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چكیده
نيروهای اجتماعي خاورميانه در سالهای بعد از جنگ سرد ،از تحرك امنيتي و كنش ژئوپليتيكي
برخوردار گرديدهاند .اين جنبش های اجتماعي نووين در بسوياری از كروورها ماهيوو اتوپيواگرا
دارند .براساس چنين ادراكي ،هر نيروی اجتماعي مي تواند بر معادلة قدرت راهبوردی تثييرگورار
باشد .نقش يابي نيروهای اجتماعي زمينة الزم برای تحرك بازيگران منطقهای را بوهوجوود وورده
اسو .بازيگران منطقه ای همانند ايران ،عربستان ،تركيه و اسرائيل را مي توان در زمرة بوازيگراني
دانسو كه نقش رقابتي در سياسو منطقهای ايفا مي كنند .نقوش رقوابتي بوازيگران منطقوهای در
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ائتالف با رقابو قدرتهای بزرگ به ويژه ومريكوا ،روسويه و اتحاديوة اروپوا منهور بوه تروديد
سياسي و راهبردی خود را در قالب «جنگ نيابتي» سازماندهي نمايند .برخي از بازيگران همانند
عربستان و اسرائيل در صدد راديكاليزه كردن نيروهای اجتماعي خاورميانه ميباشند .علوو ون را
بايد در تالش ونان برای تغيير در موازنة قدرت منطقهای دانسوو .در ايون آروينود ،زمينوه بورای
ايربخري بازيگران منطقهای در بحرانهای منطقهای به وجود ومده اسو .چنين آروينودی را بايود
بخري از سازوكارهای كنش نامتقارن نيروهای اجتماعي براساس مداخله و ايربخروي نيروهوای
منطقهای و بين المللي دانسو .در اين آرويند ،نرانههايي از راديكاليزهشدن نيروهای اجتماعي در
برابر تهديدات متعارف شكل ميگيرد.
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رقابوهای منطقهای در خاورميانه شده اسو .هر گروه از بازيگران تالش دارند توا رقابووهوای

مقدمه
بازيگران منطقهای بهگونهای تودريهي از جايگواه و نقوشوآرينوي موويرتری در نظوام
جهاني برخوردار گرديده و قادر ميباشند توا بور رونودهای مربوو بوه جنوبشهوای
اجتماعي و نيروهای سياسي تثييرگرار شوند .نقش بازيگران منطقهای را مويتووان در
گسترش بحرانهای سوريه ،عراق ،مصر ،يمن و لبنان مراهده نمود .تحوالت سياسوي
سوريه در شرايط گسترش و تصاعد بحران قرار گرآته اسوو .نظريوهپوردازان امنيتوي
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تالش دارند تا شكلبندی قدرت و امنيو را براساس الگوی كونش بوازيگران تحليول
نمايند .اسرائيل يكي ديگر از بازيگران موير در امنيو منطقوهای محسوو
رژيم صهيونيستي در زمرة بوازيگراني محسوو

مويشوود.

موي شوود كوه توالش موينمايود توا

زمينه های الزم برای گسترش بحران در سوريه را آراهم سازد .به همين دليل اسو كه
از سازوكارهای «تصاعد بحران» بهره ميگيرد .چنين سوازوكارهايي را بايود بوهعنووان

نقش بازيگران منطقهاي در راديكالیزه شدن نیروهاي اجتماعی خاورمیانه

بخري از آرايندی دانسو كه زمينههای الزم برای ايدئولوژيک شودن نيروهوای ژرف
اجتماعي را آراهم ميسازد .در اين ميان بازيگراني كه همانند اسورائيل دارای سواختار
پادگاني مي باشند ،تالش دارند تا نيروهای اجتماعي را در وضعيو ايدئولوژيک شوده
قرار داده و از اين طريق شرايط رويارويي و گسترش بحران منطقهای را آراهم سازد.
بازيگران منطقه ای خاورميانه را بايد در زمرة نيروهای ايرگرار بر شكلبنودی قودرت،
تهديد ،بحران و امنيو دانسو .چنين بازيگراني عموماً در وضعيو ائتالف منطقهای و
بينالمللي قرار ميگيرند .يكي از اصليترين داليل گسترش بحران خاورميانه بوهويوژه
در سوريه براساس ائتالف نانوشته عربستان و رژيم صهيونيستي شوكل گرآتوه اسوو.
كارگزاران ومريكايي نيز از چنين ائتالآي به دليل ويار و پيامدهای ون بر ضريب امنيتوي
نظام سياسي سوريه و متحدين ون حمايو بهعمل ميوورند.
گام اول ايرگراری ومريكا در ارتبا با تحوالت خاورميانه را ميبايسوو در قالوب
مقابله با حكومو مبارك مورد ارزيابي قرار داد .انقال
را بهوجود وورد .اصليتورين نتيهوه انقوال

مصر ويار و پيامدهای متنوعي

مصور را مويتووان گسوترش تدوادهای

اجتماعي دانسو كه منهر بوه شوكلگيوری تهديودات امنيتوي بورای سواختار قودرت

راهبردی گرديده اسو .هرگونوه جابوه جوايي قودرت در چگوونگي كونش بوازيگران
منطقهای ويار خود را در محيط امنيو بينالملل نيز بهجا ميگرارد .مقامات ومريكوايي
به اين دليل در برابر كودتای «ژنرال السيسي» عليه دولو محمدمرسي حمايو بهعمل
ووردند كه زمينه بورای گسوترش خروونوهوای سياسوي و راديكواليزهشودن جنوبش
اجتماعي در جهان عر

بهوجود ويد .برخي از تحليلگران تحووالت جهوان غور

و

بيداری اسالمي ازجمله «دانيل بيمن» بر اين اعتقادند كه روندهای تحوول سياسوي در
خاورميانه ميتواند زمينههای الزم برای گسترش بحران در محيط پيراموني را بهوجود
وورد .اگرچه برخي از بازيگران منطقهای بهگونهای مستقيم بر آرويند بحران خاورميانه
تثيير بهجا نگراشتهاند ،اما واقعيو های موجود بيانگر ون اسوو كوه ونوان از تغييورات
اجتماعي جهان عر

استقبال بوه عمول وورده و چنوين تحووالتي را بوهعنووان زمينوة

گسترش بحران در ساختار سياسوي كروورهای متخاصوم تلقوي مويكننود .در چنوين
بهعنوان يكي از عوامل و قالبهای گفتماني مؤير تلقي نمود كه بر آرايندهای سياسوي
خاورميانه و جهان اسالم تثيير بهجا ميگرارد.
گسترش مراركو بازيگران منطقوهای در رونود بحوران سووريه را بايود انعكواس
شكل گيری آرايندی تلقي كرد كه بهموجب ون زمينه برای راديكاليزهشدن جنبشهوای
اجتماعي و گسترش تدادهای امنيتي بين نيروهای سياسوي مختلوف آوراهم گرديوده
اسو .در سوريه ،نرانه هايي از مقاومو ساختاری و عرآي در برابر توسعه طلبي رژيم
صهيونيستي مراهده مي شد .در چنين شرايطي هرگونوه جابوه جوايي قودرت را بايود
به عنوان يكي از عوامل بنيادين تثييرگرار در معادلة امنيو منطقهای دانسو .بوازيگران
منطقهای در قالب سازوكارهای ائتالف مرحلهای بوه ايفوای نقوش راهبوردی مبوادرت
مي نمايند .تهربة تحوالت سياسي خاورميانه نروان داده اسوو كوه ايون بوازيگران از
سازوكارهای الزم برای ايفای نقش نيوابتي در امنيوو منطقوهای برخوردارنود .جنوگ
داخلي سوريه تحو تثيير نيروهای سياسوي و امنيتوي مختلفوي شوكل گرآتوه اسوو.
اسرائيل را بايد به عنوان يكي از بازيگران صحنة داخلي و بحوران در سووريه دانسوو.
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شرايطي اسو كه ميتووان گزينوة معطووف بوه راديكواليزم سياسوي و ايودئولوژی را

53

بازيگران ديگری همانند عربستان و قطر نيز تالش دارند تا روندهای جديود سياسوو
منطقهای را تحو تثيير شكلبندیهای قودرت جهواني سوازماندهي نماينود .هرگونوه
تحول سياسي سوريه مي تواند ويار خود را در ساير حوزههای پيراموني بهجوا گورارد.
بنابراين ،بحران سوريه با امنيو مناطق همهوار ازجمله حوزة ژئوپليتيكي منواآ ملوي
جمهوری اسالمي ايران در خاورميانه ارتبا مستقيم دارد .با توجه به چنين مفروضي،
مي توان سؤال اصلي مقاله را به شرح زير تبيين نمود« :بازيگران منطقهای در تحووالت
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سياسي و راهبردی سوريه از چه ابزار ،تاكتيک و الگووی رآتواری بهوره گرآتوهانود »
بخش قابل توجهي از بازيگران منطقوهای خاورميانوه تحوو توثيير ادبيوات سياسوي و
شكلبندیهای ژئوپليتيک ناشي از نقش وآريني عربستان قرار دارند .در سالهای بعود
از جنگ سرد ،عربستان روابط راهبردی خود با اسرائيل را ارتقاء داده اسو .در چنوين
شرايطي ،اسرائيل تحوالت سياسي سوريه را در قالب بوازيگری موورد سونهش قورار
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ميدهد كه تالش دارد زمينة گسترش بحوران و كواهش قودرت در كروورهای جبهوة
مقاومو ايهاد شود .با توجه به آروينودهای يادشوده موي تووان آرضوية ايون مقالوه را
براساس چگونگي كنش بازيگران منطقوهای در گسوترش بحوران و محودوديوهوای
امنيتي عليه ايران بررسي نمود .در قالب چنين رويكوردی موي تووان ايون موضووا را
بهعنوان آرضيه مطرح نمود كه« :ائتالآي از بوازيگران منطقوهای خاورميانوه در آدوای
ائتالف راهبردی و براساس مرواركو در جنوگ نامتقوارن و جنوگ نيوابتي درصودد
راديكاليزهكردن نيروهای اجتماعي و گسترش بحران ميباشند».
 .3چارچوب نظري پژوهش
تبيين رويكرد بازيگران منطقهای در دوران بعد از جنوگ سورد را مويتووان در قالوب
رهياآو نظريه پردازان مكتب انتقادی ارائه نمود .در اين آرويند ،برخي از شاخصهای
سياسو منطقه ای در ارتبا با سازوكارهای كنش بازيگران بينالمللوي قورار گرآتوه و
تالش دارند تا زمينههای الزم برای چندجانبهگرايي امنيتي را بهوجود وورنود .اگرچوه
در اين آرويند اسرائيل تالش دارد تا از سياسوهای تهواجمي بورای تيبيوو موقعيوو
منطقهای خود در خاورميانه استفاده نمايد ،اما ضرورتهای محويط منطقوهای ايهوا

ميكند كه شكل جديدی از روابوط در قالوب ائوتالفگرايوي مرحلوهای و منطبوق بوا
رهياآو رئاليسم تداآعي سازماندهي شود .بازيگراني همانند عربستان به اين دليول بوا
اسرائيل همكاری ميكنند كه دشمن مرتركي بهنام ايران را در خاورميانه هودفگيوری
نموده اند .در چنين رهياآتي ،موضوعي بهنوام «خصوومو» نقوش محووری در راهبورد
امنيتي تل وويو دارد .خصومو در هستيشناسي صهيونيستي مبتني بر روابط پويا قورار
داشته و توجيهكنندة موجوديو مهموعوهای محسوو

مويشوود كوه توالش دارد توا

موقعيو خود را در منطقه از طريق منازعه گسترش دهد.
واقعيوهای رآتاری نران مي دهد كه رژيم صهيونيستي برای هژموني منطقوهای و
حداكيرسازی قدرتش چهار هدف را پيگيری مينمايد .هريک از نرانههای زير كه در
زمرة اهداف راهبردی رژيم صهيونيستي محسو

ميشوند ،بهگونهای سازمانياآتهانود

كه ماهيو همتراز ندارند .به عبارت ديگر ،جلوههايي از هژمووني منطقوهای ،گسوترش
در زمرة شاخصهای راهبردی رژيم صهيونيستي در منطقه دانسوو .هور يوک از ايون
مؤلفه ها را بايد نمادی از گسترشگرايي ،هژمونيکگرايي و مداخلهگرايي غيرمسوتقيم
تلقي نمود .رژيم صهيونيستي برای تحقق اهداف خود ،چهار هدف را در دستور كوار
قرار داده اسو :اولين هدف رژيم صهيونيستي ون اسو كه حووزة امنيتوي خوود را در
منطقه به حداكير ممكن ارتقاء دهد .پيگيری چنين اهوداآي مويبايسوو زمينوة ايهواد
مزيو نسبي منطقهای در جهو امنيو سازی را آراهم وورد .دوموين هودف بوازيگران
منطقهای ائتالفگرا معطوف به گسترش بحوران در محويط منطقوهای اسوو .سوومين
هدف بازيگران منطقهای ائتالف گرا در گسترش بحوران امنيتوي سووريه و راديكواليزه
شدن تحووالت را بايود جلووگيری از هژمووني ايوران در منطقوه دانسوو .چگوونگي
جلوگيری از جايگاه ايران بهعنوان هژمون منطقه ای ،بستگي به چگونگي موازنوه قووا
دارد .از ونهايي كه ايران تالش دارد تا حوزة نفوذ خود را در جبهة مقاومو گسوترش
دهد ،بازيگران ائوتالف گورا از راهبورد محدودسوازی قودرت ايوران بهوره مويگيرنود.
چهارمين هدف بازيگران منطقوهای ائوتالفگورا را بايود «احالوة مسوئوليو» بوه سواير
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بحران های منطقه ای ،احالة مسئوليو و چالش دربرابر جايگاه هژمونيک ايران را بايود
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بازيگران دانسو .احالة مسئوليو نيز يكي از نرانهها و شاخصهای رئاليسم تهاجمي
محسو

مي شود .در اين ارتبا مقامات راهبردی كرورهای ائتالفگرا تالش دارنود

تا زمينة دور ماندن از درگيریهای منطقهای را آراهم وورند .در چنين شرايطي ونان از
سازوكار آعال سازی برخي از بوازيگران منطقوهای بورای گسوترش بحوران در سووريه
حمايو بهعمل ميوورند .تبيين الگوی راهبردی بازيگران منطقهای ائوتالفگورا عليوه
جبهة مقاومو و ايران در خاورميانه را مويتووان براسواس رهياآووهوای نئورئاليسوم
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تهاجمي نيز تبيين نمود .در اين ارتبا  ،جان مرشايمر بر اين موضوا تثكيود دارد كوه:
«هژمونهای منطقهای بهعنوان موازنه گرهای خوارجي و آراملوي در منواطق راهبوردی
محيط منطقهای و جهاني عمل ميكنند .اگرچه ونان ترجيح ميدهند تا بهعنوان وخرين
نيروی موازنه گر در ايهاد توازن باشند .ونان تا حد امكان خود را از درگيوری مسوتقيم
بيرون نگه ميدارند .ممكن اسو كسي از اين امر تعهوب كنود .چورا بوازيگری كوه از

نقش بازيگران منطقهاي در راديكالیزه شدن نیروهاي اجتماعی خاورمیانه

مزيو نسبي نظامي برخوردار اسو به وجود يک هژمون منطقهای ديگر واكنش نروان
ميدهد  .هژمونهای رقيب منطقهای همچنان مي توانند يكديگر را از طريق برهمزدن
موازنة قوا در حيا خلوت و منطقة تحوو تسولط ،تهديود كننود» (مرشوايمر:1333 ،
.)133
 . 2ظهور اسالم سیاسی و روند گسترش بیداري اسالمی در خاورمیانه
اسالم سياسي دارای ريرههای تاريخي ،آرهنگي و ايدئولوژيک در خاورميانوه اسوو.
دورانهای خاصي از هويويابي اسوالمي را مويتووان در خاورميانوه مالحظوه نموود.
ادبيات انقال

سياسي جهان عر

با مفاهيم و قالبهای مفهومي اسالم سياسي پيوند

ياآته بود .در اين شرايط ،كرورهايي هماننود ايواالت متحوده و برخوي از واحودهای
سياسي اروپايي تالش نموده اند تا زمينة تحريف و مصادرة انقال های سياسي جهان
عر

و بيداری اسالمي را در دستور كار قرار دهند .ومريكاييها بوا مالحظوه حدوور

تظاهركنندگان مصری در ميدان تحريور و سورنگوني رژيوم حسونيمبوارك در قالوب
انقال

مسالمو وميز قوت قلوب پيودا كردنود .اگور چوه شورايط در تولوويوو كوه در

همسايگي مصر اسوو بوهگونوة ديگوری بووده اسوو ) .(Byman, 2011:77بوازيگران

منطقه ای رويكرد متفاوتي نسبو به چگونگي ،آرويند و بازتا

هويوويوابي اسوالمي

داشته اند .در طي چند ماه بعد از روند بيداری اسالمي ،برخي از مقامات و كوارگزاران
كنگرة اياالت متحده بيان داشتند كه بنيوامين نتانيواهو نگورش بدبينانوهای نسوبو بوه
تحوالت جهان اسالم و روند بيداری اسالمي نسبو به مناآ تل وويوو دارا مويباشود.
نتانياهو به مقامات ومريكايي برای جلوگيری از آرايند بيوداری اسوالمي و دمووكراتيزه
شودن آدووای سياسووي خاورميانووه هروودار داده و اعوالم داشووته اسووو كووه« :شوورايط
اميدواركننده در نتيهه بهار عربي ميتوانود هماننود ونچوه در تهوران در  1363شوكل
گرآو خاتمه يابد» ) .(Netanyahu, 2011: 8هرگاه هويويابي ظهور يابود ،پيامودهای
ون بايد در شكلگيری نرانههايي از مقاومو دانسو .از ونهايي كه آراينود نواورامي از
مصر به بحرين ،اردن ،سووريه و يمون اشواعه موييابود زمينوههوای تروديد نگرانوي
كارگزاران رژيم صهيونيستي را آراهم نموود .رژيومهوای جديود و شورايط منطقوهای
چالشهای موجود و نوا واكنش اسرائيل به ونها احتماالً شرايط را در غوزه وخويمتور
ميكند و حتي چرمانداز صلح بين آلسطينيها و اسرائيليها را غيرممكن ميسازد.
تحووول در سوواختار انقووال هووای اجتموواعي خاورميانووه براسوواس نرووانههووايي از
شكل بندی گفتماني ظهور ياآته اسو .هور گفتموان ويوار و پيامود خوود را در روابوط
سياسي و الگوهای كنش متقابل آراهم ميسازد .انقوال هوای جديود آدوای دشووار
شدن روابوط بوين اسورائيل و ايواالت متحوده را آوراهم سواخته و همچنوين شورايط
منتف شدن ومريكا از بهار عربي را سخوتر ميكند .به هور حوال ،نهايتواً هوم بوه نفو
اسرائيل و هم به نف ومريكاسو كه دگرگوني منطقهای و رونود برقوراری دموكراسوي
در شرايط صلحوميز انهام پريرد.
تحوالت كرورهای عربي كه در ژانويه و آوريه از مصر و تونس وغاز شوده بوود،
به گونه ای تدريهي در مارس  2311بوه سووريه رسويد .تظواهرات در شوهر درعوا در
جنو

و از چندين شهر ساحلي شمالي بهزودی به هموه جوای سووريه تسوری پيودا

كرد .اين آرايند سرانهام به شهرهای بوزرگ هماننود دمروق و حلوب رسويد .كنتورل
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ناورام ،چالش های گوناگون امنيتي و سياسي را بورای رژيوم يهوودی ايهواد مويكنود.
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اوضاا توسط حكومو بهويژه دستگاه های امنيتي سوريه كه با مرو وهنين بوهمودت
چهار دهه انهام گرآته بود ،جای خود را به وشو

و هرج و مرج داد .در اين ارتبا ،

شاهد گسترش تنشهای آرقهای ،ناحيهای و اجتماعي بوده و به اين ترتيب سوريه در
زمان محدودی در يک جنگ داخلوي گرآتوار شود .سووريه تبوديل بوه مكواني بورای
داوطلبان جهادی متعصب جوان شد كه از سراسر جهان عر

و اسالم گردومدند تا با

حكومو دمرق مبارزه كنند(زيسر.)123 :1332 ،

02
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 .2-3تأثیر ظهور اسالم سیاسی بر شرايط عدم اطمینان در خاورمیانه

شرايط عدم اطمينان به منزلة ظهور وضعيتي اسو كه نرانههايي از رقابو و رويارويي
بازيگران سياسي را اجتنوا ناپورير موي سوازد .هرگونوه تحوول در سواختار سياسوي
خاورميانه تحو تثيير موجهای گفتماني و الگوی كونش بوازيگران منطقوهای خواهود
بود .در اين آرويند هر يوک از بوازيگران توالش مويكننود توا زمينوههوای الزم بورای

نقش بازيگران منطقهاي در راديكالیزه شدن نیروهاي اجتماعی خاورمیانه

بهره گيری از شورايط عودم اطمينوان را در دسوتور كوار قورار دهنود .در ايون آروينود،
كارگزاران رژيم صهيونيستي درصدد برومدند توا زمينوة كنتورل تحووالت مربوو بوه
بيووداری اسووالمي را از طريووق سووازوكارهای امنيتووي ،نظووامي ،اجتموواعي ،سياسووي و
ديپلماتيک پيگيری نمايند .تحول در شكلبندی قدرت سياسي كروورهای خاورميانوه
تحو تثيير هنهارهای اجتماعي ،رقابوهای ايدئولوژيک و آرايندهای كنش بوازيگران
آرادسو در سياسو بينالملل حاصل ميگردد .برخي از پژوهرگران بر اين اعتقادنود
كه روند تحول در سوريه تحو تثيير مؤلفههای ژئوپليتيكي و رقابوهای منطقهای بوا
ايران نيز قرار داشته اسو .شكل بندی قدرت و تواريخ اعتراضوات اجتمواعي در ايون
كرور را ميتوان به عنوان يكي ديگر از ظهور نرانهها و آراينود خروونو در سووريه
دانسو .نظريهپردازان خرونو اجتماعي بر اين اعتقادند كه اگر گروههای سياسوي در
دوران اقتدار نظوام حكوومتي در شورايط اجبوار و الوزام سياسوي براسواس ابزارهوای
خرونو وميز قرار گيرند ،طبيعي اسو كه الگوی كنش ونان نيوز بوهگونوهای تودريهي
ماهيو خرونو وميز پيدا ميكند .نيروهای اجتماعي بخري از واقعيووهوای سياسوي
كرورهای منطقه ای را شكل مي دهند .طبيعي اسو كه بوازيگران آرامنطقوهای نيوز در

اين روند نقش خود را در قالب الگوهای مبتني بر مداخله گرايي منعكس مويسوازند.
اين امر به مفهوم ون اسو كه خرونو سياسي ويار خوود را در محويط اجتمواعي نيوز
منعكس مي سوازد .بنوابراين رونود بيوداری اسوالمي در خاورميانوه ويوار ژئووپليتيكي
مخاطره وميزی برای نظام سياسي سوريه و مناآ راهبردی جمهوری اسالمي در منطقه
به وجود وورده اسو .كارگزاران امنيتي اسرائيل تالش نمودند تا براساس سازوكارهای
كنش مسوتقيم و غيرمسوتقيم بور آراينود بيوداری اسوالمي و تحووالت جهوان عور
تثييرگرار باشند (حاجييوسفي.)62 :1333 ،
 .2-2تأثیر الگوي سواري مجانی اسرائیل بر شرايط عدم اطمینان در خاورمیانه

هرگاه بحران منطقهای شكل گيرد ،طبيعوي اسوو كوه برخوي از بوازيگران از نقوش و
ايرگراری موؤيرتری برخووردار مويشووند .يكوي از سوازوكارهای كوارگزاران امنيتوي
اسرائيل را بايد ايهاد بحرانهای حاشيهای برای اآزايش جدال اسالمگرايان با يكديگر
خرونو در سوريه مربو به مارس  2311ميباشد .در ايون مقطو زمواني تحووالت
سياسي در تونس و مصر شكل گرآته بود .تظاهرات سياسي عليه حكومو برار اسود
در  16مارس  2311يعني يک ماه پس از سوقو حسونيمبوارك انهوام گرآوو .ايون
تظاهرات با واكنش نيروی پليس همراه شد.
در اين آرايند تعدادی از نيروهای جامعوة مودني بازداشوو شودند .شوعار اصولي
تظاهركنندگان در  16مارس  ،2311بازگرداندن «كرامو» به مردم سوريه بوود .بحوران
در سوريه مطلوبيوهای راهبردی اسورائيل را اآوزايش مويداد .بازداشوو گوروههوای
اجتماعي تظاهركننده منهر به ترديد مطالبات سياسي گروههای اعتراضي در سووريه
گرديد .تظاهرات جديد در روز جمعه  13مارس در شهرهای دمرق ،درعا ،حموص و
بانيوواس انهووام گرآووو .تظاهركننوودگان شووعار «جمعووه كرامووو» را بووهعنوووان مفهوووم
انسهامبخش نيروهای اجتماعي برای مقابله با حكومو برار اسد بهكار گرآتند.
از اين مقط زماني به بعد ،تظاهرات عليه دولوو بروار اسود از يوکسوو ماهيوو
اسالمي تر و از طرف ديگر ماهيو راديكال تر پيدا ميكرد .ارزيابي بحران سوريه نران
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و با كارگزاران جبهة مقاومو دانسو .در راستای چنين نگرشي بود كه گسترش روند
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مي دهد كه تصاعد بحران در كرورهای خاورميانه تركيبي از پيوند نيروهای اجتمواعي
و بينالمللي ميباشد .اسرائيل در محيط هايي به ايفای نقش سياسي و امنيتي مبوادرت
نموده كه زمينه های تاريخي جدال سياسي و امنيتي در ون وجود داشته اسو .تصواعد
بحران يكي از راهكارهای امنيتي اسرائيل برای كمايرسازی مووج بيوداری اسوالمي در
محيط سياسي و امنيتي خاورميانه محسو

ميشود (موسوی.)133 :1333 ،

حمايو از گروههای سياسي و تظاهركنندگان شهر درعا ،عامول تروديد مطالبوات

00
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سياسي در سوريه محسو

ميشود .درعا شوهری بوا مسواحو متوسوط نزديوک رود

يرموك در مرز سوريه و لبنان ميباشد .طبيعي اسو كه تدوادهای ايوران و عربسوتان
ويار خود را در حوزة مرزی لبنان و سوريه ميتواند منعكس نمايد .مردم درعا نسوبو
به بيرحمي سرويس های امنيتي دولتي كه حتي آراتور از اسوتانداردهای سووری بوود
اعتراض كردند .مثموران پليس مخفي كه تحو آرمان ژنورال وتوف نهيوب ،پسورخالة

نقش بازيگران منطقهاي در راديكالیزه شدن نیروهاي اجتماعی خاورمیانه

برار اسد بودند ،نقش قابل توجهي در گسوترش تدوادهای جامعوه و حكوموو ايفوا
نمودند.
 .2-1تأثیر نیروهاي آشوبساز سوريه بر شرايط عدم اطمینان در خاورمیانه

تهييج نيروهای وشو ساز در سوريه را بايد يكي از سازوكارهای راهبوردی بوازيگران
منطقه ای ازجمله عربستان ،تركيه و اسرائيل در سوريه دانسوو .درگيوری گوروههوای
شهروندی و نيروهای جامعة مدني با حكومو تحو تثيير نيروی مداخلهگر منطقوهای
و بين المللي نيز قرار گرآو .زماني كه تعداد بازيگران اآزايش يابد ،طبيعي اسوو كوه
زمينه برای گسترش بحران نيز ايهاد خواهد شد .به اين ترتيوب ،اعتراضوات سياسوي
درعا نرانة نارضايتي همة مخالفان سوری عليه رژيم اسود بوود .در زموان محودودی،
تظاهرات سياسي به سراسر كرور تسری پيدا كورد .در ايون دوران شواهد اعتراضوات
هفتگي از تظاهرات يكپارچه گروههای اجتماعي بودهايم (نياكويي.)162 :1331 ،
گروههايي كه بهگونهای تدريهي راديكال گرديدند ،بخش قابل تووجهي از تظواهرات
بعد از نماز جمعه ،زماني كه نمازگزاران از مساجد خارج ميشدند ،همزمان تظاهرات
در شهرهای مختلف برپا مي شد .ادبيات منتررشده از سوی مراكوز ديودهبوان حقووق

برر عمومواً براسواس راهبورد و سوازوكارهای موديريو نهادهوای بوينالمللوي بورای
حاشيهای سازی نيروی مقاومو در منطقوه انهوام گرآتوه اسوو .ايونگونوه مراكوز در
گزارشات خود تحو تثيير گروههای مداخلهگر منطقهای و بينالمللي قرار گرآته و بر
اين موضوا تثكيد داشوتند كوه« :حكوموو از طريوق خروونو شوديد ،تيرانودازی از
پروبام ها و جم كردن تظاهركنندگان از خيابانها و انتقال ونها به زندانهای مخفوي
نسبو به تظاهرات واكنش نران ميداد .شنبهها ،مراسم خاكسپاری شهدايي بوود كوه
درنتيهه اعتراضات بيرتر به واسطة حكومو كرته مي شودند ،بوود .در پايوان ووريول
حكومو براراسد تالش نمود تا روند اعتراضات هفتگي را از بين ببرد و بوا نموايش
خرونو قابليو بازدارنده خود را دوباره احيا نمايد .روند آوق را از طريوق محاصوره
درعا ،قط و

و برق ،اجرای جسو وجوی خانه به خانه و تيراندازی به هر كسي كه

به خيابانها ومده بود دنبال نمود» ) .(Human Rights Watch, 2011: 4درعوا متحمول
تظاهرات بي وقفه ادامه پيدا كرد .اگر چه در سوريه اسود كنتورل بوزرگتورين شوهرها
ازجمله دمرق را در اختيار داشو و ورامري نسبي را برقرار نموده بود اما روند آووق
منهر به ترديد تدادهای سياسي گرديد .كاربرد خرونو سياسوي توسوط حكوموو
بروار اسود ،بهتوورين آرصوو را بوورای بوازيگران منطقوهای مداخلووهگور در سوووريه و
قدرت های بزرگ ازجمله :ومريكا ،آرانسه و انگلستان بهوجود وورد تا زمينههوای الزم
برای ترديد بحران و گسترش خرونو در سوريه به وجود وورند .در اين آراينود ،بوه
ت دريج مناطق مختلفي از كنترل حكومو خارج شدند .بخري از چنين اقداماتي تحو
تثيير سازوكارهای امنيتي بازيگران منطقهای بوده اسو كه درصدد بورهم زدن موازنوة
منطقهای عليه ايران بودهاند .در اين آرايند« ،حموا» ،چهوارمين شوهر بوزرگ سووريه و
«حمص» ،سومين شهر بزرگ ،استقالل بويسوابقهای را از حكوموو اسود بوه نموايش
گراشتند .برخي از مناب خبری به ويژه نهادهای حقوق برر منتقد حكوموو براراسود
بر اين اعتقادند كه تا سپتامبر  ،2311در حدود  26333نفر كرته شوده بودنود و دههوا
هزار نفر هم مفقود شدند (يوسفي .)03 :1333 ،خروونو و رقابوو سياسوي را بايود
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صدمات زيادی شد اموا عقوب نرويني نكورد .بقيوه كروور هوم وحروو زده نرود و
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به عنوان دو مؤلفه بنيادين تثييرگرار در بحرانهای اجتماعي خاورميانه ازجمله سووريه
دانسو .گسترش بحران در خاورميانه را بايد در زمرة عوامل شوكلگيوری تدوادهای
منطقه ای دانسو .بازيگراني كه درصدد تغييور در موازنوة قودرت منطقوهای باشوند ،از
چنين سازوكارهايي برای گسترش بحران اسوتفاده مويكننود .چالروگری منطقوهای از
طريق ابزارهای مستقيم و غيرمستقيم از طريق بازيگران منطقهای مداخلوهگورا را بايود
يكي از شاخص های اصلي چنين آرايندی در محيط امنيتي دانسو .گسوترش بحوران،
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بحران جديدی را ايهاد مي كند .در چنين شرايطي ،اگر نظام سياسي قادر به موديريو
بحران های اجتماعي نباشد ،زمينه برای تبديل چنين تدادهايي به خرونو سواختاری
اجتنا ناپرير خواهد

بود).(Haarets, 2012: 4

نظريه پردازان خرونو و يبات سياسي بر اين اعتقادند كوه هرگواه نروانههوايي از
بحران در حوزههای مختلف جغراآيايي شكل گيرد ،هرگونوه عقوبنرويني حكوموو

نقش بازيگران منطقهاي در راديكالیزه شدن نیروهاي اجتماعی خاورمیانه

منهر به ترديد بحران ميگردد .به همين دليل اسو كه« :خرونو شهر درعا موجوب
شد كه دولو سوريه هيئتي را برای ورام سازی مردم اعزام نمايود .ايون هيئوو وظيفوه
داشو تا به مردم توصيه نمايد كوه اگور تظواهرات را متوقوف نماينود ،در ون شورايط
امكان وزادی دستگيرشدگان آراهم ميگردد .مردم خواسوتار وزادی زنودانيان سياسوي،
بازخواسو از مسئولين محلي دربارة كواربرد خروونو عليوه گوروههوای معتورض و
همچنين ايهاد آدای باز سياسي و اصالحات آراگير شدند.
در اين آرايند ،گروهي از معترضين در صدد برومدند تا آراينود راديكواليزهسوازی
مطالبات اجتماعي را آراهم سازند .ازجمله اقدامات ونها بايد به وتش زدن مقر حوز
بعث ،ادارة دادگستری ،چند ادارة دولتي ،ماشينهای دولتي ،دآاتر شوبكة مخوابراتي و
تلفن های موبايل «سير يا تل» كه متعلق به «رامي مخلووف» پسوردايي براراسود بووده
اسو اشاره نمود .چنين اقدامي زمينة تصاعد خروونو در سووريه را بوهوجوود وورد.
كارگزاران رژيم صهيونيستي در اين آرايند نقش مؤيری ايفا نمودهاند .مقامات سووريه
به اين جم بندی رسيدند كه هرگونه انعطافپريری منهر به ترديد بحران سياسوي و

امنيتي مي گردد .در اين شرايط ،ونان از الگوهای خرونووميز بيرتری برای مقابلوه بوا
گروههای اعتراضي بهره گرآتهاند»( .موسوی)133 :1333 ،
 .2-4تأثیر گروههاي راديكالیزهشدة سوريه بر شرايط عدم اطمینان در خاورمیانه

در آرايند گسترش خرونو در سوريه ،ميتوان نرانههايي از جايگاهيوابي گوروههوای
اسالمي را مورد مالحظه قرار داد .مساجد در مناطق وشو زده به پايگواه گوروههوای
اعتراضي برای وغاز تظاهرات تبديل گرديد .گوروههوای اخووانالمسولمين در سووريه
اصلي ترين دشمن حكومو محسوو

موي شودند .گوروههوايي كوه منروث سياسوي و

اجتماعي ونان در مصر بوده اسو ،بهگونهای تدريهي با سرويسهای امنيتي عربسوتان
پيوند برقرار نمودهاند .عربستان حامي گروه هايي بود كه از هويو اسالمي برای مقابله
با حكومو برار اسد و موقعيو ژئوپليتيكي ايران در منطقه حمايو بهعمل ميوورد.
بووييبوواتي سياسووي و خرووونو در سوووريه ،زمينووههووای تصوواعد بحووران و همچنووين
دارای رويكرد سياسي راديكال بوده و بهگونهای تدريهي از ابزارهای نظامي و سوالح
نيمه گرم برای مقابله با حكومو بهره گرآتهاند .تركيه و عربستان را بايود بوهعنووان دو
كرور منطقهای دانسو كه بهعنوان بازيگر رابط تالش داشتهانود توا تسوليحات موورد
نظر ومريكا و كرورهای اروپايي را در اختيار گروههای معترض قرار دهند .تحووالت
سوريه نران داد كه خرونو دولتي زمينههای الزم برای راديكاليزه شودن گوروههوای
سياسي داخلي و الحاق ونان به جهان غر

را اجتنا ناپرير ساخو .چنوين آراينودی

را بايد بهعنوان زمينهای در جهو گسترش تهديودات راهبوردی عليوه ايوران دانسوو
(شحاته و وحيد.)06 :1333 ،
 .2-5تأثیر فرسايش مرحله اي ساختار قدرت سیاسی سوريه بر شرايط عدم اطمینان

بازيگران منطقهای مقابلهگرا با نظم منطقهای اسالم هوويتي ،توالش داشوتند توا زمينوة
گسترش بحران در خاورميانه را آراهم وورند .چنين اقدامي را بايود بوهعنووان توالش
سازمان ياآته برای كنترل ساختار اقتدار سياسي در سوريه دانسو .شكلبنودی قودرت
در نظام سياسي را ميتوان بهعنووان يكوي از عوامول موؤير در گسوترش بحورانهوای

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة سوم ،شمارة دوم ،تابستان 3131

شكل گيری وضعيو عدم اطمينان را امكانپورير سواخته اسوو .گوروههوای معتورض
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منطقهای وخرونو سازمانياآته دانسوو .اگور نظوام سياسوي بتوانود از سوازوكارهای
مديريو بحران و كنترل خرونو استفاده نمايد ،در ون شرايط امكان كنترل منازعوه و
شدت خرونو وجود خواهد داشو .سؤالي كه در اينها مطرح مي شود اين اسو كه
دليل آرسايش تدريهي و گسوترش قودرت گوروههوای مخوالف در رونود مقابلوه بوا
حكومو برار اسد چيسو چه عوامل و نيروهای داخلي ،منطقهای و بوينالمللوي در
آرايند آرسايش نظامهای سياسي كرورهای مختلف ايرگرار ميباشد دربارة زمينههوا
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و عوامل شتا دهنده بوه چنوين آراينودی رويكردهوای مختلفوي وجوود دارد .رژيوم
صهيونيستي تالش نمود تا زمينة گسترش بحران در سووريه بوهعنووان محوور اصولي
جبهة مقاومو در قرن  21را آراهم سازد.
پاسخ به اين سؤال با در نظر گرآتن ماهيو بنيادی و اساسوي حكوموو بعيوي در
سوريه امكان پريراسو .در طوي  0دهوه ای كوه نظوام سياسوي سووريه سوپری كورده،

نقش بازيگران منطقهاي در راديكالیزه شدن نیروهاي اجتماعی خاورمیانه

ناورامي های داخلي وجود داشته اسو .به هر حال ،پيش از دورة خاندان اسد بييبواتي
امری عادی تلقي ميشد .از دورة استقالل در سال  1303تا نووامبر  1363زمواني كوه
حاآظ اسد قدرت را بهدسو گرآو ،سوريه در آرايند ناورامي سياسوي دائموي درگيور
بوده اسو .تنها در سوال  ، 1303كروور در طوي يوک دورة هروو ماهوه شواهد سوه
كودتای نظامي مختلف بوده اسو .شكل بندی قدرت و امنيو در مصر و سووريه بوا
يكديگر متفاوت اسو .اگرچه در هر دو كرور گروههای اخوان المسلمين از جايگواه
و نقش محوری در روند امنيو سازی برخوردارند ،اما ونان از الگوهای كامال متفاوتي
در روند كنش سياسي بهره ميگيرند .قدرت سازی در سوريه توابعي از سوازوكارهای
خرونو وميز مي باشد .هرچند كه در مصر نيز ارتش از چنين ابزارهايي بورای مقابلوه
با اخوان المسلمين بهره گرآو .ارتش از خرونو عليه گروههوای بنيوادگرا در مصور
استفاده نمود .ماهيو كنش نظاميان در سوريه و مصر نسوبتا مروابهو دارد.كودتوا در
مصر عليه محمد مرسي موقعيو بروار اسود را درجهوان اسوالم و خاورميانوه ارتقواء
داد) .(Lake, 2011: 7قيام در مصر نراندهنده پايوان يوک دوره طووالني بوود كوه در
سوريه تحو رهبری خاندان اسد ،يبات و قدرت را نران داد و به ايون ترتيوب قوادر

شد نقري آعال و حتي مركزی در محيطهای اضطراری ايفوا كنودد در لبنوان در برابور
اسرائيل و در آلسطين و مناطق عراق .سوريه ناگهان خود را غرق در واقعيو بييباتي
و عدم قطعيو ياآو كه به يک منازعه احياء شده برای سوريه تبديل شدد هم منازعوه
داخلي برای كنترل بر كرور و هم توالش توسوط نيروهوای منطقوهای بيرونوي بورای
گسترش نفوذ ،از يک طرف به رهبوری ايوران و حوز اهلل و از طورف ديگور توسوط
نمايندگان سني و عر

دربرگيرندة كرورهای ميانه رو از قبيل عربستان سعودی ،قطر

و تركيه .چنين وضعيتي باعث بازگرو سوريه به دهههای اولش شد كه ويژگيهوای
ون ضعف ديپلماتيک ،بييباتي سياسي ،شورشهای حكومتي و مهمتور از ون دخالوو
خارجي در وموزش بود.
اين واقعيو كه كرورهای منطقه از ابزارهای متنوعي برای مقابله با جبهة مقاومو
بهره گرآته ،پوشيده نميباشد .اين امر نران ميدهد كه سوريه از زمان وغاز قيام عليوه
اطمينان خاطر داد تا ورامش كامل را در امتداد مرز مرترك در تپههوای جووالن حفوظ
كند و حتي در جلوگيری از هرگونه واكنش به اقدامات اسرائيل عليوه ون بورای ميوال
بمباران رأكتور هستهای سوريه در سپتامبر  2336كوه بوه سواختار تهواجمي تولوويوو
نسبو داده شد ،محدوديو نران داد).(Levy, 2011: 24
چنين محدوديتي از واكنري كه ميتوانسوو بوه وخاموو بوين كروورها و نهايتواً
منازعه مستقيم ولي نه يک جنگ تمام عيار منهر شود ،جلوگيری كورد .حقيقوو ايون
اسو كه سقو برار ميتواند عناصر ملهم از القاعده را توانمند سازد توا خودشوان را
در امتداد مرز سوريه با اسرائيل در تپههای جوالن مستقر كند ،منطقه را بوه وينوهای از
شبه جزيره سينا تبديل كنند ،منطقهای كه آاقد كنترل مركزی اسو كه بهعنوان بسوتری
مناسب برای سازمانهای تروريستي عمل ميكند .اآزونبر اين ،اسرائيل نگران جريوان
سالحهای پيررآته سوريه حتي سالحهای متعوارف اسوو كوه بوهدسوو حوز اهلل و
گروه های تروريستي بيفتد و نظوام حكوومتي در سووريه آروبپاشود .آراينودهايي كوه
تل وويو در مقابله با بازيگران منطقهای مورد استفاده قرار ميدهد ،در راستای تغييور در
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برار اسد با انبوهي از معدالت پيچيده مواجه گرديوده اسوو .در ايون آروينود ،اسود
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موازنة منطقهای محسو

مي شود .تدوعيف حكوموو براراسود را بايود در راسوتای

بازوآريني موازنة جديد در منطقه دانسو .تحقق ايون امور از طريوق راديكواليزهشودن
منازعه و رقابوهای سياسي انهام ميگيرد .بهعبارت ديگر ،اگور سوازوكارهای كونش
بازيگران منطقه ای معطوف به تحقق اهداف خاصي همانند تغيير در موازنه منطقوهای
باشد ،تحقق ون از طريق اقداماتي انهام ميگيرد كه نروانههوايي از گسوترش منازعوه،
راديكاليزه شدن بحران و تبديل بحران سياسي به هويتي را منعكس ميسازد.
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 . 1تأثیر عوامل تاريخی و راهبردي رويارويی اسرائیل با سوريه بر راديكالیزهشدن
خاورمیانه
تاريخ دولو سوريه از همان نخستين روزها و مسلماً از زمواني كوه در ووريول 1306
استقالل خود را كسب كرد ،با مرخصه نزااهای طوالني بر سر هويو ،جهوگيوری،
كنترل و حتي واقعيو وجوديش توصيف شده اسو .ريرههای اين منازعه كه ادبيات
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دانرگاهي به ون «برچسب منازعه برای سوريه» زدهاند ،در مقياس بزرگتور در منواب
ضعف بيروني و داخلي سوريه از جمله ضعف نهاد دولو كوه بورای رهبوران سووريه
تركيل و حفظ يک حكومو مركزی قادر به اعمال اقتودار بور شوهروندان سووريه را
مركل ساخته اسو ،مراهده شد (باقری دولووبادی و منفرد.)06 :1333 ،
شوكاف عميووق در جامعووه سوووريه در زمينوههووای اجتموواعي ،موورهبي ،ناحيووهای،
اجتماعي ،اقتصادی و حتي ايدئولوژيكي ،شكاف آزاينده ميان مراكز شهری و نوواحي
روستايي و حاشيهای ،و آراتر از ون ،دولوهای سووريه را وادار كورد بور موضووعات
داخلي سوريه تمركز كنند ،و توانوايي ونهوا را بورای ايفوای نقوش مركوزی در صوحنه
منطقه ای از جمله منازعه با اسرائيل انكار كنند .با اين حال ،ظهور قدرت حز

بعوث

در مارس  1363تا حدی باعوث تغييور در ايون وضوعيو شود ،طووری كوه سياسوو
راديكال دمرق نيز به اوجگيری در منازعه اسرائيل سوريه انهاميد.
 .1-3رويارويی اسرائیل و سوريه در جنگ 3391

رويارويي اسرائيل و سوريه در جنگ 1366سرانهام به منازعه منطقهای كامول ،جنوگ
شش روزه ژوئن  1366تبديل شد .بيترديد ،قبل و طي جنوگ ،تصوميمگيوران رژيوم

صهيونيستي ،سوريه را به عنوان تهديد نظامي تلقوي نكردنود .در حواليكوه مقابلوه بوا
سوريه در عصر جديد به عنوان محور جدال عليه جبهة مقاومو تلقي ميشود .ظهوور
حاآظ اسد در دمروق در نووامبر  1363بور تغييور بنيوادين در واقعيوو سووريه توثيير
گراشو و به ظاهر منازعه برای سوريه را به ارمغوان وورد .اسود بورای سووريه يبوات
سياسي وورد كه هرگز نديده بود و قادر شد سوريه را به قدرت قوی منطقهای تبوديل
كند و سايه خود را بر محيط پيرامونش بيندازد(عطايي.)01 :1333 ،
 .1-2رويارويی اسرائیل و سوريه در جنگ 3311

در زمان اسد ،سوريه از يک دولو منفعل و ضعيف به يک بازيگر مركزی در منازعوه
اعرا

و اسرائيل تبديل شد .بيترديد به استينای جنوگ رمدوان كوه ابتكوار مروترك

مصر و سوريه برای انهام اقدامات پيرگيرانه در برابر اسورائيل بوود ،در سواير مووارد
گروههای امنيومحور تل وويو از الگوی كنش تهاجمي بهره ميگرآتند .در اين آرايند،
جنگ اكتبر  1363گرآته بود ،بايد در ذهنيو تاريخي خود حفظ نمايد.
در اين دوران ،سوريه تالش داشو تا ورامش مطلق را در جبهه تپههوای جووالن
حفظ كند .حتي منازعه ميان دو كرور در لبنان در ژوئن  1332ناشي از ابتكار سووريه
نبود ،بلكه كارگزاران رژيم صهيونيستي بودند كه اين منازعه را وغاز كردند توا سووريه
را از لبنان بيرون كنند .سوريه در ون زمان از هرگونه مواجهوه بوا رژيوم صهيونيسوتي
پرهيز كرد و برای پيربرد مناآعش از سازوكارهای غيرمستقيم بهره گرآوو (لوينوور،
 .)33 :1333آروپاشي اتحاد شوروی كه در اواخر دهوة  1333شوروا شود ،منهور بوه
تغيير در الگوهای رآتاری اسرائيل در منطقه گرديد .اآزونبور ون ،حواآظ اسود گزينوة
پيوستن به آرايند صلح خاورميانه را انتخا

كرد كه در اوايل دهه  1333وغواز شود و

شروا به انهام مراكرات مستقيم با نمايندگان تلوويو با هدف رسيدن به يوک تواآوق
صلح كرد .بيترديد ،ومادگي اسد برای رسيدن به تواآق با تلوويو محدود بود ،طووری
كه او و همچنين اسرائيل خطو قرمزی را اعالم كردند كه در نهايو در تالش بورای
رسيدن به تواآق صلح شكسو خوردند.
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دمرق اطمينان خاطر داد و بر اين موضوا تثكيود داشوو كوه اسورائيل درسوي كوه از
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 .1-1رويارويی اسرائیل و سوريه در دوران بعد از حافظ اسد

بعد از مرگ حاآظ اسد در ژوئن  ،2333پسرش برار به قدرت رسيد كوه ترديودهايي
را در ميان بسوياری در سووريه و خوارج در خصووا توانوايياش بورای پور كوردن
كفش های بزرگ پدرش مطرح شد .با اين حال ،در طول سالها بهنظر مويرسويد كوه
برار تالش كرده اسو موضعش را درون و خارج سوريه تيبيو كند .رویهوم رآتوه،
برار به پيروی از سياسو های پدرش درخصوا رژيم صهيونيستي ادامه داد ،ولو بوا
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احتيا بسيار كمتر و قداوتهای خوبي كه از پدرش بوه ار

رسويده بوود

(Miller,

) .2011: 71برار اسد به تعهداتش برای آرايند صولح بوا تولوويوو اداموه داد و حتوي
ميخواسو با قراردادهای مربو به صلح از قبيل ونچه با حكومو اولمرت در اوايول
 2333منعقد كرد،با اسوراييل تعامول برقورار كنود .او همچنوين اطمينوان خواطر داد از
منازعه مستقيم با اسرائيل اجتنا

كند و به حفظ ورامش در مرز مرترك در تپوههوای

نقش بازيگران منطقهاي در راديكالیزه شدن نیروهاي اجتماعی خاورمیانه

جوالن اداموه بدهود .در هموان زموان ،او روابطوش را بوا ايوران و حوز اهلل بوهطوور
چرم گيری گسترش داد .تصميم برار برای ساخو رأكتوور هسوتهای در ديرالوزور در
شمال سوريه با كمک كرةشمالي نران داد كه او بلوغ سياسي نداشو ،بيگمان بعد از
ويراني رأكتو هستهای توسط جنگندههوای اسورائيل در سوپتامبر  2336بروار اسود از
انتقام عليه نيروهای مهواجم تولوويوو بوهدليول ضورورتهوای تواكتيكي صورفنظور
كرد).(Byman, 2011: 17
 .1-4رويارويی اسرائیل و سوريه در روند بحران اجتماعی سوريه

يكي از كارويژههای اصلي اسرائيل را بايد مقابله با رونود بيوداری اسوالمي در محويط
منطقه ای دانسو .در روند بيداری اسالمي ،تحوالت سياسي و امنيتي مصر در مقايسه
با سوريه ،آرايند ورامي را سپری مي كرد .اين تفاوت ناشي از اين واقعيوو اسوو كوه
دولو و جامعه در مصر بهخوبي با هم پيوند خورده بودند .بهطووری كوه يوک اتحواد
منسهم را شكل داده بودند .در مقابل ،دولو سوريه در رأس جامعهای ناهمگون قرار
داشو كه معرف شكاف های آرهنگي ،اجتماعي ،هنهاری و سواختاری عميقوي بووده
اسو .كودتای ژنرال السيسي در مصر نقطه عطف چنين آرايندی محسو

ميشود.

در هر جامعهای كه تفاوتهای هنهاری بيرتری وجود داشته باشد ،طبيعي اسوو كوه
زمينه برای گسترش بحران نيز وجود خواهد داشو .بهطور كلي ،بحرانهوای سياسوي
و امنيتي را بايد انعكاس تدادهای اجتماعي آزاينده دانسو .با روی كار ومدن بواراك
اوباما در ژانويه  ،2333جدال ومريكا عليه سوريه گسترش بيرتری پيدا كرد .مقابله بوا
حكوموهای اقتدارگرا در خاورميانه را بايود يكوي از شواخصهوای اصولي سياسوو
منطقهای ومريكا در دوران رياسو جمهوری اوباما

دانسو(Zisser, 2009: 111).

بي شک ،روی كار ومدن خاندان اسد يبات را برای سوريه به ارمغان وورد .اگر چه
اين دستاورد تاوان سنگيني برای امنيو و يبات اجتماعي بوه هموراه داشوته اسوو .در
اينها هيچ نمونهای واضح تر از حواد

سوال  1332در توصويف ايون مسوئله وجوود

ندارد ،سالي كه حكومو بهطور گسترده عليه گروههای اخوان المسلمين كوه شوورش
را در شهر حما سازماندهي كرده بودند ،مقابله كرد .در جريان يک اقدام موآقيووميوز
جهان عر

شد .در ون مقط زماني حاآظ اسد از جايگاه كاريزماتيک در برخوورد بوا

گروه های مخالف برخوردار بوده اسو .به همين دليول اسوو كوه سوركو

گسوترده

شورش اخوان المسلمين در حما واكنش سياسي ،منطقهای و بين المللوي گسوتردهای
نداشو) .(Kifner, 1982: 25اسرائيل تالش دارد تا اعتبوار راهبوردی ارتوش در اآكوار
عمومي سوريه را كاهش داده و از ون بهعنوان نيوروی تهواجمي در برابور گوروههوای
اجتماعي ياد نمايد .اگرچه درگيری و رويارويي ارتش در حما ،برجستهترين ويژگوي
نظام سياسي سوريه كه همان «مرو وهنين دولو» بوود را وشوكار سواخو .پويش از
حمله به عراق در مارس  ،2333صدامحسين بهعنوان وحريترين ديكتاتور در جهوان
عر

تلقي ميشد.
حاآظ اسد نيز در اآكار عمومي جهان عر

به عنوان رهبری خرن تلقي ميشود

كه مرروعيو خود را در مقابله با رژيم صهيونيستي بهدسو وورده اسوو .بوه لحوا
شخصيتي نيز حاآظ اسد و برار اسد دارای روحيات كامال متفاوتي با صدام حسين و
رهبران حز

بعث در عراق بودند .برخي از نظريه پردازان غربي بر اين اعتقادنود كوه
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شورش سركو

شد و حاآظ اسد مرتكب يكي از بودترين آهواي در تواريخ جديود
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ظاهراً تفاوت بين ونها ناشي از اين بوده كه صدام از شكنهه كوردن و قتولعوام موردم
لرت مي برد اما حاآظ اسد اين اقدام را كامالً به عنوان ضورورت امنيتوي و در شورايط
اضطرار مورد استفاده قرار داده اسو .ساختار قدرت سياسوي سووريه در دوران بروار
اسد مرابهو های زيادی با نظام سياسي و اجتماعي كرور در دوران حاآظ اسود دارد.
ارتش نقش محوری در معادله قدرت ايفا مينمايد .نقش ارتوش در سواختار سياسوي
سوريه ماهيو نهادينه شده پيدا كرده اسو .بنابراين اگر بروار اسود نيوز از الگوهوا و
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سازوكارهای مسالمو وميز بهرهگيری نمايود ،نظاميوان بوا نوامبرده مخالفوو خواهنود
داشو .اين مسئله غيرممكن اسو كه يبات و طول عمر دوره اسد را بدون توجوه بوه
كليو خودكامه نظام سياسي و همچنين توانوايي ون در مهوار هموه اقودامات سياسوي
مستقل از طريق اعمال سركو

خرونووميز توصيف كرد.

به هر حال ،نمونه يک حكومو خودكامه موآق ون اسو كه اگور مويخواهود كوه

نقش بازيگران منطقهاي در راديكالیزه شدن نیروهاي اجتماعی خاورمیانه

يبات را برای جامعهای كه عميقاً دچوار شوكاف اسوو بوه ارمغوان وورد ،مويبايسوو
خرونو را منطقي و عادی جلوه دهد .در سوريه ،حز

بعث ايون شورايط را آوراهم

ساخو .نظام سياسي سوريه با دو ويژگي دولو تک حزبي و اقتدارگرايوي سواختاری
يادوور دوران طاليي جنگ سرد اسو .حز

بعث ميول احوزا

كمونيسوو اروپوای

شرقي دوران گرشته ،تنها سازمان سياسي قانوني در كروور اسوو .در حاليكوه نظوام
اجتماعي در كرورهای جهان عر

بويژه در سوريه با شكافهای گسوتردهای هموراه

گرديده اسو( .عطايي)2 :1333 ،
 .4تأثیر عوامل اجتماعی و ساختاري سوريه بر راديكالیزه شدن خاورمیانه
يكي ديگر از اهداف بازيگران منطقهای را بايود بوياعتبواری كارومودی و مروروعيو
ساختار سياسي سوريه و نهادهای مرتبط با ون دانسوو .مروروعيو حوز
دوران حاآظ اسد تابعي از ضرورت های ساختار دوقطبي نيز محسو

بعوث در

ميشد .شوكل

بندی قدرت و امنيو در كرورهای مختلف براساس ويژگيهای سواختار نظوام بوين
الملل تبيين مي گردد .حز

بعث از پيرگامان جنبش تودهگرای پانعربي اسوو و بوه

يقين ارزشهای بعييها متفاوت از رآتار و عملكرد رژيوم اسوو .بعيويهوا بوهعنووان

ناسيوناليسوهای تندرويي هستند كه ارزشهای واقعيشان بر اتحواد جهوان عور

و

دشمني با امپرياليسم ومريكا و صهيونيسوم تثكيود دارد .بوهطوور ميوال ،سياسووهوای
بعيي ها آدا را برای انحراف از اين واقعيو كه خانواده هيئو حاكمه و نزديوکتورين
وابستگانش از اعدای گروه مرهبي علوی كه تنها  13تا  12درصد جمعيو را شوامل
ميشوند ،آراهم وورد ).(Van Dam, 1996: 16
به لحا تاريخي ،جامعه علوی كه نسبتران به اكيريو 1 ،بوه  3اسوو بوهواسوطة
نقش سياسي و الگوی كنش اكيريو گروههای سني در سووريه تحقيور شودهانود .در
چنين آرايندی ،نظام سياسي دائماً در وضعيو شكنندهای قرار داشوته اسوو .بوه ايون
دليل كه اقليو شيعه از ون بهعنوان ابزاری در راستای تسلط بر اكيريو سوني اسوتفاده
مي نمايد .ايدئولوژی بعيي اجازه ميدهد كه خاندان اسد چنين ادعاهايي را رد كند .بوا
اين استدالل كه حوز

بعوث نماينوده و معورف وآواداری و حمايوو از ارزشهوای

روندهای تحول سياسي سوريه بيانگر ون اسو كه گروههای بعيي هموواره نقوش
مويری در شكلبندی قدرت ايفا نمودهاند .چنين نيروهايي را بايد به عنوان بخروي از
پرتوانه آرهنگي و اجتماعي كروورهای جهوان عور

دانسوو .در دهوه  ،1363پوان

عرب يسم به عنوان نماد ناسيوناليسم سياسي جهان عور

در مقابلوه بوا اسورائيل تلقوي

مي شد .براساس چنين رويكوردی ،اسورائيل و ناسيوناليسوم ايرانوي بوه ميابوه دشومن
سرسخو همة جهان عر

اسو .بههر حال ،كارويژه اوليه حز

بعث اين اسوو كوه

اعدووای هيئووو حاكمووه در آعاليوووهووای سياسووي را حفووظ نمايوود .در شوورايطي كووه
ايدئولوژی ناكارومد اسو ديگر ابزارهای كنترل سودمند و مؤير اسو.
حدور و عملكرد هم زمان نيروهای امنيتي ،اقتدار حز

بعث را تقويو مويكنود.

ارتراء و تزلزل اين نيروها به خصوا در حوزة تهارت همة ابعاد زندگي اجتمواعي
را تحو تثيير قرار داده اسو .در سالهای دهوه  1333و بعود از ون شواهد تحوول در
شكل بندی ساختار قدرت و همچنين اولويوهوای جديود در نظوام سياسوي سووريه
ميباشيم .حكومو در صدد جر

سرمايههای خارجي بوده و اصوالحات محودودی
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مرترك عربي اسو.
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را در جهو گسترش «بخش خصوصي» به انهام رسوانده اسوو( .عطوايي)1 :1333 ،
بايد توجه داشو كه گروه های اقتدارگرا در ساختار سياسي سوريه كوه موقعيتروان را
از روابط سياسيشان بهدسو وورده اند بر حوزة اقتصاد تسولط دارنود .ايون اآوراد نوه
به صورت اتفاقي بلكه به دليل روابط خانوادگي كوه بوا مركزيوو قودرت سياسوي دارا
ميباشند ،رهبری بالمنازعي را در ساختار سياسي سوريه بهدسو ووردهانود .از جملوه
اين اآراد مي توان به رامي مخلوف اشاره داشو .آردی كه بهزعم آقدان پسو رسومي
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حكومتي يكي از ترسناك تورين اآوراد در سووريه اسوو .مخلووف سوهام بسوياری از
شركو های خصوصي مهم را در كرور در اختيار دارد .اتصوال مخلووف بوه سيسوتم
قهروميز دولتي به اين معنوي اسوو كوه سوهمش از تهوارت هموواره سوهم عموده و
تعيينكننده ای اسو .اآكار عمومي در سوريه كامالً ميدانند كوه مخلووف بوه واسوطه
ارتباطش با سيستم دولتي در حود غوول اقتصوادی ارتقواء ياآتوه و صورآ ًا شوهروندی

نقش بازيگران منطقهاي در راديكالیزه شدن نیروهاي اجتماعی خاورمیانه

غيردولتي نيسو(كوهن .)23 :1336 ،رسوانه هوای اجتمواعي در كروورهای منطقوهای
نقش مؤيری برای برجستهسازی گروههای ذی نفووذ در معادلوة قودرت سووريه ايفوا
نمودنود .در جريووان نوواوراميهووای  ،2311تظاهركننودگان مكوورراً شووعارهايي را عليووه
مخلوف سر دادند و بسياری از دآاتر اقتصوادی و نماينودگي هوای نوامبرده در حووزه
ارتباطات از جمله «سيراتل» (كمپاني تلفن كه تحوو كنتورل مخلووف بوود) را وتوش
زدند .رسانه های تركيه ،عربستان و اسرائيل در ايون آراينود توالش داشوتند توا اعتبوار
سياسي و ساختاری حكوموو سووريه را بورای مروروعيوبخرويدن بوه گوروههوای
وشو ساز ،كاهش دهند.
شورش های سياسي عليه حكومو و ساختار قدرت در كروورهای اقتودارگرا بوه
عنوان اولين گام در روند كنش سياسي تلقوي مويگوردد .بوه هموين دليول اسوو كوه
گروه های اجتماعي مخالف دولو برار اسد در صدد برومدند تا زمينههای الزم بورای
مقابله با عناصری همانند «رامي مخلوف» و «ماهر اسد» را به عنوان اولين درخواسوو
سياسي خود مطرح نمايند .حدور مخلوف در جريان شورشهای  2311حاكي از ون
اسو كه بسياری از كرورهای منطقهای تالش دارند تا بياعتبارسازی دولوو سووريه

را در قالب اعتراضات اجتماعي عليه گروههای ذينفوذ خانوادگي در سواختار سياسوي
سوريه منعكس نمايد .كنث پووالك دربوارة نقوش كروورهای منطقوهای در تحووالت
سوريه بر اين موضوا تثكيد دارد كوه« :اگرچوه مودل رآتوار تولوويوو در برخوورد بوا
تحوالت سوريه پيچيده ميباشد ،اما واقعيو ون اسو كه انهام چنين اقوداماتي بودون
توجه به ابزارها و تاكتيکهای متنوا در روند رقابو مرحلوهای و تكواملي بوه نتيهوة
مطلو

و مؤير منهر نمي شود .هر كروری كه توالش داشوته باشود توا بور تحووالت

منطقووهای خاورميانووه ايرگوورار باشوود نيازمنوود بهوورهگيووری از ابزارهووای اجتموواعي و
آعالسازی نيروهايي اسو كه اقدام نيابتي را به انهام

رسانند).(Pullack, 2011: 63

رسانه های عربستان ،تركيه و اسرائيل واكنش مردم سوريه نسبو به ايون موضووا
را بهميابه عدم رضايو جامعه از ساختار سياسي دانستهاند كه ماهيو خوانوادگي دارد.
ادبيات توليدشده توسوط رسوانه هوايي كوه در ومريكوا آعاليوو دارنود و تحوو توثيير
خانوادگي اسو و اينكه دولو در لفاآه مردمگرا بودن ايفای نقوش مويكنود .در كنوار
مخلوف و رئيس جمهور ،چهار نفر از ديگر اعدای خوانواده هسوته مركوزی سواختار
سياسي را تركيل ميدهند (موسوی.)63 :1333 ،
 .4-3مقابله با پشتوانههاي راهبردي ايران در روند منازعة نامتقارن خاورمیانه

يكي از اهداف راهبردی كرورهای منطقهای را بايد مقابله با نيروهای جبهوة مقاوموو
در خاورميانه دانسو .نيروهای جبهة مقاوموو عمومواً از راهبورد جنوگ نامتقوارن در
مقابله با بازيگراني آرادسو منطقهای و بينالمللي بهره ميگيرنود .مقاوموو حوز اهلل
در جنگ  2336را بايد يكوي از نروانههوای اصولي جنوگ نامتقوارن در برابور رژيوم
صهيونيستي دانسو .مهم ترين دغدغة كرورهای منطقهای ون بود كوه بايود حكوموو
براراسد در قالب ادبيات و مفاهيم دموكراتيوک دچوار بوي يبواتي و بحوران شوود .در
معادلة قدرت خاورميانه هر بازيگری همانند اسد كه از حمواس و حوز اهلل حمايوو
ميكند ،از صلح تحميلي در برابر اسورائيل امتنواا مويورزد و دوسوو نزديوک ايوران
اسو ،بايد با ون مقابله شود .مقابله با سووريه مويتوانود در قالوب مفواهيم ،ادبيوات و
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رهياآوهای تلوويو واق شدهاند معطوف بوه ون اسوو كوه دولوو صورآاً سواختاری
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سازوكارهای امنيتي مختلفي انهام پريرد .يكي از داليل اصلي رويوارويي غيرمسوتقيم
بازيگراني همانند عربستان ،تركيه و مصر با حكومو براراسد ون اسو كه در گرشوته
سوريه يكي از نمادهای اصلي مقابله با توسعهطلبي تولوويوو در منطقوه بووده اسوو.
همواره رهبران سياسي سوريه كه در خط مقدم نبرد با اسورائيل قورار داشوتند ،اآكوار
عمومي سوريه و جهان عر

را عليه تل وويو تحريوک كورده و بوا تحريوک نيموي از

آلسطيني هوا زمينوه توداوم مقاوموو در محويط منطقوهای را آوراهم موي ووردنود .در
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دوران های تاريخي گرشته ،اسرائيل تالش داشو تا از مزيو نسبي نظامي خود عليوه
كرورهای عر

بهرهمند شود .در عصر موجود ونان از سوازوكارهای كونش نامتقوارن

بهره ميگيرند).(Ben, 2011: 34
در شرايط جديد ميتوان نرانههوايي از گسوترش بحوران در محويط منطقوهای را
مورد مالحظه قرار داد .هرگاه بحران شكل گيرد ،اسرائيل بايد رابطة خود را با معادلوة

نقش بازيگران منطقهاي در راديكالیزه شدن نیروهاي اجتماعی خاورمیانه

قدرت در محيط سياسي خاورميانه ارتقاء دهود .بوه هموين دليول اسوو كوه اسورائيل
توانسو شكل جديدی از الگوی كنش نامتقارن در برخورد بوا بوازيگران منطقوهای را
آراهم سازد .حاآظ اسد در  1361قدرت سياسي خود در سوريه را تحكويم كورده ،از
روند آوق درس گرآو و اآكار عمومي سوريه را تحو كنتورل خوود دروورد .گواهي
اوقات حاآظ اسد به سمو مخالفو با تلوويو ميرآو .در برخي از مقواط تواريخي
نيز نرانههايي از بحران را در محيط داخلي كنترل ميكرد.
برار اسد خطرپريری بيرتری دارد اما او هم ميول پودرش درياآوو كوه درگيوری
وشكار با رژيم صهيونيستي مي تواند برای سوريه و رژيمش خطرنواك و مصويبوبوار
باشد .روابط بين سوريه و تلوويو به واسطة قواعد بسياری كنترل ميشود .قواعدی كه
بيرتر ونها تلويحي اما كامالً واقعي اسو .البتوه در عوين حوال كوه دمروق از حمواس
حمايو مي كند و ميزبان رهبورانش در خواك سووريه اسوو ،محودوديوهوايي را در
ارتبا با آعاليو گروههای آلسطيني وضو مويكنود .در چنوين شورايطي اسوو كوه
اسرائيل از سازوكارهای محدودسازی قدرت براراسد به عنوان محوور اصولي قودرت
مقاومو در خاورميانه بهره گرآو .در تبيين چنين آرايندی ميتوان بوه ايون موضووا

اشاره داشو كه سوريه از رويكرد ضدصهيونيستي حز اهلل در لبنان حمايو ميكنود،
در حاليكه تالش داشته اسو تا بوهگونوهای تلوويحي موان از تروديد آعاليووهوای
ضدصهيونيستي حز اهلل شود .اگر چه تغييرات در سوريه ميتواند حكومو جديد را
بر سر كار وورد اما از ونهايي كه حكومو جديود هوم دركوي از ايون قواعود ظريوف
ندارد ،مهدداً اآكار عمومي ضدصهيونيستي نقش بيرتری را نسبو بوه واقعيووهوای
راهبردی ايفا مينمايند).(Kifner, 2011: 35
مقامات بازيگران منطقهای ازجمله اسرائيل ،تركيه و عربستان بر اين امر واقفند كه
اگر برار اسد در قدرت باقي بماند ،از انگيزة آراگيری بورای مقابلوه بوا توسوعهطلبوي
تل وويو در محيط منطقهای برخوردار خواهد بود .مقامات تلوويو بر ايون امور واقفنود
كه بازسازی قدرت سياسي اسد ،مواضو او را در ارتبوا بوا رويوارويي تواريخي بوا
تلوويو ارتقاء مي دهد .بنابراين ،ونان از سازوكارهايي بهره گرآتهاند كه موقعيو بروار
راهبردی اسد در گسترش جبهة مقاومو در خاورميانه شوند.
به اين ترتيب ،اگر بحران امنيتي سوريه تداوم يابد ،امكان داشو كه برار اسود در
راستای انحراف خرم عمومي رويكرد ضدصهيونيستي و سياسوهای مقابلهجويانه با
تل وويو را دنبال نمايد .پيش از اين در مي و ژوئن  ،2311از ونهايي كه ناوراميهوا بوه
سراسوور سوووريه كروويده شوود ،سووازوكارهای مقابلووه بووا بحووران از طريووق ادبيووات
ضدصهيونيستي مورد استفاده واق گرديد .در حاليكه برار اسد هويچگواه از قابليوو
ابزاری خود جهو مقابله با تهديدات صهيونيستي بهره مناسب و مويری نگرآو.
به همين دليل اسو كه همواره تهديد اسرائيل بر سور حكوموو بروار اسود بواقي
مانده اسو .در شرايط موجود حتي برار اسد تمايل چنداني به مقابله پرشودت عليوه
تل وويو نران نمي دهد .هدف اصلي برار اسد را بايود جلووگيری از ريسوک پردامنوه
برای حفظ ساختار سياسي دانسو .به اين ترتيوب ،شورايطي ايهواد شوده اسوو كوه
نرانه هايي از بحران و تهديد در محيط جغراآيايي و ژئوپليتيكي سوريه مراهده شوده
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اسد در شرايط منازعه را محدودتر نمووده و بوه ايون ترتيوب موان از تحقوق اهوداف
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و ويار ون را ميتوان در ارتبا با گسترش مخاطرة راهبردی عليه حكومو برار اسود
مراهده نمود(موسوی.)63 :1333 ،
 .4-2گسترش فرآيند آشوبسازي منطقهاي در خاورمیانه

يكي از نرانههای اصلي راهبرد بازيگران منطقهای ضدايران را بايد برسوازی مقاوموو
براساس نرانه هايي از تهديد ،بحران و وشو

دانسو .شوكلگيوری چنوين آراينودی

به مفهوم ون اسو كه هر يک از بازيگران منطقهای تالش دارنود توا موقعيوو خوود را
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بهگونه ای بازسازی نماينود كوه زمينوة الزم بورای گسوترش مقاوموو بوهوجوود ويود.
گروههايي همانند حماس و حز اهلل را بايد محور اصلي مقاومو در منطقوه دانسوو
كه از طريق جنگ نامتقارن به مقابله با اهداف تهاجمي اسرائيل مبادرت مينمايند.
از زماني كه حماس كنترل غزه را از سال  2336بهدسو گرآته ،تلوويوو سوعي در
كنترل و تدعيف رژيم اسالم گرای حماس از طريق ابزارهايي نظير انزوای ديپلماتيک،

نقش بازيگران منطقهاي در راديكالیزه شدن نیروهاي اجتماعی خاورمیانه

آرار اقتصادی و حمالت نظامي گاه و بيگاه داشته اسو .در دوران حكومو مبارك،
مصر كامالً در راستای ضديو با حماس به اسرائيل كمک ميكرد و همين امور منهور
به خرم شديد حماس شد .مصر گررگاه رآح مرز بين مصر و غزه را بوهطوور كامول
بسو و با اين اقدام بر اسرائيل در جهو ممنوعيو ورود و خوروج كواال و موردم بوه
داخل غزه كمک نمود (بوزان.)133 :1333 ،
به عالوه،گروههای مقاومو در سالهای اولين دهة قرن  21تونل گسترده دشواری
را بين مصر و غزه حفر كردند .مقامات تل وويوو در مقابلوه بوا چنوين وضوعيتي ادعوا
نمودند كه تركيبي از بي كفايتي ،آساد و جانبداری حكومو مصر مان از اين شده كوه
مصر حفر تونل را تعطيل نمايد .به هر حال ،اسرائيل درياآو كه مصر ميتوانود بورای
حماس مفيد آايده باشد و در نتيهه انتقاداتران نسوبو بوه مصور را كواهش دادنود و
بيرتر در جهو اعمال آرار به قاهره برای عملكرد تهاجميترش گام برداشتند.
در ماه های وخر حكومو مبارك ،مصر به درخواسو تلوويو توجه نران داد و بوا
ايهاد بازرسي در مرزی كه آعاليوهای مخفيانه در امتداد ون گسوترش ياآتوه بوود ،در
صدد محدود كردن آرايند تونل زني برومد .انقال

در مصر و ناوراميهای بقيوه نقوا

جهان عر

توازن همواره شكننده اين منطقه را با بحران روبهرو سواخو .طرآوداری

از مردم غزه در بين جمعيو مصر در سطح بوااليي قورار دارد و مقاوموو حمواس در
برابر اسرائيل هم مورد پريرش مصریها اسو ).(Erlanger, 2011:7
«رامي خوری» مفسر برجسته در توضيح اين وضعيو به اين نتيهه رسويده اسوو
كه «مصریها بهدليل اينكه خودشان را به عنوان زندانبان غزه به نمايندگي از تلوويو و
واشينگتن ميبيند ،اين مسئله را بياحترامي گستردهای تلقي مينمايند .در همين راستا
حكومو مصر قبالً اعالم كرده بود كه گررگاه رآح را بواز خواهود كورد و هويچ نووا
همكاری در راستای انزوای اقتصادی غزه نخواهد كرد و به دنبال اين امر نبيل االعربي
وزير خارجه مصر هم در بياناتي اظهار داشو كه «امنيوو ملوي مصوریهوا و امنيوو
آلسطينيها در يک راستاسو» ).(Levy, 2011: 25
اگر آرارها بر روی حماس كواهش يابود و اگور حمواس از ايون موقعيوو بورای
اعزام كند ،تلوويو ترغيب به اقدامات يكهانبه خواهد شد .احتمال دارد كوه عملكورد
اسرائيل شامل عمليات هايي در داخل و يا نزديک مصر كه در كنار مرز غزه هم واقو
شده اسو شود و ممكن اسو شمار كروتار رهبوران حمواس در غوزه اآوزايش يابود.
به دنبال اقدامات و عملياتهای يكهانبه تلوويو ،اآكار عموومي در مصور در راسوتای
ضديو با اسرائيل تحريک مي شود و آرارها بر روی هر رژيمي كه در قاهره بور سور
كار ويد در جهو كمک بيرتر به حماس اآزايش مييابد.
پويش از ايون ،در وگوسوو  ،2311در جريوان يووک اقودام انقالبوي خونبوار عليووه
گروههای اجتماعي اسرائيل ،درگيری گستردهای ايهاد شد .گروههای انقالبوي غوزه از
طريق صوحرای سوينا بوه مصور نفووذ كردنود و بوه هموراه راديكوالهوای سياسوي و
ايدئولوژيک مصری 3 ،شهروند اسورائيل را نزديوک شوهر توريسوتي ايوالت كروتند.
نيروهای اسرائيل در تعقيب تروريسوهوا بوه صوحرای سوينا وارد شودند و  6نفور از
اآسران امنيتي مصری را كه بوا نيروهوای اسورائيل درگيور شوده بودنود را كروتند .در
واكنش به اقدامات تل وويو ،جمعيو خرممگين مصری در بيرون سفارت اسرائيل در
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دستيابي به تسليحات استفاده نمايد و نيروهای خود را برای وموزش به نقا مختلوف
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مصر تظاهرات كردند و خواستار قط روابط مصر با تلوويوو شودند

(Kifner, 2011:

) .25روند تحوالت خاورميانه نروان داد كوه حمواس و حوز اهلل مويتواننود نقوش
محوری در مقابله با سازوكارهای تهاجمي اسرائيل را ايفا نماينود .در چنوين آراينودی
رهبران سياسي حماس انگيزة خود برای مقابله با تلوويو را هيچگواه پنهوان نداشوتند.
براساس تفكر ونان هرگاه نرانه هايي از بحران در خاورميانه ايهواد شوود ،گوروههوای
انقالبي ميتوانند موج گستردهای عليه صهيونيسوم ايهواد نماينود .در آراينود بيوداری
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اسالمي زمينه برای ايهاد جسارت عملياتي در حماس و حز اهلل بهوجود ومد..
به طور كلي حمواس ممكون اسوو كوه اقوداماتي را در راسوتای تورميم حقانيوو
مقاومتش به انهام رساند تا از اين طريق بوه مقابلوه بوا اسورائيل محوور اصولي حفوظ
مرووروعيو گووروههووای مقاومووو در خاورميانووه برخيووزد .براسوواس چنووين نگرشووي
گروههايي همانند حماس و حز اهلل ناچوار خواهنود بوود توا بورای تيبيوو حقانيوو

نقش بازيگران منطقهاي در راديكالیزه شدن نیروهاي اجتماعی خاورمیانه

سياسي خود از سازوكارها و ابزارهای مختلفي در جهو ترديد آدای جبهة مقاومو
استفاده نمايند .اگرچه تداوم مقاومو در وينده دشواریهای خواا خوود را خواهود
داشو .گروه هايي همانند حماس به اين مسئله واقف هستند كه حتي اگر ونان نيوز در
روند مقاومو درگير نروند ،گروههای راديكال توری ماننودجهاد اسوالمي آلسوطين و
جهادیهای سلفي به اسرائيل حمله خواهند كرد .در سالهای جدال سياسي و امنيتوي
عليه حكومو برار اسد ،بخري از اخوانالمسلمين كه در حماس آعاليوو داشوتند ،از
رويكردهای مقابله با حكوموو براراسود بهوره گرآتوهانود .طبيعوي اسوو كوه چنوين
نيروهايي به عنوان بخروي از معادلوة سياسوو امنيتوي اسورائيل در مقابلوه بوا سووريه
محسو

ميشود (موسوی.)13 :1333 ،

 .4-1تأثیر راديكالیزهشدن سیاست خاورمیانه بر پذيرش دولت فلسطینی

بحران سوريه جايگاه اسرائيل برای ناديوده گورآتن آراينود صولح منطقوهای را ارتقواء
بخريد .اگرچه ومريكا و كرورهای اروپايي تالش دارند تا نظرية دو دولو را پيگيری
نمايد ،اما مقامات تل وويو در دوران بحران سوريه هويچگونوه تموايلي بورای پوريرش
دولو آلسطيني نران نداده اسو .صرفنظر از اينكوه صولح بوهلحوا توثمين امنيوو

اسرائيل ،تدمين حقانيو و اعتبار برای آلسطيني ها و يبات بيرتر در منطقوه مطلوو
اسو ،اجرای پروسه موآقيو وميز صلح مي تواند يكي از ابزارهای بياسواس تنودروها
را از ونووان سوولب نمايوود و همچنووين شوورايط اآووزايش تنوودروی را سووخوتوور
كند)  .(Netanyahu, 2011:17به همين ترتيب روند آوق ميتواند روابوط اسورائيل بوا
اياالت متحده و اروپا را اآزايش دهد .هر چند كه در نتيهه بهار عربي ،تلوويو نسبو
به ريسک كردن در ارتبا بوا پروسوه صولح مرددتور خواهود شود .در حوال حاضور،
شناسايي اينكه چه كسي ميتواند در طوالني مدت شريک صلح بورای نتانيواهو تلقوي
شود جای سؤال اسو .اين سؤال بورای اسورائيل مطورح مويشوود كوه چورا بايود در
شرايطي كه شركايش در وينده نه چندان دور از قدرت بركنار مي شووند در ارتبوا بوا
آرايند صلح ريسک نمايد
از سوی ديگر ،رهبران عربي هم تموايلي بوه مرواركو در آراينود صولح ندارنود.
موجود در آرويند صلح كه از ديد مردمران خيانو بوه آلسوطينيهوا تلقوي مويشوود
به مخاطره نمياندازند .احتمال اينكه رژيمهای قديمي هم تموايلي بوه پوريرش صولح
داشته باشند كم اسو چه برسد به اينكه در راستای آرايند صلحي كه موورد خواسوو
هوادارانران نيز نيسو آرار وارد وورند .به هموين ترتيوب احتموال سوازش رهبوران
آلسطيني كمتر خواهد بود .به عنوان نمونه ،در حال حاضور ،محموود عبواس بوهدليول
اقودامات سوازشجويانوهاش موتهم بوه خيانووو اسوو و ايون امور بوه هموراه اعمووال
اقتدارگرايي در كرانة باختری زمينه های آروپاشي رژيم او را آراهم ساخته اسو و بوه
همين دليل تحو آرار اسو.
 .براسوواس انتظووارات اسوورائيل ،اوالً رونوود صوولح خاورميانووه بايوود معطوووف بووه
شكل گيری دولتي باشد كه آاقد ارتش و يگانهای نظامي بورای دآواا از امنيوو ملوي
خواهد بود .يانياً ،چنين دولتي بايد وزادی عمل قابل توجهي به اسرائيل برای سركو
جبهة مقاومو بدهد .يالياً ارتش اسرائيل در طول رودخانة اردن مستقر گرديده و ناظر
بر آرايندهای تحرك نظامي و امنيتي در منطقه باشد ).(Halevi, 2011: 5
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رهبران جديد دموكراسيهای نوظهور ،محبوبيتران را بوه واسوطة پوريرآتن رونودهای
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در حاليكه جبهة مقاومو تالش دارد تا روندی را در دستور كار قرار دهد كه منهر به
ارتقاء موقعيو نيروهای سياسي منطقه در مقابله با توسعهطلبي اسرائيل شود.
نتیجهگیري
تحوالت سياسي و امنيتي خاورميانه در سالهای بعد از جنگ سورد منهور بوه ظهوور
موج بيداری اسالمي گرديده اسو .موج بيوداری اسوالمي را بايود بوهعنووان يكوي از
عوامل و نيروهايي دانسو كه توانسته اسو بر روند تحووالت منطقوهای و موراكرات

60

دولو آلسطيني با تل وويو غلبه نمايد .اگرچه سوازمان ملول و ايواالت متحوده توالش
دارند تا موضوا مربو به دو دولوو آلسوطيني و يهوودی را در خاورميانوه پيگيوری

سیاست جهانی

نمايند ،اما تحوالت جهان عر

و راديكاليزه شدن بحران امنيتوي خاورميانوه موان از

چنين آرايندی گرديده اسو .بحران در سووريه ،زمينوة مداخلوة گسوتردة اسورائيل در

نقش بازيگران منطقهاي در راديكالیزه شدن نیروهاي اجتماعی خاورمیانه

منطقه را به وجود وورده و اين امر منهر به ترديد بحران و گسترش وشو

در سوريه

شده اسو .در اين شرايط زمينه برای راديكاليزه شودن بحوران سياسوي خاورميانوه و
همچنين راديكاليزهشدن گروههای سياسي سوريه آراهم گرديده اسو.
يكي از داليل اصلي گسترش وشو

و راديكاليزهشدن سياسوو در خاورميانوه در

قالب نقش نيروهای تكفيری تحليل ميشوود .گوروههوای تكفيوری را بايود بوهعنووان
نيروی سياسي جديدی دانسو كه تالش دارند توا در معادلوه و موازنوة قودرت توثيير
به جا گرارد .چنوين نيروهوايي را بايود انعكواس نقوشوآرينوي عربسوتان در سياسوو
بين الملل دانسو .اگرچه ويندة سياسي چنين نيروهايي در هالهای از ابهام قرار دارد اما
بايد بر اين امر واقف بود كه سياسو امنيتي همواره مويتوانود مخواطرات متنووعي را
برای گروه های مختلف ايهاد نمايد .نتوايج حاصول از رقابوو گوروههوای سياسوي و
اجتماعي خاورميانه و همچنوين راديكواليزه شودن بوازيگران سياسوي را مويتووان در
مؤلفههای ذيل تحليل نمود :نخسوو ،ائوتالفهوای جديودی در خاورميانوه در حوال
شكلگيری اسو .اگرچه عربستان تالش ميكنود توا زمينوههوای الزم بورای تغييور در
موازنة قدرت را ايهاد نمايد ،اما نيروهای مختلفي تالش دارنود توا رونودهای جديود

سياسي را تحو تثيير قرار دهند .با وجود اينكه زمينههوای شوكلگيوری ائوتالفهوای
جديدی مي بايسو در خاورميانه آراهم شود ،اموا تحقوق ايون امور مسوتلزم توجوه و
بررسي ويژهای اسو .دوم ،يكي از بديهيترين نرانههای شكلبنودی جديود ،ائوتالف
دموكراسيهای جديد عليه حكوموهای پادشاهي اسو كه همچنان باقي ماندهاند اموا
راهكار آوق در ارتبا با نظام های سياسي اقتدارگرا مانند سوريه و الهزايور كوه رونود
ناورامي ها در ونها ادامه دارد مؤير واق نمي شود .اقودام عربسوتان سوعودی در جهوو
گسترش شورای همكاری خليج آارس از اردن تا ماورای مغر

حاكي از ون اسو كه

سعودیها قصد ايهاد بلوكي از قدرتهای محاآظهكار منطقهای را دارند .سوم ،نقوش
گروههای تكفيری خط مري پرمخاطرة ديگری را در خاورميانه منعكس ميكند .چنين
گروههايي را بايد در نقطة مقابل اسوالمگرايوي ايوران در خاورميانوه دانسوو .اگرچوه
برخي از تحليلگران موضوعات راهبردی در ايران بر اين اعتقادند كوه اگور در مصور،
بيرتری به برقراری ارتبا نزديک با ايران داشته باشند .به هر حال ،اسالمگراياني كوه
روی كار ميويند ممكن اسو كه آرقهها را به رسوميو برناسوند و بوا ايهواد هويوو
مرترك شيعه و سني به كليد ائتالف منطقهای دسو يابند .چهارم ،در رونود برگوزاری
مراكرات ژنو 2تالش شد تا زمينة ايهاد تعادل و موازنة امنيتي ايهاد شود .بوهعبوارت
ديگر ،ايران تالش داشو تا «موازنة امنيو» را جايگزين «موازنة قدرت» در خاورميانه
نمايد .تحو شرايط آوق امكان دارد كه عراق به ايران نزديکتر شود اما احتمال ديگر
ون اسو كه مصر بهسوی ائتالف جديدی با عربستان سعودی و يا ديگور دولووهوای
سني تمايل يابد .تركيه با تركيب موآقيووميوز اسوالم و دموكراسوي تحوو حكوموو
اردوغان امكان دارد در بهترين موقعيو و جايگاه در منطقه قرار گيرد.

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة سوم ،شمارة دوم ،تابستان 3131

عراق و جاهای ديگر اسالم گرايان قدرت را در دسو بگيرند ،امكوان دارد كوه تمايول
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