
 

   

 سنوات من الحرب 10 شهادة

 فحص الرصاع املستمر يف سوريا

 

 

 

تكمن أهمية الشهادة قيد التحليل يف موارد ثالثة: املكان الذي تم فيه االست�ع إليها، والجهة الصادرة عنها، واملضام� 

سنوات من الحرب: فحص الرصاع املستمر  10" فيها. جرت الشهادة يف الخامس عرش من شهر نيسان الجاري بعنوان 

اللجنة الفرعية ملجلس النواب األمرييك حول و شؤون الخارجية الضمن جلسة است�ع أمام لجنة ، وذلك "يف سوريا

باإلفادة، وهي من   (Cafarella)جينيفر كافاريال. أدلت الرشق األوسط وش�ل إفريقيا ومكافحة اإلرهاب العاملي

، املعني بتحليل اسرتاتيجية األمن القومي (ISW) معهد دراسات الحرب تحت رعاية قادة األمن القومي الصاعدين

واملضمون تظهر أهميته يف وصول الطرح ذاته إىل التكيف مع التهديدات الحالية واملستقبلية. األمرييك، وكيفية 

 محفل الكونغرس األمرييك، األمر الذي قد يش� إىل وجود قاعدة تتبنى الطرح أو تضغط باتجاه ذلك. 

 

 :املقدمة

عىل رضورة  مع التشديد مشاركة الواليات املتحدة يف سوريا لح�ية املصالح األمريكية، لكنتناولت الشهادة حيوية  

صالح، متحقق عىل املدى الطويل باالستفادة من الرتاك�ت الحالية؛ توجه نحو أهداف متواضعة وقابلة للتحقيق ال

تقييد خصوم الواليات وطرحت اإلفادة أهمية " .قيق مبرور الوقتمبا يف ذلك التسوية الدبلوماسية، أكرث قابلية للتح

ش األسد همّ ي تعزيز الرشيك املحيل ألمريكا وإطالق حوار جديد ب� السوري�و املتحدة املسؤول� يف سوريا، 

 ظل يف تحقيق املصالح األمريكية يف سوريا" وتتحدد معامل اإلفادة وفق رؤية قوامها وجود سدود يف طريق .وداعميه

لنفوذ العسكري األمرييك والنفوذ لإىل رصاع أكرب وتآكل التحديات القامئة املوجودة لإلدارة األمريكية، قد تفيض 

 .الدبلومايس مع تشجيع خصوم الواليات املتحدة مبا يف ذلك روسيا وإيران والج�عات الجهادية السلفية

 

 

 

 2021نيسان  15شهادة جينيف� كافاريال يف الكونغرس األمرييك بتاريخ 

 



 

   

 أهم طروحات الشهادة: 

 فادة يف النقاط التالية:�كن إج�ل أهم ما جادلته اإل  

 سوء تلك التي ظهرت يف السنوات األوىل للحربوزيادة تهديدات جديدة لألمن القومي للواليات املتحدة نشوء  أوًال:

بعمق مع الجغرافيا السياسية اإلقليمية والعاملية األوسع باتجاه التشابك التحول يف الحرب السورية نتيجة  2011

 . نطاقًا

، ب� نظام الرئيس السوري بشار األسد وخصومه عىل املدى القريباألمر الذي ينتفي معه إمكانية تطبيق "تسوية 

هذه التهديدات هي ذاتها التي تفرض عىل األمرييك إعادة الحسابات . "ال �كن أن تنتهي بدون اتفاق دويل ويجعلها

 هو "فشل اسرتاتيجي". مبوضوع البقاء يف سوريا، فاالنسحاب األمرييك بالكامل 

ك� تحتم استث�ر اإلنجازات الرتاكمية يف ظل الجمود الذي يسيطر عىل الساحة السورية مع عدم قدرة أي العب 

 . ، وفًقا للشهادةمعظمهم إىل تحقيق أهداف ال تتوافق مع التقسيم الدائمعىل حسم املعركة لصالحه كليًّا، مع سعي 

سيا النشط للثغرة املوجودة يف السياسة األمريكية يف امللف السوري. وتعّرب الشاهدة التحذير من استغالل رو  ثانًيا:

تجاهل الواليات املتحدة مركزية سوريا بالنسبة لطموحات عن الثغرة بالنقطة العمياء الخط�ة التي تتوالد نتيجة "

 تأط� السيايسفات بشكل منفصل، و"ال". مبعنى آخر، إن النظرة املجتزأة األمريكية للتعامل يف امللروسيا العاملية

"، عبارة عن الذي يعزل العمليات الروسية يف سوريا عن التحدي األوسع لروسيا للواليات املتحدة والنظام الدويل

، يف الرشق األوسط وش�ل إفريقياوزيادة النفوذ،  تطوير القدراتسياسة أمريكية هشة يستفيد منها الرويس يف 

مب�رسة ضغط جديد إن النفوذ الرويس املتنامي يف سوريا؛ العسكري والدبلومايس، يسمح له  وليس يف سوريا فقط.

" وفق تآكل اآلليات الدولية" ةفاقم، ومتعويض مزايا الواليات املتحدة وحلف ش�ل األطليس، و عىل عمليات الناتو

واثيق األممية، وانتهاك القوان� وهنا، قد يستذكر البعض ديدن السياسة األمريكية يف تجاوز امل .تقييم الشاهدة

 الدولية، وتقويض املنظ�ت القانونية، ال سي� خالل عهد حكم الرئيس األمرييك السابق، ترامب.

مع  "صعبةالجديدة و ضمن خانة "التهديدات الاملنظ�ت اإلرهابية العابرة للحدود يف سوريا تضع اإلفادة  ثالًثا:

هيئة تحرير الشام ، وأن هز�ة خالفة داعش ألحقت الرضر لكنها مل تهزم التنظيموهي ترى أن ". عودتها وتطورها

املنبثقة عن تنظيم القاعدة تحاول الحصول عىل اعرتاف دويل �كن أن يزيد من وصولها إىل اإليرادات وإضفاء 

التي أوجدها "لكب�ة لفرصة الداعش " وإذ تحّمل اإلفادة مسؤولية عودة .الرشعية عىل تلقينها وتجنيدها للسوري�

 "، العدد الكب� من النازح� يف جميع أنحاء سوريا والعراق



 

   

أي أنها تلقي بالعبء عىل النظام السوري وحلفائه الذين تتهمهم اإلفادة يف مقدمتها بـ "إراقة الدماء"، فإنها تش� 

 . للتنظيم" عامليالزخم اليغذيه عودة انتعاش داعش أو تشكيل التمرد "  إىل أن

لقد دأبت اإلدارات يف الواليات املتحدة عىل تقديم الحجج الزائفة واالدعاءات التي من شأنها التدم� والقتل من  

أجل إنقاذ السياسة األمريكية، وتحويل املوارد من حرب مرشوعة عىل اإلرهاب إىل حرب ضائعة عىل دولة ذات 

رييك عىل العراق الذي جّر الويالت واملآيس، وعّزز سيادة. لقد ثبت زيف حجج إدارة بوش الرئيسية للغزو األم

 اإلرهاب الذي يفرتض أن الغزو تّم ملكافحته، وأنتجت مكافحة التمرد املتمردين. 

إىل تغي�  2005وعىل الرغم من أن تداعيات الغزو السلبية طالت األمرييك ودفعت بالرئيس بوش يف كانون األول 

رب تجلب الد�قراطية واالستقرار إىل غرب آسيا، إال أن التدخل األمرييك مل أولويات وأسباب الحرب وزعم أن الح

 يسفر إال عن مزيد من عدم االستقرار والرصاعات األهلية وتقوية القاعدة وظهور داعش. 

التهم إن كل الوقائع التاريخية الثابتة يف املسؤولية األمريكية عن ظهور داعش يف املنطقة ال متنع الشاهدة من إلقاء  

وتحميل املسؤولية للجهات التي واجهت وتواجه آثار ونتائج التدخالت األمريكية، متاًما ك� مل متنع التناقض يف 

خطاب الرئيس بوش األخ� عندما تأّسف للمعلومات االستخبارية الخاطئة املتعلقة بالعراق، لكنه أثنى عىل "تحرير" 

اإلرهاب األمرييك" ما كان يف األساس لوال الغزو األمرييك الزائف  العراق. لقد تجاوزت الشهادة أن "ضغط مكافحة

، لكنه الحجج الذي نجح يف جلب اإلرهاب إىل املنطقة، وأقّر بقانونية الحروب من خالل عقيدة الرضبة الوقائية

 . استدرك أن

صفقة مستقبلية احت�لية وجود ""، واألهم عن حرب كربى مع إرسائيلتكشف اإلفادة عن هاجس إثارة إيران " رابًعا:

". إنها الحرب التي يخىش األمن القومي اإلرسائييل اندالعها من جبهات متعددة النسحاب القوات األجنبية من سوريا

ملحور املقاومة. وتحرّض اإلفادة اإلدارة األمريكية عىل رضورة االستجابة مللء الفراغ يف الساحة السورية لتقويض 

" مبا يجعل اإليرا� قادًرا عىل تحييد الصفقة، ومخاطرًا ترسيخ شبكاتها العابرة للحدود الوطنيةنية يف "االستفادة اإليرا

الكتساب جذور اجت�عية "طويلة األمد وتوجه الشهادة املنظار باتجاه جهود القوة الناعمة اإليرانية ال بأمن إرسائيل.

 . "ال تزال دون إجابةبالقول بأنها: " "، لتستدركمن خالل التواصل الديني والثقايف واملايل

إذ ال �كن مع ، "متناسب غ�لغ� صالحه؛ فااللتزام "محدود"، وتأث�ه "اللتزام األمرييك لجاء تقييم الشهادة خامًسا: 

 . "ومنع داعش من إعادة تشكيلها بالكامل الحربية تقييد جهود األسد" " األمريكيةمستويات القوة الحالية"

 



 

   

شهادة يف إثارة نعرة التنافس الرويس األمرييك يف سوريا وتحريض األخ� لزيادة االلتزامات بالتخويف من وتتقدم ال

تواجه الواليات املتحدة انسحابًا قرسيًا إذا زادت الجهات املؤيدة لألسد ضغطها العسكري بشكل كب� إمكانية أن "

من التهويل إال أن صيغة االشرتاط يف السيناريو املضاد  ". وال يكتفي الطرح بهذا املقدارمن خالل هج�ت املتمردين

 ". هي حالة طارئة يستعدون لهامن األسد وحلفائه تنتفي مع القول بأنها "

لفخاخ التحديات األمريكية يف سوريا نقطة أخرى هامة تطرقت لها الشاهدة وجمعتها يف سلة ما أسمته " ا سادًسا:

قبول األسد ورفع  . وهي"بين� تعيد إدارة بايدن صياغة سياستها يف سوريااألمريكية التي تنتظر اإلدارة  "سرتاتيجيةاال 

تطبيع فروع ، و التخيل عن األكراد السوري� إىل تركيا، و دعم االستقالل الكردي السوري، و العقوبات عن نظامه

 ". شل يف سوريافاع أن تقوم روسيا بدور بناء أو توقّ ، و القاعدة

ذير من النفوذ الرويس يف سوريا مبا قد يؤدي إىل دفع األمرييك إىل اتخاذ خطوات من شأنها وتتصاعد وت�ة التح

الضبط أو التقويض، دون أن يعني ذلك رضورة أن تكون املواجهة بينه� ذات طبيعة تصادمية أو تصعيدية داخل 

 سوريا، حًرصا، أو بطريقة مبارشة. 

خط�ة بشكل خاص بسبب  الفخاخ الروسية يف سوريا باعتبار أن "فالشاهدة تدأب عىل التحذير من الجانب الرويس

ن إصدارات هذا الفخ االستعانة مبصادر خارجية لإلرهاب نجاح روسيا يف تقديم معلومات مضللة تروج لها. تتضمّ 

يا ع أن تصبح سورقّ ع قيام روسيا بتقييد إيران أو تقديم تسوية دبلوماسية تنهي الحرب، أو تو لروسيا، أو توقّ 

 "."مستنقًعا" يضعف روسيا

تجعل املصالح طويلة املدى، التوصيات التي تقرّها اإلفادة بناء عىل تبني "أهداف متواضعة" وقابلة للتحقيق  سابًعا:

وتطرح الشهادة خطة للعمل يف السنوات مبا يف ذلك التسوية الدبلوماسية، أكرث قابلية للتحقيق مبرور الوقت. 

 فيها، وفق ما ورد حرفيًّا فيها:  الواليات املتحدةعىل ينبغي الخمس املقبلة، 

 .تقييد روسيا وإيران واألسد يف رشق سوريا •

 .حرمان األسد من التطبيع واملكاسب االقتصادية •

 .مساعدة قوات سوريا الد�قراطية يف بناء حوكمة متجاوبة وهياكل أمنية قادرة يف رشق سوريا •

من خالل دعمها يف إدلب والضغط عىل قوات سوريا الد�قراطية من أجل إعادة االصطفاف مع تركيا يف سوريا  •

 .اإلصالح

 .مبا يف ذلك مخيم الهول (SDF) تخفيف األزمة اإلنسانية يف إدلب ومناطق سيطرة قوات سوريا الد�قراطية •



 

   

 .منع إعادة تشكيل داعش ومنع هج�ت داعش و / أو القاعدة ضد الغرب •

 عمل لتنفيذ الخطة األمريكية الطويلة املدى. وقد جاءت عىل الشكل اآليت: تطرح الشهادة آليات ثامًنا:

يجب عىل الواليات املتحدة اتخاذ الخطوات التالية لتعزيز موقعها االسرتاتيجي، واتخاذ موقف بداية،  .1

 .تابعةللواليات املتحدة للتخفيف من سيناريوهات أسوأ الحاالت، وتعزيز املرونة املحلية، ومتك� تداب� امل

 ، املطلوب هو: تعزيز النجاحاتل .2

تقييم متطلبات القوة لتحقيق االستقرار يف رشق سوريا، ودحر مترد داعش يف املناطق التي تسيطر عليها  •

قوات سوريا الد�قراطية، ومساعدة قوات سوريا الد�قراطية يف ردع هج�ت روسيا واألسد وإيران وتركيا 

 .ووكالئها

باستمرار وصول املساعدات عرب الحدود حتى لو استخدمت روسيا حق الفيتو يف األمم املتحدة. االلتزام  •

 .السعي للتوصل إىل اتفاق مع االتحاد األورويب وتركيا من أجل جهود مساعدات إنسانية مشرتكة

 ، يفرتض:كبح خصوم الواليات املتحدةل .3

يايس أو الدعم املايل الجديد لنظام األسد، مبا دعم العقوبات والحفاظ عىل موقف حازم ضد التطبيع الس •

يف ذلك من صندوق النقد الدويل. تطبيق عقوبات إضافية حسب االقتضاء مبا يف ذلك عقوبات ثانوية ضد 

 .أولئك الذين ما زالوا يستثمرون يف سوريا

ى حسب االقتضاء تكليف الكونغرس بإجراء دراسة لجرائم الحرب الروسية يف سوريا وأوكرانيا ومسارح أخر  •

 .من أجل مكافحة التضليل الرويس وتعزيز القوان� واألعراف الدولية ضد مثل هذه التكتيكات

يف إدلب يف حالة هجوم مستقبيل بدعم رويس من أجل تعزيز  اواقتصاديًّ  اااللتزام بدعم تركيا دبلوماسيًّ  •

مع تركيا لتحديد الدعم العسكري  التعاون مع منع تصعيد خط� يف ش�ل غرب سوريا. ابدأ املحادثات

 .الذي قد يكون رضوريًا

مواصلة الرضبات عالية القيمة ضد قادة القاعدة والخاليا الهجومية. أعلن عن أكرب قدر ممكن من األدلة  •

في� يتعلق بالدور الحايل والتاريخي لهيئة تحرير الشام يف اإلرهاب العابر للحدود الوطنية مبا يف ذلك 

لرئيسية التي تتجاوز التخطيط للهجوم: تجنيد املقاتل� األجانب، واللوجستيات عرب مرسح العنارص ا

 .العمليات، والتمويل الدويل



 

   

 التالية: سياسات، تطرح الشاهدة الملستقبللبناء ا .4

إطالق مبادرة دبلوماسية جديدة لبدء حوار سوري داخيل من خالل املؤمترات ومبادرات املسار الثا� مع  •

 .ك أكرب عدد ممكن من رشائح املجتمع السوريإرشا

تقييم متطلبات التمويل لترسيع االستقرار يف رشق سوريا وتحديد املناطق املستهدفة ذات األولوية، التي  •

ينبغي أن تشمل مخيم الهول للنازح� داخليًا. عندما تسمح الظروف األمنية، أعد املربمج� املدني� 

 .ة وابدأ برامج استقرار جديدة بناًء عىل املراجعةوالدبلوماسي� إىل املنطق

دفع قوات سوريا الد�قراطية إلصالح �وذج الحوكمة الخاص بها لتوف� مزيد من االندماج السيايس  •

 .للسكان العرب وآليات مساءلة أفضل تعمل عىل تحس� ثقة املدني�

 :الخالصة

إن غرض اإلفادة هو استثارة صناع القرار األمرييك الطامح� الستعادة دور القيادة العاملية لتحديد معامل سياسة  

اإلدارة الجديدة يف سوريا وفق الصورة الكلية واملشهد العام للتنافس األمرييك الرويس يف املنطقة ككل، وارتباط ملف 

قومي اإلرسائييل، مع تعزيز االلتزامات بإعادة هيكلة تحالفات املنطقة تصاعد النفوذ اإليرا� مبلف ح�ية األمن ال

ووكاالتها أو تعزيزها. اإلفادة فيها قدر كب� من الدفع لألمرييك الستعادة الثقة بالنفس عىل قدرة التأث� مع إثارة 

�ة املدى التي �كن تركز عىل األهداف قصنزعة التنافس والخصومة مبا يحاَول معه استجالب سياسة استباقية "

أن تحدث فرقًا كب�ًا عندما تقرتن " لها �كن " ملاتحقيقها والتي تعزز النجاحات التي تم تحقيقها بشق األنفس

ويف خامتة اإلفادة، تلّخص الشاهدة بإيجاز الدور . "األسد وروسيا وإيران"، أي "بالضغط املستمر عىل الجهات الفاعلة

الواليات املتحدة عقًدا من جّربت لقد ع السوري يف الفرتة املقبلة، وتحدده يف قولها: " األمرييك املطلوب يف الرصا 

 التدخل".  التجنب، والعواقب غ� مقبولة. حان الوقت لاللتزام بعقد من

 

 

 


