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سیاست گذاري امنیتي و الگوي مدیریت بحران در سوریه

عباس مصلي نژاد *

چکیده
سیاست گذاري امنیتي در زمره موضوعات راهبردي جدید در فرآیند امنیت سازي 
تلقي  خشونت  و  قدرت  تراژدي  نمادي  به عنوان  سوریه  در  بحران  مي باشد. 
مي شود. درک واقعیت هاي سوریه بدون توجه به مدل هاي سیاست گذاري امنیتي 
امکان پذیر نمي باشد. در این مقاله تالش مي شود تا الگوي سیاست گذاري امنیتي 
در بحران سوریه مورد بررسي قرار گیرد. سه مؤلفۀ بنیادین در تبیین این مقاله 
مورد توجه قرار مي گیرد. اولین مؤلفه ساختار دولت اقتدارگرا در سوریه مي باشد. 
این دولت در دوران هاي گذشته به ویژه در سال 1982 از الگوي مشت آهنین 
براي تحقق اهداف سیاسي و راهبردي خود در حما استفاده کرده است. کاربرد 
در  را  خود  آثار  گردد،  سیاسي  نظام  و  دولت  پیروزي  به  منجر  اگرچه  قدرت، 
افکار عمومي گروه هاي اجتماعي به جا خواهد گذاشت. دومین مؤلفه سازوکارهاي 
عموماً  بشاراسد  حکومت  زمامداران  و  نخبگان  است.  سیاسي  نخبگان  کنش 
ترجیح مي دهند که موقعیت سیاسي و امتیازات ویژۀ خود را حفظ نمایند. چنین 
شاخص هایي منجر به افزایش انگیزۀ سرکوب گروه هاي اجتماعي مي شود. سومین 
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مؤلفه مربوط به تحول مؤلفه هاي گفتماني در سوریه مي باشد. گفتمان انتقادي 
اخوان المسلمین تحت تأثیر فضاي منطقه اي و بین المللي به گفتمان مقاومت با 
راهبرد جنگ مسلحانه در برابر دولت گردیده است. این سه مؤلفه عناصر تداوم 
تضادهاي امنیتي و گسترش خشونت در سوریه است. در تنظیم مقاله از الگوي 
که  است  آن  بیانگر  که  شده  استفاده  انتقادي  رهیافت  امنیتي  سیاست گذاري 
امنیتي  تحوالت  در  مؤثري  نقش  مرکز  از  گریز  گروه هاي  و  اجتماعي  نیروهاي 
خاورمیانه ازجمله سوریه ایفا مي نمایند. در شرایط ابهام امنیتي، نقش مستقیم 
قدرت هاي بزرگ به گونه اي تدریجي کاهش یافته اما آنان درصدد برمي آیند تا 
به  نمایند.  استفاده  نیابتي  نیروهاي جنگ  و  از سازوکارهاي کنش غیرمستقیم 
همین دلیل است که مدیریت بحران سوریه نیازمند پیوند بازیگران بین المللي، 

منطقه اي، ملي و فرا ملي مي باشد.
آهنین،  مشت  الگوي  بحران،  مدیریت  اطمینان،  عدم  شرایط  کلیدي:  واژگان

سوریه.  در  خشونت  گسترش  مقاومت،  گفتمان 
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مقدمه
کاربرد روش هاي سیاست گذاري امنیتي درک دقیقي نسبت به تحوالت بین المللي 
ایجاد مي کند. خشونت در سوریه انعکاس موقعیت ژئوپلیتیکي این کشور در حوزۀ مدیترانه 
شرقي مي باشد. منطقه اي که همواره با نشانه هایي از بحران، تضاد امنیتي و رویارویي 
گروه هاي ژئوپلیتیکي پیوند یافته است. منطقه اي که سوریه در آن قرار دارد، در بخش 
غربي هالل بي ثباتي ژئواستراتژیک قرار گرفته و یکي از حوزه هاي مرکزي کمربند شکننده 
در خاورمیانه محسوب مي شود. سائول کوهن بر این اعتقاد است که: بازیگران سیاسي 
در این حوزۀ جغرافیایي پاره پاره تر و بي ثبات تر از آسیاي جنوب غربي مي باشد. مداخلۀ 
قدرت هاي بزرگ، شکاف داخلي و تضاد گروه هاي اجتماعي در این منطقه را تشدید نموده 
است. طیف گسترده اي از گروه هاي اجتماعي در این حوزۀ جغرافیایي قرار داشته که هر 
یک از آنان داراي قالب هاي گفتماني و تضادهاي هویتي شدیدي با یکدیگر مي باشند. 
این تضادها در سال هاي 2006 تا 2011 به گونه اي تدریجي افزایش یافته و در سال هاي 
2011-2013 با شدت بیشتري همراه گردیده است. مسلمانان سني و شیعه، مسیحیان، 
اعراب، ترک ها، آذري ها، کردها، علوي ها، بنیادگرایان مذهبي و سکوالرها را باید بخشي از 

واقعیت هاي اجتماعي و جغرافیاي انساني خاورمیانه دانست.
بازیگران موجود در محیط امنیتي خاورمیانه تالش دارند تا از سازوکارهاي مدیریت 
بحران در قالب سیاست گذاري امنیتي استفاده نمایند. تحوالت سوریه تحت تأثیر نیروهاي 
مداخله گر منطقه اي و بین المللي قرار گرفته است. هدف اصلي چنین بازیگراني را باید 
کاهش قدرت منطقه اي ایران در خاورمیانه دانست. در چنین فرایندي است که کشورهایي 
الگوهاي  از  اروپا، عربستان، ترکیه و رژیم صهیونیستي  اتحادیۀ  ایاالت متحده،  همانند 
محدودکنندۀ قدرت ایران در ارتباط با محیط منطقه اي بهره گرفته اند. هر یک از این 
کشورها تالش دارند تا پایگاه اصلي تحرک ژئوپلیتیکي ایران را تحت تأثیر شرایط مناقشه 
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و ابهام قرار دهند. چنین مؤلفه هایي تحت تأثیر فرایندهاي بین المللي و موج هاي مربوط 
به تحول سیاسي در جهان عرب قرار گرفته و منجر به گسترش بحران، خشونت اجتماعي 
و تراژدي انساني گردیده است. روند گسترش بحران به گونه اي تشدید گردیده که امکان 

کنترل آن در کوتاه مدت امکان پذیر نمي باشد.
در این فرایند، همانند عربستان، قطر، ایران و حزب اهلل لبنان قرار گرفته است. مداخلۀ 
قدرت هاي بزرگ و بازیگران بین المللي، میزان خشونت اجتماعي و انساني در منطقه را 
به گونۀ قابل توجهي افزایش داده است.گروه هاي اعتراضي و نیروهاي مقابله کننده با دولت 
بشاراسد، نه تنها از ابزارهاي سیاسي و نظامي بهره مي گیرند، بلکه چنین گروه هایي در 
شرایط نفرت سیاسي و تضادهاي هویتي با دولت نیز قرار گرفته اند. آثار سرکوب گروه هاي 
اجتماعي که در سال 1982 و در حما اتفاق افتاد، در ذهنیت تاریخي شهروندان باقي مانده 
و تبدیل به نفرت ایدئولوژیک گردیده است. چنین فرایندي نشان مي دهد که قدرت دولت 
مي تواند زمینه هاي الزم براي سرکوب سیاسي را به وجود آورد، اما خاطرۀ سرکوب در افکار 
عمومي باقي خواهد ماند. روندهاي جدید مقابله با دولت را باید پاسخي به اقتدارگرایي از 
منظر قدرت راهبردي دانست. طبیعي است که در چنین شرایطي زمینه براي مشارکت 

بازیگران منطقه اي و بین المللي نیز فراهم خواهد شد.
در این مقاله سازوکارهاي مدیریت بحران در سوریه با توجه به تهدیدات نیروهاي 
متعارض مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، مي توان سؤاالت متنوعي را در ارتباط با 
نشانه ها و فرایند تصاعد بحران امنیتي سوریه مورد مالحظه قرار داد. پاسخ به هر یک از این 
سؤاالت بخش هاي مقاله را تشکیل مي دهد. سؤال اصلي مقاله بر این موضوع تأکید دارد که 
نشانه ها و فرایند بحران امنیتي سوریه کدام است و چگونه مي توان از سازوکارهاي مدیریت 
بحران در شرایط ابهام امنیتي سوریه بهره گرفت؟ سؤاالت فرعي این مقاله نیز مربوط به 
نیروهاي تأثیرگذار و سازوکارهاي کنش راهبردي بازیگران مي باشد. در سؤاالت فرعي، 
نقش ساختار دولت سوریه، ویژگي کنش نیروهاي اجتماعي به همراه نخبگان حکومتي 
سوریه و گفتمان هاي موجود که منجر به رویارویي نیروهاي رقیب در برابر یکدیگر گردیده 
است را مي توان مورد پرسش قرار داد. سیاست گذاري امنیتي را باید زیرساخت مدیریت 

بحران در دوران عدم اطمینان دانست. 
فرضیۀ این مقاله به گونه اي تنظیم گردیده که بتوان پاسخ مناسبي براي تبیین نقش 
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نیروهاي سیاسي، اجتماعي، حکومتي و گفتماني در فرایند بحران سوریه دارا بود. فرایند 
گسترش بحران امنیتي سوریه انعکاس واکنش گروه هاي اجتماعي به ساختار سیاسي 
اقتدارگرا محسوب مي شود. فرقه گرایي و پیوند آن با اقتدارگرایي حزب بعث عامل گسترش 
و   داده  را گسترش  اجتماعي  اسالمي، شکاف هاي  بیداري  فرایند  است.  بحران گردیده 
نیروهاي اجتماعي هویت گرا تحت تأثیر بازیگران منطقه اي، قدرت هاي بزرگ و نیروهاي 
فراملي قرار گرفته اند. در این ارتباط، فرضیه هاي مختلفي شکل مي گیرد. فرضیه اصلي 
مقاله، بر این موضوع تأکید دارد که: » سیاست گذاري امنیتي و مدیریت بحران امنیت 
از الگوي تعامل سازندۀ بازیگران بین المللي، منطقه اي و اجتماعي در  منطقه اي تابعي 

سوریه خواهد بود« 

1.چارچوبنظريپژوهش
براي تبیین این مقاله از نظریۀ »کنترل و مدیریت بحران« به عنوان زیربناي الگوي 
ویژگي هاي  رهیافتي  چنین  است.  شده  استفاده  خاورمیانه  در  امنیتي  سیاست گذاري 
کنش گروه هاي اجتماعي در مناطق بحراني خاورمیانه را منعکس مي سازد. بنابراین، اگر 
مؤلفه هاي هویتي با شاخص هاي ژئوپلیتیکي و نشانه هایي از مداخلۀ بازیگران بین المللي 
با یکدیگر پیوند یابد، در آن شرایط زمینه براي گسترش بحران به وجود مي آید. »نظریۀ 
امنیتي شدن بحران« را مي توان در ارتباط با تحوالت امنیتي و راهبردي سوریه مورد 
مالحظه قرار داد. بنابراین، هرگاه نشانه هایي از تصاعد بحران در مناطق کمربند شکننده 
قرار گیرد، به گونه اي اجتناب ناپذیر زمینه براي امنیتي شدن فرایندهاي اجتماعي و رقابت 

گروه هاي سیاسي حاصل مي گردد. 

2.نقشبازیگراندرگیر،درتصاعدبحرانسوریه
ضرورت هاي سیاست گذاري امنیتي ایجاب مي نماید که نقش بازیگران درگیر در 
هر بحران مورد بررسي و آزمون قرار گیرد. گروه هاي تکفیري که از سوي عربستان مورد 
حمایت قرار مي گیرند را باید به عنوان محور اصلي گسترش تعارض و بحران دانست. به 
همین دلیل است که هیچگونه نشانه اي از تحول سیاسي مسالمت آمیز در سوریه مشاهده 
نمي شود. گروه هاي بانفوذ دیگري هم از سقوط اسد نگراني هاي مشابهي دارند. روي هم 
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رفته، اقلیت هاي عرب زبان )علویان، مسیحیان، دروزي ها و اسماعیلي ها( حدود 25 درصد 
جمعیت را تشکیل مي دهند. به دلیل اینکه تمامي این اقلیت ها از بي ثباتي و تهدیدات 
ناشي از اقدامات تالفي جویانه از سوي اکثریت سني سرکوب شده واهمه دارند در راستاي 
محافظت از خودشان نیز ترغیب گردیده اند تا از حکومت حمایت به عمل آورند. آینده 
سیاسي سوریه کامال ماهیت بحراني دارد. به همین دلیل است که نمي توان هیچ گونه 
نشانه اي از مدیریت بحران بدون مقابله همه جانبه با گروه هاي سلفي را پیش بیني نمود 

)کوهن، 1387: 235(.

3.زیرساختهايفرهنگيواجتماعيمتعارضبازیگراندربحرانسوریه
هرگاه مولفه هاي فرهنگي و اجتماعي کشورها در وضعیت تعارضي قرار داشته باشد، 
تضادهاي راهبردي بازیگران افزایش مي یابد. چنین فرآیندي را مي توان در روند بحران 
سوریه مورد مالحظه قرار داد. گروه هاي تکفیري را باید بازتولید نیروهاي اجتماعي سرکوب 
شده در سال هاي دهه 1960 به بعد دانست. در همان زماني که وجود تروریست هاي سني 
حرف هاي بي اساسي بود، مي توان ادبیاتي را مورد مالحظه قرار داد که نشانه هایي از نگراني 
ایدئولوژیک حکومت نسبت به آینده کنش گرو ه هاي سیاسي سرکوب شده را منعکس 
مي ساخت. در دهه 1960 نگراني محدودي نسبت به گروه هاي اسالم گرا در سوریه وجود 
داشت. ناسیونالیسم عربي را باید به عنوان مهمترین عامل مقابله با گروه هاي اسالم گرا 
دانست. حکومت از قابلیت سازماني و انگیزه ساختاري الزم براي مقابله با چنین گروه هایي 
برخوردار بود. از سال هاي دهه 1980، حکومت تالش مي کرد تا شبحي از گروه هاي اسالم 
  (Badran,گرا را که داراي رویکرد فناتیک مي باشند را در افکار عمومي بازتولید نماید

 .2011: 15)

گروه هاي تکفیري در سوریه به گونه تدریجي گسترش یافتند. چنین گروه هایي اولین 
تحرک سیاسي و ژئوپلیتیکي خود را در عراق به انجام رساندند. گروه هاي تکفیري مخالف 
شیعیان بوده و به گونه اي مستقیم از مجموعه هاي سلفي در عربستان حمایت مي شوند. 
موج جدیدي از تضاد ایدئولوژیک، فرهنگي و گفتماني در بین نیروهاي اسالمي کشورهاي 
خاورمیانه ظهور یافته است. فرقه گرایي انعکاس چنین فرایندي محسوب مي شود. گروه هاي 
فرقه اي به دلیل تضادهاي فرهنگي و ایدئولوژیک همواره تالش داشته اند تا زمینه هاي الزم 
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ادبیات گروه هاي  براي گسترش تهدیدات و رویارویي هاي ژئوپلیتیکي را فراهم سازند. 
تکفیري از مارس 2011 به بعد در مقابله با جمهوري اسالمي ایران و حزب اهلل لبنان شکل 

 . (Lesch, 2012: 90)گرفته است
داراي  تلقي مي شود که  واقعي  عنوان مسلمان  به  فردي  تفکري،  براساس چنین 
نگرش خداترس بوده و از قالب هاي تشریفاتي و نمادهاي کنش سلسله مراتبي فاصله 
پیدا کند. چنین رویکردي به منزله مقابله ایدئولوژیک با شیعه و کشورهایي همانند ایران 
و عراق تلقي مي شود. در حالي که بسیاري از واقعیت ها نشان مي دهد که حکومت بشار 
اسد از انعطاف پذیري بیشتري براي جذب گروه هاي سني در ساختار قدرت بهره گرفته 
است. اگرچه تمامي رده هاي باالي قدرت سیاسي در اختیار علویان و گروه هاي وابسته به 
حکومت مي باشد، اما واقعیت آن است که سایر گروه هاي اجتماعي از مشارکت نسبي در 
ساختار عمومي قدرت برخوردار بوده اند. حزب بعث زمینه جذب برخي از گروه هاي سني 
در سلسله مراتب قدرت را بوجود آورده بود. چنین رویکردي مشابه الگوي صدام حسین در 

جذب گروه هاي شیعي در قالب حزب بعث تلقي مي شود )نیاکویي، 1391: 164(.
فرایند  از  به عنوان بخشي  همکاري گروه هاي مذهبي در ساختار قدرت سیاسي 
یک پارچه سازي حکومت تلقي مي شود. اگر چه بشار اسد الیت هاي علوي را در ساختار 
قدرت ارتقاء داده، اما نشانه هایي از همبستگي و همکاري وي با گروه هاي سني در دوران 
گذشته وجود داشته است. عکس هاي زیادي منتشر گردیده که  نشان مي دهد بشار اسد 
به مناسبت عید فطر در نماز عید مشارکت نموده و همراه مفتي سني به اقامه نماز مبادرت 
نموده است. چنین الگویي را به عنوان بخشي از سازوکارهاي یکپارچه سازي ساختار قدرت 

 .(Lesch, 2012: 89) و اجتناب از فرقه گرایي در روند تحوالت سیاسي سوریه دانست
برخي از نظریه پردازان بر این اعتقادند که بشار اسد از رویکرد عمل گرایانه برخوردار 
است. نگرش انتقادي وي نسبت به معادله یک پارچه سازي مکانیکي در زندگي خصوصي 
بشار اسد مشاهده مي شود. در نظر گرفتن توازن جمعیتي، دولت با نفوذ علوي را وادار به 
تقسیم قدرت کرده است. این مسئله عاملي اساسي در همکاري علویان با سني ها تلقي 
مي گردد که نمونه آن را مي توان ازدواج بشار با اسماء دانست. همکاري فوق زمینه ساز این 
است که نظام سیاسي سوریه جز در شرایطي که اقلیت ها از دولت حمایت مي کنند، در 

. (www.herzliyaconference.org)بقیه موارد آنها را به حال خود واگذاشته است



برخي از تحلیل گران بر این اعتقادند که حکومت هرگونه اقدام فراقانوني را متوجه 
گروه هاي سلفي مي نمود. گروه هایي که از انگیزه الزم براي مقابله با حکومت برخوردار 
بوده اند اما فاقد هرگونه ابزار ساختاري براي تحقق اهداف تاکتیکي به نظر مي رسیدند. به 
طور مثال، مي توان به نشانه هایي اشاره داشت که گروه هاي ایجاد کننده تردید در افکار 
عمومي نسبت به مجموعه هاي متعصب سني خود در ایجاد وحشت مشارکت داشتند. در 
این فرایند، چند سال پیش، این موضوع روشن شد که یک گروه در »التاکیا« به رهبري 
پسرخاله بشار با در دست داشتن کالشینکوف مبادرت به دزدي از یک بانک کردند. گرچه 
او به دلیل جرمش به زندان رفت اما مکرراً اقدام به فرار کرد که احتماالً با کمک دوستان با 

. (www.youtube.com)نفوذ دولتي اش بوده است
اداره امور سیاسي در چنین شرایطي کار دشواري به نظر مي رسید. مدیریت قدرت 
نیازمند فعالیت طیف گسترده اي از گروه هایي گردید که امکان تحرک نیروهاي سیاسي 
جدید را اجتناب ناپذیر مي ساخت. در چنین شرایطي، بشار اسد به طور ماهرانه اي تالش 
نمود تا نقش خود در حوزۀ اجتماعي سوریه و محیط منطقه اي برجسته سازد. در چنین 
فرایندي بشار به طرفداران داخلي و خارجي اش این موضوع را گوشزد مي کرد که سقوط 
رژیم به معناي سقوط »سکوالریسم« خواهد بود. او معتقد بود که رشد کابوس جنگ داخلي 
 .(Van Dam, 1996: 4)در سوریه اقلیت ها را در تداوم حمایت از دولت تشویق خواهد کرد

4.نقشمولفههايساختاريدرمدیریتبحرانسوریه
مولفه هاي ساختاري را باید به عنوان بخشي از سازوکارهاي قدرت سازي در محیط 
منطقه اي دانست. گروه هاي افراطي با رویکرد مذهبي در سوریه همواره به عنوان نقطه 
ابهام تحوالت سیاسي تلقي شده اند. باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که هرگاه نظام هاي 
سیاسي سکوالر از ابزارهاي قدرت خشونت آمیز بهره گیري نمایند، گروه هاي مذهبي را 
به عنوان تهدید اجتماعي معرفي مي نمایند. این امر در راستاي ایجاد وحشت و تردید 

اجتماعي انجام مي گیرد. 
کشورهایي که از قابلیت تحرک ژئوپلیتیکي برخوردارند، زیرساخت هاي خود را براي 
مدیریت بحران ارتقاء مي دهند. چنین نشانه هایي است که در اواسط جوالي 2011، حادثه 
کشتار ناشي از فرقه گرایي در ُحمسـ  شهري با اکثریت سني و تعداد زیادي از اقلیت هاي 
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علوي ـ زمینه هاي ترس ناشي از درگیري فرقه اي را افزایش داد. بعد از این درگیري ها، 
ساکنان سراسر کشور در جهت کم کردن درگیري هاي فرقه اي تظاهرات کردند و شعارهایي 

.(Sly, 2011: 27) نظیر »مردم سوریه انسانند« را سر دادند
در این حین، اسد همه آنچه را که در توان داشت به کار گرفت تا حکومت هاي خارجي 
رژیمش را تنها عامل محدودکننده جنگ داخلي تلقي کنند. او همچنین انتظاري که از 
سوریه در راستاي مشارکت در پروسه صلح اعراب ـ اسرائیل مي رفت را معلق گذاشت، 
حتي بشار هر آنچه را که الزم بود به کار گرفت تا پروسه تحقق این امر را ناممکن کند. در 
اواخر بهار و اوایل تابستان 2011، حکومت بشار اسد در شرایط ناآرامي، بحران و بي ثباتي 
قرار گرفت. کشورهاي ترکیه و عربستان را باید به عنوان اصلي ترین بازیگران منطقه اي 
دانست که زمینه هاي الزم براي گسترش بحران در سوریه و علیه حکومت را بوجود آوردند. 
آنان از گروه هایي حمایت کردند که داراي انرژي نهفته بسیار گسترده اي بوده و از سوي 
دیگر جلوه هایي از بحران تصاعدیابنده با رویکرد و اندیشه هاي مذهبي را گسترش دادند 

)موسوي، 1390: 72(. 

5.نقشنیروهايحاشیهايدرمدیریتبحرانسوریه
نیروهاي حاشیه اي در تفکر ژئوپلیتیکي اسپایکمن، اهمیت ویژه اي در بحران سازي و 
مدیریت بحران دارد. به عبارت دیگر، مي توان حمایت کشورهاي منطقه و قدرت هاي بزرگ 
از گروه هاي مسلح تندرو را باید به عنوان زمینه  گسترش خشونت و فرقه گرایي در سوریه 
دانست. گروه هاي سلفي از اندیشه مقابله با حکومت بشار اسد برخوردار بودند. گروه هاي 
که شرایط ساختاري،  مبادرت مي نمایند  مقابله جویانه  به کنش  در شرایطي  اکثریت 
منطقه اي و بین المللي آماده شود. تمامي شواهد نشان  مي دهد که فرقه گرایي گرایش 
قدرتمندي در سیاست داخلي سوریه را بوجود آورده است )بوزان، 1378: 45(. سیاست 
داخلي مبتني بر فرقه گرایي آثار خود را در مقابله با گروه هاي شیعي عراق، لبنان و سوریه 
منعکس ساخته است. چنین گروه هایي ایران را به عنوان محور اصلي حمایت راهبردي از 
سوریه مورد انتقاد قرار مي دهند. در چنین شرایطي بود که گروه هاي تظاهر کننده بعد از 
گسترش بیداري اسالمي در خاورمیانه به عنوان پادگفتمان چنین فرایندي ظهور یافتند. 
اگر خواسته باشیم تحوالت سیاسي و منطقه اي را در قالب تحلیل گفتمان تبیین نماییم، 
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طبیعي است که نشانه هایي از پاد گفتمان به عنوان انعکاس واقعیت جدید سیاست داخلي 
سوریه ظهور خواهد یافت )باقري دولت آبادي و منفرد، 1388: 45(. 

روندهاي تحول سیاسي در خاورمیانه، گفتمان جدیدي را در مقابله با دولت بشار اسد 
ایجاد نموده است. پادگفتمان اسالم گرایي تکفیري، حکومت مشترک علويـ  سني را در 
معرض تهدید قرار داده است. نسل جدید نخبگان سني ناتواني اش را در برقراري ارتباط 
با توده مردم نه تنها در درعا بلکه در شهرهاي بزرگي مانند حما و حمس نشان داده است. 
براي اولین بار، مخالفتي شکل گرفته که حکومت بشار اسد نه قادر است زمینه هاي یکپارچه 
سازي اجتماعي را فراهم آورد و نه اینکه حاضر مي باشد که حکومت را به گروه هاي افراطي 

 . (Bar, 2006: 8)تفویض نماید
در چنین شرایطي بود که گروه هاي اخوان المسلمین و بخشي از جامعه مدني سوریه 
به گونه اي تدریجي در فرایند مقابله با ساختار سیاسي حکومت ایفاي نقش نمودند. براي 
نخستین بار در تاریخ جدید سوریه، شبکه هاي اجتماعي جامعه مدني را قادر ساخته تا با 
عمل به اقداماتش خارج از کنترل دولتي فعالیت هاي سیاسي جدیدي را سازماندهي نماید 
و از واکنش امنیتي دولت مصون بماند. انجام چنین اقداماتي براي مدتي امنیت سیاسي، 

سازماني و اجتماعي سوریه را حفظ نمود )لي نور، 1383: 72(.
شبکه هاي مخالف چهار ویژگي برجسته دارند: به طور ناخودآگاه از الیه هاي پاییني 
شکل گرفته اند، دامنۀ فعالیت شان عمومي و سراسري است، به گروه هاي سني و سلفي 
حمایت  از  خود  راهبردي  اهداف  تحقق  براي  اینکه  نهایت  در  و  نموده  پیدا  وابستگي 
کشورهاي منطقه اي همانند عربستان و ترکیه به موازات قدرت هاي بزرگ همانند آمریکا 
و اتحادیۀ اروپا بهره گرفته اند. ترکیب این 4 مؤلفه با همدیگر تهدیدي علیه تداوم ساختار 

سیاسي بشار اسد تلقي مي گردد. 
علي رغم این واقعیت که گروه هاي معترض علیه حکومت بشار اسد در ماه هاي اولیه 
اعتراض هاي سیاسي، فاقد ایدئولوژي، رهبري و سازمان مشترک بوده اند اما چنین روندي 
به گونه اي تدریجي دگرگون شد. قدرت هاي بزرگ و کشورهاي منطقه اي همانند عربستان، 
ترکیه و قطر تالش نمودند تا براي گروه هاي اپوزیسیون که عمدتا داراي نگرش تکفیري 
بودند، جایگاه جدیدي را سازماندهي نمایند. برخي از نظریه پردازان بر این اعتقادند که 
اگر بین گروه هاي اجتماعي سوریه و حامیان بین المللي آنان اختالف نظر ایجادنمي شد ، 
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  (Darius Nazemroya,امکان جابجایي قدرت در سوریه در زمان محدودتر امکان پذیربود
 .2011: 14)

گروه هاي خارج از کشور به دلیل نقش سیاسي که در گسترش هیجانات ضد حکومتي 
ایفا مي نمایند، نیروي واسط در شکل گیري فرایند تصاعد بحران تلقي مي گردد. تقاضاهاي 
رو به رشدي وجود دارد مبني بر اینکه شبکه هاي مخالف، خودشان را بهتر سازماندهي 
نمایند و برنامه هایشان را مشخص نمایند، خصوصاً اگر این تقاضاها از سوي عوامل در تبعید 
ضدرژیم مطرح شده باشد. مخالفین در تبعیدي که »پروسه ثبات«1 را در اواسط جوالي 
2011 آغاز و تا شکل گیري یک شوراي نجات ملي در نشست استانبول هدایت کردند 
ـ نشستي که شامل 350 نفر از فعاالن گروه هاي مختلف از سکوالرهاي لیبرال تا اخوان 

.(www.reuters.com) المسلمین در آن مشارکت داشتند

6.نقشمولفههايساختاريوبازیگرانبینالملليدرمدیریتبحرانسوریه
عوامل و نیروهاي ساختاري، بخش اجتناب ناپذیر از بحران و مدیریت بحران هاي 
و  بین المللي  بازیگران  نقش  به  توجه  بدون  بحراني  منطقه اي محسوب مي شوند. هیچ 
نهادهاي ساختاري شکل نگرفته و گسترش پیدا نمي کند. بنابراین باید بازیگران بین المللي 
باید در زمره عواملي دانست که زمینه هاي الزم براي شکل گیري بحران در محیط  را 
و  امنیتي  موضوعات  به  رقابت سیاسي  روندهاي  داد.  را گسترش  خاورمیانه  منطقه اي 

راهبردي نیز منتقل گردید. 
در این فرایند شاهد برگزاري اجالسیه هاي متعددي در حمایت از گروه هاي اپوزیسیون 
ارتقاء جایگاه  و  بنیادگرایي  به تشدید موج  فرایندي منجر  اما چنین  سوریه مي باشیم. 
گروه هاي تکفیري گردید. نشست استانبول، در ایجاد پیوند میان مخالفین در تبعید با 
تقاضاهاي تظاهرکنندگان سوریه ناکام بوده است. اما در جریان نشست اعتبار شخصیت هاي 

.(http://thawra.alwehda.gov)  مخالف در داخل سوریه به قوت خود باقي ماند
در شرایطي که نیروهاي اجتماعي با گروه هاي منطقه اي و بین المللي پیوند یابند، 
موقعیت و قابلیت راهبردي آنان با تغییراتي همراه خواهد شد. اگرچه امکان مهار فرایند 
تحوالت سیاسي سوریه در ابتدا امکان پذیر بود، اما اسد به تصور اینکه قادر به استفاده از 

1. Process of Consolidation
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نقطه ضعف مخالفین داخلي و اختالفات مخالفین در تبعید از طریق »روش آزمون شده«1 
تفرقه بینداز و حکومت کن، به جاي ایجاد »یک دیالوگ واقعي«2 ریسک بزرگي کرد. در 
این فرایند، اسد مانند یک حاکمي عمل کرد که صرفاً خواسته هاي افراد را مي شنید بدون 
آنکه پاسخگوي آن باشد. اسد مرتباً با نمایندگان مخالفین از سراسر کشور دیدار مي گیرد 
و به طور ضمني اعتراضات را به عنوان مجموعه اي از نارضایتي هاي محلي که هر کدام 

نیازمند راه حل خاص خودش است تلقي مي کرد. 

7.نقشدولتسوریهدرکنترلومدیریتبحرانامنیتي
سیاست گذاري امنیتي بدون توجه به نقش دولت انجام نمي گیرد. به عبارت دیگر، دولت 
را باید محور اصلي و نیروي تاثیرگذار در بحران امنیتي دانست. هرگونه مدیریت بحران نیز 
مي بایست براساس مشارکت و سازوکارهاي دولت ملي انجام گیرد. شکل گیري بحران امنیتي 
در سوریه، نیروهاي مختلف سیاسي و امنیتي را درگیر نمود. در چنین فرایندي مي توان 
نشانه هایي از نقش آفریني نیروهاي گریزازمرکز را در ساختار سیاسي سوریه مشاهده نمود. در 
شرایطي که الگوي کنش بازیگران داخلي، منطقه اي و بین المللي معطوف به براندازي ساختار 
سیاسي دولت باشد، طبیعي است که نظام حکومتی از تمامي ابزارهاي در دسترس براي مقابله 
با گروه هاي رقیب بهره مي گیرد. در این شرایط بود که سوریه بخشي از گروه هاي تکفیري را از 

 .(Marx, 2011: 21) طریق سازوکار نظامي مرعوب نمود
به موازات چنین فرایندي، تداوم سازوکارهاي خشونت آمیز علیه حکومت بشار اسد 
منجر به شکل گیري اقدامات واکنشي از سوي بشار اسد گردید. برخي از این اقدامات به 
نتایج مثبت و سازنده براي کاهش تهدیدات نگردید. در نتیجه چنین فرایندي، مشکالت 
امنیتي سوریه تحت تاثیر اقدامات خشونت آمیز متقابل افزایش یافت. روند جنگ داخلي 
سوریه را باید به عنوان زمینه اي براي شکل گیري تهدیدات آینده دانست. بحران امنیتي 
سوریه از جوالي 2011 گسترش یافته و در مناطقي ازجمله حمص و حما تصاعد قابل 
توجهي پیدا کرد. حمایت بازیگران منطقه اي و قدرت هاي بزرگ از نیروهاي اپوزیسیون 
شرایطي را به وجود آورد که در 15 جوالي، براي اولین بار، تظاهرات گسترده اي در دمشق 

1. Tried – and – True methods 
2.  A True Dialogue 
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درگرفت و از آن به بعد به طور هفتگي ادامه داشته است. چنین فرایندي در سال 2012 به 
. (www.reuters.com)خشونت هاي فرقه اي علیه دولت سوریه منجر گردیده است

1-7.اندیشههايراهبرديوگفتماندولتسوریهدرمدیریتبحرانامنیتي
از عوامل موثر در روندهاي مدیریت  به عنوان یکي  باید  را  امنیتي دولت  گفتمان 
بحران دانست. در این فرآیند الزم است تا مولفه هایي ازجمله حزب بعث و بنیادهاي فکري 
بشاراسد در روند مقابله با بحران مورد ارزیابي قرار گیرد. به عبارت دیگر، هر بحران تابعي 
از سازوکارهاي ادراکي کارگزاراني است که در کشور زندگي نموده و یا در فرآیند مدیریت 
بحران تصمیم گیري به انجام مي رسانند. گروه هاي مخالف تالش نموده اند تا زمینه هاي 
الزم براي تجزیه ارتش سوریه را به وجود آورند. به طور کلي، سوریه را باید خط مقدم 
مقاومت در جهان اسالم دانست. اقداماتي که گروه هاي تکفیري براي مقابله با اقتدارگرایي 
بشار اسد به انجام رساندند، منجر به افول قدرت راهبردي سوریه جهت مقابله با تهدیدات 
رژیم صهیونیستي در منطقه گردید. اگرچه ارتش سوریه همبستگي راهبردي خود را حفظ 
نموده، اما چنین رویکردي به منزله انجام اقدامات راهبردي براي تغییر در بي ثباتي سیاسي 

و یا مقابله با گروه هاي تکفیري محسوب نمي شود. 
همچنین اسد »گفتمان هاي مقاومت«1 را در راستاي حمایت از حکومت ایجاد 
کرد. چنین رویکردي با الهام از راهبرد نیروي مقاومت بسیج در ایران انجام گرفت. 
به موازات رویکرد بشار اسد، نگرش دیگري در قالب »گفتمان ملي« شکل گرفت که 
توسط فاروغ الشرع معاون اسد هدایت مي شد. چنین رویکردي نیز به نتیجه موثري 
منجر نگردیده و زمینه الزم براي افزایش تضادهاي درون ساختاري را به وجود آورد. 
در این فرایند، نیروهاي مقابله کننده با بشار اسد، نشانه هایي از رادیکالیسم سیاسي و 
ایدئولوژیک را منعکس نمودند. در این فرایند، بخش قابل توجهي از رهبران گروه هاي 
سیاسي مخالف دولت بشار اسد هم این مالقات ها را تحریم کردند و هم با میزان زیادي 

 .(Lund, 2012: 4) از تردید آن را تهدید کردند
تالش ها و اقدامات رهبران موجب ایجاد شکاف در بین مخالفین شد و هم باعث 
حفظ موقعیت دولت به عنوان تنها حکمران عرصۀ سیاست گردید. چنین فرایندي براساس 

1. Opposition Dialogues 
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انتظارات و جهت گیري بازیگران منطقه اي و بین المللي در فرایند گریز از مرکز هدایت 
شد. اجتناب اسد از به کارگیري راه حل هاي بنیادي منجر به حفظ موقعیت برتر دولت با 
نفوذ علوي گردیده است. اما استراتژي اسد موفقیت چنداني را به دست نیاورده است. بارها 
و بارها شبکه مخالفین توانایي اش را در راستاي فراخواندن هم زمان تظاهرکنندگان به 
خیابان ها در بسیاري از شهرهاي مختلف نشان داده است. در نتیجه، اسد خودش را در 
مواجهه با دو کابوس ناشي از افزایش قدرت سني ها مي بیند. طبیعي است که در چنین 
شرایطي میزان مقاومت اسد در برابر موج هاي منطقه اي و بین المللي که در صدد سرنگوني 

حکومت وي مي باشند، افزایش پیدا مي کند )شحاته و وحید، 1390: 45(. 

2-7.اقتدارگرایيساختاريومقابلهبافرقهگرایيدراندیشهراهبرديدولتسوریه
اندیشه دولت در سوریه، مبتني بر نشانه هایي از اقتدارگرایي بوروکراتیک شکل گرفته 
و براساس آن نهادهاي ساختاري نیز سازماندهي گردیده اند. بهره گیري از سازوکارهاي 
قدرت نظامي توسط دولت و ارتش سوریه در برخورد با گروه هاي تکفیري، زمینۀ تجهیز 
گروه هاي مخالف دولت توسط عربستان، قطر و ترکیه را فراهم آورد. در چنین شرایطي 
است که مي توان برخي از نشانه هاي مقابله با دولت سوریه را در چارچوب سیاست قدرت 
مورد مالحظه قرار داد. در شرایطي که مشخص شد سوریه فاقد ابزارهاي مناسب براي 
کنترل و سرکوب مخالفین مي باشد، زمینه براي افزایش تهدیدات امنیتي ترکیه، عربستان 

 .(Reynolds, 2011: 22) و قطر علیه دولت بشار اسد فراهم گردید
در این فرایند، مي توان نشانه هایي از فاصله گرفتن قطر و ترکیه از دولت سوریه را 
مورد مالحظه قرار داد. این امر نشان مي دهد که کشورها فاقد دوستان دایمي مي باشند. 
بحران سوریه، زمینه هاي الزم براي افزایش کارآمدي نیروهاي اجتماعي را بوجود آورد. 
هم اکنون این پرسش مطرح مي شود که آیا ارتش در شرایط گسترش فرقه گرایي چه 
جایگاهي در منازعات منطقه اي ایفا مي کند. بعد از درگیري هاي درعا، بسیاري از گزارشات 
این موضوع را منعکس ساخت که برخي از سني ها از ارتش فرار کرده اند. گزارشات از این 
واقعیت حکایت دارد که دولت با نفوذ علوي باید از فرایند به خدمت فراخواندن اجباري 

نیروهاي سني در راستاي مقابله گروه هاي تکفیري خودداري نماید. 
برخي از این گروه ها به عنوان نیروي پوششي، اطالعات امنیتي را به مخالفین بشار 
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اسد منتقل مي کنند. اگر سیستم حفاظت اطالعات ارتش کارآمدي خود را براي مقابله با 
چنین گروه هایي از دست بدهد، طبیعي است که زمینه براي ظهور نشانه هاي جدیدي از 
فرسایش قدرت حکومتي را فراهم مي سازد. براي مقابله با گروه هاي تکفیري در سوریه، 
 سازوکارهاي مختلفي تبیین گردیده است. اولین راهکار را باید کنترل حفاظتي نیروهاي 
سني در ارتش دانست. نیروهایي که از قابلیت الزم براي انجام اقدامات پیش بیني نشده در 
ارتش سوریه برخوردارند. سازوکار دوم را باید کنترل گروه هاي فرقه گرا براي کاهش حوزه 
ارتباطي آنان در ساختار سیاسي دانست. در چنین شرایطي است که زمینه براي همکاري 
 .(Shadid, 2011: 8) موثر حزب اهلل لبنان با ارتش و ساختار دفاعي سوریه بوجود مي آید

سیدحسن نصراهلل در 14 نوامبر 2013 و در مراسم عاشوراي حسیني بر این موضوع 
تاکید داشت که حزب اهلل هیچگاه خود را از روند مقاومت خاورمیانه خارج نخواهد کرد. 
نقش حزب اهلل در مقابله با گروه هاي تکفیري را باید به عنوان یکي از سازوکارهاي مدیریت 
در  صرفا  تکفیري  گروه هاي  دانست.  سوریه  در  فرقه گرایي  گسترش  شرایط  در  بحران 
شرایطي کنترل مي شوند که نیروهاي ایدئولو ژیک مشابهي با آنان به مقابله برخیزد. علت 
اصلي مشارکت حزب اهلل در مقابله با گروه هاي تکفیري را باید ناکارآمدي نیروهاي علوي 

 . (Lund, 2012: 4)در ارتش و ساختار امنیتي سوریه دانست
برخي از تحلیل گران بر این اعتقادند که چنین تضادهایي مي تواند در طوالني مدت 
زمینه بي ثباتي بیشتر در ساختار نظامي سوریه فراهم سازد. اگرچه در آینده هر حادثه اي امکان 
پذیر خواهد بود، اما واقعیت آن است که مقابله با گروه هاي تکفیري صرفا از طریق نیروهاي 
رقیب راهبردي و ایدئولوژیک امکان پذیر خواهد بود. نیروهاي سیاسي خاورمیانه همواره در 
حال تحول مي باشند. گروه هایي که در زیرساخت هاي اجتماعي ایفاي نقش مي کند، از قابلیت 

مؤثري براي تبدیل به نیروي سیاسي و امنیتي برخوردارند )عطایي، 1390: 25(. 

8.سازوکارهايموازنهسازيدرروندمدیریتبحرانسوریه
موازنه سازي را باید به عنوان یکي از عوامل و مولفه هاي تاثیرگذار بر سیاست گذاري 
باید  امنیتي را  امنیتي دانست. به عبارت دیگر، فرآیندهاي معطوف به سیاست گذاري 
به عنوان بخشي از روندي دانست که مدیریت بحران انجام مي گیرد. محیط امنیتي سوریه 
تحت تأثیر نیروهاي سیاسي رقیب در وضعیت پیچیده و پرتنشي قرار گرفته است. هر 
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یک از بازیگران اثرگذار در بحران سوریه براساس همکاري با نیروهاي برون مرزي به ایفاي 
نقش مبادرت مي نماید.  

بین  موازنه قدرت  رفتن  بین  از  باید  را  بحران در سوریه  از دالیل گسترش  یکي 
نیروهاي اجتماعي و ساختار سیاسي دانست. شاید بتوان سوریه را مرکز رقابت نیروهاي 
سیاسي متنوعي دانست که در محیط امنیتي خاورمیانه به ایفاي نقش راهبردي مبادرت 
مي نمایند. هر چند که نظام سیاسي سوریه بر سر کار است و نیروهاي سیاسي دیگري 
نیز در حوزه هاي مختلف جغرافیایي به ایفاي نقش مبادرت مي نمایند، اما این وضعیت در 

آیندۀ مشخص قابل دوام نیست. 

1-8.موازنهسازيازطریقهمکاريدولتبانهادهاوبازیگرانبینالمللي
نهادها و بازیگران بین المللي را باید یکي از نیروهاي موثر در موازنه قدرت دانست. 
کشورهایي که درگیر بحران امنیتي مي گردند، نیازمند موازنه سازي براساس سازوکارهاي 
همکاري چندجانبه با نیروهاي منطقه اي و بین المللي خواهند بود. اصالحات ساختاري را باید 
به عنوان یکي از سازوکارهاي بنیادین کشورهایي همانند ایران و روسیه براي بازتولید قدرت در 

سوریه دانست. انتخابات ریاست جمهوري سوریه در سال 2014 برگزار خواهد شد. 
مقامات امنیتي سوریه در شرایط تهدید نظامي و امنیتي آمریکا براي انجام اقدامات 
تهاجمي، از الگوي همکاري نهادي براي کاهش شدت تهدیدات استفاده نمودند. در این 
بین المللي و تحت  بازرسان  فرایند مقرر گردید که سالح هاي شیمیایي سوریه توسط 
نظارت کارگزاران »کنوانسیون سالح هاي شیمیایي« شناسایي و جمع آوري گردد. چنین 
اقدامي به مفهوم آن است که مزیت نسبي سوریه براي مقابله با اسرائیل در شرایط گسترش 

بحران کارکرد خود را از دست خواهد داد. 
بشار اسد در اواخر نوامبر 2013 بر این موضوع تأکید داشته است که از آمادگي الزم 
براي شرکت در کنفرانس ژنو2 برخوردار است. این امر به مفهوم ایفاي نقش براساس معادلۀ 
قدرت و قواعد بین المللي تلقي مي گردد. در این حال، واقعیت آن است که کشورهاي منطقه اي 
و قدرت هاي بزرگ به دالیل راهبردي و ژئوپلیتیکي تمایلي به بقاي قدرت سیاسي بشار اسد 
در سوریه ندارند. چنین نگرشي منجر به فرایند جدیدي از جابه جایي قدرت راهبردي بین 

 .(Weiss & Stuart, 2011: 7) بازیگران رقیب در معادلۀ امنیت سیاسي سوریه مي گردد
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2-8.آیندهنگريوسناریوسازيدرروندمدیریتبحرانسوریه
فرآیندهاي مدیریت بحران در شرایطي به نتایج مطلوب و موثر منجر مي گردد که 
کارگزاران بتوانند از ابزارها و سازوکارهاي قدرت براي اثرگذاري در محیط منطقه اي استفاده 
نمایند. یکي از چنین سازوکارهایي را باید بهره گیري از آینده پژوهي و سناریوسازي در 
مطالعات راهبردي دانست. با توجه به چنین رویکردي، فرایند تحول قدرت در سوریه 
براساس یکي از سه شیوه زیر خواهد بود. هرگونه سیاست گذاري امنیتي در محیط هاي 

بحراني بدون توجه به مدل سازي، آینده نگري و سناریوسازي حاصل نمي شود.
یکي از سناریوهایي که از ابتدا مورد حمایت ایاالت متحده بوده، انتقال قدرتي است 
که منجر به استقرار دولت فراگیر براساس حمایت از سیاست و ارزش هاي غربي در سوریه 
شود. این سناریو شانس کمي براي موفقیت خواهد داشت. هرگاه معادلۀ  قدرت از رقابت 
سیاسي و دموکراتیک خارج گردد، طبیعي است که نیروهاي گریزازمرکز که از قابلیت 
راهبردي قابل توجهي برخوردارند، بر آیندۀ سیاسي محیط بحراني اثرگذار خواهند بود. 
به عبارت دیگر در چنین فرایندي، آیندۀ سیاسي در سوریه ماهیت دموکراتیک نخواهد 

داشت )لیک و مورگان، 1381: 45(.
عدم کارآمدي رویکرد معطوف به شکل گیري و سازماندهي دولت دموکراتیک، 
زمینۀ شکل گیري الگوهاي دیگري از قدرت را فراهم مي سازد. رهبران ایاالت متحده 
سوریه  در  قدرت  جابه جایي  که  داشتند  تأکید  موضوع  این  بر   2011 آگوست  در 
اجتناب ناپذیر خواهد بود. مذاکرات انجام شده در قالب کنفرانس ژنو1 نیز نشانه هایي 
از جابه جایي قدرت در سوریه را مورد تأکید قرار داده است. براساس چنین نگرشي، 
حکومت بشار اسد هرگز تمایلي در انجام اصالحات خصوصاً در حوزه سیاسي نخواهد 

.(Yadlin & Satloff, 2011: 8) داشت 
از سوي دیگر باید بر این موضوع تأکید داشت که هر نوع سازش جدي با مخالفین 
منجر به نابودي اسد، خانواده آن، دولت با نفوذ علوي و همه عواملي که در ارتباط با یکدیگر 
ستون اصلي نظام سیاسي سوریه را شکل مي دهند خواهد شد. شکل گیري چنین وضعیتي 
خأل قدرت در سوریه را ایجاد مي کند. در شرایط خأل قدرت بیشترین منافع را بازیگراني 
همانند عربستان و رژیم صهیونیستي به دست مي آورند. ادامۀ بحران امنیتي در سوریه، 

ساختار قدرت در این کشور را با فرسایش روبه رو مي سازد.
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اتخاذ  به  امنیتي معطوف  از نظریه پردازان سیاسي و  گزینۀ دوم در نگرش برخي 
سازوکارهایي براي فرسایش ساختار حکومتي دولت بشاراسد مي باشد. شکست نظامي 
مي تواند چنین فرایندي را تسریع کند. در حالي که حکومت سوریه در نوامبر 2013 به 
موفقیت هاي نظامي قابل توجهي دست یافته است. اختالف بین مخالفین را باید در زمرۀ 
عواملي دانست که بحران سوریه را در معرض شکل جدیدي از رقابت سیاسي قرار داده 
که مزیت نسبي دولت بشاراسد افزایش مي یابد. ماهیت ریشه دار دولت بانفوذ علوي، در 
شرایطي که قدرت هاي بزرگ نقش مداخله گر خود را کاهش دهند، زمینۀ کنترل بحران 
را به وجود مي آورد. در حالي که نیروهاي فرقه گرایي که علیه نظام سیاسي سوریه فعالیت 

.(Ajami, 2012: 115) مي کنند، تالش دارند تا ابهام امنیتي را افزایش دهند
در نتیجه، در مقایسه با پروسه تحوالتي که در مصر و تونس یا حتي در نقطه مقابل 
آن در بحرین شکل گرفته، انتظار مي رود که سرنوشت دولت سوریه تحت تأثیر چگونگي 
رقابت بازیگران منطقه اي و بین المللي قرار گیرد. بنابراین چنین فرایندي نمي تواند خأل 
قدرت را تا سال 2014 در سوریه ایجاد نماید. حتي مقامات روسیه نیز ترجیح مي دهند 
که هرگونه تغییر در سازوکارهاي قدرت سیاسي در سوریه با فرایند آرام و تدریجي همراه 
باشد. موازنه شکننده بین گروه هاي ضدحکومتي با یکدیگر و همچنین در مقابله با ارتش 

و نیروهاي امنیتي تداوم خواهد داشت. 

3-8.فرآیندموازنهسازيازطریقبازتولیدقدرتدرساختارداخلي
یکي از راه هاي مدیریت بحران را باید تغییر در کارگزاران ساختاري دانست. کارگزاران 
از سوي  مي باشند.  منطقه اي  محیط  در  امنیتي  واقعیت هاي سیاست گذاري  از  بخشي 
دیگر مي توان بر این موضوع تاکید داشت که الگوي همکاري منطقه اي بدون توجه به 
سازوکارهاي اصالح ساختاري به نتیجه مطلوب در روند مدیریت بحران منجر نمي گردد. 

تغییر در موازنۀ قدرت منجر به ظهور شکل جدیدي از معادلۀ امنیتي گردیده است. 
مناطق  در  استقالل طلبانه  گرایشات  ظهور  به  منجر  سوریه  در  مسلحانه  جنگ 
قدرت  به موازات گسترش  فرایندي  است. چنین  گردیده  البرکمال  همانند  قبیله نشین 
نیروهاي تکفیري و حمایت عربستان از چنین گروه هایي ادامه خواهد یافت. درگیري 
نظامي در سوریه نتایج مخاطره آمیز انساني و اجتماعي ایجاد کرده است. زیرساخت هاي 
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این کشور تخریب گردیده و بیشترین سودمندي  امنیت و آرامش سیاسي در  قدرت، 
)موسوي، 1390: 22(.  است  آمده  به وجود  اسرائیل  براي  راهبردي 

ایجاد شده است. روند تصاعد بحران در  تمام نشانه هاي جنگ داخلي در سوریه 
سوریه را مي توان تحت تأثیر نیروهاي مختلفي ازجمله رادیکالیزه شدن گروه هاي سیاسي و 
مداخلۀ بازیگران منطقه اي در روند تحوالت سیاسي سوریه دانست. در شرایطي که تمامي 
نیروهاي سیاسي قادر خواهند بود تا بر معادلۀ قدرت سیاسي و امنیتي سوریه به گونۀ 
غیرمؤثر تأثیرگذار باشند، نشانه هایي از فرایند خأل قدرت گسترش یابنده در سوریه ادامه 
خواهد یافت. شرایط خأل قدرت، جنگ داخلي و یا هر دوي اینها از عوامل بي ثبات کننده 

دولت هاي همسایه سوریه خواهد بود. 
به هر ترتیب، قدرت هاي منطقه اي تالش خواهند کرد تا درگیري ها را به گونه اي که 
منجر به تأمین منافعشان شود شکل دهند. اگر چه ترک ها منطقه حائلي را براي اسکان 
پناهندگان سوري ایجاد کرده اند اما در حال حاضر در ارتباط با سیل پناهندگان خصوصاً 
کردها در سراسر مرزهایشان نگراني هاي اساسي دارند و همین امر آنها را ترغیب به مداخله 
مستقیم نموده است. تاکنون ترکیه نقش  فعالي را در میزباني کنفرانس هاس مخالفین 
سوریه و فراهم سازي زمینه هاي آن بازي کرده است. مطمئناً عراقي ها هم نگراني هایي در 
ارتباط با رشد تدریجي تمایالت استقالل طلبانه در مناطق قبیله اي مرزهایشان خواهند 

 .(Black, April 2011: 12) داشت

4-8.سازوکارهايکنشبازیگرانمنطقهايدرمدیریتبحرانسوریه
بحران سوریه تحت تاثیر نیروهاي منطقه اي و بین المللي گسترش یافته است. بنابراین 
مدیریت بحران سوریه نیز باید توسط چنین نیروهایي انجام پذیرد. ایران و عربستان را باید 
به عنوان دو بازیگري دانست که روند اثرگذاري خود سوریه را ادامه خواهند داد. برگزاري 
مذاکرات ژنو و آرایش بازیگران منطقه اي بخشي از موضوع مدیریت بحران سوریه تلقي 
مي شود. در این میان، جمهوري اسالمي ایران به حمایتش از نظام سیاسي سوریه ادامه 
خواهد داد، سوریه اي که نزدیک ترین متحد تهران در منطقه و دروازده اتصال ایران به 

نمایندگانش در حماس و حزب اهلل است. 
در مجموع سیاست هاي داخلي سوریه تحت تأثیر سیاست هاي منطقه اي ایران خواهد 
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بود و بر این مبنا سرنوشت نظام سیاسي سوریه نزدیک به سرنوشت لبنان و عراق خواهد 
بود. هرگونه جابه جایي قدرت در سوریه، بر معادلۀ امنیت منطقه اي اثر به جا مي گذارد. 
گسترش نشانه هایي از بحران منطقه اي سوریه را باید به عنوان نمادي از معادلۀ قدرت 
و رقابت بازیگراني در خاورمیانه دانست که در صددند تا موازنۀ جدیدي را علیه راهبرد 

.(Oweis, July 2011: 11)منطقه اي جمهوري اسالمي ایران ایجاد نمایند
واقعیت هاي تحول سیاسي سوریه نشان مي دهد که راهبرد امنیتي آمریکا در جهت 
براندازي دولت بشاراسد، با چالش هایي همراه گردیده است. موضوع حملۀ نظامي آمریکا به 
سوریه که در اوایل اکتبر 2013 مطرح گردید، تحت تأثیر رقابت هاي منطقه اي و ابهام در 
آیندۀ سیاسي سوریه بي اثر باقي مانده است. دولت بشاراسد تالش دارد تا نشان دهد که 
از انگیزۀ الزم براي پذیرش سازوکارهاي حقوقي بین المللي برخوردار است. انهدام قابلیت 
سوریه در حوزۀ سالح هاي شیمیایي را باید یکي از نشانه هاي سیاست حقوقي بشار اسد 

براي بقاي سیاسي دانست. 
در شرایط موجود، بشار اسد از تمامي سازوکارهاي دیپلماتیک، راهبردي و امنیتي 
براي مقابله با گروه هاي تکفیري و متحدین منطقه اي آنان استفاده مي کند. چنین فرایندي 
مشکالت بیشتري را براي دولت هاي غربي که درصدد جابه جایي قدرت در سوریه بوده اند، 
ایجاد مي کند. کنفرانس ژنو2 تا نوامبر 2013 تحت تأثیر موضوعات بین المللي قرار گرفته و 
امکان تغییر در جهت گیري راهبردي قدرت هاي بزرگ را اجتناب ناپذیر مي سازد. همچنین 
واشینگتن در صدد است از تا از طریق مشارکت ترکیه و فرانسه، کنفرانسي از دولت هاي 
ذي نفع را با هدف ایجاد یک »گروه میانجي«1 سوري در راستاي ایجاد یک فضاي باثبات و 
اجتناب از خأل قدرت برگزار نماید. چنین فرایندي به دلیل تضاد گروه هاي تکفیري با سایر 

. (Sly, July 2011: 19)گروه هاي اپوزیسیون به نتیجۀ مطلوب نرسیده است
در شرایط جدید از تحوالت سیاسي سوریه، ایاالت متحده تالش دارد تا ساختار 
قدرت سیاسي سوریه بدون حضور بشاراسد را حفظ نماید. بشار اسد در 18 نوامبر 2013 
اعالم کرده است که از آمادگي الزم براي حضور در اجالسیه ژنو2 برخوردار است. بیان 
چنین رویکردي نشان مي دهد که بشار اسد از آمادگي الزم براي انجام اصالحات سیاسي، 
منطقه اي و بین المللي برخوردار است. در حالي که امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان تالش 

1.  Contact Group
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دارند تا بشار اسد را تشویق نمایند که از قدرت کناره گیري نماید. 
چنین رویکردي به مفهوم آن است که امریکا تالش دارد تا برخي از نیروهاي امنیتي، 
نظامي و راهبردي سوریه براي دوران بعد از بشاراسد را حفظ نماید. طبیعي است که چنین 
اپوزیسیون به ویژه نیروهاي تکفیري  اولویت هاي رادیکالیزه شدۀ گروه هاي  با  رویکردي 
همخواني و هماهنگي ندارد. گروه میانجي در سوریه، نقش سیاسي و راهبردي خود را از 
دست داده است. اگرچه نمایندۀ دبیرکل سازمان ملل فرایندهاي تحول سیاسي سوریه را 
پیگیري مي نماید، اما هنوز معادلۀ قدرت سیاسي براساس الگوهاي مبتني بر دیپلماسي در 

.(Zisser, 2012: 13) محاق رقابت نیروهاي مسلح باقي مانده است

5-8.بازتولیدموازنهساختارقدرتسوریهدرمقابلهباتهدیدات
هرگونه موازنه قدرت در زمان محدودي با تغییراتي روبه رو مي گردد. به عبارت دیگر، 
مي توان بر این موضوع تاکید داشت که موازنه قدرت بخشي از واقعیت سیاست جهاني در 
عصر رقابت هاي بین المللي محسوب مي گردد. هر بازیگري در سال هاي بعد از جنگ سرد 
تالش دارد تا موازنه منطقه اي و فروملي را به عنوان محور اصلي سیاست گذراي امنیتي قرار 
دهد. حجم عظیمی از نیروهای امنیتی سوریه هنوز هوادار رژیم اسد هستند. چندین دهه 
عضوگیری بی  محابای این نیروها از میان گروه  های اقلیت روستایی بیانگر جاافتادن فرهنگ 

نظامی گری میان مردم و نیروهای امنیتی است. 
قدرت هاي بزرگ و بازیگران منطقه اي همواره نقش موثري در موازنه و ضدموازنه در 
فرآیند بحران هاي منطقه اي داشته اند. دولت سوریه در روند مدیریت بحران نیازمند آن 
است که بتواند قابلیت هاي خود را متناسب با الگوي مسلح شدن مخالفین، سازماندهي 
نماید. ایاالت متحده و هم پیمانانش در حالی که گزینه  های مربوط به سیاست  های احتمالی 
آینده در قبال سوریه را می  سنجند، هم زمان باید شماری از عوامل نظامی و سیاسی را که 

به هر شکل فرصتی برای دخالت نظامی فراهم می  آورند، مورد مطالعه قرار دهند.
سالح  های  زمینه  در  ویژه  به  کیفی  استانداردهای  دارای  سوریه  نظامی  نیروهای 
مدرن، سامانه  های جنگی و تجربه  های جنگی مدرن هستند. در هر حال، نیروهای نظامی 
سوریه بسیار عظیم  اند و چندین ماه تظاهرات و نگرانی از حمله احتمالی اسرائیل به ایران، 
این نیروها را هوشیارتر و بیدارتر کرده است. این نیروها در آینده نیازمند دستیابی به 
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سامانه هایی قدرتمندتر و مدرن تر مانند موشک های زمین به هوا (SAMs) و سیستم رادار 
و شبکهC41  برای ناکام گذاشتن عملیات  های هوایی بزرگ امریکا هستند. اما این امر در 
قیاس با لیبی نیازمند فرایند گسترده  تر است. حزب اهلل خط مقدم سوریه محسوب می  شود 
و موشک  های دوربرد و سامانه  های پدافند هوایی و دریایی و زرادخانه سالح های شیمیایی 

و بیولوژیک سوریه چالش  هایی دیگر در این مسیرند.
یگان های ارتش سوریه که هوادار رژیم  اند، به رغم بروز برخی جدایی  ها و فرارها، جز 
گردآمدن پیرامون رژیم اسد گزینه دیگری پیش روی خود نمی  بینند. نظر به فرصت  های 
محدودی که این نیروها در سوریه پس از اسد خواهند داشت، بیشتر نخبگان علوی با 
تعدادی از سنیان هوادار رژیم اسد به این توافق دست یافته  اند که در صورت بروز دخالت 

نظامی گسترده هیچ راهی جز دفاع از رژیم اسد نخواهند داشت.
معارضان مسلح رژیم اسد مانند ارتش آزاد سوریه، تحولی مهم محسوب می  شوند. 
در همه موارد حجم و ساختار این ارتش و سنی بودن فرماندهی، کنترل و غالب افراد 
این ارتش و توانمندی  های محدود آن به این مفهوم است که این ارتش در کوتاه مدت 
فرصت هایی محدود برای عرضه موازنه ای معنادار یا جایگزین شدن به جای ارتش سوریه 
خواهد داشت. اما موضوع محتمل  تر این است که رژیم اسد از سرکشی این گروه به عنوان 
دستاویزی برای تضعیف مخالفان و معارضان سوری استفاده کند که اصوالً دچار پراکندگی 

و تفرقه  اند.

6-8.موازنهاجتماعيدرفرآیندمدیریتبحرانسوریه
نیروهاي اجتماعي یکي از عوامل موثر در فرآیند سیاست گذاري امنیتي و مدیریت 
اجتماعي  بحران هاي  درگیر  که  منطقه اي محسوب مي شوند. هر جامعه اي  بحران هاي 
گردیده، نیاز فراگیري به سازماندهي قدرت و ایجاد تعادل راهبردي در محیط منطقه اي 
دارد. نیروهاي اجتماعي سوریه مي توانند تحت تاثیر دولت، بازیگران بین المللي ایران و یا 
عربستان، نقش راهبردي جدیدي را ایفا نمایند. شکاف  های داخلی سوریه موضوعی جدید 
نیست، چنین وضعیتي به عنوان بخشي از واقعیت ساختار تغییریابنده سوریه در سال هاي 

بعد از جنگ دوم جهاني بوده است.
در همه موارد رژیم اسد توانسته است تشنج  های میان سنیان و علویان را تا جایی 
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برساند که جانی تازه داشته باشد و هیچ یک از نیروهای سیاسی کشور نتواند بر آن غلبه 
کند. این امر خطرهایی در پی دارد. به عبارت دیگر، هر نوع آسیب زدن به ثبات سوریه 
احتماالً جنبه مذهبی و فرقه  ای خواهد داشت و فرصت  هایی متعدد برای تعمیق شکاف  ها و 
گسترش تضادهای مذهبی ایجاد خواهد کرد. بر این اساس تجزیه سوریه که زمانی بدترین 

سناریو برای سوری  ها بود امروز احتمال آن روز به روز افزایش می  یابد.
و  نظامی  مراکز  زیاد  بودن  نزدیک  و  سوریه  باالی  نسبتاً  جمعیت  تراکم  به  نظر 
غیرنظامی به یکدیگر، هرگونه منازعۀ نظامي و امنیتي، مخاطرات اجتماعي گسترده اي 
را به وجود مي آورد. گسترش جنگ در سوریه، مشکالت اجتماعي زیادي را به وجود آورده 
است. گروه هاي فرقه اي و تکفیري در سوریه تالش دارند تا از نیروي اجتماعي براي ایجاد 
محدودیت در تحرک عملیاتي نیروهاي دولتي استفاده نمایند. چنین فرایندي ابهام امنیتي 

و فرسایش منازعه در سوریه را اجتناب ناپذیر ساخته است. 
با  را  سوریه  در  بحران  و  امنیت  قدرت،  معادلۀ  منطقه اي،  بازیگران  نقش آفریني 
مشکالت جدیدي روبه رو ساخته است. گسترش بحران از سوریه به کشورهاي یمن، لبنان 
و عراق نشان مي دهد که بحران سوریه مخاطراتي را براي امنیت منطقه اي ایجاد خواهد 
کرد. گروه هاي مخالف از طریق گسترش بحران تالش داشته اند تا زمینه هاي جدید براي 
مقابله با دولت از طریق خشونت را به وجود آورند. تالش نیروهاي دولتي براي ایجاد تعادل 

منجر به ایجاد ثبات، بازدارندگي و یا ابهام در فرایندهاي امنیتي نگردیده است.

9.کنترلتصاعدبحراندرفرآیندسیاستگذاريامنیتيسوریه
تحوالت منطقه اي نیازمند مدیریت بحران مي باشد. یکي از نشانه هاي سیاست گذاري 
امنیتي در روند مدیریت بحران سوریه را باید کنترل محیط و فرایند منازعه دانست. 
واقعیت هاي محیط منطقه اي بیانگر آن است که عربستان و آمریکا تالش دارند تا تصاعد 
بحران فراهم آورند. نظریه پردازان آمریکایي بر این اعتقادند که یکي از راه هاي مقابله با 
تهدیدات امنیتي گسترش بحران است. به همین دلیل است که زمینه براي آزادي عمل 

عربستان در جهت گسترش بحران به لبنان فراهم گردیده است. 
نیروهاي تکفیري نه تنها در برخورد با شیعیان بلکه از طریق سازوکارهاي متنوعي 
تالش دارند تا زمینه هاي الزم براي رویارویي با اهداف راهبردي جمهوري اسالمي در 
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منطقه را ناامن سازند. مقابله با چنین گروه هایي صرفاً در شرایطي امکان پذیر است که 
زمینه هاي الزم براي متنوع سازي الگوهاي مقابله با تهدیدات در دستور کار قرار گیرد. 
ایاالت متحده در دهۀ 1990 از سوي گروه هایي مورد هدف قرار گرفت که قباًل آنان را در 
افغانستان حمایت مي کرد. القاعده حاصل حمایت آمریکا از گروه هاي هویتي و اجتماعي 

ستیزه جو در رقابت هاي امنیتي و راهبردي مي باشد. 
در عرصه رقابت میان امریکا و ایران در خاورمیانه، سوریه بازیگری اساسی است و در 
طول سی سال گذشته شریک راهبردی ایران بوده است. از زمان خروج نظامیان سوریه 
از لبنان در سال 2005 ، رابطه منطقه  ای سوریه و ایران به نحوی فزاینده به نفع ایران 
حرکت کرده است. در این مدت همواره میان تالش  های ایران برای شکل دادن به وضعیت 
امنیتی مناسب در لبنان و در طول جبهه شمال اسرائیل، سوریه نقشی حساس و تعیین 

کننده ایفا کرده است. 
در صورت تشنج بیش از پیش اوضاع در سوریه، هیچ اطمینانی وجود نخواهد داشت 
که بتوان تأثیرات منطقه  ای آن را کنترل کرد. برای مثال، لبنان، اردن و عراق در معرض 
بی  ثباتی  اند. بحران امنیتي سوریه آثار خود را تا تل آویو و ترکیه گسترش داده است. در 
این حوزۀ جغرافیایي، نیروهاي هویتي تالش دارند تا شکل جدیدي از بحران امنیتي را 
علیه دولت سوریه ایجاد نمایند. مقابله با چنین نیروها و فرایندهایي صرفاً از طریق اقدامات 
نظامي و گسترش عملیات نیروهاي دولتي سوریه به نتیجۀ مطلوب منجر نمي شود. علت 
آن را باید نقش آفریني بازیگران منطقه اي و بین المللي در مقابله با جایگاه سوریه در محیط 

منطقه اي دانست.
اقداماتي که نیروهاي فرقه اي و گروه هاي وابسته به سیاست منطقه اي عربستان در 
سوریه سازماندهي کرده اند، آثار امنیتي گسترده اي را در محیط منطقه اي و بین المللي 
ایجاد خواهد کرد. فرایند تصاعد بحران نه تنها در داخل سوریه بلکه در محیط پیراموني 
نیز انجام گرفته است. در چنین فرایندي، زمینه براي نقش آفریني مستقیم حزب ا... در 
حمایت از حکومت بشار اسد انجام شده است. گسترش منازعه منجر به ابهام بیشتر در 
آیندۀ امنیتي منطقه و دولت سوریه گردیده است. هم اکنون این سؤال مطرح مي شود که 
آیا در شرایط جنگ داخلي و بحران، انتخابات ریاست جمهوري سوریه در سال 2014 چه 

وضعیتي را خواهد داشت؟ 
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روسیه در توازن قوا علیه حصول توافق درباره مداخله بیشتر در سوریه، بازیگری 
اساسی بوده است. به احتمال زیاد روسیه از طریق رویکرد نظامی خود در دریای مدیترانه و 
کمک  های نظامی »تعیین کننده« به سوریه برای بازدارندگی ایاالت متحده و هم پیمانانش 
از متشنج کردن اوضاع در سوریه و از بین بردن فرصت های دخالت در شرق به شکلی که در 
لیبی انجام شد، هزینه  های بیشتری خواهد داد. اما انتظار می  رود سایر اعضای گروه موسوم 
به »بریکس1« شامل برزیل، روسیه، هند و چین دست کم در سطح شورای امنیت سازمان 
ملل با روسیه همگام شوند. چنین نیروهایي تا سال 2014 مانع از تنظیم قطعنامه شوراي 

امنیت علیه دولت بشار اسد در سوریه گردیده است.

نتیجه
سیاست گذاري امنیتي در خاورمیانه همواره تحت تاثیر نیروها و عوامل مختلفي شکل 
مي گیرد. مدیریت بحران را باید در زمره سازوکارهاي مربوط به سیاست گذاري امنیتي 
دانست. بحران سوریه در زمره موضوعاتي محسوب مي شود که آثار خود را در ادبیات 
روابط بین الملل به جا خواهد گذاشت. در این بحران، بازیگران منطقه اي و بین المللي بدون 
توجه به راهبرد دیگري، از سازوکارهاي مربوط به الگوي تهدید متقابل استفاده نموده  اند. 
تحوالت سیاسي در سوریه نشان مي دهد که معادلۀ قدرت بخشي از واقعیت هاي سیاسي 

و امنیتي خاورمیانه محسوب مي شود. 
قدرت هاي بزرگ به عنوان اصلي ترین نیروي تأثیرگذار در بحران امنیتي سوریه تلقي 
مي شوند. جمهوري اسالمي ایران نیز در زمرۀ بازیگراني است که در تحوالت سوریه از 
نقش آفریني سیاسي در روند مدیریت بحران بهره گرفته است. بحران در مناطقي همانند 
سوریه، شرایط عدم اطمینان راهبردي را در منطقه به وجود آورده است. چنین فرآیندي 
منجر به گسترش تضادهاي منطقه اي ازجمله در روابط ایران و عربستان گردیده است. 
را  این کشور  الگوي مدیریت بحران در  و  اطمینان در تحوالت سوریه  نشانه هاي عدم 

مي توان به شرح زیر مورد توجه قرار داد:
1. بحران سوریه تابعي از تضادهاي منطقه اي خاورمیانه مي باشد. عربستان سعودي 

تالش دارد تا شکل جدیدي از موازنۀ قدرت در خاورمیانه را ایجاد کند. 

1. BRICS
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2. سوریه نقطۀ ثقل ژئوپلیتیکي ایران و هالل شیعي در خاورمیانه مي باشد. تضادهاي 
سیاسي، اجتماعي و هویتي سوریه داراي ریشه هاي تاریخي است. ساختار سیاسي در 
این کشور بدون توجه به مؤلفه هاي اجتماعي نمي تواند در طوالني مدت از حیات سیاسي 

برخوردار باشد.
3. نقش آفریني عربستان در بحران خاورمیانه را باید به عنوان بخشي از معادلۀ رقابت 
الگوهاي راهبردي  اهداف، منافع و  با  تقابلي  ژئوپلیتیکي جدیدي دانست که در نقطۀ 

ج.ا.ایران قرار گرفته است.
4. امنیت سازي در سوریه نیازمند ایفاي نقش بازیگران فروملي، منطقه اي و بین المللي 

خواهد بود. هر یک از این بازیگران را به عنوان بخشي از معادلۀ امنیت منطقه اي دانست.
5. نتایج حاصل از کنفرانس ژنو1 و ژنو 2 بیانگر آن است که بدون توجه به نقش 

بازیگراني همانند ایران، امکان ایجاد تعادل و امنیت در سوریه وجود ندارد. 
6. نقش آفریني روسیه در مدیریت بحران سوریه، زمینۀ ایجاد عقالنیت راهبردي 
در سازوکارهاي کنش امنیتي آمریکا را فراهم ساخته است. یکي از دالیل اصلي مقابله با 
عملیات نظامي آمریکا در سوریه را باید نقش آفریني دولت روسیه دانست. روسیه در صدد 
بود تا زمینۀ مدیریت بحران از طریق مشارکت بازیگران منطقه اي و بین المللي را به وجود 
آورد. نقش آفریني روسیه یکي از نشانه هاي تبدیل شرایط عدم اطمینان به شرایط معطوف 

به مدیریت بحران هاي منطقه اي محسوب مي شود. *
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