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ISPI کیف تضرب الحرب يف أوکرانیا منطقة الشرق األوسط : 

 ترجمة: عادل رفیق 

)، وهو مركز أبحاث إيطا�� متخصص �� الشؤون الدولية، �� األول  ISPI(  معهد الدراسات السياسية الدولية�شر  

ا�حكم والسياسة بجامعة جورج ميسون، والزميل األول غ�� املقيم مقاًال ملارك إن �اتز، أستاذ    2022من د�سم��  

�� ا�جلس األطل�ىي، �عنوان: "كيف تضرب ا�حرب �� أوكرانيا منطقة الشرق األوسط"، حيث َيخُلص فيھ �اتز إ��  

طيع أن الصراع �� أوكرانيا يمكن أن �ساهم �� ا��يار النظام �� منطقة الشرق األوسط، وهو ال�ىيء الذي ال �ست

 الغرب وال روسيا منعھ أو ح�ى السيطرة عليھ، ع�� حد �عب�� ال�اتب. وقد جاء املقال ع�� النحو التا��:

، أصداء مهمة �� أجزاء كث��ة من العالم، بما �� ذلك منطقة 2022لقد �ان ل�حرب �� أوكرانيا، ال�ي بدأت �� ف��اير  

 الشرق األوسط. 

وقبل اندالع ا�حرب، �ان أحد النجاحات العظيمة لدبلوماسية الرئيس فالديم�� بوت�ن هو حقيقة أن روسيا قامت  

تتمتع   (حيث  للغرب  موالية  األساس   �� �عت��  ال�ي  األوسط  الشرق  ح�ومات  جميع  مع  جيدة  عالقات  بتطو�ر 

سيا، ولكن ع�� النقيض من ذلك مع الواليات ا�ح�ومات املعادية للغرب أصًال �� إيران وسور�ا �عالقات جيدة مع رو 

 املتحدة أو العديد من ا�ح�ومات األورو�ية). 

 فما �� أسباب نجاح دبلوماسية بوت�ن �� منطقة الشرق األوسط؟ 

 �� ا�حقيقة، �ان لتفضيالت ح�ومات الشرق األوسط دور كب�� �� ذلك. 

تعاون مع روسيا �� وقٍت تصاعدت فيھ حدة التنافس فر�ما رأت �عض ا�ح�ومات املوالية للغرب �� املنطقة أن ال

الغر�ي �ان بمثابة وسيلة لتحف�� الغرب ع�� االستمرار �� االنخراط �� منطقة الشرق األوسط (حيث �انت   -الرو�ىي

ا�ح�ومات هناك تخ�ىى أن يتضاءل الدور الذي يلعبھ الغرب �� املنطقة، كما حدث �� كث�� من األحيان من قبل). 

خاصة تلك املهتمة بإيران وحلفا��ا   -تعاون مع روسيا أيضًا وسيلة استخدم��ا تلك ا�ح�ومات الشرق أوسطية  و�ان ال

ملنح موس�و حوافز ملراعاة مصا�حها (ا�ح�ومات الشرق أوسطية)، والكف عن دعم طهران ضدها. و�اإلضافة إ��    -
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ب ��ا حول الديمقراطية ذلك، فقد رأى البعض �� روسيا مصدرًا بديًال لتور�د األس�حة دو  ن تقديم مطالب غ�� مرحَّ

 وحقوق اإل�سان كما دأب ع�� القيام بھ املشرعون وال�حفيون والنشطاء �� الغرب. 

�� ف��اير   �� أوكرانيا،  �� منطقة الشرق األوسط منذ بداية ا�حرب  ،  2022لقد حاولت ا�ح�ومات املوالية للغرب 

و�� إطار َشغلها حاليًا ف��ة عضو�ة غ�� دائمة �� مجلس األمن التا�ع لألمم   ا�حفاظ ع�� تواز��ا ب�ن روسيا والغرب.

املتحدة، فقد امتنعت دولة اإلمارات العر�ية املتحدة عن التصو�ت ع�� قرار مجلس األمن الدو�� املدعوم من الغرب 

العامة  والذي يدين الغزو الرو�ىي ألوكرانيا. و�ينما دعمت العديد من ح�ومات الشرق األوسط قر  ارات ا�جمعية 

لألمم املتحدة (غ�� امللزمة) ضد روسيا، إال أن �عضها امتنع عن التصو�ت أو لم �شارك �� التصو�ت عل��ا. وح�ى 

لم تفعل شيئًا يذكر ملساعدة أوكرانيا، �سبب رغب��ا ��    -الشر�ك األقرب للواليات املتحدة �� املنطقة    -إسرائيل  

ة بتعطيل اتفاق تفادي التضارب ب�ن روسيا و�سرائيل، حيث �غض موس�و بموجبھ  تجنب استعداء روسيا وا�خاطر 

 الطرف عن ال�جمات اإلسرائيلية ع�� مواقع إيران وحزب هللا �� سور�ا.

وع�� الرغم من توتر عالقات تركيا مع الغرب حول العديد من القضايا، إال أ��ا لعبت دورًا حاسمًا �� إقناع روسيا  

باستئنا �انت قد بالسماح  وال�ي  الشرق األوسط �ش�ل خاص)  عل��ا  �عتمد  (ال�ي  األوكرانية  ا�حبوب  ف صادرات 

عدم  من  باالستياء  الغر�ية  ا�ح�ومات  �شعر  و�ينما  ا�حرب.  اندالع  من  األو��  األشهر   �� الروسية  البحر�ة  منع��ا 

سو�د وفنلندا إ�� حلف الناتو، فإ��ا مشاركة تركيا �� العقو�ات الغر�ية ضد روسيا، وكذلك ال��ديد بمنع انضمام ال

 مع ذلك ُتقّدر الدور الذي لعبتھ تركيا �� السماح ل�حبوب األوكرانية بالوصول إ�� السوق العاملية. 

ولم يكن الغرب سعيدًا �سلوك اململكة العر�ية السعودية (�� ظل حرب روسيا ع�� أوكرانيا)، ليس فقط لعدم رغب��ا  

إ�� روسيا �� خطة أو�ك+ �خفض �� ز�ادة إنتاج النفط بنا ء ع�� طلب من الغرب، ولكن �ش�ل خاص لالنضمام 

اإلنتاج (مما يؤدي إ�� إبقاء أسعار النفط مرتفعة، مما �ساعد روسيا باعتبارها دولة مصدرة للنفط و�ؤذي الغرب 

العال �� واشنطن ملراجعة وضع  ال�ي ظهرت  الدعوات  تؤثر  أسا�ىي). وقد  للنفط �ش�ل  السعودية املستورد   -قات 

 وهو أمر ترحب بھ موس�و بالتأكيد. -األمر�كية سلبًا ع�� العالقة األمنية األمر�كية السعودية  

و�ان قد تم تداول تقار�ر تفيد بأن مقتضيات ا�حرب �� أوكرانيا أدت إ�� قيام روسيا بتقليص وجودها �� سور�ا، 

ا�حد الذي يحدث فيھ ذلك، فإن ذلك �ع�ي أن روسيا أقل   فضًال عن ترك املز�د من املسؤوليات إليران هناك. و��� 
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قدرة ع�� ا�حفاظ ع�� التوازن هناك ب�ن إسرائيل، من جهة، و�يران وحلفا��ا من حزب هللا من جهة أخرى؛ وكذلك 

ن  ب�ن تركيا ونظام األسد والقوات الكردية السور�ة. وقد ت�ون النتيجة امل��تبة ع�� ذلك إحياء الصراع �� سور�ا م

 جديد. 

واأل�عد من ذلك، أنھ قد تؤدي ا�حرب �� أوكرانيا إ�� أن تصبح روسيا شر��ًا أقل فائدة لدول الشرق األوسط، إذا 

قاد هذا الوضع إ�� أن ت�ون موس�و أقل استعدادًا وقدرة ع�� تصدير األس�حة إ�� دول الشرق األوسط، �سبب  

الغر�  العقو�ات  عن  الناشئة  الروسية  اإلنتاج  �� مشا�ل  األس�حة  هذه  إ��  ا�خاصة  موس�و  حاجة  جانب  إ��  ية، 

 أوكرانيا.

�ع�ي  وقد  أوكرانيا.   �� بدون طيار الستخدامها  إيران طائرات مس�حة  األمر، فقد استوردت موس�و من  واقع  و�� 

قدرة   أو  استعدادًا  أقل  روسيا  فإن  سور�ا،  خارج  ح�ى  أنھ  األس�حة  هذه  مثل   �� إيران  ع��  الرو�ىي  ع�� االعتماد 

�� الشرق األوسط من جهة أخرى. وع�� املدى القص��، فقد  إيران من جهة وخصومها  ب�ن  التوازن  ا�حفاظ ع�� 

يضاعف خصوم إيران �� الشرق األوسط جهودهم ملغازلة موس�و ملوازنة اعتمادها ع�� إيران. ومع ذلك، فع�� املدى 

ذا �ان اعتمادها ع�� إيران �ع�ي أ��ا (روسيا) ال �ستطيع  الطو�ل، قد يجدون روسيا شر��ًا أقل فائدة بالنسبة لهم، إ

 أو لن �عمل ع�� كبح السلوك اإليرا�ي العدائي تجاههم. 

وطاملا استمرت ا�حرب �� أوكرانيا، ففي واقع األمر قد ال ت�ون روسيا �� وضع يمّك��ا من ز�ادة وجودها العسكري ��  

أي إ��  الوا�ح  من  فليس  ذلك،  ومع  األوسط.  تقديم   الشرق  املتحدة،  الواليات  ذلك   �� بما  للغرب،  يمكن  مدى 

املساعدة لدول الشرق األوسط ال�ي �شعر بال��ديد من ِقبل إيران، بينما تركز أمر��ا وأورو�ا �ش�ل أك�� ع�� �ل من  

�� آسيا. و�ذا لم ترى دول الشرق األوسط أن الغرب أو روسيا قادران ع�� ا�حفاظ   �� أورو�ا والص�ن  ع��  روسيا 

النظام �� تلك املنطقة، فقد �شعر القوى اإلقليمية �� الشرق األوسط بأمّس ا�حاجة إ�� التصرف بمفردها، بما �� 

ل �� أوكرانيا إ��   ذلك تقليل مستو�ات ضبط النفس ا�خار�� عند القيام بذلك. ولذلك، فقد يؤدي الصراع املطوَّ

 ز�ادة الصراع �� منطقة الشرق األوسط. 

لما طالت ا�حرب �� أوكرانيا، �لما زادت احتمالية عودة ال�جز �� صادرات ا�حبوب، إما نتيجة ل�حصار وأخ��ًا، ف�

باستمرار  املتأثرة  األوكرانية،  املَزارع  قدرة  انخفاض  �سبب  أو  األوكرانية،  ا�حبوب  صادرات  ع��  املتجدد  الرو�ىي 
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ل. و�ذا �ان األمر كذلك، فقد يؤدي ذلك إ��  ا�حرب، ع�� إنتاج نفس القدر من ا�حبوب ال�ي �انت تنتجها من قب 

مما سيش�ل بدوره ��ديدًا �ج��ا��ا   -ز�ادة عدم االستقرار �� جميع أنحاء الدول األشد فقرًا �� منطقة الشرق األوسط  

ھ يمكن األك�� ِغ�ى. ولن تتأثر سلبًا من ذلك الدول املوالية للغرب فقط، بل الدول املعادية للغرب أيضًا. و�التا��، فإن

أن �ساهم الصراع �� أوكرانيا �� ا��يار النظام �� الشرق األوسط، �� الوقت الذي ال �ستطيع الغرب وال روسيا أن 

 يمنعھ أو أن يتمكن ح�ى من السيطرة عليھ. 
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