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چكيده

بحران سوریه یكی از مهمترین تحوالت امنیتی و ژئوپلتیكی در خاورمیانه معاصر به شمار می آید كه منجر به تغییر 

الگوهای امنیتی و رفتاری بازیگران در این منطقه شده است. این بحران در ادامه تحوالتی قابل تحلیل است كه 

از اواخر سال 2010 از تونس آغاز شد و با بركناری زین الدین بن علی، رییس جمهور تونس، موجی از اعتراضات 

دموكراسی خواهانه را در جهان عرب ایجاد كرد كه به »خیزش های عربی« معروف شد. آنچه در بررسی بحران 

سوریه اهمیت دارد، نقش قدرت های منطقه ای در تبدیل ناآرامی های مردمی به یك بحران فراگیر منطقه ای و 

بین المللی است؛ به گونه ای كه می توان رقابت قدرت ناشی از اهداف متضاد ژئوپلتیكی میان قدرت های منطقه ای در 

خاورمیانه را عامل اصلی شكل گیری بحران سوریه به شمار آورد. بر این اساس، این پژوهش به دنبال بررسی نقش 

قدرت های منطقه ای در شكل گیری بحران سوریه و تداوم این بحران است. بنابراین، پرسشی كه مطرح می شود 

این است كه، مهمترین قدرت های دخیل در بحران سوریه شامل كدام قدرت ها می شود و اقدامات آنها در این 

بحران به چه شكل بوده است؟ در پاسخ به این پرسش، در پژوهش پیش رو به دو دسته قدرت های منطقه ای 

حامی دولت سوریه و قدرت های منطقه ای مخالف دولت سوریه و اقدامات آنها در شكل دهی و تداوم این بحران 

پرداخته شده است. 

واژگان كليدی: بحران سوريه، خاورميانه، خيزش های عربی، قدرت های منطقه ای.
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 مقدمه 
بحران سوریه یكی از مهمترین تحوالت امنیتی و ژئوپلتیكی در خاورمیانه معاصر به شمار می آید؛ 
به گونه ای كه منجر به تغییر الگوهای امنیتی و رفتاری بازیگران در این منطقه شده است. این بحران 
در ادامه تحوالتی قابل تحلیل است كه از اواخر سال 2010 از تونس آغاز شد و با بركناری زین الدین 
بن علی، رییس جمهور تونس، موجی از اعتراضات دموكراسی خواهانه را در جهان عرب ایجاد كرد 
كه به »خیزش های عربی«1 معروف شد. جهان عرب كه تاكنون در مقابل امواج دموكراسی خواهی 
مقاومت كرده و حتی در آخرین موج كه در سال های آخر قرن بیستم، اروپای شرقی را درنوردید نیز 
تن به تغییرات دموكراسی خواهانه نداده بود، از این زمان درگیر اعتراضات فراگیر مردمی با ماهیت 

دموكراسی خواهی شد. 
فراگیر  شدن بحران در سوریه و تحوالت بعدی آن نشان داد كه خاورمیانه دوره گذار دیگری را 
 Harrison,( سپری می كند و شاید این گذار، مهمترین گذار در تاریخ سیاسی پربار این منطقه باشد
3 :2018(؛ به گونه ای كه آینده خاورمیانه به تحوالت اخیر در سوریه و اتحادها، استراتژی ها و موقعیت 

این،  با وجود   .)Korolkov, 2016: 87( است  وابسته  آن  منطقه ای  قدرت های  و  قدرت های جهانی 
بحران سوریه با دیگر تحوالت هم زمان عربی یك تفاوت اصلی و بنیادین دارد و آن این است كه، این 
بحران سه سطح را به صورت هم زمان درگیر كرده است: 1- سطح داخلی: كه دربرگیرنده درگیری 
میان مخالفین و دولت سوریه است؛ 2- سطح منطقه ای: كه سوریه را به یك عرصه برای نبرد نیابتی 
میان ایران/حزب اهلل با عربستان، تركیه و دیگر دولت های مخالف دولت سوریه تبدیل كرده است؛ 
3- سطح بین المللی: كه در برگیرنده رقابت میان قدرت های بزرگ برای حفظ یا تغییر نظم حاكم بر 
نظام بین الملل است كه شامل رقابت میان روسیه/چین با آمریكا می شود )Berzins, 2013: 2(. متاثر 
از تالقی این سه سطح، سوریه به مركز نبردهای منطقه ای و رقابت قدرت در خاورمیانه تبدیل شده و 
رقابت قدرت منطقه ای همراه با درگیری های ایدئولوژیك میان طرف های درگیر موجب تبدیل  شدن 
اعتراضات دموكراسی خواهانه در سوریه به یك نبرد قومی- فرقه ای فراگیر شده است كه مرزهای آن 

.)Heydemann, 2013: 1( از سوریه عبور كرده و كلیت منطقه را در بر گرفته است
بنابراین، با توجه به اهمیت بحران سوریه برای نظم امنیتی خاورمیانه و تاثیراتی كه این بحران از 
1. Arab Uprising.
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مداخالت خارجی پذیرفته است، در این پژوهش تالش می شود به بررسی نقش قدرت های منطقه ای 
در بحران سوریه پرداخته شود. نكته ای كه در این پژوهش بر آن تاكید شده، بررسی نقش قدرت های 
منطقه ای در شكل دهی و تداوم بحران سوریه است و نه بررسی نقش بازیگران دخیل در بحران. 
عالوه بر این، علی رغم اینكه قدرت های فرامنطقه ای نیز در شكل دهی و تداوم بحران سوریه نقش 
بنابراین،  بحران می پردازد.  این  نقش قدرت های منطقه ای در  به  پژوهش صرفا  این  اما  داشته اند؛ 
قدرت های  مهمترین  كه،  است  این  هستیم  آن  به  پاسخ گویی  به دنبال  مقاله  این  در  كه  پرسشی 
منطقه ای دخیل در بحران سوریه شامل كدام قدرت ها می شود و آنها چه نقشی در شكل گیری و 

تداوم بحران سوریه داشته اند؟
كوتاه  گذری  ابتدا  در  پژوهش،  ادبیات  بررسی  از  پس  و  پژوهش  پرسش  به  پاسخگویی  برای 
خواهیم داشت بر اعتراضات در سوریه، چگونگی فراگیر  شدن آن به یك بحران داخلی و سپس، 
تبدیل  شدن آن به یك بحران منطقه ای و بین المللی؛ پس از آن قدرت های منطقه ای درگیر در 
بحران سوریه، منافع، اهداف و اقدامات آنها را مورد واكاوی قرار می دهیم و درنهایت، نتیجه گیری 

مباحث ارایه خواهد شد.

يك. ادبيات پژوهش
زمینه های مختلف  در  پیامدهایی كه  و  آن  بین المللی  و  منطقه ای  ابعاد  به دلیل  بحران سوریه 
سیاسی، امنیتی، اجتماعی، نظامی، اقتصادی در سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی در پی داشته، 
به عنوان مطالعه موردی مهمی برای محققان روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای به شمار می آید. 
به همین دلیل از آغاز بحران، این محققان ابعاد مختلف آن را مورد كنكاش قرار داده اند. نگاهی به 
ادبیات ایجاد شده به خوبی نشان  دهنده حجم كارهایی است كه در زمینه بحران سوریه به نگارش 
در آمده است. از آنجایی كه این پژوهش بر نقش قدرت های منطقه ای در بحران سوریه متمركز 
است، در ادامه تالش می شود به بخشی از مهمترین كارهای پژوهشی كه با این محوریت به نگارش 

در آمده اشاره شود.
احمد سلطانی نژاد و همكارانش )1395( در مقاله »منافع و مالحظات قدرت های منطقه ای در 
بحران سوریه« با تكیه بر چارچوب مفهومی »نظم های منطقه ای« به بررسی منافع و مالحظات ایران، 
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عربستان و تركیه در فرآیند بحران سوریه می پردازند. نویسندگان این مقاله به دنبال پاسخگویی به 
دنبال  بحران سوریه  در  را  منافعی  و  اهداف  تركیه چه  و  ایران، عربستان  این پرسش هستند كه 

می كنند.
سید شمس الدین صادقی و همكارانش )1394( در مقاله »بحران سوریه و مناقشه ژئوپلتیكی 
قدرت های منطقه ای« بحران سوریه را از منظر رقابت های بازیگران منطقه ای در یك نظام موازنه 

قوای منطقه ای مورد بررسی قرار داده اند.
اصغر جعفری ولدانی و سید علی نجات )1392( در مقاله »نقش قدرت های منطقه ای در بحران 
تحوالت  در  منطقه ای  قدرت های  نقش  كه  هستند  پرسش  این  به  پاسخ گویی  صدد  در  سوریه« 
منافع  تضاد  رقابت،  معتقدند كه  قوا،  موازنه  رویكرد  بر  تكیه  با  مقاله  نویسندگان  سوریه چیست؟ 
و دیدگاه های متعارض قدرت های منطقه ای موجب پیچیدگی، تشدید تحوالت و تداوم بحران در 

سوریه شده است.
لورنزو كامل )2016( در مقاله ای با عنوان »تجدید سازمان خاورمیانه: یك چشم انداز تاریخی و 
سیاسی« به تغییراتی كه خاورمیانه در سال های اخیر در حال سپری  كردن است می پردازد و تالش 

دارد از دل این تغییرات، نظم جدیدی كه در شرف وقوع است را مورد توجه قرار دهد.
فِِرد اچ الوسون )2014( در مقاله ای با عنوان »پیامدهای خیزش های 2011-2013 سوریه برای 
مجموعه امنیتی خاورمیانه« بر این مسئله تاكید دارد كه در سال 2013 و پس از خیزش های عربی 
و به ویژه پس از بحران سوریه، مجموعه امنیتی منطقه ای خاورمیانه دارای ویژگی هایی شده است كه 

به صورت اساسی با مجموعه امنیتی كه پیش از این خیزش ها وجود داشت تفاوت دارد.
برای  منطقه ای  عنوان »كشمكش  با  مقاله ای  در   )2013( لِوی  دانیل  و  دیسی  بارنس  جولین 
سوریه« به بررسی پیامدهای منطقه ای بحران سوریه می پردازند. این مقاله از همان آغاز به بررسی 
رقابت های منطقه ای كشورهای منطقه در بحران سوریه و تاثیراتی كه این بحران بر امنیت داخلی و 

منطقه ای بازیگران دولتی و غیردولتی درگیر در بحران سوریه می گذارد، می پردازد.
در ارزیابی پژوهش های صورت گرفته در زمینه بحران سوریه و نقش قدرت های منطقه ای در این 
بحران، باید به این مسئله اشاره گردد كه هرچند دامنه این پژوهش ها وسیع است و بسیاری از ابعاد 
بحران سوریه را به خوبی واكاوی كرده اند؛ اما نوآوری پژوهش پیش رو در این است كه تالش كرده 
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است ضمن ارایه تصویری كوتاه از مراحل شكل گیری بحران سوریه از ابتدا تاكنون، به صورت ویژه 
نقش و اقدامات قدرت های منطقه ای در شكل دهی به این بحران را بررسی كند. 

دو. اعتراضات در سوريه؛ از شكل گيری تا تبديل شدن به بحرانی فراگير 
در بررسی بحران سوریه باید به دو عامل داخلی و منطقه ای به عنوان عوامل آغازگر اعتراضات 
مردمی توجه داشت. عامل داخلی به دهه ها سركوب دولتی و نارضایتی های سیاسی و اقتصادی و نوع 
ساختار سیاسی- قومی داخلی سوریه مربوط می شود كه بر پایه آن، یك اقلیت علوی تبار بر اكثریت 
نیز به خیزش های دموكراسی خواهانه در  اقلیت ها حكومت می كند. عامل منطقه ای  سنی و دیگر 
دیگر كشورهای عربی بازمی گردد كه شروع آن در تونس بود و مردم توانسته بودند طی اعتراضاتی 
دور  نخستین  عامل،  دو  این  داشتن  نظر  در  با  كنند.  بركنار  قدرت  از  را  مصر  و  تونس  حاكمان 
اعتراضات مردمی از جنوب سوریه و از شهر درعا آغاز شد. دستگیری و شكنجه 15 دانش آموز كه 
متاثر از تحوالت تونس و مصر روی دیوار مدرسه ای شعارهای ضد دولتی نوشته بودند منجر به آغاز 
اعتراضات در ماه مارس 2011 در شهر درعا شد. در این اعتراضات با حمله نیروهای امنیتی، 4 نفر 
از معترضین كشته و برخی نیز دستگیر شدند )Bloomberg, 2018(. این حجم از خشونت در برخورد 
با معترضین موجب خشم بیشتر مردم شد كه بر دامنه اعتراضات در درعا افزود. تداوم اعتراضات 
در درعا و واكنش خشونت آمیز نیروهای امنیتی، دامنه اعتراضات را به دیگر شهرهای سوریه كشید. 
در پی گسترش دامنه اعتراضات به دیگر شهرها، در ماه آوریل اعتراضات به شهر حمص رسید و 
معترضین در حركتی نمادین و تاثیرگذار، اعتراضاتی شبیه به اعتراضات میدان تحریر در قاهره مصر 
را شكل دادند كه با یورش و سركوب نیروهای امنیتی مواجه شد. اهمیت اعتراضات در حمص به 
 .)Bloomberg, 2018( این دلیل بود كه این شهر در اوایل بحران به پایتخت انقالب معروف شده بود
در طول بهار و اوایل تابستان 2011 دامنه اعتراضات تقریبا اكثر مناطق و شهرهای مهم سوریه را 
در بر گرفته بود. به همین دلیل حجم و دامنه سركوب های دولتی نیز افزایش یافت؛ به گونه ای كه در 
ماه می تانك های ارتش برای مقابله با معترضین وارد شهرهای درعا، بنی یاس، حومه دمشق و حمص 
شدند و بر دامنه سركوب ها افزوده شد. مسئله مهم این بود كه هرچه بر شدت سركوب ها از سوی 
نیروهای امنیتی افزوده می شد، دامنه اعتراضات گسترده تر می شد و سركوب ها نتیجه عكس می داد. 
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آنچه این سركوب ها را خشن تر می كرد این بود كه سوریه نیروی نظامی برای مقابله با اعتراضات 
شهری نداشت و معترضین از سوی نیروهای ارتش و نیروهای امنیتی سركوب می شدند. این نیروها 
برای مقابله با چنین اعتراضاتی آمادگی نداشتند و آموزش های الزم را ندیده بودند. به همین دلیل 

شیوه مقابله آنها بسیار خشن و همراه با ابزارآالت نظامی جنگی بود. 
نقطه عطف تحوالت در ماه جوالی بود. گسترش دامنه اعتراضات به كل كشور و حجم سركوبی 
به  و  دولت جدا شده  از  ارتش  اعضای  از  برخی  موجب شد  می كردند  اعمال  دولتی  نیروهای  كه 
معترضین بپیوندند. این نیروهای جدا شده از ارتش در ماه می گروهی موسوم به ارتش آزاد سوریه1 
داشتند،  به سالح  این گروه  كه  به دلیل دسترسی  آزاد سوریه،  ارتش  تشكیل  با  دادند.  تشكیل  را 
مقابله مسلحانه با دولت آغاز شد. تا پیش از این، معترضین به صورت مسالمت آمیز و به شكلی مدنی 
خواسته های خود را بیان می كردند؛ اما از این به بعد اعتراضات هم حالت مسلحانه و هم ماهیت 
فرقه ای به خود گرفت )Aljazeera, 2016(. از این زمان به مرور شاهد درگیری های نظامی گسترده 

میان معترضین و نیروهای دولتی هستیم. 
2-1.  منطقه ای شدن بحران

با فراگیر  شدن اعتراضات و تبدیل آن به یك بحران فراگیر داخلی، كشورهای منطقه نیز به صورت 
جدی به بحران سوریه ورود كردند. مخالفان منطقه ای دولت سوریه با محوریت تركیه و كشورهای 
عضو شورای همكاری خلیج فارس، كه تاكنون تالش كرده بودند دولت سوریه را به اصالحات سیاسی 
وادارند تا از این طریق مانع از تداوم و گسترش ناآرامی ها شوند، از این زمان كم كم به صف مخالفین 
دولت سوریه پیوسته و خواهان كناره گیری بشار اسد از قدرت شدند. از این زمان بحران سوریه بُعد 

منطقه ای پیدا كرد.
در نخستین قدم، قطر در جوالی 2011 سفیر خود را از سوریه فراخواند و پروژه هایش در سوریه 
را به حالت تعلیق در آورد.2 در اوت 2011 نیز عربستان، بحرین و كویت سفرای خود را از سوریه 
فراخواندند. تركیه نیز از سپتامبر شروع به انتقادات جدی از بشار اسد كرد و خواهان كناره گیری وی 
از قدرت شد. در ادامه این اقدامات سیاسی، حمایت از مخالفین و یكپارچه  كردن گروه های مختلف 
1. Free Syrian army.

2. در سال های پیش از آغاز بحران، شركت های قطری در بخش های مسكن، گردشگری و پروژه های زیربنایی در سوریه میلیاردها دالر 
سرمایه گذاری كرده بودند كه تاثیرات مثبتی بر اقتصاد سوریه در پی داشت.
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مخالف در دستور كار كشورهای تركیه، عربستان و قطر قرار گرفت. در این راستا در اوت 2011، 
گروه های مخالف در استانبول تركیه گرد هم آمدند و شورای ملی سوریه1 را تشكیل دادند كه هم 
 .)Arimatsu, 2014: 10( دربرگیرنده اعضای اخوان المسلمین بود و هم دربرگیرنده گروه های سكوالر
البته پیش از این نیز تركیه و عربستان از تشكیل ارتش آزاد سوریه حمایت كرده بودند و مقر این 
گروه در تركیه قرار داشت. استراتژی این كشورها برای مقابله با دولت بشار اسد چند پایه داشت: 
هماهنگی دیپلماتیك میان تركیه و شورای همكاری خلیج فارس؛ تكیه بر اتحادیه عرب به عنوان یك 
ابزار قانونی و عملیاتی؛ خروج اسد طی یك دوره انتقالی؛ كسب حمایت سیاسی و مادی غرب؛ و 

 .)Hokayem, 2013: 113�114( حمایت از مخالفین سوری
عرب  اتحادیه  نوامبر 2011   2 در  اسد،  بشار  علیه  عرب  اقدامات كشورهای  ادامه  در  بنابراین 
طرحی برای پایان  دادن به خشونت ها در سوریه تصویب كرد كه دولت سوریه با آن موافقت كرد؛ 
اما در عمل خشونت ها علیه معترضین ادامه یافت و این طرح به سرانجام نرسید. از این بعد تالش ها 
علیه بشار اسد بُعد نهادی نیز پیدا كرد و در 12 نوامبر 2011، اتحادیه عرب رای به تعلیق عضویت 
فوریه 2012، مجمع  در 16  داد.  علیه دولت سوریه  تحریم هایی  اعمال  و  اتحادیه  این  در  سوریه 
عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه 253/66 را در محكومیت خشونت های دولتی در سوریه تصویب 
كرد. این قطعنامه بر اجرای طرح اتحادیه عرب برای حل و فصل بحران در سوریه تاكید می كرد. در 
 6 امور سوریه طرحی  در  متحد  ملل  نماینده سازمان  به عنوان  عنان  كوفی  مارس 2012،  اواسط 
ماده ای برای پایان  دادن بحران در سوریه ارایه داد كه با موافقت دولت سوریه مواجه شد؛ اما علی رغم 

 .)Arimatsu, 2014: 8�9( این تالش ها، خشونت ها در سوریه ادامه یافت
با سرعت گرفتن اقدامات منطقه ای علیه دولت سوریه، ارسال سالح به معترضین نیز شدت یافت 
و از بهار سال 2012 گروه های مخالف به صورت گسترده به سالح دست یافتند. این سالح ها كه از 
سوی عربستان، قطر، تركیه و اردن تامین می شد اغلب از مرزهای اردن و لبنان به دست مخالفین 
آزاد  ارتش  به  وابسته  نیروهای  ارسال سالح، حقوق و مزایای  بر  می رسید. عربستان و قطر عالوه 
سوریه را نیز پرداخت می كردند )ig�legacy.ft, 2013(. از سوی دیگر، با شروع درگیری های مسلحانه 
میان دولت و مخالفین، فضا برای قدرت گیری گروه های جهادی نیز فراهم شد. حمایت های خارجی 
1. The Syrian National Council (SNC).
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از این گروه ها به رشد و قدرت گیری آنها كمك كرد. 
هم زمان با افزایش فشارهای منطقه ای و بین المللی بر دولت سوریه و حمایت آنها از معترضین، 
توانست  سوریه  آزاد  ارتش   2012 سال  بهار  در  و  می شد  افزوده  نیز  مخالف  گروه های  قدرت  بر 
بخش هایی از شمال حلب را به كنترل خود در آورد. در مارس 2013 نیز شورشیان شهر رقه را به 
كنترل خود در آوردند. این نخستین موفقیت شورشیان در كنترل كامل یك شهر بود. در این شرایط 
و با رشد جریانهای جهادی، حزب اهلل لبنان در 20 می 2013 با حمله به شهر قصیر كه در كنترل 
 .)Bloomberg, 2018( مخالفین بود، به صورت رسمی در حمایت از دولت سوریه وارد این كشور شد
ورود مستقیم حزب اهلل لبنان به بحران سوریه نقطه عطفی به شمار می رفت و تاكیدی بود بر فراتر 

 رفتن دامنه بحران سوریه از سطح داخلی به سطح منطقه ای. 
2-2. بين المللی شدن بحران

با حمله شیمیایی به غوطه شرقی دمشق و متهم  شدن دولت سوریه به عنوان عامل حمله، جامعه 
بین الملل با محوریت آمریكا وارد عمل شد. آمریكا مسئله را به شورای امنیت سازمان ملل متحد 
ارجاع داد و در 27 سپتامبر 2013، شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا بر خلع سالح 
شیمیایی سوریه رای داد. بنابراین، در 14 سپتامبر 2014 توافقنامه »چارچوب نابودي سالح هاي 
شیمیایي سوریه«1 حاصل شد و در قالب قطعنامه 2118 به تصویب شورای امنیت سازمان ملل 
متحد رسید )Gordon, 2014(. از این زمان، بحران سوریه وارد فاز بین المللی شد؛ اما ظهور داعش و 
تشكیل ائتالف بین المللی از سوی آمریكا برای مقابله با این گروه در سپتامبر 2014، بحران سوریه 

را هر چه بیشتر بین المللی كرد.
با  به ویژه  و  مخالف  گروه های  از  بین المللی  و  منطقه ای  افزایش حمایت های  با  دیگر،  از سوی 
»جبهه  واحد  چتر  زیر  اسالم گرا  گروه های  آوردن  گرد هم  برای  عربستان  دولت  جدید  استراتژی 
اواسط سال  از  آنها،  به  ارایه گسترده كمك های تسلیحاتی، مالی و اطالعاتی  با  فتح الشام« همراه 
از  سوریه  ارتش  موفقیت ها،  این  از  متاثر  آمد.  به دست  مخالفین  برای  مهمی  پیروزی های   2015
بگذارد.  دمشق  از  دفاع  بر  را  خود  تمركز  شد  مجبور  و  كرد  عقب نشینی  خود  مواضع  از  بسیاری 
به همین دلیل در 6 می 2015، بشار اسد اعتراف كرد به دلیل حمالت گسترده و همه جانبه گروه های 
1. Framework for Elimination of Syrian Chemical Weapons.
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زمان  این  در   .)Bloomberg, 2018( است  عقب نشینی های گسترده شده  به  مجبور  ارتش  مخالف، 
شورشیان توانستند تا مرزهای دمشق ارتش سوریه را وادار به عقب نشینی كنند و هر لحظه احتمال 
سقوط پایتخت به دست شورشیان تقویت می شد. در چنین شرایطی بود كه در 30 سپتامبر 2015، 
روسیه به صورت مستقیم وارد بحران سوریه شد و حمالت نظامی گسترده خود علیه شورشیان را 
آغاز كرد. ورود نظامی روسیه به سوریه عرصه را برای فعالیت تركیه، عربستان و قطر تنگ كرد و 
نشان داد كه بحران سوریه یك بحران بین المللی است كه حل و فصل آن در وهله نخست باید در 

سطح قدرت های بزرگ پیگیری شود. 

سه. قدرت های منطقه ای درگير در بحران سوريه
و  سوریه  دولت  حامی  قدرت های  گروه  دو  به  سوریه  بحران  در  درگیر  منطقه ای  قدرت های 
قدرت های مخالف دولت سوریه تقسیم می شوند. مهمترین قدرت های منطقه ای درگیر در بحران 
سوریه به ترتیب حامیان و مخالفان دولت سوریه عبارت اند از: ایران، عربستان و تركیه. نكته ای كه در 
اینجا باید مورد اشاره قرار گیرد این است كه علی رغم اینكه قطر نیز یكی از بازیگران تاثیرگذار در 
بحران سوریه به شمار می رود، اما در این پژوهش به نقش این كشور در بحران سوریه پرداخته نشده 
است. دلیل اصلی این امر نیز این است كه قطر هرچند یك بازیگر تاثیرگذار در تحوالت منطقه در دو 
دهه گذشته و در بحران سوریه در سال های اخیر بوده است؛ اما با توجه به مولفه های تعریف  كننده 
قدرت منطقه ای، نمی توان این كشور را یك قدرت منطقه ای به حساب آورد، بلكه باید آن را یك 
بازیگر منطقه ای به شمار آورد كه در صدد گسترش توان تاثیرگذاری خود در سطح منطقه ای است.

3-1. قدرت های منطقه ای حامی دولت سوريه
مهمترین و تنها قدرت منطقه ای حامی دولت سوریه، جمهوری اسالمی ایران است كه با ورود به 
بحران سوریه، مانع از سقوط دولت بشار اسد شد و با حمایت از دولت سوریه توانست حضور خود 

در منطقه شامات را تثبیت كند. 
3-1-1. ايران و بحران سوريه

یكی از مهمترین و تاثیرگذارترین بازیگران درگیر در بحران سوریه، ایران است. با حمایت های 
ایران بود كه دولت سوریه توانست در برابر دخالت های خارجی برای براندازی بشار اسد مقاومت 
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سوریه  تحوالت  درگیر  تركیه  و  قطر  عربستان،  شد  موجب  كه  دالیلی  مهمترین  جمله  از  و  كند 
شوند، مقابله با ایران و خارج  كردن سوریه از حلقه متحدان ایران بود. هدف اصلی آنها مقابله با 
نفوذ منطقه ای ایران در جهان عرب است. كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس با محوریت 
عربستان، با تغییر رژیم در سوریه به دنبال بازگشت به موازنه قدرتی هستند كه از زمان حمله آمریكا 
به عراق در سال 2003 به سود ایران تغییر كرده است. عالوه بر نگرانی از تغییر توازن قدرت به 
سود ایران در سال های پس از سقوط صدام حسین، كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس 
از تقویت جریان های شیعی به رهبری ایران در منطقه نیز واهمه دارند. از نظر آنها، هرگونه تقویت 
جریان های شیعی در منطقه منجر به تهییج اقلیت های شیعی در شورای همكاری خلیج فارس به 

 .)Kirmanj, 2014: 63( سود ایران خواهد شد
تركیه نیز اگرچه با شدت كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس در پی قطع پای ایران از 
سوریه نیست و اهداف دیگری را نیز در سوریه دنبال می كند؛ اما در توازن قدرت منطقه ای رقیب 
ایران به شمار می رود و بحران سوریه فضای مناسبی برای اعمال قدرت این كشور و به عقب راندن 
ایران از جهان عرب فراهم كرده است. به همین دلیل، شاهد تقابل تركیه با ایران در مسئله سوریه 
هستیم؛ به گونه ای كه در برهه هایی تركیه آشكارا در كنار عربستان قرار گرفت و اگر تحوالتی مانند 
كودتای نظامیان در مصر رخ نداده بود، احتماال شاهد ائتالف تركیه و عربستان فراتر از سوریه بودیم. 

3-1-2. سوريه مهمترين متحد ايران در جهان عرب
سوریه مهمترین دولت متحد ایران در جهان عرب است. اگر نگاهی تاریخی بر روابط ایران و 
سوریه داشته باشیم متوجه می شویم كه روابط دو كشور به سال های بعد از وقوع انقالب اسالمی در 

ایران بازمی گردد.
حافظ اسد نخستین رهبر عرب بود كه انقالب ایران را به رسمیت شناخت. وی مانع از شكل گیری 
Ehteshami and Hin� )جبهه واحد عربی علیه ایران در طول جنگ هشت ساله عراق علیه ایران شد 

nebusch, 1997: 91(. در اوایل جنگ برای تحت فشار قرار  دادن عراق و تقویت روابط دوجانبه، تهران 

و دمشق به یك توافق دوجانبه دست یافتند كه طی آن، ایران نفت مورد نیاز سوریه را با قیمتی 
ارزان تر از بازارهای جهانی فراهم می كرد و در عوض، سوریه خط انتقال نفت عراق از این كشور را قطع 
 .)Antonya, 2017: 2�3( و همچنین، دسترسی نیروهای ایرانی به جنوب لبنان را نیز تسهیل می كرد
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سوریه  و  ایران  روابط  اسد،  بشار  آمدن  كار  روی  و   2000 سال  در  اسد  حافظ  مرگ  از  پس 
همچنان ادامه یافت و متعاقب تحوالت منطقه در سال های اتی، حتی مستحكم تر نیز شد. لحظه 
مهم و حیاتی در روابط دو كشور در این دوران، ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان در 
سال 2005 بود. بالفاصله پس از ترور حریری، سوریه متهم اصلی این ترور شناخته شد. پس از 
این ترور، فشارهای منطقه ای و بین المللی گسترده ای علیه سوریه شكل گرفت كه درنهایت منجر 
به خروج نیروهای سوری از لبنان متعاقب قطعنامه 1559 شورای امنیت سازمان ملل شد كه در 
سال 2004 به تصویب رسیده بود )BBC.com, 2005(. پس از خروج نیروهای سوری از لبنان، دولت 
سوریه برای حفظ نفوذ خود در لبنان به ایران و حزب اهلل وابسته شد. این امر عامل پیدایش محور 
ایران- سوریه- حزب اهلل بود )Antonya, 2017: 3(. از این زمان روابط ایران و سوریه به یك ویژگی 

اصلی نظم امنیتی خاورمیانه تبدیل شد. 
بحران  یك  به  مردمی  ناآرامی های  تبدیل  و  به سوریه  عربی  امواج خیزش های  از سرایت  پس 
فراگیر، جمهوری اسالمی ایران با بزرگ ترین چالش ژئوپلتیكی خود بعد از جنگ هشت ساله با عراق 
مواجه شد. حفظ سوریه از دو جهت ایدئولوژیك و ژئوپلیتیك برای جمهوری اسالمی ایران اهمیت 
ایدئولوژیك جمهوری  نبرد  از حلقه های اصلی در  ایدئولوژیكی، سوریه یكی  نگاه  از  حیاتی داشت. 
اسالمی ایران با اسراییل به شمار می رود. اگر بخواهیم یك نقطه كانونی در سیاست خاورمیانه ای ایران 
در طول 40 سال گذشته بیابیم، تاكید بر مسئله فلسطین و حفظ جبهه مقاومت در برابر اسراییل 
است. درواقع، بخش اعظم انرژی و منابع ایران در سیاست خارجی صرف مسئله فلسطین شده است؛ 
به گونه ای كه حتی روابط فرا منطقه ای ایران نیز اغلب در گروگان نوع نگاه ایران به مسئله فلسطین 
قرار دارد. مقابله با اسراییل از مهمترین مولفه های سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است و 
در چارچوب نگاه ایدئولوژیك به سیاست خارجی ایران، حفظ سوریه از این دیدگاه معنا پیدا می كند. 
درواقع، با همكاری سوریه است كه ایران توان لجستیكی الزم را برای حزب اهلل در لبنان فراهم می كند 
و از طریق سوریه است كه بخش اعظم تاثیرگذاری ایران بر گروه های فلسطینی به ویژه حماس و جهاد 
اسالمی اعمال می شود. همچنین، سوریه پیوند دهنده محور شیعی تهران- بغداد- لبنان است و بدون 

سوریه پیوند شیعیان در منطقه از هم گسیخته می شود. 
با توجه به نگاه ژئوپلتیك به سوریه در واقع، این نخستین بار است كه از بعد از پایان دوران صفویه، 
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ایران توانسته است نفوذ خود را به فراتر از خلیج فارس و تا دریای مدیترانه گسترش دهد. سوریه 
در محور ژئوپلتیكی ایران حكم قلب استراتژی منطقه ای ایران را دارد؛ چرا كه این كشور تنها متحد 
تمام عیار ایران در جهان عرب است. سوریه تنها كشور عرب است كه در چهار دهه گذشته همواره 
در بحران های منطقه ای در كنار ایران بوده است. از حمله عراق به ایران در سال 1980 تا تحوالت 
بعد از حمله آمریكا به عراق در سال 2003، سوریه مهمترین متحد استراتژیك ایران بوده است كه 
علی رغم فشارهای گسترده از جانب كشورهای عربی، آمریكا و اسراییل، با ایران همكاری كرده است. 
به همین دلیل، حفظ سوریه از منطقه ژئوپلتیكی نیز اهمیتی حیاتی برای گسترش نفوذ ایران در 

خاورمیانه دارد. 
سقوط بشار اسد بخش زیادی از این دستاوردها را از بین خواهد برد. اینكه دولتی در سوریه روی 
كار بیاید كه با رقبای منطقه ای ایران متحد باشد یك شكست بزرگ برای ایران به حساب می آید. 
همان گونه كه گفته شد، سوریه مهمترین و قابل اعتمادترین متحد ایران در جهان عرب است و حفظ 
آن برای نفوذ منطقه ای ایران حیاتی است. این كشور رابط ایران برای دسترسی به حزب اهلل در لبنان 
و گروه های مقاومت فلسطینی است. همه این مزایا با روی كار آمدن یك دولت سنی و یا دولتی 
 Hokayem,( كه متحد كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس و تركیه است از  دست می رود

.)2013: 125

3-1-3. ايران و خيزش های مردمی در سوريه
زمانی كه ناآرامی ها در سوریه رخ داد، در ابتدا ایران دولت سوریه را تشویق كرد كه برای پایان 
 دادن به اعتراضات، برخی اصالحات سیاسی و اقتصادی را در دستور كار خود قرار دهد. هم زمان نیز 
تالش كرد با برخی رهبران مخالفین دیدار و آنها را راضی كند با دولت وارد گفتگو شوند. اما این 
تالش ها به شكست انجامید. از یكسو، مخالفان سوری نگاهی فرقه ای به اقدامات ایران به عنوان یك 
دولت شیعی داشتند و این كشور را متحد بشار اسد می دانستند كه در سركوب معترضان با دولت 
ایران را در خواسته هایش صادق نمی دیدند. از سوی دیگر،  سوریه همدست است. به همین دلیل 
رویكرد دولت سوریه به اعتراضات مردمی رویكردی سركوبگرانه بود كه نمی توانست به اصالحات تن 
دهد. به همین دلیل تالش های اولیه ایران برای تشویق دولت سوریه به انجام اصالحات و مذاكره با 
مخالفین برای گفتگو با دولت، از هر دو طرف به شكست انجامید. از این زمان دو راهی سیاست ایران 
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در قبال سوریه شكل گرفت؛ حمایت از بشار اسد با قبول همه هزینه های آن و یا سكوت و درنهایت 
همراهی با مردم سوریه؛ اما این اختالف نظرها چندان طول نكشید و درنهایت تصمیم بر این شد كه 

 .)Hokayem, 2013: 124( از بشار اسد حمایت و از سقوط وی جلوگیری شود
برای  تصمیم  از  بعد  بالفاصله  اسد  بشار  به  ایران  اطالعاتی  و  آموزشی  مشاوره ای،  كمك های 
حمایت از دولت بشار اسد، به سوریه ارایه شد. بر این اساس، برخی فرماندهان نظامی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی برای آموزش و مشاوره نیروهای ارتش سوریه به این كشور اعزام شدند. همچنین، 
علی رغم اینكه ایران خود تحت فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم های غرب قرار داشت، شروع به 
حمایت اقتصادی از دولت سوریه كرد. در این زمان، اقتصاد سوریه متاثر از تحریم های آمریكا و اروپا 
به ویژه در حوزه واردات نفت تحت فشار قرار داشت. در چنین شرایطی، در می 2013، ایران یك 
خط اعتباری 3,6 میلیارد دالری برای سوریه باز كرد تا این كشور بتواند مایحتاج نفتی مورد نیاز 
خود را بخرد. این خط اعتباری ارزش لیر سوریه كه در حال سقوط بود را نیز باال برد. به عالوه، با 
خط اعتباری ایجاد شده، ایران برخی كاالهای اساسی سوریه مانند دارو و مایحتاج روزمره مردم كه 

.)Terrill, 2015: 229( متاثر از تحریم ها كمیاب شده بود، را تامین كرد
عالوه بر این، موضع رسمی ایران در محافل سیاسی این بود كه بحران سوریه تنها باید از طریق 
سیاسی حل شود و جنگ داخلی باید بوسیله رای مستقیم شهروندان سوری درباره نظام سیاسی 
ژوئن  در  ریاست جمهوری سوریه كه  انتخابات  برگزاری  از  ایران  یابد. همچنین  پایان  اینده خود 
2014 برگزار شد حمایت كرد ) The Daily Star, 2014(. این اقدام پاسخی در رد نشست ژنو 2 بود 

كه خواهان تشكیل دولت انتقالی در سوریه شده بود. 
حمایت از دولت سوریه نه تنها نیازمند كمك های مشاوره ای، اقتصادی و سیاسی بود؛ بلكه ضعف 
ارتش سوریه، نیاز به ارایه كمك های نظامی در قالب اعزام نیروهای نظامی را نیز محسوس كرده 
بود. دولت سوریه واحدهای نظامی قابل اتكای محدودی داشت كه اغلب آنها نیز برای دفاع از دمشق 
بكار گرفته  شده بودند. از سوی دیگر، تاكتیك های جنگی ارتش سوریه به گونه ای بود كه نیروهای 
آن برای جنگ های شهری آموزش ندیده بودند و توانایی ورود به جنگ شهری را نداشتند. این در 
حالی بود كه معارضین برخی از مهمترین شهرهای سوریه را به كنترل خود در آورده بودند و برای 
شكست آنها نیاز بود نیروهای نظامی وارد جنگ شهری شوند. ایران در اینجا نیز نقشی تعیین  كننده 
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در تشویق حزب اهلل لبنان و بسیج شبه نظامیان شیعه از كشورهای مختلف و به ویژه از عراق برای 
ورود به سوریه داشت. متعاقب این امر، در می 2013، سید حسن نصراهلل، دبیر كل حزب اهلل لبنان 
طی یك سخنرانی تلویزیونی اعالم كرد كه نیروهای حزب اهلل در سوریه حضور دارند. این سخنرانی 
تاییدی بود بر ورود حزب اهلل به جنگ در سوریه. نیروهای حزب اهلل نقشی تعیین  كننده در نبرد 
القصیر داشتند. آنها همچنین نقشی كلیدی در عملیات پاك سازی منطقه قلمون در فوریه و مارس 

 .)Terrill, 2015: 234( 12014 ایفا كردند
گروه های  علیه  سوریه  در  جنگ  به  نیز  را  عراقی  شیعه  شبه نظامیان  توانست  ایران  همچنین 
جهادی تشویق كند. مهمترین این گروه ها، عصایب اهل الحق بود. البته نقش این شبه نظامیان كمتر 
از نقش حزب اهلل لبنان در عقب راندن گروه های مخالف بود. همچنین، شیعیان از دیگر كشورها 
نیز برای اعزام به سوریه سازمان دهی شدند كه از جمله مهمترین آنها لشكر فاطمیون با محوریت 
با محوریت شیعیان پاكستانی بود. این گروه ها در قالب نیروهای  افغان و لشكر زینبیون  شیعیان 

مدافع حرم حضرت زینب )س( به سوریه اعزام می شدند. 
اما مهمترین اقدام ایران در حمایت از دولت سوریه كه نقشی تعیین  كننده هم در روند تحوالت 
نظامی  ورود  برای  روسیه  راضی كردن  برای  تالش  سوریه،  دولت  حفظ  در  هم  و  داشت  سوریه 
از  متاثر  كه   ،2015 سال  نخست  نیمه  در  سوریه  ارتش  گسترده  عقب نشینی های  بود.  سوریه  به 
از  واحد  ایجاد یك جبهه  برای  و قطر  تركیه، عربستان  هماهنگ سازی های سطح منطقه ای میان 
مخالفین مسلح در سوریه بود، دولت سوریه را در ورطه سقوط قرار داده بود. همان گونه كه گفته 
كند؛  عقب نشینی  به  وادار  دمشق  مرزهای  تا  را  سوریه  ارتش  بود  توانسته  فتح الشام  جبهه  شد، 
به گونه ای كه بشار اسد علنا اعالم كرد كه ارتش مجبور به عقب نشینی های گسترده شده است. در 
این زمان بود كه ایران تمركز خود را بر زمینه سازی برای ورود نظامی روسیه در حمایت از دولت 

سوریه قرارداد. 
3-2. قدرت های منطقه ای مخالف دولت سوريه

مهمترین قدرت های منطقه ای مخالف دولت سوریه كه نقشی تعیین كننده در تساعد بحران در 
سوریه داشتند، عربستان سعودی و تركیه هستند.

1.عملیات قلمون برای پاك سازی مرزهای سوریه و لبنان و كنترل دولت بر این منطقه صورت گرفت. 
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3-2-1. عربستان سعودی و بحران سوريه
تاثیرگذار بوده و نقش مهمی در  از مهمترین كشورهایی منطقه ای كه در بحران سوریه  یكی 
تبدیل ناآرامی های مدنی به یك جنگ داخلی در سوریه داشته، عربستان سعودی است. نوع برخورد 
عربستان با بحران سوریه متاثر از روابط این كشور با ایران است. عربستان معتقد است كه دورنمای 
استراتژیك خاورمیانه در دهه آینده متاثر از نتیجه بحران سوریه است؛ بنابراین، نتیجه نهایی بحران 
سوریه عامل بسیار مهمی در تعیین امنیت خلیج فارس و حتی ثبات اجتماعی در كشورهای این 
منطقه است. از دید مقامات سعودی، سوریه گرانیگاهی در تحوالت منطقه است؛ چرا كه مهمترین 
دارایی استراتژیك ایران به شمار می آید و اگر ایران بتواند كنترل خود را بر سوریه و یا حتی بخشی 
از سرزمین سوریه تثبیت كند، راه برای ایجاد یك شبه امپراتوری ایرانی از افغانستان تا مدیترانه 
بر شیعیان ساكن  امر  این  بر منطقه،  ایران  استراتژیك سلطه  پیامدهای  از  هموار می شود. جدای 
در كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس و به ویژه شیعیان بحرین و عربستان نیز تاثیرگذار 
خواهد بود و آنها را علیه حاكمانشان تحریك می كند. بر این اساس، اگر نفوذ ایران در جهان عرب 
در سوریه متوقف شود و تهران تسلط خود بر دولت سوریه را از دست بدهد و یا نتواند از منافع 
كلیدی خود در سوریه محافظت كند، آنگاه خیزش مهار نشدنی ایران در جهان عرب متوقف خواهد 
شد. بنابراین، از نگاه ریاض، نبرد در سوریه و جنگ در یمن گام نخست روند كاهش، متوقف  كردن 
و معكوس كردن گسترش قدرت ایران در جهان عرب است )Ibish, 2016: 3(. بر  اساس این منطق بود 

كه عربستان تمام قد در بحران سوریه درگیر شد.
حضور و مداخله عربستان در بحران سوریه از آغاز شكل گیری ناآرامی های مدنی تا تبدیل آن 
به یك بحران منطقه ای و بین المللی شامل چند مرحله می شود. در آغاز بحران، رویكرد عربستان 
رویكردی اصالحی با حمایت از دولت بشار اسد بود. در این دوران، تاكید اصلی عربستان بر انجام 
اصالحات سیاسی از سوی دولت سوریه بود. مرحله بعد، افزایش فشارها از طریق نهادهایی همچون 
شورای همكاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و سازمان كنفرانس اسالمی بود؛ اما طولی نكشید كه 
از  آنها گام برداشت.  از معترضین تغییر جهت داد و در جهت مسلح  كردن  عربستان به حمایت 
وارد درگیری  و  برخوردار  تسلیحاتی خارجی  و  مالی  از حمایت های  معارض  زمان گروه های  این 
مسلحانه با نیروهای دولتی شدند. این رویكرد تا سال 2014 ادامه داشت، از این سال عربستان با 
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بركناری بندر بن سلطان از ریاست دستگاه اطالعاتی سعودی و جایگزینی وی با محمد بن نایف، 
تالش كرد خود را به آمریكا نزدیك تر كند و این سیگنال را نیز برای ایران ارسال كرد كه می توان 
بر سر مسئله سوریه مذاكره كرد. مرگ ملك عبداهلل در سال 2015 و جانشینی ملك سلمان و 
محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد، دور تازه از سیاست تهاجمی عربستان در سوریه را آغاز كرد. 
مشخصه اصلی این دوره، استفاده از هر ابزاری برای سرنگونی بشار اسد از قدرت است. در ادامه 
به صورت اجمالی به بررسی سیاست عربستان در سوریه با توجه به تفكیك دوره های گفته  شده 

خواهیم پرداخت. 
3-2-2. شروع اعتراضات در سوريه و سياست حمايت از بشار اسد

در آغاز شكل گیری اعتراضات مدنی در سوریه، عربستان به همراه دیگر كشورهای عضو شورای 
همكاری خلیج فارس سیاست حمایت از بشار اسد را در پیش گرفت. در این زمان برای یافتن راه حلی 
در جهت پایان دادن به اعتراضات، چندین دیدار میان مقامات عربستان و سوریه در ماه های می 
و آوریل سال 2011 صورت گرفت و عربستان حتی 275 میلیون ریال سعودی به دولت سوریه 
نخست  می گرفت:  صورت  دلیل  دو  به  حمایت ها  این   .)Blanga, 2017: 48�50( كرد  مالی  كمك 
اینكه، عربستان نگران گسترش ناآرامی های سوریه به دیگر كشورهای عرب و بی ثباتی بیشتر در 
منطقه بود. از نظر دولت مردان سعودی، سقوط بشار اسد ممكن بود پیامدهای خطرناك و غیر قابل 
انجام  با  امیدوار بودند بشار اسد  بنابراین،  باشد؛   پیش بینی برای كل جهان عرب به همراه داشته 
اصالحات، ناآرامی ها را بخواباند. دوم، اعزام نیروی نظامی به بحرین موجب نگرانی ریاض از تحركات 
امیدوار  بود. به همین دلیل، سعودی ها  این كشور شده  برای تحریك هرچه بیشتر شیعیان  تهران 
بودند با حمایت از بشار اسد، وی به عنوان میانجی با ایران برای پایان دادن به ناآرامی ها در بحرین 

عمل كند )Gause III, 2011(؛ اما رویكرد همراهی با بشار اسد چندان دوام نیاورد. 
3-2-3.  حمايت سياسی از معترضين

با تداوم ناآرامی ها و سركوب معترضین توسط نیروهای دولتی، عربستان به مرور رویكرد خود 
نسبت به سوریه را تغییر داد و در ماه می، دبیر كل سازمان كنفرانس اسالمی، كه مقر آن در جده 
قرار دارد، از دولت سوریه خواست نسبت به معترضین خویشتن داری نشان دهد. هم زمان، رسانه های 
سعودی نیز سكوت خود را نسبت به ناآرامی ها در سوریه شكستند و كم كم به بازتاب تحوالت سوریه 
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پرداختند. تا پیش از این، به دلیل رویكرد مصالحه جویانه عربستان نسبت به دولت سوریه، رسانه های 
بازتاب  رسانه ها ضمن  این  زمان  این  از  اما  بودند؛  كرده  سوریه سكوت  تحوالت  برابر  در  سعودی 
اعتراضات مردمی در سوریه، خواهان انجام اصالحات واقعی شامل لغو قانون وضعیت اضطراری، لغو 
اولویت داشتن حزب بعث، آغاز گفتگوی ملی و قطع ارتباط با ایران شدند. با وجود این هنوز حرفی از 
بركناری بشار اسد از قدرت مطرح نمی شد )Blanga, 2017: 50(. در این زمان، عربستان هم زمان هم 
 .)Heras, 2013( تالش می كرد روابط خود را با دولت اسد حفظ و هم انتقاداتی علیه آن مطرح كند
در این راستا، ملك عبداهلل از بشار اسد خواست با میانجی گری عربستان، میان دولت و معترضین 
مصالحه صورت بگیرد؛ اما بشار اسد با این پیشنهاد مخالفت كرد و در عوض، به تقویت روابط با 
ایران پرداخت. از این زمان نگاه عربستان به سوریه تغییر كرد و پادشاه عربستان در 8 اوت 2011 
سفیر كشورش را از سوریه فرا خواند. در واقع، ملك عبداهلل، پادشاه وقت عربستان نخستین رهبر 
ارشد عرب بود كه علیه سركوب معترضین در سوریه واكنش نشان داد. وی در بیانیه تندی كه علیه 
بشار اسد صادر كرد، خواهان توقف ماشین كشتار در سوریه شد )Blomfield, 2011(. وی همچنین 

 .)Black,2013( نخستین كسی بود كه صریحا تسلیح مخالفین را مطرح كرد
در ادامه سیاست انتقادی نسبت به دولت سوریه، در نوامبر و دسامبر 2011، اتحادیه عرب به 
رهبری عربستان طرحی جهت پایان  دادن به خشونت ها در سوریه ارایه داد. در ابتدا دولت سوریه 
با این طرح موافقت كرد؛ اما در عمل تحول خاصی صورت نگرفت و سركوب معترضین ادامه یافت. 
به همین دلیل، ریاض ناظران اتحادیه عرب را در ژانویه 2012 از سوریه خارج كرد و سه هفته بعد، 
نشستی با حضور كشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره و به دعوت عربستان برای اتخاذ تصمیمی 
جدی در قبال بحران سوریه برگزار شد. در این نشست، وزیر امور خارجه عربستان خواستار اعمال 
تحریم های سیاسی و اقتصادی علیه دولت سوریه و ایجاد كانال های ارتباطی با مخالفین و حمایت از 
آنها به هر نحو ممكن شد )SPA, 2011(. در این زمان اتحادیه عرب عضویت سوریه در این اتحادیه را 
تعلیق و تحریم هایی علیه اقتصاد سوریه اعمال كرد. در واقع، در این زمان عربستان سعی می كرد از 
طریق اتحادیه عرب علیه سوریه وارد عمل شود. در این راستا، مهمترین اقدامات اتحادیه عرب علیه 
سوریه عبارت بودند از: تدوین یك طرح صلح، اعزام فرستاده ویژه به سوریه برای اجرای طرح صلح، 
.)Selcen Pinar Akgul, 2016: 41( تحریم اقتصادی و درنهایت، تعلیق عضویت سوریه در این اتحادیه
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3-2-4. حمايت مسلحانه از مخالفين دولت سوريه
از معارضین، دولت  با حمایت  بود  امیدوار  میانجی گرایانه، عربستان  از شكست تالش های  بعد 
با عربستان متحد شود. هدف سعودی ها  و  ایران خارج كند  از محور  را  این كشور  بعدی سوریه، 
این بود كه با تقویت برخی عناصر میانه روی معارض، آنها را برای دولت جایگزین بشار اسد آماده 
در  راستا،  این  در  كرد.  آغاز  را  مخالفین  از  تسلیحاتی  و  مالی  حمایت های  دلیل،  به همین  كند. 
نخستین نشست دوستان سوریه كه در 24 فوریه 2012 در تونس برگزار شد، وزیر امور خارجه 
عربستان تصریح كرد كه حمایت نظامی از مخالفین ایده خوبی است. پس از این نشست، عربستان 
خواسته های خود را عملی و از می 2012، شروع به پرداخت حقوق به نیروهای ارتش آزاد سوریه 
كرد. یك ماه پیش از آن، در ماه آوریل، نیروهای سازمان اطالعات عربستان با مخالفان سوری در 

 .)Blanga, 2017: 52( تركیه و اروپا دیدار داشته و درباره نیازهای آنها گفتگو كرده بودند
سعودی ها به زودی وارد فاز مسلح  كردن مخالفین شدند. در این راستا، شاهزاده عبدالعزیز بن 
عبداهلل، پسر پادشاه برای هماهنگی بیشتر در جهت سازمان دهی و مسلح  كردن مخالفین به تركیه 
سفر كرد. وی در دیدار با مقامات تركیه از دولت این كشور درخواست كرد دفتری در شهر ادنا برای 
تسهیل ارسال تسلیحات و ابزارهای ارتباطی به مخالفین دایر كند. چنین مركزی پیش از این در 
استانبول و اردن نیز دایر شده بود. در این زمان، ریاض از گروه هایی حمایت می كرد كه با ارتش آزاد 
سوریه و دیگر جریان های سكوالر همكاری می كردند. از دید آنها، ارتش آزاد سوریه پتانسیل این را 

 .)Blanga, 2017: 52( داشت كه بتواند حكومت را بعد از حزب بعث به دست بگیرد
و قطر  تركیه  با همراهی  آنها، عربستان  از  مالی  با مسلح  كردن مخالفین و حمایت  همزمآن 
علی رغم  نیز  اردن  و  مصر  گرفت.  پیش  در  نیز  را  عرب  جهان  در  اسد  بشار  انزوای  سیاست 
بی میلی های اولیه، به این سیاست پیوستند و عضویت دولت سوریه را عالوه بر اتحادیه عرب، در 
سازمان كنفرآنس اسالمی نیز به حالت تعلیق در آوردند. البته همه كشورهای عرب از عربستان 
پیروی نكردند و كشورهای الجزایر، تونس )پس از قدرت گیری حزب ندای تونس( و مراكش حامی 

 .)Belkaïd, 2016( بشار اسد باقی ماندند
به دنبال  عربستان  اسد،  بشار  كشاندن  انزوا  به  و  سوریه  دولت  مخالفین  از  حمایت  بر  عالوه 
شكل دهی به فشارهای بین المللی علیه اسد با هدف مداخله نظامی آمریكا در سوریه بود. به عنوان 
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مثال، ریاض حمله شیمیایی به غوطه شرقی را دلیل مناسبی برای حمله نظامی آمریكا در سوریه 
می دانست و آمریكا باید واكنش مناسبی به این حمله نشان می داد. در راستای ترغیب آمریكا به 
حمله نظامی به سوریه، دستگاه اطالعاتی عربستان مداركی در اختیار آمریكا قرارداد كه نشان دهنده 
نظامی  مداخله  به  آمریكا  ترغیب  در  بود. شكست  سوریه  در  شیمیایی  تسلیحات  انبارهای  وجود 
در سوریه، دولت مردان سعودی را نسبت به سیاست سنتی تكیه امنیتی بر آمریكا بی اعتماد كرد 

 .)Entous et al, 2013(
عربستان همچنین تالش كرد صحنه سیاسی در لبنان را در راستای تضعیف حزب اهلل تغییر دهد. 
به همین دلیل پیشنهاد ارایه كمك 3 میلیارد دالری برای خرید اسلحه برای ارتش لبنان را مطرح 

 .)Barnard, 2014( كرد. هدف اصلی این پیشنهاد، تقویت توان ارتش لبنان در مقابل حزب اهلل بود
اما در ادامه، تحوالتی رخ داد كه بر خالف منافع عربستان بود. در تابستان 2013، دولت سوریه 
با كمك نیروهای حزب اهلل در نبرد القصیر پیروز شد و در سال 2014 در نبردهای قلمون و حمص 
نیز به پیروزی دست یافت. با این پیروزی ها، مسیر ارتباطی لبنان- سوریه و مسیر ارتباطی دمشق با 
مناطق ساحلی و علوی نشین سوریه از گروه های تروریستی پاك سازی شد. هم زمان با پیشرفت های 
دولت سوریه علیه معارضین، داعش نیز در بخش های زیادی از مناطق سنی نشین عراق و مناطق 
شرقی و مركزی سوریه در حال قدرت گرفتن بود. از این زمان مرحله دوم كمك های عربستان به 
مخالفین آغاز شد. این مرحله از اواسط سال 2013 شروع شد و تا سرتاسر بهار 2014 ادامه داشت. 
در این زمان داعش توانسته بود سرزمین های زیادی را در عراق و سوریه تصاحب كند. در این شرایط، 
عربستان هم با دولت سوریه درگیر بود و هم نگران تهدیدات از ناحیه گروه های جهادی مانند داعش 
و جبهه النصره بود. به همین دلیل، از تركیه خواست جلوی ورود جهادی ها از مرز تركیه به سوریه را 
بگیرد. هم زمان، عربستان كه تاكنون چشم خود را به روی كمك های مالی و تسلیحاتی كه از جانب 
افراد و سازمان های خصوصی در كشورهای عرب حوزه خلیج فارس برای گروه های جهادی ارسال 

می شد بسته بود، اكنون به دنبال رصد كردن این كمك ها و جلوگیری از ارسال آنها بود.
ایجاد گروه  بارزترین نمود سیاست جدید عربستان در قبال گروه های مخالف،  این دوران،  در 
جیش االسالم بود. این سازمان چتری بود برای گردآوری گروه های مخالف و جدایی آنها از القاعده. 
ریاست این سازمان جدید با زهران علوش، پسر یك روحانی سعودی بود. عربستان از طریق این 
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را به دست بگیرد و هم مسیر  بر گروه های مخالف و جهادی  گروه توآنست هم نظارت و كنترل 
كمك های مردمی به گروه های جهادی را تحت كنترل خود در آورد. عربستان همچنین به آمریكا 
برای تسلیح شورشیان به سالح های سنگین فشار می آورد و تالش هایی را نیز برای همراهی روسیه 
جهت قطع حمایت از بشار اسد انجام داد. در اعتراض به عدم حمله نظامی آمریكا به سوریه پس از 
حمالت شیمیایی در غوطه شرقی، ریاض از قبول كرسی شورای امنیت سازمان ملل متحد خودداری 

 .)Worth, 2013( كرد
3-2-5. بركناری بندر بن سلطان و تعديل سياست عربستان

در بهار سال 2014 و پس از اینكه محمد بن نایف جایگزین بندر بن سلطان در سازمان اطالعات 
شد، سیاست عربستان بار دیگر به سمت حمایت از گروه های میانه رو و نزدیكی به آمریكا چرخید؛ 
نیز  از گروه های جهادی  بر سازمان اطالعات، ریاض  بندر بن سلطان  درحالی كه در زمان ریاست 
حمایت می كرد )Blanga, 2017: 55(. عالوه بر این، عربستان تالش كرد رویكرد خود نسبت به ایران 
را نیز تعدیل كند. از جمله نشانه های تعدیل رویكرد عربستان در قبال تهران، اظهارات سعود الفیصل، 
وزیر امور خارجه وقت عربستان خطاب به وزیر امور خارجه ایران بود كه اعالم كرد، هر زمان كه 
وزیر امور خارجه ایران بخواهد می تواند از ریاض دیدن كند. در این زمان، لحن مقامات سعودی 
نسبت به ایران مؤدبانه تر شده بود. این نرم شدن لحن عربستان را در كنار پیروزی های بشار اسد علیه 
مخالفین، می توان ناشی از نزدیكی ایران و گروه 1+5 در دستیابی به توافقی بر سر مسئله هسته ای 
ایران دانست كه عربستان آن را نشانه ای از رویكرد مثبت اوباما نسبت به ایران و دوری آمریكا از 
سیاست سنتی حمایت از عربستان به شمار می آورد. از دیدگاه مقامات سعودی، بهبود روابط آمریكا با 
ایران و حل و فصل مسئله هسته ای گام مهمی در اجرای سیاست خاورمیانه ای اوباما مبنی بر كاهش 
تعهدات آمریكا در خاورمیانه بود. این امر می توانست به افزایش قدرت ایران در خلیج فارس بینجامد 

 .)Berti & Yoel, 2014: 30�31(
3-2-6. پادشاهی ملك سلمان و تهاجمی تر شدن سياست عربستان

با مرگ ملك عبداهلل در ژانویه 2015 و روی كار آمدن ملك سلمان و پسرش محمد بن سلمان 
به عنوان ولیعهد، سیاست عربستان در قبال سوریه تقابلی تر شد و تعدیلی كه در اواخر دوره ملك 
عبداهلل نسبت به ایران صورت گرفته بود به كلی بی معنا شد. تیم جدید در عربستان برای سرنگونی 
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دولت سوریه از هر گروهی كه به دنبال سرنگونی اسد بود حمایت می كرد. در این راستا، عربستان 
روابط خود با قطر و تركیه را نیز جهت هماهنگی میان گروه های مختلف معارض و ایجاد جبهه های 
مختلف جنگ علیه دولت سوریه، بهبود بخشید. حتی روابط با اخوان المسلمین نیز رو به بهبودی 
فرمآندهی  یك  الفتح  جیش  كرد.  كمك  الفتح  جیش  سازمان  ایجاد  به  عربستان  به عالوه،  رفت. 
مشترك از گروه های سنی بود كه علیه بشار اسد می جنگیدند. تا پیش از این، عربستان مالحظاتی 
درباره ارتباط با گروه های جهادی داشت؛ اما از این زمان برای سرنگونی بشار اسد حاضر بود با هر 
گروهی همكاری كند. عربستان حتی جبهه النصره را نیز به شرط اینكه روابط خود با القاعده را قطع 
كند در لیست گروه های مورد حمایت خود قرارداد )Cockburn, 2016(. در پرتوی این هماهنگی ها 
بود كه در بهار و تابستان سال 2015 نیروهای معارض توانستند بسیاری از مناطق و شهرهایی مانند 

حلب، ادلب، حمص و حما را به اشغال خود در آورند. 
اما با ورود نظامی روسیه به بحران سوریه از اواخر سپتامبر 2015، توازن در عرصه میدانی به 
سود دولت سوریه تغییر كرد و نه تنها پیشروی های گروه های معارض متوقف شد؛ بلكه آنها مجبور به 
عقب نشینی های گسترده از مناطق تحت كنترل خود شدند. از این زمان شهرهای بزرگی مانند حلب 
بار دیگر به كنترل دولت سوریه درآمد؛ بنابراین اقدامات عربستان به شكست انجامید. از سوی دیگر، 
عربستان درگیر جنگ یمن شده بود و بخش زیادی از توان عملیاتی این كشور در یمن متمركز شده 

بود. بنابراین، از این زمان شاهد كم رنگ شدن حضور عربستان در سوریه هستیم. 
سوریه  بحران  قبال  در  عربستان  سیاست  فهم  برای  شد،  اشاره  كه  همان گونه  به طور خالصه، 
با تهران در سطح منطقه  باید به رقابت های ریاض  این كشور،  و تهاجمی  شدن سیاست خارجی 
تخاصم  به وسیله مشخصه هایی همچون  اخیر  عربستان در سال های  و  ایران  روابط  توجه داشت. 
ایدئولوژیكی- مذهبی، رقابت منافع سیاسی و ژئوپلتیكی و قابت برای دستیابی به هژمونی منطقه ای 
تعریف می شود )Aarts and Van Duijne, 2009: 70(. با آغاز خیزش های عربی، روابط دو كشور هر 
چه بیشتر تیره تر شد كه به رقابت شدید میان آنها در بحرین و به ویژه در سوریه انجامید. به عالوه، 
ظرفیت های انقالبی خیزش های عربی همراه با آنچه ریاض تالش ایران برای دستیابی به تفوق و 
در طول  كه  عربستان  منفعالنه  خارجی  سیاست  رویه  تغییر  به  منجر  می دانست،  منطقه ای  نفوذ 
فعاالنه  و  واكنشی  خارجی  سیاست  یك  به  بوده،  حاكم  كشور  این  سیاست  بر  گذشته  دهه های 
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برای ایجاد همگرایی میان جهان عرب در مقابل گسترش طلبی ایران شد. با مداخله در بحرین و 
حمایت سیاسی، مالی و تسلیحاتی از معترضین سوری، عربستان نشان داد راه مقابله با گسترش 
نفوذ جمهوری اسالمی ایران را در پیش گرفته است. این كشور با همراهی قطر به دنبال تضعیف 
محور ایران- سوریه بود. در راستای این سیاست، دو كشور در همكاری با یكدیگر عضویت سوریه 
در اتحادیه عرب را به حالت تعلیق در آوردند. در این زمان، عربستان رویكردی متفاوت از سیاست 
سنتی خود در جهت تالش برای تغییر نقشه اتحادها در منطقه در راستای منافع خود و با تاكید بر 
تضعیف و یا قطع همكاری ایران و سوریه در پیش گرفت. به صورت تاریخی، عربستان ترجیح می داد 
در مقابله با تحوالت خاورمیانه رویكردی واكنشی و محافظه كارانه داشته باشد. در ارتباط با سوریه 
از اصول سنتی سیاست خارجی خود تالش می كرد پای آمریكا  با پیروی  ابتدا  نیز این كشور در 
را با تحوالت سوریه باز كند تا مدل لیبی در سوریه پیاده شود؛ اما زمانی كه آمریكا از مداخله در 
سوریه خودداری كرد، عربستان تصمیم گرفت با تكیه بر منابع ثروت خود و نفوذی كه بر جریان های 
اسالم گرا دارد، نقش یك رهبر منطقه ای را برای مدیریت تالش ها جهت براندازی بشار اسد بر عهده 
بگیرد. درحالی كه تالش های پیشین عربستان برای دور كردن سوریه از ایران ناموفق بود، حمایت 
 Elita,( و مدیریت گروه های معارض فرصت تازه ای برای تضعیف اتحاد دمشق- تهران به ریاض داد

 .)2004: 238–240

3-3. تركيه و بحران سوريه
كشور منطقه ای دیگر مخالف دولت بشار اسد، تركیه است. این كشور نیز همانند عربستان نقشی 
تعیین كننده در تبدیل اعتراضات سیاسی در سوریه به یك بحران فراگیر دارد. اقدامات تركیه در 
سازمان دهی گروه های مخالف و تسلیح آنها نقشی بی بدیل در شكل گیری بحران سوریه به وضعیتی 
است كه اكنون این كشور درگیر آن است. اهمیت نقش و جایگاه تركیه در بحران سوریه به اندازه ای 

است كه دورنمای پایان این بحران و آینده سیاسی سوریه بدون حضور تركیه امكان پذیر نیست. 
از تنش هایی كه در  با سوریه پس  تركیه  روابط  آغاز خیزش های عربی،  از  در سال های پیش 
دهه های گذشته بر روابط دو كشور حاكم بود، رو به بهبود حركت كرده بود. در این دوران، سیاست 
تنش صفر با همسایگان در دستور كار دولت جدید تركیه به رهبری رجب طیب اردوغان قرار داشت 
و سوریه به عنوان یكی از مهمترین همسایگان تركیه از جایگاه مهمی در این سیاست برخوردار بود. 
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از آنجایی كه سوریه حكم دروازه جهان عرب را برای تركیه داشت، یكی از مهمترین ابزارهای دولت 
اردوغان برای بهبود و تقویت روابط با سوریه، گسترش مراودات اقتصادی با این كشور بود. به همین 
دلیل در این سال ها، تركیه به سمت گسترش مراودات اقتصادی و گشودن مرزها با سوریه حركت 
كرد. در این راستا، یك كمیته مشترك اقتصادی میان تركیه و سوریه تشكیل شد كه هدف آن 
تسهیل مراودات اقتصادی میان دو كشور بود. در این زمان، روابط اقتصادی دو كشور به گونه ای در 
حال بهبودی بود كه در ژانویه 2007 نیز توافقنامه تجارت آزاد میان دو كشور امضا شد و در سپتامبر 
2009 وزرای خارجه دو كشور معاهده لغو ویزا میان طرفین را امضا كردند. متاثر از این سیاست، 
بین سال های 2006 تا 2010 صادرات تركیه به سوریه به 1/85 میلیارد دالر رسید و سوریه به 
هفتمین بازار كاالهای تركی در خاورمیانه تبدیل شد. صادرات سوریه به تركیه نیز از 185 میلیون 
دالر در سال 2006 به 662 میلیون دالر در سال 2010 رسید )Christopher, 2011: 38(. لغو ویزا 
تسهیل كننده اجرای پروژه های اقتصادی بزرگی بود كه تركیه قصد داشت با كمك دولت سوریه در 
این كشور اجرا كند. از جمله این پروژه ها می توان به پروژه بزرگ ایجاد منطقه آزاد تجاری میان 
تركیه، سوریه، لبنان و اردن اشاره كرد كه در صورت اجرایی  شدن می توانست بزرگ ترین پروژه 

 .)Al�Arabiya, 2010( منطقه ای در تاریخ جمهوری تركیه باشد
این كشور كمك  اقتصادی  رشد  به  نه تنها  و  بود  مفید  تركیه  با  روابط  بهبود  نیز  برای سوریه 
می كرد؛ بلكه روزنه ای بود برای خروج از انزوایی كه پس از ترور رفیق حریری به آن گرفتار شده بود. 
بهبود روابط با تركیه به بهبود روابط سوریه با غرب نیز كمك می كرد. تركیه همچنین نقش میانجی 
 .)Murinson, 2006: 958( میان اسراییل و سوریه برای حل و فصل مسئله جوالن را نیز بر عهده گرفت
به  با همسایگان  تنش صفر  و سیاست  كرد  تغییر  تركیه  عربی، سیاست  با شروع خیزش های 
حاشیه رفت. در این زمان، تركیه نقش رهبر پروسه دموكراتیزاسیون در خاورمیانه و شمال آفریقا 
را برای خود قایل بود. اردوغان مدل دموكراسی تركیه را مدلی باثبات، امن و صلح آمیز برای دیگر 
كشورهای منطقه می دانست كه باید به دیگر كشورهای مسلمان منطقه گسترش داده شود. به همین 
دلیل، پس از وقوع ناآرامی ها در جهان عرب، تركیه نقش رهبر گذار به دموكراسی در خاورمیانه و 
شمال آفریقا را برای خود تعریف كرد )D’Alema, 2017: 6(. در اعتراضات مدنی در سوریه نیز تركیه 

همین رسالت را با تكیه بر عناصر اخوان المسلمین برای خود قایل بود. 
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تا پیش از سرایت ناآرامی ها به سوریه، تركیه سیاست خود در قبال این كشور را یك موفقیت 
بزرگ در مسیر سیاست تنش صفر با همسایگان به شمار می آورد؛ بنابراین، زمانی كه سوریه درگیر 
اعتراضات مردمی شد، تركیه خود را در موقعیت دشواری یافت. از یكسو، خواهان حفظ موفقیت های 
اقتصادی و سیاسی بود كه در سال های گذشته در سوریه كسب كرده بود و از سوی دیگر، حمایت 
از یك دولت سركوبگر به وجهه این كشور در جهان عرب لطمه می زد. به همین دلیل، در همان 
نخستین هفته های شروع اعتراضات در سوریه چندین نماینده دولت تركیه به سوریه سفر كردند 
شدند.  سیاسی  اصالحات  انجام  و  سركوب ها  به  پایان دادن  خواهان  سوری  مقامات  با  دیدار  در  و 
همزمان با این اقدامات، تركیه میزبانی نیروهای مخالف دولت سوریه در استانبول را برعهده  گرفته 
بود )Konrad Adenauer Stiftung, 2017: 6(. این امر موجب بی اعتمادی دولت سوریه نسبت به نیات 

تركیه و رد درخواست های این كشور برای انجام اصالحات شد.
3-3-1. آغاز حمايت از معترضين

با تشدید سركوب معترضین، تركیه در تابستان 2011 سیاست خود در قبال سوریه را تغییر 
از این زمان، سیاست خصمانه تركیه  داد و شروع به حمایت از معترضین و ساماندهی آنها كرد. 
نسبت به سوریه آغاز شد و تركیه از تشكیل شورای مخالفین در استانبول در اوت 2011 استقبال 
كرد )Theatlantic, 2011(. انتخاب استانبول به عنوان مقر این شورا نشان دهنده برنامه تركیه برای 
سازمان دهی گروه های مخالف دولت سوریه بود. در سپتامبر 2011، تركیه تمامی روابط دیپلماتیك 
خود با دولت سوریه را قطع كرد. در این زمان تركیه دو مسیر را برای سرنگونی بشار اسد دنبال 
می كرد: از یكسو به دنبال شكل  دادن به یك دیپلماسی بین المللی برای مداخله بین المللی )همانند 
مدل لیبی( در سوریه بود )Theguardian, 2012( و از سوی دیگر، شروع به حمایت مالی، نظامی و 

آموزشی از مخالفان سوری كرد. 
حمایت از مخالفین تركیه را به سمت همكاری با عربستان و قطر سوق داد. هدف هر سه كشور 
سرنگونی بشار اسد از قدرت بود و در این راه حاضر به همكاری با هر گروهی برای مقابله با اسد 
بودند. به همین دلیل، حمایت های مالی، تسلیحاتی و سیاسی از ارتش آزاد سوریه به هدف مشترك 
هر سه كشور تبدیل شد؛ اما با مشخص  شدن ناتوانی ارتش آزاد سوریه در مقابله با نیروهای دولتی 
و دیگر گروه های مخالف و برجسته  شدن اختالفات داخلی درون این گروه، تركیه به همراه قطر و 



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و ششم، شماره سوم، پاییز 1398 

103خاورمیانه

عربستان همزمان با حمایت از گروه های میانه رو مانند ارتش آزاد سوریه و شورای مخالفین سوری، 
حمایت از گروه های تندرو و جهادی را نیز در دستور كار خود قراردادند. در زمستان 2013، به دلیل 
ارایه سالح به مخالفین را  انگلیس  از قدرت گیری آنها، آمریكا و  رشد گروه های جهادی و نگرانی 
به حالت تعلیق در آوردند؛ اما تركیه باهدف دستیابی به سیاست تغییر رژیم در سوریه حمایت از 
گروه های جهادی را ادامه داد. تركیه خواهان سرنگونی دولت سوریه و ایجاد یك دولت دوست در 
سوریه بود. گروه های جهادی می توانستند در این زمینه به تركیه كمك كنند. در این راستا، تركیه 
نه تنها مسیر ارسال تسلیحات قطری و سعودی به دست گروه های رادیكال را تسهیل می كرد؛ بلكه 
.)Konrad Adenauer Stiftung, 2017: 8( اجازه داد جهادی ها از مرز این كشور وارد خاك سوریه شوند

3-3-2. اختالف با عربستان
ناكامی ائتالف تركیه، عربستان و قطر در براندازی دولت سوریه منجر به آشكار  شدن اختالفات 
آنها با یكدیگر و شكاف میان آنها شد. درواقع این اختالفات از قبل و از زمان كودتای عبدالفتاح 
السیسی علیه محمد مرسی در مصر وجود داشت و تنها هدف مشترك آنها برای براندازی دولت 
سوریه بود كه موجب شده بود این سه كشور اختالفاتشان را كنار گذارند. سیاست تركیه حمایت 
از گروه های مخالف با محوریت نیروهای اخوانی بود و در شورای ملی مخالفان سوری نیز از این 
گروه حمایت می كرد؛ اما عربستان مخالف حمایت از جریانات وابسته به اخوان المسلمین بود. به 
مرور اختالفات میان طرفین شدت گرفت. این اختالفات از یكسو بر سر منشا گروه های مخالف مورد 
حمایت آنها و از سوی دیگر، مربوط به نوع سالح هایی كه باید در اختیار معارضین قرارداد، بود. 
تركیه و قطر حامی اصلی جریان اخوان المسلمین هستند؛ درحالی كه عربستان و امارات از مخالفان 
اصلی اخوان المسلمین به شمار می روند. همزمان، تركیه برای مقابله با قدرت گیری كردها از جبهه 
النصره حمایت می كرد و اطالعات و سالح در اختیار آنها قرار می داد؛ درحالی كه عربستان جریانات 
اینها، تركیه  القاعده را تهدیدی علیه امنیت داخلی و منطقه ای خود می داند. عالوه بر  وابسته به 
پیشرفته ای  به سالح های  مخالفین سوری  تسلیح  مخالف  كردها  قدرت  افزایش  از  نگرانی  به دلیل 
مانند موشك های ضد هوایی بودند؛ چرا كه نگران اند این سالح ها به دست كردها بیفتد؛ درحالی كه 
كشورهای عربی و به ویژه عربستان در اوج بحران سوریه معتقد بودند برای مقابله با قدرت هوایی 
ارتش سوریه باید مخالفین را با موشك های ضد هوایی تسلیح كرد )Hokayem, 2013: 116(. این امر 
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منجر به ایجاد چنددستگی هم میان این كشورها و هم میان گروه های مورد حمایت آنها شد. 
3-3-3. مسئله كردی و اختالف با آمريكا

مسئله اختالف میان تركیه با دیگر حامیان جریان مخالفین محدود به اختالفات این كشور با 
عربستان نبود؛ بلكه تركیه با آمریكا نیز بر سر حمایت از كردها توسط آمریكا، به اختالفات جدی 

برخورد كرد كه تاثیرات مهمی در روند تحوالت سوریه بر جای گذاشت. 
توضیح اینكه، قدرت گیری داعش در سوریه و عراق و خطرات ناشی از افزایش قدرت این گروه 
موجب تغییر سیاست آمریكا در سوریه از سرنگونی بشار اسد به مقابله و شكست داعش شد. آمریكا 
برای مقابله با داعش به دنبال یك گروه قابل اعتماد در سوریه بود. حزب اتحاد دموكراتیك1 و شاخه 
نظامی آن موسوم به یگان های مدافع خلق2، بهترین كاندید برای این كار بودند. این در حالی بود كه 
تركیه یگان های مدافع خلق را متحد حزب كارگران كردستان3 می داند. به همین دلیل از همان ابتدا 
با سیاست آمریكا در حمایت از كردهای سوریه مخالفت كرد و خواهان پایان دادن به حمایت های 

آمریكا از این گروه بود.
تا پیش از حمایت آمریكا از كردهای سوریه، تركیه برای مهار تهدید این گروه، همكاری  های خود 
با اقلیم كردستان عراق، كه همواره رقیب حزب كارگران تركیه و به تبع آن احزاب كردی در شمال 
سوریه هستند را افزایش داده بود )Sharif, 2015(. از نظر رهبران تركیه، روابط اقتصادی گسترده 
به ویژه در حوزه انرژی با اقلیم كردستان عراق، در كنار تفاوت های ایدئولوژیك میان PYD و اقلیم 
كردستان عراق، می توانست ابزار مناسبی برای مواجهه با مسئله كردهای سوریه باشد. در این راستا، 
در نوامبر 2013، نیچروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم كردستان عراق به آنكارا سفر كرد و طی این 
سفر توافق شد كه نفت مناطق تحت كنترل حزب دموكرات عراق از طریق خطوط لوله به بنادر 
تركیه آمده و از آنجا به بازارهای مصرف صادر شود. پول حاصل از فروش این نفت نیز به صورت 

 .)Lawson, 2014: 25( مستقیم به اقلیم كردستان عراق پرداخت شود و نه دولت مركزی عراق
بین  شكاف  ایجاد  راستای  در  عراق،  كردستان  خودمختار  اقلیم  رهبران  با  همكاری  بر  عالوه 
نیروهای كرد سوری، دولت تركیه سه اقدام سیاسی دیگر را نیز انجام داد: از سر گیری مذاكرات 
1. Kurdish DemocraticUnion (PYD).
2. Democratic Union Party (YPG).
3. Kurdistan Workers› Party (PKK).
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با رهبر حزب كارگران كردستان تركیه )عبداهلل اوجاالن( و برقراری آتش بس با آنها به منظور آرام  
كردن احساسات كردی داخل تركیه؛ فشار بر PYD به منظور ملحق  شدن به جبهه مخالفین دولت 
بشار اسد و عدم حمایت آنها از نظام سیاسی سوریه )Elbakyan, 2014: 713(؛ حمایت از گروه های 
 PYD ،؛ اما علی رغم این اقدامات)Crisisgroup.org( كرد سوری كه به مسعود بارزانی نزدیك تر بودند
و شاخه نظامی آن، یعنی YPG به جریان سیاسی و نظامی غالب در كردستان سوریه تبدیل شد و 
به تدریج توانست مشروعیت بین المللی نیز به دست آورد. از این زمان اختالفات تركیه با آمریكا در 
سوریه باال گرفت؛ اما اهمیت مسئله كردی برای تركیه به آن اندازه است كه این كشور برای تحت 
فشار قرار  دادن آنها از گروه تندرویی، مانند جبهه النصره حمایت می كرد و حتی در تسهیل عبور 
و مرور نیروهای داعش از خاك تركیه نیز نقش تعیین  كننده ای داشت. این سیاست ها با مخالفت 
یك  در  آمریكا  رییس جمهوری  معاون  بایدن،  جو  حتی  كه  به گونه ای  شد؛  مواجه  آمریكا  جدی 
سخنرانی متحدان آمریكا و از جمله تركیه را از مهمترین حامیان داعش و جبهه النصره معرفی كرد. 
به دنبال ظهور داعش و حمله آنها به كوبانی، احساسات ملی گرایانه در میان كردها افزایش یافت. 
ابیض و  موفقیت نیروهای كردی سوریه در مناطقی مانند كوبانی و همچنین آزادسازی شهر تل 
 .)Lashkiri, 2015( را افزایش داد YPG و شاخه نظامی آن یعنی PYD منبج، كارآمدی و مشروعیت
این امر منجر به واكنش نظامی تركیه علیه كردهای سوریه شد و برای جلوگیری از موفقیت كردها 
در یكپارچه كردن دو كانتون جزیره و كوبانی و اتصال كوبانی به عفرین، به گزینه نظامی متوسل شد. 
در واقع پس از اینكه شبه نظامیان كرد موفق شدند بر شهر منبج در ساحل غربی رود فرات مسلط 
شوند و دنبال آن بودند كه از طریق تسلط بر شهر الباب به كانتون1 عفرین برسند، دولت تركیه با 
بهره گیری از بخشی از مخالفین سوری بشار اسد، ارتش آزاد و نیروهای نظامی و امنیتی با طراحی 

عملیات موسوم به سپر فرات محدوده سرزمینی بین عفرین و كوبانی را به اشغال خود در آورد.
این تحوالت مصادف با روی كار آمدن دولت دونالد ترامپ در آمریكا شد كه اولویت خود در 
سوریه را مبارزه با داعش و آزادسازی رقه قرار داده بود. ترامپ برای دستیابی به این هدف، راه اوباما 
را در حمایت از كردها ادامه داد و كردها به اصلی ترین نیروی مورد حمایت آمریكا در آزادسازی 
رقه تبدیل شدند. به همین دلیل دولت آمریكا كمك های لجستیكی خود به كردها را افزایش داد. 
1 . Canton.
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نگرانی های عمیق تركیه از قدرت یابی یگان های مدافع خلق منجر به حمله تركیه به مواضع این 
San�( در تاریخ  25 آوریل 2017 شد YPG و PKK  گروه ها و سایر گروه های كرد به بهانه مبارزه با

Chez, 2017(. ارتش تركیه در بیانیه ای هدف از این حمالت را پایگاه های حزب كارگران كردستان، 

PKK ، اعالم كرد. این حمالت با واكنش منفی آمریكا رو به رو و به جدال لفظی رهبران تركیه و 

آمریكا در رسانه ها منجر شد.
3-3-4. گفتگوهای صلح آستانه و همكاری تركيه با محور روسيه- ايران

جنگ  در  روسی  نیروهای  تاثیرگذار  حضور  به دلیل  سوریه  دولت  براندازی  در  تركیه  ناكامی 
علیه مخالفان دولت سوریه و اختالف این كشور با آمریكا بر سر حمایت آمریكا از كردهای سوریه، 
دهد.  تغییر  قبال سوریه  در  را  آرامی سیاست خود  به  تركیه   2016 اواسط سال  از  موجب شد 
اما ورود روسیه به سوریه  بر تغییر رژیم در سوریه متمركز بود؛  این، سیاست تركیه  از  تا پیش 
و حضور جدی تر ایران در سوریه مانعی جدی بر سر راه سیاست تغییر رژیم در سوریه ایجاد و 
تركیه را مجبور كرد از این سیاست عقب نشینی كند )Al�Khatieb, 2015(. تنش با روسیه بر سر 
در  تركیه  سیاست های  سر  بر  مانعی جدی  تركیه  جنگنده های  توسط  روسی  جنگنده  سرنگونی 
سوریه ایجاد كرده و موجب تیره  شدن روابط روسیه و تركیه شده بود. كودتای جوالی 2016 و 
تسویه حساب های پس از كودتا نیز توان تركیه را تحلیل برد. بركناری احمد داود اغلو و جانشینی 
وی توسط بن علی یلدریم را می توان نشانه ای از تغییر سیاست خارجی تركیه در سوریه به شمار 
آورد. پس از روی كار آمدن یلدریم، تركیه فورا به سمت بهبود روابط با روسیه رفت و به صورت 
كردی  گروه  مهار  و  مبارزه  بر  تركیه  سیاست  زمان  این  از  كرد.  عذرخواهی  روسیه  از  رسمی 
دولت  اولویت های  در  همچنان  اسد  بشار  سرنگونی  هرچند  شد؛  متمركز  خلق  مدافع  یگان های 

 .)Konrad Adenauer Stiftung, 2017: 11( تركیه باقی ماند
بهبود روابط با روسیه در ژوئن 2016 مسیر سیاست جدید تركیه در سوریه كه تا پیش از این به 
واسطه تیرگی روابط با روسیه دچار چالش شده بود را هموار كرد. متاثر از بهبود روابط با روسیه بود 
كه تركیه توانست عملیات سپر فرات را برای قطع ارتباط میان مناطق كردنشین در شمال سوریه به 
اجرا گذارد. در عوض، تركیه نیز نیروهای ارتش آزاد را از حلب خارج كرد تا مسیر عملیات آزادسازی 
ابتكار گفتگوهای  ایران  و  با روسیه  تركیه همراه  این زمان،  )Heller, 2017(. در  حلب هموار شود 
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صلح آستانه را شكل دادند. در نخستین دور این گفتگوها، سه كشور بر سر آتش بس در سوریه به 
توافق رسیدند. قابل ذكر است كه با فشارهای تركیه، حزب دموكراتیك و یگان های مدافع خلق از 
گفتگوهای صلح آستانه كنار گذاشته شدند و در ردیف گروه های تندرویی مانند جبهه النصره قرار 
گرفتند )The Telegraph, 2016(. در پی گفتگوهای صلح آستانه، در 7 اكتبر 2017، نیروهای نظامی 
این  بود.  به خاك سوریه  تركیه  نیروهای نظامی  این دومین ورود  ادلب شدند.  استان  وارد  تركیه 
اقدام بخشی از توافق روسیه، ایران و تركیه برای ایجاد منطقه كاهش تنش در ادلب صورت گرفت 
)Gurcan, 2017(. پیش از این نیز تركیه در عملیات سپر فرات نیروهایش را در ماه مارس 2017 وارد 
مناطق كردنشین كرده بود. هدف اصلی تركیه از این اقدام، محاصره هر چه بیشتر منطقه كردنشین 

.)Konrad Adenauer Stiftung, 2017: 5( عفرین است
به صورت خالصه می توان گفت، سیاست تركیه در سوریه هرچند در آغاز بر براندازی دولت بشار 
اسد متمركز بود، اما با قدرت گیری كردهای سوریه بیش از هر چیز متاثر بر مهار عنصر كردی تمركز 
پیدا كرد و روابط این كشور با دیگر بازیگران دخیل در سوریه نیز متاثر از نوع رابطه و تعامل آنها با 

كردهای سوریه بوده است. 

نتيجه گيری
در این پژوهش تالش شد ضمن بررسی بحران سوریه از آغاز شكل گیری اعتراضات مردمی تا 
منطقه ای دخیل  قدرت های  مهمترین  بین المللی،  و  منطقه ای  فراگیر  بحران  به یك  تبدیل شدن 
كه هرچند  داد  نشان  بررسی  این  گیرد.  قرار  مورد بررسی  آنها  اهداف  و  اقدامات  و  بحران  این  در 
نوع برخورد دولت سوریه با اعتراضات مردمی نقشی مهم در فراگیر شدن دامنه اعتراضات مردمی 
در سوریه داشت؛ اما آنچه منجر به تبدیل  شدن اعتراضات به یك بحران فراگیر شد، حمایت های 
در  را  الزم  اطالعاتی  و  تسلیحاتی  مالی،  امكانات  نه تنها  حمایت ها  این  بود.  مخالفین  از  خارجی 
اختیار مخالفین قرار داد؛ بلكه امید به حمایت خارجی منجر به تهییج هر چه بیشتر معترضین و 
سازمان دهی آنها در قالب گروه ها و دسته های مختلف شد. سازمان دهی مخالفین و دسترسی آنها به 
تسلیحات نظامی و منابع مالی فراوان خارجی، به یك جنگ داخلی تمام عیار در سوریه انجامید. این 
جنگ داخلی و تداوم حمایت های منطقه ای و فرا منطقه ای از مخالفین، بحران سوریه را به یك نقطه 
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عطف در تحوالت اخیر خاورمیانه تبدیل كرده است كه در یك سوی آن مخالفین داخلی، منطقه ای 
و بین المللی دولت سوریه قرار دارند و در سوی دیگر، حامیان منطقه ای و بین المللی دولت سوریه. 
در واقع، عامل اصلی كه موجب شد تحوالت سوریه مسیر كنونی را طی كند، رقابت های ژئوپلتیكی و 
ژئواستراتژیكی است كه میان قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای حول محور تغییر یا حفظ آرایش 
قدرت در خاورمیانه شكل گرفته است. سوریه در مركز این رقابت ها واقع شده است و از این جهت 

می توان بحران سوریه را گرانیگاه تحوالت ژئوپلتیكی و ژئواستراتژیكی در خاورمیانه دانست.
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