
 



 
 
 
 

عمليتها   روسيا  أطلقت  األوكرانية،  الحدود  على  قواتها  حشد  من  أسبوعني  نحو  بعد 

ية تجاه أوكرانيا يف الرابع والعرشين من فرباير املايض، وبعد مرور شهر على القصف  العسكر

السياسية  الحرب  تأثريات  يزال  ال  الحدودية؛  املدن  بعض  على  الربي  والتوغل  املكثف 

كله. وكعادة كل الرصاعات العنيفة؛ ال يكون املشهد بعدها كقبلها، واالقتصادية تهز العامل  

خاصة عندما يكون أحد أطراف الرصاع قطباً عاملياً كروسيا، يسعى ملزاحمة املعسكر الغريب 

 وإعادة صياغة النظام العاملي املتشكل من بعد  الحرب العاملية الثانية. 

الغذا األمن  وتهديد  البرتول  أسعار  ارتفاع  أوروبا  من  على  السياسية  التداعيات  إىل  يئ 

يكا، يبدو املشهد ضبابياً ال يستطيع أحد أن يتوقع كيف ستكون نهايته. يعتقد بعض  وأمر

األوحد   القطب  زعزعة حقبة  الحرب عن  أن تسفر  اهزتاز هيمنة    -الباحثني  إىل  إشارة  يف 

ية رّسخت النظا -الواليات املتحدة م الدويل الحايل وليس فيما يرى آخرون أن الحرب الجار

لكن يظل  الشك.  بعد سنوات من  األوروبية  يكية  األمر الوحدة  إىل حالة  بالنظر  العكس؛ 

 وضع الخليج والتداعيات املرتبطة به؛ محل االهتمام األكرب ومحط أنظار الجميع. 

والكويت  الخليج  ية على  الجار الحرب  تأثريات  الضور على  نلقي  املخترص،  التقدير  يف هذا 

ير خاص ة، وردود الفعل حولها، واملحددات اليت يجب أن تضعها الكويت يف االعتبار عند تقر

 الخيارات االسرتاتيجية لها  

  



 
 
 
 

 الكويت بني طريف األزمة 

ومطالبتهم بمغادرة    مواطنيهاسحب    سارعت دول الخليج العريب إىلفور اندالع الحرب،  

العقوبات ضد روسيا شملت إدراج  فيما أعلنت الواليات املتحدة حزمة أولية من  كييف،  

كرث من نصف وارداتها من  البالد    حرمانعدد من املصارف على قائمة العقوبات، و من أ

املتطورة،   التكنولوجية  الحظر املنتجات  قائمة  على  روسية  شخصيات  قائمة  وإعالن 

يكية، وأعلنت أوروبا وقف مرشوع إمدادات الغاز الجديد بينها وبني روسيا.  األمر

خل الدول الخليجية مع كال البلدان املتصارعان يف مصالح اقتصادية متعددة األنواع،  تتدا

املاضية  تعدو السنوات  العريب يف  الخليج  فيها دول  استثمرت  اليت  الدول  إحدى   أوكرانيا 

يلينسيك"رئيس أوكرانيا    يف إطار اهتمام،  بشكل مكثف العربية منذ    ،"ز بتوطيد عالقاته 

 مواطين دول الخليج من التأشرية عند دخول بالده.ن إعفاء ، واليت أسفرت ع2017

وقام األمري   االتحادية،  بروسيا  تعرتف  خليجية  دولة  أول  على مستوى روسيا، كانت الكويت

يارة لها عام    األحمد  الراحل "جابر   مليار   2بقيمة    لروسيا  قرضاً   ، وقدمت1991الصباح" بز

حينها  ي   .دوالر  العسكر االتفاقية  تمت  عام  فيما  األسلحة  يد  لتور األوىل  لتصبح 1993ة   ،

ية  اتفاقية   توقع  العريب  الخليج  يف  دولة  الكويت أول    مناورات   أعقبت  واليت  روسيا،  مع  عسكر

ية ير  أعلن  1994  مايو  ويف.  1992  عام  نهاية  يف  مشرتكة  بحر   "بافل   الرويس  الدفاع  وز

  قتالية   مشاة  مركبات"  BMP-3"  من  عدد  لتسليم  اتفاقية  وقعت  الكويت  غراتشيف" أن

صواريخS-300Vو" عام    أرض  "  شهد  فيما  حجم 2018جو.  يف  ارتفاع  كرب  أ  التجارة   ، 

  يقارب   ما  إىل  ،2006  يف  أمرييك  دوالر  ماليني  7  حيث زاد من  وروسيا،  الكويت  بني  الثنائية

بلغت   .أمرييك  دوالر  مليون  325 فقد  األخرية،  الكويتية  اإلحصاء  هيئة  بيانات  ووفق 

ية من روسيا   مليون دوالر، فيما بلغت قيمة الصادرات الكويتية إىل   218الواردات التجار

 مليون دوالر يف انخفاض ملحوظ عن األعوام األربعة السابقة.   2.5روسيا 



 
 
 
 

لتوسيع كبوابة هامة  الكويت  مع  العالقة  أهمية  ترى  روسيا  عالقاتها مع مجلس    ظلت 

والتحديات  يكية  األمر العقوبات  ظل  يف  األول  باملقام  اقتصاديا  الخليجي،  التعاون 

وسعت  بها.  الداخلية  استثمار   عقد  إىل  األخرية  االقتصادية   الرثوة   صندوق  مع  صفقات 

وسيلة  الكوييت  السيادي   يف  املطلوب  املال  رأس  ولضخ  العقوبات  على  للتحايل  باعتباره 

الكويت يف قضايا  .  الروسية  التحتية  البنيةو  الصناعة مع  التنسيق  تضع  موسكو  أن  كما 

الغاز كمصدر   تصدير  الحايل على  اقتصادها  تعتمد يف  ألنها  كأولوية حرجة،  والغاز  النفط 

أوبك، وترغب يف   منظمة  خارج   والغاز   للنفط  املنتجة   الدول  كربى   دخل أسايس وهي من

جنب صدمات سوق النفط املتقلبة. وهذا ما يفرس التفاوض بشأن أسعار النفط من أجل ت

  تطبيق   على   بدأب  روسيا  تعمل  وجود روسيا يف مجموعة "أوبك بلس" كعضو خارجي. كما 

بخطوط  املستهدفة  األسواق  كافة  لربط  "2030  الروسية  الطاقة  "إسرتاتيجية   الغاز   لها 

 صدد.الطبيعي، وموقع الكويت الجغرايف يشكّل أهمية خاصة يف هذا ال

ويف ظل رغبة روسيا الستثمار حالة الفراغ الذي خلفته الواليات املتحدة برتاجع اهتمامها  

العربية والرشق  القضايا  التواجد يف  أن  بالرشق األوسط والرتكزي نحو الصني، فإنها تعترب 

بالنفع سياسياً، وأن   الدولية ومكانتها اليت ستعود عليها  يز لصورتها  أوسطية بمثابة تعز

ويت مفتاح حيوي باعتبارها وسيطا فاعاًل ومقبواًل لكل األطراف يف األزمات اإلقليمية،  الك

وبالتايل تعّول روسيا على الكويت لجلبها إىل طاولة املفاوضات يف العديد من القضايا، وهو  

  كربى  دول  بثالث  محاطة  صغرية  كدولة  -ما أدركته الكويت حيث يفرض موقعها الجغرايف

  املتنازعة، يف إطار السعي   األطراف  بني  الحياد  بين سياسة خارجية تميل إىللت   -املنطقة  يف

 عنها.   الخارجية املخاطر ودرء  لحماية أمنها اإليجايب كضمانة التوازن لتحقيق

على مستوى أوكرانيا؛ وّقعت الكويت ضمن دول مجلس التعاون الخليجي الست اإلتفاق 

يز التعاونبشأ  2017اإلطاري للتعاون مع اوكرانيا يف   املشرتك يف املجاالت االقتصادية.   ن تعز



 
 
 
 

لذلك فالعالقات الثنائية بني البلدين تعترب حديثة نوعا ما على عكس العالقات الكويتية  

الروسية، ومع ذلك تسارع االهتمام املشرتك بني الكويت وكييف يف تنمية العالقات الثنائية  

 على املستويني السيايس واالقتصادي.

، أدانت الكويت عرب مندوبها باألمم املتحدة التوترات يف رشق أوكرانيا اليت  2019يف عام  

تسببت فيها روسيا، ودعت إىل االلزتام باتفاقية "مينسك" لتسوية الزناع يف اإلقليم املتنازع  

كيده على احرتام وحدة واستقالل كل أوكرانيا.    عليه. وجدد مندوب الكويت تأ

تتبىن املوقف األمرييك واألورويب تجاه بلدهم يف مواجهة روسيا  تدرك أوكرانيا أن الكويت  

فإن  واإلمارات،  بالسعودية  مقارنة  التجاري  التبادل  ضعف  ورغم  عديدة،  سنوات  منذ 

موقف الكويت الثابت واملستمر لدعم أوكرانيا هو املوقف الخليجي األكرث وضوحاً يف الخليج  

 العريب.

ا على  باالنفتاح  أوكرانيا  على تستهدف  االعتماد  وعدم  مواردها  مصادر  يادة  ز لخليج، 

الطرفني املتناقضني "روسيا وأوروبا"، ويف يوليو املايض أعادت الكويت تسيري رحالتها إىل  

وقعت الدولتان مذكرة تفاهم عرب   2021كييف بعد توقف دام عدة سنوات. ويف مارس  

الكوي والصناعة  التجارة  وغرفة  األوكراين  ين  املستثمر التجاري. مجلس  التبادل  يز  لتعز تية 

يز السياحة املتبادلة.  وتستهدف أوكرانيا تصدير األلبان واملاشية إىل الكويت، وتعز

يف   الكويت  افتتحت  آخر،  جانب  أوكرانيا    2015على  مسلمي  أبناء  لخدمة  مدرسة  أول 

اهتم أولت  اليت  الوقت  الوحيدة يف ذلك  املدرسة  الثقايف اإلسالمي، وهي  املركز  ام  داخل 

لهذا امللف، األمر الذي رحبت به كييف وقدمت التسهيالت الالزمة له. فيما قدمت الكويت  

كز طبية أوكرانية. 2018أيضا مساعدات عام   ملرا

  



 
 
 
 

 تأثريات الحرب وتنبؤاتها 

يتوقع الخرباء أن األزمة الحالية ستؤثر على عدة قطاعات يف العامل، أهمها الغذاء والسياحة  

يد عن والنفط. على  % يف أعقاب اإلعالن عن 40مستوى النفط ارتفعت االسعار بنسبة تز

الربميل من   ليقفز سعر  بإنتاج    130دوالر إىل    78الحرب  األيام. وتستأثر روسيا  يف بعض 

% من النفط الخام على مستوى العامل، وتعتمد أوروبا بشكل  10% من البرتول املكرر و12

  حاجة   من  %40  حواىل  الروسية  اإلمدادات  ة. وتشكلكبري على التدفقات النفطية الروسي 

 شبكة   عرب  يوم  كل   غربا  الرويس  الخام  من  برميل  مليون  2,3  نحو  يتجه  فيما  األوروبية،  الغاز

 .األنابيب  خطوط من

   وفًقا لتقديرات بنكوبينما ينئ العامل لهذا االرتفاع، فإن الخليج أحد املستفيدين منها.  

HSBCيادة يف سعر النفط بمقدار  ن  يف فرباير املايض، فإ دوالرات للربميل ستضيف    10كل ز

العربية،   65 الخليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول  النفط  تصدير  عائدات  إىل  دوالر  مليار 

إىل   النفط  سعر  وصول  والحسابات    100وسيؤدي  املزيانية  يف  فائض  إىل  للربميل  دوالر 

ية بقيمة   ال 15٪ و 10الجار التوايل من إجمايل  كما أن ناتج املحلي لدول املجلس.  ٪ على 

االسرتاتيجية،   املنعفة  أوجه  أحد  الرويس  والغاز  النفط  لتعويض  الخليج  إىل  أوروبا  لجوء 

فيما   الطبيعي،  الغاز  إمدادات  لبحث مسألة  إىل قطر  املتحدة  الواليات  توجهت  وبالفعل 

تس أن  يمكن  اليت  الكربى  املرشوعات  هي  ما  حول  األخرى  الخليج  دول  بها  تبحث  اعد 

 املعسكر الغريب. 

اليت تحتاجها  على جانب آخر، سيؤدي هذا االرتفاع الكبري للنفط إىل ارتفاع أسعار السلع  

على  الكويت تعتمد  االستهالكيةعلى    اليت  السلع  أغلب  األسمدة استرياد  ذلك  يف  بما   ،

 .واملواد الغذائية واألدوية



 
 
 
 

من حجم املعروض    % 30روسيا وأوكرانيا نحو  ، تمثل صادرات القمح من  يف السياق نفسه

يوت  والز الذرة  مثل  أخرى  أساسية  غذائية  بمواد  يتعلق  ما  وكذلك  العاملية،  األسواق  يف 

كرب مصدر للقمح يف العامل، فيما النباتية  .تعد أوكرانيا خامس أ

،  وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي على استرياد القمح ومعظم املواد الغذائية األخرى 

كز العرشة   كرب دول   األوىلبينما تعد دول مثل إيران والجزائر من البلدان اليت تحتل املرا كأ

من حاجتها إىل القمح من روسيا  %  60يف حني تستورد مرص نحو    .مستوردة للقمح يف العامل

أوكرانيا%  30وحوايل   وتأيتمن  الخامس  .  املرتبة  يف  العريب  الخليج  كرب    ةدول  أ ضمن 

تستورد  بينما    .2020وفقاً إلحصائية  اج األوكراين من دول الرشق األوسط  للدج  مستوردي 

بيض وجميع أنواع الدواجن الطازجة واملجمدة واملربدة ونصف الالقمح، و  كل من  الكويت

 .املصنعة، واللحوم، من روسيا وأوكرانيا

، إن األسعار  قالت منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة )الفاو(يف السياق نفسه،  

يرتاوح بني   بما  ترتفع  الدائر يف 20% و8العاملية لألغذية واألعالف قد  نتيجة للرصاع   %

التغذية على مستوى العامل فيما    .أوكرانيا، مما سيؤدي إىل قفزة يف عدد املصابني بسوء 

كد أن ومن شبه املؤ  الشهر املايض،قياسياً    ارتفاعاً سجل مؤرش الفاو ألسعار املواد الغذائية  

كرث يف األشهر املقبلة مع   .استمرار الرصاعيستمر يف االرتفاع أ

الكويت يف خضم هذه األزمة حاولت طمأنة املواطنني حول اسرتاتيجيها يف توفري الغذاء، 

قال   الجمهور"النائب  فيما  املحلية؛فايز  القبس  يدة  لجر ترصيح  يف  الحكومة   "  على  إن 

ية، اليت قد تتأثر  ترسيع وترية تأمني احتياجات الكويت من املؤن الغذائية واألدوية الرضور

الدائرة. دعا    بالحرب  الساير"النائب  فيما  تبعات    "مهند  من  الحذر  توخي  إىل  الحكومة 

من  الكويت  تحّصن  إجراءات  اتخاذ  رضورة  على  مشدداً  األوكرانية،  الروسية  الحرب 

 ادات هذه األزمة على كل األصعدة.ارتد



 
 
 
 

يدة "القبس"  مصدر  ويف فرباير املايض، قال  من  الغذايئ  الكويت  مخزون  أن  حكومي لجر

كرث،  عام  ملدة  يكفي  الرئيسية  والحبوب  القمح  ملدة  يكفي  االسرتاتيجي  فمخزونه  األرز  أما  وأ

  من   استريادها  يتم   املحلي  السوق  يف  الغذائية  املواد  من  الكربى  النسبة  أن  إىل  الفتاً   عامني،

يقيا وأوروبا آسيا مناطق  .العمليات  منطقة عن بعيدا وأفر

 يطول   أن  املتوقع  من  التأثري  فإن  وروسيا   أوكرانيا  بني  األزمة  استمرت  ما  إذا  أنه  إىل  وأشار

 ولن   مل  األزمات  فرتة  خالل   الكويتية  الحكومة  أن  على  مشدداً   والتأمني،  الشحن  تكاليف

 أو   املادية  الناحية  من  سواء  فيها  واملقيمني  مواطنيها  واحتياجات  املحلي  سوقها  عن  تتخلى

  دينار   مليون  13  يبلغ  أوكرانيا  من  السنوي  الكويت  واردات  حجم   أن  وأضافت.  اللوجستية

 .غذائية غري تحويلية مواد غالبيتها  ويف

قال جانبه،   األسواق  تأثر  إن  جان"البعي  "عبدهللا  لألغذية  الكوييت  االتحاد   رئيس  من 

ية   مصدراً   تعد  األخرية  أن  السيما  جداً،  وارد  وأوكرانيا  روسيا  بني  بالحرب  املحلية  التجار

  أخرى  دول  توجه  إمكانية  عن  فضالً   للبالد،  والدواجن  الحيوانية  الرثوة  منتجات  السترياد

يل  أوكرانيا،  عن  بديلة  منتجة  دول   على  وضغطها االتحاد.كالرباز أن   بقرع   م قا   مضيفاً 

  والوزراء   الوزراء  مجلس  إىل  مذكرات  رفع  حيث  كبرية،  بفرتة   الحرب  قبل  الخطر  ناقوس

 أو   إقليمية  ظروف  أو  حروب  بأي   التأثر  عدم  لضمان  الغذايئ،  االسرتاتيجي  باملخزون  املعنيني

  كافية   مخازن  وجود  إىل  تفتقر  الكويت  إن  اىل  الفتاً   الطوارئ،  حاالت  من  غريها  أو  كورونا  أزمة

 .الحيوية الغذائية املواد تخزين تستوعب



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن   الدويل  النقد  العاملي  يمّثل  الرصاع  بدوره قال صندوق   وسيرض رضبة قوية لالقتصاد 

 محاور هي:  3، وحدد الصندوق املخاطر يف بالنمو وترفع األسعار

يد من االرتفاع،  .1 ارتفاع أسعار السلع األولية كالغذاء والطاقة سيدفع التضخم نحو مز

كل قيمة الدخول وإضعاف الطلب  .مما يؤدي بدوره إىل تآ

يف   االنقطاعات الحادة  تعاينبصفة خاصة سوف  ملنطقة الرصاع  االقتصادات املجاورة   .2

يخية يف  التجارة وسالسل اإلمداد وتحويالت العاملني يف الخارج كم ا ستشهد طفرة تار

 . تدفقات الالجئني

إىل   .3 سيفضيان  اليقني  بعدم  ين  املستثمر شعور  يادة  وز األعمال  مجتمع  ثقة  تراجع 

املالية، وربما الحفز على خروج التدفقات  إضعاف أسعار األصول، وتشديد األوضاع 

 الرأسمالية من األسواق الصاعدة.



 
 
 
 

 املوقف الخليجي من الحرب 

ئم للمملكة العربية السعودية لدى األمم املتحدة بنيويورك، بيانا نيابة عن ألقى الوفد الدا

كد فيه دعم الجهود   دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك خالل جلسة للجمعية العامة، أ

وجاء يف البيان: "إن دول مجلس التعاون تتابع بقلق  ،  الدولية يف التخفيف من حدة التوتر

ية يف أ وكرانيا، وتؤكد تأييدها الجهود كافة الرامية إىل حل األزمة من تطورات األحداث الجار

األطراف  بني  املربمة  االتفاقيات  تنفيذ  على  العمل  ومواصلة  والدبلوماسية  الحوار  خالل 

ه". وأيدت أغلب الدول العربية القرارات األممية املعنية اليت أقرها مجلس األمن يف قرار

 تجنبت اإلدانة املبارشة يف جلستني لألمم املتحدة، قبل  اليت تدين روسيا، عدا اإلمارات اليت

أغلب   حثتأن تصوت على القرار األخري يف مطلع مارس الجاري بإدانة الجانب الرويس". و

الخليجية الطريان    الدول  العديد من رشكات  علقت  كما  أوكرانيا،  مغادرة  على  مواطنيها 

تمثل مواقف الدول    .اوف تتعلق بالسالمةالخليجية رحالتها إىل أوكرانيا، منوهة بوجود مخ

 الخليجية التالية ردود الفعل "الرسمية" على الحرب الدائرة:

كدت   • أ أوكرانياالكويت:  وسيادة  استقالل  احرتام  أهمية  قالتعلى  حيث    الخارجية   ، 

 الكامل   دعمها"  بيان  يف   الكويتية

  إىل   الرامية  كافة،  الدولية  للجهود

 وضبط   التصعيد  وخفض  التهدئة

 الدولية  الخالفات  وتسوية  النفس

 واتخاذ  السلمية،  بالوسائل

 املدنيني   لحماية  الالزمة  اإلجراءات

فيما  "سالمتهم   وضمان أعلنت  ، 

يف   للكويت  األممية   26البعثة 



 
 
 
 

دولة أخرى باألمم   80فرباير رفضها القاطع للهجوم العسكري الرويس، وساندت مع  

ثم ساندت الكويت قرارا أمميا جديدا "يدين بأشد    .حرباملتحدة مرشوع قرار لوقف ال

 العبارات الغزو الرويس ألوكرانيا. 

ترتتب السعودية:   • قد  وخيمة"  بـ"آثار  مما وصفته  السعودية،  الخارجية  وزارة  حذرت 

البالستية   على يخ  الصوار بتقنيات  اليمن  يف  الحويث  جماعة  تزويد  يف  إيران  استمرار 

والغاز  والطائرات   البرتول  إنتاج  مواقع  بها  تستهدف  اليت  طيار  دون  املتطورة 

كدت السعودية، يف ترصيح ملسؤول يف وزارة الخارجية، نرشته   .ومشتقاتهما يف اململكة وأ

البرتول   إمدادات  يف  نقص  أي  مسؤولية  تتحمل  لن  أنها  السعودية،  األنباء  وكالة 

تتعرض   اليت  الهجمات  العاملية، يف ظل  الحوثيني  لألسواق  من  النفطية  منشآتها  لها 

إيران من  الربيطاين  .املدعومني  الوزراء  رئيس  التقى  العهد    "جونسون"  فيما  ويل 

يادة إنتاج النفط؛ للتخفيف من أثر العقوبات إل،  "دمحم بن سلمان" السعودي   قناعه بز

الر  الغزو  وبإدانة  العاملية،  الطاقة  أسعار  املفروضة على موسكو على  ويس  االقتصادية 

لضخ    "بايدناألمريىك "رفضت دعوة الرئيس  مبارشة. وكانت السعودية قد    ألوكرانيا

يد من النفط الهجوم على أوكرانيا.     األممي بإدانة روسيا،   القرار   الرياض  كما  أيدتمز

  هاتفيني   اتصالني  يف"  األزمة"   أطراف  بني  للوساطة  بالده  استعداد  العهد  فيما أعلن ويل

 .األوكراين والرئيس من الرئيس الرويس لقاهمات متعاقبني منفصلني



 
 
 
 

ير الخارجية الرويس    اإلمارات: أجرى • ير الخارجية اإلمارايت باالتصال تلفونًيا بوز يف    " وز

يز آفاق التعاون اإلمارايتوفرباير    23 كد الطرفان على “حرصهما على تعز . الرويس”   أ

اج مجلس ويف  تماع 

يف   الدويل   24األمن 

اإلمارات  أعادت  فرباير 

أهمية  على  كيد  التأ

الجهود  وتكثيف  الحوار، 

على   الدبلوماسية 

الدويل،  القانون  أساس 

اتفاقيات  واستخدام 

كأساس جيد   "مينسك"

فيما لحل سلمي للزناع.  

عن  مرتني  امتنعت 

ضد روسيا ثم  التصويت 

األمم املرشوع  على  النهاية  يف  الذي وافقت  لكن "  عدوان"  يدين   ي    موقع   روسيا. 

كسيوس " نقل"  أ يكيني  مسؤولني  عن  اإلخباري  الحكومة  قولهم   أمر اإلرسائيلية    أن 

 يدين  املتحدة  لألمم   العامة  للجمعية  قرار  على  بنعم   للتصويت  اإلمارات  على  ضغطت

 . ألوكرانيا" الرويس الغزو"

 

بن حمد"دعا  قطر:   • "تميم  األزمة من خالل    األمري  وحل  النفس  إىل ضبط  الطرفني 

 أطلعه   فور اندالع الحرب،  األوكراين  الرئيس  من  اتصاالً   فيما تلقىالوسائل الدبلوماسية.  

ير الطاقة الرويس    الرئيس الرويس  كما استقبل رسالة من  التطورات،  على  فيه نقلها وز



 
 
 
 

يز  إىل    خالل منتدى الدوحة،  داعياً  أجرى    كماالعالقات الثنائية بني الدولتني.  دعم وتعز

ير الخارجية القطري   مكاملتني هاتفيتني منفصلتني مع    "دمحم بن عبد الرحمن آل ثاين"وز

األممي إلدانة   القرار  الدوحة  وأيدت.  نظرييه الرويس واألوكراين للتفاهم حول األوضاع

 النفس  وضبط  لوماسيةالدب  والطرق  الحوار  النتهاج  ودعت  مارس الجاري،  2  يف  روسيا

 .األزمة طريف مع مباحثات  وسط التصعيد، وتجنب

أيدت • الرويس،  األممي  القرار  املنامة  البحرين:  الغزو  كدت  إلدانة    كافة   تدعم "  أنها  وأ

ية العمليات وقف إىل الرامية الجهود  ."الحوار إىل واللجوء العسكر

 آلت  ما  وأسف  بقلق   تتابع"  بالده  إن  طارق"،  بن  "هيثم   السلطان  سلطنة عمان: قال •

الجوار. وصوتت   حسن   ومبدأ  للحوار  العودة  رضورة  إىل  داعياً   ،"األوكرانية  األزمة  إليه

السلطنة إيجابياً على القرار األممي إلدانة روسيا. فيما كانت أول دولة خليجية تعلق 

كد يف   الخارجية  بوزارة  دبلومايس  ناطق  على التوترات الرسوية األوكرانية قبل الحرب، وأ

املايض على   وتعرب  األوكرانية،  باألزمة  املحيطة  بالتطورات  ُعمان  سلطنة  اهتمام  يناير 

 الدويل  واملجتمع  الدول  وتناشد  املنطقة،  تلك  يف  التصعيد  تداعيات  من  قلقها  عن

 هذه   لتجاوز  اإلنسانية  والقيم   الدويل  القانون  مبادئ   وفق  الدبلوماسية  الجهود  ملضاعفة

 .األزمة

  



 
 
 
 

 محددات موقف الكويت االسرتاتيجي تجاه الرصاع الحال 

بينما تستفيد دول الخليج ويف القلب منها الكويت اقتصادياً بارتفاع أسعار البرتول، باعتبار  

% من موازنة الدولة، ما سينعكس رسيعاً عرب سد العجز  85الصادرات النفطية تمثل نحو  

ن ارتفاع أسعار الغذاء واملواد الخام الناتجة عن كل يف املوازنة العامة، إال أنها سوف تعاين م

يد.  من العقوبات الغربية على روسيا وارتفاع تكلفة الشحن وخلل سالسل التور

يخية   ير خيارات التعامل الكويتية مع األزمة دون اعتبار األبعاد الدولية والتار ال يمكن تقر

 اً مبدئياً لالعتبار:  للرصاع وموقع الكويت منها، النقاط التالية تمثل أساس

عرب   .1 واالقتصادية  ية  والعسكر الدبلوماسية  قوتها  مصادر  تنويع  الكويت  تحاول  بينما 

تمتني العالقات مع روسيا والصني، يجب أال نغفل أن الكويت هي أحد حلفاء الناتو  

يكا   أمر هي  للدولة  األسايس  التسليح  مصدر  وأن  األعضاء،  غري  من  األساسيني 

يطانيا، وتحتف يكية الهامة على أرضها، وتعترب الكويت وبر ظ الكويت بأحد القواعد األمر

على   للحفاظ  املتحدة  للواليات  اإلقليمية  املرتكزات  الحر  أحد  والتدفق  البحري  األمن 

اإلرهاب مكافحة  يف  والتعاون  اإلقليمي  واالستقرار  االهتمامو  .للنفط   األمرييك  أدى 

ية الجديدةاملزتايد بمنطقة املحيطني الهندي والها املبنية على   دي واالسرتاتيجية العسكر

لها األكرب  التحدي  الصني  مشاركتها  وضع  لتقليص  واشنطن  على  ضغوط  خلق  إىل   ،

ية يف الرشق األوسط.   العسكر

  -أحد الدول األوروبية املرشحة لالنضمام للناتو  -إن الرصاع الدائر بني روسيا وأوكرانيا   .2

العامليني: روسيا ما بعد االتحاد هو يف أحد أوجهه رصاع نفوذ وهيم نة بني القطبني 

ين أن أحد   يكية. يراهن يف هذا الصدد كثري من املفكر السوفييت، والواليات املتحدة األمر

تداعيات الحرب هي اهزتاز الثقة يف النظام العاملي بشكله الحايل ودفع الكثري من الدول  

ألمن القومين الخاص بها. يجادل  إىل تنويع مصادر حمايتها وإعادة صياغة محددات ا



 
 
 
 

أي رد أمرييك هؤالء بأن هذه الحرب أحد حلقات االنسحاب األمرييك من الهيمنة، وأن  

يكا من أفغانستان  -  نحو روسياضعيف   سوف يثري   -بعد وقت قصري من انسحاب أمر

ة بعد النتيجة النهائية يف هذه الحالاملخاوف حول تراجع قوة الواليات املتحدة يف العامل.  

، "اسرتاتيجيات التحوطعدة سنوات هي انخراط الدول العربية والرشق أوسطية يف "

والسياسية   ية  العسكر املختلفة؛  بمجاالته  القومي  األمن  ارتكاز  مصادر  تنويع  أي 

ترى دول الخليج وبعض الدول العربية أن روسيا حليف مهّم يف  واالقتصادية. فيما  

لألس محتمل  ومصدر  الطاقة،  بتلك إنتاج  حدا  مّما  األخرى،  والسلع  واالستثمار  لحة 

 الدول إىل التعبري عن قلقها؛ لكنها تجّنبت إلقاء اللوم على روسيا مبارشة. 

ال يعتمد مجلس التعاون لدول الخليج العربية على صادرات الحبوب الروسية أو بينما   .3

استمرار الحرب وارتفاع لكن  ،  بعض الدول كمرص واملغربمثل    بشكل كامل   األوكرانية

اضطرابات اجتماعية واقتصادية داخل    األسعار بهذه النسب املبالغ فيها قد يؤدي إىل

الكويت ويف الدول العربية الحليفة اليت استثمرت الكويت يف ترسيخ أنظمة الحكم بها  

واالستثمارات املساعدات  مصلحة .  عرب  يف  ليس  الحرب  استمرار  النهائية  املحصلة  يف 

 يت، حىت وإن ارتفعت أسعار البرتول. الكو 

روسيا ليست دولة صغرية انخرطت يف حرب إقليمية ليس لها امتدادات، بل قطب  .4

كرب   عاملي متداخل بشكل أو بآخر يف كثري من رصاعات الرشق األوسط. تمتلك روسيا أ

يقي واإليراين والعريب يا، وتتداخل يف الشأن األفر . قاعدة لها يف الرشق األوسط يف سور

استمرار العقوبات على روسيا مع استمرار حرب االستزناف يف أوكرانيا، يمكن أن ينعكس  

على كثري من القضايا اإلقليمية املرتبطة بالخليج. على سبيل املثال قد تتصاعد التوترات 

يا وما حولها   أو تدفع سور النووية مع األخرية،  املفاوضات  وإيران وتتأخر  الخليج  بني 

يد من النفط البديل   ثمناً باهظاً  نتيجة انتقام رويس محتمل. أو تودي الحاجة إىل املز

لروسيا إىل إنعاش سوق إيران، على الرغم من أنها تواجه عقوبات بالغة إال أن النفط 



 
 
 
 

سيعطي   النهاية  يف  ذلك  إن  عليه،  الحصول  الصعب  غري  من  قوة اإليراين  لطهران 

بيا دولًة أخرى من الدول اليت ستشعر على وُتعّد لي مل تكن تحلم بها.    تفاوضية كبرية

األرجح بتداعيات الحرب املندلعة يف بني روسيا وأوكرانيا. إذ تدعم غالبية دول الغرب  

الجيش   روسيا  تدعم  املتحدة، يف حني  األمم  بها من  املعرتف  الوطين  الوفاق  حكومة 

 . الوطين اللييب بقيادة الجرنال خليفة حفرت يف رشق البالد

وبا يف موقف ضعف للمرة األوىل فيما يخص إمدادات الطاقة بسبب اعتمادها  تبدو أور  .5

األسايس على روسيا وبحثها عن بديل، األمر الذي يجعل دول الخليج يف موقف قوة 

مع واشنطن، وهو ما أدركته كل من اإلمارات والسعودية، وبدا من تجاهلهم لنداءات 

الخلي  أن  الباهتة  يارة "جونسون"  وز بعيد يمسك "بايدن"،  زمن  منذ  األوىل  للمرة  ج 

بزمام املبادرة ويستطيع فرض رشوطه للحصول على مكاسب مقابلة. وهو ما قد يظهر  

يادة االنخراط   أثره املبارش يف الحصول على مكاسب رسيعة من الواليات املتحدة، مثل ز

ي د من يف الشأن اليمين وحماية الرياض من هجمات الحوثيني، وإمداد السعودية باملز

يخ ومنصاته، أو املوافقة على صفقة الطائرات املعطلة لإلمارات. أو على املدى  الصوار

يادة قدرات الردع الخاصة بهابدول الخليج العربية  االسرتاتيجي؛ حيث استمرار   عرب   ز

   االنخراط يف تحالفات دولية مع روسيا والصني أو إقليمية مع تركيا.

ن استرشاف توجه الكويت االسرتاتيجي يجب أن يسبقه بناءا على املحددات السابقة، فإ 

وأجهزة   ين  ومفكر باحثني  بني  مشرتكة  وحدة  يه  تجر ومعمق  اسرتاتيجي  موقف  تقدير 

ير خالصة التوجه الذي يمكن للدولة انتهاجه يف العرش سنوات القادمة يف  معلوماتية لتقر

ية الكربى م طروحة يف هذه الحالة: هل  إطار هذا املشهد املربك. سوف تكون األسئلة الجذر

ستدعم الكويت قيام نظام دويل متعدد األقطاب؟ أي تنخرط من اآلن يف تقوية القطب  



 
 
 
 

اآلخر املواجه للواليات املتحدة؟ أم تكتفي بدعم القطب الواحد باعتبار أن مصالح الكويت  

يكا ال يمكن التفكري يف تجاوزها أو توفري بدائل عنها؟  مع أمر

يكا  محتملة بني روسيا    اً حرب" فإن  ألكسندر نازاروفيايس الرويس "وفقاً للمحلل الس ةأمر

األفق، يف  بوادرها  تدفع    تلوح  ترسيع  سوف  االسرتاتيجيحسم  إىل  بني  ل  الخيار  لخليج 

يكية  معلقاًّ أنه "  .واشنطن وبكني يف حالة نشوب رصاع عسكري بني الواليات املتحدة األمر

يكية يف رشق البحر األبيض املتوسط أو الخليج يف  وروسيا، فإن أي استخدام للقواعد األ مر

يخ الروسية مرمىً مناسباً   الهجوم سوف يجعل من تلك املناطق الواقعة يف نطاق الصوار

يخ يكية على أراضيها، نفسها  فجأة    .لهذه الصوار ستجد الدول العربية ذات القواعد األمر

 ".متورطة يف تلك الحرب

االسرت توقعاته  ألكسندر  "يواصل  قائاًل:  ثم  اتيجية  الرويس  األمرييك  الرصاع  انتقال  مع 

ية سيتعني حينها على الدول الصغرية أن تختار جانباً    ؛األمرييك الصيين إىل مراحله العسكر

يكية والغرب، أو الصني وروسيا. يف املرحلة   من جانيب الرصاع، فإما الواليات املتحدة األمر

لصيغة، وسيكون من األسهل االختيار بني الغرب  األولية، سوف تكون الصني خارج هذه ا

يقة أو   .وروسيا، ولن يكون خيار غالبية الدول العربية، بطبيعة الحال، لصالح روسيا بطر

بأخرى، ال يمكن للدول العربية يف الخليج إال أن تختار، وسيتعنّي عليها اتخاذ هذا الخيار يف  

 ".ا االختيار صعباً للغايةوقت مبكّر عن دول العامل األخرى. بل وسيكون هذ

 

ية بني روسيا وأوكرانيا، لكن الذي   ال يمكن التنبؤ إىل أي حد ستكون تداعيات الحرب الجار

واالقتصادي   السيايس  املستوى  على  يتشكّل  جديدا  عاملاً   أن  هو  الجدل  يحتمل  ال 

يخ، ويجب أن تقرر كل   دولة ما هي  واالجتماعي. الحروب دائماً عالمات مفصلية يف التار

 اسرتاتيجيتها لتحويل األزمات إىل فرص لصالحها. 



 
 
 
 

 :املصادر

يرة،   العريب،  العال   على اتهاوانعكاس   أوكرانيا  على  روسيا   حرب   -   ، 2022 مارس  عال،  يحي  الجز
https://cutt.ly/HDxKjXE 

يكية   العالقات   : لألمن  اإلمارات  منتدى -   فرباير   واشنطن،  يف  الخليج   دول   معهد  متغرية،   منطقة   يف   الخليجية  األمر
2022 ،  https://cutt.ly/VDxGHmU 

  ، 2022  فرباير  يس،  يب  يب   األكرب،   الرابح  هي  تكون  قد  الخليج  دول  :ألوكرانيا  الرويس   الغزو -
https://cutt.ly/vDxKAKd 

  ، 2019  مايو  بوست،  نون  وروسيا،  الكويت  بني  للعالقات  الرسيع  التطور  رس  ما  مضطرب:  إقليمي  محيط   وسط -
https://cutt.ly/6I9kBxZ 

  ، 2019  نوفمرب  ،  وارس   بيكا  للدراسات،  راند  وسط،األ   الرشق   يف  الروسية  االسرتاتيجية   حدود  -
https://cutt.ly/AI9xPzn 

 https://cutt.ly/pDxBeJJ  ،2022  مارس  بيرييين،  مارك كارنيجي،   الجنويب،  موسكو  تأثري  -
  روبرت  واشنطن،   يف  الخليج   دول   معهد  أوكرانيا،   من  الخليجية   املواقف   على   تهيمن   والهوية   والطاقة  األمن   قضايا  -

  https://cutt.ly/rDxHJZU، 2022  فرباير   ماسون، 
  مارس   العريب،  اإلصالح   مبادرة   أساساً،  هش   سياق  يف  الغذايئ  األمن   إنعدام  :املنطقة  على  األوكرانية   الحرب  تأثري  -

2022 ،  https://cutt.ly/gDxJxj6 
يرة،  العربية،   املنطقة  على   االقتصادية   آثارها  ما   وأوكرانيا:  روسيا  حرب -   ، 2022  فرباير  الصاوي،  عبدالحافظ   الجز

https://cutt.ly/dDxJ7he 
يكية  لحرب  فدا   بش  العربية  الخليج  بلدان  تكون   هل -   فرباير  نازاروف،  ألكسندر  يت،   آر   والصني،  روسيا  ضد  أمر

2022 ،  https://cutt.ly/8DxZXsy 
  ،2022  فرباير   شني،   ل   طن، واشن   يف   الخليج   دول  معهد  الخليج،   القتصادات   أوكرانيا   أزمة  تعين   ماذا  -

https://cutt.ly/hDxH8bn 
  ،2022  مارس   يس،   يب   يب   روسيا،  مع   العالقات   عمق  يعكس  أوكرانيا   تجاه   الخليج  دول   حياد  :وأوكرانيا   روسيا  -

https://cutt.ly/iDxK4N9 
  ، 2022 فرباير الخالدي،  على  القبس،  عام،   من   ألكث  يكفي القمح من الكويت  مخزون   :القبس  لـ  حكومية مصادر  -

https://cutt.ly/YDxLfpw 
  ، 2022  فرباير   الفقيه،   إحسان   األناضول،   العربية،   الدول   على   وتداعياتها   أوكرانيا   يف   األزمة  -

https://cutt.ly/vDxLT75 
  ،2022  مارس  فيله،  دويتشه  سياسية،  حسابات  أم  قذرة  صفقة   ألوكرانيا:   الرويس  والغزو   الخليج -

https://cutt.ly/7DxLN9V 
  ، 2022  فرباير   األنصاري،  مصطفى  عربية،  اندبندت  أوكرانيا،  رشر   عن  منأى  يف  الخليج   هل -

https://cutt.ly/QDxZaq5 
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  ، 2022  مارس  عربية،  نيوز  سكاي   الثمن،   يدفع   العال  اقتصاد   بظاللها:   تلقي   وأوكرانيا   روسيا   حرب -
tt.ly/cDxCZxchttps://cu 

  ،2022  مارس  ، 21  عريب   روسيا،   بإدانة   إلقناعهما   واإلمارات   السعودية  يزور  جونسون  -
https://cutt.ly/kDxBTVA 

  ،2022  فرباير   طارق،   محم   األناضول،   أوكرانيا،   ضد   الرويس   العسكري   للهجوم   القاطع   رفضها   تعلن   الكويت  -
https://cutt.ly/tDxN5X5 

ين،  بني  خليجية   دوال   يضع  ألوكرانيا  الرويس  الغزو  ضبابية:  بيانات -   ، 2022  فرباير   وسام،  سامر  الحرة،  خيار
https://cutt.ly/RDxVelz 

  ، 2022  مارس  الدول،  النقد  صندوق   العال،  مناطق  مختلف  عرب   وأصداؤها  أوكرانيا  يف   الحرب -
https://cutt.ly/QDxVhmd 

  مارس  خشاشو،   اسكندر  النهار،   التحالفات،  يف   وتغيري  األوسط  الرشق  على  كبري  تأثري   األوكرانية:  –  الروسية  الحرب -
2022 ،  https://cutt.ly/1DxVFut 

  ، 2022  فرباير  الشمري،  فهد  القبس،  الحرب،   ارتدادات  من   الكويت  لتحصني   :األمة   بمجلس  نواب  -
https://cutt.ly/5DxNDaM 

  ، 2021  يونيو  برس،  اوكرانيا   الكويت،   إىل  الصغرية   املوايش  تصدير  على  تتفق  أوكرانيا -
https://cutt.ly/IDxMfXO 

ين  مجلس   بني  تفاهم   مذكرة  -   ، 2021  مارس   برس،   أوكرانيا   الكويت،  ة صناع   وغرفة  األوكرانيني   املصدر
https://cutt.ly/hDx1sJh 

 https://cutt.ly/tDx1zMV  ، 2021  يوليو   برس،  اوكرانيا   بينهما،  الجوية  الرحالت   تستأنفان  والكزيت  أوكرانيا -

https://cutt.ly/cDxCZxc
https://cutt.ly/kDxBTVA
https://cutt.ly/tDxN5X5
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