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 مقدمة

قوات ستتتتتتتتتتتتتوريتتتتتة )إثر ستتتتتتتتتتتتتيطرة  ،طرة على متتتتتدلرتتتتتة الرقتتتتتة مر لتتتتتة  تتتتتدلتتتتتدةدخلتتتتتك معرتتتتتتة ان  ا  الستتتتتتتتتتتتتي

إ كام الطوق على مستتتتتتتتتتتتتل ي تر ي  وبعد  ( "قستتتتتتتتتتتتتد" املدعومة مح الوًللات املت دة ا م  تية،الدلمقراطية

لونيو معارك داخل مدلرة الرقة، في إطار  ملة عستتتتتتتكرية واستتتتتتتعة   زيران/ 6تخوض مرذ  ،  يث"داعش"

يشتتعرون بالقل   ،وا مح ستتا ة القتا الذلح فر   ،الستتوري ن املواطر نغ   أن  أشتت.ر بدأتها قبل ن و ثمانية 

 مما قد تأتي به ا لام بعد املعرتة 

ب ن الوًللات املت دة و لفائها مح  .ة، وب ن روستتتتتتيا وإلران  اتتزداد  دة التوتر في ستتتتتتياق عذك املعرتة 

ألستتتتتتتتتتتد مح لذ تخشتتتتتتتتتتتخا القوا ااعار ية الداعمة مح  .ة ثانية، إوالر ام الستتتتتتتتتتتوري وميليشتتتتتتتتتتتياتها ا  ر ية 

 "داعش"املر لة التالية للحرب على 
 
 ، وت

 
التي ت  ت.ا ضحية القل   ،غ   الواضحة ،ك في الريات ا م  تيةشك

 وااح  ة 

ن ت رير املدلرة سيخل  معادلة  دلدة في ااجغرافية السورية، إتكتسب معرتة الرقة أعمية تب  ة، إذ 

ا للرفوذ ا م  كي لتبع استتتتتتت  اتي يا  "قستتتتتتتد".ا وًلدة إقلي  في شتتتتتتتما  ستتتتتتتورية ت ك ستتتتتتتيطرة مح أع  معامل لعل  

 إلى العا تتتتمة دمشتتتت  والستتتتا ل ت ك ستتتتيطرة  ؛املباشتتتتر
ا
مقابل مرطقة تمتد مح  ماة وستتتتب البصد و تتتتوًل

زاز عإومرطقة في الشما  في شكل مثلث لمتد مح  رابلس ن و الباب و  ؛الر ام و ليفيه الروسخي واإللراني

 ،فيما تبقى مرطقة في أقصتتتتتخا الشتتتتتمالي الغربي ؛برعالة مباشتتتتترة مح ترتيا "در  الفرات"ت ك ستتتتتيطرة قوات 

 ال  تية املش  تة  –؛ أو ت ك الرعالة الروسية ت ك سيطرة ااجماعات املسلحة ،أي م اف ة إدلب

 

 :
ا

 وقائع امليدان العسكري السوريأوًل

 ، في أنطاليامارس املاضتتتتتتتتتتتخي /آذارالذي  صتتتتتتتتتتتل في ، ال  كي -الروستتتتتتتتتتتخي -م  كيا   الثصثي، اًل تما أن  لبدو

 العريض عروانها أقرب إلى أن لكون غرفة عمليات ثصثيةالثصثة، كان جيوش اا، ب ن رؤستتتتتتتتتتتتتا  أركان ال  تية

على ضتتتتتتو  ترستتتتتتي  ااحدود العستتتتتتكرية في مرطقة أريا   لب على ااحدود  ،الستتتتتتورية ملعاركا إدارة تنستتتتتتي 

 
ا

م  إلى خب م را الفرات وانتهتتا  بتتالطري  إلى الرقتتة، وبعتتدعتتا إلى دلر الزور، بموازاة التقتتدال  تيتتة، و تتتتتتتتتتتتتوًل

وفي عذا  ا العام إذ مح املف  ض أن تلتقي ااجبهتان في وقك ًل   مح عذ ؛الكب   ااحا ل على  بهة املو ل

  اواضحا السياق لبدو 
 
ا أن مر لة ما بعد درك  يدا أن أم  كا وروسيا وإلران وترتيا، في السباق على ا دوار، ت

ا ا، عسكريا "تفادي اًلشتباك"ستتطلب تغي   قواعد  "داعش"   وسياسيا

 ب املدلرة، ولكح  شتتت  طري  ل.ا إلى قلستتتد" "ققوات ، وت او  الرقة مدلرة داخل املعاركتتوا تتتل اليوم 

 م اولة تقدم عذك القوات 
 
  به ب ائب  تتتتد  ا ت

 
 ي التر ي  الذي يعتمد على ا لغام وا نفاق، مح قبل مستتتتل
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بقذائي ال.اون، وعو ما دفع القوات  وعمليات القرص املستتتتتتتمرة، وقصتتتتتتي ا  يا  التي خستتتتتترعا في املدلرة

 امل.ا مة لتث يك نقاط السيطرة، والتقدم ب ذر وبب  

الستتتتتتتتتتتورية، ليس فقب بستتتتتتتتتتتص  الط  ان، بل  املستتتتتتتتتتتألة كي أتث  في  اليوم أمام انخراط عستتتتتتتتتتتكري أم ن ح

 
 
وقد ظ.رت  ا راد، وقواعد أرضتتتتتتتية ثابتة، وتعزيزات بأستتتتتتتلحة أتث  تطورا تذلك بقوات برية لزداد عددعا باط

قع عستتتتتتتتتتتتتكريتتة متتتأعبتتة التري، وإقتتامتهتتا موا مرطقتتةبوادرك بتغلغتتل القوات ا م  تيتتة في البتتادلتتة وعي هتتا على 

 بالقرب م ها 

التري مرطقة في  "عيمارسمح نو  "د نشتتتتتتتتتتتتتر الوًللات املت دة مر ومة را مات  تتتتتتتتتتتتتواري  متطورة يهد  

لى موستكو إه رستالة يو   و ، ك اإللراني نا ستد و لفا  يش  ، وو ود مقاتل ن أم  تي ن ونروي ي ن،الستورية

 أمفادعا 
 
 ن واشتتترطح لح ت

 
 ،وإلران ستتتلطة ا ستتتدلى قوات توالي إا ردنية  –لعراقيةا –  ااحدود الستتتوريةستتتل

 ااحؤو  دون اإلمساك بمقاليد طري  سريع لربب ب ن دمش  وبغداد وط.ران  ومح ث   

 زيران/ لونيو  19واشتتتتتتتتتتتتترطح بذلك التكثيي العستتتتتتتتتتتتتكري امليداني في ستتتتتتتتتتتتتورية، بل قامك في  ول  تكتي  

ستتتتتقب فاها طائرة  ربية ستتتتتورية مرذ إعصنها عح  رةأو  موهي  قرب الرقة، طائرة  ربية ستتتتتوريةبإستتتتتقاط 
 
ت

ا  ليف.ا رت مرع روستتتتتتتتتتيا، وخصتتتتتتتتتتو تتتتتتتتتتا قر  واشتتتتتتتتتترطح شتتتتتتتتتت   إلى أن ما ي، 2014تشتتتتتتتتتتكيل الت الي الدولي عام 

علح روستتتتتتتتتتتتتيتتتا   "داعش"اإللراني، مح الستتتتتتتتتتتتتيطرة وإدارة الرقتتتة بعتتتد 
 
)مرع  تفتتتاقًل .تتتاتعليقمتتتا استتتتتتتتتتتتتتتتتد ى أن ت

التتذي تقودك الوًللتتات املت تتدة في قوات الت تتالي مع  ويتتة  وادث يهتتد  إلى مرع وقو  اًلشتتتتتتتتتتتتتتبتتاك( التتذي 

 ة سما  سوري

، في عملية مزدو ة عدفك  زيران/ لونيو 23في  استتتتتتعرضتتتتتك روستتتتتيا قدراتها الصتتتتتاروخيةعلى التوازي، 

في بلتدة عق  بتات بم تاف تة  متاة، إذ أطلقتك ستتتتتتتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتتتتتواري   "داعش"إلى القضتتتتتتتتتتتتتا  على ت .  ات تر ي  

طت ن عستتتتتتتكريت ن وغوا تتتتتتتة تابعة للب رية الروستتتتتتتية، شتتتتتتتارتك في عملية اإلطصق مح مياك م ر ة مح فرقا

 الب ر املتوسب 

أما إلران، التي قامك القوات ا م  تية املتم  ستتتتتتتتتة في قاعدة التري العستتتتتتتتتكرية باستتتتتتتتتتهدا  ميليشتتتتتتتتتياتها 

قا  ، و دود العراقيةفي رقعة اس  اتي ية مح ا رض على طو  ااح .امتقد  بعدة ضربات  وية، فقد وا لك 

إن ط.ران أسسك ملر لة  دلدة مح الصرا  داخل سورية  زيران/ لونيو،  20في  ،ااحرس الثوري اإللراني

 ، وأنهاالبصد يفي مدلرة دلر الزور شتتتتتتتر  "داعش"عب  الهجوم الصتتتتتتتارو ي الذي شتتتتتتتنته على مواقع تابعة لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

اروسيا  حعليس عح أم  كا والعال  فقب، بل  ،مستقلة في قراراتها   ألضا

حشتتتتد الشتتتتعيي املوالي ل.ا د ميليشتتتتيات االتمد   اإلران التي ل  تكح راضتتتتية عح وضتتتتع الوًللات املت دة  دا 

في مرطقة وستتتطى تقع ب ن  ةفتح معب   دلد لربب العراق وستتتوريبم اولة ت رد  مح العراق بات اك ستتتورية، 

  مح املقاتل ن لعراقي ن املوال ن ل.ا إلى سورية، وإدخا  مئات معب  التري ااجروبي ومعب  القائ  في الشما 
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ليشتتتتتتتتتتتتتيات إلرانية ااحدود يعقب دخو  مفي تتبد  ا وضتتتتتتتتتتتتتا  امليدانية في الشتتتتتتتتتتتتترق الستتتتتتتتتتتتتوري في الواقع، 

اإلداريتتتة فحتتتاف تتتة دلر الزور، وتتتتأتيتتتد الت تتتالي التتتدولي بقيتتتادة الوًللتتتات املت تتتدة تر يبتتته بتتتذلتتتك، في ظتتتل 

ربمتتا لتتأتي غض  الطر  و  ،لواستتتتتتتتتتتتتع، معرتتتة تب ا مع تر ي  "داعش"توقعتتات بتتأن يشتتتتتتتتتتتتت.تتد ريي افحتتاف تتة ا

لران في ااحدود اإلدارية فحاف ة دلر الزور تم اولة مح واشتتترطح املوالية إل ليشتتتيات ياملا م  كي عح توغل 

 ليشيات لصدام مع "داعش" ًلستن اف.ا يلدفع عذك امل

 يف اوتع ي  مكاستتتتتتتتتتبه .الى تأم ن مصتتتتتتتتتتااحإ القوات الكردلة "قستتتتتتتتتتد"تستتتتتتتتتترى إلران وروستتتتتتتتتتيا وأم  كا و تا 

 بيرما ، "داعش"مر لة ما بعد القضتتتتتتا  على 
 
د   تبقى ترتيا أستتتتتت  ة قل  بال  لتمل

 
 ك.ا بهذا الصتتتتتتدد، كونها ل  ت

فقدعا فر تتتة  جز مقعد على طاولة املفاوضتتتات التي ملشتتتارتة في معرتتي املو تتتل والرقة، وعو ما قد ل  إلى ا

 
 
 "خب  ترك"نقلتتك م طتتة  ولكح  "داعش"تهتتا بعتتد القضتتتتتتتتتتتتتتا  على ة برم  رتتاقش مصتتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتتوريتتة واملرطقتتستتتتتتتتتتتتتت

ستتتركون  اضتتتريح بقوة في مرطقة : "قوله ، الراط  الرستتتلي للرئاستتتة ال  تية،التلفزيونية عح إبراعي  كال ن

وي ري إعداد آلية تشتتتتتتمل ا م  تي ن  ،إدلب مع الروس، وفي الغالب روستتتتتتيا وإلران ستتتتتتتكونان  و  دمشتتتتتت 

 " خفض التوتر"التفتتتاعمتتتات  و  مرتتتاط  ويبتتتدو أن   "جروب في مرطقتتتة درعتتتاوا ردن في اا
 
تيح ل  تيتتتا ربمتتتا ت

ا مح ريي  لب ، تشتتتتمل  انبا "در  العاصتتتتخي"إطصق عملية عستتتتكرية في شتتتتما  غربي ستتتتورية، ت مل عروان 

تهتد  أنقرة تمتا  ،الغربي، وكتامتل م تاف تة إدلتب  ومح غتالتاتهتا مراقبتة املرطقتة ا ولى مح ب ن املرتاط  ا ربع

مح ورا  العملية إلى وأد أي م اولة مح الو دات الكردلة لتوستتتتتتتتتتيع نطاق ستتتتتتتتتتيطرتها  و  مدلرة عفريح في 

 شما  غربي مدلرة  لب 

تعزيزات عستتتتتتتتتتتتكرية إلى مرطقة البادلة الستتتتتتتتتتتتورية، وتدور املوا .ات  أما ستتتتتتتتتتتتلطة ا ستتتتتتتتتتتتد، فقد أرستتتتتتتتتتتتلك

 العستتتتكرية في ريي الستتتتويدا  الشتتتتر ي وريي دمشتتتت  الشتتتتر ي
ا

تما  بغداد الدولي  - إلى طري  دمشتتتت ، و تتتتوًل

روستتتتتتتتيا وإلران، لفرض شتتتتتتتتراتة مباشتتتتتتتترة مع الت الي الدولي في معرتة ان  ا  الرقة مح  اها ليفمع  ،ستتتتتتتترىت

 
 
ل أتث  في ريي  لتتب الشتتتتتتتتتتتتتر ي، ومح ث  دخو  ااحتتدود اإلداريتتة فحتتاف تتة تر ي  "داعش" مح خص  التوغتت

 الرقة 

 تد ع   أن بعد ااجروبية، املرطقة في الوضع إغفا  لمكح ًل السوري، نامليدا وقائع تو يي سياق في

ا بغطا  قصتتي روستتخي موعا ن ميدانيا  كوتقدمغاراتها على درعا والغوطة الشتترقية،  ا ستتد و لفاؤعاقوات 

  م  
 "وقي التصعيد"يهدد اتفاقية  ا مر الذي، عاوتصعيد قوات الت الي الدولي تدخل.ا ضد ،ر مح ااجودم 

 ا ا وما لنتج مح ذلك سياسيا هيار عسكريا باًلن

 بك معلومات عح  درعا؛   مح تكرار ستتتتتتتيراريو  لب فيتخو  البعد 
ر   على وا ردن وأم  كا روستتتتتتتيا قااتفستتتتتتت 

 و ود عدم" على لرص برد ضتتم.ا مح ،وريف.ا درعا في "اآلمرة املرطقة" إقامة مبادئ تضتتمرك تفاع  مذترة

 ،إلران تدعم.ا وميليشيات "هللا  زب" إلى إشارة في ،"ا ردن  دود مح اتيلوم  ا  30 بعم  سورية غ   قوات

  السوري ااجروب في املو ودة الو يدة ا  ر ية القوات وهي
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وقد  ؛لوضتتع امليداني املتأزم  روب غربي الرقةلستتيراريوعات مفتو ة ا وضتتا  امليدانية  ترستت  تطورات

 
 
"، فيما قستتتتدبات اك مدلرة الطبقة التي باتك ت ك ستتتتيطرة "م قوات الر ام م اوًلت تقد   أم  كال بدد تدخ

ل  تعد تستتتتتتطيع ت اوز مرطقة الر تتتتتافة بات اك الشتتتتتما ، الر ام الستتتتتوري بات مح شتتتتتبه املؤتد أن قوات 

  أم  كي نفوذ مرطقة  يث باتك م اف ة الرقة

ا، 
ا
تت ه ا ن ار إلى م اف ة دلر الزور، التي تشتتتتتتتتتتتتت   التطورات  ،قبل أن تضتتتتتتتتتتتتتع معرتة الرقة أوزارعاإذ

تر ي  النقتتتل بعتتتد أن  ،امليتتتدانيتتتة إلى أن معرتتتتة ان  اع.تتتا بتتتالكتتتامتتتل مح تر ي  "داعش" بتتتدأت تلو  في ا ف 

أرتا  "، وباملقابل تت ه وًللة ااع  "أطل  علاها اس  و ، أبريل املاضخي /مرذ نيسان اهامح الرقة إل "عا مته"

وعذا يشتتتت   إلى  ،دلر الزور –امليادلح –املو تتتتل والرقة ن و مثلث البوتما املنستتتتحبة مح معرتتي  التر ي 

ًل الرقة،  ل  تبدأ بعد، وستتتكون ستتا اتها في م اف ة دلر الزور" داعش"أن املعرتة ا ستتاستتية ًلستتتئصتتا  

واشتتتترطح إلى برا  ت الي  دلد أو اًلعتماد على شتتتتركا  وقد تعمد  ،الرفببما ًل ستتتتي   ،غريةوهي افحاف ة ال

لستتتتتتتتتيطرة علاها وضتتتتتتتتتم.ا ملراط  الرفوذ في وقك ًل   لبه  في معرتة دلر الزور  معرتة الرقة أنفستتتتتتتتت.  والز   

 ا لدا اإللراني ن ووتصئه  على ا رض ا م  كي  ويبدو أن التصمي  نفسه مو ود ألضا 

 

ا:   التداعيات السياسية للتطورات العسكريةثانيا

شتتتتت   
 
، وليستتتتتك "تصتتتتتعيد اًلخ  اقاتإلى "، بل "خفض التصتتتتتعيد"اتستتتتتا  رقعة إلى ا  وا  العستتتتتكرية ًل ت

 
 
العربية  ات  تب   في خطوط خرائب الت الفرذر بتصتتتتتتتتتد  عذك أقل وطأة مح اًلخ  اقات الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتية، التي ت

  لى  إواإلقليمية، و 
 - تا اآلن -اعة أن الرئيس ا م  كي ليس لدلهوما لدفع ل.ذك القر ا ولية ألضتتتتتتتتتتتتتا تب   الد د 

علرة بخصتتتتتتتتتوا املستتتتتتتتتألة الستتتتتتتتتورية وبخصتتتتتتتتتوا مستتتتتتتتتتقبل ودور ا طرا  املتدخلة فاها؛  ما وأن تو .ات م 

يعتقد أن بل  ،الرفوذ ًل لروقه تقاس  بشار ا سد  تما أن الرقةت رير معرتة يستعجله عو إن از نصر في 

"، ولتوستتتتتتتتتتتتتيع الرقعتة م تاربتة اإلرعتاب"أعليتته في  بعتد ت ريرعتا لتتأتيتدالرقتة  مكتانته بستتتتتتتتتتتتتب ستتتتتتتتتتتتتلطتته علىبتإ

 ضتتتتتتتتتتتتورعا  لتأتيد ليفته إلران في املشتتتتتتتتتتتتارتة في عذا الت رير ترغب مثلما  ااجغرافية التي يستتتتتتتتتتتتيطر علاها؛

ا لضمح ل.ا قطع تريد  ضورا    تيا التيل وتذلك ا مر بالنسبة ،الكب   في اإلقلي  وقدرتها على إدارة شؤونه

  شبه اًلنفصالية أو اًلنفصالية وأ صم. سورية  يشمالد اتر ا سيطرة أو ا  مراط  

علح م  تية إلى خب ناظ  تفتقر الت ركات ا   د ا ولويات وتداخصتها، لرس  اس  اتي ية واضحة وي د  م 

مطلع العام ااحالي ازداد التباعد ب ن  مرذ  فوالعصقة بستتتتتتتتتتتائر الفرقا  على ا رض، ًل ستتتتتتتتتتتيما روستتتتتتتتتتتيا وإلران

 
 
  التراقض ب ن اإلعصن املتكرر عح الرغبة في تغي   الشتتتتتتتتتعارات الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتية وب ن تطبيقاتها العملية، وتفاق

و تا اآلن،  ا، وب ن التعامل اآلني مع الوقائع واملعطيات امليدانية في الشتتترق ا وستتتب خصتتتو تتتا  ،الت الفات

بل إن قادتها الستتتتتتياستتتتتتي ن  "،داعش"علح في ستتتتتتورية ستتتتتتوا القضتتتتتتا  على ليس للوًللات املت دة أي عد  م  

، على أنه  ًل يهدفون إلى ستتتتوريةمع كل توتر ل صتتتتل مع القوا ا خرا املرتشتتتترة في  ،دون والعستتتتكري ن يشتتتتد  
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غ   أنه  ًل لقتدمون  ،فقب داعش""أو اإللرانيتة أو الروستتتتتتتتتتتتتيتة، بتل  "القوات الستتتتتتتتتتتتتوريتة الر تاميتة"م تاربتة 

 بعد إن از عذك امل.مة  أم  كا ورة واضحة عما ستفعله 

بشار لسيطرة  افي دعم. ةواضح نك روسياا مح اًلرتباك  فإذا كاباملقابل، ًل لخلو املوقي الروسخي ألضا 

ن و الرقة  دأقل  ماستتتتتتتتتة في دع  م اوًلته للتمد   يا، فهغربا  "املفيدة ةستتتتتتتتتوري"على كامل مستتتتتتتتتا ة  ا ستتتتتتتتتد

والطرق املؤدلة إلى دلر الزور  و ا ت تصتتتتتتتتتتتتري ات ًلفرو ، في أعقاب إستتتتتتتتتتتتقاط طائرة الستتتتتتتتتتتتوخوي التابعة 

 
 
تي ن، مقابل    ا، لألمفي الرقة، وربما دلر الزور ًل قا  "ترتة ما بعد داعش"ي عح للر ام، كأنها تع    بالتخل

 
 
ولكح لبدو أن اإللراني ن ل  لصلوا إلى عذا  ،اتك ااحصري لألراضخي الواقعة غرب نهر الفر اًل تفاظ بالتمل

وعو ما نراك في موا تتتتلة القوات الب لة التابعة للر ام وامليليشتتتتيات التابعة إللران  ، تي ن التستتتتلي  أمام ا م

 في الشرق " داعش"م اوًلتها املستميتة لريل  صة ما مح ترتة 

ا تما  التعاون ب ن يعني استتتتتتتتتتتتتتبعاد ًل ااعص  ب ن موستتتتتتتتتتتتتكو وواشتتتتتتتتتتتتترطح على ااحرب وتيفية قيادتها، 

وات الكردلة قالو  ا ستتتتتتدتقاستتتتتت   يش يبدو أن و  "،داعش"القوات التي لدعم.ا كل م هما لت رير الرقة مح 

توقع ، ل  وفي  ا  عدم اتفاق.ما ،الرفوذ في مراط  ستتتتتتتتتتتتيطرتهما وتنستتتتتتتتتتتتي   ملتهما في الرقة م تمل "قستتتتتتتتتتتتد"

 وتلك التي تدعم.ا أم  كا التصعيد ب ن القوات التي تدعم.ا روسيا 

ح أن الرئيس الروسخي فصدلم     مل إلى لقائه املرتقب مع الرئيس ا م  كي دونالد ترامب لبوت ن مح املرج 

عدالا ستتتتتورية، مح شتتتتتأنها أن ت عل العصقات تتطور بصتتتتتورة ملحوظة، مح خص  اإلعصن  عدةفي عامبورغ 

ات كل مح روستتتتتتتتتتيا وأم  كا في ستتتتتتتتتتورية، ومع.ا إعادة توزيع عح توافقات  دلدة، تبدأ مح إعادة ترتيب أولوي

ما املشتتتتتتتارتة في الصتتتتتتترا  الستتتتتتتوري، إن مباشتتتتتتترة عب  قواتها، أو بالوكالة عب  أدوار الدو  اإلقليمية، وًل ستتتتتتتي  

فصتتتتتتتتتتتتتائل مدعومة م ها، أو تلك املتأثرة بااحرب الكارثية ااجارية مرذ قرابة ستتتتتتتتتتتتتبعة أعوام بمو ات اللجو  

تعل  بت اوب روستتتتتتتتتيا مع مصمح خطة ترامب بخصتتتتتتتتتوا إنشتتتتتتتتتا  مراط  آمرة في ستتتتتتتتتورية، ا ل، أعم.والن و 

، ت ك "مراط  آمرة"إلى ما لمكح اعتبارك بمثابة  "مراط  مرخفضتتتتتتتتتتتة التصتتتتتتتتتتتعيد"والتي بدأتها بت ويرعا مح 

بهة ا مح خب ااجوهي تمتد  روبا ، ناتهاو تتتتتتتتتتتتتالات أو ضتتتتتتتتتتتتتمانات دولية، تكون الوًللات املت دة أ د أع  مكو  

ا، وإلى أطرا  م اف ة القريطرة وريي دمش  عرد ااحدود مع إسرائيل، مح نوا  تا ااجوًلن افحتل غربا 

 
ا

التري على ااحدود مع العراق في شتتتتتما  شتتتتترق مرطقة ا أن ذلك يشتتتتتمل مرطقة أخرا تبدأ مح ، علما شتتتتتماًل

قوات الشتتتتتر ي،  يث  ا، يشتتتتتمل ذلك، مرطقة الشتتتتتما ، والشتتتتتما البادلة إلى  روب شتتتتترق الستتتتتويدا   ألضتتتتتا 

الستتتتتتتتياستتتتتتتتخي، ووضتتتتتتتتع  التم.يد للحل  ، ث  ا، والتي توا تتتتتتتتل ربب مراطق.ا مع بعضتتتتتتتت.ااملدعومة أم  تيا  "قستتتتتتتتد"

 ا إلى  رب مع  يش الر ام في  بهة وا دة فحاربة اإلرعاب فصائل املعارضة  ربا 

ا في عذا السياق، لبدو أن روسيا م.تمة  بت تسميته على طلح بااحفاظ على كامل سيطرتها على ما ا  دا

، والتي قد تضتتتتتتتت  املرافذ ااحدودلة مع ا ردن والعراق، في م اولة للحفاظ على و ود ولو "ستتتتتتتتورية املفيدة"

 ملبدأ  -اًلعتبار التفاعمات اإلستتترائيلية مع ا خذ في ؛شتتتكلي ورستتتلي للر ام
ا
أمح "الروستتتية في موستتتكو، وفقا
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بة مح  دودعا، لكح على أن تبقى عذك املرطقة خالية مح ، التي ًل لزعج.ا و ود الر ام على مقر "إستتتتترائيل

 الو ود اإللراني 

 ف أما إلران
ا

ة تطورات بدأت بال .ور على سطح ااحدث السوري استدعك عمص ، هاا مح  انب استباقيا ثم 

ان، والتي وتتمثل تلك التطورات في املفاوضتتتتتتتتات املستتتتتتتتتمرة ب ن ا م  تي ن والروس في العا تتتتتتتتمة ا ردنية عم  

ل.ا إلى مفاوضتتات تتخو  ، وبالتالي، ااحد  مح الرفوذ في ستتورية ب ن الصعب ن الكبار لتقاستت   ط.ران مح ت و 

  نفوذعا في عذا البلد،
ا
ا مح ذلك، فإن النشتتتاطات اإللرانية، ستتتوا  في البادلة ب ن العراق وستتتورية أو وانطصق

  .اًل تأخذ في اًلعتبار مصااح نتائج ةعدف.ا إرباك عذك املفاوضات وإ .اض أل ،افي درعا  روبا 

روستتتتتخي  ستتتتتباب عدة، مح أبرزعا قطع الطري   -اشتتتتتتباك أم  كيا تما  مح  املستتتتتتفيد ا تب إلران تبدو 

  -على ألة تفاعمات أم  تية
 
  روستتتتتتتتتتتتتية ت

ي باملعادلة اإللرانية في ستتتتتتتتتتتتتورية وإفرازاتها على مشتتتتتتتتتتتتتاريع إلران ضتتتتتتتتتتتتت  

اإللراني استتتتتتتتتتتتتتتتتتتدرا  املزيتتتتتد مح اإل را ات ا م  تيتتتتتة  "وريااحرس الث"قتتتتتد ل تتتتتاو  البعض في و اإلقليميتتتتتة  

 العسكرية في ا  وا  السورية بأمل توريب واشرطح وموسكو في اًلشتباك 

مع ا م  تي ن وترستتتتتتتي   اتعمي  تعاونه لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت "قستتتتتتتد"إن إطالة ااحرب على الرقة، تما لتضتتتتتتتح اليوم، تتيح 

  تخيارات عدة إذا شتتعر  اكة عصقات تتيح ل.تمتع بشتتبت يالواستتعة  وه افي مراط  انتشتتارع ا ضتتورع
 
ي بتخل

في طرد  كإ يتتا  تفتتاعمتتات مع الر تتام، تمتتا  صتتتتتتتتتتتتتتل في  لتتب،  يتتث ستتتتتتتتتتتتتتاعمتت المك هتت ا، إذإدارة ترامتتب ع هتت

  كوتما فعل ،الفصائل املعارضة
 
 و لفائه  الر امملصلحة  افاها عح مواقع. كفي مراط  و بهات تخل

 ؛في الرقتة ومتل  الفراغ التذي لتبع التخلص م هتا "داعش"عم  الترتافس على استتتتتتتتتتتتتتثمتار ااحرب ضتتتتتتتتتتتتتد تل

ب يث ت تا  كل مح موستتتتتتتكو وواشتتتتتتترطح إلى رستتتتتتت  مراط  نفوذ كل م هما بالر  ان، في انت ار اتفاق.ما على 

  ،تزداد الفوضتتتتخا بفعل أ ردة الصعب اإللرانيو ااحلو   
ا

 إلى استتتتتخدامه  تتتتواري  متوستتتتطة املدا في و تتتتوًل

لى مرعه مح فتح ااحدود لقواته  ومع أن ااجانب الروستتتخي يستتتتفيد مح عذك ا  ردة ع اقصتتتي دلر الزور ردا 

مح طمو ات ط.ران لح  تارة، فإنه يغض الر ر عح اجم.ا على لد خصتتتتتتتتتتتتتمه ا م  كي تارة أخرا،  ن ااحد  

 لت  قبل اتفاق بوت ن وترامب 

ا  التوتر املستتتتتت د، أم أنه بانت ار معرفة ما إذا كانك كل مح موستتتتتكو وواشتتتتترطح ستتتتتتعمصن على ا تو و 

 /تموز ًل    مح عقد في وقك ستتيري ذاستتتارا  م ادثات  ريي، ال دثمة معطيات بشتتأن موع ،ستتيتفاق 

أن لطر  عصمات  هفمح شأنل  لتأ ل، ، ب سب تصري ات روسية وأممية رسمية  وفي  ا  لوليو ااجاري 

، في ظل ا تدام الترافس الدولي واإلقليلي الستتتتتورية للمستتتتتألة الستتتتتياستتتتتخي املستتتتتار مستتتتتتقبل استتتتتتف.ام  و  

 سورية في ة مراط  نفوذ إلقام

إذا كان اإل ما  على م اربة اإلرعاب، بصتتتتتتتتتتتر  الر ر عح توظيفه ف، ةفخعة في ستتتتتتتتتتتوريرعانات م  عراك 

اعدمة مآرب مختلفة بل ومتعارضتتتتتتتتة، عو الذي ستتتتتتتتمح للقوا املرخرطة في ااحرب على "داعش" باستتتتتتتت   ا  

ل.ا إلى لك إليه ا مور في سورية، وعح ت و  ، فإن عذا اإل ما  لحجب الرؤية عح املسؤو  عما آملبادرةزمام ا
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 مع إرعتابالتدولي العستتتتتتتتتتتتتكريتة للتعتامتل  -معقتل للجمتاعتات اإلرعتابيتة  وعرتا مكمح ااعطر في املقتاربتة ا مريتة

دون إلص  اًلعتمام ااجدي لإل رام الذي ستتتتتتتلكته ستتتتتتتلطة ا ستتتتتتتد مرذ ا لام ا ولى لثورة الشتتتتتتتعب  ،"داعش"

دا ا قذرا اللعبة الستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتية التي تتخذ مح اإلرعاب وقودا إن   2011الستتتتتتتتتتتتوري في آذار/ مارس  ا، ا، لكح مت د 

ومستتتتتتتتقبل.ا،  نها تعيد إنتا  ال رو  الستتتتتتتياستتتتتتتية واًل تماعية التي ستتتتتتتورية ا على  اضتتتتتتتر  ك خطرا بأ تتتتتتت

 أو دت اإلرعاب، وت و  دون موا .ته با دوات غ   العسكرية 

 

ا: 
ا
 اليوم التالي في الرقةثالث

لعمليتتتتتتة لظ.ور مصمح ومح دون في الرقتتتتتتة مح دون اًلتفتتتتتتاق على اليوم التتتتتتتالي عرتتتتتتاك، تستتتتتتتتتتتتت   املعرتتتتتتتة 

في ستتورية يستتاوي ضتترورة التفاع  الدولي  و  نموذ  " داعش"اًلنتها  مح ويبدو أن  الستتياستتية في ستتورية 

اف  مع ا أو ل   ا ستتتتتتتوريا ا داخليا الكيان الكردي في الشتتتتتتتما  و تتتتتتتيغة التعايش مع العرب، وعو ما ل  يعد شتتتتتتتأنا 

 معمستتتتتتتارات ااحل الستتتتتتتياستتتتتتتخي، بخا تتتتتتتة أن ا تراد وضتتتتتتتعوا في  عبته  إمكانية التعاون العستتتتتتتكري املزدو  

 الوًللات املت دة وروسيا في الوقك ذاته 

 إن 
 
  "داعش"ص مح التخل

ا
  في الرقة؛ البدو وشيك

 
السكان في عذك بالي ب ياة لكح ل صل ا مر بصورة ًل ت

  بكونهح  .ة، و عمرانها مبو املدلرة وم يط.ا 
 

 رة في املرطقة مح  .ة أخرا ا اعل  مشكلة إثنية متف   حا مرش

التتذي يشتتتتتتتتتتتتتغتتل مواقع القيتتادة والتخطيب فيتته ترد مح ترتيتتا وإلران، مع "قستتتتتتتتتتتتتتد"، تر ي   يتتث لتصتتتتتتتتتتتتتر  

قصتتف.  بال.اون ، خا تتة عردما ل ري ا تث لة العربية مح الستتكان بصتتورة لم    فاها اًلستتتعص  بالقستتوة

 ر ا بيض، واًلعتدا  على ترامته  وملكياته  والفوسفو 

ًل لزا  التوتر العر ي مشتتتتتتتتتتتتتكلتتة م تملتتة   إذ ،ا مح الت تتدلتات الكب  ةت رير متدلرتتة الرقتة لوا ته عتددا إن 

ي  مصدر قل  آخرتما أن  ل 
ب 
 
إن اًلعتماد على القبائل للسيطرة على الرقة بعد ت ريرعا ل مل  إذ ،التوتر الق

رد مح الرقة في آذار/تما  لية خطر اًلشتباكات القب
 
، إلى فرض نفسه في 2013مارس  يسرى الر ام الذي ط

مح خص  توغلته في ريف.تا ااجروبي الغربي،  يتث مح املرجح أن لطتالتب بتإدارتهتا، أو  مح  تدلتد، .تامستتتتتتتتتتتتتتقبل

 املشارتة في ذلك 

ل ا تراد عصتتتتتتتتتتتتتبهستتتتتتتتتتتتتورية الدلموقراطية"قوات   امح ذلك مع إعصن ل
 
شتتتتتتتتتتتتتك ا ا ستتتتتتتتتتتتتاس وأتث لتها " التي ي 

إلدارة الرقة مح  واشتتتتتتاها واملتعاون ن مع.ا  "م لس مدني"تشتتتتتتكيل عح  الكب ا، في نيستتتتتتان/ أبريل املاضتتتتتتخي،

برفض تب   مح فعاليات الرقة املدنية ته بها ا مر الذي  رت م "،داعش"بعد ان  ا  الستتتتتتتتتتتتتيطرة علاها مح 

د مصتتتتتتتتتتتتت  عتتا بعتتد طرد مح ل تتد   ،وليس غ  ع  ،  الرقتتةوا عليتتة، معتب ة متتا ل ري "م.زلتتة"، ومؤتتتدة أن  أبرتتا

 م ها  "داعش"
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ب أي دور للمعارضة السوريةعذك "املعمعة" السياسية والعسكرية،  وفي كل   غي  غيب وي  وفي عذا لتف   ،ي 

متا لمكح قولته عو أنته كلمتا اشتتتتتتتتتتتتتتغلتك املعتارضتتتتتتتتتتتتتتة على أستتتتتتتتتتتتتتاس إدرات.تتا ، و الصعبون التدوليون واإلقليميون 

أوضاع.ا بدًللة الوطرية السورية ااجامعة و ا ة الشعب السوري  وأعادت  ياغةع، مخاطر عذا الوض

  الستتتتياستتتتخي القادم كانك أتث  قدرة على فرض  قوق الستتتتوري ن في معادًلت ااحل  كلما  إلى الدولة ااحدلثة،

 
 
ا تقدم، واشتغلك بعقلية وبالعكس، كلما تخل ائغة ترتك سورية لقمة سكلما  ،قةضي  افحا صة الفك عم 

ا السوري شعبالفيخسر  ،للت اذبات ااعار ية   وتخسر معه عذك املعارضة ألضا

 

ا:   خاتمةرابعا

ا، ويبدو أن مصم .تا  ةالستتتتتتتتتتتتتوريالقضتتتتتتتتتتتتتية ؤذن ت بدخو  مر لة  دلدة، ستتتتتتتتتتتتتي تدم فاها الصتتتتتتتتتتتتترا  تث  ا

ن ستتتيضتتتع في العراق وستتتورية، إذ إن التخلص مح عذا الكيا "داعش"ستتتتتضتتتح أتث  فأتث ، بعد اًلنتها  مح 

  مباشتتتتتتترة، أو التو تتتتتتتل إلى اا لو ه أمام استتتتتتتت قاقات  دلدة، فإما استتتتتتتتمرار الصتتتتتتتر مختلي ا طرا  و .ا 

لكح أي   ل، في عذك ااحا ، لح لكون على قدر تضتتتتتحيات الشتتتتتعب   توافقات بخصتتتتتوا مستتتتتتقبل ستتتتتورية

 السوري، وًل على قدر اآلما  التي 
 
ستأتي، على ا غلب، وف  ثورته، أي أن سورية في املستقبل  عك إلاهاتطل

ا لتوافقاتها   ما ترسمه إرادات ا طرا  ااعار ية الفاعلة، ووفقا

ي إلى إطالة .ذا الستتتتتتتتتتتتتباق أن لؤد  لويمكح  ،ا على تقاستتتتتتتتتتتتت  الرفوذاًل تكاك متوقع ما دام الستتتتتتتتتتتتتباق قائما 

ستتتتتتتتتيبقى و  ،بعد القضتتتتتتتتتا  على التر ي  اإلرعابي الستتتتتتتتتورية املستتتتتتتتتألةطيل عمر بل قد ل   "،داعش"ااحرب على 

لنت رك  ،رعح تفاع  ب ن أم  كا وروستتتتتتيا املستتتتتتألة الستتتتتتوريةل  يعد مآ  ف ،رعح ميدان ااحرب ونتائ .ا ااحل  

ا في خريطتة ستتتتتتتتتتتتتوريتة دلرتاميتة ختا تتتتتتتتتتتتتة ومعقتدة، مح الشتتتتتتتتتتتتتمتا  إلى ااجروب مرورا  .تة  بتات لكتل   ، إذااجميع

 اللعبة  ل  تعد عراك قواعد ثابتة وعامة إلدارةف ،بالبادلة وااحدود الشرقية

 تي ن مح  .ة والروس واإللراني ن مح  .ة أخرا،  عل تردلع ااحرب با  تتتتتتتالة ب ن ا مويبقى الستتتتتتتؤا : 

 بصورة مباشرة، على ا راضخي السورية وفي أ وائها، بعد اًلنتها  مح معرتة الرقة؟

ا لستتتتتتتتتياستتتتتتتتتة فقا اإللراني لضتتتتتتتتتغب و  –فافحور الروستتتتتتتتتخي ،ا مح القوا املذكورة ًل لريد ذلكح أن أ دا املرج  

 
 
  واإلدارة ا م ، كي في كل خطوة ا ااحزم ا مة ال.اوية، مختب ا  اف

ا
 باملعارك الستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتية  تية أتث  انشتتتتتتتتتتتتغاًل

في اًلنخراط ب رب غ   معروفتتتتة الرتتتتتائج، بعتتتتد  كونهتتتتا راغبتتتتةالتتتتداخليتتتتة التتتتدائرة  و  البيتتتتك ا بيض، مح 

 سروات مح سياسة اًلنسحاب 

ا للتدو   مخر  لألزمات الداخليتةعو ب تب  ة و إشتتتتتتتتتتتتتعتا  نار  ر  ا تؤتد أن مح ا  داث الكب لكح، تث  ا

شعلة عذك ااحروب   م 
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