واکاوی سياست خارجی سوريه پس از بيداری عربی ( 2011-2017میالدی)
1

دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه گیالن (نویسنده مسئول)

سعید پیرمحمدی

2

دانشجوی دکتری روابط بینالملل دانشگاه گیالن

تاریخ دریافت1397/09/18 :

تاریخ پذیرش1398/01/21 :
فصلنامه علمی -پژوهشی

1

چكيده

واژههای كليدي :سوريه ،سياست خارجی ،بيداری عربی ،شبه دولتها ،خاورميانه.

1. niakoee@gmail.com
2. saeedpirmohammad@yahoo.com

واکاوی سياست خارجی سوريه پس از بيداری عربی

دومینوی جنبشهای اعتراضی که از اواخر سال  2010میالدی بخش وسيعی از خاورميانه و شمال
آفريقا را در برگرفت ،به ايجاد دگرگونیهای گسترده در حوزه نظم داخلی ،منطقهای و بينالمللی منجر
شده است .تحت تأثير این تحوالت ،نشانههايی از تحول در سياست داخلی و خارجی دولتهای
خاورميانه و ساير بازیگران درگير در اين مجموعه امنيتی ،پديدار شده است .در این مقاله تالش شده
تا سياست خارجی سوريه در مقطع زمانی پس از بيداری عربی در چارچوب گزارههای نظری سیاست
خارجی شبهدولتها مورد بررسی قرار گيرد .پرسشی که در اين راستا مطرح میشود اين است که
سياست خارجی سوريه در دوره پس از آغاز شورشها و جنگ داخلی در چه قالبی قابل تبيين است؟
یافتههای مقاله نشان میدهد که سياست خارجی سوريه پس از وقوع بيداری عربی را ،میتوان در
پرتو گزارههایی چون فقدان ابزارهای متعارف سياست خارجی ،نقش فزاینده بازیگران معارض در
تشدید شرایط شبهدولتی و تقويت نقش حمايتی محيط و بازيگران خارجی همسو بهمنظور حفظ امنيت
حکومت و بقای رژيم ،تحليل و بررسی کرد .روش تحقيق در اين پژوهش ،توصيفی -تحليلی بر مبنای
روش کيفی بوده و گردآوری دادهها نيز با بهرهگيری از منابع کتابخانهای و اينترنتی انجام گرفته است.
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مقدمه

سیاست خارجی کشورها بهموازات آنکه تحت تأثیر عناصر و مؤلفههای محیط داخلی بهویژه

نقش کنشگران داخلی همسو و معارض و روند تصمیمسازی داخلی قرار دارد ،از پویشها

و روندهای محیط بیرونی نیز تأثیر میپذیرد .چنین وضعیتی در رابطه با گونهها و اشکال
متعدد دولت در جهان معاصر بهگونهای متفاوت رقم میخورد .ظهور نشانههای ضعف و

عربی ،متغیرهای مهمی را در فرایند شکلگیری و ساختیابی سیاست خارجی کشورهای
واقع در این منطقه وارد کرده است.

نشانهها و شاخصهای شکنندگی و تضعیف دولت در ارتباط با سوریه از برجستگی

خاصی برخوردار بوده است .تحوالت بيداری عربی در سوريه ابتدا بهصورت يک شورش

آغاز شد و سپس با تبدیلشدن به جنگ داخلی تمامعيار ،زمينههای الزم برای شکلگيری
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وضعيت شبهدولتی در اين کشور و اشاعه بیثباتی و ناامنی به حوزه ژئوپلیتیکی مقاومت
به وجود آمد .تشدید چنین وضعیتی در دوران پس از بیداری عربی ،روندها و پویشهای

سیاست خارجی این کشور را تحت تأثیر قرار داده است .در این پژوهش تالش شده تا با

سال نهم  ،شماره دوم ،تابستان1398

بهرهگيری از چارچوب نظری شبه-دولتها به تبيين سياست خارجی سوريه در دورۀ زمانی
پس از بيداری عربی پرداخته شود .با توجه به تحوالت یادشده ،اين پژوهش به دنبال پاسخ به

اين پرسش است که سياست خارجی سوريه در دوره پس از آغاز شورشها و جنگ داخلی
ن پرسش ،این فرضیه به آزمون گذاشته میشود
در چه قالبی قابل تبيين است؟ در پاسخ به ای 

که سياست خارجی سوريه پس از وقوع بيداری عربی را میتوان در پرتو گزارههای سياست

خارجی شبهدولتها ازجمله فقدان ابزارهای متعارف سياست خارجی ،نقش فزاینده بازیگران
معارض در تشدید شرایط شبهدولتی و تقويت نقش حمايتی محيط و بازيگران خارجی همسو

بهمنظور حفظ امنيت حکومت و بقای رژيم ،تحليل و بررسی کرد.

الزم به ذکر است که اگرچه در مورد بحران سوريه و رقابت قدرتها در آن مقاالت و

کتابهای مختلفی نگارش شده است (برای نمونه نک به :دهشیار1394 ،؛ اختیاریامیری،
 ،)1396اما سياست خارجی دولت سوريه در مقطع زمانی پس از بيداری عربی تاکنون از منظر

تحليلی و تئوريک مورد بررسی قرار نگرفته است .در اين راستا ،این مقاله تالش میکند تا
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شکنندگی در الگوی رفتاری دولتهای خاورمیانه ،بهویژه متعاقب وقوع تحوالت بیداری

ادبيات مربوط به سياست خارجی کشورهای دستخوش بحران را با انجام اين مطالعۀ موردی
غنای بيشتری بخشد .سازماندهی پژوهش نيز بدینصورت است که در ابتدا چارچوب نظری
مقاله ارائه میشود و سپس سير تحول الگوها و مالحظات دولتبودگی سوريه در نظام دولت
مدرن مورد بررسی قرار میگيرد .در ادامه ،با تمرکز بر رويکرد بازيگران اصلی درگير در

بحران سوريه ،به واکاوی سياست خارجی اين کشور در دورۀ بعد از بيداری عربی پرداخته

در مقطع زمانی يادشده ارائه شود.

چارچوب نظری؛ سياست خارجی شبهدولتها

تحليل سياست خارجی 1بهعنوان يک حوزۀ مطالعاتی مجزا در چارچوب رشته روابط

بينالملل 2توسعه يافت ( .)Hudson, 2016: 13درحالیکه دانشمندان رشته روابط بينالملل

نقش خود را تفسير ويژگیهای عريض نظام بينالملل تعريف میکردند ،متخصصان تحليل
سياست خارجی دستور کار خود را تمرکز بر رفتار واقعی دولت و منابع مؤثر بر تصميمگيری
آن قرار دادند .ازجمله عرصههايی که در تحليل سياست خارجی کالسيک مورد غفلت

از نظريهپردازان حوزۀ سياست خارجی معطوف به آن بوده که با ارائه چارچوبهای جديد

نسبت به پردازش مفهومی و نظری در اين حوزه مبادرت نمايند .در این مورد ،امون آران

و کريس آلدن با الهام از مناظره پرمحتوای روابط بينالملل و جامعهشناسی تاريخی بر آن
بودهاند تا به تحليل سياست خارجی دولتها در پرتو قالبهای مبتنی بر دولتهای نهادی،

شبهدولتها 3و دولتهای خوشهای بپردازند (آران و آلدن.)19 :1393 ،

تعریف دقیق شبهدولت در ادبیات علوم سیاسی بسته به بسترهای مختلف ،متفاوت

بوده است .از نظر رابرت جکسون ،شبهدولتها کشورهايی هستند که بهرغم برخورداری

از دولتداری قانونی يا قضايی ،دولتداری تجربی در آنها ناقص است .به اعتقاد وی،
شبهدولتها پوستههای قانونی هستند که همچون «وضعيت طبيعی» 4يک شرايط ناامن و
)1. Foreign Policy Analisis (FPA
)2. International Relations (IR
3. Semi-States
4. State of nature
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واقع شده ،فقدان نظريهای درباره دولت است .بهمنظور رفع نواقص مذکور ،تالش برخی
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Downloaded from priw.ir at 4:28 +0330 on Friday November 15th 2019

میشود .در نهايت ،تالش میشود تا تحليل مناسبی درخصوص سياست خارجی اين کشور

خطرناک را در بُعد داخلی پوشش میدهند ( .)Jackson, 2000: 296آنها مانند دولتهای

مستقل ،واجد استقالل حقوقی بوده و از سوی سازمانهای بينالمللی و قدرتهای بزرگ

جهان بهعنوان کشورهای مستقل شناخته میشوند .با اینحال ،در بسياری از موارد نهادهای
بخشيدهشده به دولت سرزمينی مانند سازمانهای قهريه ،نهادهای سياسی ،نظام-های استخراج
پول و ظرفيت نظارتی ،نابسامان و ناقص هستند .پيامد نقصان در دولتبودگی نهادی ،آن است

جامعه بينالملل معاصر وابسته هستند (آران و آلدن .)91 :1393 ،از اینرو ،گفته میشود که
شبه دولتها تنها دارای حاکميت خارجی يا منفیاند و بدون حمايت و کمک خارجی قادر

به ادامۀ حيات و حفظ و اداره خود نيستند .از نظر جکسون ،بسیاری از کشورهای جهان سوم

به دلیل ضعفهای فوق ،شبهدولت محسوب میشوند و تنها با شناسایی و کمک بینالمللی
شکل گرفته و تداوم یافتهاند .جسکون در برقراری تمایز میان شبهدولتها و دولتهای
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ضعیف بسیار صریح بود .به عقیده وی ،درحالیکه شبهدولتها نخستین بار پس از جنگ

جهانی دوم در نتیجۀ تغییر در قواعد حاکم بر روابط بینالملل بهوجود آمدند ،دولتهای
ضعیف 1همواره در طول تاریخ وجود داشتهاند .افزون بر این ،شبهدولتها دارای حاکمیت

سال نهم  ،شماره دوم ،تابستان1398

منفی در حفاظت از موجودیت خود در برابر نفوذ خارجی هستند ،حال آنکه دولتهای

ضعیف باید از خودشان دفاع کنند (.)Hopkins, 2000: 313-314
کلستو ،کسپرسن و دیگران در رویکردی کام ً
ال متضاد با رویکرد جکسون استدالل

میکنند که موجودیتهایی شبهدولت هستند که از ضعف شناسایی بینالمللی رنج میبرند در
حالیکه مشروعیت داخلی دارند .از منظر این محققان ،موجودیتهایی که شناسایی بینالمللی
دارند ولی فاقد مشروعیت داخلی هستند ،دولتهای فرومانده یا شکستخورده 2هستند .در

این میان ،بهنظر میرسد که تعریف کلستو چندان دقیق نیست و تمام مؤلفههای دولتهای

فرومانده در شبهدولتهای شناساییشده وجود ندارد .با توجه به مباحث فوق و خألهای
مفهومی مطرحشده ،برخی محققان تالش کردهاند تا ادبیات مربوط به شبهدولتها را گسترش
دهند؛ به گونهای که هم شبهدولتهای شناساییشده و هم شناسایینشده را در برگیرد .آرام

رفعت در کتاب خود دوگونة شبهدولتهای شناساییشده و شناسایینشده را مطرح میسازد
1. Weak States
2. Failed States
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که اين دولتها در مقايسه با مفهوم رايج دولت ،بيشتر به قوانين ،هنجارها و نهادهای خاص

( .)Rafaat, 2018رفعت شاخصهای شبهدولت شناساییشده را در چهار مورد خالصه

میکند .1 :اعمال قدرت نامشروع و تهدید علیه شهروندان خود؛  .2ضعف در اعمال قدرت
انحصاری مشروع در قلمرو خود شامل ناتوانی در جمعآوری مالیات و ارائه خدمات عمومی

به بخش یا همه جمعیت در قلمرو مفروض؛  .3ضعف مفرط دولت برای مواجهه با جریان
تجزیهطلب بدون حامی خارجی و بنابراین ،تالش برای به صحنه آوردن حامی قدرتمند
رفعت شاخصهای شبهدولتهای مورد شناسایی قرار نگرفته را نیز چنین تعریف میکند:

 .1وجود یک فرایند ملتسازی نمادین؛  .2میلیتاریزهشدن سیاست و جامعه برای مقابله با

دولت منشأ؛  .3دولت منشأ ضعیف و  .4حامی خارجی (.)Ibid: 1-23

برای واکاوی پيامدهای تحليلی مفهوم شبهدولت بر سياست خارجی کشورها میتوان از

سه مؤلفة ابزارهای سياست خارجی در دسترس ،خودمختاری دولت در چارچوب سياست

خارجی و ورودیهای محيط خارجی بهره گرفت .از نظر ابزارهای سياست خارجی در

دسترس ،شبهدولتها فاقد ساختارهای داخلی زيربنايی دولتهای نهادی هستند .اين وضعيت
بايد به تغيير در تحليل سياست خارجی منجر شود ،به گونهای که بهجای بررسی تأثير
توجه قرار گيرد .از اينرو ،دسترسی شبهدولتها به ابزارهای متعارف سياست خارجی بهعلت

نقصان شديد در مؤلفههای دولتبودگی ،محدود يا غيرممکن است .با اين حال ،چارچوبهای
نهادی ،هنجاری و حقوقی شکلدهنده به جامعۀ بينالملل کنونی با اعطای حق پيشرفت و

امنيت به شبهدولتها ،امکان دسترسی آنها به ابزارهای مختلف سياست خارجی را ميسر کرده
است .از لحاظ وضعيت خودمختاری نيز دستگاه دولت در شبهدولتها در بهترين حالت

ناکامل است .بنابراين ،خودمختاری نسبی دولت در شبهدولت بيش از آنکه به کل دولتها

وابسته باشد ،به رژيمهايی وابسته است که بر سياست خارجی تأثير میگذارند و دارای
نوعی خودمختاری هستند که لزوم ًا ناشی از ابزارهای قهری و استخراجی نيست .استخراج

منابع مالی تنها از نظام رسمی مالياتی که مشخصۀ آن دستگاه اداری پيچيده و قدرتمند نهادی
است ،صورت نمیگيرد ،بلکه بيشتر شامل جريان رانتجويی از بيگانگان و سود شرکتهای
آنها میباشد .خودمختاری نسبی شبهدولتها نیز اصوالً از دسترسی رژيمهای آنها به جامعه
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ساختارهای رسمی داخلی بر سياست خارجی ،تأثيرات ساختارهای غيررسمی داخلی مورد
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خارجی و  .4نقض حاکمیت از سوی قدرتهای خارجی.

بينالملل بهعنوان عامل تضمينکننده حيات شبهدولتها ناشی میشود .دسترسی به کمکها
و رانتهای تجاری و تضمينهای امنيتی جامعۀ بينالمللی به شبهدولتها اجازه میدهد

تا از طريق سياست خارجی ،خودمختاری نسبی خود را از عوامل اجتماعی افزايش دهند.
سياست خارجی اين کشورها بيانگر آن است که ميان پاسخ به فشارهای اجتماعی ،دادههای

محيط خارجی و استقالل نسبی آنها توازن وجود ندارد .پيوستگی بين استقالل نسبی رژيم

معطوف به مديريت اين روابط با بازيگران خارجی شده و پيامدهای آن بر جامعه مورد غفلت

يا کمتوجهی قرار میگيرد .در نهايت ،سياست خارجی شبهدولت ،معطوف به تغيير محيط
داخلی و خارجی نيست ،بلکه هدف آن تقويت نقش حمايتی محيط خارجی برای حفظ

جايگاه شبهدولت و بقای رژيم است (آران و آلدن.)93-104 :1393 ،
فصلنامه علمی -پژوهشی
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الزم به ذکر است که سیاست خارجی سوریه پس از بیداری عربی در چارچوب مؤلفههای

سیاست خارجی شبهدولتها قابل بررسی میباشد .حکومت سوریه را میتوان در قالب
شبهدولت شناساییشده تعریف کرد .این ویژگی که با ایفای نقش تکمیلی بازیگران خارجی

سال نهم  ،شماره دوم ،تابستان1398

متحد حکومت مرکزی یا بهتعبیری ،دولتهای حامی ،همراه شده (Kolsto and Blakisrud,

 ،)2008: 507بهعنوان امتیاز برجستة حکومت در مقابل مخالفان مورد بهرهبرداری قرار گرفته
است .از سوی دیگر ،بحران مشروعیت چشمگیر در کنار ضعف حکومت مرکزی در اعمال

اقتدار انحصاری ،ضعف مفرط در برخورد با جریانهای جداییطلب بهویژه کردها و همچنین

معارضان داخلی در کنار نقض مکرر حاکمیت این کشور از سوی بازیگران منطقهای و

بینالمللی همگی مؤلفههای شبهدولت را نمایان میکند .همچنین ،در این کشور نبرد و منازعه
بین شبهدولت شناساییشده (حکومت سوریه) و شبهدولت شناسایینشده (جریانهای کردی

و گروههای معارضان داخلی) کماکان ادامه دارد و این مقوله بهعنوان مؤلفهای تعیینکننده در
روند ساختیابی سیاست خارجی سوریه در دوران بعد از بیداری عربی عمل کرده است.

سوريه در نظام دولت مدرن؛ الگوها و مالحظات دولتبودگی

تحليل و بررسی سياست خارجی شبهدولتها بدون توجه به الگوها و مالحظات دولتبودگی
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و وابستگی آن به منابع خارجی ،به احتمال قوی فشار اجتماعی را تحتالشعاع قرار خواهد
داد .به-عالوه ،با توجه به ارتباط نداشتن رژيم با جامعه داخلی ،سياست خارجی اساس ًا

و حاکميت آنها در گذر زمان امکانپذير نخواهد بود .ظهور سوريه بهعنوان دولتی مستقل،

بهجای آنکه بر تحرکات و مطالبات داخلی استوار شده باشد ،برآيندی از مرزهای مصنوعی
دوران استعمار بود .دولت سوريه مثلهشده تحت حاکميت فرانسه قرار داشت و از بقيه سوريه
تاريخی (بالد شام) بهدليل ايجاد قيموميتهای جداگانه در فلسطين ،لبنان و اردن ،جدا افتاده

بود (هينه-بوش .)266 :1390 ،فرايند دولتسازی در درون مرزهای جديد تحت کنترل شديد
(روگان.)73 :1391 ،

پس از استقالل از فرانسه ( 12آوريل 1946م ،).سياست خارجی سوريه تحت تأثير

همسايگی با اسرائيل قرار گرفت .در اين دوران ،سوريه با بهرهگيری از سياست واقعگرايانه

بهدنبال متحدانی بود که نقش همپيمان اين کشور را برای ايجاد موازنه در مقابل اسرائيل

ايفا نمايند .طی سالهای متمادی سوريه بر رابطه با شوروی سابق و بعدها روسيه و چين

سرمايهگذاری کرد .از دهة  1960تا اوايل دهة  1990مسکو با دمشق که تحت حاکميت حافظ
اسد بود ،روابط نزديک و متحدانهای برقرار کرد (کيانی .)93 :1392 ،بهموجب موافقتنامهای

که در سال  1971ميان اتحاد شوروی و سوريه به امضا رسيد ،پايگاه طرطوس به نيروی دريايی
زمان ،حکومت سوريه در داخل حوزة نفوذ شوروی از جايگاه ويژهای برخوردار شد و چنين

جايگاهی حتی در دوران پس از فروپاشی شوروی نيز ادامه يافت (.)Munayyer, 2016: 2

موقعيت سوريه در بلوک شرق ،اين کشور را بهشدت تحت تأثير نوسانهای اقتصادی قرار

میداد .در اين ميان ،دسترسی به رانت نفتی و کمکهای خارجی ،بهعنوان عناصر حمايتی
راهبرد سياسی رژيم در دهة  1970عمل کردند .در طول اين دهه ،بخش عمدهای از کمکهای

خارجی صرف هزينههای نظامی حکومت شد .اين وضعيت منجر به افزايش نرخ بهره و

بدهیهای خارجی شد که حد فاصل سالهای  1970تا  1983به حدود ده برابر رسيد .کاهش
رانت نفتی بهواسطة سقوط قيمت جهانی نفت و همچنين قطع کمکهای مالی کشورهای

عرب حوزة خليجفارس در دهة  1980نيز ضعف اين راهبرد را دوچندان کرد (Hinnebusch,

 .)1997: 251برای حل بحران ارز خارجی ،برنامههای رياضت اقتصادی در پيش گرفته شد
و هزينههای عمومی کاهش يافت .از سوی ديگر ،دولت فعاالنه بخش خصوصی را تشويق
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شوروی واگذار شد .اعطای اين امتياز ،سوريه را از نوعی تضمين امنيتی برخوردار میکرد .از آن
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امپراتوری آغاز شد .اين دولتها توسط اربابان استعماری خود از روابط خارجی منع میشدند

کرد تا در روند توسعه اقتصادی نقش مرکزی را بهعهده گيرد .در واقع ،حکومت اسد در برابر

دو گزينة حرکت بهسوی بانک جهانی و صندوق بينالمللی پول يا پذيرفتن نقش بزرگتری
برای بخش خصوصی ،گزينة دوم را برگزيد.

شکست اعراب در فلسطين جلوههای ناکامی دولتهای مبتنی بر ناسيوناليسم عربی در

ديپلماسی بينالمللی را نمايان کرد (روگان .)76 :1391 ،افول نظام فکری -سياسی سوسياليستی

دولتهای سکوالر مبتنی بر ناسيوناليسم -سوسياليسم در خاورميانه گذاشت .تحول يادشده
نيز بهمثابة چالشی بنيادين در مقابل ساخت دولت کمونيستی در سوريه محسوب میشد.
همين عامل ،يعنی ناکامیهای متوالی در حلوفصل بحران هويت از جمله از طريق دولت
سکوالر مبتنی بر ناسيوناليسم -سوسياليسم ،زمينهساز ورود سوريه به يک دورة طوالنی

از اقتدارگرايی در دوران حافظ اسد و بشار اسد شد .هر چند در دورههای يادشده نيز
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هويت فرادولتی ناسيوناليسم عربی بهعنوان عامل وحدتبخش مورد بهرهبرداری حکومت
قرار گرفته ،اما معمای ناسازگاری بين دولت و ملت (بهويژه در قالب هويتهای فرودولتی

و فرادولتی) ،بهعنوان يک عامل تعيينکننده در رفتار سياست خارجی سوريه کماکان تداوم

سال نهم  ،شماره دوم ،تابستان1398

يافته است.

بهموازات رسوخناپذيری حکومت در رابطه با جامعه ،بررسی الگوهای دولتبودگی

سوريه نمايانگر نفوذپذيری شديد آن از ناحية بازيگران خارجی بوده است .بدهیهای خارجی
سوريه در سال  1998بهميزان بیسابقه  24ميليارد دالر رسيد (.)World Bank, 2017: 15

روابط با روسيه نيز بهعنوان جزء جدايیناپذير سياست خارجی سوريه ،پس از يک دورة رکود

بهواسطة حاکم شدن گفتمان يوروآتالنتيکگرايی 1در سياست خارجی مسکو ،با روی کار
آمدن پوتين ( 1999م ).و بشار اسد ( 2000م ).در دو کشور وارد مرحلة جديدی شد .از اين

دوره ،بهتدريج نشانههای بازصورتبندی نقش روسيه در سياست خارجی و امنيتی سوريه

برجستگی يافت .تصميم پوتين در سال  2005برای لغو حدود  73درصد بدهیهای سوريه
( )Simmons, 2017: 1و همچنين از سرگيری تجارت تسليحات با اين کشور ،مؤيد تداوم

جايگاه سوريه در تفکر رهبران روسيه در عصر پساشوروی بود .بر اين مبنا ،روسيه در تعمير
1. Euro-Atlanticism
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که جلوة عينی آن در فروپاشی شوروی (سال 1991م ).رؤيت شد ،تأثيرات قابل توجهی بر

و به روزرسانی سختافزارهای نظامی مورد استفاده ارتش سوريه و آموزش افسران نيروهای

نظامی اين کشور حضور مؤثری ايفا کرد .بهعنوان مثال ،در سال  ،2011سوريه پنجمين

خريدار بزرگ تسليحات روسی با قراردادهايی تا حد  3/5-4/8بيليون بود .بهموازات اين
روند ،حکومت سوریه رانتهای تجاری و اقتصادی متعددی به دولت و شرکتهای روسيه

واگذار کرده است .از سال  ،2005امتياز کشف و توسعه ميدانهای نفتی سوريه به شرکت

روسی بود که در سال  2008امتياز ساخت  319کيلومتر از خط لوله بخش گازی اعراب در
مسير رهاب -حمص را بهدست آورد (.)Bagdonas, 2012: 64

سياست خارجی سوريه پس از بیداری عربی

چنا ن که اشاره شد ،سوريۀ کنونی ميراثدار تراکمی از بحرانها و شکافهای اجتماعی بوده
است .انحصار سنتی حزب بعث بر سپهر سياسی سوريه شرايط پيچيدهای را رقم زده است.

بهويژه اينکه حزب بعث هيچ سنخيتی با سنتهای موجود اکثريت مسلمانان سنی و شيعه
در سوريه ندارد .فقدان چارچوب نهادی برای مشارکت گروههای اجتماعی نيز به نارضايتی
بهعنوان يک مؤلفة کليدی در ماهيت و سرنوشت اعتراضات اجتماعی در اين کشور ايفای

نقش کرده ،برآيندی از تبعيضهای قومی و فرقهگرايی مذهبی حکومت سوریه است .بيش از

 70درصد جمعيت سوريه را اهل سنت تشکيل میدهند .با اين حال ،علویها که کمتر از 15

درصد از جمعيت سوريه میباشند ،ستون فقرات حکومت سوریه بهويژه تشکيالت امنيتی و
نظامی کشور را در دست دارند .حماه و درعا بهعنوان کانون آغاز اعتراضات بیداری عربی در

سوريه ،از ديرباز به-عنوان مهد اسالمگرايان سنی و اخوانالمسلين شناخته میشوند (نياکويی،
 .)134 :1391عالوه بر اين ،حکومت اسد تبعيضهای گوناگونی را عليه اکراد که بزرگترين

اقليت قومی سوريه محسوب میشوند ،اعمال کرده است.

از نظر اقتصادی نيز سياستهای نوليبرالی اسد همسو با منافع گروه اندکی از گروههای
1. Tatneft
2. Stroytransgaz
3. Gazprom
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و بحران مشروعيت سياسی در سوريه دامن زده است .انسجام اجتماعی اندک در سوريه که
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روسی تاتنفت 1واگذار شد .استروترانس 2بهعنوان تابع شرکت گازپروم ،3ديگر شرکت

اجتماعی بود و در عمل به افزايش فاصلة طبقاتی منجر شد ( .)Cohen, 2016: 13بشار اسد
پس از رسيدن به قدرت دريافت که مدل اقتصادی قبلی قابل دوام نيست ،بهخصوص که
منابع نفتی کشور نيز بهميزان قابل مالحظهای کاهش يافته بود .از اينرو ،در ژوئن  ۲۰۰۵در
جريان دهمين کنگره منطقهای حزب بعث« ،اقتصاد بازار آزاد سوسياليستی» بهعنوان مدل
اقتصادی جديد سوريه معرفی شد .بر اين مبنا ،حکومت مرکزی تجارت خارجی را تا حد

حاشيه خليجفارس و ترکيه روی آورد .بهعالوه ،بشار اسد با کمک صندوق بينالمللی پول و
در برابر معضل توسعه اقتصادی ،اصالحات اقتصادی و سياسی بيشتری صورت داد و حوزه

فعاليت و آزادی بخش خصوصی را گسترش داد (جویا .)75 :2011 ،با اين وجود ،بهار دمشق

خيلی طول نکشيد و رژيم اسد دوباره راه سختگيری و سرکوب را در پيش گرفت .در کنار
آزادسازی اقتصادی ،يک اليگارشی فاسد رشد کرد که بهترين نماد آن رامی مخلوف ،پسردايی
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بشار اسد بود .او بههمراه شرکايش بر اغلب بخشهای اقتصاد سوريه مسلط شدند .عالوه

بر اين ،بخش اعظم ثروت به شهرهای بزرگ سرازير شد و شهرهای متوسط و کوچک و
نواحی روستايی در وضعيت فالکتباری قرار داشتند ( .)BBC News, 2013تصميمگيری

سال نهم  ،شماره دوم ،تابستان1398

در خصوص اغلب سرمايهگذاریهای خارجی نيز در اختيار حزب بعث و حکومت مرکزی
بود که فساد مالی و اداری ،فصل مشترک تمامی آنها بود .بنابراین ،فساد اداری بهعنوان يکی

از اصلیترين عوامل نارضايتی عمومی از حکومت مرکزی درآمد .بر مبنای شاخص يادشده،
سوريه از رتبه  127در سال  2010به جايگاه  178در سال  2017رسيده است و از اين جهت،

تنها سودان جنوبی و سومالی بعد از اين کشور قرار داشتند (Transparency International,

.)2010; 2017

فرقهای بودن ارتش و پيوند ارگانيک آن با حکومت سوریه که در بسياری از موارد

بنيانهای ساختاری دولت در سوريه را بهچالش کشيد ،جلوة ديگری از واگرايی در جامعه
سوريه را روايت میکند .بهدنبال آغاز بيداری عربی ،بسياری از جريانهای سياسی معارض
حکومت مرکزی ،از نيروها و تشکيالت نظامی مستقل برخوردار شدند .يگانهای مدافع خلق

که بيشتر با نام اختصاری ی.پ.گ 1شناخته میشوند ،شاخة نظامی حزب اتحاد دموکراتيک
)1. People’s Protection Units (YPG
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بسيار زيادی آزاد کرد و به جذب سرمايهگذاری مستقيم خارجی ،بهويژه از جانب کشورهای

هستند که بر بخشهايی از شمال سوريه تسلط دارند .ی.پ.گ اعالم کرده که تا اواسط سال
 50 ،2014هزار جنگجو داشته است ،گرچه برآوردهای مستقل اين تعداد را حدود  30هزار

نفر تخمين زدهاند ( .)Global Security, Jan 2018ارتش آزاد سوريه نيز که در سال ۲۰۱۱
توسط نظاميان جداشده از ارتش سوريه تشکيل شد ،دارای حدود  40هزار جنگجو است

( .)Solomon, 2011جبهه النصره هم شاخه رسمی القاعده در سوريه محسوب میشد که
 .)Jul 2016گروه تحرير الشام ،جبهه تحرير سوريه و جبهه اسالمی ائتالفی (متشکل از

گروههای اسالمگرای سلفی) هم گروههای شبهنظامی ديگری بودند که در ميان اهلسنت
سوريه از خاستگاه چشمگيری برخوردارند .در مقابل ،حکومت سوریه نيز از کمک تسليحاتی

و مستشاری حامیان خارجی از جمله ايران ،روسيه ،شبهنظاميان شيعه عراقی (تيپ حيدرالکرار
و کتائب حزباهلل) ،حزباهلل لبنان و زينبيون بهره گرفته است ( .)Katz, 2014: 79چنين

وضعيتی بهمثابة چالشی بنيادين در برابر انحصار حکومت مرکزی بر تشکيالت نظامی و امنيتی

و در نهايت ،استقرار دولت وبری بوده است.

تحولی که با وقوع تحوالت بیداری عربی ،شبهدولت سوريه را با چالش جدی مواجه کرد،

بود .نقشيابی وسيع داعش ،جبهه النصره ،ارتش آزاد سوريه ،احرارالشام و ديگر گروههای
مسلح در سوريه بيش از هر عاملی مرهون وضعيت شبهدولتی سوريه بوده است .تحرکات

تجزيهطلبانة کردها در شمال سوريه و دستيابی آنها به خودمختاری دوفاکتو نيز از اين عامل
بنيادين نشأت گرفته است .هريک از گروههای مذکور به دلیل پيوندهای قومی -مذهبی با

گروهها و بازيگران منطقهای از زمينههای الزم برای تأثيرپذيری از هويتهای فراملی نيز
برخوردار بودهاند .کشور عراق نيز نهتنها بهواسطة حمايت سنیها از مخالفان و شيعيان از

اسد و بهطور همزمان حضور عناصر القاعده در طول مرز پرمنفذ عراق و سوريه برای تأمين

نيروهای جنگی برای مخالفان سنی اسد ،شکافهای سياسی و فرقهای خود را به سوريه صادر

کرده است (ايوب .)93 :1394 ،از جهاتی شرايط سوريه بعد از بیداری عربی را میتوان با

استناد به تمايزات يک دولت دوژوره 1از يک دولت دوفاکتو 2بهويژه از نظر تقسيم عام اقتدار
1. de jure state
2. de facto state
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اشباع سرزمينی و تصرف بخشهای وسيعی از سرزمين سوريه توسط نيروهای مخالف اسد
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در ژوئيه  ۲۰۱۶با نام جديد «جبهه فتح شام» از القاعده اعالم استقالل کرد (Al Jazeera,

و مجادلۀ مرزی مورد بررسی قرار داد .در اين معنا و مفهوم ،پوسته دولت يا واحد سرزمينی
ممکن است در مفهوم حقوقی رسمی آن تداوم يابد ،در حالیکه يکپارچگی مرزها در کنار

منابع اقتدار داخلی در معرض ستيز و تقسيم قرار گيرند ( .)Fawcett, 2017: 794این وضعیت

بهرغم ظهور نشانه-های اولیة بازسازی قدرت حکومت سوریه و اعمال کنترل دوبارة آن بر
بخشهای وسیعی از قلمرو سوریه کماکان قابل مشاهده است .در شرایط فعلی ،شبهنظامیان

اقتدار داخلی اسد بهشمار میروند.

این عوامل باعث شدند تا خيزشهای هويتی در سوريه ،در نهايت به تداوم تباهی سياسی

در شکلبندیهای ساخت دولت و قدرت منجر گردد .هرگونه تباهی سياسی بهمفهوم شرايطی
است که مطالبات اجتماعی گروههای حاشيهای بيش از اقتدار دولت يا نهادهای سياسی باشد

(متقی .)1395 ،چنين وضعيتی به ايجاد و تشديد وضعيت شکنندة دولت در سوريه بعد از

فصلنامه علمی -پژوهشی
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بیداری عربی منجر شده است .بررسی گزارشهای بنياد صلح نشان میدهد که از زمان آغاز
قيامهای عربی ،ساختار دولت سوريه بهلحاظ شکنندگی و ضعف ،شرايط کمسابقهای را
تجربه کرده است .براساس آمار مذکور ،سوريه در سال  2012رتبة  ،23در سال  2014رتبة

سال نهم  ،شماره دوم ،تابستان1398

 ،15در سال  2016رتبة  6و در سال  2018رتبة  4را در ميان دولتهای شکنندة جهان داشته

است ( .)FFP, 2012; 2014; 2016, 2018مطابق شاخص صلح جهانی در سال  2018نيز

سوريه طی پنج سال گذشته در پايينترين رتبه قرار داشته است .در اين دوران ،سوريه بدون
تغيير در رتبة  163قرار گرفته است (.)GPI, 2018: 2-9

برخوردار نبودن حکومت سوريه از چتر حمايتی نظام منطقهای عربی (مثل شورای

همکاری خليجفارس يا اتحاديه عرب) در کنار ناکافی بودن قدرت داخلی آن بهمنظور دفاع
از خويش ،توجهات را به حامیان خارجی غيرعربی معطوف کرد .تا سال 2014م 60 ،الی

 70درصد خاک سوريه از کنترل مطلق حکومت خارج شده بود (جانسيز و بهرامیمقدم،
 .)83 :1393تالش حکومت مرکزی به منظور ممانعت از فرسايش کامل حاکميت ملی و

خنثیکردن پيوندهای گروههای معارض با بازيگران خارجی از طريق استقرار دولت وبری،
بهعنوان يک عامل تعيينکننده در سياست خارجی سوريه عمل کرده است .حکومت سوریه
با دعوت از کشورهای ايران و روسيه برای مداخلة نظامی و اعطای امتيازات متعدد به آنها در
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افراطگرای احرارالشام در ادلب و کردها در شمال سوریه به مثابة چالشهای عمدة بازیابی

عين حال که انحصار بازيگری خود در عرصه سياست خارجی را بهچالش کشيد ،تالش کرد

تا به تحکيم موضع خود در برابر رقبا مبادرت نمايد .حاميان خارجی يک شاهراه حياتی را

برای شبهدولت فراهم میکنند .چنين بازيگرانی از طريق کمک به روند مذاکرات مداوم و بين
منطقة جدايیطلب و دولت دودمانی می-توانند سهم عمدهای در تضمين موجوديت و بقای
شبهدولت شناساییشده داشته باشند (.)Kolsto, 2006: 753-759

خارجی معارض به بحران سوريه فراهم شده است .از لحاظ شمار و دامنه حضور قدرتهای

منطقهای و فرامنطقهای ،بحران سوريه را می-توان يکی از کمسابقهترين بحرانها دانست.
از اين جهت ،دخالت قدرتهای منطقهای و بينالمللی در نقش حامیان خارجی شبهدولت
شناساییشده (حکومت مرکزی) و شبهدولت شناسایینشده (گروههای معارض داخلی) بهمنزلة

عاملی تعيينکننده در روند شکلگیری و ساختيابی سياست خارجی سوريه در دوران پس
از بیداری عربی عمل کرده است .در حوزة منطقهای ،کشورهايی مانند ايران ،ترکيه ،عربستان

سعودی و اسرائيل بهنوعی تالش کردهاند تا با بهره-گيری از راهبردهای موازنهسازی يا دنبالهروی

داشته است .در ادامه ،به بررسی اجمالی رويکرد هريک از بازيگران يادشده پرداخته میشود.

رويکرد ايران

سرآغاز تحول در روابط ایران و سوریه در دوران معاصر به وقوع انقالب اسالمی ایران در
سال  1979باز میگردد .تعقیب اصول و اهداف انقالبی در سیاست خارجی ایران بهمنزلة

بروز تهدیدی جدی برای منافع اغلب دولتهای عربی بود .بهموازات این تحول ،استمرار
تکانههای ناشی از ناکامی و تضعیف ایدئولوژی ناسیونالیسم عربی ،جهان عرب را با وضعیت
پیچیدهای مواجه میکرد ( .)Risseeuw, 2018: 3در چنین شرایطی ،سوریه با کنار گذاشتن
هنجارهای عمدة پانعربی و گرایش بهسمت نظام انقالبی ایران نشانههای اولویتبخشی
اهداف استراتژیک را در سیاست خارجی خود برمال ساخت .تحوالت بعدی در روابط

خارجی دو کشور نیز به گونهای رقم خورد که دو طرف را بهسوی ارتقای مناسبات دوجانبه
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ابتکار عمل را در دست گرفته و معادله قدرت را بهنفع خود و متحدان-شان رقم بزنند .بُعد
بينالمللی بحران سوريه نيز تحت تأثير منافع و مالحظات راهبردی روسيه و اياالتمتحده قرار

فصلنامه علمی -پژوهشی
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بهموازات نقصان شديد در مؤلفههای دولتبودگی ،زمينههای الزم برای ورود بازيگران

تا عالیترین سطوح استراتژیک سوق داد ( .)Wastnidge, 2017: 150بحران در سوريه بهمنزلة
ظهور تهديد جدی برای يکی از اصلیترين حلقههای ارتباطی جبهه مقاومت بود .تهران ،تهديد

مزبور را در چارچوب تالش رقبای منطقهای برای ضربه زدن به يکی از متحدان اصلی خود
و تحديد قدرت و نفوذش در خاورميانه ادراک کرد .در حوزة ديپلماتيک و سياسی ،ايران از

زمان آغاز بحران بر لزوم حفظ تماميت ارضی سوريه تأکيد داشته است .چنين راهبردی بهويژه
کردن اصول اولية دولتبودگی ،واجد نوعی مشروعيت خارجی برای حکومت مرکزی بوده
است .پشتيبانی نظامی و امنيتی تهران از دمشق نيز از سال  ،2012برجسته شد .از اين زمان،

ايران در راستای تداوم بقای حکومت سوریه مبادرت به اعزام ادوات و مستشاران نظامی به
اين کشور کرد .از جمله اقدامات مستشاران نظامی ايران در سوريه ،پايهگذاری نيروی دفاع
ملی (قوات الدفاع الوطنی) با الگوبرداری از بسيج ايران بود که هدف محوری اعادة مشروعيت

فصلنامه علمی -پژوهشی
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و حفظ امنيت حکومت از طريق بسيج حمايت اجتماعی را تعقيب کرده است .اين نيروها
در کنار نيروهای شيعه طرفدار دولت از حزباهلل لبنان تا عراقیها ،افغانیها و لشکر زينبيون

در جنگ داخلی سوريه مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند .عالوه بر اين ،مستشاران ايران بهطور

سال نهم  ،شماره دوم ،تابستان1398

مستقيم بر آموزش شبکۀ نظامی سوريه ،تجهيز آنها به ابزارهای تسليحاتی ،نظارت بر عمليات

نظامی و دستور کار مذاکره با گروههای معارض اشراف و کنترل داشتهاند .در کنار موارد
مزبور ،عمليات زمينی نيروهای تحت رهبری ايران و شخص سردار سليمانی نقش مؤثری

در متقاعد کردن مقامات روس بهمنظور ورود نظامی به مسئله سوريه داشتند (نیاکویی و
پیرمحمدی .)177 :1398 ،بهموازات افزايش نقش و جايگاه ايران در مديريت بحران سوريه،
تهران امتيازهای متعددی در عرصههای نظامی و اقتصادی اين کشور بهدست آورده است .اخذ

امتيازات ويژه در ارتباط با بهرهبرداری از بنادر سوريه ،امکان دسترسی ايران به دريای مديترانه
از طريق کنترل بر کريدور ايران -عراق -سوريه را تسهيل میکند.
رويکرد ترکيه

با آغاز بحران در سوريه ،دولت ترکيه تالش کرد تا حکومت سوریه را به انجام اصالحات
دموکراتيک تشويق کند ،اما با تصاعد بحران ،عم ً
ال از سياست تغيير رژيم در اين کشور دفاع
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در پی ظهور نشانههای ناتوانی حکومت سوریه در کنترل بر اوضاع داخلی ،ضمن برجسته

نمود .تهديد ناشی از تنشهای قومی -مذهبی ،شکنندگی فزايندة حکومت مرکزی و فرصت

مناسب شکلگرفته بهمنظور تعقيب سياستهای نوعثمانیگری از جمله عوامل مؤثر در اين
تغيير راهبرد بودند .به اعتقاد اردوغان ،سوريه دروازۀ ورود ترکيه به خاورميانه عربی و تنها
مسيری است که ترکيه از راه تغيير در آن میتواند موقعيت منطقهای خود را بهبود بخشد.
از اينرو ،يکی از اهداف راهبردی ترکيه از ورود به زمين بازی سوريه ،رهايی از تنگنای

مخالفان حکومت سوریه تبديل شد .ميزبانی از جريانات اپوزيسيون سوری از جمله اخوان-
المسلمين ،حمايت از شورای ملی سوريه و همچنين کمک به ايجاد ارتش آزاد سوريه بخشی

از تالشهای ترکيه به منظور پشتيبانی از تشکيل دولت موازی با حکومت مرکزی بود .عالوه

بر اين ،ترکيه با ارسال سالح و فراهم کردن امکانات آموزشی ،نقش مهمی در تقويت داعش
داشته است .ترکيه امکان سربازگيری ،فروش نفت خام و حرکت آزادانه اعضای داعش در

طول مرزهای خود با سوريه را برای داعش فراهم کرده است .در سال  ،2015سرماية پنهانی
داعش نزد بانکهای ترکيه حدود  100ميليون دالر برآورد شد (.)Hinnebusch, 2015:18
بهدنبال تشديد نگرانی-های ترکيه درخصوص شکلگيری يک کيان ُکردی در مرزهای جنوبی

و انجام دو عمليات نظامی «سپر فرات» (دسامبر  )2016و «شاخة زيتون» (ژانويه  )2018در
داخل خاک سوريه کرد (آزاد و ابراهیمیفر .)51 :1397 ،بشار اسد ،فقط حمالت ترکيه را

محکوم و اين کشور را به حمايت از تروريسم متهم کرد .بهمنظور کاهش تهديدهای ناشی از
عمليات نظامی در شمال سوريه ،ترکيه مبادرت به ترميم روابط با روسيه و ايران بهعنوان دو

بازيگر تعيينکننده در صحنة ميدانی سوريه نمود .به-خصوص که اياالتمتحده نيز سياست

پشتيبانی همهجانبه از کردهای سوريه را در پيش گرفته است (Cordesman and Nerguizian,

 .)2017: 3اين وضعيت نشانههايی از تحول را در رفتار راهبردی ترکيه در قبال بحران سوريه

نمايان کرده است .بر اين مبنا ،رويکرد ترکيه در خصوص حکومت سوریه تا حدودی تعديل

شد و ترکيه با حضور در تروئيکای سوريه ،بر حمايت کامل از حاکميت ،استقالل ،يکپارچگی
و تماميت ارضی سوريه بهعنوان يک دولت چندنژادی ،چندمذهبی ،غيرفرقهای و دمکراتيک

تأکيد کرد (بيانيه مشترک وزرای خارجه ايران ،روسيه و ترکيه .)1395 ،واضح است که تأکيد
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اين کشور ،دولت ترکيه مبادرت به سازماندهی شبهنظامیان عرب مخالف دولت در غرب فرات
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شديد جغرافيايی است (نياکويی و بهمنش .)128 :1391 ،بر اين مبنا ،ترکيه به پايگاه اصلی

بر اصولی چون برابری حقوقی و تماميت ارضی که موجد مشروعيت خارجی برای حکومت
سوریه است ،در زمرة عوامل اصلی همگرايی اخير روسيه ،ترکيه و ايران در بحران سوريه و

واجد نوعی مشروعیت خارجی برای حکومت مرکزی در مقابل مخالفان بود که بهتدریج با
تقویت موضع اسد در صحنة میدانی و سیاسی ،اقتدار سابق خود را در معرض مخاطره میبینند.

جايگاه سوريه در محور مقاومت و نفوذ منطقهای ايران در اين کشور بهعنوان عواملی محسوب
میشوند که عربستان سعودی را به نقشآفرينی مؤثر در تحوالت سوريه ترغيب کرده است.

شروع بحران در مارس  2011فرصتی را برای رسيدن به اين اهداف با ابزار حمايت از مخالفان
فراهم آورد .هر چند در چهار ماه ابتدای بحران ،رويکرد عربستان و ساير دولتهای عربی

نسبت به حکومت سوريه چندان خصمانه نبود ،ولی در ادامه هدف آنها به تغيير رژيم در
فصلنامه علمی -پژوهشی
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سوريه تغيير پيدا کرد (نياکويی و ستوده .)130 :1395 ،راهبرد عربستان سعودی برای تعقيب
اهداف و منافع ملی اين کشور نيز بهکارگيری الگوی نظم سلفی بود .وجود اکثريت سنی در

بطن جامعة سوريه (حدود  70درصد) نيز بستر مناسبی را به-منظور پيشبرد روايت سعودیها

سال نهم  ،شماره دوم ،تابستان1398

فراهم کرد .بنابراین ،فعاليتهای محور سعودی نقش مهمی در تداوم و تعميق تنشهای
قومی -فرقهای و تبديل شدن سوريه به صحنة تقابل و توازن الگوهای نظم منطقهای داشته

است .بر اين مبنا ،به موازات فشار ديپلماتيک به حکومت سوريه ،حمايت مالی و تسليحاتی

از اسالمگرايان سنی مانند اخوانالمسلمين و سلفيون (از جمله جبهه اسالمی سوريه) نيز
در دستور کار قرار گرفت .تعليق عضويت سوريه در سازمان همکاری اسالمی (کنفرانس

اسالمی) و واگذاری کرسی سوريه در اتحاديه عرب به شورای ملی مخالفان ،بخشی از تالش

سعودیها برای سازماندهی ،تشکلبخشی و رسميتدهی به مخالفان سوری (شبهدولت

شناسایینشده) بود .در سال  ،2012بزرگترين کمکهای تسليحاتی عربستان به مخالفان
منتشر شد .انتقال تسليحات کرواسی از اردن به مخالفان توسط سعودیها تأمين مالی شده

بود .همچنين ،با حمایت مالی و تسليحاتی عربستان ،بخشهايی از نيروهای «جبهه اسالمی» از
خاک پاکستان به سوريه منتقل شد (عليپور .)164 :1397 ،اخيرا ً نيز عربستان سعودی سناريوی

مداخلة نظامی در سوريه را در قالب ايدة تشکيل ارتش متحد عربی تعقيب کرده است.
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رويکرد عربستان سعودی

رويکرد اسرائيل

برای اسرائيل ،تحوالت سوريه دربردارندة تهديدات و فرصتهای متعددی بوده است .از

يکسو بحران سوريه فرصت مناسبی را برای اسرائيل پديد آورد تا از طريق ورود به آن
مبادرت به قطع حلقة ارتباطی محور مقاومت و تضعيف حکومت سوریه بهعنوان متحد
استراتژيک ايران و يکی از موانع عمدة مذاکرات سازش ميان اعراب و اسرائيل کند .ورود

موضع فعاالنه در قبال تحوالت سوريه تقویت کرد ( .)Chan, 2018بر اين مبنا ،بسياری از

مناطق نظامی و تحقيقاتی سوری ،هدف حمالت هوايی اسرائيل قرار گرفته است .ارسال
ادوات نظامی همچون سالح ،دوربين حساس و غيره به مخالفان و ارائه اطالعات امنيتی

به دستگاههای اطالعاتی خارجی و داخلی فعال در مبارزه با نظام سوريه ،از جمله اقدامات
اسرائيل به منظور تضعيف حکومت سوریه بودهاند (دهقانیفيروزآبادی و آجرلو،)10 :1392 ،

اما تهديدات اصلی پيشروی اسرائيل ،نفوذ ناامنی و بیثباتی به مرزهای مشترکش با سوريه
و همچنين تحرکات محور مقاومت در بلندیهای جوالن بوده است ( .)Dagher, 2018در
اين ميان ،تضعیف اقتدار حکومت مرکزی دست اسرائيل را در انجام اقدامات خرابکارانه در

که تضعيف ارتش سوريه ،خلع سالح شيميايی سوريه ،انحراف نسبی جهان اسالم از آرمان
فلسطين و افزايش پيوندهای استراتژيک تلآويو با مسکو تا حدود زيادی به تحقق اهداف

اسرائیل ياری رسانده است .از حيث اجتماعی نيز افزايش شکاف دولت و ملت در سوريه،

تشديد بدبينی به الگوی ناسيوناليسم عربی و همچنين تعميق منازعات درونگفتمانی در قالب

دوگانة شيعه -سنی ،مطلوب تلآويو بوده است.
رويکرد روسيه

روسيه بهعنوان شريک استراتژيک حکومت اسد از جايگاه ويژهای در سياست خارجی سوريه

برخوردار است .عواملی چون ميزبانی دمشق از تنها پايگاه برونمرزی نظامی روسيه در خارج

از محدوده شوروی سابق و تنها پايگاه نظامی اين کشور در دريای مديترانه (ايوب:1394 ،
 )85و تهديد ناشی از الغای توافقنامه نظامی مسکو با دمشق در نتيجة گسترش ناآرامیها و

17
واکاوی سياست خارجی سوريه پس از بيداری عربی

اين کشور باز گذاشته است .بررسی روندها و تحوالت سياسی سوريه نيز نشانگر آن بوده
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نظامی ايران و حزباهلل به بحران و تداوم حضور آنها نيز انگيزههای اسرائيل را برای اتخاذ

احتمال تغيير حکومت در اين کشور ( ،)Bagdonas, 2012: 61تمايل رهبران روسيه به عدم

تکرار سناريوی مداخلة غرب در ليبی ،بهرهگيری از کارت سوريه برای رقابت و مصالحه
با غرب در موضوعاتی چون بحران اوکراين و گسترش ناتو و همچنين ترس از سرايت

تحوالت سوريه به حوزة خارج نزديک 1و بهتبع آن ،مناطق جنوبی روسيه در اتخاذ تصميم
روسيه برای ورود به بحران سوريه تأثيرگذار بودند .در اين راستا ،مسکو تا سال  2015به

برای براندازی حکومت را از طريق موازنهگری نرم خنثی کرد (نياکويی ،)113 :1394 ،اما

با گسترش قدرت جريانات معارض و امکان سقوط دمشق از اواخر سپتامبر  ،2015راهبرد
روسيه به کنش نظامی تغيير يافت .از اين مقطع زمانی ،جنگندههای پيشرفته روسيه با ورود به

قلمرو فضايی سوريه مبادرت به حمالت هوايی وسيع به اهداف مخالفان کرده و کفه ترازو
را بهنفع حکومت سوريه تغيير دادند ( .)Mohseni, 2015: 1البته گرايش روسها به مداخلة
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نظامی بيشتر بهعنوان ابزاری برای رسيدن به اهداف سياسی در دستور کار قرار گرفت .تالش
مسکو برای ايفای نقش ميانجی در رويارويیهای ايران و اسرائيل در سوريه از جمله پيشنهاد

ايجاد يک منطقه حائل  50مايلی ( 80کيلومتر) بين نيروهای تحت رهبری ايران و بلندیهای

سال نهم  ،شماره دوم ،تابستان1398

جوالن در همين راستا قابل طرح میباشد .مسکو در کنار حمايتهای نظامی ،پشتيبانی سياسی

و ديپلماتيک از حکومت سوریه را نيز با جديت فراوانی دنبال کرده است .طرح مسکو برای
خلع سالح شيميايی سوريه و تالشهای اين کشور بهمنظور ادغام حکومت مرکزی در «مبارزه
ضدداعش» و وارد کردن گروههای قومی سوريه به روند مذاکرات سياسی (از جمله گروههای

مخالف سنی و اکراد) و چانهزنی با بازيگران منطقهای و بينالمللی ،نقش مؤثری در تضمين

بقا و احيای مشروعيت اسد داشته است (حسينیفرد .)1394 ،از اينرو ،باور عمومی بر آن

بوده که پوتين کنترل حکومت سوریه را در دست دارد؛ چراکه دمشق موجوديت و بقای خود

را مديون حمايتهای نظامی و سياسی مسکو میداند ( .)Dagher, 2018در پاسخ به چنين

خدماتی ،حکومت سوریه امتيازهای متعدد نظامی ،سياسی و اقتصادی برای روسها قائل شده
است .در حوزة نظامی میتوان به قرارداد  49ساله آنها با سوريه اشاره کرد که براساس آن،
روسها امتياز حمايت هوايی و دريايی از مرکز امداد وابسته به ناوگان خود را کسب کردند و
1. Near Abroad
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حمايت مالی ،ديپلماتيک و تسليحاتی از حکومت سوریه ادامه داد و تالشهای آمريکا

حکومت سوريه تنها دفاع زمينی از اين مرکز را بهعهده گرفت .در اين چارچوب ،کشتیهای

جنگی روسيه وارد آبهای منطقهای و داخلی سوريه و بنادر آن میشوند .در سال  2018نيز

امتياز استخراج معادن فسفات شهر تاريخی تدمر ،به مدت  50سال به شرکت روسی «ستروی
ترانس گاز» واگذار شد .در این خصوص میتوان گفت که تالشهای حکومت سوریه برای

مقابله با رقبای عمدة داخلی از طریق وارد کردن دولتهایی چون روسیه و اعطای امتیازات
اعادة قدرت و تداوم امنیت حکومت مؤثر افتاده ،در عمل استقالل دولت بهمثابة یک دولت
نهادی را مخدوش کرده است.

رويکرد آمريکا

سياست واشنگتن در قبال بحران سوريه ،از همان ابتدا با جلوههايی از ابهام و تعارض همراه
بوده است .به غير از تمايل به کنار رفتن اسد ،چشمانداز بلندمدت آمريکا برای سوريه
واضح نبوده است ( .)Walt, 2015در اين راستا ،اياالت-متحده طيف وسيعی از سازوکارهای
ديپلماتيک و نظامی را بهکار گرفته است .در حوزة ديپلماتيک میتوان به کنش فعاالنۀ اين

ائتالف بين-المللی ضدداعش از اوت  ۲۰۱۴اشاره کرد .آمريکا بر آن بوده تا از طريق ايجاد

نوعی تفکيک ميان مخالفان اسد ،به پشتيبانی از مخالفان ميانهرو بپردازد (.)Lister, 2016: 3
واشنگتن تمايل به کاهش نفوذ منطقهای ايران دارد ،اما نه به قيمت افزايش نقش جهادیهای

سلفی در قالب دولت اسالمی (نياکويی و ستوده .)141 :1395 ،بر اين اساس ،اياالت-

متحده از سپتامبر  ،۲۰۱۴حمالتش عليه مواضع داعش در خاک سوريه را آغاز کرد .نيروهای

آمريکايی در چارچوب مبارزه عليه داعش و بدون موافقت شبهدولت شناساییشده ،به طور
عمده در شمال ،جنوب و بخشهای شرقی اين کشور مستقر شدند تا مبادرت به سازماندهی

و آموزش نيروهای بومی متشکل از کردها و اعراب (شبهدولت شناسایی-نشده) کنند .ورود
نظامی روسيه به بحران سوريه تغييراتی را در راهبرد اياالتمتحده بهوجود آورد .بر اين مبنا،

حمايت از کردهای سوريه بهعنوان يک هويت فروملی تأثيرگذار در دستورکار آمريکا قرار
گرفت .کردها بهواسطة ضعف حکومت مرکزی در انسجامبخشی به قلمرو سرزمينی و با
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کشور در شورای امنيت ،تالش برای مشروعيتبخشی به مخالفان ميانهرو و ايجاد و گسترش
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متعدد نظامی ،سیاسی و اقتصادی به آنها ،بهموازات آنکه بهعنوان عاملی تأثیرگذار در زمینة

حمايتهای آمريکا توانستند نسبت به تأسيس منطقه فدرال خود با عنوان سه کانتون کوبانی،
جزيره و عفرين مبادرت کنند .از سوی ديگر ،اياالتمتحده نسبت به ايجاد ارتش ُکردی
 30هزار نفری متشکل از مخالفان دولت سوريه و در راستای تأمين امنيت مرزهای مشترک

سوريه با ترکيه و عراق اقدام کرده است .چنين وضعيتی میتواند زمينهساز تجزيه دوفاکتوی

سوريه شود .در اين ميان ،بهنظر میرسد که با فروپاشی نسبی داعش ،فدراليزهشدن سوريه و
از سناريوی يادشده در رهيافت عملگرای روسها به فرايند سياسی نيز مالحظه شده است.
شواهد موجود نيز نشانگر آن است که چنين رهيافتی در دوران ترامپ نيز با تغييراتی اندک
دنبال شده است .چنانچه تيلرسون تصريح داشته ،دولت ترامپ نمیخواهد «اشتباهی» را که

اوباما در سال  2011در رابطه با خروج نيروهای اين کشور از عراق انجام داد ،تکرار کند؛
اشتباهی که منجر به بقای القاعده در عراق و تبديل شدن آن به داعش شد (.)Tillerson, 2018
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در این میان ،بهرغم ادعای دولت ترامپ مبنی بر کاهش شمار نیروهای آمریکایی در سوریه

به-نظر میرسد که سیاست اعمالی ایاالت متحده بهموازات اهداف و منافع استراتژیک این
کشور در منطقه سازماندهی شده است .در همین ارتباط ،این کشور بعد از آغاز تالش ارتش

سال نهم  ،شماره دوم ،تابستان1398

سوریه برای پیشروی بهسمت کرانة جنوبی رود فرات و عبور از پل شهر طبقه بهسمت رقه،
پس از ارتباط با طرف روس ،از مسیر شرق به غرب بهسوی رقه حد فاصل دو کیلومتری

مواضع جبهة دموکراتیک سوریه را منطقه کاهش تنش اعالم کرد (آزاد و ابراهیمیفر:1397 ،
.)70
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استقرار الگويی چون عراق ،گزينة مطلوبی برای اياالتمتحده باشد .بهخصوص که رگههايی

بحث و نتيجهگيری

شکنندگی و تضعیف دولت در سوریة پس از بیداری عربی بهموازات بازتولید روندهای
پسااستعماری و بهطور کلی ،همتکميلی شاخصهای داخلی و خارجی با ظهور نشانههايی
از تأثیرگذاری وضعیت شبهدولتی بر سياست خارجی این کشور همراه شده است .در بُعد
داخلی ،شکافهای اجتماعی متراکم ،بحران ملت -دولتسازی ،بحران هويت و قلمروخواهی

مخالفان معارض ،چشمانداز دولت را در اين کشور با چالش جدی مواجه ساخته و در عمل،

به نوعی تضعیف و فرسایش اقتدار شبهدولت شناساییشده و بازگشت به مدل پيشادولتی
منجر شده است.

در کنار موارد مذکور و بهموازات نقصان شديد در مؤلفههای دولتبودگی ،شبهدولت

سوریه به عرصة مناسبی برای صفبندی قدرتهای منطقهای و بينالمللی در حمایت از

شبهدولتهای شناساییشده و شناسایینشده تبديل شده است .تحت این شرایط ،مقولة
حاکميت حقوقی ،اجماع هنجاری بر سر اصل برابری حاکميت و حق تعيين سرنوشت و
داخلی مورد بهرهبرداری قرار گرفته و بهمثابة سدی در برابر فروپاشی کامل ساختار دولت

در اين کشور عمل کرده است .نقش بازیگرانی چون روسیه ،ایران (و همپیمانان منطقهای) و
اخیرا ً نیز ترکیه در این ارتباط قابل بررسی است .از این جهت ،حکومت مستقر برای مواجهه

با رقبایی مانند گروههای معارض مسلح و ...حامیان خارجی را وارد کرده و از طریق اعطای
امتیازات متعدد نظامی ،سیاسی و اقتصادی ،در عمل استقالل دولت بهمثابة یک دولت نهادی

را مخدوش کرده است .در مقابل ،کشورهایی مانند ایاالت متحده آمریکا ،اسرائیل و عربستان
البته با درجات متفاوتی از شدت و ضعف ،ضمن به چالش کشیدن سناریوی یادشده بهویژه

در نقطة اوج بحران سوریه ،راهبرد حمایت از شبهدولتهای شناسایی-نشده را در کانون
الگوی رفتاری خود در قبال تحوالت سوریه قرار دادند.

از نظر ابزارهای سياست خارجی در دسترس ،سورية پس از بیداری عربی فاقد بسياری از

ابزارهای متعارف سياست خارجی بوده است .خودمختاری سوريه در عرصة سياست خارجی
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شناسایی بینالمللی حکومت مرکزی بهعنوان امتیاز برجستة دولت اسد در مقابل مخالفان
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و قلمروگستری هويتهای رقيب سهم ويژهای در شکلگيری و تداوم بحران سوريه ايفا کرده
است .تقسيم اقتدار ميان شبهدولتهای شناسایینشده ،یعنی گروههای جداییطلب ُکرد و

تابعی از رسوخناپذيری حکام این کشور در رابطه با جامعه و نفوذپذيری آن در ارتباط با

حامیان خارجی بوده است .از اينرو ،خودمختاری حکومت بیش از آنکه ناشی از ابزارهای
قهری و استخراجی باشد ،در رابطه به متغیرهای خارجی معنا مییابد .با توجه به عدم ارتباط

شبکهای حکومت مرکزی با جامعه داخلی ،سياست خارجی معطوف به مديريت اين روابط
با بازيگران خارجی شده و پيامدهای آن بر جامعه مورد غفلت يا کمتوجهی قرار گرفته است.

آن ،تقويت نقش حمايتی محيط و بازيگران حامی بهمنظور حفظ امنيت و بقای حکومت
است .شواهد موجود نیز حاکی از آن است که به سبب تداوم توان چالشگری هویتهای

فروملی از یک سو و استمرار وابستگی حکومت سوریه به حامیان خارجی از سوی دیگر ،این
وضعیت در سالهای آینده نیز کماکان ادامه خواهد یافت.
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در نهايت ،سياست خارجی سوريه معطوف به تغيير محيط داخلی و خارجی نبوده بلکه هدف
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