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حين إلى دمشق بعد تدريبهم وتزويدهم بالسالح  ،2011قامت الواليات املتحدة وحلفاؤها منذ عام 
ّ
بإرسال املسل

 اقتصادي ةخنق سوري وقد حاولت بعد أن فشلت في مساعيها. لـ "تغيير الحكم" فيها
 
 ا

 
: . كان الهدف هو نفسه دائما

. على  ةإجبار سوري ، إلى مستوى جديد 2020هذا الشهر، حزيران/يونيو  صل العدوانو و الخضوع لتغييٍر سياس ّيٍ

 
 
 ة".قيصر سوري"، "حماية املدنيين"عرف باسم قانون مع عقوبات صارمة ت

 يطلق عليه "قيصر" في إشارة إلى حيلة دعائية تورط فيها سورّي  بوجهين احتياليين: لقانون الجديديتميز ا

زعم2014عام مجهول   ،ألف ضحية تعذيب 11 نحوصورة تظهر  ألف 55 أن لديه عم  ر عسكري. وز  أنه مصّو   ، ي 

 املسؤولية عن ذلك للحكومة
 
ال السورية. وكما قال كريستيان ساينس مونيتور في ذلك الوقت، كان تقرير  محّم 

 »"قيصر" 
 
 دعائي تمرينا

 
في وقت  –صفحة 30 الذي يتألف من–التقرير أكد تحليل «. التوقيت تموله قطرجيد  ا

 قرير "قيصر" كان تزوير ت الحق أن  
 
 : ادعاؤهما تم عكس  حقيقة الصور كانتف ،ا

 
ق منها كان صورا  

ّ
ث لجنود إذ ما و 

، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، السيارات املفخخة والهجمات "املتمردة" بسببدنيين مسوريين قتلى وضحايا 

 أيض "، وهذاحماية املدنيين"قانون قيصر يّدعي 
 
هو في الواقع، آخر. فما يفعله قانون قيصر  احتيالي وجه ا

. وسيؤدي إلى معاناة آالف هامليون شخص يعيشون في 17 من سكان سورية، أي نحوالغالبية العظمى معاقبة 

 .املدنيين وموتهم بال داٍع 

 العقوبات السابقة

بقيادة حافظ  ةالسادات، رفضت سوريعلى عكس أنور و . ةكانت الواليات املتحدة لعقود عديدة معادية لسوري

الواليات املتحدة  فرضت"دولة راعية لإلرهاب" و  ةسوري صنيفتم تف. "إسرائيل"األسد عقد معاهدة سالم مع 

 .1979عليها ألول مرة عام العقوبات 

ة مليون الجئ عراقي ودعمت املقاوم نحو، 2003بعد الغزو واالحتالل األمريكي للعراق عام استقبلت سورية 

 على ذلك، صعّ 
 
 .2004العقوبات عام  عليهادت الواليات املتحدة العراقية بطرق مختلفة. وردا

 تكون للتغيير سياستها الخارجية  ةضغطت وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون على سوري ،2010في عام 

وعليه، قامت الواليات بشكل واضح.  رفض ذلك السوري بشار األسد إال أن الرئيس. "إسرائيلتجاه "أكثر ودية 

 شهر  12بعد املتحدة 
 
أوروبا بالتعاون مع  2011 ة عندما بدأت في عاماالحتجاجات والعنف في سوريبدعم ، ا
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وفرضت املزيد  ،بسرعة" املعارضةاملتحدة( و"اإلمارات العربية  السعودية،اململكة العربية  قطر،ودول الخليج )

 من العقوبات.

عّد تقرير للجنة األمم املتحدة االقتصادية 2016وفي عام 
 
، وبعد مض ي خمس سنوات على الحرب، أ

العقوبات »في سورية. ذكر التقرير أن  الصعيد اإلنسانيواالجتماعية لغربي آسيا عن تأثير العقوبات على 

 وأبعدها مدى من أي عقوبات و 
 
اجهتها أي دولة األمريكية واألوروبية على سورية هي من أكثر العقوبات تعقيدا

نها منعت وصول املساعدات اإلنسانية أحتى  ،تجعل هذه العقوبات الحال أكثر صعوبة وخطورةو «. أخرى 

 .تم التقرير بثالث عشرة توصية للسماح بمرور املساعدات اإلنسانية واإلنمائيةبشكل فعال. واخت  

لولكن لم يكن هناك  سماح باإلغاثة اإلنسانية. بل على العكس، أو تغيير في متاهة القواعد والعقوبات لل تساه 

منعت الواليات  الزور،طرد اإلرهابيين من شرق حلب، جنوب دمشق، ودير تكافح لبينما كانت الحكومة السورية 

كانت الواليات املتحدة وحلفاؤها عازمين على عدم و املتحدة واالتحاد األوروبي كل املساعدات إلعادة اإلعمار. 

 ادة البناء واإلعمار.بإع ةالسماح لسوري

 تقرير  الجزائري،املقرر الخاص لألمم املتحدة، إدريس  ، أعّد 2018في عام 
 
عن التأثير السلبي للتدابير القسرية  ا

التدابير القسرية املتخذة من جانب » ه من الصعب تبرير. وأشار إلى أنةسوري داخل حقوق اإلنسان في االنفرادية

واحد بشأن املدخالت واملخرجات الزراعية واألدوية والعديد من املواد ذات االستخدام املزدوج املتعلقة باملياه 

والصرف الصحي والكهرباء العامة والنقل، وفي نهاية املطاف بشأن إعادة بناء املدارس واملستشفيات واملباني 

 .«اآلن أو في أي وقت مض ى ألخرى،اوالخدمات العامة 

التي  اآلن تلك املصانعال يمكن ل من االحتياجات الصيدالنية. %90 تلبي ،2011كانت املصانع السورية قبل عام 

  الحصول على قطع غيار للمعدات.، ال تزال تواجه مشاكل في الحصول على املواد الخام
 
ستصبح أجهزة ، فمثال

التصوير بالرنين املغناطيس ي من شركة سيمنز أو جنرال إلكتريك  تكون أجهزةس غسيل الكلى باهظة الثمن أو

يمكن . وبرامج التشغيل الخاصة بتلك األجهزةال تستطيع استيراد قطع الغيار  ةألن سوري ،الجدوى  ةعديم

 غير متاح. على الورق،شراؤها 
 
 متاٌح؛ لكنه واقعّيا

 
 بمعنى أن  الشراء  نظرّيا

مساعدات إعادة تبقى . لكن 2016لف مدني إلى حلب بعد طرد اإلرهابيين في نهاية عام أ 500عاد أكثر من 

" وحدات السكناإلعمار محظورة بموجب العقوبات األمريكية وقواعد األمم املتحدة. يمكنهم الحصول على "
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. تصف ممنوعة" ألن "إعادة البناء ،ولكن ال يسمح بإعادة البناء بالزجاج والجدران اإلسمنتية ية،لبالستيكا

 حلب التي مزقتها الحرب. في األمثلة للحاالتهذه املقالة العديد من 

سوري من الحصول على بطاريات ال هشخصية مع تأثير العقوبات. لم يتمكن صديقال يصف الكاتب تجربته

املعامالت بسبب إيقاف السمع لشاب يعاني من ضعف في السمع. منعته العقوبات من القدرة على طلب السلعة 

 املخّصصة لذلك من ترخيص خاص. كان من السهل شراء مخزون من البطاريات املالّية ومنع التسليم دون 

 .ةفي سوري وجهتهعام للوصول إلى  نحواألمر يستغرق الواليات املتحدة األمريكية، ولكن 

 بالبلطجة االقتصادية األمريكية واإلرها

أفراد وشركات. ويفرض القانون  أّي   إلىاملواطنين والشركات األمريكية  لتشمل عقوباته" قانون قيصر" يمتد

حظر وحجز ممتلكات  "العقوبات املتعلقة باألجانب"تطبيق القوانين األمريكية على أي شخص كان. وتتضمن 

تم في عام  .ضخمة، ويضاف إلى ذلك غرامة مالية وأصول شخص أو شركة تبين أنها انتهكت القانون األمريكّي 

رات دوالر بسبب انتهاك مليا 9بنحو ، (BNP Paribas)بي إن بي باريباس  ،الدوليةتغريم أحد أكبر البنوك  ،2014

 العقوبات األمريكية ضد كوبا وإيران والسودان.

القانون إلى منع  لغسل األموال". ويهدف رئيسةأن البنك املركزي السوري هو مؤسسة " "قانون قيصر"عي يّد 

من الصعب أو املستحيل للغاية  وكذلك سيصبح. ة من التصدير إلى لبنان أو االستيراد منهالشركات السوري

 .ةفي سوري أسرهمعلى السوريين في الخارج تحويل األموال لدعم أفراد 

، 2019من عام  أكتوبر/تقوم الواليات املتحدة بإضعاف العملة السورية وتزعزع استقرارها. ففي تشرين األول 

ليرة.  2600ليرة، أما اآلن، فبعد مرور ثمانية أشهر فقط، يبلغ سعر الدوالر  650لواحد يساوي كان الدوالر ا

 يعود جزء من ذلك إلى تهديد عقوبات "قانون قيصر".و 

، سعلى لبنان، شريك سورية التجاري الرئي  الذي تمارسه الواليات املتحدةالضغط األمريكّي أضف إلى ذلك 

د وزير الخارجية األمريكي لبنان الشريك الرئيس في الصادرات والواردات. توعّ هو سبب آخر. عادة ما يكون و 

 في شؤون لبنان – ، لبنان إن لم يغير سياساته2019مايك بومبيو في ربيع عام 
 
 صارخا

 
ويعد هذا تدخال

 .2019سيلقى العقاب الالزم. وبالفعل بدأت األزمة املصرفية في لبنان وسورية في خريف عام  –الداخلية
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ومع انخفاض قيمة العملة السورية، ارتفعت أسعار العديد من املواد بشكل هائل، وأمس ى يستحيل هذا، 

 السلع واملواد الزراعية والطبية والصناعية وغيرها من املواد الخام. الكثير من الحصول على

، في عمدبعد إضرام النيران يتفاقم نقص الغذاء 
 
ّد ، ةحقول القمح في شمال شرق سوريا ع 

 
سلة الخبز في التي ت

 ، يةسور 
 
شاحنات برنامج الغذاء العاملي التي تحمل  وصول  ، منعت الجماعات الطائفية في لبنانومؤخرا

، ة. في هذه األثناء، تسيطر الواليات املتحدة وامليليشيات التابعة لها في شرق سوريةمساعدات غذائية إلى سوري

 نقص حاد في النفط والغاز. منالحكومة السورية واملدنيون عاني على حقول النفط وتستفيد منها، بينما ت

 جيمس جيفري والسياسة األمريكية

الجاري، بّين املمثل األمريكي الخاص لشؤون سورية،  يونيو/في السابع من حزيران اإلنترنتفي ندوة عقدت عبر 

  السفير جيمس جيفري، بصفاقٍة 
 
ى منع سورية من إعادة اإلعمار. الواليات املتحدة، إذ إنها تسعى إل سياسة

  . «واملركب يغرق عقوبات في قيصر من  وضعنا كل ما يمكن تخيله» :وقال

  ويستثنى من العقوبات:

 .وقوات االحتالل التركي "القاعدة"محافظة إدلب التي تسيطر عليها  -1

"قوات سوريا  االنفصاليون  ووكالؤها ل شرق سورية الذي تسيطر عليه قوات االحتالل األمريكيشما -2

  .الديمقراطية"

مليون دوالر لدعم "املساعدات اإلنسانية" لهذه املناطق. وسيضخ حلفاء  50وقد خصصت الواليات املتحدة 

آخرون للواليات املتحدة مئات املاليين من املساعدات و"االستثمارات". يتم ضخ الدوالر األمريكي والليرة التركية 

 لتقويض العملة السورية والسيادة.في هذه املناطق في تكتيك آخر 

  17 نحو–على النقيض من ذلك، فإن الغالبية العظمى من السوريين و 
 
يتعرضون لالختناق واألذى  –مليونا

 بسبب العقوبات القاسية.

الصراع وإلحاق الضرر بالدول التي  وإطالة أمد ،من التعافي ةمنع سوريومنها: لواليات املتحدة تتعدد أهداف ا

بطريقة ساخرة وغير أخالقية جيمس جيفري مهمته  ةوصف املبعوث األمريكي إلى سوريإذ . ةوريساعدت س

  ]سورية[ هي جعلهامهمتي » بشكل واضح:
 
من الواضح أنه لم يكن هناك تغيير كبير في «. للروس مستنقعا
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لسعودية في التدخل منذ أن بدأت الواليات املتحدة واململكة العربية ا ،افتراضات وأهداف السياسة الخارجية

 .1979في أفغانستان عام 

 2018في بيان "نهاية املهمة" لعام 
 
ولكنه واضح بشأن استخدام  ،، كان املقرر الخاص لألمم املتحدة دبلوماسيا

 للقانون الدولي »: ةالعقوبات القسرية من جانب واحد ضد سوري
 
قد يكون استخدام هذه التدابير مخالفا

 .«الدول التي تحكم العالقات السلمية بين  والقواعد واملبادئوالقانون اإلنساني الدولي وميثاق األمم املتحدة 

 قيصر والديمقراطيون 

ؤيدين املتحمسين امل وبخاصة من من قبل صقور اليمين، ةتم الترويج للهجمات االقتصادية وغيرها على سوري

لسنوات. تم  "قانون قيصر"رس، إلقرار غ، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونإليوت إنجل. دفع "سرائيلـ "إل

 ذلك أخير 
 
 .2020عن طريق تضمينه في قانون تفويض الدفاع الوطني لعام  ا

رشح املإنجل ، التقدميفي إشارة متفائلة بأن األوقات قد تتغير، قد يعزل املسمى جمال بومان املرشح 

 إليوت إنجل. السياسة الخارجيةهيالري كلينتون وغيرها من صقور تدعم ديمقراطي في االنتخابات القادمة. ال

 بومان.ساندرز جمال  بينما يدعم بيرني

لغالبية العظمى من السوريين ضحايا ألوهام السياسة أصبحت املستقبل، في افي حين أن هذا قد يوفر األمل 

 الخارجية األمريكية والنفاق والسخرية والقسوة.

 


