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يســعى هــذا التقريــر إلــى رصــد أهــم األحــداث والمواقــف للــدول الفاعلــة فــي 
الشــأن الســوري علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي مــن خــال رصــد 
أهــم التصريحــات الرســمية واللقــاءات واالتفاقيــات ذات الصلــة، مــع تقديــم رؤيــة 
تحليليــة تســاعد القــارئ فــي تركيــب صــورة ذهنيــة مترابطــة حــول تطــورات 

ــدول. ــة أدوار ال ــة الســورية وماهي القضي

أوال: أبرز التصريحات حول سوريا

موقــع الســفارة األمريكيــة فــي ســوريا علــى تويتر: بشــار األســد عــّذب وارتكــب جرائم 
ضــد الســوريين علــى مــدار 11 عامــًا. الســفارة: اإلفــات مــن العقــاب ســينتهي وهــذا 
ــي بمتابعــة  ــام الســوريين والمجتمــع الدول ــة قي ــى كيفي الشــهر نســلط الضــوء عل

المســاءلة عــن هــذه الجرائــم.

المتحــدث باســم األميــن العــام لألمــم المتحــدة "ســتيفان دوجاريــك": ســوريا أصبحــت 
أكبــر دولــة فــي العالــم مــن حيــث عــدد النازحيــن داخليــًا بعــدد يقــارب 7 ماييــن نــازح.

القائمــة بأعمــال مســاعد وزيــرِ الخارجيــة األمريكيــة "يائيــل المبــرت": ناقشــت مــع 
ــن  ــس األم ــرار مجل ــب ق ــع جوان ــذ جمي ــرورة تنفي ــوريا ض ــى س ــي إل ــوث األمم المبع
ــرت: يجــب المضــي فــي الحــل السياســي لســوريا فانتظــار الشــعب  رقــم 2254. المب

ــاة. ــن المعان ــًا م ــد 11 عام ــال بع ــام ط ــوري للس الس

ســفيرة الواليــات المتحــدة فــي األمــم المتحــدة "لينــدا غرينفيلــد": تؤثــر انتهــاكات 
نظــام األســد بمــا فيهــا حمــات االعتقــال التعســفي والتعذيــب علــى كل عائلــة 

ســورية.

غرينفيلــد: المســاءلة والعدالــة واحتــرام حقــوق اإلنســان أمــور ضروريــة لضمــان ســام 
مســتقر وعــادل ودائــم فــي ســوريا.
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ــام  ــي القي ــب المجتمــع الدول ــو غوتيريــش يطال ــن عــام األمــم المتحــدة أنطوني أمي
بــكل مــا هــو ضــروري للتوصــل إلــى حــل سياســي تفاوضــي لألزمــة الســورية التــي 
خلفــت دمــارًا قاتــًا ال مثيــل لــه فــي التاريــخ الحديــث وانتهــاكات علــى نطــاق واســع 

ومنهجــي.

غوتيريــش فــي بيــان أصــدره بمناســبة مــرور 11 عامــًا علــى انطــاق الثــورة الســورية: 
الحــرب دمــرت البنيــة التحتيــة األساســية وأدت إلــى تعميــق األزمــة االقتصاديــة 

ووصلــت االحتياجــات اإلنســانية إلــى أعلــى مســتوياتها منــذ بــدء الصــراع.

غوتيريــش شــدد علــى ضــرورة ضمــان وصــول أكبــر للمســاعدات اإلنســانية لتلبيــة 
ــدول  ــن ال ــي م ــل الجماع ــب بالعم ــوريا وطال ــاء س ــع أنح ــي جمي ــاس ف ــات الن احتياج
ــاري  ــفي واإلجب ــال التعس ــات االعتق ــاء ممارس ــة إنه ــدة بغي ــم المتح ــاء باألم األعض

واختفــاء عشــرات اآلالف مــن النــاس فــي ســوريا.
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ثانيا: الحراك السياسي

نائــب وزيــر الخارجيــة فــي حكومــة النظــام بشــار الجعفــري يصــف المعارضــة الســورية 
واألوكرانييــن بأنهــم يعملــون بإمــرة "مشــغل واحــد". الجعفــري فــي حديثــه لوكالــة 
ــر "اإلرهابييــن" فــي ســوريا ونقلهــم لمــكان  ســبوتنيك: أمريــكا تقــوم بإعــادة تدوي

آخــر.

منــدوب النظــام لــدى األمــم المتحــدة "بســام صبــاغ" يشــكك بعمــل منظمــة حظــر 
األســلحة الكيماويــة ويطالــب بتصحيــح مســارها، ويقــول: وكيلــة األمين العام لشــؤون 
نــزع الســاح تقــدم فــي إحاطتهــا عرضــا منقوصــا ورؤى أحاديــة للمســتجدات، واتهم 
المديــر العــام لمنظمــة حظــر األســلحة بأنــه يعمــل بطريقــة غيــر مهنيــة باســتخدامه 
معلومــات غيــر كاملــة أو غيــر دقيقــة فــي تقاريــر المنظمــة لتوجيــه اتهامــات باطلــة 

ضــد النظــام.

رئيــس االئتــاف الوطني الســوري "ســالم المســلط": يجــب التصدي للعدوان الروســي 
علــى أوكرانيــا وعــدم الســكوت عمــا ارتكبتــه وترتكبــه مــن جرائــم فــي ســوريا أيضــًا. 
إن كســر شــوكة الــروس تبــدأ مــن ســوريا عبــر عــودة الدعــم السياســي والعســكري 
واإلنســاني الحقيقــي للثــورة الســورية فذلــك ســيغير المعادلــة وســيعيد االســتقرار 
لســوريا وأوكرانيــا والعالــم أجمــع، وأدعــو الســوريين فــي جميــع أنحــاء العالــم إلــى 
ــزو  ــدًا بالغ ــدول تندي ــف ال ــي مختل ــًا ف ــري حالي ــي تج ــرات الت ــي التظاه ــراط ف االنخ
الروســي ألوكرانيــا والتعبيــر عــن تضامــن الســوريين مــع الشــعب األوكرانــي وإيصــال 

صــوت القضيــة الســورية المحقــة.

نائــب وزيــر خارجيــة النظــام "بشــار الجعفــري": ال أســتبعد أن يتــم نقــل عناصــر تنظيــم 
الدولــة إلــى أوكرانيــا للمشــاركة بالقتــال ضــد روســيا )وكالــة ســبوتنيك(. الجعفــري: 
ــس لهــا أســاس مــن الصحــة وهــي  ــى روســيا لي ــات التــي فرضهــا الغــرب عل العقوب
إجــراءات قســرية أحاديــة الجانــب تتخذهــا الــدول ضــد أخــرى تختلــف معهــا سياســيًا.
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رئيــس الحكومــة الســورية المؤقتــة "عبــد الرحمــن مصطفــى": الحــرب علــى أوكرانيــا 
ــه روســيا مــن جرائــم فــي ســوريا.  جــاءت نتيجــة التخــاذل وغــض الطــرف عمــا ارتكبت
مصطفــى: اهتمــام الــدول الغربيــة فــي القضيــة الســورية لــم يتجــاوز إطــار الشــجب 

والتنديــد حيــال مــا يحصــل مــن انتهــاكات وجرائــم بحــق الشــعب الســوري.

"اإلدارة  التــي تجريهــا  االنتخابــات  بنتائــج  الكــردي: ال نعتــرف  الوطنــي  المجلــس 
الذاتيــة" التابعــة لقســد فــي مناطــق ســيطرتها شــمال وشــرق ســوريا.

ــم رحمــة": نرحــب بالدعــوات التــي  ــي الســوري "هيث ــن العــام لائتــاف الوطن األمي
تطالــب بطــرد روســيا مــن مجلــس األمــن الدولــي. رحمــة: ندعــو اإلدارة األمريكيــة إلــى 
إعــادة النظــر فــي سياســتها تجــاه ســوريا ألن التراخــي فــي مواجهــة روســيا وردعهــا 
ــن بتكــرار العــدوان علــى  عــن جرائمهــا بحــق الشــعب الســوري هــو مــا ســمح لبوتي
أوكرانيــا اليــوم. وأضــاف رحمــة: المجتمــع الدولــي يعــرف جيــدًا أن التدخــل الروســي 
فــي ســوريا والقصــف الهســتيري الــذي تعرضــت لــه مــدن وبلــدات ســوريا أدى إلــى 

أكبــر أزمــة لجــوء فــي القــرن الحالــي.

منــدوب نظــام األســد الدائــم لــدى مكتــب األمــم المتحــدة "حســام الديــن آال": إرســال 
ــيا  ــى روس ــات عل ــرض العقوب ــب ف ــى جان ــا إل ــى أوكراني ــخ إل ــلحة وصواري ــرب أس الغ

يهــدف إلــى تصعيــد األزمــة وتوفيــر غطــاء لتهديــد "أمــن روســيا القومــي".

وزيــر خارجيــة النظــام "فيصــل المقــداد": ســنرد علــى هجمــات إســرائيل فــي األراضــي 
الســورية ونحــن مــن يتحكــم بالــرد. المقــداد: تغييــر األولويــات العربيــة أصبــح ضــرورة 
وال يمكــن أن نرتــاح إاّل عندمــا تتحقــق عاقــات عربيــة إيرانيــة. المقــداد: "ندعم روســيا 
ــدد  ــي ته ــتفزازاته الت ــرب واس ــراءات الغ ــة إج ــر مواجه ــا عب ــد أوكراني ــا ض ــي حربه ف

أمنهــا القومــي".

ــا  ســفير نظــام األســد فــي روســيا "ريــاض حــداد": إنشــاء فيلــق أجنبــي فــي أوكراني
ســيحولها إلــى "إدلــب أوروبيــة كبيــرة" ويشــكل تهديــدًا لألمــن الروســي واألوروبــي 

وحتــى العالمــي.
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حــداد: أوكرانيــا ستســمح لإلرهابييــن الذيــن يحملــون أســلحة الناتــو فــي أيديهــم 
بالتســلل إلــى أوروبــا وتمنحهــم حريــة التصــرف.

رئيــس االئتــاف الوطنــي الســوري ســالم المســلط يقــول إن نظــام األســد بــات جــزءًا 
مــن العــدوان الروســي علــى أوكرانيــا وبشــار األســد ينفــذ أوامــر بوتيــن إلبقائــه علــى 

كرســي الحكــم.

ــم  ــة وتحضيره ــن والمرتزق ــد المقاتلي ــى تجني ــل عل ــام تعم ــيا النظ ــلط: ميليش المس
ــا. إلرســالهم للمشــاركة فــي المعــارك والجرائــم التــي ترتكبهــا روســيا فــي أوكراني

الروســي ألوكرانيــا وال  الغــزو  يرفــض بشــكل قاطــع  الســوري  الشــعب  المســلط: 
يقبــل علــى اإلطــاق المشــاركة بهــذه الجرائــم الشــنيعة التــي تجــري بحــق الشــعب 

األوكرانــي.

المســلط: علــى المجتمــع الدولــي وأصدقــاء الشــعب الســوري اســتدراك األمــر ودعــم 
الجيــش الوطنــي الســوري وتمكينــه مــن الدفــاع عــن المدنييــن وحمايتهــم مــن هــذا 

النظام.
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ثالثا: التطورات في الساحة السورية

أوال: على الصعيد األمني:

اإلدارة الذاتيــة التابعــة لقســد تعلــن فــي بيــان لهــا اســتحداث "قــوات لمكافحــة     
الشــغب" فــي مناطــق ســيطرتها بهــدف دعــم مؤسســة قــوى األمــن الداخلــي 

و"تمكيــن األمــن واالســتقرار فــي المنطقــة".

غرفــة القيــادة الموحــدة - عــزم تصــدر بيانــًا تعلــن فيــه تعييــن العميــد "عبــد المنعــم     
نعســان" قائــدًا لمنطقــة الشــيخ حديد بريــف حلب الشــمالي وتفعيل مفرزة للشــرطة 

العســكرية فــي المنطقــة وإزالــة الحواجــز التــي ُأحدثــت فــي اآلونــة األخيرة.

ــن مــن      ــة 18 آخري ــاط وإصاب ــل 13 عنصــرًا بينهــم ضب ــاء النظــام - ســانا: مقت ــة أنب وكال
قــوات نظــام األســد بهجــوم مســلح علــى حافلــة مبيــت عســكرية فــي باديــة تدمــر 

شــرقي المحطــة الثالثــة.

ــتهدف      ــرائيلي اس ــف إس ــام بقص ــوات النظ ــن ق ــر م ــن و4 عناص ــن اثني ــل مدنيي مقت
ــف دمشــق. ــة األســد بري ــي وضاحي ــط مطــار دمشــق الدول مخــزن أســلحة فــي محي

غرفــة القيــادة الموحــدة "عــزم" تعتقــل 9 أشــخاص وتضبــط 60 كــغ مــن المــواد     
المخــدرة بعــد إطاقهــا حملــة أمنيــة موســعة ضــد تجــار ومروجــي المخــدرات فــي 

ــب الشــمالي. منطقــة اعــزاز بريــف حل

وكالــة زيتــون: قســد تمنــع قــوات نظــام األســد مــن إجــراء منــاورات عســكرية قــرب     
بلــدة عيــن عيســى فــي ريــف الرقــة الشــمالي.

وكالــة زيتــون: النظــام جهــز قواتــه وزودهــا بمختلــف أنــواع األســلحة الثقيلــة     
والخفيفــة داخــل "اللــواء 93" الواقــع فــي بلــدة عيــن عيســى شــمال الرقــة وكانــت 
وجهتهــا المناطــق الواقعــة جنــوب غــرب بلــدة عيــن عيســى بهــدف بــدء المنــاورات 

ــكرية. العس
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وكالــة زيتــون: أثنــاء خــروج الرتــل مــن داخــل اللــواء 93 تــم توقيفــه ومنعه مــن الخروج     
ألســباب مجهولــة مــن قبــل دوريــات عســكرية مــن األمــن العــام واالســتخبارات التابعــة 

لقســد فــي عين عيســى. 

وكالــة زيتــون: حصلــت مشــادات كاميــة بيــن الطرفيــن وتهديــد بالتصعيــد لكــن     
القــوات الروســية تدخلــت لتهدئــة قســد وقــوات النظــام حيــث رفــض قياديــو قســد 

ــحاب. ــى االنس ــل عل ــروا الرت ــاورات وأجب ــذه المن ه

نائــب مديــر منظمــة الدفــاع المدنــي الســوري "منيــر مصطفــى": الغــارات الروســية     
علــى مناطــق شــمال غربــي ســوريا تراجعــت بشــكل ملحــوظ منــذ بدايــة الحــرب علــى 

أوكرانيــا.

ثانيا: أخبار متفرقة:

المديريــة العامــة للجمــارك التابعــة للنظــام تعلــن تحصيــل مبلــغ 113 مليار ليرة ســورية     

مــن إيــرادات الجمــارك خــال عــام 2021 وفق صحيفــة الوطــن الموالية. 

الصحيفــة: الجمــارك ضبطــت خــال العــام الماضــي 3 آالف و100 قضيــة تهريــب منهــا     

مشــروبات كحوليــة وحبــوب كبتاغــون ومــواد تجميــل وغيرهــا.

المديــر العــام لهيئــة دعــم وتنميــة اإلنتــاج المحلــي والصــادرات فــي حكومــة النظــام     

ــدود  ــد الح ــاحنات عن ــن الش ــة بي ــاء المناقل ــرار إلغ ــق ق ــم تطبي ــم يت ــاض": ل ــر في "ثائ

الســورية - العراقيــة بعــد )صحيفــة الوطــن المواليــة(.

إدارة معبــر بــاب الهــوى الحــدودي: عــدد الاجئيــن الســوريين الذيــن رّحلتهم الســلطات     

التركيــة مــن أراضيهــا خــال الشــهر الماضــي بلغ 1396 شــخصا.

الدينــي واالجتماعــي عــن      مشــيخة العقــل فــي الســويداء تعلــن رفــع الغطــاء 

األرزاق  وســلب  الحرمــات  وانتهــاك  الدمــاء  وســفك  الخطــف  بجرائــم  المتورطيــن 

ــات. ــع الطرق ــا وقط ــا وتعاطيه ــدرات وترويجه ــار بالمخ ــاك واالتج ــى األم ــدي عل والتع
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انخفــاض متواصــل فــي ســعر الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريكــي لتصــل إلــى     

ســعر 3930 للــدوالر الواحــد. 3/4.

وقفــة احتجاجيــة لســوريين أمــام البرلمــان األلمانــي فــي برليــن تطالــب بالضغــط     

ــن. ــر المعتقلي ــف مصي ــد لكش ــام األس ــى نظ عل

عضــو المكتــب التنفيــذي لقطــاع الصحــة فــي محافظــة دمشــق "باســل ميهــوب"     

ــة: إن عــددًا مــن المحافظــات الســورية التابعــة للنظــام  إلذاعــة شــام إف إم الموالي

ــي  ــوارع وف ــي الش ــم ف ــاء أطفاله ــا اآلب ــرك فيه ــي يت ــاالت الت ــرات الح ــهد عش تش

أماكــن عامــة.
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

روســيا وبياروســيا وكوريــا الشــمالية وأريتريــا ونظــام األســد رفضــوا التصويــت علــى 

القــرار األممــي الــذي يســتنكر الحــرب علــى أوكرانيــا.

رئيــس أركان الجيــش العراقــي "قيــس المحمــداوي": الجيــش العراقــي يعتــزم إنشــاء 

جــدار إســمنتي علــى طــول الحــدود الســورية العراقيــة )وكالــة األنبــاء العراقيــة(.

منظمــة "ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة": مخابــرات نظــام األســد تبــدأ 

ــي  ــي ف ــش الروس ــوف الجي ــن صف ــال ضم ــوريين للقت ــن س ــماء مقاتلي ــجيل أس بتس

عمليتــه العســكرية ضــد أوكرانيــا.

رئيــس الــوزراء القطــري الســابق "حمــد بــن جاســم" يتحــدث فــي لقــاء مــع صحيفــة 

ــورية  ــة الس ــل المعارض ــودة داخ ــا موج ــال إنه ــات" ق ــن "اختراق ــة ع ــس الكويتي القب

ــية.  ــاطاتها السياس ــن نش ــارة" ضم ــة "تج ــن ممارس وع

 حمد بن جاسم: المعارضة السورية كانت تبني وتهدم نفسها بذات الوقت. 

 حمــد بــن جاســم: قطــر كانــت تعلــم باالختراقــات داخــل المعارضــة لكــن ليــس بالحجــم 

الــذي كانــت مخترقــة فيــه.

نائــب رئيــس مجموعــة البنــك الدولــي لشــؤون منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيــا "فريــد بلحــاج" يؤكــد أن الغــزو الروســي ألوكرانيــا ســيؤثر بشــكل ســلبي 

علــى اقتصــادات عــدة فــي المنطقــة مثــل لبنــان وســوريا.

ــة والنفــط فــي  بلحــاج: ســوريا تســتورد نحــو ثلثــي احتياجاتهــا مــن المــواد الغذائي

حيــن يكــون معظــم وارداتهــا مــن القمــح مــن روســيا.
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بلحــاج: مــن المتوقــع أن تؤثــر الحــرب الروســية األوكرانيــة علــى توريــد الحبــوب 

ــعار  ــاع أس ــى ارتف ــة إل ــط، باإلضاف ــرق األوس ــة الش ــى دول منطق ــة إل ــذور الزيتي والب

المــواد الغذائيــة وارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج المحليــة فــي قطــاع الزراعــة أيضــًا.

ــر الخارجيــة الروســي ســيرغي الفــروف يلتقــي المبعــوث األممــي الخــاص إلــى  وزي

ــف  ــورات المل ــر تط ــان آخ ــة ويبحث ــا التركي ــة أنطالي ــي مدين ــون ف ــر بيدرس ــوريا غي س

ــتورية. ــة الدس ــل اللجن ــية وعم ــة السياس ــوري والعملي الس
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خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

صحيفــة "تايمــز" البريطانيــة: سياســة العقوبــات التــي تنتهجهــا الــدول الغربيــة 

ــي  ــح ف ــم تنج ــا ل ــزوه أوكراني ــى غ ــن عل ــر بوتي ــي فاديمي ــس الروس ــة الرئي لمعاقب

ســوريا وال فــي غيرهــا. الصحيفــة: رئيــس النظــام بشــار األســد بقــي فــي مكانــه بعــد 

فــرض العقوبــات عليــه ولــم تحركــه صــور طوابيــر الخبــز. الصحيفــة: الساســة الغربييــن 

ــة إن  ــر وال لحظ ــم يفك ــم ل ــة أن أحده ــات لدرج ــي العقوب ــر ف ــكل كبي ــون بش يؤمن

ــن. ــن مــن المواطني ــادة فقــر المايي ــى زي كانــت وســيلة ناجعــة وال تــؤدي إال إل

ــن أي  ــوأ م ــت أس ــوريا أصبح ــي س ــانية ف ــة اإلنس ــة": األزم ــة العالمي ــة الرؤي "منظم

وقــت مضــى وصعوبــة الوصــول إلــى المســاعدات اإلنســانية كانــت أبــرز االنتهــاكات 

ــي 2021. ف

المنظمة: سوريا تشهد أسوأ أزمة في حماية األطفال على مستوى العالم.

المنظمــة: 80% مــن األطفــال الاجئيــن ال يعتقــدون أنهــم ســيكونون قادريــن علــى 

العــودة إلــى ســوريا.

صحيفــة "وول ســتريت جورنــال": روســيا باشــرت فــي األيــام األخيــرة تجنيــد مقاتليــن 

ســوريين مــن ذوي الخبــرة بحــرب العصابــات فــي المــدن الســتخدامهم فــي الســيطرة 

علــى مناطــق حضريــة. الصحيفــة: بعــض المقاتليــن الســوريين موجوديــن بالفعــل 

فــي روســيا ويســتعدون لانضمــام إلــى المعــارك فــي أوكرانيــا.

ــاء  ــزم إعف ــدن تعت ــو باي ــي ج ــس األمريك ــي: إدارة الرئي ــور" األمريك ــع "المونيت موق

مناطــق شــمال شــرقي وغربــي ســوريا مــن عقوبــات "قانــون قيصــر" المفروضــة 

علــى نظــام األســد. المونيتــور: اإلعفــاءات تشــمل المناطــق التــي تســيطر عليهــا 
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اإلدارة الذاتيــة التابعــة لقســد ومنطقتــي درع الفــرات ونبــع الســام باســتثناء النفــط 

ــام". ــر الش ــة تحري ــيطرة "هيئ ــق س ــن ومناط ــة عفري ــمل منطق ــاز ودون أن تش والغ

كتب السيد رامي الشاعر:

زار موســكو األســبوع الماضــي لجنــة متابعــة الحــوار الوطنــي الســوري، والتــي تضــم 

ثاثــة مــن أعضــاء مجلــس الشــعب.

مــا يدهــش المــرء حقــًا أنهــم جــاءوا ليصرخوا في وجه موســكو بأن الشــعب الســوري 

ــرد والفقــر وأزمــة إنســانية طاحنــة تتحمــل مســؤوليتها روســيا،  يعانــي الجــوع والب

التــي يجــب أن تضطلــع بمســؤوليتها عــن انهيــار الوضــع االقتصــادي فــي ســوريا.

ــى  ــرة عل ــيا مجب ــاء أن روس ــل رأى األصدق ــد، ب ــذا الح ــد ه ــة عن ــف الوقاح ــم تتوق ل

تقديــم تعويضــات كبيــرة عــن الــدور الكبيــر والتضحيــات الغاليــة التــي قّدمهــا الشــعب 

الســوري مــن أجــل ”اســتعادة مكانــة روســيا ووزنهــا فــي السياســة الدوليــة”، حيــث 

دفــع الشــعب مــن أجــل ذلــك ثمنــًا غاليــًا مــن أرواح خيــرة شــبابه.

أمــا آن األوان للقيــادات فــي دمشــق والمعارضة أينما كانت أن يتخلوا عن المســاهمة 

المباشــرة فــي تفاقــم األوضــاع المعيشــية لعامــة الشــعب الســوري. أمــا آن األوان 

للتخلــي عــن النهــج المدّمــر الــذي يطيــح باألخضــر واليابــس فــي ســوريا.

المســاعدة لســوريا والســوريين، قبــل أن يســاعدها أهلهــا  يــد  لــن يمــد  إن أحــدًا 

ــص  ــبما ين ــوري حس ــي الف ــال السياس ــات واالنتق ــاء الخاف ــادروا بإنه ــا، ويب وقياداته

.2254 القــرار 
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ـــد  ـــة، وبع ـــار العالمي ـــل األخب ـــى مجم ـــى عل ـــا تطغ ـــي أوكراني ـــداث ف ـــورات األح ـــت تط يقي

مـــرور أكثـــر مـــن ثاثـــة أســـابيع يبـــدو أن روســـيا بـــدأت تغـــوص فـــي الوحـــل األوكرانـــي 

ميدانيـــا وتحـــت وطـــأة العقوبـــات الغربيـــة اقتصاديـــا وهـــو مـــا انعكـــس ارتفاعـــا علـــى 

مجمـــل أســـعار المـــواد األوليـــة وخاصـــة المحروقـــات والغـــذاء، ولعـــل هـــذا االرتفـــاع يكـــون 

أول عوامـــل التأثيـــر المباشـــر لازمـــة األوكرانيـــة علـــى الشـــمال الســـوري حيـــث شـــهدت 

العديـــد مـــن األســـعار ارتفاعـــا ملحوظـــا، وممـــا يزيـــد مـــن مضاعفـــات األمـــر أن اقتصـــاد 

ــا باالقتصـــاد التركـــي، والـــذي سيشـــهد بالضـــرورة نوعـــا مـــن  المنطقـــة مرتبـــط عضويـ

االضطرابـــات االقتصاديـــة فـــي ساســـل التوريـــد، حيـــث تحتـــل تركيـــا المرتبـــة الخامســـة فـــي 

قائمـــة كبـــار الشـــركاء التجارييـــن ألوكرانيـــا، وبلـــغ التبـــادل التجـــاري بيـــن البلديـــن نحـــو 7.42 

ـــام  ـــار دوالر ع ـــا 2.1 ملي ـــى أوكراني ـــة إل ـــادرات التركي ـــت الص ـــام 2021، وبلغ ـــارات دوالر ع ملي

ـــواردات  ـــت ال ـــا ارتفع ـــادة 43%، بينم ـــام 2021، بزي ـــار دوالر ع ـــى 2.9 ملي ـــت إل 2020 وارتفع

بنســـبة 87%، مـــن 2.59 مليـــار دوالر عـــام 2020 إلـــى 4.52 مليـــارات دوالر عـــام 2021.

وعليـــه فمـــن المحتمـــل أن تســـتمر انعكاســـات األزمـــة األوكرانيـــة علـــى االقتصـــاد التركـــي. 

وبالتالـــي، اقتصـــاد المناطـــق المحـــررة، أمـــا علـــى الجانـــب السياســـي فيبـــدو أن الـــدول 

الفاعلـــة حتـــى اآلن ال تريـــد أن تقـــوم بعمليـــة خلـــط للملفـــات أو إقامـــة عاقـــة ترابطيـــة 

بينهـــا، فمـــا زال الفصـــل بيـــن المســـار الســـوري واألوكرانـــي هـــو القائـــم، ولعـــل عقـــد 

ـــة الدســـتورية الجتماعهـــا القـــادم فـــي الوقـــت المحـــدد لهـــا كمـــا قـــال بيدرســـون  اللجن

ســـيكون أحـــد مؤشـــرات هـــذا الفصـــل.
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