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  مقدمة

أثار إعالن الواليات املتحدة عن بدء تنفيذ "قانون قيصر" تقديرات متزايدة حول دخول الحرب 

السورية مرحلة جديدة، من بوابة العقوبات وسياسات "الخنق االقتصادي" للمجتمع والدولة، 

وانسحاب جانب كبير من تلك السياسات على شركاء سورية في الحرب، وخاصة روسيا وإيران، باإلضافة 

 إلى تأثيرات محتملة في دول الجوار، مثل لبنان والعراق، بوصفهما "متعاونين" محتملين مع سورية. 

ال يقطع مع مستويات وأنماط الحرب األخرى ضد سورية، واملتمثلة بـ:  "قانون قيصر"لكنَّ 

العراق،  السيطرة األمريكية والغربية في شرق الفرات ومنطقة التنف الحدودية معالعسكرة واإلرهاب، 

التدخل اإلسرائيلي في املنطقة حلب ومناطق من شمال شرق سورية، و  السيطرة التركية في إدلب وريف

الجنوبية؛ وكذلك استمرار عمليات الحصار السياس ّي ضد سورية على مستوى اإلقليم والعالم، إذ تمنع 

مة وسائل الضغط الواليات املتحدة أي طرف إقليمي أو دولي من االنفتاح على سورية، مستخد

 .1والترهيب

ليس مجرد سياسة أمريكية حصرية ضد سورية، وإنما هو تعبير عن رهانات  "قانون قيصر"و

 من التحالف األمريكي أم ال، وقد ارتفعت معه سقوف 
ً
 رسميا

ً
، سواء أكانوا جزءا

ً
خصوم سورية أيضا

 سريع  التوقعات والتقديرات والقراءات "الرغبوية"
ً
النظام السياس ي في  في التأثيربأن يكون مدخال

 ل من "إسقاطه" أو يغير ميزان القوى لصالح خصومه. بما يعجّ  ،2سورية

 
ً
 "إعادة إنتا -تتألف الورقة من خمسة محاور، أوال

ً
  ملاذا الخنق -ج الحرب"، ثانيا

ً
 -االقتصادي؟ ثالثا

 
ً
 ف -سياسات وإجراءات، رابعا

ً
 افي  -ي التأثيرات والتداعيات، خامسا

ً
 -الستجابات السورية، سادسا

 اإلشارات والتنبيهات.

                                                             
: وج 1

ً
 هت الواليات املتحدة عدة تحذيرات لدولة اإلمارات العربية املتحدة بشأن االنفتاح على سورية، انظر مثال

جيفري: إعادة سوريا إلى الجامعة إلخراج إيران "، الشرق األوسطمع جريدة  يفري املبعوث األمريكي إلى سوريةحوار جيمس ج

  https://bit.ly/3f7mcUd، 2020أيار/مايو   2، الشرق األوسط"، فكرة جنونية

  https://bit.ly/38A74fu، 2020أيار/مايو  19، الجزيرةو"واشنطن تحذر اإلمارات من التطبيع مع األسد"، 
دمشق، وأن تطال تأثيراته  في روبرت فورد أال يكون لقانون قيصر تأثيرات عاجلةتوقع السفير األمريكي السابق لدى دمشق  2

 24، األوسط الشرق ، "فرص الحل في سوريا؟ "قانون قيصر"هل يزيد "املدنيين أكثر من غيرهم، انظر: روبرت فورد، 

  https://bit.ly/2Cfvwqo، 2020حزيران/يونيو 

https://bit.ly/3f7mcUd
https://bit.ly/38A74fu
https://bit.ly/2Cfvwqo
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ا
 "إعادة إنتاج" الحرب -أوال

 من "حرب مركبة" أو "حرب 
ً
تنظر فواعل السياسة في سورية إلى قانون قيصر بوصفه جزءا

هجينة" أمريكية ضد سورية، األمر الذي يعني أنها )سورية( وفواعل السياسة فيها أمام مدارك تهديد 

وحتى اليوم،  2011"، وأمام "مخاطر ماثلة"، ربما تفوق ما كان طوال الحرب منذ العام "غير مسبوقة

 معتقدين أن أعداء سورية يريدون "إعادة إنتاج" الظروف االبتدائية للحرب، مستفيدين من:

 "دروس الحرب" نفسها. -

 حالة "اإلجهاد االقتصادي" الراهنة داخل سورية. -

 ة وحلفائها."اإلجهاد" في العالقات بين سوري -

- .
ً
 حالة "اإلجهاد" لدى حلفائها أنفسهم، إذ إنهم عرضة لعقوبات أمريكية وغربية ثقيلة أيضا

 
ً
وهكذا، تبدو سورية أمام تحديات جديدة تتمثل بالحاجة لخلق استجابة مركبة وهجينة أيضا

التهديد في  حيال تهديدات اللحظة، لعل أهم ما فيها أو أهم أولوياتها هو العمل على تفكيك مصادر

 الداخل، ذلك بقراءة وفهم:

 .3التحوالت في العالقة بين املجتمع والدولة -

 .4التحوالت في مدارك الناس حول طبيعة الحرب -

بروز مدارك وتقديرات لدى الناس حول وجود "تجاذبات" لدى فواعل صنع القرار ورسم  -

 وتنفيذ السياسات العامة.

باالقتصاد"، أي يريد تحقيق أهداف سياسية بالحصار إذا كان قانون قيصر هو "للسياسة 

والخنق االقتصادي، فإن االستجابة املتوقعة من قبل سورية هي "لالقتصاد بالسياسة"، أي "تفكيك 

معكوس" للقانون، بوساطة إبطال استهدافاته ومفاعليه أو التقليل منها ما أمكن؛ وتركيز الجهود على 

 متزايدة الضعف والهشاشة، وأخذت تمثل مصدر لتي تعاني أاالقتصادية ا-البنى االجتماعية
ً
وضاعا

تهديد للنظام السياس ي والدولة، ليس بتغيير اصطفافات الحرب والتحول إلى املعارضة، وإنما بتغيير 

األولويات واالنشغال بتدبير شؤون الحياة، ولهذا ارتدادات سياسة على قدر كبير من الحساسية 

 والخطورة. 

                                                             
 عقيل سعيد محفوض،  3
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ا
 اذا "الخنق االقتصادي"؟مل -ثانيا

، باملعنى التقليدي أو العسكري  يبدو "الخنق االقتصادي"، من منظور الواليات املتحدة، أقّل 
ً
عنفا

، كما أن مخرجاته أكثر قابلية لالستمرار، األمر الذي يجعله 
ً
للعنف، وأقل تكلفة، ولكنه أبعد تأثيرا

 "
ً
" و"اعتمادية" و"نجاعة

ً
 لدى الواليات املتحدة وشركائها، ذلك أنه يمكن أن:استراتيجية "أكثر ترجيحا

، بسبب اإلجهاد االجتماعي -
ً
االقتصادي -يضع املجتمع والدولة في مواجهة بعضهما بعضا

 والصعوبات في تلبية االحتياجات األساسية لدى شريحة متزايدة من الناس في البالد.

لعوامل الداخل أكثر منها قد يجعل القوامة في تقدير أسباب الحرب وأسباب استمرارها  -

 وهو في ذلك ربما "يقرأ" تحوالت في الواقع أكثر مما "يخلقها"! ،5عوامل الخارج

يؤدي إلى بروز "تصدعات" في تقديرات فواعل الفكر والثقافة والسياسة واالجتماع عن  -

 الحرب وأسبابها وأثمانها وتوقعاتها القريبة والبعيدة.

 أو ُيعزز تغيرات بالغة -
ُ
الخطورة في نظم القيم، وخاصة في ما يمثل مصلحة ذاتية أو  ُيحِدث

.ت-مناطقية أو ريعية أو غيرها مقابل ما يمثل مصلحة وطنية، وتحديد ما يمثل فرصة
ً
 هديدا

يعزز مدارك "االغتراب" أو "التخلي" الثقافي والسياس ي واالجتماعي، واتجاهات الهجرة  -

ر ع راسك" التي لها تأثيرات بالغة الخطورة في املجتم واللجوء، كما يعزز ظاهرة أو أولوية "دّبِ

 والدولة.

 يؤثر في قدرة النظام السياس ي واملجتمع والجيش على حشد املوارد املادية واملعنوية للحرب.  -

  

                                                             
 لنمط الخطاب السياس ي املعتاد في سورية. انظر: "حديث  5

ً
تحدث الرئيس بشار األسد للتلفزيون السوري عن ذلك، خالفا

   https://sana.sy/?p=1045789،2019تشرين األول/أكتوبر  31، موقع وكالة األنباء السورية ساناالرئيس بشار األسد"، 

دمشق: مركز دمشق لألبحاث والدراسات، ) ة، دراسقراءة الحرب: في أفق التفكير واتجاهات الفعلوعقيل سعيد محفوض، 

    (.2019تشرين الثاني/نوفمبر 

https://sana.sy/?p=1045789؛
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ا
 سياسات وإجراءات -ثالثا

تمثل سياسات "الخنق االقتصادي" األمريكي ضد سورية حسب "قانون قيصر"، "حلقة جديدة" 

ل حلقات سابقة من العقوبات واإلجراءات القسرية أحادّية الجانب حيال سورية، ويجري في تسلس

 تطبيق الكثير منها في الواقع بحكم السياسات التي تتبعها الواليات املتحدة في الحرب السورية. 

 وتتمثل العقوبات وفق "قانون قيصر" في النقاط الرئيسة اآلتية:

 العقوبات على قطاع التجارة واملال، وعلى القطاع االقتصادي ككل.  -

 العقوبات على املتعاونين والشركاء القائمين واملحتملين من خارج سورية.  -

محاولة تعطيل عجلة االقتصاد: اإلنتاج واالستثمار واالستيراد والتصدير والتحويالت  -

 املالية والقروض وغيرها. 

مثل: األردن والعراق ولبنان، من أجل "ضبط" أي تفاعالت  الضغوط على دول الجوار، -

اقتصادية مع سورية، والواقع أن الواليات املتحدة جففت موارد لبنان املالية، ووضعته على 

 لحزب هللا وحلفائه وشركائه 
ً
 وتوتيرا

ً
شفا االنفجار، وذلك ألغراض تتعلق بسورية، وإجهادا

 وبيئته االجتماعية.

 إلعادمعلوم أن واشنطن  -
ً
 عربيا

ً
ة سورية إلى جامعة هي التي عرقلت بصورة صريحة توجها

 كبيرة وقررت عقوبات على أي شركات تتعامل مع  ،6الدول العربية
ً
كما أنها مارست ضغوطا

 سورية، بما في ذلك الشركات الروسية واإليرانية. 

 منع أو إعاقة إمدادات النفط والغاز إلى سورية من الخارج.  -

ان الدولة السورية من االستفادة من مصادرها في الداخل، كما حدث ويحدث محاولة حرم -

في شرق الفرات، وقد قامت الواليات املتحدة بمالحقة املتعاونين من شرق الفرات مع الدولة 

 السورية. 

"حظر" التحويالت املالية من الخارج وفق قنوات التحويل الرسمية والحكومية، سواء ما  -

 ارية أو تحويالت السوريين في الخارج.  تعلق بمعامالت تج

                                                             
، 2019أيلول/سبتمبر  6، روسيا اليوم"يديعوت أحرونوت: عودة سوريا للجامعة العربية قرار أمريكي ال يحدده العرب"،  6

https://bit.ly/2O2RXCa  

https://bit.ly/2O2RXCa
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كما في مناطق إدلب وشرق  تشجيع ودعم وجود بنى اقتصادية خارج سلطة الدولة، -

والتمكين لها من أجل التفاعل االقتصادي مع الخارج، بل ودخول منظمات  ،7الفرات

وشبكات دعم وإسناد أمريكية وأوربية وغيرها للعمل في تلك املناطق، بهدف إضعاف 

 الروابط واالعتمادية بينها وبين مناطق سلطة الدولة. 

ليات تهريب استنزاف ممنهج القتصاديات وموارد الدولة واملجتمع بوساطة "تسهيل" عم -

رؤوس األموال إلى الخارج، وتهيئة عوامل جذب في دول الجوار، و"تهريب" أو استنزاف 

 الرأسمال البشري، وثمة تقديرات تتحدث عن هجرة آالف الكوادر السوريين إلى الخارج.  

اقتصاديات تهريب للسلع عبر الحدود بما يفقد النظام الجمركي والضريبي موارد كبيرة، كما  -

 مجهولة املصدر وخارج أي رقابة على الجودة ومعايير يضر ب
ً
املنتج املحلي، ويدخل سلعا

   .لخ، إالصحة والسالمة

خنق شركاء وحلفاء سورية بردعهم عن اإلسهام في التعافي االقتصادي وإعادة اإلعمار،  -

وفرض عقوبات اقتصادية عليهم، وإشغالهم بل وتفجير )أو استغالل انفجار( األوضاع في 

 ولبنان. مثل: العراقدان الجوار، بل

 إغواء وإغراء حلفاء سورية بمكاسب إذا غيروا مواقفهم تجاه سورية. -

  

                                                             
تستثني مناطق شرق الفرات وإدلب من العقوبات املفروضة بموجب قانون قيصر. انظر: "املبعوث  سوفنها إ :قالت واشنطن 7

، 2020أيار/مايو  23، اليوم روسيا"، "األمريكي ملناطق شمال شرق سوريا: قانون قيصر سيستثني مناطق "اإلدارة الذاتية

https://bit.ly/3e9g2l3  

https://bit.ly/3e9g2l3
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ا
 في التأثيرات والتداعيات -رابعا

يتعلق األمر بمجموعة من التأثيرات أو املنعكسات االقتصادية لديناميات "الخنق االقتصادي" 

، ويمكن  في الحرب، وهي ليست وليدة "قانون قيصر"، إنما
ً
 وأبعد تأثيرا

ً
هو يعززها ويجعلها أكثر شموال

 إجمال تأثيرات العقوبات وتداعياتها في النقاط الرئيسة اآلتية:

 "إيقاف" شبه كامل للتدفقات في األموال والسلع من وإلى سورية. -

تحول العمليات إلى "اقتصاد الظل"، أي إلى شبكات رجال املال واألعمال والسماسرة إما عن  -

طريق التهريب من الحدود، أو عبر عمليات غير رسمية ووسطاء، بما يضمن استمرار 

 التدفقات والتفاعالت االقتصادية والتجارية، حتى لو كانت التكلفة عالية.

تطبيق العقوبات على املتعاملين من أفراد وشركات من غير السوريين، األمر الذي يضعها  -

 ا لإلحجام عن التعامل املباشر. تحت مخاطر كبيرة، ما دفع الكثير منه

د زيادة التكاليف واألعباء املالية واإلدارية واللوجستية على املتعاملين، ومن ثم على االقتصا -

 الوطني ما يتسبب بارتفاع كبير في األسعار وتدني في الثقة والجودة.

والتدفقات زيادة أسعار الصرف بسبب العقوبات املالية، والصعوبات الكبيرة في التحويالت  -

 املالية، واألهم هو التوقف شبه التام لإلنتاج في قطاعات كثيرة.

 استنزاف االحتياطات املالية لدى الدولة ومؤسساتها.  -

 دفع املتعاملين للبحث عن بدائل للتحويل وفق أسعار الصرف غير الرسمية.  -

ل، ملواردهم املالية "تحويل" شريحة قد تكون كبيرة من الناس، بما في ذلك رجال املال واألعما -

اع إلى بنوك في الخارج، أو تحويل املوارد واملدخرات املالية إلى ذهب أو عقارات، أو حتى االمتن

% من النقد 95عن إيداعها في املصارف. وتمثل الكتلة النقدية خارج النظام املصرفي 

 السوري، حسب بعض التقديرات. 

لناتجة عن العقوبات، يمكن التركيز على النقاط وبالنسبة للتأثيرات العميقة وبعيدة املدى ا

 الرئيسة اآلتية:  

التركيز على تحليل املخاطر وتقدير االحتياجات واملتطلبات وتدبير السياسات واإلجراءات  -

في قطاع االقتصاد على "الفترات القصيرة" أو "اللحظة الراهنة"، وتأجيل النظر في أي خطط 
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ليس للصعوبات املالية واالقتصادية فحسب، وإنما استجابة "متوسطة" أو "مديدة"، 

 باعتبار الغموض والال يقين في املشهد ككل. 

تدمير البنى التحتية واإلنتاجية، واستنزاف الرأسمال البشري بالهجرة أو اللجوء، وانخفاض  -

 سقف التوقعات تجاه املستقبل.

الر واليورو والليرة التركية تدهور العملة الوطنية وبروز تعامالت بعمالت أخرى، مثل: الدو  -

 وغيرها. 

تراجع حاد في التدفقات املالية للسوريين في الخارج عبر النظام املصرفي الرسمي، وتفضيلهم  -

 اللجوء إلى بدائل للتحويل والصرف. 

هدر كبير في املوارد، وارتفاع في تكاليف اإلجراءات والخطط والتجهيزات البديلة، وانخفاض  -

 األمان واملوثوقية، وافتقاد املرجعية.  في الجودة، وقلة 

تراجع كبير في عمليات النظام املالي واملصرفي، وتدني القدرة على إصالحه بله تطويره  -

.
ً
 تكنولوجيا

 في تقديرات فواعل املال واألعمال  -
ً
خلق التأثير االقتصادّي للعقوبات والحرب انخفاضا

ف إلى جانب النظام السياس ي والدولة، والقطاع االقتصادي حول العائد املتوقع من الوقو 

واتجاه بعضهم للبحث عن بدائل في الخارج، ورهان شريحة قد تكون كبيرة منهم على 

 من اإلنتاج. 
ً
 العمليات الريعية والفساد بدال

برزت توقعات بأن العقوبات وتداعيات الحرب ربما تدفع شريحة من فواعل املال واألعمال  -

 السياسية. ورهاناتهالتغيير توجهاتها 

التأثير االجتماعّي للعقوبات والحرب، لجهة تزايد الضغوط واألعباء على شرائح اجتماعية  -

كبيرة: الفقراء واملهمشين، وتزايد البطالة، وارتفاع األسعار، وبروز صعوبات جدية في تأمين 

بكيفية أو متطلبات العيش، وتراجع كبير في أوضاع الطبقة الوسطى، بما يمكن أن يؤثر 

أخرى في اتجاهات وتقديرات الحرب والسياسة واصطفافاتهما، األمر الذي يمكن أن يخلق 

 املزيد من الصعوبات والتحديات أمام النظام السياس ي والدولة.
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ا
 في االستجابات السورية -خامسا

صعيد ال يبدو أن ثمة انفراجات على صعيد الحرب أو الحصار أو الخنق االقتصادي، وال على 

العالقات بين واشنطن ودمشق، أو بين واشنطن وموسكو، بل إن العقوبات والشروط وتطورات األمور 

؛ وحتى اليوم ال تقوم سورية بأي فعل 
ً
تميل للمزيد من التوتر واإلجهاد، وذلك من طرف واحد تقريبا

 مباشر في امليدان ضد واشنطن، وخاصة في شرق الفرات.

"تكييف" عملية معقدة في الحرب ككل، وفي الحرب االقتصادية عملت سورية على "إدارة" و

واستراتيجيات الحصار والخنق االقتصادي على وجه الخصوص، رغم حجم الخسائر والتدمير املهول 

.
ً
 الذي أصاب قطاع االقتصاد وطال جوانب كثيرة من الحدث السوري تقريبا

 
ّ
األبعاد، ش يء مثل "اإلدارة املتوازية" باع نمِط استجابة متعدد املستويات و وحاولت سورية ات

 في اتباع ديناميات اقتصادية 
ً
القتصادات الحرب، االستفادة من ديناميات "الحرب الهجينة" اقتصاديا

 معاكسة: 

مراجعة سياسات الدعم لعدد من السلع والخدمات، في إطار سياسات ترمي لتحرير تدريجي  -

 لألسعار. 

على العقوبات، وتأمين السلع والبضائع  –ما أمكن–لاللتفاف  االعتماد على بنى وشبكات موازية -

 والتجهيزات واملعدات وغيرها. 

االعتماد على الحلفاء والشركاء في الحرب، في تمويل أو تأمين املوارد الالزمة، مثل خطوط  -

 ائتمانية، أو عقود طويلة األجل. 

 لى ثالثة مستويات رئيسة:إقامة شبكات توريد وتحويل وإدارة مالية واقتصادية نشطة، ع -

  األول، هو دينامية إلدارة )استثمار!( عمليات تدفق األموال والسلع عبر الحدود، وإن بصورة غير

 رسمية. 

  .الثاني هو دينامية مركبة للعالقة مع الحلفاء وخاصة روسيا وإيران، باإلضافة إلى فواعل أخرى

 سورية في مواجهة "قانون قيصر". وقد أعلنت الدولتان املذكورتان وقوفهما إلى جانب 

  الثالث دينامية إلدارة التفاعالت عبر "خطوط التماس" و"مناطق السيطرة" داخل سورية، مثل

 حركة الناس والبضائع والسلع وغيرها.
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ا
 اإلشارات والتنبيهات -سادسا

ْل صعوبات فائقة–ثمة تعثر أو إخفاق نسبي  -
ُ
حرب في في تدبير استجابات تقلل من تأثيرات ال –ق

 البنى االجتماعية واالقتصادية.

تركز سياسات الخنق االقتصادي على احتواء أي قابلية للتنمية، وحرمان سورية من املوارد  -

 ومن التكنولوجيا والفرص، وتجفيف مصادر الدخول، واإلجهاد املستمر.

شركاء الضغوط األمريكية على الفواعل اإلقليمية والدولية، وخاصة الحلفاء، وإرهاب أي  -

 اقتصاديين محتملين، واستنزاف املوارد املادية واملعنوية.

و"خلق"  ""خنق" نظم القيم هو مدخل لـ –من قبل الواليات املتحدة–يبدو أنَّ "خنق" االقتصاد  -

تصدعات اجتماعية وسياسية، ولعل السبيل األهم لتغيير املواقف والسياسات هو "تغيير نظم 

بلدان ووضعها تحت ديناميات اختراق وتشويه لنظم القيم لديها القيم"، وهذا يتطلب تفجير ال

 وتظهير عوالم انقسام وهويات طارئة وتعطيل البداهات الوطنية.

الهدف من "الخنق االقتصادّي" هو تضييق الخيارات وتعزيز أثمانها لدرجة يمس ي معها  -

 أو بالغ التكلفة لدرجة ال تطاق، 
ً
 لدرجة الخنق وما يشبه القتل.االستمرار في املواجهة مستحيال

العقوبات االقتصادية املباشرة، واإلجهاد والعزل السياس ي، والحرب اإلعالمية والنفسية، بما له  -

من تداعيات على االقتصاد واالجتماع ومدارك العمل والعيش واالستثمار واملستقبل ... أدت إلى 

بتعبير –ة هي أرض "رمل وموت" هروب رؤوس األموال املادية والرمزية، والشعور بأن سوري

 وأرض "نهب وتدمير". –الرئيس األمريكي دونالد ترامب

تضمن قانون قيصر حزمة من الشروط األمريكية حيال سورية، وقد أعلن جيمس جيفري  -

يمكن أن  2254املسؤول األمريكي الخاص بالحرب السورية أنَّ العودة إلى قرار مجلس األمن 

 لـ
ً
قوبات"، لكن املرجح في ما تحاوله واشنطن، ليس تعزيز ديناميات الحل "رفع الع يكون مدخال

 .2011أو التسوية، وإنما ديناميات "إعادة إنتاج" الحرب، والعودة بالحدث السوري إلى لحظة 

قد تكون االستجابة املطلوبة من قبل فواعل السياسة في سورية هي "لالقتصاد بالسياسة"،  -

جل تصحيح االختالل في أوضاع الناس وقدرتهم على تأمين بمعنى أن تتركز الجهود من أ

االحتياجات األساسية، وتوسيع األفق أمامهم ليس حيال مستقبل البالد فحسب، وإنما حيال 

العالقة بين الدولة واملجتمع، وحيال طبيعة النظام السياس ي والدولة، وقد حدث اضطراب 

.
ً
 وتشويش كبيرين على هذا املستوى تحديدا
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 عقيل سعيد محفوض

o ستاذ جامعيكاتب وأ . 

o تتركز اهتماماته العلمية حول املنطقة العربية وتركيا وإيران والكرد. 

o ِمداد – والدراسات لألبحاث دمشق مركز في العلمية الهيئة عضو. 

o  والبحثية.عدد من املنابر اإلعالمية والسياسية يكتب تحليالت ومقاالت رأي في 

o صدر له: 

o كتب 
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