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األحــداث فــي  المنصــات اإلعالميــة لمتابعــة تطــورات  أمــام  المتابعــون  تســمر 
فلســطين، حيــث شــهدت فلســطين جولــة تصعيديــة ســلمية مــن قبل الفلســطينيين 
الرافضيــن لسياســة إســرائيل االســتيطانية فــي حــي الشــيخ جــراح، وصــوال النــدالع 
جولــة تصعيــد عســكري بيــن إســرائيل والمقاومــة الفلســطينية فــي غــزة، والتــي 
انتهــت بإعــالن وقــف إطــالق نــار رعتــه الواليــات المتحــدة األمريكيــة بمســاعدة 
مصــر، لتنبــري األقــالم أثنــاء التصعيــد وبعــده للقيــام بعمليــة جــرد ألســباب فشــل 
اإلســرائيليين وأســباب نجــاح الفلســطينيين. وبالمجمــل، تركــزت هــذه األســباب علــى 
نــواح داخليــة مثــل معادلــة الــردع العســكرية، ولكــن بشــيء مــن التمحيــص البســيط 
يظهــر يتضــح أن العامــل الخارجــي كان حاســما فــي منــع تمــدد حالــة الصــراع 
وضبطــه، وقــد تجلــى ذلــك في مجمــل مواقــف المجتمــع الدولي عمومــا الرافض 
ــي  ــة ف ــي البداي ــردد ف ــي المت ــف األمريك ــى الموق ــة إل ــرائيل، إضاف ــة إس لسياس
دعــم إســرائيل، ثــم الضاغــط عليهــا إليقــاف عدوانهــا علــى غــزة، وهــذا الموقــف 
األمريكــي يتوافــق إلــى حــد بعيــد مــع الرؤيــة األمريكيــة التــي بــدأت تتبلــور فــي 
زمــن اإلدارة األمريكيــة الجديــدة والقائمــة علــى الحــزم لجهــة ضبــط حالــة الصراعــات 
ــرة  ــة األخي ــن األزم ــي م ــف األمريك ــل الموق ــعها، ولع ــا وتوس ــن اندالعه ــد م والح
فــي أوكرانيــا الحاســم لجهــة لجــم روســيا هنــاك، إضافــة إلــى موقفهــا األخيــر فــي 
فلســطين هــي دالئــل علــى جديــة أمريكيــة لجهــة تســوية الصراعــات اإلقليميــة، أو 
بالحــد األدنــى تجميدهــا، ولعــل جولــة التصعيــد األخيــرة فــي فســطين تظهــر بــأن 
حــاالت الصــراع فــي المنطقــة ليســت منفصلــة عــن بعضهــا، بــل أن هنــاك تداخــالت 
إلــى حالــة صراعيــة واحــدة مركبــة، ولكــن  الصراعــات أقــرب  تجعــل مــن هــذه 
بمســتويات مختلفــة. وعليــه، فــإذا مــا أرادت أمريــكا العمــل علــى تســوية الصراعــات 
فــي المنطقــة بمــا يتوافــق مــع رؤيتهــا لضمــان خــروج هــادئ  لهــا مــن المنطقــة، 
فهــي ســتكون أمــام جملــة قضايــا تتطلــب دبلوماســية أمريكيــة نشــطة وحازمــة، 
ــح مســارات تســوية  ــى حلهــا أو فت ــكا إل ــي ستســعى أمري ــا الت ــرز القضاي ولعــل أب
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جديــدة لهــا هــي القضيــة الفلســطينية، والتــي يمكــن ألمريــكا بدايــة العمــل علــى 
تثبيــت وقــف إطــالق النــار، وإطــالق عمليــة إعــادة إعمــار غــزة، ليليهــا طــرح عمليــة 
تنشــيط المســار السياســي مــن خــالل طــرح مبــادرة سياســية فــي هــذا الســبيل، 
كمــا أن القضيــة اليمنيــة أيضــا مــن القضايــا التــي، علــى مــا يبــدو، تشــغل حيــزا مــن 
اهتمــام اإلدارة األمريكيــة، وهــي تــدرك بــأن الوصــول لتســوية فــي اليمــن يتطلــب 
ــات  ــر ب ــا، فبعــد االتفــاق األخي عقــد تســوية ســعودية إيرانيــة، وفيمــا يتعلــق بليبي
مــن الملــح العمــل علــى تثبيتــه ومنــع هدمــه، وهــو مــا يتطلــب تثبيــت االنفراجــة 
فــي العالقــات  التركيــة المصريــة، كمــا أن الملــف اإليرانــي ســيكون حاضــرا وبقــوة 
ــا، ومهمــا طــال،  ــه مــن نافــل القــول إن مســار فيين ــة، ولعل ــة األمريكي فــي الذهني
ال بــد أنــه ســيختم بتســوية واتفــاق جديــد، وبيــن كل هــذه التعقيــدات يبــدو أن 
القضيــة الســورية غائبــة، وأغلــب الظــن أن هــذا األمــر دقيق نســبيا، فغيــاب االهتمام 
بالقضيــة الســورية ال يعــود لقلــة أهميــة هــذه القضيــة، بــل لجمــود الوضــع العــام 
فــي ســورية بعــد ســكون خطــوط الجبهــات، ولكــن إصــرار النظــام علــى مســرحيته 
االنتخابيــة سيشــعل نيــران الجبهــة السياســية مــن حيــث ال يــدري، فأمريــكا تــدرك بــأن 
عنــت النظــام هــو كالصاعــق المســتخدم فــي المتفجــرات، خاصــة وأن ســورية باتــت 
أخطــر برميــل ديناميــت متفجــر فــي المنطقــة لمــا تحتويــه مــن تواجــد عســكري 
ــي، تبقــي المخاطــر التــي  ــا. وبالتال ــران وتركي ــكا وروســيا واي ــكل مــن أمري مباشــر ل
ــا  ــا القضاي ــي تولده ــر الت ــاف المخاط ــوق بأضع ــورية تف ــة الس ــا القضي ــد تولده ق
األخــرى، وعليــه فالجولــة التصعيديــة األخيــرة فــي فلســطين ســيكون لهــا ارتــدادات 
ــة  ــدادة هــي طبيعي ــة الفلســطينية، وكلمــة الســر فــي هــذه االرت تتعــدى القضي
االســتراتيجية األمريكيــة تجــاه منطقــة الشــرق األوســط ورؤيتهــا لطريقــة التعامــل 

مــع الصراعــات فــي اإلقليــم واحتماليــة رعايــة تســويات إقليميــة جديــدة.
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مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة ُتعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي ــاث السياس واألبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  إلســناد  الســورية، 
والتحليــالت العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقالنية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات واألبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــالل اســتجالب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن االســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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