
ــة  ــة املعني ــة والدولي رغــم أن معظــم القــوى اإلقليمي
بأزمــات منطقــة الــرق األوســط تركــز يف الفــرة الحاليــة 
ــي تجــري حــول بعــض املــدن  عــى املعــارك الكــرى الت
الرئيســية، عــى غــرار مدينــة حلــب الســورية، التــي باتت 
متثــل إحــدى أهــم مناطــق الــراع بــن النظــام الســوري 
ــة  ــل العراقي ــة املوص ــلحة، ومدين ــة املس ــوى املعارض وق
ــيات  ــض امليليش ــة وبع ــة العراقي ــعى الحكوم ــي تس الت
ــش«، إال أن  ــم »داع ــن تنظي ــتعادتها م ــلحة إىل اس املس
ــك ال ينفــي أن بعــض املــدن الصغــرة، التــي مل تكــن  ذل
ــة،  ــرة املاضي ــال الف ــات خ ــك الراع ــوًرا لتل ــل مح متث
باتــت تكتســب اهتامًمــا خاًصــا مــن جانــب تلــك القــوى، 
العتبــارات اســراتيجية عديــدة، يتمثــل أبرزهــا يف ارتبــاط 
تلــك املــدن باملروعــات اإلقليميــة التــي تتبناهــا بعــض 
ــعى  ــي تس ــلحة الت ــيات املس ــة وامليليش ــوى اإلقليمي الق
إىل تكريــس مكاســبها االســراتيجية مــن تلــك الراعــات.

نماذج متعددة:
ويف هــذا الســياق، متثــل مدينــة تلعفــر العراقيــة، 
إحــدى املــدن التــي مل تكــن تحظــى باهتــامم خــاص 
خــال الفــرة املاضيــة، لكنهــا تحولــت يف الوقــت الحــايل، 
ــوى،  ــض الق ــن بع ــي ب ــراع اإلقليم ــاور ال ــد مح إىل أح

ــا. ــران وتركي ــرار إي ــى غ ع

إذ أن إيــران تعترهــا ذات أهميــة اســراتيجية بالغــة 
ــه  ــش« يف معقل ــم »داع ــد تنظي ــة ض ــة القادم يف املعرك
األســايس يف مدينــة الرقــة الســورية بعــد انتهــاء معركــة 
ــا  ــيام أنه ــة، ال س ــرة الحالي ــري يف الف ــي تج ــل الت املوص
تقــع عــى الطريــق الــدويل الواصــل بــن العراق وســوريا، 
والــذي شــكل محــوًرا لوجيســتيًّا لتعزيــزات التنظيــم 

ــة املوصــل. ــدى انطــاق عملي ل

ــك  ــاوز ذل ــران تتج ــبة إلي ــر بالنس ــة تلعف ــن أهمي لك
ــل  ــي يص ــر إقليم ــيس مم ــد إىل تأس ــر، لتمت ــكل كب بش
ــًدا  ــان، وتحدي ــوريا ولبن ــا يف كل س ــران وحلفائه ــن إي ب
نظــام بشــار األســد وحــزب اللــه اللبنــاين، رمبــا اســتعداًدا 
ــة التــي قــد ينتهــي إليهــا الــراع يف  للمســارات املحتمل
ســوريا، والتــي ســوف تؤثــر بشــكل مبــارش عــى مصالــح 
ــارز عــى الســاحة  ــران وطموحاتهــا يف مامرســة دور ب إي

ــة. اإلقليمي

يبــدأ  املمــر  فــإن هــذا  لتقاريــر عديــدة،  ووفًقــا 
ــًدا مــن  داخــل العــراق عنــد الحــدود مــع إيــران وتحدي
ــم  ــت ث ــامل رشق تكري ــر ش ــر ع ــايل، ومي ــة دي محافظ
ينتهــي يف تلعفــر التــي تقــع عــى الطريــق الــذي يصــل 
ــد  ــا يزي ــو م ــوريا، وه ــع س ــدود م ــى الح ــنجار ع إىل س
ــور  ــل مح ــت متث ــي بات ــر الت ــة تلعف ــة مدين ــن أهمي م

ــار. ــذا املس ــي له ــكاز الرئي االرت
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ــباب إرصار  ــد أس ــر أح ــن تفس ــا ميك ــا، رمب ــن هن وم
إيــران  التــي تدعمهــا  الشــعبي«،  ميليشــيا »الحشــد 
تحريــر  عمليــة  يف  املشــاركة  عــى  واضــح،  بشــكل 
ــال  ــدأت خ ــث ب ــش«، حي ــم »داع ــن تنظي ــل م املوص
ــة  ــرب املدين ــدة غ ــة جدي ــح جبه ــرة يف فت ــرة األخ الف

وصــوال إىل تلعفــر.

وقــد أدى ذلــك إىل تصاعــد حــدة الخافــات بــن 
أن  خاصــة  بغــداد،  يف  املركزيــة  والحكومــة  األكــراد 
حكومــة إقليــم كردســتان تعتــر مدينــة تلعفــر امتــداًدا 
ــا لإلقليــم وفــق مــا أطلــق عليــه مســعود بــرزاين  طبيعيًّ
أن  إىل  الحكومــة  تســتند  حــن  يف  الــدم«،  »حــدود 
ــات  ــد مكون ــت أح ــعبي« أصبح ــد الش ــيا »الحش ميليش
القــوات املســلحة النظاميــة، بشــكل يعنــي أن مشــاركتها 
يف عمليــة املوصــل باتــت تحظــى برعيــة قانونيــة 
ــد  ــة الحش ــون »هيئ ــرار قان ــد إق ــة بع ــية، خاص وسياس

الشــعبي«.

لكــن األهــم مــن ذلــك، هــو أن إرصار »الحشــد 
الشــعبي« عــى املشــاركة يف عمليــة املوصــل ألقــى الضوء 
ــران  ــا وإي ــن تركي ــي« ب ــي »الخف ــراع اإلقليم ــى ال ع
حــول مدينــة تلعفــر تحديــًدا. فقــد كشــفت األوىل عــن 
مخاوفهــا إزاء احتــامل اتجــاه تلــك امليليشــيات إىل تبنــي 
مــروع تغيــر دميغــرايف يُعيــد متركــز األكــراد يف تلعفــر 
عــى حســاب األغلبيــة الركامنيــة الغالبــة فيهــا، مســتندة 
إىل أن حــزب العــامل الكردســتاين يتمركــز غــرب نينــوى 
عــى محــور ذمــار – ســنجار، وإىل أن هنــاك تعاونًــا 
بينــه وبــن »الحشــد الشــعبي«، وهــو مــا يزيــد، يف 
رؤيــة أنقــرة، مــن احتــامالت تأســيس »تكتــل للخصــوم« 

ضدهــا عــى هــذا املحــور. 

وكــام مُتثــل تلعفــر محــوًرا اســراتيجيًّا إليــران، فإنهــا 
ــث  ــا، حي ــبة لركي ــراتيجيًّا بالنس ــوًرا اس ــل مح ــا متث أيًض
ــوي« الحدوديــة،  ــا بالعــراق عــر بوابــة »أوفاك تربطه
والتــي أنشــأتها تركيــا مــن أجــل تعزيــز قــدرة الركــامن 

ــة نفــوذ األكــراد. عــى موازن

ــكري يف  ــل العس ــا بالتدخ ــددت تركي ــا، ه ــن هن وم
عمليــة تحريــر املوصــل يف حالــة مــا إذا شــاركت ميليشــيا 
»الحشــد الشــعبي« فيهــا، مــررة ذلــك باالنتهــاكات 
التــي ارتكبتهــا تلــك امليليشــيات يف املناطــق التــي متــت 
اســتعادتها مــن »داعــش« يف الفــرة املاضيــة، عــى غــرار 

تكريــت والفلوجــة، حيــث أشــار الرئيــس الــريك رجــب 
طيــب أردوغــان، يف 30 أكتوبــر 2016، إىل أنــه »ســيكون 
ــل  ــاعت الفصائ ــا إذا أش ــة م ــف يف حال ــاك رد مختل هن
املســلحة الشــيعية الخــوف يف مدينــة تلعفــر«، وهــو مــا 
ــداد،  ــرة وبغ ــن أنق ــر ب ــدة التوت ــد ح ــبب يف تصاع تس
ال ســيام بعــد االنتقــادات التــي وجههــا أردوغــان إىل 
رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي، الــذي طالــب 
ــا العســكرية مــن شــامل العــراق. ــا بســحب قواته تركي

قوس كردي:
ويف هــذا اإلطــار أيًضــا، تحظــى مدينــة البــاب يف 
ســوريا باألهميــة ذاتهــا، حيــث أنهــا باتــت متثــل يف 
ــا  ــن تركي ــراع ب ــيًا يف ال ــوًرا رئيس ــة مح ــرة الحالي الف
وامليليشــيات الكرديــة، التــي تســعى إىل اســتثامر تصاعــد 
حــدة األزمــة الســورية فضــا عــن مشــاركتها يف الحــرب 
ــا يســمى  ــن أجــل تأســيس م ــم »داعــش« م ضــد تنظي
بـ«القــوس الكــردي« الــذي ميتــد مــن كوبــاين يف الــرق 
وميــر عــر منبــج والبــاب وينتهــي يف عفريــن يف الغــرب.

امليليشــيات  ســيطرة  فــإن  أنقــرة،  لرؤيــة  ووفًقــا 
الكرديــة عــى مدينــة البــاب، ضمــن مــروع »روج آفــا« 
الــذي تتبنــاه، ســوف يشــكل حلقــة وصــل طبيعيــة مــع 
األكــراد يف داخــل تركيــا، وهــو مــا ال تقبــل بــه األخــرة. 
الرئيســية  األهــداف  أن  أنقــرة  اعتــرت  هنــا  ومــن 
دخــول  مــع  بــدأت  التــي  الفــرات«،  »درع  لعمليــة 
قواتهــا الخاصــة إىل مدينــة جرابلــس بريــف حلــب 
الشــاميل يف 24 أغســطس 2016، ال تنحــر فقــط يف 
إبعــاد التنظيــامت اإلرهابيــة، ال ســيام تنظيــم »داعــش« 
عــن حدودهــا ملســافة ال تقــل عــن 50 كيلــو مــر، وإمنــا 
متتــد أيًضــا إىل عرقلــة تأســيس هــذا »القــوس الكــردي«، 

ــارش. ــكل مب ــا بش ــا ومصالحه ــدد أمنه ــذي يه ال

وإىل جانــب ذلــك، فــإن مدينــة البــاب متثــل محــوًرا 
اســراتيجيًّا ميكــن أن يســاعد القوى وامليليشــيات املســلحة 
الحليفــة لركيــا عــى تهديــد املناطــق التــي يســيطر 
ــن  ــا ع ــب، فض ــاءه يف حل ــوري وحلف ــام الس ــا النظ عليه
ــة  ــل أي ــن أن تعرق ــة ميك ــك املدين ــى تل ــيطرة ع أن الس
تفاهــامت بــن النظــام وامليليشــيات الكرديــة، والتــي تقوم 
ــل  ــب مقاب ــراد للنظــام يف حل ــم األك يف األســاس عــى دع
دعــم األخــر لتقــدم ميليشــياتهم باتجــاه الحــدود الركيــة.
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ويف النهايــة، رمبــا ميكــن القــول إن أهميــة املــدن 
الصغــرة يف دول الراعــات ســوف تتزايــد خــال املرحلة 
ــة يف  ــاور مهم ــل مح ــوف متث ــا س ــيام أنه ــة، ال س القادم
تطــور تلــك الراعــات، بحكــم أنــه ســيكون لهــا دور يف 
تحديــد توازنــات القــوى بــن األطــراف املنخرطــة فيهــا، 
ــا االســراتيجية، خاصــة  ــة ملروعاته واملســارات املحتمل
ــد  ــكرية ض ــات العس ــاء العملي ــد انته ــا بع ــة م يف مرحل

ــم »داعــش«. تنظي
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــام يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيام   والتــي 

باهتاممــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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