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مقدمه

استان ادلب شامل پنج منطقه اداری ادلب، معرة النعمان، أريحا، جسر الشغور و حارم با 

مرکزيت شهر ادلب با مساحتی در حدود شش هزار کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود يک و نیم 

میلیون، يکی از استان های چهارده گانه سوريه محسوب می شود. اين استان در شمال سوريه واقع 

شده، از شمال و غرب با کشور ترکیه، از شرق با استان حلب و از جنوب با استان حماه و از جنوب 

غرب با استان الذقیه هم مرز است. اين استان دارای کوهستان، بلندی ها و جلگه های بزرگی است 

که به اين استان زيبايی خاصی بخشیده است. استان ادلب از چند جهت دارای اهمیت استراتژيک 

است که برخی از آنها عبارت اند از:

1-هم مرزی با ترکیه و استان مورد مناقشه حتای )اسکندرون(؛

2-قرار داشتن جاده های استراتژيک دمشق به حلب و حلب به الذقیه؛

3-ارتفاعات واقع در استان ادلب که از لحاظ طبیعی به استان های استراتژيک حلب و 

الذقیه می رسد]1[.

 اهمیت استان ادلب موجب شده اين استان از ابتدای بحران سوريه مورد توجه طرف های 

درگیر قرار گیرد به همین دلیل از اوايل بحران سوريه، میدان درگیری نیروهای ارتش سوريه 

و مقاومت از يک سو و نیروهای عمدتًا مورد حمايت ترکیه از سوی ديگر بوده است. نیروهای 

امنیتی ترکیه از ابتدای بحران سوريه برای کنترل و کمک به نیروهای وابسته به خود، در اين 

استان حضور مداومی داشته اند و هر از چند گاهی هم نیروهای ارتش تا مناطق مرزی همچون شهر 

مرزی حارم نفوذ می کنند. مهم ترين اهداف ترکیه از اين اقدام عبارت اند از:
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1-کنترل استان هم جوار مرزهای ترکیه و ايجاد مانع در مقابل نفوذ بحران به اين کشور.

از حضور  ترکیه  اهداف کوتاه مدت  از  افزايش آوارگان سوری: يکی  از  2-جلوگیری 

نظامی در استان ادلب حفظ وضع موجود میدانی در اين استان است. تجربه بحران سوريه نشان داده 

است که انجام عملیات گسترده چه از سوی نظام چه از سوی معارضان در استان های هم مرز با 

ترکیه، موجب افزايش چشم گیر آوارگان به اين کشور می شود و سه میلیون آواره که هم اکنون 

در اين کشور هستند مشکالت زيادی را ايجاد کرده اند و ترکیه ديگر توان پذيرش موج جديدی 

از آوارگان را ندارد]2[.

3-جلوگیری از نفوذ کردها در قالب نیروهای دمکراتیک سوريه: نیروهای دمکراتیک 

سوريه مورد حمايت اياالت متحده آمريکا که اکثريت آن را کردها تشکیل داده اند پیشروی های 

خوبی در شرق و شمال شرق سوريه داشته اند ترک ها اين ترس را دارند که کردها در قالب اين 

نیروها به سمت غرب حرکت کنند که تصريحات برخی از مقامات کرد همچون سیبان حمو]3[ 

در اين مورد نیز اين ترس را تشديد کرده است]4[ و اين امر از نظر ترک ها تهديد جدی علیه 

امنیت ملی آنها محسوب می شود. به همین دلیل برای ايجاد مانع در پیشروی احتمالی کردها اقدام 

به عمل پیش دستانه می کنند.

4-پر کردن خأل قطر: گروه های زيادی از معارضان مسلح تکفیری و غیر تکفیری در 

استان ادلب فعال اند که مورد حمايت ترکیه، قطر، عربستان سعودی، اياالت متحده آمريکا و امارات 

متحده عربی هستند؛ به خصوص که اصلی ترين گروه های فعال در اين منطقه گروه های وابسته به 

القاعده و اخوانی هستند که بیشتر از سوی قطر حمايت می شوند. با توجه به شرايط کنونی قطر؛ 

ممکن است اين حمايت ها کم و يا قطع شود. ترکیه به عنوان هم پیمان اين کشور درصدد است تا 
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اوضاع میدانی به نفع گروه های وابسته به عربستان سعودی تغییر نکند و به نوعی خأل احتمالی قطر 

را در اين منطقه برطرف کند.

ورود ترکیه به استان ادلب يک امر مناقشه آمیز است که هريک از طرف های درگیر 

نسبت به آن موضع خاصی دارند. در زير موضع هريک توضیح داده خواهد شد:

1-نظام سوريه: نظام سوريه از ابتدای بحران مخالف هرگونه مداخله نظامی از سوی ترکیه 

در اين کشور بوده است زيرا نسبت به نیات ترکیه بدبین است و در صورت ورود آن را اقدامی 

تجاوزکارانه قلمداد خواهد کرد مگر اين که روس ها بتوانند نظام سوريه را قانع کنند و تضمین های 

جدی از ترکیه اخذ شده باشد. سوريه در کل موضع منفی نسبت به اين امر دارد.

2-جمهوری اسالمی ايران: سیاست کلی جمهوری اسالمی ايران در قبال سوريه اين است 

که همه طرف ها با حمايت از دولت قانونی اين کشور می بايست کمک نمايند تا نیروهای نظامی 

سوريه و گروه های مقاومت، تروريسم را در اين کشور از بین ببرند و بعد از آن در يک فرايند 

سوری در مورد آينده اين کشور تصمیم گرفته شود. به همین منظور هرگونه دخالت ترکیه در 

سوريه موجب تقويت موضع تروريست ها خواهد شد و بنابراين موضع جمهوری اسالمی ايران 

نسبت به دخالت نظامی ترکیه منفی می باشد.

3-روسیه: دولت روسیه در برابر تحوالت مختلف در سوريه مواضع متفاوتی را اخذ می کند. 

در اين راستا اکثر طرف های درگیر در بحران سوريه سعی می کنند تا با مذاکره با اين کشور ضمن 

دادن تضمین هايی در مورد منافع امنیتی روسیه يعنی حفظ نظام سوريه و محدود کردن حمايت از 

گروه های تکفیری، منافع خود را تأمین می کنند. ترکیه نیز با درک اين موضوع به نظر می رسد 

تضمین هايی به روسیه داده است اگرچه روس ها با ديده ترديد به اقدامات ترکیه می نگرند. موضع 
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کلی روس ها در مورد ورود نیروهای ترکیه به استان ادلب برخورد محتاطانه با اين موضوع و 

بازيگری محدود آنها در قبال نقش بیشتر در تحوالت میدانی در اين استان می باشد.

4-اياالت متحده آمريکا: سیاست خارجی اياالت متحده آمريکا در قبال بحران سوريه يعنی 

تغییر رفتار نظام سوريه، مهار جمهوری اسالمی ايران و محور مقاومت و همچنین مديريت آشوب 

بحران. به نظر می رسد موضع اين کشور در قبال ورود نیروهای نظامی ترکیه به استان ادلب مثبت 

است زيرا به اين وسیله روابط استراتژيک خود را با ترکیه در موضوع سوريه حفظ می کند و به 

ترمیم برخی از اختالفات با اين کشور در موضوع حمايت از کردهای سوريه می پردازد. در ضمن 

اياالت متحده آمريکا در بحران سوريه موجب  از متحدان  تقويت جايگاه ترکیه به عنوان يکی 

تضعیف طرف های مقابل خواهد شد.

در مورد پیامدهای توسعه  نفوذ ترکیه در استان ادلب می توان گفت که به دلیل عدم امکان 

حضور جدی نظام سوريه و محور مقاومت )به جز فوعه و کفريا( در اين استان در کوتاه مدت، 

پیامد خاصی نخواهد داشت ولی در بلندمدت پیامدهای جدی را در پی خواهد داشت که بخشی از 

مهم ترين آنها عبارت اند از:

1-کاهش حوزه نفوذ نظام سوريه و محور مقاومت در استان ادلب؛

2-به دست آوردن حوزه نفوذ دائمی در استان های مرزی سوريه مانند آن چه در قبرس 

شمالی رخ داد؛

3-تسلط بر جاده ها استراتژيک حلب به دمشق و حلب به الذقیه و معابر مرزی همچون 

باب الهوی در استان ادلب؛
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4-پشتیبانی لجستیکی و تسلیحاتی بیشتر از گروه های مورد حمايت ترکیه و قطر.

در جمع بندی مطالب بايد گفت هر تالشی از ترکیه در جهت نفوذ و حضور در سوريه در 

تعارض جدی با منافع محور مقاومت قرار دارد و موجب تداوم بحران خواهد شد و می بايست از 

طرق مختلف مانع آن شد زيرا ورود اين چنینی ترکیه اگر تبديل به يک الگو شود، ضمن تضعیف 

حاکمیت ملی سوريه، زمینه ساز کاهش قدرت بازيگری محور مقاومت در سوريه خواهد شد.
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