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 چکیده
 مهار   از غربهی  و منطقهه  کشهورهای  کهه  شودمی محسوب ژئوپلیتیک هایبحران از سوریه بحران
 باعه   سهوریه،  کشهور  بهه  هها آن عهاا  ا و سلفی تندرو نیروهای از حمایت با( 1389 اسفند) 2011
 و سهوریه  ههای زیرسهاتت  تخریه   سهوری،  هها میلیون آوارگی باع  که اقدامی شدند؛ آن تکوین

آینده با بطمرت هایپیشران و بحران کنونی روند مالحظه با. است شده جهانی، و ایمنطقه پیامدهای
 یه  تحق در. است ترسیم قابل نبحرا این برای مختلف سناریوهای محتمل، و ممکن و مطلوب های

 ایهن  مقالهه  تهه یاف و شد پرداتته سناریوها این کالبدشکافی به تبیینی -تحلیلی روش از گیریبهره با
 ،سهوریه  بهر  حهاکم  نظها   بهه  افااییمشروعیت با سوریه جمهوری ریاست انتخابات چند هر که شد

 اهمفهر  داتلهی  سطح در معارض هایگروه برابر در را نظا  آن مقاومت و قدرت افاایش هایزمینه
 و اشهد بمهی  نیها  جهانی و ایمنطقه ژئوپلیتیک عوامل معرض در سوریه بحران سیال ماهیت اما کرد

 .دارند کنندهتعیین تأثیر آینده در بحران این سرنوشت بر مابور، گانهسه سطوح عناصر مجموعه

 

 ،جمهوری ریاست نتخاباتا مقاومت، معارضین، سناریو، بحران، سوریه، :هاکليدواژه

 .المللیبین و ایمنطقه هایقدرت
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 هقدمم

( آغاز و تاکنون ادامه یافته است. نظا  سوریه 1389)اسفند  2011از مار   1حران سوریهب

« بشار اسد»کار را در دستور کار قرار دهد: توانست مانند کشورهای دیگر منطقه سه راهمی

کرد، یا مانند ، قدرت را به مخالفین واگذار می«مبارک»و « علیدین بنباالعزین»یا مانند 

پرداتت و یا مانند رژیم بحرین با کمک کشورهای به تقابل نظامی با معترضین می« قذافی»

پرداتت. اما شرایط متفاوت تارجی به سرکوب معترضین و انحراف جریان اعتراضی می

 ، ساتتار تاص سیاسی و سیاست3و دینی 2میوقهای اقلیت با هیسوری تارجداتلی و 

کشورهای دیگر برای سوریه،  باع  گردید که تجربه 5در برابر محور سازش 4مقاومت

 .قابلیت اجرا نداشته باشد

را پیمود و با تغییر برتی از مفاد قانون اساسی مانند  6برد اصالحاتنظا  سوریه راه

آزادی مطبوعات و ...، برای بازگشت  ،رسمیت فعالیت احااب، لغو شرایط اضطراری

کشور جهان به سوریه بر دامنه  40ها از اوضاع به شرایط عادی کوشید. ورود تروریست

مردمی را به سمت جنگ داتلی سوق داد. نظا  سوریه که در این  بحران افاود و اعتراض

ریاست  تشرایط از لحاظ نظامی و سیاسی تحت فشار قرار داشت، با برگااری انتخابا

برد اصالحات تأکید هر گونه اقدا  دیگر را رد کرد و بر راه 1393جمهوری در تابستان 

نمود. در نوشتار حاضر، سناریوهای متعدد در قبال آینده بحران سوریه پس از انتخابات 

سناریوهای »ترین سؤال این است که شود. بنابراین مهمسنجی میمابور، بررسی و امکان

سناریوهای » فرضیه پژوهش در پاسخ این است که « سوریه چیست؟ نفراروی بحرا

فراروی بحران سوریه بر طیفی از سناریوها شامل مطلوب تا ممکن و محتمل، قابل ترسیم 
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ای و مرد  سوریه و حامیان منطقه است و بقای نظا  این کشور مشروط به تداو  حمایت

 «جهانی سوریه است.

 ضرورت پژوهش 

منطقه است و مسئله فلسطین و محور مقاومت در  در یردبراهرای موقعیت ادسوریه  کشور

است. بنابراین از  شده مختلفسوریه برای کشورهای  این منطقه باع  جایگاه ژئوپلتیک

ابتدای شروع بحران سوریه، تحوالت این کشور به صورت مستمر از سوی کشورهای 

مواضع جمهوری اسالمی ایران و سوریه  تشود و با عنایت به قرابمنطقه و جهان، رصد می

 در محور مقاومت، مطالعه وضعیت بحران سوریه، ضرورت مضاعف دارد.

 روش تحقیق 

ها، ای است و روش تجایه و تحلیل دادهها در این تحقی ، کتابخانهآوری دادهروش جمع

-عمجتحلیلی است. مراحل پژوهش حاضر به اتتصار، به این شرح است: الف:  -توصیفی

 ها؛ ج: تجایه و تحلیل اطالعات؛ د: تدوین و نگارش.بندی دادهها؛ ب: طبقهآوری داده

 ادبیات موضوع

در تصوص بحران سوریه مطال  مختلفی به رشته تحریر درآمده است؛ ولی در تصوص 

نشده است که  منتشرسناریوهای فراروی آن در پرتو انتخابات سوریه، اثر مستقل پژوهشی 

 حاضر، تجایه و تحلیل موضوع مابور است.  یرسالت تحق

 گیری بحران سوریه گفتار اول؛ آغاز و اوج
 ( موقعیت ژئوپلیتیک سوریه1-1

کیلومتر مربع، هفتاد و هفتمین کشور جهان  180/185با مساحت « جمهوری عربی سوریه»

 ااز شمال ب و است ترانهیمداز نظر وسعت در جنوب غربی آسیا و ساحل شرقی دریای 

ترکیه، از شرق با عراق، از جنوب با اسرائیل و اردن و از غرب با لبنان و دریای مدیترانه، 

بردی العاده سوریه در منطقه راهمرز مشترک دارد. کارشناسان سیاسی، به دلیل اهمیت فوق

اند. )کتاب سبا سوریه، ترین کشور کوچک جهان نامیدهتاورمیانه، این کشور را بارگ

1387 :8-17)  
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 10درصد اهل تسنن،  72، 1دینی میلیون نفری سوریه از نظر ترکی  23جمعیت 

دمش  و بصری و روستاهای اطراف حمص  -درصد شیعه دوازده امامی  2درصد مسیحی، 

، -های الذقیه، طرطو ، حمص و اطراف مصیاف استان - درصد علوی 12، -و حل  

است. )امامی،  درصد اسماعیلی 1 هبو نادیک  -استان سویدا -درصد دروزی  3حدود 

 1درصد کُرد و  9درصد مرد  سوریه عرب،  2،90شناسی قومی( از نظر جمعیت256: 1388

 ( 26: 1387ها است. )کتاب سبا سوریه، درصد  از سایر قومیت

ا تاریخ سوریه از تالقی اقوا  و ادیان مختلف در این سرزمین حکایت دارد؛ زیر

ها، ایرانیان، یونانیان، مسیحیان و ها، آشوریو پس از آن فینیقی ق.  1500ها از مصری

ه.ش( امپراتوری  895  )1516اعراب هر یک مدتی بر سوریه حکومت کردند. در سال 

ز جنگ عثمانی، سوریه را ضمیمه تود کرد که تا پایان جنگ جهانی اول ادامه یافت. پس ا

تقل ( سوریه به پادشاهی مس1298فند سا  )1920جهانی اول و فروپاشی عثمانی، در مار 

  1941( همان سال دمش  را اشغال کرد که در سال تبدیل شد. فرانسه در ژوئیه)دی

ها منجر به شورش علنی شد. با انتخابات دولت ملی در اوت (، نارضایتی سوری1320)

( 1320  )1941جمهور سوریه شد. در سال رئیس« شکری القوتلی( »1322  )مرداد 1943

سویان و ( فران1324  )1945دو کشور انگلیس و فرانسه سوریه را اشغال کردند اما در سال 

ها از سوریه تارج شدند و استقالل کامل سوریه حاصل ( انگلیسی1325  )1946در سال 

 ( 256: 1388شد. )امامی، 

و  با استقالل سوریه، فصل نوینی در تاریخ این کشور آغاز شد که با آشفتگی سیاسی

اسفند  4  )1966فوریه  23بود. این وضعیت تداو  داشت تا در  همراهی نظامکودتاهای 

(، افسران حاب بع  با کودتا، کابینه و شورای انقالب را منحل و حکومت 1344

وزیر دفاع وقت با « حافظ اسد( »1349   )آبان1970سوسیالیستی تشکیل دادند. در نوامبر 

( که فوت کرد، قدرت را 1379  )ترداد 2000و تا ژوئن  کودتای نظامی به قدرت رسید

                                                           
 

2- Ethnic Demographics 
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فرزند او که « بشار اسد»( پس از فوت حافظ اسد، 135: 1391در دست داشت. )نیاکوئی، 

جمهوری بشار اسد، کرد به قدرت رسید. سوریه در دوره اول ریاستدر لندن طبابت می

ترین چالش سوریه جه شد که مهماوآرا  و باثبات بود، اما در دوره دو ، با بحران فراگیر م

 در یک قرن اتیر است و دامنه آن به منطقه و جهان، گسترش یافت.

 های اصالحی در درون نظام( آغاز بحران با درخواست1-2

مردمی را تجربه کرد. با  سوریه آترین کشور از زنجیره کشورهای عربی بود که ناآرامی

نطقه، هماهنگی تظاهرات مدر سایر کشورهای  های اجتماعی اینترنتیکه شبکهوجود آن

کرد اما چندین فراتوان مشابه در سوریه نتوانست نقشی در شروع مخالفان را تسهیل می

 14در « تشم»تظاهرات در روز  ترین فراتوانهای آن کشور داشته باشد؛ در بارگناآرامی

وش رسید ولی گشین به ندکوچک در مناط  کُر اآرامیتأیید نشده از ن گاارش 1389بهمن 

 ( 136722: 11/3/1390میدان محل قرار تجمع، مانند روزهای قبل، آرا  بود. )ظهوریان، 

شهر  1389دیدند، در اسفند گران، سوریه را آبستن تحوالت نمیدر شرایطی که تحلیل

در جنوب سوریه مبدأ ناآرامی کشور شد. جرقه جنبش با دستگیری چند  درعا کوچک

شعارهایی روی دیوارهای شهر در تأیید لاو  اصالحات نوشته بودند، زده شد.  هنوجوان ک

ها در اطراف های آن( پس از دستگیری این افراد و تجمع تانواده145: 1388)نیاکوئی، 

ها، تجمعات اعتراضی شکل گرفت و پس از آن چندین شهر از جمله محل بازداشت آن

احی پیرامونی دمش  شاهد ناآرامی با هدف ونادل ، الذقیه، حماه، حمص و برتی از 

 و انتخابات آزاد بود. 2و فضای بازسیاسی1اصالحات سیاسی

و  در شرایطی که نظا  سوریه تواهان گفتگو با مخالفان برای شنیدن صدای اعتراض

 سیاسی های مخالفگروه 1390در طول تابستان سال بود،  هاآن نظرانجا  اصالحات مورد 

های مخالف در هدف گروه. هایی دست یافتندبه تواف های تارجی تربا حمایت قد

براندازی نظا ، اشتراک نظر داشتند ولی در شیوه مبارزه مسلحانه یا اعتراضی، اتتالف 

                                                           
1- Political Reform 

2- Political Openness 
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های اول بحران بود و پس از آن، شیوه ماه در مخالفان دیترد (Joya, 2012: 32)داشتند. 

 اقدا  مسلحانه را برگایدند. 

ه به دنبال این بود که با تغییر در قانون اساسی و اصالحات سیاسی به یرنظا  سو

شناسنامه برای کردهای  صدور ماننداصالحی  اقدامات اماتواسته مرد ، جامه عمل بپوشد. 

حاب بع ، تشکیل احااب مختلف، مشارکت  انحصار از، تروج دولت «الحسکه»منطقه 

 مطبوعات و محدودیت مدت ریاست واحااب در قدرت سیاسی، اعطای آزادی بیان 

پرسی اسفند درصدی مرد  در همه 90جمهوری برای حداکثر دو دوره هفت ساله با تأیید 

( و اصالحات بر 578684: 2012/02/16نکرد )العربی،  جادیا مبارزه، تغییری در نوع 1390

مبارزه علیه نظا   هنداشت؛ زیرا مخالفین، مبارزه مسلحانه را تنها را ریتأث هایناآرامکاهش 

دانستند. بنابراین اصالحات و مبارزه از درون نظا  نتوانست تغییری برای ساقط کردن آن می

کشیده شد و نظا  آن در مقابل  1در نوع مبارزه بدهد و سوریه به عرصه جنگ نیابتی

 ترکی به سوریه گسیل -غربی -های تروریستی قرار گرفت که به نیابت از محور عربیگروه

تا اصالحات سیاسی نظا  در  1389شده بودند. در محدوده زمانی شروع تحوالت در اسفند 

دولت برای کاستن اعتراضات مردمی از راه اصالحات کوشید و مخالفان برای  1390اسفند 

 ایجاد جبهه متحد، تالش کردند.

 گیری بحران و اطمینان مخالفان به تغییر نظام( اوج1-3

 با تشکیل ارتش آزاد 91تا اسفند  ت سوریه در بازه زمانی فروردینالدومین مرحله از تحو

سرهنگ فراری سوری در ترکیه شروع شد و تا ورود نیروهای « ریاض االسعد»توسط 

حاب ا... به عرصه تحوالت میدانی سوریه ادامه یافت که مخالفین با اطمینان از 

 اندیشیدند.کم میاحپذیری نظا ، به دوران پس از اسد و بدیل نظا  شکست

های مسلح حتی قبل از تشکیل ارتش آزاد نیا در حال جنگ با نظا  سوریه بودند گروه

، بدیلی برای ارتش سوریه ایجاد شد. با ورود 91تأسیس ارتش آزاد از فروردین  اما با

رسید که سناریوی لیبی در سوریه تکرار شود و برتی افسران ناراضی به ارتش آزاد به نظر 

                                                           
1-Proxy war 
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  این کشور در زمان کوتاه سقوط کند. هر چند تعداد فراریان ارتش سوریه به حدی اظن

، چالش اساسی برای کشور ایجاد کند، اما تشکیل ارتش آزاد سوریه مدتکوتاهنبود که در 

 فرض بیگانه بودن معارضین مسلح را به چالش کشید.

هماهنگ، به نظا   تامخالفان عالوه بر ارتش در عرصه سیاسی سعی کردند با اقدام

به عنوان رئیس « ونیغلبرهان » 91 وارد کنند. بر همین اسا  در اردیبهشت فشار هیسور

انتخاب و تواستار شناسایی شورا توسط کشورهای مختلف به عنوان « شورای ملی سوریه»

رئیس  91از معارضین کُرد در ترداد « دایصعبدالباسط »حکومت قانونی سوریه شد. 

های سیاسی مخالف شد. در این شرایط که نظا  به یکی از تشکل« سوریه مجلس ملی»

وزیر سوریه از نظا  جدا شد و به ، نخست«ریاض حجاب»وحدت سیاسی نیاز داشت، 

ها با بیان شایعاتی همچون قتل یا پناهندگی بشار اردن فرار کرد. در این وضعیت، رسانه

کوفی عنان، نماینده  (Guardian: 2012) .کنند را القانظا   که سقوطکردند اسد سعی 

« 1مأموریت غیرممکن» تود راناکامی، مأموریت  لیبه دلسازمان ملل در بحران سوریه نیا 

 جانشین او شد.« اتضر ابراهیمی»نامید و استعفا داد و 

ا ب 91در عرصه تحوالت میدانی نیا اوضاع برای سوریه مساعد نبود؛ زیرا در تیر 

، «آصف شوکت»ر امنیت ملی در دمش ، برتی از سران کشور از جمله قمانفجار بم  در 

این  (Zisser, 2013: 59)ی امنیتی کشته شدند. هاسیسرومسئول امنیت ملی و اعضای 

الرقه،  هایی چون دیرالاور،مشکالت در حالی اتفاق افتاد که برتی مناط  سوریه در استان

ه دامنه نفوذ معارضین در این مرحله ب .حمص و ادل  در اتتیار معارضین قرار گرفت

 گرفت. تمپاره قرارحدی بود که حتی دمش ، پایتخت سوریه در معرض حمالت 

نشین در وضعیت مابور دو هدف را در دستور کار قرار دادند: اول مخالفین تارج

های معارض با همکاری المللی و دو  رسیدن به اجماع نظر. گروهکس  مشروعیت بین

 را، ساتتار واحدی 91 اجال  مخالفین در اردیبهشت در هیسورمخالف نظا   کشورهای

                                                           
1- Impossible Mission 
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تعریف کردند و تشکیالت سیاسی برای تود ایجاد « ائتالف ملی معارضین»عنوان  تحت

کشور، ساتتار جدید را به ریاست معاذ الخطی  به عنوان  120کردند. با این اقدا ، بیش از 

معاذ الخطی   (Dickinson, 2012/11/04)  ند. تتنماینده رسمی سوریه به رسمیت شنا

که روزگاری اما  جماعت مسجد اموی در حمص بود، ساتتار ائتالف را بر اسا  رئیس، 

. نماینده تنظیم و تصوی  کرد 114وزیر و شورایی با جمهور، نخستمعاون رئیس، رئیس

(AlArabiya: 2012/10/23) ه این بود دندهتشکیل ساتتار واحد و رسمیت آن، نشان

بنامد. « 1دولت در تبعید»که ائتالف قصد دارد تشکیالت تود را دولت قانونی سوریه و 

جمهور قانونی فرانسه بر به عنوان رئیس« ژنرال دوگل»همانند زمان جنگ جهانی دو  که 

 نامید. ها، به انگلیس رفت و دولت تود را دولت در تبعید اثر حمله آلمان

سازی برای ه، باور مخالفین به سقوط نظا  سوریه و بدیللحمشخصه اصلی این مر

مسلح  نیمعارضی شرویپدوران پس از بشار اسد بود. این باور به دو دلیل ایجاد شد: اول، 

 در عرصه تحوالت میدانی و گرفتن برتی نقاط حسا  امنیتی و اقتصادی و دو ، تالش

 ماع نظر برای پس از اسد.جاالمللی و رسیدن به مخالفین برای کس  مشروعیت بین

 و تالش برای توافق با نظام ( تثبیت اسد1-4

 سومین دوره زمانی تحوالت سوریه، محدوده زمانی ورود نیروهای حاب ا... به عرصه

 93جمهوری در ترداد تا برگااری انتخابات ریاست 1391تحوالت میدانی از اواتر پاییا 

رباره ددر این دوره در جبهه مخالفین نظا ،  .تاست که مشخصه آن، تثبیت نظا  سوریه اس

 ایجاد شد. ا  سوریه اتتالفها برای سقوط نظبخشی هاینهفایده

با مشکل شکاف داتلی مواجه شد اما  1391ائتالف ملی معارضین در اواتر پاییا 

به عرصه  1391عامل مهم در تغییر معادالت، ورود نیروهای حاب ا... لبنان در بهمن 

میدانی سوریه بود. در ابتدا نیروهای مقاومت تحت عنوان مدافعان حر  و برای  تحوالت

دفاع از بارگاه مقد  حضرت زین ) ( و حضرت رقیه) ( در اطراف دمش  مستقر 

نشین لبنان ا...، جلوگیری از حمله نیروهای معارض به مناط  شیعه حاب هدفشدند. البته 

                                                           
1- Government in Exile 
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معارضین مسلح،  .. در گا  اول، از پیشروی.اورود حاب  ( (Sullivan, 2014: 28بود.

، 92در ترداد « القصیر»بردی جلوگیری به عمل آورد و در گا  بعدی، با آزادی شهر راه

ها تارج ساتت. اگر منطقه ابتکار عمل را در عرصه تحوالت میدانی از دست تروریست

  به دو قسمت شمگرفت سوریه و دبردی القصیر در سیطره معارضین مسلح قرار میراه

گشت. این پیروزی ها با طرابلس در شمال لبنان برقرار میشد و ارتباط تروریستتقسیم می

امکان نقل و انتقال نیروهای ارتش سوریه بین دمش  با مناط  ساحلی مدیترانه را فراهم 

 (202: 1392آورد. )عبداللهیان، 

ی برای نظا  سوریه داشت، در مانظ هایی را در عرصهبردی که موفقیتاین پیروزی راه

-بنحمد»سیاسی نیا تغییراتی را ایجاد کرد؛ زیرا چند هفته بعد از آزادسازی القصیر،  عرصه

یک  . این انتقالامیر قطر شد« ثانیتمیم آل»از مقا  تود استعفا داد و پسر او « ثانیتلیفه آل

 نتقل شد وبه عربستان سعودی م انتقال معنادار بود؛ زیرا پس از آن، پرونده سوریه از قطر

ه به امیر جدید، عالقه تود را برای گسترش روابط با سوریه اعال  کرد. انتقال پروند

حمد ا»، 92ر عربستان، تغییراتی را در ائتالف ملی معارضین ایجاد کرد؛ زیرا در انتخابات تی

ید ائتالف دجها گرایش داشت، با اتتالف چند رأی، رئیس که به سعودی« عاصی الجربا

 شد.

شد، کشتار حدود  زمانی که در عرصه تحوالت میدانی و سیاسی، نظا  سوریه موف 

بر اثر حمله شیمیایی، نظا  سوریه را با « غوطه شرقی»شهروند سوری در منطقه  1300

جمهور آمریکا پس از این حادثه، بدون ارائه سند متقن، چالش جدید مواجه کرد. رئیس

دفاع از مرد  »ل این اقدا  معرفی و از طرح حمله نظامی به سوریه برای مانظا  سوریه را ع

 (Joya, 2012: 46)صحبت کرد. « 1دفاعبی

شد حمله نظامی به سوریه، فرصتی برای تغییر حکومت بشار اسد محسوب می

(Shmuel: 2103)  افکار  اقناعائتالف جهانی و  اقدا  بهمتحده برای این اما ایاالت

                                                           
1- Defending the Defenseless 
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که در این راستا توفی  چندانی به دست نیاورد و پس از ارائه  داشت ازین یلتادعمومی 

ای سالح شیمیایی سوریه و موافقت نظا  این پیشنهاد روسیه در تصوص نابودی مرحله

در مورد  ها، اوباما تصمیمشیمیایی تا نابودی کامل آن کشور با کنترل سازمان ملل بر سالح

( بعداً توسط عوامل 206: 1392به تعوی  انداتت. )عبداللهیان،  هعملیات نظامی را در کنگر

ها به دست ای افشا شد که گاز شیمیایی را آمریکا به ترکیه داده و از سوی ترکرسانه

ای برای مداتله مستقیم در های تروریستی رسیده است؛ یعنی آمریکا دنبال بهانهگروه

ولی طرح روسیه و تصمیم سوریه جلوی  دنها را جبران کسوریه بود تا شکست تروریست

 آن را گرفت.

ویژگی شاتص دوره تثبیت، عد  اطمینان مخالفین از براندازی نظا  است. از دیگر 

ها در همگرایی با حکومت، تردید حامیان بیشتر موضع اقلیت تیتثب ،دورههای این مشخصه

حکومت سوریه از سوی  ابها، تالش برای ارتباط تالش ی هاینهبخشجهینتمعارضین در 

 نیجلوه اسازی بحران در این کشور است که مخالفین و اراده نظا  سوریه برای عادی

 شود.جمهوری مشاهده میراهبرد در برگااری انتخابات ریاست

 جمهوری سوریه( انتخابات ریاست1-5

 ت ویژهیماه 1393جمهوری این کشور در ترداد در فرایند بحران سوریه، انتخابات ریاست

های فراوان در تصوص برگااری یا عد  برگااری انتخابات دارد. پس از بح 

با حضور ناظران  1393جمهوری، سرانجا  این انتخابات در روز سیادهم ترداد ریاست

هاار و  840میلیون و 15ها برگاار و از میان تارجی و تأیید سالمت انتخابات از سوی آن

رأی  نفر به پای صندوق 412هاار و  634میلیون و  11دن، ادنفر واجد شرایط رأی  575

جمهوری درصدی مرد  در انتخابات ریاست 73رفتند که این میاان، نشان از مشارکت 

جمهوری در تارج از این سوریه دارد. البته مشارکت مرد  سوریه در انتخابات ریاست

 ( 291843: 5/7/1435درصد اعال  شد. )النجار،  95کشور 

روز انتخابات  24ارکت مرد  به نحوی بود که زمان انتخابات در سوریه تا ساعت شم

تمدید شد و در سفارتخانه سوریه در لبنان به مدت یک روز و در برتی دیگر از 
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در این انتخابات  (Syria, 2014: 141303)ها برای چند ساعت تمدید گردید. سفارتخانه

 500در مقابل -درصد آراء 88–رأی  723هاار و  319میلیون و  10با تعداد « بشار اسد»

، برای «ماهر عبدالحفیظ حجار»رأی  301هاار و  372و « حسان النوری»رأی  279هاار و 

 ( 236: 14/3/1393جمهوری سوریه برگایده شد. )العالم، هفت سال به ریاست

تخابات ناجمهوری آن سال، نقطه عطفی در بحران سوریه است؛ زیرا انتخابات ریاست

ظا  اتوانی نندر شرایطی برگاار شد که مخالفان نظا  سوریه با تبلیغات وسیع به دنبال القای 

ی در در برگااری انتخابات بوده و سعی کردند نشان دهند که بشار اسد از محبوبیت کاف

راده جمهوری در موعد مقرر نشان از ا سوریه برتوردار نیست. برگااری انتخابات ریاست

کشور  برای پایان بحران داشت و پیروزی اسد نشان داد که او از محبوبیت باال در نظا 

ابراین برتوردار است. مشارکت باالی مرد  نیا مشروعیت دوباره به حکومت سوریه داد. بن

 وافاایی نظا ، به همگرایی بیشتر میان مرد  جمهوری ضمن مشروعیتانتخابات ریاست

 کرد.  سوری را به ادامه مبارزه علیه معارضین ترغی  مرداننظا  انجامید و دولت

دید پس از تشجمهوری گفتار دوم؛آینده بحران سوریه پس از انتخابات ریاست

ها و امید مخالفان به براندازی نظا  از راه تقابل نظامی، مجموعه تحوالت بعدی درگیری

ست. بل براندازی نیاقنشان داد که حکومت سوریه به راحتی و با دتالت عوامل بیگانه 

مخالفین در دو جبهه  انسجا  در ساتتار نظا  و همراهی مرد  با نظا  در کنار اتتالف

جه شود نظامی و سیاسی باع  گردید تا به احتماالت دیگر در مورد آینده بحران سوریه تو

ا  هبها با ابینی است. سناریوهایی که هر چند تحق  برتی از آنکه چند سناریو قابل پیش

 شود.ها پرداتته میروبرو است اما در این تحقی  به عنوان سناریوی احتمالی به آن

 1( تجزیه سوریه1-2

 2004تجایه سوریه یکی از سناریوهای احتمالی است. طرح تجایه این کشور در سال 

شد اما آنچه در شرایط  مطرح« تاورمیانه بارگ»( از سوی آمریکا بر اسا  طرح 1383)

شود تجایه سوریه به سه کشور شامل قلمرو کردها، مناط  اشغالی آن یاد می زکنونی ا

                                                           
1- The Dissolution of Syria 
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های غرب که . فارغ از مسائل قومی و دینی و حمایتهاستیسورها و بقیه تروریست

کند واقعیات میدانی گویای این است که موضوع تجایه تجایه سوریه را فراهم می زمینه

اسا  نقشه تحوالت سوریه، این کشور در حال  رسوریه باید مورد توجه قرار بگیرد. ب

 ، معارضین و نظا  را دارد.کردهاحاضر زمینه تبدیل به سه ناحیه تحت تصرف 

 های تجزیه مناطق کردنشینزمینه (2-1-1

های از جریان« اتحاد دموکراتیک»هر چند جرقه جدایی مناط  کردنشین توسط حاب 

رهبر حاب « صالح مسلم»زده شد و « یناسرک»وابسته به پ.ک.ک پس از تصرف شهر 

مدت بلکه یک هدف اتحاد دموکراتیک مدعی شد تصرف این شهر نه یک هدف کوتاه

( ولی این حاب در عرصه عمل، هیچ رفتار 2130: 20/5/92راهبردی است؛ )بهرامی، 

 یدهای کوچک کرها و حابی انجا  نداد و این مسئله تنها به بخشی از گروهاطلبانههیتجا

داشته و در  استقالل هیداع هامؤلفهمحدود شد. کردها به واسطه برتورداری از برتی 

که در صورت تجایه سوریه، یکی از مناطقی که از  باورندشرایط کنونی برتی بر این 

شود کردها هستند. عوامل زیر، فرضیه جدایی کردها را تقویت حکومت مرکای جدا می

 کند:می

به صورت مشترک توسط نیروهای « کوبانی»و « الحسکه»، «مشلیاقال»اکنون شهرهای  -

 شود.مردمی کرد و ارتش سوریه اداره می

 (Jenkins, 2014: 17)میان کردها وحدت قومی وجود دارد.  -

 کردهای سوریه از حمایت کردهای عراق برتوردار هستند.  -

برتوردار  یاجدایی از حکومت مرک دهد کردها از ظرفیتاین عوامل نشان می

های زیر در تضاد با فرضیات باال معتقد است که استقالل مناط  کردنشین به هستند. فرضیه

 راحتی تحق  نخواهد یافت:

طلبی اند که تجایهکردها در چهار کشور ایران، عراق، سوریه و ترکیه پراکنده شده -

 تواهد شد. ها باع  وحدت این کشورها برای عد  تشکیل کشور مستقل کردستانآن
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در رهبران کرد سوریه اتحاد الز  برای استقالل وجود ندارد؛ زیرا برتی بر همگرایی  -

 با دولت مرکای و برتی بر اتحاد کردها تأکید دارند.

ترین هدف، اتراج پس از حمله داعش به مناط  کردنشین، در شرایط کنونی مهم -

 متجاوزنه استقالل است.

 هاطق تحت اشغال تروریستانهای تجزیه م( زمینه2-1-2

نگاهی به نقشه تحوالت میدانی در سوریه حاکی از این است که مناطقی از حل ، 

دیرالاور و الرقه و برتی مناط  دیگر در اشغال معارضین مسلح است. اعال  تالفت، 

دهد که مخالفین در ی نشان میاسیو ساجرای احکا  و تشکیل برتی ساتتارهای حکومتی 

به دنبال ثبات و ادامه تعرض به سایر مناط  هستند. برتی دالیل، تجایه مناط    طاین منا

 کند:اشغالی از حکومت مرکای را تقویت می

در اتتیار داشتن مناطقی پیوسته از ریف حل  تا برتی مناط  داتلی در عراق که  -

در سوریه  هباع  هویتی تودساتته برای گروه تکفیری داعش به عنوان تأثیرگذارترین گرو

 شود.می

مالی از تارج،  معارضین مسلح در سوریه با فروش نفت این کشور و دریافت کمک -

 اند منابع اقتصادی قوی را به منظور تحق  اهداف تود به دست بیاورند.توانسته

اقدامات ضدبشری در مناط  تحت تصرف معارضین، در کنار تالش نظا  و مرد   -

ها، این گروه قادر به پیشرفت بیشتر نیست، بنابراین با تالش برای نآبرای مقابله با پیشروی 

 تثبیت موقعیت کنونی، امکان جدایی مناط  اشغالی وجود دارد.

 دالیل زیر بر عد  امکان تحق  سناریوی تجایه مناط  تحت اشغال تأکید دارد:

دار روهای تروریستی و تکفیری در مناط  اشغالی از مشروعیت مردمی برتگروه -

 نیستند.

 با توجه به برتری ارتش سوریه، باید منتظر آزادسازی مناط  اشغالی بود. -

نیروهای معارض، کمتر کشوری حاضر است این گروه را به  با توجه به جنایات -

 عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسد.
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ها را فراهم معارضین در مناط  اشغالی، زمینه شکست و عد  استقالل آن اتتالف -

 تواهد کرد.

تشکیل ائتالف چهارگانه متشکل از کشورهای ایران، روسیه، سوریه و عراق و  -

ها ها در سوریه زمینه کاهش قدرت این گروهافاایش حمالت هوایی روسیه علیه تروریست

 را فراهم کرده است.

 ی( توان و قدرت دولت مرکز2-1-3

بدیهی است دولت مرکای با هر گونه طرح یا عملی در ارتباط با تجایه این کشور 

شود، بلکه مخالف است. تجایه سوریه نه تنها باع  کاهش عم  راهبردی این کشور می

سازد. با وجود این، دالیل برتی نقاط حسا  راهبردی را از اتتیار نظا  حاکم تارج می

 کند:ر دیدگاه تجایه سوریه را از این منظر تقویت میزی

تقویت معارضین توسط کشورهای بیگانه و تالش برای ایجاد موازنه میان معارضین  -

 و نظا  سوریه.

 های معارض.پیوستن اعضای جدیدی از تارج سوریه به گروه -

ادل  تا رسد در صورت عملی شدن سناریوی تجایه سوریه، مناط  دمش ، به نظر می

ساحل الذقیه در اتتیار دولت مرکای قرار بگیرد. البته عوامل زیر، تجایه سوریه را تضعیف 

 کند:و شرایط را برای طرفداران تجایه سوریه سخت می

 برتری نظا  سوریه در عرصه تحوالت میدانی. -

 عد  همراهی اکثر جامعه با تجایه سوریه. -

 تالش نظا  برای پایان بحران. -

 حاد رهبران سوریه در تصوص جلوگیری از تجایه کشور.ات -

ا... لبنان، اجازه تجایه سوریه سرانجا ، حامیان سوریه مانند روسیه و ایران و حاب -

 دهند. را نمی
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 (  تسلط مخالفین مسلح 2-2

بینی از بحران سوریه، سناریوی تسلط مخالفین مسلح و اشغال تما  سرزمین دومین پیش

های تندرو مسلح طیف وسیعی از دولت اسالمی عراق و ا وجود اینکه گروهسوریه است. ب

شود؛ ولی در شا  )داعش(، جبهه النصره، احرار الشا ، گردان التوحید و ... را شامل می

شرایط کنونی بیشتر توجهات معطوف به گروه تکفیری دولت اسالمی عراق و شا  )داعش( 

گونه سناریو یعنی پیروزی مخالفین مسلح این و گروه تکفیری جیش الفتح است.در این

های تندرو مخصوصاً داعش از آن برتوردار هایی که گروهشود که به تاطر مؤلفهفرض می

است همچون حمالت چریکی، جو ارعاب، پشتیبانی عملیاتی در سطح وسیع و ایجاد 

ریه بتواند بر های سوتقد  برای اهداف تعیین شده، این گروه با از بین بردن زیرساتت

 ,England)نظا  این کشور فائ  آید و تما  نواحی این کشور را به اشغال تود درآورد. 

2014: 69) 

 کند:دالیل زیر، فرضیه اشغال تما  مناط  سوریه توسط معارضین مسلح را تقویت می 

گیری داعش از فضای مجازی برای ایجاد ای همچون بهرهاستفاده از ظرفیت رسانه -

 یف روحیه طرف مقابل.تضع

 های اقتصادی.های معارض به منابع نفتی سوریه و تقویت توانمندیدسترسی گروه -

 های به ظاهر مقد  و ایدئولوژیک.پایه -

 های معارض.مرز مشترک با ترکیه و حمایت این کشور از گروه -

 های معارض.حمایت مالی و تسلیحاتی غرب و برتی کشورهای منطقه از گروه -

های مسلح تندرو امری رسد تصرف و یا اشغال سوریه توسط گروههر چند به نظر نمی

گروهی یعنی نگاه معارضین مسلح، کارایی دارد. درونمحتمل باشد، ولی این فرضیه از نظر 

 عوامل زیر باع  تضعیف فرضیه تسلط معارضین تواهد شد:

 جهان.عد  شناسایی دولت اسالمی عراق و شا  توسط کشورهای  -

 عد  همراهی مرد  با حکومت تندرو. -

 میان معارضین. فراوان وجود اتتالف -
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 فشار افکار عمومی جهانی برای مقابله با داعش. -

 ها.های مختلف و تضعیف آندرگیری نیروهای داعش در جبهه -

 ها در جنگ تارجی.بیگانه بودن ماهیت اعضای داعش و تضعیف روحیه آن -

ارتش سوریه در قلمون، ریف  ها در عراق یا کوبانی و موفقیتنمکرر آ شکست -

 ها.دمش  و دیگر مناط  و محاصره کامل حل ،و تضعیف روحیه تروریست

 (  تشکیل دولت ائتالفی2-3

( 1المللی ژنو )یکی از سناریوها در تصوص پایان بحران سوریه که در جریان نشست بین

ایده تشکیل دولت ائتالفی از سوی روسیه مطرح مطرح شد، تشکیل دولت ائتالفی است. 

شد، اما برتی بر این باورند که غرب نیا با تشکیل چنین دولتی در سوریه مواف  است، اما 

ها در تصوص نحوه اجرای آن میان روسیه و آمریکا و میان مخالفین و نظا  برتی اتتالف

 سوریه باع  شد کمتر به این ایده توجه شود. 

های درگیر در بحران سوریه در ه دولت ائتالفی، دولتی است که همه طرفاز نظر روسی

آن حضور داشته و به تقسیم قدرت بپردازند. در طرح پیشنهادی روسیه، تروج اسد از 

 :Janssen, 2013)بینی شده بود قدرت به واسطه انتخابات نه از راه تواف  تارجی پیش

تواند جائی از راه حل باشد بلکه او جائی از نمیاما از نظر مخالفین نظا  اسد، بشار  (11

این  (Chatham, 2013: 208223)تواند در دولت ائتالفی باشد. بحران است، پس نمی

اتتالف به نحو دیگری نیا بروز کرد، زیرا مخالفین نظا  سوریه بر این باور بودند که تحت 

طرف دیگر بشار اسد با تأکید بر  هیچ شرایطی حاضر به کوتاه آمدن با نظا  فعلی نبوده و از

دانست. تود، هر نوع تغییر را منوط به تواست مرد  از راه انتخابات می تحکومتیمشروع

شود؛ زیرا پیگیری می در شرایط کنونی فرضیه تشکیل دولت ائتالفی به صورت کمرنگ

یوی های زیر سنارانتخابات حاکی از تأیید مشروعیت بشار اسد در سوریه است. شاتص

 کند:تشکیل دولت ائتالفی در سوریه را تقویت می

 تعامل احتمالی روسیه و جبهه غربی در موضوعات دیگر. -

 بخشی سایر راهکارها و تالش برای پایان بحران سوریه.عد  نتیجه -
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 باور مخالفین به این که قادر نخواهند بود اسد را از راه نظامی حذف کنند. -

با مشکالت اقتصادی و اجتماعی و تالش برای کنار آمدن  مواجه شدن نظا  سوریه -

 با مخالفین.

 مدت به تواستهای که در آن دو طرف بدانند در کوتاهورود بحران سوریه به مرحله -

 تود نخواهند رسید.

جمهوری به حاشیه رفت و اکنون طرح تشکیل دولت ائتالفی بعد از انتخابات ریاست

جود ندارد. البته توجه به عوامل زیر گویای کاهش احتمال تحق  امید چندانی به تحق  آن و

 دولت ائتالفی در سوریه است:

 جمهوری.اثبات مشروعیت نظا  از راه انتخابات ریاست -

 در تصوص چگونگی تشکیل دولت ائتالفی. اتتالف -

 های معارض مسلح.متغیرهای تأثیرگذار مخالف همچون گروه -

 تالفی به علت تحمیلی بودن آن. عد  مشروعیت دولت ائ -

های تروریستی و کاهش زمینه مذاکره و تشکیل تر شدن ماهیت گروهیکدست -

 حکومت انتقالی.

 تغییر راهبرد روسیه و تالش برای دتالت نظامی در سوریه. -

 ( تسلط ائتالف ملی معارضین2-4

ف وحدت مخالفان با هد 1391چهارمین سناریو، ائتالف ملی معارضین است که در آبان 

های مختلف این ائتالف از گروه (Goodarzi, 2013: 38)نظا  سوریه تشکیل شد. 

و « انجمن استانبول»، «گروه اعالمیه دمش »، «کمیته هماهنگی ملی»، «شورای ملی سوریه»

المسلمین و لیبرال مخالف نظا  بشار اسد، به ریاست احمد برتی از فعاالن کرد، اتوان

 (Janssen, 2013: 11)مدعی حکومت در سوریه تشکیل یافته است.  عاصی الجربا

ائتالف ملی معارضین که تود را طرفدار مرد  سوریه معرفی کرده است و اکنون 

رساندن »جایگاه چندانی در تحوالت نظامی و سیاسی سوریه ندارد، هدف نمادین تود را 

رنگونی دولت اسد، از بین عملی تود را س و هدف« صدای ملت سوریه به گوش جهانیان
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بردن ساتتار امنیتی، رفع مشکالت اقتصادی سوریه، گسترش مناسبات و توسعه مبانی 

این ائتالف دارای  (Foreign Affairs, 13/11/2012)سکوالر اعال  کرده است. 

 ساتتار حکومتی و نیروی نظامی تحت عنوان ارتش آزاد است. 

ها را در تصوص برتری بر های زیر ادعاهای آنهاین ائتالف بر این باور است که مؤلف

 کند:نظا  سوریه و در اتتیار گرفتن حکومت تقویت می

 به رسمیت شناتتن ائتالف توسط کشورهای مخالف نظا  سوریه. -

 مالی و تجهیااتی غرب و کشورهای منطقه. حمایت -

 ی در دو عرصه سیاسی و نظامی.التیساتتارتشک -

 های سوری در درون ائتالف.های مختلف از اقلیتهحضور احااب و گرو -

بنابراین یکی از سناریوها در تصوص آینده بحران سوریه، تشکیل دولت توسط 

ائتالف ملی معارضین است که این سناریو مورد حمایت ترکیه و قطر است. اما دالیل زیر 

 کشد:فرضیه حکومت توسط ائتالف ملی معارضین را به چالش می

 ها.های تارجی آنرهبران ائتالف به دلیل گرایش اتتالف -

 عد  مقبولیت مردمی در داتل سوریه. -

 باالی ائتالف و کاهش حمایت از این جریان. هاینه -

 فساد مالی در ائتالف. -

 تضعیف ارتش آزاد به عنوان شاته نظامی رسمی ائتالف. -

 مرد . عد  انجا  اقدا  تاص از سوی ائتالف برای کاهش مشکالت -

 المسلمین سوریه( تسلط اخوان2-5

ها در سوریه از سناریوهای محتمل در تصوص آینده این بحران پیروزی و تسلط اتوانی

است. نگاهی به تاریخ اتوان المسلمین سوریه حاکی از این نکته است که این جنبش از 

  1937سال  ابتدای تشکیل تا کنون پنج مرحله را پشت سر گذاشته است: مرحله اول در

شکل گرفت که اتوان تواستار رهایی کشورهای اسالمی از یوغ  ( با پیدایش آن1316)

( توجه تود را به تطبی  قوانین اسالمی 1325  )1946استکبار بود. در مرحله دو  در سال 
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( اتوان تواستار تشکیل 1330  )1951با شرایط زمان معطوف کردند. مرحله سو  در سال 

ها تواستار ( آن1355  )1976ی در جامعه شد. در مرحله چهار  یعنی سال قوانین اسالم

ایفای نقش بیشتر در ساتتار سیاسی جامعه شدند و در شرایط کنونی یعنی مرحله پنجم که 

( تاکنون ادامه دارد، اتوان تواستار برکناری حکومت حافظ اسد و 1359  )1980از سال 

شیخ محمد ابونصر »های توانی بر اسا  ایدهپس از آن بشار اسد و تأسیس حکومت ا

 (209: 1385شد. )دکمجیان، « البینونی

 ها سعی کردند تا از فرصت استفاده کنند و به تواستهبا آغاز بحران سوریه، اتوانی

تود جامه عمل بپوشانند. جمعیت اتوان سوریه در سه محور سیاسی در دمش  به رهبری 

در حمص و محور حل  به رهبری « مروان حدید»بری ، محور سنتی به ره«عصا  عطار»

علیه نظا  سوریه اقدامات مسلحانه و سیاسی انجا  دادند و پس از « شیخ عبدالفتاح ابو غدا»

با دیدگاهی تندروتر « محمد ریاض تالد آل شقفه»آن این جریان برای اتحاد بیشتر زیر نظر 

معیت برای افاایش نفوذ تود روزنامه به اقدامات تود علیه نظا  سوریه پرداتتند. این ج

 :Becker,2013)را چاپ کرد تا بتواند میان طرفداران تود همبستگی ایجاد کند. « العهد»

28) 

دار شود که تجار ریشهاهل سنت سوریه از سه بخش تاریخی و تانوادگی تشکیل می

د حمص و حماه ها در مناط  میانی ماننها در دمش  و مذهبیعمدتاً در حل  و تکنوکرات

هستند. اتوان فقط در حمص و تا حدودی حماه نفوذ دارد. در حل  یک تظاهرات 

ضدنظا  در پنج سال گذشته وجود نداشته و در دمش  هم تقریباً همین شرایط است. عمده 

ها و به ویژه روستاها و مناط  کمتر های استانتحرکات اتوان در حمص، حماه و ریف

 یافته است.توسعه

قطر باع  تقویت اتوان سوریه شد تا جایی که  وزی مرسی در مصر و حمایتپیر

توانند حکومت را تغییر و رهبران تود را بر می بودندکهطرفداران اتوان سوریه بر این باور 

های زیر احتمال شد. مؤلفه اریکه قدرت بنشانند؛ امیدی که پس از برتی تغییرات کمرنگ

 کند:ویت میتسلط اتوان بر سوریه را تق
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 اکثریت اهل تسنن در سوریه و گرایش بخشی از این جمعیت به سوی اتوان. -

 ترکیه از اتوان سوریه. حمایت -

 نفوذ بخشی از اتوان در میان ائتالف ملی معارضین. -

 یکپارچگی قومیتی اهل تسنن در مناط  مختلف سوریه.  -

ها است. البته رت توسط اتوانیهای محتمل در آینده سوریه کس  قدبینییکی از پیش

شود که این جمعیت قصد دارد در وهله اول با گونه تحلیل میدر این تصوص این

همراهی سایر مخالفین، پروژه براندازی نظا  سوریه را کلید زده و در مرحله بعد، قدرت را 

الیل زیر المسلمین در سوریه به داز راه انتخابات، در اتتیار بگیرد. فرضیه تسلط اتوان

 شود:تضعیف می

 عد  وجود برنامه مشخص از سوی رهبران اتوان برای مقابله با نظا  سوریه. -

 سابقه منفی اتوان در تشکیل حکومت. -

 های دینی و قومی از اتوان سوریه.عد  حمایت اقلیت -

 های مسلح با حکومت اتوان.عد  موافقت ائتالف ملی معارضین و گروه -

 .شورهای مخالف نظا  سوریه از تشکیل حکومت توسط اتوانحمایت اندک ک -

 ( فرسایشی شدن بحران سوریه2-6

از جمله سناریوهایی که از ابتدای بحران سوریه از آن به عنوان زنگ تطر برای آینده این 

شود، فرسایشی شدن بحران است. بر اسا  این سناریو به دلیل اینکه کشور و منطقه یاد می

های در عرصه گریکدحذف کامل دیگری را ندارند و حاضر به تعامل با یطرفین، توان 

ها ادامه تواهد یافت. فرسایشی شدن بحران یکی از سیاسی نیا نیستند، درگیری

ترین سناریوها برای مرد ، نظا  سوریه،  مخالفان، منطقه و جهان است زیرا طرفین نامناس 

 ند رسید.ها به اهداف تود نخواهدرگیر و حامیان آن

گرا، سکوالر و های مختلف و وجود افکار سلفی، ملیبا توجه به وجود گروه

های مخالف رسد در صورتی که نظا  به پیروزی قاطع نرسد و یا گروهگرا به نظر میقومیت

های مختلف ادامه ها در سوریه میان گروهبه قدرت برسند، باید انتظار داشت که درگیری



 831 / یهسور یتیکبحران ژئوپل یفرارو یوهایسنار هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 

 

ها به صورت منازعات دائمی بینانه این درگیریی که در حالت توشداشته باشد، به نحو

-سیاسی و در حالتی بدبینانه به صورت منازعات مسلحانه تود را نشان دهد. )دهقانی

شود، بلکه ( ادامه بحران سوریه نه تنها باع  تضعیف طرفین درگیر می19: 92فیروزآبادی، 

هایی از کشتار د و ممکن است در آینده صحنهکناین کشور را با فاجعه انسانی مواجه می

 کشی قومی را تشدید کند. علیه بشریت و یا نسل

 کند:دالیل زیر، فرضیه فرسایشی شدن بحران در سوریه را تقویت می

تسلیحاتی و مالی غرب و کشورهای منطقه به مخالفین و حفظ یکپارچگی و  کمک -

 همراهی مرد  سوریه با نظا  این کشور.

الش غرب برای تضعیف محورهای درگیر در سوریه در جهت تقویت امنیت رژیم ت -

 صهیونیستی.

در برابر  ترکی  قومیتی و هویتی مختلف در سوریه  و عد  ایجاد راهبرد یکپارچه -

 بحران.

 ساز در بحران سوریه از سوی مخالفین نظا .ایفای نقش متوازن -

 ی مخالف و مواف  نظا  سوریه.اای و فرامنطقهمنطقه ایجاد ائتالف -

 کند:دالیل زیر، فرضیه ورود سوریه به بحران فرسایشی را تضعیف می

 های مختلف درگیر از فرسایشی شدن بحران.عد  استقبال گروه -

 ها به رویکرد مذاکره با نظا .آن وسوقهاتستگی حاکم بر گروه -

 های درگیر.سنگین فرسایشی شدن بحران برای حامیان طرف هاینه -

 تطر تسری بحران به تارج از سوریه. -

 عد  کنترل بحران و نامشخص بودن نتیجه آن. -

 های مختلف.ایجاد مشکالتی همچون مسئله آوارگان و ناامنی -

 ( تثبیت نظام سوریه2-7

بقای اسد و برقراری ثبات و امنیت در سوریه از سناریوهایی است که قبل از انتخابات 

برگااری انتخابات  ازمطرح و پس از انتخابات تقویت شد. تا قبل  جمهوریریاست
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جمهوری، مخالفین نظا  سوریه در تالش بودند تا در دو جبهه سیاسی و نظامی به ریاست

تقابل با نظا  سوریه بپردازند. در جبهه نظامی سعی شد که از راه جنگ نیابتی یا همانند 

های سقوط بشار ایی و مخالفین از راه زمین، زمینهالگوی لیبی، غرب با پشتیبانی نیروی هو

( در عرصه سیاسی نیا تشکیل ائتالف ملی 37829: 1390اسد را فراهم کند. )غالمی، 

معارضین به عنوان بدیلی برای نظا  سوریه، به منظور تخری  وجهه نظا  سوریه در داتل 

ط مختلف کشور و ارتش سوریه در نقا و تارج این کشور صورت گرفت. اما پیروزی

از یک سو و عد  همراهی چین  (Wimmen, 2014: 44)راندن نیروهای معارض  عق 

پرواز ممنوع از سوی دیگر باع   منطقهو روسیه در قطعنامه ضدسوری برای ایجاد 

جمهوری نیا راهبرد شکست راهبرد نظامی مخالفین نظا  سوریه شد. انتخابات ریاست

ه چالش کشید؛ زیرا در جریان این انتخابات، مرد  با مشارکت زدایی مخالفان را بمشروعیت

باال به نظا  سوریه و بشار اسد رأی دادند که این مسئله گویای این حقیقت است که 

 برتالف نظر مخالفان،بشار اسد از محبوبیت باال برتوردار است.

از تالش و های رفتاری از سوی بشار اسد نشان ها و کنشعالوه بر این، برتی اقدا 

زا در عرصه عا  نظا  برای کنترل و بحران دارد. نظا  سوریه با شناسایی عوامل بحران

نظامی در وهله اول سعی کرد از ریاش و کاهش توان ارتش جلوگیری کرده و در وهله 

افاایی نقاط ها را با نیروهای مردمی جایگاین کند. راهبردی که به امنیتدو  این ریاش

اساسی جدید را  قانونهای دیگر دستور تدوین ه کمک کرد. در عرصهحسا  در سوری

های دینی نیا یید مرد  همراه بود. در تصوص نارضایتی اقلیتتأصادر کرد که با مهر 

سیاست احترا  و باور به تکثرگرایی را در دستور کار قرار داد. برای همگرایی جامعه دینی 

اسد موافقت تود را با ادامه روند گسترش همچون جمعیت اهل تسنن و اتوانی، بشار 

مراکا دینی همچون ساتت مساجد و مؤسسات آموزش عالی اسالمی اعال  کرد. 

(Wimmen, 2014: 49) اتحاد در جامعه فراهم  مجموع این اقدامات باع  شد تا زمینه

 در میان جامعه سوریه به باور« بحران سوریه منشاء تارجی دارد»شود و این تفکر که 

عمومی تبدیل گردد. این مسئله گویای این است که اسد قادر تواهد بود اجماع داتلی را 
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دهد که در تالش است تا های او نشان میعلیه بحران تارجی ایجاد کند؛ زیرا سیاست

ها طرفداران تود ایجاد کند. البته این سیاستها و نوعی همگرایی را میان اقوا  و اقلیت

های زیر مؤلفه جمهوری به نحو مؤثرتری نتایج تود را نشان داد.یاست بعد از انتخابات ر

 کند:فرضیه ثبات و پیروزی اسد را تقویت می

 .ی آنبخشجهیبه نتهاینه باالی براندازی نظا  و عد  اطمینان  -

 اتتالف مخالفین و عد  اتخاذ سیاست هماهنگ. -

تالش کشورهای مختلف های مختلف و درگیری گروه تکفیری داعش در جبهه -

 عراق و لبنان برای مقابله جدی با این گروه. همچون

ها با یکدیگر وتضعیف های معارض و درگیری آناتتالف ایدئولوژیک میان گروه -

 ها.آن

حمایت نظامی روسیه در کنار حمایت کشورهای حامی و تقویت ارتش و افاایش  -

 روحیه ملی.
گیری بحران ی و قومی با نظا  نسبت به اوایل شکلهای دینافاایش همگرایی اقلیت -

 و کمک به تثبیت نظا  اسد.
تقویت  آن بهتوان به دوران پس از اسد فکر کرد و کمک ایجاد این باور که نمی -

 روحیه ملی در میان نیروهای سوری و  تضعیف روحیه معارضین.
توان وریه از آن میای که در تصوص آینده نظا  سترین فرضیهدر شرایط کنونی مهم

یاد کرد، تثبیت نظا  و تالش برای برقراری امنیت در این کشور است؛ راهبردی که هر چند 
شود ولی به نظر تر به آن پرداتته میجمهوری به نحو جدیبعد از انتخابات ریاست

های مالی و رسد تحق  کامل آن نیاز به زمان دارد. البته برتی مسائل همچون کمکمی
یکی در کنار اعمال فشارهای مختلف علیه حکومت سوریه، فرضیه مطرح شده را با لجست

ترین گاینه در تصوص آینده نظا  سوریه، بقای اسد و ایجاد کند اما محتملابها  مواجه می
 امنیت در سوریه است.
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 گیری نتیجه
گی برد. الگویی که محصول هماهنبحران ژئوپلیتیک سوریه از الگوی تاصی بهره می

ترکی برای ایجاد چالش است. بر همین اسا ،  -عربی -مالی و لجستیکی جبهه غربی
 توجه به نکات زیر گویای ابعاد بحران سوریه است:

ای ای و فرامنطقهبحران سوریه، تودانگیخته نبود بلکه با دتالت کشورهای منطقه -1
 ایجاد و تداو  یافته است. 

جویانه در قبال رژیم صهیونیستی و حمایت مبارزهرژیم اسد به دلیل اتخاذ مواضع  -2
 برد. ای بهره میو منطقه های مقاومت در فلسطین و لبنان از حمایت ملیاز جریان

بحران سوریه، مراحل اصالحات، تحرکات نظامی و تالش برای ثبات را داشته  -3
وضاع را به کند تا اجمهوری، نظا  سعی میاست که پس از برگااری انتخابات ریاست

 سوی ثبات پیش ببرد.
تحوالت سوریه در شرایط کنونی حالت سیال به تود گرفته و هر روز بعد  -4

شود که در شرایط جاری، پیشروی ارتش سوریه با حمایت جدیدی به آن افاوده می
 کشورهای حامی است.
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