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موسكو مستع ّدة لمواجهة القانون والعقوبات

قيصر األميركي ...والقيصر الروسي

منذ  17حزيران املايض ،بدأ االمريكيون تطبيق قانون قيرص الذي يفرض عقوبات عىل سوريا وحلفائها واملتعاونني معها
اقتصاديا وسياسيا .البداية مع تطبيق القسم االول من مفاعيل هذا القانون الذي يشمل اربع مراحل من العقوبات حتى
نهاية آب الجاري ،ويعترب قانونا متشعبا ،نصا وروحاّ ،
وحمل اوجه يف التفسريات
يفرض قانون قيرص عىل سوريا اعباء
وتكاليف اقتصادية جديدة ،وعقوبات
اقىس واشد من السابق ستظهر انعكاساتها
السلبية تدريجا عىل مختلف نواحي الحياة
االقتصادية واالجتامعية.
يف بداية  ،2018قدم املبعوث االمرييك
اىل سوريا جيمس جيفري ونائبه جويل
روبرن سلسلة اقرتاحات اىل الرئيس دونالد
ترامب بازاء امللف السوري ،ومتت املوافقة
عليها وشملت رشوطا امريكية للتطبيع مع
الحكومة السورية ،هي:
• وقف دعم االرهاب.
• قطع العالقات العسكرية مع ايران
وميليشياتها.
• التوقف عن االعامل العدائية ضد الدول
املجاورة.
• التخيل عن اسلحة الدمار الشامل
والربنامج الكيميايئ بطريقة قابلة للتحقق.
• تغيري الحكومة السورية الوقائع عىل
االرض بطريقة تسمح للنازحني والالجئني
بالعودة يف شكل طوعي ما يعني تطبيق
القرار الدويل رقم .2254
• محاسبة مجرمي الحرب.
هذه الرشوط الستة ،باتت جزءا محوريا
من مضمون قانون قيرص الذي اقره
الكونغرس ووقعه الرئيس ترامب يف نهاية
العام املايض ،وبارش تنفيذه منتصف
حزيران املايض.
صحيح ان النظام السوري ،عرضة لعقوبات
امريكية واوروبية يعود بعضها اىل ما قبل
 .2011لكن هذا القانون سيزيد الضغوط
عىل النظام ،وهو يصارع ازمة اقتصادية
متصاعدة بعد حرب يف عامها العارش.
ومتنح العقوبات الجديدة الرئيس ترامب

سلطات اوسع لتجميد ارصدة اي فرد
او طرف يتعامل مع سوريا ،بغض النظر
عن جنسيته ،وتغطي عددا اكرب بكثري
من القطاعات من البناء اىل الطاقة .كام
يستهدف قانون العقوبات ،للمرة االوىل،
من يتعاملون مع كيانات روسية وايرانية
يف سوريا ،وهو ما يوجه رضبة اىل حلفاء
الرئيس السوري بشار االسد.
ويف ظل وجود عقوبات كثرية سابقة عىل
النظام السوري من الواليات املتحدة
واالتحاد االورويب ،سعى املرشعون اىل اغالق
الفجوات يف العقوبات السابقة التي ركزت
بشكل اسايس عىل املسؤولني السوريني
وقطاع النفط ،وذلك من خالل فرض
عقوبات جديدة تستهدف كل من يتعامل
مع مرصف سوريا املركزي وقطاعي الطاقة
والطريان ،اضافة اىل البلدان والرشكات
التي تسعى اىل املساهمة يف جهود اعادة
االعامر يف سوريا .يهدف القانون اىل ثني
الرشكات واالفراد عن االستثامر يف سوريا،
وعدم املشاركة يف جهود اعادة االعامر التي
تقودها الحكومة السورية.
قال وزير الخارجية السوري وليد املعلم
يف اطاللة نادرة ،ان هدف قانون قيرص هو
التأثري عىل االنتخابات الرئاسية يف العام
 .2021لكن واشنطن تقول انها غري معنية
بانتخابات  2021وانها معنية بالقرار 2254
الجراء اصالح دستوري وانتخابات برملانية
ورئاسية يف ارشاف االمم املتحدة .وفق
ترصيحات االمريكيني وتفسرياتهم ،فان قانون
قيرص الذي اخذ وقتا طويال قبل ان يقره
الكونغرس ويوقع عليه الرئيس ترامب ،ال
ينص عىل تغيري الرئيس السوري ،لكنه ينص
عىل التزام الحكومة السورية رشوطا ،هي:

• اخراج ايران من سوريا.
• التوقف عن رعاية االرهاب ودعم حزب
الله.
• التخيل عن السالح الكيميايئ.
• ان ال تشكل تهديدا لجريانها.
• توفري رشوط عودة النازحني والالجئني.
• محاسبة مجرمي الحرب ومساءلتهم.
• العمل عىل تنفيذ القرار الدويل .2254
• تلبية هذه الرشوط باتت ملزمة للحكومة
السورية الحالية واي حكومة مقبلة ،الن
الغاء قانون قيرص يتطلب عملية ترشيعية
معقدة يف الكونغرس الذي وافق عليه
بغرفتي مجلس الشيوخ ومجلس النواب
ومن الجمهوريني والدميوقراطيني ،ما
يعني انه لن يكون عرضة ألي تغيري
يف حال خروج الجمهوريني من الرئاسة
واغلبية الكونغرس .يف ضوء هذه الرشوط
واالجراءات ،فان واشنطن تعتقد انه بات
لديها ورقة للتفاوض مع موسكو .فالرهان
االمرييك هو ان يساهم قيرص يف تعميق
االزمة االقتصادية وتدهور سعر رصف
اللرية يف مقابل الدوالر االمرييك ،خصوصا
مع استمرار ازمة اقتصاد لبنان وايران،
واحجام رجال اعامل عرب عن االستثامر يف
سوريا لزيادة الكلفة عىل روسيا ،ما يدفعها
للجلوس عىل طاولة التفاوض والتحدث
يف شكل جدي لعقد صفقة تلبي هذه
الرشوط.
جويل روبرن نائب املبعوث االمرييك الخاص
اىل سوريا جميس جيفري ،يقول ان قانون
قيرص بعث  4رسائل:
 قانون صدر عن الكونغرس االمرييك ،بالتايليعب عن السياسة االمريكية بعيدا من
فانه ّ
االنقسامات السياسية .ويضيف :الضغط

عىل الرئيس بشار االسد وحلفائه ليس
مسألة خالفية يف واشنطن .هناك اجامع عىل
هذا اليشء .اي شخص كان يحلم او ير ّوج
لفكرة احتامل تغيري السياسة االمريكية ،فان
هذا اصبح وهام بعد االن ،حتى لو حصل
تغيري بعد االنتخابات الرئاسية يف ترشين
الثاين املقبل.
 وهم االنتصار العسكري .يقول روبرنكان النظام يقول للموالني :اصمدوا معي
وحاربوا معي .عندما نسيطر عسكريا عىل
االرض ،فان االموال ستتدفق ونستفيد
جميعنا .االن ،هذا االمر ليس حقيقيا .ال
ضوء يف نهاية النفق ولن تعود االمور اىل
ما كانت عليه.
 رسالة اىل دول املنطقة ،انه اذا قررتاالستثامر يف مناطق النظام يف سوريا،
فستعرض نفسها للعقوبات وستحرم من
النظام املايل االمرييك.
 ردع االلة العسكرية.يعتقد املسؤولون االمريكيون ان هذه

االدوات ستغري يف التفكري الرويس عىل
املديني املتوسط والطويل .لذلك ،فانهم
سيواصلون فرض العقوبات االقتصادية
تحت قانون قيرص ،بحيث سيكون الصيف
املقبل هو صيف قيرص من خالل ادراج
 100شخصية وكيان عىل القامئة السوداء،
بهدف زيادة تكلفة املستنقع السوري.
وكان جيفري قال ان الروس ليس لديهم
مخرج سيايس ملشكالتهم يف سوريا .اضاف
مهمتنا هي تقديم حل اليهم من خالل
منظمة االمم املتحدة ودعمنا لها ،لكن ذلك
يتطلب النأي بانفسهم ولو بقدر ما عن

قانون قيصر ال يطرح
تغيير النظام بل الرضوخ
للشروط االميركية

واشنطن ال تعمل عىل اخراج روسيا من سوريا بل عىل خروج ايران منها.

االسد وااليرانيني .يعتقد روبرن ان الروس
ميكنهم التأثري عىل دمشق ،والضغط يرمي
اىل دفع موسكو لالنخراط يف تفاوض جدي
حول تنفيذ الرشوط الستة ،واال فان الخيار
االخر امام روسيا هو الغرق يف املستنقع
السوري.
الرسالة التي ينقلها مسؤولون امريكيون،
علنا ورسا ،اىل الجانب الرويس ،هي:
اما العمل سوية للوصول اىل تسوية
تضمن تغيري سلوك النظام السوري
بامور جيوسياسية وداخلية لتنفيذ 6
رشوط بينها  4رشوط تعود اىل ما قبل
عام  ،2011واما زيادة تكلفة املستنقع
السوري مع تذكري موسكو بتجربة
االمريكيني يف العراق والسوفيات يف
الحرب االفغانية منذ  1979التي ورثتها
واشنطن وحلفاؤها اىل االن.
مل يصدر حتى اليوم اي رد فعل رسمي من
جانب موسكو بعد دخول قانون قيرص
حيز التنفيذ .لكن تعليقات ومواقف
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قانون قيرص ليس سوى دليل عىل ان الحوار االمرييك ـ الرويس جدي.

ملسؤولني وبرملانيني وخرباء عكست
امرين اساسيني:
 االول هو وجود قلق لدى موسكو منالتداعيات املحتملة للقانون الجديد الذي
ال يستهدف سوريا فقط ،وامنا يستهدف
روسيا ايضا ،والذي ستكون نتائجه اسوأ من
الحرب عىل مدى السنوات التسع املاضية.
وهذا نوع من ارهاب اقتصادي تستخدمه
واشنطن لتقويض االنجازات التي حققتها
موسكو مع النظام السوري ،اضافة اىل تفاقم
املخاوف لدى قطاع االعامل والرشكات
الكربى ،خصوصا وان الحديث هنا يدور

الضغط االميركي
يضع موسكو امام
التفاوض او الغرق في
املستنقع السوري
حول قطاعات محددة توليها روسيا اهمية
فائقة ،بينها التجارة والتعاون االقتصادي يف
قطاعات صناعة النفط ،وصناعات الطريان،

يعب عن السياسة االمريكية بعيدا من االنقسامات السياسية.
قانون قيرص اصدره الكونغرس ،بالتايل ّ

واالنشاءات ،فضال عن النظام املرصيف،
وكلها قطاعات وضعت الرشكات الروسية
جهودا كربى لتوسيع نفوذها يف سوريا.
 الثاين هو تأكيد االستعداد الرويس ملواجهةقانون قيرص وااللتفاف عىل العقوبات
املفروضة عىل الرشكات التي تتعامل مع
الحكومة السورية ،وعدم تراجع موسكو
عن التزاماتها يف التعاون العسكري
واالقتصادي .موسكو لديها خربة طويلة يف
التعامل مع ظروف العقوبات االقتصادية،
وسوف تجد مجاالت ملواصلة تقديم
املساعدات العسكرية والفنية واالقتصادية
واملالية لسوريا عىل الرغم من القانون .يف
امكان قطاع االعامل الرويس تأسيس رشكات
اخرى بديلة من الرشكات التي قد تخرج
من السوق السورية ،وبشكل ال تكون
مرتبطة بالقطاع املرصيف واملايل االمرييك،
ما يعني ان واشنطن لن تكون قادرة عىل
معاقبتها.
مثة من يرى يف قانون قيرص اختبارا جديدا
وصعبا للعالقات االمريكية ـ الروسية يف
سوريا واملنطقة .لكن هناك من يرى يف
املقابل ان هذا القانون مؤرش دقيق عىل ان
الحوار االمرييك ـ الرويس حول سوريا دخل
يف مرحلة متقدمة ويستخدم فيها الجانبان
مختلف اوراقهام للتأثري عىل مجرياته
وحصيلته النهائية.
قانون قيرص ليس سوى دليل عىل ان
الحوار االمرييك ـ الرويس جدي ،وهو ينطلق
من قاعدة رئيسية مفادها ان واشنطن ال
تعمل عىل اخراج القوات الروسية من
سوريا او انهاء النفوذ الرويس املستمر منذ
عقود طويلة ،وامنا هدفها ترسيع خروج
ايران من سوريا للحؤول دون صدام ايراين
ـ ارسائييل مبارش ،واقناع الروس بالتخيل
عن حليفهم االسد حتى لو كان ذلك يف
صناديق االقرتاع او يف عملية سياسية
متدرجة .وبالتايل ،فان جوهر قانون قيرص
هو محارصة االسد لدفعه اىل تغيري سلوكه،
واملقصود بذلك يف الدرجة االوىل ،فك
عالقته مع ايران.
يف النتيجة قانون قيرص ال يرصف اال عىل
طاولة الحوار االمرييك ـ الرويس املفتوحة.

