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  25/11/1398پذیرش نهایی:  تاریخ          12/10/1398تاریخ دریافت: 

  چکیده 
های حیاتی و استراتژیک، موقعیت ویژه و  وجود ذخایر غنی نفت و گاز، کشاورزی پررونق و وجود گذرگاه

نطقه جزیره داده است. نقش این منطقه در اتصال جغرافیایی منطقه شرق فرات یا همان مژئوپلیتیکی خاصی به 
ـردی منتسـب بـه  مرز بودن آن با جنوب ترکیه و حضور جریان سوریه با کشور عراق و از طرف دیگر هم

ُ
هـای ک

المللی تبدیل کرده و  ای و بین های منطقه پ.ک.ک در آنجا، این منطقه را به صحنه رقابت و کشمکش میان قدرت
گر منافع متضارب و ناهمگون بازیگران دخیل در ایـن منطقـه اعـم از بـازیگران بـومی و خـارجی، از طرف دی

 ای از ابهام قرار داده است.  انداز این منطقه را در هاله چشم
ای، ضـمن تبیـین اهـداف و  تحلیلی و با اتکـا بـه منـابع کتابخانـه –این مقاله با استفاده از روش توصیفی 

 آینده سیاسی و های بازیگران د سیاست
ِ
خیل و روند مداخله این بازیگران در منطقه جزیره، به سناریوهای احتمالی

  پردازد.   امنیتی این منطقه می
ردی در پرتو حضور عناصـر آمریکـایی در ایـن  های مقاله حاکی از آن است که هر چند جریان یافته

ُ
های ک

ورزیده و تا کنون از تعامل حداکثری با دولت مرکزی و امنیتی مبادرت  –منطقه  به ساختارسازی سیاسی و نظامی 
سـاختاری موجـود اما در بلندمدت با توجه به تعارض   اند، اعاده حاکمیت دمشق بر این منطقه خودداری کرده

ردها و سیستم عشیره
ُ
ردهـا و شـکل میان سیستم حکمرانی ک

ُ
گیری  ای این منطقه و مخالفت عشـایر بـا ک

زمینه برای خروج آمریکا و حاکمیت دوباره دولت   نامشروع آمریکا در این منطقه، حضورمقاومت محلی علیه 
 مرکزی بر این منطقه فراهم خواهد شد. 

 واژگان کلیدي
ردها، ایران، آمریکا، ترکیه، روسیه

ُ
  سوریه، شرق فرات، عشایر، ک
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  مقدمه
کشـور سـوریه بـا  تیکی آن در اتصال جغرافیایییمنطقه شرق فرات با توجه به موقعیت ژئوپل

مرز بودن با ترکیه و همچنـین برخـورداری از ذخـایر غنـی نفـت و گـاز، داشـتن  عراق و هم
کشاورزی پررونق و کشت عمده گندم و گذر دو رود فرات و خابور از آن، جایگاه مهمـی در 

  سوریه دارد.  آیندهتحوالت 
حسـکه و همچنـین در حال حاضر این منطقـه بـه غیـر از دو مربـع امنیتـی در قامشـلی و 

ردها  بخش
ُ
هایی از مناطق مرزی شمالی که در اختیار نظام حاکم بوده، تحت سیطره و کنترل ک

های  (وابسته به یگان ١طور خاص نیروهای دمکراتیک سوریه یا به تعبیر دیگر نیروهای قسد و به
شود.  داره میقرار داشته و از طریق سیستم خودگردانی با اتکا بر شوراهای محلی ا )مدافع خلق

رد سوریه موسوم به نیروهای دمکراتیک سوریه به شبه
ُ
عنوان بازیگر اصلی این منطقـه  نظامیان ک

امنیتی شناخته شده و شاخه سیاسی آن موسوم به شورای سوریه دمکـرات یـا  - در حوزه نظامی
  مسئولیت امور سیاسی و ارتباطات خارجی را بر عهده دارد. » مسد«به تعبیر دیگر 

شــرایط فعلــی، نیروهــای دمکراتیــک ســوریه، حــزب اتحــاد دمکراتیــک، آمریکــا و در 
عنوان بازیگران اصلی ایـن منطقـه محسـوب شـده و  پیمانان اروپایی آن و عشایر عرب به هم

صـورت غیرمسـتقیم بـر  جمهوری اسالمی ایران، دولت مرکزی سوریه، روسیه و ترکیه نیز به
تراتژیک این منطقه با توجه به وجود گذرگاه مهم بوکمال و ارزش اساین منطقه تأثیرگذار هستند. 

های مهم و  نقش آن در اتصال سرزمینی با کشور عراق و همجواری با ترکیه، آن را به یکی از حوزه
  المللی دخیل در بحران سوریه تبدیل کرده است.   ای و بین استراتژیک برای همه بازیگران منطقه

انداز ایـن منطقـه را بـا  دخیـل در منطقـه شـرق فـرات، چشـممیان بـازیگران تعارض منافع 
ها و موانع موجود، آینده  سناریوهای مختلفی گره زده که هر کدام از این سناریوها براساس فرصت

انداز این منطقه با توجه به موقعیت ویژه آن در اتصال  کند. چشم ممکن در این منطقه را ترسیم می
ر مقاومت (از عراق تـا سـوریه و لبنـان) از اهمیـت بسـزایی سرزمینی میان کشورهای عضو محو

  برای جمهوری اسالمی ایران برخوردار است. 
انداز منطقـه شـرق فـرات و  بر همین اساس، مسأله اصلی این پـژوهش، بررسـی چشـم

عـد اول 
ُ
عـد اساسـی دارد: ب

ُ
بررسی سناریوهای احتمالی در این منطقه است. این مسأله دو ب

                                                                                                                                         
  قوات سوریا الدیمقراطیه. ١
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عـد دوم  هایی تنظیم کرده ن دولتی و بومی این منطقه چه اهداف و برنامهاینکه، بازیگرا
ُ
انـد؟ ب

  اینکه، چه سناریوهایی برای آینده این منطقه قابل تصور است؟ 
ای انجـام شـده کـه در ابتـدا مختصـات و اهمیـت  گونه بر این اساس سازماندهی پژوهش به

قـه اعـم از دولتـی و بـومی بـه تفکیـک منطقه شرق فرات و سپس روند فعالیت بازیگران این منط
شـوند. سـناریوهای  موضوعی توصیف و تبیین شده و در پایان سناریوهای احتمـالی بررسـی می

احتمالی در ارتباط با منطقه شرق فرات، به تفکیک شـامل سـه سـناریوی تشـکیل منطقـه امـن، 
ردی و اعاده حاکمیت دولت مرکزی بر ای شکل

ُ
  باشد.   ن منطقه میگیری واحد خودمختار فدرال ک

  چارچوب نظري
هـا روبـرو اسـت. نبـود اجمـاع در  مفـاهیم و روش  علوم اجتماعی همواره با تکثـر معـانی،

ها، چارچوب نظری و مانند آن به یکی از  شناسی، روش تحقیق، مدل خصوص تعریف روش
مستثنی خصوصیات بارز این رشته مطالعاتی تبدیل شده است. تعریف سناریو نیز از این امر 

ای که هیچ تعریف منحصر به فرد یا اجماعی درباره آن وجود نـدارد. سـناریو  گونه نیست؛ به
بلکه سناریوها به دنبـال بـه تصـویر کشـیدن   توصیفی ساده و عادی از زمان در حال نیست،

احتماالت آینده و تحلیل و شناخت متغیرهای محیطی پیچیده خواهند بـود. سناریونویسـی 
های دورنگرانه  نگاری، ابزارهایی برای کمک به ما در اتخاذ تصمیم شی برای آیندهعنوان رو به

مـدت را بـا  مـدت و بلند های میان سازی آینده  دهد که امکان یکپارچه با عدم قطعیت باال می
  ١کند. مدت فراهم می مدت و میان های راهبردی کوتاه ریزی برنامه

گردد. در آن زمان، واژه سناریو در  مسی باز میش ۱۳۱۹تاریخچه کاربرد این واژه به دهه 
منـد شـناخته  عنوان روشـی نظام اما هنوز بـه  های سیاسی کاربردهای فراوانی داشته، گفتمان

شد. این واژه که از دنیای هنر به عاریت گرفته شده، با مفهوم جدید نخستین بار پـس از  نمی
های امنیتـی ظـاهر شـد.  ظامی و تحلیلریزی ن عنوان روشی برای برنامه جنگ جهانی دوم به
منظور شناسـایی وضـعیت  های دفاعی و نظامی نیروی هوایی آمریکـا بـه این روش در بخش

 ۱۳۳۹سازی راهبردهای بـدیل جنگـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. در دهـه  دشمن و آماده
ن عنوا که با نیروی هوایی آمریکـا همکـاری داشـت، سـناریوها را بـه» هرمن کان«شمسی، 

                                                                                                                                         
آوری دفاعی ـ مؤسسه  پژوهی علوم و فن یندهها، تهران: مرکز آ پژوهی؛ مفاهیم، روش ، آینده١٣٨٨زاده، بهنام،  نپوری. ١

  آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی 
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بینی کسب و کار و عرصه تجارت مطرح کرد. استفاده از این روش در حوزه  ابزاری برای پیش
کـه توسـط هـرمن کـان پـس از » هودسـون«و مؤسسـه » رند«غیر نظامی توسط اندیشکده 

  ١استعفاء از اندیشکده رند تأسیس شده، گسترش یافت.
ریزی بـود  در برنامـه» نترلبینی و ک پیش«تحلیل سناریو در ابتدا به معنای گسترش روند 

تـدریج ایـن  رایـج شـده بـود. به ۱۳۳۹نگری در دهه  ریزی مبتنی بر پیش که بر اساس برنامه
های بدیل داده که منجـر بـه تخمـین و بـرآورد  نگرش جای خود را به ارزیابی احتمالی آینده

ای شود. این روش پیشـرفتی بنیـادین نسـبت بـه دیگـر رویکردهـ می» ترین حالت محتمل«
طور گسـترده شـناخته شـد،  خطاهای این رویکرد به ۱۳۳۹نگری نبود و در اواخر دهه  پیش

ریزی  ابعاد جدیـدی بـه برنامـه» پی یر واک«، ۱۳۴۹) اما در اوایل دهه ۲۶: ۱۳۸۹ (هیدن،
سناریو افزود. وی ضمن معرفی این روش به مدیران شرکت نفتـی شـل، بخـش جدیـدی بـا 

منظور بررسی حوادث ممکن و تأثیرگذار بر قیمـت نفـت تأسـیس  ریزی به عنوان گروه برنامه
در فرایند تهیه سناریو این بود که بـر مشـاهده » پی یر واک«کرد. از دستاوردها و نقش بزرگ 

 ۱۳۵۲های فنی یا کالن اصرار داشت. بحران نفتی سال  ها و نه پدیده افراد پشت پرده تصمیم
نگری سـنتی  ل را در مسیر تفکری قرار داده که پیشنیز نشان داد که تحلیل سناریو شرکت ش

ریزی سناریویی از  کند، اما برنامه ها را ارائه می نگری پاسخ هرگز چنین کاری نکرده بود. پیش
های بعد اسـتفاده از ایـن  که در سال ٢های حساس را مطرح کنند، خواهد که پرسش افراد می
  ترش یافت. عنوان ابزاری برای مدیریت راهبردی گس روش به

  مختصات و اهمیت منطقه شرق فرات 
تـرین بخـش  عنوان غنی سه اسـتان دیرالـزور، حسـکه و رقـه بـوده و بـه شاملمنطقه شرق فرات 

شود. این منطقـه  جغرافیایی کشور سوریه از لحاظ منابع آبی، کشاورزی، نفت و گاز محسوب می
ش از آغاز بحران در این کشور حـدود حدود یک سوم از کل مساحت سوریه را در بر گرفته و تا پی

کردنـد. بافـت  درصد از کل جمعیـت کشـور) در ایـن منطقـه زنـدگی می ۱۷چهار میلیون نفر (
ای بوده و قوم عرب بیشـترین جمعیـت را تشـکیل  قبیله –ای  جمعیتی غالب در این منطقه، عشیره

                                                                                                                                         
پژوهی  وگوی راهبردی، مترجم: مسعود منزوی، تهران: مرکز آینـده ، سناریوها؛ هنر گفت١٣٨٩، کیس، وندر هیدن. ١

  .٢٥آوری دفاعی ـ مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، ص  علوم و فن
  .٢٨ص  ،همان. ٢
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ردها به
ُ
  ن منطقه حضور دارند.ترین اقلیت قومی در ای عنوان بزرگ داده و در مرتبه دوم ک

(نفت و گاز)، رود فرات، کشاورزی  یانرژ یغن یاین منطقه، به جغرافیک ایارزش استراتژ
مرز بودن بـا ترکیـه،  آن با کشور عراق، هم یکیتیژئوپل یوستگیپررونق (گندم، پنبه و عدس)، پ

ه شـرق فـرات گـردد. منطقـ ای آن بـاز می قبیله –ای  وجود گذرگاه حیاتی بوکمال و بافت عشیره
تـا  ١٣٧٣های  ای که طـی سـال گونه عنوان قطب تولید گندم در کشور سوریه قلمداد شده، به به

کـرد کـه  میلیون تن گندم تولیـد می ٤(پیش از وقوع خشکسالی و شروع بحران) حدود  ١٣٨٧
بخشی از آن جهت تأمین نیاز داخلی بوده و بخشی دیگر به کشورهای اطـراف از جملـه اردن، 

شد کشور اردن نیاز خـود بـه گنـدم را تنهـا از  شد؛ تا جایی که گفته می و تونس صادر میمصر 
به علت وقـوع خشکسـالی، حجـم  ١٣٨٩و  ١٣٨٨های  کرد. طی سال طریق سوریه تأمین می

گندم تولیدی در منطقه شرق فرات با افت مواجه شـده و تنهـا بـرای تـأمین نیـاز داخلـی مـورد 
  گرفت.  استفاده قرار می

ـردی، میـزان 
ُ
در حال حاضر، طبق گفته رئیس مشترک هیأت اقتصـادی در اداره خـودگردان ک

ردها در شرق فرات در سال 
ُ
هـزار  ٦٠٠تـا  ٥٥٠بـین  ١٣٩٧تولید گندم در مناطق تحت سیطره ک

درصد دیگـر  ١٥درصد اقتصاد این منطقه از طریق کشاورزی و  ٧٥ای که حدود  گونه تن بوده، به
  شود.  ی تأمین میاز طریق دامدار

منطقه شرق فرات عالوه بر کشاورزی پررونق، بیشترین میادین نفتـی سـوریه را نیـز در خـود 
درصـد از ظرفیـت گـاز  ٤٥درصـد از ثـروت نفتـی سـوریه و  ٩٠جای داده؛ تا جایی که حدود 

تولیدی این کشور در منطقه شرق فرات واقع شده است. گفتنی است که حجم کل ذخـایر نفتـی 
هـزار  ٤٠٠حـدود  ١٣٨٩شود و این کشور در سال  میلیارد بشکه نفت برآورد می ٢ه حدود سوری

هزار بشـکه آن بـرای مصـرف داخلـی بـوده و بقیـه آن صـادر  ٢٥٠بشکه در روز تولید داشته که 
های نفت سوریه در منطقه شرق فرات به تفکیک هر استان و ظرفیت تولیـد  ترین چاه شد. مهم می

  باشد:  به شرح زیر می ١٣٨٩آن در سال 
  
 استان دیرالزور  

  هزار بشکه؛ (تحت سیطره نیروهای دمکراتیک سوریه) ٨٠میدان نفتی العمر با ظرفیت تولید  
  هـزار بشـکه در روز؛ (تحـت سـیطره نیروهـای  ٤٠میدان نفتی التنک بـا ظرفیـت تولیـد

  دمکراتیک سوریه)
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 روهای دمکراتیک سوریه)میادین نفتی الجفره و کونیکو؛ (تحت سیطره نی  
  میادین نفتی التیم، الورد، الخراطه واقع در جنوب دیرالـزور در کرانـه غربـی رود فـرات بـا

  هزار بشکه؛ (تحت سیطره دولت مرکزی) ٥٠ظرفیت تولید 
  
 (تمامی میادین نفتی این استان تحت سیطره قسد قرار دارد) :استان حسکه  

 هزار بشکه در روز؛ (طبق گفته برخی کارشناسـان  ٩٠ید میدان نفتی رمیالن با ظرفیت تول
  شود) چاه برآورد میحلقه  ١٣٢٢های نفتی این میدان حدود  تعداد چاه

  حلقه چـاه گـاز  ٢٥هزار بشکه در روز؛ (حدود  ١١٦میدان نفتی السویدیه با ظرفیت تولید
  در این میدان واقع شده است)

 هزار بشکه در روز؛ ٣٠ل با ظرفیت تولید میادین نفتی الشدادی، الجبسه و الهو  
  بشکه در روز؛ ١٢٠٠میدان نفتی الیوسفیه با ظرفیت تولید  
  میلیـون متـر مکعـب در روز و  ٥عالوه بر این، دو چاه گاز به نام رمیالن با ظرفیـت تولیـد

  ١میلیون متر مکعب در روز در این استان وجود دارد. ١٫٦الجبسه با 
واقع شده و در نزدیکی » رقه«در استان » البعث، الفرات و تشرین«د عالوه بر این، سه س

ترین کارخانه تولید سیمان سوریه قرار دارد که در اختیار شرکت  نیز بزرگ» العرب عین«شهر 
  باشد.  فرانسوی الفارژ می

  بازیگران دولتی دخیل در منطقه شرق فرات
 . آمریکا1

یش از تمرکز بـر منطقـه شـرق فـرات و تکیـه بـر بـازیگر پ» باراک اوباما«دولت آمریکا در دوران 
ردی به

ُ
نظام ائتالف موسوم به مبارزه علیه داعش، پروژه سرنگونی نظام  عنوان نیروهای پیاده بومیِ ک

بشار اسد را با تکیه بر آموزش، تسلیح و تجهیز نیروهای معارض عرب و عشـایر محلـی موسـوم 
کرد، اما بعد از شکسـت سـنگین ایـن نیروهـا در  بال میدر کشور اردن دن ٢به ارتش جدید سوریه

جنگ علیه داعش و افتادن سالح آنها در دست این گروه تروریستی و موفقیت نظام حاکم سـوریه 
های بزرگ میدانی از جمله پیروزی در حلب و تغییر معادله نظامی به نفع ارتش  در کسب پیروزی

ردی جهـت  سوریه، استراتژی این کشور در راستای تمرکز
ُ
بر منطقه شرق فرات و تکیه بر بازیگر ک

                                                                                                                                         
  /https://www.alalamtv.net/news/4527671اه خبری العالم؛ قابل بازیابی در: پایگ. ١
  . جیش سوریا الجدید ٢

https://www.alalamtv.net/news/4527671/
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ـردی نتـایج  های میـدانی ائـتالف تعریـف شـد؛ بـه انجام مأموریت
ُ
ویژه بعـد از آنکـه بـازیگر ک

  العرب کسب کرد.  درخشانی در مقابله با داعش در پرونده عین
  
  . تمرکز بر منطقه شرق فرات با محوریت بازیگر کُردي1-1

ردی و بـهآمریکا با تکیه بر با
ُ
 ک
ِ
 طور خـاص نیروهـای موسـوم بـه دفـاع از خلـق زیگر بومی

)YPG یا همان شاخه نظامی حزب اتحاد دمکراتیک سعی کـرد جغرافیـای تحـت اشـغال (
زنی خود  خود را در این منطقه در جنگ علیه داعش گسترش دهد تا بدین وسیله قدرت چانه

رف دیگر از حضور خود در این منطقـه را در مراحل بعدی بحران سوریه افزایش داده و از ط
عنوان اهرمی برای اعمال فشار بر نظام حاکم و مقابلـه بـا نفـوذ جمهـوری اسـالمی بهـره  به

جوید. در واقع، آمریکا در راستای راهبرد تأمین امنیت رژیم صهیونیستی در خاورمیانه سعی 
ی و اتصال سرزمینی کرد با تقویت حضور خود در منطقه شرق فرات، مانع از تحقق پیوستگ

تهدیـدات امنیتـی رژیـم عراق و سوریه و تمرکز نیروهای مقاومت در ایـن نقطـه شـده و بـا 
صهیونیستی در سطح عملیاتی مقابله کرده و در نهایت زمینه را بـرای تحدیـد قـدرت ایـران 

  فراهم کند که تا کنون در تحقق این هدف ناتوان بوده است.
نیز در پی شکست راهبرد آمریکـا در سـرنگونی نظـام  مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی

بشار اسد و در پی آن حضور نیروهای مقاومت در کنار مرزهای این رژیم، همه تالش خـود 
های آمریکا در راستای مقابله بـا نفـوذ ایـران و ممانعـت از تـداوم  را برای استفاده از ظرفیت

لبنـان) بـه کـار گرفتـه و بـر همـین  – سوریه –عراق  –اتصال سرزمینی محور مقاومت (ایران 
اساس اولویت اصلی خود در شرق سوریه را مقابله با نفوذ ایران و قطع پیوستگی جغرافیایی 

  ١میان عراق و سوریه تعریف کردند.
ردهای سوریه و تشکیل ساختار نظامی موسوم به  آمریکا در قالب هم

ُ
نیروهـای «پیمانی با ک

های گذشته بیش از یک سوم جغرافیای سـوریه را تحـت  لتوانست طی سا» دمکراتیک سوریه

                                                                                                                                         
 ای مـاده ۵طرحـی ره آمریکا، در دیدار با مقامات دولتی و کنگ، ۱۳۹۶در اوایل سال  وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی. ١

به رسـمیت شـناختن علیه ایران ارائه کرده و خواستار توافق دو کشور در اجرای مفاد آن شده است. مواد این طرح شامل 
هـای تـازه علیـه  های جوالن، مخالفت با حضور نظامی دائم ایران در سوریه، اعمال تحریم حاکمیت اسرائیل بر بلندی

هـا  ها، تشـدید تحـریم الله و دیگر گروه له نظامی ایران و توقف حمایت مالی و نظامی از حزبایران با هدف قطع مداخ
اسرائیلی) با هدف مقابلـه  –مریکایی آالله با هدف تضعیف آن، و در نهایت تعیین راهکارهای اقدام مشترک ( علیه حزب

صـراحت عنـوان شـده، یکـی از اهـداف  بهآن م جپن بندکه در  بودبا اتصال سرزمینی محور مقاومت (از ایران تا لبنان) 
  . استمشترک دو طرف، تالش برای قطع پیوستگی جغرافیایی سوریه و عراق 
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کنترل خود در آورده و همه تالش خود را برای تثبیـت سیسـتم خـودگردانی محلـی در منـاطق 
ردها با هدف ممانعت از بازگشت دیگر بازیگران به کار گیرد. اگرچـه آمریکـا از 

ُ
تحت سیطره ک

ردهای سوریه از ل
ُ
حاظ تشـکیالتی و سـازمانی وابسـته بـه حـزب همان ابتدا با توجه به اینکه ک

کارگران کردستان (پ.ک.ک) بودند، با مانع بزرگی به نام ترکیه مواجه شده و بر همـین اسـاس 
ردها و ترکیه در پیش گرفت؛ واشـنگتن از یکسـو بـه دنبـال  استراتژی دوگانه

ُ
ای را در تعامل با ک

ردی در برابر فشارهای شدید ترکیه 
ُ
نظامیان  و رویکرد تقابلی آن در قبال شـبهمحافظت از برگه ک

رد بوده و از سوی دیگر با اعطای امتیـازاتی محـدود و کنترل
ُ
شـده بـه آنکـارا در جهـت رفـع  ک

  های امنیتی آن، در مسیر کسب رضایت ترکیه گام برداشت. دغدغه
ـرد  مقامات نظامی آمریکا بـا تزریـق عناصـر عـرب و مسـیحی بـه بدنـه شـبه

ُ
نظامیان ک

های ترکیه، ماهیـت  ای دمکراتیک سوریه) از یکسو سعی کردند برای مهار حساسیت(نیروه
چند قومیتی به این گروه نظامی داده و از طرف دیگر سعی داشتند با تزریق عناصر عـرب بـه 

ها و عشایر عربی ساکن در شرق فرات را کنترل کرده و  بدنه این گروه نظامی، حساسیت گروه
  نشین آماده سازند.  کمیت این گروه در مناطق عربزمینه را برای پذیرش حا

رکـی خـود 
ُ
ـردی و جلـب رضـایت متحـد ت

ُ
این سیاست آمریکا با هدف حفظ متحـد ک

صورت همزمان در دوران باراک اوباما و سپس دونالد ترامپ دنبال شد، اما روند تحوالت  به
ـردی ای پیش رفت که منجر به افزایش نگرانی ترکیه نسبت به تهدی گونه به

ُ
دات آینده بازیگر ک

  در پرتو افزایش قدرت مانور آنها در مناطق شمالی سوریه شد. 
  
  نشینی نیروهاي آمریکا . اعالم عقب1-2

ها میان ترکیه و آمریکا و تهدید ترکیه به اقدام نظامی در این منطقه، دونالد  در پی افزایش تنش
نیروهـای آمریکـایی از منطقـه از تصمیم خود مبنی بر خروج  ١٣٩٧شهریور ٢٩ترامپ در 

و یک بـازه زمـانی شرق فرات، با این توجیه که پیروزی علیه داعش به پایان رسیده، خبر داد 
اما او بار دیگر در پـی  روزه را برای خروج این نیروها از منطقه شرق فرات تعریف کرد، ١٠٠

ینی کـرده و بـر نش فشارهای داخلی و مخالفت رژیم صهیونیستی از اجرای این تصمیم عقب
بـا اسـتعداد  حضور نیروهای آمریکایی در دو بخش شمالی و جنـوبی منطقـه شـرق فـرات

کید کرد. کمتری   ١تأ

                                                                                                                                         
  -https://arabic.rt.com/middle_east/989918 :؛ قابل بازیابی درروسیا الیوم. پایگاه خبری ١

https://arabic.rt.com/middle_east/989918
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  . پیشنهاد ایجاد منطقه امن1-3
 ٢٠جمهور آمریکا پیشنهاد ایجاد منطقـه امـن بـا عمـق  در گام بعدی، دونالد ترامپ، رئیس

ظامی ترکیه در منطقه شرق فرات مطرح کـرد کیلومتر) را برای پیشگیری از اقدام ن ٣٢مایل (
ردهای سوریه مواجه شده و ترکیه نیز بـر سـر نحـوه 

ُ
که این تصمیم نیز با مخالفت روسیه و ک

  اجرای آن با آمریکا به توافق نرسید.  
  
  . ایجاد مرکز عملیات مشترك1-4

هدف نظارت پیش از اعالم توافق آمریکا و ترکیه در خصوص ایجاد مرکز عملیات مشترک با 
و مدیریت بر طرح منطقه امن در شمال سوریه، بار دیگر سطح تهدید مقامات بلندپایه ترکیه 

ای همراه شـد،  نسبت به انجام عملیات نظامی گسترده و فراگیر در شرق فرات با روند فزاینده
های مختلف چندین بار نسبت به آغاز عملیات آفندی در  تا جایی که اردوغان طی سخنرانی

نطقه شرق فرات تهدید کرده بود. همزمان با شدت گرفتن سطح تهدیدات ترکیه، مذاکراتی م
کننده نبوده و بر  میان دو طرف آغاز شد، اما این مذاکرات در روزهای ابتدایی برای ترکیه قانع

همین اساس، لحن تهدید مقامات ترکیه با شـدت بیشـتری همـراه شـد تـا اینکـه سـرانجام 
منیتی دو کشور بعد از چند دور مذاکرات بـه تـوافقی اولیـه در خصـوص ا ـ مقامات نظامی

کار امنیتی مشترک دست پیدا کردند.
ِ
  ایجاد مرکز عملیات مشترک نظامی یا به تعبیر دیگر ساز

مقامات ترکیه از همان روزهای ابتدایی نسبت به تکرار نسخه منبج در منطقه شرق فرات 
عنوان گزینه نهایی در منطقه  نگ و عملیات آفندی را بههشدار داده و بر همین اساس گزینه ج

کردنـد.  شرق فرات در صورت عدم پایبندی آمریکا به تعهدات خود در این توافق مطـرح می
العین (در استان حسـکه)  مرحله اول عملیات حد فاصل دو منطقه رأس  بر اساس این توافق،

اندازی واحدهای گشـت مشـترک در  ه راهابیض (در استان رقه) بوده که دو طرف اقدام ب و تل
هـا و  منظور نظـارت بـر تخریـب تونل این منطقه کرده و بـه موجـب آن پهپادهـای ترکیـه بـه

استحکامات نیروهای دمکراتیک سوریه بر فراز این منطقه به پـرواز در آمدنـد. همزمـان بـا 
کار،
ِ
فق و دیگـر جزئیـات مقامات ترکیه نسبت به عدم اجرای همه بندهای توا  اجرای این ساز

ای  آن از جمله محدوده منطقه امن و نحوه کنترل آن اعتراض کرده و آمریکا را به تکرار نسخه
شبیه به توافق منبج متهم کرده و حتی بار دیگر بر گزینه نظـامی و آغـاز عملیـات آفنـدی در 

کید کردند. در پی تشدید اعتراض مقامات ترکیه و افزایش سطح تهدید،  منطقه شرق فرات تأ
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بر فراز منطقه مورد توافق چراغ سـبز نشـان   های ترکیه مقامات آمریکا نسبت به پرواز جنگنده
کار امنیتی مشترک با آمریکا نشد  دادند، اما این اقدام نیز منجر به اقناع ترکیه به راه

ِ
اندازی ساز

ای  گونـه هو بار دیگر سطح تهدید مقامات ترکیه از جمله شخص اردوغان شدت پیدا کـرد، ب
جمهور ترکیه طی یک سخنرانی در آنکارا، ضمن اشاره به لغو توافق اخیر کشـورش  که رئیس

هدف عملیات احتمالی ترکیه در شمال شرق سوریه، ایجاد یک منطقه امن «با آمریکا گفت: 
  ١»ی صلح خواهد بود.برای برقرار

  
  نشینی نیروهاي آمریکا از شمال شرق فرات . عقب1-5

جمهور ایـن کشـور مبنـی بـر  تشدید فشارهای ترکیه و افزایش سطح تهدید رئیسهمزمان با 
و طی تصمیمی  ١٣٩٨مهر  ١٧آغاز عملیات آفندی در شمال شرق سوریه، دونالد ترامپ در 

منزلـه چـراغ  غافلگیرانه، پایان مأموریت نیروهای ارتش این کشور در شمال سوریه را کـه به
کیه در این منطقه بود، اعالم کرد. با گذشـت یـک روز از سبزی برای آغاز عملیات آفندی تر

به مناطق حـد » چشمه صلح«اعالم این تصمیمِ ترامپ، ارتش ترکیه طی عملیاتی موسوم به 
ابیض حمله کرد. تصـمیم غافلگیرانـه ترامـپ بـا مخالفـت مقامـات  العین و تل فاصل رأس

رأی  ٣٥٤کشـور بـا اکثریـت سیاسی آمریکا مواجه شد تا جایی که مجلس نماینـدگان ایـن 
رأی مخالف از تصمیم ترامپ انتقاد کرده و دیگر مقامات این کشـور نیـز  ٦٠موافق در برابر 

، »استیون منوچین«فشارها را بر ترکیه برای توقف عملیات نظامی تشدید کردند، تا جایی که 
ردهـا وزیر دارایی آمریکا، گفت: اگر ترکیه دست به اقدامات نظامی بیشتری در من

ُ
طقه علیه ک

منظور اعمال فشار بـر دولـت  ها علیه آن اعمال خواهد شد. بر همین اساس، به بزند، تحریم
  ترکیه و طبق فرمان اجرایی ترامپ، سه وزیر دفاع، کشور و انرژی ترکیه تحریم شدند. 

  
  بس در شمال سوریه . توافق ترکیه و آمریکا بر سر اجراي آتش1-6

حمله ترکیه به شمال شرق سوریه و فشارهای آمریکا جهـت توقـف روز از  ٩بعد از گذشت 
جمهور ترکیه طی مذاکرات فشـرده بـه  جمهور آمریکا و رئیس این عملیات، معاون اول رئیس

 ٥سـاعت ( ١٢٠ای برای توقف موقت جنگ در شمال شرق سوریه به مدت  ماده ١٣توافقی 
بـود، امـا » منطقه امن«همان بحث  ترین بخش توافق ترین و کلیدی روز) دست یافتند. مهم
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هـای پیشـین میـان  ترین بخش توافق است؛ درست مانند توافق در عین حال این بحث مبهم
گاه حدود منطقه امن در آن مشخص نشده و بـر همـین اسـاس در  آنکارا و واشنگتن که هیچ

  ای نشده است. این توافق نیز به عمق و طول منطقه امن هیچ اشاره
 ٣٢ای امـن بـه عمـق  الم این توافق، وزیر امور خارجه ترکیه از ایجاد منطقهچند با اع هر

، فرمانــده نیروهــای »مظلــوم کوبــانی«کیلــومتر خبــر داد، امــا  ٤٦٠کیلــومتر و در امتــداد 
العین و  دمکراتیک در واکنش به این توافق، منطقه امن را محدود به حد فاصل دو منطقه رأس

ای غیـر مسـتقیم در تأییـد  ت که در خود متن توافق نیز اشارهابیض دانست. این در حالیس تل
این توافق از تعهد ترکیه به تضـمین سـالمت و  ٧شود. بند  این سخن مظلوم کوبانی دیده می

سخن   رفاه ساکنان همه مناطق مسکونی در منطقه امن که نیروهای ترکیه بر آن سیطره دارند،
کیلومتر تحت  ١٢٠العین به طول  ابیض و رأس ن تلگوید و در شرایط فعلی نیز منطقه میا می

  کنترل ترکیه قرار دارد. 
  
  نشینی کامل آمریکا از دو استان حلب و رقه و تمرکز در دو استان دیرالزور و حسکه  . عقب1-7

نشینی نیروهای آمریکایی از شمال شرق سوریه و آغاز عملیات ترکیه موسوم بـه  در پی عقب
امنیتی آمریکا همـه  ـ مقامات نظامی  ابیض، العین و تل منطقه رأسچشمه صلح و اشغال دو 

طور کامـل تخلیـه کـرده و در دو اسـتان  ها و مقرهای خود در استان حلب و رقه را بـه پایگاه
های نفت و گـاز در منطقـه جزیـره متمرکـز  طور خاص در اطراف چاه دیرالزور و حسکه و به

ا با تخلیه دو اسـتان حلـب و رقـه و تقویـت حضـور نیروهای نظامی آمریک  شدند. در واقع،
نظامی خود در دو استان حسکه و دیرالزور، مأموریت خود را در راسـتای سـیطره بـر منـابع 
انرژی، کنترل مرزهای شرقی سوریه با عراق و کنترل حضور و نفوذ جمهوری اسالمی ایـران 

زنی در منطقه میان  ضمن گشت در این منطقه تعریف کرده و در این راستا نظامیان آمریکایی
کیلومتری شرق این شـهر،  ٧٠کیلومتری شرق قامشلی و قحطانیه در فاصله  ٣٠رمیالن در 

کیلومتری شـمال شـهر  ٥٠دو پایگاه جدید یکی در نزدیکی شهر صور واقع در رود خابور (
  ند.ترین نقطه استان دیرالزور احداث کرد دیرالزور) و دیگری در منطقه باغوز در شرقی

  
  کُردي) در شرق فرات ـ . مدیریت و مهار تقابل قومی (عربی1-8

همزمان با مدیریت رفتار ترکیه در منطقه شرق فرات، اقـداماتی  امنیتی آمریکا ـ مقامات نظامی
ردها در این منطقه و ایجاد انسجام بیشتر میـان قبایـل 

ُ
را در راستای افزایش مشروعیت مردمی ک
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رد و مهار تقابـ
ُ
ل قـومیتی میـان دو طـرف انجـام دادنـد. در همـین راسـتا، نیروهـای عرب و ک

با حضـور سـران و » عیسی عین«دمکراتیک سوریه با مدیریت آمریکا اقدام به برگزاری همایش 
شیوخ عشایر کردند تا زمینه را برای پذیرش حاکمیـت و خودمختـاری خـود در منـاطق شـرق 

ی تثبیـت سیسـتم خـودگردانی و دسـتیابی بـه فرات فراهم ساخته و از ظرفیت عشایر در راسـتا
هـای  مشروعیت مردمی در مناطق تحت سیطره خود بهره ببرند، امـا ایـن نشسـت بـا مخالفت

شدیدی از سوی دولت مرکزی، وزارت امور خارجه روسیه و حتی دیگر عشایر مواجـه شـده و 
عنوان شـیخ  بـه »حمید دهام الجربـا«پیمان با نیروهای دمکراتیک همچون  برخی از شیوخ هم

  قبیله شمر و حاکم منطقه الجزیره در حکومت خودگردان نیز، این نشست را تحریم کردند. 
کننده در ایـن همـایش را  ، شیخ قبیله الجبور نیز عشایر عـرب شـرکت»حسن المسلط«

نماینده جامعه عشایر قلمداد نکرده است. گفتنی است که این نشست در ابتدا قـرار بـود در 
فرانس با حضور عمده عشایر برگزار شود، امـا در پـی عـدم اسـتقبال عشـایر و سطح یک کن

تحریم آن از سوی بخش اعظم شیوخ، سطح نشست از کنفرانس به یـک گردهمـایی سـاده 
  تقلیل پیدا کرد. 

طور خـاص  ها، آمریکـا از ظرفیـت حـوزه عربـی و بـه همزمان با برگزاری اینگونه همایش
ردهـا و  شور در میان عشایر عرب با هدف تقلیل تنشعربستان سعودی و نفوذ این ک

ُ
ها میـان ک

ردها بهـره می
ُ
کنـد از  جویـد و از سـوی دیگـر تـالش می عشایر و افزایش مشروعیت مردمی ک

ظرفیت مالی و پولی این کشور در راستای جذب عناصر عرب و همراه ساختن شـیوخ قبایـل و 
ردی استفاده کند. در همین ر

ُ
استا، بعد از افزایش روند تنش و درگیـری میـان عشایر با بازیگر ک

نیروهــای دمکراتیــک و قبایــل منطقــه شــرق فــرات (در شــهر الشــحیل) و برپــایی تظــاهرات 
رد، روز پنج اعتراض

ُ
، »ثـامر سـبهان«ژانویه)،  ١٣( ١٣٩٨خرداد  ٢٣شنبه  آمیز علیه نیروهای ک

ی از مقامات آمریکایی شامل فارس به همراه برخ وزیر مشاور عربستان سعودی در حوزه خلیج
، فرستاده ویژه آمریکـا »جویل ریبورن«معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، 

، در »ویلیام روباک«، و همچنین مشاور وزیر امور خارجه آمریکا، »جیمز جفری«در سوریه، 
هـایی را بـا ریاسـت  پایگاه نظامی آمریکا نزدیک میدان نفتی العمر حضور پیدا کرده و نشسـت

این نشست بیش از هـر چیـزی در راسـتای  ١شورای مدنی و سران قبایل دیرالزور برگزار کردند.
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های پولی عربستان سعودی در ایجاد ساختارهای نظامی، امنیتـی،   مندی آمریکا از ظرفیت بهره
ردهـا

ُ
و  سیاسی و اقتصادی در منطقه شرق فرات و تالش بـرای افـزایش مشـروعیت مردمـی ک

  شود.  همچنین مقابله با نفوذ جمهوری اسالمی در این منطقه تعریف می
، فرستاده ویژه آمریکا به سـوریه، اسـتراتژی »جیمز جفری«بر اساس آخرین اظهار نظر 

های پنهان داعش و تضـمین عـدم بازگشـت  آمریکا در این کشور، در راستای مبارزه با هسته
های نظامی وابسته به این کشور از سوریه و پیشبرد فرآیند  دوباره آن، خارج کردن ایران و گروه

 ٢شود. جیمز جفـری در تـاریخ  شورای امنیت تعریف می ٢٢٥٤سیاسی بر اساس قطعنامه 
در جلسه استماع کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا نیز اعالم کـرده بـود  ١٣٩٨اردیبهشت 

عنوان یک شریک نظامی نگاه  نها بهکه ایاالت متحده به نیروهای دمکراتیک سیاسی سوریه ت
  گونه برنامه و طرحی برای آینده سیاسی آنها در شرق فرات ندارد. کرده و هیچ

  
  . ترکیه2

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

هـای تروریسـتی و  هـای اخـوانی و گروه جانبـه از جریان از آزادسازی حلـب، حمایـت همه
ی با 

ّ
ساماندهی آنها با هدف سرنگونی نظام بشار اسد و تالش برای روی کار آمدن دولتی سن

از ایدئولوژی اخوانی را در صدر اهداف خود قرار داده بود، اما گذر زمان نشان داد هیچ یک 
نیز تا  و حتی کنترل و مدیریت شرایط  های ترکیه برای آینده سوریه محقق نشده ها و طرح ایده

های مختلفی در داخل و خـارج از جملـه  حد زیادی از دست آنکارا خارج شده و با چالش
ردهای سـوریه همزمـان بـا 

ُ
سیل پناهندگان سوری به سمت مرزهای ترکیه و قدرت گرفتن ک

ک بـه شـهرهای  ک. درپـی اعضـای پ. ای سوریه و در پی آن حمالت پیناآرام شدن شهره
  مختلف ترکیه مواجه شد. 

  
  . مقابله با تهدید کُردي در غرب فرات  2-1

مقامات ترکیه بعد از قدرت گرفتن شبه نظامیان کرد در شمال سوریه و سـیطره آنهـا بـر سـه 
العـرب  ابیض)، عین عین، تلال کانتون جزیره (شامل شهرهای مالکیه، قامشلی، حسکه، رأس

ردها بـرای ایجـاد پیوسـتگی و اتصـال میـان ایـن سـه کـانتون، یکـی از 
ُ
و عفرین و تالش ک
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ردهـای سـوریه در مرزهـای  اولویت
ُ
های اصلی خود را در راستای مقابله با تهدید امنیتـی ک

ا بـا ر» شاخه زیتـون«و » سپر فرات«شمالی سوریه تعریف کرده و در این راستا دو عملیات 
محوریت نیروهای معارض عرب در بخش غربی رود فرات بـا هـدف ایجـاد شـکاف میـان 

ردی در شمال سوریه انجام داده و کانتون عفرین در شمال غرب سـوریه را نیـز  کانتون
ُ
های ک

  تحت اشغال خود درآوردند. 
  
  . مهار تهدید کُردي در شرق فرات2-2

دمکراتیک سوریه و سیطره کامل آنها بر منطقه همزمان با گسترش قلمرو جغرافیایی نیروهای 
ـردی در ایـن منطقـه، بـه دنبـال اجـرای  شرق فرات، ترکیه با برجسته

ُ
سازی تهدید امنیتـی ک

تاکتیکی شبیه به غرب فرات در منطقه شرق فرات بوده و سعی داشته بـا تکیـه بـر نیروهـای 
 عربی وابسته به خود عملیاتی را در این منطقه انجام 

ِ
دهد کـه بـا مخالفـت آمریکـا معارض

مواجه شد، اما در پی افزایش سطح تهدید ترکیه در انجام این عملیات، دولت آمریکا سـعی 
نشینی از شرق فرات و پیشنهاد ایجاد  های مختلفی از جمله اعالم عقب کرد با اتخاذ تاکتیک

رکیـه، منطقه امن و در نهایت تشکیل مرکز عملیات مشـترک بـا حضـور عناصـر آمریکـا و ت
  مقامات ترک را از حمله به این منطقه بازدارد.

روزه برای خروج نیروهای خود از منطقـه شـرق فـرات،  ١٠٠ترامپ با اعالم بازه زمانی 
نشـینی  امـا در پـی عقبرغم عملیاتی نشدن آن، توانست تا حـدودی ترکیـه را آرام سـازد،  به

انجام اقدام نظامی در شرق فرات کـرد ترامپ از اجرای این تصمیم، بار دیگر ترکیه تهدید به 
ایجاد منطقه امن را به ترکیه داده که در ابتدا بـا اسـتقبال ترکیـه که این بار نیز ترامپ پیشنهاد 

مواجه شد، اما دو کشور بعد از مدتی بر سر نحوه اجـرای ایـن طـرح و انتخـاب مجـری آن 
مشترک با همکاری آمریکـا دچار اختالف شده و این اختالف تا زمان تشکیل مرکز عملیات 

رفت با تشکیل این مرکز عملیات زمینه برای حل اختالفـات  پابرجا ماند. هر چند انتظار می
دو طرف فراهم شود، اما مقامات ترکیه از همان روزهای ابتدایی نسبت به تکرار نسخه منـبج 

عنوان  را بهدر منطقه شرق فرات هشدار داده و بر همین اساس گزینه جنگ و عملیات آفندی 
گزینه نهایی در منطقه شرق فرات در صورت عدم پایبندی آمریکا به تعهـدات خـود در ایـن 
  توافق مطرح کرده و در نهایت نیز به سمت گزینه جنگ محدود در این منطقه گام برداشتند. 
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  . حمله نظامی محدود به شرق فرات2-3
المللی و ایجـاد منطقـه امـن در  ینگیری یک توافق ب های ترکیه برای شکل پس از آنکه تالش

مقامات   نتیجه ماند، مرزهای خود با سوریه در پرتو ایجاد مرکز عملیات مشترک با آمریکا بی
نشینی نیروهای آمریکایی از مرزهای شمالی سوریه با تکیه  امنیتی ترکیه در پی عقب ـ نظامی

» چشـمه صـلح«د را با عنوان نظامِ موسوم به ارتش ملی عملیات نظامی خو بر نیروهای پیاده
کیلومتر با هدف مقابله با نیروهـای  ١٢٠ابیض به طول  العین تا تل در مناطق حد فاصل رأس

سـازی بـرای  های سـنگین و در نهایـت زمینه دمکراتیک سوریه و تخلیه این منطقه از سـالح
  بازگشت آوارگان سوری آغاز کردند. 

المللی مواجه شد تا جـایی  ای و بین منطقه هایی در سطح حمله نظامی ترکیه با مخالفت
ای) و  مـاده ١٣المللی، دو توافق میان این کشور با آمریکا ( که در نهایت در پی فشارهای بین

ای) به امضاء رسید و به موجـب آن هـر دو طـرف روسـیه و آمریکـا  ماده ١٠روسیه (توافقی 
 ٣٠ریه از مناطق مرزی به عمق متعهد شدند با توقف عملیات ترکیه، نیروهای دمکراتیک سو

کیلومتر دور شوند. به موجب این دو توافق، ترکیه عملیات نظامی خـود در شـمال سـوریه را 
متوقف کرد، اما بعد از گذشت چند روز از امضای این دو توافقنامه و پایان مهلت آمریکـا و 

رد از مناطق مرزی، روسیه در دور کردن شبه
ُ
یه طی یک سخنرانی جمهور ترک رئیس  نظامیان ک

شـده مـتهم کـرده و بـار  این دو کشور را به عدم اجرای تعهدات خود بر اساس توافـق امضاء
  دیگر تهدید به استمرار عملیات نظامی در این منطقه کرد. 

  
  . تقویت نفوذ در میان عشایر شرق فرات2-4

و عشایر عرب این  ای بوده با توجه به اینکه بافت جمعیتی غالب در منطقه شرق فرات، عشیره
دهی بـه تحـوالت آینـده ایـن منطقـه برخـوردار  منطقه از قدرت تأثیرگذاری باالیی در شکل
ای دخیل در پرونده منطقه شرق  های داخلی و منطقه هستند، کشور ترکیه به مانند دیگر طرف

فرات در مسیر جذب عشایر عرب از طریق توافق با شیخ عشیره و یا جذب مسـتقیم عشـایر 
  پیشبرد منافع و اهداف خود گام برداشت.  جهت

رو، مقامات ترکیه در راستای سیاست تقویت نفـوذ خـود در بـین عشـایر و قبایـل  از این
سوریه با هدف تأثیرگذاری بر روندها و تحوالت منطقه شرق فرات و کارشـکنی در سیسـتم 

ردها و همچنین فراهم کردن زمینه برای ورود نظامی بـه ایـ
ُ
 ٢٣ن منطقـه، در خودمختاری ک



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
بیستم

، شماره 
پ، 4

اپی
 ی

80
، زمستان  

1398
  

   
 

 

 66  

ـر و ١٣٩٦فروردین 
ّ
، اقدام به تأسیس شورای عشایر و قبایل سوریه با مشـارکت عشـیره البکی

های نظامی  بورحمه و نیز شیوخ مهاجر از عشایر بقاره، شعیطات، البوسرایا و سایر شخصیت
های مختلـف ضـمن اعـالم  و سیاسی در شهر اورفای ترکیه کردند. این شورا نیز در نشسـت

های آمریکا در منطقه شرق فرات، حمایت خود را از ورود نظامی ترکیه بـه  لفت با طرحمخا
  این منطقه اعالم کرد.

، نشستی در شـهر اعـزاز در ریـف شـمالی حلـب، بـا ١٣٩٧در همین راستا، در آذرماه 
نفـر  ٤٠٠های وابسته به ترکیه) و با مشـارکت  عشیره و قبیله (طبق ادعای رسانه ١٥٠حضور 

کنندگان در بیانیه پایانی، ضمن اعالم مخالفت با نظام حـاکم سـوریه و  شد که شرکت برگزار
کید بر سرنگونی نظام بشار اسد و اعالم حمایت از عملیات نظـامی ارتـش آزاد در منطقـه  تأ
شرق فرات، خواستار حفظ تمامیت ارضی سوریه و مقابلـه بـا هرگونـه تـالش بـرای تجزیـه 

نه از سوی حزب اتحاد دمکراتیک و شـاخه نظـامی آن شـدند. طلبا کشور و اقدامات جدایی
اقدام به گشـایش دفتـری در ایالـت غـازی  ١٣٩٧شورای عشایر و قبایل سوریه در اسفندماه 

  ١ترکیه کرد.عینتاب 
گیری هرگونه سیستم خودگردانی و یا واحد خودمختـار  بیان این نکته ضروری است که شکل

ردی در منطقه شرق فرات 
ُ
با توجه به تبعـات نـامطلوب آن در داخـل ترکیـه و تأثیرپـذیری فدرال ک

ردهای این کشور 
ُ
ردهای سوریه قرابت دارند ـک

ُ
با واکـنش  ـ که از لحاظ ایدئولوژی و گفتمانی با ک

  آمیز و حتی رویکرد تقابلی ترکیه در آینده مواجه خواهد شد. محکم و مخالفت
  
  . روسیه3

ترین متحـدان  ، با وجود اینکه کشور سوریه از سـنتی١٣٩٠در ابتدای تحوالت سوریه در سال 
های  رفته، اما روسیه در سال روسیه در منطقه بوده و جزئی از حوزه نفوذ این کشور به شمار می

اولیه بحران با توجه به اینکه همزمان درگیر مسـأله اوکـراین بـود، در برابـر تحـوالت میـدانی و 
هـای لفظـی، طـرح  قدام تأثیرگـذاری بـه جـز حمایتهای معارض تروریستی، ا پیشروی گروه

المللی در شورای امنیـت، گشـایش  های بین کارگیری ظرفیت ، به١٣٩٠الگوی روسی در سال 
های شـیمیایی  سازی سوریه از سالح وگو میان دولت و معارضه و سرانجام طرح پاک باب گفت

  انجام نداد.  ١٣٩٢در سال 

                                                                                                                                         
  https://www.aa.com.tr/ar /1345312 :. خبرگزاری آناتولی؛ قابل بازیابی در١

https://www.aa.com.tr/ar


شم
چ

 
سور

در 
ت 
فرا

ق 
شر

قه 
نط
ز م
ندا
ا

  هی
 

 

 67  

  سوریه . ورود نظامی روسیه به تحوالت3-1
درصد از جغرافیـای سـوریه و در پـی  ٧٠های معارض تروریستی بر بیش از  به دنبال سیطره گروه

امنیتـی  ـ وارد عرصه تحوالت نظـامی ١٣٩٤ابتکار عمل جمهوری اسالمی ایران، روسیه از سال 
هـای  المللـی و پوشـش هـوایی عملیات های خود را در عرصه بین این کشور شده و همه ظرفیت

بـه کـار   های مختلف بر اساس الگوی تقسـیم کـار و وظیفـه بـا ایـران، و میدانی در جبهه نظامی
گرفت. اتخاذ چنین تصمیم و رویکردی از سوی روسـیه برآمـده از اهـداف و منـافع بلندمـدت و 

های مختلف نظامی، امنیتی، سیاسی، اقتصـادی و  راهبردی این کشور در سوریه بوده که در حوزه
توان به تالش برای جلـوگیری از تکـرار سـناریوی  شود که از جمله آنها می یف میموارد دیگر تعر

های گـرم  لیبی و عراق، به نمایش گذاشتن ثبات قدم در حمایت از متحدان خود، دسترسی به آب
کی بـا غـرب و در نهایـت مهـار یتیدر سوریه، رقابت ژئوپل ییگرا سم و افراطیمدیترانه، مهار ترور

  ه اشاره کرد. آمریکا در سوری
  
  . استراتژي روسیه در شرق فرات3-2

عنوان  ، آمریکـا بـه»والدیمیـر پـوتین«در نگاه سران و رهبران بلندپایه روسیه از جمله شـخص 
 استراتژیک روسیه در پرونده سوریه قلمداد می

ِ
رو، باید در مسـیر مهـار ایـن  شود؛ از این رقیب

ای و  با منافع و راهبردهای روسیه در سطح منطقـه های آن که در تضاد ها و برنامه کشور و طرح
طور خاص در پرونده سوریه قرار دارد، گام برداشت. روسیه با حضـور در سـوریه بـه دنبـال  به

ثباتی و ناامنی قرار داشت، بـوده  مقابله و مهار طرح آمریکا در این کشور که بر پایه مدیریت بی
امنیتی بـه نفـع نظـام حـاکم سـوریه و شکسـت  ـ یو در نهایت موفق شد با تغییر معادله نظام

و قفقـاز  یمرکز یایهای تروریستی، این طرح را خنثی ساخته و از سرایت آن به مناطق آس گروه
  ه جلوگیری کند.یت روسیو در نها

بعد از آن که آمریکا تمرکز خود را بر روی منطقه شرق فرات قرار داد، روسیه نیز ضمن ابراز 
های آمریکا در این منطقـه، مخالفـت خـود را بـا ساختارسـازی  و برنامه ها حساسیت به طرح

ردی در مدیریت تحوالت سوریه اعالم کرده و بـر 
ُ
ایاالت متحده در این منطقه و اتکا بر ابزار ک

وزیـر امـور  ،»سـرگئی الوروف«اعاده حاکمیت دمشق بر این منطقه تأکید کرد. در این راستا، 
کا در منطقه شرق فرات را نقض حاکمیت سوریه تلقـی کـرده و خارجه روسیه اقدامات آمری

ردی بـه نسبت به ایجاد ساختارهای شبه
ُ
عنوان یـک  دولتی در این منطقه و استفاده از کارت ک
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  ابزار با هدف کارشکنی در فرآیند مذاکرات آستانه و سوچی هشدار داده است. 
ر عالوه بر این، در پی برگزاری نشست عین

ُ
دها و عشایر سوریه، وزارت امور عیسی میان ک

خارجه روسیه ضمن محکوم کردن ایـن نشسـت، نسـبت بـه تـالش آمریکـا بـرای حضـور 
دولتی در شرق فرات ابـراز نگرانـی کـرد.  مدت در سوریه در پرتو ایجاد یک ساختار شبه بلند

رد
ُ
هـا، وزیر امور خارجه روسیه نیز در واکنش به این نشست و تالش آمریکا در حمایت از ک

ما تردید داریم که آمریکا بخواهد مدت طوالنی در آنجا بماند، بهتر اسـت بگـوییم «گفت: 
  ١»خواهد در این کشور بماند. برای همیشه می

  
  . توافق سوچی و تالش براي احیاي توافق آدنا3-3

بس در شرق فرات به دنبال توافق میـان آمریکـا و ترکیـه بـه  بعد از آنکه مهلت پنج روزه آتش
یان رسید، آنکارا و مسکو به توافق دیگری درباره این منطقه دست یافتند که اردوغـان آن را پا

کید بر تعهد دو طـرف بـه تمامیـت  ماده ١٠تاریخی توصیف کرد. توافق  ای سوچی ضمن تأ
دارد، تا جایی که » آدنا«ارضی و حاکمیت سوریه در برخی از بندها شباهت زیادی به توافق 

شده از توافق آدنا اسـت. بـر اسـاس توافـق آدنـا،  ای تعدیل فق جدید نسخهتوان گفت توا می
کیلومتری خاک سوریه وجود داشت، اما  ٥های تروریستی تا عمق  امکان مبارزه ترکیه با گروه

کیلـومتری در کنـار نیروهـای پلـیس  ١٠دهد تا عمـق  توافق سوچی این اجازه را به ترکیه می
باشد. بر اساس این توافق، زمینه بـرای اعـاده حاکمیـت  نظامی روسیه، گشت مشترک داشته

های نظارتی از سوی ارتش در  نظام سوریه بر مناطق مرزی شمال شرق سوریه و ایجاد پست
کیلـومتر  ٣٤٠العین) در امتداد  ابیض تا رأس مناطق خارج از عملیات چشمه صلح (بین تل

المللی  امن با محوریت نیروهای بیننوار مرزی فراهم شده و به موجب آن طرح ایجاد منطقه 
  شود.  با شکست مواجه می

سازی آمریکا در منطقه شرق فرات و استفاده  طور کلی، موضع روسیه نسبت به ساختار به
ردی با هدف پیشبرد منافع خود در تحوالت سوریه و تالش برای تـداوم حضـور 

ُ
آن از ابزار ک

ع آن چیزی که بـیش از همـه روسـیه را نگـران در این منطقه یک موضع تقابلی بوده و در واق
ردها با آمریکا و وابستگی آنها به ایـن کشـور اسـت. مقامـات  می

ُ
کند، ارتباطات تنگاتنگ ک

روسیه بر این باورند که این وابستگی، ناخواسته آنها را در مسیری قـرار خواهـد داد کـه تنهـا 
                                                                                                                                         

  https://ana.press/fa/news/33/260520 :درنا؛ قابل بازیابی آ. خبرگزاری ١

https://ana.press/fa/news/33/260520
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ردها خواهد بود، 
ُ
هره آمریکا بودن دستاورد ک

ُ
ویژه بـا توجـه بـه اینکـه نیروهـای  بـهعامل و م

  شوند. عنوان یک نیروی تولیدی آمریکا تلقی می دمکراتیک به
  
  . جمهوري اسالمی ایران4

عنوان یـک بـازیگر  ، جمهوری اسالمی ایران بـه١٣٩٠در پی وقوع بحران در سوریه در سال 
 حامی نظام بشار اسد، وارد این کشور شد و در مسیر حمایت از  منطقه
ِ
نظام حاکم سوریه ای
ای گام برداشت و در ایـن  های مختلف سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و رسانه در عرصه

ای از اهداف راهبردی از جمله بقای بشار اسد و حفظ سـوریه  مسیر به دنبال تحقق مجموعه
 در محور مقاومت و همچنین اتصال سرزمینی عراق با سوریه تا لبنان بود. 

، »بشــار اســد«پــس از گذشــت هشــت ســال از بحــران ســوریه، در حــال حاضــر و 
جمهور این کشور همچنان قدرت را در این کشور در اختیار داشته و این مسأله در نگاه  رئیس

اول بیانگر شکست دشمن در اجرای راهبردهای خود و پیروزی جمهوری اسالمی ایران یا به 
  باشد. ای خود در سوریه میتعبیر دیگر محور مقاومت در عمل بخشیدن به راهبرده

همزمان با تثبیت موقعیت بشار اسـد در عرصـه میـدانی، گفتمـان دشـمن (آمریکـا و رژیـم 
زدایی و یا حذف بشار اسد از معادالت قـدرت اسـتوار  صهیونیستی) که تا پیش از آن بر پایه بشار

ان در سـوریه و مهـار زدایی و مقابله با نقش و نفوذ ایر بود، با یک چرخش تاکتیکی به سمت ایران
گیری بشـار اسـد از قـدرت  آن تغییر یافته و جبهه مخالف از مطالبه اصلی خـود مبنـی بـر کنـاره

 صورت تاکتیکی عبور کرده و به سمت خارج کردن ایران از سوریه چرخش پیدا کرد. به
 همزمان با تغییر راهبرد دشمن و تالش آن برای مقابله با تثبیـت نفـوذ ایـران در سـوریه،

جمهوری اسالمی ایران همه تالش خود را در راستای تحکیم و تثبیت نفوذ خود در سوریه به 
کار گرفت و در این راستا، سعی کرد با تقویت نفوذ در منطقه غرب فرات بعد از پاکسازی آن 
از حضور داعش، زمینه را برای اتصال جغرافیـایی محـور مقاومـت میـان عـراق و سـوریه و 

  ستگی فراهم سازد. استمرار این پیو
در شرایط فعلی، راهبرد جمهوری اسالمی در منطقه شـرق فـرات، بـیش از هـر چیـزی 

های بعدی مقابلـه بـا  حفظ اتصال سرزمینی عراق و سوریه از طریق گذرگاه بوکمال و در گام
سازی برای خروج آن از این منطقه بوده تا  نفوذ و حضور آمریکا در منطقه شرق فرات و زمینه

همچنانکـه مقـام موجب آن زمینه برای اعاده حاکمیت دمشق بر این منطقه فـراهم شـود. به 
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معظم رهبری در دیدار با بشار اسد مخالفت صریح جمهوری اسالمی ایران را بـا هـر گونـه 
طرحی که با محوریت آمریکا و کشورهای غربی در منطقه شـرق فـرات اجـرا شـود، اعـالم 

هـای پیشـنهادی آمریکـا  شمال شرق سوریه یکـی از طرح کردند. طرح ایجاد منطقه امن در
برای اجرا در این منطقه است که رهبر معظم انقالب ضمن اعالم مخالفت ایران با این طرح 

های دیگر، بر همراهی و همسویی ایران با نظام سوریه در قبال اجرای هر طرحی کـه  و طرح
کید کردند.   حاکمیت سوریه را نقض کند، تأ

  
 وریه. دولت س5

منظور ممانعت از گسترش دامنه  همزمان با شروع بحران در سوریه، نظام حاکم این کشور به
تـرین اقلیـت قـومی در منطقـه شـرق  های درگیری و کنترل بزرگ معارضان و به تبع آن جبهه

ردهای این منطقه و میدان دادن به 
ُ
فرات، سعی کرد با اتکا بر سیاست تعامل و همزیستی با ک

د دمکراتیک زمینه را برای سیطره و کنترل نیروهای نظامی وابسته به این حـزب در حزب اتحا
ردنشین فراهم سازد. 

ُ
  مناطق ک

ـردی در مسـیر برقـراری 
ُ
ردهای سوریه بعد از گسترش سیطره خود بر مناطق ک

ُ
هرچند ک

کزی پیمانی با آمریکا گام برداشتند، اما روابط دولت مر سیستم خودمختاری ذاتی در پرتو هم
ردها در وضعیت نه جنگ و نه صلح برقرار بـوده اسـت؛ اگرچـه در برخـی دوره

ُ
هـا نیـز  با ک

اما هیچ یک از این   صورت محدود و گاهی شدید میان دو طرف اتفاق افتاده، هایی به درگیری
ردهـا بـا حکومـت دمشـق و حرکـت بـه سـمت  درگیری

ُ
ها منجر به تغییر ماهیـت روابـط ک

   خصومت مطلق نشده است.
در شرایط فعلی، نیروهای دمکراتیک سوریه با گسترش منـاطق تحـت سـیطره خـود در 

های نفت و گاز در این منطقـه و در پرتـو حمایـت و پشـتیبانی  شرق فرات و دستیابی به چاه
ردی در منطقه شرق فـرات هسـتند، امـا در ایـن 

ُ
آمریکا به دنبال تثبیت سیستم خودگردانی ک

انـد. بـر  ای مواجه ای و عشـیره می در یک منطقه با بافت قبیلهمسیر با چالش مشروعیت مرد
همین اساس، نیروهای دمکراتیک سوریه با برگزاری کنفرانس و نشست با عشـایر عـرب بـه 

عیسی از سـوی نیروهـای دمکـرات  دنبال جلب حمایت آنها هستند. برگزاری کنفرانس عین
ردها افزایش داد،

ُ
تا جایی که دولت مرکزی این اقدام را  سوریه، سطح تنش را میان دمشق و ک

خیانت تلقی کرده و روسیه نیز ضمن محکومیت برگزاری ایـن کنفـرانس، از تـالش آمریکـا 
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دولت در منطقه شرق فرات همچون اقلیم کردستان عراق، ابراز نگرانی  برای تشکیل یک شبه
آمریکـا و جبهـه  رو، در حال حاضر رقابت شدیدی میان دولت مرکزی سوریه بـا کرد. از این

طور خـاص  دمکراتیک سوریه برای جذب نیروهای عشایر عرب در منطقه شرق فـرات و بـه
  استان دیرالزور شکل گرفته است.

  
  . جذب حداکثري عشایر منطقه شرق فرات5-1

ـرد بـر منطقـه  های گذشته و همزمان با سیطره شـبه دولت مرکزی سوریه طی سال
ُ
نظامیان ک

های متعدد در شهر حسکه و منطقه جرمز در ریف قامشلی، همـه  شجزیره با برگزاری همای
های آمریکـا در ایـن منطقـه بـه کـار  تالش خود را برای جذب عشایر عرب و مقابله با طرح

های دولت مرکزی، در چـارچوب مقابلـه بـا  گرفته و بر همین اساس، عناوین بیشتر نشست
تر نیـز، دولـت مرکـزی سـوریه  . پیششود اشغالگری آمریکا و طرح تجزیه سوریه تنظیم می

عشیره در ریف شرقی حلب برگـزار  ٧٠کار و با حضور سران  هایی را با همین دستور نشست
هـای مقاومـت مردمـی عشـایر را بـرای مقابلـه بـا  کرده و در پایـان نشسـت، تشـکیل یگان

وریه اشغالگری آمریکا، ترکیه و فرانسه در جغرافیای سـوریه اعـالم کـرد. نظـام سیاسـی سـ
صورت همزمان در راستای جذب شیوخ عشایر و یا بدنه عشیره انجام داده کـه  اقداماتی را به

، شیخ قبیله بقاره اسـت کـه وی »نواف راغب البشیر«نمونه عینی آن روند تسویه وضعیت با 
  سال از بدنه معارضه جدا شده و به سمت نظام بازگشت.  ٥پس از 

ب شیوخ عشیره، جذب مستقیم نیـرو از عشـایر را دولت مرکزی در کنار تالش برای جذ
ها و  نیز در پی سیطره کامل بر منطقه غرب فرات آغاز کرده و این امـر بـه واسـطه شخصـیت

های مورد اعتماد نظام سوریه از بین عشایر محلی و با اتکا بر ترغیب جوانان به تسـویه  چهره
گیرد. عالوه بر این، برخـی  رت میهای نظامی وابسته به نظام صو وضعیت و پیوستن به گروه

از شیوخ عشایر نیز در پی هماهنگی با دولت مرکزی سوریه، نقش تریبون را در جذب دیگر 
فـایق «کنند که نمونه عینی آن اقدام شـیخ  سران عشایر و بدنه عشیره خود و یا دیگران ایفا می

من فراخوانی عشـایر های مختلف ض ، رهبر قبلیه البوجابر است که در مراسم»عاید الضیف
به مقابله با اشغالگری آمریکا و طرح تجزیه منطقه جزیره از کشور، آنها را به حمایت از نظام 

  خواند. حاکم و شخص بشار اسد فرا می
دولت سوریه سعی دارد با اتکا بر تعـارض سـاختاری موجـود میـان سیسـتم حکمرانـی 
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ردها و سیستم عشیره
ُ
ردها و تعارض قومیتی میان دو ای در این منطقه و مخالفت ع ک

ُ
شایر با ک

طرف، قبایل و عشایر این منطقه را به سمت خود جلب کرده و نوعی مقاومت محلی در این 
منطقه با هدف اخراج اشغالگران ایجاد کند. بایـد در نظـر داشـت کـه بـا خـروج آمریکـا و 

سیستم خـودگردانی  نیروهای اروپایی از منطقه شرق فرات، زمینه و بستر برای برچیده شدن
ردها و همچنین پیوستن شبه

ُ
رد به بدنه ارتش فراهم خواهد شد.  ک

ُ
  نظامیان ک

  
  . اعاده حاکمیت بر مرزهاي شمالی با ترکیه5-2

میان رؤسای جمهور ترکیـه و روسـیه و امضـای توافـق میـان » سوچی«در پی امضای توافق 
رد و پیش دمشق و شبه

ُ
مریکـا از مرزهـای شـمالی سـوریه بـا نشینی آ تر از آن عقب نظامیان ک

العـرب (کوبـانی)، منـبج و  طور خاص منـاطق عین ترکیه و تخلیه دو استان حلب و رقه و به
العین  عیسی زمینه برای اعاده حاکمیت دمشق بر مناطق یادشده به غیر از دو منطقه رأس عین
، فـراهم شـد. بـر اسـاس نظام وابسته به ترکیه درآمـده ابیض که به اشغال نیروهای پیاده و تل

توافقی که میان ترکیه و روسیه صورت گرفت، نیروهای گارد مرزی دولت سـوریه بـه همـراه 
پلیس نظامی روسیه در مناطق مرزی شرق فرات خارج از منطقه عملیاتی موسوم به چشـمه 

ابیض) مستقر شدند تا بدین وسلیه خروج عناصر نیروهـای  العین و تل صلح (دو منطقه رأس
ترکیه را تسهیل کننـد و از  –کیلومتری از مرز سوریه  ٣٠های آنان تا عمق  راتیک و سالحدمک

به استثنای شهر قامشلی،   کیلومتری، ١٠طرف دیگر گشت مشترک ترکیه و روسیه نیز تا عمق 
  در مناطق مرزی اجرا شد. 

روهـای نظامیان نی چند نیروهای ارتش سوریه در پـی توافـق بـا شـبه در شرایط فعلی، هر
اند، اما نیروهای دمکراتیک تا کنون از  دمکراتیک در مناطق مرزی شمال با ترکیه مستقر شده

پیوستن به بدنـه ارتـش سـوریه و همچنـین تعامـل حـداکثری بـا نیروهـای ارتـش و دولـت 
وگو بـا شـبکه روسـی  جمهـور سـوریه در گفـت کنند. بر اساس سخنان رئیس خودداری می

رد آمادگی خود را برای پیوستن به بدنه ارتش اعالم کردهنظا آر.تی، بخشی از شبه
ُ
انـد،  میان ک

ـرد نیـز  ، فرمانـده شـبه»مظلوم عبدی«اند.  اما بیشتر آنها این درخواست را رد کرده
ُ
نظامیان ک

صورت غیر مستقیم شرط پیوستن به بدنه ارتش را  به  جمهور، وگوی رئیس بعد از انتشار گفت
های دمکراتیک سوریه و برقراری سیستم خـودگردانی در منطقـه در به رسمیت شناختن نیرو

  شرق فرات دانسته است. 
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بیان این نکته ضروری است که اولویت کنونی دولت مرکزی سوریه، استان ادلب بوده و 
فصـل  و بر اساس سخنان مقامات این کشور، پرونده شرق فرات در اولویت دوم پـس از حل

هایی در راستای برهم زدن سیستم خودگردانی  ر عین حال تالشپرونده ادلب قرار دارد، اما د
ردی و جذب عشایر، در حال انجام است.  

ُ
  ک
  
 بازیگران بومی دخیل در منطقه شرق فرات  
 . کُردها1

ردها بزرگ
ُ
ترین اقلیت قومی غیر عرب در شمال سوریه بوده و در سـه اسـتان حسـکه، حلـب و  ک

طور خـاص در سـه  صلی آنها در دو استان حلب و حسکه و بـهدمشق پراکنده هستند، اما تمرکز ا
العرب و کانتون عفرین (تا پیش از عملیات شاخه زیتـون)  حسکه)، عین - کانتون جزیره (قامشلی

ـردی لهجـه کرمـانجی  می
ُ
ردها مسلمان و پیرو مذهب شـافعی بـوده و بـا زبـان ک

ُ
باشد. بیشتر ک

 دهند. معیت سوریه را تشکیل میدرصد ج ۱۰تا  ۸کنند و حدود  شمالی صحبت می
ردی طی شش۱۳۹۰همزمان با آغاز بحران سوریه در سال 

ُ
ماه نخست موضع  ، احزاب ک

صریح و آشکاری در قبال بحران و تظاهرات علیـه نظـام حـاکم اتخـاذ نکـرده و در اواسـط 
رد در شهر قامشلی گرد هم جمـع شـده و  ۱۳۹۰اردیبهشت 

ُ
تعداد زیادی از احزاب سنتی ک

ردی در خوس
ُ
تار انجام مذاکره میان معارضه و نظام حاکم سوریه و تحقق مطالبات مشروع ک

ردی نزدیـک بـه مسـعود  چارچوب وحدت و یکپارچگی کشور شدند. هرچند جریان
ُ
های ک

ردی به
ُ
آمیـز علیـه نظـام  های اعتراض طور رسمی در حرکت بارزانی در کنار جامعه جوانان ک
الفت دیگر احزاب از جمله حزب اتحادیه دمکراتیک وابسـته شرکت کردند که این امر با مخ

  به پ.ک.ک مواجه شد.
  
  هاي کُردي سوریه . احزاب و جریان1-1

ردهای سوریه از نظر سیاسی بـه دو دسـته تقسـیم م
ُ
. حـزب اتحـاد دمکراتیـک ۱شـوند:  یک

رد (متشـکل از چنـد حـزب وابسـته بـه مسـعود ۲(وابسته به پ.ک.ک)؛ 
ُ
. شورای میهنی ک

ـرد منطقـهب
ُ
یعنـی حـزب  یا ارزانی). این دو جریان نقش ایجاد توازن قدرت را بین رقبـای ک

  کنند.  کارگران کردستان ترکیه و اقلیم کردستان عراق ایفاء می
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  ١الف) شوراي میهنی کُرد
ـرد  در ماه

ُ
ردی با نام شورای میهنـی ک

ُ
های نخست شروع بحران در سوریه، نخستین تشکل ک

)ENKS حـزب سیاسـی کـه در  ۱۵و پشتیبانی مسعود بـارزانی و بـا مشـارکت ) با حمایت
رد بودند، شکل گرفتـه و در نخسـتین نشسـت خـود خواهـان 

ُ
گذشته عضو جبهه دمکرات ک

ردها به شکل
ُ
عنوان یـک گـروه و  گیری نظام پارلمانی دمکراتیک و به رسمیت شناخته شدن ک

ـرد در پـ
ُ
بـه ائـتالف ملـی  ۱۳۹۲اییز جریان اصلی در حاکمیـت شـدند. شـورای میهنـی ک
ها و تصـمیمات ایـن ائـتالف اعتـراض  معارضان سوریه پیوست، اما همواره نسبت به بیانیـه

رد مراتـب اعتـراض  باز می ۱۳۹۵ترین آن به سال  داشته که برجسته
ُ
گردد که شورای میهنی ک

 ، رئـیس»ریـاض حجـاب«به گوش  ۱۳۹۵خود را در ارتباط با سند کنفرانس لندن در سال 
کید صرف این بیانیه بر هویت عربـی سـوریه و  هیأت مخالفان سوری، رسانید و نسبت به تأ

رد و به رسمیت نشناختن این قوم اعتراض  عدم اشاره آن به تکثر قومیتی و به
ُ
طور خاص قوم ک

رد که تحت نفوذ 
ُ
 یب اصـلیـعنوان رق قـرار دارد، بـه» مسعود بارزانی«کرد. شورای میهنی ک

، »عبداللـه اوجـاالن«بـا  یاختالفات اساسـ یك به شمار رفته که دارایکراتحزب اتحاد دمو
  رهبر پ.ك.ك است.

  
   ٢ب) حزب اتحاد دمکراتیک

رد در شمال سـوریه  به ۱۳۸۲حزب اتحاد دمکراتیک سوریه در سال 
ُ
وسیله فعاالن سیاسی ک

ـرد سـوری و قدرتمنـدترین و عنوان مهم تأسیس شد که به
ُ
 تـرین حـزب سیاسـی مخـالف ک

عنوان شـاخه سـوری  آید. این حزب بـه ترین حزب در شمال سوریه به شمار می یافته سازمان
حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک) از حامیان و هواداران عبدالله اوجاالن، مؤسـس و 

  شود.  رهبر پ.ک.ک شناخته می
ناطق ، نظام حاکم مسئولیت تأمین امنیت م۱۳۹۰همزمان با شروع بحران سوریه در سال

ردنشین را طی توافقی به حزب اتحاد دمکراتیک سوریه سپرد و به موجب آن شاخه نظـامی 
ُ
ک

برای نخستین بار حضور نظامی خـود » یگان مدافع خلق«حزب اتحاد دمکراتیک موسوم به 
طور خاص مناطق مرزی این استان تثبیت کرد و به مرور زمان و  را در ریف استان حسکه و به

                                                                                                                                         
1. ENKS 
2. PYD  (شاخه سیاسی پ.ک.ک در سوریه) 
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ی نیروهای نظام سوریه زمینه برای تحکیم و تثبیت حضور نیروهـای یگـان نشین در پی عقب
ـردی از جملـه منطقـه جزیـره، عین

ُ
العـرب و عفـرین فـراهم شـد،  مدافع خلق در مناطق ک

به غیر از دو مربع امنیتی در قامشلی و حسکه که در اختیار نظام حاکم سـوریه ای که  گونه به
  این گروه قرار گرفت.  بود، دیگر مناطق تحت سیطره و کنترل

دهنـد، نـه تنهـا  شاخه نظامی حزب اتحاد دمکراتیک که نیمی از آن را زنـان تشـکیل می
ردی همزمان با عقب

ُ
نشینی نیروهای نظام حاکم  توانست قدرت خود را در مناطق مختلف ک

های تروریسـتی از جملـه داعـش کارآمـدی  های مختلف با گروه تثبیت کند، بلکه در جنگ
ای بـه حـزب اتحـاد دمکراتیـک در  خوبی نشان داده و همین مسأله جایگـاه ویـژه به خود را

ردی سوریه داده و باعث شد نسبت به سایر تشکل
ُ
رد سوریه، دسـت  مناطق ک

ُ
های سیاسی ک

ـردی  باال را داشته و به مرور زمان دولت خودگردان را با نقش
ُ
آفرینی خود و حـذف رقیـب ک

ردهای اعالم کند. 
ُ
منظور تثبیـت موقعیـت خـود در منـاطق مختلـف  بـه افع خلقیگان مدک

ردهای معارض خود دنبال کرده و سعی کردند با اتکا  سیاست سرکوب را در قبال عرب
ُ
ها و ک

  بر زور و جبر، سیطره خود را در مناطق مختلط جمعیتی گسترش دهند.
  
  . اعالم برپایی دولت خودگردان کُردي1-2

ردنشین سوریه، شوراهای محلی همزمان پیش از اعالم برپایی دولت خ
ُ
ودگردان در مناطق ک

و سـه شـاخه مهـم  با خروج نیروهای دولت مرکزی، مدیریت این منطقه را بر عهـده داشـته
رد سوریه شامل حزب اتحاد دمکراتیک

ُ
ردهـای سـوریه و تشـکل احزاب ک

ُ
، شورای میهنی ک

ردهای سوریه«کردستان غربی هیأتی به نام 
ُ
هـا و  بـا هـدف انجـام هماهنگی» هیأت عالی ک

حل اختالفات تشکیل داده بودند، اما بـا اعـالم دولـت خـودگردان از سـوی حـزب اتحـاد 
 کارکرد خود را از دست داد. 

ً
  دمکراتیک این مجلس عمال

، حـزب اتحـاد دمکراتیـک طـی یـک کنفـرانس مطبوعـاتی در شـهر ١٣٩٢آبان  ٢١در 
گذاری همزمان بـا تشـکیل  کیل هیأت قانونقامشلی، از طرح تشکیل دولت خودگردان و تش

خبر داده و اعـالم » احمد طمعه« یوزیر با نخست» ائتالف مخالفان سوری«دولت انتقالی 
العرب و عفـرین از سـوی یـک  شده از نیروهای سوری در جزیره، عین کرد سه منطقه تخلیه

دمکراتیـک بـار  دولت موقت اداره خواهد شد. این روند ادامه داشت تا اینکـه حـزب اتحـاد
و عدم دعوت  ٢همزمان با برگزاری مذاکرات ژنو » عامودا«در شهر  ١٣٩٢بهمن  ١دیگر در 
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صـورت  از این حزب در مذاکرات، اعالم کرد از ایـن پـس منـاطق تحـت کنتـرل خـود را به
  هیأت و وزارتخانه اداره خواهد کرد.  ٢٢مستقل و با عنوان کانتون با 

و شـاخه نظـامی آن، تـالش بـرای برقـراری اتصـال و  تیـکاستراتژی حزب اتحاد دمکرا
العرب و عفـرین بـه یکـدیگر و تبـدیل آنهـا بـه سـرزمینی  پیوستگی سه کانتون جزیره، عین

 مستقل از حکومت مرکزی بوده، اما در بهمن ماه 
ِ
، عناصر ۱۳۹۲یکپارچه و منطقه خودگران

های مدافع خلق، شـاخه  یگان العرب را محاصره کرده و در نهایت عناصر داعش منطقه عین
  محاصره این شهر را بشکنند.  ۱۳۹۳نظامی حزب اتحاد دمکرات موفق شدند در بهمن 

  
  . تشکیل نیروهاي دمکراتیک سوریه (قسد)1-3

رد، عرب، سریانی، ارمنی و ترکمان بـوده ) SDFنیروهای دمکراتیک سوریه (
ُ
ائتالفی از نظامیان ک

و طی یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر مالکیه واقـع  ۱۳۹۴آبان و تاریخ تأسیس این تشکیالت به 
گردد. در ارتباط با چرایی تشکیل نیروهای دمکراتیک سوریه (قسد)، بیان  در استان حسکه باز می
های مدافع خلـق کارآمـدی خـود را  بعد از آنکه نیروهای نظامی یگان که این نکته ضروری است

صورت یک نیروی نظامی منسجم و کارآمـد ظـاهر  اده و بههای اولیه علیه داعش نشان د در جنگ
ای روی این گروه باز کرده و تصمیم گرفتنـد از ایـن  شدند، آمریکا و کشورهای غربی حساب ویژه

نظام خود و همچنین بسـتری بـرای تقویـت حضـور و نفـوذ خـود در  عنوان نیروهای پیاده گروه به
هـای ترکیـه و  دنبـال راهکـاری بـرای مهـار مخالفتمنطقه شرق فرات سوریه بهره گیرند، اما بـه 

های آن در قبال شاخه نظامی حزب اتحاد دمکراتیک یعنی یگان مـدافع خلـق بودنـد و  حساسیت
آفرینی نیروهای وابسته به  بر همین اساس به سمت تشکیل یک ساختار جدید با محوریت و نقش

هـا بـا عنـوان نیروهـای  ه عربهـای مختلـف از جملـ های مدافع خلق و با حضـور قومیت یگان
گام برداشتند. در واقع، آمریکـا سـعی کـرد در سـاختار نیروهـای دمکراتیـک  ١دمکراتیک سوریه

ها، به مقابله با  سوریه، با مشارکت عناصر عربی و اختصاص بخش اعظم ساختار نیروها به عرب
  های ترکیه بپردازد.  حساسیت

کیل، مأموریت نخسـت خـود را در راسـتای نیروهای دمکراتیک سوریه بعد از اعالم تش
بیرون کردن عناصر داعش از استان رقه و دیگر مناطق شمال و شرق سوریه تعریـف کـرده و 

                                                                                                                                         
رد، نظامیان از ائتالفی) SDF( سوریه دمکرات . قوات سوریا الدیمقراطیه؛ نیروهای١

ُ
 بـوده ترکمـان و ارمنی سریانی، عرب، ک

  .گردد باز می حسکه استان در واقع مالکیه رشه در مطبوعاتی کنفرانس یک طی ۱۳۹۴مهرماه  به آن تأسیس تاریخ و
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اعالم کرد که عملیات پشتیبانی و حمایت  ۱۳۹۴همزمان وزارت دفاع آمریکا نیز در مهرماه 
شـروع شـده و در ایـن  -پردازند که به مبارزه علیه داعش می -از نیروهای دمکراتیک سوریه 

هـای نظـامی، بـه حمایـت هـوایی از عملیـات زمینـی نیروهـای  راستا، ضـمن ارائـه کمک
هـای آموزشـی و  دمکراتیک پرداختـه و حتـی مستشـاران آمریکـایی در راسـتای ارائـه کمک

های تحت کنترل نیروهای دمکراتیـک نیـز حضـور یافتنـد.  پشتیبانی اطالعاتی، در موقعیت
هـای تسـلیحاتی و هـوایی ائـتالف توانسـتند  ک سـوریه در پرتـو حمایتنیروهای دمکراتیـ

جغرافیای تحت سیطره و کنترل خود را در منطقه شرق فرات گسترش داده و به مرور زمان به 
  بازیگر غالب این منطقه تبدیل شوند. 

  
  »قسد«عنوان چتر سیاسی  به »مسد«. تشکیل 1-4

بـال نظـامی خـود، در مسـیر تشـکیل شـاخه  نیروهای دمکراتیک سوریه همزمان با تقویت
و طی برگزاری کنفرانس موسوم به  ۱۳۹۴سیاسی نیز گام برداشتند و در این راستا، در آذرماه 

در شهر المالکیه در حسکه، از تشکیل شورای سوریه دمکرات موسوم به » سوریه دمکرات«
بـر دادنـد. های سیاسـی خ هـا، احـزاب و شخصـیت نفـر از جریان ۴۲با عضویت » مسد«

، تجمع عهـد الکرامـه و »هیثم مناع«، به ریاست »قمح«اعضای اصلی مسد، شامل جریان 
الحقوق، احزاب اداره خودگردان دمکراتیـک، ائـتالف ملـی سـوریه دمکراتیـک، شـوراهای 

هـا، عشـایر عـرب و  ها، ایزدی ها، سریانی ها، آشوری منطقه الشهباء و نمایندگانی از ترکمان
  های مستقل هستند.  همچنین شخصیت

عنوان چتر سیاسی نیروهـای دمکراتیـک  که به» مسد«شورای سوریه دمکرات موسوم به 
، »الهام احمد«و دیگری » ریاض درار«شود، دو رئیس مشترک دارد، یکی  سوریه قلمداد می

) یکـی از PYDعضو هیأت اجرایی جنبش جامعه دمکراتیک که حزب اتحـاد دمکراتیـک (
شورای سوریه «در جایگاه ریاست » ریاض درار«عضو آن است. حضور های اصلی  جریان

عنوان شخصیتی عربی در این سـاختار، بـا هـدف کـاهش  سازی وی به و برجسته» دمکرات
ردها در ساختار این شورا و ارائه چهره حساسیت

ُ
ای فرا قومیتی از  ها نسبت به نقش محوری ک

ردها می
ُ
، ریاست مشترک »قمح«، رئیس جریان »مناع هیثم«تر،  باشد. پیش ساختار جدید ک

ردهـا، 
ُ
شورای سوریه دمکرات را بر عهده داشت که در پی اعالم سیستم فـدرالی از سـوی ک

  ضمن اعالم مخالفت با این طرح، از شورای سوریه دمکرات خارج شد. 
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  . تمرکز در منطقه شمال و شرق فرات1-5
ردها در ایجاد پیوستگی میان سـه

ُ
العـرب و عفـرین،  کـانتون جزیـره، عین بعد از شکست ک

طور همزمان منطقـه  نیروهای دمکراتیک سوریه تمرکز خود را بر روی منطقه شرق فرات و به
منبج واقع در غرب فرات قرار داده و با حمایت و پشتیبانی آمریکا در مسیر ایجـاد و تقویـت 

در شرایط کنونی با شتند. های نظامی، سیاسی و امنیتی در منطقه شرق فرات گام بردا ساختار
رد در سرکوب داعش و سیطره بر جغرافیای قابـل مالحظـه در  توجه به موفقیت شبه

ُ
نظامیان ک

ردها همانگونه کـه از زبـان 
ُ
مظلـوم «معـروف بـه » مظلـوم عبـدی«شرق فرات، مطالبات ک

 ، فرمانده نیروهای دمکراتیک سوریه مطرح شده، بیش از هر چیزی در راسـتای بـه»کوبانی
ردها در شمال و شرق فرات و مقابله با تمرکز

ُ
گرایی نظام  رسمیت شناختن اداره خودگردانی ک

حاکم و همچنین ضرورت حفظ هویت خصوصی نیروهـای دمکراتیـک سـوریه و تضـمین 
  عنوان یک نیروی نظامی است.  بقای آن به

  
  . عشایر منطقه شرق فرات2

و قومیتی بوده و عشایر عرب و سـران آن سوریه از نظر ساختار جمعیتی یک کشور عشایری 
نقش مهمی در ایجاد آرامش و حفظ وحدت ملی سوریه دارند. عشایر سوریه در سه اسـتان 
رقه، حسکه و دیرالزور سکونت دارند، اما تمرکز عمده آنها در اسـتان دیرالـزور در دو کرانـه 

منطقـه شـرق فـرات و  باشد. قبایل و عشایر ساکن غربی و شرقی رود فرات و رود خابور می
دهی بـه تحـوالت و  ای در شـکل طور خـاص اسـتان دیرالـزور از نقـش و موقعیـت ویـژه به

اجتماعی برخوردار بوده و بر همین اساس عشایر این استان همـواره و  –رویدادهای سیاسی 
ق اند. ریاست قبایل در مناط های پیشین در مرکز اهتمام و توجه نظام حاکم قرار داشته در دوره

المشـیخه یـاد  عنوان بیت شرق فرات در داخل یک یا چند خاندان متمرکز است کـه از آن بـه
  شده و ریاست هر قبیله نیز موروثی بوده و منحصر به داخل خاندان ریاست است.

ویژه در دهه هشـتاد قـرن گذشـته، بـا  شیوخ عشایر عرب شرق فرات در دوران حافظ اسد، به
ای در  در داخل ساختار حاکمیت بر عهده داشتند، اقـدامات برجسـتهتوجه به نقشی که سران آنها 

ترین آن، جلـوگیری از انتقـال و جابجـایی  حمایت از نظام حاکم سوریه انجام دادند که برجسـته
  سالح از عراق به معارضان وقت نظام سوریه بود که این اقدام در آن دوره بسیار تأثیرگذار بود. 

بشار اسد نیز ادامه یافت و او نیز به مانند پدرش بـا اعطـای  این روند در دوران حاکمیت
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پست سیاسی به سران قبایل یا به تعبیر دیگر وجوه عشایر در قالب عضویت در مجلس ملی، 
  ای فراهم سازد.  سعی کرد زمینه را برای تقویت و تحکیم روابط میان نظام حاکم و شبکه قبیله

رفـت  نیروهـای نظـام از شـرق فـرات، انتظـار می ها در سوریه و خروج با شروع ناآرامی
طور خاص استان دیرالزور، با تشکیل یک ساختار  عشایر عرب و قبایل ساکن این منطقه و به

ردها، در مسیر تأمین امنیت خود و همچنین امنیـت منـابع 
ُ
نظامی واحد و یکپارچه همانند ک
ی رود فرات) و رقه گـام بردارنـد، های دیرالزور (کرانه شرق اقتصادی و نفتی موجود در استان
کنندگی رئیس عشیره و به تبع آن چندصدایی در داخـل یـک  اما به علت کاهش قدرت بسیج

النصـره و داعـش و در نهایـت نیروهـای  عشیره، زمینه برای اشغال این منطقه از سـوی جبهه
  دمکراتیک فراهم شد.

هـای تروریسـتی  ز سوی گروهبیان این نکته ضروری است که پیش از اشغال این مناطق ا
النصره و داعش، برخی از سران عشـایر عـرب از آمـادگی خـود بـرای پیوسـتن بـه صـفوف 

کنندگی در میـان  معارضان نظام خبر دادند، اما به دلیـل عـدم برخـورداری از قـدرت بسـیج
 عنوان نمونـه، عشیره خود، قادر به جذب نیرو از داخل عشیره خود برای معارضان نبودند. به

 ١٣٩١، رئیس قبیله عقیدات و شـاخه حـزب بعـث در دیرالـزور در تابسـتان »الفارس نواف«
انشقاق خود از نظام را اعالم کرده، اما پیوستن او به صفوف معارضان منجر به جـذب بدنـه 

  عشیره و بخش عمده اعضای آن به معارضان نشد.
بحران تا بـه امـروز بـه چهـار  توان عشایر عرب منطقه شرق فرات را از ابتدای طور کلی می به

دسته تقسیم کرد: بخشی از سران عشایر، از همان ابتدای شروع بحران و برپایی تظاهرات در کنار 
هـای معـارض  نظام ایستاده و اعضای عشیره خود را نیز به حمایت از نظام و عدم پیوستن به گروه

ها، بـه حمایـت  عشـیره تشویق کردند. در سمت مقابل نظام حـاکم نیـز ضـمن حمایـت از ایـن
تسلیحاتی از آنها پرداخت. عالوه بر این، دولت مرکزی سوریه برای هر عشیره یـک گـروه نظـامی 

ایجاد کرده و فرمانـده آن را از فرزنـدان شـیخ عشـیره و یـا » دفاع وطنی«مخصوص به خود به نام 
ن قبیلـه تـری (بزرگ» طـی«، پسـر عمـوی شـیخ قبیلـه »محمد فـارس«نزدیکانش انتخاب کرد. 

  های بحران در کنار نظام ایستاد.   هاست که طی سال قامشلی) یکی از این نمونه
ـرد در منطقـه شـرق  دسته دوم، عشایری بودند که همزمان با قدرت گرفتن شبه

ُ
نظامیان ک

فرات با حمایت و پشتیبانی ائتالف، به سمت تعامـل بـا حـزب اتحـاد دمکراتیـک و شـاخه 
) روی آورده و در امـر خـودگردانی شـریک YPGدفـاع از خلـق (های  نظامی آن یعنی یگان
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العین به منصب وزارت در دولـت  در رأس» حرب«شدند تا جایی که یکی از اعضای عشیره 
(پسـر عمـوی احمـد » حمیدی الدهام الجربا«منطقه جزیره دست پیدا کرد. عالوه بر این، 

  زیره منصوب شد. عنوان حاکم مشترک منطقه ج الجربا)، شیخ عشیره شمر، به
دسته سوم، عشایری بودند که طی روزهای اول بحران به حمایت از اعتراضات علیه نظام 
حاکم پرداخته و همزمان با ورود ارتش آزاد به منطقه شرق فرات، بـه اقـدامات مسـلحانه در 
کنار این گروه مسلح روی آوردند. اما بعد از خروج ارتـش آزاد و اشـغال منطقـه بـه دسـت 

النصره و سپس داعش، برخی از آنها به تعامل با داعش روی آورده و برخی دیگر نیز به  جبهه
، دیرالزور را به سمت مناطق »نجم عبدالله بقاره«عنوان مثال،  بهسمت نظام حاکم بازگشتند. 

ی درآمد. 
ّ
از » عبدالعزیز حماده«تحت کنترل نظام حاکم ترک کرده و به عضویت مجلس مل

ر 
ّ
از عشیره بورحمه نیز دیرالزور را به مقصد ترکیه تـرک » رهیمان کوان الجباره«و عشیره البکی

کرده و طی همکاری با سایر شـیوخ مهـاجر از عشـایر بقـاره، شـعیطات، البوسـرایا و سـایر 
اقـدام بـه تأسـیس شـورای  ١٣٩٦فـروردین  ٢٣های نظامی و سیاسی عشـایر در  شخصیت

  ورفای ترکیه کردند.  عشایر عرب و قبایل دیرالزور در شهر ا
طرف بوده و با هیچ یـک  دسته چهارم، عشایری بودند که ترجیح دادند در این صحنه بی

  طور کامل وارد تعامل و همراهی نشوند.  ها به از طرف
های مقابـل خـود  در ارزیابی کلی باید گفت که وفاداری و همسویی این چهار دسته با طرف

عشایر و قبایل شرق فرات، وابستگی و همراهی خود را با منطـق  گاه مطلق نبوده و بسیاری از هیچ
قدرت تغییر داده و هرگاه منافع امنیتی و اقتصادی و حتی سیاسی آنها از سوی یک طرف قدرتمنـد 

انـد. در واقـع، هـر طرفـی کـه  ه و مقتدر تأمین شده، به سمت تعامل و همزیستی بـا آن روی آورد
ه با دیگر بازیگران داشته و در پرتو آن شیوخ عشایر از امتیـازات قدرت اثرگذاری بیشتری در مقایس

  مند شوند، سران قبایل به حمایت از آن خواهند پرداخت.  بیشتری بهره
حمیدی «که  عنوان نمونه، سران عشیره شمر به چهار دسته تقسیم شده بودند؛ در حالی به

دمکراتیک را بـر عهـده داشـت،  ریاست منطقه الجزیره وابسته به حزب اتحاد» دهام الجربا
از نزدیکان به نظام حاکم سوریه بود و پسر عموی دیگر » میزر مدلول الجربا«پسر عموی او 

ترین فراکسیون در ائتالف ملی معارض را بر عهده داشته  ریاست بزرگ» احمد الجربا«آنها، 
بـود. ایـن تغییـر هـای ارتـش آزاد  و یکی دیگر از پسر عموهای آنها فرمانـده یکـی از گردان

بهتـرین » احمـد الجربـا«وابستگی و تبعیت در نزد اغلب عشایر و قبایـل حکمفرمـا بـده و 
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مصداق برای این موضوع است که تا کنون چندین بار موضع خود را نسبت به بازیگران بومی 
  ای دخیل در شرق فرات تغییر داده است.  و منطقه

  
 رات (سناریوهاي احتمالی)امنیتی منطقه شرق ف ـ انداز سیاسی چشم 

ثبات منطقه شرق فرات و سیال بودن تحوالت این  در این بخش با توجه به شرایط متغیر و بی
ردی و اعاده حاکمیت دمشق بـر ایـن 

ُ
منطقه، سه سناریوی ایجاد منطقه امن، خودمختاری ک

وانـع و منطقه مورد بررسی قرار گرفته و امکان تحقـق هـر یـک از آنهـا بـا در نظـر گـرفتن م
  شود.   های موجود تبیین می فرصت

  
 . ایجاد منطقه امن1

پیشنهاد ایجاد منطقه امن در شرق فرات در پی افزایش سطح تنش میان ترکیه و آمریکا بعد از 
اعالم ترامپ مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از این منطقه و تالش ترکیه برای انجام اقـدام 

رد،  نظامی علیه شبه
ُ
اعالم شـد کـه طبـق  ۱۳۹۷دی  ۲۳از سوی دونالد ترامپ در نظامیان ک

کیلومتر در طول مرز ترکیه و سـوریه و  ٤٦٠منطقه امن به طول های آمریکایی،  اعالن رسانه
هایی را در سه استان حلب، رقـه و  کیلیومتر) بوده و روستاها و شهرک ٣٢مایل ( ٢٠به عمق 

ابیض  عیسـی و تـل شرقی حلب، عین العرب در ریف حسکه شامل روستاهای صرین و عین
حمیس، قحطانیه،  تمر، درباسیه، عامودا، وردیه، تل العین، تل های رأس در استان رقه و شهرک

یعربیه و مالکیه در استان حسکه در برخواهد گرفت. همچنین پیشـنهاد ایجـاد منطقـه امـن 
مـورد حمایـت  همواره از زمان شروع بحـران در سـوریه یکـی از مطالبـات ترکیـه بـوده کـه

  های غربی قرار نگرفته است.  طرف
هایی در دو حوزه مـالی و  ها و پتانسیل با توجه به اینکه ایجاد این منطقه نیازمند وجود ظرفیت

نیروی انسانی است، دونالد ترامپ از همان ابتدا تالش کرد از ظرفیت نیروهای نظـامی ائـتالف و 
نسه و آلمان) بهره گرفته و کنتـرل ایـن منطقـه را در طور خاص کشورهای اروپایی (انگلیس، فرا به

هـای اروپـایی مواجـه  اختیار آنها قرار دهد، اما این تصمیم ترامپ نه تنها با اسـتقبال کامـل طرف
نشد، بلکه با مخالفت شدیدی از سوی ترکیه نیز همـراه بـود. ترکیـه بـه دنبـال آن بـود، مـدیریت 

صـراحت از  زدیک به این کشور قرار گیرد و این موضـوع بهاجرایی این منطقه در اختیار نیروهای ن
کار «سوی    ، وزیر دفاع ترکیه و شخص اردوغان نیز مطرح شده است. »خلوصی آ

توان گفت پیشنهاد ایجاد منطقه امن در گام نخست با اختالفاتی میان دو طـرف  رو، می از این
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، ترکیـه و آمریکـا در اجـرای ایـن طـرح پیشگام آن یعنی آمریکا و ترکیه مواجه است. عالوه بر این
ـردی و حفـظ نیروهـای 

ُ
اهداف متفاوتی دارند؛ ترکیه با ایجاد منطقه امن به دنبال کاهش تهدید ک

همسو با خود و در نهایت بازگرداندن آوارگان سوری به این منطقه و تغییر بافت جمعیتی آن بـوده، 
ردها است.اما آمریکا به دنبال استمرار حضور خود و همچنین ح

ُ
  مایت از ک

عنوان یکی از بازیگران دولتی تأثیرگذار در سوریه، در نخستین واکنش به  کشور روسیه به
حل برای این مناطق در  اعالم پیشنهاد ایجاد منطقه امن از سوی ترامپ، اعالم کرد که تنها راه

و اعـاده پرتو خروج آمریکا از منطقه شرق فـرات، بازگشـت نیروهـای دولتـی نظـام سـوریه 
باشد. روسیه ضمن اعالم مخالفت با ایجاد منطقه امن در  حاکمیت دمشق بر این مناطق می

مـیالدی میـان دولـت  ۹۰را که در دهـه  ١شرق فرات، پیشنهاد بازگشت به پیمان آدنا (اضنه)
سوریه و ترکیه امضاء شده بود، مطرح ساخت. در واقع، نسخه روسیه برای منطقه شرق فرات 

سخه این کشور در منطقه جوالن اشغالی است که در هر دو مورد، روسیه سعی دارد شبیه به ن
عنوان ابزاری پیشگیرانه در ممانعت از وقـوع تـنش و اسـتمرار  های قدیمی به با تکیه بر پیمان

  ثباتی در این مناطق و اعاده حاکمیت دمشق بر شرق فرات عمل کند. بحران و بی
صراحت با ایجاد منطقه امن مخالفت کرده و  وریه نیز بهجمهوری اسالمی ایران و نظام س

ورود هرگونه نیروی خارجی به این منطقه را نامشروع قلمداد کـرده و نسـبت بـه آن رویکـرد 
تقابلی دارند. در واقع، نظام سوریه نسبت به هرگونه اقدامی که حاکمیـت مرکـزی سـوریه را 

  دار سازد، رویکرد تقابلی خواهد داشت.  خدشه
رد شامل نیروهای دمکراتیـک سـوریه  طور خاص شبه زیگران بومی این منطقه و بهبا

ُ
نظامیان ک

نیز مخالف ایجاد منطقه امن با محوریت و بازیگری نیروهای وابسـته بـه ترکیـه در منطقـه شـرق 
های دعوا بوده و امکان ایجاد این منطقـه  فرات هستند، زیرا به اعتقاد آنها ترکیه خود یکی از طرف

ردها در اعالم مواضع خود نسبت بـه ایـن مسـأله تـا حـد  نقش با
ُ
آفرینی ترکیه وجود ندارد. البته ک

المللـی  های بین زیادی متأثر از تصمیمات آمریکا هستند، اما بدون شک پیش از کسـب تضـمین
های موجود در آن به این طرح تن نخواهند داد. در  الزم در حمایت از ساکنان این منطقه و قومیت

                                                                                                                                         
شد و بـه موجـب آن طـرف سـوری  ءبا نظارت ایران و مصر میان ترکیه و سوریه امضا ۱۳۷۷مهر  ۲۸. این پیمان در ١

متعهد شد با تروریستی دانستن حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) مانع نفوذ عناصر این گروه به خاک ترکیه شده 
ای که هیچ گونه پایگاهی در سوریه نداشته باشد. ارتش ترکیـه  گونه به ،از این گروه پایان دهد های خود و به حمایت

کیلـومتری از  ۵نیز اجازه یافت در صورت عدم توانایی ارتش سوریه در مقابله با شـبه نظامیـان پ.ک.ک تـا عمـق 
  اراضی سوریه در شمال این کشور وارد شود. 
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های مـدافع خلـق، شـاخه نظـامی حـزب دمکراتیـک  ، فرمانده یگان»سیبان حمو«مین راستا، ه
جاد منطقه امن در سمت مرزهای ترکیـه و در داخـل اراضـی ایـن کشـور شـده یسوریه خواستار ا

، فرمانده نیروهای دمکراتیک سوریه ضمن اعالم حمایت خود از ایجـاد »مظلوم کوبانی«است. 
ت، خواستار عدم مداخله ترکیه و حضور نامشروع آن در مرزهـای سـوریه منطقه امن در شرق فرا

شده است. همچنین کوبانی انجام هرگونه توافق با ترکیه در آینده را منوط به حل مسـأله عفـرین و 
  بازگرداندن آن به ساکنان حقیقی آن دانسته است. 

ابسته به خود طی عملیـات نظام ِو در شرایط فعلی هر چند آنکارا با تکیه بر نیروهای پیاده
کیلومتر و تـا  ١٢٠العین به طول  ابیض و رأس مناطق حد فاصل تل» چشمه صلح«موسوم به 

کیلومتر را تحت کنترل دارد، اما از طرف دیگر در پرتو این عملیات نظـامی زمینـه  ٣٠عمق 
قـه برای استقرار نیروهای ارتش سوریه و نیروهای پلیس روسـیه در محـدوده خـارج از منط

عملیاتی ترکیه در طول مرزهای سوریه در منطقه شرق فرات فراهم شده و بـر همـین اسـاس 
منطقه امنی که مقامات ترکیه به دنبال آن بوده و هستند، در شرایط فعلی محـدود بـه منطقـه 

ای اردوغـان بـا پـوتین نیـز  مـاده  ١٠العین شده و عالوه بر این در توافق  ابیض و رأس میان تل
ای به آن نشده و حتی از منطقه عملیاتی ترکیه در داخل سوریه نیـز بـا عنـوان  اشاره گونه هیچ

رو، با توجه به تضارب منافع و اهـدافی کـه بـازیگران  از اینمنطقه امن نام برده نشده است. 
دخیل در این منطقه دارند و با توجه به اعاده حاکمیت دمشق بر مرزهـای شـمالی بـا ترکیـه، 

  رسد. د منطقه امن در شرق فرات تا حد زیادی بعید به نظر میانداز ایجا چشم
  

  موانع و چالش ها  ها بسترها و فرصت  سناریو

من
قه ا
منط

جاد 
ای

  

 تداوم حضور آمریکا در منطقه شـرق فـرات  
  اختالف نظر آمریکا و ترکیه  (در پرتو استمرار بحران در سوریه)

  ام سوریه و روسیهمخالفت ایران، نظ  مهار اختالفات امریکا و ترکیه
تضعیف کارکرد ابزار کُردي بـراي آمریکـا (در     -

  مدیریت رفتار ترکیه)
  کاهش سطح اعتماد کُردها به آمریکا  -
  فقدان یک طرح روشن در اجراي منطقه امن  -
  عدم همراهی کشورهاي اروپایی  -

  -  
ـیه در     ـیس روس حضور نیروهاي ارتش سـوریه و پل

ـینی   وافق سوچی و عقبمناطق مرزي در پرتو ت نش
  نیروهاي آمریکایی از دو استان رقه و حلب
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  کردي ١. خودمختاري2
ردهای سوریه طی سال

ُ
آمیز با نظام حاکم بـر  های گذشته ضمن اعالم همزیستی مسالمت ک

دمشق و همسویی با آن و در سایه فقدان دولت مرکزی مقتدر در منطقه شرق فرات و کاهش 
ردنشین و در پرتو حمایتحضور و نفوذ آن در من

ُ
های نظـامی و تسـلیحاتی آمریکـا و  اطق ک

نظامِ ائتالف، به سمت خودمختاری ذاتی گام برداشته و در این مسیر سـعی  ایفای نقش پیاده
ـردی در  های آمریکا در دستیابی به حقوق خود و عینیت کردند از ظرفیت

ُ
بخشی به آرمـان ک

ختارهای سیاسی و نظامی در مناطق شـمال و شـرق برقراری سیستم خودگردانی با ایجاد سا
  فرات بهره گیرند.

ردها در بیان خودمختاری ذاتی در منطقه شرق فرات، ضعف دولت مرکزی 
ُ
بستر اصلی ک

و کاهش نفوذ آن در مناطق شرق فرات بوده و پشتوانه اصلی آنها در اعالم این خودمختاری، 
خـروج آمریکـا و یـا تضـعیف حضـور آن در  رو بـا باشد. از این حضور نامشروع آمریکا می

ردی نیز در هاله منطقه شرق فرات، چشم
ُ
ای از ابهام قرار خواهد گرفـت.  انداز خودگردانی ک

از طرف دیگر، برقراری هرگونه سیستم خودگردانی در مناطق شرق فرات باید با چـراغ سـبز 
تحقـق ایـن خواسـته دولت مرکزی سوریه همراه باشد و همین مسأله خود مـانع بزرگـی در 

ردها بـرای پـذیرش مطالبـه خودمختـاری، 
ُ
ردها خواهد بود. در واقع، طرف مورد مذاکره ک

ُ
ک

 هر سیستم خودگردانی بـر پایـه تبعیـت از دولـت 
ً
حکومت مرکزی سوریه است، زیرا اساسا

  طور قطع دولت مرکزی نیز تن به این خواسته نخواهد داد.  مرکزی شکل گرفته و به
عنوان یکی از بازیگران اصلی دخیل در پرونده سوریه و با توجه بـه  ن، ترکیه بهعالوه بر ای

شــدت بــا هرگونــه اعطــای  نقشــی کــه از ابتــدای شــروع بحــران در ســوریه ایفــاء کــرده، به
ردها در سوریه مخالف است، به

ُ
ویژه با توجـه بـه اینکـه ترکیـه نسـبت بـه  خودمختاری به ک

ـرد خـود حساسـیت دارد. از  ۱۳ر روی های این مسأله ب لرزه تبعات و پس
ُ
میلیون شـهروند ک

منظور مهـار ترکیـه و رفتارهـای خصـمانه آن هرگـز اجـازه  سوی دیگر، نظام سـوریه نیـز بـه
ردها را در این منطقه نخواهد داد و جریان معارضه سوری نیز بارها مخالفت 

ُ
خودمختاری ک

                                                                                                                                         
ار غیر متمرکز است که به موجب آن دولت مرکزی بخشی از قدرت سیاسـی خـود . خودمختاری یکی از انواع ساخت١

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

امـا در  بوده،انجمن محلی. واحد خودمختار، اختیار دخالت در امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خویش را دارا 
  الملل تابع دولت مرکزی است.   برقراری روابط خارجی و دفاعی و مشارکت در امنیت بین
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ردی اعالم کرده
ُ
  اند. خود را با هرگونه خودمختاری مناطق ک

جمهوری اسالمی ایران نیز با توجه به اهمیت استراتژیک منطقه شرق فـرات و نقـش در 
ردهای سـوریه در ایـن منطقـه 

ُ
آن پیوستگی جغرافیایی عراق و سوریه هرگز با خودمختاری ک

ردهای سوریه و نیروهای دمکراتیک سـوریه طـی  کند، به موافقت نمی
ُ
ویژه با توجه به اینکه ک

روابط نزدیک و تنگاتنگی با امریکا داشته و تشکیل هرگونه خـودگردانی در های گذشته  سال
  گیرد. مدت جمهوری اسالمی ایران در این نقطه در تعارض قرار می این منطقه با منافع بلند

ردها با آمریکا و وابستگی آنها به این کشور، منجر به 
ُ
از سوی دیگر، ارتباطات تنگاتنگ ک

آنها با سیسـتم خـودگردانی در آینـده خواهـد شـد؛ در واقـع، حساسیت روسیه  و مخالفت 
ردها به آمریکا بوده و بر این باورند که 

ُ
حساسیت روسیه بیشتر متوجه وابستگی بیش از حد ک

 آمریکا بودن دستاورد 
ِ
این وابستگی، ناخواسته آنها را در مسیری قرار خواهد داد که تنها عامل

ردها خواهد بود؛ به
ُ
عنوان یـک نیـروی  ه به اینکه نیروهای دمکراتیک سوریه بـهویژه با توج ک

نوعی خط قرمز جمهوری اسالمی ایـران و نظـام  شوند. این مسأله به تولیدی آمریکا تلقی می
  سوریه نیز خواهد بود. 

 ساکن مناطق شرق فـرات نیـز مـانع بزرگـی در برابـر تحقـق 
ِ
عالوه بر این، عشایر عربی
ردها در ا

ُ
ین مناطق بوده و از آنجایی که تحت تأثیر ترکیه و تا حد زیادی خودمختاری ذاتی ک

ردها در مناطق خود تـن نـداده و در حـال 
ُ
نظام حاکم سوریه قرار دارند، هرگز به حاکمیت ک

حاضر نیز نیروهای دمکراتیک سوریه در پرتو حضور آمریکا و حمایـت و پشـتیبانی آن و بـا 
و بـدون   کمیت خود در این منـاطق فـراهم کـردهسیاست سرکوب، زمینه را برای حا تکیه بر

ردهـا بـا چـالش بـزرگ 
ُ
تردید با خروج آمریکا و کاهش نفوذ و حضور آن در این منـاطق، ک

ردهـا از هـیچ تالشـی بـرای 
ُ
عشایر عرب مواجه خواهند شد، به خصوص با توجـه اینکـه ک

 تحت کنترل خـود 
ِ
و مهـاجرت سرکوب عشایر عرب و همچنین تغییر بافت جمعیتی مناطق

اند  اجباری ساکنان اصلی آن و الزام خدمت سربازی برای قبایل عرب مناطق فروگذار نکرده
و این در حالی است که دامنه اعتراضات و مخالفات های عشایر عرب این منطقـه در قبـال 
اوضاع معیشتی و خدماتی و به طور کلی سیستم حکمرانی کردهـا در ایـن منطقـه در حـال 

  . گسترش می باشد
در شرایط فعلی هرچند نیروهای دمکراتیـک سـوریه (بخـش اعظـم اعضـای آن عـرب 

اند با اتکا به شوراهای محلی و برخـورداری از حمایـت آمریکـا، حاکمیـت  هستند) توانسته
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خود را در مناطق عشایری حفظ کنند، اما بدون تردیـد در بلندمـدت تقـابلی میـان سـاختار 
ردی و ساختار سنتی قبیل

ُ
ای عرب ایجاد شده و این امر تـا حـد زیـادی منـوط بـه  هسیاسی ک

بازگشت بخش اعظم جمعیت عرب و قوام یافتن عشیره و کاهش حضور و نفـوذ آمریکـا در 
ردها در این منطقه منوط به حضور آمریکـا بـوده و هـر  این منطقه می

ُ
باشد، زیرا حاکمیت ک

ان انـدازه پشـتوانه نظـامی، اندازه حضور آمریکا در منطقه شرق فرات تضعیف شود بـه همـ
المللی و سیاسی نیروهای دمکراتیک سوریه نیز با کاهش مواجه خواهد شد،  لجستیکی، بین

ردها در منطقه شرق فرات اقلیت بوده و اکثریت جمعیت ایـن 
ُ
به خصوص با توجه به اینکه ک

  دهند.  های عشایر تشکیل می منطقه را عرب
های نظامی و سیاسی  د آمریکا با ایجاد زیرساخترس در شرایط کنونی هرچند به نظر می

 مسـتقل و اقلیم
ً
سـازی جدیـد بـا  در منطقه شرق فرات به دنبـال ایجـاد یـک منطقـه کـامال

ردهای سوریه نیز تا زمانی که از پشتوانه حضور آمریکـا در منطقـه 
ُ
ردها بوده و ک

ُ
محوریت ک

خودمختاری و بازگرداندن کنترل نشینی از مطالبه  مند هستند، حاضر به عقب شرق فرات بهره
ردها، بـا مناطق تحت اختیار خود به حکومت مرکزی سوریه نخواهند بود، اما 

ُ
خودگردانی ک

موانع بزرگی همچون حضور روسیه، ترکیه، جمهوری اسالمی ایران، عشایر عـرب منطقـه و 
قق آن را همین امر، احتمال تحنیروهای عرب عضو نیروهای دمکراتیک سوریه مواجه بوده و 

دهد. همچنین با توجه به کارنامه خوب و قابل قبول نیروهای دمکراتیک سوریه در  کاهش می
نیز بـازگردد،  ۱۳۹۰های افراطی، احتمال اینکه شرایط به قبل از سال  جنگ با داعش و گروه

ردهای سوریه به خودمختاری محدود اداری یـا بـه تعبیـر  بسیار پایین بوده و انتظار می
ُ
رود ک

  که قدرت محدودتری در مقایسه با خودمختاری دارد، دست یابند. » المرکزی اداری«دیگر 
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  موانع و چالش ها  ها بسترها و فرصت  سناریو

دي
 کُر
ري
ختا
ودم
خ

  

  حضور و پشتیبانی آمریکا
 و امنیتـی  ـ  (به همراه ساختارسازي نظـامی 

  )فرات شرق منطقه در اقتصادي

  چراغ سبز دولت مرکزي
خودگردانی بـر پایـه تبعیـت از دولـت      (هر سیستم

  مرکزي شکل خواهد گرفت)
ضعف دولت مرکزي و کـاهش نفـوذ آن در   

  مناطق شرق فرات
  مخالفت شدید ترکیه

  (با توجه به اثرگذاري آن بر کُردهاي ساکن ترکیه)

برتري نیروهاي دمکراتیک سوریه (قسد) در 
  منطقه شرق فرات

  مخالفت جمهوري اسالمی ایران
توجه به تهدیدات احتمالی خودمختـاري کُـردي   (با 

در پیوســتگی جغرافیــایی محــور مقاومــت و تــداوم 
  حضور آمریکا در این منطقه)

(نفـت و   ینـ یرزمیسیطره کُردها بر منـابع ز 
  گاز) و اراضی کشاورزي

  مخالفت روسیه
  (با توجه به ارتباط تنگاتنگ کُردها با آمریکا)

  
  تقابل عرب و کُرد

سـاختار  یتی بین عرب و کُرد و تعـارض  (تقابل قوم
  اي عرب) سیاسی کُردي با ساختار سنتی قبیله

  در اقلیت بودن کُردها در منطقه شرق فرات  

ناکارآمدي ساختار سیاسی، اقتصـادي و نظـامی در       
  شرق فرات (وضعیت نابسمان معیشتی و خدماتی)

  
  شرق فرات. اعاده حاکمیت دمشق در پرتو خروج آمریکا از منطقه 3

امنیتـی در منـاطق  –یکی از راهبردهـای آمریکـا در عرصـه سیاسـت خـارجی، حضـور نظـامی 
جغرافیایی با ارزش ژئوپلیتیک بوده که با تکیه بر حضور خـود در ایـن منـاطق بـه دنبـال پیشـبرد 

های مختلف است. بر همین اساس، آمریکا با حضور در  های خود در عرصه راهبردها و سیاست
ای از اهداف از جمله مقابله با نفوذ ایران در این منطقه  ق فرات به دنبال تحقق مجموعهمنطقه شر

  باشد.  و تالش برای قطع اتصال سرزمینی محور مقاومت میان سوریه و عراق می
واسطه حضور نظامی این کشور بوده  در حال حاضر، مرکز ثقل آمریکا در شرق سوریه به

های مختلف از جملـه کنتـرل رقبـای احتمـالی  مریکا در حوزهکه بر پایه آن دیگر اقدامات آ
خود تعریف شده و با تقویت حضور نظامی خود در این منطقه به دنبال مـدیریت تحـوالت 
سوریه در مراحل بعدی بحران است، اما این حضور از یکسو فاقد بسترهای قانونی و حقوقی 

نطقه از جمله عشایر عـرب سـوری در بوده و از سوی دیگر با مخالفت بازیگران بومی این م
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ویژه با توجه به اینکه آمریکا از زمان ورود بـه سـوریه بـا چـالش  آینده مواجه خواهد شد، به
رو، بهترین گام بـرای اعـاده حاکمیـت  بسیج نیروهای عشایر عرب مواجه بوده است. از این
که این بوده  ین منطقهخروج آمریکا از ادمشق بر منطقه شرق فرات فراهم ساختن زمینه برای 

امر در پرتو جدیت نظام حاکم سوریه و روسیه در پایان بخشیدن به حضور نامشروع آمریکـا 
در این منطقه و حل پرونده ادلب صورت خواهد گرفت. همچنین تا زمانی که هزینه حضور 

طقـه و نفوذ آمریکا در منطقه شرق فرات افزایش نیابد، این کشور به دنبال خـروج از ایـن من
ویژه بـا توجـه بـه تبعـات و پیامـدهایی کـه ایـن مسـأله بـرای امنیـت رژیـم  نخواهد بود، به

  صهیونیستی و منافع آمریکا در خاورمیانه به همراه خواهد داشت. 
هم ردها تنها بازیگر بومی ِ

ُ
پیمان آمریکا در منطقه شرق فرات هستند، تا  در حال حاضر، ک

ردها فراهم شده و از طرفی نیـز  جایی که بستر اصلی حضور آمریکا در
ُ
این منطقه از سوی ک

ردها به ابزاری برای پیشبرد اهداف و برنامه
ُ
ردها  های آمریکا در شرق فرات تبدیل شده ک

ُ
اند. ک

بدون تردید با در پرتو حضور و پشتیبانی آمریکا، به دنبال تثبیت سیستم خودگردانی بوده، اما 
ا تضـعیف حضـور ایـن کشـور، زمینـه بـرای بازگشـت خروج آمریکا از منطقه شرق فرات ی

نیروهای دمکراتیک سوریه به سمت دمشق و اعاده حاکمیت دولت مرکـزی سـوریه در ایـن 
  منطقه فراهم خواهد شد.

با خروج آمریکا از منطقه شرق فرات، نیروهای دمکراتیک سوریه با چند تهدیـد حیـاتی 
ترین و  سوق خواهد داد؛ بدون تردید بزرگمواجه شده و همین مسأله آنها را به سمت دمشق 

عـالوه بـر ایـن، باشد.  ترین تهدید آنها، حضور ترکیه و عملیات آفندی آن در آینده می اصلی
معارضان مسلح عرب هستند که با خروج آمریکا از  بخش اعظم نیروهای دمکراتیک سوریه

ا خـروج آمریکـا از ایـن شود، همچنانکـه بـ از منطقه شرق فرات از بدنه این نیروها جدا می
ردهای سوریه برای به دست گرفتن کنترل مناطقی کـه 

ُ
 معارض ک

ِ
 عربی

ِ
منطقه، انگیزه عشایر

جمعیت غالب آن عرب هستند، افزایش خواهد یافت. در شرایط فعلی، نیروهای دمکراتیک 
سوریه در سایه شراکت و پشتیبانی آمریکا، سیاست سرکوب را در مناطق تحت سیطره خـود 

ردی معارض و یا ساکنان عرب منطقه بـه کـار گرفتهد
ُ
انـد، امـا بـا خـروج  ر قبال نیروهای ک

ها جمعیـت  ویژه با توجه به اینکه عرب آمریکا دیگر این امکان برای آنها مهیا نخواهد شد، به
  شوند.  غالب مناطق شرق فرات محسوب می

ت با مانع و سد محکم هرچند در شرایط کنونی اعاده حاکمیت دمشق بر منطقه شرق فرا
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آمریکا و ائتالف مواجه است، اما پیشـبرد شـرایط بـه سـمت تضـعیف و در نهایـت خـروج 
آمریکا از این منطقه، زمینـه را بـرای اعـاده حاکمیـت دمشـق در بلندمـدت فـراهم خواهـد 

المللی  ویژه با توجه به اینکه حضور آمریکا در این منطقه فاقد مبانی حقوقی و بین ساخت، به
رو، ایـن سـناریو در  وده و از مشروعیت الزم برای استمرار و تداوم برخوردار نیست. از ایـنب

  انداز  مقایســه بــا دو ســناریوی پــیش گفتــه از احتمــال وقــوع بیشــتری در ارتبــاط بــا چشــم
  باشد.   امنیتی منطقه شرق فرات برخوردار می ـ سیاسی

  
  ها موانع و چالش  ها بسترها و فرصت  سناریو
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حضور و نفـوذ آمریکـا در منطقـه      عشایر منطقه شرق فرات
  شرق فرات

   فصل پرونده ادلب و عدم حل  حضور و نفوذ جمهوري اسالمی ایران در غرب فرات

  وجود ذخایر نفتی، گازي و کشاورزي در این منطقه
  )گیري این منطقه عنوان عاملی محرك براي باز پس (به

هــاي پنهــان  فعــال بــودن هســته
داعش (بهانه آمریکا بـراي تـداوم   

  حضور)
  عدم انسجام عشایر شرق فرات  حفظ تمامیت ارضی سوریه

حضور ارتش سوریه در مناطق مرزي بخـش شـمالی در   
    کنار پلیس روسیه
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