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 ملخص

استقرت العالقات السورية ـ اإليرانية، وتطورت إيجابًيا بصورة متصاعدة في عهد األسد األب بعد 

عهد استيالء الخميني على السلطة. وتحولت من عالقات ندية بين النظامين إلى عالقات غير متكافئة في 

، وإخراج 2003األسد االبن. بدأ ارتهان األسد الصغير لنظام ماللي إيران يزداد منذ سقوط صدام عام 

. وأصبح األسد رهينة بيد إيران في إثر نجدته وحمايته من السقوط بعد ثورة 2005جيشه من لبنان عام 

أعطى األسد فرصة  2015، لكن اضطرار إيران إلى االستنجاد بروسيا عام 2011الحرية والكرامة عام 

لتحسين موقعه تجاه الطرفين، غير أن ميل موازين القوى ملصلحة روسيا يضع األسد في القبضة الروسية 

 أكثر ما هو في القبضة اإليرانية.

، بسمتين رئيستين. تمثلت 2010 -1979اتسمت العالقات االقتصادية بين إيران وسورية، بين أعوام 

قتصاد السوري وعدم أهميتها لالقتصاد اإليراني، ويتضح كم هو غريب ضعف األولى بهامشيتها في اال

العالقات االقتصادية إذا ما قيست بأهمية العالقات السياسية واإلستراتيجية ونوعيتها. أما السمة الثانية 

ين فتجسدت باالختالل الكبير والدائم في امليزان التجاري ملصلحة إيران. شهدت العالقات االقتصادية ب

إيران والنظام بعد الثورة قفزة نوعية إضافة إلى نموها الكمي. لكنها تحولت من عالقة شبه ندية بين طرفين 

. وثانًيا، لم تعد العالقات مقتصرة على جهتين 
ً

إلى تدخل طرف متحكم في شؤون طرف تابع، هذا أوال

ة في الشأن السوري، حكومة تدخل جهات إيرانية عد امتدت إلىحكوميتين رسميتين بصورة رئيسة، بل 

 رسمية وحرًسا ثورًيا وحوزات دينية بمالليها. 

وأخيًرا، اصطدمت األطماع االقتصادية اإليرانية في سورية باألطماع الروسية، ودخلتا في حالة تنافس 

ا متزايًدا بمصير رأس ا
ً
لنظام. غير متكافئ ملصلحة روسيا. عالوة على ارتباط مصير املصالح اإليرانية ارتباط

وظهرت أطماع إيرانية بصورة حثيثة ومكثفة للتملك في سورية بطرائق مختلفة، وعبر أدوات متنوعة، 

 وبتسهيالت من أركان النظام. 

تتحدد اآلثار املحتملة للتدخل االقتصادي اإليراني في مستقبل االقتصاد السوري تبًعا ملاهية الحل 

 السياس ي الذي ستفض ي إليه التسويات. 

الدولة املنشودة، وشكل نظامها السياس ي، القوى الدولية واإلقليمية واملحلية الفاعلة في رعاية  طبيعة

تطبيق الحل واإلشراف عليه. يمكن رسم ثالثة مشاهد؛ املشهد األول هو املشهد املرغوب فيه، مشهد 

يحدده التقاسم  االنتقال السياس ي، واملشهد الثاني يرسمه التوافق الدولي مع روسيا، وثالث املشاهد

 ومؤثًرا في جزء من سورية. 
ً

 فاعال
ً

 وتقسيم األمر الواقع مع بقاء إيران عامال

املشهد األول: تبدأ عملية انتقال سياس ي تحقق متالزمة السالم والعدالة االنتقالية. وقيام دولة 

ادية، وإنهاء الفساد ديمقراطية تتمكن التخلَص من الطابع الريعي لالقتصاد، والقضاء على املافيا االقتص

الكبير قبل الصغير. وبناء قاعدة إنتاج متينة تتمتع بإنتاجية عالية تحقق "نمًوا اقتصادًيا حقيقًيا"، 
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والدخول في عالم "اقتصاد املعرفة"، وتحويل النمو إلى "تنمية حقيقية شاملة ومستدامة" مستندة إلى 

 النهب االقتصادي. مبادئ العدالة االجتماعية. ويتحقق التخلص من بقايا

املشهد الثاني: تتمكن روسيا فرَض مشروعها الخاص بعد تحجيم الدور اإليراني القاض ي بإعادة بناء 

"دولة سورّية" على شاكلة "الدولة الروسية"، "دولة أمنية" بديكور دولة حديثة، تحتفظ إيران بنفوذ نسبي 

، ويحتفظ االقتصاد السوري بسمته الريعية وجزئي، وتتعرض الثروات واملوارد السورية إلى نهب مكثف

واملافياوية. نمو اقتصادي منخفض، وإنتاجية متدنية. لن تحدث تنمية، وسيسير االقتصاد واملجتمع على 

ر 
ّ
ذك

ُ
حافة الفقر والبطالة، وسيجد السوريون أنفسهم أمام مهمات نضاالت مطلبية وسياسية وقانونية ت

 بالنضاالت في زمن االنتداب.

د الثالث: يصعب االتفاق على حل سياس ي، ويترسخ تقاسم مناطق النفوذ، تحتفظ إيران بنفوذ املشه

واسع في مناطق سيطرة النظام. تعمل إيران على تأسيس حضور دائم بإنشاء تشكيالت عسكرية ميلشياوية 

ظى إيران محلية مؤدلجة مذهبًيا، وال يوجد "اقتصاد سوري" ممركز، بل اقتصادات املناطق السورية. تح

بحصة وازنة مع الشريك الروس ي، ويحصل نهب متوحش لثروات سورية واقتصادها، كما تزداد السمة 

الريعية لالقتصاد، وتحل مافيات محلية مكان املافيا املركزية السابقة، وينخفض اإلنتاج واإلنتاجية، 

 ألخالقي.وتتسع البطالة ويعم الفقر. تستفحل الجريمة ويتفاقم التفسخ االجتماعي وا

 

 مقدمة

تحاول هذه الدراسة توضيح طبيعة العالقات االقتصادية السورية ـ اإليرانية. وتبيان مشكالتها 

ومفارقاتها ضمن خصوصياتها املعقدة متعددة الجوانب. ورؤية الغموض والشكوك املحيطة بها وحالة عدم 

 االقتصاد السوري.  اليقين املتحكمة بمستقبلها. واستشراف آثارها املحتملة في مستقبل

بدأت املفارقة الكبرى في العالقات االقتصادية بين إيران وسورية بالظهور منذ استيالء الخميني على 

. تمثلت املفارقة 2010وحتى عشية ثورة السوريين طلًبا للحرية والكرامة عام  1979السلطة في إيران عام 

بلدين، كًما ونوًعا، ومتطلبات الرؤية اإلستراتيجية بضخامة عدم التناسب في العالقات االقتصادية بين ال

اإليرانية لسورية. ظلت العالقات هامشية في االقتصاد السوري وغير مهمة لالقتصاد اإليراني. ولم تنشأ 

مصالح اقتصادية مشتركة ومتبادلة تخدم تلك اإلستراتيجية. أعلن الخميني املتسلح بـ"والية الفقيه" عزمه 

 رة"، ونّص على ذلك ضمن دستوره. على "تصدير الثو 

عد سورية الحلقة الذهبية في السلسلة اإلقليمية للمشروع اإلمبراطوري القومي الشوفيني الفارس ي 
ُ
ت

ر باإلسالم السياس ي الشيعي. سورية حجر العقد في القنطرة التي تربط العراق بلبنان والساحل 
ّ
تدث

ُ
امل

فتقد إلى املرتكزات املادية واأليديولوجية التي تجعلها جزًءا الشرقي للبحر األبيض املتوسط، لكن سورية ت
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 من ذاك املشروع كما هي الحال في العراق ولبنان. فغياب القاعدة االقتصادية املتينة ذات 
ً

عضوًيا أصيال

املصالح الكبيرة يزيد من افتقاد القاعدة االجتماعية الضعيفة جًدا ضعًفا على ضعف، األمر الذي جعل 

، تستثمر في حماية نظام األسد والدفاع عنه، وتجهد لخلق وقائع مادية 2011منذ فجر الثورة عام إيران، 

جديدة، اقتصادًيا وديموغرافًيا وأيديولوجيا، لتشبيك الحلقة السورية بحلقات سلسلة مشروعها 

لقاء هذه  اإلستراتيجي األخرى بشكل متين ال تنفك عراه. وها هي اليوم تطالب بالعائدات االقتصادية

 االستثمارات.

تعترض عملية رصد التدخالت االقتصادية اإليرانية ومسحها في سورية صعوبات متعددة. فمن جهة 

عّد إيران وسورية من أسوأ الدول في إمكان الوصول إلى املعلومات والحصول على البيانات واألرقام 
ُ
أولى ت

يرانية من جهات متعددة وبأدوات مختلفة واإلحصاءات الدقيقة. ومن جهة أخرى تجري التدخالت اإل 

وأساليب متنوعة. وهذا يجعل عملية الرصد واملسح بدقة غير متوافرة، إن لم تكن متعذرة. فال يقتصر 

التدخل االقتصادي اإليراني في سورية على الواجهة الحكومية الرسمية، من رئاسة جمهورية ووزارات، إلى 

الحكومي الرسمي يتمثل باقتصاد املرشد والحرس الثوري. يضاف إلى  وجود اقتصاد إيراني مواٍز لالقتصاد

ذلك تدخالت اقتصادية تقوم بها تجمعات من املجتمع األهلي اإليراني، وخصوًصا حوزات دينية ورجاالت 

ا استثمارًيا عقارًيا وتجارًيا ملصلحة املقامات املقدسة 
ً
دين ورجال أعمال، هؤالء جميعهم يمارسون نشاط

نطاقات نفوذها. وهناك جهات إيرانية تلجأ إلى استخدام أشخاص سوريين واجهة للقيام بنشاط  وتوسيع

 اقتصادي واستثماري بحيث تبدو كأنها استثمارات سورية.

تكتنف مآالت التدخل االقتصادي اإليراني في سورية املستقبلية الغموض ويحوط بها عدم اليقين. 

م، وال تبدو عالمات حسمها في املدى املنظور على الرغم من فالصراعات داخل سورية وعليها لم تحس

التقدم والتراجع املرحلي لهذا الطرف أو ذاك، وعلى وجه الخصوص بعد أن أصبح الصراع دولًيا وإقليمًيا 

بصورة شبه تامة. لذلك يمكن القول: إن مستقبل املصالح االقتصادية اإليرانية في سورية يواجه عدًدا من 

التحديات. وتتعلق الصعوبات والتحديات بمصير الحلول السياسية املفترضة، فمتى وكيف الصعوبات و 

 وأي حل سياس ي سترسو عليها الصراعات السورية؟. 

هل سيتمكن حلفاء النظام الذين أصبحوا سادته إعالَن نصرهم الكامل والنهائي أم سيضطرون إلى 

ا في التسوية لن قبول شكل من أشكال املرحلة االنتقالية يكون النظا
ً
م أحد أطرافها. وهذا يعني أن أطراف

تسلم بالنفوذ اإليراني بالكامل. وحتى داخل النظام نفسه هناك قوى تفضل النفوذ الروس ي على نظيره 

اإليراني. ويتعلق األمر بالتنافس الروس ي ـ اإليراني على املصالح في سورية، يضاف إلى ذلك كله الرفض 

شرع اإليراني ومرتكزاته في سورية. وال يمكن تجاهل األوضاع اإليرانية الداخلية، اإلقليمي والدولي للم

االقتصادية واالجتماعية والعرقية واملذهبية التي تنذر بإمكان انفجار الصراعات املركبة، بين الحاكمين 

 قليمي. واملحكومين وداخل أهل الحكم، واحتماالت تهدد السلطة ومصير نظامها السياس ي ومشروعها اإل
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ما السيناريوهات املحتملة ألفق التدخل االقتصادي اإليراني وآثاره في مستقبل االقتصاد السوري، في 

 ضوء الفرضيات املمكنة ملآالت الصراع في سورية وعليها؟

 

: مرجعية تاريخية؛ ملحة مكثفة عن تاريخ العالقات السورية ـ اإليرانية
ا

 أوًل

نية على خط متعرج، ومرت بمراحل مختلفة ومتباينة، وصلت حد سارت العالقات السورية ـ اإليرا

التناقض في بعض األحيان، تبًعا لطبيعة النظم الحاكمة في البلدين كليهما، وموقعها على لوحة الصراع 

 العاملي واإلقليمي.

 ـ العالقة في عهد الشاه  1

حلتين متناقضتين، امتدت املرحلة شهدت العالقة السوريةـ اإليرانية في عهد الشاه محمد رضا بهلوي مر 

حتى أواخر ستينيات القرن العشرين. واتضحت املرحلة  1946األولى منذ استقالل الجمهورية السورية عام 

 .16/11/1970الثانية بصورة أكثر جالًء بعد اإلعالن الرسمي النقالب األسد األب على سلطة حزبه في 

اقض املشروع اإلمبراطوري الشاهنشاهي القومي الفارس ي مع امتازت املرحلة األولى بالتصادم نتيجة تن

املشروع القومي العربي الصاعد في خمسينيات القرن العشرين وستينياته، وموقع كل من املشروعين على 

 ضفتي خندق الصراع العاملي حينذاك. 

ف شمالي األطلس ي في عقب الحرب العاملية الثانية واندالع "الحرب الباردة" بين حلفاء األمس، بدأ حل

ل عام 
ّ
. وفي العام 1955. رد االتحاد السوفياتي وحلفاؤه بتشكيل "حلف وارسو" عام 1949"الناتو" بالتشك

نش ئ "حلف بغداد" بوصفه ذراًعا 
ُ
نفسه وصلت ُحّمى األحالف العسكرية إلى منطقة الشرق األوسط، إذ أ

حلف بغداد إضافة إلى اململكة املتحدة، العراق  إقليمية للحلف األطلس ي للوقوف في وجه املّد الشيوعي. ضم

وتركيا وإيران وباكستان، برعاية الواليات املتحدة األميركية. تزامن ذلك مع تصاعد زخم فكرة القومية 

، وخصوًصا في كل من مصر 1948العربية في بلدان املشرق العربي بتأثير صدمة نكبة فلسطين عام 

وانسحابه من  1958تحق بهذه الحركة بعد انقالب عبد الكريم قاسم عام وسورية. ثم ما لبث العراق أن ال

حلف بغداد. كان من الطبيعي أن تصطدم حركة التحرر الوطني العربي مع املشروع اإلمبراطوري القومي 

الفارس ي بقيادة شاه إيران محمد رضا بهلوي، ال سيما أن ذكرى سيطرة إيران على إقليم "عربستان" كانت 

ماثلة في الوجدان العربي. إضافة إلى اعتراف الشاه بدولة "إسرائيل". ففي سورية كان ُيدّرس في  ما تزال

الكتب املدرسية إقليم عربستان جنًبا إلى جنب مع لواء إسكندرون وفلسطين قبل أن ينضم إليهم الجوالن 

ا 
ً
آمًنا لهم في سورية. وأخيًرا السوري املحتل. وكان ناشطو املعارضة السياسية من عرب األحواز يجدون مالذ

 1971وليس آخًرا أتى احتالل الشاه للجزر اإلماراتية الثالث، أبو موس ى وطنب الكبرى وطنب الصغرى عام 
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 آخر لتوتر العالقات اإليرانية ـ العربية، والسورية منها على 
ً

في إثر انسحاب بريطانيا منها، ليضيف عامال

 وجه الخصوص. 

ة بعد عودة جناح القيادة القومية لحزب البعث إلى السلطة في العراق بانقالب تأسست املرحلة الثاني

، وانتقال الصراع البعثي ـ البعثي من صراع بين أجنحة حزبية إلى صراع بين دولتين، 1968يوليو تموز/  18

ة" البعثية سورية والعراق. وتصاعد الصراع بعد استيالء األسد األب على السلطة. دفع التنازع على "الشرعي

األسد إلى تجاوز العداء األيديولوجي والسياس ي واإلستراتيجي بين سورية البعثية وإيران الشاهنشاه )ملك 

امللوك(. أراد األسد، ببراغماتيته املتفوقة على عقائديته، وضع بعث العراق بين فكي كماشة، ليحد من قدرة 

لم يكونوا أقل براغماتية منه، إذ سرعان ما جرى  العراق على تهديد سلطته، لكن "رفاقه" في بعث العراق

. قض ى ذلك االتفاق بتنازل العراق 1975التوقيع على اتفاق الجزائر بين العراق وإيران في آذار/ مارس عام 

عن حدوده في شط العرب مقابل وقف دعم إيران للكرد في شمال العراق. فبقيت العالقات السورية ـ 

. لكنها لم تتوقف نتيجة إدراك األسد األب ألهمية 1979تى سقوط الشاه عام اإليرانية محدودة األثر ح

إيران في توازنات الصراعات في الشرق األوسط، ورغبة إيران في تحجيم دور العراق وتنويع عالقاتها 

 اإلقليمية.

 

ـ تطور العالقات منذ استيالء الخميني على السلطة حتى قيام الثورة عام  2

2011 

ل األول في تمكن ماللي إيران  1979ن في عام حدثان مهما
ّ
غّيرا جذرًيا العالقات السورية اإليرانية. تمث

بقيادة الخميني، املتسلح بعقيدة "الولي الفقيه" وإستراتيجية "تصدير الثورة"، من قمع وإقصاء القوى 

شاركة في الثورة ضد الشاه. واالستفراد بالسلطة وممارسة استب
ُ
داد متوحش. أما الحدث السياسية كلها امل

الثاني فهو توقيع السادات منفرًدا التفاقات "كامب ديفيد" وتركه األسد وحيًدا بأوراق تفاوضية ضعيفة في 

مواجهة إسرائيل. مع سقوط الشاه انتهى شهر العسل بين بعثيي العراق وإيران، فعاد األسد إلى أولوية 

ربها ضد العراق، وأغلق خط أنابيب النفط العراقي بين ح إيران فيصراعه مع رفاقه البعثيين، ووقف مع 

كركوك وبانياس لحرمان العراق من إيراداته، وزود إيران بصواريخ سكود، ومقابل ذلك قدمت له إيران 

 األهلية فيماليين براميل النفط بأسعار منخفضة طوال الثمانينيات. تعاون البلدان في لبنان خالل الحرب 

، لكن هذا التعاون لم يخُل من خالفات؛ 1982عمه بعد عدوان إسرائيل على لبنان عام تدريب حزب هللا ود

فبينما دعم األسد حركة أمل دعمت إيران حزب هللا في حربهما حول من يكون له اليد العليا في لبنان، ويتفرد 

قته مع نظام املاللي بزعامة الطائفة الشيعية اللبنانية. وعلى الرغم من ذلك، لم ُيفّرط األسد األب في عال

بهامش استقالله عنهم. ففي عالقاته الخارجية لعب على التناقض العربي، الخليجي ـ السعودي على وجه 
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الخصوص، مع إيران، يبتز إيران بعالقاته الخليجية ويبتز السعودية والخليج بعالقاته اإليرانية، وفي 

 بقمع ناعم ومستتر. الداخل السوري حّد من تمدد حركة التشييع اإليرانية 

ن األسد االبن تحقيَق حلم أبيه بتوريثه السلطة عام 
ّ
، وفقدت 2000تعمقت العالقات بعد تمك

، وإخراج 2003استقاللها ونديتها كما كانت في عهد أبيه، وخصوًصا بعد االحتالل األميركي للعراق عام 

في العالقات بعد ثورة الحرية والكرامة  . ويأتي التحول الكبير والقفزة النوعية2005جيشه من لبنان عام 

. فلوال الدعم اإليراني لسقط األسد باعتراف غير مسؤول إيراني، وغير قائد من 2011آذار/ مارس  18في 

 استنجدت بروسيا في عام 
ً

كبار قادة حزب هللا، وعندما عجزت إيران عن ضمان استمرار حمايته طويال

2015 . 

بقاء حكم األسد من إدراكها أن سقوطه سينهي حلمها الكبير املتمثل في  ينبع هذا الحرص اإليراني على

استمرار هيمنتها على سورية، بوصفها "الحلقة الذهبية" في املشروع اإلمبراطوري الفارس ي في املنطقة، 

سورية تؤمن الجسر البري والجوي التصال إيران بلبنان والبحر املتوسط عبر العراق. جاء التدخل الروس ي 

يعلن نهاية ارتهان األسد الكامل لطرف وحيد، وأصبح مستفيًدا من التنافس الروس ي ـ اإليراني، لكن اختالل ل

 موازين القوى ملصلحة روسيا يضع األسد الصغير في القبضة الروسية أكثر ما هو في القبضة اإليرانية.

 

ا: منزلة العالقات اًلقتصادية في اإلستراتيجية اإليرانية تجاه  سورية ثانيا

 ـ نظرة مقارنة بين اًلقتصادين اإليراني والسوري1

ُيعّد االقتصاد اإليراني اقتصاًدا ضخًما قياًسا باالقتصاد السوري، لكنه ليس أكثر تعافًيا منه في 

املحطات التاريخية كلها. تجري املقارنة من منظورين؛ الحجم ُمعبر عنه بالقياس الكمي، والبنية ُمعبر عنها 

 كيبتها اإلنتاجية ومتانتها، ومدى تلبيتها حاجاِت املجتمع.بطبيعة تر 

من زاوية الحجم، احتل االقتصاد اإليراني املرتبة الثالثة في منطقة الشرق األوسط بعد تركيا 

على الصعيد العاملي. وفًقا لتقديرات كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي  29والسعودية، واملرتبة 

في تقدير  65. بينما جاء االقتصاد السوري في املرتبة 2014ب الناتج املحلي اإلجمالي لعام لترتيب الدول بحس

في تقدير البنك الدولي، للعام نفسه. ويمكن فهم اختالف التقديرات  89صندوق النقد الدولي، واملرتبة 

 ، بوصفها سنوات غير طبيعية.2010 بالنسبة إلى سورية للسنوات جميعها ما بعد العام
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 2014 (1)ترتيب الدول بحسب الناتج املحلي اإلجمالي عام

 تقديرات البنك الدولي تقديرات صندوق النقد الدولي الدولة

 مليون دوالر أميركي املرتبة مليون دوالر أميركي املرتبة

 799.535 18 798.332 18 تركيا

 746.249 19 746.248 19 السعودية

 415.339 29 416.490 29 إيران

 40.405 89 77.460 65 سورية

ويمكن مقارنة بعض املتغيرات واملؤشرات االقتصادية بين سورية وإيران ملزيد من إيضاح حجم الفجوة 

بين االقتصادين. على سبيل املثال ال أكثر، ُيظهر الجدول أدناه تلك الفجوة وليس مهًما هنا دقة الرقم أو 

 ن السنة من السنوات الطبيعية بالنسبة إلى سورية.السنة. األهم هو إظهار الفارق شرط أن تكو 

 (2)بعض املؤشرات اًلقتصادية املقارنة بين سورية وإيران

 سورية إيران املؤشر

 2007مليار $ عام  29.28  2007مليار $ عام  206.7 $ الرسمي(الناتج املحلي اإلجمالي )سعر 

 2007% عام 3.5 2007% عام 4.3 معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي 

 2007$ عام  4500 2007$ عام  12300 نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي

تركيب الناتج املحلي اإلجمالي بحسب 

  2007القطاعات عام 

 %24.6الزراعة  %11الزراعة 

 %24.4الصناعة  %45.3الصناعة 

 %51الخدمات  %43.7الخدمات 

 2007مليون عام  5.457 2006مليون عام  28.7 قوة العمل

  2003% عام 26الزراعة  2007% عام 25الزراعة  توزع قوة العمل بحسب القطاعات

  2003% عام 14الصناعة  2007% عام 30الصناعة 

  2003% عام 60الخدمات  2007% عام 45الخدمات 

  2007% عام 10  2007% عام 11 معدل البطالة )مصادر حكومية(

                                                           
 املصدر: )1(

 https://ar.wikipedia.org/wiki 
 املصدر: موقع )وورلد فاكت بوك( )2(

 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html  

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
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 2006% عام 11.9 2007% عام 18 الفقرنسبة السكان تحت خط 

 2007% عام 7  2007% عام 17 معدل التضخم

 2007ألف برميل يومًيا عام  390  2006مليون برميل يومًيا عام  4.15 إنتاج النفط

 2007مليار $ كانون أول  11.49 2007مليار $ كانون أول  69.2 احتياطي العمالت األجنبية والذهب

 2007$ كانون أول  مليار 6.61 2007مليار $ كانون أول  13.8 الدين الخارجي

أما بالنسبة إلى بنية اقتصاد كل من البلدين فهناك نقاط تباين ونقاط تشابه تختلف من مرحلة تاريخية 

إلى أخرى. إيران دولة غنية بثرواتها الباطنية، وخصوًصا النفط والغاز، إذ تحتل املرتبة الرابعة عاملًيا 

د بنحو  بالنسبة
ّ
ؤك

ُ
في املئة من االحتياطي العاملي، 12.9مليار برميل، بنسبة  158إلى االحتياطي النفطي امل

 بنيوًيا عميًقا يتجلى بمظاهر عدة؛ من أهمها السمة الريعية لالقتصاد، 
ً

لكن االقتصاد اإليراني يعاني خلال

ملصاعب والتحديات مثل: املنافسة غير واإلدارة املركزية، والفساد، والبطالة والفقر. ويواجه عدًدا من ا

املتكافئة مع االقتصاد املوازي للحرس الثوري، وتمويل اإلنفاق العسكري لخدمة املشروع اإلمبراطوري 

 البرنامج النووي، والعقوبات. واإلنفاق علىاإلقليمي، 

يعية االقتصاد ليس املجال هنا لتناول تلك املشكالت كلها. سنكتفي ببعض منها؛ أحد املؤشرات على ر 

الذي بلغ في مجمل قطاعات االقتصاد، بما فيها القطاع النفطي نحو  2016اإليراني هو معدل النمو لعام 

ّدر معدل نمو القطاعات غير النفطية في العام نفسه بنحو  7
ُ
في املئة فقط، وذلك وفق  0.9في املئة بينما ق

. وبحسب التقرير نفسه، ارتفع معدل 2017ان/ أبريل تقدير صندوق النقد الدولي في تقريره املنشور في نيس

. وتوقع ارتفاع املعدل في العام 2015في املئة، وهو أسوأ مقارنة بالعام  12.5إلى نحو  2016البطالة عام 

في املئة، ولعل الواقع الفعلي أسوأ من هذه التقديرات. واحتلت إيران املرتبة  12.6ليصل إلى نحو  2017

رات الفساد االقتصادي واإلداري، كما دول 167بين  131
ّ
م على أساس مؤش

َ
ة، بحسب تصنيف دول العال

ة الشفافية الدولية لعام   18. وبحسب كلمة الرئيس حسن روحاني في يوم الجيش 2017جاء في تقرير منظمَّ

قّدر اإلحصاءات ارتفاع التمويل الدفاعي بنسبة 2017نيسان/ أبريل 
ُ
حكمه  في املئة خالل مّدة 145: "ت

األولى". وافتخر بأن "حكومته اتخذت خطوات لتأمين التجهيزات واإلمكانات اإلستراتيجية للقوات املسلحة 

 سنوات ونصف السنة بما يعادل السنوات العشر املاضية".  3طوال 

ا، والثابت الوحيد هو 
ً
مرت البنية االقتصادية السورّية بتحوالت كثيرة ونوعية، وشهدت نجاًحا وإخفاق

لفشل في تحقيق تنمية حقيقية شاملة ومستدامة حتى في مرحلة نجاحها االقتصادي، عالوة على مراحل ا

، اتسم 1958حتى عام  1946اإلخفاق. ففي مرحلة النجاح االقتصادي املمتدة منذ االستقالل عام 

ال 
ّ
في املئة  50أكثر من االقتصاد ببنيته اإلنتاجية السلعية املادية في قطاعي الزراعة والصناعة اللذين شك

في تركيب الدخل الوطني. والصناعة حينذاك هي الصناعة التحويلية في مرحلة ما قبل الصناعة 

االستخراجية من النفط والغاز. وحقق االقتصاد نمًوا كبيًرا وسريًعا. بحسب التقرير عن الدخل الوطني 
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 7.4نما الدخل الوطني بمعدل ) 1963ام املنشور بالنشرة الدورية ملصرف سورية املركزي بعددها األول ع

. وُيعّد هذا النمو نمًوا حقيقًيا بسبب انعدام ظاهرة 1957و 1953في املئة( باملتوسط سنوًيا بين عامي 

 1950التضخم والقوة الشرائية لليرة السورية. وكان "نصيب الفرد" من الدخل الوطني في سورية عام 

( 102( ل.س، أي ما يعادل )385السورية سامي الدجاني نحو )بحسب تقديرات الخبير الفني للجمارك 

عّد سورية في طليعة بلدان الشرق األوسط بمعيار مستوى  سل.  3.75دوالًرا. )الدوالر = 
ُ
حينذاك(. وبذلك ت

 املعيشة الذي تحسن أكثر في السنوات الالحقات. 

 تركيا  السعودية  لبنان  إيران  الحبشة  مصر  األفغان  سورية الدولة

نصيب 

 الفرد 

102 $ 50 $ 100 $ 40 $ 85 $ 125 $ 40 $ 125 $ 

 1950مقارنة الخبير الفني للجمارك السورية سامي الدجاني للعام 

 

لكن النمو االقتصادي الكبير لم يتحول إلى "تنمية" حقيقية تعيد توزيع الدخل، وتقلص الهوة بين 

ب اتباع سياسات غير "رأسمالية" في القطاع الزراعي، قطعت األغنياء والفقراء، وتقض ي على البطالة. بسب

الطريق على دخول عالقات اإلنتاج الرأسمالية في القطاع الزراعي وتحديثه بطريقة عصرية، وفرضت 

لت بحماية الصناعة ودعمها وتشجيعها، من 
ّ
البرجوازية الصناعية سياسات رأسمالية غير "ليبرالية". تمث

متعلق بمعايير املواصفات والجودة، األمر الذي أدى إلى إهمال الصناعيين ضرورة  دون االهتمام بأي شرط

رفع القدرة التنافسية ملنتجاتهم، ومكنهم أيًضا فرض أسعار احتكارية غير مرتبطة بتكاليف اإلنتاج 

م إدارة الحقيقية، ولم يجعلهم بحاجة إلى االهتمام بزيادة اإلنتاجية. واستمر الصناعيون في إدارة شركاته

عائلية بعيًدا من متطلبات اإلدارة الحديثة، ذلك كله أدى إلى فشل مشروع التصنيع السوري. واتفقت 

مصلحة الجميع مع مصلحة البورجوازية التجارية باتباع سياسة ليبرالية قضت بـ"حرية" السوق الداخلية، 

ا بمستويات الدخل. وكانت النتيجة بما في ذلك سوق العمل، أدت إلى تدني األجور، وارتفاع األسعار قياًس 

انخفاض مستويات املعيشة ألغلب السكان، وظل متوسط دخل الفرد املرتفع رقًما حسابًيا على الورق، 

ي سوء التوزيع. 
ّ
 ُيغط

في الستينيات اتبعت سياسات اقتصادية بمضمون اجتماعي، التأميم واإلصالح الزراعي وسياسة 

وحدة وسلطة البعث األولى، ما أدى إلى تقليص الهوة بين الطبقات. التشغيل االجتماعي، في عهدي ال

وتحسين مستويات معيشة القاعدة االجتماعية العريضة، وتراجع الفقر، وانخفاض البطالة الظاهرة، 

قّنعة". لكن ذلك لم يدم زمًنا طويل األمد بسبب القيادة البيرقراطية لالقتصاد في 
ُ
وظهور "البطالة امل

تبداد السياس ي. ووصلت السياسات االقتصادية الهادفة إلى العدالة االجتماعية إلى أفق مناخات االس
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 اقتصادًيا، فلم يحدث نمو اقتصادي مستدام، وانخفضت اإلنتاجية 
ً

مسدود. وكانت النتيجة فشال

 فانعدمت اإلمكانية التنموية، وبغياب تالزم "النمو" و"التنمية" تصبح "العدالة" تعميم الفقر.

( بتحول االقتصاد 2010ـ  1970ثلت الحصيلة النهائية للعقود األربعة من حكم عائلة األسد )وتم

السوري من اقتصاد إنتاجي إلى اقتصاد ريعي وخدمي ومافياوي. تأكلت القوة الشرائية لألجور والرواتب، 

، واحتلت 2008وتزايد الفقر والبطالة، وتراجعت سورية إلى مراكز متأخرة جًدا في مؤشر الفساد عام 

ّدرت األموال التي ُسرقت نتيجة الفساد وهّربت إلى الخارج بأكثر من  180بين  147املرتبة 
ُ
مليار  150دولة. ق

ّدر حجم التهرب الضريبي بنحو 
ُ
مليار دوالر. هذه هي نتيجة السياسات النيوليبرالية االنتقائية  4دوالر، وق

تنمية، ال عدالة اجتماعية. هذه األوضاع االقتصادية بال ديمقراطية سياسية: ال نمو اقتصادي، ال 

لت برميل البارود الذي فّجرته ثورة الحرية والكرامة.  
ّ
شعل ثورة، لكنها شك

ُ
 واالجتماعية املأسوية لم ت

 

 ـ منزلة العالقات اًلقتصادية في اإلستراتيجية اإليرانية 2

تصادية بين البلدين ضعيفة جًدا حتى عام بعيًدا عن التضخيم اإلعالمي املقصود ظلت العالقات االق

عشية الثورة. كانت الجوانب السياسية واإلستراتيجية تحتل مركز الثقل األساس ي في العالقات  2010

السورية ـ اإليرانية. وعلى الرغم من تنامي الدعم االقتصادي اإليراني لسلطة األسد بعد الثورة، ومسارعة 

قيت العالقات غير متناسبة مع الدعم العسكري واألمني والسياس ي، لكنها إيران لنجدة النظام اقتصادًيا ب

أمنت الحد األدنى للقيام بوظيفتين مهمتين. فمن جهة أولى أسهم الدعم االقتصادي اإليراني في إسناد 

النظام في وجه الثورة، وإن كانت النظم االستبدادية ال تنهار بالعامل االقتصادي. ومن جهة أخرى يقوم 

تدخل االقتصادي بخدمة اإلستراتيجية اإليرانية لترسيخ نفوذها في سورية، وتقوية احتمال هيمنتها ال

ل السوق 
ّ
املستقبلية، وتحقيق أهدافها العليا، في حال انتصار املشروع اإليراني. وفي الوقت نفسه تشك

ا لصادراتها غير النفطية التي تعاني صعوبات التسويق بسبب تد
ً
ني جودتها، وتتجاوز السورية مستهلك

 حواجز العقوبات. 

 واضًحا على هامشية عالقاتهما 
ً

يعطي حجم التبادل التجاري بين كل من إيران وسورية مع العالم مثاال

، وهو من 2016البينية بالنسبة إلى االقتصاد السوري وتفاهتها بالنسبة إلى االقتصاد اإليراني. ففي عام 

ذروة عالقاتهما، قّدر موقع )وورلد فاكت بوك( العاملي قيمة الصادرات  األعوام املفترضة أنها من أعوام

 اآلتي: (3)واملستوردات اإليرانية، وحدد الشركاء التجاريين إليران كما هو مبين في الجدول 

 

                                                           
 املصدر: موقع )وورلد فاكت بوك( )3(

 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
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 القيمة مليار دوًلر. والشركاء التجاريون  2016الصادرات واملستوردات اإليرانية لعام 

 امليزان التجاري  رداتقيمة املستو  قيمة الصادرات

83.98 63.14  +20.84 

 %.6.8%، اليابان 9.5%، تركيا 9.7%، كوريا الجنوبية 16.7%، الهند 30.1توجه الصادرات: الصين 

%، كوريا الجنوبية 7.8%، تركيا 13.2%، الصين 27.4مصدر املستوردات: اإلمارات العربية املتحدة:

 %.4%، أملانيا 4.3

 

مليار،  63مليار دوالر، ومستورداتها نحو  84درات إيران إلى دول العالم ما قيمته نحو بلغت تقديرات صا

مليار. ليست سورية بين الشركاء التجاريين إليران، فقد اتجهت  21بميزان تجاري رابح بفائض يقدر بنحو 

 بنسبة 
ً

ا  16.7لهند بنسبة في املئة من صادراتها العاملية. وثانًيا إلى ا 30.1صادراتها إلى الصين أوال
ً
في املئة. وثالث

في املئة. وال تظهر  6.8في املئة. واليابان بنسبة  9.5في املئة. وإلى تركيا بنسبة  9.7إلى كوريا الجنوبية بنسبة 

 من اإلمارات العربية املتحدة ما نسبته 
ً

في املئة من  27.4لسورية نسبة مئوية ذات قيمة. تستورد إيران أوال

ا بنسبة  13.2عاملية، ومن الصين ثانًيا بنسبة مستورداتها ال
ً
في املئة، ومن كوريا  7.8في املئة، ومن تركيا ثالث

 في املئة، ومستورداتها من سورية تكاد ال تذكر. 4في املئة، ومن أملانيا بنسبة  4.3الجنوبية بنسبة 

 فماذا عن تجارة سورية الخارجية في العام نفسه؟ 

 

  (4)القيمة مليار دوًلر. والشركاء التجاريون  2016سورية لعام الصادرات واملستوردات ال

 امليزان التجاري  قيمة املستوردات قيمة الصادرات

1.705 5.496 -  3.791 

 %.4.9%، تونس 7.7%، العراق 8.2%، تركيا 9.4%، الصين 11.6%، األردن 34.6توجه الصادرات: لبنان 

 %.11.3، الصين %20%، تركيا 22مصدر املستوردات: روسيا 

 

ّدر بنحو 
ُ
ّدر بنحو  1.7صدرت سورية إلى العالم ما ق

ُ
مليار دوالر،  5.5مليار دوالر، واستوردت منه ما ق

مليار دوالر، كذلك ليست إيران من الشركاء التجاريين لسورية.  3.8بميزان تجاري خاسر بعجز يقدر بنحو 

                                                           
 املصدر: موقع )وورلد فاكت بوك( )4(

 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
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في املئة إلى  9.4في املئة إلى األردن،  11.6إلى لبنان، في املئة  34.6فقد توجهت الصادرات السورية بنسبة 

في املئة إلى تونس. وال نسبة جديرة بالذكر إلى  4.9في املئة إلى العراق،  7.7في املئة إلى تركيا،  8.2الصين، 

ال في املئة من الصين. و  11.3في املئة من تركيا،  20في املئة من روسيا،  22إيران. واستوردت سورية بنسبة 

 ذكر إليران أيًضا.

بوصفه عاًما يمكن أن يعد ذروة من ذرى العالقات التجارية السورية  2016وإذا كان اختيار العام 

اإليرانية قد يواجه اعتراًضا ألنه أحد أعوام الحرب، فإن نظرة فاحصة إلحصاءات التجارة الخارجية 

يقة الهامشية الشديدة للعالقات التجارية ، آخر عام ما قبل الحرب، تبين بوضوح حق2010السورية للعام 

، وثانًيا امليل الكاسح ملصلحة إيران في هذه العالقة. 
ً

 السورية مع إيران قياًسا بدول العالم أوال

  (5)، بماليين الليرات السورية2010قيمة الصادرات واملستوردات السورية عام   

تغطية الصادرات  املستوردات الصادرات البلد

النسبة إلى  القيمة اتللمستورد

 املجموع

النسبة إلى  القيمة

 املجموع

 %5.03 %1.73 14018 %0.12 706 إيران

العربية 

 السعودية

25095 4.41% 37357 4.60% 67.17% 

 %37.62 %9.52 77332 %5.11 29100 تركيا

الواليات 

 املتحدة

18479 3.25% 26442 3.26% 69.88% 

البلدان 

 العربية

228063 40.08% 120593 14.85% 189.11% 

االتحاد 

 األوروبي 

212691 37.38% 211841 26.08% 100.40% 

 %70.06 %100 812209 %100 569063 العالم

 

ّدرت قيمة الصادرات السورية إلى إيران بنحو 
ُ
لت هذه الصادرات نسبة  706ق

ّ
مليون ليرة سورية، وشك

 14العالم. واستوردت سورية من إيران ما قيمته نحو  في املئة من مجموع الصادرات السورية إلى 0.12
                                                           

 املصدر: إحصاءات التجارة الخارجية، املكتب املركزي لإلحصاء في سورية. )5(
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في املئة من مستوردات سورية العاملية. بميزان تجاري سوري شديد  1.73مليار ليرة سورية، بنسبة 

في املئة فقط من قيمة مستورداتها. بينما صدرت سورية إلى  5الخسارة، إذ ال تغطي قيمة صادراتها سوى 

في املئة من صادراتها العاملية. واستوردت من السعودية  4.4مليار ليرة بنسبة  25اململكة السعودية بنحو 

 67في املئة من مستورداتها العاملية. وبلغت تغطية الصادرات للمستوردات   4.6مليار ليرة بنسبة  37بنحو 

عاملية. وغطت في املئة من صادراتها ال 5.1مليار ليرة بنسبة  29في املئة. وصدرت سورية إلى تركيا بنحو 

مليار ليرة، بنسبة  18في املئة من مستورداتها. وحتى الصادرات إلى الواليات املتحدة بلغت  37.6صادراتها 

في املئة  3.26مليار ليرة، بنسبة  26في املئة من الصادرات العاملية. واستوردت سورية من أميركا بنحو  3.25

في املئة. وكانت تجارة سورية  69.88ت للمستوردات نحو من املستوردات العاملية. وبلغت تغطية الصادرا

رابحة مع كل من االتحاد األوروبي ومجموعة البلدان العربية، فقد صدرت سورية إلى دول االتحاد األوروبي 

مليار ليرة،  211.8في املئة من صادراتها العاملية، واستوردت من االتحاد  37.38مليار ليرة بنسبة  212.7

في  100.4ي املئة من مستورداتها العاملية، وبلغت تغطية صادراتها إلى مستورداتها من االتحاد ف 26بنسبة 

املئة، أما الربح األكبر فكان من التجارة مع البلدان العربية؛ صدرت سورية إلى مجموعة البلدان العربية 

مليار بنسبة  120منها سوى بنحو في املئة من صادراتها العاملية، ولم تستورد  40مليار ليرة بنسبة  228نحو 

في املئة، وكي ال  189في املئة من مستورداتها العاملية، وبلغت تغطية الصادرات للمستوردات عربًيا  14.85

 يبين تجارة سورية مع كل من إيران والسعودية وتركيا  2010يكون عام 
ً

عاًما استثنائًيا ندرج في ما يأتي جدوال

 . 2011، 2010، 2007،  2005،  2004لسنوات 

 (6)قيمة الصادرات واملستوردات السورية بماليين الليرات السورية

قيمة  البلد العام

 الصادرات

قيمة  النسبة املئوية

 املستوردات

 النسبة املئوية

 %0.85 277 %0.06 140 إيران 2004

العربية 

 السعودية

16493 6.62% 15276 4.67% 

 %4.26 13921 %6.85 17048 تركيا

 %0.64 3216 %0.04 159 إيران 2005

العربية 

 السعودية

17120 4.03% 15904 3.17% 

 %3.10 15565 %3.16 13413 تركيا

                                                           
 املصدر: إحصاءات التجارة الخارجية، املكتب املركزي لإلحصاء. )6(
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 %0.79 5402 %0.32 1827 إيران 2007

العربية 

 السعودية

56596 9.77% 38392 5.61% 

 %3.86 26415 %4.83 27966 تركيا

 %1.73 14018 %0.12 706 إيران 2010

ربية الع

 السعودية

25095 4.41% 37357 4.60% 

 %9.52 77332 %5.11 29100 تركيا

 %1.89 18207 %0.20 1003 إيران 2011

العربية 

 السعودية

25269 5.00% 43810 4.54% 

 %7.79 75131 %4.44 22442 تركيا

 

ئة من الصادرات في امل 0.06مليون ليرة بنسبة  140بنحو  2004كانت أدنى قيمة صادرات إليران سنة 

في املئة من العاملي. وفي العام نفسه كانت  0.85مليون بنسبة  277للعالم. وبلغت املستوردات من إيران 

في املئة.  6.85مليار بنسبة  17في املئة، وإلى تركيا بنحو  6.6مليار بنسبة  16.5الصادرات إلى السعودية بنحو 

مليار ليرة بنسبة  14في املئة ومن تركيا نحو  4.7ر ليرة بنسبة مليا 15وبلغت املستوردات من السعودية نحو 

في  0.32مليار ليرة سورية وبنسبة  1.8بنحو  2007في املئة. وكانت أعلى صادرات سورية إلى إيران عام  4.26

ملية. في املئة من املستوردات العا 0.8مليار بنسبة  5.4املئة من الصادرات العاملية. واستوردت من إيران نحو 

 33.8وكان امليزان التجاري السوري خاسًرا مع إيران ولم تبلغ نسبة تغطية الصادرات للمستوردات سوى 

في املئة من الصادرات  9.77مليار ليرة بنسبة  56.6في املئة فقط. وفي العام نفسه صدرت سورية للسعودية 

في املئة من املستورات العاملية، وكان  5.6مليار بنسبة  38العاملية، واستوردت سورية من السعودية نحو 

في املئة. وفي هذا  147امليزان التجاري مع السعودية رابًحا هذا العام بنسبة تغطية صادرات للمستوردات 

في املئة من الصادرات إلى العالم.  4.8مليار ليرة، بنسبة  28العام بلغت الصادرات السورية إلى تركيا نحو 

في املئة من االستيراد العاملي. وكان امليزان  3.8مليار ليرة، وبنسبة  26ا نحو واستوردت سورية من تركي

في املئة.  105التجاري السوري مع تركيا رابًحا أيًضا في هذا العام، وبلغت تغطية الصادرات للمستوردات 

قة أم بالنسبة وفي السنوات جميعها تتضح هامشية العالقات التجارية السورية مع إيران سواء بالقيم املطل

 إيران. اإلستراتيجية مع إستراتيجية تضاهي العالقاتالتي ال تربطها عالقات  الدول األخرى إلى 
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تلك األرقام لم تتحقق بحكم املصادفات العابرة أو االستثنائية، بل كانت تعبيًرا عن عالقات تاريخية 

تجارة حرة"، متعددة األطراف أو وحقائق جغرافية، وكانت تلك العالقات قد تكرست باتفاقات "مناطق 

نِظمة للتجارة الدولية. مثل اتفاق 
ُ
ثنائية. وبما يتماش ى مع أحكام منظمة التجارة العاملية وقواعدها العامة امل

"منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" )جافتا(. قضت الـ"جافتا" بتخفيض معدالت التعرفة الجمركية 

. ومعاملة السلع العربية معاملة مماثلة للسلع الوطنية في الدول األطراف، 2005 تدريجًيا وإزالتها نهائًيا عام

وإلغاء القيود غير الجمركية جميعها، غير التعريفية، )القيود الكمية والنقدية واإلدارية(. ووقعت حكومتا 

رة بين على اتفاق بعنوان: "اتفاق الشراكة املؤسسة ملنطقة تجارة ح 22/12/2004سورية وتركيا في 

. وتحددت 1/1/2007الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية". ودخل االتفاق حيز التنفيذ في 

املبادئ العامة لالتفاق بأن "يقوم الطرفان تدريجًيا بإقامة منطقة تجارة حرة تقوم بصورة أساسية على كل 

سنة"، و"بما ينسجم مع أحكام املادة  12 التجارة القائمة بينهما خالل مرحلة انتقالية تستمر مدة أقصاها

، وغيرها من االتفاقات متعددة األطراف امللحقة باالتفاقات املؤسسة ملنظمة التجارة 1994( من الغات 24)

 (". WTOالعاملية )

. يشمل هذا 19/10/2004وجرى التوقيع على اتفاق الشراكة السورية ـ األوروبية باألحرف األولى في 

سياسية وأمنية واجتماعية وثقافية إضافة إلى الجانب االقتصادي. ويهدف االتفاق إلى  االتفاق جوانب

توطيد شروط التحرير التدريجي للتبادل التجاري للسلع والخدمات ورأس املال، وتشجيع التعاون في 

السلع على الحقول االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملالية، ويختص الباب الثاني باالنتقال الحر إلى 

عاًما، وبما يتوافق مع أحكام االتفاق العام للتعرفة  12أساس إقامة منطقة تجارة حرة تدريجًيا خالل 

 . 1994لعام  (GATT)والتجارة 

 

ا: حجم التدخل اًلقتصادي اإليراني
ا
 ثالث

 2000ـ  1970ـ العالقات اًلقتصادية مع نظام األسد األب  1

ية في توثيق بداية االتفاقات االقتصادية بين البلدين، فهيئة تختلف املصادر السورية واإليران

 21، أن أول اتفاق اقتصادي ُوقّع عليه في 2011االستثمار السورية تورد في تقريرها السنوي الصادر عام 

، بينما تذكر مؤسسة تنمية التجارة اإليرانية أن أول اتفاق اقتصادي بين البلدين (7)1969آب/ أغسطس 

. ويمكن تفسير هذا (8)1975، ودخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/ يناير 1974في تموز/ يوليو وقع عليه 

                                                           
 .  2011هيئة االستثمار السورية، التقرير السنوي السادس لالستثمار، تقرير سنوي، إصدار عام:  )7(

http://goo.gl/2JOms9 
 العالقات االقتصادية بين إيران والنظام السوري: مؤشرات االختالل، (8)

http://rawabetcenter.com/archives/9067 

http://goo.gl/2JOms9
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 عام 
ً

ًعا عليه فعال
ّ
ا ُموق

ً
لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم استقرار  1969االختالف بأن هناك اتفاق

 العالقات السياسية بين سورية وإيران في ذلك التاريخ. 

الطرفين بدأت باالستقرار والتحسن في ظل حكم الشاه بعد انقالب األسد األب من املعروف أن عالقات 

. قدمت إيران، بموجب 1975، ما أدى إلى تنفيذ االتفاق الثاني عام 1970تشرين الثاني/ نوفمبر عام  16في 

 50مليون دوالر، ومولت مشروعات زراعية وصناعية بقيمة  150ذلك االتفاق، قرًضا إلى سورية بقيمة 

مليون دوالر. في تلك املرحلة تركزت الصادرات اإليرانية  300مليون دوالر، ثم قدمت إيران قرًضا ثانًيا بقيمة 

 .(9) والفواكهعلى عربات النقل، بينما تركزت الصادرات السورية على الفوسفات 

ى السلطة لكن تطور العالقات االقتصادية بين البلدين حدث بعد سقوط الشاه واستيالء الخميني عل

، في سياق التقارب السياس ي ووقوف نظام األسد البعثي إلى جانب الخميني في حربه ضد النظام 1979عام 

ع على مجموعة من االتفاقات التجارية والنفطية في آذار/ مارس  ِ
ّ
، قضت بتصدير 1982العراقي البعثي، وق

ألف طن من  400ـ  300رية إلى إيران ماليين طن من النفط سنوًيا، مقابل تصدير سو  9إيران إلى سورية 

الفوسفات لعام واحد، على أن ُيرفع حجم صادراتها إلى مليون طن الحًقا لتأمين كامل متطلبات قطاع 

البتروكيماويات اإليراني. وأن يكون جزء من النفط اإليراني املصدر قائًما وفق نظام املقايضة بين النفط 

من منخفض عن سعر السوق. وبحسب بعض املصادر الغربية، كانت والفوسفات، والجزء اآلخر ُيّسعر بث

دوالًرا للبرميل الواحد، في وقت كان سعر األوبك الرسمي يبلغ  28سورية تدفع ثمن النفط اإليراني بسعر 

، اتفق الطرفان على إنشاء شركات مشتركة في مجاالت 1990أيلول/ سبتمبر  24وفي  .(10) للبرميلدوالًرا  34

 . (11) املقاوالتة مختلفة؛ وبخاصة في قطاع استثماري

 

 2010ـ  2000ـ العالقات اًلقتصادية مع نظام األسد اًلبن قبل الثورة  2

ظهر قيم حجم التبادل التجاري بين إيران وسورية ضعف العالقات التجارية من جهة أولى، وميلها 
ُ
ت

سورية إلى إيران سوى ما قيمته نحو لم تصدر  2004الكاسح إلى مصلحة إيران من جهة ثانية. ففي عام 

مليار ليرة، ونسبة تغطية الصادرات للمستوردات لم  2.769مليون ليرة سورية، واستوردت منها بنحو  140

( تحققت 2011ـ  2004في املئة. وأعلى قيمة صادرات سورية إلى إيران خالل املّدة املدروسة ) 5.05تتجاوز 

مليار، بنسبة تغطية الصادرات للمستوردات  5.4مليار ليرة، مقابل استيرادها نحو  1.8بنحو  2007عام في 

، سنة الثورة األولى، 2011في املئة.  وأكثر سنة حصل فيها االختالل ملصلحة إيران كانت سنة  33.82

                                                           
 املصدر السابق )9(
 املصدر السابق )10(
 املصدر السابق )11(
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يار، بنسبة تغطية مل 18.2مليار ليرة، واملستوردات بنحو  1حينذاك كانت الصادرات السورية نحو 

 في املئة فقط ال غير. 0.05الصادرات للمستوردات نحو 

 

 (12)قيمة صادرات سورية إلى إيران ومستورداتها منها. القيمة: مليون ليرة سورية

امليزان  املستوردات الصادرات العام

 التجاري 

نسبة تغطية 

الصادرات 

 للمستوردات
النسبة  القيمة النسبة للعالم القيمة

 لمللعا

2004 140 0.06% 2769 0.85% -  2629 5.05% 

2005 159 0.04% 3216 0.64% -  3057 4.94% 

2006 890 0.18% 3693 0.99% -  2803 24.09% 

2007 1827 0.32% 5402 0.79% -  3575 33.82% 

2008 1207 0.17% 3349 0.40% -  2142 36.04% 

2009 442 0.09% 6919 0.97% -  6477 6.38% 

2010 706 0.12% 14018 1.73% -  13312 5.03% 

2011 1003 0.20% 18207 1.89% -  17204 0.05% 

 

تصعب مقارنة أرقام التجارة الخارجية بين البلدين وفق اإلحصاءات املعتمدة في كل منهما، ال بسبب 

عملة املحلية في غياب الثقة بصدقية إحصاءاتهما وحسب، وإنما بحسب اختالف طرائق تسعير الدوالر بال

كل بلد. وبسبب اختالف السنة املالية أيًضا، إذ تعتمد سورية السنة امليالدية البادئة بشهر كانون الثاني/ 

يناير، بينما تعتمد إيران السنة الفارسية التي تبدأ مع بداية فصل الربيع. ومع ذلك سنحاول أن نقارب 

ات حقيقة ضعف العالقات واختاللها الكبير جًدا ملصلحة املقارن بين تقديرات كل بلد. وما يهمنا هنا إثب

 إيران.

 

                                                           
 ي لإلحصاء.املصدر: إحصاءات التجارة الخارجية السورية، املكتب املركز  )12(
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  (13)قيمة التبادل التجاري بحسب اإلحصاءات السورية. القيمة: مليون دوًلر أميركي

الصادرات السورية إلى  العام

 إيران

املستوردات السورية من 

 إيران

امليزان 

 التجاري 

نسبة تغطية 

الصادرات 

بة النس القيمة للمستوردات

 للعالم

النسبة  القيمة

 للعالم

2004 2.877 0.06% 56.916 0.85% -  54.039 5.05% 

2005 3.180 0.04% 64.320 0.64% -  61.140 4.94% 

2006 17.800 0.18% 73.860 0.99% - 56.060  24.09% 

2007 36.540 0.32% 108.040 0.79% -  71.500 33.82% 

2008 20.973 0.17% 71.789 0.40% -   50.816 29.21% 

2009 9.482 0.09% 147.810 0.97% -  138.328 6.41% 

2010 15.182 0.12% 300.171 1.73% -  284.989 5.32% 

2011 21.569 0.20% 389،871 1.89% -  368.302 5.53% 

 

  (14)قيمة التبادل التجاري بحسب اإلحصاءات اإليرانية. القيمة: مليون دوًلر أميركي

لصادرات اإليرانية إلى ا العام

 سورية

 

املستوردات اإليرانية 

 من سورية

امليزان 

 التجاري 

نسبة تغطية 

الصادرات 

 للمستوردات

 %2571 111.2 4.5 115.7  2005ـ  2004

                                                           
املصدر: حساب الباحث بتحويل أرقام إحصاءات التجارة الخارجية بحسب سعر الدوالر األميركي الرسمي املذكور في  )13(

مقدمة فصل التجارة الخارجية في املجموعة اإلحصائية للمكتب املركزي لإلحصاء: السعر الرسمي للدوالر األميركي عام 

عن  وبالسعر الصادر( ل.س 50للمستوردات ) 2005( ل.س. وعام 48.65ت )بالنسبة للمستوردات والصادرا 2004

 2009( ل.س. عام 46.47( ل.س للمستوردات وللصادرات )46.65) 2008مصرف سورية املركزي للتصدير. عام 

 ل.س. 46،50ل.س وللصادرات  46،70للمستوردات  2010ل.س. عام  46،61ل.س وللصادرات  46،81للمستوردات 
 صدر: العالقات االقتصادية بين إيران والنظام السوري: مؤشرات االختالل، امل )14(

http://rawabetcenter.com/archives/9067 
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 %2863 179.6 6.5 186.1  2006ـ  2005

 %2543 227.2 9.3 236.5  2007ـ  2006

 %2216 315.3 14.9 330.2  2008ـ  20007

 %1989 300.4 15.9 316.3  2009ـ  2008

 %1904 359.0 19.9 378.9  2010ـ  2009

 %1784 495.1 29.4 524.5  2011ـ  2010

 %1423 346.7 26.2 372.9  2012ـ  2011

 

ظهر مقارنة إحصاءات التبادل التجاري السورية واإليرانية، محسوبة بالدوالر األميركي وفق تسعير 
ُ
ت

ستيراد في كل بلد، تبايًنا كبيًرا بين التقديرات السورية واإليرانية. ولكن يمكن مالحظة دوالر التصدير واال 

ثوابت منتظمة في هذه التباينات، فاألرقام اإليرانية أعلى كثيًرا من األرقام السورية في تصدير البلدين كليهما 

القات على الرغم من الفروقات واستيرادهما. ويبقى ما هو أيًضا ثابت يؤكد الحقائق النوعية لطبيعة الع

لغها، وخصوًصا الخلل الهائل في العالقة 
ُ
الكمية. فهذه الفروقات الكمية أكدت الطبيعة النوعية ولم ت

ملصلحة إيران، إضافة إلى ضعف هذه العالقة قياًسا بعالقة كل بلد من البلدين مع العالم الخارجي والبلدان 

يرة على الئحة شركاء سورية التجاريين، وكذلك األمر تأتي سورية في األخرى، فإيران تأتي في املراتب األخ

املراتب األخيرة على الئحة شركاء إيران التجاريين. ويمكن تثبيت أن امليزان التجاري السوري مع إيران خاسر 

ي مع سورية ويعاني عجًزا كبيًرا طوال املّدة املدروسة. باملقابل من البدهي أن يكون امليزان التجاري اإليران

رابًحا ويحقق فائًضا كبيًرا نسبًيا، فنسبة تغطية صادرات سورية إلى إيران إلى مستورداتها منها تراوحت ما 

في املئة، بينما نسبة تغطية صادرات إيران إلى سورية ملستورداتها منها تراوحت  30في املئة ونحو  5بين نحو 

  في املئة. 2863في املئة ونحو  1324ما بين نحو 

أما بالنسبة إلى االستثمارات اإليرانية في سورية فيذكر التقرير السنوي الخامس لهيئة االستثمار 

، أن إيران استثمرت في أربعة مشروعات بتكلفة استثمارية بلغت أكثر من (15)2010السورية الصادر عام 

روعات بتكلفة ، واستثمرت في  سبعة مش2005حتى عام  1991خمسة مليارات ليرة سورية، من عام 

. ووفًقا 2010وحتى عام  2006مليار ليرة سورية خالل املرحلة املمتدة من عام  20استثمارية بلغت أكثر من 

رت الحكومة السورية االستثمارات اإليرانية خالل عام   400فقط بما يزيد على  2006لتقارير صحافية، قدَّ

ر في سورية بعد السعودية وتركيا، وفي أيلول/ مليون دوالر، األمر الذي جعل طهران ثالث أكبر مستثم

كان مسؤولون من الدولتين قد أعلنوا آنذاك عن خطط لتوسيع مشروعات إيرانية في سورية  2006سبتمبر 

                                                           
  http://goo.gl/krWSnY.2010هيئة االستثمار السورية، التقرير السنوي الخامس لالستثمار، الصادر عام  )15(

http://goo.gl/krWSnY
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وصرَّح مسؤولون إيرانيون بوصول قيمة  .(16) التاليةمليارات دوالر في مدى السنوات الست  10بقيمة 

، وهو العام الذي اتفق فيه (17) أميركيمليار دوالر  2.2إلى  2010ية في عام الخدمات الفنية والهندسية اإليران

مليون دوالر على أن  30الجانبان على تأسيس بنك إيراني سوري للصادرات برأس مال مبدئي يصل إلى 

تعذر التحقق من تنفيذ هذه املشروعات جميعها  .(18) منهفي املئة  60يستحوذ الجانب اإليراني على 
ُ
ومن امل

ّفذت جزئًيا.
ُ
قّدرة، فكثيًرا ما وضعت خطط، وكتبت اتفاقات، وظلت حبًرا على ورق أو ن

ُ
 وبالتكاليف امل

 

 اًلقتصادي اإليراني بعد الثورة ـ التدخل 3

كان طبيعًيا ومتوقًعا، أن تشهد العالقات االقتصادية بين إيران والنظام بعد الثورة قفزة نوعية إضافة 

عقيدات الصراع وتشابكاته أدخلت تلك العالقات في أطوار جديدة، وجعلتها أكثر إلى نموها الكمي. لكن ت

ا. تحولت من عالقة شبه ندية بين طرفين إلى تدخل طرف متحكم في 
ً
لبًسا وغموًضا، ومصيرها أكثر تشكك

. وثانًيا، لم تعد قاصرة على جهتين حكوميتين رسميتين بصورة رئيسة، بل 
ً

شؤون طرف تابع، هذا أوال

تدخل جهات إيرانية متعددة في الشأن السوري؛ حكومة رسمية وحرس ثوري وحوزات دينية  امتدت إلى

ا، ازدادت تفاصيل العالقة غموًضا مع غياب الشفافية والصدقية. وأخيًرا وليس آخًرا، 
ً
بمالليها. وثالث

ال تنافس غير متكافئ اصطدمت األطماع االقتصادية اإليرانية في سورية باألطماع الروسية، ودخلتا في ح

ا متزايًدا بمصير رأس النظام. يضاف إلى 
ً
ملصلحة روسيا، عالوة على ارتباط مصير املصالح اإليرانية ارتباط

ما سبق تعاظم الرفض الدولي واإلقليمي للوجود اإليراني في سورية. ذلك كله يضع مستقبل املصالح 

 اإليرانية في سورية على كف عفريت.   

ن باإلسراع لنجدة نظام األسد ودعمه أمنًيا وعسكرًيا بعد الثورة، بل أسعفته اقتصادًيا لم تكتف إيرا

. انخفضت العوائد النفطية بنحو 2010ومالًيا بعد انخفاض إيراداته إلى ما يقارب نصف ما كانت عليه عام 

ة. في الشهر األول في املئة، وتقلصت فوائض القطاع الحكومي االقتصادية، وتراجعت اإليرادات الضريبي 90

ا ائتمانًيا بمبلغ مليار دوالر أميركي مخصص الستيراد السلع الغذائية  2013من عام 
ً
فتحت إيران للنظام خط

من إيران حصًرا، ولدعم االحتياطي النقدي املتأكل. وفي شهر آب/ أغسطس من العام نفسه جاء الخط 

اد املشتقات النفطية اإليرانية. وفي الخامس من شهر مليار دوالر وخصص الستير  3.6االئتماني الثاني بمبلغ 

                                                           
،"االستثمارات اإليرانية تتدفق على سورية.. وأهدافها اقتصادية وسياسية"، جريدة الشرق األوسط، العدد هيو نيلور  )16(

 .2007من تشرين األول/ أكتوبر  5، 10538

 http://goo.gl/8FWz8M  
 ل،العالقات االقتصادية بين إيران والنظام السوري: مؤشرات االختال )17(

http://rawabetcenter.com/archives/9067 
 املرجع السابق )18(

http://goo.gl/8FWz8M
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أشار أديب ميالة، حاكم مصرف سورية املركزي حينذاك، إلى أن إيران أعطت "موافقة  2015أيار/ مايو 

قدمة إلى النظام تبلغ 
ُ
 5.6أولية" على القرض الثالث بقيمة مليار دوالر أميركي. نظرًيا مجموع القروض امل

عملًيا من الصعب معرفة نسبة تنفيذ هذه الوعود، والتشكك ليس بال قرائن، فقد كان مليار دوالر، لكن 

الفًتا تصريح سعيد أوحدي، مستشار النائب األول للرئيس اإليراني ورئيس لجنة العالقات االقتصادية 

خط االئتمان خالل استقباله وزير كهرباء النظام بأن  2017اإليرانية السورية، أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر 

الثاني بين البلدين سيجري تفعيله في األسبوعين املقبلين، سنوات وخط االئتمان الثاني يجب تفعيله. فهل 

الطرف اإليراني وحده املسؤول عن عدم الوفاء بالتزاماته؟ لنَر؛ أعرب أوحدي عن تقديره الجهد الذي بذلته 

 ة معظمها بين البلدين. الحكومة السورية في معالجة العقود املتعثرة واملبرم

دة ومستقيمة، وفود وزيارات واتفاقات اقتصادية  ا، العالقات االقتصادية ال تسير على طريق ُمعبَّ
ً
إذ

كثيرة يقابلها تلكؤ وبطء في التنفيذ. سبق إليران أن أوقفت إمداداتها من املشتقات النفطية إلى سورية في 

ع رئيس حكومة األسد إلى إصدار توجيه حكومي للوزارات احتجاًجا على ذلك. ما دف 2017شباط/ فبراير 

ع عليها بنفسه في أثناء زيارته إلى طهران في منتصف كانون الثاني/ 
ّ
املعنية لإلسراع في تنفيذ االتفاقات التي وق

ًقا في األوضاع الراهنة نظًرا إلى سيولة 2017يناير 
ّ
. وسيظل التساؤل حول مصير تلك االتفاقات ُمعل

بموجب اتفاق التعاون االقتصادي  تخمسة اتفاقاالساخنة وسرعة جريانها، حينئذ وقعت  الحوادث

ع عام 
ّ
وق

ُ
، الذي ينص على التعاون االقتصادي في مجاالت الطاقة والصناعة والزراعة 2015املشترك امل

  .وزيادة االستثمارات املشتركة وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا املجال

تثمارات إيرانية في الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والنفط. وشملت تضمنت االتفاقات اس

تخصيص خمسة آالف هكتار إلنشاء ميناء نفطي، وخمسة آالف أخرى من األراض ي الزراعية، وُمنحت 

إيران حق التنقيب في مناجم الفوسفات واستخراجه واستثماره قرب مدينة تدمر مدة خمسين عاًما. 

ألف برميل يومًيا قرب مدينة حمص. وسيجري  140مصفاة نفط تبلغ طاقتها اإلنتاجية إضافة إلى مشروع 

تشييد املصفاة في إطار كونسرتيوم بمشاركة إيران وفنزويال وسورية". وستتولى إيران إعادة بناء مصفاتي 

 على اتفاقات إلصالح شبكة 2017جرى التوقيع في منتصف أيلول/ سبتمبر  وكان قد .حمص وبانياس

ميغاوات، وخمس  540الكهرباء السورية. ومذكرة تفاهم لبناء محطة كهرباء في محافظة الالذقية بقدرة 

منحت حكومة األسد إيران استثمار املشغل الخلوي الثالث حصرًيا  .مجموعات غازية في بانياس وطرطوس

 مليون دوالر. 300خمس سنوات. وُيقّدر حجم استثمار املشغل الثالث بنحو 

التي  2012دة إلى البدايات، عقد الجانبان اإليراني والسوري اتفاق التجارة الحرة في نيسان/ أبريل بالعو 

ا، وذلك بحيث ال تزيد عن حدود  ت على خفض الحواجز الجمركية تدريجيًّ ، بهدف  4نصَّ
ً

في املئة مستقبال

  (19) إيرانيون.رَّح به مسؤولون رفع حجم التبادل التجاري إلى ملياري دوالر في األعوام التالية بحسب ما ص

                                                           
 ،العالقات االقتصادية بين إيران والنظام السوري: مؤشرات االختالل )19(
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انعكس تقليص الحواجز الجمركية، وإعفاء واردات القطاع العام من إيران من الرسوم الجمركية 

، والدعم املالي على حجم التبادل التجاري، إذ تشير مؤسسة تنمية 2014والضرائب منذ كانون الثاني/ يناير 

 869إلى  2010مليون دوالر عام  430اري بين البلدين من التجارة اإليرانية إلى صعود حجم التبادل التج

، ووفًقا للملحق التجاري بالسفارة اإليرانية في دمشق علي کاظميني، وصل حجم 2014مليون دوالر عام 

وهناك ما يشير إلى احتمال استيراد سورية من  .(2013التبادل التجاري إلى مليار دوالر في العام املاض ي )

ًعا تتجاوز قيمتها مليار دوالر، إذ صرح معاون وزير االقتصاد والتجارة الخارجية السوري إيران آنذاك سل

 2.6مليار ليرة سورية ) 422( ببلوغ قيمة واردات سورية من إيران 2013عبد السالم علي في العام املاض ي )

لة نسبة  ِ
ّ
ك
َ
وقال فرزاد بيلتين، املدير  .(20) السوريةفي املئة من الحجم الكلي للواردات  34مليار دوالر(، ُمش

العام للمكتب العربي األفريقي في مؤسسة التنمية التجارية اإليرانية، لوكالة "تسنيم" اإليرانية لألنباء: "إن 

تضاعفت مرتين مقارنة باملدة ذاتها من  2017 صادرات إيران الى سورية بين آذار/ مارس وحزيران/ يونيو

. ومن 2017مليون دوالر عام  58، إلى 2016مليون دوالر عام  29ات من فقد ارتفعت الصادر  .العام املاض ي

َرت إلى سورية، كمالت الدوائية وحليب األطفال وقطع  أهم البضائع التي ُصّدِ
ُ
املركّبات العضوية وامل

  .التوربينات البخارية وأجهزة التخدير والتمديدات الصحية واملعقمات الطبيعية وأجهزة الرادار"

 

 التدخل اإليراني غير الرسميةـ صور  4

كّون العالقات االقتصادية الرسمية بين حكومتي األسد وإيران، على األرجح، الثقل الرئيس في 
ُ
ربما ت

التدخل االقتصادي اإليراني في سورية، لكنها ليست الوجه الوحيد من وجوه التدخل. وإذا كانت العالقات 

شفافية والوضوح فصور التدخل األخرى وأدواته وأساليبه الحكومية الرسمية يكتنفها الغموض وغياب ال

أكثر غموًضا ولبًسا. بيد أن صور التدخل غير الرسمية تستبطن مخاطر قد تصبح كارثية على مستقبل 

 سورية واقتصادها، إن تمكنت إيران غرَس أطماعها عميًقا في األرض السورية. 

اقتصاًدا موازًيا لالقتصاد الحكومي الرسمي، يعمل ُيعّد النشاط االقتصادي للحرس الثوري اإليراني 

بصورة خفية، وأشبه ما يكون باملافيا االقتصادية، ال يخضع لإلدارة الحكومية، وال يتمتع بالشفافية، 

واسعة  يضم شبكةويرفض املساءلة بذريعة الدواعي األمنية. له حضور اقتصادي وتجاري وصناعي قوي، 

قّدر بأكثر من  من الشركات املرتبطة بمقره
ُ
شركة داخل إيران  800االقتصادي، "مقر خاتم األنبياء"، ت

وخارجها. ويصعب حساب القيمة اإلجمالية لألصول التي يمتلكها، لكن بعض التقديرات املستندة إلى 

بيانات سوق طهران لألوراق املالية، ومواقع بعض الشركات على اإلنترنت، ومعلومات وزارة الخزانة 

                                                           

 http://rawabetcenter.com/archives/9067 
 ، 2014من تشرين الثاني/ نوفمبر  14 املدن،السعدي، ))مستوردات سورية ترتفع((، سالم  )20(

http://goo.gl/oIWCVA  
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من الصعب تتبع نشاطه االقتصادي داخل سورية بسبب إحاطته  .مليار دوالر 95ة تشير إلى نحو األميركي

بالسرية الالزمة لنشاط الحرس الثوري بوصفه مؤسسة عسكرية ـ أمنية. وُيظن أن املشغل الخلوي الثالث 

قّدمة إلى إيران. وُيش
ُ
ت الوعود امل

ّ
فذ

ُ
ار إلى اعتراضات قد تستثمره شركة مملوكة للحرس الثوري، إن ن

روسية، واعتراض من أطراف من داخل النظام على تنفيذ وعد استثمار إيران للخليوي لدواع أمنية، إضافة 

إلى األسباب االقتصادية املتمثلة بضرورة املحافظة على احتكار قطاع االتصاالت من مافيا النظام 

الحرس الثوري اإليراني مثل بنك أنصار االقتصادية. تعمل بعض البنوك واملؤسسات املالية املرتبطة ب

وتنتشر مراكز  .اإليراني ومؤسسة مهر املالية، على منح القروض للراغبين في شراء العقارات في سورية

شيعية في غير منطقة سورية، بمسميات وكاالت غوث أو جمعيات خيرية أو مكاتب تجارية أو تثقيفية، 

شرف على شراء األراض ي والعقارات ملصلح
ُ
ة ُمستثمرين شيعة من لبنان والعراق وإيران، بإغراء أصحابها ت

وتنتشر أحاديث في أوساط تجار دمشقيين، يصعب التأكد من دقتها، حول  .األصليين بأسعار خيالية

استثمارات إيرانية واسعة في سوق الحميدية واألسواق املتفرعة منه، من إيرانيين يتقنون العربية وحاصلين 

 سورية، أو من دمشقيين ينتمون إلى الطائفة الشيعية.على الجنسية ال

تتمتع السفارة اإليرانية بتسهيالت من نظام األسد، تمكنها اإلشراف على عمليات شراء عقارات سورية 

لإليرانيين، كما حصل في عمليات شراء منازل في األحياء الدمشقية القديمة في املنطقة املمتدة من خلف 

وعمليات تملك فنادق  .نطقة باب توما، مثل حي األمين والعمارة والشاغور والجورةالجامع األموي وحتى م

كالدة واإليوان وآسيا ودمشق الدولي وفينيسيا والبتراء، إضافة إلى أسهم في فندق سميراميس. واستخدم 

ين االستمالك وإعادة التنظيم إلقامة مشروعات سكنية إيرانية، واملثال املشهور هو استمالك "بسات

الرازي" في منطقة املزة، وامتد االستمالك إلى جنوب املتحلق الجنوبي في القدم ونهر عيشة والزاهرة. وفي 

وفي حمص تسعى  .حلب، اشترت إيران عقارات في املناطق الراقية كاملوكامبو، والشهباء وحلب الجديدة

رح عام 
ُ
د النظام طرحه من جديد ، ويعي2007إيران للحصول على حصة من مشروع "حلم حمص" الذي ط

هّجر سكانها مثل، بابا عمر وباب السباع والخالدية 
ُ
دّمرة وامل

ُ
بعنوان "إعادة اإلعمار"، وسيشمل األحياء امل

وعشيرة وكرم الزيتون والرفاعي والبياضة ووادي العرب وحي السبيل. ولم تنُج مدينة طرطوس من تملك 

 ان. عقارات من جهات إيرانية أو تعمل ملصلحة إير 

وشكلت مجموعة التشريعات التي أصدرها النظام خالل السنوات الخمس املاضية تسهيالت وتغطية 

، الذي سمح بتبليغ املدعى 2013لعام  25قانونية لذلك النشاط اإليراني. ومن تلك التشريعات القانون رقم 

 2015لعام  19يعي رقم عليه بالدعوى غيابًيا، عن طريق الصحف في املناطق الساخنة. واملرسوم التشر 

القاض ي بجواز إحداث شركات سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة، بناء على دراسات اجتماعية 

واقتصادية وتنظيمية، بهدف إدارة أمالك الوحدات اإلدارية أو جزء منها واستثمارها، سيسمح هذا املرسوم 

ما يتيح لإليرانيين التملك سواء مباشرة أم  ببيع األراض ي السورية وشرائها على قاعدة الربحية والتشاركية،

 2016لعام  12بالتشارك مع رجال أعمال سوريين متشاركين بدورهم مع متنفذين سلطويين. واملرسوم رقم 
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القاض ي  2018لعام  10القاض ي بتنفيذ نسخة إلكترونية من السجالت العقارية. وأخيًرا صدر بالقانون رقم 

و أكثر ضمن املخطط التنظيمي العام للوحدات االدارية. وعّدل القانون بجواز إحداث منطقة تنظيمية أ

الذي استخدم للتملك اإليراني الواسع في مناطق بساتين الرازي وجنوب  2012لعام  66األخير املرسوم رقم 

هَجرين والالج
ُ
سّهل االستيالء على أمالك املاليين من السوريين النازحين وامل

ُ
ئين دمشق. تلك التشريعات ت

قوننه، فهؤالء لن يستطيعوا التقدم بثبوتياتهم التي تؤكد ملكياتهم لبيوتهم 
ُ
واملعتقلين واملطلوبين أمنًيا وت

ومحالتهم وأراضيهم، وإن تأخروا عن املدة املحددة فسيسقط حقهم في استعادة أمالكهم، ويصبحون 

أ/ تدعو الوحدة اإلدارية خالل /6/ 2ادة "/امل .2018لعام  10مقتلعين من أرضهم نهائًيا بموجب القانون رقم 

شهر من صدور مرسوم إحداث املنطقة املالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها بإعالن ينشر في صحيفة 

محلية واحدة على األقل وفي إحدى وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملوقع اإللكتروني لها وفي لوحة 

تصريح بحقوقهم، وعلى هؤالء وكل من له عالقة بعقارات املنطقة إعالناتها ولوحة إعالنات املنطقة لل

التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة اإلدارية خالل ثالثين يوًما من تاريخ اإلعالن بطلب 

ر يعين فيه محل إقامته املختار ضمن الوحدة اإلدارية مرفًقا بالوثائق واملستندات املؤيدة لحقوقه أو صو 

عنها "إن وجدت"، وفي حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه املواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي 

 والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى املرفوعة له أو عليه". 

ا القانون فهل بدأ التشريع "القانوني" لتطبيق نظرية األسد حول "املجتمع املتجانس"؟. خطر نتائج هذ

. ومما جاء فيه: "نتابع بقلق كبير 2018نيسان/ أبريل  27دفعت بوزارة الخارجية األملانية إلى إصدار بيان في 

محاوالت نظام األسد التشكيك، عبر قواعد قانونية مريبة، في حقوق امللكية لكثير من السوريات 

في ما يبدو: "تغيير األوضاع في سورية على نحو والسوريين الفارين". وأشار البيان إلى أن نظام األسد يحاول 

جذري، ملصلحة النظام وداعميه، وتصعيب عودة عدد هائل من السوريين". وحثت الحكومة األملانية األمم 

املتحدة على تبني هذه القضية، ودَعت داعمي نظام األسد كلهم، وعلى رأسهم روسيا، إلى الحيلولة دون 

أن: "األمر يتعلق بمصير ومستقبل أفراد اضطروا إلى معايشة معاناة كبيرة  وأضافت تطبيق هذه القوانين.

وحرمان، منذ أكثر من سبعة أعوام"، مشيرة إلى أن: "أمل هؤالء األفراد يتمحور حول أن يصبح لديهم 

 مجدًدا حياة سلمية في سورية في وقت ما".

 

 ـ "تجري الرياح بما ًل تشتهي السفن" اإليرانية 5

بوءة "أبو الطّيب املتنبي" على ُسَعار شهوة األطماع اإليرانية في سورية؟ ليس من باب هل تصدق ن

املسعورة" عندما يصف رجل الدين اإليراني "مهدي طائب" سورية باملحافظة "بـ املبالغة وصف تلك الشهوة 

: "لو خسرنا35اإليرانية رقم 
ً

سورية ال يمكن أن  ، ويعّدها أكثر أهمية من إقليم "األهواز" العربي، قائال

. وكان "نحتفظ بطهران، ولكن لو خسرنا إقليم خوزستان )األهواز( سنستعيده ما دمنا نحتفظ بسورية
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من املمكن عدم التوقف عند هذا الكالم، وما شابهه من كالم مسؤولين إيرانيين آخرين، لوال أن سياسات 

ال تنفيه. لكن أطماع إيران وطموحها ومشروعاتها إيران وإستراتيجياتها وأفعالها كلها على األرض تؤكد ذلك و 

 في سورية تصطدم بتحديات كثيرة وعقبات في األداء. 

بداية، من أبسط األمور وأصغر العقبات، يدرك املسؤولون اإليرانيون قبل غيرهم أن اتفاقاتها 

ن ذلك محسن االقتصادية في سورية ال تسير نحو التنفيذ بسهولة، وبخط مستقيم. وأشهر َمن عّبر ع

عبر تصريح تناقلته وكاالت  2018في مطلع عام  رضائي، أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام اإليراني،

األنباء وذكره تقرير نشره موقع انتخاب املقرب من الرئيس حسن روحاني. يقول رضائي: إن بالده "ستأخذ 

مليار دوالر"، و"طهران  22سورية قرابة أضعاف ما أنفقته على حماية بشار األسد ونظامه"، فهي "دفعت في 

. وأضاف "أنا آسف أن أقول إننا حاضرون هناك، "إذا أعطت ألحد دوالًرا واحًدا، فستسترده أضعاف ذلك

ولكن صناعتنا واقتصادنا ليس لهما أّي وجُود، وعلينا أن نوجد اقتصادًيا أيًضا كما نوجد عسكرًيا، وعلى 

 ب مع القائد سليماني في سورية والعراق". اقتصادنا أن يتحرك جنًبا إلى جن

إحدى العقبات التي تعترض تقدم املصالح االقتصادية اإليرانية في سورية تتمثل بالتنافس الروس ي ـ 

ما يشبه  اإليراني على تقاسم النفوذ والحصص. ويقول نائب رئيس الوزراء الروس ي ديمتري روغوزين

الروس ي في سورية يعد كل روبل، ألننا ال يجب أن نفكر في تصريحات محسن رضائي: إن "قطاع األعمال 

مصلحة البلدان األخرى فقط، حتى لو كانوا من األقرباء واألصدقاء، ولكننا يجب أن نفكر اآلن كيف نكسب 

. "األموال مليزانياتنا، ملواطنينا والناس الذين ينتظرون أيًضا أي مكاسب من العمل الكبير لروسيا في سورية

سة تسير ملصلحة روسية بصورة كاسحة. من جهة، تعترض بعض أجنحة مافيا النظام االقتصادية واملناف

على النفوذ اإليراني كما هو حاصل باملشغل الخلوي الثالث. ومن جهة أخرى، أصبحت اليد الروسية هي 

اض ي تقع قرب العليا في سورية. فقد اعترضت روسيا على تملك إيران مخازن نفطية في الساحل ألن تلك األر 

واستولت روسيا على حقول الغاز والنفط  .قاعدة حميميم، أو ميناء طرطوس الخاضعين للجيش الروس ي

في ريف حمص، والتنقيب عن النفط والغاز في املنطقة املمتدة من جنوب شاطئ طرطوس إلى محاذاة مدينة 

كيلو متًرا  2190تصل إلى نحو كيلو متًرا، وبمساحة إجمالية  70بانياس وبعمق عن الشاطئ يقدر بنحو 

وأخيًرا ربح الروس استثمار مناجم الفوسفات. فقد  .مربًعا، إضافة إلى حق التنقيب في حقل قارة في حمص

املوقع بين املؤسسة العامة  13/2/2018تاريخ  66الذي ُصّدق بموجبه العقد رقم  11صدر القانون رقم 

بخصوص  (STG- Logistic) رانس غاز لوجستيك الروسيةللجيولوجيا والثروة املعدنية وشركة ستروي ت

وجاء القانون بناء على أحكام  .استثمار خامات الفوسفات واستخراجها من مناجم الشرقية في تدمر

، وأصبحت الشركة الروسية 27/3/2018الدستور وعلى ما أقّره مجلس الشعب في جلسته املنعقدة في 

ه مقابل إعطاء حصة املؤسسة من اإلنتاج. وينص العقد على أن تملك إمكان إنتاج الفوسفات واستثمار 

في املئة من  30يجري تقاسم اإلنتاج بين الطرفين بحيث تكون حصة املؤسسة العامة للجيولوجيا نسبة 

كمية اإلنتاج مع دفع قيمة حق الدولة عن كميات الفوسفات املنتجة مع تسديد قيمة أجور األرض 
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 50في املئة مدة  2ملؤسسة ونفقاته والضرائب والرسوم األخرى البالغة بحدود والتراخيص وأجور إشراف ا

 (21) .طنماليين  105مليون طن من بلوك يبلغ احتياطه الجيولوجي  2.2سنة بإنتاج سنوي قدره 

يواجه النفوذ اإليراني في سورية التحديات عينها التي تواجه املشروع اإلقليمي اإليراني الرتباطهما 

 عند التحدي املتمثل بالرفض الدولي واإلقليمي ملشروع إيران العضوي و 
ً

املصيري. لن نتوقف طويال

وسياستها في املنطقة والعالم، البتعاده عن موضوعنا االقتصادي بشكله املباشر، وتعلقه باملشروع النووي 

اإلشارة إلى التصميم واالستقرار في منطقة الشرق االوسط وانعكاسهما على األمن والسلم العامليين. وتكفي 

الجدي والحازم مؤخًرا في مواجهة اإلستراتيجية اإليرانية ويضع العالم على حافة الحرب، إن لم تتراجع إيران 

 وتعود لتصبح دولة طبيعية وليست دولة مارقة. 

لكننا سنعالج بإيجاز التحدي الثاني املتعلق باألوضاع الداخلية في إيران وصلته املباشرة بالوضع 

القتصادي. ارتفعت شعارات وُرددت هتافات ومطالب خالل التظاهرات واالحتجاجات التي قام بها ا

اإليرانيون، خالل السنوات العشر األخيرات، ملخصها أن اإليرانيين يريدون التمتع بخيرات بالدهم 

 ويرفضون إنفاقها في غزة ولبنان وسورية. فماذا يحدث في الداخل اإليراني؟.

أزمة مركبة، اقتصادية ـ اجتماعية ـ سياسية ـ ثقافية. وال تقتصر األزمة على التناقض بين تعيش إيران 

الحاكمين واملحكومين، بل تتعداها إلى الصراعات داخل النخب السلطوية. هناك ما يشبه اإلجماع على أن 

تجاجات نهاية لم تخمد وهي متوارية تحت رمادها. وجاءت تظاهرات واح 2009جذوة الثورة الخضراء عام 

لتؤكد عمق األزمة، وقابليتها لالنفجار راهًنا وفي املدى املنظور. يشير محمد  2018وبداية عام  2017عام 

إلى أن:  2017باقر قاليباف، عمدة طهران ومرشح الرئاسة غير مرة، في كلمة له في األول من نيسان/ أبريل 

في املئة من املواطنين أقل من الدخل  60ئدات نحو ماليين من السكان يعيشون في فقر مدقع، وعا 10"نحو 

الذي حددته الحكومة، وأن أزمة املعيشة والفقر والبطالة الحالية حالًيا أصعب، في بعض جوانبها، مما 

كانت عليه في زمن الحرب. والخطر األكبر هو األزمة االقتصادية التي أفضت إلى أزمة اجتماعية تتمثل في 

الة الشباب". وقال حبيب هللا دهمرده عضو البرملان اإليراني، في مقابلة تلفزيونية يوم الطالق واإلدمان وبط

في  25إلى  20مليون من سكان العشوائيات، وهم يشكلون  18، "لدينا ما يقارب 2017نيسان/ أبريل  19

يومين. وبلغ سعر في املئة من قيمته مقابل الدوالر خالل  18املئة من سكان إيران". فقَد الريال اإليراني 

 ألف ريال.  62نحو  2018نيسان/ أبريل  9الدوالر يوم 

ضئيلة جًدا. وهناك فئات واسعة من  1979نسبة السكان الذين يتذكرون أوضاع إيران قبل ثورة 

الطبقة الوسطى املدينية املتعلمة، من الشباب والنساء، لم تعد راغبة في الخضوع لبنية السلطة اإليرانية 

املحافظة في قيمها والريفية في منشئها في الغالب. وتعاني إيران تعددية قومية مترافقة بالتمييز  الحاكمة،

 1979 –هـجرية  1399. وفي إحصاء سنة القومية واملذهبيةومشاعر االضطهاد املختلط عند األقليات 

                                                           
(21) http://alwatan.sy/archives/147263 

http://alwatan.sy/archives/147263
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في  20ريين والتركمان( في املئة، األتراك )األذ 63ميالدية، كان التوزع السكان بحسب القوميات: الفرس 

 في املئة. 2في املئة، جماعات أخرى  2في املئة، البلوش  6في املئة، األكراد  8املئة، العرب 

تلك األوضاع القابلة لالنفجار ُمدَركة من أجنحة داخل السلطة، سواء املحسوبين على اإلصالحيين أم 

ر الرئيس حسن روحاني قادة النظام من مواجه
ّ
إذا لم يسمع قادة البالد »ة مصير الشاه املتشددين. حذ

النتصار الثورة في إيران وسقوط  39، وليس عابًرا أن تكون مناسبة الكالم إحياء الذكرى الـ«صوت الشعب

في املقابل وّجه الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد رسالة إلى املرشد  .1979شباط/ فبراير  11الشاه في 

انتخابات رئاسية وبرملانية "حرة"، أي حرة من تدخالت املرشد عبر "مجلس علي خامنئي طالب فيها بإجراء 

صيانة الدستور، واألجهزة األمنية والعسكرية" التي تتيح لخامنئي هندسة العملية السياسية وضبط 

 .نتائجها

 

ا: اآلثار املحتملة في مستقبل اًلقتصاد السوري   رابعا

اإليراني في مستقبل االقتصاد السوري تبًعا ملآالت ستتحدد اآلثار املحتملة للتدخل االقتصادي 

الصراعات والنزاعات، وإلى أي حل سياس ي ستفض ي إليه التسويات. ما طبيعة الدولة املنشودة، وشكل 

طّبق، والقوى الدولية واإلقليمية واملحلية الفاعلة في رعاية 
ُ
نظامها السياس ي بحسب مضمون الحل امل

إن أمكن رسم مشاهد ممكنة استناًدا إلى  فيه،فق أوزان األطراف الفاعلة تطبيق الحل واإلشراف عليه و 

فرضيات محتملة، فمن الصعب تقدير رجحان كل فرضية، ومن ثم ترتيب األولوية النسبية لكل مشهد. 

تنبع تلك الصعوبة من ضبابية رؤية وصول املتصارعين الفاعلين الرئيسين إلى توافقات وتسويات في املدى 

ر. ومع ذلك يمكن استبعاد أن تستمر إيران في أداء دور رئيس وفاعل حتى زمن الدخول في التسويات. املنظو 

من حلبة الصراع قبل الوصول إلى وقت  إخراج إيرانفما يلوح في األفق الراهن اإلصرار، دولًيا وإقليمًيا، على 

اإليراني في سورية واإلقليم. يبقى  مناقشة الحلول. وروسيا لن تصطدم باإلرادة الدولية دفاًعا عن الدور 

تقدير مصير الدور الروس ي في سورية ورسم الحلول ملستقبلها. ترتبط معادلة مصير الدور الروس ي 

بمتغيرين اثنين؛ تحوالت املتغير األول تتعلق بمدى تمسك روسيا بمشروعها الخاص للحل السوري 

ممية وقراراتها في جنيف. واملتغير الثاني يدور حول املتجّسد حالًيا بآستانة وسوتش ي بمواجهة اإلرادة األ 

ا بإستراتيجية استنزاف روسيا في سورية على حساب دم 
ً
استمرار التحالف األميركي ـ األوروبي متمسك

 السوريين وخراب سورية. 

في ضوء ما تقدم سنرسم ثالثة مشاهد؛ املشهد األول هو املشهد املرغوب، مشهد االنتقال السياس ي، 

شهد الثاني يرسمه التوافق الدولي مع روسيا، وثالث املشاهد يحدده التقاسم وتقسيم األمر الواقع مع وامل

 ومؤثًرا في جزء من سورية. 
ً

 فاعال
ً

 بقاء إيران عامال
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 ـ املشهد األول؛ اًلنتقال السياس ي 1

اإليراني. وتطبيق  يقوم املشهد على فرضية، نجاح املجتمع الدولي بكبح الجموح الروس ي، وإزالة الخطر

قرارات األمم املتحدة والبدء بعملية انتقال سياس ي حقيقية وجدية، تقود إلى حل سياس ي قابل للتطبيق 

والحياة واالستدامة. تحقق املرحلة االنتقالية متالزمة السالم والعدالة االنتقالية. فالعدالة شرط ضروري، 

اب العدالة سيبقى السالم ضعيًفا، يقيم على حافة هاوية وغير كاٍف بالطبع، لقيام سالم راسخ ودائم. فبغي

العنف. والسالم املقصود ال يعني وقف الصراع قسًرا بالقمع، والتضحية بالحرية. السالم هو نقل الصراع 

من صراع عنفي إلى صراع سياس ي سلمي مدني في ظل سيادة القانون، وعبر القنوات املؤسساتية، سالم 

ها الحريات السياسية، مثل حرية التظاهر واالعتصام ...إلخ. وإذا تعذر تطبيق يصون الحريات، بما في

، من دون التخلي عن السعي للعدالة. والسالم 
ً

العدالة والسالم مًعا بشكل متزامن، فالخيار هو السالم أوال

ة يوجب العمل والنضال السلمي للوصول إلى العدالة بآلياتها: املحاسبة واملصالحة وكشف الحقيق

 والتعويض وجبر الضرر والحوار الوطني وإصالح املؤسسات.

تفض ي املرحلة االنتقالية إلى قيام دولة تتمتع بالشرعية، ذات نطام ديمقراطي يقوم على مبدأ فصل 

السلطات، وسيادة القانون وتساوي املواطنين أمامه، وقضاء مستقل وعادل ونزيه. تتمكن الدولة العتيدة 

الريعي لالقتصاد، والقضاء على املافيا االقتصادية، وإنهاء الفساد الكبير قبل الصغير، التخلَص من الطابع 

وبناء قاعدة إنتاج متينة تتمتع بإنتاجية عالية، والدخول في عالم "اقتصاد املعرفة". اقتصاد يحقق "نمًوا 

لى مبادئ العدالة اقتصادًيا حقيقًيا". وتحويل النمو إلى "تنمية حقيقية شاملة ومستدامة" مستندة إ

 االجتماعية. 

في هذا املشهد يكون املشروع اإليراني قد فشل مسبًقا، ستفقد إيران مصالحها االقتصادي في سورية، 

وتنتهي األطماع االقتصادية اإليرانية، لكن خروج إيران من سورية لن ينهي اآلثار السلبية كلها في مستقبل 

بَرمة بين األسد وإيران وروسيا االقتصاد السوري تلقائًيا وبالضربة ال
ُ
قاضية، فاالتفاقات االقتصادية امل

ستحتفظ بصالحيتها وفق القانون الدولي ما لم تنزع األمم املتحدة الشرعية عن نظام األسد بمفعول رجعي، 

نجز بسهولة وسرعة. فبعض 
ُ
وهذا ال يحصل آلًيا ومباشرة. لذلك سيبقى أمام الدولة الجديدة مهمات ال ت

ر باملرحلة االت
ّ
فاقات سترتب ديوًنا ستثقل كاهل االقتصاد السوري الفتي، واتفاقات أخرى سُتذك

االستعمارية، سواء باستمرار نهب الثروات واملوارد االقتصادية، أم بترسيخ إبقاء سورية بلًدا ُمصّدًرا للمواد 

ا استهالكية للسلع املصنعة املستوردة. لذلك على الحكومات ا
ً
ملستقبلية العمل مع مؤسسات الخام، وسوق

األمم املتحدة فإضافة إلى محكمة الجنايات الدولية، ال بد من إحالة بعض القضايا إلى محكمة العدل 

 الدولية. 

بحسب قانون ساك، إن "أي نظام استبدادي حصل على قرض، ولم يكن الهدف منه تلبية حاجات 

دي وقمع السكان الذين يحاربون هذا االستبداد، فإن الدولة ومصالحها، وإنما تقوية هذا النظام االستبدا
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هذا الدين يعّد كريًها، وهو غير ملزم للدولة، إنما هو محسوب على النظام املستبد بوصفها ديوًنا شخصية 

ه يمكن لحكومة أن تتخلى عن التزامات سابقتها، ألن 
ّ
ومن ثم فهي تسقط بسقوطه". ويشير القانون إلى أن

وفي واحدة من الشروط التي تحدد شرعية الديون في كون أن املبالغ املقترضة باسم هذه الديون ال تست

 1927الدولة يجب أن تستخدم في تلبية حاجات الدولة ومصالحها. وُعرفت "الديون الكريهة" أول مرة عام 

إلى  وكذلك األمر بالنسبة .من الوزير الروس ي السابق وأستاذ القانون في باريس، ألكسندر ناحوم ساك

، يمكن إعادة التفاوض حولها إذا تعذر إبطالها. واألمر ال يقتصر 2010االتفاقات والعقود املبرمة بعد سنة 

 على االتفاقات االقتصادية بل يشمل االتفاقات األخرى كافة؛ العسكرية واألمنية والسياسية.

 

افق الدولي مع روسيا 2  ـ املشهد الثاني؛ التو

ال بما ُيرض ي املجتمع الدولي نسبًيا، بعد أن تتمكن روسيا فرَض مشروعه ا الخاص للحل السياس ي ُمعدَّ

تكون قد حّجمت الدور اإليراني، ووضعت النظام أمام األمر الواقع الذي ال يستطيع رفضه. جوهر هذا 

الحل يتلخص بإعادة تأهيل النظام، برأسه أو من دونه، بعد إجراء عملية تجميل جراحية، حل يقوم على 

دة بناء "دولة سورّية" على شاكلة "الدولة الروسية"، "دولة بوتين"، "دولة أمنية" تتكون سلطتها الفعلية إعا

ف بديكور متقن الصنع لتبدو وكأنها دولة 
َّ
غل

ُ
من تشابك مصالح األجهزة األمنية مع مافيا اقتصادية ـ مالية. ت

م يستطع األسدان، األب واالبن، أن حديثة، عصرية مدنية علمانية ديمقراطية. هذا الديكور الذي ل

يصنعاه. فديكور "الدولة األسدية" لم يحجب القمع العاري الوحش ي املعمم. ولم ُيمّوه ممارسة النهب 

والفساد والطائفية بصورة وقحة ومنفلتة من أي عقال. قد يريد بوتين أن يفعل بـ"دولة األسد" ما فعله 

الف بين الحالتين، وأن نظام األسد عص ي على اإلصالح؟ إن وجد هذا بـ"دولة يلتسين". فهل يدري بوتين االخت

املشروع طريقه للتنفيذ فعلى املدى القصير أو املتوسط ستتحقق املصالح الروسية بصورة كبيرة. 

وستحتفظ إيران بنفوذ نسبي وجزئي يسمح لها بأال تخرج من "املولد بال حمص"، لكن حصتها لن تكون كبيرة 

 ببعض االستثمارات في مشروعات وقطاعات  قياًسا بالحصة
َ
الروسية. قد تتمكن إيران االحتفاظ

ا لتصدير سلعها، واملشاركة في عملية إعادة اإلعمار. 
ً
 اقتصادية مختلفة، وجعَل سورية سوق

ستتعرض الثروات واملوارد السورية لنهب مكثف، وسيحتفظ االقتصاد السوري بسمته الريعية، 

اقتصادية محلية تقوم بدور الشريك الصغير للمافيات الخارجية. يصبح النمو  وسيبقى وجود ملافيات

االقتصادي في مستويات منخفضة جًدا، واإلنتاجية متدنية. لن تحدث تنمية، وسيسير االقتصاد واملجتمع 

على حافة الفقر والبطالة، وسيجد السوريون أنفسهم أمام مهمات نضاالت مطلبية وسياسية وقانونية 

 
ّ
ذك

ُ
ر كي ال ُيفهم وكأنها عملية استنساخ. وعلى األرجح سيترحم ت

ّ
ذك

ُ
ر بالنضاالت في زمن االنتداب، نقول ت

 السوريون على االنتداب القديم.
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اقع 3  ـ املشهد الثالث؛ تقاسم األمر الو

يصعب االتفاق على حل سياس ي في املدى املنظور. يصعب الحل العسكري تفادًيا ملواجهة عسكرية 

املة ترسيخ تقاسم مناطق النفوذ. تحتفظ إيران بنفوذ واسع في مناطق سيطرة النظام بحماية دولية ش

روسية نتيجة عدم القدرة على االستغناء عنها لضرورات عسكرية. تعمل إيران، بخالف الدول األخرى، على 

ا على عناصر تأسيس حضور دائم وثابت لها، تنش ئ تشكيالت عسكرية ميلشياوية مؤدلجة مذهبًيا اعتمادً 

ا برهبة دينية، مثلما فعلت في لبنان والعراق 
ً
بشرية محلية، تخضع للنظام اإليراني خضوًعا سياسًيا مختلط

واليمن. في هذه الحالة ال يمكن الحديث عن "اقتصاد سوري" ممركز، بل اقتصادات مناطق سورية. تحظى 

املعروفة باسم "سورية املفيدة"، يحصل  إيران بحصة وازنة مع الشريك الروس ي في منطقة سيطرة النظام

نهب متوحش لثروات سورية واقتصادها، تزداد السمة الريعية لالقتصاد، تحل مافيات محلية متعددة 

مكان املافيا املركزية التي كانت تحتكر تسلطها قبل الثورة بشكل شبه حصري، ينخفض اإلنتاج واإلنتاجية، 

جريمة، املنظمة وغير املنظمة، وتتفاقم مظاهر التفسخ االجتماعي تتسع البطالة ويعم الفقر، تستفحل ال

واالنهيار األخالقي، عالوة على تعمق التناحر الطائفي واملذهبي. لن يحل االستقرار، إضافة إلى السالم 

، بأساليب وأدوات مختلفة، وستظل سورية بحاجة إلى ثورة.
ً

 أم آجال
ً

 والعدالة، وسيتجدد العنف، عاجال

 

 خاتمة

نذ استيالء املاللي بزعامة الخميني على السلطة في إيران، احتلت سورية منزلة مهمة في إستراتيجية م

هيمنتهم اإلقليمية، واستطاع النظام اإليراني بناء عالقات سياسية متطورة مع نظامي األسد، األب واالبن، 

بين البلدين لم تكن بمستوى  مستندة إلى منافع متبادلة ومصالح مشتركة، غير أن العالقات االقتصادية

. دعمت إيران األسد عسكرًيا وأمنًيا 2011العالقات السياسية واألهمية اإلستراتيجية حتى قيام الثورة عام 

ومالًيا واقتصادًيا، وأسهمت بفاعلية في منع سقوطه. أصبح من الطبيعي أن تسعى للحصول على مكاسب 

ة مجزية في االقتصاد السوري، ُمكافئة ملا قدمته للنظام، اقتصادية في سورية، وما تريده إيران من حص

مطلوبة لهدفين؛ من جهة أولى مطلوبة بوصفها منافع ومصالح اقتصادية بذاتها ولذاتها، ومطلوبة بوصفها 

 مرتكًزا مادًيا صلًبا لإلمساك بسورية حلقة ذهبية في سلسلة حلقات مشروعها اإلستراتيجي اإلقليمي. 

ان تحقيق أطماعها االقتصادية في سورية فستترك آثاًرا كارثية في مستقبل االقتصاد إذا استطاعت إير 

 ،
ً

السوري وفي حياة السوريين، لكن أمام تحقق تلك األطماع تقف جملة من املصاعب والتحديات؛ أوال

أسهمت إيران في جلب الدب الروس ي إلى كرمها، وأصبح لروسيا اليد العليا في توزيع حصص الكعكة 

سورية، وروسيا ستأخذ الحصة الكبرى على حساب حصة إيران؛ ثانًيا، هناك رفض دولي وإقليمي ملشروع ال

إيران اإلقليمي وجهد إلفشاله، وإخراج إيران من سورية ضروري ضرورة مطلقة إلفشال مشروعها. وأخيًرا 

رة وليس آخًرا، يعاني النظام اإليراني متاعب داخلية في مواجهة الشعوب اإليرانية
َ
فق

ُ
، هذه الشعوب امل
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تعرف كم أرضها غنية، وتعرف أن خيراتها تنفق على املشروعات الخارجية، وهي، أي الشعوب، تريد أن 

 تعيش بحرية وكرامة ورخاء، وهذا لن يتحقق مع نظام املاللي ومشروعاته التوسعية. 

ق في لبنان وغزة عّبر اإليرانيون في احتجاجاتهم عن رغبتهم في أن يتمتعوا بخيرات بالدهم
َ
نف

ُ
، ال أن ت

 وسورية، فمستقبل األطماع اإليرانية ومشروعات آيات هللا غير مؤكد وتحيط به الشكوك.
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