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در ايجاد ،گسترش و تشديد بحرانهاي بينالمللي متغيرهاي متعددي نقاآفريني ميکنند؛ در اين ميان متغير
ژئوپليتيک وزن ويژهاي دارد .هدف اين مقاله نيز بررسي رابطه بين اين دو متغير با استفاده از روش توصيفي –تحليلي
است .هرچه موقعيت ژئوپليتيک کشور بحرانزده از حيث دارا بودن منابع طبيعي و حضور در يک منطقه استراتژيک
حائز اهميت براي قدرتهاي بزرگ ،برجستهتر باشد؛ بحران بوجودآمده استعداد بيشتري براي تبديلشدن به يک
بحران بينالمللي را خواهد داشت .اين فرضيه در مورد بحران سوريه به آزمون گذاشته ميشود .مدعاي پژوها
پيارو درباره بحران سوريه اين است که موقعيت برجسته ژئوپليتيکي(منابع مادي ،ارزشي و استراتژيک) سوريه
يکي از عوامل اصلي تشديد بحران اين کشور در طول  10سال گذشته بوده است .به عبارت ديگر اگر سوريه موقعيت
فعلي ژئوپليتيکي(حضور در مرکز خاورميانه ،همسايگي با اسرائيل و درياي مديترانه ،حضور در مرکز رقابتهاي
منطقهاي بين جريان محافظهکار و انقالبي منطقه و منابع نفتي و گازي) را نداشت؛ بحران در اين کشور تشديد نميشد.
واژههايکليدي :ژئوپليتيک ،بحرانهاي بينالمللي ،بحران سوريه ،عاليق ژئوپليتيک.
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 .1مقدمه
متغيرهاي زيادي در ايجاد و گسترش «بحرانهاي بينالمللي »1دخالت دارند .يکي از اين متغيرها
ژئوپليتيک است .حلقه اتصال مطالعات مربوط به ژئوپليتيک و مطالعات نظري مرتبط با بحرانهاي
بينالمللي نيز زماني است که در مورد علل تشديد بحرانهاي بينالمللي بحث ميشود.
پژوهشگران بر اين باورند که رابطه عميقي بين اين دو وجود دارد و برجستگي ژئوپليتيک کشور
بحران زده از حيث دارا بودن منابع طبيعي ،منابع ارزشي و منابع استراتژيک انگيزه مضاعفي براي
بازيگران منطقهاي و بينالمللي براي دخالت در بحران فراهم ميکند .در مقاله پيارو نيز اين
رابطه مورد بررسي قرار خواهد گرفت و به طور مشخص به دنبال پاسخ به اين سئوال هستيم که
ژئوپليتيک چه نقشي در بحرانهاي بينالمللي ايفا ميکند؟
فرضيه پژوها نيز اين خواهد بود که هرچه موقعيت ژئوپليتيک کشور بحرانزده از حيث دارا
بودن منابع طبيعي و حضور در يک منطقه استراتژيک حائز اهميت براي قدرتهاي بزرگ،
برجسته تر باشد؛ بحران بوجود آمده استعداد بيشتري براي تبديل شدن به يک بحران بينالمللي
را خواهد داشت .به عبارت ديگر موقعيت برجسته ژئوپليتيکي کشور بحرانزده شاخص مهمي
در دخالت قدرتهاي بزرگ جهاني و منطقهاي در بحران موردنظر و تبديل آن به يک بحران
بينالمللي است؛ اين فرضيه در بحران سوريه به آزمون گذاشته خواهد شد .در واقع سوريه به
دليل دارا بودن منابع مادي(نفت و گاز) ،منابع ارزشي(اتحاد با ايران و حضور در محور مقاومت)
و منابع استراتژيک(حضور در قلب خاورميانه ،همسايگي با اسرائيل و درياي مديترانه) انگيزه
مضاعفي را براي بازيگران منطقهاي و جهاني براي دخالت در بحران و تشديد آن فراهم کرد.
.2روش تحقيق
پژوها حاضر به لحاظ ماهيت و روش تحقيق در دسته پژوها هاي توصيفي -تحليلي جاي
ميگيرد و بنابر ضرورت موضوع و روش پژوها اطالعات پژوها حاضر با رجوع به کتابها،
مقاالت و گزارشهاي راهبردي موجود در منابع اينترنتي گردآوري شده و بر اساس سئوال و

1.International Crisis
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فرضيه ارائه شده تحليل شده است .تالش شده است در رجوع به منابع اينترنتي از مقاالت و
گزارشهاي راهبردي انديشکدههاي معتبر جهاني استفاده شود.
.3مباني نظري
شايد کمتر واژهاي همچون بحران ،ادبيات علومي سياسي و علم روابط بينالملل را به خود
مشغول ساخته باشد  .بحران از پرکاربردترين اصطالحات در روزنامهها ،خبرگزاريها و
شبکههاي خبري بينالمللي نيز هست .روزانه مردم جهان با عباراتي از قبيل بحران سوريه ،بحران
کره ،بحران پناهجويان ،بحران هستهاي ايران ،بحران يمن ،بحران مالي جهاني ،بحران غزه ،بحران
اوکراين ،بحران کرونا و ...مواجه ميشوند .در اصل ،يک بحران به عنوان نقطه عطف سرنوشت
ساز در فرآيند تصميمگيري بين دو وضعيت نهايي که براي افراد مبتال به آن مهم است ،تعريف
مي شود؛ زندگي يا مرگ ،سالمتي يا بيماري ،موفقيت يا شکست ،خوشبختي يا فاجعه ،جنگ يا
صلح و ...از اينرو اصطالح بسيار مبهمي است چرا که بحران ممکن است يک وضعيت
تهديدآميز  ،مخرب و ترسناک باشد اما ممکن است فرصتي را نيز براي تغيير و آغازي جديد
فراهم کند .اين اصطالح هنگامي که در ارتباط با پديدههاي سياسي يا اجتماعي مورد استفاده
قرار ميگيرد ،واقعهاي را نشان ميدهد که ممکن است به حفظ وضع موجود يا پايان دادن به آن
کمک کند و به دورههاي انتقال و فرآيندهاي انقالبي منجر شود(.)Meis,2017:74

ضرورت مطالعه و تبيين بحرانها در رشته علوم سياسي و ديسيپلين روابط بينالملل تقريباً امري
بديهي به نظر ميرسد چرا که دولتها در سطوح داخلي ،منطقهاي و نظام بينالملل روزانه با اين
مفهوم سروک ار دارند .اما بحران نيز مانند بسياري از اصطالحات در علوم سياسي و علم روابط
بينالملل گرفتار ابهام در تعريف است« .جيمز رابينسون » 1مدعي عدم وجود نظريه بحران
است( ،)Dougherty and pfaltzgraff,2005:747-748اما تحليلگران روابط بينالملل طي
دهههاي گذشته تالش کردهاند بحران را تعريف و ابعاد مختلف آن را مشخص کنند .تالشهاي
فراواني صورت گرفته تا بحرانها تعريف و مدلي ارائه شود که چگونه ايجاد شده و چگونه
مديريت و مهار مي شوند.
1.James A. Robinson
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«اسنايدر و دايسينگ» بحران بينالمللي را اين گونه تعريف ميکنند «:برايند کناهاي متقابل بين
حکومتهاي دو يا چند دولت داراي حاکميت در يک منازعه شديد که کمتر از يک جنگ واقعي
است اما احساس مخاطره آميز نسبت به احتمال زياد جنگ را دربر ميگيرد .احتمال درکشده
بايد حداقل به حدي باشد که بتواند احساس ترس و تنا را نسبت به يک وضع غيرقابل تحمل
تحريک کند»(.)Snyder and Diesing,1977:6-7

«يانگ» بحران بينالمللي را اين گونه تعريف ميکند«:يک بحران در سياست بينالملل يک فرآيند
کنا متقابل است که در مقايسه با جريان عادي رويدادها در سطوح باالتري از شدت ادراک
شده و تاثيرات عمده بر ثبات يک نظام يا نظام فرعي ميگذارد»(.)Young,1968:15

«هرمان» نيز در تعريف بحران بينالمللي مينويسد«:در هر نظام سياسي بينالمللي متغيرهاي
حياتي بايد در چارچوب محدوديتهاي اصلي حفظ شوند و گرنه بيثباتي نظام به طور گسترده
افزايا خواهد يافت .يک بحران بينالمللي وضعيتي است که نظام يا بخشي از نظام را دچار
اختالل ميکند»(« .)Brecher,1993:6-7مايکل برچر» پژوهشگر برجسته بحران نيز بحران
بينالمللي را اين گونه تعريف ميکند «:يک بحران بينالمللي تغيير و تحولي در اوضاع و احوال
است با اين ويژگي بارز که تعامالت مخرب ميان دو يا چند طرف متخاصم تشديد ميشود و
عالوه بر آن احتمال درگيري نظامي در زمان صلح وجود دارد تعامالت تعارضآميزي که فراتر
از سطح معمول قرار دارد و روابط موجود ميان طرفهاي متخاصم را بيثبات ميکند و ساختار
موجود نظام بينالمللي و يا زير سيستم را به چالا ميکشد»(.)Brecher,1993:3-5

بحرانهاي ژئوپليتيکي نيز نوع خاصي از بحرانهاي بينالمللي هستند که از منشاء جغرافياي
سياسي برخوردارند و داراي سه ويژگيهاي برجسته ميباشند؛ اول ،کنترل ،مداخله و تصرف
يک يا چند ارزش جغرافيايي اعم از طبيعي و انساني .دوم ،بحران ژئوپليتيکي از پايداري و تداوم
نسبي برخوردار است و به سادگي قابل حل و برطرفشدن نيست ،زيرا موضوع بحران و
کشمکا ارزشهاي جغرافيايي هستند که در زمره منافع ملي و جمعي محسوب ميشوند .سوم،
در بحرانهاي ژئوپليتيکي الگوي مداخله چند سطحي شکل ميگيرد و سطوح مختلفي از
بازيگران در ارتباط با بحران درگير ميشوند(.)Hafeznia,2014:127-130
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«مايکل برچر»  6شاخص را براي علل تشديد بحرانهاي بينالمللي ذکر کرده و مينويسد «:شدت
يک بحران بينالمللي با  6شاخص عملياتي ميشود .اول ،تعداد بازيگران بحران است ،هرچه
تعداد بازيگران بيشتر باشد اختالفات بيشتر خواهد بود و احتمال حضور و درگيري ابرقدرت يا
قدرت برزگ را در بحران بيشتر ميکند .شاخص دوم ،برجستگي ژئواستراتژيک1بر اساس منابع
طبيعي يا دوري و نزديکي به مراکز قدرت است .فرض اساسي اين است که هر چه برجستگي
ژئواستراتژيک بيشتر باشد احتمال تشديد بحران بينالمللي بيشتر خواهد بود .شاخص سوم ميزان
عدم تجانس بين بازيگران بحران است که بر اساس ميزان و تعداد تفاوتها و اختالفات در
توانايي نظامي ،رژيم سياسي ،توسعه اقتصادي و اختالفات فرهنگي اندازهگيري ميشود .هرچه
ميزان عدم تجانس بين بازيگران بحران بيشتر باشد بحران تشديد خواهد شد .شاخص چهارم،
ميزان و شدت درگيري ابرقدرتها در بحران بينالمللي است؛ هر چه ميزان درگيري ابرقدرتها
در يک بحران بينالمللي بيشتر باشد چالا بيشتري به ساختار سيستم وارد ميشود و بحران
بينالمللي نيز تشديد ميشود .شاخص پنجم ،مسائل2هست؛ مسائل ممکن است نظامي ،امنيتي،
سياس ي ،اقتصادي يا فرهنگي باشند .هرچه تعداد مسائل در بحران بيشتر باشد بحران شديدتر
خواهد بود و عالوه بر آن هر چه مسائل به دو حوزه موضوعي اول يعني مسائل نظامي ،امنيتي
نزديک تر باشد احتمال تشديد بحران بيشتر خواهد بود و در نهايت شاخص ششم ،شدت يک
بحران با ميزان خشونت3در يک بحران اندازهگيري مي شود که دامنه آن از جنگ تمام عيار و
درگيريهاي جدي تا جنگ کوتاه و درگيريهاي جزئي و بدون خشونت متغير است» ( Brecher,

 « .)2017:41برچر» موضوع ژئوپليتيک و نقا آن در بحرانهاي بينالمللي را از طريق مفهوم
«برجستگي ژئواسراتژيک» توضيح ميدهد .به گفته وي اين شاخص نقا مهمي در تشديد
بحرانهاي بينالمللي دارد و بحرانهايي که در نقاط استراتژيک مثل خاورميانه رخ ميدهند؛
احتمال اين که تشديد شده و به يک بحران بينالمللي تبديل شوند بسيار است .اين پژوهشگر
1.Geostrategic Salience
2.Issues
3.Violence
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در اين باره مينويسد «:وقوع يک بحران در منطقهاي که براي قدرتهاي بزرگ حائژ اهميت
است نسبت به يک بحران در مناطق پيراموني شدت بيشتري خواهد داشت»( Breacher,1993

 .):328به گفته وي در خاتمه بحرانها نيز «برجستگي ژئوپليتيک» منطقه بحران ،نقا مهمي ايفا
ميکند و «هرچه يک بحران بيندولتي دورتراز منافع حياتي قدرتهاي بزرگ اتفاق بيفتند احتمال
مداخله آنها کمتر خواهد بود و به همين دليل کمترين نفوذ آنها در خاتمه بحران خواهد بود و
اين غيبت به نوبه خود باعث فرسايشي شدن بحران خواهد بود»(.)Breacher,2017:69

«برچر» در کتاب «بحران در سياست جهان» در خصوص «برجستگي ژئواستراتژيک» مينويسد«:
اهميت ژئواسراتژيک به موقعيت يک بحران بينالمللي از حيث منابع طبيعي آن و فاصله از مرکز
قدرت بزرگ اشاره دارد .لذا يک بحران واقع شده در يک منطقه منافع ژئواستراتژيک براي سيستم
مسلط ،همانند اروپاي مرکزي در خالل قرن بيستم ،منطقه منازعه اعراب و اسرائيل در خاورميانه
از سال  1956يا منطقه خليجفارس از سال  1980بسيار مهمتراز يک بحراني است که اهميت آن
فقط براي يک نظام فرعي است(.)Breacher,1993 :35

به طور کلي موقعيت «برجسته ژئواستراتژيک» احتمال دارد تعداد دولتهايي که بازيگر بحران
ميشوند را ت حت تاثير قرار دهد .به طوري که به موازات رشد برجستگي يک بحران احتمال
پيوستن دولتهاي ديگر به بازيگران افزايا خواهد يافت .همچنين بحرانهايي با موقعيتهاي
داراي اهميت ژئواستراتژيک باال احتمال زيادي دارد که فعاليت قدرتهاي بزرگ را ترغيب کند.
چرا که اوالً آنها به هزينههاي درگيري در بحرانهاي به لحاظ جغرافيايي دوردست ،کمتر
حساسيت دارند و ثانياً آنها نقا برجستهاي به عنوان مديران نظام بينالمللي دارند .بحران
خليج(فارس)در سالهاي  1990-1991يک تصوير بسيار عالي از برجستگي ژئوپليتيک به عنوان
يک متغير تعيينکننده در الگوي بحران بينالمللي ميباشد(.)Breacher,1993 :35

اهميت ژئواستراتژيک به اهميت يک بحران بينالمللي به دليل دوري يا نزديکي به مراکز قدرت،
منابع طبيعي و ساير مسائل مثل حضور در يک منطقه حساس براي ابرقدرتها يا قدرتهاي
بزرگ مثل خاورميانه برميگردد .اين اهميت در طول زمان کم و زياد ميشود .به گفته برچر
ميتوان يک مقياس پنج گانه را در اين مورد عرضه کرد :اهميت براي نظام جهاني؛ اهميت براي
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نظام مسلط داراي بيا از يک زيرنظام؛ اهميت براي نظام مسلط با يک زير نظام؛ اهميت براي
بيا از يک زيرسيستم و اهميت براي يک زير سيستم...در حقيقت اهميت ژئواستراتژيک در اثر
ديگر شاخصهاي شدت بحران(تعداد بازيگران ،مداخله قدرتهاي بزرگ ،عدم تجانس،
موضوعات و خشونت) تغيير ميکند ،زيرا اين اهميت از وجود منابع و بعد جغرافيايي محل
بحران به عنوان عوامل نسبتاً ثابت نشأت ميگيرد .بنابراين از جنبه نظري اهميت ژئواستراتژيک
بر هر پنج شاخص تشديد بحران اثر ميگذارد و آنها را تحت تاثير قرار
ميدهد( .)Breacher,1993:292-294انتظار مي رود اهميت ژئواستراتژيک بر دو شاخص ديگر
شدت بحران يعني تعداد بازيگران و مداخله قدرت هاي بزرگ تاثير بيشتر و مستقيمي بگذارد.
منطق رابطه اول اين است که هر چه يک منطقه که بحران در آن به وقوع ميپيوندد از نظر منابع
و نزديکي به نظام مسلط اهميت بيشتري داشته باشد؛ به احتمال زياد بازيگران نزديک را بيشتر
درگير خود ميکند .خطر اين بحران و تاثير بالقوه نتايج آن وراي ارتباط مستقيم طرفهاي درگير
موجب نگراني بيشتر شده و دولتهايي را که منافع آنها از ابتدا با بحران گره خورده بود مجبور
به تقبل هزينهها ميسازد .در مورد ارتباط دوم بعد جغرافيايي براي قدرتهاي بزرگ نيز بايد
گفت به دليل توان فناوري آنها در مقايسه با قدرتهاي ضعيفتر مانع کوچکتري به حساب
مي آيد .به عالوه نقا خود انگاشته و اغلب مشروع آنها به عنوان مديران نظام احتماالً موجب
مداخله آنها در بحرانهايي ميشود که اهميت ژئواستراتژيک آنها وراي طرفهاي اصلي درگير
و زير نظام آنها به ثبات نظام مسلط و حتي بيشتر يعني نظام جهاني به عنوان يک کل گسترش
يابد(.)Breacher,1993 :296-297

«کوهن»1از ژئوپلوتسينهاي برجسته نيز در نظريه« ساختار سلسلهمراتبي مناطق و حوزههاي
ژئوپليتيکي» تالش ميکند رابطهاي بين منازعه  ،بحران و مناطق ژئوپليتيک جهان پيدا کند .وي
مناطقي مانند خاورميانه را به دليل اهميت ژئواستراتژيک جهاني آنها و گرفتار آمدن ميان دو
حوزۀ نفوذ دو ابرقدرت و ويژگيهاي فرهنگي و منطقهاي شان بيثبات مي داند و به آنها نام

1.Saul B. Cohen
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«کمربندهاي شکننده»1ميدهد .به گفته وي کمربند شــکننده شــامل مـنـاطقي اسـت کـه داراي
منازعات داخلي و هويتياند .به طور مثال ميتوان عراق ،سوريه و يمـن را در زمرۀ مناطقي
دانست که از اهميت ژئوپليتيکي برخوردارند .تجربـه نـشان داده اسـت کـه بازيگران منطقهاي
و قدرتهـاي بـزرگ نقا مؤثري در اقتـصاد و سياسـت کـشورهاي کمربنـد شکننده ايفا
ميکنند(.)Cohen,2008:116

مـحور اصـلي سياست در حوزۀ ژئوپليتيکي کمربند شکننده را بايد جـنگ داخـلي و کــشاکا
قدرت بين بازيگراني دانست که هويتهـاي مـتفاوت دارند ،اما تحت تأثير نيروهاي منطقـهاي
و بينالمللي قرار ميگيرند .زندگي سياسي در مـناطق کـمربند شـکننده خـشونتآميـز و مبتنـي
بــر بـحران است  .از سـوي ديگـر ،مـعادلۀ بي ثباتي و بحران از يک حوزۀ جغرافيايي به سـاير
حـوزههاي همجوار نيز منتقل ميشود(« .)Mossalanejad,2018:208-210بري بوزان»2و «اولي
ويور»3نيز مجموعه امنيتي خاورميانه را به سه زير مجموعه شامات ،خليجفارس و مغرب تقسيم
ميکنند که به علت ويژگيهاي ساختاري و کارکردي متاثر از عوامل گوناگون و از جمله
ژئوپليتيک ،مستعد بحران ميباشد(.)Bayat,2020:38

.4يافتههاي پژوهش
بحران سوريه را مي توان بهترين مثال و نمونه آرماني تقابل جغرافيا ،قدرت و سياست که اساس
و پايه تمامي نظريات ژئوپليتيک ميباشد؛ دانست .اگر نگوئيم اصليترين عامل ولي بدون شک
يکي از مهمترين عوامل صفبندي قدرتهاي منطقهاي و جهاني در سوريه و تشديد بحران اين
کشور موقعيت ژئوپليتيک و منحصر به فرد سوريه بوده است .سوريه کشوري کوچک با مساحت
 185887کيلومتر مربع که  1295کيلومتر آن مربوط به اراضي اشغالي بلنديهاي جوالن است و
جمعيتي بال بر 19ميليون و  454هزار نفر دارد 22 .هزار نفر از اين جمعيت در بلنديهاي
جوالن زندگي ميکنند .سوريه از شمال با ترکيه( 909کيلومتر) ،از شرق با عراق( 599کيلومتر) ،

1. Shatter Belt
2. Barry Buzan
3. Ole Wæver
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از غرب با لبنان( 394کيلومتر) و درياي مديترانه و از جنوب با اردن ( 362کيلومتر) و اسرائيل
( 79کيلومتر) همسايه است( .)Cia,2020گر چه جمهوري عربي سوريه هفتاد و هفتمين کشور
جهان از نظر وسعت محسوب ميشود .اما از نظر جغرافيايي موقعيت حائز اهميتي دارد .بسياري
از کارشناسان سياسي سوريه را بزرگترين کشور کوچک جهان ناميدهاند شايد به اين دليل که
اين کشور کوچک اهميت فوقالعادهاي در منطقه استراتژيک خاورميانه دارد( Syrian Green

 .)Book,2008:25-29از لحاظ منابع طبيعي قبل از شروع جنگ داخلي ،ستونهاي اقتصادي
کشور کشاورزي و نفت بود که تقريباً نيمياز توليد ناخالص داخلي را تشکيل ميداد .با اين
وجود سوريه يک توليدکننده نفت بسيار کوچک در جهان و در منطقه خاورميانه به حساب
ميآيد و تنها نيم درصد از توليد جهاني نفت را به خود اختصاص داده است( World

 .)Atlas,2019از نظر ذخاير قطعي نفت نيز سوريه بر اساس ارزيابيهاي سال  2018با  2ميليارد
و  500ميليون بشکه نفت ،در رديف  30جهاني قرار دارد که در مقايسه با ساير کشورهاي
خاورميانه مثل عربستان ،ايران ،عراق  ،کويت ،ليبي ،امارات ،قطر ،مصر و يمن بسيار پايينتر
است( .)Cia,2020از لحاظ گاز طبيعي نيز تخمين زده ميشود اين کشور  8.5تريليون فوت
مکعب گاز طبيعي داشته باشد( .)World Atlas,2019سوريه از اين جهت نيز در ردهبندي
کشورهاي داراي بيشترين منابع گاز طبيعي جهان رتبه چهل و دوم جهاني را در جهان به خود
اختصاص داده است .از اين منظر نيز سوريه از بسياري از کشورهاي خاورميانه مثل ايران ،قطر،
عربستان ،عراق ،مصر ،کويت ،پاکستان و يمن در جايگاه پايينتري قرار دارد(.)Cia,2020
توليد تنها نيم درصد از نفت جهان ،رديف  30جهاني از لحاظ منابع نفتي و رديف  42جهاني از
لحاظ منابع گاز طبيعي به وضوح نشان ميدهد که منابع طبيعي سوريه در مقايسه با ساير
کشورهاي خاورميانه مولفه تاثيرگذاري براي وسوسه قدرتهاي بزرگ براي دخالت در بحران
نبوده و پاسخ را در مولفه دوم يعني موقعيت ژئوپليتيک اين کشور از لحاظ حساسيت براي
قدرتهاي بزرگ جهاني و منطقهاي بايد جستجو کرد .موقعيت منحصر به فرد سوريه با چهار
عامل« واقع شدن در منطقه خاورميانه و در مرکز منازعه طوالني اعراب و اسرائيل »« ،قرار گرفتن
در نقطه اتصال سه قاره آسيا ،اروپا و آفريقا و در کناره شرقي مديترانه و برخورداري از 183
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کيلومتر ساحل» « ،همسايگي با اسرائيل ،لبنان  ،ترکيه و عراق» و همچنين «قرار گرفتن در مرکز
رقابت منطقهاي جريان مقاومت و محافظهکار» به وضوح اهميت ممتازي براي ژئوپليتيک سوريه
در مناسبات منطقهاي و جهاني ايجاد کرده است .به گفته «هينه بوش»1سوريه به دليل موقعيت
جغرافيايي و استراتژيکي ،يکي از مهمترين کشورهاي خاورميانه محسوب ميشود که توانسته
است در چند دهه اخير نقا مهمي را در روند تحوالت منطقهاي ايفا نمايد .در همين راستا هر
تغييري در نظام اين کشور ،باعث تغيير ژئوپليتيک خاورميانه ميشود .موقعيت جغرافيايي براي
سوريه نوعي ثروت محسوب ميشود ،زيرا اين کشور ،که در قلب خاورميانه واقع شده است ،از
اهميت استراتژيک ويژهاي برخوردار است .موقعيت خط مقدم سوريه در برابر اسرائيل ،جايگاه
ويژهاي به اين کشور در جهان عرب داده است .اين مرکزيت ژئوپليتيکي ،سوريه را آن اندازه
مهم کرده است که مي تواند از فراسوي مرزها منابع و حمايت ديپلماتيک دريافت
کند(.)Hinnebusch,2011:271

حضور در منطقه خاورميانه به خودي خود شايد دليل موجهي براي مداخله قدرتهاي بزرگ
در بحران سوريه نباشد .به همين دليل بايد به اين پرسا اساسي پاسخ داده شود که موقعيت
ژئوپليتيکي خاورميانه در دوران کنوني چه تغييري کرده و سوريه به لحاظ موقعيتي داراي چه
مولفههاي ژئوپليتيکي است که قدرتهاي جهاني و بازيگران منطقهاي مجبور به دخالت در
بحران آن شدند؟ «بروس جونز» 2،مدير برنامه سياست خارجي انديشکده «بروکينگز» ،در سپتامبر
 ،2018به همراه 10تن از کارشناسان اين مؤسسه براي بحث در مورد ژئوپليتيک جديد در
خاورميانه و آينده سياست آمريکا در منطقه اقدام به ايجاد يک کارگروهي کرد .در گزارش
تفصيلي اين انديشکده که مدتي بعد منتشر شد؛ درباره ژئوپليتيک جديد منطقه خاورميانه آمده
است «:براي حدود  20سال پس از پايان جنگ سرد ،ديناميک قدرت منطقه خاورميانه نسبتاً
پايدار بود و آمريکا قدرت بيرقيب و غالب خارجي بود اما امروز ،ترکيبي از تحوالت ،انقالبها
و جنگهاي داخلي در منطقه ،خستگي جنگي آمريکا ،انقالب انرژي شل و بازگشت رقابت
1.Raymond Hinnebusch
2.Bruce Jones

____________________________ نقا ژئوپليتيک در تشديد بحرانهاي بينالمللي……… 197

قدرتهاي بزرگ به طور چشمگيري ژئوپليتيک خاورميانه را تغيير داده است...ساختار جديد
ژئوپليتيک در حال تکامل است .اين ساختار داراي  6بازيگر اصلي ،يعني عربستان سعودي ،ايران،
ترکيه ،اسرائيل ،اياالت متحده و روسيه است .چين در حال حاضر نقا مهمي در هدايت امور
منطقهاي ايفا نميکند ،اما روابط اقتصادي و ديپلماتيک خود را در سرتاسر منطقه ايجاد کرده و
آماده است تا در آينده به نفوذ بيشتري برسد .بازيگران اصلي اهداف استراتژيک مشخصي دارند.
ايران و عربستان سعودي به دنبال موازنه يکديگر هستند .اسرائيل به دنبال مقابله با بلندپروازيهاي
هستهاي و منطقه اي ايران است و به جاي حل و فصل مناقشات در برابر فلسطين ،درگير مديريت
مناقشات است .اسرائيل به همراه عربستان سعودي هدف استراتژيک خود را احاطه کردن ايران
مي داند ،اما ايدئولوژي عربستان سعودي و افکار عمومي عرب ،مانع عمق بخشي به همکاريهاي
عربستان و اسرائيل هستند .ترکيه يک استراتژي دوجانبه اسالمي ـ ملي داشته و به طور فزايندهاي
در امور منطقهاي نقا دارد و روسيه نيز قصد دارد نفوذش را در منطقه خاورميانه به هزينه
آمريکا به دست آورد»(.)Brookings,2018:1-4

بر اساس تحليل بروکينگز موقعيت ژئوپليتيکي سوريه براي هر  6دولت(آمريکا ،روسيه ،ايران،
عربستان ،اسرائيل و ترکيه) حائز اهميت فوق العادهاي بود به طوري که بدون توجه به منابع مادي
اين کشور بازيگران فعال منطقه و نظام بينالملل را مجبور به دخالت در اين بحران کرد .بنابراين
به نظر ميرسد در فرضيه اوليه اين پژوها اندکي بايد تعديل ايجاد کرد ،چرا که وزن منابع
ارزشي و استراتژيک سوريه(همسايگي با اسرائيل و درياي مديترانه ،حضور در کمربند شکننده
خاورميانه ،حضور در قلب منازعه اعراب و اسرائيل و قرار گرفتن در مرکز رقابت منطقهاي
جريان مقاومت و محافظه کار) بيشتر از منابع مادي(نفت و گاز) اين کشور براي مداخله بازيگران
منطقهاي و بينالمللي در بحران اين کشور بود.
.4-1عاليق ژئوپليتيک بازيگران در بحران سوريه

بر اساس تحليل بروکينگز ژئوپليتيک جديد منطقه خاورميانه  6بازيگر اصلي دارد ،آمريکا،
روسيه ،ايران ،اسرائيل ،عربستان و ترکيه ،در اين بخا بر اساس اين تحليل اهميت ژئوپليتيکي
سوريه براي هر يک از  6بازيگر مورد بررسي قرار ميگيرد؛
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.4-1-1آمريكا

در دوران جنگ سرد نگاه به سوريه در خاورميانه در قالب استراتژي کالن آمريکا بود .سوريه
در دوران جنگ سرد تحت نفوذ شوروي قرار داشت و تحوالت اين کشور و نوع نگاه آمريکا به
آن تابع تحوالت کالن نظام بينالملل و رقابت دو ابرقدرت بود .آمريکا در دوران جنگ سرد
به دنبال ثبات در منطقه خاورميانه بود چرا که بيثباتي باعث ميشد شوروي رقيب ايدئولوژيک
آمريکا ،کشورها را تحت نفوذ خود درآورد .اما بعد از جنگ سرد ديگر رقيبي نبود که از بيثباتي
استفاده کرده و نفوذ خود را در منطقه تحکيم کند .در دوران بعد از جنگ سرد مقابله با نفوذ
ايران در منطقه و بعد از حمالت ترويستي  11سپتامبر ستيز با اسالم سياسي و مبارزه با تروريسم
و بنيادگرايي نيز به اهداف آمريکا در منطقه خاورميانه اضافه شد .سوريه داراي منابع نفتي وگازي
آنچناني نيست و نقا بسيار ناچيزي در روند جريان انتقال انرژي به غرب بازي ميکند و به
همين دليل آمريکا انگيزه مداخله در بحران سوريه با هدف مقابله با اختالل در جريان انتقال
انرژي به غرب را نداشت .از سوي ديگر در مورد مقابله با بنيادگرايي اسالمي و تروريسم نيز
دولت بعثي و سکوالر سوريه هيچ قرابتي با بنيادگرايي اسالمي نداشت تا دولت آمريکا به اين
بهانه در بحران سوريه دخالت کند .هر چند بايد اذعان کرد که بعد از ظهور داعا و تاسيس
خالفت اسالمي اين گروه سلفي تکفيري خطرناک در بخاهاي وسيعي از سرزمينهاي سوريه
و عراق از رقه تا موصل انگيزه مبارزه با تروريسم و بنيادگرايي در ميان اهداف آمريکا در سوريه
برجسته شد و آمريکا با هدف مبارزه با داعا ائتالفي جهاني متشکل از  40کشور را تشکيل داد.
اما در مورد ساير اهداف راهبردي سياست خارجي آمريکا در خاورميانه ،از جمله پيشبرد فرآيند
صلح خاورميانه و همچنين تامين امنيت اسرائيل ،سوريه نقا کليدي بازي ميکند .اسرائيل و
تامين بقا و امنيت آن از جمله کدهاى ژئوپليتيکى1جهانى آمريکا محسوب مىشود .بـر اين
اسـاس ،آمريکا بايد به نفع اسرائيل در منطقه توازن ژئوپليتيکى2ايجاد نمايد .دولت کنوني سوريه
.1کد ژئوپليتيكى عبارتست از دستور کار عملياتى سـياست خـارجى يک کشـور که در ماوراى مرزهاى خود ،مكانهاى
جغرافيايى را مورد ارزيابى قرار مىدهد (.)Hafeznia,2011:144
 .2توازن ژئوپليتيكى به معناى برابرى نـسبى وزن ژئوپليتـيكىو عـناصر قدرت يک واحد سياسى-فضايى ،با رقباى آن
است.)Hafeznia,2011:119( .
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مهمترين دولت عرب ضد اسرائيل در منطقه خاورميانه ميباشد بنابراين بحران سوريه اگر منجر
به سرنگوني اين دولت و تشکيل يک دولت طرفدار صلح اعراب و اسرائيل ميشد ،دولت آمريکا
با يک تير چند نشان را ميزد؛ اول ،دولت مزاحم بعثي اسد از جبهه انقالبي مخالف صلح حذف
شده و موازنه به نفع جبهه طرفدار صلح اعراب و اسرائيل تغيير ميکرد .دوم ،جمهوري اسالمي
ايران که مخا لف صلح اعراب و اسرائيل است ،متحد کليدي خود را در منطقه از دست ميداد و
اين در راهبرد کالن خاورميانه اي آمريکا که سعي در مهار و کنترل ايران دارد ،بسيار مهم و
کارگشا بود .سوم ،با سقوط اسد ،جمهورى اسـالمى ايران ،شاخصترين دشمن موجوديت
اسرائيل ،مخالف سرسخت فرآيند صلح اعراب و اسرائيل و حامي مالي ،نظامي و سياسي
گروههاي مقاومت ضداسرائيلي در منطقه نيز به شدت تضعيف ميشد .و چهارم ،حلقه اتصال و
پل ژئوپليتيکي بين ايران و گروههايي که امنيت اسرائيل را به شدت دچار مخاطره کردهاند مثل
حزباهلل ،حماس و جهاد اسالمي قطع شده و موقعيت اين گروهها تضعيف شده و در نقطه مقابل
ضريب امنيتي اسرائيل به شدت باال ميرفت .انديشکده بروکينگز سال  2009در همين راستا
پيشنهاد ميکند واشنگتن بايد براى پيشبرد مذاکرات صلح و همچنين امـنيت اسـرائيل ،سوريه
را از ايران جدا سازد(.)Brookings,2009

به نظر مي رسد آمريکا از انگيزههاي قوي ژئوپليتيکي براي دخالت تمام عيار در بحران سوريه
برخوردار بود .اما پرسشي که در اين ميان مطرح ميباشد اين است که آمريکا به چه دليل يا
داليلي از مداخله تمام عيار به معناي حضور نظامي در بحران سوريه خودداري کرده ،مديريت
بحران را به متحدين منطقهاي خود واگذار کرد؟ پاسخ به سئوال فوق را بايد در وضعيت داخلي
آمريکا و ويژگيهاي شخصيتي «باراک اوباما» و «دونالد ترامپ» جست و جو کرد .وقتي اوباما
وارد کاخ سفيد شد يک فرسودگي و خستگي جنگي در آمريکا به دليل جنگهاي طوالني
افغانستان و عراق و تبعات ويرانگر آن رخ داده بود  .خود اوباما و بخشي از عموم مردم آمريکا
عميقاً اعتقاد داشتند که وي براي پايان دادن به جنگها انتخاب شده است و درگير موارد جديدي
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از جنگ نخواهد شد .بنابراين آمريکا فقط درگير آغاز جنگ در ليبي شد و از هرگونه برخورد
جدي در سوريه خودداري کرد(.)Brookings,2018:5-6

بحران سوريه زماني به وقوع پيوست که آمريکا به شدت متاثر از واقعيات جنگ افغانستان و
عراق بود و ترس از شروع جنگ بيسرانجام ديگري خود را بر سياست خارجي آمريکا تحميل
کرده بود .از سوي ديگر اولويت اول سياست خارجي آمريکا از خاورميانه در دوره بوش به شرق
آسيا و مهار قدرت روزافزون چين به عنوان يک هژمون بالقوه جهاني تغيير کرده بود .همچنين
اوباما بحران سوريه را رقابتي بين روسيه و آمريکا نميديد .همه اين شرايط باعث شد که دولت
آمريکا در دوره اوباما نتواند يک استراتژي جامع در ق بال بحران سوريه تدون کند .راهبرد اوباما
در بحران سوريه سرنگوني رژيم اسد بدون مداخله مستقيم نظامي بود .با اين وجود در ژوئن
 2014اعتبار اين استراتژي چندوجهي باطل شد .افزايا قدرت داعا و همزمان افزايا
خشونتهاي فرقهاي ،دولت اوباما را مجبور به درخواست بودجه براي تسليح و آموزش نيروهاي
معارض دولت سوريه کرد و آمريکا بمباران مناطق خاص سوريه را آغاز کرد .اوباما در اين
مرحله نيز از فرستادن نيروي زميني به جنگ اجتناب کرد و به تشکيل يک ائتالف نظامي با
حضور  40کشور بسنده کرد .کردها در اين برحه تبديل به متحد آمريکا شدند و هدايت جنگ
زميني آمريکا عليه گروه تروريستي داعا را بر عهده گرفتند .در اين زمان آمريکا بر اساس
گزارشها  20پايگاه نظامي در شمال سوريه و در مناطق تحت تصرف کردها تاسيس
کرد(.)Russia Today,2018

بيميلي آمريکا براي ورود مستقيم نظامي به سوريه عليرغم برجستگي ژئوپليتيک اين کشور
در راستاي راهبردهاي کالن آمريکا در خاورميانه(مهار ايران ،پيشبرد فرآيند صلح اعراب و
اسرائيل و تامين و تضمين امنيت اسرائيل) در دوره دونالد ترامپ نيز ادامه پيدا کرد .ترامپ در
طول مبارزات انتخاباتي خود در ارتباط با بحران سوريه دخالت نظامي در بحران سوريه را رد
کرد و خواهان تغيير حکومت اسد نشد .حتي با گذشت دو ماه از دوره رياست جمهوري ترامپ،
دستگاه ديپلماسي وي در سازمان ملل هر گونه مداخله نظامي آمريکا در سوريه را رد و خواهان
گفت و گو و مذاکره نيروهاي مبارز سوريه با حکومت اسد شد(.)Davtalab,2020:223
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ساکن جديد کاخ سفيد علي رغم اين که اهميت زيادي براي توان و قدرت نظامي آمريکا قائل
بود اما هيچ تمايلي به استفاده از اين توان نظامي در بيرون مرزهاي آمريکا و جنگ در کشورهاي
منطقه خاورميانه نداشت به همين دليل البته با منطق ديگري غيراز منطق بينالمللگرايي و ويتنامي
کردن جنگ سوريه سياست گريز از دخالت مستقيم در بحران سوريه و احاله مسئوليت به متحدين
منطقه اي در دوره ترامپ با شدت بيشتري پيگري شد .ترامپ حتي اعالم کرد که نيروهاي
آمريکايي را از سوريه بيرون خواهد کشيد و درست همين زمان ژئوپليتيک نفت حائز اهميت
شد و ترا مپ که تصميم قطعي به خروج نيروهاي آمريکايي از شمال سوريه گرفته بود از سوي
مقامات دولت و برخي اعضاي جمهوري خواه کنگره مجاب شد که حضور در شمال سوريه
براي محافظت از نفت سوريه ضروري است(.)ABC News,2019

روزنامه آمريکايي «ديلي بيست» درباره جزئيات تصميم ترامپ براي حفاظت از ميادين نفتي
شمال سوريه مينويسد «:نظاميان آمريکا در پايگاههاي نزديک به ميادين نفتي ديرالزور مستقر
خواهند شد .ديگر پايگاهي که آمريکا در سوريه آن را حفظ خواهد کرد؛ «التنف» ،واقع در شرق
سوريه است که با ميدانهاي نفتي و خطوط نفت در اين کشور فاصله دارد»( Dailybeast,

 .)2019ديرالزور از اين نظر حائز اهميت است که طبق گزارش «اويل پرايس» کل ذخاير نفتي
سوريه  2.5ميليارد بشکه تخمين زده ميشود و حداقل  75درصد اين ذخاير در ميادين نفتي
اطراف «ديرالزور» در شمال سوريه قرار دارد(  .)Oilprice,2019پايگان التنف نيز به نوشته «نشنال
اينترست» پل زميني ارتباط با خارج از سوريه براي ادامه حضور نيروهاي آمريکايي در سوريه را
تامين مي کند .پايگاه التنف به يکي از متحدان منطقهاي آمريکا يعني اردن متصل شده است
(.)National Interest, 2019

.4-1-2روسيه

سوريه در دوران جنگ سرد متحد شوروي در منطقه خاورميانه محسوب ميشد و روسها به
سوريه به عنوان منطقه ورود به قلب خاورميانه در دوره جنگ سرد نياز داشتند( Foreign Policy,

 .) 2015اين انگيزه در دوره بعد از جنگ سرد و به خصوص در دوران پوتين نيز پيگيري شد.
سقوط اسد در بحران سوريه يک ضربه جدي به اعتبار و نفوذ ديپلماتيک و دسترسي نظامي
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روسيه به خاورميانه بود و به همين دليل پوتين براي حفظ اسد در قدرت ،جديّت بسياري از
خود نشان داد .پوتين فکر ميکرد اگر به خاورميانه از دريچه سوريه وارد نشود و در اين بحران
ايفاي نقا نکند؛ ديگر قادر نخواهد بود جايگاه روسيه را نه به عنوان يک قدرت جهاني و نه
يک قدرت منطقهاي تثبيت کند(.)Perra, 2016:8-10

«فارن پاليسي» در تحليلي با تشريح انگيزههاي حضور روسيه در رقابتهاي نظامي در خاورميانه
با عنوان «آنچه پوتين واقعا در سوريه ميخواهد» مينويسد «:مسکو هرگز بدنبال رقابتي کوچک
در خاورميانه نبوده و هدف اصلي او طرح ادعاي دوباره قدرت بزرگ جهاني روسيه است.
درگيري ،هميشه به عنوان ابزاري براي نشان دادن جاهطلبيهاي روسيه به عنوان قدرت جهاني
تلقي شده است .هنگامي که روسيه در خاورميانه مداخله کرد ،سوريه در يک وضعيت هابزي
قرار داشت و گروههاي بسياري در سوريه حضور داشتند و داعا به عنوان بزرگترين گروه
بنيادگرا در اين کشور ظاهر شده بود .در عين حال مسکو همچنان از سندروم به اصطالح افغان
که پيا از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي رخ داده بود ،رنج ميبرد .در نتيجه ،هرگونه عمليات
نظامي در سوريه با احتياط بسيار انجام مي شد .گرچه اين مداخله قمار بزرگي براي مسکو بود
اما در صورت پيروزي ،مزاياي احتمالي بسياري براي کرملين داشت؛ حضور در سوريه و مبارزه
با گروههاي تروريستي مثل داعا فرصتي براي اثبات روسيه به عنوان يک قدرت جهاني بود و
فرصت را براي تبديل روسيه از يک بازيگر حاشيهاي به يک بازيگر مرکزي و ضروري در
تحوالت خاورميانه فراهم کرد .مسکو با بازيگري در تحوالت نظامي و همچنين حضور در
مذاکرات سياسي درباره آينده سياسي سوريه در «آستانه» از کشورهاي منطقه خاورميانه ميخواهد
که او را به عنوان يک قدرت توانا و قادر در استفاده از فرصتها خواه در زمينه انرژي ،صادرات
تسليحات يا کشاورزي و همچنين حفظ موازنه امنيتي مطلوب منطقه خاورميانه به حساب بياورند
(.)Foreign Policy,2019

«انديشکده مطالعات آسيا و قفقاز» نيز در گزارشي درباره انگيزههاي ژئوپليتيکي روسيه براي
ورود همهجانبه به بحران سوريه مينويسد« :اقدام روسيه براي تعميق و تقويت موقعيت خود
در سوريه و استفاده از نيروي نظامي در بحران ،براي حمايت از رژيم اسد ،حرکت ديگري را در
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استراتژي کرملين براي برقراري مجدد موقعيت ژئواستراتژيک خود در يک منطقه بسيار بحراني
بايد ارزيابي کرد .اقدامي که با جنگ سال  2008با گرجستان در قفقاز(دروازه حوضه خزر و
آسياي ميانه) شروع و پس از آن عمليات در اوکراين و شبه جزيره کريمه (منطقه درياي سياه)
ادامه يافت و در نهايت در سوريه و درياي مديترانه شرقي به سرانجام رسيد .حضور نظامي
روسيه در سوريه بخشي از استراتژي بلند مدت پوتين است که هدف آن اصالح واقعيت ايجاد
شده در پي تجزيه اتحاد جماهير شوروي است که به تعبير پوتين بزرگترين فاجعه ژئوپليتيکي
قرن بيستم بود .سقوط نظمهاي سياسي بعد از بهار عربي و بيثباتي سوريه به دنبال آن موقعيت
روسيه در درياي مديترانه و همچنين فرصت براي بهبود وضعيت استراتژيک روسيه در منطقه را
تهديد ميکرد .روسيه کشوري نيمه محصور در خشکي بود و اين وضعيت روسيه را پايگاه
دريايي روسيه در سوريه در شرق مديترانه جبران کرده بود»(.)Cacianalyst,2015
.4-1-3ايران

شايد اهميت ژئوپليتيکي سوريه براي جمهوري اسالمي ايران زياد محل مناقشه نباشد .سوريه از
کشورهاي مهم و استراتژيک منطقه خاورميانه براي ايران است که مناسبات سيساله بين دو
کشور نشاندهنده عمق رابطه ميان آنهاست .اين اهميت ناشي از مسائلي چون ژئوپليتيک،
استراتژي و ايدئولوژي است که بر اساس اصول سياست خارجي ايران قابل توجيه و توضيح
است( .)Ahmadipour and Mousavi,2019:101سال  2011زماني که بحران سوريه شروع شد
بسياري در ايران معتقد بودند جنس اعتراضات در سوريه با بقيه کشورهاي جهان عرب که درگير
طوفان بهار عربي شدهاند؛ فرق ميکند و سوريه به دليل حضور در محور مقاومت و از اين منظر
که پل ژئوپليتيکي و حلقه اتصال ايران با گروههاي مقاومت(حزباهلل ،جهاد و حماس) در جنوب
لبنان و مرزهاي اسرائيل بود ،گرفتار اين بحران شده است .به عبارت ديگر بحران سوريه انتقام
جريان محافظهکار عرب به رهبري عربستان و با صحنهگرداني آمريکا از جمهوري اسالمي ايران
بود .اين ديدگاه معتقد بود سوريه خاکريز نخست و خط مقدم ايران براي رويارويي با اسرائيل
و جريانات ترويستي سلفي تکفيري منطقه است و دفاع از سوريه براي تضمين امنيت جمهوري
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اسالمي ،اثرگذاري بر منازعه اعراب و اسرائيل و حفظ تعادل ژئوپليتيک منطقه به نفع ايران
ضروري است.
«فارين پاليسي» در گزارشي درباره اهداف ژئوپليتيک ايران در بحران سوريه مينويسد« :مهمترين
مسئله براي ايران در سوريه حفظ دولت سوريه به عنوان بخشي از محور مقاومت(اتحاد ديرينه
بين ايران  ،سوريه و حزباهلل) است .ايران همچنين از طريق حضور در سوريه به دنبال ايجاد
توازن قدرت  -از جمله بازدارندگي  -با ساير بازيگران منطقهاي و بينالمللي است .سوريه عمق
استراتژيک حياتي را در اختيار ايران قرار ميدهد و به آن اجازه ميدهد قدرت خود را از طريق
سوريه عملي کند و دروازهاي به حزباهلل ميدهد و بازدارند گي ايران را مقابل اسرائيل تقويت
ميکند .سقوط رژيم اسد و فروپاشي دولت سوريه با از دست دادن يکي از معدود متحدين مهم
خود در جهان عرب ضربه مهمي به ايران وارد خواهد کرد .بر اين اساس ،از منظر ايران ،اين
کشور طرف اصلي تهديد در سوريه است .اين ديدگاه در ابتداي درگيري سوريه در بين نخبگان
ايراني نيز بروز کرد ،در واقع  ،دولت ايران معتقد بود که قيام عليه اسد يک توطئه خارجي است
که براي تضعيف ايران طراحي شده است .تهديد مستقيمي که حتي عدهاي ادعا ميکنند اگر
سوريه را از دست بدهيم ،نميتوانيم تهران را حفظ کنيم(.)Foreign Policy,2018
.4-1-4عربستان

سـوريه را ميتوان خـط مقـدم منازعۀ ژئوپليتيکي و ايدئولوژيکي ايران و عـربستان دانـست.
اگر سوريه پل ژئوپليتيک ايران براي رسيدن به لبنان و مرزهاي فلسطين و ارتباط با حزباهلل،
حماس و جهاد اسالمي محسوب ميشود و اگر حفظ سوريه در محور انقالبي براي تثبيت و
تقويت موازنه به نفع جمهوري اسالمي ايران در منطقه خاورميانه بسيار حائز اهميت است و اگر
عربستان و ايران را دو دشمن ايدئولوژيک هم بدانيم؛ آنگاه بايد بپذيريم قطع اين پل ژئوپليتيکي
و سرنگوني نظام بشار اسد ،هدف اصلي عربستان در بحران سوريه خواهد بود.
تاسيس دولت شيعي در عراق و تثبيت حضور و نفوذ ايران در اين کشور که طي سالهاي اخير
و بعد از تاسيس نيروهاي حشدالشعبي به شدت نيز تقويت شده است .تثبيت موقعيت حزباهلل
بعد از جنگ  33روزه  2006در لبنان ،زمزمهها از بروز انقالبي شيعي در بحرين و قدرت گرفتن
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شيعيان حوثي در يمن در بيخ گوش عربستان کشوري که همواره منطقه نفوذ سنتي عربستان
محسوب مي شد؛ عربستان را به اين نتيجه رساند که در حال باختن بازي و تغيير موازنه به نفع
جمهوري اسالمي ايران و جريان انقالبي منطقه است .لذا سوريه بهترين آوردگاهي بود که با
تغيير حکومت آن عربستان با يک تير چند نشان را ميزد؛ سوريه از مدار ايران خارج ميشد.
ارتباط ايران با بازوهاي جنگ نيابتي خود در لبنان و فلسطين قطع ميشد و موازنه منطقهاي
دوباره به نفع عربستان در منطقه شکل ميگرفت.
«انديشکده بروکينگز» در گزارشي مينويسد«:يکي از مهمترين اهداف عربستان براي حضور در
بحران سوريه مقابله با ايران و تشيع بود .سعوديها ايران را تهديد اصلي خود در منطقه ميدانند
و به سرعت از مقابله با ايران به مقابله با تشيع ميروند .اين ريشهِ عميق در ايدئولوژي وهابي
دارد .عمالً هيچ تفاوتي در ذهن آنها بين شيعه و ايران وجود ندارد .مقابله عربستان با ايران در
سوريه را بايد در امتداد رقابت دو کشور در بحرين ،لبنان ،عراق و يمن و آرزوهاي عربستان
براي رهبري منطقه ديد».)Brookings,2018: 13-14

عربستان به دنبال مقابله با نفوذ ايران در کشورهاي منطقه و همچنين سرنگوني دولت بشار اسد
در راستاي اهداف گفته شده بود؛ لذا طبيعي بود که از تمامي ابزارها و سازوکارهاي هويتي،
اقتصادي و نظامي خود در اين زمينه استفاده کند .به همين دليل بود که عربستان گروههاي
سلفي تکفيري را به عنوان بازوهاي هويتي خود در خاورميانه و بحران سوريه به خدمت گرفت.
اين گروهها با امکاناتي که از عربستان دريافت کردند در جبهههاي مختلفي از تبليغات ضدشيعي
و ضدايراني در شبکههاي اجتماعي و شبکههاي ماهوارهاي گرفته تا اقدامات تروريستي،
بمبگذاري ،اقدامات انتحاري ،تشديد فرقهگرايي بسيج شدند و نمود اصلي اين نزاع ژئوپليتيک
و ايدئولوژيک نيز در جبهه سوريه است(.)Foreign Policy,2013
 .4-1-5اسرائيل

اسرائيل دغدغههاي ژئوپليتيکي مشخصي مثل عربستان و ايران در بحران سوريه داشت .به نوشته
بروکينگز منافع استراتژيک اسرائيل در منطقه خاورميانه در سه چيز خالصه ميشد« :اول ايران،
دوم ايران ،سوم ايران» .بروکينگز در اين باره مينويسد «:اسرائيل بر روي مقابله با نفوذ ايران در
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حوزههاي مختلف متمرکز شده است .بسياري در اسرائيل فکر ميکنند ايران تنها تهديد وجودي
اسرائيل به شمار ميرود .اصلي ترين تهديد نظامي اسرائيل نيز ارتا مصر نيست؛ بلکه حزباهلل
بازوي نظامي ايران در منطقه است و حضور نظامي ايران نيز در سوريه نيز به يکي از نگرانيهاي
اساسي اسرائيل تبديل شده است»(.)1Brookings,2018:11-12

بحران سوريه از همان آغاز به دغدغه جدي اسرائيل تبديل شد چرا که مرزهاي اسرائيل در منطقه
اشغالي بلنديهاي جوالن در طول چند دهه گذشته جزو امنترين و باثباتترين مرزهاي اسرائيل
بود .اما با شروع بحران و در ادامه با ورود نظامي ايران و حزباهلل به سوريه ،اسرائيل يک تهديد
اسراتژيک فوقالعاده عليه خود احساس کرد .لذا تلآويو مجبور شد با هدف اخراج ايران از
سوريه وارد يک جنگ مخفي اعالم نشده عليه ايران در سوريه شود(.)Foreign Policy,2018

انديشکده «رند» در گزارشي اهداف ژئوپليتيک و ژئواستراتژيک اسرائيل در بحران سوريه را اين
گونه بيان ميکند«:اسرائيل چند هدف اصلي در منازعه سوريه دارد :اول ،نفوذ ايران و روسيه را
در سوريه به حداقل برساند .دوم ،جلوي انتقال سالحهاي پيشرفته به حزباهلل را بگيرد .سوم،
نگذارد که سوريه تهديد نظامي جدي را متوجه اسرائيل کند و به ايران هم اجازه انجام چنين
کاري را ندهد .چهارم ،مشروعيت ادعاي سوريه نسبت به بلنديهاي جوالن را تضعيف نمايد.
پنجم ،به شبهنظاميان سني اجازه ايجاد زيرساخت يا پايگاههاي عملياتي در امتداد مرز اسرائيل
را ندهد .اسرائيل تمايل دارد که سوريه را يک حکومت مرکزي ميانهرو اداره کند که قلمرو خود
را کنترل کرده ،جلوي مداخالت ايران را بگيرد و با همه اين اوصاف قدرت تهديد نظامي اسرائيل
را هم نداشته باشد .اسرائيل دو راهحل محتمل بحران سوريه را ناخوشايد ميداند :کنترل مجدد
سراسر سرزمين سوريه از جانب حکومت اسد که اکنون بيا از هر زمان ديگري تحت سلطه
ايران و مديون آن است ،يا تجزيه کشور به مناطق خودمختار تحت کنترل گروههاي مختلف
افراطگراي خشونتطلب سني و گروههاي شيعه تابع ايران .در نتيجه تداوم درگيريها در سوريه
وضعيتي که در آن افراط گرايان سني و نيروهاي تابع ايران همچنان به تمرکز آتا خود بر يکديگر
و نه اسرائيل ادامه دهند شايد سودمندترين نتيجه براي اسرائيل باشد»(.)Rand,2016
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.4-1-6ترکيه

وضعيت ژئوپليتيک سوريه به گونهاي بود که ترکيه اگر ميخواست نيز نميتوانست در بحران
سوريه مداخله نکند .هر چند در مورد کم و کيف و شيوه دخالت ترکيه در اين بحران بين
کارشناسان اختالف نظر زيادي وجود دارد و برخي معتقدند عملکرد اردوغان در اين بحران
متناقض و به ضرر منافع ملي ترکيه بوده است .روابط ترکيه و سوريه تا پيا از شروع بحران
سوريه متاثر از سه مسئله ژئوپليتيک بود ،اول،حمايت سوريه از( پ .ک .ک) که ترکيه آن را يک
سازمان تررويستي ميداند .دوم ،مناقشات دو کشور بر سر موضوع آب و سوم ،ادعاي سوريه
در مورد استان هاتاي ترکيه .در دهه  90ميالدي اتـهامات تـرکيه به سوريه در مورد حمايت از
پ ک ک و تـقويت نـظامى اين کشور در مرزها ،حافظ اسد را سرانجام مجبور کرد که
موافقتنامه آدنا ،مبنى بر پايان حمايت سوريه از پ.ک.ک و اخراج اوجاالن را در  20اکتبر سال
 ،1998امضا کند(.)Hansen and Taft,2011:16

داليل متعددي را براي دخالت ترکيه در بحران سوريه ميتوان ذکر کرد؛ اوالً سوريه در همسايگي
ترکيه قرار داشت و  909کيلومتر با سوريه مرز مشترک داشت و بسيار طبيعي بود که نگران
تحوالت سوريه باشد .دليل ديگري که براي دخالت گسترده ترکيه در بحران سوريه ذکر ميشود
مربوط به دکترين سياست خارجي جديد ترکيه بعد از  2003و روي کار آمدن «حزب عدالت و
توسعه»1مربوط ميشود .بعد از اين تاريخ هويت و به تبع آن سياست خارجي ترکيه دچار باز
تعريف اساسي شد .باز تعريف هويت ترکيه در دکترين جديد سياست خارجي اين کشور را
بسياري از پژوهشگران «نوعثمانىگرى»2نام نهادهاند .بر اساس اين دکترين ،سوريه دروازه ورود
ترکيه به خاورميانه و نقاآفريني ترکها در تحوالت قلب جهان اسالم محسوب ميشد
( .)Omidi and rezaei ,2011:21سياست خارجي ترکيه در فاصله سالهاي  2002تا  2011نه
تنها در سوريه بلکه در کل منطقه خا ورميانه کارنامه نسبتاً موفقي داشت ،عدم همراهي اردوغان
با آمريکا در جنگ عراق ،حمايت از حزباهلل لبنان در جنگ  33روزه ،و تقبيح اقدامات رژيم
1.Justice and Development Party
2.Neo-Ottomanism
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صهيونيستي در سرزمينهاي اشغالي اعتبار ترکيه را در نزد افکار عمومي منطقه و جهان اسالم
باال برد .حضور موثر در سازمان همکاري اسالمي و عضويت ناظر در اتحاديه عرب نيز از ديگر
دستاوردهاي سياست خارجي جديد ترکيه در خاورميانه در فاصله اين سالها بود( Ajorloo and

 .)Safavi,2017:12شروع تحوالت بهار عربي در خاورميانه و شمال آفريقا تعادل در سياست
«نوعثمانيگري» اردوغان را دچار پارادوکس عجيبي کرد .اردوغان از تحوالت تونس و قدرت
گرفتن اخواني ها در مصر بسيار استقبال کرد .اما در سوريه و در همسايگي ترکيه پس از مدتي
توصيه معارضان و دولت اسد به خويشتنداري سرانجام تنا صفر با اسد را رها کرده و جانب
معارضان را گرفت و تمامي امکانات سياسي ،اقتصادي و نظامي خود را در اختيار اين گروهها
قرار داد .به عبارتى ديگر ،در ابتداي بحران بحران سوريه ،ترکيه تصميم نهايى در مورد برخورد
با بشار اسـد را نـداشت ،اما بـا گذشت زمان ،اردوغان شعله ور شدن بحران سوريه را فرصتي
تاريخي براي تسلط منطقهاي و استراتژي نوعثمانيگري خود ديد(.)Foreign Policy,2011

با شروع بهار عربي سياست خارجي ترکيه وارد گردابي ژئوپليتيک شد که تاکنون نيز از آن
نتوانسته بيرون بيايد .در مرحله اول ورود ترکيه به بحران سوريه عزم اردوغان براي سرنگوني
دولت بشار اسد بسيار جدي بود و در اين ميان آنکارا حمايت سياسي و نظامي از گروههاي
مخاف بشار اسد را در در دستور کار خود قرار داد .در ادامه حتي بر اساس برخي گزارشها
اردوغان براي سرنگوني دولت بشار اسد به جهاديهاي وابسته به گروه سلفي تکفيري داعا
نيز متوسل شد( .)Shafaaq,2019از ميان دغدغههاي ريز و درشت راهبردي و ژئوپليتيک ترکيه
در بحران سوريه از جمله ناآرامي مرزها ،گسترش بحران به داخل ترکيه ،ايجاد ناامني در داخل
شهرها مثل بمب گذاري و عمليات انتحاري و سيل گسترده مهاجران به داخل ترکيه شايد بتوان
مسئله کردهاي شمال سوريه را مهمترين و جديترين دغدغه ژئوپليتيک ترکيه در سوريه دانست.
با شروع بحران دولت سوريه توان جنگيدن در چندين جبهه را نداشت لذا کردهاي شمال سوريه
را به حال خود رها کرد و آن ها تقريباً به يک خودمختاري دوفکتو رسيدند و اين بهترين و
مناسبترين زمان بود تا کردها آرزوي تاريخي خود براي تشکيل يک دولت خودمختار در مناطق
وسيعي از شرق فرات و شمال سوريه را عملي سازند و اين همان خبر بسيار بد ژئوپليتيکي براي
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دولت ترکيه بود .مسئلهاي که در اکتبر  2019و با حمله ترکيه به شمال سوريه تحت عنوان
عمليات «چشمه صلح» سايه خود را بر تمامي مناسبات سياست خارجي ترکيه در بعد منطقهاي
و جهاني از روابط با جهان عرب تا اروپا و آمريکا گسترانيد .مسئله کردها تنها مسئله ترکيه در
سوريه نيست .سياست خاورميانهاي ترکيه همواره از اين مسئله متاثر بوده است( Foreign

 .)Policy,2016مسئله کردهاي سوريه و احتمال تشکيل يک دولت خودمختار در شمال اين
کشور خط قرمز ترکيه در ارتباط با بحران سوريه به شمار ميرفت؛ اما ترکيه براي مقابله با اين
چالا ژئوپليتيک استراتژي متناضي در پيا گرفت و در حالي که براي مقابله با دولت خودمختار
کردها در شمال سوريه بايد پلي با بشار اسد تاسيس ميکرد ولي در مقابل اين دولت
ايستاد( .)Brookings,2018:11-12اما با طوالني شدن بحران سوريه و افزايا هزينههاي حفظ
موازنه قواي منطقهاي ،ترکيه با تغيير در سياست منطقهاي خود به سمت تعامل با روسيه و ايران
پيا رفت(.)Barzegar and Ghavam,2018:133

اردوغان در ميانه راه بحران سوريه و بعد از نااميد شدن از سرنگوني دولت بشار اسد پي به اشتباه
استراتژيک خود در اين بحران برد و فهميد که با تضعيف و چه بسا سرنگوني دولت بشار اسد
احتمال تجزيه سوريه بيشتر ميشود و با تجزيه سوريه نيز احتمال تشکيل دولت کردي در شمال
سوريه بسيار محتملتر از گذشته خواهد بود و اين همان فاجعه ژئوپليتيک و کابوسي بود که نه
تنها ترکيه بلکه ايران ،عراق و سوريه نيز همواره از آن فراري بودهاند .لذا اردوغان براي مقابله
با اين کابوس ژئوپليتيک مجبور شد با محور روسيه و ايران وارد همکاري شود و اين همان
آغاز مرحله دوم سياست خارجي ترکيه در سوريه بود(.)Foreign Affairs,2018

دغدغه هاي ترکيه براي جلوگيري از تجزيه سوريه و افتادن شمال کشور به دست کردها تنها با
نزديکي به محور ايران و روسيه حل و فصل نشد؛ بلکه ترکيه مجبور به مداخله نظامي در شرق
فرات و شمال سوريه نيز شد .ترکيه براي مقابله با قدرتيابي کردها در شمال سوريه در تاريخ
 9اکتبر  2019عمليات موسوم به چشمه صلح را عليه شبهنظاميان کرد آغاز و اعالم کرد به دنبال
تامين امنيت مرزهاي خود و همچنين اجراي روند بازگشت پناهجويان سوري به کشورشان
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است .ترکيه از سال  2013دو عمليات نظامي ديگر نيز با نامهاي سپر فرات و شاخه زيتون در
شمال غرب سوريه اجرا کرده بود(.)Foreign Policy,2019

.5تحليل و نتيجهگيري
در اين مقاله به دنبال بررسي رابطه بين دو متغير ژئوپليتيک و بحرانهاي بينالمللي بوديم.
موقعيت ژئوپليتيکي کشورها از حيث دارا بودن منابع طبيعي و حضور در مرکز رقابتهاي
قدرتهاي بزرگ نقا مهمي در تشديد بحرانهاي بينالمللي دارد .دولتي که اين دو مولفه را
دارد در صورتي که با يک بحران داخلي رو به رو شود آن بحران با دخالت بازيگران منطقهاي و
بينالمللي استعداد فوقالعادهاي براي تشديد و تبديل شدن به يک بحران بينالمللي خواهد
داشت .بحران سوريه را ميتوان بهترين مثال و نمونه ايدهآل اين مسئله دانست .اگر نگوئيم
اصليترين عامل ولي بدون شک يکي از مهمترين عوامل صفبندي قدرتهاي منطقهاي و
جهاني در سوريه و تشديد بحران اين کشور موقعيت ژئوپليتيک و منحصر به فرد سوريه بوده
است .در واقع به دليل موقعيت منحصر به فرد ژئوپليتيکي سوريه(منابع ،مادي ،ارزشي و
استراتژيک) ،اين کشور به عرصه رقابت و درگيري بازيگران منطقهاي و بينالمللي تبديل و بحران
اين کشور تشديد شد.
به گفته « مايکل برچر» برجستگي ژئوپليتيک يک کشور براي تشديد بحران و تبديل آن به يک
بحران بينالمللي نيازمند دو شاخص اصلي است؛ اول ،وقوع بحران در يک منطقه استراتژيک
حائز اهميت براي قدرت هاي بزرگ و دوم ،وجود منابع طبيعي سرشار در منطقه وقوع بحران.
رديف  30جهاني سوريه از لحاظ منابع نفتي و رديف  42جهاني از لحاظ منابع گازطبيعي نشان
ميدهد ک ه منابع نفتي و گازي انگيزه بازيگران قدرتمند منطقه و جهان براي مداخله در بحران
نبوده است بلکه اين موقعيت ژئوپليتيک سوريه(منابع ارزشي و استراتژيک) و حضور در قلب
کمربند شکننده خاورميانه بود که باعث شد هر کدام از بازيگران منطقهاي و بينالمللي قدم در
داخل آن بگذارند .موقعيت منحصر به فرد سوريه با  4عامل«واقع شدن در منطقه خاورميانه و در
مرکز منازعه طوالني اعراب و اسرائيل»« ،قرار گرفتن سوريه در نقطه اتصال سه قاره آسيا ،اروپا
و آفريقا و در کناره شرقي مديترانه و برخورداري از  183کيلومتر ساحل» «،همسايگي با اسرائيل،
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لبنان ،ترکيه و عراق» و همچنين «قرار گرفتن در مرکز رقابت منطقهاي جريان مقاومت و
محافظهکار» به وضوح اهميت ممتازي براي ژئوپليتيک سوريه در مناسبات منطقهاي و جهاني
ايجاد کرده و دو قدرت بزرگ(آمريکا و روسيه) و چهار قدرت منطقهاي(ايران ،عربستان ،ترکيه
و اسرائيل) را مجاب و مجبور کرد که در اين بحران دخالت کنند.
فرآيند صلح اعراب و اسرائيل ،همسايگي سوريه با اسرائيل و تامين امنيت آن ،اتحاد سوريه با
ايران و حضور سوريه در منطقه استراتژيک خاورميانه که آمريکا خود را به عنوان يک قدرت
بزرگ جهاني مسئول مداخله در تحوالت آن ميدانست؛ داليلي بود که حضور تمام عيار آمريکا
در بحران سوريه را توجيه مي کرد؛ اما شخصيت روساي جمهور ساکن کاخ سفيد در دوره بحران
(اوباما و ترامپ) و خستگي افکار عمومي آمريکا و نگراني مردم اين کشور از درگيري نظامي
آمريکا در بحراني ديگر اوباما و ترامپ را واداشت که از حضور نظامي مستقيم در سوريه اجتناب
کرده و در مقابل دست متحدين منطقه اي خود را براي ويران کردن سوريه باز بگذارند .عدم
تمايل جدي آمريکا براي حضور مستقيم نظامي در بحران سوريه عرصه را بيا از پيا براي
روسيه باز کرد .پوتين به سوريه به عنوان دروازهاي براي ورود به خاورميانه نگاه ميکرد .از سوي
ديگر نقا روسيه در کنترل و مهار بحران سوريه در خاورميانه فرصتي براي روسيه فراهم ميکرد
تا خود را به عنوان يک بازگير مهم در تحوالت منطقه خاورميانه که هيچ کس قادر به ناديده
گرفتن آن نيست تثبيت کند.
اهميت ژئوپليتيکي سوريه ،چهار دولت ايران ،عربستان ،ترکيه و رژيم اسرائيل را نيز مجبور کرد
هر کدام با انگيزه هاي متفاوت اما مرتبطي وارد بحران سوريه شوند .سوريه عمق استراتژيک
جمهوري اسالمي ايران در خاورميانه و سواحل مديترانه محسوب ميشد و حلقه اتصال ايران با
گروههاي مقاومت(حزباهلل ،جهاد اسالمي و حماس) در لبنان و فلسطين را فراهم ميکرد .دمشق
همچنين متحد استراتژيک ايران در محور مقاومت در مقابل محور محافظهکار عربي محسوب
ميشد و سرنگوني بشار اسد و خروج آن از اين محور به منزله برهمخوردن موازنه قدرت
منطقهاي به ضرر ايران بود .سقوط بشار اسد ،شکست ايران ،تقويت جريان محافظهکار عرب و
فرآيند صلح اعراب و اسرائيل و همچنين قطع حلقه اتصال ايران با بازوهاي نيابتي خود در لبنان
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و عمق فلسطين اشغالي بود و همين انگيزهها کافي بود تا عربستان و اسرائيل نيز با هدف
ضربهزدن به ايران وارد بحران سوريه شوند .اردوغان نيز سوريه را طبق دکترين سياست خارجي
جديد حزب عدالت و توسعه که به دکترين «نوعثمانيگري» معروفشده دروازه ورود به
خاورميانه ميدانست و اين کشور محل مناسبي براي نقاآفريني بيشتر ترکيه در تحوالت منطقه
خاورميانه و جهان اسالم به شمار ميرفت .مضاف بر اين ترکيه  900کيلومتر مرز با سوريه داشت
و کابوس ژئوپليتيکي اين کشور در سوريه تشکيل دولت خودمختار کردها در شمال سوريه بود؛
دغدغه اي که اردوغان را مجبور کرد با تمام توان خود وارد بحران سوريه شود.
.6تقدير و قدرداني
نويسندگان بر خود الزم ميدانند کمال تشکر و قدرداني را اوالً از گروه روابط بينالملل دانشکده
حقوق و علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبائي داشته باشند .همچنين بر خود الزم ميدانيم از
فصلنامه بينالمللي ژئوپليتيک که امکان انتشار اين مقاله را فراهم آورد تشکر نمائيم.
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