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مقدمة 

بحـلـــول الســابع عشــر مــن يونيــو 2020م، دخــل قانــون »قيصــر ســوريا 
للحمايــة المدنيــة لعــام 2019م« لمعاقبة النظام الســوري وحلفائه، 
ق  ــز التنفيذ. ويكتســب التطرُّ ــا بـ»قانــون قيصــر«، حيِّ المعــروف إعالميًّ
يــة خاّصــة ِمــن خلِطــه لــأوراق وإرســائه معالــم  إلــى القانــون أهمِّ
مرحلــة جديــدة فــي ســوريا، تســتأثر خاللهــا الوليــات المتحــدة بالــدور 
ل  األكبــر فــي تحديــد مســتقبل هــذا البلــد فــي مرحلــِة مــا بعــد التحــوُّ
فــي ميــزان القــوى لصالــح الرئيــس بشــار األســد، بعــد أن ظــّل الــروس 
واإليرانيــون يســتأثرون بالنصيــب األكبــر فــي القــرارات الســورية، وهــو 
يــة تحديــد األبعــاد السياســية  مــا يســتدعي بنفــس القــدر مــن األهمِّ
اإلدارة  بيــد  غليظــة  عصــا  بمثابــة  ُيَعــّد  الــذي  القانــون،  لمضمــون 
األمريكيــة، وآثــاره علــى نفــوذ إيــران فــي ســوريا ولبنــان والعــراق، 
ســاحات  فــي  العقوبــات  علــى  لاللتفــاف  اإليرانــي  التأثيــر  وحــدود 

النفــوذ.
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أّوًل: األبعاد السياسية لمضمون قانون »قيصر سوريا«

يتيــح »قانــون قيصــر« لــإدارة األمريكيــة فــرض عقوبــات علــى أّي 
حكومــة أو شــركة أو فــرد يتعامــل بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــع 
ــا، أو  ــا أو ماديًّ ــا أو تقنيًّ ــر لهــا دعًمــا ماليًّ الحكومــة الســورية، أو يوفِّ
ينخــرط فــي صفقــة كبيــرة معهــا أو مــع شــخصية سياســية رفيعــة 
ا أو ُمرتزًقــا أو قــّوة شــبه عســكرية  فيهــا، ســواء كان مقــاوًل عســكريًّ
اإليرانيــة  الحكومتيــن  لصالــح  أو  لصالحهــا  عســكرية  بصفــة  تعمــل 
والروســية. وكذلــك يتيــح فــرض عقوبــات علــى أّي حكومــة أو شــركة 
أو فــرد يتعامــل مــع الحكومــة الســورية فــي أربعــة قطاعــات حيويــة: 
القطــاع  الطيــران، والثالــث  الطاقــة، والثانــي قطــاع  األّول قطــاع 

المالــي والمصرفــي، والرابــع قطــاع البنــاء والهندســة.

ــر القانــون للرئيــس األمريكي آلية رفع العقوبات بشــروط: وقف  ويوفِّ
األســد وحلفــاؤه الــروس واإليرانيــون عمليــات القصــف للمدنييــن 
وللمنشــآت المدنيــة، ووقــف كل القيــود التــي تفرضهــا قــّوات الــدول 
حة المرتبطــة  الثــالث روســيا وإيــران وســوريا وكّل الكيانــات المســلَّ
الُمحاَصــرة،  المــدن  إلــى  اإلنســانية  المســاعدات  إيصــال  علــى  بهــا 
مــات حقــوق  وإطــالق ســراح الســجناء السياســيين، والســماح لمنظَّ
بالعــودة  التحقيقــات الالزمــة، والســماح  بإجــراء  الدوليــة  اإلنســان 
ســوريا،  فــي  الحــرب  جرائــم  مرتكبــي  ومحاكمــة  لالجئيــن،  اآلمنــة 
ــة. بيــد أّن بعــض هــذه الشــروط يصعــب  طيــن للعدال وتقديــم المتورِّ
ما مطلــب محاكمــة مرتكبــي جرائــم الحــرب، إذ ُيَعــّد  تحقيقهــا، ل ســيَّ
طيــن فــي ارتــكاب الجرائــم. األســد ذاتــه وكبــار مســؤوليه مــن المتورِّ

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/52/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Caesar+Syria+Civilian%22%5D%7D&r=1&s=1
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العقوبــات  أّن  إلــى  األمريكيــة  اإلعالميــة  األوســاط  أشــارت  وقــد 
ســُتفَرض علــى مراحــل: الحزمــة األولــى صــدرت بالفعــل بعــد ســريان 
األســد  تطــال  2020م،  يونيــو   17 فــي  قليلــة  بســاعات  القانــون 
وزوجتــه وشــقيقته بشــرى ونحــو 39 كياًنــا وشــخًصا آخريــن، مــن بينهم 
ميليشــيا »فاطميــون« المواليــة إليــران، والفرقــة الرابعــة بقيــادة 
ماهــر األســد. الحزمــة الثانيــة فســُتفَرض خــالل النصــف األّول مــن 
ــو 2020م، وســتطال شــخصيات جديــدة لهــا عالقــات سياســية  يولي
ــان فــي أغســطس  ــة بالحكومــة الســورية، وســتصدر حزمت واقتصادي

2020م. 

ورغــم أّن اإلدارة األمريكيــة أعلنــت أّن الهــدف الرئيســي للقانــون، 
ــه،  ــع الرئيــس األمريكــي علي ــخ توقي ــدأ مــن تاري ــه 5 ســنوات تب ومّدت
ــل فــي تعديــل ســلوك النظــام الســوري بقبولــه الحــّل السياســي  يتمثَّ
تحاُلفاتــه  قــّوة  مــن  تجريــده  بورقــة  الضغــط  خــالل  مــن  لأزمــة، 
ــا، وتجفيــف خطــوط  اإلقليميــة والدوليــة التــي َضِمنــت بقــاَءه حاكًم
للقانــون  رئيســية  أهداًفــا  هنــاك  فــإّن  لأســد،  ي  المــادِّ التمويــل 
ــل فــي تحجيــم النفــوذ اإليرانــي اإلقليمــي عاّمــًة، وفــي ســوريا  تتمثَّ
والضغــط  ســوريا،  فــي  ديــة  التمدُّ طهــران  أظافــر  وتقليــم  خاّصــًة، 
الميليشــيات  إخــراج  فــي  ــل  المتمثِّ اإلســرائيلي  المطلــب  لتلبيــة 
حة المواليــة لهــا مــن ســوريا، والحيلولــة دون تطبيــق نظريــة  المســلَّ
م الميدانــي فــي صــورة ُمنَجــزات سياســية واقتصاديــة  ترجمــة التقــدُّ
وعســكرية لصالــح إيــران. واألهــمُّ حرمــان روســيا وإيــران مــن الحصــول 
ر تكلفتهــا  إعــادة اإلعمــار المقــدَّ علــى نصيــب األســد فــي عمليــة 
بـــ 400 مليــار دولر، خصوًصــا بعــد أن حصــر األســد ملّفــات الطاقــة 
فقــط.  واإليرانييــن  الــروس  يــد  فــي  اإلعمــار  وإعــادة  والســتثمار 
وكذلــك تراهــن واشــنطن من خــالل أدوات »قانون قيصر« على زيادة 

https://www.state.gov/syria-caesar-act-designations/
https://www.state.gov/syria-caesar-act-designations/
https://www.state.gov/syria-caesar-act-designations/
https://www.skynewsarabia.com/business/1039316-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B3%D8%AF-%D9%86%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-400-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%95%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/business/1039316-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B3%D8%AF-%D9%86%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-400-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%95%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/business/1039316-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B3%D8%AF-%D9%86%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-400-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%95%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7


7 األبعاد السياسية لـ »قانون قيصر« سوريا.. وحدود التأثير اإليرانية

ا لالنفــراد الروســي واإليرانــي بتحديــد  تعقيــد المشــهد، بمــا يضــع حــدًّ
م في شــكل  مســتقبل ســوريا، وامتــالك أدوات ضغــط أمريكيــة للتحكُّ
ومســتقبل ســوريا الجديــدة، بمــا يعنــي أّن الوليــات المتحــدة ترغــب 
فــي أن تكــون الطــرف األقــوى فــي المعادلــة الســورية، والقــادر علــى 
تحديــد مــآلت التســوية وتوزيــع الغنائــم وتمريــر الحلــول السياســية.
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ثانًيا: انعكاسات »قانون قيصر« على نطاق

النفوذ اإليراني في سوريا

تكشــف بنــود التفــاق وأدواتــه أّن إيــران هــي الُمســتهَدف الرئيســّي 
مــن القانــون لّتســاع دائرتــه، لتطــال أذرعهــا فــي المنطقــة، فضــاًل 
ــا إلســتراتيجية الضغــوط  عــن أّن »قانــون قيصــر« ُيَعــّد امتــداًدا طبيعيًّ
القصــوى ضــّد طهــران، ومــن ثــمَّ يطــرح ســريان القانــون التســاؤلت 

حــول تأثيراتــه الُمحتَملــة علــى حجــم النفــوذ اإليرانــي فــي ســوريا:

مصــادر  كل  بتجفيــف  ــا،  اقتصاديًّ إيــران  خنــق  زيــادة  ــا:  اقتصاديًّ  .1
خــالل  مــن  ســوريا،  فــي  نفوذهــا  مــن  ــع حصدهــا  الُمتوقَّ التمويــل 
حرمانهــا مــن الســتفادة مــن الســتثمار، أو بمنعهــا مــن توظيــف 
ســاحات النفــوذ فــي التحايــل علــى العقوبــات األمريكيــة المفروضــة 
عليهــا منــذ عــام 2018م، أو بحرمانهــا مــن مكاســب مرحلــة قطــف 
الثمــار بالنخــراط فــي عمليــات إعــادة اإلعمــار نظيــر مــا قدمتــه إيــران 
ــة )تقديــرات إيرانيــة عــام 2020م بنحــو  -ول تــزال- مــن أثمــان ماديِّ
30 مليــار دولر(، وبشــرية )تقديــرات إيرانيــة عــام 2019م بنحــو 2000 
قتيــل(، بوقوفهــا إلــى جانــب األســد، ألّن القانــون يضــع العوائــق أمام 
عــة  تفعيــل إيــران لعشــرات التفاقيــات الســتثمارية والتجاريــة الموقَّ

مــع األســد منــذ عــام 2017م.

ــدور اإليرانــي  يــات جديــدة أمــام ال ــون تحدِّ ا: يضيــف القان 2. سياســيًّ
يــة بالنســبة إلــى طهــران، لطالمــا انتظرتهــا  فــي لحظــة بالغــة األهمِّ
ل فــي موازيــن القــوى الداخليــة لصالــح  لترســيخ حضورهــا بعــد التحــوُّ
م العســكري على األرض  حليفهــا األســد، إذ تحــاول إيــران ترجمة التقدُّ

https://bit.ly/36XVHNT
https://bit.ly/36XVHNT
https://bit.ly/36XVHNT


9 األبعاد السياسية لـ »قانون قيصر« سوريا.. وحدود التأثير اإليرانية

فــي ســوريا، بمــا يتيــح لهــا مكاســب سياســية فــي المعادلــة الجديدة، 
غيــر أن »قانــون قيصــر« جــاء لحرمانهــا مــن تحقيــق هــذه المكاســب، 
ل العســكري علــى  ــِة مــا بعــد التحــوُّ كمــا يحــّد مــن تأثيرهــا فــي مرحل
إيــران  الســوري فــي غيــر صالــح  المشــهد  إربــاك  األرض مــن خــالل 

وحليفهــا األســد.

فــي ســوريا، ضمــن  اإليرانيــة  الغايــات  المتحــدة  الوليــات  وتــدرك 
إســتراتيجية بقــاء ســوريا دولــة ضعيفــة تابعــة غيــر قادرة علــى الخروج 
ــر  ــد القــوات غي ــة، وأن يكــون القــرار الســوري بي ــاءة اإليراني عــن العب
نها  النظاميــة، فــي استنســاخ لتجربــة »حــزب اللــه« في لبنان، بمــا يمكِّ
الديموغرافيــة  وطموحاتهــا  ــعية  التوسُّ مشــروعاتها  تحقيــق  مــن 
طــات  ــل اســتكمال مشــروعات ومخطَّ فــي ســوريا، فضــاًل عــن تعطي
ــط،  المتوسِّ بالبحــر  طهــران  يربــط  الــذي  اإليرانــي«،  »الكوريــدور 
وحرمــان طهــران مــن التمرُكــز شــرق المتوســط وبالقــرب مــن الحــدود 

اإلســرائيلية لمنــع تطويــق إســرائيل.

واألهــّم أّن القانــون يســتهدف تقديــم ضربــة قويــة لــأذُرع اإليرانيــة، 
ليــس فقــط فــي ســوريا، وإّنمــا تّتســع لتشــمل الــذراع األهــّم لهــا فــي 
ــا، وبعــض ميليشــيات  ــف إرهابيًّ ســوريا، »حــزب اللــه« اللبنانــي الُمصنَّ
الُحــّر التابــع  »الحشــد الشــعبي« العاملــة ضمــن الجيــش الشــيعّي 
ــب أهــل الحــق« و»حركــة  ــل ميليشــيا »عصائ ــران فــي ســوريا، مث إلي

ــاء«. َجب النُّ

ا: يضــع »قانــون قيصــر« عراقيــل إضافيــة أمــام الطموحات  3. عســكريًّ
العســكري  م  التقــدُّ اســتمرار  مــن  بحرمانهــا  فــي ســوريا،  اإليرانيــة 
لمــّد نطــاق النفــوذ فــي كل المــدن الســورية، ومــن إعــادة هيكلــة 
طاتهــا،  ســة العســكرية الســورية، بمــا يضمــن لهــا تمريــر مخطَّ المؤسَّ
والعمــل علــى تقليــص حجــم الحضــور العســكري اإليرانــي فــي ســوريا، 
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إذ ُيَعــّد الحضــور العســكري لـ»حــزب اللــه« اللبنانــي فــي ســوريا لدعــم 
األســد مخالفــة لـ»قانــون قيصــر«. وكّل ذلــك مــن شــأنه تقليــص حجــم 
اإليرانيــة  كات  التحــرُّ مــن  يحــّد  فــي ســوريا، كمــا  اإليرانــي  الحضــور 
علــى مفاصــل  للســيطرة  العســكرية  القواعــد  مــن  مزيــد  لتدشــين 

ســوريا. 

ــأّن الُمســتهَدف الرئيســّي مــن هــذا القانــون هــو  وإدراًكا مــن إيــران ب
ل نفوذهــا فــي الــدول المركزيــة للمشــروع اإليرانــي اإلقليمــي  معــدَّ
-ســوريا ولبنــان والعــراق- كســر وزيــر خارجيتهــا محمــد جــواد ظريــف 
الحظــر الــذي فرضــه فيــروس كورونــا علــى زياراتــه المكوكيــة لعواصــم 
ــو  ــى أنقــرة وموســكو فــي 14 يوني ــا، ليّتجــه إل ــرة دوليًّ ــدول المؤثِّ ال
وذلــك  أيــام-؛  بثالثــة  التنفيــذ  ــز  حيِّ القانــون  دخــول  -قبــل  2020م 
مــن  القانــون  تفريــغ  ُســُبل  حــول  واألتــراك  الــروس  مــع  للتنســيق 
مضمونــه فــي إطــار مســار األســتانة، وفــي إطــار التنســيق الروســي-

اإليرانــي بشــأن ســوريا، باعتبــار أّن الدولتيــن طرفــان رئيســيان فــي 
ر مــن القانــون  مســار األســتانة، وروســيا هــي الطــرف الثانــي المتضــرِّ
ًحــا بــأّن  بعــد إيــران. ولــم يســتِطع ظريــف إخفــاء أســرار مباحثاتــه، مصرِّ
بــالده تمتلــك عالقــات اقتصاديــة وتجاريــة قويــة مــع ســوريا، ويعتــزم 
الطرفــان تعزيزهــا خــالل المرحلــة المقبلــة. وكذلــك صــرحَّ األميــن 
العــام لــ»حــزب اللــه« حســن نصــر اللــه بــأّن »ُحلفــاء ســوريا الذيــن 
ــوا عنهــا فــي مواجهــة  يتخلَّ لــن  ا  ا وعســكريًّ وقفــوا معهــا سياســيًّ
ــأن تســقط«، كتحــدٍّ واضــح  الحــرب القتصاديــة، ولــن يســمحوا لهــا ب

لـ»قانــون قيصــر«.
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ثالًثا: تداعيات »قانون قيصر« على الداخل اللبناني

ــة »قانــون قيصــر« لتطــال لبنــان، التــي يتعاطــى معهــا  تّتســع مظلَّ
نظــام األســد بوصفهــا ســاحة ماليــة ومصرفية وتجاريــة خلفية، بُحكم 
م الدعــم والمســاندة  اســتهداف القانــون لــأذُرع اإليرانيــة التــي تقــدِّ
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر للحكومــة الســورية. وُيَعــّد »حــزب اللــه« 
حة المواليــة إليــران التــي تعمل  اللبنانــي مــن أبــرز الميليشــيات المســلَّ
لصالــح حكومــة األســد فــي ســوريا، ويمكــن لــإدارة األمريكيــة فــرض 
عقوبــات علــى لبنــان بموجــب القانــون، ألّن »حــزب اللــه« اللبنانــي 
ــان  ــة برئاســة حّس ــوزراء داخــل الحكومــة اللبناني يحظــى بعــدد مــن ال
ــر بــدوره علــى األوضــاع القتصاديــة والمعيشــية  ديــاب، وهــو مــا يؤثِّ
الســيئة فــي لبنــان، إذا مــا اعترضــت واشــنطن بســبب أنشــطة الحــزب 
فــي ســوريا -المخالفــة لقانــون قيصــر- علــى حصــول لبنــان علــى قــرض 
لمعالجــة  الدولــي  النقــد  صنــدوق  مــن  دولر  مليــارات   10 بمبلــغ 
رة فــي  األزمــات القتصاديــة، التــي تقــف وراء الحتجاجــات المتكــرِّ

لبنــان.

ومــن شــأن توقيــع العقوبــات علــى لبنــان بســبب أنشــطة »حــزب 
د الخالفــات بيــن أكبــر تحالفيــن بلبنــان، تحالــف  اللــه« فــي ســوريا تجــدُّ
لبنــان  الخالفــات فــي  ر  آذار«، وقــد تتطــوَّ آذار«، وتحالــف »14   8«
حة بيــن الفرقــاء اللبنانييــن بمــا  لتصــل إلــى حــّد الشــتباكات المســلَّ
رات التــي ســيفرزها  بــع األول، وبالتالــي فالتطــوُّ ُيعيــد لبنــان إلــى المرَّ
»قانــون قيصــر« ســتضع حكومــة حّســان ديــاب أمــام خيــارات صعبــة، 
فإّمــا الضغــط علــى »حــزب اللــه« بالخــروج مــن ســوريا، وإّمــا التقــاُرب 

https://www.addustour.com/articles/1151175-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.addustour.com/articles/1151175-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.addustour.com/articles/1151175-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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ضــه لمحــاولت اغتيــال مــن أنصــار  مــع المحــور األمريكــي، مــا قــد يعرِّ
»حــزب اللــه« أو تعطيــل عمــل مهــاّم حكومتــه، وإّمــا الســتقالة، مــا 

يضــع لبنــان علــى شــفير أزمــة فــراغ جديــدة قــد تســتمّر لســنوات.



13 األبعاد السياسية لـ »قانون قيصر« سوريا.. وحدود التأثير اإليرانية

رابًعا: حدود التأثير اإليراني في »قانون قيصر«

العقوبــات  قوانيــن  أقــوى  مــن  ُيَعــّد  شــّك  ل  القانــون  أّن  رغــم 
د مســبًقا الكيانــات والشــركات والقطاعــات  األمريكيــة، ألّنــه لــم يحــدِّ
ل اإلدارة األمريكيــة  واألشــخاص الُمســتهَدفة بالقانــون، كمــا يخــوِّ
صالحيــات واســعة بأوامــر تنفيذيــة لتوقيــع العقوبــات حســب مــا 
تقتضيــه المصالــح األمريكيــة، وكذلــك يرتبــط بقانــون الدفــاع الوطني 
ــروس واإليرانييــن  ــه ال ــى األســد وحلفائ ــه رســالة إل األمريكــي لتوجي
األمريكــي،  القومــي  باألمــن  باتــت مقرونــة  الســورية  األزمــة  بــأّن 
ق مراقبــون إلــى نقــاط ضعــف القانــون والخبــرة الطويلــة  فقــد تطــرَّ

لإيرانييــن والســوريين فــي اللتفــاف علــى العقوبــات، كالتالــي:

ــر فرصــة  1. حصــر الســاحة الســورية بيــد إيــران: بنــود القانــون توفِّ
د بمفردهــا، ل  ولــو متواضعــة إليــران لالســتثمار والتجــارة والتمــدُّ
تتوافــر لغيرهــا مــن أطــراف األزمــة الســورية، ألّن العقوبــات التــي 
ســيفرضها القانــون علــى الــدول المخالفــة لبنــوده ســتجعل كثيــًرا مــن 
ــر فــي الســتثمار وإعــادة العمــار فــي ســوريا -بمــا  الــدول التــي تفكِّ
ــب مخالفتهــا خوًفــا مــن العقوبــات األمريكيــة، بمــا  فيهــا روســيا- تجنُّ
د وزيــادة التعــاون التجــاري مــع ســوريا.  يفســح الســاحة إليــران للتمــدُّ
ــر فــي الســاحة الســورية  د ويتاج فمــن يســتطيع أن يســتثمر ويتمــدَّ
فــي وقتنــا الراهــن -بمــا يوجــد علــى األرض الســورية بالفعــل مــن 

ــران وشــركات الحــرس الثــوري اإليرانــي؟ ــر إي شــركات- غي

2. اّتبــاع ورقــة ضغــط واحــدة: أشــار مراقبــون إلــى عــدم جــدوى 
تخضــع  لكونهــا  ونفوذهــا،  إيــران  ضــّد  بمفردهــا  العقوبــات  ورقــة 
مــع  يتعايــش  اإليرانــي  فالنظــام  2018م،  منــذ  بالفعــل  لعقوبــات 
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العقوبــات منــذ أكثــر مــن 40 عاًمــا، والنظــام الســوري كذلــك تعايــش 
ــات خــالل المراحــل التاريخيــة المختلفــة منــذ ســبعينيات  مــع العقوب
القــرن الماضــي، ونظــام صــّدام حســين تعايــش مــع العقوبــات ألطــول 
مثــل  بوســائل  العقوبــات  إلحــاق  مــن  بــد  ل  لذلــك  فتــرة ممكنــة. 
ــب تحقيقــه بُحكــم  ي، وهــو مــا يصُع ي وبحــري وجــوِّ ــرِّ فــرض حصــار ب
ــا، والتنســيق  ــا وحدوديًّ ســيطرة الميليشــيات المواليــة إليــران جغرافيًّ
مــع الحلفــاء اإلقليمييــن ودول جــوار الدولــة الُمســتهَدفة، وتعزيــز 

الحضــور العســكري فــي المناطــق الحدوديــة والموانــئ البحريــة.

العقوبــات:  علــى  اللتفــاف  فــي  الكبيــرة  اإليرانيــة  الخبــرة   .3
تمتلــك إيــران خبــرة تزيــد علــى 40 عاًمــا فــي اللتفاف علــى العقوبات، 
نهــا  ــب علــى العقوبــات مــع دمشــق، مــا يمكِّ وتمتلــك أدوات للتغلُّ
مــن تصديــر وارداتهــا إلــى ســوريا بســهولة، وتقديــم المســاعدات 
ا  ــا وسياســيًّ ا واقتصاديًّ لوكالئهــا، مــع امتــالك إيــران نفــوًذا عســكريًّ
حة قــرب  واســع النطــاق فــي ســوريا، وتمركــز ميليشــياتها المســلَّ
ل  الحــدود العراقية-اإليرانيــة، والحــدود العراقية-الســورية، مــا يســهِّ
مهّمــة تهريبهــا للســالح واألدويــة والســلع الضروريــة إلــى ســوريا، 
ــط بســيطرتها  ا علــى البحــر المتوسِّ ــا إســتراتيجيًّ وامتالكهــا منفــًذا بحريًّ
علــى أهــّم مرفــأ تجــارّي ســورّي، مرفــأ الالذقيــة، منــذ بدايــة نوفمبــر 

2019م، حســب »التايمــز« البريطانيــة.

4. العالقــات اإليرانيــة القويــة بــدول الجوار: تمتلــك إيران عالقات 
قويــة مــع العــراق منــذ عــام 2003م، ومــع ســوريا منــذ عــام 2011م، 
ا واســع النطــاق فــي  ــا وعســكريًّ ا واقتصاديًّ وتمتلــك نفــوًذا سياســيًّ
ــة اســتكمال عديــد مــن  ل عليهــا مهمَّ الجارتيــن الغربيتيــن، بمــا يســهِّ
ــران مــن مســاندة  متــه إي المشــروعات بســهولة وُيســر، نظيــر مــا قدَّ

ودعــم لهاتيــن الدولتيــن.
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ل محالة سيرســم »قانون قيصر« مالمح معادلة جديدة في ســوريا 
ــرات القتصاديــة  علــى خلفيــة إرباكــه للمشــهد، تتراجــع خاللهــا المؤشِّ
والمعيشــية إلــى أدنــى مســتوياتها، وقــد اّتضــح ذلــك بانخفاض قيمة 
ــر  الليــرة الســورية مــن ناحيــة، مــع اســتحواذ واشــنطن علــى عــدد مؤثِّ
مــن أوراق اللعبــة فــي تحديــد مســتقبل ســوريا مــن ناحيــة ثانيــة. وقــد 
يّتفــق الــروس واإليرانيــون علــى إزاحة األســد، حســب وســائل اإلعالم 

األلمانيــة، مــع الحفــاظ علــى النفــوذ الروســي-اإليراني فــي ســوريا.

ــع أن تكــون  ــون، ُيتوقَّ ــى ضــوء الموقــف الســوري الرافــض للقان وعل
خيــارات الــرّد الســوري علــى النحــو التالــي: قــد يلجــأ األســد بدعــم مــن 
حلفائــه إلــى الحلــول الصفريــة بالتصعيــد العســكري مــن جديــد لزيــادة 
تعقيــد المشــهد باتجــاه الســيطرة علــى محافظــة إدلــب لتحســين 
ــى مســار التســوية، أو  ــح الســيطرة عل ــة، بمــا يتي شــروطه التفاُوضي
قــد يلجــأ إلــى تغييــر قواعــد الشــتباك فــي مناطــق اإلدارة الذاتيــة 
ن الكــردي الحليــف للوليــات المتحــدة، مــع  شــرق الفــرات ضــّد المكــوِّ
إمكانيــة اّتخــاذ إجــراءات اقتصاديــة، مثــل اللجوء إلى شــركات الواجهة 
التراخيــص  ومنــح  النظــام،  علــى  المحســوبة  الخاّصــة  والشــركات 
لشــركات الطيــران الخاّصــة لاللتفــاف والتحايــل، خصوًصــا أّنــه ل توجــد 
منظومــة اقتصاديــة ســورية مرتبطــة بالقتصــاد العالمــي، واللجــوء 
إلــى دول الجــوار للحصــول علــى الحتياجــات األساســية للتخفيــف مــن 

وطــأة العقوبــات. 

وكذلــك يمكــن للنظــام الســوري اللعــب علــى عامــل الوقــت، عــن 
طريــق الظهــور بمظهــر الُمقِبــل علــى تحريــك العمليــة السياســية 

عات المستقبلية خامًسا: التوقُّ
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ــرات فــي  ــرات دوليــة وتغيي لكســب الوقــت، أمــاًل فــي حــدوث متغيِّ
أمريكيــة- لقــاءات  ستشــهد  المقبلــة  المرحلــة  أّن  أو  واشــنطن، 

غيــر  الوقــت،  لكســب  توظيفهــا  يمكــن  للتفاُهــم  فــة  مكثَّ روســية 
د والرفــض وعــدم  أّنــه ل ُتوَجــد نتائــج مضمونــة، وأّن مالمــح التمــرُّ
الرضــوخ للقانــون األمريكــي هــي األكثــر وضوًحــا بالنظــر إلــى المواقف 
الروســية واإليرانيــة والســورية الرافضــة للقانــون، وإن أبــدى األســد 
رغبــة شــكلية فــي الحــّل السياســي لتخفيــف وطــأة العقوبــات. وهــذا 
يعنــي أّن العقوبــات األمريكيــة لــن تكــون فّعالــة علــى النحــو المرجــّو 
ــا، مــا دامــت إليــران وســوريا منافــذ لاللتفــاف علــى العقوبــات،  أمريكيًّ
لمتــالك طهــران عالقــات قويــة مــع دمشــق وبغــداد، وامتالكهــا 
نفــوًذا واســًعا بالدولتيــن مقارنــة بحجــم النفــوذ األمريكــي فيهمــا، 
ــب البحــث عــن بدائــل لفاعليــة القانــون، وعــدم الكتفــاء  وهــو مــا يتطلَّ
ث »قانــون قيصــر« عــن أّي أدوات  بتوقيــع العقوبــات، كمــا لــم يتحــدَّ
دة  ة القانــون المحــدَّ تصعيديــة ضــّد األســد وحلفائــه إذا مــا انتهــت مــدَّ
ا. دون قبــول األســد لالشــتراطات األمريكيــة لتســوية األزمــة سياســيًّ
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خالصة 

يمكــن القــول إّن »قانــون قيصــر« بــات ســاري المفعــول، ول شــّك أّن 
إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب، كمــا تفعــل مــع العقوبــات علــى إيــران، 
ســُتجري عمليــات تقييــم لهــذا القانــون ولــن تســمح بعــدم فاعليتــه، 
ــح أن تشــهد ســوريا وحليفهــا اإليرانــي والميليشــيات  لــذا مــن المرجَّ
ــًدا مــن اإلجــراءات  ــة مزي حة خــالل األســابيع واألشــهر المقبل المســلَّ
التصعيديــة ضــد إيــران لتحجيــم نفوذهــا اإلقليمــي، ضمــن مســاعيها 
إلنجاح إســتراتيجية الضغوط القصوى ضّد طهران، لكن من الصعوبة 
ر وقــوف الحليفيــن الســوري واإليرانــي مكتوفــي األيــدي،  أيًضــا تصــوُّ
ــي بمكتســباتها  خصوًصــا أّن إيــران ليســت بتلــك الســهولة حّتــى تضحِّ
يــة وبشــرية  قتهــا فــي ســوريا ودفعــت مــن أجلهــا أثماًنــا مادِّ التــي حقَّ

طائلــة.
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