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موقف سوري مؤيد
تجــدر اإلشــارة إىل أن ســوريا تبنــت املواقــف الروســية نفســها 
مــن الــراع الدائــر يف أوكرانيــا، وذلــك بخــاف املعارضــة، وهــو 

مــا ميكــن توضيحــه عــى النحــو التــايل:

ــورية  ــة الس ــت الرئاس ــاس: أعلن ــق بالدونب ــراف دمش 1- اع
ــع  ــب توقي ــي لوغانســك ودونيتســك عق ــراف بجمهوريت االع
ــرار االعــراف باســتقالهام  ــن ق ــرويس فادميــر بوت ــس ال الرئي
عــن أوكرانيــا يف 22 فربايــر، كام حملت دمشــق الــدول الغربية، 
وعــى رأســها الواليــات املتحــدة مســؤولية مــا آلــت إليــه 
ــاً مــع زيــارة وزيــر الخارجيــة  األوضــاع، وهــو مــا جــاء متزامن

ــر. ــكو يف 21 فرباي ــداد، ملوس ــل املق ــوري، فيص الس

ــوريا يف  ــت س ــية: كان ــكرية الروس ــات العس ــم العملي 2- دع
مقدمــة الــدول التــي دعمــت العمليــات العســكرية الروســية 
ضــد أوكرانيــا، إذ أكــد الرئيــس الســوري، بشــار األســد، خــال 
محادثــة هاتفيــة مــع نظــره الــرويس فادميــر بوتــن أن 
“مواجهــة توســع الناتــو هــو حــق لروســيا ألنــه أصبــح خطــراً 

ــامل”. ــى الع ــاماً ع ش

ــة  ــدم للجمعي ــرار املق ــروع الق ــوريا م ــت س ــام رفض ك
ــذي  ــا، وال ــول أوكراني ــارس، ح ــدة، يف 2 م ــم املتح ــة لألم العام
يديــن الحــرب الروســية ضــد أوكرانيــا، فضــاً عــن تريحــات 
وزيــر الخارجيــة الســوري، فيصــل مقــداد، بــأن هنــاك تنســيقاً 

ــرويس. ــن ســوريا واالتحــاد ال اســراتيجياً ب

3- دعم املعارضة الســورية لواشــنطن: أدانت قـــوى املعارضـــة 
يف سـوريا العمليـة العسـكرية الروسـية فـي أوكرانيـا، ورأت أن 
هـــذه العمليـــة ال تختلـــف عــام تقــوم بــه روســيا يف الداخــل 
الســوري منــذ 2015، يف إطــار ســعي قــوى املعارضــة الســتثامر 
الوضــع الراهــن، والــذي قــد يرتــب انشــغاالً روســياً بأوكرانيــا، 
بصــورة تنعكــس ســلباً عــى االهتــامم الــرويس بســوريا، 
واســتغال ذلــك لدعــوة الــدول الغربيـــة للضغــط عى دمشــق 

يف هــذا التوقيــت. 

ارتدادات على الداخل السوري 
يتوقــع أن ينعكــس الــراع الــرويس – األمريــي حــول أوكرانيــا 
عــى األوضــاع يف الــرق األوســط، وهــو مــا ميكــن توضيحــه 

عــى النحــو التــايل: 
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أعلنــت دمشــق تأييدهــا الكامــل للموقــف الروســي مــن الصــراع األوكرانــي، غيــر أنــه يتوقــع أن يكــون للحــرب 
الروســية ضــد أوكرانيــا فــي 24 فبرايــر الجــاري تداعيــات مباشــرة علــى األزمــة الســورية، الســيما فيمــا يتعلــق 

باالنعكاســات األمنية والسياســية واالقتصادية.

ــرات المســتقبل, العــدد 1488، 11 مــارس  ــة علــى األوضــاع الســورية، تقدي ــات الحــرب الروســية – األوكراني ــة: تداعي ــدادات إقليمي ارت
ــاث والدراســات المتقدمــة. ــي: المســتقبل لألبح 2022، أبوظب
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ــة  ــاع االقتصادي ــاين األوض ــة: تع ــاع االقتصادي ــردي األوض 1- ت
الســورية خــال الســنوات األخــرة ترديــاً واضحــاً، خاصــة مــع 
ــرات  ــامل، حســب التقدي ــر يف الع ــدول األفق ــة ال تصدرهــا قامئ
ــرك  ــة أن ت ــة، ومــن شــأن الحــرب الروســية – األوكراني الدولي
ــى  ــه ع ــن توضيح ــا ميك ــو م ــرب، وه ــة أك ــات اقتصادي تداعي

ــايل: النحــو الت

أ- ارتفــاع أســعار القمــح: تعتمــد دمشــق يف اســتراد القمــح 
ــذي رضب  ــاف ال ــد الجف ــة بع ــا، خاص ــيا وأوكراني ــى روس ع
ســوريا، وبالتــايل فإنــه يف حــال تــرر ساســل توريــد القمــح، 
فــإن هــذا األمــر ســينعكس ســلباً عــى ســوريا، مــام قــد يــؤدي 

إىل ارتفــاع أســعاره بصــورة كبــرة.

ب- ارتفــاع أســعار املشــتقات النفطيــة: أدت الحــرب الروســية 
– األوكرانيــة إىل تخطــي أســعار النفــط حاجــز الـــ 130 دوالراً 
ألول مــرة يف تاريخــه، وهــو مــا قــد يدفــع الحكومــة الســورية 
ــن  ــك م ــه ذل ــام يرتب ــة، م ــتقات النفطي ــعار املش ــع أس إىل رف
ارتفــاع كبــر يف أســعار الســلع كافــة، وهــو األمــر الــذي ســوف 

يزيــد مــن االعتــامد الســوري عــى روســيا، أو إيــران. 

ــعار  ــت أس ــورية: تراجع ــرة الس ــعر رصف الل ــور س ج- تده
ــرة،  ــدوالر إىل مســتوى 3930 ل ــرة الســورية أمــام ال رصف الل
كــام أن محاولــة عــزل املؤسســات والبنوك الروســية، ولــو جزئياً، 
عــن النظــام املــايل العاملــي ســيكون لــه تداعيــات مبــارشة عــى 

التعامــات املاليــة يف ســوريا خــال الفــرة القادمــة.

2- تحــّول ســوريا إىل ســاحة لتصفيــة الحســابات: قــد ينعكــس 
الــراع الــرويس – األمريــي عــى األرايض الســورية، وهــو مــا 

ميكــن إبــرازه يف التــايل:

أ- دعــم واشــنطن للمعارضــة الســورية: اســتضافت الواليــات 
ــن  املتحــدة يف 3 مــارس الجــاري اجتامعــاً موســعاً ضــم ممثل
عــن عــدد مــن الــدول العربيــة والغربيــة لبحــث امللــف 
الســوري، وهــو مــا ميكــن أن يكــون رســالة ضغــط مــن 
واشــنطن عــى روســيا، بإمكانيــة اتجــاه واشــنطن لدعــم 
ــارشاً عــى روســيا،  ــل ضغطــاً مب املعارضــة املســلحة، مــام ميث
فضــاً عــن نــر الســفارة األمريكيــة يف دمشــق، يف 1 مــارس، 
تغريــدة عــرب حســابها الرســمي يف تويــر قالــت فيهــا، إن شــهر 
مــارس الحــايل ســيكون شــهر املحاســبة، يف مــؤرش عــى إمكانية 
تصعيــد هجومهــا عــى املســؤولن يف ســوريا بدعــوى ارتــكاب 

ــم حــرب.  جرائ

ب- تراجــع العمليــة السياســية: أكــد مبعــوث األمــم املتحــدة 
إىل ســوريا جــر بيدرســون، خــال إحاطــة لــه يف مجلــس 
األمــن، عــن قلقــه مــن تأثــر الحــرب الروســية عــى جهــوده 
الدبلوماســية، لتســوية األزمــة الســورية عــرب الحــوار بــن 

ــورية.  ــة الس ــق واملعارض دمش

ــة الســورية يف  ــت الحكوم ــع أن تتعن ــه مــن املتوق كــام أن
مفاوضــات الحــل الســيايس، عــى الرغــم مــن قبولهــا إرســال 
الوفــد إىل جنيــف يف 21 مــارس املقبــل، وذلــك بســبب إدراك 
النظــام الســوري انشــغال الجانــب الــرويس بامللــف األوكــراين 
مبــا قــد يقلــل مــن ضغوطــه عليــه فيــام يتعلــق باملفاوضــات. 

ــراين  ــراع األوك ــر ال ــد يؤث ــر املســاعدات اإلنســانية: ق ج- تأث
ــا  ــث إنه ــرى، حي ــورة أو باخ ــانية بص ــاعدات اإلنس ــى املس ع
قــد تــؤدي لتحويــل التمويــل واملــوارد الطارئــة للتعاطــي مــع 
األزمــة األوكرانيــة وتداعياتهــا االقتصاديــة، بــدالً مــن توجيههــا 
لربامــج املســاعدات اإلنســانية عــى الاجئــن، خاصة الســورين 

ــوار. ــل ويف دول الج يف الداخ

3- التداعيــات العســكرية واألمنيــة: أشــارت بعض املصــادر إىل 
تقليــص القــوات الروســية مــن أنشــطتها العســكرية مــع تراجع 
ــع  ــى مواق ــة ع ــات جوي ــا لرب ــا وتنفيذه ــق مقاتاته تحلي
تنظيــم داعــش يف الباديــة الســورية، عــى عكــس الوضــع قبــل 
بــدء الحــرب الروســية عــى أوكرانيــا، هــذا باإلضافــة إىل تراجــع 
ــرات االســتطاع التابعــة لهــا يف املنطقــة نفســها،  تحليــق طائ

وتراجــع تســير الدوريــات يف مناطــق شــامل رشق ســوريا.

كــام قــد تســتغل إيران االنشــغال الــرويس بالــراع األوكراين 
للتحــرك وتوســيع نفوذهــا يف ســوريا، وهــو مــا ظهــرت بــوادره 
مــن خــال زيــارة مديــر مكتــب األمــن الوطنــي، عــي مملــوك، 
إليــران يف أواخــر فربايــر املنــرم، وكذلــك زيــارة رئيــس هيئــة 
ــق يف 2  ــاض، إىل دمش ــح الفي ــي، فال ــعبي العراق ــد الش الحش
ــد،  ــار األس ــوري بش ــام الس ــس النظ ــه رئي ــارس 2022، ولقائ م
وكذلــك توســيع عمليــات نقــل األســلحة ومنظومات االســتطاع 
ــرات املســرة مــن العــراق إىل ســوريا  ــاع الجــوي والطائ والدف

ولبنــان خــال فربايــر 2022.

كــام قــد تتجــه إيــران إىل تصعيــد هجامتهــا ضــد الوجــود 
األمريــي يف ســوريا، وتصعــد مــن هجامتهــا ضد إرسائيــل، وهو 
األمــر الــذي يثــر مخــاوف األخــرة، خاصــة بعدمــا كشــفت أن 
إيــران حاولــت شــن هجــوم ضدهــا باســتخدام طائرات مســرة 
انطلقــت مــن إيــران يف مطلــع مــارس، يف مــؤرش عــى اتجــاه 
طهــران لتصعيــد عملياتهــا ضــد إرسائيــل بشــكل مبــارش، عوضاً 
عــن االعتــامد عــى الحلفــاء. وال شــك أن إرسائيــل ســوف 
تحتــاج إىل روســيا حتــى تســمح لهــا بحريــة اســتخدام األجــواء 

الســورية لشــن هجــامت ضــد إيــران.

انعكاسات إقليمية واسعة
ــر  ــن يؤث ــراين ل ــراع األوك ــات إىل أن ال ــل التداعي تشــر مجم
عــى الوضــع الداخــي الســوري فحســب، بــل قــد تكــون لــه 
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ــايل: ــة، وهــو مــا ميكــن توضيحــه يف الت ــات إقليمي تداعي

1- إمكانيــة اشــتعال الوضــع يف ســوريا: قــد تســعى الواليــات 
املتحــدة إىل إثــارة االضطرابــات األمنيــة يف ســوريا، وذلــك عــرب 
ــة  ــد الحكوم ــب ض ــن يف إدل ــف اإلرهابي ــا لتوظي ــع تركي دف
الســورية، يف محاولــة للضغــط عــى النفــوذ الــرويس يف ســوريا، 
كــام أن إيــران قــد تتجــه، هــي األخــرى، الســتغال االنشــغال 
األمريــي بأوكرانيــا، ومحاولــة تعزيــز نفوذهــا يف ســوريا، وصوالً 
إىل اســتهداف القــوات األمريكيــة هنــاك، عــى غــرار مــا كانــت 

تقــوم بــه خــال فــرات ســابقة. 

ــد تتجــه موســكو إىل  2- تغــر محتمــل يف سياســة روســيا: ق
تقييــد حريــة إرسائيــل يف العمــل يف األجــواء الســورية، وذلــك 
ــة تغضــب  ــة األوكراني ــت األخــرة مواقــف يف األزم ــا تبن إذا م
موســكو، وهــو األمــر الــذي ســوف يــؤدي إىل تعزيــز الحضــور 

ــراين يف ســوريا.    اإلي

ــة  ــرت الحكوم ــة: أق ــر كافي ــة غ ــورية احرازي ــر س 3- تداب
الســورية مجموعــة مــن اإلجــراءات للحــد مــن تداعيــات 
الحــرب، يف ضــوء اعتــامد دمشــق عــى روســيا يف تأمــن 

العديــد مــن الســلع األساســية، ومنهــا خفــض اإلنفــاق، فضــاً 
عــن وضــع خطــة إلدارة املخــزون املتوافــر مــن املواد األساســية 
ــن  ــهرين املقبل ــال الش ــت واألرز خ ــكر والزي ــح والس كالقم
ــذه  ــع ه ــتويات توزي ــق يف مس ــا والتدقي ــات تعزيزه ومتطلب
املــواد وترشــيدها ودراســة كافــة الخيــارات لتوريدهــا مبختلــف 
ــع الســلع عــن قــرب والتشــدد يف  الوســائل، كــام ســيتم توزي

ــا.  ــة عــى توزيعه الرقاب

ــن  ــل تحس ــن تكف ــراءات ل ــذه اإلج ــإن ه ــك، ف ــع ذل وم
الوضــع يف دمشــق مــا مل تتجــه األخــرة إىل الحصــول عــى دعم 
ــران لدعــم االقتصــاد الســوري  ــع أن تتجــه إي خارجــي، ويتوق

ــة لتعزيــز تغلغلهــا يف ســوريا.  خــال هــذه الفــرة يف محاول

ويف الختــام، ميكــن القــول إن الــراع األوكــراين قــد تكــون 
ــد  ــه ق ــوريا، إذ إن ــاع يف س ــى األوض ــلبية ع ــدادات س ــه ارت ل
ــة  ــة واإلقليمي ــوى الدولي ــن الق ــدام ب ــاحة للص ــا إىل س يحوله
ــعي  ــة س ــن إمكاني ــاً ع ــوري، فض ــدان الس ــة يف املي املتصارع
طهــران الســتغال االنشــغال الــرويس بأوكرانيــا لتعزيــز انخــراط 

ــاً وعســكرياً. ــران يف ســوريا اقتصادي إي
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