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نشر مركز “ميدل إيست آي” دراسة )18 فبراير 2023(، رأى فيها الباحث، جورجيو كافيرو، أن اتجاه بعض 
الدول للتطبيع مع نظام دمشق يعكس مدى حرصها على تحقيق مصالحها الخاصة حتى ولو كانت 
متعارضة مع المصالح األمريكية، حيث تستمر محاوالت إدماج األسد في الحظيرة الدبلوماسية العربية 

دون أية عقبات.

منذ  متسارعة  وتيرة  أخذها  ثم  ومن  2018؛  عام  أواخــر  إلى  التطبيع  خطوات  أولى  الدراسة  وأرجعت 
زيارة بشار األسد لدولة اإلمارات في شهر مارس 2022، فيما مثلت سلسلة الزالزل التي ضربت سوريا 
وتركيا فرصة لتعزيز مسار اندماج دمشق في المنظومة العربية تحت مظلة إنسانية، وبذريعة تقديم 

المساعدات للمتضرريين )!(

ورأى الكاتب أن لقاء وزير الخارجية اإلماراتي، عبد اهلل بن زايد ببشار األسد )12 مارس( كان بمثابة رسالة 
دعم قوي من أبو ظبي التي تقود مجموعة من الدول العربية للقبول بحكومة النظام على أنها الجهة 

الشرعية التي يتعين التعامل معها في الشأن السوري.

وعلى الرغم من استناد المطبعين إلى جدلية استعادة العالقات مع دمشق بهدف إبعادها عن النظام 
اإليراني؛ إال أن ذلك ال يتوافق مع رؤية واشنطن التي ندد مشّرعوها في الكونغرس بالتطبيع، ووصفوه 
بأنه “أمٌر ُمخٍز”، فيما أوضحت إدارة بادين مرارًا وتكرارًا معارضتها ألي تطبيع غير مشروط مع النظام، وأكد 
المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية، نيد برايس، رفض إدارة بايدن: “قيام  دول المنطقة بتحسين 
عالقاتها أو محاوالتها إعادة تأهيل الدكتاتور المتوحش بشار األسد”، ورفضها إيصال المساعدات إلى 
المتضررين عبر النظام السوري، معتبرًا أنه: “سيكون من المفارقة التواصل مع حكومة عاملت شعبها 

بوحشية على مدى أكثر من عشر سنوات”.

لكن ذلك الموقف المعلن ال يتواءم مع تجنب الواليات المتحدة اتخاذ أية خطوات لوقف مسار التطبيع 
تقييد  عبر  لفرض سياستها  ملموسة  إجــراءات  أية  اتخاذها  وعدم  نظام دمشق،  مع  التركي-العربي 
مبيعات األسلحة أو فرض عقوبات على الدول التي تطبع مع النظام، وذلك على الرغم من أن قانون 

قيصر ينص على معاقبة األطراف التي تتاجر مع النظام أو تتعامل معه. 

ويتنامى االعتقاد في الواليات المتحدة بأن إدارة بايدن تمارس سياسة متساهلة للغاية إزاء فرض تلك 
العقوبات، ما دفع بأحد كبار أعضاء الكونغرس الجمهوريين للتأكيد على أن مجلس النواب سيضغط 

على إدارة بايدن لفرض تطبيق قانون قيصر.

وكان إصدار اإلدارة األمريكية إعفاًء للنظام من العقوبات مدته ستة أشهر قد أثار غضب الجمهوريين، 
ودفع بكل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مايكل ماكول، والعضو األبرز في لجنة 
العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جيمس ريش، إلصدار بيان نددا فيه بالقرار الذي يسمح: “بالتعامل 
المباشر مع نظام األسد ويفتح الباب أمام النظام لسرقة المساعدات، ويسهم في تعزيز مسار تطبيع 
العالقات مع األسد”، علمًا بأن تراخيص اإلغاثة في حاالت الكوارث األخرى عادة ما تستمر لبضعة أسابيع 

فقط، وليس لستة أشهر.
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وفي إجابة على تساؤلها إن كانت واشنطن تنوي معاقبة الدول التي تخرق العقوبات على نظام األسد؛ 
نقلت الدراسة عن المحلل االستخباراتي المختص في شؤون  الشرق األوسط وشمال أفريقيا لدى شركة 
مخاطر االستخبارات )رين(، ريان بول، قوله: “لنرى إن كانت اإلدارة األمريكية تنوي تطبيق قانون عقوبات 
قيصر على حلفائها، مثل تركيا واإلمارات في حال قيامهم بأعمال تجارية مع سوريا… في الواقع ال يبدو 
أنها على استعداد لتنفيذ تهديداتها بفرض عقوبات استباقية ضد حلفائها في حال إقامتهم عالقات 

اقتصادية مع دمشق”.

التي تعمل على إعادة الشرعية  الحالي، أن قانون قيصر يمثل أي تهديد للدول  الوقت  وال يبدو، في 
لألسد، وليس من شأنه عرقلة إجراء المعامالت التجارية، وإعادة فتح السفارات، واستضافة وفود النظام 

السوري، وإصدار الخطابات المؤيدة له.

ونقلت الدراسة عن خبراء أمريكيين قولهم إن إدارة بايدن ال تبدو معنية بوقف مسار تطبيع بعض 
إقامتهم عالقات دبلوماسية مع حكومة األسد،  أو  أو تركيا،  األردن،  أو  الخليجي،  التعاون  دول مجلس 
وأن  النظام، خاصة  مع  إعــادة عالقاتها  لمجرد  الــدول  تغيير عالقاتها مع هذه  نحو  تتجه  أنها  يبدو  وال 
أولويات واشنطن تركز في الوقت الحالي على تعزيز وحدة الناتو ضد روسيا في الحرب األوكرانية، وعلى 

مواجهة الصين، وعلى معالجة الملف النووي اإليراني.

ونقل الباحث عن مدير مركز دراسات الشرق األوسط في كلية “جوزيف كوربل” للدراسات الدولية بجامعة 
“دنفر”، نادر هاشمي، قوله: “تحتل سوريا في الوقت الحالي مرتبة متدنية للغاية فيما يتعلق بأولويات 
سياسة الواليات المتحدة في الشرق األوسط، وخاصة في أعقاب هزيمة تنظيم داعش، بحيث لم يعد 
بايدن  إدارة  أن  وأكد  أخــرى”،  خارجية  بأزمات  المشغولة  بايدن  إلدارة  الكثير  يعني  يحدث في سوريا  ما 
الحظيرة  أكبر في  االندماج بشكل  األسد من  تمنع حكومة  التي  اإلجــراءات  بتنفيذ  االلتزام  إلى  تفتقر 

الدبلوماسية العربية.

كما نقلت الدراسة عن األستاذ المساعد  في جامعة الدفاع الوطني بواشنطن، ديف دي روش، قوله: 
“أعتقد أن ]المسؤولين األمريكيين[ يريدون أن يجعلوا األمور صعبة على بشار األسد، لكن ذلك الهدف 

ال يبدو أنه يمثل أولوية لديهم عندما يقابلون نظراءهم العرب”.

ومن وجهة نظر البيت األبيض؛ فإن استمرار رئاسة األسد ال تؤثر كثيرًا على المصالح األمريكية، حيث يرى 
هاشمي أن: “هناك إدراك بأن حكومة األسد فاسدة وضعيفة للغاية، وبالكاد تستطيع البقاء على قيد 
الحياة… ولذلك فإن إدارة بايدن راضية، في الوقت الحالي، بالجلوس على المقاعد الخلفية ومشاهدة 
عملية التطبيع الدبلوماسي مع سوريا دون أن تتحرك”، فيما وصف دي روش عملية التطبيع مع دمشق 

بأنها “مسألة خبيثة”، لكن واشنطن ليست مستعدة للتعامل معها في الوقت الحالي.

واعتبر دي روش أن إدارة بايدن تفتقر إلى تبني سياسة خارجية متماسكة تجاه سوريا، خاصة وأن قيامها 
باتخاذ إجراءات ضد الدول العربية المطبعة مع دمشق سيرتد سلبًا على واشنطن، األمر الذي يدفعها 
لتبني الدبلوماسية والحوار مع شركائها في المنطقة العربية إلقناعهم بمخاطر التطبيع مع النظام، 
دون اللجوء إلى فرض سياستها أو الضغط على حلفائها، خاصة وأنها تضع ضمن أولوياتها الحفاظ 
في  ترغب  وال  والمرور،  التجارة  ولحركة  أفريقيا،  وشمال  األوســط  الشرق  ألمن  كضامن  مكانتها  على 
تقويض تلك المكانة عبر ممارسة الضغط على المطبعين، إذ سيكون من شأن “تقويض مصداقية 
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أولوية  األرجح، ذات  العام”، ولذلك فإن سورية ستكون، على  اإلستراتيجي  واشنطن وإضعاف وضعها 
منخفضة بالنسبة للبيت األبيض في عام 2023، وذلك على الرغم من اختالف واشنطن مع حلفائها 

العرب واألتراك حول رؤيتهم لمكانة األسد اإلقليمية في الفترة المقبلة. 

وفي مقابل تراخي الموقف األمريكي؛ تستمر العديد من دول المنطقة في تجاهل دعوات البيت األبيض 
لعدم إعادة تأهيل دكتاتور سوريا، وتعمل على نقض سياساتها السابقة التي تضمنت دعم معارضي 
إلبقاء  واشنطن  أن سياسة  اعتبار  على  به،  اإلطاحة  ألجل  تقاتل  كانت  التي  الفصائل  وتمويل  النظام 

األسد ضعيفًا ومعزوالً ال تخدم مصالحها بالضرورة.

السوري، والعمل على تعزيز  الملف  إزاء  بايدن وترددها  إدارة  التراخي الستغالل ضعف  ويدفعها ذلك 
تعاملها مع األسد دون أن تقلق بشأن العواقب السلبية إلعادة تأهيله.
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المرصد اإلستراتيجي
بيت خبرة رائد في تقديم الخدمات المتخصصة للعاملين في المجاالت 

السياسية واألمنية بالمنطقة العربية.

يعمل على تعزيز المفاهيم االحترافية لدى الجيل الجديد من العاملين في 
الشؤون السياسية واألمنية في العالم العربي، ورفد صناع القرار بمعلومات 
نوعية بجودة عالية ومهنية تستند إلى الموضوعية والحياد واالستقاللية، 

بعيدًا عن مؤثرات اإليديولوجيا الطارئة ومعارك االستقطاب اإلقليمي.
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