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: مقدمة
ا

  أوًل

. تتصاعد هذه األيام أصوات الرصاص في ثالث حواضر مهمة في املنطقة، هي املوصل وحلب والرقة

ا على النفوذ اإلقليمي والدولي أكثر أهمية، وقد تترتب  فأهميتها الجغرافية والتاريخية تستر خلفها صراعا

ا لصراعات وحروب مديدة واصطفافات محلية وإقليمية، تحاول اللعب في  عليه نتائج خطرة، وتفتح أبوابا

التي رست عليها املنطقة منذ قرن من الزمن، وإعادة ترتيبها بما  فيا السياسية والتوازنات السائدةالجغرا

ّيض لها ذلك.
ُ
 يالئم القوى املنتصرة إذا ق

 

ن، لدولي وحلفاؤه املحليو أعلن عنها التحالف ا تبدو هزيمة )داعش( في املوصل والرقة، في الحرب التي

ط
ُ
ا أطول مما خ في حين أن  ط لها، ورافقها دمار وضحايا أكثر؛مهمة قيد اإلنجاز، حتى لو استغرقت زمنا

ا ًلندراجه في سيا ا بالصراع ق مختلف، فهو جزء من ثورة شعب، مالوضع في حلب أكثر تعقيدا رتبط عضويا

 يداني. إًل أن ما يجمع بين هذه املعارك غير املوضعية،السوري برّمته ومآًلته، ومحكوم ببعده الداخلي امل

ا، وهو )داعش( في  سوف تؤول إليه من صراع ذلك الذي من نوع جديد بعد هزيمة العدو املشترك افتراضيا

محكومة متحالفة في هذه اللحظة، معنى ما املعارضة املسلحة في حلب؛ صراع بين أطراف املوصل والرقة، وب

وحة التي سترسو عليها األمور اللن في ها تركيا وإيران، ما يجعل مهمة التكهّ ّدمفي مق ،حساسيات إقليميةب

ا ملفاجآت غير متوقعة. مسألة ا وانتظارا ا وترويا  تتطلب حذرا

 

ا: مخرز حلب في عين العاصفة   ثانيا

مها تشرين أول/ أكتوبر املاض ي، أو تمت عملية لج 28انتهت )ملحمة حلب الكبرى( التي انطلقت في 

ا، بعد أن استطاع النظام استعادة املناطق  ستراتيجية التي سبق وأن خسرها في غرب حلب، اًل روسيا

ا بأن  3000حية األسد ومشروع الـ شقة وضا 1070كمشروع  هذه املعركة كانت املحاولة الثانية شقة، علما

حقق لقوات املعارضة لكسر الحصار املفروض على أحياء حلب الشرقية منذ الشهر ال
ُ
سادس، دون أن ت

فيه أن املعارضة  كًل شومما  فرها روسيا لقوات النظام وحلفائه.هدفها بسبب الكثافة النارية التي تو 

ا  الشيعية النظام وامليليشياتتكبدت خسائر كبيرة، لكنها أوجعت قوات  ا.وجعا  شديدا

 

السياس ي الذي يكتنف  من الواضح أنه وبحكم ميزان القوى القائم على األرض، وتعقيدات الوضع

إلى إدلب وحمص،  بل وقد تمتّد  ،الصراع في سورية، ستبقى املعارك الدامية في حلب قائمة ومفتوحة

حا سيبقى و 
ّ

وكل طرف من األطراف املتدخلة، ينظر إلى حلب على أنها باتت  ا للزيادة؛القتل والدمار ُمرش

ئجها حاضرة في اللوحة النهائية التي سيرسو محكومة بصراع إرادات دولية وإقليمية ومحلية، ستكون نتا

 عليها الصراع.
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املآًلت، أقله على املدى  إن تتّبَع مواقف الدول املنخرطة في الصراع عند هذه العتبة، قد يساعد في تلّمس

م الرئيس في مجريات الصراع، ما القصير. ِّ
ّ
زالت على نهجها في تبديل  فالوًليات املتحدة األميركية، املتحك

أخرى،  ، والتركيز على محاربة )داعش( وهزيمتها قبل أي أولويةباستمراروحرفِّ األطراف املختلفة ه، لوياتأو 

حارب النظام إلى أكبر قدر ممكن،  وبالتقاطع مع هذا التوجه ًل يضيرها
ُ
أن تضعف الفصائل املسلحة التي ت

ا مما تريده، دون أن تتحمل أن ما تمارسه روسيا من عنف بحق الشعب السوري ُيسدي قس رى بل إنها ت
ا
ط

أماكن أخرى مسؤوليته، ودون أن يرتب عليها استحقاقات تجاه روسيا الالهثة وراء مقايضات مع الغرب في 

ا حتى استقرار اإلدارة  على ما يبدو، سيبقى هذاو  على حساب الدم السوري. ، املقبلةاملوقف األميركي ساريا

ا وقد يستمر  .معها أيضا

 

ي انزلقت في الصراع أكثر مما كانت تقتضيه مصالحها، واستنفرت الغرب والرأي العام أما روسيا الت

ف، دون أن تحقق نتائج طيرانها منذ تدخلها قبل عام ونيّ  اويرتكبه االعاملي لبشاعة الجرائم التي ارتكبه

ا، وحجم الاتيجية تضعها على طاولة التسوياتاستر  ا وحذرا
ا
تحشيد البحري ، تبدو هذه األيام أكثر ارتباك

  األمر الذي الصراع قبالة السواحل السورية، ًل يتطلبه مستوى وصل إلى 
ّ
ل على حجم املأزق الذي تجد يدل

نفسها فيه. فبعد أن أعلن وزير الدفاع الروس ي أن "الحلول السياسية في سورية باتت معدومة الجدوى"، 

تابعين ُيقّدرون أنه بعد استكمال الحشود الروسية
ُ
ساعة الصفر على وشك تحديد فإن روسيا  ،وجعل امل

الذي  تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري  3للسيطرة على حلب، جاء اجتماع مجلس األمن القومي الروس ي يوم 

 تالزمالذي ت املجلس يتم اإلعالن عن قراراته، وهودون أن احتماًلت تطور املوقف في سورية،  ناقش

 ،ديمتري بيسكوف ،أعلن املتحدث باسم الرئاسة الروسيةبعد ذلك ؛ مهمةمع اتخاذ قرارات اجتماعاته عادة 

تشرين الثاني/ نوفمبر أن "الهدنة اإلنسانية لها إطار زمني محدد، أما نظام وقف القوات الجوية  7في 

ا"، وأن قرار استئناف تعليق الطلعات الجوية "تّم اتخاذه بما  الروسية عملياتها في حلب فما زال مستمرا

اكان  ذاته ع موقف الرئيس الروس ي". وفي السياقيتماش ى م من حيث توقيته تصريح مدير الوكالة  ًلفتا

ا بين "بأن  فومين( الكسندرالفدرالية الروسية للتعاون التقني )العسكري  التعاون النشط الذي كان سائدا

ا و ودمشق في مجال التزويد بالسالحموسك د في سورية في الوقت ذلك إلى "الوضع املعق وعزا "،لم يعد قائما

 الراهن".

 

ا  لكن املؤكد  حرب النفسية.تندرج في إطار الما ًل ُيعتّد عادة بتصريحات املسؤولين الروس، كونها غالبا

ُر  عالية، أن الفعل الروس يبثقة  ،تسمح بالتقدير ابات األميركية التي صدمت العالمأن نتائج اًلنتخ الذي ُيعبَّ

السياسية، وُيلحُّ عليه النظام، غير وارد في هذه املرحلة، خشية استفزاز اإلدارة  عنه في اإلعالم والتحليالت

 -م املتصاعد في التفاهمات التركيةقبل وضوح تركيبتها وتوجهاتها، وُيعّزز هذا اًلستنتاج التناغ املقبلة

وفي  ،م )الباب(بات على تخو  ، املدعوم من الجيش التركي،الروسية تجاه املسألة السورية. فالجيش الحّر 

حاصر حلب  على تماّس مع قوات النظام وحلفائهحال دخولها وطرد )داعش( منها، ُيصبح هذا الجيش 
ُ
التي ت
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تأمين سيطرة النظام على كامل حلب، إن استطاعت لشرقية، وهذا يجري تحت نظر روسيا التي تعمل على ا

 يا التي طالبت بخروج النصرة منهان لتركفإلى أي مدى يمك ،حلبعلى وإذا ما تصاعد القصف الروس ي  .ذلك

 أن تلتزم الصمت تجاه التصرف الروس ي هناك؟

 

على  للسيطرةحرسها الثوري، ، وبحشودها من امليليشيات الطائفية و كله من جهتها تسعى إيران بجهدها

ن حلب ِّ
ّ
صل، فإن وبالترابط مع معركة املو  مهمة ومفصلية على طاولة التسويات.النظام من ورقة ، ما يمك

ا هناك مسافة قاتلة بين  أكثر واقعية. بري نحو املتوسط ُيصبح تأمين ممّر ل لهالهدف الذي تسعى  لكن دائما

 الطموحات واملشاريع وبين اإلرادات املناهضة.

 

ُيستثنى منه استماتة  الذي غموضالفي ظل ميزان القوى الراهن، وحالة الغموض التي تحيط باملوقف، 

  من عزمها على كسر الحصار.سيطرة على حلب، تبدو قدرة املعارضة أقّل النظام وإيران لل

 

ا: معركة املوصل وتبد  
ا
  د خرافة الخالفةثالث

ا  في الثالث والعشرين من تشرين أول/ أكتوبر املاض ي معركة تحرير املوصل من سيطرة  انطلقت أخيرا

َد لهذه املعركة أكثر فقد  لدولي.قوات التحالف ا جانبحضير من )داعش(، بعد سنتين من الحشد والت ُحشِّ

، والحشد ألف مقاتل من الجيش العراقي والبشمركة الكردية والحشد الوطني وقوى عشائرية محلية 60من 

التي  من الحزب الديمقراطي الكرديالذي فرض مشاركته على الجميع، وكذلك قوات  الشعبي الشيعي

زت بأحدثوكلها  .ترابط قبالة شنكال  ،دير كل هذا الخليط غير املتجانسويُ  أنواع األسلحة. قوى ُجّهِّ

 لوًليات املتحدة وفرنسا وأملانيا.آًلف الجنود والخبراء العسكريين من ابعضه للبعض اآلخر، ز واملتحّف 

واإليرانيون في دياًل وصالح الدين والصقالوية وغيرها، من خالل عشرات  ،األتراك في بعشيقة هناككذلك 

ا قاسم سليماني يعية العراقية التي تتبعهم،امليليشيات الش الذي بات يحظى بمنصب  وعلى رأسهم جميعا

حكومي بصفة مستشار عسكري لرئيس الوزراء العراقي، القائد العام للجيش والقوات املسلحة، وقد 

 صدرت له األوامر من طهران بترك سورية واملرابطة في العراق إلدارة قواه في معركة املوصل.

 

بصفتها قائدة التحالف الدولي ملحاربة داعش، في  ،بير من الجهد الذي بذلته الوًليات املتحدةجزء ك

التحضير ملعركة املوصل، استهلكته في إدارة الخالف والتباين في أهداف كل طرف من األطراف املشاركة، 

املرسومة، وتطويق وما يريده من معركة املوصل وما بعدها، في محاولة لتركيز الجهد وتحقيق األهداف 

 الصراعات املتوقع نشوبها بين هذه األطراف بعد انجالء غبار املعركة وهزيمة )داعش(.
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ا في شرق ا ُمهما وجنوبها،  هابعد ثالثة أسابيع على انطالق معركة املوصل، حققت القوات املتحالفة تقّدما

 ها نحو املوصل املدينة املتراميةكالقيارة ومخمور وحمام العليل ذات املواقع اإلستراتيجية، في طريق

التي يقطنها مليون ونصف مليون نسمة تحت حكم )داعش(،  ئها الشرقية، ودخلت بعض أحيااألطراف

كلفة، كونها الحصفيها حيث ستدور 
ُ
على  ،لكن ن األهم لتنظيم الدولة اإلسالمية.رحى الحرب الصعبة واملـــ

واَجَه )داعش(
ُ
ا أن ت املوصل  :في النهاية في واحدة من معركتين كبيرتين وحاسمتين الرغم من أنه كان ُمرّجحا

ا باتجاه سورية، وهذا  ، أن قوات التحالفبناءا على ذلكأو الرقة، فإنه يبدو،  تركت غرب املوصل مفتوحا

( الذي الخليفة البغدادي)أن غير  لفتح املجال أمام العدو كي يهرب. مفهوم في استراتيجيات إدارة الحروب

ا أنهكان متو  ، فاجأ الجميع بخطاب من غادر املوصل ومعه قيادات مهمة من داعش باتجاه سورية قعا

ا، ودّل على أنه و هذا، هوفي خطاب .داخلها
ا
ا وإحباط التي لم تكمل عامها الثالث،  ،"خالفته"الذي اختزن يأسا

لفصائل اإلسالمية التي وحتى ا ،تركيا والسعودية جميعها معيعيشان أيامهما األخيرة، هاجم دول التحالف 

قاتل في حلب 
ُ
ثيل مصالح داعميها من دول التي وصفها بأنها "خائنة ومرتدة وتسعى لتم صرة(النُ مع )جبهة ت

ل حديث البغدادي الكفر".
ّ
وًل حاضنة  لها،  حلفاء وًل أصدقاء، ًلأن )داعش( ظاهرة معزولة وعابرة وُيدل

ا في  ،ظاهرةال هذه بوس الذي تفتقت عنهالكا (دولة الخالفة)شعبية معتبرة، وأن وهم  ا مرفوضا قّدم نموذجا

 عالم الدول وتاريخ العنف عندما استخدم أحدث تقنيات العصر في اإلخراج والترويج لصورة املشهد.

 

 كثيرة،يطرح تساؤًلت  ب مهاجمة إيران أو النظام السوريفإن تعّمد البغدادي تجنّ  ،من ناحية أخرى 

د أن تنتهي فصول مسرحيته، بما ، بعن له ولبقايا قيادات )داعش( فيهاتأمين مالذ آم فربما يريد من إيران

  أن
ا

 وخدمات سابقة قدمتها لرفاقه من قادة القاعدة! لها أفضاًل

 

ا: مخاطر متوقعة بعد معركة املوصل   رابعا

كحلقة مركزية في الحرب الدولية على اإلرهاب، والتي تشير  ،على أهمية املعركة الدائرة في املوصل

 ،ن خطورة هذه املعركةفإلكنها ستكون ُمكلفة ومليئة باملفاجآت،  ،معطياتها إلى هزيمة غير بعيدة لـ )داعش(

عّقد من كرد وشبك ما يمكن أن تفتحه هذه املدينة اًل ب
ُ
ستراتيجية ذات الخليط اإلثني والطائفي والقومي امل

جغرافيتها كما كانت قبل على املحافظة من الصعوبة بمكان  تجعل ريان وتركمان وعرب سنة وشيعة،وس

فإن  ،من هنا إيراني. –احتمال كبير لصراع تركية متشابكة و صراعات بينيّ  من دهاتهّد )داعش(، بسبب ما ي

رية والجغرافية، لم تصويت البرملان العراقي قبل أشهر على قانون يحافظ على وحدة قضاء املوصل اإلدا

ا يأتِّ  من مصير غير محمود في ظل بروز مشاريع تقسيمه إلى ثالثة أو ستة  من فراغ، ويعكس توجسا

 كانتونات.
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ا  قد تكون أولى الصدامات ما بين البيشمركة والحشد الشيعي الذي فرض نفسه في ميدان املعركة رغما

اتفقت مع حكومة بغداد حول حقوق األكراد في  عن جميع املعترضين. فقيادة إقليم كردستان تقول إنها

ا  نها تريد اًلحتفاظ بنمرود وبعشيقةكركوك ومناطق أخرى من املوصل، إًل أ ميليشيات  على لطريقلقطعا

 
ّ
، في هذه الحالة، تطويق يكتمل لهاوتطويقها اإلقليم من الجنوب، حيث  عفرالحشد من الوصول إلى تل

 كردي بين قيادة السليمانية املوالية إليران -أن يرافقه صراع كردي كما يمكن اإلقليم من ثالث جهات.

طالب باستفتاء على استقالل اإلقليم عن العراق وتعارضه  وحكومة بغداد، وبين قيادة أربيل
ُ
التي ت

كردي  -رك أكراد اإلقليم تطويق خالفاتهم. وهناك احتمال إضافي لصراع عربيإذا لم يتدا هذا السليمانية،

 كوك.حول كر 

 

ح من  الحشد العشائري  نبي ،آخر بين أبناء املوصل العرب محتمل صراع
ّ
الحشد الذي يتمّول ويتسل

 تركيا. املدعوم منالذي يقوده أثيل النجيفي محافظ املوصل السابق، و  الحشد الوطنيو الشيعي، 

 

 
ّ
ل األراض ي اًلستراتيجية بغية مالحقة )داعش( داخ عفرُيصّر الحشد الشيعي على الوصول إلى تل

 
ّ
وقد كانت  طهران وتركمان سنة موالون لتركيا.يسكنها تركمان شيعة موالون ل عفرالسورية على ما يّدعي، وتل

دت بدخول األراض ي العراقية إذا تقدمت ، هّد ألفين من الجنود في معسكر بعشيقة تركيا التي لها نحو

 
ّ
ا بأن، وأنها لن تسمح بالتهجير أو بتغيير عفرامليليشيات إلى تل املوقف التركي أثار  ديموغرافي في املنطقة، علما

ألمم املتحدة دون ، واشتكت إلى اأن تنسحبينبغي  القوات التركية قوة احتالل عّدتحكومة بغداد التي 

ا وتشارك تركيا جدوى. في معركة املوصل بطيرانها من خالل التحالف من ضمن الترتيبات التي أنجزتها  أيضا

عفر؟ وكيف سيكون املوقف اإليراني عندها؟ف .تحدةالوًليات امل
ّ
الترتيبات و  هل ستقع الحرب من بوابة تل

ف الحشد وموجباته، ألن تركيا  أيّضا؟األميركية   ترى أنأسئلة تتوقف أجوبتها على تطورات األحداث وتصرُّ

 
ّ
إلى الوصول طلع صّب في مصلحة النفوذ اإليراني املتة أمن قومي، وسيطرة الحشد عليها تقضي عفرقضية تل

ملتوسط، كما أنه يدفع نحو نضوج حلم الحزام الكردي على حدودها الجنوبية، األمر الذي ًل إلى البحر ا

لها، لكنها يمكن 
ّ
تريد حتى تصّوره. كما يصعب تصور انخراط إيران في مواجهة مباشرة مع تركيا في حال تدخ

ا على الجيش الع ا بالوكالة اعتمادا  .الشيعي راقي والحشد الشعبيأن تخوض معها حربا

 

ا: معركة الرقة تبدأ بعزلها   خامسا

العسكرية من أجل عزل الرقة،  بدء حملته عن بإعالنه الجميعفاجأ حزب اًلتحاد الديمقراطي الكردي 

الجاري عن القيادة    تشرين الثاني/ نوفمبر  6ورد ذلك في بيان صدر في  بالتنسيق مع التحالف الدولي.

مبعث املفاجأة ليس في الرمزية  غرفة عمليات غضب الفرات(. -)قوات سورية الديمقراطيةالعامة لـ 

ا بـ "درع  العدائية لتسمية املعركة بـ "غضب الفرات" في التقابل مع معركة الجيش الحر املدعومة تركيا
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 سطسآب/ أغ 24الفرات" لتحرير ريف حلب الشمالي الشرقي من )داعش( املستمرة والتي انطلقت في 

ا في فما هي  )داعش( في املوصل عن هذا اإلعالن.غياب التحالف الدولي الذي باشر حرب  املاض ي، بل أيضا

 رف الكردي بالتفرد بهذا اإلعالن؟السماح للط من خاللوملن،  ،إيصالها ئل التي أرادت اإلدارة األميركيةالرسا

 

أم إرضاء لحلفائهم األكراد  )داعش(؟ل الرقة بعد تحريرها من هل هو استبعاد للجيش الحر من دخو 

 ي ترتيبات إدارتها الالحقة؟ هل هودخولها واملشاركة فن موامتنعوا إذا ما قصروا دورهم على عزل الرقة، 

رسالة تطمين للنظام  تحديده بالسيطرة على مدينة الباب؟ أم هومعركة الرقة و في تحجيم لدور تركيا 

الرقة يقابله إبعاد األتراك وتقريب لحليفهم املراوغ حزب اإلتحاد  وحلفائه الروس بأن إبعادهم عن معركة

 هذه األمور مجتمعة. جميعالديمقراطي؟ ربما أراد األميركيون 

 

  ن األميركيون تهدئة الغضب التركي.ُيحاول املسؤولو 
ّ
ففي اليوم الثاني إلعالن بدء معركة عزل الرقة، حط

في أنقره واجتمع مع نظيره التركي، وصّرح بعد اللقاء بأن  ،فوردجوزيف دان ،رئيس هيئة األركان األميركية

)داعش( "سيعمل مع تركيا على خطة بعيدة املدى من أجل تحرير الرقة واملحافظة  التحالف الدولي ضّد 

سيقتصر على عزل الرقة"، وتابع " لطاملا علمنا " هاإن دور قال:  قوات سورية الديمقراطية()عليها"، وحول 

سورية الديمقراطية( ليست الحل للسيطرة على الرقة وحكمها، ما نعمل عليه هو ايجاد املزيج  قوات)أن 

بقوله إننا  صرح ". أما وزير الدفاع األميركي أشتون كارتر فقدوالصحيح من القوات لهذه العملية املناسب

بدء بمعركة الرقة، نعمل بشكل كبير مع الجيش التركي في سورية، وبدون حل مشكلة الباب، ًل يمكن ال"

 وترتيب القوى املشاركة وأدوارها، فهناك خشية من ارتداد تنظيم الدولة نحو حلب وتعقيد املشهد".

 

قوات سورية الديمقراطية( التي تتوافر على )ًل تبدو معركة عزل الرقة في هذا الطور خارج إمكانات 

معدومة أو محدودة  ضمنها قوات عربيةدعم جوي كثيف من طائرات التحالف الدولي، مهما كانت مشاركة 

كما أن شرق الرقة وحتى  ،2015عام  في ريف الرقة الشمالي منذ الشهر السادس موجودةحتى اآلن، فهي 

يتقدم نحو مدينة الباب  لقوات داعش، في حين أن الجيش الحّر  وجودفيه عمق الحسكة، ليس 

 معه.تحاول القوات الكردية اًلصطدام أن  دون  اًلستراتيجية

 

وعشائر  (الجيش الثوري في الرقة)تحاول الوًليات املتحدة إشراك قوى عربية في معركة الرقة مثل 

  عربية؛
ُ
وًل من حقيقة أن الطرف الكردي هو  ،راكه حتى اآلن لن يغير من التوازناتعلن عن إشلكن ما أ

 ،ت مدنية في مدينة أورفا التركيةفعاليا البيان الذي أصدرته ست وكان ذا دًللة هيمن، وبإرادة أميركية.امل

كة عزل الرقة أهمها مجلس محافظة الرقة ونقابة معلمي الرقة، تعلن فيه رفضها اإلعالن عن بدء معر 

  ين العرب واألكراد لعشرات السنين".سيؤدي إلى نزاع قومي بوتحريرها ألن ذلك "
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عليها تركيا من الوًليات املتحدة، في وما هي التطمينات التي حصلت  ،يبقى التساؤل حول املوقف التركي

ركي أم أن الدور الت املتحدة لم تجب على أسئلتنا بعد"؟ أن الوًلياتبـ " يصرح فيه أردوغان الذي وقتال

مدى مقاومة داعش وقرارها في املواجهة في الرقة من عدمه، ب دتحدَّ التي ست مؤجل ومرتبط بتطورات امليدان

ده مواقف الوًليات املتحدة وتركيا واألكراد، بعد سياس ي يقع خارجها تحّدِّ ذلك أن معركة الرقة محكومة ب

ا  ،افال يمكن استبعاد الدور التركي كليا  توجهات الطرف الكردي الذي  توجس التركي العميق منالإلى نظرا

ا من  قدنتزاع كيان مستقل على حدودها الجنوبية، فًل يسعى  قوات سورية )رفضت أنقرة عرضا

للجيش التركي إلى الرقة من تل أبيض التي تسيطر عليها، وهي ًل تبعد عن مدينة  ة( بتأمين ممّر الديمقراطي

لهذا الطرف الكردي  عتراف بدور ًل ال تريد أنقره افالرقة سوى مئة كيلو متر، وجوهر الرفض التركي سياس ي، 

أن يكون  ، فمن املتوقعإلى هذا .ا للتعاطي السياس يمكن أن يفتح بابا يُ  األمر الذي ،معه تعاون بال القبول  أو

ا هالتركيا والفصائل املدعومة من ا  ،الدور األكبر على األرض ًلحقا نجازات التي حققتها على األرض، إل إلى انظرا

التي كانت قررتها في معركة  تركيا تنوي توسيع املنطقة اآلمنةويأتي في هذا السياق تصريح مسؤول تركي بأن 

 رقة. كي تشمل ال (درع الفرات)

 

ا ا  ،معركة الرقة قد تكون بعيدة نسبيا ء معركة املوصل وهزيمة )داعش( محكومة بانتهاإلى كونها نظرا

وبمآل الحرب املتوقع بعد سقوط مدينة الباب،  كما أنها مرتبطة باندحارها من ريف حلب الشرقي هناك؛

ت واصطفافات ومعطيا ،قد جرتوإلى أن تبدأ معركة الرقة، تكون مياه كثيرة  حشد لها في حلب.التي يُ 

هيل وصول قوات النظام تس (، على سبيل املثال،داعش)فماذا لو قررت  جديدة غير متوقعة يمكن أن تبرز؛

إعالن النظام من  الالفتومن  ؛2015النوع في العام وهو الذي كانت له محاولة مكلفة من هذا  إلى الرقة؟

غير املعروف  ،هذه القوةو ، (داعش)ا الوقت ملقارعة في هذ (درع الجزيرة والفرات)دمشق عن تشكيل 

الذين سبق لهم أن قاتلوا مع  عديدها وتسليحها، تشكلت على عجل من أبناء دير الزور املقيمين في دمشق

 النظام ضد قوات املعارضة.

 

ا: خاتمة   سادسا

وصل، وسوف د انطالق معركة املفي سورية والعراق، مرحلة حاسمة بع ،دخلت الحرب على اإلرهاب

ا ل تطوي  من خالل تركيزها على )داعش( وخطره،  ،تعمدت السياسات الدولية اب. لقدإلرههذا اراية وعنوانا

  ن جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانيةحرف األنظار ع
ُ
 ارت

ُ
رتكب بحق أهالي املنطقة؛ وجرى كبت وما زالت ت

ا ملشاريع توسعية أو تصفية لحسابات يردمت ا عن توازنات جديدة في اإلقليم أو  حواضر عامرة تمريرا
ا
أو بحث

  فراغ القوة وانفالتها في اإلقليم.على املسرح الدولي، أتاحها 
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وإذا كانت )داعش( ربطت مصيري املوصل والرقة من جوانب عديدة، فإن حلب ترتبط بمجرياتهما من 

العام للصراع، وسوف يتكشف ر في املجرى غيّ زوايا أخرى. فغياب )داعش( عن املشهد أو تشتت قواها، سيُ 

كانت تعتمل تحت السطح، ولن يكون من السهل تطويقها  اعات بينّية وإقليميةاليوم التالي لـ )داعش( عن صر 

 أو التحكم بمساراتها.

 

 إيرانوصول املشروع التوسعي اإليراني إلى سواحل املتوسط، و  ّي املوصل وحلب تقعان على واحد من ممرّ 

 
ّ
ا من قوى تتبعها أو تتحالف معها فيهذا املمّر ز جهدها لتأمين ترك ، وهما سورية والعراق؛ ، بأن يكون محميا

معبرين ًلقتصادها إلى املنطقة العربية والخليج، ما مهمتان لألمن القومي التركي لكونهما  ،ذاته الوقتفي 

ا ؛ وهو أمر يجعل الصدام بين تركيا وإيران مرجحا
ا
ا كان أو وكالة رة على الخط هتداعيات ستكون له، مباشرا

الدور املهم  ،تناقضاتها وسيبقى لشعوب املنطقة واصطفافاتها، وعملها على حّل  فرص استقرارها.املنطقة و 

 في مواجهة هذه املخاطر.
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