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ما تزال إدراة جو ابيدن يف طور إعادة النظر يف سياستها إزاء سوراي. فمنذ تسنمه ملنصبه 
قبل سبعة أشهر، يعمل الرئيس ابيدن مبوجب سياسة مرحلية بشأن سوراي، وهي سياسة يعوزها 
التوجيه وحتديد اهلدف لغاية اآلن. لقد كانت سياسته، وإىل حد كبري، مبنزلة استمرار لسياسة اإلدارة 
السابقة؛ أي احملافظة على مهمة حفظ االستقرار أبقل اخلسائر يف مشال شرق سوراي وممارسة الضغط 
االقتصادي على نظام بشار األسد دون هدف سياسي واضح. وحىت اآلن، ما يزال النهج الذي 
تتبعه الوالايت املتحدة يف تعاملها مع قضية سوراي هنجاً قاصراً وليس لديها اسرتاتيجية فعلية حلل 

الصراع السوري نفسه. 

فيما لو متخضت فرتة إعادة النظر اليت طال أمدها عن شيء وأايً كان ما يرتتب على   
خمرجاهتا، ففي الواقع تشري أغلب الدالئل إىل أن اإلدارة األمريكية لن تغري هنجها السياسي اخلارجي 
لتاع. تفرض احلساابت االسرتاتيجية األمريكية احلالية قيوداً شديدة على خيارات 

ُ
يف مساعدة البلد امل

السياسة اخلارجية، وتقيد واشنطن من معاجلة الكثري من التهديدات اليت يشتمل عليها ملف سوراي 
على حنو متسق. لقد ُهشت ثالث إدارات أمريكية متتالية قضية الصراع يف سوراي طوياًل، لدرجة 
أن خطوة االخنراط جمدداً وبشكل جدي تبدو خطوة جريئة للغاية اليوم، حيث من غري املرجح أن 
تشجع القيود احمللية احلالية املفروضة على إدارة ابيدن املبادرات اجلريئة أو اليت تتحمل املخاطر، وأن 

تعقيد الصراع السوري نفسه يفاقم األزمة.

اتساقاً مع املوقف العاملي الضعيف وتدهور النفوذ األمريكي يف منطقة الشرق األوسط، فمن 
املرجح أن إدارة جو ابيدن لن تويل الوضع السوري ابلغ االهتمام. وعلى كل حال، فإن هذا املوقف 
لن خيلو من العواقب الوخيمة. قد ترى روسيا -منافسة أمريكا يف املنطقة- يف سياسة عدم االخنراط 

اليت تنتهجها الوالايت املتحدة كفرصة ساحنة لتحدي تواجدها يف سوراي. 

هل ستخرج الواليات المتحدة من سوريا كما فعلت في 
أفغانستان؟

إدارة بايدن السياسية في ورطة 
عبد الرحمن المصري *

*  زميل غري مقيم يف مركز رفيق احلريري وبرامج الشرق األوسط، يُعىن ابلصراع السوري وأتثريه اإلقليمي. 
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تقاعس املاضي ومأزق احلاضر

السوري  امللف  التعامل مع  املتحدة صعوبة يف  الوالايت  املاضي، القت  العقد  على مدار 
مع  املتحدة  الوالايت  تعاملت  األول،  متسقي.  لكنهما غري  متداخلي  سياسيي  بسبب هنجي 
امللف السوري بصورة هامشية، حيث يعتمد تعاملها على السياسات اإلقليمية األخرى، مثل حماربة 
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش(، ومواجهة التوسع اإلقليمي اإليراين، وإدارة العالقات 

مع تركيا، والتنافس مع روسيا. 

مل تكن لدى اإلدارة األمريكية منذ بداية الصراع السوري أي سياسة قائمة بذاهتا ومتسقة. 
مل تتمكن واشنطن من إعداد سياسة متينة يف سوراي تتوازن وتتناغم مع أجندهتا األوسع يف املنطقة. 
بعبارة أخرى، سعت الوالايت املتحدة خلف أهدافاً متعددة يف سوراي دون أن يكون هلا سياسة 

واضحة املعامل إزاء سوراي نفسها.

إىل  تنظر  كانت  ترامب-  إدارة  منذ  وخاصة  املتحدة-  الوالايت  ذهنية  إن  الثاين،  النهج 
الصراع السوري، وهو صراع “دائم التطور”،  كما لو  أنه كان صراع ذو وترية تثابتة وساكنة إىل 
حد ما. مل تكن واشنطن فعالة ومل تتأقلم مع مراكز القوة املتغرية يف البالد وكانت تعمل إىل حد كبري 

كمراقب ذي أتثري حمدود للغاية.

مل تعمل هذه املشاكل على تضليل اإلدارتي السابقتي -إدارة ابراك أوابما ودوانلد ترامب- 
الوالايت  أيضاً  أعاقت  بل  السوري فحسب،  الصراع  االسرتاتيجية يف  املصاحل  إدراك  فيما خيص 
املتحدة عن حتقيق النجاح يف العديد من سياساهتا اإلقليمية األخرى. كان ما يعوز الرئيس أوابما 
هو االلتزام، فقد كان يركز فقط على التفاوض بشأن اتفاق نووي مع إيران، يف حي كان الرئيس 

ترامب قد أوغل يف توسعه وكثرت معامالته وتعوزه الفروق الدقيقة.  

ابلتايل، فإن ابيدن مكبل بشدة وال ميلك خيارات كثرية. تتمثل ورطة اليوم يف أن الوقت 
قد فات على واشنطن لتتورط من جديد يف ملف سوراي بطريقة جتعل إدارة ابيدن تدرك أن الثمار 

احملتمل قطفها على املدى القصري تفوق التكاليف واملخاطر. 

فرتة  منذ  املتحدة  الوالايت  فقدته  الذي  النفوذ  اكتساب  بفعالية يف سوراي  العمل  يتطلب 
طويلة. من غري احملتمل أن تتوافق وترية الصراع وتطوره وعمق التزامات اخلصوم مع إرادة سياسية 
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أمريكية. فمنذ أن توىل ابيدن منصبه يف كانون الثاين، كانت هناك مؤشرات قليلة تشري إىل أن 
واشنطن كانت قد فرضت سطوهتا يف سوراي. بينما وعد الرئيس ابيدن يف البداية ابستعادة مكانة 
أمريكا يف العامل أو تصحيح قرارات أسالفه، فإن حقيقة األمر هي أن أفضل ما ميكن أن يفعله ابيدن 

اليوم هو التعامل مع عواقب السياسة األمريكية يف سوراي خالل العقد األخري. 

هل هناك انسحاب يلوح يف األفق؟ 

إدارة ابيدن حتاول حتقيق هدفي  أن  أن يستنتج  للمرء  املاضية، ميكن  القليلة  من األشهر 
صغريين يف سوراي: األول هو حتسي ظروف إيصال املساعدات اإلنسانية، والثاين هو احلفاظ على 
وجود عسكري أمريكي يف مشال شرق سوراي. يف حي أن هذه اإلجراءات قد تكون قابلة للتحقيق، 
فإن األول موجود ابلفعل على هامش امللف السوري، وأتثريه على سياسة الوالايت املتحدة وتطور 

الصراع ضئيل. بيد أن اهلدف الثاين يتطلب املزيد من اإلرادة السياسية وااللتزام. 

نظراً ألنه من املتوقع أن تستمر إدارة ابيدن ابلتزامها بنفس النهج، فإن ما يقرب من تسعمائة 
جندي أمريكي يف مشال شرق سوراي يساهون يف االستقرار بعد داعش وبناء قدرات الشركاء األكراد 
احملليي سيصبحون هدفاً لروسيا بشكل متزايد. على الرغم من أهية إدامة هزمية داعش ومساعدة 
قوات سوراي الدميقراطية اليت يقودها األكراد، فإن القوات العسكرية األمريكية تواجه التحدايت دون 

التزام واضح بتمويلها. 

إن الطريقة اليت سحبت با الوالايت املتحدة مؤخراً قواهتا املنتشرة من أفغانستان ال جتعل 
الروس راغبي ومهتمي برؤية خروج مماثل من سوراي فحسب، بل إن املوضوع ينال على اهتمام 
الشركاء أيضاً، مثل قوات سوراي الدميقراطية، الذين قد يشككون مرة أخرى يف التزام أمريكا. لدى 
قوات سوراي الدميقراطية إىل حد كبري خماوف جدية بشأن بقائها ككيان سياسي، ومع التحدايت 
املتوقعة من تركيا ونظام األسد، فإن قوات سوراي الدميقراطية ستعترب ابلتأكيد الروس طرفاَ يضمن 
بقاءها سياسياً و يكرس جهوده للوضع الراهن. ومبا أن موسكو يف طور تفعيل عالقاهتا مع القيادة 
قابل  خيار  بوصفه  االنسحاب  إىل  ابيدن  إدارة  تنظر  أن  مفاجئاً  يكون  فلن  الكردية يف سوراي، 

للتطبيق، وذلك ابستغالل حجة إهناء تورط أمريكا يف “حروب ال هناية هلا”. 

يف حي أن اهتمام إدارة ابيدن ابستئناف اخنراطها يف املسار الدبلوماسي لن يكون الوسيلة 
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الرغم  السيناريو، فإن آماهلا ستنهار بشدة. على  اليت ميكن عربها املشاركة يف مثل هذا  الوحيدة 
من أن العقوابت تؤدي مهمة معاقبة نظام األسد على جرائم احلرب واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق 
اإلنسان، إال أن العقوابت وحدها ليست كافية كوسيلة ضغط للوالايت املتحدة، فهي لن جترب 
نظام األسد على تغيري السلوك أو القيادة وال تعزز مصاحل الوالايت املتحدة. كانت الطريقة الوحيدة 
اليت من احملتمل أن تفعل ذلك هي استخدام القوة العسكرية، ولكن كل الدالئل تشري إىل أن مثل 

االجراء شبه املستحيل اليوم.

ال تعرف الوالايت املتحدة ماالذي تبتغيه يف سوراي وليس ال متلك خطة حمكمة لنهاية هذه 
اللعبة- كل من األصدقاء واألعداء يدركون ذلك. من غري املرجح أن تعطي إدارة ابيدن األولوية 
لسوراي يف األشهر املقبلة. يبدو أن الرئيس ابيدن يريد جتنب التورط يف املصاحل املتنافسة بسبب 
املتحدة  السياسة اخلارجية للوالايت  الدراماتيكي يف أولوايت أجندة  التحول  الصراع، ابلنظر إىل 

واالفتقار الواضح للخيارات اآلمنة إلعادة التدخل يف سوراي.

إن األهداف احملدودة للوالايت املتحدة وهنج االنتظار والرتقب املستمر هي سياسة ليست 
مستدامة، واالرجحية متيل إىل أن خصوم أمريكا يف سوراي سيعملون على رحيل الوالايت املتحدة. 
يف مثل هذه احلالة، سوف حتتاج واشنطن إىل االستعداد إلمكانية حدوث سيناريو آخر لرحيل 
على  فقط  يؤثر  لن  استباقية  اسرتاتيجية  إىل  االفتقار  إن  أفغانستان.  سيناريو  غرار  على  القوات 
قدرة اإلدارة االمريكية يف تعزيز املصاحل يف سوراي واملنطقة، ولكن أيضاً مينح املنافسي القدرة على 

استخدام سوراي كمنصة ممارسة أجنداهتم اإلقليمية.
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