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چكيده

مطرح  شدن دكترين اوباما روابط خارجی آمريكا را دگرگون ساخت. يكی از عرصه هايی كه اين دگرگونی به خوبی 

در آن قابل رويت است، رويكرد آمريكا نسبت به نحوه مبارزه با تروريسم تكفيری است. به منظور تجزيه و تحليل 

چگونگی اين دگرگونی، اين نوشتار به بررسی پيامدهای دكترين اوباما برای سركوب داعش در سوريه می پردازد. 

تالش بر آن است تا نشان داده شود كه دكترين اوباما باعث شد تا آمريكا راهبرد دخالت مستقيم نظامی بر عليه 

تروريسم تكفيری را كه در زمان بوش پسر اتخاذ شده بود كنار گذاشته و به گزينه جنگ نيابتی و يا به عبارت ديگر 

دخالت غير مستقيم متوسل گردد. بر اساس اين راهبرد نوين دولت آمريكا بار اصلی سركوب گروه های تروريستی 

تكفيری را بر عهده متحدين محلی خود می گذاشت و خود عمدتا به پشتيبانی از تالش های آنها اكتفا می كرد. 

هدف آن بود كه اين رويكرد ضمن شكست دشمن، آمريكا را از تحمل هزينه های سنگين جانی و مالی جنگ نيز 

مصون بدارد. نظر به برچيده  شدن بخش اعظم دستگاه خالفت از خاك سوريه در دوران تصدی اوباما با هزينه های 

جانی و مالی اندك، می توان اينگونه نتيجه گرفت كه اين استراتژی با توفيق قابل قبولی در سوريه روبه رو شد. 

به همين علت دونالد ترامپ جانشين اوباما نيز به همين راهبرد در سوريه پايبند مانده است. 

واژگان كليدی: داعش، آمريكا، سوريه، كردها، جنگ نيابتی، نيروهای دموكراتيك سوريه، نايب، حامی.
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مقدمه
پيروزی های سازمان دولت اسالمی عراق و شام )داعش( در سوريه و عراق در سال 2014 و 
تهديد  اسالم،  دنيای  در  آمريكا  به  وابسته  برای سرنگون نمودن دولت های  اين سازمان  تالش های 
جدی را متوجه منافع حياتی آمريكا در جنوب غرب آسيا نمود. بر خالف بوش پسر كه برای مقابله 
به  نظامی  نيروی  هزار  ده ها  جهادی  و  تكفيری  اسالم گرای  گروه های  از سوی  برخاسته  تهديد  با 
افغانستان و عراق اعزام كرده بود؛ دولت اوباما از لشكر كشی به سوريه برای سركوب داعش استنكاف 
نمود. در عوض او دست همكاری به سوی كردهای اين كشور دراز نمود و با حمايت از آنها تالش 

كرد تا داعش و دستگاه خالفت خود ساخته آن را از ميان بردارد.  
را  بسياری  سواالت  تكفيری  تروريسم  با  مواجه  برای  آمريكا  استراتژی  در  فاحش  تغيير  اين 
بر می انگيزد؛ مانند اينكه چه عواملی سبب شد دولت اوباما راهبرد دولت قبل را مورد تجديد نظر 
قرار دهد؟ عناصر و مولفه های استراتژی جديد كدام بودند؟ و اين استراتژی نوين تا چه حد در عمل 

با موفقيت روبه رو شد؟ 
اين نوشتار تالش می كند نشان دهد علت اصلی تجديد نظر اوباما در رويكرد دولت بوش پسر از 
يكسو تغيير اولويت های آمريكا در دوران صدارت اوباما و از سوی ديگر شكست استراتژی پيشين 
علی رغم تحمل تلفات جانی سنگين و تقبل هزارها ميليارد دالر هزينه بود. از اين رو دولت اوباما در 
يك چرخش آشكار استراتژی دخالت نظامی مستقيم را كنار گذاشت و سعی نمود با اتكا به نيروهای 
محلی به سركوب گروه های تروريستی بپردازد. اين استراتژی كه سابقه طوالنی دارد و در دوران 
جنگ سرد نيز از سوی آمريكا اتخاذ شده بود راهبرد جنگ نيابتی نام دارد. در سوريه توسل به اين 
راهبرد باعث مشاركت با اكراد آن كشور شد كه تنها نيرويی بودند كه هم توان الزم برای غلبه بر 
داعش را داشتند و هم تمايل كافی برای همراهی با آمريكا. اين استراتژی در عمل با موفقيت روبه رو 

شد و به همين علت دولت دونالد ترامپ كه جانشين اوباما شد نيز به آن وفادار باقی مانده است. 
منابع فارسی موجود در مورد دخالت نظامی آمريكا در جنگ داخلی سوريه محدود است. هركدام 
از اين مقاالت از زاويه خاصی به بررسی نقش آمريكا در سوريه پرداخته اند. محمد رضا دهشيری و 
مسلم گلستان از ديدگاه مديريت بحران اين موضوع را مورد كندوكاو قرار داده اند )1395(. عليرضا 
قرار  تعمق  مورد  را  بحران سوريه  قبال  در  آمريكا  در سياست  موجود  تناقض های  نيز  ميريوسفی 
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داده و سعی كرده كه نشان دهد اين تناقضات معلول اختالف نظر ميان نهاد هايی است كه روابط 
خارجی آمريكا را رقم می زنند )1395(. پريسا كريمی و طهمورث غالمی از منظر سياست های كلی 
آمريكا در قبال اكراد به تعمق در سياست های واشنگتن در قبال كردهای سوريه پرداخته اند و سعی 
نموده اند كه رويكرد آمريكا نسبت به آنها را با رويكرد روسيه در قبال اين گروه قومی مقايسته نمايند 
اتخاذ  و  اوباما  نقطه نظر دكترين  از  را  آمريكا  نوشتارها سياست های  اين  از  اما هيچ كدام   .)1396(
راهبرد جنگ نيابتی مورد تامل قرار نداده اند. از اين حيث اين نوشتار كار نويی محسوب می شود كه 

می  تواند به غنای ادبيات موجود در مورد سياست های آمريكا در قبال بحران سوريه بيفزايد.   
اين مقاله در ابتدا به اختصار مولفه های كليدی دكترين اوباما را مورد كندوكاش قرار می دهد و 
ارتباط آن با اتخاذ استراتژی جنگ نيابتی را تجزيه و تحليل می كند. سپس به اجمال تئوری جنگ 
نيابتی و نحوه عملياتی كردن آن را تبيين می كند و سپس اين موضوع را مورد تامل قرار می دهد كه 
آيا جنگ نيابتی در سوريه توانست الگوی موثر، و مناسبی برای مبارزه با تروريسم باشد يا خير. در 

خاتمه يك نتيجه گيری ارايه می گردد. 

دكترين اوباما 
در دوران تصدی باراك اوباما مجموعه ای از اصول و موازين از سوی رييس جمهور مطرح شد 
كه زير بنای سياست خارجی آمريكا را تشكيل می دادند. محققين و پژوهشگران خارجی به اين 
جمهور  روسای  ساير  دكترين  بر خالف  كرده اند.  اطالق  را  اوباما«  »دكترين  نام  موازين  و  اصول 
آمريكا مانند دكترين مونروئه، دكترين آيزنهاور، و دكترين كارتر كه صريحا و به صورت مكتوب 
منتشر شد؛ دكترين اوباما هيچگاه به شكل نوشتار و روشن عرضه نشد بلكه از خالل مصاحبه ها، 
دكترين  اين  اصلی  نكات  است.  شده  استخراج  محققين  به وسيله  او  نوشتارهای  و  سخنرانی ها، 

عبارتند از: 
الف. اولويت  دادن به شرق آسيا به عنوان نقطه ثقل سياسی و اقتصادی آينده جهان 
اوباما معتقد بود كه شرق آسيا نماد و مظهر آينده عالم است. به عبارت ديگر سرنوشت دنيای آينده 
را اين بخش از جهان رقم خواهد زد. علت اين امر پويايی اقتصادی اين بخش از جهان است كه 
آن را به لكوموتيو اقتصاد بين الملل تبديل كرده است. يكی از نمونه های بارز اين امر ظهور چين 
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در  كه  می داند  الزم  آمريكا  است.  اياالت متحده  از  بعد  جهان  اقتصادی  قدرت  بزرگترين  به عنوان 
راستای حفظ برتری اقتصادی خود پيوندهايش را با اقتصادهای پيشرو اين منطقه تقويت كند. اين 
بدان معنی است كه از ديدگاه اوباما مبارزه با تروريسم در خاورميانه ديگر نمی بايست دغدغه نخست 
سياست خارجی آمريكا باشد و دولت او بايد تالش می كرد تا در حد امكان كشور را از درگير  شدن 

 .)Goldberg: 2016( در مناقشات اين منطقه بحران زده به دور نگاه دارد
ب. اولويت ديپلماسی نسبت به قدرت نظامی

اوباما به عنوان يك اصل كلی معتقد بود كه ديپلماسی نافذ تر و كارا تر از قدرت نظامی برای حل 
مشكالت دنيای امروز است. او می گفت در دستگاه سياست خارجی آمريكا عمال يك كتابچه راهنما 
وجود دارد كه می گويد »اگر كشوری دست به اقدام زد آمريكا بايد متقابال دست به اقدام بزند.« 
او می گفت اكثر اقدامات متقابل آمريكا به صورت پاسخ نظامی تعريف شده است و اين به معنای 
نظامی گری آمريكا در دنياست. لذا او اين كتابچه را دور انداخت. همين پرهيز از نظامی گری سبب 
شد او پس از ورود به كاخ سفيد خارج كردن نيروهای آمريكايی در عراق و افغانستان را سر لوحه 
سياست خاورميانه ای خود قرار دهد و هنگامی كه اعضای دولتش مانند سامانتا پاور و جان كری 
او را به دخالت نظامی در سوريه تشويق نمودند از آنها بپرسد بهتر نيست پيش از آنكه وارد يك 
ماجرا جويی نظامی ديگر شويم اول خودمان را از ورطه افغانستان و عراق خالص كنيم. او معتقد بود 
كه اقدامات ديپلماتيك برای حل بحران های بين المللی به مراتب موثر تر از توسل به زور است. در 
اين زمينه به توافق هسته ای با ايران كه بدون جنگ و خونريزی نگرانی غرب را از برنامه اتمی ايران 

 .)Goldberg: 2016( برطرف كرد؛ اشاره می كرد
ج. كاهش حضور در خاورميانه

نكته سوم اين است كه از نظر اوباما آمريكا مسئوليتی نداشت كه تحوالت خاورميانه را مديريت 
كند. او اظهار می داشت كه سال هاست كه دستگاه ديپلماسی آمريكا يعنی وزارت خارجه و پنتاگون 
بر اساس اين فرض برنامه ريزی و عمل كرده اند كه هر تغيير و دگرگونی مهمی در خاورميانه را بايد 
آمريكا اداره كند و اوباما اين فرض اساسی را زير سوال می برد. او می گفت در خاورميانه كاری از 
دست آمريكا برای رفع مشكالت اين منطقه بر نمی آيد. آمريكا نمی تواند وضع موجود در خاورميانه 
را اصالح كند زيرا نيروهای بنيادگرايی اسالمی و قبيله گرايی در خاورميانه آنقدر قوی هستند كه 
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هر تالشی از سوی آمريكا برای اصالح امور را به شكست می كشانند. در اين رابطه او ليبی را مثال 
می زد و می گفت گرچه آمريكا و متحدينش تمام برنامه ريزی های الزم را برای دوران بعد از قذافی 
انجام دادند ولی باز هم اين كشور نهايتا به منجالبی برای رشد داعش تبديل شد. او می گفت تجربه 
ليبی به من آموخت كه ما بايد از درگيری سياسی و نظامی در خاورميانه تا جای ممكن اجتناب 

.)Goldberg: 2016( كنيم
تروريسم  از سركوب  می بايست  آمريكا  برداشت شود كه  اينگونه  اوباما  از دكترين  نبايد  البته 
اوباما  بلكه  كند؛  پوشی  چشم  می كرد  تهديد  خاورميانه  در  را  آمريكا  حياتی  منافع  كه  تكفيری 
معتقد بود كه بار اصلی سركوب گروه های تروريستی بايد به دوش مردم و دولت های كشورهای 
خاورميانه؛ زيرا اين خاك اين كشورهاست كه به اشغال اين گروه ها در آمده و نه خاك آمريكا، 
مقامات سياسی  تروريسم  با سركوب  ارتباط  در  به عالوه،   .)Mills: 2016, 13( فرانسه  و  انگليس، 
زمينی  واحدهای  اعزام  گروه ها  اين  شكست  راه  آسان ترين  كه  داشتند  اذعان  آمريكا  نظامی  و 
ارتش آمريكا به خاورميانه است ولی اشاره می كردند كه اين چنين پيروزی يك پيروزی زودگذر 
است؛ زيرا كه پس از چند سال به واسطه عدم كفايت سياسی و نظامی دولت های سوريه و عراق 
دو باره اين سازمان ها سر از خاك برآورده و فعاليت های مخرب خود را از سر خواهند گرفت. در 
تكفيری  از عراق گروهای  از خروجش  قبل  آمريكا  ارتش  اينكه  به  اشاره داشتند  آنها  رابطه  اين 
اين سازمان ها نضج گرفته و حيات  بود؛ ولی چگونه مدتی بعد مجددا  را منهدم كرده  و جهادی 
دولت عراق را به خطر انداخته بودند. در ثانی آنها اظهار می كردند كه نفس وجود شمار زيادی از 
نظاميان آمريكايی در هر گوشه از دنيای اسالم سبب تحريك مردم و گروه های تكفيری شده و 
تشديد درگيری ها و وخامت اوضاع را به همراه خواهد داشت. ثالثا، دولت آمريكا به واسطه دخالت 
مستقيم در افغانستان و عراق هزينه سنگينی را متقبل شده بود، بدون اينكه توانسته باشد اين 
از 5  از سال 2014 بيش  تا پيش  افغانستان و عراق  گروه ها را ريشه كن كند. حضور آمريكا در 
و جراحت ده ها  آمريكايی  از سربازان  تن  باعث مرگ 5282  و  برداشته  در  تريليارد دالر هزينه 
هزار نفر ديگر از آنها شده بود )Shane: 2016; Goldberg: 2014, 2(. دولت و مردم آمريكا از شركت 
در جنگ های پرهزينه و پر تلفات خسته شده بودند و به دنبال راهی برای خروج از اين مخمصه 

می گشتند.
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يك. تئوری جنگ نيابتی
اگر از منظر دولت اوباما دخالت نظامی مستقيم و به تبع آن تقبل بار اصلی مبارزه با گروه های 
پيشتر  آمريكا  چون دولت  نبود؛  آمريكا  منافع حياتی  از  برای حفاظت  مناسبی  تروريستی گزينه 
هم در دوران كندی در ويتنام، در دوران نيكسون در خليج فارس، و در دوران ريگان در افغانستان 
از استراتژی جنگ نيابتی استفاده كرده بود طبيعی بود كه نظرها مجددا معطوف به استفاده از 
و  قرار می دهد  بررسی  را مورد  نيابتی  تئوری جنگ  اجمالی  به طور  اين بخش  راهبرد گردد.  اين 
سپس بكارگيری اين استراتژی توسط آمريكا برای سركوب تروريسم تكفيری را مورد ارزيابی قرار 

می دهد. 
تعاريف مختلفی از جنگ نيابتی ارايه شده است كه هر كدام تاكيد بر وجوه خاصی از اين نوع 
جنگ گذاشته اند و آن را برجسته نموده اند. اما به نظر می رسد تعريف اندرو مامفورد1 از همه روشن تر، 
جامع تر، و قابل فهم تر باشد. او جنگ نيابتی را دخالت غير مستقيم طرف های سوم در يك جنگ 
كه در حال وقوع است می داند كه با هدف تاثير گذاری بر سرانجام و نتيجه جنگ صورت می گيرد 
اقسام  از ساير  را  آن  نيابتی كه  اصلی جنگ  تعريف وجه مشخصه  اين  در   .)Mumford, 2013:1(
مخاصمات مسلحانه متمايز می سازد دخالت غير مستقيم است كه به معنای واردن  نشدن نيروهای 
نظامی طرف های ثالث به صحنه نبرد است. دخالت غير مستقيم شكل كمك های نظامی، اقتصادی و 
سياسی به طرف درگير در جنگ را به خود می گيرد. برای درك عميق تر اين مفهوم الزم است اركان 
جنگ نيابتی را مورد تامل قرار دهيم. در ساده ترين و كلی ترين حالت اجزای اصلی تشكيل دهنده 
جنگ های نيابتی عبارتند از كنش گران و روابط ميان آنها. اين دو جزء در همه جنگ های نيابتی 

موجودند. 
1-1. كنش گران جنگ نيابتی و رابطه ميان آنها

كنش گران جنگ نيابتی را می توان به سه دسته تقسيم كرد. دسته اول از كنش گران كه يك 
گروه و يا يك دولت هستند وظيفه حمايتی و لجستيكی از يك كنش گر درگير در جنگ را دارند 
كه منافعشان با آن همسو است. در ادبيات مربوط به اين نوع جنگ ها از آنها تحت عنوان »بازيگر 

1. Andrew Mumford.
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اصلی«،1 »حامی«،2 »پشتيبان«،3 و »قدرت خارجی«4 ياد می شود. دسته دوم ازكنش گران كه آنها 
هم ممكن است يك دولت و يا يك گروه باشند كاركرد اجرايی و عملياتی دارد؛ يعنی بر عليه طرف 
سومی درگير جنگ هستند. از اين كنش گر با عناوينی نظير »عامل«،5 »نايب«،6 »جانشين«،7 و 
»پيرو«8 ياد می شود )رضوی، 1395: 32-31(. از كنش گر عامل به اين سبب به عنوان نايب هم ياد 
می كنند كه به نيابت از حامی با كنش گر سومی می جنگد. البته بايد به ياد داشت كه كنش گر نايب 
با انگيزه های خود وارد جنگ شده؛ ولی از بعضی جهات با كنش گر حامی اشتراك هدف دارد. دسته 
سوم را كنش گرهايی تشكيل می دهند كه هدف جنگ نيابتی قرار گرفته اند. از اين رو به آنها كنش گر 
آماج اطالق می گردد. اين كنش گران اغلب يك دولتند ولی يك گروه هم می توانند باشند و جنگ 

هم اكثرا در قلمرو آنها صورت می گيرد )رضوی، 1395: 31(. 
برای  نظامی  نيروی  اعزام  بدون  به عبارت ديگر حامی  يا  و  اصلی  بازيگر  نيابتی  در جنگ های 
شركت مستقيم در جنگ صرفا با ارايه كمك های نظامی، اقتصادی، و سياسی به كنش گر عامل 
و يا نايب سعی می كند اسباب پيروزی آن بر كنش گر آماج را فراهم كند و يا در مواردی سبب 
تضعيَف، ناتوانی، و بی ثباتی آن شود. در هر صورت هدف نهايی جنگ نيابتی آن است كه حامی 
با استفاده از پيرو كنش گر آماج را از ميان برده و يا آن را مجبور كند كه به خواسته هايش تن در 

 .)Byman etal, 2001: 23-39( دهد
مهمترين نكته در مورد رابطه نيابتی عدم تقارن در قدرت بين حامی و نايب است. به عبارت 
واضحتر از لحاظ سياسی، اقتصادی و نظامی حامی بسيار نيرومند تر از نايب است. پس طبيعی است 
كه تالش كند تا نايب را حتی االمكان كنترل نموده و آلت دست خود قرار دهد. از اين روست كه در 
جنگ های نيابتی كنش گر حامی به كنش گر نايب به عنوان يك ابزار و وسيله نگاه می كند و هرگاه 
احساس كند كه ديگر احتياجی به اعمال فشار به كنش گر آماج ندارد يا هزينه های حمايت از نايب 

1. Principal.
2. Supporter.
3. Sponsor.
4. External Power.
5. Agent.
6. Proxy.
7. Surrogate.
8. Client.
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بيش از فايده آن است به اين رابطه خاتمه می دهد. به همين خاطر رابطه حامی و نايب اغلب يك 
رابطه تاكتيكی، موقت، و زودگذر است )رضوی، 1395: 33،35 (. 

از نظر گونه شناسی جنگ های نيابتی را می توان به چهار نوع تقسيم كرد: 
نايب،  به عنوان عامل،  از دولت ديگری  و پشتيبان  به عنوان حامی  اول يك دولت  1. در حالت 
جانشين، و يا پيرو استفاده می كند. اين گونه از جنگ نيابتی در دوران جنگ سرد و پيشتر از آن 
بسيار رايج بود. اين شكل از روابط نيابتی دولت محور است؛ زيرا در آن تمام كنش گران را دولت ها 
تشكيل می دهند. در اين نوع از جنگ های نيابتی معموال دولت های منطقه ای به نيابت از قدرت های 
بزرگ وارد جنگ می شوند. يك نمونه ملموس از اين دست منازعات جنگ ايران و عراق است كه 
در آن عراق به نيابت از آمريكا و دول مرتجع عرب بر عليه ايران می جنگيد. دراين حالت دولت های 
مذكور نقش حامی و پشتيبان را برای عراق ايفا می كردند كه خود حكم عامل و نايب را برای آنها 

داشت. در اين چارچوب ايران دولت آماج محسوب می گرديد. 
بزرگ  دولت های  توجه  جهادی  و  تكفيری  گروه های  شكل گيری  با  سرد  پسا جنگ  دوران  در 
معطوف به حمايت از دولت های منطقه ای در خاورميانه برای مبارزه با تروريسم تكفيری گشته است. 
در اين حالت كنش گر آماج ديگر دولت ها نيست؛ بلكه آماج گروه های تروريستی می باشند. يكی 
از مصاديق اين نمونه از جنگ های نيابتی كمك آمريكا به دولت علی عبداهلل صالح در يمن برای 

شكست دادن سازمان القاعده در شبه جزيره عربستان1 می باشد. 
2. در حالت دوم يك دولت از يك كنش گر غير دولتی )مانند يك جبهه آزادی بخش، يك گروه 
تروريستی، يك نيروی شبه نظامی، يا يك شركت نظامی خصوصی( به عنوان عامل، يا نايب خود 
استفاده می كند. يك نمونه خوب از اين موارد حمايت ايران از سازمان حماس و جهاد اسالمی بر 
عليه اسراييل به منظور نابودی يا حداقل تضعيف كيان صهيونيستی است. حماس و جهاد اسالمی 
و  حامی  ايران  حالت  اين  در  هستند.  اسالمی  ايدئولوژی  با  آزاديبخش  جبهه  يك  از  نمونه هايی 

پشتيبان، حماس و جهاد اسالمی نايب و جانشين و اسراييل حكم دولت آماج را دارد. 
3. در اين حالت يك كنش گر غير دولتی از يك كنش گر غير دولتی ديگر به عنوان عامل و نايب 
در جنگ نيابتی استفاده می كند. اين گونه بعد از جنگ سرد ظهور پيدا كرده است. يك نمونه از آن 
1. Al-Qaeda in the Arabian Peninsula.
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استفاده القاعده مركزی1 از شاخه خود در يمن موسوم به »القاعده در شبه جزيره عرب« برای مبارزه 
با دولت علی عبداهلل صالح بود. در اين حالت القاعده مركزی حامی و پشتيبان، القاعده در شبه جزيره 

عرب حكم نايب و جانشين، و دولت يمن شان كنش گر آماج را دارد. 
4. در اين حالت يك كنش گر غير دولتی از يك دولت به عنوان عامل و نايب خود در جنگ بر 
عليه دولت و يا گروه ديگری استفاده می كند )Mumford, 2013: 23( . اين حالت به صورت نظری 

متصور است ولی در عمل مشاهده نگرديده. 

1-2. انگيزه های طرفين از دخول در يك رابطه نيابتی
از نظر حامی انگيزه های مختلفی برای دخول در يك رابطه نيابتی موجود است. از اين دست 
می توان به هزينه های سنگين مالی و جانی دخالت نظامی مستقيم در خارج اشاره كرد. بر خالف 
دارد، هزينه های دخالت  به همراه  برای حامی  را  نظامی كه هزينه های سنگينی  دخالت مستقيم 
نيابتی اندك اند. زيرا در اين شكل از مخاصمه اين عامل نايب و يا به عبارتی ديگر جانشين است كه 
بار اصلی هزينه های مخاصمات مسلحانه را متحمل می گردد. از همين روست كه جنگ نيابتی را 
»جنگ ارزان« 2 نيز ناميده اند. در دوران جنگ سرد يكی از انگيزه های اصلی توسل به قدرت های 
بزرگ به جنگ نيابتی نگرانی آنها از احتمال تشديد جنگ مستقيم و درنتيجه ارتقا درگيری ها از 
حالت جنگ متعارف به جنگ هسته ای بود. برای كاهش ريسك بروز جنگ هسته ای آنها ترجيح 
می دادند كه متوسل به جنگ نيابتی در كشورهای جهان سوم شوند؛ تا از اين طريق ضمن اعمال 
 .)Mumford: 2013, 38-39( نفوذ و پيشبرد منافع خود ريسك جنگ هسته ای را به حداقل برسانند
با  نيابتی  رابطه  يك  در  شركت  برای  را  خود  خاص  انگيزه های  هم  جانشين  و  نايب،  عامل 
حامی و پشتيبان دارد. علت اصلی اغلب آن است كه نايب به تنهايی قادر نيست بر حريف خود 
غلبه كند و يا احساس می كنند كه با استفاده از كمك های حامی سريع تر و راحت تر می توانند 
نايب  جذب  سبب  كه  است  پشتيبان  و  حامی  نرم  قدرت  ديگر  علت  آيد.  فايق  خود  رقيب  بر 
نيابت می شدند چون جذب  نقش  پذيرای  كنش گران  از  بعضی  سرد  دوران جنگ  در  می شود. 
1. در ادبيات مربوط به تروريسم عبارت القاعده مركزی به هسته اصلی القاعده اطالق می گردد كه تحت رهبری اسامه بن الدن در افغانستان شكل 

گرفت و پس از مرگ او به رهبری ايمان الظواهری در مناطق مرزی پاكستان با افغانستان به حيات خود ادامه می دهد. 
2. War on the Cheap.
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ماركسيسم روسی و يا ليبرال دموكراسی غربی شده بودند. 

1-3. كمك های متقابل حامی و نايب به يكديگر
اشتراك منافعی كه حامی و نايب در تعيين سرنوشت جنگ به نفع خود دارند در كمك های 
نايب  به  پيدا می كند. مساعدت های حامی  تبلور  آماج  عليه كنش گر  بر  يكديگر  به  آنها  متقابل 
در  مامن  يا  پناهگاه  فراهم آوردن  از  عبارتند  آنها  مهمترين  به خود می گيرند.  گوناگونی  اشكال 
خاك نايب و يا در آنسوی مرز در قلمرو حامی و پشتيبان، فراهم ساختن منابع مالی، پشتيبانی 
اعزام مستشاران نظامی،  ارايه جنگ افزار و ساير مايحتاج،  تبليغاتی، آموزش نظامی،  سياسی و 
فراهم  نمودن اطالعات رزمی، كمك در سازماندهی سياسی و نظامی و ايجاد انگيزه برای ادامه 

 .)Byman etal, 2001: Chap. 6( مبارزه
نايب هم از طريق ورود به مخاصمات مسلحانه يا تشديد دامنه اين مخاصمات به حامی ياری 
می رساند تا به اهدافش نائل گردد. از نظر دنيل بيمن اين اهداف كه بسياری از آنها با هم همپوشانی 
دارند معموال عبارتند از گسترش نفوذ منطقه ای به منظور اعمال فشار بر كنش گر آماج، بی ثبات كردن 
و يا تضعيف دولت آماج كه روابط با آن تيره است و يا با آن رقابت وجود دارد؛ تغيير رژيم در كشور 
است؛  زده  عليه حامی  بر  اقدامات خصمانه  به  كه دست  با كنش گری  كردن  به مثل  مقابله  آماج، 
تضمين نفوذ در نايب برای تضمين آنكه نايب اهداف يا سياست گزاری ها را پيگيری نمی كند كه مضر 
برای كنش گر حامی باشد؛ استفاده از نايب بر عليه مخالفين داخلی حامی، كسب و يا افزايش پرستيژ 
با حمايت از نايب؛ حمايت از هم كيشان؛ پشتيبانی از هم قومی ها؛ الحاق گرايی1 و غارت كشوری كه 

.)Byman etal, 2001: 23-40( نايب در آن فعال است

دو. آمريكا و جستجو برای يافتن يك عامل نيابتی
در تالش برای يافتن يك عامل نيابتی مناسب در سوريه دولت اوباما ابتدا توجهش را معطوف به 
اعراب اهل تسنن كرد كه بيش از هفتاد در صد جمعيت اين كشور را تشكيل می دهند. مسئوالن 
كاخ سفيد معتقد بودند كه می توانند از ميان اكثريت سنی در اين كشور عناصری ميانه رو را پيدا 
1. Irredentism.
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كنند كه هم به آمريكا به عنوان يك كشور دوست نگاه كنند و هم دشمن داعش باشند. دولت آمريكا 
فقط می بايست آنها را برای ايفای نقش نايب بسيج و تجهيز كند. بدين شكل دولت اوباما در قالب 
برنامه »آموزش و تجهيز سوری«1 كه در ماه می سال 2014 آغاز شد تالش نمود ظرف سه سال 
15000 نفر را برای مقابله با داعش آموزش نظامی داده، سازماندهی كرده، و مسلح كند. آمريكا با 
متحدين منطقه ای خود يعنی تركيه، عربستان سعودی و اردن و قطر به توافق رسيده بود كه آموزش 
نظامی اين نيروها توسط نظاميان آمريكايی در خاك آنها صورت گيرد. هدف آن بود كه اين نيروها 
ابتدا از شهرها و روستاهای محل زندگی خود در مقابل حمالت داعش دفاع كنند؛ اما بعدا حالت 
تهاجمی به خود بگيرند و به مناطق تحت سيطره دستگاه خالفت حمله كنند. اولين دوره آموزشی 
در تاريخ 7 ماه می 2015 در اردن آغاز شد. دومين دوره آموزش در آخر همان ماه در تركيه برپا 
شد. كنگره آمريكا نيز مبلغ 500 ميليون دالر بودجه به اين امر برای سال نخست اختصاص داده 

.)Mills, 2016: 34( بود
شد.  روبه رو  مفتضحانه ای  شكست  با  تسنن  اهل  ميان  از  يارگيری  برای  آمريكا  مساعی  ولی 
گزارش ها حاكی از اين بود كه تا اوايل جوالی 2015 يعنی يك سال پس از پيروزی های داعش، 
تنها 60 نفر اين دوره ها را پشت سر گذاشته بودند. در اواسط سپتامبر ژنرال لويد آستين اقرار كرد 
كه تنها 4 يا 5 تن از نيروهای آموزش ديده باقی مانده بودند. گفته می شد كه اكثر افراد آموزش 
ديده بعدها به علت سن باال، بيماری، و يا داشتن سابقه تماس با گروه های تكفيری رد صالحيت 
شده بودند. رسانه های آمريكايی همچنين اعالم كردند كه گروه زيادی از افرادی كه آموزش ديده 
بودند بعد از انتقال به سوريه توسط نيروهای تندرو جبهه النصره به قتل رسيده و سالح های آنها 
به غنيمت گرفته شده بود. شكست اين برنامه سبب شد كه دولت اوباما در سال 2015 آن را تعليق 

 .)Mills, 2016: 34-35( نمايد
قبل از لغو رسمی »برنامه آموزش و تجهيز سوری« مقامات آمريكايی از دولت تركيه خواستندكه 
ارتش آن كشور را برای سركوب داعش به سوريه به اعزام كند اما رجب اردوغان نخست وزير تركيه 

.)Kardecan, 2018( از پذيرش اين درخواست سر باز زد
در اين اثنا اتفاقات ديگری در نواحی كرد نشين شمال سوريه رخ داد كه سبب شد آمريكا نيروی 
1. The Syrian Train and Equip Program, 2014-2015.
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نيابتی مورد نظر خود را بيابد. جرقه شكل گيری اين رويكرد تازه، زمانی زده شد كه درسپتامبر 2014 
فرماندهان داعش در سوريه توجه خود را معطوف به تصرف شهر كردنشين كوبانی )عين العرب( در 
شمال شرق سوريه در كنار مرزهای تركيه كردند. در نبردی خونين و طوالنی كه بين كردها و داعش 
در گرفت، كردها با كمك بمباران های هوايی آمريكا توانستند تلفات سنگين به نيروهای داعش وارد 
كرده و آنها را وادار به عقب نشينی خفت باری از كبانی كنند. اندكی بعد همين نيروها توانستند 120 

 .)Lund, February 2015: 13( روستای اطراف كوبانی را نيز از تسلط داعش خارج كنند
1.3. گزينش كردها به عنوان عامل نيابتی

با  وارد مذاكره  اين سمت سوق داد كه  به  را  اوباما  دولت  اوايل سال 2015 پيروزی  كردها  از 
سازمان های سياسی- نظامی كرد مستقر در مناطق كردنشين شمال سوريه گردد؛ تا زمينه را برای 
يك همكاری سازمان يافته و بلند مدت با آنها بر عليه داعش فراهم كند )Mason: 2015(. برای اين 
منظور در تابستان همان سال نشستی بين افسران عالی رتبه ارتش آمريكا و بيست تن از سران 
كردهای سوريه در عراق صورت گرفت )Barfi, 2016, 3(. اين مالقات نشان از آن داشت كه دولت 
اوباما گمشده خود را در سوريه يافته بود و می پنداشت كه كردها می توانند نقش عنصر كارگزار را 
در جنگ بر عليه داعش را به خوبی ايفا كنند. در همين رابطه رابرت مك گورك، از مقامات ارشد 
دولت آمريكا، ضمن اشاره به نقش موثر كردها گفت كه آنها ركن اصلی استراتژی آمريكا بر عليه 

 .)Barfi, 2016: 9( داعش در سوريه را تشكيل می دهند
از سوی ديگر، كردهای سوريه هم متقابال، شديدا نيازمند يك حامی خارجی بودند كه بتواند 
در سايه پشتيبانی آن از قلمرو خود در برابر داعش، تهديدات مداوم دولت تركيه، و اعمال فشار 
دولت اسد دفاع كنند. حمالت هوايی آمريكا به داعش و ارسال اسلحه و تجهيزات نظامی از طرف 
آمريكا برای كردها به منظور حفظ كوبانی كردها را متقاعد نمود كه اين حامی كشوری جز آمريكا 
نيست )Kirmanj, 2017(. كردها همچنين اميدوار بودند كه باكمك آمريكا به موازات شكست داعش 
بتوانند نواحی كردنشين سوريه را كه در امتداد مرز تركيه قرار داشتند به زير سلطه خود در آورده و 
به يكديگر متصل كنند. آنها همچنين می پنداشتند كه در سايه حمايت آمريكا می توانند در مذاكرات 
صلح بين دولت و مخالفان شركت نموده و به خواست خود برای رسيدن به خودمختاری برای كردها 

دست پيدا كنند. 
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سه. كمك های حامی به نايب
همانطور كه دنيل بيمن1 اشاره كرده است كمك هايی كه حامی در اختيار نايب قرار می دهد 
نوع  مهمترين  مادی.  كمك های  و  انسانی  كمك های  كرد:  تقسيم  دسته  دو  به  عمدتا  می توان  را 
انسانی شامل كمك به رهبری جنگ و فرماندهی و كنترل نيروهای مسلح، مساعدت  كمك های 
به  كمك  و  انگيزه،  ايجاد  نظامی،  اطالعات  گردآوری  مورد  در  كمك  نظامی،  آموزش  زمينه  در 
سازماندهی بهتر يگان های نظامی است. كمك های مادی شامل فراهم ساختن منابع مالی، تامين 

اسلحه، تجهيزات، مهمات، سوخت، غذا و غيره است. 
بعد از توافق با كردها دولت اوباما اقدامات گسترده ای را برای توانمند سازی نيروهای نظامی نايب 
به انجام رساند. زيرا واشنگتن به اين حقيقت واقف بود كه گرچه گروه های مسلح كرد قادر بودند تا 
حدودی از مناطق تحت تسلط خود در برابر داعش دفاع كنند ولی فاقد توانايی نظامی كافی برای 
تسخير قلمرو داعش در شمال و شمال غربی سوريه بودند. لذا ضروری بود كه كمك های الزم برای 
توانمند سازی آنها در اختيارشان قرار گيرد. در ذيل اشكال مختلف كمك های آمريكا و نقش آنها در 

تقويت اكراد بر عليه داعش مورد بحث قرار می گيرد. 
3-1. تجديد سازمان گروه های كرد

بعد از بروز نا آرامی ها در سوريه در سال 2011 دولت سوريه و كردهای اين كشور در جوالی 
2012 به توافقی رسيدند كه در چارچوب آن اكثر واحدهای ارتش سوريه از مناطق كردنشين اين 
كشور خارج شده و اداره آن مناطق را به كردها سپردند. اين توافق به دولت سوريه اجازه می داد 
كه قوای نظاميش را بر مبارزه با گروه های اسالم گرای تكفيری و جهادی متمركز نمايد كه تهديد 
اصلی را متوجه بقا آن می نمودند )International Crisis Group, 2017: 2(. گروه های كرد هم از اين 
پيشنهاد استقبال كردند؛ زيرا اين اقدام سبب می شد كه به خواسته ديرينه خود يعنی خودمختاری 

برای كردستان جامه عمل بپوشانند. 
در كردستان گروه طرف مذاكره دولت سوريه سازمانی به نام »حزب اتحاد دموكراتيك«2 بود كه 
دارای يك بازوی نظامی تحت عنوان »يگان های مدافع خلق«3 يا به اختصار »ی. پ. ج« بود. استعداد 
1. Daniel Byman.
2. Democratic Union Party (PYD).
3. People’s Protection Units. 
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نيروهای »ی. پ. ج« در آن زمان را بيست و پنج هزار نفر گزارش كرده اند. حزب اتحاد دموكراتيك 
در واقع شاخه ای از حزب كارگران كردستان بود كه به اختصار »پی. ك. ك« خوانده می شود. »پی. 
ك. ك« در دهه 1980 ميالدی به وسيله عبداهلل اوجاالن در تركيه تاسيس شده بود. هدف »پی. ك. 
ك« در گام نخست كسب خود مختاری برای كردهای تركيه و در نهايت تشكيل كشوری مستقل 
برای كردها از طريق متحد كردن نواحی كردنشين ايران، تركيه، و سوريه بود. از نظر ايدئولوژيك »پی. 
ك. ك« يك گروه چپگرا با انديشه مائوئيستی است. تحت فشار تركيه در سال 1997 دولت آمريكا 
 .)International Crisis Group, 2017: 3( اين گروه را در ليست سازمان های تروريستی خود قرار داد

يكی از اولين اقدامات دولت اوباما تجديد سازمان كردها بود. اين تجديد سازمان دو علت مهم داشت. 
دليل اول اين بود كه چون دولت آمريكا پيشتر »پی. ك. ك« را در ليست گروه های تروريستی قرار 
داده بود؛ بر طبق قوانين داخلی كشور نمی توانست با اين گروه و شاخه سوری آن يعنی »حزب اتحاد 
دموكراتيك« وارد يك توافق سياسی شده و از آن حمايت نظامی به عمل آورد. به منظور مخفی كردن 
ارتباطش با »پی. ك. ك«، دولت آمريكا گروه های كوچكی از معارضين عرب سوری اهل سنت را 
كه پيشتر برای دفاع از اربيل در مقابل داعش به پيشمرگ  های اقليم كردستان عراق پيوسته بودند 
را به سوريه باز گرداند و آنها را در »حزب اتحاد دموكراتيك« ادغام كرد. به همين شكل با تشويق 
آمريكا گروهی از مسيحيان آسوری به نام »نيروهای دفاعی سوری«1 و تعدادی از واحدهای »ارتش 
آزاد سوريه«2 در »حزب اتحاد دموكراتيك« ادغام گشتند. حاصل امر تشكيل سازمانی جديد به نام 
»نيروهای دموكراتيك سوريه«3 بود. البته نبايد از اين واقعيت غافل شد كه هنوز بدنه اصلی اين سازمان 

 .)Lund: December 2015( تازه تاسيس شده را رزمندگان »ی. پ. ج« تشكيل می دادند
دليل دوم اين تجديد سازمان درك اين نكته از سوی مقامات آمريكايی بود كه بخش عمده ای 
از مناطق تحت اشغال داعش در شرق و شمال شرق سوريه مناطق عرب نشين بودند از اين رو الزم 
بود كه بعد از شكست داعش حفظ امنيت اين مناطق را به يگان های مسلح عرب سپرد تا كردها 
اواخر  تا   .)Barfi: 2016, 2( نگاه كنند  اشغالگر  قوای  به عنوان  آنها  به  اعراب محلی  بود  كه ممكن 
سال 2016، دولت آمريكا موفق شده بود كه تعداد نيروهای عرب را از پنج هزار نفر در بدو تشكيل 
1. Syrian Defense Forces.
2. The Free Syrian Army.
3. Syrian Democratic Forces (SDF).
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 .)Balanche, 2017, 8( سازمان به سيزده هزار نفر برساند
2-3. آموزش نظامی قوای نايب

يكی از اقدامات اصلی دولت آمريكا به عنوان حامی تقويت نيروهای دموكراتيك سوريه به عنوان 
نايب بود. يكی از گام هايی كه در اين راستا برداشته شد؛ باالبردن كيفيت آموزش نظامی اين نيروها 
بود. اين آموزش ها شامل استفاده از جنگ افزارهای سنگين و تاكتيك های جنگ كالسيك، و جنگ 
شهری بود. برای نيل به اين منظور، در 30 اكتبر 2015 دولت آمريكا حدود پنجاه نفر از نيروهای 
مخصوص خود را راهی كبانی و شهر حسكه )مركز استانی به همين نام( در مناطق كردنشين شمال 
سوريه نمود. اين واحدها نيروهای كرد را كه فقط تجربه جنگ چريكی داشتند را در زمينه جنگ 

 .)Stein, 2017: 7( كالسيك آموزش دادند
نيز برای مقاصد آموزشی  در آوريل 2016 ارتش آمريكا 250 نفر نيروی مخصوص ديگر را 
رهسپار كردستان سوريه نمود. اين نيروها در 27 آوريل وارد منطقه شدند و در دو پايگاه هوايی 
يكی در رميالن واقع در استان حسكه در شمال شرق سوريه و ديگری در نزديكی شهر كوبانی 
در شمال غرب اين كشور مستقر شدند. هدف از اعزام اين گروه آماده سازی نيروهای دموكراتيك 
سوريه برای حمله به شهر رقه بود. در ضمن اعزام اين نيروها نشانه روشنی از اطمينان آمريكا 
له كند  به عنوان ماشين جنگی بود كه می توانست داعش را زير چرخ های خود  به قوای كردها 

 .)Mills: 2016, 36; Tastekin: 2015(
3-3. تامين جنگ افزار

تفنگ،  مانند  به سالح های سبك  فقط  كشور  اين  كردهای  سوريه،  به  آمريكا  ورود  از  قبل  تا 
تيربار، و نارنجك انداز »آر پی جی« مسلح بودند؛ اما اين تسليحات سبك برای شكست داعش كه 
با سالح های سنگين غنيمتی از ارتش عراق و سوريه خود را تا بن دندان مسلح كرده بود كفايت 
نمی كرد. لذا يكی ديگر از اقدامات مهم آمريكا برای تقويت نظامی نيروهای دموكراتيك سوريه تامين 
اسلحه و مهمات سنگين برای كردها بود. اولين محموله های نظامی همزمان با نبرد برای پس گرفتن 
كبانی در اختيار كردها قرار گرفته بود. در حين اين عمليات ارتش آمريكا اسلحه، مهمات و دارو را 
به صورت بارريزی هوايی )پرتاب از هواپيما به وسيله چتر نجات( در اختيار آنها قرار داد. برای اجرای 
قسمت های خاك  ساير  آزاد سازی  برای  آمريكا  مخصوص  نيروهای  كه  بعدی  نظامی  عمليات های 
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اختيار  آمريكا در  ارتش  نياز توسط  نيز تسليحات مورد  از دست داعش طراحی می كردند  سوريه 
نيروهای دموكراتيك سوری قرار می گرفت. طبيعی بود كه با گسترده تر  شدن دامنه و پيچيدگی 
عمليات دولت آمريكا اقدام به فراهم ساختن سالح های سنگين مثل خمپاره انداز، موشك های هدايت 

 .)Barfi, 2016: 9( شونده ضد تانك، و نفربرهای زرهی در اختيار سازمان نمود
برای تسهيل تامين اسلحه، مهمات، و ساير مايحتاج كردها، ارتش اين كشور اقدام به تاسيس يك 
پايگاه هوايی در رميالن و استفاده از پايگاه های هوايی الطبقه و كبانی كه متعلق به ارتش سوريه 
اروپا  از  با هواپيما  نياز كردها  مورد  نظامی  ملزومات  نمود.  بودند؛  افتاده  به دست كردها  ولی  بوده 

مستقيما به مقصد شمال سوريه حمل می شد.
4-3. فراهم ساختن امكانات حمل و نقل 

الزمه موفقيت در انجام هر عمليات نظامی توانايی نقل و انتقال نيروها و ملزومات نظامی از پشت 
جبهه به مناطق عملياتی است. از آنجايی كه كردها فاقد وسايل حمل و نقل كافی برای جابجايی يك 
ارتش سی هزار نفری در منطقه ای به وسعت يك سوم خاك سوريه بودند؛ دولت آمريكا خود وظيفه 
حمل و نقل نيروها و جنگ افزار و مهمات آنها را به عهده گرفت. برای اين منظور فرماندهی ترابری 
ارتش آمريكا خودرو، هليكوپتر و هواپيما در اختيار نيروهای كرد قرار می داد. مثال در عمليات آزاد 
نيروهای  استقرار  در پشت خطوط  هليكوپتر  با  را  نيروهای كرد  آمريكا  ارتش  الطبقه  سازی شهر 

 .)Rogoway, 2017; Sadaki, 2017( داعش پياده كرد
3-5. كمك های اطالعاتی

كم و كيف  مورد  در  تاكتيكی  اطالعات  به  هر جنگی دسترسی  در  پيروزی  اصلی  لوازم  از  يكی 
نيروهای دشمن، محل استقرار آنها و برنامه های نظاميشان است. از آنجايی كه نيروهای دموكراتيك 
سوريه فاقد يك سرويس اطالعات نظامی منسجم و كارآزموده بودند دولت آمريكا اطالعات الزم برای 
انجام عمليات نظامی با استفاده از ماهواره، هواپيماهای شناسايی و پهپادهايش را برای متحدين كرد 

.)Robinson, 2016, 35( خود فراهم می كرد
4-6. محافظت از كردهای سوريه در مقابل دشمنان خارجی

همان طور كه پيشتر نيز ذكر آن رفت خواسته های سياسی نيروهای دموكراتيك سوريه برای نيل 
به خودمختاری آنها را در تقابل با ساير بازيگران سياسی در سوريه قرار داده بود. دولت بشار اسد به 
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خود مختاری برای كردها به عنوان تهديدی برای يكپارچه گی و تماميت ارضی سوريه نگاه می كرد 
ميان  در  تكفيری  و  جهادی  گروه های  بود.  كردها  به  بيشتر  اختيارات  اعطای  مخالف  درنتيجه  و 
اپوزيسيون در سوريه مانند داعش، جبهه النصره و جيش االسالم هم مخالف گرايشات ناسيوناليستی 
قومی كردها و ايدئولوژی چپگرای اين سازمان بودند و لذا در صدد بودند آنها را از بين ببرند. دولت 
تركيه هم به شدت نگران تشكيل يك تشكيالت خودمختار كرد در طول بيش از 800 كيلومتر از 
مرزهای مشترك خود با سوريه بود؛ زيرا نيروهای دموكراتيك سوريه را به عنوان زائده ای از گروه 

 .)Barfi, 2017( تروريستی »پی. ك. ك« می ديد
در چنين وضعيتی، دولت آمريكا برای كردهای سوريه نقش يك سپر دفاعی را در مقابل تمام 
اين تهديدات خارجی ايفا می كرد. وجود نيروها مخصوص ارتش آمريكا و پرواز مستمر هواپيما های 
آمريكايی بر فراز مناطق كردنشين سوريه و پشتيبانی عملياتی آمريكايی ها از كردها باعث می شد 
كه مخالفين داخلی و خارجی كردها از هرگونه اقدام نظامی برای نابودی يا حتی تضعيف كردها 
پرهيز كنند. برای مثال هنگامی كه پس از انجام عمليات سپر فرات توسط دولت تركيه و گروه های 
بود رسيدند؛ دولت  نزديكی شهر منبيج كه در كنترل كردها  به  به آن  وابسته  تروريستی سوری 
آمريكا با هشدار به تركيه و اعزام نيروها مخصوص خود به منطقه يك نيروی حايل بين ارتش تركيه 
و كردها به وجود آورد كه مانع از بروز جنگ بين طرفين گرديد. ولی اين حمايت صرفا محدود به 
مانند  و ساير مناطق كردنشين  بود  از داعش پس گرفته شده  آمريكا  تاييد  با  مناطقی می شد كه 
عفرين در شمال غرب سوريه را در بر نمی گرفت. همچنين دولت آمريكا با اعزام گشتی های خود به 
مرزهای تركيه و سوريه مانع از آن می شد كه ارتش تركيه از مرزها عبور نموده و با نيروهای كرد 
درگير شود )International Crisis Group, 2016, 19(. به عالوه، ارتش آمريكا از طريق هماهنگی 
با نيروهای روسی مستقر در سوريه مانع از آن می شد كه ارتش سوريه و نيروهای كرد با يكديگر 
در گير شوند. بر اساس اين هماهنگی ها كرانه شرقی رود دجله تا مرز عراق كه حوزه عملياتی كردها 

را تشكيل می داد منطقه ممنوعه برای ارتش سوريه محسوب می گرديد. 

چهار. برآيند تالش های مشترک  
در سايه كمك های گسترده كنش گر حامی، كردها توانستند نقش خود به عنوان نايب را به نحو 
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احسن ايفا كنند. در دوره تصدی اوباما آنها توانستند شكست های سنگينی را بر داعش وارد كنند و 
نيروهای اين سازمان در كرانه شرقی دجله تا مرزهای عراق را در شرف فروپاشی كامل قرار دهند. 
بعد از تشكيل »نيروهای دموكراتيك سوريه« اولين عمليات آنها در شهر حسكه در شمال شرق 
سوريه صورت گرفت. پس از آنكه در 23 ژوئن 2015 نيروهای داعش به مواضع نيروهای ارتش 
سوريه در داخل شهر حمله كردند؛ فرماندهان »نيروهای دموكراتيك سوريه« تصميم گرفتند به 
كمك نيروهای دولتی بشتابند تا اين حمله را دفع نموده و با عقب راندن نيروهای داعش يكبار و 
برای هميشه آرامش و امنيت را به اين منطقه كرد نشين باز گردانند. در طی درگيری هايی كه در 
هفته های بعد بين ارتش سوريه و واحدهای »نيروهای دموكراتيك سوريه« از يكسو و قوای داعش 
جنگنده های  حمالت  كمك  با  توانستند  سوريه«  دموكراتيك  »نيروهای  درگرفت  ديگر  سوی  از 

آمريكايی داعش را تا 4 كيلومتری خارج از شهر به عقب بنشانند. 
به دنبال آن در 13 نوامبر »نيروهای دموكراتيك« با حمله به شهر هول در جوار مرز عراق سبب 
شدند، قوای داعش شهر را خالی كرده و از منطقه بگريزند. در گام بعدی »نيروهای دموكراتيك 
سوريه« روستاهای عرب نشين اطراف هول و جنوب شهر حسكه را از وجود قوای داعش پاكسازی 
كردند. تصرف شهر هول به خاطر موقعيت استراتژيكش اهميت داشت. هول در غرب كوه های سنجار 
عراق در نزديكی مرز با اين كشور و در نزديكی جاده ای قرار دارد كه شهر رقه پايتخت خود خوانده 
داعش را به موصل وصل می كند. كنترل هول به كردها اجازه می داد كه با كردستان عراق ارتباط 
مستقيم زمينی برقرار كنند. تسلط بر هول از اين نظر هم مهم بود كه سرپلی به دست كردها می داد 
نوامبر »نيروهای دموكراتيك  ببرند. عمال هم در 13  به مناطق نفت خيز سوريه يورش  آنجا  از  تا 
سوريه« به حوزه نفتی تشرين كه در چند كيلومتری غرب هول قرار دارد حمله نموده و آنرا تصرف 
كردند. كنترل اين حوزه نفتی به اين معنا بود كه كردها می توانستند از كل ذخاير تحت كنترلشان 

 .)Lund: December 2015( 1حدود 110 تا 115 هزار بشكه نفت در روز توليد كنند
با پشتيبانی حامی روند پيروزی كردها در سال 2016 هم ادامه يافت. در 16 فوريه نيروهای 
موفق شدند  بعد  روز  و چهار  بردند  استان حسكه حمله  در  به شهر شدادی  دموكراتيك سوريه 
اين شهر، مناطق پيرامونی آن و چاه های نفتی جبيسه و كبيسه در شمال شرق آنرا تصرف كنند 

1. كل توليد نفت سوريه قبل از جنگ حدود 380 هزار بشكه در روز بود.
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نيروهای دموكراتيك سوريه شهر  دنبال عمليات  به  تابستان سال 2016  )Sly, 2016(. در طول 
منبيج كه در شمال سوريه و در جوار مرز تركيه قرار دارد بعد از دو ماه نبرد از كنترل نيروهای 
با  سوريه  شرق  شمال  كرد نشين  مناطق  متصل  شدن  به معنای  منبيج  تصرف  شد.  آزاد  داعش 
نواحی كرد نشين شمال آن كشور و تشكيل يك كمربند تحت تسلط كردها به طول قريب به 400 

كيلومتر در امتداد مرزهای تركيه بود. 
به منظور  را  عملياتی  كه  كردند  اعالم  سوريه  دموكراتيك  نيروهای   2016 سال  نوامبر   6 در 
آزادسازی شهر رقه آغاز كرده اند. اين عمليات از عين عيسی در 48 كيلومتری شمال رقه شروع شد. 
هدف آن در مرحله نخست محاصره  نمودن و سپس آزاد  كردن شهر از تسلط داعش است. به گفته 
مقامات آمريكايی 30 هزار نفر از نيروهای دموكراتيك سوريه در عمليات آزاد سازی رقه كه نام آن را 
»خشم فرات« گذاشته  بودند شركت داشتند )Karam and Isa: 2016(. آزاد ساختن رقه آخرين شهر 
بزرگ تحت تسلط داعش به منزله برچيده  شدن دستگاه خالفت از منطقه شرق فرات بود. با توجه به 
عمليات نظامی همزمان ارتش سوريه در غرب فرات انتظار می رفت كه در سال 2017 پرونده داعش 

در سوريه عمال مختومه گردد. 
فاقد  آنكه كردهای سوريه  به علت  اين است كه  پايان موضوع ديگری كه شايان ذكر است  در 
نيروی هوايی بودند آمريكا ناچار شد نقش پشتيبانی هوايی از كردها را خود بر عهده گيرد. اين امر 
در واقع به منزله دخالت مستقيم در جنگ است كه در بادی امر ناقض استراتژی جنگ نيابتی به نظر 
می رسد. ولی همان طور كه مامفورد اشاره كرده است كشور حامی می تواند همزمان با استفاده از نايب 
به صورت مستقيم هم در يك مخاصمه مسلحانه دخالت كند. به عبارت ديگر دخالت مستقيم و غير 

.)Mumford, 2013: 26( مستقيم نافی يكديگر نيستند بلكه مكمل يكديگرند

نتيجه گيری
به قدرت  رسيدن باراك اوباما پس از پيروزی در انتخابات رياست جمهوری در سال 2008 و 
به دنبال آن مطرح گشتن دكترين اوباما سرمنشا بروز تحوالت مهمی در سياست خارجی آمريكا 
گرديد. يكی از آشكارترين اين تحوالت در عرصه مقابله با تروريسم رخ داد. با ورود اوباما به كاخ 
سفيد از ميان بردن تروريسم تكفيری كه در دوران بوش پسر در صدر دستور كار سياست خارجی 
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آمريكا قرار گرفته بود جای خود را به تالش برای حفظ جايگاه آمريكا به عنوان قدرت برتر اقتصادی 
جهان واگذار نمود. از اين رو تقويت روابط با اقتصادهای پيشرو كشورهای شرق آسيا به اولويت اول 

روابط خارجی آمريكا تبديل شد. 
گذشته از تجديد نظر در اولويت های روابط خارجی، دولت اوباما در استراتژی كلی آمريكا برای 
براندازی تروريسم هم تغييرات اساسی را به عمل آورد. ناكامی در سركوب طالبان در افغانستان و 
ظهور مجدد گروه های تكفيری در عراق، بعد از نزديك به يك دهه دخالت نظامی گسترده باوجود 
تحمل هزينه های سنگين جانی و مالی رييس جمهور جديد آمريكا را متقاعد كرده بود كه می بايست 
حتی االمكان از لشكر كشی گسترده به خاورميانه اجتناب نمايد. ولی از آنجا كه آمريكا نمی توانست از 
منافع حياتی خود در خاورميانه چشم پوشی كند و يا خود را از صحنه نبرد با تروريسم؛ كنار بكشد 
او با اتخاذ راهبرد جنگ نيابتی تالش نمود كه ضمن نيل به اهداف كشور هزينه های نبرد بر عليه 
تروريسم را، تا آنجا كه ميسر است از دوش آمريكا برداشته و بر عهده دولت هايی بگذارد كه گروه های 

تروريستی در خاك آنها فعال بودند. 
نيروهای  نضج  گرفتن  و  پيدايش  بود.  استراتژی جديد، سوريه  اين  آزمايش  از محل های  يكی 
داعش در قلمرو اين كشور كه منجر به تصرف بيش از يك سوم خاك سوريه گرديد و نيز رخنه 
قوای داعش از سوريه به عراق دولت اوباما را ناگزير ساخت كه تمام ابزارهای قدرت ملی خود و توان 
متحدانش را برای ريشه كن  نمودن اين سازمان كه امنيت منافع آمريكا در منظقه را به شدت تهديد 

می نمود بسيج نمايد. 
از طرف ديگر دست اندازی قوای داعش به مناطق كردنشين سوريه و ناتوانی سازمان های كرد 
مستقر در اين نواحی برای مقابله با اين تعرضات كردهای سوريه را بر آن داشت كه از پيشنهاد دولت 
اوباما برای تشريك مساعی عليه داعش در چارچوب يك رابطه حامی– پيرو كه در آن آمريكا نقش 

حامی و اكراد نقش نايب را بازی می كردند استقبال نمايند.
در قالب اين رابطه دولت آمريكا كمك های گسترده نظامی، سياسی و مالی در اختيار كارگزاران 
خود قرار داد؛ تا آنها را قادر سازد نيروهای داعش را از مناطق كردنشين سوريه بيرون رانده و نهايتا 
قوای دولت خالفت را در شمال و شرق سوريه منهدم نمايند. كنش گران نايب هم نيروهای مسلح 
خود را در راستای اهداف مشترك خود و حامی وارد صحنه كارزار نمودند. دو سال همكاری مشترك 
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بين طرفين عاقبت منجر به سقوط بخش اعظم مناطق تحت كنترل دستگاه خالف در شمال و 
شرق سوريه شد. به اين شكل، هنگامی كه در ژانويه 2017 اوباما كاخ سفيد را ترك كرد؛ رقه تنها 
شهر بزرگ سوريه كه هنوز بخش هايی از آن در دست نيروهای داعش بود؛ در شرف آزادسازی قرار 

گرفته بود. 
نكته ديگری كه شايان ذكر می باشد اين است كه اين پيروزی های چشمگير با صرف هزينه های 
جانی و مالی اندكی برای اياالت متحده ميسر شد. تلفات ارتش آمريكا در نبرد بر عليه داعش در 
سوريه كمتر از 20 نفر و كل هزينه های جنگ كمتر از يك ميليارد دالر بود. اين ارقام حتی كسری 
از هزينه های جانی و مالی كه آمريكا در دوران بوش پسر در مبارزه با تروريسم متحمل شد را هم 
تشكيل نمی دهند. به اين ترتيب دولت اوباما با اتخاذ راهبرد جنگ نيابتی هم به تفوق نظامی بر 
عليه داعش در سوريه دست پيدا كرد و هم در قبال اين پيروزی ها هزينه ای ناچيز پرداخت نمود. 
به عبارت ديگر، انتظارات و توقعاتی كه دولت اوباما از اتخاذ راهبرد جنگ نيابتی داشت به طور كامل 
برآورده شد. طبيعی بود كه اين توفيق جانشين وی را نيز ترغيب نمايد تا به همين استراتژی پايبند 

باقی بماند. درنتيجه بايد انتظار داشت كه اين رويكرد در دولت های آتی نيز استمرار پيدا نمايد. 
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