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على نحو بالغ التعقيد، حيث تلتقي املصالح بين األطراف املتنازعة وتتباعد بين األطراف املتصالحة. هكذا يبدو  

باتت  مشهد   بعدما  الوقت؛   مع مرور 
ً
تعقيدا يزداد  الذي  في سورية،  الفاعلة  الُقوى  بين  العالقات االقتصادية 

 سورية ساحة صراع دولي اجتمعت فيها أطراف محلية وإقليمية وأخرى دولية. 

االختراق   نشأت عالقات تجارية َبْينّية بين الُقوى العسكرية املحلية واإلقليمية، رغم النزاع العسكري ومحاوالت

األمني، وانخرطت تلك الُقوى بنفسها باألعمال التجارية سواًء بإدارتها أو احتوائها. كما انخرطت الدول الفاعلة في  

 تنازُع اقتصادي ال يقل عن السياس ي. 

املحلي الفاعلين  بين  السورية  الجغرافيا  في  ة  الَبْينيَّ االقتصادية  العالقات  ْهم 
َ
ف الدراسة  هذه  حاول 

ُ
ت ين  وعليه، 

بغرض اإلجابة على سؤال املصالح   لها؛  الكلّية  إعادة جمع الصورة  ّم 
َ
ث بينها ومن  الفصل  والدوليين، من خالل 

سه مع اآلخر.
ُ
 االقتصادية املتعلقة بكل طرف وإمكانية التقائه أو تناف

من الفاعلة  الُقوى  بين  العالقات  األول  الِقْسم  يتناول  رئيسية:  أقسام  ثالثة  إلى  البحث  ميليشيات   ينقسم 

وجماعات محلية وأجنبية بما فيها النظام السوري، وفي الِقْسم الثاني يتناول الُقوى الفاعلة من الدول املنخرطة 

في النزاع، ثم يحاول الِقْسم الثالث استشراف السيناريوهات املمكنة لقيام أو انتفاء هذه العالقات الَبْينّية في ظل 

فه.
ُّ
 استمرار النزاع أو توق

 

 . العالقة بين النظام السوري واملعارضة: 1

السلع؛ فكل منطقة  تقوم العالقة التجارية بين النظام واملعارضة على نقطتين أساسيتين هما: التمويل وتأمين  

 تحتاج لسلع املنطقة األخرى وِكال الطرفين احتاج للتمويل.

  ،
ً
الرئيسية. والحقا الخدمات  لشراء  أّنها مصدر  على  النظام  التجارية مع  العالقات  إلى  املعارضة  نظرت   ،

ً
سابقا

 إلى مناطق النظام. كمصدر لتأمين التمويل؛ حيث حرصت على بيع السلع التي توجد لديها أو تمّر َعْبر مناطقها

 من النزاع بدل أن يقود إلى التهدئة
ً
د التباُدل التجاري بين مناطق النظام واملعارضة مزيدا

َّ
، َول

ً
، وُيالحظ  (1) عموما

السلع   تتبادل  التي  تلك  أو  املسيطرة  الجماعات  بين  وإدلب، سواًء  وحلب  ودرعا  دمشق وحمص  ريف  في  ذلك 

ت هادئة لوقت طويل قبل   قلعة املضيق التي كانت نقطة تباُدل بين  والخدمات؛ فمنطقة
ّ
النظام واملعارضة ظل

 الندالع العمليات القتالية وتقتحمها قوات النظام في أيار/ مايو 
ً
 . 2019أن تكون سببا

 
   الرابط ،  2018-11-26اقتصادايت احلرب يف سورية". مركز جسور لدلراسات، "خادل تراكوي،  (1)

https://jusoor.co/details/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20/457/ar
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املؤسسا إلى  واملدارس  امليدانية  املشافي  من   ،
ً
تقريبا الصفر  من  ش يء  كل  لبناء  املعارضة  اضطرت  ت  وبينما 

ك املركزية 
ُّ
 على تدمير كل تلك املرافق لتأمين الدولة وحصرها به وضمان عدم تفك

ً
الحكومية، كان النظام حريصا

 التي أنشأها منذ سيطرة حزب البعث االشتراكي على السلطة.  

ق  ومع تشديد العقوبات على مؤسسات وأفراد في النظام بَدا أن هذا األخير حريص على استغالل نفوذه في مناط

 
ً
لها دورا ُيعتقد أن  املعارضة، وذلك من خالل مكاتب الصرافة التي تعمل لصالحه في شمال غرب البالد، والتي 

 في تثبيت سعر الصرف، وقد يكون لها دور في تأمين بعض املستلزمات املستقبلية َعْبر وسطاء.
ً
 كبيرا

ية مع املعارضة على هامش النزاع؛ ملا لذلك وكان النظام السوري أكثر مرونة تجاه إقامة عالقات اقتصادية وتجار 

 من أهمية في تحقيق مكاسب وعوائد من أبرزها:

التي ُيقّدمها املانحون للمعارضة السورية، ال سيما أّن   الحصول على القطع األجنبي من األموال األجنبية: •

امل املصرف  خزينة  في  صبَّ  والجنوب  والعاصمة  الوسط  مناطق  إلى  تحويله  تم  ما  حيث  معظم  من  ركزي 

النتيجة؛ كون عمليات شراء السلع من ِقبل األفراد واملؤسسات تمت َعْبر السوق املحلية، وهو ما يتطلب 

 تصريف العمالت األجنبية إلى الليرة. 

؛ التي يدفعها معارضو النظام َعْبر الوثائق الخاصة  الحصول على القطع األجنبي من الضرائب والرسوم •

 بالسّجل املدني والسفر مثل الجوازات وعقود الزواج وشهادات الوالدة والوفاة وغيرها. 

َعْبر تصدير واستيراد السلع والخدمات من وإلى مناطق تعويض نقص االحتياجات وتأمين موارد مالية:   •

عتب
ُ
ق من هذه األخيرة إلى مناطق  املعارضة السورية شمال البالد. وت

ّ
ر املواد الزراعية من أبرز السلع التي تتدف

عة القادمة من تركيا   َعّد األلبسة وقطع الغيار ومواد الطاقة الشمسية من أبرز السلع املصنَّ
ُ
النظام، بينما ت

فات وقّصات السيارات إلى هذه األخيرة. بدوره، يبيع النظام للمعارضة التبغ واملواد الغذائية التقليدية واملنظ

رة واألدوية البشرية.   )السيارات املستعملة(، إضافة لتوريده الحبوب املخّدِ

 الديمقراطية:  ة. العالقة بين النظام السوري وقوات سوري2

عام   منتصف  الطرفين  بين  االقتصادية  العالقة  االتحاد    2012بدأت  حزب  مع   
ً
اتفاقا النظام  ع 

َّ
وق عندما 

ل  كان ينّص الديمقراطي   % لألّول. كانت تلك العالقة تقوم على  35% لألخير و65 على تقاُسم عائدات النفط بمعدَّ

ح    باملصالح العسكرية والسياسية مثلما هو موضَّ
ً
مجّرد شكل ُمتباَدل من املصالح األمنية قبل أن تصبح محكومة

ْدناه: 
َ
 أ

•   :
ً
النظام االتفاق مع  أمنيا ع 

َّ
وق    2012عام    PYDعندما 

ً
"رميالن" اإلستراتيجي    كان حريصا تأمين حقل  على 

ق اآلِمن لشحنات املحروقات 
ُّ
وضمان عدم سقوط محافظة الحسكة بيد فصائل املعارضة، وضمان التدف

 اقتصرت املصالح األمنية بين الطرفين على تقنين التهريب  
ً
والنفط والقمح إلى مناطق سيطرته. لكن، الحقا

ِتَما
ْ
ال ُيمكن  ما  وهو  الخطوط،  "الباغوز  َعْبر  معبر  بافتتاح  يناير   –سه  الثاني/  كانون  منتصف  البوكمال" 

2022  . 
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• :
ً
ل  2017منذ سيطرة "قسد" على جميع حقول النفط الرئيسية شرق الفرات أواخر عام    عسكريا

ّ
شك

ُ
، باتت ت

تهديد   للسيطرة على حقل  مصدر  وإيران  بدعم روسيا  ُيفّسر مساعيه  ما  النظام، وهو  بالنسبة القتصاد 

 . 2018"كونيكو" خالل هجوم بري مطلع شباط/ فبراير 

• :
ً
أصبحت العالقة االقتصادية   2017منذ انطالق املفاوضات بين النظام واإلدارة الذاتية أواخر عام    سياسيا

أيار/    24ما هو سياس ي. على سبيل املثال، أغلقت اإلدارة الذاتية في  بين الطرفين تتأثر بشكل واضح بكل  

االنتخابات   2021مايو   في  املشاركة  من  سيطرتها  مناطق  في  السكان  منع  بغرض  واملائية  البرية  املعابر 

 الرئاسية.

• :
ً
ة االتفاق  لم ُيفّوِت النظام خالل جوالت التفاُوض مع اإلدارة الذاتية فرصة الضغط لتعديل نسب  اقتصاديا

 للضغط عليها من أجل 
ً
ه ال ُيفّوِت الفرصة أبدا

ّ
األساسية حول حصة النفط واملحروقات لكل منهما. كما أن

َعْبر إغالق املعابر عندما يجد الظروف مواتية لذلك؛ كقراره إغالق   ع الضرائب على السلع والخدمات، 
ْ
َرف

 مع التصعيد العسكري 
ً
، وقراره 2021على "عين عيس ى" في آذار/ مارس    معبر "الطبقة" الذي جاء ُمتزاِمنا

 . 2021إغالق املعابر في محافظة الرقة بعد إغالق إقليم كردستان معبر "سيمالكا" أواخر عام 

 على عالقة اقتصادية جيدة مع اإلدارة الذاتية الكردية، التي أبدت 
ً
في الواقع، استطاع النظام الحفاظ جزئيا

بما يسمح لها بالحفاظ على املوارد املالية، وما يترتب على ذلك من استقرار أكبر في مرونة دائمة في التعامل معه  

 املنطقة.

ق دائم وآِمن  
ُّ
فاإلدارة الذاتية تحتاج إلى األدوية واملواّد الغذائية من مناطق النظام؛ بينما يحتاج األخير إلى تدف

 بين
ً
 كبيرا

ً
، أّن هناك تنافسا

ً
ان في شرق    للنفط ومشتقاته والقمح. علما

ّ
الطرفين على شراء مادة القمح من الُسك

 . (2)2020الفرات، وقد ظهر ذلك في محصول عام 

ل مناطق "قسد"  
ّ
شك

ُ
ممر عبور للسلع اإليرانية التي يتم بيعها في مناطق النظام. لذلك، كان حصولها على كما ت

األموال املقتطعة من الضرائب والرسوم على عمليات التهريب أحد أهم الدوافع واملصالح لديها في إقامة عالقة  

الذاتية شركة هيفكارتن التي هياقتصادية مستمّرة مع النظام.   منت بالشراكة مع بعض  ولهذا أّسست اإلدارة 

ّجار املحليين على معظم السلع اإلستراتيجية  . (3) التُّ

 

 

  

 
 الرابط ، 2020- 6-11القمح الإسرتاتيجي". سورية عىل طول،  حرب أ سعار بني دمشق والإدارة اذلاتية لالس تحواذ عىل حمصول" (2)
   الرابط ، 2021- 7-8"تشكيل احلدود الكردية: معادلت النفوذ والزناع واحلومكة". مركز اكرنيغي،  (3)

https://syriadirect.org/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84/?lang=ar
https://carnegie-mec.org/2021/07/08/ar-pub-84625
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 . العالقة بين املعارضة السورية وقوات سورية الديمقراطية: 3

عام   أواخر  إلى  الطرفين  بين  العالقة  التباُدل 2012تعود  وطبيعة  شكل  م  ِ
ّ
ُينظ واضح  قانون  يوجد  يكن  ولم   ،

ا بَدا  والتجاري. وقد  الفترات  االقتصادي  لسلع وخدمات األخرى بحسب اختالف  في حاجة كل منطقة  لتفاُوت 

ْيهما. 
َ
 الزمنية، دون أن ينفي ذلك أهمية العوائد الناتجة عن ضرائب التهريب كمصدر تمويل رئيس ي لِكل

آنذاك، كانت وحدات الحماية الكردية تعتمد بشكل محدود على معبر الشيخ رز في منطقة الشيخ مقصود ضمن  

  .(4) أسواق النظام السوري  ة حلب لتأمين النقص في بعض أنواع السلع الغذائية حينما يتم فقدانها منمدين
بينما اعتمدت على معبر تل أبيض شمال الرقة قبل سيطرة تنظيم "داعش" عليه في السيارات األوروبية إلى أن 

 على معبر تل أبيض.أصبحت تستوردها من سرمدا شمال إدلب حتى بعد سيطرة فصائل املعارضة مج
ً
 ددا

أصبحت مناطق املعارضة ممّر عبور للبضائع التركية إلى مناطق اإلدارة الذاتية الكردية حيث   2017ومنذ عام  

يتم استيراد األسمنت والحديد وبعض املواّد الغذائية مثل السكر والشاي والزيت وبشكل أقل املعدات الصناعية  

ألي املسموح  غير  ومن  التبديل.  اإلدارة   وقطع  مسؤولي  من  موافقة  على  الحصول  دون  السلع  تلك  بيُع  تاجٍر 

 . (5) الذاتية

كذلك، أصبحت مناطق سيطرة "قسد" ممر عبور للبضائع املستوردة من العراق إلى مناطق املعارضة، التي كانت  

 
ً
، أّن انخفاض أو ارتفاع تعتمد بشكل أكبر على النفط ومشتقاته والحبوب التي ُتصّدرها اإلدارة الذاتية إليها. علما

باملصالح األمنية واالقتصادية مثلما هو   ارتبط  لطاملا  املعارضة و"قسد"  بين مناطق  التجاري  التبادل  عمليات 

ح أدناه:  موضَّ

• :
ً
بعيدة   أمنيا زمنية  لفترات  حلب  منبج شرقي  قرب  جلود"  و"أم  الدادات"  "عون  معبَرْي  املعارضة  أغلقت 

أمام حركة النقل والعبور لألفراد والشاحنات ملخاوف من استخدام هذه  2021و  2019ومتفاوتة بين عاَمْي 

 املعابر في نقل مواد متفّجرة غير مصّنعة أو مصّنعة إلى مناطق سيطرة املعارضة.

• :
ً
عمليات   اقتصاديا خالل  والخدمات  السلع  على  دة  املحدَّ الضرائب  على  الطرفين  ِكال  من  اعتماد  هناك 

ّجار.  التباُدل التجاري من  املعابر والتي يقوم بها التُّ

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 2022-1- 30يل يف الهّلك سابقاً. واتس أ ب، مقابةل أ جراها فريق البحث مع أ حد أ عضاء اجمللس احمل (4)
 . 2022-1-29مقابةل أ جراها فريق البحث مع مسؤولني حمليني من طرف املعارضة والإدارة اذلاتية، واتس أ ب،  (5)



 دراسة تحليلية 
العالقات االقتصادية بين  

  الفاعلين في سورية

8 
 

 . العالقة بين فصائل املعارضة وهيئة تحرير الشام: 4

سيطر هيئة تحرير الشام على إدلب وريفها وجزء من ريف حلب الغربي، فيما تسيطر فصائل الجيش  
ُ
الوطني ت

على مناطق شمال حلب على امتداد مدن جرابلس والباب وأعزاز وعفرين، وشمال الرقة والحسكة في املنطقة  

 الواقعة بين مدينَتْي تل أبيض ورأس العين. 

 بتقييد التجارة مع مناطق الجيش الوطني؛ عندما كانت العوائد التي تحصل 
ً
كانت هيئة تحرير الشام أقلَّ اهتماما

أحَد مصادر التمويل لديها، وهذا يشمل    2018لقضاء على فصائل املعارضة ِضمن مناطقها حتى عام عليها من ا

عّدات واملقّرات واملنشآت االقتصادية وغيرها. 
ُ
 امل

مع   
ّ

إال السلع  ق 
ُّ
تدف تمنع  لم  أّنها  إال  الوطني  والجيش  الهيئة  سيطرة  مناطق  بين  تفتيش  حواجز  وجود  ورغم 

ق املحروقات وبعض السلع األساسية من تلك  ، حيث بدأ2021منتصف عام  
ُّ
ت مواردها باالنخفاض جّراء تدف

 كم في مناطق سيطرة  3، بحملة على معبر "الغزاوية" وتوغلت قرابة  2021آب/ أغسطس    4املناطق؛ فقامت في  

ات بيع املازوت والبنزين بأسعار أقل من أسعار السوق 
ّ
درت قبل . كما كانت قد أص(6) الجيش الوطني لوقف محط

 بمنع دخول بعض املواد الغذائية إلى إدلب
ً
 . (7) ذلك قرارا

إلى مناطق شمال حلب،  الهوى"  "باب  ستوَردة من معبر 
ُ
امل السلع  بعض  تحاول إرسال  الهيئة  بقيت  ذلك،  ومع 

 ما يقوم بتلك العمليات التجارية ُتّجاٌر متعاونون معها. 
ً
 وغالبا

 

  

 
،  2021-8-4، "ليس نرصة دلرعا.. هيئة حترير الشام تدفع بتعزيزات حنو معرب الغزاوية وتس يطر عىل حواجز للجهبة الوطنية". ش بكة شام (6)

   الرابط
   الرابط ، 2021-7- 31"حترير الشام متنع دخول بعض اخلرضوات من ريف حلب اإىل اإدلب". نداء بوست،  (7)

http://www.shaam.org/news/syria-news/%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1.html
https://nedaa-post.com/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8
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 . العالقة بين روسيا والنظام السوري: 1

ح أدناه: تقوم   العالقة االقتصادية بين النظام وروسيا على التباُدل غير املتكافئ للسلع واملصالح مثلما هو موضَّ

 مصالح روسيا:   1.1

 التسويق للسالح الروس ي من خالل عرضه وتجريبه في سورية على أمل تعزيز مبيعاته للعالم.  •

ناِفسة لروسيا، التي ُيساه •
ُ
 م وجودها في مياه البحر املتوسط في ذلك.الوصول إلى أسواق الغاز الناشئة امل

توسيع أنشطة الشركات الروسية في الشرق األوسط في مجال الطاقة وتوريد املنتجات املحلية، حيث تبيع   •

 
ً
مركزا سورية  يجعل  مما  الدول  لبقية  منتجاتها  بإيصال  وتطمح  وتركيا  لسورية  والحبوب  القمح  روسيا 

.
ً
 مهما

ً
 لوجستيا

الخاصة  • األمنية    االستثمارات  الوكاالت  عمل  خالل  من  بوتين  فالديمير  الروس ي  الرئيس  من  للمقربين 

 واستثمارات الطاقة والغاز وتهريب اآلثار وغير ذلك من األنشطة. 

املصالح   لتكوين  املواتية  البيئة  يصنع  أن   
ً
فعليا استطاع  بل  املصالح،  هذه  لروسيا  السوري  النظام  أّمن  لقد 

على هذه املسألة حيث قال: "ليس لدينا مصالح هناك، ال مشاريع  2011بوتين مطلع فقد أكد الروسية وتنميتها، 

سنوات من اندالع النزاع في البالد   10بوتين نفسه أعاد التأكيد مرة أخرى بعد ولكن  (8)كبرى وال قواعد عسكرية"

 .(9) بأنه "ينطلق من مصالح روسيا في اتخاذ قراراته بسورية"

 بعد آخر، وهي وإْن لم تحصل على كل ما دفعته إال أّنها استطاعت الحصول على 
ً
وعليه، نمت مصالح روسيا عاما

 ا تحقيق مصالحها.استثمارات مستقبلية تضمن له

 مصالح النظام السوري:  2.1

 تصدير بعض السلع املتمثلة بالخضراوات والفواكه رغم ارتفاع كلفة التخزين والتصدير.   •

رجال   • َعْبر اعتماد  لبعضهم  وتجارة  إقامة  مركز  أصبحت  التي  روسيا  على  واضح  بشكل  السوريين  األعمال 

 .
ً
 مقبوال

ً
ِدّر عليهم دخال  القيام باستثمارات تُ

تغطية العجز في اإلنتاج املحلي من القمح، حيث يستورد النظام ما ال يقل عن نصف االستهالك املحلي من   •

 . (10) روسيا

 لحكومة النظام على شكل    2018و  2013نة، حيث قّدمت روسيا بين عاَمْي  املساهمة في تمويل املواز  •
ً
ديونا

 صفقات نفط غير مدفوعة أو أموال ُمرَسلة بقرض بفائدة. 

التي  • املباشرة  غير  الضغوط  دبلوماسية  َدْعم  من خالل  النظام  عن  االقتصادية  العقوبات  تقليص حجم 

 الدول العربية على
ّ
إقناع الواليات املتحدة بالحصول على استثناءات من   تعمل عليها روسيا من أجل حث

 العالقة معه. 

 
 الرابط ،  2021-3- 16أ نطوان ماراداسوف، "روس يا انتظرت الفرصة طويالً". الرشق ال وسط،   (8)
 الرابط ،  2021-1- 16روس يا اليوم،   ".بوتني: أ نطلق يف قرارايت يف سورية من مصاحل روس يا" (9)
 الرابط ، 2021- 2- 2". من مه، 2021"رمق: مكية القمح املتعاقد عىل توريدها اإىل سورية عام  (10)

https://aawsat.com/home/article/2862572/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%B2%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://arabic.rt.com/russia/1190127-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://manhom.com/1961095-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
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 . العالقة بين إيران والنظام السوري: 2

 تقوم العالقة االقتصادية بين النظام وإيران على النمو البطيء والواسع الذي يشمل معظم القطاعات في سورية.

 مصالح إيران:  2.1

 : (11) اختصار مصالح إيران االقتصادية في سورية بمجموعة من املشاريع أبرزهايمكن 

 بالعراق،  •
ً
 الغاز اإلسالمي الذي يقض ي بتمديد أنابيب الغاز من إيران نحو شواطئ سورية مرورا

ّ
مشروع خط

كذلك ضمان  مما يضمن لها تغطية املنطقة على شكل ُيشِبه الهيمنة اإليرانية على العراق َعْبر ملف الغاز، و 

 إمدادات أسهل لدول أوروبا. 

السيطرة على إنتاج الفوسفات في سورية، وذلك الستخداماته العسكرية وكذلك املدنية وما يترتب على ذلك   •

 من توظيف في الصناعات النووية.

لالستفادة منه في عمليات النقل والدعم ملختلف أنحاء العالم، ال سيما من التحكم بمطار دمشق الدولي،   •

ّجارها وسلعها املنتشرة حول العالم وتنويع أنشطتها في بقعة جغرافية 
ُ
الَحقة لشبكة ت

ُ
ناحية تعقيد مسارات امل

 أكبر من خالل املطار.

البالد  • السيطرة على مفاصل  في  لهما من أهمية حيوية  ا 
َ
مِل في سورية؛  والكهرباء  ْي االتصاالت  بملفَّ م 

ُّ
التحك

 والسياس ي. وامتداد هذين امللفْيِن األمني 

تغطية جزء من نفقات امليليشيات التابعة إليران َعْبر عمليات تبييض األموال التي تقوم بها شركات وهمية   •

 وأخرى حقيقية.

التهرُّب من العقوبات االقتصادية وخلط األوراق من خالل ممارسة عمليات تبييض أموال في املنطقة َعْبر   •

 على ا
ً
 مليليشيات املدعومة من إيران.شركات وهمية وأخرى ُتِدّر أرباحا

 مصالح النظام السوري: . 2.2

الحصول على إمدادات مستمّرة لتغطية العجز في قطاعات الغذاء والصّحة والنفط ِضمن الخط االئتماني  •

ع بين الطرفين والذي يصل حّده السنوي إلى 
َّ
وق

ُ
 مليارات دوالر.  6امل

 للوجستي لها. صيانة املؤسسات الرسمية للدولة وتقديم الدعم ا •

والشركات   • ّجار  التُّ من  شبكة  إنشاء  في  إيران  خبرة  من  االستفادة  َعْبر  االقتصادية  العقوبات  من  التهرُّب 

لي األموال وغيرها من األدوات.   ومكاتب الصرافة وُمحّصِ

 

 

 
 الرابط ، 2021-4-22ي، "التنافس الاقتصادي الرويس الإيراين يف سورية". مركز جسور لدلراسات، خادل تراكو  (11)

https://www.jusoor.co/details/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/882/ar


 دراسة تحليلية 
العالقات االقتصادية بين  

  الفاعلين في سورية

12 
 

 . العالقة بين املعارضة السورية وتركيا 3

 ُمرتكزات رئيسية هي: 3مع املعارضة السورية على تقوم عالقة تركيا االقتصادية 

؛ ألن زيادة عدد املعابر وتقديم تسهيالت للتجار على ِكال الطرفين يساعد على  معابر أكثر مقابل تهريب أقل •

بة عليها، حيث نجد أن لدى تركيا   ِ
ّ
ضبط التجارة وتقليل عمليات التهريب وما يتبعها من مشاكل أمنية ُمترت

 معابَر 
ً
في معظم املدن والبلدات الحدودية التي تسيطر عليها املعارضة، فيما تحافظ على إغالق املعابر    حاليا

 للمخاطر األمنية.
ً
 مع مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية نظرا

ّجار في الطرف  تسهيالت تجارية وإنسانية • ؛ بما يؤدي إلى تنشيط حركة التجارة بين الطرفين والسماح للتُّ

بال للمنظمات اإلنسانية السوري  تركيا  تسمح  التركية. كما  املوانئ  َعْبر  بعمليات االستيراد والتصدير  قيام 

في   أكبر  تحرُّك  سهولة  لها  ن  ُيؤّمِ والذي  تركيا،  من  ألعمالها  الالزمة  املنتجات  وشراء  املساعدات  بإدخال 

 املنطقة.

ّجار املحليين •
ُّ
الت ينشطون عتعزيز مكاسب  الذين  تركيا خاصة  في  ذات  ،  عتَبر 

ُ
ت والتي  الجنوبية،  الحدود  ند 

تنمية أقل من املناطق الشمالية؛ ألسباب جغرافية، مما طور التجارة التركية إلى سورية بشكل كبير وجعل  

 تصل إلى معظم مناطق النفوذ بما فيها التي يسيطر عليها النظام, -ال سيما األغذية واأللبسة-منتجاتها 

ال ّجار  التُّ سعى  األخيرة،  باملقابل،  هذه  في  املحلية  والسلطات  املعارضة،  مناطق  في  ينشطون  الذين  سوريون 

ان املحليين 
ّ
ك ومنظمات املجتمع املدني لالستفادة من العالقة االقتصادية مع تركيا في تحسين الواقع املعيش ي للسُّ

 بشكل رئيس ي. 

الس مشاريع  في  الستخدامها  تركيا  من  البناء  مواّد  استيراد  يتم  الغذائية وعليه،  السلع  وكذلك  البديل،  كن 

الطاقة  موادَّ كسلع  التجار  من  كبير  عدد  يستورد  كما  الغذائية.  الل  والّسِ النظافة  ِسالل  أجل  من  واملنظمات 

وتحاول  و"قسد"،  النظام  مناطق  إلى  ُيرَسل  ربما  وبعضها  السوري،  الشمال  في  بكثرة  تنتشر  التي  الشمسية 

ضة دعم قيام مدن صناعية على الحدود السورية التركية باالستفادة من حالة الحكومة املؤقتة التابعة للمعار 

ّجار السوريين واألتراك على الدخول والعمل في سورية واالستفادة من  األمان السائدة في هذه املناطق لتشجيع التُّ

رة في املنطقة وخاصة الِعمالة الرخيصة. ِ
ّ
 املزايا النسبية املتوف
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 . العالقة بين النظام السوري وحزب هللا: 4

لت  
ّ
في شك الخزينة  إيران، وموارد  رئيس ي على  بشكل  يعتمد  كان  بعدما  جديد لحزب هللا،  تمويل  سورية مصدر 

 أقل من أي وقت مض ى.  2019لبنان، والتي تراجعت قدرته على االستفادة منها منذ أواخر عام 

باعتبار هذا األخير   تقوم العالقة االقتصادية بين النظام السوري وحزب هللا على أساس تباُدل املصالح ال أكثر؛

تباَدلة معها. 
ُ
 جهة غير رسمية ال ُيمكن إبرام العقود أو االتفاقيات امل

 مصالح حزب هللا:  1.1

رة  توفير مساحات زراعية واسعة لتصنيع الحشيش وتأمين َمراِفق   • لصناعة وتوزيع وتصدير الحبوب املخّدِ

َعّد أحد أهم مصادر تمويل الحزب
ُ
 .التي ت

ل معظمها   •
ّ
الوصول إلى السوق السوري واألسواق الخليجية لتصريف البضائع والسلع والخدمات، التي يتمث

 باملواّد املخدرة واألسلحة الفردية والعقارات.

أو   • املفروضة  والقيود  العقوبات  من  في  التهرُّب  السوداء  السوق  من  االستفادة  َعْبر  الحزب؛  على  املحتملة 

 سورية وشبكات املتعاقدين ورجال األعمال السوريين واللبنانيين. 

سها في سورية، بحيث تصبح   • توفير موارد ذاتية لتغطية نفقات امليليشيات املحلية التابعة للحزب والتي أسَّ

 .
ً
 واقتصاديا

ً
 قادرة على تمويل نفسها عسكريا

 مصالح النظام السوري:  2.1

َدْعم عمليات تصدير واستيراد السلع من مرفأ بيروت، لكن قدرة الحزب في هذا الصدد تراجعت بعد التفجير   •

 ، وعدم قدرته على استخدام مرفأ طرابلس كبديل عنه.2020الذي تعّرض له هذا األخير عام 

سيما املدرجين على قوائم العقوبات َعْبر    تأمين دخول وخروج أفراد من شبكة املحسوبية التابعة للنظام ال  •

 مطار بيروت الدولي. 

تأمين القطع األجنبي واملحروقات والكثير من مواد التصنيع الحربي وأجهزة االتصاالت ذات االستخدامات  •

األمنية َعْبر السوق املحلية في لبنان، لكن قدرة الحزب على ذلك تراجعت بشكل كبير بعد األزمة املالية التي 

 . 2019تعرضت لها هذه األخيرة أواخر عام 
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انية  -. مستقبل العالقة "التركية 1  الروسية" في سورية:  –اإلير

 لتركيا بقيمة تجارية سنوية تزيد عن  
ً
 رئيسيا

ً
 تجاريا

ً
عتَبر روسيا شريكا

ُ
   . كما تمتلك(12) مليار دوالر  25ت

ً
إيران حدودا

 مع تركيا، وترتبط معها بتباُدل تجاري يزيد عن 
ً
  5برية

ً
. تطمح هذه الدول لتطوير  (13)مليارات دوالر أمريكي سنويا

االلتقاء ضعيفة   ونقاط  كبير  بشكل  متضاربة  املصالح  كانت  سورية  في  لكن  بينها.  فيما  االقتصادية  العالقات 

س بين تلك الدول على نحو أوضح:للغاية. وفيما يلي استعراض لقضايا االلت
ُ
 قاء والتناف

.   الطاقة:    •
ً
 أو بحرا

ً
ع الفاعلون الثالثة ألن يكون لهم حّصة من حقول النفط والغاز املوجودة في سورية بّرا

ّ
يتطل

ففي الوقت الذي تتمركز كل من إيران وروسيا في مناطق قريبة من حقول الطاقة في الجزيرة السورية فإن تركيا  

ول لهذه املناطق واستثمار حقول النفط فيها، رغم أّن ذلك قد يكون في سياق إعادة الالجئين وقضايا  تأمل الوص

 .  (14)إعادة اإلعمار

َعّد قضية اإلمداد      
ُ
نَتج من كما ت

ُ
من أبرز نقاط الخالف، فإيران تريد بناء خط يضمن وصول الغاز الطبيعي امل

 ما تتعارض هذه الخطوط مع املصالح  
ً
 الغاز العربي، وغالبا

ّ
ِقبلها ألوروبا فيما ترغب تركيا بإتمام مشروع خط

ستوَردات األوروبية من روسيا.
ُ
 الروسية؛ كونها تنتقص من قيمة امل

 
ُ
 مع حالة العراق، حيث  كما أّن التناف

ً
 ُمقاَرنة

ً
س في ملف الكهرباء في سورية بين كل من إيران وتركيا وارد جدا

وّرِدين للعراق وهيمنت على سوق الطاقة الكهربائية واستفادت منه  
ُ
استطاعت إيران إخراج تركيا من قائمة امل

 ألغراض سياسية واقتصادية.

س شدي  الفوسفات: •
ُ
د بين كل من روسيا وإيران، بينما تغيب تركيا عنه، كون حقول ُيَعّد الفوسفات محّل تناف

الفوسفات الرئيسية تقع في البادية السورية وهي مواقع ُيمكن لكل من روسيا وإيران الوصول إليها دون تركيا 

.
ً
ع أن يكون لها أّي اهتمام بهذه السلعة الحقا

َّ
 التي من غير املتوق

لك تركيا أبرز املوانئ البحرية على شواطئ البحر األبيض املتوسط، وُيعتَبر  تمت  الطرق البرية واملوانئ البحرية: •

 باملوانئ التي تسيطر عليها روسيا وإيران في سورية وهي الالذقية وطرطوس وهما 
ً
 مقارنة

ً
را ميناء مرسين متطّوِ

تطبيق  في إطار محاولة  دولية  رقابة  تحت  يقعان  م   ميناءان  يعطي  النظام، مما  مرسين العقوبات على  يناء 

على  الهوى  باب  معبر  من  تبدأ  التي  الترانزيت  تجارة  من  البرية  الطرق  أهمية  وتأتي  عليهما.  أفضلية  البحري 

ع أن يصّب   –التركية" وتنتهي بمعبر نصيب على الحدود "السورية    –الحدود "السورية  
ّ
األردنية"، ومن املتوق

ق.افتتاح هذه الطرقات في مصلحة كل من تركيا وروسيا د
ُ
 ون أن تعارض إيران بالضرورة مثل هذا التواف

 

 
 الرابط ،  2020-3-5"ماكنة روس يا ابلنس بة لرتكيا". روس يا اليوم،   (12)
 الرابط ،  2016- 3-20الإيرانية". مركز اكرنيغي،  -الانعطافة الاقتصادية يف العالقات الرتكية" (13)
   الرابط ،  2019-12-17ال انضول،  دعوة أ ردوغان للعامل: نفط سورية لإعامرها وتوطني الالجئني".  " (14)

https://arabic.rt.com/business/1091233-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
https://carnegieendowment.org/sada/81332
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86/1676086
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في السوق السورية:  • جات 
َ
نت

ُ
ّجار الدول الثالث، حيث    حصة امل

ُ
ت بين  س 

ُ
للتناف  

ً
ل مجاال ِ

ّ
شك

ُ
ت ع أن 

َّ
التي من املتوق

نَتجات الروسية 
ُ
نَتجات اإليرانية بشكل واسع في املحاّل التجارية السورية، في حين يأتي انتشار امل

ُ
بدرجة  تنتشر امل

نَتجات 
ُ
 الرتفاع سعرها واختالف الثقافة بين الدولتين، وفي حال دخول امل

ً
 أقل نظرا

نظيرتها   مع  والثقافة  الجودة  حيث  من  قها  لتفوُّ مة،  متقّدِ مرتبة  تحتّل  أن  ع 
َّ
املتوق من  األسواق  لجميع  التركية 

 في شمال البالد.
ً
 السورية، وهو ما يحصل فعال

ب س االقتصادي 
ُ
لها في يبدو التناف  منه مع تركيا، التي ال يوجد ُمناِفس 

ً
ين إيران وروسيا في سورية أكثر وضوحا

س في مناطق سيطرة النظام  
ُ
سيطر عليها املعارضة، بينما يقتصر التناف

ُ
املناطق التي تستهدفها شمال البالد والتي ت

 على روسيا وإيران.

ع أن تكون استفادة إيران الراهنة أكبر بكثي
َّ
ر من روسيا، كونها تمتلك خبرات واسعة في توظيف حالة ومن املتوق

 تجاه القضايا االقتصادية في 
ً
َعّد النظرة اإلستراتيجية ملوسكو أكثر وضوحا

ُ
الفوض ى َعْبر السوق السوداء، بينما ت

 وتنحصر على مناطق الشمال  
ً
سورية، في حين تبدو رؤية تركيا حول االستفادة من االقتصاد السوري أقل وضوحا

 بإيران.ر 
ً
ُدراتها املتقدمة ُمقاَرنة

ُ
 غم إمكانياتها وق

لها إيران لالستفادة من األسواق السوداء من شمال لجنوب سورية، مرتبطة   إّن حالة عدم االستقرار التي ُتفّضِ

الرخيصة التي باتت تغزو األسواق، واملتعاملون معها أصبحوا شبكة تمتلك مراكز عمل لها أبعاد إقليمية  بسلعها  

ُدرات على جمع القطع  
ُ
ّجار املحسوبين على إيران استثمارات عقارية في سورية وق للتهرُّب من العقوبات. لدى التُّ

 اس ي واسعْيِن. األجنبي مقابل بيع السلع اإليرانية بحماية عسكرية ونفوذ سي

عة مع النظام،  
َّ
وق

ُ
بينما في حالة االستقرار تدرك إيران أن مكاسبها ستنخفض على حساب روسيا رغم العقود امل

ي الطاقة واالستثمار البحري. ومع ذلك، إّن مجاالت  
َ
 بروسيا خاصة في مجال

ً
في ظل َضْعف اإلمكانات لديها ُمقاَرنة

 ِ
ّ
س  مثل الطرق البرية والعقارات قد ُتمث

ُ
 على نتيجة التناف

ً
فا ِ

ّ
ل املساحة املشتركة بين الطرفين، ويبقى ذلك ُمتوق

بتراُجع ما حققه الطرفان الروس ي واإليراني حتى اآلن قد ال يبدو  ومكاسب األطراف املختلفة، رغم أّن االعتقاد 

.
ً
 منطقيا

م في االقتصاد، فالحوكمة  بدورها، عّززت تركيا من وجودها في الشمال السوري واستطاعت أن تملك موضع قد

 للوصول إلى مناطق النظام  
ً
ُدرات اقتصادية أكثر قابلية

ُ
َبعة في مناطقه تحاكي مثيالتها في تركيا، التي تمتلك ق تَّ

ُ
امل

ِجهة   ق السياس ي، أّما في ظل ظروف عدم االستقرار فيبدو أّن تركيا ُمتَّ
ُ
السوري في حالة االستقرار رغم عدم التواف

نمية في الشمال فقط وِضْمن الحدود الدنيا الالزمة لتأمين عودة الالجئين وتخفيف األعباء عنها لدفع عجلة الت

 داخل أراضيها.
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 . مستقبل العالقة بين الفاعلين املحليين في سورية: 2

 اقتصادية
ً
حة في سورية أدوارا

ّ
ماِرس الُقوى املحلية واملجموعات املسل

ُ
لى أقل من تلك التي تمارسها الدولة وأع  ت

من تلك التي تمارسها الشركات في األسواق. ُيمكن أن يتم تشبيه هذه الُقوى بمجموعات قابضة في سوق احتكار 

كذلك،  بسعرها.  م 
ُّ
والتحك نَتجات 

ُ
امل امتالك  ميزة  ولديها  كبير  بشكل  السوق  في  التأثير  على  قادرة  فهي  ة؛ 

ّ
القل

 شروط املنافسة لصالحها بشكل دائم ومستمر. تستطيع التأثير في القوانين والقرارات الالزمة لتعديل

 من نوع ما في السوق السورية لصالح تماُيز السلع التي تمتلكها 
ً
ع أن املستقبل سيحمل تواُزنا

َّ
وعليه، من املتوق

املخدرات تجارة  على  فيه حزب هللا  الذي سُيسيطر  الوقت  ففي  واملجموعات.  الُقوى  تتفرد    هذه  قد  وحبوبها 

سيطر قوات سورية الديمقراطية على    الفرقة الرابعة
ُ
بعمليات النقل إضافة إلنتاج السجائر وبيعها. وبينما ست

سلعَتي الحبوب واملحروقات فإن هيئة تحرير الشام قد ُتهيمن على سلع إستراتيجية مثل السكر والحديد واملوز 

 والدجاج وغيرها من السلع ذات التصريف اليومي.

رار سيكون لصالح تقاُسم مناطق النفوذ من ناحية جغرافية، أّما في حالة االستقرار التوزيع في حالة عدم االستق

ع أن يتم  
َّ
توق

ُ
القائمة على الحل السياس ي وعلى فرض عدم خروج هؤالء الفاعلين من األسواق بسهولة فمن امل

 أوسع لهم في الشأن تقاُسم املصالح والسلع ملا يخدم عمليات التجارة وتصنيع السلع املحظورة وبما يحقق نفو 
ً
ذا

م بالقرار الداخلي وضمان القاعدة الشعبية املوالية لهم بتقديم مساعدات عينية أو 
ُّ
السياس ي وقدرة على التحك

 نقدية أو على شكل وظائف في املؤسسات الرديفة. 

 في هذا الصدد؛ فلكل جماعة أو حزب نفوذ اقتصادي  
ً
 واضحا

ً
ل حالة لبنان بفصائلها نموذجا ِ

ّ
وسياس ي وكذلك ُتمث

رات لتأمين مصادر التمويل   عسكري، وكذلك حالة كولومبيا التي انخرطت أطرافها في عمليات تهريب وتجارة املخّدِ

ْي  
َ
قات سياسية ُتفض ي إلى مرحلة انتقالية في مجال

ُ
ثم وصلت إلى حالة من التواُزن النسبي والقبول على خلفية تواف

 . (15) االقتصاد والسياسة

، أّن ا
ً
لها من الناحية علما ِ

ّ
ُتمث لجماعات أو الُقوى في حالة سورية تعمل كسماسرة أو ُوسطاء لصالح دول أكبر 

االقتصادية وتضمن لها القدرة على تصريف السلع وتأمين املصالح االقتصادية. وُيمكن لهذا الدور أن يتعاظم  

ية  
ّ
محل لُقوى  الدول  معظم  ستحتاج  حيث  االستقرار،  مرحلة  إلى  الوصول  مصالحها  مع  تأمين  أجل  من 

 االقتصادية.

 

 

 

 

 

 
 الرابط ، 2017-4- 2"الكواكيني والفقر هيددان السالم يف كولومبيا، واكةل ال انضول".  (15)

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/785970


 دراسة تحليلية 
العالقات االقتصادية بين  

  الفاعلين في سورية

19 
 

 
مكاسب  لتحقيق  سعى  حيث  األطراف،  بقية  من  االقتصادية  القضايا  في   

ً
ُمرونة أكثر  السوري  النظام  كان 

اقتصادية من خالل تعاُمالته مع مختلف الفاعلين في سورية بما في ذلك املعارضة وتركيا، في محاولة لالستفادة  

ره من سلع و  ِ
ّ
وف

ُ
 َمواِرد لتعزيز مكاسبه.مّما ت

نظر النظام إلى مناطق شمال شرق البالد على أنها بقعة جغرافية غنّية ال بّد من االستفادة من نفطها وحبوبها.  

أو بعد    2017وبالتالي، ضرورة إقامة عالقات تجارية واسعة فيها، سواء أثناء سيطرة تنظيم "داعش" عليها قبل  

 سيطرة "قسد" عليها. 

ل مع
ُ
مساحة عمل للنظام عن طريق حزب هللا، الذي استثمر في سورية سواًء َعْبر املساحات    كانلبنان    التداخ

رة، أو بتطوير شبكات أعماله لتوسيع تجارته. باملقابل، قّدم الحزب للنظام   الزراعية وِوَرش عمل الحبوب املخّدِ

راِفق اللبنانية الرسمية لضم
َ
عّدات والوصول إلى امل

ُ
ان آِمن للتصدير واالستيراد. ومع ذلك، شاَب  املحروقات وامل

الفرقة   فيها  انخرطت  التي  تصنيع وتهريب املخدرات  مجال  في   
ً
س؛ خاصة

ُ
التناف ش يٌء من  الطرفين  بين   

َ
العالقة

 . 2021الرابعة بشكل أكبر في 

مان نفوذهما عززت كل من إيران وروسيا عالقاتهما االقتصادية مع النظام من خالل توقيع عقود طويلة األمد لض

ل إلى قّوة محلية صغيرة لها   منه مع النظام، الذي تحوَّ
ً
س االقتصادي بينهما أكثر وضوحا

ُ
في املنطقة، وبَدا التناف

وى محلية أخرى مماثلة أكثر من كونه قوة كبيرة قادرة على التأثير.
ُ
 مصالحها املتنافسة مع ق

لحدود والحاجة، وعّززت تركيا تجارتها مع املعارضة ألسباب  طّورت املعارضة عالقاتها االقتصادية مع تركيا بحكم ا

استثمارية وأخرى إنسانية، مع األخذ باالعتبار للعامل األمني. كما استطاعت أن تستخدم ُمنَتجات تركيا في تطوير  

ا مع  واملعابر  مناطقها  في  الخام  املواد  على  االقتصادية  قوتها  ْت 
َ
َبن حيث  و"قسد"،  النظام  مع  لعراق  العالقات 

.
ً
قة موارَد جيدة  ُمحّقِ

ملستقبل  البناء  من خاللها  ويمكن   
ً
تقاُربا أكثر  في سورية  الفاعلة  الُقوى  بين  االقتصادية  العالقات  بدت  هكذا 

أفضل في قضايا إعادة اإلعمار والتجارة. كما ُيمكن أن يقوم تواُزن اقتصادي من نوٍع َما بين الجماعات املحلية  

ة النهائية.املتصارعة، ولكنه لن ي  النزاَع العسكريَّ الذي سُيحسم نتيجة العالقات االقتصادية الَبْينيَّ
ً
 منع حتما
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