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  15/02/1400پذیرش نهایی:  تاریخ                  30/01/1400تاریخ دریافت: 

  چکیده
رد سوریه موسوم به نیروهای شبه

ُ
کی از بازیگران بومی قسد، وابسته به حزب اتحاد دمکراتیک، به عنوان ی نظامیان ک

  شوند.  منطقه شرق فرات در سوریه قلمداد می
 در و آن بـا همسویی و دمشق با آمیز مسالمت همزیستی اعالم کنار در گذشته های سال طی قسد نظامیان شبه

 های حمایت پرتو در و مناطق این در آن نفوذ و حضور کاهش و فرات شرق منطقه در مقتدر مرکزی دولت فقدان سایه
 از کردند برداشته و سعی گام ذاتی خودمختاری سمت به ائتالف، نظام پیاده نقش فایای و آمریکا تسلیحاتی و نظامی
 جادای با خودگردانی سیستم برقراری در کردی آرمان به بخشی عینیت و خود حقوق به دستیابی در آمریکا های ظرفیت

   .گیرند بهره فرات شرق و شمال مناطق در نظامی و سیاسی ساختارهای
 در آن نفوذ کاهش و مرکزی دولت ضعف فرات، شرق منطقه در ذاتی خودمختاری بیان در کردها اصلی بستر
 این باشد. می و بوده آمریکا نامشروع حضور خودمختاری، نای اعالم در آنها اصلی پشتوانه و بود فرات شرق مناطق
به دنبال امکان سنجی الحاق قسد به دولت  ،ای کتابخانه منابع به ااتک با و تحلیلی – توصیفی روش از استفاده با مقاله

یه میان دو طرف می سوریه و چشم  چه آینده باشد و انداز مذاکرات و گفتگوهای دو سو
ً
ای در قبال شبه  اینکه اساسا
  نظامیان قسد در پرتو حضور عناصر آمریکایی در مناطق تحت سیطره آنها متصور است.

 به  منطقه نای در آمریکایی عناصر حضور پرتو در کردی یها جریان چند هر که است آن از حاکی مقاله یها یافته
 اعـاده و مرکـزی دولـت بـا حداکثری تعامل از کنون تا و ورزیده مبادرت امنیتی – نظامی و سیاسی ساختارسازی

 سیستم میان موجود ساختاری ضتعار به توجه با بلندمدت در اما اند، کرده خودداری منطقه نای بر دمشق حاکمیت
 حضور علیه محلی مقاومت گیری شکل و کردها با عشایر مخالفت و منطقه نای ای عشیره سیستم و کردها حکمرانی
و به تبع آن  این منطقه مرکزی بر دولت دوباره حاکمیت و آمریکا خروج برای زمینه منطقه، نای در آمریکا نامشروع

  .شد خواهد همفرا الحاق قسد به دولت سوریه

  واژگان کلیدی
  قسد، دولت سوریه، شرق فرات، الحاق

                                                                                                                                         
  نور سازان شهیاند یو کارشناس حوزه شامات مؤسسه مطالعات راهبرد  یزبان عرب یدکترا. ١
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  مقدمه

، تیکی آن در اتصال جغرافیایی کشـور سـوریه بـا عـراقیمنطقه شرق فرات با توجه به موقعیت ژئوپل
ررونق بـا کشـت  هم

ُ
مرز بودن آن با ترکیه، برخورداری از ذخایر غنی نفت و گاز، داشتن کشاورزی پ

سـوریه برخـوردار  ندهای دو رود فرات و خابور از آن، از جایگاه مهمی در تحوالتعمده گندم و گذر 
این منطقــه بـه غیــر از دو مربـع امنیتــی در قامشـلی و حســکه و همچنــین  اسـت. در حــال حاضـر

ردهـا  بخش
ُ
هایی از مناطق مرزی شمالی که در اختیار نظام حـاکم بـوده، تحـت سـیطره و کنتـرل ک

هـای  (وابسـته بـه یگان ١»قسـد«راتیک سوریه یا به تعبیر دیگر نیروهای طور خاص نیروهای دمک به
قرار داشته و از طریق سیسـتم خـودگردانی بـا اتکـا بـر شـوراهای محلـی اداره  )YPGمدافع خلق 

رد موسوم به نیروهای دمکراتیـک سـوریه یـا همـان قسـد بـه شود. شبه می
ُ
عنـوان بـازیگر   نظامیان ک

ظامی ـ امنیتی شناخته شده و شاخه سیاسی آن موسوم به شـورای سـوریه این منطقه در حوزه ن اصلی
  ،مسئولیت امور سیاسی و ارتباطات خارجی را بر عهده دارد. ٢»مسد«دمکراتیک یا به تعبیر دیگر 

و نقـش آن در اتصـال سـرزمینی بـا » بوکمـال«این منطقه با توجه به وجود گـذرگاه مهـم  ارزش راهبردی
ای و  های مهم و استراتژیک برای همه بازیگران منطقـه با ترکیه، آن را به یکی از حوزه کشور عراق و همجواری

تبـدیل کـرده  اسـت. از طـرف دیگـر، بـا  ایران، ویژه جمهوری اسالمی بهالمللی دخیل در بحران سوریه؛  بین
عامـل بـا بـازیگران این منطقه دارای اهداف و منـافع متضـادی در ارتبـاط و ت اینکه بازیگران دخیل در توجه به

  اینده منطقه شرق فرات را در شرایط مبهم و نامعلومی قرار دهد.  تواند بومی آن هستند، همین مسئله می
ترین بخش جغرافیـایی سـوریه از  غنیعنوان  اینکه منطقه شرق فرات به از سوی دیگر، با توجه به

این  بسیاری برای نظـام حـاکمشود، از اهمیت  لحاظ منابع آبی، کشاورزی، نفت و گاز محسوب می
  های شدید آمریکا و کشورهای اروپایی برخوردار است. کشور در سایه تحریم

این  این کشور با بـازیگران بـومی این منطقه تابعی از نوع تعامل دولت اعاده حاکمیت دولت سوریه بر 
رد  شبهدر شرایط فعلی،  باشد. منطقه و همچنین بازیگران خارجی می

ُ
قسـد،  موسوم به نیروهـاینظامیان ک
عنوان  پیمانان اروپـایی آن بـه وابسته به حزب اتحاد دمکراتیک، با حمایت و پشتیبانی مستقیم آمریکا و هم

ردها بزرگ بازیگر اصلی منطقه شرق فرات شناخته شده و
ُ
این  ترین اقلیت قـومی این در صورتی است که ک

  شوند.  ین منطقه قلمداد میا  عنوان جمعیت غالب منطقه بوده و عشایر عرب به
 و دمشـق بـا آمیز مسـالمت همزیسـتی اعـالم کنـار در گذشـته های سال طی شبه نظامیان قسد

 نفـوذ و حضـور کاهش و فرات شرق منطقه در مقتدر مرکزی دولت فقدان سایه در و آن با همسویی
 ائـتالف، نظـام پیاده شنق فایای و آمریکا تسلیحاتی و نظامی های حمایت پرتو در و مناطق این در آن

                                                                                                                                         
  الدیمقراطیه . قوات سوریا١
  . مجلس سوریا الدیمقراطیه٢
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 حقـوق به دستیابی در آمریکا های ظرفیت از کردند برداشته و سعی گام ذاتی خودمختاری سمت به
 و سیاسـی سـاختارهای جادای با خودگردانی سیستم برقراری در کردی آرمان به بخشی عینیت و خود

  .گیرند بهره فرات شرق و شمال مناطق در نظامی
 و مرکـزی دولـت ضـعف فـرات، شـرق منطقه در ذاتی خودمختاری نبیا در کردها اصلی بستر
 حضـور خودمختـاری، نایـ اعالم در آنها اصلی پشتوانه و بود فرات شرق مناطق در آن نفوذ کاهش
 شـرق منطقه در آن حضور تضعیف یا و آمریکا خروج با رو، نای از باشد. می و بوده آمریکا نامشروع
  . خواهد گرفت قرار ابهام از ای هاله  در نیز کردی خودگردانی انداز چشم فرات،

این گـروه شـبه نظـامی بـا دولـت  های حکمرانی قسد بر منطقه شرق فرات، نوع تعامل طی سال
ها بـا توجـه بـه  و با وجود آنکه طی برخی از دوره بوده برقرار صلح نه و جنگ نه وضعیت سوریه در

ای ترکیه به مناطق تحـت  صوص حمالت نوبهشرایط زمانی و افزایش حجم تهدیدات بیرونی؛ به خ
به سمت مذاکره و گفتگو با دمشق روی آورده، امـا   های آمریکا، سیطره  آنها در سایه کاهش حمایت

این مذاکرات دو طرفه، ثمربخش نبوده است و در واقع حجم و سقف مطالبات شبه نظامیان  گاه هیچ
یت شبه نظامیان کرد در مذاکرات بـا دولـت در کرد در گفتگوهای آنها با دمشق و همچنین عدم جد

این  پرتو اتکای آنها به حضور عناصر آمریکایی در مناطق تحت سیطره خود، مانع به نتیجـه رسـیدن
 میـان شدید گاهی و محدود صورت به هایی درگیری نیز ها دوره برخی در البته مذاکرات بوده است. 

ردها روابط ماهیت تغییر به منجر ها درگیری نای از یک هیچ اما  افتاده، اتفاق طرف دو
ُ
 حکومـت با ک

  است.  نشده مطلق خصومت سمت به حرکت و دمشق
 و فـرات شـرق در خـود سـیطره تحـت منـاطق گسـترش بـا شبه نظامیان قسد فعلی، شرایط در

 تتثبیـ دنبـال بـه آمریکـا پشتیبانی و حمایت پرتو در و منطقه نای در گاز و نفت های چاه به دستیابی
ردی خودگردانی سیستم

ُ
 چـالش از یـک طـرف بـا مسـیر نایـ در اما هستند؛ فرات شرق منطقه در ک

این منطقـه مواجـه هسـتند و از  با توجه به حضور حداکثری عشایر عرب زبان در مردمی مشروعیت
طرف دیگر، به منظور تثبیت موقعیت خود در دو عرصه سیاسـی و نظـامی در بلنـد مـدت نیازمنـد 

 بـا بایـد فـرات شرق مناطق در خودگردانی سیستم هرگونه برقراری باشند؛ چراکه دولت می توافق با 
 کردهـا خواسـته نای تحقـق در بزرگـی مانع خود مسئله باشد و همین همراه مرکزی دولت سبز چراغ

 دولـت سـوریه خودمختـاری، مطالبـه پذیرش برای کردها مذاکره مورد طرف واقع، در. بود خواهد
 ا زیرا است؛

ً
  گرفت.  خواهد شکل مرکزی دولت از تبعیت پایه بر خودگردانی سیستم هر ساسا

ایـن  بر همین اساس، نوع تعامل نظام حاکم با قسد و همچنین کنش بازیگران خارجی دخیل در
این گـروه شـبه نظـامی، نقـش بسـزایی را در تعیـین سرنوشـت قسـد و  منطقه؛ از جملـه آمریکـا بـا

ها و  ایفا خواهد کـرد. بـر همـین اسـاس، شـناخت مؤلفـه اق آن به دمشقاین گروه و الح انداز چشم
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  باشد.  ناپذیر می این مسئله امری اجتناب متغیرهای اثر گذار در
اینکه مناطق تحـت سـیطره قسـد از موقعیـت ویـژه و راهبـردی بـرای نظـام حـاکم و  با توجه به

تعبیر دیگر، سناریوی مطلوب  انداز مطلوب یا به چشمهمچنین جمهوری اسالمی برخوردار است، 
این منطقه در سایه پیوستن قسد به دولـت  این منطقه، اعاده حاکمیت دمشق بر جمهوری اسالمی در

ران در تحقـق سـناریوی  ترین عامل بازدارنده یا پـس ترین و اصلی باشد که در شرایط کنونی مهم می
 
ِ
  .  باشد این منطقه می ایران، حضور عناصر آمریکایی در  مطلوب

نظامیان کـرد  بستر اصلی برای حضور عناصر آمریکـایی در منطقـه شـرق فـرات، اسـتقرار شـبه
این مناطق بوده و آمریکا  موسوم به نیروهای نظامی قسد و همچنین کاهش اقتدار و ضعف دولت در

این در حالیسـت کـه در  این منطقه تعریـف کـرده اسـت. با اتکا به قومیت کردی، حضور خود را در
تحقق آشتی و مصالحه میان قسد و دولت سوریه و به تبع آن پیوستن قسد به دولـت، زمینـه صورت 

  این منطقه فراهم خواهد شد.  برای اعاده حاکمیت نظام بر
انداز مـذاکرات و  این پژوهش به دنبال امکان سـنجی الحـاق قسـد بـه دولـت سـوریه و چشـم

 چهاینکه اسا باشد و گفتگوهای دو سویه میان دو طرف می
ً
ای در قبال شبه نظامیـان قسـد در  اینده سا

  پرتو حضور عناصر آمریکایی در مناطق تحت سیطره آنها متصور است.
عد اساسئمس این

ُ
نکه، چه نسبتی میان قسد بـا بـازیگران بـومی و بـازیگران ای اول دارد: یله سه ب

هـا و  ز چـه ظرفیتشـبه نظامیـان قسـد ا  اینکـه، خارجی دخیل در منطقـه جزیـره وجـود دارد؟ دوم
ایـن منطقـه و همچنـین تعـامالت خـود بـا نظـام حـاکم  ایفـای نقـش در امکاناتی برای بازیگری و

المللـی پـیش روی  ای و بین ها و تهدیداتی در سطوح داخلی و منطقه اینکه چه چالش برخوردارند و
  یه چیست؟ عوامل پیشران و پسران در الحاق قسد به دولت سور ،اینکه سوم آنها قرار دارد؟

  مختصات و اهمیت منطقه شرق فرات  

تـرین بخـش  عنوان غنی سه استان دیرالزور، حسکه و رقه است و به شاملمنطقه شرق فرات سوریه، 
این منطقه حدود یک  شود. این کشور از لحاظ منابع آبی، کشاورزی، نفت و گاز تلقی می جغرافیایی

میلیـون  ۴این کشـور حـدود  تا پیش از آغاز بحران درگیرد و  سوم از کل مساحت سوریه را در بر می
ایـن  کردند.  بافت جمعیتی غالـب در این منطقه زندگی می درصد از کل جمعیت کشور) در۱۷نفر (

دهنـد و در مرتبـه دوم،  ای بوده و قوم عرب بیشترین جمعیـت را تشـکیل می قبیله –ای  منطقه، عشیره
ردها به

ُ
 منطقه حضور دارند.  این عنوان یک اقلیت قومی در ک

، کشـاورزی پـر ، رود فـرات(نفت و گـاز) جغرافیای غنی انرژیبه  منطقهاین  ارزش استراتژیک
مرز بودن بـا ترکیـه، وجـود  ، همبا کشور عراق آن پیوستگی ژئوپلیتیکی رونق (گندم، پنبه و عدس)،
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  گردد.  باز میآن  ای قبیله –ای  گذرگاه حیاتی بوکمال و بافت عشیره
ای که طـی  گونه شود؛ به عنوان قطب تولید گندم در کشور سوریه قلمداد می قه شرق فرات بهمنط

میلیـون تـن گنـدم تولیـد  ٤(پیش از خشکسالی و شروع بحران) حـدود  ٢٠٠٨تا  ١٩٩٤های  سال
کرد که بخشی از آن برای تأمین نیاز داخلی و بخشی دیگر به کشورهای اطـراف از جملـه اردن،  می

شود که کشور اردن نیاز خود به گندم را تنها از طریـق  شد. همچنین گفته می  س صادر میمصر و تون
به علت خشکسالی، حجـم گنـدم تولیـدی در  ٢٠١٠و  ٢٠٠٩های  کرد. طی سال سوریه تأمین می

  گرفت.  منطقه شرق فرات با افت مواجه شده و تنها برای تأمین نیاز داخلی مورد استفاده قرار می
ردی، میزان تولید در حال حا

ُ
ضر، طبق گفته رئیس مشترک هیئت اقتصادی در اداره خودگردان ک

هـزار تـن بـوده  ٦٠٠تا  ٥٥٠بین  ٢٠١٨گندم در مناطق تحت سیطره کردها در شرق فرات در سال 
درصـد از طریـق  ١٥این منطقه از طریق کشـاورزی و  درصد اقتصاد ٧٥ای که حدود  گونه به  است؛

  شود.  دامداری تأمین می
منطقه شرق فرات عالوه بر کشاورزی پر رونق، بیشترین میادین نفتی سوریه را نیز در خود جای 

درصد از ظرفیت  ٤٥درصد از ثروت نفتی سوریه و  ٩٠شود حدود  داده است؛ تا جایی که گفته می
این کشور در منطقه شرق فرات واقع شده است. شایان یـادآوری اسـت کـه حجـم کـل  گاز تولیدی

حـدود  ٢٠١٠این کشـور در سـال  شـود. میلیارد بشکه نفت بـرآورد می ٢ذخایر نفتی سوریه حدود 
  ١شد. هزار بشکه آن مصرف داخل و بقیه صادر می ٢٥٠هزار  بشکه در روز تولید داشت که  ٤٠٠

  تبارشناسی کردهای سوریه

توری تجزیه شـود این امپرا جنگ جهانی اول و شکست امپراتوری عثمانی سبب شد که قلمرو عظیم
تحـت قیمومیـت دولـت  ۱۹۲۰رفـت، در  و کشور سوریه که بخشی از قلمرو عثمانی به شـمار می

گرایـی عربـی  فرانسه قرار گیرد. سیاست دولت فرانسه طی آن دوران، مبتنی بر جلوگیری از رشد ملی
اده و قدرت را این دولت سعی کرد سیستم غیرمتمرکز در کشور را گسترش د در سوریه بود؛ بنابراین،

این سیاسِت دولـت فرانسـه بـا اسـتقبال اقلیـت کـردی سـوریه و  های مختلف تقسیم کند. بین گروه
این دوران اقلیت کرد سوریه در  ها که خواهان سیستم مرکزگرا بودند، روبه رو شد. در مخالفت عرب

  ٢ارتش و پلیس به کار گرفته شد.
م عـرب در سـوریه و سـایر کشـورهای عربـی ، بـا رشـد ناسیونالیسـ۱۹۴۶استقالل سوریه در 

                                                                                                                                         
.العلو، سقراط، تداعیات التنافس فـی شـرق الفـرات علـی الفـاعلین المحلیـین واألزمـة السـوریة، مرکـز الجزیـره ١

  https://studies.aljazeera.net/ar/article/4694للدراسات، قابل بازیابی در آدرس زیر: 
2. KLEIN ،JANET، The Fate of the Kurds، https://origins.osu.edu/article/kurds-stateless-

turkey-syria-iraq-iran 

https://studies.aljazeera.net/ar/article/4694
https://origins.osu.edu/article/kurds-stateless
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گرفتند، تـالش  ها اغلب کسانی که در محیط عربی قدرت را در دست می این سال همزمان بود. طی
هـا از خواسـت و هـدف  داشتند تا با پررنگ جلوه دادن هویت عربـی، مبنـایی بـرای حمایـت توده

ت زیادی نداشـتند؛ امـا بـا قـدرت ، مشکال۱۹۵۰ایجاد کنند. کردهای سوریه نیز تا نیمه سال  خود
جایی، منع  جابه  ها و کردها آغاز شد. محدودیت ، تنش میان عرب۱۹۵۶ها در سوریه در  یافتن بعثی

ها و...، از اثـرات افـزایش ناسیونالیسـم عربـی در  آموزشـی و رسـانه  کاربرد زبان کردی در سیسـتم
بود که منجر به مشکالت بسـیاری میـان  سوریه بود که افزون بر آن، وجود نفت در مناطق کردنشین

شد. عالوه بر افزایش ناسیونالیسم عرب، جمهوری متحده عربی که میان مصـر و  دولت و کردها می
ایجاد شد، بر رفتار با کردها تأثیر گذاشت . رویدادهای فوق، تحرك سیاسـی میـان  ۱۹۵۸سوریه در 

دستان سوریه، تحت تأثیر و نفـوذ حـزب گیری حزب دموکرات کر کردها را افزایش داد و سبب شکل
این حزب در ابتدا جاذبه فراوانی بر بسیاری از کردهـا داشـت؛  دموکرات کردستان عراق، شد. اگرچه

 متالشی شد.   ،۱۹۶۰اما با دستگیری اعضای آن در سال 
ً
  از صحنه سیاسی کنار رفت و تقریبا

یم بـه سرشـماری در اسـتان )، تصـم۱۳۴۱شهریورماه  ۱( ۱۹۶۲آگوست  ۲۳دولت سوریه در 
کرد که قادر  ۱۲۰٫۰۰۰این بود که  این سرشماری این کشور گرفت. نتیجه واقع در شمال» الحسکه«

  به اثبات هویت سوری خود نبودند، از حق شهروندی محروم شدند. 
های سوریه و ترکیه، دولـت سـوریه بـه  میالدی و در پی تشدید اختالفات میان دولت ۱۹۸۰در 

اوجاالن و حزب کارگران کردستان ترکیه اجازه داد تا در دمشـق و دره بقـاع مسـتقر شـوند و عبدالله 
  ،۱۹۷۹این مناطق به عنوان پشت جبهه جنگ علیه ترکیه استفاده کنند.  عبدالله اوجاالن در سـال  از

هـایی را در سـوریه تأسـیس  ) دفـاتر و کمپPKKاز ترکیه فرار کرد و حزب کارگران کردستان وی (
نیز پیش رفـت؛زیرا حضـور  ۱۹۹۸این امر حتی تا مرحله درگیری میان آنکارا و دمشق در سال  کرد.

قدرتمند یک گروه معارض کرد ترکی که با کردهای سوریه ارتباط داشت، (اعم از استفاده از گویش 
یش گرایی را ب توانست حس ملی کرمانجی، ازدواج افراد ساکن در مرزها و سیستم تجاری قوی)، می

ترین نماد برای کردهـای سـوریه تبـدیل شـد و  انداز کند. در نتیجه، اوجاالن به قوی از گذشته طنین
  نیز منجر گردید. ۲۰۰۳در سال  PYDایجاد حزب  حتی به

گفتنی است که ترکیه و سـوریه در موضـوعات مهمـی همچـون مسـئله آب فـرات و تقسـیم آن 
برگه کردی (حـزب کـارگران کردسـتان ترکیـه) بـرای  اختالف جدی داشتند و سوریه بر آن بود که از

این دوره، عالوه بر حزب فـوق، دو حـزب عراقـی  فشار بر دولت ترکیه و تغییر رفتار آن بهره گیرد. در
نیز اجازه یافتنـد تـا در دمشـق و قامشـلی » حزب دموکرات کردستان«و » اتحادیه میهنی کردستان«

های اقلیم کردستان ماننـد جـالل طالبـانی  ستانه برخی از چهرهاندازی کنند. روابط دو دفاتری را  راه
  این رفتار دولت آن دارد.  با دولت سوریه، ریشه در
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   شناسی وضعیت

کردها بزرگترین اقلیت قومی غیر عرب در شمال سوریه هستند که در سـه اسـتان حسـکه، حلـب و 
و حسکه و به طـور خـاص در سـه  باشند. اما تمرکز اصلی آنها در دو استان حلب دمشق پراکنده می

حسکه)، عین العرب و کانتون عفرین (تا پیش از عملیات شـاخه زیتـون)  –کانتون جزیره (قامشلی 
حسـکه در شـمال   باشد. در واقع، با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی سوریه، کردهـا در اسـتان می

دخانـه فـرات بـه سـوریه و العرب در بخـش ورودی رو ترین بخش هستند، در عین کشور پرجمعیت
  کنند.  همچنین عفرین که در مرزهای حلب قرار دارد نیز جمعیت قابل توجهی زندگی می

 هـم بـه و مشخص محدوده جغرافیایی یك در کشورها، سایر کردهای برخالف سوریه کردهای
. تندهسـ شرقی شمال مناطق به طور عمده ساکن طور که اشاره شد، کنند و همان نمی زندگی پیوسته

دهند، مسلمان و پیـرو  درصد جمعیت سوریه را تشکیل می ۱۰تا  ۸قریب به اتفاق کردها که حدود 
 ١کنند. مذهب شافعی هستند و با زبان کردی لهجه کرمانجی شمالی صحبت می

، احزاب کـردی در شـش مـاه نخسـت، موضـع ۲۰۱۱همزمان با آغاز بحران در سوریه در سال 
 ۲۰۱۱ ان و تظاهرات علیه نظام حاکم اتخاذ نکردند. در اوایل ماه مـیصریح و آشکاری در قبال بحر

)، بخش اعظم احزاب سنتی کرد در شـهر قامشـلی گـرد هـم جمـع شـده و ۱۳۹۰(اردیبهشت ماه 
خوستار انجام مذاکره میان معارضه و نظام حاکم و تحقـق مطالبـات مشـروع کـردی در چـارچوب 

های کردی نزدیک به مسعود بارزانی، در کنار جامعه  نوحدت و یکپارچگی کشور شدند. البته جریا
این امر  های اعتراض آمیز علیه دولت سوریه شرکت کردند که طور رسمی در حرکت جوانان کردی به

  با مخالفت دیگر احزاب؛ از جمله حزب اتحادیه دموکراتیک وابسته به پ.ک.ک، مواجه شد.

  بندی سیاسی کردهای سوریه تقسیم

(وابسـته بـه  دموکراتیـک اتحـاد حـزب شـوند: می تقسیم دسته دو به سیاسی نظر از سوریه کردهای
 دو نایـ .و شورای میهنی کرد (متشـکل از چنـد حـزب و وابسـته بـه مسـعود بـارزانی) پ.ک.ک)،
ترکیه و اقلـیم  کردستان کارگران حزب یعنی ای؛ منطقه کرد میان رقبای را قدرت موازنه جریان، نقش

این دو گروه، بخشی از کردهای ساکن دمشق و حلـب  البته به غیر از کنند. زی میکردستان عراق، با
 شروع بحران، در کنار نظام حاکم از همان سال

ِ
ایستادند و همچنان حامی دولت سوریه  های ابتدایی

 نماینـده و سـوریه در اقامـت دوران در اوجاالن مشاور( اسه عمر همچون باشند. سیاستمدارانی می
 هنوز دمشق و حلب در کرد سیاستمداران از دیگر برخی و ابراهیم پروین ،)مجلس در قدمش کنونی

                                                                                                                                         
کراد. ١   اإلصالح، پایگاه خبری الجزیره، قابل بازیابی در آدرس زیر:  ومعرکة سوریا دلی، خورشید، أ

https://www.aljazeera.net/opinions/ 

https://www.aljazeera.net/opinions/
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 اسد بشار که معتقدند افراد نای و داده ترجیح کردی جبهه در فعالیت بر را اسد حکومت با ماندن هم
  ١. کند می برآورده را کردها مطالبات گفتگو و مذاکره راه از سوریه جمهور رئیس

  )ENKS( شورای میهنی کرد

های نخست شروع بحران در سوریه، نخسـتین تشـکل کـردی بـا نـام شـورای میهنـی کـرد  طی ماه
)ENKS حـزب سیاسـی کـه در گذشـته  ۱۶)، با حمایت و پشتیبانی مسعود بارزانی و با مشـارکت

گیری نظـام  عضو جبهه دموکرات کرد بودند، شکل گرفت و در نخستین نشست خود، خواهان شکل
کرات و به رسمیت شناخته شدن کردها به عنوان یک گروه و جریان اصلی در حاکمیت پارلمانی دمو

 بـه »آزادی« بشـار، عبـدالحکیم رهبـری به »الپارتی« به توان گروه، می نای احزاب مهمترین شد. از
 و بـرو ابـراهیم رهبـری بـه »اتحـاد« اوسـو، مصـطفی رهبـری بـه »آزادی« جمعه، مصطفی رهبری

  .کرد اشاره درویش حاج عبدالحمید رهبری به »پیشرو دموکراتیک«
، به ائتالف ملی معارضین سوریه پیوست؛ اما همواره نسـبت ۲۰۱۳شورای میهنی کرد در اواخر سال 

 ۲۰۱۶ترین اعتـراض شـورای میهنـی کـرد بـه سـال  ها و تصمیمات آن اعتراض داشت. برجسـته به بیانیه
بـه ریـاض  ۲۰۱۶ر ارتباط با سند کنفرانس لندن در سال گردد که مراتب اعتراض خود را د میالدی باز می

این بیانیه بر هویت عربی سوریه، عدم اشـاره آن  حجاب رسانید. شورای میهنی کرد نسبت به تأکید صرف
این قوم اعتراض نمـود. شـورای میهنـی  طور خاص قوم کرد، و عدم به رسمیت شناختن به تکثر قومیتی؛ به

قلمـداد  دموکراتیـك، اتحادیـه حـزب اصـلی رقیـب عنوان زانی قرار دارد، بهکه تحت نفوذ مسعود بار کرد
  ٢.است »ك.ك.پ« رهبر اوجاالن با اساسی اختالفات دارای که شود می

   (شاخه سیاسی پ.ک.ک در سوریه) PYDحزب اتحاد دموکراتیک 

 سـوریه شـمال در اوجـاالن و ک.ک.پ به وابسته نهادهای های اول شروع بحران در سوریه، تمام در سال
 و) pyd( دموکراتیـک اتحـاد حـزب. کردنـد می فعالیـت غرب شورای مجلس نام به واحدی چتر زیر در

 بـه موسـوم انتظـامی نیروهـای دموکراتیک، جنبش ،)ypg( خلق از دفاع واحدهای نام به آن نظامی شاخه
 .بودند غرب مجلس از هایی بخشی همگی کاال و سوخت تامین با مرتبط های گروه و آسایش

 سـوریه شـمال در کرد سیاسی فعاالن وسیله ، به۲۰۰۳ سال در سوریه دموکراتیک اتحاد حزب
ــه کــه شــد تأســیس ــوان ب ــرین عن ــدترین ســوری و کــرد مخــالف سیاســی حــزب مهمت  و قدرتمن
ن حزب به عنـوان شـاخه سـوری حـزب ای .آید می شمار به شمال سوریه در حزب ترین یافته سازمان

، PKKرکیه پ.ک.ک از حامیان و هـواداران عبداللـه اوجـاالن موسـس و رهبـر کارگران کردستان ت
                                                                                                                                         

هدی، آینده سیاسی کردستان سوریه: بیم ها و امیدها، فصـلنامه مطالعـات . باقری دولت آبادی، علی، ماهیدشتی، م١
  ۳۰ص ؛)۲۳(پیاپی  ۳شماره   ،۶دوره   ،۱۳۹۶سیاسی جهان اسالم، پاییز 

  ۳۴. همان، ص٢
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، به منظور اعمال فشار بـر ترکیـه در اختالفـات خـود ۱۹۸۰شود. حافظ اسد در در دهه  شناخته می
این کشور بر سر آب فرات، به عبدالله اوجاالن اجازه داد در دره بقـاع و دمشـق مسـتقر شـود و از  با

 در »آدانـا« پیمان امضای دنبال یگاهی برای اعمال فشار بر ترکیه استفاده کند. اما بهآنجا به عنوان پا
به  دموکراتیک اتحاد ، حزب۲۰۰۴ سال در قامشلی شورش از بعد و ترکیه و سوریه بین ۱۹۹۸ سال

عبدالله اوجاالن از سوریه اخراج شد و روند   شدت از سوی دولت سوریه مورد سرکوب قرار گرفت،
  ادامه یافت.  ۲۰۰۳ابط پ.ک.ک با نظام سوریه تا سال قطع رو

، نظام حاکم با اتخاذ رویکرد تعـاملی در قبـال ۲۰۱۱همزمان با شروع بحران در سوریه در سال 
هـای  حزب اتحاد دموکراتیک سعی نمود با سپردن مسئولیت تأمین امنیت مناطق کردنشین بـه یگان

این گـروه بـه معارضـین  عارض علیه خود و پیوستنگیری یک جبهه کردی م مدافع خلق، مانع شکل
عرب سوری شود و از ظرفیت آن در راستای مهـار صـداهای مخـالف در میـان کردهـا و همچنـین 

های تروریستی داعش و جبهه النصره بهره جوید؛ تا جایی که حزب اتحاد دموکراتیک از سوی  گروه
ایـن رو، شـاخه نظـامی  شـد. از م تلقی میاحزاب کردی معارض به عنوان نماینده و وکیل نظام حاک

برای نخستین بار حضور نظـامی خـود را در ریـف اسـتان  YPGحزب اتحاد دموکراتیک موسوم به 
نشـینی  این استان، تثبیت کرد و بـه مـرور زمـان و در پـی عقب طور خاص مناطق مرزی حسکه و به

مناطق کردی، از جمله منطقـه  در YPGنیروهای نظام زمینه برای تحکیم و تثبیت حضور نیروهای 
بـه غیـر از دو مربـع امنیتـی در قامشـلی و ای کـه  جزیره، عین العرب و عفرین، فراهم شد؛ به گونه

  این گروه قرار گرفت.  حسکه که در اختیار نظام حاکم بود، دیگر مناطق تحت سیطره و کنترل
دهند، نـه تنهـا توانسـت  میشاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک که نیمی از آن را زنان تشکیل 

نشینی نیروهای نظام حـاکم تثبیـت کنـد؛  قدرت خود را در مناطق مختلف کردی، همزمان با عقب
های تروریستی، از جمله داعش کارآمدی خود را به خوبی نشان  های مختلف با گروه بلکه در جنگ

کـردی سـوریه بخشـید و  ای را به حزب اتحاد دموکراتیک در منـاطق داد. همین مسئله جایگاه ویژه
های سیاسی کرد سوریه، دست باال را داشته باشد و بـه مـرور زمـان  باعث شد نسبت به سایر تشکل

  دولت خودگردان را با نقش آفرینی خود و حذف رقیب کردی اعالم کند.
به منظور تثبیت موقعیت خود در مناطق مختلف، سیاسـت سـرکوب را در قبـال  YPGکردهای 

ای معارض دنبال و سعی کردند با اتکا بـر زور، سـیطره خـود را در منـاطق مخـتلط ها و کرده عرب
  جمعیتی، گسترش دهند.

 موسـوم بـه نـام ای منطقـه پلـیس نیـروی آن، یک نظامی شاخه از جدا دموکراتیک اتحاد حزب
. اسـت کرده دایر عمومی  خدمات ارائه جهت منطقه سرتاسر را در کردی مدارس و جادای »آسایش«

 باشـد، می بروکسـل در آن مقـر کـه کردسـتان ملـی کنگره در دموکراتیک اتحاد این، حزب وه برعال
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المللـی خـود را بـه عنـوان نماینـده واقعـی  دارد و توانسته است در مجـامع بین چشمگیری حضور
 کردهای سوریه معرفی کند. 

  اعالم برپایی دولت خودگردان کردی

مناطق کردنشین سـوریه، شـوراهای محلـی همزمـان بـا  پیش از اعالم برپایی دولت خودگردان در
این منطقه را بر عهده داشتند و سه شاخه مهم احـزاب کـرد  خروج نیروهای دولت مرکزی، مدیریت
، شورای میهنی کردهای سـوریه و تشـکل کردسـتان غربـی، سوریه؛ شامل حزب اتحاد دموکراتیک

ها و حل اختالفـات تشـکیل داده  هماهنگی هیئتی به نام هیئت عالی کردهای سوریه با هدف انجام
 کارکرد خود را از دست داد.  ،PYDبودند. با اعالم دولت خودگردان از سوی 

ً
  این مجلس عمال

)، حـزب اتحـاد دموکراتیـک طـی یـک کنفـرانس ١٣٩٢آبان ماه ٢١( ٢٠١٣نوامبر سال  ١٢در 
یئت قانونگذاری همزمـان مطبوعاتی در شهر قامشلی، از طرح تشکیل دولت خودگردان و تشکیل ه

با نخست وزیر، احمد طمعه، خبـر داد و اعـالم » ائتالف مخالفان سوری«با تشکیل دولت انتقالی 
واسطه یـک دولـت   العرب و عفرین، به کرد سه منطقه تخلیه شده از نیروهای سوری در جزیره، عین

 ٢١دموکراتیـک بـار دیگـر در  اینکه حـزب اتحـاد این روند ادامه پیدا کرد تا موقت اداره خواهد شد.
و عدم  ٢)، در شهر عامودا، همزمان با برگزاری مذاکرات ژنو ١٣٩٢بهمن ماه  ١( ٢٠١٤ژانویه سال 
این پس مناطق تحت کنتـرل خـود را بـه صـورت  این حزب در مذاکرات، اعالم کرد که از دعوت از

  کرد. هیئت و وزارتخانه اداره خواهد  ٢٢مستقل و تحت عنوان کانتون با 
)، تـالش بـرای برقـراری YPGو شـاخه نظـامی آن () PYDاستراتژی حزب اتحاد دموکراتیـک (
هـا بـه یـک سـرزمین  العرب و عفرین به یکدیگر و تبدیل آن اتصال و پیوستگی سه کانتون جزیره، عین

 مستقل از دولت بود؛ اما در مـاه ژانویـه سـال 
ِ
، )۱۳۹۲(بهمـن مـاه  ۲۰۱۴یکپارچه و منطقه خودگران
شـاخه نظـامی حـزب  YPGالعرب را محاصره کردنـد و در نهایـت عناصـر  عناصر داعش منطقه عین

    ١این شهر را بشکنند. )، محاصره۱۳۹۴بهمن ماه  ۶( ۲۰۱۵ژانویه  ۲۶اتحاد دمکرات موفق شدند در 

  تشکیل نیروهای دموکرات سوریه (قسد)

شـود،  ) نیز گفتـه میQSDگردان یا () که به آن نیروهای دفاع خودSDFنیروهای دموکرات سوریه (
ائتالفی از نظامیان کرد، عرب، سریانی، ارمن و ترکمان است که تـاریخ تأسـیس آن بـه اکتبـر سـال 

)، طی یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر مالکیه واقع در اسـتان حسـکه بـاز ۱۳۹۴مهرماه  ۹( ۲۰۱۵
 این نکته ضروری اسـت (قسد)، ذکرگردد. در ارتباط با چرایی تشکیل نیروهای دموکرات سوریه  می

                                                                                                                                         
کراد سوریا ومساعی إعالن الحکم الذاتی، پایگاه خبری الجزیره، قابل بازیابی در آدرس زیر: ١   . أ

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/6/17/ 

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/6/17/
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های اولیه علیه داعش نشـان داده و  کارآمدی خود را در جنگ YPGبعد از آنکه نیروهای نظامی  که
این  ای روی به صورت یک نیروی نظامی منسجم و کارآمد ظاهر شدند، آمریکا و غرب حساب ویژه

ی پیاده نظام خود و همچنین بستری برای این گروه به عنوان نیروها گروه باز کرده و تصمیم گرفتند از
تقویت حضور و نفوذ خود در منطقه شرق فرات سوریه بهره جویند؛ اما بـه دنبـال راهکـاری بـرای 

های آن در قبـال شـاخه نظـامی حـزب اتحـاد دموکراتیـک  های ترکیه و حساسیسـت مهار مخالفت
)YPGآفرینـی  محوریـت و نقش ) بودند. بر همین اساس، به سمت تشکیل یک ساختار جدیـد بـا

از جملـه عـرب، گـام   هـای مختلـف، های مدافع خلق و با حضـور قومیت نیروهای وابسته به یگان
برداشتند. در واقع، آمریکـا سـعی نمـود در سـاختار نیروهـای قسـد، بـا شـراکت عناصـر عربـی و 

  ردازد. های ترکیه بپ ها، به مقابله با حساسیت اختصاص بخش اعظم ساختار نیروها به عرب
قسد بعد از اعالم تشکیل، مأموریت نخست خود را در راستای بیرون کـردن عناصـر داعـش از 
استان رقه و دیگر مناطق شمال و شرق سوریه تعریف کـرد. همزمـان، وزارت دفـاع آمریکـا نیـز در 

لیـه اعالم کرد، عملیات پشتیبانی و حمایت از نیروهای دموکرات سوریه که به مبارزه ع ۲۰۱۵اکتبر 
های نظامی، به حمایت هوایی  این راستا، ضمن ارائه کمک پردازند، شروع شده است و در داعش می

های آموزشـی و  از عملیات زمینی قسد پرداختند و حتی مستشاران آمریکایی در راستای ارائه کمک
سـوریه های تحت کنترل قسد نیز حضور یافتند. نیروهای دموکرات  پشتیبانی اطالعاتی، در موقعیت

های تسلیحاتی و هوایی ائتالف توانستند جغرافیای تحت سیطره و کنترل خـود را در  در پرتو حمایت
  این منطقه تبدیل شوند.  منطقه شرق فرات گسترش دهند و به مرور زمان به بازیگر غالب در

ق هـای مـدافع خلـ ای است که از دو یگان عمده موسوم به یگان گونه ساختار تشکیالتی قسد به
)YPG های مدافع زن ( و یگان» سیبان حمو«) به فرماندهیYPJ نسرین عبدالله«) به فرماندهی «

های عملیات و نیروهای امنیتی تشکیل  این دو یگان، شوراهای نظامی، اتاق شود. در ذیل تشکیل می
ی نظـامی توان به شورای نظامی منبج، جرابلس، الباب، دیرالزور و شورا شود که از جمله آنها می می

  سریانی وابسته به حزب اتحاد سریانی (همسو با حزب کارگران کردستان) اشاره کرد. 
هر چند ساختار تشکیالتی و سازمان رزم نیروهای قسد به ظاهر یک ساختار فراقومیتی متشکل 

دهند؛ امـا  باشد و بخش اعظم نیروهای آن را قوم عرب تشکیل می ها می ها، کردها و ترکمن از عرب
طور خـاص، شـاخه نظـامی حـزب اتحـاد  وریت اصلی در نیروهای قسد در اختیار کردها و بـهمح

این نیرو، پوششی بـرای  ) قرار دارد. تنوع قومیتی موجود در ساختار رزمPYDدموکراتیک موسوم به (
های ترکیه و از طرف دیگـر کمبـود نیـروی  پیشبرد اهداف حزب اتحاد دموکراتیک و مهار حساسیت
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  ١باشد. ردی میانسانی ک

  »قسد«به عنوان چتر سیاسی » مسد«تشکیل 

نیروهای دموکرات سوریه همزمان با تقویت بال نظامی خود، در مسیر تشکیل شـاخه سیاسـی نیـز 
و طی برگزاری کنفرانس موسوم به سوریه دموکرات در  ۲۰۱۵این راستا، در دسامبر  گام برداشتند. در

نفر از  ۴۲رای سوریه دموکرات موسوم به "مسد" با عضویت شهر المالکیه در حسکه، از تشکیل شو
» قمـح«های سیاسی خبر دادند. اعضای اصلی مسد، شامل جریـان  ها، احزاب و شخصیت جریان

، تجمع عهد الکرامه و الحقوق، احزاب اداره خودگردان دموکراتیک، ائتالف »هیثم مناع«به ریاست 
ــ ــه الش ــوراهای منطق ــک، ش ــوریه دموکراتی ــی س ــدگانی از ترکمانمل ــوری هباء و نماین ــا، آش ها،  ه

  باشند.  های مستقل می ها، عشایر عرب و همچنین شخصیت ایزدی ها، سریانی
که به عنوان چتر سیاسی نیروهـای دمـوکرات سـوریه » مسد«شورای سوریه دموکرات موسوم به 

، عضو هیئـت »احمدالهام «و دیگری » ریاض درار«شود،  دو  رئیس مشترک دارد، یکی  قلمداد می
هـای اصـلی  ) یکی از جریانPYDاجرایی جنبش جامعه دموکراتیک، که حزب اتحاد دموکراتیک (

سـازی وی بـه عنـوان یـک  باشد. حضور ریاض درار در جایگاه ریاست مسد و برجسته عضو آن می
ها نسـبت بـه نقـش محـوری کردهـا در  این ساختار، با هدف تقلیل حساسـیت شخصیت عربی در

باشد. پیشتر، هیثم منـاع، رئـیس  ای فراقومیتی از ساختار جدید کردها می ار مسد و ارائه چهرهساخت
، ریاست مشترک مسد را بر عهده داشت که در پـی اعـالم سیسـتم فـدرالی از سـوی »قمح«جریان 

  ٢این طرح، از شورای سوریه دموکرات (مسد) خارج شد.  کردها، ضمن اعالم مخالفت با

  روژآوا –رالی اعالم سیستم فد

های وابسته به حزب کارگران کردستان سوریه و در رأس آنها حزب اتحاد دموکراتیـک،  احزاب و جریان
)، از ۱۳۹۴اسـفند مـاه  ۲۷( ۲۰۱۶مارس  ۱۷طی نشستی در شهر رمیالن در استان حسکه در تاریخ 

بـا مخالفـت  PYDدام این اقـ برپایی فدرالیسم دموکرات در منطقه روژآوا (شمال سوریه) خبر دادنـد.
المللی مواجـه شـد و نظـام حـاکم و همچنـین معارضـه  ای و بین ای در سطوح داخلی، منطقه گسترده

این، در طرح خودمختـاری  سوری به شدت با آن اعالم مخالفت کردند. حتی هیثم مناع نیز که پیش از
ک.ک اعالم کـرد. عـالوه کردها شرکت کرده بود، استعفای خود را در پی اعالم فدرالیسم کردهای پ.

این حزب و اهداف آن به شدت افزایش پیـدا کـرد؛ تـا جـایی کـه  های ترکیه نسبت به این، حساسیت بر
                                                                                                                                         

  . من هی "قوات سوریا الدیمقراطیة"؟، پایگاه خبری روسیا الیوم، قابل بازیابی در آدرس زیر: ١
https://arabic.rt.com/world/1050512 

بازیابی  . محاوالت تشکیل مظلة سیاسیة جدیدة فی شرق الفرات الدوافع والتحدیات، مرکز عمران للدراسات، قابل٢
  https://www.omrandirasat.orgدر آدرس زیر: 

https://arabic.rt.com/world/1050512
https://www.omrandirasat.org
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امنیتی ترکیه تنها راه چاره در مقابله با خودگرانی کردی و همچنین برهم زدن پیوسـتگی  –مقامات نظامی
ایجاد گسسـت در  عملیات نظامی با هدف العرب و عفرین را در انجام و اتصال سه کانتون جزیره، عین

عملیـات سـپر فـرات را بـا  ۲۰۱۶ها دانستند. بر همـین اسـاس، ارتـش ترکیـه در سـال  این کانتون بین
ایجاد گسست میان مناطق کردی، در دو قسمت شرق و غـرب  های ارتش آزاد و با هدف مشارکت گروه

این منطقـه، آن را بـه  مله علیه مواضع داعش درماه توانستند با ح ۷فرات ،انجام دادند و بعد از گذشت 
و در عملیات دیگری موسوم به شاخه زیتـون، اقـدام بـه  ۲۰۱۸اشغال خود درآورند. پس از آن در سال 

اشغال منطقه عفرین کرده و نیروهای وابسته به خود را در آنجا مسـتقر کردنـد. اشـغال منطقـه عفـرین 
ایجاد پیوسـتگی میـان  وریه وارد ساخت و آرمان آنها درضربه محکمی به طرح خودگردانی کردهای س

  ١های جزیره، عین العرب و عفرین را با شکست مواجه کرد. کانتون

  تمرکز در منطقه شمال و شرق فرات 

العـرب و عفـرین،  ایجاد پیوستگی میان سه کانتون جزیـره، عین بعد از شکست شبه نظامیان کرد در
طور همزمـان، منطقـه منـبج  ود را بر روی منطقه شرق فرات و بهنیروهای دموکرات سوریه تمرکز خ

های  ایجاد و تقویـت سـاختار واقع در غرب فرات قرار دادند و با حمایت و پشتیبانی آمریکا در مسیر
این مسیر، دوران پر فـراز  نظامی، سیاسی و امنیتی در منطقه شرق فرات گام برداشتند. البته کردها در

های  های مختلف، به تناسب تقویت و یا تضعیف حمایت گذاشتند و طی برهه و نشیبی را پشت سر
این منطقه بودند تا بدین وسیله زمینـه را بـرای دسـتیابی بـه  آمریکا، به دنبال تثبیت موقعیت خود در

البته طی یک برهه، بعد از آنکـه کردهـا بـا اینده سیاسی سوریه فراهم سازند.   خودمختاری ذاتی در
ارهای ترکیه در پرونده منـبج و عقـب نشـینی نسـبی آمریکـا و توافـق دو طـرف بـر سـر افزایش فش

های مشترک مواجـه شـدند، بـر اهـرم مـذاکره بـا دمشـق جهـت اعـالم فشـار بـر  اندازی گشتی راه
 مـرداد ٥( ٢٠١٨ جـوالی ٢٧ در سـوریه کردهـای از ، هیئتـیاین راستا ها اتکا کردند. در آمریکایی

 دموکراتیک نیروهای سیاسی سوریه (مسد) به عنوان شاخه دموکراتیک رایشو عنوان ، تحت)١٣٩٧
خواهی کردهـای سـوریه و عـدم  جهت مذاکره با نظام وارد دمشق شدند؛ اما زیاده  ،)SDF( سوریه

این مذاکرات در آن برهه زمانی شد.  جدیت آنها در بازگشت به سمت نظام حاکم، منجر به شکست
آنکه ترامپ از خروج نیروهای آمریکایی از شرق فرات خبر داد، کردهـای ای دیگر و پس از  در برهه

ای  این اقدام اعتمـاد دوبـاره نشینی ترامپ در انجام سوریه به شدت احساس نگرانی کردند؛ اما عقب
به کردها بخشید و بار دیگر بر اهرم بازدارندگی حضور نیروهای آمریکایی در کنار خود در ممانعت 

  اینده و یا حتی ارتش سوریه حساب باز کردند. ی ترکیه دراز حمله احتمال
                                                                                                                                         

کراد سوریا ومساعی إعالن الحکم الذاتی، پایگاه خبری الجزیره، قابل بازیابی در آدرس زیر: ١   . أ
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/6/17/ 
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  نده کردها از زبان فرمانده قسدیمطالبات آ

در شرایط کنونی با توجه به موفقیـت شـبه نظامیـان کـرد (قسـد) در سـرکوب داعـش و سـیطره بـر 
» مظلـوم عبـدی«گونـه کـه از زبـان  جغرافیای قابل مالحظه در شرق فرات، مطالبات کردهـا همان

عروف به مظلوم کوبانی فرمانده (قسد) مطرح شده، بـیش از هـر چیـزی در راسـتای بـه رسـمیت م
شناختن اداره خودگردانی کردها در شـمال و شـرق فـرات و مقابلـه بـا تمرکزگرایـی نظـام حـاکم و 
همچنین ضرورت حفظ هویت خصوصی نیروهای دموکرات سوریه (قسد) و تضـمین بقـای آن بـه 

باشد. در واقع، کردها با اتکا بر مطالبات جدیـد خـود بـه هـیچ عنـوان  ی میعنوان یک نیروی نظام
نخواهنـد بـود و در صـورت حفـظ سـاختار  ٢٠١١خواستار بازگشـت بـه شـرایط و دوران پـیش از 

این مناطق از سـوی دولـت مرکـزی را آنطـور کـه مظلـوم  خودگردانی در شمال و شرق سوریه، اداره
  ١د پذیرفت.کوبانی عنوان داشته است، خواهن

این نکته ضروری است که مناسبات کردهای سوریه با نظام حاکم، از ابتدای شـروع بحـران  ذکر
ای کوتاه به درگیـری نیـز  این توافق به خصومت و حتی طی برهه بر پایه توافق آغاز شد، بعد از مدتی

در بسـیاری از گاه مناسبات و روابط دو سویه قطـع نگردیـد و همـواره دو طـرف  منجر شد؛ اما هیچ
امور از جمله امنیت، اقتصاد، حمل و نقـل و... بـا یکـدیگر در ارتبـاط بودنـد و نـوعی همزیسـتی 

فرما بود. البته همزیستی کردها با نظام بیشتر جنبه تاکتیکی داشت و در  آمیز میان آنها حکم مسالمت
ال و شرق فرات، به دنبال نهایت نیز نشان دادند با افزایش قدرت نفوذ و بازیگری خود در منطقه شم

  باشند.  تحمیل سیستم خودمختاری مرکزی بر دولت مرکزی می

  کردها بعد از حمله محدود ترکیه به شرق فرات رویکرد

با وجود آنکه شبه نظامیان کرد موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) پایبندی خود را بـه سـازکار 
ها و اسـتحکامات خـود را در منـاطق  داده و بخش اعظم تونل امنیتی مشترک میان آمریکا و ترکیه نشان

العین، تخریـب کردنـد و حتـی  ابیض و رأس طور خاص در مناطق حد فاصل میان تل مرزی سوریه؛ به
کیلـومتر اعـالم کـرده بودنـد، امـا بـه طـور ١٥تـا  ٩نشـینی نیروهـا تـا عمـق  موافقت خود را با عقب

  های آمریکایی از مناطق مرزی شمال سوریه مواجه شدند.نشینی نیرو ای با خبر عقب غیرمنتظره
نشینی نیروهای نظامی آمریکا از مناطق مرزی شمال سوریه و به موجـب آن،  در پی اعالم عقب
طـی  ٢٠١٩العین در سـال  ابیض و رأس این مناطق در حد فاصل دو منطقه تل حمله نظامی ترکیه به

راتیک سوریه (قسد) و شـورای سـوریه دموکراتیـک نیروهای دموک  عملیات موسوم به چشمه صلح،
این حمله نظامی، اتحـاد بـا آمریکـا را غیرقابـل اعتمـاد قلمـداد کردنـد.  ضمن محکومیت  (مسد)،

                                                                                                                                         
  ة، قابل بازیابی در آدرس زیر: . العاصی، امین، قسد والتحالف الدولی: الشراکة مستمر ١
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ای اعالم کردند، به رغم آنکه نیروهای ما تمامی تالش خود را  نیروهای دموکراتیک سوریه طی بیانیه
ها و استحکامات انجـام  ن آمریکا و ترکیه در تخریب تونلبرای پایبندی به سازکار امنیتی مشترک میا

امنیتی آمریکا به وظایف خود عمل نکرده و از منـاطق مـرزی بـا ترکیـه -اما نیروهای نظامی  دادند؛
آمیـز، رهـاکردن کردهـا در شـرایط  ای اعتراض خارج شدند. شورای سوریه دموکراتیک نیز در بیانیـه

  بار تلقی کرد.  کنونی را فاجعه
العین از سوی نیروهـای  ابیض و رأس این منطقه و اشغال دو منطقه تل بعد از آغاز حمله ترکیه به

ای میان ترکیـه، آمریکـا و روسـیه جهـت توقـف  ماده ١٠ای و  ماده ١٣این کشور، دو توافق  وابسته به
همچنـان این دو توافـق  عملیات نظامی ترکیه در مناطق مرزی سوریه امضا شد؛ اما با وجود امضای

ای ادامه  این مناطق طبق گفته مظلوم عبادی به صورت نوبه حمالت نظامی عناصر وابسته به ترکیه در
  نفر از عناصر شبه نظامی کرد کشته شدند.  ١٨٢این دو توافق حدود  دارد و بعد از امضای

ریه هر چند بعد از حمله نظامی ترکیه به مناطق تحت سیطره قسد، نوعی تفاهم میان دولت سـو
مناطق مرزی شرق فرات، خارج از منطقه عملیـاتی و نیروهای قسد برای استقرار نیروهای ارتش در 

ابیض) شـکل گرفـت، امـا کردهـا همچنـان بـر  العین و تـل موسوم به چشمه صلح (دو منطقه رأس
و اداره  مطالبات خود، از جمله به رسمیت شناخته شدن قسد به عنوان یـک نیـروی نظـامی مسـتقل

  کردند.  ردانی و سیستم آموزشی در شمال و شرق فرات پافشاری میخودگ
مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای قسد، توافق شکل گرفته میان دولت مرکزی و قسد را یک تفاهم 
قلمداد کرده که به موجب آن، نیروهای وابسته به دولت در دفاع از منطقه و مقابله با تجـاوز ترکیـه و 

گونه تفاهمی در خصوص پیوسـتن و  اند و هیچ این منطقه مستقر شده شور، دراین ک عناصر وابسته به
الحاق قسد به بدنه ارتش و نیروهای نظامی وجود ندارد و پیش از انجام هر اقـدامی دولـت مرکـزی 

  این منطقه به رسمیت بشناسد.  بایست اداره خودگردانی، ساختار قسد و سیستم آموزشی را در می

  سوریهنسبت قسد با دولت 

خصوص حزب اتحاد دمکراتیـک کـه  این کشور؛ به روند روابط و تعامالت دولت سوریه با کردهای
باشند، تابعی از مناسبات دولت سوریه و ترکیـه بـوده  این حزب می شبه نظامیان  قسد نیز برخاسته از

 وارههمـ خـود، مرزهـای تعیـین کیفیـت سـر بر تأسیس بدو همان از ترکیه و سوریه کشور است. دو
 دجله یعنی سوریه؛ برای حیاتی و مهم رود  دو های سرچشمه بودن. اند بوده آلودی تنش روابط دارای

 همـواره دلیـل همـین به. است بوده کشور دو بین زای تنش مسائل از دیگر یکی ترکیه، نیز در فرات و
 مقابـل طـرف  خصـمانه سیاسـت مختلف برای تعـدیل ابزارهای و عوامل از تا اند خواسته کشور دو

 طـول در اسـت داشـته سـعی سـوریه دولـت که بوده فشار ابزارهای نای از یکی کردها. کنند استفاده
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   کند. استفاده ترکیه علیه برنده برگ یک عنوان به آن از اخیر های دهه
 و هـا پایگاه سـوریه دولـت رسـید، می اوج بـه سـوریه و ترکیـه میـان تنش که زمان از هایی برهه در

 پـیش تا اوجاالن عبدالله و داد می قرار ک.ک.پ اختیار در را تری توجه قابل حمایتی و نظامی امکانات
 طـور بـه سـوریه کردنشـین  رو، منطقـه نای از. است کرده می زندگی سوریه در ها سال اش دستگیری از

 ادامـه انهمچن نیز امروز به تا که وضعیتی. گردید تبدیل ک.ک.پ تأثیرگذاری و نفوذ ی حوزه به طبیعی
    شود. می محسوب ک.ک.پ از شاخه یک اصل در آن کردنشین حزب ترین بزرگ نکای و دارد

همزمان با شروع بحران در سوریه، نظام حاکم به منظور ممانعت از گسترش دامنه معارضـین و 
های درگیری و کنترل بزرگترین اقلیت قومی در شرق فرات، سعی نمـود بـا اتکـا بـر  به تبع آن، جبهه

این منطقه و میدان دادن به حزب اتحاد دموکراتیـک زمینـه را  یاست تعامل و همزیستی با کردهایس
  این حزب در مناطق کردنشین فراهم سازد.  برای سیطره و کنترل نیروهای نظامی وابسته به

هر چند کردهای سوریه بعد از گسترش سیطره خود بر مناطق کردی، در مسیر برقراری سیسـتم 
پیمانی با آمریکا گام برداشتند، اما روابط دولت مرکـزی بـا کردهـا در  ذاتی در پرتو هم خودمختاری

هایی نیـز بـه صـورت  ها درگیری وضعیت نه جنگ و نه صلح برقرار بوده است. البته طی برخی دوره
ها منجـر بـه تغییـر  این درگیری محدود و گاه شدید میان دو طرف اتفاق افتاده است، اما هیچ یک از

ها،  اهیت روابط کردها با دمشق و حرکت به سمت خصومت مطلق نشده و حتی در برخی از دورهم
  زمینه برای برقراری مذاکره و گفتگو میان دمشق و سران قسد فراهم شده است. 

های قسـد در منطقـه شـرق فـرات،  ای ترکیه علیه مواضع و موقعیت گاه و نوبه حمالت گاه و بی
گیری مـذاکرات میـان  ساز شـکل به شاخه زیتون و چشمه صلح، زمینهخصوص دو حمله موسوم  به

قسد و دمشق بوده است. بعد از عملیات شاخه زیتون و اشغال منطقه کردی عفرین، یـک هیئـت از 
مقامات کردی وارد دمشق شدند و در خصوص مسائل سیاسی و نظامی، از جمله سرنوشت منـاطق 

این مناطق و تسهیل ورود نیروهای ارتـش سـوریه بـه  برتحت کنترل کردها و اعاده حاکمیت دمشق 
شرق فرات و فعالیت نهادهای دولتی در آنجا در مقابل به رسمیت شناختن کردها در قانون اساسـی 
سوریه و اعطای حقوق فرهنگی به آنها بحث و گفتگو کردند. در همـان دوران، شـورای دموکراتیـک 

الم کرد که در جریان مذاکرات با دولت سوریه بر سر سوریه موسوم به مسد (شاخه سیاسی قسد) اع
هایی برای انجام گفتگو جهت پایان دادن به جنگ و نیز ترسیم نقشه راهی برای نیل بـه  تشکیل کمیته

این دور از مـذاکرات بـه علـت وجـود  سوریه دموکراتیک و تمرکززدایی به توافق رسیده است. البتـه
در رسیدن به توافق با دمشق بـه نتیجـه نرسـید. بـار دیگـر  اختالفات و همچنین عدم جدیت کردها

این دور از مـذاکرات نیـز بـه ماننـد  ها شکل گرفت، اما مذاکراتی میان دو طرف با میانجیگری روس
شرایط را بـه سـمت ادغـام نیروهـای ها سعی داشتند  مذاکرات نخست با شکست مواجه شد. روس
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ویژه در دورهـای  ضوعی که کردها از همـان ابتـدا بـهد؛ مونقسد در نیروهای دولت سوریه سوق ده
  نخست مذاکرات سرسختانه با آن مخالفت کردند. 

صـالح «نظامیان قسد به بدنه نیروهای نظامی دولـت سـوریه،  در ارتباط با پیوستن و الحاق شبه
 وگوی کردهـا کنندگان هیئت احزاب وحدت ملی کرد برای گفت ترین مذاکره ، یکی از برجسته»کدو

حزب کردهای چپ دمکراتیک در سوریه، اظهار داشت کـه هـیچ اتفـاق جدیـدی رخ نـداده  و دبیر
شـود دقیـق نیسـت و نظـام سـوریه هنـوز بـا  ها منتشر می اینکه برخی اطالعات که از طریق رسانه و

های عمیق کمک کند. کـدو در  تواند به حل بحران این وضعیت نمی کند، که ذهنیت گذشته عمل می
العربی الجدید در مورد شایعات مربوط به موافقت قسد برای پیوستن بـه ارتـش سـوریه  با مصاحبه
این اطالعات فاقد اعتبار است. کدو موضوع پیشنهاد روسیه برای پیوستن قسد به نیروهـای  گفت که

ـرد  وگو با رهبـران این موضوع برای مذاکره یا گفت نظام سوریه را انکار یا تأیید نکرد، اما اعالم کرد
ُ
ک

  مطرح نشده است.
در شرایط فعلی، نیروهای دموکرات سوریه (قسد) با گسترش مناطق تحت سیطره خود در شرق 

این منطقه و در پرتو حمایت و پشتیبانی آمریکا، بـه دنبـال  های نفت و گاز در فرات و دستیابی به چاه
مسیر با چالش مشروعیت این  تثبیت سیستم خودگردانی کردی در مناطق شرق فرات هستند، اما در

باشند و بر همین اساس بـا  ای است، مواجه می ای و عشیره این مناطق که دارای بافت قبیله مردمی در
عـین «باشند. برگزاری کنفرانس  برگزاری کنفرانس و نشست با عشایر به دنبال جلب حمایت آنها می

و کردها افزایش داد؛ تا جـایی از سوی نیروهای دموکرات سوریه، سطح تنش را میان دمشق » عیسی
این  هـا نیـز ضـمن محکومیـت برگـزاری این اقدام را یک خیانت تلقی کـرد و روس که دولت مرکزی

کنفرانس، از تالش آمریکا برای تشکیل یک شبه دولـت در شـرق فـرات، همچـون اقلـیم کردسـتان 
 بـا آمریکـا و مرکزی دولت در حال حاضر رقابت شدیدی میان این رو، عراق، ابراز نگرانی کردند. از

منطقه شرق فرات و به طـور خـاص اسـتان  در عشایر نیروهای جذب برای سوریه دموکراتیک جبهه
  .دیرالزور شکل گرفته است

  قسد و آمریکا

 و بـومی بازیگر بر تکیه و فرات شرق منطقه بر تمرکز از پیش »اوباما باراک« دوران در آمریکا دولت
 بشـار نظـام سـرنگونی پروژه داعش، علیه مبارزه به موسوم ائتالف نظام ادهپی نیروهای عنوان به کردی
 ارتـش بـه موسوم محلی عشایر و عرب معارض نیروهای تجهیز و تسلیح آموزش، بر تکیه با را اسد

 علیـه جنـگ در نیروهـا نای سـنگین شکست از بعد اما کرد، می دنبال اردن کشور در ١سوریه جدید

                                                                                                                                         
  . جیش سوریا الجدید ١
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 کسـب در سـوریه حـاکم نظـام موفقیـت و تروریسـتی گروه نای دست در هاآن سالح افتادن و داعش
 سـوریه، ارتـش نفـع به نظامی معادله تغییر و حلب در پیروزی جمله از میدانی، بزرگ های پیروزی

 انجـام جهـت کـردی بـازیگر بـر تکیـه و فرات شرق منطقه بر تمرکز راستای در کشور نای استراتژی
 در درخشـانی نتـایج کـردی بـازیگر آنکـه از بعد ویژه به شد؛ تعریف ائتالف میدانی های مأموریت

  .کرد کسب العرب عین پرونده در داعش با مقابله
  بازیگر بر تکیه با آمریکا

ِ
  (YPG)خلـق از دفاع به موسوم نیروهای خاص طور به و کردی بومی

 نایـ در را خـود اشـغال تحـت جغرافیـای کـرد سعی دمکراتیک، اتحاد حزب نظامی شاخه همان یا
 بعـدی مراحـل در را خـود زنی چانه قدرت وسیله بدین تا دهد گسترش داعش علیه جنگ در منطقه
 اعمال برای اهرمی عنوان به منطقه نای در خود حضور از دیگر، طرف از و داده افزایش سوریه بحران
 راسـتای در کـاآمری واقـع، در. جویـد بهـره اسـالمی جمهوری نفوذ با مقابله و حاکم نظام بر فشار

 منطقـه در خـود حضـور تقویـت با کرد سعی خاورمیانه، در صهیونیستی رژیم امنیت تأمین راهبرد
 مقاومـت نیروهـای تمرکـز و سـوریه و عـراق سـرزمینی اتصال و پیوستگی تحقق مانع فرات، شرق
 نهایـت در و کرده مقابله عملیاتی سطح در صهیونیستی رژیم امنیتی تهدیدات با و شده نقطه نای در

  .است بوده ناتوان هدف نای تحقق در کنون تا که کند فراهم رانای قدرت تحدید برای را زمینه
 اسد بشار نظام سرنگونی در آمریکا راهبرد شکست پی در نیز صهیونیستی رژیم امنیتی مقامات

 از تفادهاسـ برای را خود تالش همه رژیم، نای مرزهای کنار در مقاومت نیروهای حضور آن پی در و
 محـور سـرزمینی اتصـال تـداوم از ممانعـت و رانای نفـوذ بـا مقابلـه راستای در آمریکا های ظرفیت
 شرق در خود اصلی اولویت اساس، همین بر و گرفته کار به) لبنان – سوریه – عراق – ایران( مقاومت
   ١کردند. تعریف سوریه و عراق میان جغرافیایی پیوستگی قطع و رانای نفوذ با مقابله را سوریه

 نیروهـای« بـه موسـوم نظـامی سـاختار تشـکیل و سوریه کردهای با پیمانی هم قالب در آمریکا
 کنتـرل تحت را سوریه جغرافیای سوم یک از بیش گذشته های سال طی توانست »سوریه دمکراتیک

 رهسـیط تحـت منـاطق در محلی خودگردانی سیستم تثبیت برای را خود تالش همه و آورده در خود
 توجـه با ابتدا همان از آمریکا اگرچه. گیرد کار به بازیگران دیگر بازگشت از ممانعت هدف با کردها

 کردســتان کــارگران حــزب بــه وابســته ســازمانی و تشــکیالتی لحــاظ از ســوریه کردهــای نکــهای به
                                                                                                                                         

ای  مـاده ٥، در دیدار با مقامات دولتی و کنگره آمریکا، طرحـی ١٣٩٦. وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی در اوایل سال ١
شده است. مواد این طرح شامل به رسـمیت شـناختن علیه ایران ارائه کرده و خواستار توافق دو کشور در اجرای مفاد آن 

هـای تـازه علیـه  های جوالن، مخالفت با حضور نظامی دائم ایران در سوریه، اعمال تحریم حاکمیت اسرائیل بر بلندی
هـا  هـا، تشـدید تحریم الله و دیگر گروه ایران با هدف قطع مداخله نظامی ایران و توقف حمایت مالی و نظامی از حزب

اسرائیلی) با هدف مقابلـه  –الله با هدف تضعیف آن، و در نهایت تعیین راهکارهای اقدام مشترک (آمریکایی  حزبعلیه 
صـراحت عنـوان شـده، یکـی از اهـداف  با اتصال سرزمینی محور مقاومت (از ایران تا لبنان) بود که در بند پنجم آن به

  و عراق است. مشترک دو طرف، تالش برای قطع پیوستگی جغرافیایی سوریه
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 در را ای دوگانه استراتژی اساس همین بر و شده مواجه ترکیه نام به بزرگی مانع با بودند،) ک.ک.پ(
ردها با تعامل

ُ
  .گرفت پیش در ترکیه و ک

 نیروهـای( کـرد نظامیان شـبه بدنـه بـه مسـیحی و عرب عناصر تزریق با آمریکا نظامی مقامات
 قـومیتی چنـد ماهیـت ترکیـه، های حساسـیت مهار برای کردند سعی سو یک از) سوریه دمکراتیک

 نظـامی، گروه نای بدنه به عرب عناصر تزریق اب داشتند سعی دیگر طرف از و داده نظامی گروه نای به
 پـذیرش بـرای را زمینـه و کـرده کنتـرل را فـرات شـرق در سـاکن عربی عشایر و ها گروه حساسیت
 سـال در آمریکـا دفاع وزارت بودجه الیحه در .سازند آماده نشین عرب مناطق در گروه نای حاکمیت
 بـر آنهـا بـرای و گرفته عرب نیروی هزار ۱۰ به دستمزد و حقوق پرداخت به تصمیم پنتاگون ،۱۳۹۸
 ۳۰ معـادل مجمـوع در کـه کـرد مقـرر ماهیانـه حقوق دالر ۴۰۰ تا ۱۰۰ بین مسئولیت نوع اساس
 نیروهـای سـاختار در بگیر حقـوق عشـایر تعـداد ۱۳۹۸ سـال پایـان تا پنتاگون. بود سال در میلیون

  .ددا افزایش نفر هزار ۲۴ به نفر هزار ۱۰ از را دمکراتیک
 منطقـه در عـرب نیروهـای بـه خـود نیازمنـدی میزان  ،۱۳۹۹ مالی سال در آمریکا دفاع وزارت

 چـارچوب در جدیـد هـای  هنگ سـازماندهی از پـس اما  کرده، اعالم نفر هزار  ۶۰  حدود را جزیره
 بـه تقدیمی بودجه الیحه در دفاع وزارت ،)عسکریه مجالس( ای منطقه نظامی شوراهای گیری شکل
 و داده کـاهش نفر هزار ۱۸ به را ائتالف از بگیر حقوق نیروهای تعداد ،۱۳۹۹ مالی سال برای هکنگر

 طـی دفـاع وزارت. کـرد بودجـه درخواسـت بخش نای مالی تأمین برای دالر میلیون ۴۸ مجموع در
 ۳۰۰معـادل عـرب، عناصر مهمات و تسلیحات تأمین و آموزش منظور به ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ های سال

  .بود کرده درخواست بودجه ردال میلیون

  قسد و روسیه

  عنـوان به آمریکا پوتین، شخص جمله از روسیه پایه بلند رهبران و سران نگاه در
ِ
 اسـتراتژیک رقیـب

 وهـا  طرح و کشـور نای مهـار مسـیر در بایسـت مـی لـذا شـود؛ می قلمداد سوریه پرونده در روسیه
 پرونده در خاص طور به و ای منطقه سطح در روسیه راهبردهای و منافع با تضاد در که آن یها برنامه
 آمریکـا طـرح مهـار و مقابلـه دنبـال بـه سوریه در حضور باها  روس. برداشت گام دارد، قرار سوریه

 تغییر با شدند موفق نهایت در و بودند داشت، قرار ناامنی و ثباتی بی مدیریت پایه بر که کشور نای در
 و سـاخته خنثی را طرح نای تروریستی، یها گروه شکست و حاکم ظامن نفع به امنیتی –نظامی معادله

  .کنند جلوگیری روسیه نهایت در و قفقاز و مرکزی آسیای مناطق به آن سرایت از
بعد از آنکه آمریکا تمرکز خود را بر روی منطقه شرق فرات با تکیه بر بـازیگر محلـی کـرد قـرار 

این منطقه، مخالفت خـود را  های آمریکا در ها و برنامه داد، روسیه نیز ضمن ابراز حساسیت به طرح
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این منطقه و اتکا بر ابزار کردی در مدیریت تحوالت سوریه اعالم نمـود و  با ساختارسازی آمریکا در
کید کرد. در بر اعاده حاکمیت دمشق بر  روسیه خارجه وزیر سرگئی الوروف،این راستا،  این منطقه تأ

ایجاد  شـرق فـرات را نقـض حاکمیـت سـوریه تلقـی کـرده و نسـبت بـهدر منطقه  آمریکا اقدامات
این منطقه و استفاده از کارت کردی به عنوان یک ابزار با هدف کارشـکنی  دولتی در شبه ساختارهای

  در فرایند مذاکرات آستانه و سوچی هشدار داده است. 
ریه، وزارت خارجـه این، در پی برگزاری نشست عین عیسی میان کردهـا و عشـایر سـو عالوه بر

این نشست، نسبت به تالش آمریکا برای حضور بلندمدت در سـوریه در  روسیه ضمن محکوم کردن
ایجاد یک ساختار شبه دولتی در شرق فرات ابـراز نگرانـی کـرد. وزیـر خارجـه روسـیه نیـز در  پرتو

آمریکا بخواهد  ما تردید داریم که«این نشست و تالش آمریکا در حمایت از کردها گفت:  واکنش به
  » د.این کشور بمان خواهد در مدت طوالنی در آنجا بماند، بهتر است بگوییم برای همیشه می

به طور کلی، موضع روسیه نسبت به ساختارسازی آمریکا در منطقه شرق فـرات و اسـتفاده آمریکـا از 
ایـن منطقـه یـک  ور درابزار کردی با هدف پیشبرد منافع خود در تحوالت سوریه و تالش برای تداوم حض

کند، ارتباطات تنگاتنـگ  ها را نگران می باشد و در واقع، آن چیزی که بیش از همه روس موضع تقابلی می
این وابسـتگی، ناخواسـته آنهـا را در  هـا معقتدنـد این کشور است. روس کردها با آمریکا و وابستگی آنها به

خصـوص بـا توجـه  دسـتاورد کردهـا خواهـد بـود؛ بهمسیری قرار خواهد داد که تنها عامل آمریکا بودن، 
 .شوند می تلقی آمریکا تولیدی نیروی اینکه نیروهای قسد به عنوان یک به

  قسد و ترکیه 

راهبردهـای متعـددی را در مسـیر تحقـق اهـداف و  در سـوریه، بحـران شروع زمان از کشور ترکیه،
های اولیه بحران سـوریه و پـیش  در سال این کشور سازی کرد. های خود در کشور سوریه پیاده برنامه

هـای تروریسـتی و سـاماندهی  و گروه اخوانی های جانبه از جریان از آزادسازی حلب، حمایت همه
ایدئولوژی اخـوانی  سنی با دولتی آمدن کار آنها با هدف سرنگونی نظام بشار اسد و تالش برای روی

 ترکیـه هـای طرح و ها دهایـ از یـک هیچ داد نشان زمان را در صدر اهداف خود قرار داده بود، اما گذر
 آنکـارا دسـت از زیـادی حد تا شرایط نیز مدیریت و کنترل حتی و اند نشده محقق سوریه ندهای برای
های مختلفی در داخل و خارج، از جمله سـیل پناهنـدگان سـوری بـه  است و با چالش شده خارج

مزمان با ناآرام شدن شهرهای سوریه و در پی سمت مرزهای ترکیه و قدرت گرفتن کردهای سوریه ه
  .ترکیه مواجه شدند مختلف شهرهای به ک ک پ اعضای درپی پی آن حمالت
ترکیـه  هـای مرز جـوار در  ک،.ک.پ سوری شاخه ،)PYD( دمکراتیک حزب اتحاد یافتن قدرت
مقامات سیاسی و های  ها و دغدغه ترین نگرانی های شروع بحران در سوریه، به یکی از اصلی طی سال
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امنیتی ترکیه تبدیل شد؛ لذا دولت ترکیه بعـد از قـدرت گـرفتن نیروهـای مسـلح پ.ک.ک در شـمال 
سوریه و سیطره آنها بر سه کانتون جزیره (شامل شهرهای مالکیه، قامشـلی، حسـکه، راس العـین، تـل 

ین سه کانتون، یکـی از ا ایجاد پیوستگی و اتصال میان العرب و عفرین و تالش کردها برای ابیض)، عین
های اصلی خود را در راستای مقابله با تهدید امنیتی کردهای سوریه در مرزهای شمالی سوریه  اولویت

این راستا، دو عملیـات سـپر فـرات و شـاخه زیتـون را بـا محوریـت نیروهـای  تعریف کردند. ترکیه در
های کردی در شمال سوریه  ونایجاد شکاف میان کانت معارض عرب در بخش غربی رود فرات با هدف

  انجام دادند و کانتون عفرین در شمال غرب سوریه را نیز تحت اشغال خود درآوردند. 
همزمان با گسترش قلمرو جغرافیایی نیروهای قسد و سیطره کامل آنها بر منطقـه شـرق فـرات، 

 غـرب بـه شـبیه یکیتـاکت اجـرای دنبال به ن منطقه،ای در کردی امنیتی تهدید سازی برجسته با ترکیه
  در منطقه شرق فرات بود و سعی داشت با تکیه بر نیروهای فرات

ِ
 خـود بـه وابسـته عربـی معـارض

این منطقه انجام دهد که با مخالفت آمریکا مواجه شد اما در پی افزایش سطح تهدیـد  عملیاتی را در
لـف؛ از جملـه اعـالم هـای مخت این عملیات، آمریکا سعی نمود بـا اتخـاذ تاکتیک ها در انجام ترک

ایجاد منطقه امن و در نهایت تشکیل مرکز عملیات مشـترک بـا  عقب نشینی از شرق فرات و پیشنهاد
این منطقـه بـازدارد، امـا بعـد از آنکـه  حضور عناصر آمریکایی و ترکی، مقامات ترک را از حمله بـه

من در مرزهای خود با سوریه ایجاد منطقه ا المللی و گیری یک توافق بین های ترکیه برای شکل تالش
امنیتـی ترکیـه در پـی  –مقامات نظـامی   نتیجه ماند، ایجاد مرکز عملیات مشترک با آمریکا بی در پرتو
 موسـوم بـه  عقب

ِ
نشینی نیروهای آمریکایی از مرزهای شمالی سوریه با تکیه بر نیروهای پیاده نظـام

ابیض  العین تا تـل مناطق حدفاصل رأس ارتش ملی عملیات نظامی خود را با عنوان چشمه صلح در
این منطقـه از  کیلومتر با هدف مقابله بـا نیروهـای دمکـرات سـوریه (قسـد) و تخلیـه ١٢٠به طول 
  سازی برای بازگشت آوارگان سوری آغاز کردند.  های سنگین و در نهایت زمینه سالح

واجـه شـد؛ تـا جـایی کـه در المللـی م ای و بین هایی در سطح منطقـه حمله نظامی ترکیه با مخالفت
 ١٠ای) و روسیه (تـوافقی  ماده ١٣این کشور با آمریکا ( المللی، دو توافق میان نهایت و در پی فشارهای بین

ای) به امضا رسید و به موجب آن، هر دو طرف روسی و آمریکایی متعهد شـدند بـا توقـف عملیـات  ماده
این  کیلومتر دور شـوند. بـه موجـب ٣٠مرزی به عمق ترکیه، نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) از مناطق 

دو توافق، ترکیه عملیات نظامی خود را در شمال سوریه متوقـف نمـود؛ امـا بعـد از گذشـت چنـد روز از 
  این دو توافق نامه و پایان مهلت آمریکا و روسیه در دور کردن شبه نظامیان کـرد از منـاطق مـرزی، امضای

این دو کشور را متهم به عدم اجرای تعهدات خود بر اسـاس توافـق  رانیرئیس جمهور ترکیه طی یک سخن
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  ١این منطقه کرد.  امضا شده نمود و بار دیگر تهدید به استمرار عملیات نظامی در

  ایران  قسد و 

  منطقـه بازیگر یک عنوان به رانای اسالمی جمهوری ،١٣٩٠ سال در سوریه در بحران وقوع پی در
ِ
 ای

 های عرصـه در سـوریه حـاکم نظام از حمایت مسیر در و شد کشور نای وارد سد،ا بشار نظام حامی
 مسیر نای در برداشت. جمهوری اسالمی گام ای رسانه و اقتصادی امنیتی، نظامی، سیاسی، مختلف

 محـور در سـوریه حفـظ و اسـد بشـار بقای جمله از راهبردی اهداف از ای مجموعه تحقق دنبال به
  بود.  لبنان تا سوریه با عراق سرزمینی لاتصا همچنین و مقاومت
 نای جمهـور رئیس اسـد، بشـار سـوریه، بحـران از سـال هشت گذشت از پس و حاضر حال در
 شکسـت بیـانگر اول نگـاه در مسـئله نایـ و داشـته اختیار در کشور نای در را قدرت همچنان کشور
 مقاومـت محور دیگر تعبیر به یا رانای اسالمی جمهوری پیروزی و خود راهبردهای اجرای در دشمن

  .باشد می سوریه در خود راهبردهای به بخشیدن عمل در
 عـراق سرزمینی اتصال حفظ چیزی هر از بیش فرات، شرق منطقه در اسالمی جمهوری راهبرد

 شـرق منطقه در آمریکا حضور و نفوذ با مقابله بعدی های گام در و بوکمال گذرگاه طریق از سوریه و
 حاکمیـت اعـاده بـرای زمینـه آن، موجب به تا بوده منطقه نای از آن خروج برای سازی زمینه و فرات
این منطقه، در پرتو همکاری و تعامل قسـد  اعاده حاکمیت دمشق بر. شود فراهم منطقه نای بر دمشق

ایـن مسـیر  این منطقـه مـانع بزرگـی در اما حضور عناصر آمریکایی در  با دولت محقق خواهد شد؛
  د. خواهد بو

  قسد و عشایر عرب شرق فرات

 نقـش آن سـران و عرب عشایر و است قومیتی و عشایری کشور یک جمعیتی ساختار نظر از سوریه
عشـایر سـوریه، در سـه اسـتان رقـه، حسـکه و . دارند سوریه ملی وحدت حفظ و آرامش در مهمی

رانه غربی و شرقی رود فرات دیرالزور سکونت دارند؛ اما تمرکز عمده آنها در استان دیرالزور در دو ک
  باشد.  و رود خابور می

ای در  طور خاص اسـتان دیرالـزور از نقـش و موقعیـت ویـژه قبایل و عشایر ساکن در شرق فرات و به
این  اجتماعی برخوردار هستند و بر همـین اسـاس، عشـایر –دهی به تحوالت و رویدادهای سیاسی  شکل

اند. ریاسـت قبایـل در  مرکز اهتمام و توجه نظام حاکم قرار داشـته های پیشین در استان همواره و طی دوره
شـود  مناطق شرق فرات در داخل یک یا چند خاندان متمرکز است که از آن به عنوان بیت المشیخه یاد می

                                                                                                                                         
  . پایگاه خبری رویترز، قابل بازیابی در آدرس زیر:  ١

https://www.reuters.com/article/syria-security-ia4-idARAKBN1X117N 

https://www.reuters.com/article/syria-security-ia4-idARAKBN1X117N
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  و ریاست هر قبیله نیز موروثی بوده و منحصر به داخل خاندان ریاست است.
رفـت عشـایر و  یروهای نظام از شرق فـرات، انتظـار میها در سوریه و خروج ن با شروع ناآرامی

طور خاص استان دیرالزور، با تشـکیل یـک سـاختار نظـامی واحـد و  این منطقه و به قبایل ساکن در
یکپارچه همانند کردها، در مسیر تأمین امنیت خود و همچنین امنیت منابع اقتصادی و نفتی موجود 

د فرات) و رقه گام بردارند، اما فقدان قـدرت بسـیج کننـدگی های دیرالزور (کرانه شرقی رو در استان
این منطقـه از  در بین رئیس عشیره و به تبع آن چندصدایی در داخل یک عشیره، زمینه را برای اشغال

  سوی جبهه النصره و داعش و در نهایت قسد فراهم ساخت. 
عناصر قسد بـر پایـه  در شرایط فعلی، سطح تعامل و همکاری عشایر عرب منطقه شرق فرات با

اینکـه  گیرد و بـا توجـه به تأمین منافع امنیتی، اقتصادی و حتی سیاسی آنها از سوی قسد صورت می
  اند؛ بخش اعظم عشایر منطقه شرق فرات از لحاظ مالی به نوعی به سیستم حکمرانی قسـد وابسـته

  اند.  این گروه نظامی روی آورده لذا به سمت اتخاذ رویکرد تعاملی با
های  این منطقه نیز، به عنوان یکـی از مؤلفـه البته نقش آمریکا و حضور عناصر نظامی آمریکا در

ایـن  شـود و حضـور نظـامی آمریکـا در تاثیرگذار در همراهی عشایر عرب با عناصر قسد قلمداد می
هـا و اعتراضـات عشـایر نسـبت بـه سیسـتم  منطقه نقش یک عامـل بازدارنـده را در برابـر مخالفت

  تـوان گفـت، کند. لـذا می ایفا می این منطقه رانی قسد و عدم توزیع عادالنه و مناسب ثروت درحکم
های همراهی عشایر با قسد، بخـش اعظـم  صرف نظر از عامل محرک مالی به عنوان یکی از مشوق

همراهی عشایر با عناصر قسد متأثر از حضور نظامی آمریکا و حمایت حداکثری نیروهـای ائـتالف 
  باشد.  اصر قسد در برخورد با صداهای معترض در بین عشایر میاز عن

  سوریه دولت به قسد الحاق های ران پس و ها ران پیش 

  ها ران پیش

این بخش با در نظرگرفتن بازیگران بومی و غیر بـومی و همچنـین متغیرهـای اثرگـذار در منطقـه  در
های الحاق قسد به دولت سوریه  ران ها و پس ران شرق فرات (مناطق تحت حکمرانی قسد)، به پیش

ها و موانع تحقق الحاق قسد به دولت سوریه، چشم انداز روشنی را در  شود. تبیین فرصت اشاره می
  سازد.  این مسئله ترسیم می تبیین

 . مخالفت بازیگران خارجی با خودمختاری کردها ۱

در منـاطق تحـت حکمرانـی  های فرماندهان و سران نظامی و سیاسی قسد روند تحرکات و فعالیت
باشـد  این منطقـه می آنها در شرق فرات بیانگر گرایش و تمایل آنها به سمت خودمختاری مرکزی در

های  این در حالی است که هرگونه تالش قسد برای گرایش به سمت خودمختاری با موانع و چالش و
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ران در رونـد  عنـوان پـیش توان آن را بـه که می ای در دو سطح داخلی و خارجی مواجه است عدیده
  الحاق قسد به دولت سوریه قلمداد کرد. 

ترکیه به عنوان یکی از بازیگران اصلی دخیل در پرونده سوریه و بـه طـور خـاص منطقـه شـرق 
ایفا کـرده، بـه شـدت بـا هرگونـه  فرات با توجـه بـه نقشـی کـه از ابتـدای شـروع بحـران در سـوریه

اینکه ترکیه نسبت بـه تبعـات و  خصوص با توجه به ؛  بهخودمختاری کردها در سوریه مخالف است
میلیون شهروند کرد ترکیه حساسیت دارد. از سـوی دیگـر نظـام  ۱۳این مسئله بر روی  های پس لرزه

ایـن  سوریه نیز به منظور مهار ترکیه و رفتارهای خصمانه آن، هرگز اجـازه خودمختـاری کردهـا را در
سوری نیز بارها مخالفـت خـود را بـا هـر گونـه خودمختـاری  منطقه نخواهد داد و جریان معارضه

  اند. مناطق کردی اعالم کرده
 آن در نقـش و فـرات شـرق منطقـه اسـتراتژیک اهمیـت بـه توجه با نیز رانای اسالمی جمهوری

موافقـت  منطقـه نایـ در سـوریه کردهـای خودمختـاری با هرگز سوریه و عراق جغرافیایی پیوستگی
 از گذشته های سال طی سوریه دموکرات نیروهای و سوریه کردهای نکهای به توجه اویژه ب کند؛ به نمی
 منطقـه نای در خودگردانی هرگونه تشکیل و اند بوده با آمریکا برخوردار تنگاتنگ و نزدیک روابط یک
  گرفت. خواهد قرار تعارض در رانای اسالمی جمهوری بلندمدت منافع با

این کشـور، منجـر بـه  کردها بـا آمریکـا و وابسـتگی آنهـا بـه از سوی دیگر، ارتباطات تنگاتنگ
اینده خواهد شـد. در واقـع، حساسـیت  ها و مخالفت آنها با سیستم خودگردانی در حساسیت روس

این وابستگی، ناخواسـته  روسیه بیشتر متوجه وابستگی بیش از حد کردها به آمریکا است و معقتدند
ویژه بـا  ه تنها عامل آمریکا بودن دستاورد کردها خواهد بـود؛ بـهآنها را در مسیری قرار خواهد داد ک

البتـه همـین مسـئله، . شوند می تلقی آمریکا تولیدی نیروی عنوان یک اینکه نیروهای قسد به توجه به
  خط قرمز جمهوری اسالمی و نظام سوریه نیز خواهد بود. 

 جـادای دنبال بـه فـرات شـرق قهمنط در سیاسی و نظامی های زیرساخت جادای با هر چند آمریکا
  منطقه یک

ً
سـوریه نیـز تـا  باشد و کردهـای می کردها محوریت با جدید سازی اقلیم و مستقل کامال

نشـینی از  مند هستند، حاضر بـه عقب از پشتوانه حضور آمریکا در منطقه شرق فرات بهره زمانی که
نخواهند بود،  مرکزی حکومت به خود اختیار تحت مناطق مطالبه خودمختاری و بازگرداندن کنترل

ایران مواجه خواهد  خودگردانی کردها، با موانع بزرگی همچون روسیه، ترکیه و جمهوری اسالمیاما 
دهـد و از طـرف دیگـر زمینـه و بسـتر الزم را بـرای  همین امر، احتمال تحقق آن را کاهش میشد. 

ته با توجه به کارنامـه خـوب و قابـل سازد. الب هدایت کردها و قسد به سمت دولت مرکزی فراهم می
هـای افراطـی از خـود بـه جـای گذاشـتند،  قبولی کـه نیروهـای قسـد در جنـگ بـا داعـش و گروه

رود کردهای سوریه  نیز بازگردد، بسیار کم است و لذا انتظار می ۲۰۱۱اینکه شرایط به قبل از  احتمال
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ری که قدرت محدودتری در مقایسـه بـا به خودمختاری محدود اداری یا به تعبیر دیگر المرکزی ادا
  خودمختاری دارد، دست یابند. 

  . مخالفت بازیگران داخلی با خودمختاری کردها۲

 ساکن مناطق شرق فرات مانع بزرگی در برابر تحقق خودمختاری ذاتـی کردهـا در
ِ
ایـن  عشایر عربی

ا حد زیادی نظـام حـاکم این عشایر که تحت تأثیر ترکیه، جمهوری اسالمی و ت مناطق خواهند بود و
قرار دارند، هرگز به حاکمیت کردها در مناطق خود تن نخواهند داد و در حال حاضر نیـز نیروهـای 

سیاسـت  دموکرات سوریه (قسد) در پرتو حضـور آمریکـا و حمایـت و پشـتیبانی آن و بـا تکیـه بـر
ن بـا خـروج آمریکـا و انـد. بـه یقـی این مناطق فـراهم کرده سرکوب، زمینه را برای حاکمیت خود در

این مناطق، کردها با چالش بزرگ عشـایر عـرب مواجـه خواهنـد شـد؛  کاهش نفوذ و حضور آن در
اینکه از هیچ تالشی برای سرکوب عشایر عرب و همچنین تغییر بافـت جمعیتـی  خصوص با توجه به

 تحت کنترل خود و مهاجرت اجباری ساکنین اصلی آن و الزام خدمت سربازی بـر
ِ
ای قبایـل مناطق

  اند.  عرب فروگذار نکرده
 از برخورداری و محلی شوراهای به اتکا با اند شبه نظامیان قسد توانسته چند هر فعلی شرایط در
  مـدت بلند در امـا کننـد، حفـظ عشـایری مناطق در را خود حاکمیت آمریکا، حمایت

ً
 میـان قطعـا

 زیـادی حد تا امر نای و شد خواهد ادجای تقابل عرب ای قبیله سنتی ساختار و کردی سیاسی ساختار
 آمریکـا نفـوذ و حضـور کـاهش و عشـیره یـافتن قوام عرب، جمعیت اعظم بخش بازگشت به منوط

 انـدازه است و هـر آمریکا حضور به قائم منطقه، نای در کردها حاکمیت زیرا باشد؛ می منطقه نای در
 المللـی بین لجسـتیکی، نظامی، انهپشتو اندازه همان به شود، تضعیف فرات شرق در آمریکا حضور

اینکه کردها در منطقـه شـرق  شد، به خصوص با توجه به خواهد مواجه کاهش با نیز قسد سیاسی و
  دهند.  ها عشایر تشکیل می این منطقه را عرب فرات اقلیت هستند و اکثریت جمعیت

 نسبت منطقه، نای در کرد نظامیان شبه رسیدن قدرت به زمان از فرات شرق منطقه قبایل و عشایر
 عشـایر بـا آنهـا تعامـل نوع و کردها کنشگری و محوریت با سیاسی و نظامی ساختار ناکارآمدی به

 کمبـود و عرب عشایر سکونت مناطق در معیشتی نابسامان اوضاع. اند بوده ناراضی منطقه نای عرب
 هـای حرکت گیری شـکل سـاز زمینه آنهـا بـا تعامل در کردها آمیز تبعیض رفتار و اجتماعی خدمات
ثبـاتی را در منـاطق تحـت سـیطره  است و همین مسئله نـوعی بی شده عشایر سوی از آمیز اعتراض

  کند.  ایجاد می قسد
 و خـدماتی و معیشتی وضعیت کردها، نابسامانی رفتاری الگوی به عشایر اعتراض عمده بخش
 اعطـای عـدم و گـاز و نفـت شفرو از حاصل درآمدهای و ثروث توزیع در آنها عدالتی بی همچنین
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 و عشـایر بـر تکیه امکان امر همین گردد. می باز عشایر و قبایل شیوخ به سیاسی و نظامی های پست
 میدانی، منابع های گزارش اساس بر. کند می تقویت فرات شرق منطقه در را آنها به بخشی محوریت

 درصـد ۸۰ و بـوده وابسته کردها به پول و دستمزد پرداخت و روانی لحاظ به جامعه درصد ۲۰ تنها
   کنند.  می نرم وپنجه دست اقتصادی متعدد مشکالت با دیگر

 انـرژی فـروش سـهم از آنهـا برخـورداری و منطقـه نای عشایر به پولی و مالی های وعده اعطای
 تحریـک و عشـایر حـداکثری جـذب امکان آن، بر دمشق حاکمیت اعاده صورت منطقه، در نای در
 منـاطق کنـونی، شـرایط در نکـهای به توجه با ویژه به دهد؛ می افزایش را منطقه نای در یکنشگر به آنها
 قبیله و عشیره کنترل برای الزم بودجه و پول قبایل شیوخ و بوده اقتصادی مشکالت دچار نشین عرب
   .ندارند اختیار در را خود

 شرق فرات و کردهای نیرو بنابراین، اختالفات میان عرب
ِ
های دمکراتیک موسوم بـه های عشایر

 اصلی در گرایش کردها به سمت دولت  عنوان یکی از عوامل پیش توان به شبه نظامیان قسد را می
ِ
ران

این منطقه، خـود بسترسـاز  این اختالف و شکاف میان دو بازیگر اصلیِ بومی در سوریه قلمداد کرد.
ایـن  ه علت وجود متغیـر آمریکـا دراین اعتراض ب باشد، اما اعتراض و شورش عشایر علیه کردها می

   منطقه و همچنین عدم انسجام شیوخ و سران قبایل و عشیره با چالش مواجه است.
صـورت موقـت مهـار و  ها با تکیه بر ابزار قدرت  و زور به این اختالفات و شکاف با وجود آن که

این شکاف امکـان  سازی العنوان یک ظرفیت و بستر به شمار رفته و با فع کنترل شده، اما همچنان به
این منطقه،  های مندی و استفاده حداکثری از آن وجود دارد. هر نوع حمایت و پشتیبانی از عرب بهره

چه در قالب فرد، گروه یا عشیره و خاندان، به دلیل وجود عصبیت عربی و نگاه منفی آنها به کردها و 
ردها در شرق  کراتیک مینژاد عناصر نیروهای دم آمیز و مبتنی بر  رفتار تبعیض

ُ
تواند علیه حاکمیت ک

برداری قرار گیرد و با اتکا بر آن امکان متمایل سـاختن کردهـا بـه سـمت دولـت تـا  فرات مورد بهره
  حدودی فراهم خواهد شد.  

در شرایط فعلی عمده اختالفات دو طرف در مسائل مالی و توزیع ثروت و همچنین رفتار آمرانه 
شود؛ اما عشایر عـرب منطقـه بـه علـت عـدم  این منطقه خالصه می شایر بومیفرماندهان قسد با ع

صورت جدی وارد  برخورداری از پشتوانه الزم (نظامی و مالی) و همچنین فقدان انسجام داخلی، به
ردها نمی

ُ
این دو بازیگر بومی گسترده شود و عشـایر نیـز از  شوند. اگر سطح اختالفات میان نزاع با ک

هایی نیز بـه آنهـا داده شـود، بـه  این راستا اطمینان حکم خارجی برخوردار باشند و دریک پشتوانه م
 و دعـوا سـطح یابـد. همچنـین اگـر دهی به عشـایر تحقـق می احتمال زیاد امکان کنشگری و نقش

 کـه برسـد نتیجـه نای بـه شرایط محاسبه با مقابل (عشایر) طرف که رود باال حدی تا افکنی اختالف
 طـرف بـا اخـتالف سـطح اگـر اما شود، می منصرف درگیری ادامه از رو این ندارد، از را مالز توانایی
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 بـه شـدن وارد بـرای الزم رود، جسارت باشد، باال هم خارجی پشتیبانی مستلزم اگر حتی  همسان،
  آورد. را به دست می میدان

ا چـراغ سـبز از طرف دیگر، برقراری هرگونه سیستم خودگردانی در مناطق شـرق فـرات بایـد بـ
این خواسته کردها خواهـد بـود.  دولت مرکزی همراه باشد و همین مسئله خود مانع بزرگی در تحقق

در واقع، طرف مورد مذاکره کردها برای پذیرش مطالبه خودمختاری، حکومت مرکزی اسـت؛ زیـرا 
 هر سیستم خودگردانی بر پایه تبعیت از دولت مرکزی شـکل خواهـد گرفـت و بـه

ً
حـتم  طور اساسا

  این خواسته تن نخواهد داد.  دولت مرکزی نیز به

 . خروج آمریکا از منطقه شرق فرات۳

 بازگشـت بـرای تا حد زیـادی زمینـه آن در منطقه شرق فرات، حضور تضعیف یا و آمریکا خروج با
بـا  .شـد خواهـد و الحاق قسد بـه دولـت سـوریه فـراهم دمشق سمت به سوریه دموکرات نیروهای

از شرق فرات، نیروهای دموکرات سوریه با چند تهدید حیاتی مواجه خواهنـد شـد و  خروج آمریکا
 بزرگ

ً
ترین تهدیـد آنهـا،  تـرین و اصـلی همین مسئله آنها را به سمت دمشق سوق خواهد دا.  قطعـا

عالوه بـراین، بخـش اعظـم نیروهـای دمـوکرات باشد.  اینده می کشور ترکیه و عملیات آفندی آن در
این نیروهـا  ین عرب مسلح هستند که با خروج آمریکا از منطقه شرق فـرات از بدنـهمعارض ،سوریه

 معارض کردهای سـوریه  شوند. همچنین با خروج آمریکا از جدا می
ِ
 عربی

ِ
این منطقه، انگیزه عشایر

برای به دست گرفتن کنترل مناطقی که جمعیت غالب آن عرب هستند، افـزایش خواهـد یافـت. در 
روهای دموکرات سوریه در سایه شراکت و پشتیبانی آمریکا، سیاست سـرکوب را در شرایط فعلی، نی

انـد،  مناطق تحت سیطره خود در قبال نیروهای کردی معارض و یا ساکنین عرب منطقه به کار گرفته
اینکـه جمعیـت  ویژه بـا توجـه به این امکان برای آنها مهیا نخواهد شد، بـه اما با خروج آمریکا دیگر

  ها هستند.  مناطق شرق فرات از عرب غالب در

 . حمالت آفندی ترکیه۴

دهـد، یکـی از  گفتگوها و مذاکرات صورت گرفته میان سران قسد با دولـت سـوریه نشـان میروند 
عوامل اصلی تاثیرگذار در سوق دادن قسد به سمت دولت و انجام مذاکرات، حمالت آفندی ترکیـه 

، زمینه را برای خروج آمریکـا و عناصـر ائـتالف از منـاطق بوده است. در واقع حمالت آفندی ترکیه
های آمریکا و در نهایـت سـوق دادن قسـد بـه سـمت دولـت  هدف و به موجب آن، کاهش حمایت

تـوان گفـت، کشـور ترکیـه و  سوریه برای انجام مذاکرات و گفتگو فـراهم کـرده اسـت. بنـابراین می
شود که به موجب آن زمینه بـرای  کردها تلقی می ترین تهدید ترین و اصلی عملیات آفندی آن، بزرگ

 گردد.  تقارب و همگرایی هرچه بیشتر قسد با دولت سوریه فراهم می
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  . حمایت بازیگران خارجی (ایران، ترکیه و روسیه) از تقویت نقش عشایر عرب ۵

بـه بخشی به نقش شبه نظامیان قسد در منطقه جزیـره و حرکـت آنهـا  های محوریت ران یکی از پس
سمت خودمختاری، حمایت و پشتیبانی برخی از بازیگران دولتی دخیل در شـرق فـرات از عشـایر 

باشد. حمایـت بـازیگران خـارجی از بـازیگر بـومی رقیـب و  این منطقه علیه عناصر قسد می بومی
این منطقـه خواهـد  مخالف قسد در منطقه شرق فرات، نه تنها منجر به عدم تثبیت موقعیت قسد در

  دادن قسد به سمت دولت سوریه فراهم خواهد کرد.  لکه در بلند مدت زمینه را برای سوقشد؛ ب
نظامیان کـرد موسـوم بـه نیروهـای دمکراتیـک  منظور تضعیف نقش و کنش شـبه کشور ترکیه به

این منطقه و همچنین ممانعت از تثبیت ساختار نظامی و سیاسی کردها در منطقه جزیـره،  سوریه در
این منطقه در تقابل با کردهـا بـوده و در همـین راسـتا  نقش و کنشگری عشایر بومی خواهان تقویت

هـای عربـی،  قبیلـه و عشـیره بـا قومیت ١٥٠ایجاد شورای عشایر و قبایل سوریه بـا حضـور  اقدام به
ردی،

ُ
 منطقه نای در آن حضور و ترکیه با ارتباط دروزی، علوی و اسماعیلی کرده است. در  سریانی،  ک

 تا که است نگونهای ها عرب نگاه زاویه از فرات شرق در ترکیه حضور این نکته اشاره کرد که به بایدنیز 
 منجـر حضـور نای اگر اما است، مطلوب باشد، کردها حاکمیت کننده تضعیف حضور نای که زمانی

  .پذیرند نمی را آن شود، منطقه نای بر ترکیه حاکمیت اعمال به
رد در منطقه جزیره بسـتر اصـلی بـرای  اینکه شبه با توجه بهایران نیز  جمهوری اسالمی

ُ
نظامیان ک

این منطقه فراهم ساخته و آمریکا در پرتـو اتکـا بـه  استقرار عناصر آمریکایی و نیروهای ائتالف را در
حضور خود را تعریف کرده، با تقویت جایگاه کردها در منطقه جزیره و   این منطقه، عناصر کردی در

این منطقه مخالف بوده و در تقابل با آنها بـه دنبـال تقویـت  یت نظامی و سیاسی آنها درتثبیت موقع
بخشی بـه آنهـا نـه  این منطقه و محوریت این منطقه است. تقویت نقش عشایر در نقش عشایر بومی

 اینده منطقه جزیره یعنی اعاده حاکمیـت ایران در ارتباط با تنها زمینه را برای تحقق سناریوی مطلوب
ایران  سازد؛ بلکه امکان تأمین منافع و اهـداف بلندمـدت جمهـوری اسـالمی دمشق بر آن فراهم می

  کند.  این منطقه را تضمین می در
عنوان رقیـب اسـتراتژیک  ایران، روسیه نیز ضمن آن که به آمریکا به عالوه بر ترکیه  و جمهوری اسالمی

این کشـور  سازی آمریکا در منطقه جزیره، اتکـای ختارمخالف هرگونه سا  نگرد، خود در پرونده  سوریه می
اینکـه  دولتی در منطقه شرق فرات است. از طرف دیگر، بـا توجـه به ایجاد ساختارهای شبه بر ابزار کردی و

برد، روسیه به دنبال اعاده حاکمیت دمشـق   کشور سوریه از لحاظ اقتصادی در شرایط نابسامانی به سر می
  باشد.  این منطقه با هدف بهبود وضعیت اقتصادی می ابع انرژی دربر منطقه جزیره و من

نظام سوریه نیز با توجه به بغرنج شدن وضعیت اقتصادی در داخل کشور، کاهش ارزش پـول خـود و 
رد جهت ممانعت از قاچاق سوخت بـه دولـت مرکـزی و فـروش  اعمال فشارهای آمریکا بر شبه

ُ
نظامیان ک
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حریمی سزار (قیصر) به دنبال تقویت حداکثری نقـش عشـایر عـرب منطقـه غالت در پرتو صدور قانون ت
باشد. هر چنـد در شـرایط کنـونی اولویـت اصـلی  این منطقه می جزیره و تقابل با ساختارسازی کردها در

های تروریستی بوده؛ امـا بـه  این استان از گروه آزادسازی استان ادلب و پاکسازی کامل  نظام حاکم سوریه،
ر سایه تشدید فشارهای اقتصادی و تحریم حداکثری غرب و آمریکا بـه دنبـال اعـاده حاکمیـت هر حال د

بخشی به نقش عشایر عرب و افزایش کنشگری آنها در پرتو خـروج نیروهـای  بر منطقه جزیره با محوریت
  این منطقه و کشاندن کردها به سمت میز مذاکره است.  آمریکا از

 کـردی در فـدرال خودمختـار واحـد یـا و خـودگردانی سیستم گونه هر گیری طور کلی، شکل به
روسیه و نظـام سـوریه   ایران، ترکیه، عنوان تهدید مشترک میان جمهوری اسالمی به فرات شرق منطقه

 و نظـامی های زیرسـاخت جـادای نظامیان کـرد با شـبه کنـونی شـرایط هرچند درشود.  محسوب می
  منطقه یک دجاای دنبال به فرات شرق منطقه در سیاسی

ً
بـوده و تـا  جدیـد سازی اقلیم و مستقل کامال

نشـینی از  مند هستند، حاضر بـه عقب از پشتوانه حضور آمریکا در منطقه شرق فرات بهره زمانی که
نخواهند بود؛  مرکزی حکومت به خود اختیار تحت مناطق مطالبه خودمختاری و بازگرداندن کنترل

 دخیـل منزله ته خودگردانی کردها، بهاما 
ِ
دید مشترک میان عشایر عـرب بـا دیگـر بـازیگران دولتـی

ایران و نظام سوریه تلقی شده و همین مسئله میزان اهتمام  همچون روسیه، ترکیه، جمهوری اسالمی
دهی به آنها را افـزایش داده و زمینـه را بـرای کنشـگری و  این بازیگران به عشایر عرب و نقش و توجه

  سازد.  اهم میبخشی به عشایر فر محوریت

 ها ران پس

  امنیتی آمریکا در مناطق حکمرانی قسد –. حضور نظامی ۱

 جغرافیایی مناطق در امنیتی ـ نظامی حضور خارجی، سیاست عرصه در آمریکا راهبردهای از یکی
 و راهبردهـا پیشـبرد دنبـال بـه منـاطق نایـ در خـود حضـور بر تکیه با که است ژئوپلیتیک ارزش با

بر همین اسـاس، آمریکـا بـا حضـور در منطقـه  .باشد می مختلف های عرصه در دخو های سیاست
این منطقـه و تـالش  ایران در ای از اهداف از جمله مقابله با نفوذ شرق فرات به دنبال تحقق مجموعه

  برای قطع اتصال سرزمینی محور مقاومت میان سوریه و عراق است. 
 بـر کـه اسـت کشور نای نظامی همان حضور یه،سور شرق در آمریکا ثقل در حال حاضر، مرکز

 تعریـف خـود احتمـالی رقبـای کنترل جمله مختلف، از های حوزه در آمریکا اقدامات دیگر آن پایه
 در سوریه تحوالت مدیریت این منطقه به دنبال با تقویت حضور نظامی خود در این کشور و شود می

  است.  بحران بعدی مراحل
مان آمریکا در شرق فرات، کردها یا به تعبیر دیگر نیروهای قسد هسـتند؛ پی تنها بازیگر بومی هم
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این منطقه از سوی کردها فراهم شده است  توان گفت بستر اصلی حضور آمریکا در ای که می گونه به
اند.  های آمریکا در شرق فرات تبدیل شـده و در مقابل، کردها به ابزاری برای پیشبرد اهداف و برنامه

پرتو حضور و پشتیبانی آمریکا به دنبال تثبیت سیستم خودگردانی هستند و همـین مسـئله کردها در 
  ایجاد شکاف میان آنها و دمشق شده است.  منجر به

 بـا در بلنـد مـدت و بـوده حقـوقی و قـانونی بسـترهای فاقـد این منطقـه البته حضور آمریکا در
ویژه با  شد؛ به خواهد مواجه ندهای در ریسو عرب عشایر جمله از منطقه نای بومی بازیگران مخالفت
 .است بوده مواجه عشایر عرب نیروهای بسیج چالش با سوریه به ورود زمان از اینکه آمریکا توجه به

این منطقه به منزله یک نقطه قوت و اتکا بـرای عناصـر قسـد تلقـی  اما به هر حال حضور آمریکا در
   باشد.  می  شده و مانع بازگشت قسد به دامن دولت سوریه

  در شرق فرات ١. تمایل کردها به خودمختاری۲

آمیز با دمشق و همسویی بـا  های گذشته در کنار اعالم همزیستی مسالمت طی سال سوریه کردهای
آن، در سایه فقدان دولت مرکزی مقتدر در منطقه شرق فرات و کاهش حضور و نفـوذ آن در منـاطق 

نظـام  ایفـای نقـش پیاده آمریکـا و نظـامی و تسـلیحاتی هـای کردنشین و همچنین در پرتـو حمایت
های آمریکـا  این مسیر سعی کردند از ظرفیت ائتالف، به سمت خودمختاری ذاتی گام برداشتند و در

 جـادای بخشی به آرمان کردی در برقراری سیسـتم خـودگردانی با در دستیابی به حقوق خود و عینیت
ال و شرق فرات بهره گیرند. همین مسئله منجر به فاصله در مناطق شم نظامی و سیاسی ساختارهای

  گرفتن کردها از دولت سوریه و تالش برای بخشیدن هویت مستقل به قسد شده است. 
بستر اصلی کردها در بیان خودمختاری ذاتی در منطقه شـرق فـرات، ضـعف دولـت مرکـزی و 

ایـن خودمختـاری، حضـور  اعالمکاهش نفوذ آن در مناطق شرق فرات بود. پشتوانه اصلی آنهـا در 
باشد؛ البته با خروج آمریکـا و یـا تضـعیف حضـور آن در منطقـه شـرق  نامشروع آمریکا بوده و می

گیرد و به موجـب آن زمینـه بـرای  ای از ابهام قرار می هاله انداز خودگردانی کردی نیز در فرات، چشم
  اهد شد. الحاق قسد و گرایش آنها به سمت دولت تا حدزیادی فراهم خو

 ساز در شرق فرات قدرت منابع و . وجود انرژی۳

 داشـتن گـاز، و نفـت غنـی ذخـایر حکمرانـی قسـد در شـرق فـرات، وجـود مناطق های ویژگی از

                                                                                                                                         
خودمختاری یکی از انواع ساختار غیرمتمرکز است که به موجب آن دولت مرکزی بخشی از قدرت سیاسی خود را  .١

کند. نهادهـای خودمختـار از  هویت قومی و فرهنگی خاصی برخودارند، واگذار میبه یکی از نواحی داخلی که از 
شوند: یکی انجمن محلی برای وضع مقررات و دیگری نهاد اجرایـی برگزیـده از سـوی  دو نهاد اساسی تشکیل می

اشـد، ب انجمن محلی. واحد خودمختار، اختیار دخالت در امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصـادی خـویش را دارا می
  الملل تابع دولت مرکزی است.   اما در برقراری روابط خارجی و دفاعی و مشارکت در امنیت بین
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ررونق کشاورزی
ُ
 را آن اهمیـت باشد که آن می از خابور و فرات رود دو گذر و گندم عمده کشت با پ

 ترین مهم از دارد، یکی قرار کردها کنترل تحت روزام که سوریه حسکه استان است. بخشیده فزونی
 توانند دارد. قسد می قرار عناصر قسد اختیار تحت که رود می شمار به سوریه خیز نفت و غنی مناطق

 بازسـازی به نزدیك ندهای در آن، بر تسلط استمرار صورت در منطقه نای نفتی درآمدهای از استفاده با
 را سیاسی و اقتصادی رشد در نفت نفوذ تأثیر. بپردازند خویش ینظام و اقتصادی سیاسی، وضعیت

 در سـوریه نفـت اسـت گفتنی. کرد مشاهد عراق کردستان اقلیم در توان می امروزه عینی صورت به
 جهت حمص و بانیاس های به پاالیشگاه لوله با آنجا از و شد می فرستاده قحطانیه به حسکه از قدیم

   .شد می فرستاده پاالیش
 مهـم به عنوان یک عامل بسیارتوان گفت وجود نفت در مناطق تحت سیطره قسد،  نابراین، میب

 صـورت در عبـارت دیگـر، شـود. بـه تلقـی می خودمختـاری بـه کردهـا دستیابی در ژئواکونومیك
 را کـردی دولـت ساختار گیری شکل تواند می زیرزمینی باارزش منبع این وجود کردها خودمختاری

  . سازد فراهم را اجتماعی و اقتصادی وضعیت بهبود تمقدما و تسهیل
ایـن  در شرایط فعلی، شبه نظامیان قسد با تکیه بر درآمدهای حاصل از فروش نفـت و گنـدم در
کننـد  منطقه، نیازهای اقتصادی و مالی خود را در عرصه ساختارسازی سیاسی و اجتماعی تأمین می

کنند. همین مسئله سطح چانه زنی کردها در  ستقالل مینیازی و ا این حوزه احساس بی و به نوعی در
اینکه دولت سـوریه از لحـاظ  مذاکرات با دولت سوریه را افزایش داده است؛ به خصوص با توجه به

  اقتصادی در یک شرایط ضعف قرار داد. 

  . سازماندهی قوی کردها در منطقه شرق فرات و عدم انسجام عشایر عرب۴

 محوریت
ِ
عدم انسجام آنها و منازعات   خشی به نقش و کنش عشایر در منطقه جزیره،ب یکی از موانع

ـرد از سـازمان چندوجهی داخلی و در سمت مقابل، برخورداری شبه
ُ
دهی قـوی و مـنظم  نظامیان ک

گـردد، عناصـر نظـامی کـرد از  اینکه پیشینه کردهای سـوریه بـه پ.ک.ک بـاز می است. با توجه به
در مـدیریت تحـوالت در دو عرصـه سیاسـی و نظـامی برخـوردار  انسجام و سـازماندهی مناسـبی

این  بخشی در بین عشایر و قبایـل ای فاقد انسجام این در حالیست که ساختار فروپاشیده عشیره  بوده؛
این  این میان، نقش متغیر آمریکا، حمایت و پشـتیبانی منطقه بوده و توانایی مقابله با آنها را ندارد. در

عنوان  توان نادیده گرفت. همچنـین متغیـر آمریکـا بـه در تقابل با عشایر عرب را نمیکشور از کردها 
باشد، اما به هـر حـال عـدم برخـورداری  های عشایر می یک عامل بازدارنده قوی در برابر مخالفت

یـابی  این منطقه از انسجام و سازماندهی کافی امکان تأثیرگذاری آنهـا و بـه موجـب آن نقش عشایر
  سازد.  این منطقه را کمرنگ می تحوالتعمده در 
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  گیری نتیجه

ران در الحـاق قسـد بـه دولـت سـوریه  ران و پس با توجه به ابعاد و محورهایی که در ارتباط با عوامل پیش
این  ران در ارتبـاط بـا عوامـل پـس وزنـه کوتـاه مـدترسد در  مورد بحث و بررسی قرار گرفت، به نظر می

انداز روشنی در ارتباط با الحاق قسد بـه  چشم ،بر همین اساس. کند گینی میران سن له بر عوامل پیشئمس
های نظـامی و سیاسـی در  ایجـاد زیرسـاخت رسد آمریکا با دولت سوریه وجود ندارد. در واقع، به نظر می

 اسـت.سازی جدید بـا محوریـت کردهـا  ایجاد یک منطقه شبه مستقل و اقلیم به دنبال ،منطقه شرق فرات
منـد هسـتند، حاضـر بـه  ایـن منطقـه بهره کـه از پشـتوانه حضـور آمریکـا در سوریه نیز تا زمانیکردهای 
نشینی از مطالبه خودمختاری و بازگرداندن کنترل مناطق تحت اختیار خود به حکومت مرکزی و بـه  عقب

تبع آن الحاق قسد بـه بدنـه نیروهـای مسـلح نخواهنـد بـود. شـبه نظامیـان قسـد در حرکـت بـه سـمت 
انـداز  له خود چشـمئاین مس باشند که دمختاری با موانعی در دو سطح داخلی و خارجی نیز مواجه میخو

  دهد. ای از ابهام قرار می هاله خودمختاری کردی را نیز در
ایران، روسیه، عشایر عرب  خودگردانی کردها، با موانع بزرگی همچون ترکیه، جمهوری اسالمی

اجه خواهد شـد و همـین امـر، احتمـال تحقـق آن را کـاهش منطقه و نیروهای عرب عضو قسد مو
دهد. در شرایط فعلی هر چند نیروهای دموکرات سوریه (بخش اعظم اعضای آن عرب هسـتند)  می

اند با اتکا به شوراهای محلی و برخورداری از حمایت آمریکا، حاکمیت خـود را در منـاطق  توانسته
  عشایری حفظ کنند، اما در بلند

ً
ای  میان ساختار سیاسـی کـردی و سـاختار سـنتی قبیلـهمدت قطعا

حـد  اینکه حاکمیت قسد در منطقه شرق فرات تـا با توجه بهبنابراین، ایجاد خواهد شد.  عرب تقابل
انـداز  رسـد چشـم باشد، به نظـر مـی این منطقه می زیادی قائم به حضور آمریکا و عناصر ائتالف در

ت سوریه و حتی حرکت آنها به سمت خودمختاری با موانـع و شبه نظامیان قسد و الحاق آنها به دول
  های عدیده چالش

ً
ایـن منطقـه حضـور دارد،  تا زمـانی کـه آمریکـا در ای مواجه خواهد بود و اساسا

، بر همین اساس. انداز روشنی را در ارتباط با الحاق قسد به دولت سوریه متصور بود توان چشم نمی
کـه در بلنـد  کنـد ایفا می قه نقش اساسی را در تعیین سرنوشت قسداین منط متغیر حضور آمریکا در

این منطقه زمینه برای گرایش حداکثری قسد به سمت دولـت  رود با خروج امریکا از مدت انتظار می
  سوریه فراهم شود. 
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