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با نگاهی به بحران پنج سال اخیر سوریه می توان گفت که این بحران زمان بر و 
فرسایشی، ضمن تاثیرگذاری بر تحوالت داخلی این کشور، منطقه غرب آسیا را نیز دچار 
بحران جدی کرده است به طوری که هر تحولی در عرصه میدانی، موجبات تحول در 

معادالت منطقه ای و بین المللی را فراهم می کند.

در چند ماه اخیر ارتش سوریه و نیروهای مقاومت با پشتیبانی نیروی هوایی 
روسیه پیشرفت های قابل توجهی را در محور حلب در شمال سوریه داشته اند به طوری که 
نیروهای معارض سوری و گروه های تکفیری در این محور در موقعیت ضعف و ناپایداری 
که در اینجا ایجاد  گرفته اند و این شهر در آستانه آزادسازی قرار دارد. حال سؤالی  قرار 
می شود این است که آزادسازی احتمالی شهر حلب توسط نظام سوریه و محور مقاومت 
چه پیامدهایی را در معادالت داخلی بحران سوریه و معادالت منطقه ای غرب آسیا دارد.

حلب دومین شهر بزرگ و یک منطقه حاصل خیز و همچنین صنعتی ترین شهر 
کشور سوریه است که به دلیل واقع شدن در شمال سوریه و در نزدیکی مرز کشور ترکیه، از 
اهمیت راهبردی ویژه ای برخوردار می باشد که از نظر تاریخی همواره تسلط بر این شهر 

دروازه ای برای ورود به منطقه شام بوده است]۱[.

گروه  گروه های تکفیری مسلح همچون  گروه های معارض سوری و همچنین 
داعش و فتح الشام از ابتدای بحران سوریه در تالش بودند تا با دست یابی به شهر حلب 
زمینه ایجاد یک دولت موازی را در داخل سرزمین سوریه فراهم کنند تا ضمن مشروعیت 
کل اراضی  بخشی خود در عرصه بین المللی، ازآنجا اهداف خود را برای دست یابی بر 
این کشور پیگیری کنند. اما نظام سوریه و محور مقاومت با درک اهمیت راهبردی این 

شهر]۲[ از ابتدای بحران، مانع از سقوط کامل این شهر شده اند.
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در چند ماه اخیر ارتش سوریه و محور مقاومت با حمایت هوایی روسیه توانسته 
است بخش های عمده ای از مناطق حلب که مدت ها تحت کنترل گروه های معارض و 
گروه های تکفیری بوده را آزاد کنند، به نظر می رسد با توجه به  این پیشروی های اخیر، در 

آینده ای نه چندان دور شاهد آزادسازی حلب و پاک سازی این شهر خواهیم بود.

آزادسازی حلب دارای پیامدهای داخلی و منطقه ای و بین المللی می باشد که به 
نظر می رسد مهم ترین آن تغییر تمرکز گروه های معارض و گروه های تکفیری و همچنین 
حامیان منطقه ای و بین المللی آن ها از راهبرد جنگ فرسایشی به راهبرد جنگ کثیف 

است.

این گروه ها در چند سال اخیر تمرکز خود را بر راهبرد جنگ فرسایشی قرار داده بودند 
تا بدین وسیله نظام سوریه را به تدریج تضعیف نمایند و اهداف خویش را در تغییر ماهیت 
گر ارتش سوریه با کمک هم پیمانانش موفق شود  این نظام پیش ببرند. به نظر می رسد ا
که امنیت را به حلب بازگرداند، این راهبرد با شکست جدی روبرو خواهد شد. به همین 
دلیل این گروه ها و حامیانشان به تغییر راهبرد و تقویت دیگر راهبردها روی خواهند آورد.

در این راستا تروریست ها به دلیل ضعف در عرصه میدانی، راهبرد جنگ کثیف 
که با ایجاد، تقویت و حمایت  را بیش ازپیش در مرکز توجه قرار می دهند؛ به گونه ای 
مالی از گروه ها و هسته های تروریستی در مناطق تحت کنترل نظام سوریه و کشورها و 
گروه های محور مقاومت، سعی در تولید ناامنی خواهند داشت تا با این وسیله ضمن درگیر 
کردن محور مقاومت به مباحث امنیتی و باال بردن هزینه های امنیتی، انحراف از اهداف 
اصلی و تغییر اولویت های آنان را زمینه سازی کنند. افزایش عملیات های انتحاری، ترور 

نخبگان سیاسی و نظامی و تخریب زیرساخت ها در راستای این راهبرد صورت می گیرد.
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یکی دیگر از پیامدهای داخلی و منطقه ای آزادسازی احتمالی حلب را می توان 
تثبیت موقعیت نظام سوریه و محور مقاومت در معادالت داخلی سوریه و منطقه ای غرب 
آسیا ذکر کرد. دست یابی ارتش سوریه و نیروهای مقاومت به شهر راهبردی حلب، موجب 
کشور خواهد شد و دسترسی این  تقویت موضع نظام سوریه در محورهای شمالی این 
نیروها را به محورهای ریف حلب و همچنین استان ادلب، آسان و امکان پذیر ساخته و 
زمینه ساز پیروزی های میدانی در دیگر محورها می شود. در حقیقت دست یابی به حلب، 
به تثبیت موقعیت برتر نظام سوریه در داخل و محور مقاومت در کل منطقه غرب آسیا 

منجر خواهد شد.

یکی دیگر از پیامدهای منطقه ای آزادسازی شهر حلب و شکست گروه های مورد 
حمایت ترکیه، کم رنگ شدن نقش آفرینی ترکیه در تحوالت سوریه است. ترکیه نیز برای 
کرد به ویژه حزب اتحاد  گروه های  کنترل اقدامات  جلوگیری از این اتفاق و همچنین 
دموکراتیک )PYD( درصدد است با تقویت حضور خود در شمال و شمال شرق حلب 
به خصوص در منطقه الباب در ۴۰ کیلومتری این شهر، با گروه های مورد حمایت خود 
به ویژه ارتش آزاد و گروه احرار الشام مانع از آزادسازی حلب شود که این امر نشان دهنده 

اهمیت حلب در راهبرد کالن این کشور در بحران سوریه است.

یکی دیگر از پیامدهای داخلی و منطقه ای آزادسازی احتمالی حلب، تغییر اتحادها 
و ائتالف های درونی معارضان و حامیان منطقه ای و بین المللی آن ها می باشد. از ابتدای 
بحران سوریه گروه های مختلف معارض با نظام سوریه تشکیل شده اند که هریک دارای 
حامیان خارجی متفاوتی می باشند. در این راستا با تالش حامیان خارجی و همچنین 
تضعیف موقعیت این گروه ها، اتحادها و ائتالف هایی بین این گروه ها ایجاد شده است 
که از جمله آن می توان به ائتالف جیش الفتح شامل فتح الشام )جبهه النصره(، أحرار 
الشام، صقور الشام، جند األقصی، فیلق الشام، لواء الحق، جیش السنه، أجناد الشام و 
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ارتش آزاد اشاره نمود. این ائتالف ها و اتحادها همواره به دلیل اختالفات درونی با شکست 
مواجه شده اند. به نظر می رسد در صورت شکست این نیروها در حلب، ما شاهد ایجاد 
ائتالف ها و اتحادهای جدیدی باشیم. برای مثال اختالف گروه فتح الشام با گروه احرار 

الشام و ترکیه، احتمال اتحاد مقطعی این گروه با گروه داعش را زیاد کرده است.

یکی دیگر از پیامدهای بین المللی آزادسازی احتمالی حلب افزایش تحرکات 
دیپلماتیک برای تحت فشار قرار دادن سیاسی نظام سوریه و محور مقاومت و همچنین 
ارائه  می رسد  نظر  به  است.  معارض  گروه های  تقویت  و  بازسازی  برای  زمان  خرید 
که  طرح هایی همچون آتش بس موقت]۳[ و ایجاد مناطق خودگردان در شرق حلب 
اخیرًا استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه ارائه کرده است]۴[ 

در این راستا است.

در جمع بندی مطالب فوق باید گفت پیروزی احتمالی ارتش سوریه و نیروهای 
مقاومت در حلب یک پیروزی راهبردی محسوب می شود که در میان مدت یا بلندمدت 
موجب تغییر معادالت میدانی و همچنین معادالت منطقه ای به نفع محور مقاومت 
خواهد شد. به همین دلیل محور مقاومت به ویژه نظام سوریه و جمهوری اسالمی ایران 
باید با هوشیاری مراقب اقدامات سیاسی و نظامی گروه های معارض و همچنین حامیان 

خارجی آن برای ایجاد مانع در این روند باشند تا تحقق این امر را به تأخیر نیندازند.
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آزادسازی حلب دارای پیامدهای داخلی و منطقه ای و بین المللی 
گروه های  که به نظر می رسد مهم ترین آن تغییر تمرکز  می باشد 
گروه های تکفیری و همچنین حامیان منطقه ای و  معارض و 
بین المللی آن ها از راهبرد جنگ فرسایشی به راهبرد جنگ کثیف 

است.


