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  چکیده  
منطقه غرب آسیا و حلقه اتصال جمهوری اسالمی ایران با سوریه عمق استراتژیک جمهوری اسالمی در 

مقاومت اسالمی در لبنان و فلسطین است. تغییر موازنه قدرت در غرب آسیا که با پیروزی انقالب اسالمی 
الله در  یابی شیعیان در عراق و لبنان و پیروزی حزب و قدرت ٢٠٠٣در ایران، سقوط رژیم صدام در سال 

های نیمه  المللی را متقاعد کرد با اعمال تاکتیک ای و بین رد، بلوک متخاصم منطقهروزه رقم خو ٣٣جنگ 
سخت و نرم، قدرت فزاینده جمهوری اسالمی ایران در منطقه را مهار کنند. از آنجا که سوریه حلقه اتصال 

اللـه در  نقش مهم و اساسی در پیـروزی حزبو شود  ـ غربی محور مقاومت محسوب می کریدور شرقی
ای و  روزه داشته است، تغییر نظام سیاسی (نظام کارگزاری) سوریه در دستورکار بلـوک منطقـه ٣٣جنگ 
بـا  در سـوریه المللی مخالف محور مقاومت و حامی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. بحران ویرانگـر بین

 .ان استای کشورهای خارجی در جری بازیگردانی معارضین سوری و غیرسوری و هدایت و حمایت شبکه
معارضین سوری را باید به عنوان یک واقعیت موجود در وضعیت کنونی و سناریوهای آینده سوریه پذیرفت 

بینی کرد کـنش  توان پیش که قابل حذف نیست و به دلیل تقابل خونینی که با نظام سوریه داشته است می
اهمیت دارد با بازشناخت اهداف، رادیکال و برخی خطوط قرمز خود را در آینده نیز حفظ کند. از این رو 

ماهیت، شیوه عمل، مرجعیت سیاسی و حامیان خارجی، وضعیت معارضین را در سناریوهای معطـوف 
  آینده سوریه مورد بررسی قرار داد.

  واژگان کلیدی 

  سوریه، معارضین، مقاومت
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  مقدمه

ها و نهادهـای  نبـازیگران دولتـی، سـازما هالمللـی بـه سـه مجموعـ بازیگران اصلی در عرصـه بین
شوند. این بازیگران روابـط خـود را در چهـار  المللی و بازیگران غیردولتی تقسیم می ای و بین منطقه

های  . در سـال)٤٠: ١٣٩٣(زارعان، کننـد سطح ائتالف، همکاری، رقابت و تقابل سـازماندهی می
، امنیتـی و های مختلـف سیاسـی پس از جنگ سرد به تدریج نیروهای فروملی ظهـور و در عرصـه

شود، معادالت  اند. این نیروها که از آنها به عنوان بازیگران غیردولتی یاد می آفرینی کرده نظامی نقش
اند. این بازیگران  شد دچار تغییر کرده قدرت را که پیش از این، بر اساس بازیگران دولتی تعریف می

د ضمن تأثیرگذاری بر محیط سیاسـی اند، تمایل دارن الملل شکل گرفته نظام بین هجدید که در حاشی
گیری  تری ایفا کننـد و بـه تـدریج وارد سـاختارهای تصـمیم های جدی ـ امنیتی پیرامون خود، نقش

اند. این وضـعیت  رو، برخی از این نیروها سطح خود را از فروملی به فراملی ارتقا داده شوند. از این 
ر سـطح ملـی و مداخلـه در رونـدهای ها در اعمـال حاکمیـت یکپارچـه د باعث شده است دولت
  .)٦٧: ١٣٨٠(معینی علمداری، ای دچار محدودیت شوند سیاسی و امنیتی منطقه

نمایی بازیگران غیردولتی در نظر گرفت. بـازیگران  تاخت و تاز و قدرت هخاورمیانه را باید عرص
 شامل سازمان

ً
از این دو هستند که  نظامی یا تلفیقی های سیاسی، شبه غیردولتی در خاورمیانه عمدتا

المسـلمین در کشـورهای اسـالمی،  هـای موسـوم بـه اخوان ایدئولوژی خاص خود را دارند. جریان
هایی مانند حزب کارگران کردسـتان  های تروریستی مانند داعش و القاعده و احزاب و اتحادیه شبکه

ل در منطقـه بـه شـمار کننـد از بـازیگران غیردولتـی فعـا هـا را پیگیـری می اقلیت هترکیه کـه مطالبـ
  . )١٣٩١(قادری، روند می

آفـرین در منطقـه تبـدیل  سـاز و بحران در حال حاضر نیروها و بازیگران غیردولتی به بازیگرانی آشوب
اند. در سوریه، بازیگران غیردولتی هم بـرای ایجـاد بحـران و هـم در جهـت مقابلـه بـا آن رودرروی  شده

  راه  ط، با اند. در این شرای یکدیگر قرار گرفته
ِ
افتادن جنگ نیابتی از سوی حامیان دولتی بازیگران غیردولتـی

  های جنگ برای بازیگران دولتی تا حد زیادی کاهش یافته است.  ساز، هزینه بحران
هرگونه درگیری مسلحانه داخل یک کشور را که به منظور دسـتیابی بـه هـدف مشخصـی ماننـد 

تـرین  هـای داخلـی رایج گویند. جنگ جنگ داخلی میپیوندد،  کسب حاکمیت سیاسی به وقوع می
ایـن سـو، از  آمیز در جهان هستند که تعدادشان از جنـگ جهـانی دوم بـه  های خشونت نوع درگیری

هـای داخلـی در قالـب سـتیز قـومی و  داده بین کشورها بیشتر بوده است. اکثـر جنگ های رخ جنگ
هایی از  . در بحران سوریه نشانه)٣٩٩: ١٣٩٤تس، (گریفیپیوندند مذهبی یا نبرد انقالبی به وقوع می
 داخلی در نظر  توان جنگ ها را نمی شود، اما این بحران ستیز قومی یا مذهبی مشاهده می

ً
های کامال
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هـای سـوری و عراقـی  هـا و جریان آفرینان جنگ، به شهروندان یـا گروه گرفت؛ زیرا عامالن و نقش
رگیـر در بحـران اهـدافی خـارج از چـارچوب جغرافیـای هـای د شوند و برخی از گروه محدود نمی

النصره را کـه  هایی مانند جبهه  سیاسی و فرهنگی سوریه دارند. تعداد زیادی از عناصر داعش و گروه
تحقـق   هدهند. داعش نیـز داعیـ ساز هستند، اتباع غیرسوری تشکیل می های آشوب ترین گروه اصلی

ض سوری را ندارد و بـا طـرح آرمـان تشـکیل خالفـت در های معار مطالبات قومی یا مذهبی گروه
سازی در عراق و سوریه به منظور تحقـق آرمـان خـود بهـره  اسالمی، از بحران هجغرافیای خاورمیان

مستقیم و غیرمسـتقیم کشـورهایی ماننـد عربسـتان، ترکیـه، قطـر،  هجوید. عالوه بر این، مداخل می
المللی ایـن دو  ای و بین و پاسخ متقابل متحدان منطقه آمریکا و رژیم صهیونیستی در سوریه و عراق

گرفته، بـه ایجـاد جنـگ نیـابتی انجامیـده و بحـران سـوریه را بـه جنگـی  صـورت هکشور به مداخل
  داخلی تبدیل کرده است. شبه

ساز در نظر گرفت کـه بـه  های معارض در سوریه را باید در زمره بازیگران غیردولتی بحران گروه
بنـدی  ساز، در حال جنگ با نظام سـوریه هسـتند. در یـک طبقه بازیگران دولتی آشوبنمایندگی از 

کلی، معارضین در سوریه بـه دو دسـته معارضـین فروملـی (سـوری) و معارضـین فراملـی تقسـیم 
شوند. همچنین  گرا و سکوالر تقسیم می بندی دیگر، معارضین به دو گروه اسالم شوند. در تقسیم می

کنند و شیوهایی که بـرای دسـتیابی بـه هـدف  وریه، به لحاظ هدفی که دنبال میبین معارضین در س
های اساسی وجود دارد. از سوی دیگر، مرجعیت سیاسی و حامیـان خـارجی  اند تفاوت اتخاذ کرده

تـوان گفـت جبهـه معارضـین در  ساز در سوریه نیز تنوع و تکثر دارنـد. بنـابراین می بازیگران آشوب
، ماهیت، هدف، شیوه عمل و مرجعیـت سیاسـی و حمایـت خـارجی دارای سوریه به لحاظ سطح

حد و حصری است؛ به نحوی که این وضعیت، جبهه معارضین را با تشتت و هرج و  تنوع و تکثر بی
بر خالف وضعیت حاکم بر جبهه معارضین، جبهـه حامیـان  ١ای مواجه کرده است. مرج غیرسازنده

 کاملی برخوردار اسـت و وحـدت فرمانـدهی و وحـدت نظام سوریه از انسجام و یکپارچگی 
ً
نسبتا

  هدف، این جبهه را در وضعیت بهتر و برتری قرار داده است.
  برای بحران سوریه، دو سناریوی کالن قابل تصور است: 

 ؛. استمرار منازعه ١
بـه . آغاز فرایند سیاسی صرف نظر از ابعاد و نتایج این فرایند (کاهش سطح بحران از نظـامی  ٢

                                                                                                                                         
های معارض  . راهبرد آمریکا ایجاد هرج و مرج سازنده یا خالق در برخی کشورهاست. از آنجا که کنترل برخی گروه١

تـوان هـرج و مرجـی  ها خارج شده است، بحـران سـوریه را می ثابه نیروهای گریز از مرکز، از دست آمریکاییبه م
یافتنی نیست و حتی ممکن است این هرج  غیرسازنده تلقی کرد که در آن اهداف بانیان و عامالن هرج و مرج تحقق

 گیر آنان شود.  و مرج دامن
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 امنیتی و در نهایت سیاسی).
از آنجا که در هر یک از ایـن سـناریوها، معارضـین وضـعیت متفـاوتی خواهنـد داشـت، ایـن 

محـوری) و  ـ تحلیلی و استفاده از نظر کارشناسـان (روش گروه پژوهش با استفاده از روش توصیفی
  مطالعه اسنادی، به دنبال بررسی آینده معارضین در سوریه است.

  نظریچارچوب 

سـاختارها بـر اسـاس دو رویکـرد  وضعیت هـر یـک از کنشـگران (دولتـی یـا غیردولتـی) یـا خرده
گرایی یا تلفیقی از این دو رویکرد قابل بررسـی اسـت. در حـوزه کـارگزاری،  ساختارگرایی یا عوامل

های تـاکتیکی  های بحرانـی و تصـمیم شـده، تصـمیم ریزی های برنامه ها به سه نوع تصـمیم تصمیم
  شوند: سیم میتق

هایی که پیامدهای بلندمدت دارند و به دنبال بررسـی و  شده: تصمیم ریزی های برنامه . تصمیم ١
 شوند. برآورد اتخاذ می

ها در شرایط تهدید یا بحران و در وضعیت غافلگیری اتخاذ  های بحرانی: این تصمیم . تصمیم ٢
شـده  شـده بـرای وضـعیت حادث تعیین  پـیشهای از  شوند. از آنجا که در شرایط بحرانی، پاسخ می

 گیری برای رفع یا کاهش بحران اهمیت زیادی دارد. وجود ندارد، سرعت در تصمیم
 از تصـمیم های تاکتیکی: تصـمیم . تصمیم ٣

ً
شـده مشـتق  ریزی های برنامه های مهمـی کـه معمـوال

 .)٦٩٤: ١٣٧٥(دویچ، ر گیرندتوانند مورد ارزشیابی مجدد، تجدید نظر، لغو و ابطال قرا شوند و می می
 در عـالم سیاسـت، سـه نـوع تصـمیم راهبـردی (بلندمـدت)، 

ً
بر این اساس، کنشگران معموال

مدت و مستخرج از راهبردها در انطبـاق بـا شـرایط متحـول محیطـی، سـاختاری و  تاکتیکی (کوتاه
نج دسته متغیر را بـر کنند. جیمز روزنا پ کارگزاری) و بحرانی (در پاسخ به شرایط بحرانی) اتخاذ می

ــمیم ــد تص ــؤثر می رون ــردی، نقش گیری م ــای ف ــد: متغیره ــه، دیوان دان ــی و  گرایان ــاالرانه، مل س
  . )٩٥-١٥٠ :١٩٧١,Rosena(سیستمی

ــر  هــای تصــمیم ها، تصــورات و ویژگی برداشــت . متغیرهــای فــردی:١ گیران (کــارگزاران سیاســی) ب
ــمیم ــاذ می تص ــه اتخ ــت هایی ک ــؤثر اس ــوند م ــل : «)٧ :١٩٨٠,Herman( ش ــاط در مقاب احتی

گرایی در مقابـل جهـادگرایی ایـدئولوژیک،  مالحظگی، عصبانیت در مقابل دوراندیشـی، عمـل بی
پریشی در مقابـل  گری، روان احساس برتری در مقابل احساس حقارت، خالقیت در مقابل تخریب

 روشن است که ویژگی». احساس اطمینان شدید و غیره
ً
های ایدئولوژیک  ایشهای روانی و گر کامال

هـا یـا  های اتخاذشـده مـؤثر اسـت. در گروه گذاران سیاسـی بـر کیفیـت تصـمیم رهبران و سیاست
گذارد.  ها از خود بر جای می گیری های اقتدارطلب، متغیرهای فردی بیشترین تأثیر را بر تصمیم نظام
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مـان ممکـن گرفتـه شـود و ترین ز های بحرانی، از آنجا که تصمیم باید در کوتاه همچنین در تصمیم
فکری وجود ندارد، متغیرهای فـردی تأثیرگـذار  گیری بر اساس مطالعه و هم زمان کافی برای تصمیم

  خواهند بود.
هر نقش، الزامات و فشاری را بر حامالن خود در راسـتای کـنش بـر اسـاس  گرایانه: . متغیرهای نقش٢

کند. از ایـن رو، صـرف نظـر از  وارد میقواعد خاصی که آن نقش خاص از پیش تعیین کرده است، 
گیـرد نـاگزیر اسـت  های روانی یک فرد، زمانی که او نقش خاصی را برعهده می شخصیت و ویژگی

ها و  کنش خود را بر اساس انتظاراتی که مردم از آن نقش دارند تنظیم کند. مقایسه مواضع، تصـمیم
د با زمانی که در نقش یک مقـام مسـئول کنش سیاستمداران، در زمانی که در نقش اپوزیسیون هستن

گیری، اعالم موضـع و  اند به خوبی فشار نقش بر افراد در چگونگی تصمیم در هرم قدرت قرار گرفته
   .)٦٩٦: ١٣٧٥(دویچ، دهد کنشگری را نشان می

ــر تصــمیم ســاالرانه: . متغیرهــای دیوان٣ ــد اکث ــالپرین معتقدن ــون ه ــام آلیســون و مورت ها و  گیری گراه
هـای مختلـف  کننده منـافع متعـارض بخش ساالر منعکس ها در یک ساختار سیاسی دیوان تسیاس

نظرانـه، در رقـابتی  ها به طـور تنگ اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی هستند. در واقع، برخی گروه
دائم برای حفظ حیات و رشد دستگاه دیوانی و به حداکثر رساندن دخالـت و نفـوذ خـود در فراینـد 

  .)١٩٧٤,Allison(گیری قرار دارند ذاری و تصمیمگ سیاست
ایـن دسـته از متغیرهـا . متغیرهای ملی (متغیرهای ژئوپلیتیـک، ژئواسـتراتژیک و ژئواکونومیـک، فرهنـگ اسـتراتژیک و...): ٤
های تهـاجمی، فعـال،  ژی کننـد. اسـترات ها را تعیین می گذاری ها و سیاست گیری کلی تصمیم  جهت

شوند. برای نمونه، سطح  بر اساس الزامات و مقتضیات متغیرهای ملی اتخاذ می تدافعی یا منفعالنه
تواند موجب اتخـاذ نـوع  های پیشرفته می پیشرفت تکنولوژیک و برخورداری از توان نظامی و سالح

شـود  و حصر جغرافیـایی باعـث می» اختناق ژئوپلیتیک«ها شود. همچنین  گیری خاصی از تصمیم
های استراتژیک خود، در تنظیم روابط خود با کشورهای همسایه رویکـرد  ایهکشورها بر اساس سرم

تهاجمی یا تدافعی اتخاذ کنند. فقر مشروعیت نظام سیاسی یا سرمایه اجتماعی نیز نـوع خاصـی از 
  کند. گذاری را به کارگزاران سیاسی تحمیل می سیاست

ولتـی در سـاختار محیطـی (ملـی، موقعیت کنشگران اعـم از دولتـی یـا غیرد . متغیرهای سیسـتمی:٥
ای یـا  هـای منطقـه المللـی)، میـزان مشـروعیت آنهـا و میـزان حمـایتی کـه از نظام ای یا بین منطقه
کننـد بـر کـنش اسـتراتژیک کنشـگران دولتـی یـا  المللی و ساختارهای برآمده از آن کسـب می بین

ی رئال)، برداشـتی کـه هـر ها های معطوف سیستم (واقعیت غیردولتی مؤثر است. عالوه بر واقعیت
تواند با احساس تهدید توأم باشد که ایـن  المللی خود دارد می ای و بین بازیگر از محیط ملی، منطقه

گیری راهبردی، تاکتیکی یا بحرانی خواهـد شـد. در  احساس موجب نوع خاصی از کنش یا تصمیم
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هـا  دهد. این ذهنیت ر قرار میواقع، درک ذهنی (ذهنیت) کنشگران از محیط، کنش آنها را تحت تأثی
 در یک بافتار ایدئولوژیک پرورانده شده

ً
اند. تلقی ظالمانه بودن یک خـرده سیسـتم یـا یـک  معموال

افزاری نیز مورد حمایت قـرار گیـرد، بـه مقاومـت در  سیستم کالن، در صورتی که به صورت سخت
  مقابل سیستم خواهد انجامید.

گذاری استراتژیکی،  گیری و سیاست یگر در سه حوزه تصمیمتوان گفت کنش هر باز بنابراین می
تاکتیکی و بحرانی، تابعی از متغیرهـای سـاختاری و کـارگزاری اسـت. بـه ایـن ترتیـب، در ترسـیم 

انداز آینده هر بازیگر بر اساس سناریوهای مشـخص، بایـد نقـش و تـأثیر متغیرهـای فـردی،  چشم
   .)٦٩٨-٧٠٣: ١٣٧٥(دویچ، می را در نظر گرفتساالرانه، ملی و سیست گرایانه، دیوان نقش

  
  

  
  

  
  
  

  گذاری گیری و سیاست انداز آینده کنشگران بر اساس عوامل ساختاری و کارگزاری مؤثر بر تصمیم مدل نظری ترسیم چشم

  تحلیل وضعیت معارضین سوریه

اهـداف،  هـا بـه لحـاظ ماهیـت، در بحران سوریه، معارضین نظام وضعیتی پیچیده دارند. این گروه
اند؛ از ایـن رو شـناخت دقیـق  شیوه عملکرد، سازمان، حامیان خارجی و غیره، بسیار متکثر و متنوع

کنـد از اهمیـت زیـادی  ها در بحـران و پسـابحران را تعیـین می متغیرهای اساسی که آینده این گروه
  شوند:  برخوردار است. معارضین سوریه به چند گروه اصلی تقسیم می

 اند. هایی که با داعش بیعت کرده جموعه. داعش و م ١
 سلفی پیمان آن (اسالم های هم . النصره و گروه ٢

ِ
 )؛  گراهای افراطی

 . کردها به عنوان جریان سوم، یعنی جریانی که نه علیه معارضین است و نه همراه آنها. ٣
حضـور پیـدا  های سیاسی که در مـذاکرات سیاسـی رو (گروه گرایان میانه . سکوالرها و اسالم ٤



شم
چ

 
رض
معا

داز 
ان

 نی
 یتیامن

سور
در 

  هی
 

 

 149  

 در فرایند سیاسی شرکت داده خواهند شد). 
ً
  کردند و احتماال

معارضین در سوریه باید بر اساس سناریوهای مربوط به آینده سوریه بررسـی شـوند؛ زیـرا ایـن 
سو سناریوسازند و بر تحقق سناریوها در آینده مؤثرند و از سوی دیگـر، تحـت تـأثیر  ها از یک  گروه

توان دو سناریوی کالن برای آینـده سـوریه  واقع خواهند شد. بر این اساس می سناریوهای احتمالی
  در نظر گرفت: 

شود و ناظر بر تـداوم وضـعیت  مدت در نظر گرفته می این سناریو برای آینده میان . استمرار منازعـه: ١
 کنونی است. 

هـای معـارض آغـاز  گروه در این سناریو روند سیاسی با مشارکت نظام و برخی . آغاز روند سیاسی: ٢
خیم شـامل کردهـا،  رود روند مذاکرات سیاسی با حضور معارضین خـوش خواهد شد. احتمال می

هـا روی  هـا و آمریکایی رو که از پذیرش بیشتری برخوردارنـد و روس گرایان میانه سکوالرها و اسالم
ته خواهند شـد. مسـئله ایـن آنها توافق دارند، آغاز شود. در این سناریو، داعش و النصره کنار گذاش

شود؟ این روند برای دو یا سه سال آینده مد نظر است.  است که مناطق چگونه از اینها پس گرفته می
این پرسش در این سناریو وجود دارد که با سرکوبی داعش و النصره، این دو سازمان تروریستی چـه 

  رویکردی را اتخاذ خواهند کرد؟ 
  شود:  این سناریوها بر اساس چهار مؤلفه دیگر مشخص می وضعیت معارضین در هر یک از

  ها در میدان تا چه اندازه توانایی نظامی و عملیاتی دارند؟ هر کدام از گروه . وزن نظامی و عملیاتی: ١
المللی دارند و از طرف بازیگران خارجی حمایت  ها چقدر مشروعیت بین این گروه . وزن سیاسی: ٢
 شوند؟ می

 کنند؟ ها حمایت می مردم چقدر از این گروه ماعی:. وزن اجت ٣
  ها قرار دارد؟  چه میزان از خاک سوریه در اشغال این گروه . وزن جغرافیایی: ٤

های معارض بررسی  بر این اساس در این فصل اهداف راهبردی و وزن راهبردی هر یک از گروه
انداز معارضین مورد بررسی قرار  مآمده، چش دست های به خواهد شد و در فصل سوم، بر اساس داده

  خواهد گرفت.

  داعش ـ ١

  اهداف راهبردی داعش در سوریهـ 

احیای خالفت را باید یکی از اهـداف اصـلی داعـش در سـوریه دانسـت. بـا  :اعاده و احیای خالفـت
وجود آمد. پس از آن ایـن بحـث مطـرح   فروپاشی امپراتوری عثمانی خألیی در جهان اهل سنت به

های  توان خالفت را احیا کرد. همچنـین موضـوعاتی ماننـد مقـر خالفـت، شـیوه گونه میشد که چ
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هـای  ویژه نظام  های موجود در جهان به تشکیل خالفت، ایجاد شورا، نحوه اداره و کنار آمدن با نظام
  دموکراتیک مطرح شد. 

اگون سر کار های مختلفی با ساختارهای سیاسی گون پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، دولت
آمدند تا اینکه نظام جمهوری اسالمی ایران شـکل گرفـت. ایـن نظـام بـه عنـوان مـدلی از تشـکیل 

ها برای تشـکیل خالفـت اسـالمی بـر  های جهادی یا نئوسلفی حکومت اسالمی مطرح شد. سلفی
موضوع جهاد متمرکز شدند. بنابراین، اهداف راهبردی و اساسی داعش در عراق و سـوریه، تشـکیل 

  خالفت اسالمی است.
گوید که القاعده برای تشکیل حکومت اسالمی یا خالفت اسالمی مسـامحه کـرده و  داعش می

کنـد کـه مـا بـرای  به همین دلیل موفق به تشکیل حکومت اسالمی نشده است. البغدادی اعالم می
گاهی مردم آمده ومت اسـالمی ایم و توده باید به عنوان رعیت از خلیفه مسلمین اطاعت کند تا حک آ

گویند تا  برپا شود. آنان برای تحقق این هدف راهبردی باید تکلیف سه کشور را مشخص کنند و می
  کنند. زمان عملی شدن اهداف و احکام اسالمی تالش می

سنت سوریه را جلب کنند و سوریه را از طریـق اتحـاد میـان   داعش معتقدند ابتدا باید نظر اهل
کنند که حکومت سکوالر اردن باید سـرنگون  دهند. همچنین ادعا می سنت عراق و شام نجات اهل 

حاکم بر ایـران را در دسـتورکار دارنـد. در ایـن   شود. در مرحله سوم نیز تعیین تکلیف دولت شیعی
  سازی در عراق و سوریه اقدامات مربوط به مرحله اول است. ای، بحران کنش سه مرحله

 متفـاوت از سـایرگروه امی و جهاد با شیوهداعش بیش از هر چیز برای مسائل نظ
ً
های  های تقریبا

هایی در زمینه جنگ روانی دارند  حاضر در عراق و سوریه اولویت قائل است. آنها همچنین فعالیت
و از این جهت، رفتارشان مشابه رفتار اسرائیل در جنگ اول این رژیم با اعراب است. در واقع، ایـن 

ها در  ها و اعـدام کنند به اهداف خود برسند و با سر بریدن شت سعی میها با ایجاد رعب و وح گروه
  کنند.  عام و آویزان کردن سر افراد در ورودی شهرها جنگ روانی ایجاد می مأل

داعش بیشتر به دنبال اشغال شهرها و مراکز جمعیتی بزرگ به جای مراکز وسیع بـا سـاکنان کـم 
زمان با جنـگ، بـرای  نگ ترکیبی را پیش گرفته است و هماست. نکته دیگر این است که این گروه ج

کنـد. آنهـا بـه دنبـال تـأمین معیشـت و جلـب  شده تـالش می جلب رضایت ساکنان مناطق اشغال
تر در مناطق اشغالی هستند و اقدامات خود را بـا اسـتناد بـه  داری آسان رضایت مردم برای حکومت

های رقیب نیز یکی دیگر از اهداف  ان و کادرهای گروهکنند. ترور فرمانده آیات و روایات توجیه می
  .)١٣٩٥(رضوی، مهم داعش است

ناصره معرفی کردند. وضعیت پیش
ُ
آمده در سـوریه  فقهای سعودی، سوریه را سرزمین جهاد و م

اند، بسیار متفاوت است و علـت آن  با شرایط عراق و نقاط دیگری که بیداری اسالمی را تجربه کرده
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ن سوریه بـه عنـوان سـرزمین جهـاد و مناصـره اسـت. آنـان آشـکارا در مسـاجد بـه هم مطرح کرد
آوری پول و سپس ارسال آن مشغول بودند؛ تا جایی که صدها میلیون دالر از مساجد مختلـف  جمع

شود در عربستان و برخی کشورهای دیگـر خالفـت وجـود دارد؛ امـا  جمع و حواله کردند. گفته می
نطبق با مدل خالفت عباسی و اموی اسـت. در تئـوری حکومـت در فقـه مدلی که داعش برگزیده م

  سنت، پنج مدل مطرح شده است:  اهل 
  .مدل سقیفه که در آن خلیفه اول با اجتماع اقلیتی از مهاجرین انتخاب شد  
  شد.  مدل انتخاب خلیفه دوم که با وصیت انجام  
 ند و از میـان آنهـا خلیفـه سـوم شورای حل و عقد که ابتدا شش نفر برای این کار تعیـین شـد

  انتخاب شد.
 (ع) است.  مدل انتخاب یا بیعت فراگیر که مدل بیعت با حضرت علی  
 های عباسی و  های قائم به شمشیر که در سلسله اموی آغاز شد و تا سلسله ها یا خالفت دولت

ظ فقـه عثمانی تداوم پیدا کرد. الگوی قائم به شمشیر (تغلب) الگویی امـوی اسـت و از لحـا
  . )١٣٨٦(مظفریان، سنت، الگوی خلفای اربعه نیست اهل 

داعش پس از تشکیل خالفت تالش کرد خود را دولتی کارامد نشان دهد و خدماتی ارائه کنـد؛ 
درصد کارامدی هم نداشت. دولت سوریه به نان  ١٠اما بدون تردید در این زمینه ناموفق بود و حتی 

یارانه اختصاص داده است و خدمات مختلفی ماننـد آب، گـاز،  و بسیاری از کاالهای اساسی دیگر
دهد. داعش بر اساس فرایندی تاریخی رو به جلو حرکت کرده است؛ اما وضعیت  برق و... ارائه می

ها سوار بر موج تحوالت شد؛  متفاوتی نسبت به روز نخست دارد. داعش بر اساس نیازها و شکست
هـای جـدی و  الت بسیاری درگیر و به همـین علـت بـا ریزشاما در مدیریت معیشت افراد با مشک

شـدند؛ امـا در  شود در گذشته، روزانه حدود صد نفر جذب داعـش می زیادی مواجه شد. گفته می
حال حاضر، آمارها از کاهش میزان جذب به زیر ده نفر حکایت دارد. با این حال، هدف اولیه یعنی 

اند.  نشینی نکرده د قرار دارد و هنوز از این آرمان عقبسرزمین جهاد و مناصره همچنان سر جای خو
هـای  ویـژه وهابی همین مسئله، سوریه را از عراق و مناطق دیگر متمایز کرده است. فقهای سنی بـه 

  کنند.  سعودی در این بخش، همچنان روی حرف خود پافشاری می
شام بـر اسـاس مقولـه جهـاد و های دیگری مانند احرارال ای مانند داعش و النصره یا گروه پدیده

های متعددشان برای مـردم  اند و فلسفه وجود، تعدد و رقابت میان آنان و درگیری مناصره شکل گرفته
هاست. بحث درباره خـدا نیسـت، بلکـه  طلبی این گروه دهنده قدرت قابل فهم نیست. این امر نشان

د بود، اکنـون وجـود نـدارد و در من بر سر قدرت است. تقدسی که داعش چهار سال پیش از آن بهره
کننـد برخـی از  جنگنـد و سـعی می که در شام می  طلب حال حاضر، فقط به عنوان یک گروه قدرت
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هـا،  های موجود میان ایـن گروه شوند. البته درگیری ها را به اختیار خود درآورند شناخته می سرزمین
ال حاضر، میزان مشـروعیت داعـش این مشروعیت را بیشتر در معرض آسیب قرار داده است. در ح
طلب تنزل پیـدا کـرده اسـت. امـروزه،  کم شده و در ذهن و نگاه بسیاری از افراد به یک گروه قدرت

رو، در برابر شرایط جدیدی قرار داریم. دلیـل بسـیاری   داعش فقط درصدی مشروعیت دارد؛ از این
های فـراوان بـود؛ امـا داعـش  میـدیها، خألهـا و ناا از افراد برای پیوستن به داعش، وجود شکست

های موجود در داعـش امـری بسـیار  نتوانست به این احساس، پاسخ مناسبی بدهد. بنابراین، ریزش
  .رسد طبیعی به نظر می

باید بین داعش و النصره در موضوع خالفت تمایز قائل شد. داعش بر اساس اندیشه ابومصعب 
فرمانده نیروهای آمریکایی در عـراق در  ١،»ری اودیرنو«ل زرقاوی از ابتدا به دنبال خالفت بود. ژنرا

، گزارش داد که دولت اسالمی به دنبال خالفت است و چون دولت عـراق ورشکسـته و ٢٠١٠سال 
توان کرد فریز کردن ایـن  توان هیچ اقدامی انجام داد و تنها کاری که می دارای خأل امنیتی است نمی

  گروه است. 
قیده و عملکرد القاعده و داعش در عراق و سوریه اسـت. محیسـینی، خالفت مبنای اختالف ع

ای درباره این موضوع منتشر کرده و  دقیقه ٤٠جزیره در شام، به تازگی یک ویدئو  نماینده القاعده شبه
داعش را به دلیل داعیه خالفت در زمره خوارج قرار داده است. این یکی از دالیلی اسـت کـه ایمـن 

اند. القاعده، خالفت را در دوره فعلـی  ی القاعده در نفی دولت اسالمی بیان کردهالظواهری و زعما 
 بر امارت تأکید می پذیر نمی تحقق

ً
کند. بنابراین فقط داعش به دنبـال خالفـت اسـت و  داند و صرفا

  . )https://af.shafaqna.com(دانند هایی مانند القاعده آن را در شرایط کنونی ممکن نمی گروه
دیگر این است که فلش داعش از لحـاظ تـاریخی، ایـدئولوژیکی و گفتمـانی بـه سـمت  مسئله

بغداد است؛ یعنی چون بغداد مرکز خالفت است، داعش بر بغداد تأکید زیادی دارد. از نظـر آنهـا، 
توان در ادبیات زرقـاوی کـه در دابـق منتشـر  مرکز اصلی جنگ، عراق خواهد بود و این مسئله را می

گوید: اگر ما شیعه را نابود نکنیم، در هیچ جنگی پیـروز نخـواهیم  اهده کرد. وی میشده است، مش
الظـواهری بـا   الدن تـا ایمـن شد. این مسئله، مبنای اختالف نظر اساسـی پیشـوایان القاعـده از بـن

صباح تا دجال  ابومصعب زرقاوی بوده است. نشریه دابق در شماره سیزده به موضوع رافضیان از ابن
کند. تفسـیر داعـش  دازد و به احادیث و جنگ آخرالزمانی و همچنین حدیث مالحم اشاره میپر می

از سرزمین مالحم از نظر وسعت جغرافیایی با القاعده متفاوت است. القاعده، جغرافیـای خالفـت 
داند؛ اما در مقابل، داعش بر دابق و جبهه  داعش (دابق و شمال سوریه) را جزو سرزمین مالحم نمی

                                                                                                                                         
١. Ray Odierno  

https://af.shafaqna.com
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  کند.  ل تأکید میشما
اگر حمله به سران شیعه مطابق ادعـای تـو «گوید:  اش به ابومصعب می الظواهری در نامه  ایمن

شوی؟ باور نادرست این رهبـران (علمـای شـیعه) در  ور می ضروری است، چرا به عوام شیعه حمله
هـدایت بـا ایـن عمق قلب آنان ریشه ندارد؛ در حالی که وظیفه ما سخن گفتن با آنان و دعـوت بـه 

هدف است که حقیقت را به آنها بفهمانیم تا شاید هدایت شوند. آیا مجاهدین قادر بـه کشـتن همـه 
شیعیان در عراق خواهند بود؟ کدام دولت اسالمی در طول تاریخ تالش کرد این کار را انجام دهد؟ 

شـان بخشـیده شـده  چرا عوام شیعه، کشته و تحقیر شدند، در حالی که ممکن است به دلیل نـادانی
دهیم؟ آیـا بـرادران مـا یعنـی  باشند؟ اگر ما شیعیان را هدف قرار ندهیم، چه چیزی را از دست مـی

دهـد، بـه  دولت اسالمی عراق فراموش کردند که در این دوران که آمریکا هر دو ما را هدف قـرار می
  »این نیاز داریم که به یکدیگر آسیب نرسانیم؟

سنت   هایی که شیعیان علیه اهل ها در مورد جنایت و ارائه برخی تحلیل داعش با انتشار این نامه
اند، تالش کرد ثابت کند ظواهری یک شخصیت منحرف است. هـدف داعـش، اقامـه  مرتکب شده

خالفت و استراتژی آن نیز گرفتن ارض و حرکت به سمت بغداد به عنوان مرکز ثقل است. در اندیشه 
ردی بسـیاری دارد. سـلطان سـلیم عثمـانی، دولـت ممالیـک را در خالفت، منطقه دابق ارزش راهب

 منطقه دابق شکست داد؛ از این رو، دابق نماد خالفت عثمانی و بغداد نماد خالفت عباسـی اسـت.

بینی ارائه کرده که اساس نشریه دابق بر آن استوار اسـت. وی  ابومصعب زرقاوی درباه دابق یک پیش
ور خواهد شد و در دابـق، دامـن  عراق روشن کردیم به زودی شعله اخگری را که ما در«گفته است: 

   .)١٣٩٥(آزاد، »ها را خواهد گرفت صلیبی

   کسب قدرت

ها در عراق، بـه نظـر  ـ تکفیری شده از زمان ابوبکر بغدادی و آغاز حرکت بعثی با توجه به فرایند طی
اموی و عباسی نبود؛ بلکـه رسد هدف راهبردی داعش تشکیل خالفت اسالمی یا اعاده خالفت  می

 پوششی برای رسیدن به اهداف اصلی آنهاسـت. تخریـب رونـدهای سیاسـی 
ً
احیای خالفت صرفا

ترین هدف راهبردی آنها بود. در ادامه بـا تسـلط بـر برخـی منـاطق، رویکـرد آنهـا از  موجود اصلی
هـداف تخریب روندهای موجود به کشورگشایی تغییـر کـرد. عطـش قـدرت باعـث شـد کـه آنهـا ا

تـوان بـه طـور  های اسالمی اعالم کننـد. بنـابراین نمی راهبردی خود را تشکیل خالفت در سرزمین
کامل گفت که هدف اولیه اعالمی و اعمالی داعش، تشکیل خالفت اسالمی بـوده، بلکـه هـدف از 

طلبانـه بـوده  طلبانه و قدرت طرح تشـکیل خالفـت، ایجـاد پوشـش بـرای توجیـه اقـدامات توسـعه
  . )١٣٩٥اتاج، (صفاست
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زمان با این اقدام، پیامی بـه  داعش پس از اشغال موصل به سمت بغداد و کربال حرکت کرد. هم
  های خارجی مستقر در بغداد ارسال کرد که حاوی نکات زیر بود: خانه سفارت
  های شما نخواهد شد.  . هیچ تعرضی به دیپلمات١
  . ما به دنبال اعاده حقوق اهل سنت هستیم.٢
  زودی وارد بغداد خواهیم شد.  . به٣
  . ما قصد نداریم در بغداد بمانیم؛ بلکه آن را به صاحبان اصلی آن یعنی اهل سنت باز خواهیم گرداند.٤
  . اگر به نیروهای ما تعرضی شود، به شدت پاسخ خواهیم داد.٥

ای  بـه گونـه توان گفت آنها از ابتدا به دنبال ایجاد خالفت نبودند؛ ولی شـرایط بر این اساس می
   .)١٣٩٥(رضوی، پیش رفت که بحث خالفت را مطرح کردند

  وزن راهبردی داعش ـ

در حال حاضر تفکر وهابی که به مدیریت داعش پرداخته بـه دلیـل نـوع عملکـرد در  :وزن عقیدتی
انزوا قرار گرفته است. اجالس گروزنی اتفاق بسیار مهمی اسـت. در ایـن اجـالس، علمـای سـنی، 

سنت معرفی کردند. بیانیه شیخ احمد طیب، رئیس دانشـگاه   ارج از مدار مذاهب اهلوهابیت را خ
سـنت نیسـت.  االزهر مصر، در پایان این اجالس این بود که وهابیت دیگر جزیی از مـذاهب اهـل 
های عربسـتان  پس از پایان این اجالس، هجمه عظیمی علیه شیخ احمد طیـب راه افتـاد و روزنامـه

احمد طیب فحاشی کردند؛ امـا شـیخ احمـد طیـب در کنفـرانس مطبوعـاتی علیه مصر و شخص 
گفت: نظر ما همان است که اعالم کردیم و اینها جزیی از اسالم نیستند. در ادامـه آقـای کریمـه، از 
استادان دانشگاه االزهر، اعالم کرد: عربستان نه تنها از اسالم نیست، بلکه بایـد کـل جهـان اسـالم 

توان گفت در حال حاضـر، تفکـر وهـابی بـه  شوند و با آن بجنگند. بنابراین می علیه عربستان بسیج
   است. افزار فکری داعش و النصره در انزوا قرار گرفته  عنوان نرم

موصل به دلیل بافت اجتماعی مرکب از اقوام و مذاهب مختلف، یک جامعه مـدنی  :وزن اجتمـاعی
 عشیرهای کا شود، بر خالف انبار که جامعه محسوب می

ً
ای و سـنتی اسـت؛ از ایـن رو، داعـش  مال

شده در موصـل  های انجام ها یا اعدام وضعیت پایداری در موصل ندارد و اخباری که درباره درگیری
گردد. رقـه هـم از لحـاظ  های موجود میان داعش و این جامعه برمی منتشر شده است به ناسازگاری

هـای اخیـر، وزن  تـوان گفـت طـی ماه بنـابراین می ای و سـنتی اسـت. اجتماعی مانند انبار، عشیره
  اجتماعی داعش به میزان زیادی کاهش یافته است.

دقت و  های کم النهرین) باعث ارائه تحلیل فقر تاریخی نسبت به منطقه مزوپوتامیا (بین :وزن نظامی
مال دره شناسی درباره خاورمیانه شده است. منطقه مزوپوتامیای شمالی که شـ عاری از مباحث قوم
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 کـردی اسـت. گفتـه  کیلومتری شمال بغداد به باال را شامل می ٨٠فرات از 
ً
شود، یک اقلـیم کـامال

شود هر بازیگری در خاورمیانه که مزوپوتامیا (میان دو رود) را در اختیار داشته باشد، خاورمیانه  می
داعش از رودخانـه فـرات را در اختیار دارد. در حال حاضر، داعش بین دجله و فرات قرار دارد. چرا 

جنگـد؛ یعنـی عمـق  چـون جبهـه النصـره می  رود؟ دلیلی برای این کار نـدارد، به سمت غرب نمی
استراتژیک و منابع انرژی خاورمیانه، عمق بین دو رودخانه است کـه داعـش در حـال حاضـر آن را 

  ختیار دارد.ترین مناطق خاورمیانه را در ا کند. در واقع داعش یکی از راهبردی کنترل می
بـرد و در صـورت از دسـت دادن  داعش برای حفظ موصل و رقه همه تالش خود را بـه کـار می

موصل همه استراتژی خود را صرف حفظ رقه خواهد کرد. بر اساس آمار موجود، هر انـدازه مراکـز 
هـای انتحـاری ایـن گـروه در عمـق  ثقل داعش در معـرض تهدیـد بیشـتری قـرار گرفـت، عملیات

ی شیعه بیشتر شد؛ یعنی با پیشروی نیروهای ارتش عراق و حشد شعبی به سـمت فلوجـه و جغرافیا
  های شیعه افزایش یافت.  گاه های انتحاری در سکونت موصل، حجم عملیات

شـده سـوریه توسـط داعـش  گیری مناطق اشغال در حال حاضر، هیچ نیروی جدی برای بازپس
، این گـروه بـر دفـاع از دیرالـزور و نقـاط کوچـک وجود ندارد. همچنین بر اساس استراتژی داعش

 تمرکز اصلی خود را بر رقه قـرار خواهـد 
ً
موجود در حمص یا تدمور متمرکز نخواهد شد بلکه صرفا

  گردد.  داد. چگونگی حفظ رقه توسط داعش نیز به استراتژی نیروی مقابل برمی
ماده است، ما را به چالش خواهد عیار از موصل آ داعشی که برای دفاع تمام«گوید:  پنتاگون می 

کننده در محور موصل ایجاد خواهـد کـرد  ترین چالشی که داعش علیه نیروهای عمل کشاند. بزرگ
 نیروهای خـارجی داعـش در حـال مبـارزه » های شیمیایی است. استفاده از سالح

ً
در موصل عمدتا

اومت شدیدی خواهـد کـرد. هستند و امکان فرار این نیروها هم وجود ندارد. بدون شک، موصل مق
در سوریه، بر عکس وضعیت عراق، نیروی زمینی منسجم و قدرتمندی برای مقابله با داعش وجـود 
ندارد و حکومت مرکزی سوریه برای نابودی داعش با آمریکا همکاری نخواهد کرد. از این رو، تنهـا 

کنـد کردهـا هسـتند.  تواند و حاضر است تحت نظارت آمریکا علیه داعش عملیـات نیرویی که می
  اند برای شکست داعش در رقه به اعراب اتکا نخواهند کرد.  ها اعالم کرده آمریکایی

از سوی دیگر، در حالی که حزب اتحاد دموکراتیک کردستان شرکت در عملیات رقه را پذیرفتـه 
ود است، در میان نیروهای دفاع خلق بر سر جنگیدن یا نجنگیدن در رقه، اختالف نظـر جـدی وجـ
هـا  دارد؛ زیرا زمین رقه زمینی کردی نیست و اگـر آن را از دسـت داعـش آزاد کننـد، بایـد بـه عرب

تحویل دهند و در نتیجه، منافعی در آنجا به دست نخواهند آورد. بنابراین شاید یک نیروی اندک دو 
اشـند. تا سه هزار نفری از نیروهای دفاع خلق کـرد در عملیـات آزادسـازی رقـه مشـارکت داشـته ب

تر  گیری رقه است، در سوریه بسیار ضعیف شان بازپس بنابراین، ایاالت متحده و بازیگرانی که هدف
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از عراق عمل خواهند کرد، زیرا آنها روی زمین چیزی ندارند. اگر موصل آزاد شود، نیروهای داعش 
  . پراکنده خواهند شد و بخشی از آنها به دیرالزور و بخشی نیز به رقه خواهند آمد

ها مربوط بـه سـال  کنگره آمریکا دو گزارش درباره طالبان منتشر کرده است. یکی از این گزارش
است که در آنها عملکرد آمریکا در افغانسـتان مـورد بررسـی  ٢٠١٥و دیگری مربوط به سال  ٢٠١١

ی های مجاهد افغـان قرار گرفته است. در این دو گزارش به صورت مفصل نحوه توزیع سالح به گروه
کننـدگان سـالح مشـخص بودنـد و افسـران  توضیح داده و تأکید شده اسـت در افغانسـتان دریافت

شوند. امـا پـس از اشـغال کابـل  ها علیه شوروی به کار گرفته می آمریکایی مطمئن بودند این سالح
هـای جهـادی را نداشـته اسـت. تجربـه  توسط طالبان مشـخص شـد آمریکـا تـوان مـدیریت گروه

یاالت متحده را ناگزیر از بازنگری در راهبردهای خـود کـرده اسـت؛ بـه نحـوی کـه در افغانستان، ا
مرکزی را خـالی خواهنـد   های گذشته، منطقه اعالم کردند بر اساس درس ٢١استراتژی دفاعی قرن 

سو تا کرانـه اقیـانوس آرام و از سـوی دیگـر تـا آسـیای شـرقی عقـب   کرد و نیروهای خود را از یک
  . )١٣٩٥(آزاد، یرا منافع اقتصادی آمریکا در این مناطق قرار داردخواهند برد ز
، یک هواپیمای ترابری بلغاری تسلیحاتی را به ترکیه آورد و بـا اسـتفاده ٢٠١٢در سال  :وزن سیاسی
کارگروه ایران و سوریه در  ٢٠٠٦ها بخشی از معارضین سوری آموزش دیدند. در سال  از این سالح

تشکیل شد و الیزابت چنی که موضوع تغییر نظام سوریه را مطرح کـرده بـود،  خارجه آمریکا وزارت 
گیری  به پـروژه شـکل» های سخت تصمیم«ریاست آن را برعهده گرفت. هیالری کلینتون در کتاب 

گران آمریکایی، اوباما را مسـئول بـه وجـود آمـدن داعـش  داعش اشاره کرده است. برخی از تحلیل
ظرات انتخاباتی بر این موضوع تأکید و ادعا کـرد اوبامـا بـا خـروج خـود از دانند. ترامپ در منا می

عراق این پازل را تکمیل کرده است. آنها مدعی هستند اوباما در این مدت هیچ اهمیتی برای تهدید 
  داعش قائل نبود.

در بحران سوریه، تقابل اهداف و منافع ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک باعث تکوین و تشدید بحـران 
الملل است که از منظر رئالیسـم  شده است. در واقع، بحران سوریه تنها مسئله موجود در روابط بین

ساختاری (هر کدام از بازیگران به دنبال افزایش منافع خودشان هستند) قابـل تحلیـل اسـت. بـرای 
ز بـازیگران کند و هر یک ا مثال، روسیه از رئالیسم تدافعی و آمریکا از رئالیسم تهاجمی استفاده می

در  تـوان بررسـی کـرد. به دنبال افزایش قدرت خود هستند. این موضوع را از لحاظ توازن قوا نیز می
  توان متغیرهایی را بررسی کرد: ارتباط با این بازیگران و وزن سیاسی موجود، می

  ـ نوسانات سیاست خارجی کشورها؛ 
  ـ نقش قوه مجریه و مقننه این کشورها؛

انـد  ای به حل بحـران پرداخته منازعه و اینکه هر یک از بازیگران با چه شیوه ـ شیوه حل و فصل
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  (رویکرد نظامی یا رویکرد دیپلماسی)؛
  های اطالعاتی؛ ـ نقش سازمان
  ـ نقش نظامیان؛

  ـ توانایی و تعهد هر یک از بازیگران؛ 
  خارجی. ها در سیاست  ـ تناقض و پارادوکس

گیری بحران سوریه، رویکردهـای متعـددی را پـیش گرفتـه  ایاالت متحده آمریکا از زمان شکل
». روها، انـزوای افراطیــون و تقویــت همســایگان ســوریه تقویــت میانــه«انــد از:  اسـت کــه عبارت

شان را با فشارهای دیپلماتیک و تبلیغات روانـی و همچنـین  اند اقدامات ها تا کنون توانسته آمریکایی
هـا حمایـت  حریم نظام سوریه پـیش ببرنـد. در مقابـل، روسحمایت مالی، روانی و دیپلماتیک و ت
  .دیپلماتیک و نظامی از سوریه کردند

المللـی را بـر  هـای بین اسـت. وی بحران» هرمان کان«ها متعلق به  تئوری موجود درباره بحران
توان بر اساس  کند. می بندی می گویی و عنصر غافلگیری تقسیم اساس سه مؤلفۀ تهدید، زمان پاسخ

ئوری هرمان کان و رئالیسم ساختاری، سناریوهای متعددی را از منظر هر بازیگر نوشت. از این رو ت
بندی و درجه آن را در هر سه آیتم یادشده به صورت کم یا زیـاد شناسـایی  ها را تقسیم توان بحران می

سـت یـا کرد. برای مثال، بحران سوریه چه تهدیدی برای عربستان خواهد داشـت؟ ایـن تهدیـد باال
پایین؟ برای ایران یا روسیه و آمریکا چطور؟ برایان فیشمن و راتها اینگا در مؤسسـه بنیـاد آمریکـای 

  اند:  بینی کرده نوین، شش سناریو را برای آینده سوریه پیش
گویند که این برای آمریکا باخت است و  ها می . دولت بشار اسد پیروز بحران است. آمریکایی ١

 ید بیفتد. چنین اتفاقی نبا
 . پیروزی شورشیان با حمایت لجستیک آمریکا؛ ٢
 . تقسیم سوریه به مناطق مرکز و مناطق شورشیان؛ ٣
 . ایجاد حکومت انتقالی در سوریه از طریق مذاکره سیاسی؛ ٤
ها و روسیه به دنبال آن هستند تا این موضـوع را از طریـق  . تشریک قدرت که اکنون آمریکایی ٥

 کنند. های درگیر در سوریه و سازمان متحد پیگیری  هتوافق میان گرو
  . پیروزی نظامیان از طریق مداخله ناتو. ٦

 تـا بـه حـال اسـد را  اگر آمریکایی
ً
ها مطمئن بودند که داعش جایگزین اسد نخواهد شد، حتما

گـره ها نگران اشتباه خود هستند. کن داشتند؛ یعنی این احساس تهدید وجود دارد که آمریکایی برمی
و جامعه اطالعاتی به شدت نگران جایگزین اسد در سوریه هسـتند؛ از ایـن رو، آنهـا بیشـتر دنبـال 

بینند. بر ایـن اسـاس،  رو نمی های میانه ها این ظرفیت را در گروه رو هستند. آمریکایی های میانه گروه
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ریه بـا توجـه بـه گویند که اسد باید برود یا نبایـد بـرود. آینـده بحـران سـو به صورت نامشخص می 
المللی بـا اسـد یـا  وجودآمده، باید از طریق انتخابات یا کنفرانس بین بار سیاسی به وضعیت کسالت

اند. این بحث وجود دارد که آنـان توانسـتند بـه  ها میوه خودشان را چیده بدون اسد باشد. آمریکایی
یم کنیـد. ایـن انتقـال آرام دولت مرکزی بقبوالنند که شما باید مخالف سیاسی خود را در قدرت سه

توانند نفوذ و رفتار اسد  قدرت، آینده سوریه را با چالش کمتری مواجه خواهد کرد؛ زیرا به راحتی می
تر اسـت و اسـد بایـد بمانـد و  و دولتش را کنترل کنند. ترامپ معتقد است داعش از اسد خطرنـاک

  ممکن است بخشی از این رویکردها به نفع ما باشد. 
 
ً
المللـی اسـت، در  ) که مرکز مطالعات استراتژیک و بینCSISمؤسسه سی.اس.آی.اس (اخیرا

ای باعـث کـاهش رویـارویی نظـامی در منطقـه شـده ولـی  نامه هسته گزارشی اشاره کرده که توافق
نتوانسته است قدرت نظامی ایران را در سوریه، عراق، لبنـان، یمـن و بحـرین کـاهش دهـد؛ یعنـی 

هـا  آستانه تهدیدی را برای خود قائل هستند. در گزارش دیگری عملکـرد روسها همچنان  آمریکایی
کند که روسیه در عین اینکـه روابـط  ها برآورد شده است. این گزارش تأکید می تر از آمریکایی موفق

خـودش را بـا  و کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد، توانسته مسـئله   بسیار خوبی با کشورهای سنی
خـارجی روسـیه در سـوریه  با ایران در سوریه همکاری داشته باشد. اینکه سیاست  ترکیه حل کند و

  پذیری زیادی دارد، نسبت به آمریکا منافع بیشتری برای آنها داشته است. انعطاف
کیـد ترکیـه قـرار دارد.  بحث دیگر درباره مناطق پرواز ممنوع است. منطقه پرواز ممنوع مـورد تأ

عتقدند که این مناطق در معرض بحران انسانی قـرار دارنـد؛ امـا نیروهـای ها در این باره م آمریکایی
امنیتی آمریکایی معتقدند منطقه پرواز ممنوع آغازی است برای جدایی مناطق شمالی در سوریه که 

  ها به دنبال آن هستند. ترک
سـتند؛ از ایـن گر رویداد ه ها همیشه خارج از گود و نظاره ها بر این اعتقادند که ایرانی آمریکایی

کنند. آنها در ایـن رابطـه بـه افغانسـتان یـا عـراق اشـاره  برداری می رو، از ثمره اقدامات آمریکا بهره
رغم جنـگ  هـا بـه همچنـین آمریکایی ١کنند و معتقدند نبرد آمریکا با داعش به نفع ایران اسـت. می

ی را در اختیـار روسـیه قـرار های سـور ها داشتند، اطالعات گروه ای و دیپلماتیکی که با روس رسانه
جان کری و الوروف با یکدیگر دیدار کردند و به رغم اینکه آنـان در سـوریه  ٢٠١٥اند. در سال  داده

   اند. مشکل دارند، همچنان کانال نظامی را حفظ کرده
پیمانانش تدافعی هستند؛  پیمانانش تهاجمی و سوریه و هم در کلیت بحران سوریه، آمریکا و هم

                                                                                                                                         
بـرد، ایـران در آن منـاطق شـهید  گر است و سهم زیادی از منافع را می شود ایران فقط نظاره می . بر خالف آنکه گفته١

دهد؛ در حالی که آمریکا با چند صد نیـرو  دهد، هزینه انسانی، هزینه مالی و هزینه حیثیتی زیادی در داخل می می
 .کند ، ترکیه و روسیه را کنترل میکردن با نیروهای مؤثر در منطقه، سوریه، عراق  در سوریه و عراق با بازی
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ها نیز مانند ما به دنبال تغییر وضع موجود هسـتند. مـا قصـد حفـظ نظـام را داریـم. در ایـن چون آن
آمریکا براندازی نظام است و غرب و اسرائیل در این طرح با آمریکا توافـق دارنـد. بـا  Aبخش، پلن 

ها قرار گرفته است به ایـن صـورت کـه  در دستورکار آمریکایی B، پلن Aتوجه به محقق نشدن پلن 
گر نتوانند نظام را سرنگون کنند، کل منطقه را در یک جنگ فرسایشی درگیـر کننـد. در ایـن جنـگ ا

فرسایشی، هر چه از دو طرف کشته شود به سود آمریکاست. بنـابراین، جنـگ فرسایشـی بـا هـدف 
ارد ای و ها به گونـه شود. اینکه در هر مقطعی که موازنه به هم خورد، آمریکایی ایجاد موازنه دنبال می
  سازی است. آمریکا، یعنی تداوم جنگ فرسایشی، در حال پیاده Bدهد پلن  عمل شدند، نشان می

هـا هنـوز نتوانسـتند  را با اختالل مواجـه کـرد. البتـه روس Bورود روسیه به بحران سوریه، پلن 
د تکلیف کل بحران را مشخص کنند، اما موازنه قدرت را به نفع نظـام سـوریه تغییـر دادنـد. رویکـر

ها مبنی بر ارسال امکانات یا ساخت فرودگاه به راهبرد ایجاد موازنه بـرای اسـتمرار جنـگ  آمریکایی
گردد. در ایـن پـازل، داعـش یـک ابـزار  فرسایشی و مهار حمالت هوایی هواپیمـای روسـی بـازمی

هـه ها را در ادلـب بـه جب دهند تا ایـن سـالح غیرمستقیم است. در موازنه به برخی نیروها سالح می
گاهی و برنامه  ریزی بـه دسـت داعـش و جبهـه  النصره بدهند. سالح به طور غیرمستقیم و از روی آ
گاهانه و بدون تحمل مسئولیت از طرف آمریکا صـورت می النصره می  گیـرد. ترکیـه  رسد. این کار آ

را در دهد. قطر و امارات نیز در این بخش نقش دارند، امـا ایـن نقـش  نقش دارد و عربستان پول می
 جنـگ  پازلی ایفا می

ً
کنند. بنابراین از آنجا که طرح اول در براندازی نظام قابل تحقق نیسـت، فعـال

ترین ارکان حفـظ موازنـه در صـحنه سـوریه اسـت. در  فرسایشی استمرار دارد و داعش یکی از مهم
طـرف  کردن معارضین حاضر به همکاری نشد. دو عنصـر اصـلی  توافق اخیر، آمریکا برای تفکیک

النصره هستند. اگر اینها از بین بروند، چیزی باقی نخواهد ماند و چیزی  مقابل نظام، داعش و جبهه 
توانـد  تواند تصمیم بگیـرد؟ زیـرا نمی برای ایستادن در مقابل نظام هم وجود ندارد. چرا آمریکا نمی

   موازنه را به ضرر نظام سوریه، مقاومت و روسیه به هم بزند.

  صره. جبهه الن٢

  اهداف راهبردی جبهه النصرهـ 

ای از اهداف النصره در سوریه با داعـش مشـترک اسـت؛ امـا جـز  بخش عمده :ایجاد امارت اسالمی
اشتراک در تاریخ تأسیس و اهداف اولیه، یکی از اختصاصات النصره، برپـایی امـارت اسـالمی در 

ف داعش که به دنبـال برپـایی سوریه به عنوان نقطه اختالف با خالفت اسالمی داعش است. برخال
هـای  خالفت اسالمی است، النصره درصدد برپایی امارت اسالمی در سوریه است. یکی از ویژگی

رو، سایر اهل سـنت را غیرخـودی در نظـر  گرایان غیر خود است؛ از این  النصره، خصومت با اسالم
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  کنند. خود را با آنها اعالم می  گیرند و خصومت می
یان یکی دیگر از اهداف النصره در سوریه است. تالش برای قطع ارتباط بـا ایـران، مقابله با شیع

مقابله با هالل شیعی از اهـداف مهـم   الله و حتی حماس و جهاد اسالمی و به تعبیر خود آنها حزب
المقدس و آزادی فلسطین هدف راهبردی دیگر آنهاست. آنان دشمنی بـا  گیری بیت آنهاست. بازپس

  کنند: در چهار محور مطرح می اسرائیل را
  . تأسیس اسرائیل اشغالگر با عقاید النصره در تعارض است. ١
  ها شده است.  ویژه سلفی دار شدن احساسات مسلمانان به . اشغال فلسطین موجب جریحه٢
  های جوالن باعث سرخوردگی و تحقیر مسلمانان شده است.  . اشغال بلندی٣
  گرایی شده است.  دار شدن روح اسالم لصخره باعث جریحها المقدس و قبه  . اشغال بیت٤

ویژگی بارز النصره تأکید بر جهاد و جنگ و اجتناب از مذاکره است. بر خالف داعش، النصـره 
بیشتر بر سوریه متمرکز است و مسئولیت اصلی جنگ و درگیـری بـا نظـام سـوریه را برعهـده دارد. 

کننـد و  ز وجود دارد که داعش و النصره آنها را دنبـال میعالوه بر اهداف اعالمی، اهداف اعمالی نی
های  یک از بیانیـه موارد فوق منطبق بر این دو نوع هدف است. ممکن است مقابله با شیعیان در هیچ

دهد کـه مقابلـه بـا شـیعیان بخشـی از  النصره وجود نداشته باشد؛ اما رفتار و عملکردی را نشان می
النصره تـا حـدودی امتـداد خـط ابومصـعب زرقـاوی اسـت.  جبهه اهداف راهبردی النصره است. 

کشید و آنها را تفکیـر  زرقاوی به طور آشکار برای جمهوری اسالمی ایران و شیعیان خط و نشان می
کنــد:  گویــد بــه ایــن جملــه اشــاره می کــرد. ایمــن الظــواهری وقتــی دربــاره شــیعه ســخن می می

َر  الرفاوض«
َ
ف
َ
    .»الک

هـای سـلفی در  نشـده گروه ی و کشورگشایی بخشـی از اهـداف اعالمطلب عطش قدرت، قدرت
سوریه است. نظریه امارت مؤید این ادعاست. روح حـاکم بـر النصـره و داعـش از جـایی ارتـزاق 

شود و آن، استعمار و نظام سلطه است که توانست از آنها استفاده کند و بـه عنـوان ابزارهـایی در  می
  در خدمت منافع خود قرار دهد. سوریه، عراق و کل جهان اسالم 

کند و هـدفش ایجـاد  النصره از واژه جهاد و مناصره به عنوان یک فرهنگ دینی استفاده می جبهه 
مرزی اسـت، تفـاوت دارد؛  دار خالفت فرا تغییر در محیط سوریه است. این جبهه با داعش که داعیه

 درون مرزهای سـوریه تعریـف م  زیرا کنش جبهه
ً
شـود. بسـیاری از شـعارهای ضـد  یالنصره اساسا

  النصره سر داده است. این مسائل نشـان  را جبهه» امروز سوریه، فردا ایران«الله مانند  رافضه و حزب
دهد که النصره بر پایه یک حکومت سنی متعصب در سوریه و با نوعی تضـاد بـا شـیعه تأسـیس  می

از لحـاظ رفتـاری یـا سیاسـت اعالمـی و های آنان  رسد این تعریف با داشته شده است و به نظر می
النصره بـود نـه   شعارهایشان نزدیک باشد. جنگی که ابتدا از منطقه قصیر شروع شد، جنگ با جبهه
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داعش؛ چون داعش در این مناطق حضور چندانی نداشت. بنابراین باید هدف راهبردی النصـره در 
  فت. ارض سوریه را ایجاد امارت اسالمی در این کشور در نظر گر

  مقابله با شیعیان و تکفیر آنها؛ حقیقت یا مجاز

. )١٣٩٥(آزاد، کند که آنها قائل به تکفیر نیسـتند بررسی همه اقوال ظواهری و جوالنی مشخص می
ای از عملکرد و سوابق القاعده به عنوان سـازمان متبـوع النصـره بیـان  در اینجا الزم است تاریخچه

زمان بـود بـا اشـغال  گذاری کرد، هم توحید جهادی را بنیانکه زرقاوی، جماعت  ٢٠٠٣شود. سال 
ها و تقویـت شـیعیان در سـاختار سیاسـی عـراق. شـیعیان بـه تـدریج رشـد  عراق توسط آمریکایی

گام در حال پیشرفت در رونـد سیاسـی بودنـد. زرقـاوی اسـتراتژی ایجـاد جنـگ  به کردند و گام می
نت از خمودگی و سکون اتخـاذ کـرد. بـر اسـاس ایـن ای در عراق را برای بیرون آمدن اهل س طایفه

های شیعه هدف قرار گرفتند تا شیعیان وادار به واکـنش شـوند و اقـدام  استراتژی، مراکز و شخصیت
متقابلی را در برابر اهل سنت انجام دهند و از این طریق، اهل سنت وارد منازعه سخت بـرای اعـاده 

کـرد. او  این رویه را قبول نداشـت و بـا آن مخالفـت میالدن  قدرت خود شوند. در همان مقطع، بن
گناهان نیستیم؛ اما به باور زرقاوی، ایـن مسـئله، یـک  گفت ما قائل به تکفیر شیعیان و کشتار بی می

الدن بیعت نکرد تـا  با بن ٢٠٠٤استراتژی برای اعاده سیطره اهل سنت بر عراق بود. زرقاوی تا سال 
  ا پذیرفت و در نهایت با نماینده او بیعت کرد. اش ر آنکه بن الدن استراتژی

ضربه زدن به شیعه، کشتن شیعیان و ایجاد یک فضای تقـابلی بـا آنـان یـک اسـتراتژی اسـت و 
شـود، زنـان  نشـین می تکفیر شیعیان در گفتمان القاعده وجود ندارد. وقتی داعش وارد مناطق ایزدی

شد و معتقد است که آنها کافر هستند؛ امـا القاعـده در ک شان را می گیرد و مردان آنها را به کنیزی می
گیر است و معتقد  دهد. اما چرا در مورد شیعیان سخت هیچ نقطه جغرافیایی چنین کاری انجام نمی

است هر کجا شیعه دیده شد، باید کشته شود؟ دلیل این اقدام ایدئولوژیک نیست بلکه هژمونیـک و 
های داعش و القاعـده در مقابلـه بـا  شیعیان است. یکی از تفاوتبرای جلوگیری از نفوذ رو به تزاید 

شیعیان این اسـت کـه تکفیـر داعـش دارای ماهیـت ایـدئولوژیک و تکفیـر القاعـده دارای ماهیـت 
  استراتژیک برای اعاده قدرت است؛ اما نتیجه و هدف هر دو مخالفت با ایران است.

های آنهـا  ده نسبت به شیعه و ایران است. گفتهبحران سوریه متغیر مهمی برای تشخیص مواضع القاع
جنگیم و  در مورد ایران و شیعیان، قبل از سقوط صدام و بعد از آن متفاوت است. ما در این فضا با هم مـی

پنـداری وجـود دارد؛ یعنـی مـا  آنها هم دعاوی خود را دارند. در ایـن جنـگ، میـان دو طـرف نـوعی حق
یم و او هم معتقد است کـه بـه دالیلـی حـق اسـت. او مـا را منحـرف گوییم ما به این دالیل حق هست می
های حسین یـا علـی داشـتند  داند و ما او را. در آغاز بحران در منطقه جسر الشغور، سر افرادی را که نام می
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    .)١٣٩٥االسالم،  (شیخبریدند و این مسائل باعث تحریک ما شده بود می

  :وزن راهبردی النصره ـ

  سازی) ت ائتالفوزن نظامی (قدر

 تـوان اول اسـت، تـوان دوم نظـامی محسـوب  النصره بعد از داعش که توان نظامی
ً
اش در معارضه تقریبـا

شود؛ با این تفاوت که از لحاظ سیاسی از توان برتری نسبت به داعش برخـوردار اسـت. ایـن تـوان در  می
درصـد نیروهـای جـیش  ٢٥تـا  ٢٠کند. مطابق آمار،  الفتح تجلی پیدا می  سازی و جیش تأسیس ائتالف

النصره هستند؛ اما بر کل این نیرو تسـلط کامـل دارنـد و در عملیـاتی کـه ادلـب و   الفتح، نیروهای جبهه 
  جسر الشغور را گرفتند و وارد ریف حماه شدند، همچنان در برخی جاها ابتکار عمل را در دست دارند. 

وافق آمریکا و روسیه بود. آمریکا ابتـدا دنبـال ایـن های دیگر یکی از مبانی ت تفکیک النصره از گروه
های سوریه  گروه از گروه ٢١نبود که متن توافق پخش و منتشر شود؛ ولی هنگام انتشار متوجه شدیم که 

دهـد کـه وزن ایـن  النصره نیستند. این موضـوع نشـان می اعالم کردند که حاضر به جدا شدن از جبهه 
زیاد و درخور توجه است و در معارضه، قابل مقایسـه بـا هـیچ گروهـی  گروه در اتحاد و ائتالف بسیار

 .النصره با داعش با توان، مدیریت، اتحاد و ائتالفش در همین بعد سیاسـی اسـت نیست. تفاوت جبهه 
دهد که محـور جبهـه شـمال  النصره مشهود است و کارنامه آن نشان می سازی در جبهه  قدرت ائتالف

    النصره موفق عمل کرده است.  منطقه شمال (حلب) جبهه غرب و در حد کمتری در
دغدغه ایمن الظواهری به عنوان زعیم کل القاعده از ابتدای بحران تا کنون، ایجاد وحدت میـان 

همانا جهاد در شام مبارک آرزوی امـت «گوید:  الظواهری می  معارضین در سوریه بوده است. ایمن
المقدس هستند و نـابودی جهـاد  زیرا شام و مصر مقدمه فتح بیتبود که تحقق آن به درازا انجامید؛ 

در شام نیز آرزوی امت را نابود خواهد کرد. همچنین فرسودگی مجاهدان در نظـام داخلـی، غایـت 
  »  آمال دشمنان آنهاست.

را مطرح کرد تا همه جمع شوند و تجدید » انفروا«طومان، عبدالله محیسینی طرح  پیش از خان
الظواهری و   طومان سقوط کرد. ایمن گیرد. پس از آن به دلیل این بازسازی قوا، خان ساختار صورت

  الدن از طرح انفروالشام حمایت کردند تا جایی که احمد حسـن ابـوالخیر، نماینـده ایمـن حمزه بن
الظواهری، این پیام را منتشر کرد که در برابر مسلمین موظف به ایجاد اتحاد هستید. بالفاصله پـس 

ها را نصـرت و یـاری  ز آن، ابومحمد جوالنی چهره خود را نمایان کرد و گفت: ما در گذشته شامیا
کردیم و اکنون پس از جبهه النصره و جبهه فتح الشام که از لحاظ اعالنی و کالمی یـک گـام رو  می

جدا  به جلوست، در پی فتح شام هستیم. استراتژی آن نیز دعوت به توحد است و دالیل زیادی برای
اصـلی   اند. گـروه نشدن آن از سازمان وجود دارد. دو فرد خارجی اطراف ابومحمد جوالنی نشسـته
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کننده روی زمین نیـز جنداالقصـی اسـت کـه تحـت بیعـت اسـت و بـه تـازگی زیـر نظـر  عملیات
کند. همه اینهـا خـارجی  های تروریستی امارت قفقاز و حزب اسالمی ترکستان فعالیت می سازمان

   ولی همچنان بیعت با سازمان سر جای خود باقی مانده است.هستند؛ 

النصره محور ایجاد اتحاد بین فصـائل در جبهـه شـمال غـرب و شـمال   بنابراین، در آینده جبهه
شـده  باقی خواهد ماند. سؤال دیگر این است که این واقعه بر اسـاس اسـتراتژی و رویـدادی حساب

الثـوار بـه رهبـری  رای مثال، مردم ادلـب در شـکایت از جبهـه بود یا اتفاقی به وقوع پیوسته است؟ ب
شـان نجـات  جمال معروف به جبهه النصره عریضه دادند که اینها دزد هستند و بایـد مـا را از دست

رویم.  النصره بیانیه داد که برای اقامه شریعت و بیرون کردن دزدها به سمت ادلـب مـی دهید. جبهه 
الثوار نجات یافـت، شـهرها   حمایت کردند. بنابراین ادلب از دست جبههها نیز از آنها  همه اسالمی

النصـره براسـاس ایـن رونـد بـه طـور متخلخـل بـا  آزاد شدند و النصره در آنجا مستقر شد. جبهـه 
معارضین و شورای معارضین، در ادلب به شکل متراکم و در حلب به شکل کمتر منسـجم شـدند؛ 

  شوند. ب شدند و در حال حاضر هم به شکل مشترک اداره میای با هم ترکی گونه در واقع به
ها  ای جز کمک به النصره ندارند؛ زیرا هر دو در یک منطقه هستند و آمریکایی ها چاره شاید ترک
کنند که اینها را از یکدیگر تفکیک کنیـد؛ چـون جـان کـری در کنفـرانس خبـری بـا  هم اعالم نمی

ها، تروریست هستند و بعدها باید درباره این موضوع تدابیری  ای النصره  الوروف اعالم کرد که جبهه
جنگنـد و برایشـان جـایگزینی وجـود نـدارد،  ها با رژیم به خوبی می ای اندیشید. از آنجا که النصره

هـایی  شـده کمک جدا شوند. این مسئله کـه در منـاطق آزاد  النصره توانند از جبهه  معارضین نیز نمی
اند، ممکن است موضوعی باشد که کسی از پـس  ضر نیز ساختار تشکیل دادهشود و در حال حا می

  حلش برنیاید. 
مان را ببندیم کـه  هایی مانند احرار الشام آمده است و در حال حاضر باید چشم در ادبیات، گروه

ها در شـام ناراضـی  گفت ما از جنگ خارجی این گروه جزو سازمان القاعده است. احرار الشام می
خواهیم آنان در این منطقه حضـور داشـته باشـند؛ ولـی ناچـاریم بـا آنـان بجنگـیم و  و نمی هستیم
  شود. مان پس از تسلط روی زمین مشخص می تکلیف

آنچه در ارض سوریه، جبهه شمال غرب و به طور خاص در ادلب اتفاق خواهد افتاد این اسـت 
دا خواهد کرد؛ اما کسی کـه تفـوق شدگی و کارگزاری روی زمین ادامه پی ها، تسلط، پخش که کمک

  نهایی روی زمین را پیدا خواهد کرد، شورای معارضین نخواهد بود، بلکه جبهه النصره یا جبهه فـتح
ها هستند. قدرت ایجاد توحد میان فصائل، دنبـال اقامـه شـریعت بـودن و تحمیـل  الشام و اسالمی

کم تا کنون بـه  گونه نبود و دست اینالنصره   نکردن نظرات، خالف عملکرد داعش است. مشی جبهه
کم بـر  الشام در آینـده دسـت فتح   توان انتظار داشت که جبهه کسی زور نگفته است. در مجموع می
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  بخش ادلب تسلط و تفوق داشته باشد. 
بر خالف جبهه شمال، در جبهه جنوب، وضعیت متفاوت است و جبهه النصره و فصـائل آن در 

ای  تواند برای چیزی تکلیفی تعیین کند. همچنین منطقه بهره است و نمی یاین منطقه از این قدرت ب
در دست ندارد که بتواند خدماتی ارائه دهد. در مجموع، هـر قـدر بـه سـمت منـاطق ثقـل النصـره 

ای میـان  های دیگر مانند حماه فعال خواهنـد شـد. نکتـه دیگـر اینکـه توافـق نانوشـته برویم، جبهه
ها وجود دارد؛ در جبهه جنوبی به دلیل فضای تنـگ و نزدیکـی بـه  آمریکایی اسرائیل، نظام سوریه و

ها تمایلی به فعال کـردن ایـن جبهـه  یک از طرف اسرائیل و همچنین به دلیل نزدیکی به دمشق، هیچ
  و این جبهه آرام خواهد ماند. ١ندارند

  وزن سیاسی

  روایت اول: مشارکت النصره در روندهای سیاسی

دانیم و ایـن موضـوع، خـالف  النصره را تروریست و بعثـی نمـی الم کرد که ما جبهه اع» ریاض حجاب«
عمل کردنـد.   ها خارج از توافق داخلی و کل غرب رسد آمریکایی قطعنامه شورای امنیت است. به نظر می

سـتاورد توانند پیش از انتخابات بحران سوریه را به نتیجـه برسـانند و از د کردند می ها که فکر می دموکرات
رسـد جنـاح رادیکـال در   مند شوند، عجوالنه جبهه النصره را تروریست اعالم کردنـد. بـه نظـر می آن بهره

النصره در سناریوی استمرار منازعه نقش قائل است. اگر جمهوری اسـالمی بـه سـمت  آمریکا برای جبهه 
  النصـره نقـش بدهـد، ه جبهـه وگو با النصره نرود، در عرصه راهبردی متضرر خواهد شد. نه اینکه بـ گفت

    ها با استفاده از هر ابزاری آن را کنترل کند. بلکه باید بتواند در همه عرصه
را به پوشـیدن   النصره تر از آن، این دو کشور جبهه  النصره مورد حمایت قطر و ترکیه است و مهم

المللی اسـت؛ امـا  وژی بینلباس مد نظر و جدایی از القاعده مجبور کردند. القاعده به دنبال ایدئول
النصره جغرافیای خود را در سوریه تعریف کـرده اسـت. رویکـرد دولـت اوبامـا از ویلسونیسـم در 
چکمه به ویلسونیم در دستکش یعنی گذر از اقـدام نظـامی بـه اقـدام سیاسـی تغییـر کـرده اسـت. 

، در قالب پـروژه گـذار خواهند النصره را به دلیل حمایت شدن از سوی ترکیه و قطر ها می آمریکایی
النصـره، شـاخه  در سیاست سوریه مشارکت دهند. نکته دیگر این است که بسیاری معتقدند جبهـه 

                                                                                                                                         
 عملیـات قادسـیه در  . این تحلیل که دشمن به دنبال فعال١

ً
سازی جبهه جنوب نیست تحلیـل درسـتی نیسـت. اتفاقـا

جنوب به دنبال تغییر بود که موفق نشد. حضور افسران اسرائیلی در جبهه جنوب و اتاق جنگ عمان قطعـی اسـت. 
تـأثیر   رسد جنگ در این اتـاق، حائل یا کمربند امنیتی در جنوب لبنان هستند. به نظر میدر واقع، آنان به دنبال نوار 
شود؛ اما افسران در ایـن منطقـه تـوان زیـادی  ای از طریق ابتکارهای عملیاتی دنبال می بسیاری دارد و چنین مسئله

رو، گـرایش  نتیجـه بـوده اسـت. از ایـن  انـد؛ ولـی بـی ندارند که به نتیجه برسند. آنان همواره این کار را انجام داده
تری است. باید تفاوت جبهه النصره شمال  شود؛ اما در شمال، گرایش ملی قوی اسرائیلی در اتاق عمان مشاهده می

 .های جنگ مشاهده کرد و نباید اسرائیل را در جبهه جنوب نادیده گرفت و جنوب را در اتاق
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سیاسی گروه ریاض است که قصد دارد در مذاکرات شرکت کند. قدری جمیـل، نماینـده مخالفـان 
پـذیر  ن امکانبس در سوریه بدون جدایی النصره از مخالفـا سوری در گروه مسکو، گفته است: آتش

های متعددی نیز در این زمینه مطرح شده است. به تازگی اسد نیز اظهار کرده اسـت  نیست. حرکت
های افراطی مانند داعش و النصره نیستند و ایـن  ها در سوریه به دنبال از بین بردن گروه که آمریکایی
  شوند. های برنده آمریکا محسوب می دو گروه برگ

هـای بشردوسـتانه بـه  خود بیان کرده بودند که انتقال سالح در قالب کمکهای  بسیاری در گزارش
هاهـا وجـود دارد کـه  و نام ترکی ای IHHگیرد. سازمانی در ترکیه با نام التین  جبهه النصره صورت می

  کند.  رسانی می دهد و به النصره کمک های بشردوستانه انجام می احمر، کمک مانند سازمان هالل 
گوید: ما هیچ قصد و نیتی برای حمله به آمریکـا و  النصره می  امی، سخنگوی جبههابوعمار الش

کند تا مورد حمله قرار نگیرد. آنها بـه دنبـال  رو معرفی می غرب نداریم. النصره خود را گروهی میانه
اند؛ یعنی اولویـت  های تروریستی در سوریه تمایز قائل شده المللی هستند و میان گروه حمایت بین

النصره، آمریکا نیست. حتی اولویت اصـلی آمریکـا مبـارزه بـا ایـن دو گـروه  اصلی داعش و جبهه 
در فهرسـت تروریسـتی  ٢٠١٤و مـی  ٢٠١٢النصـره از دسـامبر  تروریستی در سوریه نیست. جبهه 

آمریکا و سازمان ملل متحد قرار داشت. این تغییر نام و مراودات سیاسی با قطر و ترکیـه در راسـتای 
  النصره از فهرست تروریستی خارج شود.   ین است که جبهها

  النصره مجبور به جدا شدن از القاعـده شـد. در اینجـا، مسـئله جـیش ، جبهه ٢٠١٥در مارس 
السنه، لواء الحق و اجناد الشام نیز بـه   های دیگری مانند احرار الشام، جنبش الفتح مطرح شد. گروه

ترین دستاورد این رویکرد، اشـغال ادلـب بـوده اسـت.  ها، مهم وجود آمدند که مطابق برخی شنیده
النصـره بـا ایـن تغییـر نـام بـه داعـش یـا گـروه خراسـان پیوسـتند.   بسیاری از افراد وابسته به جبهه

)، مواضع گروه خراسان را بمباران کردنـد؛ چـون علیـه ٢٠١٥ها در سال گذشته (سپتامبر  آمریکایی
شـد،  نجا که این رویداد بـرای آمریکـا تهدیـد امنیتـی محسـوب میگروه خراسان سند داشتند. از آ

  ها مواضع گروه خراسان را بمباران کردند.  آمریکایی
احتمال مشارکت النصره در آینده سیاسی سوریه و مذاکرات سیاسی این کشـور وجـود دارد؛ تـا 

  ت. تـا کنـون جبهـهشرط را درباره آینده سوریه مطرح کرده اسـ این   جایی که روسیه هم چندی پیش
الشـام تغییـر داده  النصره تحوالت زیادی را پشت سر گذاشته و به تازگی نام خود را بـه جبهـه فـتح 

النصـره، کشـورهای آمریکـا، روسـیه و ایـران اعـالم  است. نکته مهم این است که با تغییر نام جبهه 
شـود.  دامات گذشـته آن نمیکردند تغییر نام موجب از بین رفتن ماهیت تروریستی این گـروه یـا اقـ

گران نیز ادعاهای متعددی ارائه کردند. یک تحلیل این است که با توجـه بـه توافـق آمریکـا و  تحلیل
خواستند خـود را یـک  های تروریستی، النصره با این تغییر نام می روسیه برای از بین بردن تمام گروه
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داشته باشند و در معـادالت قـدرت شـرکت  رو جلوه دهند تا در آینده سیاسی سوریه وزن گروه میانه
النصره در شکل و قالب دیگـر بیـان کـرد.  توان تغییر نام را تالشی برای بقای جبهه  کنند. در واقع می

در این زمینه، الوروف در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: بـدون از بـین بـردن داعـش و النصـره 
ری، وزیر خارجه آمریکا نیز چنـین اظهـاراتی توان شاهد حل بحران سیاسی سوریه بود. جای ک نمی

   را بیان کرده است.
پذیر است. در سوریه باید با تمام اطراف بحـران تمـاس برقـرار  القاعده برخالف داعش مذاکره 

گری قطـر و کشـورهای دیگـر آزاد شـدند.  کرد. پاسدارانی که توسط النصره ربوده شدند با میـانجی
ر النصره دارند و ایـن نفـوذ همچنـان ادامـه دارد. رئـیس فراکسـیون ها نفوذ خوبی د ها و قطری ترک

النصره اعالم کرده اسـت.  حمایت از فلسطین در پارلمان ترکیه به صراحت حمایت خود را از جبهه 
 سیستماتیک است. ها با جبهه  ارتباط ترک

ً
  النصره کامال

  روایت دوم: مشارکت نکردن النصره در روندهای سیاسی

ه رویکرد اعتدالی پیش نخواهد گرفت و در مذاکرات برای تعیین سـاختار آینـده سـوریه جبهه النصر
النصـره از سـازمان القاعـده پروپاگانداسـت و شـواهدی  شرکت نخواهد کرد. مسئله جدایی جبهـه 

  الظواهری و... و همچنین بیانیه  درباره آن وجود ندارد. در بررسی اظهارات ابومحمد جوالنی، ایمن
شود تنها گروهی که به مناسبت جدایی جبهه النصـره از سـازمان القاعـده پیـام  ا مشاهده میه گروه

تبریک داده، احرار الشام است. همچنین فقط احرار الشام به دلیل مصالحی که در رفـتن بـه سـمت 
النصره فشار وارد کرد تـا جـدایی خـود از  ترکیه و نیز موضوع حلب در جبهه شمال داشت، به جبهه 

  النصره تبریک گفت.  اعده را اعالم کند و این تغییر نام را جدایی تعبیر کرد و سپس به جبهه الق
النصره اعالم کرده است کسانی که در اجالس ریاض شرکت کردند، خائن هستند و ما در  جبهه 

فرایند مذاکرات شرکت نخواهیم کرد. احـرار الشـام هـم رونـد مـذاکره را قبـول نداشـت و در ایـن 
النصره که  رات شرکت نکرد. شرکت در مذاکره سیاسی با مشی القاعده و به تبع آن، مشی جبهه مذاک

کند، در تعارض است؛ مگـر اینکـه  های ترکیه و عربستان) را نفی می سکوالریسم و طاغوت (دولت
و النصره استحاله شود و دست از رویکرد جهادی خـود بـردارد و  همه چیز در این سازمان زیر و رو 

  هنجارهای موجود را بپذیرد. 
النصره در غرب و جنوب سوریه فاقد پایگاه اجتماعی است. بخش وسـیعی از   جبهه :وزن اجتماعی

گذاری کـرد و ایـن موضـوع را پـیش  ها دروزی هستند. اسرائیل ابتدا روی این گروه سـرمایه جنوبی
تر از  های سوریه ملی لی دروزیها تعیین شود و از آنها حمایت کرد؛ و کشید که باید تکلیف دروزی

اند و دولت بـا آنـان همـراه  مذهب های لبنان هستند. در سویدا و قنیطره، اغلب افراد دروزی دروزی
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است؛ به همین دلیل، امکان فعالیت جبهه النصره در این مناطق وجـود نـدارد و عرصـه مـانور ایـن 
ب و قادسـیه در جنـوب، بسـتر الجنـو گروه بسیار محدود است. علت شکست در عملیات عاصفه 

  اجتماعی است. 

  رو گراهای میانه سکوالرها واسالم .٣

  اهداف راهبردیـ 

های  االسالم و زیرمجموعـه گرایان از اخوان تا فتح  ای در اهداف سکوالرها و اسالم اختالفات عمده
ان بـه ارتـش آزاد تو آنها مانند احرار الشام بر اساس حامی خارجی آنها وجود دارد. سکوالرها را می

االسعد به علت نوع ایدئولوژی سکوالر و    های مشهور سکوالر مانند ریاض منحصر کرد. شخصیت
 در خارج با ترکیه و در داخل با کردها تعامل دارند و با آمریکا نیز در سطح 

ً
◌
ً
غیراسالمی خود عمدتا

نظام اسد اتحاد دارند، اما در نـوع دهند. اینها مانند سایرین بر اسقاط  المللی تعامالتی انجام می بین
خواهند نظـام سیاسـی آینـده یـک نظـام  گرا ندارند و نمی های اسالم نظام آینده، اتفاق نظری با گروه

  دهند.  گرا باشد و نظام سکوالر و دموکراتیک را برای آینده این کشور ترجیح می اسالم
بشار اسد است؛ امـا آنهـا خواسـتار رو، سرنگونی نظام  گرای میانه های اسالم وجه مشترک گروه

ها باشد. با توجه بـه اینکـه اکنـون  نوعی نظام اسالمی هستند که حافظ حقوق همگان و حتی اقلیت
 بـرای تحقـق   زمان مبارزه است و دشمن مشترکی به نام نظام اسد پیش

ً
روی آنهـا قـرار دارد، طبیعتـا

ک مسـاعی وجـود دارد؛ امـا در صـورت هدف مشترک، یعنی اسقاط نظام سوریه در میان آنها تشری
محقق شدن این هدف، دعوای اصلی آنها که همان منازعه بر سـر تصـاحب قـدرت اسـت، آغـاز و 

نظر از النصـره و داعـش، براینـد مطالبـه  سازی، صرف اختالفات شروع خواهد شد. در مرحله نظام
ها را  هـا و آشـوری هـا، ترکمن اقلیتهـا،  روها، اخوانی گراها و میانه ها مانند کردها، اسالم سایر گروه

  .توان استقرار نظام سیاسی متکثر و سکوالر در نظر گرفت می
هـای معـارض  بر این اساس، حذف بشار اسد از معادالت قدرت، هدف راهبـردی بیشـتر گروه

رو است و با توجه به اینکه وزن سکوالرها در ترکیب کلی معارضـین در  گرایان میانه سکوالر و اسالم
  هاست.  وریه اولویت دارد، استقرار یک حکومت سکوالر در سوریه هدف راهبردی این گروهس

ها هستند. اکنون طبق اطالعـات موجـود،  رو چه کسانی هستند؟ آنان اخوانی گرایان میانه اسالم
ها به ویژه در سوریه، تفکر داعشی دارند. اخوان در خارج از سوریه مانند اخوان زمان حسن  اخوانی

لبنا نیست و در سوریه نیز اخوان مصطفی صباحی وجـود نـدارد. زمـانی کـه مصـطفی صـباحی، ا 
اخوان را در حمص و بعد از آن در دمشق ایجاد کرد، آنها ضمن رد دولت و نظام سیاسی حاکم، بـه 
دنبال اجرای شریعت در سوریه بودند. اما از آنجا که نظام سـوریه بـه رهبـری حـافظ اسـد در برابـر 
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ل مقاومت کرده بود، آنها با دولت مصالحه کردند و پذیرفتند که علیه دولت اقدامی نکننـد تـا اسرائی
هـا از همکـاری بـا اسـرائیل ابـایی  برداری کند؛ اما در حال حاضر اخوانی اسرائیل نتواند از آن بهره

صیری یا علوی از هیچ کاری فروگذار نمی
ُ
  کنند.  ندارند. آنها برای ساقط کردن دولت ن

تر از کمک به مسئله فلسطین  های سوریه، مهم راندازی نظام سوریه به رهبری اسد برای اخوانیب
کنند. در ابتدای تحـوالت  الله مخالفت می یا مقاومت در برابر فلسطین است. آنها به شدت با حزب

اللـه بـرای حـل و فصـل بحـران را نپذیرفتنـد. در حـال حاضـر  هـا وسـاطت حزب سوریه، اخوانی
ــدارد.ســکوال  ارتــش آزادی وجــود ن

ً
ــوان هســتند و اصــال ــک عن ــا ی ــون  ١رها و ارتــش آزاد تنه اکن

گرایان افراطی که از آنـان بـا عنـوان  های یادشده دیگر وجود ندارند و محو شدند و اسالم شخصیت
   .)١٣٩٥(مهتدی، دار تحوالت هستند شود میدان رو یاد می میانه

شـده از ارتـش سـوریه هسـتند. آنهـا در ابتـدا مـورد  بای افسـر منشع ارتش آزاد عده :وزن سیاسی
حمایت قطر بودند، اما بعد از مدتی قطر آنان را به حال خود رها کـرد و سـراغ احـرار الشـام رفـت. 
ارتش آزاد توانایی سرنگونی نظام را ندارد. برای سرنگونی نظام سوریه به یک ایدئولوژی ضد علـوی 

های سکوالر استخراج شود؛ به همـین دلیـل  ست از درون گفتمانتوان نیاز بود و این ایدئولوژی نمی
دار اصلی تحوالت شدند. عربستان، ترکیـه و قطـر  هایی که دارای گفتمان اسالمی بودند میدان گروه

کنند. ممکن است آنها در شرایطی خاص، نقش ارتش آزاد را بنـا بـه  جریان را هدایت و مدیریت می
    هاست که تمام شده است. تش آزاد مدتدالیل سیاسی بپذیرند؛ اما ار

رو در کنـار یکـدیگر تـا حـدودی پـذیرفتنی نیسـت.  گرایان میانـه قرار دادن سکوالرها و اسـالم
النصره ائتالف داشـتند تـا بـا  الفتح بیشتر با جبهه   رو از جمله احرار الشام و جیش گرایان میانه اسالم

بیننـد.  تر می هـای افراطـی نزدیـک ود را به این جریاندهد که اینها خ سکوالرها. این رفتار نشان می
های درگیر پذیرفته شده و برای نظام سوریه نیـز مطلـوب اسـت اینکـه یـک  آنچه از سوی همه طرف

نظام سکوالر در آینده سوریه ایجاد شود. به همین دلیل کسانی که به دنبال اجرای شریعت هسـتند، 
گیرند. تـا کنـون شـواهدی  انی به سختی در این قالب قرار میرو و اخو میانه  های اسالم یعنی جریان

االسالم و احرار الشام حاضرند در یک نظـام سـکوالر حضـور   هایی مانند جیش مبنی بر اینکه گروه
اند و معلـوم نیسـت بتواننـد  طلب شدت قدرت ها به یابند، دیده نشده است. از سوی دیگر، این گروه

چنین مشخص نیست نظـام سـکوالری کـه در آینـده شـکل خواهـد ذیل سکوالرها قرار گیرند. هم

                                                                                                                                         
هایی هسـتند کـه روی ورود آنهـا بـه فراینـد سیاسـی  ها و جریان رو، گروه انهگرایان می . منظور از سکوالرها یا اسالم١

اند و خود آنها نیز تمایلی به ورود به این رونـد  اجماع وجود دارد. النصره و داعش از روند سیاسی کنار گذاشته شده
تواننـد در آینـده   کنار کردها میهایی هستند که در  رو جریان گرایان میانه ندارند. بنابراین، منظور سکوالرها یا اسالم

ترین جریان در روند  سیاسی سوریه نقش ایفا کنند. شورای معارضین که اقدام به تشکیل دولت کرده است شاخص
  .شود مذاکرات سیاسی محسوب می



شم
چ

 
رض
معا

داز 
ان

 نی
 یتیامن

سور
در 

  هی
 

 

 169  

  .ها را جذب کند تواند این گروه گرفت با چه سازوکاری می
همچنین باید به اپوزیسیون سوریایی مستقر در خارج از سـوریه توجـه کـرد. پـیش از بحـران و 

را رهبـری گـرای متحـد  تحوالت سوریه، افرادی مانند رفعت اسد، عموی بشار اسد که حـزب ملی
گرایان آزاد یا گروه حزب توافق برای سـوریه (از  کند، یا کمیته احیای جامعه مدنی یا ائتالف ملی می

برای برکناری و سـرنگونی بشـار اسـد  ٢٠٠٦شود) یا شورای ملی سوریه از سال  آمریکا رهبری می
یزیکـی در سـوریه ها در معادالت وزن بخشید، هـر چنـد حضـور ف برنامه داشتند. باید به این گروه

تـوان بـرای سـوریه هـم برگـزار کـرد.  افغانسـتان را می  نداشته باشند. کنفرانسی مانند کنفـرانس بـن
حـل  رو و سـکوالر بـه عنـوان یـک راه هـای میانـه ها معتقدند که معارضین سـوریه و گروه آمریکایی

در ایـن زمینـه  سیاسی باید در مذاکرات حضور داشـته باشـند. همچنـین نتیجـه انتخابـات آمریکـا
  تأثیرگذار خواهد بود که کدام گروه باید بر سر کار بیاید. 

هـا ماننـد  معارضین سوری را نباید مستقل از حامیان خارجی آنهـا در نظـر گرفـت. همـه گروه
های خـارجی  ریزی االسالم و داعش و... نتیجـه برنامـه الشام و فتح  النصره، احرار الشام، جبهه فتح 

د که در نظام آینده، ایران، عربستان، آمریکا، اسرائیل، روسیه و... به عنـوان بـازیگران هستند. باید دی
های خـارجی روی تمـامی ایـن  اصلی در سوریه به چه توافقی خواهند رسید. تفـاهم میـان قـدرت

ها تأثیرگذار خواهد بود و حتی ممکن است به حذف آنها ختم شود. اگر عربستان پول، اسـلحه  گروه
   ها نابود و از صحنه حذف خواهند شد. کند، بسیاری از این گروه خود را قطع  و حمایت

سکوالریسم یک اندیشه است، اما هر فرد سکوالر یک وابستگی قومی و مذهبی هم : وزن اجتمـاعی
دارد. اکنون گفتمان قومی و مذهبی در سوریه حاکم است نه گفتمان سیاسی؛ بنـابراین، سـکوالرها 

گرایی در لبنـان  ای و فرقه توانند پایگاه مردمی داشته باشند. برای مثال، نظام طایفه یدر این شرایط نم
گرا در نهایـت بایـد در چـارچوب نهادهـای  وجود دارد و شیعیان این کشور اعم از سکوالر و اسالم

ای اسـت و  شیعی عمل کنند. عالوه بر ایـن، بافـت اجتمـاعی سـوریه یـک بافـت سـنتی و عشـیره
  وشنفکر سکوالر پایگاه مردمی ندارند.های ر چهره

شود، بیشتر طبقه متوسط مطرح هستند که خواستار  زمانی که از ایدئولوژی و مبارزه صحبت می
ترین خواسـته مـردم رفـاه، آزادی و امثـال اینهـا  آید که مهم تغییرند. این امر در شرایطی به وجود می

مردم سـوریه اسـت، کسـی صـحنه را در اختیـار باشد. در شرایط کنونی که امنیت باالترین خواسته 
های علوی، دروزی، مسیحی، شیعی و کـرد  خواهد گرفت که بتواند امنیت را ایجاد کند. اگر اقلیت

درصد از جامعه سوریه بدانیم، آنان از اینکه یک دولت ایدئولوژیک سـنی اخـوانی در  ٤٠را حدود 
هـا،  بوروکرات  د دید. اکثریـت جامعـه سـنیسوریه روی کار بیاید هراس دارند؛ چون آسیب خواهن

گرا در مقایسه با سکوالرها وزن زیـادی ندارنـد. قطعنامـه  های اسالم تاجر و بازرگانان هستند و سنی



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
ت و دوم

بیس
، شماره

 4
پ،  
اپی

 ی
88

، زمستان 
1400

  
 

 

 170  

   گیری یک نظام سکوالر در سوریه تأکید دارد. نیز به دلیل تنوع اجتماعی بر شکل ٢١٥٤
خواهی قـومی و  در آینـده بـر اسـاس سـهمالبته باید توجه کرد که بین اینکه نوع نظـام سیاسـی 

مذهبی باشد یا ماهیت این نظام، مذهبی باشد، تفاوت وجود دارد. روندهای سیاسی، نظـام سـوریه 
ها به دلیل در اکثریت بـودن بـه محـور اصـلی  را در آینده سکوالر باقی نگه خواهد داشت، اما سنی

کـه قـدرت را در دسـت   ان اکثریـت سـنیقدرت تبدیل خواهند شد. از این رو، باید تالش کنیم میـ
   محور بودن نظام آینده سوریه تردیدی وجود ندارد. خواهند گرفت، یارگیری کنیم. بنابراین در سنی

یکی از خصوصیات اجتماعی سوریه این است کـه در سـاحل و منـاطق غربـی و شـمالی ایـن 
ای  ه بـدوی و عشـیرهکشور جامعه مدنی شکل گرفته است؛ در حالی که شرق سـوریه، یـک جامعـ

است. کنشگرانی که ساختار سیاسی آینـده را تعیـین خواهنـد کـرد، از درون جامعـه مـدنی ظهـور 
ای کردی و عشایر شرق در حاشیه هستند؛ یعنی در قلـب معادلـه نیسـتند  خواهند کرد. جامعه قبیله

ترین  این شهرها مهم ها در حلب، دمشق و الذقیه حضور ندارند. که نتیجه را تعیین کنند. این حاشیه
مراکز مدنی در سوریه هستند. سکوالریسم در این مناطق ریشه دوانده است. اهل سـنت شـهرهایی 

ها را محور نظام سیاسـی آینـده در سـوریه در  مانند حلب و دمشق مذهبی نیستند. بنابراین اگر سنی
رد و تنها اهل سنت مـدنی گرا مجالی برای عرض اندام پیدا نخواهند ک های اسالم نظر بگیریم، سنی

های  در گزارش یکی از اندیشـکده که طرفدار سکوالریسم است، به محور قدرت تبدیل خواهد شد.
آمریکایی درباره بعد اجتماعی مناطق ساحلی آمده است کـه مـردم سـوریه قابـل مقایسـه بـا سـایر 

تی بر این جامعـه ساله حزب بعث، رویکرد سکوالریس ٤٥جوامع عربی نیستند و به دلیل حاکمیت 
   گرا نخواهند داشت. های اسالم غالب است و مردم سوریه اقبالی به گروه

های سکوالری است که از ابتدا مورد حمایت آمریکـا و فرانسـه  ارتش آزاد سوریه از گروه :وزن نظـامی
. )١٩٣- ٢٢٢: ١٣٩٦(سـردارنیا،  ترین گروه معارض هـم در سـوریه لقـب گرفـت قرار داشت و بدنام

توان نقـش و اولویـت اول را بـه اینهـا داد تـا در  های آمریکا درباره این گروه معتقدند که نمی دیشکدهان
معادالت سوریه جای بگیرند و به عنوان آلترناتیو برای حکومت اسد باشند. به این مسئله اشاره شد کـه 

 اهل مبارزه نیست و مناطقی غیراسـتراتژیک را در اختیـار دار  این گروه
ً
د؛ منـاطق آنهـا در شـمال اصال

های جوالن است. منطقـه شـمال غـرب حلقـه اتصـال علویـان  غرب سوریه و همچنین نزدیک بلندی
شـود اسـرائیل بـه  عرب ساکن سوریه و ترکیه است. آنها در منطقه قنیطره هم حضور دارند که گفتـه می

بات زیـادی دارد و بـه شـود کـه ارتـش آزاد، انشـعا دهد. همچنین گفتـه می آنها آموزش تسلیحاتی می
  های نظامی دیگر پیوستند.  های متعددی تقسیم شده است. هر کدام از اینها به جبهه گروه

االسالم هم ده هزار نیرو دارد و مورد حمایت عربستان اسـت. آنهـا خواهـان تغییـر   گروه جیش
اسـت. نکتـه دیگـر نظام سوریه هستند و احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان مورد تأکید آنـان 
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رو که ستاد اصلی آنها در ترکیه اسـت، اینکـه آنهـا  گراهای میانه های غیرسکوالر و اسالم درباره گروه
ای حاصـل  اند نتیجه های اجتماعی مناسبی در سوریه ندارند و با توجه به سوابق خود نتوانسته پایگاه

ودنـد و قطـر، آمریکـا، فرانسـه و های عربستان و ترکیه حسـاب بـاز کـرده ب کنند. آنها روی حمایت
کشورهای دیگر نیز دیدارهایی در قالب شورای ملی دوستی سوریه با هیالری کلینتون در قالب گروه 

  دوستداران سوریه داشتند که به نتیجه الزم نرسیدند. 

  انداز معارضین در سوریه چشم 

نظیر  اند. برای مثال، خانم بی ودههای اطالعاتی در ایجاد داعش تأثیرگذار ب سازمان :انداز داعش چشم
سی اعالم کرد که فکر طالبان از انگلیس گرفته شده است و عربسـتان  بی بوتو در جواب خبرنگار بی

های ظهـور  و امارات در تأسیس آن نقش داشتند، ما نیز زحمت وضـع حمـل آن را کشـیدیم. زمینـه
هـای افراطـی بایـد بـه  به عنوان مادر گروهسنت وجود داشته و دارد. درباره القاعده   داعش میان اهل

ای از خانم کلینتون اشاره کرد. وی در جلسه گزارش به کمیته دفاعی سـنای آمریکـا اعـالم  مصاحبه
کلینتـون قصـد داشـت ». ما القاعده را ایجاد کردیم و اکنون هم خودمان باید با آن بجنگیم«کرد که 

ها در ایجاد داعش نیز باید مـورد  یندازد. نقش بعثیخواهان ب مسئولیت این کار را به گردن جمهوری
گـاهی، یـک گفتمـان  توجه قرار گیرد. واقعیت امر این اسـت کـه مـا بایـد در ابتـدای انقـالب بـا آ

کردیم؛ اما این کار را انجام نـدادیم. فقـه  سنت ایجاد می داری برای اهل  سازی و حکومت حکومت
ه حکومـت بسـیار قـوی اسـت. پـس از پیـروزی انقـالب سنت در زمین شیعه در مقایسه با فقه اهل 

اسالمی، اهل سنت در رقابت با شیعه خواسـتار تشـکیل حکومـت اسـالمی شـدند در حـالی کـه 
   .)٩٤٧-٩٦٥: ١٣٩٤(قوی، های فقهی و گفتمان سیاسی قوی نداشتند ظرفیت

 بـا هـدف تخریـب رونـدهای ٢٠٠٣یافته القاعده عراق است کـه در سـال  داعش نسخه تحول
دولت اسالمی عـراق و در  ٢٠١٠سیاسی منتج از سقوط صدام کار خود را آغاز کرد تا اینکه در سال 

دولت اسالمی عراق و شام تشکیل و سپس خالفت اسالمی دایر شد. بر اسـاس اعـالم  ٢٠١٤سال 
داده  ترین هدف این گروه در سوریه، بقا، یعنـی حفـظ موجودیـت اسـت. تحـوالت رخ داعش، مهم

شـده، تشـکیل  ش در عراق، اثر خود را بر داعش در سوریه خواهد گذاشت. مسـئله محققبرای داع
خالفت اسالمی است و در حـال حاضـر هـدف راهبـردی داعـش حفـظ خالفـت اسـالمی یعنـی 

  .)٤: ١٣٩٥(صالحی، حکومت با مرکزیت موصل و ادامه آن در رقه و دیرالزور است
د گفت ایجاد خالفـت، مـالزم کسـب قـدرت طلبی بدانیم، بای حتی اگر هدف داعش را قدرت

هـا ماننـد  است. وقتی داعش اقدام به ایجاد خالفت کرد به طور طبیعـی وارد منازعـه بـا سـایر گروه
 دعوا بر سر قدرت است و به نظر می

ً
رسد در حـال حاضـر  کردها، النصره و نظام سوریه شد. طبیعتا
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سرزمین ویژه در استراتژی تحقق خالفـت  آنها به دنبال حفظ خالفت هستند. سرزمین شام نیز یک
  با مرکزیت بغداد است و دمشق و حلب موقعیت بغداد را ندارند.

گرفته، اگر سناریوی استمرار منازعه حاکم شود، داعش در سوریه  های صورت بر اساس ارزیابی
جـاد باقی خواهد ماند، اما در صورت ورود به روندهای سیاسی در موضوع نابودی داعش توافـق ای

خواهد شد و در نتیجه، داعش در آینده سیاسی سوریه نقشی نخواهد داشت. داعش بازیگری اسـت 
کس  شود؛ اما هیچ شان محسوب می که برای بازیگران دیگر مانند ترکیه یک ابزار برای پیشبرد اهداف

   در آینده سیاسی سوریه، نقش و جایگاهی برای داعش قائل نیست.
ای جدی در سوریه برای نابودی داعش داشته باشند، مکانیسـم  عراق ارادهها مانند  اگر آمریکایی

جنگـد، جغرافیـای آنهـا   توانند این کار را انجام دهند؟ اگر داعـش بـا نظـام می آنها چیست؟ آیا می
های نظامی معارضین با نظام سوریه در منـاطق غربـی، جنـوبی و مرکـزی  کجاست؟ عمده درگیری

توان گفـت داعـش در جنـگ بـا نظـام،  ن مناطق وزنی ندارد. بنابراین میسوریه است و داعش در ای
  که از اول هم نقش نداشت. نقشی ندارد؛ چنان
پارچه و اهدافی مشـخص  و داعش نیز ساختاری یک بوده پارچه در دست داعش جغرافیای یک

 تهاجمی  شتدا
ً
ور داعش شاید اگر کمی هوشمندانه عمل شود، بتوان از حض کند. عمل میو کامال

توانیم در آینده در  که نظام سوریه از ابتدا این کار را انجام داد. ما به راحتی می برداری کرد؛ چنان بهره
ها را مدیریت کنیم و از شر معارضین و کردها پشت دیوار حلـب راحـت  جبهه شمال، این استراتژی

تحت زعامت ترکیه درگیـر ها و معارضین  شویم؛ یعنی پشت دیوار حلب آتشی باشد که کردها، ترک
اش نـدارد. ایـن ادعـا ایـن گـزاره را  ای بـرای نـابودی باشند. داعش اعالم کرده است که نظام برنامه

کس هیچ جایی برای آینده داعش در سوریه قائل نیست. سناریوی دیگر ایـن  کند که هیچ تقویت می
ردن آنهـا در جبهـه شـرق است که شاید نظام بتواند از کارت داعش علیه معارضـین یـا مشـغول کـ

  استفاده کند. 
 آمریکـا تمـایلی بـه مداخلـه در 

ً
در مورد اسـتمرار وضـع موجـود چنـد دلیـل وجـود دارد: اوال

ها به شرایط بعد از اسد اطمینان ندارند. همچنـین  های جهانی ندارد. از سوی دیگر آمریکایی بحران
ود تأثیرگذار خواهد بود؛ از این رو، حفظ دولتی که روی کار خواهد آمد در تداوم یا تغییر وضع موج

ها گزینه مطلوب است. همچنین در صـورتی کـه قـانون عـدالت بـرای  وضع موجود برای آمریکایی
  تواند معادالت و ترتیبات امنیتی را عوض کند. سپتامبر درباره عربستان اجرایی شود، می ١١قربانیان 

خـارجی و   نهایی در حوزه جنـگ، سیاسـت جمهور آمریکا، داور نکته دیگر این است که رئیس
بحران است و تا به حال، کاخ سفید به این نتیجه نرسیده است که بخواهد گزینـه نظـامی را اجرایـی 

خواه، یک شیفت پارادایمی بـه وجـود خواهـد  کند. در صورت روی کار آمدن یک دولت جمهوری
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د. رویکردی که در حال حاضر سـلطه آمد؛ یعنی استراتژی امنیت ملی آمریکا دچار تغییر خواهد ش
دارد، رویکرد لیبرالیستی و نولیبرالیستی است و به سمت رئالیسم شیفت پیدا خواهـد کـرد. در ایـن 

هـای  گرایی در آمریکا مطرح خواهد شد. ترامپ مخـالف رژیم جانبه رویکرد، بار دیگر موضوع یک
   ل کیوتو خارج شد.المللی است. جرج بوش هم وقتی روی کار آمد، از پروتک بین

کننـده عمـل کـرده اسـت،  در مورد اینکه داعش در بحران سوریه در نقـش یـک بـازیگر موازنه
اختالف نظری وجود ندارد؛ اما برخی معتقدنـد داعـش در شـرایط اسـتمرار منازعـه، یـک نیـروی 

گری بـه نفـع  متحده است و برخی دیگر اعتقاد دارند که داعش نیروی موازنه گر به نفع ایاالت  موازنه
رغم  نظام است. درباره اینکه داعش برای ما کارکردهایی داشته است، تردیدی وجود ندارد. داعش به

  ماهیت خبیثش، مزایا و برکاتی هم داشته است.
پیمانـانش  تقابل اصلی محور مقاومت در سناریوی استمرار منازعه، النصـره و هم: انداز النصره چشم 

م خواهند بود. در ایـن سـناریو، النصـره همچنـان مـورد حمایـت بـازیگران الشا با عنوان جبهه فتح 
اما در سناریوی آغاز روند سیاسی و تشکیل دولتی با مشـارکت نظـام و   خارجی قرار خواهد گرفت،

معارضین فارغ از چگونگی تشکیل دولت و مدل آن، تکلیف النصره و فصائلش در این سناریو چـه 
النصره در مـذاکرات مشـارکت  شوند؟ مشارکت، به رسمیت شناخته میخواهد شد؟ آیا اینها ضمن 

نخواهد کرد و همچنان روند سیاسی را نخواهد پذیرفت. در این وضـعیت، معارضـین بـا یکـدیگر 
مدت که سناریوی استمرار منازعه  ترین سناریو در آینده میان درگیر خواهند شد. بنابراین، در محتمل

ساز خواهند بود. اگر روندهای سیاسی آغاز شود،  کنشگر اصلی بحران پیمانانش است، النصره و هم
ساز تبـدیل  جبهه النصره در مذاکرات سوریه محلی از اعراب نخواهد داشت و به یک کنشگر آشوب

  خواهد شد.
وگو  ای از فراینـد گفـت پیمانـانش بـه گونـه در اثنای مذاکرات، عالوه بر جبهه النصره، همـه هم

علوش به عنوان نماینده جیش االسالم در مذاکرات ژنو شرکت کرد کـه او هـم در  خارج شدند. تنها
کرد و نفس مذاکره را قبول نداشـت. در نهایـت نماینـده  مذاکرات خالف جهت رودخانه حرکت می

تـوان  وگوهـای آینـده شـرکت نخـواهیم کـرد. بـر ایـن اسـاس می االسالم اعالم کرد در گفت  جیش
های سکوالر برقـرار خواهـد بـود و  وگو میان دولت و گروه ت سیاسی، گفتبینی کرد در مذاکرا پیش
داده است. در حال حاضر که  گراها حضور نخواهند داشت و تجربه گذشته هم همین را نشان  اسالم

 میان احرار الشام و گروه
ً
رسـد اگـر  های دیگر تقسیم و ضعیف شده است، بـه نظـر می اخوان تقریبا

  .ارتش آزاد و توابعش خواهد بودوگویی باشد، با  گفت
های اصـلی بحـران  وگوهای سیاسی به خاتمه بحران بینجامد، باید طرف اما اگر قرار باشد گفت

النصره و احرار الشـام   توانند از طرف جبهه پای میز مذاکره حاضر شوند و امثال ریاض حجاب نمی
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سی در سـناریوی اسـتمرار منازعـه، صحبت کنند. جبهه النصره به دلیل مردود دانستن مذاکرات سیا
ساز خواهد بود. همچنین در سناریوی آغـاز رونـد سیاسـی و تشـکیل دولـت،  کنشگر اصلی بحران

  های امنیتی را پیش خواهند گرفت.  ایجاد بحران

  رو گراهای میانه انداز سکوالرها و اسالم چشم

یه به رهبری بشار اسـد اسـت. برخـی رو اسقاط نظام سور گراهای میانه راهبرد کالن سکوالرها و اسالم
یک از بازیگران معـارض در آینـده نزدیـک امیـدی بـه  دهد با توجه به اینکه هیچ شواهد عینی نشان می

بردی مبنی بر اسـتمرار منازعـه اتخـاذ شـده اسـت.  اسقاط اسد ندارند، یک راهبرد میانه یا خرد یا میان
حطب بـه داخـل سـوریه بـا هـدف ایجـاد نظـام انتقال دولت منصوب شورای معارضین به ریاست ابو

رسانی به مردم ساکن در مناطق تحت سـیطره  ساختاری ـ کارگزاری در سوریه که با هدف اولیه خدمت
هـای عینـی اقـدامات  المللی صورت گرفت، یکـی از جلوه معارضین و در ادامه کسب مشروعیت بین

    راحی سیاسی برای آینده سوریه است.رو به منظور ط گراهای میانه های سکوالر و اسالم جریان
نظام سیاسی آینده سوریه بر اساس برایند شرایط میدانی مشخص خواهد شد. همچنـین طـرف 

رو خواهند بـود و بـه  گرایان میانه وگوهای سیاسی با نظام سوریه جریان سکوالر و اسالم اصلی گفت
المللی نوعی اجماع علیـه  ر سطح بینتر خواهد بود. د همین دلیل، نقش آنان در آینده سوریه پررنگ

هـای تروریسـتی  النصـره بـه عنـوان گروه  های تکفیری به وجود آمده اسـت و داعـش و جبهـه گروه
رو  گرایان میانـه اند. هر اندازه این دو گروه تضعیف شوند، نقش جریان سکوالر و اسالم شناخته شده

  تر و بیشتر خواهد شد.  در آینده سیاسی برجسته
کـدام از  کشی راهبردی در نظـر گرفتـه شـوند. هیچ ها نیز باید در وزن خارجی این گروه حامیان

هـای  گراها نیسـتند؛ بنـابراین، جریان بازیگران خارجی از جمله ایران خواهان روی کار آمدن اسالم
سـتمرار النصره نیز تا وقتی که ا رو نیز در فرایند سیاسی کنار زده خواهند شد. جبهه  گرای میانه اسالم

تـرین دشـمن نظـام سـوریه و محـور مقاومـت  منازعه وجود دارد، از طریق حمایت خارجی، بزرگ
خواهد بود؛ اما به محض آغاز فرایندهای سیاسی، این گروه نیـز توسـط بـازیگران خـارجی حـامی 
فعلی کنار گذاشته خواهد شد. مشکل طرح کنفدرالیسم، ترکیه است، چـون بـا آن مخـالف اسـت. 

   روسیه هم این طرح را در صورت حفظ نظام با شرایطی قبول دارند.ایران و 
رغم آنکه وزنی در معادالت نظامی ندارند، امـا ویترینـی بـرای بـازیگران   های سکوالر به جریان

شود تحرکات میدانی به آنهـا نسـبت داده شـود.  شوند، به نحوی که تالش می خارجی محسوب می
گرایان افراطـی حمایـت  عربستان بـه صـورت غیرمسـتقیم از اسـالمبازیگران خارجی مانند ترکیه و 

ها توانایی تغییر شرایط را دارند؛ اما در صورت تغییر شـرایط،  کنند زیرا از نظر آنها فقط این گروه می
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ً
میدان به عناصر سکوالر واگذار خواهد شد. هنوز مکانیسم ایـن انتقـال مشـخص نیسـت و اساسـا

  . )١٣٩٦((سردارنیا، سترس استپذیری آن دور از د امکان
ای دیگر، در حالی که سکوالرها امکان جذب درون ساختار فعلی یـا در نظـام سیاسـی  از جنبه

هایی مانند داعش و النصره در سناریوی آغاز رونـد سیاسـی بـه  آینده سوریه را خواهند داشت، گروه
اهنـد داشـت. البتـه ایـن سازی خواهند رفت و کنشی شـبیه طالبـان در افغانسـتان خو سمت آشوب

ها قدرت فعلی خود را از دست خواهند داد و در سطح محدود و به صورت زیرزمینـی نـاامنی  گروه
رو را جذب کند، این  گراهای میانه ایجاد خواهند کرد. در صورتی که نظام سیاسی آینده نتواند اسالم

  افراطی شوند. های  رو نیز جذب شبکه گرایان میانه احتمال وجود دارد که اسالم
به عنوان یک احتمال مـورد بررسـی قـرار گیـرد. بـدون شـک، » پسا اسد«ضرورت دارد دوران 

تـز  های سنی با توجه به کثرت جمعیت نقش محوری در دوران پسا اسد خواهنـد داشـت. آنتی گروه
. گر اسـت ها، اهمیت دادن به کردها به عنوان نیـروی موازنـه این وضعیت، یعنی نقش محوری سنی

گرایی در آن  سـال اخیـر نهادینـه شـده اسـت و سـنت اسـالم ٤٠گفتمان سکوالریسم در سوریه در 
های اخوانی در مصـر در  قدرتمند نیست و جامعه سوریه با اردن و مصر متفاوت است. حتی گرایش

 در  تجلی یافته است. سـوری» سکوالرهای موحد«قالب 
ً
هایی کـه گـرایش اسـالمی دارنـد عمـدتا

های اسالمی  کنند. بر این اساس، گروه های سکوالر تبعیت می ی و اجتماعی از گفتمانعرصه سیاس
 می توان بدیلی برای آینده سوریه در نظر گرفت، بلکه این گروه را نمی

ً
تواننـد  ها در شرایط گذار صرفا

  تز ظاهر شوند.  در نقش یک آنتی
د کـه پایگـاه مردمـی بیشـتری داشـته توانند حیات سیاسی آینده سوریه را رقم بزنن هایی می گروه

 سـوری نیسـتند. دوران  باشند. بسیاری از گروه
ً
هایی که در حال جنگ با نظام سوریه هسـتند اساسـا

شده در لیبی سوق خواهد داد و این کشور شاهد هـرج  پسا اسد، سوریه را به سمت سناریوی محقق
تـوان  دشـواری اسـت و بـه آسـانی نمی سازی، فرایند ملتـ  و مرج گسترده خواهد بود. فرایند دولت

 متعارض با ایدئولوژی گروه
ً
  های متعارض را درون یک ظرف قرار داد.  های کامال

های سکوالر در عرصه میـدانی حرفـی بـرای گفـتن ندارنـد، امـا اگـر معارضـین  اگرچه جریان
ز آن المللـی کـه ا بخواهند در مـذاکرات سیاسـی شـرکت کننـد، سـکوالرها بـه دلیـل حمایـت بین

ترین طرف مذاکره تبدیل خواهنـد شـد. از سـوی دیگـر، جامعـه سـوریه نیـز  برخوردارند، به اصلی
پذیرد. سکوالرها به طور ذاتی به بعد مادی بیشتر توجه دارند و سـالح  مدیریت غیرسکوالرها را نمی

اسـد، بـا   گیرند. مدیریت آینده سوریه چه با اسـد و چـه بـی را بر اساس محاسبات مادی به کار می
شده توسـط  سکوالرها خواهد بود. حتی اگر شخص اسد نباشد، یک طبقه مدیر و تکنوکرات تربیت

تواند سوریه را بدون اتکا به این طیف  کس نمی نظام کنونی، قدرت را در دست خواهند گرفت. هیچ
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ف گرا و در عرصـه سیاسـی طـر اداره کند. بنابراین در عرصه نظامی طرف اصـلی معارضـین اسـالم
    .اصلی سکوالرها هستند

  گیری نتیجه

های اسالمی اسـت و سـیطره بـر ارض شـام یـا  هدف راهبردی داعش، استقرار خالفت در سرزمین
شود. در سناریوی اسـتمرار منازعـه،  ای برای تحقق این هدف راهبردی محسوب می سوریه، مقدمه

استمرار منازعه، داعش ابزار دست  ای بر این باورند که در سناریوی دو رویکرد کلی وجود دارد. عده
بازیگران خارجی معارض در سوریه برای ایجاد موازنه در صحنه نظـامی اسـت و برخـی معتقدنـد 

گر است؛ اما به نفع محور مقاومت. در سناریوی ورود به روند سیاسی، داعـش  داعش نیروی موازنه
  ند را تخریب خواهد کرد. این روند را به رسمیت نخواهد شناخت و با اقدامات خود این رو

هدف راهبردی جبهه النصره تشکیل امارت اسالمی در سوریه اسـت و داعـش و النصـره خواهـان 
حذف کامل بشار اسد از صحنه سیاسی در سـوریه و فروپاشـی کامـل سـاختارهای سیاسـی موجـود 

ر خواهد گرفـت هستند. در سناریوی استمرار منازعه، جبهه النصره مورد حمایت بازیگران خارجی قرا
و تقابل اصلی محور مقاومت در حوزه نظامی با جبهه النصره خواهد بـود؛ امـا در سـناریوی ورود بـه 

شناسـد و جبهـه مقاومـت و  فرایند سیاسی با توجه به اینکه النصره روندهای سیاسی را به رسمیت نمی
مرکـز حامیـان فعلـی جبهـه روسیه تمایلی به ورود النصره به روندهای سیاسی ندارنـد و از آنجـا کـه ت

رو خواهد بـود، النصـره بـه طـور  گرای میانه های سکوالر و اسالم النصره هم در مرحله سیاسی بر گروه
طبیعی در آینده سوریه نقشی نخواهد داشت؛ اما در سناریوی ورود به فرایند سیاسی داعـش و النصـره 

  یت خود ادامه خواهند داد. ساز در صحنه سوریه به فعال به عنوان کنشگران امنیتی آشوب
ترین جریانی که در روند سیاسی مورد حمایـت کشـورهای مخـالف نظـام سـوریه قـرار دارد  مهم

 در قالب ارتش آزاد و شورای معارضـین فعالیـت می
ً
هـا و  کننـد. آمریکایی سکوالرها هستند که عمدتا

زدیک به خود هسـتند. بنـابراین، گرای ن غرب به دنبال انتقال قدرت از نظام سوریه به سکوالرهای غرب
تواند مشروعیت نظام سوریه را تهدید کند سکوالرها هستند؛ زیـرا  ترین گروه معارضین که می خطرناک

شود، اما سکوالرها این ظرفیت را دارنـد  مبارزه نظام سوریه با داعش باعث افزایش مشروعیت نظام می
رغم اهمیت سکوالرها در فرایند سیاسی، این   . بهزدایی کنند که تحت تأثیر تحوالت از نظام مشروعیت

  گروه در روندهای نظام فاقد قدرت و توان تأثیرگذاری راهبردی در عرصه نبرد است. 
پیمـان بـا آنهـا وزن  هـای هم گرا اعم از داعش و النصره و گروه های اسالم در عرصه نظامی گروه
یی کـه ماننـد داعـش و النصـره بـه عنـوان گـروه رو گرای میانه های اسالم بسیار بیشتری دارند. گروه
اند و از امکان شرکت در مذاکرات سیاسی برخوردارند، به دلیل تأکیدی که  تروریستی شناخته نشده
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 بایـد در چـارچوب 
ً
همه بازیگران خارجی بر ماهیت سـکوالر نظـام سیاسـی سـوریه دارنـد عمـال

ای  در آینده سیاسی سوریه نقـش برجسـته ها روندهای سکوالر و دموکراتیک حرکت کنند. این گروه
سـنت سـکوالر کـه از روی کـار  نخواهند داشت و به تدریج توسط اقلیت قدرتمند غیرسنی و اهـل 

هـا یـا در  گرایان نگران هستند، کنار گذاشته خواهنـد شـد. در ایـن صـورت، ایـن گروه آمدن اسالم
های نظامی  کار خود را در قالب شبکههای تروریستی که  روندهای آتی هضم خواهند شد یا به گروه

  کنند، خواهند پیوست.  زیرزمینی دنبال می
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