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  چکیده
اي بر اساس منافع خود  منطقهاي و فرا سوریه، بازیگران منطقهبا شروع بحران سیاسی در 

هاي مختلفی را در رابطه با این کشور، که از اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک  گیري جهت
در این میان تالش پیگیر برخی . اند خاصی در منطقه خاورمیانه برخوردار است، اتخاذ نموده

هاي بارز تحوالت سوریه محسوب  دن حکومت اسد، از جلوهکرها براي اعمال فشار و ساقط دولت
  .است شود که بر پیچیدگی اوضاع این کشور افزوده می

اش، که بخشی از  اي، عربستان سعودي با توجه به استراتژي سیاست خارجی در میان بازیگران منطقه
ر تحوالت این کشور ایفا دهد، نقش بارزي د آن را مهار و جلوگیري از نفوذ ایران در منطقه تشکیل می

اي، از حمایت مالی و معنوي از شورشیان القاعده گرفته تا مشارکت فعال  است و اقدامات گستردهنموده 
عربی در جهت متقاعدکردن دیگر کشورها براي حمایت از مخالفان حکومت سوریه،  –در محور غربی 

  .استده وقفه براي حمله به این کشور انجام دا و در نهایت تالش بی
هاي گسترده این کشور در  این مقاله ضمن بررسی سیاست خارجی عربستان، به منافع و تالش

دهد عربستان سعودي با هدف ارتقاي  نتیجه این بررسی نشان می. پردازد تحوالت داخلی سوریه می
است دههایی اتخاذ کر است و در همین راستا سیاست اي خود وارد بحران سوریه شده جایگاه منطقه

  .که در آینده موجب صدمه به منافع بلندمدت این کشور خواهد شد
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  مقدمه
ازاي عده: در خصوص بررسی تحوالت داخلی سوریه دو دیدگاه کامالً متفاوت وجود دارد

که دانند میآفریقاو شمالخاورمیانهدرمردمیهاي جنبشدادامتراها ناآرامیاینناظران
سیاسی،معضالتوعربی، گرفتار مشکالتکشوهايسایرمعترضین این کشور همانند

مبارزهواعتراضبهدستمشکالت،از اینرهاییبرايآنمردمهستند واقتصاديواجتماعی
دموکراسیبرايمعترضینکهاعتقادنداینبراناین کارشناس). 1390سراج،(اند  زدهرژیمعلیه

است؛شان دغدغهترین بزرگاینوهستندآزاديوسیاسیخواهان حقوقکنند، میفعالیت
همتحلیل،ازاین سطحبر اساس. دهد در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا رخ میآنچهشبیه

.تاسطرفه یکخیابانی ایجادشده،مشکلدانند که میسوریهدولتهمومعترضان
س و ارتشپلیدیگر،طرفیازوخود هستندحقوقوآزاديخواهانبسیاريمردمطرف ازیک

  .کنند میاعمالراحکومتآهنینمشتسیاست
ازبیشسوریهحوادثکهاعتقادندبر اینالمللی بینناظرانازاي عدهدیگر،طرفاز

وعرصهسوریهداخلیمشکالتواستخارجینبعیداراي مباشد،داشتهمنشأ داخلیکه آن
بنابراین. استالمللی ایجاد کرده  اي و بین و رقابت بازیگران منطقهبرداري بهرهبرايفرصتی

بابلکهبا ارتشآمیز خشونتهاي درگیريدرتنها نهشود، میقربانیهمچنانسوریهاستدالل،
  .المللی بینواي منطقهبازیگرانمختلفهاي سیاست

اي، هر یک به دنبال منافع خاص خود در  المللی و منطقه لذا بر این اساس، بازیگران بین
ترین بازیگران مؤثر در بحران  عنوان یکی از مهم عربستان سعودي نیز به. تحوالت سوریه هستند

سترده رسد این کشور با توجه به رقابت گ داخلی سوریه از این قاعده مستثنا نیست و به نظر می
اي که با ایران دارد، بیش از هر عامل دیگري به دنبال سقوط دولت بشار اسد است؛ تا  منطقه

  ).2: 1391نیاکویی،(اي ایران را کاهش دهد  بتواند از این طریق قدرت منطقه
مقاله حاضر درصدد است سیاست خارجی عربستان سعودي را در قبال تحوالت سوریه از 

این بررسی بر اساس شواهد موجود در مواضع و سخنان . سی کندگیري آن برر ابتداي شکل
است تا بر  شود و سعی شده مقامات رسمی عربستان سعودي و منابع رسمی منتشرشده انجام می

  .کارگیري منابعی با اعتبار کم اجتناب شود اساس اصول تحقیق علمی از به
تان سعودي در سوریه، شده براي بررسی سیاست خارجی عربس چارچوب نظري استفاده

توجهی داشته و فهم بهتري از  گرایی تهاجمی است که با سیاست این کشور همخوانی قابل واقع
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براي دستیابی به هدف پژوهش، بعد از ارائه چارچوب . کند زمینه بحث به محققان ارائه می
گیرد و سپس  یالمللی مورد اشاره قرار م اي و بین نظري، دالیل اهمیت سوریه در سیاست منطقه

دالیل اتخاذ سیاست تهاجمی . شود نحوه ورود عربستان سعودي به بحران سوریه شرح داده می
در انتها نیز به رقابت ایران و عربستان در بحران . از سوي عربستان بخش بعدي مقاله خواهد بود

هاي عربستان رود در انتهاي مقاله نگاه روشنی درباره سیاست انتظار می. شود سوریه اشاره می
  .باشدسعودي در بحران سوریه و تغییرات آن در طول این مدت وجود داشته 

چارچوب نظري
ها و تحوالت و  تر و باکیفیت پدیده منظور بررسی و شناخت مناسب بدون هیچ تردیدي به

و تحلیل مسائل  الملل، استفاده از چارچوب نظري مناسب که به تجزیه روندهاي سیاست بین
در خصوص روند سیاست خارجی . در این عرصه کمک کند، بسیار ضروري است مطرح

ازنظر این مقاله، نظریه  تبع آن بحران داخلی سوریه، عربستان در تحوالت بیداري اسالمی و به
  .دهد ترین تبیین را ارائه می رئالیسم تهاجمی جامع

. گرایی تهاجمی دانست ان واقعپرداز ترین نظریه توان فرید زکریا و جان میرشایمر را مهم می
یا (سازد قدرت  ها را وادار می کنند که آنارشی دولت گرایان تهاجمی چنین استدالل می واقع
کوشند با به حداکثر رساندن قدرت و نفوذ  ها می دولت. نسبی خود را به حداکثر برسانند) نفوذ

المللی حائز  هاجمی، آنارشی بینگرایان ت از دید واقع. خود، امنیت خویش را به حداکثر برسانند
ها براي کسب امنیت ممکن است به تعارض با دیگران  لذا تالش دولت. اهمیت زیادي است

منجر شود و چون کسب قدرت دولتی به معناي از دست رفتن قدرت دولت دیگر است، نتیجۀ 
).130: 1390مشیرزاده ،(چنین بازي، تضاد و کشمکش است  محتوم این

هاي تجدیدنظرطلب دسترسی به  که هدف همه دولت پردازان معتقدند ازآنجاییاین نظریه
شدت در پی کسب  ها به الملل است، بنابراین این دسته از دولت جایگاهی هژمونیک در نظام بین

اند تا توزیع قدرت را به نفع خود تغییر دهند  اند و اگر شرایط مناسب باشد، خواستار آن قدرت
).22- 1389،25عبداله خانی،(

شناسد و همواره  این رهبري  اي می عنوان قدرت هژمون منطقه عربستان سعودي خود را به
از سوي ایران به چالش کشیده شده است، لذا بر طبق منطق نئورئالیسم تهاجمی، چنین 

بدین معنا که این کشور همواره خود را در . بازیگرانی از انگیزه برتري بر یکدیگر برخوردارند
ي دو کشور فاقد هرگونه فضاي اعتمادساز  بیند که رابطه اي با ایران می ضاي رقابت منطقهیک ف
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شود  ي حفظ وضع موجود شناخته می کارانه عربستان سعودي که به داشتن سیاست محافظه. است
اخیر در منطقه خاورمیانه رخ داد، در نهایت مجبور به تغییر  با مجموعه تحوالتی که در دهه

.استد در این حوزه شده سیاست خو

شدت از سیاست حفظ وضع موجود  عربستان سعودي به دلیل فقدان مشروعیت داخلی به
کند که با بررسی شرایط داخلی این کشور اتخاذ این سیاست از جانب عربستان  حمایت می

به دنبال  تحوالت بیداري اسالمی، امنیت ملی عربستان در دو حوزه . رسد منطقی به نظر می
ها و اعتراضات داخلی  سو با ناآرامی عربستان از یک. اي دچار تالطم شدید شد داخلی و منطقه

پیمان عربستان به نفع این کشور پیش  مواجه بود و از سوي دیگر تحوالت داخلی کشورهاي هم
که در  طوري اي را در پیش گرفت؛ به قبال کشورهاي مختلف سیاست دوگانه رفت، لذا در نمی

والت بحرین اقدام به لشکرکشی نظامی در چارچوب نیروهاي نظامی شوراي همکاري قبال تح
پیمان ایران است، اقدام به  فارس نمود و در خصوص بحران داخلی سوریه که کشور هم خلیج

هاي سیاسی، نظامی و اقتصادي از مخالفین دولت بشار اسد نمود تا ضمن تضعیف و  حمایت
اي ایران بکاهد و هم از طرف دیگر بتواند تحوالت  منطقه فروپاشی دولت اسد هم از قدرت

.داخلی خود را کنترل کند
بر طبق منطق رئالیسم تهاجمی هدف اصلی هر دولتی آن است که سهم خود را از قدرت 

1390مشیرزاده،( جهانی به حداکثر برساند، که این به معناي کسب قدرت به زیان دیگران است 
ین کشور براي آنکه بتواند رقیب سنتی خود را در موضع ضعف قرار از طرف دیگر ا). 130: 

دهد در رویکردي تهاجمی که از تغییرات ساختاري در نظام سیاسی خاورمیانه به ضرر عربستان 
شود،  پیمان ایران شناخته می عنوان کشور هم تحوالت سوریه که به شد، به عرصه ناشی می

هبري جهان سنی ورود کرد تا از این طریق ضمن دور عنوان بازیگر کلیدي تحت عنوان ر به
فارس بتواند تحوالت سوریه را به سمت مدنظر خود سوق  ي خلیج ساختن تحوالت از منطقه
.مند در نظام سیاسی این کشور آن را از مدار ایران خارج کند دهد تا با ایجاد تغییر سامان

شود؛ بدین  جهت تفسیر می اما هم واکنش این کشور به بیداري اسالمی در دو طیف متضاد
ت بحرین اقدام به استفاده از مشتمعنا که در خصوص تحوالت داخلی کشورش و تحوال

سازي انقالب نمود که این مسئله از سیاست حفظ وضع موجود این کشور ناشی  آهنین در خنثی
حمایت مستقیم از طریق شود، اما در خصوص تحوالت سوریه مبادرت به مداخالت شبه می

مالی و تسلیحاتی و دیپلماتیک از مخالفین دولت سوریه نموده است که این مسئله از سیاست 
  .شود ناشی می) ایران(تغییر وضع موجود در زمین حریف 
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  دالیل اهمیت سوریه
سوریه ازجمله کشورهایی است که تقابل و کنش سه عامل جغرافیا، قدرت و سیاست، 

المللی براي تأثیرگذاري و مدیریت حوادث داخلی این  گیري نوعی رقابت بین موجب شکل
سوریه قسمتی از سرزمین بزرگ شام است که با کشورهاي لبنان، قبرس، . کشور شده است

ها با دولت بعث عراق داراي  این کشور سال. مرز است فلسطین اشغالی ، اردن، عراق و ترکیه هم
ا ترکیه بر سر موضوع کردها و همچنین رقابت ایدئولوژیک و سیاسی در منطقه بوده است؛ ب

ساله علیه عراق  عوامل جغرافیایی مناقشه داشته و از جمهوري اسالمی ایران در جنگ هشت
ترین عارضه ژئوپلیتیک این کشور نیز این است که در جوار مرزهاي  مهم. حمایت نموده است

است شده این منطقه واقع فلسطین اشغالی، یعنی قلب خاورمیانه و کانون معادالت چند مجهولی
  ).103: 1391نیاکویی،(

شدن در منطقه استراتژیک  سوریه یک بازیگر ژئوپلیتیک محور است؛ که با سه عامل واقع
کیلومتر ساحل  186خاورمیانه، قرار گرفتن برکناره شرقی دریاي مهم مدیترانه و برخورداري از 

وص سوریه از طریق خط لوله نفت در بندر خص به. با کشورهاي حاشیه این منطقه ارتباط دارد
کند و از این راه در معادالت  بانیاس، بخشی از نیازهاي نفتی کشورهاي حاشیه را تأمین می

به دلیل همین اهمیت و نقش استراتژیک، بسیاري از کارشناسان روابط . منطقه نقش دارد
  ).125: 1391بی،رج(نامند  می» ترین کشور کوچک جهان سوریه را بزرگ«الملل  بین

منظور درك بهتر نقش سوریه در این منطقه باید به اتحاد استراتژیک سوریه با ایران و  به
عنوان  اهللا و به عنوان ایجادکننده ارتباط با حزب سوریه به. نقش نیابتی آن در منطقه تمرکز کرد

سوریه  (William Samii: 2008: 29).رود  کانال اصلی براي تقویت جبهه مقاومت به شمار می
ترین موقعیت استراتژیک را در روابط بین اعراب و اسرائیل داراست و این امر باعث تقویت  امن

اهللا در برابر رژیم صهیونیستی شده و از سوي دیگر با تمایل بیشتر این کشور به  مقاومت حزب
است که این اي جهان عرب، نفوذ ایران در منطقه تقویت شده هاي منطقه ایران به لحاظ سیاست

  (El-Hokayem: 2007, 44).امر خوشایند عربستان نیست 
المللی میان  اي و بین از طرف دیگر سوریه تنها بازیگر عربی است که در مناسبات منطقه

حال صاحب دیدگاه  نماید و درعین کشورهاي خاورمیانه و آفریقاي عربی، نقش مستقلی را ایفا می
تی با سوریه، محور اصلی اهمیت نظامی و استراتژیک این کشور درگیري رژیم صهیونیس. خود است

تواند  در حال حاضر نیروهاي مسلح سوریه، تنها ارتش کالسیک عربی است که می. در منطقه است
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رو مقامات رژیم صهیونیستی، سوریه را  از این. امنیت رژیم صهیونیستی را در معرض خطر قرار دهد
  ).126: 1391رجبی،(آورند  حساب میعنوان تهدید استراتژیک به به

اهللا تقویت کرده و بانفوذ روزافزون در لبنان  اسد پس از مرگ پدرش روابط خود را با حزب
). El-Hokayem: 2007, 42(باعث افزایش قدرت ایران در لبنان شده است 

اي  هو فرا منطقاي منطقهمهمبازیگراناکثرسوریه،در2010مارسازشروع اعتراضاتبا
در این میان عربستان . گیري در تحوالت این کشور نمودند بنا به منافع خود اقدام به جهت

طور رسمی در تحوالت داخلی سوریه به ایفاي نقش پرداخت که در  به 2012سعودي در سال 
.شود ادامه به آن اشاره می

  
  چگونگی ورود عربستان به تحوالت سوریه

در . گردد برمی 2012اوت  7سوریه به بیانیه ملک عبداهللا در آغاز ورود عربستان به تحوالت 
خواهد که ضمن بازگشت  این بیانیه که خطاب به دولت سوریه صادر شده، او از دولت می

این بیانیه که در آن اصالحاتی . گیري، به کشتار مردم سوریه پایان دهد عقالنیت به حوزه تصمیم
دهد که  تان را در جایگاه اولین کشور عرب قرار میشود عربس نیز به بشار اسد پیشنهاد می

  ).Nakamura,2013: 9(کند  صراحت و روشن از دولت اسد انتقاد می به
ژوئیه 18اگرچه اولین اقدام رسمی دیپلماتیک توسط دولت قطر و با بستن سفارت خود در 

که  طوري اقدام بود؛ بهمراتب بیشتر از این  گیرد اما تأثیر بیانیه ملک عبداهللا به صورت می 2011
بعد از این، علماي مذهبی عربستان نیز اقدام به انتقاد از دولت بشار اسد نمودند و در نماز جمعه 

ترین علماي مذهبی در جهان اهل  که یکی از سرشناس» محمد العریفی«که به امامت  2011مه  6
شدت از  ب مردم سوریه بهسنت است، برگزار شد، او اسد را دیکتاتور خوانده و به خاطر سرکو

که محمد العریفی یک مولوي مذهبی مشهور در عربستان است و در  ازآنجایی. او انتقاد کرد
هاي مختلف وهابی کشورهاي مختلف خاورمیانه نفوذ فراوانی دارد، این عامل  میان گروه

دولت اسد هاي افراطی براي ورود به سوریه و مبارزه با  توانست سرآغازي بر تحریک گروه می
  .باشد

از طرف دیگر این خطبه سرآغاز فتواهایی شد که برخی از علماي مذهبی عربستان را بعدها 
تر به  به آن سمت پیش برد که فتواي جهاد در سوریه را صادر کنند، اما آنچه براي عربستان مهم

ه بود؛ رسید انحراف افکار عمومی داخلی نسبت به تحوالت صورت گرفته در خاورمیان نظر می
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لذا عربستان دوباره از این . اي که پیش از این در قبال مسئله فلسطین از آن استفاده کرد تجربه
عنوان حامی مردم مظلوم سوریه  فرصت بهره گرفت تا بتواند از طریق تحوالت سوریه خود را به

سمت تعریف کند و به این طریق افکار مردم عربستان را از سمت مسائل داخلی عربستان به 
  ).Nakamura,2013: 12(دهد مسائل بیرونی سوق

 2011اوت  6عربستان براي اینکه بتواند فشار بیشتري را به دولت سوریه وارد کند در تاریخ 
فارس تصویب کرد که طی آن از دولت سوریه  اي را در شوراي همکاري خلیج بیانیه

  ).Al-Arabiya,2011(شده بود تا به کشتار مردم سوریه پایان دهد  خواسته
این بیانیه اثر روانی فراوانی داشت و یک روز بعد از تصویب آن احمد طیب، شیخ االزهر، 

لذا مجموعه این . شود خواستار پایان دادن به تراژدي اتفاق افتاده در سوریه توسط این کشور می
 اوت در حمص 9عوامل باعث شد که تا در تظاهرات مخالفان دولت بشار اسد در تاریخ 

سوریه، شورشیان این کشور با تکان دادن پرچم عربستان با صداي بلند نام ملک عبداهللا را بر 
شد؛ چراکه این کشور  شکنی محسوب می این سیاست عربستان درواقع نوعی سنت. زبان آوردند

تر تعریف کرده  درگذشته چارچوب سیاست خارجی خود را در قبال کشورهاي منطقه محتاطانه
. اقدامات سیاست عربستان را از حالت انفعال خارج نمود بود اما این

داد تحوالت بیداري اسالمی در خاورمیانه بود که  آنچه عربستان را به این سمت سوق می
گرفت، از این رو این کشور ضمن سرکوب گسترده  دومینووار کشورهاي مختلف منطقه را در برمی

پیمانان خود نظیر بحرین از طریق ورود نیروهاي  خصوص شیعیان، به حفظ هم مخالفان داخلی و به
فارس نمود تا از این طریق بتواند جلوي تحوالتی  نظامی تحت لواي نیروهاي شوراي همکاري خلیج

رابطه عربستان و سوریه بعد از ترور رفیق . را بگیرد که ممکن بود دیر یا زود وارد عربستان شود
رو به تیرگی رفت، اما بعد از  2006هللا لبنان در سال ا روزه حزب33و جنگ  2005حریري در سال 

اي این کشور، ملک  به جهت هماهنگی باسیاست خاورمیانهو 2009روي کار آمدن اوباما در سال 
  ).Al-Saadi, 2012(عبداهللا در این سال از دمشق دیدار کرد 

نفوذش در  اهللا، باعث کاهش از آنجائی که عربستان، سوریه را به خاطر حمایت از حزب
سوریه این فرصت را در اختیار رژیم آل سعود قرارداد  2011دانست لذا تحوالت سال  لبنان می

لذا عربستان با تالش براي تغییر رژیم در . تا بتواند از سوریه و در مرحله بعد از ایران انتقام بگیرد
عیار  نده جنگ نیابتی تمامکن سوریه، تغییر استراتژي خود در قبال منطقه و رقابتش با ایران، شروع

.در تحوالت این کشور شد
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طرف این کشور  در دیگر سو، دستگاه دیپلماسی عربستان سعودي در چند کانال فعال بود؛ ازیک
چنین با افتتاح  هایی براي اتحادیه عرب، سازمان ملل متحد و شوراي امنیت و هم با ارسال درخواست

عربی علیه  - مد و از طرف دیگر با همکاري با محور غربی کانالی در جهت ارتباط با شورشیان برآ
  ).Harriet, 2012:8(سوریه تالش زیادي کرد تا بر دولت اسد فشار وارد کند 

المللی براي مداخله در سوریه موفق نبود، اما  اگرچه دولت عربستان در ایجاد بسیج بین
ن کشور به تضعیف دولت بشار توانست از این طریق ضمن تأمین مالی و تسلیحاتی شورشیان ای

گرفت، اتحادیه عرب در  در کنار این فشارها که از جانب عربستان صورت می. اسد کمک کند
کشور عرب، مورد  19در اقدامی هماهنگ، دولت سوریه را توسط  2011نوامبر  27تاریخ  

.تحریم مالی و بانکی قرارداد که ارزش پول سوریه را تا میزان زیادي کاهش داد
شوراي امنیت توسط چین و روسیه وتو  2012فوریه  4حمله به سوریه در جلسه بعد از آنکه

شد این کشور در تالشی دوباره، ایجاد منطقه پروازممنوع را بر فراز سوریه به سازمان ملل 
تنهایی توانایی حمله به دولت سوریه  که کشورهاي عرب به از طرف دیگر ازآنجایی. پیشنهاد داد

تند، لذا در اتحادیه عرب مسئله نیروهاي حافظ صلح مشترك کشورهاي عرب و سازمان را نداش
).Harriet, 2012:12(مطرح کردند ) UN-Arab PKO(ملل را 

نظر از اینکه دوباره ممکن بود این طرح توسط روسیه و چین وتو شود با  اما صرف
و مصر که درگیر تحوالت که تونس  طوري به. هایی در درون این سازمان مواجه شد مخالفت

از طرف دیگر . صورت دیپلماتیک مسئله سوریه را حل کنند داخلی خود بودند ترجیح دادند به
و ترکیه نیز به خاطر ترس از ورود تشعشعات کشورهاي همسایه سوریه شامل عراق، اردن، لبنان

  .جنگ به داخل مرزهاي خود، با آن مخالفت کردند
طرف  فعال در بحران داخلی سوریه ازیکبه سمت دیپلماسیعربستان سعودي براي حرکت 

به پشتیبانی پنهان از شورشیان سوریه پرداخت و از طرف دیگر در جهت همبستگی کشورهاي 
از دیگر سو این کشور نسبت به . عربی و اسالمی در جهت مخالفت با دولت سوریه اقدام نمود

ران سوریه در جهت منافع خود ایفا کرده تري را در بح دیگر کشورهاي عرب منطقه نقش فعال
تحت عنوان دوستان سوریه برگزار  2012که در کنفرانسی که در ژنو در فوریه  طوري است؛ به

هاي پیشنهادي کوفی عنان هرگونه صلح با دولت اسد را رد و بیان  شد، ضمن مخالفت با طرح
رکناري اسد تنها راه پایان دادن به کرد مصالحه با اسد به شکست خواهد انجامید و لذا مبارزه و ب

  ).Nakamura,2013(ها در سوریه است  خونریزي
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هاي مالی و تسلیحاتی  در کنار این تحرکات دیپلماتیک، عربستان سعودي اقدام به کمک
سالح بعد از ارسال 2012فوریه  24که در  طوري زیادي به شورشیان تروریست سوریه نمود؛ به

بخش خواند و آن را در جهت  امور خارجه عربستان این اقدامات را رضایتبه شورشیان، وزیر 
هاي  بنا بر گزارش 2012و در ماه مه  حفاظت از شورشیان در مقابل دولت اسد حیاتی دانست

ئید شده از سوي خبرنگار گاردین، عربستان سعودي اقدام به ارسال سالح به ارتش آزاد أت
  ).Guardian,2012(ند ک سوریه از طریق جنوب ترکیه می

پیمانان اصلی ایران در منطقه، عمالً وارد یک جنگ  لذا عربستان براي تضعیف یکی از هم
هاي این کشور و برخی  اي که با حمایت گونه است بهدر خاك سوریه شدهعیار نیابتی تمام

اخلی هاي افراطی القاعده و مسلح کردن تندروهاي د دیگر از کشورهاي منطقه و ورود گروه
اي در این کشور میان مخالفان داخلی و  شاهد جنگ فرقه 2012سوریه عمالً از بهار سال 

ها و  اي نمود تا با پیگیري فعالیت هاي گسترده عربستان تالش. توان بود خارجی با دولت اسد می
آوري کند و این در حالی است  هاي مالی جمع هاي خیریه براي شورشیان سوریه کمک صندوق

. گونه فعالیت خیریه غیردولتی در عربستان حتی زیر نظر شیخ محمد العریفی ممنوع استکه هر
).Nakamura,2013(میلیون دالر رسید  73/124به میزان  2012ژوئیه  33ها تا تاریخ  این کمک

  
  سعودي دالیل اتخاذ سیاست خارجی تهاجمی از سوي عربستان

موجود وضع  اي، سیاست حفظ منطقه رویکرد اصلی عربستان سعودي در خصوص تحوالت
هایی قرارداد  اما موج تحوالت عربی، محیط پیرامونی عربستان را در محاصره دگرگونی. است

هاي حیاتی چون  که برآیند آن سقوط مصر، متحد کلیدي محور سازش عربی، چالش در حوزه
بعد داخلی بود که هاي پراکنده در  بحرین و یمن، تقابل با موج دموکراسی خواهی و بحران

  .گذاشتعنوان بازیگري مهم در منطقه بر جاي تأثیراتی را بر جایگاه عربستان به
هاي موجود در  رفت از چالش بنابراین تحوالت سوریه فرصت مغتنمی بود تا عربستان براي برون

فرصت  بحران سوریه این. پیش برد غربی تالش کند تا تغییر رژیم را در سوریه به - رویکردي عربی
  .را به عربستان داده تا با همراهی کشورهاي عربی و غربی، نظم مطلوب خود را ترسیم نماید

  
  اي با ایران موازنه منطقه. 4-1

مهار الگوي نفوذ (اي با ایران  هاي منطقه عربستان مشخصًا سوریه را در چارچوب رقابت
م اسد و در دفاع از شورشی که کند، و درواقع براي همین در مقابل نظا نگاه می) معنوي ایران
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درواقع کاهش نفوذ ایران در منطقه یا مهار کردن . دارد علیه این نظام صورت گرفته گام برمی
الگوي نفوذ انقالب اسالمی در دنیاي عرب که زمانی در قالب هالل شیعی مطرح گردید، هدف 

ش دارد تا موقعیت ایران عربی تال - بنابراین عربستان در هماهنگی با رویکرد غربی . اصلی است
رو در چنین شرایطی عربستان براي محدودسازي قدرت ایران  ازاین. در سوریه را کاهش دهد

  .کند هاي معترض در سوریه حمایت می در خاورمیانه از گروه
تواند جایگاه و نقش سوریه  گیرندگان سعودي، سقوط نظام اسد می زعم مقامات و تصمیم به

اي مقاومت در سطح منطقه را کاهش دهد و در این میان ضمن اینکه ه در حمایت از گروه
هاي حیاتی عربستان باشد،  عنوان حوزه تواند پایانی بر مداخالت سوریه در لبنان و فلسطین به می

  ).1392کرمی، (اي پس از تحوالت جهان عرب را نیز متعادل نماید  خورده منطقه موازنه برهم
عنوان قدرت  اي، در مواجهه با ایران به درجه دوم منطقهرتعنوان قد عربستان سعودي به

عمده منطقه، در سوریه با جدیت علیه حکومت آن حرکت نموده و قدرت ایران را به چالش 
. پوشانی با منافع آمریکا یعنی قدرت شبه هژمون قرارگرفته است کشد و این استراتژي در هم می

ت در فرصت بیداري اسالمی، ملک عبداهللا شیپور تغییر توان گف در ارزیابی اقدامات عربستان می
).9: 1391نیاکویی ،( است در سوریه را به صدا درآورده

  
  تقویت محور مقاومت توسط سوریه. 2- 4

وضوح اهمیت ژئوپلیتیکی و نقش  همسایگی سوریه با فلسطین اشغالی، لبنان، ترکیه و عراق، به
اي  هاي منطقه سیاست. سازد المللی نمایان می اي و بین هراهبردي این کشور را در مناسبات منطق

ویژه همسو نمودن مواضع جهان عرب در ابعاد سیاسی، نظامی و  اي به سوریه همواره بر اتحاد منطقه
هاي رادیکال فلسطینی مانند حماس حمایت می  طور سنتی از گروه سوریه به. استاقتصادي بوده

 "فتح"که عربستان از دیگر گروه رقیب یعنی  نموده است، درحالیکند و گفتگو با اسرائیل را رد 
  .کند به رهبري محمود عباس که خواهان مذاکرات صلح است حمایت می

هاي مقاومت در سطح منطقه،  تواند عالوه بر کاهش حمایت از گروه لذا سقوط سوریه می
معتقدند در صورت ها  سعودي. نقش عربستان را در مسئله فلسطین برجسته و پررنگ سازد

توان  اي، می هاي منطقه سقوط سوریه و روي کار آمدن یک جریان همراه با عربستان در سیاست
هاي صلح و رسیدن به یک توافق نسبی میان کشورهاي عربی و  گام جدي در تحقق زمینه

  .اسرائیل برداشت که در این معادله نقش عربستان سعودي برجسته و اثرگذار خواهد بود
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  گري بسط مرجعیت عربستان و گفتمان سلفی .4-3
یکی از دالیل عربستان براي مداخله در سوریه و تقویت جبهه مخالفان بشار اسد، ارائه 

امري که حاکی از تقابل ایدئولوژیکی . گري است الگوي نظم جانشین در منطقه با اندیشه سلفی
ها حامل  در مقطع اخیر، سلفی .گردد است و به اقلیت علوي حاکم در مقابل اکثریت سنی برمی

درواقع . شوند تر محسوب می گرایی افراطی هستند که البته نسبت به القاعده مالیم گفتمان اسالم
درواقع امر، . تواند بسترساز ایجاد نوعی تنش مذهبی باشد عربستاِن حامل این گفتمان می

ن تقابل شیعی و سنی و حمایت از عربستان با استفاده از این فاکتور در تالش است تا با نشان داد
ها، حمایت خود را از  اکثریت سنی ضمن مهار مخالفان داخلی و حفظ همبستگی میان آن

  ).1392کرمی، (مخالفان دولت سوریه ابراز دارد 
  

  و عربستان در تحوالت سوریه مواضع ایران
از اولین  سوریه. براي جمهوري اسالمی ایران سوریه از اهمیت باالیی برخوردار است

، دولت جمهوري اسالمی ایران را به 1979کشورهایی بود که پس از انقالب اسالمی در سال 
اي بود که در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران  رسمیت شناخت و نیز از معدود کشورهاي عربی

گیري جمهوري اسالمی، دولت  دیگر از ابتداي شکل عبارت به. از رژیم صدام حمایت نکرد
بعد دیگر اهمیت سوریه . اي با ایران داشته استواره روابط نزدیک و همکاري جویانهسوریه هم

جویانه این کشور در برابر رژیم اسرائیل است که ازلحاظ  براي ایران، اتخاذ سیاست مقابله
مقاومت قرار داده اهللا و حماس جزئی از محور راهبردي دولت سوریه را در کنار ایران، حزب

مقامات . سال گذشته بوده است 34حد استراتژیک ایران در منطقه در طول سوریه مت. است
وفصل کرد  توان بحران سوریه را حل اند تنها از طریق فرآیند سیاسی می ایرانی رسماً اعالم کرده

  ).82،  1392حمایتیان،(
منتقدان جمهوري اسالمی معتقدند پیروزي معارضان سوري و برکناري بشار اسد و دولت 

ترین متحدان خودش در منطقه را از  گردد تا ایران یکی از مهم ز قدرت سیاسی موجب میوي ا
دیگر کنار رفتن  عبارت به. دست بدهد و موقعیت جریان مقاومت علیه اسرائیل تضعیف گردد

خواهد حزب بعث سوریه از صحنه سیاسی این کشور بازتاب مستقیمی بر تحوالت منطقه 
افتد و از نفوذ  اهللا و به دنبال آن حماس نیز به خطر می ت حزبگذاشت؛ به صورتی که موقعی

جمهوري اسالمی بارها . شود تر می ایران در منطقه کاسته و مسائل امنیتی ایران بیشتر و پیچیده
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اهللا و حماس با اسرائیل  روزه حزب 8روزه و در جنگ  33روزه، جنگ  22ازجمله در جنگ 
هاي جمهوري اسالمی از  حمایت. ها حمایت نموده استرسماً اعالم کرد که از این گروه

گیري سرزمین اشغالی فلسطین  حماس در حمالت اسرائیل به غزه و تالش این گروه در بازپس
اهللا و حماس بدون در نظر  هاي ایران به حزب مطمئناً تحلیل چگونگی کمک. تأمل است نیز قابل

کم شامل از دست  ثباتی سوریه دست طر بیبراي ایران خ. گرفتن نقش سوریه بسیار مشکل است
ها و متحدان خود در  اسرائیل، فلسطینی-نفوذ در منازعات اعراب رفتن بخشی از توانایی اعمال

  (Nerguizian, 2012, 84).اهللا است  خصوص گروه حزب لبنان و به
قوط یا رسد جداي از س اما در مقابل آنچه در تحوالت سوریه براي عربستان مهم به نظر می

تواند اثرات آن به منطقه  ماندن دولت بشار اسد ماهیت تقابل خونین در سوریه است که می
شدت مخالف آن  خاورمیانه منتقل شود؛ چیزي که عربستان سعودي از آغاز بیداري اسالمی به

عربستان در . شود رو می لذا باگذشت زمان این عربستان است که با معضل روبه. بوده است
  :داخلی سوریه با چند مسیر دشوار مواجه استتحوالت 

  ؛پیگري سیاست سقوط دولت بشار اسد
  ؛ها و خطر انتقال آن به منطقه طوالنی شدن درگیري

  .شرط گذار سیاسی در سوریه مذاکره و معامله با ایران به
ثباتی داخلی و عدم مشروعیت داخلی در عربستان، دولتمردان این کشور را به این مهم  بی

  .اي را مهم و حیاتی بدانند است تا ثبات منطقهوق دادهس
در حال حاضر نظام سیاسی عربستان سعودي مستبدترین نظام سیاسی منطقه است که 

به همین علت یکی . کند شدت حقوق بشر، حقوق زنان، دموکراسی و آزادي بیان را نقض می به
بی در منطقه خاورمیانه است و هاي ناشی از تحوالت عر از کشورهایی است که درگیر بحران

دیگر عربستان سعودي  عبارت به. نوعی از ورود بحران به کشورش جلوگیري کند سعی دارد به
است و در رابطه با تحوالت بیداري اسالمی کار در منطقه بوده طور سنتی یک بازیگر محافظه به

  . (Barzegar,2012: 3)در جهان عرب به دنبال حذف تهدیدات و حفظ امنیت خودش است
عربستان با حمایت از معارضین سوري و ایفاي نقش فعال در کنترل و هدایت بحران سوریه 

نفوذ در میان جمعیت سنی و  سعی دارد جایگاه خود را در این کشور ارتقاء دهد و با اعمال
عربستان . گیرند ها به آنان کمک کند تا قدرت را در این کشور به دست خصوص سلفی به
کند تا نقش و  خصوص در میان شیعیان است و تالش می اي ایران به ت نگران نفوذ منطقهشد به
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نوعی نزاع بین شیعه و سنی  این کشور سعی دارد درگیري در سوریه را . نفوذ آن را کاهش دهد
رهبران سعودي درواقع . نشان دهد و از این طریق رهبري و ریاست اهل سنت را بر عهده گیرد

کنند با  نمایند که حمایت از مخالفان بشار وظیفۀ عربستان است و تصور می مود میگونه وان این
هاي سوریه که  عنوان نماد شیعیان، دولت این کشور را در مقابل سنی معرفی حکومت سوریه به

دهند قرار بدهد و بتواند جنگ مذهبی به وجود آورد و خود  از جمعیت کشور را شکل می% 70
تا قبل از وقوع جنگ داخلی در سوریه، ). 8: 1392،حمایتیان(ت مصون دارد را از موج اعتراضا

ي این کشور با  به دنبال بهبود روابط با سوریه باهدف تضعیف رابطه 2005عربستان بعد از سال 
ي خود را به  در این کشور عربستان رابطه 2011اما با شروع تحوالت تابستان . ایران بوده است

  (Guzansky, 2011: 5 ).دهد سوریه تغییر می سمت مخالفین دولت
  
  نتیجه

طبیعت اعتراضات در سوریه نسبت به اعتراضات در مصر، تونس، یمن و لیبی مختلف و 
اي و جهانی در بحران  هاي منطقه ، دخالت2011ها در فوریه  از زمان وقوع درگیري. مبهم است

ها با  دهنده ستیز سلفی ي این کشور بازتابها ماهیت درگیري. استسوریه به اوج خود رسیده
اي است که بر آینده سیاسی جهان عرب تأثیر بسیاري  مسلمانان معتدل در سطح داخلی و منطقه

.دارد
گردد و  موضوع امنیتی تلقی نمی) صورت مستقیم حداقل به(بحران سوریه براي عربستان 

کاهش نفوذ ایران در منطقه و  اقدام رهبران سعودي در حمایت از معارضان سوري در جهت
دیگر  عبارت عنوان رهبر جهان اسالم و افزایش نفوذ خود در منطقه است؛ به اعمال نقشی فعال به

عنوان فرصتی در جهت تقویت و ارتقاء جایگاه  عربستان سعودي از موضوع بحران سوریه به
حساب  مسئله امنیتی بهکه بحران سوریه براي ایران یک  درحالی. برد اي خود بهره می منطقه

المللی در  آید؛ جمهوري اسالمی معتقد است که هرگونه مذاکره و توافقی درصحنه بین می
. رابطه با آینده سوریه بدون در نظر گرفتن نقش ایران عبث و بیهوده است

 مهار الگوي نفوذ(اي با ایران  هاي منطقه رقابت طور مشخص سوریه را از دریچه لذا عربستان به 
کند و درواقع براي کاهش نفوذ ایران در منطقه یا مهار کردن الگوي نفوذ  نگاه می) معنوي ایران

بود، در مقابل نظام اسد انقالب اسالمی در دنیاي عرب که زمانی در قالب هالل شیعی مطرح شده
د و نزدیکی بین تر می این تهدید را بعد از بیداري اسالمی گسترده عربستان دامنه. دارد گام برمی
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اي و به حاشیه  برهم خوردن تعادل منطقه منزله خصوص سوریه به ایران را به هاي مقاومت و به گروه
عربی تالش -داند؛ بنابراین عربستان در هماهنگی با رویکرد غربی  هاي سعودي می رفتن سیاست

  . دارد تا موقعیت ایران در سوریه را کاهش دهد
ین کشور براي محدودسازي قدرت ایران در خاورمیانه از رو در چنین شرایطی ا ازاین

گیرندگان سعودي،  ها و تصمیم به گمان مقام. کند هاي معترض در سوریه حمایت می گروه
هاي مقاومت در سطح  تواند جایگاه و نقش سوریه در حمایت از گروه سقوط نظام اسد می

پایانی بر نفوذ سوریه در لبنان و تواند  منطقه را کاهش دهد و در این میان ضمن اینکه می
اي پس از تحوالت  منطقه خورده برهم هاي حیاتی عربستان باشد و موازنه عنوان حوزه فلسطین به

  .جهان عرب را نیز متعادل نماید
موازات فرسایشی شدن بحران سوریه، عربستان به ماهیت همیشگی سیاست خارجی خود  به

سیاست خارجی عربستان سعودي . گردد پشت پرده برمی یعنی عمل سیاسی محتاطانه و حرکات
صحنه مشهور بود،  محتاطانه و بازیگردانی در پشت-که همواره به دو تاکتیک سیاست منفعالنه 

در بحران سوریه از این حالت فاصله گرفت و براي اینکه ابتکار عمل را در دو حوزه یعنی مهار 
اي  شار اسد به دست گیرد، بازي آشکار و فعاالنههاي عربی و واژگون نمودن حکومت ب انقالب

  . را آغاز کرد
ها را وادار به تجدیدنظر در  هاي بحران سوریه آن بندي رسد در ادامه شرایط قطب به نظر می

توان در مقاومت دولت سوریه در برابر  عوامل بیرونی این تغییر را می. سیاست پیشین خود کند
اي از نظام  المللی و منطقه هاي بین سه سال گذشته، حمایت هاي افراطی در ظرف زمانی گروه

سوریه، عدم تمایل جدي آمریکا و متحدان غربی آن به مداخله نظامی در این کشور، ترس از 
گرایی به داخل اردن و عربستان، ترس از حاکم شدن حکومتی اخوانی در  تسري بحران افراط

  .سوریه تحت نفوذ ترکیه و قطر دید
وجه  هیچ عربستان به. به دنبال کسب نهایت منفعت از گذار سیاسی در سوریه استعربستان 

حل سیاسی نخواهد بود و از  موافق ماندن بشار اسد در رأس قدرت سوریه در شرایط راه
  ).1392پارسایی، (کند  وجه استقبال نمی هیچ هایی همچون تقسیم سوریه نیز به طرح
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