
 العالقات االقتصادية السورية الروسية .. في تنامي مطرد

، وتعززت العالقات 1944اعترفت باستقالل سوريا وأقامت عالقات دبموماسية معيا في عام تعتبر روسيا من أولى الدول التي 
السورية الروسية بشكل كبير لترتقي إلى مستوى التحالف االستراتيجي بعد وصول الرئيس الراحل حافظ األسد إلى سدة الحكم 

 .1970في العام 

مشروعا، ومن  63، حيث قام االتحاد السوفيتي بتشييد 1957عام  وبدأ التعاون االقتصادي النشيط بين سورية وروسيا في 
اىميا سمسمة المحطات الكيرمائية عمى نير الفرات والعقدة المائية مع المحطة الكيرمائية "البعث" والمنشأة المائية مع المحطة 

الف  3.7متر( من السكك الحديد و)الف كيمو  1.5الكيرمائية "تشرين" والمرحمة االولى لممحطة الكيرحرارية "تشرين"، ومد )
 كيمومتر( من خطوط الكيرباء وبناء عدد من منشآت الري. 

واكتشف االتحاد السوفييتي السابق حقول النفط في شمال شرقي سورية وقام بإنشاء خط انابيب لنقل المشتقات النفطية بين 
%  27% من الطاقة الكيربائية ونسبة  22سبة كم، ومعمل االسمدة الكيميائية مما سمح بتوفير ن 180حمص وحمب بطول 
 الف ىكتار من االراضي المروية.  70من النفط ومساحة 

كما شيدت االتفاقيات الالحقة مشاريع لبناء مصانع مختمفة كمصنع إلنتاج األنابيب من الحديد والصمب، ومصنع إلنتاج 
واستنادا التفاقية التعاون االقتصادي   واإلطارات وغيرىا، قضبان وصفائح األلمنيوم، ومصانع لمنسيج، والسكر، والكونسروة،

/ مميون روبل، لتمويل مشاريع النفط وتسوية قيمة التجييزات 25، تعيدت موسكو بتقديم قرض قدره /1972الفني الموقعة في 
 والمواد وقطع التبديل المشتراة من االتحاد السوفييتي.

تجاري بين البمدين بوتائر عالية، ووصمت قيمة الصادرات السورية إلى روسيا في لقد استمر ازدياد وتنامي حجم التبادل ال
مميون جنيو إسترليني، وكانت السمع السورية من مواد نسيجية )األقمشة القطنية  400أكثر من مميار و 1990و 1989عام

تجات مواد التجميل والشامبو والكونسروة والحريرية والممزوجة والغزول القطنية والستائر والمناشف واأللبسة الداخمية(، ومن
ارتفعت  بأنواعيا، وغيرىا من المواد األولية والمصنعة تغزو األسواق الروسية وغيرىا من دول الرابطة المستقمة، والشرقية.

، في حين ارتفعت 2002مميون دوالر عام  138إلى  2000مميون دوالر عام  95صادرات روسيا االتحادية إلى سورية من 
 .2002مميون دوالر عام  16إلى  2000مميون دوالر عام  11صادرات سورية إلى روسيا االتحادية من 

اتفاقية التعاون االقتصادي والتقني، التي تشكمت بموجبيا المجنة الروسية السورية المشتركة،  1993وتم التوقيع في عام 
االجتماع السابع  2009ات، وعقد في موسكو في تشرين الثاني عام الخاصة بالتعاون في مجال التجارة واالقتصاد والعمم والتقني

 ليذه المجنة.

مجمس االعمال الروسي  2004واستمرت العالقات االقتصادية السورية الروسية تنمو بشكل مطرد، حتى تم تشكيل في العام 
عمى ضمان ركائز استراتيجية لسورية في  السوري برعاية مجمس االعمال الروسي العربي، وساعدت العالقة الثنائية بين البمدين

  الحفاظ عمى أمنيا االقتصادي.
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لمرئيس  2005سوري لمتعاون الصناعي والتكنولوجي في الزيارة التي تمت عام  -تم توقيع اتفاق روسي  2005وفي العام 
مشروع تجاري واقتصادي وتم  100السوري بشار األسد إلى موسكو تم االبرام عمى اتفاقيات ضخمة ومشاريع كبيرة زادة عمى 

 مميار دوالر. 13.4مميار دوالر من صافي ديون سوريا لموسكو، البالغة  9.8% أي  73بموجب ىذه الزيارة شطب 

وتبدي الشركات والمؤسسات الروسية اىتماما بالتعاون مع سوريا، وذلك في مجال النفط والغاز اساسا، وبنتيجة المناقصات تم 
و"ستروي ترانس غاز" في  2005و"سيوز نيفت غاز" في عام  2005الشركات "تات نيفت" في آذار عام  توقيع العقود من قبل

 .مميار دوالر 2قيمة  2008، حيث بمغ التبادل السمعي بين الدولتين عام 2005كانون االول عام 

ة الحرة تشمل إضافة إلى سورية يشار الى وزارة االقتصاد السورية أعربت، مؤخرا، عن رغبة سورية في إقامة منطقة لمتجار 
 روسيا وبيالروسيا وكازاخستان, مشيرة إلى أىمية تعزيز التعاون المشترك السوري الروسي.

ولم تصل العالقات االقتصادية بين البمدين الى مستوى العالقات السياسية والعسكرية، حيث تعتبر سورية حميف عسكري ميم 
بر من أكثر الدول الداعمة لمدولة السورية، مشددة مرارا عمى ضرورة حل األزمة السورية لروسيا في المنطقة، كما أن روسيا تعت

عبر إجراء حوار وطني بعيدا عن أي تدخل عسكري في شؤونيا, كما أسقطت مع الصين ثالثة مشاريع قرارات حول األزمة 
 التدخل الخارجي.  السورية في مجمس األمن، قدمتيا دول غربية، ألنيا رأت أنيا تفتح الباب أمام

 


