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ِلَ تستمر معاانة الوالايت املتحدة لتحديد ما جيب فعله بشأن نظام األسد؟ 

الرئيس األمريكي -آنذاك- دوانلد ترامب يف تشرين األول 2019  بعد أايم من إعالن 
أنه يف طور سحب القوات األمريكية املوجودة يف سوراي، كنت أنتظر حينها قطار الصباح الباكر 
املتجه إىل مدينة نيويورك. وبينما كنُت أجتول عند بوابة حمطة القطار، تظاهرُت بتصفح التغريدات 
على »تويرت«، كنت أصغي إىل حمادثة بي ضابطي شرطة منتسبي يف شركة »أمرتاك«، ل يستعرضا 
يف حديثهما اجلرائم اليت حتصل يف حمطة قطار االحتاد، أو أحاديث النميمة األخرية اليت تدور يف 
قسمهم، بل كاان يناقشان السياسة اخلارجية للوالايت املتحدة. لقد أيّدا خطوة الرئيس يف سوراي، 
املتحدة،  الوالايت  يعنيهما، وال يعين  بُعد آالف األميال ال  املندلع على  الصراع  أن  واتفقا على 

ُمكرَرين عبارة »أعيدوا قواتنا إىل الوطن؛ وأمخدوا احلرب اليت ال تنتهي«. 

رّسخت تلك اللحظة أمراً كان يشغل ذهين ويدفعين إىل التمتمة به يف معظم األوقات خالل 
السنوات السبع املاضية، وهو: فشل جمتمع السياسة اخلارجية الذريع يف حتديد ما كان جيري يف 
سوراي بطريقة صائبة، وإدراك أتثري هذا األمر على املصاحل االمريكية )أو عدم أتثريه(، وتقدمي طريقة 
حللحلة األزمة. على الرغم من فرتة رائسته الشنيعة، طرح ترامب سؤااًل وجيهاً عن سوراي، سؤااًل 
وثيق الصلة ابلشرق األوسط بشكل عام: »ما الغاية مما نفعله؟«، يبدو أنه ل حيصل على جواٍب 
شاٍف مبا فيه الكفاية؛ لذلك أعلن عن سحب القوات األمريكية من سوراي )وانتهى األمر إبعادة 

نشر هذه القوات(. 

لِمَ هذا االهتمام بالوضع السوري؟

ستيفن كوك *

*  كبري زمالء إيين إنريكو مايت لدراسات الشرق األوسط وأفريقيا يف جملس العالقات اخلارجية.
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اآلن، ويف مقابل عويل الشعب السوري الذي يدمي القلب يف الذكرى العاشرة لغرق بالدهم 
يف مستنقع الظالم، اثر جدٌل -رغم أنه أقل حدة مما كان عليه قبل عقد من الزمن- يتمحور حول 
أكرب من  الكثريين، وخلف عدداً  أودى حبياة  فعله حيال صراٍع  املتحدة  الوالايت  ما جيب على 
املصابي بعاهات مستدمية، وشرد نصف السكان من دايرهم، وزعزع استقرار منطقتي من العال؟ 
الرئيس  اتفاق مع  أنه لن حُيسم كالعادة. هل جيب على إدارة ابيدن أن تتوصل إىل  صراٌع يبدو 
السوري بشار األسد؟ أهنالك أمل يف أن جيد العال طريقة تُزيل الستار عن انفراجة دبلوماسية؟ أم 
هل تعتقد أن األزمة االقتصادية اليت طوقت لبنان -البلد الذي مُيثل قارب النجاة لسوراي- تقوض 

الدعم الذي يتحصل عليه نظام األسد؟ 

دون  السياسة  ُصّناع  ُيرتك  وبذلك  السوري؛  الوضع  أكثر يف  التدخل  يريد  تقريباً  أحد  ال 
خيارات جيدة وإجاابٍت واضحة. 

رمبا يعود السبب وراء ذلك إىل أنه ل يكن هناك حتليٌل، على األقل يف النقاش العام طوال 
العقد املنصرم، يتناول املخاطر احملدقة ابلوالايت املتحدة فعلياً يف سوراي، إن ُوجد أٌي منها. منذ 
هناية احلرب العاملية الثانية، سعت الوالايت املتحدة إىل العمل بسياساٍت هتدف إىل حتقيق ثالثة 
أهداف رئيسة: ضمان التدفق احلر ملوارد الطاقة من املنطقة، املساعدة يف احلفاظ على أمن اسرائيل، 
واإلبقاء على اهليمنة األمريكية يف الشرق األوسط؛ حىت ال تتمكن أي دولٍة أو حتالٍف دويل من 
املساس ابملصلحتي املذكورتي آنفاً. وفضاًل عن األهداف الثالثة املذكورة آنفاً، غالباً ما يضيف 
احملللون منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحة اإلرهاب. وابفرتاض أن السياسة األمريكية 
ترتكز على هذه األسس، فما قوُل احملللي وُصّناع السياسة بشأن األسلوب الذي تتبعه واشنطن يف 
تسم بعدم التدخل يف الصراع السوري بغيضاً من الناحية 

ُ
التعامل مع سوراي؟ قد يكون النهج احلايل امل

األخالقية، لكن هل ميكن الدفاع عنه من الناحية االسرتاتيجية؟ غالباً ما يكون ها هو الرابط املزعج 
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يف السياسة اخلارجية األمريكية، عبُء عدم القدرة على التوفيق بي القيم واملصاحل. 

حينما اتضح أن ترامب ل يكن يف صدد سحب القوات بشكل كامل من سوراي، أعلن بقاء 
صّدرة 

ُ
بعض هذه القوات حلماية »النفط«. هذا أمٌر حمري، فسوراي ل تكن يوماً من البلدان الرئيسة امل

للنفط، على الرغم من أن نظام األسد واملهربي األتراك، وداعش قد استغلوا االحتياطيات النفطية 
فيها خالل العقد املاضي جلين األموال. لقد كان من املنطقي أن تستغل هذه اجلهات الثالث تلك 
الفرصة املؤاتية. بيد أن اإلعالن عن بقاء القوات األمريكية يف خطٍر بسبب النفط قد يكون سبياًل 
ربكة املتمثلة يف أنه يف الوقت الذي صادق فيه الرئيس األمريكي سابقاً 

ُ
مالئماً للتعامل مع احلقيقة امل

من وحدات محاية  أساس  وبشكل  -املكونة  الدميقراطية  قوات سوراي  فإن  )داعش(،  هزمية  على 
الشعب الكردية- كانت تقاتل أتباع أيب بكر البغدادي مبساعدة اجلنود األمريكيي؛ وهذا ما يعين 
أنه ال يوجد شيء مما جرى يف سوراي على مدى العقد املاضي يُهدد التدفق احلر ملوارد الطاقة من 

املنطقة. 

بقدر تعلق األمر إبسرائيل، اعتقد احملللون يف وقت من األوقات أن سوراي تشكُل هتديداً 
حمتماًل ألمنها، بيد أن ضعف القوات املسلحة السورية خالل العقد املاضي هدأ من هذا القلق. إن 
التهديد احلقيقي -من وجهة نظر إسرائيل على األقل- هو إيران، اليت تريد البقاء يف سوراي لفرتة 
طويلة على ما يبدو، مما مُيّكن اإليرانيي من تقدمي االمدادات حلزب هللا بسهولة أكرب وهتديد إسرائيل 
بشكل مباشر. ل يستطع اإلسرائيليون تقّبل هذا فشّنوا محلة جوية ضارية ضد اإليرانيي ووكالئهم يف 
كل من سوراي والعراق. أثبتت طهران أهنا غري قادرة على الرد بفعالية، وهنا نستنتج أن اإلسرائيليي 

قادرون على االعتناء أبنفسهم يف خضم الصراع السوري.

فيما خيص احلفاظ على النفوذ األمريكي، فإن سوراي عبارة عن مستنقع؛ ومما ال شك فيه 
فإن القادة يف املنطقة أعجبوا ابستعداد الرئيس الروسي فالدميري بوتي، للتدخل وإنقاذ حليف من 
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شبه هزمية، على عكس ما عدوه ضعفاً من الوالايت املتحدة عندما تعلق األمر ابلرئيس املصري 
السابق حسين مبارك. قّدم هذا دفعة للروس على حساب الوالايت املتحدة، بيد أهنم ُمثقلون اآلن 
بعبئ األسد وصراٍع يبدو أنه ليس له هناية يف األفق. واألهم من ذلك أن الصراع يف سوراي ل ُيضر 

بقوة الوالايت املتحدة وقدرهتا على الدفاع عن مصاحلها.

فيما خيص منع انتشار األسلحة النووية، فإن اإلسرائيليون بذلوا جهدهم يف عام 2007 
عندما دمروا منشأة نووية سورية سرية )كانت سرية ابلنسبة للجميع ما عداهم(. ومع ذلك، ما تزال 
مشكلة األسلحة الكيميائية السورية قائمة. كان من املفرتض أن تتخلى سوراي عن أسلحتها النووية 
يف صفقة توسط فيها بوتي يف 2013، لكن األسد ل يكن متعاوانً بنحو كامل. ال حتظى هذه 
القضية ابلكثري من االهتمام ألن املواد الكيماوية اليت كان من املفرتض أن يتخلى عنها األسد قد 
إسُتخدمت وسُتستخدم على األرجح ضد السوريي أكثر من غريهم. وقد رّد ترامب على هجوم 
كيماوي نفذه نظام األسد ضّد املدنيي بعد فرتة وجيزة من تنصيبه، ومع ذلك ل حيدث أي فرٍق 

يُذكر يف مسار الصراع.

يف هناية املطاف، ميكن تقدمي حجة للوالايت املتحدة ملواصلة مهمة مكافحة التطرف يف 
سوراي ابلقول: أصبحت البالد دوامة تتالطم فيها امليليشيات املتنافسة. قد تتضائل أعداد بعض 
املتحدة على عالقتها بوحدات  الوالايت  لكنها ابقية ال حمالة. وهكذا، حتافظ  املليشيات،  هذه 
محاية الشعب الكردية على الرغم من اعرتاض تركيا العضو يف حلف الناتو، واليت تصر بدورها على 
أن هذه اجملموعة ال ميكن متييزها ابلكاد عن حزب العمال الكردستاين، وهو منظمة إرهابية شنت 
حرابً ضد تركيا ومصاحلها. هذه هي طبيعة الصراع يف سوراي. على الرغم من استيائهم  من الوالايت 
املتحدة، يُنسق املسؤولون األتراك مع املنتمون للقاعدة للمضي قدماً أبجندهتم املناهضة لألكراد. 
ونظراً لطبيعة الصراع السوري وعدد املتطرفي الكبري من الذين جيذبم هذا الصراع، فمن املعقول أن 
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يظل صانعو السياسات يقظي حيال التهديدات هناك.

العلين  التزامه  تتفاقم؛ بسبب  للرئيس األمريكي جو ابيدن، فإن مأساة سوراي  أما ابلنسبة 
بوضع القيم يف مقدمة سياسته اخلارجية. إن سعى إىل نبِذ ويل العهد السعودي، وأعلن أن حقوق 
اإلنسان ستكون أمراً مركزايً يف العالقات األمريكية املصرية وإذا جتاهل جرائم الرئيس الرتكي رجب 
طيب أردوغان، إىل أين يقود ذلك الوالايت املتحدة يف موقفها مع سوراي؟ من احملتمل أن تكون 
اإلجابة أن كل هذا لن يقودها إىل شيٍء حىت لو ظلت إدارة ابيدن متمسكًة ابلقيم. هذا ألنه على 
الرغم من كل الوحشية اليت مارسها نظام األسد ضد الشعب السوري، فمن املرجح أن يتوصل 
ابيدن إىل النتيجة نفسها اليت توصل إليها ضابطا الشرطة اللذان مسعتهما ُمصادفًة قبل عدة أشهر: 
ال يوجد ما ميثل خطراً كافياً على املصاحل األمريكية ابلنسبة للوالايت املتحدة حىت تتخذ إجراءاٍت 
أكثر بكثرٍي من جمرد فرض عقوابت وشن غارات جوية على إرهابيي واالحتجاج على جتاوزات 

األسد العديدة ضد شعبه على أمل أن يتغري شيء ما وينتهي هذا الكابوس يف سوراي.

إن الدافع اجللي للتقاعس عن اختاذ إجراٍء فيما خيص سوراي يفوق دافع التدخل حلل الصراع، 
وبكل أتكيد فإن هذا أمر مشكوك فيه من الناحية األخالقية، لكن هذه هي مأساة سوراي اليت جيب 

على الوالايت املتحدة قبوهلا يف هناية املطاف.


