
االراء واالفكار الواردة في هذه المادة ال تعبر بالضرورة عن رأي المعهد العراقي للحوار

يعد االمن اهلدف الدائم الذي تسعى الدول إىل حتقيقه,  وبام 
ان الدول هي الوحدات الرئيسية التي يقوم عليها النظام 

الدويل، فان ظاهرة االمن القومي قد ارتبطت بخصائص هذا 
النظام من جانب، ومقومات اطرافه من جانب آخر إذ ان 
االمن القومي هو أحد العنارص الرئيسة التي تدخل ضمن 

قضايا التنمية االقتصادية واالجتامعية والسياسية للنظام 
الدويل الذي يشهد تبدالت عميقة يذهب البعض اىل وصفها 

باهنا تبدالت غري مسبوقة.

قيس عبد بخيت ــم الــكــاتــب : اسـ

تداعيات الحرب الروسية - األوكرانية



ــيا  ــن روس ــة بي ــرب الجاري ــة الح ــك ان لحال وال ش
ــر  ــم تقتص ــات ل ــت تداعي ــد انتج ــا ق ــة وأوكراني االتحادي
اثارهــا علــى اوربــا فحســب بــل امتــدت لمنطقــة الشــرق 
ــة  ــك لصعوب ــا وذل ــأى منه ــس بمن ــراق لي ــط والع األوس
الفصــل بيــن االمــن القومــي والتأثيــرات واالنعكاســات 
العالميــة التــي تفضــي الــى بــروز مصــادر التهديــد. 
ــط  ــس فق ــدًا لي ــر تعقي ــح أكث ــن أصب ــوم االم والن مفه
العالمــي واإلقليمــي وانمــا  لظهــور مفاهيــم االمــن 
لتشــابك االبعــاد السياســية واالقتصاديــة والعســكرية 
فمــن الممكــن ان تؤثــر هــذه التداعيــات علــى مســتويات 
االمــن المختلفــة وأبرزهــا األمــن الغذائــي وامــن الطاقــة. 
ــى االمــن  ــات عل ــك التداعي ــار تل ويمكــن ان نلخــص اث

ــي: ــا يل ــة وكم ــن الطاق ــي وام الغذائ

ــًا  ــق فع ــي يتحق ــن الغذائ ــي: ان االم ــن الغذائ ● األم
ــه,  ــية من ــوع او الخش ــى الج ــرد ال ــرض الف ــا ال يتع حينم
وباتــت مشــكلة االمــن الغذائــي مشــكلة عامــة ال تفــرق 
بيــن مجتمــع واخــر ولألمــن الغذائــي مســتويين رئيســيين 
يتمثــل المســتوى األول باألمــن الغذائــي المطلــق والــذي 
ــذي  ــد ال ــى الح ــذاء ال ــاج الغ ــه بإنت ــة بموجب ــوم الدول تق
ــاج مــع قيمــة الطلــب او تفوقــه  ــه قيمــة اإلنت تتســاوى في
أي هــي الحالــة التــي يتحقــق فيهــا االكتفــاء الذاتــي مــن 
المــواد الغذائيــة, امــا المســتوى الثانــي فيتمثــل بمســتوى 
ــة  االمــن الغذائــي النســبي الــذي يشــير الــى قــدرة الدول
علــى توفيــر مــا يحتاجــه االفــراد مــن الغــذاء بشــكل كلــي 
او جزئــي, وبالنتيجــة فــان االمــن الغذائــي يتمثــل بتوفيــر 

ــات  ــن منتج ــة م ــواد الزم ــن م ــراد م ــه االف ــا يحتاج م
غذائيــة مــع ضمــان مأمونيتهــا مــن حيــث صحــة الغــذاء 

ــري. ــتهاك البش ــه لاس ــامته وصاحيت وس
ان اثــر تداعيــات الحــرب الروســية األوكرانيــة علــى 
مســتوى االمــن الغذائــي لمنطقــة الشــرق األوســط يمتثــل 
فــي ان نصــف صــادرات القمــح األوكرانــي تذهــب إلــى 
ــى  ــذي يحظ ــراق ال ــا الع ــط ومنه ــرق األوس ــة الش منطق
ــدرة  ــدان المص ــدى البل ــة ل ــة خاص ــر بأهمي ــو االخ ه
ــي يتســم  ــة نظــرًا للقيمــة االســتهاكية الت للمــواد الغذائي
بهــا، امــا روســيا االتحاديــة فأنهــا توفــر الكثيــر مــن قمــح 
ــذه  ــل ه ــي تعطي ــرب ف ــببت الح ــإذا تس ــًا, ف ــة أيض المنطق
اإلمــدادات واســتنزاف احتياطيــات الحبــوب وتعطُّــل 
ساســل توريدهــا والبــذور الزيتيــة، فقــد يؤثــر ذلــك بشــدة 
ــل  ــذاء مث ــتيراد الغ ــى اس ــد عل ــي تعتم ــدان الت ــى البل عل
ــن  ــا م ــي ازدادت طلباته ــدان الت ــن البل ــره م ــراق وغي الع
ــن  ــة م ــاحات إضافي ــغل مس ــت تش ــة وبات ــلع الغذائي الس
ــا  ــًا م ــي غالب ــكن والت ــراض الس ــص ألغ األرض تخص
تكــون علــى حســاب األراضــي الزراعيــة التــي انحســرت 
ــي  ــاه الت ــة بفعــل ازمــة المي ــة مســاحاتها الزراعي محدودي
ــات  ــة والتداعي ــكانية والبيئي ــرات الس ــا التغيي ــببت به تس
األمــم  منظمــة  لتقريــر  ووفقــا  والدوليــة،  السياســية 
المتحــدة لألغذيــة والزراعــة )FAO( فــان اكثــر مــن 
مليــون شــخص الزالــوا يفــرون مــن مناطقهــم الزراعيــة 

ــم. ومزارعه
ومــع ارتفــاع أســعار الطاقــة والمــواد الغذائيــة، يمكن 
ــات  ــدة التحدي ــاد ح ــى ازدي ــة إل ــذه األزم ــؤدي ه أن ت



ــي  ــاج الغذائ ــة اإلنت ــي عرقل ــهمت ف ــي أس ــة الت البنيوي
الغيــر قــادر علــى مواكبــة النمــو الســكاني, عــاوة علــى ان 
االزمــة ســوف تســهم فــي تجــدد االحتجاجــات وعــدم 
ــط  ــرق األوس ــدان الش ــن بل ــد م ــي العدي ــتقرار ف االس
ــة  ــؤ لمجاب ــتدعي التهي ــذي يس ــر ال ــراق. االم ــا الع ومنه
تلــك التداعيــات عبــر االســتجابة لمخاطــر انعــدام االمــن 

ــي. الغذائ

ــح إن  ــن الواض ــات م ــا: ب ــة وامداداته ــن الطاق ● ام
ــه  ــا أن ــهده أوكراني ــذي تش ــاق ال ــع النط ــراع الواس الص
ادى إلــى زيــادة كبيــرة فــي أســعار الطاقــة العالميــة ومــن 
المتوقــع ان تصــل هــذه الزيــادة لمســتويات غير مســبوقة، 
االمــر الــذي ينعكــس ايجابــًا علــى مصــدري الطاقــة فــي 
ــى  ــراق عل ــام والع ــكل ع ــط بش ــرق األوس ــة الش منطق
وجــه الخصــوص عبــر توظيــف ذلــك فــي امكانيــة 
ــا  ــه أيض ــي، لكن ــه القوم ــة امن ــه وصيان ــتخدام ثروات اس
ســيجهد ميزانيــات واقتصاديــات مســتوردي الطاقــة فــي 
ــة  ــوذ وأهمي ــن نف ــتزيد م ــة س ــذه االزم ــة. إذ ان ه المنطق
ــي،  ــاز الطبيع ــاع الغ ــي قط ــيما ف ــة وال س ــي الطاق منتج
ــة  ــر واردات الطاق ــي بحظ ــس األمريك ــان الرئي ــع اع وم
ــا  ــل اعتمــاد أوروب الروســية اذ ســيعمد الغــرب إلــى تقلي
فــي مجــال الطاقــة علــى روســيا، وعــدم تمكــن منتجــي 
ــة  ــة التحتي ــا أن البني ــريع، كم ــل س ــر بدي ــن توفي ــاز م الغ
للغــاز المســال وخطــوط األنابيــب ليســت موجــودة علــى 
نطــاق مــن شــأنه أن يوفــر بديــًا علــى المــدى القريــب، 
االمــر الــذي يعــود بالمنفعــة علــى الــدول المنتجــة 

ــة  ــدول األوروبي ــن ال ــد م ــوري الن العدي ــود االحف للوق
ــى الشــرق األوســط ومنهــا العــراق مــن أجــل  ــع إل تتطل

ــة. ــن الطاق أم

اثار االزمة على جهود العراق في مجال مكافحة اإلرهاب:

لقــد اهتــم المجتمــع الدولــي بظاهــرة اإلرهــاب 
ــاع  ــة واتس ــات اإلرهابي ــروز التنظيم ــد ب ــا بع ومكافحته
ــوع  ــات موض ــده، وب ــمل دوِل ع ــا لتش ــاق هجماته نط
ــه  ــل مواجهت ــي تكف ــبل الت ــي الس ــث ف ــاب والبح اإلره
الشــغل الشــاغل لرجــال السياســة واالمــن فــي مختلــف 
ــي  ــا ف ــزًا مهم ــغاله حي ــب اش ــى جان ــة ال ــل الدولي الفواع
العاقــات الدوليــة التــي أثمــر تطورهــا فــي إيجــاد 

ــي. ــي االمن ــاون الدول التع
ــي  ــي االوكران ــزاع الروس ــة الن ــراق ان لحال ــد الع يج
اثــار ســلبية تعيــق الجهــود الدوليــة الراميــة الــى مكافحــة 
الروســي  االدراك  ان  اذ  العنيــف  اإلرهــاب والتطــرف 
للعــراق فانــه جــاء ضمــن اســتراتيجية روســيا لمكافحــة 
ــا  ــيطر عليه ــة تس ــام دول ــع قي ــة من ــاب والمتضمن االره
روســيا  والزالــت  كانــت  اذ  المتطرفــة,  الجماعــات 
ــل  ــي تقات ــة الت ــات المتطرف ــرى ان الجماع ــة ت االتحادي
فــي العــراق انمــا هــي امتــداد تنظيمــي وعقائــدي ألذرع 
المعارضــة الشيشــانية التــي تقاتــل فــي روســيا, وفيمــا لــو 
كتــب النصــر لهــذه الجماعــات فــي العــراق فانــه ســوف 
ــذي  ــر ال ــيا, االم ــد روس ــانية ض ــة الشيش ــع بالمعارض يدف
يشــكل مصــدر تهديــد لألمــن القومــي الروســي. لذلــك 



ــادل  ــي لتب ــز الرباع ــكيل المرك ــى تش ــيا ال ــعت روس س
المعلومــات الــذي يضــم كل مــن )العــراق، روســيا، 
إيــران، ســورية(. عــاوة علــى بــروز التوجــه الجديــد فــي 
السياســة الخارجيــة الروســية الــذي يقــف ورائــه الرئيــس 
الروســي فاديميــر بوتــن والــذي بــات يدعــو الــى 
انتهــاج أســلوب الضربــات الوقائيــة واالســتباقية متخليــًا 
عــن سياســة الــردع واالحتــواء عــادًا ذلــك أكثــر نجاعــًة 
ــة  ــة توســع حلــف شــمال األطلســي وإعــادة مكان لمجاب
روســيا الجيوسياســية والســعي الــى إعــادة صياغــة شــكل 
النظــام العالمــي بهــدف تحقيــق أكبــر قــدر مــن التــوازن 

ــة. ــات الدولي ــي العاق ف
ويبــرز األثــر لحالــة النــزاع الروســي االوكرانــي علــى 
ــي  ــاب ف ــة اإلره ــي مكافح ــة ف ــراق المنصب ــود الع جه
ــذه  ــال ه ــي حي ــع الدول ــي المجتم ــام ف ــة االنقس ان حال
ــن  ــتغال اإلرهابيي ــة اس ــى إمكاني ــؤدي ال ــد ت ــة ق االزم

ــي. ــع الدول ــهدها المجتم ــي يش ــة الت ــذه الحال له
ــات  ــى إن التداعي ــص ال ــدم نخل ــا تق ــى م ــاًء عل وبن
ــن  ــة ع ــط والناتج ــرق االوس ــة الش ــق بمنطق ــي تلح الت
الحــرب التــي تشــنها روســيا علــى أوكرانيــا وعلــى 
ــد  ــن ان تعي ــا ممك ــلبية، اال انه ــا الس ــن تأثيراته ــم م الرغ
حيويــة المنطقــة -الشــرق األوســط- فــي مجــال خــوض 
المنافســة مــع الليبراليــات المتقدمــة، وال ســيما مــن 
خــال الطاقــة، إذ ســتظهر مجــددًا حيويــة منطقــة الشــرق 
االوســط واهميتهــا فــي ان تضمــن إمــدادات الطاقــة الــى 
أوروبــا، الوقــت الــذي تســعى فيــه الــدول األوروبيــة الــى 
التخلــي تدريجيــًا عــن الوقــود االحفــوري والتوجــه نحــو 

مصــادر الطاقــة النظيفــة لتلبيــة متطلبــات التغيــر المناخي.
كمــا إن العاقــات الجيــدة التــي تتمتــع بهــا دول 
الشــرق األوســط مــع روســيا االتحاديــة فــي مجــال 
ــدى  ــة )OPEC+(، ومنت ــال منظم ــن خ ــاز م ــط والغ النف
ــر تلــك  الــدول المصــدرة للغــاز )GECF( ممكــن ان تتأث
ــى  ــي عل ــط األمريك ــدة الضغ ــادة ح ــل زي ــات بفع العاق
هــذه الــدول لتعويــض اكبــر قــدر ممكــن مــن إمــدادات 
الغــاز المســال نحــو أوروبــا وبخاصــة دول مجلــس 
ــود  التعــاون الخليجــي، عــاوة علــى الضغــط اللغــاء قي
ــن  ــف م ــط للتخفي ــاج النف ــع إنت ــل رف ــن اج ــاج م اإلنت
حــدة ارتفــاع أســعاره، ومــن المتوقــع ايضــًا ان تمــارس 
الواليــات المتحــدة االمريكيــة وحلفائهــا نوعــًا اخــر 
ــام  ــكل ع ــط بش ــرق األوس ــى دول الش ــط عل ــن الضغ م
والــدول العربيــة علــى وجــه الخصــوص بالخــروج عــن 
حالــة الترقــب واالنتظــار لمــا ســتؤول اليــه هــذه االزمــة, 
وتبنــي نهجــًا يتــم مــن خاله إيضــاح مواقــف هــذه الدول 
بيــن الواليــات المتحــدة وحلفاءهــا الغربييــن، وروســيا، 
ــر علــى مســار العاقــات  األمــر الــذي مــن شــأنه أن يؤث
ــة. ــيا االتحادي ــع روس ــدول م ــذه ال ــاون ه ــتوى تع ومس

ــي  ــى المتغيــر األمن ــات عل ولتــدارك هــذه التداعي
ــدان  ــذه البل ــى ه ــي عل ــط ينبغ ــرق األوس ــة الش لمنطق

ومنهــا العــراق االخــذ بالخطــوات التاليــة:
المتاحــة المائمــة . 	 االســتجابة بــكل األدوات 

لطبيعــة مواطــن الضعــف التــي تنشــأ بفعــل هــذه 
الغذائــي  التداعيــات، فعلــى مســتوى االمــن 
يتوجــب علــى الســلطات المعنيــة مســاندة اإلنتاج 



ومعالجــة  المحاصيــل  غلــة  ورفــع  المحلــي 
التســويق التجــاري لألغذيــة الزراعيــة، وإدارة 
الغذائيــة  واالحتياطيــات  الزراعيــة  المخاطــر 
ــم  ــاف. ودع ــة بالجف ــات المرتبط ــي األزم وتاف
ــة  ه ــة الموجَّ ــة االجتماعي ــج الحماي ــيع برنام توس
للتغذيــة والمتمثــل بــــــــــ)الحصــة التموينيــة 

ــة(. الغذائي
علــى العــراق ان يلجــأ الــى البحــث فــي أســواق . 	

ــذي  ــي ال ــاح الروس ــل الس ــل مح ــدة تح جدي
تســتخدمه األجهــزة األمنيــة والعســكرية فــي 

ــة. ــات اإلرهابي ــة التنظيم مقاتل

منــع . 	 بهــدف  االســتخباري  الجهــد  تكثيــف 
ــى  ــال عل ــي القت ــن ف ــن الراغبي ــراط المواطني انخ

طرفــي الجبهــات الروســية او األوكرانيــة.
علــى السياســة الخارجيــة العراقيــة ان تنتهــج . 	

سياســة التــوازن فــي المصالــح القوميــة فــي 
هــذه الحــرب األوروبيــة المفاجئــة, والدعــوة الــى 
ــن  ــرب بي ــذه الح ــم له ــادل ودائ ــل ع ــاد ح إيج

ــزاع. ــي الن طرف
االســتثمار األمثــل لعائــدات الصــادرات النفطيــة . 	

فــي توســيع افــاق االنتعــاش االقتصــادي.


