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 أٌه ٌربح لبنان وأٌه ٌخسر جرّاء العقىبات على سىرٌا؟

العقىبات االقتصادٌّة التً فرضتها جامعة الذول العربٍّة على سىرٌا لها تذاعٍات سلبٍّة وإٌجابٍّة 

 .التبادل التجارّي بٍه لبنان ودول المنطقة، بسبب مىقع سىرٌا االستراتٍجً جغرافٍّا  على 

  1322حششٍٚ ثاَٙ  03األسبؼاء 

 
ٚخؼهّك انداَب انسهبٙ نخذاػٛاث انؼمٕباث انًفشٔظت ػهٗ سٕسٚا بانُسبت انٗ نبُاٌ، بانمطاع انصُاػٙ انز٘ 

ػٍ اسخٛشاد انبعائغ ػبش سٕسٚا ػٍ غشٚك انخشاَضٚج ْٔٙ سٛكٌٕ انًخعشس االكبش فٙ زال ايخُؼج دٔل انخهٛح 
 .ٔسٛهت انؼبٕس انٕزٛذة نهصُاػاث انهبُاَٛت انٗ دٔل انخهٛح

 
أيا انداَب االٚدابٙ انز٘ ًٚكٍ اٌ ُٚخح ػٍ حطبٛك انذٔل انؼشبٛت نهؼمٕباث االلخصادٚت انًفشٔظت ػهٗ سٕسٚا، 

ظافت انٗ حؼضٚض ٔظغ نبُاٌ ػهٗ اَّ بهذ ػبٕس نهصادساث فٛكًٍ فٙ صٚادة زدى االسخٛشاد انسٕس٘ يٍ نبُاٌ، إ
انماديت يٍ كافت انذٔل، انٗ سٕسٚا، كَّٕ نٍ ٚهخضو حطبٛك انؼمٕباث يًا ٚسًر نّ بانخصذٚش انٗ سٕسٚا بشا 

 .ٔبسشا، ٔبانخانٙ، سخؼضّص زشكت انخشاَضٚج انبشّ٘ ٔانًسافُت 

 
ا يٍ انؼمٕباث االلخصادٚت، يٍ خالل غهب حؼٕٚعاث اظافت انٗ رنك، ًٚكٍ نهبُاٌ ٔٚسك نّ االسخفادة اٚع

يانٛت يٍ انذٔل انؼشبٛت ػٍ انخسائش انخٙ لذ ٚخكبذْا فٙ زال انخضايّ حطبٛك انؼمٕباث انؼشبٛت انًفشٔظت 
 .ػهٗ سٕسٚا

 

ٔبًا اٌ االلخصاد انهبُاَٙ ٚؼخًذ بشكم اساسٙ ػهٗ انصادساث انٗ انذٔل انؼشبٛت فاٌ زدى انخسائش لذ 
 .شاٚكٌٕ كبٛ

 
 .ٔبغط انُظش ػًا ارا كاٌ نبُاٌ سٛهخضو حطبٛك انؼمٕباث ػهٗ سٕسٚا أو ال، ػهّٛ يشاػاة يصهسخّ االلخصادٚت
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ٔكًا زصهج االسدٌ ٔحشكٛا ػهٗ حؼٕٚعاث يانٛت بسبب خسائشْا انُاحدت ػٍ فشض ػمٕباث ػهٗ انؼشاق، ٚسك 
مٕباث، ٔرنك فٙ زال حعشسِ الخصادٚا يٍ نهبُاٌ غهب حؼٕٚعاث خاصت بّ فٙ اغاس لإٌَ االيى انًخسذة نهؼ

 .يماغؼت انذٔل انؼشبٛت ٔخاصت انخهٛدٛت، انصادساث انهبُاَٛت
 

ٔفٙ يبادسة أنٗ زٕل ايكاَٛت زصٕل ْزا انسُٛاسٕٚ، اػهُج حشكٛا ايس آَا لذ حخدُب انًشٔس ػبش سٕسٚا فٙ 

 .انًبادالث انخداسٚت فٙ انًُطمت
 

 زخىر
 

باث االلخصادٚت، ػهٗ نبُاٌ اكذ سئٛس انغشفت انذٔنٛت نهًالزت فٙ بٛشٔث اٚهٙ ٔحؼهٛما ػهٗ حذاػٛاث انؼمٕ
 .اٌ انخذاػٛاث سهبٛت ٔاٚدابٛت ٔلذ حؼادل بؼعٓا فٙ َٓاٚت انًطاف "اندًٕٓسٚت"صخٕس نـ

 

ٔأظر اَّ فٙ زال نى حطبك دٔل اندٕاس ا٘ انؼشاق ٔاالسدٌ انؼمٕباث بًا آَا نٍ حصب بًصهست الخصادًٚٓا 
زخًال االكبش، فاٌ انخبادل انخداس٘ نهبُاٌ نٍ ٚخثثش بانؼمٕباث  ٔنفج اٚعا انٗ اٌ زشكت انًسافُت فٙ ْٕٔ اال

يشفث بٛشٔث نٍ حخٕلف، ٔانبعائغ انخٙ حصم انٗ انًشفث ، حُمم بسفٍ اخشٖ انٗ سٕسٚا ٔال شٙء ًُٚغ رنك 
انًسافُت ٔزشكت انخصذٚش انبش٘ يٍ كٌٕ نبُاٌ غٛش يهخضو حطبٛك انؼمٕباث ػهٗ سٕسٚا، ال بم لذ حخؼضص زشكت 

نبُاٌ انز٘ لذ ٚصبر َمطت ػبٕس نكافت انصادساث انًخدٓت انٗ سٕسٚا  اظافت انٗ اٌ زدى انصادساث انهبُاَٛت 

 .انٗ سٕسٚا سٛخعاػف يغ حمهص خٛاساث ٔخٓاث االسخٛشاد بانُسبت نسٕسٚا
 

نخٙ ٚخى حصذٚشْا بشّا انٗ دٔل انخهٛح ْٙ فٙ انًمابم، اكذ اٌ انصُاػت انهبُاَٛت ٔانًضسٔػاث انهبُاَٛت ا
انًخعشسة فٙ زال ايخُؼج حهك انذٔل ػٍ اػخًاد سٕسٚا كًؼبش بش٘، خاصت اٌ انصادساث انهبُاَٛت ال حسخخذو 

ًّم حكهفت اػخًاد ٔسٛهت َمم سٕٖ انطشٚك انبشٚت  .ٔسٛهت َمم اخشٖ ٔنٛس بًمذٔسْا حس
 

أٌ نبُاٌ يسخفٛذ الخصادٚاً يٍ انؼمٕباث  "اندًٕٓسٚت"سش٘ نـٔفٙ انسٛاق َفسّ، أكّذث أساغ فٙ انمطاع انب

ػهٗ سٕسٚا ألٌ انسٕسٍٚٛ سٛؤيٌُٕ زاخاحٓى انخٙ سخُمصٓى خشاء انؼمٕباث، يٍ نبُاٌ إر نٛس أيايٓى ا٘ 
 .خٛاس آخش

 
ٌّ ْزِ انؼمٕباث نٍ حؤثش ػهٗ حداسة نبُاٌ أٔ زشكت انخشاَضٚج خصٕصاً أٌ نبُاٌ نٍ ٚهخضو بخُفٛ زْا كَّٕ ٔأكّذث أ

 .َثٖ بُفسّ ػُٓا

 
ٔأشاسث انٗ اَّ ػُذيا كاٌ االلخصاد فٙ سٕسٚا يمّٛذا لبم اٌ ُٚٓاس االحساد انسٕفٛاحٙ ٔحخشج سٕسٚا يٍ 

انًُظٕيت االشخشاكٛت انٗ االَفخاذ، َشثث سهسهت يخاخش ػهٗ خطٙ انؼبٕدٚت ٔانًصُغ نبٛغ انسهغ انغزائٛت، 
 .ًَشّ بّ ساُْاً ٚخٕنُا االفادة بانطشٚمت َفسٓا اسخفاد يُٓا نبُاٌ كثٛشاً، ٔانٕظغ انز٘

 

ٔأٔظر اٌ انسٕسٍّٚٛ نٍ ٚمطؼٕا انطشٚك أياو نبُاٌ نكٍ فٙ زال لشس االسدٌ انخمٛذ بانؼمٕباث ٔإلفال انطشٚك 
أياو انخداسة انسٕسٚت، َخعشس خضئٛاً، ال سًٛا ٔاٌ انُمم انبسش٘ فٙ نبُاٌ يخطٕس انٗ زذ ًٚكُُا انشسٍ انٗ 

 .فئ انًدأسة بسشػت فائمتكم انًشا

 

 
 

 


