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تأثير شكنندگی دولت سوريه در تغيير تعامالت امنيتی خاورميانه
 

رضا اختیاری امیری1 
استاديار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

تاريخ دريافت: 1396/04/06                      تاريخ پذيرش: 1396/06/18

چكيده
تحوالت اخیر ژئوپلتیک خاورمیانه تحت عنوان بیداری اسالمی موجب تشدید شکنندگی دولت سوریه 
گردید و نهایتاً آن کشور را به یک دولت فروپاشیده تبدیل نمود. بحران داخلی سوریه صرفاً بر امنیت 
ملی این کشور تأثیرگذار نبوده، بلکه مناسبات امنیتی حوزه وسیعی از زیرسیستم خاورمیانه را تحت تأثیر 
خود قرارداد. با توجه به این مسئله، سؤال اصلی پژوهش حاضر بر این مبنا قرارگرفته است که شکنندگی 
دولت سوریه چه تأثیری بر تعامالت امنیتی ژئوپلتیک خاورمیانه داشته است؟ روش پژوهش در این مقاله 
توصیفی - تحلیلی است و از رهیافت نظری »مجموعه امنیتی منطقه ای« جهت تبیین موضوع پژوهش 
استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شکنندگی سوریه معادله امنیتی منطقه را به طور 
قابل مالحظه ای تغییر داده است. در همین راستا، تحوالت سوریه موجب شد تا ترکیه ضمن مداخله 
نظامی در خاک آن کشور، همکاری های نظامی-امنیتی خود را با کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه 
عربستان و قطر افزایش دهد. همچنین، بحران داخلی سوریه موجب گردید تا یک جنگ نیابتی شدیدی 
بین عربستان و ایران در این کشور شکل بگیرد. عالوه بر این، همسویی منافع استراتژیک ترکیه، عربستان 
و اسراییل در سوریه، سبب شکل گیری ائتالفی ترکی-عربی-عبری در منطقه گردید. همین موضوع 
اولویت تهدید زا بودن رژیم صهیونیستی را در منطقه کاهش داده و نهایتاً منجر به افزایش نسبی امنیت 
آن رژیم گردید. تحوالت سوریه بر بازیگران غیردولتی نظیر جنبش حماس و حزب اهلل لبنان و کنش های 

امنیت محور آن ها نیز تأثیرگذار بوده است.

واژه هاي كليدي: دولت شکننده، سوریه، خاورمیانه، امنیت، مکتب کپنهاگ.

1. r.ekhtiari@umz.ac.ir
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مقدمه و بيان مسئله
در دوره جنگ سرد، دولت های مختلف در جهان به نوعی با یکي از دو بلوک در ارتباط بودند 
و رقابت شدید موجود بین دو ابرقدرت، موجب می شد آن ها اجازه ندهند رژیم های دوست، 
شکننده شوند )Anderson,2007: 22(؛ اما این روند در عصر پسا کمونیسم و برهم خوردن 
توازن قدرت جهانی دستخوش تحول چشمگیر گردید. با فروپاشي شوروي و از بین رفتن 
رقابت ها و حساسیت های دوره جنگ سرد، برخي کشورها شاهد نوعي بازگشت به وضعیت 
دوره پسا استعمار بودند. دوره ای که دولت ها از انجام وظایف حکومتي ناتوان بوده و مبارزه ای 
خشونت آمیز بین گروه ها و موجودیت های سیاسي و اجتماعي در مورد کنترل حکومت و 
مرزها وجود داشت )یزدان فام، 1388: 9(. به عبارتی، از زمان فروپاشی شوروی شاهد افزایش 

دولت های شکننده می باشیم.
در پی تحوالت اخیر خاورمیانه تحت عنوان »بیداری اسالمی« موج جدیدی از انقالب ها 
در خاورمیانه و شمال آفریقا شکل گرفتند که عمدتاً ریشه در نارضایتی های سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی داشتند. در همین زمینه، بافت و ساختارهای جمعیتی متعارض و بی ثباتی سیاسی 
نقش مهمی در بروز خشونت ها ایفاء نمودند. در برخی کشورها مانند مصر و تونس این 
اعتراضات و انقالبات به تغییر حکومت منجر شد و در برخی دیگر نظیر یمن، لیبی و سوریه 

نیز به سرنگونی حکومت ها یا جنگ های داخلی شدید منتهی گردید.
عالوه بر این، با سقوط دولت های جهان عرب و تداوم بحران، خأل قدرت بزرگی در 
منطقه ایجاد شد که این موضوع منازعات میان دولت ها و بازیگران غیردولتی را تشدید کرد 
)آذین و سیف اهلل، 1394: 34(. درواقع، تحوالت منطقه عربی به سمت و سویی رفت که 
نظم  بین الملل، شاهد شکل گیری  کارشناسان و تحلیل گران سیاست  از  بسیاری  اعتقاد  به 
خاورمیانه ای جدیدی در این منطقه بوده ایم؛ به عبارت دیگر، با انقالب های عربی – اسالمی، 
تمامی معادالت سیاسی و راهبردی منطقه تغییر کرد و معادالت جدیدی در منطقه شکل 
ارتباط، جنگ داخلی سوریه و  نژاد و همکاران، 1395: 101(. در همین  گرفت )سلطانی 
دخالت های کنشگران منطقه ای و فرا منطقه ای موجب افزایش شکنندگی این کشور شده و 

متعاقباً آن را به یک دولت »فروپاشیده« تبدیل کرد.
با توجه به این موضوع، هدف پژوهش حاضر بر این مبنا قرارگرفته تا تأثیر شکنندگی دولت 
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سوریه را بر مناسبات امنیتی منطقه خاورمیانه مورد تحلیل و تبیین قرار دهد؛ به عبارت دیگر، 
محور اصلی پژوهش حاضر پاسخگویی به این سؤال است که شکنندگی دولت سوریه چه 
تأثیری در تغییر تعامالت امنیتی خاورمیانه و متعاقباً نظم امنیتی منطقه داشته است. فرضیه کلی 
و ابتدایی که مطرح می گردد آن است که شکنندگی سوریه و متعاقباً تشدید آن نه تنها تأمین 
امنیت ملی کشور را با چالش مواجه ساخت، بلکه شرایطی را فراهم نمود که تعامالت امنیتی 
و نظم امنیتی منطقه نیز دستخوش دگردیسی ملموسی گردد و این کشور به نحوی به کانون 

اصلی تأثیرگذار بر معادالت امنیتی منطقه تبدیل شود.
در این راستا سازمان دهی پژوهش حاضر جهت بررسی فرضیه مذکور این گونه هست که 
پس از ارائه چارچوب نظری، جهت تبیین مفهوم دولت های فروپاشیده ابتدا به تعریف این 
مفهوم و شاخصه های آن خواهیم پرداخت. سپس نقش بحران داخلی در تشدید شکنندگی 
دولت سوریه و تبدیل آن به یک دولت فروپاشیده که کنترلی بر مرزهای سرزمینی خود ندارد، 
موردمطالعه قرار خواهد گرفت. پس ازآن نیز تأثیر شکنندگی دولت سوریه بر مناسبات امنیتی 
ژئوپلتیک خاورمیانه مورد تحلیل قرار می گیرد و نهایتاً نیز نتیجه گیری انجام می گیرد. الزم 
به ذکر است که متغیر مستقل این پژوهش، شکنندگی دولت سوریه و متغیر وابسته نیز تغییر 

تعامالت امنیتی منطقه خاورمیانه است.
به لحاظ  از دو بعد علمی و سیاست گذاری حائز اهمیت می باشد.  این پژوهش  انجام 
علمی، پژوهشی که رابطه بین متغیرهای شکنندگی دولت سوریه و مناسبات امنیتی خاورمیانه 
لحاظ  به  است.  نپذیرفته  انجام  دهد  قرار  موردمطالعه  علمی  و  مشخص  جامع،  به طور  را 
سیاست گذاری نیز پژوهش حاضر با تبیین موضوع پژوهش می تواند با ارائه شناخت درست 
از تحوالت منطقه، نخبگان سیاسی کشور را در اتخاذ تصمیمات صحیح و مناسب کمک نماید 

تا بدین گونه منافع ملی کشور در منطقه به نحو شایسته تری تأمین گردد.

ادبيات نظری و پيشينه موضوع
الف( چارچوب نظری: مجموعه امنیتی منطقه ای

اصطالح »مجموعه امنیتی«1 نخستین بار به طور مشخص در دهه 60 میالدی در آثار افرادی 

1. Security Complex
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چون تامس و گراید به کار رفت. ازنظر آن ها مجموعه امنیتی عبارت بود از: »مجموعه ای 
متشکل از دولت هایی که حفظ امنیت هر یک از آن ها درگرو حفظ امنیت دیگری و تهدید 
امنیت یک عضو به منزله تهدید امنیت سایر اعضا تلقی می شود.« )امیر شاه کرمی، 1388( اما 
این اصطالح به طور مبسوط در نوشته های بری بوزان مطرح گردید و به عنوان یک مفهوم 
کلیدی در ادبیات روابط بین الملل اشاعه یافت. وی به عنوان پیشگام این مکتب »تفسیرهاي 
هابزي و کانتي از امنیت بین الملل را ناقص می داند و معتقد است می توان در قالب نظریه 
مجموعه منطقه ای امنیت، بسیاري از نابسامانی های بین المللی را توضیح داد« )نصری، 1390: 
106( بوزان مجموعه امنیتی را این گونه تعریف می کند: »مجموعه ای از واحدها که فرایندهای 
اصلی امنیت، عدم امنیت و یا هر دو آن ها به گونه ای با یکدیگر مرتبط است که مسائل امنیتی 
اینکه  یا  گیرد  قرار  تجزیه وتحلیل  مورد  یکدیگر  از  نمی تواند جدا  منطقی  به صورت  آن ها 
حل وفصل شود« )Buzan et al, 1998(. بر همین اساس، با نامناسب خواندن سطح تحلیل 
جهانی، مکتب کپنهاگ بر سطح تحلیل منطقه ای تأکید دارد )مرادی و شهرام نیا، 1394: 128(. 
درواقع، در این رهیافت نظری برای فهم مناسب از سرشت و سرنوشت امنیت به ساختار 
منطقه و ویژگی های کشورهایی که در یک منطقه خاص قرار دارند و از مطالعات امنیتی 
مشابهی برخوردارند، توجه شده است )دادا اندیش و کوزه گر کالجي،1389: 78(. همچنین 
در این پارادایم مفهوم امنیت بسط یافته و عالوه بر جنبه های نظامی و سیاسی، حوزه های 

اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را نیز دربرمی گیرد.
مجموعه امنیتی یک منطقه به هم وابسته امنیتی میان گروهی از دولت ها را شکل می دهد که 
بر اساس روابط دوستی، دشمنی و روابط قدرت تعریف می شوند. البته دشمنی و دوستی های 
تاریخی در همان حال که تعارضات و همکاری ها را سبب می شوند، بخشی از منظومه کلی 
نیز به وجود می آوردند. در همین زمینه، نقش قدرت های بزرگ و  ترس ها و تهدیدات را 
خارجی نیز به عنوان یک عامل مؤثر از اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار است. بوزان معتقد است 
مجموعه های امنیتی ممکن است در برابر قدرت های خارجی رسوخ پذیر باشند. به ویژه درزمانی 
که قدرت های مذکور با برخی از کشورهای موجود در درون منطقه اتحاد و ائتالف خاصی 
را شکل داده باشند. در برخی مواقع رقبای محلی کمک بیرونی را طلب می نمایند و در برخی 

مواقع نیز الگوی های محلی رقابت با سطح جهانی پیوند خواهد خورد )قاسمی،1390: 66(.
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نیازهای اقتصادی و  عالوه بر این، هم جواری، هویت مشترک، شباهت ها و تفاوت ها، 
پیوندهای قومی و فرهنگی ازجمله متغیرهای مجموعه امنیتی هستند. ایجاد امنیت منطقه ای 
مستلزم ساختاری مشارکت جویانه است که بر پایه اعتمادسازی باشد. به عبارتی دیگر، امنیت 
منطقه ای واحدی از سطح تحلیل بین الملل است که واحدهای سیاسی امنیت خود را در آن 
جستجو می کنند و امنیت کشورها به یکدیگر وابسته است و آن ها برای تأمین امنیت ناگزیر 
از تعامل و همکاری می باشند )آذر شب، 1394(. همچنین، به عقیده باری بوزان ازآنجاکه 
تهدیدها از فاصله نزدیک سریع تر حس می شوند تا از فاصله دور، ناامنی اغلب با نزدیکی 
همراه است )فتحی، 1393(. برای برقراری امنیت، به کارگیری استراتژی مناسب و مطلوب 
در جهت کم کردن تنش ها ازجمله ضرورت هایی است که اهمیت فراوانی برای اثرگذاری و 

تعامل سازنده و مؤثر با کشورهای منطقه دارد.
امنیت مطرح کردند:  با  رابطه  در  را  اساسی  کپنهاگ چهار موضوع  اندیشمندان مکتب 
نخست، موضوعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی را به حوزه امنیت افزودند؛ 
دوم، امنیت را به عنوان مفهومی چند سطحی بازسازی کردند؛ سوم، نظریه امنیت منطقه ای 
به هم پیوسته را مطرح و چهارم، برای تحلیل و تبیین امنیت، مفاهیم »امنیتی شدن1« و »امنیت 
کردن  مطرح  از  مکتب، هدف  این  اندیشمندان  از  ویور2  گفته  به  کردند.  مطرح  را  زدایی« 
مفهوم »امنیتی شدن« و »امنیت زدایی« تحلیل امنیت به شیوه های جدید است. به این معنا 
که چارچوب نظری مکتب کپنهاگ علی رغم این که به ارکان اصلی نظریه های سنتی امنیت 
)تهدیدهای وجودی، بقا( وفادار است، مانند آن ها انعطاف ناپذیر و دگم نیست بلکه بخش های 
متعددی عالوه بر حوزه نظامی را دربرمی گیرد و در این رویکرد، دولت ها تنها بازیگران 
موردمطالعه نیستند )حاجی مینه، 1392: 15(. به عبارتی، درحالی که در تعریف مضیق از مفهوم 
امنیت، دولت تنها مرجع تأمین آن محسوب می شد، در دوران پسا جنگ سرد، در کنار دولت، 
افراد، گروه های بین المللی، سازمان های غیردولتی فراملی و فرو مّلی و رسانه ها، همگی مراجع 

امنیت محسوب می شوند.
مجموعه های امنیتی دارای چند مؤلفه اصلی هستند: 1. وابستگي متقابل امنیتي: به این معنا 
است که تغییر و تحوالت امنیتي در هر یک از واحدهاي مجموعه بر دیگر واحدها نیز تأثیر 

1. Securitization
2. Weaver
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می گذارد. همچنین وابستگي متقابل امنیتي می تواند مثبت )ایجابی( یا منفي )سلبي( باشد.2. 
الگوهاي دوستي و یا دشمني: در تعریف امنیت منطقه ای، عنصر اصلي که باید به روابط قدرت 
افزوده شود، الگوي دوستي و دشمني بین دولت هاست. منظور از دوستي این است که در 
روابط آن ها، طیفي از دوستي واقعي تا انتظار حمایت یا حفاظت وجود داشته باشد. منظور از 
دشمني نیز روابطي است که در آن سوءظن و هراس حاکم می باشد. درواقع این الگو می تواند 
از اختالفات مرزي و ارضي، تمایالت قومي یک واحد نسبت به واحد دیگر، اختالفات یا 
 )Buzan, 1991:189-190( .اشتراکات ایدئولوژیک و ارتباطات مثبت یا منفي تاریخي ناشي شود
3. مجاورت: درواقع ازلحاظ امنیت، به معني شبه سیستم مشخص و »منطقه« مشهوري از 
روابط امنیتي بین مجموعه ای از دولت هاست که ازلحاظ جغرافیایي نزدیک یکدیگر باشند. 
بر این اساس، تهدید به خصوص تهدید سیاسي و نظامی وقتي به حوزه جغرافیایي نزدیک 
هستند، با شدت بیشتري احساس می شوند. به عبارت دیگر، مجموعه امنیتي از دولت هایی 
که در مجاورت یکدیگر قرار دارند، پدید می آید و از جزء به کل یا از درون به بیرون شکل 
می گیرد. 4. وجود حداقل دو بازیگر مؤثر: منظور از آن است که شکل گیری مجموعه امنیتی 
است. 5.  امکان پذیر  و چندین کشور ضعیف  مؤثر  منطقه ای  قدرت  دو  با حضور حداقل 
استقالل نسبي: بر اساس معیار استقالل نسبي، مجموعه امنیتي درجایی وجود دارد که روابط 
امنیتي، گروهي از کشورها را از سایرین جدا کرده و به یکدیگر پیوند زده است و برکنش و 
واکنش های دروني شدید امنیتي و کنش و واکنش های محدود و ضعیف خارجي حاکم باشد. 
محدودیت قدرت، عامل مهمي در موجودیت روش های خودبسنده امنیتي محلي بین دول 
همسایه و درنهایت استقالل نسبي یک مجموعه امنیتي است )دادا اندیش وکالجی،1389: 80-
78(. با توجه به مؤلفه های رهیافت مجموعه امنیتی می توان استدالل نمود که شکنندگی دولت 

سوریه نقش مهمی بر امنیت منطقه داشته است که در سطور ذیل به آن خواهیم پرداخت.

ب( پیشینه پژوهش
با آغاز تحوالت بیداری اسالمی و متعاقباً بحران سوریه تالش های علمی مختلفی از سوی 
اندیشمندان و نخبگان علمی برای مطالعه تحوالت این کشور و پیامدهای آن صورت گرفت. 
در اکثر آثار منتشرشده سعی گردید تا بحران سوریه از یک منظر خاصی مورد مداقه و تبیین 
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قرار گیرد. به طور مثال حسین مسعود نیا و همکاران )1391( در مقاله »ترکیه و بحران سوریه: 
از میانجیگری تا حمایت از مخالفان دولت« به واکنش های متفاوت ترکیه در قبال بحران 
سوریه می پردازد و معتقد است برخی از عوامل منطقه ای و فرا منطقه ای باعث شد تا ترکیه 
بافاصله گرفتن از سیاست میانجیگری، به صورت علنی از مخالفان رژیم سوریه حمایت نماید 
و خواهان تغییر نظام سیاسی در این کشور گردد. علیرضا کوه کن و سعید تجري )1393( در 
مقاله »بحران سوریه و سیاست منطقه ای عربستان سعودي )2011 تا 2014(« ضمن بررسی 
سیاست خارجی عربستان به تالش های گسترده این کشور در قبال تحوالت داخلی سوریه 
می پردازد و نتیجه می گیرد که عربستان سعودی باهدف ارتقای جایگاه منطقه ای خود وارد 
بحران سوریه شده است و در همین راستا اقدامات گسترده ای از حمایت مالی و معنوی از 
شورشیان القاعده گرفته تا مشارکت فعال در محور غربی-عربی در جهت متقاعد کردن دیگر 
بر  این سیاست ها  انجام داده است که  از مخالفان حکومت سوریه  برای حمایت  کشورها 
پیچیدگی اوضاع سوریه افزوده است. صادقی و همکاران )1394( نیز در مقاله ای تحت عنوان 
»بحران سوریه و مناقشه ژئوپلتیکی قدرت های منطقه ای« به تالش های دو کشور عربستان و 
ترکیه برای بهره برداری از شرایط آشفته داخلی سوریه اشاره دارند و بر این اعتقادند که تضاد 
ایدئولوژیکی و منافع استراتژیک عربستان سعودی با ج.ا.ایران و تالش ترکیه برای حذف 
کردها از منظر داخلی و دستیابی به هژمونی منطقه ای در بعد خارجی موجب گردید تا آن ها 
رویکرد تهاجمی در قبال سوریه در پیش بگیرند. در حقیقت نویسندگان بیشتر تالش دارند تا 
نشان دهند که سیاست های عربستان و ترکیه در قبال بحران سوریه بر مبنای کدام چارچوب 
نظری بیشتر قابل فهم است. نهایتاً استدالل می کنند که سیاست های عربستان و ترکیه در قالب 
چارچوب واقع گرایی تهاجمی باهدف افزایش قدرت نسبی و ارتقای جایگاهشان در منطقه 
خاورمیانه قابل درک و فهم می باشد. سیامک باقری چوکامی و مصطفی قربانی )1395( نیز در 
مقاله خود تحت عنوان »ماهیت شناسی خشونت در بحران سوریه« به ریشه های اصلی بحران 
سوریه می پردازند. در همین راستا، نویسندگان معتقدند که بحران سوریه را اندیشه فرقه گرا 
و تکفیری سلفی ها و نحوه رویارویی حزب بعث سوریه با اخوان المسلمین درگذشته و 
اشتباهات تاکتیکی این رژیم در ابتدای جریان بیداری اسالمی )خشونت واکنشی( از یکسو 
و دخالت های سازمان یافته بازیگران خارجی )خشونت سازمان یافته( و پاسخ نظام سوریه به 
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سناریوی براندازی مداخله گرهای خارجی )خشونت دفاعی( از سوی دیگر شکل داده است. 
به طورکلی مقاالت نوشته شده بیشتر به ریشه های بحران سوریه و کنش های برخی از بازیگران 
محدود توجه داشته و کمتر پیامدهای امنیتی تحوالت سوریه بر منطقه خاورمیانه را به طور 

گسترده تر موردبررسی قراردادند.
در کتاب هایی که در سال های اخیر نیز به چاپ رسیدند مانند »بیداری اسالمی در جهان 
عرب: مطالعات نظری و موردی« نوشته فرزاد پور سعید )1392( چاپ پژوهشکده مطالعات 
راهبردی، »چالش ها و منازعات در خاورمیانه« تألیف اصغر جعفری ولدانی )1394(، کتاب 
»خاورمیانه از فروپاشی تا نظم یابی« نوشته محمد ایوب و ترجمه مهدی زیبایی و سجاد 
بهرامی مقدم چاپ پژوهشکده مطالعات راهبردی، کتاب »دومینوی سقوط در خلیج فارس: 
بیداری چهارم در خاورمیانه؟« اثر کریستوفر دیوید سون و ترجمه سید محمد هوشی سادات 
)1392( چاپ موسسه ابرار معاصر و کتاب »انقالب و تحول سیاسی در خاورمیانه« تألیف 
محمود واعظی )1392( چاپ مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی، نویسندگان بیشتر بر 
این مسئله اهتمام داشتند تا به ریشه های بحران در خاورمیانه پرداخته و پیامدهای کلی آن 
را موردمطالعه قرار دهند. در هیچ یک از این آثار به صورت مستقیم به تأثیر شکنندگی دولت 
سوریه بر تحوالت و مناسبات امنیتی ژئوپلتیک خاورمیانه اشاره نشده است. اگر اشاراتی هم 
صورت گرفته هریک بیشتر جنبه خاصی را موردبررسی قراردادند و هیچ کدام نگاه منسجم و 
منظمی به موضوع پژوهش کنونی نداشته اند. به همین دلیل موضوع پژوهش حاضر از نوآوری 

برخوردار می باشد.

دولت های شكننده
الف( تعريف مفهوم شکنندگی

در مورد مفهوم دولت های شکننده همانند بسیاری دانش واژه های علوم سیاسی و روابط 
بین الملل تعاریف مختلفی صورت پذیرفته که حاکی از وجود دیدگاه های مختلف دراین ارتباط 
و عدم اتفاق نظر است. بر اساس تعریفی که در دانشگاه اقتصاد لندن ارائه گردید دولت شکننده 
دولتی است که نسبت به شوک ها و تکان داخلی و خارجی و یا منازعات داخلی و بین المللی 
آسیب پذیر است. در دولت های شکننده ترتیبات نهادی و سازمانی دولت به نوعی متضمن 
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و یا حمایت کننده وضعیت بحرانی هستند. درزمینۀ اقتصادی نهادها تقویت کننده رکود یا 
نرخ رشد پایین می باشند یا متضمن نابرابری شدید )در ثروت، دسترسی به زمین یا امکانات 
زندگی( هستند. به لحاظ شرایط اجتماعی نیز این نهادها متضمن نابرابری شدید یا فقدان 
دسترسی به آموزش و بهداشت می باشند. به لحاظ سیاسی نیز ممکن است نهادهای دولت 
شامل یک ائتالف متکثر و فراگیر )به لحاظ قومی، مذهبی، شاید منطقه ای( در رأس قدرت 
نباشند و یا همچنین حزب گرایی شدید و مهم تر از همه سازمان های امنیتی چندپاره را شامل 
شود. )LSE Crisis States Workshop,2006( آژانس توسعه بین المللی ایاالت متحده آمریکا1 
در تعریف دیگر ضمن تمایز بین دولت های آسیب پذیر و دولت های درگیر در بحران، بیان 
می دارد که دولت های آسیب پذیر و ضعیف دولت هایی هستند که قادر به تأمین مناسب امنیت 
و خدمات ابتدایی برای بخش قابل توجه ای از شهروندانشان نیستند و مشروعیت حکومت نیز 
 )United States Agency for International Development, 2005:1(.زیر سؤال قرار دارد
از این منظر، شکننده بودن دولت به معناي این است که نهادهاي رسمي دولت جایگاه و مفید 
بودن خود را به عنوان مرکز تخصیص منابع و ثروت و اعمال قدرت مشروع ازدست داده اند )یزدان 
فام، 1388: 11(. باوجوداینکه حاکمیت دولت کاماًل از بین نرفته است، اما دولت با بحران اقتدار 
و خطر اضمحالل مواجه است )Heir & Robinson,2007: 3( نکته حائز اهمیت آن است که 
شکنندگی صرفاً محدود به دولت های درگیر در منازعه و یا دولت های پس از منازعه نمی شود. 
بلکه دولت هایی که توان تحقق وظایف خدماتی ذاتی خود را نداشته باشند نیز در برمی گیرد؛ 
هرچند این دولت ها درگیر منازعه هم نباشند )Stewart & Graham Brown,2009: 7(. علیرغم 
این که تعاریف گوناگونی از دولت های شکنند ارائه گردیده است، به نظر می رسد آنچه در 
مرکز مفهوم دولت شکننده وجود دارد »آسیب پذیری2« است که می تواند ابعاد مختلف نظامی، 

سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در برگیرد.
بر اساس گزارش بنیاد صلح که اتاق فکر سازمان ملل محسوب می گردد، شاخصه های 
دوازده گانه ای را می توان برای دولت های شکننده برشمرد. به هر میزان که فشار این شاخصه ها 
افزایش یابد، دولت های شکننده به سمت ناکارآمدی و بی ثباتی بیشتر سوق پیدا خواهند کرد. 
این شاخصه ها که از سوی مجله مرتبط با این نهاد یعنی مجله »فارین پالسی« از سال 2005 

1. The United States Agency for International Development (USAID)
2. Vulnerability
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منتشر می شود عبارت از موارد ذیل می باشد:
شاخص های اجتماعي

1. فشارهاي جمعیتي
2. جریان وسیع آوارگان یا جابه جایی افراد در داخل کشور )که می تواند موجب کمبود 

منابع طبیعی و تهدید امنیت شود(
3. نارضایتی عمومی

4. فرار مغزها و نخبگان
شاخص های اقتصادي

1. توسعه نابرابر اقتصادي گروه ها
2. فقر و رکود شدید اقتصادي )بیکاری، کمبودهای اقتصادی، تورم، ناکامی اقتصادی و ...(

شاخص های سياسي
1. مشروعیت پایین دولت )ناشی از فساد، عدم شفافیت، دموکراسی ضعیف و...(

2. خدمات عمومي ضعیف
3. تعلیق یا کاربرد دلبخواهانه قانون و گسترش خشونت علیه حقوق بشر

4. وجود نیروهاي امنیتي و اقدام آن ها به شکل دولت دردولت
5. عدم وحدت و انسجام میان نخبگان داخلی و منازعه قدرت بین آن ها

.)Foreign Policy: 2007( 6. مداخله دولت های دیگر در امور این دولت ها
 با توجه به شاخصه های ارائه شده، کشورهای زیادی در چارچوب این شاخصه ها قرار 
می گیرند؛ اما به لحاظ شکنندگی در سطوح مختلفی قرار دارند. به لحاظ جغرافیایي، دولت های 
شکننده عمدتاً در نیمکره جنوبي قرار دارند. اغلب آن ها در جنوب صحراي آفریقا هستند. در 
خاورمیانه، آسیاي مرکزي، آسیا و آمریکاي التین نیز دولت شکننده زیادی مشاهده می گردد. 
نقشه زیر به خوبی موقعیت دولت های شکننده و وضعیت )بحرانی یا غیر بحرانی( بودن آن ها 

را مشخص می نماید.
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(Source: fund for peace.org)

همان گونه در نقشه، فوق نیز مشخص است دولت های شکننده از شدت و ضعف متفاوتی 
برخوردارند که بارنگ های متفاوتی نشان داده شده است[ رنگ زرد تا نارنجی بر منطقه بحرانی 
و رنگ قرمز پررنگ بر منطقه فروپاشیده داللت دارد. بر اساس این نقشه سوریه یک کشور 
فروپاشیده محسوب می گردد که بارنگ قرمز پررنگ مشخص شده است.] ویژگي مشترک 
بیشتر کشورهای بحرانی و فروپاشیده این است که به لحاظ تاریخي، اساساً جزو مناطقي هستند 
که استعمار در آن ها حضور بلندمدتی داشته است. آن ها از وجود نهادهاي دولتي ناکارآمد رنج 
می برند، اقتصاد آن ها ضعیف است و نظام سیاسی شان در برابر مردم غیر پاسخگو است. در 
این کشورها، دولت ملي هنوز نتوانسته به طور کامل مستقر شود )یزدان فام،1388: 14(. در 
مقابل دولت های باثبات و مقتدر از ویژگی هایی نظیر سطح باالی امنیت، فقدان خشونت های 
سیاسی، تضمین آزادی های سیاسی و مدنی، قانون گرایی، عدالت قضایی، حکومت قانون، 
ایجاد محیط مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی )Rotberg, 2009: 4) برخوردار می باشند؛ 
بنابراین مبرهن است که باوجوداینکه همه آن ها تحت عنوان مفهوم موسع دولت شکننده 
بهتر  تا وضعیت آن ها  از یکدیگر تفکیک نمود  و ضعیف هستند، می توان آن ها را مجدداً 
مشخص گردد. نمودار زیر نشان می دهد دولت های شکننده خود می توانند به دودسته متمایز 
»دولت های بحرانی1« و »دولت های فروپاشیده2« تقسیم بندی شوند: در حقیقت دولت های 

1. Crisis States
2. Failed States
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بحرانی/ بحران زده دولت های شکننده ای هستند که با وخیم شدن وضعیت و شرایط داخلی 
آن ها به این مرحله رسیده اند. دولت بحرانی/ بحران زده دولتی است که تحت فشار و تنش 
شدید داخلی قرار دارد و نهادهای حاکم با اعتراضات جدی مواجه هستند و به طور بالقوه 
توان برخورد و مدیریت شوک ها و کشمکش ها را ندارند؛ بنابراین خطر فروپاشی و سقوط 

وجود دارد.
و  امنیت  تأمین  به  قادر  که  هستند  دولت هایی  فروپاشیده   / ورشکسته  دولت های  اما 
کارکردهای توسعه ای نبوده و همچنین کنترل مؤثری نیز بر مرزها و قلمرو سرزمینی خود 
ندارد. این گونه دولت ها بیش از این نیز قادر به بازسازی شرایط جهت زیست و موجودیت 
به  خود نمی باشند )LSE Crisis States Workshop,2006(. دولت های فروپاشیده معموالً 
اساسی  انجام کارکردهای  به  قادر  این  از  بیش  فقر گسترده  یا  خاطر خشونت های شدید 
موجود،  قدرت  خأل  شرایط  تحت  نیستند.  حکومت داری  و  امنیت  آموزش،  مانند  خود 
مردم قربانیان اصلی هستند. به همین دلیل گاها سازمان ملل و یا کشورهای همسایه جهت 
جلوگیری از فاجعه انسانی اقدام به مداخله می کنند. فروپاشی این دولت ها صرفًا ناشی از 
عوامل داخلی نمی باشد. مداخله کشورهای خارجی از طریق تشدید جنگ های قومی یا 
حمایت از نیروهای معارض نیز می تواند موجب بی ثباتی و نهایتًا فروپاشی این دولت ها 
آن است که  بیانگر  منطقه ای  ارزیابی واقعیت های   )Global Policy Forum, 2013( شود. 
هویتی شدن منازعات و برآمدن نیروهای هویت بنیاد اعم از نیروهایی قومی و محلی، طبقاتی 
و نیروهای بنیادگرا در خاورمیانه در سال های گذشته اثر مشخص و نیرومندی در تضعیف 

نمودار 1
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هرچه بیشتر ساختار دولت-ملت )متقی،1395( و سقوط برخی از کشورهای خاورمیانه از 
وضعیت دولت شکننده به وضعیت دولت فروپاشیده داشته است.

اما همان گونه که در شکل باال نشان داده شد وضعیت دولت های شکننده و انشقاق های آن 
وضعیت ثابت و دائمی نبوده و با تغییر شرایط امکان تغییر موقعیت این دولت ها وجود دارد و 
می توانند به سمت ثبات حرکت کنند؛ بنابراین مسیر شکنندگی و فروپاشی یک مسیر دوطرفه 
است. هرچند که به نظر می رسد مسیر بازگشت از وضعیت فروپاشی به شرایط شکننده، در 
معنای عام آن تا حدودی دشوار باشد. ضمناً، آنچه مسلم است این موضوع است که خروج 
کامل این دولت ها از دایره شکنندگی و تبدیل شدن به یک دولت باثبات بسیار بعید است؛ اما 

غیرممکن نیست.

ب( بحران داخلی و تشديد شکنندگی سوريه
با آغاز تحوالت بیداری اسالمی در خاورمیانه سوریه نیز متعاقباً دستخوش بحران داخلی 
گردید. بحران سوریه از 26 ژانویه 2011 )6 بهمن 1389( با چند نقاشی دیواری توسط چند 
جوان در شهر درعا در مرز اردن و جنوب سوریه آغاز شد. این اعتراضات به تدریج گسترش 
پیدا نمود و به استان های دیگر همچون حمص، جسرالشغور و حماء کشیده شد. شهر درعا 
در استان درعا، در 100 کیلومتری دمشق و در مرز کشور اردن قرار دارد که به لحاظ پوشش 
و فرهنگ متفاوت از غالب فرهنگی سوریه و بیشتر به اردن متمایل است. این شهر در طول 
سالیان گذشته به پایگاهی برای گروه های تکفیری و سلفی تبدیل شده بود. عوامل متعددی 
در نفوذ این گروه های بنیادگرا به درعا دخیل بوده است. ازجمله: 1. باز بودن مرز سوریه و 
اردن؛ 2. اکثریت سنی مردم منطقه؛ 3. حرکت نیروهای کار مردمی به کشور عربستان )که 
هنگام بازگشت تحت تأثیر تفکر وهابیت و بنیادگرایی قرار می گرفتند( )شریفیان، کبیری و 

طحان منش، 1391: 140-141(.
ریشه ناآرامی ها و اعتراضات سوریه دارای ماهیت داخلی و خارجی است. ازنظر داخلی، 
بافت جمعیتی این کشور با ماهیت قومی و حکومت اقلیت علوی بر جامعه اکثریت سنی 
سبب بروز نارضایتی ها شده است. عالوه بر این، فقدان فضای باز سیاسی، فساد گسترده مالی 
و اداری )مسعود نیا، فروغی و چلمقانی 1391:97(، بحران هویت، بحران دولت سازی و 
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مشروعیت )سردارنیا و کیانی، 1395: 111(، مشکالت اقتصادی و رشد اسالم گرایی افراطی 
ازجمله عوامل مهم در شکل گیری اعتراضات بود. از بعد خارجی نیز، نقش بازیگران خارجی 
در زمینه سازی، ایجاد و گسترش »خشونت سازمان یافته« بسیار حائز اهمیت می باشد. ازجمله 
اقدامات آن ها می توان به شکل دهی، سازمان دهی و مدیریت مخالفان افراطی خشونت طلب 
در سوریه، کمک های ملی و تسلیحاتی به مخالفان و جریان های افراطی، کمک های آموزشی 
و مهارتی به جریانات افراطی خشونت طلب، بسترسازی برای ورود گروه های تروریستی به 
خاک سوریه، فضاسازی های روانی-تبلیغی برای ایجاد انگیزه خشونت )باقری چوکامی و 
قربانی،1395:40-37(، اشاره نمود. در همین راستا، مداخالت خارجی در تحوالت سوریه 
و حمایت آن ها از مخالفین اسد در دو سطح منطقه ای و فرا منطقه ای قابل تحلیل است. در 
میان کشورهای منطقه ای ترکیه، کشورهای عربی به ویژه عربستان و قطر به همراه اسراییل 
کشورهای تأثیرگذار بر تشدید منازعات داخلی سوریه هستند که با حمایت از مخالفان و 
گروه های تروریستی شرایط را برای دولت سوریه جهت تأمین امنیت و حاکمیت کشور بسیار 
دشوار نمودند. قدرت های فرا منطقه ای به ویژه آمریکا و متحدان اروپایی اش نیز در راستای 
اهداف منطقه ای و جهانی خود نقش قابل مالحظه ای در تشدید منازعات و بی ثباتی سوریه 

ایفاء کردند که این موضوع خود یکی از علل ورود روسیه به بحران سوریه می باشد.
نیروهای مخالف دولت سوریه به لحاظ فکری و شیوه مبارزاتی به دو گروه قابل تقسیم 
هستند: اسالم گرا و الئیک. اسالم گرایان خود به دو گروه تقسیم می شوند: نخست، مخالفین 
سوری اهل سنت که بیشتر از سوی جمعیت اخوان المسلمین سوریه تغذیه فکری و سیاسی 
می شوند؛ و دوم نیروهای سلفی که اکثراً از کشورهای عربی به سوریه آمده و در قالب »جبهه 
النصره« فعالیت می کنند و از سوی ترکیه و عربستان و قطر حمایت می شوند. مخالفت اخوان 
سوریه با دولت اسد، ریشه در تاریخ سوریه به ویژه در دهه 1980 و سرکوب این گروه به 
دست حافظ اسد دارد. به عالوه گروه اخوان المسلمین سوریه به طور خاص و جمعیت اهل 
سنت سوریه به طور عام مخالف حکومت اقلیت علوی هستند. برخورد مسلحانه سازوکار 
هر دو گروه در مقابل اسد بوده است. دومین گروه از مخالفین دولت سوریه را ازنظر فکری 
به  طبقاتی  ازنظر  گروه  این  می دهند.  تشکیل  تحصیل کرده سوری  نیروهای  و  روشنفکران 
طبقه متوسط جدید تعلق داشته و تحت تأثیر جهانی شدن و فضای مجازی، خواهان بازشدن 
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فضای سیاسی و آزادی فعالیت نهادهای مدنی هستند. جمعیت روشنفکر اپوزیسیون نیز به 
دودسته تقسیم می شوند: دسته اول گروه مستقل و دسته دوم وابسته به غرب هستند. گروه 
اول خواهان تحوالت سوریه بدون مداخله خارجی است؛ اما گروه دوم گروه وابسته به غرب 
با گروه های اسالم گرا و بریدگان از دولت در خارج از کشور و با حمایت دولت های منطقه 
برای  نیروهای مخالف دولت سوریه سازمان های مختلفی  فعالیت می کند.  منطقه ای  فرا  و 
انسجام و سازمان دهی اقدامات خود در داخل و خارج سوریه تأسیس کردند که مهم ترین 
آن ها عبارت اند از: شورای ملی سوریه1، کمیته هماهنگی ملی سوریه2،  ارتش آزادی بخش 
سوریه3،  اخوان المسلمین سوریه و احزاب کرد )مسعود نیا و دیگران، 1390: 99-98(. از 
میان این گروه ها، شورای ملی سوریه و هیأت عمومی انقالب سوریه در استامبول تشکیل شده 

و فعالیت خود را آغاز کردند.
گروه های مخالف به همراه گروه های تروریستی مانند داعش یا »دولت اسالمی عراق و 
شام« که گروهی متشکل از خشونت طلبان فرقه ای با اغلب تابعیت خارجی بودند )باقری 
چوکامی و قربانی،1395: 36(، توانستند بخش های مختلفی از کشور را تسخیر کنند. در همین 
راستا، رهبر القاعده ایمن الظواهری با صدور فتوایی اعالم کرد که شرکت در جهاد علیه بشار 
اسد وظیفه همه مسلمانان جهان است )صادقی و دیگران،1394:114(. نبرد بین معارضان و 
تروریست ها که محصول قرائت های غیرواقعی و افراطی از اسالم است و دولت منجر به 
ویرانی شدید کشور شد. به سخنی دیگر، باوجوداینکه منشأ خشونت هایی که از سال 2011 
آغاز شد تروریسم نبود، اما آن ها موجب تشدید منازعات داخلی کشورها شدند و شرایط 
را برای بازیگران غیردولتی مانند داعش فراهم نمودند تا از تروریسم فراتر رفته و ناآرامی 
و شورش های داخلی را تشدید کنند )Cordesman, 2016(. گروه هایی مانند داعش، جبهه 
النصره، احرار شام و بیش از 50 گروه سیاسی مسلح در سوریه و عراق را می توان انعکاس 
نقش یابی بازیگرانی دانست که در وضعیت دولت فروپاشیده از قابلیت الزم برای نقش یابی 
برخوردار می شوند. محور اصلی کنش چنین گروه هایی را می توان مقابله و حذف نیروهای 
رقیب دانست )متقی،1395(؛ بنابراین، دولت های شکننده ماهیتاً چالشی محسوب می گردند 
1. Syrian National Council
2. National Coordination Committee for Democratic Change
3. Syrian Free Army
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که از یک سو باعث به وجود آمدن و اشاعه مؤلفه هایی چون تروریسم و افراط گرایی می شوند 
و از سوی دیگر نیز گسترش نفوذ و مداخالت قدرت های فرا منطقه ای را فراهم می سازند.

بر اساس شاخصه های دوازده گانه بنیاد صلح، سوریه در سال 2011 در رتبه 48 و در سطح 
»هشدار« در میان 178 کشور قرار داشت؛ اما در سال 2016 این کشور به دلیل منازعات و جنگ های 
داخلی به رتبه 6 در سال 2016 یعنی سطح »خطر بسیار باال« و وضعیت فروپاشیده رسید. در جدول 

زیر می توان وضعیت کشور سوریه را بر اساس شاخصه های مختلف مشاهده نمود.
جدول شماره 1

نمودار شماره 2



... 
تی

منی
ت ا

مال
تعا

یر 
تغی

در 
یه 

ور
ت س

دول
ی 

دگ
کنن

ر ش
تاثی

171

فصلنامه علمی - پژوهشی

آنچه مسلم است این موضوع است که سوریه زمانی در وضعیت »خطر بسیار باال« قرار 
تبدیل به یک دولت فروپاشیده شد که معارضان سوری به ویژه نیروهای  گرفت و متعاقباً 
تروریستی و تکفیری جنگ شدید نظامی را با حمایت کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای 
علیه دولت بشار اسد آغاز نمودند؛ به عبارت دیگر، جنگ مخالفین بشار اسد و تروریست ها 
علیه دولت مرکزی سوریه، این کشور را از یک دولت شکننده در معنای عام به یک دولت 
»فروپاشیده« تبدیل نمود. بر اساس نمودار فوق، سوریه بعد از یمن در بسیاری از شاخص های 

مدنظر بنیاد صلح در رتبه بسیار باال قرارگرفته است.
با  بنیاد می توان استدالل نمود که گروه های تروریستی  این  در چارچوب شاخصه های 
تخریب شهرها و زیرساخت های کشور سوریه زمینه مهاجرت داخلی و خارجی بسیاری 
به  تا نسبت  از شهروندان سوری را فراهم نمودند )نمره 10(. شرایط جنگی موجب شد 
برخی از گروه ها به ویژه اقلیت هایی مانند کردها و شیعیان ظلم های زیادی روا گردد )نمره 
10(. ازهم پاشیدگی کشور و تقابل بخش قابل توجهی از شهروندان )معاند( سوری با دولت 
بحران زده  کشور  این  در   .)10 )نمره  است  شده  دولت  مشروعیت  تضعیف  موجب  نیز 
سازوکارهای امنیتی منسجمی وجود ندارد چراکه کشور چندپاره شده و دولت تسلط کامل 
بر نقاط مختلف کشور را ازدست داده است )نمره 10(. چنین شرایطی زمینه را برای دخالت 
کشورهای خارجی باانگیزه های مختلف در سوریه فراهم نموده است )نمره 10(. عالوه بر 
این، سوریه به لحاظ مؤلفه های حقوق بشری و اقتصادی نیز در وضعیت بحرانی قرار دارد 
که می تواند زمینه های تهدیدات داخلی و خارجی را بیش ازپیش در این کشور افزایش دهد. 
جنگ سوریه موجب آواره شدن حدود 4 میلیون سوری در کشورهای ترکیه، لبنان و اردن 
گردیده و بیش از 7 میلیون نفر نیز بی خانمان شده و شغل خود را ازدست داده اند. همچنین 
نیز زخمی و مجروح شدند. در سال 2011  بیشتری  نفر کشته و شمار  حدود 300 هزار 
سوریه یکی از کم توسعه یافته ترین اقتصادهای منطقه را دارا بود که اکنون احتماالً شرایط 
 (Cordesman, 2016( .پیداکرده است تنزل  به یک سوم وضعیت سال 2011  اقتصادی آن 
شاید بازسازی سوریه بیش از 50 سال طول بکشد و بیش از 100 میلیارد دالر برای بازسازی 
آن نیاز باشد )Shabaneh, 2013:5(. درمجموع، دولت های ضعیف و شکننده چالشی برای 
جامعه بین المللی محسوب می شوند. در جهان بشدت درهم تنیده کنونی، افزایش شکننده ای 
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یک دولت می تواند پیامدهای امنیتی نه صرفاً برای آن دولت و شهروندانش بلکه همچنین 
برای همسایگان و سایر دولت های نسبتاً نزدیک به آن کشور در محیط پیرامونی داشته باشد و 
متعاقباً زمینه را برای مداخله نیروهای خارجی فراهم سازد. در همین راستا، شکنندگی سوریه 
موجب شد تا نیروهای فرصت طلب منطقه ای جهت دست یابی به اهداف خود به نوعی درگیر 

تحوالت سوریه شوند که حاصل آن تغییر مناسبات و نظم امنیتی منطقه بوده است.

شكنندگی سوريه و تغيير در مناسبات امنيتی
همان گونه که بری بوزان بیان کرده است مجموعه امنیتی شامل مجموعه ای از دولت ها می شود 
که امنیت یا عدم امنیت آن ها مرتبط با یکدیگر بوده و نمی توان مسائل امنیتی آن ها را جدا 
از یکدیگر مورد تجزیه وتحلیل قرارداد. این مجموعه می تواند در برابر قدرت های خارجی 
از  با برخی  ائتالف  اتحاد و  از  رسوخ پذیر باشند. دخالت این قدرت ها امکان دارد ناشی 
کشورهای منطقه، تقاضای کمک رقبای محلی از آن ها و یا منبعث از پیوند رقابت منطقه ای با 
سطح جهانی باشد. از منظر بوزان دولت ها تنها بازیگران عرصه بین المللی نبوده و امنیت نیز 
یک پدیده چندبعدی است. همچنین مجموعه امنیتی شامل مؤلفه هایی نظیر وابستگی متقابل 
امنیتی، الگوی دوستی و دشمنی بین دولت ها، مجاورت جغرافیایی، وجود حداقل دو بازیگر 
اصلی و استقالل نسبی یک مجموعه از سایر مجموعه های امنیتی می باشد. با توجه به این 
ویژگی ها در سطور ذیل به تبیین و تحلیل تأثیر شکنندگی سوریه بر تحوالت امنیتی خاورمیانه 

به عنوان یک مجموعه امنیتی خواهیم پرداخت.
سوریه ازجمله کشورهایی است که تقابل و کنش سه عامل جغرافیا، قدرت و سیاست، 
داخلی  حوادث  مدیریت  و  تأثیرگذاري  براي  بین المللی  رقابت  نوعی  شکل گیری  موجب 
از  یکی  گردید،  اشاره  پیشتر  که  همان گونه   .)1393:117 )کوهکن،  است  شده  کشور  این 
اما  این کشورها می باشد.  شاخصه های دولت های شکننده دخالت قدرت های خارجی در 
میزان دخالت کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای ارتباط مستقیم با شرایط و موقعیت خاص 
دخالت  چنانکه  به عبارت دیگر  دارد؛  بین الملل  روابط  و  سیاست  در عرصه  دولت شکننده 
باشد، دخالت فوری  ارتباط مستقیم داشته  منافع کشور خارجی  با  در یک دولت شکننده 
و اجتناب ناپذیر خواهد بود. بر همین اساس و در چارچوب نظریه مجموعه امنیتی که بر 
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تأکید دارد، می توان استدالل نمود که  امنیتی منطقه و مجاورت منطقه ای  متقابل  وابستگی 
امنیت سوریه و تحوالت داخلی این کشور ارتباطی مستقیمی با منافع و امنیت سایر کشورها 
دارد. بلوک بندی قطب های قدرت منطقه ای و فرا منطقه ای حول محور مناقشه ژئوپلیتیکي 
بحران سوریه )صادقی و مرادی، 1396: 163( مصداق این واقعیت است و به همین دلیل 
است که کشورهای منطقه ای به همراه متحدان فرا منطقه ای خود تاکنون تالش نمودند تا 
به نوعی تحوالت داخلی سوریه را به نفع خود تغییر دهند. جدال و کشمکش قدرت های 
منطقه ای در سوریه با اهداف مشخص، موجب تغییر مناسبات امنیتی شده و معضل امنیتی 
منطقه را بیش ازپیش پیچیده ساخت. در همین راستا، اصلی ترین کنشگران منطقه ای در رابطه 
با تحوالت سوریه، ترکیه، عربستان، قطر، اسراییل و نهایتاً ایران هستند. قدرت های بزرگ نظیر 
ایاالت متحده و روسیه و برخی از کشورهای اروپایی مانند انگلستان و فرانسه نیز به عنوان 
کنشگران فرا منطقه ای به طور مستقیم و غیرمستقیم در مسئله سوریه درگیر شدند؛ اما بحران 
سوریه صرفاً محدود به بازیگران دولتی نگردید بلکه کنشگران غیردولتی مانند حزب اهلل لبنان 

و حماس را نیز تحت تأثیر قرارداد.
الف( تغییر روابط ترکیه با سوريه: از دوستی تا خصومت

به دنبال بروز ناآرامی ها در سوریه، بدیهی بود که ترکیه نتواند در قبال تحوالت همسایه 
جدید  گرایی  عثمانی  نو  دکترین  با  تحوالت  این  ازیک طرف  زیرا  باشد؛  بی تفاوت  خود 
رهبران حزب عدالت و توسعه در تعارض بود و از طرف دیگر تحوالت سوریه می توانست 
چالش هایی در برابر منافع ملی و امنیت ترکیه از منظر اقتصادی، سیاسی و نظامی ایجاد کند. 
اتخاذ دکترین »به صفر رساندن مشکالت با همسایگان«1 و »عمق استراتژیک«2 که به نوعی 
متناظر بر سیاست نو عثمانی گرایی بود و بر برقراری مناسبات گسترده و همه جانبه با کلیه 
همسایگان و احیای جایگاه تاریخی ترکیه در منطقه خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز تأکید 
می کرد موجب گشت تا ترکیه در قبال تحوالت سوریه نخست رویکرد میانجیگری را در 
پیش بگیرد و دیدگاه امنیت محور خود را در روابط با همسایگان تعدیل نماید )مسعود نیا و 
دیگران، 1391:89(. باوجوداین تأکید نمود چنانچه درگیری های قومی و فرقه ای در سوریه 
آغاز شود و یا برخوردهای خشونت آمیز با معترضان افزایش یابد و دولت مرکزی در وضعیت 
1. Zero-problems with neighbors
2. Strategic depth
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یک دولت شکست خورده قرار بگیرد، ترکیه اقدامات الزم را در جهت منافع و موقعیت خود 
انجام خواهد داد.)Mahfudh,2012:28( بر همین اساس، با گسترش بحران در سوریه روابط 

آنکارا و دمشق تیره گشت و ترکیه به یک بازیگر کلیدی حامی مخالفان سوری تبدیل شد.
رویکرد تهاجمی جدید ترکیه عمدتاً منبعث از چند مؤلفه مهم بود. نخست؛ به دست گرفتن 
رهبری جهان اسالم در راستای تبدیل شدن به بازیگر مهم منطقه ای، دوم؛ ترویج اسالم الئیک 
پس از خیزش عربی منطقه، سوم؛ رقابت های ژئوپلتیک ترکیه با دیگر قدرت های منطقه ای 
به ویژه ایران و تضعیف این کشور، چهارم؛ حل اختالف ارضی تاریخی بر سر منطقه »هاتای« یا 
اسکندرون، پنجم؛ مقابله با چالش کردها و ششم؛ توسعه عمق استراتژیک. البته به نظر می رسد 
که موضوع رهبری جهان اسالم و ترویج اسالم لیبرالی به تدریج از اولویت دستور کار خارج شد 

و در مقابل مسائل امنیتی به اولویت اصلی دستگاه سیاست خارجی ترکیه تبدیل شدند.
بر همین اساس، ترکیه باهدف سرنگونی دولت بشار اسد، درصدد برآمد تا ضمن تغییر 
معادالت منطقه ای به نفع خود در رقابت با قدرت های منطقه ای نظیر ج.ا.ایران، مسائل تاریخی 
با سوریه را نیز برای همیشه حل وفصل نماید. در همین ارتباط، می توان به ادعای دو کشور بر 
روی منطقه »هاتای« در سواحل مدیترانه اشاره نمود که از اهمیت ژئوپلتیکی باالیی برای ترکیه 
و سوریه برخوردار است. سقوط اسد ترکیه را قادر می سازد تا مالکیت خود را بر این منطقه 
استراتژیک کماکان حفظ کند.1 اما مسئله حائز اهمیت تر موضوع کردهای ترکیه بود که در 
جنوب و جنوب شرقی این کشور در مرز سوریه زندگی می کنند و از زمان موجودیت ترکیه 
جدید خواهان سرزمین مستقل با حقوق ویژه بوده اند. تشکیل حزب کارگران کردستان ترکیه 
»پ.ک.ک« در اوایل دهه 1980 و برخوردهای مسلحانه دولت ترکیه با این گروه، سوریه را 
به پناهگاهی برای رهبران کرد نظیر عبداهلل اوجاالن تبدیل کرده بود. از آن زمان به بعد سوریه 
سعی کرد در برخی مقاطع از موضوع کردها به عنوان اهرم چانه زنی در سیاست خارجی خود 

در قبال ترکیه استفاده نماید که گاها نیز منجر به تهدیدات نظامی ترکیه علیه سوریه گردید.
راهبردهای ترکیه برای سرنگونی بشار اسد عمدتاً مبتنی بر تسلیح و کمک های آموزشی 
)با کمک آمریکا(، سازمان دهی مخالفان سوری  افراطی  و مهارتی شورشیان و جریان های 
)جبهه النصره و احرارالشام( برپایی اردوگاه های پناهندگی برای مخالفان در داخل مرزهای 

1. این منطقه بخشی از سوریه بوده که در سال 1939 از سوی فرانسوی ها به ترکیه اعطا شد تا مانع از پیوستن ترک ها 
به جبهه متحدین شوند. اما سوریه کماکان ادعای ارضی خود بر این منطقه را حفظ کرده است.
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خود با سوریه و برگزاری نشست سران مخالفان سوری در خاک خود و فراهم ساختن ورود 
تروریست ها از خاک ترکیه به سوریه بود )باقری چوکامی و قربانی، 39-1395:38(.

بود.  تأثیرگذار  نیز  تهران  آنکارا و  مناسبات  بر  قبال سوریه  ترکیه در  تهاجمی  سیاست 
علیرغم گسترش روابط ترکیه و ایران در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، دو 
کشور در یک رقابت ژئوپلتیکی با یکدیگر بسر می برند. ایران حامی اصلی سوریه و مخالف 
جدی دخالت کشورهای خارجی در این کشور است. همین موضوع هم موجب تنش هایی 
بین دو کشور در سال های اخیر شده است. رقابت های دو کشور در منطقه، یکی از مؤلفه های 
مهم در اتخاذ راهبردهای متفاوت در قبال سوریه می باشد. هر دو کشور به دنبال افزایش نفوذ 
و قدرت خود در منطقه هستند. منافع متضاد موجب رقابت های دو کشور در عرصه منطقه ای 
شده است که دامنه آن حتی به عراق نیز کشیده شد. سیاست تقابل گرایانه ترکیه در قبال ایران 
بخشی منبعث از ماهیت غرب گرایانه ترکیه است و بخشی دیگر ناشی از فرقه گرایی مذهبی 
است که حمایت آنکارا را از سنی ها و نزدیکی و همکارهای نظامی -امنیتی با کشورهای عرب 
سنی منطقه را در پی داشته است؛ اما واقعیت آن است در بطن این سیاست ها نوعی وزن کشی 
استراتژیک در برابر ایران نهفته است و سقوط بشار اسد می تواند موازنه قدرت منطقه ای را به 

نفع ترکیه و به ضرر ایران تغییر دهد.
 اما ناکامی ترکیه در دستیابی به اهداف خود در سرنگونی دولت اسد و همچنین افزایش 
ناامنی سیاسی، اقتصادی و نظامی در این کشور نهایتاً در ماه های اخیر منجر به تغییر رویکرد 
آنکارا در قبال دولت سوریه شده است. علیرغم تغییر مواضع ترکیه و همسو شدن با جبهه 
ایران و روسیه، همان گونه که یلدریم نخست وزیر ترکیه بیان می کند »مسئله کردها« کماکان 
ترکیه مخالف تشکیل هر حکومت مستقلی  و  ترکیه محسوب می شود  تهدید  بزرگ ترین 
در شمال سوریه است.)Al-Monitor ,August 16, 2016( همین موضوع فی النفسه تداوم 

مداخله ترکیه در سوریه را کماکان ضرورت بخشیده است.
ب( بحران سوريه و جنگ نیابتی عربستان علیه ايران

تشدید منازعات سوریه و فروپاشی دولت موجب شد تا آن کشور به عرصه جنگ نیابتی 
بین دو کنشگر مهم منطقه یعنی عربستان و ایران تبدیل شود و این مسئله مناسبات امنیتی 
منطقه را بیش ازپیش پیچیده تر ساخت. عربستان سعودی به عنوان یک بازیگر محافظه کار در 
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منطقه که به دنبال حذف تهدیدات و حفظ امنیت خود است، دالیل ژئوپلتیکی و ایدئولوژیکی 
رابطه  دیگران،1394: 118-116(.  و  )صادقی  داشت  اسد  بشار  سرنگونی  برای  گوناگونی 
استراتژیک سوریه با ایران، حمایت از گروه های مقاومت، مخالفت این کشور باسیاست های 
سلطه طلبانه غرب به ویژه آمریکا در منطقه و همچنین نقش سوریه در کاهش نفوذ عربستان 
در لبنان از طریق حمایت از حزب اهلل، سبب شد تا دولت های عربی متحد غرب با وقوع 
ناآرامی ها در سوریه، سیاست حمایت از مخالفان اسد را اتخاذ کنند و متعاقباً منازعات سوریه 
به جنگ نیابتی بین این کشورها به رهبری عربستان با ایران تبدیل شود. در همین چارچوب، 
عضویت سوریه در اتحادیه عرب به حالت تعلیق درآمد و دولت های قطر و عربستان رسمًا 
سیاست حمایت از مخالفان را در پیش گرفتند )مسعود نیا و دیگران، 1391: 101(. دراین بین 
دولت عربستان با انتشار بیانه ای در 7 آگوست 2012 اولین کشوری بود که به صراحت و 
روشن از دولت اسد انتقاد کرد و در این بیانیه اصالحاتی نیز به بشار اسد پیشنهاد نمود.
)Nakamura,2013:9( اما اولین اقدام رسمی دیپلماتیک توسط دولت قطر و با بستن سفارت 
خود در 18 ژوئیه 2011 صورت گرفت. ازنظر عربستان، کنترل سوریه یعنی کنترل لبنان و 
عراق و گسترش مرزهای خود از یک جهت تا ایران و از جهت دیگر تا مدیترانه )شریفیان 
و دیگران، 153:1391(. همچنین، دولت عربستان با سرنگونی دولت اسد تالش داشت تا با 
خارج کردن سوریه از مدار ایران هم از قدرت منطقه ای و نفوذ الگوی انقالب اسالمی در 
دنیای عرب بکاهد و هم بر مداخالت سوریه در لبنان و فلسطین پایان دهد و از طرف دیگر 
نیز ضمن کنترل تحوالت داخلی خود، امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 
به اهداف فوق الذکر  نماید )کوهکن و تجری، 1393: 122-116(. لزوم دستیابی  تأمین  را 
باعث شد تا ریاض ضمن تالش جهت ایجاد یک ائتالف سنی-عربی در عرصه دیپلماتیک، 
با حمایت متحدان عربی خود در منطقه، یک جنگ نیابتی شدیدی را علیه ایران، به عنوان 
حامی و متحد بشار اسد، در دستور کار خود قرار دهد. به همین دلیل است که بسیاری از 
نظریه پردازان معتقدند که رقابت ایران و عربستان در سوریه، به شکل گیری محیط جنگ سرد 

جدید در خاورمیانه منجر شده است )ربیعی و همکاران، 1395: 71(.
با  این کشور  بهره جست.  ابزارهای مختلفی  از  تغییر رژیم در سوریه  عربستان جهت 
ارسال کمک های مالی و تسلیحاتی و فرقه ای کردن جنگ داخلی سوریه از طریق ترویج 
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شیعه هراسی و ایران هراسی تالش کرد موضع معارضان سوری و گروه های تروریستی را 
تقویت نمایند. نقش علمای وهابی در شیعه هراسی بسیار کلیدی بوده است. عالوه بر این 
رهبران ریاض تالش کردند تا از ظرفیت های نهادهای بین المللی مانند اتحادیه عرب و ائتالف 
منطقه ای مانند شورای همکاری خلیج فارس نیز علیه ایران بهره برداری نمایند. عربستان در 
همکاری و هماهنگی با محور منطقه ای ترکیه، قطر و رژیم صهیونیستی و محور بین المللی 
با فعال سازی رسانه های گروهی خود مانند شبکه  آمریکا و فرانسه و انگلیس و همچنین 
العربیه و نشریاتی چون الشرق االوسط تالش کرد تا افکار عمومی جهان اسالم و غرب را 
علیه بشار اسد تغییر دهد. در همین ارتباط، حتی دیل گاوالک، خبرنگار آسوشیتدپرس، ادعا 
نموده است که سالح های شیمیایی استفاده شده در سوریه از سوی بندر بن سلطان رئیس 
دستگاه اطالعاتی عربستان در اختیار گروه های تروریستی قرار گرفت )محمدی، 1392: 19(. 
درحالی که رسانه های تحت کنترل عربستان تالش نمودند تا نشان دهند که دولت بشار اسد 

از سالح های شیمیایی استفاده کرده بود.
در همین راستا، سرنگونی دولت اسد به عنوان هدف مشترک عربستان، قطر و ترکیه آن ها را 
به سمت نوعی همگرایی منطقه ای رهنمون ساخت. اجالس مشترک اتحادیه عرب و ترکیه در 
16 نوامبر 2011 مصداق این همگرایی است. اشتراک راهبردی دو طرف نه تنها زمینه را برای 
نفوذ سیاسی- اقتصادی ترکیه در کشورهای عربی فراهم نمود، بلکه بستر را برای همکاری 
نظامی و حتی حضور نظامی ترکیه در منطقه خلیج فارس فراهم ساخت. امضای توافقنامه 
نظامی ترکیه جهت ایجاد پایگاه نظامی در قطر، انجام رزمایش مشترک نظامی بین ترکیه و 
عربستان، همچنین انعقاد قراردادهای همکاری امنیتی و سرمایه گذاری در صنعت دفاعی و 

نظامی مشترک و طرح حمله نظامی مشترک علیه سوریه در همین راستا مطرح گردید.
ج( امنیت سازی اسرائیل در پرتو ائتالف سازی منطقه ای

امنیت  نسبی  افزایش  به  منجر  این کشور  تشدید شکنندگی  به همراه  تحوالت سوریه 
اسراییل شده است. باوجوداین که سیاست کلی اسراییل نخست بر مبنای الگوی »صبر و 
مشاهده«1 در قبال تحوالت بیداری اسالمی قرار داشت )Shabaneh,2013:5(، اما به جهت 
سابقه خصومت با دولت بشار اسد که شریک استراتژیک ایران در منطقه و جهان عرب و 

1. Wait and See
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همچنین حلقه ارتباطی با حزب اهلل و جبهه مقاومت محسوب می گردد، این رژیم تالش نمود 
تا باهدف جلوگیری از تحکیم محور مقاومت اسالمی با ائتالف ایران، حزب اهلل و سوریه، 
انحراف افکار عمومی سوریه از اسرائیل به سمت بحران سوریه، جلوگیری از قدرت یابی 
بیشتر ایران در سوریه و درمجموع جلوگیری از قوت یافتن هالل شیعی )سردارنیا و آز، 
1396: 200( با سرنگونی دولت اسد، با دخالت مستقیم و غیرمستقیم، زمینه امنیت پیرامونی را 

فراهم ساخته و موازنه قوا را در محیط آنارشیک خاورمیانه به نفع خود تغییر دهد.
در همین راستا اسرائیل سعی کرد تا ساختار مادی و هنجاری منطقه را به نفع خود تغییر 
دهد. بر همین مبنا، پس از تنش مقطعی با ترکیه، تل آویو تالش کرد تا روابط خود را با آنکارا 
احیا نماید. هم زمان ترکیه نیز بر اساس دکترین خود درصدد برآمد تا ضمن چشم پوشی از 
تقابل های گذشته، روابط خود را با رژیم صهیونیستی بهبود ببخشد. با توجه به این که دولت 
بشار اسد یکی از مخالفان اصلی رژیم صهیونیستی است و حاضر به امضای معاهده صلح 
با این رژیم نشده، حمایت ترکیه از مخالفان اسد به طور یقین به نفع رژیم صهیونیستی بود. 
عالوه بر این، نیروهاي مسلح سوریه، )پیش از جنگ داخلی( تنها ارتش کالسیک عربی بود 
که می توانست امنیت رژیم صهیونیستی را در معرض خطر قرار دهد. ازاین رو مقامات رژیم 
صهیونیستی، سوریه را به عنوان تهدید استراتژیک به حساب می آوردند )کوهکن و تجری، 
1393: 118(. لذا جانشینی یک دولت معتدل و منفعل بجای دولت بشار اسد خواست مشترک 
آنکارا و تل آویو محسوب می گردید که از جهات مختلف امنیت اسراییل را تأمین می نمود؛ 
بنابراین، شکل دهنده ضلع سوم مخالفان منطقه ای اسد، رژیم صهیونیستی می باشد که در کنار 
ترکیه و کشورهای عرب منطقه به دنبال سرنگونی دولت بشار اسد بودند. بمباران های چند 

پایگاه استراتژیک سوریه از سوی رژیم صهیونیستی در همین راستا قرار دارد.
هـ( نقش تحوالت سوريه برکنش های امنیتی محور نیروهای مقاومت

تحوالت سوریه بر لبنان و فلسطین به ویژه نیروی های مقاومت نیز تأثیرگذار بوده است. این 
موضوع عمدتاً ناشی از مناسبات بلندمدت دمشق با این دو منطقه و پیوستگی های ژئوپلتیک 
و جغرافیایی، سیاسی، قومی و مذهبی بین آن ها می باشد. سوریه تنها کشور عرب همسایه 
لبنان و ، جدا از اسرائیل، تنها راه زمینی لبنان است. همچنین سوریه بیشترین مرز خاکی را نیز 
با لبنان دارد. این کشور به لحاظ تاریخی از منظر گوناگونی در بحران های داخلی لبنان نقش 
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داشته و بر اوضاع سیاسی اجتماعی حاکم بر آن تأثیرگذار بوده است.  
باوجوداین که دولت لبنان سیاست بی طرفانه ای در قبال تحوالت سوریه در پیش گرفت، 
اما سیاست های سوریه در لبنان طی دهه های گذشته منجر به شکل گیری دو طیف در قبال 
یعنی حزب اهلل  استراتژیک  دوستان  شامل  نخست،  گروه  شد.  کشور  آن  اخیر  ناآرامی های 
بود. طی  مارس  گروه 14  به ویژه  قسم خورده سوریه  دشمنان  شامل  دوم  گروه  و  می شود 
دهه های گذشته روابط راهبردی ایران، سوریه و حزب اهلل در تقویت مناسبات نظامی- امنیتی 
سوریه با لبنان بسیار تأثیرگذار بود. به همین دلیل است که حزب اهلل لبنان با هماهنگی با ایران 
جهت حمایت از دولت بشار اسد در برابر معارضین داخلی و خارجی دست به اقدام زد 
)رمضانی بونش، 1391(. در حقیقت امنیت سوریه به نوعی به معنای امنیت حزب اهلل از یکسو 
و حفظ و تداوم جبهه مقاومت از سوی دیگر می باشد. نقش سوریه بر روابط راهبردی ایران و 
حزب اهلل و همچنین تأثیر بقای دولت اسد بر تحوالت آینده امنیتی خاورمیانه حساسیت خاص 
ایران و حزب اهلل و واکنش های سریع نظامی آن ها را در قبال بحران سوریه در پی داشته است.
عالوه بر این، یکی از عوامل اصلی تشدید درگیری های داخلی سوریه، به ویژه در اوایل 
ناآرامی ها، قاچاق سالح و جنگجویان خارجی از طریق مرزهای لبنان به ویژه در شمال، از سوی 
کشورهای عربی و غربی باهدف کمک به توان تسلیحاتی مخالفان دولت سوریه بود. شهر 
طرابلس در شمال لبنان بزرگ ترین شهر این کشور پس از بیروت به شمار می رود و جمعیت آن 
بیشتر از هواداران سعد حریری رهبر گروه 14 مارس هستند. پایگاه اصلی اهل تسنن و سلفی ها 
در لبنان نیز در طرابلس قرار دارد. نفوذ 14 مارس و جریان های سلفی در شمال لبنان موجب 
شد تا کمک های نظامی و ورود گروه های تروریستی و تکفیری به راحتی به مخالفان سوریه ای 
از طریق مرز مشترک 375 کیلومتری بین دو کشور انجام  گیرد. این موضوع در حالی است که 
ائتالف غربی - عربی به همراه گروه 14 مارس تالش کردند تا فشار بیشتری بر بیروت جهت 
کمک به مخالفان اسد اعمال نمایند. این سیاست ها واکنش جدی حزب اهلل لبنان را در پی داشت 
و این جنبش تالش نمود تا حد ممکن از ورود تسلیحات و گروه های تروریستی از مرز لبنان 
به خاک سوریه ممانعت به عمل آورد؛ بنابراین، نقش حزب اهلل در دو بعد داخلی و خارجی 
قابل شناسایی است. بعد داخلی شامل امنیت سازی مرزی می شد و در بعد خارجی حضور در 

عرصه میدانی سوریه و مبارزه با مخالفین دولت بشار اسد در کنار ایران.
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اما بحران داخلی سوریه یک معمای دشواری را نیز برای فلسطینیان، هم در سرزمین های 
اشغالی و هم مهاجران فلسطینی سراسر خاورمیانه، ایجاد کرد. طی سال های گذشته، دولت 
سوریه نه تنها پناهگاهی برای مردم فلسطین بود، بلکه دمشق از سال 1999 میزبان جنبش 
تحت فشارهای  اردن  دولت  که  زمانی  یعنی  بود؛  نیز  یا حماس  فلسطین  اسالمی  مقاومت 
خارجی، رهبران حماس را از امان اخراج نمود. در حقیقت سوریه با حمایت مالی و تسلیحاتی 
از حماس تحکیم کننده  مشروعیِت منطقه ای گفتماِن حماس و جنبش های مقاومت محسوب 
می گردید )احمدیان 1392(. همچنین، سوریه در رقابت های فتح و حماس، جانب حماس 
را  گرفت و از رویکردهای آن در برابر اسرائیل و نیز در تعامل با سایر جریان های فلسطینی 

پشتیبانی  کرد. حمایت های سوریه موجب تقویت جایگاه حماس گردید.
اما با توجه به تعارض های ایدئولوژیکی حماس1 با رژیم سکوالر اسد، به دلیل ریشه های 
اخوانی این جنبش، حماس همان گونه که پیش از بحران سوریه، بنای مواضع خود را مبنی بر 
حمایت از انقالب های کشورهای عربی و همچنین اخوان المسلمین گذاشته بود، در عرصه 
سوریه نیز همین الگو را دنبال کرد و در پی آغاز بحران سوریه، بیانیه ای رسمی را در تاریخ 
2 آوریل 2011 در حمایت از انقالب مردم سوریه صادر کرد که همین مسئله باعث تنش در 
روابط حماس با محور مقاومت شد. این موضع گیری در شرایطی اتخاذ شد که اکثر جناح های 
فلسطینی نظیر جنبش آزادی بخش میهنی فلسطین یا فتح موضع بی طرفانه ای را در قبال مسائل 

.)Hamoud,2012:13-14( داخلی سوریه اتخاذ کرده بودند
ازآنجاکه اخوان المسلمین در مصر به حکومت رسید و در تونس نیز بسیار فعال شد، 
قرار  اخوانی«  »بهار  تأثیر  نیز تحت  امید آن که سوریه و دیگر کشورهای عربی  به  حماس 
بگیرند، هم صدا و هم نوا با جریان اسالم گرای سنی در تحوالت کشورهای عربی شد )زارعی، 
1394(. اشتباه حماس در قبال سوریه، باعث ایجاد شکافی بزرگ در بین گروه های فلسطینی 
گردید. در همین راستا، در حمایت از مخالفان سوری، حماس سوریه را ترک کرد در جمع 
مخالفان سوریه قرار گرفت. برخی رهبران این جنبش ازجمله خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی 
به همراه چند تن دیگر از اعضای این دفتر به دوحه، پایتخت قطر رفتند و در آنجا اقامت 
گزیدند. برخی دیگر نیز به کشورهای مصر و ترکیه رفته و برخی نیز به نوار غزه بازگشتند. 
1. حماس از شاخه های اخوان المسلمین است که از سال 1976 تا 1982 شورش هایی را علیه رژیم سوریه شکل داده 

بود. این شورش ها با بجای گذاشتن ده ها هزار کشته نهایتا سرکوب شد.
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حماس با تغییر محور از مقاومت به »محور سازش«، نوعی تغییر استراتژی را در دستور کار 
خود قرارداد. هرچند این جنبش، بر گزینه مقاومت به عنوان راهبردی ترین گزینه در عرصه 

فلسطین تأکید می نمود اما از سوی دیگر علناً مخالفت خود را با نظام بشار اسد اعالم کرد. 
تغییر استراتژی حماس به مذاکرات خالد مشعل با امیر قطر در سپتامبر 2011 برمی گردد 
که در دوحه برگزار شد. امیر قطر به مشعل قول داد که در قبال خروج حماس از سوریه، 
آن را ازنظر مالی و مکانی تأمین کند. در سال 1391، موضع مخالف حماس در قبال نظام 
سوریه شدت گرفت و این مخالفت علیه بشار اسد را بارها و بارها علنی اعالم کرد. حماس 
نه تنها به مخالفت با بشار اسد پرداخت بلکه در برخی سطوح از مخالفان سوری حمایت کرد 

)احمدی،1392(. درنتیجه، دولت سوریه نیز دفاتر حماس را در دمشق تعطیل کرد.
موضع حماس در قبال سوریه، تیرگی روابط با ایران و حزب اهلل لبنان را در ابتدا به دنبال 
داشت؛ اما به تدریج در اواخر 2013 تغییراتی در بیانات برخی از رهبران حماس ایجاد شد و 
سیاست های مالیم تری را در قبال سوریه در پیش گرفتند. این چرخش موضع به این دلیل 
بود که این جنبش در نبود حمایت دولت اسد و سرنگونی دولت اخوانی مصر نیاز به حمایت 
ج.ا.ایران داشت Badger &Cafiero,2014((. از سوی دیگر نیز رهبران جنبش حماس بار 
دیگر به این واقعیت پی بردند که حامی و پشتیبان واقعی آن ها و ارزش هایی که آن ها برای آن 
جنگیده اند و هزاران شهید را فدا نموده اند، ج.ا.ایران می باشد. حمایت قاطع و همه جانبه ایران 
از سوریه نشان داد که این کشور دوستان منطقه ای را در شرایط دشوار تنها نخواهد گذاشت 

و همواره از ملل مظلوم پشتیبانی خواهد نمود.

نمودار شماره )3(: مدل مفهومی شكنندگی سوريه و تعامالت امنيتی خاورميانه
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نتيجه گيری
هدف این پژوهش بر این مبنا قرار داشت تا تأثیر شکنندگی دولت سوریه بر تغییر مناسبات 
امنیتی خاورمیانه را در چارچوب رهیافت نظری مجموعه امنیتی مکتب کپنهاگ مورد تبیین و 
تحلیل قرار گیرد. خاورمیانه را می توان یک مجموعه امنیتی منطقه ای محسوب کرد که الگوی 
رفتاری خاصی را بر کشورهای واقع در این محدوده جغرافیایی تحمیل می کند. مهم ترین 
ویژگی جغرافیایی این منطقه، نفوذپذیری باالی آن همراه با شکنندگی سیاسی- اجتماعی 
شاخصه های  اساس  بر  راستا،  همین  در  است.  منطقه  این  در  واقع  کشورهای  از  بسیاری 
محسوب  شکننده  دولت  یک  همواره  سوریه  صلح،  بنیاد  سوی  از  ارائه شده  دوازده گانه 
می گردید؛ اما با آغاز ناآرامی ها و متعاقباً شروع جنگ های داخلی از سوی مخالفان سوری 
و گروه های تروریستی علیه دولت بشار اسد، به تدریج بر میزان شکنندگی این کشور افزوده 
شد و درنتیجه از یک دولت صرف شکننده به یک دولت فروپاشیده تبدیل گشت؛ که تحت 
چنین شرایطی حفظ قلمرو سرزمینی و حاکمیت از کنترل دولت تا حدود قابل مالحظه ای 
خارج گردید. با توجه به پیوستگی امنیتی در ژئوپلتیک خاورمیانه، ضعف حاکمیت دولت 
بشار اسد و همچنین اهمیت سرنوشت سوریه بر آینده موازنه قدرت منطقه ای، موجب گردید 
تا کشورهای منطقه با حمایت شرکای فرا منطقه ای خود با مداخله در سوریه وارد عرصه 
وزن کشی استراتژیک در قبال یکدیگر شوند. برآیند چنین کشمکشی تبدیل مفهوم امنیت به 

»دال مرکزی گفتمان خاورمیانه« بود.
بحران سوریه شرایطی را فراهم ساخت تا ترکیه از یکسو اختالفات خود را با رژیم غاصب 
صهیونیستی مرتفع سازد و دو کشور سیاست های همسو و هماهنگی را جهت سرنگونی بشار 
اسد اتخاذ نمایند. مسئله سوریه همچنین موجب همگرایی و ائتالف نظامی -امنیتی اعراب و 
ترکیه در قبال سوریه گردید و این کشورها با هماهنگی یکدیگر از طریق ارسال کمک های 
تا دولت بشار اسد را سرنگون کنند.  گوناگون مالی، اطالعاتی و تسلیحاتی تالش کردند 
راهبرد مشترک منطقه ای آن ها زمینه ای فراهم کرد که حتی شاهد افزایش مناسبات نظامی و 
امنیتی دوجانبه برخی از کشورهای عرب منطقه خلیج فارس مانند عربستان و قطر با ترکیه 
می باشیم؛ اما آنچه دراین بین بسیار حائز اهمیت است خروج اسرائیل از انزوای استراتژیک 
در پی تحوالت اخیر خاورمیانه به ویژه ناآرامی های داخلی سوریه می باشد؛ به عبارت دیگر، 
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سیاست های خصمانه ترکیه و کشورهای عربی به ویژه عربستان و قطر به دلیل سازگاری 
باسیاست های ضد سوری رژیم صهیونیستی سبب گردید تا یک همگرایی بین آن ها حول 
یک دشمن مشترک، یعنی دولت بشار اسد، شکل بگیرد. در حقیقت، این موضوع مناسبات 
امنیتی گذشته اعراب و اسراییل را تغییر داد و متعاقباً شرایطی به وجود آورد که آن ها رویکرد 
مشترکی در قبال سوریه و متحد استراتژیک آن یعنی ایران اتخاذ نمایند. به عبارتی، کشورهای 
عربی که پیشتر در قبال رژیم اسرائیل رویکرد انتقادی و حتی تقابل گرایانه داشتند، اکنون 
به این کشور از منظر یک دوست و متحد منطقه ای می نگرند؛ به گونه ای که تالش کرده اند 
تا اختالفات گذشته را حداقل در شرایط کنونی به فراموشی سپرده و حتی به سمت بهبود 
مناسبات دوجانبه حرکت نمایند. این موضوع یعنی سیاست نزدیکی به اسرائیل و تالش برای 
سرنگونی دولت اسد به ویژه از سوی عربستان، نه تنها تنش دیپلماتیک بین تهران و ریاض را 
افزایش داد و متعاقباً جنگ نیابتی بین آن ها را در منطقه تشدید نمود، بلکه مناسبات سیاسی 
-امنیتی بین تهران و آنکارا را نیز تحت تأثیر قرارداد. حاصل این تنش ها افزایش چگالی نظم 
آنارشیک بود که خود موجب بازتولید رقابت ها، خصومت ها و خشونت های منطقه ای گردید.
یافته های پژوهش همچنین نشان می دهد که بحران سوریه صرفاً محدود به کنشگری 
بازیگران دولتی و تعامالت امنیتی آن ها نبوده بلکه بازیگران غیردولتی نظیر جنبش حماس و 
حزب اهلل لبنان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. رهبران حماس در مقطعی به دلیل محاسبات 
غلط استراتژیک موضعی ضد سوری را در پیش گرفتند و موجب واگرایی خود از جبهه 
مقاومت شدند؛ اما به سرعت متوجه اشتباه خود شده و با بازگشت به جبهه ایران و سوریه، 
محور مقاومت را در منازعات نظامی-امنیتی منطقه تقویت نمودند. موضوع دیگر در همین 
رابطه، نقش مؤثر حزب اهلل لبنان در تحوالت استراتژیکی سوریه است. حضور مؤثر حزب اهلل 
در سوریه از یکسو اتحاد راهبردی این جنبش شیعی را با ایران در منطقه به نمایش گذاشت و 
از سوی دیگر اثبات نمود که در صورت لزوم از قدرت کنشگری فرامرزی و نقش یابی فراملی 
برخوردار است. حضور نظامی نیروهای حزب اهلل در سوریه سبب گردید تا توازن قدرت به 
نفع دمشق و تهران متعادل تر شود و محور مقاومت در شرایط مناسبت تر میدانی و عملیاتی 
قرار گیرد. به طورکلی کشمکش و تقابل قدرت ها و بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای در 
سوریه حاکی از این واقعیت است که منازعات داخلی آن کشور صرفاً ابعاد سرزمینی نداشته و 
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حوزه وسیعی از منطقه را در قالب یک مجموعه امنیتی تحت تأثیر قرارداد و هم زمان بازیگران 
مختلفی را، به ویژه به لحاظ مناسبات نظامی و امنیتی، درگیر خود ساخت؛ به عبارت دیگر، 
سوریه در وضعیتی قرار گرفت که به نوعی به کانون تحوالت امنیتی منطقه و عرصه کشمکش 

استراتژیک کنشگران منطقه ای و بین المللی تبدیل گردید.
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