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مؤلفه مربوط به تحول مؤلفههاي گفتماني در سوريه ميباشد .گفتمان انتقادي
اخوانالمسلمين تحت تأثير فضاي منطقهاي و بينالمللي به گفتمان مقاومت با
راهبرد جنگ مسلحانه در برابر دولت گرديده است .این سه مؤلفه عناصر تداوم
تضادهاي امنيتي و گسترش خشونت در سوريه است .در تنظيم مقاله از الگوي
سياستگذاري امنيتي رهيافت انتقادي استفاده شده که بيانگر آن است كه
نيروهاي اجتماعي و گروههاي گريز از مركز نقش مؤثري در تحوالت امنيتي
خاورميانه ازجمله سوريه ايفا مينمايند .در شرايط ابهام امنيتي ،نقش مستقيم
قدرتهاي بزرگ بهگونهاي تدريجي كاهش يافته اما آنان درصدد برميآيند تا
از سازوكارهاي كنش غيرمستقيم و نيروهاي جنگ نيابتي استفاده نمايند .به
همين دليل است كه مديريت بحران سوريه نيازمند پيوند بازيگران بينالمللي،
منطقهاي ،ملي و فرا ملي ميباشد.

واژگان كليدي :شرايط عدم اطمينان ،مديريت بحران ،الگوي مشت آهنين،
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گفتمان مقاومت ،گسترش خشونت در سوريه.

مقدمه

كاربرد روشهاي سياستگذاري امنيتي درك دقيقي نسبت به تحوالت بينالمللي

ايجاد ميكند .خشونت در سوريه انعكاس موقعيت ژئوپليتيكي اين كشور در حوزة مديترانه

شرقي ميباشد .منطقهاي كه همواره با نشانههايي از بحران ،تضاد امنيتي و رويارويي

گروههاي ژئوپليتيكي پيوند يافته است .منطقهاي كه سوريه در آن قرار دارد ،در بخش

غربي هالل بيثباتي ژئواستراتژيك قرار گرفته و يكي از حوزههاي مركزي كمربند شكننده
در خاورميانه محسوب ميشود .سائول كوهن بر اين اعتقاد است كه :بازيگران سياسي

در اين حوزة جغرافيايي پاره پارهتر و بيثباتتر از آسياي جنوب غربي ميباشد .مداخلة
قدرتهاي بزرگ ،شكاف داخلي و تضاد گروههاي اجتماعي در اين منطقه را تشديد نموده

است .طيف گستردهاي از گروههاي اجتماعي در اين حوزة جغرافيايي قرار داشته كه هر
يك از آنان داراي قالبهاي گفتماني و تضادهاي هويتي شديدي با يكديگر ميباشند.

اين تضادها در سالهاي  2006تا  2011بهگونهاي تدريجي افزايش يافته و در سالهاي

 2013-2011با شدت بيشتري همراه گرديده است .مسلمانان سني و شيعه ،مسيحيان،
اعراب ،تركها ،آذريها ،كردها ،علويها ،بنيادگرايان مذهبي و سكوالرها را بايد بخشي از
واقعيتهاي اجتماعي و جغرافياي انساني خاورميانه دانست.

بازيگران موجود در محيط امنيتي خاورميانه تالش دارند تا از سازوكارهاي مديريت

بحران در قالب سياستگذاري امنيتي استفاده نمايند .تحوالت سوريه تحت تأثير نيروهاي

مداخلهگر منطقهاي و بينالمللي قرار گرفته است .هدف اصلي چنين بازيگراني را بايد

كاهش قدرت منطقهاي ايران در خاورميانه دانست .در چنين فرايندي است كه كشورهايي

همانند اياالت متحده ،اتحادية اروپا ،عربستان ،تركيه و رژيم صهيونيستي از الگوهاي
محدودكنندة قدرت ايران در ارتباط با محيط منطقهاي بهره گرفتهاند .هر يك از اين

كشورها تالش دارند تا پايگاه اصلي تحرك ژئوپليتيكي ايران را تحت تأثير شرايط مناقشه
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و ابهام قرار دهند .چنين مؤلفههايي تحت تأثير فرايندهاي بينالمللي و موجهاي مربوط
به تحول سياسي در جهان عرب قرار گرفته و منجر به گسترش بحران ،خشونت اجتماعي

و تراژدي انساني گرديده است .روند گسترش بحران بهگونهاي تشديد گرديده كه امكان
كنترل آن در كوتاهمدت امكانپذير نميباشد.

در اين فرايند ،همانند عربستان ،قطر ،ايران و حزباهلل لبنان قرار گرفته است .مداخلة

قدرتهاي بزرگ و بازيگران بينالمللي ،ميزان خشونت اجتماعي و انساني در منطقه را

بهگونة قابل توجهي افزايش داده است.گروههاي اعتراضي و نيروهاي مقابلهكننده با دولت

بشاراسد ،نهتنها از ابزارهاي سياسي و نظامي بهره ميگيرند ،بلكه چنين گروههايي در

شرايط نفرت سياسي و تضادهاي هويتي با دولت نيز قرار گرفتهاند .آثار سركوب گروههاي
اجتماعي كه در سال  1982و در حما اتفاق افتاد ،در ذهنيت تاريخي شهروندان باقي مانده

و تبديل به نفرت ايدئولوژيك گرديده است .چنين فرايندي نشان ميدهد كه قدرت دولت

ميتواند زمينههاي الزم براي سركوب سياسي را بهوجود آورد ،اما خاطرة سركوب در افكار
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عمومي باقي خواهد ماند .روندهاي جديد مقابله با دولت را بايد پاسخي به اقتدارگرايي از

منظر قدرت راهبردي دانست .طبيعي است كه در چنين شرايطي زمينه براي مشاركت
بازيگران منطقهاي و بينالمللي نيز فراهم خواهد شد.

در اين مقاله سازوكارهاي مديريت بحران در سوريه با توجه به تهديدات نيروهاي

متعارض مورد توجه قرار گرفته است .بنابراين ،ميتوان سؤاالت متنوعي را در ارتباط با

نشانهها و فرايند تصاعد بحران امنيتي سوريه مورد مالحظه قرار داد .پاسخ به هر يك از اين
سؤاالت بخشهاي مقاله را تشكيل ميدهد .سؤال اصلي مقاله بر اين موضوع تأكيد دارد كه

نشانهها و فرايند بحران امنيتي سوريه كدام است و چگونه ميتوان از سازوكارهاي مديريت
بحران در شرايط ابهام امنيتي سوريه بهره گرفت؟ سؤاالت فرعي اين مقاله نيز مربوط به

نيروهاي تأثيرگذار و سازوكارهاي كنش راهبردي بازيگران ميباشد .در سؤاالت فرعي،

نقش ساختار دولت سوريه ،ويژگي كنش نيروهاي اجتماعي به همراه نخبگان حكومتي
سوريه و گفتمانهاي موجود كه منجر به رويارويي نيروهاي رقيب در برابر يكديگر گرديده

است را ميتوان مورد پرسش قرار داد .سياستگذاري امنيتي را بايد زيرساخت مديريت
بحران در دوران عدم اطمينان دانست.

فرضية اين مقاله بهگونهاي تنظيم گرديده كه بتوان پاسخ مناسبي براي تبيين نقش

نيروهاي سياسي ،اجتماعي ،حكومتي و گفتماني در فرايند بحران سوريه دارا بود .فرايند

گسترش بحران امنيتي سوريه انعكاس واكنش گروههاي اجتماعي به ساختار سياسي
اقتدارگرا محسوب ميشود .فرقهگرايي و پيوند آن با اقتدارگرايي حزب بعث عامل گسترش

بحران گرديده است .فرايند بيداري اسالمي ،شكافهاي اجتماعي را گسترش داده و

نيروهاي اجتماعي هويتگرا تحت تأثير بازيگران منطقهاي ،قدرتهاي بزرگ و نيروهاي

فراملي قرار گرفتهاند .در اين ارتباط ،فرضيههاي مختلفي شكل ميگيرد .فرضيه اصلي
مقاله ،بر اين موضوع تأكيد دارد كه « :سياستگذاري امنيتي و مديريت بحران امنيت

منطقهاي تابعي از الگوي تعامل سازندة بازيگران بينالمللي ،منطقهاي و اجتماعي در
سوريه خواهد بود»

 .1چارچوب نظري پژوهش

براي تبيين اين مقاله از نظرية «كنترل و مديريت بحران» بهعنوان زيربناي الگوي

سياستگذاري امنيتي در خاورميانه استفاده شده است .چنين رهيافتي ويژگيهاي
كنش گروههاي اجتماعي در مناطق بحراني خاورميانه را منعكس ميسازد .بنابراين ،اگر

مؤلفههاي هويتي با شاخصهاي ژئوپليتيكي و نشانههايي از مداخلة بازيگران بينالمللي

با يكديگر پيوند يابد ،در آن شرايط زمينه براي گسترش بحران بهوجود ميآيد« .نظرية
امنيتي شدن بحران» را ميتوان در ارتباط با تحوالت امنيتي و راهبردي سوريه مورد

مالحظه قرار داد .بنابراين ،هرگاه نشانههايي از تصاعد بحران در مناطق كمربند شكننده

قرار گيرد ،بهگونهاي اجتنابناپذير زمينه براي امنيتي شدن فرايندهاي اجتماعي و رقابت

گروههاي سياسي حاصل ميگردد.

 .2نقش بازيگران درگير ،در تصاعد بحران سوريه

ضرورتهاي سياستگذاري امنيتي ايجاب مينمايد كه نقش بازيگران درگير در

هر بحران مورد بررسي و آزمون قرار گيرد .گروههاي تكفيري كه از سوي عربستان مورد
حمايت قرار ميگيرند را بايد به عنوان محور اصلي گسترش تعارض و بحران دانست .به

همين دليل است كه هيچگونه نشانهاي از تحول سياسي مسالمتآميز در سوريه مشاهده
نميشود .گروههاي بانفوذ ديگري هم از سقوط اسد نگرانيهاي مشابهي دارند .روي هم
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رفته ،اقليتهاي عربزبان (علويان ،مسيحيان ،دروزيها و اسماعيليها) حدود  25درصد

جمعيت را تشكيل ميدهند .بهدليل اينكه تمامي اين اقليتها از بيثباتي و تهديدات
ناشي از اقدامات تالفيجويانه از سوي اكثريت سني سركوبشده واهمه دارند در راستاي

محافظت از خودشان نيز ترغيب گرديدهاند تا از حكومت حمايت به عمل آورند .آينده

سياسي سوريه كامال ماهيت بحراني دارد .به همين دليل است كه نميتوان هيچگونه

نشانهاي از مديريت بحران بدون مقابله همه جانبه با گروههاي سلفي را پيش بيني نمود
(كوهن.)235 :1387 ،

 .3زيرساختهاي فرهنگي و اجتماعي متعارض بازيگران در بحران سوريه

هرگاه مولفههاي فرهنگي و اجتماعي كشورها در وضعيت تعارضي قرار داشته باشد،

تضادهاي راهبردي بازيگران افزايش مييابد .چنين فرآيندي را ميتوان در روند بحران

سوريه مورد مالحظه قرار داد .گروههاي تكفيري را بايد بازتوليد نيروهاي اجتماعي سركوب
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شده در سالهاي دهه  1960به بعد دانست .در همان زماني كه وجود تروريستهاي سني

حرفهاي بياساسي بود ،ميتوان ادبياتي را مورد مالحظه قرار داد كه نشانههايي از نگراني

ايدئولوژيك حكومت نسبت به آينده كنش گر وههاي سياسي سركوب شده را منعكس
ميساخت .در دهه  1960نگراني محدودي نسبت به گروههاي اسالمگرا در سوريه وجود

داشت .ناسيوناليسم عربي را بايد به عنوان مهمترين عامل مقابله با گروههاي اسالمگرا

دانست .حكومت از قابليت سازماني و انگيزه ساختاري الزم براي مقابله با چنين گروههايي
برخوردار بود .از سالهاي دهه  ،1980حكومت تالش ميكرد تا شبحي از گروههاي اسالم
گرا را كه داراي رويكرد فناتيك ميباشند را در افكار عمومي بازتوليد
).2011: 15

نمايد(Badran,

گروههاي تكفيري در سوريه به گونه تدريجي گسترش يافتند .چنين گروههايي اولين

تحرك سياسي و ژئوپليتيكي خود را در عراق به انجام رساندند .گروههاي تكفيري مخالف

شيعيان بوده و به گونهاي مستقيم از مجموعههاي سلفي در عربستان حمايت ميشوند.

موج جديدي از تضاد ايدئولوژيك ،فرهنگي و گفتماني در بين نيروهاي اسالمي كشورهاي

خاورميانه ظهور يافته است .فرقهگرايي انعكاس چنين فرايندي محسوب ميشود .گروههاي

فرقهاي به دليل تضادهاي فرهنگي و ايدئولوژيك همواره تالش داشتهاند تا زمينههاي الزم

براي گسترش تهديدات و روياروييهاي ژئوپليتيكي را فراهم سازند .ادبيات گروههاي
تكفيري از مارس  2011به بعد در مقابله با جمهوري اسالمي ايران و حزب اهلل لبنان شكل
گرفته است). (Lesch, 2012: 90

براساس چنين تفكري ،فردي به عنوان مسلمان واقعي تلقي ميشود كه داراي

نگرش خداترس بوده و از قالبهاي تشريفاتي و نمادهاي كنش سلسله مراتبي فاصله

پيدا كند .چنين رويكردي به منزله مقابله ايدئولوژيك با شيعه و كشورهايي همانند ايران
و عراق تلقي ميشود .در حالي كه بسياري از واقعيتها نشان ميدهد كه حكومت بشار
اسد از انعطاف پذيري بيشتري براي جذب گروههاي سني در ساختار قدرت بهره گرفته

است .اگرچه تمامي ردههاي باالي قدرت سياسي در اختيار علويان و گروههاي وابسته به

حكومت ميباشد ،اما واقعيت آن است كه ساير گروههاي اجتماعي از مشاركت نسبي در
ساختار عمومي قدرت برخوردار بودهاند .حزب بعث زمينه جذب برخي از گروههاي سني

در سلسله مراتب قدرت را بوجود آورده بود .چنين رويكردي مشابه الگوي صدام حسين در

جذب گروههاي شيعي در قالب حزب بعث تلقي ميشود (نياكويي.)164 :1391 ،

همكاري گروههاي مذهبي در ساختار قدرت سياسي به عنوان بخشي از فرايند

يكپارچهسازي حكومت تلقي ميشود .اگر چه بشار اسد اليتهاي علوي را در ساختار

قدرت ارتقاء داده ،اما نشانههايي از همبستگي و همكاري وي با گروههاي سني در دوران

گذشته وجود داشته است .عكسهاي زيادي منتشر گرديده كه نشان ميدهد بشار اسد

به مناسبت عيد فطر در نماز عيد مشاركت نموده و همراه مفتي سني به اقامه نماز مبادرت

نموده است .چنين الگويي را به عنوان بخشي از سازوكارهاي يكپارچه سازي ساختار قدرت
و اجتناب از فرقهگرايي در روند تحوالت سياسي سوريه دانست ).(Lesch, 2012: 89

برخي از نظريهپردازان بر اين اعتقادند كه بشار اسد از رويكرد عملگرايانه برخوردار

است .نگرش انتقادي وي نسبت به معادله يكپارچهسازي مكانيكي در زندگي خصوصي
بشار اسد مشاهده ميشود .در نظر گرفتن توازن جمعيتي ،دولت با نفوذ علوي را وادار به

تقسيم قدرت كرده است .اين مسئله عاملي اساسي در همكاري علويان با سنيها تلقي

ميگردد كه نمونه آن را ميتوان ازدواج بشار با اسماء دانست .همكاري فوق زمينهساز اين

است كه نظام سياسي سوريه جز در شرايطي كه اقليتها از دولت حمايت ميكنند ،در
بقيه موارد آنها را به حال خود واگذاشته است). (www.herzliyaconference.org
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برخي از تحليلگران بر اين اعتقادند كه حكومت هرگونه اقدام فراقانوني را متوجه

گروههاي سلفي مينمود .گروههايي كه از انگيزه الزم براي مقابله با حكومت برخوردار
بودهاند اما فاقد هرگونه ابزار ساختاري براي تحقق اهداف تاكتيكي به نظر ميرسيدند .به
طور مثال ،ميتوان به نشانههايي اشاره داشت كه گروههاي ايجاد كننده ترديد در افكار

عمومي نسبت به مجموعههاي متعصب سني خود در ايجاد وحشت مشاركت داشتند .در
اين فرايند ،چند سال پيش ،اين موضوع روشن شد كه يك گروه در «التاكيا» به رهبري

پسرخاله بشار با در دست داشتن كالشينكوف مبادرت به دزدي از يك بانك كردند .گرچه
او بهدليل جرمش به زندان رفت اما مكررا ً اقدام به فرار كرد كه احتماالً با كمك دوستان با
نفوذ دولتياش بوده است). (www.youtube.com

اداره امور سياسي در چنين شرايطي كار دشواري به نظر ميرسيد .مديريت قدرت

نيازمند فعاليت طيف گستردهاي از گروههايي گرديد كه امكان تحرك نيروهاي سياسي
جديد را اجتناب ناپذير ميساخت .در چنين شرايطي ،بشار اسد بهطور ماهرانهاي تالش
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نمود تا نقش خود در حوزة اجتماعي سوريه و محيط منطقهاي برجسته سازد .در چنين
فرايندي بشار به طرفداران داخلي و خارجياش اين موضوع را گوشزد ميكرد كه سقوط

رژيم بهمعناي سقوط «سكوالريسم» خواهد بود .او معتقد بود كه رشد كابوس جنگ داخلي

در سوريه اقليتها را در تداوم حمايت از دولت تشويق خواهد كرد).(Van Dam, 1996: 4
 .4نقش مولفههاي ساختاري در مديريت بحران سوريه

مولفههاي ساختاري را بايد بهعنوان بخشي از سازوكارهاي قدرتسازي در محيط

منطقهاي دانست .گروههاي افراطي با رويكرد مذهبي در سوريه همواره به عنوان نقطه

ابهام تحوالت سياسي تلقي شدهاند .بايد اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه هرگاه نظامهاي

سياسي سكوالر از ابزارهاي قدرت خشونتآميز بهرهگيري نمايند ،گروههاي مذهبي را
به عنوان تهديد اجتماعي معرفي مينمايند .اين امر در راستاي ايجاد وحشت و ترديد
اجتماعي انجام ميگيرد.

كشورهايي كه از قابليت تحرك ژئوپليتيكي برخوردارند ،زيرساختهاي خود را براي

مديريت بحران ارتقاء ميدهند .چنين نشانههايي است كه در اواسط جوالي  ،2011حادثه

كشتار ناشي از فرقهگرايي در ُحمس ـ شهري با اكثريت سني و تعداد زيادي از اقليتهاي

علوي ـ زمينههاي ترس ناشي از درگيري فرقهاي را افزايش داد .بعد از اين درگيريها،

ساكنان سراسر كشور در جهت كم كردن درگيريهاي فرقهاي تظاهرات كردند و شعارهايي
نظير «مردم سوريه انسانند» را سر دادند ).(Sly, 2011: 27

در اين حين ،اسد همه آنچه را كه در توان داشت بهكار گرفت تا حكومتهاي خارجي

رژيمش را تنها عامل محدودكننده جنگ داخلي تلقي كنند .او همچنين انتظاري كه از

سوريه در راستاي مشاركت در پروسه صلح اعراب ـ اسرائيل ميرفت را معلق گذاشت،

حتي بشار هر آنچه را كه الزم بود بهكار گرفت تا پروسه تحقق اين امر را ناممكن كند .در
اواخر بهار و اوايل تابستان  ،2011حكومت بشار اسد در شرايط ناآرامي ،بحران و بيثباتي
قرار گرفت .كشورهاي تركيه و عربستان را بايد به عنوان اصليترين بازيگران منطقهاي

دانست كه زمينههاي الزم براي گسترش بحران در سوريه و عليه حكومت را بوجود آوردند.
آنان از گروههايي حمايت كردند كه داراي انرژي نهفته بسيار گستردهاي بوده و از سوي
ديگر جلوههايي از بحران تصاعديابنده با رويكرد و انديشههاي مذهبي را گسترش دادند
(موسوي.)72 :1390 ،

 .5نقش نيروهاي حاشيهاي در مديريت بحران سوريه

نيروهاي حاشيهاي در تفكر ژئوپليتيكي اسپايكمن ،اهميت ويژهاي در بحرانسازي و

مديريت بحران دارد .به عبارت ديگر ،ميتوان حمايت كشورهاي منطقه و قدرتهاي بزرگ

از گروههاي مسلح تندرو را بايد به عنوان زمين ه گسترش خشونت و فرقهگرايي در سوريه

دانست .گروههاي سلفي از انديشه مقابله با حكومت بشار اسد برخوردار بودند .گروههاي

اكثريت در شرايطي به كنش مقابله جويانه مبادرت مينمايند كه شرايط ساختاري،
ن ميدهد كه فرقهگرايي گرايش
منطقهاي و بين المللي آماده شود .تمامي شواهد نشا 
قدرتمندي در سياست داخلي سوريه را بوجود آورده است (بوزان .)45 :1378 ،سياست

داخلي مبتني بر فرقهگرايي آثار خود را در مقابله با گروههاي شيعي عراق ،لبنان و سوريه

منعكس ساخته است .چنين گروههايي ايران را به عنوان محور اصلي حمايت راهبردي از
سوريه مورد انتقاد قرار ميدهند .در چنين شرايطي بود كه گروههاي تظاهر كننده بعد از

گسترش بيداري اسالمي در خاورميانه به عنوان پادگفتمان چنين فرايندي ظهور يافتند.

اگر خواسته باشيم تحوالت سياسي و منطقهاي را در قالب تحليل گفتمان تبيين نماييم،
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طبيعي است كه نشانههايي از پاد گفتمان به عنوان انعكاس واقعيت جديد سياست داخلي

سوريه ظهور خواهد يافت (باقريدولتآبادي و منفرد.)45 :1388 ،

روندهاي تحول سياسي در خاورميانه ،گفتمان جديدي را در مقابله با دولت بشار اسد

ايجاد نموده است .پادگفتمان اسالم گرايي تكفيري ،حكومت مشترك علوي ـ سني را در
معرض تهديد قرار داده است .نسل جديد نخبگان سني ناتوانياش را در برقراري ارتباط

با توده مردم نهتنها در درعا بلكه در شهرهاي بزرگي مانند حما و حمس نشان داده است.

براي اولينبار ،مخالفتي شكل گرفته كه حكومت بشار اسد نه قادر است زمينههاي يكپارچه

سازي اجتماعي را فراهم آورد و نه اينكه حاضر ميباشد كه حكومت را به گروههاي افراطي
تفويض نمايد). (Bar, 2006: 8

در چنين شرايطي بود كه گروههاي اخوانالمسلمين و بخشي از جامعه مدني سوريه

به گونهاي تدريجي در فرايند مقابله با ساختار سياسي حكومت ايفاي نقش نمودند .براي

نخستينبار در تاريخ جديد سوريه ،شبكههاي اجتماعي جامعه مدني را قادر ساخته تا با
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عمل به اقداماتش خارج از كنترل دولتي فعاليتهاي سياسي جديدي را سازماندهي نمايد

و از واكنش امنيتي دولت مصون بماند .انجام چنين اقداماتي براي مدتي امنيت سياسي،
سازماني و اجتماعي سوريه را حفظ نمود (لينور.)72 :1383 ،

شبكههاي مخالف چهار ويژگي برجسته دارند :بهطور ناخودآگاه از اليههاي پاييني

شكل گرفتهاند ،دامنة فعاليتشان عمومي و سراسري است ،به گروههاي سني و سلفي

وابستگي پيدا نموده و در نهايت اينكه براي تحقق اهداف راهبردي خود از حمايت

كشورهاي منطقهاي همانند عربستان و تركيه بهموازات قدرتهاي بزرگ همانند آمريكا
و اتحادية اروپا بهره گرفتهاند .تركيب اين  4مؤلفه با همديگر تهديدي عليه تداوم ساختار
سياسي بشار اسد تلقي ميگردد.

عليرغم اين واقعيت كه گروههاي معترض عليه حكومت بشار اسد در ماههاي اوليه

اعتراضهاي سياسي ،فاقد ايدئولوژي ،رهبري و سازمان مشترك بودهاند اما چنين روندي
به گونهاي تدريجي دگرگون شد .قدرتهاي بزرگ و كشورهاي منطقهاي همانند عربستان،

تركيه و قطر تالش نمودند تا براي گروههاي اپوزيسيون كه عمدتا داراي نگرش تكفيري
بودند ،جايگاه جديدي را سازماندهي نمايند .برخي از نظريهپردازان بر اين اعتقادند كه

اگر بين گروههاي اجتماعي سوريه و حاميان بين المللي آنان اختالف نظر ايجادنميشد ،

امكان جابجايي قدرت در سوريه در زمان محدودتر امكان پذيربود(Darius Nazemroya,

).2011: 14

گروههاي خارج از كشور به دليل نقش سياسي كه در گسترش هيجانات ضد حكومتي

ايفا مينمايند ،نيروي واسط در شكل گيري فرايند تصاعد بحران تلقي ميگردد .تقاضاهاي
رو به رشدي وجود دارد مبني بر اينكه شبكههاي مخالف ،خودشان را بهتر سازماندهي
نمايند و برنامههايشان را مشخص نمايند ،خصوصاً اگر اين تقاضاها از سوي عوامل در تبعيد

ضدرژيم مطرح شده باشد .مخالفين در تبعيدي كه «پروسه ثبات» 1را در اواسط جوالي
 2011آغاز و تا شكلگيري يك شوراي نجات ملي در نشست استانبول هدايت كردند
ـ نشستي كه شامل  350نفر از فعاالن گروههاي مختلف از سكوالرهاي ليبرال تا اخوان

المسلمين در آن مشاركت داشتند ).(www.reuters.com

 .6نقش مولفههاي ساختاري و بازيگران بينالمللي در مديريت بحران سوريه

عوامل و نيروهاي ساختاري ،بخش اجتنابناپذير از بحران و مديريت بحرانهاي

منطقهاي محسوب ميشوند .هيچ بحراني بدون توجه به نقش بازيگران بينالمللي و

نهادهاي ساختاري شكل نگرفته و گسترش پيدا نميكند .بنابراين بايد بازيگران بينالمللي

را بايد در زمره عواملي دانست كه زمينههاي الزم براي شكلگيري بحران در محيط
منطقهاي خاورميانه را گسترش داد .روندهاي رقابت سياسي به موضوعات امنيتي و
راهبردي نيز منتقل گرديد.

در اين فرايند شاهد برگزاري اجالسيههاي متعددي در حمايت از گروههاي اپوزيسيون

سوريه ميباشيم .اما چنين فرايندي منجر به تشديد موج بنيادگرايي و ارتقاء جايگاه
گروههاي تكفيري گرديد .نشست استانبول ،در ايجاد پيوند ميان مخالفين در تبعيد با

تقاضاهاي تظاهركنندگان سوريه ناكام بوده است .اما در جريان نشست اعتبار شخصيتهاي
مخالف در داخل سوريه به قوت خود باقي ماند ).(http://thawra.alwehda.gov

در شرايطي كه نيروهاي اجتماعي با گروههاي منطقهاي و بينالمللي پيوند يابند،

موقعيت و قابليت راهبردي آنان با تغييراتي همراه خواهد شد .اگرچه امكان مهار فرايند

تحوالت سياسي سوريه در ابتدا امكان پذير بود ،اما اسد به تصور اينكه قادر به استفاده از
1. Process of Consolidation
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نقطه ضعف مخالفين داخلي و اختالفات مخالفين در تبعيد از طريق «روش آزمون شده»

1

تفرقه بينداز و حكومت كن ،بهجاي ايجاد «يك ديالوگ واقعي» 2ريسك بزرگي كرد .در
اين فرايند ،اسد مانند يك حاكمي عمل كرد كه صرفاً خواستههاي افراد را ميشنيد بدون

آنكه پاسخگوي آن باشد .اسد مرتباً با نمايندگان مخالفين از سراسر كشور ديدار ميگيرد
و به طور ضمني اعتراضات را بهعنوان مجموعهاي از نارضايتيهاي محلي كه هر كدام

نيازمند راهحل خاص خودش است تلقي ميكرد.

 .7نقش دولت سوريه در كنترل و مديريت بحران امنيتي

سياستگذاري امنيتي بدون توجه به نقش دولت انجام نميگيرد .به عبارت ديگر ،دولت

را بايد محور اصلي و نيروي تاثيرگذار در بحران امنيتي دانست .هرگونه مديريت بحران نيز

ميبايست براساس مشاركت و سازوكارهاي دولت ملي انجام گيرد .شكلگيري بحران امنيتي

در سوريه ،نيروهاي مختلف سياسي و امنيتي را درگير نمود .در چنين فرايندي ميتوان
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نشانههايي از نقشآفريني نيروهاي گريزازمركز را در ساختار سياسي سوريه مشاهده نمود .در

شرايطي كه الگوي كنش بازيگران داخلي ،منطقهاي و بينالمللي معطوف به براندازي ساختار
سياسي دولت باشد ،طبيعي است كه نظام حكومتی از تمامي ابزارهاي در دسترس براي مقابله

با گروههاي رقيب بهره ميگيرد .در این شرايط بود كه سوريه بخشي از گروههاي تكفيري را از
طريق سازوكار نظامي مرعوب نمود ).(Marx, 2011: 21

به موازات چنين فرايندي ،تداوم سازوكارهاي خشونتآميز عليه حكومت بشار اسد

منجر به شكلگيري اقدامات واكنشي از سوي بشار اسد گرديد .برخي از اين اقدامات به
نتايج مثبت و سازنده براي كاهش تهديدات نگرديد .در نتيجه چنين فرايندي ،مشكالت

امنيتي سوريه تحت تاثير اقدامات خشونتآميز متقابل افزايش يافت .روند جنگ داخلي

سوريه را بايد به عنوان زمينهاي براي شكلگيري تهديدات آينده دانست .بحران امنيتي

سوريه از جوالي  2011گسترش يافته و در مناطقي ازجمله حمص و حما تصاعد قابل

توجهي پيدا كرد .حمايت بازيگران منطقهاي و قدرتهاي بزرگ از نيروهاي اپوزيسيون
شرايطي را بهوجود آورد كه در  15جوالي ،براي اولينبار ،تظاهرات گستردهاي در دمشق
1. Tried – and – True methods
2. A True Dialogue

درگرفت و از آن به بعد بهطور هفتگي ادامه داشته است .چنين فرايندي در سال  2012به
خشونتهاي فرقهاي عليه دولت سوريه منجر گرديده است). (www.reuters.com

ن دولت سوريه در مديريت بحران امنيتي
 .7-1انديشههاي راهبردي و گفتما 

گفتمان امنيتي دولت را بايد بهعنوان يكي از عوامل موثر در روندهاي مديريت

بحران دانست .در اين فرآيند الزم است تا مولفههايي ازجمله حزب بعث و بنيادهاي فكري
بشاراسد در روند مقابله با بحران مورد ارزيابي قرار گيرد .به عبارت ديگر ،هر بحران تابعي
از سازوكارهاي ادراكي كارگزاراني است كه در كشور زندگي نموده و يا در فرآيند مديريت

بحران تصميمگيري به انجام ميرسانند .گروههاي مخالف تالش نمودهاند تا زمينههاي
الزم براي تجزيه ارتش سوريه را به وجود آورند .به طور كلي ،سوريه را بايد خط مقدم

مقاومت در جهان اسالم دانست .اقداماتي كه گروههاي تكفيري براي مقابله با اقتدارگرايي
بشار اسد به انجام رساندند ،منجر به افول قدرت راهبردي سوريه جهت مقابله با تهديدات

رژيم صهيونيستي در منطقه گرديد .اگرچه ارتش سوريه همبستگي راهبردي خود را حفظ
نموده ،اما چنين رويكردي به منزله انجام اقدامات راهبردي براي تغيير در بيثباتي سياسي
و يا مقابله با گروههاي تكفيري محسوب نميشود.

همچنين اسد «گفتمانهاي مقاومت» 1را در راستاي حمايت از حكومت ايجاد

كرد .چنين رويكردي با الهام از راهبرد نيروي مقاومت بسيج در ايران انجام گرفت.
به موازات رويكرد بشار اسد ،نگرش ديگري در قالب «گفتمان ملي» شكل گرفت كه
توسط فاروغ الشرع معاون اسد هدايت ميشد .چنين رويكردي نيز به نتيجه موثري

منجر نگرديده و زمينه الزم براي افزايش تضادهاي درون ساختاري را به وجود آورد.

در اين فرايند ،نيروهاي مقابلهكننده با بشار اسد ،نشانههايي از راديكاليسم سياسي و
ايدئولوژيك را منعكس نمودند .در اين فرايند ،بخش قابل توجهي از رهبران گروههاي

سياسي مخالف دولت بشار اسد هم اين مالقاتها را تحريم كردند و هم با ميزان زيادي
از ترديد آن را تهديد كردند ).(Lund, 2012: 4

تالشها و اقدامات رهبران موجب ايجاد شكاف در بين مخالفين شد و هم باعث

حفظ موقعيت دولت بهعنوان تنها حكمران عرصة سياست گرديد .چنين فرايندي براساس
1. Opposition Dialogues
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انتظارات و جهتگيري بازيگران منطقهاي و بين المللي در فرايند گريز از مركز هدايت

شد .اجتناب اسد از بهكارگيري راهحلهاي بنيادي منجر به حفظ موقعيت برتر دولت با

نفوذ علوي گرديده است .اما استراتژي اسد موفقيت چنداني را بهدست نياورده است .بارها

و بارها شبكه مخالفين توانايياش را در راستاي فراخواندن همزمان تظاهركنندگان به
خيابانها در بسياري از شهرهاي مختلف نشان داده است .در نتيجه ،اسد خودش را در

مواجهه با دو كابوس ناشي از افزايش قدرت سنيها ميبيند .طبيعي است كه در چنين

شرايطي ميزان مقاومت اسد در برابر موجهاي منطقهاي و بين المللي كه در صدد سرنگوني
حكومت وي ميباشند ،افزايش پيدا ميكند (شحاته و وحيد.)45 :1390 ،

  .7-2اقتدارگراييساختاريومقابلهبافرقهگراييدرانديشهراهبرديدولتسوريه

انديشه دولت در سوريه ،مبتني بر نشانههايي از اقتدارگرايي بوروكراتيك شكل گرفته

و براساس آن نهادهاي ساختاري نيز سازماندهي گرديدهاند .بهرهگيري از سازوكارهاي
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قدرت نظامي توسط دولت و ارتش سوريه در برخورد با گروههاي تكفيري ،زمينة تجهيز

گروههاي مخالف دولت توسط عربستان ،قطر و تركيه را فراهم آورد .در چنين شرايطي
است كه ميتوان برخي از نشانههاي مقابله با دولت سوريه را در چارچوب سياست قدرت
مورد مالحظه قرار داد .در شرايطي كه مشخص شد سوريه فاقد ابزارهاي مناسب براي

كنترل و سركوب مخالفين ميباشد ،زمينه براي افزايش تهديدات امنيتي تركيه ،عربستان
و قطر عليه دولت بشار اسد فراهم گرديد ).(Reynolds, 2011: 22

در اين فرايند ،ميتوان نشانههايي از فاصله گرفتن قطر و تركيه از دولت سوريه را

مورد مالحظه قرار داد .اين امر نشان ميدهد كه كشورها فاقد دوستان دايمي ميباشند.
بحران سوريه ،زمينههاي الزم براي افزايش كارآمدي نيروهاي اجتماعي را بوجود آورد.

هم اكنون اين پرسش مطرح ميشود كه آيا ارتش در شرايط گسترش فرقهگرايي چه
جايگاهي در منازعات منطقهاي ايفا ميكند .بعد از درگيريهاي درعا ،بسياري از گزارشات

اين موضوع را منعكس ساخت كه برخي از سنيها از ارتش فرار كردهاند .گزارشات از اين

واقعيت حكايت دارد كه دولت با نفوذ علوي بايد از فرايند به خدمت فراخواندن اجباري
نيروهاي سني در راستاي مقابله گروههاي تكفيري خودداري نمايد.

برخي از اين گروهها به عنوان نيروي پوششي ،اطالعات امنيتي را به مخالفين بشار

اسد منتقل ميكنند .اگر سيستم حفاظت اطالعات ارتش كارآمدي خود را براي مقابله با

چنين گروههايي از دست بدهد ،طبيعي است كه زمينه براي ظهور نشانههاي جديدي از
فرسايش قدرت حكومتي را فراهم ميسازد .براي مقابله با گروههاي تكفيري در سوريه،

سازوكارهاي مختلفي تبيين گرديده است .اولين راهكار را بايد كنترل حفاظتي نيروهاي
سني در ارتش دانست .نيروهايي كه از قابليت الزم براي انجام اقدامات پيش بيني نشده در
ارتش سوريه برخوردارند .سازوكار دوم را بايد كنترل گروههاي فرقهگرا براي كاهش حوزه

ارتباطي آنان در ساختار سياسي دانست .در چنين شرايطي است كه زمينه براي همكاري
موثر حزب اهلل لبنان با ارتش و ساختار دفاعي سوريه بوجود ميآيد ).(Shadid, 2011: 8

سيدحسن نصراهلل در  14نوامبر  2013و در مراسم عاشوراي حسيني بر اين موضوع

تاكيد داشت كه حزباهلل هيچگاه خود را از روند مقاومت خاورميانه خارج نخواهد كرد.

نقش حزباهلل در مقابله با گروههاي تكفيري را بايد به عنوان يكي از سازوكارهاي مديريت
بحران در شرايط گسترش فرقهگرايي در سوريه دانست .گروههاي تكفيري صرفا در

شرايطي كنترل ميشوند كه نيروهاي ايدئولوژيك مشابهي با آنان به مقابله برخيزد .علت

اصلي مشاركت حزباهلل در مقابله با گروههاي تكفيري را بايد ناكارآمدي نيروهاي علوي
در ارتش و ساختار امنيتي سوريه دانست). (Lund, 2012: 4

برخي از تحليلگران بر اين اعتقادند كه چنين تضادهايي ميتواند در طوالني مدت

زمينه بيثباتي بيشتر در ساختار نظامي سوريه فراهم سازد .اگرچه در آينده هر حادثهاي امكان

پذير خواهد بود ،اما واقعيت آن است كه مقابله با گروههاي تكفيري صرفا از طريق نيروهاي
رقيب راهبردي و ايدئولوژيك امكان پذير خواهد بود .نيروهاي سياسي خاورميانه همواره در

حال تحول ميباشند .گروههايي كه در زيرساختهاي اجتماعي ايفاي نقش ميكند ،از قابليت
مؤثري براي تبديل به نيروي سياسي و امنيتي برخوردارند (عطايي.)25 :1390 ،
 .8سازوكارهاي موازنهسازي در روند مديريت بحران سوريه

موازنهسازي را بايد بهعنوان يكي از عوامل و مولفههاي تاثيرگذار بر سياستگذاري

امنيتي دانست .به عبارت ديگر ،فرآيندهاي معطوف به سياستگذاري امنيتي را بايد

بهعنوان بخشي از روندي دانست كه مديريت بحران انجام ميگيرد .محيط امنيتي سوريه
تحت تأثير نيروهاي سياسي رقيب در وضعيت پيچيده و پرتنشي قرار گرفته است .هر
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يك از بازيگران اثرگذار در بحران سوريه براساس همكاري با نيروهاي برونمرزي به ايفاي

نقش مبادرت مينمايد.

يكي از داليل گسترش بحران در سوريه را بايد از بين رفتن موازنه قدرت بين

نيروهاي اجتماعي و ساختار سياسي دانست .شايد بتوان سوريه را مركز رقابت نيروهاي
سياسي متنوعي دانست كه در محيط امنيتي خاورميانه به ايفاي نقش راهبردي مبادرت

مينمايند .هر چند كه نظام سياسي سوريه بر سر كار است و نيروهاي سياسي ديگري
نيز در حوزههاي مختلف جغرافيايي به ايفاي نقش مبادرت مينمايند ،اما اين وضعيت در

آيندة مشخص قابل دوام نيست.

 .8-1موازنهسازي از طريق همكاري دولت با نهادها و بازيگران بينالمللي

نهادها و بازيگران بينالمللي را بايد يكي از نيروهاي موثر در موازنه قدرت دانست.

كشورهايي كه درگير بحران امنيتي ميگردند ،نيازمند موازنهسازي براساس سازوكارهاي
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همكاري چندجانبه با نيروهاي منطقهاي و بينالمللي خواهند بود .اصالحات ساختاري را بايد
بهعنوان يكي از سازوكارهاي بنيادين كشورهايي همانند ايران و روسيه براي بازتوليد قدرت در
سوريه دانست .انتخابات رياست جمهوري سوريه در سال  2014برگزار خواهد شد.

مقامات امنيتي سوريه در شرايط تهديد نظامي و امنيتي آمريكا براي انجام اقدامات

تهاجمي ،از الگوي همكاري نهادي براي كاهش شدت تهديدات استفاده نمودند .در اين

فرايند مقرر گرديد كه سالحهاي شيميايي سوريه توسط بازرسان بينالمللي و تحت

نظارت كارگزاران «كنوانسيون سالحهاي شيميايي» شناسايي و جمعآوري گردد .چنين
اقدامي بهمفهوم آن است كه مزيت نسبي سوريه براي مقابله با اسرائيل در شرايط گسترش

بحران كاركرد خود را از دست خواهد داد.

بشار اسد در اواخر نوامبر  2013بر اين موضوع تأكيد داشته است كه از آمادگي الزم

براي شركت در كنفرانس ژنو 2برخوردار است .اين امر بهمفهوم ايفاي نقش براساس معادلة
قدرت و قواعد بينالمللي تلقي ميگردد .در اين حال ،واقعيت آن است كه كشورهاي منطقهاي
و قدرتهاي بزرگ بهداليل راهبردي و ژئوپليتيكي تمايلي به بقاي قدرت سياسي بشار اسد

در سوريه ندارند .چنين نگرشي منجر به فرايند جديدي از جابهجايي قدرت راهبردي بين
بازيگران رقيب در معادلة امنيت سياسي سوريه ميگردد ).(Weiss & Stuart, 2011: 7

 .8-2آيندهنگري و سناريوسازي در روند مديريت بحران سوريه

فرآيندهاي مديريت بحران در شرايطي به نتايج مطلوب و موثر منجر ميگردد كه

كارگزاران بتوانند از ابزارها و سازوكارهاي قدرت براي اثرگذاري در محيط منطقهاي استفاده
نمايند .يكي از چنين سازوكارهايي را بايد بهرهگيري از آيندهپژوهي و سناريوسازي در
مطالعات راهبردي دانست .با توجه به چنين رويكردي ،فرايند تحول قدرت در سوريه

براساس يكي از سه شيوه زير خواهد بود .هرگونه سياستگذاري امنيتي در محيطهاي
بحراني بدون توجه به مدلسازي ،آيندهنگري و سناريوسازي حاصل نميشود.

يكي از سناريوهايي كه از ابتدا مورد حمايت اياالت متحده بوده ،انتقال قدرتي است

كه منجر به استقرار دولت فراگير براساس حمايت از سياست و ارزشهاي غربي در سوريه
شود .اين سناريو شانس كمي براي موفقيت خواهد داشت .هرگاه معادلةقدرت از رقابت

سياسي و دموكراتيك خارج گردد ،طبيعي است كه نيروهاي گريزازمركز كه از قابليت
راهبردي قابل توجهي برخوردارند ،بر آيندة سياسي محيط بحراني اثرگذار خواهند بود.

بهعبارت ديگر در چنين فرايندي ،آيندة سياسي در سوريه ماهيت دموكراتيك نخواهد
داشت (ليك و مورگان.)45 :1381 ،

عدم كارآمدي رويكرد معطوف به شكلگيري و سازماندهي دولت دموكراتيك،

زمينة شكلگيري الگوهاي ديگري از قدرت را فراهم ميسازد .رهبران اياالت متحده
در آگوست  2011بر اين موضوع تأكيد داشتند كه جابهجايي قدرت در سوريه
اجتنابناپذير خواهد بود .مذاكرات انجامشده در قالب كنفرانس ژنو 1نيز نشانههايي
از جابهجايي قدرت در سوريه را مورد تأكيد قرار داده است .براساس چنين نگرشي،
حكومت بشار اسد هرگز تمايلي در انجام اصالحات خصوصاً در حوزه سياسي نخواهد

داشت ).(Yadlin & Satloff, 2011: 8

از سوي ديگر بايد بر اين موضوع تأكيد داشت كه هر نوع سازش جدي با مخالفين

منجر به نابودي اسد ،خانواده آن ،دولت با نفوذ علوي و همه عواملي كه در ارتباط با يكديگر

ستون اصلي نظام سياسي سوريه را شكل ميدهند خواهد شد .شكلگيري چنين وضعيتي

خأل قدرت در سوريه را ايجاد ميكند .در شرايط خأل قدرت بيشترين منافع را بازيگراني

همانند عربستان و رژيم صهيونيستي بهدست ميآورند .ادامة بحران امنيتي در سوريه،
ساختار قدرت در اين كشور را با فرسايش روبهرو ميسازد.
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گزينة دوم در نگرش برخي از نظريهپردازان سياسي و امنيتي معطوف به اتخاذ

سازوكارهايي براي فرسايش ساختار حكومتي دولت بشاراسد ميباشد .شكست نظامي

ميتواند چنين فرايندي را تسريع كند .در حاليكه حكومت سوريه در نوامبر  2013به
موفقيتهاي نظامي قابل توجهي دست يافته است .اختالف بين مخالفين را بايد در زمرة

عواملي دانست كه بحران سوريه را در معرض شكل جديدي از رقابت سياسي قرار داده
كه مزيت نسبي دولت بشاراسد افزايش مييابد .ماهيت ريشهدار دولت بانفوذ علوي ،در
شرايطي كه قدرتهاي بزرگ نقش مداخلهگر خود را كاهش دهند ،زمينة كنترل بحران

را بهوجود ميآورد .در حاليكه نيروهاي فرقهگرايي كه عليه نظام سياسي سوريه فعاليت

ميكنند ،تالش دارند تا ابهام امنيتي را افزايش دهند ).(Ajami, 2012: 115

در نتيجه ،در مقايسه با پروسه تحوالتي كه در مصر و تونس يا حتي در نقطه مقابل

آن در بحرين شكل گرفته ،انتظار ميرود كه سرنوشت دولت سوريه تحت تأثير چگونگي

رقابت بازيگران منطقهاي و بينالمللي قرار گيرد .بنابراين چنين فرايندي نميتواند خأل
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قدرت را تا سال  2014در سوريه ايجاد نمايد .حتي مقامات روسيه نيز ترجيح ميدهند

كه هرگونه تغيير در سازوكارهاي قدرت سياسي در سوريه با فرايند آرام و تدريجي همراه

باشد .موازنه شكننده بين گروههاي ضدحكومتي با يكديگر و همچنين در مقابله با ارتش

و نيروهاي امنيتي تداوم خواهد داشت.

 .8-3فرآيند موازنهسازي از طريق بازتوليد قدرت در ساختار داخلي

يكي از راههاي مديريت بحران را بايد تغيير در كارگزاران ساختاري دانست .كارگزاران

بخشي از واقعيتهاي سياستگذاري امنيتي در محيط منطقهاي ميباشند .از سوي

ديگر ميتوان بر اين موضوع تاكيد داشت كه الگوي همكاري منطقهاي بدون توجه به
سازوكارهاي اصالح ساختاري به نتيجه مطلوب در روند مديريت بحران منجر نميگردد.

تغيير در موازنة قدرت منجر به ظهور شكل جديدي از معادلة امنيتي گرديده است.

جنگ مسلحانه در سوريه منجر به ظهور گرايشات استقاللطلبانه در مناطق

قبيلهنشين همانند البركمال گرديده است .چنين فرايندي بهموازات گسترش قدرت

نيروهاي تكفيري و حمايت عربستان از چنين گروههايي ادامه خواهد يافت .درگيري
نظامي در سوريه نتايج مخاطرهآميز انساني و اجتماعي ايجاد كرده است .زيرساختهاي

قدرت ،امنيت و آرامش سياسي در اين كشور تخريب گرديده و بيشترين سودمندي

راهبردي براي اسرائيل بهوجود آمده است (موسوي.)22 :1390 ،

تمام نشانههاي جنگ داخلي در سوريه ايجاد شده است .روند تصاعد بحران در

سوريه را ميتوان تحت تأثير نيروهاي مختلفي ازجمله راديكاليزه شدن گروههاي سياسي و
مداخلة بازيگران منطقهاي در روند تحوالت سياسي سوريه دانست .در شرايطي كه تمامي

نيروهاي سياسي قادر خواهند بود تا بر معادلة قدرت سياسي و امنيتي سوريه بهگونة
غيرمؤثر تأثيرگذار باشند ،نشانههايي از فرايند خأل قدرت گسترش يابنده در سوريه ادامه
خواهد يافت .شرايط خأل قدرت ،جنگ داخلي و يا هر دوي اينها از عوامل بيثباتكننده
دولتهاي همسايه سوريه خواهد بود.

به هر ترتيب ،قدرتهاي منطقهاي تالش خواهند كرد تا درگيريها را بهگونهاي كه

منجر به تأمين منافعشان شود شكل دهند .اگر چه تركها منطقه حائلي را براي اسكان

پناهندگان سوري ايجاد كردهاند اما در حال حاضر در ارتباط با سيل پناهندگان خصوصاً

كردها در سراسر مرزهايشان نگرانيهاي اساسي دارند و همين امر آنها را ترغيب به مداخله

ش فعالي را در ميزباني كنفرانسهاس مخالفين
مستقيم نموده است .تاكنون تركيه نق 
سوريه و فراهمسازي زمينههاي آن بازي كرده است .مطمئناً عراقيها هم نگرانيهايي در
ارتباط با رشد تدريجي تمايالت استقاللطلبانه در مناطق قبيلهاي مرزهايشان خواهند
داشت ).(Black, April 2011: 12

 .8-4سازوكارهاي كنش بازيگران منطقهاي در مديريت بحران سوريه

بحران سوريه تحتتاثير نيروهاي منطقهاي و بينالمللي گسترش يافته است .بنابراين

مديريت بحران سوريه نيز بايد توسط چنين نيروهايي انجام پذيرد .ايران و عربستان را بايد
بهعنوان دو بازيگري دانست كه روند اثرگذاري خود سوريه را ادامه خواهند داد .برگزاري
مذاكرات ژنو و آرايش بازيگران منطقهاي بخشي از موضوع مديريت بحران سوريه تلقي

ميشود .در اين ميان ،جمهوري اسالمي ايران به حمايتش از نظام سياسي سوريه ادامه
خواهد داد ،سوريهاي كه نزديكترين متحد تهران در منطقه و دروازده اتصال ايران به
نمايندگانش در حماس و حزباهلل است.

در مجموع سياستهاي داخلي سوريه تحت تأثير سياستهاي منطقهاي ايران خواهد
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بود و بر اين مبنا سرنوشت نظام سياسي سوريه نزديك به سرنوشت لبنان و عراق خواهد

بود .هرگونه جابهجايي قدرت در سوريه ،بر معادلة امنيت منطقهاي اثر بهجا ميگذارد.
گسترش نشانههايي از بحران منطقهاي سوريه را بايد بهعنوان نمادي از معادلة قدرت
و رقابت بازيگراني در خاورميانه دانست كه در صددند تا موازنة جديدي را عليه راهبرد
منطقهاي جمهوري اسالمي ايران ايجاد نمايند).(Oweis, July 2011: 11

واقعيتهاي تحول سياسي سوريه نشان ميدهد كه راهبرد امنيتي آمريكا در جهت

براندازي دولت بشاراسد ،با چالشهايي همراه گرديده است .موضوع حملة نظامي آمريكا به

سوريه كه در اوايل اكتبر  2013مطرح گرديد ،تحت تأثير رقابتهاي منطقهاي و ابهام در

آيندة سياسي سوريه بياثر باقي مانده است .دولت بشاراسد تالش دارد تا نشان دهد كه

از انگيزة الزم براي پذيرش سازوكارهاي حقوقي بينالمللي برخوردار است .انهدام قابليت
سوريه در حوزة سالحهاي شيميايي را بايد يكي از نشانههاي سياست حقوقي بشار اسد

براي بقاي سياسي دانست.
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در شرايط موجود ،بشار اسد از تمامي سازوكارهاي ديپلماتيك ،راهبردي و امنيتي

براي مقابله با گروههاي تكفيري و متحدين منطقهاي آنان استفاده ميكند .چنين فرايندي

مشكالت بيشتري را براي دولتهاي غربي كه درصدد جابهجايي قدرت در سوريه بودهاند،

ايجاد ميكند .كنفرانس ژنو 2تا نوامبر  2013تحت تأثير موضوعات بينالمللي قرار گرفته و

امكان تغيير در جهتگيري راهبردي قدرتهاي بزرگ را اجتنابناپذير ميسازد .همچنين
واشينگتن در صدد است از تا از طريق مشاركت تركيه و فرانسه ،كنفرانسي از دولتهاي
ذينفع را با هدف ايجاد يك «گروه ميانجي» 1سوري در راستاي ايجاد يك فضاي باثبات و
اجتناب از خأل قدرت برگزار نمايد .چنين فرايندي بهدليل تضاد گروههاي تكفيري با ساير

گروههاي اپوزيسيون بهنتيجة مطلوب نرسيده است). (Sly, July 2011: 19

در شرايط جديد از تحوالت سياسي سوريه ،اياالت متحده تالش دارد تا ساختار

قدرت سياسي سوريه بدون حضور بشاراسد را حفظ نمايد .بشار اسد در  18نوامبر 2013

اعالم كرده است كه از آمادگي الزم براي حضور در اجالسيه ژنو 2برخوردار است .بيان

چنين رويكردي نشان ميدهد كه بشار اسد از آمادگي الزم براي انجام اصالحات سياسي،
منطقهاي و بينالمللي برخوردار است .در حاليكه امريكا ،انگليس ،فرانسه و آلمان تالش
1. Contact Group

دارند تا بشار اسد را تشويق نمايند كه از قدرت كنارهگيري نمايد.

چنين رويكردي بهمفهوم آن است كه امريكا تالش دارد تا برخي از نيروهاي امنيتي،

نظامي و راهبردي سوريه براي دوران بعد از بشاراسد را حفظ نمايد .طبيعي است كه چنين

رويكردي با اولويتهاي راديكاليزه شدة گروههاي اپوزيسيون بهويژه نيروهاي تكفيري
همخواني و هماهنگي ندارد .گروه ميانجي در سوريه ،نقش سياسي و راهبردي خود را از
دست داده است .اگرچه نمايندة دبيركل سازمان ملل فرايندهاي تحول سياسي سوريه را

پيگيري مينمايد ،اما هنوز معادلة قدرت سياسي براساس الگوهاي مبتني بر ديپلماسي در
محاق رقابت نيروهاي مسلح باقيمانده است ).(Zisser, 2012: 13

 .8-5بازتوليد موازنه ساختار قدرت سوريه در مقابله با تهديدات

هرگونه موازنه قدرت در زمان محدودي با تغييراتي روبهرو ميگردد .به عبارت ديگر،

ميتوان بر اين موضوع تاكيد داشت كه موازنه قدرت بخشي از واقعيت سياست جهاني در

عصر رقابتهاي بينالمللي محسوب ميگردد .هر بازيگري در سالهاي بعد از جنگ سرد
تالش دارد تا موازنه منطقهاي و فروملي را بهعنوان محور اصلي سياستگذراي امنيتي قرار
دهد .حجم عظیمی از نیروهای امنیتی سوریه هنوز هوادار رژیم اسد هستند .چندین دهه

عضوگیری بیمحابای این نیروها از میان گروههای اقلیت روستایی بیانگر جاافتادن فرهنگ
نظامیگری میان مردم و نیروهای امنیتی است.

قدرتهاي بزرگ و بازيگران منطقهاي همواره نقش موثري در موازنه و ضدموازنه در

فرآيند بحرانهاي منطقهاي داشتهاند .دولت سوريه در روند مديريت بحران نيازمند آن

است كه بتواند قابليتهاي خود را متناسب با الگوي مسلحشدن مخالفين ،سازماندهي
نمايد .ایاالت متحده و همپیمانانش در حالی که گزینههای مربوط به سیاستهای احتمالی
آینده در قبال سوریه را میسنجند ،هم زمان باید شماری از عوامل نظامی و سیاسی را که
به هر شکل فرصتی برای دخالت نظامی فراهم میآورند ،مورد مطالعه قرار دهند.

نیروهای نظامی سوریه دارای استانداردهای کیفی به ویژه در زمینه سالحهای

مدرن ،سامانههای جنگی و تجربههای جنگی مدرن هستند .در هر حال ،نیروهای نظامی

سوریه بسیار عظیماند 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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سامانههایی قدرتمندتر و مدرنتر مانند موشکهای زمین به هوا ) (SAMsو سیستم رادار

و شبکهC41

برای ناکام گذاشتن عملیاتهای هوایی بزرگ امریکا هستند .اما این امر در

قیاس با لیبی نیازمند فرایند گستردهتر است .حزب اهلل خط مقدم سوریه محسوب میشود

و موشکهای دوربرد و سامانههای پدافند هوایی و دریایی و زرادخانه سالحهای شیمیایی
و بیولوژیک سوریه چالشهایی دیگر در این مسیرند.

یگانهای ارتش سوریه که هوادار رژیماند ،به رغم بروز برخی جداییها و فرارها ،جز

گردآمدن پیرامون رژیم اسد گزینه دیگری پیش روی خود نمیبینند .نظر به فرصتهای
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 یافتهاند 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 میشوند.

در همه موارد حجم و ساختار این ارتش و سنی بودن فرماندهی ،کنترل و غالب افراد
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این ارتش و توانمندیهای محدود آن به این مفهوم است که این ارتش در کوتاه مدت

فرصتهایی محدود برای عرضه موازنهای معنادار یا جایگزین شدن به جای ارتش سوریه
خواهد داشت .اما موضوع محتملتر 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 تفرقهاند.

 .8-6موازنه اجتماعي در فرآيند مديريت بحران سوريه

نيروهاي اجتماعي يكي از عوامل موثر در فرآيند سياستگذاري امنيتي و مديريت

بحرانهاي منطقهاي محسوب ميشوند .هر جامعهاي كه درگير بحرانهاي اجتماعي

گرديده ،نياز فراگيري به سازماندهي قدرت و ايجاد تعادل راهبردي در محيط منطقهاي

دارد .نيروهاي اجتماعي سوريه ميتوانند تحت تاثير دولت ،بازيگران بينالمللي ايران و يا
عربستان ،نقش راهبردي جديدي را ايفا نمايند .شکافهای داخلی سوریه موضوعی جدید

نیست ،چنين وضعيتي بهعنوان بخشي از واقعيت ساختار تغييريابنده سوريه در سالهاي

بعد از جنگ دوم جهاني بوده است.

در همه موارد رژیم اسد توانسته است تشنجهای میان سنیان و علویان را تا جایی

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 فرقهای خواهد داشت و فرصتهایی متعدد برای تعمیق شکافها و
گسترش تضادهای مذهبی ایجاد خواهد کرد .بر این اساس تجزیه سوریه که زمانی بدترین
سناریو برای سوریها بود امروز احتمال آن روز به روز افزایش مییابد.
نظر به تراکم جمعیت نسبتاً باالی سوریه و نزدیک بودن زیاد مراکز نظامی و

غیرنظامی به یکدیگر ،هرگونه منازعة نظامي و امنيتي ،مخاطرات اجتماعي گستردهاي
را بهوجود ميآورد .گسترش جنگ در سوريه ،مشكالت اجتماعي زيادي را بهوجود آورده

است .گروههاي فرقهاي و تكفيري در سوريه تالش دارند تا از نيروي اجتماعي براي ايجاد

محدوديت در تحرك عملياتي نيروهاي دولتي استفاده نمايند .چنين فرايندي ابهام امنيتي

و فرسايش منازعه در سوريه را اجتنابناپذير ساخته است.

نقشآفريني بازيگران منطقهاي ،معادلة قدرت ،امنيت و بحران در سوريه را با

مشكالت جديدي روبهرو ساخته است .گسترش بحران از سوريه به كشورهاي يمن ،لبنان

و عراق نشان ميدهد كه بحران سوريه مخاطراتي را براي امنيت منطقهاي ايجاد خواهد
كرد .گروههاي مخالف از طريق گسترش بحران تالش داشتهاند تا زمينههاي جديد براي

مقابله با دولت از طريق خشونت را بهوجود آورند .تالش نيروهاي دولتي براي ايجاد تعادل
منجر به ايجاد ثبات ،بازدارندگي و يا ابهام در فرايندهاي امنيتي نگرديده است.
 .9كنترل تصاعد بحران در فرآيند سياستگذاري امنيتي سوريه

تحوالت منطقهاي نيازمند مديريت بحران ميباشد .يكي از نشانههاي سياستگذاري

امنيتي در روند مديريت بحران سوريه را بايد كنترل محيط و فرايند منازعه دانست.

واقعيتهاي محيط منطقهاي بيانگر آن است كه عربستان و آمريكا تالش دارند تا تصاعد

بحران فراهم آورند .نظريهپردازان آمريكايي بر اين اعتقادند كه يكي از راههاي مقابله با

تهديدات امنيتي گسترش بحران است .به همين دليل است كه زمينه براي آزادي عمل
عربستان در جهت گسترش بحران به لبنان فراهم گرديده است.

نيروهاي تكفيري نهتنها در برخورد با شيعيان بلكه از طريق سازوكارهاي متنوعي

تالش دارند تا زمينههاي الزم براي رويارويي با اهداف راهبردي جمهوري اسالمي در
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منطقه را ناامن سازند .مقابله با چنين گروههايي صرفاً در شرايطي امكانپذير است كه

زمينههاي الزم براي متنوعسازي الگوهاي مقابله با تهديدات در دستور كار قرار گيرد.
اياالت متحده در دهة  1990از سوي گروههايي مورد هدف قرار گرفت كه قب ً
ال آنان را در

افغانستان حمايت ميكرد .القاعده حاصل حمايت آمريكا از گروههاي هويتي و اجتماعي
ستيزهجو در رقابتهاي امنيتي و راهبردي ميباشد.

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  ، 2005رابطه منطقهای سوریه و ایران به نحوی فزاینده به نفع ایران
حرکت کرده است .در این مدت همواره میان تالشهای 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
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که بتوان تأثیرات منطقهای آن را کنترل کرد .برای مثال ،لبنان ،اردن و عراق در معرض

بیثباتیاند .بحران امنيتي سوريه آثار خود را تا تلآويو و تركيه گسترش داده است .در

اين حوزة جغرافيايي ،نيروهاي هويتي تالش دارند تا شكل جديدي از بحران امنيتي را
عليه دولت سوريه ايجاد نمايند .مقابله با چنين نيروها و فرايندهايي صرفاً از طريق اقدامات

نظامي و گسترش عمليات نيروهاي دولتي سوريه به نتيجة مطلوب منجر نميشود .علت
آن را بايد نقشآفريني بازيگران منطقهاي و بينالمللي در مقابله با جايگاه سوريه در محيط

منطقهاي دانست.

اقداماتي كه نيروهاي فرقهاي و گروههاي وابسته به سياست منطقهاي عربستان در

سوريه سازماندهي كردهاند ،آثار امنيتي گستردهاي را در محيط منطقهاي و بينالمللي

ايجاد خواهد كرد .فرايند تصاعد بحران نهتنها در داخل سوريه بلكه در محيط پيراموني

نيز انجام گرفته است .در چنين فرايندي ،زمينه براي نقشآفريني مستقيم حزبا ...در
حمايت از حكومت بشار اسد انجام شده است .گسترش منازعه منجر به ابهام بيشتر در
آيندة امنيتي منطقه و دولت سوريه گرديده است .هماكنون اين سؤال مطرح ميشود كه

آيا در شرايط جنگ داخلي و بحران ،انتخابات رياست جمهوري سوريه در سال  2014چه

وضعيتي را خواهد داشت؟

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

کمکهای نظامی «تعیین کننده» به سوریه برای بازدارندگی ایاالت متحده و همپیمانانش
از متشنج کردن اوضاع در سوریه و از بین بردن فرصتهای دخالت در شرق به شکلی که در

لیبی انجام شد ،هزینههای بیشتری خواهد داد .اما انتظار میرود سایر اعضای گروه موسوم

به «بريكس »1شامل برزيل ،روسيه ،هند و چين دست کم در سطح شورای امنیت سازمان

ملل با روسیه همگام شوند .چنين نيروهايي تا سال  2014مانع از تنظيم قطعنامه شوراي
امنيت عليه دولت بشار اسد در سوريه گرديده است.
نتيجه

سياستگذاري امنيتي در خاورميانه همواره تحتتاثير نيروها و عوامل مختلفي شكل

ميگيرد .مديريت بحران را بايد در زمره سازوكارهاي مربوط به سياستگذاري امنيتي
دانست .بحران سوريه در زمره موضوعاتي محسوب ميشود كه آثار خود را در ادبيات

روابط بينالملل به جا خواهد گذاشت .در اين بحران ،بازيگران منطقهاي و بينالمللي بدون
توجه به راهبرد ديگري ،از سازوكارهاي مربوط به الگوي تهديد متقابل استفاده نمودهاند.
تحوالت سياسي در سوريه نشان ميدهد كه معادلة قدرت بخشي از واقعيتهاي سياسي

و امنيتي خاورميانه محسوب ميشود.

قدرتهاي بزرگ بهعنوان اصليترين نيروي تأثيرگذار در بحران امنيتي سوريه تلقي

ميشوند .جمهوري اسالمي ايران نيز در زمرة بازيگراني است كه در تحوالت سوريه از

نقشآفريني سياسي در روند مديريت بحران بهره گرفته است .بحران در مناطقي همانند
سوريه ،شرايط عدم اطمينان راهبردي را در منطقه بهوجود آورده است .چنين فرآيندي
منجر به گسترش تضادهاي منطقهاي ازجمله در روابط ايران و عربستان گرديده است.

نشانههاي عدم اطمينان در تحوالت سوريه و الگوي مديريت بحران در اين كشور را
ميتوان بهشرح زير مورد توجه قرار داد:

 .1بحران سوريه تابعي از تضادهاي منطقهاي خاورميانه ميباشد .عربستان سعودي

تالش دارد تا شكل جديدي از موازنة قدرت در خاورميانه را ايجاد كند.

1. BRICS
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 .2سوريه نقطة ثقل ژئوپليتيكي ايران و هالل شيعي در خاورميانه ميباشد .تضادهاي

سياسي ،اجتماعي و هويتي سوريه داراي ريشههاي تاريخي است .ساختار سياسي در

اين كشور بدون توجه به مؤلفههاي اجتماعي نميتواند در طوالنيمدت از حيات سياسي

برخوردار باشد.

 .3نقشآفريني عربستان در بحران خاورميانه را بايد بهعنوان بخشي از معادلة رقابت

ژئوپليتيكي جديدي دانست كه در نقطة تقابلي با اهداف ،منافع و الگوهاي راهبردي
ج.ا.ايران قرار گرفته است.

 .4امنيتسازي در سوريه نيازمند ايفاي نقش بازيگران فروملي ،منطقهاي و بينالمللي

خواهد بود .هر يك از اين بازيگران را بهعنوان بخشي از معادلة امنيت منطقهاي دانست.

 .5نتايج حاصل از كنفرانس ژنو 1و ژنو  2بيانگر آن است كه بدون توجه به نقش

بازيگراني همانند ايران ،امكان ايجاد تعادل و امنيت در سوريه وجود ندارد.

 .6نقشآفريني روسيه در مديريت بحران سوريه ،زمينة ايجاد عقالنيت راهبردي
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در سازوكارهاي كنش امنيتي آمريكا را فراهم ساخته است .يكي از داليل اصلي مقابله با

عمليات نظامي آمريكا در سوريه را بايد نقشآفريني دولت روسيه دانست .روسيه در صدد

بود تا زمينة مديريت بحران از طريق مشاركت بازيگران منطقهاي و بينالمللي را بهوجود
آورد .نقشآفريني روسيه يكي از نشانههاي تبديل شرايط عدم اطمينان به شرايط معطوف

به مديريت بحرانهاي منطقهاي محسوب ميشود* .
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