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  چکیده

با آغاز جنگ داخلی و آنارشی در سوریه حزب اتحاد دموکراتیـک بـه عنـوان شـاخه غیررسـمی      
هـایی از   پ.ك.ك طی توافق با دولت مرکزي سوریه کنترل بخش زیادي از استان حسکه و بخـش 

هاي رقّه و حلب در شمال سوریه را در اختیار گرفت. این روند به یک تهدید امنیتی جـدي   استان
براي ترکیه تبدیل شد و در نتیجه تالش براي مهار آن را آغاز نمود. ترکیه تالش کرد تا به شـکل  
غیرمستقیم موازنه قدرت را ضرر حزب تغییر دهد و ساختارهاي ایجاد شده در شمال سوریه را از 

ن ببرد، اما این روند به دلیل نفوذ زیاد حزب اتحاد دموکراتیـک در شـمال سـوریه و پشـتیبانی     بی
پیمـانی حـزب اتحـاد     دولت مرکزي با شکست روبرو شد. پس از تشکیل ائتالف عزم ذاتی و هـم 

دموکراتیک با آمریکا، خطر توسعه نفوذ پ.ك.ك در شمال سوریه بـه شـکل مضـاعفی از سـوي     
کارگیري ساز و کارهـاي نظـامی    به واسطه بهه نتیجه آن مداخله مستقیم ترکیه ترکیه احساس شد ک

تـرین   گیرد کـه محتمـل   براي مهار تهدید بود. بنابراین سؤال اصلی مقاله حول این محور شکل می
رو بـر ایـن فرضـیه     از مداخالت نظامی ترکیه در شمال سوریه چیست؟ مقاله پیش متأثرسناریوي 

پـس از   نهایت در المللی به دلیل عدم برخورداري از پشتیبانی حقوقی و بین هاستوار است که ترکی
 خواهد سوریه شمال در کنترل تحت مناطق ترك به مجبور مرکزي، دولت اقتدار تدریجی بازگشت

ترین سناریو  محتمل تجزیه و تحلیل روند  شد. در این مقاله تالش بر این است تا با استفاده از روش
  ار نظم سیاسی آینده در شمال سوریه را استخراج نماید.درباره استقر

  
  واژگان کلیدي 

  حزب اتحاد دموکراتیک، پ.ك.ك، ترکیه، سوریه، ائتالف

                                                                                                                                         
 سازان نور و مسئول گروه مطالعات ویژه بحران مؤسسه مطالعات اندیشه الملل دکتراي روابط بین. 1

  5ـ 27؛ صفحات 1397زمستان  ،76، پیاپی 4، شماره وزدهمنفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مقدمه
با آغاز جنگ داخلی و آنارشی در سوریه حزب اتحاد دموکراتیک به عنوان شاخه 
غیررسمی پ.ك.ك طی توافق با دولت مرکزي سـوریه کنتـرل بخـش زیـادي از     

هـاي رقّـه و حلـب در شـمال سـوریه را در       هایی از استان ان حسکه و بخشاست
اختیار گرفت و ساختارسازي براساس مانیفست خودگردانی دموکراتیک را آغـاز  
نمود. این روند به یک تهدید امنیتی جدي بـراي ترکیـه تبـدیل شـد و در نتیجـه      

  تالش براي مهار آن را آغاز نمود. 
هـایی نظیـر    اهـرم  واسـطه  بـه تالش کرد تا  2015تا  2012هاي  ترکیه طی سال

احزاب کُرد مخالفت حزب اتحاد دموکراتیک و نیروهاي عرب وابسته بـه ارتـش   
آزاد موازنه قدرت را ضرر حزب تغییر دهد و ساختارهاي ایجاد شـده در شـمال   
سوریه را از بین ببرد، اما این روند به دلیل نفوذ زیاد حزب اتحاد دموکراتیـک در  

رو شـد. پـس از تشـکیل     همال سوریه و پشتیبانی دولت مرکزي با شکست روبش
پیمانی حزب اتحاد دموکراتیک بـا آمریکـا، خطـر توسـعه      ائتالف عزم ذاتی و هم

نفوذ پ.ك.ك در شمال سوریه به شکل مضاعفی از سوي ترکیه احساس شد کـه  
نظـامی بـراي    سـازوکارهاي  کـارگیري  به واسطه بهنتیجه آن مداخله مستقیم ترکیه 

  مهار تهدید بود.
گـاه در   ترکیه علیرغم پشتیبانی مادي و معنوي از معارضـین عـرب سـوري، هـیچ    

حمایت از آنان به طور مستقیم وارد کارزار نظامی با دولت مرکـزي و ارتـش سـوریه    
گذاري شدید کُنش حـزب اتحـاد دموکراتیـک بـر امنیـت ملّـی       تأثیرنشد، اما به دلیل 
الفت آمریکا با استفاده از فقدان اقتـدار مرکـزي در شـمال سـوریه     ترکیه، علیرغم مخ

مداخله نظامی براي تأمین امنیت ملّی خود را آغاز نمود و در نهایت ایـن رونـد را بـا    
  ارائه طرح منطقه امن ادامه داد، با وجود این مداخله نظامی ترکیه در سوریه با چـالش 

للی و به خصوص آمریکا روبروست. الم فقدان مشروعیت حقوقی و عدم حمایت بین
تـرین سـناریوي    گیرد که محتمـل  بنابراین سؤال اصلی مقاله حول این محور شکل می
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     از مداخالت نظامی ترکیه در شمال سوریه چیست؟ متأثر
به دلیل عدم برخورداري  رو بر این فرضیه استوار است که ترکیه مقاله پیش

 اقتـدار  تـدریجی  پس از بازگشـت  هایتن در المللی از پشتیبانی حقوقی و بین
 خواهـد  سـوریه  شـمال  در کنتـرل  تحت مناطق ترك به مجبور مرکزي، دولت

تجزیـه و تحلیـل     شد. در این مقاله تالش بر این است تا بـا اسـتفاده از روش  
ترین سناریو درباره استقرار نظم سیاسی آینده در شمال سـوریه   محتمل 1روند

بینی آینده  پیشبراي  کشف روندهافرایند تمرکز بر را استخراج نماید. در این 
ها پیرامون عملکـرد بـازیگران    تغییرات دادهو از روي قرائن و شواهد تاریخی 
هـا و نمایـان    سنجش کارایی سیاسـتگذاري  ذینفع است. هدف از این پژوهش
  پیرامون موضوع پژوهش است. ساختن مشکالت در حال ایجاد، 

  
  در سوریه  . ترکیه و مسئله پ.ك.ك1

ـ در اوا(پ.ك.ك) حزب کـارگران کردسـتان    عبـداهللا   ي، بـه رهبـر  1970دهـه  لی
در  نیبـه منـاطق کردنشـ    از نقل مکان بعد و شد تأسیساوجاالن (آپو) در آنکارا 

بـه  نـام  به طـور رسـمی بـا ایـن     ، 1978نوامبر  27 خیتار ، ازهیترک یجنوب شرق
درگیري بـا دولـت    یستیمارکس الکیراد  يدئولوژیا پ.ك.ك با. فعالیت ادامه داد

اعضاء پ.ك.ك یـا   1980از سالدر نتیجه . طلبی را آغاز نمود ترکیه براي استقالل
گریختند. دولـت سـوریه از    هیبه کردستان سور ای دندمحکوم شو اعدام به زندان 

این حزب به عنوان اهرم فشار در اختالفات دو کشور استفاده کرد و تـالش کـرد   
حافظ اسد، سوري را نیز ذیل همین رویکرد به ترکیه منتقل نماید. مسئله کُردهاي 

بود  هیاز لبنان که تحت کنترل ارتش سور یو مناطق هیدر خاك سوربه این حزب 
معصوم کُرکمـز در دره بقـاع    گاهیپا وشمال دمشق  درپ.ك.ك  يروهایپناه داد. ن

 کیــو بــه خصــوص جبهــه دموکرات ینیمســلح فلســط يهــا گــروهتوســط لبنــان 
را از آگوست  دولت ترکیه نظامی علیه اتیعملداده شدند و  یکیچر يها آموزش

                                                                                                                                         
1. Trend Analysis 
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Crisis Group Middle East Report (N(ند. آغاز کرد 1984 136), 2013: 12(  
ـ دمشـق، قامشـلو، در   دفتـر در  تأسـیس دولت سوریه به پ.ك.ك اجـازه   ، کی

ن تغییر موازنه بین داد و به موازات آ، حلب و حسکه نی، عفرنیالع سأ، رهیدرباس
وابسـته بـه جنـاح بـارزانی (دمـوکرات      احزاب کُـرد  سرکوب  واسطه بهکُردي را 

اتحاد پ.ك.ك و احزاب دموکرات و  نیرقابت و تنش ب جادیا کردستان عراق) و
نتیجـه ایـن رونـد     .را در دستور کار خود قرار داد(یکیتی) کردستان عراق  یهنیم

ـ   یبرآورد مسوریه بود، چنانکه  نفوذ عمیق پ.ك.ك در جامعه کُردي  7 نیشـود ب
بـه نفـع    هیبا ترک یکیچر يها يریمشارکت در درگ لیبه دل يهزار کُرد سور 10تا

  (Tejel, 2009: 76-77) شده باشند. دیناپد ایکشته پ.ك.ك 
 یسـ ینو توسـط پ.ك.ك نـام   هیتعداد به طور واضح با اجازه دولت سـور  نیا

پ.ك.ك  ي، بـرا هیدر ارتش سـور  يسرباز يخدمت اجبار يشده بودند تا به جا
را بـه اقـدام    هیسـور  ،هیـ ، که دولت ترک1998روند تا سال  نیا بجنگند. هیدر ترک
بعـد از توافـق دو دولـت    کـرد.   داینمود ادامه پ دیکشور تهد نیدر خاك ا ینظام

ـ تحو هیـ بـه ترک  هیسور ومتتوسط حکپ.ك.ك رهبران بخش زیادي از  داده  لی
سـال زنـدان در    10 تـا  1بـه   هیگروه در سور نیا یسلح رسمم يروهایشدند و ن

  (Tejel, 2009: 76-77) محکوم شدند. هیسور
پ.ك.ك مرکـز  ، هیـ و ترک هیسـور بـین   1999آدنا در سال  مانیپانعقاد پس از 
، هیسور دولت و در خاك عراق منتقل نمود لیدخود را به کوهستان قن یفرمانده

پس از رهبر پ.ك.ك اوجاالن  1کشور کرد. نیپ.ك.ك را مجبور به ترك خاك ا
                                                                                                                                         

 عدنان سرلشکر وي همتایسوري و ترکیه هامورخارج وزیر وقت معاون زیال اغور سوي از آدنا . توافق1
 تعهد به متن این در رسید. امضاء به 1998اکتبر  20پس از دو روز مذاکره در تاریخ  الحسن بدرالدین
 و پایبنـدي  بـر  دقت به ترکیه که است شده تصریح و اشاره ترکیه امنیتی هاي نگرانی رفع براي سوریه
 وزیر موسی عمر آدنا، سند متن اساس بر. نمود اهدخو نظارت تعهدات اجراي بر سوري طرف تعهد

 از امورخارجـه  وزیـر  خـرازي  کمـال  و وقـت  جمهور رئیس مبارك حسنی سوي از مصر امورخارجه
 20 و 19 روزهـاي  جلسـات  در ایران اسالمی جمهوري وقت جمهور رئیس خاتمی محمد سید طرف
 تروریسم با مبارزه براي همکاري درباره و داشتند حضور شد ختم آدنا توافق امضاء به که 1998 اکتبر

توافق آدنا پس از توافق جدید بین ولید معلم وزیر خارجه سوریه و احمد داوود اغلـو   .کردند مذاکره
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ـ تحو هیو به دولت ترک ریدستگ ایدر کن 1999در سال  هیاخراج از سور داده  لی
بـس اعـالم    آتـش  ترکیههمان سال با دولت  تروز دوم آگوس پ.ك.ك وشد 
 دوبا بعد از اعالم آتش بس یک جانبه با ترکیه،  2003در سال پ.ك.ك  .کرد
هزاران عضو و هوادارش، اقـدام بـه    يو نگهدار هیدر سور گاهیحفظ پا هدف
نام گرفت.  1کیاتحاد دموکراتحزب  با نام هیدر سور دیحزب جد کی تأسیس

(Tejel, 2009: 76-77) 

قـرار   اهیسـ  سـت یاز کشـورها در ل  ياریپ.ك.ك در بسدر طول این روند 
ت سازمان را به فهرس نیاروپا ا هیاتحاد ي، شورا2004 لیآور دوم درگرفت و 
ـ ا يدار اضافه کرد. در همان سال، وزارت خزانـه  یستیترور يها سازمان  االتی
اتحـاد  اما حزب  سازمان را مسدود نمود. نیا يها شاخه يها ییدارانیز  متحده
پ.ك.ك ساختارهاي موازي دیگـري در   از این روند مصون ماند. کیدموکرات

آنها بود. به عنوان سوریه ایجاد کرد که حزب اتحاد دموکراتیک مرکز ثقل همه 
 3و اتحادیه مردمی کردستان 2شوراي مردمی کردستان غربی 2005مثال از سال 

شدند در سوریه اقـدام بـه    که توسط فرماندهی پ.ك.ك در قندیل هدایت می
جنبش دیگري به نام  2011شاخه نمودند. پ.ك.ك روز هفتم جوالي  تأسیس

   5رد.ک تأسیس 4جامعه دموکراتیک در کردستان روژاوا
                                                                                                                                        

هاي تروریسـتی بـه روز    حول مبارزه با گروه 2010دسامبر  21وزیر وقت امور خارجه ترکیه در روز 
 2011ه تصویب هیئت وزیران رسید و روز نهم فوریـه  ب 2011ژانویه  31رسانی شد. این توافق روز 

ایـن   2011مـارس   17توسط کمیسیون روابط خارجی پارلمان ترکیه تصویب شد. اردوغان نیـز روز  
از توافق جدید، اعتبار آن سه سال تعیـین شـده بـود و پـس از      23توافق را امضاء نمود. براساس بند 

ر دو طرف متعهد به عدم خروج از آن بودند. مگر آنکه انقضاء نیز به مدت سه سال تمدید میشد و ه
روز قبل از خروج، طرف مقابل را از تصمیم خود مطلع سازند. تا زمان اعالم دوباره پایبنـدي بـه    90

 از ترکیه و پیمان آدنا هیچ یک از دو طرف سوري و ترك خروج از این پیمان را اعالم نکردند. سوریه
 تروریسـتی  هـاي  گـروه  بـا  مشـترك  مبارزه براي تري یافته توسعه وافقت 2011 مارس تا 2010 دسامبر
 بود. آدنا توافق آن مبناي که کردند امضاء

1. Partiya Yekîtiya Demokrat (PYD)  
2. EncûmenaGel ya Rojavayê Kurdistanê 
3. Koma Civakên Kurdistan, KCK 
4. Tevgera Civaka Demokratîk a RojavayêKurdistan, TEV-DEM 

سوریه بود، امـا در  پ.ك.ك در کردستان نقش پنهان نگاه داشتن  يبرا يابزار دهیدرهم تن ستمیس نیا. 5
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(Ileana, van Wilgenburg, Hossino, 2012: 9)   
، دولـت مرکـزي پـس از مـذاکره بـا حـزب اتحـاد دموکراتیـک         2012از جوالي 

نشـین در شـمال سـوریه را آغـاز      نشینی نیروهاي ارتش و امنیتی از مناطق کُـرد  عقب
نمود. دولت مرکزي سوریه با اطمینـان از ایـن رونـد کـه حـزب اتحـاد دموکراتیـک        

منتقـل  هـا   دستان به روند براندازي نخواهد پیوست، تمرکز خود را به سـایر جبهـه  کر
حمایت لجستیک، اطالعاتی و تسلیحات شرایط تغییـر   واسطه بهنمود و در عین حال 

موازنه به نفع حزب در شمال سوریه را فراهم ساخت. بنابراین حزب پـس از تسـلط   
) و جزیـره ( 1ش اعظـم اسـتان حسـکه   در بخـ  2013نوامبر  13 روزبر این مناطق، از 

تشکیل داد و در دولت موقت (کوبانی) در استان حلب  العرب عفرین و عینشهرهاي 
  )38 - 41 :1395بر شمال سوریه کامالً تفوق یافت. (سنایی، آزاد،  2014سال 

ــوراي      ــوریه، دو ش ــتان س ــک در کردس ــدیریتی دموکراتی ــکیالت خودم تش
ه عـالی انتخابـات در رأس هـرم اداري و یـک     گذاري و قضایی و یک کمیت قانون

هیئـت بـراي    20شوراي اداري در هر کانتون تشکیل داد که هـر یـک از آنهـا از    
رسیدگی به امور مختلف تشکیل شدند. تشکیل واحدهاي منسجم و سازمان یافته 

ـ اطالعاتی در هر کانتون یکی از نقاط عطف عملکرد حزب اتحاد  نظامی و امنیتی
قامشـلو،   2004کردستان بود. حزب اتحاد دموکراتیک بعد از شورش دموکراتیک 

                                                                                                                                        
 دیمنصـور و جمشـ   یحـاج  ریـ . ظشود یپ.ك.ك اداره م هاناز فرماند یفیشبکه، بواسطه ط نیاواقع 

ـ یکُرد ا کیعثمان  ـ در حسـکه (جز  یو از فرمانـدهان نظـام   یران ـ  رهی ل  ض،ی) و تـل اب ـو کمـال از   ح
 یپل ارتباط لیدر اروپا، نواف خل کیپلماتیمسئول امور د یزوحات کوبان ن،یدر عفر یفرماندهان نظام

حزب اتحـاد   يریگ میبودند که از پ.ك.ك در ساختار تصم ينمونه افراد ک،یبا اروپا در بروکسل بلژ
ـ  زیـ ن هیسـور  یامنظ يروهایجالو که فرمانده کل ن نیکردستان مشارکت داشتند. شاه کیدموکرات  کی

پ.ك.ك در  نـده یهـا نما  کردستان بود که سال کیپ.ك.ك و حزب اتحاد دموکرات نیعضو مشترك ب
 یاسـ یس ندهیجالوش مأمور و نما نیحزب را عهده دار بود. عمر حس نیا يمرکز تهیکماروپا و عضو 

از اعتراضـات  قبـل از آغـ   ایـن شـهر  در  ی) و همه فرماندهان نظـام ی(کوبان العرب نیحزب در ع نیا
ر خل اریاز اعضاء پ.ك.ك بودند. ش هیدر سور یعموم لد  يردهااز کُ یاحمد همگ لهامو ا لیهولدز، اَ

آن  یندگیالعرب و نما نیحزب در ع یکه کادر فرماندههستند و اعضاء پ.ك.ك  یهترکداراي تابعیت 
حزب  یق شاخه نظامحمایت خل يروهاین يسخنگو لیخل رردو. ندکُرد را عهده دار یعال يدر شورا

  .داردپ.ك.ك را در کارنامه خود  يدهه جنگ برا کیسابقه  زین
. ارتش سوریه حضور خود را در مناطق محدودي نظیر شهر قامشلو، بخش زیادي  از شهر حسـکه و  1

 را حفظ کرد. 564محدوده استقرار تیپ توپخانه 
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جنـبش  «هاي نظامی ایجاد کرد که بقاي آن در قالـب   در برخی روستاها هسته
، امکـان  2011هـایی بعـد از سـال     حفظ شـد. چنـین هسـته    1»جوانان انقالب

ریزان سازماندهی سریع و گسترده شبکه نظامی، امنیتی حزب را فراهم کردند. 
جزیـره هـدف از    اقلـیم  هیئـت دفـاع و حمایـت ذاتـی در    مشترك رئیس  لوک

تشکیل این ساختارهاي نظامی را بناي یک ارتش رسمی منظم اعالم کـرد کـه   
ـ  باید داراي سطح دقیقی از آمـوزش و انضـباط باشـد. واحـدهاي اطالعـاتی     

 بعد از خروج نیروهاي ارتش سـوریه از منـاطق   2امنیتی با نام آساییش روژاوا
شکل گرفتنـد.   2012اکتبر  22کُردي در کوبانی، رمیالن و مالکیه (دیریک) از 

پلیس راهنمایی و رانندگی، نیروهاي مبارزه با تروریسم، آساییش زنان، امنیت 
ایست و بازرسی، سازمان امنیت کل و شاخه مبارزه با جـرائم سـازمان یافتـه،    

  )26-40: 2017واحدهاي زیر مجموعه آساییش هستند. (مالرشید، 
  

 متشکل از نیروهاي اصلی و متحدین آن استعداد تخمینی نیروهاي روژاوا): 1جدول شماره(
نیروهاي 
  اصلی

واحدهاي حمایت 
  خلق

واحدهاي دفاع 
  زنان

نیروهاي دفاع 
  ذاتی

نیروهاي امنیتی 
  پلیس  (آساییش)

  د)(کُر 1000  (کُرد) 4000  (کُرد) 10000  (کُرد) 13000  (کُرد) 24000  استعداد

طرح برابري   دفاع از کانتون  وظیفه
  جنسیتی

دفاع شهري 
  پلیس نظامی  پلیس نظامی  نشانی و...) (آتش

محل 
  خدمت

هاي عفرین،  کانتون
  کوبانی و جزیره

هاي عفرین،  کانتون
  کوبانی و جزیره

هاي  کانتون
  کوبانی و جزیره

هاي عفرین،  کانتون
  کوبانی و جزیره

  فقط کانتون
  جزیره

نیروهاي 
  حدمت

نیروهاي حمایت 
  خلق (کُرد)

بخش  آزادي  گردان
  جهانی

سنادید (قبایل 
  عرب)

گاردهاي خابور 
  (آسوري)

شوراي نظامی 
  سریانی

  2000  300  400  200  نامعلوم  استعداد
  نامشخص  نامشخص  نامشخص  نقش حمایتی  نقش حمایتی  وظیفه
محل 
هاي کوبانی و  کانتون  فقط کانتون کوبانی  خدمت

  جزیره
  تونفقط کان
  فقط کانتون  جزیره  فقط کانتون  جزیره

  جزیره
 
(Casagrande, ٤-٢ :٢٠١٦) 

                                                                                                                                         
 حرکۀ شبیبۀ الثورة.  1

2. Asayîşa Rojava 



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال نوزدهم، شماره 
پ، 4

اپی
 ی

76
، زمستان 

1397
  

   
 

 

 12  

  
به  2015روند ایجاد و توسعه ساز و کارهاي خودمدیریتی دموکراتیک تا سال 

رفـت، امـا همکـاري و     خودي خود براي ترکیه یک تهدید بـالقوه بـه شـمار مـی    
مسـئله را   1ی راه عـزم ذاتـی  الملل پیمانی حزب اتحاد دموکراتیک با ائتالف بین هم

آمریکا به عنوان فرمانده ائتالف عزم ذاتی از ابتداي همکـاري بـا    2تر نمود. پیچیده
و به  3حزب اتحاد دموکراتیک از سوي دولت ترکیه مورد انتقاد شدید قرار گرفت

اي از یـک سـاختار مرکـب از همـه      همین دلیل براي رفـع نگرانـی ترکیـه نمایـه    
شمال سوریه به نمایش گذاشت و به خصـوص بـر جـذب     هاي ساکن در قومیت

نمـود، امـا شـواهد عینـی      تأکیـد عضو از قبایل عرب و اعالم افزایش نسبت آنان 
دموکراتیـک   کننده در جبهه  حکایت از این داشت که آمریکا نسبت نیروهاي عمل

به نفع اعراب اعالم کـرده اسـت. وزارت دفـاع      گونه سوریه را به شکل کاریکاتور

                                                                                                                                         
1 . Inherent Resolve 

 کرد ایجاد سوریه دموکراتیک  جبهه نیروهاي نام به ساختاري 2015 نوامبر 4 روز از ذاتی عزم ائتالف .2
 ارتـش  سـتاد  رئـیس  دانفـورد  ژنـرال  اعـالم  اساس بر آن استعداد که بود شده تشکیل گروه 18 از که

 اعراب را استعداد این از نفر هزار 25الی 20 حدود داشت ادعا دانفورد. بود نفر هزار 50معادل آمریکا
 در داعـش  فیزیکـی  ثقـل  مرکـز  نـابودي  براي سوریه دموکراتیک جبهه ظرفیت از و دهند می تشکیل
 .شد خواهد استفاده دیرالزور در سازمان این قلمرو باقیمانده آزادي) رقّه( سوریه

ریه کشته شدند که  نفر از اعضاء پ.ك.ك در میادین نبرد سو 530، 2016تا ژانویه  2014بین جوالي . 3
% نیـز از  30% از این کشته شدگان از اتباع ترکیـه و  70نفر نیز زن بودند.  104نفر از آنان مرد و  426

 فرمانـدهان  از و ایرانـی  کُـرد  یـک  عثمـان  جمشید و منصور حاجی اتباع عراقی پ.ك.ك بودند. ظیر
ل ابیض، تل و) جزیره( حسکه در نظامی و کوبـانی  زوحـات  عفـرین،  در مینظا فرماندهان از کمال ح 
 افـرادي  نمونـه  بلژیـک،  بروکسل در اروپا با ارتباطی پل خلیل نواف اروپا، در دیپلماتیک امور مسئول
. داشـتند  مشـارکت  کردسـتان  دموکراتیـک  اتحاد حزب گیري تصمیم ساختار در ك.ك.پ از که بودند
 اتحاد حزب و ك.ك.پ بین شتركم عضو یک نیز سوریه نظامی نیروهاي کل فرمانده که جالو شاهین

 را حـزب  ایـن  مرکـزي  کمیتـه  عضو و اروپا در ك.ك.پ نماینده ها سال که بود کردستان دموکراتیک
 همـه  و) کوبانی( العرب عین در حزب این سیاسی نماینده و مأمور جالوش حسین عمر. بود دار عهده

. بودنـد  ك.ك.پ اعضـاء  از وریهسـ  در عمـومی  اعتراضات آغاز از قبل شهر این در نظامی فرماندهان
ر هولدز، شیار لد  ك.ك.پ اعضـاء  و ترکیـه  تابعیـت  داراي کُردهـاي  از همگـی  احمـد  الهام و خلیل اَ
. دارنـد  عهـده  را کُرد عالی شوراي در آن نمایندگی و العرب عین در حزب فرماندهی کادر که هستند
 بـراي  جنـگ  دهـه  یـک  ابقهسـ  نیز حزب نظامی شاخه خلق حمایت نیروهاي سخنگوي خلیل ردور
  .   دارد خود کارنامه در را ك.ك.پ
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مریکا تالش کرد تا اثبات کند حدود نیمی از نیروهاي جبهـه دموکراتیـک را   آ
ها حداکثر یـک ششـم از    دهند اما واقعیت این بود که عرب اعراب تشکیل می

 :Clawson, 2016)هزار نفـر) را تشـکیل داده بودنـد.     50استعداد این ساختار (

10)  
یت در جبهه حزب اتحاد دموکراتیک کردستان حدود یک ماه پس از عضو

بخشی به ساختارهاي ایجاد شده را آغـاز کـرد.    دموکراتیک سوریه، روند قوام
دهـی بـه یـک نظـم      دور جدید اقدامات حزب به وضوح تالش بـراي شـکل  

سیاسی نوین در شمال سوریه را به نمایش گذاشت. نقطـه عطـف ایـن رونـد     
برگـزار   در رمـیالن  2017 يجوال 27روز بود که  کیدموکرات یکنفرانس مردم

) تحـت عنـوان قـانون    1قـانون شـماره (  شد. نتیجه ایـن کنفـرانس تصـویب    
 156 توسـط  هیشـمال سـور   کیـ دموکرات یمناطق فدرال ژهیو يادار ماتیتقس

شمال سـوریه را  ماده  9در چهار فصل و مشارکت کننده بود. این قانون عضو 
وبه بـراي  تقسیم کرد. بر اساس این مص) با شش شهرستان میسه منطقه (اقل به

اولین بار استان رقّه وارد محاسبات حزب اتحـاد دموکراتیـک سـوریه شـد و     
ابیض در اقلیم فرات در تقسیمات  عیسی به عنوان یکی از نواحی بخش تل عین

(المرکز اإلعالمی لقوات سـوریا  اداري نظام فدرالی شمال سوریه قرار گرفت. 
  )، الف2017، طیۀالدیمقرا

اري در مصوبه رمیالن محل استقرار مرکز همـاهنگی  بندي اد بر اساس تقسیم
المللی مبارزه با داعش (عزم ذاتی) و شـوراي شـهر رقّـه در     و روابط ائتالف بین
هاي سه گانه نظام فدرالی شمال سوریه قرار گرفـت. روز   محدوده یکی از اقلیم

المللی با جبهه دموکراتیک سـوریه حـول اداره    ائتالف بین 2017ششم آگوست 
رئـیس  حمـد  الهـام  نده رقّه بعد از آزادي کامل تشـکیل جلسـه داد. حضـور ا   آی

القـادر   حسـن محمـد علـی و عبـد    جامعه دموکراتیک کردستان روژاوا،  مشترك
گذاري مهـم  تأثیردر جلسه مذکور به معنی  عضو هیئت سیاسی این شوراموحد 
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ـ     ر اداره ساختارهاي برآمده از عملکرد حزب اتحاد دموکراتیـک کردسـتان سـوریه ب
الهام احمد در این جلسه بر لزوم جلوگیري از تسلط دوباره دولـت   1آینده رقّه بود.

کرد و نمایندگان ائتالف و ایاالت متحده نیز پس از آن نسـبت   تأکیدمرکزي بر رقّه 
 2به جلوگیري از ورود نیروهاي دولتی بـه محـدوده شـرق فـرات اطمینـان دادنـد.      

  )2017)، ب(ه الدیمقراطی عالمی لقوات سوریاالمرکز اال(
  

 گیري نظام فدرال شمال ): روند تسلط حزب اتحاد دموکراتیک بر جغرافیا و شکل2جدول شماره (

  کارکرد  کُنش  بازه زمانی
  محاصره مراکز دولتی در مناطق کُردي  2012جوالي  20

و  مالکیه (دریک)و عامودا  ،تمر درباسیه، تلعقب نشینی دولت از   2012نوامبر 10-12  تسلط بر زمین
  مرز ترکیه تسلط حزب بر

 یدر کردستان غرب کیدموکرات یقانون دولت موقت خودگرانانتشار   2013 يجوال 18
  با پایتختی قامشلو(روژاوا) 

) و یالعرب (کوبان استان حسکه و دو شهر عینتسلط حزب بر   2013سپتامبر 15  ایجاد کارگزاري
  در استان حلب عفرین

عضو در جزیره، کوبانی و  61اعالم دولت موقت خودگردان با   2013نوامبر 13
  عفرین و تشکیل کمیته نگارش قانون

  2014ژانویه  21
 22اعالم آغاز به کار ساختار اداري خودگردانی (کانتون) با 

 وزارتخانه، توسعه ساختارهاي نظامی و امنیتی دفاع خلق و آساییش
  رقیب و آغاز امنیتی شرایط علیه احزاب کُرد

  )ي خودگردان جزیره، کوبانی و عفرینها (بخش  کانتونسه قانون اداره اعالم   2015 هیفور 5  اداره خودگردان

و تغییر مرکز از  هیدر شمال سور یفدرال تأسیس يشورا لیتشک  2015دسامبر 10
  قامشلو به عفرین

  هیشمال سور -  وژاوادر ر کیدموکرات یفدرال یقرارداد اجتماعانتشار میثاق   2016ژوئن  2

  و تعیین تقسیمات اداري هیشمال سور ینظام فدرالتشکیل   2017 يجوال 27
کنفدرالی پ.ك.ك 

در پوشش نظام 
  فدرال

                                                                                                                                         
آن را گانه  سه يها و کانتون هیشمال سور کیاداره فدرال دموکرات کردستان روژاوا  کیجامعه دموکرات. 1

  شد. سیتأس توسط پ.ك.ك 2011 يروز هفتم جوال برعهده دارد. این ساختار
 یمصطف یلیل ین فرمانده ائتالف در مقابل ابراز نگرانجونز معاو ویژنرال است 2017آگوست  17روز . 2

از رود  هیارتـش سـور   يروهـا یدرباره احتمال عبـور ن  لیقبا وخیشهر رقّه و ش يمشترك شورا سیرئ
رقّـه   از يسـور  يروهایدور نگاه داشتن ن يبرا هیداد که ائتالف با روس نانیفرات و ورود به شهر اطم

در ائتالف عـزم   کایجمهور آمر سیرئ ژهیو ندهیگورك نما برت مک الزم را انجام داده است. یهماهنگ
 دیـ تأک گریرقّه بار د ریعشا وخیو ش نیشهر و معتمد يبا شورا داریدر د 2017اکتبر  18روز  زین یذات

  ندارد.  یگاهیجا چیه در رقّه هیسور میکرد که رژ
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  (منبع: نگارنده)
  . ساز و کارهاي غیرمستقیم ترکیه براي مهار تهدید پ.ك.ك در سوریه2

ه با توسعه سـاز  نشینی ارتش سوریه از شمال کشور روند مقابل ترکیه پس از عقب
ــال روز    ــه عنــوان مث  19و کارهــاي حــزب اتحــاد دموکراتیــک را آغــاز کــرد. ب

، نماینده ارتش آزاد سوریه از حزب خواسـت تـا بـه دسـتور دولـت      2012نوامبر
العـین را   ي خـود از حـد فاصـل مالکیـه (دریـک) تـا رأس      هـا  ترکیه، همه پـرچم 

مخالفت کردند و در نتیجه آوري کند. البته نیروهاي حزب با این درخواست  جمع
اولین درگیري بین نیروهاي حزب اتحاد دموکراتیـک و معارضـین عـرب تحـت     

  (Kurd watch, 2013) العین آغاز شد. حمایت ترکیه در رأس
ارتش آزاد سوریه درگیري با حزب اتحاد دموکراتیک را ادامه داد که حتـی  

دهی اسـامه سـلیمان   هاي مشعل تمو با فرمان برخی واحدهاي کُرد نظیر گردان
منصور نیز در آن مشارکت داشتند. از سوي دیگر احـزاب وابسـته بـه حـزب     

کردند، امـا   دموکرات عراق نیز براي برهم زدن موازنه به ضرر حزب تالش می
ها یـک عامـل بازدارنـده در     هاي نظامی و سیاسی هیچ یک از این طرف تالش

نبـود. بنـابراین حـزب در     برابر توسعه نفوذ و قدرت حزب اتحاد دموکراتیک
العین بیرون راند و تا روز  النصره را از رأس جبهه 2013نوامبر  5نهایت تا روز 

العرب اعـالم دولـت    گانه جزیره، عفرین و عین  ، در مناطق سه2013نوامبر  13
کوبـانی را کـامالً    2013موقت نمود. در این میان داعـش از روز اول دسـامبر   

ت کوبنده این فرصت را در اختیار ترکیه قـرار داد تـا   محاصره کرد و با حمال
آفرینی انحصاري حزب اتحاد دموکراتیک در شمال سوریه پایان دهد.  به نقش

بر این اساس ترکیه بالفاصله پس از آغاز حمالت داعش وارد عمل شـد و بـا   
اتخاذ آرایـش نظـامی در مرزهـاي سـوریه بـدون هـر گونـه مداخلـه، صـرفاً          

سال هرگونه کمک به مناطق کُردي را در دستور کار قـرار داد.  جلوگیري از ار
(ITIC, 2015:10)   

هدف ترکیه از منع اجازه ورود کمک به منـاطق کُـردي، اسـتفاده از آن بـه     
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زننده موازنه علیه حـزب   عنوان اهرم فشار براي صدور اجازه ورود نیروهاي برهم
کردستان نیز در هماهنگی بـا  اتحاد دموکراتیک در شمال سوریه بود. دولت اقلیم 

به بهانـه جلـوگیري از قاچـاق و ورود غیـر قـانونی از       2014ترکیه از ماه آوریل 
کیلومتري در امتداد مرزهـاي عـراق و    17مرزها اقدام به حفر یک خندق به طول 

    (Kurd watch, 2014: A)سوریه در مالکیه (دریک) نمود. 
ه تسلیم در برابر فشار کرد. بر این محاصره حزب اتحاد دموکراتیک را مجبور ب

بـه ارتـش آزاد سـوریه اجـازه داد تـا در       2014سـپتامبر   10اساس حزب از روز 
، نماینـدگان  2014سـپتامبر   27العین علیـه داعـش وارد نبـرد شـوند و روز      رأس
الطاهر از ارتش آزاد سوریه طی  هاي دفاع از خلق شاخه نظامی حزب و کتیبه یگان

وعاتی از تشکیل یـک اتـاق فرمانـدهی مشـترك در ایـن شـهر       یک کنفرانس مطب
   (Kurd watch, 2014: B)دادند.

 14نیز روز  (TEV-DEM)در ادامه جنبش جامعه دموکراتیک در کردستان غربی 
در دهوك عراق با نمایندگان شوراي میهنی کُرد (احـزاب وابسـته بـه     2014اکتبر 

اکره پرداخـت. در نتیجـه جنـبش    هاي همکاري بـه مـذ   بارزانی) براي بررسی راه
در  2014اکتبر  22جامعه دموکراتیک در کردستان غربی و شوراي میهنی کُرد روز 

 امـا  گیري کُردي خبر دادند. یک کنفرانس مطبوعاتی از تشکیل یک مرجع تصمیم
پیشنهاد شـوراي میهنـی کـرد بـراي      غربی کردستان در دموکراتیک جامعه جنبش

 از خلـق  دفـاع  فرمانـدهی  نقش تثبیت بر و نپذیرفتندتشکیل یک ارتش کردي را 
 طـرفین  از یـک  هـر  کـه  کردند توافق کنندگان مذاکره نهایت لذا در. کردند تأکید
   (Kurd watch, 2014: C) .باشد داشته را خود به مخصوص دفاعی نیروي

با وجود اعمال فشار شدید با تثبیت وضعیت امنیتی در شمال سـوریه، حـزب   
ایـن   1اتیک عمالً اجازه تغییر موازنه قدرت در این محـدوده را نـداد.  اتحاد دموکر

                                                                                                                                         
  را کُـردي  گیـري  تصـمیم  مرجـع  رد خـود  نماینده 12  ،2014 دسامبر هفتم کُرد روز میهنی . شوراي 1

 پیـدا  اختصـاص  سـوریه  – کردستان دموکراتیک حزب به کرسی 2 موجود کرسی 12 از. نمود تعیین
 2 و دادنـد  اختصاص خو به را کرسی یک کدام هر کُرد نیز میهنی شوراي عضو دیگر حزب 8 و کرد
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روند به معنی تثبیت سـاختار خـودگردانی دموکراتیـک در سرتاسـر مرزهـاي      
ترکیه و سوریه بود که بـا عضـویت حـزب در جبهـه دموکراتیـک سـوریه و       

  تري به خود گرفت.  پیمانی با ائتالف شکل پیچیده هم
  

  یم ترکیه براي مهار تهدید پ.ك.ك در سوریه. ساز و کارهاي مستق3
در چـارچوب ائـتالف عـزم ذاتـی ارسـال هـوایی        2014اکتبر  19آمریکا از روز 

تجهیزات نظامی سبک براي نیروهاي دفاع از خلق در کوبانی را آغـاز کـرد. ایـن    
روند با اعتراض شدید ترکیه مواجه شد. ترکیه پس از تشکیل جبهـه دموکراتیـک   

یح و آموزش نیروهاي دفاع از خلق، روند مداخله مستقیم براي مهار سوریه و تسل
توسعه تهدید پ.ك.ك در شمال سوریه را آغاز نمود. ترکیـه در نهایـت علیـرغم    

، عملیات نظامی سپر فرات را در 2016آگوست  24مخالفت شدید آمریکا از روز 
یه، تجربـه  خاك سوریه آغاز کرد. ترکیه قبل از اجـراي عملیـات زمینـی در سـور    

زمینی علیه مواضع پ.ك.ك را در کارنامه خـود داشـت کـه      اجراي پنج عملیات
تمام آنها در خاك عراق انجام شده بودنـد. بنـابراین ترکیـه بـا کسـب تجربـه از       

  هاي زیر آغاز نمود: عملیاتهاي عراق عملیات در سوریه را با تفاوت
  آغاز حمله به جاي دفاع؛. 1
  وح تاکتیکی، عملیاتی، سیاسی و استراتژیک؛اجراي عملیات در سط. 2

                                                                                                                                        
 کسـب  از نیز ها ایزدي و انانجو ، زنان هاي گروه نمایندگان. گرفت تعلق مستقل احزاب به نیز کرسی
 خـود  مشترك جلسه اولین 2014 دسامبر 16 روز کُرد میهنی شوراي نمایندگان. ماندند بهره بی کرسی

 در غربـی  کردسـتان  در دموکراتیـک  جامعه جنبش قالب در که دموکراتیک اتحاد حزب نماینده 12 با
 از نیـز  جدید عضو 6 ، جلسه این رد. کردند دیدار داشتند، مشارکت کُردي گیري تصمیم مرجع بدنه
 نیـز  عضو یک و دموکراتیک اتحاد حزب به نزدیک افراد از عضو 5 که شدند انتخاب طرف دو سوي
 داد تشـکیل  بررسی کمیته کُرد یک میهنی شوراي میان این در اما. بود »دموکراتیک ـ یکیتی« حزب از
 عضـو  حـزب  سـه  این(  دموکراتیک اتحاد حزب به نزدیک حزب  نمایندگان سه کرسی نهایت در و

 و ابـراهیم  الدین نصر الپارتیِ دموکراتیک، یکیتیِ از بود عبارت آنان اسامی و بودند کُرد میهنی شوراي
 دموکراتیـک  اتحـاد  از منشـعب  حـزب  یـک  کـه ) سوریه دموکراتیک کردهاي آشتی حزب( رفیکیتن
 شـوراي  ظـاهراً  بنابراین. گذاشت رکنا »کُردي گیري تصمیم مرجع« از را.) شد می محسوب کردستان
 را کُـردي  گیـري  تصـمیم  مرجـع  در دموکراتیک اتحاد حزب نفوذ شده بود ضریب موفق کُرد میهنی
 درصد 60 کماکان حزب بودند و ك متصل.ك.پ به عمل در مستقل، ظاهر به دهد، اما احزاب کاهش
    بود. حفظ کرده خود اختیار در را کُردي گیري تصمیم مرجع در موثر آراء
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  ایجاد فرماندهی و کنترل متفاوت؛. 3
گیـري چندگانـه اعـم از نیروهـاي مسـلح، سـازمان        ایجاد سـطوح تصـمیم  . 4

اطالعات، وزارت خارجه و ریاست جمهوري، ریاست مدیریت فجایع و مسـائل  
  هاي محلّی؛ اضطراري، هالل احمر ترکیه و شهرداري

  نولوژي و مواد مورد استفاده در عملیات؛توسعه تک. 5
استراتژیک بـازیگران خـارجی مـؤثر و بـازیگران غیردولتـی       تأثیرمحاسبه . 6

(Gurcan, 2019: 2) 
  

 زمینی ترکیه علیه پ.ك.ك در شمال عراقهاي  ): عملیات3جدول (

  هدف  پیمانان هم  تاریخ  نام عملیات
  ایجاد منطقه حائل  موکرات و یکیتیحزب د  1992اول نوامبر  ـ اکتبر 12  شمال سوریه

  پاکسازي مرزي  -  1995آوریل  4 -مارس 20  فوالد
  پاکسازي مرزي  حزب دموکرات  1997اکتبر  15-سپتامبر 25  دم سپیده

  پاکسازي مرزي  حزب دموکرات  1997جوالي  7-می 12  چکش
  پاکسازي مرزي  -  2008فوریه  29 -21  خورشید

(Keskin, 2008: 59-72) 

  
تروریسـم بــه    از  عــاري  ، ایجــاد یـک منطقـه   2016سـپتامبر  19ن روز اردوغـا 

فرات  کیلومتر مربع در شمال سوریه را یکی از اهداف عملیات سپر 900مساحت 
امن تا پنج هزار  قلمداد نمود و از تالش براي افزایش این محدوده با عنوان منطقه 

ي نظامی وابسـته بـه   ها کیلومتر مربع سخن گفت. این عملیات که مشارکت شاخه
کیلـومتر   2225با تسلط بـر   2017مارس 29ارتش آزاد سوریه همراه بود در روز 

  (Gurcan, 2019: 4)مربع از خاك سوریه پایان یافت. 
هـاي   ترکیه پس از اجراي عملیات سپر فرات تالش براي سـازماندهی شـاخه  

ف از آن عالوه متکثر نظامی معارضین در قالب یک ارتش ملّی را آغاز کرد که هد
بر ایجاد یک ساختار منسجم نظـامی، مقابلـه بـا تهدیـد اقلـیم فـدرال شـمال در        

  مرزهاي ترکیه و تغییر موازنه قدرت در این محدوده بود. 
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طـی یـک    2017اکتبـر   24مسؤلین نظامی و غیر نظامی دولت ترکیـه روز  
جلســه بــا اعضــاء دولــت موقــت، ائــتالف شــوراي معارضــین و فرمانــدهان 

اي امضـاء کردنـد کـه شـامل تحویـل اداره       هاي ارتش آزاد توافـق نامـه   هشاخ
هاي مرزي ترکیـه و سـوریه بـه دولـت موقـت معارضـین و        یکپارچه گذرگاه

تحویل عواید حاصل از آن به یک خزانه واحد براي اداره امور ایـن دولـت و   
. توزیع عادالنه آن بین دولت موقت، شوراهاي محلی و ارتش آزاد سوریه بود

هاي  اي مجموعه بخش دیگري از این توافق نیز شامل ترتیبات انتقال دو مرحله
فیلـق الجـیش   «نظامی به ساختار موسوم به ارتش ملّـی متشـکل از سـه سـپاه     

بود که عمالً بخشـی از   »هالشامی هفیلق الجبه« و» فیلق السلطان مراد«، »الوطنی
ی نام آنها نیز تغییر نکرده چهار ائتالف فعال در عملیات سپر فرات بودند و حت

 )2017بود و از سوي دولت ترکیه دستچین شده بودند. (الخلیج الجدید، 
  

 ): ترتیبات بازسازماندهی نظامی معارضین در قالب ارتش ملّی4جدول شماره (

  کُنش  بازه زمانی
  هاي آمریکا به معارضین آغاز قطع تدریجی کمک  2017جوالي  24
  ل ارتش ملّیطرح تشکی  2017آگوست  4

هاي نظامی در وزارت  پیشنهاد شوراي اسالمی سوریه براي ادغام شاخه  2017آگوست  30
  دولت موقت معارضین دفاع

  تعیین وزیر دفاع و اعطاي مأموریت تشکیل ارکان ارتش ملی  2017سپتامبر 4
  اي براي ارتش ملّی معاونت منطقه 11تعیین رئیس ستاد ارتش و   2017سپتامبر 18

  تصویب ترتیبات تشکیل ارتش ملّی در قالب سه سپاه  2017اکتبر  24
  الزیتون غصنآغاز حمله ارتش ملّی معارضین به کانتون عفرین در عملیات   2018 هیژانو 20

  )76: 1397فر،  (آزاد، ابراهیمی
  

مارس  24ژانویه تا  20ترکیه در عملیات مشابهی با نام شاخه زیتون که از 
کیلومتر مربع از محدوده عفرین و اعزاز را نیز  2300کنترل ادامه داشت  2018

در اختیار گرفت. ترکیه بـا کسـب تجربـه از عملیـات سـپر فـرات و اصـالح        
گیري، اجراي عملیات  اشتباهات گذشته تغییراتی را در سطوح مختلف تصمیم
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و تسلیحات اعمال نمود. بنابراین عملیات سپر فرات در پنج مرحله انجـام شـد و   
ماه به طول انجامید، اما اعمال اصالحات باعث شد عملیات شاخه زیتون  7ود حد

  طی دو ماه طول خاتمه یابد.
  

 اهداف ترکیه در عملیات سپر فرات): 5جدول شماره(

  نتیجه  اهداف

و قطـع تنهـا    کیلومتر نوار مرزي بیم جـرابلس و الراعـی   60پاکسازي داعش از   1
  موفقیت کامل  منشور ملل متحد 51توسل به ماده دسترسی سازمان به جهان خارج با 

بـا کـانتون    هاي کوبانی و جزیره در شرق فرات کنترل ارتباط زمینی بین کانتون  2
  موفقیت نسبی  عفرین در غرب فرات به منظور جلوگیري از تشکیل قلمرو یکپارچه

(Gurcan, 2019: 4) 
 

 فرات بندي انجام عملیات سپر مراحل و زمان): 6جدول شماره(

  مدت زمان  مراحل عملیات
  روز 3  تصرف جرابلس  1
  روز 60  کیلومتر محدوده مرزي بین جرابلس و الراعی 60پاکسازي   2
ات الباب  3 روز 30  حرکت به عمق خاك سوریه تا سر حد  
  روز 30  محاصره و تصرف الباب  4
  روز 20  عملیات ناموفق در مسیر منبج و عفرین  5

 (Gurcan, 2019: 5-7) 
 

  اهداف ترکیه در عملیات شاخه زیتون): 7جدول شماره(
  نتیجه  اهداف

  موفقیت کامل  حذف یا فراري دادن عناصر دفاع از خلق  1

و سوق دادن روابط  نظامی نیروهاي دفاع از خلق و آمریکا ـ تضعیف روابط سیاسی  2
  شکست  ترکیه و آمریکا از مناقشه به همکاري

(Gurcan, 2019: 10) 
 

 بندي انجام عملیات شاخه زیتون مراحل و زمان): 8اره(جدول شم

  مدت زمان  مراحل عملیات
  روز 55  پاکسازي شمال عفرین  1
  روز 5  درگیري در اطراف و مرکز شهر عفرین  2

(Gurcan, 2019: 5-7) 
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  ترکیه و تداوم تالش براي مهار تهدید پ.ك.ك در شمال سوریه .4

ي هـا  گـروه رسـیدن زمـان از بـین بـردن      از فـرا  2019دسـامبر   12اردوغان روز 
از عـزم خـود بـراي     2019ژانویـه   15تروریستی در شرق فرات خبر داد. او روز 

اي بـه   ایجاد یک منطقه امن در شمال سـوریه سـخن گفـت کـه شـامل محـدوده      
کیلومتر در امتداد مرزهاي سوریه و ترکیه از جرابلس تـا مرزهـاي    32تا  30عمق

رسد ترکیه عملیات زمینی براي ایجاد منطقه امـن در   می عراق خواهد بود. به نظر
هاي زمینی سپر فرات  شمال سوریه را با توجه به نقاط ضعف دو عملیات عملیات

  و شاخه زیتون و اصالح آنها اجرا خواهد کرد. 
  

  
  

  
  
  
  

  ): مختصات منطقه امن احتمالی در شمال سوریه1نقشه (
  

ات احتمالی آینده اقدامات زیـر را در  ترکیه براي براي کاهش ریسک در عملی
  دستور کار قرار داده است:

     تروریسـم و ایجـاد ترکیه تالش منسجمی براي ارائه یک طرح جامع ضـد
حداکثر هماهنگی بین عملیات نظامی و تالش دیپلماتیک را به کار بسته است. به 

وریه را رسد آمریکا در نهایت اجراي عملیات زمینی محدود در شـمال سـ   نظر می
در عین حال ترکیـه   1کند. خواهد پذیرفت و تنها براي کاهش تبعات آن تالش می

                                                                                                                                         
کـه ایـاالت    تصـریح کـرد    2019آوریـل   16در امور سوریه روز  آمریکا ویژه نماینده جفري، جیمز. 1

 او تأکید کرد که. کرد خواهد همکاري ترکیه با سوریه شمال در امن منطقه تأسیس راستاي متحده در
 هـاي  یگـان  که این خصوص در ترکیه زیرا بود نخواهند همکاري این از بخشی خلق مدافع هاي یگان
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هاي ذینفع ارائـه داده   طرح خود براي ایجاد منطقه امن را با قاطعیت به همه طرف
گري بـین حـزب اتحـاد دموکراتیـک و دولـت       روسیه نیز به جاي میانجی 1است.

بلندمدت در سوریه با ترکیـه تعامـل   مرکزي سوریه تالش دارد براي تأمین منافع 
بنابراین ترکیـه تـالش دارد عملیـات نظـامی را بـه طـور تمـام براسـاس          2نماید.

  هاي سیاسی مشخص طراحی نماید.  دستورالعمل
   با وجود همه تالشی که براي حفظ نیروهاي ارتش آزاد در یک خط صـورت

العاده زیاد ایـن   فوقنظمی  گرفت، یک نقطه ضعف برجسته در عملیات سپر فرات بی
نیروها و عدم تمایل آنان بـه کـار تحـت یـک فرمانـدهی و سـاختار واحـد بـود. در         

                                                                                                                                        
 رئـیس  ترامـپ  دونالد و کنیم می درك را این. دارد هایی نگرانی است پ.ك.ك از بخشی خلق مدافع
 این بر تأکید با خود اظهارات ادامه در وي .است کرده اعالم را این آشکارا اردوغان جمهور رئیس به
 کسـی  خـواهیم  نمـی  لحا عین در ما: کرد خاطرنشان است آمریکا متحد سوریه دموکراتیک جبهه که

 حضـور  نیروهـا  ایـن  درون در نیـز  کردها و بوده آمریکا متحد که سوریه دموکراتیک ارتش به نسبت
 بـه  را وضـعیتی  کنـیم  مـی  تالش ما دلیل همین به. باشد داشته اي جویانه ستیزه و منفی رفتار دارند،
  .باشیم کرده کسب را ها طرف همه رضایت که آوریم وجود

 کنفـرانس  طی سخنرانی در ششـمین  2019فوریه  20 ترکیه روز جمهور رئیس وغان،ارد طیب رجب. 1
 پناهنـدگان  بازگشت براي امن منطقه تأسیس فرمول گفت که استانبول چیراغان کاخ در ترکیه وزاري
 کنترل نیز فرمول این کاربرد او تصریح کرد که براي. است ممکن راه ترین عملی کشورشان به سوري
 حمایـت  ما از لجستیکی و مالی صورت به باید کشورها دیگر باشد و ترکیه اختیار در یدبا منطقه این
 مرزها طول در را خود آمادگی تمام. کرد خواهیم عمل نزدیکی بسیار روزهاي در را فرمول این. کنند
 و پـوتین  جنـاب  بـا  را مسـئله  این گذشته هفته. است آماده ها استراتژي و ها طرح. رساندیم اتمام به

 تأسیس در ما اروپایی دوستان که دارم باور .کردیم بررسی و گذاشته میان در تمام جزئیات با روحانی
  . کرد خواهند ما از را الزم هاي حمایت سوریه شمال در امن منطقه

به هـراس روسـیه از تکـرار     2019فوریه  22مصطفی سیجري از فرماندهان ارتش آزاد سوریه روز  . 2
و تبدیل شدن ترکیه به پایگاه ضربه به منافع روسیه در سوریه اشاره و تصـریح کـرد    تجربه افغانستان

ها از ترس بیرون رانده شدن از سوریه، از طرح ترکیـه در ادلـب و شـمال سـوریه حمایـت       که روس
 مـذاکرات  در سوریه کردهاي نماینده و سوریه شمال فدارسیون ارشد مشاور کرد، چیا بردان کنند. می

 براي که این جاي به روسیه«در رابطه با نقش روسیه چنین گفته بود:  2019آوریل  12روز  نیز مسکو
 بارهـا  از بعـد  روسـیه . دهد می اهمیت ترکیه منافع به کند تالش دمشق و کردها میان توافق به رسیدن
 نکـرده  بـازي  دمشـق  و کردهـا  میان مذاکرات در مؤثري نقش دیگر ترکیه مختلف هاي هیئت با دیدار
 یـک  خصـوص  این در روسیه. است شده مسدود دلیل همین به نیز دمشق با گوو گفت هاي راه. است

 .دارد تاریخی مسئولیت
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 سـوریه  آزاد ارتـش  نیروي دو نفر ترکیه، ارتش نیروي هر ازاي عملیات سپر فرات به
 ارتـش  نیـروي  هـر  ازاي داشتند، اما در عملیات شاخه زیتون به مشارکت عملیات در
داشـتند. بنـابراین در    مشارکت عملیات در ترکیه ارتش نیروينفر  سه معارضین، آزاد

عملیات بعدي استفاده از نیروهاي ویژه و منظم ارتش ترکیه بـراي گـرفتن قلمـرو از    
هاي دفاع از خلق و واسپاري حفظ قلمرو تصرف شده به نیروهـاي موسـوم بـه     یگان

 .بینی خواهد بود ارتش ملّی معارضین با احتمال باالیی قابل پیش

  
  ي ترکیه براي ایجاد و حفظ منطقه امنها چالش. 5

کند، بـا هـیچ یـک از     اي که دولت ترکیه از آن با عنوان منطقه امن یاد می محدوده
المعـارف   خـوانی نـدارد. دایـره    تعاریف حقوقی موجود دربـاره ایـن مفهـوم هـم    
» لمنطقه حائ«) تعریفی از 2017روزآمدسازي شده وزارت دفاع آمریکا (تا مارس 

نیـز مـرتبط اسـت و چهـار دسـتور کـار       » منطقـه امـن  «دهد که با مفهوم  ارائه می
کند که ممکن اسـت بـه طـور یکپارچـه یـا       مشخص را به طور موازي معرفی می

  منفرد به اجرا گذاشته شوند:
منطقه حائل عبارت از یک منطقه کنترل شـده توسـط نیروهـاي عملیـات     «

ـ    شـود.   ین نیروهـا جلـوگیري مـی   صلح است که در آن از جـدال و تخاصـم ب
هـاي سـازمان ملـل متحـد نیـز       همچنین به مناطق جدا شده در برخی عملیات

گذاري شده  شود. منطقه حائل در ایجاد خطوط عالمت مناطق حائل اطالق می
هاي صلح و مقابله با تهدیدات موشکی و هوایی نیز کـاربرد   صلح در عملیات

  (DOD Dictionary of Military and Associated Terms, 2017: 30)» دارد.
ارائه این تعریف موسع درباره منطقه حائل در وزارت دفاع آمریکا، بار معنـایی  
زیادي دارد، زیرا عمالً در متن آن، به دو دستورالعمل دیگر ارجـاع داده شـده کـه    

اسـت. ایـن   » مقابله با تهدیدات موشـکی و هـوایی  «و » عملیات صلح«عبارت از 
این جهت اهمیت دارد که هر دو مفهوم داراي دسـتور کـار مشـخص و    تفسیر از 
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در وزارت دفاع آمریکاست که به طـور   (JP 3-01)و  (JP 3-07,3)هاي  رسمی به شماره
خودکار ایجاد یک منطقه حائل یا امن را با اجراي ترتیبات عملیات صلح و مقابلـه بـا   

هاي متـواتر از   ساس در برداشتسازد. بر همین ا موشکی همراه می تهدیدات هوایی و
تعریف منطقه امن یا حائل، ایجاد چنین جغرافیایی مشروط به حضور نیروهاي حافظ 

  1المللی نظیر ناتو شده است. هاي بین صلح و پیمان
حمایت از شبه  واسطه بهاز همین منظر اقدام ترکیه براي ایجاد یک منطقه امن 

کشـور در قالـب هـیچ یـک از      نظامیان سوري و حضور مسـتقیم در خـاك ایـن   
گنجد و به طور طبیعی مصونیتی نیز براي واحدهاي  تعاریف و تفاسیر موجود نمی

ارتش ترکیه و شبه نظامیان مـورد حمایـت آن در مقابـل حملـه احتمـالی ارتـش       
کند. دستور کار نظامی ترکیه هر چند یک تهدید آشـکار امنیتـی    سوریه ایجاد نمی

، اما در عین حال فاقد مشروعیت است و صرفاً در شود جبهه شمالی محسوب می
چارچوب معادله قدرت و اسـتفاده از شـرایط آنارشـی حـاکم بـر محـیط، عمـل        

کند. ترتیبات این دستور کار نظامی تکیه فاقد ثبات و در معرض بازگشـت بـه    می
  شرایط قبل از ایجاد آن است. 

  

                                                                                                                                         
 منـاطق  ایجـاد  خواسـتار  متنـاوب  طور به ترکیه سوریه، در داخلی جنگ آغاز از سال یک حدود گذشت . با1

 مـوازات  بـه  و 2012 جوالي از مناطقی نچنی ایجاد براي ترکیه مطالبه. است بوده حائل و امن ممنوع، پرواز
 آغـاز  قـدرت  خأل مناطق بر دموکراتیک اتحاد حزب تسلط و کشور شمال از سوریه ارتش نیروهاي خروج
 اجمـاع  ایجـاد  بـا  بـود  تـالش  در ترکیـه . گرفت شدت دموکراتیک خودگردانی هاي کانتون تشکیل با و شد
 تشـکیل  از جلـوگیري  بـراي  را متحـده  ایـاالت  و ناتو مشارکت تروریسم، با مبارزه چارچوب در المللی بین

 حمـالت  بـراي  حـال  عـین  در و ببندد کار به خود مرزهاي جوار در ك.ك.پ به منتسب حکومتی ساختار
 تحقیقـات  دایـره . نمایـد  ایجـاد  مشـروعیت  سوریه خاك در دموکراتیک اتحاد حزب مواضع به خود هوایی
 را ترکیـه  دولـت  بـود،  شـده  منتشر 2017مارس 21 روز که» 44000 - آر« شماره گزارش طی آمریکا کنگره
 نـاموفق  هـدف  این به دستیابی در ترکیه اما ، بود کرده اعالم دست این از هایی طرح اجراي براي فشار عامل
 منطقـه  ایجـاد  امکـان  رسـمی  طـور  به بار 9 آمریکا دولت و بار 12 ناتو ،2015 تا 2013 هاي سال طی. ماند
 منطقـه  ایجـاد  امکـان  ایـده  2014 دسـامبر  اول روز در متحده ایاالت و کردند رد را وریهس در ممنوع پرواز
 منطقـه  ایجاد آمریکا که کرد تصریح پنتاگون سخنگوي وارن استیو. کرد اعالم منتفی رسمی طور به را حائل
 .  کند نمی قلمداد ممکن ایده بهترین را دوستانه انسان هاي کمک ارائه براي حائل
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  ترین سناریو گیري و محتمل نتیجه
و آنارشی در سوریه حزب اتحاد دموکراتیک به عنوان شاخه  با آغاز جنگ داخلی

غیر رسمی پ.ك.ك طی توافق با دولت مرکزي سوریه کنتـرل بخـش زیـادي از    
هـاي رقّـه و حلـب در شـمال سـوریه را در       هایی از استان استان حسکه و بخش

اختیار گرفت و ساختارسازي بر اساس مانیفست خودگردانی دموکراتیک را آغـاز  
این روند به یک تهدید امنیتی جدي بـراي ترکیـه تبـدیل شـد و در نتیجـه       نمود.

  تالش براي مهار آن را آغاز نمود. 
هـایی نظیـر    اهرم واسطه بهتالش کرد تا  2015تا  2012هاي  ترکیه طی سال

احزاب کُرد مخالفت حزب اتحاد دموکراتیـک و نیروهـاي عـرب وابسـته بـه      
زب تغییر دهد و ساختارهاي ایجـاد شـده   ارتش آزاد موازنه قدرت را ضرر ح

در شمال سوریه را از بین ببرد، اما این روند به دلیل نفوذ زیـاد حـزب اتحـاد    
دموکراتیک در شمال سوریه و پشتیبانی دولت مرکزي با شکست روبرو شـد.  

پیمـانی حـزب اتحـاد دموکراتیـک بـا       پس از تشکیل ائتالف عزم ذاتی و هـم 
پ.ك.ك در شـمال سـوریه بـه شـکل مضـاعفی از      آمریکا، خطر توسعه نفوذ 

 واسـطه  بـه سوي ترکیه احسـاس شـد کـه نتیجـه آن مداخلـه مسـتقیم ترکیـه        
  ساز و کارهاي نظامی براي مهار تهدید بود. کارگیري به

گـاه   ترکیه علیرغم پشتیبانی مادي و معنوي از معارضین عرب سوري، هیچ
ظامی با دولت مرکزي و ارتش در حمایت از آنان به طور مستقیم وارد کارزار ن

گذاري شدید کُنش حزب اتحاد دموکراتیـک بـر   تأثیرسوریه نشد، اما به دلیل 
امنیت ملّی ترکیه، علیرغم مخالفت آمریکا با استفاده از فقدان اقتدار مرکزي در 
شمال سوریه مداخله نظامی براي تأمین امنیت ملّی خـود را آغـاز نمـود و در    

ارائه طرح منطقه امن ادامه داد. مداخله نظامی ترکیـه بـا    نهایت این روند را با
المللـی و بـه    یی نظیر فقدان مشروعیت حقوقی و عدم حمایـت بـین  ها چالش

انتظار داشـت کـه در نهایـت بـا      توان میخصوص آمریکا روبروست. بنابراین 
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بازگشت تدریجی اقتدار دولت مرکزي، ترکیه مجبور به ترك مناطق تحت کنتـرل  
  ل سوریه خواهد شد.در شما
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