
 

 

 

الدبلوماسية االقتصادية في السياسة الخارجية األمريكية في 

 سطو الشرق األ 

 قانون قيصر نموذجا  

Economic Diplomacy in the American Foreign 

Policy in the Middle East 

Caesar's Law as a Model 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خلففرحان  نوار   سم:اال

 284الرقم: 

 6821عدد الكلمات: 

                                                                                               الشؤون العلمية:                                                               التوقيع:       



  
 

 
1 

 

 :ملخص البحث

الخارجية فهي تقوم تستخدم الواليات المتحدة الدبلوماسية االقتصادية في تحقيق سياستها 

االقتصادية عارض مع سياستها وتمنح المساعدات بفرض العقوبات االقتصادية على الدول التي تت

للدول التي تتوافق معها، وتم العمل من خالل هذا البحث على تحليل دور الدبلوماسية االقتصادية 

 في السياسة الخارجية األمريكية عن طريق مبحثين.

في السياسة الخارجية  تحليل دورها حيث تمل الدبلوماسية االقتصادية و ل المبحث االاو تن 

وخصص المبحث الثاني للحديث عن قانون قيصر التي فرضته الواليات المتحدة األمريكية، 

انون وعرض عرقلة انتصاراتها على اإلرهاب. حيث تم استعراض هذا القإلضعاف الدولة السورية و 

ك تم تقديم بعض التوصيات للحكومة السورية من أجل مواجهة هذا بعد ذلأهم نتائجه على سورية، 

 القانون وتفادي أكبر قدر من سلبياته.

The United States uses the economic diplomacy to achieve its foreign 

policy as it imposes the economic sanctions on countries that disagree 

with its policy on the other hand gives economic aid to countries that 

agree with it. Through this research an analysis for the role of economic 

diplomacy in American foreign policy by two main topics was made.  

First topic dealt with and analyzed the economic diplomacy as its role in 

American foreign policy. The second topic was devoted to talking about 

Caesar's law imposed by the United States to weaken the Syrian state 
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and hinder its victories against terrorism. As this law was reviewed, and 

its most important results to Syria were presented. After that, a few 

recommendations were presented to the Syrian government in order to 

confront this law and avoid the most of its drawbacks. 

 

:مخطط البحث  

 

 المقدمة

 السياسة الخارجية األمريكيةالدبلوماسية االقتصادية في  لوالمبحث اال 

 ماهية الدبلوماسية االقتصادية لو المطلب اال

 الدبلوماسية االقتصادية األمريكية المطلب الثاني

 قانون قيصر المبحث الثاني

 التعريف بقانون قيصر وأسبابه لو المطلب اال

 قانون قيصر على سوريا نتائج المطلب الثاني

 الخاتمة
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:المقدمة  

لى، و بداية الصراعات بين التجمعات البشرية اال إلىعود تاريخ الدبلوماسية االقتصادية ي

مساعدات اقتصادية، حيث كانت أو عقوبات اقتصادية  إلىحيث تنقسم الدبلوماسية االقتصادية 

أهلها، حيث يعتبر  إلنهاكتأخذ منحى الحصارات على المدن  البدءالعقوبات االقتصادية منذ 

 بط مركز قوة الدولة بمدينة واحدةفلطالما ارت دم التكتيكات في التاريخ العسكري ن من أقحصار المد

ولكي تسقط ال بد أن يكون هناك إما ، ما يعني أن سقوطها كان مرتبطًا بسقوط كل ما هو تابع لها

 إلىأن يرضخ حكام هذه المنطقة أو ثورة داخلية، ولكي تنبع الثورة الداخلية أو هجوم خارجي 

أي منع دخول  اً اقتصادي اً ن يكون هناك حصار والحصار هو باألغلب ما كان حصار ألعدو، يجب ا

المدنية والقيام بأي عملية تجارية معها وهذا نفسه في وضعنا  إلىكافة أنواع المواد الغذائية والحياتية 

أن يتم تسليم سياسة وعلى الصعيد األخر من الممكن  .الحالي ما يسمى بالعقوبات االقتصادية

سترافا الموجودة أو المدينة ليس باإلجبار بل عن طريق المساعدات االقتصادية كما حدث مع مدينة 

ية مساعدات للمدنية لمكافحة او حاليًا في جمهورية التشيك عندما أعطت اإلمبراطورية النمس

المدينة ببناء تحالف قوي قيام هذه  إلىالطاعون األمر الذي أدى بعد االنتهاء من مشكلة الطاعون 

 ية ضد الممالك الفرنسية. او مع اإلمبراطورية النمس

سلوب السياسات أإال أنه منذ بداية القرن العشرين شهد العالم تصعيدًا كبيرًا في استخدام          

ن الواليات إاالقتصادية في الصراعات بين الدول والمنظمات والمؤسسات التجارية وغيرها، حيث 

عبر أو دة األمريكية كانت لها الحصة الكبرى في فرض هذه الممارسات بشكل انفرادي المتح

مؤسسات ذات طبيعة دولية مما جعل سياسة الدبلوماسية االقتصادية مع دول ومنظمات وهيئات 

 مختلفة أحد األركان المتجددة في شبكة العالقات الدولية.
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دراسة أثر نجاح الدبلوماسية االقتصادية في السياسة  إلىهدف هذا البحث يوعلى هذا األساس 

 سط في تحقيق أهدافها. و الخارجية األمريكية في الشرق اال

 

:مصطلحات البحث  

: يقصد بها استخدام الدولة لمقدراتها االقتصادية في التأثير على الدبلوماسية االقتصادية

يخدم المصلحة القومية لهذه الدولة. الدول األخرى وتوجيه سلوكها السياسي في االتجاه الذي 

وبطبيعة الحال فهذه السياسة تنتهجها الدول الغنية في مواجهة الدول الفقيرة ولها شقين: الترغيب 

 الترهيب.  و

 لترتيب وتنظيم الفعاليات البشرية ة: التأثير المتبادل للوسائل المختلفاالقتصاد السياسي

 السوق.  في مجال الدولة و

هي مجموعة األهداف السياسية التي تحدد كيفية تواصل هذا البلد  خارجية:السياسة ال

 مع البلدان األخرى في العالم. 

: مؤشر اقتصادي يقيس القيمة النقدية إلجمالي السلع والخدمات الناتج المحلي اإلجمالي

نصف سنة أو التي ُأنتجت داخل حدود منطقة جغرافية ما )بلد مثال( خالل مدة زمنية محددة )سنة 

 والناتج المحلي اإلجمالي ليس مؤشرًا على الرفاهية االجتماعية وال على الثروة اإلجمالية.  مثال(،
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:ة البحثإشكالي  

االقتصادية من أهم الوسائل التي تستخدمها الدول في تحقيق سياستها  ةلدبلوماسياتعتبر 

الترهيب من  األداة بشقيها الترغيب وعلى استخدام هذه وتعمل  ةالخارجية، وعملت الواليات المتحد

تحفيزها سعيًا منها لتحقيق سياستها الخارجية. ومؤخرًا قامت الواليات أو أجل الضغط على الدول 

 عليهاادية على سورية من أجل الضغط المتحدة بفرض قانون قيصر الذي يتضمن عقوبات اقتص

 إلىاالقتصادية  لدبلوماسيةاتؤدي هل ف. األمريكية الواليات المتحدة مصالحضعافها تحقيقًا لاو 

-قانون قيصر  سيمكنهل و سط؟ و في الشرق اال  األمريكيةتحقيق هدف السياسة الخارجية 

  ؟أهدافها في سوريةتحقيق الواليات المتحدة من  -المفروض على سورية

 

:أهمية البحث  

تنبع أهمية البحث من أهمية الموضوع نفسه والذي يتحدث عن الدبلوماسية االقتصادية 

 : رئيسيين قسمين إلىومدى نجاحها في تحقيق أهدافها، حيث تنقسم أهمية البحث 

 :أهمية البحث العلمية -ال  و أ

تبرز أهمية هذه الدراسة في موضوعها الحديث الذي أصبح مرتكز اهتمامات مراكز 

أن  من الممكنلت موضوع الدراسة فإن هذه الدراسة او قلة الدراسات التي تن إلىإضافًة  ،األبحاث

 أيضاً  تضيف رؤية جديدة عن أهمية الدبلوماسية االقتصادية في سياسات الدول الخارجية، ويمكن

أن تكون نقطة انطالق للمزيد من الدراسات واألبحاث عن قدرة الدبلوماسية االقتصادية في تحقيق 
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هدافها، كما تأمل الباحثة أن تضيف هذه الدراسة زيادة في معرفتها وإثراء معلوماتها في هذا أ 

 وأن تصنف هذه الدراسة كإضافة عملية جديدة للمكتبة السورية والعربية. ،المجال

 أهمية البحث العملية -ثانيا  

اتبعتها الواليات المتحدة تنبع أهمية الدراسة من تسليط الضوء على السياسات االقتصادية التي 

مع التركيز على قانون قيصر ودراسة  سط ومدى نجاحهاو األميركية خصيصًا في الشرق اال

 فيما إذا كان سيحقق أهدافه المرجوة أم ال. 

 

 :منهجية البحث

سيتم يانات التي من الممكن استحصالها وكذلك طبيعة الب على طبيعة البحث وأهدافه بناءاً 

الوصفي التحليلي من خالل جمع البيانات الكمية لبعض المؤشرات االقتصادية للدول اتباع المنهج 

 طها بالنتائج السياسية لإلجابة على تساؤالت البحث.بمن ثم ر  المستهدفة و
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 ل: الدبلوماسية االقتصادية في السياسة الخارجية األمريكيةوالمبحث اال 

هامة من الوسائل المستخدمة من قبل الدول سعيًا منها وسيلة الدبلوماسية االقتصادية  دتع      

وتستخدم الواليات المتحدة هذه الوسيلة بشكل كبير في تحقيق  خارجية، سياسات لتحقيق مصالح و

سيعمل هذا المبحث على التعريف بالدبلوماسية االقتصادية بعد ذلك سيقوم  .سياستها الخارجية

 سط.و األمريكية في منطقة الشرق اال يات المتحدةللوال االقتصاديةبتحليل الدبلوماسية 

 ل: ماهية الدبلوماسية االقتصاديةوالمطلب اال 

(، في عالم اليوم أحد Economic Diplomacyأصبحت الدبلوماسية االقتصادية )        

وتشير . الوسائل األساسية الختراق األسواق العالمية، كما تعد جزءاً ال يتجزأ من الدبلوماسية الحديثة

كز على زيادة الصادرات تاألنشطة الدبلوماسية الرسمية التي تر  إلى« الدبلوماسية االقتصادية»عبارة 

وجذب االستثمارات األجنبية والمشاركة في أعمال المنظمات االقتصادية الدولية، أي األنشطة التي 

 1كز على االعتراف بالمصالح االقتصادية للبلد على الصعيد الدولي.تتر 

 ال: تعريف الدبلوماسية االقتصاديةاو 

  ،لدى بلد أجنبي كافة رعاية مصالح الدول إذا كانت الدبلوماسية هي فن تمثيل الحكومة و

إدارة العالقات الخارجية طبقًا  مصالح الدولة و يتضمن السهر على احترام حقوق وو الذي 

وماسية االقتصادية يقصد بها تلك ضات الدبلوماسية، فإن الدبلاو للتعليمات المرسلة والقيام بالمف

 النشاطات الدبلوماسية التي تستخدم العامل االقتصادي في التعامل السياسي. 

                                                           
 2017ايليا ميخائيل، نحو دبلوماسية اقتصادية سورية، مداد مركز دمشق لألبحاث والدراسات،  1
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كات السياسية بعد أن تبين للدول المتقدمة مدى قوة تأثير هذا العامل في التحر  خاصة و

لو بورتاس، النائب األسبق لرئيس مجلس الوزراء او وفي هذا الصدد قال ب ،على المسرح الدولي

ألننا بحاجة لممارسات  ،على سفراء الدول القيام بمهمة الخبير االقتصادي وتحري المنفعة"البرتغالي 

 1."عملية تصب في مصلحتنا جميعًا عند إبرام االتفاقيات الثنائية مع الدول األخرى 

منهم من عرفها حيث ان ية االقتصادية، لت مفهوم الدبلوماساو عدة تعريفات تن و هنالك

على أنها استخدام األدوات الدبلوماسية التقليدية مثل جمع المعلومات االستخباراتية وممارسة 

ض والتمثيل والدعوة من أجل تعزيز السياسات االقتصادية الخارجية للدولة، والسعي او الضغط والتف

ن او . وهناك من عرفها على أنها عملية التع2لتحقيق األمن االقتصادي في ظل نظام دولي فوضوي 

مع الخارج لرفع المنافع الوطنية في كل مجاالت النشاط االقتصادي، مثل التجارة واالستثمار 

والنشاطات االقتصادية األخرى، وذلك عبر العالقات الثنائية والعالقات المتعددة األطراف، وهي 

د والتحليل وتقديم التوصيات، وتهتم بالدفاع عن تهتم بقضايا السياسة االقتصادية من حيث الرص

  3المصالح التجارية واالقتصادية للدولة المرسلة واستكشاف الوضع االقتصادي في الدول األخرى.

كما تعرف الدبلوماسية االقتصادية بأنها استخدام الدولة لمقدراتها االقتصادية في التأثير 

وهذا  4في االتجاه الذي يخدم المصلحة القومية للدولة.في الدول األخرى وتوجيه سلوكها السياسي 

التعريف األخير يعطي الدبلوماسية االقتصادية بعدًا سياسيًا فقط ويفترض أن ممارسة الدبلوماسية 

االقتصادية حكرًا على الدول الغنية التي تمتلك مقدرات اقتصادية وهذا الكالم غير دقيق، فالدول 

للدول الغنية.  ةمن الدبلوماسية االقتصادي قتصادية وإن كانت أقل تأثيراً الفقيرة تمتلك دبلوماسية ا

                                                           
االفريقية، مجلة العلوم السياسية والقانون، د.محسن الندوي، األهمية االستراتيجية للدبلوماسية االقتصادية في العالقات المغربية  1

 2017المركز الديمقراطي العربي،العدد الثاني، 
 ايليا ميخائيل، نحو دبلوماسية اقتصادية سورية، مرجع السابق 2
 http://www.alestethmar.net/news.php?id=23649لؤي يحيى االرياني، الدبلوماسية االقتصادية، االستثمار,  3
 17الدين حمد، أثر الدبلوماسية االقتصادية في التنمية االقتصادية، أطروحة دكتوراه، جامعة دمشق، صصالح  4
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تستخدم فيه أطراف دولية  ،متعدد األطرافأو فالدبلوماسية االقتصادية: هي نشاط دولي ثنائي 

تستخدم أو االقتصادي، أو )دول، تكتالت، منظمات( مقدراتها االقتصادية في التأثير السياسي 

غير متكافئة ينتج عنها معاهدة أو قوتها السياسية لتحقيق منافع اقتصادية وذلك عبر آليات متكافئة 

 1اتفاقية تساهم في تحقيق أهداف مختلفة.أو 

 ا : مستويات الدبلوماسية االقتصاديةنيثا

 2تتوزع الدبلوماسية االقتصادية بشكل عام ضمن ثالثة مستويات رئيسية هي:

الدبلوماسية االقتصادية متعددة األطراف: مثالها المنظمات االقتصادية الدولية كمنظمة  -1

التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ويفترض أن يكون هناك مجموعة 

يفهمون ، و والقطاع الخاص اتمن الدبلوماسيين ذوي الخبرة واالختصاص يمثلون الحكوم

 ضون لتحقيق مصالح دولهم.او والتجارية الرئيسية ويتفالقضايا االقتصادية 

الدبلوماسية االقتصادية الثنائية: تشكل جزءًا رئيسيًا في العالقات االقتصادية الدولية، ويتم  -2

االتفاقات الثنائية الرسمية أو ض في إطارها بين دولتين على مجموعة من القضايا او التف

 االستثمار.أو في مجال التجارة 

اسية االقتصادية االقليمية: تزداد أهمية هذا المستوى من خالل توقيع اتفاقيات الدبلوم -3

لتجنب االزدواج الضريبي، واتفاقيات لفتح األسواق وتحرير االقتصاد، وتعزيز المصالح 

الوطنية لمجموعة دول اإلقليم، ومثال على ذلك اتفاقية التجارة الحرة لدول جنوب آسيا 

                                                           
   17صالح الدين حمد، أثر الدبلوماسية االقتصادية في التنمية االقتصادية، أطروحة دكتوراه، جامعة دمشق، صمرجع سابق  1
 17دية في التنمية االقتصادية، أطروحة دكتوراه، جامعة دمشق، صصالح الدين حمد، أثر الدبلوماسية االقتصا سابقمرجع  2
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رة ودواًل لها نفس مستوى التنمية او االتفاقيات قد تناسب الدول المتجالثمانية )سافتا(، وهذه 

 جتماعية.االقتصادية واإل

 

 :: أشكال الدبلوماسية االقتصاديةثالثا  

 الترهيب. تتمحور الدبلوماسية االقتصادية حول شكلين رئيسيين وهما الترغيب و

 الترغيب:  -1

وتعرف المساعدات االقتصادية على نة، او وهو منح المساعدات االقتصادية للدول المتع

أنها مجمل أشكال الدعم االقتصادي التي تقدمه الدول المانحة للدول النامية والذي يتم توجيهه 

لخدمة قطاعات اقتصادية معينة داخل الدولة وبهدف االرتقاء بهذه القطاعات وتنميتها والتغلب 

شكاًل من أشكال الدبلوماسية  حيث أن المساعدات الخارجية1على المشاكل التي تواجهها.

قد يكون  حيث إنهاالقتصادية، فقد تلجأ الدول المانحة ألغراض دبلوماسية عند تقديم المساعدات، 

، ومن أمثلة ذلك تقديم الواليات المتحدة معونات ضخمة لباكستان نظير ايضاً  لها دوافع سياسية

يضا قد يكون لها دوافع اقتصادية . وأ2001خدماتها لألمريكيين في حرب أفغانستان منذ عام 

 لية وفتح األسواق لتصريف المنتجات.و كضمان الحصول على المواد األ

تعد المساعدات المالية واالقتصادية لدول العالم النامية بخاصة أحد جسور االقتصاد 

لة لتقديم المساعدات الدولية على أنها قارب او السياسي الدولي والمعولم على حد سواء، وكل مح

                                                           
مبارك سعيد العجمي، المساعدات الخارجية أداة من أدوات السياسة الخارجية الكويتية، أطروحة دكتوراهن كلية اآلداب والعلومن  1

 16، ص2011جامعة الشرق االوسط، الكويت، 
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النجاة لالقتصاديات المتعثرة ال تساندها أي من الدراسات الكمية المتخصصة في هذا المجال، وهو 

 ما يتضح في المؤشرات التالية:

 حجم المساعدات:

 يبين الشكل التالي حجم المساعدات العالمية: 

  

 رسم توضيحي يوضح المساعدات المالية

 www.wto.orgلمصدر: منظمة التجارة العالمية ا

 

% من االقتصاد  0.10جمالي االقتصاد العالمي حوالي إتشكل المساعدات الدولية من 

(  Gdp وليس pppتريليون دوالر)على اساس  143حوالي  2019العالمي الذي يبلغ مطلع عام 

المساعدات الدولية ) وليس النسبة "حجم"  لى فيو المرتبة اال 2018، وتحتل الصين مع نهاية عام 

وتبلغ قيمة المساعدات الصينية حوالي  ،المئوية للمساعدات من اجمالي الناتج المحلي الصيني(

اجمالي  إلىمليار(، ولكن لو حسبنا نسبة المساعدات  31تليها الواليات المتحدة ) ،مليار( 38)
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وتقف  ،% من اجمالي ناتجه0.47قدم روبي يو فإن االتحاد األ ،)وليس المحلي( الناتج القومي

%( 0.93%( وليكسيمبورغ )1.05) % تليها النرويج1.40روبية بنسبة و أس الدول األالسويد على ر 

 س الدول العربيةأبينما في الدول العربية تقف قطر على ر  ،%(0.76%( وهولندا)0.85والدنمارك )

بين الدول المانحة  20فتحتل المرتبة  ما الواليات المتحدةأ%(، 1.09مارات )%( تليها اإل1.24)

 اجمالي الناتج المحلي. إلىمن حيث نسبة ما تقدمه 

دولة بينها  25 إلى كبر من المساعدات الدولية يذهب تقريباً أما الدول المتلقية فالجزء األ

 .(اسرائيل)الكيان الصهيوني جانب  إلىردن وسوريا دول عربية أهمها العراق ومصر واأل 5

 الترهيب:  -2

يعني منع المساعدات وفرض العقوبات االقتصادية على الدول التي ال تتماشى سياستها  و

مع سياسة الدولة المانحة، فالعقوبات االقتصادية وسيلة من وسائل تحقيق غايات السياسة الخارجية 

ت الدبلوماسية لدولة ما، وهي وسيلة من وسائل تحقيق أهداف الدبلوماسية، فقد يرافقها قطع للعالقا

بين الدولتين وقد ال يرافقها، ومن أهم األمثلة على العقوبات االقتصادية هي العقوبات التي فرضتها 

 سوريا وإيران.الواليات المتحدة على 

عمليًا يستخدم سالح المقاطعة والعقوبات االقتصادية منذ قرون، وفي الفترة بين إنشاء 

هذا السالح مرتين بمقتضى قرار أممي في  إلىانتهاء الحرب الباردة تم اللجوء  األمم المتحدة و

في  1990بعد عام  ، لكن هذا السالح أشهر كثيراً 1977وجنوب إفريقيا  1966حالتي روديسيا 

وكذلك هايتي والصومال وليبيا وليبيريا وأنغوال ورواندا والسودان وجه العراق ويوغوسالفيا السابقة، 

فرض عقوبات أحادية أشد وطأة على عدد واسع من  إلى حلفائهاوعمدت واشنطن وبعض . وإيران

 الدول من دون قرار أممي.
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العقوبات المفروضة ما بين الحصار االقتصادي الشامل، وتجميد األرصدة في  نوعتوت

األشخاص، ومنع الشركات األجنبية من االستثمار في بعض الدول، وتصل أو الخارج للحكومات 

فرض حظر على التحويالت المصرفية والحد من استيراد المعدات الطبية والتقنية، وحتى بعض  ىإل

 البضائع المصنفة بأنها ذات استخدام مزدوج.

، فقد قضى 1990وتسببت هذه العقوبات في كوارث إنسانية كما حصل في العراق بعد 

دوية، وعدم توفر المياه الصالحة ماليين األطفال والنساء والشيوخ بسبب الحصار نتيجة انعدام األ

شحها في األسواق، ولم يفلح التحايل الغربي على القرار أو للشرب، وارتفاع أسعار المواد الغذائية 

عن حجم  في تخفيف المعاناة بل زادها ليكشف النقاب الحقاً ” النفط مقابل الغذاء“باعتماد صفقات 

بريطانية، وتبين أن الهدف كان تدمير وتفتيت الفساد الذي شاب هذه الصفقات بتغطية أمريكية 

 إسقاط الرئيس صدام حسين.جانب  إلىالعراق 

، وفي مثال على عدم نجاعة العقوبات االقتصادية وتأثيراتها يبرز المثال السوري واضحاً 

، والعقوبات الغربية المتتالية أخفقت 2011منذ نهاية  المفروض جزئياً العربي فالحصار االقتصادي 

رئيس الجمهورية العربية السورية بشار األسد، وفي المقابل أو إسقاط النظام السوري الحاكم في 

ماليين سوري يعانون في داخل البالد بسبب نقص األغذية والدواء والفقر، إضافة  10فإن أكثر من 

  1المعاناة من ويالت حرب شردت ماليين ودمرت البنية التحتية للبالد. إلى

ازدواجية المعايير الغربية، فقد فرضت عقوبات على االتحاد السوفيتي  إلىوالبد من اإلشارة 

 الكيان الصهيوني. إلىفي سبعينات القرن الماضي على خلفية منع اليهود من الهجرة 

                                                           
1y, Indian Style", The Hindu Business Line, March 28, 2013. Bose, Pratim Ranjan, "Economic Diplomac 

http://www.thehindubusinessline.com/opinion/columns/economic-diplomacy- 
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 الكيان الصهيوني ضعيخوتعرضت شعوب عربية للحصار والجوع، وفي المقابل لم 

لعشرات من قرارات مجلس لبات االقتصادية والتجارية رغم عدم تطبيقها ألي نوع من العقو  (إسرائيل)

وقتل  والعربية األمن، والمئات من قرارات األمم المتحدة، ومواصلة احتاللها لألراضي الفلسطينية

 المدنيين وقمعهم.

ويتضح من التجارب أن العقوبات االقتصادية سالح ذو حدين، فالحكومات المحاصرة 

زيادة االعتماد على المنتج المحلي، أو ر أساليب لتعويض النقص من أسواق أخرى، يمكن أن تبتك

أو كما يمكن إيجاد خطوط ائتمانية من بعض الحلفاء لضخ االستثمارات، وتطوير االقتصاد، 

فرض العقوبات مع التي ت ت تتراجع وتيرة النمو في البلدانفي وق .الحفاظ على مواقعها في الحكم

 وازدياد البطالة.ت تراجع الصادرا

 كبيراً  دوراً ” الرأسمال”وفي ظل العولمة وهيمنة الشركات العابرة للقارات، تلعب المصالح و

في إزالة الحواجز، وإجبار الحكومات على إلغاء العقوبات والقيود، وتحتدم المنافسة على الدخول 

 في أسواق البلدان، التي ترفع عنها العقوبات.

رر األكبر من العقوبات والحصار هي الشعوب، فحسب تقديرات أن المتضومن المعلوم 

وعلى العكس  .ز خمسة في المئةاو الخبراء فإن نجاح العقوبات في بلوغ أهدافها المعلنة ال يتج

استطاعت بعض الدول تنمية مواردها الداخلية االقتصادية ولم تسقط أنظمتها بل ترسخت وازدادت 

 قوة.
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 الدبلوماسية االقتصادية األمريكيةالمطلب الثاني: 

لى و الجميع يعلم أنه في العالقات الدولية تسعى الدول كافة لتحقيق مصالحها بالدرجة اال

بغض النظر عن االعتبارات األخرى، فمصلحة أي دولة هي المحرك الرئيسي لعالقاتها الخارجية، 

ئل مستخدمة في ذلك كافة الوسا والواليات المتحدة بهذا الصدد تسعى لتحقيق مصالحها الوطنية

تاريخ طويل في الدبلوماسية االقتصادية  األمريكية وللواليات المتحدة االقتصادية والعسكرية وغيرها..

 Brettenتعود أليام دبلوماسية الدوالر كما أنها كانت مركز ألهم حدث في الدبلوماسية االقتصادية 

Woods  والذي أنشئ فيه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلعادة اإلعمار، كما أنها شاركت

وتعتبر الدبلوماسية  في واحدة من أكبر مشاريع الدبلوماسية االقتصادية وهو مشروع مارشال.

سيتم بهذا الصدد  .االقتصادية من أهم الوسائل المستخدمة في تحقيق المصلحة الوطنية األمريكية

 قتصادية األمريكيةالعقوبات اال إلىة المساعدات االقتصادية األمريكية بعد ذلك سيتم التطرق دراس

 ودورهما في تحقيق المصلحة الوطنية األمريكية.

 المساعدات االقتصادية األمريكية: -1

اقتصادية سنوية تقدر بمليارات  كية مساعدات عسكرية ويتقدم الواليات المتحدة األمر 

تخضع هذه المساعدات لشروط  إسالمية، و للعديد من دول العالم، من بينها دول عربية والدوالرات 

 1 حماية مصالحها المختلفة. إلىمات تهدف من خاللها واشنطن او ومس

                                                           
 . 2019، مقالة على جريدة الغد، العقوبات: فشل السياسة الخارجية األميركية 1
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، فقد قدمت واشنطن حوالي 2016بحسب أرقام الوكالة األميركية للتنمية الدولية لعام  و

لدول  دوالر مليار 6.7سط وشمال أفريقيا، ونحو و اال مليار دوالر مساعدات لدول في الشرق  13

 روبا ويوراسيا.و أمليار دوالر لدول  1.5في جنوب ووسط آسيا و

مليار دوالر مساعدات إضافية لدول أفريقية جنوب  13كما قدمت الواليات المتحدة حوالي 

 قيانوسيا.او مليار دوالر لدول شرق آسيا و  1.6الصحراء الكبرى، و

  :1الضوء على أبرز الدول المستفيدة من المساعدات األميركية فيما يلي سيتم تسليط

(، يحتل العراق المركز 2016بحسب بيانات الوكالة األميركية للتنمية الدولية ) العراق: -

 5.28ل بين الدول األكثر استفادة من المساعدات األميركية بإجمالي مبلغ يقدر بـو اال

 للمجال العسكري.% منها 89مليار دوالر أميركي، 

: ويعتبر الحليف االستراتيجي الذي يتلقى مساعدات سخية جدًا، تقدر الكيان الصهيوني -

 2007مليار دوالر وفقا لالتفاق المعمول به بين الجانبين الممتد من عام  3.8قيمتها بـ 

بشأن حزمة  اتفاقاً  2016سبتمبر/أيلول  15وقعت واشنطن وتل أبيب في  . و2018حتى 

مليار دوالر، تقدمها واشنطن لتل أبيب على  38من المساعدات العسكرية قيمتها  جديدة

أعلن  2017إسرائيل في أغسطس/آب  إلىمب امدى عشر سنوات. وخالل زيارة للرئيس تر 

مليون دوالر أميركي لدعم برنامج الدفاع  75إضافية بقيمة  عن حزمة مساعدات

 الصاروخي.

                                                           
1US treasury department, 2019.   
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 1.23تنمية الدولية تبلغ قيمة المساعدات األميركية لمصروفق الوكالة األميركية لل مصر: -

% منها تذهب للمجال العسكري، كما تتلقى مساعدات اقتصادية سنوية 89مليار دوالر، 

 .1979الموقعة عام  الكيان الصهيوني  تقدم ضمن أحد بنود اتفاقية السالم بين مصر و

مليار دوالر،  1.3حوالي  2017 : بلغت قيمة المساعدات األميركية لألردن لعاماألردن -

. وبموجب مذكرة 2017للموازنة التي أقرها الكونغرس األميركي في بداية مايو/أيار  وفقاً 

، خصصت واشنطن مليار دوالر سنويا لألردن خالل 2015تفاهم بين البلدين بدأت عام 

 مليون دوالر عام 250، وزادت هذه المساعدات بحجم 2017و 2016و 2015السنوات 

2016. 

نستان تتلقى ما قيمته تؤكد بيانات الوكالة األميركية للتنمية الدولية أن أفغاأفغانستان:  -

 دوالر من المعونات األميركية. مليار 5.06

مساعدات تقدر  2001: تلقَّت منذ بدء الحرب على ما يسمى اإلرهاب في عام باكستان -

الغارة التي ُقتل فيها زعيم تنظيم مليار دوالر من الواليات المتحدة، وفي أعقاب  20بـ 

مليون دوالر من المساعدات  800القاعدة أسامة بن الدن قلصت اإلدارة األميركية مبلغ 

 لباكستان.

، بحوالي 2016تعد الدولة الخليجية األكثر تلقيا للمساعدات األميركية في عام البحرين:  -

 % منها للمجال العسكري. 91ماليين دوالر،  6.5

 300ت المتحدة قدرها تتلقى السلطة الفلسطينية مساعدات سنوية من الواليا: فلسطين -

أقر مجلس النواب األميركي مشروع  2017ل و ديسمبر/كانون اال 6وفي  مليون دوالر،

 قانون لوقف هذه المساعدات بدعوى استفادة عائالت شهداء وأسرى فلسطينيين منها.
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، كجزء من 2017رية للجيش اللبناني عام : قدمت الواليات المتحدة مساعدات عسكلبنان -

 220زت قيمتها او حزمة مساعدات تج 2016اتفاق لتعزيز أمن الحدود. وتلقى حتى نهاية 

 مليون دوالر، مما يجعله خامس أكبر متلق للمساعدات العسكرية األميركية.

 وتسعى الواليات المتحدة لتحقيق أهدافًا سياسية من هذه المساعدات، فهي ال تمنح

ذلك. والدليل األكبر  إلىما أو أي دولة أخرى تعبيرًا عن حسن نية أو العراق أو المساعدات لألردن 

على ذلك ما فعلته في العراق وأفغانستان مع العلم أن هاتين الدولتين يحصالن على مساعدات 

 سخية من الواليات المتحدة األمريكية. 

يحصل على المساعدات األمريكية بقطع  وتقوم الواليات المتحدة أيضًا بتهديد أي طرف

في العديد من المرات أهمها وهذا ما لوحظ  ،هذه المساعدات إذا ما قام بأي فعل معارض لتوجهها

بقطع المساعدات  2017ل و ديسمبر/كانون اال 20عندما هدد الرئيس األميركي دونالد ترامب في 

امة لألمم المتحدة لصالح مشروع قرار المالية عن الدول التي يصوت مندوبوها في الجمعية الع

 سحب اعترافها بمدينة القدس عاصمة إلسرائيل. إلىيدعو الواليات المتحدة 

لتوضيح ما سبق سيتم تسليط الضوء على بعض المالحظات حول المساعدات االقتصادية 

 األمريكية:

الخارجية "سنقتصر مساعداتنا  2018قال ترامب في خطابه أمام الجمعية العامة عام  -

هو  -ي ترامبأفي ر  -الصدقائنا فقط "، واالحترام هنا –وبصراحة –على من يحترمنا 

 ذعان لشروطه.مدى اإل

روبا الشرقية خالل الحرب الباردة، ثم تراجعت و أمريكية لدول زادت المساعدات األ -

برر ن مأتحاد السوفييتي، أي عالن انهيار اإلإ روبا مباشرة مع و ألمريكية المساعدات األ
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 11حداث أرتفاع من جديد بعد ، ثم عادت المساعدات لألتقديم المساعدات لم يعد قائماً 

 من تنظيمات إرهابية.  اسيبتمبر وما ترتب عليه

ن أغلب المساعدات لدول العالم الثالث تذهب لنظم سياسية قمعية وهو ما ال يستقيم وفكرة إ -

 سي األمريكي.المساعدة االنسانية، وال يستقيم مع النظام السيا

 

 العقوبات االقتصادية األمريكية: -2

شهد العالم العقوبات االقتصادية منذ حقب غابرة، فقد كانت اإلمبراطوريات والجيوش تلجأ 

كوسيلة أو " االقتصادي على الدول والجهات التي تتوافق معها، فرض أنواع من "الحصار إلى

 للتمدد وبسط الهيمنة الخارجية.

استعمل سالح العقوبات االقتصادية في الكثير من الحاالت، حيث وفي العصر الحديث 

 بعد غزوها إثيوبيا. 1935استعملته عصبة األمم بحق إيطاليا في العام 

فرض عقوبات من دول على أخرى بسبب نزاعات سياسية واقتصادية  يتمحيث 

( 1990ح الكويت )ودبلوماسية، وهي ليست كالعقوبات األممية التي فرضت على العراق بعد اجتيا

كوريا الشمالية أو ، (2015اق النووي مع الدول الكبرى تلك المفروضة على إيران )ما قبل االتفأو 

 بسبب برنامجها النووي والصاروخي.

وخالل الحقب التالية تدخل مجلس األمن في العديد من الحاالت وأقر عقوبات اقتصادية 

 ها.تت حدتها وتأثيراتها وأسبابها وخلفياتاو تف
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لى بعد قيام األمم المتحدة لم تصدر قرارات من مجلس األمن و وخالل العقود األربعة اال

( حيث فرضت عقوبات 1966الدولي بشأن العقوبات االقتصادية إال في حالتين، هما: روديسيا )

 1969بعد إعالن األقلية البيضاء لالستقالل من جانب واحد، ورفعت عام  1966"إلزامية" عام 

( حيث بدأت األمم 1977بية سوداء. وجنوب أفريقيا )وصول حكومة أغل إلىبعد مباحثات أدت 

المتحدة سلسلة خطوات للضغط على نظام األبارتايد في جنوب أفريقيا، وشملت تلك الخطوات 

أنواعا من العقوبات استمرت حتى انتخاب وتنصيب حكومة غير عنصرية في جنوب أفريقيا في 

 .1994مايو/أيار 

فرض عقوبات اقتصادية جماعية بمقتضى المادة  إلىحيث يمكن لمجلس األمن أن يدعو 

أو م، لللس ، أن هناك تهديداً 39بمقتضى المادة  الً او من ميثاق األمم المتحدة، إذا كان قد قرر  41

من أعمال العدوان، وإذا كان الهدف من فرض العقوبات هو الحفاظ على  عمالً أو م خرقًا للسل

 واألمن الدوليين. لمالس

عتبارات القانونية والسياسية التي تحدد سلطة مجلس األمن في عراض اإلعلى أنه قبل است

فرض عقوبات اقتصادية، يصبح من المهم وضع سلطة المجلس في فرض العقوبات في إطارها 

لى من و القانوني والسياسي. فاألهداف التي من أجلها أنشئت األمم المتحدة واردة في المادة اال

لرئيسي هو الحفاظ على السالم واألمن الدوليين، الذي تنص الفقرة وال شك أن الهدف ا ،الميثاق

لى على تحقيقه من خالل التدابير الواردة في الباب السادس من أجل التسوية و لى من المادة االو اال

 اإلجراءات القسرية المنصوص عليها في الباب السابع.أو السلمية للمنازعات 

عمل من أعمال العدوان، أو انتهاك له أو للسالم وإذا ما قرر مجلس األمن وجود تهديد 

م واألمن الدوليين. وقد تكون هذه ليقرر اتخاذ التدابير للحفاظ على السأو فسوف يصدر توصيات 
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" التي ال تتضمن استخدام القوة المسلحة "، مثل  41التدابير هي المنصوص عليها في المادة 

والتي تتضمن " األعمال العسكرية التي  42التدابير الواردة في المادة أو العقوبات االقتصادية، 

 م واألمن الدوليين ".لعلى السالحفاظ تمليها ضرورة 

فرض العقوبات  إلىولكن وبعد انتهاء الحرب الباردة لجأ مجلس األمن بصورة متزايدة 

قة وعلى هايتي والصومال االقتصادية الجماعية، فقد فرضت عقوبات على العراق ويوغسالفيا الساب

 وليبيا وليبيريا وأنغوال ورواندا والسودان.

روبي بشكل أقل، الصدارة في و واالتحاد اال -بشكل أساسي  -وتحتل الواليات المتحدة 

فرض عقوبات اقتصادية على دول العالم، وبخاصة عند فشل مجلس األمن في ذلك. وتتضمن 

شبه الكاملة على أو روبية الكاملة و يكية واألتصادية األمر قائمة الدول الواقعة تحت العقوبات االق

سبيل المثال، ال الحصر، إيران وفنزويال وكوبا وسوريا والسودان وكوريا الشمالية. ويمكن أن تكون 

تلك العقوبات جزئية، تستهدف قطاعات معّينة، مثل سلسلة العقوبات االقتصادية المفروضة على 

دول فيه، وكذلك العقوبات الروسية أو روربي و متحدة واالتحاد االروسيا من جانب الواليات ال

 المضادة عليهما.

ومن أبرز الحاالت التي فرضت فيها عقوبات اقتصادية سواء من طرف مجلس األمن 

 من طرف الواليات المتحدة وحلفائها الغربيين ما يلي:أو الدولي، 

بسبب  2006ريا الشمالية منذ عام : تفرض األمم المتحدة عقوبات على كو كوريا الشمالية -

وضع مجلس األمن أسماء عدد من الكوريين على القائمة  اختباراتها النووية والصاروخية، و

السوداء وعدد من الهيئات، مما يخضعهم لمنع دولي من السفر وتجميد لألصول بسبب 

 دورهم في برامج كوريا الشمالية النووية والمتعلقة بالصواريخ البالستية.
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لى عن شروع و : منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، وبعد ظهور المعلومات االإيران -

إيران في برنامجها النووي بدأت الدول الغربية تتخذ تدابير لثنيها عن المضي في هذا 

لة حرمان البرنامج من مصادر التمويل والتكنولوجيا. وقد فرض مجلس او بمح ،البرنامج

، 2006ل و من العقوبات ضد إيران في ديسمبر/كانون اال األمن الدولي أربع مجموعات

، كما فرضت الواليات 2010ويونيو/حزيران  ،2008، ومارس/آذار 2007ومارس/آذار 

الها تلك التي فرضتها او روبي مجموعات أخرى من العقوبات كانت و المتحدة واالتحاد اال

حدة في طهران واحتجازهم أميركا عقب اقتحام الطالب اإليرانيين سفارة الواليات المت

. وبدأ رفع العقوبات عن إيران عقب إقرار االتفاق النووي 1979دبلوماسيين رهائن عام 

" والذي قضى برفع العقوبات المفروضة على 1+5الذي توصلت إليه إيران مع مجموعة "

ا طهران، وسمح لها بتصدير واستيراد أسلحة مقابل منعها من تطوير صواريخ نووية، وقبوله

زيارة مواقعها النووية، ويأتي استكماال التفاق لوزان، وتم توقيع االتفاق في العاصمة 

 .2015يوليو/تموز  14ية فيينا يوم او النمس

بهدف اإلطاحة  1962: وقد فرضت الواليات المتحدة عقوبات اقتصادية عليها سنة كوبا -

ه أميركيا على أنه عدو الذي كان ينظر إلي ،بنظام الرئيس الكوبي الراحل فيدل كاسترو

ويشكل تهديدا للمصالح األميركية والغربية في المنطقة. وبدأت العالقات بين أميركا وكوبا 

كوبا  إلىباما، حيث قام األخير بزيارة رسمية او في التحسن خالل الشهور األخيرة من عهد 

يات والتقى نظيره الكوبي، ورفع بعض العقوبات االقتصادية التي تدخل ضمن صالح

 الرئيس.

 1990: فرض مجلس األمن الدولي عقوبات على العراق بعد غزوه الكويت في العام العراق -

إبان عهد الرئيس األسبق صدام حسين، كما قامت الواليات المتحدة وحلفاؤها الغربيون 
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 2010بفرض عقوبات اقتصادية موازية، واستمر خضوع العراق لتلك العقوبات حتى العام 

في الفترة التي تلت  رغم أن بعضها ألغي عملياً  س األمن إلغاءها رسمياً حين أقر مجل

. وقد تسببت العقوبات الغربية للعراق في إلحاق أضرار 2003الغزو األميركي للعراق عام 

اقتصادية وإنسانية وصحية وتعليمية بالغة بالعراقيين، ووصفت تأثيراتها بالكارثية في 

من بينهم -كثر من مليون ونصف من العراقيين وفاة أ إلىالمجاالت اإلنسانية، حيث أدت 

وحرمت العراقيين ألزيد من عقد من الزمن الحصول على  -نحو نصف مليون طفل

أطلق  ،حاجاتهم من الغذاء والدواء. ولتالفي جزء من تلك التأثيرات التي توصف بالكارثية

، وهو القرار الذي سمح 1995مجلس األمن الدولي برنامج "النفط مقابل الغذاء" في العام 

 لبغداد ببيع كميات من نفطها مقابل حصوله على كميات من الغذاء.

: فرضت اإلدارات األميركية المتعاقبة على البيت األبيض سلسلة عقوبات السودان -

بتشريعات من الكونغرس أو امر تنفيذية من الرئيس و أاقتصادية على السودان صدرت إما ب

 الضغط على هذا البلد المتهم برعاية ما يسمى اإلرهاب. ىإلاألميركي، وهدفت 

من خالل ما تقدم تبين لنا األهمية الكبيرة التي تحتلها الدبلوماسية االقتصادية في السياسة 

الخارجية األمريكية، وهذا بدوره يقودنا للحديث عن قانون قيصر التي فرضته الواليات المتحدة 

بهدف الضغط عليها ولي ذراعها. وهذا ما سيتم التحدث  العربية سوريةالجمهورية على األمريكية 

 عنه في المبحث القادم.
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 المبحث الثاني: قانون قيصر

كما هو بديهي ومعلوم في العالقات الدولية أن جميع الدول تتصرف بما تملي عليها 

الدولة السورية وتفكيكها مصالحها، والواليات المتحدة األمريكية كان لها مصالح كثيرة في إسقاط 

وإضعافها، لذلك عملت على تحقيق هذه المصالح بكل ما تملكه من أدوات، واألداة االقتصادية من 

أهم األدوات التي ضغطت من خاللها الواليات المتحدة على سورية وعلى كل الدول التي تساعدها، 

سورية، لذلك سيتم في المطلب  اهوكان قانون قيصر المثال الحي واألبرز للسياسة األمريكية تج

ل التعريف بقانون قيصر بعد ذلك سيعالج المطلب الثاني تداعيات هذا القانون على الجمهورية و األ

 العربية السورية.

 وأسبابه قانون قيصرب التعريفل: وأل المطلب ا

سيتم التعرف في هذا المطلب على قانون قيصر وتسليط الضوء على أهم بنوده، بعد ذلك 

 الحديث عن أسباب سن هذا القانون من قبل الواليات المتحدة تجاه سورية. إلىسيتم االنتقال 

 ال : التعريف بقانون قيصرو أ

فمنذ كما تم التنويه سابقًا فإن العقوبات االقتصادية األمريكية على سورية ليست بجديدة 

عقوبات سواءًا كانت معلنة منها كال هذه العقوبات إلضعاف الدولة السورية لىاتتو  1979عام 

  12003كانون األول/ ديسيمبر  12 قتصادية من خالل قانون محاسبة سورية )قانون بولتون(اال

ام غير معلنة وذلك بمنع التعاون االقتصادي بين  و الذي أقره الكونغرس خالل فترة الرئيس بوش

                                                           
تمت الزيارة بتاريخ  رداً على قانون محاسبة أمريكا، مقالة على موقع دام برس. سورية محاسبة انونق، طاهر محي الدين 1

20/03/2020. 

http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=48&id=63647 
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أن أقّر الكونغرس األميركي  في نهاية هذه العقوباتكان و  .الشركات األمريكية واالقتصاد السوري 

مجلس  صوتاً لصالحه في 89، وحظي المشروع بـ2020بمجلسيه مشروع تمويل موازنة الدفاع لعام 

شملت الموازنة ملفات عدة تتعلق بالسياسات وخ، مقابل ثمانية أصوات معارضة، حيث الشي

الذي  تحت عبارة )حماية المدنيين السوريين( األميركية تجاه دول المنطقة، أبرزها قانون قيصر

عديدة من السباب غاب في االدراج و لم تتم مناقشته  لكنه ،2016ل داعموه تمريره منذ عام او ح

اعتقاد اإلدارة األمريكية بأن المجموعات المسلحة اإلرهابية ما زالت قادرة على إسقاط الدولة اهمها 

فتح ملف السالح  ي، وإذا ما أضيف لها التدخل و العدوان العسكري األمريكي و االسرائيلالسورية 

الملفين بشكل مشترك مما قد الكيماوي السوري و بالتالي رؤية اإلدارة األمريكية لضرورة عدم طرح 

و لكن مع اخفاق المجموعات اإلرهابية و اخفاق إدانة سورية بمسؤوليتها  .1يؤثر على مسار أحدهما

تم من جديد حيث قيصر عن الهجمات الكيماوية ، بدأت اإلدارة األمريكية بالشروع إلحياء قانون 

 هذا القانون: يلي أهم بنودفيما و  20192كانون األول/ديسمبر  17توقيع قانون قيصر في 

 ل: اإلجراءات المتصلة بالطوارئ الوطنية والمتعلقة بسورياوالعنوان اال 

: العقوبات المتعلقة بالبنك المركزي السوري واألجانب المنخرطين في تعامالت 101المادة  •

 بعينها.

 .سوريا إلى: المحظورات فيما يختص بنقل األسلحة والمواد المتعلقة بها 102لمادة  •

 : قاعدة تفسير النصوص.103المادة  •

                                                           
 .21/3/2020شادي أحمد، وهم سيزر،  شبكة أخبار دمشقز تمت الزيارة بتاريخ  1

.netsy-https://www.dnn/سيزر-وهم/ 
 .20/3/2020الموقع الرسمي للكونجرس األمريكي. تمت الزيارة بتاريخ  2

-https://web.archive.org/web/20190821150606/https://www.congress.gov/bill/116th
actions-bill/1790/all-congress/senate 

https://web.archive.org/web/20190821150606/https:/www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/1790/all-actions
https://web.archive.org/web/20190821150606/https:/www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/1790/all-actions
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العنوان الثاني: تعديالت على قانون المحاسبة على انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا لعام 

2012 

متواطئين بارتكاب أو : فرض عقوبات على أشخاص بعينهم مسؤولين عن 201المادة  •

 أفراد من عائالتهم.أو انتهاكات ضد مواطنين سوريين 

سوريا من المرجح أن تستخدم  إلىتقنيات أو : فرض عقوبات على نقل سلع 202المادة  •

 .في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق اإلنسان

 العنوان الثالث: التقارير والتنازالت بشأن أنشطة متعلقة بحقوق اإلنسان في سوريا

لموجهة : تقرير حول رصد وتقييم برامج المساعدات الحالية في سوريا وا301المادة  •

 .للشعب السوري 

 انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا.: قائمة حديثة باألشخاص المسؤولين عن 302المادة  •

مناطق أو : تقييم التأثير المحتمل واالحتياجات الالزمة إلقامة مناطق آمنة 303المادة  •

 حظر الطيران في سوريا.

لة لالستعانة بها في التحقيقات : تقديم الدعم للكيانات التي تنشط في جمع األد304المادة  •

 .2011الجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبت في سوريا منذ مارس أو حول جرائم الحرب 

 العنوان الرابع: تعليق العقوبات الخاصة بسوريا

 : تعليق العقوبات المتصلة بسوريا401المادة  •

 : تنازالت وإعفاءات402المادة  •
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 وتاريخ انقضاء أجل القانون العنوان الخامس: السلطة التنظيمية 

 : السلطة التنظيمية501المادة  •

 : تاريخ انقضاء أجل القانون 502المادة  •

 وفيما يلي عرض ألبرز النقاط:

لتطبيق إجراءات محددة على البنك المركزي السوري، باستثناء ما هو منصوص عليه  

أ )ب(  5318، سيتخذ الرئيس اإلجراءات الواردة بالمادة 402في الفقرتين )أ( و )ب( من المادة 

وجاء في نص القانون أنه خالل مدة أقصاها  من قانون الواليات المتحدة. 31( من العنوان رقم 5)

ًا يجري وزير الخزانة األمريكي دراسة حول ما إذا كان مصرف سوريا المركزي أصبح يوم 180

 إلىمؤسسة يخشى من قيامها بعمليات غسيل أموال، وفي حال ثبت ذلك فيرفع الوزير تقريرًا 

 الجهات المعنية إلنزال عقوبات على المصرف.

 منع نقل أموال األجانب المنخرطين في تعامالت معينة. •

 30حق للرئيس فرض العقوبات الوارد ذكرها في الفقرة )ج( في موعد ال يتعدى عموما: ي •

في أي نشاط وردت اإلشارة إليه  من تاريخ إقرار هذا القانون وذلك إذا انخرط متعمداً  يوماً 

 (.2في الفقرة )

في أي نشاط من األنشطة المذكورة في هذه الفقرة  يعتبر األجنبي منخرطاً  بيان باألنشطة: •

 ما قام باآلتي:إذا 

تسهيل أو ، بما في ذلك االنخراط في كبيراً  تقنياً أو  مادياً أو  مالياً  دعماً  إذا قدم متعمداً  •

 :إلىخدمات مالية مهمة أو معامالت أو معاملة 
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الحكومة السورية )ومن بينها المرافق الحكومية الناشطة في األعمال التجارية(،  ➢

قواتها أو البنك المركزي السوري، ويشمل ذلك أجهزة االستخبارات واألمن السورية 

 الفرعية.مؤسساتها أو أيا من وكالئها أو المسلحة، 

دعم قد يفيد  تقديمأو تزويد سلع وخدمات وتكنولوجيا ومعلومات هامة، أو بيع   ➢

زيادة اإلنتاج المحلي السوري من أو مباشرة وبشكل أساسي في تسهيل صون 

المنتجات النفطية ذات أو النفط أو المنتجات البتروكيميائية أو الغاز الطبيعي، 

 السوري.المنشأ 

أو منتجات نفطية مكررة، أو مكثفات، أو تزويدها بنفط خام أو سوريا  إلىالبيع   ➢

ألف دوالر  500منتجات بتروكيميائية بقيمة سوقية تبلغ أو غاز طبيعي مسال، 

يزيد خالل أو تلك التي تصل قيمتها السوقية اإلجمالية مليوني دوالر أو يزيد، أو 

 شهرًا. 12

تكنولوجيا أو خدمات أو سلع أو قطع غيار أو تزويد طائرات مدنية أو بيع   ➢

شركات الخطوط الجوية ألي شخص و أأساسية ذات صلة بتشغيل الطائرات 

 السورية.أجنبي يعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة 

 تكنولوجيا أساسية لشخص أجنبي يعمل في مجال الشحنأو خدمات أو تزويد سلع أو بيع  •

قطاعات االتصاالت أو النقل، أو البحري )بما في ذلك الموانئ ومناطق التجارة الحرة(، 

 الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية. والالسلكية في المناطقالسلكية 

أو تعمد االنخراط في غسل األموال للقيام بنشاط من قبيل المنصوص عليه في الفقرة )أ(  •

 )ب(.
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تمويل نشاط ورد ذكره في أو  -بما في ذلك ائتمان صادرات-اعتمادات أو تعمد قروض  •

 .)ب(أو الفقرة )أ( 

أو )د( سواء بالتملك  إلىما نصت عليه الفقرات من )أ( قيام شخص أجنبي بأنشطة ك •

 اإلدارة.

عقوبات ضد شخص أجنبي: العقوبات التي يجوز فرضها على األجنبي المذكور في الفقرة  •

 )ب( هي على النحو التالي:

: يجوز للرئيس ممارسة كافة الصالحيات الممنوحة بموجب قانون عموماً  ➢

فيما -( 1701يو أس سي  50ولية )رقم الصالحيات االقتصادية للطوارئ الد

الحد الالزم لتجميد ومنع  إلى -من القانون المذكور 202عدا مقتضيات المادة 

كل التعامالت في كافة األموال والمصالح الخاصة بالشخص األجنبي إذا كانت 

تقع ضمن الواليات المتحدة، أو تلك األموال والمصالح داخل الواليات المتحدة، 

 إدارة شخص من الواليات المتحدة.أو ضمن حيازة أو 

العفو المشروط: يحق للقنصل أو الدخول أو األجانب غير المؤهلين للتأشيرات  ➢

من ينوب عن أي من أو وزير األمن الوطني )أو وزير الخارجية أو المعني 

سمة دخول أخرى صادرة ألجنبي تنطبق عليه أي أو إلغاء أي تأشيرة  ،الوزيرين(

 معايير الواردة بالفقرة )أ( بغض النظر عن تاريخ صدورها.من ال

 ثانيا : أسباب قانون قيصر

، فالهدف المعلن من قبل نت وراء سن هذا القانون على سورياهناك أسباب عديدة كا

الواليات المتحدة األمريكية هو حماية المدنيين السوريين، ولكننا إذا قمنا بتحليل نتائج هذا القانون 
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في ظل  لىو تمس المواطن السوري وقوت يومه بالدرجة اال تأثيرات هذا القانون  لنا أنفسيتضح 

فالهدف األساسي من سن هذا القانون يكمن في مصلحة الواليات المتحدة في  ،هذه األزمة القاسية

 وفيما يلي سيتم استعراض أبرز األسباب التي كانت وراء قانون قيصر. إضعاف سورية،

المتحدة وحلفائها من إسقاط الدولة السورية، فبعد االنتصارات الكبيرة فشل الواليات  -1

التي حققها الجيش العربي السوري في كافة مناطق سورية بمساعدة حلفائها 

التي تعتبر من ألد أعداء الواليات  ،االستراتيجيين )روسيا والصين( وبمساعدة إيران

حدة بعجزها عسكريًا عن الدخول في المتحدة في الفترة الحالية، شعرت الواليات المت

معركة عسكرية مجهولة التكاليف والنتائج، لذلك قامت بالضغط على سورية اقتصاديًا، 

 لة تحقيق ما تصبو إليه بالوسائل االقتصادية بعد فشل الوسائل العسكرية.او مح

لنووي المتغيرات الدولية، فقد أدى انسحاب الواليات المتحدة من البرنامج ا إلىبالنظر  -2

روبية تجاه أمريكا ودعوتهم لها بالتراجع عن و سخط كبير من الدول اال إلىاإليراني 

قرار االنسحاب، لذلك ومن خالل بند قطع التعامل مع كافة الدول التي تدعم الحكومة 

السورية اقتصاديًا وعسكريًا، تستطيع الواليات المتحدة تبرير العقوبات على إيران 

ي يحتم عليها معاقبة أصدقاء سوريا، فتفرض العقوبات على بسبب قانون قيصر الذ

وهذا يعود بالنفع  ،الذي )التزمت به إيران( إيران دون ذكر البرنامج النووي اإليراني

 بالدرجة الكبرى على الواليات المتحدة وحليفها في المنطقة )الكيان الصهيوني(.

شعورها بالحرج دوليًا وأمام  إلىقرار الواليات المتحدة باالنسحاب من سورية يؤدي  -3

حد في العالم وتخرج من معركة دون مكاسب(، و )دولة كبرى وتعد القطب اال أصدقاءها

 لتبرير هذا الفشل قامت بسن القانون الذي يحفظ لها ماء وجهها.
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أيضًا المشاكل األخيرة التي حدثت بين الواليات المتحدة والدول األخرى حتى  دولياً   -4

الصديقة لها، من رسوم جمركية أمريكية ورد هذه الدول برسوم ثأرية، حيث شعرت 

الواليات المتحدة أنها تحتاج عدوًا تفرض عليه عقوبات اقتصادية فتنهكه وتضعفه 

 رية هذا العدو.سو وكانت ، فيرى العالم ذلك ويأخذ العبرة

إذًا، وبعد عرض أبرز أسباب قانون قيصر من وجهة نظر البحث، يتبين أن الواليات 

المتحدة تعمل فقط من أجل تحقيق مصالحها، فبصرف النظر عن الغالف الذي وضعت بداخله 

 ،ط لتحقيق مصلحتها من هذا القانون هذا القانون )من حماية المدنيين وغيره...(، إال أنها تعمل فق

 وتعمل دائمًا على تحقيق مصلحتها على حساب الدول األخرى.

 المطلب الثاني: نتائج قانون قيصر على سورية

بعد استعراض أهم بنود قانون قيصر يمكن تحليل تداعيات هذا القانون على سورية والتي 

 تتلخص فيما يلي:

فها غسيل بالنسبة لبند العقوبات المتعلقة بالبنك المركزي واعتباره مؤسسة هد .1

هذا البند يؤثر بدرجة كبيرة على سعر صرف العملة السورية فالمصارف  ،األموال

تجميد  إلىوهذا البند يؤدي  ،التجارية جميعها لها أرصدة في البنك المركزي 

منع  إلىأيضًا يؤدي هذا البند  ،أصول هذه المصارف في البنوك الخارجية

وكما هو  .الداخل السوري  إلىالتحويالت الخارجية التي تتم عبر البنك المركزي 

معلوم أن هذه التحويالت تشكل اليوم الداعم األكبر لسورية بالقطع األجنبي 

خصوصًا بعد تعطل العجلة االنتاجية نتيجة لألزمة التي عصفت بسوريا لمدة 

 عشر سنوات.
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ب المنخرطين بتعامالت اقتصادية مع سورية يؤثر بند العقوبات المتعلقة باألجان .2

بدرجة كبيرة على مشروع إعادة اإلعمار، فبعد انتهاء األزمة السورية تتسابق دول 

لكبيرة التي خلفتها هذه األزمة بسبب الفرص االعالم من أجل االستثمار في سورية 

سيارات والمصانع االستثمار في العقارات والطرقات والبنى التحتية والتكنلوجيا وال)

والزراعة وغيرها..(، فتوافد بعض الدول نحو االستثمار في سوريا مثل اإلمارات 

روبية وغيرها، يحد منه هذا القانون ألن هذه الدول لن تقطع و بعض الدول اال و

عالقاتها بالواليات المتحدة وتتعرض لعقوباتها من أجل االستثمار في سورية، إال 

 لى خالف مع أميركا وتتعرض بالفعل لعقوباتها.إذا كانت هذه الدول ع

زيادة اإلنتاج المحلي السوري أو بند العقوبات المتعلقة في ما يخص تسهيل صون  .3

المنتجات النفطية أو النفط أو المنتجات البتروكيميائية أو من الغاز الطبيعي، 

 يةيؤثر بشكل كبير على االقتصاد السوري فصحيح أن سور  ،ذات المنشأ السوري 

تصديرها  إلىاليوم ليست مصدرة للطاقة ولكنها ستحتاج في مرحلة إعادة اإلعمار 

 بيرة على قدرة سورية.ألن تكاليف إعادة اإلعمار ك

أو خدمات أو سلع أو قطع غيار أو تزويد طائرات مدنية أو بالنسبة لبند بيع  .4

ألي  شركات الخطوط الجويةأو تكنولوجيا أساسية ذات صلة بتشغيل الطائرات 

 يؤثر سلباً  الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، شخص أجنبي يعمل في المناطق

يؤثر بشكل سلبي أيضًا  على اتصال وحركة المواطنين السوريين مع الخارج و

 على تطوير وسائل النقل الجوية السورية.
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ري لى المواطن السو و في النهاية يمكن القول أن تداعيات هذا القانون تمس بالدرجة اال

 سورية. إلىوقوت يومه، وتعمل على عرقلة إعادة اإلعمار وعرقلة عودة الحياة 

 :الخاتمة والتوصيات

المساعدات من أهم الوسائل  تعتبر الدبلوماسية االقتصادية بشقيها العقوبات و         

الواليات المتحدة  السياسية التي تعمل على تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة، و

 ،األمريكية استخدمت هذه الوسائل بشكل كبير من أجل الحصول على مصالحها الخارجية

على  سط قامت بفرض العقوباتو ونظرًا لتشابك العالقات األمريكية مع دول الشرق اال

لبعض الدول من أجل المساعدات  تومنحالدول التي تعارض مصالحها في هذه المنطقة 

ية. وبالحديث عن سورية فقد عملت اإلدارة األمريكية حثها على تحقيق المصلحة األمريك

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على إضعاف الجمهورية العربية السورية بكافة الوسائل 

لى في ضمان مصلحة وأمن الكيان و لة بالدرجة األتحقيقًا ألهدافها االستعمارية والمتمث

لة او مح 1979لى سورية منذ عام فبدأت بتطبيق العقوبات االقتصادية ع ،الصهيوني

بذلك خنق سورية وإضعافها، وكان آخر هذه العقوبات قانون قيصر الذي أقرته الواليات 

إلحاق أكبر ضرر بسورية.  إلىالمتحدة بحجة حماية المدنيين السوريين، وهدفت من خالله 

أضرار  للحكومة السورية من أجل تفاديومن خالل ما تقدم يمكن تقديم بعض التوصيات 

 هذا القانون والحد من سلبياته:

ستفادة من التحوالت في ميازين القوى العالمية وصعود روسيا والصين وبناء اإل .1

إنهاء الهيمنة األمريكية  إلىعالقات قوية مع هذه الدول كونها تسعى بدرجة كبيرة 

 على العالم.
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فحتى لو كانت هذه  ،ن السوريين وتقديم التسهيالت لهماالعتماد على المستثمري .2

 االستثمارات صغيرة إال أنها ضرورية من أجل إعادة الحياة للمنتج السوري.

العمل بجد من أجل تحقيق مشروع )التوجه شرقًا( الذي طرحه السيد الرئيس بشار  .3

لوجيا ويمكن أن تعتبر بدياًل عن و نالدول تمتلك التقنيات والتكاألسد، ألن هذه 

ريا بهذه التقنيات، ويمكن ألسواقها أن تكون بديلة عن الدول الغربية في رفد سو 

روبية في تصريف المنتجات السورية، خصوصًا أن أغلب هذه الدول ألاألسواق ا

 على خالف مع الواليات المتحدة األمريكية.
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