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المساعدات لتحقيق االستقرار  والتنافس الجيوسياسي شرق سوريا

 Syria( :بعنوان )( بواشنطن دراسة )12 يناير 2021CSIS( نشر مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية 
ion Assistance amid Geopolitical Competition: A Case Study of Eastern-

Stabilizat( تناولت سبل استخدام المساعدات في الدول الهشة كأداة سياسية بالنسبة للواليات 
التدخل  وجه  في  الوقوف  على  ومساعدتهم   محليًا  السياسيين  الفاعلين  دعم  خالل  من  المتحدة، 
في  االستقرار  جهود  دعم  األمريكية  السياسة  صناع  ينشد  حيث  سوريا  شرق  في  وخاصة  الخارجي، 
مواجهة النفوذ الروسي واإليراني، موصية بضرورة تطوير الواليات المتحدة إستراتيجية جديدة ترتبط 

بالشكل النهائي المطلوب للدولة وتقديم التزام موثوق وطويل األمد في سوريا.
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ورأت الدراسة أنه من المتعين على الواليات المتحدة أن تسعى لتحقيق مصالحها الوطنية في بيئة 
“التنافس  أن:  على   :)2018( الوطني  الدفاع  إستراتيجية  تنص  حيث  بالتنافس،  تتميز  جيوسياسية 
الدولي وليس اإلرهاب هو مبعث القلق الرئيسي في مسألة األمن القومي للواليات المتحدة”، إال إنه من 
غير المعروف إن كانت إدارة بايدن ستنظر للعالقات الدولية بنفس الطريقة الصفرية التي تبنتها إدارة 
ترامب، خاصة وأن الواليات المتحدة تواجه انتقاًلا إلى عالم متعدد األقطاب يتسم بمزيد من التنافس 

مع الدول الكبرى.

وفي مقابل اهتمام واشنطن بخطر المواجهة المباشرة مع الخصوم الجيوسياسيين واإلقليميين، إال أن 
هنالك معالم معركة جديدة يتم خوضها في الدول المتأثرة بالصراع حيث تكون الجهات الخارجية قادرة 
على استغالل الفراغ في السلطة لتوسيع النفوذ مع القليل من المساءلة، ما يفرض على واشنطن 

استخدام أدوات أخرى في الصراع باإلضافة إلى القوة العسكرية. 

واعتبرت الدراسة أن تقديم المساعدات يمثل أداة فاعلة يمكن أن تستخدمها الواليات المتحدة، وخاصة 
في شمال شرق سوريا، حيث اقتصر تركيز القوات األمريكية في الفترة الماضية على تحقيق االستقرار 
كأداة  المساعدات  الستخدام  جهدًا  ترامب  إدارة  تبذل  ولم  داعش،  بتنظيم  الهزيمة  إلحاق  خالل  من 

فاعلة في مواجهة النفوذ اإليراني والروسي.

ومن خالل تحليل الفرص والتحديات الكامنة شرق سوريا، استخلصت الدراسة عددًا من النتائج المهمة 
المنافسة  األمريكية في سياق  المصالح  لتعزيز  االستقرار كأداة  المساعدة على  حول سبل استخدام 
الجيوسياسية، مشيرة إلى النتائج السلبية لنشر اإلدارة األمريكية مجموعة صغيرة من الوكالة األمريكية 
ومساعدة  الفراغ  ملء  إلى  يهدف  برنامج  على  لإلشراف  األمريكية  القوات  جانب  إلى  الدولية  للتنمية 
المجتمعات المحررة على التعافي، حيث وصف المبعوث الخاص السابق للتحالف الدولي لهزيمة داعش 
بريت ماكغورك إستراتيجية تحقيق االستقرار بأنها: “محاولة إلعادة الناس إلى منازلهم، والحفاظ على 

بيئة متسامحة”.

وبينما كان الهدف األساسي لجهود تحقيق االستقرار هو منع عودة تنظيم “داعش”؛ ظهر هدف جديد 
يتمثل في: ردع نظام األسد ورعاته روسيا وإيران، وأشارت وثائق الوكالة األمريكية للتنمية الدولية إلى 
ما  لبرنامجها،  والوكالء في سوريا” كأهداف  اإليرانية  القوات  و”إنهاء وجود  الخبيثة”  الجهات  “مواجهة 
يؤكد تبني اإلدارة األمريكية سياسة الممازجة بين القوات المسلحة والقوة الناعمة لحرمان خصومها 

من االنخراط والتأثير في مساحات شاسعة من سوريا.

وبناء على ذلك رأت الدراسة أن نهج الواليات المتحدة لتحقيق االستقرار في شرق سوريا يجب أن يقوم 
على ثالث ركائز رئيسة هي:

1- تقديم الخدمات: من خالل إصالح الخدمات األساسية، كإزالة األلغام واألنقاض، وإصالح البنى التحتية 
كمحطات المياه وشبكات الكهرباء والري، واالهتمام بالتعليم، وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي.
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2- إدارة المناطق واالستقرار “الناعم”: عبر بناء قدرات المجالس المحلية المشكلة حديثًا وغرس مبادئ 
لضمان  الناشئة  المجتمعية  المنظمات  وتمكين  بفاعلية،  مجتمعاتها  لخدمة  لديها  الرشيد  الحكم 

مشاركة المجتمع المدني المحلي في عملية التعافي.

3- االنخراط القبلي: خاصة وأن القبائل تلعب دورًا محوريًا في تلك المناطق، األمر الذي يتطلب إدماج 
“قسد”  وبين  بينهم  المفاوضات  في  والتوسط  المحلي،  الحكم  هياكل  في  البارزين  القبائل  زعماء 

-الشريك المحلي للتحالف- ومشاورة  القبائل بشأن القرارات اإلستراتيجية.

الجهود اإليرانية والروسية في مجال “دعم االستقرار”

في مقابل الجهود التي تبذلها واشنطن، عملت كل من ورسيا وإيران على تعزيز قوتهما الناعمة من 
خالل مشاريع “تحقيق االستقرار في المنطقة الرمادية”، إال أن أنشطتهما شملت سائر القطر السوري 
في مقابل اقتصار جهود واشنطن على الشمال الشرقي، حيث تمتعت إيران بوجود قوي على األرض، 
وخاصة في دير الزور حيث تتموضع القوات اإليرانية على مقربة شديدة من القوات األمريكية، وتقوم في 
المناطق الخاضعة لسيطرتها بتقديم الخدمات، وتتبنى إستراتيجية االستقرار الناعم واالنخراط القبلي، 

وتتمتع بنفوذ أكبر نتيجة تحالفها طويل األمد مع النظام السوري.

كما تقدم إيران خدمات اإلغاثة عبر عدد من الجمعيات التابعة لها، وتوفر من خاللها؛ السالل الغذائية، 
وعمليات إصالح البيوت، وتأهيل شبكات المياه، وتأمين المولدات الكهربائية للمرافق األساسية، وتقديم 
الخدمات الطبية، وتنفذ برامج “االستقرار الناعم” من خالل الوسائل الثقافية والدينية، حيث تقدم حكومة 
المدارس  المالي للطالب السوريين للتسجيل في  اإليرانية الدعم  النظام ومنظمات المجتمع المدني 
في  والدراسة  إيران  إلى  السفر  تكاليف  ودفع  الفارسية،  اللغة  تعلم  ذلك  بما في  إيــران،  تمولها  التي 
جامعاتها، وتشرف من خالل عشرات الحوزات والكليات الدينية التابعة لها على نشر التعليم “الديني” 
بشكل معلن في سائر أرجاء سوريا، باإلضافة إلى أنشطة التشييع وإنشاء المقامات والمزارات، وشراء 
األراضي بموجب مراسيم مشبوهة، وتوطين آالف عناصر الميلشيات الشيعية وعائالتهم في المناطق 
فراغ  من  البالد مستفيدة  القبائل شرق  زعماء  على حشد  تعمل  كما  إخالؤها من سكانها.  تم  التي 

السلطة، وعلى رأسها قبيلة “البقارة” التي تم استقطاب زعمائها لدعم النفوذ اإليراني في المنطقة.

وفي المقابل؛ تركز إستراتيجية روسيا في مجال “تحقيق االستقرار” على توطيد سيطرة نظام األسد 
من  مستفيدة  الدبلوماسية  بجهودها  ذلك  وتربط  الصراع،  مناطق  إلى  المركزية  السيطرة  وإعــادة 
عضويتها الدائمة بمجلس األمن، كما تقدم المساعدات من خالل نحو 13 منظمة إغاثية يرتبط معظمها 

بالحكومة الروسية أو بالكنيسة األرثوذكسية.

ويقدم مركز المصالحة الروسي المرتبط بوزارة الدفاع الروسية مساعداته على شكل سالل غذائية بهدف 
تعزيز النفوذ الروسي وليس ألهداف إنسانية بالضرورة، كما عملت الكنيسة األرثوذكسية الروسية على 
سياسة “االستقرار الناعم” من خالل اإلعالن عن بناء نسخة طبق األصل من كنيسة آيا صوفيا في حمص 
بعد أن أعادها الرئيس التركي أردوغان إلى مسجد، كما قدمت أوركسترا روسية عروضها على أنقاض 
أبرز وسائل  التعليم أحد  الموقع من داعش، فيما يعتبر  تدمر في سوريا، بعد شهرين من استعادة 
تعزيز النفوذ الروسي، حيث ارتفع عدد السوريين الذين يدرسون في الجامعات والمدارس العسكرية 
الروسية بمنحة حكومية روسية أو يدرسون اللغة الروسية في المؤسسات السورية بصورة مضطردة.
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اتفاقيات  من  لعدد  وسيطًا  بصفتها  القبلي”  “االنــخــراط  سياسة  نفسه  الوقت  في  موسكو  وتنفذ 
“المصالحة” بين المعارضة والنظام، ومن خالل انخراطها مع القبائل الرئيسية ومع مختلف الجماعات 
العرقية والدينية في صياغة تلك االتفاقات، وخاصة في درعا، حيث لعبت القبائل الرئيسة دورًا حاسمًا 
في التفاوض على اتفاق مصالحة مع الجيش الروسي، في حين شهدت قاعدة “حميميم” إبرام عدد من 

االتفاقيات مع قوى عشائرية، وذلك للتأكيد على الهيمنة العسكرية الروسية في سوريا.

القوة الناعمة كأداة للتنافس الجيوسياسي

ومن خالل دراسة بعض الحاالت في مناطق شرق سوريا، استخلصت الدراسة نتائج مهمة حول الفرص 
المنافسة  سياق  في  األمريكية  المصالح  لتعزيز  كــأداة  المساعدات  باستخدام  المتعلقة  والتحديات 
الجيوسياسية، مشيرة إلى أن النشاط الروسي واإليراني قد أسهم في تقويض -أو في منع- الجهود 
المشاركة  مع  بالتزامن  الخدمات  تقديم  ضرورة  على  للتأكيد  دفعها  ما  االستقرار،  لتحقيق  األمريكية 
المستمرة في الحكم المحلي، ال سيما في المناطق المتنازع عليها إذ إن االقتصار على تقديم الخدمات 

ال يحقق األهداف المنشودة في استعادة االستقرار. 

ففي بلدة “هجين” )التي تخضع لسيطرة “قسد” وتقع على مفترق طريق إستراتيجي يقسم األراضي 
التي يسيطر عليها النظام وتلك التي تسيطر عليها “قسد” بدير الزور( يحافظ السكان على روابط 
عائلية وشخصية مع أولئك الموجودين في مناطق سيطرة النظام، األمر الذي يؤجج الصراع بين الواليات 
المتحدة وروسيا وإيران للسيطرة على تلك المنطقة، حيث قامت القوات الروسية )2019( بدعم قافلة 
للهالل األحمر التابع للنظام في توزيع سلل غذائية على السكان الذين قبلوها نتيجة حاجتهم الملحة 
إلى المساعدات وذلك على الرغم من رفضهم للنفوذ اإليراني أو الروسي، وقيامهم بعد ذلك بالمشاركة 
لم  والمساعدات  الخدمات  أن  على  يدل  ما  الــزور،  بدير  اإليراني  والوجود  النظام  تظاهرات تشجب  في 

تستحوذ على “قلوبهم وعقولهم”. 

وفي المقابل؛ بادرت الواليات المتحدة بتقديم مئات آالف الدوالرات على حمالت؛ التنظيف، وإعادة تأهيل 
المحطات الزراعية ومحطات المياه، وإنشاء مجلس محلي أكثر تمثياًل، األمر الذي ساعد في إقامة عالقة 
أحادية  المحاوالت  في  ذلك  تحقق  عدم  مقابل  في  وذلك  “قسد”،  مع  المحليين  السكان  بين  إيجابية 
الجانب التي قامت بها “قسد” لتشكيل مجالس محلية بمناطق أخرى في دير الزور، حيث أدى افتقار 

الحوكمة الشاملة إلى استياء واسع النطاق بين السكان المحليين واندالع االحتجاجات ضد “قسد”.

وفي مقابل االعتماد غير الفاعل لكل من روسيا وإيران على استخدام القوة الخشنة وتأجيج الطائفية، 
تفتقر واشنطن إلى رؤية سياسية واضحة إزاء شرق سوريا، ما يؤدي إلى تقويض جهودها في إنشاء 
هياكل حوكمة شرعية يمكن من خاللها تحقيق االستقرار، خاصة وأن واشنطن تتردد في منح السلطة 
السياسية لقسد بسبب صالتها مع حزب العمال الكردستاني، وأدى ذلك بدوره إلى الفصل بين جهود 
تحقيق االستقرار شرق البالد وبين المفاوضات السياسية األوسع نطاقًا حول سوريا، والتي تجري وفق  
قرار مجلس األمن  2254، األمر الذي أدى إلى إعاقة تشكيل تصور نهائي لشكل الدول التي تسعى 
الواليات المتحدة إلى تحقيقها في نهاية المطاف، وأثر ذلك بدوره على قدرة الواليات المتحدة في كسب 
التأييد المحلي، خاصة بعد إعالن ترامب االنسحاب المفاجئ وغض الطرف عن العملية التركية )أكتوبر 

2019( التي نتج عنها تشريد مائة ألف شخص.
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الناتج عن ضعف  الفراغ  لملء  الروسية  الدفاع  لــوزارة  التابع  المصالحة  مركز  الرغم من مسارعة  وعلى 
الرقة  77% من مجمل المعونات المقدمة لسوريا إلى محافظتي  دور واشنطن من خالل توجيه نحو 
للواليات  تزال تشكل فرصة كبيرة  ال  الفظة  التأثير  أدوات  وإيــران على  روسيا  اعتماد  أن  إال  والحسكة؛ 
المتحدة، حيث رأت الدراسة أنه من الممكن أن تنتظر اإلدارة األمريكية ردود الفعل الشعبية الغاضبة 
تقديم  أو  دينية،  غير  مراكز مجتمعية  بناء  )غير طائفية( مثل  برامج  وتقديم  للتحرك  تجاه خصومها 

خدمات تعليمية ال تتسم بالطائفية.

واعتبرت الدراسة أن المشاركة القبلية الناجحة تتطلب اتباع نهج قوي وطويل األمد، حيث كان الدعم 
األساليب  من  المحلي  الحكم  في  البارزين  القبائل  زعماء  وإشراك  القبلية  المصالحة  لجهود  األمريكي 
الحكم  فرض  وتجنب  العمال”،  “حزب  نفوذ  وتخفيف  االستقرار،  تحقيق  على  المساعدة  في؛  األساسية 
الكردي في المناطق غير الكردية، إال أن ذلك يتطلب انخراطًا طويل األمد ومشاركة مدنية أكثر اتساقًا 
مع الجهد العسكري، خاصة وأن الديناميات القبلية في سوريا تتسم بالتشابك والتعقيد، حيث ينتمي 
زعماء العشائر داخل القبيلة الواحدة إلى والءات مختلفة، وتتسبب االنقسامات ببينهم باحتكاك وعنف 
انتقامي، األمر الذي يتطلب فهمًا عميقًا ومعالجة دقيقة، وال يتوفر ذلك لدى الواليات المتحدة في الوقت 
الحالي حيث تعاني من محدودية الوجود المدني على األرض ما يحول دون القدرة على تطوير عالقات 

طويلة األمد ويجعل معظم االنخراط  األمريكي في الشأن القبلي عرضي وسطحي.

وعلى النقيض من ذلك؛ الحظت الدراسة توطيد إيران عالقاتها مع قبائل معينة، األمر الذي مّكنها من 
إنشاء المزيد من المدارس والمراكز الدينية، ومن تقديم حوافز مالية لعناصر قبيلة “البقارة” لتشكيل 

الجزء األكبر من لواء “الباقر” اإليراني في حلب والحسكة.

وباإلضافة إلى قربها النسبي من سوريا؛ استفادت إيران من السياسات المضطربة التي تبنتها إدارة 
ترامب في التعامل مع عشائر المنطقة، ومن تراجع الدور األمريكي وعدم قدرة واشنطن على تحديد 
مع  االتصال  قنوات  إضعاف  إلى  الجيوسياسية  المنافسة  على  المفرط  التركيز  أدى  حيث  أولوياتها، 
النظراء المحليين، وقّوض أهداف تحقيق االستقرار، خاصة وأن السكان المحليين يرفضون استخدامهم 
كمخالب في لعبة صراع دولي، ويخشون من التعرض النتقام القوى األخرى في حال تأييدهم للواليات 
المتحدة التي ال تملك إستراتيجية واضحة في المنطقة، علمًا بأن إيران وروسيا تعتمدان على وسائل ال 

تعرف الرحمة في تحقيق أهدافهما.

المضامين السياسية: االستقرار كأداة في سياق التنافس الجيوسياسي

واختتمت الدراسة بخمسة توصيات لإلدارة المقبلة في سبيل صياغة إستراتيجية مساعدات تسهم في 
تحقيق االستقرار وتنسجم مع أهداف السياسة الخارجية لواشنطن، هي: 

غير  من  إنه  إذ  األرض،  على  عليه  االعتماد  ويمكن  وموثوق،  متواصل  أمريكي  مدني  جود  تحقيق   -1
الممكن تحقيق النفوذ من خالل العالقات المتقطعة مع النظراء المحليين، بل تحتاج الواليات المتحدة  
بنًى  المحليين ومساعدتهم على تطوير  بناء عالقات مع نظرائهم  إلى موظفين مدنيين يمكنهم 

مؤسسية تنسجم مع الديناميكيات المحلية.
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2- التزام أمريكي طويل األجل لدعم السلطات الحاكمة الشرعية، حيث تتطلب عملية مد النفوذ عبر 
أن  الدائم، وال شك في  والتأثير  والعقول  القلوب  رديفة لكسب  والخدمات جهودًا  المساعدات  تقديم 
االلتزام األمريكي المتذبذب تجاه سوريا والتقلبات العلنية إلدارة ترامب قد قوضت جهود بناء النفوذ 

من خالل تحقيق االستقرار.

حول  حقيقية  أسئلة  السورية   الحالة  تثير  حيث  االستقرار،  لجهود  والواضح  القوي  األمني  الدعم   -3
للعاملين  األمني  الدعم  توفر  دون  المتنازع  الفضاءات  في  المدنية  المساعدات  على  االقتصار  مخاطر 
االشتباك،  لقواعد  واضح  توجيه  دون  عظمى  قوى  بين  العسكرية  للمواجهات  األمامية  الخطوط  في 
خاصة وأن قوات الباسيج اإليرانية وقوات “فاغنر” الروسية تنشطان في تلك المناطق “الرمادية” دون دور 

أمريكي واضح. 

4- منح األولوية إلستراتيجية تحسين موقف الواليات المتحدة تجاه القوى المنافسة من خالل تحقيق 
أطراف  بين  ينشأ  فحينما  االتجاه،  بهذا  والعسكرية  الخارجية  السياسة  وتسخير  االستقرار،  أهــداف 
وإعطاء  بذلك  التسليم  السياسي  القرار  صناع  على  ينبغي  وتضارب  توتر  الجيوسياسية  المنافسة 
المتحدة يكمن في قيمها وفي  للواليات  األساسي  القوة  أن مصدر  والتأكيد على  المناسبة،  األحكام 

قدرتها على إنشاء حكم محلي أكثر عدالً وازدهارًا.

5- التوصل إلى شكل نهائي للدولة السياسية، وتوجيه مساعدات دعم االستقرار باتجاه ذلك لجعلها 
أكثر فاعلية، حيث تعتبر المنافسة الجيوسياسية معركة سرديات تتعلق بمن يمكنه تقديم رؤية أكثر 
جاذبية للمستقبل، ويمكن للواليات المتحدة أكثر من خصومها تبني سردية قيمية وأخالقية تساعد 
على تحقيق واقع ملموس، علمًا بأن الواليات المتحدة قد اعتمدت على “قسد” لتشكيل تلك السردية، 
وذلك في مقابل اعتماد روسيا وإيران على سردية إعادة تمكين النظام، إال أن واشنطن لم تكن قادرة 
على تقديم رؤية طويلة المدى لنظرائها المحليين، ما وضع جهود الواليات المتحدة في وضع غير جيد.

واستنتجت الدراسة أن تقديم المساعدات األمريكية لتحقيق االستقرار يمثل أداة قّيمة، إال إنها لم تحظ 
بالتقدير الكافي من قبل صناع القرار األمريكي في إدارة المنافسة بالمناطق الرمادية، ما أضعف بدوره 
جهود دعم االستقرار من خالل تقديم المساعدات شرق سوريا، وأوقع السياسة األمريكية في الكثير 
من التناقضات والعقبات، ويمكن معالجة ذلك من خالل التوفيق بين دروس االستقرار شرق سوريا مع 

دراسات حاالت مغايرة بمناطق أخرى في البالد.
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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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