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سوریه از جمله کشورهایی است که تحت تأثیر تحوالت  2011خاورمیانه و شمال آفریقا قرار

گرفت .رویکرد عربستان سعودی بهعنوان بازیگر مهم و تأثیرگذار منطقهای ،از جهات مختلف
حائز اهمیت فراوان است .عربستان سعودی به دنبال گسترش نقشآفرینی و جلوگیری از نفوذ
ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیکی ایران در منطقه است .از نگاه ریاض ،سرنگونی اسد در دمشق باعث
تضعیف محور مقاومت و کاهش نفوذ منطقهای ایران و مهار آن میشود .در این راستا ،عربستان
سعودی در تعریفی هویتی ،حمایت و پشتیبانی از معارضین سوری را در جهت اهداف و منافع
خود قلمداد میکند و در راستای تغییر و دگرگونی در نظام سیاسی سوریه مبادرت میورزد.
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سؤال اصلی پژوهش این است که عربستان سعودی نسبت به تحوالت سوریه چه رویکردی را
دنبال میکند؟ فرضیه قابل طرح این است که عربستان درصدد است تا با حمایت از معارضان در
مقابل رژیم سیاسی سوریه و براندازی نظام سیاسی این کشور ،موازنه قدرت منطقهای را به نفع
خود تغییر داده و دایره نفوذ و بازیگری محور مقاومت و در رأس آن جمهوری اسالمی ایران را
در منطقه تنگتر کند .پژوهش موجود با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی در چارچوب نظریه
سازهانگاری به بررسی این موضوع میپردازد.

واژگانکلیدی :عربستان سعودی ،بحران سوریه ،ژئوپلیتیک  ،سازهانگاری ،محافظهکاری

عربی.
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مقدمه
از آغاز سال  ،2011خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد تحوالت اساسی بوده است .در پی
جنبشهای مردمی و تحوالت جدید در خاورمیانه و شمال آفریقا ،بسیاری از نظامهای سیاسی
و نظم منطقهای تغییر یافته و الگوهای مختلفی از تحوالت در کشورهای مختلف رخ داده است
که تفاوتهای زیادی با هم داشتهاند .در این میان ،وضعیت سوریه با تمام کشورهای دیگر
متفاوت است و تداوم و تشدید بحران در این کشور با درگیری مخالفین و دولت و همچنین
مداخله خارجی همراه است .از شروع ناآرامیها در سوریه ،عربستان سعودی یکی از اصلیترین
کشورهای حامی ادامه بحران و کمک به معارضان سوری بوده است .این در حالی است که در
انقالبهای صورتگرفته در تونس ،لیبی و مصر ،عربستان در ابتدا با احتیاط بیشتری با این
موضوع برخورد میکرد ،اما در رابطه با سوریه از همان ابتدا به موضعگیری پرداخت و بعد از
آن نیز به کمکهای مالی و لجستیکی مخالفان بشار اسد پرداخت .عربستان در سوریه تالش
میکند رویکرد تغییر رژیم را پیش ببرد که با توجه به ابعاد و اهمیت منطقهای و استراتژیک
سوریه و نوع روابط دولت بشار اسد و به خصوص جایگاه آن در محور مقاومت قابل تحلیل است.
عربستان از بر هم زدن موازنه قوا در منطقه پس از روی کار آمدن دولت شیعه در عراق ،به شدت
ناخشنود است و رهبران آمریکا و اسرائیل نیز به ترس عربستان از شیعه و ایران دامن زدهاند.
ریاض بر مبنای این تحلیل تالش دارد تا حتیاالمکان توازن جدیدی از قوای سیاسی و مذهبی
در منطقه ایجادکند که بتواند مقابل محور شیعه و ایران که به اعتقاد عربستان پس از سقوط
صدام به شدت تقویت شده است ،ایستادگی کند .عربستان با توجه به تعریفی که از هویتاش
دارد ،منافعی را برای خود در بحران سوریه دنبال می کند که جلوگیری از گسترش قلمروی
ژئوپلیتیکی محور مقاومت به رهبری ایران در منطقه را میتوان در راستای اهداف و منافع این
کشور قلمداد کرد .در این راستا ،پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال اصلی برآمده
است که« :عربستان سعودی نسبت به تحوالت سوریه چه رویکردی را دنبال میکند؟» در پاسخ
به این سؤال ،این فرضیه مطرح شده است که «عربستان در صدد است تا با حمایت از معارضان
در مقابل رژیم سیاسی سوریه و براندازی نظام سیاسی این کشور ،موازنه قدرت منطقهای را به
نفع خودش تغییر دهد و دایره نفوذ و بازیگری محور مقاومت و در رأس آن جمهوری اسالمی
ایران را در منطقه تنگترکند ».در این پژوهش ،از روش توصیفی -تحلیلی استفاده شده است .در
این رابطه ،پژوهش موجود با تکیه بر نظریه سازهانگاری و بر مبنای منابع کتابخانهای و اینترنتی
شکل نهایی به خود خواهد گرفت.
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 .1پیشینه و ادبیات پژوهش

اگرچه در خصوص رویکرد عربستان سعودی در قبال بحران سوریه ،تاکنون پژوهشهای

زیادی در این زمینه انجام گرفته است ،در ادامه صرفاً به چند نمونه از آنها که ارتباط
بیشتری با موضوع بحث پژوهش حاضر دارد ،پرداخته میشود.
علیرضا کوهکن و سعید تجری ( )1393در فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست مقالهای
با عنوان «بحران سوریه و سیاست منطقهای عربستان سعودی «2011-2014به چاپ رساندهاند.
نویسندگان در قالب رئالیسم تهاجمی چنین استدالل کردهاند که ریاض در بحران سوریه از
سیاست خارجی محافظهکارانه خود که مبتنی بر صحنهگردانی در پشت صحنه بوده ،فاصله
گرفته و دست به مداخله آشکار زده است .نویسندگان به این نتیجه میرسند که روند مذکور،
در بلندمدت به نفع عربستان سعودی نخواهد بود.
سید امیر نیـاکوئي و حسین بهمنش ( ،)1391مقالهای تحت عنوان «بازیگران معارض
در بحران سوریه :اهداف و رویکردها» در فصلنامه روابط خارجی به چاپ رساندهاند .سؤال
اصلي این مقاله ایـن اسـت کـه نقـش و انگیزههـای مهـمتـرین بـازیگران بینالمللي معارض
با نظام سوریه چیست؟ البته با توجه به گستردگی بـازیگران معـارض ،تنها به نقش آمریکا،
عربستان و ترکیه کـه مـؤثرترین بـازیگران نیـز محسـوب ميشـوند ،پرداخته شده است.
یافتههای این مقاله حاکي از این است که منـافع سـه کشـور فـوق در سوریه به سطح باالیي
از همپوشاني رسیده است .آمریکا به دنبال تضعیف جبهـه مقاومـت به نفع رژیم صهیونیستي
است و عربستان به دنبال گسترش نقشآفریني و جلوگیری از نفـوذ ایران در خاورمیانه و
ترکیه ،اعاده گذشته تاریخي خود را دنبال ميکند .در این میـان ،جلوگیری از گسترش قلمرو
ژئوپلیتیکي ایران ،فصل مشترک انگیزههای بازیگران فوق است.
هانا کصاب ،)2016( 1عضو هیأت علمی علوم سیاسی دانشگاه میشیگان شمالی ،در مقالهای
تحت عنوان «سوریه به عنوان یک میدان نبرد جهانی ،عالقه بیشتر بازیگران ،مشکالت بیشتر
برای سوریه» ،با این سؤال که بازیگران جنگ سوریه چه کشورهایی هستند و منافع آنها در
ادامۀ بحران سوریه چهاندازه مؤثر است؛ به کشورهای روسیه ،آمریکا ،ایران ،عربستان و ترکیه
و همچنین بازیگران غیردولتی؛ مانند حزباهلل لبنان ،داعش و نیروهای شورشی مخالف بشار
اسد اشاره میکند و منافع و اهداف آنها را در طوالنی شدن و کنترل این جنگ مؤثر میداند.
وی تقابل ایران و عربستان را در این جنگ در ادامه سیاستهای تقابلجویانۀ آنها در لبنان،
Hanna Kassab
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عراق ،یمن و ...برای کسب موقعیت برتر منطقهای تفسیر و تعبیر میکند.
کاترین .ای .شویکت 2و ماریانو کاستیلو )2016 ( 3درمصاحبهای با سی ان ان ،تحت عنوان

«گسترش صفآرایی ایران و عربستان به کشورهای دیگر» ،رویارویی جمهوری اسالمی ایران

ِ
رقابت
و عربستان سعودی در سوریه و یمن را خارج از رقابت سنتی شیعه -سنی و در قالب
ژئوپلیتیکی تحلیل میکنند و داستان حاکم بر روابط تهران -ریاض را داستان قدرت و نفوذ
میخوانند .این دو تحلیلگر نهتنها به موفقیت راههای دیپلماتیک برای حل و فصل بحران در
سوریه و یمن مطمئن نیستند ،بلکه نتیجه میگیرند که روابط ایران و عربستان در آینده نیز
همچنان ستیزهجویانه در حوزههای دیگر خاورمیانه ادامه خواهد یافت.
در حالی که این پژوهش سعی کرده سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال بحران
سوریه را در قالب نظریه سازهانگاری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد ،اما اذعان دارد که
عربستان سعودی با تکیه بر برداشت و تعریفی که از هویت خود دارد ،تحوالت سیاسی در
سوریه را مورد توجه قرار میدهد و از این طریق ،جهت تأمین و تضمین منافع خود رویکرد
حمایتی را نسبت به معارضان و مخالفان نطام سیاسی سوریه دنبال میکند؛ به گونهای که
با ساقط کردن نظام سیاسی این کشور محور مقاومت به رهبری ایران را با فروپاشی روبهرو
کنند تا معادالت قدرت و نظم جدید منطقهای در راستای اهداف و منافع عربستان سعودی و
متحدان منطقهای و بینالمللی آن شکل بگیرد.

 .2چارچوب نظری :نظریه سازهانگاری

سازهانگاری 4که از اوایل دهه  1990وارد مباحث روابط بینالمللی شد ،ریشه در مسئله

جامعهشناختی دارد که در دهه  1970از سوی پیتر برگر 5و توماس الکمن 6مطرح شد.
فردریشکراتوچویل ،7نیکالس اونف 8و الکساندر ونت 9از متفکران اصلی این دیدگاه در روابط
بینالملل محسوب میشوند (بیلیس و اسمیت .)546 :1383 ،سازهانگاری از نظر معرفتشناسی
حد وسط پوزیتیویسم و پساپوزیتیویسم ارزیابی میشود .این رویکرد تحت تأثیر گرایشات
هرمنوتیکی ،معتقد است که واقعیت اجتماعی و رفتار انسان را میتوان با عنایت به قالب
Catherine E. Shoichet
Mariano Castillo
Constructivism
Peter Burger
Thomas Lackman
Friedrich keratochuil
Nicholas Onof
Alexander Went
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ذهنی تفسیرکرد .مدلول این رویکرد نشان دادن تأثیر ساخت نرمافزاری نظام ذهنی ،باورها
و هنجارها بر رفتار سیاست خارجی است .مهمترین اصل هستیشناختی سازهانگاری در
همپوشانی با این مبانی ،ناظر بر این مطلب است که « ساختارهای فکری و معرفتی» دستکم
به اندازه «ساختارهای مادی» اهمیت دارند .زیرا این نظامهای بامعنا هستند که تعریف
میکنند کنشگران چگونه باید محیط مادی خود را تفسیر کنند (مسعودنیا و دیگران:1391،
 .)86سازهانگاران دولت را یک کنشگر اجتماعی میدانند و یک کنشگر اجتماعی ،هویت و
منافعاش از قبل تعیین شده نیست (حیدری و انعامیعلمداری .)176 :1388 ،سازهانگاران
معتقدند که بازیگران بر حسب معانی ذهنی ،زبان و باورهای خود که برآمده از تلقیهای
هویتی آنهاست ،دست به کنش متقابل میزنند و مطابق با آن واقعیت را میسازند و خود نیز
ساخته میشوند .نتیجه طبیعی این مسئله در بررسی رفتار سیاست خارجی یک کشور این
است که یک دولت بر اساس نوع تعریف از هویت خود جهان اطرافاش را تعریف میکند و
بر اساس آن دست به کنش میزند و در این کنش واقعیت نظام بینالملل را میسازد و خود
نیز ساخته میشود (بیلیس و اسمیت .)549 :1383 ،از منظر سازهانگاران ،نظام بینالملل
بر اساس کدهای قواعد ،هنجارها و مالحظات مبادلهای عمل میکند و اینها به طور دائم از
طریق رویههای تکراری بازتولید میشوند( .)Knutsen,1997:281سازهانگاران معتقدند که
آنارشی همان چیزی است که دولتها از آن میفهمند و به عبارتی به آن شکل میدهند.
از اینرو ،کنش یا واکنش نسبت به دیگران براساس معنایی است که آنها برای کارگزار یا
سوژه اجتماعی قائل هستند .در نتیجه ،در روابط بینالملل ،در مقابل کنش واحدی از سوی
دوست و دشمن ،برخوردهای متفاوتی صورت میگیرد؛ چون معنای کنش آنها متفاوت
است( .)wendt, 1992: 391در این چارچوب باید گفت که بین هویت و رفتارهای خاص

بازیگران ارتباط تنگاتنگی وجود دارد .چون هر بازیگری در رابطه با سایر بازیگران و درباره
آنها برداشت خاصی دارد و بر اساس همین برداشتهاست که منافع خاصی تولید کرده و
تعامل میکند .عربستان سعودی با تکیه بر تعریفی که از هویت خود دارد حمایت از معارضان
سوری را در جهت اهداف و منافع خود تلقی میکند و از این رو برای باال بردن توان بازیگری
خود در معادالت منطقه در جهت به سقوط کشاندن خانواده اسد از اریکه قدرت گام بر
میدارد؛ به گونهای که این کشور همواره تالش میکند سوریه را از محور مقاومت دور و به
محور سازش نزدیک سازد.
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 .3جایگاه سوریه در سیاست منطقهای عربستان سعودی

سوریه از نظر کشورهای مختلف از باالترین منظر ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک در منطقه

خاورمیانه برخوردار بوده و هست .ژئوپلیتیک سوریه به گونهای است که جایگاهی راهبردی
به این کشور بخشیده است (سراج .)5 :1390،سوریه امنترین موقعیت استراتژیک را در
روابط بین اعراب و اسرائیل داراست و این امر باعث تقویت مقاومت حزباهلل در برابر رژیم
صهیونیستی شده و از سوی دیگر با تمایل بیشتر این کشور بر ایران به لحاظ سیاستهای
منطقهای جهان عرب نفوذ ایران در منطقه تقویت شده است که این امر خوشایند عربستان
نیست ( .)El- Hokayem, 2007: 44عربستان از اینکه سوریه به عنوان تنها کشور عربی
به صورت متحد راهبردی ایران در آمده را نیز پیوسته با ناخشنودی و خشم نگریسته است.
سوریه برای سالها نقش دروازه ورود ایران به جهان عرب و اتصال راهبردی ایران به منطقه
مدیترانه و خاور نزدیک را داشته است .از اینرو ،تضعیف سوریه و سرنگونی اسد میتواند باعث
تضعیف محور مقاومت و کاهش نفوذ منطقهای ایران و مهار آن شود (برزگر.)264 :1392،
همسایگی با فلسطین اشغالی ،لبنان ،ترکیه و عراق نیز به وضوح اهمیت ژئوپلیتیک و نقش
راهبردی این کشور را در مناسبات منطقهای و بینالمللی نمایان میسازد .به دلیل همین
اهمیت و نقش استراتژیک ،بسیاری از کارشناسان روابط بینالملل ،سوریه را «بزرگترین کشور
کوچک جهان» مینامند (کتاب سبز سوریه.)26 :1387،
سوریه از جمله کشورهایی است که تقابل و کنش سه عامل جغرافیا ،قدرت و سیاست،
موجب شکلگیری نوعی رقابت منطقهای و بینالمللی برای تاثیرگذاری ،کسب منافع و مدیریت
بحران در این کشور شده است .در واقع ،یکی از عوامل اصلی صفبندی نیروهای خارجی در
بحران سوریه ،ژئوپلیتیک این کشور است .ژئوپپلیتیک این کشور باعث برانگیخته شدن حس
رقابت میان قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای شده است (نجات و جعفریولدانی)34 :1392 ،
و آن را نزد قدرتهای منطقهای و بینالمللی با اهمیت نموده است .ژئوپلیتیک سوریه برای
قدرتهای بزرگ و بینالمللی ناشی از این عوامل است -1:مرکزیت سوریه از نظر استراتژیک در
خاورمیانه -2 ،پیوند سوریه با درگیری های اعراب و اسرائیل -3 ،احساس خطر از ناحیه اسالم
سیاسی و بنیادگرا در کشورهای منطقه و روند روزافزون آن (آجرلو -4 ،)56 :1390 ،سوریه
عالوه بر اهمیت راهبردی عمومی ،به دلیل جایگاهاش در جبهه مقاومت و ارتباط و اتحاد با
جمهوری اسالمی ،در محاسبات منطقهای و جهانی اهمیت مضاعف دارد (فرزندی.)62 :1391،
مقامات سعودی بر این باورند که سوریه مسیری مطمئن برای حضور و ابراز وجود جمهوری
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اسالمی ایران در دنیای مقاومت است و ایران از این فاز در معادالت فلسطین ایفای نقش می
نماید و پروژه صلح خاورمیانه را با چال مقاومت اسالمی بر اهمیت استراتژیک سوریه افزوده
است (سراج .)6 :1390،سوریه به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی یکی از مهمترین
کشورهای خاورمیانه محسوب میشود که توانسته است در چند دهه اخیر نقش مهمی را در
روند تحوالت منطقهای ایفا کند .در همین راستا ،هر تغییری در نظام این کشور ،باعث تغییر
ژئوپلیتیک خاورمیانه میشود .با اوجگیری بحران داخلی سوریه ،تاکنون کشورهای همسایه عربی
و غیر عربی منطقه و قدرتهای بزرگ ،واکنشهای متفاوتی نسبت به این جریان نشان دادهاند.
واکنشها در قبال بحران سوریه آزمونی بزرگ را فراروی این کشور قرار داده است که بیدرایتی
و بیتدبیری میتواند لطمات جبرانناپذیری به همراه داشته باشد (رجبی .)128:1391 ،از سال
 ،1979سوریه به متحدی کلیدی برای ایران در درون دنیای عرب تبدیل شده است .از آن
هنگام عربستان دلمشغول پیوندهای قوی سیاسی ایران و سوریه است .در پی گسترش شورشی
درونی در سوریه ،عربستان فرصتی برای سرنگونی رژیم سیاسی متشکل از اقلیت غالب علوی بر
جمعیت به طور غالب سنی سوریه یافته است(کیانی .)27 :1391،عربستان براین باوراست که
واژگونی رژیم سیاسی سوریه و به قدرت رسیدن معارضان میانهرو سبب خواهد شدکه سوریه از
اتحاد با ایران خارج شده ،به ائتالف عربستان بپیوندد.

 .3-1پیشینه روابط عربستان و سوریه

هنگامی که سوریه در  1946از استعمار فرانسه رهایی یافت و به استقالل رسید ،دنیای
عرب بین دو محور عراق و اردن هاشمی از یک طرف و از طرفی دیگر محور مصر و عربستان
تقسیم شده بود .برای هر کدام از این محورهای رقیب ،پیوستن سوریه به آنها مزیتی
چشمگیر محسوب میشد (نجات .)635:1393 ،هاشمیها در عراق و اردن در صدد برآمدند
که سوریه را وارد اتحادیه خود کنند؛ در نتیجه ،عربستان سعودی که در صدد توازن عراق و
اردن هاشمی بود درگیر تقالیی برای تأثیرگذاری بر سیاست خارجی دمشق به گونهای شد
که این دولت به سلک متحدان عربستان درآید و روابط دو کشور فضای دوستانه به خود
بگیرد .در این رابطه عربستان سعودی از  1946اهرمهای مختلفی از جمله وامهای بیندولتی،
حمایتهای مالی و سیاسی از گروهها و روزنامههای همسو در سوریه را بهکار گرفت که بر
سیاست خارجی این دولت به نفع خویش تاثیر بگذارد (جانسیز و همکاران.)73 :1393 ،
درسال  1954که بعثیها در سوریه طی انتخابات پیروز شدند و قدرت را قبضه کردند،
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عربستان سعودی همچنان در صدد حفظ رابطه دوستانه با سوریه در برابر عراق و اردن بود
( .)Abir, 1988: 88در  1955که طرح پیمان بغداد با همکاری نوری سعید ،نخستوزیر
غربگرای عراق و بریتانیا ارائه شد ،دگرباره رقابتهای بین عربی شدت گرفت و ناصر در صدد
برآمد که ائتالفی توازنبخش علیه عراق که تحت پشتیبانی بریتانیا و ایاالت متحده نیز بود،
ایجاد کند .بر این اساس ،عربستان در کنار سوریه به مصر علیه پیمان بغداد پیوستند (نجات،
 .)635 :1393درسال  1966صالح جدید که خود را نوبعثی میخواند ،رادیکالترین حکومت را
در تاریخ سوریه تشکیل داد .رژیم نوبعثی ،از افسران بعثی ،اقلیتهای علوی ،دروزی و اسماعیلیه
تشکیل شده بود و با گرایشهای رادیکال سوسیالیستی و انقالبی ،مواضعی به شدت خصمانه
علیه پادشاهی سعودی اتخاذ میکرد (جانسیز و همکاران .)74 -5 :1393 ،در طول دهه ،1970
روابط سوریه و عربستان به نسبت یک دهه پیش از آن رو به بهبود گذاشت .در اوایل دهه،1990
هنگامی که عراق به کویت حمله کرد ،سوریه علیه عراق به عربستان سعودی و ائتالف به رهبری
ایاالت متحده پیوست .در طول دهه 1990و چند سال اول قرن بیست و یکم ،روابط سوریه با
عربستان نسبت به دهه 1980بهبود یافته بود (جانسیز و همکاران .)75 :1393،عربستان پس
از مرگ حافظ اسد ،به خصوص با روی کار آمدن بشار اسد ،نگاه مساعدی به سوریه نداشت،
زیرا بشار بسیار به شکلی مستقلتر از سیاستهای منطقهای عربی عمل کرده است10 .روابط
عربستان و سوریه در زمان بشار اسد به دالیلی از جمله تحکیم روابط سوریه با ایران ،مسئله
فلسطین ،دخالت سوریه در لبنان و به دنبال آن ترور رفیق حریری ،نخست وزیر اسبق لبنان ،در

سال 2005تیره شد .این امر به دنبال خود کاهش حجم سرمایهگذاری عربستان در سوریه را به
دنبال داشت (عمر .)2012 ،پس از سال  2008میالدی ،عربستان سیاست منزوی کردن سوریه
را کنار گذاشت و از آن پس تمام تالش خود را در جهت ایجاد اختالف و شکاف در روابط میان
تهران و دمشق صرف کرد .روابط و روند آشتی و مصالحه میان عربستان و سوریه آغاز شد و در
زمان «عملیات سرب گداخته» اسرائیل (از دسامبر سال  2008تا ژانویه سال  2009میالدی)
روابط این دو کشور بسیار برجستهتر از گذشته شد 11.بعد از روی کار آمدن اوباما در سال 2009و
به جهت هماهنگی با سیاست خاورمیانهای این کشور ،ملک عبداهلل ،پادشاه عربستان ،دراین سال
از دمشق دیدار کرد و بهبودی در روابط دو طرف بهوجود آمد و مناسبات ریاض -دمشق به اوج
کامران کرمی« ،مبانی و اهداف سیاست خارجی عربستان سعودی» ،مرکز بینالمللی مطالعات صلح 14 ،تیر
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خود رسید (کوهکن و تجری .)119 :1393،در پی ناآرامیهای سوریه که از مارس 2011از شهر
درعا شکل گرفت ،درآغاز ،پادشاهی سعودی نسبت به سرکوب شورش رو به گسترش درعا بسیار

محتاطانه مینگریست که این ریشه در گرایشهای ضدانقالبی پادشاهی محافظهکار سعودی
داشت .از ماه جوالی که شورش به سراسر سوریه گسترش یافت ،پادشاهی سعودی احساس کرد
که فرصتی برای سرنگونی حکومت بشار اسد یافته است و ازآن هنگام مواضعاش را درباره سوریه

تغییر داد و با همکاری متحدان منطقهای و برون منطقهایاش ،درگیر تقال برای سرنگونی بشار
اسد شده است .در اوایل آگوست  ،2011پادشاهی سعودی آنچه را که «خشونت به کار رفته
غیر قابل پذیرش» در سوریه خواند ،محکوم کرد وسفیرش را در اعتراض به سرکوب مردم سوریه
از دمشق فرا خواند (جانسیز و همکاران )80 :1393 ،و در نطقی تلویزیونی توقف ماشین کشتار
و خونریزی را به بشار اسد گوشزد کرد .این کشور نیز در پائیز  2011دیپلماتهای سوری در
کنسولگری جده را اخراج نمود و با اخراج سفیر سوریه ،در مارس  2012سفارتاش را در
دمشق تعطیل کرد (جانسیز و همکاران .)80:1393،به طور کلی ،میتوان گفت طی چند دهه

اخیر ،روابط سعودیها با سوریه کام ً
ال جنبه رقابتگونه داشته است و عامل شکست بسیاری از
طرحهای عربستان در لبنان ،مناطق فلسطینی و ...را در سیاستها و برنامههای سوریه جستجو
میکند (جعفریولدانی و نجات .)145 :1392،تنشها میان سوریه و عربستان بعداز سقوط
صدام حسین و قدرتگیری نیروهای شیعی در عراق دو چندان شده و باعث گردیده است که
عربستان سیاست تضعیف نظام سوریه را در دستور کار قرار دهد .از همینرو ،سعودیها تحوالت
سوریه را فرصتی طالیی برای خود یافتهاند تا با پایین کشیدن اسد از اریکه قدرت ،سیاستهای
منطقهای خود را سهلتر دنبال کنند.

 .3-2سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال تحوالت سوریه

عربستان سعودی به عنوان کشوری مهم و استراتژیک در منطقه خاورمیانه ،به خصوص

منطقه خلیج فارس شناخته میشود .جایگاه و تأثیرگذاری این کشور در منظومه کشورهای
عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس و جایگاه این کشور در جهان اسالم و اقتصاد جهانی،
به ویژه در تأمین درصد باالیی از انرژی جهان صنعتی قابل تشخیص است 12.رژیم سیاسی
عربستان به گفته بهجت کورانی ،متخصص جهان عرب ،در چارچوب نظامهای استبدادی
کامران کرمی« ،عربستان و بحران سوریه در روند رقابتهای ژئوپلیتیکی و ژئوکالچری» ،مرکز بینالمللی
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قبیلهای -سلسلهای طبقهبندی میشود 13.این رژیم اقتدارگرا همواره با تکیه بر سیاست چماق و
هویج ،تاکنون توانسته است سلطه خود را ابقا و تحکیم بخشد .در رژیمهای اقتدارگرا ،از آنجا که
سازوکار نهادینه شدهای برای انتقال قدرت وجود ندارد و سازگاری با تحوالت داخلی و خارجی
برای رژیم ایستا اغلب دشوار و حتی غیر ممکن است ،چنین رژیمی همواره از دریچه امنیت به
تحوالت می نگرد و در تعامل با چالشهای آن ،از ابزارهای امنیتی بهره میگیرد .هر چند در این
رابطه از ارائه مشوقهایی پرهیز نمیکند( احمدیان و زارع.)79 -80 :1390،
منطق سیاست خارجی عربستان ،بر پایه حفظ روابط دوستانه این کشور با کشورهای
سرمایهداری غرب شکل گرفته است .هدف سعودیها در هماهنگی و همراهی با غرب سعی در
حفظ وضع موجود و متعادل کردن پدیدههای تندروی انقالبی و جلوگیری از سرایت آنها به داخل
کشور بوده است  .در این چارچوب عربستان از زمان به قدرت رسیدن ملک عبدالعزیز آلسعود
و تبدیل شدن به یک کشور ،همواره نوعی سیاست محافظهکاری در سیاستهای منطقهای
را دنبال کرده است(آشتی .)76-80 :1366،همچنین عربستان سعودی همچون اکثریت
کشورهای عربی دارای اقلیت شیعیانی است که از کمترین حقوق سیاسی ،مذهبی و شهروندی
برخوردارند .بنابراین این احتمال وجود دارد که موج محدود مخالفتها و اعتراضات مردمی در
این کشور ،تحت تاثیر روند رو به گسترش و موفق تحوالت عربی و همچنین سیاست تهاجمی و
مداخلهگرایانه عربستان رو به افزایش گذارد(ترابی .)1 :1390،سیاست خارجی عربستان سعودی
به عنوان بازیگر مهم منطقهای ،نشان میدهد عربستان میکوشد تا با اتخاذ یک سیاست خارجی
«محافظهکارانه تهاجمی» مانع از تسری موج انقالب منطقه به مرزهای داخلی خود شود .تحلیل
سیاست خارجی عربستان پس از انقالبهای منطقهای نشان می دهد که عربستان برای حفظ
نظم منطقهای تنها ناظر تحوالت نبوده ،بلکه این کشور برای حفظ ساختارهای منطقهای کوشید
تا با حضور تمامقد ،بر روی مؤلفههای تاثیرگذار در این انقالبها اثر بگذارد .لذا سیاست خارجی
عربستان ،از یکسو محافظهکارانه است؛ چراکه تمایل به حفظ وضع موجود دارد ،اما همزمان
تهاجمی هم هست؛ زیرا تالش دارد تا با به کارگیری ابزارهای سیاسی ،اقتصادی و امنیتی فضای
انقالبهای منطقهای را به نفع خود مدیریت کند (مدنی و هواسی.)636 :1393،
با شکلگیری اعتراضات از مارس 2011در سوریه ،بازیگران بینالمللی و منطقهای
ذینفع و تأثیرگذار ،بر اساس منافع و عالیق خود جهتگیری مختلفی را در رابطه با این
کامران کرمی« ،مبانی و اهداف سیاست خارجی عربستان سعودی» ،مرکز بینالمللی مطالعات صلح 14 ،تیر
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کشور که از اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی در منطقه نیز برخوردار است ،اتخاذ نمودهاند.
از جمله مهمترین بازیگران منطقهای که دخالتهای آشکاری در تحوالت سوریه داشته،
عربستان است .ورود عربستان سعودی به تحوالت سوریه را باید به صدور بیانیه  7اوت 2012
ملک عبداهلل مرتبط دانست که در آن خطاب به دولت سوریه از آن میخواهد که ضمن
بازگشت عقالنیت به حوزه تصمیمگیری به کشتار مردم سوریه نیز پایان دهد .این بیانیه
که در آن اصالحاتی نیز به بشار اسد پیشنهاد میشود عربستان را در جایگاه اولین کشور
عرب قرارمیدهد که به صراحت و روشنی از دولت بشار اسد انتقاد میکند(Nakamura,
 .)2013: 9سوریه خود را «قلب تپندۀ عربیگری» میبیند .این سوریه بود که بعثیگری را
به دنیا آورد ،جنبشی که مأموریت خود را متحد کردن کشورهای عربی میدانست و هنوز
هم ایدئولوژی رسمی کشور به شمار میرود (گلمحمدی .)265-267 :1388 ،سوریه همواره
حمایت از گروههای مقاومت را در رویکرد سیاست خارخی خود به نمایش گذاشته است .زیرا
دولتها همواره بر اساس منافع ملی یا ایدئولوژیک خود اقدام میکنند و منافع ملی سوریه نیز
نشأت گرفته از هویتی است که بر اساس الگوهای هنجاری همچون فرهنگ سیاسی عربی،
افکار عمومی ضد اسرائیلی و ایدئولوژی ناسیونالیستی جریان حاکم بر این کشور تعریف شده
است و در حمایت از مقاومت ضد اسرائیلی نقش مهمی بازی میکنند (آجرلو.)64 :1390 ،
جهانبینی و استراتژی جدید بشار اسد که در سخنرانیاش در  11نوامبر  2005در دانشگاه
دمشق تجلی یافت ،سوریه را رهبر مقاومت عربی در مقابل توطئه های مخرب آمریکا در
منطقه معرفی میکرد ( .)Rubin, 2007: 219از اینرو ،عربستان در سوریه رویکرد تغییر

رژیم را در پیش گرفته است که با توجه به ابعاد و اهمیت منطقهای و راهبردی سوریه و نوع

روابط دولت بشار اسد ،به خصوص جایگاه این کشور در محور مقاومت ،قابل تحلیل است.
عربستان سعودی که از دیرباز مشکالتی عمیق با سوریه داشت ،زمینه را برای تضعیف
و ضربه زدن به نظام سوری مناسب دید و در صدد برآمد دمشق را تحت فشار قرار دهد.
عربستان و شورای همکاری خلیج فارس در ابتدای وقوع ناآرامیها از دولت سوریه حمایت
کردند ،ولی با افزایش تلفات غیرنظامیان وآشکار شدن ناتوانی سوریه در برخورد با مخالفان،
موضع خود را تغییر دادند .از این زمان ،عربستان به بازیگری اصلی در بحران سوریه تبدیل
شد و به طور رسمی حمایت خود را از جنگ مسلحانه علیه حکومت بشار اسد اعالم کرد .ملک
عبداهلل سفیر خود در دمشق را پس از انتقادات تند از اسد به ریاض فراخواند و به دنبال آن
رویکردی تهاجمی و فعاالنه در قبال بحران سوریه اتخاذ کرد (مددی.)69 -70 :1392،

97

نقشه شماره .1جایگاه سوریه در محور مقاومت
منبع :لطفی و دیگران30:1396 ،

لذا از این مقطع به بعد ،شاهد آن هستیم که سیاست این کشور حالت تهاجمی به خود
گرفت و در همکاری با سایر بازیگران منطقهای و بینالمللی برای برکناری بشار اسد از اریکه
قدرت تالش کرد .در چنین فضایی ،رهبران آلسعود تحوالت جاری در منطقه و تحوالت
داخلی سوریه را فرصتی برای آزمون سیاست جدید خود یافتهاند .عربستان سعودی به عنوان
قدرت درجه دوم منطقهای ،در مواجه با ایران به عنوان قدرت عمده منطقه ،در سوریه با
جدیت علیه حکومت آن حرکت نموده و قدرت ایران را به چالش میکشد و این استراتژی
در همپوشانی با منافع آمریکا یعنی قدرت شبههژمون قرار گرفته است .در ارزیابی اقدامات
عربستان میتوان گفت در فرصت بیداری اسالمی ،ملکعبداهلل شیپور تغییر در سوریه را به
صدا درآورد (نیاکوئی .)9 :1391،این سیاست عربستان در واقع نوعی سنتشکنی محسوب
میشود؛ چراکه این کشور در گذشته چارچوب سیاست خارجی خود را در قبال کشورهای
منطقه محتاطانه تعریف کرده بود ،اما این اقدامات سیاست عربستان را از حالت انفعال خارج
کرد .آنچه عربستان را به این سمت سوق میداد ،تحوالت بیداری اسالمی در خاورمیانه بود
که کشورهای مختلف منطقه را در بر میگرفت (کوهکن و تجری.)119 :1393،
مقامات سعودی ،سوریه را تنها و مهمترین کشور عربی متحد جمهوری اسالمی میدانند
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که باعث گسترش نقش و نفوذ ایران در سوریه ،لبنان و فلسطین اشغالی شده است .به باور
مقامات عربستان سعودی ،سوریه مهمترین کانال انتقالدهنده حمایتهای معنوی و مادی
جمهوری اسالمی از حزباهلل و حماس محسوب میشود .همچنین ،همکاری و اتحاد سوریه
با ایران ،ضربهای سخت به موضع مشترک کشورهای عربی در برابر جمهوری اسالمی ایران
زده است (ترابی .)1 :1390،بیتردید نگاه ریاض به مسائل سوریه نشأتگرفته از رویکرد
تقابلگرایانه آن با ایران در منطقه است ،زیرا سوریه تنها متحد استراتژیک ایران در منطقه و
محور مقاومت علیه اسرائیل است .لذا ،تضعیف و براندازی نظام سوریه میتواند ضمن خارج
کردن برگ برنده از دست ایران ،موازنه قدرت را به نفع رژیمهای مرتجع جهان عرب تغییر
دهد (مظاهری .)2 :1391،از اینرو ،عربستان با اقدامات وسیاستهای مختلف سعی دارد تا
ِ
تضعیف آن ضمن حذف نقش منطقهای سوریه ،موازنه
محور مقاومت را ضعیف ساخته و با
منطقهای را به نفع خود تغییر دهد .پادشاهی سعودی بر این باور است که سوریه مسیری برای
ورود ایران به درون دنیای عرب است و ایران از طریق سوریه توانسته در معادالت فلسطین
ایفای نقش و در روند صلح خاورمیانه مانع ایجاد کند .در واقع ،پیشبرد صلح خاورمیانه بدون
موافقت و همکاری سوریه امکانپذیر نیست ،همانگونه که جنگ زمینی اعراب علیه اسرائیل
بدون مشارکت مصر ناممکن است (جعفریولدانی.)123 :1387 ،
بنابراین ،یکی از راهبردهاي اساسی عربستان در قبال افزایش قدرت و نفوذ ایران در منطقه،
اتحاد و ائتالفسازي با قدرتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي است .در حوزه منطقهاي ،در مورد
ائتالف با اسرائیل باید گفت که هرچند تلآویو و ریاض در نگاهی مشترک ،جمهوري اسالمی
ایران را تهدید اول براي خود و منطقه میدانند ،اما به دلیل حساسیتی که گروههاي اسالمی در
داخل عربستان نسبت به رژیم صهیونیستی دارند و همچنین مشروعیت پائینی که این رژیم در
سطح افکار عمومی غرب آسیا دارد ،اسرائیل نمیتواند به عنوان متحد آشکار و عملیاتی براي
عربستان مطرح باشد .اما این دو در چارچوب «دیپلماسی خط دو» 14گامهایی را براي نزدیک
کردن دیدگاههاي خود در مورد ایران برداشتهاند .در همین زمینه ،بلومبرگ در گزارشی به
قلم «الی لیک» از برگزاري پنج جلسه محرمانه بین مقاماتی از عربستان سعودي و اسرائیل در
سالهاي اخیر ،بهمنظور جلوگیري از دستیابی ایران و گروه  5+1به توافق هستهاي و مهار ایران
دیپلماسی خط دو ( )Track-two Diplomacyبه گفتگوهاي سیاسیاي گفته میشود که بین مقامات
14
سابق ،دانشگاهیان و کارشناسان اتاقهاي فکر دو کشور صورت میگیرد و با اینکه دولتها در آن نقش ندارند ،اما اغلب
خروجی اینگونه دیدارها در دیپلماسی رسمی مورد استفاده قرار میگیرد .این نوع از دیپلماسی میان کشورهایی صورت
میگیرد که با هم روابط دیپلماتیک رسمی ندارند.
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خبر داده است ( .)Lake, 2015یکی از مهمترین این جلسات ،دیدار «دوري گولد» مدیرکل
وزارت خارجه اسرائیل -که در زمان انجام این مالقاتها محقق مرکز سیاسی قدس بود -با «انور

عشقی» ،ژنرال بازنشسته عربستان ،و مشاور سابق بندر بن سلطان در واشنگتن بوده است.
بر این اساس ،عربستان سعودی درصدد بوده است که سوریه را از اتحاد با ایران خارج کرده،
به درون دنیای عرب بکشاند ،زیرا سوریه را کلیدیترین متحد ایران در حوزه شرقی مدیترانه
میداند که کلید طرح قدرت و نفوذ تهران در این حوزه است (جانسیز و همکاران:1393 ،
 .)79-80عربستان سعودی فاقد ظرفیت نظامی برای مداخله مستقیم است .از این رو ،از ثروت
نفتی خود برای تجهیز نظامی شورشیان سوری استفاده کرده تا در صورت سقوط اسد اطمینان
یابد که جایگزیناش یک دولت سنی با روابط دوستانه است ( .)Giokaris, 2013:2بنابراین،

با حمایت از معارضان اسد و در پیوند با متحدان منطقهای و فرامنطقهایاش تالشهای خود را
برای سرنگونی بشار اسد به کار گرفته است تا از این طریق ضمن کاهش قدرت محور مقاومت
(جانسیز و همکاران ،)88:1393،نقش و تأثیرگذاری جمهوری اسالمی ایران را در منطقه به
حداقل برساند و از توان بازیگری آن در شکلگیری معادالت و نظم منطقهای بکاهد و از طرفی،
منطق نفوذ خود را در کنار مرزهای ایران و در قلب محور مقاومت گسترش دهد .عربستان
سعودی نیز برای وارد ساختن فشار بر جمهوری اسالمی ایران در تالش برای جایگزین کردن
نفت صادراتی ایران در پی افزایش حجم تحریمهای اعمالشده علیه ایران است.
بر همین اساس ،برای اولین بار در ماه ژوئن سال  2012اولین محموله سالح عربستان
سعودی در مرز ترکیه با سوریه به دست مخالفان سوری رسید (.)Phillips, 2015:4

حمایت عربستان از گروههای سوری تا پیش از سال  2013معموالً به صورت مخفیانه صورت

میگرفت .اما در سال  ،2013عربستان سعودی پشتیبانی خود را از گروه ارتش آزاد سوریه
به طور رسمی اعالم کرد .پس از تضعیف ارتش آزاد و موفقیت گروههای رادیکال ،عربستان
کمکهای بیشتری را به سوی این گروهها (جبههالنصره و داعش) روانه کرد .با این حال،
عربستان همچنان به حمایتهای خود از ارتش آزاد سوریه ادامه میدهد و البی عربستان
سعودی در آمریکا موافقت این کشور برای پایان تحریم تسلیحاتی و ارسال سالح برای
جنگ در سوریه را کسب کرد ( .)Phillips, 2015: 4از طرف دیگر ،مناقشات فرقهای در

سوریه توسط عربستان سعودی تقویت میشود و از هر گروهی که مخالف بشار اسد باشد،
حمایتهای مالی عظیمی صورت میگیرد (.)Reese, 2013: 14-19

ظهور گروه تکفیری «داعش» نشان میدهد که شکلبندیهای ژئوپلیتیکی در محیط
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منطقهای و بینالمللی ،تحت تأثیر موضوعات هویتی قرار گرفته است .داعش را میتوان نماد
گسترش بحران ژئوپلیتیکی از طریق نشانههای هویتی دانست .نشانههایی که آثار خود را
در شکلبندی هویت و امنیت بازیگران منطقهای منعکس میسازد .چنین بازیگرانی همواره
تالش دارند تا اهداف راهبردی خود را از طریق ادبیات هویتی پیگیری کنند (مصلینژاد،
 .)9:1393حمایتهای مالی و تسلیحاتی که ریاض از مخالفان در سوریه میکند ،همگی
تالشی است برای تقویت و روی کار آوردن سنیهایی که در خأل قدرت موجود در سوریه
همراهی خود را با عربستان سعودی نشان دادهاند ( .)Kamel, 2011:1بنابراین ،باید گفت

عربستان سعودی از معارضین سوری جهت پیشبرد اهداف و منافع خود استفاده میکند و
نگاهی ایدئولوژیک به منطقه دارد .حمایت رسانهای عربستان سعودی از مخالفان و تبلیغات
منفی علیه اسد نیز بسیار قابل توجه است.
شکل  .1نمودار تبلیغات تروریستی رسانهای کاربران علیه دولت اسد

Source: Boland, March. 23. 2015
Source: Boland, March. 23. 2015

همانطور که در شکل  1آمده است ،بیشترین مواضع خصمانۀ کاربران رسانهای علیه
دولت اسد و نظام سوریه ،متعلق به کاربران سعودی است .تبلیغات رسانهای سوء سعودیها،
گذشته از تأثیرات روانی و تهییج افکار عمومی نسبت به بحران سوریه ،در مسئلۀ بسیج
منابع ،مثل صدور تروریستها به سوریه ،صدور فتواهای شرعی و دیگر حمایتهای نظامی و
اقتصادی به طیف های مخالف ،تأثیرات مخربی گذاشته است.
با این حال ،ظهور داعش و اقدامات تروریستی آن در منطقه و جهان ،نهتنها منجر به
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بهحاشیه رفتن اولویت برکناري اسد و در اولویت قرارگرفتن مبارزه با این گروه تروریستی
در راهبرد کلی غرب همسو با منافع ائتالف ایران و روسیه شد ،بلکه تردید دیگر بازیگران
منطقهاي نظیر مصر در مورد لزوم خروج اسد از قدرت و لزوم ایجاد هدف مشترک با ایران
و روسیه را نیز به دنبال داشت .به هر حال ،عربستان همانگونه که به اهداف خود از کمک
به جنگجویان افغان در دهه  1990نرسید و این عناصر سرانجام به عربستان بازگشتند ،به
نظر میرسد این بار نیز در سوریه به اهدافاش نخواهد رسید (.)Black,2016از طرفی،
ائتالف محور مقاومت به رهبري جمهوري اسالمی ایران توانسته است نظام سوریه را در
مقابل تهدیدات ائتالف محور محافظهکار منطقه حفظ کند و حتی در این راستا ،روسیه را
وارد عرصه نماید .حضور ایران ،حزباهلل و روسیه در جنگ سوریه ،باعث دور شدن عربستان
از اهداف مورد نظر خود شده است .اسد نیز در مقایسه با ماههاي نخست جنگ داخلی ،با
اطمینان بیشتري در قدرت حضور دارد و سوریه بیش از گذشته به ایران و حزباهلل وابسته
است ( .)Riedel, 2016پیروزیهای جبهه مقاومت ،چه در عراق و چه در سوریه ،نویدبخش

آن است که در آیندهای نزدیک بتوان از نابودی گروه تروریستی داعش سخن به میان آورد.

حزباهلل به عنوان اصلیترین همپیمان منطقهای ایران ،امروزه به گونهای در منطقه عمل
میکند که به راحتی میتواند رژیم اسرائیل را به عنوان دشمن اصلی تهران تهدید کند .نفوذ
راهبردی ایران در منطقه خاورمیانه به قدری گسترش یافته که اسرائیل به عنوان دشمن
اصلی تهران ،مجبور شد از روسیه بخواهد تا از حمایت بیشتر از ایران در سوریه دست بردارد.
ایران میتواند از مناطق مرزی لبنان و سوریه امنیت اسرائیل را تهدید کند .از طرف دیگر،
نیروهای طرفدار بشار اسد نیز با کمک حزباهلل لبنان توانستند ضمن پیشروی به سمت
شرق سوریه خود را به نیروهای مقاومت شیعه عراقی مورد حمایت تهران برسانند .با پایان
حضور جدی گروه موسوم به داعش در عراق و سوریه ،ایران میتواند موقعیت خود را در ایجاد
یک مسیر امن از عراق به سوی سوریه تا لبنان فراهم و به موفقیتهای راهبردی در منطقه
دست یابد .گسترش نفوذ ایران در منطقه موجب شد تا دولت ترکیه برای نخستین بار بعد از
انقالب  1979ایران ،که به سرنگونی رژیم شاه انجامید ،از باالترین سطح هیئت نظامی این
کشور میزبانی کند 15و راجع به مسائل منطقه با جمهوری اسالمی ایران وارد بحث و گفتگو
شود و برای حل بحران سیاسی در سوریه راهکارهای مسالمتآمیز مطرح کند .به هر حال،
15
ص .1

رضا عابدیگناباد« ،نگاهی به جایگاه منطقهای ایران در دوران پسا داعش» ،خبرگزاری تسنیم 26 ،آذر ،1396
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معادالت در سوریه آنگونه که عربستان در نظر داشت ،پیش نرفته و پیروزي اخیر محور
مقاومت به همراهی روسیه در حلب ،سبب شده است تا ایران در منطقه و سوریه دست باال
را به دست آورد .در واقع ،پیروزي در حلب نقش بزرگی براي تقویت بیشتر محور مقاومت به
رهبري ایران خواهد داشت ( )Nuruzzaman, 2016و در مقابل ،برنامهها و اقدامات محور
سازش را در منطقه با چالش جدی همراه خواهد کرد.

ماهیت رویکرد عربستان سعودی در قبال درگیریهای داخلی در سوریه بیشتر تشدید
شکاف شیعه -سنی و کاهش قدرت و نفوذ ایران در منطقه است .جای تعجب نیست که در
سال  ،2015پادشاه عربستان سعودی در اشاره به تهدیدات ایران بیان کرد که تالش ایران
برای افزایش نفوذ و قدرت خود در منطقه باعث بیثباتی و به خطر افتادن امنیت منطقه
میشود ،که همین امر باعث افزایش درگیری های فرقهای و ایجاد یک محیط مناسب برای
افراطگرایی و تروریسم است .بنابراین ،با شناخت هرچه بیشتر سیاستهای عربستان سعودی
در قبال سوریه و بهار عربی ،میتوان به این نتیجه رسید که عربستان سعودی بیشتر به دنبال
ثبات و بقای رژیم آل سعود است ( .)Costa, 2015:31از اینرو ،عربستان به عنوان یک بازیگر

محافظهکار سنتی منطقه ،در پی «مهار» تهدیدات و حفظ «امنیت» خود است .این کشور
سعی میکند تا کمتر تحت تأثیر پتانسیلهای داخلی جهان عرب از قبیل اصالحات سیاسی،
حقوق زنان ،نقش جوانان و غیره قرار گیرد و بهواقع از سرایت تحوالت عربی به درون مرزهای
خود جلوگیری کند و بر این مبنا ،سیاست مهار ایران در منطقه و حضور فعال در بحران
سوریه و بحرین را با هدف افزایش امنیت خود پیگیری میکند.
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برای مقامات سعودی واضح است که سقوط بشار اسد تا چه میزان میتواند توازن از
دسترفته منطقه را به حالت اولیه بازگرداند .در نتیجۀ این امر ،عربستان بر خالف سیاست
سنتی خود که مبتنی بر میانهروی و حفظ وضع موجود بود ،در سوریه سیاست دیگری اتخاذ
کرده و رویکرد تغییر را در سیاست خارجی خود نسبت به این کشور به نمایش گذاشته است
(ترابی )1 :1391،و در راستای برکناری بشار اسد از مسند قدرت گام بر میدارد.
از آنجا که عربستان ،سوریه را بهخاطر حمایت از جریان مقاومت و حزباهلل ،باعث
کاهش نفوذش در لبنان میداند ،این تحوالت فرصت مناسبی را در اختیار عربستان قرار
داد تا بتواند از سوریه و در مرحله بعد ایران ،انتقام بگیرد .از این رو ،عربستان با تالش برای
16
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تغییر رژیم در سوریه و تغییر استراتژی خود در قبال رقابتاش با ایران ،شروعکننده جنگ
نیابتی تمام عیار در تحوالت این کشور شد ( .)Harriet, 2012: 8تنها به فاصله یک روز
پس از دیدار و گفتگوی سعد حریری ،نخست وزیر لبنان ،با علی اکبر والیتی ،مشاور عالی

رهبر معظم انقالب ،که در  3نوامبر  2017در بیروت انجام شد ،شاهد سفر شتابزده وی
به عربستان سعودی بودیم تا استعفای تحقیرآمیز خود را از ریاض اعالم کند؛ استعفایی که
اگرچه غافلگیرکننده بود ،اما غیر قابل پیشبینی نبود .از دالیل این استعفا ،عالوه بر مقابله
با نفوذ منطقهای ایران ،باید به مقابله با نفوذ و قدرتگیری حزباهلل نهتنها در داخل لبنان،
بلکه پس از اثبات توانمندی هایش در بحران سوریه و طی مبارزه با تروریسم تکفیری مورد
حمایت عربستان ،در منطقه اشاره کرد 17.در این رابطه ،باید گفت یکی از اهداف سعودیها
از واداشتن حریری به استعفا ،اعمال فشار بر تهران و حزباهلل و محور مقاومت برای تغییر
معادالت منطقهای و تغییر کفه موازنهها به سود خود ،این بار از لبنان است؛ به ویژه آنکه
تالشهای آنها پس از شکست در سوریه و عراق ،در کردستان نیز با طرح جدایی این منطقه
از دولت مرکزی بغداد ،با ناکامی مواجه شد .لذا سقوط سوریه میتواند عالوه بر کاهش حمایت
از گروههای مقاومت در سطح منطقه ،نقش عربستان را در مسئله فلسطین برجسته و پررنگ
سازد .سعودیها معتقدند که در صورت سقوط سوریه و روی کار آمدن یک جریان همراه با
عربستان در سیاستهای منطقهای ،میتوان گام جدی در تحقق زمینههای صلح و رسیدن به
یک توافق نسبی میان کشورهای عربی و اسرائیل برداشت ،که در این معادله نقش عربستان
سعودی برجسته و اثرگذار خواهد بود (کوهکن و تجری.)122 :1393،
نصریالصایغ ،تحلیلگر عرب ،تأکید دارد که« :عربستان سعودی جنگجویی وحشی با
سرانی پیر و فرتوت است که نفت و پول و تنفر دارند و در تحوالت سوریه اهداف آسیب زدن
به ایران و جدا کردن لبنان از حزباهلل و قطع کردن بازوهای ایران در خلیج فارس را دنبال
«عربستان فرتوتِ هراسان تالش میکند سوریه را به کوزوویی دیگر تبدیل
میکنند» .وی افزود:
ِ
کند .این کشور در جنگ مخصوص خود (علیه سوریه) سوار بر مرکب مخالفان سوریه شده است

تا جهان را به جنگ کوزوو -عربی دعوت کند ،اما اینجا گذشته از توهمات و حقایق ،باید تأکید
کرد که سوریه میدان درگیری نظامی میشود و هر کشوری آن را بمباران کند ،به شعلهور شدن
منطقه عربی با آتشهای مختلف منجر خواهد شد که دامنه برخی از آن به کشورهای خلیج
«استعفای سعد الحریری چرا از عربستان انجام شد؟ /چه افقهایی پیش روی لبنان است» ،مشرق نیوز14 ،
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(فارس) نیز کشیده خواهد شد» 18.بنابراین ،انتظار منطقی این است که عربستان سعودی به
عنوان یک قدرت منطقهای ،در مواجهه با ایران به عنوان قدرت عمده منطقه ،در سوریه با جدیت
علیه حکومت آن حرکت کرده و قدرت ایران را به چالش بکشاند و این راهبرد در همپوشانی با
منافع ایاالت متحده ،یعنی نیروی تکقطب قرار گرفتهاند ( .)Zaka syed, 2011به هر حال،

عربستان سعودی فکر میکند که با سرنگونی اسد ،یک ضربه به همه همپیمانان منطقهای ایران
وارد میآید و میتواند جلوی نفوذ روزافزون ایران را در منطقه بگیرد .ترامپ در دوران مبارزات
انتخاباتی خود ،تأکید میکرد که الزم است ایاالت متحده مخارج تأمین امنیت متحداناش در
جهان را تا میتواند کم کند تا از طریق صرفهجویی ،اقتصاد داخلی ایاالت متحده آمریکا را رونق
بخشد و مطالبات اقتصادی مردم آمریکا را پاسخ دهد .ترامپ اعتقاد دارد که دیگر نباید کاخ
سفید چتر دفاعی اعراب خاورمیانه باشد و برای آنها هزینه کند و کشورهای عربی باید خودشان
هزینههاشان را بپردازند .لذا ،ترامپ و حامیان تسلیحاتی او به فروش تسلیحات در آسیای غربی
چشم دوختهاند 19.تا ضمن تأمین منافع کارتلهای نفتی و تسلیحاتی در آمریکا ،انبار سالحهای
غربی را با دالرهای نفتی سران مرتجع عرب به منطقه سرازیر کنند« .دونالد ترامپ» در می
 ،2017در اولین سفر خارجی خود از زمان آغاز ریاستجمهوری ،وارد عربستان شد و مورد
استقبال رسمی «ملک سلمان بنعبدالعزیز» قرار گرفت .هدف از این سفر ،موضوعات دوجانبه
در روابط دو کشور ،از جمله امضای قراردادهای تجاری و تسلیحاتی و چندجانبه ،شامل شرکت
در اجالس مشترک آمریکا و اعراب در این کشور بوده است .اعراب سعودی پس از به قدرت
رسیدن ترامپ و با توجه به اهداف در نظر گرفتهشده دولت جدید این کشور ،در قالب شعارهایی
همچون مبارزه و جنگ علیه داعش و تروریسم و مبارزه با نفوذ منطقهای جمهوری اسالمی
ایران ،تالش میکنند خود را همسو با دولت تازهبرسرکارآمده آمریکا نشان دهند 20.ترامپ در
دیدار با ملک سلمان« ،بزرگترین قرارداد تسلیحاتی جهان» را با عربستان امضا کرد .ارزش این
قرارداد که تاکنون در سطح قراردادهای تسلیحاتی جهان نمونه نداشته است 110 ،میلیارد دالر
برآورد شده 21که این خود میتواند دلیلی باشد برای هرچه تهاجمیتر شدن رویکرد عربستان
سعودی در قبال تحوالت جاری در سوریه و یمن؛ بهطوری که این کشور با تکیه بر حمایتهای
«چرا عربستان بر طبل جنگ علیه سوریه میکوبد؟» ،خبرگزاری فارس 12 ،اردیبهشت  ،1391ص. 5
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نظامی و تسلیحاتی آمریکای دوران ترامپ ،درصدد مهار نقش جمهوری اسالمی ایران در منطقه
و فروپاشی الیههای مقاومت اسالمی برآمده است .از اینرو ،هم واشنگتن و هم ریاض سعی دارند
تا نمایشهای تبلیغاتی اقتصادی -نظامی راه بیاندازند تا هم اوضاع داخلی آمریکا به سود ترامپ
و هم موازنه منطقهای به سود ریاض چرخش نشان دهد .در این چارچوب ،محمد جواد ظریف،
وزیر امور خارجه ایران ،اعمال فشار بر ایران به قصد سد کردن نفوذ بیشتر آن در سوریه و یمن
را از جمله پیامها و پیامدهای سفر دونالد ترامپ به ریاض خواند .عربستانیها وقت و هزینه
زیادی صرف کردهاند تا نظر ترامپ را معطوف به مهار نقش ایران در منطقه کنند .سد کردن
این نفوذ دقیقاً مساوی با افزایش نقش منطقهای عربستان و بازیابی آن در راهبرد خاورمیانهای
آمریکا است .او در ادامه افزود که این سفر ،نقش جدیتر آمریکا در یمن و سوریه را به نفع ریاض
بهدنبال خواهد داشت و اگر سعودیها بتوانند طرح غربی-عربی-عبری را برای مهار ایران دنبال
کرده و بازیگران ناهمسو در این معادله را در یک خط تقارن قرار دهند ،میتوان گفت که زمینه
برای اعمال فشار در سطح منطقه بر ایران فراهم خواهد شد.
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در خصوص جریانهای اخوانی ،برخالف سیاست کام ً
ال تقابلی دوران ملکعبداهلل و قرار

دادن این جریانها در فهرست گروههای تروریستی ،در ابتدای دوره ملک سلمان ،بهرهگیری
تاکتیکی از روابط با این جریانها برای منسجم کردن ائتالف منطقهای سنی در برابر ایران،
مورد توجه قرار گرفت .اما با ایجاد بحران در روابط عربستان و قطر و رویکرد تهاجمی
سعودیها در قبال جریان اخوانی ،به نظر میرسد بهرهگیری تاکتیکی عربستان از اخوانیها
در آینده منطقه بسیار دشوار باشد (اسدی .)128:1396 ،همچنین ،بایدگفت که دو کشور
عربستان سعودی و ترکیه به عنوان نماینده اصلی دو جریان سلفی و اخوانی ،اگرچه در مبارزه
با رژیم بشار اسد و سقوط آن به عنوان دوست و متحد ایران شیعی و انقالبی اشتراک نظر
دارند ،اما در ارائه الگو و نظم مورد نظر خود ،در تقابل با یکدیگر قرار میگیرند .در واقع،
ترکیه با حمایتهای سیاسی -دیپلماتیک از مخالفان بشار اسد ،خواهان تسلط الگوی اخوانی
مورد نظر خود در سوریه است و از سوی دیگر ،سعودیها نیز ضمن حمایتهای سیاسی-
دیپلماتیک و نظامی از مخالفان نظام سیاسی سوریه ،در صدد جبران ناکامیهای خود در
تحوالت کشورهای دیگر منطقه و مقابله با نظم اخوانی و شیعی مورد نظر ترکیه و ایران
هستند ( .)Cagaptay & Khanna, 2013در نهایت ،میتوان گفت که موفقیت عربستان
کامران کرمی« ،ارسال سیگنال ایرانی به ریاض همزمان با سفر ترامپ به عربستان» ،اقتصاد نیوز 31،اردیبهشت
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در ساقط کردن نظام سوریه ،میتواند موفقیت مهمی برای احیای نقش منطقهای عربستان و
آینده سیاستهای عربی سعودیها باشد و بر ژئوپلیتیک خاورمیانه و شکلگیری ائتالفها و
دستهبندیهای جدید منطقهای تأثیرات قابل توجهی بر جای بگذارد و موازنه قدرت منطقهای
را به نفع عربستان سعودی و متحدان منطقهای و بینالمللیاش رقم بزند.

 .4رویکرد تهاجمی عربستان در قبال تحوالت سوریه :علل و زمینهها

عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه به عنوان کشوری شناخته میشود که از سیاست
میانهروی پیروی میکند .رهبران این کشور تحت تاثیراین سیاست ترجیح میدادند که
از تغییر و تحوالت ناگهانی در سطح منطقه حمایت نکنند و خود را در معرض خطرات و
تهدیدات سیاسی و نظامی قرار ندهند .با این حال ،روندهای موجود به خصوص سیاست
متناقض و مداخلهگرایانه عربستان سعودی در قبال تحوالت جهان عرب ،به ویژه در قبال
بحرین و سوریه ،نشانگر آن است که در شرایط کنونی رهبران سعودی ،تداوم چنین سیاستی
را در راستای منافع استراتژیک خود ارزیابی نمیکنند ،بلکه در اتخاذ مواضع خود نسبت به
تحوالت جهان عرب ،رویکردی تهاجمی و فعاالنه را دنبال کردهاند.

 .4-1تقال برای دگرگونی در نظم و موازنه قدرت منطقهای در رقابت با ایران

عربستان سعودی با مذهب رسمی وهابیت از زمان استقالل تا به امروز همواره خود را در یک

رقابت با ایران شیعی در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه میبیند (نجات .)639 :1393 ،تأثیرات
دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی ایران ،سیاستهای محور سازش در منطقه را با چالش
مواجه کرده است .ازاینرو ،سعودیها به طور مشخص سوریه را از دریچه رقابتهای منطقهای
با ایران (مهار الگوی نفوذ معنوی ایران) نگاه میکنند و در واقع ،برای مهار کردن الگوی نفوذ
انقالب اسالمی در دنیای عرب که زمانی در قالب هالل شیعی مطرح شده بود ،در مقابل نظام
اسد گام بر میدارند .عربستان سعودی دامنه تهدیدات بر ضد جایگاه منطقهای خود را بعد از
بیداری اسالمی گستردهتر میبیند و نزدیکی گروههای مقاومت و سوری به ایران را به منزله برهم
خوردن تعادل منطقهای و به حاشیه رفتن سیاستهای سعودی میداند .بنابراین ،عربستان در
هماهنگی با رویکرد غربی -عربی تالش دارد تا موقعیت ایران در سوریه را تضعیف کند و برای
محدودسازی قدرت ایران در خاورمیانه از گروههای معترض در سوریه حمایت میکند .به عقیده
ریاض ،سقوط نظام اسد میتواند نقش سوریه در حمایت از گروههای مقاومت در سطح منطقه
را کاهش دهد و موازنه منطقهای برهمخورده پس از تحوالت جهان عرب را نیز متعادل کند .با
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برکناری دولت شیعه در سوریه و روی کار آمدن یک حکومت سنی ،عربستان می تواند توازن
بین شیعه و سنی را در منطقه به نفع خود تغییر دهد( .)Miller, 2012: 5مسئله مهم دیگر به
مداخله سوریه در حوزههای نفوذ عربستان ارتباط مییابد؛ بدین معنا که وجود محسوس دولت
و ارتش سوریه در لبنان و تأثیرگذاری آن بر سیاست داخلی لبنان ،کمک شایانی به مقاومت این
کشور و گروههای مقاومت فلسطینی کرده است.
عربستان نسبت به افزایش نقش ایران درافغانستان ،لبنان ،فلسطین و به ویژه عراق نگران
است .تحوالت چند سال گذشته در منطقه خاورمیانه که موجب افزایش نفوذ جمهوری اسالمی
ایران و شیعیان شد ،اسباب نگرانی پادشاهی سعودی در مورد کاهش نقش و نفوذ خود در
منطقه را فراهم کرده است .این نگرانیهای اخیر ،به همراه حساسیت و سوءظنهای همیشگی
سعودیها به ایران و طرح موضوعاتی چون هالل شیعی ،واکنشهایی را از سوی ریاض به منظور
تغییر در معادالت منطقه برانگیخته است 23.الگوی رفتاری عربستان نشان میدهد که دولت آن
کشور قصد ندارد اجازه دهد که تحول قدرت منطقهای ایران ادامه پیدا کند و یا اینکه ارتقای
نقش منطقهای ایران به سکوت بگذرد .بنابراین ،در رویکرد سیاست خارجی خود نسبت به
جمهوری اسالمی ایران از الگوی تهاجمی استفاده میکند(ترابی .)160 :1390،برای عربستان،
تحوالت سوریه دارای ارزش راهبردی است و سعی در تداوم یا تشدید بحران سیاسی جاری
سوریه از طریق مداخلههای مالی و نظامی دارد .به گمان مقامات و تصمیمگیرندگان سعودی،
سقوط نظام اسد میتواند جایگاه و نقش سوریه را در حمایت از گروههای مقاومت در سطح
منطقه کاهش دهد و همچنن میتواند پایانی بر نفوذ سوریه در لبنان و فلسطین به عنوان
حوزههای حیاتی عربستان باشد ،موازنه برهمخورده منطقهای پس از تحوالت جهان عرب را
متعادل کند (مددی ،)75 :1392 ،از توان بازیگری جمهوری اسالمی ایران در سطح منطقه
بکاهد و از این طریق ،محور مقاومت اسالمی را به مرحله فروپاشی بکشاند.

 .4-2حسادت ورزیدن ریاض و دمشق نسبت به هم در محیط خارجی

منشأ اختالفات منطقهای و بینالمللی عربستان و سوریه ،ریشه در روابط رقابتآمیز بین

این دو کشور دارد .سوریه به طور سنتی از گروههای رادیکال فلسطینی مانند حماس حمایت
کرده و گفتگو با اسرائیل را رد نموده است؛ در حالی که عربستان از دیگر گروه رقیب ،یعنی
فتح به رهبری محمود عباس که خواهان مذاکرات صلح است ،حمایت کرده است (کوهکن و
کامران کرمی« ،عربستان و بحران سوریه در روند رقابتهای ژئوپلیتیکی و ژئوکالچری» ،مرکز بینالمللی
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تجری .)122 :1393،هنگامی که حماس در سال  2008نوار غزه را به دست آورد و مذاکرات
فتح -اسرائیل هم با عدم پیشرفت مواجه شد ،شرمساری زیادی برای دیپلماتهای عربستان
سعودی ایجاد شد .همچنین حمایتهای مالی ایران و سوریه از حماس ،ضربه دیگری برای
سیاست خارجی عربستان سعودی بود ( .)Manfreda, 2012در لبنان نیز عربستان و سوریه

در نقطه مقابل هم قرار دارند .سوریه حمایت گستردهای از حزباهلل لبنان داشت و بیشتر به
حمایت از هشتم مارس میپرداخت ،ولی سعودیها بیشتر به گروه چهارده مارس و گروههای

ضدمقاومت تمایل نشان میدادند .اصوالً عربستان با هر نوع حکومت و یا حزبی که در منطقه
مدافع تغییر وضعیت موجود و خواهان نابودی اسرائیل باشد ،مخالفت میورزد (جعفری ولدانی و

نجات .)169 :1392،عربستان سعودی در لبنان تالش زیادی دارد تا با حمایت از سعد حریری و
جریان المستقبل ترتیبات سیاسی درون لبنان را به نفع خود تغییر دهد ،اما تا به امروز نتوانسته

در این راستا موفق شود و دولتی که در این کشور سر کار است ،دولتی است که مورد پذیرش

سعودیها نیست .بنابراین ،در لبنان نیز عربستان درصدد تغییر توازن داخلی است.

24

عربستان سعودی در طی سالیان گذشته تالش نموده تا بهنوعی سوریه را از حوزه مقاومت و
پیمان راهبردی با ایران خارج کند ،که در این راه چندان موفق نبوده است .با گسترش تحوالت
بهار عربی و سرایت آن به سوریه ،سعودیها سعی کردند از فرصتهای موجود در جهت تغییر
رژیم در سوریه استفاده کنند .عربستان سعودی نظم منطقهای شکلگرفته پس از تحوالت جهان
عرب در راستای منافع موجود را قبول ندارد و این توازن قدرت منطقهای را در تقابل با نگاه و
سیاستهای خود ارزیابی میکند .به همین دلیل ،سعودیها در پی آن هستند تا با بهرهگیری
از بحرانها و فرصتهای موجود ،نظم و توازن قدرت موجود منطقهای را به نفع خود تغییر
دهند (ترابی .)158 -60 :1390،از این منظر ،مهمترین نظام سیاسی که باید دچار تغییر رژیم
شود سوریه است ،چراکه مداخالت سوریه در لبنان و نقشآفرینی در معادالت صلح فلسطین
در تقابل با منافع عربستان قرار گرفته است 25.از سوی دیگر ،سوریه در واقع پل ارتباطی میان
ایران و جبهه مقاومت در همسایگی اسرائیل است که این نقش در جریان جنگ 33روزه به
خوبی خودش را نشان داد .لذا عربستان سعودی با پشتیبانی نظامی و تسلیحاتی آمریکای ترامپ
و متحدان منطقهای خود ،تمام تالشاش را برای نابودی این پل ارتباطی به کار گرفته است.
کامران کرمی« ،عربستان و بحران سوریه در روند رقابتهای ژئوپلیتیکی و ژئوکالچری» ،مرکز بینالمللی
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انعقاد مجموع قراردادهای معامالت تسلیحاتی دونالد ترامپ با حاکمان سعودی در اولین سفر
بینالمللی خود به این کشور را میتوان در این چارچوب ارزیابی کرد.

 .4-3اختالفات ایدئولوژیکی  :تضاد مقاومت با محافظهکاری عربی

عربستان سعودی در راستای کاهش نفوذ و نقشآفرینی جمهوری اسالمی ایران در منطقه،

تحرکات باالیی را از خود به نمایش گذاشته است .حکومت آلسعود به طور کلی تالش کرده
تا از نظر هویتی و ایدئولوژیک ،نوعی بنیادگرایی سنی را در منطقه گسترش دهد .در واقع
گسترش اسالم وهابی و مخالفت با شیعیان از وجوه بارز سیاست منطقهای عربستان محسوب
میشود (نیاکوئی .)166 :1391،یکی از دالیل عربستان سعودی برای مداخله در سوریه و
تقویت جبهه مخالفان بشار اسد ،ارائه الگوی نظم جانشین در منطقه با اندیشه سلفیگری
است؛ امری که حاکی از تقابل ایدئولوژیکی است و به اقلیت علوی حاکم در مقابل اکثریت
سنی بر میگردد .در واقع ،عربستان با استفاده از این فاکتور ،در تالش است تا با نشان دادن
تقابل شیعه -سنی و حمایت از اکثریت سنی ،ضمن مهار مخالفان داخلی و حفظ همبستگی
میان آنها حمایت خود را از سنیهای سوریه ابراز دارد .این همان چیزی است که به عربستان
اجازه میدهد تا اعتبار مذهبی خود را به مخالفین داخلیاش ،یعنی وهابیونی که در رسانهها و
تلویزیونهای ماهوارهای خواستار جهاد هستند ،نشان دهد( .)Madawi, 2012: 20به همین

دلیل ،بسیاری از تحلیلگران ،تداوم بحران سوریه را حاصل رقابت و تنشهای فرقهای ناشی
از دو گفتمان و الگوی شیعی و سلفی میدانند .در واقع ،از یک سو ایران با گفتمان مقاومت
مبتنی بر الگوی شیعی ،در صدد حفظ نظام سیاسی سوریه و بسط الگوی مورد نظر خود
است و در مقابل عربستان سعودی نیز برای مقابله با نفوذ منطقهای ایران وگسترش الگوی
سلفی خود ،خواهان برهم زدن وضع موجود در سوریه و سقوط رژیم بشار اسد و متعاقب آن
جانشینی الگوی مورد نظر خود است ( )Abdo,2013: 42-43تا از این طریق بتواند نظم و
معادالت منطقهای را در جهت اهداف و منافع خود شکل دهد .عربستان نماینده اسالم وهابی

و پرچمدار کشورهای عرب محافظهکار است .از اینرو ،ناچار است عالوه بر موقعیت دولت
و منافع ملی خود ،به جهان سنی -در زمانهای که اسالم شیعی بر حسب برخی قراین در
حال برآمدن است – نیز بیاندیشد .عربستان امروز وجدانی معذب دارد ،اسالمگرایی شیعی
به نحوی مداوم و البته مالیم در حال برآمدن است (طاهایی .)63 :1388 ،سعودیها همواره
سوریه را به خاطر مواضع رادیکالیستی و حمایت از گروههایی که سیاست وضع موجود را به
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خطر انداخته و مقاومت را در منطقه اشاعه میدهند ،متهم نموده و آن را خطری برای منافع
و آینده پادشاهیهای محافظهکار میبیند 26.بنابراین ،اینگونه است که آلسعود تمرکز خود
را بر سرنگونی دولت سوریه قرار داده و همواره از مخالفان دولت اسد و تروریستها پشتیبانی
کرده است و همچنان نیز بر این سیاست پای میفشارد.

 .5سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال تحوالت سوریه :چالشها
و راهکارها
از دید سعودیها نفوذ ایران در عراق ،سوریه و حزباهلل لبنان که هالل شیعی را به وجود
آورده ،موزانه قوا را در خاورمیانه تا حدودی به نفع ایران تغییر داده است .سقوط رهبران
حکومتهای نامشروع و غیردموکراتیک کشورهای تونس ،لیبی و مصر در ناحیه خاورمیانه
نیز موازنه قوا در خلیج فارس و خارمیانه را بیشتر به نفع ایران و تضعیف حکومت عربستان
سعودی تغییر داده است (ساجدی .)18 :1392،بازیگری عربستان سعودی در بحران سوریه
چالشها و پیامدهایی را برای سیاست خارجی این کشور در ابعاد منطقهای و بینالمللی در
پی دارد .اصلیترین پیامد اینکه هرنوع تغییر و دگرگونی در سوریه در نهایت مدار تغییرات
منطقهای را گستردهتر خواهد کرد و کمکی به حفظ وضع موجود و سنتی در منطقه نخواهد
کرد (نجات .)643 :1393،درحالی که عربستان سعودی از حامیان اصلی داعش بود و تالش
میکرد تا از طریق تقویت افراطگرایانی مانند داعش به تغییر نظام سیاسی در سوریه و تضعیف
دولت مرکزی عراق مبادرت ورزد ،قدرت گرفتن ناگهانی داعش و به خصوص اعالم خالفت
از سوی ابوبکر بغدادی ،باعث تبدیل شدن داعش به یکی از تهدیدات مهم سعودیها در دوره
جدید شد و به چالشی جدی برای سیاست خارجی عربستان در منطقه تبدیل گردید .با این
حال ،در پرونده داعش ،ملکسلمان در تالش است تا با بازسازی روابط خود با کشورهایی
مانند ترکیه و آمریکا و هماهنگیهای بیشتر ،حداقل به کنترل آن دسته از تهدیدات داعش
بپردازد که میتواند امنیت ملی سعودی را با اختالل مواجه کند.
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نکته مهم اینکه سوریه در هر شرایطی به وضعیت گذشته باز نخواهد گشت و بیشتر
به کشورهای مردم ساالر نزدیکتر خواهد شد .در نتیجه ،موج تغییر در منطقه گامی دیگر
پیش خواهد رفت و ممکن است در مراحل بعد و پس از به سامان رسیدن شرایط کشورهای
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بحرانی کنونی و به خصوص سوریه ،عربستان سعودی و کشورهای پیرامون آن مجبور شوند
سیاستهای جدید در قبال جنبشها و مطالبات مردمی اتخاذ کنند .این موضوع در چارچوب
ظرفیتهای کنونی دولت سعودی و رویکردهای آن ممکن است باعث ایجاد چالشهای
سیاسی و امنیتی مهمی برای سعودیها شود (اسدی .)158 -59 :1391،با وقوع حمله
شیمیایی در سوریه ،عربستان ،دولت و ارتش سوریه را مقصر اعالم کرد و به دنبال آن خواستار
موضع قاطع و جدی جامعه بینالمللی علیه دولت بشار اسد شد .به عالوه ،مقامات سعودی
اعالم کردند در صورت هر گونه اقدام نظامی علیه نظام سوریه از کشورهای شرکتکننده در
این عملیات حمایت مالی و نفتی خواهند کرد .در مقابل ،مسکو اعالم کرد در صورت وقوع
چنین حملهای ،اهدافی را درخاک عربستان هدف قرار میدهد (مددی)80 :1392،؛ زیرا فرو
ریختن سوریه به معنای قطع دست روسیه از کل خاورمیانه و تقدیم این منطقه راهبردی به
آمریکاست .بنابراین ،رویکرد تهاجمی ریاض در تحوالت سوریه با پاسخ سخت و نظامی مسکو
روبهرو خواهد شد و سیاستهای منطقهای ریاض را با چالش مواجه خواهد کرد .در عرصه
دیپلماتیک نیز ریاض با سنگاندازی بر رویههای صلحآمیز و طرحهای بینالمللی ،از جمله
اقدامات کوفیعنان ،زمینهساز پیچیدهتر شدن بحران سوریه شده است.
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گفتگوهای صلح سوریه در  23و  24ژانویه  ،2017با حضور نمایندگانی ازدولت دمشق
و گروههای مخالف ،در آستانه قزاقستان برگزار شد .از جمله مسائل مهم مذاکرات آستانه،

عدم حضور عربستان سعودی و قطر در این نشست بود .این دو کشور در نشستهای پیشین
سوریه در ژن ِو سوئیس شرکت کرده بودند .دولت سوریه پیشتر با بیان اینکه «کسانی که از

تروریسم حمایت مالی و تسلیحاتی میکنند در مذاکرات جایی ندارند» ،مخالفت خود را با
شرکت ریاض و دوحه در این مذاکرات اعالم کرده بود 29.بازگشت آرامش و حل و فصل بحران
سوریه از طریق رویههای دیپلماتیک ،بر خالف منافع و مصالح سعودی است .لذا به نظر
میرسد دخالتهای نظامی و حمایت مالی این کشور از مخالفین سوری همچنان تداوم داشته
باشد (مظاهری .)3-4 :1391،از سوی دیگر ،عربستان مایل به همکاری سازنده با»استافان
دِمیستورا» نماینده جدید سازمان مللمتحد در امور سوریه نیز نخواهد بود و همچنان بر
راهکار نظامی برای حل بحران سیاسی این کشور تأکید دارد.
محمد مهدی مظاهری« ،ریاض و بازیگری در سوریه استراتژیک یا ایدئولوژیک؟» ،خبرگزاری تحلیلی ایران8 ،
28
مهر  ،1391ص . 3
«بیانیه مشترک ایران ،روسیه و ترکیه در پایان نشست آستانه» ،پرس تی وی 5 ،بهمن  ،1395ص . 6
29
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عربستان سعودی برای آیندۀ سوریه ،سعی خواهد کرد منافع سنیان منطقه را در نظر
بگیرد و یک نهاد سیاسی سنی را در سوریه بر سر کار آورد .در صورت سقوط نظام بشار اسد
و روی کار آمدن یک دولت سنی میانهرو ،عربستان در منطقه وضعیت مساعدی پیدا خواهد
کرد و منطقه بیش از گذشته در جبهۀ سیاستهای محافظهکاری عربی قرار خواهد گرفت
(شهریاری و دیگران .)121:1395،همچنین ،در صورتیکه این گزارهها عملیاتی شوند ،باعث
ایجاد زیان راهبردی برای ایران و کاهش نفوذ ایران در حوزه شرقی مدیترانه ،مسائل لبنان و
فلسطین و حتی عراق میشوند .سقوط دولت اسد نهتنها میتواند نفوذ ایران در دنیای عرب
را تحت تأثیر قرار دهد ،بلکه میتواند حمایت نظامی این کشور از حزب اهلل را نیز کاهش
بدهد (نجات .)651:1393،اما در صورت تحقق سناریوی دوم ،یعنی بقای نظام سوریه ،هرچند
تغییر محسوسی در نوع ماهیت بازیگری عربستان مشاهده نخواهد شد ،طبیعتاً سیاستهای

دو کشور تقابل بیشتری به خود خواهد گرفت و عربستان بیش از گذشته و این بار در
قالب رویکردی همراه با فشارهای بینالمللی از سوی آمریکا و متحدان منطقهای به اعمال
فشار علیه تهران خواهد پرداخت و رقابت تعارضآمیز میان دو بازیگر تشدید خواهد شد.
همچنین میتواند چالشی برای عربستان در حوزههای نفوذش در لبنان ،فلسطین و رقابتهای
منطقهای با ایران را در پی داشته باشد (شهریاری و دیگران .)122:1395،به هرحال ،برای
موفقیت سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در بازی قدرت در قبال عربستان سعودی در
بحران سوریه و نیز در کل خاورمیانه ،پیشنهاد میشود جمهوری اسالمی ایران ضریب قدرت
و آستانه تحمل خود را باال ببرد و سعی کند تا آخرین لحظه از بشار اسد حمایت به عمل آورد.
جایگزینی احتمالی رژیم بشار اسد نیز باشد .در هر صورت ،با توجه به
اما میبایست به فکر
ِ

اهمیت عمق استراتژیک سوریه در امنیت ملی ایران ،داشتن یک نیروی مقتدر در منطقۀ شرق
آسیا الزم است .در این صورت ،جمهوری اسالمی ایران باید تالش کند در بازی جایگزینی
رژیم سوریه نیروی مقتدری چون حزباهلل لبنان را در سوریۀ آینده تدارک ببیند.
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نتیجهگیری

با شروع اعتراضات از مارس  2011در سوریه ،اکثر بازیگران مهم منطقهای و فرامنطقهای بنا به

منافع خود ،اقدام به جهتگیری در تحوالت این کشور کردند .عربستان سعودی به عنوان یکی از
مهمترین بازیگران مؤثر در بحران داخلی سوریه از این قاعده مستثنا نیست و به نظر میرسد این
کشور با توجه به رقابت گسترده منطقهای که با ایران دارد ،بیش از هر عامل دیگری به دنبال سقوط
دولت بشار اسد است تا بتواند از این طریق قدرت منطقهای ایران را کاهش دهد .بحران سوریه
برای عربستان سعودی ،حداقل به صورت مستقیم ،موضوع امنیتی تلقی نمیشود و اقدام رهبران
سعودی در حمایت از معارضان سوری ،در جهت کاهش نفوذ ایران در منطقه و اعمال نقشی فعال
به عنوان رهبر جهان اسالم و افزایش نفوذ خود در منطقه است .ازاینرو ،عربستان در هماهنگی
با رویکرد غربی -عربی ،تالش دارد تا موقعیت ایران را در سوریه تضعیف کند .حمایتهای مالی و
معنوی عربستان از معارضین سوری ،امروزه دیگر امری پذیرفته شده است .در این میان ،عربستان
نقش جدید و فعال خود را در ساقط کردن نظام بشار اسد میبیند .با این توضیحات ،میتوان گفت
رفتار عربستان در قبال بحران سوریه بر مبنای نظریه سازهانگای قابل ارزیابی است.
نظریه سازهانگاری معتقد است که منافع برساخته میشوند .کنشگران بر اساس هویتی که
برای خود تعریف میکنند با یکدیگر به تعامل میپردازند و منافعی را برای خود میسازند .بنابراین،
منافع کنشگران مانند هویت آنها از قبل تعیینشده نیست ،بلکه در فرآیند تعامل و تقابل واحدها
شکل میگیرد .به عبارت دیگر ،در اثر تعامل یا تقابل مذکور است که هویت خود و دیگری به عنوان
دوست یا دشمن شکل میگیرد .عربستان سعودی در تعریف هویتی ،خود را قدرت منطقهای و
رهبر جهان اسالم میداند و تالش میکند تا تأثیرگذاری خود را در گستره جهان اسالم افزایش
دهد .حکام عربستان سعودی از یک طرف ،الزمه حضور مقتدرانه خویش در منطقه را در اتحادی
عمیق با آمریکا میدانند و از طرف دیگر ،خود را رهبر جهان اهل تسنن معرفی میکنند که وظیفه
دارد در مقابل ایران شیعی مقاومت و از نفوذ آن جلوگیری کند .براساس تعریف مذکور ،عربستان
سعودی منافعی را برای خود تعریف کرده و دنبال میکند که جوهره اصلی آن گسترش نفوذ ریاض
و جلوگیری از نفوذ ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیکی ایران در منطقه و ایجاد حکومتی دستنشانده در
سوریه است .با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ ،سعوديها امیدوارند تا دو کشور بر اساس منافع
واقعی و رویکردهاي عملگرایانه ،از تردیدهاي حاکم بر روابط بکاهند و به سمت بازسازي کامل
شراکت استراتژیک بروند .سفر ترامپ به ریاض به عنوان نخستین مقصد رئیس جمهور امریکا و
انعقاد توافقات تسلیحاتی گسترده بین دو کشور ،ضمن بیتوجهی ترامپ به چالشهاي دموکراتیک
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و حقوق بشري سعوديها ،بسترهایی را براي افزایش تعامالت و تحکیم روابط استراتژیک بین
ریاض و واشنگتن ایجاد کرد .به هر حال ،سعوديها که شرایط مناسبی در منطقه ندارند ،در تالش
هستند تا با جلب حمایت ترامپ ،توازن را برگردانند .آنها امید دارند ترامپ در موضوعات منطقهاي
از جمله بحران سوریه ،یمن و ...بر ایران فشار وارد کند و موقعیت جمهوري اسالمی ایران را تضعیف
کند تا از این طریق ،یا موازنه برقرار شود یا موقعیت ایران تضعیف شود .امیرنشین قطر که از 2013
تاکنون روابطاش با عربستان ،مصر و چند کشور عربی دیگر ،تنشآمیز بوده ،پس از سفر می 2017
ترامپ به عربستان ،زاویه خود را نسبت به ریاض آشکارتر کرده است .تنش در روابط دوحه و
ریاض عالوه بر منافع منطقهای این دو کشور و شاخصهای شخصیتی سران آنها ،تابعی از منافع
و برنامههای آمریکایی -صهیونیستی و برخی تسویهحسابهای منطقهای و مناقشات سرزمینی

تاریخی است .به گمان مقامات و تصمیمگیرندگان سعودی ،سقوط نظام اسد میتواند جایگاه
و نقش سوریه در حمایت از گروههای مقاومت در سطح منطقه را کاهش دهد و در این میان،
ضمن اینکه این امر میتواند پایانی بر نفوذ سوریه در لبنان و فلسطین به عنوان حوزههای حیاتی

عربستان باشد ،موازنۀ بر همخورده منطقهای پس از تحوالت جهان عرب را نیز متعادل کند .ناکامی
عربستان و متحداناش در دستیابی به اهداف خود در مناقشات منطقه ،مانند جنگهای داخلی
سوریه و یمن ،با آنکه اهمیت یک نیروی نظامی منطقهای مورد حمایت آمریکا را دوچندان کرده،
اما توانایی آلسعود را برای احراز نقش منطقهای گستردهتر ،با ابهام جدی مواجه کرده است.
در نهایت اینکه در شــرایطی که رژیم عربستان سعودی با تمام قوا مترصد فضاســازی و
اعمال فشــار بر ایران و عناصر قدرت منطقهای آن اســت -که اتفاقهایی مانند بحران سیاسی
اخیر در لبنان و طرح اتهام علیه حزباهلل لبنان و ایــران ،با ادعای مداخله در امور آنچه سعودی
ها هویت ملی عربی میخوانند و میخواهند رهبری خود را بر این هویت تحمیل کنند و حتی
سطح تحریککنندگی را تا حد تهدید ایران و القای برخورد محتمل میان جبهه عربی و تهران
ارتقا دهند -هماهنگی میان محور مقاومت و ائتالف سهگانه ایران ،روسیه و ترکیه در مدیریت
پساداعش در سوریه و حتی عراق بسیار پراهمیت است .از هــماکنون آثار این تحوالت جدیــد
در منطقه و مدیریت میدانی و دیپلماســی فشــرده تهران ،آثار خود را نمایان کرده است .توافق
سوچی ،حضور بشار اسد در روسیه پیش از این نشست ،بازگشت سعد حریری به لبنان و انصراف
از استعفای برنامهریزیشــدهاش در ریاض و ائتالف نظامی مثلث مبارزه با تروریســم ،تنها
طلیعــه رخدادهای جدید در منطقه هستند.
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