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چکیده
سوریه به عنوان یکی از مراکز ثقل ژئوپلیتیک شاورمیانه در حیال حاضیر
( ،)2017وارد هفتمین سال بحران و درگیری شده اسیت .ثنیات و امنییت
در این کشیور یوسیط ششیونت ،آوارگیی در سیوح وسیی  ،رقیهگراییی،
ا راطگرایی برشی از گروه ها به وییژه داعیش ،یقسییم اراضیی و روپاشیی
مهمیرین زیرساشت ها از بین ر ته است و یک بحران بشردوستانه نه ینهیا
در منوقه بلکه در کل جهان را رقم زده است .این پژوهش در پی پاس به
این پرسش است که بحران سوریه هم اکنون در کدا نوع مرحلیه بحیران
قراردارد و نوع و ماهیت بحران کنونی آن چیست؟ در این مقالیه براسیا
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مدل مکطب بحران اینگونه استدالل میشیود کیه ناکارآمیدی در میدیریت
بحران در سه سوح ملی ،منوقه ای و بین المللی ،ینطات قابیل ییوجهی بیر
سوریه و منوقه و حتی سوح بینالمللی داشته است و با عد مدیریت آن
در سوح ملی یطنی نقوه  ،Cبحران به یرییب به نقاط  Dو  Bسرایت پییدا
نمود و باعث یندیل بحران امنیتی به جنگ داشلی و دشالیت قیدرتهیای
منوقهای و رامنوقهای و نقوه  Aبه عنوان بحرانییرین مرحله هر بحرانی
انوامید .ایران ،روسیه و ایاالت متحده امریکا به عنوان سیه بیازیگر مهیم و
کلیدی در این درگیری با دستیابی به یوا ق بین شود شواهند یوانسیت بیا
راهحل برد-برد از ادامه ا سارگسییختگی بحیران جلیوگیری نماینید .ولیی
واقطیت این است که یئوری مکطب بحران میگویید حتیی اگیر جنیگ در
سوریه مهار شود پسلرزههای جنگ یا سالها ادامه شواهد داشت.

واژه های کلیدی :ایاالت متحده امریکیا ،اییران ،بحیران سیوریه ،روسییه،
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مکطب بحران

مقدمه
سوریه به دلیل نقطه ا اال سه قاره افریقام اروپا و آسیا از موقعیت خااص و مهام
ژئوپلیتیااک و ژئواسااترا ژیک در خاورمیانااه برخااوردار اساات .ایاان کشااور شااامل
گروههای قومی و مذهیی مختلای میشود که ناوع جمعیتای خاصای را در آ باه
وجود آورده اسات .پا

از آغااز قاوالت بهاار عربای در برخای از کشاورهای

خاورمیانه به ویژه ون م مار و لییی دامنه این قوالت به سوریه نیز کشیده شاد.
نخیت مردم شهر درعا 1به دلیل احیا

مقرومیتهاای اقتااادی و اجتمااعی و

بعدها سیاسیم دست به ظاهرات زدناد و خواساتار اصاالحا ی وساط حکومات

بحران سوریه براساس نظریه مکعب بحران  علی امیدی و زهرا آقامحمدی

1. Daraa
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شدند  .) Ayhan, 2011: 7سیاست سوریه همواره بین مقلیگرایی عمیم بیایاری از
گروههای فروملی و منافع استرا ژیک قدرتهای بزرد شکل گرفته است .از زماا
ایجاد سوریه به عنوا یاک دولات -ملات در ساال  1919کاه حاصال فروپاشای
امپرا وری عثمانی بودم سوریه مدر کیهگاه سیاستهای منطقهای و بینالمللای باا
أکید بر واز قدرت بوده است .در رابطه با دالیل اصلی شاکلگیاری بقارا در
سوریه و گیترش آ در قالن یک جنگ داخلیم علل و عوامال مختلاای دخالات
داشتند که در این مقاله این عوامل در دو مقور کلی قات عناوا عوامال داخلای
مانند وضعیت سیاسی و اقتاادی ساوریه قیال از شاروع بقارا  2011و عوامال
خارجی مانند استرا ژی و دخالت قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای باا أکیاد بار
ایاالت متقده امریکا بیا خواهد شد.
در ادامه به مراحل مشخای از پیشرفت هر بقرا اشاره خواهد شاد و اینکاه

پیشرفت هر بقرانی معموال شامل یهار مرحله اساسای پیشاابقرا م آغااز بقارا م
حین بقرا و پیابقرا است .با وجه به خاوصیات مرحله پیابقرا باید گات
که سوریه پ

از یندین سال از آغاز بقرا و علایرغام االشهاای ناه ینادا

جدی برخی از کشورها در حل بقرا م نه نها وارد مرحله پیابقرا نشاده اسات
بلکه حتی وجود نشانههایی مینای بار ورود باه ایان مرحلاه دور از ذهان باه نظار
می رسد .در نهایت به سناریوهای مقتمل در جهت پایاا داد باه بقارا ساوریه
اشاره خواهد شد و همچنین منافع متقار و نامتقاار هریاک از ساه باازیگر مهام
درگیر در این بقرا مورد بررسی و کنکاش قرار خواهد گرفت.
در پژوهش حاضرم به دنیال مطالعه و ارائه سناریوهایی برای راهحل بقرا در
سوریه که هماکنو به بقرانی رین نقطه خاود رسایده اساتم باا اساتااده از روش
وصیای -قلیلی با بهرهگیری از اسناد و منابع کتابخانهای و اینترنتی هیتیم .لذا با
وجه به ینین مقاودیم مقور اصلی پژوهش حاضار پاساخگویی بادین سائوال
است که « :در حال حاضر بقرا سوریه در کدام یک از مراحل بقرا قارار دارد و
نوع و ماهیت بقرا یییت؟» .فرضیه پژوهش حاضر نیز بر این مینا استوار اسات
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره چهارم  زمستان 139٦
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که براسا

مدل مکعن بقرا م 1بقرا سوریه در نقطه  Aو شرایط کاامال بقرانای

قراردارد .یه بیا اگر بقرا در مقارع قیل که زما بیشاتری بارای اامیمگیاری
وجود داشتم به گونهای صاقیح مادیریت مایشادم ساوریه اکناو وارد مرحلاه
پیابقرا می شد و بقرا به جنگ داخلی منجر نمیشد .ایارا م روسایه و ایااالت
متقده امریکا به عنوا سه بازیگر مهم و کلیدی در این درگیاریم باا دساتیابی باه
وافم بین خود خواهند وانیت نه نهاا از سارایت منازعاات میالقانه باه ساایر
منارم جلوگیری نمایند بلکه مانع از یدیل شد جنگ داخلی سوریه به یک جنگ
منطقهای و بینالمللی شوند .پ

مقتمل رین و مطلو ارین ساناریوی مقابلاه باا

بقرا سوریه حاکی از آ است که این سه بازیگر مهم با دساتیابی باه وافام باین
خودم خواهند وانیت با راهحل برد-برد از ادامه افیارگییختگی بقرا جلوگیری
نمایند .ولی واقعیت این است که ئوری مکعن بقرا می گوید حتی اگر جنگ در
1. Crisis Cube

سوریه مهار شودم پ

لرزههای جنگ ا سالها ادامه خواهد داشت .ضرورت ایان

پژوهش بدا جهت است که ا خاذ یک راهکار مؤثر برای از بین برد و یا حداقل
کاااهش بقاارا سااوریهم میااتلزم کالیدشااکافی ریشااههااای بقاارا و همچنااین
آسینشناسی رفتار کشورهای منطقهای و فرامنطقهای در این زمینه است؛ یارا کاه
فقدا مطالعات آسین شناسانه و عدم ارائاه راهکارهاای مناسان باا واقعیاتهاای
موجود در این حوزه منجر به کرار اشتیاهاتم بقرانی ر شاد وضاعیت و ا خااذ
راهیردهای کراری و بیاثر در آینده این کشور خواهد شد.
در خاوص پیشینه پژوهش باید گات اگریه عاداد زیاادی مقالاهم کتاا

و

رساله راجع به بقرا سوریه و ریشههای شکل گیری بقرا در این کشاور نوشاته
شده است و هریک از زوایای مختلای این میئله را مورد بررسی قراردادهاندم اما با
وجه به نوظهور بود برخی گروههای رورییتی مانناد داعاش در خاورمیاناه باه
رور عام و سوریه به رورخاصم متو علمی -خاای معتیار راجاع باه بررسای
فرآیند بقرا در این کشور کم است .با وجه به این میئلهم سه کتا

و سه مقالاه

کتا

سوریه در بقرا نوشته مجید جعاریم این کتا

در  124صااقه و در

فضل های اول شامل کلیاتم دوم شامل کوین بقرا سیاسی سوریه و سوم شاامل
قلیل متغیرهای اثرگذار در ادوام بقارا ساوریه ادوین شاده اسات .ااریخ و
جمعیت سوریهم اهل یننم علوی هام شیعه جعاریم دولاتم مجلا م سیاسات در
سوریهم زندگینامه بشار اسدم احزا

در سوریهم شکل مردمیم ا قااد دموکرا یاک

سوریهم صنعت خودروسازیم دالیل خارجی بقرا سوریهم اهادام ایجااد داعاش
و ...از جمله میاحثی است که در این کتا
کتا

بدا پرداختاه شاده اسات .یافتاه ایان

این است که بقرا سوریه که از سال  2011آغاز شدهم ادامه نقشه امریکا در

خاورمیانه یا هما برقراری امنیت برای رژیام صهیونییاتی و ضاربه باه مقاومات
اسالمی از یک سو و رهایی از دست میلما نادرو از ساوی دیگار اسات کاه در
اروپا و امریکا رشد کرده و به قول غربی ها امنیت آیناده اروپاا را باا خطار روبارو
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قابل ا کا به عنوا پیشینه پژوهش در این قیمت مطرح میشود.

کرده است .از این رو امریکا با رراحی بقرا سوریه وگیایل میالمانا نادرو یاا
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هما رورییت های کایری از سراسر جها به این کشورم الش دارد هم ار اش
سوریه و حز اهلل لینا را ضعیف کند و هام از شار میالمانا نادرو یاا هماا
رورییتها در اروپا و امریکا خالص شود.
کتا

کنکاشی در قوالت سوریه؛ ریشه هام بازیگرا و پیامدها الیف روح اهلل

قاسمیا یکی دیگر از کتا هایی است که اخیرا در مورد قوالت سوریه به رشاته
کاه در واقاع حقاایم قاوالت ساوریه و ماهیات

نگارش درآمده است .این کتا

واقعی قوالت را آشکار می کندم در پی پاسخ به این پرسش است که آیا حاوادث
سوریه در امتداد خیزش های عربی در شمال آفریقا و خاورمیانه عریف می شود یاا
خیر؟ الیته سئواالت دیگری نیز پاسخ داده شدم از جمله این که ریشاه هاای بقارا
سوریه یییت؟م عمده بازیگرا م ریف های عقید ی و سیاسی قوالت ساوریه در
سه سطح ملایم منطقاه ای و باین المللای کدامناد؟م خواساته هاا و مطالیاات آ هاا
یییت؟م قوالت سوریه یه پیامدهایی برای دیگر کشاورهای منطقاه دارد؟ و در
نهایت یه آینده ای در انتظار سوریه است؟ .یافته های نویینده در این کتا

حااکی

است که امریکا و متقدانش بعد از خیزش های مردمای در شامال آفریقاا و منطقاه
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خاورمیانهم دو فعالیت را به رور جدی دنیال کردند؛ نخیت مااادره انقاال هاا و
دوم غییر مییر انقال

از کشورهای متقد عربی به شورش و بقرا در کشورهای

مقور مقاومت .در این کتا
جن

با بیا یندین دلیل اثیات شده که قوالت ساوریه از

بیداری اسالمی نییت و این کشور دیار جنگی مام عیار شاده کاه هادم

اصلی آ نه نها براندازی شخص بشار اسد و نظام سوریه بلکه قریف و خرین
الگوی دولت در سوریه است.
مقاله قلیل بقرا سوریه از منظار شاکامهاای اجتمااعی نوشاته خلیالالاه
سردارنیا و فائزه کیانیم یکی از مقاال ی است که استدالل میکند از دهاه  1990باه
این سوم عارضات و شکام های سیاسای و اجتمااعی عماد ا شاکل هویات بنیااد
قومیم مذهیی و منطقه ای -مقلی یافته و از حالت صرفا ریقا ی خار شده اند .باه
یعم پدیده هایی همچو جهانی شد و انقال

ار یاراتم بقرا و جناگ داخلای

سوریه ریشه در عواملی همچاو بقارا هویاتم نارضاایتی هاا و سیاسای شاد
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هویت های مذهیی عمد ا سنی های در اکثریات) و اا حادی هویات هاای قاومی
کردها)م بقرا دولت سازی و مشاروعیت و در نهایات ظهاور جریاا کایاری-
سلای داعش دارد.
مقاله قوالت سوریه؛ دولات درماناده و باازیگرا خاارجی نوشاته قادرت
احمدیا و احد نوری اصلم با نگاهی متااوت به قوالت سوریه پرداختاه اسات.
این مقاله با هدم بررسی این قوالت در سوریه و اکید بر سطح قلیال دولاتم
از ئوری دولت درمانده یا شکیت خورده وام گرفتاه اسات .لاذا بار میناای ایان
ئوریم از یک سو یرایی شکل گیری این قوالت در سوریه باا مرکاز بار ساطح
دولت شکیت خورده واکاوی شاده اسات و از ساوی دیگار باا اکیاد بار نقاش
بازیگرا خارجی در یاری رساند به دولت درمانده و قویات آ م راه هاای بارو
رفت از یالش موجود بررسی خواهد شد.
کتا

پیامدهای هر و مر  :بقرا بشردوستانه سوریه و شکیات حمایاتم

ألیف الیزابت جی فریز و کمال کرییکی یکی از کتا هایی اسات کاه اخیارا باه
نویینده در این کتا

به این میئله میپردازد که حادود  12میلیاو ناار از ماردم

سوریه به دلیل جنگ داخلی مجیور به رک خانههای خود شدهاند که این بیشترین
میزا مهاجرت در منطقه از زما جنگ جهانی دوم مقیو

میشود .نتیجهای کاه

نویینده از بقث خود میگیرد این است کاه یکای از مهمتارین پیامادهای بقارا
سوریه وضعیت اسایار مردم بی خانما سوریه و پیامدهای منای اقتاادیم سیاسای
و اجتماعی در بلندمدت است و این بقرا بشردوستانه مامی بازیگرا درگیار در
این بقرا را فراخواهد گرفت .در نتیجه ا خاذ یک رویکارد جدیاد جهاانی بارای
حل بقرا سوریه نیاز است.
مقاله ریشههای بقرا در سوریه نوشته ویپی هارا یکی از مقاالت اخیار در
خاوص بررسی قوالت ساوریه اسات کاه رای دو بخاش کلای قات عناوا
وضعیت داخلی و وضعیت خارجی به بررسی ریشههای بقرا در سوریه پرداختاه
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زبا انگلییی در مورد بقرا بشردوستانه سوریه به رشاته قریار درآماده اسات.

است .در بخش وضعیت داخلی به میاحثی از جمله وضاعیت اقتااادیم وضاعیت
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فرقه ایم فقدا دموکراسی اشاره نموده است و در بخش وضعیت خارجی مواضاع
کشورهای غربیم عربیتا سعودیم قطرم رکیهم روسیهم یاین و ایارا باه عناوا
مهم رین بازیگرا درگیر در قوالت سوریه را بیا نموده اسات .مهمتارین یافتاه
این نویینده این است که با وجه به اینکه بقرا ساوریه باعاث آوارگای بایش از
نیمی از جمعیت سوری شده استم از این رو هم دولت سوریه و هم مخالاین باید
مامی الش خود را در راستای اجرای قطعنامه دسامیر  2015باه عمال آورناد اا
صلح به سوریه بازگرداندیده شود؛ یرا که این امر نه نها سطح خشونت را کاهش
میدهدم بلکه گروه افراری داعش را نیز منزوی خواهد کرد.
با وجود عدد منابع در این زمینهم هیچیک از این مناابع باه راور میاتقیم باه
قلیل فرآیند و سیر مراحل بقرا و اینکه آینده میهم سوریه با یه وضعیتی روبرو
خواهد شد و همچنین این میئله که در سالهای پیشرو برای مقابله با این بقارا
و جنگ ویرانگر یه راهکارهایی باید ا خاذ شاودم نپرداختاه اسات .ضامن اینکاه
حداقل منابعی هم که به این موضوع وجه کردهاندم هرکدام بعد و جنیه خاصای از
موضوعات مورد بررسی قرارگرفته است و هیچکادام نگااه منیاجم و منظمای باه
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موضوع نداشته است.
 .1چارچوب نظری
قلیل بقرا های بین المللی براسا

مدل مکعن بقرا یکای از روشهاای فهام

بقرا است .در این روشم وجه به امیمگیرندگا بینالمللی معطاوم اسات و
قلیل نگرش و کیایت امیم گیری و رفتار آ ها مورد مطالعه قرارمیگیارد .ناوع
واکنش امیم گیرندگا بیتگی به ادراک آنا دارد .برای اینکه بتاوا وضاعیت و
کیایت یک بقرا را شریح و قلیل نمودم عابیر بایاد از دیادگاه کیاانی کاه در
عمل در امیم گیری بقرا شرکت دارندم بررسی شود و بتوا واقعیت بینالمللی
را اگریه به لقاظ ایدئولوژیک درست نیاشدم قلیل کرد .از ایان دیادگاهم بقارا
یک متغیر و مقرک است که باعث کنش مایشاود و کنشاگر باا کانش و واکانش
مواجه است  .)Baubion, 2013: 21در این روشم یهاار عامال و عناار در قلیال
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بقرا مورد استااده قرار میگیرد:

عامل مقرک 1:نخیتین اقدامی است که یک بازیگر در ایجاد بقرا باه عمال
می آورد .ظاهرات مردم سوریه در ژانویه 2011م اعتراضا ی بود که اگریه از لقاظ
مقیا

بییار کویک ر از بییاری از اعتراضات مردمی در کشورهایی نظیر بقرین

و حتی عربیتا بودم اما خیلی زود یدیل به بقرانای بازرد شاد
 .)521بقرا سوریه ابتدا در استا درعا در شانزده مار

Klingler, 2014:

 2011آغاز شاد و در آ

شماری از ظاهرکنندگا این شاهر خواساتار انجاام اصاالحات و بهیاود خادمات
شدند .اما به سرعت روند قاوالت گیاترش یافات و یادیل باه آ اشساوزی و
خرین شد که جرقه اولیه آغاز بقرا بود.
ادراک دولت هدید شده 2:امیم گیرندگا و بازیگرا مقابال یاه درکای از
وضعیت دارند .با گیترش اعتراضاات و درگیاری دولات ساوریه باا معترضاین و
همچنین شکیل ار ش آزاد سوریه که شماری از نظامیا جدا شده از ار ش دولات
بشار اسد بودندم نیروی موسوم به ار ش آزاد سوریه در ماه آگوسات ساال 2011م
وسط گروهی از نظامیا فراری و با هدم حمایت از غیرنظامیا در برابر حمالت
برای دولت سوریه این درک حاصل شد که مخالاین قااد برانادازی حکومات و
خدشه دار کرد امنیت ملی را دارند .هریند در نهایت در ژوئان 2014م باا اشاغال
یک سوم از اراضی سوریه وسط دولت اسالمی در عراق و شام داعاش)م ار اش
آزاد به یک نیروی حاشیهای یدیل شد .)Sullivan, 2014: 9-11
واکنش 3:مطابم به درکم یک پاسخ میدهد .در نتیجه دولت ساوریه براساا
درک خود از وضعیتم بر شدت سرکو

معترضا افزود.

ادراک دولت بازیگر اول از واکنش بازیگر دوم :هنگامی که دو جریاا عماده
مخالف دولت بشار اسدم یعنی «شورای ملی سوریه» و «شورای همااهنگی انقاال
سوریه» در اواخر دسامیر  2011در قاهره مار وافام کردناد اا ضامن یاریع و
یهیل روند غییر حکومتم به رور مشترک انقال

ساوریه را راهیاری و دربااره
1. Stimulus

بحران سوریه براساس نظریه مکعب بحران  علی امیدی و زهرا آقامحمدی

ار ش سوریه و الش برای سرنگونی حکومت بشار اسد شکیل شد .اینجا بود که

2. Perception
3. Response
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یگونگی فرآیند ادامه اعتراضها امیم گیری کنندم در این ررمم دولات ساوریه
درک کرد که مخالاین آماده جنگ مام عیار با دولت سوریه است و حکومت بشار
اسد را به عنوا یک نیروی ضعیف میشناسد.
بنابراین الزم به ذکر است با وجود اینکه دولت بشار اسد ینین ظاهراتهایی
را با سرکو

پاسخ دادم اما مایل خاود را بارای اجارای اصاالحات و ماذاکره باا

نیروهای مخالف غیرمیلح اعالم نمود .در ینین شرایطی این ایاالت متقده امریکاا
بود که اعالم کرد بشار اسد باید برود و شروع به أمین مالی گروههای میلح برای
براندازی دولت اسد نمود .)Murdock, 2014: 13
بنابراینم بقرا عیارت است از وضعیتی که در آ هدمهای مهام و اساسای
واحد امیم گیرنده هدید شودم زما واکنش را برای ا خاذ امیم مقدود کناد و
عناصر و عوامل امیمگیرنده را با بروز ناگهانی خود غافلگیر کناد
) .)1پ

Dayton, 2009:

در عریف و شخیص بقرا از دیدگاه مکعن بقارا م ساه عامال نقاش

عمدهای را ایاا مینمایند :هدیدم 1زما  2و غاافلگیری 3.از نظار یاارلز هرماا  4در
مکعن بقرا م از رکین سه عامال هدیادم زماا و غاافلگیریم هشات حالات و
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره چهارم  زمستان 139٦

شرایط متااوت بقرانی زیر به وجود میآید .)Hermann, 1969: 187

1. Threat
2. Time
3. Surprise
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4. Charles Hermann

جدول -1اهمیت جایگاه منطقهای سوریه و ریشههای شکلگیری بحران

نقاط
A

B
C
D
E
F
G
H

نوع بحران
کام بحرانی
نوظهور

1

2
3

کند(بطئ

ویژه (موردی

4

تهدید
شدید

آگاهی
غافلگیرانه

زمان تصمیمگیری
کوتاه

شدید

غافلگیرانه

بلند

خفیف

غافلگیرانه

بلند

خفیف

غافلگیرانه

کوتاه

5

شدید

پیشبینی شده

کوتاه

6

شدید

پیشبینی شده

بلند

عادی

7

خفیف

پیشبینی شده

بلند

اداری

8

خفیف

پیشبینی شده

کوتاه

انعکاسی

برنامهای

)Hermann, 1969: 415

سااوریه از موقعیاات خاااص و مهاام ژئوپلیتیااک و ژئواسااترا ژیک در خاورمیانااه
برخوردار استم زیرا در مقل پیوند سه قاره افریقام اروپا و آسیا واقع شاده اسات.
سوریه برای اعرا

به عنوا قلن جها عر

شناخته مایشاود و رای منازعاات

یند سال اخیرم ثابت شده است که سییتم عایی منطقه است .)Kodmani, 2015: 1
و مذهیی مختلای را شامل میشود .ری سالهام کنترلهای شدید سیاسی رژیم اسد
از آشکار شد ینین ااوتهایی جلوگیری به عمال مای آورد و باه آ هاا اجاازه
ایاای نقش فعال در زندگی سیاسی و اجتماعی را نمایداد .اگریاه کشاور ساوریه
اقلیت های قومی کویک به ویژه کردها را شامل مایشاودم اماا اکثریات جمعیات
سوریه یعنی حدود  90درصد از آ ها از اعر

قومی هیتند .موضاوع مهام ار در

سوریهم اختالمهای فرقهای مذهیی است .عالوهبر اکثریت میلمانا سانی کاه ٧0
1. Crisis Situation
2. Innovative Situation
3. Inertial Situation
4. Circumstantial Situation
5. Reflective Situation
6. Deliberative Situation

بحران سوریه براساس نظریه مکعب بحران  علی امیدی و زهرا آقامحمدی

جمعیت کشور سوریه مانند بییاری از کشورهای خاورمیانهم گروههای قاومی

7. Routinized Situation
8. Administrative Situation
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درصد از جمعیت سوریه را شکیل میدهندم سوریه یندین اقلیت فرقهای ماذهیی
از جمله سه فرقه کویک ر میلما

علویهام دروزیها و اسماعیلیها) و ینادین

مذهن مییقی را نیز در برمی گیرد .خانواده اسد عضو اقلیت فرقه علاوی حادود
 12درصد از جمعیت) هیتند که ریشه آ در اسالم شیعی اسات .)Sharp, 2011: 9
علیرغم ماهیت سکوالر حز

بعث حاکمم فرقهها برای سوریها باه عناوا نمااد

هویت گروهی و عیینکننده جهتگیری سیاسی بییار مهم هیتند .اساد و حاز
بعثم فرقه علوی را به عنوا پایه و اسا

کلیدی مذهن ساوریه ارویج و ماورد

حمایت قراردادند و در اوایل دهه 1980م حکومت قیام میلمانا اساالمی سانی را
به رور خشونت آمیزی سرکو

و هزارا ن از میلمانا سنی را قتل عام کارد .از

اینرو هویتهای مذهییم قومیم جغرافیایی و اقتاادی همگی در منازعات کناونی
سوریه سهیم هیتند .)Blanchard and Sharp, 2012: 18
سوریه مدر نتیجه یک ساری از وافقاات سیاسای باین پیروزمنادا جناگ
جهانی اول و مقامات جدید جمهوری نوظهور رکیه بود .موافقاتناماه ساایک -
پیکو وافقی سری میا بریتانیای کییر و فرانیه بود که در ماه می 1916م در خاالل
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جنگ جهانی اول و با رضایت روسیه برای قییم امپرا اوری عثماانی منعقاد شاد
 .)Kreutz, 2010: 4این وافمنامه به قییم ساوریهم عاراقم لیناا و فلیاطین میاا
فرانیه و بریتانیا منجر شد .این منارم قیل از آ قت کنترل ر ک های عثمانی بود.
سوریه و لینا قت ناوذ فرانیاه و عاراقم ارد شارقی و فلیاطین قات نااوذ
بریتانیا قرار گرفتند  .)Dodge, 2014: 7اما بعادها در ساال 1943م جمهاوری عار
سوریه اساتقالل رسامی خاود را باه دسات آورد .سیاسات ساوریه هماواره باین
مقلی گرایی عمیم بییاری از گروههای فروملی و مناافع اساترا ژیک قادرتهاای
بزرد شکل گرفته است .از زما ایجاد سوریه به عنوا یک دولت -ملت در ساال
 1919کااه حاصاال فروپاشاای امپرا ااوری عثمااانی بااودم سااوریه ماادر کیااهگاااه
سیاستهای منطقهای و بینالمللی با أکید بر اواز قادرت باوده اسات .ساطوح
باالی مداخالت خارجی در منازعات کنونی سوریه باعث ادامه ایان پویاایی شاده
است .)Seale, 2010: 612-614
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این کشور موزائیکی از گروههای کویک و روابط مقلی آ ها است که فرا ار
از مرزهای قراردادی دولت مدر گیترش یافتاه اسات .میالمانا سانی اکثریات
جمعیت سوریه را شکیل می دهند و به لقاظ سنتی بر شهرها یلط دارند .مناارم
کوهیتانی الذقیه 1از نظر اریخی قت یلط علویها بود .فرقه مذهیی علویهم باه
عنوا شاخه ای از مذهن شیعی اسالمم قرین  11درصد از کل جمیعت ساوریه را
در برمی گیرد .این فرقه که در گذشته از لقاظ اقتاادی و اجتماعیم گروهای ساتم
دیده و مقروم در سوریه بودم به سرعت درجات نظاامی را در ار اش ایان کشاور
پیمود و با حضور در حز
این کشور میلط شود

بعث وانیت در پایا دهه 1960م بار حیاات سیاسای

15

 .)Jenkins, 2015:در شمال شرقی سوریه کردها ساکونت

دارند که حدود  8.3درصد از جمعیت سوریه را شکیل میدهند .عاالوه بار ایانم
این موزائیک جمعیت سوریه از سایر گروههاای کویاک ار از جملاه ارکمنهاام
ارامنهم مییقیا و سریانیها و فرقههای مذهیی مختلف مانند اثنیعشاریم دروزیم
اسماعیلیا م مارونی هام پرو یتا هام قیطی و یهودیا شکیل شده اسات .بناابراینم
سطوح شدید مقلی گرایی در سراسر سوریه مشخاه کلیدی و مهم بافتاار ساوریه

بحران سوریه براساس نظریه مکعب بحران  علی امیدی و زهرا آقامحمدی

1. Latakia
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به شمار میرود .)Prinz, 2010: 7-8
بنابراین می وا گات ساختار سیاسی کنونی و الگوی حکومت سوریه به زماا
به قدرت رسید حاف اسد در سال  19٧0بازمیگردد که اا ساال 2000م قادرت را
در دست داشت .هریند پ

از وی پیرش بشار اسد روی کار آمد کاه در زماا او

ا حدودی آزادسازی مطیوعات و آزادسازی اقتاادی نیز صورت گرفت؛ به گوناهای
که به برخی از مجالت خاوصی نیز اجازه انتشار داده شدم اما پ

از ماد ی مجاددا

کنترلهای سیاسی بر سطح جامعه حاکم شد .)Nnenna, 2014: 301
با وجه به احیا

مقرومیتهای سیاسیم اجتماعی و اقتاادی مردم ساوریه

و یری بهار عربی واقعیت این است که ئوری مکعن بقرا میگوید حتای اگار
جنگ در سوریه مهار شود پ لرزههای جنگ ا سالها ادامه خواهد داشت.
در فوریه 2011م قیام مردم سوریه با این شعار آغاز شد کاه «ماردم ساوریه را

ققیر نکنید» .یک ماه بعدم هزارا ن از مردم در شهر جنوبی درعا باه خیاباا هاا
ریختند و خواستار عدالت و آزادی شدند .پ

از ظاهرات درعام مردم حماص 1و

سایر شهرهای سوریه به معترضین پیوستند و علیه حکومت به مخالات برخاساتند.
الزم به ذکر است که این اعتراضات ابتدا کمتر دارای ماهیتی سیاسی باود و عوامال
اقتاادی اجتماعی نقش مهم ر را ایاا مینمود
پ

از سرکو

2012: 10

 .)Díaz,اماا ماردم ساوریه

شدید وسط حکومتم برای نخیاتینباار در ااریخ معاصار ایان

کشور خواستار اصالحات سیاسی و اقتااادی واقعای شادند .بادین ر یانم ایان
نارضایتیها نه نها در میا اقشار آسینپذیر جامعه بلکه حتای میاا اقشاار ریقاه
متوسط نیز شتا

گرفت .)Yhan, 2011: 444

این در حالی بود که قیل از شروع بقرا 2011م سازما ملال متقاد هشادار
داده بود که بارندگی کم و زیرساختهای ناکافی حدود  2.3میلیاو ناار از ماردم
سوریه را با فقر شدید مواجه نموده است  .)Guo, 2012: 9به لقاظ بینالمللیم قیاام
مردم سوریه در بافتار منطقهای وسیع ر بهار عربی ظهاور پیادا نماود .شاروع ایان
قیامها در ون
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره چهارم  زمستان 139٦
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در اواخر سال 2010م مو اعتراضات علیه حکومات در سر اسار

آفریقای شمالی و خاورمیانه و در نهایت باه ساوریه رساید .)Darwisheh, 2014: 14
نامتمرکز بود جنیش اعتراضی مردم سوریهم بقای آ ها را در مقابل سارکو هاای
شدید دولت ضمین مینمود .)Heydemann, 2013: 57
رژیم دمشم در پاسخ به مواجهه با گیترش اعتراضاتم یک استرا ژی دوگاناه
اصالحات سیاسی اندک در کنار افزایش سرکو هاا را دنیاال نماود .حکومات در
آوریل 2011م حکومت نظامی را لغو نمود و با قاد آغاز یک گااتوگاوی ملایم
وعده اصالحات داد .این اصالحات شامل قانو انتخابا ی جدید در جوالی 2011م
قانو جدید رسانهای در آگوسات  2011و یاک قاانو اساسای جدیاد در فوریاه
 2012میشد .در عین حالم سرکو

نظامی همچنا ادامه پیادا کارد .بناابراینم ناه

قانو اساسی جدید و نه قوانین جدید هیچ یک رابطه مهم بین رژیام و شاهروندا
سوریه را غییر نداد  .)Asseburg, 2012: 31-32ریف گیتردهای از بازیگرا مخاالف
1. Homs

که ابتدا خواستار درجات مختلف غییرات سیاسی در سراسر کشور بودندم خواسته
مشترک خود را در سرنگونی بشار اسد با یکدیگر در هم آمیختند .در هما زماا م
برخی از فعاال اسالمی و گروه های میلحم بر غییرات سییاتما یک در حکومات
کشور پافشاری نمودند و از امتیازات خود در منارم قت کنترلشا دفااع کردناد.
مقامات سوریم مخالاا خود را سکوالر و اسالمی و به عنوا ورئاهگارا ماورد
حمایت خارجی وصیف نمودند و از این گروههاا قات عناوا رورییات یااد
کردند .)O’Bagy, 2012: 36-37
براسا

اظهارات مقامات ایاالت متقده امریکاا از اوایال ساال  2011اا پایاا

سال 2015م بیش از  25000میاارز خاارجی از بایش از  100کشاورم شاامل حاداقل
 4500میارز از کشورهای غربیم به سوریه سار کرده و در ایان درگیاریهاا شارکت
نمودهاند .قدرتهای جهانی و منطقهای مانند ایرا م رکیهم کشورهای خلایج فاار م
روسیه و ایاالت متقده امریکا هرکدام به این شورشها و بروز بقرا و منازعاات در
سوریه به شیوهای که منافع ملی آ ها در اولویت قرار گیاردم پاساخ دادناد

McCaul,

حلوفال شودم به همین دلیل موافقت خود را با رارح صالح شاشبنادی فرساتاده
ویژه سازما ملل در سوریه یعنی کوفی عنا م اعالم نمود .)Maltzahn, 2015: 60
ولی حقیقت لخ این است کاه فاجعاه ساوریه باعاث انهادام وسایع کشاور و
شکیالت زیربنایی آ م کشته شد بیش از  200هزار نار و آوارگی  6/٧میلیاو ناار
در داخل و برجای ماند  3/8میلیو پناهنده و نیاز میرم  13میلیو نار به کمکهاای
بشردوستانه را در پی داشته است  .)Mousavian, March 24, 2015ری سالهای گذشاته
ایاالت متقده امریکا یک برنامه  50میلیو دالری برای آموزش و ساازماندهی 5000
نار از معارضین سوری دارک دید  .)Belasco, 2014: 49علیرغام وصایههاای جاا
مرشایمر از نظریهپردازا نوواقعگرایی در روابط بینالمللم ایاالت متقده امریکا بایاد
مااداخالت نظااامی خااود را بااه منااارقی مقاادود نمایااد کااه در آ منااارم از منااافع
استرا ژیک حیا ی اروپام شمال شرق آسایا و خلایج فاار ) برخاوردار اساتم اماا

بحران سوریه براساس نظریه مکعب بحران  علی امیدی و زهرا آقامحمدی

.)2015: 6-7هما گونه که ایرا معتقد است بقرا ساوریه بایاد از رریام گااتوگاو

دولت اوباما ابتدا در برخورد با جنگ داخلی ویرانگر در سوریه به رور کامال باه آ
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وصیهها وجهی ننمودم هریند از سال  2012و میلح شد معارضاا علیاه دولات
بشار اسدم مقتارانه ر عمل کرد .)Cassidy, 2015: 1-3
در رابطه با دالیل اصلی شکل گیری بقرا در سوریه و گیترش آ در قالان
یک جنگ داخلیم علل و عوامل مختلای دخالات داشاتند کاه در ایان مقالاه ایان
عوامل در دو مقور کلی قت عناوا عوامال داخلای مانناد وضاعیت سیاسای و
اقتاادی ساوریه قیال از شاروع بقارا  2011و عوامال خاارجی مانناد دخالات
قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای با أکید بر ایاالت متقاده امریکاا بیاا خواهناد
شد.
 .2عوامل داخلی مؤثر در پیدایش بحران سوریه
دولت سوریه قیل از بقرا 2011م همچنا آسینپاذیر باود .حکومات اساتیدادی
ناپایدار و رکود اقتاادیم فشارهای داخلی قابل وجهی در سراسر جامعاه ساوریه
ایجاد کرده بود .کشور سوریه ا قادهای مختلف مقلی و فرقهای بییاری با رقابت
قدرتهای منطقهای و بینالمللی داشات کاه ایان احتماال را باه وجاود آورد کاه
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره چهارم  زمستان 139٦

هرگونه درگیری در سوریه به زودی بینالمللی و روالنی خواهاد شاد .از ایانروم
وضعیت سیاسی و اقتاادی سوریه منجر به بقرا شد که باید ریشه این وضاعیت
را در ریشه دولت مدر سوریه و حکومت بعث به رهیری حاف اساد و جانشاین
وی حاف اسد و شکنندگی اقتااد سوریه جیتوجو نمود.
اوضاع سیاسی :حز

بعث در سوریه قرییا همزما با حاز

بعاث عاراق و

در سال 1963م ری یک کود ا قدرت را در سوریه به دست گرفت .درگیاری هاای
درو حزبی به مدت هات سال سوریه را باه خاود مشاغول نماود و سارانجام در
19٧0م حاف اسد وانیت قدرت را در این کشور به دسات گیارد .حااف اساد و
دولت بعث ساوریه باه عناوا یاک حکومات ساکوالرم از هماا ابتادا رویاه ای
سرکوبگرانه را در قیال اپوزیییو و خاوصا اخاوا المیالمین شااخه ساوریه در
پیش گرفتند  .)Pierret, 2014: 2ایان رویاه خاوصاا در کشاتار  1982شاهر حماا

1

نمودی عیا یافت .ماهیت جنگ قدرت در سوریه در کشتار خونین حما به خوبی

78
ag
e

1. Hama

دیاده مایشااود .در یاکساو اپوزییاایو اساالمگارای ساانی ماذهن باه رهیااری
اخوا المیلمین قراردارد و در سوی دیگارم حکومات علاوی ماذهن و ساکوالر
 .)Wiedl, 2006: 24عامل دیگرم فیاد مالی و اداری است .گاته میشود کاه قادرتم
میل به فیاد داشته و قدرت متمرکز نیز به مرکز و گیترش فیاد میل خواهد کرد.
سوریه مانند دیگر کشورهای خاورمیانه ای شاهد انیاشات بیمارگوناه و غیرمتعاادل
ثروت در دست اقلیت حاکم است .وضعیت اقتاادی در سال های اخیر به واساطه
الش دولت اسد در نیل به استانداردهای بازار آزاد و دور شد از حمایات گرایای
بد ر نیز شده است .دولت اسد مانند بییاری از دیگر دولت هاای در حاال وساعه
با هدم ورود به عرصه رقابت اقتاادی جهانیم دسات باه قطاع یاراناه کاالهاای
مارفی و نیز کاهش حمایت از مقاوالت کشاورزی و صنعتی ولید داخل زد که
این وضعیت به افت شدید استاندارد زندگی در سال های اخیر و افزایش نارضاایتی
عمومی انجامید

2007: 38

نظامی به سرکو

 .)Raphaeli,دولت بعث سوریه از هما ابتادا رویکاردی

قیام ا خاذ نمود .با این وجودم با داوم سارکو هاا و گیاترش

بریده از دولت به شورشیا پیوسته و ار ش آزاد سوریه را شکیل دادند

Arimatsu

.)and Choudhury, 2014: 9
اوضاع اقتاادی :با اجرای الگوی اقتااد آزاد یا نولییرالییمم در دورا حااف
اسد فضای مقدودی در اختیار بخش خاوصی قرارگرفت .پ

از آ بارای حال

بقرا ارز خارجیم برنامههای ریاضت اقتاادی در پیش گرفته شاد و هزیناههاای
عمومی کاهش یافتم از آ ررم دولت فعاالنه بخش خاوصی را شویم کرد اا
در وسعه اقتاادی نقشای مرکازی باه عهاده گیاردم اماا قیامت هاایی از بخاش
خاوصی که برای بقا به سیاستهای حمایتی دولت نیاز داشاتم شکیات خاورد
.)Kadri, 2012: 20
این سیاست ها در دورا بشار اسد از سال  2000به این ررم هم ادامه یافتند.
در ژوئن 2005م در جریا دهمین کنگره منطقه ای حز

بعاثم اقتاااد باازار آزاد

بحران سوریه براساس نظریه مکعب بحران  علی امیدی و زهرا آقامحمدی

خشونتهام ریزشهایی مشهود در بدنه ار ش بعث دیاده شاد؛ یارا کاه ار شایا

سوسیالییتی به عنوا مدل اقتاادی جدید سوریه معرفی شد .در زما او قیمت هاا
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بطور وسیعی آزادسازی شدندم جارت و سییتم میادله نرخ ارز ساده ساازی و آزاد
شدند  .)De Juan and Bank, 2013: 11از اینروم با افزایش قیماتهاا و ساطح پاایین
درآمد و همچنین کاهش ولیاد مقااوالت کشااورزیم فقار باه ویاژه در مناارم
روستایی شرقی و شمالی افازایش پیادا کارد .در نتیجاهم باا فروپاشای اقتااادم در
مقدوده سال های  2009ا  2011که آغاز بقرا های داخلی ساوریه اساتم شااهد
یک افزایش در میزا جمعیت بیکار جوا هیتیم کاه حکام باارو ی آمااده بارای
بهره برداری جنگ افروزا منطقاه را دارد کاه نموناه هاای متاأخر آ را در رالیاا م
القاعده و داعش مشااهده و جرباه کاردیم  .)Butter, 2015: 8بناابر اعتقااد رابارت
دگرم 1مقرومیت اقتاادی پرخاشگری را شدید میکند  .)Saleh, 2013: 157به نظر
می رسد در کشورهای غیردموکرا یک که حاکمیت مامی راه های میاالمت آمیاز را
برای ابراز مخالات میدود میکندم باه غیار از روشهاای ساتیزهجویاناه از جملاه
رورم راهی برای مخالاا باقی نمیماند.
در خاوص آسینپذیری جامعه سوریه و خطر سرایت بقرا می وا گاات
با شروع بقرا های سال 2011م جامعه و دولت سوریه به شدت آسینپذیر شاد و
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره چهارم  زمستان 139٦

این آسین پذیری نه نها از درو نظاام سیاسای خاود ساوریه بلکاه از ا قادهاای
سیاساای آ و دشاامنی منطقااهای و بااینالمللاای برآمااد .قاادرتهااای منطقااهای و
بینالمللیم سوریه را به عنوا حوزه ناوذ خویش در نظر میگرفتند و سیاستهاای
داخلی خود را از هدید ثیا شا بر حذر می داشتند .بدین ر ینم سوریه به عناوا
بخش کلیدی و مهم خاورمیانه می وانیت قدرت آ هاا را قکایم و یاا ضاعیف
نماید .)Krokowska, 2011: 91
 .3تحلیل بحران سوریه براساس مدل مکعب بحران

براسا

مکعن بقرا که در یهاریو

ماهومی در مورد خاوصیات آ وضیح

داده شدم می وا از ابتدای شکل گیری بقرا در سوریه اکنو یهار ناوع شارایط
بقرانی را ری یهار مقطع متااوتم از یکدیگر اکیک نمود.
 .1نقطه Cم بقرا کند یا بطئی :در این ناوع بقارا م معماوال ساطوح میاناه و
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1. Robert Tedgar

خرد امیم گیری و در صورت نیاز با مشورت با سطوح بلند اقدام می نمایناد .باه
دلیل اینکه وقت زیاد در اختیار امیم گیرندگا استم آنا می وانند باه اقادامات
بوروکرا یک و مشورت دست بزنند .مثال بارز در این مورد سقوط خروشاچف در
 1984برای امریکا است که بییار رییعی به نظر میرسید کاه در یناین وضاعیتیم
امیمگیرا فرصت کافی برای جمعآوری ارالعات و بقث و گاات وگاو داشاته
باشند؛ به ویژه آنکه به دلیل جادی نیاود هدیادم افاراد کمتار دیاار اضاطرا

و

دستپایگی شدند و بهتر وانیتند امیمگیری کنند .بنابراینم به دلیل اینکه در این
نوع بقرا م هدید خایف و زما هم برای امیم گیری بلند اساتم ایان موضاوع
ری اقدامات بوروکرا یک رد و بدل شده و ررحهای زیاد مطرح میشوند .ا اینکاه
بقرا به فراموشی سپرده شده و سین می شود ا بار دیگر ایان بقارا باا شادت
بیشتر و غیرقابل مدیریت ظهور نماید .)Hermann, 1969: 417
سوریه در سال  2011و با آغاز اعتراضات مردم نییت به وضعیت اجتماعی و
اقتاادیم بقرا کند یا بطئای را جرباه نماود .مقرومیات سیاسای و اقتااادی و
براسا

مدل مکعن بقرا در سوریه شد .یرا که این اعتراضات در ابتدا ناه نهاا

ماهیتی سیاسی نداشت بلکه دارای ماهیتی میالمتآمیز بودم به همین دلیال هدیاد
یندانی را متوجه دولت نمیکرد .در این زماا دولات ساوریه زماا کاافی بارای
امیمگیری در اختیار داشت اا بتواناد باا ققام خواساتههاای ماردم و اعماال
اصالحات از گیترش اعتراضاات جلاوگیری نمایاد .از ایانروم باا اعماال برخای
اصالحات جزیی و مقطعی از سوی دولتم ایان ااور مایرفات کاه بقارا باه
فراموشی سپرده شودم اما با گیترش اعتراضات و سطح سرکو

رژیمم بقرانای باا

شدت بیشتر ظهور نمود.
 .2نقطه Dم بقرا ویژه یا موردی :در این نوع بقارا هاام رارح از قیال هیاه
شده و زما برای مشورت وجود ندارد .ارالعات باید زود به دسات آیناد .هادم
اساسی در مدیریت این نوع بقرا ها این است که باید روری مدیریت شوند ا باه

بحران سوریه براساس نظریه مکعب بحران  علی امیدی و زهرا آقامحمدی

همچنین فرهنگ خشونت ساختاری در جامعاه باعاث شاکل گارفتن بقارا کناد

مرحله بعد صعود ننمایند .مثل گروگاانگیری ا یااع یاک کشاور کاه مای اوا باه
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گروگا گیری گروه فلیطینی سپتامیر سایاه اشااره نماود .ایان گاروه هنگاامی کاه
دیپلماتهای امریکایی و یک دیپلمات بلژیکای در سااارت عربیاتا ساعودی در
خارروم سودا مهما بودندم این ساارت را هدم حملاه قراردادناد و هماه ایان
دیپلمات ها را گروگا گرفتند .با انکار ماذاکره از ساوی نیکیاو م رئای جمهاور
امریکا این سه نار جا خود را از دست دادند و گروگانگیرا هام در دادگااه هاای
سودا مقاکمه شدند .نمونه بارز ر در خاوص ایان بقارا شاورش مجارساتا
است که در پی مرد استالین و برناماه اساتالین زدایای خروشاچف رخ داد و ایان
جریا در اکتیر  1956در مجارستا سین شد ماردم در مراسام اعااده حیثیات باه
السلو راجیک یکی از رهیرا پیشاین کمونییات و قرباانی ااایههاای اساتالینی
ظاهرا ی را علیه دولت وقتم به راه بیاندازند و مردم خواها بازگشت ایمر نااگی
به قدرت شدند .رو ها ابتدا با این امر موافقت نمودند و باا باه قادرت رسااند
ناگی مردم را به آرامش دعوت کردند .اما با باال گرفتن اعتراضات اساتقالل رلیاناه
مردم مجارستا علیه شورویم نیروهای پیما ورشو ایان کشاور را اشاغال و قیاام
مردم را در هم شکیتند که در ایان جریاا حادود هازارا ان کشاتهم زخمای و
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یربارا شدند .این مثالها نمایانگر این است که در ینین حالتی اگر امیمگیاری
درست انجام نشاودم بقارا مای واناد شادید شاده و هدیاد زیاادی را متوجاه
امیمگیرا کند .غالیا یو هدید زیاد نییت اامیمگیارا باه آ وجاه کاافی
نمیکنندم در نتیجه بعدا گرفتار میشوند .پ
بقرا ها شرط اساسی است
دلیل ر

1969: 418

سرعت عمل در مادیریت ایان ناوع

 .)Hermann,با گیترش اعتراضات دولت به

از دست داد مشروعیت خودم به سرکو

معترضا پرداخت کاه ایان

امر با میلح شد معارضین و افزایش سطح خشونت علیه غیرنظامیا هماراه باود.
در این مقطع بود که سوریه با بقرا ویژه یا ماوردی مواجاه شادم کاه علایرغام
هدید نه یندا زیادم اما به دلیل ناآگاهی و زما اندک برای امیمگیاریم دولات
سوریه قادر نیود این نوع بقرا را مدیریت کند .در نتیجه بقرا به مرحلاه بااال ر
صعود پیدا کرد و کنترل از دست دولت مرکزی خار شد .در صور ی کاه دولات
سوریه می وانیت از رریم مذاکره و گاتوگو با مخالاینم از شدت یاافتن بقارا
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جلوگیری کندم اما به دلیل غافلگیری و زما کو اه بارای اامیمگیاری نتوانیات
ررحی از قیل هیه شده به مدیریت بقرا بپردازد.

براسا

 .3نقطه Bم بقرا نوظهور :بقرانی که در این نقطه و یا ارارام آ قارارداردم
منافع و اهدام بنیادین بازیگر را مورد هدید قرار می دهدم اما به دلیل اینکاه وقات
کافی در اختیار بازیگرا استم ررحهای زیاد مطرح مایشاود و همچناا ساطوح
میانی و خرد امیم گیری با مشورت با سطوح بلند اقدام مینمایند .به عنوا مثاال
در سال 1946م انگلیتا ری نامهای برای امریکا اعال کرد کاه ایان کشاور دیگار
قادر نییت ا با دیگر کشورهای اروپایی و رکیه همکااری اقتااادی نمایاد .ایان
واقعه برای امریکا یک بقرا بود باه دلیال اینکاه در صاورت عادم همکااری باه
کشورهای نیازمندم امکا ناوذ کمونیزم در آ کشورها زیاد بود .با این حالم امریکا
برای امیم گیری و اقدام وقت کاافی در اختیاار داشات .باه هماین دلیالم رارح
مارشال رراحی شد و از رریم همین رارحم کماک هاای امریکاا باه اروپاا انجاام
گرفت .مثال دیگرم بقرا رکیه و یونا است که در این بقرا م قیمتی از جزیاره
هما گونه که مثالهای فوق نشا میدهندم بدیهی است که اامیمگیارا بایاد از
این فرصت برای جمعآوری و جزیه و قلیل ارالعات و یافتن گزیناه مناسان از
میا راهحلهای گوناگو به بهترین وجه اساتااده کنناد .در ایان ناوع بقارا هاام
رسید به اجماع به دلیل موجودیت ررحهای زیاد مشکل اسات
 .)417پ

Hermann, 1969:

از افزایش سطح خشونت علیاه غیرنظامیاا م اساتااده ابازاری از هویات

فرقهایم مذهیی و هویت های قومی و از دست داد کنتارل حکومات در سر اسار
منارمم پیدایش گروه های نوظهور افراری از جمله داعش و نظامی کارد مخالااا
و حضور بازیگرا افراط گرام سطح ناامنی در سوریه را به شدت افازایش داد و بار
شمار آوارگا روز به روز افزوده شد .در این مقطع سوریه با نوع دیگری از بقرا
یعنی بقرا نوظهور دست و پنجه نرم کرد .اگریه ررحهای زیادی برای مقابله باا
این گروه افراری نوظهور مطرح شدم اما به دلیل عدم اجماع بین بازیگرا مختلاف
نه نها هیچیک از آ ررحها به سرانجامی نرساید بلکاه براساا

بحران سوریه براساس نظریه مکعب بحران  علی امیدی و زهرا آقامحمدی

قیر

وسط نیروهای رکیه و به بهانه حمایت از ارکهاای قیار

اشاغال شاد.

مکعان بقارا م
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بقرا سوریه به حاد رین مرحله خود یعنی شرایط کامال بقرانی وارد شد.
 .4نقطه Aم وضعیت کامال بقرانی :بقرانی که در ایان نقطاه و یاا ارارام آ
قرارداردم منافع و اهدام حیا ی باازیگر را ماورد هدیاد قارارداده و ساطوح بلناد
امیم گیری در مورد آ امیم ا خااذ مای کنناد .مادت زماا بارای مشاورت و
اقدامات بوروکرا یک وجود ندارد و بازیگرا با فقدا ارالعاات مؤثام و رارح از
قیل آماده شده برای مدیریت مواجه هیتند

1969: 416

 .)Hermann,در این وضعیت

هدید شدیدم زما کو اه و غافلگیری مثل زلزلههای مخر

یا بقارا کاره اسات.

در این وضعیت هدمهای عمده به خطر افتاده و هدیدات اساسی و فرصت بارای
امیمگیری نیز بییار کم است و حادثه پیشآمده کامال غیرمنتظره بوده و هماه را
غافلگیر کرده است .در ینین وضعیتی دیگر نمی وا از روشهاای معماول بارای
نشا داد عک العمل استااده کرد .مدیریت در ینین حالتی بیش از هر ییاز باه
جربهم مهارتم سرعتم هوشمندیم خالقیت و موقعیتسانجی نیااز دارد .از آنجاا
که فرصت کافی برای جمعآوری و جزیه و قلیل ارالعات نییاتم بایاد هریاه
سریعتر با وجه به ارالعات موجود موضوع ارزیابی و نیایت باه آ اقادام شاود.
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره چهارم  زمستان 139٦

84
ag
e

پ

ازشکیت ژاپن در جنگ جهانی دومم کره به وسایله امریکاا و شاوروی ساابم

اشغال شدم جنو

در اشاغال امریکاا و شامال در اشاغال شاوروی قرارگرفات و

هرکدام دولتی دست نشانده در قیمت خود پدید آوردند .پا

از جناگ دو کارهم

قوای کره شمالی با سرعت فراوا پیشروی کرده و نزدیک بود رژیم کره جنوبی را
سرنگو کنند ولی ژنرال مک آر ور معروم به فا ح ژاپن باا صادها هازار سارباز
امریکایی وانیت در بنادر کره شمالی پیاده شده و قوای کره شمالی را مجیاور باه
عقننشینی کند.

نمودار -1تحلیل فرآیند و مراحل بحران در سوریه

•پیش از بحران

•آغاز بحران

•حین بحران

اعتراضات اجتماعی
در شهر درعا

تظاهرات در شهرهای
مختلف و از بین رفتن
مشروعیت سیاسی
حکومت

اقدامات مسلحانه
معارضین مسلح علیه
دولت و هواداران آن
وقوع جنگ و
خشونت

منیع :نگارندگا

و اما در مورد ساوریه مای اوا گااتم اکناو باا اساتخدام و نیروگیاری وساط
گروه های افراری و رادیکال و همچنین سطح ناوذ و حضاور باازیگرا غیردولتای
مانند ایاالت متقده امریکا و قدرتهای منطقهای مانند عربیاتا ساعودیم ساوریه
وارد نوع دیگری از بقرا یعنی نقطه  Aو وضعیت کامال بقرانی شده است که باه
دلیل عدم مدیریت شرایط بقرانی در مراحل قیلم به یک جنگ داخلی یدیل شاده
است که نه نها کل منطقه بلکه کل جها را قت أثیر خود قرارداده است.
هما گونه که بقرا در سوریه به ششمین سال خود وارد میشودم بر فهرست
یالشها به عنوا مانعی بارای صالحساازی و ثیااتساازیم روز باه روز افازوده
می شود .در حاال حاضارم ساوریه وساط خشاونتم آوارگای در مقیاا

بازردم

فرقهگراییم افراط گراییم قییم اراضی و فروپاشی مهم رین زیرساختها به ساتوه
آمده است .اقتااد فلج و کنترل اکثر منابع رییعی به دسات گاروههاای افاراطگارا
افتاده استم همچنین عدادی از بازیگرا منطقهای و باینالمللای باه راور ماداوم
درگیر منازعات هیتند .آ یه که باعث شده است منازعات سوریه الینقل به نظر
برسدم نها به دلیل وجود مشکالت متعدد نییت بلکه در هم نیدگی ینین میاائل
و مشکال ی و عدم مدیریت صقیح آ در هما مراحل اولیه بقرا است.

بحران سوریه براساس نظریه مکعب بحران  علی امیدی و زهرا آقامحمدی

افراری که مهم رین آ ها داعش استم و دخالت برخای قادرتهاای فرامنطقاهای
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نمودار -2بحران سوریه براساس مدل مکعب بحران
عدم بحران (تصمیمگیری عادی)
قابل پیش بینی
آگاهی
 Fغافلگیرانه

G

نقطه  :Bظهور داعش
بلند
زما امیمگیری
کو اه
شدید
هدید
 Eخایف

H
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نقطه : Dسرکو خشونتآمیز
اعتراضات و گیترش مخالاتها
در اکثر شهرها

نقطه  :Aیدیل بقرا امنیتی
به جنگ داخلی و دخالت
قدرتهای منطقهای و
فرامنطقهای

منیع :نگارندگا

هما گونه که در مدل فوق مشاهده می کنیمم ناکارآمدی در مدیریت بقرا در ساه
سطح ملیم منطقهای و بینالمللیم یعات قابل وجهی بر ساوریه و منطقاه و حتای
سطح بینالمللی داشته است و با عدم مادیریت آ در ساطح ملای یعنای نقطاه Cم
بقرا به ر ین به نقاط  Dو  Bسرایت پیدا نمود و باعث یدیل بقرا امنیتای باه
جنگ داخلی و دخالت قدرتهای منطقاهای و فرامنطقاهای و نقطاه  Aباه عناوا
بقرانی رین مرحله هر بقرانی انجامید .از جمله یعاات داخلای اساتمرار بقارا م
قدرت گیری جریا های افراری بوده است .داعشم جیهه الناره و سایر جریا های
مر یط با آ ها در فضایی رشد کردند کاه راه حال سیاسای دور از دساتر

باود و

اررام درگیر بر راه حل نظامی أکید می کردند .واقعیت این است که جناگم حتای
باعث افراری شد نیروهای میانهرو می شود که جنگ داخلای ساوریه نیاز از ایان
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قاعده میتثنی نییت .دیگر برونداد استمرار بقرا م شدید بقرا باوده اساتم باه

روری که در یک سیر صاعودی از خشاونت پیوساتهم بقارا ساوریه پیچیاده ارم
پرهزینه ر و در مجموع خشونتآمیز ر شد .براسا

مکعن بقرا یادشدهم بقارا

با داوم خودم معمای امنیت را باه باار آورده و خشاونت را شادید کارده اسات.
گرایش جریا های مختلف به کاربرد ابزارها و اکتیکهای خشن رم زمیناه شادید
بقرا را فراهم کرده است .به عیار یم هرگونه کنش از ساوی هریاک از ارارامم
واکنش هایی از سوی ررم مقابال برانگیخات و باه شادید خشاونت و افازایش
هزینه ها انجامید .این هما معمای امنیتی است کاه در پانج ساال اخیار ساوریه را
فراگرفته است .همچنینم یدیل شد ساوریه باه صاقنهای بارای رویااروییهاای
منطقه ای و یانه زنی های بین المللی نیز در شدید بقرا بی اأثیر نیاوده اسات .باه
عیار یم سوریه یدیل به زمین سوخته ای شده است که بازیگرا مختلف منطقاه ای
در الش هیتند از رریم آ با ایرا و متقدا آ باه یاویه حیاا

پرداختاه و

الش دارند آ ها را از پا درآورند .ساومین بروناداد ناکاامی در مادیریت بقارا م
افزایش عداد بازیگرا درگیر در بقرا سوریه است .هنگامی کاه بقارا در ساال
بازیگرا داخلی متعدد شدند .با پیادایش ابعااد منطقاه ای و ساپ

باین المللای در

بقرا سوریهم بر عداد بازیگرا نیاز افازوده شاد و در نتیجاه بقارا ساوریه باا
برنامههای مختلای در سطوح سهگانه یادشده نقاط Cم  Dو  )Eروبه رو شاد و باه
دلیل عدم مدیریت سریع و سرعت عمل در امیمگیری در این مراحلم بقرا باه
نقطه  Aیعنی بقرانی رین مرحله خود صعود پیدا نمود .متعاقیاا ایان امار باه نوباه
خود نه نها بر پیچیدگی های بقارا افازود بلکاه دشاواری مر ااع سااختن آ و
همچنین احتمال سرایت آ به سایر نقاط منطقه را دویندا کرد.
به همین دلیل بییاری از کشورهای خاورمیانه از گیترش بقارا و جناگ و
خشونت وسط افراطگرایا در سوریه بییار نگرا هیتند .در رأ

ایان کشاورها

لینا م ون م ارد م اسرائیلم مارم فلیطین و رکیه قرار دارناد کاه همانگوناه کاه
شواهد سرایت بقرا به عراق نشا دادم احتمال سارایت بقارا در ساوریه را باه

بحران سوریه براساس نظریه مکعب بحران  علی امیدی و زهرا آقامحمدی

 2011آغاز شدم عداد معدودی بازیگر داخلی در آ دخیل بودناد اماا باه ادریج

کشورهای خود میدهند  .)Laub, 2013: 4یکی از کشورهایی کاه بیشاترین درصاد
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ابراز نگرانی را به خود اختااص میدهد لینا و رکیه است؛ یرا که به خارر هام
مرز بود با سوریه بییاری از پناهنادگا ساوری باه سامت ایان کشاور حرکات
کردهاند؛ بطوریکه  %55از جمعیت رکیه در خاوص سرایت خشونت باه کشاور
خود ابراز نگرانی نمودهاند  .)Danish Red Cross, 2015: 24-27همچنین افاراطگرایای
جوانا سوری در اردوگاههای پناهندگا در ارد و گیترش ایادههاای افرارای از
علل اصلی نگرانی ارد به شمار میرود .)Dacey, 2016: 2-4
نمودار  -3آمار و درصد نگرانی کشورهای همسایه در مورد سرایت خشونت سوریه بهکشورهایشان
90%

لبنان

89%

تونس

79%

اردن

78%

اسرائیل

77%

مصر
فلسطین

74%
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55%

ترکیه

منیع :نگارندگا

از یک یشم انداز کلی باید بیا نمود که پافشاری بیش از حاد انگلای

و فرانیاه

برای ارساال جهیازات سانگین نظاامی بارای شورشایا ساوری و ساهلانگااری
کشورهای غربی در انتقال افراریو حاضر در امریکا و اروپا به سوریه برای جناگ
علیه اسد و همچنین یشم بیتن بار سارازیر شاد پاولهاای هنگاات از ساوی
کشورهای عربی به حیا

شورشیا م به خوبی نشا میدهد که نقش این کشورها

در شدید بقرا سوریه و شاکلگیاری گاروههاای افرارای در آ و انتقاال ایان
ناآرامیها به عراق غیرقابل انکار است که الزم است در خاوص موضع برخای از
مهم رین بازیگرا کلیدی در قیال بقرا سوریه بررسی صورت بگیرد.

 .4سناریوهای راهحل بحران در سوریه
اگر بخواهیم برای حل بقرا سوریه سناریوهایی را رسیم نماییمم براساا

نتاایج

بازیها می وا یهار سناریو را به عنوا راهحل بقرا ساوریه در نظار گرفات .از
آنجایی که در بقرا سوریه بازیگرا منطقهای و فرامنطقاهای نیاز درگیار هیاتندم
می وا بقرا کنونی سوریه را به عنوا یک بازی در نظر گرفت؛ یارا کاه ایارا م
روسیه و حز اهلل به عنوا حامیا بشار اسد در یاک رارم باازی  )Aو ایااالت
متقده امریکا و متقدانش از جمله عربیتا سعودی از ررم دیگار  )Bدو قطان
این بازی را شکیل میدهند .از اینروم می وا بازیها را براساا

نتایجشاا بار

یهار دسته.1 :بازیهای برد  -)Aباخت )Bم  .2بازیهای باخت  -)Aبارد )Bم .3
بازیهای برد  -)Aبرد  )Bو  .4بازیهای باخت  -)Aباخات  )Bقیایم نماود.
به عیارت دیگرم بازی های برد -باخت و بازیهای باخت -بردم در زیار مجموعاه
بازیهای با جمع صار قرار می گیرد .بدین معنا که در این نوع باازیهاا شاان
اقیال بازیگرا به رور معکاو

و

باه یکادیگر گاره خاورده اسات و بارد یکای از

ررم به رور کامل در ضاد با یکدیگر است .بر این اسا

بازی با جمع غیر صار

خواهد بود و نتیجه این بازیم بیته به اینکه ررفین یه استرا ژی را انتخا

کننادم

می واند برد  -برد یا باخت  -باخت باشد .بدین ر ینم باا وجاه باه وضایقات
فوق و همچنین در نظر گرفتن دو قطن متااوت از بازیگرا به قلیال و ارزیاابی
هریااک از سااناریوهای مقتماال فااوق براسااا

نتااایج بااازی در بقاارا سااوریه

میپردازیم.
 .1برد  -)Aباخت  :)Bهمانگونه که واضح استم نتیجاه بارد  -باخات نیاز
زمانی رخ می دهد که نها یکی از ررفین احیاا

کناد کاه باازی را بارده اسات.

بنابراینم در ینین شرایطی انتظار نمی رود هر دو ررم بدو اباراز شاک و ردیاد
نتیجه بازی را بپذیرند .پروسههای یانهزنی وزیعی  )1که براسا

اصل رقابت باین

مشارکت کنندگا استم بیش از پروسه های ادغامی  )2منجر به نتیجاه بارد -باخات

بحران سوریه براساس نظریه مکعب بحران  علی امیدی و زهرا آقامحمدی

بازیگرا به معنی باخت دیگری است .اما در بازی های با جمع غیر صارم منافع دو

می شوند؛ پروسه های وزیعیم همچنین ممکن اسات باعاث شاوند کاه هریاک از
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ررفین آنچه را که انتظار داشته کین کندم اما نه به اندازه ای که در پروسه ادغاامی
می وانیتند به دست آورند .حال براسا

سناریوی برد -باخت این احتمال وجود

دارد که ائتالم ایرا م روسیهم ار ش سوریه و حز اهلل لینا م به پیاروزی رسایده و
مام سرزمین و یا قیمت قابل وجهی از منارم ساوریه قات کنتارل کامال ایان
ائتالم درآید .از سوی دیگر ایاالت متقده امریکا و متقدانش در ققم اهادام و
برنامه های خود در خاوص سوریه ناکام بمانند که در صورت عملی شد یناین
احتمالیم یلط ایرا بر خاورمیانه افزایش پیدا خواهد کرد؛ یرا کاه جناگ یمانم
عراق و خاوصا سوریه برای ایرا جربه جنگ نیاابتی ماام عیاار را باه ارمغاا
آورده و بدو شک این میئله بر امیمات آیناده ایارا در خاورمیاناه أثیرگاذار
خواهد بود و ایرا را به بازیگرا قدر مند منطقهای یدیل خواهد نماود .ولای آیاا
امریکام اروپا و کشورهایی مانند رکیه و عربیتا به ایان نتیجاه رضاایت خواهناد
داد؟ پاسخ منای است.
 .2باخت  - )Aبرد  :)Bاحتمال دوم که به نظر بییار بعید میآیادم شکیات
کامل ائتالم ایرا م روسیهم ار ش سوریه و حز اهلل لینا و به یع آ جاماه عمال
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره چهارم  زمستان 139٦

پوشید به خواسته ایاالت متقده امریکا و متقدانش از جمله عربیتا ساعودی را
در بر دارد که فکر جزیه سوریهم برکناری بشاار اساد و همچناین مهمتار از هماه
جلوگیری از استیالی ایرا بر منطقه را در سر میپرورانند .وقاوع ایان امار ساین
غییر کامل در وضعیت ژئوپلیتیک خاورمیانه خواهد شد .اگر ینین نتیجهای ممکن
بودم قطعا اکنو حاصل شده بود .نتیجه حمایتهاای غربای و عربای از مخالااا
بشار اسدم ظهور رورییم و داعش بوده است .پ

این گزینه نیز غیرعملی است.

 .3نتیجه برد  -)Aبرد  )Bزمانی حاصل می شود که هریک از رارفین باازی
احیا

کنند که آ ها بازی را بردهاند .به دلیل اینکه هر دو رارم باازی از یناین

نتیجه ای ناع می برندم هر دو ررم این نتیجه را خواهناد پاذیرفت .هادم پروساه
یانه زنی ادغامی این است که از رریم همکاری به ایان هادم نایال آیاد .امریکاا
اکنو از هرگونه اقدام جدی در خاوص سوریه خودداری کارده و ارجیح داده
است که روسیه را به حال خود بگذارد ا رعم لخ سیاست هایش را بچشد .روسیه
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به زودی و یا دست کم در نهایت و به احتمال زیاد با کاربرد گیترده موشاک هاای
سیک ضدهوایی روبرو خواهد شد که ا قاد جماهیر شاوروی در افغانیاتا آ را
جربه کرد  .)Aleksashenko, 2015: 7در آ صورتم بهای عملیات نظامی روسیه در
سوریه به شدت باال خواهد رفت .اما این ا ااق غییری در منافع راهیردی روسیه یا
ایرا در سوریه ایجاد نخواهد کرد .سوریه مدت زماا زیاادی اسات کاه خریادار
سالحهای روسی بوده که این روند از سال  2000افازایش یافات .)Klein, 2012: 3
فرا ر از بقث یلیقات می وا گات که شرکتهای روسی از سال 2009م قرییاا
 20میلیارد دالر در سوریه سرمایهگذاری کردهاند و در صورت شکیت بشار اسادم
ینین قراردادها و وامهای روسیه به اسد از دست میرفت  .)Ayas, 2015: 2در هار
صورتم ررح استرا ژی برای هدفی که اصال وجود نداردم کاری غیرممکن اسات
2015: 5

 .)Aleksashenko,بنابراینم باید وجه داشت ائتالم بینالمللای باه رهیاری

ایاالت متقده حداقل ا پایا سال اول ریاست جمهوری جدید ایان کشاورم فاقاد
برنامه بلندمدت و مدو بوده و به اصاطالح در پای ایجااد اواز میاا نیروهاای
اختالم در اهدام با ایرا و روسیهم احتمال گرایش ایاالت متقده باه وضاعیت و
سناریوی اول که در ابتدای بقث مورد اشاره قرارگرفتم بیشتر از سایر رخدادها و
نها راهحل بقرا است.
 .4نتیجه باخت  -)Aباخت  )Bبدین ماهوم است کاه هار دو رارم نتیجاه
دلخواه را به دست نمی آورند .مثال ینین بازی م مذاکرات منجر باه کااهش بودجاه
است که در آ همه سازما ها و نهادها به یک اندازه زیا مای بینناد .در برخای از
بازیهای باخت  -باخت دو ررم میپذیرند که این زیا ها اجتنا ناپاذیر هیاتند
و به یک نییت میا ررفین قییم میشاوند .در یناین شارایطیم نتیجاه باخات-
باخت بعضا بر نتیجه برد -باخت ارجقیت داردم زیرا حداقل وزیع زیاا عادالناه
صورت گرفته است.
بر این اسا م می وا اینگوناه اساتدالل نماود کاه در صاورت عادم ققام

بحران سوریه براساس نظریه مکعب بحران  علی امیدی و زهرا آقامحمدی

درگیر در سوریه اسات و در صاورت قرارگارفتن در شارایط انتخاا م باا وجاود

سناریوی سوم و عدم ائتالم ایاالت متقده امریکا با سوریه و ایارا م کاه در حاال
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حاضر نها راه حل بقرا سوریه استم شاهد نتیجه باخت -باخات در ایان باازی
خواهیم بود .به این معنا که جزیه کامل سوریه به یند کشور یا اقلیم علاویم کارد
و مهمتاار از همااه ساالای کایااری رخ خواهااد داد کااه بااد رین نتیجااه آ م نااوعی
رسمیت بخشی به گروههای رورییتی است که به ناع هیچیک از بازیگرا درگیار
در بقرا سوریه نخواهد بود .اینکه کدام گروه رورییتی باه ایان موفقیات نایال
شودم ااوت یندانی در شرایط منطقه ای نخواهد داشاتم اماا میائله مهام هدیاد
بالقوه این وضعیت برای مام کشورهای خاورمیانه است و در این بین ااو ی میا
ایرا م روسیهم ایاالت متقده امریکام عربیتا و حتی اسرائیل وجود نخواهد داشت
و حتی عربیتا نیز نمی واند به رور کامل قدرت رورییتی فوق الذکر را دوسات
خود بشمارد.
نمودار  -4سناریوی سوم

برکناری بشار اسد
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره چهارم  زمستان 139٦
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حمایت از برخی گروههای
شورشی سوریه
حفظ روابط دوستانه
با اسرائیل

حمایت نظامی از عراق

مبارزه با دولت اس می
 حمایت ازحز اهلل احیای پرستیژ روسیه -اف ایش نفوذ منطقهای

 تثمین حمایتنظامی و دیپلماتیک
از اسد
 مقابله باسیاستهای امریکا

 یالش با ناوذ منطقهایعربیتا سعودی
 -افزایش ناوذ منطقهای

 -مقابله با اسرائیل

منیع :نگارندگا

هما گونه که در شکل فوق مشاهده میشودم هریک از سه بازیگر دخیلم از مناافع
متقار و نامتقارنی در بقرا سوریه برخوردار هیاتند کاه مای وانناد از آ هاا در
جهت متعادل کرد شرایط جدید منطقه و پایاا داد باه بقارا ساوریه اساتااده

نمایند .هریند هریک از این بازیگرا بایاد باه ایان واقعیت مهم نیز وجه داشاته
باشد که دامنه نقش آفرینی در خار از مرزهای ملی نیازمناد هاادایت و مادیریت
مناسن بازی در کنار پذیرش نییی نقش سایر بازیگرا در روناد موجاود اساات؛
یعنای الش ایارا و روسیه در جهات افزایش و ثییات نااوذ منطقااه ای خااود
بایاد باا در نظار گارفتن شارایط منطقاه ای و خواسته های سایر بازیگرا صاورت
پذیرد .ایاالت متقده امریکام روسیه و ایرا باید با مدنظر قرارداد ساناریوی ساوم
و نتیجه برد -بردم با وافم با یکدیگر ابتادا دولات ساوریه را شاویم بااه انجااام
اصاالحات اساسی و انجام ماذاکرات ساازنده باا مااامی گااروه هااای مخااالف
نمایاند .آنها در وهله نخیت باید بر هدید واقعی رورییم براسا

قطعناماههاای

سازما ملل مرکز نمایند؛ زیرا همه بازیگرا ذیناع در منطقه در این هادم منتااع
می شوند .سپ

خشونت ها را کاهش داد و بعد از آ از رریم کاهش خشاونت هاا

سعی کرد ا حد ممکن به مردم سوریه در داخل و خار کشاور و کیاانی کاه از
این مناقشه درد و رنج زیادی متقمل شده اندم دسترسی پیدا کرد .هرگوناه راه حال
نقش کلیدی بشار اسدم یک عامل واقاع گرایاناه بارای حال بقارا ساوریه لقای
می شود .به رسمیت شناختن این حقیقت که هدید فوری بشاار اساد نیاوده بلکاه
دولت اسالمی داعش) و سایر گروههای رورییاتی اساتم بیایار حاایز اهمیات
می باشد .سقوط رژیم بشار اسد بد رین نتیجه برای منافع همه باازیگرا ذینااع در
سوریه خواهد بود؛ یرا که سوریه را از مؤسیات دولتی باقیمانده مقروم ساخته و
دست دولت اسالمی و دیگر گروه های افراری را برای شورش و بلوا باز ر

می کند.

الش برای پایا داد به مناقشهم نمی واند به نهایی وسط هریاک از جنااحهاای
ذیربط یا دخیل در منطقه و فرا ر از آ انجام شود؛ بلکه بهترین الش های ساازما
ملل نیز نمی واند بدو خواست و اراده ای در پایتخت کشورهای ذیناع باه نتیجاه
برسد .پنج عضو دائم شورای امنیت ساازما ملال و پانج باازیگر منطقاه ای یعنای
ایرا م عراقم رکیهم عربیتا سعودی به همراه شاورای همکااری خلایج فاار

و
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بقرا سوریه نیاز میرم به واقعگرایی و عملگرایی در کنار هم دارد .در ایان میاا م

مارم در فرایند مهار بقرا سوریه نقش بازیگرا اصلی را دارناد .وافام بار سار

93

اصول کلی و منطقی نظیر حا وحدت و یکپااریگی ارضای ساوریه و ذی ساهم
شد مامی مردم سوریه در فرآیند سیاسیم اعالم آ شب

باا میاانجیگری نااظرا

بین المللیم شکیل یک نهاد اداره کننده انتقالی وسط سازما ملل و قت نظاارت
این سازما می واند یهاریو

کلی فرایند انتقال سوریه از این آنارشی مام عیاار

به نظم نییی باشد.
نتیجهگیری
بقرا های موجود در سوریه اغلن از پایین رین سطح باه بااال رین ساطوح ار قاا
پیدا کرده است .یکی از ویژگیهای بقرا های خاورمیانه به رور عام و سوریه باه
رور خاصم افزایش سطح بقرا در رول زماا اسات .در ساوریه نظاام سیاسای
نتوانیت اعتراضات مردمی که در ابتدای سال 2011م در شهر درعا رخ داده باود را
به خوبی مدیریت کند و این اعتراضات به سارعت باه شاهرهای مختلاف ساوریه
سرایت پیدا کرد و مشروعیت نظام سیاسی سوریه را قت اأثیر قارارداد و از باین
برد .ماهیت اعتراضات مردمای در مادت زماا کو ااهی از مادنی باه میالقانه و
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره چهارم  زمستان 139٦

خشونت آمیز غییر پیدا کرد و بقرا سیاسی به بقرا امنیتی یادیل شاد .دخالات
گیترده بازیگرا دولتی و غیردولتی خارجی و حمایت آ ها از معارضاا میالحم
وانایی معارضا را در مقابله با نظام سوریه افزایش داد و با ظهور داعاش در ایان
منطقه بقرا امنیتی به جنگ شیه داخلی یادیل شاد .در نتیجاه مای اوا مراحال
افزایش سطح بقرا در سوریه را به یهار سطح قییم نمود .سطح اول اعتراضات
اجتماعی درعا باه دلیال بادرفتاری ماامورا امنیتای؛ ساطح دوم بقارا سیاسای؛
ظاهرات معترضا در شهرهای مختلاف و مخادوش شاد مشاروعیت سیاسای؛
سطح سوم بقرا امنیتی؛ اقدامات میلقانه معارضین میلح علیه دولت و هوادارا
آ و سطح یهارم جنگ میباشد.
براسا

مدل مکعن بقرا م بقرا سوریه در نقطه  Aو شرایط کامال بقرانای

قراردارد .یه بیا اگر بقرا در مقارع قیل که زما بیشاتری بارای اامیمگیاری
وجود داشتم به گونهای صاقیح مادیریت مایشادم ساوریه اکناو وارد مرحلاه
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پیابقرا میشد و بقرا به جنگ داخلی منجر نمیشد .ایارا م روسایه و ایااالت

متقده امریکا به عنوا سه بازیگر مهم و کلیدی در این درگیاریم باا دساتیابی باه
وافم بین خود خواهند وانیت نه نهاا از سارایت منازعاات میالقانه باه ساایر
منارم جلوگیری نمایند بلکه مانع از یدیل شد جنگ داخلی سوریه به یک جنگ
منطقهای و بینالمللی شوند .با وجه به آنچه گاتاه شادم براساا

مکعان بقارا

وضعیت بقرا در سوریه را می وا این گونه رسیم کرد:
بحران

سوریه

آگاهی:
غافلگیری

زما  :کو اه

هدید :شدید

بنابراینم برای ممانعت از گیترش خشونت هاای میالقانه باه ساایر مناارم اگار
قدرت هایی مانند روسیهم امریکاا و ایارا در ساطح کاال وافام کننادم خواهناد
وانیت دولتهای منطقه را به عدیل موضع مجیور نمایند .در این صاورت شااید
روسیه متقاعد شود در مقابل لغو قریم های امریکاا و اأمین خواساته هاای آ در
اوکراینم از سیاستهای خود در سوریه صرمنظر کند .همچنین باید اذعاا نماود
وانیت نقشی مهم و کلیدی را در مدیریت و حل بقرا ایاا نمایند .بدین معنا که
یک بازیگر با سازش و یشم پوشی از ناوذ خاود در یاک مکاا م در ازای گارفتن
امتیاز در مکا های دیگرم برای حل بقرا سوریه اقدام کند که این امر با وجه باه
ورود بقرا سوریه به نقطه  Aکه بقرانی ارین مرحلاه هار بقرانای اساتم اماری
بییار دشوار است .اما به رور کلی می وا گات پ

از حملاه باه پایگااه نظاامی

الشعیرات در حمص سوریه وسط ایاالت متقاده امریکاام هرگوناه اقادام ایااالت
متقده امریکا در آینده بدو هیچگونه شکی به شدت قات اأثیر روسایه و ایارا
قرارخواهد داشت .این کنشگرا وساط آنچاه کاه از واشاینگتن باه گاوش آ هاا
میرسد و همچنین ارزیابی آ ها از مقاصد و اامیمهاای ایااالت متقاده امریکاا
متأثر می شوند که این به معنی ادامه یافتن بقرا فعلی سوریه و دشاواری بایش از
حد مدیریت آ است .در نتیجهم هریک از این بازیگرا بایااد بااه ایاان واقعیات

بحران سوریه براساس نظریه مکعب بحران  علی امیدی و زهرا آقامحمدی

که دولتهای أثیرگذار در سطح منطقهای با حرکت به سمت حل بقرا م خواهناد

مهم نیز وجه داشته باشد که دامنه نقش آفرینی در خار از مرزهاای ملای نیازمناد

هادایت و مدیریت مناسن بازی در کنار پذیرش نیایی نقاش ساایر باازیگرا در 95

روند موجود اسات؛ یعنای الش ایارا و روسایه در جهاات افازایش و ثییاات
نااوذ منطقاهای خاودم بایاد باا در نظار گارفتن شارایط منطقاهای و خواستههاای
سایر بازیگرا صورت پذیرد.
در خاوص پیامد حمله نظامی امریکا وجه به یک نکتاه عطاف مهام قابال
وجه است که می وا به یک بازی بزرد جدید بین امریکاا و روسایه در ساوریه
اشاره نمود که احتمال یک وافم جدید بین امریکا و روسیه را ممکن میسازد .باه
نظر می رسد امکا ایجاد شابه بین عالقه روسیه باه خاودداری از شاعلهور شاد
آ ش یک منازعه بین اسرائیل و حز اهلل و الشهای ایاالت متقاده امریکاا بارای
جلوگیری از منازعه بین رکیه و حز

ا قاد دموکرا یک و شاخه نظاامی آ یعنای

یگا های مدافع خلم ممکن میشود .اگر وافم موقتی بین امریکا و روسیه حاصال
شودم به خوبی امکا ایجاد منارم غیررسمی ناوذ که باعث ایجاد عادل منافع مهم
رقابتی ذی ناعا مختلف در ژئوپلتیک پیچیده سوریه از جمله رژیم اسرائیلم رکیهم
ایرا م همچنین رژیم سوریهم کردها و عر های سنی میشودم فراهم خواهد شد.
از این روم هریک از سه بازیگر باید نه نها با یکدیگر وارد مذاکره شاده بلکاه
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره چهارم  زمستان 139٦

عامل بیشتری با یکدیگر برقارار نمایناد؛ زیرا آنچااه میاالم اساات هریاااک از
ایاان بااازیگرا نیااز امنیاات خااود را در گاارو امنیااات منطقاااه و امنیااات
همیایگا خود می داند و بدو شک هیچیک به نهایی قادر باه حالوفاال ایان
بقرا سوریه نخواهند باود .بنابراین عامل ساازنده هریاک از باازیگرا باا ساایر
رقیای منطقهای می واند در پایا بخشید به قاوالت ساوریه نقاش ماؤثری ایااا
نماید .در حال حاضرم آینده سوریه با امیمات قدرتهای جهانی و منطقهای گره
خورده که اکثرا براسا

منطم و میتنی بر ماالح خودم سوریه را به صاقه شاطرنج

ژئواسترا ژیک یدیل کرده اند .بنابراینم با وجه به شرایط موجاود و شادت یاافتن
بقرا بیش از پیشم ضروری مینماید ا هر سه بازیگر کلیدی فوقم پ

از وافام

با یکدیگر اولویت خود را میارزه با گروه رورییتی داعش و القاعاده و همچناین
أمین کمکهای بشردوستانه به مردم سوریه قراردهند؛ یرا که در غیر این صاورت
یه بیا شاهد قدرت گرفتن روزافزو گروه های افراری نییت به زماا حاضار و
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یلط آ ها بر منطقه و سرایت آ ش این بقارا باه کال منطقاه باشایم .در نتیجاه
علی رغم اینکه روسیهم ایرا و حز اهلل راه حل وزیاع قادرت در منطقاه و باازی
متعادل برد -برد را در پیش گرفته اندم اماا در مقابالم نهاا ساناریوی ماورد قیاول
ایاالت متقده امریکا و متقدانش به ویژه عربیتا سعودیم ایجاد یک باازی بارد-
باخت در منطقه است .اما شرایط موجود در منطقه نیازمناد ایان اسات کاه بقارا
سوریه به نقوی درما شود که در عین حال کاه دل نگرانای هاا و حیاسایت هاای
استرا ژیک و سیاسی بازیگرا درگیر به ویژه ایرا در اواز قادرت منطقاهای در
نظر گرفته شودم در عین حال سعی شود کاه باا مجموعاه سیاساتهاای مختلافم
زمینه های یهیل دستیابی به یک بازی برد-برد و قابل حل فراهم شاود .همچناین
الزم به ذکر است که هرگاه بقرانی مشمول زما میشودم هما گونه که در بقارا
سوریه از ابتدا شاهد آ بودهایمم هریه جلو ر برویم حل آ دشاوار ر و برگشات
به عقن و عدیل و کنترل صقنه سخت ر وسخت ر میشود .بنابراین منطقی ارین
سیاستم یهیل زمینههای بازی برد -برد استم اگریه موفقیت این سیاست مناوط
اخوا المیلمین است.
در نهایت باید گات بدو شک حمله نظامی امریکا به ساوریه ورود باه یاک
مرحله جدید در جنگ سوریه است کاه مرکاز ثقال بقارا را از قابال نیروهاای
درونی به سمت یک رویارویی بیرونی غییر می دهد و از ایان باه بعاد یگاونگی
روند بقرا به قابل قدرت های هژمو جهانی در دو مقور ائاتالم امریکاایی باا
مقور روسیه کشیده خواهد شاد .در یناین وضاعیتی باازیگرا اصالی دخیال در
عرصه بقرا سوریه به صورت میتقیم در قابل با هم قرارگرفته و اواز قادرت
در جنگ سوریه به اراده امریکا و روسیه یا رسیم و عیاین یاک مناسایات جدیاد
حول یگونگی حلوفال این بقرا ار یاط خواهد داشت.
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بااه همااراه ساااختن دیگاار بااازیگرا مااؤثر منطقااهای همچااو رکیااهم مااار و
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یادداشتها 
 .1در پروسههای یانهزنی وزیعی سود یکی به ضرر دیگری است .در این نوع مذاکراتم
قدرت نقش مهمی دارد؛ یرا که ار یارات مقافظه کارانه و اعتماد انادک اسات و
انواع هدیدات وسط ررفین صورت می پذیرد.
 .2در پروسه های ادغامی روش حل میئلهم مشاارکتی و اساترا ژی ایان روش بارد-بارد
است .در اینجا گزینههای مختلف را ارزیابی و یاک گزیناه را انتخاا مایکننادم
هریند ررفین صددرصد به اهدام خود نرسیده باشاند یاا مناافع یکای بایش از
دیگری أمین شده باشد .در هر حال هر دو این گزینه را مای پذیرناد .در ماذاکره
لایقی همکاری میتنیبر اعتماد و انعطام است.
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