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ب �� ارتفاع  �� سبعينيات القرن الما��ي، استخدمت الدول العر�ية "سالح النفط" لوقف دعم الغرب إلسرائيل، وهو ما �سبَّ

ُيكرر اتفاق الدول األعضاء �� االتحاد األورو�ي المبدئي حيال استخدام نفس السالح  ، فهل1986النفط �ش�ل كب�� ح�ى عام 

 ضد روسيا �� حدوث قفزة هائلة �� أسعار النفط؟

واتفق زعماء االتحاد األورو�ي من حيث المبدأ ع�� خفض واردات النفط من ا�خام الرو��ي والمنتجات الب��ولية المكررة بنسبة 

 ، إضافة إ�� فصل بنك "سب��بنك"، أك�� مصرف �� روسيا، عن نظام "سو�فت" العال�ي.2022بحلول ��اية  90%

و�حسب تقر�ر �شرتھ مجلة "ذا إي�ونوميست" ال��يطانية، فإن القرار الذي اتخذتھ الدول األعضاء هو مهم للغاية، فهو يكشف 

قبة روسيا �� الوقت الذي �ستعد الدول لقطع وحدة التكتل األورو�ي ومدى استعداد التكتل لتحمل األثر االقتصادي لمعا

أحد أك�� مصادر روسيا ر�ًحا من أر�اح العمالت األجنبية، فالسوق األورو�ي هو أك�� سوق ل�خام الرو��ي، حيث �ش��ي حوا�� 

 نصف صادرات موس�و من النفط.

ظر ال � من العمالت األجنبية، فهذا ا�حوتتشكك "ذا إي�ونوميست" �� قدرة هذه ا�خطوة األورو�ية �� حرم الكرمل�ن من الكث�

�سري إال ع�� واردات النفط المنقولة بحًرا أو المنقولة ع�� الناقالت، فيما �ستث�ي النفط المنقول ع�� خطوط األنابيب إ�� 

�ش�ل  دح�ن التوصل إ�� حل وسط مع ا�جر ال�ي تتعاطف مع روسيا أك�� من معظم الدول األعضاء �� االتحاد األورو�ي و�عتم

 كب�� ع�� خط أنابيب "دروز�ا" الذي �عود إ�� ا�حقبة السوفيتية (والذي ُي��جم اسمھ بالروسية إ�� "الصداقة").

 من واردا��ا من ا�خام من روسيا. %65و�ستورد ا�جر نحو 

علل لما بالفومن المرجح أن يتسبب ا�حظر �� حدوث تأث�� محدود ع�� سوق النفط، حيث تخضع العديد من ناقالت النفط 

ُ�س�ى بالعقو�ات الذاتية �� العديد من أجزاء المعسكر الغر�ي �� أورو�ا نظًرا لرفض عمال الموا�ئ تفريغ السفن ال�ي تحمل 

 �حنات روسية، وتخوف شر�ات النفط العمالقة من تضرر سمع��ا �� حال قبولها �حنات روسية.

 وصفتھ بأنھ األك�� أ
ً

همية، فبالرغم من ز�ادة صادرات النفط الروسية منذ بداية ا�حرب وطرحت "ذا إي�ونوميست" سؤاال

الروسية األوكرانية وح�ى مع �عرض موس�و لعقو�ات دولية، فهل يتسبب حظر النفط ا�خام الرو��ي المنقول بحًرا بمجرد 

 فرض عقو�ات عليھ �� عدم إم�انية بيعھ �� األسواق الدولية؟

  



 المطاف حظر النفط الرو��ي ع�� األنابيب؟هل �ستطيع دول أورو�ا �� ��اية 

ُرغم إعالن "بولندا" و"ألمانيا" أ��ما سيوقفان واردا��ما ع�� خط "دروز�ا"، ترى "ذا إي�ونوميست" أنھ سي�ون من الصعب تخيل 

ا ع�� صادرات النفط الروسية، وذلك �عد أن أظهر 
ً
يس رئوقف ا�جر معارض��ا لفرض االتحاد األورو�ي حظًرا أوسع نطاق

الوزراء ا�جري فيكتور أور�ان استعداده لعرقلة أي قرارات من التكتل سابًقا بفضل ا�خصم ال�خم الذي يحظى بھ ع�� ا�خام 

 الرو��ي.

و�الرغم من أن ا�حظر قد ي�ون جزئًيا إال إن االنخفاض العال�ي �� إمدادات النفط ي��ايد، فيما ي��ايد الطلب ع�� الوقود مع 

�دء المس��لك�ن �� ز�ادة استخدام وقود السيارات وعودة حركة الط��ان من جديد، و�� الوقت الذي تتخذ فيھ انحسار الو�اء و 

ا�ح�ومات خطوات �حماية مس��لك��ا من تأث�� ارتفاع ت�اليف الطاقة، كما �سبب تخفيف الص�ن من قيودها المفروضة �� 

 الصناعية، بما �� ذلك خام ا�حديد والنحاس.ز�ادة �عطش األسواق للنفط وكذلك ارتفاع أسعار المعادن 

ظهر منظمة الدول المصدرة للب��ول "أو�ك" وحلفاؤها من خارج المنظمة، ومن بي��م روسيا، مؤشرات ضعيفة ع�� احتمالية 
ُ
وت

علن ا�جموعة عن أي �غي��ات �� خططها لز�ادة اإلمدادات تدر�
ُ
إ��  جًياز�ادة إنتاجهم ح�ى اآلن؛ حيث من المتوقع أن ال �

 مستو�ات ما قبل ا�جائحة �� اجتماعها المرتقب غًدا ا�خميس.

و�سببت عمليات ا�حظر العر�ية �� السبعينيات �� معاناة الغرب ع�� المدى القص��، لك��ا أسهمت �� ال��اية أيًضا �� الدفع 

� �� أن �ح�ومات األورو�ية �� اليوم ا�حا�نحو ز�ادة كفاءة الوقود وأسهمت بالتا�� �� تقليل االعتماد ع�� النفط، فهل تأمل ا

 ُ�سهم األلم قص�� المدى ع�� المس��لك�ن �� تحقيق م�اسب طو�لة المدى لصا�ح تأم�ن مصادر الطاقة عالمًيا؟


