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مقدمه
خاتمه فتح حلب به وس��یله نیروهای بش��ار 
اس��د، برای برخی، نشانه ای از تمایل روسیه 
ب��رای خاتمه جنگ س��وریه یا کاس��تن از 
ش��دت آن به ش��کل جداک��ردن مخالفان 
میانه روی اسد از دیگر جنگاوران تعبیر شد. 
روس��یه، به همین منظور با ارتباط بیش��تر با 
ترکیه به توافقی جهت آتش بس در سوریه 
دس��ت یافت. قطعنامه 2336 شورای امنیت 
هم از ای��ن ابتکار ب��رای آتش بس حمایت 
کرد. بر خالف کوش��ش قبل��ی که در آن 
آمریکا و روس��یه برای برق��راری آتش بس 
به توافق رس��یده اما توفیق��ی در اعمال آن 
نیافتند، این بار ترکیه از طرف مخالفان بانی 
آتش بس شده است. حرکت ترکیه به سوی 

همکاری با روس��یه و متقاباًل پاسخ مثبت روسیه به این اقدام ترکیه، 
چرخش��ی عجیب در سیاس��ت خاورمیانه به حساب می آید. ترکیه 
س��ال 2015 و در شروع مداخله نظامی روسیه در سوریه، هواپیمای 
جنگی روس��یه را ساقط و تهدید کرد که همچنان اگر هواپیماهای 
روس��ی یا س��وری به نقض حریم هواییش بپردازند، باز هم آنها را 
س��اقط خواهد کرد. اما پس از قریب به یک س��ال، سیاست ترکیه 
چرخشی جدی را ش��اهد بود. به خصوص پس از کودتای ناموفق 
علی��ه اردوغان و حزبش و پس از آنکه اصرارهای ترکیه به آمریکا 
جهت خودداری از مسلح س��اختن کردهای س��وریه )ی.پ.گ( و 
ملزم داش��تن آنان به عقب نش��ینی  از غرب فرات به شرق این رود، 
توقف حمالتش علیه ارتش آزاد س��وریه و همدستی با بشار اسد، 
به نتیجه نرس��ید، اردوغان دست دوستی به سوی روسیه دراز کرد. 
ترکی��ه نه فقط جریان اس��لحه برای مخالفان اس��د را تا حد زیادی 
مح��دود ک��رده، بلکه هم��کاری اطالعاتی و نظامی با روس��یه در 
س��وریه را س��ازماندهی کرده اس��ت: برای اجتن��اب از رویارویی 

سوریه در میانه آتش بس و 
مذاکرات آستانه

تحلیل

اشاره:

دکتر امین پرتو*

 جنگ داخلی س�وریه برای چندمین بار شاهد کوششی برای برقراری آتش بس بوده است. آتش بسی با
ابتکار روس�یه و ترکیه به نمایندگی از طرف دولت و مخالفان و البته بدون در بر گرفتن داعش، فتح 
الشام و متحدان آنها. قرار است ترتیبات این حل و فصل نهایی با مذاکراتی در آستانه، پایتخت قزاقستان 
روش�ن ش�ود. اگرچه ناپایداری آتش بس و محتوای ترتیبات مورد نظر دو طرف برای آن به هیچ رو 
امیدوارکننده نیس�ت. آمریکا ظاهراً بیرون از برنامه مذاکرات اس�ت؛ بخش بزرگی از مخالفان اسد که 
عضو داعش و فتح الشام یا متحد آنها نیستند، شامل آتش بس نشده اند؛ کردها هم با اصرار ترکیه نقشی 
در مذاکرات نخواهند داشت؛ عملیات جنگی روزمره جز در چند منطقه با شدت کمتر اما همچنان ادامه 

دارد. در این میان اقدامات مبهم طرفین و متهم ساختن یکدیگر ادامه دارد. 

* همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی



70

جنگنده های دو طرف، مرکزی برای هماهنگی نظامی شکل گرفته 
و نیروی هوایی روس��یه هم برای حمایت از تهاجم ترکیه در الباب 
و پیرامون آن، حمالت هوایی علیه داعش انجام داده اس��ت. ترکیه 
ادعا می کند که در الباب با بن بس��ت نظامی روبه رو ش��ده اس��ت. 
ترکیه هم از نبود حمایت هوای��ی آمریکا به نفع عملیات در الباب 
ناخشنود است و هم از تداوم جریان انتقال سالح به کردها و از این 
رو تهدید کرده اس��ت که ممکن است اس��تفاده آمریکا از پایگاه 

اینجرلیک را متوقف کند.

ابتکار ترکیه و روسیه و برقراری آتش بس
روسیه و ترکیه توانس��ته اند ابتکاری برای آتش بس پیشنهاد دهند؛ 
ابتکاری که هم توفیقی نس��بی داش��ته و هم به شدت لرزان است؛ 
تداوم و همه گیری این آتش بس هم به همین س��بب به شدت محل 
تردید اس��ت. روسیه تمایل خود برای حل سیاسی بحران سوریه را 
پس از فتح حلب نش��ان داده است. روسیه پیش��نهاد کرده است تا 
در س��وریه، آتش بس��ی که مخالفان میانه روی اسد را در بر بگیرد، 
برق��رار ش��ود؛ مبارزه ب��ا داعش و فتح الش��ام و متحدانش��ان ادامه 
یابد و کوشش��ی برای آش��تی ملی از طریق مذاک��ره میان دولت و 
مخالف��ان صورت گی��رد. ترکیه نیز با پذیرش این طرح، به ش��رط 
واردنش��دن کردها)ی.پ.گ( به مذاکرات و به رسمیت نش��ناختن 
آنان، مخالفان اس��د را متقاعد به پذیرش آتش بس کرده اس��ت. با 
ای��ن حال، آتش بس مزبور از جهات متعددی محل تردید و بدبینی 

است:
نخست؛ آتش بس تنها گروه های مخالف اسد که در شمال این 
کشور هستند را در بر گرفته است. تکلیف سایر مخالفین در جنوب 
)درعا و قنیطره(، مرکز )ش��مال حمص( و حاش��یه دمش��ق )غوطه 
غربی و شرقی و قلمون( مشخص نیست. در همین زمان آتش بس، 
نیروهای اسد به صورت گس��ترده به عملیات علیه این مناطق ادامه 
داده اند. مخالفان این عملیات را نقض آتش بس می دانند اما روسیه 

و اسد آن را بی ارتباط به آتش بس معرفی می کنند.
دوم؛ در آتش ب��س قید ش��ده اس��ت که حمالت ب��ه داعش و 
فتح الش��ام )جبهه نص��رت س��ابق( و متحدین آن��ان ادامه خواهد 
یاف��ت. حمله به داعش مش��کلی ندارد ام��ا چگونگی هدف حمله 
قراردادن فتح الش��ام محل بحث جدی اس��ت. در بسیاری مناطق، 
فتح الش��ام ب��ا معارضان مش��مول آتش ب��س عماًل قاب��ل تفکیک 

نیس��تند. مناطق تحت کنترل فتح الش��ام در 
شمال س��وریه، در دل مناطق تحت کنترل 
مخالفان مشمول آتش بس است. از این رو 
این مس��ئله وجود دارد که چگونه می توان 
آتش بس را رعایت کرد و از مناطق ش��امل 
آتش بس هم گذشت؟ گرداگرد شهرها و 
روستاهای تحت کنترل فتح الشام در استان 
ادلب، مناطق تحت کنترل مخالفان مشمول 

آتش بس است.
س��وم؛ در توافق آتش بس این مس��ئله 
ذکر ش��ده اس��ت که آتش بس شامل فتح 
الشام و متحدان آن نمی شود. اسد به همین 
بند استناد کرده است و مناطقی مانند وادی 
ب��ردی، ک��ه مخالفانی جز فتح الش��ام قرار 
دارن��د را ه��دف ق��رار داده و آن را محل 
حض��ور فتح الش��ام یا متح��دان آن معرفی 
می کند. در حالی که روستاهای این منطقه 
در کنترل چهار گروه جیش االسالم، احرار 
الشام، جیش تحریر الشام و لواء ابدال الشام 
هس��تند. همه اینها به جز نقض آتش بس به 

صورت روزمره در مناطق شمالی است.
چه��ارم؛ اقدامات طرفی��ن آتش بس به 
شدت مش��کوک اس��ت. روس��یه از یک 
س��و اعالم کرده اس��ت که نیروهای خود 
در س��وریه را کاهش خواهد داد. به همین 
منظور ناو هواپیمابر کوزنتس��وف س��واحل 
سوریه را ترک کرد. اما حقیقت این است 
که ناو مزبور ارزش نظامی چندانی نداشت. 
پس از دو مورد حادث��ه برای جنگنده های 
آن در مدت��ی کوت��اه، ای��ن جنگنده ها به 
جای پرواز از عرش��ه ن��او، از پایگاه زمینی 
در سوریه برمی خاس��تند. اطالع دقیقی هم 
از بازگش��ت آنها به ناو مزبور نیس��ت. در 
حقیقت گویا ناو کوزنتس��وف س��وریه را 
ت��رک کرده ام��ا جنگنده های��ش همچنان 

سوریه در میانه آتش بس و مذاکرات آستانه
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ل
حلی

ت

در س��وریه هس��تند. این در حالی است که 
روس��یه 18 جنگنده اضافی )12 سوخو 25 
و 6 س��وخو24( ب��رای عملیات به س��وریه 
فرس��تاده اس��ت. اخبار متعددی هم درباره 
آماده س��ازی نیروهای اس��د برای ش��روع 

عملیات تازه منتشر می شود. 
اسد، دچار سردرگمی  پنجم؛ مخالفان 
گس��ترده ای ش��ده اند و این امکان که میان 
بدنه سیاس��ی- دیپلماتیک آن��ان )که قرار 
اس��ت در مذاکرات ش��رکت کند( با بدنه 
نظام��ی آنان که در س��وریه حاضر اس��ت، 
ش��قاق و تضادی عمی��ق پدید آی��د، زیاد 
است. فتح الش��ام و افراد نزدیک به آن، به 
مخالفان اسد هشدار می دهند که آتش بس 
و مذاک��رات آس��تانه فریبی بیش نیس��ت. 
با این طرح، مخالفان اس��د تقس��یم شده و 
تفرقه میانشان، به تضعیف بیشتر آنان منتهی 
خواهد شد. وقتی اس��د و روسیه، کار فتح 
الش��ام و مخالفان آتش بس را تمام کردند، 
س��راغ پذیرندگان آتش بس ه��م خواهند 
رف��ت. به عب��ارت دیگ��ر، فتح الش��ام، به 
مخالفان نس��بت به استراتژی »ساالمی« اسد 
و روس��یه هشدار می دهد. این استراتژی در 
جنوب س��وریه و حاشیه دمشق جواب داد. 
اسد شهرهای پراکنده در کنترل مخالفان را 
یکی یکی تصرف کرد؛ ب��دون آنکه همه 
آنه��ا اقدامی به اتفاق ه��م صورت دهند تا 
فشار از رویشان کم ش��ود. اکنون در میان 
مخالفان��ی ک��ه آتش ب��س را پذیرفته ان��د، 
ش��قاقی ج��دی مش��اهده می ش��ود. برخی 
ب��ه تحلی��ل فتح الش��ام باور دارن��د. جیش 
المجاهدین )گروه��ی از ارتش آزاد که به 
موشک تاو مجهز است( هرگونه آتش بس 
را مردود و توطئه دانس��ت. ش��اخه هایی از 
ارت��ش آزاد، مانن��د فرقه الوس��طی، جیش 

العزه، جیش النصر و الفوج االول موضعی روشن در برابر آتش بس 
ندارند و حمالت موردی علیه نیروهای اس��د را البته به بهانه پاسخ 
به حمالت آنان ص��ورت می دهند. چند گروه مهم از مخالفان که 
جیش االس��الم )شاخه ش��مال(، فیلق الش��ام، فرقه الصفوه، الجبهه 
الش��امیه و نیز گروه هایی کم اهمیت تر مانند صقور الش��ام، احرار 
الشرقیه و لواء شهداء االس��الم و غیره را شامل می شوند، موضعی 
بینابین اتخاذ کرده اند و در عین اعالم هوش��یاری نسبت به توطئه ها 
و تأکی��د بر برق��راری آتش بس برای همه مناطق س��وریه )به ویژه 
»وادی بردی«، »الوعر«، »غوطه شرقی«، »الرستن«، »تلبیسه« و »بیت 
جن«( مذاکره با ش��روط مش��خص و روش��ن )از جمله کنار رفتن 
اس��د( را قطعی دانسته اند. در این میان بخشی از مخالفان از تحریم 
مذاکرات آس��تانه قزاقستان سخن گفتند و بخشی دیگر، از حضور 
قطعی در آن س��خن به میان آوردند. در بدنه سیاسی- دیپلماتیک 

مخالفان هم در مورد مذاکره اختالفی جدی ایجاد شده است.
شش��م؛ اقدام��ات بازیگران خارج��ی و موضع آنها نس��بت به 
آتش بس و آینده آن روش��ن نیست. بشار اسد و نخبگان سیاسی و 
نظامیش، در حالی س��خن از فتح وجب به وجب کشور می گویند 
ک��ه در مقابل بر مذاکره بر س��ر »همه چیز« در آس��تانه هم تأکید 
می کنن��د. این مذاکره بر س��ر هم��ه چیز، در دیدار اس��د با هیئتی 
متش��کل از سه عضو مجلس ملی فرانس��ه به ریاست تیری ماریانی 
نیز بازگو ش��د. اما »همه چیز« به چه معنا اس��ت؟ کناره گیری اسد 
دست کم در پایان دوره انتقالی و یا پذیرش اینکه ایران و حزب اهلل 
از س��وریه خارج شوند؟ در مورد هر دو مسئله تردید جدی وجود 
دارد. اس��د ای��ن اطمین��ان را پیدا کرده اس��ت که به ج��ز کردها 
)ی.پ.گ( که همچنان مورد حمایت آمریکا هس��تند و نیروهای 
آمریکای��ی در صفوفش��ان می جنگند، آمریکا مخالفان اس��د را به 
حال خود رها کرده اس��ت. این رهاکردن در مورد ترکیه هم دیده 
می ش��ود. ترکیه از مخالفان اس��د خواسته است که یا مطیع محض 
آنکارا باش��ند ی��ا اینکه به راه خویش برون��د. این اطاعت محض، 
شامل شرکت در عملیات علیه داعش و کردها، پذیرش دستورات 
سیاسی ترکیه و ایجاد ارتش مش��ترک است. در جنوب هم اردن 
مخالفان را از هر اقدام تهاجمی علیه اس��د بر حذر داشته است. از 
س��وی دیگر، اسد می داند در حالی که ارتشی برایش باقی نمانده، 
برای کنترل مناطق تصرف ش��ده و ممانعت از ضدحمله مخالفان، 
تنها دارایی نظامیش، ایران و حزب اهلل اس��ت؛ حال چگونه ممکن 



72

اس��ت از آنان صرف نظر کند؟ ترکیه هم گرچه می کوشد رفتاری 
س��ازنده از خود نشان بدهد، اما همچنان در تناقضی عجیب با خود 
قرار دارد. ترکیه از یک س��و بر این نکته تأکید کرده است که اسد 
تا زمان تکمیل گذار سیاس��ی می تواند بر س��ر قدرت بماند. مدتی 
بعد هم تلویحاً از عقب نش��ینی خود از شرط کناره گیری اسد سخن 
گفت. اما بالفاصله نخست وزیر ترکیه گفت که با ماندن اسد، صلح 
هیچ بختی در سوریه نخواهد داشت. در این میان مسئله مذاکرات و 
آتش بس با غیبت نسبی ایران و غیبت کامل آمریکا همراه شد. البته 
آمریکا واکنش تندی نشان نداد - و گویی که سوریه اهمیتی برایش 
ندارد- از پشتیبانی خود از طرح آتش بس سخن گفت. البته روسیه 
مدت��ی بعد آمریکا را )و البته دولت ترامپ را نه دولت اوباما را( به 
آس��تانه دعوت کرد. آمریکا خواستار شرکت کردها در مذاکرات 
نیز هس��ت اما ترکیه اعالم کرده که اگر بنا بر حضور کردها باشد، 
داعش هم باید در مذاکرات آس��تانه حاضر شود. ترکیه همین طور 
خواهان شرکت عربس��تان و قطر در مذاکرات است. ترکیه، ایران 
و حزب اهلل را به ایفای نقش مخرب در روند آتش بس و مذاکرات 
متهم کرده است. ترکیه بر خروج نیروهای خارجی از سوریه تأکید 
دارد. برخی این کنایه را متوجه ایران و حزب اهلل می دانند اما ش��اید 
منظور ترکیه بیش��تر به آمریکا اس��ت. آمریکا تعدادی نامش��خص 
)احتماال تا چند هزار نفر( نیروی نظامی در سوریه و در میان کردها 
دارد. با نب��ود این نیروهای آمریکایی، ترکیه با راحتی بیش��تری به 

کردها حمله خواهد کرد.
هفتم؛ آیا ماحصل مذاکرات آستانه برای مخالفان، آتش بس و 
بمباران نش��دن توسط اسد و روسیه و رسیدن کمک به مناطق تحت 
محاصره خواهد ب��ود؟ آیا پس از آن مخالفان نمایندگانی از ادلب 
و درعا و قنیطره به دمش��ق می فرس��تند تا پستی در کابینه اسد داشته 
باش��ند؟ و آیا این چنین، مخاصمه در سوریه خاتمه خواهد یافت؟ 
ام��کان چنین راه حلی، دس��ت کم روی کاغذ وج��ود دارد. مانند 
الگوی بوسنی، آتش بسی پایدار و البته در سوریه، بدون خلع سالح 
مخالف��ان. با تداوم آتش بس، آوارگان س��وری ب��ه میهن خود باز 
خواهند گش��ت. هر چند این تردید هست که این بازگشت، در دل 
خود نطفه های شروع دوباره تنش را در بر داشته باشد. چه تضمینی 
برای آینده وجود خواهد داش��ت؟ در بوس��نی، حض��ور نیروهای 
ناتو، پشتیبانی مالی و سیاسی اروپا و همکاری طرفین درگیر، ثبات 
توافق ها را تضمین می کرد؛ اما در س��وریه چه کس��ی ضامن اعتبار 

توافق ها خواهد بود؟ اگ��ر مخالفان دریابند 
که ترکیه در حال معامله بر سر آنها با روسیه 
ازای س��رکوب کردن کرده��ا  اس��د در  و 
است، ممکن است به راه خود بروند. حسن 
دغیم، یکی از س��رکردگان مخالفان اس��د 
در گروه موس��وم به »جبهه انقالب سوریه« 
کوشش گس��ترده ای برای اتحاد و استقالل 
ملی مخالفان صورت داده اس��ت. او به فتح 
الش��ام پیش��نهاد داده تا ضمن اعالم انحالل 
خ��ود، نیروهای��ش میان ش��اخه های ارتش 
آزاد تقس��یم شوند و س��رانش هم مخفی و 
متواری گردند تا بهانه های اس��د و روس��یه 
محمل خود را از دس��ت بدهن��د. به عالوه، 
مخالفان با ایجاد ارتش��ی مشترک، از تکرار 
شکست های فضاحت باری مانند حلب، البته 
این بار در ادلب و جسرالغش��ور جلوگیری 

کنند.

تداوم درگیری ها در میانه آتش بس
آتش بس گرچه ش��مال س��وریه را به طور 
نس��بی امن کرده، اما درگیری ها با ش��دت 
تمام در س��ایر نق��اط ادام��ه دارد. در همان 
ش��مال، بمباران روزانه ادلب، خان شیخون 
و مناطق مختلف ادامه دارد. روسیه بیشترین 
بمب��اران را انجام می دهد ام��ا آمریکا هم به 
تازگی بر ش��دت عملی��ات هوایی در ادلب 
برای ش��کار و قتل رهبران فتح الشام افزوده 
اس��ت. در یک حمله هوایی آمریکا ابوانس 
المصری و ابوعکرمه التونس��ی، دو فرمانده 
مهم فتح الش��ام و در حمله ای دیگر، بیست 
عضو و فرمانده فتح الشام از جمله ابومعتصم 
الدی��اری، ابوخط��اب القحطان��ی و ابوعمر 
الترکس��تانی )از حزب اسالمی ترکستان که 
متحد فتح الشام است( کشته شدند. حمالت 
جسته و گریخته دیگری هم توسط آمریکا 
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ل
حلی

ت

علی��ه فتح الش��ام در ادلب ص��ورت گرفته 
است. آمریکا علیه داعش هم بیکار ننشست 
و ای��ن بار مس��تقیماً به یاری اس��د آمد. در 
حال��ی که داعش با فتح مجدد تدمر، حجم 
عظیمی س��الح و مهمات به غنیمت گرفته 
بود1 و به س��وی غرب پیش��روی می کرد با 
حمالت هوایی سنگین آمریکا مواجه شد: 
تنه��ا در یک روز، مطابق با اعالم رس��می 
فرماندهی عملیات آمریکا علیه داعش، 14 
تان��ک، 3 قبضه توپ، دو س��اختمان محل 
تجم��ع نیروه��ا، دو خ��ودروی تاکتیکی و 
یک توپ ضدهوایی منهدم شد. آمریکا در 
نزدیکی دیرالزور هم ب��ا عملیاتی متهورانه 
با پیاده کردن نیروهای ویژه با هلیکوپتر در 
پش��ت خطوط داعش، تعدادی از آنها را به 
هالکت رس��انده و برخی فرماندهان آن را 
به اس��ارت خود درآورد و از منطقه خارج 
ساخت. این به جز عملیات هوایی گسترده 
آمریکا علیه داعش در ش��مال رقه اس��ت. 
کردها با حرکت در حاشیه شرقی فرات به 
س��وی جنوب، به نزدیکی شهر و سد عظیم 

»طبقه« رسیده اند. 
داع��ش زیر حم��الت متقابل اس��د و 
روس��یه، مجبور به تخلیه حاشیه تیاس شده 
است. گرچه هنوز تیاس و فرودگاه تی-4 
تحت خطر هستند. اسد آماده حمله مجدد 
به سوی تدمر اس��ت. گرچه به نظر می آید 
ای��ن بار عملیات آزادی تدم��ر، مانند دفعه 
قبل��ی، کم تلفات و آس��ان نباش��د. داعش 
در هم��ه ج��ا، مقاومت تا پای ج��ان را در 
پیش گرفته اس��ت زیرا دیگ��ر جایی برای 
گریخت��ن نیس��ت. داع��ش در دیرال��زور، 
1. رجوع کنید به دیده بان شماره قبل که شرح این غنائم داده 
 14  ،130 توپ   7 پی،  ام  بی  نفربر   7 تانک،   44 است:  شده 
از خودروها،  و حجم عظیمی  تیربار 23، موشک ضدتانک 

سالح سبک و مهمات آن.

حمالت س��نگینی علی��ه مواضع نیروه��ای دولتی کرده اس��ت. با 
واردش��دن تلفات س��نگین، دیرالزور در خطر س��قوط جدی قرار 
دارد. حمالت هوایی روس��یه پیش��روی داعش را کند و پرتلفات 
می کن��د اما محاصره منطق��ه و نبود این امکان ک��ه نیروی زرهی 
جدید به مخالفان اضافه شود، برای آنها مشکلی جدی ایجاد کرده 
است. کمک های هوایی با انتقال نیروی پیاده، برای هجوم داعش 
کفای��ت نمی کند. داعش فرودگاه دیرالزور را زیر ضربه قرار داده 
به صورتی که دو جت جنگی را در آش��یانه با موش��ک ضدتانک 
منهدم ساخته است. داعش در الباب هم توانسته ضربات سختی به 
اتحاد ترکیه و ارتش آزاد وارد کند. داعش اجازه هیچ پیشروی به 
آنها نداده است. الباب زیر حمالت توپخانه ای و هوایی، ویرانه ای 
به تمام معنا شده، اما هنوز داعش با خودروهای انتحاری، حمالت 
برق آس��ا و موش��ک های ضدتانک، به بالی جان نیروهای ترکیه 
و ارتش آزاد بدل ش��ده است. دس��ت کم ده فروند تانک پیشرفته 
لئوپارد-2 و تعداد زیادی نفربر زرهی ترکیه توس��ط داعش منهدم 
شده و تعدادی هم به غنیمت درآمده است. با این حال، داعش در 
برخی نقاط هم شکس��ت هایی را متحمل ش��ده است: به جز شمال 
رق��ه، در عمق بادیه، نیروهای »قوات ش��هید احمدالعبدو«، »جیش 
االسود الشرقیه« و »جیش االحرار العشایر« بادیه سوریه در مجاورت 
با اردن را تا حد زیادی از وجود داعش پاکسازی کردند. زلف و 
سد زلف، ابوخش��به، بئر التیس و بسیاری از ارتفاعات منطقه آزاد 
ش��ده اس��ت. گرچه این مناطق اهمیت چندانی ندارند. ش��اید تنها 
بتوانند بعدها مس��یری برای انتقال کمک از طریق اردن باشند. گام 
بع��دی این نیروها حمله به س��وی نیروهای داعش در بادیه ش��رق 
دمشق است. احتمال درگیرشدن آنها با نیروهای اسد اندک است. 
با آنک��ه آنها به خوبی مجهز هس��تند اما مدت هاس��ت در توافقی 

احتمالی از حمله به نیروهای اسد خودداری می کنند.
نیروهای اسد در جنوب موفقیت هایی عمده داشته اند. در غوطه 
ش��رقی، عملیات علیه مخالفان ادامه دارد. گرچه جیش االسالم و 
فیل��ق الرحمان عاقبت نیروی مش��ترک و عملیات هماهنگ انجام 
دادند، اما کمبود مهمات و اس��لحه و زوال نیروی انس��انی، آنان 
را در برابر ارتش اس��د به تنگنا افکنده اس��ت. آنان دفاع می کنند 
و گاه مناطق��ی را بازپ��س می گیرند، اما این هم��ه به بهای تلفات 
انس��انی و از دس��ت رفتن مهم��ات و تجهیزاتی ب��دون جایگزین 
حاص��ل می ش��ود. در حزرم��ا و میدعانی، آن��ان موفقیت هایی به 
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دس��ت آوردند اما موفقیت هایی که صرفاً تدافعی، موقت و بسیار 
ناپایدار اس��ت. هیچ امیدی برای آنها از بیرون نیس��ت. در قلمون 
ش��رقی، برخی همقطارانشان، به گلوله باران پراکنده فرودگاه های 
نظام��ی ضمیر و ناصریه و قطع گاز دمش��ق پرداختند، بدون آنکه 
نفعی از این اقدامات حاصل ش��ود. س��قوط کامل غوطه ش��رقی، 
که غریب به نظر می رس��د، مهر باطل شدن مخالفان اسد در حومه 

دمشق است. 
اما درگیری هایی که س��روصدای بیش��تری داش��ت، در وادی 
بردی بود. منطقه ای کوهس��تانی که آب دمشق را تأمین می  کند. به 
دنبال ش��روع عملیات علیه این منطقه، آب دمشق قطع شد. دولت، 
مخالفان را به آلودن آب منطقه با گازوئیل متهم کرد و مخالفان هم 
مدعی تخریب تأسیسات آبرسانی وادی بردی براثر بمباران هوایی 
دولت شدند. حمالت نیروهای اسد علیه وادی بردی به شدت ادامه 
دارد اما مخالفان هم به شدت دفاع کرده و از تسلیم شدن خودداری 
کرده اند. اس��د که توانس��ته بود کفر حوار و نواحی پیرامون آن را 
ب��دون درگیری تصرف کند، فعاًل از توفیق مش��ابه در مورد وادی 
بردی و نیز بیت جن ناکام مانده است. با این حال یک چیز مشخص 
اس��ت: کار مخالفان در حاشیه دمش��ق تمام است. آنچه در حاشیه 
دمش��ق اما باز هم رخ داد، انجام حمالتی جدید از س��وی اسرائیل 
بود. گرچه اس��رائیل این بار به تغیی��ر روش در حمالت خود روی 
آورده است و به جای حمالت هوایی، در حمله جدید به فرودگاه 

»مزه« از راکت های دوربرد و هدایت شونده استفاده کرده است.
اسد در درعا هم دس��ت به حمالتی زده است. »محجه« که در 
محاصره بود در آس��تانه سقوط قرار دارد. هر چند تاکنون مقاومتی 
بیش از تصور از خود نش��ان داده اس��ت. مخالفان اسد در درعا که 
تاکن��ون س��اکت بودند، ناگهان ب��رای کمک به محج��ه به میدان 
آمدند و چند تانک و نفربر اس��د را با ش��لیک پیاپی موش��ک های 
تاو منهدم کردند. با این حال، این اقدامات مش��کلی اساس��ی برای 
نیروهای اس��د ایجاد نکرده اس��ت. مخالفان اسد در درعا، عملیاتی 
هم علیه»جیش خالد بن ولید« که متحد داعش اس��ت، انجام دادند 
ک��ه نتیجه چن��دان قاطعی هم در برنداش��ت. مخالفان در جوالن و 
حومه شمالی حمص، حمالتی علیه نیروهای اسد را صورت دادند. 
احرار الش��ام و فتح الشام هر دو حمله را س��ازمان دهی کردند، اما 

حاصل هر دو عقب نشینی های سریع بود.

نتیجه گیری
پیش بین��ی آین��ده جن��گ داخلی س��وریه 
چندان هم وابسته به نتیجه مذاکرات آستانه 
نخواهد بود. حتی اگر مذاکراتی س��ازنده 
ص��ورت گیرد، هن��وز جبهه های بس��یاری 
برای اشتعال وجود دارد. فتح الشام، داعش 
و کردها، همچن��ان بهانه های تداوم جنگ 
هس��تند. فتح الش��ام برای یارگیری از میان 
جریان های دیگر کوش��ش می کند. موضع 
بسیاری از گروه های مخالف اسد، آمیخته 
با س��ردرگمی، یأس و استیصال است. آنان 
اگ��ر به نقطه ای برس��ند که خ��ود را کاماًل 
رهاش��ده بپندارند، به مسیر انتحار و ادغام با 
فتح الشام خواهند رفت. این نقطه استیصال، 
اکنون که ترکی��ه آنها را تنها مهره ای برای 
مقابل��ه با کردها می خواهد به اوج رس��یده 
است. آتش بس در سوریه به تنهایی دارای 
مشکالت و ابهامات زیادی است. ابهامات 
و مشکالت دس��تیابی به صلح نهایی از این 
هم بیشتر خواهد بود. بیهوده نیست که جان 
کری، وزیر خارج��ه آمریکا، گفته بود که 
در چه��ل س��ال عمر فعالیت سیاس��ی خود 
ش��اهد بحرانی به پیچیدگی بحران س��وریه 

نبوده است.
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