
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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قطع الغاز عن بولندا وبلغاريا: أوراق “بوتين” 
المحدودة لن تحبط إجراءات عزل روسيا

أعلنـت روسـيا فـي أعلنـت روسـيا فـي 2727 أبريل/نيسـان، وقـف شـحنات الغـاز الطبيعـي إلـى بولنـدا وبلغاريا، بسـبب  أبريل/نيسـان، وقـف شـحنات الغـاز الطبيعـي إلـى بولنـدا وبلغاريا، بسـبب 
عـدم سـداد الدولتيـن ثمـن واردات الغـاز بالروبـل الروسـي، وتعـد هـذه الخطـوة الروسـية أول عـدم سـداد الدولتيـن ثمـن واردات الغـاز بالروبـل الروسـي، وتعـد هـذه الخطـوة الروسـية أول 
انقطـاع إلمـدادات الغـاز منـذ أن وّقـع الرئيـس الروسـي “فالديميـر بوتيـن” فـي انقطـاع إلمـدادات الغـاز منـذ أن وّقـع الرئيـس الروسـي “فالديميـر بوتيـن” فـي 2323 مـارس/آذار  مـارس/آذار 
الماضـي، قانوًنـا لتنظيـم مدفوعـات الطاقـة، يطالب الدول “غير الصديقة” بتسـديد مدفوعات الماضـي، قانوًنـا لتنظيـم مدفوعـات الطاقـة، يطالب الدول “غير الصديقة” بتسـديد مدفوعات 
الغـاز بالعملـة المحليـة الروسـية “الروبـل” وإال سـتقطع روسـيا اإلمـدادات عنهـا، وتشـمل قائمة الغـاز بالعملـة المحليـة الروسـية “الروبـل” وإال سـتقطع روسـيا اإلمـدادات عنهـا، وتشـمل قائمة 
هـذه الـدول الواليـات المتحـدة، ودول االتحـاد األوروبي، ودوال أخـرى، ردا على فرضها عقوبات هـذه الـدول الواليـات المتحـدة، ودول االتحـاد األوروبي، ودوال أخـرى، ردا على فرضها عقوبات 

علـى روسـيا وشـركاتها ومواطنيها. علـى روسـيا وشـركاتها ومواطنيها. 
جـاء القـرار الروسـي بعـد أن تواصـل تدفـق الغـاز الروسـي ألوروبـا عبـر خطـوط األنابيـب الرئيسـية جـاء القـرار الروسـي بعـد أن تواصـل تدفـق الغـاز الروسـي ألوروبـا عبـر خطـوط األنابيـب الرئيسـية 
خـالل فتـرة الحـرب وعلـى مـدار شـهرين بصـورة اعتياديـة، رغـم التوقعـات باسـتخدام “بوتيـن” خـالل فتـرة الحـرب وعلـى مـدار شـهرين بصـورة اعتياديـة، رغـم التوقعـات باسـتخدام “بوتيـن” 
للغـاز الطبيعـي كسـالح للضغـط علـى دول االتحـاد التـي تتحصـل علـى أكثـر مـن ثلـث احتياجاتهـا للغـاز الطبيعـي كسـالح للضغـط علـى دول االتحـاد التـي تتحصـل علـى أكثـر مـن ثلـث احتياجاتهـا 

مـن الغـاز الطبيعـي مـن روسـيا.مـن الغـاز الطبيعـي مـن روسـيا.
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Asbab.com

ال تمثـل بولنـدا وبلغاريـا معـًا سـوى ال تمثـل بولنـدا وبلغاريـا معـًا سـوى ٪6.5٪6.5 مـن صـادرات الغـاز الروسـي إلـى أوروبـا ممـا يعنـي أن  مـن صـادرات الغـاز الروسـي إلـى أوروبـا ممـا يعنـي أن 
الخسـائر الروسـية سـتكون ضئيلـة، لكـّن القـرار يسـتهدف الضغـط علـى أوروبا للحد مـن العقوبات الخسـائر الروسـية سـتكون ضئيلـة، لكـّن القـرار يسـتهدف الضغـط علـى أوروبا للحد مـن العقوبات 
األسـلحة،  شـحنات  خاصـة  ألوكرانيـا،  الواسـع  األوروبـي  الدعـم  تخفيـض  وكذلـك  روسـيا،  األسـلحة، ضـد  شـحنات  خاصـة  ألوكرانيـا،  الواسـع  األوروبـي  الدعـم  تخفيـض  وكذلـك  روسـيا،  ضـد 
باإلضافـة إلـى ذلـك، فـإن الخطـوة الروسـية تسـتهدف معاقبـة كل مـن بولنـدا وبلغاريـا،باإلضافـة إلـى ذلـك، فـإن الخطـوة الروسـية تسـتهدف معاقبـة كل مـن بولنـدا وبلغاريـا، حيـث  حيـث 
تتخـذ بولنـدا موقفـا متشـددا تجـاه الغـزو الروسـي ألوكرانيـا، وال يتوقـف دعمهـا لألخيـرة علـى تتخـذ بولنـدا موقفـا متشـددا تجـاه الغـزو الروسـي ألوكرانيـا، وال يتوقـف دعمهـا لألخيـرة علـى 
األسـلحة الثقيلـة، األسـلحة الثقيلـة، فـي الواقـع أصبحـت بولنـدا مركـز التعبئة العسـكرية للقـوات األمريكية وحلف فـي الواقـع أصبحـت بولنـدا مركـز التعبئة العسـكرية للقـوات األمريكية وحلف 
الناتـو فـي أقـرب نقطـة تفصـل بين أوروبا وروسـيا،الناتـو فـي أقـرب نقطـة تفصـل بين أوروبا وروسـيا، فـي الجانب اآلخـر، تميل الحكومـة البلغارية  فـي الجانب اآلخـر، تميل الحكومـة البلغارية 
التـي تشـكلت فـي نهايـة العـام الماضـي أكثـر إلى الغـرب مقارنـة بالحكومات السـابقة التي كانت التـي تشـكلت فـي نهايـة العـام الماضـي أكثـر إلى الغـرب مقارنـة بالحكومات السـابقة التي كانت 

التحليل: بوتين يشهر سالح الغاز وأوروبا تختبر البدائل   
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ترتبـط بعالقـات تقليديـة مـع روسـيا، أدانـت بلغاريـا الغـزو الروسـي وشـاركت فـي العقوبـات علـى ترتبـط بعالقـات تقليديـة مـع روسـيا، أدانـت بلغاريـا الغـزو الروسـي وشـاركت فـي العقوبـات علـى 
موسـكو، وهـو الموقـف الـذي بـدا مفاجئـا لروسـيا التـي تتمتـع بنفـوذ كبيـر فـي بلغاريـا.موسـكو، وهـو الموقـف الـذي بـدا مفاجئـا لروسـيا التـي تتمتـع بنفـوذ كبيـر فـي بلغاريـا.

لقطـع  اسـتعدادا  الطبيعـي  بالغـاز  الخاصـة  التحتيـة  البنيـة  وبلغاريـا  بولنـدا  مـن  كل  لقطـع طـورت  اسـتعدادا  الطبيعـي  بالغـاز  الخاصـة  التحتيـة  البنيـة  وبلغاريـا  بولنـدا  مـن  كل  طـورت 
الغـاز الروسـي، إذ الغـاز الروسـي، إذ أنشـأت بولنـداأنشـأت بولنـدا محطـة السـتقبال الغـاز المسـال ) محطـة السـتقبال الغـاز المسـال )SwinoujscieSwinoujscie( فـي مـارس/آذار ( فـي مـارس/آذار 
الماضـي، وقامـت بمـد خـط أنابيـب غـاز البلطيـق )الماضـي، وقامـت بمـد خـط أنابيـب غـاز البلطيـق )Baltic pipelineBaltic pipeline( الـذي يربطهـا مـع النرويـج، ( الـذي يربطهـا مـع النرويـج، 
وينتظـر االنتهـاء منـه فـي أكتوبر/تشـرين األول القـادم، فـي الجانـب اآلخـر، وينتظـر االنتهـاء منـه فـي أكتوبر/تشـرين األول القـادم، فـي الجانـب اآلخـر، قامـت بلغاريـاقامـت بلغاريـا ببنـاء خـط  ببنـاء خـط 
ربـط جديـد مع اليونـان )ربـط جديـد مع اليونـان )IGBIGB( للحصـول علـى الغـاز القادم مـن أذربيجان والغاز المسـال اليوناني بعد ( للحصـول علـى الغـاز القادم مـن أذربيجان والغاز المسـال اليوناني بعد 

تحويلـه إلـى غـاز. تحويلـه إلـى غـاز. 
وبالرغـم مـن الجهـود المبذولـة مـن كال البلديـن، إال إن إيجـاد بدائـل عاجلـة للغـاز الروسـي لـن وبالرغـم مـن الجهـود المبذولـة مـن كال البلديـن، إال إن إيجـاد بدائـل عاجلـة للغـاز الروسـي لـن 
يكون أمرًا سـهال، السـيما وأن إمدادات يكون أمرًا سـهال، السـيما وأن إمدادات الغاز الروسـيالغاز الروسـي تمثل  تمثل %50%50 من االسـتهالك البولندي، و من االسـتهالك البولندي، و90%90%  
مـن االسـتهالك البلغـاري، وبنـاء علـى ذلـك؛ مـن المرجـح أن يواجـه كال البلديـن نقصـا وارتفاعـا في مـن االسـتهالك البلغـاري، وبنـاء علـى ذلـك؛ مـن المرجـح أن يواجـه كال البلديـن نقصـا وارتفاعـا في 

أسـعار الوقـود، ممـا سـيؤدي إلـى تقييـد االسـتهالك المحلـي للغـاز خـالل األشـهر القادمة. أسـعار الوقـود، ممـا سـيؤدي إلـى تقييـد االسـتهالك المحلـي للغـاز خـالل األشـهر القادمة. 
بالرغم من إعالن عديد من الدول األوروبية رفضها االمتثال للشـرط الروسـي وسـداد مدفوعات بالرغم من إعالن عديد من الدول األوروبية رفضها االمتثال للشـرط الروسـي وسـداد مدفوعات 
واردات الغـاز الطبيعـي بالعملـة الروسـية الروبـل، باإلضافـة إلى تأكيد المفوضية األوروبية أن سـداد واردات الغـاز الطبيعـي بالعملـة الروسـية الروبـل، باإلضافـة إلى تأكيد المفوضية األوروبية أن سـداد 
المدفوعـات بالروبـل يعـد المدفوعـات بالروبـل يعـد انتهـاكا للعقوبـاتانتهـاكا للعقوبـات المفروضـة علـى روسـيا، ومـع ذلك؛  المفروضـة علـى روسـيا، ومـع ذلك؛ يبـدو أن عدة دول يبـدو أن عدة دول 
أوروبيـة بصـدد التراجـع عـن رفضهـا للشـرط الروسـي بعـد أن نفـذت موسـكو تهديداتهـا وأوقفت أوروبيـة بصـدد التراجـع عـن رفضهـا للشـرط الروسـي بعـد أن نفـذت موسـكو تهديداتهـا وأوقفت 
تدفقـات الغـاز عـن كل مـن بولنـدا وبلغاريـا،تدفقـات الغـاز عـن كل مـن بولنـدا وبلغاريـا، حيـث أعلنـت المجـر وشـركة الطاقـة النمسـاوية  حيـث أعلنـت المجـر وشـركة الطاقـة النمسـاوية “أو إم “أو إم 
فـي” فـي” OMVOMV موافقتهمـا علـى سـداد ثمـن واردات الغـاز الروسـي بالروبـل، كما  موافقتهمـا علـى سـداد ثمـن واردات الغـاز الروسـي بالروبـل، كما أعلنتأعلنت شـركة الطاقة  شـركة الطاقة 
األلمانيـة “يونيبيـر” األلمانيـة “يونيبيـر” UniperUniper، وهـي أكبـر مسـتورد للغـاز الروسـي فـي ألمانيـا، أنهـا سـتواصل الشـراء ، وهـي أكبـر مسـتورد للغـاز الروسـي فـي ألمانيـا، أنهـا سـتواصل الشـراء 
بنـاء علـى اآلليـة التـي طرحتهـا موسـكو، فـي حين أعلن عمـالق الطاقة اإليطاليبنـاء علـى اآلليـة التـي طرحتهـا موسـكو، فـي حين أعلن عمـالق الطاقة اإليطالي إينـي  إينـي EniEni عن نيته  عن نيته 
فتـح حسـاب بالروبـل فـي بنـك “غازبـروم” فتـح حسـاب بالروبـل فـي بنـك “غازبـروم” GazprombankGazprombank كواحـدة مـن الخطـوات الالزمـة للوفـاء  كواحـدة مـن الخطـوات الالزمـة للوفـاء 
بالشـرط الروسـي، عالوة على ذلك؛ ذكرتبالشـرط الروسـي، عالوة على ذلك؛ ذكرت بلومبرج بلومبرج أن  أن 1010 شـركات أوروبية فتحت قد حسـابات لدى  شـركات أوروبية فتحت قد حسـابات لدى 

البنـك الروسـي لسـداد ثمـن واردات الغـاز بالروبل. البنـك الروسـي لسـداد ثمـن واردات الغـاز بالروبل. 
تنفـق أوروبـا مـا يناهـز مليـار دوالر يوميا علـى ورادات الطاقة )نفط /غاز/فحـم( القادمة من تنفـق أوروبـا مـا يناهـز مليـار دوالر يوميا علـى ورادات الطاقة )نفط /غاز/فحـم( القادمة من 
روسـيا، وهـو األمـر الـذي ينعكـس علـى قدرة روسـيا علـى مواصلة حربهـا المكلفة علـى أوكرانيا، روسـيا، وهـو األمـر الـذي ينعكـس علـى قدرة روسـيا علـى مواصلة حربهـا المكلفة علـى أوكرانيا، 
لـذا؛ فـإن ثمـة زخـم متزايـد داخـل أوروبـا لحظـر واردات الطاقـة الروسـية، باعتبـار أن هـذه الخطـوة لـذا؛ فـإن ثمـة زخـم متزايـد داخـل أوروبـا لحظـر واردات الطاقـة الروسـية، باعتبـار أن هـذه الخطـوة 
هـي األداة األكثـر تأثيـرا فـي تقويـض االقتصـاد الروسـي ومـن ثـم وقـف آلـة الحـرب الروسـية، ورغم هـي األداة األكثـر تأثيـرا فـي تقويـض االقتصـاد الروسـي ومـن ثـم وقـف آلـة الحـرب الروسـية، ورغم 
ذلـك، ذلـك، ال تـزال خطـوة حظـر واردات الطاقـة الروسـية تثيـر جـداًل كبيـرًا داخـل االتحـاد األوروبـي لعدة ال تـزال خطـوة حظـر واردات الطاقـة الروسـية تثيـر جـداًل كبيـرًا داخـل االتحـاد األوروبـي لعدة 
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عقوبـات علـى واردات الغـاز الروسـية، حيـثعقوبـات علـى واردات الغـاز الروسـية، حيـث تحصـل ألمانيـا علـى  تحصـل ألمانيـا علـى %55%55 مـن احتياجاتهـا مـن الغاز من  مـن احتياجاتهـا مـن الغاز من 
روسـيا، باإلضافـة إلـى حصولهـا علـى روسـيا، باإلضافـة إلـى حصولهـا علـى %34%34 و و%26%26 مـن احتياجاتها من النفـط والفحم على الترتيب  مـن احتياجاتها من النفـط والفحم على الترتيب 
مـن روسـيا، وهـي أرقـام ترجـح صعوبـة االسـتغناء عـن تلـك الـواردات في المـدى القصيـر،مـن روسـيا، وهـي أرقـام ترجـح صعوبـة االسـتغناء عـن تلـك الـواردات في المـدى القصيـر، وتصل  وتصل 
المخـاوف األلمانيـة مـن حظـر الطاقـة الروسـي إلـى ذروتهـا مـع تصريـح برليـن عبـر المخـاوف األلمانيـة مـن حظـر الطاقـة الروسـي إلـى ذروتهـا مـع تصريـح برليـن عبـر وزيـر اقتصادهـاوزيـر اقتصادهـا  
فـي مـارس الماضـي، أن تداعيـات الحظـر سـتؤدي إلـى بطالـة جماعيـة وفقـر واضطـراب اجتماعـي فـي مـارس الماضـي، أن تداعيـات الحظـر سـتؤدي إلـى بطالـة جماعيـة وفقـر واضطـراب اجتماعـي 

التحليل: بوتين يشهر سالح الغاز وأوروبا تختبر البدائل   
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ص 03 واسـع النطـاق،واسـع النطـاق، وبالرغـم مـن الجهـود التـي تقـوم بهـا برليـن للحصـول علـى بدائـل لـواردات الغـاز  وبالرغـم مـن الجهـود التـي تقـوم بهـا برليـن للحصـول علـى بدائـل لـواردات الغـاز 
الروسـية، إال أن أغلبهـا قـد تكـون ناجعـة فـي المـدى المتوسـط والبعيـد، ومـا زال مـن الصعـب أن الروسـية، إال أن أغلبهـا قـد تكـون ناجعـة فـي المـدى المتوسـط والبعيـد، ومـا زال مـن الصعـب أن 

تعتمـد عليهـا ألمانيـا فـي إطـار اسـتعدادها للشـتاء القادم.تعتمـد عليهـا ألمانيـا فـي إطـار اسـتعدادها للشـتاء القادم.
أو مـا  الروسـي،  الغـاز  أو مـا  مليـار متـر مكعـب مـن  الروسـي،  الغـاز  145145 مليـار متـر مكعـب مـن  20212021 حوالـي  حوالـي  أوروبـا عـام  أوروبـا عـام  اسـتقبلت  ثانيـًا:ثانيـًا: اسـتقبلت 
يتخطـى ثلـث احتياجاتهـا، يتخطـى ثلـث احتياجاتهـا، وتشـير أفضـل التقديـرات أن دول االتحـاد األوروبـي يمكنهـا خـالل العـام وتشـير أفضـل التقديـرات أن دول االتحـاد األوروبـي يمكنهـا خـالل العـام 
الجـاري اسـتبدال الجـاري اسـتبدال 7575 مليـار متـر مكعـب من الغاز الروسـي، مليـار متـر مكعـب من الغاز الروسـي، أي نصـف إمدادات الغاز الروسـي فقط،  أي نصـف إمدادات الغاز الروسـي فقط، 
باإلضافـة إلـى ذلـك، تعتبـر مسـتويات تخزيـن الغـاز الطبيعـي فـي دول االتحـاد األوروبـي أقـل بكثيـر باإلضافـة إلـى ذلـك، تعتبـر مسـتويات تخزيـن الغـاز الطبيعـي فـي دول االتحـاد األوروبـي أقـل بكثيـر 
مـن المسـتويات الطبيعيـة، وسـتحتاج الـدول األعضـاء إلـى ضـخ حوالـي مـن المسـتويات الطبيعيـة، وسـتحتاج الـدول األعضـاء إلـى ضـخ حوالـي 2020 مليـار متـر مكعـب مـن  مليـار متـر مكعـب مـن 
الغـاز فـي مسـتودعاتها قبـل نهايـة هـذا العـام اسـتعدادا للشـتاء القـادم، الغـاز فـي مسـتودعاتها قبـل نهايـة هـذا العـام اسـتعدادا للشـتاء القـادم، كما تشـير تلـك التحديات، كما تشـير تلـك التحديات، 

إلـى صعوبـة إيجـاد حلـول قصيـرة المـدى ألزمـة الطاقـة األوروبيـة.إلـى صعوبـة إيجـاد حلـول قصيـرة المـدى ألزمـة الطاقـة األوروبيـة.
ثالثـًا: ثالثـًا: تبـذل واشـنطن جهـودا لتوفيـر بدائـل عـن الغـاز الروسـي لـدول االتحـاد األووربـي، والتـي تبـذل واشـنطن جهـودا لتوفيـر بدائـل عـن الغـاز الروسـي لـدول االتحـاد األووربـي، والتـي 
كان مـن ضمنهـا اإلعـالن عـن كان مـن ضمنهـا اإلعـالن عـن خطـة كبـرىخطـة كبـرى لتوجيـه الغـاز المسـال األمريكـي إلـى أوروبـا؛ ومـع ذلـك،  لتوجيـه الغـاز المسـال األمريكـي إلـى أوروبـا؛ ومـع ذلـك، 
ال تقـدم الخطـة األمريكيـة حلـوال عاجلـة كافيـة ألوروبـا، وبينمـا لـم تبـدأ واشـنطن حتـى اآلن فـي ال تقـدم الخطـة األمريكيـة حلـوال عاجلـة كافيـة ألوروبـا، وبينمـا لـم تبـدأ واشـنطن حتـى اآلن فـي 
االلتـزام بتعهداتهـا، فـإن الكميـة التـي يمكـن أن توفرهـا فـي غضون الشـهور القادمـة ال تتخطي االلتـزام بتعهداتهـا، فـإن الكميـة التـي يمكـن أن توفرهـا فـي غضون الشـهور القادمـة ال تتخطي 
%10%10 مـن حجـم الغـاز الروسـي المتدفـق إلـى أوروبـا، مـن حجـم الغـاز الروسـي المتدفـق إلـى أوروبـا، باإلضافـة إلـى أن الخطـة األمريكيـة ال تسـير  باإلضافـة إلـى أن الخطـة األمريكيـة ال تسـير 
فقط في مسـار تقليل النفوذ الروسـي في أوروبا وتحييد اسـتخدام موسـكو للطاقة كسـالح في فقط في مسـار تقليل النفوذ الروسـي في أوروبا وتحييد اسـتخدام موسـكو للطاقة كسـالح في 
صراعهـا مـع الغـرب، وإنمـا تمنـح أمريـكا أيضـا مكاسـب اقتصاديـة ضخمـة عبـر زيـادة صادراتهـا مـن صراعهـا مـع الغـرب، وإنمـا تمنـح أمريـكا أيضـا مكاسـب اقتصاديـة ضخمـة عبـر زيـادة صادراتهـا مـن 

الغـاز المسـال إلـى القـارة األوروبيـة. الغـاز المسـال إلـى القـارة األوروبيـة. 
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مـن غيـر المرجـح أن يكـون هنـاك قطـع للغـاز الروسـي عـن المزيـد مـن البلـدان حتـى منتصـف مـن غيـر المرجـح أن يكـون هنـاك قطـع للغـاز الروسـي عـن المزيـد مـن البلـدان حتـى منتصـف 
مايـو/ أيـار القـادم، عندمـا يحيـن موعـد المدفوعـات التاليـة،مايـو/ أيـار القـادم، عندمـا يحيـن موعـد المدفوعـات التاليـة، ومـع ذلـك فـإن مـن الصعـب التكهـن  ومـع ذلـك فـإن مـن الصعـب التكهـن 
بمـا سـتفعله روسـيا بشـأن صـادرات الغـاز بعـد هذا التاريخ، السـيما وأن عجلة الحرب مـع أوكرانيا ال بمـا سـتفعله روسـيا بشـأن صـادرات الغـاز بعـد هذا التاريخ، السـيما وأن عجلة الحرب مـع أوكرانيا ال 
تـزال مسـتمرة وال يوجـد دالئـل أو مؤشـرات علـى قـرب نهايتهـا،تـزال مسـتمرة وال يوجـد دالئـل أو مؤشـرات علـى قـرب نهايتهـا، وهـو مـا يجعـل االحتمـاالت قائمة  وهـو مـا يجعـل االحتمـاالت قائمة 
أمـام تكثيـف روسـيا لضغوطهـا علـى أوروبـا وقطعهـا للغـاز عـن الـدول الرافضـة للسـداد بالروبـل أمـام تكثيـف روسـيا لضغوطهـا علـى أوروبـا وقطعهـا للغـاز عـن الـدول الرافضـة للسـداد بالروبـل 
أو االسـتمرار فـي ضـخ الغـاز تخوفـا مـن نقـص عائـدات الصـادرات وتعميـق األزمـة االقتصاديـة فـي أو االسـتمرار فـي ضـخ الغـاز تخوفـا مـن نقـص عائـدات الصـادرات وتعميـق األزمـة االقتصاديـة فـي 

روسيا. روسيا. 
فـي نفـس الوقـت،فـي نفـس الوقـت، تشـير الخطـوات التـي سـارعت بهـا بعـض الـدول األوروبيـة وشـركات طاقة  تشـير الخطـوات التـي سـارعت بهـا بعـض الـدول األوروبيـة وشـركات طاقة 
عمالقة باالسـتجابة للضغوط الروسـية، أن موسـكو قد تحقق مكاسـب قصيرة األجل فيما يتعلق عمالقة باالسـتجابة للضغوط الروسـية، أن موسـكو قد تحقق مكاسـب قصيرة األجل فيما يتعلق 
بمسـألة الدفـع بالروبـل،بمسـألة الدفـع بالروبـل، لكـّن هـذا المكسـب، المالـي والمعنوي، يظل محدودا في مجمل مشـهد  لكـّن هـذا المكسـب، المالـي والمعنوي، يظل محدودا في مجمل مشـهد 
الحـرب األوكرانيـة الواسـع، فـإذا اسـتطاعت روسـيا فـرض إرادتهـا فـي هـذا الجـزء، الحـرب األوكرانيـة الواسـع، فـإذا اسـتطاعت روسـيا فـرض إرادتهـا فـي هـذا الجـزء، فـال يعنـي ذلـك فـال يعنـي ذلـك 
بدايـة تهديـد الموقـف الغربـي الموحـد تجـاه دعـم أوكرانيـا ومعاقبـة روسـيا، كمـا أن مواصلـة بدايـة تهديـد الموقـف الغربـي الموحـد تجـاه دعـم أوكرانيـا ومعاقبـة روسـيا، كمـا أن مواصلـة 
روسـيا للحـرب سـتدفع دول االتحـاد للبـدء قريبـا فـي خطـوة وقـف واردات النفـطروسـيا للحـرب سـتدفع دول االتحـاد للبـدء قريبـا فـي خطـوة وقـف واردات النفـط باعتبـار أن النفط  باعتبـار أن النفط 
الروسـي مـن الممكـن تعويضـه مـن جهـات أخـرى دون نفـس المسـتوى مـن العقبـات اللوجسـتية الروسـي مـن الممكـن تعويضـه مـن جهـات أخـرى دون نفـس المسـتوى مـن العقبـات اللوجسـتية 

التـي تواجـه مسـاعي تعويـض واردات الغـاز الروسـية. التـي تواجـه مسـاعي تعويـض واردات الغـاز الروسـية. 
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