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كثرٌي من احملللِّي العرب غري مقتنعي بـ«اهلسترياي« الغربية بشأن األزمة األوكرانية. ، سيكون 
للنزاع الروسي-األوكراين -بطريقة أو أبخرى- أتثريات يف مجيع أحناء املنطقة.

مع استمرار سيطرة األزمة الروسية-األوكرانية على عناوين األخبار على مستوى العامل، تراقب 
أركان خمتلفة من العامل عن كثب، يف انتظار معرفة ما إذا كانت روسيا ستغزو أم ستوِقف التصعيد. 
كان العامل العريب أحد هذه األركان، اليت حظيت ابهتمام أقل. على غرار املناطق األخرى، سوف 
يتأثر أبكثر من طريقة. أواًل، ما تزال املنطقة العربية مسرحاً ملنافسة القوى العظمى، وحتديداً بي 
روسيا والوالايت املتحدة. اثنياً، هي موطن لبعض أكرب منتجي النفط والغاز يف العامل، والذين يتأثَّر 
مستقبل إنتاجهم من الطاقة ابلتوترات املتزايدة ونتائج األزمة. فضاًل عن أتثري االرتفاع الكبري ألسعار 
النفط يف األايم األخرية على األسواق املالية يف دول اخلليج العريب، إذ حترَّكِت األسهم يف اجتاهات 
خمتلفة كردِّ فعل على »التوترات اجليوسياسية يف أورواب الشرقية«. أمَّا البلدان املستوردة للطاقة مثل 
ا تربط أسعار الوقود املرتفعة ارتباطاً وثيقاً ابلقلق السياسي يف الداخل. اثلثاً، من  األردن ولبنان، فإنَّ
احملتمل أن تعاين عديد من الدول العربية من نقص الغذاء إذا اندلعت احلرب، ألنَّ كاًل من روسيا 

وأوكرانيا من بي أهم مصادر واردات احلبوب.
التصورات ومنافسة القوى العظمى

سيعّزِز أيُّ تشجيٍع لروسيا من داخل أورواب من وجودها يف سوراي، إذ دعمت الرئيس »بشَّار 
األسد« وأبقته يف السلطة طوال العقد املاضي. حيدث هذا على خلفية ما يراه عديد من احمللِّلي 
العرب على أنَّه انسحاب أمريكي من املنطقة. وبسهولة، فإنَّ هنالك املزيد من األسباب والفرص 
لالحنياز بقوة أكرب حنو روسيا يف نظر عدٍيد من احلكومات العربية. أشار الكاتب املصرّي »طارق 
عصمان« إىل أنَّ روسيا »حتاول ملء بعض الفراغ« الذي خلَّفه تراجع الوجود األمريكي »يف شرق 
البحر املتوسط واألجزاء األكثر اضطراابً يف مشال إفريقيا«، وكذلك »يف بعض الدوائر ذات الصلة 
ألمن اخلليج«، مبا يف ذلك توثيق التعاون بي روسيا والسعودية واإلمارات العربية املتحدة. وأضاف 
»عصمان« أنَّ الدول العربية »تدرس الوضع يف أوكرانيا لتقييم ما إذا كانت أمريكا ستظهر قواها 

أوكرانيا وروسيا والعرب

ميريسا كورما *

*  مدير برانمج الشرق األوسط يف مركز ويلسون.

https://www.reuters.com/markets/stocks/gulf-markets-fall-heightened-ukraine-russia-fears-2022-02-14/
https://www.reuters.com/markets/stocks/gulf-markets-fall-heightened-ukraine-russia-fears-2022-02-14/
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ابلفعل-واألهم من ذلك، اإلبداع-من أجل حرمان روسيا من الوصول ألهدافها«، وإالَّ »ستحصل 
روسيا على ما تريد«.

يف الوقت احلايل، لو ألقينا نظرة سريعة على العناوين الرئيسة والتحليالت يف وسائل اإلعالم 
العربية، يف كثرٍي من احلاالت، سنرى كيف »يقرأ« العرب التوترات اجليوسياسية يف أورواب وكيفية 
تعامل إدارة »ابيدن« مع األزمة يف أوكرانيا. تؤطِّر بعض العناوين ومقاالت واآلراء األزمَة من منظور 
»التصعيد األمريكي« جتاه روسيا، وهذا تناقض صارخ مع نظرة التقارير ووسائل اإلعالم األمريكية 
والغربية لألزمة. اقتبس أحد احمللِّلي كيف أنَّ األزمة األوكرانية الروسية تقدِّم درساً مهّماً حول قوة 
وأتثري ما يسميه »آلة اإلعالم األمريكية والغربية«، و »اهلسترياي« اليت خلقتها حول الغزو الروسي. 

األمر الذي دفع حىت وزير اخلارجية األوكراين للحث على التهدئة.
على حدِّ تعبري كاتب عريب آخر يف صحيفة أخبار اخلليج اليومية اليت تصدر يف البحرين، 
ويصعِّدون  أوكرانيا  روسيا حول  مع  مفتوحاً  )الناتو( »خيوضون صراعاً  يف  وحلفاَءها  أمريكا  فإنَّ 
الوضع إىل حافَّة احلرب بذريعة أنَّ روسيا هتدِّد استقالل أوكرانيا«. أخربتين حملِّلة مقيمة يف عمان 
العربية  األوكرانية يف وسائل اإلعالم  األزمة  تغطية  أنَّ معظم  املنطقة  بروسيا يف  وهلا معرفة عميقة 
يُعاد تدويرها من األخبار أو التقارير الصادرة عن الصحف الدولية الكربى. وقالت: »اندراً ما نرى 
نصوصاً مهمة عن النيات العسكرية الروسية يف أوكرانيا«. العامل اآلخر الذي يعّزِز صورة روسيا يف 
املواجهة مع الغرب هو أنَّ معظم العرب ينظرون إىل روسيا من منظور التحالفات القدمية اليت أقامها 
السوفييت يف مجيع أحناء املنطقة. وأشارت إىل أنَّه »يرى كثريون يف هذا الصراع صراعاً داخلياً بي 

روسيا وأوكرانيا«.
ما يزال هذا التحليل حول التصورات العربية قائماً حينما ننظر إىل أحدث نتائج استطالع 
لرأي الشباب العريب، وحتديداً فيما يتعلَّق بكيفية رؤية الشباب العرب حللفاء بلدانم وأعدائها. يرى 
ا  )%70( من الشباب يف )50( مدينة عربية مشلها االستطالع أنَّ روسيا حليفة، ويرى )%26( أنَّ
ا عدو. من  عدو. يف املقابل، يرى )%57( أنَّ الوالايت املتحدة حليفة، يف حي يرى )%41( أنَّ
املهم أن نالحظ هنا، أنَّ الشباب العريّب )الفئة العمرية( ميثِّلون أكثر من )%60( من سكَّان املنطقة.

ب بعض احمللِّلي -نظراً هلذه اآلراء- برحابة صدر احلركات اجليوسياسية اليت تبتعد عن  يرحِّ
م أيملون أن متثِّل هذه التطورات  عامل أحادي القطب تكون فيه الوالايت املتحدة هي املهيمن. إذ إنِّ
عودة حمتملة إىل عامل ثنائي القطب أو حتوُّل حنو عامل متعدد األقطاب تنضمُّ فيه الصي إىل روسيا 

https://arabyouthsurvey.com/ar/
https://arabyouthsurvey.com/ar/
https://arabyouthsurvey.com/ar/
https://arabyouthsurvey.com/ar/
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يف التنافس على السلطة مع الوالايت املتحدة. ستوفِّر منافسة القوى العظمى فرصًة لدول املنطقة 
لتحصي نفسها وإجياد حتالفات أمنت.

روابط الطاقة وموازنة العالقات
يسلِّط االقرتاب من الدول العربية يف اخلليج، واليت بعضها من أكرب منتجي الطاقة يف العامل 
الضوَء على »كيف وملاذا تؤثِّر األزمة األوكرانية-الروسية بعمق على الصحة االقتصادية يف املنطقة 
العربية؟! على غرار الدول األخرى غري اخلليجية يف العامل العريب مثل مصر. وَوْفقاً لـ«عبدهللا ابعبود« 
»عالقات  على  احلفاظ  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  حماولة  عماين-  وأكادميي  سياسي  -حملِّل 
يف  »تضعهم  أوكرانيا  أزمة  أنَّ  إىل  ابعبود«  »عبدهللا  وأشار  الكربى«.  العاملية  القوى  مع  متوازنة 
موقف حرج إذا اضطروا إىل اختيار جانب«، ال سيَّما إذا أدَّى الوضع إىل حرب، إذ تلوح يف األفق 
عقوابت ضد روسيا تؤثِّر على »تعاونم االقتصادي والعسكري املتنامي مع موسكو«. قد يكون 
بعضهم قد اختار فعاًل جانباً منهما. وَوْفق ما ورد، قرَّرِت اململكة العربية السعودية التمسَُّك ابتفاقية 
بي أوبك وروسيا )أو أوبك +( بداًل من »ضخ املزيد من النفط اخلام لرتويض السوق« ممَّا سيساعد 

الوالايت املتحدة وحلفائها الغربيي. هذا ما قرَّرته اململكة للوقت احلايل على األقل.
وأوضح »ابعبود« أنَّ دول جملس التعاون اخلليجي عندها »عالقة عمل جيدة مع روسيا 
فيما يتعلَّق ابلنفط والغاز، عن طريق أوبك +، ومنتدى الدول املصدِّرة للغاز«. مضيفاً أنَّ الضغط 
األمريكي على هذه الدول »سيؤثِّر سلباً على تعاونا مع موسكو، وقد يكون لتحويل الغاز الطبيعي 
املسال إىل أورواب أتثري على اتفاقياهتا الطويلة األجل مع الدول اآلسيوية«. تدور هذه اهلواجس اليت 
شعرت با دول جملس التعاون اخلليجي حول تصوُّراهتا حول منافسة القوى العظمى يف مجيع أحناء 
م »يرون روسيا بوصفها قوًة يريدون إقامة عالقات جيدة معها،  العامل ومنطقتها. وقال »ابعبود« إنِّ

خصوصاً ]يف ضوء[ أنَّ هنالك تصوراً بتخلِّي الوالايت املتحدة عن املنطقة«.
التغلُّب على أزمة القمح

تُعدُّ كلٌّ من أوكرانيا وروسيا من بي أكرب مصدِّري القمح يف العامل )ميثِّالن حوايل %29من 
اإلمداد العاملي(، والذي يعتمد عليه عديد من البلدان يف املنطقة. تواجه مصر ولبنان واليمن والدول 
ارتفاع أسعار  ليبيا واملغرب( أزمة »خبز« وشيكة مع استمرار  إفريقيا )خصوصاً  العربية يف مشال 
للخطر  فمعرَّضان  واليمن  لبنان  أمَّا  الروسية.  األوكرانية  احلدود  على  التوترات  تصاعد  مع  القمح 
بصورة خاصة، إذ يتصارعان مع حتدايت األمن الغذائي اخلاصة بما، وهذا األخري يف عمق الصراع 

https://www.wsj.com/articles/as-oil-nears-100-saudis-snub-u-s-stick-to-russian-pact-amid-ukraine-crisis-11645015415
https://www.wsj.com/articles/as-oil-nears-100-saudis-snub-u-s-stick-to-russian-pact-amid-ukraine-crisis-11645015415
https://inews.co.uk/news/what-would-impact-war-ukraine-be-why-food-shortages-humanitarian-crisis-1457748
https://inews.co.uk/news/what-would-impact-war-ukraine-be-why-food-shortages-humanitarian-crisis-1457748
https://www.skynewsarabia.com/business/1501411-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%94%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%91-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%94%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://reliefweb.int/report/lebanon/arab-food-security-vulnerabilities-and-pathways
https://reliefweb.int/report/lebanon/arab-food-security-vulnerabilities-and-pathways
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الذي أودى حبياة حوايل )377000 ميين(. ومن املثري للقلق أنَّ )%60( منهم ماتوا بسبب اجلوع 
أو ألسباب أخرى متعلِّقة ابلصحة.

زايدًة على ذلك، فإنَّ مصر، بوصفها الدولة العربية األكثر اكتظاظاً ابلسكَّان واليت تضمُّ 
أكثر من )100( مليون نسمة، معرضة بصورة خاصة الرتفاع أسعار القمح، الذي تستورده بصورة 
أساسية من روسيا وأوكرانيا. ومع تقليل املسؤولي املصريي من أمهية التأثري السليب لألزمة األوكرانية 
الروسية على واردات القمح إىل مصر، إالَّ أنَّ التاريخ يُعدُّ تذكرياً وحشياً ابلكيفية اليت تسبَّب با 
ارتفاع أسعار اخلبز يف أعمال شغب مؤخراً يف 2017 وسابقاً يف1977. يسمِّي املصريُّون اخلبَز 
»عيش« مبعىن »احلياة«؛ ألنَّ عديداً من األرواح معتمدة عليه. لذا، حينما خيتفي اخلبز، تكون هذه 

األرواح على احملك، وتندلع االحتجاجات نتيجة لذلك.
االنتظار واملراقبة

يف وقت كتابة هذا التقرير ونظراً للتحليل أعاله على هذه اجلبهات الثالث؛ واملنافسة بي 
القوى العظمى، والطاقة واالقتصاد، واألمن الغذائي )أو انعدامه(، فإنَّ املوقف القياسي للحكومات 
عامة  مواقف  قليلة  عربية  اختذت حكومات  لقِد  »الرتقُّب«.  أو  واملراقبة«  »االنتظار  هو  العربية 
التوترات بي روسيا والغرب. وكما  أشار عديد من  واضحة أو عرضت لعب دور يف نزع فتيل 
هنالك  لكن  مؤقَّت.  به كإجراء  يُرحَّب  ا  ورمبَّ املوقف،  هذا  مثل  فهم  إمكانيَّة  إىل  العرب  احمللِّلي 
الذي  األمر  الوضع،  هلذا  دائمي  فعل  ردِّ  إىل  واملراقبة«  »االنتظار  موقف  يكمن يف حتوُّل  خطر 
قد يضغط على احلكومات العربية الختيار جانب يقف معه، إمَّا أمريكا وحلفاؤها الغربيُّون وإمَّا 
روسيا. خصوصاً إذا فشلت الدبلوماسية واندلعت احلرب. فإذا كان نشاط على وسائل التواصل 
راً -كما حذَّر حملِّلون آخرون- فإنَّ الشارع العريب قد أوضح فعاًل ميله جتاه روسيا.  االجتماعي مؤشِّ
ا يكون ذلك جمرَّد مقاطعًة ألمريكا يف املنطقة والعامل الغريب، إذ تقف روسيا حبزم يف حتدِّي وضعها  رمبَّ

بوصفها قوًة عظمى يف أورواب.

املصدر:
https//:www.wilsoncenter.org/article/ukraine-russia-and-
arabs 

https://www.aljazeera.com/news/2021/11/23/un-yemen-recovery-possible-in-one-generation-if-war-stops-now
https://www.aljazeera.com/news/2021/11/23/un-yemen-recovery-possible-in-one-generation-if-war-stops-now
https://www.aljazeera.net/podcasts/2022/2/6/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89
https://www.aljazeera.net/podcasts/2022/2/6/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89
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