صراع الفرقاء على تركة تنظيم الدولة في الشمال السوري
إعداد :ائد الحامد.

ر
ً
باحــث ومحلــل سيا�ســي عراقــي .ســبق أن عمــل رئيســا لوحــدة البحــوث والدراســات فــي مركــز
بغــداد للبحــوث االســتراتيجية ،وبعــد ذلــك كرئيــس تحريــر مجلــة «نوافــذ الثقافيــة» وعمــل
أيضــا كمستشــار فــي مجموعــة االزمــات الدوليــة .ســاهم بتأليــف كتــاب بعنــوان «االحتــال
االمريكي للعراق املشــهد االخير» الصادر عن مركز دراســات الوحدة العربية عام .2007
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تحــاول الورقــة اســتعراض طبيعــة الصــراع الســوري املســلح بعــد انتهــاء معركــة
الباب بين األطراف املحلية األربعة ،املتمثلة في تنظيم الدولة وقوات درع الفرات
وقــوات غضــب الفــرات وقــوات النظــام الســوري.
كمــا تحــاول الورقــة صياغــة فهــم محــدد لطبيعــة تلــك القــوى الفاعلــة فــي الصــراع
واســتراتيجياتها ،إضافــة إلــى تأثيــرالعامليــن اإلقليمــي الــذي تمثلــه تركيــا ،والدولــي
الــذي تمثلــه الواليــات املتحــدة وروســيا.
وتســتعرض الورقــة ب�شــيء مــن اإليجــاز طبيعــة تشــكيل األطــراف الفاعلــة فــي
الصــراع ،والــدور املحلــي الــذي تلعبــه وارتباطاتــه بسياســات األطــراف اإلقليميــة
والدوليــة.
وتخلــص الورقــة إلــى احتمــاالت تصاعــد حــدة الصــراع بيــن األطــراف الثالثــة
الســتعادة مدينــة الرقــة مــن الطــرف الرابــع الــذي يمثلــه تنظيــم الدولــة ،وتعقيدات
العالقــة بيــن األطــراف الثالثــة واختــاف أهدافهــا وتعارضهــا ،وأثــر العامليــن
اإلقليمــي والدولــي فــي ذلــك التعقيــد الــذي ســيؤثرحتمــا علــى مجريــات معركــة الرقــة
لصالــح تنظيــم الدولــة فــي الغالــب.
وتؤكــد الورقــة علــى أن الصــراع الســوري دخــل مرحلــة جديــدة مــا بعــد معركــة
البــاب عنوانهــا األول التنافــس والصــراع علــى تركــة تنظيــم الدولــة.
ً
ً
مدخل لفهم صراع األطراف املحلية وتداعياته إقليميا ودوليا:
ً
ال يمكــن النظــر إلــى مــا يجــري فــي ســورية مــن صراعــات إقليميــة ودوليــة بعيــدا عــن
متغي ـرات ط ـرأت علــى بلــدان املشــرق العربــي خــال الســنوات املاضيــة؛ منهــا الســعي
اإليرانــي لفــرض الهيمنــة والنفــوذ اإلقليمــي عليهــا ،وعــودة الــدور الرو�ســي إلــى املنطقــة،
والعالــم إلــى حـ ٍّـد مــا؛ كمــا زاد التدخــل األمريكــي فــي إعــادة صياغــة خريطــة املنطقــة ُمنــذ
ـلحة ذات
غــزو الع ـراق واحتاللــه فــي
 ،2003ومــا ًنجــم عنــه مــن ظهــور تنظيمـ ٍ
ـات مسـ ٍ
ً
قــدرات قتاليــة عاليــة باتــت عامــا مؤثـرا فــي مجريــات األحــداث ،مثــل تنظيمــي القاعــدة
والدولــة اإلســامية.
ً
ومــع تعــدد األط ـراف الفاعلــة فــي ميــدان الص ـراع الســوري زادت األزمــة تعقيــدا،
ً
ي
ـرف مــا علــى حســاب األط ـراف
ـ
ط
ل
ـكر
ـ
س
الع
ـم
ـ
س
الح
ـة
ـ
ي
إمكان
ـن
ـ
ع
ا
ر
وابتعــدت كثي ـ
ٍ
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ً
األخــرى ،كمــا ّ
عقــدت كثي ـرا مــن إمكانيــة التوصــل إلــى حــل سيا�ســي لألزمــة عــن طريــق
حــوار ســوري بيــن النظــام واملعارضــة.
ومــع تعــدد األهــداف التــي لــم يعــد فيهــا إســقاط النظــام علــى رأس األولويــات ،تتعــدد
مصالــح تلــك األط ـراف وتتناقــض حتــى داخــل املكــون العرقــي أو الطائفــي أو داخــل
التحالفــات املســلحة ،أو مــا يتعلــق باألطـراف اإلقليميــة والدوليــة الفاعلــة فــي الصـراع
ً
الســوري ،الواليــات املتحــدة وروســيا وتركيــا وإي ـران التــي تلتقــي جميعــا مــع الحلفــاء
املحلييــن لـ ّ
ـدف مشــترك يتمثــل فــي هزيمــة تنظيــم الدولــة ،والقضــاء
ـرف علــى هـ ٍ
ـكل طـ ٍ
عليــه.
فــي مواطـ َـن عـ ّـدة ،تتكامــل أهــداف الواليــات املتحــدة مــع األهــداف التركيــة فــي ســورية،
كما تتناقض في مواطن أخرى؛ وهناك ّثمة قوى أخرى متفقة مع األهداف األمريكية
التركيــة املشــتركة لقتــال تنظيــم الدولــة تمثلهــا فصائــل مــن الجيــش الســوري الحــر
ً
وفصائــل إســامية والقــوات الكرديــة؛ وهنــاك أيضــا ،روســيا وإيـران واللتــان تتمثــان
بقــوات النظــام واملجموعــات الشــيعية املســلحة.
ـكل ثابــت علــى جانـ ٍـب واحـ ٍـد مــن جوانــب الصـراع املتعلــق
وتركــز الواليــات املتحــدة بشـ ٍ
بقتــال تنظيــم الدولــة مــع محاولــة املوازنــة فــي عالقاتهــا وتحالفهــا مــع ّ
كل مــن الطر ٍفيــن
ٍ
املتضاديــن ،تركيــا وقــوات ســورية الديمقراطيــة.
وفيما يتعلق بتداعيات معركة الباب واالســتعدادات ملعركة الرقة ،ترى تركيا في ّ
أي
ً
ـرف
ـ
ط
ال
ـة
ـ
ب
ي
ـزداد
ـ
ت
و
ـي،
ـ
م
القو
ـا
ـ
ه
ألمن
ـدا
تواجــد للقــوى الكرديــة غــرب نهــر الفـرات تهديـ
ر
ٍ
التر ـكـي مــع محــاوالت الواليــات املتحــدة اســتبعاده مــن العمليــات العســكرية فــي الرقــة،
أو الســماح لــه باملشــاركة فــي مناطــق بعيــدة عــن املدينــة ،واإلص ـرار فــي االعتمــاد علــى
ـف موثــوق.
قــوات ســورية الديمقراطيــة كحليـ ٍ
ـبات عـ ّـدة
ـات ســابقة ،قطعــت الواليــات املتحــدة عــدد مــن التعهــدات فــي مناسـ ٍ
فــي أوقـ ٍ
تق�ضــي بدفــع القــوى الكرديــة لالنســحاب مــن مدينــة منبــج واملناطــق األخــرى غــرب
الف ـرات ،لكـ ّـن القــوى الكرديــة لـ ْـم تنســحب حتــى بعــد مــرور أكثــر مــن نصــف عــام
ً
علــى اســتعادة املدينــة؛ ومــن املســتبعد ْأن تنفــذ القــوات الكرديــة انســحابها نظ ـرا
ألهميــة املوقــع الجغرافــي للمدينــة ،وعالقتــه باســتراتيجيات القــوى الكرديــة فــي توحيــد
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الكانتونات الكردية الثالثة التي تقع في محاذاة الشريط الحدودي التركي.
تتطلــع األط ـراف املحليــة ،قــوات درع الف ـرات وقــوات ســورية الديمقراطيــة وقــوات
النظام إلى السيطرة على مدينة الرقة ،ويرفض كل طرف القبول بمشاركة األطراف
األخــرى للســيطرة علــى املدينــة؛ وتعـ ّـول الواليــات املتحــدة املعنيــة األولــى باســتعادة
مدينــة الرقــة علــى قــوات ســورية الديمقراطيــة فــي اســتعادة املدينــة بالدرجــة األولــى؛
ّ ً
ـكل منفــرد
لكــن أيــا مــن هــذه األطـراف الثالثــة ليســت مؤهلــة للســيطرة علــى املدينــة بشـ ٍ
الفتقارهــا إلــى املــوارد الكافيــة فــي مواجهــة تنظيــم الدولــة الــذي يتحصــن فــي املدينــة.
ّ
ً
ظلــت الواليــات املتحــدة متــرددة بيــن مشــاركة تركيــا والقــوات الكرديــة معــا فــي معركــة
اســتعادة الرقــةّ ،
لكنهــا فــي ّ
كل األحــوال تفضــل خيــار االعتمــاد علــى األكـراد فــي التقــدم
نحــو الرقــة وعزلهــا ،وإعطــاء مهمــة اقتحــام املدينــة إلــى قــوات التحالــف العربــي (أحــد
تشــكيالت قــوات ســورية الديمقراطيــة ،الــذي يتكــون مــن مقاتليــن عــرب).
وتواصــل الواليــات املتحــدة مفاوضاتهــا مــع تركيــا حــول مشــاركتها فــي العمليــة مــع
غيــاب رؤيــة أمريكيــة واضحــة “حــول مشــاركتها مــن حيــث العــدد” إلــى جانــب “أك ـراد
الرقــة وأكـراد محلييــن وقوميــات أخــرى”  ،وهــو مــا ترفضــه تركيــا التــي ّ
تصنــف وحــدات
ٍ
ِ
الحمايــة الشــعبية التــي تقــود قــوات ســورية الديمقراطيــة كمنظمـ ٍـة إرهابيــة ال يمكــن
التنســيق معهــا.
تتلخــص الرؤيــة التركيــة فــي “العمــل مــع الحليــف األمريكــي لتطهيــر مدينــة الرقــة
مــن تنظيــم داعــش وإعادتهــا إلــى ســكانها األصلييــن ،دون مشــاركة القــوات الكرديــة
الســورية”  ،وتــرى تركيــا َّأن ّ
أي ســيطرة لقــوى كرديــة علــى مدينــة الرقــة ســيكون عامــل
تفجــر ص ـراع عرقــي فــي املدينــة التــي يغلــب علــى ســكانها االنتمــاء العربــي ُ
السـ ّـني.
القوى الفاعلة في الصراع على الرقة:
ً
أوال :تنظيم الدولة اإلسالمية
َ
َ
َ
َ
َ
يواجــه تنظيــم الدولــة بمفــرده تحالفــا محليــا وإقليميــا ودوليــا واســعا ُمنــذ أحــداث
ُ
يتمثل
هدف مشترك
املوصل في  10يونيو/حزيران 2014؛ ويلتقي هذا التحالف على
ٍ
ً
ً
ً
فــي هزيمــة التنظيــم والقضــاء عليــه ،وهــو تحالــف يضــم أطرافــا متنافســة وأحيانــا
متحاربــة؛ ويهــدف التحالــف إلــى اســتعادة األرا�ضــي واملــدن التــي ســيطر عليهــا التنظيــم
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ً
ُ
فــي العـراق ،وفــي ســورية أيضــا منــذ إعــان الدولــة اإلســامية فــي العـراق والشــام فــي 9
أبريل/نيســان .2013
ـعة من أرا�ضي
طيلة مســيرة الحرب على تنظيم الدولة خســر التنظيم مسـ ٍ
ـاحات واسـ ٍ
ســيطرته فــي الع ـراق وســورية تصــل إلــى “أكثــر مــن  62%مــن مجمــوع املســاحات التــي
كان يســيطر عليهــا فــي يونيو/حزي ـران  2014فــي الع ـراق ،و 30%مــن األرا�ضــي التــي
ً
ً
ً
و
يســيطر عليهــا فــي ســورية”  ،كمــا خســر أعــدادا كبيــرة مــن مقاتليــه وقياداتــه؛ و فقــا
لتقديـرات أمريكيــة يبلــغ “العــدد اإلجمالــي لعناصــر تنظيــم الدولــة فــي ســورية والعـراق
ُ
ما بين  12إلى  15ألف عنصر”  ،وتشير تقديرات القادة األمريكيين إلى حوالي 3500
عنصــر منهــم ال يـزال فــي مدينــة الرقــة.
وفــي مدينــة الرقــة ،عاصمتــه املفترضــة ومعقلــه األهــم فــي ســورية ،يواجــه التنظيــم
ً
ً
ـوات بريـ ٍـة محليــة مدعومـ ٍـة بطائ ـرات التحالــف
ضغوطــا عســكرية متزايــدة مــن قـ ٍ
الدولــي ،مــا أجبــره علــى االنســحاب مــن خطــوط دفاعاتــه األماميــة فــي مواجهــة قــوات
ســورية الديمقراطيــة والتراجــع فــي أحــد النقــاط إلــى حوالــي  6كيلومت ـرات عــن مركــز
ُ
املدينــة للدفــاع عنهــا فــي املعركــة املنتظــرة علــى أســوارها ،أو فــي داخلهــا.
ً
ثانيا :قوات غضب الفرات
ُمنــذ قيــام التحالــف الدولــي فــي  7أغســطس/آب  ،2014وتنفيــذ أولــى ضرباتــه الجويــة
ّ
فــي  23ســبتمبر/أيلول  2014علــى مواقــع لتنظيــم الدولــة فــي األرا�ضــي الســورية ،تبنــت
ـف موثــو ٍق بــه فــي قتــال تنظيــم
الواليــات املتحــدة االعتمــاد علــى القــوى الكرديــة كحليـ
ًٍ ً
الدولــة؛ وفــي ّ
كل معاركهــا ،تلقــت القــوى الكرديــة دعمــا جويــا مــن طي ـران التحالــف
ّ
ـعة مــن شــمال شــرقي ســورية وشــمالها
ـ
س
وا
ـاحات
ـ
س
م
ـى
ـ
ل
ع
ـيطرتها
ـ
س
ـرض
ـ
ف
ـن
ـ
م
ـا
ـ
ه
ن
مك
ٍ
ٍ
بـ ً
ـدء مــن معركــة عيــن العــرب (كوبانــي) إلــى معركــة الرقــة التــي أعلنــت قــوات ســورية
الديمقراطيــة عنهــا فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي .2016
تـراوح عــدد قــوات ســورية الديمقراطيــة وفــق تقديـرات مــن مصــادر مختلفــة إلــى نحــو
 15ألف مقاتل في ّ ،2015
لكن عمليات التجنيد اإللزامي الذي ّ
أقرته اإلدارة الذاتية،
والتطــوع االختيــاري ،ضاعــف عددهــم إلــى أكثــر مــن  30ألــف مقاتــل أواخــر ،2016
وهــو مجمــل عــدد املقاتليــن الذيــن ينتمــون إلــى هــذه القــوات ويــؤدون مهــام قتاليــة.
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وفــي  6نوفمبر/تشــرين الثانــي  ،2016انطلقــت عمليــة غضــب الف ـرات فــي مرحلتهــا
األولــى للســيطرة علــى الريــف الشــمالي وعــزل مدينــة الرقــة ،بمشــاركة “أكثــر مــن 30
ألــف مقاتــل إلــى جانــب  200جنــدي أمريكــي يشــاركون علــى األرض فــي حملــة تحريــر
الرقــة ،التــي بــدأت بدعــم مكثــف مــن التحالــف الدولــي” ؛ فــي حيــن “تشــير التقديـرات
لوجــود  3500مســلح مــن تنظيــم الدولــة بالرقــة” .
وفــي  10ديســمبر/كانون األول  2016أعلنــت قــوات ســورية الديمقراطيــة عــن املرحلــة
الثانيــة مــن عمليــة غضــب الف ـرات للســيطرة علــى ريــف الرقــة الغربــي ،واســتعادت
ـعة مــن مناطــق ســيطرة
هــذه القــوات فــي املرحلتيــن األولــى والثانيــة مسـ ٍ
ـاحات واسـ ٍ
تنظيــم الدولــة فــي ريفــي الرقــة الشــمالي والغربــي.
فــي  4فبراير/شــباط  2017أعلنــت قــوات ســورية الديمقراطيــة املرحلــة الثالثــة مــن
عمليــة غضــب الفـرات بهــدف الســيطرة علــى ريفــي شــرق مدينــة الرقــة وشــمال شــرقي
املدينة والســيطرة على ما تبقى من مناطق الريف الغربي لالقتراب أكثر من املدينة،
وقطــع طــرق اإلمــداد بيــن الع ـراق وســورية وفــق الخطــة األمريكيــة التــي كشــف عنهــا
وزيــر الدفــاع األمريكــي الســابق آشــتون كارتــر بعــد أســبوع مــن بــدء معركــة املوصــل
لتســريع “االســتعدادات ملعركــة تحريــر الرقــة وتداخلهــا مــع معركــة املوصــل” قبــل
اســتكمالها.
ً
ً
ّ
ر
وقــد شــنت قــوات ســو ية الديمقراطيــة هجومــا واســعا خــال املرحلتيــن الثانيــة
والثالثــة مــن محوريــن؛ ففــي املحــور األول ضمــن عمليــات املرحلــة الثانيــة مــن غضــب
الف ـرات للفتــرة مــن  10ديســمبر/كانون األول  2016وحتــى غايــة  12يناير/كانــون
األول  ،2017ســيطرت قوات ســورية الديمقراطية “على  133قرية وعشـرات املزارع
والتــال االســتراتيجية ،وبمســاحة تقــدر ب ـ  2144كيلومت ـرا” .
ً
أمــا فــي املحــور الثانــي مــن جهــة بلــدة عيــن عي�ســى 55 ،كيلومتـرا شــمال شــرقي الرقــة فــي
الجانــب الشــرقي مــن نهــر الف ـرات ،فقــد “ســيطرت قــوات ســورية الديمقراطيــة علــى
ً
 98قريــة شــمال شــرقي الرقــة بعــد  13يومــا مــن بــدء املرحلــة الثالثــة مــن عمليــة غضــب
الفـرات” .
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مقاتالن من قوات سورية الديمقراطية
وتتمركــز قــوات ســورية الديمقراطيــة فــي املرحلــة الثالثــة مــن عمليــة غضــب الف ـرات
علــى مســافة حوالــي  6كيلومت ـرات شــمال شــرقي الرقــة لقطــع طريــق الرقــة إلــى ريــف
الحســكة والريــف الشــمالي الغربــي ملحافظــة ديــر الــزور؛ فيمــا وصلــت قــوات ســورية
ً
الديمقراطيــة إلــى أقــل مــن  30كيلومت ـرا عــن املدينــة مــن املحوريــن الغربــي والشــمال
الغربــي ،حســب خريطــة ملركــز نــورس للدراســات فــي  2مــارس/آذار .2017
ً
ثالثا :قوات درع الفرات
أطلقــت تركيــا عمليــة درع الف ـرات فــي  24ســبتمبر/أيلول  2016بتحالــف واســع مــن
ـوات بريـ ٍـة تركيـ ٍـة ودبابــات وقــوة
فصائــل املعارضــة الســورية املســلحة مدعومــة بقـ ٍ
خاصــة باملدفعيــة الثقيلــة لتأميــن حدودهــا الجنوبيــة مــن تهديــدات تنظيــم الدولــة،
ً
وتقطيــع أوصــال الكانتونــات الكرديــة الثالثــة ،إضافــة إلــى التمهيــد إلقامــة منطقــة
آمنــة مســاحتها نحــو  5000كيلومتــر مربــع فــي العمــق الســوري علــى مســافة أكثــر مــن
ً
اض
 100كيلومتــر بمحــاذاة الشــريط الحــدودي وبعمــق يصــل إلــى  50كيلومت ـرا فــي أر ٍ
بعضهــا يخضــع لســيطرة تنظيــم الدولــة ،أو قــوات ســورية الديمقراطيــة.
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وتتشــكل قــوات درع الف ـرات مــن خليــط مــن الجهــات املســلحة الفاعلــة مــن الجيــش
الســوري الحــر وبعــض الفصائــل اإلســامية املعتدلــة ،ويلتقــي الجميــع علــى قتــال
تنظيــم الدولــة؛ كمــا تضــم مقاتليــن محلييــن مــن أبنــاء املناطــق التــي يســيطر عليهــا
ً
التنظيــم ،وقــد التحقــوا إلــى هــذه القــوات الســتعادة مدنهــم أو طلبــا للراتــب الشــهري،
ومــن بيــن هــذه الفصائــل ســبق ْ
ـات علــى يــد مدربيــن أمريكييــن،
ـ
ب
ي
تد
ـا
ـ
ه
مقاتلو
ـى
ـ
ق
تل
أن
ر ٍ
مثل لواء الحمزة واللواء  99ولواء املعتصم وغيرها من الفصائل املتخصصة بقتال
التنظيــم فقــط.
فــي مواجهــة الطموحــات الكرديــة ،تســتثمر تركيــا تحالفاتهــا مــع فصائــل مــن املعارضــة
الســورية املســلحة املنضويــة تحــت مســمى قــوات درع الف ـرات للحــد مــن ســيطرة
األكـراد علــى جغرافيــة متصلــة ،وبالتالــي تعطيــل قيــام الكيــان الكــردي الــذي تــرى فيــه
ً
و
تركيــا تهديــدا ألمنهــا القومــي و حــدة أراضيهــا.
ـوذ قــوي فــي العمــق الســوري علــى طــول حدودهــا الجنوبيــة غــرب
وتســعى تركيــا إلــى نفـ ٍ
كامل من هجمات تنظيم
الفرات في املرحلة الراهنة ،لتأمين مدنها
ـكل ٍ
الحدودية بشـ ٍ
ً
الدولــة أو حــزب العمــال الكردســتاني انطالقــا مــن األرا�ضــي الســورية.
وفــي  23فبراير/شــباط  2017ســيطرت قــوات درع الف ـرات علــى مدينــة البــاب ،أقــل
ً
ً
مــن  50كيلومت ـرا شــمال شــرقي حلــب ،و 50كيلومت ـرا جنــوب غربــي مدينــة منبــج التــي
تســيطر عليهــا وحــدات الحمايــة الشــعبية.
ً
وتشــكل مدينــة منبــج القريبــة مــن مدينــة البــاب أهميــة جغرافيــة لإلقليــم الكــردي
ً
الــذي تــرى فيــه تركيــا تهديــدا ألمنهــا القومــي ممــا دعاهــا إلــى الطلــب مــن الواليــات
املتحــدة بالتدخــل النســحاب قــوات ســورية الديمقراطيــة مــن املدينــة ،وباقــي األرا�ضــي
الخاضعــة لســيطرتها فــي مناطــق غــرب الف ـرات إلــى شــرق النهــر؛ وتعهــدت الواليــات
املتحــدة بالضغــط لتلبيــة الطلــب التر ـكـي ،لكـ ّـن قــوات ســورية الديمقراطيــة ال ت ـزال
ـاس مباشــر مــع قــوات درع
فــي مدينــة منبــج ومناطــق أخــرى قــرب مدينــة البــاب علــى تمـ ٍ
الف ـرات والقــوات التركيــة.
تركــز اســتراتيجيات قتــال قــوات درع الف ـرات علــى قتــال تنظيــم الدولــة فــي مناطــق
ســيطرته ،وتحــاول تعزيــز ســيطرتها علــى مدينــة البــاب قبــل انتقالهــا إلــى اســتعادة
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مدينــة منبــج وبعدهــا مدينــة الرقــة ،كمــا أعلنــت تركيــا؛ لكـ ّـن هــذه القــوات والقــوات
التركيــة املســاندة لهــا ال تـزال شــبه محاصــرة فــي مدينــة البــاب بقــوات النظــام الســوري
مــن الجنــوب وقــوات ســورية الديمقراطيــة مــن الشــمال والشــرق.
ً
رابعا :قوات النظام السوري
علــى املــدى البعيــد ،يتبنــى النظــام الســوري اســتراتيجية اســتعادة الســيطرة علــى
كامــل األرا�ضــي الســورية ،وتنــدرج فــي اطــار هــذه االســتراتيجية حمــات عقــد اتفاقيــات
ثنائيــة مــع الفصائــل لتثبيــت هدنــة بينهمــا فــي هــذه البلــدة أو تلــك ،وفــق شــروط ثابتــة
تتمثل في تســليم املقاتلين أســلحتهم ومغادرة بلداتهم إلى مناطق أخرى خارج ســيطرة
قــوات النظــام ،أو تفضيــل البقــاء فــي بلداتهــم وااللتحــاق فــي صفــوف أفــواج الدفــاع
ـكيالت أخــرى ،أو القتــال ضمــن وحــدات الجيــش الســوري للمتخلفيــن
الوطنــي أو تشـ ٍ
عــن الخدمــة اإللزاميــة ممــن هــم فــي ســن التجنيــد مقابــل عــدم املالحقــة القانونيــة بمــا
يعــرف بتســوية أوضــاع املســلحين.
ً
ُ
ً
اســتراتيجية اســتعادة كامــل األرا�ضــي الســورية تشــكل عامــا مشــتركا فــي الجهــود التــي
تبذلها روسيا وإيران للحد من نفوذ الواليات املتحدة وتركيا على األرا�ضي السورية،
ـكل مرحلــي ُيمهــد إلنهــاء هــذا النفــوذ والقضــاء علــى القــوى املحليــة املتحالفــة مــع
بشـ ٍ
الواليــات املتحــدة وتركيــا فــي مرحلـ ٍـة الحقــة.
ً
ً
ويحــاول النظــام الســوري ْأن يكــون العبــا فاعــا علــى األرض فــي جبهــات البــاب والرقــة؛
ُومنــذ  2يونيو/حزي ـران  2016أطلــق النظــام الســوري عمليــة عســكرية تســتهدف
اســتعادة الســيطرة علــى مدينــة الرقــة بوحــدات مــن الجيــش واملجموعــات شــبه
العســكرية املتحالفــة معــه بدعــم جــوي رو�ســي ،واســتطاعت قــوات النظــام اســتعادة
ً
ً
ق
قــرى وبلــدات وصــوال إلــى حوالــي  35كيلومت ـرا مــن مفــر ســد الطبقــة فــي  7يونيــو/
حزي ـران .2016
ُومنــذ ســيطرة قــوات درع الف ـرات علــى مدينــة البــاب ،اســتطاعت قــوات النظــام
ـدودة مــع
الســيطرة علــى مســاحات واســعة انســحب منهــا التنظيــم بعــد اشـ
ٍ
ـتباكات محـ ٍ
قــوات درع الف ـرات ،ممــا خلــق خطــوط تمــاس جديــدة ّ
وســعت مــن رقعــة املســاحات
التــي ُيســيطر عليهــا النظــام ،باتجــاه ســد الطبقــة ومدينــة منبــج التــي ّ
وسـ َـع نطــاق
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ســيطرته عليهــا بعــد تســليم املجلــس العســكري ملدينــة منبــج وريفهــا مناطــق جديــدة
لقــوات حــرس الحــدود التابعــة لقــوات النظــام.
اقتربــت قــوات النظــام صيــف  2016إلــى مــا بيــن  28كيلومتـرا و 35كيلومتـرا عــن مدينــة
الطبقــة وســد الف ـرات بهــدف معلــن الســتعادة الســيطرة علــى مدينــة الرقــة ،لكـ ّـن
هــذه القــوات توقفــت عــن التقــدم نتيجــة النقــص الحــاد فــي املــوارد البشــرية ،وحاجــة
النظــام إليهــا لقتــال املعارضــة الســورية فــي معــارك حلــب ،ولذلــك تســعى قــوات النظــام
حاليــا الســتثمار نهايــة معركــة حلــب والســيطرة علــى تدمــر لتعزيــز مواقعهــا الحاليــة
للتقدم في مرحلة الحقة إلى مدينة الطبقة ،حيث تتمركز قوات النظام على مسافة
تصــل إلــى  40كيلومتـرا شــرق مدينــة البــاب علــى التمــاس مــع قــوات درع الفـرات وقــوات
ســورية الديمقراطيــة ،وحوالــي  80كيلومت ـرا إلــى الشــمال الغربــي مــن مدينــة الطبقــة
فــي منطقــة جــب الخفــي.
من الناحية العسكرية ،فان سيطرة قوات النظام على مدينة الطبقة وسد الفرات
يعنــي التحكــم الطــرق املؤديــة إلــى مدينــة الرقــة لــكل مــن قــوات درع الف ـرات القادمــة
مــن مدينــة البــاب ،أو قــوات ســورية الديمقراطيــة القادمــة مــن مدينــة منبــج.
وفــي اســتراتيجيات النظــام تبــدو مدينــة الطبقــة والســد أكثــر أهميــة مــن مدينــة الرقــة
نفســها فــي مــا يتعلــق بالص ـراع املســلح الــذي تخوضــه الســترداد ســيطرتها علــى كل
األرا�ضي الســورية ،اذ يمكن لتفاهمات مع القوات الكردية ان تعيد ســيطرة النظام
علــى مدينــة الرقــة مســتقبال ،حيــث تتعايــش القوتــان فــي أكثــر مــن منطقــة ،مثــل مدينــة
منبــج مؤخـرا ،أو محافظــة الحســكة منــذ األشــهر األولــى مــن الثــورة الســورية رغــم ان
عالقاتهمــا مــرت بفتـرات توتــر واشــتباكات ســرعان مــا تــم االتفــاق علــى وقفهــا.
امــا القــوة الثانيــة ،وهــي قــوة درع الف ـرات والتــي فــي حــال عــدم االتفــاق علــى ان تلعــب
ً
دورا فــي اســتعادة مدينــة الرقــة تنفيــذا للخطــة االمريكيــة باعتمادهــا إلــى جانــب
العنصــر العربــي داخــل قــوات ســورية الديمقراطيــة ،فــإن هــذه القــوات قــد ال ترفــض
فكــرة ســيطرة قــوات النظــام علــى مدينــة الرقــة بعــد اســتعادتها مــن تنظيــم الدولــة،
وهــي رؤيــة تنطلــق مــن املوقــف التر ـكـي الــذي ال يرفــض ســيطرة قــوات النظــام علــى
األرا�ضــي الســورية  ،طاملــا ان هــذه الســيطرة ال تتعــارض مــع الهدفيــن االســتراتيجيين
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للتدخــل التر ـكـي ،منــع إقامــة كيــان كــردي متصــل جغرافيــا مــع حدودهــا الجنوبيــة،
وهزيمــة تنظيــم الدولــة والقضــاء علــى تهديداتــه.
املسارالعسكري:
شــهدت األيــام التــي أعقبــت ســيطرة قــوات درع الف ـرات علــى مدينــة البــاب فــي 23
فبراير/شباط  2017انسحاب مقاتلي تنظيم الدولة من القرى والبلدات إلى الشرق
مــن املدينــة ،وهــي مناطــق تقدمــت إليهــا قــوات النظــام لشــغل الف ـراغ الــذي أحدثــه
التنظيــم؛ وتحــاول قــوات النظــام ربــط هــذه املناطــق جغرافيــا مــع مناطــق ســيطرتها
ً
ً
فــي مناطــق قريبــة مــن ســد الطبقــة 40 ،كيلومت ـرا غــرب الرقــة ،ونحــو  130كيلومت ـرا
جنــوب شــرقي مدينــة حلــب.
ً
انســحاب تنظيــم الدولــة مــن مناطــق أخــرى شــرق مدينــة البــاب خلــق واقعــا مــن
ً
التنافــس بيــن قــوات النظــام وقــوات درع الف ـرات ،وصراعــا علــى تركــة أراضيــه التــي
باشــر االنســحاب منهــا دون قتــال؛ واشــتبكت فصائــل محــددة منضويــة تحــت
قــوات درع الف ـرات مــع قــوات النظــام الســوري دون دعــم مــن القــوات التركيــة أو
طيـران التحالــف الدولــي بعــد انســحاب تنظيــم الدولــة دون قتــال مــن بلــدة تــادف4 ،
كيلومت ـرات جنــوب شــرقي مدينــة البــاب ،وبقــاء البلــدة خاليــة مــن تواجــد ّ
ـوات
أي قـ ٍ
عســكرية لحوالــي عشــرين ســاعة قبــل أن تســيطر عليهــا قــوات النظــام.
وفي مطلع مارس/آذار  2017اشتبكت على نطاق محدود قوات سورية الديمقراطية
مــع قــوات درع الف ـرات فــي ريــف حلــب الشــرقي للســيطرة علــى مناطــق جديــدة ورســم
خطوط تماس جديدة تحول دون وصول قوات درع الفرات إلى مدينتي منبج والرقة.
وتخ�شــى قــوات ســورية الديمقراطيــة مــن زيــادة نطــاق االشــتباكات وتداعياتــه علــى
عمليــات اســتعادة مدينــة الرقــة؛ وللحيلولــة دون تقــدم قــوات درع الف ـرات باتجــاه
َّ
َ
ي
ر
منبج سلم املجلس العسكر مناطق عدة من منبج و يفها إلى حرس الحدود التابع
لقــوات النظــام علــى طــول خــط التمــاس مــع قــوات درع الف ـرات لوقــف االشــتباكات
ً
َّ
ر
وفــق تفاهــم رو�ســي تر ـكـي بعــدم الصــدام بيــن الطر ٍفيــن ،إضافــة إلــى أن قــوات ســو ية
ً
ُ
الديمقراطيــة ال تميــل كثي ـرا إلــى الصــدام املســلح مــع قــوات النظــام وتفضــل خيــار
التفاهــم السيا�ســي مــع النظــام.
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مقاتلون من الجيش التركي داخل األرا�ضي السورية
ومــع تزايــد خطــر نشــوب صـراع مســلح مفتــوح بيــن قــوات درع الفـرات وقــوات ســورية
ّ
ـوم
الديمقراطيــة؛ تؤكــد الواليــات املتحــدة علــى دعمهــا لهــذه القــوات ،وردع أي هجـ ٍ
يســتهدف مدينــة منبــج ،وقــد اتخــذت املزيــد مــن الخطــوات العمليــة ملنــع ّ
أي تقــدم
باتجــاه املدينــة؛ ونشــرت القــوات األمريكيــة بضــع مئــات مــن “الجنــود واملدرعــات علــى
خــط نهــر الســاجور ،وهــو الخــط الفاصــل بيــن قــوات درع الف ـرات وقــوات ســورية
الديمقراطيــة شــرق مدينــة منبــج” ؛ وجــاءت الخطــوة األمريكيــة بعــد عـ ّـدة أيــام مــن
ســيطرة قــوات درع الف ـرات علــى مدينــة البــاب ،وإعــان تركيــا ّإن اســتعادة مدينــة
ً
منبج ســتكون املحطة التالية للفصائل الحليفة لها؛ ومؤخرا دفعت القوات التركية
املزيــد مــن التعزيـزات العســكرية إلــى مدينــة البــاب فــي األســبوع األول مــن مــارس/آذار
.2017
الخيارات املتاحة وآفاق الصراع:
للتوفيــق بيــن موقفــي قــوات ســورية الديمقراطيــة وقــوات درع الف ـرات بانف ـراد ّ
كل
ٍ
الطرف اآلخر ،قد تجد الواليات
منهما في عملية استعادة مدينة الرقة دون مشاركة
ٍ
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ً
املتحــدة حــا يق�ضــي بنشــر القوتيــن فــي نطاقيــن جغرافييــن إثنيــن تقــوم فــي أحدهمــا
اض حــول
التشــكيالت الكرديــة فــي قــوات ســورية الديمقراطيــة بالســيطرة علــى أر ٍ
مدينــة الرقــة دون الدخــول إليهــا ،أمــا النطــاق الجغرافــي الثانــي فتتشــكل قوتــه مــن
قــوات درع الفـرات والتحالــف العربــي الــذي يتكــون مــن مقاتليــن عــرب ُيقاتلــون ضمــن
قــوات ســورية الديمقراطيــة.
وترغــب الواليــات املتحــدة ْأن يكــون التحالــف العربــي هــو قــوة االقتحــام ملدينــة
الرقــة النســجامه مــع التركيبــة الســكانية ،العرقيــة والطائفيــة والعشــائرية ،لغالبيــة
ســكان املدينــة الذيــن يغلــب علــى انتمائهــم العنصــر العربــي ُ
السـ ّـني ،وهــو مــا يحـ ّـد مــن
ـات بيــن األط ـراف الحليفــة للواليــات املتحــدة علــى خلفيــات
احتمــاالت انــدالع صراعـ ٍ
عرقيــة؛ وتشـ ّـدد وزارة الدفــاع األمريكيــة علــى َّإن “الجهــة الوحيــدة فــي ســورية التــي
تزودهــا الواليــات املتحــدة باألســلحة هــي التحالــف العربــي الســوري ،الفصيــل العربــي
الوحيــد داخــل قــوات ســورية الديمقراطيــة” .
ً
ووفقــا للخطــة األمريكيــة ،ســتكون مهمــة مقاتلــي التحالــف العربــي الســوري النهائيــة
ً
ن
ـاركة كردية؛
ـ
ش
م
دو
ـتقبال
اقتحام مركز املدينة ،واســتالم امللف األمني وإدارتها مسـ
ٍ
ُ
وهــو مــا يتوافــق مــع الخطــط األمريكيــة لتجنــب توتــر العالقــات مــع تركيــا التــي تصـ ُّـر
علــى عــدم القبــول بمشــاركة كرديــة فــي اقتحــام املدينــة لتجنــب إثــارة التوترات العرقية
بيــن األكـراد املناوئيــن لهــا والقــوى العربيــة الحليفــة لهــا.
نتائج وتوقعات:
ُ
تشــكل عمليــة إحــكام الســيطرة علــى مدينــة البــاب مــن قبــل القــوات التركيــة وقــوات
درع الفـرات ،خطــوة متقدمــة ملتابعــة االســتراتيجيات التركيــة الســتعادة مدينــة منبــج
وإجبار القوات الكردية على االنسحاب إلى شرق نهر الفرات؛ ّ
لكن هذه االستراتيجية
تصطــدم باملوقــف األمريكــي الــذي ال يســمح بمهاجمــة مدينــة منبــج ،كمــا قــام بنشــر
املزيــد مــن قواتــه التــي ُتسـ ّ
ر
ـات مشــتركة مــع قــوات ســورية الديمقراطيــة علــى
ـ
ي
دو
ر
ـي
ٍ
الطريــق البــري بيــن مدينتــي منبــج والبــاب.
 مــن املســتبعد أن تتحــول االشــتباكات بيــن قــوات درع الفـرات وقــوات غضــب الفـراتّ
َّ
إلــى ص ـر ٍاع مسـ ٍـلح مفتــوح ،إال إذا أصــرت تركيــا علــى قرارهــا فــي الســيطرة علــى مدينــة
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ٌ
منبج ،وهو ٌ
مستبعد في املرحلة الراهنة.
أمر
ّ
 مــن املتوقــع أن تلجــأ تركيــا إلــى خيــار العمــل الدبلوما�ســي املكثــف مــع الواليــاتاملتحــدة للضغــط علــى القــوات الكرديــة لالنســحاب إلــى شــرق الفـرات؛ وليــس هنــاك
مــا يشــير إلــى ّ
جديــة الواليــات املتحــدة فــي هــذا االتجــاه ،أو اســتعداد القــوات الكرديــة
لالنســحاب.
 مــن غيــر املتوقــع أن تشــهد عالقــات قــوات درع الفـرات وقــوات ســورية الديمقراطيــةً
ً
ً
ّ
صراعــا مســلحا مفتوحــا خــارج نطــاق ســيطرة كل مــن تركيــا والواليــات املتحــدة؛ مــع
ً
ـدود جــدا بيــن
ـاالت ضعيفــة باســتمرار االشــتباكات بينهمــا فــي نطـ
احتمـ ٍ
ـاق ضيـ ٍـق ومحـ ٍ
ٍ
ً
ـكيل أو أكثــر مــن قــوات درع الف ـرات والقــوات الكرديــة دون ْأن يكــون اشــتباكا
تشـ
ٍ
ً
ّ
مصنفــا علــى أنــه اشــتباك واســع بيــن قــوات درع الفـرات وقــوات ســورية الديمقراطيــة.
 ســتكتفي القــوات التركيــة والفصائــل الحليفــة لهــا بالبقــاء فــي مدينــة البــاب ،وعلــىـدد علــى الشــريط الحــدودي بيــن بلــدات جرابلــس والراعــي وإع ـزاز التــي
عمـ ٍـق محـ ٍ
تتمركــز علــى خطــوط التمــاس إلــى الجنــوب مــن البلــدات الثــاث ّ
كل مــن قــوات النظــام
والقــوات الكرديــة.
ً
 على املدى البعيد ،سيكون تواجد األتراك وقوات درع الفرات تواجدا ال يتناسب،مــع كلفــة تواجــد تلــك القــوات واســتمرار رعايــة ودعــم الفصائــل املتحالفــة معهــا فــي
قــوات درع الف ـرات؛ األمــر الــذي قــد يدفــع إلــى عقــد تفاهمــات تركيــة مــع الواليــات
ً
املتحــدة وروســيا لســحب قواتهــا مــع مكاســب محــددة ،ومحــدودة جــدا ،للفصائــل
املتحالفــة معهــا.
 ســيكون علــى تركيــا فــي مرحلــة متقدمــة مــن إصرارهــا علــى مشــاركة قــوات درع الفـراتكقــوة أساســية ،أو وحيــدة فــي اســتعادة مدينــة الرقــة ،عقــد تفاهمــات مــع النظــام
الســوري بشــكل مباشــر ،أو عــن طريــق الوســيط الرو�ســي؛ وفــي الجانــب اآلخــر ،قــد
ـات مباشــرة مــع قــوات ســورية الديمقراطيــة عــن طريــق الواليــات
تكــون هنــاك تفاهمـ ٍ
املتحدة لتجنب الصراعات املسلحة املتوقعة مع قوات النظام ،أو القوات الكردية.
ومــع اســتبعاد احتمــاالت صـراع مســلح مفتــوح بيــن قــوات درع الفـرات وقــوات ســورية
الديمقراطيــة ،لكـ ّـن مــن شــأن حــدوث ص ـراع ٍ كهــذا تأخيــر عمليــة اســتعادة الرقــة
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بمــا يتيــح لتنظيــم الدولــة املزيــد مــن الوقــت لتعزيــز دفاعاتــه ،واالســتفادة مــن دروس
مراحــل عمليــة غضــب الف ـرات الثــاث ،مــع احتمــاالت تحقيــق مكاســب جديــدة فــي
السيطرة على مناطق أخرى ،أو استعادة املناطق التي خسرها ُمنذ انطالق العملية
العســكرية.
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