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 بررسی نقش سازمان های بین المللی و منطقه ای در بحران سوریه

 سید ایمان احمدی

 کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، ایران

 دکتر محمد لعل علیزاده

 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، ایران

 :چکیده

 به افزون روز گسترش حال در آن دامنه و دارد تداوم کماکان که بحرانی گذرد می سوریه در بحران آغاز از که است سال هفت نزدیک

 پایان و فصل و حل برای المللی بین های سازمان از برخی و جهانی جامعه تالشهای که است صورتی در این و است همسایه کشورهای

 کشور خود به مربوط توافقات به تنها سوریه در موجود تحوالت رسیدن نتیجه به و شفافیت. است نرسیده جایی به تاکنون آن به دادن

 ها سایردولت با منظورتعامل به هادولت الملل بین درحقوق. است مربوط المللی بین و ای منطقه های سیاست و تصمیمات به بلکه نیست

 است، بوجودآمده متعددی ای ومنطقه المللی بین های سازمان هدف این درراستای که داشتند، خود مابین فی اختالفات درحل سعی

 سوال. عضو کشورهای دربین اختالفات وفصل حل نحوه درخصوص ها سازمان این منشور محک برای بوده آزمونی سوریه اخیر تحوالت

 سوریه مناقشات فصل و حل در نقشی چه ای منطقه و المللی بین های سازمان که باشد می این است، مطرح پژوهش این در که اصلی

 با همسو یا بزرگ قدرتهای منافع راستای در ای منطقه و المللی بین های سازمان که کند می بیان شده مطرح که ای فرضیه اند؟ داشته

 و طرف یک در ها سازمان در جهانی های قدرت  نفوذ دلیل به سوریه سیاسی تحوالت در شفافیت عدم و ابهام تداوم و اند کرده اقدام آنها

 .است دیگر طرف در ای منطقه های قدرت

 

 :واژه ها کلید

 بزرگ های قدرت ای، منطقه هایسازمان ،المللی بین هایسازمان ،بحران سوریه خاورمیانه،
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 مقدمه
متعددی بوده است و از آن زمان تاکنون حدود سه مـیلیون نفر  هایبحران جهانی دوم خاورمیانه شاهد های پس از جنگدر طول سـال

ای کشته یا های منطقهها، کشتارهای جمعی و جنگهای دیکتاتوری، اعدامها، حکومتها، بحراندر سراسر خاورمیانه در نـتیجة آشـوب

ها و رسیدن آنها به مرز مخاصمه و باالگرفتن این درگیری سوریه  داخلیهای  با بروز درگیری(. 32: 1383د )برزگر، اننـاپدید شـده

هایی که گاه ، هستیم. واکنشاین تحوالتبه  ایو منطقه المللیهای بینها و نیز سازمانالمللی، شاهد واکنش سایر دولتمسلحانه غیربین

در سوریه نیز  ورترشدن آتش مخاصمه کمک کرده است.یرگی یکی از طرفین بر دیگری شده و گاه تنها به شعلهگرفتن و چموجب قدرت

)سنی ـ علوی( باعث تشدید بحران در این کشور شده اسـت. اگـرچه این دو عامل را  ( و شکاف مذهبیکردی شکاف قـومی )عـربی ـ

: 1392اند )زارعان، تأثیر نـبودهبـی بحران و تداوم شک در گسترشسوریه دانست، بیاصلی به وجـود آمـدن بـحران در  توان علتنمی

و نتایج حاصل از آن اهمیت دارد، احراز صالحیت  و منطقه ای المللیهای بینهای سازمانگیریگونه موضعبر ایناما آنچه عالوه  (.39

ترین و توانست به عنوان دخالت در یکی از مهمست که تا چندی پیش میبرای عملکردشان ا و منطقه ای المللیهای بینسازمان

البته باید اضافه کرد که پس از  اند تلقی شود. المللیترین اعضای جامعه بینکه از جمله مهم ،هابرانگیزترین مسایل داخلی دولتحساسیت

است تا به کشورها، نشستها و جلسات مختلفی برگزار شدهتاکنون، با تالش برخی  2۰11آغاز درگیری های داخلی در سوریه از سال 

ها ایجاد گردد. با توجه به وجود دو گروه از کشورها ی این نشستاصطالح در کشور سوریه صلح متناسب با منافع کشورهای برگزار کننده

ایت از دولت و معارضان مسلح صورت می ها نیز معموال در جهت حمایت یا عدم حم)حامیان نظام سوریه و حامیان معارضان(، این نشست

ها و مواضع از آغاز بحران داخلی ی محسوسی در بر نداشته است. در این نوشته سعی بر این است تا این نشستگرفت و تا کنون نیز نتیجه

ای بین المللی و منطقه کننده، مواضع سازمان هها، کشورهای شرکتی این نشستسوریه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. لذا به تاریخچه

 .شدها اشاره خواهدای  و بیانیه

 

 

 چارچوب نظری:

در نظریه نئو واقع گرایی، سازمان های بین المللی ابزار سیاست گذاری دولت ها تلقی می شوند و متغیری مستقل از قدرت دولت ها 

 (.  89: 1986نیستند، بلکه وابسته به آنها هستند. والتز تاکید می کند دولت ها کنشگران اصلی نظام بین الملل محسوب می شوند )والتز، 

نو واقع گرایی دولت ها درون نظام بین الملل می توانند قواعدی را که بر خالف میل آنها باشد نقض کنند و قواعد جدیدی بر اساس نظریه 

ای، در المللی و منطقههای بینسازمانبا توجه به فرضیه اصلی این پژوهش که بیان کردیم ، را ایجاد کنند که منافع آنها را برآورده کند

اند. می توان بر اساس نظریه نوواقع گرایی تبیین نمود که کشورها به دنبال منافع افع قدرتهای بزرگ  اقدام کردهمجموع  در راستای من

واضح است که ، خود هستند، چه مستقیم در امور داخلی کشورها دخالت می کنند و چه غیر مستقیم به وسیله  سازمان های مذکور

ملل متحد، ناتو، سازمان کنفرانس اسالمی و... در واقع در خدمت قدرت های اصلی و هژمون سازمان های مهم بین المللی همچون سازمان 

 هستند.

 

 

 سوریه بحران و امنیت شورای( 1-1
 مارس ماه از نیز های گسترد اعتراضات افریقا، شمال و خاورمیانه منطقه کشورهای برخی در خشونت بار و مسلحانه منازعات وقوع متعاقب

 بحران گسترش و بی ثباتی ناامنی، موجبات مخالفان و سوریه ارتش میان درگیری های و گرفت شکل سوریه مختلف شهرهای در 2۰11

 تأثیر و ضعیف اقتصاد که داشته اند نقش سوریه در بحران به آن تبدیل و اعتراضات گیری شکل در متعددی داخلی عوامل. آورد فراهم را

 انتظارات گرفتن نادیده گسترده، اداری و مالی فساد رفاه، سطح کاهش مردم، زندگی مختلف بخشهای بر بین المللی اقتصادی بحران منفی

 روند به توجه عدم و قانونگذاری و قانونی معضالت سیاسی، اصالحات برای مردم مطالبات به مناسب پاسخگویی عدم جوان، نسل
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 (.Arimatsu,2014:7)جمله اند آن از گسترده بحران به آن تبدیل و اولیه اعتراضات صحیح مدیریت عدم و مردم دموکراسی خواهی

 منتهی مسلحانه منازعات و گسترده خشونتهای به سرعت به تروریستی ههای گرو ورود با دولت علیه معترضان داخلی آرام اعتراضات اما

 و وضعیت این از جدی نگرانی ابراز ضمن و کرد صادر 2۰11 اوت 3 در را بیانیه ای درگیریها جگیری او با همزمان امنیت شورای. شد

 رعایت و بشر حقوق به سوریه دولت مقامات و احترام دعوا طرفین توسط هاخشونت خاتمه خواستار بشر، حقوق گسترده نقض محکومیت

 در را بسیاری عملی اقدامات مجموعه امنیت شورای سوریه، در بحران تداوم با همزمان شد.  الملل بین حقوق قواعد مطابق تعهداتشان

 .(23: 1394اشاره می شود)شیرازی،  نها آ به ادامه در که داد قرار خود کار دستور

 

 سوریه بحران در امنیت شورای عملی اقدامات( 1-1-1
 با کردند تالش دارند، نیز را امنیت شورای دائم عضویت که یاش غرب متحدان و امریکا همچون کشورها برخی بحران، اوج گیری ابتدای از

 توسط هاییقطعنامه پیش نویس تهیه به می توان شها تال این جمله از. کنند وارد اسد بشار بر بیشتری فشار شورا، در جدی تهای فعالی

 UN) شدند وتو چین و روسیه توسط پیش نویس سه هر که کرد اشاره 2۰12 ژوئیه و فوریه و 2۰11 اکتبر 4 در غربی و عربی کشورهای

Department of Public Information,2011). 

. شدند تصویب 2۰12 آوریل 21 و آوریل 14 تاریخ در ترتیب به 2۰43 و 2۰42 قطعنامه های سوریه، در درگیریها تشدید با همزمان

 عرب اتحادیه و ملل سازمان فرستاده از حمایت ضمن آن، در که است سوریه علیه امنیت شورای مصوب قطعنامه نخستین 2۰42 قطعنامه

 نماینده به عنوان 2۰12 فوریه 23 تاریخ در که 1عنان کوفی مادهای 6 طرح پیشنهاد اجرای به نسبت کشور این تعهد به سوریه امور در

 امنیت شورای به بند 6 بر مبتنی صلحی طرح 2۰12 مارس 16 در و شد منصوب سوریه مسئله در عرب اتحادیه و ملل سازمان مشترک

 مسلح، ههای گرو نیز و مقامات سوری توسط بشر حقوق گسترده نقض محکومیت بر عالوه قطعنامه این در. می شود اشاره کرد، ارائه

 قطعنامه شود می واقع نیز سوریه دولت پذیرش مورد که می شود. طرحی دعوی طرفین توسط خشونت ها سریعتر چه هر توقف خواستار

 نظارت هیئت» قطعنامه این موجب به. رسید تصویب به 2۰12 آوریل 21 تاریخ در سوریه علیه امنیت شورای قطعنامه دومین، 2۰43

 بر روزه 9۰ زمانی دوره یک طی تا شده تشکیل غیرنظامی شماری و نظامی غیرمسلح ناظران از نفر 3۰۰ از  2« سوریه در ملل سازمان

 نظارت عنان کوفی های ماد 6 طرح کامل اجرای نیز و مسلح ههای گرو و دولت سوی از مسلحانه یهای درگیر و نظامی عملیات توقف روند

 پیشنهادی قطعنامه پیشنویس وتوی دلیل به یادشده قطعنامه های از پس سوریه علیه امنیت شورای قطعنامه های تصویب کنند. فرآیند

 شد. متوقف چین و روسیه توسط 2۰12ژوئیه 19تاریخ در دیگری

 آن، مطابق که است بین المللی امنیت و صلح تهدید به عنوان سوریه وضعیت اعالم در پیشین ههای قطعنام با قطعنامه این تمایز وجه

 4 بند اجرای برای روزه 1۰ ضرب االجل تعیین قطعنامه، این مهم نکته. می شود تسهیل متحد ملل منشور هفتم فصل چارچوب در اقدام

 منشور هفتم فصل از 41 ماده اساس بر اقدام برای امنیت شورای دست آن، به بی توجهی گونه هر که است سوریه دولت توسط قطعنامه

 تالش و کشور این در غیرنظامیان علیه شیمیایی حهای سال به کارگیری و سوریه در یها درگیر تداوم با است.  گذاشته باز را متحد ملل

 بین نظارت بر مبنی را طرحی روسیه سرانجام نظامی، مداخله راستای در مسئله این از بهره برداری برای امنیت شورای دائم اعضای برخی

 توافق. یابد انتقال دیگر کشور یا روسیه به سوریه شیمیایی سالحهای آن، اساس بر تا کرد مطرح سوریه سالحهای شیمیایی بر المللی

 آمده، عمل به توافق از پس. شود متوقف سوریه به نظامی حمله طرح تا شد موجب فوق پیشنهادی طرح مورد در روسیه و امریکا

 در لیبی الگوی تکرار در که عربی متحده امارات و فرانسه ترکیه، سعودی، عربستان همچون کشورها برخی همراه به غربی کشورهای

 هدف با امنیت شورای در متحد ملل منشور هفتم فصل اساس بر ایقطعنامه صدور خواستار بودند، شده مواجه ناکامی و شکست با سوریه

 علیه اقدام نظامی تعهد، نقض صورت در تا شدند شیمیایی سالحهای امحای منظور به بین المللی بازرسان با همکاری به سوریه الزام

 سوریه شیمیایی سالح خلع درباره فرانسه و انگلیس امریکا، پیشنهاد به قطعنامه ای نهایت، در. گیرد قرار بین المللی کار دستور در سوریه

 27 تاریخ در 2118 قطعنامه سرانجام قطعنامه، در چین و روسیه ههای دیدگا و نظرات تأمین نتیجه در که شد مطرح امنیت شورای در

 .رسید امنیت شورای عضو دولتهای تصویب به 2۰13 سپتامبر

 اوت 21 تاریخ در دمشق حومه در شیمیایی سالحهای کاربرد سوریه، تحوالت همچون متعددی موضوعات به 2118 قطعنامه مقدمه در

 این. است شده اشاره امنیت شورای و ملل سازمان عملکرد نحوه و شیمیایی حمالت مسئول عنوان به خاصی گروه نام ذکر بدون 2۰13

                                                           
1 Kofi Annan 
2 UNSMIS  
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 همکاری و سالحها این تحویل به موظف را سوریه عربی جمهوری سوریه، در شیمیایی سالحهای کاربرد شدید محکومیت ضمن قطعنامه

 .است کرده میالدی 2۰14 سال اواسط تا خود شیمیایی سالحهای امحای منظور به بین المللی بازرسان با

 هفتم فصل چارچوب در دیگری قطعنامه تصویب به مشروط زور به توسل گونه هر بین المللی، بازرسان با سوریه همکاری عدم صورت در

 کاربرد عامالن یا عامل شناسایی بر قطعنامه تأکید .داشت خواهد همراه به را چین و روسیه وتوی تردید، بدون که شده متحد ملل منشور

 مقصر بر دال مستندی مدارک به سوریه در نظامی مسلح ههای گرو حامیان دستیابی عدم گویای دمشق حومه در شیمیایی سالحهای

 سوی از شیمیایی حهای سال به سوری مسلح گروههای تجهیز و تسلیح ممنوعیت به 2118 قطعنامه ضمن در. است سوریه دولت بودن

 می گیرد. قرار رسیدگی و بررسی مورد امنیت شورای در فورا آن نقض گونه هر که کرده اشاره غرب

 منشور هفتم فصل و شیمیایی سالح خلع میان پیوند ایجاد با شورا که است اهمیت حائز رو آن از شورا 2118 قطعنامه در مندرج نکات

 و عضو دولتهای از اعم تها دول کلیه توسط شیمیایی حهای سال اشاعه عدم قاعده کردن عرفی جهت در برداشتن گام نیز و متحد ملل

 بی آتی بحرانهای مورد در بلکه سوریه، بحران خصوص در تنها نه غیردولتی، بازیگران همچنین و شیمیایی سالحهای کنوانسیون غیرعضو

 از پس دوران در امنیت شورای تهای صالحی و اختیارات اقدامات، گستره نظر از توجه قابل اقدامی که کرده صادر کلی حکم نیز نالمللی

 .(24: 1394است)شیرازی،  سرد جنگ

 این پیش نویس. رساندند تصویب به 2۰14 فوریه 22 تاریخ در را 2139 قطعنامه عربی و غربی کشورهای سوریه، در بحران تداوم با اما

 به اسد بشار دولت محکومیت و تروریستی مسلح گروههای از حمایت در غربی دولت های یک جانبه رویکردهای انعکاس دلیل به قطعنامه

 آرا اتفاق با قطعنامه اصالحات، اعمال و روسیه هایدیدگاه لحاظ نتیجه، در. شد مواجه روسیه مخالفت با کشور بحران اصلی مسئول عنوان

 طر تعهد بر منطقه، در آن تأثیر و داخلی آوارگان و پناهندگان شمار افزایش از جدی نگرانی ابراز ضمن قطعنامه این. رسید تصویب به

 جدی محکومیت نیز و خشونتها کلیه به فوری دادن پایان و بشر حقوق و بشردوستانه نالملل بی حقوق الزامات رعایت به درگیر فهای

 در آنکه ضمن. است کرده تأکید سوریه در تروریستی ههای گرو سایر و القاعده با مرتبط سازمان های و افراد تروریستی فزاینده حمالت

 دولتهای ناکامی از نشان موضوع این که یافت خواهد ادامه وخیم شکلی به وضعیت سوریه، بحران حل برای سیاسی ه حل را یک نبود

 بهانه به زور به توسل جهت «حمایت مسئولیت»  دکترین به استناد و دارد منشور هفتم فصل مبنای بر های قطعنام تصویب در غربی

 است. قطعنامه این بارز نکات از غیرنظامیان از حمایت

 
 

 سوریه بحران قبال در امنیت شورای دائم اعضای مواضع( 1-1-2
 اگرچه. است افکنده سایه نهاد این عملکرد بر شدت به شورا دائم اعضای منافع امنیت، شورای رفتارهای از واقعگرایانه تحلیل اساس بر

می  موجب نها آ مختلف مواضع اما است، آن تشکیل دهنده اعضای از مستقل حقوقی شخصیت دارای کل یک به عنوان امنیت شورای

 . (24: 1392رنجبر، و موسی زاده) شود ناتوان دائم، اعضای از یک هر توسط وتو حق اعمال با خود اصلی وظیفه انجام در شورا شود

 .گیرد قرار بررسی مورد شورا دائم اعضای مواضع دارد ضرورت

 بانیان سوی از شدیدی بسیار انتقادات با امنیت شورای جلسات در سوریه علیه پیشنهادی قطعنامه های وتوی دلیل به چین و روسیه

 قرار الگو با که هستند سوریه علیه های قطعنام گونه هر تصویب مخالف جدی و قاطع طور به کشور دو این. می شوند مواجه قطعنامه ها

 قطعنام تصویب با مخالفت در خود مواضع توضیح در کشور دو این. آورد فراهم را کشور این در نظامی مداخله زمینه های لیبی، مدل دادن

. دهد قرار داخلی جنگ مسیر در را سوریه می تواند های قطعنامه چنین صدور که هاند کرد اظهار لیبی علیه 1973 قطعنامه نوع از های

. است بشر حقوق نقض و خشونت از عاری محیطی در سوریه مردم مشروع خواست به دادن پاسخ کشور این بحران راه حل تنها بنابراین

 چین و روسیه مخالفت تداوم دارد، وجود سوریه قبال در روسیه سیاست فراسوی انکارناپذیری استراتژیک و اقتصادی الزامات که حالی در

 مجموع در. است بین المللی قدرتمند کشورهای حمایت مورد داخلی مسلحانه رویارویی رد و سیاسی رویکردهای تضاد کننده منعکس

 شد، خواهد سوریه در نظامی مداخله و تحریم زمینه ساز که را متحد ملل منشور هفتم فصل چارچوب در اقدام گونه هر چین و روسیه

 6 طرح بر عرب، اتحادیه اقدامات از ضمن حمایت نها آ. شده اند بحران این مسالمت آمیز فصل و حل خواستار و دانسته غیرقابل پذیرش

 کرده تأکید کشور این ارضی تمامیت و استقالل ملی، حاکمیت به احترام بر مبنی سوریه، در ملل سازمان مأموریت و عنان کوفی ماده ای

 .خوانده اند سوریه بحران راه حل بهترین را مذاکره و

 مصداق و وحشیانه را کشور این در سرکوب گرانه و خشونت آمیز اقدامات سوریه، در بحران آغاز زمان از نیز امریکا و انگلیس فرانسه،
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 و مالی تهای حمای و کها کم ارائه با سو یک از آنها. کردند اتخاذ وی دولت و اسد بشار علیه تندی مواضع و خوانده بشریت علیه جنایت

 و متعدد قطعنامه های پیشنویس تهیه با دیگر سوی از و پیشرفته و جدید تسلیحات انواع به آنها تجهیز و تروریستی ههای گرو به سیاسی

 در درگیریها تشدید با کشورها این. شدند عمل وارد سوریه علیه واحدی جبهه قالب در نهایی تصویب برای امنیت شورای به آن ارائه

 دولت به آن مسئولیت کردن متوجه غیرنظامیان و از زیادی شمار شدن کشته و دمشق حومه به شیمیایی حمله از پس به ویژه سوریه

 به سوریه علیه نظامی اقدام با مخالفت در بریتانیا پارلمان رأی اما شدند، کشور این علیه نظامی اقدام خواستار تند مواضعی در اسد، بشار

 دیپلماتیک و سیاسی رایزنی های که جایی تا شد؛ امنیت شورای عضو کشور سه منافع و اهداف پیشبرد از مانع عمومی افکار فشار دلیل

 (. Gavin, 2013)گرفت قرار کار دستور در منطقی راه حل به دستیابی برای

 اسالمی کشورهای ویژهبه  توسعه حال در کشورهای مخالفت های کنار در سوریه در نظامی اقدام علیه جهان عمومی افکار بر حاکم فضای

 سپتامبر 9 تاریخ در روسیه و امریکا شد موجب روسیه و چین سوی از شورا به پیشنهادی قطعنامه های پیشنویس مکرر وتوی نهایت در و

 این به و کنند توافق آنها امحای و سوریه شیمیایی حهای سال ذخایر بر بین المللی نظارت بر مبنی روسیه پیشنهادی طرح مورد در 2۰13

 هر. (Gearan and Wilson,2013)آمد عمل به ممانعت کشور این به نظامی حمله از دیپلماتیک سیاسی راهکار یک طرح با ترتیب

 شمال و خاورمیانه منطقه در نها آ اهداف و منافع دلیل تضاد به سوریه در بزرگ تهای قدر میان کشمکش ها و نبوده ماجرا پایان این چند

 .داشت خواهد ادامه همچنان افریقا

 :است زیر شرح به سوریه بحران زمینه در ملل سازمان اقدامات مهمترین کلی طور به

 ملل سازمان عضو کشور یک در خارجی کشورهای دخالت خصوص در اولیه سکوت. 1

 سوریه معارضه از غیررسمی و رسمی حمایت. 2

 (3مستورا استفان دی و ابراهیمی اخضر عنان، کوفی) سوریه به آنها اعزام و ویژه نماینده سه تعیین. 3

 ژنو در سوریه بحران حل برای نالمللی بی کنفرانس دو برگزاری. 4

 سوریه در شیمیایی حهای سال عآوری جم برای ویژه نمایندگان اعزام. 5

 ... و آوارگان بشر، حقوق قالب در معارضه از حمایت در موردی ههای بیانی صدور. 6

 

 

 کنون تا آغاز از سوریه بحران در متحد ملل سازمان امنیت شورای ناکارامدی( 1-1-3

 زیاده با ضدیت و مقاومت محور که ای گونه به اجتماعی و سیاسی وضعیت کشور این در. شد آغاز 2۰11 ژانویه 26 از سوریه حوادث

 اتحاد این. است آورده وجود به سوری های جریان در را استراتژیک اتحاد نوع یک اسرائیلی – عربی مساله در اسرائیل های خواهی

 نرامی با نیز سوریه تونس و مصر در بحران از پس وجود این با. است اسرائیلی عربی نبرد مقدم خط سوریه که شد ناشی آنجا از استراتژیک

 (. 139۰ خرم،) اند بوده موثر بسیار مسئله این در سیاسی عوامل.  شد مواجه هایی

 نمایی بزرگ با ها غربی که طوری به. شد سیاسی نیز امنیت شورای عملکرد و ها زخمی و ها کشته آمار سوریه بحران شدن سیاسی با

 تعارض سوریه بحران به المللی بین های واکنش به نگاهی. نمودند فراهم امنیت شورای به را سورریه وضعیت ارجاع زمینه سوریه بحران

 حقوق عالی کمیسر پیالی، ناوی –2۰11 دسامبر  2. دهد می نشان را بحرین و سوریه بحران به نسبت المللی بین عملکردجامعه آشکار

. دارد قرار جنگ شرایط در اینک کشور این و است رسیده نفر هزار 4 به سوریه حوادث شدگان کشته شمار کرد اعالم ملل سازمان بشر

 در اعضا دیگر اعتناییبی و اعضا برخی مخالفت دلیل به امنیت شورای که است آبروریزی مایه این: »گفت نیز در فرانسه سفیر آرود، ژرارد

 .«. دهدنمی انجام کاری سوری مقامات بر فشار اعمال راستای

 چیست؟ امنیت شورای اصلی مسئولیت

 در بحرین، بحران با متعارض اقدام یک در است الملل بین امنیت و صلح حفظ آن اولیه مسئولیت که متحد ملل سازمان امنیت شورای

 گسترده فشارهای اعمال به را اروپا و آمریکا و نمود توصیف بار خشونت را سوریه حماه و حمص شهرهای حوادث 139۰ مرداد 14 مورخه

 این. نماید اجتناب غیرنظامیان علیه خشونت کاربردن به از سوریه دولت که است شده تاکید همچنین بیانیه این در. داشت وا دمشق بر

 به) چین و روسیه مخالفت دلیل به. شد تعدیل آن غربی متحدین و آمریکا نظر مورد پیشنهادات و شد تصویب چین و وسیه فشار با بیانه

                                                           
3 Stefan de Mistura 
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 در و ماند ناکام کشور این علیه قطعنامه صدور در( دائم غیر اعضای عنوان به) هند و برزیل جنوبی، آفریقای لبنان، و( دائم اعضای عنوان

 .(1393فر،  محمدی) کرد منتشر سوریه علیه آور غیرالزام بیانیه یک مقابل

 های نگرش بر مبتنی آنکه از پیش که است ای سویه دو های نگرش از متاثر المللی بین تحوالت قبال در امنیت شورای عملکرد تبیین

 المللی بین امنیت و صلح مفهوم تحول و سرد جنگ از بعد امنیت شورای عملکرد ارزیابی. است سیاسی های نگرش از متاثر باشد حقوقی

 راستا این در. است شده المللی بین امنیت و صلح مفهوم و متحد ملل ششم فصل از متحد ملل سازمان امنیت شورای موسع تفسیر باعث

 بارز مصداق که است المللی بین های بحران در امنیت شورای عملکرد. رساند می اثبات به را امنیت شورای متعارض رویکردهای که آنچه

 .است المللی بین امنیت و صلح مفهوم در شورا این کاری سیاسی

 متحد ملل سازمان امنیت شورای کاری سیاسی
 که شدند زخمی نفر 3۰ از بیش و کشته نفر 5 دمشق، جنوب در ایمنطقه در مهدکودک یک نزدیکی در انفجاری نتیجه در جمعه روز

 بسآتش نقض با سوریه در مخالف شورشی هایگروه توسط که است حمالتی چندین از یکی تروریستی اقدام این. هستند کودک آنها اکثر

 روسیه پیشنهادی بیانیه آن اعضای از یکی مخالفت خاطربه ملل سازمان امنیت شورای. گرفت صورت قربان عید جشن زمان در شده اعالم

. نکرد تصویب را سوریه در شورشی هایگروه سوی از بسآتش نقض موارد از اینمونه و دمشق در جمعه روز انفجار محکومیت درخصوص

 شورای اعضای بین را ایبیانیه نویسپیش روسیه نمایندگی هیأت که شدند مطلع نیویورک در ملل سازمان مقر در حاضر خبرنگاران

 همچنین و شده محکوم اقدام این تروریستی، حمله این قربانیان هایخانواده با همدردی ابراز ضمن آن در که کردند پخش امنیت

 اطالعات براساس  ،«4وزگالد» روزنامه گزارش به. بود گرفته قرار تأکید مورد تروریسم نوع هر با مبارزه در امنیت شورای اعضای پایبندی

 بیانیه این با( است نشده برده نامش که) امنیت شورای عضو کشورهای از یکی شد، برگزار بسته هایدر پشت در که نشست این از رسیده

 هیأت این. داد توضیح تروریستی حمله این موجودیت درخصوص «الزم اطالعات فقدان» نیز را خود تصمیم این علت و کرد مخالفت

 یکی تنها که ایبیانیه انتشار رسد،می گوش به سوریه در گسترده هایخشونت از که اخباری به باتوجه که دارد اصرار همچنین نمایندگی

 درخصوص مسکو قطعنامه نویسپیش با امنیت شورای که است یادآوری به الزم. داشت نخواهد ضرورتی کند، محکوم را حوادث این از

 نکرد. موافقت دمشق انفجارهای و سوریه بسآتش

 

 بررسی مواضع اتحادیه اروپا در قبال بحران سوریه( 1-2
 ژئوپلیتیکی موقعیت دلیل به خاورمیانه. است بوده جهان مناطق ترینبحرانی از خاورمیانه منطقه امروز، به تا دوم جهانی جنگ پایان از بعد

 بوده ای منطقه فرا و ای منطقه های قدرت میان منازعه و منافع تالقی محل ایدئولوژیکی، و تمدنی های حوزه و انرژی ذخایر بودن دارا و

 و خاورمیانه در جدید تحوالت و مردمی های جنبش پی در. است بوده اساسی تحوالت شاهد خاورمیانه نیز، 2۰11 سال آغاز از. است

 است داده رخ مختلف کشورهای در تحوالت از مختلفی های الگو و یافته تغییر ای منطقه نظم و سیاسی های نظام از بسیاری آفریقا شمال

 کشور این در بحران تشدید و تداوم و است متفاوت دیگر کشورهای تمام با سوریه وضعیت میان در اند؛ داشته هم با زیادی های تفاوت که

 بحران تداوم و گیری شکل در مردمی های خواسته چه اگر. است همراه خارجی مداخله همچنین دولت و مخالفین درگیری با

 نادیده نباید را اعتراضات این در خارجی عوامل نقش منطقه، های آرایی صف نقشه به نگاهی با اما دارند مهمی نقش(2۰11مارس)سوریه

 عالیق و منافع اساس بر گذار، تأثیر و نفع ذی ای منطقه فرا و ای منطقه داخلی، بازیگران سوریه، در سیاسی بحران گیری شکل با. گرفت

 نموده اتخاذ است، برخوردار نیز منطقه در ژئواستراتژیکی و ژئوپلیتیکی اهمیت از که کشور این با رابطه در را مختلفی گیری جهت خود

 خود حداکثری منافع که کند مدیریت و هدایت ای گونه به را بازی قواعد و محیط کنند می تالش بازیگران از هرکدام که است بدیهی. اند

 . کند تضمین کشور این در را

 از بسیاری حضور جغرافیایی، مجاورت جمله از دلیل چند به آفریقا شمال و خاورمیانه. برد نام اروپا اتحادیه از توان می راستا همین در

 روابط و نفت جمله از منطقه طبیعی منافع به اروپا وابستگی اروپایی، کشورهای در آفریقا شمال و خاورمیانه کشورهای مسلمان مهاجران

 هزار صدها شدن کشته و سوریه در داخلی جنگ وقوع. شودمی تلقی اروپا خلوت حیات عنوان به کشورها، این و اروپا بین تجاری گسترده

 کشور این قبال در اروپا اتحادیه کلی راهبرد. شد المللیبین جامعه و آمریکا اروپا، اتحادیه برای نگرانی محوری موضوع به تبدیل آن، در نفر

 مارس در سوریه تحوالت آغاز با اما بوده؛ سیاسی و اجتماعی، اقتصادی مختلف های بخش در اصالحات از حمایت اخیر، تحوالت از قبل

                                                           
4 vezglad 
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 .است اورده در تعلیق حالت به را شده یاد سازوکارهای و کرده نظر تجدید سوریه با خود روابط در اتحادیه این 2۰11

 

 

  سوریه بحران قبال در اروپا اتحادیه های سیاست( 1-2-1

 شمال و خاورمیانه کشورهای مسلمان مهاجران از بسیاری حضور جغرافیایی، مجاورت جمله از دلیل چند به آفریقا شمال و خاورمیانه

 به کشورها، این و اروپا بین تجاری گسترده روابط و نفت جمله از منطقه طبیعی منافع به اروپا وابستگی اروپایی، کشورهای در آفریقا

 خصوص به خارجی مهاجرت مانع که اند کوشیده همواره گذشته های سال طی اروپایی کشورهای. شودمی تلقی اروپا خلوت حیات عنوان

 اروپایی کشورهای از برخی که سوریه بحران اما. کنند جلوگیری آینده در مشکالت برخی بروز از تا شوند می اسالمی کشورهای ناحیه از

 است کرده مدیترانه دریای ساحلی کشورهای بخصوص و اروپا اتحادیه گیر دامن را مشکالتی همان داشتند، نقش آن ادامه و آغاز در نیز

 کشته و سوریه در داخلی جنگ وقوع که گفت توان می واقع در(. Archick: Mix,2013) کنند فرار آن از بودند کوشیده ها سال که

 مواضع، بخش این در. شد المللیبین جامعه و آمریکا اروپا، اتحادیه برای نگرانی محوری موضوع به تبدیل آن، در نفر هزار صدها شدن

 :گیردمی قرار بررسی مورد مرحله چند در بحران این به نسبت اروپا اتحادیه رویکرد و هاسیاست

 

 دولت مخالفان به آن هایکمک و سوریه علیه اروپا اتحادیه هایتحریم( 1-2-1-1
 تصویب مراحل اما گرفت قرار تجدیدنظر مورد 2۰۰8 سال در که کرد امضاء سوریه با همکاری نامهتوافق یک 2۰۰4 سال در اروپا اتحادیه 

 آن از پس. افتاد تعویق به حوادث این در اسد بشار دولت عملکرد نحوه بهانه به و 2۰11 مارس در سوریه تحوالت دنبال به آن رسمی

 مذاکره و بسآتش پذیرش جهت آن دادن قرار فشار تحت هدف با سوریه دولت علیه اتحادیه این هایتحریم از ایگسترده مجموعه

 به که تجهیزاتی تحریم سفر، ممنوعیت ها،دارایی انسداد شامل هاتحریم . این(council of Eropean Union, 2013)شد تصویب

 سوریه نفت واردات بر محدودیت اعمال همچنین و شود استفاده ارتباطات بر نظارت یا و داخلی سرکوب برای است ممکن هااروپایی ادعای

 .است کشور این نفتی هایفرآورده و تجهیزات صادرات و

 هایسال طی در را وام پرداخت و مالی تامین همچنین و سوریه دولت به را خود دوجانبه هایکمک از یورو میلیون 129 اروپا اتحادیه

 تحت یورو میلیون 626 و شناخت رسمیت به را سوریه دولت مخالف نیروهای 2۰12 دسامبر در اروپا اتحادیه. است کرده متوقف اخیر

 هایکمک بودجه از میلیون 265 مبلغ این از که است کرده اعطا سوریه در بازماندگان و پناهندگان به دوستانهانسان هایکمک عنوان

 به فراوانی نظامی هایکمک همچنین اروپایی کشورهای. است بوده عضو کشورهای از آن میلیون 361 از بیش و اروپا اتحادیه بشردوستانه

 انتقال منظور به را سوریه در خود تسلیحاتی هایتحریم رسمی طور به اروپا اتحادیه راستا این در. دادند ارائه سوریه مسلح شورشیان

 به را خود هایمحدودیت 2۰13 سال آوریل در اتحادیه این. کرد لغو را اسد بشار دولت به فشار و مخالفان به نظامی تجهیزات و وسایل

 که امر این از آگاهی وجود با و داد کاهش سوریه مخالف نیروهای مالی امور تقویت برای خام نفت واردات اجازه کردن فراهم منظور

 کرد لغو سوری مخالفان به کمک منظور به را خود هایتحریم از تعدادی گیرد، قرار استفادهسوء مورد تواندمی مخالفان به اسلحه صادرات

 ادامه مخالفین ائتالف با را نفت با مرتبط هایحوزه در خود هایگذاریسرمایه و معامالت تا داد اجازه عضو کشورهای به و

  .(Archick; Mix, 2013)دهند

 بردن بین از بعد وهله در و سوریه دولت رفتار تغییر و فشار اعمال اول وهله در مذکور، هایتحریم اعمال از اروپا اتحادیه عمده هدف

 حامی طبقات و دولتی نیروهای بین شکاف افزایش و دولت طرفدار هایگروه بین در مالی تنگناهای افزایش واسطه به سیاسی وفاداری

 از هاناآرامی  کردن آرام برای سوریه دولت مالی هایمحذوریت افزایش دمشق، دولت بر مالی تنگناهای این اعمال در مهم نکته. بود دولت

 .بود عربستان در عبداهلل ملک سیاست شبیه اقتصادی هایبسته توزیع طریق

 

 نظامی حمله به آمریکا تهدید از پس هااروپایی اقدامات  ( 1-2-1-2
 حمله به آمریکا تهدید و هاسالح این از سوریه دولت یاستفاده بر مبنی مخالفین ادعای و 2۰13 اوت 21 شیمیایی حمله بهانه از پس

 این خواسته بر آمریکا، خارجه امور وزیر کری، جان با دیداری در اروپا اتحادیه کشور 28 خارجه امور وزیران اسد، بشار دولت علیه نظامی

 و مرج و هرج گسترش از نگرانی دلیل به اما کردند، تاکید سوریه در شیمیایی حمالت به قدرتمند و روشن پاسخی یارائه بر مبنی اتحادیه

 بازرسان گزارش یارائه زمان تا خواستند وی از نظامی، اقدام نبودن یا بودن موثر به نسبت تردید و جنگ وقوع صورت در گرایی افراط
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 تعویق به را کشور این به متحده ایاالت نظامی اقدام شیمیایی، هایسالح از استفاده به سوریه دولت اتهام مورد در ملل سازمان تسلیحاتی

 استفاده اتهام کامل و فوری بررسی خواستار که این ضمن اروپا، اتحادیه خارجی سیاست مسئول اشتون، کاترین راستا این در. بیاندازند

. بماند تفاوتبی تواندنمی شیمیایی هایسالح از استفاده مقابل در المللیبین جامعه: کرد تصریح شد، شیمیایی هایسالح از سوریه دولت

 .(Reuters, 2013)است قاطع و روشن پاسخی مستلزم و ماند نخواهند مجازات بدون و بوده قبول غیرقابل جنایاتی چنین

 

 روسیه و آمریکا توافق از پس اروپا اتحادیه مواضع( 1-2-1-3
 سیاست مسئول اشتون، کاترین. داشت تاکید سوریه سالح خلع بر همچنان نیز روسیه و آمریکا ایماده 6 توافق از پس اروپا اتحادیه موضع

 کاربرد منع سازمان بازرسان توسط سوریه در موجود هایپایگاه و انبارها تمام کامل بازرسی خواستار ایبیانیه در اروپا، اتحادیه خارجی

 بردن بین از برای هاسازمان این به فنی کمک ارائه برای اروپا اتحادیه آمادگی از و شد ملل سازمان کارشناسان و شیمیایی هایسالح

 هدف 2 ژنو در اگر که بود شده مدعی فرانسه کشور جمهور رئیس اوالند، فرانسوا 2 ژنو نشست در. داد خبر سوریه شیمیایی هایسالح

) کند فراهم سوریه بحران حل برای مناسبی سیاسی راهکار توانست نخواهد نشست این باشد اسد قدرت هایپایه تقویت کنندگان شرکت

 (. 1۰26 ـ 1۰27: 1392 بیگی، خان

 

 

 قبال بحران سوریهراهبرد جدید اتحادیه اروپا در ( 1-2-2
 .است شده تشریح بخش شش در سوریه قبال در اروپا اتحادیه راهبرد

 آمده و شده تاکید ملل سازمان امنیت شورای 2254 قطعنامه با مطابق سیاسی انتقال روند طریق از جنگ پایان لزوم بر نخست بخش در

 به که خواهد می هم ترکیه و ایران روسیه، از و بگذارند احترام شده برقرار بس آتش به که خواهد می طرفها همه از اروپا کمیسیون: است

 .باشند پایبند بس آتش این ضامنان عنوان به خود تعهدات

 یادآور را سوری معارضان از خود حمایت تداوم ندارد؛ وجود سوریه بحران برای نظامی حل راه هیچ اینکه بر تاکید با ادامه در اروپا اتحادیه

 .است شده

 خواستار و آمده میان به سخن پذیر آسیب اقشار ویژه به و سوریه مردم به بشردوستانه های کمک اهمیت از سند این بخش سومین در

 .است شده سوریه مناطق تمامی به بشردوستانه های کمک کاروان پایدار دسترسی

 پرداخته مدنی جامعه نهادهای تقویت طریق از بیان آزادی و بشر حقوق دمکراسی، توسعه و ترویج لزوم به راهبردی سند بخش چهارمین

 .است

 و ملی آشتی بر و آمده میان به سخن سوریه در جنگی جنایات عامالن پذیری مسئولیت و شناخت اهمیت از سند این بخش پنجمین در

 . است شده تاکید اجتماعی عدالت تحقق

 که است آورده ادامه در ولی پرداخته؛ شغلی و تحصیلی های حمایت طریق از وضعیت احیای به کمک به هم راهبردی سند بخش آخرین

 .باشد یافته تحقق سیاسی انتقال «موثق و جامع» فرآیند که کند می حمایت سوریه بازسازی از زمانی تنها اروپا اتحادیه

 

 رویکرد اتحادیه عرب در قبال سوریه( 1-3
 محکوم با میرود شمار به سابقه سال 66 با عرب اتحادیه در عطف نقطه عنوان به 2۰11 نوامبر در عرب اتحادیه در سوریه عضویت تعلیق

 حرکت این.دارد عرب مردم ازحقوق استفاده سوء در سعی خود، مردم علیه خشونت از متناسب نا استفاده برای سوریه و لیبی رژیم کردن

 المللی بین سیستم با بیشتر یکپارچگی و عربی وحدت به دستیابی در عرب اتحادیه و عرب گرایی ملی اندیشه های از دور به عرب اتحادیه

 گامی عنوان به عرب اتحادیه تصمیمهای به احترام عرب اتحادیه عضو کشورهای از بسیاری استبدادی سیستم وجود با دیگر سوی از. است

 منافع هماهنگی نه است منطقه در انقالب فشارهای از حاصل عرب اتحادیه دمکراتی مواضع. است دشوار بسیار دمکراسی از حمایت به

 هر به شده وارد فشار تصمیمها این اما است اتحادیه عضو کشورهای واقعی غیر تمایل منطقه در دمکراسی تقویت چه اگر.عضو کشورهای

 .است دمکراتیک اصالحات روند برای راه کردن هموار نتیجه در و تغییر مورد در کردن فکر به نسبت عضو
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 سوریه بحران قبال در عرب اتحادیه داخلی اقدامات( 1-3-1-1

. بود مصر در 2۰11 اکتبر 16 در اتحادیه این خارجه وزرای اجالس سوریه، قبال در قطر، و عربستان رهبری به عرب اتحادیه اقدام اولین

 برای اسد از درخواست داد، انجام زمان این در عرب اتحادیه که چیزی آن همه اما اتحادیه این در سوریه عضویت تعلیق انتظار رغمعلی

 ریاست به «سوریه بحران حل کمیته» تشکیل با عرب اتحادیه همچنین،. بود مخالفان و اسد میان گفتگوها شروع و زور کارگیریبه توقف

 وزرای العادهفوق نشست در عرب اتحادیه سوریه، هایدرگیری شدت افزایش با .کرد سوریه بحران پیگیری به مکلف را کمیته این قطر،

 رأی دو و( عراق)ممتنع رأی یک موافق، رأی 19 با را اتحادیه این در سوریه عضویت قاهره، در 2۰11 نوامبر 12 در خود خارجه

 منازعات ادامه در .کرد وضع سوریه علیه ایگسترده اقتصادی هایتحریم نیز 2۰16 نوامبر 16 در و کرد تعلیق( لبنان و یمن)مخالف

 نتیجه اما. کرد تصویب الدابی مصطفی محمد سرپرستی به را سوریه به ناظران ورود طرح 2۰11 دسامبر 24 در  عرب اتحادیه سوریه،

 عربستان ویژهبه فارسخلیج عرب هایدولت اسد، نظام علیه مسلحانه اقدامات وجود بر مبنی سوریه بحران خصوص در ناظران این گزارش

 فارسخلیج عرب هایدولت سایر ازآنپس و عربستان، درنتیجه،. ساخت ناخشنود بودند سوریه در نظامی مداخله دنبال به که را قطر و

 .فراخواندند را خود ناظران

 

 سوریه بحران کردن المللیبین برای عرب اتحادیه اقدامات( 1-3-1-2
 رهبری به عربی کشورهای برخی اعضا، میان اختالف وقوع و بود قطر و عربستان مدنظر که طورآن عرب اتحادیه هایطرح پیشرفت عدم با

 و کنند ارائه نیز سوریه خصوص در شد اجرا یمن در آنچه شبیه طرحی عرب، اتحادیه 2۰12 ژانویه 22 اجالس در کردند تالش عربستان

 ناکام چین و روسیه وتوی با امنیت شورای در درنهایت که طرحی. کنند المللیبین را سوریه بحران امنیت، شورای به آن ارسال طریق از

 .رسید تصویب به موافق رأی 137 با ملل سازمان عمومی مجمع در اما ماند

 کشورهای و ترکیه همراهی با قطر و عربستان ملل، سازمان عمومی مجمع هایقطعنامه بودن آورالزام غیر به توجه با اما

. دادند تشکیل را سوریه خصوص در امنیت شورای از خارج المللیبین و ایمنطقه اقدامات هماهنگی برای«سوریه دوستان»غربی،مجموعه

 .گرفت قرار حاشیه در سوریه بحران به نسبت المللیبین اقدامات از جزی عنوانبه عرب اتحادیه بعد، به زمان این از

 عنوانبه عنان کوفی انتصاب ،2۰12 فوریه 24 در تونس در «سوریه دوستان» نشست اولین ازجمله سوریه بحران مورد در بعدی اقدامات

 سوریه بحران در مستقل کنشگری عنوانبه عرب اتحادیه نقش شدن کمرنگ بیانگر سوریه در عرب اتحادیه و ملل سازمان ویژه نماینده

 در بود، قدرت از اسد گیریکناره خواهان که عرب اتحادیه برنامه آخرین برخالف مأموریت، این به عنان انتصاب از پس که ایگونهبه. بود

 امنیت شورای در 2۰12 مارس 21 در ابتدا عنان ایماده 6 طرح. نیامد میان به اسد گیریکناره لزوم از سخنی عنان ایماده 6 برنامه

 .شد برگزار سوریه دولت نمایندگان حضور بدون سوریه خصوص در 2۰12 ژوئن در 1ژنو نشست آن اساس بر و تصویب

. زد دامن اتحادیه این در عربی کشورهای اختالفات بر 2۰12 مارس در عراق به عرب اتحادیه ایدوره ریاست تحویل دیگری، تحول در

 برای سیاسی حلراه اما عراق کردند،می حمایت اسد نظام سرنگونی برای نظامی مداخله و معترضان تسلیح از عربستان و قطر کهدرحالی

 و عربستان مثل سوری مخالفان حامیان عرب، اتحادیه بر عراق ریاست با. کردمی رد را نظامی مداخله هرگونه و دادمی ترجیح را بحران

 ،(2۰12 آوریل) استانبول در سوریه دوستان مجموعه هاینشست مانند المللیبین محافل در را بیشتری نقش کردند تالش قطر،

. داد استعفا عنان سوریه، شهرهای در هاتنش گرفتن باال و عنان طرح ماندن نتیجهبی با دیگر، طرف از .کنند ایفا(2۰12 جوالی)پاریس

 2 ژنو نشست ابراهیمی هایتالش با. شد منصوب سوریه امور در عرب اتحادیه و ملل سازمان نماینده عنوانبه ابراهیمی اخضر عنان، از پس

 از پس .نبود آمیزموفقیت که نشستی. شد برگزار سوریه دولت نمایندگان حضور با قطر، و عربستان مخالفت رغمعلی ،2۰14 ژانویه در

 جدید نماینده عنوانبه 2۰14 جوالی 1۰ در میستورا دی استفان و کرد استعفا 2۰14 می ماه 31 در ابراهیمی اخضر ،2ژنو نشست ناکامی

 ازاین،پیش کهدرحالی جاری، ماه اویل در سوریه بحران خصوص در گیریموضع جدیدترین در اما .شد منصوب سوریه امور در ملل سازمان

 در عرب اتحادیه کل دبیر العربی، نبیل داد،نمی رضایت اسد دولت سرنگونی از کمتر چیزی به قطر و عربستان رهبری به عرب اتحادیه

 وزیر المعلم، ولید با دیدار آمادگی شرط،پیش بدون کرد تأکید و آورد میان به سوریه دولت با گفتگو از سخن میالدی جاری ماه اوایل

 .(1396دارد)الوقت،  هرزمانی در را سوریه خارجه
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  اتحادیه رویکرد بر تاثیرآن و خاورمیانه مناسبات در ای منطقه بازیگران مداخله تاثیر( 1-3-2
 شدید تاثیر تحت و الملل بین نظام عمده بازیگران توجه مورد خاورمیانه دوم جهانی جنگ از پس یعنی اتحادیه حضور سالهای تمام در

 اصلی نقاط از منطقه این فارس خلیج جنگهای و سابق شوروی فروپاشی از پس ویژه به و. است بوده آنها سوی از شده هدایت تحوالت

 به وابسته اند غرب بود به سنتی طور به( عرب اتحادیه) کشورها این همچنین. است خود هژمونی استراتژیهای ریزی طرح جهت امریکا

 اند نموده تصور امریکا با رابطه در خود برای را بیشتری منافع عرب دولتهای کویت به عراق هجوم و ایران اسالمی انقالب وقوع از بعد ویژه

 عرب اتحادیه هایبیانیه  از بسیاری صدور هنگام به بنابراین. دهند ترجیح خود بین اتحاد به را امریکا با اتحاد که شده باعث تصور این که

 که بودیم شاهد اخیر سالهای در. کرد مشاهده می توان را اسرائیل و امریکا مالحظات و منافع گرفتن نظر در عرب جهانی تحوالت مورد در

 خواست که اصالحات و تروریسم محکومیت دمکراسی، چون کارهایی دستور سمت به انفعال موضع از و اجباراً  عرب اتحادیه مصوبات

 و منافع پای به پا اتحادیه که شاهدیم نیاز سوریه مورد در اخیر تحوالت در خصوص به است کرده پیدا سوق است غربی کشورهای

 عربستان اتحادیه اصلی قدرت حتی .( 166:1389 کازرونی،) ندارد عملی استقالل خود از و کناد مای حرکات غرب و امریکا مالحظات

 :هستیم یکدیگر با آنها پوشانی هم شاهد زیر موضوعات در ما بنابراین ندارد منطقه به نسبت مستقلی سیاست سعودی

 اوضاع شدن بدتر به سوریه علیه روانی جنگ اندازی راه با تا شده سپرده اسراییل و عربستان انگلیس امریکا رسانه های به ماموریت این. 1

 .بینجامد

 و خرابکاری به دست مردمی نیروهای  اسم به تا(  تروریستها و اشرار کردن مسلح)  مرزی شهرهای در القاعده و هاسلفی  حضور. 2

 .دارد عهده به سعودی عربستان را گروه این مالی حمایت ماموریت بزنند تروریستی عملیات

 که المللی بین مداخله برای تالش سپس و فتنه ایجاد ابتدا) امنیت شورای و عرب اتحادیه طریق از منطقه ای و المللی بین فشارهای. 3

 عرب اتحادیه و غرب جانب از گروهی توطئه گرفتاری حاضر حال در سوریه بنابراین. دارند عهده بر ان متحدان و امریکا را ماموریت این

 .بخشند شدت سوریه بحران به سوریه به نسبت تا میکنند عمل کاتالیزوری عنوان به عربستان و قطر ترکیه، میان این در که است

 به رژیم این رسیدن برای است بستری عنوان به اتحادیه کشورهای جمله از کشورها دیگر و بردمی را نفع بیشترین بحران این در اسراییل

 و صهیونیستی رژیم هدف با که است منطقه در ایران قدرت کردن محدود صعودی  عربستان هدف. است بقا آن مهمترین که خود اهداف

 عمال و بود ناتوان کویت به عراق حمله مثل فارس خلیج  حوادث در عرب اتحادیه گرچه .(1391 گیوهچی،) دارد سویی هم امریکا

 که گشته اعراب همگرایی برای مضاعف عامل این که میکنند دنبال را فعلی موضع سوریه موضوع در ولی، ببرد پیش از کاری نتوانست

 دسته و شکاف و اعضا خود بین در قدرت توازن عدم رغم علی را عرب اتحادیه اعضای که است ای منطقه فرا القائات به وابسته بیشتر البته

 مردم سرکوب داخلی، اعتراضات سرکوب به خود عربستان که حالی در. است کرده منسجم حدی تا دارد وجود آنها بین در که بندیهایی

 بحران در مهمی نقش عرب اتحادیه .(165:1389 کازرونی،) دارد را بشر حقوق از حمایت ادعای سوریه مقابل در ولی می پردازد بحرین

 خود تصمیمگیری زمان در عرب اتحادیه خارجه امور وزیران. است نکرده فروگذاری اقدامی هیچ از فشار ایجاد برای و ایفا میکند سوریه

 سوریه به نسبت شورا تصمیمهای در اساسی نظر تجدید خواستار بارها اتحادیه این.دارند سوریه به المللی بین فشار افزایش به زیادی توجه

 با سوریه علیه بر فشار افزایش برای مورد این در حتی. هستند سوریه علیه المللی بین تحریمهای و فشارها افزایش خواهان و است شاده

 عملیات انجام و نظامیان غیر و نظامیان شدن کشته به منجر گروههاکه کردن مسلح به اقدام حتی میکند، همراهی نیز اروپا اتحادیه

 است. شده نظامی نیروهای تحریک باعث نیز این خود که میکند حماس حمص، شهرهای در تروریستی

 

  سوریه عضویت تعلیق و عرب اتحادیه( 1-3-3

 و العربی نبیل عرب اتحادیه رئیس شامل که قطار رهبری به عرب اتحادیه طرف از در سوریه کمیته تشکیل و اکتبر 16 جلسه دنبال به

 دولت به اتحادیه تصمیم های و کردند مالقات سوریه در اسد با اکتبر 26 در که بود عمان و سودان الجزایر مصر ازکشورهای نمایندگانی

 .(Al Arabia, 2011) شد ابالغ سوریه

 این رساند امضا به نوامبر ماه در را ND 2 طرح  سوریه قطر، در اکتبر 3۰ جلسه در عرب اتحادیه عمل برنامه با سوریه موافقت از پس

 المللی بین رسانه های و اتحادیه ناظران به اجازه و مخالفان با گفتگو و سیاسی زندانیان آزادی و ها خشونت کردن متوقف سوریه از طرح

 اتحادیه ریس مالقات و سوریه، طرف از طر این امضا از پس روز یک  .(guardian, 2011) شد خواستار را سوریه به شدن وارد برای

 ,Hurriyet Daily News)اتحادیه رساند اعضا اطالع به را اعراب عمل طرح اتحادیه رئیس سوریه ملی شورای با العربی نبیل عرب

 بحث اندازی راه سبب و نشد عرب اتحادیه سوی از شده اعالم زمانی ودول در مخالفان با گفتگو به موفق سوریه رژیم حال این با .(2011
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 العاده فوق جلسه در عرب اتحادیه. شد اقتصادی و دیپلماتی تحریم های اعمال و تعلیق از اعم اسد رژیم علیه اقدامات مورد در شدید های

 لبنان و یمن موافق رای18 با سوریه عضویت . تعلیق(new york times 2011)آورد در تعلیق حالت به را سوری عضویت نوامبر 12

 بازتاب دید می عرب ناسیونالیسم استحکامات و سنگر را خود ها مدت که کشوری سوریه تعلیق شد تصویب ممتنع عراق و مخالف

 عضویت تعلیق. میکند تعلیق را خود از عضوی از اتحادیه که نبود بار اولین تعلیق این حال این با داشت منطقه سراسر در گسترده ای

 درک و عرب جهان و قذافی معمر تیره روابط به توجه با بود البته اتحادیه اقدامات از دیگری نمونه عرب اتحادیه در 2۰11 مارس در لیبی

 عرب اتحادیه تعلیق تصمیم از پاس. نیست آور تعجب سوریه اندازه به لیبی مورد در اتحادیه تصمیم این افریقایی کشوری عنوان به لیبی

 new york) کرد اتخاذ را سوریه ضد بر اقتصادی تحریم های اعمال با را خود تصمیم های از دیگر یکی نوامبر 16 در سازمان این

times, 2011). 

 عملی سیاستهای دهنده نشان آشکارا 1945 سال در تاسیس زمان از اتحادیه اقدامات مهمترین و ترین قوی از یکی عنوان به تصمیم این

 بهانه به عضو کشورهای داخلی امور در عرب اتحادیه دخالت که دهنده نشان تصمیم این است منطقه در اسالمی بیداری از پس اتحادیه

 گذاشتن پا زیر به توجه با را قانونی های بحث تصمیم این حل ابن با. باشد کشور آن منافع با تضاد در اگر حتی است سوریه مردم رضایت

 و بگذارند احترام موسس دولتهای سیستمهای به اعضاء از هریک" که منشور کشورها از منشور 8 ماده کند می مطرح عرب اتحادیه منشور

 سیستم تغییر برای شده محاسبه اقدام هرگونه از باید اعضا از هریک" بگیرند نظر در کشورها این فرد به منحصر نگرانی عنوان به را آنها

 است ممکن اتحادیه شورای" 18 ماده به توجه با است منشور 18 ماده از ناشی قنونی شکافهای از دیگر یکی کنند پرهیز عضو های دولت

آژانس پناهندگی سازمان ملل، )جداست عرب اتحادیه از دهد انجام متحد ملل سازمان به نسبت را خود تعهدات نتواند که را کشوری هر

 این رغم به و حال این با. است عرب اتحادیه منشور اشکار نقض لبنان و یمن های مخالفت به توجه با ها تمصمیم این تصویب(. 2۰14

 اینکه اول: داشت پی در نتیجه چند تصمیم این است نشده داده توضیح عرب اتحادیه تنظیمات در ها گیری تصمیم نوع این مباحث

  .(Reuters, 2011) شد سوریه در ها خشونت تشدید باعث ثانیاً و شد اتحادیه از خود عضویت تعلیق با سوریه مخالفت موجب

 مواضع از المللی بین اولیه حمایت فقدان از پس بود توجه قابل نیز ترکیه دیپلماتی شرایط مشکل اصالح و رفع در عرب اتحادیه تصمیم

 به شرایط پیشبرد به امیدوار طرف دو هر در خود نفوذ از استفاده و سوریه دولت و مخالفان با روابط حفض با ترکیه سوریه برابر در ترکیه

 به نسبت را خود مواضع کرد مخالفت ترکیه و مخالفان هایخواسته به که زمانی حال این با بود مخالفان نفع به تدریجی دمواکراسی سمت

 در تنها نه سوریه تعلیق به عرب اتحادیه تصمیم راستا این در کرد سختر مخالفان از حمایت و سوریه علیه تحریمها تصویب با سوریه

 برابر در عرب اتحادیه های تحریم آورد فراهم اروپایی کشورهای و امریکا فعالتر سیاست پیگیری برای بلکه فرصتی سوریه مواضع جهات

 معامالت کردن ممنوع عربی، کشورهای در سوریه داراییهای کردن مسدود سوریه، دولت ارشد مقامات سفر ممنوعیت: از عبارتند سوریه

 22 از یکی عنوان به سوریه .(Economist،2011) است سوریه دولت با تجاری مبادالت تمام به دادن پایان و سوریه با مرکزی بانک

 هر که است قطر و سعودی عربستان تسلط تحت عمده طور به عرب اتحادیه. است درآمده تعلیق حالت به عضویتش عرب اتحادیه کشور

 درمنطقه خود نفو افزایش و سنی دولت دولت یک اسقرار و اسد حکومت به دادن پایان برای تالش در و سوریه رژیم مخالف دو

 مخالف نیروهای کردن مسلح به اقدام سوریه حکومت به دادن پایان امید به عرب اتحادیه در سانی رهبری تحت عربی کشورهای.هستند

 عالی ایده یک شورشیان کردن مسلح": گفت "دوستان سوریه" کنفرانس در عربستان خارجه امور وزیر الفیصل سعید کرده اند سوریه

 پناهگاه یا ایجاد پیشنهاد با همهنین آنها میپردازند مخالفان به سالح ارایه به وهمچنان کرد حمایت شورشیان کردن مسلح از نیز قطر "بود

 .(futuredirections ,2014)خدمت کردند مخالفان به سوریه و ترکیه مرز امتداد در مخالفان برای امن

 بدون و است منطقه در متحده ایاالت استراتژی منافع و طرح ها جهت در حیاتی بسیار گام یک عرب اتحادیه از سوریه اخراج و تعلیق

 در کشور این عضویت تعلیق و سوریه تحریم اقتصادی است آمریکا توسط شده دیکته سوریه قبال در عرب اتحادیه سیاستهای تردید

 این است عضو های کشور ملی حاکمیت به احترام و خود اعضای مصونیت بر تاکید از عرب اتحادیه توجه قابل خروج نشانه عرب اتحایه

 منافع حفض و تامین بهانه به که است شدهای تعیین پیش از مقاصد و اهداف سری یک عرب اتحادیه سوری ضد سیاستهای و اقدامات

 و اتحادیه منشور نقض با عرب اتحادیه. میشود اتخاذ کشورها این سوی از سوریه علیه عرب مردم امنیت تامین و عربی کشورهای مشترد

 نقض بر عالوه اتحادیه که آشکاریست نشانه این که کند معرفی اعراب علیه تهدید عنوان به را سوریه دارد سعی منشور در مندرج اهداف

 هموار در خود اقدام این با و. است داده دست از را خود اعتبار و است شده تبدیل امریکا و غرب منافع پیشبرد برای ابزاری به خود اهداف

 (2۰14دارد)حزب بعث،  اتحادیه این استقالل عدم از نشان که است عربی کشورهای داخلی امور در غرب و امریکا دخالت برای راه کردن
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 سوریه عضویت تعلیق از عرب اتحادیه اهداف( 1-3-3-1
  عرب اتحادیه کردن یکدست. 1

 بنابراین نیستند آمریکا برنامه های اختیار در کامل طور به که سوریه و عراق لبنان همچون حضورکشورهایی مخالف همیشه عرب اتحادیه

 برنامه های برای کردن یکدست دنبال به عرب اتحادیه اعضای دادن برخی قرار فشار تحت و سوریه همچون مستقل کشور حذف با آنها

 یکدست در مستقیم غیر اهداف از یکی سوریه حذف بنابراین افتاد خواهد اتفاق درآینده ایران دربارهآنها  مهمترین از یکی و است آتی

 .است امریکایی برنامه های تحقق برای عرب یه اتحاد کردن فضای

  سوریه و ایران قطبی دو فضای شکستن. 2

 در عربی ایرانی فضای کاردن قطبی دو از دهه چند سوریه اخیر، سالهای طی منطقه در سوریه راهبردی تاثیرات به توجه با دیگر سوی از

 دولت با مخالفت و ایران کنار در گرفتن قرار با سوریه که است مقدس دفاع دوران در آن مهمترین شاید که است کرده جلوگیری منطقه

 اتخاذ سمت به قطعا سوریه حذف با عرب اتحایه کرد جلوگیری زیادی حدود تا منطقه زمان آن عربی ایرانی کردن قطبی دو از صدام

 کرد. خواهد تالش بیشتری ایرانی ضد استراتژیهای

  آمریکا منافع جهت در حرکت. 3

 تغییر باید یا برود باید یا اسد گفت بشار که است اوباما اظهارات به مربوط کرد استنتاج عرب اتحادیه اقدام از میتوان که دیگری هدف

 به اقتصادی گسترده های تحریم و سیاسی های فشار اعمال با در سوریه اسد دولت سارنگونی از ناامیدی از پاس غرب زیرا بدهد رفتار

 .سوریه است دولت رفتار تغییر دنبال

  انتقالی دولت تشکیل. 4

 شناختن رسمیت به با اتحادیه اسد است بشار دولت کنار در انتقالی دولت تشکیل میکند دنبال اقدام این از که عرب اتحادیه دیگر هدف

 را پیام این تصمیم این با عرب اتحادیه آنکه ضمن است سوریه در کردن اعتراضها تر گسترده و بخشیدن عمق دنبال به اسد بشار مخالفان

 اتحادیه از اسد دولت تعلیق درخواست زیرا است، قائل ویژه ای ارزش اسد بشار مخالفان برنامه های برای کرد که منتقل سوریه داخل به

 رئیس غرب به وابسته افراد از و سوریه مخالف شخصیتهای جمله از غلیون برهان که طوری به اسات بوده مخالفان های خواست در عرب از

 .شد عرب اتحادیه از سوریه عضویت تعلیق خواستار عرب اتحادیه به پیامی طی سوریه ملی شورای

 از است ملل سازمان طرف از سوریه علیه بیشتر تحریم های برای زم برای بستر ایجاد المللی بین تحریمهای برای مناسب شرایط ایجاد. 5

 .است عرب اتحادیه اهداف دیگر

 تنها نه شود کشور این تضعیف اسد بشار براندازی به منجر سوریه بحران که صورتی در صهیونیستی و امریکایی ضد محورهای تضعیف. 6

 از غرب مخالف کشورهای دیگر علیه سناریوهایی چنین این اتخاذ باعث بلکه داد، خواهد دست از را منطقه در استراتژی متحد یک ایران

 تنش اخیر سال چند در .(243-24۰: 1391 صاحاف، و عباسی) شد خواهد صهیونیستی رژیم و امریکا همکاری با عرب اتحادیه طرف

 به شیعی هالل ظهور از نگرانی با عرب اتحادیه کشورهای. است شده بیشتر اتحادیه سنی عمدتاً کشورهای و شیعی ایران بین منطقه ای

 جبهه یک ایجاد برای تالش در عربی های سلطنت هستند ایران طرفدار سوریه جای به سنی دولت یک استقرار دنبال به ایران رهبری

 صدام حذف از بعد. اند کرده اتخاذ سوریه در معترضان از حمایت در قوی موضعی ترکیه و ایران با منطقه رهبری برای رقابت در واحد

 لبنان و، سوریه عراق، در ایران نفوذ نگران عربی کشورهای از بسیاری و است شده ایران به سود منطقه توازن 2۰۰3 سال در حسین

 ایران نفوذ با مقابله و سنی دولت به شیعه دولت ی از گذار برای سوریه دولت با مخالفت مشتاق عرب اتحادیه سنی دولتهای هستند

 علیه کشورشان مردم عمومی افکار کردن منحرف و سازی خنثی برای سوریه در عرب اتحادیه کشورهای دخالتهای و فشارها. هستند

 (.(opendemocracy,2013است خود دولتهای

 

 راهبرد سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( در بحران سوریه( 1-4

 ناتو و خاورمیانه( 1-4-1
 به آمریکا، متحده ایاالت که آورد وجود به اذهان در را پرسش این خاورمیانه، در میالدی جدید هزاره آغازین های سال عمیق تحوالت

 نقش ایفای منطقه سازی امنیت در شکلی چه به خاورمیانه، امور در گر مداخله بازیگر ترین مهم و الملل بین نظام مسلط قدرت عنوان

. است شده خاورمیانه وارد واشنگتن، اراده و خواست با ،(ناتو) شمالی اتالنتیک پیمان سازمان اخیر، های سال در همزمان داشت؟ خواهد

 دالیل به بنا خاورمیانه،. است ای منطقه سازی امنیت فرآیند در سازمان این نقش رسد، می نظر به مسلم خاورمیانه انداز چشم در آنچه
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 ایالت دیپلماسی و نظامی دستگاه انرژی و توان بیشترین اخیر، های سال در منطقه این لذا و دارد فراوان اهمیت آمریکا برای متعددی،

 تالش واشنگتن اساس، این بر. است منطقه امنیت و نظم کیفیت دارد، اهمیت میان این در آنچه. است ساخته معطوف خود به را متحده

 دهی شکل برای واشنگتن راهبرد. آید حاصل نظر مورد اهداف بیشترین که بگیرد شکل ای گونه به ای منطقه امنیت نظام تا کرد، خواهد

 .است مذکور سازمان در ای خاورمیانه کشورهای پذیرش و منطقه به ناتو ورود خاورمیانه، امنیت به

 

 

 سوریه بحران در ناتو راهبرد( 1-4-2
 است، بوده استوار کشور این بحران در جدی نظامی دخالت عدم بر همواره فراوان های نشیب و فراز رغم به سوریه در ناتو سیاست

 چرا است سوریه در نظامی دخالت عدم به مصمم ناتو بود گفته سوریه، بحران به اشاره ضمن ناتو کل دبیر استولتنبرگ، ینس همچنانکه

 و سوریه در سازمان این مستقیم منافع نبود به زیادی حد تا مساله این. شود سوریه اوضاع شدن بدتر موجب تواندمی مساله این که

 کشورهای مداخله و 2۰11 سال در سوریه بحران شروع از بعد .گردد بازمی ها روس با احتمالی مواجهه هرگونه برای تمایل عدم همچنین

 نحوی به. نمود متمرکز آن تحوالت بر تاثیرگذاری و کشور این  در آفرینی نقش برای را خود های تالش ناتو سازمان بحران، این در غربی

 های فعالیت آمریکا و فرانسه انگلیس، کشورهای از ویژه عملیات نیروهای و پرداختند مسلح هایگروه آموزش به سوریه در ناتو نظامیان که

 ساقط برای تروریستی و چریکی های عملیات از حمایت مبنای بر سوریه در ناتو راهبرد ابتدا در .کردند آغاز سوریه در را خود شناسایی

 با سوهم دولتی آوردن کار روی همچون اهدافی آمریکا، های سیاست راستای در کشور این همچنانکه. داشت قرار سوریه دولت کردن

 را اسراییل امنیت تضمین و تامین ترمهم همه از و شامات منطقه از روسیه و ایران دسـت کـردن کوتاه مقاومت، محور شکست غرب،

 لیبی به حمله مدل همان براساس سوریه به نظامی حمله مبنای بر اول وهله در سوریه در ناتو راهبرد کلی طور به. است کرده دنبال

 سازمان این نیز رو همین از شد، پروژه این شدن کشانده شکست به باعث مقاومت محور و سوریه مردم های مقاومت اما بود شده طراحی

 و راهبرد دوم مرحله اما. است بوده داخلی جنگی به زدن دامن آن، از هدف که پرداخت سـوریه آزاد ارتـش نیروهای آموزش به تنها

 تغییر باعث که گرددمی باز سوریه بحران به روسیه منتظره غیر و مستقیم ورود و 2۰15 سپتامبر از بعد تحوالت به سوریه در ناتو عملکرد

 حدودی تا سوریه به روسیه ورود از بعد ناتو سیاست. شد ناتو سازمان عملکرد و راهبرد تغییر همچنین و سوریه نظامی صحنه در بنیادین

 نظامی عملیات آغاز از بعد هفته یک آنکه رغمعلی. است بوده مسکو با مستقیم تنش ایجاد عدم و اولیه مواضع از نشینی عقب بر مبتنی

 در مسکو به ای بیانیه صدور با ناتو شمالی آتالنیتک نظامی پیمان سوریه در اسد بشار دولت مخالفان و تکفیری های گروه ضد روسیه

 سوخوی جنگنده سقوط سر بر مسکو و آنکارا های تنش تشدید جمله از آن، از بعد تحوالت اما داد، هشدار کشور این اقدامات خصوص

 تخاصم و مقابله درصدد عنوان هیچ به ناتو سازمان که داد نشان کرملین، تهدیدات برابر در اردوغان دولت از ناتو الزم حمایت عدم و روسیه

  داد خواهد پاسخ را ما خاک به حمله هرگونه ناتو اینکه بر مبنی آنکارا مقامات سخنان علیرغم حتی و ندارد را سوریه در روسیه با مستقیم

 ناتو حال، این با. گذاشت تنها سوریه مسئله در روسیه مقابله را ترکیه یعنی خود متحد عمال داری معنی سکوت با ناتو سازمان عمل در

 خود های همکاری گسترش همچنین و مخالفان تسلیح بر مبنی خود های سیاست بر سوریه نظامی میدان به روسیه ورود قبول علیرغم

 ادامه دمکراتیک سوریه نیروهای جمله از سوری نیروهای از بخشی به کمک و آمریکا رهبری به داعش با مبارزه المللی بین ائتالف قالب در

 ناتو نیروهای. است داشته فعالی مشارکت کشور این شمال در خصوص به نظامی عملیات چندین در سازمان، این همچنانکه. است داده

 با مبارزه در را فعالی نقش دمکراتیک سوریه نیروهای از حمایت و( 2۰16 مه 31) منبج سازی آزاد عملیات در شرکت با بار اولین برای

 سوریه نیروهای بیشتر هرچه تقویت با متحده ایاالت نیروهای عملیات این از بعد. نمود ایفا را سوریه شمال در خود جایگاه تثبیت و داعش

 شروع 2۰16 نوامبر 6 از که پیچیده نظامی عملیات این. نمودند آغاز را داعش خودخوانده خالفت پایتخت به حمله عملیات دمکراتیک

 سیاست مجموع در .است بخشیده سوریه شمال در ناتو و متحده ایاالت به وابسته نیروهای به را بیشتری نقش دارد ادامه تاکنون و شده

 ینس همچنانکه است، بوده استوار کشور این بحران در جدی نظامی دخالت عدم بر همواره فراوان های نشیب و فراز رغم به سوریه در ناتو

 مساله این که چرا است سوریه در نظامی دخالت عدم به مصمم ناتو بود گفته سوریه، بحران به اشاره ضمن ناتو کل دبیر استولتنبرگ،

 تمایل عدم همچنین و سوریه در سازمان این مستقیم منافع نبود به زیادی حد تا مساله این. شود سوریه اوضاع شدن بدتر موجب تواندمی

 .گردد بازمی ها روس با احتمالی مواجهه هرگونه برای
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 سوریه نظامی تحوالت در ناتو نقش( 1-4-2-1

 تری وسیع نظامی هایگیری در شاهد حلب که همانگونه است ایگسترده سیاسی و نظامی تحوالت بستر سوریه شرق و شرقی شمال

. است سوریه حسکه استان در آمریکایی نیروهای کنار در فرانسوی و آلمانی نیروهای ورود از حاکی دریافتی اطالعات و اخبار. بود خواهد

 شمالی و جنوبی حومه اگر تفاصیل این با. اندشده حاضر سوریه نظامی تحوالت در فعالی شکل به ناتو اصلی بازوی دو که آن یعنی این

 نظامی هایدرگیری داغ نقطه دیگر سوریه شرق در رقه شهر شک بدون کنیم محسوب سوریه در نظامی هایدرگیری اصلی قلب را حلب

 که سوریه ساحلی شهرهای به را جنگ سوریه ارتش قوای تضعیف برای دارد تالش النصره جبهه که است حالی در این. بود خواهد سوریه

 برلین نقشه که بود شده یادآوری سوریه درباره گذشته های تحلیل در پیشتر .کند منتقل است، بوده برخودار باالیی امنیت از تاکنون

 در شوند،می ارزیابی تن 5۰۰ بر بالغ اکنون که آلمانی نیروهای حضور وجود با اما است حلب شهر در شدن پیاده حال در غربی و شرقی

 شرقی آلمان همچون غربی و شرقی سوریه که است کرده پیدا بیشتری تجلی و تداعی تصور این فرانسوی، نیروهای از تن 3۰۰ حدود کنار

 منطقه مردم را آن بهای که ایمعادله است، عملی گیری شکل حال در خاورمیانه فراز بر سرد جنگ سرآغاز عنوان به سوریه در غربی و

 " حسکه استان در پیمانانش هم و امریکا سوی از سراسری حمله از که است ماه دو حدود اساس همین بر .کنندمی پرداخت خاورمیانه

 "منبج" سوی به سوریه کردهای حمله با .شودمی گفته سخن رقه سوی به سوریه کردهای دمکراتیک حزب میان از "سوریه کرد نیروهای

 .است شده تر روشن گذشته از بیش آمریکا میدانی رهبری با رقه به حمله نظامی نقشه رقه، غربی شمال در

 شکل به و "الطبقه" منطقه بر تسلط برای وسیعی حمالت روسیه هوایی نیروی حمایت با سوریه آمریکا،ارتش برنامه شدن عملیاتی با

 مستشاران حمایت با رقه در هاآمریکایی عملیات دهدمی نشان عملیات این. است کرده آغاز رقه غربی جنوب در الطبقه فرودگاه خاص

 ضربات بزرگترین که سازمانی است، داعش پایتخت رقه هااروپایی نگاه از. است شده گذشته از تر جدی بسیار فرانسوی و آلمانی نظامی

 این آلمان، در سوری پناهندگان باالی حجم وجود با. است کرده اروپایی کشورهای دیگر و فرانسه خاص بشکل و اروپا متوجه را امنیتی

 دارد کار این برای مناسبی توجیه حداقل یا و است افتاده رقه تسخیر و حمله به کمک با خود از حفاظت فکر به اکنون هم از نیز کشور

 .است شده تمرین و سازماندهی رقه از اروپا در تروریستی عملیات بیشتر دهدمی نشان نظامی و اطالعاتی های تحلیل تمام زیرا

 شده رقه عازم سوریه شهرهای دیگر و ادلب و حلب شهرهای از که سوری پناهنده هزاران وجود و اجتماعی بافت دلیل به دانندمی همه اما

 داعش دست از رقه شهر آزادی اندپیوسته رقه در مسلح های مجموعه دیگر و داعش صفوف به آنها از بخشی و اند یافته استقرار آن در و

 به آنها از داعش و کند وارد عادی شهروندان به جدی آسیبهای تواندمی رقه به حمله که آن خصوص به بود نخواهد سریعی و آسان کار

 در جنگنده نیروی هزار هاده داعش است کرده اعالم اخیرا آمریکا اطالعاتی سازمان که نکنیم فراموش. کندمی استفاده انسانی سپر عنوان

 قدرت اوج در باید دیرالزور و رقه شهر دو در نظام پیاده نیروی نظر از داعش اوضاع پس باشد درست تخمینی چنین اگر و دارد جهان

 .باشد

 است یافته گسترش و ادامه رقه در آتی عملیات به نگاه با است، حلب حومه متوجه اکنون الفتح جیش و النصره جبهه سوی از که حمالتی

 در پیمانانش هم و سوریه ارتش نیروهای کردن گیر زمین با تا هستند صدد در حلب حومه در سعودی و ترکیه نظامی پیمانان هم زیرا

 این از مناطقی به رقه آزادی از پیش نتوانند پیمانانش هم و سوریه ارتش تا کنند هموار را رقه یکدست تسخیر راه حلب، جنوبی حومه

 تحت نیروهای فرمان تحت یکدست شکل به آزادی از پس باید رقه آمریکا، اعتقاد به. کنند پیدا دست الطبقه فرودگاه جمله از منطقه

 شهر این در ترکیه و سعودی حمایت تحت مسلح هایمجموعه و نیروها رقه آزادی با است امیدوار آمریکا که آن خصوص به باشد امرش

 گفته زیاد سخن آن از اخیر ماه چند طی نیز سعودی که باشد سوریه در آمریکا "ب"طرح از اولیه رونمایی تواندمی این و یابند استقرار

 از برداری بهره صدد در نظامی موازنه حفظ برای آمریکا که است کرده اعالم رسما"الورف " اشخارجه امور وزیر زبان از نیز روسیه  .است

 و تروریستی به سوریه در مسلح های گروه تصنیف که است کرده اعالم رسما آمریکا که آن خصوص به است سوریه در النصره جبهه توان

 توسط جنگ گسترش با امریکا سیاست این. کشدمی طول ماه سه النصره نیروهای از معتدل مسلح مخالفان صف جدایی و حداقل معتدل

 .   دارد همخوانی کامال رقه به حمله طرح و حلب حومه در الفتح جیش و النصره جبهه

 گذشته از هویداتر ناتو و آمریکا نظامی هایبرنامه سایه در سوریه در دو این کار تقسیم یا و سعودی و ترکیه استراتژیک نگاه و گرایش حاال

 داندمی سوریه شمال به استراتژیکش نگاه قالب در خود عملیاتی حوزه را آن و دارد باالیی اهتمام آن اطراف نواحی و حلب به ترکیه. است

 پس امرش تحت نیروهای ها،آمریکایی توسط رقه سازی آزاد عملیات سایه در تا دارد رقه به باالیی اهتمام سعودی دیگر سویی از و
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 آمدن کار روی تا حلب حومه نیز و رقه در عملیات دامنه دهدمی نشان شواهد همه .شود آنان جایگرین داعش نیروهای از رقه ازپاکسازی

 مالی توان شکستن منظور به نفت هایقیمت سقوط زمان از و تر پیش نیز سعودی یافت، خواهد استمرار آمریکا در جدید جمهور رییس

 نظامی پرونده تا کندمی تالش شدت به که بود داده نشان سوریه به جدید هایسالح پمپاژ و( ایران و روسیه)سوریه نظام پیمانان هم

 به بیشتر گرایش با اوباما باراک جانشین که امید این به بماند باز چنان هم آمریکا جدید جمهور رییس آمدن کار روی زمان تا سوریه

 .کند یکسره را سوریه نظام سوریه،تکلیف در مستقیم نظامی عملیات

 روشن دلیل خود سوریه امور در ملل سازمان ویژه نماینده میستورا، دی استفان شدید ناامیدی و ژنو در سوریه سیاسی مذاکرات شکست

 در نظامی و میدانی برنده هایبرگ سایه در سوریه آینده سیاسی مذاکرات تا یافت خواهد گسترش سوریه در جنگ دامنه که است دیگری

 .کرد تعیین تواننمی ژنو در سیاسی گفتگوهای ادامه برای جدیدی زمان هیچ است کرده اعالم وی. یابد ادامه سوریه

 ارتش نظامی اطالعات شعبه رییس هلیوی، هرتسی. داند می خاورمیانه ناپایدار اوضاع برنده را خود اسرائیل سوریه، در آمریکا سیاست با

 عادت استقرار عدم این به باید داشت،ما خواهد استقرار که است استقراری عدم وضعیت خاورمیانه توصیف: گویدمی باره دراین اسرائیل

 تغییر بیشتر و شوند می تضعیف بیشتر شرایط این در بزرگ هایارتش است، خاورمیانه در ترین پرقدرت حالت این در اسرائیل کنیم،

 "اسرائیل امنیت و استقرار" عنصر ترین ثابت و "پایدارترین" سال های سال تا تواندمی "خاورمیانه استقرار عدم" اسرائیل دید از  .یابندمی

 شود،می پیروز دیگر طرف بر طرفی نظامی عرصه در نه و آیدمی دست به توافقی سوریه سیاسی مذاکرات عرصه در نه سیاست این با.باشد

 راه دو  .است خاورمیانه در آمریکایی "هوشمندانه مرج و هرج سیاست " استمرار و "سرد جنگ توسعه" همان طرحی چنین خروجی

 اکنون امر این تحقق برای گواهی هیچ که برسد نتیجه به سوریه در سیاسی مصالحه که آن یا ندارد، وجود دایره این از خروج برای بیشتر

 نشان شواهد. دید هاطرف از یکی نفع به آن در را برتر دست بشود تا کند قدرتغییر آن سوریه در نظامی کفه که آن یا و ندارد وجود

 گرچه است کرده پیدا سوریه در بیشتری سرعت دوم راه سیاسی، بحران سیاسی فصل و حل در آمریکا عمدی تعلل به توجه با دهدمی

 .باشد داشته راه در تواند می نیز بینی پیش قابل غیر عواقب و سختی

 

 سوریهعملکرد سازمان همکاری خلیج فارس در بحران ( 1-5
 

 گوناگونی گیریهای جهت، ملی وعالیق  منافع حسب بر ای منطقه  وفرا ای منطقه بازیگران، 2۰11 سال از سوریه بحران گیری شکل با

 و اسرائیل ترکیه، با جواری هم و لبنان، اشغالی فلسطین عراق، نظیر خاورمیانه در بحران های کانون با همسایگی دلیل به سوریه. برگزیدند

. است ایران سنتی پیمانان هم از یکی کشور این چنین هم. است برخوردار  ژئواستراتزیک و ژئوپلولیتیک باالی اهمیت از مدیترانه دریای

 وارد جدی صورت به قطر و سعودی عربستان آنها  رأس در و فارس خلیج همکاری شورای عضو کشورهای که است شده سبب دالیل این

 سوریه در بود، کار محافظه های دولت نفع به موجود وضع حافظ شورا که یمن و بحرین تحوالت خالف بر. شوند سوریه تحوالت عرصه

 شورای اعضای مشترک نشست در که طوری به. است داده قرار کار دستور رادر موجود وضع تغییر سیاست خود، سود به موازنه تغییر برای

 ممنوعیت لغو خواستار عرستان خارجه امور وزیر، شد برگزار منامه در 2۰13 ژوئن در که اروپا اتحادیه نمایندگان و فارس خلیج همکاری

 ویژه به فارس خلیج همکاری شورای اعضای کار دستور در نیز سوری معارضین از جانبه همه حمایت، شد سوری معارضین به سالح ارسال

 . است بوده قطر و عربستان

 غیر صورت به و الئیک های نیرو به کمک خواهان عربستان مثال برای. دارد وجود اعضا بین نیز اختالفاتی، مشترک منافع این کنار در

 های سیاست( 1392، زنگنه. )آنهاست های وابسته  المسلمین اخوان نظیر هایی گروه کردن مسلح خواستار قطر اما است، النصره مستقیم

 محور سمت به مقاومت محور از موازنه تغییر برای شورا این نیاز احساس از برگرفته سوریه تحوالت قبال در فارس خلیج همکاری شورای

. اند شده صحنه این وارد خود تثبیت برای سعودیها و  ظهور تازه قدرت عنوان به خود شدن شناخته رسمیت به برای قطر. است سازش

 تحوالت تسری  خطر همچنین و تونس و مصر در خود پیمان هم های رژیم پاشی فرو شاهد اسالمی بیداری تحوالت شروع با که عربستان

 چالش با مبارزه برای و ست ا کرده واگذار ایران به را بازی صحنه  فلسطین و لبنان، درعراق کرد، می احساس داخل به را یمن و بحرین از

 به و کرده حرکت سوریه در ایران قدرت کشیدن چالش به و امریکا با پیمانی هم سمت به، خارج در چه و داخل در چه رو، روبه های

 که است شده مدعی و دانسته قبول قابل غیر را سوریه در مردم کشتار عربستان پادشاه که چنان است، پرداخته اسد حکومت با مقابله

 به رو اسرائیل امنیت نام به معضلی با سوریه بحران در که غرب و امریکا خالف بر گفت باید. کند نمی سکوت تحرکات این مقابل در اسالم

 تمام  با و نیستند رو به رو معضلی چنین با فارس خلیج همکاری شورای عضو کشورهای دارند، می بر قدم بیشتری احتیاط با و هستند رو
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 شورای های سیاست مورد در نکته . این(12۰-122: 1391، بهمنش و نیاکوئی)  کنند می حمایت سوری معارض مسلح های گرو از توان

، دارد وجود آرا اتفاق شورا اعضای میان اسد بشار سقوط لزوم مورد در اینکه رغم به. است اهمتی حائز سوریه درباره فارس خلیج همکاری

 به بیشتر سعودیها رسد می نظر به. است کرده بروز موارد برخی در سعودیها و قطریها میان معارض های نیرو از حمایت در اختالفاتی اما

 سیاست به گاه و اند کرده متمرکز سوریه المسلمین اخوان از حمایت بر بیشتر قطریها و دارند گرایش تندرو سلفی های گروه به کمک

، اسد بشار سقوط موجود، وضع تغییر بر شورا سیاست، سوریه بحران در شد، گفته که طور همان، همه این با. اند شده نزدیک ترکیه های

 .است رگرفته قرا مقاومت بامحور ایران پیوند قطع و کاری محافظه محور سود به قوا موازنه تغییر

 

 تاثیر اختالفات سازمان همکاری خلیج فارس بر بحران سوریه( 1-5-1
 ایجاد هاییتعدیل سوریه قبال در خود سیاست در دوحه که دارد وجود احتمال این منطقه در جدید هایائتالف تشکیل به توجه با

 این که است این کندمی تداعی ذهن در که سؤاالتی از یکی گرفته باال قطر با فارس خلیج کشورهای مناسبات در تنش اینکه از پس.کند

 یافت دقیقی و روشن پاسخ سؤال این برای نتوان اول وهله در شاید .دارد سوریه بحران جمله از ایمنطقه هایپرونده بر تأثیری چه هاتنش

 آنچه ولی شد متصور امر این در قطر برای را مستقلی سیاست توانمی سختیبه منطقه در جدید هایائتالف گیریشکل به توجه با ولی

 برای منفی و سوریه دولت حامیان برای مثبت شکل در سوریه بحران بر هاتنش این که است این گفت سخن آن قطعیت درباره بتوان

 با بحران درگیر قطر طبیعی طوربه که کرد عنوان توانمی امر این در را آن تأثیر اولین شاید .بود خواهد تأثیرگذار سوریه مخالفان

 خواهد عربستان جمله از کشورها این تهدیدات با مقابله صرف را خود پتانسیل و توان بیشتر و شد خواهد فارس خلیج حاشیه کشورهای

 طرف تهدیدات به واکنش و پاسخ نحوه به المللی بین مسائل از کشور این توجه و رفت خواهد تحلیل کشور این توان بیشتر نتیجه در کرد

 این یافت، خواهد کاهش نیز سوریه در مسلح گروههای از کشور این حمایت طبیعی طوربه و شد خواهد معطوف داخلی مسائل و مقابل

 مسلح معارض گروههای که طوریبه کرد مشاهده عربستان و قطر بین آمدهپیش اختالف از گروهها این نگرانی نوع در توانمی را موضوع

 قطر که دارند هراس این از همه از بیش که چرا شدند عربستان با قطر اختالفات به دادن پایان خواستار درگیری، این از نگرانی ابراز ضمن

 تأثیر سوریه ارتش با نبرد و میدانی عرصه در آنها عملکرد بر که کند قطع یا دهد کاهش آنها به را خود تسلیحاتی و مالی هایحمایت

 بحران این تأثیر اولین بنابراین .کرد مشاهده قطر حمایت مورد مسلح گروههای بین آشکارا توانمی را آشفتگی این و گذاشت خواهد منفی

 و مالی موقتی قطع البته شوندمی تسلیحاتی و مالی تغذیه کشور این از که بود شاهد سوریه در مسلح هایگروه سرنوشت بر توانمی را

 کویت میانجیگری شکست از پس که چرا یابد پیدا ادامه کجا تا بحران این که دارد بستگی نیز سوری مسلح معارضان به قطر تسلیحاتی

 عید از قبل تا مسئله این حل صورت در که بیابد آن برای راهی تا شده پیشگام اختالفات این حل برای مغرب کشور اختالفات، این حل در

 .(96یابد)تسنیم، خرداد  استمرار دوحه گذشته هایسیاست که رسدمی نظر به فطر

 یا کند ایجاد تغییری سوریه بحران بر قطر کلی رویکرد در تواندمی تنش این آیا بحران استمرار صورت در: آیدمی پیش سؤال این اکنون

 به توجه با و کرد اشاره منطقه در گرفتهشکل موجود هایائتالف به باید سؤال این به پاسخ برای شد بیان ابتدا در که طورهمان خیر؟

 از که ترکیه که کرد فراموش را نکته این نباید .یافت سؤال این برای مثبت پاسخی توانمی سختیبه ترکیه با قطر خوب روابط و نزدیکی

 رویکرد در تغییری است، کرده موافقت قطر در نظامی حضور با نیز کشور این پارلمان و رودمی شمار به جاری بحران در قطر اصلی حامیان

 دهد ادامه دمشق قبال در را فعلی سیاست همین نیز دوحه که کرد خواهد تالش بالطبع و نکرده ایجاد سوریه بحران قبال در خود کلی

 پیش در سوریه بحران قبال در ترکیه از را مستقلی سیاست که است انتظار دوراز و داندمی ترکیه مدیون را خود کنونی شرایط در قطر

 .بگیرد

 مسلح گروههای بین را هااختالف و هاشکاف دوحه با فارس خلیج کشورهای مناسبات در تنش که گفت توانمی فوق مطالب به توجه با

 سخنان در توانمی را این و دهد تغییر سوریه قبال در را خود سیاست قطر که رسدنمی نظر به راهبردی نظر از ولی داد خواهد افزایش

 مسکو و دوحه مشترک هدف را آن و کرده تأکید سوریه در تنش سطح کاهش بر تنها که کرد مشاهده قطر خارجه وزیر گذشته روز

 .داشت اذعان اسد بشار سرنوشت درباره خصوصبه سوریه درباره روسیه با کشور این بنیادی اختالفات بر حال عین در وی. بود دانسته

 را فارس خلیج همکاری کشورهای با کشور این اختالف استمرار صورت در سوریه بحران قبال در قطر سیاست در تغییرات توانمی بنابراین

 در را آنها و شد خواهد گروهها این بین اختالف و شکاف باعث بالطبع که دانست مسلح گروههای فعالیت  بر آن تأثیرگذاری حوزه در تنها

 که داشت انتظار تواننمی و داد خواهد تغییر سوریه ارتش نفعبه نیز را نظامی موازنه مقابل در و کرد خواهد تضعیف سوریه ارتش با مبارزه

 در تعدیل ایجاد احتمال منطقه، در جدید هایائتالف تشکیل به توجه با ولی باشیم دمشق قبال در دوحه سیاست راهبردی تغییرات شاهد
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 .نیست ذهن از دور سوریه قبال در دوحه سیاست

 

 نقش سازمان همکاری اسالمی در بحران سوریه( 1-6

 نقش سازمان همکاری اسالمی در حل اختالفات برآمده از بحران سوریه( 1-6-1
 هدف این راستای در که داشتند، خود مابین فی اختالفات حل در سعی ها دولت سایر با تعامل منظور به ها دولت الملل بین حقوق در

 سازمان. باشد می اسالمی همکاری سازمان ها سازمان این ازجمله که است آمده بوجود متعددی ای منطقه و المللی بین های سازمان

 نام است، دینی براساس مبتنی که دولتی المللی بین نهاد تنها عنوان به ان از که است المللی بین و سیاسی ای پدیده اسالمی همکاری

 می عضو های دولت مابین فی اختالف حل شده، اشاره بدان نیز اساسنامه در که سازمان این اهداف ترین مهم از یکی شودکه می برده

 اخیر تحوالت. است داده ارائه را حقوقی و سیاسی راهکارهای ازجمله گوناگونی راهکارهای سازمان مهم، هدف این خصوص در که باشد

 .عضو کشورهای بین در اختالفات فصل و حل نحوه خصوص در سازمان منشور محک برای بوده آزمونی خاورمیانه

 

 سطح تحلیل داخلی( 1-6-1-1
 کوچک شهرهای و پیرامونی ای،حاشیه مناطق در عمده شکل به هاییتظاهرات انجام و 2۰11 سال سوریه، سیاسی بحران بروز آغاز نقطه

 گروه شش به توانمی را سوری مخالفان و معارضان کلی، طور به. است بوده آزادی کسب و اصالحات انجام فساد، با مبارزه برای سوریه

 :نمود تقسیم عمده

 کردن نظاره و نشستن کنار به با و اندشده خارج معارضان جرگه از آنها با سوریه حکومت تفاهم دلیل به اکراد حاضر، حال در: اکراد( 1

 هستند؛ تحوالت نتیجة منتظر

 بنیادهای واقع، در. شوندنمی شامل را سوریه جمعیت از زیادی بخش گروه این(: البیانونی صدرالدین علی رهبری به) المسلمین اخوان( 2

 نیست؛ آنان به وابسته مصر خالف بر سوریه اجتماعی

 سوریه ملی شورای رئیس غلیون، برهان گروه، این نماینده. ندارند جایگاهی چندان سوریه داخل در گروه این: سوریه خارجی معارضان( 3

 است؛

 مناع هیثم. هستند جایگاه دارای سوریه داخل در گروه این که رسدمی نظر به و دارند نام( ملی تنسیق حزب) تنسیق چهارم، معارضان( 4 

 است؛ عبدالعظیم حسن آن، رأس در و کندمی نمایندگی را آن

 نیز گروه این. اندشده مرتکب را کشتارهایی الشغور جسر و حمص در و کنندمی استفاده آمیز خشونت هایروش از گروه این: هاسلفی( 5 

 تشدید و تداوم پی در که ایمنطقه بازیگر عنوان به سعودی عربستان که است ذکر به الزم اینجا، در. ندارند جایگاهی سوریه داخل در

 در عمده طور به که آنان اختیار در را زیادی هایسالح حتی. است کرده سوریه هایسلفی به را فراوانی مالی هایکمک است، بحران

 سوریه هایسلفی از ،1982 سال از سعودی عربستان کلی، طور به. است داده قرار هستند، مستقر الزور دیر و حماه حمص، درعا، شهرهای

 .است کرده تغذیه را آنان و کندمی حمایت

 برخی در و شوندمی پشتیبانی غرب و عرب اتحادیه توسط نیز معارضان از گروه این: االسعد ریاض فرماندهی به سوریه آزاد ارتش( 6

 شد، ذکر که همانطور. هستند سوریه داخل در جایگاهی فاقد نیز آنان. اندداده انجام مسلحانه قیام حمص شهر در خصوص به شهرها

 بحران در ذیل، دالیل به بنا کلی، طور به. نیستند برخوردار مردمی حمایت از عمده طور به سوریه آزاد ارتش و هاسلفی خارجی، معارضان

 این البته،. است توس و مصر همچون کشورهایی از بیشتر سوریه در طرف بی و گرنظاره طیف جمعیت مردمی، اعتراضات و سوریه داخلی

 . نمود خواهد شایانی کمک سریع و موقع به اصالحی اقدامات اتخاذ طریق از بحران مدیریت به امر

 : از عبارتند دالیل این

 ساکن سوری معارضان مطالبات رو، این از. است ایعشیره بیشتر سوریه جامعه بافت. است مصر و تونس جوامع از متفاوت سوریه جامعه

 اقتصادی، رفاه و معیشتی وضعیت بهبود: از عبارتند سوریه در عشایری جامعه مطالبات. نیست سوری عشایر مطالبات و هادرخواست اروپا،

 اقشار البته،. جامعه بر حاکم امنیتی فضای برداشتن میان از و عمرانی هایپروژه انجام خواری، رشوه و اقتصادی فساد با مبارزه

 در. هستند آزاد انتخابات و حزبی تک نظام حذف احزاب، فعالیت آزادی خواهان مزبور، هایدرخواست بر افزون نیز سوری کرده¬تحصی

 انقالب دیگر، بیان به  است؛ شده برداشته اصالحی هایگام ارتباط، این در و نموده موافقت هادرخواست این با نیز سوریه رژیم راستا، این

 سوریه، کنونی سیاسی بحران اما. است بوده وابسته غیر و داخلی سطح در جانبه همه ماهیت دارای مصر و تونس در مردمی ـ اسالمی های
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 خارجی کشورهای از سوریه اپوزیسیون ملی شورای دعوت مدعا، این شاهد. است داخلی سطح در بودن جانبه همه و بومی ماهیت فاقد

 بر همواره غرب کلی، طور به و آمریکا متحده ایاالت عرب، اتحادیه که است ذکر به الزم. است لیبی الگوی طبق سوریه در مداخله برای

 اند؛نموده مطرح کشور این در مداخله برای را مختلفی سناریوهای و کرده تأکید سوریه، جمهور رئیس اسد، بشار گیریکناره

 دمشق و حلب در خصوص به بزرگ شهرهای در که حالی در. شودمی انجام مرزی شهرهای و پیرامونی مناطق در آمیز اعتراض تظاهرات -

 است؛ نبوده

 تمایل هادروزی و سنی سکوالرهای نیز و شوندمی سوریه جمعیت درصد 13 حدود شامل که سوریه مسیحی اقلیت کلی، طور به -

 که هستند سوریه در سلفی تندرو حکومت یک تشکیل از نگران آنها که چرا ندارند؛ را مذهب سنی مخالفان به شدن ملحق برای چندانی

 شد؛ خواهد آنها اذیت و آزار موجب

 با همچنین. است شده جلب بزرگ شام ایده پیرامون سوری ناسیونالیسم نوعی به دهیشکل طریق از نیز سنی هایناسیونالیست رضایت-

 تقویت موجب امر این که دارند وجود قدرت بدنه در زیادی هایسنی دهند،می شکل را سوریه در قدرت اصلی هسته هاعلوی اینکه وجود

 است؛ شده سوریه جمهور رئیس اسد، بشار حکومت مردمی پایگاه

 افزایش موجب نیز عامل این که دارد وجود سیاسیون و امنیتی نیروهای ارتش، میان پیوستگی و مشترک منافع توس، و مصر خالف بر-

 است؛ شده اسد بشار داخلی قدرت

 احتمال و ـ آمیز مسالمت راه از تغییر عدم ـ بنیادین تحول و تغییر از جدی نگرانی شهری متوسط طبقه شامل هاسنی از بزرگی بخش -

 دارند؛ را تندرو حکومت یک سوی به حرکت

 میان در را سوریه حکومت و بعث حزب مشروعیت همواره سوریه توسط اسرائیل طلبانه توسعه هایسیاست علیه مقاومت جبهه رهبری -

 هایرقابت است، شده سوریه کنونی سیاسی بحران تداوم موجب آنچه که گرفت نتیجه توانمی بنابراین،. است داده افزایش سوری مردم

 خواهد پرداخته بدان آتی بخش در که است خاورمیانه منطقه در «عربی کار محافظه» و «مقاومت» متضاد محور دو میان ایمنطقه

 .(4: 1393شد)امجدی، 

 

 

  المللیبین تحلیل سطح( 1-6-1-2

 ایخاورمیانه استراتژی آنکه، نخست نکته: است اهمیت حایز نکته دو ذکر المللی، بین سطح لحاظ از سوریه مساله تبیین درخصوص

 امنیت حفظ( 2 انرژی؛ امنیت تأمین نیز و خاورمیانه نفت قیمت ارزان انتقال( 1: است بوده محور دو بر همواره آمریکا متحده ایاالت

 جهت و کند سقوط است، مقاومت محور اعضای وصل حلقه که سوریه چنانچه آمریکا، ویژه به و غرب دیدگاه از مبنا، این بر. اسراییل

 انقالب ویژه به و عربی هایانقالب از پس اسراییل امنیت شاید نوعی به یابد، تغییر کار محافظه جریان سوی به کشور این خارجی سیاست

 تحوالت قبال در «چین و روسیه» و «غرب و آمریکا» های دیدگاه تفاوت به دوم، نکته. شد خواهد ترمیم حدی تا مصر در 2۰11 ژانویه

 توان می سوریه رژیم علیه امنیت شورای قطعنامه تصویب عدم برای چین و روسیه وتوی حق در را آن نمود که شود می مربوط جهان

 با مقایسه در را سوریه مساله قبال در کشور دو این متفاوت های گیری موضع و روسیه و چین همراهی عدم کلی، طور به. کرد مشاهده

 عربی، خاورمیانه در جاری تحوالت به نسبت روسیه کلی رویکرد کلی، طور به( 1: داد توضیح توان می دالیل این به بنا غربی کشورهای

 است معتقد روسیه که طوری به. گنجد می منطقه مردمی ـ اسالمی های انقالب قبال در غرب دوگانه برخورد از مسکو انتقاد درچارچوب

 و بحرین ویژه به و سعودی عربستان یمن، در انسانی ارزشهای و بشر حقوق نقض موارد برابر در آمریکا و غربی کشورهای سکوت که

 را منطقه در آمریکا بودن هژمونیک که است بازیگرانی برابر در غرب دوگانه رویکرد از ناشی سوریه موضوع به آنها ویژه توجه برعکس،

 عربی کار  محافظه محور برابر در کننده موازنه بازیگرانی عنوان به تنها نه یکدیگر کنار در سوریه و ایران چین، دیدگاه از( 2 اند؛ نپذیرفته

 اند؛ بوده( خاورمیانه) ای منطقه نظم شدن هژمونیک و آمریکا کامل تسلط برابر در مهمی مانع عنوان به بلکه اند، پرداخته نقش ایفای به

. دارد را منطقه تحوالت مدیریت آمریکا، ادعای بر بنا و خاورمیانه منطقه در خود هایارزش تحمیل در سعی غرب ها،روس باور به( 3

 مانع عنوان به همواره ایران و سوریه شد بیان که همانطور( 4 شود؛می مواجه منطقه مردم سوی از جدی هایمقاومت با امر این اگرچه

 ابعاد در بلکه نیست، داخلی مساله یک فقط سوریه مساله که است رو این از. اند بوده منطقه در آمریکا کامل تسلط مقابل در مهمی

 و سوریه طریق از مقاومت محور احتمالی تضعیف یعنی مذکور عوامل مجموعه آنکه، نتیجه. است اهمیت دارای المللیبین و ایمنطقه

 و سوریه جاری تحوالت تشدید یا تداوم طریق از ـ غرب متحدان آمدن کار روی با کشور این خارجی سیاست احتمالی جهت تغییر
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 و تالش با مطابق نیز و آنها ای منطقه متحدان و غربی کشورهای توسط آن بر مرج و هرج کردن حاکم یا کشور این سیاسی نظام فروپاشی

 .(7: 1393بود)امجدی،  خواهد غرب نفع به جهانی حتی و ایمنطقه توازن زدن برهم عوامل از یکی ـ غربی کشورهای سناریوی

 

  اسالمی همکاری سازمان اقدامات اهم و سوریه بحران( 1-6-2

 :دارد می اذعان اسالمی همکاری سازمان منشور( اصول بخش)ب بند 2 ماده

  عضو دول داخلی امور در مداخله وعدم سرنوشت تعیین حق به ـ احترام

  عضو دول از یک هر ارضی تمامیت و واستقالل حاکمیت حق به ـ احترام

 . داوری و سازش، وساطت مذاکره، قبیل از آمیز مسالمت طرق به آید وجود به آنها بین است ممکن که منازعاتی وفصل حل ـ

 بر سوریه بحران اگر .(25 :1375 ممدوحی،) عضو دول سیاسی استقالل و ملی وحدت و ارضی تمامیت علیه تهدید و زور به توسل عدم ـ

 از حایت در را الملل بین های قدرت و خود اعضای از برخی اقدام باید اسالمی همکاری سازمان گیرد، قرار ارزیابی مورد فوق اصول اساس

 کشور ان در انقالبی اگر و داخلی است ای مسئله سوریه بحران الملل بین حقوق منظر از. نماید محکوم سالح وارسال تروریستی های گروه

 ( سرنوشت تعیین حق به احترام. )بود خواهند آن کننده تعیین سوریه مردم باشد وقوع شرف در

 

 کنون تا سوریه بحران خصوص در سازمان های رویکرد( 1-6-3
 پیروی از سیاست های اتحادیه عرب -

 دنباله روی از سیاست ها و اقدامات سازمان ملل -

 

  عرب اتحادیه های سیاست از پیروی( 1-6-3-1
 داخل در را ها کشور این از قدرتمندی ائتالف امر این که باشند می عرب عضواتحادیه و بوده عرب سازمان، عضو کشورهای اکثریت

 بر و ساخته نزدیک هم به را ها کشور ،این مشترک تاریخی سوابق و اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، های پیوند.  است آورده بوجود سازمان

 تشکل خود مشترک منافع از دفاع جهت همواره عربی کشورهای اصوالً. است کرده متشکل سازمان داخل در عربی مشترک از دفاع اساس

 . نمود اشاره عرب اتحادیه به توان می جمله از که پرداختند می خود نظرات کردن نزدیک به و داشته را هایی

 تصویبی های قطعنامه و ها طرح اکثر همواره که است گردیده باعث اسالمی همکاری سازمان داخل در اعراب کیفی و کمی قدرت و نفوذ

 در عرب اتحادیه مواضع به توان می تاریخی لحاظ به که گیرد قرار تصویب مورد نیز اسالمی همکاری سازمان طرف از عرب اتحادیه در

 نیز اسالمی همکاری مواضع در مشخص صورت به که کرد اشاره...  و ایران علیه عراق تحمیلی جنگ و( دیوید کمپ پیمان) مصر با رابطه

 و است عرب اتحادیه مواضع انعکاس بسیاری مواقع در اسالمی همکاری سازمان مواضع گفت توان می که بطوری. است کرده پیدا نمود

 دولت از عرب اتحادیه سوریه بحران خصوص در( 7۰ پیشین، تویسرکانی، فوزی. )گیرد می نشأت سازمان درون در اعراب قدرت از امر این

 آمیز مسالمت انتقال برای عملی های گام شده زمانبندی جدول یک در و کند متوقف را خونریزی و مخالفان سرکوب بود خواسته سوریه

بیانیه  چنین انگار" که کند می تصور چنین کرد اعالم و متهم خود داخلی امور در دخالت به را عرب اتحادیه سوریه، اما . بردارد را قدرت

 تعلیق مساله، قاهره در خارجه وزیران نشست در 2۰11 اکتبر 16 مورخه در عرب اتحادیه . (2۰11 العربیه،) است نشده صادر " ای

 نوامبر 12 مورخه در و. داد قرار بررسی مورد اتحادیه آن های درخواست و ها قطعنامه اجرای از داری خود دلیل به را سوریه عضویت

 اسالمی همکاری سازمان عربف اتحادیه اقدام این پیرو. آمد در تعلیق حالت به مردمی اعتراضات سرکوب دلیل به سوریه عضویت 2۰11

 عضویت کرد اعالم، نشست پایانی بیانیه در، شد برگزار مکه در که 2۰12 آگوست 15 و 14 مورخه در سران العاده فوق نشست در نیز

 کشور 4۰از بیش مشارکت با حالی در اسالمی همکاری سازمان فوق العاده نشست . است درآمده تعلیق حالت به سازمان این در سوریه

 های¬همکاری سازمان در را سوریه عضویت تا گرفتند تصمیم کنندگان شرکت نشست این در. نداشت حضور آن در دمشق که شد برگزار

 .(2۰12 اوغلو،)آورد در تعلیق حالت به. وابسته نهادهای تمام و اسالمی

 

  ملل سازمان اقدامات و ها سیاست از روی دنباله( 1-6-3-2

 های سالح امحای و محکومیت در قطعنامه تصویب جمله از. است داده انجام عملی اقدام چندین سوریه بحران حل برای ملل سازمان

 پرداخت: خواهیم آن تشریح به اجمال صورت به که  2 و 1 ژنو نشست برگزاری و سوریه در شیمیایی
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  امنیت شورای چارچوب در ملل سازمان فعالیت( الف

 خطر به مارد احراز، المللی بین امنیت و صلح حفظ اصلی مسئول امنیت شورای متحد، ملل منشور 42 و 39 مواد مقررات موجب به

 که گرفت قرار امنیت شورای کار دستور در قطعنامه سه راستا این در. باشد می مقتضی اقدامات انجام و المللی بین امنیت و صلح افتادن

 حل در المللی بین صالحیت وجود با امنیت شورای، روسیهه و چین نظر تغییر زمان تا رسد می نظر به. شد مواجه روسیه و چین وتوی با

 با امنیت شورای اقدام دارد پی در را ممکن هزینه ترین کم که سیاسی و حقوقی راهکار ترین قوی چنان هم اما. است ناتوان بحران این

 ملل سازمان امنیت شورای سوریه، در شیمیایی سالح بکارگیری با اما (. 1391 کیا، زاهدی)  است روسیه و چین مساعد نظر جلب

 21 و بلند مقدمه یک دارای که رساند تصویب به اعضا همه تایید با سوریه شیمیایی سالم خلع بر آمریکا پیشنهاد به را 2118 قطعنامه

 این در امنیت شورای و ملل سازمان عملکرد و شیمیایی تسلیحات از استفاده، سوریه تحوالت بررسی به قطعنامه این مقدمه. است بند

 هیچ از اما است، شده تأکید دمشق حومه در 2۰13 اوت 21 روز در شیمیایی تسلیحات از استفاده بر آن در که دارد اختصاص خصوص

 شدت به  شیمیایی تسلیحات گونه هر کاربرد منیت ا شورای 2118 قطعنامه در. است نبرده نام شیمیای حمله مسئول عنوان به طرفی

)  دهد آزادانه تردد اجازه المللی بین بازرسان به و دهد تحویل را خود شیمیایی تسلیحات که شده موظف سوریه دولت، است شده محکوم

 عمل نمودن محکوم به تنها مذکور مسئله خصوص در اسالمی همکاری سازمان اما(. 1392 اسالمی، شورای مجلس های پژوهش مرکز

 ارسال عدم به سوریه در تروریست حامی عضو های کشور اقناع جای به اسالمی همکاری سازمان. کرد اکتفا شیمیایی سالح از استفاده

 بر اسالمی همکاری سازمان وقت کل دبیر اوغلو احسان. کرد حمایت امنیت شورای رویه از نمادین اقدامی در صرفا، معارضین به سالح

 کل دبیر «اوغلو احسان الدین اکمل. » کرد تاکید سوریه غوطه منطقه در شیمیایی سالح از استفاده عامالن مجازات و بازخواست ضرورت

 به اشاره با وی. شد اقدام این عامالن مجازات خواستار سوریه، بحران مورد در روسیه و آمریکا توافق از استقبال با اسالمی همکاری سازمان

 دهد قرار بررسی مورد را گزارش این دقت با امنیت شورای کرد امیدواری ابراز سوریه، شیمیایی حمله مورد در ملل سازمان اخیر گزارش

 . (1392 اوغلو،)

  سیاسی های حل راه بر ب( تاکید

 سازمان مقامات بودند، سوریه کشور در نظامی مستقیم جویانه مداخله اقدام برای زمینه سازی فراهم درصدد ها دولت برخی حالیکه در

. داشتند تاکید دو و یک ژنو به موسوم دیپلماتیک مذاکرات پیشبرد طریق از کشور این بحران حل جهت سیاسی رویکرد اتخاذ لزوم بر ملل

 شورا آن کامل طالع ا با و امنیت شورای به مراجعه از قبل ای منطقه های سازمان و موسسات متحد، ملل منشور 8 فصل ت مقررا طبق بر

 به فارس خلیج همکاری شورای و عرب اتحادیه سوریه بحران در آورند، عمل به مقتضی اقدامات منطقه در بحران بروز هنگام توانند می

 از متحد ملل سازمان همچنین. نداشت پی در ای نتیجه که شدند متوسل دیپلماتیک روابط قطع و میانجیگری مانند مختلفی های روش

 ای شیوه به بحران حل در سعی ها تالش آن نتیجه از فارغ ابراهیمی اخضر سپس و عنان کوفی نخست خود، ویژه نماینده دو طریق

 های تالش نخست وهله در است، اسالمی همکاری سازمان عضو و اسالمی کشوری سوریه که این به توجه با. است داشته آمیز مسالمت

 است تاکیدداشته مصر در سران نشست دوازدهیم در سازمان اما. است آن ذاتی وظایف جزو شکور این بحران حل راستای در دیپلماتیک

 به عرب اتحادیه و ملل سازمان مشترک فرستاده ابراهیمی، اخضر های تالش از همچنان اسالمی همکاری سازمان عضو کشورهای که

 در تهران در ایران امورخارجه وزیر با مشترک خبری نشست در اسالمی های همکاری سازمان کل دبیر همچنین. کنند می حمایت سوریه

(. 1392، ایسنا.« )ایم دوخته چشم است برگزاری حال در( 2ژنو) ژنو در که اجالسی به حاضر حال در» : داشت اظهار 16/11/92 مورخه

 ملل سازمان تصمیمات به آن احاطه و سازمان، این موسسان از سوریه، مسئله به سازمان در حقوقی نگاه نبود از خاکی وی نظر اظهار این

 سایر اقدامات تابع عضو های کشور سرنوشت خصوص در حد چه تا اسالمی همکاری سازمان که سازد می مشخص توضیحات این. است

 .است المللی بین های سازمان

 

 بررسی دالیل ناکارآمدی سازمان همکاری اسالمی( 1-6-4

 محور.شد برگزار کویت در 2۰15 می 28 و 27 روزهای در روز دو مدت به اسالمی همکاری سازمان خارجه وزرای اجالس دومین و چهل

 توسط که هایی نشست اغلب مانند اجالس این اما بود تروریسم و یمن بحران جمله از ای منطقه موضوعات اجالس این در اصلی

 مشکالت کاهش یا همگرایی تقویت زمینه در ای نتیجه شود می برگزار اخص طور به عربی کشورهای و کل طور به اسالمی کشورهای

 جهان مشکل مهمترین اسالمی کشورهای در تروریستی های گروه تکثیر و تروریسم. نداشت، امنیتی مشکالت ویژه به اسالمی کشورهای

 و شود می شنیده تروریستی گروههای عنوان به بوکوحرام و النصره، القاعده، داعش نظیر هایی نام معموال. است حاضر شرایط در اسالم
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 ارضی تمامیت برای تهدیدی اینکه ضمن و دارند حضور اسالمی جهان مختلف مناطق در اکنون هم تروریستی گروه دهها اما است مطرح

 .کنند می تهدید نیز را جنسی امنیت خصوص به مختلف ابعاد در شهروندان امنیت هستند کشورها

 اسالمی همکاری سازمان عضو عرب اعضای اکثر بلکه ندارد وجود مشخص کشور سه یا دو یک، تنها در تهدید این که است این مهم نکته

 و خطرها با اسالمی کشورهای، تروریسم مهم خطر بر عالوه. هستند خود مرزهای در تروریستی های گروه گسترده فعالیت و حضور شاهد

 دیده عراق و سوریه، یمن در آن آشکار نمونه که هستند مواجه عربستان رژیم طلبی برتری و طلبی جاه جمله از دیگری مهم تهدیدهای

 زمینه و باشند گشا گره توانند می اسالمی همکاری سازمان جمله از ای منطقه فرا و ای منطقه نهادهای، شرایطی چنین شود. در می

 همکاری سازمان نظیر سازمانی بلکه دهد نمی رخ اتفاق این، عمل در اما. کنند فراهم را ای منطقه انسجام افزایش و تهدیدها کاهش

 اسالم جهان در ای فرامنطقه و ای منطقه نهادهای از استفاده بودن اهمیت کم بیانگر همه از بیش که کند می ایفا خنثی نقشی اسالمی

 و امنیت تامین در مهمی بسیار نقش ای فرامنطقه و ای منطقه نهادهای اخیر سال 25 در خصوص به معاصر جهان در که درحالی .است

 فعالی نقشی ایفای توانایی، ای فرامنطقه البته و مهم نهاد یک عنوان به اسالمی همکاری سازمان اما. اند کرده ایفا ای منطقه های همکاری

 وزرای اجالس منظم و روتین برگزاری به صرفا و نداشته اسالمی کشورهای همگرایی افزایش و تهدیدها کاهش جهت در تاثیرگذار و

  است؟ کرده اکتفا، ندارند اجرایی ضمانت که هایی قطعنامه صدور و سران و خارجه

 نفر میلیارد 1.5 از بیش با اسالمی کشور 57. است متحد ملل سازمان از پس المللی بین بزرگ سازمان دومین اسالمی همکاری سازمان

. دهند می تشکیل عربی کشورهای را سازمان این مرکزی هسته اما هستند سازمان این عضو، جهان قاره چهار از بیش گستره در جمعیت

 هویت داد، نام تغییر اسالمی همکاری سازمان به 2۰۰1 سال در که، اسالمی کنفرانس سازمان در اسالمی کشورهای تجمع اصلی انگیزه

 ضعف اصلی دلیل پراکندگی و تفرقه که آمد پدید اسالمی جوامع در واحد نظری 196۰ دهه اواخر در، واقع در .است اعضا مذهبی مشترک

 ضعف از رهایی اساسی راه اساس، این بر. است اسرائیل جعلی رژیم تشکیل از برآمده تهدیدهای مقابل در خصوص به اسالمی کشورهای

 این منشور در .یافت موجودیت 1969 سال در اسالمی کنفرانس سازمان و شد گرفته نظر در، اسالمی همبستگی رشد و اسالمی اتحاد، نیز

 دیگر و علمی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، های زمینه در عضو کشورهای میان همکاری از حمایت، اسالمی همبستگی ارتقاء سازمان

 به بخشیدن خاتمه و نژادی تبعیض محو منظور به تالش، المللی بین های سازمان در عضو کشورهای میان مشورت و اساسی موارد

 ملل مبارزه از پشتیبانی، عدالت بر مبتنی المللی بین امنیت و صلح برای الزم تدابیر گرفتن نظر در. است آمده آن اشکال تمام در استعمار

 از دیگر بخشی نیز کشورها دیگر و اسالمی کشورهای میان همکاری ارتقاء، شان ملی حقوق و استقالل، کرامت از حفاظت راه در اسالمی

 نشانه کمتر بعد به 2۰۰1 از اسالمی همکاری سازمان و 2۰۰1 سال تا اسالمی کنفرانس سازمان عملکرد در اما. است شده مطرح اهداف

 . شود می دیده اسالمی اتحاد و همبستگی جهت در حرکت از ای

 شهر در 2۰۰1 سال در خارجه وزیران شورای هشتم و سی اجالس در اسالمی همکاری به اسالمی کنفرانس از سازمان این نام تغییر

 در. نداد رخ اتفاقی چنین عمل در هم باز اما بود سازمان اعضای میان همکاری وجهه تقویت چیز هر از بیش قزاقستان پایتخت آستانه

 یمن در نیز اخیرا و مصر، تونس، لبنان، عراق، لیبی، سوریه در مهمی های بحران با اخیر سال چهار طی خصوص به اسالم جهان که حالی

 سازمان این عملکرد مهمترین و نشد تشکیل ها بحران این بررسی برای نیز وزیران سطح در العاده فوق اجالس یک حتی اما شد مواجه

 در سعودی عربستان دستی فرا نقش، تردید بدون. است بوده سران بار یک سال سه هر اجالس و خارجه وزیران سالیانه اجالس برگزاری

 تشکیل در عربستان. است سازمان این شدن فلج تحلیلگران از برخی قول به و ناکارآمدی اصلی علل از یکی اسالمی همکاری سازمان

 دبیرخانه دائمی مقر. کند می ایفا را اول نقش نیز آن اصلی اهداف از سازمان این انحراف در و داشت مهمی نقش اسالمی همکاری سازمان

 توجه با .دارد عربستانی تابعیت نیز اسالمی همکاری سازمان دبیرکل حاضر حال در و دارد قرار عربستان جده در اسالمی همکاری سازمان

 عملکرد در موضع این، کرد اتخاذ را عربی های انقالب ضد رهبر یک موضع اسالمی بیداری اخیر موج در سعودی عربستان اینکه به

، اسالمی همکاری سازمان ناکارآمدی در عربستان نقش تاثیرگذاری درباره دیگر موضوع. است بوده تأثیرگذار نیز اسالمی همکاری سازمان

 و آمریکا منافع و عربستان های سیاست میان. است منطقه در اسرائیل و آمریکا اهداف با سعود آل های سیاست همسویی به مربوط

 نیز اسرائیل و آمریکا، کند می حمایت مصر در کودتا از ریاض. دارد وجود آشکاری همسویی، اسالم جهان اخیر های بحران در اسرائیل

 آل ابقای نیز اسرائیل و آمریکا، کند می لشگرکشی بحرین به ریاض. دانند می خود منافع راستای در را مصر در السیسی آمدن کار روی

 و آمریکا، کند می حمایت اسد بشار مخالفان و تروریستها از سوریه بحران در عربستان. دانند می خود منافع راستای در را قدرت در خلیفه

 می حمله یمن به عربستان که زمانی، اساس این بر. دارد وجود نیز عراق در وضعیت کنند. این می پیگیری را سیاستی چنین نیز اسرائیل

 زیادی نفوذ عربی مهم کشورهای از برخی بر عربستان که است این دیگر نکته. گیرد می قرار اسرائیل و آمریکا آشکار حمایت مورد کند
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 اشاره اسالمی همکاری سازمان در عرب اتحادیه اعضای به کلی طور به و مغرب، اردن، امارات به توان می کشورها این جمله از که دارد

 اسالمی همکاری سازمان در ریاض های سیاست با نتیجه در، دارند عربستان کمکهای به زیادی اقتصادی وابستگی کشورها این. کرد

 سازمان این در عربستان عملکرد، اسالمی همکاری سازمان ناکارآمدی دالیل ترین مهم از یکی گفت توان می بنابراین. کنند نمی مخالفت

 کشورهای برخی، سازمان این در کشور 57 عضویت و اسالمی همکاری سازمان تشکیل وجود با است. سعود آل ای منطقه های سیاست و

 سبب ها اتحادیه این تشکیل. دادند تشکیل را آفریقا اتحادیه یا عرب اتحادیه، فارس خلیج همکاری شورای نظیر دیگری نهادهای، عربی

 قالب در را خود اهداف آنکه از بیش فارس خلیج همکاری شورای اعضای، تردید بدون. شود می اعضا کاری موازی و عملکردها تداخل

 وجود نیز آفریقا اتحادیه و عرب اتحادیه در شرایط این. کنند می دنبال همکاری شورای قالب در کنند پیگیری اسالمی همکاری سازمان

 و عرب اتحادیه فارس، خلیج همکاری شورای نظیر تر کوچک ای منطقه های مجموعه در امنیتی و اقتصادی، سیاسی های همکاری .دارد

 در اسالمی همکاری سازمان ناکارآمدی دالیل ترین مهم از یکی این. است اسالمی همکاری سازمان از بیش مراتب به، آفریقا اتحادیه

 اسالم جهان اخیر سال چهار های بحران در عرب اتحادیه و فارس خلیج همکاری شورای که حالی در. است اسالم جهان مهم موضوعات

 و منفعالنه کامال اسالمی همکاری سازمان اما اند داشته(  اسالمی بیداری با عربستان معارض های سیاست جهت در اگرچه) فعالی نقش

 . است نشده ای استفاده هیچ سازمان این های پتانسیل از و کرده عمل تفاوت بی

 جهان های بحران کاهش بر تاثیری تاکنون سران یا خارجه وزرای سطح در اسالمی همکاری سازمان های نشست که است این واقعیت

 این تشکیل در اصلی عامل که هویت. است نداشته اسالمی اتحاد و همکاری تقویت یا ها بحران کاهش برای الزم راهکارهای ارائه، اسالم

 هویت سازمان این اعضای از برخی، دیگر عبارت به .کرد پیدا سیاسی وجهه و خارج مذهبی وجه از سازمان این عملکرد در بوده سازمان

 کشور مذهبی هویت بر را مقاومت جریان مخالف بازیگر هویت و آمریکا خصوص به غرب با متحد بازیگر هویت جمله از خود سیاسی

 ناکارآمدی نتیجه در و اسالمی همکاری سازمان اهداف با متعارض هایی سیاست گیری شکل سبب عامل این که اند داده ارجحیت اسالمی

 از پس جمعیت نفر میلیارد 1.5 و عضو 57 با اسالمی همکاری سازمان که است حالی در این .است شده سازمان این کردن فلج نوعی به و

 کند ایجاد عضو کشورهای برای نیز مهمی اقتصادی زمینه تواند می انسانی پتانسیل این. است جهانی بزرگ سازمان دومین ملل سازمان

 ایفای برای اسالمی همکاری سازمان تردید بدون. شد گرفته نادیده مذهبی هویت بر سیاسی هویت یافتن برتری علت به نیز زمینه این که

 کاری است، موازی نهادهای انحالل البته و خود سازمانی ساختار و اعضا در بازنگری نیازمند نام تغییر جای به تر سازنده و موثرتر نقشی

 (.1393رسد) شبکه خبر،  می نظر به بعید آن تحقق که
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 نتیجه گیری
در این . هستند سیاسی مسایل الشعاع تحت باشند، داشته حقوقی استانداردهای ضعف در ریشه آنکه از بیش سوریه بحران محوری مساله

 نه این و دارند ای جانبداریانه کامال مواضع ، این سازمان هابین المللی و منطقه ای های میان با توجه به نفوذ فدرت های بزرگ در سازمان

 برده بین از را ای منطقه و المللی بین های سازمان بخش فیصله و گرانه میانجی ماهیت بلکه به حل و فصل مناقشات ندارد کمک تنها

 قدرت همچنین و روسیه و غربی های قدرت روابط. هستند مواجه تعارض با خود درون در مزکور های سازمان که است واضح کامال. است

 نهاد یک به و انداخته تاثیرگذاری از هارا سازمان این نقش عمال است، استوار محدودیت اعمال و نفرت پایه بر که ای منطقه های

 ای منطقه سازمان های اعضای بیشتر. خارجی است عامل منطقه ای سازمان های ناکارآمدی دیگر دلیل. است کرده تبدیل تشریفاتی

 این شود می سبب عامل همین. دارد آمریکا خصوص به خارجی های قدرت به زیادی وابستگی آنها حکومت که هستند کشورهایی

 همکاری سازمان نظیر فرامنطقه ای نهادهای در و فارس خلیج همکاری شورای و عرب اتحادیه نظیر ای منطقه نهادهای در کشورها

هرچند  .نکنند حرکت، منافع این چارچوب از خارج و دهند قرار مدنظر را انگلیس و آمریکا خصوص به غربی های قدرت منافع... و اسالمی

این سازمان ها بیانگر این واقعیت تلخ است که  متاسفانه تاریخ و عملکرد، فلسفه سازمان ها حفظ و برقراری صلح و امنیت بین المللی است

 این نهادهای بین المللی بیش از آنکه در راستای اهداف و وظایف اصلی خود گام بردارند. در مسیر تامین اهداف قدرت های بزرگ به ویژه

 جهانی و منطقه ای های هژمون نفوذ که زمانی تا که گرفت نتیجه میتوان رو این از مریکا و متحدانش حرکت کردهآ وسیه و متحدانش و ر

 با اتحاد در و سازمان این از خارج در مختلف موضوعات در اختالفات قبال در را خود منافع اعضا و دارد وجود مذکور های سازمان کار در

 مانند ای منطقه مهم های بحران و مناقشات فصل و حل در ها سازمان این کارایی به نمیتوان کنند می پیگیری  پرنفوذ های قدرت

 .بود امیدوار سوریه
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