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 األسباب، والسياسات، وتداعيات قانون "قيصر"  االقتصاد السوري على شفير االنهيار: 

 :ملخص تنفيذي

؛ وقد برزت مالمحها بشكل بوادر أزمة اقتصادية شديدة تضرب االقتصاد السوري  2019دأت في النصف الثاني من عام  ب

بعد استقرار نسبي استمر ملدة ثالثة سنوات، ترافق مع ارتفاع كبير في أسعار جميع   واضح في انهيار كبير لليرة السورية

األساسية.السلع السلع  والسيما  خارجية  و   ،  ألسباب  االتهام  أصابع  توجيه  األسد  نظام  العقوبات   –حاول  وخاصة 

 وتحميلها مسؤولية تفاقم املعاناة اإلنسانية التي يعيشها السوريون.   -االقتصادية

النهيار الحتمي عاني من مشاكل عميقة، وكان يتجه نحو اأن االقتصاد السوري كان يإلى  التقرير في قسمه األول  هذا  ر  يشي

 م  ـ، وذلك ل  " قيصر"قبل إقرار العقوبات األمريكية جراء قانون  
 
من خسائر اقتصادية    سابقة للقانون سنوات الالفته  ا خل

التحت بنيته  األساسية، ودمرت  إصرار  وأ  ، يةضربت قطاعاته  أن  كما  واملالي،  البشري  املال  رأس  من  كبيرة  نسبة  فقدته 

وحرم املدنيين من الحصول على   ،د ما تبقى من ثروات وموارد االقتصادالنظام على إعطاء الحل العسكري األولوية بد  

 متطلباتهم األساسية. 

 العقود االستثمارية طويلة األجل  وإلى جانب ذلك ساهمت  
 
منه لسداد الديون    في محاولة    ميه،ذا النظام مع داععها هالتي وق

لنصف قرن قادم على األقل، في حين ساهمت الخالفات الداخلية   بلدفي إفقار ال  اكمة، ودفع فاتورة التدخل العسكري املتر 

تسريع في  السوري  االقتصاد  بمفاصل  ويتحكم  االقتصادية  الشركات  من  يدير عشرات  الذي  مخلوف  رامي  مع   األخيرة 

أنقذ االقتصاد السوري في سنوات سابقة، و   ار؛ السيماعملية هذا االنهي مع وأنه تزامن مع تراجع الدعم اإليراني الذي 

لبنان التي تشهدها  السياسية واالقتصادية  التي  هي  و   ،االضرابات  الخلفية  تعامالته كان  الساحة  نظام األسد  منها  يدير 

 تلقي بظاللها على معظم دول العالم.  تزالنا التي ما إلضافة إلى تداعيات أزمة كورو املالية، با

  ، استعرض التقرير في قسمه الثاني السياسات التي دأب نظام األسد على التعامل بها في مواجهة األزمات املالية السابقةو 

، و والتي ي
ً
السماح بانهيار مفاجئ ثم التدخل الحتوائه واستيعابه،   :أهمها  ،تتركز في عدد من النقاطتوقع أن يستمر بها الحقا

انتقادات   أي  وإسكات  الشعبي  التحشيد  زيادة  بغية  البالد  على  بالتآمر  الغير  واتهام  باإلنكار  مستمرة  سياسة  اتباع  مع 

املو  على  والتضييق  األمنية  القبضة  لزيادة  األزمة  استثمار  إلى  باإلضافة  العديد  اداخلية،  وإطالق  الحلول  طنين،  من 

احتواء النقمة الشعبية ، واستخدامها في  واملبادرات الوهمية التي تهدف إلى استغالل ما تبقى من أموال في جيوب السوريين 

  .املتصاعدة

قانون   إلى  الثالث  القسم  في  التقرير  الحاصل حوله  "قيصر"وتطرق  أداة إلضعاف    ؛ والجدل  أنه  يعتبر  للقرار  بين مؤيد 

عد  له ب   " قيصر"ن يرى أن قانون  م  ة اإلعمار، و طه ومنعه من التعافي أو من االستفادة من عملية إعادالنظام وتسريع سقو 

بينما   ،سياس ي يخدم مصلحة الواليات املتحدة بالدرجة األولى، وسيلقي بظالله على املدنيين في سوريا وسيزيد من معاناتهم

فع   بشكل  يؤثر  التنالن  بتقديم  األسد  نظام  يلزم  ولن  حيث ال  العقوبات،  لرفع  املطلوبة  للشروط  االمتثال  أو  زالت 

 . والردود عليهاراء في الساحة سيستعرض مجموعة من ال 

إلى جانب ارتفاع الظواهر   ،مكن أن تزيد نسبة الفقر واملعاناةي، والتي  حتملةكما تطرق القسم الثالث إلى بعض الثار امل

 من القيود والصعوباتتداعيات  معالسلبية ونسبة الجريمة والتجنيد،  
ً
وخاصة   ،ه على العمل اإلنساني الذي سيشهد مزيدا

تخدامه كأداة لخدمة مصالحه على املستوى املالي، كما أنه قد يفسح املجال أمام نظام األسد الستثمار هذا العمل واس 

 . خصومه ومعاقبة
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 األسباب، والسياسات، وتداعيات قانون "قيصر"  االقتصاد السوري على شفير االنهيار: 

 :مقدمة

مقابل الدوالر الواحد، بدأت الليرة  ل. س 500 ـالحاجز الليرة السورية عند سعر صرف استقرار على سنوات  3مرور  بعد

الثاني من عام   في النصف  املتسارع  باالنهيار  هذه   وتسببت لى مستويات قياسية غير مسبوقة،  إ، لتصل  2019السورية 

 ، كاألدوية وحليب األطفال على شكل فقدان للعديد من السلع األساسية    اقتصادية بدأتكارثة    بوادر  بظهور االنهيارات  

السلع  ارتفاعو  بقية  أسعار  في  املواطنين،  فا  ؛كبير  شكاوى  األوضاع   وانتشرتزدادت  على   
ً
احتجاجا للتظاهر  دعوات 

 هذه الدعوات ولقيت  ،االقتصادية املزرية
ً
 كبيرا

ً
 استمرت على مدى أيام.و  ،في محافظة السويداءتجاوبا

 الخارجية   للعقوبات  األزمة االقتصادية  تحميل مسؤوليةفي حمالت مكثفة تحاول  اإلعالمية  نظام األسد    ةماكين  تاستنفر و 

 
ً
ي    التي تم إقرارها مؤخرا العمل و ،  تجاههاباإلخفاق واملسؤولية    االعتراف  والتهرب من  ،1عرف بقانون "قيصر"في سياق ما 

أزمة كورونا التي ضربت جميع دول مع وجود  وخاصة    ،هاإللغائالتعاطف الداخلي والخارجي من أجل الضغط  على حشد  

 .العالم

   األصوات  تعالت  حيز التطبيق  2"قيصر"مع دخول قانون  و 
ً
 - من مختلف األطياف السياسية  -السوريين    بعض  بين  مجددا

حدوث ، وستسبب  العقوبات ستحيل حياة املدنيين في مناطق سيطرة النظام إلى جحيمفوا من أن تداعيات تلك  الذين تخو  

كانوا قادرين   -في السنوات املاضية  االقتصاد من ضرر   قرغم كل ما لح-  هؤالء املدنيين  أنين  مجاعات ونتائج كارثية، معتبر 

األدنى بالحد  أمورهم  تدبر  القانون   على  هذا  جاء  أن  قانون  إلى  أن  آخرون  رأى  بينما  وضرورية  مهخطوة    "قيصر"،  مة 

 ةاإلنساني االحتياجاتى على املدنيين ستكون محدودة ألنه راع   تأثيراتهوأن  السيما ،وطهإلضعاف نظام األسد وتسريع سق

 .من العقوبات واستثناها

نجد من الضرورة   على حياة املواطنين السوريين  "قيصر"قانون    املتوقعة جراء تطبيقالتأثيرات االقتصادية    فهمسبيل  وفي  

 ،لواقع االقتصادي الذي تغير في السنوات التسع املاضيةلة  تقديم صور   -في القسم األول من هذا التقريركما صنعنا  -

  ومعرفة ما إذا كان  
ً
ياسة االقتصادية التي المح السمقرير في قسمه الثاني  تلمس التاالنهيار، وسي  باتجاه التعافي أومتجها

بعض النقاط "اإلشكالية" في قانون "قيصر" التي للقسم الثالث  تعرض ااملتعاقبة، فيما سينظام األسد  حكومات  اعتمدتها  

 . 3واستشراف بعض الثار املتوقعة نتيجة تطبيقه ،اختلف الناس حولها

   ؛على املدنيين  "قيصر"بالتأثيرات االقتصادية املتوقعة لقانون  الدقيق  وال بد من اإلشارة إلى أنه من الصعب التنبؤ  
ً
نظرا

ات متعددة  ما قيل في هذا املجال يعود إلى نطاق التحليالت القائمة على قراء  جل  ، وألن  وتطبيقه  لحداثة ظهور القانون 

تؤ   الخارجية  من العوامل السياسية  وجود العديدباإلضافة إلى    للواقع، في مجال تطبيق العقوبات و التي يمكن أن  ال ثر 

 . 4ن بهايمكن التكه  

 
نظام األسد، وعر ض نفسه وأسرته ملخاطر جمة، كما ينبغي اإلشادة بفريق العمل السوري  ال بد من اإلشادة بالعمل البطولي الذي قام به "قيصر" الذي انشق عن  1

 في الواليات املتحدة األمريكية وغيرها الذي عمل بشكل دؤوب لتذليل الوصول إلى انتقال امللف من قضية إعالمية إلى ما هو أبعد من ذلك. 
 الرابط: 2019صر": األسباب والتوقعات واملآالت. مركز الحوار السوري ديسمبر ينظر: التقرير املوضوعي للندوة الحوارية: قانون "قي 2

http://sydialogue.org/ar/144   
 ألن طبيعة العقوبات اقتصادية يبمجمله سيركز التقرير  3

ً
ة  اقتصاديتوقع أن تكون آثارها األكبر على الوضع االقتصادي في محاولة لتكوين صورة متكاملة، نظرا

، ولن يناقش األبعاد السياسية األخرى للقانون كوتها لم تتضح بعد.
ً
 أيضا

 كالوصول إلى توافق أمريكي إيراني معلن أو غير معلن، أو حدوث تغير في السياسة األمريكية بعد االنتخابات الرئاسية القادمة.  4

http://sydialogue.org/ar/144
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 األسباب، والسياسات، وتداعيات قانون "قيصر"  االقتصاد السوري على شفير االنهيار: 

 :
ً
اقع أوال  :"قيصر"السوري قبل قانون االقتصاد و

 على استقرار اقتصاد هذا البلد، بينما تشير التقلبات في أسعار 
ً
يعتبر استقرار قيمة العملة في أي بلد من البلدان دليال

تمرة كبيرة ومسدما تكون  حيث تؤدي هذه التقلبات خاصة عن  ؛العملة إلى مشاكل في السياسات النقدية واالقتصادية

 . 5لمستثمرين من السوق ل وانسحاب   في أسعار السلع كبير   لفترة طويلة إلى حدوث تضخم  

توسع رقعة مع وخاصة  واضح،تغيرت قيمة الليرة السورية مقابل الدوالر بشكل  2011 ذارآاندالع الثورة السورية في  ومنذ 

نظام األسد، ولجوئاالحتجاجات   املناطق عن سيطرة  العديد من  العسكري  ه  وخروج  ب،  واألمنيللحل  تعطل مما تسبب 

 الزراعي والصناعي والسياحي.  ، وخاصةر العديد من قطاعاتهاالقتصاد السوري وتضر  

فقد شهد   ؛الذي شهد بدايات انهيار العملة  2013ر صرف الليرة حتى بداية عامالتحكم بسعاستطاع  نظام األسد    إال أن  

 حاد  
ً
 في منتصف عام  سعر الصرف انهيارا

ً
ل.س لتصل إلى حدود   70من  بشكل مفاجئ  لليرة السورية  هبطت فيه ا  2013ا

بعد تدخل للدوالر  ل.س  160إلى حدود    الليرة السورية لتصل  قيمة  تحسنت  ، ثم  6خالل أيام قليلةللدوالر الواحد    ليرة  300

  بشكل تدريجي لتشهد  نخفاض  اال بة السورية  اللير قيمة  واستمرت  بنك املركزي،  لا
ً
 جديدا

ً
حيث ،  2016منتصف عام  منحدرا

ليصل   ، ثم عادل.س  600  حدود  صل إلىيل,س، ل380من    خالل أيام قليلة السورية    الليرةالدوالر مقابل  تغير فيه سعر  

   ل.س بعد تدخل البنك املركزي   515  حدود  ل
ً
أعوام حتى منتصف عام   3ملدة  ، وظلت قيمة الليرة السورية مستقرة   مجددا

 7. 2019لتشهد انهيارات متسارعة في منتصف عام  ،2019

 االنهيارعلى حافة 

   يبدو وضع االقتصاد السوري
ً
 حاليا

ً
 متوقع  املتردي جدا

ً
   ا

ً
حتى   ر انهيارهتأخ  ن  إبها، حتى    بالنظر الى الظروف التي مر    ومنطقيا

كان مدعاة استغراب اللحظة   فاال  ؛هذه 
ً
 مبنيا

ً
يوما يكن  لم  السوري  إدارته بسياسة   قتصاد  تتم  على أسس متينة، ولم 

وكان من املفترض  ،  وإنما كانت خيوطه بيد بضعة أشخاص مقربين من الدائرة الحاكمة يتحكمون به بشكل كبير   ،واضحة

 . 8وخاصة إيران  ،والواضح الذي حصل عليه من بعض داعميه  انهياره في وقت مبكر لوال الدعم املالي الكبير 

إلى أن    وتشير العديد من الدالئل 
ً
من    نتيجة لجملة    "قيصر"قبل قانون  حتى  ال محالة،    االنهيار االقتصادي كان قادما

 : وأهمها ،األسباب

 
5  Vhttps://bit.ly/3dkJS5 2020,-04-Factors that Lead to an Economic Crisis", smallbusiness.chron., 16 . 
 على استخدام نظام األسد السالح الكيماوي، وهو األمر الذي لم يتم 6

ً
 .تزامن هذا االنهيار مع الحديث عن تدخل عسكري أمريكي ردا

 ، وموقع الليرة اليوم،  bit.ly/3dSdfObhttps//:،14/3/2020، موقع قناة الن، تاريخ النشر 2011باألرقام.. مسيرة هبوط الليرة السورية منذ  7

https://bit.ly/37n07hf   
تاريخ الندوة  ،SBCاملجلس السوري البريطاني ، حول االزمة االقتصادية الحادة في سوريا وتداعياتها على امللف السوريشارك فيها خبراء اقتصاديون ندوة من  8

19/6/2020 ،https://bit.ly/2B4FE5l   

https://bit.ly/3dkJS5V
https://bit.ly/3dSdfOb
https://bit.ly/37n07hf
https://bit.ly/2B4FE5l
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 األسباب، والسياسات، وتداعيات قانون "قيصر"  االقتصاد السوري على شفير االنهيار: 

 

 للحرب: الخسائر االقتصادية -1

 من قبل  قد  
ً
التي لحقت االقتصاد  الخسائر االقتصادية    املركز السوري لبحوث السياساتر بحث حديث صدر مؤخرا

البالغة   9الخسارة في الناتج املحلي اإلجمالي  مليار دوالر، ويشمل هذا الرقم   530.1بحوالي    2019حتى نهاية عام  السوري  

في اإلنفاق العسكري بحوالي    ،مليار  420.9 املال وقدرها    ،مليار  37.8والزيادة  التي لحقت بمخزون رأس   64.6واألضرار 

 .10مليار 99.بـ املقدر  اإلنتاج غير الرسمي للنفط والغاز الخسائر في مليار، إضافة إلى

   الدعم الحكومي  كما شهد
ً
 مطردا

ً
انخفض عجز   . ونتيجة لذلك2019في    %  4.9إلى    2011  % في  20.2انخفض من  ف  ؛تراجعا

مليون عامل    5.184%، في حبن انخفضت القوة العاملة من    8.8إلى    %  23.6لعامة مع الدعم من خارج املوازنة من  املوازنة ا

  وارتفعتمليون فرصة عمل،    3.7سوق العمل    %، وفقد    42.3إلى  %  14.9مليون. وارتفع معدل البطالة من    3.058إلى  

 . 201911  شخص في عام  6.4إلى  2010شخص لكل مشتغل في عام   4.13نسبة اإلعالة االقتصادية من 

 

 
والتي يتم إنتاجها في دولة ما خالل فترة زمنية محددة.    ،هو القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات املعترف بها بشكل محلي :(GDPإجمالي الناتج املحلي ) 9

 ويكيبيديا.  دخل الفرد.غالًبا ما يتم اعتبار إجمالي الناتج املحلي للفرد مؤشًرا ملستوى املعيشة في الدولة. وال يعد إجمالي الناتج املحلي للفرد مقياًسا لو 
  https://bit.ly/2Yxfy2s، 27/5/2020، صحيفة الشرق األوسط، تاريخ النشر سنوات 9ئر سوريا في % من البنية التحتية... خسا 40مليار دوالر وتدمير  530 10
 املصدر السابق.  11

https://bit.ly/2Yxfy2s
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 األسباب، والسياسات، وتداعيات قانون "قيصر"  االقتصاد السوري على شفير االنهيار: 

 : ةمنيأو  ةعسكري تأولويا -2

قبل سنة -  2019في منتصف عام    مالمحه تظهر بوضوح  بدأتاقتصادي وشيك  انهيار  تزايد املؤشرات حول    على الرغم من 

قانون "قيصر" تطبيق  أبعد  به على االستمرار  و وداعمنظام األسد    أصر    -كاملة من  إلى  العسكري  واستمرت حد،  الحل 

، وتسلم نظام األسد في أواخر شهر أيار 2020دلب حتى بداية شهر شباط  إالعمليات العسكرية العنيفة على محافظة  

 مليون دوالر، و   40لى  ، والتي يصل سعر الواحدة منها إ2912الدفعة الثانية من الطائرات الروسية من طراز ميغ  
ً
 تحتاج أيضا

 . 13شغيلية مرتفعة كلفة تت

مليار يورو   2,5مادة أساسية، تبلغ تكلفة استيرادها    67منع استيراد  يحكومة النظام  وقد تزامن ذلك مع قرار أصدرته  

، تشكل نحو  
ً
استنزاف الدوالر    وذلك في محاولة لوقف باملئة من قيمتها،    50باملئة من مجموع املستوردات ونحو    80سنويا

 . أمين متطلباتهم الحياتيةت يعانون أشد املعاناة في  تهكان السوريون في مناطق سيطر   ، في وقت14د في عمليات االستيرا

للشعب   قدمت  التي  األممية  اإلغاثية  املساعدات  السابقة  األعوام  خالل  استثمر  األسد  نظام  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

البالغة    وسيطر  لخدمة سياساته العسكرية،  السوري دعم ل   املوجهة  مليار دوالر  30على االستجابة اإلنسانية الدولية 

امل  ؛ ألن15املدنيين ات املدنية    مجموعة من  استفادت منها  ساعداتهذه  التي يشرف عليها شخصيات مقربة من  الجمعي 

األسد ذات    نظام  أمنيأو شخصيات  أو  تجاري  عملية شراء نفوذ  في  املساعدات  تلك  املنظمات  هذه  استثمرت  حيث   ،

في توفير غطاء الشباب، ووزعت بطريقة غير عادلة، كما تم استغاللها  أو    الوالءات وتجنيد  تبييض األموال  لعمليات  

 .16األنشطة غير املشروعة

 ة األمدطويلات الستثمار الخارجية لعقود ال -3

رموا من االستفادة من خيرات بالدهم وح    السوريين،تم سحبها من جيوب  و انت كلفة التدخل األجنبي في سوريا باهظة،  ك 

النظام على ضمان    ؛لعقود التي منعت سقوط  الدول  ، واسترجاع ما دفعته عن طريق تحصيل  "حقوقها"فقد حرصت 

 عقود استثمار لقطاعات حيوية ولفترات طويلة. 

 
   https://bit.ly/2BaJARw، 30/5/2020الروسية، تاريخ النشر  سبوتنيك، وكالة " الروسية29-سوريا تتسلم دفعة طائرات من طراز "ميغ 12
ا  8أرض  -، حيث يبلغ سعر الصاروخ الواحد جوألف دوالر  30لطائرة الواحدة إلى  تصل قيمة حمولة ا  13 تكلفة ساعة الطيران الواحدة بين ، وتصل  آالف دوالر تقريبيًّ

ة للطيران الروس ي في سوريا..  ر، املصدر:وال د 10000و 7000    https://bit.ly/2UKlzIi، 4/5/2019النشر  خموقع سوشيال، تاري كارثية،تكلفة الطلعات الجوي 
 أساسية، وال يوجد بدائل    قائمة املواد املحظور استيرادها  تضمنت   14

ً
اإلنتاج املحلي من بعضها ال يغطي حاجة السوق بالكامل،  لها في السوق املحلية، كما أن  سلعا

وم،  األدوات الكهربائية، وأجهزة اإلنارة والبطاريات، وقطع تبديل السيارات، واإلطارات، وقضبان األملنيو مثل األدوية وحليب األطفال املجفف، والورق، والخيوط،  

 . إلخ.والسيراميك.وألواح الفورميكا، 

   https://bit.ly/3fnEKzk ،20/5/2020مادة أساسية، موقع اقتصاد، تاريخ النشر   67لتوفير الدوالر.. النظام يمنع استيراد 
 ت ذاتها ومات الغربية التي فرضت العقوباكالح  إلىالجزء األكبر من هذه املليارات من األموال املحولة  يعود15

   https://fam.ag/37Kk4il, 20/9/2018, affairs foreign ,How UN Humanitarian Aid Has Propped Up Assad 
ى املجت 16 سم   على املساعدات الدولية تحت م 

 
ذ حو 

، مجلة صور، تاريخ النشر أذرع النظام السوري  املالية تست     https://bit.ly/30FBF9J، 26/9/2019مع املدني 

https://bit.ly/2BaJARw
https://bit.ly/2UKlzIi
https://bit.ly/3fnEKzk
https://fam.ag/37Kk4il
https://bit.ly/30FBF9J
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،    49طرطوس االستراتيجي ملدة    روسيا ميناءفعلى سبيل املثال استأجرت  
ً
 عاما

ً
لحصول على استثمار يمكنها ل  وتعمل حاليا

نقل يربط البحر األبيض املتوسط   خطوط جديدة من أجل إنشاء ممر    ومد    ،القديمة  يةك الحديدسكخط ال  إصالحمن  

لها بالسيطرة على  بالخليج،   امليناء  وهو ما سيسمح  حصلت روسيا على استثمارات ، كما  السوريعمليات الشحن عبر 

مصنع إلى استثمارات الفوسفات و   باإلضافة  ،البريةالطرق  و إعمار البنية التحتية في املطارات وسكك الحديد    بإعادة تتعلق  

االستكشاف والتنقيب عن النفط سمح لها بحصولها على عقود حصرية طويلة األمد ت  جانب  إلى  ،17األسمدة الكيميائية

املياه اإلقليمية الخاصةوا في  البحث  بكميات "تجارية"  استثمار ما ستكتشفه من نفط وغاز  ثم  ،  لغاز  السترداد نفقات 

 . 18والتنقيب

الخر الجانب  خالل   وعلى  من  السوري،  االقتصاد  على  واملؤثرة  الحساسة  املرافق  بعض  على  للسيطرة  إيران  توجهت 

 وإنشاء  ،الجوارالستقبال البضائع اإليرانية وتوزيعها في سوريا ودول    وتحضيرها  ،عدة مناطقاستثمارها للمنطقة الحرة في  

ارات في مجال الطاقة  والحصول على استثم إنشاء العديد من شركات الصرافة،  امها بقيباإلضافة إلى  مركز تجاري فيها،  

 .19الكهربائية 

في مجال خطوط  و  اإليراني لالستثمار  الثوري  الحرس  النفطية والطاقةاتجهت شركات محسوبة على  ، وإعادة األنابيب 

الالذقية بريف  كهرباء  محطة  و استثمار  الفوسفات  ،  مناجم  حمص استثمار  شرقي  تدمر  العقود    ،20بريف  جانب  إلى 

التي دفعتها   النفقات  بسداد جميعوالصفقات االقتصادية التي أبرمتها حكومة النظام مع إيران والتي تلزم الحكومة السورية  

، قابلة للتمديد إلى  25خالل إيران في سوريا 
ً
،  40عاما

ً
 .21" مليار دوالر 20ب “واملقدر عاما

 من االتفاقيات ديون أن هذه ويرى محللون اقتصا
ً
سيطرة كاملة على ثروات وموارد  إيرانو  روسيا واالستثمارات منحت كال

في وقت  قرن  لنصف    سوريا األقل،  السوريين من االستفادة من عائدات   على  الشرقي  الشمال  في  األمريكي  الوجود  حرم 

 والتي تذهب  ،النفط
ً
 .22% من اإلنتاج الحالي70على  تسيطرقوات سوريا الديمقراطية التي إلى   حاليا

 
   https://bit.ly/2NelJDC، 17/12/2019، تاريخ النشر بالعربية RTروسيا تستثمر مئات ماليين الدوالرات في البنية التحتية املدمرة في سوريا،  17
 لدراسة أجرتها جامعة دمشق قبل عام  315تقدر كميات االحتياطي النفطي في سوريا التي لم يتم اكتشافها بنحو    18

ً
، بينما يشير مسح جيولوجي  2011مليار برميل وفقا

 . مليار برميل نفط في املياه اإلقليمية السورية  1.7مليار متر مكعب من الغاز و  3.450د احتياطي يصل إلى  إلى وجو   2010أمريكي أجري في حوض شرق املتوسط عام  

   https://bit.ly/2BjFoPE، 2016/ 1/3االحتالل الروس ي بدأ بالتنقيب عن احتياطات الطاقة السورية، نون بوست، 
مجموعة اإلعفاءات واالمتيازات والضمانات،    والحصول علىحرة أحد األنماط االستثمارية املتميزة، وتتيح تأسيس وإقامة وتشغيل مشاريع فيها،  املنطقة ال تعتبر    19

ع الواردة ضمن تجارة وإعفاء السل،  إعفاء األصول الرأسمالية للمشروع ومستلزمات اإلنتاج وإعفاء واردات وصادرات املشروع من الضرائب والرسوم الجمركية  :أهمها

روع إال بعد موافقة الترانزيت محددة الوجهة من رسم املنطقة الحرة فور ورودها، وضمان عدم تأميم أو مصادرة املشروع، وعدم رفع الدعاوى العمومية على املش

 .الهيئة العامة لالستثمار واملناطق الحرة 

" والتي تقوم بإدارتها واستثمارها، إال أن توقيع هذه العقود نقل هذه اإلدارة  ملؤسسة العامة للمناطق الحرة “اوقد كانت املناطق الحرة التسع في سوريا تخضع إلشراف 

   https://bit.ly/37IOyBm ،1/3/2020، ي سوريا وتجني املكاسب، عنب بلدياستثمارات جديدة تثبت الوجود اإليراني فواالستثمار لصالح جهات إيرانية، املصدر: 
  https://bit.ly/2YhvAyL، 13/4/2019، العقوبات األمريكية، زمان الوصل عقب الحرس الثوري اإليراني في سوريا ومصيرهااستثمارات  20
 . ، املصدر السابقمبيعات النفط واالئتمان الذي أعطاه النظام اإليراني لسوريا خالل فترة حكم رأس النظام بشار األسد هذه النفقات فقط شمل ت 21
،  21/11/2019بالعربي، تاريخ النشر  BBCموقع  ن يجني أرباح النفط السوري بعد تصريح ترامب بحصول بالده على "ماليين الدوالرات شهريا"؟الحرب في سوريا: م   22

https://bbc.in/2V06ORJ   

https://bit.ly/2NelJDC
https://bit.ly/2BjFoPE
https://bit.ly/37IOyBm
https://bit.ly/2YhvAyL
https://bbc.in/2V06ORJ
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 : سدعائلة األ  ضمن الخالفات الداخلية -4

  الخالفات الداخلية التي ظهرت    لم تكن 
ً
 23% من اقتصاد سوريا60الذي يسيطر على    بين رامي مخلوف  إلى العلنمؤخرا

الحلول   فادنلتجييش الشعبي إال بعد استالسيما أنها لم تكن لتتحول إلى اإلعالم وا،  وبشار األسد خالفات عادية أو عابرة

وأنه   ، أن نظام األسد قد أفلسإال أن تلك الخالفات تعكس وبشكل واضح  ،  ووصول الخالفات إلى طريق مسدود  مكنةامل

   االقتصادية  أنه يستفيد من األزمة، أو  املالي ممن حوله  العجز  حاول تأميني
ً
 التي لتحجيم وإزالة بعض الشخصيات    أيضا

 عليه خالل السنوات السابقةت ضخمتنامت وت
ً
 .وباتت تشكل عبئا

كافحة بحجة مخارج دائرة العائلة  يستهدف بعض األسماء االقتصادية الكبيرة    أأنه بد  ومما يدعم فرضية إفالس النظام

املثال: سبيل  فعلى  املستهلكقامت    الفساد،   وحماية  الداخلية  التجارة  “جود”    بإغالق  مؤسسة  شركة  مستودعات 

تجميد بو   بحجة عدم االلتزام بالتسعيرة،  التي تتبع ألكبر املجموعات االقتصادية في سوريا  للمشروبات الغازية في الالذقية

ستودعات م  التموين في حكومة النظام السوري  داهمت دورية من وزارةكما    ،أموال أيمن جابر املقرب من رامي مخلوف

املقرب من رجل األعمال عصام أنبوبا  شريكه  في حمص و   (األسداألخرس )زوجة  عم أسماء    ،خرسرجل األعمال طريف األ 

 .24، بحجة جرد الكميات املخزنة واالطالع على عمليات دخول وخروج البضائع، دون أن تتخذ أي إجراء ضده مخلوف

بأن  و  يرى  من  اإلعالمي  هناك  الظهور 

في   مخلوف  في    2020/ 30/4لرامي  ثم 

3/5/2020   
 
أث سعر    فيبوضوح  ر  قد 

التي   السورية  خالل الليرة  تراجعت 

  ، للدوالر  1425  -  1305من  سبوع واحد  أ

في  الثالث  الفيديو  ظهور  ومع 

إلى انحدرت مقابل الدوالر   16/5/2020

1840 . 

 
املصارف وشركات  و االتصاالت  ، حيث يستثمر في قطاع  % من اقتصاد سوريا60ن شركات رامي مخلوف تمثل  إلى أ  2019عام  تقرير "لغلوبال ويتنس" صدر    أشار  23

هل هو صراع على ثروات سوريا؟ :  املصدر  والعقارات، واإلعالم وشركات الصرافة وأسواق املناطق الحرة.  التأمين ووكاالت السيارات والعطور واملجوهرات الغاز والنفط 

   https://bit.ly/317B6FZ، 5/5/2020، شبكة الجزيرة، تاريخ النشر الخلفيات االقتصادية لظهور رامي مخلوف

الكحول واملوالس  يعتبر طريف األخرس من أبرز رجال األعمال في سوريا، ويملك خطوط استيراد السكر وزيت دوار الشمس، ومحطة لتكرير وتصنيع السكر األبيض و   24

 لعصر وتكرير زيت الزيتون وإنتاج الزيوت النباتية الخام واملستوردة، وا
ً

لسمن النباتي املهدرج، في حين يعتبر عصام )دبس السكر( والخميرة، كما يملك مع أبنائه معمال

  .لوكالء واملوزعين لشركة “سيرتيل”أنبوبا من أبرز رجال األعمال في سوريا، وهو مؤسس وشريك في شركة “شام القابضة” العائدة لرامي مخلوف، كما كان أحد أكبر ا

 عد شريكي  و مجلس الحديد والصلب،    صقور الصحراء، يمتلك ما يعرف باسممغاوير البحر و أما أيمن جابر فهو صهر عائلة األسد، وقائد ومؤسس فوج  
ً
 مؤسس  ا

ً
لقناة   ا

حمص  املصدر:  .الدنيا في  مخلوف  من  مقرب  أعمال  ورجل  األسد  أسماء  عم  مستودعات  النشرمداهمة  تاريخ  بلدي،  عنب  موقع   ،  16/5/2020، 

e7https://bit.ly/3d0CS ، 

   https://bit.ly/2YCyHjP، 25/12/2019 د من رجال األعمال املرتبطين به، العربية الحدث، تاريخ النشرالنظام السوري يجمد أموال عد بعد رامي مخلوف

https://bit.ly/317B6FZ
https://bit.ly/3d0CSe7
https://bit.ly/2YCyHjP


 

 

8 
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 اإلدارة والفساد الحكوميسوء   -5

في مؤشر الفساد العاملي، واحتلت املرتبة الثالثة بين الدول األكثر   198  من أصل  178املرتبة    2018احتلت سوريا عام  

قدره   بتقييم   
ً
عن  الصادر  13/100فسادا  

ً
الدولية  سنويا الشفافية  قدره  منظمة  بتراجع  عام   13،  تقييمها  عن  نقطة 

201225. 

، ليعترف النظام نفسه بشكل علنيوخرج  ويعتبر الفساد أحد املقومات التي قام عليها نظام األسد، إال أن هذا الفساد تزايد  

ويقوم "بحملة ملكافحة الفاسدين" في محاولة لتخفيف النقمة الشعبية واستعادة بعض األموال إلى خزائنه،   بوجوده،

  ح القرار الصادر  ضأو   :فعلى سبيل املثال
ً
بالحجز االحتياطي على أموال    قيام الوزارة  538  ذو الرقم  وزارة املاليةعن  مؤخرا

 . 26حتى نهاية أيلول منه  2019شخًصا منذ بداية العام  10315

قام   :وإلى جانب الفساد الحكومي كان لسوء اإلدارة والقرارات العشوائية دور كبير في تدهور االقتصاد، فعلى سبيل املثال

توفر أي رصيد أو   ودون   ،وجود احتياطي نقديدون    2017  – 2013اعة عمالت محلية جديدة عامي  النظام السوري بطب

 2019-2011بين عامي  ع التضخم اارتفعجز متراكم في املوازنة السنوية و ، وهو ما أدى إلى مقابل هذه العملةضافي إإنتاج 

  8.25 :%، أي826 إلى نحو 
ً
 وفقا

ً
  .27بيانات “املكتب املركزي لإلحصاء”ل ضعفا

 ؛ الذي كلف الحكومة مبالغ سنوية طائلة  ،ملف الدعم الحكومي ملادة الخبز   اإلدارة الحكوميةألمثلة على سوء  ومن أوضح ا

ر بنحو  ي  كونات إنتاجهملول هدر  باستهالك الخبز وتهريب   بحص  السورية  الحكومة  تفقد أقر   ،  مليون رغيف     15قد 
ً
يوميا

 لعدم    ؛بسبب رداءة نوعية الخبز   تذهب إلى حاويات القمامة
ً
 نظرا

 
كر إال بنسبة  ر الخميرة ال توف  ، %30تي ينتجها معمل الس 

دم الالت و و  حين املدعوم وبيعه بمديري األفران  قيام بعض املسؤولين و   عداخبرة العمال،  قلة  كثرة األعطال وق 
 
تهريب الط

ت
 
ةللمنشآت ال عر املدعوم  ي تنتج مواد  غذائي   . 28وال تحصل عليه بالس 

 
 على قياس    100  - 0ر كل دولة بمقياس بين  م املؤشيقي      25

ً
العالقة بين  من خالل دراسة    قياس النزاهة السياسيةو املدركة في القطاع العام،  مستويات الفساد معتمدا

والفساد واملال  إلى،  السياسة  االقتصادي  باإلضافة  األنشطة  األموالتتبع  غسيل  وعمليات  املشبوهة  عام  ة  تقرير  الدولية،  الشفافية  منظمة  املصدر:   ،2019 ،

tps://bit.ly/37GZtM5ht   
لست عام    الجهاز املركزي للرقابة املالية  رئيس  مليار ليرة، بينما أكد  1.8رارات  بلغت قيمة األموال التي تمت املطالبة بها عبر هذه الق  26  2019أن قيمة املبالغ التي اخت 

كما شهدت األشهر ،  هزوان الوز ومساعده على قائمة املختلسين  مليار ليرة، حيث كان وزير التربية السابق   1.5  د مليار ليرة، تم استردا  5.8جاوزت  من املال العام ت 

 . حمالت محاسبة أقرب إلى التشهير اإلعالمي بحق سبعة من كبار رجاالت االقتصاد السوري 2019الثالثة األخيرة من عام 

   https://bit.ly/3fEjZzB، 5/1/2020اريخ النشر عنب بلدي، ت ماذا وراء “مكافحة الفساد” في سوريا؟
مليار  973تراكم بنحو ثالثة تريليونات واملعجز حيث تقدر قيمة المليار ليرة،  799قيمة ل 2018موازنة سوريا كما أعلنها مجلس الوزراء السوري لعام بلغ العجز في  27

 ليرة، 

   https://bit.ly/311SonF ،13/5/2018، عنب بلدي، اعتراف بالتضخم ليرة  5000الـ ورقة املصدر: 
ة، مجلة صور، مستعصية.أزمة : املصدر 28 كي 

 
وريين فساٌد وتجويٌع على البطاقة الذ  bit.ly/2Y0BlR3https//:، 18/5/2020. خبز الس 

https://bit.ly/37GZtM5
https://bit.ly/3fEjZzB
https://bit.ly/311SonF
https://bit.ly/2Y0BlR3
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 األسباب، والسياسات، وتداعيات قانون "قيصر"  االقتصاد السوري على شفير االنهيار: 

كي  هذا الهدر" عبر بوقد حاولت الحكومة "الحد من  
 
األعباء  إال أن هذا القرار زاد على الحكومة    ؛ةيع الخبز على البطاقة الذ

لتأمين األجهزة املطلوبة، كما   نتيجة احتياجها  في   ،القرار معارضة شعبية  القىاملالية  للفرد  الكمية املخصصة   ألن 
ً
نظرا

 .29للخبز بسبب الفقر  الفرداستهالك ارتفاع  وذلك بسبب ،اليوم الواحد غير كافية

 تراجع الدعم اإليراني  -6

 غير مسبوق ساهم في تأخير االنهيار االقتصادي رغم   ام األسد إلى جانب الدعم العسكري قدمت إيران لنظ 
ً
 اقتصاديا

ً
دعما

ويمكن أن مليارات دوالر في السنة،    3-2بين  يتراوح    محجسوريا بمع  خط االئتمان”  “إيران  فقد أسست    ؛ربظروف الح

وهو ،  30املواد الغذائية والطبية تزويد سوريا باملشتقات النفطية و   هذا الخط  مليارات دوالر في السنة، ويشمل   6إلى  يصل  

 .31في قطاع الكهرباء والبنى التحتية والقطاع الصحي والتعليمي بالحصول على استثمارات كبيرة خاصة ما سمح إليران 

إيران   أوقفت  وقد  االئتماني  هذا  األول    15في    مع سورياالخط  عقوبات 2018تشرين  املتحدة  الواليات  إقرار  إثر  على   ،

، وهو ما وغسل األموال  إيران ضمن القائمة السوداء ملجموعة العمل املالي الدولي ملكافحة تمويل اإلرهابإدراج  و أميركية،  

 . 32االحتجاجات الشعبية أدت إلى اندالع موجة من انخفاض الصادرات النفطيةأزمة اقتصادية كبيرة نتيجة بتسبب 

 لبنان االضطرابات السياسية واالقتصادية في -7

لعقوبات االقتصادية، في أوقات ا، خاصة  بمثابة بوابة سوريا االقتصادية إلى العالم الخارجييعتبر القطاع املصرفي اللبناني  

السوريين نقل العديد من رجال األعمال واملستثمرين فقد   دور اللبناني املصرفي للظهور؛ومع اندالع الثورة السورية عاد ال

اللبنانية،   البنوك  إلى  وأموالهم  املصارف  فيمامدخراتهم  من بإصدار  اللبنانية    نشطت  وغيرها  املستندية  االعتمادات 

 .33تسهيالت السداد التي يحتاجها التجار السوريون الستيراد السلع إلى السوق املحلية 

، املودعين من سحب مدخراتهم بتلك العملة  تمنع، و 2019تقييد بيع الدوالر في آب    بدأتاملصارف اللبنانية  إال أن هذه  

سعر الدوالر األميركي  ما تسبب في ارتفاع  ، وهو  في لبنان  نتيجة اضطرابات سياسية واقتصادية واحتجاجات شعبية  وذلك  

  في توفر الدوالر    مقابل الليرة اللبنانية، وانعكس بدوره على الليرة السورية، ومع الشح  
ً
القطاع املصرفي   بمقدور لم يعد أيضا

ي املصارف  فرجال أعمال سوريين  الخاصة بالودائع    قام بحجب بعض ف،  اللبناني تنفيذ طلبات املستوردين السوريين املالية

مما دفعهم إلى تجميد    قادرة على استيراد البضائع،  املستوردون السوريون ها هؤالء  سالشركات التي أس  لم تعد  و   ،اللبنانية

 
ة من أجل إيجاد بنية  تحتية   حد الخبراء االقتصاديين في نظام األسد أن فكرة بيع الخبز عبر البطاقة الذكية  أاعتبر    29 "، لكن  تكلفتها املادي 

ٌ
 صحيحة

ً
ا ، وعلمي 

ٌ
 جيدة

ٌ
فكرة

 
ً
ا ة  اقتصادي   . ، املصدر السابقمالئمة  في الوقت الحالي "غير مجدي 

  https://bit.ly/2YL243o، 16/2/2020موقع الدراسات اإليرانية،  ،اإلنفاق اإليراني في سوريا، واملكاسب التي حققتها طهرانحجم  30
 . املصدر السابق 31
وانكمش معدل النمو االقتصادي في إيران  ،  %90لقوة الشرائية إلى  ث انخفضت ا، حياإليرانية  األزمة االقتصادية الداخليةمن حدة  أزمة كورونا    صاعدت تداعيات  32

. الضغوط االقتصادية تشتد العقوبات.بجانب ، املصدر % بحسب مركز اإلحصاء اإليراني37%، في حين وصلت نسبة التضخم إلى -7.6في األشهر التسعة األخيرة إلى 

   https://bit.ly/37EBJbe، 3/2020/ 4، الجزيرة نت، على إيران بسبب كورونا
، 26/3/2020مصائب سوريا االقتصادية املتزايدة: األزمة اللبنانية وقانون قيصر، ثم فيروس كورونا، مبادرة اإلصالح العربي، تاريخ النشر   33

https://bit.ly/3fwwNbk   

https://bit.ly/2YL243o
https://bit.ly/37EBJbe
https://bit.ly/3fwwNbk
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 األسباب، والسياسات، وتداعيات قانون "قيصر"  االقتصاد السوري على شفير االنهيار: 

توفر نعكس بوضوح على اوهو ما  ،وتقييم الخسائر التي لحقت بهم  السوق املصرفي اللبناني أنشطتهم في انتظار استقرار 

 .34بعض السلع األساسية 

 بعد أنفي لبنان  ومع انحسار موجة كورونا  
ً
  ، عاودت الليرة اللبنانية االنهيار   عادت االحتجاجات الشعبية للظهور مجددا

وضعها صندوق النقد الدولي ، نتيجة القيود التي  ووصلت إلى مستويات قياسية في وقت تزامن مع انهيار الليرة السورية

  د اللبناني القائم  لتقديمه مساعدات جديدة لدعم االقتصا  كشرط
ً
وتراجع الدعم اإليراني لحزب   ،على املساعدات أساسا

 هللا إلى مستويات دنيا. 

 تداعيات بعض األزمات املستجدة:  8

الكاملة   أبعادها االقتصادية  تتضح  لم  التي  األزمات  العديد من  األخيرة  الفترة  في  قانون   تطبيقموعد    ومنهابعد،  طرأت 

 وصلت إلى السوري  القتصادتقديرية ل خسائرتسببت بأزمة "كورونا" التي و   "قيصر"
ً
خاصة ، ألف مليار ليرة سورية شهرًيا

 
 
قطاع السياحة بسبب توقف الزائرين وخاصة من إيران تضرر  جانب  قطاع الصناعة والتجارة والنقل، إلى    في  رتوأنها أث

 . 35مصدر دخل للقطع األجنبي والتي كانت تشكل ، "املقدسة"والعراق إلى األماكن 

 

 :
ً
 االقتصادية: اتسياسة نظام األسد في التعامل مع األزمثانيا

اعتمد املاضية  التسع  السنوات  مل  خالل  عامة  سياسة  على  األسد  املتردي   الوضع واجهة  نظام  محاولة   االقتصادي  في 

 ي: أت، حيث يمكن تلخيص مالمح هذه السياسة بما يستيعابه ومنعه من االنهيارال 

   :االنهيار ثم التدخل- 1

 سياسة تدخل"ما أسماه    بسبب  2020بعد االنهيار الثالث في أيار  سعر صرف الليرة السورية    تحسين استطاع نظام األسد  

املتالعبين " مداهمات على محال الصرافة وشركات الحواالت، لضبط    بجولةوقيامه  ،  "املصرف املركزي في سوق القطع

ت  "واملضاربين إلى  أدى  ما  وهو  السورية،  فوري  حسينبالليرة  بشكل  هذا ،  ومؤقت  وضعها  آلية  إيضاحات حول  أي  دون 

ن ذلك يعود إلى أن بينما رأى أخرون أ  ،حملة مكافحة الفسادنتيجة  تحسن كان  الهذا    حيث اعتبر البعض أنالتدخل،  

 
لم يتقدم إليها أحد   ألف طن من القمح، لكن 600أصدرت الحكومة السورية ثالث مناقصات الستيراد نحو ز السلع التي تضررت كان القمح في املقدمة، فقد  من أبر  34

 (33صدر السابق رقم ). املحساباتهم املصرفية في لبنان قد جمدت معظم  –وهم من رجال األعمال املقربين من النظام  –املستوردين األساسيين للقمح   ألن
)مداد( املقرب من النظام أن االقتصاد السوري يتجه إلى حالة االنكماش الحاد بسبب توقف عجلة   لألبحاث والدراساتق أفادت دراسة صادرة عن  مركز دمش 35

خفاض إليرادات الدولة  اإلنتاج، معتبرة أن  اإلجراءات التي اتخذتها حكومة النظام ملنع الفيروس أسهمت في توقف عمل معظم الشرائح واملكونات االجتماعية، وان

يه نتائج  التية عن طريق الضرائب والرسوم وفوائض مؤسسات القطاع العام االقتصادي، وإيرادات تأجير واستثمار أمالك الدولة، وهو ما قد يترتب عل عيةطبيال

، فالس “أخطر من كورونا”فتح االقتصاد السوري.. الفقر واإل ، املصدر: سياسية واقتصادية واجتماعية مربكة، وقد تنفتح على احتماالت ال يمكن ضبط مفاعيلها

    https://bit.ly/37Zb8pH،26/4/2020، عنب بلدي

https://bit.ly/37Zb8pH
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 األسباب، والسياسات، وتداعيات قانون "قيصر"  االقتصاد السوري على شفير االنهيار: 

 بإلغاء 
ً
لسرقة  البضائع من احماية ل تراخيص شركات الحماية والترفيق، التي كانت تتقاض ى مبالغ كبيرةالنظام قام مؤخرا

 .36والنهب

بالذ الجدير  الثالثومن  االنهيار  حاالت  في  أنه  بس  2020،  2016،2013  كر  لليرة  األسد  نظام  نحدرات ملالنزول  مح 

ال قيمة الليرة الش يء اليسير، بشكل يوهم الناس بأنه  ن  يحسقيامه بتدخالت عبر البنك املركزية لت  ىثم ادع  ،متضاعفة

التدخل بعد االنهيار وضخ النظام بأن سياسة  ؤكدون  يزال يملك القدرة على السيطرة، إال أن العديد من االقتصاديين ي

 . إال أنها ال يمكن أن تقف في وجه االنهيار  ؛األموال في السوق يمكن أن تساعد في تدارك الوضع لفترة بسيطة

 :وإحكام القبضة األمنيةاإلنكار  -2

، والتي 2011لداخلي حول الرواية التي يتبناها منذ عام  ااستغل نظام األسد كافة األزمات االقتصادية لزيادة التحشيد  

هور لهذه السياسة ولعل أبرز ظ،  مظهر الضحية واملستهدف ملؤامرات خارجية تريد النيل من استقرار البالد يظهر فيها ب

 هو "سعر وهمي"   الدوالر في السوق املحليةصرف    أن سعرالذي اعتبر فيه    حاكم مصرف سوريا املركزي،تجلى في تصريح  

 .37والعملة الوطنيةلنيل من االقتصاد نتيجة لحملة تتعرض لها البالد تهدف إلى ا

يقض ي   الذي، و 4بشار األسد املرسوم رقم    أصدرفقد    ؛ق قبضته األمنيةيعمتل  نهيار األخير وقد استغل نظام األسد اال

أي معلومات أو نشر أو أعاد نشر وقائع    ن أذاع  م    بحق  ماليين ليرة سورية  5- 1تتراوح بين    االعتقال املؤقت وغرامةعقوبة  ب

  38قة في متانة نقد الدولة وسنداتهازعزعة الثحاول    أو  ،عن أسعار الصرف
ً
 تشريعيا

ً
يشدد العقوبة ، كما أصدر مرسوما

 .39على املتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع والتداول املالي في سوريا 

كثفت  من    مختلف   في  نشاطها  الجنائي  األمن   دوريات  كما  السوريةالعديد  املواطنين،   عدًدا  واعتقلت  ،املدن  من  كبيًرا 

السورية الليرة  بغير  التعامل  بتهمة  تجارية  وغير  تجارية  فعاليات  عدة  بين    ؛وأغلقت  كبير  وقلق  استنكار  موجة  أثار  ما 

 على أي قرارات حكومية. دفعهم إلى االمتناع عن التحدث أو التلفظ باسم الدوالر أو االنتقاد أو االعتراض و ، املواطنين

 :الوهمية  والحلول  املبادرات-3

ظل   االقتصادية  في  الحكومية  السياسات  بغياب  االقتصادية  األزمات  مواجهة  على  السورية  الحكومة  الحلول  عملت 

في محاولة المتصاص   40"ليرتنا عزنا"من خالل إطالق حمالت لدعم الليرة السورية، كحملة  وذلك  و الوهمية،  أاإلسعافية  

 
بإلغاء ترخيص أهم شركتي حماية أمنية في ريف دمشق، وهما "شركة ألفا للحراسة والحماية واألنظمة األمنية   داخلية الجديد طالل البرازي وزير التجارة ال قام 36

 .ملحدودة املسؤولية"، وشركة "فالكون للمنظومات والخدمات املالية املحدودة املسؤوليةا

 https://bit.ly/30MECFt، 24/5/2020، موقع االقتصاد، تاريخ النشر لم يرها أحد املركزي يتحدث عن حملةاملصدر: 
   https://bit.ly/3hv4TOB، 2019/ 27/7، تاريخ النشر ، موقع بلدي نيوز الدوالر وهميمركزي النظام: ارتفاع  37
 بتشديد عقوبة إذاعة أو نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية إلحداث تدني أو عدم استقرار في أوراق النقد ال  38

ً
سانا،    وكالة،  وطنيةاألسد يصدر مرسوما

18/1/2020، https://www.sana.sy/?p=1090740 
  ps://bit.ly/314Hu0thtt ،18/1/2020ة سوريا، تاريخ النشر ، بواباألسد يصدر مرسوما بمنع التعامل بغير الليرة السورية في ظل االنهيار الحاد للعملة 39
،  -  2013قف التعامل بها منذ عام  والتي أو   ،البضائع بسعر ليرة سورية واحدة   هدفت إلى بيع بعضو   ،حملة " ليرتنا عزنا" على مدى يومين  2019انطلقت منتصف    40

 لقيام العديد من املحالت التي أعلنت مشاركتها في الح  ؛حيث القت الحملة الكثير من االنتقاد 
ً
ملة باالمتناع عن البيع بحجة انتهاء الكميات، وظهور جهات بدأت نظرا

https://bit.ly/30MECFt
https://bit.ly/3hv4TOB
https://www.sana.sy/?p=1090740
https://bit.ly/314Hu0t
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 األسباب، والسياسات، وتداعيات قانون "قيصر"  االقتصاد السوري على شفير االنهيار: 

محاولة لإليحاء بأن هذه    ، في42الليرة شركات الصيرفة على املشاركة في حملة لدعم  و   41أو إجبار التجارالغضب الشعبي  

 .وإنما نتيجة مؤامرة وتالعب ،االنهيارات ليست نتيجة أسباب تراكمية

 

 ثا
ً
 :وآثاره املرتقبة "قيصر"قانون  :لثا

ق حول آثاره املحتملة التي ب، إال أنه أثار الكثير من الجدل املس2020من حزيران    17حيز التنفيذ في    "قيصر"دخل قانون  

تحقيق على  وحول قدرته    ،بظاللها في املقام األول على السوريين الذين يعيشون في ظل أوضاع اقتصادية مزريةستلقي  

 . سنستعرضها في الفقرات القادمة، كما دفعه إلى تقديم تنازالتلضغوط املطلوبة على نظام األسد و ا

مولية بمستوياتها م ليتوافق مع اقتصادات الدول الشم  ص    "قيصر"أن قانون  ر أحد الخبراء في مجال االقتصاد إلى  يشي  إذ

روات جهات وأفراد موجودة في الخارج، والنوع الثاني هو مصادرة أموال وثاألول    مستويات:يستهدف ثالثة  املختلفة، حيث  

النظام املالي    ما يستهدف أنشطة اقتصادية حقيقية داخل البلد في عالقتها مع الخارج، والنوع الثالث هو ما يستهدف شل  

   خالل تجريمي، من  والنقد
 
ث بتهمة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب. ومن  نه من خدمات  معاقبته بحرما  م  البنك املركزي 

ومصادرة   ، وهو ما سيترتب عليه إغالقاملدفوعات الدولية التي تتم من خالل الواليات املتحدة أو ضمن واليتها القانونية

الشركات واملؤسسات املالية    ، وبالتالي ستترددكل الحسابات التي يشتبه في أنها تخدم هذا البنك في املدفوعات الدولية

 . 43التورط في أي عالقة اقتصادية مع الحكومة السورية  والدول عشرات املرات قبل

وذلك من خالل   املدنيين،على    تخفيف آثار العقوباتخبير آخر أن القانون أفرد العديد من الفقرات التي تهدف إلى    ويرى 

 عبر رين  حماية أمالك املهج  
ً
 وإيران،منع األجانب من الدخول في أي عقود إعمار لصالح حكومة النظام أو روسيا    قسريا

ب املتورطين  محاسبة  على ضرورة  القانون  على ضرورة    اإلنسان،انتهاكات حقوق  كما نص  تأكيده  برامج  دعم  إلى جانب 

السوريين للمدنيين  و املساعدة  املدني،  املجتمع  ومنظمات  الحكومية  غير  املؤسسات  مجال    ،دعم  في  العاملة  وخاصة 

 .44االنتهاكات وجمع األدلة  وتوثيق ،خدمات الغذاء والدواء

 
الليرة السورية املعدنية مقابل مبالغ كبيرة  في  :  ، املصدرببيع  تثير سخرية األهالي  يتهربون حمص.ليرتنا عزنا”  النشر  . والتجار  تاريخ  ـ  ،  21/1/2020، موقع حرية نت 

http://bit.ly/37bLKvb   
 . املركزي  أجبرت الحكومة السورية رجال األعمال السوريين على إنشاء صندوق مبادرة دعم الليرة السورية بقيمة مليار دوالر، يشرف عليه مصرف سوريا 41

   https://bit.ly/2BmH2jF ،15/01/2019لنشر تاريخ ا ، موقع عنب بلدي،مصرف سوريا املركزي يجمع مليار دوالر من رجال األعمال لدعم الليرة 
  https://bit.ly/2MVRv8a، 8/12/2019، موقع اقتصاد، تاريخ النشر صر اف لـ "اقتصاد": شركات تحويل األموال في الخارج والداخل 42
مستوى عامة الناس وهو االقتصاد    تقع في مستويين: األول اقتصادات الدول الشمولية  ، أن  كلية االقتصاد جامعة ماردين، األكاديمي في  م عبد طاالسمسل  اعتبر د.  43

للعقوبات، و  النخبة الحاكمة الضيقةالثاني  العلني املكشوف  املافيوي   اقتصاد  النشاط  يعتمد على  القانون واألنشطة السرية  الذي  بطبيعته   وهو  ،والتجاوز على 

والدولية املحلية  القوانين  ضد  بقانون  ف  املصدر:  ،محصن  سيزر  لقانون  متوقعة  الوصلتأثيرات  زمان  االقتصادي،  املنظور  النشر  ي  تاريخ   ،10/6/2020 ،

https://bit.ly/2YA2MAh   
    https://bit.ly/2YYGeJR،17/6/2020، مركز جسور، تاريخ النشر واالقتصادي في سورية واملنطقةقانون قيصر وأثره على املشهد السياس ي  44

http://bit.ly/37bLKvb
https://bit.ly/2BmH2jF
https://bit.ly/2MVRv8a
https://bit.ly/2YA2MAh
https://bit.ly/2YYGeJR
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 األسباب، والسياسات، وتداعيات قانون "قيصر"  االقتصاد السوري على شفير االنهيار: 

أن هذه العقوبات ستزيد من محنة من    –  حتى من املعارضين لنظام األسد-  ف الكثير من السوريينومن جهة أخرى تخو  

 على تدبير شؤون حياته بطريقة ما"الذي    ،وفقر السوري  الشعب
ً
سيتمكن كالعادة من   نظام األسدن  ، كما أ"كان قادرا

  ، لن يحقق الهدف األساس ي من تلك العقوبات  وتبعياتها بمساعدة الدول الداعمة له، وهو أمٌر العقوبات    التهرب من آثار

مستدلين على ،  45عقودوأن سوريا خضعت للعديد من العقوبات منذ    السيما  ،تقديم تنازالتولن يجبر نظام األسد على  

 .عدة لعقودريكية ودولية أمذلك بما جرى في دول أخرى تعرضت لعقوبات 

والتي   ،صفة الديمومة كالعصا املرفوعة لالبتزاز واستجرار التنازالت  بما يمتلك من  سيبقىآخرون أن هذا القانون    رأىكما  

 أل س
ً
مثل التنازل عن    مريكية،األ ب االسرائيلية _  القبول باملطالعلى    لتجبرهاي سلطة جديدة في سورية  تكون موجهة أيضا

املحتل القرن   ،الجوالن  بصفقة  الغربية  ،والقبول  والضفة  القدس  بو   ،وضم  والتطبيع   إسرائيل"  دولة"يهودية  االعتراف 

 .46الكامل وملحقاته 

 الجدول التالي:  ن واملعارضين له فيويمكن إجمال حجج املؤيدين للقانو 

 املعارضين للقانون  للقانون املؤيدين  

السورية  .1 الليرة  انهيار  قانون    سبب  يكن  لم  الناس  ومعاناة 

ا"قيصر" نتيجة  هو  وإنما  والتراكمات  ،  األسباب  من  لعديد 

االقتصاد ضربت  التي  حيز    ؛والتداعيات  يدخل  لم  فالقانون 

التطبيق بعد، كما أن رفع هذا القانون لن يحسن من أوضاعهم  

 .
ً
 السيئة أساسا

، حيث  ليجهز على االقتصاد السوري املتهالكاء هذا القانون ج

تطبيقه   قبل  االقتصاد  على  منه  التخوفات  بهذا  انعكست 

، وبالتالي  االنهيار املتسارع للعملة السورية وما رافقه من تضخم

 .يمكن توقع أن تكون التداعيات أكبر بعد تطبيقه

 لم    "قيصر" قانون    .2
ً
عموما السوريين  بل  يستهدف  ستهدف  ا، 

يضع قيودبشكل خاص   النظام ومؤسساته، فهو ال   منظومة 
ً
  ا

املواد تسع    على  منذ  البالد  إلى  تصل  التي  واألدوية  الغذائية 

 .سنوات، وبمعونة من األمم املتحدة 

يمكن لنظام األسد الذي اعتاد على العقوبات االقتصادية أن  

مع إلى  آثاره  ويحول  عليه،  ويلتف  القانون  في  اناة  يستثمر 

مضاعفة على الشعب في محاولة للضغط من أجل إيقافه، لكن  

 رجاالت النظام لن تتأثر به إال بنسبة قليلة.

يمكن أن ترتفع العقوبات االقتصادية في حال استجاب النظام    .3

الخطوات   بعض  أقدم على  أو  السياسية،  العملية  في  وانخرط 

 . 47عتقلين وخاصة في ملف امل   ، التي تشير إلى تغير في سياساته

هذا يقدم  ولتخفيف    يأالنظام    لن  شعبه  سبيل  في  تنازالت 

   فهو  ، املعاناة عنهم
ً
أو نتيجة نقص    لم يهتم بوفاة الناس جوعا

 األ 
ً
 . م بهم النولن يهت  ، دوية أو تحت البراميل سابقا

 
دخول قانون  بعد الغزو األميركي للعراق و  2004تلتها عقوبات  يات املتحدة كدولة راعية لإلرهاب، ثمبعد تصنيفها من قبل الوال 1979بدأت العقوبات عام  45

ز التنفيذ، من ثم فرض الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي وبعض الدول العربية عقوبات   . 2011أوسع بعد عام "محاسبة سوريا وإعادة السيادة اللبنانية" حي 

  https://bit.ly/2VlKS3r، 31/5/2020، الشرق األوسط، تاريخ النشر وستة شروط لرفع القيود  انون قيصر« يضرب »صميم النظام«»ق
   https://bit.ly/2B0UVDZصفحة الدكتور عارف دليلة على الفيس بوك   46
وإطالق سراح املعتقلين السوريين والسماح   االستجابة لوقف القصف ضد املدنيين السوريين وفك الحصار عن املناطق املحاصرة من قبله، من هذه الخطوات 47

والوفاء بمعاهدة مكافحة السالح الكيميائي،   ،ملؤسسات حقوق اإلنسان بالوصول الكامل للسجون، وإيقاف القصف على املدارس واملنشآت التعليمية واألسواق

 . جرائم، والتوقيع على اتفاقية حظر األسلحة البيولوجيةكريمة، إضافة لتبني آليات ملساءلة مرتكبي ال ماح للمدنيين بعودة آمنة وطوعية والس

https://bit.ly/2VlKS3r
https://bit.ly/2B0UVDZ
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 األسباب، والسياسات، وتداعيات قانون "قيصر"  االقتصاد السوري على شفير االنهيار: 

قانون    .4 وإيقاف    "قيصر" يهدف  النظام  تعويم  عملية  منع  إلى 

معه  العربي  األموال  مالحق إلى  و   ، التطبيع  تبييض  عمليات  ة 

كما  وتهريبها اإلعمار،  إعادة  والعقود    يشدد على وقف عمليات 

ب م  ملنعه،  هااملرتبطة  التركيبة  من  رسم  وإعادة  األمالك  صادرة 

 .48واملهجرين  السكانية عبر انتزاع ممتلكات الفقراء

يهدف  القان  ال  السوري إون  الشعب  مصالح  تحقيق  وانما    ، لى 

من   للكثير  سابقا  سوريا  خضعت  وقد  االمريكية،  املصالح 

 . ش يء للشعب السوريالعقوبات ولم تفلح في تحقيق 

املناورة  .5 من  النظام  يتمكن  ل   إذ   ؛لن  على    أنلدول  يمكن  تناور 

 إذا كان اقتصادها قبل العقوبات  العقوبات وتفسدها  
ً
  متماسكا

نفطية    ويملك احتياطيات  ثروة  كافية من العمالت االجنبية أو 

 
ً
 .، وهو خالف حال نظام األسديمكن بيعها تهريبا

العقوبات   آثار  تجاوز  األنظمة  من  الكثير  استطاعت 

فالعقوبات االقتصادية على    ؛االقتصادية واإلفالت من العقاب

   .ولم تسقط النظام ،العراق جوعت الشعب

سوريا    .6 مناطق  معظم  على  سيطرته  األسد  نظام  استعادة  رغم 

تحسين األوضاع املعيشية  إال أنه لم يهتم ب  2018منذ منتصف  

همه تثبيت أركان حكمه وإرضاء   ل بل كان ك  ، أو تخفيف املعاناة

األمد طويلة  بعقود  البالد  ثروات  عن  التنازل  عبر  ؛  داعميه 

 وبعده.  " قيصر"إفقار الشعب قبل فالنظام كان سبب 

لم   العالم خالل حوالي قرن  في  تجارب الحصار والعقوبات  كل 

 
ً
نظاما    تسقط 

ً
السنين   واحدا عشرات  استمرت  و ولو  نما  إ، 

فقار عامة الشعب والتضييق على املواطنين في  إتسببت فقط ب 

ب  الحياتية  شؤونهم  لحكامهم  إكل  الحجج  لتشديد  ل عطاء 

 .49عليهم 
 

 ضع  في  و  وبالنظر فيما سبق
ً
دارة أزماته )كما تبين في القسم األول والثاني من إوطرق    االقتصاد السوري املتهالك أساسا

إال أنه يمكن توقع بشكل محدد،    "قيصر "يبدو من الصعب الجزم بالتداعيات املتوقعة جراء تطبيق قانون    ؛هذا التقرير(

التداعيات تتفاقم األزمة  توقعي    إذ  ؛ مالمح بعض تلك  نتيجة تداعيات قانون  االقتصادية    أن  أو   "قيصر"الحالية سواء 

 رفع العقوبات،   لضغط باتجاهلتثمر معاناة املواطنين لتحصيل مكاسب إضافية و س توف  نتيجة سياسات النظام التي س

 في أعداد العائالت التي تعاني من انعدام األمن الغذائي،و 
ً
 في نسبة الفقر وتزايدا

ً
ناطق في م  يتوقع أن تشهد البالد ارتفاعا

  سيطرة النظام وسيطرة املعارضة
ً
 . معا

تزايد وتيرة اختفاء بعض املواد األساسية من السوق، كاألدوية ، تكما يتوقع أن تتكرر األزمات في مناطق سيطرة النظام و 

داد وتزايد ألع  حليب األطفال، والوقود، وبعض السلع الغذائية األساسية بحجة العقوبات، مع ارتفاع في نسبة البطالة،و 

ي األنشطة املتسولين وأطفال الشوارع، وعمليات السرقة والنهب والخطف، وهو ما سيزيد اإلقبال على انخراط الشباب ف

 خارج الحدود. بالوكالة أو العصابات، أو القتال   لتجنيد في بعض املليشيات املحلية، كااملأجورة غير املشروعة

 
  https://bit.ly/2AxdWhv،  2/6/2020تاريخ النشر   درج،، موقع  هللا” بو” حز االقتصاص األميركي من األسد وروسيا وإيران  …قيصر”  48
وإنما كانت املعاناة من نصيب الشعب،    ؛لم يتأثر النظامف،  اقتصادية شديدة   عقوبات أمريكية  نظام صدام حسين  على  الواليات املتحدة   في تجربة العراق فرضت  49

 . ن تلك العقوبات استمرت بعد ذهاب الحاكم واستفادت منه أمريكا لنهب ثروات البالدإحتى ، ولكنه لم يخرج على حاكمه ،والذي تحمل كل الظروف السيئة

ثمن    رغم أن    ،لم يصب في مصلحة الشعب العراقي  شاء صندوق "النفط مقابل الغذاء"نإن صدور قرار من مجلس األمن عقب احتالل صدام للكويت يقض ي بأكما  

العراقي   النفط  لشراء  صادرات  األ ذهبت  األ الحاجات  لكل  على شكل سلل غذائية  وتوزعها  الضرورية   ساسية 
ً
العراقية مجانا ملواجهةسر  االرتفاع   ،  بسبب  املجاعة 

لى  إمع انهيار سعر صرف الدينار العراقي وانحطاط قيمة الراتب الشهري  ،جور و مداخيل ذوي الدخل املحدودسعار وانهيار القوة الشرائية للرواتب واأل أل في االفاحش 

 و ، )يار دوالرمل  ١٨ندوق فائض مقداره  زال في هذا الصي  ، وعند سقوط النظام العراقي كان مابضعة دوالرات
ً
سرقها املحتلون    ٢٠٠٣تالل العراق عام  بعد اح  الحقا

 وزبانيتهم ! 

   https://bit.ly/2B0UVDZعارف دليلة على الفيس بوك  صفحة الدكتور  املصدر:

https://bit.ly/2AxdWhv
https://bit.ly/2B0UVDZ
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 األسباب، والسياسات، وتداعيات قانون "قيصر"  االقتصاد السوري على شفير االنهيار: 

إال أن العديد من    ؛ناء العقوبات للمنظمات اإلنسانية العاملة في سورياوعلى الرغم من استثوعلى صعيد العمل اإلنساني،  

هذه املنظمات تتخوف من تداعيات العقوبات التي يمكن أن تعرقل عملها وتزيد من صعوبتها، حيث يتوقع أن تزيد القيود  

  وتأخير   إلى عرقلة   ؤدي سي ما ،إلنسانيةاملالية التي تفرضها البنوك على الحركة املالية املطلوبة لتنفيذ املشاريع اإلغاثية وا 

بحجة التأكد من عدم شمولها للعقوبات، وهو في وصول التبرعات واملساعدات املالية  املقدمة من الجهات املانحة،    كبير  

 "قيصر"أمر كان قطاع العمل اإلنساني يعاني منه بشدة قبل قانون  
 
ة العمل ينرت في ب، وتسبب في الكثير من املشاكل التي أث

 .50اإلنساني في سوريا

م رفض  نتيجة  وذلك  اإلنسانية،  االستجابة  عمليات  تنفيذ  في  الصعوبات  تتزايد  أن  يتوقع  أو شركات كما  للبنوك  توقع 

التصدير والنقل والتأمين ملزاولة أي عمليات أو أنشطة تجارية بما فيها أنشطة املنظمات املحلية، خاصة مع وجود رفض 

كما يمكن لهذه العقوبات أن تتسبب في إغالق بعض سابق وتفضيل بعدم التعامل مع أي جهة أو شخص له صلة بسوريا،   

، "قيصر"وهو ما تكرر عدة مرات مع العديد من املنظمات قبل تطبيق قانون    ،ريا بذرائع شتىالحسابات البنكية خارج سو 

كما أنه سيعيق عملية جمع  ،األخرى  أو حتى إلغاء تراخيص بعض املنظمات، ووضع املزيد من القيود على عمل املنظمات

األفراد لإلحجام املتبرعين  الجماعي، وسيدفع  التمويل  الصغيرة واملتوسطة   التبرعات عبر منصات  التبرعات  تقديم  عن 

 من املساءلة 
ً
 . 51خوفا

إلى دفع أجور ستضطر  العديد من املنظمات  ف  ؛ يتوقع أن تزداد مصاريف التحويل املالي من دول الجوار إلى سورياوكذلك  

القادرة على تحوي تتولى عادة هذا املهمة كونها الجهة الوحيدة  التي  إلى داخل تحويل مرتفعة لشركات الصرافة  النقد  ل 

للتجاوب مع املخاطر األمنية الداخلية سترتفع نسبة التحويل  فسيطرة النظام أو مناطق املعارضة،    اطقسواء في من  ،سوريا

 
ً
  والخارجية، والتي ستتأثر أيضا

ً
 .خاصة من العملة األجنبية  ،بحجم السيولة النقدية املوجودة في الداخل أيضا

أخرى  جهة  ال  ومن  الحكومة  تستثمر  أن  اإلنسانيةيتوقع  املساعدات  موضوع  تصر  ،  سورية  منظمات    التي  عبر  تمر  أن 

، حيث خرج للتحايل على العقوباتكم  األمانة السورية للتنمية  سيطرتها كالهالل األحمر السوري و ومؤسسات تقع تحت  

أمم أي قرار  إيقاف  والعمل على  الفيتو  باستخدام  تقوم روسيا  أن  عبر يتوقع  املساعدات  تقديم  ي ينص على استئناف 

دلب ودرع الفرات وغصن الزيتون عبر إسيجبر األمم املتحدة على إدخال مساعداتها إلى مناطق  ، وهو ما  من تركيا  الحدود

على   ،يمكن السلطات السورية من نهب ومصادرة الكثير من البضائع واألجهزة الطبية واألدويةهو ما ساألراض ي السورية، و 

 غ
ً
 .52رار ما كانت تفعله في املساعدات املوجهة للمناطق املحاصرة سابقا

 
 تشير العديد من املنظمات السورية إلى أن الثلث من إجمالي  50

ً
  عملياتها املالية واجه تأخيرا

 
وبل بالرفض في السنوات األخيرة قبل قانون قيصر، حيث كانت  أو ق

 . جيالت تبرر من قبل البنوك بالحاجة إلى تحليل ودراسة للمبررات بشكل تفصيليأأو أن الت ،عمليات الرفض تبرر بقلة أو عدم قبول املبررات التي أرسلتها املنظمات

 IMPACT- Civil Society ،الشأن السورياملنظمات اإلنسانية العاملة في عمل  علىوأثرها   للعقوبات الدولية املبالغة في االمتثال :املقنعةالعقوبات املصدر: 

,Research and Development 25/6/2020، تاريخ النشر ،https://bit.ly/3eBCDIh   
 . املصدر السابق 51
 املصدر السابق.  52
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 األسباب، والسياسات، وتداعيات قانون "قيصر"  االقتصاد السوري على شفير االنهيار: 

 :الخاتمة

اإلنتاج   تراجع إجمالي  :، منها53مؤشرات تدل على انهيار وشيك في أي اقتصاد   7أن هناك  يرى بعض الخبراء االقتصاديين  

عجز امليزانية و الذي يشمل زيادة أسعار السلع وتراجع القوة الشرائية، وارتفاع معدالت البطالة، املحلي، وزيادة التضخم 

 ؛ ين القومي، باإلضافة إلى تراجع التصنيف االئتماني، وانهيار مؤشرات البورصة والعملة املحليةالحكومية، وارتفاع الد  

 ،كما مر معنا في القسم األول من هذا التقرير(بيد نظام األسد  )وهي مؤشرات واضحة تنطبق على حالة االقتصاد السوري  

  "قيصر "ر قانون لن يغي  و 
ً
 من وتيرة هذا االنهيار. " ع قد يسر  "سوى أنه   ؛منها شيئا

الثمن    -وخاصة في مناطق سيطرة األسد-ن  ياملدني  دفع  على  السياسيةعلى اختالف انتماءاتهم    السوريين  الكثير منيتوافق  و 

التنفيذ،  مع دستتفاقم  معاناتهم الحياتية  ن  األكبر، وأ ستتزايد الظواهر االجتماعية كما  خول العقوبات األمريكية حيز 

كتزايد أعداد املتسولين واملدمنين وأطفال الشوارع، وعمليات السرقة والخطف واستغالل النساء   ،املجتمع   السلبية في

املعاناة  واألطفال،   هذه  أن  تكون  إال  لن  الظواهر  العقوباتوتلك  لهذه  للسياسات وإنما    ؛نتيجة  حتمية  نتيجة  هي 

 االقتصادية الفاشلة التي مارسها النظام 
ً
 .سابقا

كلفة أية عملية عسكرية داخل تقانون نظام األسد من استعادة عافيته، وسيجعل  هذا ال  يمنعقع أن  يتو   وفي الجانب الخر

تتردد أي جهة أو  املفترض أن  من    إذ  ؛إلعادة تعويمه والتطبيع معه  الساعية  سيوقف بعض الجهود  سوريا أكبر، كما أنه

 .معه الدخول في صفقات تجاريةأو   ،عسكري لاسياس ي أو ال إقدامها على تقديم الدعم املالي أو شركة أو دولة في

م حج  تيمكن أن  لداعميه، و عقود إعادة اإلعمار التي يحاول نظام األسد تقديمها    توقف يمكن أن  كما أن تلك العقوبات   

الجهود   -إلى حد ما-  حبطتلربما  وخاصة في املناطق التي تعرضت لعميات تهجير قسري، و   ،عمليات االستيالء على املمتلكات

 . الروسية التي تسعى إلى صياغة مالمح الحل السياس ي وفق رؤيتها الخاصة

" أية تنازالت سياسية  م نظام األسديقد    ن أنالسوريو ال يتوقع   
ً
في سياق   على املدى املنظور   الذي يعتبر نفسه "منتصرا

روسيا وأمريكا على مالمح الحل السياس ي الذي يحفظ مصالحهما في   لم تتوافق  ما  ؛لعقوبات األمريكية وقانون "قيصر"ا

اإلجراءات   أزمات مالية حادة لن تفلحجراء  داخل البالد  تستمر معاناة السوريين  املنطقة، وإلى أن تحين هذه اللحظة س

الستفادة ايبقى على املعارضة السياسية حتى ذلك الوقت مسؤولية  س، و هااحتوائها أو التخفيف من  اإلنسانية الطارئة في

ل األسد وداعميه مسؤولية املعاناة  إعادة ترتيب أوراقها، والوصول إلى خطاب متوازن يحم  الظروف الحالية والعمل على  من  

وإقناع املجتمع الدولي بضرورة    ،والداعمين ومالحقتهماملتزايدة التي يعيشها السوريون في الداخل، والتضييق على املتورطين  

 
 
 دمت حتى الن.دعم عملية انتقال سياس ي حقيقي في سوريا يتوافق مع حجم التضحيات التي ق
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