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ابق ألوانھ تقييم آثار ا�حرب الروسية األوكرانية ع�� منطقة الشرق األوسط، ع�� الرغم من أنھ ال يزال من الس

� ا�جغرافيا السياسية إال أنھ من الوا�ح أن آثارها ست�ون متعددة، ف�ي تؤثر بقوة �� الوقت ا�حا�� ع�

 للمنطقة.

 الضعف الرو��ي وعودة الواليات المتحدة

دول  �سبب ا�حرب الروسية األوكرانية �� إضعاف الرصيد الرو�ىي للسلطة ع�� الصعيد الدو��، وجعلت

 
ُ
حقق الكث��ون أنا�حرب، توقع ؛ فقبل عيد النظر �� دور موس�و �� المنطقةالشرق األوسط �

ُ
موس�و تحقق  ت

؛ حيث ورث��ا من االتحاد السوفي�يقو�ة �� أوكرانيا، خاصة �� ظل امتالك روسيا لقدرات عسكر�ة  اسريعً  انصرً 

أك�� من مليو�ي فرد ضافة إ�� باإل تمتلك روسيا خامس أك�� جيش �� العالم من حيث األفراد �� ا�خدمة الفعلية 

 احتياطي.

ف العمليات والمناورات العسكر�ة �� الشرق خ����ا العسكر�ة من خالل مختلإصقال ودأبت روسيا ع�� 

، ما جعلها قوة ذات قدرات عسكر�ة �خمة وال ُ�س��ان ��ا أمام أي األوسط وآسيا الوسطى والقوقاز وأفر�قيا

 دولة أخرى.

عندما أعلنت روسيا ضم  2014�� عام  فضعحالة من الالقوات العسكر�ة األوكرانية شهدت و�خالف روسيا، 

ت القوات العسكر�ة غلب�؛ حيث م و"استقالل" المناطق الموالية لروسيا �� شرق أوكرانياشبھ جز�رة القر 

ذكر�سهولة الدفاعات األوكرانية دون مقاومة  آنذاك الروسية
ُ
 �� شبھ جز�رة القرم. ت



 �ى إصالحات عسكر�ة ك��انت بمثابة صفعة قو�ة لكييف دفع��ا �عد ذلك إلجراء  2014وُرغم أن أحداث عام 

أفراد قوا��ا المس�حة وز�ادة اإلنفاق الدفا��، لكن تظل قدرة أوكرانيا ع�� صد أي �جوم رو�ىي ز�ادة الل من خ

 �� موضع �ساؤل كب��.

العديد من و�الرغم من ذلك، فلم �ستطع روسيا تحقيق انتصار عسكري سريع وشامل �� أوكرانيا كما توقع 

الروسية واألوكرانية �� كييف ومار�و�ول وأود�سا ومدن  ب�ن القوات، وتتواصل المعارك ح�ى اآلن المراقب�ن

 .األوكرانية بال�املالدفاعات أخرى، وال �ستطيع القوات الروسية اخ��اق 

�� ذلك أن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة �� ا�حرب، وأصبحت صورة "روسيا القو�ة" هشة، ما إأضف 

 جودةالشرق األوسط �� الروسية، وقد ال تثق دول  �� السياسات�شدة ثقة دول الشرق األوسط ُيضعف 

ذات الطائرات والدبابات واألس�حة الروسية األخرى، وقد ت�ون األس�حة الروسية �� سوق الشرق األوسط 

 ا.أيضً إم�انيات محدودة 

عيد الواليات المتحدة من جديد ترك��ها ع�� منطقة الشرق األوسط، 
ُ
 منذ الوالية�عد أن �حبت واشنطن و�

الشرق األوسط  بمنطقةاهتمامها االس��اتي�� تدر�جًيا  الثانية �جورج دبليو بوش ح�ى ف��ة حكم دونالد ترامب

 إ�� مناطق أخرى، وخاصة إ�� شرق آسيا.

من أفغا�ستان والعراق، ورفض التدخل العسكري المباشر �� ليبيا وسور�ا، وتجاهل وُيش�� ا��حاب واشنطن 

؛ لعديد من دول الشرق األوسط إ�� انخفاض اهتمام الواليات المتحدة بالمنطقةاالضطرابات السياسية �� ا

هناك ثالث قوى دافعة رئيسية فقط وراء سياسات الواليات المتحدة �� المنطقة،  ا�حرب الباردة، أصبحفمنذ 

 النفط، وتوسع األيديولوجية الديمقراطية، و�قاء إسرائيل.و�� موارد 

بنفسها عن التعامل مع  اإلدارة األمر�كية ا�جديدة، نأت 2021ئاسة �� أوائل عام وعندما تو�� جو بايدن الر 

�عليق مبيعات طائرات  و�رز ذلك �� تصر�حات وز�ر ا�خارجية األمر��ي أنتو�ي بلينكن حول الر�اض وأبوظ�ي، 



ت و�سرائيل انتقادات دبلوماسية ضد السعودية واإلمارا ھشنكذلك وأنظمة باتر�وت للدفاع ا�جوي، و  35-إف

 �سبب ا�حرب �� اليمن وقضية جمال خاشق�� وجمود عملية السالم ب�ن إسرائيل وفلسط�ن. 

خ األنظمة السياسية الغر�ية �� �ل من العراق وأفغا�ستان، فقدت الواليات المتحدة اساستنو�عد فشلها �� 

عم لوجودها كذلك الدكما تقلص الثقة �� إحداث تحول عميق �� الهي�ل السيا�ىي �� الشرق األوسط، 

 .العسكري �� العراق وأفغا�ستان

 هممشا�ل حلإ�� بحاجة ليبيا ومصر وسور�ا، ، أصبحت العديد من الدول العر�ية، مثل 2011ومنذ عام 

أسهم �ش�ل كب�� �� تحول السياسات ، ما داخلية �� ح�ن تحسن محيط األمن القومي اإلسرائي�� �ش�ل كب��ال

 الشرق األوسط. منطقة ترك�� الواليات المتحدة واهتمامها خارج وجھ ا�خارجية األمر�كية وت

و�الرغم من ذلك، فبعد اندالع ا�حرب الروسية األوكرانية جذبت واشنطن انتباهها مرة أخرى غ�� منطقة 

الشرق األوسط، فمن ناحية ترغب الواليات المتحدة �� توحيد صف دول الشرق األوسط من أجل عزل روسيا 

ركز واشنطن حالًيا جهودها ع�� ردع موس�و وعزلها.دولًيا، 
ُ
 وت

؛ ليس من السهل اختيار موقف وا�ح من ا�حرب الروسية األوكرانيةو�النسبة لمعظم دول الشرق األوسط، 

المملكة العر�ية السعودية وقطر واإلمارات  ، فيما ال تر�دتحتاج إسرائيل إ�� �عاون روسيا �� سور�ا حيث

الشرق األوسط، وتأمل تركيا ومصر �� ا�حفاظ منطقة ستفزاز موس�و نظرا لنفوذ روسيا �� العر�ية المتحدة ا

حلفا��ا �� الشرق توثيق عالقا��ا مع  تحتاج الواليات المتحدة إ�� مع واشنطن، لذاع�� عالقات إيجابية 

 األوسط، وخاصة المملكة العر�ية السعودية واإلمارات العر�ية المتحدة و�سرائيل.

�� المنتقدة لدول المنطقة  ب�ن روسيا وأوكرانيا، خففت إدارة بايدن من سياسا��ا وت��ة ا�حرب صاعدومع ت

طائرات جديدة وأنظمة أس�حة مضادة ب زود��مأوائل ف��اير ومررت مبيعات األس�حة إ�� السعودية واإلمارات، و 

د اندالع ا�حرب الروسية األوكرانية ��دف زار وز�ر ا�خارجية األمر��ي أنتو�ي بلينكن إسرائيل �عكما للطائرات، 

 إقناع إسرائيل بفرض عقو�ات ع�� روسيا.



رغب الواليات المتحدة �� استبدال النفط والغاز الروسي�ن �� السوق األورو�ية بالنفط من ناحية أخرى، تو 

قة بمستو�ات طا ، وذلك �عد أن �سببت ا�حرب الروسية األوكرانية �� أزمةالشرق األوسط والغاز من منطقة

وفرض الدول األورو�ية والواليات المتحدة عقو�ات ع�� النظام الرو�ىي، و��جيع واشنطن للدول  غ�� مسبوقة

 النظام الما�� الرو�ىي. األورو�ية ع�� قطع وارادا��م من المنتجات النفطية الروسية، وعزل 

ومن بي��م  استوردت الدول األورو�ية، 2020، ففي عام إ�� أورو�االطبي�� للغاز  صدروال تزال روسيا أك�� ُم 

�� المائة من إجما�� الطلب �� السوق  36ا �عادل حوا�� بم -مليار م�� مكعب من الغاز الرو�ىي  185تركيا، 

 األورو�ية.

 قطر وا�جزائر وأذر�يجان و�يران وليبيا.، ومن بي��م موردي غاز آخر�ن ويستورد السوق األورو�ي من

تنويع  فسوف يتع�ن عل��اجميع إمدادات الغاز الروسية، ألورو�ية ترغب �� استبدال و�� حال �انت الدول ا

تحتاج أورو�ا إ�� إقناع موردي الغاز اآلخر�ن،  ، فلنوخاصة است��اد الغازمن مصادر الطاقة مواردها مورد��ا ل

يجاد موردين جدد ا إ�� إتحتاج أيضً سوخاصة دول الشرق األوسط، بز�ادة صادرا��م إ�� أورو�ا فحسب، بل 

 للغاز إ�� أورو�ا.

لذلك، يتع�ن ع�� الواليات المتحدة ��جيع دول الشرق األوسط ع�� ز�ادة إنتاج النفط والغاز من ناحية، 

إ�� السوق األورو�ية ع�� �ل من خطوط األنابيب والغاز الطبي�� تحو�ل مز�د من صادرا��م من الغاز الطبي�� و 

 المسال.

 ��كيةالفرص اإليرانية وال

السنوات المقبلة خالل العقدين الماضي�ن، ازداد نفوذ إيران اإلقلي�ي بقوة، ومن الُمرجح أن يتسع نفوذها �� 

، فمن ناحية، أطاحت الواليات المتحدة بمناف�ىي إيران مدعوًما �سبب�ن رئيسي�ن بمنطقة الشرق األوسط

، ومن ناحية 2003و 2001ن �� عامي صدام حس�تحت حكم عراق الحكم طالبان و  اإلقليمي�ن، أفغا�ستان



"دول لُتصبح سور�ا ومصر، و من القوى العر�ية، مثل ليبيا العديد دفعت األزمات والصراعات الداخلية أخرى، 

 القدرات ال�افية لكبح جماح سلوكيات إيران اإلقليمية. إ��ما سيجعلها تفتقر هشة" 

قدرات  ، نمت كذلكواليمن ولبنان وسور�االعراق  و�� الوقت الذي أصبحت نفوذ إيران ُمهيمنة وحاسمة ��

أن تصل صوار�خ إيران االس��اتيجية إ�� معظم الدول أصبح من الممكن إيران الصاروخية �ش�ل كب��، و 

 األورو�ية والشرق أوسطية.

طن وأصبح القيد الوحيد أمام توسع النفوذ اإليرا�ي اإلقلي�ي هو سياسية "الضغط القصوى" ال�ي تبن��ا واشن

عزل إيران عن السوق  ، وال�ي �س��دفدونالد ترامبضد إيران خالل ف��ة إدارة الرئيس األمر��ي السابق 

، إال إن إدارة بايدن جاءت لُتغ�� سياسة إدارة ترامب الدولية وتضييق نفوذ إيران اإلقلي�ي �� الشرق األوسط

 �دأت مفاوضات مع طهران �� فيينا.و 

بما موارد الطاقة إ�� السوق األورو�ية، كرانية، أصبح البحث عن إمدادات جديدة لالروسية األو و�� ظل ا�حرب 

تنازالت إليران ، ما قد يدفع إدارة بايدن إ�� تقديم لواشنطنأولو�ة  وذا �� ذلك النفط والغاز اإليراني�ن، هاًما

 .2018إيران �عد عام المفروضة ع�� من خالل رفع جميع العقو�ات 

قتصاد اإليرا�ي إ�� ا�جتمع الدو��، و�ز�د من قدرات إيران االاألمر��ي اإليرا�ي �� إعادة ب لتقار وقد ُ�سهم ا

ُ�تيح لها �� العراق وسور�ا واليمن ولبنان، و استغالل نفوذها الُمهيمنة �� ، وقد يدفعها لالستمرار الوطنية

 الشرق األوسط.بمناطق أخرى  إ��نفوذها  ةتوسعإم�انية 

تيح ا�حرب ل��كيا فرصة إم�انية لعب دور أك�� أهمية 
ُ
منطقة الشرق األوسط ودول منطقة القوقاز وآسيا �� وت

بفضل مساعدة  ، ُرغم امتالك الرئيس ال���ي لعالقات �خصية وثيقة مع نظ��ه الرو�ىي فالديم�� بوت�نالوسطى

، إال أن 2016الفاشل �� يوليو من عام  روسيا ودعمها �ح�ومة حزب العدالة والتنمية �� االنقالب العسكري 

صبح المنافسة ا�جيوسياسية ب�ن تركيا وروسيا 
ُ
 حال استغالل أنقرة لتلك الفرصة. حادةقد ت



إ�� ثالثة جوانب، أولها منطقة الشرق األوسط ودول منطقة القوقاز وآسيا الوسطى و�نقسم الدور الرو�ىي �� 

ساعد 
ُ
واألنظمة السياسية �� دول الشرق األوسط والقوقاز وآسيا  منظام العاع�� استقرار الأن روسيا �

وراء  هو الدافع الرئي�ىي 2022سبيل المثال، �ان تدخل روسيا �� �ازاخستان �� أوائل عام ، فع�� الوسطى

ا إ�� عالقا��ا الوثيقة مع نظام �شار تدخل روسيا �� ا�حرب السور�ة جزئيً رجع استعادة النظام السيا�ىي، و�

 � دمشق.األسد �

من أفغا�ستان إ�� دول أهمية روسيا قوة �� منع �غلغل ا�حر�ات اإلرهابية والمتطرفة وثا�ي تلك ا�جوانب هو 

 إ�� �ٍل منالوجود العسكري الرو�ىي والمساعدات الروسية اكتسب فع�� سبيل المثال،  ،آسيا الوسطى

 اب والتطرف.م�افحة اإلرهبالنسبة لدعم تنظيمات طاجيكستان وأوز�كستان أهمية 

تحاول روسيا  ؛ حيثع�� توازن القوى �� الدول ا�جاورة لهاوثالث تلك ا�جوانب هو محاولة روسيا ا�حفاظ 

�� نزاع ناغور�ي �اراباخ ب�ن أرمينيا وأذر�يجان، و ،التوسط �� الن�اع اإلقلي�ي ب�ن ق��غ��ستان وطاجيكستان

 ن.تدعم روسيا أرمينيا بينما تدعم تركيا أذر�يجاحيث 

، إال أن التدخل الرو�ىي 2020أذر�يجان هزمت القوات األرمينية �� حرب ناغور�ي �اراباخ �� عام و�الرغم من أن 

 منع أذر�يجان من احتالل المز�د من األرا�ىي �� أرمينيا.

عد المنافسة ب�ن تركيا وروسيا �� منطقة الشرق األوسط و 
ُ
شرسة للغاية، القوقاز وآسيا الوسطى دول منطقة �

خاصة �� الوقت الذي ي��ايد فيھ الدور ال���ي �� منطقة الشرق األوسط؛ حيث تدعم تركيا ا�جماعات المتمردة 

 روسيا ا�ح�ومة السور�ة بقيادة �شار األسد.�� شمال غرب سور�ا، بينما 

وسيا األيديولوجية السياسية اإلسالمية، �� ح�ن تدعم ر  ذاتتركيا المعسكرات السياسية دعم و�� ليبيا، ت

 حف��، الذي يتمسك باأليديولوجية الوطنية العلمانية.بلقاسم ا�جن�ال خليفة 

ومن ا�حتمل أن �ستقدم روسيا إ�� أوكرانيا �عٍض من قوا��ا ا�خاصة ال�ي تنشرها �� �ٍل من سور�ا وليبيا، مما 

 �� تلك الدول.حدث نقاط ضعف أمنية يقد 



أف�ار "القومية ال��كية"  ال��و�ج إ�� آسيا الوسطى من خاللو�س��دف تركيا تحدي دور روسيا المهيمن �� 

و"القومية اإلسالمية"؛ حيث �س��دف تركيا �عز�ز الهو�ة الثقافية والدينية المش��كة مع دول آسيا الوسطى 

، وذلك من خالل �شييدها إ�� جوار العديد من دول آسيا الوسطى وأذر�يجان لـ"منظمة الدول وأذر�يجان

والثقافات وال��و�ج للتقاليد "القومية ال��كية"  ال�ي �س��دف �عز�ز من المنظمات الدولية غ��هاال��كية" و 

 ال��كية.

عد الرغبة ال��كية 
ُ
بمثابة ضر�ة إلضعاف النفوذ �� إحياء "ا�جد ال���ي" و "ا�جد اإلسالمي" �� آسيا الوسطى و�

 الرو�ىي �� المنطقة.

أصبح السؤال المطروح هو ما إذا �انت روسيا ال تزال تمتلك ما يكفي نية، و�عد اندالع ا�حرب الروسية األوكرا

 .نفوذ إلحداث تأث�� حقيقي �� شؤو��ا الداخليةمن الموارد وال

و�الرغم من اعتماد تركيا �ش�ل كب�� ع�� إمدادات النفط والغاز الروسية، إال أن المنافسة ب�ن البلدين �� 

صبح األك�� 
ُ
بروًزا خالل الف��ة المقبلة، خاصة �� ظل اس��داف أنقرة تنويع موارد الطاقة إمدادات الطاقة قد ت

 لد��ا خالل السنوات الماضية من خالل است��اد النفط والغاز من ا�جزائر وأذر�يجان والعراق.

"بوابة أورو�ا وآسيا وأفر�قيا، تأمل أنقرة �� تحو�ل نفسها إ�� �ٍل من ونظرا لألهمية ا�جغرافية ل��كيا �� ر�ط 

است��اد �� تضييق ا�خناق ع�� وأورو�ا ، وذلك �� ظل رغبة الواليات المتحدة إمدادات الطاقة" للسوق األورو�ي

وهو ما سُيسهم "بوابة إمدادات الطاقة"، حيث �ستطيع تركيا �عز�ز دورها باعتبارها الغاز والنفط من روسيا، 

 .دةأورو�ا والواليات المتح�� تحس�ن عالقا��ا بقوة مع 

 تحديات الطاقة والغذاء

عطي ا�حرب الروسية األوكرانية فرًصا جديدة لدول الشرق األوسط �� �عز�ز م�ان��ا الدولية؛ حيث تلعب 
ُ
دول �

زار وزراء خارجية ، فيما ا مهمة للتوسط �� ا�حرب ب�ن موس�و وكييفا�خليج العر�ية وتركيا و�سرائيل أدوارً 

 لبحث عن حل ممكن إل��اء ا�حرب.من أجل ا�جزائر روسيا وأوكرانيا مصر والعراق واألردن والسودان وا



مكن لدول ا�خليج مع هذه الدول العر�ية ا�خمس، يُ  السعودية واإلماراتو�النظر إ�� العالقات الوثيقة ب�ن 

 .ا مهمة �� ا�حرب الروسية األوكرانيةأن تلعب أدوارً أيًضا العر�ية 

نفتا�� بينيت والرئيس ال���ي رجب طيب أردوغان عن استعدادهما لتنظيم رئيس الوزراء اإلسرائي�� كما أعرب 

 محادثات سالم لممثل�ن من موس�و وكييف.

ونظًرا ألن العديد من الدول �� الشرق األوسط حر�صة ع�� موازنة عالقا��ا ب�ن الواليات المتحدة وروسيا، فقد 

 ة األوكرانية.تظل عالقة �� وسط ذلك التوازن مع استمرار ا�حرب الروسي

، من تلك الدول  قطاعات حيو�ة القتصاداتأضف إ�� ذلك أن ا�حرب الروسية األوكرانية أضرت بالفعل �عدة 

ز�ادة عدم االستقرار �� ، وقد تتسبب أي تداعيات أخرى �� النفط والغاز إ�� الواردات الزراعية والسياحة

السيا�ىي  ستقرارتحديات وش�وك جديدة إ�� اال  تضيف ا�حرب ب�ن روسيا وأوكرانيا ؛ حيثالمنطقة وخارجها

 الداخ�� لدول الشرق األوسط. 

وُيعد رد فعل ا�جتمع الدو�� �� مواجهة ا�حرب الروسية ع�� أوكرانيا "ضعيف وهش"، وهو ما ُيث�� �ساؤالت 

روسيا  حربكشفت ، 2003ا�حرب األمر�كية ع�� العراق �� عام ع�� أخالقيات السياسة الدولية، فع�� غرار 

 حدوث ان��اك للقانون الدو�� واألعراف الدولية دون إذن من األمم المتحدة. عنضد أوكرانيا 

أوكرانيا تتحدى ضد  و�اعتبارها دولة دائمة العضو�ة �� مجلس األمن التا�ع لألمم المتحدة، فإن حرب روسيا

تحدة ومنظمة األمن والتعاون �� ضعف سلطة األمم الم ، ما يكشفالسلطة القانونية لعدالة ا�جتمع الدو��

 أورو�ا والمؤسسات الدولية األخرى.

عن حلفاء أمني�ن جدد داخل  قد تبحث دول الشرق األوسط وتحت وطأة تداعيات ا�حرب الروسية األوكرانية،

  مساند��م �� أي حروب أو صراعات محتملة.المنطقة وخارجها ل



ضيف 
ُ
 ،لعديد من دول الشرق األوسطلاجتماعية واقتصادية ات األسعار المرتفعة للغذاء والطاقة تحديوت

استمرار ارتفاع األسعار نتيجة ع�� المدى الطو�ل، فإن التحدي األك�� خطورة لدول الشرق األوسط هو ف

 نقص النفط والغاز والغذاء.ل

والمواد  است��اد المنتجات النفطيةا ع�� ا كب��ً �عض دول الشرق األوسط وشمال أفر�قيا اعتمادً  و�عتمد

�حرب الروسية الناجمة عن الصدمات االقتصادية خط�� أمام ا�ش�ل منكشفة ما يجعلها الغذائية، 

 األوكرانية.

ا أو ح�ى ال�ي تصدر الهيدروكر�ونات مثل إسرائيل ومصر و�يران المكتفية ذاتيً الدول تظل ومن المرجح أن 

  ھ من المرجح أن تواجھد، �� ح�ن أنوالعراق وليبيا و�عض دول ا�خليج العر�ية محمية من الر�و 
ً

 أخرى مثل دوال

�� ظل معاناة الس�ان من الضغوط المعيشية لبنان وفلسط�ن واألردن واليمن وتو�س صعو�ات اقتصادية 

 ا.ا كب��ً ترتفع أسعار القمح واألرز والسكر وغ��ها من الضرور�ات اليومية ارتفاعً الم��ايدة، ومن المرجح أن 

دعم المنتجات الغذائية، ��  هافي حال استمرار الشرق األوسط نفسها ب�ن شقي الر��، فجد ح�ومات دول تو 

 ها، أما �� حال رفضللدول المتقدمة األخرى  �اال�جز ا�ح�ومي، و�ز�د من ديو� فمن شأن ذلك أن يز�د من

تماعية وعدم لتغطية فرق األسعار الم��ايدة �� المواد الغذائية، فقد يتسبب ذلك �� اندالع اضطرابات اج

 استقرار سيا�ىي.

بالتا�� هو ما سيؤثر و  ،أسعار النقل عرفع�� �لفة النفط والغاز والغذاء تأث�� غ�� مباشر وقد ُيصبح لت�خم ت

ت�خمية ور�ما الضغوط مز�د من الالسلع األساسية �� جميع أنحاء الشرق األوسط، مما يخلق ع�� أسعار 

ألساسية وغ�� األساسية ال�ي من شأ��ا أن تز�د من زعزعة استقرار سالسل التور�د للسلع ايتسبب �� �عطيل 

 ليمن واألردن وسور�ا والعراق.�� اخاصة  ،االقتصادات الهشة بالفعل

خفض سعر صرف  مستوردة للنفط ع��الدول و�اإلضافة إ�� ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط سيج�� ال 

 وتدهور الظروف المعيشية.ط�ي الدخل الو عمال��ا الوطنية، مما يز�د من انخفاض 



، أو ح�ى صراعات ا آخر لالضطرابات االجتماعيةالشرق األوسط انفجارً منطقة شهد �ليس من المستبعد أن و 

 للصعو�ات االقتصادية وعدم قدرة ا�ح�ومات ع�� معا�ج��ا �ش�ل �اف.نتيجة 

قا ع�� ا�جوانب األمنية والسياسية ا عميتأث��ً  و�� ا�ختام، من المؤكد أن ا�حرب الروسية األوكرانية تؤثر

إمدادات الطاقة، وتفاقم  �� منطقة الشرق األوسط و�� العالم بأسره، وقد تتسبب �� �عطيلواالجتماعية 

 الواليات المتحدة وأورو�ا. مناكتساب النفوذ نحو دول الشرق األوسط تدفع ا�عدام األمن الغذائي، و 

 

 


