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 مقدمه
به رغم کاهش شدت دشمنی ها در پی پیروزي هاي اخیر بشار اسد در سوریه، هنوز روند بهبود اقتصادي و 

 يخود فرار کرده و در کشورها ياز خانه ها هیها نفر از مردم سور ونیلیمسیاسی این کشور نامعلوم است. 
در سوریه  ها رساختیز وبازداشت شده اند  یرقانونیکشته و غغیرنظامی ، صدها هزار گرفته اندپناه  هیهمسا

 ممکن نخواهد بود. یالملل نیب يتالش هاآنقدري آسیب دیده که بازسازي آنها بدون 

توانسته بر تهدیدهاي  رانیو ا هیبا کمک روس معتقدند که دولت بشار اسد یالملل نیب گرانیاز باز ياریبس
شرایط کنونی را فرصتی براي وادار کردن  اروپا هیتحادمتحده و ا االتیانظامی نیروهاي مخالف چیره شود. 

حال،  نی. در همنندیبدولت اسد به تغییر رفتار از طریق استفاده از اهرم حمایت مالی در روند بازسازي می 
از سوریه بدون وجود شرط کناره گیري اسد از قدرت و  یالملل نیجامعه ب ترجیح می دهد که حمایت هیروس

 کدولت او در ایجاد ثبات در کشور و منطقه را شاهد باشد. به طور هم زمان، دمشق براي ی در برابر مشارکت
از واسطه ها و بازرگانان  تیو حما یو نظام یتیامن زاتیتجه تیتقو د،یجد نیقوان بیتصواز طریق  يفاز بازساز

 ي آماده می شود.بازساز ي آتی برايتالش ها يرهبردر  دیجد

رود که  یانتظار محامی دولت بشار اسد محسوب می شوند و  یخارج يروهاین نیدترقدرتمن رانیو ا هیروس
است.  دهیچیپبسیار  تیواقعشرایط در حال،  نیبهرمند شوند. با ا هیسور يبهبود اقتصاد يایاز مزاهر دو 

ایران و روسیه هر . ه استداشتدر بر  يادیز نهیهزاین کشور متحدان  يبرا هیسور یمشارکت در جنگ داخل
 یمحدود مبراي اقدام در خارج آنها را  تیظرفو این مساله مواجه هستند  يمشکالت اقتصاددو در داخل با 
مسکو و تهران ینکه تهران و مسکو در حال حاضر اهداف متفاوتی را در سوریه دنبال می کنند. کند و مهمتر ا

ی را دنبال می کردند، اما در تعامالت با دف مشترکهی دولت دمشق اسیو س ینظام یاز فروپاش يریدر جلوگ
 کنند. یم فایا یمتفاوتدولت اسد و جوامع محلی در منطقه نقش هاي 

به کار گرفته اند. را  یمختلف يها و ابزارها ياستراتژ ه،یحفظ منافع خود در سور يدر تالش برا مسکو و تهران
مستقل  فیکامل وظا ياجرا يبرااسد دولت  تیظرفرا از طریق افزایش  هیقصد دارد نفوذ خود در سور هیروس
دولت اقتدارگراي  کطریق یاز آن مسکو معتقد است منافع تقویت کند. به نوعی می توان گفت که  خود
که نیاز به سرمایه گذاري گسترده نداشته باشد و با حداقل مخاطرات امکان کسب اطمینان از  دوست يمرکز

مدت را فراهم آورد، بهتر تامین می شود. این هدف به طور ضمنی مستلزم کنترل و نظارت مجدد ثبات در بلند
 دولت بر همه بازیگران نظامی از طریق ادغام آنها با ارتش سوریه و دستگاه امنیتی یا پاکسازي آنهاست. به

 یمقررات خدمات عمومبر  نظارتو دولتداري انحصار دولت بر قدرت مستلزم بازگرداندن  ياستراتژ نیا ،عالوه
 .حاصل از آن است هايکنترل اقتصاد و درآمد نیو همچن

 رانیکه با اهداف ا يشهروندان سوراز جمله  دیجد یمحل يبا شرکا يبه دنبال همکار رانیا گر،ید يسو از
به رغم این رویکرد وارونه، ایران سعی  .است اسد دارند، و در عین حال خفظ نفوذ بر بشار يهمدرداحساس 
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دارد تا متحدان محلی خود در سوریه را وارد فعالیت هاي دولتی از جمله مدیریت امنیتی، دولتداري و امور 
اقتصادي کند. این استراتژي در پی آگاهی ایران از نفوذ بیشتر روسیه در داخل نهادهاي دولتی سوریه، اتخاذ 

دشاهی هاي عرب حاشیه خلیج فارس و ترکیه رقابت می کند، امیدوار است که بتواند شده است. ایران که با پا
نفوذ خود را به وراي بازیکنان سنتی سطح دولتی گسترش دهد. این ارتباط ایران با جوامع بانفوذ محلی در 

فراهم آورد. صحنه عراق، لبنان و یمن بود که امکان به چالش کشیدن رقبا یا اختالل در کار آنها را براي ایران 
تا اندازه اي  رانیدرست است که ادرگیري در سوریه نیز بخشی از این استراتژي منطقه اي محسوب می شود. 

روي دولت اسد نفوذ دارد، اما تمایل اسد به عمل به بخش مربوط به خود از معامله همچنان قطعی نیست و 
و  اتاز ارتباط نانیاطم وابسته است. از این رو، کسببه مذاکرات با دیگر بازیگران منطقه اي و بین المللی 

 رانیا یمنافع آت کننده نیتضم ،یدولت يدر داخل نهادهاچه به صورت مستقل و چه  ،یمحل يشرکاموقعیت 
 خواهد بود. هیدر سور

ه در مداخلاز که انتظار دارند هر دو به یک اندازه مسکو و تهران به رغم این تفاوت ها در دیدگاه و عملکرد، 
نیز از یک سو براي جبران هزینه هاي نقشی  هیسور ياقتصاد يسود ببرند. مشارکت آنها در بازساز هیسورامور 

است که در حمایت از دولت ایفا کرده اند و از سوي دیگر، با هدف حفظ نفوذ آنها در عصر پس از جنگ صورت 
باشد، امتیازات و مزایاي زیادي از دمشق دریافت  می گیرد. مسکو بدون اینکه مجبور به اقدامات زیادي بوده

کرده و این در حالی است که تهران به دلیل فساد داخلی در دولت دمشق، موانع اداري، رقابت با بازیگران 
منطقه اي و روسیه و همچنین اعمال مجدد تحریم هاي ایاالت متحده در صحنه سوریه عقب مانده است. 

 يمسکو براروسیه در سوریه کمتر از سرمایه گذاري ایران براي بقاي اسد است. هزینه مداخله تعیین کننده 
که تهران به دولت اسد کمک  بوده یدر حال نیو ا يفراهم آورده و نه اقالم ضرور یاساس زاتیدمشق نه تجه

هاي گسترده مالی و اقتصادي کرده و در امور دمشق مداخله مستقیم داشته است. طبق برآوردهاي گروه 
در اوج مداخله نظامی خود در  2015، روسیه در سال »آي اچ اس جین«اطالعاتی و انتشاراتی بریتانیایی 

تا کنون به  2015میلیون دالر هزینه کرده و مجموع هزینه هاي آن از سپتامبر  4تا  2,4سوریه روزانه بین 
خارجه ایاالت متحده برآورد کرده که میلیارد دالر رسیده است. در مقایسه با روسیه، وزارت  4,5تا  2,5حدود 

میلیارد دالر در سوریه هزینه کرده است. به گفته علی اکبر والیتی  16تاکنون بیش از  2012ایران از سال 
میلیارد دالر در حمایت از بقاي دولت اسد  8ساالنه الملل، تهران  نیدر امور ب رانیامعظم مشاور ارشد رهبر 

منابع قابل می رسد. اگرچه دالر  اردیلیم 48تاکنون به  2012مجموع آن از سال هزینه کرده که بدین ترتیب 
ارتباط با هزینه هاي واقعی مداخله روسیه و ایران در سوریه وجود ندارد، اما واضح است که در زیادي اعتماد 

ایران به  مداخله تهران بسیار بیشتر از مسکو بوده که بیشتر حمایت لجستیک و هوایی فراهم آورده است.
سوریه نیرو اعزام کرده و از جنگجویان در این کشور حمایت کرده، مهمات فرستاده، محصوالت تصفیه شده 
نفتی ارسال کرده و در میدان جنگ سوریه سربازان خود را از دست داده است. در نتیجه، اکنون دولت ایران 
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، اگرچه دولت اسد تاکنون کسب کنندخابرات مو  يانرژانتظار دارد که امتیازات تجاري بیشتري در بخش هاي 
 تنها در مواردي اندك سابقه عمل به وعده هاي خود را داشته است.

دولت اسد به عنوان ابزاري براي ترسیم کردن حوزه نفوذ خود استفاده و براي خود از  تیحمابه  رانیو ا هیروس
در  ندهیبه طور فزا دهیچیرابطه پ نیاما ا کسب اطمینان از منافع بلند مدت خود در سوریه تالش می کنند.

به تنش کشیده می شود. دو عامل اصلی هم براي این اتفاق وجود  يگذار هیو سرما يبازساز يفرصت هازمینه 
دارد: اولی شیوه اي است که دولت سوریه روند بهبود اقتصادي و فرآیند قراردادها را مدیریت می کند؛ دومی، 

اي خصوصی روسیه و ایران در برابر سرمایه گذاري در اقتصاد سوریه به دلیل مقاومت شرکت ها در بخش ه
بین  چگونه تنش هامی دهد که استخراج فسفات نشان  ریقرارداد اخمخاطرات امنیتی و مالی احتمالی است. 

د امضا کر یتفاهم ادداشتی 2017 هیر ژانودولت هاي سوریه و ایران دروسیه و ایران در حال افزایش است. 
با  هیماه بعد دولت سور 6استخراج فسفات از معدن شرقیه در نزدیکی پالمیرا را شامل می شد. اما  که حق

 ونیلیم 2،2استخراج و فروش  يبراانحصاري  يقرارداد ،ی استروس یشرکت خصوص ککه ی» رنسگازتیاسترو«
دمشق بست. تمایل فزاینده دولت ه درصد درآمد ب 30 تخصیص سال از همان معدن با 50تن فسفات به مدت 

اي به تبدیل توافقنامه هاي اولیه ایرانی با دولت سوریه که تحقق نیافتند به قراردادهاي الزام آور وجود دارد. 
مشکالت ایران در سوریه همچنین به دلیل تحریم هایی است که اقتصاد آن را فلج کرده و همچنین به این 

 یران و روسیه را علیه یکدیگر بازي دهد.دلیل است که دولت سوریه سعی می کند ا

در این مقاله مشارکت روسی و ایرانی در اقتصاد سوري پس از جنگ و نقش تعامالت آنها با ذي نفعان محلی 
مقاله  نیادر شکل گري سرمایه گذاري ها و ایجاد مناطق رقابت و نزاع احتمالی مورد بررسی قرار گرفته است. 

چگونه در صدد جبران خسارت هاي ناشی از ایفاي نقش در  رانیو ا هیت: روسشده اس میبه چهار بخش تقس
درگیري در سوریه برآمده اند؟ با شرکاي احتمالی منطقه اي و بین المللی یا رقباي بالقوه در اقتصادي سوریه 

ینکه چگونه به تعامل می پردازند؟ چگونه براي حفظ نفوذ خود در سوریه در بلند مدت تالش می کنند؟ و ا
 تحریم هاي ایاالت متحده بر سرمایه گذاري هاي آنها در فاز بازسازي سوریه چه تاثیراتی خواهد داشت؟

 خسارت جبرانتالش براي 
مداخله روسیه در سوریه با انگیزه ایفاي نقش در ژئوپولتیک جهانی صورت گرفت و هدف از آن باقی ماندن به 

مسکو سعی دارد از طریق کمک هاي امنیتی، نفوذ بر رهبري  عنوان متحد برتر و بی رقیب دولت اسد بود.
سیاسی، عملیات نظامی، ساخت پایگاه هاي نظامی روسی و نفوذ به بخش هاي اساسی اقتصادي به این هدف 
دست یابد. اما مسکو استفاده از کمک ها یا کمک اقتصادي مستقیم براي رسیدن به اهدافش را کاهش داده 

عات مربوط به برنامه هاي کمک خارجی روسیه در سوریه دشوار است. اطالعات در است. دستیابی به اطال
میلیارد دالر بوده و  1,6به  2015دسترس نشان می دهند که حجم کلی کمک هاي خارجی روسیه در سال 

.) است. (هزینه مداخله نظامی در این اعداد محاسبه نشده است دهیرستنها بخش اندکی از این مبلغ به سوریه 
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وقتی مساله به پروژه هاي امدادي و کار بازسازي می رسد، روسیه بیشتر سعی می کند دیگر شرکت کنندگان 
از جامعه بین المللی را به فعالیت ترغیب کند و در عین حال توانایی خود را براي نفوذ مستقیم بر اتفاقات 

 تقویت کند.

وسیه خود را به عنوان یک تامین کننده جدید امنیت در با برنامه ریزي ایاالت متحده براي خروج از منطقه، ر
 2015خاورمیانه و شمال آفریقا معرفی کرده است. این کشور از زمان مداخله در درگیري سوریه در سال 

توانسته موضوعی براي مورد پذیرش قرار گرفتن از سوي متحدان ایاالت متحده همچون ترکیه، کشورهاي 
روسیه با ایفاي نقش میانجی، تسهیل کننده و ضامن  اردن، اسرائیل و مصر بیابد.شوراي همکاري خلیج فارس، 

مذارکران در روند آستانه و سوچی سعی کرده خود را در موقعی باالتر از رقبایش قرار دهد. با این حال، روسیه 
ر تحقق این به دلیل ظرفیت خود براي ایفاي تمام و کمال این نقش محدودیت هایی دارد. موفقیت روسیه د

آرزوي جدید در منطقه که با محدودیت هایی از جمله مشکالت اقتصادي داخلی و بی تفاوتی آشکار عمومی 
به امور خاورمیانه مواجه است، در شرایط کنونی به این مساله بستگی دارد که مسکو از سوي بازیگران محلی 

، »سرکش«ازدارنده ها در مقابل رفتارهاي به چالش کشیده نشود. روسیه به استثناي استفاده گهگاهی از ب
هیچ تمایلی به مواجهه با بازیگران منطقه اي ندارد. به عالوه، مسکو در پذیرش این نقش جدید آماده است تا 
با اقدامات یکجانبه قدرت هاي منطقه اي براي آرام کردن نگرانی هاي امنیتی شان به ویژه در منطقه هایی که 

رده یا از کمک خودداري کرده، موافقت یا دست کم رفتارهاي اینچنینی را تحمل ایاالت متحده شکست خو
انقالب اسالمی ایران را سپاه پاسداران داده تا دارایی هاي اجازه  لیئاسرا نیروهايبه  هیروسکند. براي نمونه، 

هدف بگیرد اما این تنها تا زمانی است که این حمالت ثبات دولت اسد را تهدید نکنند. به  هیجنوب سوردر 
 هیگسترش حزب اتحاد دیتحمل کرد تا با تهدعفرین را و شمالی در حلب  هیحمالت ترکطور مشابه، روسیه 

 جیخل يهمکار يعضو شورا يکه کشورهاتا نشان دهد است آماده  نیمسکو همچن مقابله کند. کیدموکرات
اي مقابله با منافع ایران دست کم در سوریه آزاد هستند. با این حال، به نظر می رسد ایران در قیاس فارس بر

با دیگر کشورهاي منطقه ایمن ترین کشور در برابر اقدامات روسیه است. تهران عالوه بر یک سري منافع 
است که بر  يتنها قدرت منطقه ا ،یانهم يایفارس و آس جیخزر، خل يایدر فقاز،قمشترك پیچیده با مسکو در 

 بگذارد. ریمسکو تاثبر تحقق اهداف تواند  یمو دارد نفوذ دمشق 

وقتی مساله به توسعه اقتصادي مربوط می شود، مسکو بازیگران منطقه اي و بین المللی را به سرمایه گذاري 
دولت اسد تاثیر نگذارند یا تالش هاي آن  و تجارت با دمشق ترغیب می کند، البته تا زمانی که آنها بر قدرت

براي دستیابی به ثبات را به خطر نیندازند. کمک هاي اقتصادي و مالی بالقوه از سوي بازیگران بین المللی می 
تواند به سود تجارت روسیه باشد و نتیجه آنها در سوریه را افزایش دهد. یک نگاه کلی بر سرمایه گذاري هاي 

محور آن را در دسترسی به بازار سوریه آشکار می سازد. در همین حال، روسیه از نفوذ  روسیه رویکرد فرصت
خود بر دولت اسد براي تسهیل دسترسی به بخش خصوصی سوریه و دیگر بخش هاي سودده اقتصاد این 

 کشور از جمله انرژي، گردشگري، کشاورزي و تسلیحات، استفاده می کند.
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به شمار می رود. ایفاي نقش قابل توجه در  یرانیمحصوالت ا يبازار بالقوه برا کی هیتهران، اقتصاد سور يبرا
 هیسوری خود در متحدان محلفراهم می آورد تا نفوذ  رانیاهمچنین این امکان را براي ه یسور ياقتصاد يایاح

وخت و واردات س يبرا يسه خط اعتبار 2013از سال ایران ر دمشق حفظ کند. دو قدرت خود را  تیرا تقو
 نهیهز يخطوط اعتبار نیا داده است.تخصیص  هیدالر به سور اردیلیم 6,6از  شیبکلی با ارزش  گرید يکاالها

می کنند یا بودجه هاي دفاع دستمزد نیروهایی که از دولت بشار اسد ، یسخت افزار و مهمات نظام يها
 میتحراضطراري و انتقالی که مانع از سقوط آزاد پوند سوریه می شوند را پوشش نمی دهند. ایران که به دلیل 

 يبخش هادچار محدودیت هایی شده و عمدتا در به دست آوردن امتیازات قابل توجه در متحده  االتیا يها
 تیتثب يبرا میرمستقیغ کردیدو روود، مجبور به اتخاذ با فشارهاي روسیه مواجه می ش هیسوردر سودآور 

شده است: اول این که ایران فعالیت هاي خود را به دورترین مناطق در سوریه  هیدر اقتصاد سورحضور خود 
(عمدتا در حومه حلب و دیرالزور) گسترش داده که عمدتا با کمبود خدمات مواجه هستند؛ این کمک هاي 

از طریق ایجاد حوزه هاي انتخاباتی در جوامع نادیده گرفته شده بدون نیاز به رقابت  مالی فرصت گسترش نفوذ
با دولت سوریه یا روسیه را براي ایران فراهم می آورد. دوم این که ایران شمار افرادي را که می توانند از خطوط 

ترتیب، تهران همچنان به  اعتباري پیشنهادي به ایرانی ها در سوریه برداشت کنند، محدود کرده است؛ بدین
تامین نیازهاي دولت اسد به کاالهاي اساسی و منابع انرژي باقی می ماند و به طور همزمان نقش افراد وابسته 

 به خود را در اقتصاد سوریه پررنگ تر می کند.

 يبازارهاگشایی است تا بازآن  يمنطقه ا کیبه اهداف استراتژ یابیدستراستاي در  رانیدخالت احال،  نیبا ا
 يبرارا راهی  کیاستراتژ يها ییدهد که دارا ینشان م یمال يگذار هیدر سرماایران  ییایجغراف کردی. رودیجد
 يا لهیدر امتداد دره فرات با رهبران قب هیدر شرق سورقلمداد می کند. ایران  هیدر سور داریو حضور پا تیامن

 در این منطقه اطمینان حاصل کند. خودمنافع رده تا تحقق ه معامله کالبقر لهیقباز  ریمانند نواف البش یمحل
براي نمونه از طریق تامین خوراك دام به قیمت  یمحل شتیاز مع تیحما قینفوذ خود را از طرایران  ،عالوهبه 

مدارس در سوریه ساخته،  یمراکز پزشک نیهمچن رانی. اپایین براي تقویت بخش دامداري، تقویت کرده است
ایران فراهم کرده است.  اي آنها برقبربراي جلب حمایت و محبوبیت در میان جوامع محلی کرده و  يرا بازساز

ی را تشکیل داده) مل با نفوذ دفاع يروهاینانقالب اسالمی سپاه پاسداران (جایی که  در جنوب و شرق حلب
کرده است.  قیتشوحمل و نقل و تجارت نفت  ،ینفوذ در تجارت محله را ب هیسوردر خود  یمتحدان محل

جذب  يبرا هیروس يدر تالش ها يتا حدود ياداقتص گرانیبازنیروهاي دفاع ملی به تبدیل شدن به  قیتشو
و امالك و مستغالت  نیزم دیخره را بخود  یمحل يشرکا رانیا ،عالوهبه است. تاثیر داشته  هیارتش سور درآنها 

 يدر برقرار کیاستراتژ کیلجست ياز گره هاشهر است که هر و این در حالی کرده  قیدر دمشق و حمص تشو
 اتریتاثبراي ارزیابی  میحال، مهم است که توجه داشته باش نی. با ابه شمار می روندو لبنان  هیسور نیارتباط ب
امالك و مستغالت  دیخر يبرا ها موارد تالشاز  ياریدر بس رایزود است، ز یلیخ رانیا نیزم دیخر ياستراتژ

 .استانجامیده  یمردم محل انیدر م یرانیاحساسات ضد ا جادیابه 
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دولت و تمامیت ارضی سوریه  تیاقتدار و حاکم تیتقو يبرا هیروس يهدف و استراتژ ،دولت بشار اسد يبرا
 یخصوص يسودآور به شرکت ها يقراردادهاپیشنهاد به مسکو و  وستنیاست. پ رانیا کردیروبسیار جذاب تر از 

 یاصل يبخش هامشق بهاي کمتري از این دارد که اجازه دهد تهران به افزایش نفوذ خود در ی براي دروس
 هیتصف یمانند محصوالت نفت یاتیح يکاالها نیبه خصوص در تام رانیوجود، ا نی. با اادامه دهد هیاقتصاد سور

 يمهم برا ياقتصاد کیشر کیهمچنان ی و دام يمهمات و انواع محصوالت کشاورز ،ییدارو يشده، مکمل ها
حرکت می کند و به طور مداوم  هیو روس رانیا نیبروي مرزي باریک رو، اسد  نیاز ا به شمار می رود. هیسور

بازیافتن  يمداوم خود برا يتالش هاسعی دارد حاشیه فضاي فعالیت خود را بگستراند. دولت اسد عالوه بر 
کند.  یم تیریمدبه صورت موردي  جیحداکثر رساندن نتا بهرا نیز براي  ، توافقنامه هاخود بر شرایطتسلط 

این مساله زمانی آشکار شد که تهران نتوانست منابع مالی الزم براي اجراي پروژه اي براي ساخت سومین 
شبکه ارتباطات تلفنی را تامین کند؛ دمشق در تعلیق توافقنامه مربوطه هیچ تعللی نکرد. البته این مساله در 

ایران و روسیه در رابطه با قراردادهایشان با سوریه نیز صدق می کند. در مواردي که دولت سوریه مورد رویکرد 
هرگز  رانیو ا هیها، روس روگاهین يبازساز شنهاداتیپقادر به تامین بودجه هاي الزم نبوده، همچون یک سري 

ي به خود راه نداده اند. این روند تایید می کنند که تجارت در سوریه دیتردبراي خارج شدن از توافقنامه ها 
تنها مساله اي مربوط به محاسبات ژئوپولتیک نیست و مسائل مالی سرمایه گذاري ها نیز اهمیت دارد. در 

از نفوذ  يریجلوگ يفارس برا جیخل يهمکار يشوراگیري جدي کشورهاي موضع همین حال، دولت اسد از 
را و از  انتهرخود از بیشتر استقالل  يتالش ها برا جه،یدر نتو  آگاه استبه خوبی  هیدر سور انریابیشتر 

قرار داده به این امید که بتواند روابط با کشورهاي عربی حاشیه خلیج  تیاولومسکو در درجات کمتر را در 
 فارس را از نو بازیابد.

تالش  نیچنمی توان گفت که نتیجه  هیدر سور رانیردن امحدود ک يبرا هیبالقوه روس يتالش هادر ارتباط با 
سوریه بستگی دارد. اگر این مساله براي روسیه تهران در نفوذ  دهیچیشبکه پ دنیمسکو در برچ ییبه توانا ییها

به یک اولویت تبدیل شود، آنگاه بخش اعظم فعالیت هاي آتی روسیه در سوریه بر ممانعت از گسترش نفوذ 
 يها يگذار هیسرمای به افزایش هدف نیبه چن یابیدست يبراایران در اقتصاد تمرکز خواهد یافت. روسیه 

رت دولت اسد نیاز خواهد داشت که تحقق آن بسیار دشوار خواهد بود چرا که قدثبات در  جادیا يبرا یخارج
مستلزم متقاعد کردن غرب به سرمایه گذاري بدون امتیازدهی گسترده از سوي بشار اسد است. در اصل، 

ین شرایط فرصت الزم را براي ایران فراهم می آورد تا نفوذ سیاسی و است و اهمین  هیروساصلی معضل 
 خود را در سوریه گسترش دهد. اقتصادي

منطقه  يقدرت هامساله بعدي که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است، نحوه برخورد ایران و روسیه با 
هدف سه  هیسور يدر بازساز یالملل نیجامعه باز درگیر کردن  مسکوی در رابطه با سوریه است. و جهان يا

دریافته است  خواهد بود. روسیهروابط با اسد  يساز يعاداصلی را دنبال می کند. اول، چنین اقدامی به معناي 
توجه براي ترغیب دیگر کشورها به همکاري قابل  ییراهکارهاکه بازسازي سوریه و بازگشت پناهجویان سوري 
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(توسط دیگر  يدوم، بازسازی شوند. در ابتکارعمل هایی است که در عمل به معناي همکاري با اسد تمام م
خواهد  یم هی. روسدر سوریه به شمار می رود هیمداخله روس نهیکاهش هزکشورها) همچنین ابزاري براي 

تحقق این  يدهد، اما برا انیپانظامی در این کشور  اتیعملبه محدود کند و  هیخود را در سور يگذار هیسرما
شیوه اي اسد،  یالملل نیو ب يمنطقه ایابی باز تیریسوم، مدسد. بربه ثبات هدف الزم است ابتدا سوریه 

رئیس  نیپوت ریمیکشور است. والدروسیه به عنوان واسطه در این نقش تاکتیکی براي به رسمیت شناختن 
که قوانین تعامل را تنظیم می کند، سوریه را به سمت مرحله » برادر بزرگ تر«جمهوري روسیه همانند یک 

با او بعدي جنگ در این کشور پیش می برد و در ازاي این نقش تسهیل کننده، انتظار دارد که همه بازیگران 
 .کنند يمکاره

با دولت اسد رابطه  یالملل نیب یاز اهداکنندگان سنت ياریبه کمک دارد، اما بس ازینبراي بازسازي  هیسور
و اینکه چه کسی مسئولیت تامین بودجه  هیسور يبازساز يمسکو لزوما با پروژه ها یمنافع اصلخوبی ندارند. 

ه رغم ب حال، نی. با امربوط می شودآنها  جینتا تیریمدآنها را بر عهده می گیرد در ارتباط نیست و بیشتر به 
بدون قید و  هیسور يبازسازکمک به  يبرا یالملل نیجامعه بمبنی بر درخواست از  هیروس یرسماظهارات 

پر  ندیفرا نیبه ا یغرب يگذار هیسرمابودجه هایی اندك و جریان هاي نامنظم که تنها می داند مسکو شرط، 
دیگر کشورهایی است که علیه اسد موضع سیاسی مسکو به دنبال جذب خواهد شد. از این رو،  قیتزر نهیهز

می توان گفت که این کشور  رانیامورد در نداشته باشند یا به دنبال پیشبرد دستورکار خود در سوریه نباشند. 
 آن استفاده می کند.در  دارینفوذ پا جادیا يفرصت برا کیبه عنوان  هیبه اقتصاد سور یالملل نیدم عالقه باز ع

رب حاشیه خلیج فارس در میانه بی اعتمادي به بهار عربی به جنگ داخلی در سوریه به مثابه پادشاهی هاي ع
 ،يعربستان سعودفرصتی براي مقابله با افزایش نفوذ ایران در سرزمین شام نگریستند. در ادامه این مساله، 

به  شق،دوستانه در دماز قدرت و روي کار آمدن دولتی اسد برکناري بشار  دیبه ام یقطر و امارات متحده عرب
دستورکارهاي متفاوت و مغایر، تشدید این رقابت با  انیظهور اسالم گرابا  دادند.پول و اسلحه  يمخالفان سور

 يروزیپپذیرش  تیو در نهای سن یاسیس يجنبش ها يبر سر رهبر هیقطر و ترکو درگیري ها با  ندهیفزا
واداشت. ریاض و ابوظبی خود  ياتژنظر در استر دیامارات را به تجد-يمحور سعودشورها ک ه،یدر سور هیروس

که شک دارند بشار اسد از روابط خود با تهران دست بکشد، به این امید که مسکو توانایی محدود سازي تهران 
منیتی ریشه دار این هستند. اما روسیه که از این احساسات و نگرانی ادمشق  تعامل باآماده را داشته باشد، 

کشورها آگاه است، هیچ تالشی براي مقابله با تصور فزاینده کشورهاي حاشیه خلیج فارس درباره تمایل روسیه 
به کاهش نقش ایران در روسیه نکرده است. در مقابل، ایران از هر فرصتی براي قانع کردن سوریه به خودداري 

ي همکاري خلیج فارس استفاده می کند. اگرچه به نظر از پذیرش کمک هاي مالی از سوي کشورهاي شورا
 نمی رسد بتواند در این زمینه موفقیت چندانی به دست آورد.

در پیش بینی بازیابی روابط بودند که  نیرا امتحان کردند، امارات و بحر يکردیرو نیکه چنشورهایی ک نیاول
انور گارگاش . این اقدام، همانطور که کردندگشانیی خود را در دمشق باز يها سفارتدیپلماتیک با دولت اسد، 
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 يبرا هیعرب در سورایفاي نقش مجدد و فعاالنه  ضرورت زهیانگتوضیح داد، بر مبناي  امور خارجه امارات ریوز
 یشرکت امارات متحده عرب نیچند 2011از سال  شی. پصورت گرفت هیو ترک رانیانفوذ مقابله با گسترش 

 يمنافع آنها در مراحل بعدطور مشابه، ند. به بودکرده  يگذار هیسرما هیمستغالت سور امالك و يدر بخش ها
خواهد بود، اما هیچ مورد سرمایه گذاري قابل توجهی در  ها بخش به همان ودمحدي سوریه هم مجدد بازساز

این تصور با توجه . ي صورت نخواهد گرفتتوسعه اقتصاد یا يها، انرژ رساختیز ع،یصنابخش هاي وسیع تر 
 نیچننیز تایید شد.  کرده اند دیاز دمشق بازد رایکه اخ یامارات متحده عرب يشرکت هابه زمینه فعالیتی 

ي که با دولت اسد یا روسیه در سور یمحل يشرکا در روابط با یک سريد نتوان یمتنها ها  يگذار هیسرما
 رساختیدر ز يگذار هیسرمامستلزم که  هیقتصاد سوراو نمی توانند بر تقویت  دنسودمند باشارتباط هستند، 

 ، تاثیر قابل توجهی بگذارند.توسعه امالك و مستغالت هنهاست و 

 ژهیبه وي عضو بریکس کشورها یمال يها تیظرف یبررس يخود برا تیتواند از موقع یم هیدر عوض، روس
 نیدکتربه عالوه، ند و رده اک تیحمامتحد در سازمان ملل دولت اسد هر دو از . آنها و هند استفاده کند نیچ

در پی ایفاي پکن دیگر کشورهاست. به ویژه انتظار می رود که مداخله در امور آنها در امور خارجه خودداري از 
نقش مشابه پس از درگیري در کشورهاي آنگوال، کنگو و سودان جنوبی، در سوریه نیز نقش پررنگی ایفا کند. 

ین در بازسازي سوریه به دلیل یک سري عوامل، مداخله پیچیده اي خواهد بود. اول با این حال، مشارکت چ
اینکه آستانه تحمل مسکو و تهران در پذیرش مداخله اقتصادي چین پایین است. هر دو در جلوگیري از 

وم، پکن دارند. د» جوالن آزادانه«فروپاشی دولت دمشق به شدت سرمایه گذاري کرده و نگرانی هایی درباره 
اگرچه شرکت هاي چینی به دلیل مخاطره پذیري به ویژه در آفریقا مشهور هستند، اما نسبت فرصت به هزینه 
براي آنها در سوریه به دلیل نبود منابع استراتژیک و ثبات، تقریبا پایین است. سوم، تهدید تحریم هاي ایاالت 

اخیرا اعالم کرده است از سوریه و ایران  متحده براي شرکت هاي چند ملیتی چینی از جمله هواوي است که
 خارج می شود.

توانند در  یکه م یتیامن دیو تهد وریگاوجنگجویان اول، حضور منافع اصلی چین در سوریه دو مورد است. 
 هیسور ییایجغراف تیدوم، موقعایجاد کنند.  نیچ یدر شمال غرب انگکی نیبه استان س شانصورت بازگشت

ابتکارعمل از  یبخش هیورسارتباط دهنده غرب آسیا به آفریقا و اروپا قرار دارد.  يرهایمسمحل تالقی در که 
دالر  اردیلیم 2داد که وعده  2017در سال به شمار می رود. چین  نیچي دالر ونیلیتر ککمربند و جاده ی

ز تخصیص هم ا نیچ-عرب يکشورها يمجمع همکاردر جلسه اخیر کند و می  يگذار هیسرما هیع سورایدر صن
تا کنون  2017 هدوجود، تع نیبا اخبر داد. عرب  میلیارد دالر دیگر به صورت وام و کمک از سوي منطقه 23

ي دقیقا چقدر به شنهادیپوام دالر  اردیلیم 23از معلوم نیست که و  هافتیتحقق ن یپروژه قابل توجه چیدر ه
این لحظه که به نظر می رسد به رغم تالش هاي مداوم عماد مصطفی سفیر سوریه به چین، . تا می رسد هیسور

درخواست هاي دشمق براي سرمایه گذاري بیشتر پکن با شکست مواجه شده است. به عبارت ساده تر، به نظر 
در جدي باشد. چین نگران است که سرمایه گذاري هایش  هیدر سور يگذار هیسرمانمی رسد که چین در 
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 يبرا رانیو ا هیبا روس دیدر شرکت در رقابت شد نیچ ،عالوهنتیجه شورش هاي آتی و فساد به خطر افتند. به 
 سود خاصی نمی برد. چیهدولت اسد نفوذ بر 

هند هم اگرچه در حمایت از اسد سخن چندانی نگفته، تمایل زیادي هم به تغییر نظام در سوریه ندارد. تاکتیک 
نظام اسد که موضعی مغایر با متحدان سنتی آن در شوراي همکاري خلیج فارس (اتحاد  هند براي حمایت از

 ترسبا آنها براي محافظت از منافع اساسی هند در منطقه ضروري است) از سه عامل اصلی ناشی می شود: 
در زمینه  . اماریله کشمامسحمایتی اسد از هند در ه عدم مداخله و ادامه موضع آن ب هدتع ،یثبات یاز ب آن

به رغم  2017است. در سال  دهینرس یقابل توجهسطح دو کشور هرگز به این  نیتجارت دوجانبه بي، اقتصاد
 ونیلیم 175به  نهتجارت ساالسطح ، تعهد هند به تجدید پروژه هاي قبل از جنگ و به وییه نیروگاه تشرین

محافظت از کارشناسان و  يبرا یتیامن نیتضمدلیل عدم مشارکت الزم هند در این پروژه ها نبود  .دیدالر رس
محدود به تجارت و صادرات خواهد  هیمشارکت هند در اقتصاد سور شرایط کنونی است. در يهند يشرکت ها

که صادرات ساالنه هند  ههند پیش بینی کرد یصادراتهاي  رئیس فدراسیون سازمان د. گانش کومار گوپتامان
خودرو، ماشین آالت و که کاالهایی همچون  میلیون دالر برسد 500به  2020می تواند تا سال به سوریه 
 را شامل می شود. پالستیک

به رغم موضع گیري  هیترک یلبنان، اردن، عراق، مصر و حتاز جمله منطقه  يکشورها ریحال، سا نیهم در
حال،  نی. با انندیبمی خود  يکاالها يبازار بالقوه برا کیرا  هیسورهاي متفاوت در قبال بشار اسد، تا اندازه اي 

قابل توجه  يگذار هیتواند به سرما یم گرایانه اي عمل کردیرو نیچننشان دهد وجود ندارد که  یشاخص چیه
در سوریه را نادیده  يبازساز يآنکارا فرصت هااینکه تصور  ؛ اگرچهدر کوتاه مدت منجر شود هیسور يدر بازساز

 بگیرد، دشوار است.

 آوردنی ایجاد نفوذ دوام
کشور کمک کننده قادر به رقابت با  کیخود را سعی کرده  يشورو ریاتحاد جماه یاز زمان فروپاشروسیه 

به  یبه ارائه کمک مال تمایل چندانی تا به امروزمسکو حال،  نی. با انشان دهد ،از غرب یالملل نیب يکمک ها
(کشورهاي عمده تولید کننده نفت در خاورمیانه  منابه اصطالح شده در منطقه  رانیو ياز کشورها کیچ یه

هم بر  هیدر سورروسیه نقش  ،یداده است. از لحاظ مالننشان  ،نفتدر  یاز جمله عراق غنو شمال آفریقا) 
سرمایه  يلغ محدوداد که مسکو مبنده یاطالعات موجود نشان مخاص بوده است؛  يرفتار يالگو ناساس همی

هران به ارزش از سوي تارائه شده  يبا خطوط اعتبار سیابه خصوص در قکه  است ردهآودمشق فراهم  يبرا
 تالش هادر قبال طلبانه  فرصت کردیرو کیه یروسبالعکس،  رقم چندانی به نظر نمی رسد. دالر اردیلیم 6,6

براي  یدسترسکرده و با محدودترین سرمایه گذاري از بودجه هاي عمومی، اتخاذ سوریه در  يبازساز براي
 کرده است. تضمینودآور س بالقوهفعالیت هاي در  يگذار هیسرما يرا براخود  یبخش خصوص
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و  يارائه خطوط اعتبارجداي از . جاي بحث دارد هیبه اقتصاد سور یدسترس يبرا رانیو ا هیروساما رقابت 
 يگذار هیسرما يقراردادهادستیابی به  هیدر بازار سور ينفوذ اقتصاد يآنها براابزار اصلی  م،یمستق یمال نیتام
 يدیکل يبخش هابزرگ روسی و ایرانی است که در برخی موارد با یکدیگر تالقی می یابد.  يشرکت ها يبرا

نظام سوریه  در حال حاضرهستند و  یو بخش خصوص يگردشگر ،يکشاورز ،يانرژها رقابت  نیا در مورد نظر
اعتبار خود به طور باال بردن  يبراایران و روسیه هر دو ت. استجارت ها وابسته براي غلبه بر تحریم ها به این 

در ادامه به جزئیات . ایجاد می کنند هیسور يخود را در داخل جامعه تجارمختص  یانتخابات يحوزه ها نهفعاال
 پرداخته شده است.مدت  یطوالن چگونگی مشارکت هر یک از این کشورها در اقتصاد سوریه براي حفظ نفوذ

 ارتباطیشبکه ایجاد 
در حوزه  یاصل کنانیبا بازاتحاد  يبرا، و حفظ منافع خود يمعامالت تجار لیتسه يبراهر دو تهران و مسکو 

خود و  يها يگذار هینظارت بر سرما يهر دو برا جه،ینت . دررقابت می کنند هیسور يو اقتصاد یاسیس يها
 نهیزم نیروس ها در االبته کرده اند.  تاسیس ياقتصاد يشوراهاي مربوطه سور يروابط با شرکا یسازمانده

ایرانی  يشوراعضو در  10دارند که در قیاس با حدود عضو  101از  شیبدر شوراي خود بوده اند و تر موفق 
 یشوراها بخش کوچک نیشده توسط ا جادیا يچارچوب ها میمهم است که توجه داشته باشقابل توجه است. 

. اما در عین حال، این شوراها نشان می دهند که دهد یرا پوشش م هیدر سور رانیو ا هیروس ياز مشارکت ها
 جامعه تجاري سوریه چطور به این فرصت ها می نگرد.

روسیه از خدمات امنیتی سوریه کنند.  یعمل م گریکدیمتفاوت از  یشبکه ارتباط جادیمسکو و تهران در ا
استفاده می کند تا متحدانی در داخل دستگاه دولتی این کشور به دست آورد و ایران در سطح محلی و از 

 ،یخیاز لحاظ تارفعالیت می کند.  يا لهیو قب یفرهنگطریق ایجاد شبکه هایی بر مبناي گرایش هاي فرقه اي، 
اندازه تا  تیموفق نیاست. ا موفق عمل کردهحلب در الحسکه و  صخصوي به ا لهیتهران در نفوذ در صحنه قب

گی آنها از سوي دولت اسد ناشی می شود؛ دولت سوریه و احساس رها شد یبه کمک مال لیقبااي از نیاز این 
 .استقرار داده  تیاولودر را  يشهر تیدهه گذشته جمعدر 

 7از همتایان روس آنها را شامل می شود و از  بازرگان سوري و شماري 101روسیه -شوراي بازرگانی سوریه
کمیته تشکیل شده است که بخش عمده اي از اقتصاد را پوشش می دهند. شمار اعضاي سوري این شورا قابل 
توجهی است و نام بسیاري از افراد بانفوذ سوري در میان اعضاي آن دیده می شود. شمار شرکت هاي سوري 

شرکت برآورد شده است. این شرکت ها در زمینه هاي واردات و  91ه حدود روسی-در شوراي بازرگانی سوریه
صادرات، تجارت عمومی، نساجی، لباس، پتروشیمی، انرژي و در موارد اندکی در عملیات هاي امنیتی خصوصی 

 فعالیت دارند.

ایران در ماه -در مقایسه، ایران در جذب جامعه تجاري موفقیت کمتري داشته است. شوراي بازرگانی سوریه
عضو  9با  2014تاسیس شد و ریاست آن را در ابتدا حسن جواد بر عهده داشت. در سال  2008مارس سال 
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ردشگري و امالك سرمایه ي که در بخش گتاجر برجسته ااحیا شد. برخی از اعضاي آن از جمله مازن الترزي 
 گذاري می کند، از نفوذ قابل توجه اقتصادي برخوردار هستند.

 نفت و گاز
به شمار می رود، اما قبل از جنگ داخلی صنعت نفت بخش عمده  نفتتولید کننده نسبتا کوچک سوریه یک 

 2010فت در سال اي از اقتصاد این کشور را تشکیل می داد. طبق گزارش صندوق بین المللی پول، فروش ن
درصد از درآمد دولت بود. بخش نفتی سوریه که در جنگ نابود شد، هنوز  25میلیارد دالر و برابر با  3,2حدود 

بهبود نیافته و تنها سایه اي از روزهاي پیش از جنگ آن است. براساس گزارش سوریه، تولید نفت این کشور 
که در مقایسه با سال هاي گذشته که بیشتر میدان هاي  هزار بشکه در روز رسید 70به  2018در پایان سال 

نفتی تحت کنترل داعش یا نیروهاي دموکراتیک ترکیه بود، افزایش خالص تولید به شمار می رود. تولیدات 
هزار بشکه در روز بود. دمشق در تالش براي احیاي بخش نفت خود  385برابر با  2010نفت سوریه در سال 

مواجه است. اول اینکه ایاالت متحده و اتحادیه اروپا این بخش از اقتصاد سوریه را به با چندین چالش عمده 
شدت تحریم کرده اند که با محدودیت در فروش و همچنین در سرمایه گذاري خارجی در زیرساخت ها و 

در د، نگهداري همراه بوده است. دوم اینکه اکثر میدان هاي نفتی سوریه که پیشتر تحت کنترل داعش بودن
حمالت هوایی سنگین ائتالف بین المللی که سعی داشتند قابلیت هاي تولید آنها را محدود سازند، آسیب پی 

دیده اند. براي احیاي این میدان هاي نفتی به سرمایه گذاري هاي عمده نیاز است و دولت بشار اسد بودجه 
و توزیع نفت تولید شدن در میدان هاي نفتی  الزم براي انجام این کار به تنهایی را ندارد. سوم اینکه فروش

سودآوري همچون العمر و شدادي که هنوز تحت کنترل نیروهاي دموکراتیک سوریه هستند چالش برانگیزند 
و مذاکره بر سر کنترل این میدان ها به رغم تصمیم ایاالت متحده به خارج کردن نیروها از سوریه، هنوز ادامه 

 دارد.

به دالیل مختلف در میان نخستین اهداف تالش هاي شرکت هاي روسی و  نفت و گاز يابخش هبا این حال، 
ایرانی براي مشارکت اقتصادي بیشتر در سوریه بوده اند. به رغم سرکوب ها و محدودیت هاي مداوم ایاالت 

را دارد.  متحده بر صادرات نفتی سوریه، بخش مواد معدنی همچنان قابلیت بازگشت سریع به سرمایه گذاري ها
این بخش همچنین یک منبع اصلی ارز خارجی و درآمد دولت بشار اسد به شمار می رود و از این رو، سرمایه 
گذاران در این بخش نفوذ قابل توجهی بر روي اسد خواهند داشت. خالصه کالم اینکه سرمایه گذاري ها در 

می در ژئوپولتیک خط لوله ها داشته باشند این بخش به سرمایه گذاران روسی و ایرانی اجازه می دهد تا سه
و در مسدود کردن یا شکل دادن به پروژه هاي آتی ایفاي نقش کنند. با این حال، مهم است که توجه داشته 
باشیم که سوریه در شرایط کنونی آن یک مرکز مهم براي حمل و نقل انرژي به شمار نمی رود، اما در صورت 

ودجه قابل توجه براي توسعه بخش انرژي آن قابلیت تبدیل شدن به یک تثبیت وضعیت سیاسی و تامین ب
بندر ترانزیت انرژي را دارد. در حقیقت، سوریه با مصر، اردن، لبنان و عراق ارتباط دارد و درباره پروژه هایی 
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ضعیت براي ساخت خط لوله هاي بیشتر هم پیشتر مذاکره شده که البتنه به دالیل بسیار از جمله بدتر شدن و
 امنیتی به نتیجه نرسیده است.

در اکتشاف نفت و » تاتنفت«و » گازوزنفتویس«همچون  یروس یخصوص يشرکت ها ،آغاز ناآرامی هااز  شیپ
فعال  ییو اروپا يهند ،ینیچیکی از معدود شرکت هاي عملیاتی کرده بودند و  يگذار هیسرماگار در سوریه 

تجربه اي در مشارکت در بخش هاي نفتی و گازي  چیه، ایران سهیدر مقابه شمار می رفتند. کشور در این 
، 2016تا  2013ندارد. به همین دلیل مسکو به رغم دست کشیدن از عملیات در سوریه در سال هاي  هیسور

در عمل یک سر و گردن از تهران جلوتر است و درك و اطالعات بیشتري درباره بازار محلی دارد. از سال 
ت روسیه در هدف گرفتن سهم بزرگ تر از بازار نفت و گاز سوریه مدعی تر عمل کرده است. به بعد دول 2015

شرکت هاي جدید روسی از جمله گازپروم نفت، لوك اویل، روسجیو، سیبور، سویوزنفتگاز، اس تی 
سوریه اینجینیرینگ، ترنسنشنال، استرویترنسگاز، تکنوپروماکسپورت و غیر نیز در صدد منفعت بردن از بازار 

برآمده اند. این شرکت ها یا خصوصی و متعلق به الیگارش هاي نزدیک به پوتین هستند یا بخشی از آنها 
متعلق به دولت روسیه است. تا امروز، مسکو موفق شده درستري بلند مدت خود به منابع معدنی و نفتی سوریه 

و گاز در استان حمص و دسترسی به خطوط  فراساحلی، ذخایر نفت يها ییکه دارا ییاجاره نامه هارا از طریق 
 نفتی کنونی یا آتی در سراسر سوریه را پوشش می دهند، تامین کند.

ند. این کشور تحریم هاي بوده ا یت آمیزکمتر موفقدر سوریه  رانیاهاي  يگذار هیسرمادر قیاس با روسیه 
 است.حدود برابر م طیدر شرا یروس يرقابت با شرکت هاشدید بین المللی را متحمل شده و توانایی آن در 

عماد خمیس نخست وزیر سوریه به ایران  جریان سفردمشق در ین تهران و مذاکره ب مورد خط اعتبار آخرین
را شامل  يو گاز ینفتترمینال هاي  يراه انداز يبرا رانیبه ا تخصیص هزار هکتار زمین 2017 هیدر ماه ژانو

واگذار نیز به ایران  هیمعادن فسفات در مرکز سوراستخراج از  حاصل شده،می شد. به عالوه طبق تفاهم نامه 
 هر دو پروژه بعدها به شرکت هاي روسی پیشنهاد شدند.حال،  نیشد. با ا

 ياست و در موارد متعدد هیشده در سور هیتصف یمحصوالت نفت یکننده اصل نیهمچنان تام رانیوجود، ا نیا با
تامین نیاز عالوه بر منابع نفتی ایران  است.استفاده کرده مهم از دمشق  ازاتیتامگرفتن  يبرا تیموقع نیااز 

کاالها را به  نیا هیدولت سور ند.نک یمزریق ه تیاقتصاد سورنیز به را  یدرآمد قابل توجهسوریه به انرژي، 
و آنها را براي توزیع در بازار محلی در اختیار برخی از تهیه کنندگان محلی می گذارد.  افتیدر يصورت اعتبار

حمل و نقل  يها نهیهز شیافزا ای ینفتمنابع محصوالت وابسته است که کاهش  نیاتا اندازه اي به  هیسور
 2017تان سال کند. در تابسمواجه  یمال شکالتمدمشق را با را فلج و کل بخش صنعتی آنر تواند  یمعمال 

هیچ یک از دو کشور درباره دالیل این توقف در تامین متوقف کرد. مقامات را  هیگاز و نفت به سورارسال  رانیا
تهران می خواسته با این اقدام دمشق بود که  نیا یعمومبرداشت اما انرژي سوریه توسط ایران سخنی نگفتند، 

 ترغیب کند.قراردادها توافقنامه و  نیچند يامضارا به 
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کمبود  و در مواجهه با 2019 هی. در ماه ژانوستین یاسیمانور سلزوما همیشه یک نفت  لیدر تحو اختاللاما 
پیش آمده دانست. طبق بحران را عامل غرب  يها میتحراین کشور نفت  ریوزی در سوریه گاز در بازار محل

. در حقیقت، دینرس هیسور هب هیو روس رانیا ازهزار تن منابع گاز طبیعی مایع  43اعالم وزارت نفت سوریه، 
ایاالت متحده اخیرا تالش هاي خود را براي محدود سازي شبکه هاي تامین نفت سوریه تشدید کرده است. 

ي فعال در زمینه افراد و شرکت ها هبهشداري را  متحده االتیا يوزارت خزانه دار 2018نوامبر  20 خیدر تار
 آنها را به تحریم در صورت حمل و نقل محصوالت نفتی به سوریه تهدید کرد. در حمل و نقل انرژي ارسال و
و  رانینهاد حمل و نقل نفت ا 9ی ایاالت متحده تحریم هایی را بر خارج يها ییهمان روز، دفتر کنترل دارا

ی کیشوالعامر متعلق به  یشرکت روس کی، یجهان گروه چشم انداز فهرست نی. اتحریم کرد هیبه سور هیروس
هم اروپا  هیاتحاد 2019 سال هیژانو ماهدر مرتبط با دولت سوریه را شامل می شود.  يبازرگان سور کو ی

ي فعال از بازرگانان سور گرید یکیحسام قاطرجی یی را علیه ها میتحرهمین رویکرد ایاالت متحده را دنبال و 
بوده است که  نیاروپا ا هیمتحده و اتحاد تاالیا ياستراتژ اعمال کرد. تا اینجاي کارتجارت نفت در زمینه 

 ییشناسانقش دارند را  هیاعمال شده بر بخش نفت سور يهاي که در نقض تحریم سورنهادهاي واسطه ها و 
دولت سوریه براي بر  يمحدود کردن تالش هامی تواند در  ياستراتژ نیاثابت شده که  .و هدف بگیرند کنند

 باشد.آن موثر  یداخل يازهاینطرف کردن 

 برق
 يازهاین بر طرف کردن يبرا ها روگاهین تیظرفنابود شده اند. جنگ در نتیجه  هیبرق سور هاي رساختیز

کاهش ه شدت مسلح مختلف ب يحمالت مکرر گروه هادر نگهداري و همچنین در پی غفلت ی در نتیجه داخل
تاسیسات برقی نیاز دارد که هزینه زیادي خواهد  يو نگهدار ریتعمبراي افزایش تولیدات برق به است.  افتهی

 ه،یدر درجه اول در روسو در خارج از کشور  یفن صتخص براي ا به جستجوولت سوریه ردداشت. همین مساله 
 نیبه تامدولت سوریه براي فعالیت تحت کنترل  يها روگاهیاکثر ن ،عالوهبه است. وا داشته و هند  نیچ ران،یا

را  هیو روس رانیاز ا یمحصوالت نفت يتقاضا براکه این مساله  هستندوابسته  يازو گ ینفتسوخت منظم 
دهد و دولت اسد را براي بازیابی این بخش تحت فشار مضاعف قرار می دهد. شمار اندکی از نیروگاه  یم شیافزا

آنها نیز به نگهداري نیاز دارند. از جمله این موارد می کنند، اما  یمآبی کار  يها نیتوربهاي برق از طریق 
 است. هیسور کیدموکرات يروهایتحت کنترل ناشاره کرد که » طبقه«توان به سد 

خیلی سریع تواند  یبخش م نیااینکه  است. اول تیاولودولت سوریه در  يبرا لیبخش برق به دو دل يبازساز
مبناي مصرف منظم آنها براي دولت درآمد ایجاد  و افراد بر یخلدا يشرکت هاایجاد هزینه براي  قیاز طرو 

 يفروش برق به کشورهاکند. و دوم اینکه این بخش به طور بالقوه تواناي افزایش ذخایر ارز خارجی از طریق 
 100صادرات ساالنه قراردادي را در زمینه  روتیدمشق و ب ری، اخحقیقتدر را دارد.  لبنان ژهیبه و هیهمسا

 کرده اند.دالر امضا  ونیلیم 266به ارزش مگاوات برق 
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تهران و مسکو تفاهم با یادداشت چند  2018و  2017 يبخش در سال ها نیا يبازسازدمشق براي بازیابی و 
طایم را شامل می شدند. و  اسیناب ،ذقیهدر حلب، البرق  یحرارت يها روگاهینکه بازسازي  امضا کرده است

 2650روسیه یک یادداشت تفاهم هم براي ساخت نیروگاه هاي جدید برق و توربین ها با مجموع توانایی تولید 
در هر دو مورد مگاوات برق در شهرهاي حلب، مرده، تشرین، دیرالزور و الزراعه امضا کرده است. با این حال، 

 هیروسدولت هاي  پروژه ها نشد و از این رو،انجام سهم خود از  يبودجه الزم برا نیماموفق به ت هیدولت سور
ي وارده بر از فشارها یتواند برخ یم رانیااز نظر تئوري ارج شدند. یادداشت تفاهم هاي مربوطه خاز  رانیو ا

که به رسد  یکند، اما به نظر م یمال نیتامي اعتبارخطوط  قیپروژه ها را از طر نیادولت سوریه را بکاهد و 
ها را استراتژیک می داند بیشتر اهمیت می دهد. به عالوه، سازمان تولید و انتقال برق سوریه آنکه  ییپروژه ها

در استفاده از فناوري ایران مقاومت می کند چراکه طبق تجربه پیشین آن را نامناسب می داند. تا به امروز 
سعه سازمان ملل انجام شده تنها پروژه هاي بازسازي بخش برق طبق گزارش ها آنهایی هستند که در برنامه تو

اند و از نمونه آنها می توان به استفاده از بودجه زاپن براي تامین مالی ساخت نیروگاه در جنرد و بانیاس اشاره 
 کرد. هر دو نیروگاه توسط صنایع سنگین میتسوبیشی ساخته شده اند.

 يکشاورز
ي سازمان کشاورزارتباط بود. در  هیسور یناخالص داخل دیتولاز درصد  19با  2011در سال  يکشاورز بخش

اول پس از شروع درگیري سال  5در را  هیسور يبخش کشاورزو مواد غذایی سازمان ملل متحد خسارت ها به 
. خسارت هاي اصلی به برداشت دانه هاي زده است نیتخم شتریب ایدالر  اردیلیم 16حدود  2011ها در 

درصد کاهش  60سال گذشته برابر با  7مربوط می شود که در استراتژیک در بخش کشاورزي همچون گندم 
به دلیل قابلیت بالقوه  نیهمچن يبخش کشاورزداشته است؛ پنبه و خوراك دام نیز وضعیتی مشابه داشته اند. 

پیشتر  هیسورزیادي برخوردار است.  کیاستراتژ تیاهماز  گانشیو همسا هیسور نیتجارت ب يبازسازآن در 
 .کردمی صادر  جیخل يهمکار يشوراکشورهاي عضو و دام به لبنان، اردن و  جاتیسبز بات،مرک

قرار داده است، براي نمونه، از  هیدر سور کیاستراتژبر زمین هاي کشاورزي کنترل موقعیت خود را در  هیروس
است.  استفاده کردهکشور در این گندم  یکننده اصل نیشدن به تام لیتبد يبرا هیگندم سور اتدیکاهش تول

هزار تن در سال  650 و ازداشته  شیافزا وستهیبه طور پ هیسورحجم محموله هاي گندم ارسالی در سال به 
میلیون  1,5به  2018و طبق برآوردها، در سال  است افتهی شیافزامیلیون تن  1,2به  2017، در سال 2015

 نی. اي افزایش داده اندخود را در بخش کشاورز يها يهمکار 2015از سال  تن رسیده است. روسیه و سوریه
توافقنامه  نیو کود و همچنی صادرات روغن نباتیی همچون لیسانس توافقنامه ها يامضاافزایش همکاري 

را شامل می آب  هیتصف ساتیو تاسها دانه نگهداري  يلوهایس اب،یآس تیریو مد اختس ،يبازساز يبراهایی 
کشورهایی که  و بازار هیدر روس یهسور يمحصوالت کشاورز یابیصادرات و بازارانحصار مقابل اینها . در شود

ص اخ يشرکت هاشماري از ) به تونیمرکبات و روغن زدر ارتباط با (عمدتا  ي سابق بودندشوروبخشی از 
 داشته باشند. نیبا کرمل یکینزدظن آن می رود ارتباط که داده شده  روس
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اما ایران جداي از یک سري موفقیت هاي نسبی در بازاریابی براي واکسن هاي حیوانی ایرانی و محصوالت 
از سال  تهران و دمشقماکیان، در برابري و رقابت با نفوذ روسیه در بخش کشاورزي سوریه ناموفق بوده است. 

صادرات  ه،یسور وبر در جنشک دیتول ينامه مربوط به احداث کارخانه هامتفاه يتعدادتا کنون  2015
که سرمایه در حالی امضا کرده اند.  هیسور يمحصوالت کشاورزمازاد  یابیو بازار يکشاورز یکیمکان زاتیتجه

گذاري هاي ایران عمدتا در مرحله مذاکره براي دستیابی به تفاهم نامه مانده اند، سرمایه گذاري هاي روسیه 
تا کنون پس رفت شدیدي  2016د. قراردادهاي ایران در سوریه از سال عملی شده اند و به درآمدزایی رسیده ان

داشته که عمدتا به دلیل عدم توافق بر سر شرایط خط جدید اعتباري از جمله درخواست ایران براي ساخت 
یک بندر در سوریه بوده است. در همین حال، روسیه تجارت در زمینه کشاورزي را با سوریه افزایش داده که 

 ساله نیز بر پیشبرد و توسعه اهداف تجاري ایران در این بخش تاثیر گذاشته است.این م

 و امالك و مستغالت يگردشگر

ناخالص  دیدرصد از تول 14,4به شمار می رود و  هیمهم در اقتصاد سوریکی از بخش هاي  زین يگردشگر بخش
در سوریه سبب است. جنگ تشکیل می داده دالر)  اردیلیم 64برابر با ( 2011در سال را کشور این  یداخل

 اردیلیم 17به  2015در سال ، 2010در سال لیر سوریه در  اردیلیم 297از  يگردشگربخش  يدرآمدهاشده 
است که طبق برآوردهاي صورت گرفته، آسیب  یحال. این در ابدیدالر) کاهش  ونیلیم 33 حدود(لیر سوریه 

 .زده شده است نیتخم دالر) ونیلیم 27(حدود  لیر سوریه اردیلیم 14حدود  يگردشگر يها رساختیزها به 

بوده است. به عنوان مثال،  یمذهب يگردشگرزمینه در سوریه عمدتا  يران در بخش گردشگرای يگذار هیسرما
 تفاهم نامه اي را براي افزایش شمار رانیا ارتیسازمان حج و ز و 2015در سال  هیسور يگردشگرارت وز

شمار گردشگرانی در حال حاضر دیدن می کنند، امضا کردند.  هیدر سور یمذهب يها تیسای که از گردشگران
هزار  225 حدودکه از ایران، عراق و کشورهاي عربی حاشیه خلیج فارس هر ساله از سوریه دیدن می کنند به 

 نفر می رسد.

گذاري خود در گردشگري سوریه  استراتژي سرمایهدهد و  یم تیاهم هیسور یطق ساحلامنروسیه بیشتر به 
امن و را نیز بر همین مساله متمرکز کرده است. مزیتی که براي این سرمایه گذاري ها وجود دارد محیطی 

را متحمل نشده اند. اما در مقابل،  یجنگ خسارات قابل توجهاست که در نتیجه  ییها رساختیو ز ریدلپذ
در  عهیشاماکن مقدس آن در  يها يگذار هیاست که سرما یمعن نیبه ا یمذهب يبر گردشگر رانیا مرکزت

خواهند بود که در نتیجه جنگ آسیب ، حلب و حمص الزوررید ياستان های در حومه شهر دمشق و در مناطق
دیده اند، از دیگر مقاصد احتمالی سرمایه  تريکم بیآسشدیدي دیده اند. الذقیه و طرطوس هم که در جنگ 

 گردشگري مذهبی به شمار می روند.گذاري ایران در زمینه 

 دیخر را رانیا ياستراتژ یاصلاي جزیکی از ادارد.  میارتباط مستق با بازار امالك و مستغالت يگردشگر بخش
که با پایان جنگ چه با حضور اسد و چه بدون او، است  دواریام. ایران استتشکیل می داده و امالك  نیزم
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گسترده را در  ازاتیامتیک سري  هیسور دولتاز  رانیاد ببرد. براي نمونه، بتواند از این سرمایه گذاري ها سو
به  امالك و مستغالت دیخر يکنون عمدتا برا تاخواستار شده است. ایران دمشق و حلب  یمیشهر قدداریا، 

براي توسعه زمین ها و خرید زمین هاي جدید در نزدیکی  نیاست. تهران همچن اتکا کرده هیسور يواسطه ها
 تیاداره الب نا،یجهاد البهمچون جعفري،  يسور يبه انجمن هاامکان مقدس در حومه دمشق، دیرالزور و حلب 

 متکی بوده است. مقدس يمقبره ها يبازساز تهیو کم

 ها میتحر ریتاث
 تاثیرات زیادي کشوراین اقتصاد و مشارکت ها در  هیو روس رانیاهاي  يگذار هیسرمابر  هیسور هیها عل میتحر

توسط سناي آمریکا که  2018از زمان تصویب قانون محافظت از غیرنظامی ها در سوریه در سال داشته است. 
براي ایاالت متحده امکان اعمال تحریم ها بر نهادهاي خارجی که با دولت بشار اسد تجارت و آن را تامین 

 فراهم می آورد، روسیه و ایران به شدت تحت فشار قرار گرفته اند. مالی می کنند

در سال واشنگتن کرده است. اعمال  هیسور هیرا عل یمختلف يها میتحرتاکنون  1979متحده از سال  االتیا
یک سري از شخصیت هاي حقیقی و حقوقی در بخش هاي بانکداري و فناوري سوریه را در ادعاي  2004

کشور از تروریسم در عراق، اشغال غیرقانونی بخش هایی از لبنان و ایفاي نقش آن در قتل  حمایت دولت این
 رفیق حریري نخست وزیر لبنان، مورد تحریم هاي مضاعف قرار داد.

 میمتحده از تحر االتیاز آن زمان ا شیپتا . ندکرد رییتغ هیسورعلیه  کایآمر يها میاهداف تحر 2011سال  در
برنامه  شیپاز حمالت هاي دولت سوریه و واکنش به استفاده آن نیرو و رفتارتخحت تاثیر قرار دادن  يها برا

به  هیسور هیاالت متحده علیا يها میتحر 2011حال، از سال  نیبا اي شده دولت سوریه استفاده می کرد. زیر
که اي تمرکز دارد  يتجار يکه هابر افراد، تکنوکرات ها و شب یکنون يها میتحرند. افتی شیساالنه افزاصورت 

 االتیا ژهیو ندهیبه عنوان نما يجفر مزیجآنکه پس از  2018 کنند. در سال یم يکارهم هیبا مقامات سور
 میتحر تی. اگرچه ماهپیدا کرد دیبعد جد کیها  میمنصوب شد، استفاده از تحرتعامل با سوریه  يمتحده برا

تحت فشار گذاشتن دولت اسد و  يبرا يعنوان ابزارچندان دچار تغییر و تحول نشد، اما جفري از آنها به  ها
مطابق با متحدانش استفاده کرد تا آنها را به مشارکت در روند سیاسی تحت فرماندهی سازمان ملل متحده 

 یخارج يشرکت هاهمچنین  ها میتحر نیاوادار کند.  تیامن يشورا 2254 شماره قطعنامه ژنو و قطعنامه
و  یمال يها ییو دارا يتجار يشبکه هارا داشتند، تخت فشار گذاشتند و  هیوارد شدن به بازار سورقصد  که

 گرفتند.هدف پاالیش شده را  نفت خام و محصوالت نیهمچن

تحریم هاي اعمال شده از سوي دفتر کنترل دارایی هاي خارجی بیشترین پتانسیل را براي آسیب رساندن به 
متحده  االتیااز سوي اعمال شده  يها میتا به امروز تحر وجود، نیبا ادولت سوریه و اقتصاد این کشور دارد. 

از  متحده االتیمتحدان ا ،عالوهاشته اند. به هیچ تاثیري بر تغییر رفتار دولت سوریه نداروپا  هیو اتحادآمریکا 
شبکه گسترده سوریه هستند. خود با در حال از سرگیري روابط  مصر و اردن ن،یبحر ،یامارات متحده عربجمله 
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اقدامات  ریتحت تاثهنوز که  یو بازرگانان يسازد تا با استفاده از کارگزاران تجار یا قادر متر روابط دولت اسد ر
 کنند یا آنها را دور بزنند. یها را خنث میتحرند، ده قرار نگرفته امتح االتیا

و شخصیت هاي کلیدي در این کشور  هیسور اقتصادکلیدي  يدر بخش ها یالملل نیب يها میتحر ت درتحوال
ایاالت متحده اگر خواهند داشت. کشور  نیدر ا رانیو ا هیروستاثیرات عمده اي بر مداخله ها و مشارکت هاي 

 االتیا استیاحتمال وجود دارد که س نی، امورد مجازات قرار دهدرا  هیدر سورفعال  یخارج يشرکت ها
 يکه شرکت هادر سوریه منجر شود. از آنجایی  هیو روس رانیاعلیه اسد در نهایت به افزایش قدرت  متحده

احتماال رویکرد آنها را  ترشیب يمتحده هستند، مجازات ها االتیا يها میتحرخود هدف در حال حاضر  یرانیا
احتماال در پی  ینیو چ یروس تر بزرگ ياگرچه شرکت ها عالوه،تغییر نخواهد داد. به  هیبازار سوردر قبال 

 يدیکل يدر بخش ها يگذار هیاز سرمانگرانی از به خطر افتادن دیگر پروژه هایشان در سایر نقاط جهان 
 يبا شرکت هابراي رقابت  ینیو چ یتر روس کوچک يشرکت ها دلسرد می شوند، اما احتماال هیاقتصاد سور

 و زمینه تخصصی مشابه، به سمت سوریه جذب خواهند شد. تیبا ظرف یرانیا

 منفی ریتاثي مالی آن در سوریه ها يگذار هیبر سرما ادیبه احتمال ز رانیا هیعل کایآمر يها میحال، تحر نیا با
 دیآغاز شد، به کاهش شد 2018 هیفور ازارز که ی الملل نیدر بازار ب رانیا الیشت. کاهش ارزش رداخواهد 

تاثیر اعمال  لیآورماه  تادولتی ایران در سوریه منجر شده است. و  یبخش خصوصهاي  يگذار هیسرما
 میمستق ریمتحده به طور غ االتیاقابل مشاهده بود.  هیدر سور دایشد رانیمتحده بر اقتصاد ا االتیاهاي فشار

ا تهدیدهایش به نابودسازي توافق هسته اي ایران (و خروج یکجانبه از آن) و ایجاد بی ثباتی، کاهش شدید و ب
ارزش ریال را رقم زد و شرایط را براي شرکت هاي خارجی براي تجارت در ایران دشوار ساخت. سقوط شدید 

ه اي ایران نشان دهنده این هستند ارزش ریال در نتیجه این بی ثباتی ها و خروج ایاالت متحده از توافق هست
که اقتصاد و امنیت این کشور فارغ از منافعش در سوریه، همچنان آسیب پذیر هستند. تضعیف بیشتر اقتصاد 

خواهد منفی  ریتاث هیسور يازسازبراي ب در تالش هاکشور  نیبالقوه ا ي هايگذار هیماسرایران به طور قطع بر 
 داشت.

 گیري جهینت
به عالوه، روسیه با مدیریت  کننده بود. نییتعاتفاقی بشار اسد  یاز شکست نظام يریدر جلوگ هیروس مداخله

افراطی هاي اسالم گرا و چه مواجهه با ی چه در الملل نیو ب يمنطقه او اداره ماهرانه الزامات امنیتی بازیگران 
در مواجهه با آمال جدایی طلبانه کردها، توانسته این بازیگران را به همکاري یا دست کم تحمل ایفاي نقش 

 هیدر سورمیانجی  کیقش خود را به عنوان در تالش است تا ن نیپوتآن در سوریه متقاعد سازد. در حقیقت 
مقابله با نفوذ می تواند عامل بالقوه در  قانع ساخته که روسیه ایران رادشمنان  تیوضع نیا کند. فیتعرباز

 هیقابل توجه روس يگذار هیسرمادستیابی به چنین هدفی بدون وجود،  نیبا اباشد.  هیدر سور رانیافزاینده 
 نخواهد بود. یابیقابل دستسوریه در  یرانیمنافع ا دهیچیشبکه پ دنیدر برچ
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خود  مدت مدت و بلند انیاهداف مدر سوریه وراي مشارکت  شیافزاتا اینجاي کار روسیه تمایل چندانی به 
که بر تقویت قدرت مرکزي در دمشق و تثبیت قدرت آن در برابر گروه هاي شبه نظامیان وفادار و همچنین 

تسریع این برنامه ها، حمایت در یک سري بخش هاي خاص اقتصادي تمرکز دارد، نشان نداده و براي پیشبرد و 
بی قید و شرط جامعه بین المللی از دولت اسد و همچنین سرمایه گذاري هاي گسترده در بازسازي زیرساخت 
ها و اقتصاد آسیب دیده سوریه را خواستار شده است. اما اتحادیه اروپا و ایاالت متحده به وضوح اعالم کرده 

ي پایان دادن به درگیري ها به دست نیاید، در چنین برنامه هایی اند اگر یک توافقنامه جامع سیاسی برا
مشارکت نخواهند کرد. از این رو، مسکو دست کم به طور موقت هدف میان مدت خود را در ممانعت از کنترل 
هر گونه قدرت خارجی بر اقتصاد سوریه پیش خواهد برد و در عین حال بر افزایش سلطه و نفوذ خود بر دمشق 

خواهد داد تا امکان سرمایه گذاري بخش خصوصی روسیه را در بخش هاي خاص سودآور تجارت اقتصاد ادامه 
 سوریه فراهم آورد.

این عدم تمایل روسیه به مواجهه مستقیم با ایران در سوریه از لحاظ نظري امکان محافظت از دستواردها را 
ظرفیت  رانیا يهسته اتوافق و خروج آن از متحده ایاالت  يها میحال، تحر نیبا ابراي تهران فراهم می آورد. 

تهران را براي گسترش و حتی حفظ دارایی هاي کنونی در سوریه به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. مهمتر 
اینکه این شرایط به شدت بر توانایی ایران در رقابت با سرمایه گذاري هاي روسیه در سوریه به ویژه در بخش 

گردشگري و زیرساخت ها تاثیر منفی گذاشته است. با این حال، به هیچ وجه نمی توان هاي انرژي، کشاورزي، 
نفوذ ایرانی را در اقتصاد سوري نادیده گرفت. تهران یک شریک تجاري خیلی مهم براي دمشق حساب می 

 ده است.شود: ایران از مدت ها پیش اقالم حیاتی را در حجم گسترده و با قیمت پایین براي سوریه فراهم آور

در همین حال، تجار سوري که روابط نزدیکی با دولت اسد دارند، از شرایط موجود براي تقویت نفوذ خود در 
از  دیطبقه جد نیروابط خود با ا میهر دو  به دنبال تحک هیو روس رانیااقتصاد کشورشان استفاده کرده اند. 

حال،  نیبا احال، از اعمال نفوذ او در امان نیستند. در عین و به اسد به شمار می روند که وفادار هستند  تجار
کار با بودجه هاي خارجی و مرتبط بودن با منافع آنها، آسیب پذیر هستند. از  يآنها با توجه به بهره ور

(تاجر ثروتمند سوري و از اقوام نزدیک بشار اسد) و سامر الفوز و  مخلوف یشده توسط رام جادیانحصارات ا
دیگر تجار در بخش هاي امالك، حمل و نقل، تجارت و ارتباطات، فرصت هاي قابل توجهی را براي تجارت 
هاي روسی و ایرانی فراهم می آورد تا از طریق مشارکت با این تجار سوري و اعمال نفوذ بر آنها، به اقتصاد 

ه نفوذ کنند. اگر اسد بتواند قدرت خود را چه در داخل سوریه و چه در عرصه بین المللی تثبیت کند، سوری
گروه افراد اسد و بشار در حال حاضر، فرصتی مشابه براي تجارت هاي بین المللی نیز وجود خواهد داشت. 

 .هستندتجاري انحصارات  نیاذي نفعان و البته حامیال اصلی او به  کینزد

که اکنون به این باور رسیده که در مقابله با مخالفان خود کامال موفق عمل کرده و بر اپوزیسیون پیروز  اسد
 یبه دست آوردن کنترل باولی  است. معطوف کرده دیبه دو هدف جد یابیدستشده، اکنون تمرکز خود را بر 
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براي دولت خود و به رسمیت  ی هم به اعاده حیثیتدوم ؛ارضی است تیو شرط بر عملکرد دولت و حاکم دیق
 شناخته شدن در صحنه منطقه اي و بین المللی است.

در زمان ، ندمخالف به وجود آمد يروهایمبارزه با ن يه براک ینظام بهشمسلح سازي گروه هاي اسد،  دگاهیاز د
جنگ  به شمار می رفتند؛ اما نمی توان تصور کرد که اسد در هر سناریوي محتمل پس ازضرورت خود یک 

به تحمل ادامه تقسیم قدرت و فرماندهی ادامه دهد. این مساله در تالش هاي موفقیت آمیز او (البته با کمک 
و  یدفاع مل يروهایاز ن ياریمختلف مسلح وفادار از جمله بس يادغام مجدد گروه هاروسیه) در برچیدن و 

قدتمند تشکیل شده بود،  براالج منیاکه پیشتر توسط » هاي صحرا عقاب«نظامی موسوم به  پیت نیمشهورتر
کامال قابل مشاهده است. به وضوح می توان دید که دولت اسد نمی خواهد که برقراري امنیت و دولت داري 
تمرکز زدایی شده باشد. با این حال، پیشبرد چنین رویکردي به حمایت قابل توجه سیاسی و مالی از خارج از 

تثبیت دولتش در خارج عمدتا به تاییدیه و به رسمیت شناخته شدن  نکهیار کشور نیاز دارد. اسد جداي از باو
از سوي جامعه بین المللی بستگی دارد، براي تامین مالی کمپین در جهت تثبیت قدرت خود در داخل کشور 

ی و تقویت استقالل دولت سوریه از ایران و روسیه، به بودجه اي اساسی نیاز دارد. بشار اسد که با چانه زن
سیاسی آشناست و به آن عادت دارد، بر این باور است تجدید قواي سوریه در منطقه می تواند با بهبود شرایط 

را  هیثروتمند سور گانیروابط با همسا يساز يعادبه  دولت اسداقتصادي این کشور آغاز شود. مصمم بودن 
نصیب و البوکمال با اردن و عراق،  می توان به وضوح در اقداماتی همچون تالش ها براي بازگشایی مرزهاي

 عرب هیاتحاد ها براي پیوستن مجدد سوریه بهو تالش  ،دمشق در نیامارات و بحر يسفارتخانه ها ییبازگشا
 مشاهده کرد.

سطح تخریب و آسیبی  مواجه است. يادیز يچالش هاهمچنان براي ایجاد ثبات در سوریه با حال، اسد  نیا با
که مردم سوریه متحمل شده اند با صرف رشد اقتصادي قابل جبران نیست. از این نظر، الزم است یادآور شد 
که تنها بخشی از انگیزه هاي پشت ناآرامی ها در سوریه مساله اقتصاد بوده است. دموکراسی، آزادي هاي فردي 

سازي از سوي آن، از دیدگاه مردم جنبه هاي مشروعی  و شفاف دولتبیشتر، قانون مداري، پاسخگو بودن 
 بودند که به این ناآرامی ها انجامیدند و هنوز هم از خواسته هاي اصلی آنها به شمار می روند.

تا به امروز که تحریم هاي اعمال شده از سوي ایاالت متحده و اتحادیه اروپا با هدف وادار کردن دولت بشار 
واداشتن ایران و روسیه به کاهش حمایت هایشان از سوریه، ناکافی بوده اند. ابزار اقتصادي  اسد به تغییر رفتار یا

اینچنینی تنها در شرایطی می توانند موثر واقع شوند که به عنوان یک بخشی از چارچوبی جامع تر براي کمک 
چنین سیستمی، باید از  به سوریه به شیوه اي معنادار و تغییر سیاسی معتبر به کار گرفته شده باشند. در

تحریم ها به عنوان ابزاري براي کاهش قابلیت هاي دولت اسد در وادار کردن جمعیت به تسلیم، هدف گرفتن 
انحصارات و تالش هاي افراد و نهادهاي وابسته به رژیم در تالش براي کنترل اقتصاد سوریه، و ترغیب نهادها 

 د قواي سیاسی و مالی سوریه استفاده شود.و دولت هاي خارجی به سرمایه گذاري در تجدی
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نتیجه بخش بوده اند یا خیر، به ویژه با توجه  هیاروپا بر اقتصاد سور هیمتحده و اتحاد االتیا يها میتحراینکه 
بر ها  میتحرکه الزم است همچنان حال،  نیبا ابه تاثیراتی که بر غیرنظامی ها داشته اند، جاي بحث دارند. 

در تامین مالی فعالیت هاي دولت بشار اسد نقش دارند، اعمال شوند و ادامه یابند. هر مرتبه  افراد کلیدي که
که نامی به فهرست بلند باالي این افراد اضافه می شود، دولت بشار اسد مجبور می شود که جایگزینی براي 

اسد و گروه افراد نزدیک  آنها بیابد. اگر تحریم ها نهادهاي خارجی و شخصیت هاي حقیقی در ارتباط با دولت
به آن را نیز شامل شود، آنگاه ممکن است روند حمایت روسیه و ایران از اسد هم تغییر کند و انتظار می رود 
که با تصویب قانون حمایت از شهروندان سوري در ایاالت متحده همین اتفاق بیفتد. تحریم هاي ایاالت متحده 

ر سوریه تاثیر گذاشته است. نتیجه تحریم هاي بالقوه بر روسیه اما هنوز علیه ایران بر فعالیت هاي این کشور د
معلوم نیست. چشم انداز احتمال اعمال تحریم ها بر آنهایی که در سرمایه گذاري هاي اقتصادي در سوریه 

 مشارکت دارند عاملی بوده که شرکت هاي چینی و هندي را از ورود به این بازار باز داشته است.

ترغیب مصالحه و  جادیا يبرا يمنطقه ا یتیامن يها ینگرانرفع  و کرملین روي قابیت خود در دولت اسد
امیدوارند که بتوانند آنها به عالوه،  .حساب می کنند هیاسد به عنوان رهبر سورش ریپذبازیگران منطقه اي به 

جی را به تامین بودجه فاز با بازاریابی براي اقتصاد امیدوارکننده سوریه، صندوق هاي سرمایه گذاري خار
بازسازي ترغیب کنند. از آنجایی که ایاالت متحده و اتحادیه اروپا پیشتر اعالم کرده اند که تا زمانی که یک 
انتقال قدرت سیاسی معنادار در سوریه رخ ندهد، آنها هیچ نقشی در بازسازي هاي آتی این کشور ایفا نخواهند 

جبور است براي ترغیب متحدان منطقه اي به سرمایه گذاري در فاز بازسازي کرد، دولت اسد (و البته روسیه) م
بیشتر تالش کنند. براي شرکاي ایاالت متحده در منطقه به ویژه این مساله اهمیت دارد که آمریکا نگرانی 

مین شام اقدامی هاي آنها را برطرف سازد. به عالوه، اگر قرار باشد که آنها در مقابله با افزایش نفوذ ایران در سرز
 انجام دهند، براي این کار به حمایت امنیتی آمریکا نیاز خواهند داشت.
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