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كشــفت مجلــة "فــورن بوليســي" األمريكيــة عــن عــزم الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن 
الضغــط علــى الرئيــس الروســي "فاديميــر بوتيــن" خــال القمــة المرتقبــة األســبوع 
المقبــل، وذلــك مــن أجــل المســاعدات اإلنســانية فــي ســورية. وقالــت الصحيفــة: "إن 
بايــدن يعتــزم الضغــط علــى بوتيــن، خــال قمتهمــا األســبوع المقبــل، لتوســيع دائرة 
ــة الســورية  ــا، تعتقــد األغلبيــة أن القضي توزيــع المســاعدات فــي ســوريا". مــن هن

ســوف تكــون حاضــرة خــال لقــاء الرئيســين الروســي واألمريكــي.

ــد  ــة، ويعتق ــة المرتقب ــال القم ــرح خ ــوف تط ــورية س ــة الس ــع، القضي ــي الواق ف
أنهــا ســوف تكــون البدايــة للتعبيــر عــن الموقــف األمريكــي الجديــد تجــاه القضيــة 
الســورية والــذي عبــر عنــه الرئيــس األمريكــي منــذ أســابيع عندمــا مــدد حالــة 
ــوري  ــام الس ــات النظ ــال: "تصرف ــث ق ــوريا، حي ــق بس ــا يتعل ــة فيم ــوارئ الوطني الط
وسياســاته تشــكل تهديــدا لألمــن القومــي والسياســة الخارجيــة واقتصــاد الواليــات 
المتحــدة، والنظــام الســوري يقــوض الجهــود األمريكيــة والدوليــة الســتقرار وإعادة 
إعمــار العــراق. ندعــو نظــام األســد وداعميــه لوقــف حربهــم العنيفــة ضد الســوريين 
والســماح بإيصــال المســاعدات اإلنســانية دون عوائــق". هــذا التصريــح الــذي مــر فــي 
الشــارع الثــوري مــرور الكــرام يحمــل فــي جعبتــه الكثيــر، وفــي األشــهر القادمــة، 

ســواء مــن خــال القمــة أو بعدهــا، 
الواليــات  أن  الجميــع  سيكتشــف 
قــد  "بايــدن"  عهــد  فــي  المتحــدة 
ــوريا  ــي س ــداث ف ــف األح ــرت تصني غي
إلــى  الهامشــي  المســتوى  مــن 
المســتوى المهــم، وهــو مــا يبنــى 
وقانونيــا،  سياســيا،  الكثيــر:  عليــه 
ودبلوماســيا، وربمــا عســكريا إن لــزم 

ــر. األم
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ينقــل "هــاري آر. يارغــر" مؤلــف كتــاب "اإلســتراتيجية ومحترفــو األمــن القومــي" 
ــد  ــة بقص ــح األمريكي ــى المصال ــة عل ــتويات األهمي ــيم مس ــترلين" تقس ــن "نوش ع

ــي: ــى الشــكل التال ــات عل ــان الحــدود الحرجــة واألولوي تبي

مســتوى المحافظــة علــى البقــاء: إذا لــم يتحقــق فســيؤدي إلــى دمــار شــامل 
فــوري لواحــد أو أكثــر مــن الجوانــب الرئيســية للمصالــح الوطنيــة الجوهريــة.

المســتوى الحيــوي: إذا لــم يتحقــق فســيترك عواقــب فوريــة علــى المصالــح 
الجوهريــة. الوطنيــة 

المســتوى المهــم: إذا لــم يتحقــق فســيؤدي إلــى أضــرار ســتؤثر فــي نهايــة 
الجوهريــة. الوطنيــة  المصالــح  فــي  المطــاف 

المســتوى الهامشــي: إذا لــم يتحقــق فســيؤدي إلــى أضــرار ال يتوقــع لهــا أن تؤثــر 
فــي المصالــح الوطنيــة الجوهريــة. 

ال شــك أن التصنيــف األمريكــي لألحــداث فــي ســوريا كان ضمــن المســتوى األخيــر. 
أي الهامشــي، وبــدا ذلــك واضحــا مــن خــال التفاعــل األمريكــي مــع الثورة الســورية 
منــذ البدايــة. ويمكــن تلمــس ذلــك فــي بعــض مقــوالت المنظريــن السياســيين 
األمريكييــن، ففــي محاضــره بعنــوان "سياســة الواليــات المتحــدة فــي الشــرق 
األوســط"، ذكــر "جــون ميرشــايمر" اســتاذ الخدمــة المميــزة فــي جامعــة شــيكاغو 
التالــي: "الســؤال هــو مــا هــي المناطــق التــي تشــكل أهميــة اســتراتيجية للواليــات 
المتحــدة؟ هــذه هــي المناطــق التــي فــي نظــر أمريــكا تحتــاج أن تقاتــل وتمــوت 
مــن أجلهــا. أهــم منطقــة مــن وجهــة نظــر الواليــات المتحــدة هــي نصــف الكــرة 
الغربــي، طبعــا هــذه هــي حديقتنــا الخلفيــة وباحتنــا الخلفيــة، وخــارج نصــف الكــرة 
ــج  ــيا، والخلي ــرق آس ــمال ش ــا، ش ــا أوروب ــه: أوله ــق مهم ــاث مناط ــاك ث ــي هن الغرب
الفارســي؛ الســبب فــي أهميــة شــمال شــرق آســيا أن هنــاك قــوى عظمــى أخــرى، 
والواليــات المتحــدة تهتــم بشــأن القــوى العظمــى األخــرى ألنهــا الوحيــدة التــي 
تشــكل لهــا تحديــا وتهديــدا خطيــرا. المنطقــة الثالثــة هــي الخليــج الفارســي وهــي 
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مهمــة ليــس ألن فيهــا قــوى عظمــى، ولكــن الخليــج الفارســي مهم لوجــود منابع 
النفــط فيــه". وإجابــة عــن الســؤال لمــاذا لــم تتدخــل الواليــات المتحــدة فــي ســوريا 
ــة  ــكل القيم ــوريا تش ــط س ــرق االوس ــبة للش ــال: "بالنس ــا ق ــع منه ــكل المتوق بالش
االســتراتيجية األقــل بالنســبة للواليــات المتحــدة. إن مــا يحــدث فــي ســوريا ال يهــم 
أمريــكا ألنــه ال يوجــد هنــاك نفــط".  وفــي دراســة بعنــوان "أمريــكا المرتبكــة" كان 
"ميرشــايمر" أكثــر تفصيــا حيــث قــال: "أضــف إلــى ذلــك أن مصــر وســوريا ال تمثــان 
ــن  ــرا لألم ــا كثي ــد مهم ــا ال يع ــدث فيهم ــا يح ــة، وم ــتراتيجية حيوي ــح اس ــة مصال أي
القومــي األمريكــي. طبعــا، هــذا ال يعنــي أنهمــا خــارج الســياق بالكامــل".  وإذا كان 
"ميرشــايمر" يختصــر منطقــة الشــرق األوســط بمنطقــة الخليــج فقــط، فالسياســة 
األمريكيــة فــي عهــد أوبامــا أظهــرت أن المنطقــة برمتهــا قــد تراجعــت أهميتهــا 
النســبية بالنســبة للواليــات المتحــدة، ولــم تكــن إدارة ترامــب تختلــف عــن ســابقتها 

بالنســبة لتقييمهــا ألهميــة المنطقــة.

وفيمــا كان بعــض المحلليــن يــكاد ال يصــدق هــذا الطــرح، مــا لبثــت أن أصبحــت فكــرة 
ــض  ــلمات، وراح البع ــن المس ــط م ــرق األوس ــة الش ــبية لمنطق ــة النس ــع األهمي تراج
ــن  ــال: نشــرت صحيفــة الفوري يعــدد األســباب وراء هــذا التراجــع. فعلــى ســبيل المث
ــه ســتة أســباب لمــا أســمته تراجــع  ــا ذكــرت في ــة مقــاال تحليلي بوليســي األمريكي
أهميــة منطقــة الشــرق األوســط بالنســبة للواليات المتحــدة األمريكية ولسياســاتها 
الخارجيــة، وأهــم هــذه األســباب، حســب كاتــب المقــال "آرون دافيــد ميلــر"، الكاتــب 
والمحلــل األمريكــي المتخصــص فــي شــؤون الشــرق األوســط، هــي: انتهــاء الحــرب 
البــاردة، وزوال فزاعــة اإلرهــاب، وتدنــي أهميــة النفــط الخليجــي، وخســارة أمريــكا 

لحلفائهــا العــرب، باإلضافــة إلــى قــوة إســرائيل المتزايــدة. 

بعــد التدخــل الروســي العســكري فــي ســوريا يبــدو أن تيــارا داخــل اإلدارة األمريكيــة 
ــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه روســيا فــي  كان معارضــا لاســتهتار األمريكــي فــي ال
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ســوريا، وعندمــا تلقــى الرئيــس الروســي دعــوة مــن ملــك األردن؛ خــرج أحــد أعضــاء 
اإلدارة األمريكيــة بتصريــح يقــول فيــه: هــذا مــا كنــا نحــذر منــه. علــى إثــر ذلــك، "فــي 
ــم  ــة وتقيي ــة ومراجع ــوريا” لدراس ــة س ــة دراس ــاء “مجموع ــم إنش ــر 2018، ت أكتوب
ــى الكونغــرس األمريكــي حــول  ــات إل ــم توصي ــات المتحــدة، وتقدي أهــداف الوالي
ــول  ــوريا.  وح ــي س ــدة ف ــات المتح ــية للوالي ــكرية والدبلوماس ــتراتيجية العس االس
فكــرة االســتهتار األمريكــي جــاء فــي التقريــر: "اســتهانت الواليــات المتحــدة بقــدرة 
ــيا.  ــل روس ــق تدخ ــي. حق ــوذ اإلقليم ــاحة للنف ــوريا كس ــتخدام س ــى اس ــيا عل روس
ابتــداء مــن ســنة 2015 هدفــه المباشــر المتمثــل فــي الحفــاظ علــى النظــام كتحــد 
لدعــوة الواليــات المتحــدة ل "رحيــل" بشــار األســد وذلــك بتكلفــة منخفضــة نســبيا. 
فــي هــذا الســياق عــززت روســيا مكانتهــا وهيبتهــا علــى نطــاق أوســع فــي الشــرق 
األوســط".  وحــول الكيفيــة التــي تتجلــى مــن خالهــا أهميــة الشــأن الســوري جــاء 
فــي التقريــر: "منــذ بدايــة األزمــة الســورية ســنة 2011، اســتهان األمريكيــون بمــدى 
اســتمراريتها وحــدود خطورتهــا ومــدى تأثيرهــا علــى أهــم المصالــح الوطنيــة 
للواليــات المتحــدة ... وتجــدر اإلشــارة إلــى أن ســوريا تشــكل تهديــدا علــى الواليــات 

المتحــدة مــن خــال خمســة مخاطــر رئيســية:

أوال، يتواصــل تهديــد خطــر الهجمــات اإلرهابيــة المتأتــي مــن ســوريا علــى الرغــم مــن 
تحريــر األراضــي الســورية مــن قبضــة تنظيــم الدولــة.

ــار ســوريا بصــورة ناجعــة للمضــي قدمــا فــي محاولتهــا  ــران انهي ــا، اســتغلت إي ثاني
للهيمنــة اإلقليميــة وفتــح جبهــة جديــدة فــي إطــار حملتهــا التــي شــنتها ضــد 

ــع. ــاق أوس ــى نط ــي عل ــراع إقليم ــدالع ص ــر ان ــن خط ــا زاد م ــرائيل، م إس

ثالثــا، مثلــت ســوريا انتصــارا اســتراتيجيا بالنســبة لروســيا، التــي اســتفادت بالمثــل مــن 
الحــرب لتنصيــب نفســها كوســيط منافــس وذي نفــوذ وموثــوق بــه مقابــل الواليــات 

المتحــدة فــي منطقــة الشــرق األوســط.
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رابعــا، أطلقــت حملــة العنــف الوحشــية المســتمرة التــي يشــنها األســد ضــد الشــعب 
الســوري العنــان لتدفــق أعــداد هائلــة مــن الاجئيــن، مشــكلة مأســاة إنســانية كانــت 
ــار سياســة واجتماعيــة مزعزعــة لاســتقرار فــي عــدة بلــدان، بمــا فــي ذلــك  لهــا آث

الــدول األعضــاء فــي حلــف الناتــو.

خامســا، أدى االنتهــاك المتواصــل للمعاييــر الدوليــة األساســية، التــي لطالمــا دافعــت 
عنهــا الواليــات المتحــدة علــى مــر التاريــخ، إلــى تــآكل التصــورات عــن مفاهيــم القوة 
ــم فــي  ــع أنحــاء العال ــات المتحــدة فــي جمي ــة التــي تشــيد بهــا الوالي والمصداقي
نفــس الوقــت، منــذرة بإمكانيــة نشــوب نزاعــات فــي المســتقبل. عــاوة علــى ذلــك، 
فــإن هــذه التهديــدات متداخلــة ويعــزز بعضهــا بعضــا. ومــع ذلــك، ســعت السياســة 
األمريكيــة إلــى بلــورة األزمــة الســورية، حيــث تمحــور االهتمــام األمريكــي بنظــام 
ــه  ــذي تمثل ــد مــن نوعــه ال ــى الخطــر الفري ــي نظــرا إل ــد اإلرهاب األســد حــول التهدي

ســوريا والــذي يحــدق باألراضــي األمريكيــة والمواطنيــن األمريكييــن". 

فــي الواقــع، مــن قــرأ هــذا التقريــر وراقــب أداء إدارة الرئيــس ترامــب الحــظ أن هــذه 
ــن  ــر، لك ــذا التقري ــي ه ــي وردت ف ــات الت ــب والتوصي ــض الجوان ــت ببع اإلدارة اهتم
إدارة ترامــب رحلــت، وحلــت مكانهــا إدارة جديــدة برئاســة الرئيــس األمريكــي الجديــد 
"جــو بايــدن"، واإلدارة الجديــدة حتــى األمــس القريــب بقيــت شــبه صامتــة حيــال 
القضيــة الســورية، وهــو مــا خلــق جــوا مــن التشــاؤم لــدى المحســوبين علــى قــوى 

الثــورة والمعارضــة. 

ضمــن هــذا الســياق، وبشــكل مفاجــئ؛ جــاء تصريــح الرئيــس األمريكــي، آنــف الذكــر، 
ــك، قــد يقتصــر  ــر مــن المعانــي. لذل ــه يحمــل الكثي ــه أحــد رغــم أن ــم يلتفــت إلي فل
طــرح الرئيــس األمريكــي خــال القمــة علــى قضيــة المعابــر، ألن القمــة لــن تتســع 
لطــرح القضيــة الســورية علــى نطــاق أوســع، فهنــاك الكثيــر مــن القضايــا العالقــة 
بيــن الطرفيــن، وهــي أكثــر أهميــة مــن الملــف الســوري، لكــن قضية المعابر ســوف 
تكــون البدايــة، وأغلــب الظــن أن مظاهــر التغيــر الفعلــي فــي الموقــف األمريكــي 
ــران،  ــة الســورية ســتتضح معالمــه بعــد إنجــاز االتفــاق النــووي مــع إي تجــاه القضي
حيــث مازالــت اإلدارة األمريكيــة تتجنــب اســتفزاز إيــران إلــى أن تتمكــن مــن العــودة 

إلــى االتفــاق النــووي، والــذي يعتبــر مــن أهــم أولويــات إدارة بايــدن.
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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، 
والتحليــات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقانية، 
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 خــال اســتجاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن االســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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