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Стаття присвячена аналізу позиції Держави Кувейт щодо загарбницької війни Російської 
Федерації (РФ) проти України, а також реакції кувейтського суспільства та ЗМІ на повномасштабне 
вторгнення РФ в Україну. Автор розглядає передумови формування офіційної позиції Кувейту щодо 
війни в Україні й простежує особливості публічної комунікації офіційного Ель-Кувейту в цьому 
зв’язку, а також фіксує факти гуманітарної та фінансової допомоги Україні, підтримки України на рівні 
міжнародних організацій тощо. У статті надається прогноз еволюції офіційної позиції Кувейту щодо 
національно-визвольної війни України. Його побудовано на попередньому зовнішньополітичному 
досвіді Емірату, а також моделюванні переваг і загроз, створених війною на європейському континенті.

У роботі окремо оцінюється рівень підтримки України з боку громадянського суспільства 
Кувейту, його роль у формуванні позиції держави, а також реакція резидентів Кувейту, які складають 
переважну більшість населення Емірату, на війну в Україні. Обґрунтування оцінки здійснено завдяки 
аналізу гуманітарних ініціатив громадян та резидентів Кувейту на підтримку України.

У статті наведено результати моніторингу кувейтських ЗМІ на предмет висвітлення вторгнення 
РФ в Україну та визначено ступінь їхньої незалежності. Зокрема автор аналізує інтенсивність, зміст 
та характер повідомлень про Україну в кувейтських ЗМІ з 24 лютого 2022 року.

Сукупність представлених позицій держави, суспільства та ЗМІ Кувейту формує уявлення про 
рушійні сили, ключові елементи та межі можливостей українського треку зовнішньої політики Кувейту. 
Водночас розуміння зазначених факторів дозволило б скоригувати майбутні завдання та інструменти 
української дипломатії в Еміраті, особливо в період боротьби України проти російських загарбників.
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Для українців національно-визвольна війна проти російських загарбників є насамперед бороть-
бою за виживання, оскільки країна-агресор вдається до геноциду стосовно українства. В очах укра-
їнців невиправдане та неспровоковане вторгнення Росії в Україну є злочином, протидія якому має 
стати пріоритетним завданням для всього світу. Однак позиція багатьох країн щодо війни в Україні, 
зокрема арабських країн Затоки (членів Ради співробітництва арабських держав Перської затоки 
(РСАДПЗ) залежить не стільки від примату міжнародного права, скільки від прагматичних інтересів 
і потреб кожної окремої країни. Справедливою згадана теза є і для Кувейту, чия позиція щодо росій-
сько-української війни продиктована геостратегічними особливостями субрегіону Затоки та історично 
нейтральним зовнішньополітичним курсом Емірату. Дослідження політики Кувейту щодо України, її 
мотивів, лімітів та ключових складників дозволить оптимізувати завдання та інструменти української 
дипломатії в Еміраті, насамперед у період воєнного стану в Україні.

Вивченню окресленої проблеми через призму публічної дипломатії  присвячені праці О. Бала-
нуци та О. Сегеди, які у своїх статтях розглянули шляхи зміцнення позитивного іміджу України 
в Кувейті інструментами економічної, експертної, культурної, освітньої, спортивної та цифрової 
дипломатії (Seheda, Smolianiuk, 2020; Balanutsa, Seheda, 2020; Balanutsa, Seheda, 2021). Більш 
широкий контекст відносин України та країн-членів РСАДПЗ дослідили у своїх працях М. Абумуфрех, 
А. Герасимчук, П. Горін, Н. Остряніна, О. Рахматуллін, О. Роговик, Р.  Юлдашев та інші. Значний 
доробок згаданих науковців присвячений аналізу зовнішньополітичного курсу України в субрегіоні 
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Затоки, його системним проблемам та перспективним напрямам (Herasymchuk, 2021; Horin, 2017; 
Ostryanina, 2008). Н. Слободян, М. Абумуфрех розглянули стратегічне значення субрегіону Затоки 
для України з точки зору забезпечення енергетичної безпеки та активізації економічного треку укра-
їнської дипломатії в країнах–членах РСАДПЗ (Slobodyan, 2009). О. Демченко, О. Богомолов, С. Дани-
лов та В. Швед розкрили проблемні питання співпраці між Україною та аравійськими монархіями на 
політико-безпековому напрямі з огляду на політичну вагу РФ у субрегіоні Затоки (Bohomolov, Danylov, 
Yuldashev, 2020; Shved, 2018). Прикметно, що після вторгнення РФ в Україну експерт у міжнародних 
відносинах Н. Батталоглу припустила, що країни–члени РСАДПЗ опинились перед серйозним викли-
ком з точки зору їхньої навігації у багатополярному світі та архітектури безпеки регіону (Battaloglu, 
2022). 

Оскільки Україна наближається до членства в Європейському Союзі (ЄС), доцільно згадати 
внесок іноземних експертів-міжнародників в аналіз ключових сфер співпраці між Кувейтом (і реш-
тою країн–членів РСАДПЗ) та державами ЄС, потенціалу подальшого розвитку міжрегіонального 
співробітництва. Так, Ч. Бьянко, Б. Хадер, М. Авад, Н. бін Нагар, А. Ґафар, С. Коломбо, Р. Міллер, 
Х. Аль-Мансурі та ін. дослідили у своїх роботах кліматичний, енергетичний, культурно-просвіт-
ній напрями (Khader, 2015; Bianco, 2020; Awad, 2013; Nahar, 2019; Miller, Al-Mansouri, 2016; Ghafar, 
Colombo, 2021). Європейський досвід співпраці з країнами–членами РСАДПЗ може бути корисним 
для коригування майбутнього зовнішньополітичного курсу України щодо арабських держав Затоки.

Наразі з точки зору подальшого розвитку українсько-кувейтських відносин важливою, але не 
розкритою в наукових працях темою є сучасна позиція Емірату щодо війни РФ проти України, а також 
можлива еволюція його позиції внаслідок розвитку військових дій. Метою статті є оцінка дій офіцій-
них, приватних та медійних кіл Кувейту в контексті повномасштабної російсько-української війни, що 
зумовлює постановку таких завдань: 1) аналіз офіційної позиції Кувейту як члена РСАДПЗ та розгляд 
її передумов; 2) аналіз реакції кувейтського суспільства на вторгнення в Україну та його ролі у форму-
ванні позиції держави; 3) моніторинг висвітлення війни в кувейтських ЗМІ, визначення ступеня їхньої 
незалежності й об’єктивності; 4) прогноз розвитку позиції Кувейту щодо війни в Україні на підставі 
попередніх кроків Емірату.

Де-юре всі арабські країни Затоки засуджують застосування сили у міжнародних відносинах та 
закликають сторони будь-якого збройного конфлікту до пошуку дипломатичних, мирних шляхів його 
вирішення. Однак де-факто найбільш впливові країни–члени РСАДПЗ поділяються на два табори – 
умовно проукраїнський (Катар і Кувейт) та умовно проросійський (Королівство Саудівська Аравія 
(КСА) та Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ). Умовність поділу пояснюється тим, що прямо зараз на 
дипломатичному фронті між Україною та Росією відбувається боротьба за підтримку арабських країн 
Затоки, де жодна зі сторін поки що не має вирішальної переваги. Щодо Бахрейну та Оману, ці країни 
де-юре і де-факто дотримуються підкреслено нейтральної позиції, координуючи на рівні РСАДПЗ 
свої зовнішньополітичні кроки (наприклад, в рамках ООН).

Слід зауважити, що Рада співробітництва арабських держав Перської затоки є субрегіональ-
ним координаційним майданчиком, на якому Кувейт традиційно узгоджує з іншими членами Ради 
рішення щодо спільних кроків на міжнародній арені. Насправді РСАДПЗ позбавлена будь-яких над-
державних повноважень, тому що організація не має реальних важелів впливу (зокрема інституцій-
них) на вектори зовнішньої політики країн-членів, як зазначає М. Леґрензі (Legrenzi, 2015). Тим не 
менш, країни–члени РСАДПЗ ставляться з пієтетом до субрегіональної ролі КСА, особливо в питан-
нях міжнародного характеру. Д. Галєєва теж вказує на те, що члени РСАДПЗ нерідко підпорядкову-
ють глобальні проблеми регіональному порядку денному. Це стосується і ставлення арабських країн 
Затоки до війни в Україні (Galeeva, 2022). Доцільно привернути увагу до прагматичного утримання 
країн–членів РСАДПЗ від голосування за резолюцію щодо призупинення членства Росії в Раді ООН 
з прав людини. Так само ОАЕ як непостійний член Ради безпеки ООН утримались від голосування за 
проєкт резолюції РБ ООН від 25 лютого 2022 р. щодо реагування організації на акт збройної агресії 
РФ проти України. Ймовірно, ОАЕ шукали підтримку РФ щодо власного проєкту резолюції стосовно 
хуситів у Ємені, використовуючи війну в Україні у власних цілях.

У субрегіоні Затоки підтримка України Кувейтом є взірцевою, що не в останню чергу пов’язано 
зі сприятливими історичними передумовами. Зовнішньополітична доктрина Кувейту завжди базува-
лась на обережній і виваженій дипломатії. Емірат знаходиться у постійному пошуку балансу у від-
носинах як з регіональними гегемонами (КСА та Іраном), так і зі Сполученими Штатами Америки 
(США) – ключовим партнером Кувейту в безпековій сфері. На міжнародній арені Кувейт декларує 
курс на мир і співпрацю, невтручання в справи інших держав, встановлення та підтримку добросусід-
ських відносин, виконання резолюцій ООН та дотримання міжнародного права заради збереження 
миру і безпеки (Kuwait Ministry of Foreign Affairs, 2021). Прикметно, що за правління Сабаха ас-Са-
баха – батька кувейтської дипломатії – Кувейт нерідко виступав медіатором вирішення регіональних 
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конфліктів, оскільки стабільність і безпека в близькосхідному регіоні є одним із факторів незалеж-
ності Кувейту.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну майже збіглося в часі з річницею визволення 
Кувейту від іракської окупації в 1991 р. Схожість історичного досвіду обох країн, зусилля україн-
ського дипломатичного представництва в Еміраті та лоббі американських і європейських партнерів 
Кувейту посприяли сталій та вчасній підтримці України офіційним Ель-Кувейтом на рівні міжнародних 
організацій. Кувейт став однією з перших країн арабського світу, які публічно засудили порушення 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також висловили готовність під-
тримувати всі міжнародні зусилля для деескалації ситуації. Унікальним для арабського світу кроком 
стало співавторство Емірату в заяві держав–членів ООН від 25 лютого 2022 року у зв’язку з розв’я-
занням Росією повномасштабної війни проти України. До того ж Кувейт проголосував на користь обох 
резолюцій Генасамблеї ООН – стосовно засудження російської агресії та її гуманітарних наслідків від 
2 березня та 24 березня 2022 року. Через причетні органи ООН уряд Кувейту надав 4 млн дол. США 
для подолання наслідків війни в Україні та надіслав понад 60 тон гуманітарної допомоги вимушеним 
переселенцям з України.

Так, на підтвердження звання гуманітарного лідера світу Кувейт виконав гідну високої 
оцінки програму допомоги. Водночас справедливо зазначити, що в порівнянні з внеском стратегіч-
них партнерів України кувейтському пакету гуманітарних ініціатив бракує військової та санкційної 
складової. Зокрема керівництво Емірату не заявляло про наміри обмежити дипломатичні та тор-
говельно-економічні відносини з Росією, звузити контакти з РФ тощо. У контексті російсько-укра-
їнської війни кувейтські дипломати підтримують контакт як з українськими колегами, так і з пред-
ставниками РФ, про що свідчать лаконічні дописи загального характеру на офіційних ресурсах 
зовнішньополітичного відомства Емірату. Публічна комунікація Кувейту і решти арабських країн 
Затоки щодо війни в Україні вказує на прагнення віддалитися від сторін міжнародного конфлікту, 
бути нейтральними в оцінках, оминути прямолінійні судження. Політичні діячі згаданих країн сві-
домо уникають слів «війна», «агресія», «РФ» у своїх виступах та заявах, і замінюють їх загаль-
ними поняттями «криза», «складна ситуація» тощо (Bahrain News Agency, 2022; Barada, 2022; 
KUNA, 2022). До прикладу, заяви міністерств закордонних справ країн–членів РСАДПЗ та Ліги 
арабських держав засуджують збройну агресію проти України, але не згадують РФ як джерело 
цієї агресії (Hellyer, 2022). М’яка тональність згаданих офіційних документів свідчить лише про 
пасивне несхвалення агресії та обережні спроби зберегти відносини як з РФ, так і з Україною, яку 
підтримують США. Наприклад, попри згаданий вище політичний маневр ОАЕ на рівні ООН, ця 
країна оперативно надала Україні фінансову та гуманітарну допомогу, а також візову підтримку 
українським громадянам в ОАЕ.

Балансування на зв’язках з країнами по різні боки фронту є опосередкованою ознакою того, 
що аравійські монархії дивляться на війну в Україні передусім крізь призму власних інтересів. Однак 
дотримання нейтралітету в ситуації такого кричущого порушення міжнародного права, на яке нава-
жилася РФ, на наш погляд, не видається стратегічно правильним кроком.

Причини дещо амбівалентної позиції Кувейту та загалом арабських країн Затоки щодо війни 
в Україні багатовимірні. Насамперед важливо зазначити, що традиційні політичні режими країн Затоки 
з міцною вертикаллю влади ціннісно зближують їх з РФ, що зокрема підкреслює А. Кріґ (The Economic 
Times, 2022). До того ж чимало громадян країн–членів РСАДПЗ, які навчались у Радянському Союзі, 
ностальгують за студентськими роками, проведеними в тоталітарній державі. Видається, що аравій-
ські монархії сприймають війну проти демократичної України як пріоритетне питання винятково для 
США та ЄС (Hamzawy, Sadjadpour, Miller, Wehrey, Hassan, Farouk, Khaddour, Yerkes, Coşkun, Yahya,  
Muasher, 2022; Tank, Palik, Jensehaugen, Harpviken, 2022). На думку політологів та політичних жур-
налістів субрегіону Затоки, аравійські монархії навіть опосередковано не втручатимуться у війну, яка 
напряму не зачіпає їхньої національної безпеки. Вони вважають, війна між Україною та Росією має 
особливе історико-політичне підґрунтя, до якого країни Затоки не мають жодного стосунку (Ebrahim, 
2022). На нашу ж думку, підтримка України з боку США, ЄС та країн Великої сімки все ж порушува-
тиме нейтралітет арабських країн Затоки на користь України. Бодай декларативна підтримка України 
і перегляд відносин з РФ стануть висхідною тенденцією в субрегіоні Затоки по мірі військового осла-
блення Росії й дії західних санкцій.

Беззаперечним є факт, що наразі арабські країни Затоки пріоритезують відносини зі США 
з огляду на тісну співпрацю у військово-економічній площині. Товарообіг між США та країнами-чле-
нами РСАДПЗ  обчислюється десятками мільярдів дол. США попри те, що у період 2015–2020 рр. він 
зменшився з 87.5 до 49.7 млрд дол. США. За інформацією бази даних «SIPRI Arms Transfer Database», 
вартість військової продукції, яку США продали арабським країнам Затоки у період 2014–2021 рр., 
сягає  27.982 млрд дол. США (Stockholm International Peace Research Institute, 2021). 
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Однак тяжіння до США автоматично не означає ворожого ставлення до РФ, у якій аравійські 
монархії досі інерційно вбачають сильного гравця. Уявлення про могутність Росії підкріплене тим, що 
за останні роки РФ стала важливим партнером арабських країн Затоки в економічній та військовій 
сферах. Товарообіг між РФ та країнами–членами РСАДПЗ збільшився з 2.6 млрд дол. США у 2015 р. 
до 6 млрд дол. США в 2020 р., а між Україною та країнами–членами РСАДПЗ – з 1.3 до 1.6 млрд дол. 
США за аналогічний проміжок часу. Також, у період 2014–2021 рр. Росія продала арабським країнам 
Затоки військової продукції на суму 0.331 млрд дол. США, тоді як Україна – на суму 0.124 млрд дол. 
США за аналогічний проміжок часу (Stockholm International Peace Research Institute, 2021).

В енергетичній сфері арабські країни Затоки ефективно співпрацюють з РФ через механізми 
ОПЕК+ та Форум країн–експортерів газу (Khurma, 2022). До того ж ОАЕ останніми роками цілеспря-
мовано нарощували відносини з РФ шляхом інвестування у промисловий та енергетичний сектори 
РФ (у 2021 р. ОАЕ придбали 1.9% акцій компанії «Sibur») та зближення з мусульманськими регіонами 
РФ – Чечнею, Татарстаном, Інгушетією, Башкортостаном тощо (Galeeva, 2022). За даними відкритих 
джерел, Кувейт не має інвестицій в Україні, тоді як у російські компанії «Газпром», «Новатек», «Зару-
бежнефть», «Рособоронекспорт» та сектор нерухомості Кувейт зробив інвестиції на суму близько  
1 млрд дол. США (Al-Khaleej Online, 2022). Водночас, за інформацією Головного інвестиційного 
управління Кувейту, сума активів Емірату в Росії є мізерною та не перевищує 0,29% від загального 
обсягу інвестицій Резервного фонду майбутніх поколінь (Al-Jarida, 2022). 

Не слід оминати увагою і той факт, що рівень залученості США в субрегіоні Затоки демонструє 
тенденцію до зниження, а розбіжності інтересів та зневіра в безпекових зобов’язаннях США перед 
партнерами – тенденцію до зростання. З-поміж найбільш резонансних епізодів є млява реакція США 
на атаки єменських хуситів на стратегічні об’єкти КСА та ОАЕ в 2019–2022 рр. Сукупність згаданих 
факторів підштовхує аравійські держави до розширення мережі іноземних партнерств (Battaloglu, 
2022; Tank, Palik, Jensehaugen, Harpviken, 2022). Якщо ОАЕ та Бахрейн у вересні 2020 року підпи-
сали угоди про нормалізацію дипломатичних відносин з Ізраїлем – одвічним противником арабського 
світу – Росія тим паче може розраховувати на статус партнера, хоча в очах більшості арабів Ізраїль 
виглядає так само, як і РФ в очах українців – загарбником та окупантом. Відносини України з Ізраїлем 
в арабському світі теж подекуди негативно резонують, тоді як російсько-ізраїльська співпраця не 
викликає аналогічної критики, хоча перевищує українську в рази (Hellyer, 2022). 

Арабські країни Затоки інколи спекулюють на зближенні з РФ у непростих відносинах зі США. 
Це відповідає доволі мінливому зовнішньополітичному стилю арабських країн Затоки, який допускає 
швидкоплинні ситуативні альянси в залежності від національних інтересів сторін, на що вказують 
П. Танк, Ю. Палік та К. Харпвікен (Tank, Palik, Jensehaugen, Harpviken, 2022). Р. Сатлофф та С. Манса 
стверджують, що попри неоднозначну зміну курсу політики США стосовно своїх союзників у субрегі-
оні Затоки, помилково було б повторювати досвід Я. Арафата, який підтримав вторгнення С. Хусейна 
в Кувейт у 1990 р. (Satloff, 2022; Mansa, 2022). Зближення країн–членів РСАДПЗ з РФ ніяк не може 
слугувати альтернативою відносинам зі США. Однак Р. Сатлофф наголошує на необхідності від-
новлення колишньої довіри у відносинах між США та РСАДПЗ. За словами дослідника, без впев-
неності у безпековій парасольці США арабські країни Затоки можуть засвоїти український урок та 
дійти не позбавленого логіки висновку про те, що єдиним надійним гарантом їхньої безпеки могла 
б бути ядерна зброя (Satloff, 2022). Попри сміливість висловленої Р. Сатлоффом думки, вважаємо 
малоймовірним розгортання такого сценарію подій.

Аналіз реакції кувейтського суспільства на російсько-українську війну виявив декілька груп кри-
тиків і прихильників вторгнення РФ в Україну, а також байдужих. Дехто знайшов у війні проти Укра-
їни лише привід для звинувачення Заходу у лицемірстві, критикуючи ігнорування палестинського 
питання (Ghazal, Harb, Jahshan, Kabalan, King, Kharroub, 2022; Al-Jazeera, 2022), а дехто побачив 
у Росії (як антагоністі Заходу) жертву, яку було втягнуто у війну з Україною під приводом загрози суве-
ренітету РФ (Khurma, 2022). Однак переважна більшість критично мислячих громадян Кувейту засу-
дили агресію проти незалежної України та нав’язування їй абсурдного зовнішньополітичного курсу. 
Так, на рівні ділових та приватних кіл Кувейту підтримка України виявилась не лише моральною, але 
й практичною. Деякі групи кувейтських компаній (наприклад, «Al-Shaya Group») призупинили діяль-
ність на російському ринку. Чимало бізнесменів розглядають опцію виходу з РФ у зв’язку з можли-
вим накладанням на них санкцій з боку США, особливо за співпрацю з російськими підприємствами 
в авіакосмічній та морській транспортних галузях.

Прикметно, що в березні 2022 р. ініціативним громадянам Кувейту вдалося провести мирний 
мітинг на підтримку України перед будівлею кувейтського парламенту, а також долучитись до збору 
гуманітарної та фінансової допомоги українцям. Згадані факти дозволяють судити про готовність 
свідомої частини кувейтського суспільства заявити вголос про свою проукраїнську позицію попри те, 
що зазвичай в Еміраті проведення публічних акцій та кампаній щодо чутливих питань міжнародного, 
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а не внутрішнього характеру, є не надто популярним. Чимало кувейтських лідерів думок та журналіс-
тів, оминаючи цензурні обмеження, гостро засудили в публічному просторі рішення Кремля почати 
загарбницьку війну проти сусідньої України. На нашу думку, потужна реакція кувейтської громад-
ськості на народну війну українців проти російських окупантів зумовлена двома факторами: розга-
луженими зв’язками кувейтських громадян з Україною (родинними, освітніми, науковими, діловими, 
медичними, туристичними тощо), а також результатами публічної дипломатії України в Кувейті остан-
ніх років, спрямованої на зближення двох країн.

Вартий врахування і той факт, що демографічний склад Кувейту неоднорідний. Із 4.4 млн насе- 
лення іноземні резиденти Емірату (переважно вихідці з арабських та азійських країн) складають 
близько 70% (World Population Review, 2022). Відтак, солідарність з Україною висловили представ-
ники чималої кількості іноземних діаспор у Кувейті – індійської, філіппінської, сирійської, азербай-
джанської тощо. З огляду на велику кількість християн серед резидентів Кувейту активною вияви-
лась і підтримка місцевих церков, які провели 2 служби за мир в Україні та організували збір пожертв. 

Слід зауважити, що на відміну від європейських країн, де голос громадськості може вплинути 
на центри прийняття рішень, у Кувейті громадяни мають суттєво обмежені важелі впливу на владні 
кола. Крім того, увага громадян Кувейту пріоритетно зосереджена на питаннях власного добробуту, 
а державних діячів – на системній внутрішньополітичній кризі внаслідок протиріч між парламентом та 
урядом. Це нівелює такий ефективний інструмент, як робота з опозиційними колами. Малоймовірно, 
що кувейтське громадянське суспільство здатне вплинути на позицію держави стосовно надання 
Україні більшої допомоги, насамперед військової та фінансової. Відповідно, максимальний рівень 
підтримки України з боку кувейтської громадськості обмежується приватними ініціативами допомоги, 
що теж є вагомим фактором. З метою консолідації підтримки кувейтських друзів України представ-
ники України в Кувейті (дипломати та активісти з-поміж діаспори) проводять відкриті зустрічі, дискусії 
та заходи культурної дипломатії.

Інформаційний аспект висвітлення в Кувейті російсько-української війни характеризується 
позитивними й негативними рисами. До негативних слід віднести тотальний контроль Міністерства 
інформації над місцевими ЗМІ, які підлягають жорсткій цензурі. У Кувейті публікація будь-яких мате-
ріалів, що суперечать офіційній позиції держави, не допускається через невідворотність покарання. 
Саме тому до оприлюднення заяви Міністерства закордонних справ Кувейту від 24 лютого 2022 р. 
про засудження Еміратом збройної агресії проти України комунікувати в інформаційному просторі 
Кувейту згадане питання впродовж попередніх років війни було вкрай складно. Кувейт підтримав 
резолюцію ГА ООН «Територіальна цілісність України» від 27 березня 2014 р., однак до 24 лютого 
2022 року керівництво Кувейту уникало прямого засудження Росії як порушника територіальної ціліс-
ності України і не виявило бажання приєднатись до Кримської платформи. Показово, що навіть після 
повномасштабного вторгнення РФ в Україну державні телеканали Кувейту застережливо утримались 
від трансляції відповідних коментарів українських дипломатів.

До позитивних рис слід віднести більш сміливу реакцію кувейтських друкованих ЗМІ. У провід-
них газетах Кувейту («КУНА», «Аль-Анба», «Ар-Рай», «Аль-Джаріда», «Аль-Кабас», «Kuwait Times» 
та «The Times, Kuwait») інформація щодо загарбницької війни РФ проти України висвітлюється стало 
та загалом об’єктивно, з посиланнями на європейські ЗМІ. Частка повідомлень про Україну, які мають 
негативне забарвлення, не перевищує 10%. Цей показник приблизно співставний з результатами 
моніторингу світових ЗМІ на предмет висвітлення війни в Україні. Серед ключових маніпулятивних 
тез у ЗМІ Кувейту (та інших арабських країн регіону) варто виокремити такі: 1) Європа продемон-
струвала расистське обличчя, коли негайно відкрила двері для біженців з України, однак заблоку-
вала в’їзд для біженців з Сирії, Афганістану, Іраку; 2) європейські демократичні цінності хибні, тому 
інвестиції в Європу незахищені й можуть бути конфісковані; 3) Захід має подвійні стандарти, оскільки 
втручається у внутрішні справи арабських і мусульманських країн, але подавляє революції в Європі, 
визнає законність окупації Палестини ізраїльтянами; 4) Росія веде війну не проти України, а проти 
ворожого НАТО, у якій Україна – лише майданчик бойових дій.

Водночас інформаційне поле Кувейту майже не містить повністю вигаданих повідомлень. 
Основним джерелом небагатьох наявних фейків є заяви офіційних посадовців РФ, підкріплені дезін-
формаційними кампаніями пропагандистських ЗМІ. Одним із прикладів таких вигаданих повідомлень 
у кувейтський пресі є публікації щодо запобігання Росією теракту ІДІЛ у Криму, який ніби готувався 
за підтримки кримських татар та українських нацистів, та дискримінації постраждалих від війни іно-
земців (а також ромів) в Україні та Європі (Al-Qabas, 2022). Також, у період воєнного стану в Україні 
в кувейтській пресі з’явилися 2 наповнені дезінформацією інтерв’ю посла РФ у Кувейті та лідера 
Чеченської Республіки Російської Федерації. Публікації були збалансовані позицією української сто-
рони, що свідчить про дотримання редакторами відповідних газет стандартів журналістики. Вартий 
уваги і той факт, що на відміну від кувейтських телеканалів провідні друковані ЗМІ Емірату з моменту 
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повномасштабного нападу РФ на Україну активно публікують інтерв’ю українських дипломатів та 
представників діаспори, які нині є рупором України в субрегіоні Затоки. Загальна кількість комента-
рів українського дипломатичного корпусу в Кувейті в інформаційному полі регіону впродовж перших 
2 місяців війни сягнула понад 100. Найбільш активними майданчиками виявились саудівські теле-
канали «Аль-Арабійя» і «Аль-Хадас», британсько-еміратський телеканал «Скай Ньюз Арабія» та 
катарський «Аль-Джазіра». З-поміж газет найбільшу кількість інтерв’ю українських посадовців опуб-
лікували кувейтські видання «Аль-Анба» та «Аль-Кабас».

Щодо динаміки повідомлень про Україну в кувейтських ЗМІ, починаючи з 24 лютого 2022 р., 
слід відзначити її поступове зниження у міру того, як інші теми почали заповнювати інформаційний 
простір Емірату (священний місяць Рамадан, ізраїльсько-палестинське протистояння, стихійні лиха 
у світі, єменська криза, атаки хуситів, співпраця по лінії Кувейт–ЄС тощо). Однак такі ключові теми, 
як облога й падіння Маріуполя, звірства російських окупантів у звільнених українських містах, стан 
переговорного процесу з РФ, зміна військових задач РФ в Україні тощо, широко висвітлюються міс-
цевими журналістами.

Весь масив повідомлень про Україну в кувейтських ЗМІ з 24 лютого 2022 р. доцільно уза-
гальнити так: 1) проблеми евакуації цивільних та зростання кількості українських біженців в Європі; 
2) руйнація українських міст, цивільні жертви внаслідок  обстрілів російської армії; 3) кувейтська дер-
жавна допомога Україні 3) висилка російських дипломатів з країн світу; 4) заяви світових лідерів на 
підтримку України;  5) санкційний тиск на РФ; 6) захоплення російською армією Чорнобильської та 
Запорізької АЕС.

Заслуговує на увагу реакція кувейтських ЗМІ на загрозу кризи продовольчої безпеки у світі 
внаслідок війни між Україною та Росією. Річ у тім, що в арабських ЗМІ з’явилося чимало відповідних 
публікацій, адже Єгипет (топ–імпортер зерна у світі), Лівія, Туніс, Сирія, Ліван та інші близькосхідні 
країни залежать від імпорту зерна на понад 60%. Зокрема в медійному просторі згаданих арабських 
країн резонувала інформація про частку української соняшникової олії у світовому експорті (55%), 
а також дані Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН про те, що в 2021 році Україна 
та Росія контролювали близько 30% світового експорту пшениці (Food and Agriculture Organization of 
the United Nations, 2022, p. 1). Арабський світ стурбований зростанням цін на їжу та паливо, адже це 
може загрожувати дестабілізацією ситуації у вразливих країнах регіону Близького Сходу та Африки, 
а за найгірших сценаріїв – масовими протестами (Arab News, 2022). Подекуди трапляються публі-
кації про те, що у зв’язку з погіршенням гуманітарної ситуації в Україні до неї можуть бути частково 
спрямовані міжнародні потоки гуманітарної допомоги, які є життєво важливими для Сирії, Ємену та 
Лівану. Натомість у ЗМІ Кувейту проблема продовольчої безпеки в контексті війни в Україні пред-
ставлена епізодично. Офіційні чинники країни декларують захищеність Емірату від можливих збоїв 
у логістичних ланцюгах постачання продовольства завдяки диверсифікованій мережі постачальників 
(Fattahova, 2022; Izzak, 2022). До того ж Глобальний індекс продовольчої безпеки оцінив Кувейт як 
одну з найбільш продовольчо захищених країн субрегіону Затоки, яка посіла в згаданому рейтингу 
30-е місце у світі в 2021 р. (Global Food Security Index, 2021). У 2020 р. Кувейт посів 68-е місце у світі 
за обсягом імпортованої пшениці, яку Емірат закуповує здебільшого з Австралії, Канади, Індії, і від-
носно невелику частину – з Росії та України (Observatory of Economic Complexity, 2022). Загалом, 
український експорт продовольчих товарів у Кувейт є невеликим. За даними сайту «TradeMap» про-
тягом останніх 5 років частка українського експорту соняшникової олії в Кувейт в середньому скла-
дала 14%, ячменю – 8%, кукурудзи – 2.5%, курятини – 1.8% (TradeMap, 2021). Відтак, у Кувейті тези 
про Україну як гаранта світової продовольчої безпеки (яку РФ прагне зруйнувати) та гасло «Захист 
України захищає світ від голоду» не були сприйняті належним чином.

У соціальних мережах Україна веде не менш активну інформаційну війну проти потужного 
ворога. Дослідниця близькосхідної тематики Міжнародного наукового центру імені Вудро Вільсона 
Н. Овейдат справедливо стверджує, що пропагандистська робота Росії в арабському світі така ж 
інтенсивна, як і в англомовному. Зокрема проросійські арабськомовні користувачі соціальних мереж 
маніпулятивно зіставляють реакцію Заходу на вторгнення в Україну з його відповіддю на кризи 
в Палестині, Сирії, Лівії, Ємені й Афганістані (Oweidat, 2022). До того ж на Близькому Сході Росія 
просуває тези про нав’язування «західного шляху розвитку», небезпеку домінування США у світі, 
важливість дотримання нейтралітету у чужій для країн регіону війні, нікчемність економічних санкцій 
проти Росії, несамостійність та/або ненадійність українського керівництва тощо (Abdelaziz, 2022). 
На нашу думку, активність російської арабськомовної пропаганди в  соціальних мережах пов’язана 
ще й з нагальною потребою Росії у живій силі для продовження агресії проти України. Прикметно, 
що паралельно з просуванням повідомлень про готовність сирійських та лівійських бойовиків взяти 
участь у війні проти України, Росія докладає чималих зусиль для дискредитації Інтернаціонального 
легіону оборони України. Так само взаємно суперечливими є публічні заклики російського керівництва 
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до захисту православної віри в Україні, тоді як лідер Чеченської Республіки називає війну в Україні 
«джигадом» (священною війною проти невірних).

Цікавим є спостереження Н. Овейдат про те, що чимало антизахідної та антидемократичної 
риторики у соціальних мережах походить саме з країн Затоки, які мають досвід підтримки авторитар-
них режимів у субрегіоні та поза його межами завдяки так званим «фермам ботів» (Oweidat, 2022). 
Попри відсутність інструментів для перевірки згаданої тези зазначимо, що в коментарях під постами 
української дипломатичної місії у Кувейті в інстаграмі та твіттері нерідко з’являються дописи антиу-
країнського характеру.

Логіка подальшого курсу Кувейту та інших арабських країн Затоки щодо подій в Україні залежа-
тиме від можливостей і загроз, які для них створює війна. Фахівець з політичних наук Г. Аль-Мекаймі 
не ставить під сумнів вплив російсько-української війни на Кувейт. Науковиця відзначає коливання 
цін на енергоносії, що для Кувейту наразі є позитивним фактором. Вірогідно, що російсько-українська 
війна здешевить зарубіжні російські активи, можливість придбання яких приверне увагу кувейтських 
інвесторів. Водночас загарбницька війна у центрі Європи ХХІ століття є тестом на дієвість міжна-
родного права та дипломатії щодо вирішення конфліктів. Г. Аль-Мекаймі не виключає того, що анек-
сія й окупація територій суверенних держав стане плацдармом подальших подібних практик у світі 
(Abdallah, 2022).

М. Яхйа вважає, що окрім продовольчої кризи, вторгнення РФ в Україну матиме наслідки ще 
у військово-економічній та енергетичній площинах. КСА, ОАЕ, Катар та інші країни, які купують в РФ 
військову продукцію, зіштовхнуться з труднощами подальшої співпраці у зв’язку з санкціями проти 
РФ (Yahya, 2022). Також російсько-українська війна продемонструвала, що фактичний рівень військо-
во-промислового комплексу РФ не відповідає заявленому. Відтак, перспективи подальшої військо-
во-технічної співпраці арабських країн з РФ виглядають примарними. К. Ульріксен також припускає, 
що негативні наслідки російсько-української війни для арабських країн Затоки будуть здебільшого 
пов’язані з впливом санкцій проти РФ. Так, інвестиції суверенних фондів країн Затоки в РФ, зокрема 
у співпраці з Російським фондом прямих інвестицій, вже постраждали. Однак рішення Катарської 
інвестиційної адміністрації та Інвестиційного фонду ОАЕ «Mubadala» не виводити інвестиції з РФ 
К. Ульріксен пов’язує зі спільністю інтересів на енергетичному ринку, яка продовжить бути точкою 
дотику між країнами Затоки та РФ попри те, що енергетичні ресурси РФ поступово втрачають конку-
рентні переваги на енергетичному ринку (Ulrichsen, 2022). На противагу цій позиції А. Султан розгля-
дає дотичність арабських країн Затоки до війни між Росією та Україною з точки зору перерозподілу 
енергетичного ринку Європи. Витіснення російських енергоносіїв створило вікно можливостей для 
експортерів нафти й газу з субрегіону Затоки, країни якого вже отримують надприбутки внаслідок 
зростання цін на вуглеводні. На думку Т. Аль-Ані й А. Султана, насамперед слід стежити за позицією 
КСА та Катару щодо війни в Україні, оскільки вони є одними з найбільших нафтовидобувних та газо-
видобувних країн світу. Недопущення цих країн на європейський ринок буде серед ключових завдань 
Кремля (Al-Ani, 2022; Wallace, Foxman, 2022).

Напередодні російського вторгнення в Україну кувейтські аналітики А. Султан та Г. Аль-Ме-
каймі прогнозували, що Кувейт не буде поляризувати свій зовнішньополітичний курс, а радше закли-
катиме усі причетні сторони до вирішення конфлікту шляхом переговорів (Al-Khaleej Online, 2022). 
Після справдження цих передбачень Кувейт обрав роль гуманітарного спонсора у національно-ви-
звольній війні України. Розлогий пакет допомоги Україні є таким же інструментом м’якої сили Емірату, 
як і гуманітарна підтримка Афганістану, Ємену, Сирії, Палестини тощо.

У майбутньому Кувейт, імовірно, бездіяльно чекатиме розвитку ситуації на фронтах російсько-
української війни. Так вважає і Е. Волд, заявивши, що замовчування дій РФ щодо України наразі 
є для Кувейту найкращим варіантом реагування (The Economic Times, 2022). Стратегічна поразка 
РФ у її війні проти України спричинить тектонічні зміни міжнародного устрою, закріпить за Росією ста-
тус країни-ізгоя на десятиліття, однак на це потрібен час. Натомість горизонт зовнішньополітичного 
планування Кувейту не виходить за межі найближчих років. Відповідно, допоки РФ підживлюватиме 
ілюзії своїх міжнародних партнерів щодо спроможності Росії як держави, Кувейт не розриватиме 
з нею політичні, економічні та міжлюдські контакти. Водночас після радикальної зміни геополітичного 
розкладу сил на користь України беззаперечним свідченням підтримки Кувейтом України  слугува-
тиме його гуманітарний внесок у перемогу України.

Висновки.
1. У межах субрегіону Затоки політична позиція Кувейту є однією з найбільш проукраїнських 

як на  рівні міжнародних організацій, так і на рівні гуманітарно-матеріальної допомоги. Водночас 
у публічній комунікації Кувейт свідомо не засуджує належним чином Росію як агресивного порушника 
міжнародного права, хоча закликає дотримуватися міжнародних зобов’язань усі сторони конфлікту. 
Це дає підстави судити про намір Кувейту зберегти простір для маневру в контексті налагодженої 
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міжрегіональної співпраці з Росією. До того ж зануреність у внутрішньополітичний порядок денний 
і необхідність координації з більш впливовими членами РСАДПЗ (насамперед КСА) позбавляє Кувейт 
будь-якої мотивації вдаватися до демаршу.

2. Реакція кувейтського суспільства на вторгнення в Україну засвідчила майже абсолютну 
підтримку України (за винятком одиничних маргіналів) в інформаційному, фінансовому, гуманітар-
ному та інших вимірах. Однак особливості політичної системи Кувейту та зосередженість політичного 
життя Емірату на внутрішніх (як максимум регіональних) проблемах зводять нанівець можливості 
впливу суспільства на владу в зовнішньополітичних питаннях.

3. Висвітлення російсько-української війни в кувейтських ЗМІ повністю віддзеркалює офіційну 
позицію держави щодо неї. Контрольовані та обмежені цензурою ЗМІ Кувейту утримувалися від 
публікації матеріалів або принаймні заяв українських посадовців щодо війни до моменту публічного 
засудження зовнішньополітичним відомством Емірату агресії РФ проти України. Однак услід за дер-
жавними медійні діячі також включили до власного порядку денного повідомлення проукраїнського 
характеру, звівши частку негативних повідомлень до мінімуму. Висока на початку інтенсивність 
висвітлення війни поволі зменшувалася,  місця на перших шпальтах газет та етерах телеканалів 
у прайм-тайм почали витіснятися іншими темами. Тим не менш, увага до резонансних та поворотних 
епізодів національно-визвольної війни українців залишається традиційно високою.

4. Війна РФ проти України вірогідно не здатна вибити історично нейтральний та обережний 
зовнішньополітичний курс Кувейту зі звичної колії. Створені війною в Європі можливості та загрози 
для Кувейту поки не є критичними, а рівень співпраці (насамперед інвестиційної) з РФ та Україною, за 
словами кувейтських посадовців, є невеликим. Отже, Кувейт поки що не вбачає об’єктивних причин 
для зміни обраної ним вичікувальної позиції. Підтримка зв’язків із російською стороною з одночасною 
різнопрофільною допомогою Україні – це комбінація, яка дозволить Кувейту розіграти певну кількість 
політичних сценаріїв у майбутньому.

З кожним днем війни зберігати умовний нейтралітет ставатиме дедалі складніше. Сценарій 
затяжної війни Росії проти України означатиме продовження західного тиску на РФ, її ізоляції та 
обтяження санкціями. У цьому разі залишається відкритим питання, чи спробує Кремль натиснути 
на Кувейт та інші арабські країни Затоки з метою більш чіткого представлення їхньої позиції щодо 
війни в Україні. Відповідь аравійських монархій залежатиме у тому числі від ефективності української 
дипломатії в субрегіоні Затоки, яка наполегливо і послідовно бореться за військову, фінансову, гума-
нітарну та санкційну підтримку з боку арабських партнерів.

Оскільки комунікаційна майстерність українських дипломатів є одним із ключових інструментів 
цієї боротьби, перспективною темою подальших аналітичних розвідок є дослідження актуальної для 
Кувейту аргументації необхідності підтримки України в її визвольній війні.

Seheda O. Kuwait policy toward Ukraine following Russia’s full-scale invasion
The article deals with the analysis of the position of the State of Kuwait on the war of aggression of 

the Russian Federation against Ukraine, as well as the reactions of Kuwaiti society and the media to the full-
scale Russian invasion of Ukraine. The author has examined the preconditions for the formation of Kuwait’s 
official position on the war in Ukraine, and outlined the peculiarities of public communication of Kuwaiti 
government, as well as listed the facts of humanitarian and financial assistance to Ukraine, Ukraine’s 
support at international level, etc. The article has predicted the evolution of Kuwait’s official position on 
Ukraine’s liberation war. It has been based on Kuwait’s previous foreign policy experience, and modeling 
the benefits and threats created by the war on the European continent.

The paper has assessed the level of support for Ukraine by Kuwaiti citizens, their role in shaping the 
state’s position, as well as the reaction to the war in Ukraine of foreign residents, who make up the vast 
majority of Kuwait’s population. The assessment has been substantiated by analyzing the humanitarian 
initiatives of Kuwaiti citizens and residents in support of Ukraine.

The article has demonstrated the results of monitoring the Kuwaiti media broadcasting the Russian 
invasion of Ukraine, and determined the degree of their independence. In particular, the author has assessed 
the intensity, content and nature of reports about Ukraine in the Kuwaiti media from February 24th, 2022.

The combination of the following notions – the state, society and media of Kuwait – forms an idea 
of   the driving forces, key elements and limits of the Ukrainian track of Kuwait’s foreign policy. In turn, 
understanding these factors could allow us to adjust the future challenges and tools of Ukrainian diplomacy 
in Kuwait, especially during Ukraine’s fight against Russian invaders.

Key words: Ukraine, Kuwait, Russian Federation, war, stance, diplomacy, support, GCC.
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