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چکیده
شرایط اضطراری حاکم بر سوریه پس از جنگ داخلی ،به نوعی از همپیمانی بین شبهنظامیان
حزب اتحاد دموکراتیک کردستان و دولت مرکزی شکل داد .ماهیّت این همپیمانی بعد از تشکیل

94

ائتالف بینالمللی مبارزه با داعش ،بواسطه شکلگیری روابط نیابتی با آمریکا به عنوان حامی
خارجی دستخوش تغییر شد .حزب اتحاد دموکراتیک کردستان با استفاده از پوشش این دو
همپیمانی تالش برای غلبه بر رقبا و شکلدهی به نظم سیاسی جدیدی در شمال سوریه را آغاز
کرد .در مقابل این روند ،دولت ترکیه نیز به دلیل احساس تهدید از شکلگیری یک کیان کُردی
ترکیه به نوع جدیدی از روابط نیابتی بین شبهنظامیان و حامی خارجی در شمال سوریه شکل داد
که تالش برای ایجاد نظم سیاسی نوین در شمال سوریه را بواسطه تعارض با ساختارسازی
حزب اتحاد دموکراتیک کردستان آغاز کردند .کشف سناریوهای محتمل درباره نظم سیاسی
آینده در شمال سوریه و تأثیر آن بر نظم سیاسی سوریه در دوره پسا داعش مسئله مهمی است،
اما به نظر میرسد محتملترین سناریو بر پایه فقدان استراتژی مشخص حامیان خارجی برای
ایجاد نظم سیاسی جدید و تعارض منافع آنان شکل میگیرد و به دولت سوریه امکان میدهد با
اجرای استراتژیهای چندوجهی بازدارنده ،شکلگیری نظم سیاسی جدید در سوریه را مختل
سازد.
واژگان کلیدی :کنفدرالیسم دموکراتیک ،شبه نظامی حامی دولت ،نظام فدرال شمال ،روابط
نیابتی ،مخالفان عرب
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در مرزهای این کشور ،سازماندهی شبهنظامیان عرب مخالف دولت مرکزی را آغاز کرد .اقدامات

سیاست جهانی

مقدمه
با آغاز اعتراضات عمومی در سوریه ،اقشار کُرد نیز به همراهی این روند پرداختند ،اما
در این روند شواهدی مبنی بر وجود سازماندهی برای طرح مطالبات کُردی وجود
نداشت .احزاب کُرد و پیروان آنها ساز و کارهای اعتراض و حتی شعارهای مطرح شده
در تظاهراتهای هفتگی را از معترضان عرب تقلید میکردند .شورای میهنی کُرد سوریه
به عنوان یکی از بارزترین مظاهر تقلید از ائتالف مخالفان عرب (شورای ملّی سوریه) با
عضویت  00حزب تحت حمایت حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود
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بارزانی در اربیل شکل گرفت .این شورا در آوریل  ،8100برنامه مدونی شامل حق تعیین
سرنوشت و تمرکز زدایی سیاسی ارائه داد ،اما تشتت آراء بین احزاب عضو و پایگاه
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ضعیف اجتماعی آنان در مناطق کُردنشین سوریه مانع از جریانسازی توسط این احزاب
بود .از سوی دیگر یکی از احزاب خارج از این شورا به نام اتحاد دموکراتیک کردستان
با اتکاء به نیروهای شبهنظامی و امنیتی سازمانیافته خود و پشتیبانی دولت مرکزی روند
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ممانعت از مشارکت مردم در تظاهرات عمومی و سرکوب احزاب مخالف را آغاز کرد و
ضمن توافق با دولت مرکزی ،پس از عقبنشینی نیروهای ارتش و امنیتی سوریه ،بر
مناطق کُردنشین سوریه مسلط شد و شکل جدیدی از ایجاد ساز و کار اداری در این
مناطق را آغاز کرد .بعد از تشکیل ائتالف بینالمللی عزم ذاتی 0برای مبارزه با داعش،
حزب اتحاد دموکراتیک کردستان از سال  ،8102با استفاده از پوشش همپیمانی با این
ائتالف در چارچوب جبهه دموکراتیک سوریه ابعاد جدیدی از ساختارسازی را آغاز کرد
که احتمال شکلگیری یک نظم سیاسی جدید خارج از کنترل دولت مرکزی در شمال
سوریه را تقویت نمود.
به موازات آغاز تسلط حزب اتحاد دموکراتیک کردستان بر اراضی شمال سوریه ،دولت
ترکیه با استناد به روابط این حزب با پ.ک.ک ،تشکیل یک کیان کُردی جدید در
مرزهای طوالنی این کشور با سوریه را یک تهدید جدی برای امنیت ملّی ترکیه قلمداد
نمود و تالش برای جلوگیری از اقدامات حزب اتحاد دموکراتیک کردستان را آغاز کرد.
احساس تهدید دولت ترکیه پس از تشکیل جبهه دموکراتیک سوریه توسط ائتالف عزم
1 Inherent Resolve

ذاتی شدت مضاعفی به خود گرفت که نقطه عطف آن سازماندهی شبهنظامیان عرب
مخالف دولت در غرب فرات برای مقابله تشکیل یک کیان کُردی در شمال سوریه بود.
این روند به یک مسئله پیچیده درباره تأثیر روابط پیچیده نیروهای شبهنظامی بر
شکلگیری ساختار سیاسی آینده شمال سوریه در دوره پساداعش تبدیل شد که به طور
طبیعی بر کل ساختار سیاسی سوریه تأثیرگذار خواهد بود .بنابراین سؤال اصلی مقاله
حول این محور شکل میگیرد که محتملترین سناریوی متأثر از کُنش شبهنظامیان شمال
سوریه برای شکلدهی به نوع نظم سیاسی آینده کشور در دوره پسا داعش چیست؟
مقاله پیشرو بر این فرضیه استوار است که شبهنظامیان شمال سوریه با اتکاء به دو
الگوی همپیمانی با دولت مرکزی و روابط نیابتی با آمریکا و ترکیه در تالش برای
شکلدهی به نظم سیاسی جدید در سوریه هستند ،اما فقدان استراتژی مشخص حامیان
خارجی برای ایجاد نظم سیاسی جدید و تعارض منافع آنان به دولت سوریه امکان
سوریه را مختل سازد .در این مقاله تالش بر این است تا با استفاده از روش تجزیه و
تحلیل روند 0سناریوهای محتمل درباره استقرار نظم سیاسی آینده در شمال سوریه
استخراج شوند .در این فرایند تمرکز بر کشف روندها برای پیشبینی آینده از روی
قرائن و شواهد تاریخی و تغییرات دادهها پیرامون عملکرد بازیگران ذینفع است .هدف
از این پژوهش سنجش کارایی سیاستگذاریها و نمایان ساختن مشکالت در حال ایجاد،
پیرامون موضوع پژوهش است.
 .1رهیافت نظری
روابط نیابتی پدیدهای است که تعداد زیادی از جنگها ملموس و قابل تشخیص است.
دانشگاه «اوپساال» در بررسی حمایتهای خارجی در  28مناقشه مسلحانه طی سالهای
 0321تا  8100هرگونه رابطه مبتنی بر حمایت نظامی بین یک طرف متخاصم و یک
طرف سوم بیرون از تخاصم را به عنوان نشانهای از وجود یک زوج نیابتی 8ارزیابی
میکند .بر این اساس انحصار دولتی بودن حامیها و غیردولتی بودن نایبها قابل نقض
است و روابط  014زوج نیابتی نشان میدهد که آنها میتوانند در قالبهای دولت-
1 Trend Analysis
2 Proxy Dyad

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة هفتم ،شمارة اول بهار 7931

میدهد با اجرای استراتژیهای چندوجهی بازدارنده ،شکلگیری نظم سیاسی جدید در

01

دولت ،دولت – غیردولتی ،غیردولتی -دولت و حتی سازمانهای دولتی و غیردولتی
دستهبندی شوند ) .(Croicu & others, 2011: 1-19یک اصل محوری در نظریه جنگ
پارتیزانی وجود دارد که میتوان از آن را به ادبیات نظری روابط نیابتی تعمیم داد .در
صورتی که براساس الگوی سنتی روابط نیابتی ،حامی در قالب یک بازیگر دولتی و نایب
در قالب یک مبارز نامتعارف ظاهر شوند .نایب از جهات سیاسی ،نظامی و اقتصادی
همواره به طرف دولتی که ذینفع سوم 0خوانده میشود وابسته است .رالف شوررز و
کارل اشمیت از نظریه پردازان جنگهای چریکی ،تصمیم حامی دولتی برای پایان دادن
02

به این نقش را مساوی با نابودی پارتیزانها توسط ذینفع سوم قلمداد میکنند .جان ورنر
مولر بر اساس الگوی برآمده از روابط بین طرفهای دولتی و چریکها در طول جنگ
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سرد ،پایانِ رابطه حامی دولتی و نایب چریک را به یک سیاه چاله برای نایب چریک
تعبیر میکند که در آن قربانی منافع حامی دولتی

خواهد شد(Schmitt, 2004:53-59).

روابط بین زوجهای نیابتی مبتنی بر حمایت نظامی بین یک طرف متخاصم و یک طرف
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سوم بیرون از تخاصم است که بازیگر خارجی محسوب میشود .اما الگوی دیگری نیز
وجود دارد که ناظر به روابط بین یک دولت و شبهنظامیان حامی داخلی آن دولت است
که هر دو بازیگرانی با یک ملیّت و تابعیت هستند .تشکیل ساختارهای نظامی -امنیتی
موازی با نهادهای رسمی ،یک پدیده رایج سیستمی و دارای برخی ویژگیهای مشترک
است که قابلیت ایجاد الگوهای نظری فراگیر را فراهم میسازد .پاول استانیلند بر این
باور است که بکارگیری شبه نظامیان از سوی دولتها مبتنی بر اضطرار است و در
چارچوب ایجاد نیروهای اقتدارگریز موازی با نیروهای رسمی یک اقدام غیر عاقالنه
محسوب میشود .الگوی روابط دولتها و شبه نظامیان حامی آنها نشان دهنده این
واقعیت است که دولتها بعد از رفع شرایط اضطرار ،به طور عمومی با بکارگیری چهار
استراتژی مختلف برای نابودی یا مهار شبه نظامیان حامی تالش کردهاند

(Staniland,

)2015: 773

1 Interested Third Party

جدول شماره ( :)7استراتژیهای چهارگانه دولتها برای نابودی یا تضیف شبهنظامیان حامی خود
سرکوب

مهار

2

تبانی

7

سرکوب نوعی از استراتژی است که بواسطه ضربات مهلک پایدار توسط شبهنظامیان و
حامیانش با امید توزیع نیروی جنگی در یک نقطه با هدف نابودی یک گروه یا گروههای
شبه نظامی دیگر و حامیانش و یا اخذ امتیازات قابل توجه تعریف میشود.
مهار از سرکوب متفاوت است و در خالل روند آن کمتر از اعمال زور دولتی استفاده میشود.
استراتژی مهار علیه گروههایی بکارگرفته میشود که تحمل آنها از آستانه پذیرش سیاسی
دولتها باالتر است .شدت خشونت در استراتژی مهار پایینتر از حدّی است که در سرکوب
مورد استفاده قرار میگیرد ،اما به هر حال شامل بکارگیری اعمال زور علیه گروههای مسلح
است .دولتها همواره به دلیل ترس شدید از خدشه دار شدن رهبری یا از دست دادن آن،
مقیاس زیادی از زور را برای حفظ ثبات صرف میکنند.

4

هدف از استراتژی ادغام ،انحالل گروههای شبه نظامی یا تبدیل آنها به نیروهای عادی
است .این یک سیاست دولتی برای پایان دادن به اعمال زور غیردولتی با استفاده از سیاست
جذب به جای حذف نیروهای شبهنظامی است .این استراتژی شامل مذاکرات صلح با
شبهنظامیان مخالف دولت و انتقال رسمی شبهنظامیان حامی دولت به داخل ساختار رسمی
کشور است .در این روند گروههای شبه نظامی الزاماً خلع سالح نمیشوند ،بلکه مسلح باقی
میمانند اما به عنوان بخشی از دولت ایفای نقش میکنند .الگوهای ادغام نشان داده است
که به عنوان مثال گروههای شورشی تحت عنوان فعال دانشجویی پوشش داده شدهاند و به
شبهنظامیان حامی دولت اونیفورم ارتش داده شده است.

ادغام

)(Staniland, 2015: 773-775

1 Suppression
2 Containment
3 Collusion
4 Incorporation
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تبانی عبارت از یک استراتژی فعال و پایدار است که بر اساس آن یک دولت و یا بازیگر
مسلح سازمانیافته علیه یک بازیگر مسلح دیگر صفآرایی میکنند و بازیگر مسلح سازمان
یافته از سوی دولت تسلیح میشود ،لجستیک دریافت میکند و آموزش میبیند .بکارگیری
این استراتژی به سیاستهای متقابل یک دولت با گروههای مسلح بستگی دارد .تبانی یک
استراتژی کوتاه مدت و مفید برای دولتهاست که مبنای آن تعامل روشن با گروههای
مسلح است ،اما این استراتژی در بلند مدت قدرت دولت را تحتالشعاع قرار میدهد و زمانی
که دولت تصمیم به خلع سالح گروهها بگیرد با چالش روبرو شود .از سوی دیگر گروههای
مسلح همواره به تسلیحات و لجستیک دسترسی دارند و گاهی اوقات ممکن است تصمیم
بگیرند ،در مقابل دولت مرکزی به زور متوسل شوند.

05

جدول شماره ( :)2دستهبندی سهگانه شبهنظامیان حامی دولت
شبه نظامیان متحد

یک گروه شبه نظامی در جایگاه متحد ،قادر به بسیج نمادها،
بخشهای جدا از هم مردم و مطالباتی است که در عرصه سیاسی
مورد نظر یک رژیم هستند.

شبه نظامیان دشمن

شبه نظامیان دشمن ،اهداف را در تعارض با الگوهای ایدئولوژیک
یک رژیم حاکم بسیج میکنند .نیازی نیست این گروه شورشیان
ضدّ دولتی باشند ،شبه نظامیان دشمن الزاماً به مبارزه مستقیم با
دولت نمیپردازند ،ممکن است خواستار توزیع مجدد قدرت باشند
و از نظر دولت نامشروع و برای نظم سیاسی مطلوب دولت مضرّ
تشخیص داده شوند.

شبه نظامیان

شبه نظامیان در نهایت میتوانند در یک منطقه خاکستری قرار
بگیرند که متشکل از ترکیب اجزاء مناقشه و مصالحه سیاسی
است .این جایی است که تعداد زیادی از شبه نظامیان با برنامه
سیاسی خود در آن قرار دارند و شکاف بین متحدین سیاسی و
مخالفان را از بین میبرد

09
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منطقه خاکستری

)(Staniland, 2015: 775

الگوی تولید شده توسط استانیلند نشان میدهد که شبه نظامیان حامی دولت ممکن است
بعد از رفع شرایط اضطرار و یا حتی در طول مدت استقرار این شرایط به دلیل تعارض
ثانویه با رژیم حاکم دشمنی داشته باشند بنابراین دولتها استراتژیهای حذف یا
تضعیف شبهنظامیان را در دستور کار خود قرار خواهند
)781

داد(Staniland, 2015: 780-.

جدول شماره ( :)9قالبها و روشهای بکارگیری استراتژیهای چهارگانه در قبال شبه نظامیان
قالب

ادغام

حامیان اضافی گروههایی هستند که ایدئولوژی آنها با رژیم سازگار است
اما تداوم حفظ موجودیت آنها به نفع دولت نیست .این گروهها به یک
حزب حاکم یا دستگاه دولتی ملحق میشوند.

مهار

گروههای ناخوشایند معموالً انعطافپذیر نیستند و هدف سرکوب و نظارت
قرار میگیرند .اما دولتها از ظرفیت و قدرت کافی برای وارد کردن ضربه
نهایی به این گروهها برخوردار نیستند ،ضمن اینکه گروههای ناخوشایند
نیز به دلیل اتصال به منابع پول و سالح از قدرت نسبی برخوردارند و
حذف آنها امکان ناپذیر است ،به همین دلیل راه اندازی کارزارهای
سرکوب از سوی دولتها با ریسک باالیی همراه است و باید استراتژی مهار
را به عنوان رویکرد پیشفرض خود قرار دهند.

سرکوب

شبه نظامیانی که در ردیف دشمن مرگبار با الزام اطالعاتی و اعمال زور از
سوی دولت ،به شکل گستردهای هدف قرار میگیرد .آنها حتی اگر از نظر
اندازه فیزیکی یا قدرت نظامی در شرایط حداقلی قرار داشته باشند یک
تهدید واقعی برای طرح سیاسی بنیادین دولت ایجاد میکنند.

نقش

همکاری

غیرعادی

سطحی

نقش غیرعادی یک استراتژی نادر و کوتاه مدت سیاسی برای کاهش تنش
سیاسی میان دولت و اهداف گروههای شبه نظامی از راه یک همکاری
سطحی است.

شریک

توافق

بهترین استراتژی ،همکاری با شبه نظامیانی است که از نظر ایدئولوژیک در
یک منطقه خاکستری قرار دارند و از نظر عملیاتی نیز مفید هستند .دولت
همکاری با این گروهها را تحت عنوان یک شریک تجاری ادامه میدهد.
همکاری تجاری با گروههای مسلح قدرتمند حتی اگر از ایدئولوژی سازگار
با دولت برخوردار نباشند در ازای جلوگیری از تبدیل شدن مناطق تحت
کنترل آنها به یک محدوده خودمختار مفید خواهد بود.

تبانی

تبانی با گروههای مسلح ،عمیق و چند سطحی است .نیروهای دولتی و
شبه نظامیان غیر دولتی در این استراتژی از اتحاد عمیقی با یکدیگر
برخوردارند و دارای ویژگی نیمه رسمی هستند .متحدین شبه نظامی از
امتیازات زیادی برخوردارند و توسط نهادهای دولتی آموزش میبینند و
اطالعات ،پول و تسلیحات دریافت میکنند .در صورتی که زمینه
موجودیت این گروهها به پایان برسد دولت استراتژی خود را به سمت
حامی اضافی سوق میدهد و در راستای ادغام آنها گام بر میدارد.
)(Staniland, 2015: 780-781
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 .2مسائل کُردهای سوریه تا قبل از سال 2111
سوریه کشوری با جامعه قومی و دارای تکثر مذهبی است که سُنّیها اکثریت جمعیت آن
را تشکیل میدهند .برآورد دانشگاه کلمبیا در «پروژه خلیج  0»8111 -نشان میدهد در
سال  ،8101سُنّیهای شافعی و حنفی  %1284جمعیت سوریه را به خود اختصاص داده
بودند ،اما تفوّق ویژگی قومی در این کشور و تعارضات بین آنها باعث شده تا علیرغم
سُنّی بودن کُردها ،مذهب سُنّی به عربتبارها منتسب باشد و کُردها با ویژگی قومی خود
مورد شناسایی قرار گیرند .در قیاس با آمار اعالم شده از سوی فرانسه در سال ،0349
05

جمعیت کُردهای سوریه در سال  8113حدود  8میلیون نفر برآورد شده بود .بر این
اساس کُردها بعد از قوم عرب که حدود  81میلیون نفر از جمعیت سوریه را تشکیل
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میدهند ،اولین اقلیت بزرگ در این کشور محسوب میشوند .آنها به طور عمده در سه
منطقه جدا از هم در امتداد مرزهای ترکیه زندگی میکنند که شامل عَفرین (جبل االکراد)
و عین العرب (کوبانی) در استان حلب و کل استان حسکه (جزیره) است.

(Erkmen,

شبه نظامیان شمال سوریه و آینده نظام سیاسی دمشق

) 2012: 9با آغاز سیطره جنبش استقالل طلبی عربی از سال  0391سیاست تهاجمی در
قبال استقاللطلبان کُرد در دستور کار قرار گرفت .طی روندی که انقالب  0391نام
گرفت استقالل طلبان کُرد اقدام به تأسیس یک سیستم جایگزین اداری در بخش جزیره
کردند که از سوی فرانسویها حمایت میشد ،اما در نهایت تا بهار  0341فرانسه مجبور
به عقب نشینی از سوریه شد و با قدرت نمایی ملّیگرایان عرب سوریه به استقالل
سیاسی دست یافت و خودمختاری منطقه جزیره خود منتفی شد

(Kurd Watch

)(Report 1) 2009: 5-9

روند ملّیگرایی عربی تا  0310به اوج خود رسید که نتیجه آن تغییر نام کشور از
جمهوری سوریه به جمهوری عربی سوریه در سال  0318بود .پس از آن دولت مرکزی
با استناد به قانون شماره  39در روز  89آگوست  0318یک سرشماری خاص در حسکه
برگزار کرد که نتیجه آن لغو حق شهروندی و مالکیت از  081هزار کُرد در پنجم اکتبر
همان سال با ادله تهدید نفوذ دادن کُردها به کشور از سوی ترکیه و عراق بود .در این
قانون ،کُردها ذیل دو موضوع افراد بیتابعیت و افراد بیسرزمین غیر ثبت شده،

1 The Gulf/2000 Project

«مکتومین» و «اجانب» نامیده شدند .این روند بعد از کودتای  2مارس  0319و تسلط
حزب بعث بر ساختار قدرت در سوریه شدت گرفت .در نوامبر  0319محمد طلب
هِالل فرمانده امنیتی حسکه گزارشی با جنبههای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی تهیه کرد.
او در این گزارش ،کُردها را مردم خشن کوهی توصیف کرد که فاقد تاریخ ،تمدن ،زبان
و پایه قومی و در حال تالش برای ایجاد یک میهن خیالی هستند .هِالل کُردها را
دشمنانی خطاب کرده بود که با وجود وابستگیهای مذهبی که با اعراب ،بین آنان و
اسرائیل فرقی وجود ندارد .او برای جلوگیری از این روند پیشنهادات  08گانهای ارائه
داد که بندهای ششم ،هشتم و دهم آن ناظر به محصور کردن و اختالط مناطق کردی با
جمعیتهای عربی بود .بر این اساس دولت مرکزی بر اجرای برنامهای را در دستور کار
قرار داد که به کمربند عربی مشهور شد و با اجرای آن حدود  041هزار کُرد از 998
دهکده در محدودهای معادل  021کیلومتر مربع در امتداد مرز ترکیه اخراج و به جای
اجرای آن از سال  0319آغاز شد .با اجرای طرح کمربند عربی تا سال  82 ،0311هزار
خانواده عرب در جزیره اسکان داده شدند ).(Kurd Watch (Report 5), 2010: 10-16
در دوره بشار اسد ،تالش برای تثبیت طرح کمربند عربی بواسطه تصویب قوانین
تکمیلی ادامه یافت .به عنوان مثال ،بشار اسد روز دهم دسامبر  ،8112قانون شماره 43
که اصالح شده قانون شماره  81( ،40اکتبر  )8114را امضاء نمود .ماده ( )0از فرمان 40
که مربوط به مالکیت و اجاره زمین در «مناطق مرزی» بود تصریح کرده بود تأسیس،
انتقال ،تغییر یا خرید حقوق مربوط به زمینهای مرزی با هدف اجاره یا انتفاع تجاری،
بدون اجازه دولت مرکزی ممنوع است .اما با حذف قید «مناطق مرزی» در قانون شماره
 43ذیل یک تفسیر بسیط استفاده از حقوق هر زمینی مشمول کسب اجازه دولتی شد.
صدور این فرمان واکنش احزاب کُردی را به دنبال داشت .به عنوان مثال حزب یکیتی،
این قانون را یک پروژه از سوی دستگاههای امنیتی بشار اسد برای ادامه اجرای طرح
کمربند عربی قلمداد کرد که هدف از آن پایان دادن به موجودیت قوم کُرد است.
)Watch (Report 6), 2010: 1-12

(Kurd
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آنان شهروندان عرب سکونت داده شدند .این طرح در سال  0312به تصویب رسید و

05

 .3مسئله پ.ک.ک در سوریه
حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در اوایل دهه  ،0311به رهبری عبداهلل اوجاالن
(آپو) در آنکارا تأسیس شد و بعد از نقل مکان به مناطق کردنشین در جنوب شرقی
ترکیه ،از تاریخ  81نوامبر  ،0312به طور رسمی با این نام به فعالیت ادامه داد .پ.ک.ک
با ایدئولوژی رادیکال مارکسیستی درگیری با دولت ترکیه برای استقالل طلبی را آغاز
نمود .در نتیجه از سال  0321اعضاء پ.ک.ک یا به زندان و اعدام محکوم شدند یا به
کردستان سوریه گریختند .دولت سوریه از این حزب به عنوان اهرم فشار در اختالفات
05

دو کشور استفاده کرد و تالش کرد مسئله کُردهای سوری را نیز ذیل همین رویکرد به
ترکیه منتقل نماید .حافظ اسد ،به این حزب در خاک سوریه و مناطقی از لبنان که تحت
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کنترل ارتش سوریه بود پناه داد .نیروهای پ.ک.ک در شمال دمشق و پایگاه معصوم
کُرکمز در دره بقاع لبنان توسط گروههای مسلح فلسطینی و به خصوص جبهه
دموکراتیک آموزشهای چریکی داده شدند و عملیات نظامی علیه دولت ترکیه را از

شبه نظامیان شمال سوریه و آینده نظام سیاسی دمشق

آگوست  0324آغاز کردند (.)Crisis Group Middle East Report (N°136), 2013: 12
دولت سوریه به پ.ک.ک اجازه تأسیس دفتر در دمشق ،قامشلو ،دریک ،درباسیه،
رأسالعین ،عفرین ،حلب و حسکه داد و به موازات آن تغییر موازنه بین کُردی را بواسطه
سرکوب احزاب کُرد وابسته به جناح بارزانی (دموکرات کردستان عراق) و ایجاد رقابت
و تنش بین پ.ک.ک و احزاب دموکرات و اتحاد میهنی کردستان عراق (یکیتی) را در
دستور کار خود قرار داد.
نتیجه این روند نفوذ عمیق پ.ک.ک در جامعه کُردی سوریه بود ،چنانکه برآورد
میشود بین  1تا  01هزار کُرد سوری به دلیل مشارکت در درگیریهای چریکی با ترکیه
به نفع پ.ک.ک کشته یا ناپدید شده باشند .این تعداد به طور واضح با اجازه دولت
سوریه توسط پ.ک.ک نامنویسی شده بودند تا به جای خدمت اجباری سربازی در
ارتش سوریه ،برای پ.ک.ک در ترکیه بجنگند .این روند تا سال  ،0332که دولت ترکیه،
سوریه را به اقدام نظامی در خاک این کشور تهدید نمود ادامه پیدا کرد .بعد از توافق دو
دولت بخش زیادی از رهبران پ.ک.ک توسط حکومت سوریه به ترکیه تحویل داده
شدند و نیروهای مسلح رسمی این گروه در سوریه به  0تا  01سال زندان در سوریه

محکوم شدند .پس از انعقاد پیمان آدنا در سال  0333بین سوریه و ترکیه ،پ.ک.ک مرکز
فرماندهی خود را به کوهستان قندیل در خاک عراق منتقل نمود و دولت سوریه،
پ.ک.ک را مجبور به ترک خاک این کشور کرد .اوجاالن رهبر پ.ک.ک پس از اخراج
از سوریه در سال  0333در کنیا دستگیر و به دولت ترکیه تحویل داده شد و پ.ک.ک
روز دوم آگوست همان سال با دولت ترکیه آتشبس اعالم کرد .پ.ک.ک در سال 8119
بعد از اعالم آتش بس یک جانبه با ترکیه ،با دو هدف حفظ پایگاه در سوریه و نگهداری
هزاران عضو و هوادارش ،اقدام به تأسیس یک حزب جدید در سوریه با نام حزب اتحاد
دموکراتیک 0نام گرفت(.)Tejel, 2009: 76-77
حزب اتحاد دموکراتیک کردستان به دلیل پایگاه اجتماعی قدرتمندی که از دهه  21در
مناطق کُردی ایجاد کرده بود نقش برجستهای در بسیج عمومی کُردها بعد از تصدی
ریاست جمهوری توسط بشار اسد در سال  8هزار میالدی ایفا نمود .نقطه عطف این
الجهاد از قامشلو و الفتوه از دیرالزور آغاز شد ،اما شعارهای طرفین به سرعت سیاسی
شد و کار به یک شورش سراسری تا  02مارس  8114کشید .اعتراضات کُردی در شمال
سوریه از می و ژوئن  8112با نام «قیام دوم» از سرگرفته شد ،البته با این تفاوت که
اعتراضات بعدی دارای ماهیت کامالً مشخص سیاسی برای اعاده مطالبات کُردی در
سوریه بودند ).(Kurd Watch (Report 4), 2009: 1-26
در طول این روند پ.ک.ک در بسیاری از کشورها در لیست سیاه قرار گرفت و در دوم
آوریل  ،8114شورای اتحادیه اروپا این سازمان را به فهرست سازمانهای تروریستی
اضافه کرد .در همان سال ،وزارت خزانهداری ایاالت متحده نیز داراییهای شاخههای
این سازمان را مسدود نمود .اما حزب اتحاد دموکراتیک کردستان از این روند مصون
ماند .پ.ک.ک ساختارهای موازی دیگری در سوریه ایجاد کرد که حزب اتحاد
دموکراتیک کردستان مرکز ثقل همه آنها بود .به عنوان مثال از سال  8112شورای
مردمی کردستان غربی 8و اتحادیه مردمی کردستان 9که توسط فرماندهی پ.ک.ک در
)1 Partiya Yekîtiya Demokrat (PYD
2 EncûmenaGel ya Rojavayê Kurdistanê
3 Koma Civakên Kurdistan, KCK
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روند با شورش قامشلو در  08مارس  8114و از درگیری بین هواداران دو تیم فوتبال
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قندیل هدایت میشدند در سوریه اقدام به تأسیس شاخه نمودند .پ.ک.ک روز هفتم
جوالی  8100جنبش دیگری به نام جامعه دموکراتیک در کردستان روژاوا 0تأسیس
کرد .(Ileana, van Wilgenburg, Hossino, 2012: 9) .این سیستم در هم تنیده ابزاری
برای پنهان نگاه داشتن نقش پ.ک.ک در کردستان سوریه بود ،اما در واقع این شبکه،
بواسطه طیفی از فرماندهان پ.ک.ک اداره میشود .ظیر حاجی منصور و جمشید عثمان
یک کُرد ایرانی و از فرماندهان نظامی در حسکه (جزیره) و تل ابیض ،حَوَل کمال از
فرماندهان نظامی در عفرین ،زوحات کوبانی مسئول امور دیپلماتیک در اروپا ،نواف
55

خلیل پل ارتباطی با اروپا در بروکسل بلژیک ،نمونه افرادی بودند که از پ.ک.ک در
ساختار تصمیمگیری حزب اتحاد دموکراتیک کردستان مشارکت داشتند .شاهین جالو که
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فرمانده کل نیروهای نظامی سوریه نیز یک عضو مشترک بین پ.ک.ک و حزب اتحاد
دموکراتیک کردستان بود که سالها نماینده پ.ک.ک در اروپا و عضو کمیته مرکزی این
حزب را عهده دار بود .عمر حسین جالوش مأمور و نماینده سیاسی این حزب در
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عینالعرب (کوبانی) و همه فرماندهان نظامی در این شهر قبل از آغاز اعتراضات عمومی
در سوریه از اعضاء پ.ک.ک بودند .شیار هولدز ،اَلدَر خلیل و الهام احمد همگی از
کُردهای دارای تابعیت ترکیه و اعضاء پ.ک.ک هستند که کادر فرماندهی حزب در
عینالعرب و نمایندگی آن در شورای عالی کُرد را عهده دارند .ردور خلیل سخنگوی
نیروهای حمایت خلق شاخه نظامی حزب نیز سابقه یک دهه جنگ برای پ.ک.ک را در
کارنامه خود دارد
 .4ایده کنفدرالیسم دموکراتیک
عبداهلل اوجاالن در سیر تفکرات خود در زندان به ایده استقاللطلبی پایان داد و پ.ک.ک
از سال  8112روند مذاکرات صلح با دولت ترکیه را آغاز کرد .اوجاالن با نفی دولت –
ملّتگرایی نظریه ملت دموکراتیک و نظام کنفدرالیسم دموکراتیک را به عنوان نقشه راه
مطرح کرد .ظهور این ایده و طرح آن از سوی عبداهلل اوجاالن تابع یک روند تاریخی از
تحوالت و تغییرات در ساختار پ.ک.ک بود .شکلگیری ایده کنفدرالیسم دموکراتیک
مبتنی بر روند بازنگری نظری اوجاالن بر اساس واقعیتهای موجود بود که چارچوب
1 Tevgera Civaka Demokratîk a RojavayêKurdistan, TEV-DEM

آن تمام اقوام (نه فقط کُرد) را دربر میگرفت .اوجاالن طی سالهای بعد از  8112تالش
نمود تا کنفدرالیسم دموکراتیک را در چارچوب مانیفست تمدن دموکراتیک تئوریزه کند
که حاصل آن در دوره پنج جلدی از کتابی با همین نام و در قالب  0089صفحه
گردآوری شد .او استدالل میکند که تمامی دولت – ملتهایی بوجود آمده که بعد از
جنگ جهانی اول سازمانهایی بودند که در داخل علیه ملتهای خویش و در خارج
علیه یکدیگر به جنگ مشغول شدند .اوجاالن مهمترین شاهد ادعای خود را تقسیم
کُردستان به دنبال عهدنامه «سایکس – پیکو» میداند و بر این باور است که موازنه دولت
– ملت در خاورمیانه توسط نیروهای هژمونیک مدرنیته کالسیک طراحی شده است .او
بر همین اساس تشکیل هسته دولت – ملت کُرد در اقلیم کردستان را نیز در چارچوب
حساب و کتابهای هژمونیک اسرائیل ارزیابی میکند که شامل حمایت از حزب
دموکرات کردستان عراق توسط اسرائیل در دهه  0311و ایجاد جنگ دوم خلیج فارس
پ.ک.ک بوده است(اوجاالن.)841-811 :0938 ،
اوجاالن کنفدرالیسم را نوعی ساختار خودمدیریتی سیاسی معرفی میکند که در
چارچوب آن همه گروههای جامعه و هویتهای فرهنگی میتوانند در جلسات محلی،
پیمانهای عمومی و شوراها مشارکت داشته باشند .مانیفست کنفدرالیسم دموکراتیک به
برخورداری از نیروی دفاع ذاتی در برابر تهدید نیروهای مهاجم خارجی و مداخالت
نیروهای سلطهجوی داخلی (مداخله و حمله طبقات قدرتطلب درون جامعه) اشاره
دارد که از اختیار عمل الزم برخوردارند اما تحت کنترل ارگانها و نهادهای سیاست
دموکراتیک قرار دارند ).(Ocalan, 2011: 26
 (P.Y.D) .5و ساختارسازی در سایه همپیمانی با دولت سوریه
پس از آغاز اعتراضات در سوریه که مرکز ثقل مطالبه آن سرنگونی حکومت اسد بود،
صالح مسلّم یکی از دو رهبر حزب اتحاد دموکراتیک کردستان با سؤالی درباره مطالبه
حزب متبوعش از سطح تغییر در سوریه روبرو شد .پاسخ او حکایت از این داشت که
حزب اتحاد دموکراتیک کردستان به دنبال تغییر رژیم نیست .صالح مسلّم در بخشی از
یک مصاحبه تفصیلی که نوامبر  8100منتشر شد تصریح کرد که حزب متبوعش خواستار
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برای تشکیل هسته ماندگار دولت – ملت کُرد توسط این حزب با هدف پاکسازی
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اصالحات است نه تغییر رژیم .تشریح پروژه حزب اتحاد دموکراتیک کردستان از زبان
رهبر حزب در سوریه به وضوح نشان داد که این برنامه بر پایه استقاللطلبی پایهریزی
نشده است .صالح مسلّم در بخش دیگری از مصاحبه خود در این رابطه گفت :ما یک
پروژه را به پیش میرانیم« :خودمدیریتی دموکراتیک این باید روشن شود که ما با این
دستور کار به دنبال خودمختاری نیستیم ،ما به عنوان یک جنبش آزادیبخش کُردی فهم
کالسیک از قدرت را رد میکنیم ،ما اشکال کالسیک فدرالیسم ،کنفدرالیسم ،دولت
مستقل و خودمختاری را رد
52

میکنیم(Kurd Watch, 2011: A(.

بنابراین از جوالی  ،8108دولت مرکزی پس از مذاکره با حزب اتحاد دموکراتیک
کردستان عقبنشینی نیروهای ارتش و امنیتی از مناطق کُردنشین در شمال سوریه را آغاز

س ی ا س ت ج ها ن ی

نمود .دولت مرکزی سوریه با اطمینان از این روند که حزب اتحاد دموکراتیک کردستان
به روند براندازی نخواهد پیوست ،تمرکز خود را به سایر جبههها منتقل نمود و در عین
حال بواسطه حمایت لجستیک ،اطالعاتی و تسلیحات شرایط تغییر موازنه به نفع حزب

شبه نظامیان شمال سوریه و آینده نظام سیاسی دمشق

در شمال سوریه را فراهم ساخت .بنابراین حزب پس از تسلط بر این مناطق ،از روز 09
نوامبر  8109در بخش اعظم استان حسکه( 0جزیره) و شهرهای عفرین و عینالعرب
(کوبانی) در استان حلب دولت موقت تشکیل داد .واحدهای حمایت خلق و شاخه
امنیتی حزب اتحاد دموکراتیک کردستان (آسایش) ،8اقداماتی نظیر بازجویی ،دستگیری
انفرادی و دسته جمعی ،شکنجه و حتی قتل اعضاء گروههای کُرد رقیب مرتبط با بارزانی
و معترضان عرب در مناطق تحت کنترل خود را در دستور کار خود دادند و طی یک
روند پرفراز و نشیب در سال  8104بر شمال سوریه تفوّق یافتند( .سنایی ،آزاد:0932 ،
)92 -40

 .1ارتش سوریه حضور خود را در مناطق محدودی نظیر شهر قامشلو ،بخش زیادی از شهر حسککه و محکدوده اسکتقرار
تیپ توپخانه  059را حفظ کرد.
2 Asayiş

نمودار شماره ( ::)1روند سرکوب مخالفان توسط ) (PYDدر شمال سوریه طی سال 2114

دسامبر

نوابر

اکتبر

سپتامبر آگوست جوالی

ژوئن

می

آوریل

مارس

فوریه

ژانویه
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(سنایی ،آزاد)40 :0932 ،
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جدول شمار (:)4
روند نهادسازی توسط حزب اتحاد دموکراتیک کردستان در سوریه
بازه زمانی

محاصره مراکز دولتی در مناطق کُردی

تسلط بر
زمین

 15-12نوامبر
2512

عقب نشینی دولت از درباسیه ،تلتمر ،عامودا و مالکیه (دریک) و تسلط
حزب بر مرز ترکیه

15
2515

جوالی

انتشار قانون دولت موقت خودمدیریتی دموکراتیک در کردستان غربی
(روژاوا) با پایتختی قامشلو

10
2515

سپتامبر

تسلط حزب بر استان حسکه و دو شهر عینالعرب (کوبانی) و عفرین در
استان حلب

15
2515

نوامبر

اعالم دولت موقت خودگردان با  51عضو در جزیره ،کوبانی و عفرین و
تشکیل کمیته نگارش قانون

21
2519

ژانویه

اعالم آغاز به کار ساختار اداری خودمدیریتی (کانتون) با  22وزارتخانه،
توسعه ساختارهای نظامی و امنیتی حمایت خلق و آسایش و آغاز
امنیتی شرایط علیه احزاب کُرد رقیب

0
2510

فوریه

اعالم قانون اداره سه کانتون (بخشهای خودمدیریتی جزیره ،کوبانی و
عفرین)
(سنایی ،آزاد)55 -95 :1540 ،

ایجاد
کارگزاری

اداره
خودمدیر
یتی
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25
2512

جوالی

کُنش

کارکرد

حزب در متن ماده سوم قانون خودمدیریتی دموکراتیک در کردستان غربی ،به طور
مصرّح حکومت مرکزی سوریه را به رسمیت شناخت و کردستان غربی (روژاوا) به
عنوان یک منطقه خودمدیریتی دموکراتیک با پایتختی قامشلو بخش جداییناپذیری از
تمامیت ارضی سوریه معرفی کرد .در قانون اداره کانتونها (بخشها) نیز نسبت به
حاکمیت حکومت مرکزی تصریح صورت گرفت و کانتون یک سیستم سیاسی و اداره
شهری بر پایه قرارداد اجتماعی معرفی شد که قطعات مختلف اجتماع سوریه را در
دوران گذار از دیکتاتوری ،جنگ داخلی و ویرانی به سمت یک جامعه دموکراتیک با
59

یکدیگر آشتی میدهد( .سنایی ،آزاد)48 :0932 ،
تشکیالت خودمدیریتی دموکراتیک در کردستان سوریه ،دو شورای قانونگذاری و

س ی ا س ت ج ها ن ی

قضایی و یک کمیته عالی انتخابات در رأس هرم اداری و یک شورای اداری در هر
کانتون تشکیل داد که هر یک از آنها از  81هیئت برای رسیدگی به امور مختلف تشکیل
شدند .تشکیل واحدهای منسجم و سازمان یافته نظامی و امنیتی– اطالعاتی در هر

شبه نظامیان شمال سوریه و آینده نظام سیاسی دمشق

کانتون یکی از نقاط عطف عملکرد حزب اتحاد دموکراتیک کردستان بود که به نظر
میرسد در آینده به عنوان یکی از اهرمهای بازدارنده مهم در مقابل هر نوع نیروی
مهاجم عمل کنند .حزب اتحاد دموکراتیک کردستان بعد از شورش  8114قامشلو ،در
برخی روستاها هستههای نظامی ایجاد کرد که بقای آن در قالب «جنبش جوانان
انقالب» 0حفظ شد .چنین هستههایی بعد از سال  ،8100امکان سازماندهی سریع و
گسترده شبکه نظامی ،امنیتی حزب را فراهم کردند .ریزان کلو رئیس مشترک هیئت دفاع
و حمایت ذاتی در اقلیم جزیره هدف از تشکیل این ساختارهای نظامی را بنای یک
ارتش رسمی منظم اعالم کرد که باید دارای سطح دقیقی از آموزش و انضباط باشد.
واحدهای اطالعاتی – امنیتی با نام آساییش روژاوا 8بعد از خروج نیروهای ارتش سوریه
از مناطق کُردی در کوبانی ،رمیالن و مالکیه (دیریک) از  88اکتبر  8108شکل گرفتند.
پلیس راهنمایی و رانندگی ،نیروهای مبارزه با تروریسم ،آساییش زنان ،امنیت ایست و

 .1حرکة شبیبة الثورة
2. Asayîşa Rojava

بازرسی ،سازمان امنیت کل و شاخه مبارزه با جرائم سازمان یافته ،واحدهای زیر
مجموعه آساییش هستند(مُالرشید.)81-41 :8101 ،
جدول شماره (:)5
مشخصات کانتونهای خودگردان در کردستان غربی (روژاوا)

کانتون

مساحت

تعداد نواحی

(ک.م )2

اداری

تعداد روستا

تعداد

مرکز اداری

شهرداری

جزیره

250555

19

1515

15

عامودا

عفرین

50505

5

555

15

عفرین

کوبانی

50555

2

995

1

کوبانی

(مرکز عمران للدراسات االستراتیجیة)4 :2510 ،
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جدول شماره (:)6

و

تجارت و

روابط

کار

خارجی

اموراجتماعی

اقتصاد

مخابرات

تأمین

آموزش و

دفاع و حمایت

پرورش

ذاتی

فرهنگی

اداره محلی و
شهرداریها

عدالت

خانواده شهداء

زراعی

داخلی و
آساییش

امور
دینی

حقوق
بشر

حمل و نقل

بهداشت

مالی

امور زنان و خانواده

(مرکز عمران للدراسات االستراتیجیة)11 :2510 ،

شهرداریهای
مردمی
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هیئتهای فعال در شوراهای اداری هر کانتون

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

واحدهای

واحدهای دفاع

نیروهای

اصلی

حمایت خلق

زنان

ذاتی

استعداد

( 29555کُرد)

( 15555کُرد)

دفاع

پلیس

نیروهای
امنیتی
(آساییش)

55

س ی ا س ت ج ها ن ی

( 15555کُرد)

( 9555کُرد)

1555
(کُرد)

وظیفه

دفاع از کانتون

طرح
جنسیتی

برابری

شهری
دفاع
(آتشنشانی و)...

پلیس نظامی

پلیس
نظامی

محل خدمت

کانتونهای
عفرین ،کوبانی و
جزیره

کانتونهای
عفرین ،کوبانی و
جزیره

کانتونهای کوبانی
و جزیره

کانتونهای
عفرین ،کوبانی و
جزیره

فقط
کانتون
جزیره

نیروهای
متحد

نیروهای حمایت
خلق (کُرد)

گردان
آزادیبخش
جهانی

سنادید
عرب)

(قبایل

خابور

شورای
نظامی
سریانی

گاردهای
(آسوری)

شبه نظامیان شمال سوریه و آینده نظام سیاسی دمشق

استعداد

نامعلوم

255

955

555

2555

وظیفه

نقش حمایتی

نقش حمایتی

نامشخص

نامشخص

نامشخص

کانتونهای
کوبانی و جزیره

فقط کانتون جزیره

فقط
جزیره

محل خدمت

فقط
کوبانی

کانتون

کانتون

فقط
کانتون
جزیره

)(Casagrande, 2016: 2-4

 .6تالش برای ایجاد نظم سیاسی در شمال سوریه بر بستر روابط نیابتی با ائتالف
براساس شواهد عینی بخش زیادی از روند ایجاد و توسعه ساز و کارهای خودمدیریتی
دموکراتیک در سال  8109انجام شده است ،اما حزب اتحاد دموکراتیک کردستان طی
روند دیگری از پوشش همکاری و همپیمانی با ائتالف بینالمللی راه عزم ذاتی 0برای
تثبیت و توسعه این ساختارها استفاده کرد .ائتالف عزم ذاتی از روز  4نوامبر 8102
ساختاری به نام نیروهای جبهه دموکراتیک سوریه ایجاد کرد که از  02گروه تشکیل شده

1. Inherent Resolve

بود که استعداد آن بر اساس اعالم ژنرال دانفورد رئیس ستاد ارتش آمریکا معادل 21
هزار نفر بود .دانفورد ادعا داشت حدود  81الی  82هزار نفر از این استعداد را اعراب
تشکیل میدهند و از ظرفیت جبهه دموکراتیک سوریه برای نابودی مرکز ثقل فیزیکی
داعش در سوریه (رقّه) آزادی باقیمانده قلمرو این سازمان در دیرالزور استفاده خواهد
شد ).(U.s department of Defence (A), 2017
آمریکا به عنوان فرمانده ائتالف عزم ذاتی از ابتدای همکاری با حزب اتحاد دموکراتیک
سوریه از سوی دولت ترکیه مورد انتقاد شدید قرار گرفت و به همین دلیل برای رفع
نگرانی ترکیه نمایهای از یک ساختار مرکب از همه قومیتهای ساکن در شمال سوریه
به نمایش گذاشت و به خصوص بر جذب عضو از قبایل عرب و اعالم افزایش نسبت
آنان تأکید نمود ،اما شواهد عینی حکایت از این داشت که آمریکا نسبت نیروهای عمل
کننده در جبهه دموکراتیک سوریه را به شکل کاریکاتورگونه به نفع اعراب اعالم کرده
دموکراتیک را اعراب تشکیل میدهند اما واقعیت این بود که عربها حداکثر یک ششم
از این ساختار را تشکیل داده بودند).(Clawson, 2016: 10
حزب اتحاد دموکراتیک کردستان حدود یک ماه پس از عضویت در جبهه دموکراتیک
سوریه ،روند قوامبخشی به ساختارهای ایجاد شده را آغاز کرد .دور جدید اقدامات
حزب به وضوح تالش برای شکلدهی به یک نظم سیاسی نوین در شمال سوریه را به
نمایش گذاشت .نقطه عطف این روند کنفرانس مردمی دموکراتیک بود که روز 81
جوالی  8101در رمیالن برگزار شد .نتیجه این کنفرانس تصویب قانون شماره ( )0تحت
عنوان قانون تقسیمات اداری ویژه مناطق فدرالی دموکراتیک شمال سوریه توسط 021
عضو مشارکت کننده بود .این قانون در چهار فصل و  3ماده شمال سوریه را به سه
منطقه (اقلیم) با شش شهرستان تقسیم کرد .بر اساس این مصوبه برای اولین بار استان
رقّه وارد محاسبات حزب اتحاد دموکراتیک سوریه شد و عینعیسی به عنوان یکی از
نواحی بخش تلابیض در اقلیم فرات در تقسیمات اداری نظام فدرالی شمال سوریه قرار
گرفت( .المرکز اإلعالمی لقوات سوریا الدیمقراطیة ،8101 ،الف)
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است .وزارت دفاع آمریکا تالش کرد تا اثبات کند حدود نیمی از نیروهای جبهه
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بر اساس تقسیمبندی اداری در مصوبه رمیالن محل استقرار مرکز هماهنگی و روابط
ائتالف بینالمللی مبارزه با داعش (عزم ذاتی) و شورای شهر رقّه در محدوده یکی از
اقلیمهای سه گانه نظام فدرالی شمال سوریه قرار گرفت .روز ششم آگوست 8101
ائتالف بینالمللی با جبهه دموکراتیک سوریه حول اداره آینده رقّه بعد از آزادی کامل

تشکیل جلسه داد .حضور الهام احمد رئیس مشترک جامعه دموکراتیک کردستان
روژاوا ،حسن محمد علی و عبدالقادر موحد عضو هیئت سیاسی این شورا در جلسه
55

مذکور به معنی تأثیرگذاری مهم ساختارهای برآمده از عملکرد حزب اتحاد دموکراتیک
کردستان سوریه بر اداره آینده رقّه بود 0.الهام احمد در این جلسه بر لزوم جلوگیری از
تسلط دوباره دولت مرکزی بر رقّه تأکید کرد و نمایندگان ائتالف و ایاالت متحده نیز

س ی ا س ت ج ها ن ی

پس از آن نسبت به جلوگیری از ورود نیروهای دولتی به محدوده شرق فرات اطمینان
دادند( 8.المرکز االعالمی لقوات سوریا الدیمقراطیه (ب))8101 ،

شبه نظامیان شمال سوریه و آینده نظام سیاسی دمشق

 .1جامعه دموکراتیک کردستان روژاوا اداره فدرال دموکراتیک شمال سکوریه و ککانتونهکای سکه
گانه آن را برعهده دارد .این ساختار روز هفتم جوالی  2511توسط پ.ک.ک تأسیس شد.
 .2روز  15آگوست  2515ژنرال استیو جونز معاون فرمانده ائتالف در مقابکل ابکراز نگرانکی لیلکی
مصطفی رئیس مشترک شورای شهر رقّه و شیوخ قبایکل دربکاره احتمکال عبکور نیروهکای ارتکش
سوریه از رود فرات و ورود به شهر اطمینکان داد ککه ائکتالف بکا روسکیه بکرای دور نگکاه داشکتن
نیروهای سوری از رقّه هماهنگی الزم را انجام داده است .برت مکگکورک نماینکده ویکژه رئکیس
جمهور آمریکا در ائتالف عزم ذاتی نیز روز  15اکتبر  2515در دیدار با شورای شهر و معتمدین و
شیوخ عشایر رقّه بار دیگر تأکید کرد که رژیم سوریه در رقّه هیچ جایگاهی ندارد.
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شکل (:)1

 .7تأثیر تداوم حضور نظامی آمریکا بر نظم سیاسی آینده سوریه
الیحه بودجه نظامی ارائه شده توسط وزارت دفاع آمریکا در سال  8102حکایت از این
داشت که ایاالت متحده قصد دارد حداقل برای این سال مالی حضور نظامی در سوریه
را حفظ خواهد کند .این الیحه در بخش عملیاتهای احتمالی خارج از کشور،0
خواستار ارتقاء تنخواه از  491به  211میلیون دالر در بخش مبارزه با داعش در سوریه
شده بود 8.وزارت دفاع آمریکا در دفاع از این الیحه به آموزش استعداد تقریبی  82هزار
نفر از معارضین غربال شده تا پایان سال  8101اشاره و پیشبینی کرده بود که  2هزار نفر
55

دیگر نیز در سال  8102به این تعداد افزوده خواهد شد .وزارت دفاع تصریح کرده بود
که این نیروها در بخشهای آزاد شده از کنترل داعش در سال  8101استقرار یافتهاند و

س ی ا س ت ج ها ن ی

در پاکسازی باقیمانده اراضی در سال  8102مشارکت خواهند کرد.

(Department Of

) Defense Budget Fiscal Year (FY) 2018, 2017: 18رکس تیلرسون وزیر وقت
امورخارجه آمریکا نیز روز  02ژانویه  8102طی یک سخنرانی جامع و اختصاصی

شبه نظامیان شمال سوریه و آینده نظام سیاسی دمشق

انتظارات ایاالت متحده از آینده سوریه را بیان نمود و تصریح کرد که آمریکا برای
اطمینان از عدم بازگشت داعش حضور نظامی در سوریه را حفظ خواهد کرد(

U.S

 .)Department of state, 2018استمرار حضور ایاالت متحده در سوریه یک فرصت مهم
برای حزب اتحاد دموکراتیک کردستان محسوب میشود تا در سایه تداوم مبارزه با
تروریسم ،تالش برای شناسایی دوفاکتوی ساختار تأسیس شده در شمال سوریه را آغاز
کند .ایاالت متحده در دوره جنگ با داعش با استقرار نیروهای ویژه زرهی ارتش آمریکا
از مواضع حزب اتحاد دموکراتیک کردستان در مقابل حمالت ترکیه حفاظت کرد.
آمریکا همچنین بعد از آغاز تالش ارتش سوریه برای پیشروی به سمت کرانه جنوبی
رود فرات و عبور از پل شهر طبقه به سمت رقّه ،پس از ارتباط با طرف روس ،از مسیر
شرق به غرب به سمت رقّه حد فاصل دو کیلومتری مواضع جبهه دموکراتیک سوریه را
منطقه کاهش تنش اعالم نمود ( .)CJTF-OIR, 2017استعداد نظامی آمریکا در سوریه به
خودی خود ،یک عامل تعیین کننده برای شکلدهی به نظم سیاسی آینده سوریه
محسوب نمیشود .بررسی دادههای موجود در مرکز اطالعات نیروی انسانی وزارت
)1. Overseas Contingency Operations (OCO
)2. Counter Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)Train and Equip Fund (CTEF

دفاع آمریکا 0حکایت از این دارد که روند حضور مستشاران این نهاد در سوریه از ژوئن
 8101افزایش تصاعدی داشته و بعد از نابودی مرکز ثقل داعش در رقّه این روند سیر
نزولی خود را آغاز کرده است .همچنین بررسی اطالعات موجود نشان میدهد که
استعداد نظامی آمریکا معطوف به مأموریتهایی است که ویژگی تهاجمی علیه دولت
مرکزی ندارند.
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توجه به ترتیبات اداره نظامی آمریکا در سوریه شاخص مناسبی برای قضاوت درباره
تأثیر تداوم حضور نظامی ایاالت متحده بر شکلگیری نظم سیاسی آینده سوریه دارد .بر
اساس آخرین گزارش بخش عملیاتهای احتمالی برون مرزی دفتر بازرسی کل ایاالت

شبه نظامیان شمال سوریه و آینده نظام سیاسی دمشق

متحده ،0به کنگره آمریکا از عملکرد عملیات عزم ذاتی ،ائتالف در سوریه حداقل تا سال
 8103پنج محور استراتژیک را دنبال خواهد کرد (

Operations Inherent Resolve

)Report to Congress (12), 2018: 82-90

1. OIG- OFFICE OF INSPECTOR GENERAL

جدول شماره (:)9
محورهای استراتژیک مأموریت ائتالف عزم ذاتی در سوریه
محورهای استراتژیک

شرح

امنیّت

شکست داعش بواسطه آموزش ،مشاوره و کمک به معارضین منتخب سوری
و هدایت عملیاتهای ضدّ تروریستی
تمرکز بر توانایی دولت میزبان در همه سطوح برای نمایندگی اتباع و ارائه

حکمرانی و جامعه مدنی

خدمات به آنان
تمرکز بر توانمندسازی افرادی که تحت تأثیر عملیاتهای احتمالی برون مرزی

ایجاد ثبات

قرار گرفتهاند .این روند شامل بازگرداندن یا حفظ آنان در خانههایشان با ایجاد

55

چشمانداز تأمین امنیت اولیّه ،ایجاد دولت و ارائه خدمات عمومی است.
تمرکز بر تالشهای اداری ،لجستیک و مدیریتی که ایاالت متحده را قادر به

پشتیبانیِ مأموریت

فرماندهی عملیاتهای نظامی ،تقویت کشور میزبان و ارائه کمکهای

سیاست جهانی

بشردوستانه به مردم محلی مینماید.
ارائه کمکهای بشردوستانه

حفظ کرامت انسانی در طول جنگ و پس از آن ،جلوگیری از بروز بحرانها و
ایجاد قدرت مقابله با آنها.
)(Operations Inherent Resolve Report to Congress (12), 2018: 8-9

نمودار شماره ( :)3توزیع تناسب مأموریتهای جاری ائتالف در سوریه
کمکهای
بشردوستانه3 8
امنیت; %39 ;21

پشتیبانی از مأموریت;
ایجاد ثبات; %6 ;3

49%; 27

)(Operations Inherent Resolve Report to Congress (12), 2018: 82
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تمرکز بر ارائه کمکهای نجاتبخش (حفظ حیات) ،تسکین دهنده مصائب،

نمودار شمار ( :)4توزیع تناسب مأموریتهای برنامهریزی شده ائتالف در سوریه
حکمرانی و جامعه
امنیت; %30 ;11

ایجاد ثبات; %11 ;4

مدنی; %11 ;4

کمکهای
بشردوستانه3 8

پشتیبانی از مأموریت;

59

43%; 16
)(Operations Inherent Resolve Report to Congress (12), 2018: 90
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توجه به تمرکز مأموریت عملیات عزم ذاتی بر بخش امنیت و پشتیبانی از مأموریت
پشتوانه این تحلیل است که حمایت از مستشاران پنتاگون و همپیمانان ائتالف ،محور
اصلی مأموریت آمریکا در سوریه آینده را تشکیل خواهد داد که شامل مقابله با اقدام

شبه نظامیان شمال سوریه و آینده نظام سیاسی دمشق

احتمالی ارتش سوریه نیز خواهد بود .نمونه چنین اقدامی روز هفتم فوریه  8102در
مقابله با تالش شبه نظامیان حامی دولت سوریه برای حمله به نیروهای جبهه دموکراتیک
سوریه در شرق فرات اتفاق افتاد که در نتیجه آن یک گردان شامل  911نفر و ادوات
آنها توسط حمالت هوایی ائتالف متالشی شدند).(Department Of Defense, 2018
 .8تأثیر کُنش شبهنظامیان همپیمان با ترکیه در شمال سوریه
ترکیه و آمریکا درباره قرار دادن حزب اتحاد دموکراتیک کردستان در فهرست
سازمانهای تروریستی اختالف نظر دارند.

(Country Reports on Terrorism 2016,

) 2017: 157با وجود بر اساس اعالم رسمی واحدهای حمایت خلق شاخه نظامی حزب
اتحاد دموکراتیک کردستان ،در بازه زمانی بین جوالی  8104تا ژانویه  ،8101حداقل نام
 291نفر از اعضاء پ.ک.ک در فهرست کشتهشدگانی قرار داشت که وارد خاک سوریه
شده و در صفوف واحدهای حمایت خلق جنگیده بودند 481 .نفر از این افراد مرد و
 014نفر نیز زن بودهاند که در چارچوب واحدهای حمایت زنان وارد میادین نبرد شدند.
که  %11از آنان اعضاء ترکتبار پ.ک.ک و  %91نیز از اعضاء عراقیتبار این سازمان
بودند( .زمانالوصل )0-811 :8101 ،بنابراین ترکیه پس از بی توجهی آمریکا و حزب

اتحاد دموکراتیک مبنی بر لزوم عدم ورود به اراضی غرب فرات ،از بامداد روز 84
آگوست  ،8101بواسطه سازماندهی شبه نظامیان عرب مخالف دولت مرکزی ،عملیاتی را
با نام «سپر فرات» ،آغاز کرد که محدوده اجرای آن از یک سو در طول  31کیلومتر نوار
مرزی ترکیه از کرانه غربی فرات در جرابلس به سمت شرق تا اعزاز و از سوی دیگر تا
شهر الباب در عمق  42کیلومتری خاک سوریه ادامه یافت که نتیجه آن عقب راندن جبهه
دموکراتیک از جرابلس و حفظ شکاف عربی به مساحتی در حدود  8911کیلومتر مربع
بین دو کانتون کوبانی و عفرین بود( .مرکز عمران للدراسات االستراتیجیة)0-1 :8101 ،
ترکیه تالش برای سازماندهی شاخههای متکثر نظامی معارضین در قالب ارتش ملّی را
آغاز کرد که هدف از آن عالوه بر ایجاد یک ساختار منسجم نظامی ،مقابله با تهدید اقلیم
فدرال شمال در مرزهای ترکیه و تغییر موازنه قدرت به نفع معارضین برای فشار به
دولت مرکزی سوریه در راستای آغاز مذاکرات برای اصالح قانون اساسی سوریه بر
عملیات دیگری به نام شاخه زیتون برای تسلط بر عفرین و پاکسازی کامل غرب فرات
را آغاز کرد( .بکری ،حورانی)09 :8101 ،
مسؤلین نظامی و غیر نظامی دولت ترکیه روز  84اکتبر  8101طی یک جلسه با اعضاء
دولت موقت ،ائتالف شورای معارضین و فرماندهان شاخههای ارتش آزاد توافق نامهای
امضاء کردند که شامل تحویل اداره یکپارچه گذرگاههای مرزی ترکیه و سوریه به دولت
موقت معارضین و تحویل عواید حاصل از آن به یک خزانه واحد برای اداره امور این
دولت و توزیع عادالنه آن بین دولت موقت ،شوراهای محلی و ارتش آزاد سوریه بود.
بخش دیگری از این توافق نیز شامل ترتیبات انتقال دو مرحلهای مجموعههای نظامی به
ساختار موسوم به ارتش ملّی متشکل از سه سپاه «فیلق الجیش الوطنی»« ،فیلق السلطان
مراد» و «فیلق الجبهه الشامیه» بود که عمالً بخشی از چهار ائتالف فعال در عملیات سپر
فرات بودند و حتی نام آنها نیز تغییر نکرده بود و از سوی دولت ترکیه دستچین شده
بودند(الخلیج الجدید.)8101 ،
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مبنای اصل تمرکز زدایی سیاسی بود .دولت ترکیه با اتکاء به این سازماندهی جدید
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جدول شماره ( :)11ترتیبات بازسازماندهی نظامی معارضین در قالب ارتش ملّی
بازه زمانی
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کُنش

شبه نظامیان شمال سوریه و آینده نظام سیاسی دمشق

29
2515

جوالی

آغاز قطع تدریجی کمکهای آمریکا به معارضین

9
2515

آگوست

طرح تشکیل ارتش ملّی

55
2515

آگوست

پیشنهاد شورای اسالمی سوریه برای ادغام شاخههای نظامی در وزارت دفاع دولت
موقت معارضین

9
2515

سپتامبر

تعیین وزیر دفاع و اعطای مأموریت تشکیل ارکان ارتش ملی

15
2515

سپتامبر

تعیین رئیس ستاد ارتش و  11معاونت منطقهای برای ارتش ملّی

29
2515

اکتبر

تصویب ترتیبات تشکیل ارتش ملّی در قالب سه سپاه

25
2515

ژانویه

آغاز حمله ارتش ملّی معارضین به کانتون عفرین در عملیات غصنالزیتون
(بکری ،حورانی)13 :2117 ،

نمودار شماره ( :)5توزیع جغرافیایی ساختار ارتش ملّی
توزیع جغرافیایی شاخههای

حمص

عضو در ساختار موسوم

4%

درعا

دمشق و ریف دمشق

4%

6%

به ارتش ملی

حسکه
2%

الذقیه
8%
حما
8%

حلب
62%

ادلب

(بکری ،حورانی)09 :8101 ،

6%

توجه به تمرکز جغرافیایی ساختار موسوم به ارتش ملّی شاخص خوبی برای تشخیص
رویکرد احتمالی ترکیه و شبه نظامیان عرب مخالف دولت مرکزی سوریه برای ساختار
سازی در شمال سوریه و در حد فاصل غرب فرات دارد .در عین حال این نسبت نشان
حکایت از این دارد که تالش برای ساختارسازی مخالفان عرب در سایر نقاط سوریه به

دلیل عدم برخورداری از حمایت خارجی از احتمال پایینی برخوردار است .مداخله
مستقیم ترکیه در عملیاتهای سپر فرات و شاخه زیتون یک سپر حفاظتی برای شبه
نظامیان عرب ایجاد کرد که مشابه سپر امنیتی آمریکا برای جبهه دموکراتیک سوریه در
حوزه مأموریت ائتالف است .بنابراین مبارزه با حزب اتحاد دموکراتیک کردستان به
مخالفان عرب فرصت میدهد تا در محدوده جغرافیایی که در تسلط آنها باقی مانده
است ،ساز و کارهای اداری و سیاسی با حفظ مصونیت از تهاجم دولت مرکزی ایجاد
کنند .البته چنین ساز وکارهایی از سال  8100در مناطق تحت کنترل آنان وجود داشته
است ،دولت موقت شورای معارضین سوریه با تصویب قانون شماره  ،011مقرر کرد تا
مناطق تحت کنترل ارتش آزاد سوریه بواسطه تشکیل شوراهای محلی به شکل
خودگردان اداره شوند .تعداد این شوراها تا سال  8102به  412مورد در سرتاسر سوریه
رسید که با نسبت متفاوتی از کارآمدی مشغول به اداره کارگزاری مناطق خود شدند.

نمودار شماره ( :) 6نسبت توزیع استانی شوراهای اداره محلی دولت موقت معارضین در سوریه
23.83%
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5.46%
0.25%

0.25%

0.50%

1.49%

2.23%

دمشق

طرطوس

قنیطره

دیرالزور

الذقیه

حسکه

11.41%

27.54%

11.91%

5.96%

درعا

ریف دمشق

حمص

حما

حلب

ادلب

(الدسوقی ،طلَّاع)00 :8102 ،

مؤسسه مطالعات استراتژیک عمران وابسته به شورای ائتالف معارضین که در استانبول
ترکیه استقرار دارد ،استراتژی اداره غیر متمرکز مناطق را در قالب کتابهای ساالنه دوم
و سوم این مؤسسه در سالهای  8101و  8101منتشر کرد .این دو کتاب با عناوین

«آزمونهای ملی در مواجهه با سیالیت صحنه سوریه» 0و «چالشهای پیشرفت ملّی در
 .1اختبارات وطنیه فی مواجهه سیوله المشهد السوری
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(الدسوقی ،طلَّاع)01 :8102 ،
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خالل مداخله روسیه» 0منتشر شدند .هادیا العمری ،محمد منیر الفقیر و أیمن الدسوقی
نظریه پردازان استراتژی جدید معارضین را در فصل سوم از کتاب دوم ساالنه استراتژی
جدید معارضین تحت عنوان «گزینه خودگردانی در آزمون بازسازی دولت سوریه»

8

تئوریزه کردند و در فصل سوم از کتاب سوم ذیل عنوان «اداره محلی ضامن تشکیل
دولت انتقالی» 9به تبیین لزوم اجرای استراتژی جدید معارضین پرداختند .استدالل آنها
به طور خالصه بر این مبنا استوار است که باید یک شورای حکومتی متشکل از
شوراهای محلی تحت کنترل معارضین ،شوراهای تحت کنترل خودمدیریتی دموکراتیک
55

در مناطق کُردی و شوراهای محلی دایر در مناطق تحت کنترل نظام ایجاد شود که به
طور مشترک در چهار حوزه تشکیل حکومت ،توسعه محلی ،ارائه خدمات پایه ،امور

س ی ا س ت ج ها ن ی

پناهندگان و آوارگان و مصالحه و انسجام ملّی به فعالیت بپردازد .این نظریه تنها نقطه
امیدواری برای شکلگیری مرحله انتقالی و تشکیل ساختار سیاسی جدید را تقویت
شوراهای محلی با مشارکت سازمان ملل متحد و فعاالن مدنی قلمداد میکند که ساز و

شبه نظامیان شمال سوریه و آینده نظام سیاسی دمشق

کار آن افزایش آگاهی عمومی ،رقابت کارگزاری با دولت و انتقاد از سیستم و در نهایت
پشتیبانی و بسیج اجتماعی برای ورود به دوره انتقالی برای تغییر دموکراتیک رژیم در
سوریه خواهد بود(العمری و مجموعه الباحثین.)42-11 :8101 ،
 .3چالشهای شکلدهی به نظم سیاسی جدید در سوریه
مخالفان عرب و حزب اتحاد دموکراتیک کردستان در الگوهای تجویزی خود شکلی از
تمرکززدایی اداری را دنبال می کنند که محوریت آن حفظ سازمان رزم و سالح برای
جلوگیری از بازگشت دوباره حاکمیت دولت مرکزی به مناطق تحت کنترل آنها است.
این روند عالوه بر چتر حفاظتی امنیتی ،مستلزم اصالح قانون اساسی سوریه است ،با
وجود این فقدان مشروعیت حقوقی مداخله آمریکا و ترکیه ،علیه اعمال زور احتمالی
دولت سوریه علیه شبه نظامیان یک چالش جدی برای تثبیت وضعیت اقلیم فدرال شمال
و ساختار شورایی معارضین محسوب میشود .تداوم حضور ائتالف بعد از نابودی مراکز
ثقل داعش در سوریه با چالش حقوقی روبرو است .دولت سوریه از شورای امنیت
 .1تحدیات النهوض الوطنی إبَّان التدخل الروسی
 .2خیارات الالمرکزیه فی اختبارات إعاده بناء الدوله السوریه
 .5االداره المحلیه کضامن لبناء الدوله فی المرحلة االنتقالیه

درخواستی برای مداخله این نهاد یا تشکیل یک ائتالف بینالمللی برای مبارزه با داعش
نکرده بود ،اما با وجود عدم رضایت دولت سوریه برای مداخله نظامی علیه داعش در
خاک این کشور ،سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل ،روز  89سپتامبر  8104با
استناد به پیوستهای قطعنامههای  S/2014/691و  S/2014/440در شورای امنیت که
استمداد رسمی دولت عراق از شورای امنیت و سایر کشورها برای مبارزه با داعش
مطرح شده بود به عدم توانایی رژیم سوریه برای مبارزه مؤثر با داعش و پناهگاههای امن
این گروه اشاره و تصریح کرد که ایاالت متحده حمالت خود علیه داعش و گروه
خراسان (القاعده) در سوریه را که منافع آمریکا در سرتاسر جهان را تهدید میکند آغاز
کرده است( .)United Nations (S/2014/695), 2014:1-2از سوی دیگر دولت سوریه از
جوالی  8101با شیب مالیمی بازگرداندن حاکمیت به بخشهای خارج از جغرافیای
مأموریت ائتالف و ترکیه بوده است و با اتکاء به همین پیشرفت و تغییر موازنه از ژنو 2
.)0-04 :8102
جدول شماره ( :)11روند بازگشت
حاکمیت دولت مرکزی به اراضی سوریه (جوالی  2117تا مارس )2118
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 .1این جدول بر اساس اطالعات نقشههای نظامی منتشر شده توسط مرکز تحقیقات و مطالعات سیاسی و استراتژیک طوران و مرکز
مطالعات استراتژیک عمران تنظیم شده است.
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هرگونه اصالح قانون اساسی سوریه را به طور صریح رد کرده است(طالع ،اولیفر،
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 .11تجزیه و تحلیل روند
شبهنظامیان حزب اتحاد دموکراتیک کردستان و مخالفان عرب در تالش برای شکلدهی
به نظم سیاسی در سایه حمایت نظامی خارجی هستند ،اما استراتژی آمریکا مبتنی بر
مداخله در روند جنگ داخلی سوریه نیست و دولت ترکیه نیز از رویارویی نظامی با
دولت سوریه احتراز دارد .بنابراین دولت مرکزی در سرکوب معارضین عرب با کمترین
چالش ممکن روبرو است ،لذا تنها مسئله اولویتبندی اهداف مطرح است .از بین بردن
ساختار شوراهای محلی در اراضی باقیمانده تحت کنترل مخالفان عرب و بازگرداندن
55

حاکمیت به این مناطق به دلیل عدم برخورداری از حمایت آمریکا ،به مراتب هدفی
سهلالوصولتر از اعاده حاکمیت به بخشهایی است که ایاالت متحده قویاً از ورود

س ی ا س ت ج ها ن ی

دولت مرکزی به آنها جلوگیری میکند .بر اساس الگوی استاینلد درباره شبه نظامیان
حامی دولت ،حزب اتحاد دموکراتیک کردستان علیرغم همپیمانی با دولت سوریه در

شبه نظامیان شمال سوریه و آینده نظام سیاسی دمشق

چارچوب شبهنظامیان دشمن ،قابل دستهبندی است که قادر است اهدافی را به طور
قدرتمند در تعارض با الگوهای ایدئولوژیک رژیم حاکم بسیج کند .البته حزب اتحاد
دموکراتیک کردستان الزاماً به مبارزه مستقیم با دولت نمیپردازد ،بلکه خواستار توزیع
مجدد قدرت در چارچوب ساختارسازی جدید است .براساس الگوی نظری استاینلند
حزب اتحاد دموکراتیک کردستان به عنوان یک سازمان منظم ،طیفی از نیروها با
مجموعهای از اهداف سیاسی ،باورهایی درباره جنبش و عمل و دیدگاههایی درباره
نمادهای سیاسی و مطالبات است که نمادی از انفجار فعالیتهای ایدئولوژیک در دوره
رقابت برای سازماندهی اقدامات و ستیز برای تسلط قلمداد میشود .ایدئولوژیهای اداره
حکومت در کارکنان حزب ،بروکراسی و نظامی حزب اتحاد دموکراتیک کردستان
نهادینه شده و از طریق فرایندهای رسمی و غیررسمی آموزش داده میشوند و با ایجاد
جامعهپذیری تکثیر می شوند .بنابراین دولت مرکزی سوریه برای غلبه بر این حزب
نیازمند برنامهریزی و اجرای استراتژی به مراتب پیچیدهتری نسبت به مخالفان عرب
است.

 .11سناریوهای ممکن
سناریوی اوّل :براساس الگوی نظری استانیلند حزب اتحاد دموکراتیک کردستان و ساز

و کارهای نظامی آن قدرتمندتر از آن هستند که در چارچوب گروههای ناخوشایند
هدف سرکوب و نظارت دولت مرکزی قرار گیرند .بنابراین احتمال زیادی برای در
پیشگرفتن استراتژی مهار از سوی دولت سوریه در قبال حزب اتحاد دموکراتیک
کردستان وجود دارد .لذا ممکن است علیرغم فقدان مشروعیت مداخله ایاالت متحده و
ترکیه در سوریه ،بازدارندگی ناشی از حمایت نظامی این بازیگران از شبه نظامیان کُرد و
عرب ،دولت سوریه را به پذیرش موازنه و اصالح قانون اساسی در روند مذاکرات
سیاسی بر مبنای قطعنامه  8824وادار کند .نتیجه این روند تغییر ساختار سیاسی و
تقسیمات اداری سوریه بر اساس الگوهای عملیاتی شده در اقلیم شمال و مناطق تحت
کنترل معارضین عرب خواهد بود.
عرب ،دولت سوریه را به پذیرش موازنه در میدان نبرد نماید ،اما از سوی دیگر
استراتژی نظامی غیرتهاجمی آمریکا در سوریه برای اعمال نظم سیاسی مطلوب ایاالت
متحده ،به دولت مرکزی فرصت میدهد تا از پذیرش ترتیبات قطعنامه  8824و اصالح
قانون اساسی امتناع کند .در این شرایط ساختارهای ایجاد شده توسط حزب اتحاد
دموکراتیک کردستان و معارضین عرب بدون کسب مشروعیت حقوقی به کار خود ادامه
خواهند داد ،اما این ساختارها با تغییر اولویتها و استراتژی دولتهای حامی در معرض
اضمحالل قرار میگیرند.
سناریوی سوّم :دولت سوریه به روند اعاده حاکمیت بر اراضی که مدعی خارجی ندارند
ادامه خواهد داد و با پایان این مرحله ،فشار حقوقی به آمریکا و ترکیه برای خروج آنها
از کشور را آغاز خواهد کرد .ممکن است بعد از پایان حمایت آمریکا ،دولت سوریه
قادر باشد حزب اتحاد دموکراتیک کردستان را با اعمال زور به شکل گستردهای هدف
قرار دهد ،اما آنها حتی اگر از نظر اندازه فیزیکی یا قدرت نظامی در شرایط حداقلی
قرار گیرند به دلیل پایگاه اجتماعی قوی در مناطق کُردی سوریه ،یک تهدید واقعی برای
طرح سیاسی بنیادین دولت ایجاد میکنند که استراتژی محو فوری را امکان ناپذیر
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سناریوی دوّم :ممکن است حمایت نظامی ایاالت متحده و ترکیه از شبه نظامیان کُرد و
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میسازد .از سوی دیگر دولت مرکزی به ظرفیّت حزب اتحاد دموکراتیک کردستان برای
استفاده علیه مخالفان عرب نیازمند است.
نتیجهگیری
تداوم حضور نظامی آمریکا بدون موافقت دولت سوریه ،در شرایطی که ایاالت متحده
استراتژی مشخصی برای براندازی رژیم در سوریه ندارد ،عمالً یک برنامه فاقد هدف
روشن محسوب میشود که در صورت هدایت یک پروژه فشار چندوجهی حقوقی و
نظامی با چالش روبرو خواهد بود .بنابراین در محتملترین سناریو ،دولت مرکزی سوریه
52

با اتکاء به استراتژی تبانی چند سطحی از یک سو تالش خواهد کرد تا همکاری با
حزب اتحاد دموکراتیک کردستان را تحت عنوان یک شریک تجاری علیه مخالفان عرب
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ادامه دهد و از سوی دیگر با بسیج شبهنظامیان عشایر عرب علیه حزب اتحاد دموکراتیک
کردستان ،عملکرد این حزب و آمریکا در جغرافیای شرق فرات را مختل نماید .هرچند
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مخالفان عرب و حزب اتحاد دموکراتیک کردستان هر دو به سمت استقرار یک سیستم
غیرمتمرکز سوق یافتهاند ،اما این به معنی پذیرش کیان کُردی از سوی اعراب و دولت
ترکیه نیست .همچنین انتظار میرود با توجه به پرهیز آمریکا از مداخله در جنگ داخلی
سوریه ،تعارض منافع آمریکا و ترکیه به تغییر اولویت ایاالت متحده در حمایت از حزب
اتحاد دموکراتیک کردستان ختم شود و این روند حزب را به سوی جلب حمایت دولت
سوریه سوق دهد .این مناقشه امکان بازگشت حاکمیت به اراضی تحت کنترل حزب
اتحاد دموکراتیک کردستان و مخالفان عرب را فراهم خواهد ساخت.
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