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مقدمه

مارس ۲۰۱5 که شهر ادلب به تصرف معارضان حکومت بشار اسد درآمد، شاید کمتر 

تصور می شد که حضور مخالفان و نقش آفرینی بازیگرانی نظیر ترکیه، تحوالت آن را به یکی 

از مهم ترین و پیچیده ترین پرونده های نه تنها سوریه، بلکه سراسر منطقه غرب آسیا تبدیل  کند؛ 

بحرانی که با گذشت چهار دور از گفت وگوهای رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه و چندین 

دور مذاکرات آستانه، همچنان حل نشدنی باقی مانده است. ارتش سوریه بارها بر لزوم تسلط خود 

بر ادلب تأکید کرده و در مقابل ترکیه، کشورهای اروپایی و آمریکا نسبت به هرگونه عملیات 

نظامی در این منطقه هشدار داده اند. با این حال توافق آنکارا و مسکو برای ایجاد منطقه عاری 

از سالح در ادلب، با وجود برخی موارد نقض تاکنون پابرجا بوده است. در این شرایط پرسش 

اساسی این است که اساسًا عملیات نظامی ارتش سوریه برای پاک سازی ادلب با چه موانعی روبه رو 

است؟ به عبارت دیگر این منطقه چه مختصات سیاسی و نظامی دارد که حفظ شرایط موجود را 

بر تغییر آن اولویت داده است؟ نوشتار پیش رو تالش می کند به بررسی برخی پاسخ های احتمالی 

این پرسش ها بپردازد.

وضعیت فعلی ادلب

شهر ادلب، مرکز استانی به همین نام در شمال غربی سوریه است. مرز مشترک ۱۳۰ 

کیلومتری با استان هاتای ترکیه دارد و در سوریه نیز با شهرهای مهمی مانند الذقیه، حلب و 

نفر  میلیون   ۱٫۵ دارای  استان  این  آمارهای سال ۲۰۱۱  براساس  اگرچه  است.  عفرین همسایه 

جمعیت بوده، اکنون اما جمعیت آن بیش از سه میلیون نفر تخمین زده می شود]۱[. برخی منابع 
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البته جمعیت این استان را تا چهار میلیون نیز ارزیابی کرده اند که ۱٫۳ میلیون نفر آن ها مهاجرانی 

هستند که اغلب در اردوگاه های نزدیک مرز ترکیه زندگی می کنند.

با سقوط ادلب در سال ۲۰۱5 این منطقه تاکنون در اختیار گروه های تروریستی قرار داشته 

است. بر اساس گزارش سال ۲۰۱7 بانک جهانی]۲[ که در آن به بررسی ابعاد اجتماعی، اقتصادی 

و فرهنگی بحران سوریه پرداخته، استان ادلب نیز خسارات و ویرانی های فراوانی را متحمل شده 

است. این گزارش نشان می دهد که بیش از ۳۱ درصد منازل مسکونی این استان تخریب شده یا 

خسارت دیده اند. حدود ۲۰ درصد مراکز و امکانات بهداشتی به صورت کامل تخریب و 6۰ درصد 

نیز خسارت دیده اند. آمارهای بانک جهانی همچنین نشان دهنده تخریب یا خسارت 6۹ درصد 

مدارس دبستانی و آسیب ۳۴ درصد از مناطق صنعتی این استان است. در گزارش سال ۲۰۱7 

بانک جهانی آمده که آب مردم ساکن در محالت مختلف هر ۱۲ روز وصل می شود و خطوط 

انتقال، آسیب فراوانی دیده است. دسترسی ادلب به شبکه برق سراسری سوریه نیز قطع شده و برق 

یک تا ۲ ساعت در روز وصل است]۳[. به صورت کلی وضعیت تولیدات کشاورزی، بهداشت 

و سالمت، مدارس، راه ها و … در ادلب مناسب نیست. براساس برخی گزارش ها، سازمان ملل 

متحد هم اکنون برای حدود ۱٫۶ میلیون نفر در این منطقه کمک های غذایی ارسال می کند]۴[. 

بنابراین آوارگان نیز شرایط مناسبی ندارند. این در حالی است که هنوز در ادلب عملیات فراگیر 

و وسیعی مانند آنچه در سایر مناطق سوریه برای آزادسازی اتفاق افتاد، صورت نگرفته است و 

قاعدتًا هرگونه جنگ در این منطقه می تواند نه تنها خسارات فراوانی را به وجود آورد، بلکه ادلب 

را به ویران ترین استان سوریه تبدیل کند.
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به هر روی از سال ۲۰۱5، ادلب محل تجمع مخالفان بشار اسد بوده است و با افزایش 

پیروزی های ارتش سوریه بر مخالفان در نقاط مختلف غرب فرات، تروریست ها عمومًا به ادلب 

منتقل شدند. به عبارت دیگر راهبرد ارتش سوریه و متحدانش برای پاکسازی خاک سوریه، 

با خاک  ارتباط  امکان برقراری  از وقوع جنگ فراگیر و  بین المللی برای جلوگیری  فشارهای 

ترکیه، باعث می شد تا روند انتقال مخالفان به ادلب شدت بگیرد. در این شرایط طیفی از معارضان 

مسلح مانند جبهه النصره که از سوی سازمان ملل متحد به عنوان گروه تروریستی شناخته شده است 

و گروه هایی مانند جبهه آزادی بخش ملی در بخش هایی از این استان حضور و تسلط داشته اند.

البته گروه های مخالف حاضر در ادلب در سال های اخیر ساختارهایی برای اداره این شهر 

ایجاد کردند که ازجمله می توان به »دولت نجات« اشاره کرد که از سوی جبهه النصره تأسیس 

شد. سرانجام اوایل سال ۲۰۱۹ بود که گروه تروریستی تحریرالشام -جبهه النصره سابق- با شکست 

دادن تروریست های گروه نورالدین زنکی که مورد حمایت ترکیه بودند، تقریبًا به صورت کامل 

بر ادلب تسلط یافت. این درگیری ها و عدم حمایت ترکیه از گروه زنکی نشان داد که اردوغان 

چگونه با کارت تروریست ها برای نقش آفرینی در سوریه بازی می کند. در مجموع استان ادلب 

وضعیت بسیار پیچیده ای دارد. شرایط این منطقه در سال های اخیر باعث شده تا عملیات ارتش 

سوریه بارها به تعویق بیافتد که می تواند مجموعه ای از دالیل نظامی و سیاسی داشته باشد که در 

ادامه به آن ها اشاره می شود.
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چالش های نظامی عملیات ارتش سوریه در ادلب

ادلب، حضور چندساله معارضان  از نخستین چالش های نظامی عملیات دمشق در  یکی 

مسلح در این منطقه است. مشاهدات مختلف پس از آزادسازی مناطق اشغالی سوریه، نشان می دهد 

تروریست ها برای مبارزه مسلحانه، تونل ها، مخفیگاه ها و راه های ارتباطی زیرزمینی فراوانی را 

ارتباطی زیرزمینی عناصر داعش در عراق  از کشف شبکه های  متعددی  ایجاد می کنند. موارد 

و سوریه وجود داشته که می توان به تونل های مخفی کشف شده پس از آزادسازی موصل و 

مسیرهای زیرزمینی در حومه دمشق اشاره کرد که تروریست  ها از آن برای اتصال محل های 

متراکم و غافل گیری نیروهای ارتش سوریه در جنگ شهری استفاده می کردند. از این رو و با 

توجه به اینکه منطقه ادلب حدود بیش از ۴ سال است که در اشغال تروریست هاست، بدیهی به 

نظر می رسد که تعداد چنین تونل ها و مخفیگاه هایی که نیروهای ارتش اطالعات دقیقی از جزئیات 

آن ندارند، بسیار باال باشد و این موضوع عملیات نظامی در ادلب را دشوار می کند.

عالوه بر این تسلط سالیان اخیر تروریست ها در این منطقه باعث آشنایی بیشتر آن ها 

با مختصات و جغرافیای منطقه شده است. بنابراین تروریست های حاضر در این استان فرصت 

کافی برای تجهیز، آموزش، تسلط بر منطقه و برنامه ریزی برای مقابله با عملیات ارتش سوریه را 

داشته اند. شاید یکی از دالیل اصرار ترکیه برای ممانعت از عملیات دمشق در ادلب و توافق با 

پوتین برای ایجاد منطقه عاری از سالح در این استان، خریدن زمان برای تروریست ها بوده است. 

بنابراین مدت زمان حضور تروریست ها در این منطقه را که باعث افزایش هماهنگی، آمادگی 

رزمی و تسلیح بیشتر آن ها شده، می توان یکی دیگر از چالش های عملیات نظامی ارتش سوریه 

در ادلب دانست.



چالش های عملیات نظامی ارتش سوریه در ادلب

۱۰

یکی دیگر از عواملی که باعث می شود عملیات نظامی دمشق و متحدانش در ادلب دشوار 

باشد، عدم امکان محاصره کامل این منطقه است. نقشه جغرافیایی سوریه نشان می دهد که استان 

ادلب از شمال و شمال غرب در مجاورت ترکیه و مناطقی که عملیات شاخه زیتون انجام شده، قرار 

دارد. بنابراین ارتش سوریه امکان اجرای عملیات در محورهای متعدد را نخواهد داشت. از سوی 

دیگر موقعیت جغرافیایی ادلب به گونه ای است که می تواند برای ورود انواع سالح های سنگین 

از سوی ترکیه در جنگ با سوریه مورد استفاده قرار گیرد. هم چنان که تاکنون مرزهای ترکیه 

آزادانه در اختیار تسلیح تروریست ها بوده است.

به چالش ها و موانع فوق، می توان استقرار نظامیان ترکیه در جنوب ادلب برای اجرای توافق 

سوچی را نیز اضافه کرد. این توافق در حقیقت همانی است که پوتین و اردوغان سپتامبر ۲۰۱8 و 

تنها ۱۰ روز پس از نشست سران سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در تهران، بدون حضور روحانی 

در سوچی منعقد کردند. براساس این توافق مقرر شد منطقه ای به عرض ۱5 الی ۲۰ کیلومتر در 

ادلب، عاری از سالح اعالم شود. همچنین با توافق ترکیه و روسیه حضور مخالفان سوری در ادلب 

ادامه یافت]5[. در این راستا، هم اکنون نیروهای ترکیه در خط حائل میان تروریست ها و ارتش 

سوریه از غرب ادلب تا شمال شرق آن حضور دارند و به همراه نیروهای روسی که در آن سوی 

این خط و در سمت نیروهای سوری قرار دارند، بر اجرای توافق سوچی نظارت می کنند. بنابراین 

حضور این نیروها نیز می تواند به دلیل افزایش نفوذ و نظارت ترکیه بر هرگونه تحرکات ارتش 

سوریه و متحدانش، چالشی برای پاکسازی ادلب باشد.

آخرین چالش نظامی و میدانی که می توان برای پاکسازی ادلب برشمرد، افزایش جمعیت 

این منطقه پس از اشغال است. همانطور که پیشتر اشاره شد، با وجود اختالف در آمارها، به نظر 

می رسد جمعیت استان ادلب از آغاز بحران سوریه تاکنون بیش از دو برابر افزایش یافته است. 
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طبیعتًا بخشی از این جمعیت را تروریست ها، بخشی را ساکنان محلی و بخش عمده ای را مهاجران 

و آوارگان تشکیل می دهند. بنابراین هرگونه عملیات نظامی در این منطقه منوط به امکان تفکیک 

حداقل تروریست ها از دو گروه دیگر است. زیرا رفتار معارضان در جنگ داخلی سوریه در 

سال های گذشته نشان می دهد آن ها هیچ گونه محدودیتی برای استفاده از مردم مناطق اشغال شده به 

عنوان سپر انسانی ندارند. از سوی دیگر حتی اگر چنین اتفاقی نیز نیفتد، عملیات نظامی در چنین 

منطقه ای با چنین تراکم جمعیتی از یک سو و وجود ده ها هزار تروریست مسلح می تواند باعث 

بروز فاجعه ای انسانی شود.

از سوی دیگر با توجه به تشکیل دولت محلی -دولت نجات- از سوی معارضان در ادلب 

و ارائه برخی خدمات در سال های اخیر و با وجود نارضایتی های مردم از عملکرد این دولت، 

برآوردهای دقیق از رفتار و واکنش مردم نسبت به عملیات نظامی دمشق در ادلب اهمیت دارد. 

عدم همراهی ذهنی و عملی مردم منطقه با ارتش سوریه برای اجرای عملیات نظامی، می تواند 

اجرای آن را دشوارتر کند.

چالش های سیاسی عملیات ارتش سوریه در ادلب

نظامی  بر موانع  ادلب، عالوه  برای پاکسازی  ارتش سوریه و متحدانش  نظامی  عملیات 

بخش  است.  روبه رو  نیز  سیاسی  چالش های  از  مجموعه ای  با  شد،  بررسی  پیش  بخش  در  که 

مهمی از این چالش ها را می توان در مواضع بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای جست وجو کرد]6[. 

مهم ترین مانع سیاسی که تاکنون در مسیر پاکسازی ادلب قرار داشته است، ترکیه بوده که البته 

حمایت های اتحادیه اروپا و آمریکا را نیز به دنبال دارد. بر اساس آمارهای وزارت کشور ترکیه، 
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هم اکنون ۳٫۵ میلیون سوری در ترکیه زندگی می کنند]7[. آنکارا معتقد است در صورت عملیات 

آزادسازی ادلب، موج مهاجرت جدیدی به سوی ترکیه آغاز خواهد شد که می تواند به آوارگی 

حدود یک میلیون سوری بیانجامد. نگرانی ای که البته اتحادیه اروپا نیز دارد.

مسأله ادلب برای اردوغان، بخشی از پازل تحوالت ترکیه است. زیرا ترکیه حداقل در دو 

پرونده مهم دیگر بحران سوریه، یعنی تحوالت شرق فرات و روند تشکیل کمیته تدوین قانون 

اساسی به دنبال منافع خود است. بین این سه پرونده، ادلب به نوعی برگ برنده اردوغان نسبت 

به شرق فرات است. زیرا تحوالت شرق فرات و حضور کردها از یک سو و مخالفت آمریکا و 

روسیه با عملیات ترکیه در این

مناطق، باعث شده تا آنکارا با چالش های جدی روبه رو شود و به نوعی تالش می کند 

تا شرایط را تغییر دهد و به دستاوردهای مشخصی برسد. اما در ادلب وضعیت متفاوت است و 

اردوغان تمایلی به تغییر شرایط ندارد، زیرا در شرایط فعلی دستاوردهایی داشته است. بنابراین 

ترک ها احتماالً به نوعی معامله فکر می کنند. شاید اردوغان می خواهد دستاوردهای خود در ادلب 

را برای کسب منافعی در شرق فرات هزینه کند.

ترکیه عالوه بر این ها در موضوع تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی نیز نیاز به گروه هایی 

مهم ترین گروه هایی که  این کمیته کند. طبیعتًا  را وارد  بتواند آن ها  تا  دارد  در داخل سوریه 

هم اکنون مورد حمایت ترکیه هستند و می توانند در روند تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه نقش 

ایفا کنند، معارضان حاضر در ادلب و مناطق شمال غرب سوریه هستند. بنابراین و در مجموع نوع 

بازیگری ترکیه در تحوالت ادلب را می توان یکی از مهم ترین موانع سیاسی عملیات نظامی ارتش 

سوریه در این منطقه دانست.
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یکی دیگر از چالش های سیاسی پاکسازی ادلب، این پرسش است که اساسًا با فرض 

شکست تروریست ها یا حتی تسلیم، گام بعدی چه خواهد بود. به عبارت دیگر عناصر مسلحی 

که تعداد آن ها تا یک صد هزار نفر نیز تخمین زده شده، به کدام نقطه انتقال داده می شوند. روند 

تحوالت سوریه در سال های گذشته به گونه ای بود که در برخی مناطق محاصره شده از سوی 

ارتش سوریه و متحدانش و با توجه به راهبردهای سیاسی و نظامی دمشق، تروریست ها به ادلب 

منتقل می شدند. با اجرای عملیات آزادسازی ادلب اما، حداقل در خاک سوریه جایی برای تجمع 

تروریست ها وجود ندارد.

از سوی دیگر کشورهای مختلفی که تروریست ها تابعیت آنجا را دارند نیز حاضر به 

پذیرش آن ها نیستند. طبیعتًا راهکارهایی مانند ایجاد اردوگاه  برای اسکان، محاکمه و آزادی در 

صورت تسلیم، عملیاتی نیست. بنابراین یک پرسش کلیدی پیش از عملیات آزادسازی ادلب 

این است که فردای پاکسازی این مناطق، با ده ها هزار تروریست چه مواجهه ای صورت خواهد 

منطقه ای و  بازیگران  از  بسیاری  برای  از دالیلی که حفظ وضع موجود را  گرفت. شاید یکی 

فرامنطقه ای مطلوب تر می کند، کابوس آزادی تروریست هاست.
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نتیجه گیری

نوشتار حاضر تالش کرد تا موانع و چالش های نظامی و سیاسی عملیات ارتش سوریه برای 

آزادسازی استان ادلب، به عنوان یکی از پیچیده ترین پرونده های سوریه و حتی غرب آسیا را مورد 

بررسی قرار دهد. در این راستا به نظر می رسد حضور و تسلیح بیش از ۴ ساله تروریست ها در این 

منطقه، مجاورت با ترکیه و عدم امکان محاصره کامل، جمعیت بیش از ۳ میلیون نفری و امکان 

استفاده از شهروندان به عنوان سپر انسانی، حضور بیش از یک صد هزار تروریست در این استان 

و حضور نیروهای ترکیه در جنوب ادلب برای نظارت بر اجرای توافق سوچی از مهم ترین موانع 

آغاز عملیات آزادسازی ادلب باشد. بازیگری ترکیه در سوریه، فشار کشورهای غربی و میل آن ها 

به تداوم وضع موجود و عالمت سؤال اساسی درباره نحوه مواجهه با تروریست ها پس از آزادسازی 

منطقه نیز می تواند برخی از چالش های دمشق و متحدانش برای پاک سازی ادلب باشد.

به هر روی مختصات سیاسی، نظامی، جغرافیایی و جمعیتی این استان باعث شده تا بحران 

این منطقه تراکمی و انباشته باشد. مجموعه این شرایط و میل روسیه برای تداوم همکاری با ترکیه 

و غرب، راه حل نظامی ِصرف برای پاک سازی ادلب را ناکارآمد جلوه می دهد. بنابراین به نظر 

می رسد مجموعه ای از اقدامات سیاسی، نظامی، امنیتی و اجتماعی می تواند مؤثرتر واقع شود. فشار 

و تعامل همزمان با ترکیه برای قطع حمایت از عناصر مسلح این منطقه و حتی در صورت لزوم 

معامله با اردوغان می تواند مؤثر باشد. رئیس جمهور جاه طلب ترکیه نشان داده است برای اهدافش، 

گروه های مورد حمایت خود را به سرعت قربانی می کند. حصول اطمینان از عدم اتخاذ موضع 

سخت واشنگتن در قبال آزادسازی ادلب نیز می تواند عملیات نظامی را در دسترس تر قرار دهد که 

قاعدتًا مسکو در این زمینه باید پیش گام شود. تالش برای اجرای عملیات های مقطعی و موردی 

به ویژه در جنوب ادلب نیز می تواند بخشی راهکار این پرونده باشد. اقدامی که به نظر می رسد چند 
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هفته ای است که از سوی دمشق و مسکو دنبال می شود. مجموعه ای از عملیات های اطالعاتی و 

رسانه ای برای این مهم نیز ضروری به نظر می رسد.
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