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ثانيًا :آثار القانون يف النظام السوري وحلفائه
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ثالثًا :تداعيات القانون عىل االقتصاد السوري
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بدأ يف  17حزيران /يونيو  2020رسيان قانون العقوبات األمرييك «حامية املدنيني يف سورية» املعروف بـ
رسب  55ألف صورة ملعتقلني يف سجون النظام السوري.
«قيرص» ،نسبة إىل الضابط السوري املنشق الذي ّ
نص القانون أن الواليات املتحدة األمريكية ستقوم باستخدام كل الوسائل االقتصادية والدبلوماسية ،إلجبار
ّ
نظام بشار األسد عىل وقف هجامته القاتلة ضد الشعب السوري ،ودعم االنتقال إىل حكم يحرتم القانون
وحقوق اإلنسان .يحمل هذا القانون بني طيّاته مروح ً
ة واسعة من العقوبات القاسية التي تشمل ،إضافة إىل
دعم مال ًيا وماديًا إىل األسد وتساعده يف تطوير
النظام ،كل فرد ورشكة وحكومة ،بينها روسيا وإيران ،تقدم
ً
قطاع النفط والغاز وإعادة اإلعامر .وتزامن رسيان القانون مع انهيار قيمة اللرية السورية ،وسوء األوضاع
الصحية ،بعد تفيش جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد )-19وارتفاع معدل الوفيات بني املصابني.

أول :ملحة عن القانون وحيثياته
ً
ور املنشق عن الرشطة العسكرية لدى النظام السوري
م ّرت ستة أعوام عىل أول شهادة أدىل بها املص ّ
يف متوز /يوليو  ،2014حني استمعت لجنة الشؤون الخارجية يف مجلس النواب األمرييك إىل شهادة الضابط
سيطلق عليه يف ما بعد لقب «قيرص» ،عرض خاللها صو ًرا ملعتقلني مورِست بحقهم عمليات تصفية
الذي
ُ
وانتهاكات وتعذيب يف سجون النظام .وانتظر القانون خمسة أعوام حتى يصدر؛ إذ جرى متريره يف مجلس
النواب ،مرة يف عهد الرئيس السابق باراك أوباما ،ومرتني يف عهد الرئيس دونالد ترامب ،لكنه كان يقابل
بالرفض يف مجلس الشيوخ ،إىل أن اعتُمد باعتباره جز ًءا من قانون موازنة الدفاع الوطني للسنة املالية
وقِّع يف  20كانون األول /ديسمرب .2019
 ،2020و ُ
معزول عن جملة القوانني
ً
يُوصف القانون بأنه األقىس الذي تفرضه الواليات املتحدة عىل دولة أخرى ،وال يُع ّد
التي صدرت عنها خالل األعوام التسعة املاضية؛ حيث تقاطع مع ما جاء يف القرارات التنفيذية التي عاقبت
أشخاصا وكيانات عىل قوائم العقوبات األمريكية ،استنادًا إىل األوامر التنفيذية الصادرة عن
النظام وأدرجت
ً
وزارة الخزانة األمريكية والكونغرس ذات األرقام  13572الصادر يف  29نيسان /أبريل  ،2011و 13573الصادر يف 18
أيار /مايو  ،2011و 13582الصادر يف  18آب /أغسطس  ،2011و 13606الصادر يف  23نيسان /أبريل  ،2012و13608
الصادر يف  1أيار /مايو  ،2012وقانون عدم مساعدة بشار األسد ذي الرمز  H.R.4681الصادر يف  19كانون
األول /ديسمرب  ،2017والقرار  13894الصادر يف  14ترشين األول /أكتوبر  ،2019والقانون ذي الرمز H.R.4868
الصادر يف  28ترشين األول /أكتوبر .(((2019
عىل الرغم من أن قانون «قيرص» صادر عن الواليات املتحدة وحدها ،فإنه ميتاز بأثر عابر الحدود؛ إذ حظرت
العقوبات آنفة الذكر عىل األشخاص األمريكيني فقط مامرسة أعامل مع الحكومة السورية ،أو مع أفراد أو
نص قانون قيرص عىل
مد َرجة يف قامئة األشخاص املمنوعني من مكتب مراقبة األصول األجنبية ،بينام َّ
كيانات ُ
ما عىل صدور القانون ،فإن عىل الرئيس األمرييك فرض عقوبات عىل األشخاص األجانب
أنه بعد مرور  180يو ً
من غري األمريكيني يف حال قاموا بنشاطات محظورة .ومن بني تلك النشاطات :أن يوفر الشخص األجنبي ،عن
دعم مال ًيا أو ماديًا أو تقن ًيا للنظام السوري ،أو يشارك يف تعامل كبري مع .1 :الحكومة السورية أو
علم،
ً
أولئك الذين يترصفون نيابة عن الحكومة كاملتعاقد العسكري أو املرتزق أو املجموعات شبه العسكرية
عا عدة من العقوبات ،من بينها تجميد أصول وموجودات للحكومة السورية يف أمريكا ولشخصيات سورية لها عالقة
 1أق ّرت القرارات التنفيذية املذكورة أنوا ً
بانتهاكات حقوق اإلنسان يف البالد ،ومنع بعض التعامالت التجارية مع الحكومة ،من ضمنها استثامرات جديدة من شخص يحمل الجنسية األمريكية ومنع استرياد
النفط أو املنتجات النفطية إىل الواليات املتحدة ،ومنع دخول بعض الشخصيات إىل األرايض األمريكية ،وحظر تقديم املساعدة إلعادة اإلعامر أو تحقيق االستقرار
ريا حظر أي متويل أمرييك لربامج األمم
للمناطق الخاضعة للحكومة السورية والقوات املرتبطة بها ،وتطبيق عقوبات عىل ناقالت النفط املتّجهة إىل سورية ،وأخ ً
املتحدة يف سورية ما مل تصادق عليها وزارة الخارجية األمريكية بعد استيفاء رشوط معينة.
U.S. Department of the Treasury, “Syria Sanctions,” accessed on 27/7/2020, at: https://bit.ly/32HyaR8; “Resolutions about Syria in Congress gov,” accessed
on 27/7/2020, at: https://bit.ly/32GCIHm

1

سايسلاو ةيداصتقالا  هتايعادتو هراثآ :رصيق نوناق

العاملة داخل سورية أو روسيا أو إيران؛  .2مسؤولني عن انتهاكات خطرة لحقوق اإلنسان ضد الشعب السوري
وخاضعني لعقوبات يف هذا الشأن .وبفضل هذه التوليفة من البنود ،امتلكت الحكومة األمريكية اليد الطوىل
ضد كل من يتعامل مع النظام ويدعمه ،أفرادًا ومؤسسات وحكومات؛ ما أثار حفيظة الدول الحليفة للنظام،
روسيا وإيران ،التي وصفت القانون بـ «اإلرهاب االقتصادي»(((.
عا أو خدمات مختلفة أو تكنولوجيا لسورية عىل نحو
كام يفرض عقوبات عىل كل أجنبي يوفر ،عن علم ،سل ً
هل استمرار أو توسيع اإلنتاج املحيل للحكومة السورية من الغاز الطبيعي أو النفط أو املنتجات النفطية،
يس ّ
وتوفري الطائرات أو قطع غيار لها التي ت ُستخدم لألغراض العسكرية يف سورية وبضائع أو خدمات مرتبطة
ينع عىل األجنبي تقديم خدمات بناء أو هندسية
ريا ُ
بتشغيل الطائرات التي تستخدم ألغراض عسكرية؛ وأخ ً
مهمة إىل الحكومة السورية بصفة مبارشة أو غري مبارشة .يف حني يستثني القانون النشاطات املتعلقة
بتقديم املساعدة اإلنسانية أو دعم املؤسسات الدميقراطية يف سورية .ويجوز للرئيس األمرييك تعليق
العقوبات يف ظروف معينة ،منها :وقف عمليات القصف ضد املدنيني والتزام روسيا وإيران والكيانات
املرتبطة بها بوقف القصف عىل املنشآت الطبية ودور التعليم واملجمعات السكنية أو التجارية ،ووقف
القيود التي تضعها روسيا وإيران والنظام عىل وصول املساعدات اإلنسانية إىل املناطق املحارصة ،وإطالق

ريا محاسبة مرتكبي الجرائم يف
رساح املعتقلني السياسيني ،وتأمني العودة اآلمنة لالجئني السوريني؛ وأخ ً
سورية وتقدميهم إىل العدالة(((.
من بني العقوبات املحددة يف هذا القانون ضد األطراف املذكورة آنفًا :تجميد األصول أو الحجز عىل أصول
منقولة وغري منقولة موجودة يف الواليات املتحدة؛ وحظر التعامل املايل والتجاري مع الشخص محل
العقوبة ،ويشمل ذلك عمليات االسترياد والتصدير أو البيع والرشاء وتحويل األموال بالوساطة من خالل
مؤسسات أمريكية داخل الواليات املتحدة أو خارجها؛ ومنع املعامالت املالية بالعملة السورية وفرض عقوبات
عىل بيع الدوالر لحكومة النظام ورشائه؛ وحظر منح اعتامدات مالية أو قروض أو تقديم خدمات يف إطار
هذه القروض ،مبا فيها خدمات التحويل عن طريق الرشكات األمريكية أو عربها؛ ومنع زيارة الشخص امل ُعاقب
الواليات املتحدة أو اإلقامة فيها أو االستفادة من مزايا الهجرة واللجوء والجنسية؛ وتشمل العقوبات إجراء
ما حول عمليات غسيل أموال يقوم بها مرصف سورية
وزير الخزانة األمرييك دراسة خالل مدة أقصاها  180يو ً
ريا منع األجانب من الدخول
املركزي ،ومن شأن هذا أن يحد من عمليات التبادل التجاري واملايل الخارجي؛ وأخ ً
يف عقود إعادة إعامر يف املناطق التي تع ّرض فيها املدنيون للتهجري القرسي(((.

ثانيًا :آثار القانون يف النظام السوري وحلفائه
من شأن هندسة القانون التي تتيح فرض عقوبات ضد أطراف ثالثة متعاملة مع النظام ،ومروحة الخيارات
ريا يف معادلة الدعم التي
الواسعة التي يتيحها ضد كل من يدعم النظام يف معامالت محددة ،أن يُحدث تغي ً
يحصل عليها النظام من شبكات محلية وإقليمية وأجنبية ،ساهمت يف إمداده باملوارد املالية واملادية
 2جاء عىل لسان املمثل الخاص للرئيس الرويس يف دمشق ،ألكسندر يفيموف" :من املستحيل تحطيم روسيا وسورية باإلرهاب االقتصادي ،وستفشل هذه
تتخل عن سوريا
ّ
املحاوالت مثلام فشلت محاوالت فرض اإلرادة األجنبية عىل سورية بقوة السالح" .ينظر :ألكسندر يفيموف" ،اإلرهاب االقتصادي سيفشل وروسيا لن
يف محنتها" ،سبوتنيك ،2020/6/13 ،شوهد يف  ،2020/7/15يف .https://bit.ly/3eVyCO6 :وجاء عىل لسان املتحدث باسم الخارجية اإليرانية ،عباس موسوي،
عشية إصدار الحزمة األوىل من قانون قيرص أن العقوبات األمريكية الجديدة عىل سورية "إرهاب اقتصادي" .ينظر :عدنان عبد الرزاق" ،إيران لألسد  ...قانون قيرص ’إرهاب
اقتصادي‘" ،العريب الجديد ،19/7/2020 ،شوهد يف  ،20/7/2020يفhttps://bit.ly/2WLBsPH :
ينظر أيضً ا" :ملحة مخترصة عن بعض أنظمة العقوبات املفروضة عىل سوريا" ،الربنامج السوري للتطوير القانوين ،2020/3/19 ،ص ،37شوهد يف  ،2020/7/16يف:
https://bit.ly/3fT1nwc
3 “Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019,” Congress Gov, 1/8/2019, accessed on 17/7/2020, at: https://bit.ly/39i9YpE
 4خالد تركاوي" ،قانون قيرص وأثره عىل املشهد السيايس واالقتصادي يف سورية واملنطقة" ،جسور للدراسات ،2020/6/17 ،شوهد يف  ،2020/7/18يف:
https://bit.ly/30DUZSZ
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ن هجامت ضد املدنيني واملدارس واألسواق واملشايف .لذا ،يهدف
والعسكرية ليتمكن من فتح معارك وش ّ
قانون قيرص إىل رفع تكاليف الدعم االقتصادي امل ُقدّم من تلك الشبكات ،إلضعاف قدرة النظام العسكرية
وإحداث تعديل يف سلوكه العسكري ضد املدنيني(((.
يستغل لبنان ،باعتباره بواب َ
ة خلفية لخرق العقوبات وعمليات تهريب يومية بال رادع،
ة عبو ٍر وقنا ً
ّ
كان النظام
ولكن ستصبح تلك املامرسات بعد صدور قانون قيرص ذات تكلفة عالية جدًا؛ إذ تجري عمليات التهريب عرب نحو
ربا غري رسمي((( ،يُه ّرب من خاللها سنويًا نحو  400مليون دوالر من الوقود من لبنان إىل سورية(((.
 142مع ً
وكان حاكم مرصف لبنان رياض سالمة قد أملح ،يف حزيران /يونيو  ،2020إىل أن البالد تنزف أربعة مليارات دوالر
سنويًا بسبب قيام «حزب الله» والجهات الفاعلة األخرى بتهريب الوقود املدعوم من الحكومة اللبنانية إىل
سورية((( ،إضافة إىل تهريب أغذية وبضائع وعملة صعبة ومواد محظورة بحكم العقوبات ،عالوة عىل العتاد
والذخرية واألسلحة الثقيلة واملسلحني .كام ساهمت االستثامرات اللبنانية يف سبعة مصارف يف القطاع
املرصيف السوري ،وإيداعات السوريني يف لبنان البالغة نحو  30مليار دوالر من أصل  160مليا ًرا من ودائع
األجانب ،يف تسهيل وزيادة التعامل بني البلدين ،وعمدت املصارف اللبنانية إىل مراجعة حسابات عمالئها
السوريني بعد رسيان قانون قيرص ،خوفًا من أن يكون لها ارتباط بالنظام السوري وبالدعم اللوجستي لعمليات
حزب الله العسكرية يف سورية(((.
ربا غري رسمي عىل الحدود اللبنانية  -السورية من
كام عمد حزب الله إىل تعبيد طريق جديدة يستخدمها مع ً
ناحية مدينة الزبداين ،ردًّا عىل عرقلة مرور قوافل املساعدات والسلع املهربة من لبنان إىل سورية ،وردًا
عىل قانون قيرص األمرييك واإلدانات املحلية والدولية الستمرار تو ّرط الحزب يف الحرب السورية(.((1
ن من شأن استمرار لبنان يف احتضان من يدعم انتهاك النظام لحقوق اإلنسان ،ويساعده يف التهرب من
إ ّ
العقوبات وتأمني حاجاته ،أن يجعل أفرادًا ومؤسسات لبنانية ضمن قوائم العقوبات املقبلة .وهو ما سيسبب
نزيفًا للبنان خالل الشهور واألعوام املقبلة ،يلحق مجاالت التجارة الثنائية واملساعدات األجنبية التي يحصل
علم أن االقتصاد اللبناين يعاين أزمة اقتصادية حادّة(.((1
عليها واالستثامرات األجنبية ويف قيمة اللرية اللبنانية،
ً
يضع قانون قيرص النظام السوري يف عزلة كاملة عن محيطه ويجعله منبوذًا ممن حوله ،خوفًا من أن تصيبهم
دول عربية وأجنبية ،إضافة إىل الكثري من الرشكات التي بدأت
ً
عقوبات إذا تعامل مع هذا النظام؛ إذ سيدفع
تفكر يف مشاريع وامتيازات يف سورية ،إىل إعادة النظر بشأن مواصلة التعامل مع النظام؛ تفاديًا للمخاطر
الكبرية املتوقعة من خرق العقوبات .كام يعدل مسار تطبيع العالقات مع النظام الذي دعمته اإلمارات العربية
املتحدة خالل الفرتة املاضية(((1؛ فقد استقبلت اإلمارات وفدًا من رجال األعامل السوريني ،بينهم شخصيات
خاضعة للعقوبات األمريكية واألوروبية ،شارك يف منتدى للقطاع الخاص يف أبو ظبي .ويف عام  ،2019حرض
وفد إمارايت كبري معرض دمشق الدويل ،كام حاولت رشكات إماراتية وسعودية وكويتية تأسيس رشكات أو
5 Steven Heydemann, “The Caesar Act and a pathway out of conflict in Syria,” Brookings, 19/6/2020, accessed on 18/7/2020, at: https://brook.gs/32K2tGU
6 Nohad Topalian, “Hizbullah touts newly paved illegal crossing,” Al Mashareq, 22/7/2020, accessed on 22/7/2020, at: https://bit.ly/3fX5mI7
7 Michal kranz, “How Caesar Act could Hurt Lebanon's Tripoli,” al monitor, 8/7/2020, accessed on 19/7/2020, at: https://bit.ly/2ZQJAQO
 8حنني غدار" ،قانون قيرص يدخل حيز التنفيذ (الجزء الثاين) :الضغط عىل حزب الله يف لبنان" ،معهد واشنطن ،2020/6/12 ،شوهد يف  ،2020/7/19يف:
https://bit.ly/2WLMp3y
9 Sunniva Rose, “Lebanon braces for Caesar Act fall out amid financial meltdown,” The National, 30/6/2020, accessed on 18/7/2020, at: https://bit.
ly/3jADCLs
 10زار قائد القيادة املركزية األمريكية ،الجرنال كينيث ماكنزي ،لبنان يف  8متوز /يوليو  ،2020والتقى الرئيس ميشال عون الذي أكد له الجهود املستمرة للسيطرة
عىل املعابر غري القانونية .ينظر.Topalian :
" 11لبنان  6 ...أسئلة وأجوبتها لفهم األزمة االقتصادية" ،الجزيرة نت ،2020/7/4 ،شوهد يف  ،2020/7/19يفhttps://bit.ly/2D3nUbi :
 12معن طالع" ،قانون قيرص و’األزمة‘ السورية" ،مركز الجزيرة للدراسات ،2020/6/16 ،شوهد يف  ،2020/7/18يفhttps://bit.ly/30WeIgS :
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عي البناء والسياحة يف سورية ،إضافة إىل الرشكات اللبنانية الناشطة
الحصول عىل تراخيص للعمل يف قطا َ
(((1
يف سورية يف قطاعات يستهدفها قانون قيرص ،مثل النفط والغاز .
ول القانون جميع املشاريع العقارية والهندسية التي انطلقت خالل
يف ما يتعلق مبلف إعادة اإلعامر ،سيح ّ

الفرتة املاضية إىل حالة الجمود ،وعىل رأسها مرشوع «ماروتا سيتي» الذي عمد إىل إطالق خريطة تفاعلية
يف اليوم نفسه الذي رست فيه العقوبات ،يف رسالة إىل الواليات املتحدة بأن العمل عىل املرشوع

سيستمر( .((1من جانب آخر ،ستبوء جهود الصني وروسيا وإيران بالفشل لبدء مشاريع اإلعامر؛ نظ ًرا إىل قدرة

القانون عىل مالحقة كل حكومة ومرشوع وفرد يساعد النظام يف هذا الجانب من املشاريع .ولن يكون يف

مقدور األردن ولبنان التعامل مع النظام يف هذا امللف ،بعدما كان هناك تعويل كبري عىل االنخراط يف هذه

جهت رسالة إىل األردن
العملية الكبرية إلنعاش االقتصادات املحلية .وكانت السفارة األمريكية يف ّ
عمن قد و ّ
برضورة االمتثال الكامل لقانون قيرص ،مع توارد معلومات عن وجود قنوات تجارية وصفقات يقوم بها تجار
أردنيون مع النظام يف مجاالت عدة(.((1

كام أنه لن يكون يف مقدور النظام استغالل مصادر الدخل لديه من نفط وغاز وتجارة خارجية وسياحة
واستثامرات عامة وعوائد رضيبية مختلفة؛ من ج ّراء استهدافها بعقوبات قانون قيرص .وستكون عمليات غسيل
األموال الجارية عرب البنك املركزي ،التي أصبحت تحت رقابة وزارة الخزانة األمريكية ،يف غاية الصعوبة وذات
تكلفة عالية جدًا؛ ومن شأن هذا أن يُض ّيق الهوامش املالية لدى النظام ،ويُجفف منابع التمويل واإلمداد التي
كان يتلقاها من إيران وروسيا عرب خطوط ائتامن ومساعدات مادية ،لتضغط عىل خفض العمليات العسكرية،
كام تأمل واشنطن.
أما بالنسبة إىل حليفتَي النظام ،روسيا وإيران ،ففي حني واجهت طهران عقوبات أمريكية قاسية خالل
عام  2019عىل وقع انسحاب ترامب من االتفاق النووي املوقّع خالل إدارة أوباما وتع ّززت بعقوبات أخرى
ملساعدتها سورية يف خرق العقوبات ،ينتظر موسكو يف هذا العام عقوبات أمريكية تشمل الجيش
الرويس وقياداته ومص ّنعي األسلحة واملقاولني العسكريني ورجال األعامل والرشكات التي وقّعت عقودًا
مجزية يف قطاعات التجارة والبناء والسياحة وصناعة الطاقة والزراعة وإعادة اإلعامر واملطارات واملوانئ،
مق خسائر الروس
ليصبح مصري تلك العقود التعليق ،بعدما دخل قانون قيرص ح ّيز التنفيذ .ومن شأن هذا أن يع ّ
يف سورية ،ليس عىل الصعيد العسكري واالقتصادي وحسب ،بل عىل الصعيد السيايس عرب االستمرار يف
سياسة عرقلة جهود الروس وجعل تدخلهم يف سورية «ورطةً» عرب تعظيم تكاليف استحقاقات النظام بعد
الحرب وربط الروس بنظام غري قادر عىل إدارة الدولة وغري مسموح له بالتعويم(.((1
أما إيران التي ساندت النظام يف انتهاكات حقوق اإلنسان ،فسيقع األثر األكرب عىل أذرعها العسكرية يف سورية،
التي اعتمدت عىل املصارف اللبنانية يف لبنان وسورية واملعابر الرسمية وغري الرسمية يف إيصال اإلمدادات
املادية واملالية إليها؛ إذ من شأن تطبيق قانون قيرص تقويض القنوات التمويلية التي كانت تساهم يف دعم
النظام وعملياته العسكرية وفرض ضغوط متزايدة عىل الحكومة اإليرانية للخروج من سورية( .((1وتشرتك إيران
مع روسيا يف ترجمة “االنتصار العسكري” إىل استثامرات مجزية تعود بالفائدة عىل البلدين ،حيث وقّعت طهران
 13دانا سرتول وكاثرين باور’" ،قانون قيرص‘ يدخل حيز التنفيذ (الجزء األول) :زيادة عزل نظام األسد" ،معهد واشنطن ،2020/6/11 ،شوهد يف  ،2020/7/19يف:
https://bit.ly/3htkdub
" 14عقب العقوبات األمريكية ..إطالق خريطة تفاعلية ملرشوع ’ماروتا سيتي‘" ،عنب بلدي ،2020/6/18 ،شوهد يف  ،2020/7/19يفhttps://bit.ly/3f6GXib :
 15طارق ديلواين" ،هل أطاح قيرص بفرص األردن إلعادة إعامر سوريا؟" ،اندبندنت عربية ،2020/6/24 ،شوهد يف  ،2020/7/19يفhttps://bit.ly/3jyD9JR :
 16طالع.
17 Heydemann.
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ول
عقودًا اقتصادية كثرية يف مجاالت عدة ،منها التجارة وإعادة اإلعامر والطاقة والكهرباء واالتصاالت ،وقد تُح ّ
عقوبات قانون قيرص العقو َد اإليرانية يف سورية من امتيازات إىل أعباء إضافية عىل إيران.

ثالثًا :تداعيات القانون عىل االقتصاد السوري
تعيش سورية اليوم ،بعد توقيع قانون قيرص ،أزمات عدة اقتصادية وصحية واجتامعية؛ إذ بات الكثري من
املواد ،وعىل رأسها الفواكه واللحوم« ،رفاهي ً
ة زائدة» ،مع انخفاض قيمة اللرية السورية وارتفاع سعر

الرصف أمام الدوالر ،إضافة إىل التفاوت الكبري بني األجور والنفقات؛ فارتفع عدد الذين يعانون انعدام األمن
الغذايئ إىل  9.3ماليني شخص ،بزيادة قدرها  1.4مليون يف األشهر الستة األوىل من عام  ،((1(2020وخرجت

تفش جائحة كورونا
تظاهرات يف أنحاء متفرقة طالبت بتحسني األوضاع املعيشية ،ومام زاد الوضع سو ًءا
ّ
وزيادة عدد الوفيات وسط إهامل النظام ملعايري الوقاية الصحية والرعاية الطبية(.((1

عىل مستوى االقتصاد واملواطن أسهم قانون قيرص يف ما ييل:

تغذية الفساد يف األسواق
انعكست قساوة عقوبات قانون قيرص مزيدًا من التضييق عىل حكومة األسد امل ُفلسة التي تواجه صعوبات

ريا
بالغة يف تأمني إيراداتها وحاجات املواطنني ،وعىل إثراء «اقتصاد النزاع» الذي يؤدي ،وال يزال ،دو ًرا كب ً
يف التحكم يف سالسل اإلمداد وآليات التسعري وزيادة التهريب واالحتكار واالحتكام إىل السوق السوداء،
عىل يد ثلة من املتنفّذين وأثرياء الحرب ،ممن استغلّوا عجز النظام عن تأمني حاجات املواطنني وعوزه إىل

العملة الصعبة وحاجته إىل وسطاء للتهرب من العقوبات.

ت ُظهِر أسعار السلع املستوردة حجم الفساد الحاصل يف األسواق؛ إذ تفوق أسعار السكر والشاي واألرز

الرائجة يف أسواق دمشق أسعارها الحقيقية يف األسواق العاملية (ينظر الشكل  ،)1فمتوسط سعر
كيلوغرام األرز يف العامل ،كام يظهر يف منصة  index mundiحتى نهاية حزيران /يونيو  ،2020نحو 52

سنتًا( ((2وبإضافة تكلفة النقل والشحن والتفريغ والرسوم ،البالغة يف الحد األعىل  40دوال ًرا للطن الواحد،

ستبلغ تكلفة الكيلوغرام  56سنتًا أمريك ًيا ،أي  708لريات سورية ،بحسب سعر رصف  1265لرية سورية لدوالر

االسترياد ،وفق تسعرية املرصف املركزي ،وحتى مع تسعرية السوق السوداء ( 2000لرية تقري ًبا) سيبلغ سعر

الكيلوغرام  1120لرية ،بينام يباع للمستهلك بحوايل  2500لرية ،بنسبة ارتفاع  123يف املئة .وتنسحب هذه
املعادلة عىل باقي املواد ،مثل السكر الذي يفوق سعره العاملي بنسبة  93يف املئة ،والشاي  349يف
د الدوال َر املمنوح من املركزي لالسترياد ،عرب
املئة .وال يقف الفساد عند آلية التسعري وحسب ،بل يلحق الفسا ُ
حا مهولة من الفرق بني السعر الرسمي للدوالر وسعر السوق،
بيعه يف السوق السوداء ليضيف التاجر أربا ً

ورفع سعر السلعة بنسبة كبرية(.((2

" 18عدد السوريني الذين يقعون يف براثن الجوع والفقر يرتفع أكرث من أي وقت مىض يف ظل انتشار كوفيد ،"-19أخبار األمم املتحدة ،2020/6/26 ،شوهد يف
 ،2020/7/22يفhttps://bit.ly/32ZmaKX:
" 19مشايف دمشق تستغيث بسبب كورونا وطبيب يقدر الوفيات بـ  100يوميًا" ،تلفزيون سوريا ،2020/7/21 ،شوهد يف  ،2020/7/22يف:
https://bit.ly/39q3wwP
20 “Rice Monthly Price - US Dollars per Metric Ton,” index mundi, accessed on 21/7/2020, at: https://bit.ly/3fbRp8d
 21عشتار محمود" ،أزمة الغذاء السورية  ...ستتصاعد ماذا بعد  8ماليني جائع" ،قاسيون ،2020/4/13 ،شوهد يف  ،2020/7/22يفhttps://bit.ly/39wZClW :
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باتت عملية التهريب إىل لبنان واألردن وتركيا ،ومنها إىل العامل ،أحد املصادر الرئيسة للقطع األجنبي
حا باعتباره أحد تجلّيات حالة الفوىض
جا منظ ً
ّم ومتا ً
بالنسبة إىل كبار التجار ،تصب بيد النظام يف النهاية ،ونه ً

مجال يتنافس فيه كبار املتّنفذين ويساهم يف اختالل توازن
ً
والفساد والعقوبات ،ليغدو التهريب ،ال اإلنتاج،
العرض يف األسواق؛ ما أدى إىل ارتفاع قيمة سبعة من املنتجات الزراعية األساسية يف األسواق املحلية
مي  2019و ،2020من  675مليار لرية سورية إىل  1930مليار لرية؛ ويُعزى هذا االرتفاع إىل النقص
بني موس َ

الكبري يف الكميات املتاحة يف السوق املحلية من ج ّراء تراجع اإلنتاج وزيادة التصدير والتهريب والتخزين

بهدف رفع األسعار .ويظهر هذا عرب مقارنة نرشة مديريات التجارة الداخلية ملنتجات الخضار والفواكه يف
أسواق الجملة يف  22نيسان /أبريل  2020بنرشة  28نيسان /أبريل  ،2019حيث ارتفع سعر كيلوغرام البندورة

(طامطم) من  275إىل  700لرية ،وسعر الربتقال من  200إىل  650لرية ،والليمون من  175إىل  1400لرية،
والبطاطا من  250إىل  450لرية ،والتفاح من  300إىل  800لرية( .((2وبحسب تقديرات «برنامج الغذاء العاملي»،

ونة من خمس حاجات أساسية بنسبة  12يف املئة يف نيسان /أبريل
ارتفعت تكلفة سلة الغذاء القياسية املك ّ
 2020عىل أساس شهري ،وبنسبة  105يف املئة عىل أساس سنوي( .((2وبلغت نسب ارتفاع أسعار الخضار

يف الربع األول من عام  152 ،2020يف املئة ،والفواكه  78يف املئة ،واللحوم  62يف املئة ،والبيض 60
يف املئة( .((2واستمرت أسعار بعض السلع يف االرتفاع خالل األشهر الالحقة؛ فقد بلغ سعر كيلوغرام الليمون

 4000لرية يف األول من متوز /يوليو ،والتفاح  1500لرية ،بينام هبطت أسعار البطاطا والخيار والبندورة إىل
 300و 350لرية(.((2

مل تقترص عمليات التهريب عىل املنتجات الزراعية والسالح والذخرية والسلع املنوعة ،بل تعدتها إىل املخدّرات،

لتحتل سورية مرتبة جديدة عىل مستوى العامل بعدما أعلنت الرشطة اإليطالية يف متوز /يوليو  2020عن

و ِ
صفت بأنها أكرب عملية مصادرة ملخدر “أمفيتامني” عىل
ضبط  14ط ًنا من أقراص مخدرة آتية من سوريةُ ،
مستوى العامل(.((2

 22عشتار محمود" ،املزروعات السبعة األساسية يف ( :2020املال) يدخل حقول الخضار والفواكه ليه ّربها" ،قاسيون ،2020/4/27 ،شوهد يف ،2020/7/22
يفhttps://bit.ly/3f3QHtt:
" 23برنامج األغذية العاملي :أكرث من  47مليون شخص يف الرشق األوسط سيعانون من انعدام األمن الغذايئ بسبب كوفيد ،"-19أخبار األمم املتحدة،2020/5/12 ،
شوهد يف  ،2020/7/22يفhttps://bit.ly/39vb7uh:
24

" 430ألف لرية تكاليف املعيشة ألرسة من خمسة أشخاص ارتفاع بنسبة  13%يف ثالثة أشهر" ،قاسيون ،2020/4/6 ،شوهد يف  ،2020/7/21يف:
https://bit.ly/330ffBo

" 25تعرف عىل أسعار الخضار والفواكه يف العاصمة دمشق" ،اقتصاد ،2020/7/1 ،شوهد يف  ،2020/7/26يفhttps://bit.ly/2OWKDIJ :
 26خولة حفظي وعيل درويش ونور الدين رمضان" ،بعالمات تجارية  ...مخدرات سوريّة تجوب العامل" ،عنب بلدي ،2020/7/12 ،شوهد يف  ،2020/7/22يف:
https://bit.ly/30UIEdi
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الشكل ()1
أسعار متوز /يوليو لسلع مستوردة يف دمشق مقارنة بأسعارها يف السوق العاملية

املصدر :من إعداد الباحث.

تسبب تبني قانون قيرص يف مجلس الشيوخ األمرييك وتوقيعه من الرئيس ترامب يف  21كانون األول /ديسمرب
 2019يف صدمة قوية للرية السورية؛ فقد بدأ سعر الرصف رحلة صعود وصلت يف  9حزيران /يونيو إىل عتبة
 3175لرية للدوالر الواحد .وأعطى الرصاع بني رامي مخلوفص وحكومة األسد واإلجراءات الصحية املتخذة بعد
ريا لعمليات املضاربة عىل
تفيش فريوس كورونا وانعكاسات األزمة املالية يف لبنان عىل سورية
ً
زخم كب ً
اللرية ،وأضفت مزيدًا من حالة الغموض وعدم اليقني التي دخلتها األسواق.
بعد رسيان القانون يف  17حزيران /يونيو ،بدأ سعر رصف اللرية أمام الدوالر باتّباع حركة تصحيح (ينظر الشكل ،)2
ليهبط إىل قرابة  1800لرية للدوالر الواحد يف  24متوز /يوليو ،ويُعزى هذا إىل جملة من األسباب ،من أبرزها:
اقرتاب مناسبة عيد األضحى ( 30متوز /يوليو) ،حيث تزداد حواالت السوريني يف الخارج إىل أقربائهم يف
محلت الرصافة ورشكات
ّ
الداخل ،ما يزيد من كتلة الدوالرات يف السوق املحلية؛ واستمرار القبضة األمنية ض ّد
الحواالت املالية؛ ورفع سعر الحواالت إىل  1250لرية ،وسعر دوالر االسترياد إىل  1265لرية؛ ما يساهم يف
جذب الدوالرات من السوق السوداء إىل املركزي ويض ّيق هامش املضاربة عىل سعر الرصف.
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الشكل ()2
حركة سعر رصف اللرية السورية أمام الدوالر األمرييك

املصدر :من إعداد الباحث ،باالستناد إىل موقع اللرية اليوم ،شوهد يف  ،2020/7/25يفhttps://bit.ly/2YTLcsm :

إضعاف اإلنتاج وتقليص اإليرادات واملساعدات
ترافق فرض قانون قيرص مع جملة من املعطيات لدى النظام ،رسعان ما انعكست سلبيًا عىل الحاجات

األساسية واألسعار ،سواء املدعومة من الحكومة أو التي يُق ّرها القطاع الخاص .ومن املتوقع أن تشهد جملة

من القطاعات تراجعات مستمرة ،من ج ّراء استهدافها املبارش يف القانون ،وعىل رأسها النفط والغاز؛ إذ

تناقصت معدالت اإلنتاج خالل الفرتة املاضية إىل مستويات متدنّية جدًا يف النفط ،بنسبة  93يف املئة يف
عام  2019عن مستويات عام  ،2010ليقف اإلنتاج عند  24500برميل يوميًا ،والغاز بنسبة  50يف املئة .وقد

تشهد أسعار املنتجات النفطية ارتفاعات مطّردة يف الفرتة املقبلة لعدم قدرة النظام عىل صيانة أي أعطال
قد تحصل يف اآلالت العاملة يف الحقول ،واستهداف قدرات الروس واإليرانيني عىل التنقيب واالستخراج يف

حقول نفطية سورية ،وعرقلة مساعي اإلدارة الذاتية لتوريد شحنات نفط إىل النظام .ومن شأن الزيادة يف
أسعار مواد الطاقة ،البنزين واملازوت والغاز والكهرباء ،أن تؤدي إىل زيادة التكاليف ودفع األسعار نحو
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د يف حاجات النفط والغاز يف البالد ،أدى إىل آثار سلبية يف التيار الكهربايئ،
االرتفاع .ويُذكر أن النقص الحا ّ
(((2
لتشهد دمشق وريفها ساعات تقنني تدوم مدة  20ساعة يوم ًيا .
يف ما يتعلق بقطاع الزراعة ،عىل الرغم من تحسن املحاصيل الزراعية يف موسم عام  ،2019مقارن ً
ة باألعوام
السابقة ،ما انعكس إيجاب ًيا عىل إنتاج القمح والشعري والعدس والحمص والبطاطا والشمندر السكري (ينظر
الشكل  ،((2( )3فإن العقوبات قد تلحق هذا القطاع من خالل ارتفاع تكاليف املواد األولية ،مثل البذار واألسمدة
واملازوت واآلالت واليد العاملة ،نتيجة االنخفاض املتواصل يف قيمة اللرية .ومن شأن اآلثار السلبية التي قد
تصيب قطاع الزراعة أن تزيد انخفاض كميات اإلنتاج ،لتنعكس عىل نح ٍ
و مبارش عىل أسعار األغذية ومستوى
معيشة املواطن.
الشكل ()3
آالف الهكتارات املزروعة ملحاصيل البقوليات والعدس والحمص والفول والبازالء يف عام 2019

املصدر :منظمة األغذية الزارعة (الفاو).

" 27ببعض املناطق قد يصل االنقطاع لـ  20ساعة يوميًا  ...دمشق وريفها غارقتان يف الظالم" ،ستيب نيوز ،2020/7/23 ،شوهد يف  ،2020/7/23يف:
https://bit.ly/2ZX6N3Q
28 Food And Agriculture Organization Of The United Nations & World Food Programme, FAO/WFP Crop and Food Security Assessment Mission to the Syrian
Arab Republic (Rome: 2019), accessed on 22/7/2020, at: https://bit.ly/3iitOp7

9

سايسلاو ةيداصتقالا  هتايعادتو هراثآ :رصيق نوناق

يف الوقت الذي كان النظام يعتمد يف بناء موازنته العامة ومتويل حاجاته عىل سلة منوعة من اإليرادات
مفسحة املجال
ريا(ُ ،((2
اآلتية من النفط والسياحة والصادرات واالستثامرات والرضائب ،انخفضت كلها انخفاضً ا كب ً
ريا
أمام انكشاف النظام عىل داع َ
متيه روسيا وإيران ،وفقدان مالءته املالية وأمنه الغذايئ .وعاىن النظام كث ً
مع اشتداد ِحدّة العقوبات ضد إيران وحزب الله يف لبنان ،وفق َد خطو َ
ط االئتامن يف نهاية عام  2018املوقعة
بينه وبني الحكومة اإليرانية ،وواجهت إيران صعوب ً
ة بالغة يف إيصال النفط واملنتجات النفطية إىل املوانئ
السورية شهريًا ،وأسهم هذا كله يف إضفاء عجز متواصل عىل حكومة النظام عن تأمني حاجات املواطنني
واللجوء إىل تخفيف أعبائه االجتامعية ،مثل رفع الدعم عن بعض املواد األساسية واللجوء إىل رجال األعامل
لدعم االقتصاد ،وطلب مبالغ مالية طائلة من مق ّربني كام حصل مع رامي مخلوف ،واالتجار باملواد املحظورة،
ريا فرض مبالغ مالية عىل السوريني القادمني من الخارج .وسيعمل تطبيق قانون قيرص
مثل املخدرات ،وأخ ً
عىل ضامن عدم حصول النظام عىل املساعدات بهدف تجفيف منابع متويله من مصادر يحظرها القانون؛ ما
م يعطي السوق السوداء دو ًرا أكرب.
سيزيد من عجز النظام عن تأمني الحاجات ،ومن ث ّ

خالصة ونتائج
يُع ّد قانون «قيرص» ،مبا له وما عليه ،من أقىس العقوبات التي فُرضت عىل سورية؛ بفضل تركيبته التي فرضت
دعم ماليًا أو ماديًا أو تكنولوجيًا للنظام ،سواء كان فردًا أو مؤسسة
عقوبات عىل كل أجنبي يوفر ،عن علم،
ً
أو حكومة .وتزامن صدور القانون مع استفحال أزمة اقتصادية ،متثّلت يف ارتفاع األسعار ومالمسة سعر رصف
اللرية السورية يف مقابل الدوالر األمرييك مستوى  3000لرية ،يف حني استغل النظام العقوبات وقساوتها
لتعليق فشله يف ضامن استقرار األسواق واملحافظة عىل قوة املواطن وقدرته الرشائية.
ة للنظام ،من بينها :إضعاف قدرته العسكرية من خالل تجفيف منابع متويل
يسبب هذا القانون أرضا ًرا كبري ً
الشبكات الداعمة له ،وجعله يف عزلة مستدامة ومنبوذًا من محيطه ،كام سيغلق القانون بوابة إعادة اإلعامر
ريا زيادة الضغط عىل رجال األعامل وحاضنة
عىل النظام ،وسيعاين باستمرار يف تأمني املوارد املالية ،وأخ ً
النظام واحتامل حصول تصدّعات جديدة يف بنيته.
ستعرقل العقوبات أي فرصة لالستفادة اقتصاديًا بالنسبة إىل روسيا وإيران ،لتغدو العقود واالتفاقات
امل ُربمة مع النظام السوري معلّقة ومن دون فائدة ،إضافة إىل صعوبات متزايدة بالنسبة إىل إيران يف
إيصال املساعدات املالية واملادية إىل النظام ،وجعل تدخل الروس يف سورية «ورطةً» عرب تعظيم تكاليف
استحقاقات النظام بعد الحرب وربطهم بنظام غري قادر عىل إدارة الدولة وغري مسموح له بالتعويم.
من جهة أخرى ،سيلقي القانون بظالل ثقيلة عىل املدنيني السوريني ،وهم الحلقة األضعف يف الرصاع
املستمر منذ عقد من الزمن ،وسينتج منه استفحال الظروف املعيشية وارتفاع األسعار بسبب اتساع نطاق
عمل السوق السوداء املستفيدة من استرشاء الفساد وعجز النظام املتواصل عن تأمني الحاجات وشح الدوالر
الالزم لالسترياد ،وزيادة عمليات التهريب واالحتكار من تجار الحرب وأثريائها ،ليحكموا سطوتهم عىل أسعار
خصوصا ،كام سيؤثر القانون أيضً ا يف زيادة تراجع إيرادات النظام املختلفة ليعتمد
املنتجات ،الغذائية منها
ً
وخصوصا من إيران
عىل طرائق أخرى لتعبئة موارد املوازنة ،ويرضب قانون قيرص املساعدات الخارجية للنظام،
ً
وروسيا وحزب الله يف لبنان.

 29ينظر" :األزمة االقتصادية يف سورية :أسبابها وتداعياتها واتجاهاتها" ،تقييم حالة ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2020/7/1 ،شوهد يف
 ،2020/7/24يفhttps://bit.ly/2Xf7P9J :
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ريا ،بالقدر الذي يزيد قانون قيرص من الخناق عىل النظام لتغيري سلوكه ودفع الروس نحو تسوية سياسية،
أخ ً
سيعمل عىل مزيد من تشظي الدولة السورية وانفالت األسواق وتحكّم أثرياء الحرب يف األسعار مبا يعود
بأرضار بالغة عىل املواطنني ومعيشتهم؛ ما ينذر بارتفاع عدد الجياع وحصول موجات جديدة من الهجرة
واللجوء ،وارتفاع يف معدالت الجرمية والرسقة وبيع األعضاء وتفيش الفساد لسد رمق العيش .أما يف
مناطق املعارضة ،فقد يؤدي تبني عملة غري اللرية السورية ،بسبب تذبذب سعر رصفها وارتفاع األسعار ،كام
يحصل يف الشامل الغريب ،إىل إضعاف ارتباط هذه املناطق بالوطن األم.
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