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تحوالت میدانی جدید 
در سوریه و عراق

تحوالت میدانی در س�وریه و عراق با آغاز سال 2016 میالدی، وارد مراحل جدیدی شده است. نیروهای 
دولتی در سوریه و عراق، به پیشروی های خود، هرچند با سرعتی اندک ادامه داده  و گاه به پیروزی های 
قابل توجه نیز دست یافته اند. در سوریه برخی کوشش ها برای برقراری آتش بس محدود در برخی نقاط 
و امدادرسانی به مناطق تحت محاصره به بار نشسته است. این در حالی است که از شدت عملیات بمباران 
هوایی روسیه در سوریه به دالیلی کاسته شده و آمریکا در حالی که از مداخله وسیع نظامی علیه داعش 
احتراز می کند، همچنان به سیاست ترور سران داعش از طریق بمباران هوایی ادامه می دهد. در عراق نیز، 
حضور نظامی ترکیه در این کشور با مخالفت جدی بغداد مواجه شده و اختالف میان دولت مرکزی عراق 
با حکومت اقلیم کردستان بر سر کنترل برخی شهرها، ادامه عملیات علیه داعش و مساله رفراندوم احتمالی 

استقالل کردستان عراق، شدت یافته است.

تحلیل

:اشاره

امین پرتو*

* کارشناس مسائل نظامی و خاورمیانه

مقدمه
با شروع سال 2016 میالدی هم هیچ نشانه ای 
از خاتم��ه جنگ داخلی در س��وریه و عراق 
دیده نمی ش��ود. نه عملیات نظامی طرفین و 
درگیری علیه یکدیگر منتهی به پیروزی های 
قاطع نظامی ش��ده اس��ت و ن��ه امکانی برای 
دس��ت یابی ب��ه مصالحه به نظ��ر می آید. در 
ع��راق، هدف جنگ ناب��ودی نهایی داعش 
کش��ور  ای��ن  قلم��رو  از  آن  ریش��ه کنی  و 
تعریف ش��ده اس��ت ام��ا هدف در س��وریه 
امکان دس��ت یابی به اگر نه صلح، دست کم 
آتش بس��ی ک��ه از وخامت اوضاع انس��انی 
بکاهد، اس��ت. البته وضعیت عراق و سوریه 
از نظر وخام��ت اوضاع انس��انی با یکدیگر 
قاب��ل قیاس نیس��ت. تنها در س��ال 2015 در 

س��وریه بیش از 50 هزار نفر کشته شده اند، در حالی که کل تلفات 
جنگ داخلی ع��راق در موج حمالت داعش از آغاز س��ال 2014 
تاکنون به 35 هزار نفر می رسد. وانگهی وضعیت آوارگان در عراق 
به وخامت وضعیت آوارگان س��وری نیس��ت. در این میان چالش��ی 
عمده در س��وریه وجود دارد. بش��ار اسد به روش��نی و بارها اعالم 
کرده که با مخالفینی که مس��لح هس��تند، هیچ گاه مذاکره نمی کند 
و همه آنها از نظر او تروریس��ت هس��تند. مسکو اگرچه اعالم کرده 
میان ارتش آزاد و مخالفان میانه رو مس��لح با گروه های تروریس��تی 
مانن��د داعش و جبهه نصرت قائل به تمایز اس��ت، ام��ا در عملیات 
نظام��ی هیچ تفاوتی میان آنها در نظر نگرفته اس��ت. مس��اله توقف 
درگیری ه��ا و برقراری آتش بس و ترتیب دادن س��ازوکاری برای 
نبرد مش��ترک اس��د و مخالفانش علیه داع��ش و احتماال گروه های 
تروریستی هم پیمان القاعده )جبهه نصرت و متحدانش( در شرایطی 
مورد پذیرش روس��یه قرار دارد که مساله برسرکار ماندن یا نماندن 
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اس��د به مشکلی ظاهرا الینحل بدل ش��ده است. چنددستگی در میان 
مخالفان و اینکه تعداد گروه های مخالف اسد تا دست کم 500 گروه 
برآورد می ش��ود، سوی دیگر مشکل دست یابی به آتش بس و شروع 
گذار سیاسی در س��وریه را نشان می دهد. حتی نتایج اجالس ریاض 
برای ایجاد یکدستی میان مخالفان با مخالفت بسیاری از آنان مواجه 
شد. در این میان، تنها یک نتیجه قابل پیش بینی به نظر می رسد: ادامه 
جنگ تا مدت زمانی نامشخص. ایاالت متحده بر سر کار ماندن اسد 
تا سال 2017 را بس��یار محتمل اعالم کرده است. این بدین معناست 
که حامیان مخالفان اسد، قصد افزایش کمک های نظامی برای ایجاد 
تغییری اساس��ی در صحنه نبرد و برانداختن اس��د را ندارند. اسد هم 
انتظار معجزه ای نظامی را ندارد. پیش��روی های ارتش سوریه اگرچه 
کند و با اس��تهالک قابل توجه خواهد بود اما ادامه دارد. آنچه اس��د 
به دنبال آن اس��ت، پیروزی های نظامی اس��ت که دس��ت او را برای 
مذاکرات احتمالی بازتر کند. دست کم اینکه خطر از شهرهای مهمی 
مانند الذقیه و دمش��ق دور ش��ود و مخالفان به میزان هرچه بیشتری به 

مناطق بدون اهمیت رانده شوند. 
   در عراق آرایش نیروهای سیاسی و نظامی ساده تر است. با این 
حال آینده پس از پاکس��ازی کشور از داعش چندان امیدوارکننده 
نیس��ت. درگیری هایی میان نیروهای پیش��مرگه اقلیم کردس��تان و 
نیروهای حشدالش��عبی )بس��یج مردمی عراق( که از شیعیان هستند، 
منتهی به کش��ته ش��دن تعدادی از دو طرف شده است. برنامه مسلح 
کردن اهل س��نت و گونه ای بازآفرینی ش��وراهای بیداری به سبب 
مخالفت دولت مرکزی، تا حد زیادی از دس��تور خارج شده است. 
کوش��ش نیروهای دولتی برای عملیات نسبتاً یک جانبه برای آزادی 
تکریت، بیجی و رمادی تا حدی با توفیق همراه بود، هرچند کندی 
عملی��ات و تلفات قابل توجه دو طرف، ضع��ف عمده این عملیات 
بوده اس��ت. دول��ت مرکزی ب��رای عملیات سرنوشت س��از آزادی 
موصل بدون همراهی »اقلیم کردس��تان« کاری از پیش نخواهد برد. 
در این میان ممکن اس��ت اقلیم به وسوس��ه آزادی یکجانبه موصل 
و در نتیجه تس��لط یافتن بر آن دچار ش��ود که حضور نظامی ترکیه 
در ش��مال ع��راق این گمان را تقویت کرده اس��ت. ای��ن در حالی 
اس��ت که  اظهارات مجدد مسعود بارزانی مبنی بر حق کردها برای 
اس��تقالل از عراق، س��فر او به ریاض برای دریافت کمک مالی از 
عربس��تان س��عودی و هماهنگی هایش با ترکیه برای پیش��برد برنامه 
استقالل، دولت مرکزی و نیز متحدان آن را به واهمه تجزیه عراق و 

رویارویی با »اقلیم« دچار کرده است.

عملیات هوایی روسیه در سوریه
از 30 س��پتامبر 2015 ب��ه این س��و عملیات 
نظامی روس��یه در س��وریه آغاز شده است. 
پس از گذشت صدروز، روسیه به اقداماتی 
فراتر از بمباران هوایی توسط دست کم 50 
هواپیمای تهاجمی و هلی کوپتر مسلح مستقر 
در س��وریه، بمباران هوایی توس��ط ناوگان 
بمب افکن استراتژیک خود )توپولوف های 
22ام، 95 و 160( و ش��لیک موش��ک های 
کروز از دریای مازندران و مدیترانه دس��ت 
زده است. بخش��ی از نیروهای توپ خانه ای 
روسیه در جبهه حمص به گلوله باران شدید 
مواضع مخالفان دس��ت زدند، به عالوه پس 
از ساقط ش��دن س��وخو-24 روسیه توسط 
ترکی��ه، روس��یه اقدام به اس��تقرار س��امانه 
اس-400 در س��وریه کرده است. پوتین به 
صورتی آشکار ترکیه را تهدید کرده است 
که دیگر نمی توان��د جنگنده هایش را وارد 
آسمان سوریه کند. گفته می شود تعداد قابل 
توجهی از جنگجوی��ان یا همان پیمانکاران 
امنیتی روس، در نبرد س��وریه حضور دارند 
و دست کم تاکنون نه نفر از آنها -به روایت 
وال اس��تریت ژورنال- کشته شده اند. روسیه 
بازسازی پایگاه های هوایی سوریه را نیز بر 
عهده گرفته است: پایگاه هوایی حما که به 
س��بب عملیات مخالفان تعطیل بود، مجددا 
عملیات��ی ش��ده و احتمال عملیاتی ش��دن 
پایگاه کویرس هم زیاد است. با این وجود 
با شروع س��ال 2016 عملیات هوایی روسیه 
در س��وریه، افت قابل توجهی را شاهد بوده 
و تع��داد عملیات روزانه هوایی به ش��دت 
کاهش یافته اس��ت. برای این کاهش دست 
کم سه علت محتمل است: یکی مشکالت 
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مربوط ب��ه آماده س��ازی هواگرده��ا که به 
سبب فشار عملیاتی س��ه ماه گذشته، دچار 
مش��کالتی از حیث عملیاتی شدن گشته اند؛ 
دیگری س��رمای ش��دید هوا در کنار ابری 
و مه آلودب��ودن آن که یافت��ن اهداف روی 
زمین را دشوار می کند و دیگری- به روایت 
دبکافایل- تعطیالت س��ال نوی مسیحی که 
برای ارتدوکس ها دیرتر از س��ایر مسیحیان 
برگزار می شود و موجب شده تا استراحتی 
برای نیروهای روسی پس از سه ماه عملیات 

مدوم در نظر گرفته شود. 
عملی��ات هوایی روس��یه در س��وریه از 
س��وی مدافعان حقوق بش��ری با مناقش��ات 
جدی روبه رو بوده اس��ت ک��ه در این میان 
تبلیغ��ات رس��انه ای گروه ه��ای مخالف در 
تلف��ات غیرنظامی��ان بی تأثیر  تع��داد  مورد 
نب��وده اس��ت. اگرچ��ه اس��تفاده از مهمات 
هوای��ی  بمب��اران  در  »غیرهدایت ش��ونده« 
توسط روسیه موجب ش��ده است برخی از 
عملیات ها با تلفات غیرنظامی مواجه ش��ود 
اما نباید این نکته را از خاطر برد که بمباران 
هوایی گروه ه��ای ش��به نظامی پراکنده که 
به صورت غیرمنظم در ش��هرها و روس��تاها 
مستقر هستند، حتی اگر مهمات دقیق به کار 
رود، ب��از هم به تلف��ات غیرنظامی به عنوان 
یکی از نتایج ناخواسته خواهد انجامید. این 
تجربه پیش تر در عراق و افغانس��تان توسط 
آمریکا کسب شده بود. با این حال عملیات 
هوای��ی که منتهی به کش��ته ش��دن »زهران 
علوش« رهبر »جیش االسالم« و برخی دیگر 
از فرمانده��ان شورش��یان در حومه ش��رقی 
دمشق شد، نمایش��ی خیره کننده و بهت آور 

از دقت عملیات نیروی هوایی روسیه بود. 
تنها مس��اله برای ت��دام عملیات هوایی 
روس��یه در س��وریه هزینه و خس��ارات این 

عملیات اس��ت. مطابق با برخ��ی برآوردها هزین��ه عملیات هوایی 
روس��یه در سوریه، هر روز بین 2/5 تا 4 میلیون دالر است. البته این 
هزینه به جز هزینه ش��لیک موشک های کروز از راه دور، مربوط به 
اس.اس.ان 27ای با نام ناتوی سیزلر1  بوده است که هزینه هر فروند 
آنها بیش از یک میلیون دالر است. البته هزینه مهمات مصرف شده 
به س��بب غیرهدایت شونده بودن اغلب آنها )بمب های سقوط آزاد 
یا راکت غیرهدایت شونده( پایین خواهد بود. تلفات هواگردها هم 
تاکنون محدود به یک سوخو-24 ساقط شده توسط ترکیه و یک 
میل-8 منهدم شده توسط مخالفان بر روی زمین بوده است. این در 
حالی است که با گذشت بیشتر از سه ماه، همچنان حامیان مخالفان، 
به ویژه آمریکا و عربستان سعودی از تسلیح مخالفان به موشک های 
دس��تی ضدهوایی کارآمدی مانند استینگر یا مس��یترال خودداری 
کرده اند. گفته می ش��ود عربس��تان به طور جدی قصد ارس��ال این 
تجهیزات به س��وریه را داش��ته که با ممانعت جدی آمریکا مواجه 
شده اس��ت. در صورتی که مخالفان به این موشک ها دست یابند، 
عملیات هوایی برای هلی کوپترها و نیز هواپیماهای سوخو-25 که 
س��قف پروازی کمی دارند، بس��یار دش��وار خواهد شد در حالیکه 
قسمت عمده عملیات پش��تیبانی هوایی نزدیک2 روسیه توسط این 
هواگرده��ا صورت می گیرد. به عالوه بمباران هوایی باید از ارتفاع 
باالتر صورت گیرد که همین مساله از دقت بمباران خواهد کاست. 
شایعاتی در خصوص احتمال مسلح ساختن مخالفان به موشک های 
ضدهوایی با بردبلندتر مانند سام-3 تهیه شده از اوکراین هم منتشر 
شده اس��ت که به نظر س��اخته و پرداخته دس��تگاه تبلیغاتی روسیه 
می آی��د. راهکار دیگر مخالفان حمله زمینی ب��ه پایگاه های هوایی 
روس��یه از طریق توپخانه یا راکت انداز دوربرد اس��ت که تس��لیح 
مخالف��ان با این تس��لیحات هم نامحتمل به نظر می رس��د. پوتین به 
روشنی اعالم کرده است که با هر اقدامی که امنیت نیروهای روسیه 
در سوریه را به خطر بیافکند، مقابله مستقیم نظامی خواهد کرد. باید 
دید که آیا این تهدید شامل انتقال تسلیحات پیشرفته به مخالفان هم 

می شود؟ 

وضعیت درگیری های زمینی در سوریه     
با پش��تیبانی هوایی روسیه و حمایت نیروهای مقاومت، ارتش سوریه 
در وضعیتی تهاجمی قرار گرفته اس��ت. در جبهه الذقیه که هم برای 
1. S-N-27A Sizzler
2. Close-air-support
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اس��د و هم برای روسیه، حساس ترین جبهه محسوب می شود، به رغم 
دشواری نبرد در کوهس��تان و جنگل، برخی ارتفاعات و روستاهای 
راهبردی از شورش��یان بازپس گرفته شد. اوج موفقیت ارتش سوریه 
تس��لط بر شهرک سلمی در این منطقه اس��ت. در جبهه درعا، ارتش 
س��وریه تهاجمی غافل گیرکننده به ش��هر »شیخ مسکین« انجام داد. با 
وجود این موفقیت زودهنگام اولیه و تس��لط بر غرب و مرکز ش��هر، 
مخالفان توانس��تند در شرق شهر مقاومت کنند و پیشروی ارتش را با 
وارد آوردن صدماتی بر آن متوقف س��ازند. در دمش��ق نیز بیشترین 

موفقیت ارتش سوریه در حومه شرقی موسوم به غوطه دمشق بود.

 با کشته ش��دن زهران علوش و فرماندهان دیگر جیش االسالم و 
گروه های دیگر، ضربه روحی سنگینی به مخالفان وارد آمد، اگرچه 
این ضربه منتهی به فروپاش��ی آنان نشد اما فرودگاه مروج السلطان در 
این منطقه آزاد ش��د و حلقه محاصره غوطه ش��رقی هم مس��تحکم تر 
گردید. در قنیطره، تمامی دس��تاوردهای مخالفان در ماه های گذشته 
ب��ا ضدحمله ارتش از میان رفته اس��ت و در صورت حمله ای جدید 
از جانب ارتش، دش��واری های بسیاری برای آنها وجود دارد. در دو 
جبهه حلب و حما، پیشروی ارتش با سرعت کم و محدود ادامه دارد. 

در حلب آزادی پیرامون فرودگاه کویرس با 
ضدحمالت ناگهانی داعش مواجه می شود، 
در خان تومان موفقیت هایی به دس��ت آمده 
است، هرچند که مقاومت شورشیان، انتظار 
آزادی سریع و برق آس��ای حلب را به کلی 
از چش��م انداز دور کرده اس��ت. گش��ودن 
جبه��ه ای در غرب حلب به س��وی تفتاناز و 
ادلب به امید رفع محاصره فوعه و کفریا هم 
به کلی دور از ذهن اس��ت. در شمال حلب، 
مقاوم��ت جبل القالی و نواح��ی پیرامونش، 
هرکوششی برای رسیدن به نبل و الزهرا، دو 
شهر علوی نش��ین در محاصره را با شکست 
مواجه س��اخته اند. در جبهه حما هم پیشروی 
اولی��ه مخالف��ان متوقف ش��ده اس��ت. گفته 
می ش��ود که انتقال موش��ک های ضدتانک 
تاو از س��وی عربستان برای مخالفان به سبب 
فشارهای آمریکا کاهش یافته است. نگاهی 
به گزارش��ات میدانی از فعالیت مخالفان در 
نیمه دس��امبر و نیم��ه اول ژانویه )اواخر آذر 
تا اواس��ط دی( نش��ان می دهد ک��ه کاربرد 
موشک های تاو کاهش محسوسی یافته و به 
ندرت از آنها اس��تفاده شده است و مخالفان 
به موش��ک های قدیمی و احتم��اال غنیمت 
گرفته ش��ده از ارتش س��وریه مانند مالیوتکا 

و فاگوت روی آورده اند.
در جبهه حمص، ارتش سوریه توانسته 
اس��ت تهاج��م داعش ب��ه مس��یر حمص-

دمش��ق را متوقف کند. پس از هفته ها نبرد، 
سرانجام ش��هر مهین آزاد شد و هم اکنون 
ارتش حمله ب��ه القریتین ب��رای دورکردن 
هرچه بیشتر داعش از شهرهای مهمی مانند 
صدد و قرا و هس��ته های داعش مس��تقر در 
کوهس��تان قلمون س��وریه و لبن��ان را آغاز 
ک��رده اس��ت. در نزدیکی ش��هر حمص، 
ارت��ش موفقیت های دیگری کس��ب کرده 

کردها تعمد دارند با نادیده گرفتن 
پیشروی در رقه یا شدادی، به سوی عفرین، 

منطقه کردنشین در غرب فرات حرکت کرده 
و گونه ای پیوستگی جغرافیایی در قلمرو 

کردستان سوریه ایجاد کنند. این حرکت به 
شدت مورد مخالفت ترکیه قرار دارد و گاه 

کردهای سوریه در این خصوص مورد تهدید 
نظامی از جانب آنکارا هم قرار گرفته اند. 
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اس��ت. مخالفان در ش��هرک وع��ر با قبول 
آتش بس و با امان یافتن، همراه خانواده های 
خود ش��هر را به س��وی مناطق تحت کنترل 
شورش��یان ترک کردند. وضعیت مخالفان 
در ش��مال حمص بسیار دش��وار است. آنها 
در منطق��ه ای محاصره ش��ده اند که امکان 
دریاف��ت هیچ کمک��ی از خارج برایش��ان 
وجود ندارد. تنگنا در تأمین غذا، س��وخت 
و از هم��ه مهمتر اس��لحه و مهم��ات برای 
آنها بس��یار جدی است. اینکه وضعیت این 
منطقه به ش��کل یک غوطه شرقی یا دوما یا 
داریای جدید درآید، بس��یار محتمل است. 
اگرچ��ه درگی��ری ارتش در حل��ب، حما، 
الذقیه و دمشق فعال تا حدی از فشار بر آنها 

می کاهد.
آتش بس��ی ک��ه در وعر به دس��ت آمد، 
در چند ش��هر دیگر هم تکرار ش��ده است. 
عناص��ر داع��ش و جبه��ه نص��رت ک��ه در 
جن��وب  در  فلس��طینی  آوارگان  اردوگاه 
دمشق با نام یرموک مس��تقر بودند با دولت 
توافق کرده اند تا ای��ن منطقه را ترک کرده 
و با داش��تن امان نامه، به مناطق تحت کنترل 
هم قط��اران خود برون��د. در زبدانی و مضایا 
دو ش��هرک در قلم��ون، ک��ه در محاص��ره 
نیروهای حزب اهلل و ارتش س��وریه اس��ت، 
آتش بسی به دس��ت آمده که در ازای عدم 
حمل��ه به فوعه و کفریا پایدار می ماند. با این 
وجود سیاست محاصره به صورت منع ورود 
مواد غذایی به این مناطق که از سوی دولت 
س��وریه اعمال می ش��ود، منتهی به قحطی و 
گرسنگی همگانی شده است. باال رفتن آمار 
تلف��ات در مضایا بر اثر گرس��نگی منتهی به 
پدید آمدن کمپینی جهانی شد که از دولت 
س��وریه می خواست اجازه ورود کمک های 
غذایی ملل متحد ب��ه مضایا را بدهد. دولت 

گزارش ها را اغراق آمیز و مس��ئولیت قحطی را متوجه مخالفان مسلح 
می دانست. در نهایت مواد غذایی به مضایا و نیز کمک های انسانی به 

فوعه و کفریا منتقل گردید.
   واپسین بخش تحوالت میدانی بر روی زمین در سوریه مربوط 
به تحرکات یگان های کرد و متحدان عرب آنها اس��ت. کردها در 
یورشی موفق شدند سد تشرین که در کنترل داعش بود را تصرف 
کرده و به آن س��وی فرات پیش��روی کنند. به نظ��ر می آید کردها 
تعمد دارند با نادیده گرفتن پیش��روی در رقه یا ش��دادی، به سوی 
عفرین، منطقه کردنش��ین در غرب فرات حرکت کرده و گونه ای 
پیوس��تگی جغرافیایی در قلمرو کردستان س��وریه ایجاد کنند. این 
حرکت به ش��دت مورد مخالفت ترکیه ق��رار دارد و گاه کردهای 
س��وریه در این خصوص مورد تهدید نظام��ی از جانب آنکارا هم 
قرار گرفته اند. از طرف دیگر برای پیشروی در این منطقه، نیروهای 
کرد عالوه بر داعش، با نیروهای ارتش س��وریه و مخالفان مسلحی 

مانند ارتش آزاد و جبهه نصرت رودررو خواهند شد. 

تحوالت میدانی در عراق
مهم تری��ن تحول در عرصه نبرد با داعش در عراق، عملیات آزادی 
ش��هر رمادی در غرب بغداد بود. با این ح��ال این عملیات طوالنی 
ک��ه هفته ها به طول انجامیده، هنوز به نتیجه نهایی نرس��یده اس��ت 
و هس��ته های باقی مانده داعش در حومه ش��هر و مناطق اطراف آن 
ب��ه تعداد فراوان حض��ور دارند و ضربات متع��ددی به ارتش وارد 
کرده اند. عملیات بمب گذاری داعش علیه شهرها هم دوباره آغاز 
ش��ده و دهها تن در بغداد و مقدادیه کشته ش��دند. گام مهم دیگر 
در نب��رد با داعش در حاش��یه بغداد مربوط به آزادی فلوجه اس��ت 
ک��ه قدیمی تری��ن پایگاه داعش در عراق اس��ت. دش��واری نبرد با 
داعش در فلوجه به س��بب بافت مردمی ه��وادار این گروه در این 
ش��هر چنان است که به مش��کلی جدی برای دولت عراق بدل شده 
اس��ت. اما مهم ترین عملیات برای عراق، آزادی موصل اس��ت در 
حالیکه برای ارتش مقدور نیست تا خود در موصل وارد عمل شود. 
میان جلوترین خطوط پیش��رفت نیروهای دولت مرکزی در شمال 
یعنی جنوب ش��هر حویجه تا موص��ل کیلومترها فاصله وجود دارد 
که یا باید این مس��یر طوالنی از نیروهای داعش پاکس��ازی شود یا 
اینک��ه نیروی ارتش، با همکاری اقیلم کردس��تان و با انتقال نیرو به 
قلمرو آن دس��ت به عملیات بزنند. این در حالی است که نیروهای 

ل
حلی

ت
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اقلیم خود در سودای عملیات مستقل برای آزادی موصل و کنترل 
آن هس��تند. پس از عملیات موفق در آزادی س��نجار، آنها در یک 
قدمی تل عفر و در حال تحکی��م مواضع خود پیرامون موصل قرار 
دارند. با حضور نظامی ترکیه در ش��مال عراق که با مخالفت جدی 
بغداد مواجه ش��د، این گمان تقویت شده است که بارزانی خیاالت 
خ��ود برای تجزیه عراق و انضم��ام موصل به اقلیم را به طور جدی 
دنبال می کند. به ویژه اینکه در س��خنانی حق اس��تقالل کردستان و 
برگزاری حتمی رفراندوم استقالل را تکرار کرد. همین مسئله تنش 
میان اربیل و بغداد را باال برده است. این در حالی است که نیروهای 
کرد با حشدالش��عبی در طوزخورماتو نیز در مقابل هم قرار گرفتند 

که پس از درگیری خونین، آتش بس اعالم کردند.
درای��ن میان آمریکا به مداخله محدود خود در عراق ادامه داده 
است. عملیات مهم آمریکا کشتن ده رهبر داعش در عراق بود. یکی 
از آنها »شرف الموذن« سرکرده داعش بود که با »عبدالحمید اباعود« 
طراح و عامل حمالت تروریستی پاریس ارتباط و همکاری داشت. 
»س��یف الحق س��وجان« متخصص هک کامپیوتری داعش، مسئول 
جع��ل مدارک و همچنین یک جالد مش��هور با هویت نامش��خص 
داعش از دیگر کشته شدگان این حمالت بودند. عملیات بسیار مهم 
دیگر آمریکا حمله هوای��ی به خزانه مالی داعش در موصل و نابود 
کردن میلیون ها دالر اس��کناس موج��ود در آن بود که از مهم ترین 

منابع مالی این گروه شمرده می شد.

نتیجه گیری
گرچ��ه پیش بینی در خص��وص آینده، کاری دش��وار و پرمخاطره 
اس��ت اما به نظر می آید در س��ال 2016 هم، جنگ داخلی در عراق 
وس��وریه ادامه داش��ته باش��د. برآورد دولت آمریکا نشان می دهد 
پاکس��ازی داعش در عراق در س��ال 2016 به پایان نمی رس��د و با 
داعش نیز نمی توان به مصالحه رس��ید. در س��وریه، تکثر مخالفان و 
موضع سرسختانه اسد برای خودداری از کناره گیری، به ویژه اکنون 
که ب��ا حمایت های نظامی، مخالفان را به عقب رانده و پیروزی های 
کوچک اما متعدد و روبه گسترش به دست آورده، احتمال دستیابی 
به آتش بس سراسری را دشوار می کند. به نظر می رسد پیروزی های 
نظام��ی دولت س��وریه ادامه خواه��د یافت اگرچه ای��ن پیروزی ها 
زمان بر، با اس��تهالک و تلفات بس��یار و حتی گاه بی ثبات هس��تند. 
این مسئله که شدت گرفتن درگیری میان عربستان سعودی و ایران 

می توان��د موج��ب افزایش و تنوع ارس��ال 
س��الح از س��وی ریاض برای مخالفان اسد 
شود، متغیری سرنوشت ساز در تحلیل آینده 
نظامی جنگ داخلی س��وریه اس��ت. با این 
تداوم نبرد، تلفات بیش��تر و اوضاع انس��انی 
غیرنظامی��ان ناگوارتر خواهد ش��د. به رغم 
این وضعیت، جامع��ه جهانی و قدرت های 
ب��زرگ نه فوریتی ب��رای توقف جنگ و نه 
اراده ای برای خاتمه آن دارند. تأسف بارتر 
اینکه برای برخ��ی از دولت ها این وضعیت 
مطل��وب هم هس��ت زی��را امی��د هرزرفتن 
توان و مش��غولیت بازیگران��ی مانند ایران، 
جنبش های اسالم گرا و جنبش های جهادی 
سنی ضدغربی را در آنها زنده نگاه می دارد. 

تحوالت میدانی جدید  
در سوریه و عراق




