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ال تزال هنالك فرصة إلبقاء النفوذ 
األمريكي شرقي سوريا



ال تزال هنالك فرصة إلبقاء النفوذ األمريكي شرقي سوريا

بــــعــــنــــوان: دراســــــــــــة   )CSIS( والــــــدولــــــيــــــة  اإلســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  الـــــــــدراســـــــــات  مـــــركـــــز   نــــشــــر 
 )There’s Still a Chance to Salvage Eastern Syria( رأت فيها الباحثة ميليسا دالتون 
ضرورة استئثار الواليات المتحدة بشرقي سوريا من خالل االستعانة باألقليات العرقية والدينية واحتواء 
التي تمثل “وحدات حماية  الديمقراطية”،  التناقضات العشائرية، واالعتماد على ميلشيا “قوات سوريا 
الشعب” الكردية العدد األكبر من عناصرها، باإلضافة إلى مجموعات عشائرية، ومسيحية، من السريان 

واألشوريين لهذا الغرض.
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واعتبرت الباحثة أنه ال يزال لدى الواليات المتحدة فرصة للحفاظ على مصالحها -رغم أن الوقت يمضي 
بسرعة- من خالل دعم ميلشيا “قسد” للحصول على مكاسب من خالل المفاوضات التي تجريها مع 
المالي  الدعم  المزيد من  إدارة المركزي في مناطق هيمنتها، وتقديم  النظام بدمشق لتحقيق نمط 
بمزيد من  والدفع  لها من مكاسب عبر تشييد هياكل مستدامة،  توفر  ما  والبناء على  لها،  والفني 
المشاركة الشعبية والمدنية وحشد الدعم والتمويل لتصبح المنطقة الشرقية من سوريا “نموذجية” 

بالمقارنة مع المناطق األخرى. 

وحذرت من تخلي واشنطن عنهم أو تركهم تحت سيطرة الدعم السعودي واإلماراتي، معتبرة أن ذلك 
سيضر باستقرار المنطقة ويهدد بعودة تنظيم “داعش” نظرًا لما تمثله بنيتها المجتمعية من قابلية 

لعودة التطرف.

ودعت الدراسة واشنطن إلى تحقيق نتائج ملموسة من خالل تواجدها في شمال وشرق سوريا بهدف 
ضمان المصالح األمريكية ومصالح السوريين، إذ ينبغي على الواليات المتحدة أن تحدد مصادر نفوذها 
ببرنامج  تربطها  وأن  أهدافها،  توضح  وأن  واإليراني(،  الروسي  العسكري  بالوجود  مقارنة  )المحدودة 
استقرار مستدام لشرقي سوريا، محذرة من أنه إذ إخفقت الواليات المتحدة في ذلك فإن نظام األسد 
سيستعيد السيطرة على هذه المناطق التي كانت محركًا للفوضى والتطرف في سوريا، وسيستدعي 

ذلك عودة القوات األمريكية إلى المنطقة من جديد.

ورأت الباحثة أنه في الوقت الذي يقوم فيه وزير الخارجية بومبيو ومستشار األمن القومي جون بولتون 
بتشكيل فرقهما الخاصة للشرق األوسط، فإن المصالح األمريكية ال تزال معلقة في سوريا، حيث تلوح 

في األفق تحديات ملحة أبرزها:

إلحاق هزيمة قاصمة بتنظيمي “القاعدة” و”داعش” في العراق وسوريا  -
ضعف إمكانات العراق في مواجهة التطرف  -

إعادة الالجئين السوريين  -
التخفيف من النفوذ اإليراني  -

الممازجة بين التنافس والتعاون مع روسيا إلنهاء الحرب  -
تحقيق أمن الشركاء والحلفاء في المنطقة  -

معالجة الكارثة اإلنسانية التي خلفت أكثر من 005 ألف قتيل مدنيين، وشردت 21 مليون سوري.  -

ووفقًا للدراسة فإن التفوق الروسي-اإليراني ومحدودية اإلمكانات األمريكية يتضحان من خالل الدعم 
الذي تقدمه الدولتان لألسد، والذي بدأ في فرض سيطرته على مناطق جديدة، كانت في الفترة الماضية 
خاضعة التفاق خفض التصعيد بين الواليات المتحدة وروسيا واألردن، وخاصة جنوب غربي سوريا مما 

تسبب بحالة نزوح كبيرة وإضعاف للدور األمريكي في المنقطة.

يهدد  ما  عليهم،  للقضاء  إدلب  محافظة  في  المتطرفين  تجميع  إلى  النظام  يعمد  األثناء؛  هذه  في 
بوقوع مذبحة كبيرة )كالتي وقعت في حلب عام 6102(، خاصة وأن عملية جنيف تمر بمرحلة احتضار، 
وال  التفاوضيين،  وسوتشي  أستانة  مساري  على  يذكر  تأثير  بأي  المتحدة  الواليات  تتمتع  ال  حين  في 
النظام في تشكيل واقع جديد على األرض بصورة وحشية وعلى نطاق  بأي دور لوقف جهود  تقوم 
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اإلعمار”  “إعادة  االنتهاكات في مشاريع  واسع، وتوظيف تلك 
عبر سياسات التهجير القسري، وإعادة الهندسة السكانية، 
وتقليص حقوق الملكية، واستبدال سكان مناطق المعارضة 

بالموالين له. 

وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب قد تحدث في اجتماعه 
الروسي فالديمير بوتين عن  الرئيس  األخير بهلسنكي مع 
إقناع  مقابل  سوريا  من  األمريكية  الــقــوات  سحب  إمكانية 
اإليرانيين بتقليص تواجدهم في سوريا. إال إنه من الواضح أن 
الروس يفتقدون اإلرادة والنفوذ لدفع اإليرانيين إلى ذلك، مما 
يجعل المشهد السوري قاتمًا في الفترة المقبلة، إال إذا بادرت 
الواليات المتحدة إلى اإلبقاء على الجيب األخير المتبقي )شرق 
سوريا( تحت سيطرتها، بحيث يصبح للوجود األمريكي قدرة 

على حماية مصالح األمريكيين والسوريين على حد سواء. 

مصادر  “جـــرد”  المتحدة  الــواليــات  على  ينبغي  فإنه  ولــذلــك 
النهائي  بالشكل  يتعلق  فيما  أهدافها  وتحديد  نفوذها، 
تحقيق  يضمن  عملياتي  إطـــار  فــي  ذلـــك  ووضـــع  لــلــدولــة، 
الصفقات”  إبــرام  “فن  مهارات  يتطلب  الــذي  األمــر  االستقرار، 
تلك  تحقيق  على  المترتبة  المالية  األعــبــاء  تقاسم  بهدف 
الحلفاء األساسيين في المنطقة، بحيث تتولى  األهداف مع 
الواليات المتحدة القيادة في إعادة تنظيم المنطقة وتنسيق 
العمليات لتقديم بديل لألسد ولتنظيم “داعش” الذي يعيد 

ترتيب نفسه لكسب عقول وقلوب أبناء المنطقة.

وسيساعد هذا النهج في التخفيف من مخاطر عودة تنظيم 
“داعش” إلى العراق، وذلك عبر تبني سياسة “تشارك األعباء” 
التي تجد قبوالً لدى الشركاء األوروبيين القلقين من مخاطر 
المحتملة في ظل  الهجرة  االستقرار وموجات  استمرار عدم 

استمرار األزمة. 
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وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من محدودية مصادر النفوذ لدى الواليات المتحدة في سوريا؛ إال أن 
دعم الواليات المتحدة قوات “قسد” سيمنح واشنطن تأثيرًا كبيرًا في المنطقة، ولذلك فإنه يتعين على 
اإلدارة األمريكية صياغة رؤية شاملة ووضع آليات للعمل المشترك مع هذه القوات، ودفعها لالنخراط في 

جهود إعادة اإلعمار.

والتركمان  واألشوريون  والعرب  الكرد  حققها  التي  اإلنجازات  من  االستفادة  المتحدة  للواليات  ويمكن 
ووحدات  األمن  قوات  وتأسيس  الناشئة  واإلدارة  والحوكمة  المحلية  اإلدارة  مجاالت  في  سوريا  شرقي 

الشرطة.

وفي حال نجاح هذا النموذج فإنه سيوفر بدياًل ناجعًا للدولة المتوحشة في ظل نظام األسد، أو تحت 
من  بالمائة   9.61 نحو  على  تسيطر  “قسد”  قــوات  وأن  خاصة  الــســوري”،  “التمرد  وقــوى  “داعــش”  حكم 
السكان و7.62 بالمائة من مساحة البالد، وذلك في منطقة إستراتيجية ساهمت خل العقود الماضية 
في دعم االقتصاد السوري بالزراعة وموارد الطاقة، إذ إن محافظات الرقة والحسكة ودير الزور كانت تنتج 
معظم محصول البالد من القمح والقطن قبل اندالع الحرب، وال تزال “قسد” تسيطر على حقل “العمر” 
النفطي، وال شك في أن وفرة المصادر االقتصادية في المنطقة ستعزز حظوظ “قسد” في المفاوضات 

المستقبلية لتحقيق نمط إدارة يمثل بدياًل عن األسد وعن الجماعات المتطرفة على حد سواء.
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ويمكن للواليات المتحدة أن تعزز نفوذها كذلك من خالل تأمين تلك المنطقة، فالذخائر غير المنفجرة 
والدمار الواقع في البنية التحتية يعوقان جهود تحقيق االستقرار، ولن يكون للواليات المتحدة دور فاعل 
إال من خالل تجديد التزامها بضمان أمن المنطقة، والتأثير في المفاوضات الجارية بين “قسد” والنظام، 
والتصدي لمزاعم إقصاء السكان المحليين، وتنامي التوتر بين السكان العرب واألكراد، وطمأنة األكراد 

المحاطين بالخصوم من جهة تركيا والفصائل الموالية لها في الشمال السوري. 

ولفتت الدراسة االنتباه إلى غموض أهداف السياسة العامة للواليات المتحدة بسوريا في الفترة الحالية، 
الخارجية، حيث يتعين صياغة أهداف واقعية  البيت األبيض ووزارة  ال سيما لدى كبار المسؤولين في 
للمراحل المقبلة، وتحديد الدور الذي ستضطلع به واشنطن لتحقيق كيان “شرعي ومستقر” شرقي 

سوريا، وتوضيح ما يلي: 

الشكل النهائي للدولة والمتماشي مع األهداف األمريكية  -
االلتزام بتقديم الدعم الدبلوماسي والعسكري   -

توفير التمول الالزم لمنطقة الحكم الذاتي  -
تشجيع الشركاء الدوليين للحضور المستمر وحشد الدعم واالستثمار  -

دعم المشاريع الخارجية لتمويل جهود تحقيق االستقرار على مدى السنوات الخمس المقبلة  -
الحفاظ على تواجد صغير لمستشاري مكافحة اإلرهاب بهدف منع عودة تنظيم “داعش”   -

دعم المفاوضات القائمة مع نظام دمشق إلنشاء نظام ال مركزي يجعل المنطقة أكثر استقاللية.  -
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الواليات المتحدة عدم تعزيز نفوذها شرقي سوريا، فإنه يتعين عليها منع  أنه إذا قررت  الباحثة  ورأت 
“قسد” من إبرام اتفاق اندماج مع نظام األسد، ألن ذلك سيضعف النفوذ األمريكي، ولتفادي ذلك فإنه 
يجب تعزيز القواعد األمريكية في العراق، والتعاون مع تركيا إلدارة شمال وشرق سوريا، فاستيالء “قسد” 
على سائر المناطق الخاضعة لتنظيم “داعش” سيذكي صراعات مع األتراك من جهة، وقد يفضي إلى 
مواجهات عربية-كردية من جهة أخرى، علمًا بأن قدرة تركيا على إدارة هذه المنطقة ما زالت موضع شك 
كبير، خاصة وأن العالقات العربية-الكردية تشهد توترًا كبيرًا في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية.

وبدالً من ذلك فإنه ينبغي أن تعالج األهداف األمريكية في سوريا الحقائق المرة على أرض الواقع، إذ يبدو 
أن مسألة رحيل األسد غير واردة على المستوى المتوسط أو القريب، وعليه فإنه يجب أن تتوجه الجهود 
األمريكية لتطوير خيارات أفضل في المستقبل، وذلك من خالل تحقيق نتائج أفضل من خالل إنشاء 

كيان المركزي يتمتع باعتراف رسمي. 

واعتبرت الدراسة أن المرسوم التشريعي )1102/701( لقانون اإلدارة المحلية يمثل منطلقًا من حيث المبدأ، 
رغم أنه يحتوي على هامش كبير لفرض سيطرة النظام، بما في ذلك السلطات التي يتمتع بها كل 
محافظ، األمر الذي يدفع بالواليات المتحدة وشركائها لالنخراط في تفاصيل صياغة أية أطر مستقبلية 
لالمركزية على الصعيد الوطني، وخاصة فيما يتعلق بزيادة فرص المساءلة والحد من الدور الذي تلعبه 

أجهزة أمن النظام.
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كما ينبغي أن يشارك عدد أكبر من ممثلي الشعب السوري في المفاوضات الجارية بهدف إصالح األجهزة 
األمنية وإقامة حوارات لبناء الثقة وإجراء المصالحة الوطنية والمناطقية بين العرب واألكراد واألقليات 

األخرى، والتصدي لمحاوالت النظام السيطرة على أمالك السوريين.

أما على الصعيد األمني، فيتعين تعزيز التعاون الروسي-األمريكي وتخفيف االحتقان بينهما لتحقيق 
إلى  يهدف  إطار مشترك  لوضع  الرئيسيين  الحلفاء  مع  والعمل  اإلرهاب،  لمكافحة  المشتركة  األهداف 
تحقيق االستقرار، والبناء على المنجزات المتحققة، واالستفادة من الدروس السابقة إلحالل االستقرار، 

وذلك من خالل أربع مكونات رئيسة هي: 

1- فرض األمن: لمعالجة مشكلة تدهور األمن عقب تحرير الرقة في الخريف الماضي، يجب على الواليات 
المتحدة وحلفائها الرئيسيين تقديم التزام سياسي ذي مصداقية إلنشاء قوات تقوم بكافة مجهودات 
فرض االستقرار، فاألمن هو العامل الذي ال غنى عنه في دعم كيان شرعي ومستقر شرقي سوريا، وال 
أقصى  وتحقيق  األمنية  بواجباتها  القيام  من  “قسد”  تمّكن  أمنية مستمرة  استشارات  توفير  من  بد 
من  بعثات  إرسال  الوقت-  مرور  -مع  ويمكن  االنسان،  انتهاكات حقوق  وتقليل  المدنيين  لحماية  حد 
المستشارين المدنيين والعسكريين األمريكيين بهدف تقليص القوات التقليدية، واإلبقاء على فرق 

محدودة من القوات الخاصة.

فبرمجة  أكبر،  بصورة  المدنيين  إشــراك  نحو  االستقرار  مشاريع  توجيه  ينبغي  االستقرار:  تحقيق   -2
االستقرار الناجحة تعتمد في جوهرها على العملية أكثر من اعتمادها على المنتج، خاصة وأن وثيقة 
مساعدات  بتقديم  “البدء  يكون:  أن  تنصح  االستقرار”  لتحقيق  األمريكية  المساعدات  برامج  “مراجعة 
صغيرة قصيرة األجل تتدرج بحذر”، والتأكيد على أن مشاريع التنمية المتواضعة واآلمنة واالختصاصية 
هي األكثر فعالية للحد من العنف في مناطق النزاع، وال بد أن تركز مشاريع إحالل االستقرار على توسيع 
النظيفة  المياه  الكهرباء وتوفير  الخدمية كإعادة  المشاريع  بالتزامن مع تنفيذ  المجتمعية  المشاركة 

وخدمات الصرف الصحي وجهود إزالة األلغام.

الشاملة، وتعزيز  الحوكمة  باتجاه تحقيق  المانحين  أن تدفع مشاركات  الحوكمة الشاملة: ينبغي   -3
الكردي،  المكون  على  التمثيل  يقتصر  ال  بحيث  سوريا،  شرقي  الحكم  هياكل  في  الشعبي  التمثيل 
الرقة  سكان  بعض  ودفــع  للتطرف  الرئيسيان  الدافعان  هما  اإلجــبــاري  والتجنيد  اإلقصائي  فالحكم 
المجتمعي، والحد  لمعارضة حكم “قسد”، ويتطلب ذلك تحقيق تمثيل عربي أكبر، وتقليل االحتقان 
من قلق تركيا بشأن هيمنة األكراد على هياكل اإلدارة والحكم وبالتالي تقليل احتماالت إفساد أنقرة 
لعملية االستقرار. ويتعين على الواليات المتحدة وشركائها تحديد الخطوات التي يجب أن تقوم بها 
“قسد” إلقرار مزيد من التمثيل، وتوفير رقابة ميدانية للتأكد من تطبيق ذلك على مستوى المجالس 

المحلية، واالستمرار في دعم مؤسسات المجتمع المدني كوسيلة أخرى لتعزيز المساءلة.

االتــصــاالت  على  خــاص  بشكل  االســتــقــرار  تحقيق  جهود  تركز  أن  يجب  والمعلومات:  االتصاالت   -4
توفير  أماكن  تحديد  تتضمن  استشرافية  عملية  على  يعتمد  الناجح  االستقرار  إن  إذ  والمعلومات، 
وعلى  المجتمعية،  المشاركة  وتحقيق  والموثوقة،  الفاعلة  واإلدارة  الحوكمة  ثقافة  وتعزيز  الخدمات، 

الواليات المتحدة توضيح التزامها الكامل بتحقيق ذلك على األرض. 
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لتقاسم  الدبلوماسية  ع جهودها  أن ُتسرِّ المتحدة  الواليات  بلورة إطار لالستقرار؛ يتعين على  وبمجرد 
األعباء مع شركائها، وذلك من خالل توفير قيادة فاعلة تحدد سبل المشاركة في تحمل العبء والجهد 
من قبل المانحين الدوليين والالعبين المحليين، فعلى الرغم من إطالق الرئيس ترامب ووزير خارجيته 
بومبيو النداءات المتكررة للشركاء بتقديم المزيد من الدعم؛ إال إن ذلك لم يتزامن مع توضيح كيفية 

القيام بذلك.

إن إظهار الواليات المتحدة دورها القيادي يختلف عن تقديمها لألموال؛ فاألمر يقتضي حشد الشركاء 
وتحديد سبل موائمة قدراتهم مع هذه األهداف.

وكانت الواليات المتحدة قد طلبت دعمًا فنيًا من حلفائها  األوروبيين، ومن شركائها الرئيسيين خارج 
الناتو، مثل: اليابان وكوريا الجنوبية، إال إنه من المهم أن توضح لهم مخاطر عدم استقرار سوريا وأن 
تربط ذلك بمخاوفهم من قضية اللجوء، كما يتعين إشراك الحلفاء الخليجيين في أعباء توفير الدعم 

من أجل تحقيق االستقرار..

ومن خالل تطوير خطط فاعلة لتقاسم األعباء؛ يمكن لإلدارة األمريكية أن تبني على اآلليات ومواطن 
التنفيذين  التعاون الموجودة مسبقًا، فالتحالف الدولي قد أصبح منتدى للتنسيق، كما أن الشركاء 
للوكالة األمريكية للتنمية الدولية وللخارجية األمريكية قد أسسوا برامج ومكاتب انخرطت بنجاح في 
بيئة العمل الخطرة في شرق سوريا، ولتعزيز ذلك الدور فإنه ال بد من معالجة بعض العقبات كمصاعب 
نقل األموال من الدول المانحة، ويمكن تخطي ذلك من خالل تبني إستراتيجية مشتركة لتوحيد جهود 
التنمية وتحقيق شكل نهائي لدولة شرعية ومستقرة، وال شك في أن تجميد الواليات المتحدة األموال 

المخصصة لهذه المناطق قد عّرض العالقات األساسية وطواقم العمل للخطر.

ورأت الدراسة أن غياب القيادة األمريكية سيعرقل كافة جهود تحقيق االستقرار؛ فعلى الجانب المدني، 
قد يثبت صعوبة دمج مساهمات غير الحلفاء )كالسعودية على سبيل المثال( من المنظور القانوني 
والتنظيمي. وستتطلب مزامنة األموال والخبرات على أرض الواقع مستويات أعلى من التنسيق لضمان 
الواليات المتحدة إلى سعي بعض  القيادي من قبل  الدور  تحقيق األهداف المشتركة، وسيؤدي غياب 
إلعادة  الخليجية  الــدول  بعض  سعي  إمكانية  سيما  وال  الخاصة،  أهدافها  لتحقيق  المساهمة  الــدول 
وقد  االستقرار،  إعــادة  جهود  يعرقل  مما  التشدد،  نحو  تحولت  والتي  سابقًا  دعمتها  التي  الجماعات 
تسهم العالقات العشائرية لدى بعض الدول في ترجيح نفوذها مقارنة بدول أخرى ال تملك مثل هذه 

www.strategy-watch.com 9

1 سبتمبر 2018ترجمات



المتحدة إلنشاء إطار تشغيلي يمّكن  بالواليات  العالقات، مما يدفع 
جميع الشركاء من العمل على تعزيز األمن عبر إرسال قوات لحفظ 
التطرف، وإنشاء قنوات  المدنيين، والتصدي لقوى  السالم، وحماية 

واضحة للتعامل عبر القوات األمريكية وقوات “قسد”.

حاسمة  فرصة  تواجه  المتحدة  الواليات  إن  بالقول  الدراسة  وختمت 
الزوال- لتأسيس نموذج  الوقت نفسه عابرة وسريعة  -لكنها في 
المركزي يرتبط بالدولة السورية الموحدة ويسهم في اتخاذ القرارات 
الماضية  الـــدروس  خــالل  ومــن  والــدســتــور،  الحوكمة  بشأن  الخاصة 
أن تستمر من  يمكن  ال  االستقرار  تحقيق  محاوالت  أن  القول  يمكن 
خالل االقتصار على المحركات المحلية والشعبية، بل يتعين توفير 
التزام خارجي، وقيادة أمريكية عالية المستوى لتحقيق النجاح، كما 
يتطلب األمر درجة عالية من الشفافية مع الرأي العام األمريكي حول 

المخاطر المحتملة على القوات األمريكية. 

وفي حال الفشل في تنفيذ ما تقدم؛ فإن نظام األسد سيستعيد 
التجارب  أثبتت  التي  المنطقة  هذه  على  السيطرة  األرجــح-  -على 
بأنها تنبت الفوضى والتطرف، ولن يستغرق األمر طوياًل حتى يعود 
تنظيمي “داعش” و”القاعدة” بزخم أكبر. فإدراك المعوقات والفرص 
النتائج سيكون  أفضل  للحصول على  استراتيجية  واتباع  الممكنة 
مصالح  وتحقيق  األمريكية  المصالح  خدمة  في  األكبر  ــدور  ال لهما 

الشعب السوري.
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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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توفير خدمات الترجمة ونشر التقارير واألبحاث ذات األهمية السياسية 
والعسكرية في الشأنين السوري والخليجي.
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