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پس از سال ها جنگ داخلي، س��وريه اكنون تبديل به 
كشوري شده كه در ويرانه ها قرار گرفته است. هزاران نفر 
طي هفت س��ال جان خود را از دست دادند و ميليون ها 
نفر نيز خانه هاي خ��ود را براي نجات جان ش��ان ترك 
كرده اند. ام��ا كماكان جنگ در مناطق وس��يعي از اين 
كشور ادامه دارد. هرچند ديگر به مانند سال هاي اوليه 
ش��روع جنگ داخلي در س��وريه مبارزه ميان چندين 
و چند گروه در جريان نيس��ت و پيچيدگ��ي در ميدان 
نبرد ني��ز به حدي نيس��ت كه هر لحظه ممكن باش��د 
اتفاقي در صحنه نب��رد رخ دهد، اما اكن��ون تكليف در 
ميدان بسيار روش��ن تر از گذشته شده اس��ت. در حال 
حاضر اگر بخواهيم به صحنه نبرد در سوريه نگاه كنيم 
شرايط روشن تر از گذشته است. دولت سوريه به همراه 
نيروهاي هم پيمان خود توانست آخرين شهر در اختيار 
داعش را از دست اين گروه خارج كند. الزم به ذكر است 
كه نيروهاي دولتي سوري با پشتيباني نيروهاي ايراني، 
حزب اهلل لبنان و ارتش روسيه توانستند در طول ماه هاي 
گذشته دستاوردهاي قابل توجهي كسب كنند. آنها در 
طول چند ماه توانستند داعش را از پالميرا خارج كنند 
و به سمت ديرالزور و ساير مكان هاي مهمي كه داعش 
در آنها حضور داشت پيشروي كنند و اكنون عمال هيچ 
شهري در كنترل داعش نمانده است. در سال 2016 نيز 
دولت سوريه موفق شد با پس گرفتن استان حلب يكي 
از اصلي ترين مناطق تحت اختي��ار معارضان را بازپس 
بگيرد و آنها را به ش��دت تضعيف كند تا ديگر خطري از 
س��وي آنها به طور جدي متوجه دولت س��وريه نباشد. 
از طرف ديگر مبارزان كرد س��وري در ش��مال سوريه 
دستاوردهاي قابل توجهي را كس��ب كردند. آنها عمال 
يك چهارم از خاك س��وريه را طي يك سال گذشته در 
اختيار گرفته اند و نقش عمده اي را در شكس��ت داعش 
ايفا كردند. در اين ميان حتي ارتش تركيه نيز در شمال 
سوريه وارد عمل ش��د تا در مرحله اول جلوي پيشروي 
كردهاي سوري به س��مت مرزهاي تركيه را بگيرد و در 
گام بع��دي راه ارتباطي داعش با مرز تركيه را مس��دود 
كند. اما نكته اصلي اينجاس��ت كه هنوز دولت سوريه 
كنترل كامل سوريه را در اختيار ندارد، هرچند كه ميزان 
حاكميت دولت در حال حاضر قابل مقايسه با سال هاي 
2013و 2014نيس��ت. حال اين سوال مطرح مي شود 
كه سراسر سرزمين سوريه در اختيار چه گروه هايي قرار 

دارد و چگونه تقسيم شده است. 
نيروهاي حامي دولت سوريه

با گذش��ت حدود هفت س��ال از جنگ داخلي سوريه 
اكنون مي توان گفت كه حدود نيمي از خاك س��وريه 
در اختيار دولت مركزي قرار دارد و اين جنگ در حالي 
به س��مت مراحل حساس و سرنوشت س��از خود پيش 
مي رود كه بشار اسد، رييس جمهور سوريه قصد دارد تا 
كنترل خود بر سراسر كشور را حاكم كند. اما گروه هاي 
مختلفي هستند كه كماكان نمي خواهند اين اتفاق رخ 
دهد و سعي مي كنند در اين مسير سنگ اندازي كنند. 
در حال حاضر دولت توانسته به خصوص در طول چند 
ماه گذشته كنترل بخش هاي گسترده اي از خاك سوريه 
را به دست گيرد. از جمله آن مي توان به مناطقي مانند 
پالميرا اش��اره كرد كه دولت توانست كنترل اين بخش 
تاريخي و استراتژيك سوريه را به دست گيرد. پس از اين 
نبرد به سمت اس��تان ديرالزور رفت تا داعش را به طول 
كامل از خاك سوريه خارج كند. ارتش سوريه به همراه 
متحدان خود يعني حزب اهلل، ايران و روس��يه توانست 
جنگي سرنوش��ت س��از را در شرق س��وريه و مناطق 
هم مرز ب��ا عراق انج��ام دهد و عمال آخري��ن پايگاهي 

كه داعش در س��وريه داش��ت را نيز از بين ببرد. با پايان 
داعش در س��وريه نيروهاي اين گروه تروريستي عمال 
ديگر هيچ شهري را در خاك س��وريه در اختيار ندارند 
و در بيابان ها و روس��تاهاي مختلف پراكنده ش��دند تا 
بتوانند به حيات خود ادامه دهند. از همين رو مي توان 
گفت كه دولت سوريه توانس��ت روياي تروريست هاي 
داعش براي س��اختن دولتي جديد و تغيير مرزها را از 
بين ببرد و با شكس��ت دادن آنها در البوكمال سوريه و 
رسيدن دو نيروي عراقي و سوري در مرز دو كشور عمال 
داعش موجوديت خود را از دس��ت بدهد. اما ش��رايط و 
نقشه سوريه نشان مي دهد كه جنگ براي كنترل كامل 
مناطق مختلف ادامه دارد. چرا كه هنوز دولت س��وريه 
بخش هايي از شمال شرق، شمال، مركز و حتي جنوب 
سوريه را تحت كنترل خود ندارد و بايد ديد قدم بعدي 
آنها در اين مس��ير چيس��ت. اما گروه هاي حامي دولت 
سوريه به چهار بخش عمده تقسيم مي شوند كه به شرح 

زير است: 
  ارت�ش و نيروه�اي مردم�ي س�وريه| ارتش و 
نيروهاي مسلح سوريه براي دهه ها است كه يك منبع 
حياتي در راستاي كنترل خانواده اسد بر سوريه به شمار 
مي آيند. اما در طول جنگ داخلي سوريه و به خصوص 
س��ال هاي اول بحران به ش��دت تضعيف ش��د. چرا كه 
ارتش سوريه براي جنگ هاي شهري و چريكي آموزش 
نديده بود و در برابر شورش ها و اعتراض هاي مردمي كه 
ابتدا در س��وريه كليد خورد به شكل غيرحرفه اي عمل 
كرد و زماني كه ش��به نظاميان و تروريست ها در سوريه 
مس��لح ش��دند با يك چالش جدي مواجه شد چراكه 
اين ارتش براي جنگ هاي كالسيك آموزش ديده بود 

نه جنگ هاي شهري و خياباني كه به مراتب شيوه آن با 
جنگ كالسيك متفاوت است. اما در نهايت با حمايت 
روسيه و ايران ارتش اين كشور آموزش هاي جديدي را 
دريافت كرد و با حمايت هوايي روسيه توانست نيروي 
خود را بازس��ازي كند تا قدم به قدم س��رزمين هايي را 
كه در طول ساليان از دس��ت داده بود مجدد در دست 
گيرد و پس از س��ال ها در دسامبر 2016 توانستند يك 
پيروزي بزرگ را در شرق حلب به دست آورند و كنترل 
بزرگ ترين استان سوريه را در اختيار بگيرند. به گزارش 
ش��وراي روابط خارجي امريكا م��دارج رده باالي ارتش 
سوريه در اختيار علويان قرار دارد و دو سوم ارتش سوريه 
را سني هاي اين كشور تش��كيل مي دهند. سربازي در 
سوريه اجباري اس��ت و مردان موظف به حضور در نبرد 
و ايستگاه هاي بازرسي دولتي هستند و در طول ساليان 

اخير نيز تعداد زيادي از مردم به صورت داوطلبانه وارد 
كمك و همراهي با ارتش سوريه شدند. با اين وجود اسد 
متعهد ش��ده اس��ت تا اقتدار دولت را به سراسر سوريه 
بازگرداند. برخ��ي تحليلگران بر اي��ن باورند كه اگرچه 
بخش زيادي از كشور در اختيار ارتش قرار گرفته است 
اما در اين بين حكمرانان محلي نيز قدرت بسيار بااليي 
به دست آورده اند تا مناطق تحت پوشش خود را كنترل 

كنند. 
طبق آمار بين المللي برآورد مي ش��ود كه ارتش سوريه 
در ح��ال حاضر متش��كل از 25هزار نفر اس��ت. اين در 
حالي اس��ت كه پيش از آغاز بحران و جنگ داخلي در 
س��وريه مجموعه كارمندان و نيروهاي تحت پوش��ش 
ارتش به حدود 220هزار نفر مي رسيد كه اين تعداد در 
طول 7سال جنگ داخلي فرسايشي در سوريه به شدت 
كاهش پيدا كرده اس��ت كه تعدادي از نيروها يا كشته 
شد يا از خدمت فرار كرده اند و در طرف مقابل نيروهاي 

مردمي جايگزين آنها شدند. 
طبق گزارش موسسه بين المللي مطالعات استراتژيك 
)IISS( واقع در لن��دن، نيروي هوايي س��وريه در حال 
حاضر قوي ترين بخش نظامي ارتش اين كشور است كه 
داراي بيش از 260 جنگنده و هلي كوپتر است كه به اين 
نيروها در برابر تروريست ها و شورشيان برتري ويژه اي 
داده است. در حال حاضر پس از شكست داعش، ارتش 
سوريه براي تثبيت موقعيت دولت در مناطق مختلف 
با شورشيان در ش��مال و جنوب غرب مبارزه مي كند و 
همچنين چالش عمده اين گروه با كردهايي اس��ت كه 

اكنون بخش زيادي از خاك سوريه را در اختيار دارند. 
  حزب اهلل| نيروهاي ح��زب اهلل لبنان نقش عمده اي 

را در حماي��ت از دولت قانوني س��وريه ايف��ا كردند و با 
اعزام مش��اوران و نيروه��اي نخبه نظام��ي در جنگ با 
تروريس��ت ها ش��ركت كردند. طبق برآوردها در سال 
2016ح��زب اهلل ح��دود چهارهزارو هش��تصد نيروي 
آموزش ديده در سوريه داش��ت كه به عنوان نيروهاي 
تعيين كننده در نبردهاي حساس سوريه وارد شدند. به 
خصوص در نبرد ش��هرهاي زبداني و مدائن در نزديكي 
دمشق كه در اختيار شورشيان قرار داشت و تامين آب 
دمشق را نيز مختل كرده بود نقش محوري ايفا كردند 
و اين مناطق را تحت كنترل گرفتن��د و از طرفي اجازه 
ندادند كه تروريست ها و شورشيان در مرز با لبنان حضور 
پيدا كنند و بسياري از تحليلگران معتقدند كه حزب اهلل 
در نبردها و مكان هاي استراتژيك حضور پيدا مي كند 
كه از جمله آن مي ت��وان به نبرد البوكمال اش��اره كرد. 

نيروهاي حزب اهلل در سال 2013اجازه ندادند مخالفان 
و شورشيان عليه دولت قانوني سوريه بر مرزهاي سوريه 
با لبنان تسلط پيدا كنند تا راه ارتباطي دولت سوريه با 

دريا قطع نشود. 
  اي�ران| ش��ايد جمهوري اس��المي اي��ران را بتوان 
نزديك ترين متحد دولت سوريه در خاورميانه دانست. از 
طرفي در طول ساليان پس از انقالب در ايران نيز سوريه 
همواره به عنوان يكي از اصلي ترين متح��دان ايران در 
جهان عرب به حساب مي آمد كه با تغيير دولت اسد به 
شكلي كه برخي كشورهاي منطقه مي خواستند ممكن 
بود رويكرد اين كشور نسبت به ايران را تغيير دهد. ايران 
به درخواست بشار اسد و دولت قانوني سوريه نيروهاي 
خود را به شكل مستش��اري وارد خاك سوريه كرد تا به 
دولت اين كش��ور براي مقابله با مخالفان و تروريست ها 
كمك كند و عمال حمايت هاي ايران ب��ود كه در ماه ها 
و س��ال هاي اوليه بحران كه تروريس��ت ها و مخالفان 
خود را به دروازه هاي دمش��ق رس��انده بودند نتوانند به 
موفقيت دس��ت پيدا كنند چرا كه عربستان سعودي و 
تعدادي از كشورهاي منطقه در حال حمايت مستقيم 
از تروريس��ت ها و شورشيان در خاك س��وريه بودند تا 
دولت بشار اسد را سرنگون كنند اما در نهايت اين اتفاق 
رخ نداد. به خصوص نيروهاي ايراني ابتدا در غرب سوريه 
مستقر ش��دند و با حمايت از ارتش و آموزش نيروهاي 
مردمي يك بار ديگر توانستند نيروهاي امنيتي سوري 
را بازس��ازي كنن��د. از طرفي در مناطق غربي س��وريه 
مخالفان و تروريس��ت ها به طور مس��تقيم موجوديت 
دولت سوريه را تهديد مي كردند و نياز بود كه ابتدا دولت 
بتواند كنترل كامل خود بر پايتخت و اط��راف آن را به 

دست آورد. 
از طرفي ايران در س��ال هايي كه حتي خود در شرايط 
تحريمي قرار داش��ت به دولت س��وريه كمك كرد تا از 
لحاظ اقتص��ادي خود را س��رپا نگه دارد. ب��ا اين وجود 
سير ورود نيروهاي ايراني به س��وريه در اوايل به صورت 
مشاوران نظامي و آموزش��ي بود كه رفته رفته نيروهاي 
س��پاه قدس و نيروهاي مدافع حرم اي��ران نيز به دليل 
گسترش تروريست ها و داعش در سوريه به اين كشور 
اعزام ش��دند. طبق برآوردهاي موسس��ه IISS در سال 
2016 حدود 2هزار نيروي ايراني در خاك سوريه حضور 
داش��ت. ايران نقش عمده اي را در بيرون راندن داعش 
از خاك سوريه ايفا كرد و فرماندهي عمليات البوكمال 
س��وريه براي از بين بردن داعش را نيز سردار سليماني 

فرمانده سپاه قدس ايران شخصا به عهده داشت. 
  روس�يه|اگر بخواهيم روابط روسيه و س��وريه را در 
طول هفت سال بحران بررسي كنيم به دو بخش عمده 
تقسيم مي شود. از سال 2011 تا 2015 را مي توان گفت 
كه مسكو بزرگ ترين حامي ديپلماتيك دولت سوريه 
به حس��اب مي آمد و اجازه نداد زماني ك��ه دولت هاي 
مختلف قصد س��رنگوني و محكوم كردن دولت اس��د 
بدون مشاهده ش��رايط ميداني در س��وريه را داشتند، 
روسيه جلوي اين كش��ورها را در شوراي امنيت گرفت. 
اما در ماه دس��امبر 2015 ش��رايط به ش��كل متفاوتي 
پيش رفت. در 30 س��پتامبر 2015 روسيه رسما براي 
حمايت از دولت اس��د وارد سوريه ش��د تا صحنه نبرد 
در س��وريه به طور كامل تغيير كند. به خصوص روسيه 
هنگام ورود در جنگ س��وريه تمرك��ز حمالت هوايي 
خود را بيشتر بر غرب و شمال سوريه قرار داد تا حاشيه 
امني براي دولت مركزي ايجاد كن��د و هدف اصلي نيز 
بازپس گيري حلب بود. با بازپس گيري حلب در دسامبر 
2016 پ��س از يك محاصره طوالني و بمباران ش��ديد 
عليه مخالفان و تروريس��ت ها و تضعيف ش��ديد آنها، 
روسيه يك پروس��ه ديپلماتيك را در آستانه قزاقستان 

گروه جهان| در حالي كه اين روزها بسياري به حق، از 
شكست داعش و از بين بردن آن در خاك سوريه و عراق 
خوشحال هستند اما به نظر مي رسد كه اتفاقات جديدي 
در صحنه ميداني س��وريه جري��ان دارد. در حال حاضر 
بخش عمده اي از مخالفان دولت در بخش جنوبي سوريه 
حضور دارند و عمال كنترل بخش زيادي از اس��تان درعا 
را برعهده دارند كه هم مرز ب��ا اردن قرار دارد و اين نيروها 
مورد حمايت امريكا نيز هس��تند. اما به نظر مي رسد كه 
اتفاقات جديدي در اين منطقه در حال رخ دادن اس��ت. 
در گزارشي كه موسس��ه مطالعات جنگ امريكا منتشر 
كرده نش��ان مي ده��د كه م��وج جدي��دي از ترورهاي 
نيروهاي رده باالي شورشيان در درعا از آگوست 2017 
آغاز شده اس��ت. بيش از 11 نفر از فرماندهان نيروهاي 
مخالف دولت در درع��ا و قنيطره تنها در ماه آگوس��ت 
كش��ته ش��دند. هرچند اين اتفاق چندان جدي گرفته 
نشده و همگي مورد بي اعتنايي قرار گرفتند ولي به نظر 
مي رس��د تحركات جدي در حال رخ دادن است. در اين 
حمالت اكثرا عامالن ناشناس بودند و اين فرماندهان با 
استفاده از بمب هايي در ماشين يا از طريق بمب هاي كنار 
جاده اي و تيراندازي كشته شده اند. از 42 مورد تهاجمي 
كه توسط موسسه مطالعات جنگ امريكا از 5آگوست تا 
21 نوامبر 2017 به ثبت رسيده است تقريبا 55 درصد 
اين عمليات ها موفقيت آميز بوده و توانسته اند مخالفان 
و فرماندهان نظامي شورشيان را مورد هدف قرار دهند 
و آنها را بكشند. اكثر اين فرماندهان نيز از جمله افرادي 
بودند كه با امريكا نزديك بودن��د و همكاري مي كردند. 
هرچند در ن��گاه اول مي ت��وان گفت كه اي��ن ترورها از 
سوي تروريس��ت هاي داعش يا از س��وي دولت سوريه 
براي تضعيف مخالفان بوده است اما همه آنها اينچنين 
نيست بلكه خبر ظهور نيرويي جديد درجنوب سوريه را 
مي دهد.  طبق برآوردهاي صورت گرفته به نظر مي رسد 
كه القاعده قصد دارد اقدامات خود را پشت نقاب داعش 
يا دولت اس��د انجام دهد تا به نوع��ي در خفا عمليات و 
اس��تراتژي خود را پيش ببرد تا كس��ي چندان توجهي 
به آنها نداشته باش��د. به احتمال زياد هيات تحريرالشام 
)HTS( گروه وابسته به القاعده قصد دارد از وضعيت بد 
امنيتي در جنوب سوريه به منظور پيشبرد اهداف خود 
براي گسترش قلمروي نفوذ خود و تضعيف يك رقيب در 
جنوب س��وريه قدم بردارد. )هيات تحرير الشام در سال 
2016 با گرد هم آمدن چند گروه تروريستي وابسته به 
القاعده در سوريه تشكيل شد.( القاعده در ماه مه  2017 
بيش از 30 تن از مقام هاي ارشد خود را به منظور تسريع 
تالش هايش براي مهار شورش��يان ضددولت به منطقه 
جنوب سوريه اعزام كرد. مناطقي كه در حال حاضر شاهد 
بيش��ترين تلفات مخالفان هس��تيم. گفته مي شود كه 
القاعده از سال 2016 فعاليت هاي جدي و گسترده اي را 
در جنوب سوريه انجام داده است. زيرا با توجه به شرايط 
تروريس��ت ها اميدي براي مبارزه با دولت ندارند و تنها 
به دنبال تثبيت موقعيت خود در مناطق تحت كنترل 
مخالفان و شورشيان هستند. از 42 حمله تروريستي كه 
توسط موسسه مطالعات جنگ امريكا در جنوب سوريه 
بين 5آگوست تا 21 نوامبر2017 به ثبت رسيده است، 
اكثر آنها در نزديكي شهرها و روستاهايي بوده است كه 
القاعده پيش تر فعاليت خود را در آن مناطق شروع كرده 
بود و عمال نفوذ زيادي در اين مناطق پيدا كرده اس��ت. 
اهداف آنها نيز كامال شامل افراد و ساختارهايي مي شود 

كه با هيات تحريرالشام رقابت مي كنند. 
القاعده قبال نيز در محيط امنيتي مشابه سرمايه گذاري 
كرده است. آنها اقدامي كه اكنون در درعا پيش گرفته اند 
را در اس��تان ادلب ني��ز اجرايي كردند و كامال ش��رايط 
مخالفان مسلح را تحت الشعاع اقدامات خود قرار دادند. 
چرا كه در دوره اي اس��تان ادلب مرك��ز نيروهاي ارتش 
آزاد سوريه محسوب مي ش��د و تحت كنترل اين گروه 

قرار داشت درست به مانند ش��رايط حال حاضر استان 
درعا ب��ود. نيروهاي القاعده زمان��ي در ادلب قدرت خود 
را گسترش دادند كه توانس��تند با يكسري ترورها عليه 
فرماندهان و مقام هايي كه منطق��ه را كنترل مي كردند 
ش��رايط را در اختيار خود بگيرند. القاعده تالش كرد تا 
گروه هاي مخالف حمايت شده از سوي اياالت متحده و 
رهبران اپوزيسيون در منطقه را كنار بگذارد. از همين رو 
در ژوئيه 2014 از سران جبهه انقالبيون سوريه )SRF( را 
مورد هدف قرار دادند و ي��ك روند حذف فيزيكي را آغاز 
كردند. اين عمليات ها قبل از تش��كيل جيش الفتح در 
ماه مارس2015 آغاز ش��د. اما پس از تشكيل اين گروه 
تروريستي و متحد شدن چند گروه تروريستي در قالب 
اين گروه القاعده عمال از طريق اين گروه س��عي كرد تا 
نيروهاي خود در اين منطقه را تامين مالي و تجهيزاتي 
كند. القاعده قصد داش��ت تا از اين طريق بتواند كنترل 
كاملي براس��تان ادلب به عنوان بزرگ ترين اس��تان در 
شمال غرب سوريه داش��ته باشد. بنابراين عمليات هاي 
موفقيت آميزي در راستاي ايجاد يك پناهگاه امن در اين 
منطقه انجام داد و عمال توانست ديگر گروه هاي سلفي 
تروريس��تي را در اين منطقه گردآوري كن��د و از طريق 
گروه تروريس��تي جنداالقصي حم��الت هدفمندي را 
عليه مخالفان در شمال سوريه انجام دهد. الگوي ترورها 
عليه گروه هاي مخالف تحت حمايت اياالت متحده در 
جنوب سوريه نشان مي دهد كه القاعده تالش مي كند 
تا موفقيت هاي خود در اس��تان ادلب را به مناطق ديگر 
سوريه نيز گسترش دهد. از همين رو به نظر مي رسد كه 
هيات تحريرالشام قصد دارد كه تحت پوشش داعش و 
ديگر گروه هاي تروريستي عمليات هاي خود را در جنوب 
تس��هيل كند به نحوي كه رد پاي زي��ادي از خود باقي 

نگذارد. 
در حال حاضر القاعده تالش مي كند تا بقاياي گروه هاي 
مخالف و اپوزيسيوني كه تحت حمايت اياالت متحده در 
جنوب سوريه قرار دارند را كنار بگذارد تا بتواند يك مركز 
قدرت پايدار را در امتداد مرز س��وريه- اردن ايجاد كند. 
يك عمليات تروريستي به نام القاعده مي تواند نخستين 
گام به منظور ايجاد يك تقسيم بندي ميان اپوزيسيون و 
تشكيل يك مركز براي القاعده در جنوب سوريه باشد. 
اما به نظر مي رسد در حال حاضر القاعده قصد دارد چراغ 
خاموش اين اس��تراتژي خود را پيش ببرد. زيرا در حال 
حاضر القاعده عمليات ترور خود را براي اينكه چندان زير 
ذره بين قرار نگيرد و از هرگونه مجازات و حمله احتمالي 
عليه خود جلوگيري كند به شكل ديگري و با نام گروه ها 
و جناح هاي ديگري انجام مي دهد. همچنين گزارش ها 
حاكي از آن اس��ت كه القاعده همچنان ب��ه تالش براي 
تثبيت جايگاه خود در ميان مردم محلي ادامه مي دهد 
تا با درهم تنيدن ميان مردم از هرگونه مداخله خارجي 
جلوگيري كند. آتش بس��ي كه اكنون اياالت متحده-

روسيه و اردن در استان هاي درعا و قنيطره برپا كرده اند، 
محيطي سودمند را براي القاعده فراهم كرده و اين فضا 
تبديل به پناهگاهي امن در جنوب سوريه براي آنها شده 

است. 
القاعده همچني��ن مي خواهد از تصمي��م دولت دونالد 
ترامپ براي پايان دادن ب��ه حمايت از گروه هاي مخالف 
و اپوزيس��يون كه بناس��ت تا پايان 2017 اجرايي شود 
بهره برداري كام��ل را ببرد. اين تصمي��م عمال به برنامه 
كمك به هزاران نفر نيروي مخالف در سوريه پايان خواهد 
داد چرا كه امريكا ب��ه اين نيروها آم��وزش و تجهيزات 
نظامي در اختيار آنها قرار مي داد تا بتواند زيرساخت هاي 
اوليه براي تامين امنيت و مديريت اس��تان هاي قنيطره 
و درعا را ايجاد كند. از همين رو پيش بيني مي ش��ود كه 
كاهش حمايت ه��اي خارجي به نيروه��اي مخالف در 
جنوب س��وريه در نهايت منجر به تقويت هرچه بيشتر 

القاعده در اين منطقه شود.

 موازنه قدرت 
در »شـام«

»اعتماد « شرايط ميداني در سوريه را بررسي كرد

آغاز كرد تا يك آتش بس در س��وريه براي حل و فصل 
بحران ايجاد كند و مناطق كاهش تنش طراحي ش��ده 
در مذاك��رات ميان اي��ران، تركي��ه و روس��يه تاكنون 
موفقيت آميز عمل كرده است. منافع روسيه در سوريه 
شامل حفاظت از پايگاه هاي نظامي در ساحل مديترانه 
است. بندر طرطوس كه كش��تي هاي دريايي روسي و 
زيردريايي هاي اتمي در اين منطقه مستقر هستند كه 
براي روسيه دسترس��ي آزاد به درياي مديترانه را ايجاد 
كرده است. هدف روس��يه از حضور در سوريه اين است 
كه نمي خواهد منافع مسكو در اين منطقه تهديد شود 
و نمي خواهد اتفاقي كه در ليبي رخ داد يك بار ديگر در 
سوريه تكرار ش��ود از همين رو با قدرت در كنار سوريه 

ايستاده تا اجازه ندهد ليبي ديگر در سوريه تكرار شود. 
  نيروهاي مردمي شيعه|مش��اوران نظامي ايران و 
نيروهاي حزب اهلل لبنان از س��وي ساير نيروهاي شيعه 
از برخي كش��ورها كه به ص��ورت داوطلبانه به س��وريه 
آمدند نيز حمايت شدند. اين افراد عمدتا از كشورهايي 
مانند افغانس��تان، ع��راق و پاكس��تان بودن��د. برخي 
عراقي ها به صورت داوطلبانه ب��راي از بين بردن داعش 
به خاك س��وريه آمدند و نيروهاي افغاني كه به جنگ با 
تروريس��ت ها آمدند عمدتا مهاجراني بودند كه مدت ها 
اس��ت در ايران زندگي مي كنند كه به صورت داوطلبانه 
به جنگ با داعش رفتند. هدف اصلي اي��ن افراد دفاع از 
زيارتگاه هاي مقدس شيعيان است كه در طول ساليان 
گذشته تروريست ها و شورش��يان قصد داشتند به اين 
مناطق مورد احترام ش��يعيان آس��يب وارد كنند و اين 
نگراني بود كه با س��قوط دولت اسد اين مراكز نيز از بين 
برود. به طور مثال حرم حضرت زينب)س( در دمش��ق 
جنوبي به شدت زير حمالت تروريست ها قرار گرفت. از 
طرفي ديگر به دليل تلفات بسيار زياد و تضعيف نيروهاي 
دولتي س��وريه اين نيروهاي ش��به نظام��ي به صورت 
داوطلبانه به سوريه اعزام شدند تا اجازه ندهند شورشيان 
و تروريست ها به دمشق برس��ند. طبق برآوردهايي كه 
ش��وراي روابط خارجي امريكا انج��ام داده تعداد آنها به 
25هزار نفر مي رسد. آنها در جنگ هاي زميني مخصوصا 

در نبرد حلب نقشي حياتي را ايفا كردند. 

نيروهاي   مخالف
اگر به مجموعه نيروهاي مخالف دولت سوريه نگاه كنيم 
مي توان دريافت كه هيچ انس��جامي براي اينكه بتوانند 
خود را به عنوان يك آلترناتيو معرفي كنند ندارند. آنها 
تنها توانستند به شيوه هاي مختلف مناطق تحت كنترل 
را اداره كنند اما هيچگاه به صورت يكپارچه عمل نكردند 
و نكته اصلي اينجاست كه در بين مخالفان نمي توان بين 
تروريست ها و اپوزيس��يون تفاوت چنداني قايل شد و 
اكنون افرادي در حال نمايندگي اپوزيسيون هستند كه 
همگي در خارج از س��وريه قرار دارند و مشخص نيست 
تا چه حد از پش��توانه مردمي در داخل خاك س��وريه 
برخوردار باش��ند. نيروهايي كه اكثرا س��ني هستند و 
حتي ديگر به مانند سابق از حمايت كشورهاي خارجي 
نيز برخوردار نيستند. به طور مثال كشوري مثل اياالت 
متحده ديگر نمي تواند از آنه��ا حمايت كند چرا كه اين 
اپوزيسيون تبديل به مخلوطي از تروريست ها و مخالفان 
دولت شده كه به آساني نمي توان جداس��ازي كرد. در 
يك تقس��يم بندي كلي اگر به نقش��ه نگاهي بيندازيم 
اكن��ون در مجموع نيروه��اي مخالف دول��ت مناطق 
پراكن��ده اي را تحت كنت��رل خود دارن��د. بخش هايي 
از ش��مال كه به ادل��ب خالصه مي ش��ود و بخش هايي 
از جنوب كه قس��متي از اس��تان درعا هم مرز با اردن را 
ش��امل مي ش��ود. همچنين آنها مناطق كوچكي را در 
اطراف دمش��ق كماكان در اختيار دارند ك��ه دورتا دور 

آنها در اختيار دولت سوريه قرار دارد و عمال در محاصره 
هستند. اما در حال حاضر مخالفان دولت به چند بخش 

عمده تقسيم مي شوند كه به شرح زير است: 
  ارتش آزاد س�وريه| ش��ايد بتوان گفت كه ارتش 
آزاد نخستين گروه نظامي بود كه در سوريه عليه دولت 
ش��كل گرفت. هرچند ابتدا اين نيروها توسط افسران و 
سربازاني كه از ارتش سوريه جدا شدند تشكيل شد، اما 
با توجه به منابع اندك و شبه نظامياني كه زيرمجموعه 
آنها قرار گرفت در نهايت نتوانس��تند موفقيت چنداني 
كس��ب كنند. چرا ك��ه زيرش��اخه هاي آنه��ا به حدي 
گسترده شد كه زير شاخه ها بزرگ تر از ارتش آزاد شدند 
و عمال نتوانستند كاري از پيش ببرند. آنها اكنون داراي 
سالح هاي سبك توپخانه از جمله تجهيزات ضد هوايي 
محدودي هستند كه از حاميان منطقه اي خود دريافت 
كردند. اما برخي كمك هايي كه براي ارتش آزاد ارسال 
مي ش��د به دليل نگراني از انتقال آنها به تروريس��ت ها 
عمال متوقف ش��د. اين اق��دام نيز به ص��ورت محدود 
شكل گرفت و عمال واشنگتن نيز تمايلي براي حمايت 
نظامي و تسليحاتي از آنها نداشت چرا كه اطميناني از 
آينده تسليحاتي كه در اختيار مي گيرند وجود نداشت. 
نيروهاي ارتش آزاد عمدتا در جنوب مستقر هستند و 
تحت حمايت امري��كا و اردن قرار دارن��د. اما نيروهاي 
ارتش آزاد كه در ش��مال قرار دارند به شدت بالتكليف 
هس��تند، برخي از آنها در كنار گروه هاي تروريس��تي 
جهادي مبارزه مي كنند، برخ��ي مواقع به كمك ارتش 
تركيه در برابر كردهاي سوريه مي روند و موقعيتي كامال 
نامشخص دارند كه عمال نمي توان براي آنها يك جبهه 

مشخص و معين طراحي كرد. 
  گروه ه�اي جه�ادي| به گ��زارش ش��وراي روابط 
خارجي امري��كا، بخش��ي از تروريس��ت هاي جهادي 
س��وريه در منطقه ادلب گرد آمده اند كه عقايد افراطي 
دارند اما آنها را نمي ت��وان در چارچوب القاعده يا داعش 
قرار داد. آنها تروريست ها و ستيزه جوياني بودند كه ابتدا 
زير پرچم ارتش آزاد مب��ارزه مي كردند اما زماني كه در 
س��ال 2012 متوجه ش��دند حمايت چنداني از ارتش 
آزاد صورت نمي گيرد و عمال شكست خورده و موفق به 
جمع آوري منابع و پشتيباني بين المللي نشده به سمت 
س��تيزه جويان جهادي س��وق پيدا كردند. اين گروه ها 
شامل جيش االس��الم و گروه تروريستي مخالف دولت 
دمشق يعني احرارالش��ام بودند كه اكنون مناطقي در 
اطراف دمش��ق را در اختيار دارند و اكثر تحليلگران اين 
گروه ها را كامال متاثر از القاعده مي دانند. برآورد مي شود 
اين گروه ها شامل ده ها هزار نفر از جنگجويان مي شوند 
كه مي توان گفت بيشترين توانايي را در ميان مخالفان 
دارند و داراي مخازن س��الح و موش��ك هاي ضد تانك 
هستند. آنها عمال در سال 2012 ارتش آزاد را كنار زدند 
و با منابعي كه از قطر، عربستان و تركيه به دست آوردند 
توانستند بخش هايي از خاك س��وريه را اشغال كنند. 
هرچند آنها عليه دولت اس��د مبارزه مي كنند اما عمده 
قلمرو آنها در شمال سوريه است كه به استان هاي ادلب، 
حلب، حما، حمص و دمشق محدود مي شوند. آنها اكنون 
براي ادامه حيات خود با جبهه النصره گروه وابس��ته به 
القاعده متحد شده اند و حتي در مواردي با ارتش آزادي، 

نيروهاي كرد و حتي داعش درگير شدند. 
  جبهه النصره| تروريس��ت هاي جبه��ه النصره كه 
نيروهاي وابسته به القاعده در سوريه شناخته مي شوند 
براي فرار از نابودي نام خود را در س��ال 2016 به جبهه 
فتح الش��ام تغيير دادند و رهبر آنه��ا ابومحمد الجوالني 
اعالم كرد كه هيچ گونه ارتباط خارج��ي ندارد و ارتباط 
خود با القاعده را قطع كرده است. اقدامي كه در راستاي 
تالش ب��راي نزديكي به اپوزيس��يون و ورود به پروس��ه 
سياسي در س��وريه صورت گرفت. اما بيش��تر ناظران و 
تحليلگران شك دارند كه چنين اتفاقي رخ داده باشد و 
تنها يك اعالم بتواند تمام ارتب��اط آنها با القاعده را قطع 
كند. با اين وجود اي��االت متحده و روس��يه اين گروه را 
تروريس��تي مي دانند و حمالت هوايي گس��ترده اي را 
عليه مواضع آن در خاك سوريه انجام دادند. با اين حال 
بس��ياري معتقدند كه جبهه النصره برخالف داعش كه 
بيش��تر اعضاي آن را غير سوري ها تش��كيل مي دهند، 
اعضاي اين گروه سوري هس��تند و مي خواهند خود را 
در چرخه سياسي اين كشور كماكان حفظ كنند. جبهه 

النصره نيروهاي آم��وزش ديده و توانمندي هس��تند. 
بسياري از اعضاي آن تجربه درگيري با نيروهاي اياالت 
متحده در عراق را در جريان ش��ورش عليه اش��غالگري 
در اين كشور را داش��تند. آنها تاكتيك هاي جنگ هاي 
شهري و خياباني را از جمله بمب گذاري و عمليات هاي 
انتحاري در تاسيس��ات نظامي را آموخته ان��د و آن را در 
مبارزه با دولت اسد نيز ادامه دادند. طبق گزارش شوراي 
روابط خارجي امريكا اين گروه تروريستي از پشتيباني 
برخي كشورهاي حاش��يه خليج فارس بهره مند است و 
برآورد مي ش��ود كه بيش از هفت هزار عضو دارد. جبهه 
النصره اكنون در استان ادلب و نزديكي مرز تركيه حضور 
دارند كه عمال حد فاص��ل الذقيه با اس��تان حلب را در 

اختيار دارند. 

تركيه
تركيه معتقد بود كه اس��د به س��رعت سرنگون خواهد 
شد و يك پشتيبان جدي براي مخالفان سوري در سال 
2011 به حس��اب مي آمد. اگرچه اين كش��ور كماكان 
تا ح��دودي حامي اپوزيس��يون باقي مان��ده اما اكنون 
اولويت ديگري پيدا كرده تا اج��ازه ندهد يك حكومت 
كردي مستقل در ش��مال سوريه تشكيل ش��ود. زيرا 
اگرچه نيروهاي كرد س��وريه نقش ج��دي در مبارزه با 
تروريس��ت هاي داعش و از بين بردن آن ايفا كردند اما 
عمال منطقه تحت كنترل خود را نيز در سوريه گسترش 
دادند. تركي��ه از اين نگران اس��ت كه با تش��كيل يك 
منطقه تحت كنترل كردهاي س��وري هم مرز با تركيه 
تبديل به تهديد بزرگ براي تركيه شود. چرا كه تركيه 
معتقد است كه كردهاي سوريهYPG با حزب كارگران 
كردس��تان تركيه PKK در ارتباط اس��ت و اين منطقه 
مي تواند تبديل به محلي امن براي اين گروه و همچنين 
تقويت حس تشكيل حكومت كردي در جنوب تركيه 
شود. هرچند تركيه به امريكا در راستاي محدود كردن 
كمك هاي خود براي حمايت از كردهاي سوريه هشدار 
داد اما به دليل اهمي��ت اين نيرو در راس��تاي مبارزه با 

داعش نتوانست از استراتژي خود دست بكشد. 
در حال حاضر تركيه با ورود به خاك سوريه يك منطقه 
امن براي خود ايجاد كرده اس��ت. ارتش تركيه با اعزام 
نيروهاي خود بين شهرهاي مرزي جرابلوس و اعزاز در 
كنار گروه هاي مس��لح دموكراتيك سوريه يك منطقه 
را تحت اختيار خود قرار داده اس��ت. ايجاد اين منطقه 
اگرچه موجب آن ش��د كه جلوي ورود داعش به خاك 
تركيه گرفته شود اما عمال يك منطقه حايل براي مرز 
تركيه در كنار نيروهاي كرد سوري ايجاد شد. از طرفي 
اگرچه تركيه در ماه مارس 2017 عمليات خود در خاك 
س��وريه را پايان يافته اعالم كرد اما كماكان نيروهايش 

درمنطقه مستقر هستند. 

اياالت متحده
اياالت متحده چ��ه در دوره اوباما و چ��ه در دوره دونالد 
ترامپ سياس��ت روش��ني را در قبال س��وريه در پيش 
نگرفته اس��ت. هرچند كه دونالد ترامپ تنها چند روز 
پس از رياس��ت جمهوري خود يك پايگاه نظامي ارتش 
سوريه را در خاك اين كش��ور با موشك هاي كروز مورد 
حمله قرار داد اما دولت امريكا اعالم كرد كه قصدي براي 
تغيير رژيم سوريه ندارد بلكه اين اقدام براي جلوگيري 
از حمالت ش��يميايي درآين��ده صورت گرفته اس��ت. 
با اين وجود ب��اراك اوباما رييس جمهور س��ابق اياالت 
متحده قصد داشت كه بحران س��وريه از طريق مذاكره 
و كنار رفتن اسد به صورت مسالمت آميز بدون تضعيف 
تماميت ارضي سوريه يا موسس��ات دولتي اين كشور 
انجام ش��ود. اما با توجه به بحران هاي بشر دوستانه در 
سوريه و گسترش تروريس��م در خاك سوريه عمال اين 
اقدام به حاشيه رانده شد و وتو هاي پي در پي روسيه در 
شوراي امنيت براي حمايت از دولت قانوني اسد شرايط 
به طور كامل تغيير ك��رد و امريكا اقدامات خ��ود را در 

راستاي يك ماموريت ضد تروريسم محدود كرد. 
امري��كا از س��ال 2014 مي��الدي رهب��ري ائتالفي را 
ضدداع��ش برعهده گرف��ت كه تروريس��ت ها در خاك 
س��وريه مورد هدف قرار گيرند. در ادامه و با پش��تيباني 
زميني از نيروهاي دموكراتيك سوريه )SDF( توانست 
موفقيت ه��اي خوبي در مب��ارزه با داعش كس��ب كند 

و اين حمايت ه��ا در اواخ��ر دولت اوبام��ا افزايش يافت 
و در دولت ترامپ ادامه پي��دا كرد. دولت اوباما تمايلي به 
حمايت نيروهاي اپوزيس��يون متمركز بر اسد نداشت 
و بيش��تر تمركز خود را بر مبارزه با داع��ش و با حمايت 
از نيروهاي كرد و دموكراتيك س��وريه قرار داد. در حال 
حاضر طبق برآوردها گفته مي ش��ود كه 503  س��رباز 
امريكايي در سوريه مستقر است اما ممكن است تعداد 
واقعي آنها باالتر نيز باشد. طبق گفته پنتاگون ماموريت 
آنها آموزش، مش��اوره و كمك به نيروهاي محلي است 
اما به طور مس��تقيم وارد نبرد نمي ش��وند. با اين وجود 
كمك هاي لجستيكي و تاكتيكي نيروهاي امريكايي در 
رقه براي كردها و نيروهاي دموكراتيك س��وريه بسيار 

تعيين كننده بود. 

كردهاي   سوريه 
حزب YPG كه اكثريت كردهاي س��وريه را نمايندگي 
مي كند در طول دوس��ال گذش��ته توانس��ته نقش��ي 
تعيين كنن��ده را در مبارزه با داعش ايف��ا كند. هرچند 
اين گروه ب��ه دليل رابطه با PKK از س��وي تركيه گروه 
تروريستي شناخته مي شود اما اين گروه بخش عمده اي 
از نيروهاي دموكراتيك سوريه SDF را تشكيل مي دهد. 
اياالت متح��ده ني��ز YPG را تعيين كننده ترين گروه 
براي داعش ارزيابي مي كند و در طول دوس��ال گذشته 
پش��تيباني ج��دي از اين گ��روه انج��ام داده و عمال به 
اعتراضات بزرگ ترين متحد خود در منطقه و ناتو يعني 
تركيه بي توجه بود. طبق براوردهاي ديده بان حقوق بشر 
سوريه اين نيروها حدود پنجاه هزار نفر هستند و اكنون 
نزديك به 25 درصد از خاك س��وريه را در اختيار دارند. 
دشمن اصلي آنها بشار اسد نيست، بلكه آنها تنها براي 
بيرون راندن و شكس��ت داعش در خاك سوريه تالش 
كردند. آنها تا مرزه��اي تركيه پيش��روي كردند اما در 
نهايت با فشارهاي تركيه مجبور به عقب نشيني شدند. 
به نظر مي رسد هدف آنها در شرق و شمال شرق سوريه 
ايجاد يك منطقه خودمختار است تا اينكه بخواهند يك 
دولت جديد تش��كيل دهند. از طرفي اياالت متحده از 
نيروهاي كرد خواست كه وارد شهر رقه با اكثريت مردم 
سني نشين شود و آن را از دس��ت داعش خارج كند كه 
اين موضوع با خشم اعراب اهل سنت محلي و همچنين 
تركيه مواجه ش��د. به نظر مي رس��د توافقنامه اي بين 
امريكا و نيروهاي دموكراتيك ك��رد صورت گرفت كه 
عناصر كردي پس از بيرون راندن داعش از مناطق عربي 

و سني از آن خارج شوند. 

داعش
داعش ك��ه به عنوان يك ش��اخه از القاع��ده در عراق 
سربرآورد به دنبال ايجاد يك س��رزمين فرامرزي در 
ميان عراق و س��وريه رفت و در س��ال 2014 با اشغال 
موصل اين ام��ر را محقق كرد. اين گروه تروريس��تي 
با ادع��اي احي��اي خالفت در اي��ن منطقه ه��زاران 
جنگجوي خارج��ي را از جه��ان عرب و س��اير نقاط 
جهان به خود جذب كرد و اف��رادي در چارچوب اين 
گروه قرار گرفتند كه عمدتا غير محلي بودند. آنها در 
طول مدت كنترل خ��ود بر مرزهاي عراق و س��وريه 
درآمدهاي كالني را از فروش نفت با قيمت هاي نازل 
به دست آوردند. اما اين گروه كه بخش هاي زيادي از 
خاك س��وريه و عراق را در اختيار داشت قدم به قدم 
مناطق تحت اختيار خود را از دست داد به گونه اي كه 
در تحقيقات شركت IHS اين گروه حد فاصل ژانويه 
2015تا اكتبر 2016ح��دود 30درصد از خاك خود 
را از دس��ت داد و بين اكتبر 2016 تا دس��امبر 2017 
عمال تمام مراكز و شهرهايي را كه در عراق و سوريه در 
اختيار داشت را از دست داد و عمال تبديل به يك گروه 
تروريس��تي پراكنده در بيابان ها و روستاهاي عراق و 
سوريه ش��د. با اين وجود طبق برآوردي كه برت مك 
گورگ، نماينده اياالت متح��ده در ائتالف ضد داعش 
در ژوئن 2016ارايه داد اين گ��روه 18تا 22هزار نيرو 
در اختيار داشته اس��ت اين در حالي كه نيروهاي اين 
گروه در سال 2014 حدود 33 هزار نفر برآورد مي شد. 
اما اكنون با شكست اين گروه به طور دقيق مشخص 
نيست كه چه ميزان از تروريست هاي اين گروه باقي 

مانده و رهبر اين گروه در چه وضعيتي قرار دارد. 

غيرنظاميان؛ قربانيان ناگزير جنگ
گروه جهان| حدود 40 ماه از ورود اياالت متحده 
به عراق و س��وريه مي گذرد. از ماه س��پتامبر سال 
جاري ميالدي بطور قابل توجه��ي ميزان حمالت 
ائتالف تحت رهبري امريكا كاه��ش پيدا كرده و به 
كمترين ميزان خ��ود از ماه نوامبر2014 رس��يده 
است. با اين وجود نمي توان از تلفات غيرنظامي كه 
در طول اين حم��الت به وجود آمده چشم پوش��ي 
كرد. طب��ق ب��رآورد س��ايت AIRWARS در ماه 
اكتبر حداقل 301 غيرنظام��ي در حمالت ائتالف 
تحت رهبري امريكا كشته ش��ده اند كه اين مورد را 
مي توان يكي از چندين موردي دانست كه در طول 
ماه هاي طوالني جن��گ امريكا در عراق و س��وريه 
رخ داده است. البته حمالت س��اير كشورها نيز در 
س��وريه از اين قاعده مستثني نيس��ت و آمار بسيار 
بااليي از تلفات غيرنظامي در عراق و سوريه به چشم 

مي خورد. 
با اين وج��ود عمليات آزادس��ازي رقه ك��ه در 20 
اكتبر گذش��ته به پايان رس��يد را مي ت��وان يكي از 
فاجعه بار ترين عمليات هاي نظامي دانس��ت. طبق 
گزارش س��ازمان ملل متحد، در طول پنج ماه اين 
عمليات ح��دود 80 درصد مناطق ش��هر رقه عمال 
توسط جنگنده هاي ائتالف غيرقابل سكونت شده 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه ميزان اس��تفاده از 
جنگنده هاي نظامي ائتالف نسبت به گذشته حدود 
50 درصد كاهش را نش��ان مي دهد. در نبرد رقه و 
در طول ماه اكتبر ح��دود 266 مورد مرگ طي يك 
ماه توس��ط هواپيماهاي ائتالف گزارش شده است 
كه نسبت به ماه سپتامبر 9درصد افزايش تلفات را 

نشان مي دهد. 
در مجم��وع محاس��به مي ش��ود از م��اه ژوئ��ن 
ك��ه نيروه��اي دموكراتي��ك س��وريه ب��ا حمايت 
جنگنده هاي ائتالف در رقه پيشروي كردند حدود 
1450 غيرنظام��ي توس��ط جنگنده ه��اي ائتالف 
جان خود را از دس��ت دادند. حتي اگر به ماه مارس 
بازگرديم كه نيروهاي دموكراتيك سوريه شروع به 
محاصره رقه كردند اين آمار رقم 2100 غيرنظامي 
را نشان مي دهد كه اين ميزان تلفات غيرنظامي در 
رقه بيش از آن چيزي اس��ت كه در نگاه اول برآورد 

مي شود. 
طب��ق گ��زارش AIRWARS از اول ژوئ��ن تا 31 
اكتب��ر 2017 جنگنده هاي ائت��الف 20321بمب 

در اين عمليات اس��تفاده كردند كه يعن��ي روزانه 
133 بم��ب و در هر ي��ازده دقيقه ي��ك بمب مورد 
اس��تفاده قرار گرفته اس��ت. اين ميزان استفاده از 
مهمات حتي بيش��تر از نبرد موصل به ثبت رسيده 
اس��ت كه بزرگ ترين ش��هر تحت كنت��رل داعش 
به حس��اب مي آمد. گفته مي ش��ود در طول 9 ماه 
عمليات موصل يعني از 17 اكتبر2016تا 29ژوئن 
2017 بيش از 29هزار بمب و مهمات مورد استفاده 
جنگنده هاي ائتالف قرار گرفته اس��ت و در منطقه 
موصل نيز هزاران نفر كشته ش��دند. اما آن گونه كه 
Airwars گزارش داده دسترس��ي به اطالعات در 

اين خصوص با محدوديت مواجه شده است. 
در همين ح��ال تعداد م��رگ و ميرهاي غيرنظامي 
به دليل حمالت س��اير كش��ورها از جمله روس��يه 
در س��وريه در ماه س��پتامبر كاهش قابل توجه 42 
درصدي را نش��ان مي دهد. با اين حال هنوز به طور 
قطع نمي توان گفت كه اين حمالت نيز كار مسكو 
بوده اس��ت. با اين وجود به طور دقيق نمي توان در 
خصوص تلفات اخير غيرنظامي از س��وي روس��يه 
در ماه هاي اكتبر و س��پتامبر س��خن گف��ت. چرا 
كه پيش ت��ر ادعاها در خصوص تلف��ات غيرنظامي 
مربوط به اس��تان ادلب بود حاال اين ادعاها مربوط 
به عمليات در اس��تان ديرالزور اس��ت كه اين نشان 
مي دهد روس��يه در ماه هاي اخير تا چه حد تمركز 
خود را براي مبارزه با داع��ش و حمايت از نيروهاي 
دولتي س��وريه براي شكس��ت داعش در س��وريه 
كرده اس��ت. محقق��ان Airwars با اي��ن وجود 
 مي گويند: هرچند در ماه اكتبر اتهامات عليه روسيه 
در خصوص تلف��ات غيرنظامي كاه��ش پيدا كرده 

است. 
طبق گزارش ها يك اتفاق ناگوار در 11 س��پتامر در 
ديرالزور رخ داده كه تخمين زده شده است بين 21 
تا 40 غيرنظام��ي از جمله كودكان، م��ردان و زنان 
كشته شدند و ده ها تن ديگر نيز زخمي شدند. با اين 
حال مجموعه شرايط به خصوص در طول ماه هاي 
گذش��ته در مبارزه با داعش به نح��وي پيش رفته 
است كه افزايش آمار تلفات غيرنظامي به خصوص 
در س��وريه را اجتناب ناپذير مي كرد. با اين وجود با 
توجه به عدم دسترسي به آمار دقيق نمي توان تمام 
 آمار و اطالع��ات را در اين خصوص ب��ه طور دقيق 

به دست آورد. 

نمودار تلفات غير نظامي حمالت امريكا در رقه

حركت ارتش سوريه با حمايت ايران به سمت ادلب
گروه جهان| با پاي��ان عمليات ضد داعش در خاك 
س��وريه برخي گزارش ها حاكي از آن است كه ارتش 
س��وريه با حمايت نيروهاي ايران كه توس��ط نيروي 
هوايي روسيه پشتيباني مي شوند اقدام نظامي خود 
عليه شورش��يان و تروريس��ت ها را در استان حماي 
شرقي و استان ادلب در شمال غرب سوريه آغاز كرده 

است. 
به گزارش رويترز و به نقل از مخالفان مس��لح در اين 
مناطق جنگنده هاي روس��ي ده ها حمل��ه هوايي در 
بين روزهاي 9تا11 دسامبر انجام دادند و روستاها و 
شهرها را در حومه شمال شرقي حما و بخش جنوبي 
اس��تان ادلب را مورد هدف قرار دادند. گفته مي شود 
تروريست هاي تحريرالشام و برخي گروه هاي مسلح 
از جمله ارتش آزاد س��وريه كه كنت��رل اين مناطق 
را برعه��ده دارن��د، اعالم كردن��د كه ارتش س��وريه 
نيروهاي خود را در نزديكي برخي روستاهاي شمالي 
حما و همچنين در شهر ريحجان مس��تقر كرده اند؛ 
نيروهايي كه به نظر مي رسد براي يك جنگ سنگين 

آماده مي شوند. 
ارتش س��وريه به تازگي اع��الم كرد كه تع��دادي از 
روس��تاها كه در مرز اس��تان ادلب بوده را توانسته به 
تصرف خود در بياورد و شورش��يان را مجبور به فرار 
به داخل استان ادلب كرده است. گفتني است ارتش 
سوريه پس از پيش��روي هايي كه از سال 2015 عليه 
شورش��يان آغاز كرد و پس از پيروزي در حلب عمال 
شورشيان به س��مت اس��تان ادلب رانده شدند. از آن 
زمان تنها اس��تاني كه ب��ه طور كام��ل تحت كنترل 
شورشيان قرار داشت استان ادلب بود كه عمال تبديل 
به مركز حضور شورش��يان و مخالفان شد. نخستين 
هدف ارتش س��وري بازپس گيري ف��رودگاه نظامي 
و اس��تراتژيك ابوالظهور بود كه يك��ي از بزرگ ترين 
فرودگاه هاي شمال كش��ور به ش��مار مي آيد كه در 
سال 2015به دست شورش��يان افتاد. منابع آگاه به 
خبرگ��زاري رويترز اع��الم كردند كه اي��ن فرودگاه 

به شدت بمباران شد. 
مصطفي باك��ور، فرمانده شورش��ي جي��ش االعزاز 
گف��ت: تحرك ه��اي رژي��م در راس��تاي حمايت از 

شبه نظاميان شيعه اي است كه در حال مبارزه با آنها 
در اس��تان ادلب اس��ت. هيات تحريرالشام كه شاخه 
نظامي القاعده در خاك س��وريه محس��وب مي شود 
كه مدعي اس��ت تمام ارتباط��ات خود ب��ا القاعده را 
قطع كرده اصلي ترين نيروي شورش��ي در استان به 
حس��اب مي آيد. در حال حاضر اي��ن نگراني در ميان 
ش��هروندان عادي منطقه ادلب به وجود آمده كه به 
زودي جنگ ميان ارتش س��وريه با حمايت روسيه و 
ايران عليه اين نيروها در ادلب آغاز شده و اين منطقه 
نيز تبديل به يك ميدان جنگ تمام عيار شود. ادلب 
استان استراتژيك در مرز با تركيه قرار دارد و از جمله 
مناطق كاهش تنشي محس��وب مي شود كه روسيه، 

ايران و تركيه به دنبال آن بودند. 
اما اكنون ادلب تبديل به پناهگاه��ي براي ده ها هزار 
نفر از شورش��يان و تروريست ها و حتي غيرنظامياني 
ش��ده اس��ت كه مجبور ش��ده اند س��اير نقاط غربي 
سوريه را ترك كنند چرا كه ارتش س��وريه به همراه 
متحدان خود آنها را مجبور به عقب نش��يني كردند. 
گفتني اس��ت تا سال گذش��ته ميالدي ادلب يكي از 
مناطقي بود كه همواره م��ورد هدف نيروهاي هوايي 
روسيه و سوريه قرار مي گرفت كه بسياري از مواضع 
شورش��يان را از بين برد. اما در طول ماه هاي گذشته 
و توافق بر س��ر مناطق كاهش تنش تمركز حمالت 

هوايي روسيه برروي مواضع داعش بود. 
گفتن��ي اس��ت هي��ات تحريرالش��ام در حال��ي كه 
فش��ارهايش برروي داعش بود كه بتواند اين نيروي 
تروريس��تي از بين ببرد با اين وجود اين گروه تالش 
كرد مواض��ع خود در خ��اك س��وريه ومناطق تحت 
اختيار مخالفان را تقويت كند. آنها توانس��تند رشته 
روستاهايي را در مناطقي از استان ادلب به طور كامل 
در اختيار گيرند. در اين درگيري ها هنوز مش��خص 
نيست كه تركيه چه موضعي را اتخاذ مي كند چرا كه 
به نظر مي رسد روسيه و س��وريه به دنبال آن هستند 
كه رضايت تركيه را در اين مس��ير كس��ب كنند ولي 
شورشيان نيز به دنبال آن هستند كه تركيه را راضي 
كنند كه به روس��يه و س��وريه اجازه ندهد كه ادلب 

سرنوشتي مشابه موصل يا حلب پيدا كند. 
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