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 شكر وتقدير 

الدعم االستثنائي المقدم من الزمالء في منتدى االقتصاديين    دون ممكنة  التي ُبنَيت على أساسها  الورقة واألبحاث    هذه  لم تكن
التحليل  -ة  المؤسسة االستشارية المستقل    رتهاالتي وف  المعلومات  ، باإلضافة إلى  العرب لشرق األوسط  لالجيوسياسي    يالمنظور 

ة عبر ، (MGAL)ا وشمال أفريقي نصر والمركز السوري  لربيعنه عن امتنا الكاتبويعرب إجراء بعض المقابالت الميدانية.  خاص 
عن  الكاتب  يعرب  و متعلقة بالتضخم.    بيانات  مم ا أتاحته من (REACH)مة غير الحكومية  لمنظ  ول، (SCPR) بحوث السياساتل

 عملية اإلعداد.   فصول أثناءالمختلف واألشخاص الذين راجعوا  ُأجريت معهم المقابالتلألشخاص الذين  أيًضا امتنانه

آراء  ال ُتمثل بالضرورة آراء الكاتب أو هي نتائج بعض المقابالت كما هي، من دون أي تغيير، في مربعات منفصلة، و يتم  تقديم 
 مركز كارتر.  

 
 شعار منتدى االقتصاديين العرب

 الكاتب 

التحرير   العام السابق لسمير العيطة هو رئيس منتدى االقتصاديين العرب؛ ورئيس  النشرة  لومصحيفة "والمدير  وند ديبلوماتيك 
و "العربية القديس ؛  وجامعة  السوربون،  الثانية  باريس  وجامعة  دوفين،  باريس  في جامعة  السياسي  االقتصاد  في  محاضر  أستاذ 

دمشق من مواليد  العيطة  سمير  .  العمراني  ية والعمل والتخطيط  االقتصاد والمال  مجاالت  في  وخبير استشاري يوسف في بيروت؛  
حاز  و  ،والكلية الوطنية للجسور والطرق  بوليتكنيك باريس-التكنولوجيات د متعد   عهدفي مراساته دأنجز ؛ 1954في العام  )سوريا( 

جامعة و ، والمعهد الوطني للعلوم والتقنيات النووية،  في العلوم االجتماعية الدراسات العليا معهدعلى شهادة الدراسات العليا من  
وكاالت األمم المتحدة )برنامج    باستشارات لدىحالًيا  يقوم  .  (CPA-HEC)اإلدارة التنفيذية    –  األعمال  إلدارة الدراسات العليا

  - مم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا  لجنة األاألمم المتحدة للمستوطنات البشرية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  
 يتعلق بالشرق األوسط، بما في ذلك العراق وسوريا وليبيا.   فيمااإلسكوا( وغيرها من المنظمات الدولية، ال سيما 

  



 عن التقرير 

 

المدم رة الضوء على األوضاع االقتصادية واالجتماعية    2020آب/أغسطس    4سل ط انفجار مرفأ بيروت في   وآثاره اإلنسانية 
ية في لبنان  .  نتائجه المترت بة في سورياوعلى  المترد 

والسوريين الذي ائتمنوا النظام المصرفي اللبناني على قبل االنفجار، كان لبنان يتخب ط في أزمة مالية استنزفت مد خرات اللبنانيين 
قد    ،بسبب العقوبات االقتصادية المفروضة على سوريا من ِقَبل الواليات المتحدة واالتحاد األوروبيكان مرفأ بيروت،  أموالهم. و 

ل إلى رئة حيوية لدمشق الت األمم المتحدة والمنظمات كان نقطة دخول رئيسية للمساعدات االنسانية المقد مة من وكا  لقد  .تحو 
مرفأ    كما لعب   .االقتصاد السوري الحد  األدنى من آلية عمل  غير الحكومية الدولية، وكذلك للمساعدات الضرورية للحفاظ على  

   بيروت دوًرا حيوًيا في تأمين المواد الضرورية لمعيشة السوريين الذين يسكنون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

إثر اجتياح العراق   2003ت زيادة هذه العقوبات في العام  على سوريا منذ السبعينيات وتم  خارج األمم المتحدة  ُفرضت عقوبات  
انتفاضة   معجرى تشديد هذه العقوبات    . ثم  SALSAمن خالل "قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان" المعروف بقانون  

نسان ولم يكن القصد منها بارتكاب انتهاكات لحقوق اإل  على خلفي ة االتهامأفراًدا    استهدفت  العقوبات. معظم تلك  2011العام  
 إمدادات الدواء والغذاء.  كبح

المفروضة على  ظهِ يُ  الجانب  األحادية  للتدابير  المقصودة  "العواقب غير  بعنوان  التقرير  السوري ر    الصغيرة   شركاتهو   االقتصاد 
هذه التدابير األحادية الجانب   أنتجتكيف  د مه االقتصادي السوري سمير العيطة بطلب من مركز كارتر،  الذي يق  ،والمتوسطة"

التقرير عناصر تقنية إلى   ُيضيف.  الدائر   النزاع المستعر  إلى آثار   باإلضافةة على االقتصاد والشعب السوريين،  حاد  سلبي ة  آثاًرا  
ها بوصفها أداة من أدوات "الحرب على ومن ينتقدُ   سوريا  حكومةشيد بها كأداة إلضعاف  الجدل الدائر حول العقوبات بين من يُ 

 سوريا". 

إلى تأزيم المشاكل    من خاللها  إلى المقابالت واإلحصائيات، تنظر الدراسة في الطرق التي تؤد ي التدابير األحادية الجانب  اً ستنادا
تحل ل التأثير المباشر للتدابير  و النظام. أعضاء في  باإلضافة آلثارها علىديين معاناة المواطنين العا وزيادةاالقتصادية في سوريا 

مع الواليات المتحدة وتركيا، وعلى االستيراد والتصدير، مع تسليط الضوء على   سيمااألحادية الجانب على التجارة الخارجية، ال  
ط  واالمتثال المفرِ   " المخاطر   "تجن ب سياسات  على  ، و لسوريا خالل الصراعاالقتصاد السياسي  األثر غير المباشر لهذه التدابير على  

قانون قيصر. وتتعد ى   حت ى قبل  ،الخفي ةجة للضغوطات  التي ينتهجها الشركاء األجانب لتفادي التعر ض للعقوبات بدورهم كنتي
المباشرة نص   المفاعيل غير  فالتقرير يستنتِ   العقوبات بحد    هذه  القطاعات االقتصادية الحيوية عانت في ظل  ذاته.    ج كيف أن 

وكيف   الجانب  األحادية  آلي ات عملهاالعقوبات  كبير   تعط لت  والبشكٍل  الزراعة  القطاعات  هذه  وتشمل  واألمن  .  الداخلية  تجارة 
الصغر  المتناهية  والشركات  تأثير   )الميكرو(  الغذائي،  التقرير  ل  يفص  كما  والمالي.  المصرفي  والقطاع  والمتوسطة،  والصغيرة 

 . ذات الطابع السياسي  التقرير ببعض التوصيات  وُيخَتتم. 19-وباء كوفيد طريقة التعامل معالعقوبات على 



ولم    2011باألمن الغذائي والدوائي قبل العام    البالد طويالً  عتالفساد وسوء اإلدارة والزبائنية في سوريا، تمت  على الرغم من تجذ ر  
صي ةيتعل ق بالمنتجات  فيما تلجأ إلى االستيراد في هذين القطاعين إال   تكن . أما في ظل التدابير األحادية الجانب فقد بات التخص 

، مما قد يعر ضه  وهطول األمطار ر على التجارة مع تركيا ولبنان وعلى المساعدات الخارجيةد بشكٍل كبيالشعب السوري يعتمِ 
كبير أصاًل قبل النزاع   تراجعٍ  ُيعاني منكان إنتاج النفط السوري  فقدطالت فترات الجفاف. أما في قطاع الطاقة،  إذاكبير  لخطرِ 

  4.4إلى عجز بقيمة    2011مليار دوالر في العام    1.2بقيمة    حيث انخفض ميزان تجارة النفط والمشتقات النفطية من فائض
عام،   ان بشكلٍ . وقد أث رت ندرة الوقود وارتفاع أسعاره على الشركات الصغيرة والمتوسطة وعلى السك  2012مليار دوالر في العام 

ى الحظر األميركي على استيراد أد  و التقنين الكهربائي وخفض إنتاج المياه المنزلية ومياه الري.  اللجوء إلى  انعكس هذا األمر في  و 
ومشتق   للنفط  اعتمادسوريا  إلى  جميع   هااته  قامت  الملحة،  الحاجة  وبسبب  وروسيا.  إيران  النفطية من  اإلمدادات  بالكامل على 

ات المعارضة المسل حة، بتهريب النفط من المناطق الخاضعة لسيطرة ومجموع )قسد( األطراف، بما فيها قوات سوريا الديمقراطية
 داعش. 

أبرز المصارف الخاصة في القطاع المصرفي السوري. وحتى عندما لم تكن المصارف    نمو    كبحأد ت العقوبات األحادية إلى    كما
وأردنية خسرت عالقاتها مع المصارف  معظم هذه المصارف المرتبطة بمصارف لبنانية الخاصة واردة على الئحة العقوبات فإن  

المراسلة االمتثال    )الوسيطة(  الغربية  في  اإلفراط  التقليدية   وتجن ببسبب  الخليج  مصارف  احتل ت  األثناء،  هذه  وفي  المخاطر. 
إلى السوق ورغم العقوبات المفروضة على بعض المساهمين    حداثة وصولهاواإلسالمية صدارة القطاع المصرفي السوري رغم  

 فيها. 

المركزي والمصرف التجاري السوري المنظمات غير الحكومية   سوريادفعت التدابير األحادية المفروضة على مصرف  بالتوازي،  
"الحوالة" غير الرسمي   العقوبات إلى ازدياد تمويل    وبنفس الوقت،  الدولية إلى تحويل األموال من الخارج عبر نظام  أد ت هذه 

 النظام لتحويل األموال.   نفسل من خال المقاتلةالمجموعات 

أد ت   كما  المتطر فة.  المجموعات  نشوء  تسهيل  للنزاع عبر  األولى  المراحل  في  مباشر  غير  دوًرا  األحادية  التدابير  هذه  ولعبت 
ى تدهور األوضاع  شبكات التجارة غير المشروعة التي تسيطر عليها األجهزة األمنية المسؤولة عن القمع. وقد أد    العقوبات إلى نمو  

المعيشية للسكان في المراحل األولى من النزاع إلى االعتماد المتزايد على التمويل الخارجي من خالل تحويالت السوريين من  
 و النهب أو على المساعدات الدولية.  تمويل المجموعات المسل حة أ وعلىالخارج، 

خالل المراحل الالحقة من النزاع، لعبت العقوبات دوًرا كبيًرا في تمويل الحرب بشكٍل غير مباشر عبر تأمين موارد مالية للمجموعات 
األطراف من خالل اقتصاد الحرب غير الرسمي. أحد األمثلة على ذلك هو سيطرة المجموعات المتطر فة على   المسل حة من كل  

 . سنوي اً   مليار دوالر  1.5قيمتها تتعد ى حيث تتعد ى ة أنحاء سوريا  الصادرات التركية إلى كاف  

مليار دوالر من المد خرات    30ما قيمته حوالي    حجز حيث جرى  هذه اآلثار    تفاقمأد ت األزمة المالية في لبنان إلى    2019في العام  
ف إلى  العائدة إلى السوريين ومن رساميل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وهذا أد ى إلى انهيار قيمة الليرة السورية. أِض 



التي    19-ذلك أزمة جائحة كوفيد العام  القائمة.    فاقمتوتدابير اإلغالق    وتراجع  )السوريين(   انالسك    دخلتراجع    وأد ىاألزمة 
 تفاقم األزمة اإلنسانية.   إلىي قدرات اإلنتاج المحل  

اإلفراط   مع  تتواكبإلى األوامر التنفيذية األمريكية القائمة أصاًل والتي    جوهري ة  وسيلةضيف قانون قيصر أي  ال يُ   للتقرير،فًقا  و 
 ة.  ة للسياسة العام  ا مجر د أد هو قانون قيصر  ، ويعتبر أن  األخرى متثال من قبل األطراف في اال

  تجن ب رة على التعامل مع اآلثار المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن ممارسات ويختتم التقرير بتقديم توصيات إلضافة آليات قادِ 
ل أن  من األلعل ه  المخاطر واإلفراط في االمتثال. و  تستهدف   في مجاالتاألمم المتحدة    تحت رعايةاآلليات المقترحة    يتم  وضع فض 

القطاع المصرفي في    وانخراطاالنتاج الزراعي واألمن الغذائي ونشاطات الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم،  
م السيما على  ة كبرى اليو أهمي    والتمويل بداًل من نظام الحوالة وغيره من األنظمة غير الرسمية. ُيعتَبر تنفيذ مثل هذه اآلليات ذ

  ، وقبل أن تتعر ض سوريا إلى جفاف قد تكون له آثار دائمة ومدم رة.19-ضوء األزمة اللبنانية وجائحة كوفيد

 

 الملخص التنفيذي 

السوري  كية واألوروبية األحادية الجانب المفروضة على االقتصاد  ة على التدابير )العقوبات( األمريالتقرير اآلثار المترتب  ا ل هذُيحل  
ال و والقطاعات المصرفية الخاصة.    الخاصة  الزراعية الصغيرة والمتوسطة  الشركاتعلى    تأثيرها  وباألخص    –  2011  العام  منذ

على  المفروضة على مؤسسات الدولة و   تلك  تحديداً يشمل  ، بل  األفراديتناول التقرير التدابير األحادية الجانب المفروضة على  
القتصاد وسبل  التدابير األحادية الجانب على ا  آثار هذهأن    التقرير   ضيفترِ و شبكات القطاعات االقتصادية السورية الخاصة.  

 .  منظورةالعيش في سوريا لم تكن 

إلى التمييز بين مختلف العوامل    لعشرين،قطاع منذ أوائل القرن الواحد وا  ، من خالل تحليل التطور الحاصل في كل  يسعى التقرير 
 ان".  مبدأ "عدم اإلضرار بالسك   حاالت انتهاك إبراز  من أجلالمؤثرة 

 2011للتدابير األحادية الجانب المفروضة في العام  ةالمباشر  ةاالقتصادياآلثار 

يها  في صادرات القطاع الخاص في سوريا، بما ف  إلى انخفاض حاد    2011ت التدابير األحادية الجانب المفروضة في العام  أد  
إنتاج النفط في  نخفاض  اال  توضيح  وفي حين لم يتم  سرعة نفسها.  الواردات أيًضا، لكن ليس بال   تراجعت و الصادرات غير النفطية.  

، مع ر أكثر مما تصد  لنفط ومشتقاته ا تستورد 2012منذ العام سوريا  باتت، 2011 عامال قبل أنواع الوقود األخرى(بما في ذلك )
المفروضة على    القيودتدريجًيا بسبب    في االنخفاض  هذه القيمة  أخذتوقد  كي.  مليار دوالر أمري  4.4جز إلى  عوصول قيمة ال

، مما زاد من  إجمالي الواردات % من  40  يالنفط ومشتقاته حوالاستيراد    مع ذلك، بقيت نسبةاالستيراد وانخفاض االستهالك.  
 للري الزراعي.  بية كبيرة على إنتاج الكهرباء، والنقل، والتدفئة، والضخ  لاعتماد سوريا على إيران. وخلف النقص في الوقود آثاًرا س 



بشكل    كية إلى سوريا، ارتفعت الصادرات األمري2003عام  كية األحادية الجانب المفروضة في الير م على الرغم من التدابير األ
  عام ال بعد ولكن .2010عام الكي بحلول مليون دوالر أمري 500إلى  قيمتها لتصلالذرة وحبوب الصويا، ت صادرا، ال سيما كبير 

صادرات الحبوب واألدوية، التي   ىوتراجعت حت   ،مليون دوالر 20إلى أقل من  قيمة هذه الصادرات األمريكي ة، انخفضت 2011
بعة المت  كية ياق نفسه إلى أن السياسات األمريوتجدر اإلشارة في الس . جداً  ضئيلة لتصل إلى نسبكانت مسموحة بشكل رسمي، 

 ات الكهرباء. منعت سوريا من شراء الطائرات ومحط   2011العام قبل 

ال  نقلت التدابير األحادية الجانب قسًما كبيًرا من  القطاع غير الرسمي  هذه  ، إذ اعتمدت معظم المصارف  واردات السورية إلى 
ن ب   اإلفراط في االمتثال  ممارساتوالشركات األجنبية   . وارتفعت نسبة الواردات خفي ةالمخاطر، تلقائًيا أو بعد التعرض لضغوط    وتج 

 .  2018 عامال % في40إلى   2010 عامال % في1من   "غير محددة بلد المنشأ"السورية 

ربع    مث لتالتي  ،  من تركياعلى الواردات    بعيد  إلى حد  سوريا    اعتماد في  التدابير األحادية الجانب    تسببتباإلضافة إلى النفط،  
عبر المعابر الحدودية التي تسيطر عليها  ذت عمليات االستيراد هذهُنف ِ هم من ذلك، األخالل النزاع. و  اإلجمالية الواردات السورية

  ،جهادية وإرهابية بحسب قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدةكفة مجموعات المعارضة المسلحة، بما فيها المنظمات المصن  
  الطرفين  بالنسبة إلىللدخل    أساسًيامصدًرا    الوارداتتلك  لت  شك  و من جهة أخرى.    السورية  من جهة، والميليشيات الموالية للحكومة

 . هة أمدوإطالتأجيج النزاع بت في وتسب  ، المعنيين

 2011المفروضة في العام  للتدابير األحادية الجانب  اآلثار غير المباشرة

طاعات غير الرسمية. فزاد  إلى تحويل قسم كبير من االقتصاد إلى الق 2011 العام أدت التدابير األحادية الجانب المفروضة في
نتيجة األطراف.    جميع  منات القمع والمجموعات المسلحة  واستفادت منها قو    انها السك  تحمل  يالتي تكاليف المعامالت"  من "  ذلك

وتحويلها إلى نزاع   رة إلضعاف االنتفاضة السوريةك ِ لمبغير مباشر، في مراحل النزاع ا  وإن،  هذه التدابير دوًرا مهماً   لعبت  لذلك،
رة على تمويل المجموعات  السيط انعدام من شديدة ة  سلبي  آثار  نجمت كما فة. المجموعات المتطر   انتشار ، مع دون ضوابطح مسل  

 فة.المتطر ِ 

  وتوفيرمتواصل،    اساسًيا في تأجيج الحرب بشكلٍ ة، لعبت التدابير األحادية الجانب دوًرا  د  حاألكثر  و خالل مراحل النزاع الالحقة  
ذلك بشكل    ويعودمن خالل االقتصادات غير الرسمية.    على نحو غير مباشر   جميع األطراف  منموارد مالية هائلة للمقاتلين  

ق المساعدات األجنبية على تدف  بعيد    إلى حد ٍ   ،سعر صرف الليرة السورية اعتماد  وكذلك ان،  من السك    جزء كبير  اعتماد إلى    خاص  
 وتمويل المقاتلين. 

  – خالل مراحل النزاع األخيرة قبل فرض قانون قيصر أي   –  2019و 2017 العاَمين  التعافي بين بعضتحقيق على الرغم من 
التدابير األحادية الجانب إلى  أد   اللبناني.    اعتمادت  كبير على االقتصاد  تأثبالتالي،  و االقتصاد السوري بشكل  األزمة    ير ازداد 

ى فرض قانون  ، أد  ضافة إلى ذلكعلى االقتصاد السوري. باإل  2019االقتصادية التي بدأت في لبنان في تشرين األول/أكتوبر  
،  تكون طويلة األمدُيتوقع أن  م عن األزمة اللبنانية، التي  وقد ينجِ ياق إلى تعميق األزمَتين في سوريا ولبنان.  قيصر في هذا الس 

 )المجاعة( والفوضى في سوريا.  ةيدالشد الفاقةخطر 



لها السكان  تكاليف المعامالت" التي سيتحم  ارتفاع "في    إضافًياإجراءات االمتثال للتدابير األحادية الجانب سبًبا    تعقيداتل  ُتشك  
التي فرضتها المصارف والشركات    واإلفراط في االمتثال المخاطر    تجن ب في نهاية المطاف. فضاًل عن ذلك، أدت إجراءات  

المنتجات غير   بالعقوباتاألجنبية إلى صعوبات كبيرة في توفير  يتم  و .  المشمولة    تبعات للتعامل مع    فعلي  وضع أي نظام    لم 
  لسلع اإلنسانية، حتى فيما يتعلق بوكاالت األمم المتحدة والمنظمات غيرفي االمتثال على ا  واإلفراطالمخاطر    تجن بممارسات  

 .  الدولية الحكومية

 ثر على الزراعة واألمن الغذائي األ

ة انخفاض كبير في األراضي المزروعة المروي   إلى ،تكلفته العالية، فضاًل عن للزراعةالري مياه ضخ لالُمستخدم  الوقود  شح   ىأد
البلد، إذ أصبحت الزراعة تعتمد إلى حد ٍ   ر ذلك بشكلٍ أث  و وإنتاج المحاصيل.   الغذائي في  هطول  على    كبير   كبير على األمن 

 . األمطار المتقلِ ب

التكاليف العالية للوقود واألسمدة وغيرها من المنتجات، و   ي بسبب التدابير األحادية الجانبإنتاج القمح المرو   محصول  تراجع  إن  
السوري    جعل المستوى  يهبط  اإلنتاج  دون  ما  لتلبيةإلى  بتوفير الحتياجات  ا  الالزم  ة  الغذائي،    الخاص  واألمن  أن الخبز    ذلك 

جزئًيا من    ىلب  التي تُ   سوريا على واردات القمح،  إلى اعتماد  ى ذلكوأد  .  نهبض للتعر  أو    ذاسُتنفِ كان قد  راتيجي  تاالس   ياالحتياط
 اإليرانية أو الروسية.   خطوط االئتمانخالل 

  التحديات   إلى جانبى ذلك،  ف شبه كامل لواردات األسمدة إلى سوريا. وأد  توق    إلىالتدابير األحادية الجانب    أد تمن جهة أخرى،  
ب ترت  و إنتاج القمح.  في  ما  راعي، ال سي  ز سمدة، إلى التخلي عن استخدام األسمدة في اإلنتاج الي لألالتي يواجهها اإلنتاج المحل  

 ة.  ألراضي المروي  في اتقريًبا نصف الالمحاصيل إلى  في على ذلك انخفاض

في سوريا.    الغنم  قطعان   أصحابإيرادات    بالتالي  انخفضتف.  واستهالكه  الغنم لحم  إنتاج    شهدت سوريا أيًضا تراجًعا كبيًرا في
مع ارتفاع تكاليف  ة بالقطن،  الخاص    ةلت سلسلة القيمتعط  كذلك،  للصادرات السورية.    بدوره إلى خسارة مصدر مهم    ى ذلكأد  و 

 . وأحد مصادر التصدير للقطاع الخاص المحلي  األساسية المكوناتأحد  ونتج عن ذلك تراجٌع كبير في. الري  

ي االستهالك المحلي مع تدن  و الكمية واالنتظام.  نفس  ر بانخفضت قيمة الخضار والفاكهة أيًضا ولم تعد ُتصد  ا سبق،  فضاًل عم  
 أكثر على شبكات التصدير غير الرسمية.   يعتمدون سعار، أصبح المزارعون وارتفاع األ

ون في الكم  توزيع وإنتاج  طريقة  مختلف مناطق السيطرة في سوريا    فيت التدابير األحادية الجانب وتطبيقها االنتقائي  غير  هذا و 
األمر نفسه    صلوقد حالسياسي بين الجهات الفاعلة.    للتفاوض  ورقةو   اقتصاد الحرب ون جزًءا من  الكم  من  ا جعل  مم  د،  البال

 أوسع.  لكن على نطاقٍ ، أيًضا القمح بالنسبة

 

 



 (MSMEs)غر والصغيرة والمتوسطة المتناهية الص الشركاتالجانب على التدابير األحادية آثار  

متعلقة   أنشطة  ، وكذلكأنشطة تجارية غير مشروعة  إرساءل التدابير األحادية الجانب، أكثر من النزاع نفسه، سبًبا أساسًيا في  ُتشك  
وتهريبه النفط  مسؤولة  و .  بتكرير  الجانب  األحادية  التدابير  العمل  تضاؤليًضا عن  أُتعتبر  في  فرص  والتراجع    الشركات   نمو  ، 

 غر. المتناهية الص

تباطؤ كبير في إنشاء  أد  كذلك،   النزاع والتدابير األحادية الجانب مًعا إلى  متناهية الصغر وصغيرة  جديدة  ة  صناعي    شركاتى 
 السلسلة الغذائية.    واجهتهارئيسي على اإلنتاج الغذائي بعد الصعوبات التي    زت المشاريع الجديدة بشكلٍ رك  تفومتوسطة في سوريا.  

ر  بسبب عدم توف    عقباتمعظم السكان،    أنشطة  على غرار المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة،    تالشركا  وقد واجهت أنشطة
ادية الجانب على تجارة النفط  باإلضافة إلى آثار التدابير األح  النزاع،  الناجم عند. وجاء ذلك نتيجة الضرر  الكهرباء في البال

 المجاورة، والقيود المفروضة على استيراد رؤوس األموال وقطع الغيار لمحطات الكهرباء.   البلدانوالغاز والكهرباء مع 

في المضخات،    الُمستخدم للضخ، باإلضافة إلى النقصالوقود  في  نقص  البسبب    الشربمياه    تأمينفي  أيًضا    برزت مشاكلو 
وعلى طول شبكات التوزيع. يمكن اعتبار ذلك أيًضا   المصدر   فيوقطع الغيار، والمعدات الالزمة لتصليح المحطات المتضررة  

 " للتدابير األحادية الجانب.  منظورةنتيجة "غير 

في   ،طاع التصدير المرتبط بهاقر  تضر  و ة  ساسي  األ  )الجينيريك(  ألدوية الجنيسةاإنتاج    قدرتها علىسوريا    من جهة أخرى، فقدت
 األدوية المستوردة.   انقطاع ظل  

 على المصارف الخاصة وسعر الصرفاآلثار 

مصارف  المصارف الخاصة، وانتشار ال  وتراجع نمو  المصرف التجاري السوري، دور   انخفاضإلى  التدابير األحادية الجانب    تأد  
  المحافظة   من  مصارف الخليج بشكل رئيسي   نتتمك  و .  السوريةلخليج العربي في السوق المصرفية  التابعة لالتقليدية واإلسالمية  

ة بعمليات التجارة األجنبية وأن تتعامل مع المشتريات األجنبية العامة والمنظمات غير على بعض العالقات مع المصارف المعني  
 .  الدولية الحكومية

غير الرسمي وغيره من الوسائل غير   "الحوالة"النظام المصرفي السوري إلى نظام  خارجة ُنقلت معظم المعامالت المالية األجنبيو 
 مات الدولية غير الحكومية أيًضا.  انطبق ذلك على عمليات األمم المتحدة والمنظ  و . األموالة المماثلة لتحويل الرسمي  

المجاورة   البلدان عبر ة غير الرسمية، السوري على المعامالت المالي  االقتصاد إلى اعتماد التدابير األحادية الجانب  تأد  لي، ابالت
 في سعر الصرف.   مباشرةً ل ليتدخ  وسائل قليلة إال  كيملِ  . ولم يعد مصرف سوريا المركزي )ال سيما لبنان وتركيا(  رئيسي   بشكلٍ 

  على األرجح   دت )أوعلى االقتصاد السوري. فُجم  ثر الشديد الذي تركته األزمة المالية اللبنانية  اعُتبر ذلك المحرك الرئيسي لأل
فيها  العائدة ألفراد    صول األُفقدت(   بما  السوريين،  األعمال  ورجال  الوسطى  إلى  الطبقة  العائدة  الصغيرة   الشركاتمعظم  تلك 

  ى حت    السورية الصغيرة والمتوسطة أن تستخدم هذه األصول   للشركات د يمكن  بسبب األزمة المالية اللبنانية. فلم يعُ والمتوسطة،  



تهديد قانون قيصر على سوريا ولبنان من آثار األزمة اللبنانية، ما أدى إلى    وزاد.  المشمولة بالعقوباتالستيراد المنتجات غير  
الليرة السورية إلى مستويات غير مسبوقة   مفرِ تضخ    وحدوث انخفاض  عواقب ب  ب سب  تو   اد السوري ذلك أداء االقتص  عرقلفط،  م 

 مأساوية.  

للدوالر    االقتصاد السوري   اعتماد إلى  بشكل تدريجي    ،تمويل النزاع، باإلضافة إلى عمليات  ت التدابير األحادية الجانبكذلك، أد  
عانى قسم كبير من  وبسبب هذا التضخم، كي. بالدوالر األمري مة العملة مقارنةً م وانخفاض قيالتضخ  هي  وكانت النتيجة. )دولرة(

  إلى ط  لتضخم المفرِ ا  يأن يؤد  يمكن    ،الناجمة عن قانون قيصر والضغوطات    الراهنةاألزمة اللبنانية    ومع  ؛الحرمان  السكان من
 عواقب أكثر مأساوية على السكان.  

 دور البلدان المجاورة

رها تركيا ولبنان والعراق واألردن؛ وتأث  أي  ت التدابير األحادية الجانب إلى اعتماد سوريا بشكل كبير على البلدان المجاورة:  أد  
ي بدأت في تشرين األول/أكتوبر  اص في حالة األزمة اللبنانية، التق ذلك بشكل خبالصعوبات االقتصادية في هذه البلدان. وينطبِ 

 .  كانت مأساوية في سوريا سبل عيش السكانعلى على االقتصاد السوري و  انعكاساتهاأن  نوتبي    2019

 19- التدابير األحادية الجانب وأزمة كوفيد

  في سياق   مضطردةالذي انتشر بطريقة    19-ضة بشكل كبير لفيروس كوفيدسوريا معر    من أن    رت منظمة الصحة العالميةحذ  
ي للوباء النقص في الوسائل األساسية للتصد   وطرحالتضخم، والتدابير األحادية الجانب.  وازديادوانهيار العملة،  األزمة اللبنانية،

  قا على تفو  . لكن األثر االقتصادي وخطر المجاعة  اجد    كبيرةً   ( مشكلةً . األدوية، إلخو معدات المستشفيات،  و الحماية،  و )الفحص،  
 ة.  المخاطر الصحي  

 األثر المتوقع لقانون قيصر 

عده  . لكن بُ القائمة أساًساكية األحادية الجانب  هامة على التدابير األمريأدوات    ةأي    من الناحية التقنية،  ،ال يضيف قانون قيصر 
مع سوريا، وعلى االتحاد األوروبي، في   ما تبق ى من تعامالتها التجاريةوية فييواآلس  المجاورة العربية دول على ال يضغط"الثانوي" 

 .  ة بهالخاص   تدابير األحادية الجانبال تخفيف كان ينويحال 

ل أي فرصة يملكها االقتصاد السوري للتعافي ويضيف بعًدا نفسًيا توقيته؛ فهو يعط    من حيث  وخيمةله  آثار  قانون قيصر  كن   ل
 في سوريا.   19-كوفيد وأزمةالشديدة لألزمة المالية اللبنانية المأساوي ة  العواقبكبيًرا على 

 السياسات  االستنتاجات لتوصيات 

حقوق   حاالت انتهاك  عنمسؤوليتهم    ثُبَتت  نالذي  األفرادالتدابير األحادية الجانب على    يقتصر فرضأن  أكثر    من المنطقيكان  
آليات  مع  أن تترافق هذه التدابير    المستحَسنالذين ارتكبوا جرائم ضد اإلنسانية. باإلضافة إلى ذلك، كان من    األفرادعلى  و اإلنسان  

المباشرة لممارسات    العواقبلمواجهة   يجب أال تكون هذه اآلليات و واسع.    على نطاققة  المخاطر المطب    تجن بالمباشرة وغير 



كميات ليس ألن سوريا ال تملك  ،  اتيمشابهة لبرنامج "الغذاء مقابل النفط" الذي اعتمدته األمم المتحدة في حالة العراق في التسعين
 السكان.  مجمل على   سلًبار ألن هذه اآلليات تؤث   أساسي،، بشكل ، بلفحسب من النفط للتصدير  كبيرة

الغذائي  األولوية  ىعطتُ   كما يجب أن   ،سيطرة األمم المتحدةلاآللية    تخضعأن    المطلوب هو وأنشطة    لإلنتاج الزراعي واألمن 
 "الحوالة"م  نظا  أن ُيعتمد  من  الصغيرة والمتوسطة، وأن تسمح بالمشاركة القوية للقطاع المصرفي في القطاع المالي، بدالً   الشركات

 ة غير الرسمية.  الحالي وغيره من األنظم

  إلى التبعات نظًرا  بنانية و األزمة المالية الل  حيث من المتوق ع أن تطولأساسًيا اليوم،    يشك ل منطلقاً   التنفيذ العاجل لهذه اإلجراءات  إن  
 .  19- كوفيدمة ز المأساوية أل


