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  از دوستی تا دشمنی: آلمان و سوریه
 

  خالصه اجرایی
به ریاست  2012اوت  3در » ستاد عالی سوریه«طبق بیانیه وزارت خارجه آلمان  

. بوریس روگه، مدیر منطقه خاورمیانه و مغرب در وزارت امورخارجـه، تشـکیل گردیـد   
طبق این بیانیه ستاد مذکور موظف است تا با متحـدان و شـرکاي آلمـان در غـرب و     

هـایی را بـراي دوره پـس از سـقوط      رنامههاي الزم را انجام داده و ب منطقه، هماهنگی
کیـد   بیانیه مذکور بـر ارتبـاط بـا اپوزیسـیون سـوري تـأ      . حکومت بشار اسد مهیا سازد

بررسی پیشینه روابط بین آلمـان و  . بندي آن لحنی بشردوستانه دارد ورزد و عبارت می
مـیالدي در موضـع    2011دهد که دولت مرکل عمالً از اواسط سال  سوریه نشان می

رسـماً بـه    2011خود در قبال تحوالت سوریه تغییري اساسی ایجاد کرده و از ژوئیـه  
هـا   در واقع با افزایش درگیـري . برقراري ارتباط با اپوزیسیون سوري اقدام نموده است

 در سوریه و مصمم شدن غرب براي تغییر حکومت در ایـن کشـور، ارتباطـات دولـت    
تري بـه خـود گرفتـه و دولـت آلمـان       عاد وسیعآلمان با اپوزیسیون سوري رفته رفته اب

در چرایـی تغییـر   . عمالً خود را درگیر پروژه عبور از اسد و دوران پس از او نموده است
توان از دالیلی مانند حفظ امنیت و بقاي اسـرائیل، تحدیـد نفـوذ و مهـار      این رفتار می

  دسـت  اي، و بـه  هایران، مدیریت تحوالت مرتبط با بیداري اسالمی و حفظ ثبات منطق
بررسی سیر اقدامات آلمان در قبال بحران . آوردن حوزه نفوذ ژئوپلیتیکی جدید نام برد

دهد که اقدامات این کشور علیه حکومت بشـار اسـد بـا افـزایش      سوریه نیز نشان می
آمیـز   هاي صلح وسیله راه ها از ماهیت صرفاً امدادرسانی و حل مناقشه به شدت درگیري
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در این راستا ما شـاهد  . به اقدام براي تغییر رژیم در سوریه انجامیده استخارج شده و 
ریـزي بـراي متحـد سـاختن      هـاي بشردوسـتانه، برنامـه    اقداماتی نظیـر ارائـه کمـک   

هـاي اطالعـاتی،    اپوزیسیون و آماده ساختن آنها براي سوریه بدون اسد، و ارائه کمک
اقـدامات دولـت آلمـان درك    آنچـه از سیاسـت و   . باشـیم  جاسوسی و لجستیکی مـی 

شود این است که از دید مقامات آلمانی دوران اسد در سوریه پایان یافتـه و آلمـان    می
ایـن بـار دیگـر دولـت آلمـان      . آمـاده سـازد  » روز بعـد از سـقوط  «باید خود را بـراي  

خواهد مانند بحران لیبی مورد انتقاد متحدان خود قرار گیرد و هـیچ نفعـی هـم از     نمی
فـراهم بـودن شـرایط بـراي کسـب قـدرت و نفـوذ        . حوالت نداشـته باشـد  مجموع ت

ژئوپلیتیکی در منطقه منا در کنار دیگر دالیل حیاتی نظیر تحدید نفـوذ ایـران و مهـار    
آن، آلمان را تشویق کرده تا در ادامه حرکت خود به سمت تبدیل شدن به یک قدرت 

  . سوریه برعهده گیرد ژئوپلیتیک، نقشی پررنگ و البته خطرناك را در بحران
  

  مقدمه
هایی از کشـور را از   رژیم اسد کنترل بخش. استدر سوریه رو به وخامت  اوضاع«

مـا بایـد   . شوند دست داده و هر روز شمار بیشتري از مردم قربانی جنگی بیرحمانه می
که در سوریه در رنجند بیشـتر کنـیم و در    هاي بشردوستانه خود را براي کسانی کمک

هایمان براي کمک به شروع یک فرایند سیاسی حتی بعـد   ما باید به تالشعین حال 
خواهیم کـه بـه سـرعت بـه وحـدت       ما از اپوزیسیون می. از استعفاي عنان ادامه دهیم

اي از  باید بـراي همـاهنگی طیـف گسـترده     1»ستاد عالی سوریه«. هرچه بیشتر برسد
 این بخشی از سـخنان گیـدو   )1(».اقدامات دولت آلمان در سطحی باالتر تشکیل شود

ستروله، وزیر امور خارجه آلمان، در زمینه سوریه و دستور او براي ایجاد ستاد مـذکور  و
بـه ریاسـت بـوریس     2012اوت  3طبق بیانیه وزارت خارجه آلمان این ستاد در . است

                                                
1. The Syria Task Force 
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در بیانیـه  . تشکیل گردیـد  ،مدیر منطقه خاورمیانه و مغرب در وزارت امورخارجه ،1روگه
قادر نخواهد بود کور، در ادامه سخنان وستروله خاطرنشان شده که حکومت سوریه مذ

که کنترل مناطق تحت اشغال نیروهاي اپوزیسیون را بار دیگر بـه دسـت آورد و ایـن    
در ایـن بیانیـه   . اي طوالنی بـر منـاطق مـذکور حـاکم خواهنـد بـود       نیروها براي دوره

طرار امدادرسـانی بـه پناهجویـان باعـث     خاطرنشان شده که شرایط مذکور در کنار اض
دهی به این نیاز هم در سطح ملی و هـم در سـطح    دنبال پاسخ شده تا دولت آلمان به

موظف اسـت   »ستاد عالی سوریه«طبق این بیانیه، . اتحادیه اروپا و سازمان ملل باشد
ه و هـاي الزم را انجـام داد   تا با متحدان و شرکاي آلمان در غرب و منطقه، هماهنگی

در بیانیـه دولـت    .هایی را براي دوره پس از سقوط حکومت بشار اسد مهیا سازد برنامه
الملـل   هاي فعلی تأکید و از جامعـه بـین   آلمان بر ایجاد ثبات در سوریه بعد از درگیري

ایـن بیانیـه بـر ارتبـاط بـا      . ندع الزم براي این کار را فـراهم سـاز  خواسته شده تا مناب
   )2(.بندي آن لحنی بشردوستانه دارد ورزد و عبارت کید می اپوزیسیون سوري تأ

 دولـت آلمـان،   که چه دالیلی باعث شده تا این بارشود  حال این سؤال مطرح می
اي از اقـدامات را   دست به تشکیل ستاد عالی زده و طیف گسترده ،برخالف مورد لیبی

طـور کـه    آیا همـان  در ستور کار خود قرار دهد؟ ماهیت اقدامات دولت آلمان چیست و
انجـام  در بیانیه وزارت خارجه این کشور بارها تأکیـد شـده تنهـا از روي بشردوسـتی     

د یا نه آلمان عمـالً دسـت بـه کـار     گرد هاي امدادي محدود می شود به ارائه کمک می
رساند؟ و در نهایـت اینکـه، ایـن اقـدام      شده و به سقوط حکومت بشار اسد کمک می

  امدهایی براي این کشور و منطقه در پی داشته باشد؟تواند چه پی آلمان می
  

  دالیل وراي اقدام آلمان علیه حکومت سوریه
دهد که دولت مرکـل عمـالً از    بررسی پیشینه روابط بین آلمان و سوریه نشان می

                                                
1. Boris Ruge 
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بال تحوالت سـوریه تغییـري اساسـی    میالدي در موضع خود در ق 2011اواسط سال 
ده ي ارتباط با اپوزیسیون سوري اقدام نمورسماً به برقرار 2011و از ژوئیه  ایجاد کرده

روابط دولت آلمان بـا سـوریه بـه رهبـري      2011پیش از این و تا اوایل سال  )3(.است
هاي امنیتی و اقتصـادي   بوریس روگه در وضعیت بسیار مناسبی قرار داشت و همکاري

یکی روابط امنیتی تـا حـدي بـود کـه در     نزد. شد بین دو کشور رو به رشد گزارش می
اهللا و رژیم اسرائیل، سرویس امنیتی آلمان از همکـاري سـرویس    مبادله اسرا بین حزب

حتـی قـرارداد اسـترداد     ،هـا  بـرد و در چهـارچوب همکـاري    امنیتی سـوریه بهـره مـی   
تا اوایل سـال  . و به اجرا درآمدشد امضا  2009پناهندگان بین دو طرف در اوایل سال 

دولـت آلمــان براسـاس ایــن قــرارداد اکثـر پناهجویــان سـوري را بــه ســوریه      2011
ها در سوریه و مصمم شـدن غـرب بـراي تغییـر      اما با افزایش درگیري )4(.گرداند بازمی

، ارتباطات دولت آلمان با اپوزیسـیون سـوري رفتـه رفتـه ابعـاد      این کشورحکومت در 
خود را درگیر پروژه عبور از اسد و دوران تري به خود گرفت و دولت آلمان عمالً  وسیع

  :توان از دالیل زیر نام برد در چرایی تغییر این رفتار می. پس از او نمود
بنـاي   حفظ امنیت و بقـاي اسـرائیل سـنگ   : حفظ امنیت و بقاي اسرائیل. 1

اي آلمان است و هیچ تغییري در این سیاست بدون درنظـر گـرفتن    سیاست خاورمیانه
آلمان طبق قانون اساسـی خـود متعهـد بـه حفـظ      . گیرد ، صورت نمیمالحظه مذکور

امنیت و موجودیت اسرائیل در درازمدت است و در عین حال تعهـد مـذکور از عناصـر    
کـه   بـر ایـن اسـاس مـادامی    . دباش ت متحده آمریکا نیز میکلیدي رابطه آلمان با ایاال

حکومـت اسـد را بـه زیـان     و تغییر بود رژیم اسرائیل نسبت به تحوالت سوریه بدبین 
کرد، تحولی کلیدي در روابط آلمان با سـوریه و شـروع اقـدام عملـی      خود ارزیابی می

ی شدن تصمیم تغییر حکومت اسد در راستاي رسـیدن بـه   اما با قطع. رخ ندادعلیه آن 
و  کـار شـد   یک نفع برتر استراتژیک یعنی مهار و تحدید نفوذ ایران، آلمان دسـت بـه  

در ایـن  . مـدیریت جریـان اروپـایی علیـه سـوریه را در دسـت گیـرد       تالش نمـود تـا   
چهارچوب پرداختن به بحران سوریه چندین نفع عملی براي آلمان در راسـتاي تـأمین   
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بسـتی   نخست اینکه افکار عمومی خود و منطقه را از بن: امنیت اسرائیل خواهد داشت
بیشـتري را در    صـت یش آمده منحرف سـاخته و فر که در زمینه حل مسئله فلسطین پ

در خـود آلمـان   . دهـد  قرار می براي پیشبرد تحوالت به نفع خود اختیار دولت اسرائیل
مـردم آلمـان   . ترین چالش در روابط با اسرائیل، افکار عمومی ایـن کشـور اسـت    مهم

کنند و خود منتقـد   دیگر در برابر اقدامات گذشتگان خود احساس شرم و مسئولیت نمی
مقاومـت در   سـد نکته دوم در شکستن  .شردوستانه اسرائیل هستندجدي اقدامات غیرب

بدون شـک از دیـد مقامـات    . منطقه در برابر اسرائیل و تضعیف این محور نهفته است
اهللا و  آلمانی تغییر حکومت اسد یعنی از بین رفتن حلقه ارتبـاطی بـین ایـران و حـزب    

و . هـا نیـز هسـت    عوديتضعیف شدید این حزب در لبنان؛ امري که آرزوي دیرینه سـ 
نکته سوم و نهایی اینکه درصورت سقوط حکومت سوریه تـا روي کـار آمـدن دولتـی     
مقتدر در این کشور، خأل ایجاد شده در کنار خأل قدرت ناشی از تغییر قدرت در مصـر،  

اي خود بخشد و تحوالت  دهد تا سازمانی دوباره به جایگاه منطقه به اسرائیل اجازه می
  . ب در راستاي منافع خود مدیریت نمایدرا با کمک غر

به این سو یعنی شکسـت   2006آلمان از سال  :تحدید نفوذ و مهار ایران. 2
بحث مهـار ایـران را در دسـتور     ،سازي اي با ایران و شروع دوباره غنی مذاکرات هسته

در پاسخ به چرایی این تحول و تغییـر سیاسـت از تعامـل بـه     . کار خود قرار داده است
در . ها ژئوپلیتیکی آلمان و نیز بحث ثبات در خاورمیانه نـام بـرد   مهار باید از محدودیت

د را اي و حفظ امنیت اسرائیل است کـه خـو   نظر ثبات منطقه واقع آلمان بیشتر از نقطه
نظـر رقابـت    درگیر مقابله با ایران و تحدیـد نفـوذ و مهـار آن نمـوده اسـت تـا نقطـه       

هژمونیک که مسئله ذهنی و دلیل اصلی خصومت آمریکا با جمهوري اسـالمی ایـران   
در قالب رویکرد مهار دولت آلمان تا به امروز اقـدامات متعـددي را علیـه ایـران     . است

ها در قالب سازمان ملل و ایفـاي نقـش پیشـرو در     حمایت از تحریم: انجام داده است
هاي یکجانبه اتحادیه اروپا؛ تقویت و تشدید روابط امنیتی و نظـامی بـا    تصویب تحریم

فارس و فروش گسترده تسـلیحات بـه آنهـا و     کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج
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مـت  ریـزي و اقـدام عملـی بـراي تغییـر حکو      برنامه. اقدام به حضور نظامی در منطقه
چراکـه تغییـر    ترین اقدامات آلمان علیه ایران به حسـاب آورد  توان از تازه سوریه را می

مذکور از دید مقامات برلین باعث کاهش نفوذ ایران در منطقـه، شکسـته شـدن سـد     
ایـران   بر افزایش فشارمقاومت در برابر اسرائیل، انزواي هرچه بیشتر تهران در منطقه، 

امري که  ؛ف هالل شیعی و در نهایت مهار ایران خواهد شداي، تضعی در پرونده هسته
به ایـن سـو بـه شـکل جـدي بـه دنبـال آن اسـت و بـراي آن           2006برلین از سال 

  . ریزي کرده است برنامه
مدیریت تحـوالت مـرتبط بـا بیـداري اسـالمی و حفـظ ثبـات        . 3
اي  ورمیانـه و شمال آفریقا از مباحث کلیدي سیاست خاثبات در خاورمیانه  :اي منطقه

هـاي داخلـی و خـارجی     تحوالت اخیر ناشی از بیداري اسالمی، چـالش آلمان است و 
هاي اقتصادي، اجتماعی، انرژي، امنیتی و سیاسی براي اروپا و بـه   اي را در زمینه جدي

 یرو پیامـدهاي بیـداري اسـالمی اهمیتـ     از این .طبع آن براي آلمان ایجاد کرده است
را وادار ساخته تا با حساسیت به مراتب بیشـتري   این کشورو  حیاتی براي آلمان داشته

بررسـی  . دنبال مدیریت پیامـدهاي آن باشـد   تحوالت مذکور را دنبال کند و به ،از قبل
منطقـه  (هاي اروپایی در قبال منطقه خاورمیانه و شمال آفریقـا   تاریخی سیاست قدرت

در قبال منطقه بـوده چراکـه    دهد که تأمین ثبات همواره رهیافت اصلی نشان می) منا
کننـده فراینـد انتقـال     کننده امنیت اروپا بلکه تضـمین  تنها تقویت ثبات در منطقه منا نه

انرژي به بازارهاي مصرف اروپایی و توسعه روابط تجاري و اقتصادي با دول منطقه و 
  )5(.پناهجویان به اروپاست شدن سیل  ی چون روانهتهدیدهاینیز جلوگیري از 

 هاسـت کـه   آلمان مدت :آوردن حوزه نفوذ ژئوپلیتیکی جدید  دست به. 4
پـردازد و   المللـی مـی   عنوان یک بازیگر ژئواکونومیک به ایفاي نقش در عرصه بـین  به

گیـري از ایـن نقطـه قـوت، ضـعف بـزرگ        چند سالی است که تالش دارد تا با بهـره 
لیـت  فعا .رطـرف سـازد  عنوان یک بازیگر ژئوپولیتیـک را ب  خویش یعنی ایفاي نقش به

، ایفاي نقـش رهبـري در پـروژه    تدست آوردن کرسی مستقل در شوراي امنی براي به
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همگرایـی اروپـایی، حضـور نظـامی در افغانسـتان و دیگـر نقـاط دنیـا از جملـه ایــن          
هاست و ایفاي نقش پررنگ در سوریه و علیه حکومت اسد را نیـز بایـد آخـرین     تالش

رسـد کـه ایـن اقـدام بـا       به نظر میبا این حال . ورد ها به حساب آ نمونه از این تالش
مریکا و درخواست اتحـاد فراآتالنتیـک بـراي فعالیـت بیشـتر آلمـان و بـر        چراغ سبز آ

اي و جهانی انجـام شـده و    ها در قبال تحوالت منطقه گیري بخشی از مسئولیت عهده
  .عمالً در چهارچوب نوعی تقسیم وظایف صورت گرفته باشد

 دولت آلمان در توضیح سیاست خود در قبال سوریه تنها به بحث ثبـات و انتقـال  
مدیریت شده قدرت در این کشور و نیز مسئولیت حفاظـت از غیرنظامیـان و اقـدامات    

کند حال آنکه دالیل ژئوپلتیک مـذکور و نیـز منـافع اقتصـادي      بشردوستانه اشاره می
  . دهد تصویر بهتري از چرایی نوع رفتار آلمان درقبال سوریه به دست می

  
  تا کمک به تغییر رژیمهاي بشردوستانه  از کمک: اقدامات دولت آلمان

دهد که اقـدامات ایـن    بررسی سیر اقدامات آلمان در قبال بحران سوریه نشان می
مدادرسـانی  اها از ماهیت صرفاً  کشور علیه حکومت بشار اسد با افزایش شدت درگیري

آمیز خارج شده و به اقـدام بـراي تغییـر رژیـم در      هاي صلح وسیله راه و حل مناقشه به
   .ده استسوریه انجامی

هاي بشردوستانه و جلوگیري از یک  کمک :هاي بشردوستانه ارائه کمک. 1
آلمـان در قبـال    هاي اعالمی دولت  ها و سیاست فاجعه انسانی عنصر اصلی تمام بیانیه

 10هاي خـود در ایـن زمینـه را از     کمک 2012اوت  13آلمان از . بحران سوریه است
هـا بایـد بـه گفتـه      ایـن کمـک   )6(.رسانده است میلیون یورو 22میلیون یورو به حدود 

در نگه داشتن پناهندگان در خود منطقه و ممانعـت از هجـوم آنهـا     1مارکوس لونینگ
. اهندگان را در خاك خـود نخواهـد پـذیرفت   یک از پن به اروپا مؤثر باشند و آلمان هیچ

                                                
1. Markus Löning 
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وه پارلمـانی  تنها استثناء در این زمینه پناهندگان مسیحی هستند که به گفته رئیس گر
CDU/CSU7(.این امر در دست بررسی است ،1ودر، فولکر کا(  

ریزي براي متحد ساختن اپوزیسیون و آماده ساختن آنها  برنامه. 2
هاي آلمـانی منتشـر شـد     در ماه ژوئن خبري در روزنامه :براي سوریه بدون اسد

از مراکـز پژوهشـی نزدیـک بـه وزارت      2»بنیاد علم و سیاسـت آلمـان  «بر اینکه  مبنی
مشـغول   3با کمک مؤسسه صلح آمریکـا  ،مند از بودجه فدرال خارجه این کشور و بهره
تـن   45است که در آن با کمـک   4»روز بعد از سقوط«اي به نام  به کار بر روي پروژه

 از اپوزیسیون سوري، مجموعه اقداماتی که باید بالفاصله بعد از سقوط اسد در سـوریه 
هـاي منتشـر شـده بیشـتر در      این اقدامات طبق گـزارش . گردد انجام شود، تدوین می

حوزه سیاسی و قضایی است و هدف آن جلوگیري از فروپاشی کامل نظـام سیاسـی و   
در همـین   )8(.قضایی سوریه و پیشبرد گذار در این کشور براساس الگوي غربـی اسـت  

اینکه دفتري دیگر در برلین مشـغول  هاي دیگري نیز منتشر گردید دال بر  ماه گزارش
هایی براي حفظ اقتصاد سوریه و کمک به رشـد آن بعـد از سـقوط اسـد      تدوین برنامه

کشـورهاي   در همان زمان اعالم شد که طبق تقسیم کـار صـورت گرفتـه،    )9(.هستند
مسئول طرح برنامه در قبال بروز جنگ داخلی در سوریه و نحوه مدیریت و گذار  دیگر

هاي صورت گرفته در ایـن بخـش بـر روي     عمده تالش )10(.باشند جنگی میاز چنین 
  . متحد ساختن اپوزیسیون و حفظ ثبات در دوران پس از اسد متمرکز است

هـر چنـد طبـق    : هاي اطالعاتی، جاسوسی و لجستیکی ارائه کمک. 3
سازي نیروهـاي اپوزیسـیون و    هاي رسمی دولت آلمان، این کشور مخالف مسلح بیانیه
هـاي آلمـانی    هاي منتشرشـده توسـط رسـانه    شدید جنگ در سوریه است اما گزارشت

روز » بیلـدآم روزنتـاگ  «عنوان مثال روزنامـه   به. کشد داستان دیگري را به تصویر می
اوت اعالم کرد که یک کشتی جاسوسی نیروي دریایی آلمـان در حاشـیه    19یکشنبه 

                                                
1. Volker Kauder  2. Stiftung Wissenschaft und Politik 
 

3. USIP   4. The Day After 
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 یه اطالعـات هدفمنـد از جملـه   سواحل سوریه در تردد است تـا بـه ارتـش آزاد سـور    
وزنامـه مـذکور   به گفته ر. دهدبهاي نظامی دولت سوریه را  عملیات اطالعات مرتبط با
هاي فنی جاسوسـی سـرویس    ترین دستگاه جهز بودن به مدرنواسطه م این کشتی به
کیلـومتري   600قادر است تا تحرکات نظامی ارتش سوریه تا عمـق   1اطالعاتی آلمان

در ادامه ایـن گـزارش آمـده اسـت کـه مـأموران سـرویس        . را کنترل و گزارش نماید
اطالعاتی آلمان در پایگاه ناتو در آدانا در خـاك ترکیـه مسـتقر بـوده و از ایـن مکـان       

روزنامه از قـول یـک مـأمور    این . کنند سیم را شنود می هاي بی مکالمات تلفنی و پیام
یک از کشـورهاي غربـی منـابعی بـه خـوبی منـابع اطالعـاتی         هیچنویسد که  سیا می

این عملیات دولت آلمان علیه حکومـت   )11(.سرویس اطالعاتی آلمان در سوریه ندارند
بـه گفتـه   . شـود  سوریه توسط اینتلیجنس سرویس انگلسـتان حمایـت و تکمیـل مـی    

و بـه نقـل از یـک مقـام اپوزیسـیون سـوري، سـرویس         »سـاندي تـایمز  «نامه  هفته
هـاي شـنود    اطالعاتی بریتانیا از دو پایگاه نظامی خود در قبرس که مجهز به دسـتگاه 

شـوند،   هام واقع در غـرب بریتانیـا حمایـت مـی     پیشرفته هستند و از مرکزي در چلتن
دارنـد و  تحرکات نظامی ارتش سـوریه و نیروهـاي امنیتـی آن را از نزدیـک زیرنظـر      

ها داده و نیروهاي اپوزیسیون نیز اطالعـات را   مریکایی ها و آ اطالعات خود را به ترك
گفته که در درگیـري   »ساندي تایمز«این اپوزیسیون سوري به  )12(.گیرند از ترکیه می

سراقب واقع در جنوب غربی حلب، ارتش آزاد سـوریه توانسـته بـر اسـاس اطالعـات      
مذکور و شنود کلمات نظامی، واحدهاي ارتش سوریه و گردانـی  آمده از منابع   دست به
  )13(.تانک را به دام بیاندازد و ضربات مهلکی به آنها وارد آورد 40با 

نیـروي دریـایی آلمـان    عالوه بر موارد مذکور، برخی کارشناسان بر این باورند که 
ی لبنان حضور هاي ساحل المللی حافظ صلح در آب عنوان بخشی از نیروهاي بین که به
مانع ارسال اسلحه و تجهیزات به اپوزیسیون سوري نشده و این مسیر بـه مسـیر    ،دارد

                                                
1. BND 
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به  )14(.امنی براي انتقال تسلیحات و تجهیزات به داخل خاك سوریه تبدیل شده است
فـارس و در رأس آنهـا    رسد در ایـن زمینـه کشـورهاي عـرب حاشـیه خلـیج       نظر می

ودجه و ارسال تجهیزات نظامی به اپوزیسـیون سـوري   عربستان و قطر وظیفه تأمین ب
بـا   ،عهده دارند و آلمان به همراهی دیگر کشورهاي غربی نظیر آمریکا و بریتانیـا  را بر

پردازنـد و   هـاي لجسـتیکی و اطالعـاتی مـی     رسـانی در حـوزه   کمک ترکیه، به کمک
  . آنها تقسیم شده است  وظایف بین

  
  گیري نتیجه

شود این است که از دید مقامـات   اقدامات دولت آلمان درك میآنچه از سیاست و 
» روز بعد از سـقوط «آلمانی دوران اسد در سوریه پایان یافته و آلمان باید خود را براي 

رد انتقـاد  ماننـد بحـران لیبـی مـو    خواهـد   بار دیگر دولت آلمـان نمـی   این. آماده سازد
فراهم بودن . حوالت نداشته باشدهیچ نفعی هم از مجموع ت متحدان خود قرار گیرد و

شرایط براي کسب قدرت و نفوذ ژئوپلیتیکی در منطقه منا در کنار دیگر دالیل حیـاتی  
نظیر تحدید نفوذ ایران و مهار آن، آلمان را تشویق کرده تا در ادامه حرکـت خـود بـه    
سمت تبدیل شدن به یک قدرت ژئوپلیتیـک، نقشـی پررنـگ و البتـه خطرنـاك را در      

توانـد بـا بـه     ان در سوریه به دنبال آن است مـی آنچه آلم. سوریه برعهده گیرد بحران
امري که احتمـال آن   ؛قدرت رسیدن یک حکومت اسالمگراي تندرو نقش بر آب شود

تنـاقض مهمـی کـه    . هاي فراوانی دال بر آن وجود دارد اکنون نشانه زیاد است و از هم
سـاختار حکـومتی   یـک  در برخورد آنها با  شود در رفتار غرب و از جمله آلمان دیده می

هـا   ساختار حکومت بشار اسد است؛ حکومتی سکوالر که در آن مسیحیان، سـنی  چون
هاي مختلف قدرت حضور دارند و به لحـاظ نظـري دقیقـاً شـکلی از      و علویان در رده

بـا ایـن وجـود بـه نظـر      . ا در منطقه داردر حکومت است که غرب آرزوي تأسیس آن
هد درازمدت برلین به حفظ امنیـت و موجودیـت اسـرائیل از راه تضـعیف و     رسد تع می

عطاي بشـار   اي به ضرر آن، باعث شده تا برلین مهار ایران و بر هم زدن توازن منطقه
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طور کـه گفتـه شـد اسـالمگرایانی کـه       با این وجود همان. اسد را به لقاي آن ببخشد
هـاي   ا غرب و مسامحه با خواستامروز به خاطر سقوط حکومت اسد تن به مصالحه ب

ــقوط مــی  آن داده ــرداي پــس از س ــد ف ــدیل شــوند  ان ــازیگرانی تب ــه ب ــد ب ــه  توانن ک
احتمـال   ،بر این عالوه. هاي آنان باشد ستیزي در رأس برنامه ستیزي و غرب صهیونیسم

هـا و   فروپاشی کشور سوریه و تشکیل مناطق تحت حکومت کردها، علویـان و سـنی  
ثباتی حداکثري خاورمیانه و تهدید منافع حـداقلی و   اي جز بی بهرهتداوم جنگ داخلی، 

از دیگر پیامدهاي مهم اقدامات آلمـان علیـه سـوریه،    . حداکثري آلمان نخواهد داشت
بـدون تردیـد   . افزایش تنش آن با ایران و افزایش مسائل برلین با تهران خواهـد بـود  

ایـن  . شـتر روابـط خواهـد شـد    تر شدن مسائل دو کشور باعث تیرگی هرچه بی امنیتی
حرکت آلمان براي کسب نفوذ ژئوپلیتیـک در خاورمیانـه   مانعی جدي در مسیر تیرگی 

واردي چون آلمـان کـه بـرخالف رقبـاي      است چراکه بدون تعامل با ایران بازیگر تازه
اش، انگلستان و فرانسه، فاقد پیشینه استعماري در منطقه و شـناخت کـافی از    اروپایی

آلمان نیز همانند متحدانش در حـال انجـام   . اندام نخواهد یافت جال عرضآن است، م
هـاي بالفعـل و بـالقوه آن     خطایی استراتژیک است و آن نادیده گرفتن ایران و توانایی

  . در منطقه است
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