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مقدمه

 اخیراً رسانه های خبری اعالم کردند که شماری از مقامات آمریکایی و سعودی سفری 

به »دیرالزور« در شرق سوریه داشته اند. بر اساس این خبر »ثامر السبهان« وزیر مشاور سعودی 

در امور خلیج فارس، »جوئل رابین« معاون وزیر خارجه ایاالت  متحده آمریکا و همچنین »ویلیام 

روباک« سفیر سابق ایاالت  متحده در بحرین به دیرالزور رفته اند. سران سعودی و آمریکایی پس 

از ورود به دیرالزور به یکی از پایگاه های آمریکا در میدان نفتی »العمر« منتقل شدند. آن ها در 

مدت زمان حضور خود در این پایگاه با مسئوالن و افراد سرشناس محلی نشست مشترکی را برگزار 

کردند. اما این پایان کار نبود و مقامات ریاض و واشنگتن، نشست دیگری را پس از این نشست 

مشترک خود، تشکیل دادند. در نشست دوم که از آن با عنوان »نشست فراگیر« یاد می شود، 

عالوه بر افراد قبلی، برخی از شیوخ و افراد سرشناس عشایِر محور شرقی سوریه حضور داشتند. 

در همین ارتباط، »ضیاء عوده« کارشناس و تحلیلگر مسائل جهان عرب با اشاره به سوابق ثامر 

السبهان، می گوید: »ثامر السبهان فردی داراِی پیشینه نظامی و امنیتی است. او به شکستن مرزها 

و پروتکل های معمول، معروف است و از همین روی، به نظر می رسد به عنوان مهندس سناریوِی 

جدید سعودی در شرق سوریه انتخاب شده است«.]۱[

باعث  فرات  شرق  تحوالت  به  عربستان  ورود  می رسد  نظر  به  تحوالت،  این  درنتیجه 

را  منطقه  این  بحران  بیشتر می شود و  منافع  تنوع مطلوبیت ها و تضاد  بازیگران،  تعداد  افزایش 

پیچیده تر از گذشته خواهد کرد. چه اینکه هم اکنون روسیه، امریکا، جمهوری اسالمی ایران و 

ترکیه نیز به عنوان مهم ترین بازیگران خارجی و سوریه و کردها -عالوه بر تنوع مطلوبیت های 

درون گروهی- به عنوان بازیگران داخلی منافع متنوع و بعضًا متضادی دارند. بنابراین فهم چرایی و 

چگونگی نقش آفرینی عربستان در شرق فرات و واکنش های بازیگران حاضر در این پرونده حائز 
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اهمیت خواهد بود. پرسش های نوشتار پیش رو بدین گونه است که: انگیزه عربستان از ورود به 

شرق فرات چیست؟ جریان های کردی سوریه با این پدیده چه برخوردی خواهند داشت؟ حضور 

عربستان چه تهدیدی برای ترکیه به همراه دارد و واکنش ترکیه چگونه ارزیابی می شود؟ آمریکا 

با چه هدفی از اقدامات عربستان حمایت می کند؟ روسیه در تقابل احتمالی آنکارا و ریاض در 

شرق فرات چه نقشی خواهد داشت؟ و منافع جمهوری اسالمی ایران در تحوالت این منطقه چگونه 

تأمین می شود؟

علل و انگیزه های ورود عربستان به تحوالت شرق فرات

با پاک سازی مناطق شرقی سوریه، عربستان سعودی به همراه متحدان خود ازجمله آمریکا 

درصدد اجرای سناریوهای تازه ای برای بازگشت مجدد به تحوالت سوریه هستند. عربستان سعودی 

از این تحرکات و اقدامات جدید چندین هدف مهم را دنبال می کند.

نخستین و شاید مهم ترین هدف عربستان از این تحرکات، تشکیل دولت نیابتی در شرق 

تالش  فرات  شرق  منطقه  در  خود  سیاست های  تقویت  برای  عربستان  و  آمریکا  است.  فرات 

می کنند. به همین دلیل، آمریکایی ها و سعودی ها بر َسر طرح مشترک تشکیل »دولت نیابتی« 

در محور شرقی سوریه به توافق رسیده اند. در این طرح، این سعودی ها هستند که باید تمامی 

هزینه های مربوط به تشکیل دولت نیابتی در شرق سوریه را متقبل شوند و در مقابل، ایاالت متحده 

آمریکا تمامی اقدامات اجرایِی الزم برای تحقق این هدف را انجام خواهد داد. برای اثبات این 

ادعا عالوه بر اقدامات عربستان در شرق فرات که در مقدمه ذکر شد، اظهارات وزیرخارجه روسیه 

یعنی الوروف در یک سال گذشته دلیل مهمی است که آمریکا با کمک عربستان در پی تشکیل 
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یک دولت نیابتی یا شبه دولت در شرق فرات است؛ اظهاراتی که از سوی مقامات عربستانی و 

آمریکایی هیچ گاه پاسخی دریافت نکرده است]۲[.

اعطای خودمختاری به نیروهای دموکراتیک ُکرد سوری هدف دومی است که محور 

سعودی-آمریکایی دنبال می کند. هرچند که آمریکایی ها و سعودی ها تشکیل یک دولِت کوچک 

اعطای  به  اما  می دهند،  ترجیح  را  شد  ذکر  پیش تر  که  به صورتی  سوریه  شرق  در  مستقل  و 

خودمختاری به ُکردها در این محور نیز به عنوان یک هدف ثانویه بسیار مهم می نگرند. در همین 

ارتباط، پایگاه عرب زبان »العربی الجدید« با انتشار مطلبی در این خصوص، تأکید کرد: »یکی از 

اهداف مهم ریاض و واشنگتن در شرق سوریه، ایجاد خودمختاری ُکردهاست تا آن ها به نیابت 

از آمریکا و سعودی، از منافع آن ها در سوریه حفاظت و حراست کنند«]۳[. سومین هدف این 

محور از حضور عربستان در شرق فرات، مقابله با نفوذ جمهوری اسالمی ایران و مواجهه با ترکیه 

با یک رسانه  در گفت وگو  ارتباط، »محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی اخیراً  است. در همین 

عرب زبان، در پاسخ به پرسشی درباره چرایی تحرکات ریاض در محور شرقی سوریه گفته است: 

»ما با شرکای غربی خود متفق القول هستیم که باید با نفوذ ایران در نقاط مختلف سوریه مقابله 

کرد«]۴[. بدون تردید یکی از انگیزه های جدی سعودی ها برای نقش آفرینی در این منطقه نیز 

آزار ترک هاست؛ چه اینکه ریاض مدت هاست از اقدامات آنکارا چه در سطح گفتمانی و چه در 

پرونده هایی نظیر بحران شورای همکاری و قتل خاشقچی، خشمگین است.

درنهایت هدف غایی عربستان از تحرکات شرق فرات زمینه سازی برای تجزیه سوریه 

است، تحوالت اخیر در شمال سوریه و اقدامات زیرزمینی عربستان و امارات نشان می دهد که 

آن ها در دنبال کردن سیاست تجزیه خاک سوریه به شدت اصرار دارند چراکه منابع مالی فراوانی 

را به نیروهای پ.ک.ک با عنوان کمک به بازسازی سوریه تزریق می کنند و از سویی دیگر 
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به صورت مخفیانه با نمایندگان دولت سوریه مذاکره و یا به نوعی معامله می کنند. در همین راستا 

به نظر می رسد »بافت جمعیتی عرب اهل سنت شرق فرات و نارضایتی آن ها از عملکرد کردها، 

فضای مناسبی را برای نقش آفرینی عربستان بازکرده است«]5[.

مواجــه جریــان ُکــردی نســبت بــه تــالش عربســتان بــرای نقش آفرینــی 
در ایــن منطقــه

عربستان و آمریکا برای پیگیری اهداف خود در شرق فرات به همکاری و اتحاد میان 

جریان های مختلف کردی در سوریه نیاز جدی دارند و به همین دلیل ضمن تالش برای همراه 

ساختن تمام جریان های کردی در سوریه می کوشند شیوخ عرب منطقه را نیز با این برنامه ها 

هماهنگ سازند. درواقع عالوه بر اختالفات قومیتی جریان های کرد و عرب منطقه، تضادهای 

درون گروهی جریان ها کردی نیز موانع مهمی در مقابل اهداف سعودی و آمریکایی است. اما 

در این بین مهم ترین گروه کردی که عربستان و آمریکا به آن نزدیک شده و در شرق فرات 

فعالیت می کند، یگان های مدافع خلق)ی پ گ( هستند که کنار ارتش آزاد قرار هستند و بخشی 

از اعراب شرق فرات را نیز به عضویت خود درآورده اند.

در کنار این موانع، وجود دشمن مشترکی به نام آنکارا برای کردها و سعودی ها می تواند 

باعث همگرایی بین کردها برای همراهی سعودی ها باشد. کردهای سوریه با وجود اختالفات 

درونی بر روی یک تهدید بالقوه نظامی و سیاسی به نام آنکارا اشترک دارند و عربستان از همین 

فرصت برای همراه ساختن آن ها استفاده می کند. بنابراین به نظر می رسد باوجود اختالفات درون 

جریانی کردها در سوریه، حداقل در شرق فرات این همگرایی وجود دارد که در مقابل تهدیدات 
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نظامی ترکیه به سعودی ها نزدیک شوند.

اما آنچه نقش آفرینی کردها را مشخص می کند مسئله نفوذ ایران و دولت دمشق است. 

جمهوری اسالمی ایران این ظرفیت را دارد که با کمک روسیه ضمن خنثی سازی تهدیدات ترکیه، 

از نزدیکی همه جریان های کردی به عربستان و آمریکا جلوگیری کند. درنهایت به نظر می رسد 

نقش آفرینی کشورهای  به چگونگی  فرات  تحوالت شرق  در  مواجه جریان های کردی  نوعی 

ترکیه، روسیه و جمهوری اسالمی ایران بستگی دارد که در ادامه موردبررسی قرار می گیرند.

تهدیــدات حضــور عربســتان در شــرق فــرات بــرای ترکیــه و چگونگــی 
مواجــه آنــکارا بــا آن هــا

تحرکات جدید سعودی ـ آمریکایی در محور شرقی سوریه در حالی اتفاق می افتد که 

ترکیه به شدت در تالش است تا به بهانه افزایش ضریب امنیت ملی خود، در این محور منطقه امن 

ایجاد کند؛ هدفی که آنکارا تاکنون موفق به جلب نظر مثبت آمریکایی ها درباره آن نشده است. 

از همین رو، تحرکات ریاض و واشنگتن در شرق سوریه، اوضاع در این محور را پیچیده تر از 

قبل کرده است. بنا بر ادعای روزنامه آکشام، اعزام نیرو از سوی ریاض و ابوظبی به شرق فرات، 

هم زمان با آماده شدن آنکارا برای عملیات علیه تروریست های این منطقه بسیار بااهمیت است 

چراکه نشان می دهد این دو کشور حوزه خلیج فارس مترصد قرار دادن ترکیه در مقابل جهان عرب 

هستند]6[. روزنامه ینی شفق از رسانه های نزدیک به دولت ترکیه نیز با انتشار گزارشی با عنوان 

»امارات و عربستان در شرق فرات« نوشت: »تقویت نیروهای آمریکایی مستقر در شرق فرات از 

سوی امارات و عربستان، هدفی جز تضعیف موقعیت منطقه ای ترکیه ندارد و به واقع حربه ای برای 
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معرفی آنکارا به عنوان دشمن جهان عرب است«. ینی شفق مدعی شد: »تشدید تحرکات امارات و 

عربستان در هفته های اخیر ازجمله اعزام نیرو به شرق فرات به واقع اقدامات مقابله جویانه آن ها با 

ترکیه برای به انحراف کشیدن و یا مختومه کردن پرونده قتل خاشقچی است«]7[.

مهم ترین واکنش ترکیه به این تحرکات و اقدامات، استفاده از روش های سخت نظامی 

نیروهای آمریکایی و  نیروهای کرد سوریه و  با تهدید کردهای سوریه است عملکرد  همراه 

مردمی  نارضایتی های  افزایش  موجب  فرات  شرق  در  معیشتی  وعده های  تحقق  عدم  همچنین 

به خصوص عرب های ساکن در این منطقه شده است. این امر فضای مناسبی برای حضور نیروهای 

مخالف این جریانات ایجاد کرده است و ترکیه قصد دارد با استفاده از نیروهای همسو با خود 

همچون گروه »الحمزه« وابسته به ارتش آزاد سوریه، به تحرکات جدیدی در این منطقه دست 

بزند و نقش نیروهای کرد و آمریکایی را در این منطقه کمرنگ کند]8[.

این دقیقًا همان نقطه ضعف دولت ترکیه در مواجه با این تحوالت است. آنکارا به جای 

قرار گرفتن در کنار دولت سوریه و جمهوری اسالمی ایران و استفاده از روش های مسالمت آمیز 

سیاسی در جذب گروه های عرب و کرد در منطقه شرق فرات، با تهدیدات بالقوه و بالفعل نظامی 

در این منطقه نه تنها در همراهی کردن این جریان ها با خود موفق نبوده، بلکه باعث همگرایی 

بیشتر گروه های قومی کرد و عرب شرق فرات در مقابل آنکارا شده است. به نظر می رسد آنچه 

می تواند آنکارا را در مقابل ریاض پیروز کند، استفاده از روش های مسالمت آمیز و سیاسی توسط 

آنکارا برای مقابله با نفوذ عربستان است؛ چون روش های سخت نظامی پاسخ گوی اهداف ترکیه 

در سوریه نیست.
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حمایت آمریکا از نقش آفرینی عربستان در شرق فرات

منطقه شرق فرات هم اکنون در کانون توجه جدی قرار دارد به ویژه که مقامات سوریه 

همواره بر ضرورت کنترل دمشق بر همه اراضی این کشور تأکید کرده اند و همین موضوع سبب 

توجه بازیگران مهم منطقه ای و بین المللی به آن شده است. بیشتر تولید نفت سوریه در این مناطق 

است و غنی ترین منابع گازی سوریه را داراست. شرق فرات دارای مهم ترین و بزرگ ترین میادین 

نفتی از حیث مساحت و تولید است به ویژه که میدان نفتی »العمر« قبل از سال ۲0۱۱ حدود 

۳00 هزار بشکه در روز نفت تولید می کرد. آمریکایی ها به خوبی می دانند که این مناطق به طبع 

جغرافیای صحرایی مکان مناسبی برای انجام تحرکات آن هاست. آن ها می دانند که سیطره بر شرق 

فرات از بُعد ژئوپلیتیک به آن ها کمک می کند که محور مقاومت را هدف قرار دهند. پس ازاینکه 

برگه آمریکایی ها یعنی داعش سوخت، آن ها به دنبال برگه دیگری هستند. درواقع دولت ترامپ 

به دنبال برگه دیگری برای ماندن در سوریه است]9[.

برای تحقق این اهداف و انگیزه ها بود که اوایل سال جاری میالدی بحث هایی در مطبوعات 

آمریکایی مبنی بر جایگزینی نظامیان عرب به جای نظامیان آمریکایی در شمال سوریه وجود 

داشت و حتی از آن به عنوان ارتش عربی یاد شد و در ادامه نیز عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان 

ارتشی عربی در منطقه تأکید کرد که هر زمان پیشنهادی  ایجاد  تأیید احتمال  سعودی ضمن 

دریافت کنیم، بی گمان نظامیان خود را به شمال سوریه اعزام خواهیم کرد]۱0[.

منطقه ای خود مثل رژیم سعودی  ابزارهای  از  استفاده  با  بنابراین آمریکا یک بار دیگر 

درصدد است بدون حضور مستقیم و با هزینه ها نظامی و اقتصادی عربستان به اهداف خود در 

سوریه دست یابد و این بار شرق فرات را هدف قرار داده است چراکه به زعم خود می تواند در خأل 
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نیروهای ایرانی و سوری یک منطقه جداگانه را با تشکیل یک دولت نیابتی شکل دهد و در غیر 

این صورت بر روی هدف دوم خود یعنی تجزیه خاک سوریه و خودمختاری کردها متمرکز شود.

بازیگری مسکو در تقابل ریاض-آنکارا در شرق فرات

نفوذ ریاض در شرق فرات تا حدودی بازیگری مسکو در این منطقه را دشوار و پیچیده 

کرده است. چون ارتباط دو سویه مسکو با اردوغان و بن سلمان مانع از نقش آفرینی فعال روسیه 

در شرق فرات می شود. باوجود نگرانی از نفوذ آمریکا در این منطقه، اما روس ها نمی توانند در 

چنین تحوالتی بین آنکارا و ریاض یکی را انتخاب کنند.

بااین وجود، اقدامات ترکیه در شمال سوریه بخصوص در مناطق حضور آمریکایی ها با 

مخالفت جدی روسیه مواجه نشده است. احتماالً روسیه این اقدامات ترکیه را در جهت تضعیف 

حضور آمریکا می داند، اگرچه به شکل مستقیم از آن حمایت نمی کند ولی مخالفتی هم با آن نشان 

نمی دهد. عدم مخالفت روسیه به عنوان یکی از بازیگران عرصه بحران سوریه، زمینه مناسبی را برای 

دخالت های ترکیه در مناطق کردی و نیروهای نزدیک به آمریکا فراهم می کند.

همین موضوع نشان می دهد که روسیه در تقابل بین ریاض و آنکارا در شرق فرات تنها 

به یک دلیل از اقدامات ترکیه حمایت می کند و آن هم مقابله با نفوذ آمریکاست. این حمایت 

روس ها البته به معنی مداخله مستقیم نیست بلکه سکوت در مقابل حمالت نظامی آنکارا و تالش 

برای عدم همراهی جریان های کردی با دولت سعودی در شرق فرات مهم ترین برنامه های است 

که مسکو دنبال می کند.
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به همین دلیل است که وزیر خارجه روسیه حدود یک سال پیش در مورد تحوالت شرق 

فرات گفت »با وجود اینکه کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا به طور رسمی اعالم کرده اند 

هدفشان از حضور در سوریه اخراج تروریست ها از این کشور است، ولی آمریکا در این منطقه 

)شرق فرات( مستقرشده و به دنبال تجزیه سوریه است. این همان خط مشی است که متحدان 

آمریکا آن را دنبال می کرده اند.«]۱۱[

نسبت سنجی نقش آفرینی در شرق فرات با منافع ج.ا. ایران

تالش های عربستان برای نفوذ در شرق فرات و چگونگی مواجه بازیگران داخلی و خارجی 

با تحرکات و اقدامات سعودی، به طورکلی با دو هدف اصلی جمهوری اسالمی ایران در تضاد 

است. هدف اول جلوگیری از تجزیه خاک سوریه و هدف دوم ممانعت از تضعیف دولت مرکزی 

سوریه و تشکیل یک دولت نیابتی از سوی امریکا و متحدانش است. در کنار این دو هدف اصلی 

برخی اهداف دیگر همچون مقابله با جریان های تروریستی و تکفیری موضوعاتی هستند که 

اهمیت منطقه شرق فرات و جلوگیری از نفوذ عربستان را برای ایران نشان می دهد.

به همین دلیل برخالف روسیه و ترکیه، جمهوری اسالمی ایران در منطقه شرق فرات برای 

مقابله با اهداف ریاض- واشنگتن و رسیدن به اهداف موردنظر خود در تالش است تا جایگاه 

ارتش سوریه و دولت این کشور در شرق فرات را تقویت کند. در این راه ایران به جای اقدامات 

سخت نظامی به سبک ترکیه، روش های دیپلماتیک و مسالمت آمیزی را باید در دستور کار قرار 

دهد تا از نفوذ خود در بین جریان های کردی و عرب منطقه برای همگرایی با جبهه مقاومت 

استفاده کند. به طورکلی نفوذ عربستان در شرق فرات با چهار هدفی که قباًل ذکر شد با اهداف 
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حیاتی ایران در خاک سوریه در تقابل است و به همین دلیل جمهوری اسالمی ایران اتحاد ریاض-

واشنگتن در شرق فرات را به عنوان یک تهدید علیه منافع ملی خود و متحدانش می پندارد و لذا 

ضرورت مقابله با آن را در دستور کار خود قرار می دهد.

نتیجه گیری

نفوذ عربستان در منطقه شرق فرات بعد از شکست های متعدد این کشور و متحدانش در 

خاک سوریه، نوعی بازگشت مجدد با اهداف محدودتر است که یک هدف بلندمدت و جدی را 

دنبال می کند و آن تجزیه خاک سوریه است. درواقع بعد از شکست سناریوی نخست آمریکا 

و سوریه در تالش برای سرنگونی دولت بشار است، این بار با یک سناریو جدید این دو کشور 

در پی تجزیه خاک این کشور با همگرایی بین نیروهای ُکرد و عرب منطقه شرق فرات هستند.

این تالش های سعودی برای نفوذ در شرق فرات در تقابل جدی با اهداف ترکیه، ایران 

و دولت دمشق است و هر سه این بازیگران در تالش برای مقابله با این نفوذ هستند. درحالی که 

روسیه از ورود مستقیم به این تحوالت به دلیل تقابل ریاض-آنکارا اجتناب می کند و ترکیه نیز 

با روش های سخت نظامی از جایگاه و نفوذ مناسبی در بین گروه های کردی و عرب برخوردار 

نیست، این جمهوری اسالمی ایران و دولت دمشق هستند که می توانند با نفوذ و جایگاه مناسب 

خود در شرق فرات مانع از تحقق اهداف ریاض-واشنگتن شوند.
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