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يناقــش الكاتــب فــي هــذا املقــال أثــر احلــرب الروســّية فــي أوكرانيــا علــى االقتصــاد العاملــي، مركـّـزا علــى مســألة تــآكل 
العوملــة واآلثــار الســلبية علــى النمــو واالبتــكار فــي االقتصــاد العاملــي إضافــة إلــى أكبــر الرابحــني واخلاســرين مــن هــذه 

األزمــة، مقّدًمــا فــي اخلتــام توصياتــه لصانعــي القــرار الغربيــني ملواجهــة التداعيــات االقتصاديــة لهــذه احلــرب.

عقوبات قاسية

ــزة  ــرة وجي ــد فت ــة؛ فبع ــابيع املنصرم ــالل األس ــي خ ــاد الروس ــى االقتص ــة عل ــات الغربي ــت العقوب ــب، طغ ــا للكات وفًق
ــني مــن الرئيــس الروســي  ــراد املقرب ــى األف ــى أصــول أغن ــدأ الغــرب فــي االســتيالء عل ــا، ب ــني ألوكراني مــن غــزو الكرمل
فالدمييــر بوتــني، ومنــع الرحــالت اجلويــة الروســية فــي مجالهــا اجلــوي، وقّيــد وصــول االقتصــاد الروســي إلــى التكنولوجيــا 
املســتوردة. األمــر األكثــر دراماتيكيــة هــو أن الواليــات املتحــدة وحلفاؤهــا جمــدوا األصــول االحتياطيــة للبنــك املركــزي 
الروســي وعزلــوا روســيا ليــس فقــط عــن نظــام املدفوعــات املاليــة »ســويفت« ولكــن أيًضــا عــن املؤسســات األساســية 
للتمويــل الدولــي، مبــا فــي ذلــك جميــع البنــوك األجنبيــة وصنــدوق النقــد الدولــي. نتيجــة لتصرفــات الغــرب، انهــارت 
ــن  ــف ع ــى وشــك التخل ــدو أن احلكومــة عل ــع أنحــاء االقتصــاد الروســي، ويب ــص فــي جمي ــل، وحصــل نق قيمــة الروب
ــى  ــة عل ــركات الغربي ــات - الش ــرض للعقوب ــن التع ــوف م ــام - واخل ــرأي الع ــر ال ــة. أجب ــة األجنبي ــا بالعمل ــداد ديونه س
الفــرار بشــكل جماعــي مــن البــالد. وقريًبــا، لــن تتمكــن روســيا مــن إنتــاج الضروريــات ســواء للدفــاع أو للمســتهلكني 

ألنهــا ســتفتقر إلــى املكونــات األساســية.

تآكل العوملة

يــرى الكاتــب بــأّن رد العالــم الدميقراطــي علــى عــدوان موســكو وجرائــم احلــرب صحيــح، مــن الناحيــة األخالقيــة وعلــى 
أســس األمــن القومــي. لكــن هــذه اإلجــراءات لهــا عواقــب اقتصاديــة ســلبية ســتتجاوز االنهيــار املالــي لروســيا. علــى 
مــدى الســنوات العشــرين املاضيــة، كان هنــاك اجتاهــان يعمــالن بالفعــل علــى تــآكل العوملــة فــي مواجهــة مســيرتها 
ــار  ــرة وانتش ــتثمار والهج ــرة واالس ــارة احل ــام التج ــز أم ــون حواج ــعبويون والقومي ــام الش ــا. أوالً، أق ــوادة فيه ــي ال ه الت
األفــكار، خاصــة فــي الواليــات املتحــدة. ثانًيــا، شــجع حتــدي بكــني للنظــام االقتصــادي الدولــي القائــم علــى القواعــد 
والترتيبــات األمنيــة طويلــة األمــد فــي آســيا الغــرب علــى إقامــة حواجــز أمــام التكامــل االقتصــادي الصينــي. إن الغــزو 

الروســي والعقوبــات الناجتــة عنــه ســيجعالن هــذا التــآكل أســوأ اآلن.

ــا باهًظــا الحتمــال قطــع الغــاز الروســي ردا  مــن جهــة أخــرى، يضيــف الكاتــب بــأن دول أوروبــا الوســطى ســتدفع ثمنً
علــى العقوبــات الغربّيــة، الــذي مــن شــأنه دفــع هــذه الــدول إلــى االنكمــاش واالعتمــاد علــى ذاتهــا. يعتبــر الكاتــب هــذا 
األمــر هزميــة ذاتيــة لهــذه الــدول، إذ يــرى بــأن العالقــة بــني االعتماديــة املتبادلــة وفــرص جنــاح العقوبــات االقتصاديــة عالقة 
عكســية، فكلمــا انكمشــت الدولــة علــى ذاتهــا وحاولــت التحلــل مــن أكبــر قــدر ممكــن مــن الروابــط االقتصاديــة، كمــا 

فعلــت موســكو مؤخــرًا، ازدادت ســهولة حشــد عقوبــات دوليــة عليهــا وفــرص جناحهــا. 
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منّو وابتكار أقّل

ــة فــي االقتصــاد  ــة هائل ــرات مالي ــى تغيي ــؤدي إل ــن ت ــه ل ــات املرافقــة ل ــأن الغــزو الروســي والعقوب ــب ب يحاجــج الكات
العاملــي، إذ أن االقتصــادات الكبــرى ال زالــت مرتبطــة بالــدوالر والصــني نفســها ال زالــت مصلحتهــا تكمــن فــي احلفــاظ 
علــى عالقــة مســتقرة، ولــو باحلــّد األدنــى، مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة أكثــر مــن اســتدارتها نحــو حلــف جديــد 
مــن الــدول احلليفــة أو التابعــة لهــا ذات االقتصــاد املنخفــض وغيــر املســتقر. لكــن مــن جهــة أخــرى، يجــزم الكتــاب بــأن 
العوملــة باتــت تتــآكل بشــكل متســارع. فالوبــاء الــذي يفتــك باالقتصــاد العاملــي منــذ مــا يربــو علــى العامــني، إضافــة 
إلــى الغــزو الروســي ألوكرانيــا، أضــرت وال زالــت تضــرّ بسالســل التوريــد العامليــة، فباتــت االقتصــادات العظمــى حتــاول 
تأمــني هــذه السالســل مــن خــالل خلــق فائــض منهــا فــي الــدول األكثــر اســتقرارًا وتبعيــة لهــا، أو مــن خــالل االنكفــاء 
وســحب املزيــد منهــا إلــى داخــل الدولــة، وجتلــى هــذا خصوًصــا فيمــا فعلــه الرئيــس األمريكــي الســابق دونالــد ترامــب. 

وفًقــا للكاتــب، ســيؤدي مــا ســبق، نوًعــا مــا، إلــى شــطر العالــم إلــى شــطرين: الواليــات املتحــدة وحلفائهــا والصــني 
ــادة  ــادة التخــّوف مــن زي ــة وزي ــة واألمريكي ــني الشــركات الصيني ــة التنافــس ب ــى قّل ــدوره ســيؤدي إل وحلفائهــا. هــذا ب
االســتثمارات ممــا يفضــي إلــى منــّو أقــل وابتــكار أقــّل فــي االقتصــاد العاملــي. كمــا ســيزيد هــذا االنشــطار مــن تدخــل 
الدولــة فــي االقتصــاد وتوجيههــا للشــركات متعــددة اجلنســيات الــذي ســيرافقه جمــود أكثــر وفســاد أكبــر حتــت ذريعــة 

املصلحــة واألمــن القوميــني.

الرابحون واخلاسرون

يحاجــج الكاتــب بــأن االحتــاد األوروبــي ســيكون أكبــر الرابحــني مــن هــذا االنشــطار العاملــي. فمنطقــة اليــورو ستشــكل 
ــدة للنمــو. بقيــادة املستشــار  ــا لالســتثمار، كمــا أن وحــدة االحتــاد األوروبــي ســتخلق فرًصــا جدي املنطقــة األكثــر أمان
األملانــي أوالف شــولتز، تعهــد كل عضــو فــي االحتــاد األوروبــي تقريبــا بالتــزام متعــدد الســنوات لزيــادة اإلنفــاق الدفاعــي 
وزيــادة االســتثمار العــام فــي التقليــل الســريع مــن اعتمــاد القــارة علــى الوقــود األحفــوري الروســي. ستســاعد هــذه 
املبــادرات، علــى وجــه اخلصــوص، منطقــة اليــورو نفســها. كان أحــد األســباب الرئيســية ألزمــة اليــورو قبــل عقــد مــن 
الزمــن هــو االختــالالت بــني اقتصــادات اليــورو الناجتــة عــن التقشــف األملانــي. مــن خــالل زيــادة الطلــب احمللــي األملانــي، 
ســتكون الــدول األعضــاء فــي جنــوب منطقــة اليــورو قــادرة علــى التخلــص مــن بعــض ديونها مــن خالل زيــادة الصــادرات 
بــدالً مــن االضطــرار إلــى خفــض األجــور والــواردات لتســديد مدفوعاتهــا. هــذا مــن شــأنه أن يعــزز قابليــة اليــورو للبقــاء 
علــى املــدى الطويــل، فضــالً عــن زيــادة جاذبيتــه لألعضــاء اجلــدد احملتملــني فــي أوروبــا الشــرقية ومديــري االحتياطيــات 
حــول العالــم. ســيكون اليــورو األقــل عرضــة للتوتــرات واخملــاوف الداخليــة ذا قيمــة أعلــى وأكثــر اســتقرارا، األمــر الــذي 

ســيقلل بــدوره التوتــرات التجاريــة مــع الواليــات املتحــدة.

ــا.  ــي ألوكراني ــزو الروس ــن الغ ــررًا م ــر تض ــتكون األكث ــي س ــم النام ــأن دول العال ــب ب ــرى الكات ــر، ي ــب اآلخ ــى اجلان عل
فجائحــة كورونــا أثبتــت أن العالــم ال زال منقســًما اقتصاديـًـا بــني اقتصــادات عظمــى، كانــت أكثــر أنانيــة خــالل اجلائحة، 
واقتصــادات ناميــة أثبتــت قصــورًا ونقًصــا فــي املوثوقيــة فــي مواجهتهــا للجائحــة. فمــا ســبق إضافــة للغــزو الروســي 
ســيدفع بالشــركات متعــددة اجلنســيات إلــى تخفيــض اســتثماراتها فــي الــدول الناميــة ممــا يفاقــم مــن أزمــة هــذه 

الــدول أكثــر فأكثــر. 
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فــي اخلتــام، يحاجــج الكاتــب بــأن تــآكل العوملــة مــن خــالل خلــق حتالــف منعــزل للدميقراطيــات قــد ينجــح فــي بعــض 
اجلوانــب االقتصاديــة واجليوسياســية، لكــن سيفشــل أمــام التحديــات الكونيــة، كجائحــة كورونــا وغيرهــا التــي تتطلــب 
ــع دول  ــل م ــذا للتعام ــة ه ــات الليبرالي ــف الدميقراطي ــيضطر حتال ــة، إذ س ــة احملتمل ــة الطاق ــع، وأزم ــن اجلمي ــف م تكات
اســتبدادية فــي العالــم النامــي لتعويــض النقــص احملتمــل حصولــه فــي النفــط والغــاز مــن جــراء هــذا الغــزو وعواقبــه. 

ــوق  ــاء س ــدء بإنش ــات كالب ــن السياس ــعة م ــة واس ــاع مجموع ــني باتب ــرار الغربي ــي الق ــب صانع ــي الكات ــرًا، يوص أخي
ــتثمار  ــص االس ــتركة لفح ــر مش ــع معايي ــكان، ووض ــدر اإلم ــة ق ــعة وعميق ــون واس ــات تك ــني الدميقراطي ــتركة ب مش
اخلــاص عبــر احلــدود ألســباب تتعلــق باألمــن القومــي وحقــوق اإلنســان، وخلق ســاحة لعــب متســاوية نســبًيا بــني احللفاء 
التــي ميكــن أن تعــزز املنافســة الصحيــة، والتــي مــن شــأنها أن تقلــل مــن أســوأ اآلثــار اجلانبيــة للقوميــة االقتصاديــة: 
الفســاد، وترســيخ أصحــاب املناصــب، والهــدر. إضافــة إلــى إنشــاء جبهــة اســتثمار عــام مســتدامة ومتعــددة الســنوات 

عبــر التحالــف الغربــي، ممــا ســيقلل مــن االختــالالت بــني االقتصــادات ويزيــد العوائــد اإلجماليــة علــى االســتثمار.


