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ُاختِتمــت فــي العاصمــة السويســرية جنيــف يــوم األربعــاء )16 يونيــو 2021م(، 
ة األولــى التــي جمعــت الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن بنظيــره الروســي  القمَّ
ــرات دبلوماســية  فالديميــر بوتيــن، فــي وقــت تُمــّر فيــه عالقــات الدولتيــن بتوتُّ
ــا االســتقرار اإلســتراتيجي  متهــا قضاي وعســكرية وكذلــك اقتصاديــة، فــي مقدِّ
ح، والصراعــات اإلقليميــة، ال ســيما فــي منطقتــي الشــرق  والحــّد مــن التســلُّ
األوســط وشــرق أوروبــا. وعلــى الرغــم مــن تزاُحــم العديــد من الملفــات والقضايا 
يــة األوليــَة المطروحــة علــى طاولــة جــدول أعمــال  اإلســتراتيجية ذات األهمِّ
عــات التــي َســَبقت الموعــد المرتقــب حــول  د التحليــالت والتوقُّ ــة، وتعــدُّ القمَّ
مركزيــة الملــف الســوري ضمــن الملفــات اأُلخــرى، إاّل أنَّ تصريحــات طرفــي 
ــع بيــن  ــة أشــارت إلــى تضميــن هــذا الملــف فــي ُمجَمــل النقــاش المتوقَّ القمَّ
ــه يأمــل فــي اســتئناف الحــوار  ــر عــن ذلــك الرئيــس بوتيــن بأنَّ الرئيســين، كمــا عبَّ
فــي القضايــا ذات االهتمــام المشــترك مــع الواليــات المتحــدة، خصوًصــا تلــك 
التــي تشــمل االســتقرار اإلســتراتيجي والنزاعــات اإلقليميــة، ال ســيما فــي 

ــا.  ســوريا وليبي
جيــك  األبيــض  البيــت  فــي  القومــي  األمــن  مستشــار  أعلــن  ذلــك،  وقبــل 
قــة بســوريا مــع نظيــره  ســوليفان، عــن نّيــة الرئيــس بايــدن بحــث القضايــا المتعلِّ
الروســي. ومــن هنــا ُيطــَرح تســاؤل حــول الســياقات واألبعــاد السياســية التــي 
ــة  ــة، وكذلــك ُمخرَجــات ونتائــج هــذه القمَّ دخــل بهــا كال الرئيســين لهــذه القمَّ
ــق بالملــف الســوري، فضــاًل عــن مســتقبل ومــآالت الملــف مــا بعــد  فيمــا يتعلَّ

ــة.    القمَّ
ــة وســط تباُيــن واســع بيــن  بدايــًة، حضــر الرئيســان األمريكــي والروســي القمَّ
اإلقليميــة  حســاباتهما  فــي  الســوري  الملــف  يــة  أهمِّ بيــن  مــا  نظرتيهمــا 
م  والدوليــة، فــي ظــّل وجــود العديــد مــن الملفــات ذات األولويــة فــي ســلَّ
عــات بتهميــش الملــف  النقاشــات والتفاُهمــات فــي هــذا اللقــاء، ومــا بيــن توقُّ
الســوري لصالــح طــرح ُطــُرٍق ووســائل الســتعادة الثقــة بيــن القوتيــن النوويتين 

)موسكو-واشــنطن(، فــي عــدد مــن القضايــا اإلســتراتيجية اأُلخــرى.
فــاإلدارة الجديــدة للواليــات المتحــدة ال يــزال موقفهــا مــن الملــف الســوري 
اإلداري،  بايــدن وفريقــه  الرئيــس األمريكــي  حّتــى اآلن  ــل  يتوصَّ ولــم  ضبابًيــا، 
ــة شــاملة لســوريا،  ــه للبيــت األبيض، لرؤي رغــم مــرور خمســة أشــهر علــى دخول

https://www.dw.com/ar/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7/a-57661572
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ســوى اعتبــار الملــف الســوري كحلقــة مــن حلقــات حــّل الصراعــات اأُلخــرى فــي 
المنطقــة، وتحديــًدا عالقتــه بالملــف اإليرانــي.

بالنســبة  ُكبــرى  يــة  أهمِّ ذات  الســورية  الورقــة  فــإنَّ  تماًمــا،  العكــس  وعلــى 
لروســيا، ويــُدّل علــى ذلــك تشــكيلة الوفــد الروســي التــي صاحبتــه فــي هــذا 
االجتمــاع، والتــي كان مــن بينهــا مبعــوث الرئيــس الروســي الخــاص فــي ســوريا 
ألكســندر الفرنتييــف؛ مــا يعكــس رغبــًة عاليــة مــن الرئيــس بوتيــن فــي إجــراء 
ــه  مناقشــة واســعة وشــاملة للوضــع الســوري، ال ســيما أنَّ موســكو ُتــدرك أنَّ
ــه فــي الواقــع ال يــزال يصعــب عليهــا  رغــم ســعيها إلنقــاذ بشــار األســد، إاّل أنَّ
ــل أعبــاء إعــادة  مواجهــة المعركــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي ســوريا، وتحمُّ
اإلعمــار، وإعــادة مالييــن النازحيــن والالجئيــن؛ األمــر الــذي ســُيبقي مكاســبها 
ــع  فــي ســوريا ُعرضــًة لالهتــزاز تحــت ضغــط هــذه األعبــاء. لــذا كان مــن المتوقَّ
أن تلجــأ روســيا وعبــر هــذا اللقــاء إلــى اســتخدام الورقــة الســورية لَحْلَحلــة الكثيــر 
مــن الملفــات العالقــة مــع الواليــات المتحــدة، واســتدراجها لعقــد تفاُهمــات 
بشــأن ســوريا، ومــن ضمنهــا تخفيــف «قانــون قيصــر«، الــذي تعتبــره روســيا 
ــاًل لمشــروعات إعــادة اإلعمــار وضــّخ اســتثمارات أجنبيــة فــي ســورية،  معطِّ
مقابــل تحصيــل مكاســب فــي مناطــق صــراع متداخلــة ُأخــرى )أوكرانيا-القــرم، 
وغيرهــا مــن الملّفــات(. ويمكــن القــول هنــا، إنَّ التصعيــد العســكري والقصــف 
الروســي إلدلــب وعفريــن فــي شــمال ســوريا قبــل أّيــام معــدودة مــن عقد عدٍد 
ــة ممارســة الضغــوط  ــة، ومنهــا هــذا اللقــاء، كانــت بمثاب مــن اللقــاءات المهمَّ
ــق بالملــف الســوري.  ومســاومة الواليــات المتحــدة علــى تقديــم تنــاُزالت تتعلَّ
دات تُخــّص الملــف  وبختــام هــذه القمــة، والتــي لــم ُيعَلــن فيهــا عــن أّي مســتجَّ
ــن ذكــر باقتضــاب  ــى الرغــم مــن تصريحــات الرئيــس األمريكــي حي الســوري، عل
ث مــع الرئيــس الروســي حــول تســهيل دخــول المســاعدات اإلنســانية  ــه تحــدَّ أنَّ
ــه فــي المقابــل، غــاب الملــف الســوري كامــاًل عــن تصريحــات  إلــى ســوريا، إالَّ أنَّ
الرئيــس الروســي، بــل لــم ُتبــِد روســيا أّي التــزام بتســهيل تقديــم المســاعدات 
الدوليــة عبــر الحــدود إلــى ســوريا؛ مــا يفتــح مجــااًل ألن تبقــى هــذه الورقــة 
2021م، وهــو الموعــد  10 يوليــو  تاريــخ  بيــن الطرفيــن حّتــى  محــّل تجــاُذب 
ر إلعــادة تقييــم قــرار األمــم المتحــدة فــي اســتمرارية إيصال المســاعدات  المقــرَّ

اإلنســانية مــن عدِمــه. 
ل، والتــي  وعلــى الرغــم مــن أنَّ ملــف المســاعدات ُيَعــّد إنســانًيا فــي المقــام األوَّ
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يتــه بالنســبة لمالييــن الســوريين داخــل دولتهــم  ال يمكننــا هنــا التقليــل مــن أهمِّ
ــه فــي واقــع األمــر ينطوي  فــي ظــّل الظــروف المأســاوية التــي يعيشــونها، إاّل أنَّ
علــى صــراٍع سياســي ثالثــي بيــن الواليــات المتحــدة وروســيا والــدول الغربيــة. 
فالواليــات المتحــدة األمريكيــة تحــاول مــن جهتهــا الضغــط لصالــح فتــح المزيــد 
مــن المعابــر، فضــاًل عــن اســتمرار آليــة عمــل مجلــس األمــن الحاليــة، وهــو إيصــال 
المســاعدات للمناطــق الخارجــة عــن ســيطرة الحكومــة الســورية، والمحصــورة 
حالًيــا فــي معبر بــاب الهوى علــى الحــدود الســورية مــع تركيــا. وعلــى النقيــض 
مــن ذلــك، فموســكو مــن جهتهــا تضغــط مــن أجــل دفــع األمــم المتحــدة إلــى 
إرســال مســاعداتها عبــر المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة الســورية، 
وذلــك عبــر التلويــح بمنــع األمــم المتحــدة مــن التجديــد إلدخــال المســاعدات 
عبــر بــاب الهــوى خــالل جلســة مجلــس األمــن الدولــي فــي 10 مــن يوليــو 
ــة. الضغــط الروســي ُرّبمــا  ــر مــن المخــاوف الدولي ــار الكثي ــل، وهــو مــا أث المقب
أرادت بــه موســكو الحصــول علــى مكاســب إضافيــة وأوراٍق تفاوضيــة، فــي 
محاوالتهــا للدفــع ُقُدًمــا نحــو إيجــاد مســارات لتفاُهمــات دوليــة، حــول شــرعنة 
ــه فــي  التعاُمــل الدولــي مــع الحكومــة الســورية، وفــّك ُعزلتهــا الدوليــة. إاّل أنَّ
ــح أاّل ُتقــِدَم روســيا علــى اّتخــاذ مثــل هذا القــرار، انطالًقا  واقــع األمــر، مــن المرجَّ
ضهــا ألكثــر مــن مــأزق  مــن مبــدأ أنَّ معارضتهــا لتمديــد مثــل هــذا القــرار قــد تعرِّ
ــرى فــي  ــك، أنَّ لموســكو مصلحــًة ُكب ــي، واألهــّم مــن ذل ــد الدول ــى الصعي عل
تحريــك الملــف السياســي الســوري. وبعيــًدا عــن المناقشــات التــي دارت حــول 
ة، يبقى السؤال األهّم ُهنا،  ات اإلنسانية خالل هذه القمَّ المساعدات والممرَّ
م فــي الملــف الســوري؟ وهــل  ــة ومــا بعدهــا أّي تقــدُّ هــل ســتحِمل هــذه القمِّ
ســيبقى الموقــف األمريكــي غائًبــا فعلًيــا عــن مســتقبل التســوية السياســية 

عاتهــا خــالل الفتــرة المقبلــة؟ فــي ســوريا مــن جملــة اهتماماتهــا وتطلُّ
ــة، أثــارت  ومــن ُهنــا، ولإلجابــة عــن ســؤال مــآالت الملــف الســوري مــا بعــد القمَّ
كات الواليــات المتحــدة والمرتبطــة بشــكٍل مباشــر وغيــر مباشــر  ُجملــٌة مــن تحــرُّ
ليــة عــن مالمــح المســتقبل فــي التعاطــي مــع  ــراٍت أوَّ بالملــف الســوري، مؤشِّ
هــا مــا كشــف عنــه حديــث الرئيــس األمريكــي حــول  هــذا الملــف. ومــن أهمِّ
ليــة  ــا وإشــارًة أوَّ ــا مهمًّ التنســيق المشــترك مــع روســيا، وهــو ُرّبمــا يكــون عنواًن
ــًة أنَّ مســتوى االحتــكاك العســكري  لمراجعــة المواقــف بيــن الطرفيــن، خاصَّ
بيــن قّواتهمــا علــى خطــوط التمــاس فــي الشــمال والشــمال الغربــي لســوريا 

https://ayyamsyria.net/%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B5%D8%A7/
https://ayyamsyria.net/%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B5%D8%A7/
https://ayyamsyria.net/%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B5%D8%A7/
https://ayyamsyria.net/%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B5%D8%A7/
about:blank
http://0
http://0


5 م ُمحتَمل للملف السوري؟ ة األمريكية-الروسية.. أّي تقدُّ القمَّ

ث كال الرئيســين عــن  تزايــد فــي الفتــرة األخيــرة، فضــاًل عــن ذلــك، عندمــا يتحــدَّ
العالــم،  »فــي  اإلســتراتيجي  «االســتقرار  تحقيــق  فــي  دولتيهمــا  مســؤولية 
ــن أن تكــون فــي ُصلــب هــذا االســتقرار، الســيما أنَّ   فــإنَّ األزمــة الســورية يتعيَّ
موســكو تســعى إلــى تعزيــز ُقدراتهــا العســكرية فــي ســوريا، وتحويلهــا إلــى 
قاعــدة إســتراتيجية، فــي ظــّل العمــل علــى توســيع قاعــدة طرطــوس البحريــة؛ 
ج قاعدة  لتصبــح قــادرًة علــى اســتقبال قطــٍع حربيــة كبيــرة، وكذلــك توســيع مــدرَّ
حمــل  علــى  قــادرة  إســتراتيجية  قاذفــات  لهبــوط  وتأهيلــه  يــة  الجوِّ حميميــم 
ل مصــدر تهديــد مباشــر للمصالــح األمريكيــة  صواريــخ نوويــة. هــذا ُكّلــه يشــكِّ
فــي الشــرق األوســط، ومــن الطبيعــي أن هــذا الوضــع لــن ُيرضــي واشــنطن. 
ــا  ــاًء علــى إعــالن الدولتيــن عــن نيتهمــا الدخــول فــي تفاُهمــات حــول قضاي وبن
ــح أن تعمــل واشــنطن علــى بحــث ترتيبــاٍت  االســتقرار اإلســتراتيجي، فمــن المرجَّ
ــة  ســورية خــالل األشــهر المقبلــة، وإن لــم ُيعَلــن عــن ذلــك مباشــرًة خــالل القمَّ
ــح أيًضــا أن يبقــى مصيــُر ســوريا علــى  ــه مــن المرجَّ التــي ُعقــدت بينهمــا. كمــا أنَّ
د الروســي عبرهــا، وفــي ســياقه قــد  م األولويــات األمريكيــة، لضبــط التمــدُّ ســلَّ
تضطــّر واشــنطن لخطــوات إضافيــة تمــّس مباشــرًة نظــام األســد، طالمــا بِقــي 

ــا للوجــود العســكري الروســي فــي ســوريا. ضامًن
ل واشــنطن كثيــًرا علــى عودتهــا إلــى الســاحة الدوليــة، والمشــاركة  كمــا ُتعــوِّ
فــي وضــع مقاربــات جديــدة تجــاه األوضــاع اإلقليميــة ذات االرتبــاط بمصالحهــا 
س وزيــر الخارجيــة األمريكــي أنتونــي  وركائزهــا اإلســتراتيجية، ومــن ُهنــا يأتــي تــرؤُّ
ــات المتحــدة األمريكيــة مــع دول  ــادة الوالي ل اجتمــاع موســع بقي بلينكــن، ألوَّ
التحاُلــف ضــّد «داعــش» فــي رومــا فــي 28 يونيــو 2021م، وســيكون مــن ُجملــة 
اإلنســانية  المســاعدات  ملــف  هــو  للنقــاش  المطروحــة  الرئيســية  الملفــات 
ــز عليــه واشــنطن، والملــف السياســي الســوري، باإلضافــة إلــى ملــف  الــذي تركِّ
ــر عــن  ــار ذلــك كتعبي ــة، وملــف إعــادة اإلعمــار. ويمكــن اعتب األســلحة الكيماوي
ــر علــى توســيع  ــه جديــد للسياســة األمريكيــة الحاليــة تجــاه ســوريا، ومؤشِّ توجُّ
ــرة بســوريا، بعــد  مســتوى االنخــراط األمريكــي فــي العمليــة السياســية المتعثِّ

ســنوات مــن االرتبــاك األمريكــي فــي هــذا الملــف. 
ك األردن نحــو مناقشــة الملــف الســوري، خــالل اللقــاء  تراَفــق مــع ذلــك، تحــرُّ
المرتقــب الــذي ســيجمع الملــك األردنــي عبــد اللــه الثانــي بــن الحســين مــع 
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الرئيــس األمريكــي فــي شــهر يوليــو المقبــل، لبحــث ُســُبل التســوية السياســية، 
ــه األردنــي لــن يأتــي إاّل بحصــول  وكذلــك مناقشــة »قانــون قيصــر«. هــذا التوجُّ

موافقــٍة ضمنيــة مــن إدارة بايــدن لمناقشــته.
بجانــب ذلــك، هنــاك العديــد مــن بــوادر التقــاُرب األمريكي-التركــي بــدأت فــي 
فــت  ــًرا، الســيما خــالل الفتــرة التــي ســبقت هــذا االجتمــاع، حيــث كثَّ الظهــور مؤخَّ
ــر الخارجيــة  ــارة نائــب وزي إدارة بايــدن زياراتهــا الدبلوماســية مــع أنقــرة. فبعــد زي
وينــدي شــيرمان إلــى تركيــا فــي أواخــر مايــو 2021م، زارت الســفيرة األمريكيــة 
لــدى اأُلمــم المتحــدة لينــدا تومــاس غرينفيلــد معبــَر بــاب الهــوى علــى الحــدود 
التركية-الســورية، فضــاًل عــن زيــارٍة مرتقبــة لوفــٍد مــن الواليــات المتحــدة لتركيــا، 
لمناقشــة عــدٍد مــن القضايــا ذات االهتمــام المشــترك بيــن الجانبيــن. كذلــك 
إحيــاء الخارجيــة األمريكيــة فــي مــارس 2021م  «ذكــرى ســقوط الجنــود األتــراك 
»فــي إدلــب، وتصريــح المبعــوث األمريكــي الســابق إلــى ســوريا جيمــس جيفــري، 

ــن، بعــد فتــرة مــن الهــدوء. بــأنَّ العالقــات األمريكية-التركيــة تّتجــه نحــو التحسُّ
 وعلــى الرغــم مــن أنَّ االجتمــاع الُثنائــي الــذي عقدتــه اإلدارة األمريكيــة مــع 
نظيرتهــا التركيــة علــى هامــش اجتمــاع حلــف األطلســي في بروكســل، لم ُيســِفر 
عــن تفاُهمــات علنيــة حــول الملــف الســوري، إاّل أنَّ ملــف المعابــر الحدوديــة 
وتوِســعة تســليم المســاعدات اإلنســانية بقيــت موقــَع تواُفــق بيــن الدولتيــن. 
ــع أن تســعى ُكلٌّ مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة وتركيــا إلــى  لــذا مــن المتوقَّ
الدفــع نحــو تفاهُمــات مشــتركة فــي الملــف الســوري، ال ســيما أنَّ تركيــا تمتلــك 
ــق المســاعدات اإلنســانية، وكذلــك  ــق بالمعابــر وتدفُّ موقًعــا حاســًما فيمــا يتعلَّ
العالقــات  بوصلــة  توجيــه  فــي  الرئيســية  المحــاور  مــن ضمــن  ــا  محــوًرا مهمًّ

الروســية-األمريكية مســتقباًل.
ــٍد يكفــي  ــة الرئيســين األمريكــي والروســي بجدي ــأِت قمَّ ــم ت ُخالصــة القــول، ل
لتحريــك الميــاه الراكــدة فــي الملــف الســوري، ولــم تُكــن المســاحة التــي منحهــا 
كال الرئيســين لبحــث األزمــة الســورية خــالل محادثاتهمــا فــي جنيــف بحجــم 
عــات الكثيريــن. إالَّ أنَّ النتائــج الفعليــة لهــذا االجتمــاع ســتظهُر على المديْين  توقُّ
مباشــرة،  ــة  القمَّ أعقبــت  التــي  كات  التحــرُّ والطويــل، وستكشــُف  ــط  المتوسِّ
ــر الخارجيــة أنتونــي بلينكــن  وكذلــك اللقــاءات المرتقبــة مســتقباًل، كتــرؤس وزي
اجتمــاَع رومــا المقبــل، وكذلــك الموعــَد الُمرتَقــب للتصويــت علــى قــرار مجلــس 
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ــُكّل تأكيــد عــن مالمــِح  األمــن الخــاّص بالمســاعدات َقبــل 11 يوليــو 2021م؛ ب
المرحلــة المقبلــة، وكذلــك عــن أّي مــدى ســتذهُب إليــه المقاربــات األمريكيــة 
فيمــا يُخــّص الملــف الســوري. هــل هــي بالفعــل مقاربــاٌت تهــدُف إلــى حــّل 
د مقاربــاٍت شــكلية تهــدُف إلدارة أطــراف األزمــة  األزمــة الســورية، أم هــي مجــرَّ
هــا، ال ســيما مواجهــة النفــوذ الروســي فــي ســوريا مــن  ــر مــن حلِّ الســورية أكث
هــا علــى  جهــة، ومــن جهــٍة ُأخــرى ممارســة المزيــد مــن الضغــوط علــى إيــران لحثِّ

اّتبــاع نهــٍج أكثــَر مرونــًة فــي مفاوضــات االتفــاق النــووي الجاريــة.
 




