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مقدمه

 بیش از یک ماه است که خبرهای تحرکات داعش در سوریه به ویژه در شرق این کشور 

 »The Independent« از نقل  به  الجزیره  یافته است. چندی پیش وبگاه شبکه  افزایش 

از سلسله حمالت داعش در شهر رقه سوریه و نیز کشته شدن شمار زیادی از سربازان روس و 

گروه های دیگر خبر داد. این پایگاه خبری با اشاره به اینکه حدود ۸ تا ۱۰ هزار جنگجوی داعش 

هنوز در عراق و سوریه حضور دارند، از وجود نشانه هایی دال بر بازگشت داعش به معرکه در 

سایه ی درگیری های منطقه خبر داد.  خبرگزاری ایرنا نیز از افزایش فعالیت های داعش در شرق 

سوریه خبر داد و اشاره کرد که این گروه تروریستی تکفیری به روستای الباغوز در شرق استان 

الشفعه و  دیرالزور و نزدیک مرزهای عراق حمله کرده  و به طور همزمان در محور شهرک 

حسرات تا بادیه یورش برده و بر برخی از مقرها و مواضع ارتش در شهرک های الرمادی و البقعان 

مسلط شده است.  بنا بر این اخبار داعش در مدت یکماهه اخیر، مجددا در سوریه فعال شده است. 

این مقاله تالشی است تا علل و پیامدهای این موضوع را بررسی کند.

علل افزایش فعالیت های داعش 

پس از تسلط کردها بر شرق سوریه و رقه پایتخت خود خوانده داعش، طرح برخی از 

سیاسیون آمریکا برای مدیریت مناطق شرقی سوریه بر این منوال بود که با ملت سازی در این 

منطقه و نیز خروج آرام آرام نیروهای نظامی آمریکایی از آن، امنیت شرق سوریه به نیروها و 

مردم محلی )که اکثرا از کردها هستند( واگذار شود.  بر اساس این طرح، آمریکا از میزان تامین 

مالی برای امنیت و بازسازی این مناطق کاست. نیروهای دموکراتیک سوریه )SDF( نیز به 
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منظور حفاظت از مرزها به ویژه مرزهای شمالِی همسایه با ترکیه، بخشی از نیروهای خود را به 

این مناطق فرستاده بودند. بنابراین کردها ناگزیر بودند برای مدیریت این منطقه اوال منابع مالی 

را تامین کنند ثانیا نیروی امنیتی برای این مناطق فراهم آورند. بر این اساس افزایش مالیات 

و سربازگیری اجباری در این مناطق در دستور کار قرار گرفت.  این مسئله در بیانیه عمومی 

نیروهای دموکراتیک سوریه نیز انعکاس یافت که حمله ترکیه به عفرین و گسیل نیروهای کرد 

برای مبارزه با تجاوزگری این کشور را عاملی برای بازگشت داعش در مناطق شرقی سوریه عنوان 

می کرد . بنابراین کاهش حمایت آمریکا از کردها و عدم تمایل مردم به سربازی اجباری و صرف 

بخشی از نیروها در مرزها و مبارزه با ترکیه، فضا را برای فعالیت داعش فراهم کرد.

از سوی دیگر فعالیت های ارتش سوریه و متحدانش در مناطق جنوبی سوریه، نگرانی های 

رژیم صهیونیستی را افزایش داد. ایاالت متحده آمریکا برای کاهش ناامنی رژیم صهیونیستی تالش 

کرد ارتش سوریه را در جبهه ای دیگر در شرق سوریه یا در شمال شرقی سویدا درگیر کند تا 

از ادامه ی پیشروی ها در جنوب به ویژه به سمت جبهه ی غربی درعا که در همسایگی بلندی های 

جوالن اشغالی قرار دارد، جلوگیری کند. پایگاه »تنف« که محل تالقی مرز سه کشور سوریه، 

اردن، عراق  و در اشغال نیروهای آمریکایی است دارای موقعیت جغرافیایی است که می تواند 

نقش یک منطقه واسط میان رود فرات در جنوب دیرالزور تا شمال شرقی سویدا و صحرای سوریه 

)البادیة( در امتداد مسیر سخنه – دیرالزور را داشته باشد. با توجه به اینکه ائتالف ضد داعش به 

رهبری آمریکا دارای تجهیزات هوایی و رصد پیشرفته ای است و بر همه ی این مناطق سیطره 

اطالعاتی دارد به راحتی می تواند از تحرک داعش در این مناطق جلوگیری کند اما علی رغم این 

گمانه، این پایگاه در انتقال تجهیزات و افراد در شرایطی که ارتش سوریه قصد داشت عملیات 

جبهه جنوب را آغاز کند، نقش داشت  و در نهایت داعش در این منطقه فعال تر شد اما سطح 
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فعالیت داعش به حدی نرسید تا ارتش سوریه را از عملیات جنوب منصرف کند. از طرفی هم 

داعش با توجه به مناطقی که در شرق سوریه در دست دارد به دنبال کسب مجدد چاه های نفت 

این منطقه است تا بتواند از این طریق بقای خود را از راه تامین اقتصادی تضمین کند. 

پیامدهای افزایش تحرکات جدید داعش در سوریه

افزایش فعالیت ها و اقدامات داعش در سوریه پیامدهای زیادی به همراه خواهد داشت. 

نخست اینکه افزایش فعالیت های داعش موجب افزایش درگیری ها و ناامنی در سوریه و ناامنی 

موجب کند شدن روند بازگشت مهاجرین خواهد شد. با پیروزی های دولت سوریه و خروج 

سرزمین ها از چنگال داعش، روند بازگشت مهاجرین شدت گرفت که در صورت افزایش تهدید 

داعش مجددا رو به کندی خواهد گذاشت.

تحرکات داعش در شرق سوریه و کمبود نیروهای کرد برای تامین امنیت مناطق کردنشین 

و نیز کاهش حمایت امریکا از آنان، کردها را به این سو خواهد برد که با دولت مرکزی سوریه 

همکاری بیشتری داشته باشند. نشانه های این همکاری در توافق نهایی نشده ی دولت سوریه و 

کردها نمایان شد. مطابق جزئیات احتمالی این توافق که توسط خبرگزاری ها انتشار یافت، ارتش 

سوریه مسئولیت حمایت از مرزهای سوریه با ترکیه و عراق را عهده دار شد و مقرر شده که ایست 

بازرسی هایی به صورت مشترک با نیروهای کرد برقرار کند و بازماندگان کشته شدگان کردها 

که با داعش مبارزه کرده اند از حقوق و مزایا برخوردار شوند و در مقابل  پرچم سوریه در مناطق 

کردی اهتزار یابد ، چاه های نفت و گاز به وزارت نفت سوریه واگذار شود و... . 

فعالیت داعش در شرق سوریه، امنیت کریدور تهران تا بیروت را به خطر خواهد انداخت؛ 
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این گمانه وقتی تقویت می شود که اوال داعش هنوز بخش هایی از شرق سوریه که هم مرز با عراق 

است را در دست دارد و ثانیا بخشی از نوار کرانه ی شرقی رود فرات در نزدیکی ابوکمال نیز تحت 

سیطره داعش باقی مانده است.  همچنین با اتفاق نظری که آمریکا با داعش در این زمینه دارد و 

پایگاه هایی که در نزدیکی این منطقه داراست، واشنگتن را به سمت همکاری با داعش برای سد 

کریدور مذکور سوق خواهد داد.

اگر فعالیت های داعش در شرق و در نزدیکی دمشق )یرموک( از حدی باالتر رود، آنگاه 

دولت سوریه مجبور خواهد بود که بخش قابل توجهی از توان خود را مصروف داعش کند و 

این موجب خواهد شد که تروریست ها در شمال سوریه )ادلب( و نیز نیروهای ترکیه در منبج 

فعالیت های خود را بیشتر کنند. تجاوزگری های ترکیه در شمال سوریه او را به بازیگری نقش 

آفرین تر در مذاکرات تدوین قانون اساسی ترکیه تبدیل خواهد کرد، همچنان که با توافق با 

آمریکا نیروهای کرد از منبج خارج شدند. البته نشانه معناداری از این که زمینه تحرک گسترده 

و تعیین کننده داعش در سوریه، مجددا فراهم شده است، در دسترس نیست.

نتیجه گیری

خیزش دوباره داعش در سوریه به ویژه در شرق این کشور انگاره ای است که هنوز تحقق 

کامل نیافته است  اما عللی موجب شده است که تحرکات این گروه تروریستی افزایش یابد و 

در معادالت داخلی سوریه به صورت جزئی تغییر ایجاد کند. کاهش حمایت آمریکا از کردهای 

مستقر در شرق رود فرات، مشغولیت نیروهای کردی در مرزهای سوریه با ترکیه و همچنین 

کمک های آمریکا برای فراهم کردن شرایط حمله داعش در نزدیکی سویدا برای مشغول کردن 
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ارتش سوریه و جلوگیری از پیشروی عملیات به سمت جبهه غربی درعا از مواردی است که 

می توان برای علل افزایش تحرک داعش در سوریه برشمرد. پیامدهای تحرک داعش در سوریه 

شامل کند شدن روند بازگشت پناهجویان، افزایش احتمال همگرایی کردها و دولت مرکزی 

سوریه، افزایش احتمال ناامنی کریدور تهران تا بیروت و نیز مشغولیت ارتش سوریه در یک جبهه 

جدید و افزایش احتمال تجاوزگری دولت ترکیه و فعالیت های تروریست های ادلب خواهد شد.
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