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  :ملخص

ألازمة ألاوكرانية الروسية وتأثيرها على سالسل إلامداد والتوريد في الدول  تداعيات تهدف هذه الدراسة إلى معرفة 

فإن آثار ألازمة ستكون ملموسة وإن كانت بدرجات متفاوتة  ،واضحةإن آثار الحرب والعقوبات ال تزال غير ، إذ  العربية

 العربية،  على اقتصادات املنطقة

ارتفاع أسعار السلع ألاولية كالغذاء والطاقة وسيدفع التضخم  ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة،

كما تصارع الاقتصادات املجاورة بصفة . اف الطلبنحو مزيد من الارتفاع، مما يؤدي بدوره إلى تآكل قيمة الدخول وإضع

خاصة من الانقطاعات في التجارة وسالسل إلامداد وتحويالت العاملين في الخارج كما ستشهد طفرة تاريخية في تدفقات 

 وكذا تراجع ثقة مجتمع ألاعمال وزيادة شعور املستثمرين بعدم اليقين سيفضيان إلى إضعاف أسعار ألاصول،. الالجئين

 .وتشديد ألاوضاع املالية، وربما الحفز على خروج التدفقات الرأسمالية من ألاسواق الصاعدة

 .الدول العربيةالشحن، سالسل إلامداد،  ،اللوجيستيات، ألازمة ألاوكرانية الروسية: الكلمات املفتاحية
  Abstract :  

This study aims to know the repercussions of the Ukrainian-Russian crisis and its impact on 
supply and supply chains in the Arab countries, as the effects of the war and sanctions are still 
unclear, the effects of the crisis will be tangible, albeit to varying degrees, on the economies of the 
Arab region, and one of the most important findings of this study The rise in the prices of primary 
commodities such as food and energy will push inflation further up, which in turn will erode the 
value of incomes and weaken demand. Neighboring economies in particular will also grapple with 
disruptions in trade, supply chains, and remittances, and will experience a historic surge in refugee 
flows. As well as the decline in the confidence of the business community and the increase in 
investors' sense of uncertainty will lead to weakening asset prices, tightening financial conditions, 
and possibly stimulating the exit of capital flows from emerging markets. 
Keywords: The Ukrainian-Russian Crisis ; Logistics ; Supply Chains ; Shipping ; Arab Countries. 
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 : مقدمة.  1

عندما بدأت الحرب الروسية ألاوكرانية تفشت عدة مخاوف عند أكثرية الناس حول ألامن العالمي وإمكانية حصول 

مع ارتفاع أسعار املواد الغذائية  بدأت البلدان املجاورة تشاهد تأثيرات اقتصادية وأمنية بفعل الحرب،. حرب عاملية ثالثة

ران رئيسيان للمنتجات الزراعية بالنسبة للعديد من دول ة حيث تعتبر أوكرانيا وروسيا مصدوتأثر إمدادات القمح والذر 

فقد ارتفعت أسعار املواد الغذائية العاملية بأكثر  من رايتس ووتشمنظمة هيو  وبحسب. الشرق ألاوسط وشمال إفريقيا

 .4791إلى زيادة ألاسعار لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ  الروسية  العام املاض ي، فيما أدت ألازمة ألاوكرانية% 02من 

دفع الغزو الروس ي أوكرانيا إلى حظر تصدير القمح ، كما ق الطاقة والسلع العامليةوسوف تؤثر، لفترة طويلة، على أسوا

كما قلل الغزو من القدرة إلانتاجية الزراعية . والشوفان وغيرها من املواد الغذائية لدعم إمداداتها الغذائية املحلية

ه أن يعرقل، ألوكرانيا من خالل التسبب في نزوح جماعي وتدمير البنية التحتية الحيوية ومرافق تخزين الحبوب  ما من شأن

 .كما تم قطع طرق إلامداد البحري الرئيسية عبر البحر ألاسود. ارم، موسم الحصاد القادمبشكل ص

تعتمد منطقة الشرق ألاوسط وشمال أفريقيا، بشكل كبير، على املواد الغذائية املستوردة، وخاصة املواد كما 

٪ من احتياجاتها 02منطقة الشرق ألاوسط وشمال أفريقيا  تستورد وفًقا للبنك الدولي،. الغذائية ألاساسية مثل القمح

ياجاتها ٪ من احت72٪ إلى 02بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وجه التحديد ما بين  تستورد .الغذائية

وبالتالي فإن املنطقة برمتها . 2224٪ من القمح من روسيا وأوكرانيا في عام 92مصر ما يزيد على  استوردت .الغذائية

 معرضة الرتفاع أسعار املواد الغذائية واضطرابات في سالسل التوريد

تحقيق ما ترغب املنظمة  خاللهيمكن من  الذيفسالسل التوريد أصبحت ظاهره هامة وذلك بسبب قيد التكلفة 

. فيه، واملوجات الجديدة والكبيرة القادمة من الفرص تقع فى اختراق الجدران بين املنظمة وعمالئها وبين املنظمة واملوردين 

تعظم  التينشاط بالطريقة  أياملعلومات واملواد والخدمات وألاموال عبر ذلك أن إدارة سلسلة التوريد تتعلق بإدارة تدفق 

إنجاز  هيمعروفة، ذلك أن الكفاءة  أساليبفعالية العمليات، وهى أيضا تتعلق بتقديم أدوات جديدة أو تغيير أو تعديل 

 .إنجاز ألاشياء الصحيحة فهيألاشياء بصورة صحيحة ، أما الفعالية 

 :إلاشكالية  1.1

يز أوكرانيا بأهمية إستراتيجية ناتجة عن موقعها املتميز وتوافر املوارد الطبيعية على أراضيها باإلضافة إلى التنوع تتم

إلاثنوغرافي وتعتبر دولة تفصل بين روسيا والغرب وهي ذات أهمية قصوى للطرفين، وهو ما يفسر التنافس الروس ي الغربي 

وهو ألامر الذي جعل أوكرانيا تقع في ألازمات  ،لها تحقيق مصالحها وأهدافها املستمر املتصاعد حول أوكرانيا بما يضمن

 .ألخرى من مرحلة 

 :التالي الرئيس ي التساؤل على  إلاجابة ورقة البحثية إلىومن ثم تسعى ال

 ؟الدول العربية فيالروسية على سالسل إلامداد  ةألازمة ألاوكراني يمكن أن تؤثر كيف 

  :يلي مافيل مجموعة من ألاسئلة الفرعية املتمثلة ؤ استويندرج تحت هذا ال

 ؟اما هي العوامل التي أدت إلى تدخل روسيا في أزمة مع أوكراني 1-

 ما هي سالسل التوريد والخدمات اللوجيستية؟ 2-

 ؟العربية املنطقة في اللوجستية الخدمات أداءكيف هو  - 3

https://www.hrw.org/ar/news/2022/03/21/381463
https://www.hrw.org/ar/news/2022/03/21/381463
https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2021/09/24/mena-has-a-food-security-problem-but-there-are-ways-to-address-it
https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2021/09/24/mena-has-a-food-security-problem-but-there-are-ways-to-address-it
https://www.agritecture.com/blog/2021/1/2/food-security-in-the-gcc-addressing-the-need-for-economic-diversification#:~:text=According%20to%20a%20report%20by,per%20cent%20of%20their%20food.
https://www.agritecture.com/blog/2021/1/2/food-security-in-the-gcc-addressing-the-need-for-economic-diversification#:~:text=According%20to%20a%20report%20by,per%20cent%20of%20their%20food.
https://www.fao.org/3/cb9236en/cb9236en.pdf
https://www.fao.org/3/cb9236en/cb9236en.pdf
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 :الفرضيات  2.1

 لهذا سبةناامل ياتضالفر  ضعو م ت ،إلاشكالية في املطروحة سئلةألا  على وإلاجابةضوع املو  نببجوا إلاملام بغرض

 :م صياغتها كاآلتيت والتي رضغال

الاتحاد والغربية  القوة الشرقية روسيا ،متيني، حيث أنها حلقة الوصل بين قوتين عظفي إستراتيجيجغرا وقعذا م أوكرانيا  -

 ؛ة ألامريكيةللواليات املتحد ألاول  الذي يعتبر بمثابة الحليف، ألاوروبي

تبدأ بمصدر املواد الخام وتمتد خالل توصيل أو تسليم  والتيحلقة الوصل للموارد والعمليات  سلسة التوريد هي -

ويشمل ذلك التجار والتسهيالت الصناعية، والقائمين على نظم إلامداد ومراكز التوزيع  النهائياملنتجات التامة إلى العميل 

 ؛النهائيالداخلية واملوزعين تمهد السبيل إلى قبول ورضاء العميل 

 يقاس الذي املحلي اللوجستي ألاداء العربية، املنطقة في اللوجستية الخدمات أداء تدني في الرئيسية العوامل بين من  -

 .، خاصة املؤشر الفرعي الخاص بالجماركاملحلي اللوجستي ألاداء بمؤشر

 :همية الدراسةأ  3.1

 :   اوهم أساسييناعتبارين  إلىترجع أهمية موضوع الدراسة 

التصادم الدولي بين على الساحة الدولية، وذلك  ملطروحةمن القضايا الهامة ا الروسية من بين  تعتبر ألازمة ألاوكرانية

واليات املتحدة ألامريكية لإلتحاد ألاوروبي، باإلضافة إلى كون أوكرانيا املنتج  ألاول لألمن الغذائي والغرب ودعم ال روسيا

 .وبالتالي الاهتمام بسالسل إلامداد والتوريد

 :أهداف الدراسة  4.1

 :التالية ألاهداف إليتسعى الدراسة إلى الوصول 

 تسليط الضوء على مصطلح سالسل إلامداد والخدمات اللوجيستية؛ -

 ؛العربيةدول المعرفة تأثير سالسل إلامداد و التوريد  على  -

 .معرفة التدابير والبدائل املتخذة لتعويض سالسل إلامداد في مختلف الدول العربية -

 : تقسيمات الدراسة  5.1

 :ينرئيسي على محورين الضوء تسليط حاولنا ورقة البحثيةال هذه معالجة أجل من

 ؛اللوجيستيات لسالسل إلامداد والتوريدالنظري واملفاهيهي  التأطير  -

 ؛ الحرب الروسية ألاوكرانية وتداعياتها على إمدادات سالسل التوريد في الوطن العربي  -

 :واللوجستيات التأطير النظري واملفاهيهي لسالسل إلامداد والتوريد  2.

مما ال شك فيه أن سلسلة التوريد الناجحة سوف تخفض من التكاليف لكل من العمالء واملوردين وأيضا تدير 

سالسل  في ةتكون فعال التيالخطر، وتبقى على أو تحسن القيمة املضافة وهامش الربح، وبصورة متتابعة فإن الشركات 

 .دنيا ألاعمال اليوم فيالتوريد هي ألاكثر نجاحا 
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 (6002عوض، ) :مفهوم سلسلة التوريد  1.2

شبكة من كيانات ألاعمال املستقلة أو شبه "بأنها   Supply Chain (SC)سلسلة التوريد Swaminathan (1998)يعرف   -

املتعلقة بعائلة أو أكثر من املنتجات  املستقلة، مسؤولة بشكل جماعي عن أنشطة تأمين الاحتياجات، والتصنيع، والتوزيع،

 ".املترابطة

املشتركة بإنتاج وتسليم ( وأنشطتها ووظائفها، تسهيالتها،) بأنها تسلسل من املنظمات" Stevenson (2002)ويعرفها   -

 ".سلعة أو خدمة، وتبدأ بموردين رئيسيين للمواد ألاولية وتنتهي بالعميل النهائي

شبكة من الشركات أو وحدات ألاعمال املستقلة، تمتد من املورد " بشكل مختصر بأنها  Lambert et al.  (2005)ويعرفها   -

 ".الابتدائي إلى العميل النهائي

سالسل التوريد على أنها عملية تدفق املواد واملنتجات التامة من   Institute of Management Accountingوقد عرفت   -

ك من خالل سلسلة من أنشطة الصنع والتخزين والتوزيع على مدار نقاط تصنيع وتحزين املوردين إلى املستهلكين وذل

 .وتوزيع مختلفة

سلسلة التوريد تعتبر شبكة من التسهيالت وخيارات التوزيع التي تنجز وظائف املتطلبات من املواد وتحول هذه املواد إلى   -

 سالسل التوريد توجد في كل من املنظمات وإن. على العمالءنتجات النهائية منتجات وسيطة ونهائية وتوزع هذه امل

 تعقيد السلسلة يمكن أن يختلف بشكل كبير من صناعة ألخرى ومن شركة ألخرى  نالصناعية والخدمية بالرغم من أ

(Ganeshan, 1995, p. 5). 

وتتضمن كل العناصر التي تخلق قيمة في التوريد، التصنيع وعمليات  مفهوم حديث نسبيا إدارة سلسلة التوريد تعتبر نإ  -

التوزيع من استخراج املواد ألاولية خالل عمليات التحويل إلى املستخدم النهائي، وتهدف إلى خدمة العميل وتقليل أوقات 

  (Basnet, 2003, p. 57) .التأخير وتخفيض املخزون

ملصنعون إدارة سلسلة التوريد تتطلب تنسيق تدفق املنتجات والخدمات واملعلومات بين كيانات سلسلة التوريد مثل ا إن  -

هدف إدارة سلسلة التوريد يكون إرسال املنتجات املناسبة إلى املكان املناسب في الوقت املناسب  واملوردون والعمالء، وأن

  .(M. A. Amouzegar, 1999, p. 144) والسعر املناسب

 :إلامداد  2.2

  (logos/verstand) باألملانية الكلمةويقابل هذه  (loger) والفرنسية (logos) خذ من الكلمة اليونانيةأمصطلح 

 .أيضاوالرياضيات  ألادبفي  (logik) ويعني النقل ويستعمل

واستعمل في عمليات ، وتعني التوطين (loger) املصطلح في مفردات القوات املسلحة وجاء في ذلك الحيناستعمل هذا 

في منتصف الخمسينيات  إلاداري استعمال له في العلم  ، وأول النقل والتموين للثكنات العسكرية في القرن التاسع عشر

 . والتفريغ والتحميل، التخزين ، ليدل على النقل

 :إلامداد تعريف 1-

 أو الاستهالك نقطة إلى إلانتاج نقطة من البضائع ومناولة ةحركهو إلامداد  للتسويق ألامريكية الرابطة تعرف -

 .فقط املادي التوزيع أنشطة على ركز التعريف هذا إن ."الاستعمال

 بتخطيط، الخاصة العملية تلك هو اللوجستيك  1962: سنة أ.م.بالو اللوجستية ألاعمال إدارة مجلس تعرف -

 إلى إلانتاج مكان من العالقة ذات واملعلومات النهائية والسلع الخام، للمواد والفعال الكفء والتخزين التدفق رقابة تنفيذ،
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 اللوجستية املهام في توسع هناك السابق، التعريف مع باملقارنةو  .العمالء إرضاء متطلبات تحقيق بغرض الاستهالك مكان

 .واملستودعات املصانع مواقع وتحديد للعمالء، املقدمة الخدمة السوق، توقعات: وهي

 التخطيط، بهدف وذلك ألانشطة من أكثر أو اثنين بين التكامل يصف املادي التوزيع إلدارة الوطني املجلس -

 .الاستهالك نقطة إلى املنشأ نقطة من النهائية واملنتجات املصنعة النصف الخام، للمواد الفعال التدفق ومراقبة التنفيذ

 مراقبة بالتوزيع، املتعلقة بالطلب،الاتصاالت التنبؤ للعمالء، املقدمة الخدمة نوع على ألانشطة هذه تشمل أن ويمكن

 املشتريات، واملخازن، املصانع مواقع تحديد الغيار، وقطع البيع بعد ما خدمة الطلبيات، وإعداد املواد مناولة املخزون،

 .واملخازن  التخزين وكذلك للسلع الفعلي والنقل النقل تنظيم التفاوض، املعادة، البضائع معالجة التغليف،

وتوزيعها  علم و فن يحدد الحاجيات من حيث كيفية الحصول عليها إلامداد بأنه"  Stone لقد عرف ستون  -

   . (41صفحة ، 6000الحجازي، ) "والاحتفاظ في حالة جاهزة للتشغيل

ارة جميع هو إد"بإعطاء التعريف التالي لإلمداد    James .L. Hesketteقام املختص في إلامداد 4790في سنة  -

املكان  املنتجات وتنسيق العرض والطلب في خلق املنفعة املكانية والزمانية وذلك بتوفير املواد فيألانشطة التي تسهل حركة 

  .نه أضاف مصطلح خلق املنفعة، هذا التعريف يعتبر أوسع وذلك أل (Pierre médian, 2008, p. 11) " حددوالوقت امل

 :النقل مفهوم 2-

لقد عرف النقل بأنه ألاداة التي عن طريقها يمكن توسيع السوق واستغالل املوارد البشرية واملادية التي لم تستغل 

باتجاه زيادة إلانتاج وتحسين نوعيته، فهو يساهم في انتقال السلع واليد العاملة إلى ألاماكن التي تكون فيها أكثر  ،سابقا

  .نفعا

 ؛Civilization is Transport" " (40، صفحة 4991منصور، ) بأنه الحضارة النقل Kepling عرف كيبلينج -

لهذا ينظر إلى النقل ،  (Pons, 2005, p. 25) ا وظيفة الرجل ألاكثر نبالنهوظيفة النقل على أ Huxley Aldous كما عرف -

من مكونات البنية ألاساسية لالقتصاد الوطني وركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في  بأنه مكون مهم

 ؛أي بلد

، "تعلق النقل بحركة ألاشخاص والسلع لغرض معين ي" Robinson & Bamford  وفي تعريف أخر لروبنسون و بامفورد -

ن الطلب على النقل مشتق من الطلب على تسهيل حركة نقل ألاشخاص والبضائع، ويكون إوبلغة الاقتصاد لهذا املفهوم ف

القة يركز هذا التعريف على الع .نه عامل من عوامل إلانتاجأويشير رجال الاقتصاد إلى ، أنه يوفر خدمةالنقل مفيدا طاملا 

 غفل باقي أنماط الحركة مثل رؤوس ألاموال، ألافكار واملخترعاتأتعريف غير شامل ألنه  بين النقل والاقتصاد ولكنه

  .(41، صفحة 4991عبده، )

علق باملضمون بل إنه من خالل نظرة فاحصة لهذه تال يعني وجود اختالفات جوهرية ت تعاريف النقلن تعدد إ

 .روطبيعته والذي يدور حول الحركة بمختلف أنماطها من مكان ألخحول مفهوم النقل  اتفاقالتعاريف يتضح وجود 

 :تعريف اللوجستيات  2.2

اللوجستي للبلدان وتقديمه بشكل موجز عملية  ألاداءياس للخدمات اللوجستية أبعاد عديدة تجعل من عملية ق

 .معقدة
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لتحريك السلع وإنشاء  الالزمة، كالنقل والتخزين والسمسرة، وألانشطةهو سلسلة من الخدمات  :للوجستياتا -4

من هذه الخدمات هو ضمان نقل املنتجات من املنتجين إلى املستهلكين  والهدف. إمداد عبر الحدود وداخلها سالسل

 .بالسرعة املطلوبة وفي أفضل الظروف

 لالقتصادوالنظم اللوجستية ذات الفعالية والكفاءة مهمة ، عمود التجارة الدوليةتشكل  :اللوجستية السالسل -2

همية في تحقيق أوللوجستيات أيضا . الوطنية تتأثر إلى حد كبير بنوعية النظم اللوجستية الاقتصاداتالعالمي، كما أن 

فعندما تكون نظم النقل أو اللوجستيات أو البنى التحتية . وإيجاد فرص العمل على الصعيد الوطني الاقتصاديالنمو 

 ميناقصة الكفاءة والفعالية، تضعف قدرة البلد على التنافس على الصعيد العال

من ويمكن أن تشكل اللوجستيات قطاعا  الاقتصادية،في جميع القطاعات  إلانتاجيةعلى  يؤثر :أداء اللوجستيات -0

 .للوجستيات والتجارة القوية من أن تكون مركزا هاما إلاقليميةالعاملية  صالتكن البلدان ذات القطاعات التنمية، يم

وتقع  ألاهمية،في عهدة القطاع الخاص، ولكن دور القطاع العام يبقى بالغ  :من النظم اللوجستية تقعأجزاء رئيسية   -1

وتيسير  ،للعمليات مالئمةاملادية وغير املادية وتهيئة بيئة تنظيمية  ألاساسيةعلى الحكومات مسؤولية تطوير الهياكل 

ويتوقف . وكفاءة بسالسةتية والتعاون مع القطاع الخاص لضمان سير العمليات اللوجس ،العاملية بالسالسل الارتباط

 .، كل يضطلع بالدور املسند إليهص معااللوجستي على القطاع العام والقطاع الخا ألاداء

 : إلامدادتعريف إدارة سلسلة   3.2

 :هناك تعريفات عديدة لسلسلة التوريد والتي كان أهمها ما يلي

  تعتبر تكامل لعمليات ألاعمال الرئيسية من املستخدم النهائي خالل املوردين ألاصليين التي تقدم  :إدارة سلسلة التوريد

 .(D. M. Lambert, 2000, p. 65) املنتجات والخدمات واملعلومات والتي تضيف قيمة للعمالء واملساهمين آلاخرين

  املواد ألاولية إلى املستخدم  من مرحلةتشمل كل ألانشطة املتعلقة بتدفق وتحويل املنتجات  :إدارة سلسلة التوريد

 .(A. S. Sohal, 2002, p. 97) النهائي وكذلك تشمل تدفق املعلومات

   تعرف بأنها شبكة من املنظمات التي تكون متشابكة من خالل الارتباط في اتجاه صاعد وفي  :إدارة سلسلة التوريد

 .M) اتجاه هابط في عمليات وأنشطة مختلفة والتي تقدم قيمة في شكل من املنتجات والخدمات في يد املستخدم النهائي

Rudderg, 2002, p. 597). 

 ية خالل املستخدم النهائي، تشمل كل ألانشطة املرتبطة بتدفق وتحويل املنتجات من املواد ألاول :سلسلة التوريد إدارة

 .Rao, 2002, p)املواد واملعلومات تتدفق باتجاه صاعد وهابط في سلسلة التوريد مرتبطة مع تدفق املعلومات، وأيضا

633) . 

 :التوريدأهمية وفوائد إدارة سلسلة   3.2

لقد ازدادت أهمية إدارة سلسلة التوريد في نهايات القرن العشرين واكتسبت أهمية خاصة لدى معظم الشركات 

 : (R. R. Lummus, 1999, p. 13)  لعوامل عديدة أهمها

وأصبح البحث عن املورد الذي يستطيع تقديم مواد ذات تكلفة أقل وذات جودة أعلى،  أصبحت أكثر تخصصا الشركات -4

وأصبحت قضية هامة للشركات إلدارة شبكة كاملة من التوريد ألمثلية ألاداء الكلي، ولقد تحققت هذه الشركات أنه عندما 

 ؛ف يحقق فوائد من نجاح آلاخرينلكل سو تتعامل الشركة مع شركة أخرى التي تنجز املرحلة التالية في سلسلة التوريد ا

 ؛هماتلالختيار إلرضاء طلب السبب الثاني نتيجة زيادة املنافسة املحلية والدولية أصبح العمالء يملكون مصادر متعددة  -2
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تعظيم أداء  الفهم لدى معظم الشركات بأن يعزى إلى أنالسبب الثالث لهذا التحول في التركيز على إدارة سلسلة التوريد  -0

 إدارة سلسلة التوريد فإن باإلضافة لذلك .قسم واحد أو وظيفة واحدة يمكن أن يقود إلى أداء أمثل أقل لكامل الشركة

 :تساهم في

 ؛مشاركة أكبر للمعلومات بين املوردين والعمالء  -

 ؛ائف ألاقسام العموديةاستبدال عمليات ألاعمال ألافقية بوظ  -

 ؛الكبير إلى إلانتاج املرن  التحول من إلانتاج  -

 ؛ع تخفيض عدد املوردين بنفس الوقتزيادة الاعتماد على املواد املشتراة واملصادر الخارجية م  -

 ؛العمليات عبر مواقع متعددة الضرورة لتنسيق  -

 ؛لحقيقيمساعدة املستخدم والحاجة لنظم دعم قرار معتمدة على الوقت ا  -

 . جديدة أكثر سرعة ضغط املنافسة لتقديم منتجات  -

  (J. M. Tarn, 2002, p. 28): وكذلك تزداد أهمية سلسلة التوريد في الوقت الحاضر العتبارات عديدة أهمها

 ؛ء أو عمليات في دورة حياة املنتجإدارة سلسلة التوريد تعتبر جهد متعاون والتي تضم عدة أجزا -4

سلسلة التوريد يمكنها تغطية دورة حياة املنتج بالكامل من تقديم املواد ألاولية إلى النقطة التي يتم فيها مشتريات  إدارة -2

 .العميل من املنتج

على كل حال هناك عدد من العوامل تجعلها مرغوبة من أجل منظمات ألاعمال في الوقت الحاضر ومن أهم هذه 

 :  (Stevenson, 2002, pp. 506-507) العوامل

 ؛الحاجة إلى تحسين العمليات  -4

 ؛زيادة مستويات املصادر الخارجية  -2

 ؛زيادة تكاليف النقل  -0

 ؛ضغوط املنافسة  -1

 ؛زيادة العاملية  -0

 ؛زيادة الاهتمام بالتجارة  إلالكترونية  -6

 ؛تعقيد سالسل التوريد  -9

 .الحاجة إلدارة املخزون  -0

 :إمدادات سالسل التوريد في الوطن العربيعلى وتداعياتها الحرب الروسية ألاوكرانية   1.3

 ألاوكرانيبالرئيــس  بعد إلاطاحة رمسـعت روسـيا إلـى اسـتعادة نفوذهـا علـى أوكرانيـا واسـتعادة ملكيـة شـبه جزيـرة الق

بســرعة  ألاحداثوقــد تكشــفت . 2241القــوات املواليــة للغــرب فــي أوكرانيــا فــي بدايــة عــام من قبل  فيكتــور يانوكوفيتــش

وقوات . سـواءأصال ة التابعـة لهـا واملتمركـزة باسـتخدام قـوات مشـاة البحريـة لعمليـة خفيروسيا مــع تنفيــذ  ،به إلاطاحةبعــد 

أيضـا مـن نشر  أخفـت روسـيا تحـركات الجيـوش بتمريـن مفاجـئ رم  على حد سواء، الق خاصـة تـم نشـرها فـي شـبه جزيـرة



 مختار بكاري                                                                             ألازمة ألاوكرانية الروسية وتأثيرها على سالسل إلامداد والتوريد في الدول العربية تداعيات 

8 
 

وسـرعة الحركـة، واملفاجـأة، والقـدرة علـى مستفيدة من قابلية التنقل . ألاوكرانيةقـوة إلهـاء بالقـرب مـن الحـدود  خالله

 .على شبه الجزيرةاسـتولت الجيـوش الروسـية بسـرعة  قيـادة القـوات بأمـان علـى مسـتوى الوحـدة الصغيـرة،

، لوجدنا أن الاقتصاد الغزو الروس ي ألوكرانيا إذا نظرنا إلى ما هو أبعد من املعاناة وألازمة إلانسانية الناجمة عن

 . وسوف تتدفق هذه آلاثار من خالل ثالث قنوات رئيسية .و وزيادة سرعة التضخمالعالمي بأكمله سيشعر بآثار تباطؤ النم

ى تآكل قيمة ارتفاع أسعار السلع ألاولية كالغذاء والطاقة سيدفع التضخم نحو مزيد من الارتفاع، مما يؤدي بدوره إل :أوال

 (6066يونغ، ) ؛الدخول وإضعاف الطلب

الاقتصادات املجاورة بصفة خاصة سوف تصارع الانقطاعات في التجارة وسالسل إلامداد وتحويالت العاملين في  :ثانيا

 ؛فرة تاريخية في تدفقات الالجئينالخارج كما ستشهد ط

تراجع ثقة مجتمع ألاعمال وزيادة شعور املستثمرين بعدم اليقين سيفضيان إلى إضعاف أسعار ألاصول، وتشديد  :ثالثا

 .وضاع املالية، وربما الحفز على خروج التدفقات الرأسمالية من ألاسواق الصاعدةألا 

وبما أن روسيا وأوكرانيا من أكبر البلدان املنتجة للسلع ألاولية، فقد أدت انقطاعات سالسل إلامداد إلى ارتفاع 

وشهدت تكاليف الغذاء قفزة في ظل املستوى . أسعار النفط والغاز الطبيعي ألاسعار العاملية بصورة حادة، وال سيما

كما هو  .العاملية من صادرات القمح% 02بنسبة  روسياو  أوكرانيا التاريخي الذي بلغه سعر القمح، حيث تسهم كل من

 01.موضح في الشكل 

 يمثل مؤشرات أسعار الطاقة والحبوب واملعادن: 01الشكل 

 

 2022، ووزارة الزراعة ألامريكية وحسابات صندوق النقد الدولي  غمؤسسة بلومبر : املصدر

https://www.imf.org/en/Topics/IMF-and-Ukraine
https://www.imf.org/en/Countries/UKR
https://www.imf.org/en/Countries/RUS
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لوجدنا أن البلدان التي ستشعر بمزيد من الضغوط هي تلك التي  وإذا نظرنا إلى ما هو أبعد من التداعيات العاملية،

أما الاقتصادات التي تعتمد على الواردات النفطية فسوف . لديها عالقات تجارية وسياحية وانكشافات مالية مباشرة

ر قد يعود تسجل معدالت عجز أعلى في املالية العامة والتجارة وتشهد ضغوطا تضخمية أكبر، وإن كان ارتفاع ألاسعا

ومن شأن زيادة حدة ارتفاع أسعار  .بالنفع على بعض البلدان املصدرة للنفط مثل البلدان في الشرق ألاوسط وإفريقيا

الغذاء والوقود أن تدفع إلى مخاطر أكبر من حدوث قالقل في بعض املناطق، من إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الالتينية 

 .ا من املرجح زيادة انعدام ألامن الغذائي في بعض أنحاء إفريقيا والشرق ألاوسطإلى القوقاز وآسيا الوسطى، بينم

، فإننا نرى بالفعل أن هناك احتماالت بتخفيض تنبؤاتنا للنمو الشهر ألاصداءوبرغم صعوبة قياس مدى تردد هذه 

 .إلاقليمية تالتقييماوفي " آفاق الاقتصاد العالمي"عن قدم صورة أوضح تالقادم عندما 

السياس ي العالمي من أساسه إذا حدث  وعلى املدى ألاطول، قد تفض ي الحرب إلى تبديل النظام الاقتصادي والجغرافي

عيدت تهيئة سالسل إلامداد، وتجزأت شبكات املدفوعات، وأعادت البلدان التفكير في حيازاتها ي تجارة الطاقة، وأتحول ف

السياسية فهي تهدد بمزيد من مخاطر التجزؤ الاقتصادي وال  لجغرافيةأما زيادة حدة التوترات ا. من عمالت الاحتياطي

 (يونغ، مرجع سابق) .سيما على مستوى التجارة والتكنولوجيا

 :تكاليف النقل في املنطقة العربية  2.3

 جوالت عن الناجم الجمركية التعريفات في الحاد الانخفاض بسبب ألاخير العقود في أهمية النقل تكاليف اكتسبت

أن التكلفة الفعلية املتأتية  نويقدر آلا  ألاحادي،  وحتى والثنائي وإلاقليمي العالمي املستويات على التجارة تحرير من متتالية

 .(Parameswaran, 2014) التعريفات عن املتأتية التكلفة من من عن عملية النقل أعلى في كثير من الحاالت 

، وكانت الفئات الرئيسية لتكاليف (من حجم القيمة املكافئة) % 170ب الصناعية للبلدان التجارة تكلفة قدرت وقد

 ,Anderson) ،(% 55)، والتوزيع بالتجزئة والجملة (% 44)، والحواجز التجارية املتصلة بالحدود (%21)التجارة هي النقل 

2003)  

ومن بين ، اللوجيستية باالهتمام نظرا لدورها كعامل تمكين للتجارة الخدمات كفاءة قياس حظي ألاخيرة، السنوات وفي

سلسلة إلامدادات  أداءوهو يقدر  (LPI). اللوجستي ألاداء مؤشر اللوجستية الخدمات لتقييممجموعة ألادوات التي طورت 

 .بلد ويصنفها وفقا ذلك 160ـــ  ل

 ألاداء ملؤشر و العربية البلدان درجات 02 الشكل ويوجز .ألاداء اللوجيستي بين بلد عربي وآخر تفاوتا كبيرا ويتفاوت

 تحتل لمف  .اللوجستي أداؤه يحسن لم العربية البلدان معظم أن النتائج وتؤكد، 2018عام إلى 2012 عام من اللوجيستي

دليل هذا  أبعاد جميع في شائع ألاداء وضعف  .ألادنى الترتيب ثمانية واحتلت ألاعلى الترتيب فقط عربية بلدان ثالثة سوى 

 .املؤشر املركب
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 2012-2018املؤشر إلاجمالي لألداء اللوجيستي للمنطقة العربية للفترة ما بين : 02الشكل 

 
 2018اللوجيستي لعام البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشر ألاداء : املصدر

 الذي املحلي اللوجستي ألاداء العربية، املنطقة في اللوجستية الخدمات أداء تدني في الرئيسية العوامل بين ومن

أو  مثل املوانئ في املنافذ النظر على املحلي اللوجستي ألاداء مؤشر يقتصر وال .املحلي اللوجستي ألاداء بمؤشر يقاس

 يبين ألنه النقل تكاليف لتحليل مفيد املؤشر وهذا .انفسه البلدان في اللوجستية والقيود البيئة بل يتناول أيضا الحدود

 .واقعية أرقام إلى وليس املستخدمين تصورات إلى يستند كان وإن حتى ما، بلد عبر السلع تدفق في الاختناقات

خدمات النقل  تنفص وقد  .تاللوجستيا قطاع ونواتج التحتية البنى بجودة ارتباطا وثيقا يرتبط قطاع الخدمات وأداءها و 

 .املنطقة أنحاء جميع في عالية بدرجة الجوي والبحري وشحن البضائع

 2018نوعية البنية التحتية في املنطقة العربية لعام : 03الشكل 

 
 2018البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشر آلاداء اللوجيستي لعام  :املصدر
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 2018الكفاءة ونوعية الخدمات في املنطقة العربية : 04الشكل 

 
 2018البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشر آلاداء اللوجيستي لعام  :املصدر

 

 2018أسباب التأخير الرئيسية في املنطقة العربية، : 05الشكل

 
 2018البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشر ألاداء اللوجيستي لعام  :املصدر

 

 تخليص كفاءة على كبير حد إلى يتوقف الذي البضائع، تسليم توقيت اللوجستية الخدمات عناصر أهم من

 تكلفة على بدوره يؤثر ما الشحنات، عن النهائي إلافراج بتأخير البضائع تخليص يتأثر أن ويمكن .الحدود عند البضائع

 05 الشكل البضائع تخليص تأخير في مختلفة مسائل تتسببو  .النهائي واملنتج الشحن
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 :إفريقياتأثير ألازمة على ألامن الغذائي في الشرق ألاوسط وشمال   3.3

، الذي يقيس التغيرات (الفاو)عن منظمة ألاغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة مؤشر أسعار الغذاء الصادر  وصل

املؤشر بنسبة  ، حيث ارتفع4772منذ أن تم إنشاء املؤشر في عام  إلى أعلى مستوى له في مارس في أسعار السلع الدولية،

 .بير، عن الحرب في أوكرانياوذكرت املنظمة أن ارتفاع ألاسعار ناجم إلى حد ك. ٪ من فبراير إلى مارس42.6

 (6066جاكوبس، )  :الحمايةارتفاع ألاسعار وسياسات  1-

لتزايد مخاوف ألامن الغذائي، تقوم الدول بتنفيذ سياسات حمائية للغذاء للمساعدة في درء التضخم املالي  استجابة

عملت . وهي تدابير محلية من املرجح أن تؤدي إلى تفاقم الضغوط في أماكن أخرى  وحماية إلامدادات الغذائية املحلية،

مصر والجزائر واملغرب وتركيا على تخفيض أو حظر صادراتها من املواد الغذاء الرئيسية في الشهر املاض ي لوجود مخاوف 

مصر تصدير زيت  ظرتح  .ي املاض يمن ارتفاع أسعار املواد الغذائية والوقود، التي أثارت احتجاجات واسعة النطاق ف

القمح والسكر والزيوت النباتية  إعادة تصدير على االجزائر حظر  أعلنتو . الطهي والذرة والقمح ألاخضر ملدة ثالثة أشهر

ا على إعادة تصدير مؤقتا تركيا حظر  قرتأو  .مصادراته من الطماط بخفض واملعجنات والسميد، في حين بدأ املغرب

ير املباشر لزيت كما منعت تركيا التصد. الحبوب وزيت الطهي والبذور الزيتية، وغيرها من املنتجات الزراعية الرئيسية

تعد هذه املواد الغذائية و . الطهي والشحنات الضخمة من زيت الزيتون والسمن والعدس ألاحمر والفاصوليا الجافة

 .ألاساسية ذات أهمية خاصة مع احتفال املجتمعات املسلمة بشهر رمضان املبارك

ب في ألافق املنظور، فإن مخاوف ألامن في ظل عدم وجود نهاية للحر . لكن كل ذلك ال يعدو عن كونه تدابير مؤقتة

من املمكن أن يشمل ذلك . الغذائي هذه سوف تحتاج إلى معالجة من خالل إدخال تعديالت على السياسات طويلة ألامد

تحتاج السياسات . تحسين سعة التخزين وزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي للمساعدة في تعزيز إلانتاج الغذائي املحلي

شرق إلى أن منطقة ال 2247ملعهد املوارد العاملية في عام  دراسة توصلتو . تغير املناخ وندرة املياه مكافحة تركيز علىكذلك لل

شديدة الجفاف وندرة في املياه  ، حيث تواجه فصوال"ح املياهمناطق العالم معاناة من ش"رألاوسط وشمال أفريقيا هي أكث

 .وارتفاع ملستويات سطح البحر

 :ألامن الغذائي الخليجي  -6

السعودية وسلطنة عمان حوالي نصف احتياجاتهما من القمح من  تستورد ،2224ا لبيانات منظمة الفاو لعام وفق

أكبر  تعد السعودية هيو . وإلامارات كميات كبيرة من القمح الروس ي وألاوكراني قطر تستورد كما. روسيا وأوكرانيا

 06انظر الشكل  .يأتي من روسيا وأوكرانيا اك تقريبلونصف ذ للشعير في العالم، حيث يستخدم إلطعام املاشية، مستورد

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apnews.com/article/russia-ukraine-business-health-europe-united-nations-fe2cc912195478f0dd861e6252c8f3b3
https://apnews.com/article/russia-ukraine-business-health-europe-united-nations-fe2cc912195478f0dd861e6252c8f3b3
https://english.ahram.org.eg/News/462696.aspx
https://english.ahram.org.eg/News/462696.aspx
https://www.middleeastmonitor.com/20220316-algeria-bans-food-exports-amid-fears-of-global-shortages/
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2268
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2268
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-15/morocco-squeezes-tomato-exports-as-inflation-fans-local-anger#:~:text=Morocco%20will%20cut%20back%20exports,raft%20of%20crop%20protectionism%20worldwide.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-15/morocco-squeezes-tomato-exports-as-inflation-fans-local-anger#:~:text=Morocco%20will%20cut%20back%20exports,raft%20of%20crop%20protectionism%20worldwide.
https://www.fas.usda.gov/data/turkey-turkey-imposes-temporary-ban-certain-agricultural-exports
https://www.fas.usda.gov/data/turkey-turkey-imposes-temporary-ban-certain-agricultural-exports
https://carnegieendowment.org/2022/02/24/cascading-climate-effects-in-middle-east-and-north-africa-adapting-through-inclusive-governance-pub-86510
https://carnegieendowment.org/2022/02/24/cascading-climate-effects-in-middle-east-and-north-africa-adapting-through-inclusive-governance-pub-86510
https://www.wri.org/insights/17-countries-home-one-quarter-worlds-population-face-extremely-high-water-stress
https://www.wri.org/insights/17-countries-home-one-quarter-worlds-population-face-extremely-high-water-stress
https://reliefweb.int/report/qatar/middle-east-and-north-africa-mena-most-water-stressed-region-earth
https://agsiw.org/what-the-ukraine-crisis-means-for-gulf-economies/
https://agsiw.org/what-the-ukraine-crisis-means-for-gulf-economies/
https://agsiw.org/what-the-ukraine-crisis-means-for-gulf-economies/
https://agsiw.org/what-the-ukraine-crisis-means-for-gulf-economies/
https://www.austrade.gov.au/news/insights/insight-new-rules-for-barley-imports-create-fresh-opportunities-in-saudi-arabia
https://www.austrade.gov.au/news/insights/insight-new-rules-for-barley-imports-create-fresh-opportunities-in-saudi-arabia
https://www.austrade.gov.au/news/insights/insight-new-rules-for-barley-imports-create-fresh-opportunities-in-saudi-arabia
https://www.austrade.gov.au/news/insights/insight-new-rules-for-barley-imports-create-fresh-opportunities-in-saudi-arabia
https://www.world-grain.com/articles/10834-russia-displaces-ukraine-as-saudi-arabias-top-barley-supplier
https://www.world-grain.com/articles/10834-russia-displaces-ukraine-as-saudi-arabias-top-barley-supplier
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 الدول املعتمدة على الاستيراد من روسيا وأوكرانيا: 06الشكل 

 
 (2021)، منظمة الفاو وعرب نيوز  :املصدر

ا على الواردات الغذائية، إال أن من بين أكثر دول املنطقة اعتماد الخليج العربية هي على الرغم من أن دول 

حتى عندما أدت ألاحداث . اقتصاداتها الثرية جعلتها أقل عرضة الرتفاع أسعار املواد الغذائية من الدول الفقيرة في املنطقة

رونا إلى إيقاف سالسل التوريد العاملية وزيادة أسعار املواد وجائحة فيروس كو  2220العاملية الكبرى مثل ألازمة املالية لعام 

إيما سوبريه أن هذه ألاحداث  تقول  ومع ذلك، .اواردات الغذائية في الخليج محدودالغذائية، كان التأثير املباشر على ال

https://www.arabnews.com/node/2055761/business-economy
https://www.arabnews.com/node/2055761/business-economy
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/covid-19-diversification-and-future-food-security-gulf-26890
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/covid-19-diversification-and-future-food-security-gulf-26890
https://i2.wp.com/agsiw.org/wp-content/uploads/2022/04/Picture1.png?ssl=1
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ا، ألامر الذي دفع العديد من دول الخليج لالستثمار بشكل ام ألامن الغذائي باعتباره تهديدا متزايدسلطت الضوء على انعد

راعي في املناطق أكبر في إلانتاج الزراعي املحلي، وزيادة سعة التخزين وتنويع موردي املواد الغذائية، وتوسيع الاستثمار الز 

عاون لدول الخليج العربية اقتراحا مجلس الت تبنىإلامارات مجلس لألمن الغذائي، و  أنشأت .ذات ألاراض ي الصالحة للزراعة

 .ا بإنشاء شبكة إقليمية لضمان إلامدادات الغذائيةكويتي

مع صحيفة  مقابلة في، (Arqaam Capital) وذكرت عالية الحسيني، منسقة أبحاث ألاسهم في شركة أرقام كابيتال

 يسعار املواد الغذائية بشراء أراض عرب نيوز أن صناديق الثروة السيادية في دول الخليج العربية قد واجهت ارتفاع أ

مثل تلك التي تم بناؤها  ساعدت الاستثمارات، في السنوات ألاخيرة، في منشآت تخزين الحبوب،. زراعية في أفريقيا

وقد عملت مثل . ، في حماية بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية من مخاوف نقص الغذاء الفوريةإلاماراتو  قطر في

ألاوكرانية، وهو ما ساعدها على تجنب هذه املبادرات حتى آلان على إبعاد الدول الخليجية عن التأثير املباشر لألزمة 

 .النقص ودرء التضخم املالي العالمي املتزايد في أسعار املواد الغذائية

 "ان مجلس التعاون لدول الخليج العربيةألامن الغذائي في بلد"بعنوان  2240د عام زايأصدرته مؤسسة  تقرير أشار

التي تنشأ عندما ال تتمكن الدولة املعتمدة على  إلاتاحةمخاطر "إلى أن التحدي ألاكبر لألمن الغذائي في دول املجلس هو 

واملحلية  هناك عدد من العوامل العاملية. الاستيراد من توفير الغذاء، حتى لو كان لديها ما يكفي من ألارصدة املالية لشرائه

وقيود التصدير مثل تلك  ،، ومن ضمنها الجفاف أو الصدمات ألاخرى في الدول املنتجةإلاتاحةالتي قد تتسبب في مخاطر 

والكوارث الطبيعية أو البنية التحتية السيئة التي تعرقل نقل  ،2220-2229التي فرضها عدد من منتجي ألاغذية في 

ولعل من أبرز ألامثلة على ذلك في . "حرب أو الصراعات ألاهلية أو الحصاروهناك عوامل سياسية مثل ال ،املحاصيل

، 2249 عندما فرضت املقاطعة في يونيو. إلامارات والبحرين ومصرالخليج كانت مقاطعة قطر التي فرضتها السعودية و 

 .ت غذائية طارئةتسببت في نقص كبير في املواد الغذائية في قطر، ما دفع إيران وتركيا واملغرب إلرسال شحنا

 (6066جاكوبس، مرجع سابق، )  :املتعثرين املعونات والاستثمار للشركاء -3

في تقديم  اخرى في املنطقة، فهي تلعب دور من العديد من الدول ألا  انت دول الخليج العربية أقل تأثر حتى وإن كا

وتجدر إلاشارة إلى أنه منذ الغزو . العتمادها على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا نتيجة االدعم املالي للدول ألاكثر تضرر 

 الروس ي ألوكرانيا، تعهدت السعودية وإلامارات وقطر باستثمارات ومعونات تقدر باملليارات لدعم الاقتصاد املصري املتعثر

مليارات دوالر من  42مليارات دوالر في البنك املركزي املصري، ووعدت باستثمارات مستقبلية بقيمة  0السعودية  أودعت

على  أبوظبي وافقت مليارات دوالر، في حين 0قطر صفقات استثمارية بقيمة  وقعتو . صندوق الاستثمارات العامة

 .مليار دوالر 2استثمارات بقيمة 

عن القلق بشأن تأثير ارتفاع أسعار املواد  اجزئي ةض الدعم هذه من دول الخليج ناجممن املرجح أن تكون عرو 

الغذائية على الاحتجاجات وعدم الاستقرار املحتمل في جميع أنحاء الشرق ألاوسط وشمال أفريقيا، وخاصة في البلدان 

جات واسعة النطاق ضد ارتفاع تكاليف املعيشة في السنوات ألاخيرة، مثل مصر ولبنان واملغرب التي شهدت احتجا

والوضع أسوأ من ذلك بالنسبة ملناطق الصراع، مثل اليمن وسوريا والصومال التي . مانوالجزائر وتونس، وحتى سلطنة ع

املعونات الغذائية الطارئة، والتي تكون أكثر  هذه الدول تعتمد بشكل كبير على. تواجه بالفعل أزمات إنسانية مأساوية

معظم إمداداتها  تتلقى عالوة على ذلك، كانت وكاالت مثل برنامج الغذاء العالمي. عرضة الرتفاع أسعار املواد الغذائية

وفي معرض حديثه . ، فهي بالتالي، تتأثر بارتفاع أسعار املواد الغذائية وانخفاض العرض2224الغذائية من أوكرانيا في عام 

https://gulfnews.com/uae/government/five-ministries-part-of-uaes-new-food-security-council-1.68979150
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-gulf-food/gulf-arab-states-to-create-food-supply-safety-network-over-coronavirus-outbreak-kuwait-news-agency-idUSKCN21Y1M2?utm_campaign=Brookings%2520Doha%2520Center&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=86394597
https://www.arabnews.com/node/2055761/business-economy
https://www.arabnews.com/node/2055761/business-economy
https://thepeninsulaqatar.com/article/11/12/2019/Qatar-to-develop-storage-facility-for-22-essential-items-for-atleast-six-months
https://thepeninsulaqatar.com/article/11/12/2019/Qatar-to-develop-storage-facility-for-22-essential-items-for-atleast-six-months
https://www.zawya.com/en/projects/projects-abu-dhabi-ports-to-host-mega-grain-storage-and-processing-complex-e3535bkp
https://www.rand.org/pubs/external_publications/EP67748.html
https://www.ft.com/content/6748465d-b1ca-4625-9d8f-b40620aa3f42
https://www.ft.com/content/6748465d-b1ca-4625-9d8f-b40620aa3f42
https://www.reuters.com/world/africa/egypt-qatar-sign-5-bln-investment-deals-cabinet-statement-2022-03-29/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-21/abu-dhabi-said-to-deepen-egypt-ties-with-deals-worth-2-billion
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-21/abu-dhabi-said-to-deepen-egypt-ties-with-deals-worth-2-billion
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/17/aid-agencies-race-food-to-ukraine-cities-kyiv-kharkiv-dnipro?fbclid=IwAR3dtOrY4oY1ubfhWF6b7tkUS8sUjFHHvTy5_Aif_FhbTil4E0mTmtygsrQ
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/17/aid-agencies-race-food-to-ukraine-cities-kyiv-kharkiv-dnipro?fbclid=IwAR3dtOrY4oY1ubfhWF6b7tkUS8sUjFHHvTy5_Aif_FhbTil4E0mTmtygsrQ
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ليس لدينا خيار "، (David Beasley) الرئيس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيزلي قال عن الصراع في اليمن،

 ."ةع إلطعام من هم في مجاعسوى أخذ الطعام من الجيا

منظمة الفاو على أن أسعار الغذاء ومعدالت الفقر ستستمر في الارتفاع بمعدالت تنذر بالخطر في عامي  شددت

أكبر في دعم الاقتصادات املتعثرة في جميع أنحاء الشرق ألاوسط  ااملرجح أن تلعب دول الخليج دور  ومن. 2220و 2222

ومن املرجح كذلك أن تضاعف دول الخليج من مبادراتها السياسية الخاصة لضمان . وشمال أفريقيا، كما فعلت مع مصر

والتهديدات املتزايدة من ومع ذلك، إذا احتدم الصراع في أوكرانيا، باإلضافة إلى الجائحة املتواصلة . إمدادات املاء والغذاء

التغير املناخي، واستمرار أسعار الطاقة والغذاء في الارتفاع، فمن املحتمل أن تواجه املنطقة حركة احتجاجات أوسع 

 .وحالة من عدم الاستقرار

 (6006حسين، )  :آلاثار املباشرة للحرب الروسية ألاوكرانية على العالم العربي  4.3

تأثيرات الحرب محسوسة وخطيرة بالفعل في كافة املجاالت والقطاعات، هناك اضطراب في أسعار الشحن الدولية 

روسيا وأوكرانيا هما من أكبر موردي القمح بالنسبة لعدة دول عربية من ضمنها و . وسالسل التوريد وانعدام ألامن الغذائي

التأثير . في أسعار القمح نتيجة تعطل إلامدادات وغيرها، ونشهد حاليا ارتفاعا كبيرااليمن وتونس السودان ومصر ولبنان و 

املباشر للحرب هو انقطاع إمدادات القمح، في الوقت الذي يعتبر الخبز املصدر الرئيس ي للسعرات الحرارية لغالبية 

ا على ألامن هذا سنرى تأثيرا مباشر ل. ٪02قفز بنسبة  بعض املخابز تقول إن سعر الدقيق. السكان في العالم العربي

 الغذائي، كما قد تضطر بعض الدول للتوقف عن دعم سعر الخبز أو رفع سعره، وهذا سيؤثر بشكل مباشر على الفئات

 .، وبعد خفض وزن الرغيف املدعوم، تفكر الحكومة آلان في زيادة سعرهفي مصر مثال. ذات الدخل املحدود

. ارتفاع سعر النفط، وهذا سيؤثر على القدرة على الوصول إلى التدفئة والتبريدفي  الحرب الحالية تسببت أيضا

ستفيد أسعار النفط املرتفعة الدول املصدرة، مثل دول الخليج والجزائر، لكنها ستؤثر على البلدان الفقيرة املعتمدة على 

كان أول ضحايا هذه الحرب البعيدة سيكون الس. الزراعة والبلدان التي عانت من الصراعات أيضا مثل سوريا واليمن

٪ بعد الحرب لعدة سنوات، وآلان مع ارتفاع سعر النفط، فإن 222في سوريا، تضاعف سعر السلة الغذائية بنسبة . عنهم

معدالت التضخم ارتفعت في كثير من البلدان العربية كذلك، وعندما يرتفع التضخم . هذه ألاسعار سترتفع مرة أخرى 

لقد وصلت . وهذا يؤثر على قدرة الناس الشرائية ويحد من قدرتهم على الوصول إلى السلع ألاساسيةتتضاعف ألاسعار، 

 .وهذه نسبة مرتفعة للغاية في غضون شهرين أو ثالثة أشهر فقط  ٪42نسب التضخم في بعض البلدان بالفعل إلى 

رتفع ا، وبالتالي ستأيض لتوظيف ستتأثربالنسبة للشباب، بسبب انقطاع سالسل التوريد، فهذا يعني أن فرص العمل وا

هناك . ا، مع العلم أن نصف السكان في غالبية البلدان العربية يعيشون تحت خط الفقرمستويات البطالة والفقر أيض

مجموعة من آلاثار املركبة من حيث البطالة والفقر والهجرة وانعدام ألامن الغذائي والتي أعتقد أن منطقة الشرق 

أفريقيا وأفريقيا ستتأثر بها بشكل كبير ومباشر، ألن الحكومات غير قادرة على منع تأثير مثل هذه ألازمات  ألاوسط وشمال

 .راقديم مساعدات للفئات ألاكثر تأثأو ت

 

 

https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/17/hungry-starving-aid-agency-face-dilemma-ukraine-yemen-ethiopia-sudan
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/17/hungry-starving-aid-agency-face-dilemma-ukraine-yemen-ethiopia-sudan
https://www.aljazeera.com/economy/2022/3/11/food-crisis
https://www.aljazeera.com/economy/2022/3/11/food-crisis
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 :ارتفاع في نسب الفقر والجوع في العالم العربي  -1

لقد عانى الناس بالفعل . في الشرق ألاوسط وشمال إفريقيا اثير لقد أثر فيروس كوفيد بالفعل على ألامن الغذائي ك

، في سوريا ولبنان مثال. س ي الحاليمن سوء التغذية في ظل الكورونا، وهذه النسب سترتفع مرة أخرى في ظل الوضع السيا

٪ 02 ٪ أو22يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، في ظل الحرب الحالية، فإن هذه النسبة سترتفع لحوالي 

ا، ومع تأثر أوروبا بنقص تسليم الغاز والنفط من روسيا، على أوروبا أيض ااقتصاد شمال إفريقيا يعتمد كثير كما   .بالفعل

. ارتفعت أسعار النفط كثيرا مثال في املغرب. فهذا سينعكس بدوره على دول شمال إفريقيا حيث سترتفع معدالت التضخم

لكن آلان، في . دوالر للتر 2.77، ومنذ ذلك الحين، ظلت أسعار الوقود أقل من 2241ألغت املغرب دعم الوقود في عام 

. دوالر للتر 4.02دوالر للتر والبنزين يتجاوز  4.41خضم الصراع في أوكرانيا، ارتفعت أسعار الديزل في بعض املدن لحوالي 

عد يعني أن ذي لم نتعافى من تأثيراته بفيد الالتأثير املشترك لحرب أوكرانيا ووباء كو . تونس ال تزال في وضع هش كذلك

 .الوضع يتجه نحو ألاسوأ

بعض دول الشرق ألاوسط وشمال أفريقيا تعتمد بشكل مفرط على استيراد الغذاء والطاقة، ألامر الذي يتركها هشة 

إذ إن بعض الدول تشتري كميات كبيرة من القمح من  ،قتصادية نتيجة ألازمة ألاوكرانيةعلى نحو خاص أمام الصدمات الا

أخرى، مثل لبنان، ال  تمتلك احتياطيات كبيرة، فإن دوالوفي حين أن البعض، مثل دول الخليج العربية، . أوكرانيا وروسيا

 . اعل احتمال حدوث نقص لديها حقيقيا جدتمتلك أية احتياطيات، ألامر الذي يج

 الجزائر:  (crisis ،2222) 

الجزائر أقل عرضة من دول شمال أفريقيا ألاخرى لآلثار الاقتصادية للغزو الروس ي ألوكرانيا، ألن واردات القمح من 

 فإن املخزون الوطني سيكون كافيالوزارة الزراعة،  وطبقا. املئة من واردات البالدب 0هاتين الدولتين إلى الجزائر ال تتعدى 

ر رئيس ي للنفط والغاز، وبالتالي فإن ارتفاع إضافة إلى ذلك، فإن الجزائر مصد. 2220لتلبية الطلب املحلي حتى يناير 

 .أسعار النفط والغاز ستعوض عن ارتفاع فاتورة الغذاء

ت ففي ألاسابيع ألاخيرة، طلب. على الجبهة الدبلوماسية، تعرضت الجزائر لضغوط غربية للنأي بنفسها عن روسيا

الواليات املتحدة، وإيطاليا وإسبانيا من السلطات الجزائرية زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، التي تتطلع إلى تقليص 

إلى القبول، لكن شريطة أال تتدخل الواليات املتحدة  د املجيد تبون مياالويبدو الرئيس عب. اعتمادها على الغاز الروس ي

سلحة واملعدات العسكرية الروسية، وأن تججم الحكومات ألاوروبية عن دعم املوقف الغربي وأوروبا في شراء الجزائر لأل 

مارس، امتنعت الجزائر عن التصويت على قرار للجمعية العامة لألمم املتحدة يدين  2في و .في صراع الصحراء الغربية

وجادلت بأن . صوتت ضد القرار بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق إلانسان أبريل، 9الغزو الروس ي ألوكرانيا، وفي 

آليات ألامم املتحدة ضرورية للتحقيق في انتهاكات حقوق إلانسان على ألارض وبطريقة حيادية وغير منحازة لتحقيق 

 .العدالة لجميع الضحايا

 مصر: 

فهي أكبر . ترتبة على الغزو الروس ي ألوكرانيامصر ضعيفة بشكل خاص أمام الصدمات الاقتصادية والسياسية امل

وانقطاع الواردات بسبب الحرب يعني أن . باملئة من وارداتها على روسيا وأوكرانيا 02مشتٍر للقمح في العالم، وتعتمد في 

فاع ، إذ يترتب عليها البحث عن مزودين جدد في الوقت الذي تحاول فيه امتصاص ضربة ارتتواجه الحكومة تحديا معقدا

باملئة منذ بداية الغزو، في حين أن  02وتشير التقارير إلى أن أسعار الخبز غير املدعوم ارتفعت بنسبة . أسعار ألاغذية
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إضافة إلى ذلك، . تغذي تضخم أسعار اللحوم وألاسماك التي تتم تربيتها في املزارع( املستعملة في العلف)الكلفة ألاكبر للذرة 

بصناعة وأي انخفاض كبير سيلحق الضرر  ،انيين يشكلون نحو ثلث العدد إلاجمالي لزوار مصرفإن الزوار الروس وألاوكر 

 .للتوظيف والعملة ألاجنبية على حد سواء رئيسيا السياحة، التي تشكل مصدرا

سع لقد تبنت الحكومة إجراءات طوارئ لتالفي ألاثر املباشر الرتفاع أسعار ألاغذية، لكن التداعيات الاقتصادية ألاو 

، وقدمت حوافز وفرضت ئية ألاساسية مثل القمح، والفول وحظرت السلطات تصدير املواد الغذا. ما تزال غير واضحة

ض الرئيس ي عبد الفتاح إضافة إلى ذلك، فر . أنظمة جديدة على منتجي القمح املحلي في محاولة لتعزيز إلامدادات املحلية

لتالي فإن آلاالم املترتبة على الارتفاع الكبير في ألاسعار على السكان بشكل وبا. أعلى لسعر الخبز غير املدعوم السيس ي حدا

إال أن ارتفاع أسعار الواردات وانخفاض عائدات السياحة من املرجح أن . عام ينبغي أن تبقى محدودة في الوقت الراهن

ل سعر الصرف لجسر هذه في أواخر آذار، رفعت السلطات معدالت الفائدة وخفضت معد. تضخم عجز الحساب الجاري 

الفجوة، وفي أبريل أودعت السعودية مبلغ خمسة مليارات دوالر في املصرف املركزي املصري وتعهدت باستثمار عشرة 

مليارات دوالر على شكل استثمارات، ووعدت إلامارات العربية املتحدة بشراء  كما قدمت قطر خمسة . مليارات دوالر

 العملة من املرجح أن يحدث تآكالإال أن انخفاض قيمة . املحلية بقيمة ملياري دوالرحصص في شركات مدرجة في السوق 

 أصال بدخل املصريين املنتمين إلى الطبقة الوسطى أو الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى، بوجه خاص، الذين يصارعون 

 .في ظل الظروف الراهنة

ففي أعقاب الغزو مباشرة، رفضت القاهرة إدانة موسكو، . مصر في وضع دبلوماس ي حرج حيال ألازمة ألاوكرانية

ومنذ صعود السيس ي إلى السلطة، تمتعت مصر وروسيا بعالقات ممتازة، كما تأكد في . محاولة البقاء على الحياد

 وقد اعتمدت السلطات املصرية على ألاسلحة. بين وزيري الخارجية والدفاع في كال البلدين" 2+2"الاجتماعات السنوية 

. واملعدات العسكرية الروسية في محاولة، على وجه الخصوص، لتقليص اعتماد البالد على الواليات املتحدة في هذا املجال

 ذبة مع واشنطن، والتي تأثرت سلباكما أن هذه العالقات التي تزداد قوة تأتي نتيجة عالقة القاهرة املعقدة واملتذب

 .بين قضايا أخرى بالتوترات بشأن انتهاكات حقوق إلانسان، 

 دول الخليج العربية:   (crisis o. , 2022) 

من زيادة أسعار النفط والغاز  تحصد دول الخليج العربية أرباحا مصدرة للنفط والغاز، من املتوقع أن بوصفها دوال

 دوالرا 92املثال، تحتاج أن يكون سعر النفط الخام أقل من اململكة العربية السعودية، على سبيل . نتيجة ألازمة ألاوكرانية

للبرميل، قبل أن  دوالرا 402بشكل كبير إلى ما فوق بعد الغزو، ارتفع السعر . بقليل للبرميل حتى تحقق التوازن ملوازنتها

ركي جو بايدن على دوالر بقليل، ومن ثم ارتفع مرة أخرى بعد الحظر الذي فرضه الرئيس ألامي 422يستقر على أقل من 

بالنسبة لقادة الخليج، فإن زيادة ألاسعار مرحب بها، بالنظر إلى أن دخل الحكومة كان قد تقلص . استيراد النفط الروس ي

في الوقت نفسه، وبالنظر إلى عدد سكانها القليل، وزيادة حصة الفرد من الدخل ووجود منشآت . 47-خالل جائحة كوفيد

دول الخليج العربية أدوات عازلة أكثر من كثير من الدول ألاخرى تحميها من صدمات إلامداد  تخزين قمح كبيرة، فإن لدى

مان تستورد كميات كبيرة من القمح من روسيا مارات العربية املتحدة، وقطر وعإلا . وزيادات أسعار السلع الزراعية

 .ر ولبنان على سبيل املثالوأوكرانيا، لكنها هي وجيرانها ليس لديها دواعي القلق ألاكثر حدة في مص
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لقد دفع ارتفاع أسعار النفط الواليات املتحدة للضغط على دول الخليج العربية لزيادة إنتاجها، وهو أمر قاومته 

ورغم عمليات الحشد التي قامت بها إدارة بايدن في ألاسابيع التي تلت الغزو، وزيارة رئيس الوزراء البريطاني . تلك الدول 

وقال ولي . جونسون إلى السعودية وإلامارات، فإن الدولتين تمسكتا بالتزاماتهما السابقة بكميات إلانتاج بوريسالسابق 

مع روسيا، التي تحدد زيادة + العهد السعودي، الذي رفض تلقي مكاملة هاتفية من بايدن إن اململكة ملتزمة باتفاق أوبك 

إذ قال سفير أبو ظبي في واشنطن، ، إلامارات فقد كانت أقل حسماأما  .ألف برميل يوميا 122,222هرية بـ إلانتاج الش

هذا التصريح بحد ذاته ساعد على تخفيض . يوسف العطية إن إلامارات ستدفع أوبك إلى التفكير في مستويات إنتاج أعلى

املزروعي، قال إن إلامارات  من ذلك، فإن وزير الطاقة إلاماراتي، سهيل بدال. ارات لم تنفذ ذلك حتى آلانألاسعار، إال أن إلام

ملساعدة الدول ألاوروبية على فطم نفسها عن اعتمادها على  هذه ألاثناء، أظهرت قطر استعدادافي +. تبقى ملتزمة بأوبك 

 .بشأن الغاز مع أملانيا اتفاقاروسيا في الحصول على الطاقة، ووقعت 

 ألاردن: 

صوتت عمان لصالح قراري الجمعية العامة لألمم املتحدة في مارس فيما يتعلق باألزمة ألاوكرانية، لكنها امتنعت عن 

ألاردن ال يعتمد بشكل كبير على روسيا أو أوكرانيا، حيث . التصويت بشأن تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق إلانسان

وأعلنت الحكومة أن لدى البالد من احتياطيات القمح ما يكفي . رى يحصل على غذائه ووقوده بشكل رئيس ي من مصادر أخ

 .لتسعة أشهر، وهو ما قالت إنه يعزل البالد عن آلاثار السيئة لتعطل شبكات إلامداد العاملية

رمضان، لكن هذه تعود إلى عمليات شهر يشهد ألاردن زيادة في ألاسعار، تتسبب بشكل رئيس ي في صعوبات خالل 

لقد حاولت الحكومة معالجة هذه املشكلة من خالل وضع سقوف ألسعار سلع مثل ألارز، وزيت . يقوم بها التجارالتربح التي 

م عند كما تقوم الحكومة بتقديم دعم جزئي لهذه السلع لتفادي التضخ. الطبخ والغاز، وأخضعت املخالفين للعقوبات

أما وقود التدفئة، الذي يباع بالليتر، . أبريل لم تحدثمتوقعة في  ار البنزين كانتقفزة في أسع. ارتفاع أسعار السلع عامليا

على بشكل عام، فإن أثر ألازمة . باملئة، في حين ثبتت الحكومة سعر الغاز املستخدم للطبخ 6فقد ارتفع سعره بنسبة 

 .حتى آلان الاقتصاد ألاردني كان محدودا

 لبنان: 

كما أن البالد . أمام صدمات ألاسعار رانيا، ألامر الذي يتركه هشاأوكباملئة من قمحه من  02يستورد لبنان أكثر من 

أما . ، الذي دمر صوامع الحبوب الرئيسية في البالد2222فقدت أربعة أخماس قدرتها التخزينية في انفجار مرفأ بيروت عام 

فبالكاد تستوعب استهالك ( دفي ميناء طرابلس، وفي صوامع يملكها أصحاب املطاحن في البال )املرافق التي ظلت موجودة 

مليون دوالر، حيث  22 ة التي تحظى بالدعم، ويكلف شهرياكما أن القمح ما يزال من السلع القليل. شهر واحد من القمح

ليرة لبنانية مقابل  4,022) توردي القمح بسعر صرف تفضيلي جدايقدم مصرف لبنان املركزي الدوالر ألاميركي ملس

. أبريلالصرف الخاصة باملصرف في مطلع  ليرة مقابل الدوالر كما كان السعر على منصة 22,222مع ، باملقارنة (الدوالر

فقط، رغم انخفاض سعر العملة  6، ارتفعت أسعار الخبز بعامل 2247نتيجة لذلك، ومنذ بداية ألازمة املالية في عام 

القمح، والطاقة، )جميع مدخالت إنتاج الخبز  ، وحقيقة أن لبنان يستورد40املحلية مقابل الدوالر ألاميركي بعامل 

 .وبالتالي فإن ارتفاع أسعار القمح سيجعل عملية الدعم أعلى كلفة(. والسكر
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 ليبيا: 

يعد الخبز سلعة أساسية، . على اقتصاد ليبيا املعتمد على الاستيراد الحرب في أوكرانيا تداعيات أصال لقد أحدثت

. من القمح الذي تستورده وتدعم الحكومة جزءا. نيا وروسيامن قمحها، نصفه من أوكرا باملئة 72وتستورد البالد أكثر من 

. من املخابز على إلاغالق ي ليبيا بشكل كبير، ما أجبر عدداومنذ اندالع الصراع، ارتفعت أسعار القمح في ألاسواق املحلية ف

القمح يكفي لثالثة أشهر، بينما تستمر الواردات وقد صرح وزير الاقتصاد والتجارة أن لدى ليبيا مخزون استراتيجي من 

لكن ورغم تخصيص القمح املدعوم من الدولة، يقول أصحاب املخابز، إنهم لم يعودوا قادرين على بيع الخبز . بالوصول 

كما ارتفعت أسعار مواد غذائية أخرى، مثل زيت دوار . للرغيف( دوالرا 2,20)دينارا  2,20لسعر الرسمي ومقداره با

 .شمس، والفواكه والخضار، بشكل جذري على مدى الشهر املاض يال

قد يبدو من غير املنطقي أن ينفد البنزين في ليبيا الغنية بالنفط، بالنظر إلى أنها  ،كما حدث نقص في البنزين أيضا

، ونتيجة لذلك فإن ال يكفي الاستهالك املحلي لكن النفط املكرر محليا. اصة بهاتنتج النفط الخام ولديها مصافي تكرير خ

 بأسعار مدعومة بشكل كبير
ً
. ليبيا تشتري معظم احتياجاتها إلاضافية من الخارج بأسعار السوق، ثم تبيع الوقود محليا

تمتلك الدولة الليبية احتياطيات نقدية يمكن أن تستخدمها لزيادة دعمها للتعويض عن الارتفاع العالمي في أسعار السلع، 

  .إذا اختارت فعل ذلك

 املغرب والصحراء الغربية:  (crisis o. , 2022) 

باملئة فقط من قمحه من روسيا  02-22بأزمة القمح من معظم الدول، بالنظر إلى أنه يستورد  املغرب أقل تأثرا

باملئة من القمح الذي  12بالنظر إلى أنها تشتري  لكن بشكل عام، فإن اململكة تبقى عرضة لصدمات ألاسعار،. وأوكرانيا

وكإجراء . غير مسبوق أدى إلى تقليص إنتاجها املحلي بشكل حاد ه سكانها من الخارج، وسجلت مؤخرا جفافايستهلك

إضافة إلى ذلك، وفي مواجهة ارتفاع أسعار الوقود، . ملواجهة ذلك، ضاعفت الحكومة موازنتها ثالث مرات لدعم الطحين

. 2222ومن املرجح أن يفاقم إلانفاق على الدعم من عجز موازنة عام  ،دت السلطات بتقديم الدعم املالي لقطاع النقلوع

فإن املغرب قد يتوجه إلى صندوق النقد  وفي حين أن الحكومة لم تحدد بعد كيف تخطط لتمويل هذه النفقات إلاضافية،

ومن املرجح أن يرتفع الدين الخارجي، رغم أن املغرب يمتلك . الدولي أو أن يخطط إلصدار سندات جديدة لجسر الفجوة

 .بعض هامش املناورة املالية مقارنة بمصر أو تونس على سبيل املثال

كما أنه لم يشارك . بالغزو في التصريحات العلنية وصفه  حيال الصراع في أوكرانيا، وتجنب لقد ظل املغرب حياديا

لقرار بعدم في بيان أن ا الذي قامت به روسيا، وادعى الحقافي تصويت الجمعية العامة لألمم املتحدة على قرار بإدانة الغزو 

ن الدولي وسالمة أراض ي ال يمكن تفسيره بأنه اصطفاف استراتيجي أو موقف يتعارض مع القانو  سياديا قرارا"املشاركة كان 

إزعاج شركائه الغربيين باالعتراض على القرار أو استعداء  ،وبعدم التصويت، تجنب املغرب ألازمة التي واجهها". الدول 

 .وتمكن من تفادي صدور انتقادات علنية من حلفائه الغربيين على موقفه. روسيا بالتصويت لصالحه

. لني ضد موسكو قد يلحق الضرر بسياستها حيال الصحراء الغربيةكما أن الرباط قلقة من أن اتخاذ موقف ع

في صراع  محوريا دام حق الفيتو، فإنها تلعب دورافبالنظر إلى أن روسيا عضو دائم في مجلس ألامن الدولي يتمتع باستخ

بهذه القضية، وفي السنوات املاضية، امتنعت موسكو بشكل منتظم عن التصويت على قرارات تتعلق . الصحراء الغربية
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عن دعمه لبعض مطالب جبهة البوليساريو املؤيدة لالستقالل، بما في ذلك  لخارجية الروس ي الفروف عبر مؤخرالكن وزير ا

وكال املقترحان غير مقبولين للمغرب، التي . العودة إلى املفاوضات الثنائية مع الرباط وإجراء استفتاء على الحكم الذاتي

أحد الداعمين الرئيسيين للبوليساريو واعتبار الحكم  وضات طاولة مستديرة تشمل الجزائرمفا ترغب بتسوية الصراع عبر

إن املعالجة الدبلوماسية املاهرة للرباط . الذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة املغربية الحصيلة الوحيدة املمكنة

يكون لها أي أثر مباشر على الصراع على الصحراء  لعالقاتها مع روسيا والغرب تعني أن حرب أوكرانيا من غير املرجح أن

 .الغربية

 تونس: (crisis o. , 2022) 

باملئة من  02في حين أنها تلبي . تونس مستورد صاٍف للغاز والنفط، ما يتركها عرضة لزيادات ألاسعار العاملية

الوطني، فإنها تشتري الباقي من شركة سوناطراك الجزائرية بأسعار السوق، احتياجاتها الداخلية من الغاز من إنتاجها 

باملئة من النفط  02تضخ تونس نحو . باملئة كإيرادات من مرور خط أنابيب عبر املتوسط في ألاراض ي التونسية 0وتتلقى 

معدل دوالر في أسعار النفط ولذلك فإن كل زيادة ب. الذي تستهلكه من حقولها الخاصة، وتستورد الباقي بأسعار السوق 

 دوالرا 90على سعر  2222ازنة عام وقد استندت مو . مليون دوالر في موازنة الحكومة 12ينتج عنها كلفة إضافية تبلغ نحو 

 4,6فإن كلفة واردات الطاقة سترتفع من  دوالر للبرميل، 422بسعر  ر إلى أن النفط الخام يباع حالياوبالنظ. لبرميل النفط

لقد . ، وهو الذي يشمل الغاز وأنواع الوقود ألاخرى 2222مليار دوالر في عام  1إلى ما يقدر بـ  2247مليار دوالر في عام 

جبرت حكومة الرئيس قيس 
ُ
 فقد. ذي التضخم والاستياء الشعبي أيضا، ألامر الذي يغسعيد على رفع أسعار الوقود شهرياأ

 .فعت ألاسعار عدة مرات حتى آلان، ببضع نقاط مئوية في كل مرةر 

باملئة من احتياجاتها املحلية من  72و 92فالبالد تنتج بين . آخر للقلق تشكل واردات تونس الغذائية مصدراكما 

في  اما أساسياجل الطحين للخبز، الذي يعد طعمن أ)باملئة من استهالكها من القمح الطري  02و 42القمح القاس ي وبين 

وقد . باملئة إضافية من روسيا 1باملئة من إجمالي واردات القمح، في حين تأتي  02وتبلغ الواردات من أوكرانيا نحو (. البالد

حدوث نقص بشكل متفرق منذ  يونيو، لكن بدأ أصالأكدت الحكومة أن مخزونات القمح ستغطي الطلب الوطني حتى 

 .الروس ي يناير، قبل الغزو /كانون الثاني

 

 :الخاتمة

واستعادة أمجاد روسيا القيصرية والاتحاد السوفييتي، بوتين والكرملين املصابين  دفعت أحالم روسيا العظيمةلقد 

ال  إنجازه في أيام، فتورطا في حرب وكرانيا، ظانين أنهما يستطيعانألبجنون العظمة وغطرسة القوة، إلى القيام بغزو متهور 

ا أنها ستكون خاطفة، كما كانا يتوهمان، وهما آلان يخوضانها بتعثر على ألارض، وتحت ضغط عقوبات يبدو قطع

 .اقتصادية عاملية خانقة

ر فيه روسيا شقيقتها التاريخية الحرب يعني الغرق في مستنقع تدم ا أن الاستمرار فيالشكل، يبدو واضحوبهذا 

تدفع هي نفسها أبهظ التكاليف التي تستنزفها وتفقدها قواها، وبالطبع هذه الحرب ال تخدم إال  أوكرانيا، وفي الوقت نفسه،

 .قوة تنافسها في الهيمنة على العالم تريد أن تظهر أيأميركا التي ال ي من له مصلحة في إضعاف روسيا، وه

ا، والروس هم اليوم ميركان معألهذا ما يعرفه الروس واضعف روسيا أكثر فأكثر، و استمرار الحرب بكل تأكيد سي

أمام الحرب في أوكرانيا، ال تنوي البلدان  بأمس الحاجة إلى مخرج يخرجهم من ورطتهم، وال يظهرون فيه بمظهر املهزومين
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ا بالوزن د بأسباب جيوسياسية متعددة، وأيضر هذا الحيايفس. اربيناملغاربية تقديم دعم علني ألي طرف من املتح

 .الاقتصادي املتزايد لروسيا في املنطقة العسكري والنفوذ

 :في النقاط التالية ةاملتواضع دراسةإليها هذا ال تلنتائج التي توصلوعموما يمكن حصر ا

 ؛لروسيا القضية ألاوكرانية ومستقبلها يمثل قضية أمن قومي، بجانب ألاهمية الاقتصادية بالنسبة   -

 تعتبر سالسل إلامداد والتوريد من الوسائل التي تساهم في زيادة التجارة الخارجية وامليزان التجاري؛  -

القطب القوى الذي  ،روسيا فاعل دولي هام سواء كان ماضيها املتمثل في إلامبراطورية الروسية ثم الاتحاد السوفيتيتعتبر  -

أو الحاضر املتمثل في الصعود الروس ي مرة أخرى، باإلضافة إلى  .ودهعمل على وجود نظام دولي ثنائي القطبية أثناء وج

باإلضافة إلى . القوة العسكرية القوية لها، فهي تحتل املرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث القدرات العسكرية

 ؛امتالكها السالح النووي

ومدى العالقة املتمثلة في النفط والغاز في الاقتصاد الروس ي،  "الطاقة"ألازمة ألاوكرانية أثبت مدى حيوية وأهمية  -

 ؛ضالبع ببعضهماملترابطة 

 ؛الحكومات العربية تحاول عدم اتخاذ مواقف سياسية من ألازمة سعيا للحفاظ على عالقات متوازنة مع الدولتين  -

ي مجال تجارة املواد الزراعية وإنتاج يمكن ملنطقة الشرق ألاوسط ودول شمال إفريقيا أن تتأثر بتداعيات الحرب ف -

 .الحبوب في دول منطقة البحر ألاسود

 :باآلتي توص ي فإنها الحالية، الدراسة إليها توصلت التي النتائج على وبناء

من أجل عمل توازن قوى إقليمي،وتصبح العالقات بينه  ،"العربيآليات عمل الاتحاد "أن تقوى من  على الدول العربية -

 ؛قائمة على املنافع املتبادلة وليس الصراعات

ي الحرب العاملية الثالثة وبالتالي ال بد أن تكون على أهبة فعلى الدول العربية أن تتفطن لدمار قادم متمثل ربما   -

 الاستعداد لهذه الحرب؛

السياسات التجارية والضريبية وتعميق اتفاقية التجارة الحرة باإلضافة لتكثيف العالقات بجميع أنواعها  مواءمة  -

 .والتأكد من تشابك املصالح
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