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 عن املؤلف
وقد شغل منصب مدير السياسات في  .في مجموعة الدراسات األمنية كبيرباحث هو  يبرودسكماثيو 

، الفصلية فوكس ومحرًرا ملجلته ،ومركز السياسات اليهودية ،مراكز األبحاث في واشنطن العاصمة

FOCUS 
ً

 National Review وهو مساهم دائم في .ركييفي مجلس السياسة الخارجية األم اقديًم  ، وزميل

 قّدم مقابلت  . the Hillو ،the Federalistو National Interestو Jerusalem Postو Weekly Standardو

على وسائل األخبار التلفزيونية، و املستوى الدولي،  فيفي موضوع الشرق األوسط في الصحف  اخبيرً بصفته 

سلم السياس ي، واإل  ،السياسة العربيةو متخصص في شؤون الشرق األوسط،  .والعروض اإلذاعية املحلية

نترنت موقعه على اإل  .درجة املاجستير في تاريخ الشرق األوسط من جامعة تل أبيببتخرج مع مرتبة الشرف 

 MatthewRJBrodsky.comهو: 
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 ملخص تنفيذي
، لكن جميعها بالقطاعاتضرر رت الحرب األهلية السورية ثلثة أرباع االقتصاد الوطني وألحقت الدّم 

 نظام بشار األ 
ّ
 وغيرتا اتجاهنت فيه إيران وروسيا حكمه في الوقت الذي أّم  .ن من مواجهة العاصفةسد تمك

 .النقدية ةخاصة من خلل استنفاد احتياطات سوريبمالًيا، و عائًما ه، نجح األسد في البقاء صلحتالحرب مل

إلى أقل من مليار دوالر بحلول عام  2010مليار دوالر عام  21من  ةسوريفي انخفض احتياطي النقد األجنبي 

 .مليار دوالر 1,3وتشير التقديرات الحالية إلى أن هذا الرقم يبلغ نحو  .2015

 :هااملساعدات اإلنسانية الدولية وسرقعلى النظام  تعدىو 

حكومة عني أن هذا ي .مناطق املعارضةعن بالكامل  هاأو يمنعنظام األسد املساعدات ق و يع  -

  الواليات املتحدة
 
 .نظام األسد من خلل األمم املتحدةمول ت

 في الحاالت .مليين الدوالراتبقيمة ت املنظمات الدولية الفاسدة صفقات مع شركاء األسد أبرم  -

 .تحت عقوبات الواليات املتحدة واالتحاد األوروبيواقعون الركون هم تش، السوريون املمعظمها

 :اعتمد على الشحنات اإليرانية من النفط والسلع األخرى لقد 

 93ض إجمالي الناتج املحلي النفطي بنسبة اانخفنتيجة  ااألكثر تضرًر  ةكان قطاع الطاقة في سوري  -

 .2016إلى عام  2010من عام  في املئة

 ظاهرة للعيان.الجوية والبرية والبحرية ال اتزود إيران نظام األسد عبر طرقه  -

 .البحري األسطول شحنات إيرانية متكررة من النفط التي تشحنها سفن هناك   -

عبر عدد من عمليات النقل  ةيصل املقاتلون واملعدات العسكرية وغيرها من البضائع إلى سوري  -

 .الجوي 

 ة.تعمل إيران على تأمين املمرات األرضية التي تمتد من إيران وعبر العراق إلى سوري  -

 ب املالية التي حققتها إيران نتيجة لتنفيذ خطة العمل الشاملة املشتركةاستفاد األسد من املكاس

  ]االتفاق النووي مع إيران[
 
رجمت إلى زيادة ملحوظة في اإلنفاق الدفاعي اإليراني وتمويل حملته التي ت

 :خارجيةالعسكرية ال

رر نتيجة للتفاق اإليراني،   - مليار دوالر بعد  12.6نب مليار دوالر من األصول اإليرانية، إلى جا 30 ح 

مليون دوالر نقًدا دفعتها إدارة أوباما للمسؤولين اإليرانيين مقابل اإلفراج عن  400قتة، وو اتفاقية جنيف امل

 .ركيينيالرهائن األم

من اإلنفاق  في املئة 22، وهو ما يمثل 2017مليار دوالر عام  23إلى  يإليراناارتفع اإلنفاق العسكري   -

 .2014عام  في املئة 17ة بنسبة الحكومي مقارن
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على نظام األسد وقد وسعت خط ائتمان  محافظةا للمليار دوالر سنويً  16و 15تنفق إيران ما بين   -

 .من بنك تنمية الصادرات اإليراني الذي تديره الدولة تحبمليارات دوالر س   9و 6,6يتراوح بين 

 .ه اإلقليميين املختلفينئتمويل وكل  علىالنظام في طهران املليارات ينفق 

وبما أن بشار األسد يفتقر إلى الوسائل املالية اللزمة للدفع املباشر للحصول على الدعم الذي يتلقاه 

 املتعلقة بتوسيع الحقوق  واملوارد، والصفقاتمن إيران وروسيا، فقد لجأ إلى تقديم عقود تطوير األعمال 

روسيا، فإن هذه الصفقات التي تساعد على ترسيخ إلى بالنسبة  .األساسية، وفرص تأجير األراض ي املربحة

 تشمل: ةوجودها الدائم في سوري

يستفيد منها  عموًما ،في قطاع الهيدروكربوناتوصفقاتها اتفاقات استخراج املعادن واملوارد   -

 .وسية املرتبطة ببوتينشركات األمن الخاصة الروسية وتكتلت الشركات الر 

ميميم الجوية قرب حمنح شروط مربحة لتوسيع القاعدة البحرية الروسية في طرطوس وقاعدة  -

 .اللذقية

ا في قطاع االتصاالت، وتأجير قطع أراض ي مخصصة إيران، تشمل هذه االتفاقات عقودً إلى بالنسبة 

العام في مشروع  رضوخهمع األسد تتضمن  التعويض /لكن األهم من ذلك، أن املقايضة .للتنمية الزراعية

، العميل /يران، ومشاركتها االقتصادية، وبناء الوكيلإل  اجتماعي-التعزيز اإليراني في شكل تدخل سياس ي

 ك:تشمل كذل املشروع /وتطوير القدرات العسكرية على األراض ي السورية واللبنانية. هذه املؤسسة

 .اتفاقات حقوق التسوية املشتركة -

 .للحرس الثوري اإليراني وامليليشيات التابعة له ابناء القواعد واملعسكرات العسكرية حصريً  -

 .إنشاء مرافق لتصنيع األسلحة وبنية تحتية دائمة أخرى  -

 إعادة توطين إيران على طول ممراتها البرية، باستخدام عائلت أعضاء ميليشيا شيعية روعاتمش -

 .وغيرهم من املوالين إليران

بينما يستعيد األسد سيطرته على أجزاء إضافية من البلد، فإنه يعتمد على فهم أن أولئك الذين وقفوا 

من الناحية املالية من خلل عقود إعادة اإلعمار التي تقدر بمليارات  يكافؤونا سوف معه ونظامه عسكريً 

 وحده.الدوالرات التي يستطيع ضمانها 

 

 الوضع املالي لنظام األسد
وهي تشمل حقول النفط والغاز  .جميعها القطاعات طال التدمير إذر ثلثة أرباع االقتصاد، ّم لقد د  

اء واملياه، إلى جانب شبكات النقل، والنظم التعليمية ومخازن الحبوب، وأنظمة الكهرب حصوالتوامل

 [1]واالقتصادية.البنية التحتية الوطنية - والصحية

                                                           
1ol. 21, No. 2, Eyal Zisser, “Why Has Bashar Won the War in Syria?” Strategic Assessment, Institute for National Security Studies (Israel), V
)76.pdf-67-content/uploads/2018/07/adkan21.2ENG_4-http://www.inss.org.il/wpJuly 2018. ( 

http://www.inss.org.il/wp-content/uploads/2018/07/adkan21.2ENG_4-67-76.pdf
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في في املئة  93انخفض إجمالي الناتج املحلي النفطي بنسبة  .ااألكثر تضرًر  ةكان قطاع الطاقة في سوري

بسبب تدمير البنية  في املئة 52مقارنة باالقتصاد غير النفطي، الذي تقلص بنسبة  2016- 2010ة دامل

برميل  383,000 انخفض إنتاج النفط الخام من .الوقود والكهرباء علىصول حالتحتية وانخفاض إمكان ال

نتيجة لسيطرة الدولة اإلسلمية )داعش( على  2016و 2015 فيرميل ب/  10000إلى  2010 في اليوم عام

 رميل في اليومب /000,20سورية زمن الحرب بمقدار  فيبلغ إنتاج النفط  [2].معظمها املناطق املنتجة للنفط

 .اميً يو  /برميل 400,000ي كان ذوال ،من اإلنتاج قبل الحرب في املئة 5يمثل  إذ

في العقد السابق على  ةوعلى الرغم من هذه الخسائر، كان متوسط نمو الناتج املحلي اإلجمالي لسوري

بلغ  .النمو في القطاعات غير النفطيةعن غلب في األ في املئة وناتًجا  4.3 ا لـمساويً  (2010-2000الصراع )

 في املئة 3إلى  23ومع ذلك، فإن الخسارة الهائلة في العائدات الضريبية من  [3]في املئة. 4.9معدل التضخم 

هي في األساس نتيجة لخسارة عائدات النفط  2015و 2011 يعامما بين الناتج املحلي اإلجمالي  في

بلغ  2016على سبيل املثال، عام  املوجهة.والضرائب، مقترنة بانهيار التجارة الخارجية املصاحب للعقوبات 

فقط من حجم  في املئة 7مليون دوالر، وهو ما يمثل  500 ةحجم التجارة بين االتحاد األوروبي وسوري

 ةوعلى هذا النحو، انخفضت صادرات سوري [4].2010 عاممليار دوالر  2,7بلغ التجارة قبل الحرب الذي 

 .2015إلى عام  2011من عام  في املئة 92بنسبة 

النقد األجنبي التي انخفضت من  اته من، لجأ النظام إلى احتياطيالثغرة /وللتعويض عن هذه الفجوة

 في املئة 0.7يزانية من املفي عجز ارتفع ال .2015عام إلى أقل من مليار دوالر بحلول  2010مليار دوالر عام  21

 في املئة 30ارتفع إجمالي الدين العام من و من الناتج املحلي اإلجمالي،  2016عام في املئة  28، إلى 2010عام 

 [5].2015عام غير املستدام من إجمالي الناتج املحلي  في املئة 150إلى  2010من الناتج املحلي اإلجمالي عام 

قاتمة هي حقيقة أنه حتى قبل الصراع،  ةالشعور بأن الصورة االقتصادية املستقبلية في سوري وسبب

أن  فتراضبالذلك،  [6].فقطفي املئة  5,43عند فهي كان لدى البلد أدنى معدالت مشاركة في العمل في العالم 

رد  إذ ،العاملية الثانيةفي العالم منذ الحرب قسري للبشر نزوح أزمة أصبحت أكبر  ةسوري
 
بالقوة أكثر من ش

 سوداوية.ا عل هي تماًم اآفاق مستقبل القتصاد وطني سوري ففإن نصف سكان البلد ما قبل الحرب، 

ا عندما تمكن من إعادة فتح املعبر البري مع األردن في عقب االنتصارات بدا بقاء نظام األسد مضمونً 

تدفق التجارة عبر تلك الحدود، سيكون لنظام األسد ميناء بحري  افومع استئن .األخيرة في ساحة املعركة

 
 
العام بمقارنة  .يمكن من خلله الوصول إلى األسواق الدولية البريةلتجارة لدافع عنه روسيا وطريق ت

 نفسها والوصول إلى األسواق  تموينعلى  ةتحسين قدرة سوري جرى املاض ي، 
ً

 .اكبيرً  وصوال

                                                           
2“The Toll of War: The Economic and Social Consequences of the Conflict in Syria,” World Bank, July 10, 2017, p. vii. 
)syria-in-conflict-the-of-consequences-social-and-economic-the-war-of-toll-http://www.worldbank.org/en/country/syria/publication/the( 
 المصدر السابق3
4Paul Cochrane, “After the War, Who’s Going to Pay for Syria’s Reconstruction,” Middle East Eye (UK), November 12, 2017. 
)871238355-china-assad-iran-russia-reconstruction-syria-pay-going-is-who-war-http://www.middleeasteye.net/essays/after( 
5“The Toll of War,” p. vi. 
 4لمصدر السابق، ص. ا6

http://www.worldbank.org/en/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-social-consequences-of-the-conflict-in-syria
http://www.middleeasteye.net/essays/after-war-who-is-going-pay-syria-reconstruction-russia-iran-assad-china-871238355
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 يرانإالدعم من 
أعلن علي أكبر واليتي، املستشار األعلى للمرشد األعلى هكذا  بشار على قيد الحياة"،ا بقي دوننا، ملمن "

يئ على الرغم من الوضع االقتصادي اإليراني الس [7].2017نوفمبر تشرين الثاني/ علي خامنئي في ، اإليراني

تشير التقديرات إلى أن اإلنفاق  [ 8].على حكم األسد محافظةكرس مليارات الدوالرات للت افإنه للغاية،

من اإلنفاق  في املئة 22، وهو ما يمثل 2017مليار دوالر عام  23إلى ليصل العسكري اإليراني قد تضخم 

أن هذه الزيادة ناتجة عن مكاسبها املالية املفاجئة التي  ظنوي [9].2014عام  في املئة 17الحكومي مقارنة بـ 

 (.JCPOA) املةتخفيف العقوبات التي رافقت تنفيذ خطة العمل املشتركة الش نمنتجت 

ر قدَّ  امليار دوالر سنويً  16و 15راوح بين  -االستراتيجي اشريكه-بشار األسد لالدعم اإليراني املباشر أن  وي 

وضعت تقديرات  وقد [10]كلفة.تااللتزام تجاهه أكثر االلتزامات الخارجية لطهران  اع، ما يجعلصر منذ بدء ال

هذا اإلنفاق منفصل عن امليزانية السنوية الرسمية للحرس  [11].ا سنوًيادوالرً مليار  20و 15بين  الرقمأخرى 

                                                           
 .2017تشرين الثاني/ نوفمبر  8طهران كقوة إقليمية، رويترز، من حلب، مسؤول إيراني رفيع المستوى يشيد بنمو 7

(1.5464066-power-regional-as-growth-s-hrante-hails-official-iranian-news/top-east-https://www.haaretz.com/middle ) 
8)http://www.worldbank.org/en/country/iran/overview“Overview: The Islamic Republic of Iran,” World Bank. ( 
9shows Iran has 3,000 troops in Syria,” Times of Israel (Israel), January 25, 2018. “Israel’s UN envoy: ‘Classified info’ 
)syria/-in-troops-3000-has-iran-shows-info-dclassifie-envoy-un-https://www.timesofisrael.com/israels( 

10. David Adesnik, “Iran Spends $16 Billion Annually to Support Terrorists and Rogue Regimes,” FDD Policy Brief, January 10, 2018
)regimes/-rogue-and-terrorists-support-to-annually-billion-16-spends-iran-adesnik-hit/david-http://www.defenddemocracy.org/media( 

11-06-https://www.bloomberg.com/view/articles/2015ne 9, 2015. (Eli Lake, “Iran Spends Billions to Prop Up Assad,” Bloomberg, Ju
)assad-up-prop-to-billions-09/iranspends 

https://www.haaretz.com/middle-east-news/top-iranian-official-hails-tehran-s-growth-as-regional-power-1.5464066
http://www.worldbank.org/en/country/iran/overview
https://www.timesofisrael.com/israels-un-envoy-classified-info-shows-iran-has-3000-troops-in-syria/
http://www.defenddemocracy.org/media-hit/david-adesnik-iran-spends-16-billion-annually-to-support-terrorists-and-rogue-regimes/
https://www.bloomberg.com/view/articles/2015-06-09/iranspends-billions-to-prop-up-assad
https://www.bloomberg.com/view/articles/2015-06-09/iranspends-billions-to-prop-up-assad
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ألن  مضللةومع ذلك، فإن هذه األرقام 12.مليار دوالر 2,8الثوري اإليراني للجمهورية اإلسلمية التي تبلغ 

أنه يحصل  ظنعات رئيسة من االقتصاد اإليراني وي  في قطاأساسية الحرس الثوري اإليراني لديه حصص 

 [13].التجارية املشروعة وغير املشروعة شروعاتإيرادات إضافية من املبوصفها على املليارات أكثر 

املجموعة قامت نفسه وفي الوقت الحرب،  طوال مدةأضعاف  ةعززت إيران دعم حزب هللا املالي بثلث

لشبكة الخدمات االجتماعية وتأخير دفع الرواتب في  ةكبير  صورةببتخفيض تمويلها  )حزب هللا( اللبنانية

قدر مساهمة إيران ل [14].مؤسساتها املختلفة في لبنان
 
مليون دوالر في  800إلى  700تراوح بين بأنها حزب هللا ت

  قبل أن يصبح الجناح اإلرهابي اإليرانيمما مليون دوالر  200زادت بمقدار  إذالسنة، 
ً
ا بشدة اللبناني متورط

ا على امليليشيات مليون دوالر سنويً  150وعلى النقيض، فإن النظام اإليراني ينفق [ 15].في الحرب السورية

ا م .لقدسفيلق اقيادة قاسم سليماني قائد ب ةفي سوري كثير منها املوالية إليران في العراق التي أعيد نشر

 .سقداليلق فامليزانية السنوية لالغموض يغطي زال ي

تعوض أن ن على إيران ن هذه النفقات مصممة فقط لتأمين حكم األسد بقوى خارجية، فقد تعيّ وأل 

خط ائتمان يصل إلى مليار دوالر  توسيعهو  ة،عموًماأحد عناصر الدعم املعلن ة.ضافي في سورياإل نقص ال

التوصل إلى هذه  جرى وقد  [16].تمديده بالفعل جرى مليار دوالر الذي  6,5مبلغ إلى إضافة ، وهو 2017عام 

وكلهما مؤسسات مالية تديرها  ،اإليرانيالصادرات االتفاقات بين البنك التجاري السوري وبنك تنمية 

 2013مليار دوالر في عام  5,3وتشير تقديرات أخرى إلى أن إيران فتحت خط ائتمان أولي قدره  [17].الدولة

، يصل 2017البالغ مليار دوالر عام  التوسيعوإذا أضيف  .2015مليار دوالر آخر عام  4,5افت مبلغ وأض

 [18].مليارات دوالر 9إلى  ةسوريلالئتمان خط ااملبلغ اإلجمالي ل

لقد واجه األسد صعوبة في  .كان إليران القدرة على تعويض الخسائر الكبيرة في قطاع الطاقة السوري

واط  يغاغ 16,208انخفض توليد الطاقة إلى  ،على سبيل املثال تمرار اإلنارة/ الكهرباء.اسعلى  حافظةامل

، وهو ما 2010عام  يا واط ساعغيغ 43,164 وهو 2010عما كان عليه في عام  2015( عام GWh) يساع

 في املئة 30انخفضت بنسبة االجمالية ، على الرغم من أن طاقة التوليد في املئة 62,5ا بنسبة يمثل انخفاضً 

وبالفعل،  .تخزين الوقودالنقص في في االنخفاض يبدو أنه  توجيه األساس يهذا يشير إلى أن عامل ال .فقط

تاج من اإلنفقط  في املئة 5ألف برميل في اليوم هو  20فإن إنتاج النفط في زمن الحرب في سورية الذي يبلغ 

                                                           
12   https://goo.gl/rnaTJV  Iran), December 19, 2017.“Full Text of the Budget Bill Released,” Tansim ( 
 19رويترز ،  "بعد معاهدة إيران النووية، تفوز الشركات الحكومية بمعظم الصفقات األجنبية"، ديغانبيشيه،شرف الدين وباباك  وبوزورغمير تورباتي ييغانيهانظر على سبيل المثال: 13

(، وسعيد غاسمي نجاد، "كيف يحكم الحرس الثوري idUSKBN15328S-insight-contracts-iran-https://www.reuters.com/article/us. )2017يناير  /الثانيكانون 

like-mafia-irans-https://www.businessinsider.com/how-. )2015ديسمبر  /األولكانون  Business Insider  ،10"، البالداإليراني الشبيه بمافيا السوق السوداء 
12-2015-market-black-countrys-the-rules-guard-revolutionary ،)توماج، "كيف يثري االتفاق  النووي أوتولينغي، وسعيد غاسمي نجاد، وآني فيكسلر، وأمير  وإيمانويل

 /http://www.defenddemocracy.org/content/uploads. )2016أكتوبر  /األولالمعني بالعقوبات والتمويل غير المشروع، تشرين  FDDالحرس الثوري اإليراني"، مركز 

 ( IRGC_Report.pdfالوثائق / 
 . 2017آذار/ مارس  14، 175ية، تقرير رقم "معضلة حزب هللا في سورية"، مجموعة األزمات الدول14

)conundrum-syria-s-hizbollah-mediterranean/lebanon/175-africa/eastern-eastnorth-https://www.crisisgroup.org/middle( 
 . 2018حزيران/ يونيو  5مليون دوالر سنويًا، كما يقول مسؤولون أميركيون"،  صحيفة الناشيونال )اإلمارات العربية المتحدة(،  700جويس كرم، " تدفع إيران لحزب هللا 15
 .2018كانون الثاني/ يناير  2، وول ستريت جورنال، آسا فيتش، "اإلنفاق اإليراني على الصراعات الخارجية يثير غضب المتظاهرين"16

(1514920398-ire-protesters-raises-proxies-foreign-on-spending-https://www.wsj.com/articles/irans) 
 .2015تموز/ يوليو  8سيلفيا وستال، سوليان الخالدي، "سورية تصادق على خط ائتمان جديد بقيمة مليار دوالر من إيران"، رويترز ، 17

(idUSKCN0PI1RD20150708-iran-from-line-credit-billion-1-fresh-ratifies-iran/syria-syria-crisis-mideast-https://www.reuters.com/article/us) 
. 2017آذار/ مارس  19المتحدة(، إد بالنش، "في سورية، مصارف الحرس الثوري اإليراني تستعد إلعادة اإلعمار"، العربي األسبوعية )المملكة 18

(https://thearabweekly.com/syriairgc-banks-reconstruction-boom  ) 

https://goo.gl/rnaTJV
https://www.reuters.com/article/us-iran-contracts-insight-idUSKBN15328S
https://www.businessinsider.com/how-irans-mafia-like-revolutionary-guard-rules-the-countrys-black-market-2015-12
https://www.businessinsider.com/how-irans-mafia-like-revolutionary-guard-rules-the-countrys-black-market-2015-12
https://www.crisisgroup.org/middle-eastnorth-africa/eastern-mediterranean/lebanon/175-hizbollah-s-syria-conundrum
https://www.wsj.com/articles/irans-spending-on-foreign-proxies-raises-protesters-ire-1514920398
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-iran/syria-ratifies-fresh-1-billion-credit-line-from-iran-idUSKCN0PI1RD20150708
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تقنين التي النظام في البرميل في اليوم. النتائج هي اضطرابات كبيرة وسياسة  400,000قبل الحرب الذي بلغ 

 [19].تقديم خدمات أخرى مثل املياه والتعليم والرعاية الصحية فيا تؤثر أيضً 

تي يمكن املرتبطة بالطاقة، تزود إيران األسد بكمية كبيرة من النفط ال مواطن الضعف هذهملعالجة 

استخدامها أيًضا لتغذية عملياته العسكرية الجارية أو يمكن بيعها للمواطنين السوريين أو الجهات 

- ة واحدةفإن ناقل (،Tanker Trackersتانكر تراكيرز ) للموقع اإللكتروني اووفًق  .الخارجية بأرباح كبيرة

 ةالنفط اإليراني الخام من إيران إلى سوريمليون برميل من  4,7 ىحوال نقلتوهي ناقلة قد  -قرش البحر

برميل في اليوم هو  15000معدل هذا الخط النفطي البالغ  [20].خمس رحلت خلل العام املاض يخلل 

 .2016و 2015برميل في اليوم مما تمكن نظام األسد من إنتاجه في  5000 بـأكثر 

بين طرقها الجوية والبرية والبحرية إلمداد في الجمع نجاًحا الجمهورية اإلسلمية  سبق وأن حققت

، وهو ما يمثل ةسمح املمر الجوي بنقل عشرات اآلالف من مقاتلي امليليشيات الشيعية إلى سوري .هائوكل

ركية واإلسرائيلية ياألم املعداتطرقه البحرية التي يمكن رصدها وتعطيلها بسهولة من مقارنة با تحسنً 

 .الحليفةاملعدات وغيرها من 

ركية فرضت عقوبات على أكبر شركتين للطيران في إيران عام يعلى الرغم من أن وزارة الخزانة األم

وقد ازدادت وتيرة هذه  .إيران وطيران ماهان، إال أن الطائرات استمرت في الطيرانطيران ، وهما 2011

العمل املشتركة  االنتهاء من وضع خطة جرى  في الوقت الذي، 2015الرحلت زيادة حادة في صيف عام 

الطائرات اإليرانية والسورية، وكان  عبرالنتيجة كانت مئات الرحلت الجوية األخرى في السنة  [21].الشاملة

 [22].معظمها طائرات تجارية

ة ّد املرحلة جوية إلى دمشق في  140على سبيل املثال، سجلت شركة الخطوط الجوية اإليرانية أكثر من 

رحلة منذ كانون  380. وسجلت ماهان للطيران أكثر من 2017وأيار/ مايو  2016ما بين كانون الثاني/ يناير 

 Berlinع لشركة برلين للطيران . وتضم هذه النسخة من برنامج "محور املقاومة" التاب2016الثاني/ يناير 

Airlift  أيًضا شركة بويا للطيرانPouya Air  التي يملكها الحرس الثوري اإليراني، طائرتان إيرانيتان من

يديرهما الحرس الثوري اإليراني والقوات الجوية اإليرانية، إلى جانب شركة أجنحة الشام، وهي  747S طراز

رحلة  1500مي مخلوف[. يصل إجمالي عدد الرحلت إلى ما يقرب من شركة طيران سورية خاصة ]يملكها را

 [23].2015منذ صيف 

                                                           
19“The Toll of War,” p. vi. 
20which s Tanker Tracker, “Over a period of 315 days, SEA SHARK transported 4,731,466 barrels of #IRAN|AN crude oil to #SYRIA in 5 trip

we've backtracked. That's 15Kbpd (~half the total imports). In each trip, crew switched off the AIS transponder while approaching the Syrian 
)https://twitter.com/TankerTrackers/status/1011572221087711233coastline. #OOTT,” Twitter, June 26, 2018. ( 

21Nuclear Sanctions Against Iran,” FDD Congressional Testimony, House Financial -Emanuele Ottolenghi, “Increasing the Effectiveness of Non
Services, Monetary Policy and Trade, and Terrorism and Illicit Finance Subcommittees, April 4, 2017. 

)170404.pdf20-eottolenghi-wstate-ba19-115-https://financialservices.house.gov/uploadedfiles/hhrg( 
 .2018آذار/ مارس  2إيمانويل أوتولينغي، "يجب على ترامب منع الممر الجوي اإليراني إلى سورية"، فورين بوليسي، 22

(syria-to-corridor-air-irans-block-should-rumphttp://foreignpolicy.com/2018/03/02/t/) 
 المصدر السابق. 23

https://twitter.com/TankerTrackers/status/1011572221087711233
https://financialservices.house.gov/uploadedfiles/hhrg-115-ba19-wstate-eottolenghi-20170404.pdf
http://foreignpolicy.com/2018/03/02/trump-should-block-irans-air-corridor-to-syria/
http://foreignpolicy.com/2018/03/02/trump-should-block-irans-air-corridor-to-syria/
http://foreignpolicy.com/2018/03/02/trump-should-block-irans-air-corridor-to-syria/
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 نقل، 2017عام  منة شهرين مّد ا لدراسة أصدرها معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، خلل وفًق 

إذا كانت هذه األرقام دقيقة  [ 24]. طن من اإلمدادات إلى دمشق 5000راكب و 000,21الجسر الجوي 

طن من  60,000شخص و 250,000أكثر من  ه يمكن نقلهذا يعني أن، على مدار عامين واستمرت

 ة.اإلمدادات إلى سوري

 :ومنهممدنيين وعسكريين إيرانيين وسوريين، عدة شاركت طائرات من مشغلين 

(، القوات الجوية الوطنية A320و A300إيران )إيرباصوطيران (، A310و A300طيران ماهان )إيرباص 

وطيران الحرس الثوري اإليراني  /قشم فارسوطيران (، 130 - إف وس ي 747 غ)بوين طيران ساهااإليرانية/ 

 [25].(A320)ام الش(، وأجنحة 76-ل إالجوية السورية )و (، 76-وإل  747 غ)بوين ابوي

 

 الدعم من روسيا
لقوات الجوية واملقاولين األمنيين الخاصين على من ايأتي الرئيس للمساعدات الروسية يدان املكان 

من قرارات مجلس  اعطلت موسكو عددً  .دعم سياس ي لنظام األسد بصورةدعم إضافي إلى . إضافة األرض

 األمن ضد سورية، ومنعت مراًرا جمع األدلة من املواقع حيث اشتبه باستخدام السلح الكيمياوي.

أن يستغل وأعرب عن أمله في  ة.ال الذي لم يكن يملكه في سوريلم يكن بوتين يتطلع إلى إنفاق رأس امل

موقف نحو نقطة انطلق بوصفه في البلد وتوسيغه تأمين الوجود العسكري لروسيا لمصائب األسد 

ن لكي يلذلك، أتاحت الحرب السورية الفرصة لبوتو  .سياس ي روس ي نشط في املنطقة وعلى الصعيد الدولي

يمكنه من  ممتازموقع استراتيجي ي لحلف الناتو، وه ةالجنوبيخاصرة بصمة عسكرية موسعة في ال يحقق

ملسائل األمنية اإلسرائيلية، ا في بوصفه حكًمافي املنطقة، والقدرة على التصرف  استعراض القوةخلله 

دي إلى إلى تسوية ما بعد الحرب تؤ جميعها من خلل ضمان أن الطرق  قوي موقف سياس ي صاحب و 

 .موسكو

، في القاعدة الجوية جنوب اللذقية ةسريع ةجوي وحدةباستخدام كله تمكن بوتين من إنجاز هذا 

من  اصغيرً  اوعددً  -وطائرات الهليكوبتر الهجومية وطائرات االستطلع القاذفاتاملقاتلت ت و املقاتل - تشمل

كما ضاعف عدد  [26].القوات السورية القوات الخاصة الروسية واملستشارين العسكريين املوجودين مع

 [27].4000األفراد العسكريين الروس إلى 

خلل األشهر الخمسة األولى  .حجم اقتصادهاإلى بالنسبة  مكلفة جًداكانت مغامرة روسيا العسكرية 

 3ما بين تراوح تكلفة روسيا للمعلومات األمنية واالستخباراتية أن  IHS Jane مركز من غاراتها الجوية، قدر

                                                           
. 2017نيسان/ أبريل  13، 2785السياسي  فرزين نديمي، "إيران ال تزال تستخدم الخطوط الجوية المدنية المزيفة إلعادة إمداد األسد"، معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، المرصد24

(assad-resupply-to-airlines-civilian-pseudo-using-still-is-analysis/view/iran-https://www.washingtoninstitute.org/policy 
 المصدر السابق.25
(،  http://tass.com/defense/957539. )2017تموز/ يوليو  24خالل شهرين"، تاس )روسيا(،  ةضربة على مسلحين في سوري 6000 ىلروسية تقوم بحوالالطائرات ا26

. إنه يشير إلى ذلك على 2018أبريل، نيسان/  7، 1995 -1991ي السابق في سفارة الواليات المتحدة في دمشق ميركمحادثة الكاتب مع الكولونيل ريك فرانكونا، الملحق الجوي األ

 أنه "النموذج األفغاني". 
،   2015تشرين الثاني/ نوفمبر  4، كما يقول المسؤولون األميركيون"، رويترز ، 4000جوناثان الندي وفيل ستيوارت ومارك هوزنبول، "القوات الروسية في سورية تصل إلى 27

(-say-officials-s-u-4000-to-grows-force-syria-syria/russias-russia-crisis-mideast-https://www.reuters.com/article/us
idUSKCN0ST2G020151105 ) 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iran-is-still-using-pseudo-civilian-airlines-to-resupply-assad
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-russia-syria/russias-syria-force-grows-to-4000-u-s-officials-say-idUSKCN0ST2G020151105
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-russia-syria/russias-syria-force-grows-to-4000-u-s-officials-say-idUSKCN0ST2G020151105
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ركي الذي يمن االقتصاد األم اكان يجب أن يخرج هذا الرقم من اقتصاد أصغر كثيرً  .مليين دوالر في اليوم 4و

 )داعش( مليون دوالر في اليوم الواحد لهزيمة الدولة اإلسلمية 11,5البالغة نفقات الواليات املتحدة  تحّمل

عن الحكومة الروسية تكشف  لم Operation Inherent Resolve.[28 ]العزم الصلب من عملية  اجزءً 

استخدام صواريخ كروز وغير ذلك من  حسباناليمكن أن تكون التكلفة أعلى إذا أخذنا في و أرقامها الخاصة 

 [29].تكاليف الدعم

 

 التالعب في املساعدات األجنبية وفساد األمم املتحدة
 ةئات العقود التي منحتها األمم املتحدة في سوريوتحليل م 2016عام  أجرته الغارديانشف تحقيق ك

وقد منحت  .معايير األمم املتحدةحسب بحتى ، وجود قدر هائل من الفساد 2011منذ بدء العملية عام 

ااألمم املتحدة عشرات املليين من الدوالرات لألشخاص املرتبطين 
ً
من  ابشار األسد جزءً ب اوثيًق  ارتباط

هذه األموال لرجال األعمال السوريين  تفععلوة على ذلك، في كثير من الحاالت، د   .برنامج املساعدات

وكما قال  .الواليات املتحدة واالتحاد األوروبيواإلدارات الحكومية والجمعيات الخيرية التي تخضع لعقوبات 

في لندن ببساطة، دفعت وكاالت األمم املتحدة "عقود  كينغزأحد الخبراء في دراسات الحرب في كلية 

النظام السوري املعروفين بتمويل القمع والوحشية اللذين تسببا في كثير من  زبانيةمربحة إلى  مشتريات

 30".اإلنسانية للبلد املصائب

 تربية املواش يمليون دوالر للحكومة لتعزيز الزراعة و  13على سبيل املثال، دفعت األمم املتحدة مبلغ 

قائمة  على انلدولة، وكلهما مدرجا هملكذي تمليين دوالر ملورد الوقود ال 4ودفعت ما ال يقل عن 

الدم السوري الذي تسيطر مليين دوالر لدعم بنك  5أنفقت منظمة الصحة العاملية أكثر من  .العقوبات

عقوبات  تفرضبه من متبرعين في بلدان  ةموثوق صورةعليه قوات األسد. جاءت إمدادات الدم هذه ب

ترست"، وهي مؤسسة خيرية  ةاشتركت وكالتان تابعتان لألمم املتحدة مع مؤسسة "سوري .اقتصادية

 .االتحاد األوروبيمن ركية و يللعقوبات األما زوجة بشار التي تخضع أيضً وهي  وترأستها، سداأل   اءأسم أسستها

 دوالر إلى جمعية البستان، التي يملكها رامي مخلوف 267,933ثم هناك يونيسف التي دفعت مبلغ 

الخيرية بعدد من امليليشيات ته بجمعي تبطوقد ر   .بشارفي سورية وابن خال أغنى رجل وهو ، ويديرها

لفساد في ا" صورة/ رمزركية بأنه "يصحيح في البرقيات الدبلوماسية األمصف بشكل لقد و   .املوالية للنظام

 ؛دوالر لشبكة هاتفه املحمول  000,700ومع ذلك، فإن األمم املتحدة ما زالت تدفع أكثر من  [31]ة".سوري

 .. خضع مخلوف وشركاته للعقوبات لسنوات عدةتلاسيري

                                                           
 . 2016شباط/ فبراير  26بانكو، "روسيا تزيد الشحنات العسكرية إلى سورية مع إظهار الواليات المتحدة لعالمات االنسحاب"، إنترناشيونال بيزنس تايمز،  إيرين28

(2325565-down-backing-signs-shows-us-syria-shipments-military-ramps-https://www.ibtimes.com/russia) 
 .2015تشرين األول/ أكتوبر  20رية"، موسكو تايمز )روسيا(، بيتر هوبسون، "حساب تكلفة الحرب الروسية في سو29

(50382-syria-in-war-russias-of-cost-the-https://themoscowtimes.com/articles/calculating ) 
. 2016آب/ أغسطس  29(، بكنز وإيما بيلز، "األمم المتحدة تدفع لنظام األسد عشرات الماليين في إطار برنامج المساعدات السورية"، الغارديان )المملكة المتحدةنيك هو30

(contracts-programme-aid-syria-regime-assad-to-millions-of-tens-pays-https://www.theguardian.com/world/2016/aug/29/un ) 
 .2008كانون الثاني/ يناير  31"تضخيم تأثير تعيين رامي"، ويكيليكس برقية دبلوماسية، 31

(https://wikileaks.org/plusd/cables/08DAMASCUS70_a.html) 

https://www.ibtimes.com/russia-ramps-military-shipments-syria-us-shows-signs-backing-down-2325565
https://themoscowtimes.com/articles/calculating-the-cost-of-russias-war-in-syria-50382
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/29/un-pays-tens-of-millions-to-assad-regime-syria-aid-programme-contracts
https://wikileaks.org/plusd/cables/08DAMASCUS70_a.html
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  اتحدة يكشف أن وكاالتهواألسوأ من ذلك، أن تحليل وثائق مشتريات األمم امل
ً

 املختلفة قد أجرت أعماال

 .مليون دوالر لكل عقد 54إلى  30,000ودفعت من  -غلبها مرتبط باألسدأ-شركة سورية إضافية  258مع 

مليون دوالر الذي دفعته وكاالت املعونة التابعة لألمم املتحدة للبقاء في فندق  9,3هذا عدا عن مبلغ 

التي ، حيث تمتلك وزارة السياحة في نظام األسد حصة الثلث 2015-2014ة ّد خلل املفي دمشق فورسيزنز 

على الرغم من الفساد الذي تعانيه برامج األمم املتحدة،  .الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي تعاقبها كل من

 .يرةفإنها تنشر على األقل أسماء مورديها، وهو أمر تتجنبه منظمات غير حكومية دولية كث

 

 سرقة املساعدات
، اتهمت الحملة السورية األمم املتحدة بالسماح لنظام األسد بالسيطرة على 2016يونيو  /في حزيران

مجموعة إنسانية أخرى أيدت تقريرها الذي سلط الضوء على الكيفية  50أكثر من  .شحنات املساعدات

املوجودين في املناطق التي يسيطر عليها مطالب بعدم مساعدة أولئك لالتي استجابت بها األمم املتحدة ل

 [32].أنها ساهمت في مقتل آالف من املدنيين ،املتمردون التي يزعمون 

، 2018فبراير شباط/ في شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في  .هم ليسوا وحدهم

برامج عن ات املتحدة مساعدتها أن تقطع الوالي ة،ركي السابق لدى سورييالسفير األم ،اقترح روبرت فورد

وعلى وسائل  يةخبار التقارير اإل عن بالتفصيل  توسعوقد  [33]ة.املساعدات اإلنسانية لألمم املتحدة في سوري

 هايمنعأو مناطق املعارضة  عنالتي أظهرت بوضوح، أن نظام األسد يعوق املساعدات  التواصل االجتماعي

وهذا بدوره يضفي شرعية  .نظام األسد من خلل األمم املتحدة تمّول ركية يوهذا يعني أن الحكومة األم ،اكليً 

 [34].ي تسبب في الصراع ويطيل املعاناةذالالنظام ويثري 

، اعترف املستشار الخاص للمبعوث األممي الخاص أنه على 2017ديسمبر كانون األول/ في نهاية شهر 

ساعدات األمم املتحدة إلى األشخاص في املناطق ممن املئة على األكثر في  20أو  10مدى أشهر، وصلت 

السبب فإن وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ، وفًقا ل[ 35].املحاصرة

في انخفاض عدد قوافل املساعدات التي تصل إلى أولئك الذين يحتاجون إليها هو أن النظام يرفض منح 

 ىحواللإال ات املوافقيمنح كشف تقرير حديث آخر أن النظام لم  [36].ت التسليماملوافقات اللزمة لعمليا

أطنان من املساعدات،  أزيلتت املوافقة عليها، جر ، ومن بين تلك التي 2017ربع قوافل األمم املتحدة عام 

                                                           
 . 2016"االنحياز: فقدان األمم المتحدة للنزاهة واالستقالل والحياد في سورية"، الحملة السورية، حزيران/ يونيو 32

(sides.pdf-content/uploads/2016/06/taking-http://takingsides.thesyriacampaign.org/wp ) 
. 2018شباط/ فبراير  6السفير )المتقاعد( روبرت فورد، "شهادة أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب"، لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ، 33

20180206.pdf-FordR-Wstate-FA13-115-https://docs.house.gov/meetings/FA/FA13/20180206/106832/HHRG) 
 .2018شباط/ فبراير  12ية األسد تحتال على المساعدات اإلنسانية األميركية،" ذَ هيل، روبرت فورد ومارك ورد، "سور34

(aid-humanitarian-us-with-dirty-plays-syria-assads-security/373449-http://thehill.com/opinion/national ) 
. 2017كانون األول/ ديسمبر  21حسبما يقول مستشار األمم المتحدة، "األمم المتحدة نيوز"، بالمحاصرة من سورية في كانون األول/ ديسمبر،  لم تصل المعونة إلى "أحد" في المناطق35

(advisor-un-says-december-areas-besieged-syrias-soul-single-reached-not-has-aid-https://news.un.org/en/story/2017/12/640182 ) 
 28األمم المتحدة، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، مارك لووك، "وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ، إحاطة لمجلس األمن بشأن سورية"، 36

 ( pdfhttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SyriaSCStatement022818.29%281%20%.2018شباط/ فبراير 

http://takingsides.thesyriacampaign.org/wp-content/uploads/2016/06/taking-sides.pdf
https://docs.house.gov/meetings/FA/FA13/20180206/106832/HHRG-115-FA13-Wstate-FordR-20180206.pdf
http://thehill.com/opinion/national-security/373449-assads-syria-plays-dirty-with-us-humanitarian-aid
https://news.un.org/en/story/2017/12/640182-aid-has-not-reached-single-soul-syrias-besieged-areas-december-says-un-advisor
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SyriaSCStatement022818%20%281%29.pdf
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ام مح لها عالتي س   الخمسة وخمسين ا لهذا البحث، من قوافل املساعداتوفًق  .معظمها إمدادات طبية

 [37].دون أن يمسهامن فقط إلى وجهتها  ةواحدقافلة  ت، وصل2017

 .خرى كثيرةاأل مثلة األ  .األمم املتحدةاختصاص ملساعدات الخارجية ليس فقط ا سرقةو هذا الفساد 

الفدرالية قدمت  ،2017حتى عام  2014على سبيل املثال. من عام  ،Formula Oneون الفورموال خذ 

دوالر إلى نادي السيارات السوري، وهي  175,000ما يقرب من  -بهيئتها الحاكمة األولى-االتحادية للسيارات 

 [38]لرياضة.للمنح امن برنامجها  امنظمة لرياضة السيارات مرتبطة مباشرة بنظام األسد جزءً 

 

 ن مقابل األراض ي واملوارداملقايضة: األم
لحصول على الدعم الذي مقابل ااملالية اللزمة للدفع املباشر ارد و بما أن بشار األسد يفتقر إلى امل

يتلقاه من إيران وروسيا، فقد لجأ إلى تقديم عقود تطوير األعمال واملوارد، والصفقات املتعلقة بتوسيع 

إلى التركيز على تتجه تلك الفرص روسيا، إلى بالنسبة  .حةالحقوق األساسية، وفرص تأجير األراض ي املرب

الهيدروكربوني الشامل الذي سيفيد شركات األمن الروسية النفطي/ استخراج املعادن واملوارد والقطاع 

وقد ركزت الحقوق األساسية على توسيع قاعدتها  .بوتينمع  املرتبطةالخاصة وتكتلت الشركات الروسية 

رسيخ وجود روسيا الدائم بما يخدم في تميميم الجوية بالقرب من اللذقية، حالبحرية في طرطوس وقاعدة 

 .ر عن شكل التطورات السياسية السورية اللحقةبغض النظ ةفي سوري

ستصلحة إيران، كانت هذه الفرص تميل إلى التركيز أكثر على قطاع االتصاالت واألرض املإلى بالنسبة 

وتشمل هذه  ة.مؤسسة اإليرانيللاألسد العام  رضوخللتنمية الزراعية، ولكن األهم من ذلك، أنها شملت 

املخصصة للحرس عسكرات وبناء القواعد العسكرية وامل ،أسيس املشتركةاملبادرة اإليرانية حقوق الت

لكن األمر األكثر  .الثوري اإليراني وامليليشيات التابعة له، ومرافق تصنيع الذخيرة، والبنية التحتية األخرى 

عائلت أعضاء ل البرية يرانإداللة هو موافقة األسد على مخططات إعادة التوطين على طول ممرات 

ليشيات الشيعية التي كانت تستخدم لتحفيز الشيعة في العراق وأفغانستان وباكستان وأماكن أخرى امل

 .يرانتحت راية إ ةللنضمام إلى القتال في سوري

 

 صفقات مع إيران
إيران، لكن االقتصاد اإليراني في دوامة إلى قد يكون إبقاء األسد في السلطة أولوية إستراتيجية بالنسبة 

، تتطلع ةالشؤون السياسية املستقبلية لسوري ىعلترسخها التي سراسخة ن السيطرة الم اوبعيًد  [39].املوت

إلى "فيلق الحرس الثوري اإليراني"، وهو القوة العسكرية  لجأتولتحقيق ذلك،  .إيران إلى تعويض خسائرها

                                                           
 .2018شباط/ فبراير  26المتعلقة باالستجابة بمساعدة سورية"، إيرين نيوز )المملكة المتحدة(،  2017إيما بيلز، "حصري: األمم المتحدة أهملت إصالحات 37

(response-aid-syria-reforms-2017-shelved-un-https://www.irinnews.org/feature/2018/02/26/exclusive ) 
. 2017أيلول/ سبتمبر  7جاك دي مينيزيس "أموال فورموال ون تُمنح لمنظمة سورية ذات روابط قوية بنظام األسد"، االندبندت )المملكة المتحدة(، 38

(.htmla7934231-150000-grant-fia-regime-assad-president-syria-money-racing/Formula1/f1-https://www.independent.co.uk/sport/motor) 
 (http://www.worldbank.org/en/country/iran/overviewنظرة عامة: جمهورية إيران اإلسالمية، "البنك الدولي. )39

https://www.irinnews.org/feature/2018/02/26/exclusive-un-shelved-2017-reforms-syria-aid-response
https://www.independent.co.uk/sport/motor-racing/Formula1/f1-money-syria-president-assad-regime-fia-grant-150000-a7934231.html
http://www.worldbank.org/en/country/iran/overview
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مصالح ، ومجموعة نقابةفي الوقت نفسه تجمع تجاري، و  وي هذاأليديولوجية للجمهورية اإلسلمية ال

 .اجتماعيةو  خاصة

 .العسكرية واالقتصادية هو تقليد قديم يستخدمه الحرس الثوري اإليراني شروعاتإن الجمع بين امل 

والعراق واليمن لتعزيز  ةه إلى سوريو ه في لبنان، ونقلو ؤ إنهم يأملون في تكرار نموذج الهيمنة الذي أنش

ثقافية  مشروعات هناكاالقتصادية والعسكرية  شروعاتهذه املبالترافق مع  .موقعهم على املدى الطويل

لتش يًضا.أ
ّ
 [40].الجمهورية اإلسلمية لتصدير نموذجها الثوري قالبعلى  الثلث شروعاتاملجهد  ك

مجموعة واسعة من صفقات التنمية  بتحضير، تقوم إيران ةالجانب املالي من مشروع إيران في سوري في

ام شركات االقتصادية والعقود واالستثمارات واالئتمان والقروض وخطط البناء والتعمير، باستخد

على سبيل املثال، وقعت إيران على عدد  [41].خاتم األنبياءمثل ات الحرس الثوري اإلسلمي مملوكة لشرك

 [42].، من شأنها توسيع نفوذها في البلد2017عام  ةمن مذكرات التفاهم االقتصادية مع سوري

 لخليويةأحد االتفاقات في قطاع االتصاالت السلكية واللسلكية هو الترخيص مع شركة االتصاالت ا

اإليراني رشد امل ،آية هللا علي خامنئيو ( التي يسيطر عليها كل من الحرس الثوري اإليراني MCIفي إيران )

ابعة لشركة االتصاالت اإليرانية شركة تبأنها  (MCI)األعلى. وفي املقابل، تصادف شركة االتصاالت الخليوية 

(TCIوهي مملوكة من مؤسسة ،) موستازافان Mostazafan Foundation اإلمام  جمعية /وتنفيذ أمر

مليار دوالر  95شبكة مؤسسية غامضة بقيمة  نمثل تو شركتين ويسيطر خامنئي على هاتين ال .الخميني

ا للتقارير، ووفًق  .حيز التنفيذفاق النووي اإليراني إلى أن دخل االتكانت خاضعة لعقوبات الواليات املتحدة 

، وهو رجل أعمال خاضع للعقوبات ةفإن شركة االتصاالت الخليوية ستشارك مع محمد حمشو في سوري

 [43].بسبب علقاته الوثيقة مع ماهر األسد، شقيق بشار 2011ركية منذ عام ياألم

لتنصت ولكن من أجل العائدات املالية بسبب اإليران ليس فقط  من الواضح أن قطاع االتصاالت مهم  

في  اومع ذلك، فإن تأخيرً  ضمار.عقود اتصاالت حزب هللا في لبنان بعوائد هائلة في هذا امل أتت ناس.على ال

شهدت إيراداتها  إذ، اكبيرً  دعًما، لتاها، سيريتمنافس أعطى االتصاالت الخليوية تنفيذ الصفقة مع شركة

رامي لركية ألنها مملوكة يتل تخضع أيًضا للعقوبات األماومع ذلك، فإن سيري  44.زيادة كبيرة 2017عام 

 45.العقوبات أيضً خاضع لا هو شخصيً الذي األسد  خالابن  ،مخلوف

                                                           
 .2015آذار/ مارس  6طوني بدران، "تصدير الثورة اإلسالمية"، اآلن )لبنان(، 40

(revolution-islamic-the-https://now.mmedia.me/lb/en/commentary/564933exporting ) 
 .2010شباط/ فبراير  10في، ا"أهداف خزانة فيلق الحرس الثوري اإلسالمي اإليراني"، وزارة الخزانة األميركية، المركز الصح41

(releases/Pages/tg539.aspx-center/press-https://www.treasury.gov/press ) 
. 2017يناير  /الثانيكانون  17لة الصحافة الفرنسية )فرنسا(، انظر على سبيل المثال: "إيران توقع صفقات الهاتف، والغاز مع سورية"، وكا42

(deals-gas-phone-signs-https://www.timesofisrael.com/iran ،وثائق التعاون بين إيران وسورية"، وكالة األنباء اإلسالمية" ،)2017يناير  /الثانيون كان 17 .

(http://www.irna.ir/en/News/82390694 ) 
. 2017الثاني/ يناير كانون  17"الحرس الثوري يحصل على ترخيص للهاتف المحمول في سورية كجزء من قبض طهران األوسع على األصول االقتصادية"، تقرير سورية )لبنان(، 43

(report.com/news/economy-http://www.syriaوعقوبات على مالية رجل أعمال سوري بارز"، وزارة الخزانة األ ، )2011آب/ أغسطس  4في، اية، المركز الصحميرك .

(releases/Pages/tg1269.aspx-center/press-https://www.treasury.gov/press ) 

http://www.syria-. )2017أيلول/ سبتمبر  12سيرياتل تسجل زيادة حادة في اإليرادات مع تأجيل ترخيص الهاتف إليران، "التقرير السوري )لبنان(، 44
postponed-iran-license-phone-revenues-increase-sharp-posts-it/syriatel-report.com/news/telecoms ) 

آب/ أغسطس  10في، اية، المركز الصحميركالمؤسسات المالية السورية الحكومية، وأكبر مشغل للهاتف المحمول في سوريا"، وزارة الخزانة األ "الخزانة تفرض عقوبات على45

2011( .releases-center/press-https://www.treasury.gov/press) مشغل المحمول اآلخر في سورية هو شركة  ،MTN  سورية، وهي شركة تابعة لمجموعةMTN 

 فريقيا.أفي جنوب 

https://now.mmedia.me/lb/en/commentary/564933exporting-the-islamic-revolution
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg539.aspx
https://www.timesofisrael.com/iran-signs-phone-gas-deals
http://www.irna.ir/en/News/82390694
http://www.syria-report.com/news/economy
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1269.aspx
http://www.syria-report.com/news/telecoms-it/syriatel-posts-sharp-increase-revenues-phone-license-iran-postponed
http://www.syria-report.com/news/telecoms-it/syriatel-posts-sharp-increase-revenues-phone-license-iran-postponed
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases
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لعلقة الوثيقة طويلة إلى اا "مستشار وزير الخارجية اإليراني، بأنه نظرً  ،سلماإل  يتباهى حسين شيخ

تأمل  [46]".علية في عملية إعادة اإلعماراوالسلطات السورية، تمكنت إيران من الدخول بف األمد بين إيران

مع عقود اإليجار األخرى التي وقعتها، وهي عقد إيجار طويل  أرضية مالية كّون أن تفي الجمهورية اإلسلمية 

محافظة حمص )التي تأمل في إبعاده عن روسيا أو شرق في  الشرقيةاألجل لتطوير مناجم فوسفات 

حمص وطرطوس لبناء محطات محافظتي فدان من األراض ي في  12000رها ئجاتاساملشاركة مع بوتين(، و 

 [47]ز.النفط والغا

، ويتطلع أيًضا إلى االستفادة من جهد إعادة ةفي سوري تدخلههللا قوة إقليمية نتيجة  لقد أصبح حزب

 [48].نصارهأل فيد مصالحه التجارية الخاصة، والشركات التابعة له، و يي من شأنها أن ذاإلعمار ال

 

 صفقات مع روسيا
فإن الوجود  [ 49]ة،تقلل من عملياتها في سوريس بأنهاعلى الرغم من اإلعلنات الرسمية املتعددة 

مدة  2017ديسمبر كانون األول/ عقد إيجار مع األسد في  توقد وقع[ 50].العسكري الروس ي أصبح أكثر قوة

 [51].موسكو الوصول إلى قاعدتها البحرية في طرطوسيمنح  عاًما إضافًيا 25 مدةعاًما مع خيار تمديده  49

سفينة حربية روسية في وقت واحد، األمر الذي  11ع املرفق بتلقي ما يصل إلى يستسمح االتفاقية وتوس

يمكنها استيعاب  حالًيا ن القاعدة البحرية الوحيدة التابعة للبحرية الروسيةوأل  [52]تطوًرا مهًما.سيمثل 

ي فوهي غير قادرة  .قدًما 330تشغيل رصيفين عائمين بطول  جرى أربعة سفن متوسطة الحجم وفقط إذا 

 420 لىفي روسيا التي يزيد طولها عأو الفرقاطات حالي على استضافة السفن الحربية الرئيسة الوقت ال

صان من  تكان، 2013يونيو حزيران/ حتى شهر  أنهمن رغم على الو  .قدًما
 
أربعة متعاقدين مدنيين القاعدة ت

 [53].البحر املتوسطفي روسيا عين كاملوقع التفاخر بفقط، لكن من الواضح أن موسكو تعتزم 

رئيس في  ن  قبل وصولها إلى مكوّ  ال أهمية لهيم الجوية السورية من موقع مميححولت روسيا قاعدة 

، بدأت روسيا ببناء قاعدة 2017يونيو حزيران/ بحلول  [54]ة.وحدتها العسكرية الدائمة املتمركزة في سوري

                                                           
 .2017كانون الثاني/ يناير  19"سورية تمنح إيران رخصة للمساعدة في إعادة بناء البلد الذي مزقته الحرب"، سبوتنيك )روسيا(، 46

(aid-agreements-syria-iran-https://sputniknews.com/middleeast/201701191049775509/ ) 
. 2017آذار/ مارس  The Cipher Brief  ،19سعيد غاسمي نجاد وطوني بدران، "بعد االتفاق النووي، إيران تتطلع إلى الربح في سورية"،47

(syria-in-profit-to-looks-iran-deal-nuclear-east/after-https://www.thecipherbrief.com/article/middleو"وثائق التعاون السوري اإليراني ،) وكالة أنباء ،"

 (  http://www.irna.ir/en/News/82390694.)2017كانون الثاني/ يناير  17الجمهورية اإلسالمية، 
. 2017نوفمبر/ تشرين الثاني  12بول كوكران، "بعد الحرب، من سيدفع ثمن إعادة إعمار سورية"، عين الشرق األوسط )المملكة المتحدة(، 48

(871238355-china-assad-iran-russia-reconstruction-syria-pay-going-is-who-war-http://www.middleeasteye.net/essays/after) 
 . 2017كانون األول/ ديسمبر  11يقول أندرو أوسبورن، "بوتين ، في سورية، إن المهمة أُنجزت، مطالبًا بانسحاب روسي جزئي"، رويترز، 49

(-russian-partial-orders-accomplished-mission-says-syria-in-putin/putin-russia-syria-crisis-mideast-https://www.reuters.com/article/us
idUSKBN1E50X1-pullout ) 

. 2016تشرين الثاني/ نوفمبر   14ذر بالخطر"، العربي األسبوعي )المملكة المتحدة(، جيمس بروس، "بناء األسطول البحري الروسي قبالة سواحل سورية ين50

(alarmingly/4721479127510-grows-Syria-off-buildup-naval-ussiashttps://www.upi.com/Top_News/Opinion/2016/11/14/R/) 
. 2017كانون الثاني/ يناير  20عاًما في القواعد البحرية والجوية السورية"، تاس )روسيا(،  49"موسكو تعقد صفقة مع دمشق للحفاظ على وجودها لمدة 51

(tass.com/defense/926348http:// ) 
 .2017نيسان/ أبريل  4"روسيا توسع القاعدة البحرية في طرطوس، سورية،  - 52

 (37212976-simultaneously/a-port-tartus-warshipsin-11-to-up-allows-accord-syria-russia-http://www.dw.com/en/new &  
syria-artust-in-base-naval-expands-russia-https://www.middleeastmonitor.com/20170404/)  

531 (Russia), July 4, 2012.-Россия  -  
. 2015أيلول/ سبتمبر  14"، فورين بوليسي، ةجيفري لويس ، "هذه الصورة عبر األقمار الصناعية ال تدع أي شك في أن روسيا تنقل القوات والقوات الجوية إلى سوري54

(-syrialatakia-into-aircraft-and-troops-throwing-is-russia-that-doubt-no-leaves-image-satellite-http://foreignpolicy.com/2015/09/14/this

https://sputniknews.com/middleeast/201701191049775509-iran-syria-agreements-aid/
https://sputniknews.com/middleeast/201701191049775509-iran-syria-agreements-aid/
https://sputniknews.com/middleeast/201701191049775509-iran-syria-agreements-aid/
https://www.thecipherbrief.com/article/middle-east/after-nuclear-deal-iran-looks-to-profit-in-syria
http://www.middleeasteye.net/essays/after-war-who-is-going-pay-syria-reconstruction-russia-iran-assad-china-871238355
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-russia-putin/putin-in-syria-says-mission-accomplished-orders-partial-russian-pullout-idUSKBN1E50X1
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-russia-putin/putin-in-syria-says-mission-accomplished-orders-partial-russian-pullout-idUSKBN1E50X1
https://www.upi.com/Top_News/Opinion/2016/11/14/Russias-naval-buildup-off-Syria-grows-alarmingly/4721479127510/
https://www.upi.com/Top_News/Opinion/2016/11/14/Russias-naval-buildup-off-Syria-grows-alarmingly/4721479127510/
https://www.upi.com/Top_News/Opinion/2016/11/14/Russias-naval-buildup-off-Syria-grows-alarmingly/4721479127510/
http://tass.com/defense/926348
http://www.dw.com/en/new-russia-syria-accord-allows-up-to-11-warshipsin-tartus-port-simultaneously/a-37212976
https://www.middleeastmonitor.com/20170404-russia-expands-naval-base-in-tartus-syria/
https://www.middleeastmonitor.com/20170404-russia-expands-naval-base-in-tartus-syria/
https://www.middleeastmonitor.com/20170404-russia-expands-naval-base-in-tartus-syria/
http://foreignpolicy.com/2015/09/14/this-satellite-image-leaves-no-doubt-that-russia-is-throwing-troops-and-aircraft-into-syrialatakia-airport-construction/
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سمح إال  شبيهاتها،، بين دمشق والحدود األردنية ومثل س الوعراخربة ر في بلدة  ةثالثة في جنوب سوري ال ي 

لدى إضافة إلى القواعد الجوية الرئيسة  [55]( عاًما.25+  49)نفسها  وفق الشروطلألفراد الروس بالوصول 

في املستقبل  ةباختصار، تعتزم موسكو البقاء في سوري عدات.بالقوات واملروسيا نظام األسد حيث تحتفظ 

عميل سوري مستقر قادر على إضفاء الشرعية على وجوده العسكري  وبوتين هه إلي ما يحتاجكل ف .املنظور 

 .اإنهاء العقود السورية التي يضمنها حاليً يؤخر و 

ا من حيث املساعدات االقتصادية املباشرة، فقد وجدت ن روسيا لم تقدم سوى القليل جًد إفي حين  

املسبقة روسيا يبدو أن شروط  [56]لألسلحة.تصدير مختلفة  طريقة لتحقيق الربح من خلل تأمين صفقات

 تضمن سورية مستقبلية هي أن بشأن 
ً

 البلد قواعدها العسكرية وتوفر وصوال
ً

حقول النفط إلى   مفضل

 ة.والغاز في سوري

 
ّ
، األمر الذي لم يكن ةزت روسيا في املجال االقتصادي على قطاع الطاقة مع سوريولهذه الغاية، رك

ة في نزلاملقوة تحديد يجري أنه  نرى وهنا  بها. جراتتأن لديها سلع وخدمات محدودة لإلى مفاجًئا نظًرا 

فاوضات املستقبلية من خلل املوقف املادي في ساحة املعركة السورية، فقد أخذ بوتين خطوة أخرى تال

 هملسوق ملكافأة مقاولي األمن الخاصين من خلل منحالقائمة على اإلى األمام من خلل استخدام الحوافز 

 ىأن حوال ظني   )داعش(. عليها من الدولة اإلسلميةون ستوليالتي  يض ااألر  في حقوق النفط والتعدين

 [57]ة.داخل سوري نتشرونمن الجنود املرتزقة ي 500,2

ي وكاالت التعاضدية فليمكن رؤية مثال جيد على التعايش بين الشركات األمنية الخاصة الروسية وا

التوصل إليها في كانون  جرى  نفطفي صفقة  .Evro Polis إيفرو بوليس وشركة Wagnerفاغنر  حالة شركة

)التي تشكلت في وقت سابق من ذلك الصيف( على  ، ستحصل شركة إيفرو بوليس2016األول/ ديسمبر 

من النفط والغاز الطبيعي املنتج على األراض ي التي استولت عليها من الدولة  في املئة 25حصة قدرها 

املجموعة األمنية الخاصة الروسية  ،وللحصول على األرض، تعمل الشركة مع فاغنر [58])داعش(. اإلسلمية

ما في الشتراكهعقوبات الواليات املتحدة  ا تحتهو والشركة حاليً  ماكله [59]أوتكين. التي أسسها ديمتري 

 [60].الحرب في أوكرانيا إلىالجنود إرسال 

                                                           
construction-airport/ :القاعدة الجوية الروسية في سورية" ;)RT  ،"تتفقد الحياة اليومية في مطار الالذقيةRT  ،)2015تشرين األول/ أكتوبر  3)روسيا .

(airbase-khmeimim-russian-latakia-https://www.rt.com/news/317528/  ) 
. 2017حزيران/ يونيو  29سامي مبيض، "روسيا تبدأ بهدوء بناء القاعدة العسكرية الثالثة في سورية"، صحيفة آسيا تايمز )الصين(، 55

(syria-base-military-fourth-building-begins-quietly-http://www.atimes.com/article/russia/) 
. 2017كانون األول/ ديسمبر  4جهاد يازجي، "تحليل: ال توجد أموال لدعم مشروع إعادة إعمار سورية"، سورية في العمق، 56

(bill-reconstruction-syrias-foot-to-funds-no-https://www.newsdeeply.com/syria/community/2017/12/04/analysis)  
57(Russia), March 6, 2017.  РБК,” Вагнера группе в служил Слышкин россиянин иСири в Погибший“ 
)y=58c7ff469a7947398567fb3dhttps://www.rbc.ru/politics/06/03/2017/58bd3bc49a7947df4da2e17a?stor( 

58)http://m.fontanka.ru/2017/06/26/084/(Russia), June 26, 2017. ( Фонтанка” ,войне сирийской в бизнеса Немного“ إيفرو بوليس هي ;

بؤيوزين )المعروف أيضا باسم "رئيس الطهاة في الكرملين"(، وهو رجل أعمال من سانت بطرسبرج يرتبط ارتباًطا وثيقًا مع أيًضا جزء من شبكة من الشركات التي يملكها يفغيني 
نشأت شركة بريوزين لطيفًا لمعامالتها، أ بوتين من خالل عقود التموين الحصرية مع شركته، كونكورد كاترينغ. وبصرف النظر عن المدارس العامة التي تزودها التي توفر وجًها عاًما

. 2015حزيران/ يونيو  2الرأي العام في البلدان األجنبية. انظر: أدريان تشين، "الوكالة"، نيويورك تايمز،  فيمصنعًا للرسوم عبر اإلنترنت في سان بطرسبرج للتأثير 

(agency.html-https://www.nytimes.com/2015/06/07/magazine/the ) 
اير شباط/ فبر 23آدم تايلور، "ما نعرفه عن شركة المرتزقة روسية الظل وراء الهجوم على القوات األميركية في سورية"، واشنطن بوست، 59

2018.-firm-russianmercenary-shadowy-the-bouta-know-we-https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/02/23/what
syria-in-troops-s-u-on-attack-the-behind/ ) 

. 2017حزيران/ يونيو  20أالن رابابورت ونيل ماكفاركوار، "ترامب يفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب توغلها في أوكرانيا"، نيويورك تايمز، 60

(ukraine.html-russia-sanctions-states-https://www.nytimes.com/2017/06/20/world/europe/united ) 

http://foreignpolicy.com/2015/09/14/this-satellite-image-leaves-no-doubt-that-russia-is-throwing-troops-and-aircraft-into-syrialatakia-airport-construction/
http://foreignpolicy.com/2015/09/14/this-satellite-image-leaves-no-doubt-that-russia-is-throwing-troops-and-aircraft-into-syrialatakia-airport-construction/
http://foreignpolicy.com/2015/09/14/this-satellite-image-leaves-no-doubt-that-russia-is-throwing-troops-and-aircraft-into-syrialatakia-airport-construction/
https://www.rt.com/news/317528-latakia-russian-khmeimim-airbase/
https://www.rt.com/news/317528-latakia-russian-khmeimim-airbase/
https://www.rt.com/news/317528-latakia-russian-khmeimim-airbase/
http://www.atimes.com/article/russia-quietly-begins-building-fourth-military-base-syria/
http://www.atimes.com/article/russia-quietly-begins-building-fourth-military-base-syria/
http://www.atimes.com/article/russia-quietly-begins-building-fourth-military-base-syria/
https://www.newsdeeply.com/syria/community/2017/12/04/analysis-no-funds-to-foot-syrias-reconstruction-bill
https://www.rbc.ru/politics/06/03/2017/58bd3bc49a7947df4da2e17a?story=58c7ff469a7947398567fb3d
http://m.fontanka.ru/2017/06/26/084/
https://www.nytimes.com/2015/06/07/magazine/the-agency.html
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/02/23/what-we-know-about-the-shadowy-russianmercenary-firm-behind-the-attack-on-u-s-troops-in-syria/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/02/23/what-we-know-about-the-shadowy-russianmercenary-firm-behind-the-attack-on-u-s-troops-in-syria/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/02/23/what-we-know-about-the-shadowy-russianmercenary-firm-behind-the-attack-on-u-s-troops-in-syria/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/02/23/what-we-know-about-the-shadowy-russianmercenary-firm-behind-the-attack-on-u-s-troops-in-syria/
https://www.nytimes.com/2017/06/20/world/europe/united-states-sanctions-russia-ukraine.html
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نادي غي .Stroytransgaz سترويترانس غاز مثال آخر هو الوجود الكبير لشركة الطاقة الروسية

عملت سترويترانس غاز في  .ركيةيللعقوبات األميخضع  ،في الشركةاألسهم  تيمشينكو الذي يملك أغلب

فوسفات، الواقعة خارج تدمر للشرقية الو  سوق مناجم خنيفيفازت بحق .2011البلد قبل انتفاضة عام 

موقع التعدين الذي  تحمي /حصلت على الصفقة مع نظام األسد شرط أن تؤمن [61].في محافظة حمص

هذه املناطق، اعتمدت الشركة على  الستعادة [62])داعش(. كان في السابق تحت سيطرة الدولة اإلسلمية

 .حرس املوقعهي من ستها وبموجب االتفاق، فإن شركة األمن شركة أمنية روسية لم يكشف عن

 ع
ً

  إعادة بناء هذه املناجم، فإن لىفضل
ّ
ز أيًضا على بناء محطة معالجة الغاز سترويترانس غاز ترك

الشركة على املناقصات لتطوير حقول الغاز البحرية في البحر  وكوفئت[ 63].( خارج الرقةGPP-2الشمالية )

 [64].املتوسط

  تستعيدهااإليرادات التي تولدها على األراض ي التي سرقة ما يشير إليه هذا كله هو خطة روسيا ل
ً

 بدال

ا يفسر السبب في أن صفقة البنية التحتية الرئيسة الوحيدة التي تجري مناقشتهو  سورية. من إعادة إعمار

التي تربط مناجم الفوسفات املوجودة  بين املسؤولين الروس والسوريين هي بناء خطوط السكك الحديد

 [65].ها في طرطوس من أجل تقليل التكلفة وتسهيل تصدير الفوسفاتئمينا معبها 

فإن املالي الرئيس لروسيا مرتبط باالستيلء على املوارد السورية وتأمينها واستغللها،  حفزبما أن امل

شركاتها األمنية الخاصة التي وظفتها شركات الطاقة الروسية كانت حريصة على تسهيل انسحاب القوات 

ولهذه الغاية،  .ركية والقوات املدعومة من الواليات املتحدة من حقول النفط والغاز شرقي نهر الفراتياألم

 ،اإليراني يحرس الثور النر(، و غفا ما بعد بموظفي ، قام مرتزقة روس )عرفوا في2018فبراير شباط/  7في 

( بالقرب من قسد)الديمقراطية  اسوريعلى مجمع معروف لقوات استكشافي وميليشيات سورية، بهجوم 

الديمقراطية ستشعر بالذعر  ةأن قوات سوريفي كانوا يأملون على األرجح  .في دير الزور كويحقول غاز كون

  .وستتراجع الواليات املتحدة
ً

 فقدالواليات املتحدة مئات من القوات املوالية للنظام،  دّمرتمن ذلك،  بدال

مدى رغبة ادثة هذه الح تظهر 66.كان روسًيا منصف قوة حجم الكتيبة، وكثير منه أبادتأفادت التقارير أنها 

ركية خفيفة أن يعسكرية أمتغطية ولكن أيًضا كيف يمكن ل ة،ن سوريروسيا في إخراج الواليات املتحدة م

 .وخارجها ةعسكرية داخل سوريمعدات  قوات املعارضة باستخدام  على يد هجوًماتسحق 

في معاقل الدولة  ةسوريفي معظمها  املواقع النفطية، تقع طإلى جانب حقول غاز البحر األبيض املتوس

وجد فيه حالًيا كل من الواليات تهذا هو املكان الذي  .الشمال الشرقيالسابقة في  )داعش( اإلسلمية

                                                           
 .2017تموز/ يوليو  5أندرو كرامر، "روسيا تنشر أسلحة قوية في سورية: دافع الربح"، نيويورك تايمز، 61

(isis.html-oil-syria-https://www.nytimes.com/2017/07/05/world/middleeast/russia ) 
62sia), June 27, (Rus РБК,” ЧВК поддержке при Сирии в фосфаты добывать будет Тимченко Компания“
)http://www.rbc.ru/business/27/06/2017/59512f209a79474bb460829d?from=main2017.  

 .2018حزيران/ يونيو  6المونيتور، نطون مرداسوف، "روسيا تجد صعوبة في تطوير حيٍل جديدة في سورية"، أ63

(yria.htmls-tricky-development-new-navigating-finds-https://www.almonitor.com/pulse/originals/2018/06/russia ) 
 .2014كانون الثاني/ يناير  13)روسيا(،  RT"جاذبية سورية: روسيا تنتقل إلى الثروة النفطية لشرق المتوسط"، 64

(528-oil-war-russia-https://www.rt.com/oped/syria/ ) 
. 2017كانون األول/ ديسمبر  4"تحليل: ال توجد أموال لدعم مشروع إعادة إعمار سورية"، سورية في العمق، جهاد يازجي، 65

(bill-reconstruction-syrias-foot-to-funds-no-mmunity/2017/12/04/analysishttps://www.newsdeeply.com/syria/co) 
. 2018أيار/ مايو  24نيف: "كيف انتهت معركة دامت أربع ساعات بين المرتزقة الروس والمقاتلين األميركيين في سورية"، نيويورك تايمز، -توماس جيبونز 66

(syria.html-mercenaries-russian-commandos-https://www.nytimes.com/2018/05/24/world/middleeast/american) 

https://www.nytimes.com/2017/07/05/world/middleeast/russia-syria-oil-isis.html
http://www.rbc.ru/business/27/06/2017/59512f209a79474bb460829d?from=main
https://www.almonitor.com/pulse/originals/2018/06/russia-finds-navigating-new-development-tricky-syria.html
https://www.rt.com/oped/syria-russia-war-oil-528/
https://www.rt.com/oped/syria-russia-war-oil-528/
https://www.rt.com/oped/syria-russia-war-oil-528/
https://www.newsdeeply.com/syria/community/2017/12/04/analysis-no-funds-to-foot-syrias-reconstruction-bill
https://www.nytimes.com/2018/05/24/world/middleeast/american-commandos-russian-mercenaries-syria.html


 
 18 

ربما يكون األكراد حريصين على عقد صفقة مع األسد إذا انسحبت  الديمقراطية. اقوات سورياملتحدة و 

 ظنهناك سبب لل .لى عقد صفقة مع األكراد مقابل النفط والغازعروسيا  تحرصالواليات املتحدة، وسوف 

وقد أبرمت تركيا بالفعل صفقة مع  .ما يتعلق بتركيا كذلك نظام األسد فيل يكون معزًزايمكن أن بأن هذا 

وما تزال  .األكراد في العراق لتلقي تدفقات النفط عبر خطوط األنابيب من املنطقة القريبة من كركوك

 بغداد 
ً
أن هذه املبيعات غير  تحاول منع هؤالء األكراد من بيع النفط عبر خطوط األنابيب هذه، معلنة

على أن األسد  وافقإذا  .هذه املبيعاتقادرين على إنجاح العراق  األكراد فيا يزال محتى األن ة، لكن يشرع

 هذا الوضع.تركيا ؤيد األكراد في العراق، فمن املرجح أن ت مثلنفسه بإبرام االتفاق  ةاألكراد في سورييقوم 

على الرغم من العلقات الوثيقة بين إيران واألسد، من املحتمل أال تتمكن إيران من عرقلة مثل هذه 

لم تتمكن إيران من إقناع روسيا بوضع حد لضربات جيش الدفاع اإلسرائيلي على املواقع  .صفقةال

عبر خطوط أنابيب املجاور يقاف مبيعات األكراد في العراق اتخاذ إجراء إل كما لم تتمكن إيران من  .اإليرانية

ز، فمن املرجح أن يؤدي ذلك إلى حقول النفط والغا باالبتعاد عنإذا قامت الواليات املتحدة  .تمر عبر تركيا

 .مصدر جديد للدخل لألسد ولتركيا

كر، 2017في أكتوبر/ تشرين األول 
 
التي تمثل الحالة  ةالكهرباء في سوري مشروعاتبأن روسيا ستمول  ذ

من جهد  اركز كثيرً تروسيا، سوف إلى ومع ذلك، بالنسبة  67.سنوات عدة خلللتمويل املباشر من ااألولى 

قوتها الجوية فيها ، حيث استهدفت كثرةعمار على خلق صورة إيجابية إلخفاء حاالت موثقة بإعادة اإل 

توجيهه نحو خلق  جري مما يستثمرونه سوف ي اولذلك، فإن كثيرً   68.املدنيين في املستشفيات واملدارس

 ة.بأنهم يساعدون في إعادة بناء سوريتروج الرواية التي تقول أعمال دعائية 

 ديسمبر /النظام في كانون األول  أمامبعد سقوط مدينة حلب  اتوقيع عقود إعادة اإلعمار جديً بدأ 

ز سمح هذا الحدث للقوات املوالية لألسد ب .2016
ّ
رك

 
أكثر باتجاه الشرق حيث كانت قوات الواليات أن ت

 .بالفعل تديرهاالديمقراطية املتحالفة  ااملتحدة وقوات سوري

 

 االستنتاجات
لتمويل إعادة إعمار  اردو فتقران إلى املتألسد، لكنهما ا صلحةإيران وروسيا بالحرب األهلية مل لقد فازت

  .. يجب على األسد تمويل إعادة إعماره من خلل بيع أصول النظام واملوارد الطبيعيةةسوري
ّ
نت لقد تمك

الروس ي فلديمير بوتين  من املوارد السورية ألن األسد يدرك أن الرئيس ى كبر الحصة الروسيا الحصول على 

مع عودة  .عندما يتعلق األمر بتأمين التمويل الدولي إلعادة اإلعمار شهور في الساحةيمثل الشخص امل

تثّبط قطاعات كبيرة من اقتصادها، من املحتمل أن وعلى العقوبات ضد األفراد الرئيسين في النظام اإليراني 

 .إعادة اإلعمار مشروعاتالحماسة الدولية لتمويل  ةالصورة العامة اإليرانية املعززة داخل سوري

                                                           
 .2017تشرين األول/ أكتوبر  3تقرير،" التقرير السوري )لبنان(، -"روسيا مستعدة لتوفير التمويل لمشاريع الطاقة السورية 67

 (report-%E2%80%93-projects-power-syria%E2%80%99s-finance-provide-ready-http://www.syriareport.com/news/power/russia ) 
 . 2017آذار/ مارس  1رب األسد وبوتين في حلب"، ذي ديلي بيست، مايكل ويس، "تفاصيل األمم المتحدة عن جرائم ح 68

(aleppo.html-in-crimes-war-s-putin-and-assad-details-http://www.thedailybeast.com/articles/2017/03/01/un) 

http://www.syriareport.com/news/power/russia-ready-provide-finance-syria%E2%80%99s-power-projects-%E2%80%93-report
http://www.thedailybeast.com/articles/2017/03/01/un-details-assad-and-putin-s-war-crimes-in-aleppo.html
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سلمي بينما تريد طهران االستمرار في فرض  ةفي الوقت الراهن، تحتاج موسكو إلى االستقرار في سوري

كلهما يعتمدان على تطبيع نظام األسد في نظر املجتمع  .على البلد ما بعد الحربفي مرحلة نظام إيراني ل

 .حتمي ركية على أنه أمر  يالدولي وينظران إلى انسحاب القوات األم

 .غياب الواليات املتحدة سيساعد في تسهيل هذا الهدفإن 

عادة بشار األسد، أو أموال إإلى تصل في هذه األثناء، ال يوجد سبب للعتقاد بأن أي مساعدات أجنبية  

كثير من املوالين للنظام، وليس  سوى إدخال تحسينات علىاإلعمار التي تصل إلى النظام، ستفعل أي ش يء، 

 بالصراع.سوًءا ثرين تأامل على أولئك أكثر
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