
ظر
ت ن

هــا
ج

و

 قانــون قيصر 

بيــن الشــرعية والمشــروعية وانعدامهمــا

د. أمــل يازجي
شــباط/فبراير 2019



مؤسسٌة بحثيٌة مستقّلة تأّسست عام 2015، مقّرها مدينة دمشق، ُتعنى بالسياسات العاّمة 
والشؤون اإلقليمية والدولية، وقضايا العلوم السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية 
وتطبيقّيًا(،  )نظرّيًا،  الّشامل  المعرفّي  بالمعنى  وذلك  واألمنية،  والعسكرية  والقانونية 
السياسات  على  وتركيزها  المستقبلية/االستشرافية،  بالدراسات  عنايتها  إلى  باإلضافة 
والقضايا الّراهنة، ومتابعة فاعلي السياسة المحلية واإلقليمية والدولية، على أساس الّنقد 

والتقييم، واستقصاء التداعيات المحتملة والبدائل والخيارات الممكنة حيالها.

جميع حقوق النشر محفوظة © 2018

مداد ...

سورية - دمشق - مزة فيالت غربية - خلف بناء االتصاالت - شارع تشيلي - بناء الحالق 85

www.dcrs.sy

info@dcrs.sy



   

وانعدامهما واملشروعية الشرعية بين قيصر قانون   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مركز دمشق لألبحاث والدراسات

 ِمداد

 وانعدامهما واملشروعية الشرعية بين قيصر قانون 

 9102شباط/فبراير 

 د. أمل يازجي



   

وانعدامهما واملشروعية الشرعية بين قيصر قانون   2 

 

 

 

 

 

 

 

 واملشروعية الشرعية بين قيصر قانون 

 وانعدامهما

 9102شباط/فبراير 

 د. أمل يازجي

 

 

 

 

 

 

                                                           
  انسجام النّص القانوني مع روحيقصد بمصطلح الشرعية التطابق مع القواعد القانونية، ويقصد باملشروعية مقدار 
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 مقدمة

 
ً
 جديدة

ً
قلة

ُ
 انتقل قانون قيصر ن

ً
و اآلن في طور اكتمال املراحل التشريعية ملجلس ي هف، مؤخرا

 إال بموافقة الرئيس األمريكي. 
ً
د إن لم يجد هذا األخير أنَّ تشديو النواب والشيوخ، ولن يصبح نافذا

اإلجراءات مطلوب، فيصيُر بمقدوره إعادة القانون للكونغرس ليطلب التعديل، ما قد يمنح تاريخ 

 جديدة ال أكثر.
ً
 نفاذه ُمددا

طار الجيوسياس ّي الذي يمّر ال بدَّ من رسم اإل  ،لكن قبل الّدخول في تفصيل هذا القانون 

 ةعلى سوريراع فيه الصّ 
ً
 في أقل من ثلث أراض ي الدولة، مانعا

ً
، إذ أضحى البعد العسكريُّ محصورا

 بالتقسيم مع بقائه بؤرة تتداخل فيها مصالح كّل 
ً
 مباشرا

ً
استقرارها؛ لكن دون أن يشكل تهديدا

بقيادة الواليات املتحدة وبمشاركة فرنسا الدول التي شاركت في هذا الّصراع: التحالف الدولّي 

 مدة انتظار انتهائها إن لم يتبلور حلٌّ يؤّمن 
ً
وبريطانيا، تركيا، روسيا وإيران، بؤرة قد تطول زمنيا

 مصالح الفرقاء.

راُع من قبل الفاعلين الدوليين إلى تصعيد جديد يناسب املرحلة الجديدة،  وينتقُل الّصِّ

علق بالشّق االقتصادّي من املسألة السورية، وليعلن جميُع الُفرقاء ليوغل في نهج قديم جديد يت

عن أهدافهم االستراتيجية في املشاركة باإلعمار عن طريق فرض إجراءات تقيد أي أمل باإلعمار 

 .1قبل تبلور الحلول التي يقبلون بها

 

 

 

 

 

 

                                                           
بي بداية العام و أعلنت تركيا عن منطقة آمنة تريد إقامتها ووضعت مخططات اإلعمار فيها، كما فرض االتحاد األور  1

إعمار... ولم تخف روسيا وإيران مجموعة من العقوبات التي استهدفت رجال أعمال سوريين يشاركون ببدء عملية 

 والصين رغبتها واستعدادها في املشاركة بعملية اإلعمار.
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ا
 ةسوري ضد األحادية األمريكية لإلجراءات التاريخيّ  التطور  -أول

، تبعتها 0292بدأت اإلجراءات األحادية األمريكية ضد الجمهورّية العربّية السورّية منذ عام 

من قبل إدارة الرئيس األمريكي باراك  9100، لتعود بتواتر أعلى منذ عام 9112موجة ثانية عام 

 إلى تبّنٍّ من قبل الكونغرس بغرفتيه قانون قيصر في مطلع عام 2أوباما
ً
والذي حدد ، 9102، وصوال

له مّدة خمس سنوات من تاريخ دخوله حيز النفاذ تسري أحكامه خاللها، ينتهي بعدها سريان هذا 

 .3القانون 

لم تكن اإلجراءات األمريكية هي الوحيدة التي اتخذت ضد الدولة السورية، فقد شهدت 

 املاضية الكثير من اإلجراءات، 
ً
األربعون عاما

ا بية املشتركة وخليفتهو ر سواء من السوق األو 

االتحاد األوروبّي، والعديد من الدول العربية 

وكندا وأستراليا خاصة بعد األزمة عام 

، حينما تتالت اإلجراءات التي 9100

استهدفت شخصيات عامة وغير عامة 

ومصارف وشركات حكومية وغير حكومّية، 

  دف تضييق الخناق على الدولة السورّية.هب

ابقة ملا يطلق عليه قانون قيصر بصورة أساسية سورية، استهدفت اإلجرا ءات األمريكّية السَّ

. وفي عام 0292الواليات املتحدة األمريكّية في قائمة الدول الراعية لإلرهاب منذ عام إذ أدرجتها 

 لألمن الوطني والسياسة الخارجّية  9112
ً
قّرر الرئيس جورج بوش أنَّ سورية تشكل تهديدا

 إلى ذلك .تحدة واقتصادهاللواليات امل
ً
أعلن حالة الطوارئ الوطنية ملواجهة هذا التهديد،  ،واستنادا

تم اتخاذ تدابير ضد املصالح السورية تراوحت بين الحجز على ممتلكات مسؤولين سوريين  في هذاو

 إلى الحجز على ممتلكات ومصالح الحكومة السورّية في الواليات املتحدة، كذلك 
ً
بارزين، وصوال

 أو تقن
ً
 أو ماديا

ً
 ماليا

ً
 يممتلكات ومصالح كّل شخصٍّ أمريكّي أو في الواليات املتحدة يقدم دعما

ً
ا

للحكومة السورية، واستهدفت هذه اإلجراءات القطاع العسكرّي، وفرض حظر على الطيران 

                                                           
2  “Q&A: Syria sanctions”, BBC NEWS, 23 March 2012. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-

15753975  
 على األغلب يرى واضعو القانون أن هذه املدة هي مدة كافية للوصول إلى األهداف وإال عليهم تغيير االستراتيجية. 3

ت سورية تراوحال املصالح تم اتخاذ تدابير ضد

بين الحجز على ممتلكات مسؤولين سوريين 

 الحجز على ممتلكات ومصالح كّل ، و بارزين

 يقدم الوليات املتحدةو في أ مريكّي أ شخص  

 دعم
ا
 مالي ا

ا
 و ماديأ ا

ا
 و تقنيأ ا

ا
 للحكومة السورية ا

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-15753975
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-15753975
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. كذلك اسُتهدف قطاُع النفط والصناعات النفطية 91124السورّي إلى الواليات املتحدة منذ عام 

حينما حظرت الواليات املتحدة النفط واملنتجات النفطية من سورية أو  ،9100السيما منذ عام 

 ،9109. في عام 5صفقة من جانب أّي شخص من الواليات املتحدة أينما وجد في هذا املجال أي

ة كاسُتهدف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بشكل خاّص، فاستهدفت العقوبات شر 

ه منذ عام 6ل واملديرية العامة للمخابرات السوريةيسيريات
ّ
فرضت العقوبات على  9109. املالحظ أن

صٍّ أجنبّيٍّ ينتهك أو يحاول انتهاك أو يتآمر على انتهاك أّي من العقوبات املفروضة على كّلِّ شخ

 .7سورية حتى لو كان هذا الشخُص غير موجود في الواليات املتحدة

  

                                                           
 .9112 /مايوأيار 03الصادر في  03331مر التنفيذي رقم أل ا 4

center/sanctions/Documents/13338.pdf-//www.treasury.gov/resourcehttps: 
 .9100 /أغسطسآب 99الصادر في  03519التنفيذي  األمر  5

center/sanctions/Programs/Documents/syria_eo_08182011.pdf-https://www.treasury.gov/resource 
 .9109 /أبريلنيسان 92الصادر في  03111التنفيذي  األمر   6

center/sanctions/Programs/Documents/13606.pdf-reasury.gov/resourcehttps://www.t 
 .9109 /مايوأيار 3الصادر في  03111األمر التنفيذي رقم  7

center/sanctions/Programs/Documents/fse_eo.pdf-https://www.treasury.gov/resource 
 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/13338.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/syria_eo_08182011.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/13606.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/fse_eo.pdf
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ا
 إجراءات من سبق ملا قيصر قانون  أضافها التي الجديدة املجالت -ثانيا

بد من اإلشارة إلى أن هذا القانون ركز  ، ال إجراءاتالقانون من  اقبل تحديد ما يشمله هذ

، تحت رقابة الكونغرس، الحقَّ في 8على قطاعات محددة؛ لكن واسعة، وأعطى السلطة التنفيذية

تحديد قيام من ترى أنه يقوم بنشاط يحظره هذا القانون لتفرض عليه عقوبات حددها القانون، 

ريان التدابير من عقوبات أو تفعيل وترك الكونغرس لنفسه إعادة النظر في كل ش يء، ليبدأ س

 من تاريخ َسّنِّ هذا القانون. 011بعد  اإلعفاءات
ً
 يوما

كما غّير القانون الجديد من طريقة تعامله مع األجنبّي، فقد حصر إجراءاته ضد األجانب في 

طالته العقوبات األمريكية، أما في قانون قيصر فقد أوامره السابقة بمن كان يتعامل مع شخص 

ع املشرع األمريكّي من مفهوم األجانب لتطال تدابيره كلَّ من يساعد الحكومة السورية، كما وّس 

، مقاول  أضاف مالحقة أي "شخصٍّ أجنبّيٍّ

عسكرّي، أو مرتزق، أو قوة شبه عسكرّية 

يعمل عن عمد، بصفة عسكرية داخل 

لصالح حكومة سورية أو باسمها أو  ةسوري

، 9حكومة االتحاد الروس ي، أو حكومة إيران"

بعد أن كان هذا النوع التدابير يطال سورية 

  وإيران فقط.

لب منها مراقبة أنشطة الحكومة السورية وغيرها 
ُ
وتتنّوع الجهات الحكومّية األمريكّية التي ط

اء التنفيذية في الواليات املتحدة دور كبير في بن من كيانات مرتبطة بهذه األخيرة، ليكون للسلطة

 التقارير التي ستؤدي إلى تفعيل اإلجراءات.

ات استهدفت العقوب ،بعد املصرف العقارّي واملصرف التجارّي السورّي والتجارّي اللبنانّي  .0

 (. 010املصرف بعمليات غسل أموال )مادة  اقيام هذ ، العتبار إمكانية10املصرف املركزي 

                                                           
 في اإلجراءات السابقة كانت املهمة موكلة لوزير الخزانة، بينما في قانون قيصر زاد دور الرئيس. 8
 /أ/**.9/أ/019املادة  9

 ةسوريي ن فال ة التي لم يعد املصرفان الكبيران العامويمكن أن يعزى سبب ذلك، لقيام هذه األخير بالعديد من األنشط 10

 قادرين على القيام بهما.

  280 تتجاوز  ل في مّدة التنازل، للرئيس يجوز 

،
ا
  هذا أحكام من حكم أي عن تطبيق يوما

  اكان هذ إذا ،أجنبيّ  لشخص بالنسبة القانون 

 للوليات األمن القومي مصلحة في التنازل 

 املتحدة.
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 طبيعيين، أم اعتباريين  .9
ً
العقوبات التي تستهدف األشخاص األجانب سواء أكانوا أشخاصا

)شركات(، وذلك بمجرد صدور قرار من الرئيس األمريكّي بقيامهم بنشاط محظور في املادة 

  9، ولتغطي الفقرة أ من الفقرة 019/9
ً
 أو تقنّيا

ً
 أو مادّيا

ً
 مالّيا

ً
)أي كل يوفر عن علم دعما

 ل
ً
لحكومة أو لشخص أجنبّي يتعاون مع الحكومة السورية وروسيا وإيران في امليدان مهما

العسكري في سورية أو أجنبّي يتعاون مع شخص معاقب من قبل الواليات املتحدة( تغطي 

 ، أي:019من املادة  11ه –د  –ج  –كّل األنشطة التي لم ترد بشكل واضح في الفقرات ب 

اع النفطّي مادة  .أ
َ
ط  / ب.019/9القِّ

اع الطيران دون تمييز واضح بين الطيران املدنّي والعسكرّي في مادة  .ب
َ
ط /ج، 019/9قِّ

 / د فيما يتعلق بالطيران الحربّي.019/9و

اع اإلعمار حيث تستهدف املادة  .ج
َ
ط / ه كّل من "يقدم عن علم، بشكل مباشر أو 019/9قِّ

 ورية".غير مباشر، خدمات بناء أو خدمات هندسية مهمة إلى الحكومة الس

أما االستثناءات من اإلجراءات التي أوردها القانون ذاته فهي تتعلق "باالمتثال التفاق مقّر 

(، وأنشطة املنظمات غير الحكومية في امليدان اإلنسانّي )املادة 3ب/ /019" )مادة األمم املتحدة

910 
ً
 استراتيجية لتيسير تقديم املساعدة بشأنللقوانين األمريكّية، وبعد "تقديم إحاطة  ( ووفقا

، والفقرة ب من ذات 9و 0/ أ، فقرة 319(. إضافة إلى ما ورد في املادة )919اإلنسانية" )مادة 

 املادة(.

روط  أما تعليق اإلجراءات
ّ

التي أوردها القانون، فهو من صالحيات الرئيس وبعد توافر الش

 بهذا التعليق إن انتفى أحد ي 011، وملدة ال تتجاوز 310الواردة في املادة 
ً
، دون أن يكون ملزما

ً
وما

 من التعليق. 31أسبابه، على أن يقدم الرئيس إحاطة للجان الكونغرس املتخّصصة بعد 
ً
 يوما

، عن تطبيق أي حكم من أحكام هذا  011كما يجوز للرئيس التنازل، في مّدة ال تتجاوز 
ً
يوما

 ا التنازل في مصلحة األمن القومي للواليات املتحدة.إذا كان هذ ،القانون بالنسبة لشخص أجنبيّ 

  

                                                           
 دعمتتسم املصطلحات املستخدمة في صياغة هذه املادة بالعمومية واالتساع مثل: "يوفر عن علم  11

ً
 مالي ا

ً
 يمادأو  ا

ً
أو  ا

 تقني
ً
 مهم ا

ً
، ، أو "خدمات بناء أو خدمات هندسية مهمة"، وعليه تقدير كون ا

ً
 أم ال، هو مسألة نسبّية جدا

ً
النشاط مهما

 وتزيد من احتماالت الضغط على الشركات األجنبية التي قد ترغب بالتعامل مع الحكومة.
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ا
  كيف -ثالثا

ّ
  التدابير هذه فتصن

ا
 الدولّي؟ القانون  لقواعد وفقا

تتراوح املصطلحات التي تطلق على هذه األحكام الواردة في هذا القانون بين إجراءات أحادية 

 والعقوبات، فهل هي عقوبات أم إجراءات أحادية قسرية؟

 السيادّي للّدول في اتخاذ ما يناسب مصالحهاالحّق  .2

 لها من إجراءات إذا كان ذلك ال يتعارض مع التزاماتها 
ً
يحقُّ ألي دولة أن تتخذ ما تراه مناسبا

 الدولّية والتي تنبثق إما من:

 االتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها؛ .أ

 العرف الدولّي؛ .ب

 القواعد اآلمرة في القانون الدولّي. .ج

ويطلق على هذه التدابير في الّدول التي اتخذتها مصطلح العقوبات، ذلك أنها تفرض جزاءات 

على كّل من يخرق أحكام القانون الناظم لها، ويطلق مصطلح اإلجراءات األحادية القسرية من 

 قبل الدول التي تستهدفها هذه اإلجراءات.

، قد حاولت تجنيب 319و 919و 901نرى أن املواد  ،هذا، وبالعودة إلى قانون قيصر

بمنح  319من املادة  0الواليات املتحدة ارتكاب خرق لاللتزامات الدولية، بعد أن قامت الفقرة أ/

استثناء لكّل ما فيه مصلحة لألمن القومّي األمريكّي أو أجهزة املخابرات األمريكّية، دون أن يعني 

نون الدولّي، أو حتى االتفاقيات التي عقدتها ذلك أنه بالتدقيق لن نجد ما يخرق قواعد ومبادئ القا

الواليات املتحدة والتي تجعل من هذه األخيرة، وبموجب املادة السادسة من الدستور األمريكي 

 يعلو على التشريعات الوطنية.
ً
 نّصا

 منظومة حقوق اإلنسان ونواتها الصلبة .1

وق جنب االنضمام إلى اتفاقيات حقتعدُّ الواليات املتحدة األمريكّية من الدول القليلة التي تت

، وحقوق 0211اإلنسان، خاصة العهد املتعلق بالحقوق االقتصادّية واالجتماعّية والثقافّية لعام 

 منها على األقل، قابل لإلثبات 0212الطفل لعام 
ً
، إال أنَّ التدابيَر الواردة في قانون قيصر، أو جزءا

 ب أحكام القانون الدولي.أنه يخرق التزامات الواليات املتحدة بموج
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وتتلخص اإلمكانيات باللجوء إلى القضاء األمريكّي فقط، حيث ال يوجد جهة أخرى يمكن 

  أمامها من قبل املتضررين من هذه التدابير. عاءلالدّ اللجوء إليها 

 للنظر في النزاع القائم 
ً
وهنا ال بدَّ من التنبيه إلى أنه ال اختصاص ملحكمة العدل الدولية مثال

 من الواليات املتحدة وسورية لم تقبال بالوالية  ةبين سوري
ً
والواليات املتحدة، بسبب أنَّ كال

القضائية الجبرّية للمحكمة في النظر بجميع 

املنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة 

تقبل االلتزام ذاته فيما يتعلق بتفسير 

معاهدة دولية. كما من املستبعد أن توافق 

حدة على عقد اتفاق خاص مع الواليات املت

سورية على عرض النزاع على محكمة العدل 

الدولية للنظر في شرعية العقوبات املفروضة 

  على سورية.

، كما يحتاج إلى أنَّ هذا، ورغم 
ً
 طويال

ً
تطوير مفهوم اللجوء إلى القضاء األمريكي يحتاج عمال

وبشكل سريع من القول: أن الفقرة ه  مكاتب محامين أمريكيين لرفع الدعوى، إال أن هذا ال يمنع

م عن علم ، بشكل مباشر أو غير مباشر،  :على معاقبة كل من والتي تنّص  9/أ/019من املادة  "يقّدِّ

خدمات بناء أو هندسية مهمة إلى الحكومة السورية"، تخرق حّق الشعوب في تقرير مصيرها الذي 

ق بالحقوق املدنّية والسياسّية، والذي انضمت من العهد املتع 12جاء النصُّ عليه في املادة األولى
ّ
ل

 إلى املادة السادسة من ذات العهد واملتعلقة بحّق الحياة
ً
  13إليه  الواليات املتحدة األمريكية، إضافة

 
ً
 من حّق الحياة. وفقا

ً
 لالجتهاد الدولّي الذي جعل من الحياة الكريمة جزءا

                                                           
 :من العهد على 0تنص املادة  12

. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهي بمقتض ى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياس ي وحرة في السعي 0"

 لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي.

 وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخالل بأية التزامات 9
ً
. لجميع الشعوب، سعيا

وز في أية جمنبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ املنفعة املتبادلة وعن القانون الدولي. وال ي

  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html .حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة"
 املرجع السابق. 13

 مواد اإلعالن األمريكّي يشكل التدقيق في بعض 

، وميثاق منظمة 2948لحقوق اإلنسان لعام 

الدول األمريكية في املواد املتعلقة بحقوق 

 إلعمال مخالفة قانون قيصر اإلنسان مجا
ا
ل

 للمادة السادسة من الدستور األمريكي.

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
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يشكل التدقيق في بعض مواد اإلعالن األمريكّي لحقوق اإلنسان لعام  ،من جهة أخرى 

 إلعمال مخالفة 022114
ً
، وميثاق منظمة الدول األمريكية في املواد املتعلقة بحقوق اإلنسان مجاال

 .15قانون قيصر للمادة السادسة من الدستور األمريكي

 خرق ملبادئ وآليات منظمة األمم املتحدة .3

يات املتحدة األمريكية عضوان في املنظمة األممية والتي عهد إليها باملحافظة والوال  ةإنَّ سوري

 لفرض 
ً
 دقيقا

ً
ها نظاما

ُ
على األمن والسلم الدوليين، واملحافظة على حقوق اإلنسان، وحّدد ميثاق

 العقوبات جاءت في الفصل السابع منه.

ر يدين اإلجراءات األحادية، غير أنَّ الوسائل الواقعية معدومة في تفعيل شكوى أو مشروع قرا

 ما يقلل من األهمية الواقعية للجوء إلى األمم املتحدة في ظّلِّ توازن الُقوى املوجود في هذه املنظمة.

  

                                                           
  /:hrlibrary.umnedu/arab/am15.htmlhttp/يوجد نص اإلعالن على الرابط:  14
  http://hrlibrary.umn.edu/arab/am1.htmlيوجد نص هذه املواد على الرابط:  15

http://hrlibrary.umnedu/arab/am15.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/am1.html
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ا
 األمثل والحّل  والقانون  السياسة بين التأرجح -رابعا

تتطلُب املواجهة خلق حلول على عّدة مستويات تستطيع الدولة على أساسها رسم سياسات 

ع التي تتضمن سياسات عقابّية. وتتنوّ  ،وغيره من التشريعات ،تنطبق على هذا الّنوع من التشريع

 
ً
 يمكن ذكر: هذه الحلول بين قانونية وسياسية واقتصادية، منها مثال

 ال بّد على الصعيد القانونّي  .0
ً
 متأنية للوسائل التي سيتم التنبيه إليها، بابا

ُ
ل دراسة

ّ
 نم: تشك

ي بالقيام به، رغم أن التكلفة املالية عالية، لكنها ستكون خطوات ممكنة،  ّدِّ التفكير الجِّ

هو ّي، و ولها نتائج إيجابّية بصورة أكيدة. هذا وتتطلب مسألة اللجوء إلى القضاء األمريك

 :إمكانياتن، توافر عدة القضاء الوحيد املتاح اآل 

الواليات املتحدة، ومعرفة مدى قدرة  القيام بدراسة معّمقة للنظام واإلجراءات في .أ

ه 
ّ
األشخاص من غير املواطنين على رفع دعوى في الواليات املتحدة وبأّي شروط، أم أن

يكفي ملنظمة غير حكومية )جمعية( أن تتبنى االدعاء لصالح املجتمع األمريكّي الذي 

 يخرق قانون من قوانينه الدستوَر األمريكّي.

ّي بمتابعة امللف من تاريخ صدور القانون، بالتعاون مع أن يكلف مكتب محاماة سور   .ب

  011محام أمريكي، للطعن في كل مرحلة من مراحل تطبيق القانون، وخاصة في 
ً
يوما

املهملة التي تسبق بدء سريان القانون للطعن فيه، ومالحقة كل أمر تنفيذي والطعن 

 فيه.

 ، والتي تملكل في املجال الدوليّ وجود الئحة من مكاتب املحاماة األمريكية، التي تعم  .ج

متخصصين في القانون الدولّي لحقوق اإلنسان، أو لديها خبرات سابقة في قضايا الدفاع 

 عن حقوق مهاجرين أو الطعن بتشريعات تمييزية.

يمكن أن نشير إلى ما قّدمه ألفريد دي زاياس، املقّرر الخاص السابق لألمم  ،في هذا اإلطار

، فقد قال: إنَّ العقوبات االقتصادية األمريكية املتحدة املعني بإ قامة نظامٍّ دولّيٍّ ديمقراطّيٍّ ومنصفٍّ

 إلى أن أفقر الطبقات االجتماعية من 
ً
على فنزويال ترقى إلى مستوى الجرائم ضد اإلنسانية "مشيرا

، لتشكل في هذا 16السكان هي التي تعاني )من هذه العقوبات(، وتموت بدون مواد غذائية أو أدوية"

                                                           
  https://sptnkne.ws/k93T .9102كانون الثاني/يناير  91، سبوتنيك"، حقوق اإلنسان أم عقوبات اقتصادية؟!" 16

https://sptnkne.ws/k93T
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 لتوصيف  –وآخرها قانون قيصر–اإلطار مجموعة العقوبات 
ً
قاعدة مشابهة ملا كان أساسا

 العقوبات على فنزويال بأنها جرائم ضد اإلنسانية.

، ال يقتصر عمله على متابعة هذا املوضوع فحسب؛ بل 17تأسيس مكتب استشاري   .د

ية التزامات مادية ثقيلة، قضايا يتابع كل القضايا األخرى، والتي تحمل الدولة السور 

 بأنَّ الّدولة غير قادرة على مواجهة ما 
ً
تترك في الغالب دون متابعة، ما يعطي انطباعا

تتعرض له من ضغوط، األمر الذي يضّر من جهة بسمعة وهيبة الدولة، ومن جهة 

ت اأخرى يزيد من الخناق املفروض على شعبها، مع كّل ما يتركه طول الحصار من تأثير 

 سلبّية فيه ... ليست كل القضايا رابحة؛ لكن عدم املقاومة هو خسارة حتمية.

كل الحّل السياس ّي وفق منظور تقاسم املصالح الذي سعت على الصعيد السياس يّ  .9
ّ

: يش

 يفرض نفسه كإليه الواليات املتحدة وبش
ً
 سياسّيا

ً
ل صريح في هذا التصعيد األخير، هدفا

 .ةراع على سوريخرين من املشاركين في الصّ واضع الحّل واآل ال يمكن له أن يغيب عن ذهن 

وتشكل مّدة سريان هذا القانون، 

خمس سنوات، أي املّدة التي أشارت 

 
ً
الواليات املتحدة إلى أنه ال حلَّ سياسّيا

قبلها، وحتى أن أي حل سيؤدي إلى توقف 

العقوبات وليس إلى إنهائها، والسبب يعود 

 إلى أنَّ تعقيد امللف السورّي، والنظرة 
ً
حتما

البراغماتية لألمريكيين، جعال األمريكيين يعطون أنفسهم مّدة كافية ملمارسة ما يستطيعون من 

توى املسضغط، في ظّلِّ انعدام أّيِّ مقاومة لهذا الّنوع من التدابير، ومعرفتهم أن موازين القوى على 

  الدولّي لن تسمح بخرق سياس ّي يضع مصالح وحسابات األمريكيين خارج املعادلة.

 في تقّدم قضية استقرار املنطقة، والتي 
ً
ر مالمح الحّل السياس ّي ال يساعد أيضا على أنَّ تأخُّ

 على ما يبدو ستبقى في املعّدل املتوسط لطول هذه النزاعات والتي تتراوح بين عشر سنوات وخمس

 عشرة سنة.

                                                           
، ويعمل بفرق  17

ً
 حكومّيا

ً
على أن يمتلك املكتب ما يكفيه من وسائل تجعل من حركته حركة مفيدة، فهو ليس جهازا

 عمل كلما رأى أن املسألة تتطلب ذلك.

تعقيد امللف السورّي، والنظرة البراغماتية 

لألمريكيين، جعال األمريكيين يعطون أنفسهم 

مّدة كافية ملمارسة ما يستطيعون من ضغط، 

وع من في ظّلِ ان
ّ
عدام أّيِ مقاومة لهذا الن

 التدابير.
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ل شركات الـ على الصعيد القتصادّي  .3
ّ
  offshore: قد تشك

ً
 لسّد بعض الحاجات  حال

ً
مؤقتا

امللّحة، لكن ال بد من التنبيه إلى أنَّ هذا يزيد من عدم الشفافّية وإمكانّية ارتفاع نسب 

الفساد، ودون أن يستطيع هذا الحّل وسط هذا التكالب الدولّي، أن يكون الحّل األمثل 

 ملسألة إعادة اإلعمار.

 بأنَّ بعض االقتصاديين يشكك في فّعالّية هذه الشركات، ألنه ال بدَّ أن تفتح حسابات 
ً
علما

مصرفية بالدوالر األمريكّي أو حتى باليورو، ما سيجعلها عرضة ال محالة للعقوبات، وألنَّ التعامل 

، ليفضل هؤالء إقامة شر 
ً
كات سورّية مع الّدول النقدّي وبدون خطوط ائتمان صعب جدا

الصديقة املهتمة بالتعاون مع الجمهورية العربية السورية )الصين، روسيا، إيران( ال تعتمد الدوالر 

.)
ً
 في تعامالتها )وليس مجّرد توقيع اتفاقيات، بل تفضيل العقود املدروسة عملّيا

 ملا يمكن أن يكون عليه الوضع فيما يتعل
ً
 سريعة

ً
صر، ق بقانون قيتشكل هذه الورقة نظرة

والذي تصور املشرع األمريكّي أنه يحتاج لخمس سنوات ليبلغ الهدف املرجّو منه، ليبقى الحّل 

السياس ي املرتقب هو أول الحلول التي يمكن أن تخفف من حّدة تدابير ال تنتهي، ولن تنتهي 

 من قبل كل األطراف...  ةراع على سوريلألسف... إذ ستستمر موجات التصعيد في الصّ 
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