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چکیده
عربستانســعودی به عنوان یکی از کشــورهای مهم منطقه خاورمیانه در طول دهههای گذشته
ً
در چهارچوب یک کشــور محافظهکار عمل کرده و عمدتا به عنوان کنشگری که طرفدار وضع
موجود و مخالف تغییر هســت ،شــناخته شــده اســت .اما در طول دوره بیداری اسالمی و به
خصوص از ســال  2011در وقایع بحران سوریه ،رفتارهای عربستان در عرصه منطقهای نشانگر
عبور این کشــور از رویکرد محافظهکاری و متمایل شــدن به ســمت و سوی رویکرد تهاجمی
در سیاســتخارجی است .بر این اساس ،ســوال اصلی این است که رویکرد ساسیتخارجی
عربستان در حمایت از گروه های تکفیری –جهادی چگونه است؟(مسئله) برای پاسخ به سوال
مذکور ،بااستفاده از روش توصیفی –تحلیلی و جمعآوری دادهها با بهرهگیری از مقاالت ،اسناد
و منابع کتابخانهای موجود (روش) این نتیجه حاصل شــده اســت که راهبردهای عربستان در
قبال گروههای تکفیری –جهادی در منطقه و باالخص در ســوریه ،طیفهای متنوعی از حمایت
مستقیم ،اجماعسازی در سطح سازمانهای منطقهای همسو و ائتالفسازی با برخی کشورهای
منطقــه را در بر میگیرد کــه در نهایت میتوان اذعان کرد که این نــوع رویکردهای تهاجمی و
الگو برداری از گروههای تکفیری-جهادی در آیندهای نزدیک برای حاکمیت و گفتمان وهابیت
عربستان نیز دردسرساز خواهد شد(یافته ها).
کلیدواژههــا :رویکرد تهاجمی ،سیاســتخارجی ،عربستانســعودی ،گروههــای تکفیری –
جهادی ،سوریه ،ایران.
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عربستانســعودي به عنوان يکي از بازيگران کليدي منطقه خاورميانه در طول دهههاي گذشــته
به داشــتن رويکردي محافظهکارانه در سياســت خارجي مشــهور بوده و عمدتا به عنوان بازيگر
طرفدار وضع موجود و مخالف سرســخت تغيير شناخته شده است .اما در طول سالهای اخير،
رفتار عربستانســعودي در عرصه منطقهاي نشانگر عبور اين کشــور از سنت محافظهکاري در
سياســتخارجي و گرايش شديد به دنبال کردن سياســتخارجي تهاجمي و کنشگرایانه است.
عربســتان از ابتدا دخالتهای آشــکاری در بحران ســوریه داشته اســت .در ماههای نخست
اعتراضات در ســوریه ،عربستان از نظام سوریه حمایت کرد؛ اما با گسترش اعتراضات و افزایش
انتقادهای برخی از مقامات کشــورهای منطقه به نظام ســوریه ،پادشاه عربستان در اوت 2011
طی بیانهای خواســتار پایان دادن به خشونت و کشــتار معترضان شد .در همین راستا ،عربستان
نظام ســوریه را فاقد مشــروعیت خواند و روابط خود را با ســوریه قطع کرد .به تبع آن ،عربستان
تحریمهای اقتصادی را علیه نظام ســوریه اعمال کرد و از گروههای مخالف نظام این کشــور نیز
حمایت مالی و لجســتیکی کرد .تالشهای شــدید ریاض از طریق کمکهای گســترده مالی،
نظامی و سیاسی به مخالفان سوریه در کنار تالش برای وحدت گروههای معارض و اعمال فشار
به آمریکا برای اقدام نظامی علیه دمشــق ،تا ســال  2014را در بر میگرفت .سعودیها به دالیل
متعددی از جمله تضعیف محور مقاومت و تغییــر در موازنه قدرت منطقهای تصمیم گرفتند بر
سر سرنگونی حکومت بشار اسد تالش کنند.
ی گذشته مهمترین منبع تکوین ،حمایت و صدور گروههای تکفیری-
این کشور طی دههها 
جهادی به جهان اســام و جهان عرب بوده اســت .عربســتان ،گفتمان وهابی و ســلفیگری و
گروههای اســامگرای افراطی مبتنیبر این نوع از عقیده و تفکر را بهعنوان مهمترین و اصلیترین
ابزار برای نفوذ در منطقه و پیشــبرد اهداف سیاستخارجی خود مورد استفاده قرار داده است .از
دالیل حمایت این کشــور از گروههای اسالمگرای افراطی ارائه الگوی نظم جانشین در منطقه از
طریق گفتمان ســلفیگری و جلوگیری از نفوذ و قدرتگیری ایران در منطقه است .حمله نظامي
تمام عيار به يمن ،حضور فعال و گسترده در بحران سوريه و تالشهاي مقابلهجويانه در برابر نفوذ
جمهوري اسالمي ايران در منطقه همگي نشان دهنده اين است که عربستان وارد مرحله متفاوت
و جديدي در سياست خارجي خود شده که نيازمند تبيين و تحليلي اساسي است.
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در خصوص پژوهشهای انجام شــده پیشــین در رابطه با رویکرد سیاستخارجی عربستان در
حمایت از گروههای تکفیری-جهادی (مطالعه موردی بحران ســوریه) میتوان این آثار را به دو
دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد؛
در مطالعات خارجی؛ ابراهیم ،ترجمه فرازی ( )1395در کتاب سلفیت جهادی در عربستان
ســعودی ،نویسنده در این کتاب روند شــکلگیری گروههای تروریستی –تکفیری را شرح داده و
ریشههای فکری و تربیتی این گروهها را به طور مفصل بیان کرده است .این کتاب حاوی جزئیات
مهمی از تحوالت سیاســی و اجتماعی در عربستان است که تولد تفکر کشتار و خشونتورزی
افسارگسیخته از پیامدهای این تحوالت محسوب میشود.
و در راســتای مطالعات داخلی از جمله؛ هدایتی شــهیدانی و مــرادی کالرده ( )1393در
مقاله ی مؤلفههای مؤثر بر سیاستخارجی عربستانسعودی در قبال تروریسم تکفیری :تحلیلی
چند ســطحی ،از ســطوح تحلیل داخلی ،منطقــهای و بینالمللی به مطالعه سیاســتخارجی
عربستانســعودی پرداختهاند .تأثیرات ناشی از رژیم ســلطنتی و فرقه وهابیت ،الگوی رقابتی با
ایران در سیاستخارجی عربســتان و نیز قابلیت ایدئولوژیکی عربستان در به کارگیری تروریسم
تکفیری -جهادی در راهبرد نیابتی سیاســتخارجی آمریکا و همچنین تقابلسازی با روسیه در
حوزه آســیای مرکزی و قفقاز ،از مهمترین مؤلفههای مؤثر بر سیاستخارجی عربستانسعودی
درباره تروریسم تکفیری -جهادی هستند.
کوهکن و تجری ( )1393در مقاله ی بحران ســوریه و سیاست منطقهای عربستانسعودی
( 2011تا  ،)2014بیان میکند که شــروع بحران در سوریه باعث رقابت بین بازیگران منطقهای
و فرامنطقهای شــده که در میان بازیگران منطقهای ،عربستان نقش بارزی در تحوالت این کشور
ی آن که مهار ایران در منطقه بخشی از آن است ،ایفا نموده و
با توجه به اســتراتژی سیاستخارج 
بیان میکنند که عربســتان با هدف ارتقای جایگاه منطقهای خود وارد بحران سوریه شده است و
در همین راستا سیاستهایی را اتخاذ کرده است.
درج و امامجمعه زاده ( )1397در مقاله ی تجزیه و تحلیل رویکرد عربستانس��عودی نسبت
به تحوالت س��وریه ،بیان میکنند که از نگاه ریاض ،س��رنگونی اس��د در دمشق باعث تضعیف
محور مقاومت و کاهش نفوذ منطقهای ایران و مهار آن میشـ�ود .در این راسـ�تا ،عربسـ�تان در
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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.
آنچه پژوهش حاضر را از دیگر پژوهشهای انجام شده متمایز میسازد ،این است که
پژوهشهایی که مورد مطالعه قرار گرفتند بیشــتر به مباحثات تک ُبعدی یا دو ُبعدی در خصوص
گروههای تکفیری-جهادی و سیاستخارجی عربستان و یا تلفیقی از این دو در برخی پژوهشها
میباشــد .در برخی از پژوهشها نیز به صورت مستقیم به نقش عربستان در بحران سوریه اشاره
شــده اســت .در اکثر پژوهشهای صورت گرفته در خصوص تروریســم یا گروههای تکفیری-
جهادی ،به نقش گروهک داعش پرداخته شــده و از دیگر گروههای افراطی و معارض در بحران
سوریه ســخنی به میان نیامده اســت .در نهایت تفاوتی که در این پژوهشها نسبت به پژوهش
حاضر میتوان به روشنی به آن اشــاره کرد این است که هیچ اشارهای به دیگر گروههای تکفیری
و افراطی مؤثر در سیاستخارجی عربســتان در منطقه و به ویژه در بحران سوریه نشده است .و
در هیچ یک از پژوهشها به رویکرد تهاجمی سیاســتخارجی عربستانسعودی به ویژه از سال
 2011به بعد اشــاره نشــده که این رویکرد نقطه عطفی در سیاستخارجی کنونی این کشور در
بحران سوریه میباشد.

 .2چهارچوب نظری

واقعگرایی نوکالسیک عنوانی است که گیدئون ُرز 1به مجموعهای از آثار در روابط بینالملل داده است که
در تبیین سیاســتخارجی و فراتر از آن ،در توضیح روابط بینالملل ،از بسیاری از بینشهای واقعگرایی
اســتفاده میکند ( .)Rose, 1998: 146توجه واقعگرایان نو کالســیک بیش از هر چیز به قدرت است
و قدرت را نیز مانند نوواقعگرایان براســاس توانمندی تعریف میکنند .نوکالسیکها را میتوان براساس

تقسیم بندی از واقعگرایی در دو مقوله تهاجمی 2و تدافعی 3گنجاند 4.در ادامه به برخی از مهمترین ابعاد

1. Gideon Rose
2. Offensive
3. Defensive

 .4از اصطالحات دیگری نیز در مورد این دو شــاخه اســتفاده میشــود ،مانند واقعگرایی ســاختاری بدبینانه و
خوشبینانه ،و نوواقعگرا و پساکالسیک.

استداللی این دو شاخه از واقعگرایی نوکالسیک اشاره میکنیم.
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نظریه واقعگرای��ی تهاجمی مانند واقعگرایی تدافعی ش��اخهای از نوواقعگرایی محسـ�وب
میش��ود .این نظریه توسط مرشایمر توسعه پیدا کرده اس��ت .در نظریه واقعگرایی تهاجمی ،در
نظام بینالملل امنیت امری کمیاب اس��ت زیرا کس��ب امنیت با قدرت بیشتر در مقایسه با دیگر
دولتها به دس��ت می اید .این به معنای آن اس��ت که قدرت بیشتر به معنای تأمین امنیت بیشتر
خواهد بود .در نظریه مرش��ایمر ،دولتها و قدرتهای بزرگ نس��بت به یکدیگر ترس و واهمه
دارند و برای تأمین بقای خود ،تنها می توانند بر توانایی خود اتکا کنند و بهترین شیوهای که برای
این کار ،حداکثر کردن قدرت خود نس��بت به سایر دولتهاست .در واقع گرایی تهاجمی امنیت
در وهله اول به معنای قدرت نظامی اس��ت .البته این گزاره به معنای آن نیست که دولتها تمایل
بس��یاری جهت انجام جنگ با هدف کسب قدرت دارند ،بلکه در این نظریه دولتها بازیگرانی
خردمندند که از جنگیدن در مواقعی که هزینههای باال یا پیامدهای ناگواری داش��ته باشد پرهیز
میکنند واقعگرایان تهاجمی بیشتر به پتانسیل ساختاری مولد منازعه توسط آنارشی توجه دارند.
آنها اســتدالل میکنند که با توجه به فقدان اقتدار مرکزی در ســطح جهانی که بتواند توافقات را
اجرایی کند ،دولتها هرگز نمیتوانند مطمئن شــوند که شرایط مولد صلح در حال حاضر بتواند
در آینده نیز عمل کند (شیرخانی و مهاجرپور.)26-27 :1391 ،
واقعگرایان تهاجمی بیشتر به پتانسیل ساختاری مولد منازعه توسط آنارشی توجه دارند .آنها
استدالل میکنند که با توجه به فقدان اقتدار مرکزی در سطح جهانی که بتواند توافقات را اجرایی
کند ،دولتها هرگز نمیتوانند مطمئن شوند که شرایط مولد صلح در حال حاضر بتواند در آینده
نیــز عمل کند .حتی اگر امروز غلبه بر یک کشــور خاص به واســطه جغرافیا ،فناوری یا هویت
گروهی به نظر دشــوار برســد ،هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت دیگری در آینده ابزارهایی را
برای غلبه بر این موانع گســترش ندهد .با توجه به این عدم اطمینان ،دولتها به ندرت میتوانند
از امنیت خود اطمینان حاصل کنند و باید افزایش قدرت دولتهای دیگر را با دیده شک بنگرند.
در نتیجــه ،دولتها اغلب درصدد بر میآیند تا قدرت خــود را افزایش دهند یا دیگر دولتها را
تضعیف کنند تا در درازمدت بقا یابند.
واقعگرایان تهاجمی معتقدند که آنارشــی دولتها را وادار میسازد قدرت و نفوذ نسبی خود
را به حداکثر برســانند .امنیت و بقا در نظام بینالملل هرگز قطعی نیست و دولتها میکوشند با
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به حداکثر رســاندن قدرت و نفوذ خود ،امنیت خویش را به حداکثر برسانند .البته اکثر دولتها
همواره درگیر توسعهگرای نامحدود نیســتند و در مواردی که منافع این امر بیش از هزینههای آن
باشد ،به آن مبادرت مینمایند (.)Hendrickson, 2003: 98
از دید جان مرشــایمر 1دولتها در جهانی زندگی میکنند که سرشــار از تهدیدات است که
تمایل دارند قدرت خود را به حداکثر برسانند تا بتوانند به بقای خود ادامه دهند .درست است که
در طول تاریخ روابط بینالملل شاهد تنشزدایی هم بودهایم ،اما این ها همه تالشهایی بودهاند
برای ایجاد فرصت و اســتفاده از آن در موقعیتی بهتر .بهنظر مرشــایمر دلیل اصلی قدرتطلبی
دولتها را باید در ســه چیز جستجو کرد :ســاختار آنارشــیک نظام بینالملل؛ توانمندیهای
تهاجمی که همــه دولتها از آن برخوردارند؛ و عدم اطمینان در مورد نیات و مقاصد دشــمن.
بیشــترین چیزی که در این میان برای تبیین روابط بینالملل اهمیت دارد عوامل ساختاری مانند
آنارشی و توزیع قدرتاند.
پژوهش حاضر تالش دارد تا رویکرد سیاستخارجی عربستان در حمایت از گروههای تکفیری
–جهادی را براساس مفروضات نظریه واقعگرایی تهاجمی مرشایمر ،بررسی کند .بر اساس مؤلفههای
این نظریه ،عربستا ن باتوجه به فضای آنارشیک حاکم بر منطقه ،به دنبال تحکیم قدرت نسبی خود
است و در این روند ،تالش میکند تا از قدرتگیری رقبای خود ممانعت کند .بنابراین هدف اصلی
عربســتان در وهله اول حفظ بقا و در وهله دوم و سوم گسترش نفوذ خود در منطقه و تثبیت قدرت
برتر منطقه است .عربستانســعودی در گذشته به داشتن سیاستخارجی محافظهکارانه و تاحدی
میانهرو معروف بوده است ،اما پس از تحوالت اخیر منطقه ،به ویژه در بحران سوریه ،و برای حفظ
امنیت و نفوذ خود در منطقه این سیاست را انتخاب کرده است .زیرا آنها باتوجه به موجهای جدید
خیزشهای مردمی در منطقه و چالشهای خود ،چارهای نمیبینند جز آنکه در سیاستخارجی به
گونهای عمل کنند که هم از تمامیت ارضی خود دفاع کرده و هم بتوانند در کشــورهای منطقه نفوذ
داشــته باشند .از اقداماتی که آلسعود برای توجیه این رویکرد در پیش گرفته این است که تهدیدی
منطقهای را مطرح کنند .و با معرفی اقدامات ایران به عنوان تهدیدی امنیتی در منطقه ،تالش میکند
از این موضوع برای ایجاد ائتالفی منطقهای علیه ایران استفاده کند.

)1. Mearsheimer (2001

 .3جهتگیریهای سیاستخارجی عربستانسعودی

 .3-1جهتگیریهای منطقهای عربستان
عربســتان در منطقه خلیجفارس مدعی نقش هژمون است ،آنچه سیاستخارجی عربستان را در
منطقه پیچیده میکند ،اهمیت هویتهای سیاســی فراملی ،یعنی عربیسم و اسالم در خاورمیانه
اســت .سعودیها مجبورند نه تنها در قبال تغییر قدرت نظامی و اقتصادی درون منطقه ،بلکه در
مقابل تهدیدات کامال سیاسی ،که مشروعیت و امنیت داخلی آن را تهدید میکند ،از خود واکنش
نشان دهند .تهدیدات ناشــی از این ایدئولوژیهای فراملی برای ثبات و امنیت رژیمسعودی در
طول زمان ،از منابع مختلفی نشات گرفته است .برای مثال؛ در سال  1979ایران تنها یک چالش
ســاده منطقهای برای عربستان نبود بلکه چالشــی داخلی نیز به حساب میآمد؛ زیرا امامخمینی
حکومتهای پادشــاهی با عنوان غیراسالمی را به باد انتقاد گرفت و اقلیت شیعه عربستان ساکن
استان شرقی نفتخیز این کشور با انجام اعتراضات و تظاهراتی به ندای او پاسخ دادند (Salame,
 .)1987: 23-24ماهیت دوگانه تهدیداتی که ســعودیها با آن مواجهاند-قدرت سنتی و جاذبهی
ایدئولوژیک -که گاهی باعث پیچیده شــدن گزینههای سیاستخارجی آنها شده است .هنگام
رویارویی با موقعیتهایی که در آن اقدامات متعارف قدرت ،یک نوع سیاســت موازنهی قدرت
را تحمیــل میکند و مالحظات امنیتی رژیم نوع دیگری از این سیاســت را؛ ریاض معموال منبع
بالقوه تهدید داخلی را ،بواسطهی حمایت از بازیگر قدرتمند متعارف یا گروههای تروریستی و یا
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اص��ول و اه��داف کالن س��یاستخارجی عربس��تان را میت��وان ناش��ی از مناب��ع ثابت
سیاس��تخارجی این کشور دانس��ت ،اما سیاستخارجی عربســتان به صورت بخشی تحت
شعاع عوامل درونی و بیرونی اس��ت که باعث ایجاد دگرگونیهایی مانند؛ تغییر پادشاه به عنوان
تصمیمگیرنده اصلی و عوامل هیأت حاکمه و از طرف دیگر اجماع س��ران و شاهزادهها میتواند
نقش و نفوذ بس��یاری در سیاستخارجی داشته باش��د و ویژگیها و دگرگونیهای بینالمللی و
منطقهای مانند؛ شراکت راهبردی با آمریکا نیز باعث ایجاد تغییراتی در جهتگیریهای سیاست
خارجی ب��رای حل و فصل مس��ائل جدید این حوزه میش��وند .بر این اس��اس ،در این بخش
تالش میشود به مهمترین جهتگیریهای سیاس��تخارجی عربستان در دو سطح منطقهای و
بینالمللی در دهه اخیر پرداخته شود.
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مداخله نظامی در کشورهای عربی مانند یمن ،تعدیل کرده است.
موازنهس��ازی در برابر تهدید ،به عنوان هدف کالن عربس��تان در محیط منطقهای و عربی در
شرایط حاضر ابعاد متعدد و مختلفی دارد .سعودیها در حال حاضر ایران را به عنوان اصلیترین
تهدی��د برای امنیت ملی خـ�ود میدانند .لذا مقابله با ایران و موازنهس��ازی در برابر تهدیدات آن
مس��ئله اصلی عربستان در شرایط کنونی است .تالش عربستان در برابر ایران برای رهبری جهان
عرب و ایجاد ائتالف گس��ترده عربی –س��نی با موانع و چالشهای مختلفی روبرو ش��ده است.
مهمترین آن عدم موفقیت ریاض در همراه ساختن قاهره با خود در معادالت و تحوالت منطقهای
است .اختالفنظر در مسائل منطقهای به خصوص در بحران سوریه باعث تشدید اختالفات بین
دو کشور شده است (اسدی(1395 ،الف).)11-9 :
کوش��ش عربستان برای افزایش اثرگذاری بر بحرانهای منطقهای در خاورمیانه به عنوان یکی
دیگر از اهداف این کش��ور در سطح منطقهای محسوب میش��ود ،که به خصوص بر دو بحران
سوریه و عراق متمرکز است.
عربستان در راستای رسیدن به اهداف خود در سوریه با حمایت مالی و تسلیحاتی حداکثری
از گروههای تکفیری –جهادی و مخالفان برای تغییر نظام بشار اسد و روی کار آمدن نظامی همسو
با اهداف عربســتان از سازکارهای مختلفی از جمله اســتفاده از ابزارهای نرمافزاری و تبلیغاتی؛
حمایتهای دیپلماتیکی ،مالی و تســلیحاتی از مخالفان نظام ســوریه؛ تحریک اختالفهای
قومــی و مذهبی در داخل این کشــور؛ و تهدید به حمله نظامی و بــه راه انداختن جنگ روانی
استفاده کرده است.
واقعیت آن اســت که عربســتان ،با حمایت مالی ،تبلیغاتی و تســلیحاتی و مسلحسازی گروههای
اســامگرای افراطی و تروریستی و نیروهای سکوالر ،موجب بسته شدن افق گفتگو و حل مسالمتآمیز
بحران و وارد شــدن خســارتهای مادی و تلفات انسانی به ملت ســوریه و مانع استقرار امنیت و ثبات
در این کشور شده اســت .حمایت عربســتان و همپیمانانش بهویژه ایاالت متحده امریکا ،از گروههای
شورشی فعال در ســوریه موجب تغییر موازنه قوای نیروهای داخلی به سود آنها شد و گروههایی مانند:
جیش االسالم ،احرارالشــام ،جبههالنصره ،داعش و ارتش آزاد سوریه توانستند مناطق استراتژیک مهمی
را در مناطق مختلف این کشــور تحت واپایش خود درآورند؛ اما به دنبال ورود نظامی روسها به بحران،
تغییر محسوسی در موازنه قوای نیروهای داخلی به نفع ارتش سوریه ایجاد شد و پیشرویهای این ارتش

در حلب و درعا و شکســت محاصره سه ساله شــهرکهای «نبل» و «الزهراء» با پوشش هوایی روسیه،

157

عربستان را نگران کرد.

 .3-2جهتگیریهای بینالمللی عربستانسعودی
در س��طح بینالمللی ،مهمترین مس��ئله در راستای سیاستخارجی عربس��تان را میتوان حفظ و
تداوم همکاریهای اس��تراتژیک با امریکا دانست .این شراکت ،مهمترین نقطه اتکای امنیت ملی
عربس��تان در قرن بیست بوده است .روابط عربســتان و امریکا همیشه پیچیده بوده است .بسیاری
از تنشهای آمریکا و عربسـ�تان به سیاستهای ریاض در قبال مخالفان داخلی مربوط میشود .در
طول س��الهای بعد از یازده سپتامبر چندین مس��ئله جدید وارد تعامالت امریکا و عربستان شده و
آینده شراکت استراتژیکی دو کشور را با تردیدهایی مواجه کرد؛ که نتیجه آن ،آشفتگی امنیت روانی
تصمیمگیرندگان س��عودی است .در دوره اوباما ،در نتیجه توافق برجام ،که احتمال نزدیکی امریکا
به ایران بس��یار باال بود ،موجب دغدغه جدیدی برای عربس��تان شد .که با به قدرت رسیدن دونالد
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از طرف دیگر تضعیف محور مقاومت ،موجب اتخاذ رویکرد تهاجمی عربستان و همپیمانانش
در قبال بحران سوریه شده است .مخالفان نظام حکومت سوریه معتقدند که سرنگونی بشار اسد
به تضعیف قدرت محور مقاومت و تغییر موازنه قدرت منطقهای به نفع عربســتان منجر خواهد
شــد (محمدی و جمال پور .)29 :1399 ،ایران بعد از انقالب اســامی بدلیل وجه اشــتراک
در زمینههای منافع ملی ،دشــمن و تهدیدات مشــترک (آمریکا و رژیم صهیونیستی) در مسائل
مختلف بین المللی و منطقهای با ســوریه همبســتگی و همگرایی دارد .در بحران سوریه ،ایران
باتمام وجود اعالم کرده است که مخالف سقوط حکومت بشار اسد میباشد ،چرا که منافع ملی
مشــترک و حلقه مقاومت که متشکل از سوریه ،لبنان و ایران ،آسیب میبیند (حمیدی و قاسمی،
 .)73 :1394دولت سوریه با دستاوردهای جدید به خصوص در خارج کردن معارضین از حلب
و دور از دسترس ش��دن تغییر نظام در سوریه ،عربستان با ناکامی و دشواریهای فزاینده باوجود
هزینههای هنگفت در این حوزه مواجه شده است .سه موضوع مهم دیگر مورد توجه عربستان در
منطقه ش��امل؛ ایجاد روابط کنترل شده و تاکتیکی با رقیب خود(جریانهای اخوانی) در منطقه،
تقویت روابط و تعامالت با رژیمصهیونس��تی و مقابله با تهدیدات ناش��ی از گروههای افراطگرا
مانند؛ داعش است.
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ترامپ ،سعودیها امیدوار بودنند تا دو کشور بر اساس منافع واقعی و رویکردهای عملگرایانه ،از
تردید و آش��فتگیهای حاکم بر روابط بکاهند و به سمت بازسازی کامل شراکت استراتژیک بروند
(اسدی(1395 ،ب) .)34 ،برای ریاض تقویت روابط با قدرتهای بزرگ دیگر و تقویت اتصاالت
استراتژیک با آنها برای تضمین امنیت ملی خود در سطحی پائینتر دارای اهمیت است .این کشور
همچنین بر تقویت روابط با کشورهای اروپایی مانند؛ فرانسه و انگلستان به منظور جبران نقصهای
موجود در همکاریهای استراتژیکی با امریکا و برای تقویت و ثبات امنیت خود به بهرهگیری از این
کشورها به عنوان یکی از گزینههای استراتژیکی خود پرداخت.
ازجمله مولفههای تاثیرگذار بر روابط ریاض –واشنگتن این است که عربستان همیشه جایگاه
بســیار ویژهای در جهان اسالم خواهد داشت .حکام و شــیوخ این کشور به لطف منابع مالی و
رســانهای عظیم تحت کنترل دولت ،همواره نوعی نفوذ در افکار عمومی جهان اســام خواهند
داشــت .از طرف دیگر عربســتان یکی از بزرگترین تولید کننده اصلی در بازار نفت است که با
وجود تمام مشــکالت خود ،در روندهای سیاسی ،مذهبی و اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا
نقش آفرین اســت .عالوه بر این عربستان از نظر ژئوپلیتیکی و جغرافیایی ،برای تمام برنامههای
نظامی آمریکا در خاورمیانه بسیار مهم است .در عین حال ،تنها آمریکا میتواند چتر امنیتی مورد
نظر عربستان برای حفظ امنیت ،ثبات و رونق اقتصادی خود را فراهم نماید.
 .4رویکرد سیاستخارجی عربستانسعودی در قبال بحران سوریه
عربســتان در چند ســال اخیر سیاســت خارجی جدیدی را اتخاذ کرده است .سیاست خارجی
عربستان نشــان میدهد که این کشــور میکوشــد با اتخاذ سیاســتخارجی «محافظهکارانه
تهاجمی» از گســترش موج انقالبهای منطقه خاورمیانه به مرزهای داخلیاش جلوگیری شود.
تحلیل سیاستخارجی عربســتان پس از انقالبهای منطقهای حاکی از آن است که این کشور
بــرای حفظ نظم منطقهای فقط ناظر تحوالت نبوده ،بلکه برای حفظ ســاختارهای منطقهای نیز
کوشــیده تا با حضور تمام قد ،بر روی مولفههای تاثیرگــذار در این انقالبها اثر بگذارد (مدنی
و هواسی .)65 :1393 ،رژیم سیاسی عربســتان در چهارچوب نظامهای استبدادی ،قبیلهای و
سلســلهای طبقهبندی میشــود ،چنین رژیمی همواره به تحوالت از دریچه امنیت مینگرد و در
تعامل با چالشهای موجود آن ،از ابزارهای امنیتی بهره میگیرد.

 .5عملکرد عربستانسعودی در بحران سوریه
ســعودیها مایلاند نظام ســوریه را ســرنگون ســازند و برای این تصمیم دالیــل ژئوپلیتیک و
ایدئولوژیــک فراوانی دارند .آنها تغییرات در ســوریه و روی کار آمدن حکومتی ترکیبی را عاملی
بــرای به هم خوردن موازنه قــدرت منطقهای و از بین رفتن نفوذ و نقش ایران در منطقه به ســود
خود بهره میگیرند (ترابی .)219 -216 :1392 ،عربســتان در راســتای رسیدن به اهداف خود
در ســوریه از ســازکارهای مختلفی اســتفاده میکند؛ از جمله حمایتهای دیپلماتیکی ،مالی
و تســلیحاتی از مخالفان و معارضان نظام ســوریه؛ اســتفاده از ابزارهای نرمافزاری و تبلیغاتی؛
تهدیــد به حمله نظامی و به راه انداختن جنگ روانــی و تحریک اختالفهای قومی و مذهبی و
نژادی در داخل این کشور .بکارگیری ابزارهای نرمافزاری و تبلیغات از سازکارهای اولیه عربستان
در تحوالت ســوریه بوده است .سعودیها با در اختیار داشــتن رسانههایی همچون :شبکههای
تلویزیونی العربیه و الحدث و روزنامههایی همچون :الحیات و الشرقاالوسط ،از مخالفان نظام
سوریه حمایت گستردهای کردهاند .این رســانه ها با بزرگنمایی و برجستهسازی رویدادها سعی
داشتهاند با ایجاد جنگ روانی ،از سویی روحیه ارتش سوریه را تخریب ،و از سوی دیگر ،روحیه
شــبهنظامیان و گروههای شورشــی مخالف نظام را تقویت کنند؛ در ضمن ،اعتبار سیاسی نظام
سوریه را نیز به منظور مشروعیت بخشیدن به گروههای اپوزیسیون و مخالف نظام کاهش دهند.
در ســطح سیاسی نیز عربستان از اولین کشورهای عربی بود که سفارتخانه خود را در سوریه
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این کشــور بعد از انقالبات عربی؛ کشوری بود که به مداخله در بحران سوریه دست زد و به
دنبال تغییر موازنهی قدرت منطقه به ضرر ایران برآمد .روابط عربستانســعودی و سوریه از زمان
روی کار آمدن بشار اسد همواره حالتی خصمانه داشته است و هیچگاه به گرمی نگراییده است.
روابط عربســتان و سوریه در زمان حافظ اســد به دالیلی ازجمله تحکیم روابط سوریه با ایران،
مسئله فلسطین ،دخالت سوریه در لبنان و به دنبال آن ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان
در ســال  2005کاهش یافت و این امر به دنبال خود کاهش حجم ســرمایهگذاری عربستان در
ســوریه به دنبال داشت .عربســتا ن به عنوان یکی از ثروتمندترین کشور منطقه به تامین مالی در
کشــورهایی که در آن بیداری اسالمی رخ داده تبدیل شده ،که با هدف مصادره انقالبها و تغییر
آرمانهای انقالبهای منطقه و همگرا کردن آن با اهداف خود است (نجات.)135 : 1393 ،
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تعطیــل و از نیروهای مخالف نظام حمایتهای معنوی و مادی کرد .ریاض عالوه بر فراخواندن
ســفیر خود در دمشق نقش تحریک کنندهای در فراخوانی سفیر کویت و بحرین داشت .درواقع،
عربستان به صورت فردی و در قالب گروهی در همراهی با سایر کشورهای عضو شورای همکاری
خلیجفارس و اتحادیه عرب ،به منظور ســرنگونی نظام ســوریه تالشهای بسیاری کرده است.
این کشــور نقش بســیار فعالی در اقدامات اتحادیه عرب علیه سوریه داشته است .تالش و نفوذ
عربستان در اتحادیه عرب موجب شد طرح اخراج سوریه که با هدف تضعیف موقعیت این کشور
در منطقه صورت گرفت ،از این اتحادیه مطرح شــود .عالوه بر آن ،عربستان برای ترغیب شورای
امنیت ســازمانملل متحد جهت تصویب قطعنامهای برای مداخله نظامی در سوریه تالشهای
گستردهای کرد و بارها روسیه و چین را به سبب وتوی پیشنویس قطعنامههای شورای امنیت علیه
سوریه مورد انتقاد قرار داد.
عربســتان با سوق دادن بحران ســوریه به ســمت نوعی از جنگ داخلی و حتی منطقهای و
رویارویی نظامی ،قصد دارد روند انقالبهــای عربی را با موانع و چالشهایی مواجه کنند و با
ایجاد الگویی جدید از تحوالت و بحرانها ،جنبشها و مطالبات مردمی در منطقه و حتی داخل
کشــور خود را به اولویتها و موضوعات کم اهمیت در ســطوحی پایینتر تبدیل کنند (کرمی،
.)94 :1390
روی کار آمدن ملک ســلمان بن عبدالعزیز در ژانویه  ،2015تغییراتی را در سیاستخارجی
عربســتان در پی داشــته اســت .اتخاذ «دکترین ســلمان» یکی از این تغییرات است که مبنای
شــکلگیری آن ،جلوگیری از افزایش قدرت ایران در منطقه اســت .دکترین سلمان ایران را عامل
اصلی بســیاری از مشکالت سیاسی -امنیتی در منطقه خاورمیانه میداند (آرم.)126 : 1395 ،
با روی کار آمدن ملک ســلمان بن عبدالعزیز ،حمایتهای عربســتان از مخالفان نظام سوریه و
تالش برای ایجاد ائتالف و متحد کردن آنها با یکدیگر شــدت بیشــتری به خود گرفته است .به
نظر میرســد عربستان ســعی دارد با هماهنگ کردن اقدامات بازیگران منطقهای و فرامنطقهای،
سیاستهای خود را در سوریه با نظم بیشتری دنبال کند و به همین جهت ،با تفاهم بر سر ایجاد
گروه جیشالفتح با چراغ سبز آمریکا ،همه حامیان منطقهای تروریستها را هماهنگ کرده است
(.)Sengupta, 2015: 9
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 .6نیروهای جهادی -تکفیری مورد حمایت عربستان در سوریه
فعالیت آشــکار نیروهای مسلح اســامگرا از ویژگیهای بارز بحران سوریه بوده است .پس از
شــکلگیری اعتراضهای خشونتآمیز و تشــدید ناآرامیهای ســوریه ،گروههای اسالمگرای
افراطی متعددی در این کشور شــکل گرفتند .از نگاه گروههای جهادی -تکفیری ،نظام سیاسی
حاکم بر ســوریه هم الئیک و هم منتســب به اقلیت علوی اســت؛ بنابراین ،جهاد علیه آن ،هم
به لحاظ سیاســی و هم به لحاظ مذهبی دلیل شــرعی مییابــد .از مهمترین گروههای جهادی
–تکفیری افراطی که مشــغول اقدامات تروریستی در ســوریه بودند ،میتوان به فتحالشام (جبهه
النصره) ،داعش ،احرارالشام ،جیشاالســام ،جیشالفتح ،و جبههاسالمی اشاره کرد( .نبوی و
نجات.)129 :1393 ،
وقوع تحوالت و بیداری اســامی ،باعث بهرهگیری عربستان از تروریسم تکفیری –جهادی
شد که در همین راستا ،عربستان تالش کرد تا نوعی بنیادگرایی سنی و گفتمانهای وهابی -سلفی
را در مقابل حکومتهای شــیعه در منطقه برای اهداف منطقهای و هژمونی خود بسط دهد .وجه
بارز سیاســت سعودیها در منطقه ،گسترش اســام وهابی و بهحاشیه راندن شیعیان در جریان
این تحوالت میباشــد .حمایت مالی و نظامی از گروههای سلفی –تکفیری در سوریه ،سرکوب
ظالمانه شــیعیان بحرین و مداخله نظامی و ســرکوب حوثیها در یمن در همین راســتا تحلیل
و تبیین میشــود .ارتقای توانمندی موشکی ،دفاعی و هســتهای ایران ،انقالب مردمی به رهبری
حوثیها و ناکامی پروژه عربی –ترکی –عبری در ســوریه و ســایر دالیل باعث ترغیب سعودیها
برای تقابل و تضعیف نفوذ و قدرت ایران و حمایت از گروههای تکفیری –جهادی در منطقه شــد
(هدایتی شهیدانی و مرادی کالرده.)100 :1396 ،
عربســتان با حمایت مالی و نظامی از گروههای تکفیری –جهادی ،درصدد تقویت مخالفان
حکومت بشــار اسد بود که بیشترین نقش در ناآرامی در سوریه را دارد .از طرف دیگر عربستان با
این حمایتها ،به اجماعسازی در سازمانهای منطقهای دست مییابد که خود نیز در آنها عضو
است .اجماعسازی پیرامون گروههای تکفیری –جهادی در سطح سازمانهای منطقهای ،کارایی
گروههای تروریســتی در تقابل با دولت سوریه را افزایش میدهد و راه دستیابی عربستان به منافع
و سیاســتهای تهاجمی خود در منطقه را هموار میسازد (هدایتیشــهیدانی و مرادیکالرده،
 .)111-110 :1396درنهایت؛ در شــرایطی که ســعودیها با تمام قوا مترصد اعمال فشــار بر
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محــور مقامت و صرف هزینه گزاف در حمایت از گروههای تروریســتی در بحران ســوریه و از
طرف دیگر فشارهای وارده از سوی کشــورهای غربی و سایر سران کشورهای عربی که با هدف
جداســازی سوریه از محور مقاومت بودند ،ســوریه باحمایت تمام قد ایران و حزبالله لبنان با
وجود فشــارهای وارده ایستادگی کرد .استمرار حکومت بشار اســد بر مسند قدرت در سوریه،
برگزاری انتخابات موفق ،آزادســازی حلب و پاکسازی اطراف پایتخت سوریه از طریق عملیات
نظامی و مصالحه سیاسی ،گواه موفقیتهای ایران و محور مقاومت و روسیه در برابر عربستان و
همپیمانانش است.
ســعودیها همواره پش��تیبان فکری و مالی گروههای ســلفی و وهابی تنــدرو در منطقه و
جهان بوده اس��ت .این کشور از این گروهها جهت پیش��برد منافع خود استفاده میکند و نگاهی
ایدئولوژیک به منطقه دارد .در همین راســتا از گروههای تکفیری -جهادی اســامگرای بهویژه؛
اخوان المســلمین ،جیشاالسالم ،احرارالشام ،و گروه سکوالر به نام ارتش آزاد سوریه حمایت و
پشتیبانی مالی و لجستیکی همهجانبه کرده است .هرکدام از گروههای جهادی -تکفیری رادیکال
فعال در سوریه انگیزه ،اهداف ،خواسته و تاکتیک مبارزاتی متفاوتی دارند که در ادامه به مهمترین
گروههای فعال در سوریه اشاره خواهد شد؛
 .6-1جبهه فتح الشام (جبهه النصره)
بعد از تشدید بحران در سوریه ،مبارزان سوری عضو گروه دولت اسالمی عراق و سایر گروههای القاعده
موجود در عراق ،1برای تشــکیل یک گروه جهادی به منظور مبارزه با نظام ســوریه تصمیمگیری کردند.
در همین راســتا ،از ترکیب گروههای کوچک جهادی ،جبههای تشکیل شد که نام «کتائب النصره الهل
الشام» 2را بر روی خود نهاد .جبهه النصره الهل الشام در  22ژانویه  2012به رهبری ابومحمد الجوالنی
اعالم موجودیت کرد (الحاج .)132 :2014 ،به هرحال ،جبهةالنصره نخســتین گروه جهادی -تکفیری
افراطی در ســوریه بود که مسئولیت حمالت تروریســتی و حمالت انتحاری را برعهده گرفت (نجات،

 .1بســیاری از اعضای جبههالنصره از شبکههای جهادگرای بومصعب الزرقاوی هستند که در سال  2000ایجاد و
در سال  2002در بغداد منسجم شدند .این گروه از همان ابتدا از پشتیبانی مالی و نظامی ابوبکر البغدادی (رهبر
القاعده در عراق) برخوردار بود.
 .2جبهه یاری اهل شام

 .)56-58: 1395جبهه النصره مســئولیت ترور افــراد ،گروگانگیــری و بمبگذاریهای متعددی را
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برعهده گرفته اســت؛ از جمله بمبگذاریهای دمشــق که افراد غیرنظامی بسیاری در آنها جان باختند.
بطورکلی ،ناظرانی که در ســوریه به ســر میبرند ،جبهه النصره را با امکانــات نظامی باال و مهارتهای
سازمان یافته قدرتمند توصیف کردهاند (.)Al Jazeera, 2016: 10

 .6-2داعش
نام اختصاری گروه افراطی از اســامگرایان سنی مذهب وهابی ،موسوم به دولت اسالمی عراق
و شــام شاخهای از سازمان القاعده است که در ســوریه و عراق فعالیت دارد .پس از کشته شدن
ابوعمر ابغدادی ،ابوبکر البغدادی خود را خلیفه مسلمانان جهان اعالم کرد .این گروه تروریستی
توانســت بخشهای زیادی از این دو کشــور را به تصرف در آورد .در واقع داعش نه دولت است
و نه اســامی ،بلکه یک گروه تکفیری –وهابی پیچیدهای است که ایدئولوژی این گروه به شدت
متاثر از فرقه وهابیت است .یکی از مهمترین عوامل شکلگیری داعش در سوریه وجود ناامنی و
برهم خوردن نظم در این کشــور است و این فضای ناامن که به کمک کشورهای غربی ،عربستان
و ترکیه و قطر به رهبری آمریکا ،با هدف براندازی حکومت بشــار اســد ،منجر به رشد گروههای
تروریستی شد (نجات.)48-47 :1395 ،
عربســتان به دو دلیل از داعش حمایت میکند :نخســت ،ایجاد بحــران و تضعیف دولت
شیعیان در عراق که از این طریق هم کارایی دولت عراق را زیر سوال ببرد و هم از شکلگیری عراق
دموکراتیک و باثبات جلوگیری کند .ســعودیها معتقدند که اهل ســنت عراق در حاشیه قدرت
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الجوالنــی در  28ژوئیه  2016به دلیل فشــارهای بازیگران منطقــهای و بینالمللی ،توافق
روســیه و آمریکا در مورد بمباران پایگاههای داعش و جبهه النصره در ســوریه و شناخت و درک
صحیح رهبران النصره از شــرایط و تحوالت میدانی نبرد داخلــی ،جدایی جبهه النصره را بطور
رسمی از القاعده اعالم کرد .به دنبال این امر ،جبهه النصره نام خود را به «جبهه فتح الشام» تغییر
داد .درخصوص جدایی جبههالنصره از القاعــده میتوان گفت که این جدایی ظاهری ،مقطعی
و مصلحتآمیز با هدف در امان ماندن از حمالت روســیه و آمریکا و کســب حمایت بیشــتر
بازیگران منطقهای مانند عربســتان در راستای پیشــبرد رویکرد تهاجمی در منطقه صورت گرفته
است (نجات.)60 -51 : 1395 ،
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قرار گرفتهاند ،و باید به آنها قدرت بخشــید تا دوباره به موقعیت قبلی خود دست یابند .حمایت
مالی ،نظامی و رســانهای عربســتان از داعش در عراق در همین راستا صورت گرفته است .دلیل
دوم به تالش ســعودیها برای سرنگونی نظام سوریه باز میگردد .ریاض حضور دمشق در محور
مقاومت و روابط استراتژیکی آن با ایران را پیروزی رقیب منطقهای خود میداند .از همین رو ،از
ســال  2012به حمایت از گروههای ســلفی –جهادی فعال در سوریه به ویژه گروههای همسو با
خود پرداخت (عثمان.)201 :2016 ،
 .6-3القاعده
القاعده که اواخر دهه  1980میالدی توســط اسامه بنالدن شکل گرفت ،نمادی از اصولگرایی
افراطی اســامی محسوب میشود که با رویکردهای وهابی و سلفی ،مسلمان جهان را به احیاء
فرضیــه جهاد برای مبــارزه با کفار فرا میخوانــد و هدف غایی آن ،احیای خالفت اســامی و
بازگرداندن عظمت گذشــته مسلمانان است .ســازمان القاعده در سایه ائتالف آمریکا ،پاکستان
و عربســتان برای جنگ با شوروی ســابق براساس طرح زبیگنیو برژنســکی 1بوجود آمد .در آن
زمان ،آمریکا مســئولیت پشتیبانی و تدارکات سالح و مدیریت جنگ را به عهده گرفت؛ پاکستان
مســئولیت آموزش و پناه دادن به مجاهدین را برعهده داشــت؛ و عربستان نیز نقش سرمایهگذار
دعوتکننده جوانان مسلمان در افغانستان را ایفا کرد (نجات.)48-62 :1394 ،
بطور کلی ،عربستا ن در تحوالت سوریه س��عی کرده است به حمایتهای خود از مخالفان
نظام و گروههای شورشــی رنگ و جالی مذهبی و شرعی بدهد .اهداف طوالنی مدت و رویکرد
تهاجمی ســعودیها به صورت زیربنایی به دنبال پرورش نسلی از گروههای سلفی در افغانستان
میباشــد ،بلکه بتواند جبران شکست خود در ســوریه ،عراق و یمن را در افغانستان جبران کنند.
ی میانه
در اهداف بلند مدت نیز افغانســتان را پایگاهی برای گســترش حوزه نفوذ خود در آســیا 
میدانند .نگاه به فعالیتهای عربســتان در تاجیکســتان طی چند دهه اخیر حاکی از برنامههای
دراز مدت ســعودیها در منطقه دارد که بدون شــک در تمام این طراحیها جنبه مقابله با نفوذ
سیاسی و دینی ایران و خودنمایی در حوزههای که به طور سنتی حوزه تمدنی ایران بوده ،نمایان و

1. Zbigniew Brzezinski

اشــکار است .در این راستا ،نخستین راهکار سعودیها تبلیغ و ترویج و آموزش آیین وهابیت در
ممالک اسالمی و بهویژه کشورهای آسیای میانه است (سجادی.)261 :1377 ،

اغلب عناصر جبهه اسالمی دارای تابعیت سوری هستند؛ به همین دلیل ،تا حدودی برای سوریها،
دستکم برای اهالی مناطقشان شناخته شده هستند .این گروه هدف از ساختار نظامی ،سیاسی و اجتماعی
جامعه را سرنگونی نظام سوریه و تشــکیل امارات اسالمی در سوریه اعالم کرده است (نجات:1394 ،
 .)93-96در حقیقت ،اوجگیری جبهه اســامی مدیون حمایتهای مالی عربســتان در جهت پیشبرد
اهداف تهاجمی خود است ( .)Dark, 2013:12بسیاری از گروههای تشکیل دهنده جبههاسالمی (مانند
جیشالســام) روابط غیررسمی با عربســتان دارند .عالوهبر آن ،با قطر و ترکیه نیز از طریق سازمانهای
غیردولتی مانند :صندوق کمکهای انسانی و یا موسسههای خیریه مرتبطاند ( .)Zeline, 2013:8

 .7اهداف اتخاذ رویکرد تهاجمی عربستانسعودی در بحران سوریه

با تشــدید ناآرامیها در ســوریه ،عربستان به یکی از اصلیترین کشــورهای حامی ادامه بحران
و کمک به معارضان ســوری تبدیل شده است .ســعودیها از دخالت در بحران سوریه اهداف
متعددی را پیگیری میکنند .بطورکلی ،میتوان رویکرد تهاجمی عربستان را در موارد زیر تحلیل
و بررسی کرد:

1. Islamic Front

 .2جبهه اســامی ســوریه ترکیبی از گروههای احرار الشــام ،لواء الحق ،حرکه الفجر الســامیه ،ماعه الطلیعه
االســامیه ،انصار الشام ،کتیبه مصعب بن عمیر ،جیش التوحید ،صفور االسالم ،و کتائب االیمان المقاتله ،سراپا
المهام الخاصه ،و کتیبه حمزه بن عبدالمطلب تشکیل شده است (جاد.)2012 ،
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 .6-4جبهه اسالمی
گروه اسالمگرای افراطی حاضر در سوریه «جبههاسالمی» 1به دنبال منحل شدن «جبههاسالمی
سوریه» 2در نوامبر  2013تشکیل شد ( .)Lund, 2013:25جبهه اسالمی در  22نوامبر  2013از
ترکیب گروههای نظامی و رهبران ســلفی در سوریه که دارای ساختار سیاسی ،نظامی و اجتماعی
مستقلی است که به رهبری احمد عیسی الشیخ تشکیل شده است (ابوالقاسم.)68 : 2014 ،
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 .7-1رقابت با ایران و تغییر موازنه قدرت منطقهای
رقابت قدرتهای منطقهای برای در دست گرفتن مدیریت تحوالت منطقه و تاثیرگذاری در فرایند
دولتسازی جوامع دســتخوش تحول ،در جهت مقابله و مهار رقیبان ،از مهمترین چالشهای
پیشروی منطقه خاورمیانه اســت .ایران نیز به فراخور نقش و میزان اثرگذاری خود در منطقه ،در
معرض این رقابتها قرار دارد؛ رقابتهایی که میتوانند در پارهای موارد امنیت ملی کشــور را در
همــه ابعاد آن هدف قرار دهند (دهقانی فیروزآبادی و فــرازی .)178 :1391 ،تالش قدرتهای
منطقهای و فرامنطقهای برای نقشآفرینی در تحوالت جاری در سوریه گویای آن است که مخالفان
منطقهای و خارجی ایران طرح گســتردهای را برای تضعیف گروهها و حکومتهای طرفدار ایران
در دســت اجرا دارند .در این راستا ،عربستان با حمایت معارضان سوری و با ایفای نقش فعال و
مدام در کنترل تحوالت سوریه سعی دارد جایگاه خود را در این کشور ارتقا و تثبیت نماید.
عربستان وهابی از زمان استقالل تا به امروز همواره خود را در رقابت با ایران شیعی در منطقه
خلیجفارس و خاورمیانه میبیند ( .)Sajadi, 1993: 75در همین راســتا ،یکی از مهمترین دالیل
تصمیم عربســتان در ورود مســتقیم به بحران سوریه ،نگرانی این کشــور از نزدیکی استراتژیک
ایران و ســوریه و برقراری توازن قدرت منطقهای با ایران است .عربستان روابط نزدیک گروههای
مقاومــت به ایران به منزله برهم خوردن تعادل موازنــه منطقهای و تهدیدی علیه خود میداند؛ از
همینرو ،این کشور با آغاز ناآرامیها در سوریه و در هماهنگی با محوریت غربی -عربی تالش
میکند موقعیت ایران در سوریه را با حمایت از مخالفان نظام سوریه و سلفیهای جهادی مسلح
تضعیف کند.
عربســتان به شدت نگران نفوذ منطقهای ایران بویژه در کشــورهایی با مذهب تشیع است و
تــاش میکند با مداخالت خود نقش و نفــوذ آن را کاهش دهد .درواقع ،مقابله با نفوذ ایران در
عراق ،لبنان ،ســوری ه بحرین و یمن از مهمترین اهداف عربســتان در منطقه است (Kamrava,
 .)2013: 6عربســتان همچنین از اینکه سوریه متحد استراتژیک ایران در آمده ،خشمگین است.
ســوریه سالها نقش دروازه ورود ایران به جهان عرب و اتصال استراتژیک ایران به منطقه مدیترانه
و خاور نزدیک را برعهده داشــته است؛ از اینرو ،تضعیف سوریه و سرنگونی بشار اسد موجب
تضعیف محور مقاومت و کاهش نفوذ و قدرت منطقهای ایران و مهار آن میشود .ریاض امیدوار
بود که با ســقوط نظام سوریه بتواند بر روندهای سیاســی در عراق و لبنان به سود سنیهای این

کشــورها تاثیر بیشتری بگذارد و شــیعیان متحد ایران را در این کشورها به حاشیه براند (نجات،
.)64 :1393

 .7-3اختالفهای ایدوئولوژیک عربستانسعودی و سوریه
یکی از جلوههای اتخاذ سیاســتهای تهاجمی عربستان که از نظر هویتی و ایدئولوژیک نوعی
بنیادگرایی ســنی را در منطقه در برابر بحران ســوریه گســترش داده ،به سیاستهای سوریه در
منطقه برمیگردد .درواقع گســترش اسالم وهابی و مخالفت با شیعیان از سیاست بارز منطقهای
عربستان محسوب میشــود .برای مثال ،میتوان سرکوب شیعیان در بحرین و یمن و حمایت از
گروههای سلفی سوریه در مقابل حکومت علوی سوریه را تبیین کرد (نیاکوئی.)166 :1391 ،
باتوجه به این واقعیتها ،عربستان ،بسیار تمایل دارد با فروپاشی نظام علوی سوریه ،نظامی
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 .7-2رقابتهای منطقهای و بینالمللی آل سعود و سوریه
روابط دوجانبه عربســتان و ســوریه در برخــی از برهه زمانی و اختــاف درخصوص پارهای از
موضوعات منطقهای ،باعث ایجاد تیرگی روابط دو کشــور شــده است .عربستان در طی جنگ
ســرد ،به یکی از ســتونهای امنیتی مهم منطقه در کنار بلوک غرب به رهبری آمریکا تبدیل شده
بود .در همین شرایط ،سوریه منافع خود را در بلوک شرق تعریف میکرد و براساس آن میکوشید
که روابط مستحکم خود را با مســکو و کشورهای سوسیالیستی را تقویت کند .پس از فروپاشی
اتحاد جماهیر شوروی نیز اختالفهای عربســتان با سوریه همچنان ادامه داشت .اختالف بین
عربستان و ســوریه با جنگ میان عراق و ایران تشدید پیدا کرد .موضوع فلسطین نیز موجب شده
بود که ریاض و دمشــق در دو سوی بحران قرار بگیرند .درواقع ،عربستان به واسطه روابط خود با
آمریکا ،بســیار خواهان سازش فلسطین با رژیمصهیونیستی است ،این در حالی است که سوریه
چنین دیدگاهی به مناسبات منطقهای نداشته و با رویکرد مقاومت ،حماس و جهاد اسالمی روابط
خاص خود را دارد و عدم ســازش با رژیمصهیونیستی را سیاست منطقهای خود قرار داده است.
در لبنان نیز عربســتان و سوریه در نقطه مقابل هم قرار داشتند ،سوریه از حزبالله لبنان حمایت
گستردهای میکرد؛ ولی ســعودیها به گروههای ضد مقاومت تمایل داشتند (جعفریوالدانی و
نجات.)169 :1393 ،
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با اکثریت ســنی در این کشــور بر ســر کار آید تا بدین وســیله از قدرت و نفوذ ایران بر منطقه
جلوگیری کند .در واقع ،این امر منجر به مداخله عربســتان در ســوریه و ترویج اندیشــه سلفی
و تقویت جبهه مخالفان بشــار اسد شــده است .حمایتهای مالی و تســلیحاتی که ریاض از
مخالفان در سوریه میکند ،همگی تالشی برای تقویت و روی کار آوردن سنیهایی است که در
خالء قدرت همراهی خود را با عربستان نشان دهند (نجات.)64 :1393 ،
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 .7-4بسط مرجعیت گفتمان سلفیگری
ارائه الگوی نظم جانشین در منطقه با اندیشه سلفیگری ،از دیگر دالیل آ لسعودی برای مداخله
در ســوریه و تقویت جبهه مخالفان بشار اسد است؛ امری که حاکی از تقابل ایدئولوژیکی است
و به اقلیت علوی حاکم در مقابل اکثریت ســنی بر میگردد .درواقع ،عربســتان حامل گفتمان
ن میان ،از آنجا که سلفیهای
سلفیگری ،میتواند بسترساز ایجاد نوعی تنش مذهبی باشد .در ای 
ســوریه نوعی وابستگی به وهابیهای عربستان دارند ،محکمترین حلقه اتصال در میان وهابیون
عربستان و سلفیهای سوریه دیده میشود (کرمی.)105 : 1392 ،
عربستان از سال  1982سلفیهای سوریه را تغذیه کرده بدلیل اهداف و سیاستهای تهاجمی
خود؛ بنحویکه از طریق گروه چهارده مارس در لبنان به رهبری سعد حریری ،سالحهای بسیاری
در اختیار گروههای سلفی که بطور عمده در شهرهای درعا ،حمص و دیرالزور مستقرند قرار داده
است .عربستان با استفاده از این حربه در تالش است با نشان دادن تقابل شیعی و سنی و حمایت
از اکثریت سنی ،ضمن مهار کردن مخالفان داخلی و ایجاد همبستگی میان آنها ،حمایت خود
را از ســنیهای سوریه ابراز کند (کرمی .)113-112: 1392 ،و تالش میکند با حمایت گسترده
از مخالفان نظام سوریه ،بهویژه گروههای اسالمگرای جهادی مسلح و در نهایت سرنگونی بشار
اســد ،نظم و گفتمان ســلفی موردنظر خود را در برابر گفتمان شــیعی مورد نظر ایران و گفتمان
اخوانالمسلمین مورد حمایت ترکیه و قطر ،بر این کشور تحمیل کند.

.8نتیجه گیری

عربســتان در سیاســتهای تهاجمی خود از اصل حفظ وضع موجــود و امنیت داخلی پیروی
میکند ،این اصل مؤلفههایی چون موازنه قوا در منطقه ،مخالفت و مبارزه با کانونهای انقالبی،
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تأکید بر امالقرای جهان اســام و ترویج اصول و ارزشهای وهابیت را در بر میگیرد .هنگامی
که قدرتهای خارجی مشــروعیت حکومت ســعودی را به چالش میطلبند ،و به طور مستقیم
به تهدید نظامی میپردازند ،ســعودیها با قبول خطر فراوان بــه مقابله با آنها پرداخته و جهت
حمایت ،آمریکا را به یاری فرا میخواند .حکومت عربســتان در حال حاضر با اتخاذ رویکردی
تهاجمی ،به بهانه نفوذ در کشــورهای بحرانزده منطقه همچون سوریه و بحرین و اعمال قدرت
در این کشورها به حمایت لجســتیکی و مالی و معنوی از گروههای سلفی و جهادی میپردازد.
براســاس نظریه نوواقعگرایی تهاجمی ،کشــورها به دلیل ترس از قدرتگیری دیگر کشــورهای
رقیــب ،در پــی افزایش قدرت خود در منطقه مورد نظر هســتند .در عین حــال ،اصول و مبانی
کالن سیاســتخارجی و جهتگیریهای حکومت آ لسعود در راستای برتریجویی پیرامونی یا
تالش برای تسلط بر محیط امنیتی شبهجزیره عربی ،موازنهسازی منطقهای با تأکید بر حمایت از
گروههای تکفیری –جهادی منجمله؛ داعش ،بوکوحرام ،القاعده و طالبان بر ایجاد موازنه در برابر
تهدیدات که از نظر سعودیها از سوی ایران متجلی میشود.
مقامات عربســتان از جریان وهابیــت و گروههای تکفیری -جهادی بــه عنوان ابزاری مهم
در راســتای پیشبرد اهداف و سیاستهای منطقهای خود اســتفاده میکند .حمایت عربستان از
گروههای اســامگرای افراطی فعال در ســوریه و عراق موجب افزایش تنش در منطقه خاورمیانه
شده و این حمایتها همچون شمشیری دولبه عمل میکند و هر آن امکان تبدیل شدن به تهدیدی
برای حامیان آن نیز هســت .از فوریه  ،2012عربســتان از اصلیترین بازیگران منطقهای حامی
ادامه بحران و کمک به معارضان ســوری و گروههای تکفیری -جهادی بوده است .سازوکارهای
عربستان در صحنه ســوریه برای تغییر اوضاع ،شامل طراحی و برنامهریزی برای انجام عملیات
تخریبی و اعتراضی ،تحت فشار قرار دادن سوریه در عرصه سیاسی و همچنین مجامع بینالمللی
و منطقهای ،اســتفاده از ابزارهای نرمافزاری و تبلیغاتی اســت .مجموعه اقدامات عربســتان در
کنار حمایتهای ســایر بازیگران منطقهای و فرامنطقهای از مخالفان نظام سوریه و با حمایت و
مسلحســازی گروههای اسالمگرای افراطی و نیروهای سکوالر ،موجب بسته شدن افق گفتگو و
حل مسالمتآمیز بحران و وارد شدن خسارتهای مادی و تلفات انسانی به ملت سوریه و سبب
پیچیدگی ،تشدید تحوالت و تداوم بحران و مانع استقرار امنیت و ثبات در این کشور شده است.
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