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چكيده
بحران بهعنوان بخ شي از واقعيت سيا ست امنيتي خاورميانه مح سوب مي شود .تحوالت اجتماعي در ک شورهاي
حوزه خليجفارس ،آ سياي جنوب غربي ،شرق مديترانه و شمال آفريقا بهعنوان ا صليترين ن شانة دگرگوني در
ساختار اجتماعي ،سيا سي و راهبردي ک شورهايي تلقي مي شود که بهعنوان «منطقه کمربند شکننده» در اندي شة
سائل کوهن شناخته مي شوند .دگرگونيهاي اجتماعي در اين حوزه جغرافيايي نهتنها منجر به ت صاعد بحران و
بعضـ ـاً جابهجايي قدرت گرديد ،بلکه زمينههاي الزم براي تبديل رقابت ســـياســـي به منازعة اجتماعي و جنگ
داخلي را بهوجود آورده ا ست .ن شانههاي چنين فرايندي را ميتوان در ک شورهايي همانند يمن ،ليبي ،سوريه و
مصر مورد توجه قرار داد .واقعيتهاي بحران سوريه نشان ميدهد که موضوعات هويتي از اهميت و نقا بسيار
زيادي در بحرانهاي خاورميانه برخوردار است .هر بحران ميتواند آثار خود را در حوزههاي مختلف جغرافيايي
بهجا گذارد .تحليل اين بحران از آن جهت با اهميت اســـت که آيندة تک تک کشـــورهاي حاضـــر در منطقة
خاورميانه و حتي صورتبندي قدرت جهاني در آينده به آن بستگي دارد زيرا قدرتهاي جهاني هر کدام موضعي
متفاوت نسبت به اين بحران اتخاذ کردهاند .با توجه به مؤلفههاي يادشده ،اين پژوها با روشي توصيفي-تحليلي
درصــدد پاســخ به اين ســئوال اســت که« :تحوالت بهار عربي چه پيامدهاي هويتي در خاورميانه داشــته و اين
موضــوع چه تأثيري بر تحوالت ســاختاري و ســياســي ســوريه بهجا ميگذارد؟» فرضــية پژوها آن اســت که:
«تحوالت بهار عربي زمينه بازتوليد راديکاليسم اسالمي و افزايا نقا بازيگران منطقهاي و قدرتهاي بزرگ در
خاورميانه را فراهم نموده و اين امر باعث پيدايا و ت شديد جريانهاي هويتگرايي غيردولتي فراملي و بهتبع آن
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بحران هويت و مشروعيت در سوريه شده و موجبات تداوم بحران در سوريه را فراهم نموده است».
واژههاي کليدي :هويتگرايي ،بحران امنيتي خاورميانه ،تحوالت بهار عربي و بيداري اســـالمي ،بحران هويت و
مشروعيت ،سوريه.

 -1مقدمه
بحران امنيتي در خاورميانه داراي پيامدهاي متنوعي خواهد بود .اصليترين نشانة چنين بحراني
را بايد تکثير نيروهاي منازعهگرا دانست .بحران سوريه را ميتوان بخشي از واقعيت امنيت
منطقهاي خاورميانه دانست که تحت تأثير نيروهاي ترکيبي قرار گرفته است .در چنين شرايطي
است که آيندة تحوالت خاورميانه براساس نشانه هايي از تداوم بحران همراه خواهد بود .در
بحران سوريه نهتنها کشورهاي منطقهاي ،بلکه قدرتهاي بزرگ و بازيگران فراملي نيز ايفاي
نقا ميکنند.
با آغاز بحران سوريه در منطقه خاورميانه فصل جديدي در صورتبندي قدرت در اين منطقه
بهوجود آمد تا تحوالت منطقه سيري متفاوت از گذشته را دنبال نمايد .تحوالت سياسي
خاورميانه در سالهاي بعد از جنگ سرد تحت تأثير ظهور هويتگرايي سياسي و ايدئولوژيک
قرار گرفته است .کشورهاي خاورميانه بهدليل تضادهاي تاريخي گذشته بار ديگر در معرض
جدالهاي امنيتي واقع شدند .بهطور کلي ،راديکاليزه شدن خاورميانه تابعي از نقاآفريني
گروههاي هويتي ،سياسي و امنيتي تلقي ميشود .در حقيقت عربستان توانست از طريق
حمايتهاي پايانناپذير خود از گروههاي سلفي ،سوژه امنيتي جديدي را در خاورميانه به نام
گروههاي تکفيري توليد نمايد.
موجهاي جديد تحول سياسي خاورميانه بهويژه سوريه براساس نشانههاي هويتگرايي و
راديکاليسم تحوالت سياسي حاصل گرديده است .پيامدهاي هويتي هرگونه تحول سياسي
خاورميانه را ميتوان در نشانههاي خشونت و راديکاليزم ديني در قالب بيداري اسالمي مشاهده
نمود .بههمين دليل است که از رهيافتهاي هويتي براي تبيين تحوالت سياسي خاورميانه
استفاده شده است.
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 -2روش تحقيق
با توجه به ماهيت تحقيق ،عمدتاً منابع دست دومي همچون کتابها ،مقاالت ،بولتنها و گزارشهايي
که توسط افراد و نهادهاي مختلف فعال در اين زمينه به زبانهاي فارسي ،انگليسي و عربي تهيه
شدهاند ،مورد استفاده قرار گرفت .روش تحقيق براي تحليل دادههاي مورد نظر در اين پژوها
توصيفي-تحليلي ميباشد.
 -3مباحث نظري
 -3-1بررسي ادبيات موجود
در زمينه مسائل سوريه تاکنون مقاالت و کتابهاي فراواني به زبانهاي مختلف عربي ،فارسي و
انگليسي تأليف ،ترجمه و منتشر شده است .کتاب «بحرانهاي سياسي و جنباهاي اجتماعي در
خاورميانه :نظريهها و روندها» ،نوشته محمود واعظي موضوع محوري اين کتاب خيزشهاي
مردمي منطقه خاورميانه و کاوش داليل آن با نگاهي عميق و علمي است .آنچه در اين کتاب به
آن تأکيد ميشود مردمي بودن و ضد استبدادي بودن اينگونه جنباهاست .گروه بحران
بينالمللي در مقالهاي تحت عنوان «مناقشه در حال گسترش سوريه» درگيريهاي سوريه را يک
تقالي دردناک از نشانهگذارهاي شتابان و يک نقطه اوج آشکار تحت تأثير فعاليتهاي بينالمللي
ميداند .در اين گزارش به اين مسئله اشاره شده است که غرب و در رأس آن اياالت متحده با
دفاع از مخالفان از يکسو و روسيه با حمايت از رژيم حاکم بر سوريه از سوي ديگر سعي کرده
اند از اين موقعيت بهنفع خود استفاده کنند .دفتر مطالعات سياسي مرکز پژوهاهاي مجلس
شوراي اسالمي در گزارش خود تحت عنوان «سوريه و اتحاديه عرب :ابعاد و چشمانداز» ابعاد
و چشمانداز مواجهه سوريه و اتحاديه عرب را بررسي کرده است .در اين مقاله آمده است تالش
هاي زيادي براي پايان دادن به اين ناآراميها با استفاده از ظرفيتهاي ديپلماتيک و سياسي
صورت گرفت که بيشتر از ناحيه دوستان بينالمللي سوريه شکل گرفت .بر اساس اين گزارش،
اين تالشها با لجاجت و دخالت کشورهاي ديگر بهخصوص کشورهاي غربي و عربي راه
بهجايي نبرد و سرويسهاي اطالعاتي و امنيتي اين کشوررها با تقويت گروههاي مخالف سوري
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اقدام به تشديد ناآراميها کردند .همچنين حمايت روسيه ،چين و برخي کشورهاي قدرتمند
منطقه مانند ايران از سوريه به تقويت موضع اين کشور و پايداري آن در برابر فشارهاي خارجي
کمک بسياري کرد.
در دنياي انگليسي زبان نيز منابع متعددي در زمينه سوريه وجود دارد« .آنتوني شديد» در زمرة
تحليلگران مؤسسة بروکينگز ميباشد .وي کتابي دربارة علل رويارويي تضادهاي امنيتي خاورميانه
بهويژه سوريه تنظيم نموده که اعتقاد دارد مؤلفههاي هويتي در شرايط بحران راديکاليزه گرديده
و زمينههاي گسترش خشونت را بهوجود آورده است .براساس نگرش شديد ،در سوريه ،جلوه
هايي از هويت دوگانه شکل گرفته است« .يغيا تاشجيان» در مقالهاي تحت عنوان «بحران سوريه
از قيام داخلي تا منازعه منطقهاي-بينالمللي» به بررسي دقيقي از بحرن سوريه ميپردازد در اين
مقاله نويسنده دو ديدگاه موجود درباره سوريه را تجزيه تحليل کرده است .بر اساس اين ديدگاه
ها نويسنده به قدرتهاي نرم مانند اصالحات اقتصادي و سياسي و قدرت سخت مانند سرکوب
و مسلحانه شدن مخالفان ميپردازد .در کل مقاله در پي پاسخ به اين پرسا بود که شروع بحران
سوريه ناشي از چه عواملي بوده است و بازيگران منطقهاي و بينالمللي به چه صورتي در اين
بحران نقاآفريني کردهاند .از نظر وي ،قيام و اعتراضات مردم سوريه اگرچه ماهيت داخلي
داشت و ناشي از مشکالت و شکافهاي داخلي بوده است .اما اين اعتراضات با سرکوب مخالفان
توسط رژيم و همچنين نقاآفريني قدرتهاي منطقهاي (در قالب تقابل شيعه-سني) و بينالمللي
(در قالب جنگ سرد جديد بين آمريکا و روسيه) گسترش پيدا کرد و بههمين دليل چشمانداز
روشني براي خاتمه آن وجود ندارد (« .)Tashjian, 2012:1-15هايد دانکر و جانسين» در مقاله
اي تحت عنوان «حمايت از تابستان سوريه :پوياييهاي شورش و مالحظات مداخله بينالمللي»
به موضوع بحران سوريه پرداخته و عنوان مينمايند ،در دنياي عرب موقعيت مهم سياسي و
استراتژيک سوريه در روابط اين کشور با همسايگان و بازيگران بينالمللي تأثير گذاشته است.
اين موضوع باعث شده تا يک نزاع منطقهاي بهموازات بحران سوريه بوجود آيد که باعث مداخله
بسياري از کشورهاي منطقه در اين بحران شده و شرايط بهگونهاي شده امکان خروج اين
بازيگران از بحران مهيا نيست که اين امر باعث بيثباتسازي خود سوريه نيز شده است ( Hidde
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« .)and Janseen, 2012: 13-16جرمي شارپ و کريستوفر بالنچارد» در مقالهاي تحت عنوان
«شورش سوريه و سياست آمريکا در قبال آن» سوريه را بهعنوان يک الگو درگسترش خشونت
وتقابلهاي سياسي مطرح شده مي دانند که در نهايت تبديل به يک جنگ شهري شده است.
وزارت خارجه آمريکا و بسياري از تحليلگران معتقدند که بشار اسد ،اعضاي خانواده و حاميان
او مجبور خواهند شد قدرت را واگذار کنند ولي برخي از متفکران يک برنامه زماني براي حل
بحران کنوني سوريه بيان ميکنند (« .)Sharp and Blanchar d,2012: 11اودي دکل و اوريت
پرلو» در مقالهاي تحت عنوان «شورش سوريه :گفتمانهاي سوريه در شبکههاي اجتماعي» عنوان
ميکنند از زمان شروع ناآرميها هزاران شهروند سوري کشته شدهاند و با رويکردي انتقادي به
دولت بشار اسد ،به موضوع استفاده جوانان و برخي کردها از شبکههاي اجتماعي Facebook,

Twitterو  YouTubeپرداخته و عنوان مينمايد که استفاده از اين شبکهها صرفاً بر عليه بشار
اسد بوده و عنوان مينمايد که مخالفان در شبکههاي اجتماعي به دو گروه نظامي و سياسي قابل
تقسيم هستند و اکثراً در اصالحاتي که براي آينده سوريه در نظر گرفتهاند هيچگونه جايگاهي
براي بشار اسد قائل نيستند ( .)Dekel and Perlov, 2012: 1در مقالهاي تحت عنوان «بيثباتي
در سوريه :ارزيابي مخاطرات مداخله نظامي در سوريه» که توسط «آرام نرگويزيان» نگاشته شده
به موضوع بحران سوريه پرداخته شده و عنوان مينمايد ،برخي مداخلههاي نظامي در سوريه در
جهتي شکل ميگيرد تا موازنه قدرت در منطقه را بهنفع آمريکا و متحدانا تغيير دهد .سوالي
که مطرح است اين است که مداخله نظامي در ليبي موفقيتآميز بود اما مداخله نظامي در سوريه
بهنظر نميرسد به نتيجه برسد(.)Nerguizian, 2011:2-5
آنچه که در مطالعه آثار موجود در زمينه موضوع تحقيق مبرهن بهنظر ميرسد اين است که
عمده مقاالت و کتابهاي موجود بهصورتي پراکنده و يک وجهي به مسئله پيامدهاي هويتي
تحوالت بهار عربي و بيداري اسالمي در سوريه پرداخته و تاکنون هيچ منبعي وجود ندارد که
اين موضوع را بهصورت جامع مورد بررسي قرار داده باشد.
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 -2-3چارچوب نظري پژوهش
در مقاله حاضر از رهيافت هويت و قطبيت باري بوزان بهره گرفته ميشود .وي معتقد است اين
دو مؤلفه محور اصلي کنا گرايي سياسي محسوب ميشود .در واقع مکتب کپنهاگ به شکلي
ضمني با تأکيدي که بر هنجارها ،هويت و امنيت اجتماعي دارد ،واجد نوعي هستيشناسي سازه
انگارانه است و با وجود تأکيد بر دولتها بهعنوان کنشگران اصلي ،از لحاظ نظري جايي براي
ساير کنشگران نيز باقي ميگذارد.
در واقع اين نظريه ترکيبي از رهيافتهاي ماديگرايانه و سازهانگارانه است زماني که ايدههاي
مربوط به وضعيت سرزميني يک کشور و نحوه توزيع قدرت مورد توجه قرار ميگيرد ،به
رهيافتهاي نوواقعگرايانه نزديک ميشود و آن هنگام که به فرايند امنيتي شدن بهعنوان برآيند
تعامل بين األذهاني کنشگران توجه ميکند ،رهيافتهاي سازهانگارانه در آن پررنگ
ميشود(.)Dadandysh and Kozegarkalegi, 2010: 78
بوزان معتقد است که منطقه خاورميانه ذاتاٌ منازعه پرور ،کشمکا زا و محل دائمي نزاع بين
قدرتها و گروههاي متخاصم است و همين کشمکا به قدرتهاي ديگر نيز اجازه ميدهد تا
آنان نيز ميدان منازعه خود را به اين منطقه انتقال دهند(.)Buzan, 2002: 669
بنا بهگفته باري بوزان اگر ابتداييترين ،سريعترين و حساسترين تأثير تحوالت هر کشور بر
ساير بازيگران در عرصه بينالمللي را تأثيرات امنيتي بدانيم؛ بايد به اين نکته مهم توجه نمود که
ميزان اين تأثير با دوري و نزديکي جغرافيايي متفاوت خواهد بود.
به بيان ديگر تحول در کشورهايي که با کشور ما از نظر پيوندهاي امنيتي در يک منطقه قرار
ميگيرند تأثير مستقيم و جديتري بر امنيت ما دارد؛ زيرا «درسطح منطقهاي دولتها يا واحدهاي
ديگرآن اندازه به يکديگر نزديکند که نميتوان امنيت آنها را جداي از يکديگر در نظر
گرفت»(.)Buzan and Weaver, 2009: 54
وي تصريح ميکند که امنيت در خاورميانه يک معما است .يعني در خاورميانه ،دوستي يک
بازيگر با بازيگر ديگر حتماً متضمن خصومت با بازيگر ديگر است و از اينرو ،در اين منطقه،
هر حرکتي متضمن بازتابي ضد امنيتي است( .)Buzan,2002: 669مرور مناسبات دولتهاي
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منطقه در خالل تحوالت اخير خاورميانه و بهويژه بحران سوريه ،نشان از تشخيص دقيق بوزان
دارد .بنابراين ،تصميم کشورهاي منطقه به ارتقاي امنيت خود ،سبب توليد ناامني براي کشورهاي
ديگر ميشود و نتيجه اينست که هر بازيگري بايد بازتابهاي تصميم و رفتار خود را محاسبه و
بهطور اساسي انتظار همراهي بازيگران رقيب را نداشته باشد.
وي همچنين عنوان ميکند ،امنيتي کردن يا امنيتي ديدن موضوعات خاورميانه تابعي از درک
نخبگاني است که بهطور عمده در مرحله بقا بهسر ميبرند و کشور و حکومت خود را در معرض
خطر ميبينند و انديشه بازدارندگي سراسر ذهن آنها را اشغال کرده و طبعاً از انديشيدن به افقهاي
آتي و سياسي و اجتماعي ديدن موضوع باز ميمانند.
و در انتها ،تصريح مينمايد که هر منطقهاي فرمول امنيتي ويژه خود را دارد و شيوه حل
منازعه بين مناطق ،از يکي به ديگري قابل تعميم نيست .از اينرو ،خاورميانه مانند منطقه آمريکا،
اروپا ،آسياي شرقي ،آفريقا ،آمريکاي جنوبي و ...فرمول ويژه امنيتي دارد .او مشابهتهاي درون
منطقهاي را بسيار پررنگ ميبيند و معتقد است که مقوالتي چون تداخل جريانهاي قومي ،ملي،
ديني ،مذهبي و بينالمللي ،باسرعت و به سهولت خاورميانه را نظارهگر نزاعهاي خونين ساخته
است .توصيه بوزان در اين باره آن است که فرمول غرب براي حل بحرانهاي متداخل خاورميانه
بيمعني و حتي تشديد کننده است (.)Nasri, 2010
اختالفات و چالاهاي بين بازيگران منطقهاي و غلبه تهديد و عدم اطمينان اين بازيگران به
يکديگر براساس نظريه باري بوزان را ميتوان مهمترين مؤلفه در الگوهاي دوستي و دشمني در
فرايند بحران سوريه تلقي کرد .از سوي ديگر بسياري از تعامالت ،رقابتها ،دوستيها و دشمني
ها در خاورميانه بر حسب قدرت قابل توضيح است و نه صرفاً با اتکا به ايدهها .پس مؤلفه
ساختار قدرت در خاورميانه مبحث مهمي است که بيشترين تأثير را بر نوع تعامالت در منطقه
خاورميانه ميگذارد .منظور از ساختار قدرت در منطقه اين است که آيا توزيع قدرت در منطقه
به شکل برابر است (تقارن قدرت) و يا نابرابر(عدم تقارن قدرت) (.)Mousavi, 2007
بنابراين در بحران سوريه قدرتهاي منطقهاي ترکيه ،ايران ،عربستان بهدليل محيط آنارشيک
خاورميانه و حاکم بودن الگوهاي دوستي و دشمني و تقابل تالش ميکنند به ايجاد و حفظ توازن


 80فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال سيزدهم ،شماره اول ،بهار _________________________ 1396

قدرت در مقابل يکديگر مبادرت ورزند .از همين روست که عربستان که بهدنبال الگوي نظم
سلفي است در مقابل ايران که بهدنبال نظم شيعي است قرار ميگيرد .در حقيقت عربستان براي
مقابله با نفوذ منطقهاي ايران خواهان بر هم زدن وضع موجود در سوريه و سقوط رژيم بشار
اسد است و در سازماندهي توازن جديد منطقهاي تالش دارد تا جبهه عربي سلفي را به ازاي
کاها نيروهاي تأثيرگذار در فضاي ضد اسرائيلي جهان عرب تقويت نمايند .طبيعي است که
تحقق چنين اهدافي از طريق تغيير در شکلبنديهاي قدرت در فضاي سياسي و ساختاري
موجود خاورميانه حاصل خواهد شد.
در نقطه مقابل کشورهايي چون ايران ،روسيه و چين و بازيگران غيردولتي همچون حزباهلل
قرار دارند که ضمن حمايت از اصالحات ،خواهان تحوالت در کشورهايي هستند که تاکنون با
غرب و اياالت متحده همکاري نمودهاند .اما از تحوالت بنيادين در کشورهايي مانند سوريه
حمايت نميکنند( .)Torabi, 2011: 164-165در حقيقت ايران با گفتمان مقاومت مبتني بر
الگوي شيعي در صدد حفظ نظام سياسي سوريه که اين امر نقطه مقابل ترکيه که بهدنبال نظم
اخواني است ميباشد.
 -4يافتههاي تحقيق
يافتههاي اين پژوها در پنج بخا آورده شده است .در بخا اول بررسي تحوالت بهار عربي
و بيداري اسالمي و تأثير آن بر منازعه امنيتي سوريه ذکر گرديده است .در بخا دوم نقا
گروههاي تکفيري در گسترش بحران امنيتي سوريه بيان گرديده است .بخا سوم به نقا بحران
هويت ،مشروعيت ،اقتدار و کارآمدي در شکلگيري ناآراميهاي سياسي سوريه پرداخته شده
است .در بخا چهارمنقا آفريني بازيگران منطقهاي و فرامنطقهاي در بحران سوريه عنوان
گرديده و در بخا پاياني مديريت بحران سوريه بر اساس الگوي امنيت هميارانه ارائه گرديده
است.
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 -4-1تحوالت بهار عربي و بيداري اسالمي و تأثير آن بر منازعه امنيتي سوريه
براي توصيف فضاي موجود منطقه خاورميانه ميتوان از فضاي اجتماعي کشورهاي دستخوش
قيامهاي مردمي وارد حوزه سياست خارجي و روابط بينالملل شد .عالوه بر تحوالتي که ناشي
از خيزشهاي مردمي در کشورهاي عربي است ،خاورميانه در مجموع با سه روند مهم مواجه
است که اين جريانات و روندها روي هم اثر ميگذارند.
 )1روندهاي جهاني :سياست جهاني با جلوههايي از هويت ،قدرت ،نظاميگري و منابع انرژي
پيونديافته است .چنين مؤلفهها و عناصري بر شکلبندي قدرت و تحوالت خاورميانه تأثيرگذار
است .بحران اقتصادي ،تمايل به دموکراتيزه شدن حکومتها و افزايا تأثير فناوري اطالعات و
ارتباطات در خيزشهاي مردمي در خاورميانه تأثير بسزايي ايفا نمودهاند .در چنين فضايي
قدرتهاي جهاني بهدنبال مديريت نظام بينالمللي هستند و سعي ميکنند تا روندهاي جهاني را
مديريت کنند .مديريت نظام جهاني در شرايطي امکانپذير است که بهرهگيري از سياست توازن
منطقهاي به تعادل و همکاري منطقهاي بازيگران منجر شود.
 )2روندهاي منطقهاي :امروزه خاورميانه داراي فضايي هويتي ،اسالمي ،اعتقادي و هنجاري است.
هماکنون عصر هويتيابي اسالمي است و همين هويتيابي اسالمي باعث شده تا نيروهاي
اجتماعي پايين به حوزه ژرف تاريخي و زيرساختهاي اجتماعي وارد شوند .اين وضعيت
نيروهاي متعددي را بهوجود ميآورد و موجب شکلگيري بازيگراني متنوع ميشود .در
تقسيمبنديهاي نظريهپردازان منطقهگرا و انتقادي به فضاي کنا مناطق بهويژه خاورميانه توجه
شده است.
 )3روندهاي ملي :اين روند در هرکدام از کشورهاي خاورميانه بهصورت جداگانه در جريان
است و جنبه بومي دارند .با اين حال روندهاي ملي در کشورهاي عربي بهشدت بر جريانان
اجتماعي و سياسي در ساير کشورهاي عربي تأثير گذاشته است .پيروزي مردم در کشور تونس
خيلي زود بر قيام مردم مصر اثرگذاشت و پيروزي مردم مصر ،مردم کشورهاي ليبي ،بحرين و
يمن را به قيام واداشت و اين تحوالت فضاي سوريه را نيز متحول و متشنج کرد .عالوه بر آن،
فضاي ناآرام موجود ،موجب برپايي تظاهرات مدني در کشورهايي مانند اردن ،مراکا ،الجزاير،
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عمان و عربستان و ...گرديده است که با قول اصالحات دولتهاي حاکم تاکنون حرکتهاي
مردمي مهارشده است .تمام جريانهاي اعتراضي در کشورهاي عربي در نفي دولتهاي استبدادي
و نظامهاي بسته اتفاق نظر دارند و نارضايتي از دولتهاي ديکتاتوري و فساد گسترده سياسي و
نابسامانيهاي اقتصادي عامل اساسي در بروز بيداري اسالمي بهشمار ميآيند( Alaie, 2012:

.)848-849
در خصوص تحوالت بهار عربي بايد خاطر نشان ساخت ،بهرغم تفاوتهايي که بهار عربي
در هر يک از کشورهاي منطقه داشته است با اين حال دستکم داراي سه پيامد مهم ميباشد که
عبارتند از:
 -1تأثير گذاري بر ساير کشورها :بهرغم گذشت بيا از چند سال از آغاز تحوالت جهان عرب
با اين حال همچنان نگرانيهايي در خصوص گسترش بهار عربي به ساير کشورها و مناطق
جغرافيايي وجود دارد.
 -2نامشخص بودن آينده :تحوالت بهار عربي باعث دگرگونيهاي زيادي در منطقه شد و بهنظر
ميرسد دستکم يک دهه طول بکشد تا خاورميانه شکل نهايي خود را پيدا کند .در عين حال
هنوز مشخص نيست که در آينده ،چه افرادي قدرت را در دست خواهند گرفت و کشورهاي
دچار تحول به کدام سمت و سو حرکت خواهند کرد.
-3تغيير روابط ميان بازيگران :بهار عربي باعث تغيير شکل و ماهيت روابط کشورهاي منطقه با
يکديگر و ساير بازيگران بهخصوص قدرتهاي بزرگ شده است (.)Shuaib, 2012: 31-32
در حقيقت فقدان شکلگيري دولت -ملت به مفهوم واقعي در خاورميانه ،تعميق شکاف بين
حاکمان و مردم و تشديد بحران مشروعيت سببساز روندها يا عتراضي در اين منطقه گرديده
است.
راديکاليزه شدن خاورميانه تابعي از نقاآفريني گروههاي هويتي ،سياسي و امنيتي تلقي
ميشود .در اين ارتباط ميتوان نقا گروه هاي تکفيري همانند طالبان ،القاعده ،جبهه النصره،
داعا و دولت خالفت اسالمي را در روند راديکاليزه شدن تحوالت سياسي خاورميانه و گسترش
بحران امنيتي مشاهده نمود .زماني که چنين بازيگراني در کنا امنيتي خود به خودآگاهي دست
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يابند در آن شرايط امکان بهره گيري از ابزارهايي که ماهيت ايدئولوژيک داشته و در حوزه
استراتژيک مورد توجه قرار ميگيرد ،ارتقاء مييابد .تحوالت سياسي خاورميانه را ميتوان محور
اصلي شکلگيري موجهاي اعتراضي در سوريه دانست .اين امر نشان ميدهد که چگونه تغيير
در نشانههاي هويتي ،زمينة بيثباتي سياسي را بهوجود ميآورد .به اين ترتيب ،گروههايي که در
سوريه براي ساليان طوالني در مدار قدرت سياسي قرار نداشتهاند ،در روند کناهاي هويتي در
مقابله با نظام سياسي علويان در سوريه قرار گرفتند.
 -4-2نقش گروههاي تكفيري در گسترش بحران امنيتي سوريه
از سال  2011بهبعد مؤلفههاي هويتي زمينة الزم براي راديکاليزهشدن تحوالت خاورميانه را
بهوجود آورده و به اين ترتيب شاهد شکلگيري خشونتهاي اجتماعي در قالب سياست امنيتي
گروههاي راديکاليزهشده ميباشيم .گروههاي هويتي تکفيري که در زمره نيروهاي اجتماعي
حاشيهاي قرار ميگيرند ،بهعنوان اصليترين نيروي برهم زننده موازنه در فرايند تصاعد بحران
ايفاي نقا ميکنند .در چنين فرآيندي زمينه براي پيوند مؤلفههاي هويتي و امنيتي بهوجود آمده
و به موجب آن مؤلفههاي بنيادگرايي با هويت و خشونت پيوند يافته است.
در سوريه شکافهاي قومي و مذهبي بسيار فعالتر و جديتر از شکافهاي ناشي از تقابل
استبداد و آزادي عمل ميکند .براساس درک عمومي ،ناآراميهاي ضد دولتي سوريه را اکثريت
سني جمعيت اين کشور بهويژه اخوانالمسلمين هدايت و حمايت ميکند و ديگر اديان و مذاهب
نقا کمتري در اين قيامها دارند (.)Dziadosz and Holmes, 2013
مداخله قدرتهاي بزرگ ،زمينههاي الزم را براي ايجاد«حکومتهاي ناپايدار» و «رژيمهاي
شکننده» در خاورميانه ايجاد نموده است .اين امر زمينهساز ظهور و گسترش راديکاليسم سياسي
گرديد .اين نيروها با مباني اقتدار و مداخالت آمريکا و ساير قدرتهاي بزرگ در خاورميانه
مخالف بوده و احساسات خود را براساس کناهاي راديکال و سياستهاي غير آشتيجويانه
پيگيري نمودهاند (.)Mosalanejad, 2012: 58-60
انعکاس گروههاي تکفيري را ميتوان در آسياي جنوب غربي ،آسياي مرکزي ،قفقاز و شرق
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مديترانه مشاهده نمود .گروههاي تکفيري تحت حمايت ايدئولوژيک ،سياسي و امنيتي عربستان
محور اصلي بحرانهاي سوريه ،عراق ،يمن ،ليبي و لبنان تلقي ميشوند .در اين ارتباط ميتوان
نقا گروه هاي تکفيري همانند طالبان ،القاعده ،جبهه النصره ،داعا و دولت خالفت اسالمي
را د ر روند راديکاليزه شدن تحوالت سياسي خاورميانه و گسترش بحران امنيتي مشاهده نمود.
حتي گسترش بحران در روابط ايران ،عربستان ،قطر ،ترکيه ،امارات متحده عربي و مصر را
بايد انعکاس فرآيندي دانست که هويت سلفي از طريق بازتوليد الگوي کنا تکفيري و
خشونت تروريستي در سوريه و عراق باز توليد کرده است (.)Motaghi, Hmshahri, 2015
تحوالت سوريه تحت تأثير جنبا هويتيابي ديني گروههاي سلفي قرار گرفته ،گروههايي
که با کمک کشورهاي خارجي از راهکارهاي خشونتآميز براي مقابله با ساختار سياسي و
ايجاد هويت جديد بهره ميگيرند .هويت گروههايي که ريشه در تفکر احمد حنبلي ،ابن تيميه،
مودودي ،محمد عبدالوهاب و سيد قطب داشته است .هر يک از چنين رويکردهايي نشانههايي
از خشونت ،سلفيگري و مقابله با دولتهاي غيرمذهبي را در فرآيند بهار عربي منعکس ساخته
است .چنين بازيگراني در زمان محدودي موقعيت اجتماعي خود را بازتوليد نموده و با مجموعه
هايي از بازيگران نظام بينالملل پيوند مييابند .حتي اگر در شرايط موجود زمينههاي سياسي
و بينالمللي ائتالف براي اقليتها فراهم نباشد ،چنين نيروهايي بهتنهايي به مقاومتشان ادامه
خواهند داد.
درک واقعيتهاي امنيتي سوريه بدون توجه به شاخصهاي هويتي داعا امکانپذير نيست.
واقعيتهاي کنا راهبردي آمريکا در خاورميانه نشان ميدهد که چنين نيروها و سازمانهايي
نميتوانند بهعنوان پشتوانه سياسي و ائتالف منطقهاي آمريکا محسوب شوند .علت آن را بايد
در گسترش تضادهاي غيرقابلکنترل دانست .تضادهايي که تمامي هزينههاي انساني و مالي
آمريکا در عراق و منطقه را بياثر مي سازد .اولين بار واژه و مفهوم داعا در شرايطي مطرح
شد که نشانه هايي از تسري بحران سوريه به عراق مورد توجه روزنامهنگاران و تحليلگران
موضوعات راهبردي قرار گرفت.
در واقع ،تسلط داعا بر بخاهايي از عراق و سوريه پيامدهاي مهم منطقهاي در پي دارد
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که از جمله شامل گسترش رقابتها و اختالفات بين بازيگران منطقهاي ،احتمال برهم خوردن
مرزهاي کشورها در صورت تجزيه و از بين رفتن تماميت ارضي عراق و سوريه ،گسترش
افراط گرايي و تروريسم در سطح منطقه و افزايا تناهاي قومي و مذهبي ،احتمال وقوع
جنگ منطقهاي با تشديد رقابت ها بر سر عراق و تهديد امنيت و ثبات خاورميانه و تغيير
معادالت در بحرانهاي منطقهاي مانند بحران سوريه ميشود( .)Asadi, 2014: 39هماکنون
نيز تأثير اين نيروهاي منازعهگرا در ترکيه نيز مشهود بهنظر ميرسد.
 -4-3نقش بحران هويت ،مشروعيت ،اقتدار و کارآمدي در شكلگيري ناآراميهاي سياسي
سوريه
ظهور بهار عرب در خاورميانه ،موجي جديد از پاسخ به بحران طوالني مدت در اين کشورها
است .لذا ،بحران اقتصادي و معيشتي که ناشي از سوء مديريت نخبگان حاکم بوده و در دراز
مدت ،منجر به پيدايا طبقهاي فقير و تهيدست و حاشيهنشين شده است ،ميتواند بههمراه ساير
عناصر بحران ،که همان بحران هويت ،مشروعيت و بحران فرهنگي است ،زمينه ساز شکلگيري
اين جنباها باشد .از اين منظر ،بيشتر رهبران عرب در خاورميانه از مشروعيت ،پايگاه مردمي
و سرمايه سياسي الزم براي در پيا گرفتن سياستهاي کارساز و هدفمند بيبهره بودهاند و از
همينرو نتوانستهاند ستونهاي نگهدارنده يک نظم عمومي با ثبات باشند .ناتواني يا کوتاهي آنان
در اجراي سياستهاي اجتماعي سودمند ،به کاها بيا از پيا مشروعيتشان انجاميد و براي
ماندن بر سر کار ،ناگزير از کاربرد زور بودهاند .ضعف مشروعيت نخبگان حاکم و عدم اتخاذ
رويکردهاي سياسي و اجتماعي درست در بطن جوامع و در نتيجه آن افزايا روزافزون مشکالت
مردم ،باعث روي آوردن حاکمان به استراتژيهاي سرکوبگرانه و محدود کننده در اين کشورها
شده است .همچنين شکاف طبقاتي و اجتماعي ،رواج فساد و مصرفگرايي در در طبقه نخبگان
حاکم و طبقات باالدستي ،موجب شکافهاي فرهنگي -سياسي عظيمي در اين جوامع شده
است(.)Maghsudi and Heidari, 2011: 44
تجربة سياسي خاورميانه نشان داده است که سرنوشت و فرجام حکومتهاي اقتدارگرا به
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روندهايي از آشوب و بيثباتي سياسي منجر ميشود .منطقهاي که داراي تضادهاي تاريخي بنيادين
بوده و هر گروه مذهبي براي خود نشانههايي از مشروعيت سياسي را بازتوليد ميکند .زماني که
ساختار سياسي کشورهاي اقتدارگرا با بحران روبرو شود ،طبيعي است که سازوکارهاي مربوط
به ادارة امور اجتماعي آنان نيازمند تغيير خواهد بود .چنين فرايندي نشانههاي خود را در ارتباط
بحرانهاي اجتماعي کشورهاي عربي خاورميانه منعکس نموده است .بنابراين تغيير در شکلبندي
سياست قدرت در کشورهاي خاورميانه ،آثار خود را در حوزه سياست داخلي ،سياست خارجي
و نگرش گروههاي اجتماعي بهجا ميگذارد (.)Benard, 2005: 41
نظريهپردازان جامعهشناسي سياسي در تبيين رابطه جامعه با ساختهاي قدرت بر اين موضوع
تأکيد دارند که افول نظامهاي سياسي غيردموکراتيک در شرايطي انجام ميگيرد که اوالً ،بحران
در مشروعيت نظام سياسي ايجاد شود .ثانياً ،نشانههايي از کاها اعتقاد و بحران در ايدئولوژي
نظام سياسي به وجود آيد .ثالثاً ،منافع طبقات مسلط بر اساس فرايندهاي جديد تأمين نشود .اين
امر منجر به بحران در همبستگي ساختاري طبقة حاکم ميگردد .رابعاً ،بحران کارآمدي در ارتباط
با تخصيص خدمات به گروههاي اجتماعي فراهم شود .خامساً ،نظام سياسي قادر به تأمين
هژموني خود در ساختار قدرت نشود .چنين نشانهاي منجر به شکلگيري بحران اقتدار و استيال
ميگردد ()Broker, 2005: 15
هريک از نشانههاي چهارگانه ياد شده را ميتوان در ساختار سياسي سوريه مورد مالحظه
قرار داد .بطور کلي نظام سياسي سوريه از قابليت الزم براي انعطافپذيري ساختاري برخوردار
نميباشد و اين امر باعث کاها جايگاه منطقهاي و نقا تأثيرگذار سوريه گرديده است.
شهرونداني که تحت تأثير موجهاي سياسي و قالبهاي مربوط به بحران هويت در کشورهاي
خاورميانه قرار ميگيرند ،بهدليل فقدان زيرساختهاي اجتماعي و نهادي با نشانههايي از آشوب
روبهرو ميشوند .اين موضوع را اولينبار ساموئل هانتينگتون در اوايل دهة  1970و در انتقاد از
فرايند حمايت آمريکا از شکلبنديهاي رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه ارائه
نمود( .)Mosalanejad, 2014:18چنانچه تحوالت صورت گرفته در سال  2011ميالدي نشان
داد .دولتهاي اقتدارگراي عربي در خاورميانه با چنين بحراني به شکل عميق روبرو
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هستند(.)Rezvanifar, 2013: 128-129
در جهان عرب ،آنچه همواره پايدار بوده ،حاکميت فرهنگ اقتدارگرايي است .در سايه اين
فرهنگ ،رهبران و نخبگان عرب ،جايگاهشان را حق مکتسبه و ملک طلق خود مي
شمارند(.)Shemshadi, 2014: 4
در واقع بحران اقتدار در شرايطي ايجاد ميشود که از الگوهاي بهينه براي کنترل قدرت
سياسي استفاده نشود .بهطور کلي کشورهاي عرب داراي رويکرد معطوف به خشونت در برخورد
با مخالفين خود هستند .نظام سياسي بعثي در عراق و سوريه از الگوي چماق بزرگ ،پاداش
کوچک براي متقاعدسازي گروههاي اجتماعي و کارگزاران سياسي بهره گرفتهاند .اين امر نشان
ميدهد که توانايي و تمايل نظامهاي سياسي اقتدارگرا در کاربرد وسايل قهر و اجبار براي سرکوب
هرگونه مخالفت و مقاومتي نقا تعيين کنندهاي در بقاء نظام سياسي ايفا ميکند .بنا بهگفته ولکر
پرهس 1هدف بشار اسد مدرن کردن اقتدارگرايي در سوريه بود .اين هدف همزمان بود با برنامه
ديگر کشورهاي منطقه براي سوق به مدرنيزاسيون .در واقع نوعي حرکت بود از فرم سنتي و
پوپوليستي اقتدارگرايي به فرم پسا پوپوليستي يا نئوليبرال اقتدارگرايي.
قدرت اقتدارگرايانه براي دستيابي به اقتصاد آزاد و خصوصيسازي بهکار برده ميشد .در اين
فرايند نوعي تحول در اجزاي سرمايهداري شکل ميگرفت که داراي ويژگيهايي است که در آن
شبکهاي از امتيازات براي اشخاص نزديک به سيستم در نظرگرفته ميشد .آثار مشابه در ديگر
کشورهاي چند قوميتي نشان ميدهد که آزادي سياسي و انتخابات کنترل شده ميتواند منجر به
تسهيل اقتدارگرايي شود و اين اجازه را به رژيم ميدهد تا نيروهاي اجتماعي را در جهت حمايت
از آزادسازي اقتصاد سوق دهد.
اقتدارگرايي بهينه شده اشاره به تکنيکهايي دارد که از طرق آن رژيم از منابع جديد اجتماعي
بهره ميبرد ،نوعي تکثر ايجاد ميکند و روابط ميان دولت و ملت را باز تعريف ميکند .اما آنچه
ازسال  2011تحت عنوان بهار عربي رخ داده ،نشان داده است ،آوردههاي اين قبيل برنامهها منجر
به سقوط ريس جمهوري در مصر و تونس ودگرگوني ساختارهاي اجتماعي ،سياسي و فرهنگي
1. Volker Perhes
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در ليبي و يمن شد .اين وقايع نيز در سوريه در حال تکرار ميباشد .در حقيقت بشار اسد در
ايجاد يک نوع از انطباقپذيري سياسي درميان ملت خود ناکام بوده و اين امر زمينههاي شورش
مردمي در سوريه را فراهم کرده است.
دولت سوريه از زمان حافظ اسد و بعد از آن در زمان بشار اسد همواره بهدنبال اين بوده که
در جامعه چند تکه خويا فراي دولتسازي را پيا ببرد که برنامه بهدليل وجود گروهاي
مختلف قومي ،فرهنگي و مذهبي مختلف و متعارض با شکست مواجه شده است.
کشمکا براي قدرت :بشار اسد همواره تالش داشته تا زمينههاي کشمکا قدرت را از ميان
بردارد ،وي اين امر را از طريق بازنشسته کردن نسل قديم و خانهنشين کردن آنها انجام ميداد.
اسد در اين راست ا تالش کرد تا در ميان نيروهاي نظامي و امنيتي جايگاه خود را حفظ کند و
جريانهاي مخالف را کنترل نمايد .اسد همچنين وفاداري را از دايره حزبي به دايره خانوادگي
محدود کرد و پستهاي مهم دولتي را ميان اعضاي خانواده خود تقسيم کرد .اسد همچنين معتقد
بود که اتحاديههاي کارگري نوعي مانع در مقابل اصالحات اقتصادي ايجاد
ميکنند(.)Himmebusch, 2012: 18-24
يکي ديگر از عوامل تأثيرگذار بر تحوالت سياسي سوريه را ميتوان ناشي از« بحران کارآمدي»
دانست .بهطور کلي نظامهاي سياسي اقتدارگرا بهدليل ساختار اداري بسته و نظارت گسترده
مراجع قدرت ،قادر به تنظيم فرايندهاي اجرايي خود نميباشند .بهکارگيري افرادي در سمت
مديريت و تصميمگيري عالي که فاقد تخصص اجرايي هستند را ميتوان در زمره عوامل تأثيرگذار
در بحران کارآمدي کشورهاي اقتدارگرا از جمله سوريه دانست.
بايد توجه داشت که گروههاي اقتدارگرا در ساختار سياسي سوريه که موقعيتشان را از روابط
سياسيشان بهدست آوردهاند بر حوزه اقتصاد تسلط دارند .از جمله اين افراد ميتوان به رامي
مخلوف اشاره داشت .افکار عمومي در سوريه کامالً ميدانند که مخلوف بهواسطه ارتباطا با
سيستم دولتي به غول اقتصادي ارتقا يافته و صرفاً شهروندي غيردولتي نيست ( Motaghi and

.)Kohkheil, 2014: 56
زماني که ساختار اجتماعي واحدهاي سياسي در معرض تهديد قرار ميگيرد ،در آن شرايط،
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بيثباتي اجتماعي و سياسي افزايا خواهد يافت .شکلگيري چنين فرايندي ،زمينه را براي ايجاد
بحرانهاي امنيتي بهوجود ميآورد .بنابراين ،مهمترين هدف سياسي و امنيتي آمريکا در خاورميانه
را ميتوان گسترش بحران در محيط اجتماعي کشورهاي راديکال دانست .اين امر بهعنوان بخشي
از کنا سياسي و بينالمللي براي مشروعيتزدايي ساختاري محسوب ميشود.
بنابراين ،در کشوري مانند سوريه که مؤلفههاي اقتدارگرايي را با بحران مشروعيت پيوند داده،
برخورد و تخاصم کنشگران امري غيرعادي بهنظر نميرسد ،زيرا مؤلفههاي اقتدارگرايي که بحران
مشروعيت را بههمراه دارد يکي از نقاط ضعف اساسي در آن کشور محسوب ميشود.
 -4-4نقشآفريني بازيگران منطقهاي و فرامنطقهاي در بحران سوريه
بهطور کلي ميتوان بازيگران فعال در عرصه بحران سوريه را به دو دسته تقسيم کرد :گروه اول
دولتهايي هستند که با تأکيد بر حل منازعه سوريه از طرق مسالمتآميز خواهان ايجاد اصالحات
اساسي در اين کشور بدون هرگونه مداخله نظامي هستند .در اين گروه طيفي از کشورهاي
قدرتمند و بازيگران جهاني همانند روسيه و چين و بازيگران منطقهاي از جمله ايران  ،حزباهلل
لبنان و عراق قرار دارند .در گروه دوم کشورهايي مانند آمريکا ،اعضاي اروپايي شوراي امنيت،
اسرائيل ،ترکيه ،عربستان و قطر به همراهي اتحاديه عرب قرار ميگيرند ( Nejat and Jafari

.)Veldani, 2013: 29
از يکسو ،بيثباتي سوريه يک بعد فرقهاي دارد که بهصورت خاص ويژگي اسالمي  -سني
است  .برادري رژيم سعودي و اسالم باعث شده که عناصري بهصورت فعال در ميان شورشيان
ايجاد شود و اين درحالي است که در شهرهايي همچون درعا ،روحانيون کامالً وجهه انقالبي به
خود گرفتهاند .از بعدي ديگر شکلگيري بحران امنيتي در سوريه ،نيروهاي مختلف سياسي و
امنيتي را درگير نمود .در چنين فرايندي ميتوان نشانههايي از نقاآفريني و کنا بازيگران
داخلي ،منطقهاي و بينالمللي را در ساختار سياسي سوريه مشاهده نمود .در حقيقت ،يکي ديگر
از ويژگيهاي بيثباتي سوريه اين است که قدرتهاي منطقهاي و بازيگران جهاني خود را بهعنوان
ناجي معرفي ميکنند .کشورهاي جنوب خليجفارس همانند عراق ،ترکيه ،روسيه ،اياالت متحده،
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ايران و ديگر بازيگران داراي سهم ژئواستراتژيک در سرنوشت رژيم هستند و سوريه بهعنوان
يک زمين جنگ تلقي ميشود که همه بازيگران در آن دخالت دارند و همين امر باعث شده است
که رژيم اسد کماکان به بقاي خود ادامه دهد(.)Oktav, 2012: 7-8
اين تحوالت در شرايطي شکل گرفته که کشورهاي جهان غرب بههمراه عربستان و موج
مسلط در اتحاديه عرب تالش دارند تا زمينههاي الزم براي فروپاشي ساختاري در اين کشور را
فراهم آورند .اين امر از طريق مشروعيتزدايي و حقانيتزدايي شکل گرفته است.
در چنين فضايي است که رابرت کاپالن نظريه «هرج و مرج جهاني» را ارائه داد .رهيافت ياد
شده ،زيربناي سياست امنيت منطقهاي آمريکا در خاورميانه را بهوجود آورده است .هر يک از
نشانههاي الگويي و رفتاري يادشده را ميتوان بخشي از پازل سياست امنيتي آمريکا دانست.
راهبردي که هيچگونه ضرورتي براي ايجاد ثبات و تعادل منطقهاي در خاورميانه قائل نيست.
بنابراين طبيعي بهنظر ميرسد که الگوي رفتاري آمريکا با عربستان ،قطر ،داعا و النصره در
جهت مقابله با جبهه مقاومت سازماندهي شود .چنين رويکردي را بايد بخشي از سياست
راهبردي آمريکا در محيط ژئوپليتيکي خاورميانه در حال گذار دانست(.)Motaghi, 2015
سوريه قسمتي از محور اتحادي است که توسط روسيه ،ايران و تا حدودي چين حمايت
ميشود  .اين محور اتحاد توسط اتحاديه عرب ،ترکيه و غرب محکوم شده است ( Chatham

 .)House, 2012:15در حقيقت ،چشم انداز تحوالت سوريه براي هر کدام از کشورها و
منافعشان متفاوت است .برهمين اساس ايران ،ترکيه ،رژيم صهيونيستي و آمريکا هرکدام براساس
منافع خاص و نگاه ويژه اين تحوالت را دنبال و تفسير ميکنند .در اين بين تحوالت سوريه
باعث تضاد منافع بين ايران و ترکيه شده است ،بهطوري که ايران بهدليل محور مقاومت از سوريه
حمايت ميکند و ترکيه نيز با پناه دادن به مخالفان سوريه ،برکناري بشار اسد را هدف سياست
خارجي خود قرار داده است( .)Bidolahkhani, 2013: 541بهنظر ميرسد در خصوص تجهيز
مالي و تسليحاتي گروههاي مسلح به ارتا آزاد سوريه ،ترکيه همانند قطر و عربستان نقا
شاخصي ايفا نموده و بهويژه اينکه بر اين امر آگاه است که ارتا آزاد سوريه رابطه تنگاتنگي با
شوراي ملي مخالفان سوريه دارد .در حقيقت گروههاي تندروي مانند جبهه النصره و گروههاي
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وابسته به القاعده نيز از حمايتهاي تسليحاتي ترکيه برخوردارند (.)Ego: February -2014
از ديد سعوديها نفوذ ايران در عراق ،سوريه و حزباهلل لبنان که ايجاد هالل شيعي را به
وجود آورده است موازنه قوا را در خاورميانه تا حدود زيادي بهنفع ايران تغيير داده است .بههمين
منظور در نشست سران اتحاديه عرب در دوحه ضمن درخواست اعطاي کرسي سوريه به
مخالفين نظام بعثي بشار اسد به کشورهاي عضو اجازه دادند تا به مخالفان دولت سوريه
کمکهاي مالي و تسليحاتي کنند دو کشور عربستان و قطر با توان مالي باالي خود بيشترين
کمکها را به مخالفين حکومت اسد نمودند (.)Sajedi, 2013: 174-175
مجموعه اقدامات عربستان در تشديد بحران سوريه در جهت براندازي نظام حاکم بر سوريه
شامل موارد زير است:
 -1فعال سازي شوراي همکاري خليج فارس و اتحاديه عرب در جهت اعمال فشار عليه بشار
اسد و زمينه سازي براي تکرار تجربه ليبي در سوريه؛
 -2کمک مالي ،تسليحاتي و لجستيکي به معارضان سوريه در خارج و داخل؛
 -3همکاري و هماهنگي رياض با محور منطقهاي ترکيه -قطر -اسرائيل و محور بينالمللي
اياالت متحده ،فرانسه و انگليس جهت براندازي نظام و دولت فعلي سوريه؛
 -4تالش براي تقويت جريان سلفي و وهابي در سوريه؛
 -5فعالسازي رسانههاي گروهي خود مانند شبکه العربيه و نشرياتي چون شرقاالوسط و العرب
و تمام سياستهاي سلفي و وهابي براي تحريک افکار عمومي جهان غرب و اسالم عليه دولت
سوريه و تخريب چهره آن در اذهان عمومي (.)Rajabi, 2011:136
در دو دهه اخير روابط اياالت متحده و سوريه تحت تأثير چند عامل بوده است )1 :شکست
روند صلح اعراب و اسرائيل -2 ،ظهور نومحافظه کاران در واشنگتن -3 ،عدم همسويي سوريه
در جنگ اياالت متحده عليه عراق -5 ،اتهام وارده به رژيم اسد مبني بر دخالت در
عراق( .)Hinnebusch, 2005: 3در همين زمينه ،اياالت متحده نيز تالش گستردهاي جهت
هدايت و تصويب قطعنامههاي ضد سوري در شوراي امنيت داشت .و به تصويب پنج قطعنامه
شوراي امنيت در ارتباط با بحران سوريه تالش کرده که يکي از مهمترين آنها قطعنامه 2118
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مورخ  27سپتامبر  2013در رابطه با استفاده سالحهاي شيميايي در سوريه و مورد اتهام قرار
دادن سوريه در اين رابطه بوده است(.)Security Council Report: May 2014
در مقابل ،ايران به شبه نظاميان 1که وابسته به دولت هستند کمک مينمايد که بتوانند از
سقوط دولت اسد جلوگيري کنند .حزباهلل همواره رژيم رئيس جمهور اسد را با نيروي سالم و
آموزش ديده حمايت کرده است که مداخله نظامي اين حزب در راستاي منافع استراتژيک ايران
ميباشد .همانطور که حسن نصراهلل در سي آوريل  2013در تهران اين موضوع را بيان کرده
است  .حتي شبه نظاميان شيعي عراقي در سوريه در حمايت از اسد ميجنگند .حضور آنها در
سال  2012با حضور نيروي نظامي  Abo al fadal-Abbasکه شامل اعضاي حزباهلل لبنان و
نيروهاي عراقي است ،پررنگتر شد(.)Futon and Holliday, 2013: 5-7
يکي از موضوعات حائز اهميت مقامات ايراني در رابطه با سوريه اين است که اين کشور از
لحاظ استراتژيک به اسرائيل نزديک است و با کمک ايران ميتواند نفوذ خود را در خاورميانه از
طريق حمايت و مسلح ساختن حزباهلل در لبنان و گروههاي فلسطيني تقويت کند« .علي
الريجاني ،رئيس مجلس ايران» ،آزادي فلسطين را بهعنوان مرکز خطمشيهاي استراتژيک ايران
ميداند  .همچنين علي اکبر واليتي وزير اسبق خارجه ايران که هماکنون مشاور ارشد رهبري
است تأکيد بر اين موضوع دارد که سوريه يک حلقه طاليي در سلسله مقاومت مقابل اسرائيل
است (.)Tracy, 2012: 1
بهطور کلي راهبرد عملياتي ايران براي کمک به حکومت سوريه را بايد شامل موراد زير
دانست )1 :نفت و کمکهاي مالي )2 ،حمايت و پشتيباني اطالعاتي )3 ،کمکهاي تسليحاتي و
ارائه تجهيزات نظامي )4 ،فرستادن متخصصان و افسران فني به سوريه جهت آموزش نيروهاي
ارتا اين کشور )5 ،حضور مستقيم واحد نيروي قدس در سوريه و هدايت عمليات ارتا
سوريه عليه مخالفان )6 ،تشکيل و آموزش شبه نظامياني چون جبياالشعبيه مطابق راهبرد
دفاعي -نظامي خود در سوريه (.)Clarion Project, 2014: 14

1. Shabiha
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بهطور مختصر دو هدف عمده حمايت ايران از سوريه بهشرح زير ميباشد:
 )1حفظ موقعيت راهبردي و افزايا نفوذ منطقهاي :نگاه راهبردي ايران به سوريه يکي از داليل
حمايت تهران از دمشق در تحوالت اخير است .براي ايران سوريه بهمنزله عاملي براي حرکت
روبه جلو در منطقه ،يک سپر و ضربهگير استراتژيک و ابزاري است براي پروژه قدرت و نفوذ
خود در خاورميانه .با توجه به شرايط منطقه هر جايگزين جديد براي بشار اسد که احتماال سني
مذهب است ،همکاري و پيمان استراتژيک ايران و سوريه که براي ايران جنبه حياتي دارد را به
مخاطره مياندازد .بههمين جهت بحران سوريه يک تهديد بزرگ براي موقعيت استراتژيک ايران
در منطقه و يک فرصت طاليي براي کشورهاي سني منطقه که با قطع اتحاد ايران و سوريه،
توازن قواي منطقهاي را بهنفع خود تغيير دهند(.)Chubin, 2012: 30-31
 )2حفظ محور مقاومت :اصطالحمحور مقاومت ،نمايانگر اتحاد ميان جمهوري سالمي ايران،
سوريه و قويترين بازيگران غيردولتي عرب شامل حزباهلل لبنان و برخي گروههاي فلسطيني
است که همواره در خط مقدم مخالفت و مبارزه با اسرائيل ،رد سياستهاي غرب (بهويژه اياالت
متحده) در خاورميانه و مخالفت با سياستهاي برخي رژيمهاي محافظه کار عرب منطقه از
جمله عربستان سعودي گام برداشتهاند (.)Mohns and Black, 2012: 1
در حقيقت ،بحران کنوني سوريه بزرگترين چالا پيا روي ائتالف  35ساله ايران و سوريه
بوده است که در اين ميان اگر دولت اسد سرنگون شود ،ميتواند يک شکست بزرگ را براي
ايران در محيط امنيتي خاورميانه رقم بزند .چرا که در اين صورت نهتنها موقعيت و نفوذ منطقهاي
ايران با از دست دادن مهمترين متحد عربي خود محدود خواهد شد ،بلکه توانايي ارائه پشتيباني
ايران از حزباهلل و تأثيرگذاشتن بر اوضاع لبنان و عرصه موضوعي اعراب و اسرائيل نيز بهشدت
محدود خواهد شد(.)Goodarzi, 2013:4
از سوي ديگر اتحاد و پيمان استوار ايران و سوريه نهتنها ناشي از تهديدات صدام حسين و
جنگ آن عليه ايران در دهه  1980بوده بلکه از نفرت متقابل نسبت به اياالت متحده و اسرائيل
نيز ناشي ميشود و تا حدود زيادي به حفظ اتحاد آنها کمک کرده است .اتحاد بين ايران و سوريه
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را نهتنها در منافع ملي مشترک و يا ارزشهاي ديني مشترک ،بلکه بايد در اتحاد و همکاري
تاکتيکي و راهبردي بين اين دو کشور جستجو کرد(.)Price, 2013: 11-12
از سوي ديگر ،از آنجاييکه سياستهاي منطقهاي و غير منطقهاي ايران در راستاي حمايت از
جنباهاي فلسطيني چون حماس و جهاد در تضاد با سياستهاي آمريکا و اسرائيل بوده و
همچنين حمايت از حزباهلل لبنان از راه سوريه براي ايران بسيار حائز اهميت است ،پس تحوالت
سوريه بهطور مستقيم بر منافع جمهوري اسالمي ايران تأثيرگذار است(.)Sajedi: 2013: 172
 -5مديريت بحران سوريه بر اساس الگوي امنيت هميارانه
کشورهاي روسيه ،ترکيه و عربستان تالش دارند تا موقعيت خود را در سوريه ارتقا دهند .الگوي
کنا بازيگران ياد شده زمينه الزم براي گسترش بحران را اجتنابپذير ساخته است .روسيه بهعنوان
قدرت بزرگ جهاني تالش دارد تا معادله امنيتسازي در خاورميانه را براساس اهداف ژئوپليتيکي و
ضرورتهاي هنجاري پيگيري کند .گروههاي سلفي و تکفيري راديکاليزه شده ،دشمنان آينده
همبستگي فدراسيون روسيه محسوب ميشوند .بههمين دليل است که سياستگذاري امنيتي روسيه
مبتني بر «تعادل و موازنه انحصاري» خواهد بود .همکاريهاي متقابل ترکيه و عربستان منجر به
تضادهاي تاکتيکي ،مرحلهاي و تصاعد يابنده با ايران شده است .در چنين شرايطي دوگانههاي
همکاري را ميتون در روابط عربستان و ترکيه ،ترکيه و آمريکا ،ايران و روسيه مورد مالحظه قرار
داد .آمريکا از قابليت الزم براي سياستگذاري «تعادل و موازنه وقفهاي» در روند بحران امنيتي
خاورميانه برخوردار است .علت اصلي بهرهگيري از سياستگذاري تعادل و موازنه وقفهاي را ميتوان
ناشي از تضادهاي بنيادين ايران و روسيه با داعا به موازات تفاوتهاي تاکتيکي ترکيه و عربستان
با داعا دانست .طبيعي است که در اين فرايند ،تضادهاي ترکيه و روسيه ماهيت ايدئولوژيک و
ژئوپليتيکي دارد .سياست امنيتي ترکيه با نشانههايي از گسترش چالشهاي امنيتي در منطقه همراه بوده
است(.)Motaghi, 2015
با توجه به تعدد بازيگران خارجي با منافع متعارض در بحران سوريه شاهد تقابل بازيگران
بحران در جهت مديريت بحران هستيم .تا ايجاد توافق و حل بحران که زمينههاي تداوم و
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پيچيدگي بحران را فراهم نموده است.
رويکرد «امنيت مضيق» و محدودسازي بازيگران منطقهاي در فرآيندهاي معطوف به
حلوفصل منازعههاي منطقهاي نميتواند نتيجه مطلوبي در ديپلماسي منطقهاي و مديريت
بحرانهاي امنيتي ايجاد کند (.)Kohkhail, 2013: 43
امنيت هميارانه ماهيت کثرتگرايانه داشته و چندين بازيگر منطقهاي با رويکردهاي مختلف
سياسي و امنيتي مي تواند نتايج و اهداف مشخصي را پيگيري نمايند .در حاليکه عربستان و
اياالت متحده از رهيافت کنا گزينشي و امنيت مضيق بهره گرفته است .اين رويکرد بهمفهوم
آن است که هرگونه امنيتسازي در محيطهاي بحراني نيازمند آن است که بازيگران بتوانند از
سازوکارهاي متنوعي در جهت امنيتسازي ،مشارکت راهکنشي و همکاري مرحلهاي براي کنترل
بحران استفاده نمايند.
نتيجه چنين فرايندي عدم دستيابي به نتيجه مشخص براي حل و فصل بحران سوريه براساس
گزارش تعادلي و تعامل بازيگران منطقهاي و فرامنطقهاي بوده است .با توجه به چنين نگرشي
است که دغدغه و مسئله اصلي بازيگران شرکت کننده در مذاکرات ژنو 1و  2را بايد تغيير در
موازنه منطقهاي بهنفع خود در چارچوب مديريت بحران دانست ( Poustinchi and Pazan,

.)2013: 132
در چنين فرآيندي موضوع مربوط به هويتگرايي امنيتي سوريه آثار خود را در محيط پيراموني
بهجا گذاشته است .واقعيت آن است که نهتنها بحران امنيتي سوريه در کوتاهمدت کنترل نخواهد
شد ،بلکه آثار امنيتي و اجتماعي آن به کشورهاي پيراموني تسري خواهد يافت .بحران امنيتي
براساس مؤلفههاي هويتي پيامدهاي گستردهتري خواهد داشت .گسترش خشونت ،شکلگيري
جدالهاي هويتي و انتقال بحران به کشورهاي مختلف را ميتوان بهعنوان بخشي از واقعيتهاي
ناشي از تحوالت بهار عربي در سوريه دانست.
 -6نتيجهگيري
موجهاي جديد تحول سياسي خاورميانه بهويژه سوريه براساس نشانههاي هويتگرايي و
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راديکاليسم تحوالت سياسي حاصل گرديده است .پيامدهاي هويتي هرگونه تحول سياسي
خاورميانه را ميتوان در نشانههاي خشونت و راديکاليزم ديني در قالب بيداري اسالمي مشاهده
نمود .بنا به گفته «مارک لينچ» فروپاشي دولتهاي مصر ،عراق ،ليبي و يمن باعث شده است که
اين کشورها براي قدرتهاي منطقهاي ميدانهاي باز جنگياي بهمنظور رويارويي مناقشات سياسي
شان باشد .ايران ،شبکهها و نيروهاي نظامي شيعه را بسيج کرده است و کشورهاي قطر ،عربستان
سعودي و ترکيه شبکههاي اسالمي سني را با عناوين مختلف وارد کارزار نمودهاند .اين جنگها
که حاصل مداخالت سياسي است بسيار کشنده و ويرانگر بوهاند راه را براي بازيگران غيردولتي
مستقل و قدرتمند مانند داعا فراهم نمودهاند.
بنابراين همانطور که واقعيتهاي راهبردي سوريه نشان ميدهد در شرايط موجود دولت
بشاراسد،بازيگران منطقهايو فرامنطقهاي غيرقابل انکاري وجود دارند که بهگونههاي مختلف در
روندهاي امنيتي خاورميانه تأثير بهجا ميگذارند.
با توجه به چنين فرآيندهايي هماکنون اين پرسا مطرح ميشود که تحوالت سياسي جديد
سوريه منجر به چه نتايجي خواهد شد؟ آيا گروههاي افراطي و نيروهاي سلفي در وضعيت
مديريت بحران قرار خواهند گرفت و يا اينکه روندهاي جنگ نيابتي به حوزههاي مختلف
جغرافيايي خاورميانه تسري خواهد يافت؟
درک واقعيتهاي ساختار سياسي ،اجتماعي ،منطقهاي و بينالمللي نشان ميدهد که سوريه
نيازمند بهکارگيري سازوکارهاي جديدي است که بتواند تهديدات تراکمي و مرکب عليه خود را
کنترل نمايد .انجام چنين اقدامي صرفاً در شرايطي امکانپذير است که دولت سوريه نسبت به
ناکارآمدي و چالا هاي درون ساختاري خود واقف باشد .مشارکت نيروهاي جبهه مقاومت
توانست موقعيت حکومت سوريه در منطقه را تثبيت نمايد .ادامه حکومت سوريه بدون توجه به
نقا حزباهلل لبنان قابل تفسير نميباشد .تحقق چنين اهدافي در شرايطي حاصل ميگردد که
بتوان بين اهداف بازيگران مختلف منطقهاي و بينالمللي رابطة سازنده ايجاد نمود .اگر برخي از
بازيگران همانند عربستان و رژيم صهيونيستي از الگوي محدودسازي ايران در جهت حذف
سوريه استفاده نمايند ،در آن شرايط زمينه براي تداوم بحران بهوجود ميآيد.
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در حقيقت ،تاکنون هيچ کس نتوانسته است که برنده اين جنگ باشد تنها اين جنگ باعث
خرابي و ويرانگري و عدم رعايت حقوق بشر و مشکالت اساسي در عدم کنترل دولت و
راديکاليزه شدن شده است .درگيري گفتمانهاي مختلف در سوريه نوعي نزاع آشتيناپذير را
پديد آورده که شکافهاي عميقي را بهوجود آورده است .عمق اين شکافها منافع کشورها،
فرهنگها و هويتهاي مختلف را بهمخاطره انداخته است .بههمين دليل حصول يک توافق ميان
اين هويتها در آيندة نزديک بعيد بهنظر ميرسد زيرا عدم تفاهم و مقاصد سياسي منفعتطلبانه
مانع از ظهور يک شرايط توافق شده است تا گفتمانهاي مختلف حول يک محور مسالمتآميز
گرد هم آيند بنابراين روز به روز به عمق اين شکافها افزوده ميشود .حصول يک توافق در
اين زمينه مستلزم ايجاد گفتماني وحدت بخا ميان هويتهاي مختلف است که متاسفانه حضور
تفکرهاي راديکال مانعي در جهت نيل به تفاهم و توافق است.
امنيتسازي منطقهاي صرفاً در شرايطي امکانپذير است که معادلة جنگ داخلي سوريه از
طريق فرايندهاي مبتني بر چندجانبه گرايي راهبردي سازماندهي شود .تحقق اين امر صرفاً در
شرايطي امکانپذير است که جمهوري اسالمي بتواند در فرايند بحران منطقهاي نقا مؤثري ايفا
نمايد .ايفاي چنين نقشي بدون توجه به سازوکارهاي مبتني بر ائتالفسازي و موازنهگرايي شکل
نميگيرد.
 -7قدرداني
نگارندگان بر خود الزم ميدانند تا از معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و
تحقيقات تهران بهخاطر حمايت از انجام پژوها حاضر کمال تشکر و قدرداني را داشته باشند.
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