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چکیده
بحران سیاسی کشور سوریه ،یکی از پیجیدهترین بحرانهای منطقهای چند دهه اخیر است که در جریان آن ،عالوهبر
عوامل داخلی ،عوامل و بازیگران منطقهای و فرامنطقهای نیز براساس راهبردها و منافع ملی خود نقشهایی گوناگون
را در فرایند این بحران اعمالمیکنند؛ این در حالی است کهه نهناخت عوامهل و بهازیگران مهر ر در ههر بحرانهی،
مهمترین نقش را در تبیین آن بحران و کشف راههای پایاندادن به آن برعهدهدارنهد؛ براسهاس ایهن ،پرسهش اصهلی
نونتار حاضر ،این است که «مهمترین عوامل و بازیگران زمینهساز ،استمراربخش و تشدیدکننده بحران سهوریه چهه
بودهاند؟».
یافتههای مقاله که با رویکرد تحلیلی -تبیینی و با روش مطالعه موردی و متکی به مدل پژوهشی برچر (که با نمایشی
از ترکیب مراحل بحران و عوامل و علل ایجادکننده و تشدیدکننده آن) برای تبیهین بحهران در لالهب چههار مرحلهه
تعیینکننده «ایجاد ،گسترش ،کاهش و پیامد» میکونهد و همننهین بها اتکها بهر دادهههای کتابخانههای درخصهوص
مهمترین عوامل زمینهساز و تشدیدکننده بحران سهوریه بهدستآمدهاسهت ،از آن ،حهاکی اسهت کهه «لطببنهدی و
چندمرکزیبودن بحران سوریه ،بینالمللیندن گستره نفوذ این بحران ،تعارض مستمر و طوالنیمدت ،چنددسهتگی
اللیتهای لومی ،نظام سیاسی غیرلابلانعطاف و دخالت گسترده بازیگران دولتی خارجی» ازجمله مهمتهرین عوامهل
زمینه سهاز و تشهدیدکننده بحهران سهوریه هسهتند؛ درنتیجهه ،بهها وجهود ایهن عوامهل پینیهده داخلهی و بینالمللههی
بهنظرنمیرسد که نرایط مناسب برای پایان بحران سوریه در کوتاهمدت ،فراهم باند ولهی درصهورتیکه طرفههای
مخاصمه به حل بحران ،مایل بانند ،میتوانند با ایجاد ترتیبهای امنیتی جدید در منطقه ،میزان حضور و نفوذ خهود
را بازتعریفکرده ،سازوکارهای (مکانیسمهای) سیاسی مناسب را برای همزیستی مسالمتآمیز پیداکنند.

واژگان کلیدی :بحران سوریه ،مدل برچر ،داعش ،خاورمیانه.
........................................................................................................................
 . 1برگرفته از پایان نامه.

 . 2دانشجوی کارنناسی ارند روابط بینالملل ،گروه روابط بینالملل دانشگاه تربیت مدرس
 . 3عضو هیئت علمی  ،گروه روابط بینالملل دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول)jamshidi@modares.ac.ir:
 . 4استادیار  ،گروه روابط بینالملل دانشگاه تربیت مدرس
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مقدمه
منطقه خاورمیانه در طول تاریخ ،به دلیل مولعیت راهبردی و وجود منابع سرنار حیهاتی ،همهواره
تنشزا و بحرانخیز بودهاست؛ این منطقه بهویژه در دوران جدید با مداخله لدرتهای بزرگ منطقهای
و فرامنطقهای ،به یکی از پرتنشترین مناطق جهان تبدیلندهاست؛ درنتیجه ،بیشهتر دولتههای آن ،بها
کشمکش و بحران ،درگیر بوده ،یا از بیم ولوع جنگ و توجه به اصهل بازدارنهدگی ،بههدنبال انبانهت
فزاینده سالح و مهمات هستند.
یکی از مهمترین بحرانهایی که امروز سرخط اصلی تمامی رسانههای بینالمللی را بهه خهود
اختصاصداده ،بحران سوریه است که به چالشی جهانی بهخصوص برای کشورهای منطقه خاورمیانهه
و لدرتهای غربی تبدیلندهاست ()Patel,2015:1-3؛ همننین ،ایهن بحهران بهه آوارهنهدن بهیش از
هشت میلیون غیرنظامی منجرنده که به کشورهای ترکیه ،عراق ،اردن و لبنهان و همننهین تعهدادی از
کشورهای اروپایی پناهبردهاند.
درهرحال ،بحران سوریه بهمثابه پدیهدهای نههفقط ملهی و متعلهق بهه سهوریه کهه بهمثابهه بحرانهی
بینالمللی ،منطقه خاورمیانه را بیش از هرجای دیگر درگیرساختهاست لذا نمیتوان بهآسانی از کنار آن
گذنت؛ این بحران درحالحاضر ،کشورهایی متعدد را درگیرکرده و جوانانی فراوان از سراسهر جههان
بهویژه کشورهای اروپایی و ازجمله کشور آلمان ،تحت تأ یر تبلیغهای نبکههای اجتمهاعی بهصهورت
غیرلانونی ،به سمت سوریه و عراق ،راهی نده ،بهه گروهههای تکفیهری میپیوندنهد و ایهن رلهم نیهز
هرروز ،روبهرند است (فیلیپس و آیسیکوویتس :1396 ،ش 1319030در.)http://bit.ly/1Yj3Enp :
تشکیل دولت اسالمی داعش ،فصلی نوین را درخصوص تحرکهای تروریستی در تهاریخ روابهط
بینالملل گشودهاست که بهطورتقریبی ،تمهامی نگهرشههای عمهده سیاسهی جههان معاصهر را ههدف
لراردادهاست؛ درخصوص ایران نیز ابومحمهد العهدنانی ،سهخنگوی گروهه

تروریسهتی داعهش در

تهدید ضد جمهوری اسالمی ایران بیانکردهاست کهه داعهش میتوانهد و میخواههد کهه ایهران را بهه
باتاللی از خون تبدیلکند و ایران ،بدترین دنمن داعهش محسو مینهود (نجهات)103 :1394 ،؛ بها
توجه به این تفاسیر بهنظرمیرسد برای مقابله با این تهدید بینالمللی ،در ابعادی گسترده باید در درجه
نخست با ریشههای نکلگیری و تشکیل این بحران و همننین ،تأ یرههای گروهههای تکفیهری بهرآن
آننا نویم.
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میتوان نکلگیری بحران سوریه را به سالهای  2011و  2012همزمان با آغاز لیامهای مردمی در
جوامع عربی معروف به بهار عربی و موج بیداری اسالمی در خاورمیانه نسهبتداد (صهادلی و لطفهی،
)128 :1394؛ این بحران در نرایطی نکلگرفت که سوریه بهعنوان یکی از نقها اصهلی مقاومهت در
منطقه ،نقشی مهم در معادالت منطقهای و بینالمللهی برعهدهدانهت؛ در چنهین نهرایطی ،کشهورهای
غربی ،حمایتی همهجانبه از رژیم صهیونیسهتی بههعملآورده ،همپیمانهان منطقههای ایهن رژیهم ،ماننهد
عربستان سعودی ،برای حفظ موجودیت اسرائیل و بقا و استمرار خود در برابهر خیهل مخالفهانی نظیهر
«جبهه مقاومت ،حز اهلل ،جمهوری اسالمی ایران و لبنان» ،راهبردهایی متعدد را درپیشگرفتهاند؛ ایهن
دولتها برای انزوای جمهوری اسالمی ایران ،آسهیبپذیرکردن و انهزوای جبههه مقاومهت در فضهای
سیاسی ،جلوگیری از نزدیکی حماس و حز اهلل با محوریت ایران و همننین جلوگیری از ایجاد مدل
مقاومت در کشورهای اسالمی ،از هیچتالنی برای تغییر حکومهت سهوریه فروگذارینکردنهد چراکهه
پادناهی سعودی بر این باور است که سوریه ،مسیری برای ورود ایران به درون دنیای عهر

اسهت و

ایران از طریق سوریه توانستهاست در معادالت فلسهطین ،نقهش ایفاکنهد؛ بنهابراین ،سهوریه نههتنها در
درگیریهای خشونتآمیز با ارتش ،بلکه در سیاسهتهای مختلهف بهازیگران منطقههای و بینالمللهی،
همننان لربانی مینود (جانسیز و بهرامی:1393 ،

.)79

در بررسی و نناخت هر بحرانی ،یکی از مهمترین مسائل مورد نظر محققهان ،عوامهل و بهازیگران
ایجادکننده ،مر ر یا گسترشدهنده بحران هستند؛ برمبنای این ،بحران سوریه نیز ،تحهت تهأ یر عهواملی
متعدد نکلگرفته ،گسترش و استمرار یافتهاست؛ بنابراین ،برای نناخت و تبیین چنین بحرانی ،مها بهه
بررسی این عوامل و بازیگران نیازمندیم زیرا این عوامل نهتنها در ایجاد کهه در اسهتمرار و بقهای ایهن
بحران بینالمللی نیز بهطوراساسی نقشدارند.
بهجرئت میتوانگفت که بحران سوریه ،امروز دیگر بحرانی منطقهای و منحصر به محدوده منطقهه
خاورمیانه نیست؛ گسترش عملیاتهای تروریستی داعش به سرزمینها و منهاطق خهارج از سهوریه و
عراق ازی سو و مداخله لدرتهای بینالمللی در بحران سهوریه ازسهویدیگر ،بهه جهانینهدن ایهن
بحران و تبدیلندن آن به سرفصل اخبار رسانههای سراسر جهان منجرندهاست و این درحالی اسهت
که با توجه به اینکه هنوز مدت زمان زیادی از اوجگرفتن بحران در سوریه نگذنتهاست ،جامعه علمی
(آکادمی ) و دانشگاهی ایران ،تاکنون چندان برای بررسی و تحریر بحران سهوریه ،کشهف ریشهههای
ای هن بحههران ،تحلیههل نقهها ضههعف و لههدرت بههازیگران و نههناخت اهههداف آنههکار و پنهههان آنههان
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فرصتینیافتهاست .جهانیندن بحران سوریه ازی سو و نقش فعال و مر ر جمهوری اسالمی ایهران در
جهت حل این بحران ازسویدیگر ،اهمیهت پهرداختن بهه عوامهل آن را بیشازپهیش آنهکارمیسهازد؛
برهمیناساس بهنظرمیرسد که تحریر این پژوهش میتواند گامی درراستای نناخت بهتر ایهن بحهران
باند.
مهمترین اهداف این پژوهش که در لالب مقاله علمی -پژوهشی تحریرمینود ،به نرح زیر است:
 .1ایجاد تصویری رونن از بحران سوریه و نرایط کنونی این بحران؛
 .2نناخت ریشههای نکلگیری گروههای تکفیری و تروریستی در بحران؛
 .3عوامل نکلگیری و گسترش بحران سوریه و تأ یر گروههای بحرانزا؛
 .4نناخت بهتر بازیگران ملی ،منطقهای و بینالمللی حاضر در این بحران و آنهنایی بها اههداف
هری

از آنها.

مسئله ما در این نونتار ،دراصل نناخت عوامل و بازیگران مر ر در بحران سهوریه اسهت؛ در ایهن
خصوص ،پرسش اصلی ما این است که «عوامل و بازیگران اصلی مر ر در ایجهاد و گسهترش بحهران
سوریه کداماند؟»؛ در پاسخ ،فرضیه پژوهش ،این است که براساس مدل برچر ،لطببنهدی و اخهتالف
لومی -مذهبی سوریه ،گسترش حهوزه نفهوذ بحهران ،تعهارض مسهتمر و طوالنیمهدت ،چنددسهتگی
اللیتهای لومی ،نظام سیاسی غیرلابلانعطاف و دخالت بازیگران دولتهی خهارجی منطقههای ازجملهه
مهمتههرین عوامههل بهوجودآورنههده ،تشههدیدکننده و اسههتمراربخش بحههران سههوریه بودهانههد؛ همننههین
کشورهای آمریکا ،ترکیه و عربستان سعودی ،مهمتهرین بهازیگران منطقههای و بینالمللهی هسهتند کهه
هری

با توجه به راهبردها و اهداف سیاسی خود برای براندازی دولت بشار اسد تالشمیکنند.
رویکرد این پژوهش ،تحلیلی -تبیینی است و روش آن ،مطالعه مهوردی (بحهران سهوریه) بها

تکیه بر مدل پژوهشی خاصی (مدل یا الگوی مایکل برچر) است .دادههای موردنظر با نیوه کتابخانهه-
ای گردآوری و بررسی و تحلیلندهاند .در جهت تأیید فرضیه ،پس از چارچو

نظری ،ابتدا به تبیین

مفهههومی بحههپ ،سههپس عوامههل نههکلگیری و گسههترش و درنهایههت ،نقههش لههدرتهای خههارجی
توجهمینود.

الف -چارچوب نظری پژوهش
بهطورکلی برای نناسایی عوامل ایجاد و استمرار ی
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هایی
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مانند تهدیهد ارزشههای بنیهادی ،انجهام الهدامهای لاطعانهه و نمهایش خصهومت بهصهورت آنهکار
استفادهکرد .بحران دروالع ،واژهای سیاسی است که ازهمگسیختگی و بینظمی نرایط را در منطقههای
جغرافیایی نشانمیدهد (برچر .)24 :1382 ،با توجه به اینکه بحران سوریه درحالحاضهر ،بحرانهی در
حال گذار بوده ،به بررسی گامبهگام برمبنای عوامل نهکلگیری و اسهتمرار نیهازدارد ،یکهی از بهتهرین
مدلهای بررسی این بحران ،مدل مایکل برچر است .در مدل جامع مدیریت بحران ،برچر در پاسخ بهه
نارساییهای مفهومی بحران ،درپی [ارائه] تعریفی جدید از بحران برآمد و برای این کهار 323 ،بحهران
بینالمللی را بررسیکرد؛ وی درمجموع به این نتیجه رسید که میتهوان یه

بحهران را ههم براسهاس

«بازیگر» و هم برحسب «نظام» بررسیکرد (خلیلی و دیگران.)155 :1392 ،

 -1مدل پژوهشی مایکل برچر
براساس نظریه بحران مایکل برچر ،هر بحرانی چهار مرحله را طیمیکند:
-1پیدایش (برچر :)57: 1382 ،در این مرحله ،بحران نکلمیگیرد.
 -2گسترش (اوج بحران) :مرحله گسترش بحران ،دروالع مرحلهای است که وخامت اوضهاع بهه
باالترین حد رسیده ،نهایتِ فشار روانی ایجادمینود؛ در این مرحله ناخ

گسترش ،تغییر خشهونت

از سطح پایین به سهطح بهاال خواههدبود کهه بهصهورت حرکهت از برخوردههای کماهمیهت بهسهوی
برخوردهای جدی یا جنگ میان متخاصمان انجامخواهدگرفت (برچر.)57: 1382،
 -3کاهش :این مرحله ،زمانی نکلمیگیرد که پیامدهای بحران برای متخاصمان یا سایر بازیگران
نناختهنود .کاهش بحران از نظر دولتها با بروز مرلفههایی مانند ازمیانرفتن تهدیهد ،فشهار زمهان و
احتمال جنگ عملیاتی ،درکنده و این بهاور را بهرای طرفههای درگیهر در جنهگ ایجادمیکنهد کهه
درصورت ایجاد توافق برای پایان جنگ و بحران ،طرفهای متخاصم ،وضعیت بهتری پیداخواهنهدکرد
(برچر.)59: 1382 ،
 -4تأثیر (پس از بحران) :منظور از تأ یر بحران ،عوالب بعدی بحران و آ اری است که طرفههای
درگیر در جریان بحران برجایگذانتهاند (خلیلی و دیگران.)20: 1389 ،
اما آننه در بحران بیشتر اهمیتدارد« ،علل ،عوامل و بازیگران اصلی مر ر در ایجاد و گسترش
آن» است که برچر به آن توجهکردهاست؛ براساس این ،برای نناخت صحیح بحران و مراحل ولوع آن
باید عوامل و زمینهههای تشهدیدکننده و اسهتمراربخش بحهران بررسینهوند تها درکهی همهجانبهه از
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وضعیت بحرانی موجود ،حاصل نود (برچر.)62 :1382 ،
مایکل برچر با ربطدادن میان عوامل بحران و مراحهل ولهوع آن ،بهر ایهن بهاور اسهت کهه عوامهل
زمینهساز و تشهدیدکننده یه

بحهران ،ولهوع مراحهل پیهدایش ،گسهترش ،کهاهش و تهأ یر بحهران را

محتملترمیکنند؛ این کار دروالع ،بهوسهیله تأ یرگهذاری بهر درک تصهمیمگیرندگان و کهنش نهکننده
نیروهای متقابل ،ممکن مینود؛ از نظر برچر ،چنین عهواملی عبارتانهد از :لطببنهدی ،سهطح نظهام
بینالملل ،وضعیت منازعه ،جغرافیا ،نظام سیاسی و مداخله لدرتهای منطقهای و فرامنطقهای (خلیلهی
و دیگران.)21 :1389 ،
از ضعفهای مدل نیز ،این است که نتوانسته میان عوامهل داخلهی و خهارجی در بهروز یه
بحران ،ارتباطی مناسب برلرارکند و برای بحرانهایی کهه هنهوز بهه مرحلهه پایهانی نرسهیدهاند ،نظهام
(سیستم) تحلیلی دلیقی برای پیشبینی آینده بحران طراحینکردهاست؛ بااینحال با توجه بهه مهواردی
که مایکل برچر مطرحکرده ،بهویژه تأکیهد بهر عوامهل و بهازیگران بحهران و بها مطالعهه مقایسههای از
مدلهای بحرانهای بینالمللی بهنظرمیرسد ،با لراردادن رویهدادهای بحهران سهوریه در هرف مهدل
مایکل برچر بتوانیم به درکی مطلو

از ریشه ،عوامل بروز ،گسهترش ،چگهونگی و چرایهی وضهعیت

کنونی یعنی تداوم و استمرار بحران سوریه بهعنوان یکی از پینیدهترین بحرانهای بینالمللهی برسهیم؛
ازاینرو ،مدل برچر برای نناخت ریشهها و عوامل بحران ،مدلی مناسب للمدادمینود.

ب -تبیین مفهومی
 -1چیستی بحران
بحران بهصورت کلی به تغییر حالت ناگهانی در نرایط عادی گفتهمینهود؛ فرهنگ

عمیگد،

بحران را «آنفتگی و تغییر حالت ناگهانی و تغییر حالت در اوضاع و احوال مملکت» معرفیکردهاست
(عمید)246 :1383 ،؛ لغتنامه دهخدا نیز بحران را «چیرهندن ی

خصم بر خصم دیگر» میداند .در

تعریف بحران سیاسی در لغتنامه دهخدا آمدهاست :حالتی کهه درنتیجهه آن ،تهوازن نظهام اجتمهاعی،
دگرگون نود و دولتها و نظامهای اجتماعی ناچار به سقو یا تهرمیم و تعهوی

نهوند» (دهخهدا،

.)4390 :1345
در فرهن نامه علوم سیاسی در تعریف بحران آمدهاست« :وضعیت ناپایدار و متزلزلی کهه در
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چارچو

آن ،تغییر لطعی –بهتر یا بدتر -در نرف ولوع است؛ بهوجودآمهدن نهرایط غیرمعمهول یها

غیرمتعارف در جریان حرکت ی

سیستم یا نظام .لحظه حساس در بحران ،لحظهای است کهه بحهران

به اوج خود میرسد و سرنونتساز است» (آلابخشی و افشاری راد .)151 :1383 :بحرانها نمودی از
برخورد بینالمللی عقاید و ارزشهای عهام هسهتند و از برخهورد منهافع متعهارض مبتنیبهر لهدرت و
افزایش کنشهای متقابهل و انبانتهنهدن تحری هها یها درونهدادها و برونهدادهای غیرمنتظهره نانهی
مینوند (مستقیمی.)170 :1385،
چارلز مکللند در تعریف بحرانهای بینالمللی میگوید« :بحرانهای بینالمللی ،رویدادهای مهم
و اغلب ،نقا عطف تاریخ هستند .بحرانها نمودی از برخهورد بینالمللهی عقایهد و ارزشههای عهام
هستند .بحران به نقطه زمانی مربو مینود که مشخ

مینهود آیها یه

رویهداد یها جریهان عمهل

ادامهخواهدیافت یا بایداصالحنود یا پایانیابد» ( (McClelland,1977: 24-25بنابراین ،بحران در نظام
بینالمللی را میتوان وضعی دانست که طی آن ،فرایند تغییر در نظام به نکلی درمیآید که استواری و
تعادل نظام بینالمللی را بهندت با نتیجهای نامطمئن بهخطرمیاندازد و ضرورت الدام هرچه سهریعتر
برای اعاده آن یا برلراری نظم مجدد احساسمینود (مستقیمی.)178 :1385 ،

 -2ویژگیهای بحران
درصورتیکه عناصر اولیه نکلگیری بحران در صحنه بینالملل ،پدیدار نود ،میتوان وضهعیت را
با توجه به ویژگیهای مطرحنده در تعاریف ،مانند «آنفتگی ،تحول ناگهانی ،تغییر اوضهاع در احهوال
مملکت و دگرگونی در توازن اجتماعی» وضعیت بحرانی خواند برمبنایاین ،ویژگیهای اصلی بحران
بینالمللی بهاختصار عبارتاند از:
 -1-2فشار زمانی :یکی از ویژگیهای مهم بحرانهای بینالمللی ،فشار زمانی است .فشهار زمهانی
عبارتاست از :نسبت زمان الزم برای اتخاذ تصمیم خاص ،به زمانی که برای اتخاذ همهان تصهمیم در
نرایط ویژه وجوددارد؛ در این نرایط ،عواملی مانند آخرین زمان تصمیمگیری ،عدم اطمینان از خهود،
متحدان و دنمنان و دامنهه اطالعهاتی کهه بایهد گردآورینهود ،بهر میهزان ایهن فشهار تأ یرمیگهذارد
(.)Brecher,1977: 448-449
 -2-2غافلگیری و ظهور ناگهانی وضع جدید :توالی غیرعهادی برونهدادها و درونهدادهای جدیهد،
افزایش ندت کنش و حجم آنها بیشتر از حدی خاص ،ولهوع سهریع مجموعههای از حهواد ،،افهزایش
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ندت کنش متقابل و از حالت طبیعی خارجندن کنش متقابل ،همگی از ویژگیهای غافلگیرکننده بحران
هستند (مستقیمی.)180 :1385 ،
-3-2عامل تهدید :از ویژگیهای مهم بحران بهخطرافتادن هدفهای مهم ،ارزشهای پایهای و
تهدید زیاد است .ندت تهدید به ارزش چیزی بستگیدارد که تهدیدمینود که آن نیز بهنوبهخود به
تصور و اعتقاد تصمیمگیرندگان بستگیدارد؛ این تهدید میتواند نسبتبه موجودیت و به نکل تهدید
بقای جمعیت ،نسلکشی ،نفی بلد ،بهبندگیکشیدن ،جذ

اجباری ،ضمیمهسازی ،حکومت استعماری

یا تحتالحمایگی ،پایگاههای خارجی و انغال باند (مستقیمی.)188 :1385 ،
-4-2ضرورت اتخاذ تصمیم :در نظام بینالمللی ،دولتها این ضرورت را احساسمیکنند که
استقرار ،تعادل و استواری باید با کسب منافع حداکثری و تحمل زیاد در نرایط موجود همراه باند و
به همین دلیل است که توالی سریع دروندادها و بروندادها در نظام مشاهدهمینود و حواد،
سرعتمیگیرند.
 -5-2احتمال وقوع جن  :در جریان ی

بحران بینالمللی ،زمانیکه ندت تهدید ،باال باند،

احتمال بروز جنگ لدرتمیگیرد؛ دراینمیان ،میزان لدرت طرفهای درگیر نسبتبه یکدیگر نیز در
نکلگیری جنگ اهمیتدارد البته نبایدفراموشکرد که تصور تصمیمگیرندگان از مجموعه نرایط و
اوضاع و ازجمله ندت تهدید با نسبت لدرتهای طرفهای درگیر ،به همان اندازه میتواند در
تقویت احتمال بروز جنگ و خشونت نقشدانتهباند که در تقویت احتمال رویآوردن به توافق و
سازش نقشدارد (مستقیمی.)191: 1385 ،
 -6-2دگرگونی در محیط :دگرگونی در محیط ،اغلب به نکل چالشهایی با رژیم حاکم
بروزمیکند که ازآنجمله میتوان به اعتصا  ،تظاهرات ،اغتشاش ،خرابکاری ،بهلتلرساندن و تالش
برای کودتا انارهکرد (.)Brecher, 1979: 449
 -7-2درک تصمیمگیرندگان :در مواردی نیز درک تصمیمگیرندگان و سیاستگذاران از اوضاع
و احوال ،در نکلگیری بحران تأ یردارد .بیتردید در جریان ی

بحران بینالمللی ،بخشی از احساس

نیاز به تصمیمگیری برای کنترل اوضاع ،تأ یرگرفته از تصور تصمیمگیرندگان و نحوه درک آنان از
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کیفیت فرایند تغییر در نظام ،بهمخاطرهافتادن استواری و تعادل نظام و نتیجه این بهمخاطرهافتادن است
(.)Zinnes, 1972: 245
مطالعهای که تعدادی از متخصصان معتقد به ایهن ویژگیهها درخصهوص  278بحهران بینالمللهی
مربو به سالهای  1929تا  1979انجامدادهاند ،نشانمیدهد که در  71مورد ( 25.5درصد) خشهونت
رخندادهاست؛ در  66مورد ( 23.8درصد) برخوردها جزئی بوده؛ در 70مورد ( 25.2درصهد) برخهورد
جدی وجوددانته و در  71مورد ( 25.2درصد) به جنگ تمامعیهار منجرندهاسهت (

Brecher, 1977:

.)123
با توجه به این ویژگیها درمییابیم که بحران سوریه ،نوعی بحران بینالمللی اسهت زیهرا عالوهبهر
ویژگیهایی که در باال مطرح ند ،هم از رویدادهای مهم و از نقا عطف تاریخ معاصر بوده ،نمهودی
از برخورد بینالمللی عقاید و ارزشهای عام للمدادمینود و ههم دارای تهأ یر و تأ رههای گسهترده و
فراگیر است که این تأ یر و تأ رها در دو بعد لابلتوجهاند :یکی اینکهه عوامهل بینالمللهی– خهارج از
منطقه– مانند آمریکا و سازمان ملل در آن ،نقش و تأ یر دارند و دوم اینکه بحران بر نظام بینالملل و
سیاستهای جهانی و فرامنطقهای تأ یرمیگذارد؛ با توجه به این دو مسئله ،بحران سهوریه ،نهه نهوعی
بحران منطقهای که بینالمللی است.
بنابراین ،بحران سوریه مانند بسیاری از بحرانهای دیگر ،بحرانی کالسهی

(کههن) بها حضهور دو

لدرت درگیر نیست؛ در این بحران ،چندین نیروی جهادی متعارض و لدرتطلب داخلی وجوددارنهد
که دستکم از ی

دهه پیش از آغاز نروع بحران در سوریه هری

بهگونهای بهرای افهزایش لهدرت

خود در سوریه تالشمیکردهاند؛ درگیهری ایهن گروهههای تکفیهری متخاصهم در سهوریه بهه بحهران
فاجعهآمیز چندین میلیون آواره سوری و مرگ  260هزار نفر انجامید (خبر آنالین :دی ماه .)1394

ج -شکلگیری بحران سوریه
 -1عوامل
درخصوص عوامل داخلی و اولیه نکلگیری بحران ،عالوهبر عواملی مانند مولعیت راهبردی
و وجود نظهام سیاسهی التهدارگرای سهوریه ،میتهوان بهه عهواملی دیگهر نظیهر مشهکالت التصهادی،
نکافهای طایفهای و لومیتی در این کشور ،رند اسالمگرایی افراطهی و مداخلهه خهارجی انهارهکرد
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(صادلی و لطفی)129 :1394 ،؛ دراینزمینه ،برخی از تحلیلگران معتقدند رند گروههای اسهالمگرای
افراطی ،معلول عدم رضایت مسلمانان از سیطره و تهاجم غر

بر جهان اسهالم و بحرانههای داخلهی

کشورهای اسالمی است که چنین مولعیتی در کشور سوریه بهصهورت ههور گروهههای اسهالمگرای
رادیکال و خواهان سرکو

حکومت بشار اسد نمودیافتهاست.

البته در سوریه ،عوامل پیشزمینهای زیادی ازجمله مسائل روحهی -روانهی در کنهار مشهکالت
التصادی برای ایجاد بحران وجوددانتهاست .در جریان نکلگیری این بحران ،عواملی نظیر تنفر مردم
از آمریکا به دلیل حمایت از اسرائیل ،حاد ه  11سپتامبر در تاریخ  ،2001حمله آمریکها بهه کشهورهای
خاورمیانه و مقاومت اسالمگرایان رادیکال در مقابل این حواد ،،محبو ندن اسالمگرایی افراطهی را
نزد پهارهای از آحهاد و الشهار جامعهه سهوریه ،موجهب نهد (آجورلهو)61 :1391 ،؛ از دیگهر عوامهل
نکلگیری چنین بحرانی میتوان به مشکالت التصادی سوریه انارهکرد؛ سوریه ازلحاظ التصهادی در
رده کشورهای فقیر جهان محسو مینود؛ البته سازمان ملل درراستای بهبود اوضاع التصادی سهوریه،
اصالحاتی را انجامدادهاست؛ بشار اسد نیز در اوایل زمامداری خود بهرای حهل مشهکالت معیشهتی و
رفاهی مردم ،بسیار وعدهداد؛ ولی این وعدهها با توجه به مشکالت عمیهق سهاختاری در ایهن کشهور،
محقق نشدند و هر روز ،نکاف طبقاتی و آمار بیکاری میان مردم سوریه تشدیدند (صادلی و لطفهی،
.)128 :1394
بهعالوه بایددانست که سوریه در سیاست خهارجی ،بههطورمعمول ،دارای اسهتقالل ریی بهوده ،از
محور مقاومت حمایتکردهاست (نریفیان و همکاران)151 :1391 ،؛ این در نرایطی است که آمریکها
درراستای حفظ امنیت اسرائیل ،خواهان سوریهای ضعیف و کملهدرت بودهاسهت؛ بنهابراین بههمح
بروز مشکالت درونی در سوریه ،کشورهایی نظیهر آمریکها ،ترکیهه و عربسهتان سهعودی سهعیکردند،
معارضان دولت سوریه را حمایت و تحری کنند.
دروالع ،عامل مهم دیگر ،معارضان حکومت سهوریه هسهتند .معارضهان اصهلی در داخهل سهوریه
عبارتاند از:
 -1-1جبهه النصره :جبهه النصره مورد حمایت عربستان و دیگر کشورهای عربی حانیه خلیج
فارس بوده ،هستههایی مختلف را برای مبارزه در سوریه ایجادکردهاست .اولین حضور النصره در
بحران سوریه به اوایل سال  2012برمیگردد و از آن زمان تاکنون ،این گروه به یکی از
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سازمانیافتهترین و مجهزترین گروههای نورنگر ضد رژیم بشار اسد تبدیلندهاست (نصر1392 ،
.)145:
 -2-1جبهه اسالمی سوریه :این جبهه از گروههای سلفی فعال است که در  22نوامبر  2013از
ترکیب گروههای نظامی و رهبران سلفی ازجمله گروه لواءالتوحید ،احرارالشام ،لواءالصقور الشام،
لواءالحق ،انصارالشام و جیشاالسالم و گروه کردی جبهه االسالمیه الکردیه در سوریه
تشکیلندهاست (برگرفته از وبگاه بنیاد فرهنگ و اندیشه اسالمی 14 ،مرداد .)1393
 -3-1دولت اسالمی شام و عراق یا داعش :مهمترین گروه تکفیری بحران سوریه محسو می-
نود .ریشه داعش به گروه تروریستی «القاعده عراق» بازمیگردد که ازلحاظ فکری برگرفته از
اندیشههای افراطی ابومصعب الزرلاوی بود

(News, 2014

 .)NBCدر سال  2010ابوبکر البغدادی

بهعنوان رهبر جدید این گروه ،اهر ند .البغدادی که اصالتش عرالی است با کشتهندن المصری
بهدست نیروهای آمریکایی و عرالی بهعنوان رهبر گروه انتخا ند و در ماه آوریل سال 2013
بهصورت رسمی موجودیت داعش عراق را همراه با نعار و پرچم این گروه معرفیکرد

( Long War

.)Journal: 2013

 -2گسترش
 1-2داعش و گسترش بحران:دروالع گسترش بحران سوریه ،با پیدایی داعش ،بیارتبا
نیست؛ زمانیکه در آوریل سال  ،2013ابوبکر بغدادی ،نکلگیری «حکومت اسالمی نام و عراق» را
بهطوررسمی اعالمکرد (ویس و حسن)13: 2015 ،؛ همننین ،نرایط در سوریه زمانی وخیمتر ند که
گروههای رادیکال اسالمی مانند طالبان پاکستان ،جندالخالفه در الجزایر ،انصار بیتالمقدس در مصر،
بخش هایی از گروه امارت اسالمی در لفقاز و ...بیعت خود را با دولت اسالمی البغدادی اعالمکردند
(نجات)105 :1394 ،؛ این گروه پس از چاپ سکه ،ایجاد نبکههای تلوزیونی و ماهوارهای و بت
هویت« ،تهدید» کشورهای جهان را آغازکرد و ابومحمد عدنانی ،سخنگوی داعش در تهدید ضد
جمهوری اسالمی ایران ا هاردانت که داعش لصددارد ایران را به باتاللی از خون تبدیلکند و ایران،
بدترین دنمن داعش است (نجات)105 :1394 ،؛ آنها همننین با توجه به تالش برای تکمیل مثلپ
بحران ،به الدامهای غافلگیرکننده تروریستی در سراسر جهان دستمیزنند تا با این هدف ،وحشت
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جهانی را برای افزایش لدرت خود در سراسر دنیا حکمفرماکنند؛ دراینراستا حمالت تروریستی
پاریس و بلژی

نیز پس از تهدیدهای داعش برای به خاک و خون کشیدن ممال

صلیبیون

بهولوعپیوست؛ درپی این حمالت 153 ،کشته و  200زخمی در جریان حمله انتحاری در نزدیکی
«ورزنگاه استاد دو فرانس» در آبان ماه  1394و  30کشته و  136زخمی در جریان حمله تروریستی به
فرودگاه بروکسل بلژی

فروردین ماه  1395برجایماندند (خبرگزاری فارس.)1395 :

مقامهای داعشی در مجله داخلی خود با نام دبیق بر اهمیت عنصر «زمهان» بهرای تسهخیر مماله
مدنظر خود تأکیدکردهاند؛ این گروه ،براندازی دولهت بشهار اسهد را بخشهی کوچه

از برنامهه خهود

دانسته ،با برنامهریزی مخفیانه ،برای به خاک و خون کشیدن کشورهای اروپهایی و ایهران و همننهین،
تصرف کامل سوریه و عراق در حال تالش است.
به فاصله پنج سال از جرلههای اولیه بحهران سهوریه ،در مرحلهه کنهونی« ،تهدیهد» گروهههای
تکفیری بهخصوص داعش و انجام عملیاتهای متناو

تروریستی که با تالش بهرای بهنتیجهرسهاندن

در کوتاهترین «زمان» در لالب عملیاتهای «غافلگیرانه» انتحاری انجاممینهود ،بهحداکثررسهیده و بهر
میزان نگرانیهای بینالمللی برای مقابله با بحران ،افزودهاست.
-2-2کردهای سوریه :جمعیت کردهای سوریه ،میان  8.5تا  10درصد از جمعیت کشور سوریه
یا  1.5تا دو میلیون نفر تخمینزدهمینود و مناطق سکونت آنها در چند منطقه ازجمله کردداغ،
کوبانی ،حسکه و دمشق تقسیممینود .کردداغ یکی از متراکمترین مناطق کردنشین در سوریه است
که بیشترین جمعیت آن را کردها تشکیلمیدهند ( .)Cherif Vanly, 1992: 148کردها دارای نیروی
کافی نیز هستند که در جریان بحران سوریه تأ یرگذارند.
با توجه به اینکه در سوریه ،مناطق کردنشهین بههتنهایی  45درصهد کهل تولیهد محصهولهای
کشاورزی این کشور را برعهدهدارند ،از اهمیتی باال بهرهمندند .زندگی اجتماعی کردهها در سهوریه بهه
کارت نناسایی بستگیدارد و تعداد زیادی از کردها نناسنامه ندارند و به همین دلیل در امور زنهدگی
اجتماعی در سوریه با مشکل روبهرو مینوند؛ عدم حمایت دولت در هویتبخشی به این لشر ،سبب
ند تا کردها بهتدریج از هویت سوری خود جدا نده ،بهدنبال تشکیل دولت کردستان بانند.
از مهمترین متغیرهای تأ یرگذار در حضور کردها در بحران سوریه میتهوان بهه «ایهدئولوژی
احزا

کردی کردستان عراق ازجمله حز

پارتی ،ایدئولوژی حز
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حکومت کرد و مبارزه مسلحانه دراینزمینه بهعنوان راهی برای دستیابی به آرمان حکومت

تشکیل ی

کردستان» انارهکرد؛ ازسویدیگر ،متغیرهای مادی مر ر بر ایهن تصهمیمگیریها عبارتانهد از :بحهران
سوریه ،نرایط التصادی -اجتماعی کردهای سوریه ،کنشگران خارجی و همننین مولعیت جغرافیایی
در این منطقه (دولتآبادی و رحیمی.)125 :1394 ،
نایان اناره است که احزا

کرد سوریه در صدد دسهتیابی بهه آرمهان خودمختهاری مشهترک

هسههتند ولههی تحههوالت سههوریه ،بههه چنددسههتگی میههان گروههههای طههرفدار و مخههالف بشههار اسههد
منجرندهاست؛ بخشی از این احزا

تالشمیکنند تها از رویهارویی بها بشهار اسهد بپرهیزنهد چراکهه

معتقدند وی همننان رئیسجمهور بالیخواهدماند امها گهروه دیگهر معتقدنهد ،بشهار اسهد هیچگهامی
درراستای حمایت از کردها برندانتهاست و بحران سوریه ،فرصتی برای رهایی از اوست (دولتآبادی
و رحیمی .)147 :1394 ،بهنظرمیرسد با سربرآوردن داعش در سوریه ،آینده کردههای ایهن منطقهه در
هالهای از ابهام فرورفتهباند .تسلط اولیه داعش بر کوبانی و عدم حمایت کشورهای منطقه و بازیگران
بینالمللی ،این مسئله را بیانمیکند که تالش کردنشینها بهرای خودمختهاری درحالحاضهر ،انتظهاری
خوشبینانه محسو مینود چراکه عالوهبر عدم پهذیرش کردهها ازسهویدیگر کشهورها ،حتهی میهان
رهبران احزا

کهرد نیهز اختالفنظهر وجهوددارد کهه بهتهدریج ،بهه کهاهش لهدرت بیشهتری از آنهها

منجرخواهدند.
شکل  :1وضعیت گسترش بحران سوریه

)منبع(Kozak,2016:
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بهطورکلی ،روند گسترش بحران سوریه نشهانمیدهد کهه ایهن بحهران تها زمهان خاموشنشهدن
نعلههای درگیری داعش در سوریه و عراق کمرنگ نخواهدند و از گسهترش بازنخواهدمانهد .نقشهه
باال ،آخرین وضعیت ،گسترش بحران سوریه را نشانمیدهد:
این نقشه که مرسسه مطالعات جنگ آمریکا ،آن را منتشرکردهاست ،به وضعیت گسهترش بحهران
در سوریه پرداخته ،با بررسی نهر حلب کهه درحالحاضهر ،مرکهز درگیریههای سهوریه و گروهههای
تکفیری محسو مینود ،پیشبینیمیکند که سوریه با همکاری ایران و روسیه ،منهاطق مهدنظر خهود
ازجمله حلب را بهصورت دایم پسخواهدگرفت؛ در این نقشه ،نقا لرمهز در خهدمت دولهت بهوده،
نقا زرد دراختیار کردهای سهوری لراردارنهد؛ گروهههای اپوزیسهیون در منطقهه سهبز مسهتقر بهوده،
بخشهای لرمز نیز در تصرف داعش است .درصورتیکه دولهت سهوریه بتوانهد منهاطق اطهراف را بها
حمایت متحدانش بازپسگیرد ،اهداف راهبردی (استراتژی ) آمریکا در خاورمیانهه بهصهورت جهدی
بهخطرمیافتد.

د -عوامل تشدیدکننده و استمرار بخش بحران سوریه
مایکل برچر معتقهد اسهت کهه عوامهل تشهدیدکننده و اسهتمراربخش یه

بحهران عبارتانهد از:

لطببندی ،سطح نظام بینالملل ،وضعیت منازعه ،جغرافیا ،نظام سیاسی و مداخله لدرتهای منطقهای
و فرامنطقهای؛ این عوامل ،دروالع بهوسهیله تأ یرگهذاری بهر درک تصهمیمگیرندگان و کهنش نهکننده
نیروهای متقابل ،آتش بحران را برافروختهترمیکنند.

 -1قطببندی
مفهوم لطببندی به معنای لطببندی مراکز لدرت و همننین تصمیمگیری در
نظام بینالملل است؛ این لطببندی گاه به صورت دولطبهی و گهاه بهه صهورت چنهد
لطبی است .در نظام دولطبی این مفهوم ،نشهاندهنده تمرکهز لهدرت و تصهمیمگیری توسهط دو
بازیگر بهنسبت همسطح است که ممکن است واحدهایی مجزا یا ائتالفی لوی از دولت بانند؛ این دو
مرکز لطبی در مواردی مانند تعیین نرایط بهات ،ایجهاد محهدودیت در رفتارههای مسهتقل از جانهب
اعضای بلوکهای لدرت یا بازیگران غیروابسته در بلوکها و همینطور در نتایج جنگهای اصهلی در
نظام بینالمللی نقشی مهم برعهدهدارند (خلیلی و دیگران.)22 :1389 ،
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مفهوم دیگر چندلطبی که در این پژوهش معنامییابد نیز بهه معنهای پراکنهدگی تصهمیمگیری
سیاسی و همننین لدرت نظهامی در میهان چنهد واحهد سیاسهی بهنسهبت برابهر اسهت امها اصهطالح
چندمرکزی ،معرف ی

ساختار با دو مرکز برتر لدرت نظامی و مراکز چندگانه تصهمیمگیری سیاسهی

است؛ این نظام که نمونه چندمرکزیبودن آن را بهخوبی میتوان در سوریه مشاهدهکرد ،بههطورمعمول
بی باتتر است چراکه هزینههای امنیتی بیشتری دارد؛ ایهن هزینههها «هزینهههای تصهمیمگیری (زمهان
صرفنده برای توافق) و اجرا (اجرای ی

رژیم امنیتی)» را نامل مینوند (ویلکنفلد.)110: 1381 ،

با توجه به موارد مطرحنده ،بحران آوارگان سوریه در رده لطببندی نظامههای چنهدمرکزی
بینالمللههی لرارمیگیههرد؛ دراینزمینههه ،برچههر ،چهههار منبههع بههرای بی بههاتی در نظههام چنههدمرکزی
پیشبینیمیکند که عبارتاند از:
 .1تردید درباره رفتار اجتماعی در روابط آینده میان دولتها؛
 .2انتباه محاسبه درخصوص اتحادها؛
 .3تالش دولتهای لوی برای بهسلطهدرآوردن کشورهای ضعیف بهویژه ازسوی رهبران؛
 .4کونش مستمر بازیگران ضعیف برای اتحاد یا ایجهاد روابهط تحتالحمهایگی بها کشهورهای
لویتر (برچر و ویلکنفلد.)110: 1382 ،
در سوریه ،عواملی بیرونی و بینالمللی مانند دخالتهای سیاسی آمریکا برای تضهعیف جبههه
مقاومت به نفع رژیم صهیونیستی ،حضور عربستان برای جلوگیری از نفوذ ژئوپلیتیکی و ایهدئولوژیکی
ایران ،تالش ترکیه برای گسترش نفوذ در خاورمیانه ،در کنار عوامل داخلی ماننهد وضهعیت نامناسهب
التصادی کشور ،حضور نیروهای تکفیری و سلفی مانند جبهه النصهره ،دولهت اسهالمی نهام و عهراق
(داعش) ،جبهه اسالمی سوریه و تعارضهای طوالنی این جبههها با یکدیگر ازجمله مهمترین عوامهل
بی باتی سوریه محسو مینوند (نیاکویی و بهمنش.)98 :1391 ،

 -2نظام بینالملل
هر بحران بینالمللی؛ بهطورمعمول در ابتدا درون یکی از چند زیرنظام منطقهای که با هم ی
نظام جهانی را تشکیلمیدهند ،اتفاقمیافتد؛ در این نرایط ،گاهی بحران بهه سهطح نظهام بهینالمللهی
رسوخمیکند و از سطح نظام ملی و منطقهای فراترمیرود؛ در چنهین نهرایطی ،یه
عمده ،بازیگران ی

بحران بینالمللی هستند.
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بحران سوریه ،بحرانی است که بیتردید ،عالوهبر تأ یر بازیگران معهارض داخلهی ،بهازیگران
بینالمللی نیز بهگونهای بر روند درگیریها تأ یرگذارند؛ ازجمله این بهازیگران میتهوان بهه عربسهتان،
ایاالت متحده آمریکا ،ایران ،ترکیه ،روسیه ،اسهرائیل ،اردن ،لطهر وحهز اهلل لبنهان انهارهکرد .در ایهن
جریان ،تالش ایاالت متحده برای تضعیف مقاومت و حمایت از اسرائیل ،تالش عربستان برای کاهش
لدرت ایران و تالش روسیه و ترکیه برای نفوذ بیشتر در منطقه ،همگی عواملی هستند که این دولتها
را در بحران دخیلکرده ،همگی تالشمیکنند تا کمترین تهأ یر را پذیرفتهه ،بیشهترین تهأ یر را از خهود
برجایبگذارند.

 -3وضعیت منازعه
وپژگی بحران سوریه طوالنیبودن آن است .تعارض طهوالنی از رفتارههای خصهمانه
طرفهای درگیری ،نانی مینود که برای مدتهای زیادی ادامهیافته ،با ولهوع جنگههای پراکنهده و
علنی همراه است .تعارضها و جنگهای گروههای متخاصم با نیروهای دولتهی ،عامهل اصهلی ایجهاد
بحران سوریه بودهاست؛ بهطورمعمول ،ایهن نهوع تعارضهها بسهیار خطردارنهد چراکهه در بلندمهدت،
همبستگی اجتماعی و هویت ملی را تحت تأ یر لرارمیدهند و با وجود اینکه ممکن اسهت در جریهان
این تعارضها ،ایجاد تولفهایی را نهاهد بانهیم و خشهونت آنهکار ،متولهف نهود ،درگیریهها در
طوالنیمدت ادامهدانته ،مشخ

نیست این درگیریها در چه زمهانی بهپایانمیرسهند؛ ایهن فراینهدها

اغلب ،فرایندهایی تداومیابنده و مستمرند (برچر.)298: 1382 ،
بیش از پهنج سهال از بحهران سهوریه گذنهته و ههر روز بهه ایهن بحهران دامنزدهمینهود و
کشورهای بیشتری تحت تأ یر عملیات تروریستی این گروه لرارمیگیرند .بهنظرمیرسد رویکرد مقابله
با داعش باید رویکردی مسهتمر و بلندمهدت بانهد؛ دراینخصهوص ،ژنهرال ژوزف ووتهول ،فرمانهده
عملیات ویهژه ارتهش آمریکها بها پیشبینهی بلندمهدتبودن بحهران داعهش و سهوریه میگویهد« :مهن
فکرنمیکنم که برای مقابله با داعش ،تنها یه

راهبهرد وجوددانتهبانهد کهه مها از آن اسهتفادهکنیم و

بتوانیم خیلی سریع آن را تغییردهیم .به نظر من ،مقابله با داعش ،به ی

رویکرد بلندمهدت نیهازدارد و

این فرایند ،ممکن است پنجاه سال بهطولانجامد» (خبرگزاری تسنیم.)1394 :

 -4جغرافیا
جغرافیا در ی

بحران ،مولعیت منطقهای و همننین فاصله ی
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بحران ،رفتار دولتها با توجهه بهه میهزان فاصهله

درگیر را نامل مینود .بهطورمعمول در جریان ی
جغرافیایی آنها با بحران ،متفاوت خواهدبود؛ هرچه ی

کشور به بحران نزدی تر باند ،احتمال بهروز

خشونت ،بیشتر است (بوزان .)99: 1386 ،اینکه بحران در کدام لاره اتفاقمیافتهد بسهیار مههم اسهت،
گههاهی زمینههههای بههروز بحههران در منههاطقی ایجادمینههود کههه تحههت تههأ یر عملیههات لههدرتهای
ژئواستراتژیکی بزرگ (منطقه) هستند؛ عالوهبراین ،اللیتهای لومی فعال در محدوده مرزهای سیاسهی
سوریه ،اغلب با رفیتهای سیاسی به برخورد و درگیری رویی میآورند.
میتوانگفت که یکی از مهمترین دالیل ولوع بحران سوریه ،چنددسهتگی و اللیتههای لهومی
همجوار است .تنوع ادیهان و فرهنگهها در سهوریه ،بسهیار پرنهمار اسهت و بزرگتهرین اللیتهها و
لومیتها در ایهن کشهور عبارتانهد از :کردهها ،علویهها ،ترکمانهها ،مسهیحیان ،دروزیهها ،نهیعیان
اسماعیلی و ا نیعشری که با اکثریت  64درصد اعرا
از این لومیتها مناطق مخت

سنی در کنار یکدیگر زندگیمیکننهد؛ گروههی

بهه خهود را دراختیاردانهته ،گروههی دیگهر بهطورپراکنهده در سهوریه

حضوردارند (همشهری آنالین.)1392 :
با ورود داعش به صحنه درگیری ،وضعیت برای اللیتهای دینی ازجمله دروزیها ،مسیحیان

و علویان بهندت روبهوخامتگذانت .علویهای سوریه که تا پیشازاین بهه جهرم حمایهت از بشهار
اسد ،مغضو

گروههای مسلح بودند ،اینبار با تکفیهر نهدن در معهرض خشهونت گروهههای سهلفی

لرارگرفتند؛ وضعیت مسحیان نیز به همین ترتیب است؛ با این تفاوت که بهه دلیهل پراکنهدگی ،تعهداد
بیشتری از آنها در مناطق تحت تسلط گروههای مسلح و تکفیری لراردانتند؛ دراینمیهان ،تنهها منطقهه
جبلالسماق در جنو غر

استان ادلب بود که بها توافهق ولیهد جنهبال از رهبهران دروزی لبنهان بها

عربستان ،از آسیب گروههای مسلح به فرماندهی ائتالف چیشالفتح درامانماند (پایگاه تحلیلهی تبیینهی
و جریاننناسی دیدهبان.)1394 :
در چنین نرایطی بهنظرمیرسد که بهترین راهبرد بشار اسد بهرای بهبهود نهرایط ،میزبهانی از
تمامی اللیتها و لومیتها و برخورد یکسان با آنها بهعنوان نهروندان سهوریه خواههدبود چراکهه بها
اتحاد لومیتها و اللیتها که مورد تکفیر گروههای سهلفی سهوریه هسهتند ،دولهت سهوریه میتوانهد
مرزبندی لومی را بردانته ،در برابر گروههای تروریستی داخلی برگ برندهای در دست دانتهباند.

 -5نظام سیاسی
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رفتار بازیگران بحران با توجه به نوع و دوام نظام سیاسی آنها متفهاوت اسهت؛ نظامهها دارای
طیفی متنوع هستند که این طیف از دموکراسهی تها التهدارگرایی غیرنظهامی و نظهامی را دربرمیگیهرد.
بهطورمعمول از کشورهای دموکرات انتظارمیرود لانونمندانهتر در برابر بحرانها واکنش نشانبدهند و
به خشونتی کمتر ،متوسل نوند؛ این کشورها در مرلفههای زیادی با یکهدیگر اختالفدارنهد کهه ایهن
مرلفهها نامل مدیریت بحران (گستره و ندت استفاده از خشونت ،فاصله زمانی میان جرلههای اولیهه
بحران و تهدید معطوف به ارزش و میزان و درجه ارتبا با دنمنان) و همننین ساختار تصهمیمگیری
است (برچر.)67: 1382 ،

درخصوص نظام سیاسی کشور سوریه میتوانگفت کهه لهدرت در سهوریه در دسهتان بشهار
اسد ،رئیسجمهور ،برادر بشار اسد و نماری از دستیاران رئیسجمهور ،متمرکز ندهاست؛ ایهن افهراد
دروالع نگهبانان نظام ت حزبی بعثی در سهوریه در  48سهال گذنهته هسهتند ،نظهامی کهه معترضهان
طرفدار دموکراسی و همننین بسیاری از گروههای داخلی بارها آن را بهچالشکشیدهاند .خبرگهزاری
رویترز درخصوص نظام سیاسی در سوریه و بهدستگرفتن لدرت سیاسی مینویسد« :تنها راه رسیدن
به پستهای اداری و سیاسی در ایهن کشهور ،عضهویت در حهز

بعهپ اسهت و درغیراینصهورت،

هیچراهی برای پیشهرفت افهراد هرچنهد الیهق و تحصهیلکرده نمیتوانیافهت» (پیشکسهوتان)1390 ،؛
دروالع در ساختار سیاسی این کشور که بهصورت جمهوری ادارهمینود ،رئیسجمهور ،باالترین مقام
سیاسی کشور سوریه است .رئیسجمهور سوریه ،تواناییدارد ،نخستوزیر سوریه ،دیگر اعضای کابینه
و فرماندهان ارتش را نصب و عزلکند (روزنامه الوطن السوریه.)1392 :

 -6مداخله قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای
در بررسی عواملی که به تشدید بحران بینالمللی منجرمینوند ،متغیهر مداخلهه دولتهها در
مدل برچر به نقش لدرتهای فرامنطقهای بسهتگیدارد کهه در ریس آنهها ابرلهدرتها در نهکلگیری
بحرانهای بینالمللی لراردارند .در بحران آوارگان میتوان به نقش لدرتهای فرامنطقههای و دخالهت
آنها در رویدادهای داخلی سوریه انارهکرد که در ریس آنها میتوان ایاالت متحده آمریکها را یکهی از
لدرتهای منطقهای و حافظ همیشگی منافع اسرائیل معرفیکرد (نیاکویی و بهمنش.)129 :1391 ،
همانطورکه برچر بیانمیکند ،مداخله لدرتهای عمده در بحرانههای بینالمللهی دو عنصهر
رضایت و ا رگذاری را دربردارد .در برخی از موالع ،میزان مداخله ،چشمگیر نیست و فعالیتهها تنهها
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به فعالیتهای سیاسی و تبلیغی ،محدود مینوند؛ ولی گاهی میزان مداخله بیشتر بوده ،الدامها نهامل
الدامهای نظامی مسهتقیم ،فعالیتههای نهبهنظامی و مخفیانهه مینهود .در ادامهه ،بدعهد تهأ یر فعالیهت
لدرتهای منطقهای و فرامنطقهای (آمریکا ،ترکیه و عربستان) در فرونشهاندن بحهران یها گسهترش آن
ارزیابیمینود.

هگ -بازیگران اصلی بحران سوریه
بهطورکلی در بررسی نقش لدرتها در ی

بحران باید تهأ یر و میهزان سههم لهدرتها را در

ایجاد ،گسترش ،کاهش و پایاندادن به آن بحران بررسیکرد؛ این نقش برای دو طهرف اصهلی بحهران،
مستقیم و برای دیگر بازیگران غیرمستقیم است .در جریان بحران سوریه ،بازیگران داخلهی را میتهوان
دولت بشار اسد و همننین گروه موسوم به دولت اسالمی عراق و نام (داعهش) دانسهت و بهازیگران
اصلی و معارض بینالمللی با دولت سوریه را کشورهای آمریکا ،عربستان و ترکیه معرفیکرد؛ در ایهن
بخش ،نقش بازیگران تأ یرگذار بر بحران سوریه را بهصورت جداگانه بررسیمیکنیم:

 -1ایاالت متحده آمریکا
ایاالت متحده آمریکا ،یکی از بازیگران مهم تأ یرگهذار بینالمللهی در جریهان بحهران سهوریه
است .آمریکا ازلحاظ جغرافیایی در مکانی دور از منازعه لراردارد (هنس ،تافت و ویهول)22 :1390 ،؛
بااینحال ،این عنصر ،مانعی برای حضور پررنگ آمریکا در منطقهه محسهو

نمینهود .همانگونهکهه

هانتینگتون بهخوبی رفتار آمریکا را تبیینکردهاست ،آمریکا در سطح جهان الهدامهایی را انجاممیدههد
که نشاندهد سیستم ت لطبی در عمل وجوددارد که دراینراستا الهدامهای آمریکها ضهد افغانسهتان و
عراق و تهدید جدی ضد ایران ،سوریه ،کهره نهمالی و گسهترش الهدامهای فرادسهتانه و یکجانبهه در
ابتدای لرن بیستویکم را میتوان در چارچو

ایهن سیاسهت تبیینکهرد (نیهاکویی و بهمهنش:1391 ،

 .)106ایالت متحده آمریکا در جریان بحران سوریه در جهت مخالفت بها بشهار اسهد و در صهف اول
معارضان حکومت سوریه لرارگرفتهاست .ازجمله دالیهل آمریکها بهرای حضهور در بحهران سهوریه و
خاورمیانه به نرح زیرند:


تضمین سرازیری جریان انرژی بهسوی غر ؛



پیشبرد فرایند صلح خاورمیانه؛



تأمین و تضمین منافع اسرائیل؛
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ستیز با اسالم سیاسی با عنوان مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی؛



مقابله یا دستکم ،کنترل کشورهای مخالف آمریکا؛



گسترش فرهنگ آمریکایی در پونش ایجاد دموکراسی؛



ایجاد بازار آزاد و سکوالریسم در منطقه (جوادی فتح 26 :1384 ،و.)27
با نگاهی به تاریخ میتوان متوجه ند که سوریه به همراه دیگر کشهورهای عربهی ،دو جنهگ

جدی با اسرائیل دانتهاند؛ در  15مه سال  ،1967روابط سوریه و اسرائیل ،بحرانی نهد و در تهاریخ 5
ژوئن ،اسرائیل به مصر و سپس اردن حملهکرد؛ پس از نکسهت ایهن دو کشهور ،اسهرائیل بهصهورت
زمینی به بلندیهای جوالن حملهکرده ،با سقو نهر لنیطره 1260 ،کیلهومتر از بلنهدیهای جهوالن را
انغالکرد (موسی)9 :1399 ،؛ ازسویدیگر در تاریخ  6اکتبر  ،1973سوریه و مصهر حملهه غافلگیرانهه
خود را ضد اسرائیل آغازکردند و ارتش سوریه 684 ،کیلومتر از خهاک جهوالن را آزادکهرد (موسهوی،
)2: 1388؛ از آن تاریخ تا به امروز ،آمریکا بههجز سهوریه توانستهاسهت کشهورهای عربهی را بهه حهل
اختالف و صلح بها اسهرائیل ترغیبکنهد؛ بنهابراین بها توجهه بهه اینکهه سهوریه ،یکهی از مهمتهرین و
تأ یرگذارترین کشورهای عر

ضد اسرائیل است ،میتوان بهخوبی دلیل مخالفت آمریکا با دولت اسد

و حمایت از نیروهای متخاصم مخالف دولت را دریافت.
در سههال  2003طبههق طبقهبنههدی پنتههاگون ،سههوریه ،دولتههی سههرکش و پشههتیبان تروریسههم
معرفینده ،جنگ با سوریه بهعنوان بخشی از جنگ گسهترده بها ایهران ارزیابینهد و ایهران ،عهراق و
سوریه در اولویت تغییر رژیم برای لرن جدید آمریکایی لرارگرفتند ()Bolton: 2011؛ بنابراین ایهاالت
متحده آمریکا با توجه به اهدافی متعدد که مطرح ند ،تمام تالش خود را صرفمیکند تا با بهرهمزدن

نظم منطقه و سیاست (تفرلهبینداز و حکومتکن) با حمایت از گروههای متخاصم مخالف دولت بشار
اسد ،مهرهای تأ یرگذار در جریان درگیریها در سوریه بالیبماند.

 -2عربستان سعودی
در جریانهای تاریخی ،یکی از صحنههای مهم رلابت سوریه و عربستان ،کشور لبنهان اسهت؛
در سالهای اخیر ،پس از ترور و مرگ رفیق حریری ،عربستان این اتفاق را از چشم سوریه دید و لتل
نخستوزیر سابق لبنان در فوریه سال  2005و همننین جنگ میان حز اهلل و اسرائیل در ژوئیه سهال
 ،2006به منزویندن سوریه در جهان عر

منجرند .از دیدگاه ریاض ،هر راهی که به لهدرتگرفتن
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نیعیان در خاورمیانه بینجامد ،باعپ افزایش نفهوذ ایهران خواهدنهد و تهدیهدی بهزرگ بهرای امنیهت
عربستان سعودی محسو مینود.
با توجه به این مسئله ،واضح است که حکومت آل سعود تمایلدارد ،نظام همپیمانهان ایهران
در کشور سوریه منحل نود تا تهدیدی ضد بقای خاندان سعودی وجودندانتهباند .عربستان سعودی
در جریان درگیریها پشتیبان مالی و فکری گروههای سلفی و وهابی تندرو بودهاست؛ ایهن کشهور در
جهت پیشبرد منافع خود ،نگاهی ایدئولوژی

بهه سهوریه دارد و گزارشههای رسهیده ،از نقهش مههم

عربستان سعودی در پشتیبانی مالی مخالفان حکومت سهوریه بهخصهوص گروهههای سهلفی رادیکهال
حکایتدارند ( .) Chossudovsky: 2011

دراینراستا ،مل

عبداهلل در یکی از سخنان خود بهوضوح ،تغییر نظام سوریه را خواستار ند

و در بیانیهای اعالمکرد که ادامه کشتار در خیابانهای سوریه برای عربستان لابللبول نیسهت و اسهالم
(که خود را نماینده آن میدانست) از آن چشمپونینمیکند .سعودیها دروالع بهدنبال سرنگونی اسهد
(که او را از حامیان بزرگ ایران میدانند) بوده ،با هدف بهچالشکشیدن ایران در منطقه ،ایهن سیاسهت
خود را پیشمیبرند (بهمنش و نیاکویی.)121: 1390 ،
بنابراین عربستان سعودی که یکی از لدرتهای درجهه دوم منطقههای اسهت ،در مواجههه بها
جمهوری اسالمی ایران ،لدرت ایران را همواره در مجامع بینالمللی بهچالشکشیده و همگام با ایاالت
متحههده آمریکهها ،راهکارهههایی (اسههتراتژیهای) مشههابه را در تههالش بههرای تغییههر نظههام سههوریه
درپیشگرفتهاست.

 -3ترکیه
آغاز درگیریها در سوریه ،موضع ترکیه را به موضوعی پینیهده تبدیلکردهاسهت؛ در تحلیهل
رفتار و اهداف ترکیه در بحران سوریه ،مسائلی متعدد مطرحاند؛ سیاست ترکیه در چرخشهای متعهدد
از میانجیگری و داوری به مهیاکردن امکانات و مدیریت مخالفان تها لشکرکشهی و تهدیهد بهه جنهگ،
متمایههل ندهاسههت (نیههاکویی و بهمههنش .)122 :1391 ،ترکیههه در سههالهای اخیههر ،سیاسههت «راه
نئوعثمههانیگری» همههراه بهها نوسههتالوژی احیههای ابرلههدرت لههرن  16و  17را آغازکردهاسههت؛ آنکههارا
تصمیمدارد به ی

رهبر منطقه تبدیلنود و از ایاالت متحده درخواستمیکند که پهیش از ههر الهدام

منطقهای ،طرف مشورت لرارگیرد .با درنظرگرفتن نظریه ته لطبی – چنهدلطبی ههانتینگتون میتهوان
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راهکار مدنظر آمریکا و ترکیه را تبیینکرد .آنکهارا بههعنوان لهدرتی درجهه دوم در منطقهه خاورمیانهه
بهدنبال رسیدن بهه لهدرت سهطح اول اسهت و در ایهن راه بایهد لهدرت و منهافع ایهران را در منطقهه
بهچالشبکشد (و سایت نشریه فارین پالیسی.)2011 :
درخصوص رابطه دو کشور ترکیه و سوریه میتوانگفهت کهه رابطهه ایهن دو کشهور سهالها
رابطهای ضعیف بود؛ چهار موضوع مشخ
نگهداری عبداهلل اوجاالن ،رهبر این حز

دراینزمینه ،نامل «حمایت کشهور سهوریه از پ.ک.ک و
در آن زمان؛ منالشات بر سر آ ؛ مولعیت سهوریه درزمینهه

سالحهای کشتار جمعی و همننین ادعای کشور سوریه درخصوص استان حتا در کشهور ترکیهه» بهه
کمرنگندن روابط این دو کشور منجرند؛ همننین اتهامهایی که ترکیهه بهه سهوریه نسهبتدادهبود و
تقویت نظامی دولت ترکیه در مرزها ،سوریه را مجبورکرد که موافقتنامه «ادنا» را برای پایان حمایهت
از پ.ک.ک و اخراج اوجاالن امضاکند ولی با رویکارآمدن حز

عدالت و توسهعه در ترکیهه ،رابطهه

این کشور با سوریه بهبودیافت و اردوغهان ،نخسهتوزیر ترکیهه در سهال  2004بهه سهوریه سهفرکرد
(هنسن ،تافت و ویول.)161 :1390 ،
مدتی پهس از آغهاز حهواد ،در کشهور سهوریه ،رهبهران ترکیهه ،طرفههای مخاصهمه را بهه
خویشتنداری دعوتمیکردند و بشار اسد را بهرسمیتمینناختند ولی با گذنت زمان ،انگیزه ترکیهه
برای سرنگونی بشار اسد ،راسخ ند و در این مسیر ،حتی به تهدید حمله نظامی نیز دستزد .ترکیه بها
برنامهریزی ،مرز (درِ) کشور خود را برای آوارگان سوریه گشود و به سهوریه ،اولتیمهاتوم نههایی داد و
دولت این کشور را به نکایت در دیوان بینالمللی دادگسهتری تهدیهدکرد (و سهایت نشهریه فهارین
پالیسی .)2011:
در برابر این تغییر رفتارهها میتوانگفهت کهه بحرانینهدن درگیریهها در سهوریه ،ترکیهه را
وادارکردهاست ،سیاست عمق استراتژی

را مبنی بر صفر کردن مشکالت منطقه رهاکند .در نهش مهاه

ابتدایی بحران ،ترکیه برای سرنگونی اسد تصمیمندانت ،تالشکند؛ ولی بها گذنهت زمهان ،اردوغهان،
مشکل سوریه را فرصتی منحصربهفرد برای تسلط در منطقه ارزیابیکرد.
درحالحاضر ،دولت ترکیه به این نتیجه رسیدهاست که دیگهر ،دولهت اسهد بهرای سهرمایهگذاری

اهمیتیندانههته ،بایههد بههر نههورشها سههرمایهگذاریکند (و سههایت سیاسههت روز .)1390 :اردوغههان
عقیدهدارد که سوریه ،دروازه ورود ترکیه به خاورمیانه عربی است و مسیری است که ترکیه به آن برای
واردندن به خاورمیانه ،امیدوار است.
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ترکیه در تالش برای حمایت از تغییر دولت سوریه ،امیدوار است که مولعیت منطقهای خود
را در آینده بهبودببخشد و از تنگنای ندید جغرافیایی ،رها نهود .درپهی رویکهرد جدیهد در سیاسهت
خارجی ترکیه بود که ساموئل هانتینگتون در کتا

برخورد تمدنها و بازسازی نظام جهانی ،ترکیه را

یکی از نش کشور بهزرگ اسهالمی نامبردهاسهت کهه بهالقوه و بالفعهل توانهاییدارد ،جههان اسهالم را
رهبریکند (امیدی و رضایی.)12: 1390 ،

 -4جمهوری اسالمی ایران
جمهوری اسالمی ایران از لدرتهای منطقهای است که در سوریه منافعی مههم دارد .ایهران از
صادرکنندگان بااهمیت انرژی بوده ،تمایلدارد کهه آمریکها و اروپها را از کنتهرل مسهیرهای انهرژی در
خاورمیانه و همننین حوزه دریای خزر بازدارد .گفتنی است که ایران ،محهوری ژئواسهتراتژی

اسهت

بهگونهایکه اگر ایران در منطقه با ایاالت متحده آمریکا متحد نود ،میتواند بهصورت جدی ،چهین و
روسهیه را بی باتکنهد () NAZEMROAYA, 2013: 1-5درحالحاضهر در منطقهه ،مثلهپ متحهدان
«ایران ،چین و روسیه» ضد آمریکا تشکیلندهاست که در کانون مرکزی ائتالف اوراسیا لهراردارد و در
مقابل تالش آمریکا برای سلطه جهانی مقاومتمیکننهد؛ ههر سهه کشهور (چهین در آسهیای نهرلی و
الیانوس آرام ،ایران در آسیای جنو غربی و روسیه در اروپای نرلی) در برابر نفوذ آمریکا ایسهتادهاند
و برای حضور آمریکا در خاورمیانه و سوریه ،نگران

هستند.

ایران درحالحاضر ،یکی از بزرگترین متحدان منطقهای دولت سوریه است .در جریان جنگ
تحمیلی ،سوریه معتقد بود که جنگ ایران و عراق بههیچوجه ،تقابهل عربهی -ایرانهی نیسهت و جنهگ
دولههت عههراق و دولتهههای غرب هی ضههد ای هران اسههت؛ بااینحههال ،ای هن جنههگ ،وحههدت نیروهههای

ضدصهیونیستی را تضعیفکرد؛ بنایراین ،سوریه بها اصهرار زیهاد از جهداکردن راه خهود از گروهههای
متعارض مخالف ایران و همننین برلراری عقد تفاهم و اتحهاد بها ایهران ،دفهاعمیکرد (فهولر:1390 ،
.)147

جمهوری اسالمی ایران ،تمامی تعهدهای خود را در برابر همکاری با سوریه در عرصه بینالملل و
همننین منطقه خاورمیانه انجامدادهاست .ایران در طول حیات کشور سوریه بهخصوص پس از اعمهال
فشار غر

و ناتو برای حمله به این کشور و آغاز حمله تروریستها بهه سهوریه ،حمایهت همهجانبهه

خود از این کشور را اعالمکرده ،با راهها و نیوههای متعدد ازجمله حمایتهای نظامی ،مالی و سیاسی
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در کنار دولت سوریه ایستاد و به مقاومت آنها در برابر گروههای متعارض کم کرد.
برای درک بهتر نقش سوریه در منطقه خاورمیانه باید به اتحاد استراتژی

سهوریه و ایهران و

همننین نقش نیابتی ایران در منطقه انارهکرد .سوریه دروالع ایجادکننده ارتبا با حز اهلل و همننین
کانال اصلی برای تقویت جبهه مقاومت بهنمارمیرود ( )William Samii: 2008: 29سوریه در روابهط
میان اعرا

و اسرائیل ،امنتهرین مولعیهت اسهتراتژی

را داراسهت و ایهن مسهئله ،تقویهت مقاومهت

حز اهلل در برابر رژیم صهیونیستی را موجب نده و ازسویدیگر با تمایل بیشتر این کشهور بهه ایهران
ازلحاظ سیاستهای منطقهای جهان عر  ،نفوذ ایران در منطقه تقویتندهاست که این امر ،خونهایند
اعرا

نیست ) (El-Hokayem: 2007, 44؛ به همین دلیل ،نقش سوریه در حمایت از محور مقاومت و

همننین جلوگیری از لدرتگرفتن اسرائیل از عوامل منطقهای بهود کهه ریشهههای سیاسهی کشهور را
سستکرده ،راه دخالت لدرتهای غربی را نیز به منطقه بازکرد.
تغییر سیاست خارجی ایهران بها پیهروزی در انقهال

اسهالمی و همننهین اعهالم حمایهت رهبهر

جمهوری اسالمی از فلسطین ،نهتنها مخالفت آنکار و علنی ایران با اسرائیل بود ،بلکه این کشور را به
رلیب سرسخت اسرائیل در منطقه مبدلکرد؛ دراینمیان ،ایران در منطقه بهدنبال متحدانی بود تا بتوانهد
مولعیت خود را در منطقه تثبیتکند .درپی تالش ایران برای جذ

متحدان منطقهای ،ایهن کشهور بهه

حمایت از حز اهلل لبنان پرداخت و همننین ،همکاری نیروهای نظامی ایران با نیعیان لبنان در مقابل
اسرائیل ،به ایجاد معادله ایران -نیعیان و اتحاد با لبنان و سوریه منجرند .همکاری دو کشور ایهران و
سوریه در جنگهای 33روزه و 22روزه حز اهلل و اسرائیل و همننین ،حمایتهای ایران از حز اهلل،
عمق روابط استراتژی

این کشور را بیشترکرد (ساجدی،

.)172:1392

ایران در بحران سوریه از حکومهت بشهار اسهد بههطورکامل حمایهتکرد و ایهن حمایهت از
مهمترین عوامل پیشبرد رویکردهای امنیتی و سیاسی جمههوری اسهالمی ایهران در منطقهه خاورمیانهه
است؛ به همین دلیل ،بسیاری از سیاستمداران ایران معتقدند ایران با توجه به سه دههه فعالیهت بهرای
تحقق ی

سیاست مر ر در خاورمیانه و سرمایهگذاری روی نظام اسد ،نباید بهراحتی حاضر باند ایهن

کشور استراتژی

را ازدستبدهد.

 -5حزباهلل لبنان
رویکرد حز اهلل به بحران سوریه را باید با توجهه بهه ارتبها سهوریه بها رویکهرد مقهاومتی
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حز اهلل در برابر رژیم صهیونیستی و همننین ا رگذاری تحوالت داخلی سوریه بر جایگهاه حهز اهلل
در صحنه سیاسی این کشور ازی سو و تأ یرهای تحوالت سوریه بر جریان منطقهای مقاومت در برابر
رژیم صهیونیستی (که بهصورت مستقیم حز اهلل و توانمندیهای نظامی و امنیتهی آن را تحهت تهأ یر
لرارخواهدداد) ازسویدیگر بررسیکرد.
همکاری حز اهلل لبنان با جمهوری اسالمی ایران در دهه گذنته به دلیل ایهدئولوژیهای مشهترک
دوسویه ،مانند «حمایت از سوریه ،مبارزه بها رژیهم صهیونیسهتی ،همکهاری بها نیروههای فلسهطینی و
مخالفت با غر » در جریان است (ترابی و محمدیان)69 :1394 ،؛ چراکه آینده سوریه و عدم نکست
این کشور در برابر اهداف و نیهات کشهورهای غربهی ،بهرای ایهران ازلحهاظ «حفهظ و تقویهت نقهش
منطقهای ،موازنه لدرت و تقویت هالل نیعی برای ایران و حز اهلل لبنان» ،بسیار ارزشدارد؛ در برابهر
این محور مقاومت نیز ،ایاالت متحده آمریکا با درپیشگهرفتن سیاسهتهایی نظیهر «حملهه بهه عهراق،
زمینهسازی برای حمله رژیم صهیونیستی به حز اهلل لبنهان و فلسهطین و همننهین ،حمایهت مهالی از
گروههای افراطی ضد نیعیان» ،درراستای تالش برای کاهش لدرتِ محور مقاومهت در برابهر ایهران و
حز اهلل ،تهدیدهایی را صورتمیدهد (. (cook, 2008:36

 -6فدراسیون روسیه
اهمیت کشور سوریه ،سالیان سال است کهه بهرای روسهیه مطهرح بودهاسهت و ایهن دو کشهور در
اهداف خود با یکدیگر دارای راهبردهایی یکسان و همپونانی در اهداف بینالمللی هسهتند .براسهاس
راهبردهای جدید ،روسیه در تالش است تا ضمن حفظ کشور سوریه بهعنوان یکی از متحهدان دوران
جنگ سرد و آخرین دژ در خاورمیانه ،همننان ی

متحهد در منطقهه دانتهبانهد؛ پوخهوف ،یکهی از

کارنناسان تسلیحات و امور بینالملل روسیه در ایهن خصهوص میگویهد« :تغییهر نظهام در سهوریه و
رویکارآمدن حکومت دلخواه ایاالت متحده ،دروالع به معنای گرفتن جهای پهای محکهم روسهها در
منطقه استراتژی

خاورمیانه و دریای مدیترانه بوده ،گهامی مههم درراسهتای کهاهش لهدرت روسهیه و

محدودکردن این کشور به مرزهای درونی خهویش محسو مینهود؛ سیاسهتی کهه پهیش از سهوریه،
آمریکا آن را در بالکان ،آسیای مرکزی و لفقاز نیز دنبالکردهاست» (منصوری.)189:1392 ،
دراینراستا میتوانگفت که سقو نظام سیاسی سوریه برای رهبران روسهیه و پهوتین بهه معنهی
ازدستدادن آخرین متحد همیشگی در منطقه خاورمیانه بوده که در ادامه آن ،ایهن رویهداد بهه معنهای
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ورود ناتو به حیا خلوت روسها و تضعیف مولعیت ،اعتبار و جایگاه بینالمللی فدراسیون روسهیه و
درنهایت ،ناکامی در تحقق مبانی دکترین امنیت ملی کشور روسیه است.
از دید دولت روسیه ،تحوالت کشور سوریه میتواند تعهادل و تهوازن لهوا را در خاورمیانهه
برهمبزند و برهمخوردن این توازن نیز بیتردید به زیان کشور روسیه تماممینهود چراکهه درصهورت
برهمخوردن این توازن ،لدرت ایران در فلسطین ،عهراق و لبنهان کاهشمییابهد و جمههوری اسهالمی
ایران ،تحت فشار لرارخواهدگرفت که درنهایت ،این موضوعها در موارد دیگر ازجمله مسائل مربهو
به دریای خزر ،لفقاز نمالی و جنوبی و آسیای مرکزی نمودیافته ،به زیان روسهیه ختمخواهدنهد؛ بهه
همین دلیل ،روسیه موضوع سوریه را مشکلی راهبردی و جدی تلقیمیکند کهه بایهدپایانگیرد چراکهه
درصورت ادامه آن ،کشورهای غر  ،عربستان و ترکیه ،متنفع خواهندند؛ با توجه به ایهن مالحظهات،
فدراسیون روسیه این کشور با نوعی توافق بینالمللی برای پایان جنگ و حلوفصل موضوعها در ایهن
منطقه ،موافق است (منصوری.)183:1392 ،

 -7اسرائیل
با نگاهی به تاریخ میتواندریافت که سوریه به همراه دیگر کشورهای عربی ،دو جنهگ جهدی بها
اسرائیل دانتهاست .در  15مه سال  ،1967روابط سوریه و اسرائیل ،بحرانی ند و در تهاریخ  5ژوئهن،
اسرائیل به مصر و سپس اردن حملهکرد؛ ازسویدیگر در تاریخ  6اکتبر  ،1973سهوریه و مصهر حملهه
غافلگیرانههه خههود را ضههد اسههرائیل آغازکردنههد و از آن تههاریخ تهها بههه امههروز ،آمریکهها بهههجز سههوریه
توانستهاست ،کشورهای عربی دیگر را به حل اختالف و صلح با اسرائیل ترغیبکند؛ بنابراین با توجهه
به اینکه سوریه یکهی از مهمتهرین و تأ یرگهذارترین کشهورهای عهر

ضداسهرائیلی اسهت ،میتهوان

بهخوبی دلیل مخالفت آمریکا با دولت اسد و حمایت از نیروهای متخاصم مخالف دولت را دریافهت؛
بنابراین یکی از اصلیترین محورهای نظامی و راهبردی (اسهتراتژی ) سهوریه در منطقهه ،برخهورد و
تعارض این کشور با رژیم صهیونیستی است .ارتش سوریه ،دروالع تنها ارتش کالسهی

عربهی اسهت

که میتواند امنیت رژیم صهیونیستی را در معرض خطهر لراردههد؛ بهه همهین دلیهل ،مقامههای رژیهم
صهیونیستی ،سوریه را یکی از تهدیدهای راهبردی منطقه معرفیمیکنند (رجبی.)126 :1392 ،
گفتنی است که کشور سوریه ،نزدی

به نیم لرن است برای اسهرائیل بهطورمسهتقیم ،خطهری

ایجادنکرده ولی تحوالت اخیر در خاورمیانه و بهخصوص بحهران سهوریه ،توجهه مقامههای دولتهی و
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امنیتی اسرائیل را به خود جلبکردهاست .در اینجا باید به اتحاد اسرائیل و آمریکا انارهنود چراکهه بها
تحوالت پدیدآمده در منطقه خاورمیانه ،دولت اسرائیل در اتحاد با آمریکا به دلیل منافع مشترک متعدد
سههعیدارند تهها از لههدرتگرفتن نیروهههای تنههدروی مههذهبی در سراسههر خاورمیانههه بهههویژه سههوریه
جلوگیریکنند (جعفری.)113 :1389 ،
دراینخصوص میتوان به سقو حکومت مرسی از حز

اخوانالمسلمین مصر انارهکرد کهه

سقو این حکومت به دست ارتشیان ،نهتنها از جانب اسرائیل و آمریکا کودتا خواندهنشد ،بلکهه ایهن
رویداد را الدامی درراستای ایجاد ی
ی

حکومت انتقالی با هدف ایجاد دموکراسهی دانسهتند .آمریکها از

دهه پیش بهدنبال ایجاد طرح خاورمیانه بزرگ و استقرار حکومتهای دموکرات و سکوالر بود تها

امنیت اسرائیل تأمیننود؛ برای رسیدن به این هدف اعتراضههای مهردم را رصهدکرده ،در جهایی کهه
امنیت اسرائیل مدنظر لرارمیگرفت ،در ابعاد نظامی و مادی دخالتمیکرد .بیتردیهد ،تغییهر نظامههای
خودکامه به نظامهای مذهبی تندرو بهویژه در همسایگی اسهرائیل ،نههتنها بهه کهاهش امنیهت اسهرائیل
منجرمیند ،بلکه امکان برلراری رابطه عادی با آمریکا را نیز کاهشمیداد چراکهه گروهههای اسهالمی
تندرو ،آمریکا را اصلیترین دنمنان اسالم میپندانتهاند (ساجدی.)177 :1392 ،
درخصوص موضعگیری اسرائیل در بحران سوریه نیهز میتوانگفهت :اسهرائیل از نهکلگیری
حکومتهای اسالمی در کشورهای عربی در خاورمیانه استقبالنمیکند چراکه این دولتهای اسالمی،
تهدیدی برای آن خواهندبود .تحوالت سوریه و ورود نیروهای بنیادگرای تندرو داعهش و النصهره در
این کشور ،سبب نده تا اسرائیل در سرنگونی دولت اسد با تردیدهایی مواجه نود؛ ازسویدیگر نیهز،
نقش ایران در سوریه و پل ارتباطی این کشور با حز اهلل از طریق حکومت اسد ،عاملی ندهاسهت تها
رژیم اسرائیل ،تمایل به درپیشگرفتن سیاست تضعیف اسد و عدم پیروزی نیروهای معارض تنهدروی
مذهبی را درنظردانتهباند (پورحسن:1391 ،

.)24

به همین دلیل ،اسرائیل ،ازمیانبردن سالحهای نیمیایی سوریه و حمایت اندک از گروهههای
معترض سوری را با هدف طوالنیندن جنگ در سوریه ،خواستار است ولی در کنگره آمریکا هنوز به

البی سرسختانه برای ورود ایاالت متحده به جنگ بها سهوریه بهرای سهرنگونی حکومهت بشهار اسهد
دستنزدهاست چراکه با طوالنیندن درگیریها نیروی نظامی کل کشهور تحلیهلمیرود و سهوریه بهه
ویرانهای تمامعیار تبدیلخواهدند؛ در این نرایط ،سوریه باید پس از بحران تا سهالها بهه بازسهازی،
الدام و چندین دهه هزینهکند و این مسئله به معنی سوریهای بدون تهدیهد و ضهعیف اسهت کهه ایهن
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نرایط به بهترین وجه ،اهداف اسرائیل را تأمینخواهدکرد.

 -8قطر
لطر در جریان لطببندی منطقه در لبال سیاستهای درپیشگرفتهنده درخصهوص سهوریه،
راه همکاری با عربستان سعودی را انتخا کرد و همگام با عربسهتان سهعودی در نشسهت  12نهوامبر
اتحادیه عر

در لاهره ،پس از بررسی بحران سوریه از لغو عضهویت ایهن کشهور در اتحادیهه عهر

حمایتکرد و پس از انجام این لغو عضویت ،اتحادیه عر

از اعضایش خواست که سفرای خود را از

سوریه فراخوانند (جانسیز.)82 :1393 ،
ازسویدیگر از اوایل سال  ،2012عربستان سعودی با همکاری ترکیه و لطهر ،تالشههایش را
برای انتقال سالح و افزایش حمایت مالی از گروههای تکفیری و سهلفی افهزایشداد؛ در همهان زمهان،
گاردین گزارشداد که خبرنگاران این روزنامه در مرزهای جنوبی کشور ترکیه ،ناهد انتقال سالح بهه
سوریه بودهاند که در جریان آن ،افرادی با ملیتهای عربی کشورهای حوزه خلیج فارس ،پنجاه جعبهه
تفنگ ،تجهیزات و مهمات پزنکی را از مرز ریحانلی 1به نورنهیان ارتهش آزاد تحویلدادهانهد (

The

)Guardian, 13 June 2012؛ در تاریخ  23ژوئن همان سال ،رویترز گزارشداد که لطهر بها همکهاری
عربستان سعودی ،کم های مالی خود را برای نورنیان سوریه افزایشدادهاست.
بنابراین ،امروزه لطر بهعنوان یکی از همکاران اصلی عربسهتان سهعودی ،ازجملهه بهازیگران
عمده کشاکش در بحران سوریه است و در مقام بازیگر فعال و مخالف بشار اسد ،همواره از معارضان
سههوری ازجملههه گههروه موسههوم بههه ارتههش آزاد سههوریه و اخوانالمسههلمین ،بهگونهههای آنههکار
حمایتکردهاست؛ این کشور با تغییهر اولویتههای خهود بهرای کسهب منهافع بیشهتر ،درحالحاضهر،
تأ یرگذاری بر وضعیت سوریه را از اولویتهای سیاست خارجی خود لراردادهاسهت؛ ایهن امیرنشهین،
اولین کشوری بود که سفیر خود را با هدف اعتراض ،از سوریه فراخواند و همننهین اولهین کشهوری
بود که سفارت سوریه را به اپوزیسیون سوریه تحویهلداد و آنهها را بهرسمیتنهناخت؛ ازسهویدیگر،
لطر نخستین کشوری بود که بحپ تحریمهای سوریه را بهمیانکشید و پس از آن هم ،یکی از حامیهان
اصلی مداخله نظامی در سوریه بودهاست.
........................................................................................................................
 .1از نهرستانهای ترکیه
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 -9اردن
کشور پادنهاهی اردن از کشهورهایی اسهت کهه از بحهران سهوریه تهأ یرمیگیرد لهذا مجبهور
ندهاست در جریان این بحران ،نقش ایفاکند .براساس آمارهای منتشره توسط سازمان ملهل متحهد تها
سال  ،2016بالغبر  625هزار پناهجوی سوری به کشور اردن واردندهاند چراکه این کشهور بها سهوریه
هممرز بوده و بهطبع ،تأ یرهای بحران این منطقه بر اردن هم تأ یرهایی نهامطلوبی دانتهاسهت .اردن از
بازیگرانی است که با لدرتگیری ایران در منطقه ،بهندت مخالف بهود و پادنهاه اردن در تعبیهری از
محور مقاومهت و نفهوذ ایهران ،بههعنوان اختاپوسهی بها نهاخ های متعهدد نامبردهاسهت (

Seeberg,

.)2012:23
این کشور نیز از همراهان عربسهتان سهعودی در حمایهت از گروهههای نورنهی در سهوریه
محسو مینود؛ برای نمونه در دسامبر  ،2012موجی تازه از ارسال سالحهای نظامی برای نورنهیان
آغارند که بخشی چشمگیر از این سالحها از خاک اردن به نورنیان منتقلندهبود (جانسهیز:1393 ،
.)83

و -جمعبندی
با توجه به موارد مطرحنده میتوانگفت که واکنش خشونتآمیز و نهدت عمهل
نیروهای متخاصم در بحران سوریه زمینه سهاز گسهترش و اسهتمرار بحهران سهوریه و
تبدیلندن آن به جنگی فرسایشی و خردکننهده ندهاسهت« .بهازیگران داخلهی» در دو
گروه دولت بشار و موافقان ازی سو و مخالفان اعم از گروهههای تکفیهری ،بخشهی از
کردها و گروههایی دیگر از ساکنان سوریه لرارمیگیرند؛ «بهازیگران خهارجی» نیهز ،دو
محور موافقان نظام موجود سوریه ،یعنی ایران ،حز اهلل لبنان و روسیه و مخالفان یعنی
آمریکهها ،اسههرائیل ،ترکیههه عربسههتان سههعودی و بهههطورکلی جبهههه عربههی -غربههی را
تشکیلمیدهند.
بنابراین ،با توجه به جغرافیا و مولعیت پیرامهونی ،حضهور لهدرتهای منطقههای و فرامنطقههای،
گسترش و استمرار بحران و مسائل حانیهای (مانند الدامهای بینالمللی گروه تکفیری داعش و تهدید
به برهمزدن امنیت جهانی) در ژئوپلیتی

جهانی این بحران ،به یکهی از مهمتهرین بحرانههای جههانی
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تبدیلندهاست که جامعه بینالملل هنوز در انجام الدامها بهرای پایهان آن نهاتوان بههنظرمیرسهد لهذا
کاهش بحران ،ممکن است در کوتاهمدت یا درازمدت از طریق چانهزنی مستقیم ،مداخله طهرف ابهت
و اعمال لدرت نظامی برتر یکهی از دو طهرف تحققیابهد (برچهر .)290 :1382 ،در نهرایط گسهترش
بحران و افزایش پیامدهای منفی آن ،راههایی متعهدد را میتهوان بهرای حلوفصهل منازعهات سیاسهی
درنظرگرفت؛ برای نمونه بهنظرمیرسد ،نیروهای متخاصم داخلی باید با میانجیگری لدرتهای منطقهه
و سازمانهای بینالمللی ،پای میز مذاکره نشسته ،به تحرکهای نظامی ضد یکهدیگر پایاندهنهد یها در
عرصه داخلی و بینالمللی ،بازیگران درگیر ،به نوعی موازنه منافع منطقی (جمشیدی 32 :1378،تا )34
دستیابند .هالستی ،نش راه را برای حلوفصل بحرانهای بینالمللی پیشنهادمیدهد که بها توجهه بهه
مولعیت ترکیبی منطقی از موارد سوم به بعد میتوانند مر ر والع نوند:
 .1احتراز یا عقبنشینی داوطلبانه؛
.2

غلبه خشونتآمیز؛

.3

تسلیم یا عقبنشینی اجباری نانی از تهدید برای بهکارگیری زور؛

.4

سازش؛

.5

حکمیت یا ارجاع منازعه به داوری؛

.6

حلوفصل منفعالنه یا تسلیم در برابر وضعیت موجود جدید بدون توافق رسهمی (هالسهتی،
.)718 :1383

نتیجهگیری
در این نونتار تالشند تا عوامل زمینهساز و تشدیدکننده بحران سوریه بررسینوند کهه پهس از
بررسیها عواملی همنون :لطببندی و چندمرکزیبودن بحران سوریه ،بینالمللینهدن گسهتره نفهوذ
بحران ،تعارض مستمر و طوالنیمدت ،چنددستگی لومی ،نظام سیاسهی غیرلابلانعطهاف و حضهور و
دخالت بازیگران منطقهای و فرامنطقهای ،ازجمله مهمتهرین عوامهل زمینهسهاز و تشهدیدکننده بحهران
سوریه هستند که آن را به بحرانی بینالمللی و فرسایشی تبدیلکردهاند که تأ یرهایی مههم بهر جامعهه
جهانی دارد.
دراینخصوص میتوان به تأ یرهای این بحران در سطح منطقه و بینالمللی انارهکرد کهه ازجملهه
مهمترین آنها میتوان به «بالغبر هشت میلیون آواره سوری ،سوءاسهتفاده گروهههای تکفیهری از منهابع
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نفت و گاز و درآمدزایی سرسامآور گروههای تروریستی بهرای عملیهات بیشهتر در سهطح بینالمللهی،
نکلگیری هویت اجتماعی مخدوش داعهش و گسهترش طرحههای (ایهدههای) رادیکهالی در سهطح
جهانی و کاهش لدرت نفوذ دولتها» انارهکرد .با توجه به موارد مطرحنهده بهنظرمیرسهد ازجملهه
موانع جدی بر سر راه پایهان بحهران سهوریه« ،عهدم الهدام جهدی بینالمللهی و حضهور سهازمانهای
بینالمللی بهرای پایهان بحهران ،بالیمانهدن اختالفههای بهازیگران و گروهههای متخاصهم و طبیعهت
جنگطلب آنها و همننین اصرار این گروهها مانند داعش و جبهه النصره برای اسهتفاده از روشههای
زورمندانه سنتی و بهدستگرفتن لدرت کل کشور سوریه و تمامیت ارضی کشورهای منطقه» بانند.
برمبنای مدل برچر که نمایشی از ترکیب دو عنصر مراحل و عوامل را بهنمایشمیگهذارد .بحهران
سوریه در مرحله نکلگیری ،تحت تأ یر عوامل داخلی ازی سو ،وضعیت جغرافیایی و نظام بینالملل
و [همننین] نگرش هویتی خاص تکفیری نکلگرفت .پیدایی داعش و اعالم حکومت آن ،همهراه بها
ورود کردها در داخل و مهداخالت بینالمللهی و نیهز وضهعیت منازعهه ،آن را بهه مرحلهه دوم ،یعنهی
گسترش واردکرد.
براساس مدل برچر ،مرحله سوم ،مرحله کاهش بحران است که اغلب بها ورود عوامهل میهانجیگر
بیرونی مانند سازمانهای بینالمللی یا لدرتهای منطقهای صورتمیگیرد اما در بحران سوریه ،ما بها
وضعیت استمرار و فرسایشیندن همراه با بینالمللیندن مواجه هستیم یعنی سه عاملی کهه مهانع از
کاهش و افول بحران هستند؛ تأ یر بحران بر جامعه بینالمللی نیز به این روند استمرار کم کردهاست؛
بنابراین ،اگرچه نمیتوان بازیگران خارجی را عامهل اصهلی نهکلگیری بحهران دانسهت ،میتهوان بها
نگرنی راهبردی ،متوجه ند که این مالحظهات راهبهردی بهازیگران خهارجی اسهت کهه ضهعفها و
کمبودهای سوریه را به بحرانی عمیق و عرصه جنگی تمامعیار میان گروههای مسهلح تبدیلکردهاسهت
که هیچنشانی از مصالحه و گفتگو از خود نشاننمیدهند؛ بنابراین در تحلیل بحهران سهوریه ،نهناخت
بازیگران ذینفع بینالمللی و مالحظات راهبردی و ایدئولوژیکی آنها در کنار نناخت گروههای درگیر
و مخاصم درون سوریه ،بسیار اهمیتدارد.
در پایههان میتواننتیجهههگرفت بهها عوامههل پینیههده داخلههی و بینالمللههی ،براسههاس مههدل برچههر،
بهنظرنمیرسد ،نرایط مناسب برای پایان بحران سوریه در کوتاهمدت فراهم باند؛ ولهی درصهورتیکه
طرفهای مخاصمه ،مایل بانند بحران حلنود ،میتوانند با ایجاد ترتیبهای امنیتی جدید در منطقهه،
میزان حضور و نفوذ خود را بازتعریفکنند و سهازوکارهای سیاسهی مناسهب و دمهوکراتیکی را بهرای
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