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 ابي للدراسات ركز الخط  م

 األبعاد االقتصادية والدبلوماسية : الحرب الروسية األوكرانية تقرير:
 2022 حزيران  -يونيو   20شباط حتى  - فبراير  24منذ انطالق الحرب 

العشرين من فبراير/شباط   الروسي، فالديمير بوتين، باستقالل جمهوريتي دونيتسك 2022يف  الرئيس  اعترف   ،
عن أوكرانيا. ويف الرابع والعشرين من نفس الشهر، قامت القوات الروسية بغزو عسكري   االنفصاليتينولوغانسك  

ية تجاه الغزو الروسي ألوكرانيا، ومع تشابك األطراف  توالت ردود األفعال الدولية واإلقليمو  ،شامل لألراضي األوكرانية
املشهد الدولي واالقتصادي العاملي وشكلت   تعقَّد    ؛الحربوتعقُّد املشهد الدولي أمام التداعيات التي ترتبت ىلع  

  النظام العاملي.  هالحرب نقطة تحول جوهرية لواقع اقتصادي وسياسي جديد يشهد

الروسية    وتع دُّ للحرب  والسياسية  االقتصادية  أهم    _األبعاد  فال   كثير باألوكرانية،  العسكرية،  األبعاد  من 
بعض الوسائل العسكرية.  د اخ ل ْتُه ولو  سياسيًا  يستطيع أحد أن ينكر أن الحرب تمثل بالدرجة األولى صراعًا

 للناتو واالتحاد األوروبي، وهذا ما ال تريده روسيا.كانت أواًل وأخيرًا محصلة السعي األوكراني لالنضمام و

  - األبعاد االقتصادية والدبلوماسية للحرب الروسية  ىلع  نا سنحاول يف هذا التقرير تسليط الضوء  وروبد
ىلع مواقف الدول من الحرب، والعقوبات املسلطة ىلع روسيا، وجلسات  ، وسنتعرَّف من خاللهاألوكرانية

 ات االقتصادية للحرب وآثارها املتوقعة ىلع سوريا. املفاوضات، والتأثير

انطلق املركز يف إعداد هذا التقرير من مصادر ميدانية مطَّلعة، ومن مخرجات ندوات مغلقة مع 
 إلى املصادر التالية:  إضافة  الخبراء، 

 صحيفة اإلندبندنت.  معهد دراسات الحرب األمريكي. 

 بوست.صحيفة الواشنطن  معهد واشنطن. 

 نيويورك تايمز.  معهد الشرق األوسط.

 الغارديان.  معهد الدراسات الدولية واالستراتيجية. 

 . Oryx مركز كارينغي للسالم. 

 .CNN وكالة األناضول. 

 فايننشال تايمز  قناة الجزيرة العربية واإلنجليزية. 
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 تطور مواقف الدول من الحرب 

 ىلع الحياد  ضد روسيا  تؤيد روسيا 

 كوريا الشمالية –الصين 
 –الواليات املتحدة 

 بريطانيا 
  –معظم الدول العربية 

 )اإلمارات تميل لروسيا( 

 إيران
معظم دول حلف الناتو  

 واالتحاد األوروبي 
 تركيا )تميل ألوكرانيا( 

 كندا نيكاراغوا   –كوبا  -فنزويال 
الكيان اإلسرائيلي  

 )يميل لروسيا(
طاجيكستان   -قيرغيزستان  -كازاخستان  -أرمينيا 

 بيالروسيا )دول منظمة معاهدة األمن الجماعي(  -
 البرازيل )تميل لروسيا(  اليابان  –أستراليا 

 تايوان  -كوريا الجنوبية  النظام السوري –بورما  -صربيا  –إريتريا  –هنغاريا 
  –باكستان  –الهند 

 إندونيسيا   -بنغالدش 
البيرو  -أوروجواي   -جواتيماال   -هندوراس   -باراجواي  -اإلكوادور   -التشيلي   روسي ألوكرانيا:الالغزو    أخرى ضددول 

 ..نيوزيلندا، وسنغافورة. -املكسيك  –كولومبيا   –األرجنتين  –

رسمية متباينة بين التأييد والرفض    فبراير/شباط املاضي مواقف دولية  24شهد التدخل الروسي يف أوكرانيا منذ  
 واإلدانة عبر األمم املتحدة. والنأي بالنفس والحياد 

يف أوكرانيا، بينما رفضته الكويت وليبيا ولبنان. بدورها، نأت   التدخل العسكري الروسيعربيًا، أيد النظام السوري  
القرار  باإلدانة عبر  واليمن  القمر  والصومال وجزر  واكتفت جيبوتي  األزمة،  بنفسها عن  والعراق  والجزائر  فلسطين 

الروسي". بينما فضلت   "العدوان  لـ  الذي يأسف  الحياد  إحدى عشرةاألممي  واألردن مصر والسعودية    :أبرزها  ، دولة 
 واإلمارات وقطر وسلطنة عمان واملغرب وتونس. 

 فعل غير مسبوق من الدول الغربية بسبب غزوها ألوكرانيا يشمل ذلك:  ردَّ دوليًا: تواجه روسيا اآلن 

 الدعم املالي والعسكري واإلنساني ألوكرانيا.  -
 تحركات لتنويع إمدادات الطاقة بعيدًا عن روسيا.  -
 استبعاد البنوك الروسية من النظام املالي الدولي.  -
 انقطاع معظم عمليات النقل الجوي والبحري من وإلى روسيا. -
 قرار الشركات الكبرى بتعليق أنشطتها يف روسيا أو مع روسيا. -

بما يف ذلك   باالستمرار يف إمداد أوكرانيا بالسالحواالتحاد األوروبي  ناتو  لات الواليات املتحدة ومعظم دول  تعهَّد
الواليات املتحدة وبريطانيا   الغربي بقيادة  الرد  التدخل -الدفاعات الجوية، وباملجمل فقد كان  رغم امتناعه عن 
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نووية واندالع حرب  االصطدام بروسيا  أور  - العسكري خشية  تراهن ىلع حاجة  التي كانت  لروسيا  با وردًا مفاجئًا 
 ف جاد وحازم من روسيا.. للطاقة الروسية كسبب كايف لعدم اتخاذها موق

التي مني بها    نإ  ويمكن القول النظام العاملي، هو الخسارة السياسية  الروسية يف معركتها مع  أولى الخسائر 
أطلقت الدول  و  بوتين بعد رهانه ىلع تفكك دول حلف الناتو، وإذا به يدفع الناتو لقرار موحد وقوي ضد روسيا.

الناتو وىلع رأسه الواليات املتحدة املزيد    نشر ، كما  من العقوبات االقتصادية  واسعةً   حزمةً األوربية واالتحاد األوروبي  
 .تفعيل خططه الدفاعيةزاد من  من قواته يف الدول املجاورة ألوكرانيا و

بهدف تفعيل أدوات ضغط هائلة   عال    مستوىً بدأت الواليات املتحدة وحلفاؤها جوالت مكوكية واتصاالت ىلع  كما  
ل املثال تعرضت الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وإندونيسيا  ىلع كثير من الدول املنتجة للنفط والطاقة، ىلع سبي

وازدادت الضغوط ىلع دول الخليج من الطرفين  .واألرجنتين ملحاوالت استقطاب من أحد األطراف يف هذه الحرب
من أجل توفير مصادر بديلة عن النفط والغاز الروسي. ويف املقابل تواصل روسيا الضغط ىلع أوروبا عبر إجبار  

دول املستوردة للغاز الروسي بالدفع بالروبل، وكذلك إعالن روسيا سداد الديون بالروبل، بل صّعدت موسكو األمر  ال
 .بإعالنها قطع إمدادات الغاز عن دول مثل بولندا وبلغاريا 

ج "التريث يف عن نه  يهاتخلَّومليار يورو،    مئةالعسكرية إلى    ا رفع ميزانيتهب  أملانيا  قرارويف صعيد آخر متصل ُيع دُّ  
 " أحد أبرز التحوالت التي شهدتها الساحة الدولية جراء الحرب.تعزيز قدراتها العسكرية

 –وسكو يف حربها ىلع كييف، مثل: بيالروسيا  الرسمي ملوقف  املبعض الدول واألطراف  ىلع جانب آخر، أيدت  
 – باكستان    –باملقابل كانت اتخذت دول أخرى أبرزها تركيا  الحوثيون وإيران.    -فنزويال    -كوريا الشمالية    -الصين  
 البرازيل موقف الحياد من الحرب.  -إندونيسيا  –الهند 

ويف ظل تعمق الخالفات واشتداد االستقطاب العاملي والضغوط الكبرى ىلع الدول اإلقليمية فإن ذلك وّلد الخوف  
 تشكيل، عالوة ىلع االتجاه نحو  عاملية  ءغذا ادي وأزمة  اقتصتضخم    ةأزمظهور  من تمدد الحرب إلى دول مجاورة، و

  إقليمية جديدة. وتحالفات تكتالت 
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 ىلع روسيا  عقوبات ال
 

 اآلثار املتوقعة  العقوبات  الجهة

الواليات  
 املتحدة 

 

 . حظر جميع االستثمارات الجديدة يف روسيا
 . إضعاف االقتصاد الروسي

 

روسيا بالدوالر يف املؤسسات  منع سداد أي ديون من حسابات 
 املالية األميركية. 

يؤدي التخلف عن السداد إلى إخراج  
املستثمرين األجانب القالئل املتبقين  

من روسيا وزيادة عزلة االقتصاد  
الروسي، وإجبار روسيا ىلع إيجاد  

مصادر تمويل جديدة خارج أموال البنك  
 املركزي املجمدة.

ىلع املواطنين األمريكيين: تقديم أو تلقي أي مساعدات  ُحِظر  
  Hydraأو توفير أموال أو سلع أو خدمات لكل من سوق هيدرا 

ومنصة تبادل العمالت املشفرة جارانتيكس يف االتحاد  
الروسي وتجميد أي أصول لديهما. كما صادرت الواليات املتحدة  

 .  مليون دوالر من البيتكوين 25ما قيمته 

Garantex  منصة تبادل العمالت(
 االفتراضية( 

سوق روسية ىلع  Hydraسوق هيدرا 
الشبكة املظلمة "دارك نت" )وفر سوق  

من عمالت  % 86هيدرا ما يقرب من 
البيتكوين التي تلقتها بورصات 

 ( 2019العمالت املشفرة الروسية عام 
تساعد العقوبات ىلع منع انتشار  
خدمات الجرائم اإللكترونية بما يف  

لك نشاط برامج الفدية، والتي تصدر  ذ
 من روسيا.

تجميد أصول مصريف سبيربنك الروسي، الذي يمتلك ثلث 
إجمالي األصول املصرفية الروسية، وبنك ألفا رابع أكبر مؤسسة 

مالية يف البالد. وحظر التعامل معهما، باستثناء معامالت 
نفط  الطاقة التي ترتبط بمشتريات الحلفاء األوروبيين من ال

 .والغاز من روسيا

وصول املؤسسات املالية  قيَّد  
اململوكة للدولة لروسيا إلى أسواق  
رأس املال الغربية، واستهدف أكبر  

قيوًدا   وفرض  ُمقرضي الدولة والشركات، 
 واسعة النطاق ىلع التجارة. 

حظر كامل ىلع شركات روسية كبرى مملوكة للدولة، ومن بين  
 . ئرات املتحدة وبناء السفن املتحدةتلك الكيانات شركتي الطا

ستضر بقدرة الكرملين ىلع تمويل 
 .  مجهوده الحربي

بوتين، وزوجة وزير الخارجية الروسي   ابنتيحظر التعامل مع  
الفروف وابنته، ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، 
وديمتري ميدفيديف، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس  

 .  الضغط ىلع أنصار بوتين



 

6 
 

زل هؤالء األفراد عن النظام املالي األمريكي األمن الروسي. وع
 وتجميد األصول التي يمتلكونها يف الواليات املتحدة.
 إيقاف تبادل املعلومات مع سلطات الضرائب الروسية.

)قالت وزارة الخزانة األمريكية إنها لم تشارك أي معلومات  
 شباط(.  24اعتبارًا من ضريبية مع السلطات الروسية 

يضمن أن الواليات املتحدة ال تقدم أي  
لروسيا   دخالً معلومات يمكن أن توفر  

 من خالل تحصيل الضرائب 

معظمها شركات  - وبيالروسيًا روسيًا كيانًا  مئة وعشرينإضافة 
إلى قائمة الجهات املمنوعة فعليًا من  -لها صالت بالجيش

 .التكنولوجيا الحيوية الحصول ىلع

إضعاف قطاعات الدفاع والفضاء  
والبحرية يف روسيا وبيالروسيا، وغيرها  

من القطاعات االستراتيجية، ومنع  
التكنولوجيا والبرمجيات من الوصول  
إلى القطاعات العسكرية يف روسيا  

 .وبيالروسيا

منع مواطني الواليات املتحدة من إجراء أي تعامالت مع  
الشركات الروسية وتجميد جميع أصولها الخاضعة للوالية 

 القضائية األمريكية. 
 –تجميد ممتلكات ومصالح ممثلي النخبة الروسية )زعماء  

أثرياء وأفراد عوائلهم( املوجودة يف الواليات املتحدة ممن 
انيا، وحظر الكيانات التابعة لهم أو  دعموا حرب روسيا يف أوكر

 أو أكثر.  %50تلك التي يملكونها بنسبة  

فصل املسؤولين الروس الكبار وأقاربهم  
جمد وستعن النظام املالي األمريكي  

أي أصول تابعة لهم يف الواليات  
 املتحدة. 

االتحاد  
 األوروبي

 .  حظر استيراد الفحم من روسيا
مليارات يورو    أربعةتصل قيمته إلى  

 سنويًا.  

، وهو رابع  VTBبنوك روسية، من بينها   أربعةحظر التعامل مع  
 أكبر بنك يف البالد. 

تقييد وصول املؤسسات املالية 
اململوكة للدولة لروسيا إلى أسواق  
رأس املال الغربية، واستهدف أكبر  
مقرضي الدولة، وتعطيل مشاريع  

يخص  العديد من األسر، وال سيما فيما 
شراء بيت من خالل القروض، ألن نسبة  
كبيرة منها، تعتمد ىلع القروض كخيار  

 شبه وحيد لتحقيق ذلك. 

 .  حظر دخول السفن الروسية إلى موانئ االتحاد األوروبي

تشديد القيود البحرية بعد وقف حركة  
النقل الجوي، وهي خطوة ستزيد من  

تعطيل الشحنات التجارية لروسيا 
اد السفن التي تخص  )استثنى االتح

اإلمدادات الزراعية والغذائية 
 واملساعدات اإلنسانية والطاقة(
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منع الشاحنات من روسيا وحليفتها بيالروسيا، من سلوك طرق  
االتحاد األوروبي، ووقف استيراد املأكوالت البحرية الروسية 

صالت واآلالت  املووالخشب والخمور وتصدير أشباه  واإلسمنت
 إلى االتحاد الروسي.   ومعدات النقل

إضعاف قطاعات الصناعة التي تعتمد  
خفض تدفق   –الحديثة  التكنولوجيا

 األموال ىلع الشركات واألثرياء الروس. 

حظر مشاركة الشركات الروسية يف املشتريات العامة يف 
 االتحاد األوروبي وتقديم أي دعم مالي لهيئات الدولة الروسية. 

- 

 
 بريطانيا 

لهم صالت بوسائل  فردًا وكيانًا  أربعة عشرتجميد أصول 
 .  اإلعالم الروسي

 . التضييق ىلع الدعاية الروسية

 حظر جميع االستثمارات يف روسيا وتجميد أصول 

مصريف "سبيربنك" و"بنك موسكو االئتماني"، بالتوافق مع  
اململكة   العقوبات التي فرضتها الواليات املتحدة. كما حظرت 

 .روسيا جميع االستثمارات الجديدة املتجهة إلى  املتحدة

 .  إضعاف االقتصاد الروسي

فرضت حظر ىلع واردات منتجات الحديد والصلب الروسية، 
دًا ىلع شراء الشركات الروسية للتقنيات  وفرضت قيو 

 .التكنولوجية املتقدمة من اململكة املتحدة

 واردات الفحم والنفط الروسي حتى نهاية العام.  إيقاف
 

إضعاف قطاعات الصناعة التي تعتمد  
 .  الحديثة التكنولوجيا

دول  
 البلطيق 

 . إيقاف استيراد الغاز الروسي
ات  منع روسيا من االستفادة من وارد

الطاقة بوصفها مصدرًا رئيسيًا للطاقة  
 .  يف أوروبا

الواليات  
 املتحدة 

: تجميد أصول شركتين روسيتين كبيرتين مملوكتين للدولة
احدة من أكبر شركات تعدين املاس يف و) ،Alrosa شركة
، التي United Shipbuilding Corporation، وشركة (العالم

الحربية العسكرية يف البالد. باإلضافة  تبني العديد من السفن 
 ملنع الشركتين من الوصول إلى النظام املالي األمريكي. 

قالت وزارة الخزانة إن هذه الخطوة  
ستقطع إيرادات الحرب الروسية ضد 

 أوكرانيا. 

حظر التعامل مع عدد من األفراد واملنظمات املتهمين 
ترانس بتسهيل املعامالت غير املشروعة، مثل: مصرف "

كابيتال بنك" الروسي، الذي اعتبرته واشنطن "الحلقة الرئيسية  
يف املحاوالت لاللتفاف ىلع العقوبات".، وهو بنك تجاري  

روسي مملوك للقطاع الخاص يوفر لعمالئه القدرة ىلع إجراء  
املعامالت من خالل نظام بديل لسويفت. )طالت العقوبات 

ركزي الروسي كسينيا  كذلك النائبة األولى لرئيسة البنك امل
يوداييفا، ورئيس إدارة مصرف "أوتكريتيه" ميخائيل زادورنوف.  
وتم فرض عقوبات إضافية ىلع رجل األعمال الروسي إدوارد  

منع املؤسسات الروسية من االلتفاف  
 .  ىلع العقوبات الغربية
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مالوفييف، إضافة إلى شبكة "تسارغراد" اإلعالمية املرتبطة 
 به(.

 . تقييد الحركة التجارية الروسية .  ينة مرتبطة بروسيا أن ترسو يف املوانئ األمريكيةمنع أي سف 

عقوبات تستهدف شركة عاملة يف صناعة تعدين العمالت 
 الرقمية يف روسيا. 

منع املؤسسات الروسية من االلتفاف  
ىلع العقوبات الغربية وإيجاد مصادر  

 .تمويل أخرى )كالعمالت الرقمية(
 

  روسيًَّا ستمئة وخمسة وثالثينفرض قيود ىلع تأشيرات 
لتورطهم يف قمع املعارضة يف روسيا وخارجها، واملشاركة  

 يف أنشطة تهدد أوكرانيا. 

الضغط ىلع الطبقات املقربة من  
 السلطات الحاكمة يف روسيا

 بريطانيا 

أضافت بريطانيا ابنتي بوتين، وكذلك ابنة الفروف، إلى قائمة 
 لذين تعرضوا لعقوبات مالية وحظر سفر. األفراد ا

- 

ورجل أعمال   وعشرين مسؤوالً ستة تجميد أصول وحظر دخول  
روسي إلى األراضي البريطانية من بينهم: عزاتبيك عمربيكوف،  

امللقب "جزار بوتشا"، والعقيد الجنرال يف الجيش الروسي 
نيكوالي بوغدانوفسكي، الذي يشغل منصب النائب األول 

لرئيس هيئة األركان العامة، رئيس شركة السكك الحديد، أوليغ  
ر هيئة األمن الفدرالية الروسية بيلوزيوروف، النائب األول ملدي

 سيرغي كوروليوف. 

- 

تجميد األصول وحظر التعامل مع عدد من الشركات بما فيها  
  خصوصًا"جاي أس سي كالشنيكوف كونسيرن" املنتجة 

التي تستخدمها القوات الروسية. ومصنع   12كاي -لبنادق آي
شركة  إنتاج اآلالت يف مدينة أرزاماس الروسية، باإلضافة الى

 -واملجموعة الصناعية برومتيك الصناعة العسكرية الروسية
 والشركة الحكومية لتأجير النقل.  .دوبنا

التضييق ىلع الشركات واملؤسسات  
التي توفر إيرادات للحرب الروسية يف 

 .  أوكرانيا

فرض حظر استيراد لعدد من البضائع من روسيا وزيادة الضرائب  
د الفضة واملنتجات  )حظرت بريطانيا استيرا .ىلع بضائع أخرى

ىلع املاس  %35الخشبية والكافيار، فيما زادت الضرائب 
 ( بيالروسياواملطاط من روسيا وحليفتها 

الضغط ىلع االقتصاد الروسي والحد  
من تدفق األموال ىلع املؤسسات  

 واألثرياء الروس. 

 - حظر استيراد الفحم والخشب واإلسمنت سويسرا 
 - الروسية يف هولنداتجميد األصول  هولندا

 اليابان 
  ابنتيبينهم من ،  شخصًا 398جمدت الحكومة اليابانية أصول 

 .منظمة كعقوبات إضافية ضد روسيا 28بوتين، و
- 
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 حظر استيراد الفودكا والفحم الروسي
اليابانية من إجراء أي    والشركاتِ  األفراد   الحكومةِ باإلضافة لحظر 

 .استثمارات جديدة يف روسيا

فرض تكلفة اقتصادية أكبر ىلع روسيا 
 وإضعاف االقتصادي الروسي.

 كندا
كيانا لها صالت بصناعة الدفاع الروسية، كما    33عقوبات ىلع 

روسيا آخرين، بمن فيهم ابنتا الرئيس الروسي  14أضافت كندا  
 فراد املستهدفين بالعقوباتفالديمير بوتين، إلى قائمتها لأل

 فرض تكلفة اقتصادية أكبر ىلع روسيا
التأثير ىلع صناعة الدفاعة الروسية 

 وتحجيم قدرتها ىلع التطور

 نيوزيلندا 

كيانا روسيا، بما يف ذلك البنك املركزي   18عقوبات ىلع  
الروسي وصندوق الثروة السيادية، وأكبر املؤسسات املالية يف  

حظر التعامل مع هذه املصارف والبنوك. وفرض  البالد، تشمل 
يف املائة من الرسوم الجمركية ىلع جميع الواردات من  35

أبريل وتمديد الحظر املفروض ىلع   25روسيا اعتباًرا من 
 صادرات املنتجات الصناعية إلى روسيا.

فرض تكلفة اقتصادية وسياسية ىلع 
 روسيا.

الواليات  
 املتحدة 

ء مجلس إدارة بنكين روسيين  عقوبات تستهدف أعضا 
ركات  شمن ال 10رئيسيين وبنك روسي مملوك للدولة و

التابعة له وشركة تصنيع أسلحة وثالث محطات تلفزيونية 
إنها   أيضًاروسية تسيطر عليها الدولة. وقالت إدارة بايدن 

ستمنع األمريكيين من تقديم خدمات املحاسبة أو  
 االستشارات ألي شخص يف روسيا.

 االقتصاد الروسي  إضعاف 
 . التأثير ىلع صناعات الدفاع الروسية

باإلضافة   عقوبات ىلع شركة إلدارة اليخوت وأصحابها،
رئيس   سلي وسارألربعة مسؤولين حكوميين روس ويوري 

شركة مملوكة للدولة الروسية تزود الجيش الروسي 
بالطائرات. كما خضع للعقوبات سيرغي رولدوجين، عازف 
التشيلو الروسي وصديق قديم للسيد بوتين، الذي وصفته 

وزارة الخزانة بأنه "وصي ىلع ثروة الرئيس بوتين يف 
 الخارج". 

الضغط ىلع الطبقة الحاكمة 
 .  واملقربة من بوتين

عقوبات ىلع ماريا زاخاروفا، املتحدثة باسم وزير الخارجية 
الروسي، وأليكسي مورداشوف، امللياردير الروسي. كما  

منظمة ىلع القائمة  71أعلنت وزارة التجارة أنها ستدرج 
لدورها يف استيراد التكنولوجيا الرئيسية للجيش   السوداء

 الروسي. 

منع الجيش الروسي من استيراد  
 .  التكنولوجيا

االتحاد  
 األوروبي

شخصا، بمن فيهم   65تجميد األصول وحظر السفر ضد 
أعضاء رئيسيون يف الجيش الروسي اتهموا بارتكاب فظائع،  

 كجزء من حزمة العقوبات السادسة. 

 
إضعاف القوة االقتصادية واملالية  

 . لروسيا
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من بين املستهدفين بإجراءات عقابية العقيد أزاتبيك  
الذي أشار إليه االتحاد األوروبي باسم "جزار   أوموربيكوف،

شا" ، والعقيد الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، املعروف  بوت
باسم "جزار ماريوبول" لدوره يف اإلشراف ىلع الحصار  
املفروض ىلع املدينة الساحلية. ومن بين األشخاص  

اآلخرين يف القائمة ألينا كابايفا، العبة الجمباز األوملبية  
 بالسيد بوتين. عاطفيًا املتقاعدة التي يشاع أنها مرتبطة 

منع روسيا من االستفادة من واردات  
الطاقة بوصفها مصدر رئيسي 

 .  للطاقة يف أوروبا

ُمنع أكبر بنك يف روسيا، وهو سبيربانك، باإلضافة إلى بنك 
موسكو االئتماني، والبنك الزراعي الروسي، والبنك  

والتعمير، من استخدام نظام سويفت البيالروسي للتنمية 
باإلضافة لعقوبات محطات  .للتحويالت املصرفية الدولية

" و"تي 24البث "آر تي آر بالنيتا" و"روسيا آر تي آر" و"روسيا 
 يف سنتر إنترناشونال". 

إضعاف القوة املالية واالقتصادية  
 . لروسيا

حظر ىلع معظم النفط الروسي ىلع مدى ستة أشهر، 
 تجات البترولية املكررة األخرى ىلع مدى ثمانية أشهر.واملن

ك رئيسية عن نظام سويفت وتمديد حظر  بنو  ثالثة فصل
التصدير إلى روسيا وخاصة املواد الكيماوية والسلع عالية 

 . التقنية

  %90هذه الخطوة تعني أن حوالي 
من صادرات النفط الروسي إلى أوروبا  

العام،  سيتم حظرها بحلول نهاية  
من   %25علمًا أن االتحاد يستورد نحو 

 نفطه من روسيا. 
من املتوقع وجود استثناء مؤقت"  
للبلدان غير الساحلية، مثل املجر  

وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، التي  
"تعاني من اعتماد محدد ىلع 
اإلمدادات الروسية، وليس لديها  

  كما خيارات بديلة قابلة للتطبيق". 
رواتيا أيضًا ىلع  ستحصل بلغاريا وك

"استثناءات مؤقتة" ألنواع معينة من  
 النفط 

 بريطانيا 

لدورهم يف دعم   شخصًا  178أفراد. منهم  206عقوبات ىلع 
دونيتسك ولوهانسك. )تشمل اإلجراءات تجميد أصول وحظر  

 سفر(
كما أضافت بريطانيا يوجين تينينباوم وديفيد  

لذين تقول إن  وهما من األوليغارشيين الروس ا دافيدوفيتش،
إلى قائمتها    أبراموفيتش،لهم عالقات وثيقة مع رومان 

 لألفراد املستهدفين بالعقوبات.

الضغط ىلع الطبقة املقربة من 
 . بوتين واألوليغارشيين يف روسيا
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عقوبات ضد شخصيات عسكرية روسية باإلضافة إلى أفراد  
وشركات تدعم عمليات روسيا يف أوكرانيا. وشملت 

اإلجراءات تجميد أصول وحظر سفر أزاتبيك أوموربيكوف وهو 
مقدم قالت الحكومة البريطانية إنه متورط بشكل مباشر 

 .  يف ارتكاب فظائع يف بوتشا
تعريفاتها الجمركية ىلع الواردات لبعض املنتجات  زيادة

الروسية وتحظر واردات الفضة واملنتجات الخشبية وبعض  
 السلع الفاخرة من روسيا. 

إضعاف القوة االقتصادية واملالية  
 . لروسيا

الضغط ىلع الطبقة الحاكمة يف 
 . روسيا

حظر تصدير بعض املنتجات والتكنولوجيا، مثل معدات  
 املراقبة، إلى روسيا. 

  التكنولوجيافرض قيود ىلع قطاع  
 . الروسية

من شأنه أن يمنع الشركات ما ىلع صادرات الخدمات  حظر
م شركات املحاسبة واالستشارات  الروسية من استخدا

 اإلدارية والعالقات العامة يف بريطانيا. 
منهم ىلع صلة بمؤسسات   كثير    فردًا 63عقوبات ىلع 

ىلع   جمركية   رسوم  إعالمية روسية. باإلضافة لفرض 
استيراد منتجات مثل البالتين والبالديوم وحظر تصدير مواد  

 مثل البالستيك واملطاط. 
، وهي شركة فوالذ  Evrazكما أضافت بريطانيا شركة  

للسيد أبراموفيتش إلى قائمة املنظمات   جزئيًامملوكة 
 املستهدفة بالعقوبات. 

فرض قيود ىلع التجارة الروسية 
صادية  وإضعاف القوة املالية واالقت 

 لروسيا.
 
- 

عقوبات ىلع عائلة بوتين ودائرته الداخلية. ومن بين  
املدرجين ىلع القائمة السوداء ليودميال أوشيريتنايا، زوجة 

بوتين السابقة، وألينا كاباييفا، العبة الجمباز األوملبية  
املتقاعدة التي يشاع منذ فترة طويلة أنه مرتبط بها  

 . عاطفيًا

ملقربة من الضغط ىلع الطبقة ا
 .  بوتين

 أستراليا 

شركة روسية ذات أهمية  14فرضت الحكومة عقوبات ىلع 
استراتيجية واقتصادية لروسيا، بما يف ذلك شركة السكك 

و   Kamazالحديدية يف البالد، وعمالق النقل 
Ruselectronics، .وهي شركة منتجة ملكونات اإللكترونيات 

إضعاف القوة املالية واالقتصادية  
 سيا.لرو

، من  شخصًا 147أعلنت أستراليا عن إجراءات عقابية ضد  
يف مجلس الشيوخ الروسي، وابنتان  عضوًا 144بينهم 

بالغتان للرئيس الروسي فالديمير بوتين، وابنة سيرغي  
 الفروف، وزير الخارجية الروسي.

الضغط ىلع الطبقة الحاكمة 
 .  والطبقة املقربة من بوتين
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عقوبات ىلع املزيد من األشخاص والجماعات املرتبطة 
ألشخاص  بروسيا وبيالروسيا. وتستهدف هذه اإلجراءات ا 
عن  فضالً ووسائل اإلعالم التي تنشر املعلومات املضللة، 

 مجموعة فاغنر. 

 .  تحجيم الدعاية الروسية

 كندا

تربطهم عالقات  روسيًا مليارديريًا  21عقوبات مالية ىلع 
 عن أفراد أسرهم. وكان من فضالً وثيقة بالحكومة الروسية، 

لوك أويل، بين املستهدفين الرئيس السابق لشركة النفط 
 .  وأندريه أ. غورييف، سليل إمبراطورية األسمدة فوساغرو

إضعاف القوة االقتصادية واملالية  
 . لروسيا

وخمس منظمات   روسيًا دفاعيًا مسؤوالً  19أضافت كندا  
عسكرية إلى قائمتها لألفراد املستهدفين بالعقوبات، ومنع  

الروس املستهدفين بالعقوبات من دخول كندا. باإلضافة 
من األوليغارشيين الروس واملقربين من   14لعقوبات ىلع  

 بوتين.

الضغط ىلع الطبقة الحاكمة 
 .  والطبقة املقربة من بوتين

 تايوان 
انية تمدد حظرها ىلع تصدير سلع وزارة الخارجية التايو

التكنولوجيا الفائقة إلى بيالروسيا )لحرمان روسيا من  
 .  االستفادة منها عن طريق بيالروسيا(

إضعاف الصناعات الدفاعية التي 
 .  تعتمد ىلع التكنولوجيا

 إسبانيا 
عقوبات شخصية ىلع املدير العام لوكالة اإلعالم الدولية 

 سيغودنيا" ديمتري كيسيليف "روسيا 
 تحجيم الدعاية الروسية. 

 

عقوبات   ، تايوان،فرضت أوروبا والواليات املتحدة وبريطانيا واالتحاد األوروبي ودول أخرى مثل كندا واليابان وأستراليا
الروسي، وقصر   البنك املركزي  اقتصادية متنوعة وكبيرة ىلع روسيا تناولت جوانب عديدة، أهمها تجميد أصول 

مليار دوالر، ومنع رجال األعمال من التعاون مع البنك املركزي الروسي   630إمكانية الوصول الى احتياطاته البالغة  
 .1نة من نظام سويفت املاليووزارة املالية الروسية، واستبعاد مصارف ُمعيَّ

 
عن نظام “تِلكس” القديم. ويسمح نظام “سويفت” بانتقال سلس وسريع للمال    بديالً نظام سويفت: هو نظام  ماليٌّ عاملي حديث جاء    1

 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications هي اختصار لـ -SWIFT –عبر الحدود. وكلمة سويفت 
م، ومركز هذه الجمعية بلجيكا، ويربط   1973م عام  ومعناها “جمعية االتصاالت املالية العاملية بين البنوك”، وقد بدأ العمل يف هذا النظا

دولة، وهو نظام مراسلة إلكتروني يعمل بطريقة ترميز مشّفرة    مئتيألف بنك ومؤسسة يف أكثر من    أحد عشرنظام “سويفت” أكثر من  
ولين بموعد إرسال املدفوعات  ، وهو نظام  دقيق يخبر املتعاملين واملتدايوميًامليون عملية تحويل مالي    42يتم من خاللها أكثر من  

 وتسّلمها وتسليمها. 
ونات الدوالرات بين  تريليللتحويالت املالية بين البنوك، وبين الشركات الكبرى والبنوك، ويتم من خالله تداول    دوليًا  نظامًاويعدُّ “سويفت”  

يجعل حركة التجارة العاملية واملعامالت  الشركات والحكومات مقابل صفقات تجارية وأقساط القروض ومستحقات الديون وغيرها، ما  
 املالية تتم بسرعة وسهولة وأمان.
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ووقف تصدير السلع ذات التقنية العالية ومعدات تكرير النفط. إضافة الى عقوبات ىلع شركات الطيران الروسية 
حيث ُمِنع ت الطائرات الروسية من التحليق يف األجواء األوروبية، وعقوبات أخرى ذات طابع ثقايف ورياضي، كما 

قرارًا بحظر استيراد  ت الواليات املتحدة  كما اتخذ  ية ومنصاتها اإلخبارية التي ُأغِلق ت. تناولت وسائل اإلعالم الروس
الروسي، يف خطوة   والغاز  لتطبيقها    أوروبا  تقول دولالنفط  أنها تسعى  الحالي  أيضًاالغربية  العام  نهاية   مع 

النفط والغاز الروسيعابسبب  )   شموالً العقوبات األكثر    ها،بمجموعها وتنوعهذه  وشكلت  .  (تمادها املفرط ىلع 
 . 1945رى أن تواجهها منذ عام  بىلع أي قوة عظمى أو دولة متقدمة ك كانالتي 

هذه العقوبات أو مدى إمكانيتها يف توجيه ضربة قوية لالقتصاد    تأثيرلكن السؤال الذي يطرح نفسه هو مدى  
 ؟الروسي

العقوبات ىلع إيران وكوريا الشمالية وفنزويال    تشتدللسالم الدولي يف أوروبا فإنه "وعندما    مركز كارينغيبحسب  
تحت وطأة العقوبات الغربية، كان بوسع هذه الدول أن تعتمد ىلع روسيا والصين للتهرب من بعضها. وطاملا أن 

، وسوف تتآكل مستويات معيشتها، مفرطًا  تضخمًابكين تمتد ىلع السياج، فإن االقتصاد الروسي لن ينهار. ستشهد  
وسوف ينخفض نموها يف األمد البعيد. لكنها سوف تتخبط. ومع ذلك، إذا أشارت الصين إلى أنها مستعدة إلخفاء  

القاعدة االساسية هنا هو أن العقوبات يف حد ذاتها ليست ..  عقوبات الغرب، فإن الحسابات يف موسكو ستتغير.
...(، كما ال توجد مؤشرات   -كوبا    –أفغانستان    –إيران    –العراق    –نا التاريخ )فنزويال  كما يعلم  -أداة لكسب الحروب  

 . "تدفع لالعتقاد بأن الروس سوف ينتفضون ضد فالديمير بوتين ىلع الفور بسبب العقوبات...

 40وبل بأكثر من وانخفض الر  كبيرًاكان التأثير املالي قصير األجل للعقوبات ىلع االقتصاد الروسي  يمكن القول أن
لتحقيق االستقرار يف سعر   األولوية ولكن سرعان ما أعطى البنك املركزي الروسي  ،باملئة مقابل الدوالر بعد الغزو

مستواه قبل الحرب بحلول أواخر أبريل الروبل الروسي بعد ذلك فوق   تعززالصرف بعد املوجة األولى من العقوبات، ف
الفائدةونيسان   سعر  الروسي  املركزي  البنك  ب   20إلى   القياسي ضاعف  ولكن  الحرب،  بدء  بعد  املائة  حلول  يف 

 القطاع املصريف إلى مستويات ما قبل الحرب.  وسيولة منتصف حزيران/يونيو، عاد سعر الفائدة

بنحو    املراقبينمعظم   ويتوقع الروسي  اإلجمالي  املحلي  الناتج  ينكمش  وبنسبة    % 10أن  العام  العام   % 1.5هذا 
باملئة من منتصف فبراير شباط إلى أوائل مايو   11الرسمي يف روسيا بنحو   مؤشر أسعار املستهلك قفزكما  املقبل.  

إلى أن الروبل املعزز ساعد يف إبقاء تكاليف   جزئيًا ، وربما يرجع ذلك  تقريبًا  ثابتًا، كان الوضع  أيار. ومنذ ذلك الحين
يف آذار/مارس واستمر  حاد   بشكل  يف روسيا انكمش  قطاع الخدمات ؤشرات إلى أناملاالستيراد منخفضة، وتشير  

أصغر يف مارس ويبدو   انخفاضًا قطاع الصناعات التحويلية من أيار/مايو؛ سجل   اعتبارًايف االنكماش بشكل متواضع  
 .2أنه توسع يف مايو 
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الغربيين  املراقبين  التكنولوجيات فإن    وبحسب  إلى  الوصول  ىلع  القدرة  نزوح   انخفاض  جانب  إلى  املستوردة، 
املهرة  الروس  والعمال  األجنبية  الروسي.3الشركات  االقتصاد  ىلع  األجل  طويل  عبئا  يشكل  سوف  وزارة  وتزعم ، 

بنسبة   انخفضت  روسيا  إلى  العاملية  الرقائق  أن صادرات  األمريكية  املائة، حيث فرضت    90التجارة  دولة    38يف 
بشكل حاد يف مارس وأبريل. ويؤثر ذلك ىلع   ضوابط ىلع الصادرات. وتشير البيانات إلى أن واردات روسيا انخفضت 

بما يف ذلك الصناعي،  العسكرية اإلنتاج  األجزاء  املعدات  نفاد مخزونات  االضطرابات مع  تزداد  أن  ، ومن املحتمل 
 املستوردة.  

شهور ىلع الغزو الروسي ألوكرانيا فقد    4  _بعد مرور ما يقارب الو  لكن وبغض النظر عن خسائر موسكو االقتصادية
، وذلك  الكرملينسياسة  هذه اللحظة بالذات أي تأثير ىلع    حتىوك فيه أن يكون للعقوبات الغربية  من املشكبات  

 :بلعدة أسبا

يف املئة من اإليرادات   47النفط والغاز   عائدات تواصل روسيا تلقي عائدات من صادراتها من الطاقة. وشكلت  -
يف املائة. وال تزال روسيا   80الفيدرالية الروسية من يناير إلى مايو من هذا العام. وزادت عائدات النفط والغاز بنسبة  

النفط والغاز، والتي يتدفق نصفها مباشرة إلى من عً مليار دوالر يوميا 1 تكسب ما يقرب من التصدير من  ائدات 
ىلع النفقات   يوميًا مليون دوالر    325خزائن موسكو. وللمقارنة، تشير البيانات املالية الروسية إلى أن موسكو أنفقت  

 وهو ما يكفي لتأجيج حرب ضخمة لفترة طويلة من الزمن. العسكرية يف أبريل 

. يتم تعبئتها يف روايات ملفقة ويتم قمع  يةأيديولوجية وتاريخ  هيملثل هذا الغزو    بوتينلالدوافع السياسية    -
 . تقريبًاوسائل اإلعالم 

بشكل كبير من تكلفة الحرب بالنسبة لروسيا    العقوبات   تزيدمن املتوقع أن  ،  املتوسط أو الطويلولكن ىلع املدى  
استخدام العقوبات إلجبار روسيا ىلع إنهاء الحرب يبدو اآلن من غير املرجح أن ينجح ، ىلع أن  وعزلها عن الغرب

ألوكرانيا    إال يف حال مواتية  نتائج عسكرية  الوسي،  وتحقيق  للجيش  الضعيف  اآلداء  لهذه استمرار  يمكن  حيث 
ية ستدفعه بشكل كبير يف إقناع الحكومة الروسية بالتوقف عن القتال ألنها تظهر وحدة غربأن تسهم    عوامل ال

 .لتكاليف باهظة

  

 
يف املائة    12  من منتصف يونيو، كانت    اعتبارًاشركة أجنبية يف روسيا، أنه    1350أكثر من   تتعقب تقدر كلية اإلدارة بجامعة ييل، التي  3

 يف املائة أنها ستنسحب بالكامل. 24يف املائة علقت عملياتها، وأعلنت   35تقلص عملياتها، و
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  الروسطرد الدبلوماسيين 

 عدد املطرودين )...(  التاريخ 

 ( 12الواليات املتحدة ) شباط  28

 ( 1الواليات املتحدة ) –( 2بلغاريا ) مارس  1

 ( 1الجبل األسود )  مارس  4

 ( 3سلوفاكيا ) مارس  14

 ( 10بلغاريا ) مارس  18

 ( 3إستونيا ) –( 3التفيا )  –( 4ليتوانيا )-( 45بولندا ) مارس  23

 ( 5مقدونيا ) مارس  28

 ( 21بلجيكا ) –( 1التشيك )  -( 4إيرلندا )  –( 17هولندا ) مارس  29

 ( 35سلوفاكيا ) مارس  30

 ( 1بلغاريا ) نيسان  1

 ( 1ليتوانيا ) –( 35فرنسا )  –( 40أملانيا ) نيسان 4

 نيسان 5
  –( 25إسبانيا ) –(  3السويد )  –( 14إستونيا )  –(  15الدنمارك )  –( 30إيطاليا )

  –( 10البرتغال )   –( 19بعثة االتحاد األوروبي )   –( 13التفيا )   –( 15سلوفينيا ) 
 ( 3السويد ) –( 10رومانيا )

 ( 4نمسا )ال -( 4استراليا ) - ( 4الجبل األسود )  نيسان  7

 ( 8اليابان ) نيسان 8

 موظفين إداريين(.  6دبلوماسيا و  18( كرواتيا ) 6فرنسا ) نيسان  11

 ( 6مقدونيا ) نيسان  15
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تستخدم أوروبا وحلفاء أوكرانيا عمومًا السالح الدبلوماسي للضغط ىلع موسكو وتوجيه رسائل قاطعة 
طردت بشأن األزمة األوكرانية، وذلك إلى جانب العقوبات االقتصادية ىلع أمل ردع الجانب الروسي، وبالفعل  

العسكري الروسي يف أوكرانيا  العديد من الدول األوروبية عشرات الدبلوماسيين الروس منذ بداية التدخل 
ادعاءات  أو  األمنية  التهديدات  بسبب  الطرد  قرار  الدول  معظم  وعللت  املاضي،  شباط  فبراير/  أواخر 
بالتجسس من الدبلوماسيين الروس، بينما أعلنت بعض الدول موظفي السفارات الروسية بأنهم "أشخاص 

 .غير مرغوب فيهم" لتظهر تضامنها مع أوكرانيا

، ما دفعها إلى استخدام السالح ذاته،  "لخطوة االنتقامية"ا  ـبخطوات الطرد هذه  تصف موسكو    باملقابل
، ما شكل حربًا دبلوماسية متأججة موظفي السفارات الروسيةبحق الدول التي اتخذت قرارات طرد ضد  

 . أعادت إلى الذكريات حقبة الحرب الباردة

 عن درجة عالية من حجم التوترات بين   ًاالدبلوماسيين والسفراء بين الدول تعبيرتعتبر ظاهرة تبادل طرد  و
بين هذه الدول مع ما يلحقها من انعكاسات   ىلع العالقاتينذر بكثير من التبعات  األمر الذي    الطرفين

 يا ال يمكن فصل حرب طرد الدبلوماسيين عن املوقف املتوتر بين روس  إذمنظومة العالقات الدولية    ىلع
 من جهة أخرى والتي تقود حملة إلحياء التحالفات القديمة أو ودول الغرب    املتحدة  تمن جهة والواليا 

 حادة.  بناء أخرى جديدة قد تدفع العالم لحالة استقطاب دولي
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 يونيو/حزيران:  20حتى  األوكرانية -الروسية  الخسائر

الخسائر  
 األوكرانية 

 مالحظات  العدد 

الخسائر  
البشرية  
 املدنية

  عدد القتلى املدنيين يف 
  أكثر من  أوكرانيا منذ بداية الحرب

واملصابين  شخص أربعة آالف
 ·  أربعة آالف وثمانمئة

بحسب بيانات األمم املتحدة، ُيعتقد أن األرقام الحقيقية 
  يف اإلبالغ عن سقوط الضحايا  التأخرأىلع بكثير بسبب  

 املدن املحاصرة.  يف

البنى  خسائر 
 لتحتية ا

خسائر البنية التحتية يف أوكرانيا  
 .  مليار دوالر 600بلغت نحو 

ألف كيلومتر  23لحقت بنحو  ًاأضرار سجل الجانب األوكراني 
ألف متر مربع من  37من الطرق املعبدة والحديدية، ونحو 

  1141العقارات )الشقق داخل آالف املباني السكنية(، و
  مصنعًا  145مؤسسات طبية و  205و مؤسسة تعليمية

 277ومبنى إداريا ً  54بـ كما لحق الدمار أو الضرر  .وشركةً 
مطارات مدنية   8مطارات عسكرية و 10و  ومعبرًا جسرًا

  74باإلضافة إلى تعرض ما ال يقل عن  وميناءين اثنين. 
 آخر للدمار أو الضرر  ثقافيًامبنى  62و دينيًا مبنى 

 نيسان(  –)اإلحصاءات حتى مطلع أبريل 

الخسائر  
 االقتصادية 

قالت وزارة االقتصاد األوكرانية أن 
من شركات   %70الحرب عطلت 

الدولة والقطاع الخاص وزراعة 
من األراضي، كما أن حصار   30%

املوانئ حرم أوكرانيا من عائدات 
 من الناتج املحلي. %20تشكل 

البالد  وقالت الوزارة أن خسائر 
االقتصادية جراء الحرب تجاوزت 

 . بالفعل حاجز التريليون دوالر

 % 35تراجع الناتج املحلي اإلجمالي بـ 
% من االقتصاد بالنسبة إلى عام   55انكماش بأكثر من 

2021. 
ُيضاف إليها "التأثير غير املباشر للمعارك" يف االقتصاد،  

  كزيادة البطالة وانخفاض نسبة االستهالك وتراجع
 .اإليرادات

الخسائر  
 الروسية

 مالحظات  العدد 

خسائر املالية  
 مباشرة

مليار دوالر   300خسائر تقدر بـ 
 .  )ذهب وعمالت أخرى(

 .  تم تجميدها بفعل العقوبات الغربية

خسائر  
االقتصاد  
 الروسي 

هبوط يف قيمة سوق األسهم 
 2022منذ بداية عام  % 40بنحو 

 % 18ازدياد معدل التضخم بنحو  

ثمانية تقلص حركة الطيران عبر املطارات الروسية من 
ماليين مسافر خالل األشهر الثالث   خمسةإلى  ماليين

 22بحسب بلومبيرغ قد تخسر روسيا نحو و األولى للحرب.
 مليار كـ خسائر لحظر استيراد النفط الروسي. 
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، وتزداد مع تزايد األعمال يوميًامليار دوالر    20وفقا للتقارير الدولية، فإن تكاليف الحرب ىلع االقتصاد الروسي تتجاوز  
العسكرية وإطالة أمدها، يضاف إليها خسارة املوارد املالية لروسيا التي كانت تحول من أوروبا مقابل النفط والغاز 

، والتي طالت العديد من القطاعات االقتصادية الروسية، وتجميد األرصدة، بسبب كثافة العقوبات الغربية،  الروسي
التوريد،   التجارية وسالسل  البنوك  الدولي؛  ووانهيار  أمام الطيران   وإغالقعزلة روسيا عن املجتمع  املجال الجوي 

لعديد من دول  الروسي يف العديد من الدول األوروبية، وكذلك ُحِظرت حركة السفن الروسية من دخول موانئ ا
 . العالم

مليار   600ىلع الجانب اآلخر كشفت وزارة االقتصاد األوكرانية عن حجم خسائر الحرب الروسية، وقالت إنها تجاوزت  
 .مليار دوالر من االستثمارات الرأسمالية، حسبما أفادت وزارة االقتصاد األوكرانية   54إضافة إلى خسارة    دوالر حتى اآلن 

األن توقفت معظم  والجسور  حيث  الطرق  األساسية من  التحتية  بالبنية  البالد، كما لحقت  االقتصادية يف  شطة 
، وتسبب إغالق املوانئ األوكرانية امُلطلَّة ىلع البحر األسود يف عرقلة حركة النقل البحري واملوانئ أضرار كبيرة.  

انيا مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء  عالوة ىلع زيادة تدهور األوضاع املالية، وارتفاع الضغوط التضخمية يف أوكر
 .، وفق صندوق النقد الدولي%35و 25واملعادن، واالنكماش االقتصادي بنسبة تتراوح بين 

 4074ىلع الصعيد اآلخر، يزداد عدد الضحايا من املدنيين األوكرانيين منذ بدء الصراع يف أوكرانيا، وذلك بتسجيل  
 يانات األمم املتحدة. مصابًا حتى اآلن بحسب ب 4826قتياًل و

مقتل عن    يف دونيتسك   ويف لوغانسك ودونيتسك املدعومتان من موسكو يف شرق أوكرانيا، أبلغت السلطات
 .آخرين يف لوغانسك 60مدنًيا وجرح  29جريح؛ باإلضافة إلى مقتل  2400مدنًيا وحوالي  477
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 يونيو/حزيران(:  20)حتى الوقت الحالي الحرب ىلع االقتصاد العاملي   تأثيرات

 السلعة 
السعر قبل  
 اندالع الحرب 

أىلع 
سعر )يف  

 الحرب( 

السعر  
 حتى

مارس   15
 آذار  /

السعر  
 حتى

مارس   26
 آذار  /

السعر  
  7حتى 

أبريل /  
 نيسان 

السعر  
  25حتى 

أبريل /  
 نيسان 

السعر  
  10 حتى

  -يونيو 
 حزيران

السعر  
 20 حتى

  -يونيو 
 حزيران

 النفط 
70-80  

  - )للبرميل
 ( برنت

139 97 119 100 103 120 113 

 الذهب
)سعر   1850

األونصة  
 بالدوالر( 

2070 1922 1985 1931 1.902 1852 1840 

الروبل 
 الروسي 

كل دوالر  
  75 يساوي
 روبل

140 107 96 78 74 61 54 

الليرة 
 التركية 

ليرة لكل   13.6
 دوالر  1

14.90 14.5 14.75 14.7 14.8 17.1 17.35 

 

الدول األوروبية والواليات املتحدة األمريكية ضد روسيا،   عقوبات االقتصاديةللكان   سلبية ىلع   أثارالتي فرضتها 
أسعار الطاقة ومنها أسعار النفط  ب  فيما يتعلق   خصوصًا االقتصاد الروسي وىلع االقتصاد العاملي ىلع حد سواء  

 وما صاحبها من موجة تضخم غير مسبوق خاصة يف الدول النامية. 

ياجات دول العالم من ملا يمثله طريف النزاع من مورد لكثير من احت  نظرًاجاء تأثر االقتصاد العاملي بأضرار كارثية  
النفط والقمح خاصة الدول األوروبية، حيث تعد روسيا وأوكرانيا من كبريات دول العالم املصدرة الحتياجات دول  

للطاقة،  الصادرات الروسية الشرق األوسط و دول شمال إفريقيا من الحبوب، كما أن أوروبا تعتمد بشكل كامل ىلع
للمعهد الوطني   فوفقًا بالحرب الدائرة وتداعياتها ىلع االقتصاد العاملي    سلبًاخاصة من البترول والغاز وكل هذا تأثر  

نحو للبحوث   العاملي  االقتصاد  أوكرانيا  يف  الدائر  الصراع  يكبد  املتحدة،  اململكة  يف  واالجتماعية  االقتصادية 
 . 2022خالل  %3تريليون دوالر، والذي أكد أن هذه الخسارة ستسهم يف زيادة التضخم العاملي بنسبة 

دات العاملية من املنتجات الزراعية  وتشير التوقعات إلى أن اإلمدا،  عاملًيا  %17البلدان القمح بنسبة    ُيص دِّرُ  •
 .%50و %10الرئيسية )القمح، الشعير، الذرة، زيت عباد الشمس( ستنخفض بنسبة تتراوح بين 
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كشف تقرير صادر من الشبكة العاملية ملكافحة األزمات الغذائية، عن مخاطر جسيمة ىلع األمن الغذائي   •
غذاء، بما يف ذلك أفغانستان وإثيوبيا وهايتي والصومال  العاملي، ال سيما يف البلدان التي تعاني من أزمة  

 .4وجنوب السودان وسوريا واليمن 

ُيعد االتحاد األوروبي أكبر شريك تجاري لروسيا، وتشكِّل موسكو خامس أكبر شريك تجاري لالتحاد األوروبي،   •
م بين  التجارية  العالقات  يف  بشدة  روسيا  ىلع  املفروضة  الغربية  العقوبات  واالتحاد  وستؤثر  وسكو 

   .األوروبي

مليار    340مليار يورو )ما يعادل    311.4يصل رصيد استثمارات بلدان االتحاد األوروبي يف السوق الروسي نحو   •
 .2020دوالر( حتى عام 

. كما أن هناك حوالي  2020مليار يورو خالل    136بلغت االستثمارات الروسية يف دول االتحاد األوروبي نحو   •
 .دوالر مستحقة لبنوك االتحاد األوروبي ىلع كيانات روسية يمكن تجميدهامليار   60

  % 33من واردات االتحاد من الغاز الطبيعي، ونحو    %40قة لالتحاد األوروبي، فحوالي  اطروسيا أكبر مورِّد    ُتع دُّ •
 .من وارداتها من النفط، مصدرهما روسيا

األوكرانية ينذر باستمرار آثارها ىلع العالم بشكل عام، وىلع الدولتين ل فإن استمرار املواجهة ىلع األرض  وباملجم
  .املتحاربتين وأوروبا بشكل خاص

 

القمح من روسيا وأوكرانيا، وحصلت جمهورية الكونجو الديمقراطية   من احتياجاته من %90، حصل الصومال ىلع أكثر من  2021يف عام  4
 .باملئة من املواد الغذائية األساسية من البلدين 70، بينما استوردت مدغشقر %80ىلع 
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  الالجئون بسبب الحرب

 مليون منهم  2.5مليون تم تسجيل عودة  7.7الالجئون )خارج البالد(:  -ماليين   7أكثر من النازحون )داخل البالد(: 

 تاريخ تحديث اإلحصاءات  عدد الالجئين  أبرز الدول التي تستقبل الالجئين 

 بولندا
 1.8)عاد منهم نحو   مليون 4

 مليون(
 يونيو / حزيران 15حتى تاريخ  

 يونيو / حزيران 15حتى تاريخ   ألف( 340)عاد منهم نحو  ألف 653 رومانيا 

 يونيو / حزيران 15حتى تاريخ   ألف781 هنغاريا 

 يونيو / حزيران 15حتى تاريخ   ألف( 230)عاد منهم نحو  ألف 500 سلوفاكيا 

 يونيو / حزيران 15حتى تاريخ   ألف(  132)عاد منهم نحو  ألف 500 مولدوفا

 يونيو / حزيران 7حتى تاريخ  ألف  16 بيالروسيا 

 نيسان - أبريل   25حتى تاريخ  ألف  85 تركيا 

 يونيو / حزيران 13حتى تاريخ   ألف 78 بلغاريا 

 مارس آذار /  18حتى تاريخ   ألف  12 الكيان اإلسرائيلي

 يونيو / حزيران 13حتى تاريخ   مليون 1.200.000 روسيا

 يونيو / حزيران 13حتى تاريخ   ألف  780.000 أملانيا 

 أبريل / نيسان  1حتى تاريخ   ألف 37 بريطانيا 

 حزيرانيونيو /  13حتى تاريخ   ألف 43 فرنسا 

 يونيو / حزيران 13حتى تاريخ   ألف  129 إيطاليا 

 يونيو / حزيران 13حتى تاريخ   ألف  119 إسبانيا 
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تسبب النزاع يف واحدة من أخطر األزمات اإلنسانية يف القارة األوروبية، وتقّدر املفوضية السامية لألمم املتحدة 
قد فّروا من أوكرانيا خالل الحرب. لكن منذ انحسار القتال عن املناطق   مليون شخص  7.7نحو   لشؤون الالجئين أن

كما تقّدر   .خص إلى البالدمليون ش  2.2الشرق والجنوب، عاد    يفاملحيطة بكييف، وإعادة انتشار القوات الروسية  
 مليون نازح يف الداخل.  7.1مايو/ أيار، كان هناك أكثر من  23منظمة الهجرة الدولية أنه اعتباًرا من 

من الذين   % 90حوالي  ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق لالجئين منذ الحرب العاملية الثانية، كما أن حقيقة أن  
انحصار الحرب يف شرق وجنوب   من  رغمالوىلع    .طفال، يفاقم الوضع اإلنسانيفروا من أوكرانيا هم من النساء واأل

أوكرانيا فمن املرجح أن يؤدي تكثيف القصف ىلع العديد من املدن األوكرانية إلى زيادة عدد القتلى املدنيين أو 
 32.7مليار يورو ) 30التقديرات إلى أن جهود إغاثة الالجئين األوكرانيين تتطلب نحو  ، تشيردول الجوارإلى لجوئهم 

 .العام األول فقطمليار دوالر( خالل 
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 األوكرانية:  –الروسية املفاوضات 

 النتيجة  التاريخ  املكان الجلسة 

 لم تسفر عن أية نتائج  26/2/2022 بيالروسيا  األولى

 إنشاء ممرات إنسانية  28/2/2022 الحدود األوكرانية البيالروسية الثانية 

 إنشاء ممرات إنسانية  2/3/2022 الحدود األوكرانية البيالروسية الثالثة

 لم تسفر عن أية نتائج  14/3/2022 عبر الفيديو  رابعة ال

 ال نتائج واضحة  25/3/2022-20 الفيديو + وسطاء  الخامسة 

 ال نتائج واضحة  29/3/2022 تركيا  السادسة 

 ال نتائج واضحة  4/2022/ 1 و عبر الفيدي السابعة

 واضحة ال نتائج  5/4/2022 و عبر الفيدي الثامنة 

 ال نتائج واضحة  22/4/2022-11 عبر الفيديو  التاسعة
 هداف األوكرانية: األ

 هزيمة القوات الروسية املسلحة وطردها من كافة األراضي األوكرانية. -1
 اعتراف روسيا بالحدود األوكرانية الدولية. -2
 .5تعترف بها روسيا   أمريكية وأوروبية ألوكرانيا ضمانات -3
 أوكرانيا االنضمام لالتحاد األوروبي.القبول بطلب  -4

 األهداف الروسية:  

 اعتراف أوكرانيا بضم جزيرة القرم. -1
 .  تعهد أوكرانيا بعدم االنضمام للناتو مستقبالً  -2
 .  نزع سالح القوات املسلحة األوكرانية -3

 
وية الناتو( وهي من عض  بداًلأبريل أن "الضمانات األمنية" املرغوبة ألوكرانيا )   5حدد الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي ألول مرة يف    5

التزامات مكتوبة من عدة دول لتزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية فورية وسن عقوبات ىلع روسيا يف حالة حدوث مزيد من العدوان  
ساعة" وتفرض عقوبات   24الروسي. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تسعى للحصول ىلع دول ضامنة "توفر أي نوع من األسلحة يف غضون  

 ساعة "لصد وعزل" روسيا يف حالة وقوع مزيد من العدوان الروسي ىلع أوكرانيا.  72-24يف غضون  
أبريل/نيسان بأن الواليات املتحدة واململكة املتحدة وتركيا وبولندا وأملانيا وفرنسا وإسرائيل أعربت عن درجات    6صرح زيلينسكي يف  

 ألوكرانيا. متفاوتة من االستعداد لتقديم ضمانات أمنية  
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ضمتها بعد  وفق الحدود التاريخية / أو الحدود التي  ك سنيتانسك ودوغاالعتراف بسيادة حكومتي لو -4
 . 2014عام 

 مسار املفاوضات: 

الروسية    28يف   - تايمز عن جانب من املفاوضات    إن  تاألوكرانية، وقال  –آذار /آذار كشفت صحيفة فايننشال 
تخلي  مقابل  غير منحازة للناتو    عسكريًا روسيا مستعدة للسماح لكييف باالنضمام إلى االتحاد األوروبي إذا بقيت  

عن فكرة تطوير أسلحة نووية، أو استضافة قواعد عسكرية أجنبية باإلضافة إلى التخلي عن سعيها  أوكرانيا  
لحلف شمال األطلسي"، حيث    5املادة    ىلع صياغة قريبة من  حصولها   للحصول ىلع عضوية الناتو، مقابل 

يجب ىلع أعضاء التحالفات مساعدة بعضهم البعض يف حالة تعرض أحدهم للهجوم. ىلع أن يبقى وضع  
التوصل التفاق وقف   دونباس والقرم مجهواًل، مع احتمالية مناقشته الحقًا بين بوتين وزيلنسكي يف حال 

 إطالق النار أو إنهاء الحرب. 
لم تسفر عن    إسطنبول آذار يف    29آذار أن مفاوضات    30باسم الكرملين دميتري بيسكوف يف  ح املتحدث  صرَّ -

 "أي شيء واعد للغاية أو أي اختراقات". 
القرم  - الروسية ىلع شبه جزيرة  السيطرة  وافقت ىلع  كييف  بأن  الكرملين  مزاعم  األوكرانية  الحكومة  نفت 

 ودونباس. 
بشكل منفصل استعدادها للعمل كضامن أمني ألوكرانيا من حيث املبدأ  أبدت اململكة املتحدة وأملانيا وتركيا   -

آذار  مارس /    31املتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يف    / آذار. بينما صرحت  مارس   31و  30يف  
 . أن الواليات املتحدة رفضت بشكل مباشر إعطاء ضمانات أمنية ألوكرانيا

 . لكرملين عن مطالبه اإلقليمية ومن غير املرجح أن تلبي كييف هذه املطالبمن غير املرجح أن يتخلى ا -
أبريل / نيسان عبر الفيديو )عن بعد(. علق عليها الفروف قائاًل    5أعلن الطرفان استئناف املفاوضات يف يوم   -

تماع  قدمت مشروع اتفاقية مع روسيا، لوحظ فيه وجود خروج عن البنود التي تم تحديدها يف اجإن كييف  
 وسيفاستوبول، بحسب تعبيره.   القرم  جزيرة  شبه  ىلع  تنطبق  ال  األوكرانية  األمنية  الضمانات  منها أن  إسطنبول

شبه جزيرة القرم ودونباس؛ ويقول الكرملين أن    مصرين ىلع وجوب إعادة روسياال يزال املسؤولون األوكرانيون   -
 . من غير املرجح أن تقلل روسيا من مطالبهاو كييف تعرقل املفاوضات.

  فقد   بوتين"أبريل /نيسان أن الرئيس الروسي    24  خ، يف تقريرها الصارد بتاري صحيفة فايننشال تايمزذكرت   -
  األراضي   من  ممكن  قدر  أكبر  ىلع  االستيالء  ىلع  ناآل  مصمم  وهو  الحرب  إلنهاء  الدبلوماسية  بالطرق  االهتمام

 ألن عليه أن يجد طريقة للخروج منتصرًا".  ، "األوكرانية
 .2022يونيو    20  األوكرانية بشكل شبه كامل منذ منتصف يوليو حتى تاريخ اليوم  –توقفت املفاوضات الروسية   -
املفاوضات مع   - إلى  للعودة  استعدادها  روسيا مؤخرًا  "مبادرة" من  أبدت  بـ  العودة مرهونة  إن  أوكرانيا، وقالت 

 الحكومة األوكرانية. 
قال الرئيس األوكراني، فالديمير زيلينسكي، إنه مستعد للقاء الرئيس الروسي فالديمير بوتين "فقط ملناقشة   -

 إنهاء الصراع".  
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بينجميع جوالت    فقت أخ  :باملجمل الوصول   املفاوضات  الطرفين،موسكو وكييف يف  بين  الدائر  القتال   إليقاف 
وانتهت املفاوضات بتجميدها من قبل الطرفين خصوصًا بعد استيالء القوات الروسية ىلع ماريوبول باستثناء تلك 

 رات إنسانية للمدنيين املحاصرين. مماملفاوضات التي تعني بحاالت تبادل األسرى بين الطرفين أو فتح 

للعودة إلى املفاوضات مع أوكرانيا، وقالت إن العودة مرهونة بـ "مبادرة" من الحكومة   مؤخرًا، أبدت روسيا استعدادها
وقال فالديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي يف محادثات السالم وأحد معاوني الرئيس الروسي إن   األوكرانية. 

وتتبادل روسيا وأوكرانيا اللوم   موسكو "ىلع استعداد الستئناف املفاوضات، لكن املبادرة ملواصلتها يف يد كييف". 
 . بشأن توقف املحادثات يف األسابيع األخيرة. وتقول أوكرانيا إنها ليست مستعدة للتخلي عن أي من أراضيها
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 : ىلع سورياالتأثيرات املحتملة  

 النتيجة املتوقعة  األثر  الجانب 

 إنساني 

احتمالية مغادرة عدد من املنظمات  
 . أوكرانيااإلنسانية تجاه 

افتقار العديد من املرافق األساسية للدعم، وخسارة 
من العملة  %80أكبر مصدر للعملة الصعبة )حوالي 

 . الصعبة تأتي من املنظمات(
احتمالية استخدام روسيا للفيتو إلغالق  

املساعدات   همعبر باب الهوى بوج
 .  األممية

النظام بملف املساعدات، واستمرار عمل  ت ح ُكمُ 
 التجارية فقط.  تبر باب الهوى يف املعامالمع

 عسكري

 حتى اآلن. وس مال تأثير مل
جنود  لل كبيرة عمليات سحب ال دليل حتى اآلن ىلع

ة أو عمليات سحب جنود روس  رتزقة من سورياملأو 
 من سوريا وفق تصريحات أمريكية رفيعة املستوى. 

من املحتمل أن ترتفع حدة التوتر شمال  
يف املستقبل إذا   بشكل عامسوريا 

 استمر االستنزاف الروسي يف أوكرانيا.... 

حميميم مصدًرا أكبر لفرض   تصبح أن حتملامل من
وقد تحصل    6  يف املنطقة. الجوية القوة الروسية

 املعارضة املسلحة ىلع دعم عسكري غربي. 

 .  ازدياد النفوذ اإليراني يف سوريا

إيران   تحاول  أن  املحتمل  نقص  من  أي  تعويض 
محتمل يف القوات الروسية وزيادة نشاطها ونفوذها  
يف املناطق الخاضعة للنفوذ الروسي، ومن املرجح  
 أن تكون زيارة األسد األخيرة إلى إيران يف هذا الشأن. 

 سياسي
 

ربما تكون العملية السياسية التي  
تقودها األمم املتحدة قد تعرضت  

 ريا. يف سو  مدلعملية تجميد طويلة األ 

ال يوجد أي حل سياسي يف األفق، وقد يزداد الدعم  
 السياسي الغربي للمعارضة السورية. 

 . توتر العالقات التركية الروسية
مع    خصوصًاستكون عالقة الطرفين محل اختبار 

التهديدات التركية بشن عملية عسكرية ضد قسد  
 7شمال سوريا. 

 . توتر العاقات الروسية اإلسرائيلية

من املالحظ ازدياد حاالت القصف اإلسرائيلي  
ملواقع نظام األسد وامليليشيات اإليرانية، كان  

أخرها ىلع مطار دمشق الدولي والذي خلف إدانة  
عل ىلع إدانة  روسية للضربة اإلسرائيلية كرد ف 

 . إسرائيل للغزو الروسي ألوكرانيا

 
   |edu.mei( Institute East Middle(األثر العميق للغزو الروسي ىلع سوريا 6
بين    7 مقايضة  لترتيب  يكون هناك مساحة  قد  للصراع  تجنبًا  أوكرانيا.  الحرب يف  بسبب  لالختبار  الروسية ستتعرض  التركية  العالقات 

 . جدًا متدهورًاالطرفين، أو ربما تتدهور العالقات ويصبح الوضع يف شمال سوريا وإدلب 
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 اقتصادي
  والغذاء أسعار الغاز والوقود ارتفاع 

واملواد اإللكترونية نتيجة لالرتفاع  
 العاملي لألسعار. 

قد يتسبب هذا يف أزمة محلية نتيجة عدم قدرة  
املناطق املحررة ىلع تحقيق اكتفائها الذاتي  

 الطاقة. ىلع مستوى الغذاء ومصادر 
 

  ،روسيا أن تدخلها الرسمي يف سوريا هو دفاع عن مصالحها يف الشرق األوسط وشرق البحر األبيض املتوسط  تعتبر 
 .  سورياتغيير يف قد يؤدي إلى للحرب العاملية والتداعيات الروسي نحو محيطها  التركيز توجيه  إعادة لكن

روسياو معروف-  عددًاحاليًّا    تستخدم  القوات  -  غير  الروس   الرسمية  من  والضباط  الجوية  إلضافة با   كالقوات 
" رتزقة  جموعات اململ العسكرية  هاعمليات  يف  "فاغنركـ  لتجنب وقوع إصابات يف صفوف    يف سوريا  امليدانية 

ن للتهرب من املساءلة. وم األخرى  الحرب  ساحات  استخدام املرتزقة يف  جارب سابقة يف  ت موسكو    . وتمتلكجنودها
بدأت و،  8لُيشاركوا يف القتال التي تشّنه يف أوكرانيا هؤالء املرتزقة  تقوم روسيا اآلن بنقل مجموعة من    املرجح أن

أن   أيضًا، ومن املرجح  يف شرق أوكرانيا  توسيع مجموعتها من خالل إعادة نشر قوات "فاغنر"  موسكو بالفعل يف
ال الرسمية يف  الروسية عددًا من قواتها  الروسي يف نشغال  االمع تزايد    خصوصًاساحة السورية  تسحب القوات 

 وعدم قدرتها ىلع حسم الصراع خالل فترة فصيرة أو مع ارتفاع خسائرها هناك بشكل كبير. حرب أوكرانيا 

ؤشرات ىلع أن الضرر الذي استهدف القطاع املالي واالقتصادي  امل  تدل  ىلع الصعيد االقتصادي والسياسي: •
  امللف لخروج من  موسكو ا  تلكنه يف املقابل إذا استطاع  .انعكاسات ىلع النظام السوريالروسي ستكون له  

 سوريا. خسائر قليلة، فمن الصعب الحصول ىلع أي تنازالت منها يف وب األوكراني بنتائج جيدة لها

ا   عسكريًا:  • القلق  إذ تزايد  السورية،  األراضي  إيران وإسرائيل ىلع  الصراع املستمر بين  إلسرائيلي من  برز مجدًا 
عمل إيران ىلع تفعيل  ت  ىلع خلفية االنشغال الروسي يف أوكرانيا. وحيث  .إعادة التموضع اإليراني يف سوريا

سوريا،   يف  واالقتصادية  العسكرية  إسرائيلتأنشطتها  الروسي    تحرك  الغزو  إدانة  من  موقفها  بين  للموازنة 
  امليليشيات   ي بموجبها يمكن أن تواصل قصفها ملواقع ضمان استمرار آلية التنسيق مع روسيا، التو  كرانياألو

 .يف سوريا  اإليرانية

أن   القول  أوكرانياويمكن  الصراع يف  السورية،    مهمًاعاماًل    يشكل  استمرار  بالقضية  الروسي  االهتمام  لتراُجع 
الفرصة للعمل ىلع زيادة أنشطتها وترسيخ موقعها العسكري  بالتالي فإن دولًة مثل إيران لن  و ُتفوِّت هذه 

ال يسيطر عليها النظام، ومع أي تحويل مرتقب  زمااملناطق التي    وتلك وبسط نفوذها يف مناطق نفوذها  
  خصوصًا معللموارد الروسية بعيًدا عن سوريا وإعادة تخصيصها للقتال يف أوكرانيا، ستكون فرصة إيران كبيرة 

 

أكثر من ع  8 افتتاح  السوريين ىلع أفادت وسائل إعالم سورية ومصادر حقوقية عن  البالد. وتشجع هذه املراكز  شرة مراكز تجنيد يف 
 .إّنها أنقذت النظام السوري من السقوط قائلًةاالنضمام للقتال لرد الجميل لروسيا، 
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يضمن لها اإلفراج عن جزء من أموالها املجّمدة واالستفادة منها يف اإلنفاق  محتمل، وهو ما  تفاق نووي  أي ا
 ىلع ميليشياتها يف العراق وسوريا وغيرهما. 

على الرغم من كثرة الحديث عن االنسحابات الروسية من  فيما يتعلق بالروس وتموضعهم، ف   لكن حتى اآلن 
عن سحب أو إعادة تموضع أي    كما لم تعلن موسكوروتينية  ال  هاتحركات  يجرالقوات الروسية ت  تما زالسوريا، ف

 أو قوات روسية يف سوريا. أسلحة

االستفادة   تركيا  تحاول  أخرى  امللفات    أيضًا من جهة  من  العديد  ومن خالل  الحرب،  الروسي يف  الوضع  من 
ألي من أطراف الحرب بشكل واضح حتى اآلن، ومن   انحياز الجاني التركي  عدمالشائكة التي خلفتها الحرب،  

التفاوض بين الطرفين، كما برزت مؤخرًا قضية انضمام كل من فلندا والسويد إلى   رعايتها لعدد من جوالت 
 كامل ىلع املوافقة التركية. بشكل  الناتو والتي تعتبر متوقفة 

اليوم بعملية عسكرية ضد تنظيم قسد يف شمال سوريا،  تركيا  الحالي    تلوح  الوضع  وتحاول االستفادة من 
يضر  لرو بشكل  للناتو  انحيازها  وعدم  االقتصادية  العقوبات  من  التهرب  يف  لتركيا  وحاجتها  الحرب  يف  سيا 

 بمصالحها، لكن العملية التركية تتطلب توازنات تركية دقيقة بين موسكو وواشنطن. 
ت العسكرية ىلع األرض وتشابكًا أكبر يف املصالح  ومن املتوقع أن تشهد الساحة السورية مزيدًا من التوترا

بين األطراف املتصارعة واملتحكمة يف املشهد السوري، وقد تكون الفصائل الثورية أمام فرصة جديد لتحريك  
مع أي توجه محتمل لعودة الدعم الدولي للساحة لزعزعة النفوذ    خصوصًادفعة املعارك العسكرية من جديد،  

 الروسي واإليراني فيها. 
بحسب صحيفة وول ستريت جورنال فقد أفاد مسؤولون أمريكيون    هل تشارك ميليشيات سورية يف الحرب: •

عن تجنيد مقاتلين سوريين استعداًد إلرسالهم للقتال يف أوكرانيا، وذكرت مصادر محلية يف سوريا مثل موقع  
" وموقع "صوت العاصمة" و"تجمع أحرار حوران"، أن روسيا بدأت بالفعل تجنيد بعض املقاتلين للقتال  24"ديرالزور

وتوالت التصريحات    9دوالر شهريًا.  ألفيإلى أكثر من    ثالثمئةأوكرانيا لقاء مبالغ مالية معينة تتراوح بين    يف
واملعلومات عن تجنيد روسيا ملرتزقة سوريين للقتال يف أوكرانيا، وصرَّح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو  

ع" يف الشرق األوسط مستعدون للقتال مع  ألف "متطو  16إن    -خالل اجتماع ملجلس األمن القومي الروسي-
االنفصاليين املدعومين من روسيا بمنطقة دونباس )شرقي أوكرانيا(. بينما تحدث بوتين عن وجود تسهيل  

 10طرق الوصول لهؤالء "املتطوعين" إلى أوكرانيا. 
سوريا    تعليقًا  يف  الروسي  التجنيد  حول  التقارير  معظم  "إن  األوسط:  الشرق  معهد  يقول  األنباء  هذه  ىلع 

للقتال يف أوكرانيا، إال أنه ليس هناك   عقودًا تضمنت أنصاف حقائق. ويف حين يبدو أن بعض السوريين وقعوا  
عقود تؤدي بالفعل إلى االنتشار  ما يضمن إرسال هؤالء املقاتلين بالفعل إلى هناك... ليس هناك ما يضمن أن ال

 
  )com.damascusv(أوكرانياروسيا تجند أبناء جنوب دمشق للقتال إلى جانب قواتها يف  9

  )net.aljazeera(من سوريا وزيلينسكي يصفهم باملرتزقة | أخبار سياسة | الجزيرة نت "متطوع "ألف  16أوكرانيا.. بوتين يقر خطة لنشر  10
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يف أوكرانيا. يمكن لروسيا إرسالهم إلى أي مكان، حيث تواصل روسيا استخدام املتعاقدين مع مجموعة فاغنر  
أن يرسلوا السوريين إلى هذه البلدان    جدًاعملياتها يف جميع أنحاء أفريقيا وفنزويال، ومن املحتمل   لتوسيع

رهم إلى املؤهالت أقل مسؤولية. ومع ذلك يبقى أن االنتشار السوري املحتمل  من ذلك، حيث سيكون افتقا  بدالً 
املحيطة   والشائعات  األوكرانية  األخبار  طوفان  من  حذرين  نكون  أن  املهم  من  ولكن  مرجحًا  أوكرانيا  يف 

 نسبيا من األفراد وليس وحدات عسكرية بأكملها.  صغيرًاباملوضوع. إذا تم إرسال سوريين فسيكون عددهم  
 11".سيكون لهم تأثير ضئيل أو معدوم ىلع ساحة املعركة

ما هو   نرب الروسية األوكرانية ىلع الساحة السورية، لكللحبشكل عام تغيب حتى اآلن التأثيرات امللموسة  
الحرب   فإن  االنعكاسات   ستلقي مؤكد  بعض  مالحظة  لنا  ويمكن  قريبًا،  الساحة  ىلع  شك  بدون  بظاللها 

 املتوسط: املتوقعة ىلع املدى  

أواًل: ربما تكون العملية السياسية التي تقودها األمم املتحدة قد تعرضت لعملية تجميد طويلة اآلمد أو   •
 ف. ينجقد تكون ماتت بالفعل.. لوحت روسيا بتعليق مشاركتها يف اجتماعات اللجنة الدستورية يف 

لضربة   • القادم  يوليو/تموز  الحدود يف شمال سوريا. يف  عبر  املساعدات  يتعرض ملف وصول  ثانيًا: قد 
األمم املتحدة إلى شمال غرب    ُتس يُِّرهاروسية عبر استخدام روسيا للفيتو ضد قرار وصول املساعدات التي  

العديد من املنظمات اإلنسانية    سوريا عبر تركيا. )كما أن أزمة الالجئين يف أوكرانيا قد تؤدي إلى انسحاب
 ومانحي هذه املنظمات باتجاه الحدود األوكرانية األوروبية(.

فإنه سيجهد ميزانيات  األوكراني يف ارتفاع أسعار الطاقة العاملية، وبالتالي    -: ساهم الصراع الروسي  ثالثًا •
كتركيا   املنطقة  الطاقة يف  الطبيعي  -واقتصاديات مستوردي  الغاز  يمكن    –ال سيما يف قطاع  ال  كما 

 ملنتجي الغاز توفير بديل سريع، وهو ما ينعكس ىلع مناطق شمال غرب سوريا أيضا.
مصدرً رابعًا • ستصبح  الالذقية  يف  الروسية  الجوية  حميميم  قاعدة  أن  املحتمل  من  القوة  :  لفرض  أكبر  ا 

 12 الروسية يف املنطقة األوسع.
للصراع قد يكون  خامسًا • أوكرانيا. تجنبًا  الحرب يف  الروسية ستتعرض لالختبار بسبب  التركية  العالقات   :

هناك مساحة لترتيب مقايضة بين الطرفين، أو ربما تتدهور العالقات ويصبح الوضع يف شمال سوريا وإدلب  
 13  جدًا. متدهورًا

حول تجنيد املقاتلين يف سوريا للمجهود الحربي يف أوكرانيا مجرد أخبار، وال يوجد    األخبار: تبقى  سادسًا •
، كما ال توجد أخبار عن سحب جنود روس من قاعدة  ونوعًادليل حتى اآلن ىلع عمليات نقل املرتزقة كمًا  

  يا. حميميم باتجاه أوكران

 
  )edu.mei(هل ستنشر روسيا مقاتلين سوريين يف أوكرانيا؟ | معهد الشرق األوسط  11
   |edu.mei( Institute East Middle(األثر العميق للغزو الروسي ىلع سوريا 12
   |edu.mei( Institute East Middle(للغزو الروسي ىلع سوريااألثر العميق   13
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 ختامًا

ال ، باتجاه  حاليإلى تغير جذري يف بنية النظام الدولي ال  األوكرانية العالمحرب الروسية  تدفع تداعيات 
مكن وُي  ،منتصرةً أو باتجاه نظام متعدد األقطاب يف حال خروج روسيا من الحرب  نظام غربي أكثر هيمنة  

العالم    القول قبلإن  والسياسي  االقتصادي  املستويين  األوكرانية  ىلع  بعدها   األزمة  هو  كما  يكون    لن 
يقوم عليها هذا النظام، ومن بينها   اإلقليمية التياألنظمة    تنعكس هذه التغيرات بطبيعة الحال ىلعوس

الذي يدور الحديث حوله هذه األيام بشدة وسط أنباء عن دفع اإلدارة األمريكية لتشكيل   الشرق األوسط
 .ناتو شرق أوسطي بقيادة السعودية ودول املنطقة ومن ضمنها الكيان اإلسرائيلي

الحالي باعتبارها   الدولي  النظام  الجانب اآلخر تمثل الصين تهديدًا كبيرًا لشكل  كبرى تسعى   دولةً ىلع 
التنين مواجهة  يف    تها الرئيسةأولويعن    الواليات املتحدة  انشغالمع    خصوصًاإلنشاء مجال نفوذها الخاص  

واجهة يًا اإلمكانات الالزمة ملالواليات املتحدة حال  ال تملكحيث  ،  ىلع املسرح الدولي  بقوة  ي الصاعد  الصين
جبهتي أوروبا واملحيط يف    وبالتالي فإن خيار تشكيل التحالفات الدولية  ،يف وقت واحد  روسيا والصين

 .هاتين القضيتين  البيت األبيض ملواجهة دارةإل أساسيًا خيارًاسيبقى الهادئ 

فقد كشف ألوكرانيا   الغزو وباملحصلة  القائمالروسي  الدولي  النظام  الضعف يف  نقاط  من  العديد   عن 
بطبيعة الحال عن تغيير كبير سلبًا   ستسفر حقيقيةً يواجه تحديات  وأمنيًا، وبات اليوم  سياسيًا واقتصاديًا  

 أو إيجابًا يف طبيعة هذا النظام مستقباًل.

  



 

31 
 

 املحتويات 
 2 .................................................................................................... تقرير: الحرب الروسية األوكرانية: األبعاد االقتصادية والدبلوماسية

 3 .................................................................................................................................................................. تطور مواقف الدول من الحرب

 5 ................................................................................................................................................................................... روسيا  العقوبات ىلع

 15 ......................................................................................................................................................................... طرد الدبلوماسيين الروس 

 17 ................................................................................................................. يونيو/حزيران: 20األوكرانية حتى  -الخسائر الروسية 

 19 ................................................................يونيو/حزيران(: 20تأثرات الحرب ىلع االقتصاد العاملي حتى الوقت الحالي )

 21 ............................................................................................................................................................................... الالجئون بسبب الحرب 

 23 ........................................................................................................................................................... األوكرانية: –املفاوضات الروسية 

 26 ............................................................................................................................................................ التأثيرات املحتملة ىلع سوريا: 

 30 ............................................................................................................................................................................................................................ ختامًا 

 

 


