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الدفاعیةأوروباسیاساتعلىاألوكرانیةاألزمةتداعیاتـدوليأمن

أنیمكنعملفياألوكرانیة،الحدودطولعلىالقواتمناآلالفعشراتروسیاحشدت
األزمة تُمثلناحیةفمنعقود.منذأوروباأراضيعلىعسكريصراعأكبرإلىیتحول

ناحیةومنوالعالم.أوروبافينفوذھاتأكیدإعادةلمحاولةلروسیاأكبرمسرحاًاألوكرانیة 
كذلكواقتصادھا،أوروبابأمنالمتعلقةاألوروبياالتحادداخلالمخاوفتتصاعدأخرى

توافقھا الجغرافي والسیاسي إذا استمرت األزمة األوكرانیة لفترة أطول.

التحول األوروبي األلماني في السیاسات الخارجیة و الدفاعیة 

فيللحكومةبالنسبةكافیاًذلكیكنلمولوحتىباألسلحة،أوكرانیاأوروبیة دولعدةزودت
االنفصالیینضداستخدامھاتمبیرقدار)(طائراتطیاربدونطائراتتركیاوأرسلتكییف.

ومتخصصینللدباباتمضادةبمدافعأوكرانیامدتفقدالعظمىبریطانیاأماالشرق.في
أیضاًھناكذلكعلىعالوةمدرعة.عرباتإلىإضافةاألوكرانیة،القواتلتدریب

مساعدات عسكریة قدمتھا دول البلطیق وجمھوریة التشیك.

المسلحةالقواتومرونةإمكاناتوتعزیزالعسكریةوالمنصاتالمعداتتوفیرإطاروفي
االتحادقبلمناألوكرانيللجیشیوروملیون)450(مبلغ تخصیصتماألوكرانیة
“دونیتسكبإقلیميروسیااعترافبعدماـأوكرانیاأزمة.2022فبرایر28فياألوروبي

ولوغانسك”، ھل من حرب محتملة ؟

الروسيالغزوعلىرداًالعسكریة"قدراتھاتعزیزفي"التریّثنھجعنألمانیاتخلت
والدفاعیة.الخارجیةاأللمانیةالسیاسةفيالكبیرالتحّولمدىالنھجھذاویعكسألوكرانیا.

النزاع،مناطقإلىالفتاكةاألسلحةتصدیرعلىألمانیاتفرضھالذيالحظرمنوبالرغم
صاروخ)1000(أوكرانیاتسلیمبصددأنھا2022فبرایر27فياأللمانیةالحكومة أعلنت
الجیشمخزونمن"ستینغر"نوعمنجو-أرضصاروخ)500و(للدباباتمضاد

فيسیّماالاألطلسي،شمالحلفإطارفيشرقاًالمنتشرةقواتھاتعزیزكذلكاأللماني،
سلوفاكیا.

اإلنفاقزیادةإلىتتطلعفیماالمسلحةلقواتھایوروملیار)100(األلمانیةالحكومةخصصت
المحليناتجھامن%)2(منأكثراستثمارعبرألوكرانیاالروسيالغزوضوءفيالدفاعي

تقدیمھعبرأوكرانیایدعمالناتوحلفیزال العام.كلالدفاعيالجانبعلىاإلجمالي
للطائراتوالمضادةللدباباتالمضادةاألنظمةمنوالمزیدالجوي،الدفاعأنظمةمنالمزید

الحلف.إلىكییفالنضمامتأییدهإلىباإلضافة2021فبرایر27فيوالذخیرة
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عبرتنشیطوذلك2022فبرایر25فيلھالتابعةالردقوةتفعیلتمتاریخھفيمرةوألول
منالخاصةالعملیاتوقواتوبحریةوجویةبریةقواتمنالمكونةالجنسیاتمتعددةالقوة

كإجراءتنشیطھاالمقررالقواتعددذكردونجنديألف)40(منتتكونوالتيالحلفاء
دفاعي رداً على روسیا.

أسباب التحول األوروبي األلماني 

تفرضھاالتياألمنیةالتحدیاتإدارةكیفیةحولاألوروبیةالنقاشاتمنالعدیدھناك
االتحادأمنعلىتأثیرھاومدياألوروبيلالتحادالخارجیةالحدودعلىالصراعات
فبرایر27فياألوروبياالتحادعنالصادرةالتقدیراتتشیرالمثال،سبیلفعلىاألوروبي.

الروسي.الغزوخلفیةعلىبالدھممنینزحونسوفأوكرانيمالیین)7(أّنإلى 2021

منأكثرأّنإلىتشیرالالجئینلشؤونالمتحدةلألممالسامیةالمفوضیةتقدیراتكذلك
أمنیةاألزمةإلىیتحّولقدماالمجاورة.الدولاتّجاهفيأوكرانیامنفّرواالجئألف)368(

االتحادفيالمؤقتة"الحمایة"آلیةتفعیللفكرةمؤیّدةفيتفكیرفھناكأوروبا.فيوإنسانیة
لتأمین المأوى للذین سوف یصلون إلى الدول األوروبیة المجاورة.

المملكةفيكامبریدججامعةفيالسیاسیةالجغرافیامركزمدیرسیمز""بریندانیري
واحدةدولةیكونألنالتحولإلىیحتاجاألوروبياالتحادأن2022ینایر15فيالمتحدة
تمكنتالوحدةطریقفعنقویاً،جیوسیاسیاًالعباًیصبححتىواحدوبرلمانواحدبرئیس

قوتھا.وتجمیعواحدةدولةتشكیلفيوالیةخمسینمنتتألفكانتالتيالمتحدةالوالیات
مرجحغیرأمراًیعدالكاملةالوحدةھذهاألوروبياالتحادبلدانتحقیقبأنأقرسیمزأنبید

قادراًاألوروبياالتحادیكونلن،الوضعھذااستمرارمع"لألسفمضیفاًحالیاً،حدوثھ
على فعل ما یرید إذ ستظل قوتھ مشتتة".

لماذا لن تتدخل واشنطن عسكریا ?

منذوكرانیاألالعسكریةالمساعداتمندوالرملیار)2.5(منأكثرالمتحدةالوالیاتقدمت
وأنظمةمسیرةوطائراتوبنادق،ومدرعات،دوریةزوارقلكییفوقدمت2014عام

تدخلعدمتؤكدالرسمیةوالبیاناتالمؤشراتكلولكناللیلیة،للرؤیةأجھزةأورادار
واشنطن عسكریاً في األزمة األوكرانیة ورجع ذلك لعدة أسباب منھا.

علىاإلقدامعلىالمتحدةالوالیاتتجبرالتزاماتتحململزمةمعاھدةتوجدالـأوالً●
ھذه المخاطرة في أوكرانیا.
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●ً فأوكرانیاأوكرانیا.فياألمریكيالقوميباألمنترتبطأمریكیةمصالحتوجدالـثانیا
بھایوجدوالأمریكیة،عسكریةقاعدةبھاولیسالمتحدة،للوالیاتجارةلیست

احتیاطات استراتیجیة من البترول كما أنھا لیست شریكاً تجاریاً رئیسیاً.
وذلكالعسكري،التدخلسیاسةالتتبنىبایدنجواألمریكيالرئیسسیاسةـثالثا●

حرباًأنالسیماعسكریا".التدخل"عدمعلىالقائمةبایدنالرئیسغریزةإلىیعود
اإلقلیميالمستوىعلىسھالًأمراًتكونلنالعالمفينوویتینقوتینأكبربین

والدولي.
-2022فبرایر25فيAP-NORCمركزأجراه-للرأياستطالعأظھرـرابعا●

في"محدودا"دوراتلعبأنیجببالدھمإنقالوااألمریكیینمن%)72(أن
القوات"غزو"ـأوكرانیاأزمة.مطلقاتتدخلالأواألوكراني،-الروسيالصراع

الناتو؟ـ ھل من مواجھة محتملة معالروسیة إلى شرق أوكرانیا

استنزف بایدن لروسیا و أوروبا

العقوباتفرضعنالناتجةالعكسیةاالرتداداتكونفيواألوروبیةاأللمانیةالمعضلةتكمن
االرتباطمدىالختالفواشنطنعلىارتداداتھامعبالمقارنةوذلككبیرة،روسیاعلى

األسواقكبریاتبینالخامسالمركزتحتلتزالالروسیاأنالسیماروسیا.معاالقتصادي
الصینبعدللتكتلالموردینثالثروسیاتعتبركما،األوروبياالتحادلھایصدرالتي

وتضعبأوروباتضرأنشأنھامنجدیدةجدیةعقوباتأيفإنبالتاليالمتحدة.والوالیات
االقتصاد الروسي تحت ضغط العقوبات األوروبیة.

موسكوبینالعالقاتتأزممنھااألھدافمنالعدیدلواشنطنتحقققداألوكرانیةاألزمة
متشددةمواقفأوروباتتخذوقدموسكو.معالعالقاتتقییموإعادة،األوروبيالتكتلودول
لتمددبوتینفالدیمیرالروسي الرئیسلطموحاتحدوضعإلىباإلضافةموسكو.تجاه

بالمصالحتضرالتيالغازدبلوماسیةاستراتیجیةعبرأوروباعلىوالھیمنةالخارجي
.األمریكیة في أوروبا. والمكسب األكبر لواشنطن ھو التفرغ لمواجھة نفوذ الصین المتصاعد

**

4



أزمة أوكرانیا، نقطة تحول لقواعد الغرب في مكافحة اإلرھاب

مفھومإحیاءأبرزھااألوروبیة،القارةمستوىعلىمھمةتحوالتاألوكرانیةاألزمةأسست
والفنلندىالحیادمثلاألوروبیةالظواھربعضاختفاءإمكانیةإلىواالتجاهاألوروبي،األمن

بعدمامرحلةثوابتأحدعنألمانیاخروجفيتمثلالسیاقھذافياألھموالتحولالسویدي،
أعباءأيفيالتورطوعدمالعسكرياإلنفاقتحجیمفيوالمتمثلالثانیة،العالمیةالحرب

األوروبيالجیشفكرةحولالنقاشإلعادةجدیداًسیاقاًاألزمةخلقتكماخارجیة.عسكریة
علىالرھانوأوكرانیاأزمةدوليأمنملف:األطلنطي. عبرالشراكةوتعمیقالموحد،

الدور األوروبي

التحوالت في األمن األوروبي

الـثالثالسنواتفيتغیرمماأكثرألوكرانیاالروسيالغزوبعداألوروبياألمنتغیر
األوروبیةوالمؤسساتللدولوالدفاعیةالسیاسیةالتغییراتجاءتفقدالسابقة،والثالثون

حرب-مسبوقغیروقتأیضاًلكنھمسبوق،غیرتحولكانلقددرامتیكیة،ومفاجئة
ذلك،علىعالوة.الباردة-الحرببعدمانظامتفكیكعلىتعملأوروبافيالجئینوأزمة
األوروبیة.السیاسةفيالتغییراتعلىالتأثیرفيحاسمةأنھاللقتالاألوكرانیةاإلرادةأثبتت

وتتثمل أبرز ھذه التحوالت في:

فيیوروملیار)100(بقیمةإضافيعن استثماراأللمانیةالحكومةأعلنتاألھم، التغییر-
غیرإجراءاتأعقابفيذلكجاءأوكرانیا. إلىدفاعیةمساعداتسترسلوبأنھاالدفاع،

روسیاوعزل)،2(ستریمنوردأنابیبخطوقفذلكفيیمااقتصادیةوعقوباتعسكریة،
الوطنیةالسیاسةمنعقوداًقلبتقدالجدیدةالحكومةتكونالمالي. وبذلك،سویفتنظامعن

منلسنواتتراجعاًبمثابةاإلنفاقفيالزیادةھذهاعتباریمكنحینفيالمتسقة. الدبلوماسیة
اإلنفاق الدفاعي المنخفض، والتي یمكن أن تغیر التوازن العسكري األوروبي بشكل كبیر.

ألوكرانیا،یوروملیون)500(بقیمةعسكريدعمعن حزمةاألوروبياالتحادأعلن-
فاصلة"."لحظةبأنھاالیندیرفونأورسوالاألوروبیةالمفوضیةرئیسةوصفتھاوالتي
تفاعلبعدوذلكاألوروبيلالتحادواألمنیةوالخارجیةالدفاعیةالسیاسةفيقفزةلتشكل
على استقبالاألعضاءالدولجمیعوافقتذلك،إلىباإلضافةاألزمة.ھذهبدایةفيبطیئ

مالیینسبعةبنزوحتوقعاتمعلجوء،أوراقسنوات دونثالثلمدةاألوكرانیینالالجئین
كذلكاألوروبي.لالتحادبالنسبةحساسةمنطقةفيالقاطعالدعمعلىیدلممااوكراني،

عضویةعلىللحصولبطلبرسمیازیلینسكي بالتقدمفولودیمیراألوكرانيالرئیسخطوة
االتحاد األوروبي وناشد بتسریع العملیة.
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عنمرةألولالناتو،إلىتاریخیاًالمنتسبتینغیرالدولتانوالسوید،فنلنداتراجعت-
إلىالعسكریةمساعداتھمابإرسالحیادھمافعلیاًوأنھتاالمنظمة،إلىاالنضمامرفضھما
تستھدفالتيالعقوباتودعمتاحولت سویسرا وإیرلندا حیادھماأخرى،جھةمنأوكرانیا،

روسیا.  كل ھذه تمثل تحوالت مھمة لعقود من السیاسة الوطنیة المتسقة.

منسبعةسیجعلالذياألمرالناتو،حلفإلىمن االنضماموفنلنداالسویداقتربت-
حیث طلبتالناتو.فيأعضاءأیضاًالشماليالقطبمجلسفيالثمانیةاألعضاء

الحلفیعملذلك،علىالناتو. عالوةوعضویةدائمةأمریكیةعسكریةقاعدةكوسوفو إنشاء
فيفرنسیةبقیادةجدیدةقوةأنشأوقدالبلطیق،دولفيالمتقدمتواجدهتعزیزعلىكبیربشكل

ـالناتواألولى.جداً للمرةالعالیةالجاھزیةذاتالعملمن فرقةعناصرونشررومانیا،
تحدیات تصدع العالقة مابین ضفتي االطلسي

بیالروسیا،علىتعزیز سیطرتھاھيلروسیاالوحیدةالحقیقیةاالستراتیجیةالمیزةكانت-
القواعدالنوویة فيبوضع األسلحةیتعلقفیماألوروباإضافیاًتھدیداًیمثلمما

األمامیة وتسلیح الھجرة نحو أوروبا.

ألمانیا الجدیدة، تحول دراماتیكي في سیاسات الدفاع

"السیاسةسیاسةالستینیات،أواخرفيبدأتالتيالباردة،الحربخاللألمانیااتبعت
معالعالقاتوتطبیعموسكومعالتقاربسیاسةأي"األوستبولیتیك"-مبدأ-الشرقیة"

إلیھایُنظریزالالوالتيالسبعینیات،فيبرانتفیليالمستشاربدأھاالتيالسوفیتياالتحاد
تفضیلیعنيوھذاالحوار.خاللمنالدیموقراطيالتقدملتحقیقاحتمالأنھاعلى

وتنمیة العالقاتمتعددة،جبھاتعلىروسیامعاالنخراطومحاولةالدبلوماسیة،
أليمخرجاًباعتبارھااألدواتبھذهواإلیمان)،2(ستریمنوردمثلالبلدیناالقتصادیة بین

لتحقیقمحاولةفيوموسكو،الغربیینالحلفاءبینكجسرنفسھاألمانیاترىحیثصراع.
التوازن بین التزاماتھا تجاه الشركاء بینما تحاول أیضاً الحفاظ على عالقات جیدة مع روسیا.

في)16(الـسنواتھاطیلةجھتھا،منمیركلأنجیالالسابقةاأللمانیةالمستشارةحرصت
الجیوسیاسیةالخالفاتلفصلمحاولةفيروسیا،معالعالقةعلىالمحافظةعلىالسلطة،

فيمنصبھتولىالذيشولز،أوالفالمستشار ودافعالبلدین.بیناالقتصادیةالمصالحعن
عنماذااألوكرانیة،األزمةـأوروباأمنقائمة. كانتالتيالسیاساتعن،2021دیسمبر

الموقف األلماني ؟

ألوكرانیا،الروسیةالعسكریةالتعزیزاتبتقدیمتنحصراألسابیعمدارعلىاألزمةكانت 
إلىأسلحةبإرسالوحلفائھاكییفمناشداتوتكراراًمراراًاأللمانیةالحكومةرفضت

)5(بقیمةمیدانيومستشفىخوذة)5000(كییفإلىأرسلتذلك،منوبدالًأوكرانیا.
أوكرانیا،إلىالصنعألمانیةأسلحةإرسالمناألخرىالناتودولمنعتكمادوالر.مالیین
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ألمانیامنشراؤھاتمكییفإلىقدیمةھاوتزرمدافعثمانیةلتسلیمإستونیامحاولةعلقتاذ
الشرقیة الشیوعیة السابقة.

لكنوالخارج،الداخلفيشدیدة،النتقاداتبالفعلتعرضقدالجدیداأللمانيالمستشاركان
فبرایر24یومألوكرانیاالروسيالغزوبعدالحاسمةواجراءاتھنبرتھمنرفعشولتس
أنظمةمن)500(وللدباباتمضادسالح)1000(بإرسالحكومتھسارعتاذ،2022
عنالحظربرلینرفعتكماأوكرانیا. إلىStingerطرازمنللطائراتالمضادةالدفاع

یومبیانفيشولتزوقالالصنع.ألمانیةمعداتإرسالمناألخرىاألوروبياالتحاددول
تحول"."نقطةكانألوكرانیاالروسيالغزوإن2022فبرایر26

أمامخطابفيھذه،التحولنقطةدراماتیكیةمدىبالضبط،واحدبیومبعدھاشولزأظھر
فاصلة،لحظةأي"تسایتنویندي"بـبوتینحربفیھوصفاأللماني،البرلمان-البوندستاغ

ودیمقراطیتنا. حریتناحمایةأجل"منأمنھا،فيالمزیداستثمارإلىستحتاجألمانیاإنوقال
ویتمثل ھذا التحول بعدة خطوات جذریة:

یوروملیار)100(بقیمةخاصاًصندوقاًشولتزقدمحیثالعسكري،االنفاقزیادة-
أكثربإنفاقألمانیاألزموبذلك لقد"البوندسویر".األلمانیةالمسلحةالقواتفيلالستثمارات

األعضاءالدولجمیعوافقتھدفوھو-الدفاععلىاإلجماليالمحليناتجھامن%)2(من
الدفاععلىألمانیانفقاتاجماليبلغإذفعلیاً،بھتلتزململكن ألمانیاتحقیقھ،علىالناتوفي
المحليناتجھامن%)1.5(بنسبةیورو،ملیار)47(مجموعھ حوالي ما2021عامفي

اإلجمالي.

نشرعملیاتذلكفيبمااألطلسي،شماللحلفالشرقيالجناحفياأللمانیةالقوات- تعزیز
المجالعنالدفاعإلىلالنضماماستعدادهعنشولتزأعربكذلكسلوفاكیا،فيجدیدة

الجوي للحلفاء بصواریخ مضادة للطائرات.

علىاالعتمادعنأماناً بعیداًأكثرطاقةإمداداتوضمانالروسیة،األلمانیةالشراكةخفض-
أمن).2(ستریمنوردانابیبخطباتفاقیةالعملتجمیدمنأیامبعدالطبیعي،وغازھاروسیا
2ستریمنوردیدن،باإدارةظلفيبرلینوموسكوبینالعالقةـدولي

یمكنماوھذااأللمانیة،والدفاعیةالخارجیةالسیاسةمنعقوداًشولتزفكالخطوات،بھذه
عبروالعالقةألوروبایكونأنیحتملولكنللبلد،بالنسبةفقطلیسزلزاليبتحولوصفھ

األطلسي.

لھ.الواسعوالشعبيالسیاسيالدعمھواألھمیةبالغأمراًألمانیاسیاسةفيالتحولیجعلوما
اقتراعشركةوھي،Civeyشركةأجرتھاالتيالحیةاألولیةاالستطالعاتتظھر إذ

أیدواالمستطلعینمن%)74(أنإحداھاأظھرالجدید،ألمانیالمسارواضحاًدعماً،ألمانیة
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بعداأللمانيالعامبالرأيالتحولسرعةیبینما.العسكرياالنفاقبزیادةشولتزقرارات
لصالحالرأيلقیاس"إینزا"معھدأجراهسابقللرأياستطالعففيألوكرانیا،بوتینغزو

غالبیةأنأوضحواحد،بیومالغزوقبلأي2022فبرایر23بتاریخاأللمانیة"بیلد"صحیفة
أوكرانیا.إلىأسلحةتوریدتعارض%)68(حواليألمانیاسكانمنكبیرة

وستكونالدولي،واألمنالدولیةالسیاسةفيتحّولنقطةاألوكرانیةاألزمةتمثّل 
تداعیاتھا أبعد مدًى وأعمق أثراً مما تكشف. وفیما یبدو أن أوروبا ستكون األكثر تأثراً بھا.

**

أزمة أوكرانیا، تداعیات األزمة على دول الشرق األوسط ومجلس التعاون الخلیجي

الوالیاتمععالقاتھاموازنةإلىالعربي والخلیجاألوسطالشرقدولمنالعدیدتسعي
لحینمحایدموقفمنھاكتیرواتخذأوكرانیا،عليالروسيالغزوظلفيوروسیاالمتحدة
العدیدعلىمستقبالتداعیاتلھسیكونالعزوھذاأنذلكمناألھملكناألزمة،ھذهانتھاء

الوارداتإلىوصوالوالغازالنفطمنبدءاالدول،تلكالقتصاداتالحیویةالقطاعاتمن
االستقرارعدمزیادةإلىحتماستؤديإضافیةتداعیاتنرىقدوربماوالسیاحة،الزراعیة

الشرقعلىتركیزھاواشنطنتقلیصمنالكبیرالقلقأنإذأخرى،أماكنوفيالمنطقةفي
النوایاإزاءالتصوراتمعالمأوكرانیافياألزمةعلىاألمیركيالردمعھیرسمقداألوسط،

األمیركیة في المنطقة مستقبال، ال سیما ما یخص البلدان العربیة.

والغاللالقمحأسواقتأثیرمنالمخاوفوبدأتاألوكرانیةالروسیةاألزمةبدایةومنذ
للقمح،المصدرةالدولأكبرمنوأوكرانیاروسیاألننظراًاالزمة تلكمنتزدادالعالمیة
ھذهمعظموتمرعالمیاً.والغاللالقمحصادراتمنمھمجانبیمثلناالبلدینفأنوبالتالي

وأوكرانیاروسیاوتشكلالحالیة،األزمةمحورفيیقعالذياألسودالبحرعبرالصادرات
من%)80و(الذرة،صادراتمن%)19و(العالمیة،القمحصادراتمن%)29(

یتجھالتيللذرةرئیسيمصّدرأوكرانیاوتعتبرالشمس.دوارلزیتالعالمیةالصادرات
منطقةفيیقعالعالمفيتھدیداًاألكثرالجانبلكناألوروبي،واالتحادالصینإلىمعظمھا
روسیامنالغذائیةوالموادالقمحاستردادعليكلیاًاعتماداًتعتمدالذياألوسطالشرق

وأوكرانیا، كونھا المنطقة األعلى كثافة في استیراد القمح من البلدین.

تداعیات أزمة أوكرانیا على دول منطقة الشرق األوسط

النووي،السالحفيواألولالسالحفيعالمیاالثانيالمركزتحتلروسیاقواتتحتلأمنیاً:
الحربھذهأمدإطالةھوألوكرانیااالوروبیةالدولمساعداتعنھستسفرماولكن

علىبالضغطأھدافھاواألمریكیةاألوروبیةالعقوباتتؤتيحتىالروسیةالقواتواستنزاف
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بینالدولیةاألزماتأبرزمنواحداألوكرانيالروسيالعسكريالصراعأنروسیا. 
لھاسیكوناألزمةھذهوأنالباردة.الحربانتھاءبعدمنوأمریكاالغربيوالعالمروسیا

ظلفيخاصبشكلالجواردولوعلىعامبشكلكلھالعالمعلىوالتأثیراتعدةتداعیات
والتيالعقوباتصراعھوالعسكري،للصراعموازیةبصورةیجريآخرصراعوجود

منعددعلىعقوباتستفرضإنھاروسیاقالتاألخرىالجھةوعلىروسیا،علىفرضت
الدول المتداخلة في األزمة األوكرانیة.

عملتإذالعربیة،الدولمواقفحسمفيدوراشكدونالروسیةاألسلحةلتجارةوسیكون
فيفیھانفوذلدیھاكانعربیةدولفيمكانتھااستعادةعلىاألخیرةالسنواتخاللموسكو
ضاعفتإذالھدف.ھذالتحقیقكبیربشكلاألسلحةتجارةعلىواعتمدتالسوفیاتیة،الحقبة
محافظةمساحة،واألفریقیةالعربیةالدولأكبرالجزائر،إلىاألسلحةمنصادراتھاروسیا

نحوبالتسلیحالخاصةالسنویةمیزانیتھتبلغالذيالجزائريللجیشمزودكأولمكانتھاعلى
لتزویدروسیاعادتكذلكمنھا.األسدنصیبعلىروسیاتحصلدوالر،ملیاراتعشرة

بناءوإعادةاألمریكيالغزوبعدشھدھاالتيالتحوالتمنالرغمعلىبالسالحالعراق
وحلفائھاالمتحدةالوالیاتمنالقادمةاألسلحةعلىالحینذلكمنذاعتمدالذيالجیش

الغربیین.

علىتداعیاتھلھإنبلأوروبا،شرقمنطقةعلىاألوكرانیةاألزمةتأثیریتوقفالسیاسیاً:
وتنخرطالمنطقة،بدولحیویةبمصالحترتبطالصراعأطرافأنباعتباراألوسط،الشرق

شكوبدونأوكرانیا.فيالقائمالصراععلىتقلالوبدرجةأخرىأوبصورةصراعاتھافي
روسیامعمھٌمتحالٌفلدیھاوإیرانوأوروبا،المتحدةللوالیاتمھٌمحلیٌفالخلیجدولإن

أحدباعتبارھاالمنطقةفيسیتردَّدصداهفإنأوكرانیا،فيالصراعاحتدموكلماوالصین،
اعتزامھاروسیاأعلنتالسیاقھذاوفيالكبرى.القوىبیناالستراتیجیةالمنافسةساحات
بصواریخمجھزةوطائراتقاذفاتنقلتوأنھاالمتوسط،البحرفيبحریةتدریباتإجراء
لیستالمنطقةأنعلىمؤشًراھذاویعدسوریا،فيالجویةقاعدتھاإلىالصوتمنأسرع
منأيفيغًداتتجلىوقدأوكرانیا،أزمةفيحالیًاتتجلىالتيوالتجاذباتالصراععنبعیدةً

بؤر التوتر والصراع في الشرق األوسط.

ً اقتصادیةجوانبعدةمناألوسطالشرقمنطقةعلىاألوكرانیةاألزمةأثرت:اقتصادیا
فيتمثلتالمجاالتمنكثیرفيالوثیقةارتباطاتھابحكمالمنطقةدوللكلامتدتومالیة،

أسعارارتفاعإلىبالضرورةسیؤدىماوھووالغاز،البترولأسعارفيالكبیراالرتفاع
الدوللجمیعوالحیوانیةالزراعیةأوالصناعیةسواءالسلعلجمیعبالنسبةواإلنتاجالنقل

األوسط،الشرقدولفإنالسیاسیة،المعضلةھذهخضموفيالنامیة.للدولبالنسبةوخاصة
إذجسیمة،مشكلةتواجھربماالعربي،المغربودولوالعراقولبنانمصررأسھاوعلى
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وبكمیاتوالروسیة،األوكرانیةالقمحعلىالمتوسطإلىالكبیربینمتفاوتبشكلتعتمدإنھا
كبرى یصعب تعویضھا من السوق المفتوحة.

وأوكرانیا،روسیامنالقمحاستیرادعلىكبیرةبدرجةتعتمدالتيالدولعلياألزمةأثرت
منمنھا%)30(،القمحمنوارداتھامن%)80(نحومنھماتستوردحیثمصرومنھا

فيالقمحمخازندمارمنذاالحتیاطیاتلتخزینكافیاًمكاناًالبلدیملكالإذولبنانأوكرانیا
شھرحولیتراوحلماإالتخزینیةسعةیمتلكاللبنانجعلبما،2020عامالمرفأانفجار
واحد.

أوقوسینقابالوضعأصبحیفاقمھا،ماینقصھاالحادةغذائیةأزمةوسطیقبعالذيوالیمن
توفرعنالتونسیةالفالحة وزارةكشفتالعربيوالمغربالمخاطر،عالیةدرجةمنأدنى

علىرداًوذلك،2022مایوحتىالمحلیةالحاجیاتلتغطیةیكفيالحبوبمنمخزون
نصفنحوتستوردتونسإنإذلألزمة،المحتملةالسلبیةباالنعكاساتتتعلقانتقادات
المزودھيتعتبرروسیافإنالجزائرأماوأوكرانیا.روسیامنالحبوبمنحاجیاتھا
لتراجعباریسمعالعالقاتتوترأدىبعدمخاصةأوكرانیا،وتلیھافیھاللقمحالرئیسي

منوارداتھامن%)43بـ(لیبیاكییفتزودفیماالبلد.ھذاإلىالفرنسیةالقمحصادرات
%).26بـ(والمغربالقمح،

موقف دول الشرق االوسط تجاه األزمة األوكرانیة

الكبرىالقوىبینالصراعھذامنمحایداموقفااتخاذاألوسطالشرقدولأغلبیةحاولت
والعملالخالفاتلتسویةوالدبلوماسیةالحوارإلىباللجوءالمتصارعةاألطرافوناشدت

اجتماععنالصادرالبیانفىواضحاالمفھومھذاكانوقداإلنسانیة.الحقوقحمایةعلى
تأییدإلىدعاوالذى2022فبرایر28فىالعربیةالدولجامعةفيالدائمینالمندوبین

احتراموأھمیةوالدبلوماسیة،الحوارخاللمناألوكرانیةاألزمةحلإلىالرامیةالجھود
النفسوضبطالتھدئةإجراءاتواتخاذالمتحدة،األممومیثاقالدوليالقانونمبادئ

الجالیاتوسالمةوسالمتھا،أمنھاعلىللحفاظالعربیةالدولبینالتنسیقواستمرار
معالالزمةواالتصاالتالمشاوراتوإجراءأوكرانیا،فيالعربیةالدبلوماسیةوالبعثات

األطراف المعنیة.

بقواعدالراسخإیمانھاعلىمبنىموقفھابأنالقراربتأییدالتصویتبعدمصرأوضحت
الحوارعبرسیاسيحلعنالبحثوضرورةالمتحدة،األمممیثاقومبادئالدوليالقانون
إطارخارجاالقتصادیةالعقوباتمنھجتوظیفورفضومسبباتھا،األزمةجذوروبحث
آثارھالھاكانوالتىالسابقةالتجاربمنطلقمناألطرافمتعددالدوليالنظامآلیات

الراھنةلألزمةواالجتماعیةاالقتصادیةاآلثارمغبةمنوالتحذیرالبالغة،السلبیةاإلنسانیة
على االقتصاد العالمي برمتھ والذى مازال یعانى من تداعیات جائحة كورونا.
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معیتفقالذلكألنالسویس؛قناةمنالروسیةالحربیةالسفنمنعلطلبمصرتستجبولم
وتبادلخالفاتلبنانشھدالحروب،حاالتفىالقناةفيالعبورلقواعدالقسطنطینیةاتفاقیة

ولمأوكرانیافىالروسیةالعسكریةالعملیاتبإدانةاللبنانيالخارجیةلوزیربیانبعداتھامات
یدینالذىالمتحدةلألممالعامةالجمعیةقرارمعلبنانصوتوقدالوزراء،مجلسیعتمده
زیارةفيحمیدتىاللواءالسودانيالسیادةرئیسنائبوكانالروسي.العسكريالتدخل

عنالدفاعروسیاحقمنإنقولھلھونسباألوكرانیةاألزمةنشوبعندلموسكو
تصریحاتیصدرلمبأنھموسكوفىالسودانیةالسفارةمنتوضیحصدرولكنمصالحھا،

أدانالذىالمتحدةاألممقرارعلىالتصویتعنالسودانوامتنعمعین،لطرفمؤیدة
التدخل العسكري الروسي فى أوكرانیا.

تداعیات األزمة االوكرانیة على دول مجلس التعاون الخلیجي

الدولصالحفياقتصادیایصب انممكنالروسیةالطاقةصادراتنقصبانیعتقدالبعض
األزمةمنإیران وكذلكالخلیجي،التعاونمجلسدولومنھاوالغاز،للنفطالمصدرة

الغذائیةالموادأسعارفيالزیاداتمنأقلیكونربماعلیھستحصلماولكناألوكرانیة
اقتصاديتعاونعالقاتبناءإلىمؤخراًروسیاوسعتتستوردھا.التياألخرىوالسلع
دولمنالنطاقواسعةاستثماراتجذبخاللمنالخلیجيالتعاونمجلسدولمعأقوى

مجلس التعاون الخلیجي.

بعداإلمارات،دولةوللسعودیةكبیرةسالحصفقاتعلىتحفظاتھاواشنطنرفعتأمنیاً:-
فتحتاقدإیران،معوالصراعالیمنحربضغوطوطأةتحتالخلیجیتانالدولتانكانتأن

قنوات تعاون عسكري مع روسیا والصین.

اقتصادیاً،صالحھافيتصباألزمةوالنفطللغازالمنتجةالخلیجلدولبالنسبةاقتصادیاً:- 
وبالفعلالروسي.والغازللنفطبدیًالباعتبارھاوالنفط،الغازمنمواردھاأھمیةتتزایدحیث
فيالدولمنعددمعاتصاالتبإجراءاألوروبیةالدولوبعضالمتحدةالوالیاتقامت

تزویدفرِصلبحثوالنفط،الغازقطاعيفيعاملةغربیةشركاتومعالخلیج،منطقة
دولأمامالبابأوكرانیاأزمةوفتحتبلالروسي،للغازكبدائلالطاقةمنبإمداداتأوروبا
الخلیجدولتأثربالنسبة أماللطاقة،بدیلكمصدرألوروبانفسھالتقدمالخلیجمنطقة

4فيالمتخصصةاالقتصادیةالبریطانیة"مید"مجلةاستبعدتالقمح،سوقباضطرابات
روسیاغزوعنالناتجةالقمحسوقباضطراباتالخلیجدولتتأثرأن 2022مارس

ألوكرانیا.

فيسیاسیةمكانھ الخلیجدولھذهتمنحاألزمةفإناالقتصاديبالجانباتصاالًسیاسیاً:-
منللتخفیفستتابعھاالتيالطاقةسیاساتمدخلمنالدولیة،الساحةعلىالراھنةالترتیبات

اإلمداداتوتوقفتالصراعونشباألزمةتفاقمتحالفيسیماالاألسعار،ارتفاع
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للمناورةأكبرفرًصاالخلیجدولیمنحأنشأنھمنالصراعتصاعدأنعنفضالًالروسیة،
وحریة الحركة.

موقف دول مجلس التعاون الخلیجي تجاة االزمة األوكرانیة

بشراكةالخلیجيالتعاونبمجلساألعضاءالستالدولارتباطمنوبالرغمالعربيالخلیج
واضحبشكلمختلفینموقفینالدولتلكتبنتعموما،الغربیةوالدولالمتحدةبالوالیاتقویة
ألنھاالطلبتلبیةعنبعجزھااألمریكيحلیفھاأبلغتالسعودیةالمملكةأنغیراألزمة.من

انھیارمنوالحداإلنتاجبخفضالقاضيروسیامع2020لعامأوبكباتفاقملتزمة
علىالتصویتعنالمتحدةلألممالتابعاألمنمجلسفيامتنعتفقداإلماراتأمااألسعار. 

البحریناتخذتبانسحابھا،ویطالبروسیاتصرفیدینواشنطنرعتھقرارمشروع
بعباراتمختلفةوتصریحاتبیاناتفيعنھاعبرتمواقفوالكویتوقطروعمان

طرفيو"تدعواألوكرانیة"األزمةتطوراتبالغبقلق"تتابعقبیلمنفضفاضةدیبلوماسیة
التصعیدبشأنمخاوفھماعنو"تعبرمفاوضات"وإجراءبالحوارااللتزامالىالنزاع

یومبیانھاالعربیةالجامعةأصدرت،أوكرانیا"أراضيوحدةحمایةإلىو"تدعوالعسكري"
ھووالالعبارةبصریحالروسيالغزوأدانھوفالمبھمة.صیغتھجاءت2022فبرایر28

أعرب عن دعمھ لدولة أوكرانیا التي انتھكت سیادة أراضیھا.

**

التقییم

التيالطریقةتغییرواألوروبي،لألمنفاصالًمنعطفًااألوكرانیةاألزمةتشكلأنیمكن
لمأوروبافيالحربأنإلىالتقدیراتتشیرأمنھم.بشأنكبیربشكلاألوروبیونبھایفكر
وسطآخرإلىبلدمنتختلفباألزمةیتعلقفیمااألوروبیینمخاوفأكبروأنمستحیلةتعد

لحاالتالتخطیطإلىبحاجةاألوروبیةالحكوماتوأناألزمة؛بشأناألوروبیةاالنقسامات
طوارئ.

ناھیكالدفاعياإلنفاقمجالفيالسیماأوكرانیافياألوروبیةوالدولموسكوبایدناستنزف
وتأھبانذارحالةتعیشوأوروبامستریح،وضعفياألنبایدناالقتصادي.االستنزافعن

و ویدفع موسكو لحرب ممكن ان تقع في مستنقعھا بأوكرانیا.

لوقتاألزمةاستمرتإذاأنھمؤكدھوفمااألولى،مراحلھافيزالتمااألوكرانیةاألزمة
إلىالالجئینمنالعدیدوتدفقمتوقعة،الغیرالسیناریوھاتمنالعدیدھناكسیكونأطول
والدولاألوروبياالتحادوقدراتموارداستنزافإلىباإلضافةاألوروبي،االتحاددول

لعواقبمستعدةلیستأوروباأنخاصةاألزمة.عنالناتجةالعواقبلمعالجةاألوروبیة
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أزمةبعدبالالجئینللترحیبمستعدةغیرأنھاكما،واالقتصادالطاقةمجاليعلىالحرب
.2014عامفيالھجرة

**

حاولإذاألزمة،بدایةمعالشرقیةالشراكةدولأمنتجاهحذراًنھجاًاألوروبياالتحاداتخذ
أوكرانیا. عنالدفاعوتجنباألوكرانيالروسيالصراععناالبتعاداألوروبياالتحاد

وبین عشیة وضحاھا، أصبح االتحاد األوروبي العباً رئیسیاً في مواجھة التھدید الروسي.

لحلفأقوىووجودأوروبا،فيأكبرأمریكيوجودإلىروسیاحربتؤديأنمتوقعابات
شمال األطلسي على الجانب الشرقي، وتوثیق العالقات بین االتحاد األوروبي والناتو

غیرمناألوروبیةللقارةاقتصادیاًقلباًألمانیاتستمرأنفيالكبیرالخطأاألوروبیونأدرك
المخاطر،تتھددھاباتتالتيالقارةفياألمنیةاألعباءمنبھایلیقجزءاًتتحملعسكریةقوة

ال سیما بعد انسحاب بریطانیا التي تمثل الثقل األكبر أوروبیاً على صعید العسكرة.

(منالتقلیدیةبالطریقةاألوروبي،لألمنبارزاًتھدیداًتشكلروسیاالتزالأنھاألزمةأثبتت
وحمالتاإللكترونیةالھجماتخالل(منتقلیدیةغیروبطریقةالعسكري)االنتشارخالل

فيكبیربشكلیساھمأنالمستقبلفيوألمانیااألوروبياالتحادعلىسیكونلذاالتضلیل).
وتكثیفروسیا. مواجھةفيوالردعللدفاعالالزمةاألوروبیةالدفاعیةالقدراتنوعتطویر

سیاسات األمن السیبراني وتقلیل اعتماده على الطاقة الروسیة.

فإرسالأمني،وعسكريسیاسيمستوىعلىاأللمانيللموقفونوعيكبیرتحولھنالك
ودولألمانیابأنیعنيماالحیادیة،شبھسیاستھامنألمانیاأخرجتأوكرانیاإلىفتاكةأسلحة
اقتصاداتھافيلیساوروباواستنزافالخارجیة،سیاساتھافيجدیدمنعطفتشھدأوروبا

وانما في دفاعاتھا، عبر التوجھ نحو اإلنفاق العسكري على حساب التنمیة االقتصادیة.

**

األمنمستویاتعلىمضاعفةسلبیةوتبعاتتداعیاتاألثارلھذهتكونأنالمتوقعمن
الغذائياألمنكانحیثاألوسط،الشرقمنطقةأرجاءمختلففيواقتصادیاُسیاساُالعالمي
المتوقعمنكورونا.جائحةبسببأوكرانیاعلىالروسيالغزوقبلحتىخطرفيالعالمي

وزیادةالعالمیةالغازأسعارفيكبیرةھزةإلىستؤديالروسيالغازأزمة أناقتصادیاً
التيوالبتروكیماویةالصناعیةالموادأسعارزیادةإلىاالنعكاساتمعھستمتدماأسعاره،

إلىالغازسعرارتفاعسیؤديكماالعربیة،األسواقوبعضاألجنبیة،األسواقتستوردھا
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التيالسلبیةلألجواءنظراًالحجري،الفحموحتىالنفطیةالمنتجاتعلىالطلبزیادة
ستحول دون سرعة طاقات تنفیذ برامج االستدامة حال ازدیاد وتیرة الحرب.

أظھرفقدالخلیج،دولمعالتعاملفياألمریكیةالواقعیةمناألوكرانیةاألزمة عززت
الجانبعلىسیماالالخلیج،فيالتقلیدیینحلفائھادعمإلىالمتحدةالوالیاتحاجةالصراع

فيالخلیجلدولالمتحدةالوالیاتحاجةإنالقولویمكنواالقتصادياالستراتیجي
والعقوباتاألوكرانیةلألزمةواالقتصادیةالسیاسیةاآلثارھذهكلوتبقىالصراعات،
روسیابینالمفاوضاتأدتإذاأمامحتدماً.الصراعبقيطالماقائمةروسیاعلىاالقتصادیة
توافقیةحلولإلىوالتوصلاألزمةفيانفراجھإلىالدولیةوالجھودالوساطاتمعوأوكرانیا

فقد یؤدى ذلك إلى تھدئة نسبیة وتخفیف التصعید بین الناتو وروسیا.

**
*جمیع الحقوق محفوظة إلى المركز األوروبي لدراسات مكافحة اإلرھاب واالستخبارات

الھوامش

The crisis of European security: What Europeans think about the war in Ukraine-1

https://bit.ly/3pmnnGE

أوكرانیامنمحتملالجئمالیین7الستقبالیستعداألوروبياالتحاد-2

https://bit.ly/3vpcl7m

جدیدة"!"حقبةتدخلألمانیاألوكرانیا..الروسيالغزوبعد-3

https://bit.ly/3K2EDZe

**

1-EU agrees to give €500M in arms, aid to Ukrainian military in ‘watershed’ move

https://politi.co/3I4A5QZ

2-The European Union will ask states to grant asylum to Ukrainian refugees for up to 3 years.

https://nyti.ms/3tDqBa7

3-Switzerland will forego "Swiss neutrality" and adopt same sanctions as EU against Russia

https://cnn.it/361uGfO

عقود؟منذاأللمانیةالسیاسةفيثابتةجوانبألوكرانیاروسیاغزوغیركیف-4

https://bbc.in/3vMD91r

5-Inside Olaf Scholz’s historic shift on defense, Ukraine and Russia

https://politi.co/375GKxb

14

https://bit.ly/3pmnnGE
https://bit.ly/3vpcl7m
https://bit.ly/3K2EDZe
https://politi.co/3I4A5QZ
https://nyti.ms/3tDqBa7
https://cnn.it/361uGfO
https://bbc.in/3vMD91r
https://politi.co/375GKxb


6-'A new era': Germany rewrites its defence, foreign policies

https://bit.ly/3sNgjoy

7-Live-Lagebericht: Russland-Ukraine-Krieg

https://bit.ly/3vS2rLA

ألوكرانیاأسلحةتوریدتعارضألمانیافيكبیرةغالبیةاستطالع:-8

https://bit.ly/35T9KYx

9-Germany to ship anti-aircraft missiles to Ukraine — reports

https://bit.ly/3HV9PYW

**

األوسطالشرقرقبةعلىالقمح""سیف-1

https://bit.ly/3CwOgNd

والغرب؟روسیابینالتوترفيالعربیةالدولتقفأیناألوكرانیة:األزمة-2

https://bit.ly/34tZiGu

وإیرانالخلیجعلىوتداعیاتھأوكرانیاعلىالروسيالھجوم-3

https://bit.ly/3IcJBS9

وتونسمصریھددخطرشخص..ملیون500تطالأوكرانیاغزوتداعیات-4

https://bit.ly/3t55Epz

Middle East faces severe wheat crisis over war in Ukraine -5

https://bit.ly/3MB1Tjd
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