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مشاريع إيرانية
جــاءت زيــارة الوفــد اإليــراين األخــر إىل دمشــق عقــب 
ترصيحــات ملســؤولن إيرانيــن خــال األســابيع األخــرة عــروا 
ــة يف  ــتثامرات اإليراني ــف االس ــة ضع ــم نتيج ــن قلقه ــا ع فيه
ســوريا، قياســاً باالســتثامرات الروســية. ويف هــذا اإلطــار، 
متثلــت أبــرز املشــاريع التــي تــم االتفــاق عليهــا بــن الجانبــن 

ــايل: يف الت

ــاء  ــن إنش ــث ع ــد الحدي ــرك: ال يع ــرف مش ــاء م 1- إنش
“املــرصف املشــرك” بــن إيــران وســوريا أمــراً جديــداً، حيــث 
ســبق وأن تــم طــرح الفكــرة يف 2019. ويبدو أن إيران تســعى 
مــن وراء إنشــاء هــذا البنــك إىل إيجــاد قنــاة لتحويــل األمــوال 
بشــكل مبــارش إىل ســوريا لتعزيــز اســتثامراتها هنــاك، وتجنب 
العقوبــات األمريكيــة، خاصــة أن املصــارف اإليرانيــة تخضــع 
لعقوبــات أمريكيــة متنــع املصــارف يف الخــارج مــن التعامــل 
ــات مــن  معهــا، كــام يخضــع مــرصف ســوريا املركــزي لعقوب

وزارة الخزانــة األمريكيــة، منــذ نهايــة 2020.

ــث  ــارة بح ــت الزي ــن: تناول ــن البلدي ــكيك ب ــط الس 2- الرب
ــروراً  ــران وســوريا م ــن إي ــط الســكيك ب ــذ مــروع الرب تنفي
بالعــراق، وذلــك لنقــل الــركاب والبضائــع بــن الــدول الثــاث. 
ويبــدأ خطــط ســكك الحديــد مــن مدينــة شــلمجة اإليرانيــة 

ــة ومنهــا إىل ســوريا.  باتجــاه البــرصة العراقي

وتــم االتفــاق عــى تأســيس رشكــة مشــركة لتنفيــذ 
املــروع. وســبق وأن اتفقــت إيــران مــع العــراق عــى تنفيــذ 
خــط الســكك الحديديــة شــلمجة – البرصة يف ديســمر 2021، 
عــى أن يبــدأ تنفيــذه خــال شــهرين. وتتوقــع إيــران أن يتــم 
االنتهــاء مــن املــروع يف غضــون عامــن بتكلفــة تبلــغ حــوايل 
120 مليــون دوالر بالتناصــف بــن إيــران والعــراق، وهــو مــا 
ــرة أطــول،  ــراق وســوريا ف ــن الع ــط ب يرجــح أن يأخــذ الرب
وهــو مــا يعنــي أن هــذا املــروع لــن يــرى النــور قبــل عــدة 

ســنوات. 
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قــام وزيــر الطــرق وبنــاء المــدن اإليرانــي، رســتم قاســمي، برئاســة وفــد إيرانــي خــال زيــارة إلــى ســوريا، فــي 
12 ينايــر الجــاري، والتــي اســتمرت لمــدة يوميــن، حيــث التقــى خالهــا بالرئيــس الســوري بشــار األســد ووزيــر 
االقتصــاد ســامر الخليــل ورئيــس الــوزراء حســين عرنــوس، ووزيــر الخارجيــة فيصــل مقــداد ورئيــس البنــك 
المركــزي عصــام هزيــم ووزيــري النقــل والســكن. وأعلــن فــي ختــام الزيــارة عــن سلســلة مــن االتفاقــات 

أبرزهــا إنشــاء “مصــرف مشــترك”، فضــًا عــن إنشــاء مناطــق تجــارة حــرة مشــتركة.

تعزيــز الحضــور: أهــداف طهــران مــن تأســيس مصــرف مشــترك مــع ســوريا، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1448، 20 ينايــر 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــل  ــة نق ــاً، إمكاني ــول إيراني ــاً للأمم ــح املــروع، وفق ويتي
البضائــع مــن باكســتان، أو مينــاء تشــابهار اإليــراين، والبضائــع 
ــار إىل  ــر القط ــطى ع ــيا الوس ــن وآس ــن الص ــل م ــي تص الت
منطقــة رسخــس اإليرانيــة، ومنهــا إىل املوانــئ الســورية عــى 

البحــر األبيــض عــر شــبكة ســكك حديــد عراقيــة. 

ــن  ــراين ع ــب اإلي ــن الجان ــددة: أعل ــرى متع ــاريع اخ 3- مش
ــف  ــاق عــى عــدد مــن املروعــات االســتثامرية مبختل االتف
ــة  ــق تجاري ــاء مناط ــا إنش ــن أهمه ــي كان م ــع، والت املواضي
حــرة مشــركة، عــى أن يتــم االتفــاق عــى تفاصيلهــا الحقــاً، 
ــول  ــهيل دخ ــتثامري، وتس ــاون االس ــر التع ــن تطوي ــاً ع فض

ــام. ــع إىل كل منه البضائ

كــام ناقــش الطرفــان فــرص وإمكانيــات تصنيــع املنتجــات 
اإليرانيــة يف ســوريا، مثــل الجــرارات واملعــدات الزراعيــة. 
ومــن جانبــه، أكــد وزيــر االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة 
ــاق  ــود اتف ــل بن ــل، العمــل عــى تفعي ــد خلي الســوري محم

ــران. ــع إي ــراتيجي م ــاون االس التع

أهداف طهران
عــى الرغــم مــن تكــرار إعــان إيــران عن مشــاريع اســتثامرية 
لهــا يف ســوريا يف مجــاالت مختلفــة، عــاوة عــى ترويــج 
وســائل اإلعــام الســورية لتلــك املشــاريع، فــإن أغلــب هــذه 
االســتثامرات مل تدخــل حيــز التنفيــذ. ويف ضــوء ذلــك ميكــن 
ــة  ــا االقتصادي ــران عاقاته ــف إي ــع وراء تكثي ــول إن الداف الق

بســوريا، يف هــذا التوقيــت، يتمثــل يف التــايل: 

1- القلــق مــن االســتثامرات العربيــة: ميكــن النظــر إىل 
االتفاقــات االقتصاديــة األخــرة عــى أنهــا تعكــس قلقــاً إيرانياً 
ــة،  ــدول العربي ــا بال ــوريا عاقاته ــتعادة س ــن اس ــاً م متنامي
ــة بــن  ــز العاقــات االقتصادي ومــا يســتتبعه ذلــك مــن تعزي
الطرفــن، بــل ومشــاركة عربيــة يف جهــود إعــادة اإلعــامر بعــد 

الحــرب. 

ونتيجــة لهــذا اإلدراك، تعمــل إيــران منذ مجــيء الحكومة 
اإليرانيــة الجديــدة يف أغســطس املــايض إىل تكــرار الزيــارات 
ــة مــع ســوريا، وكذلــك عقــد االتفاقيــات االقتصاديــة  املتبادل
يف مجــاالت عــدة لتعزيــز وتثبيــت حضورهــا يف الداخــل 
الســوري، خاصــة مــن بــاب تعزيــز النفــوذ االقتصــادي تحســباً 

ألي رجــوع ســوري للحاضنــة العربيــة.

2- تعزيــز التبــادل التجــاري: تســعى طهــران لرفــع معــدالت 
التبــادل التجــاري مــع ســوريا إىل 1.5 مليــار دوالر يف غضــون 
الســنوات الثــاث املقبلــة، وفقــاً لترصيحــات مديــر الشــؤون 

ــة،  ــة اإليراني ــة التجاري العربيــة واألفريقيــة يف منظمــة التنمي
ــا أن  ــن حينه ــد بيل ــام أك ــارس 2021، ك ــن، يف م ــرزاد بيل ف
املنظمــة وضعــت خطــة لتصديــر 400 مليــون دوالر مــن 
الســلع إىل ســوريا، مقابــل 100 مليــون دوالر واردات يف ســنة 
ــران  ــن طه ــة ب ــات التجاري ــم العاق ــك أن حج 2023. وال ش
ودمشــق يعتــر متواضعــاً، وذلــك مقارنــة، عــى ســبيل املثــال، 
بحجــم التبــادل التجــاري بــن العــراق وإيــران، والتــي تقــدر 

ــارات دوالر خــال 2020.  بنحــو 10 ملي

3- االنضــامم لطريــق الحريــر: تزامــن اإلعــان عــن املــرصف 
ــق  ــى مــروع طري ــع ســوريا والصــن ع ــع توقي املشــرك م
ــكك  ــط س ــج خ ــعى إىل دم ــران تس ــدو أن طه ــر. ويب الحري
ــد  ــن أح ــوريا ضم ــن س ــا وب ــاؤه بينه ــع إنش ــد املزم الحدي
ممــرات املــروع الصينــي. وعــى الرغــم مــن الفوائــد التــي 
ســوف تجنيهــا إيــران مــن االنضــامم إىل هــذا املــروع، فــإن 
ــة  ــا التحتي ــي أن بنيته ــك، وه ــن ذل ــد م ــق تح ــاك عوائ هن
للنقــل متهالكــة، كــام أن اتجــاه بكــن لتعزيــز عاقاتهــا 
االســتثامرات  يعنــي دخــول  بســوريا ســوف  االقتصاديــة 
الصينيــة إىل هنــاك، مبــا يعــد خصــامً مــن نظرتهــا اإليرانيــة. 

4- اســتيعاب االنتقــادات الداخليــة: تــأيت التحــركات اإليرانيــة 
األخــرة للــرد عــى االنتقــادات الداخليــة املوجهــة للسياســة 
ــة  ــاك رؤي ــدم امت ــا بع ــي تتهمه ــة، الت ــة اإليراني االقتصادي
اســراتيجية للعاقــات االقتصاديــة مــع ســوريا، ســواء يف 
الســياحة، أو يف القطاعــات األخــرى، الســيام يف ظــل ضعــف 
حصــة إيــران يف الســوق الســورية التــي ال تتجــاوز %3 
ــار  ــو 64 ملي ــدرة بنح ــورية املق ــة الس ــارة الخارجي ــن التج م
دوالر، عــاوة عــى محدوديــة نصيبهــا يف ســوق مــواد البنــاء 

ــييد. والتش

تحديات متعددة
تواجــه الخطــط االقتصاديــة اإليرانيــة يف ســوريا العديــد مــن 

التحديــات لعــل مــن أهمهــا:

1- وعــود ســورية دون تنفيــذ فعــي: عــى الرغــم مــن تعــدد 
زيــارات الوفــود اإليرانيــة لدمشــق، فإنهــا مل ترجــم عــى أرض 
الواقــع، إذ مل تقــدم ســوريا إال املزيــد مــن الوعود، وتســهيات 
ــام  ــارات. ك ــل رشاء العق ــات، مث ــض القطاع ــدودة يف بع مح
ــوق  ــل الس ــوريا، مث ــة يف س ــة املعلن ــتثامرات اإليراني أن االس
املشــركة يف املنطقــة الحــرة األردنيــة الســورية ال تــزال غــر 

فعالــة، حتــى اآلن.

2- العــزوف عــن املنتجــات االيرانيــة: ال تلقــى البضائــع 
اإليرانية رواجاً يف األســواق الســورية، حيث ســبق أن كشــفت 
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بعــض املصــادر عــن قيــام رشكــة إيرانيــة بتصديــر مــواد غــر 
ــام أدى  ــات، م ــض املنتج ــي يف بع ــتخدام اآلدم ــة لاس صالح

ــة. ــع اإليراني لعــزوف املســتهلكن عــن البضائ

ــتثامرات يف  ــى اس ــران ع ــت إي ــرويس: حصل ــس ال 3- املناف
بعــض القطاعــات الحيويــة يف ســوريا، غــر أنهــا وجــدت 
ــذي  ــر ال ــو األم ــيا، وه ــب روس ــن جان ــديدة م ــة ش منافس
تســبب يف خســارة طهــران لبعــض هــذه االســتثامرات لصالــح 

ــية.  ــركات الروس ال

ــام باســتثامرات يف  ــت روســيا مــن القي ــل، متكن ويف املقاب
قطــاع املوانــئ والغــاز والفوســفات، كــام وقعــت موســكو يف 
2018 عقــداً ملــروع توليــد الطاقــة يف حمــص، وخــط ســكة 
حديــد يربــط مطــار دمشــق الــدويل بوســط املدينــة، وإنشــاء 
عــدد مــن املعامــل الصناعيــة، وأعلــن وزيــر الطاقــة الــرويس 
ــامر  ــادة إع ــوريا إلع ــيا وس ــن روس ــق ب ــة طري ــع خريط وض
وتطويــر حقــول النفــط الســورية، ويف املقابــل حصلــت إيــران 
عــى بعــض املشــاريع الصناعيــة والتنظيميــة والعقاريــة 

املحــدودة.

4- العقوبــات األمريكيــة: ال يتوقــع أن تنجــح إيــران يف تعزيز 
اســتثامراتها يف ســوريا مــا مل يتــم رفــع العقوبــات األمريكيــة 
عــن إيــران، إذ تعــاين طهــران مــن عجــز يف ميزانيتهــا للعــام 
ــى  ــران ع ــام أن إرصار طه ــوايل 50%، ك الجديــد يقــدر بح
ــا  ــات، ودعمه ــق الرصاع ــكري يف مناط ــا العس ــز تدخله تعزي
ــب  ــن، إىل جان ــراق واليم ــوريا والع ــلحن يف س ــا املس لوكائه
ــدوالر ســنوياً.  ــارات ال ــاين، أمــر يكلفهــا ملي ــه اللبن حــزب الل
ــة،  ــة املردي ــاع االقتصادي ــذه األوض ــل ه ــه يف ظ ــك أن وال ش
فــإن إيــران لــن تســتطيع تعزيــز اســتثامراتها يف ســوريا، مــا مل 

يتــم رفــع العقوبــات عنهــا.   

ويف التقديــر، ميكــن القــول إن اهتــامم إيــران بتعزيــز 
ــا  ــاً الدراكه ــأيت انعكاس ــت ي ــا بســوريا يف هــذا التوقي عاقاته
باتجــاه الــدول العربيــة والصــن لتعزيــز عاقاتهــا االقتصاديــة 
بدمشــق عــى نحــو يجعلهــا طرفــاً أساســياً يف جهــود إعــادة 
اإلعــامر هنــاك. وال شــك أن طهــران، عــى الرغم مــن محاولتها 
ــات غــر  ــة بســوريا، تواجــه تحدي ــز عاقاتهــا االقتصادي تعزي

هينــة، ليــس أقلهــا العقوبــات األمريكيــة عليهــا. 
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