها  روسيا  في  ا  سنوًيّ سيارة 
حتى  مغلًقا  بطرسبرج"  "سان  في  مصنعها 
"فورد"  شركة  علقت  كما  آخر،  إشعار 
"سوالريس"  شركة  مع  المشترك  مشروعها 
البالد،  إلى  المبيعات  وأوقفت  الروسية، 
وأغلقت شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية، 
في  السيارات  صناعة  شركات  أكبر  إحدى 

روسيا، مصنعها في "سان بطرسبرج".

مصانع  يديرون  الذين  المصنعون  أفاد  فيما 
التوريد  سالسل  على  الضغط  أن  روسيا  في 
نظام  من  روسيا  استبعاد  بسبب  تفاقم؛ 
البنوك،  بين  للمدفوعات  الدولي  "سويفت" 
المجال  على  المفروض  الحصار  أدى  بينما 
المالحية  الممرات  وتعطيل  الروسي  الجوي 

إلى إبطاء حركة البضائع إلى حد كبير.

بظاللها  ا�وكرانية  الروسية  الحرب  تلق  ولم 
عالمي  نظام  ميالد  احتماالت  على  فقط 
قدمت  بل  ا،  واقتصادًيّ ا  سياسًيّ جديد 
حول  الصراع  لقضايا  جديدة  معالجات 
العسكري،  الحل  وفق  حسمها  عبر  المياه، 
السياسية  للحلول  ا�من  مجلس  تبنِّي  رغم 
تلك  لحل  وحيد  كطريق  والدبلوماسية، 

الصراعات.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا تتصارعان منذ عام 
شبه  في  العذبة  المياه  مصادر  حول   ٢٠١٤
جزيرة القرم، قبل أن تقرر روسيا تنفيذ عملية 
عسكرية داخل ا�راضي ا�وكرانية، في إطار 
الحلف  توسع  حول  "الناتو"،  مع  روسيا  نزاع 

شرًقا.

وكشفت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية ، 
السيطرة  من  الروسية  القوات  تمكن  عن 
إلى  المياه  لتوصيل  حيوية  مائية  قناة  على 
"القرم"، والتي تعاني من نقص المياه منذ ٨ 

سنوات. 

في  الروسية  القوات  نجحت   ،٢٠١٤ عام  وفي 
السيطرة على شبه جزيرة القرم، التي كانت 
حتى  السوفيتي  االتحاد  سيطرة  تحت 
سقوطه، قبل أن تنتقل تبعيتها إلى أوكرانيا 

منذ عام ١٩٩١ إلى عام ٢٠١٤.

أوكراني  روسي  خالف  ثار  الحين،  ذلك  ومنذ 
مصادر  في  القرم  جزيرة  شبه  أحقية  حول 
السلطات  قيام  بسبب  العذبة،  المياه 
القناة  عبر  المياه  إمدادات  بوقف  ا�وكرانية 
بنهر  القرم  جزيرة  شبه  تصل  التي  المائية 
لشكوى  روسيا  دفع  مما  ا�وكراني؛  "دنيبر" 

أوكرانيا أمام مجلس ا�من.

ا�راضي  إلى  الروسية  القوات  دخول  ومع 
كوناشينكوف"،  "إيغور  قال  ا�وكرانية، 
إن  الروسية،  الدفاع  وزارة  باسم  المتحدث 
قوات المظالت الروسية قد نجحت في فتح 
المياه  إمدادات  وإعادة  "القرم"،  شمال  قناة 
"كوناشينكوف":  وأضاف  الجزيرة،  لشبه 
"القرم سيكون لديها مياه، وهذا لن يسبب 
أي مشكالت لسكان منطقة "خيرسون" في 
والية  سكان  إلى  إشارة  في  أوكرانيا"، 
"خيرسون" ا�وكرانية التي تشتهر بزراعة ا�رز.

ومع تزايد حدة التداعيات االقتصادية ل°زمة، 
بتبادل  جديدة  مرحلة  إلى  الصراع  انتقل 
التهديدات باستهداف أهداف فضائية، حيث 
قال "دميتري روجوزين"، رئيس وكالة الفضاء 
الروسية، إن الوكالة علقت التعاون مع أوروبا 
قاعدة  من  الفضائية  ا�طالق  عمليات  في 
ا  رًدّ الفرنسية؛  "جويانا"  في  الفضائية  "كورو" 

على العقوبات الغربية. 

أن    "BBC" شبكة  ذكرت  متصل،  سياق  وفي 
بأن  صرح  ماسك"  "إيلون  ا�مريكي  الملياردير 
"ستار  الصناعي  القمر  عبر  ا�نترنت  خدمة 
والمملوكة لشركته "سبايس إكس"،  لينك"، 
شهدت  التي  أوكرانيا  في  تفعيلها  تم  قد 
سلسلة من انقطاعات خدمة ا�نترنت على 
ا على استهداف روسيا للبنية  نطاق واسع، رًدّ

التحتية الرقمية في أوكرانيا.

كيف اشتعلت ا
زمة..
                   وإلى أين وصلت؟

٢٤

تصاعد  إلى  عربية"   نيوز  "سكاي  وأشارت 
حرب  نشوب  من  الدولية  التحذيرات 
والواليات  جهة،  من  روسيا  بين  إلكترونية 
المتحدة وأوروبا من جهة أخرى، خاصة بعد 
التمهيد  في  فعاليتها  الحرب  هذه  إثبات 

الروسي للحرب في أوكرانيا.

القوات  حشد  فترة  خالل  "موسكو"  ونفذت 
قبل  أوكرانيا  مع  حدودها  على  العسكرية 
على  سيبرانية  هجمات  شرًقا،  قواتها  توغل 
مواقع  منها  أوكرانية،  حكومية  مواقع 
الخارجية،  ووزارة  الوزراء  ومجلس  البرلمان 
إضافة لحدوث اضطرابات في مواقع وزارتي 

الداخلية والدفاع.

بظاللها  السيبرانية  التهديدات  تلك  وألقت 
على معدالت إنتاج الشركات العالمية، حيث 
"الشرق ا�وسط"،  عن شركة  نقلت صحيفة 
تعرضت  قد  أنها  اليابانية،  موتورز"  "تويوتا 
لخسائر كبيرة بسبب توقف إنتاج نحو ١٣ ألف 
سيارة، بعد هجوم إلكتروني أفقدها القدرة 
على مواصلة العمل لمدة يوم واحد، قبل أن 

تتمكن من الصمود في مواجهته الحًقا.

الحرب  جوانب  "ا�يكونومست"   وتناولت 
ا�لكترونية الروسية في أوكرانيا، وأكدت أنه 
مدينة  ضربت  الروسية  الصواريخ  أن  رغم 
فإن  فبراير،   ٢٤ الخميس  يوم  صباح  "كييف" 
كانت  بأوكرانيا  الخاصة  الكمبيوتر  شبكات 

بالفعل تتعرض للهجوم منذ فترة طويلة.

تحاول  قد  أنه  إلى  "ا�يكونومست"  وتشير 
التي  نفسها  ا�ساليب  استخدام  روسيا 
المتحدة  الواليات  تستخدمها  كانت 
الهجومية  عملياتهما  في  وبريطانيا 
من  العسكري  هجومها  لدعم  السيبرانية؛ 
ا�وكرانية،  الجوية  الدفاعات  تعطيل  خالل 
من  "كييف"  في  الحكومة  استقرار  وزعزعة 

خالل نشر معلومات مضللة.



ا  سياسًيّ ا�زمة  تأثيرات  مع  وبالتزامن 
التداعيات االقتصادية لالزمة  ا، فإن  وعسكرًيّ
بوادر  ظهور  إلى  تشير  الروسية  ا�وكرانية 
تؤسس لميالد نظام اقتصادي جديد؛ ففي 
العقوبات  الغربية  القوى  استخدمت  حين 
االقتصادية كسالح في مواجهة روسيا، فإن 
اعتمدت على قدراتها في مجال  "موسكو" 
من  مزيًدا  ليمنحها  الطاقة،  وتصدير  إنتاج 
العقوبات  سيل  مواجهة  في  النفوذ 
االقتصادية الغربية، في ظل تصاعد مخاوف 
قطع  احتماالت  بشأن  ا�وروبي  االتحاد 
التي  أوروبا  عن  الغاز  �مدادات  "موسكو" 
من  الطبيعي  الغاز  من   ٪٤٠ نحو  تستورد 
في  الضخمة  استثماراتها  عن  فضًلا  روسيا، 

ا�سواق الروسية.

"وول  صحيفة  نشرت  نفسه،  السياق  وفي 
مدى  على  الضوء  ُيسلِّط  مقاًلا  ستريت"  
الطاقة  من  إمداداتها  على  روسيا  اعتماد 
كسالح في وجه الواليات المتحدة ا�مريكية 
المحللين  من  عدد  تحذيرات  ونقلت  وأوروبا، 
النهج  استمرار  من  ا�وروبيين  والسياسيين 
مصادرها  من  الطاقة  إنتاج  لدعم  ا�وروبي 
المتجددة، في ظل ارتفاع الطلب على الغاز 
الطبيعي، وقيام روسيا بتقليل صادرات الغاز 

إلى أوروبا؛ مما أدى إلى نقص إمدادات الغاز.

وذكرت الصحيفة، أن ا�دارة ا�مريكية تعمل 
وسط  بدائل  �يجاد  أوروبا،  مساعدة  على 
تهديدات "الكرملين" بقطع ا�مدادات، حيث 
قام المصّدرون اàسيويون بتصدير مجموعة 
من شحنات الغاز إلى أوروبا في الوقت الذي 
ثاني  انبعاثات  خفض  على  أوروبا  فيه  تعمل 

أكسيد الكربون.

الشبكة  ، أكدت  اليوم"  "روسيا  وعلى موقع 
الروسية، في تقرير لها، أنه من غير الممكن 
اندالع  أعقاب  الروسي  الغاز  عن  أوروبا  تخلي 
القارة  دول  أن  مضيفة  أوكرانيا،  في  الحرب 
رئيس  بشكل  معتمدة  أصبحت  ا�وروبية 
الحياة  شرايين  في  الروسي  الغاز  ضخ  على 
الطاقة  أزمة  مع  خاصة  لها،  االقتصادية 
دول  وأغلب  القارة  اكتنفت  التي  ا�خيرة 
تزويد  استلزم  قارس  شتاء  ومجيء  العالم، 
ال  والتي  التدفئة،  بوسائل  والمرافق  البيوت 
أو  الطبيعي  بالغاز  تعمل  أغلبها  تزال 
أيًضا  ُتدار  محطات  من  المولدة  الكهرباء 
الغاز  أن  إلى  اليوم"  "روسيا  وأشارت  بالغاز، 
بـ ٤٠٪ من  ا�وروبي  االتحاد  يزّود دول  الروسي 
في  ألمانيا  تأتي  حيث  استهالكها،  إجمالي 
الغاز  على  المعتمدة  الكتلة  دول  صدارة 

القادم من روسيا.

الروسية  العسكرية  العملية  استمرار  ومع 
مختلف  شاشات  تحّولت  أوكرانيا،  في 
حيث  ا�حمر؛  اللون  إلى  العالمية  البورصات 
بالبورصات  الرئيسة  المؤشرات  سجلت 
ا  ا�مريكية واليابانية وا�وروبية تراجًعا جماعًيّ
بأموال  دفع  مما  مستوى؛  أدنى  إلى 
اàمنة،  المالذات  إلى  للهروب  المستثمرين 
مستوى  أعلى  إلى  الذهب  أسعار  فارتفعت 

منذ ٩ أشهر.

إمدادات  المخاوف من توقف  كما سيطرت 
الغاز الروسي على هامش اندالع ا�زمة في 
قفزت  التي  النفط،  أسعار  على  أوكرانيا، 
حين  في    ،٢٠١٤ عام  منذ  مستوياتها  �على 
تراجع  مع  الرئيسة،  العمالت  أداء  تباين 
الروسي إلى أدنى مستوياته منذ ١٥  "الروبل" 

شهًرا. 

الغربية  ا�عالم  وسائل  مختلف  ورصدت 
على  ا�وكرانية  ـ  الروسية  الحرب  تأثيرات 
أسعار القمح التي قفزت �على مستوى منذ 
ارتفاع أسعار السلع  إلى  عام ٢٠٠٨،  با�ضافة 
ا�مريكية  المتحدة  الواليات  في  ا�ساسية 
�على مستوى منذ ٤٠ عاًما،  في ظل موجة 

تضخمية تضرب أسواق العالم كافة.

رأس  على  الطاقة  إمدادات  نقص  ويأتي 
المخاوف العالمية، في ظل استحواذ روسيا 
ا في إنتاج وتصدير  على مرتبة متقدمة عالمًيّ
والتي  ا�وروبية،  للقارة  خاصة  والغاز،  النفط 
الغاز  من  وارداتها  على   ٪٤٠ بنسبة  تعتمد 
الروسي لسد احتياجاتها؛ مما أدى إلى ارتفاع 
 ٪٧٠ بنسبة  أوروبا  في  الطبيعي  الغاز  أسعار 

بعد اندالع الحرب في أوكرانيا. 

"الجارديان"  صحيفة  ذكرت  حين  وفي 
البريطانية، أن نقص الطاقة يهدد االقتصاد 
العالمي بأزمة تماثل حظر تصدير النفط بعد 
 ""CNBC شبكة  قالت   ،١٩٧٣ أكتوبر   حرب 
ا؛  ا�مريكية، إن حركة التصنيع مهددة عالمًيّ
�على  المعادن  أسعار  ارتفاع  بسبب 
مستوياتها منذ أكثر من ١٠ سنوات ، وأشارت 
وكالة "رويترز" ا�مريكية، إلى أنه من المتوقع 
ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا من ٥٫٥٪ 
إلى أكثر من ٧٪ بحلول أبريل المقبل �ول مرة 

منذ ٣٠ عاًما. 

بوكالة  ديفيز"،  جيه  "بول  مقال  وسلط 
العقوبات  على  الضوء   ، ا�مريكية  "بلومبرج" 
أعلنت  أن  بعد  روسيا،  ضد  المالية  الغربية 
صندوق  على  عقوبات  عن  المتحدة  الواليات 

االستثمار الروسي المباشر. 

الخزانة  وزيرة  يلين"،  "جانيت  فبحسب 
ذلك  يحد  أن  المتوقع  من  فإنه  ا�مريكية، 
استخدام  على  روسيا  قدرة  من  ا�جراء 
أنَّ  وأضافت  أنشطتها،  لتمويل  ا�صول 
المتحدة  الواليات  تفرضه  الذي  الحظر 
روسيا"  "بنك  أصول  على  ا�وروبي  واالتحاد 
نصف  قرابة  حركة  تجميد  إلى  سيؤدي 

احتياطي ا�موال بالصندوق.

ولفت المقال، إلى موافقة الواليات المتحدة 
وعدد من الدول ا�وروبية با�ضافة إلى كندا 
البنك  أصول  معظم  تجميد  على  واليابان، 
المركزي الروسي البالغة ٦٤٣ مليار دوالر من 
العمالت ا�جنبية. كما وافقت سويسرا على 
متابعة عقوبات االتحاد ا�وروبي ضد ا�فراد 

والشركات وبعض البنوك الروسية.

ناشيونال  "ذا  موقع  نشر  المقابل،  وفي   
ا�فراط  ا�مريكي، مقاًلا يحذر من  إنترست"  
في توقيع العقوبات االقتصادية على روسيا 
فصل  بعد  الرئيسة،  المالية  ومؤسساتها 
نظام  من  الروسية  البنوك  من  عدد 
المصرفية،  للمعامالت  العالمي  "سويفت" 
دول  مع  الروسية  التجارية  العالقات  وتقييد 

العالم. 

أن  تصور  يمكن  ال  أنه  إلى  المقال،  وأشار 
يعد  "سويفت"  نظام  من  روسيا  استبعاد 
نظاًما  يعد  إنه  إذ  مالي"،  نووي  "سالح  بمثابة 
لخدمات التحويل المالي فقط، وليس نظاًما 
يتسبب  أن  ُيتوّقع  ال  وبالتالي،  للتجارة، 
استبعاد روسيا من ذلك النظام في عزلتها، 
نظام  من  إيران  استبعاد  تجربة  ولعل 
"سويفت" أبرز دليل على ذلك؛ إذ لم يؤِد ذلك 

إلى عزلتها على نحو فّعال.

بشأن  المخاوف  تنامي  إلى  المقال  ولفت 
إنه  حيث  العقوبات؛  استخدام  في  ا�فراط 
من المرّجح أن يؤدي ذلك إلى تراجع جدواها، 
الغربية،  المالية  ا�نظمة  تفكك  إلى  أو 

باعتبارها نواة العالم المالي. 

المفرط  االستخدام  أن  المقال،  وأكد 
اقتصادات  سعي  إلى  يؤدي  قد  للعقوبات 
للمعامالت  بديل  نظام  �يجاد  العالم  دول 
المالي  النظام  يهدد  ما  وهو  االقتصادية، 
القائم، والدوالر ا�مريكي، والبنوك  العالمي 
المالية  التحتية  والبنية  الكبرى،  الدولية 
فرض  في  ا�فراط  أن  مضيًفا  العالمية، 
الغربية  غير  الدول  يدفع  قد  العقوبات 
مع  تتالقى  وربما  جديدة،  بدائل  عن  للبحث 

المصالح المالية الروسية والصينية.

حركة  على  الغربية  العقوبات  تأثير  وحول 
"وول  صحيفة  نشرت  العالمية،  التصنيع 
أزمة  على  الضوء  يسلط  مقاًلا  ستريت"  
صناعة  لشركات  الجديدة  التوريد  سلسلة 
الروسية  الحرب  عن  الناتجة  السيارات 
منذ  الثالثة  ا�زمة  ُتعد  والتي  ا�وكرانية، 
سنوات عديدة؛ حيث عطلت شركات تصنيع 
والمبيعات  الروسية  مصانعها  السيارات 

بسبب العقوبات.

وأدى القتال في أوكرانيا إلى قيام المصانع 
المهمة  الصغيرة  الصناعات  وموردي 
على  روسيا  في  ومراجعة  إغالق  بعمليات 
"موسكو"  ضد  الغربية  العقوبات  خلفية 
نقل  دون  يحول  مما  التجارة؛  طرق  وقطع 
روسيا  من  الغيار  وقطع  السيارات  شحنات 
سوق  بمثابة  يوم  ذات  كانت  التي  وإليها، 

للنمو.

لصناعة  جديدة  ضربة  الصراع  ويمثل 
واسعة  اضطرابات  من  عانت  التي  السيارات 
النطاق في سلسلة التوريد منذ بداية جائحة 
أشباه  في  العالمي  النقص  ثم  "كورونا"، 
حيث  ا�نتاج،  شّل  إلى  أدى  الذي  الموصالت 
السيارات  محللة  برينلي"  "ستيفاني  صرحت 
التأثير  بأن  ماركت"  إس  أتش  "إي  شركة  في 
صناعة  شركات  بعض  على  للحرب  ا�ولي 
السيارات قد يخفض إنتاج السيارات العالمي 

بنحو ١٫٥ مليون سيارة هذا العام.

نجد  ذلك،  بفعل  المتضررين  أكثر  بين  ومن 
مثل  ا�وروبية  السيارات  صناعة  شركات 
الشركة  "أوتوفاز"،  تمتلك  التي  "رينو"،  شركة 
وشركة  "الدا"،  ماركة  تصنع  التي  الروسية 
"فولكس فاجن" وعالماتها التجارية "أودي"، 
ا�لمانية  "بورش"  وشركة  و"سكودا"، 
الرياضية؛  السيارات  صناعة  في  المتخصصة 
بشكل  الشركات  تلك  أعمال  توقفت  حيث 
قطع  نقص  عن  فضًلا  روسيا،  في  مفاجئ 

الغيار الحيوية من الموردين في أوكرانيا.

وقالت شركة "تويوتا" التي تبيع نحو ١٢٠ ألف 
ستبقي  إنها  روسيا  في  ا  سنوًيّ سيارة 
حتى  مغلًقا  بطرسبرج"  "سان  في  مصنعها 
"فورد"  شركة  علقت  كما  آخر،  إشعار 
"سوالريس"  شركة  مع  المشترك  مشروعها 
البالد،  إلى  المبيعات  وأوقفت  الروسية، 
وأغلقت شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية، 
في  السيارات  صناعة  شركات  أكبر  إحدى 

روسيا، مصنعها في "سان بطرسبرج".

مصانع  يديرون  الذين  المصنعون  أفاد  فيما 
التوريد  سالسل  على  الضغط  أن  روسيا  في 
نظام  من  روسيا  استبعاد  بسبب  تفاقم؛ 
البنوك،  بين  للمدفوعات  الدولي  "سويفت" 
المجال  على  المفروض  الحصار  أدى  بينما 
المالحية  الممرات  وتعطيل  الروسي  الجوي 

إلى إبطاء حركة البضائع إلى حد كبير.

بظاللها  ا�وكرانية  الروسية  الحرب  تلق  ولم 
عالمي  نظام  ميالد  احتماالت  على  فقط 
قدمت  بل  ا،  واقتصادًيّ ا  سياسًيّ جديد 
حول  الصراع  لقضايا  جديدة  معالجات 
العسكري،  الحل  وفق  حسمها  عبر  المياه، 
السياسية  للحلول  ا�من  مجلس  تبنِّي  رغم 
تلك  لحل  وحيد  كطريق  والدبلوماسية، 

الصراعات.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا تتصارعان منذ عام 
شبه  في  العذبة  المياه  مصادر  حول   ٢٠١٤
جزيرة القرم، قبل أن تقرر روسيا تنفيذ عملية 
عسكرية داخل ا�راضي ا�وكرانية، في إطار 
الحلف  توسع  حول  "الناتو"،  مع  روسيا  نزاع 

شرًقا.

وكشفت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية ، 
السيطرة  من  الروسية  القوات  تمكن  عن 
إلى  المياه  لتوصيل  حيوية  مائية  قناة  على 
"القرم"، والتي تعاني من نقص المياه منذ ٨ 

سنوات. 

في  الروسية  القوات  نجحت   ،٢٠١٤ عام  وفي 
السيطرة على شبه جزيرة القرم، التي كانت 
حتى  السوفيتي  االتحاد  سيطرة  تحت 
سقوطه، قبل أن تنتقل تبعيتها إلى أوكرانيا 

منذ عام ١٩٩١ إلى عام ٢٠١٤.

أوكراني  روسي  خالف  ثار  الحين،  ذلك  ومنذ 
مصادر  في  القرم  جزيرة  شبه  أحقية  حول 
السلطات  قيام  بسبب  العذبة،  المياه 
القناة  عبر  المياه  إمدادات  بوقف  ا�وكرانية 
بنهر  القرم  جزيرة  شبه  تصل  التي  المائية 
لشكوى  روسيا  دفع  مما  ا�وكراني؛  "دنيبر" 

أوكرانيا أمام مجلس ا�من.

ا�راضي  إلى  الروسية  القوات  دخول  ومع 
كوناشينكوف"،  "إيغور  قال  ا�وكرانية، 
إن  الروسية،  الدفاع  وزارة  باسم  المتحدث 
قوات المظالت الروسية قد نجحت في فتح 
المياه  إمدادات  وإعادة  "القرم"،  شمال  قناة 
"كوناشينكوف":  وأضاف  الجزيرة،  لشبه 
"القرم سيكون لديها مياه، وهذا لن يسبب 
أي مشكالت لسكان منطقة "خيرسون" في 
والية  سكان  إلى  إشارة  في  أوكرانيا"، 
"خيرسون" ا�وكرانية التي تشتهر بزراعة ا�رز.

ومع تزايد حدة التداعيات االقتصادية ل°زمة، 
بتبادل  جديدة  مرحلة  إلى  الصراع  انتقل 
التهديدات باستهداف أهداف فضائية، حيث 
قال "دميتري روجوزين"، رئيس وكالة الفضاء 
الروسية، إن الوكالة علقت التعاون مع أوروبا 
قاعدة  من  الفضائية  ا�طالق  عمليات  في 
ا  رًدّ الفرنسية؛  "جويانا"  في  الفضائية  "كورو" 

على العقوبات الغربية. 

أن    "BBC" شبكة  ذكرت  متصل،  سياق  وفي 
بأن  صرح  ماسك"  "إيلون  ا�مريكي  الملياردير 
"ستار  الصناعي  القمر  عبر  ا�نترنت  خدمة 
والمملوكة لشركته "سبايس إكس"،  لينك"، 
شهدت  التي  أوكرانيا  في  تفعيلها  تم  قد 
سلسلة من انقطاعات خدمة ا�نترنت على 
ا على استهداف روسيا للبنية  نطاق واسع، رًدّ

التحتية الرقمية في أوكرانيا.

تصاعد  إلى  عربية"   نيوز  "سكاي  وأشارت 
حرب  نشوب  من  الدولية  التحذيرات 
والواليات  جهة،  من  روسيا  بين  إلكترونية 
المتحدة وأوروبا من جهة أخرى، خاصة بعد 
التمهيد  في  فعاليتها  الحرب  هذه  إثبات 

الروسي للحرب في أوكرانيا.

القوات  حشد  فترة  خالل  "موسكو"  ونفذت 
قبل  أوكرانيا  مع  حدودها  على  العسكرية 
على  سيبرانية  هجمات  شرًقا،  قواتها  توغل 
مواقع  منها  أوكرانية،  حكومية  مواقع 
الخارجية،  ووزارة  الوزراء  ومجلس  البرلمان 
إضافة لحدوث اضطرابات في مواقع وزارتي 

الداخلية والدفاع.

بظاللها  السيبرانية  التهديدات  تلك  وألقت 
على معدالت إنتاج الشركات العالمية، حيث 
"الشرق ا�وسط"،  عن شركة  نقلت صحيفة 
تعرضت  قد  أنها  اليابانية،  موتورز"  "تويوتا 
لخسائر كبيرة بسبب توقف إنتاج نحو ١٣ ألف 
سيارة، بعد هجوم إلكتروني أفقدها القدرة 
على مواصلة العمل لمدة يوم واحد، قبل أن 

تتمكن من الصمود في مواجهته الحًقا.

الحرب  جوانب  "ا�يكونومست"   وتناولت 
ا�لكترونية الروسية في أوكرانيا، وأكدت أنه 
مدينة  ضربت  الروسية  الصواريخ  أن  رغم 
فإن  فبراير،   ٢٤ الخميس  يوم  صباح  "كييف" 
كانت  بأوكرانيا  الخاصة  الكمبيوتر  شبكات 

بالفعل تتعرض للهجوم منذ فترة طويلة.

تحاول  قد  أنه  إلى  "ا�يكونومست"  وتشير 
التي  نفسها  ا�ساليب  استخدام  روسيا 
المتحدة  الواليات  تستخدمها  كانت 
الهجومية  عملياتهما  في  وبريطانيا 
من  العسكري  هجومها  لدعم  السيبرانية؛ 
ا�وكرانية،  الجوية  الدفاعات  تعطيل  خالل 
من  "كييف"  في  الحكومة  استقرار  وزعزعة 

خالل نشر معلومات مضللة.

"موسكو" و"كييف"
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ا  سياسًيّ ا�زمة  تأثيرات  مع  وبالتزامن 
التداعيات االقتصادية لالزمة  ا، فإن  وعسكرًيّ
بوادر  ظهور  إلى  تشير  الروسية  ا�وكرانية 
تؤسس لميالد نظام اقتصادي جديد؛ ففي 
العقوبات  الغربية  القوى  استخدمت  حين 
االقتصادية كسالح في مواجهة روسيا، فإن 
اعتمدت على قدراتها في مجال  "موسكو" 
من  مزيًدا  ليمنحها  الطاقة،  وتصدير  إنتاج 
العقوبات  سيل  مواجهة  في  النفوذ 
االقتصادية الغربية، في ظل تصاعد مخاوف 
قطع  احتماالت  بشأن  ا�وروبي  االتحاد 
التي  أوروبا  عن  الغاز  �مدادات  "موسكو" 
من  الطبيعي  الغاز  من   ٪٤٠ نحو  تستورد 
في  الضخمة  استثماراتها  عن  فضًلا  روسيا، 

ا�سواق الروسية.

"وول  صحيفة  نشرت  نفسه،  السياق  وفي 
مدى  على  الضوء  ُيسلِّط  مقاًلا  ستريت"  
الطاقة  من  إمداداتها  على  روسيا  اعتماد 
كسالح في وجه الواليات المتحدة ا�مريكية 
المحللين  من  عدد  تحذيرات  ونقلت  وأوروبا، 
النهج  استمرار  من  ا�وروبيين  والسياسيين 
مصادرها  من  الطاقة  إنتاج  لدعم  ا�وروبي 
المتجددة، في ظل ارتفاع الطلب على الغاز 
الطبيعي، وقيام روسيا بتقليل صادرات الغاز 

إلى أوروبا؛ مما أدى إلى نقص إمدادات الغاز.

وذكرت الصحيفة، أن ا�دارة ا�مريكية تعمل 
وسط  بدائل  �يجاد  أوروبا،  مساعدة  على 
تهديدات "الكرملين" بقطع ا�مدادات، حيث 
قام المصّدرون اàسيويون بتصدير مجموعة 
من شحنات الغاز إلى أوروبا في الوقت الذي 
ثاني  انبعاثات  خفض  على  أوروبا  فيه  تعمل 

أكسيد الكربون.

الشبكة  ، أكدت  اليوم"  "روسيا  وعلى موقع 
الروسية، في تقرير لها، أنه من غير الممكن 
اندالع  أعقاب  الروسي  الغاز  عن  أوروبا  تخلي 
القارة  دول  أن  مضيفة  أوكرانيا،  في  الحرب 
رئيس  بشكل  معتمدة  أصبحت  ا�وروبية 
الحياة  شرايين  في  الروسي  الغاز  ضخ  على 
الطاقة  أزمة  مع  خاصة  لها،  االقتصادية 
دول  وأغلب  القارة  اكتنفت  التي  ا�خيرة 
تزويد  استلزم  قارس  شتاء  ومجيء  العالم، 
ال  والتي  التدفئة،  بوسائل  والمرافق  البيوت 
أو  الطبيعي  بالغاز  تعمل  أغلبها  تزال 
أيًضا  ُتدار  محطات  من  المولدة  الكهرباء 
الغاز  أن  إلى  اليوم"  "روسيا  وأشارت  بالغاز، 
بـ ٤٠٪ من  ا�وروبي  االتحاد  يزّود دول  الروسي 
في  ألمانيا  تأتي  حيث  استهالكها،  إجمالي 
الغاز  على  المعتمدة  الكتلة  دول  صدارة 

القادم من روسيا.

الروسية  العسكرية  العملية  استمرار  ومع 
مختلف  شاشات  تحّولت  أوكرانيا،  في 
حيث  ا�حمر؛  اللون  إلى  العالمية  البورصات 
بالبورصات  الرئيسة  المؤشرات  سجلت 
ا  ا�مريكية واليابانية وا�وروبية تراجًعا جماعًيّ
بأموال  دفع  مما  مستوى؛  أدنى  إلى 
اàمنة،  المالذات  إلى  للهروب  المستثمرين 
مستوى  أعلى  إلى  الذهب  أسعار  فارتفعت 

منذ ٩ أشهر.

إمدادات  المخاوف من توقف  كما سيطرت 
الغاز الروسي على هامش اندالع ا�زمة في 
قفزت  التي  النفط،  أسعار  على  أوكرانيا، 
حين  في    ،٢٠١٤ عام  منذ  مستوياتها  �على 
تراجع  مع  الرئيسة،  العمالت  أداء  تباين 
الروسي إلى أدنى مستوياته منذ ١٥  "الروبل" 

شهًرا. 

الغربية  ا�عالم  وسائل  مختلف  ورصدت 
على  ا�وكرانية  ـ  الروسية  الحرب  تأثيرات 
أسعار القمح التي قفزت �على مستوى منذ 
ارتفاع أسعار السلع  إلى  عام ٢٠٠٨،  با�ضافة 
ا�مريكية  المتحدة  الواليات  في  ا�ساسية 
�على مستوى منذ ٤٠ عاًما،  في ظل موجة 

تضخمية تضرب أسواق العالم كافة.

رأس  على  الطاقة  إمدادات  نقص  ويأتي 
المخاوف العالمية، في ظل استحواذ روسيا 
ا في إنتاج وتصدير  على مرتبة متقدمة عالمًيّ
والتي  ا�وروبية،  للقارة  خاصة  والغاز،  النفط 
الغاز  من  وارداتها  على   ٪٤٠ بنسبة  تعتمد 
الروسي لسد احتياجاتها؛ مما أدى إلى ارتفاع 
 ٪٧٠ بنسبة  أوروبا  في  الطبيعي  الغاز  أسعار 

بعد اندالع الحرب في أوكرانيا. 

"الجارديان"  صحيفة  ذكرت  حين  وفي 
البريطانية، أن نقص الطاقة يهدد االقتصاد 
العالمي بأزمة تماثل حظر تصدير النفط بعد 
 ""CNBC شبكة  قالت   ،١٩٧٣ أكتوبر   حرب 
ا؛  ا�مريكية، إن حركة التصنيع مهددة عالمًيّ
�على  المعادن  أسعار  ارتفاع  بسبب 
مستوياتها منذ أكثر من ١٠ سنوات ، وأشارت 
وكالة "رويترز" ا�مريكية، إلى أنه من المتوقع 
ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا من ٥٫٥٪ 
إلى أكثر من ٧٪ بحلول أبريل المقبل �ول مرة 

منذ ٣٠ عاًما. 

بوكالة  ديفيز"،  جيه  "بول  مقال  وسلط 
العقوبات  على  الضوء   ، ا�مريكية  "بلومبرج" 
أعلنت  أن  بعد  روسيا،  ضد  المالية  الغربية 
صندوق  على  عقوبات  عن  المتحدة  الواليات 

االستثمار الروسي المباشر. 

الخزانة  وزيرة  يلين"،  "جانيت  فبحسب 
ذلك  يحد  أن  المتوقع  من  فإنه  ا�مريكية، 
استخدام  على  روسيا  قدرة  من  ا�جراء 
أنَّ  وأضافت  أنشطتها،  لتمويل  ا�صول 
المتحدة  الواليات  تفرضه  الذي  الحظر 
روسيا"  "بنك  أصول  على  ا�وروبي  واالتحاد 
نصف  قرابة  حركة  تجميد  إلى  سيؤدي 

احتياطي ا�موال بالصندوق.

ولفت المقال، إلى موافقة الواليات المتحدة 
وعدد من الدول ا�وروبية با�ضافة إلى كندا 
البنك  أصول  معظم  تجميد  على  واليابان، 
المركزي الروسي البالغة ٦٤٣ مليار دوالر من 
العمالت ا�جنبية. كما وافقت سويسرا على 
متابعة عقوبات االتحاد ا�وروبي ضد ا�فراد 

والشركات وبعض البنوك الروسية.

ناشيونال  "ذا  موقع  نشر  المقابل،  وفي   
ا�فراط  ا�مريكي، مقاًلا يحذر من  إنترست"  
في توقيع العقوبات االقتصادية على روسيا 
فصل  بعد  الرئيسة،  المالية  ومؤسساتها 
نظام  من  الروسية  البنوك  من  عدد 
المصرفية،  للمعامالت  العالمي  "سويفت" 
دول  مع  الروسية  التجارية  العالقات  وتقييد 

العالم. 

أن  تصور  يمكن  ال  أنه  إلى  المقال،  وأشار 
يعد  "سويفت"  نظام  من  روسيا  استبعاد 
نظاًما  يعد  إنه  إذ  مالي"،  نووي  "سالح  بمثابة 
لخدمات التحويل المالي فقط، وليس نظاًما 
يتسبب  أن  ُيتوّقع  ال  وبالتالي،  للتجارة، 
استبعاد روسيا من ذلك النظام في عزلتها، 
نظام  من  إيران  استبعاد  تجربة  ولعل 
"سويفت" أبرز دليل على ذلك؛ إذ لم يؤِد ذلك 

إلى عزلتها على نحو فّعال.

بشأن  المخاوف  تنامي  إلى  المقال  ولفت 
إنه  حيث  العقوبات؛  استخدام  في  ا�فراط 
من المرّجح أن يؤدي ذلك إلى تراجع جدواها، 
الغربية،  المالية  ا�نظمة  تفكك  إلى  أو 

باعتبارها نواة العالم المالي. 

المفرط  االستخدام  أن  المقال،  وأكد 
اقتصادات  سعي  إلى  يؤدي  قد  للعقوبات 
للمعامالت  بديل  نظام  �يجاد  العالم  دول 
المالي  النظام  يهدد  ما  وهو  االقتصادية، 
القائم، والدوالر ا�مريكي، والبنوك  العالمي 
المالية  التحتية  والبنية  الكبرى،  الدولية 
فرض  في  ا�فراط  أن  مضيًفا  العالمية، 
الغربية  غير  الدول  يدفع  قد  العقوبات 
مع  تتالقى  وربما  جديدة،  بدائل  عن  للبحث 

المصالح المالية الروسية والصينية.

حركة  على  الغربية  العقوبات  تأثير  وحول 
"وول  صحيفة  نشرت  العالمية،  التصنيع 
أزمة  على  الضوء  يسلط  مقاًلا  ستريت"  
صناعة  لشركات  الجديدة  التوريد  سلسلة 
الروسية  الحرب  عن  الناتجة  السيارات 
منذ  الثالثة  ا�زمة  ُتعد  والتي  ا�وكرانية، 
سنوات عديدة؛ حيث عطلت شركات تصنيع 
والمبيعات  الروسية  مصانعها  السيارات 

بسبب العقوبات.

وأدى القتال في أوكرانيا إلى قيام المصانع 
المهمة  الصغيرة  الصناعات  وموردي 
على  روسيا  في  ومراجعة  إغالق  بعمليات 
"موسكو"  ضد  الغربية  العقوبات  خلفية 
نقل  دون  يحول  مما  التجارة؛  طرق  وقطع 
روسيا  من  الغيار  وقطع  السيارات  شحنات 
سوق  بمثابة  يوم  ذات  كانت  التي  وإليها، 

للنمو.

لصناعة  جديدة  ضربة  الصراع  ويمثل 
واسعة  اضطرابات  من  عانت  التي  السيارات 
النطاق في سلسلة التوريد منذ بداية جائحة 
أشباه  في  العالمي  النقص  ثم  "كورونا"، 
حيث  ا�نتاج،  شّل  إلى  أدى  الذي  الموصالت 
السيارات  محللة  برينلي"  "ستيفاني  صرحت 
التأثير  بأن  ماركت"  إس  أتش  "إي  شركة  في 
صناعة  شركات  بعض  على  للحرب  ا�ولي 
السيارات قد يخفض إنتاج السيارات العالمي 

بنحو ١٫٥ مليون سيارة هذا العام.

نجد  ذلك،  بفعل  المتضررين  أكثر  بين  ومن 
مثل  ا�وروبية  السيارات  صناعة  شركات 
الشركة  "أوتوفاز"،  تمتلك  التي  "رينو"،  شركة 
وشركة  "الدا"،  ماركة  تصنع  التي  الروسية 
"فولكس فاجن" وعالماتها التجارية "أودي"، 
ا�لمانية  "بورش"  وشركة  و"سكودا"، 
الرياضية؛  السيارات  صناعة  في  المتخصصة 
بشكل  الشركات  تلك  أعمال  توقفت  حيث 
قطع  نقص  عن  فضًلا  روسيا،  في  مفاجئ 

الغيار الحيوية من الموردين في أوكرانيا.

وقالت شركة "تويوتا" التي تبيع نحو ١٢٠ ألف 
ستبقي  إنها  روسيا  في  ا  سنوًيّ سيارة 
حتى  مغلًقا  بطرسبرج"  "سان  في  مصنعها 
"فورد"  شركة  علقت  كما  آخر،  إشعار 
"سوالريس"  شركة  مع  المشترك  مشروعها 
البالد،  إلى  المبيعات  وأوقفت  الروسية، 
وأغلقت شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية، 
في  السيارات  صناعة  شركات  أكبر  إحدى 

روسيا، مصنعها في "سان بطرسبرج".

مصانع  يديرون  الذين  المصنعون  أفاد  فيما 
التوريد  سالسل  على  الضغط  أن  روسيا  في 
نظام  من  روسيا  استبعاد  بسبب  تفاقم؛ 
البنوك،  بين  للمدفوعات  الدولي  "سويفت" 
المجال  على  المفروض  الحصار  أدى  بينما 
المالحية  الممرات  وتعطيل  الروسي  الجوي 

إلى إبطاء حركة البضائع إلى حد كبير.

بظاللها  ا�وكرانية  الروسية  الحرب  تلق  ولم 
عالمي  نظام  ميالد  احتماالت  على  فقط 
قدمت  بل  ا،  واقتصادًيّ ا  سياسًيّ جديد 
حول  الصراع  لقضايا  جديدة  معالجات 
العسكري،  الحل  وفق  حسمها  عبر  المياه، 
السياسية  للحلول  ا�من  مجلس  تبنِّي  رغم 
تلك  لحل  وحيد  كطريق  والدبلوماسية، 

الصراعات.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا تتصارعان منذ عام 
شبه  في  العذبة  المياه  مصادر  حول   ٢٠١٤
جزيرة القرم، قبل أن تقرر روسيا تنفيذ عملية 
عسكرية داخل ا�راضي ا�وكرانية، في إطار 
الحلف  توسع  حول  "الناتو"،  مع  روسيا  نزاع 

شرًقا.

وكشفت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية ، 
السيطرة  من  الروسية  القوات  تمكن  عن 
إلى  المياه  لتوصيل  حيوية  مائية  قناة  على 
"القرم"، والتي تعاني من نقص المياه منذ ٨ 

سنوات. 

في  الروسية  القوات  نجحت   ،٢٠١٤ عام  وفي 
السيطرة على شبه جزيرة القرم، التي كانت 
حتى  السوفيتي  االتحاد  سيطرة  تحت 
سقوطه، قبل أن تنتقل تبعيتها إلى أوكرانيا 

منذ عام ١٩٩١ إلى عام ٢٠١٤.

أوكراني  روسي  خالف  ثار  الحين،  ذلك  ومنذ 
مصادر  في  القرم  جزيرة  شبه  أحقية  حول 
السلطات  قيام  بسبب  العذبة،  المياه 
القناة  عبر  المياه  إمدادات  بوقف  ا�وكرانية 
بنهر  القرم  جزيرة  شبه  تصل  التي  المائية 
لشكوى  روسيا  دفع  مما  ا�وكراني؛  "دنيبر" 

أوكرانيا أمام مجلس ا�من.

ا�راضي  إلى  الروسية  القوات  دخول  ومع 
كوناشينكوف"،  "إيغور  قال  ا�وكرانية، 
إن  الروسية،  الدفاع  وزارة  باسم  المتحدث 
قوات المظالت الروسية قد نجحت في فتح 
المياه  إمدادات  وإعادة  "القرم"،  شمال  قناة 
"كوناشينكوف":  وأضاف  الجزيرة،  لشبه 
"القرم سيكون لديها مياه، وهذا لن يسبب 
أي مشكالت لسكان منطقة "خيرسون" في 
والية  سكان  إلى  إشارة  في  أوكرانيا"، 
"خيرسون" ا�وكرانية التي تشتهر بزراعة ا�رز.

ومع تزايد حدة التداعيات االقتصادية ل°زمة، 
بتبادل  جديدة  مرحلة  إلى  الصراع  انتقل 
التهديدات باستهداف أهداف فضائية، حيث 
قال "دميتري روجوزين"، رئيس وكالة الفضاء 
الروسية، إن الوكالة علقت التعاون مع أوروبا 
قاعدة  من  الفضائية  ا�طالق  عمليات  في 
ا  رًدّ الفرنسية؛  "جويانا"  في  الفضائية  "كورو" 

على العقوبات الغربية. 

أن    "BBC" شبكة  ذكرت  متصل،  سياق  وفي 
بأن  صرح  ماسك"  "إيلون  ا�مريكي  الملياردير 
"ستار  الصناعي  القمر  عبر  ا�نترنت  خدمة 
والمملوكة لشركته "سبايس إكس"،  لينك"، 
شهدت  التي  أوكرانيا  في  تفعيلها  تم  قد 
سلسلة من انقطاعات خدمة ا�نترنت على 
ا على استهداف روسيا للبنية  نطاق واسع، رًدّ

التحتية الرقمية في أوكرانيا.

تصاعد  إلى  عربية"   نيوز  "سكاي  وأشارت 
حرب  نشوب  من  الدولية  التحذيرات 
والواليات  جهة،  من  روسيا  بين  إلكترونية 
المتحدة وأوروبا من جهة أخرى، خاصة بعد 
التمهيد  في  فعاليتها  الحرب  هذه  إثبات 

الروسي للحرب في أوكرانيا.

القوات  حشد  فترة  خالل  "موسكو"  ونفذت 
قبل  أوكرانيا  مع  حدودها  على  العسكرية 
على  سيبرانية  هجمات  شرًقا،  قواتها  توغل 
مواقع  منها  أوكرانية،  حكومية  مواقع 
الخارجية،  ووزارة  الوزراء  ومجلس  البرلمان 
إضافة لحدوث اضطرابات في مواقع وزارتي 

الداخلية والدفاع.

بظاللها  السيبرانية  التهديدات  تلك  وألقت 
على معدالت إنتاج الشركات العالمية، حيث 
"الشرق ا�وسط"،  عن شركة  نقلت صحيفة 
تعرضت  قد  أنها  اليابانية،  موتورز"  "تويوتا 
لخسائر كبيرة بسبب توقف إنتاج نحو ١٣ ألف 
سيارة، بعد هجوم إلكتروني أفقدها القدرة 
على مواصلة العمل لمدة يوم واحد، قبل أن 

تتمكن من الصمود في مواجهته الحًقا.

الحرب  جوانب  "ا�يكونومست"   وتناولت 
ا�لكترونية الروسية في أوكرانيا، وأكدت أنه 
مدينة  ضربت  الروسية  الصواريخ  أن  رغم 
فإن  فبراير،   ٢٤ الخميس  يوم  صباح  "كييف" 
كانت  بأوكرانيا  الخاصة  الكمبيوتر  شبكات 

بالفعل تتعرض للهجوم منذ فترة طويلة.

تحاول  قد  أنه  إلى  "ا�يكونومست"  وتشير 
التي  نفسها  ا�ساليب  استخدام  روسيا 
المتحدة  الواليات  تستخدمها  كانت 
الهجومية  عملياتهما  في  وبريطانيا 
من  العسكري  هجومها  لدعم  السيبرانية؛ 
ا�وكرانية،  الجوية  الدفاعات  تعطيل  خالل 
من  "كييف"  في  الحكومة  استقرار  وزعزعة 

خالل نشر معلومات مضللة.

كيف اشتعلت ا
زمة..
                   وإلى أين وصلت؟

٢٦
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