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 چکیده

فرانسه به ، کنند می ایفا را نقشی بازیگران این از یک هر که نموده درگیر خود در را جهانی و هايهمنطق بازیگران از مجموعهاي سوریه بحران

المللی نقش داشته اش در معادالت بینهمچنان مایل است به رغم افول قدرت ملی هاي بزرگ اتحادیه اروپا و کشوري کهعنوان یکی از قدرت

از آنجا   داند، شرکت کرده است.هاي اخیر در مداخالت نظامی متعددي به ویژه در مناطقی که آنها را در زمره حوزه نفوذ خود میباشد، در سال

ي سقوط بشار اسد بوده است، فرانسه از پیشتازان حمایت از ائتالف ملی سوریه به در سوریه مبتنی بر تالش برا فرانسهکه سیاست خارجی دولت 

 که است این ما پژوهش اصلی سوال براین اساس. عنوان نماینده مردم سوریه بوده و مقامات فرانسوي بارها بر سقوط دولت اسد تاکید نموده اند

 در رژیم تغییر با که است آن پی در فرانسه که باشد می این ما يفرضیه، اهدافی است چه دنبال به منطقه در آن طبع به و سوریه در فرانسه

 مسیر، این در و بپردازد منطقه این در خود نفوذ تحکیم به دارد، لبنان در ویژه به و منطقه در ایران با منافعی که اصطکاك به توجه با سوریه،

 .است آورده روي فارس خلیج ي منطقه نشینهاي شیخ سایر و سعودي عربستان با بیشتر همکاري و تروریسم حمایت از به

 

 واژگان کلیدي

 ، خاورمیانهبحران ،اتحادیه اروپا سوریه، فرانسه،
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 مقدمه

که در تونس مردي خودسوزي کرد و شعله اعتراضات را به اقدامات حاکمان دیکتاتور منطقه بر افروخت، تا جمع شدن مردم  2011دسامبر  18از 

میدان التحریر علیه دیکتاتور مصر حسنی مبارك و در ادامه کشته شدن ژنرال قذافی توسط مخالفان، اعتراضات به صورت مسري از کشوري در 

به کشور دیگر جریان داشته است؛ اما سوریه آخرین کشوري بود که درگیر بحران شد و ابتدا با اعتراضات مردمی در درعا گرفتار و سپس به 

فوذ فکري و عملی نیروهاي غربی مخالف بشار اسد تبدیل گردید. آمریکا، اتحادیه اروپا، ترکیه، عربستان، قطر و شماري دیگر از مکانی براي ن

هایی کنند؛ حمایتزنند و از آنان حمایت میهاي معترض به ریاست جمهوري اسد دامن میاي به اقدامات سلفیاي و فرامنطقهکشورهاي منطقه

ترین کشورهاي اتحادیه اروپا است که در این باب ماند. فرانسه جزو فعالگیرد و گاه در سطح اظهارات باقی میلی به خود میکه گاه جنبه عم

ي اروپا در زمینه ي بحران سوریه دچار چالش شد و کشورهاي عضو آن در زمینه ي چگونگی اتحادیه .(1: 1391)چگونیان، سهم ویژه اي دارد

نحوه ي مداخله در آن، به توافق نرسیدند و این موضوع موجب واگرایی بین اعضاي اتحادیه ي اروپا گردید و در نتیجه،  حل مناقشه ي سوریه و

هاي ي اروپا براي مقابله با مسائل، تهدیدها و بحرانسازوکارهایی که اتحادیه قدرت هاي بزرگ اروپایی مانند انگلیس و فرانسه، به صورت مستقل

مللی تعریف کرده، سیاست خارجی و امنیتی مشترك و همچنین سیاست دفاعی و امنیتی مشترك است. هدف اساسی این ابزارها، اقدام البین

بحران با مواجهه در است نتوانسته هرگز اروپا ياتحادیه هدفی، چنین وجود با .(2: 1392)ایزدي،المللی استواحد و مستقل اروپایی در امور بین

ي موفقی برجاي بگذارد. بحران کوزوو، بحران عراق، بحران لیبی و اخیراً بحران سوریه از جمله مواردي است المللی، از خود کارنامههاي حاد بین

هاي بزرگ اروپایی تها چندان موفق ظاهر نشده است و این مسئله نهایتاً به این امر منجر شده است که قدري اروپا در مقابله با آنکه اتحادیه

هاي ها ورود پیدا کنند. واقعیت امر این است که قدرتي اروپا به این بحرانصورت مجزا و خارج از ساختار اتحادیهفرانسه، به  و همچون انگلیس

ي اروپا ن گره خورده است، خود را در چارچوب اتحادیهها به آالمللی که منافع ملی آنپذیرند که در مسائل مهم بینبزرگ اروپایی هرگز نمی

رویکرد واحد اروپایی براي این کشورها  .(12: 1387)خوش اندام،پوشی کنندچشم محصور کرده و از منافع ملی خود به نفع منافع مشترك اتحادیه

قبل از  ،فرانسه اد با آن قرار نگیرد. بحران سوریه یکی از مواردي است که ها همسو بوده و در تضتا جایی قابل پذیرش است که با منافع ملی آن

اند و با اقدام مستقل و خارج از چارچوب سازوکارهاي مشترك و واحد اروپایی، اعتبار این اتحادیه را در هر چیز آن را با منافع ملی خود گره زده

 هايي اروپا در بحران سوریه، به سیاستاند. نوشتار حاضر، ضمن بررسی سیاست کلی اتحادیههالمللی یک بار دیگر زیر سؤال بردي بینعرصه

 پردازد.در قبال این بحران میکشور فرانسه 

 

 

 

 بزرگ و اتحادیه اروپا خاورمیانه

پیوسته اند، حائز اهمیت است. این تحول ژئوپلیتیک به گسترش اتحادیه اروپا هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ کشورهایی که به این اتحادیه 

لحاظ فرصت هاي ایجاد شده از رهگذر وضعیت جدید مورد توجه می باشد. اتحادیه اروپا برخالف سنت دیرین خود به یک باره به سمت شرق 

است. این اتحادیه شامل کشورهایی است که به گسترش یافته و این امر عین آفرینش فرصت ها، چالش هایی را نیز در برابر اتحادیه قرار داده 

اصطالحی که در متون جدید اروپا بسیار  -خاطر سابقه استعماري، روابط طوالنی با بسیاري از کشورهاي خاورمیانه و مدیترانه یا خاورمیانه بزرگ 

 (.1387)واعظی،است بیشتري نیز با منطقه یافته به چشم می خورد دارند و در پرتو گسترش اینک قرابت جغرافیایی

 در یک نگرش تحلیلی، سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال منطقه خاورمیانه با چالش هایی مواجه است.

اتحادیه اروپا از بالندگی الزم در مواجهه با بحران هایی بین المللی برخوردار نگردیده  (CFSP) نخست، هنوز سیاست خارجی و امنیتی مشترك

 و مناطق حساس، سیاست دول اروپایی از روندهاي ملی بیش از گرایش هاي فراملی تبعیت می کند.و در خصوص موضوعات 

عضو، بر سرعت عمل و کار آمدي سیاست  27کشور اروپاي مرکزي و شرقی به این اتحادیه و تبدیل شدن آن به سازمانی با  10دوم، ورود 
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داشته و زمینه را براي مداخله و تأثیر گذاري برخی از قدرت هاي بزرگ همچون  خارجی و امنیتی مشترك اتحادیه اروپا تأثیري باز دارنده

 ایاالت متحده آمریکا در تحوالت اروپا و سیاست خارجی آن فراهم کرده است.

پایی عریف اروسوم، خاورمیانه بزرگ به لحاظ جغرافیایی و نیز موضوعی، از گستره مفهومی وسیعی برخودار است. از نظر جغرافیایی، حداقل در ت

آن، این منطقه چندین خرده سیستم منطقه اي شامل کشورهاي واقع در حاشیه خلیج فارس و نیز در ساحل مدیترانه جنوبی و شرقی را 

 پوشش می دهد. 

چهارم، به طور سنتی، اروپا نقش خود را در خاورمیانه به عنوان یک بازیگر در چارچوب خط مشی هاي کلی سیاسی و اقتصادي آمریکا ایفا 

 (.1390)خالوزاده، کردي انضمامی و تکمیلی داشته استکرده و به جاي تعقیب یک سیاست فعال و مستقل، اغلب کار

منطقه را براي کشورهاي عضو اتحادیه اروپا و سیاست خارجی و امنیتی مشترك این اتحادیه بسیار مهم برخی تحوالت جاري در خاورمیانه این 

 رمی سازد. پیامدهاي جنگ اخیر در نوار غزه و لبنان و تعهد اروپا به تأمین نیروهاي صلح بان، استمرار بحران فلسطین، بی ثباتی امنیتی د

ایران و تشدید اوضاع نابسامانی امنیتی در جنوب افغانستان و نیز بروز اقدامات تروریستی در برخی از  عراق، نوع نگاه اروپا به برنامه هسته اي

 کشورهاي اروپایی از جمله تحوالتی هستند که منادي عصر جدید در سیاست هاي منطقه اي اروپا می باشند.

 اهره واحدي از اتحادیه اروپا را به نمایش در آورد و این بلوك را ببحران عراق و اشغال این کشور آزمونگاهی بود که در مقطعی مهم نتوانست چ

 (.2: 1394)احمدي، معضل تصمیم سازي رو به رو ساخت

در فضاي کنونی که اسلوب هاي سیاسی و هنجارهاي شناخته شده بین المللی یکی پس از دیگري مورد چالش قرار می گیرند، اتخاذ سیاست 

االنه از جانب اروپا در خاورمیانه هزینه هاي بیشتري را می طلبد که شاید قابل جبران نباشد. اروپا فرصت هاي صبر و انتظار و نه چندان فع

ی خزیادي را براي ایفاي نقش ثبات سازي در خاورمیانه از دست داده است و این امر اقتضا می کند تا این اتحادیه با درك شرایط حساس و تاری

تالفات و گفتگوهاي طوالنی، همکاري ها و تفاهمات خود با کشورهاي ثبات ساز خاورمیانه را به نتیجه برساند و و اجتناب از فرسایشی شدن اخ

به خصوص  -. از آنجا که خاورمیانه بزرگ موضوع رقابت و چانه زنی قدرت ها (2: 1387)جعفري،به عنوان نقش آفرینی قابل اعتماد ظاهر شود

واقع شده است، آینده مناسبات جهانی احتماالً در این منطقه رقم خواهد خورد. با توجه به این امر،  -ه اروپا و آمریکا و حتی چین و روسی

 حضور اروپا در خاورمیانه را به صورت زیر می تواند بر شمرد:

 . مدیریت کانون هاي بحران بین المللی ؛1

 . ارتقاي جایگاه اروپا در معادالت بین المللی؛2

 ادین بر نظام توزیع قدرت بین المللی؛. تأثیر گذاري بنی3

 (.1386)فروغی زاده،ان یکی از کلیدي ترین مناطق جهان. ارائه نقش فعال در باز سازي سیاسی و اقتصادي خاورمیانه به عنو4

یخی سیاست اتحادیه اروپا در خاورمیانه بزرگ اساساً بزرگ تحت تأثیر سه عامل قرابت جغرافیایی، امنیت انرژي و حافظه تار

. از همین رو، این اتحادیه به موضوعات موجود دیگر در منطقه خاورمیانه همچون تروریسم، رقابت تسلیحاتی، فرایند (2: 1387)واعظی،است

اسرائیل و... در چارچوب عوامل یاد شده که تأثیرات متقابل بر یکدیگر دارند، می نگرد. در کنار عواملی چون مجاورت  -صلح فلسطین 

و امنیت انرژي، حافظه تاریخی اروپاییان به ویژه دول اروپایی همچون انگلیسی، فرانسه، ایتالیا و آلمان نشان می دهد که هر کدام از  جغرافیایی

آنها حسب مسائل و موضوعات مختلف، داراي عالقه یا نفوذ و جایگاه در یک یا چند کشور خاورمیانه اي بوده اند. به واسطه سابقه تاریخی 

در ذهن مردم خاورمیانه نسبت به عملکرد گذشته برخی از دول یاد شده در این منطقه نقش بسته است، آنان سعی کرده اند به کدري که 

منظور تصفیه و پاکسازي این تصویر ذهنی، سیاست و خط مشی مستقلی را در ارتباط با خاورمیانه دنبال کنند. طبیعی است که عدم مشارکت 

ی آن یند تصمیم سازي سیاست خارجآایگاه اسرائیل و البی یهود در فراتوانی استراتژیک ایاالت متحده آمریکا (به سبب جفعاالنه اروپا در کنار ن

کشور و در نتیجه فقدان نوآوري در رویکردهاي واشنگتن) می تواند هزینه هاي امنیتی و سیاسی جدي در سطح منطقه اي و بین المللی به بار 

 .(1394)الوقت، آورد

یل دعوامل سه گانه فوق الذکر جملگی سبب شده اند تا اتحادیه اروپا، تأمین ثبات در منطقه مذکور را به استراتژي اصلی خود در این منطقه تب
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کند. ثبات در خاورمیانه بزرگ نه تنها تقویت کننده ضریب امنیتی در اروپا بوده و از بسیاري مهاجرت هاي غیر قانونی به این سرزمین 

ري خواهد کرد، بلکه تضمین کننده فرایند انتقال انرژي در بازارهاي مصرف اروپایی و توسعه مناسبات اقتصادي اتحادیه با دول منطقه جلوگی

 می باشد. در این جهت و براي جلوگیري از پرداخت هزینه هاي بیشتر سیاسی و امنیتی در خاورمیانه، اتحادیه اروپا و قدرت هاي اروپایی به

  جراي راهبردهاي امنیتی زیر اقدام کرده اند:تعقیب و ا

 . حمایت از دموکراسی و توسعه آن؛1

 . تالش در جهت ایجاد نظم بین المللی مبتنی بر چند جانبه گرایی؛2

 .(3: 1390)پوراسمعیلی، . مقابله با تهدیدات سنتی و نوین3

 

 افتراق و اشتراک منافع اتحادیه اروپا و آمریکا در خاورمیانه

 

رسد از آنجا که خاورمیانه در ابعاد تاریخی، فرهنگی و چه اتحادیه اروپا و آمریکا داراي منافع متعارضی در خاورمیانه نیستند اما به نظر میاگر

زا تا اي براي اتحادیه اروپا برخوردار است، لذا این دو قدرت درخصوص خاورمیانه داراي طیف وسیعی از منافع اختالفجغرافیایی از اهمیت ویژه

ی، )سلیماناکنون خاورمیانه در کانون ژئوپلیتیک جهانی قرار داشته و موقعیت محوري در سیاست اروپایی برعهده داردباشند. هممشترك می

. درحقیقت سیاست اروپا در این منطقه سرشتی چندوجهی داشته و صرفاً امنیتی و نظامی نیست بلکه ابعاد سیاسی، اقتصادي و (14: 1379

اي اروپا در گرایی منطقهشود. فرایند بلندمدت نهادسازي چندجانبه، چندسطحی و چندموضوعی مُلهم از منطق همرا نیز شامل می فرهنگی

شده انرژي جهان در خاورمیانه و خلیج فارس درصد ذخایر شناخته 70مدیترانه و خلیج فارس از این نکته حکایت دارد. با توجه به اینکه حدود 

ترین واردکنندگان انرژي باشند. اعضاي اتحادیه بزرگهاي اروپایی به تجارت جهانی و واردات انرژي از خاورمیانه وابسته میمه دولتقرار دارد، ه

ابع سازي منکننده نفت اروپاییان بوده است. اروپاییان درصدد هستند با متنوعترین تأمینبزرگ 1970شوند. عربستان از دهه جهان محسوب می

 .(1391)اسالم نیوز،خود از میزان وابستگی به روسیه بکاهندانرژي 

 

 سوریه بحران و اروپا ياتحادیه

ي اروپا، همانند تجارب گذشته، هرگز به این معنا نبوده است که اعضاي اتحادیه از ورود کشورهاي اروپایی به بحران سوریه در قالب اتحادیه

ه ي اروپا بوداعضاي اتحادیهها همیشه یکی از مشکالت اصلی سیاست واحدي در قبال بحران سوریه برخوردار باشند. اختالف منافع و دیدگاه

 (.1396)صادقی، است

هاي خود را در معرض آزمون قرار دهند. با توجه به بحران اکنون سوریه در وضعیتی قرار دارد که کشورهاي اروپایی سعی دارند مجدداً توانایی

یاسی، تالش است که با اقدامات س ي اروپا، نگرش اکثر اعضاي اتحادیه بیشتر بر کاربرد قدرت نرم گرایش دارد و بر ایناقتصادي موجود در اتحادیه

 اهداف خود را در سوریه عملی سازد.

  
پا ي اروهاي سیاسی، اقتصادي و نظامی است. در همین ارتباط، اتحادیهي اروپا، استفاده از تحریمترین ابزارهاي قدرت نرم اتحادیهیکی از مهم

 اند از:هاي قابل توجه عبارتعمال کرده است. تحریمدر مورد سوریه ا 2011هاي متعددي را از مارس تحریم

  
 .اشخانواده و اسد بشار جمله از سوریه، دولت و ارتش ارشد اعضاي سفر ممنوعیت و هادارایی ساختن مسدود        ·

 .تسلیحاتی تحریم ایجاد        ·

 .مرکزیسوریه بانک تحریم        ·

 (masters, 2013: 6ات نفت سوریه و صادرات تجهیزات براي صنعت پتروشیمی. )وارد ممنوعیت        ·
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حل سیاسی تأکید داشته است، اما هرگز هدف اصلی خود ي اروپا اگرچه در مواضع اعالمی خود همواره بر حل بحران سوریه از طریق راهاتحادیه

ي اروپا تاکنون چند دوره تحریم علیه سوریه اعمال کرده که عالوه بر بلوکه است. اتحادیهکه سقوط دولت بشار اسد بوده را از نظرها دور نداشته 

 (.1391)خبرآنالین، شودمالی و هوایی این کشور نیز می هاي نفتی،ها تن از مسئوالن سوریه، شامل بخششدن اموال ده

  
ریه هاي بسیاري را پس از شروع بحران در سواي، تالشتیابی به اهداف منطقهانگلیس و فرانسه در راستاي رقابت با آمریکا، کنترل خاورمیانه و دس

یه را ذیل که بتوانند سورطوريمند بودند تا وضعیت صحنه در سوریه را تغییر دهند؛ بهاند. متحدین اروپایی دولت آمریکا، بسیار عالقهصورت داده

ي نظامی مورد تأیید سازمان ملل در سوریه را فراهم کنند. ریف کرده و از این طریق، مقدمات مداخلهتع« فصل هفتم منشور سازمان ملل»عنوان 

ي نظامی اروپا در سوریه )با وجود آگاهی از موانع اقتصادي با این حال، برداشت متفاوت آمریکا از شرایط سوریه و نگرانی از پیامدهاي مداخله

)ترحمی، حل نهایی بحران سوریه شداهي غرب بر سر رها در جبههي یورو( موجب برخی ناهماهنگیزدهي بحرانفراروي این اقدام در منطقه

1391). 

  
دست در قبال بحران سوریه بوده هاي گذشته، فاقد راهبردي منسجم و یکي اروپا همچون سایر بحرانتوان گفت اتحادیهطور کلی میبه

. اکثریت قریب به اتفاق اعضاي اتحادیه، به استثناي فرانسه و انگلیس، سرنگونی دولت بشار اسد را در استفاده از (1392ایسنا، )خبرگزاري است

ي جزئیات و کنند، اگرچه باز هم در این مورد، در زمینهها دنبال میراهبرد قدرت نرم و در چارچوب اقدامات سیاسی و سیاست اعمال تحریم

ي اروپا، فرانسه به سبب منافع دیرپایی که در خاورمیانه تر از این، در میان اعضاي اتحادیهنظر هستند. اما مهمي اجراي آن با هم دچار اختالفهنحو

نظامی را  ويویژه سوریه دارند، نگاه متفاوتی نسبت به سوریه دارند و معتقدند که اعمال سیاست قدرت نرم راه به جایی نبرده و کاربرد نیرو به

ي اروپا به رویکردي واحد در قبال بحران سوریه شده است و فرانسه و دانند. همین مسئله سبب عدم دستیابی اتحادیهدر این کشور کارساز می

 . (1387)واعظی،هاي نظامی باشندحلي اروپا، به دنبال راهانگلیس را برآن داشته تا در اقداماتی مستقل از چارچوب اتحادیه

 

 سوریه و فرانسه روابط پیشینه

 به هم سوریه آنجا از و آورد در  هنگامی که ناپلئون مصر را به تصرف 18گردد به قرن اي تاریخی دارد و باز میحضور فرانسه در سوریه ریشه

ین سوریه را به تصرف در آوردند و سوریه و متفق ،1920 سال در اما شد واگذار عثمانی به سوریه  مصر، نسبی استقالل با. آمد در فرانسه اشغال

لبنان تحت قیمومت فرانسه قرار گرفت. پس از سقوط فرانسه در جنگ دوم جهانی توسط آلمان، سوریه تحت قیمومت فرانسه آزاد )ویشی( قرار 

 (.  1396) صادقی، مهوري سوریه اعالم استقالل کردج 1941سپتامبر 16گرفت تا اینکه باالخره در 

 

 مندي فرانسه به تحوالت سوریه را در دالیل زیر خالصه کرد:توان عالقهمی

 . سابقه تاریخی که فرانسه به واسطه قیمومت در شامات کسب کرده است؛1

  شود؛. فرانسه از طریق سوریه به دنبال تاثیرگذاري بر تحوالت خاورمیانه است و به نوعی شامات منطقه نفوذش محسوب می2

هاي بیکاري و مالی در اتحادیه اروپا زار مصرفی خوبی براي کاالها و محصوالت نظامی و غیرنظامی فرانسوي است که در جریان بحران. شامات با3

  قطعا حفظ این بازار براي تعادل مالی فرانسه یکی از مهم ترین امور است؛

که  المللی داشته باشد. زمانیوجهه تاثیرگذارتري را در مسائل بین . در اتحادیه اروپا، فرانسه خواستار این بوده که به نسبت کشورهاي دیگر4

ها و گیرد و در زمان احزاب چپ، دیالوگتر و وجهه رادیکال تري به خود میاند این نقش پر رنگاحزاب راست گرا قدرت را در دست داشته

هاي میانه و چه شود. اما در واقع چه چپبه نمایش گذاشته میالمللی به واسطه نوع نگاه و ایدئولوژي تري در محیط بینعملکردهاي مالیم

 اي که منافع ملی فرانسه چراغ راهنماي آن است.کنند؛ سیاست خارجیهاي رادیکال هر دو از یک سیاست خارجی واحد پیروي میراست

المللی جستجو کرد؛ عاملی که شاید به نوعی فصل مشترك کشورهاي عضو اتحادیه اروپا و از طرفی . عامل آخر را می توان در چهارچوب بین5

 ایتس در که ايمقاله اساس بر. ایران اسالمی جمهوري آن تبع به و لبنان اهلل حزب تضعیف یعنی مقاومت؛ جبهه تضعیف  ایاالت متحده است:
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 دهنویسن گفته به که ایران – اهلل حزب – سوریه مثلث است؛ مثلث راس سه دومینوي سوریه بازي است، آمده آي – اف –انسوي آر فر خبري

: 1391چگونیان، (دهندخود را در منطقه از دست می قدرت دو این و شده قطع اهلل حزب با ایران ارتباطی شاهراه برود دست از مثلث سر یک اگر

6( . 

 

 سوریه بحران و فرانسه

ها و به مداخله در تحوالت سوریه پرداخت. این کشور، کمکو  محسوب بحران این کلیدي بازیگران از یکی سوریه، بحران آغاز از فرانسه 

 ر حالکه دطوريها را مطرح نمود. بههاي سوري آغاز کرد و حتی پیشنهاد تسلیح آنهاي سیاسی و مالی خود را از شورشیان و تروریستحمایت

 آید.حاضر، از حامیان اصلی تروریسم و مخالفان دولت سوریه به حساب می

  
 نمخالفی سازيآماده گروه این هدف. بودند سوري مخالفین حامی که هادولت از گروهی. بود «دوستان سوریه»فرانسه پیشگام و مبتکر گروه 

فرانسه نخستین کشوري بود که ائتالف نیروهاي  .(Murkociński 2013: 1) بود اسد دولت با مبارزه براي مالی و نظامی هايکمک با سوري

 .(1392ي مشروع مردم سوریه به رسمیت شناخت )ایزدي، عنوان تنها نمایندهمخالف سوري را به

  
ایجاد نشد. اوالند از ، هیچ تغییري در سیاست فرانسه نسبت به سوریه 2012با روي کار آمدن فرانسوا اوالند از حزب سوسیالیست در ماه مه 

ح در هاي مسلي سیاست خارجی در پیش گرفت که پشتیبانی آشکار و مستقیم از تروریستهنگام روي کار آمدن، رویکردي تهاجمی در عرصه

راي وي، اوالند با کاهش ي اقتصادي و نیز افشاي فساد مالی یکی از وزهاي اوالند در عرصهي آن است. به دلیل ناکامیسوریه، از مظاهر عمده

ي مسائل سیاست خارجی، از جمله بحران رو شد و به همین دلیل، وي تالش کرد تا با اتخاذ موضع شدیدتري دربارهي محبوبیت روبهفزاینده

 (.1392)شبکه خبر،اش را احیا کندرفتهاي ایران، محبوبیت ازدستسوریه و موضوع هسته

  
اي هاي مخالف را تشویق به ایجاد جبههآوري کمک به شورشیان شد و گروهالمللی براي جمعمیزبان یک کنفرانس بین، فرانسه 2012در ژوئیه 

 (.2012)یورونیوز فارسی، واحد براي مبارزه با اسد کرد

د ولت سوریه خبر داد. فابیوس تأکیي فرانسه، از توافق پاریس و لندن براي مسلح کردن مخالفان ددر این زمینه، لوران فابیوس، وزیر امور خارجه

کنند. ي اروپا اقدام میطور مستقل از کشورهاي عضو اتحادیهکرد با این توافق، فرانسه و انگلیس براي مسلح کردن مخالفان دولت سوریه به

توان به لفان مسلح دولت سوریه، میهاي ایجادشده براي ارسال سالح به مخاتر تأکید کرده بود تنها با برداشته شدن ممنوعیتفابیوس پیش

کنند و مخالفان در این شرایط، قادر به روسیه و ایران تجهیزات نظامی دولت بشار اسد را تأمین می»بحران سوریه پایان داد. وي ادعا کرد که 

ین هیزات نظامی به سوریه را لغو کنند تا بدفرانسه و انگلیس از دیگر کشورهاي اروپایی خواستند که ممنوعیت ارسال تج« دفاع از خود نیستند.

 .(1392ترتیب، مخالفان سوریه بتوانند از خود دفاع کنند )میرطاهر، 

  
، فرانسه به همراه بریتانیا و آمریکا، خواستار اقدام نظامی تنبیهی علیه حکومت بشار اسد شدند. فرانسه اعالم کرد آمادگی کامل 2013اوت  21در 

موشکی و هوایی علیه سوریه مشارکت داشته باشد و وزیر دفاع فرانسه، از آمادگی نیروهاي مسلح فرانسه براي اقدام نظامی و دارد تا در حمالت 

 ي نظامی در سوریه، که بازتابدنبال رأي پارلمان بریتانیا علیه مداخلهاستقرار یک ناو ضدهوایی در شرق مدیترانه خبر داد. اما اقدام نظامی به

رو شد. در این زمان، فرانسه اعالم کرد آماده است در کنار آمریکا، نیروهاي مسلح خود را وارد عملیات ی بود، با مشکالت جدي روبهافکار عموم

 روزروزبه دولت این بلکه نشد، آن سقوط و اسد دولت شدن منزوي موجب تنها نه سوریه در کشور این هايسیاست اما  نظامی در سوریه سازد.

ها و ي حمایت مالی و نظامی از تروریستهاي مقامات فرانسه را در سوریه در زمینهها و کارشناسان فرانسوي هم سیاسترسانه .شد ترقوي

در نهایت به  بینانه بوده وشورشیان محکوم به شکست تحلیل کردند. به اعتقاد کارشناسان فرانسوي، سیاست مقامات فرانسوي در سوریه غیرواقع

ي نظامی فرانسه در درصد مردم فرانسه با هرگونه مداخله 68المللی منجر خواهد شد. الزم به ذکر است که حدود در ساختار بین انزواي فرانسه

 .(Murkociński, 2013: 1اند )سوریه مخالف
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 اش در معادالتافول قدرت ملی رغمي اروپا و کشوري که همچنان مایل است بههاي بزرگ اتحادیهعنوان یکی از قدرتبدین ترتیب، فرانسه به

 داند،ي نفوذ خود میي حوزهها را در زمرهویژه در مناطقی که آنهاي اخیر، در مداخالت نظامی متعددي بهالمللی نقش داشته باشد، در سالبین

ور صورت گرفته است. فرانسه در هاي این کشي نظامی در سوریه نیز در راستاي سیاستشرکت کرده است. اعالم آمادگی فرانسه براي مداخله

ویژه در لبنان دارد، به تحکیم نفوذ خود در این پی آن است که با تغییر رژیم در سوریه، با توجه به اصطکاك منافعی که با ایران در منطقه و به

فارس روي  ي خلیجهاي منطقهیننشمنطقه بپردازد و در این مسیر، به حمایت از تروریسم و همکاري بیشتر با عربستان سعودي و سایر شیخ

 آورده است.

 

 

 

 

خارجی فرانسه در قبال سوریه سیاست  

 :توان اهم سیاستهاي فرانسه در قبال سوریه را در سه محور زیر خالصه نمودمی

، با حمایت همه جانبه از اپوزیسیون 2011دولت فرانسه از همان ابتداي منازعات داخلی سوریه در سال  د: حمایت جامع از سقوط بشار اس. 1

کردن رژیم بشار اسد به دیکتاتوري، داعیه دار است. مقامات فرانسوي بارها با متهمسوري، آشکارا خواهان سقوط رژیم بشار اسد در سوریه بوده

، رسما روابط دیپلماتیک خود 2012وکرات در فرانسه شده و با فراخواندن سفیر خود از سوریه در فوریه حمایت از برپایی یک حکومت متحد و دم

شناسد و از ارائه تسلیحات به آن به صورت را با دولت رسمی سوریه قطع کرده و در همان سال ائتالف ملی و انقالبی سوري را به رسمیت می

توجه به ادله موجود و مورد تایید نهادهاي اطالعاتی خود که ورزد. مقامات فرانسوي، بیوپا دریغ نمیهاي اتحادیه ارمحرمانه و بر خالف تحریم

باشد همچنان آنان را نماینده گراي رادیکال میهاي اسالمهاي آزاد سوریه و گرایش بسیاري از اعضاي آن به گروهها و ارزشنشانگر تغییر دیدگاه

 .از حامیان این گروه بوده است 3ژنومردم سوریه خوانده و در نشست 

دولت د: هاي افراطی اسالم گرا در سوریه و محدود کردن حمالت خود در سوریه به مواضع داعش در مقیاسی بسیار محدوحمایت از گروه. 2

ه از رسد که فرانسد، به نظر میکند. با توجه به قرائن موجوهاي اسالم گراي رادیکال مانند جیش االسالم حمایت علنی میفرانسه از برخی گروه

هاي اسالم گراي افراطی مذکور، تضعیف ارتش سوریه و در نهایت نماید. هدف فرانسه از حمایت از گروهجبهه النصره به طور پنهان حمایت می

نظامی علیه داعش در سوریه، مبنی بر انجام عملیات  2014باشد. بدین منظور، فرانسه حتی پس از تصمیم آمریکا در سال نابودي دولت اسد می

گرفت و فرانسه به سیاست اصلی خود در سوریه که همان از مشارکت در این حمالت سر باز زد، چرا که با تضعیف داعش، دولت اسد قدرت می

عمومی جامعه  داعش به پاریس، دولت اوالند در راستاي اغناي افکار 2015نوامبر  13یافت. پس از حمالت سقوط بشار اسد بود، دست نمی

تی ح فرانسه، داعش را به عنوان تنها دشمن خود معرفی کرد، با این همه، در میدان نبرد به انجام چند حمله هوایی نمایشی اکتفا نمود. فرانسه

 .هاي موسوم به اپوزیسیون میانه رو مورد انتقاد قرار دادسوریه را به دلیل حمله به مواضع گروه

رسد به نظر میه: هاي درگیر در منازعات سورییمانان خود در منطقه خاورمیانه در حمایت و عدم حمایت از گروهپهمسویی با منافع هم. 3

ها ، هاي مختلف اپوزیسیون سوري، مالك خود را در حمایت یا عدم حمایت از این گروهها و گروهدولت فرانسه، بدون توجه به حقیقت جریان

داند و حقیقتا در سوریه به دنبال اهداف انسانی، بشردوستانه، پیمانان خود در خاورمیانه و در سوریه مید و همها با منافع خوهمسویی این گروه

طلبانه فرانسه در سوریه و همچنین رفتارهاي دوگانه این کشور، باشد. دالیل فوق، حاکی از رویکرد فرصتضد تروریستی و ضد دیکتاتوري نمی

 .(1395)کریمی مهر، باشدیت از دموکراسی و حقوق بشر در سوریه میدر مبارزه با تروریسم و حما

 هاي  فرانسه در سوریهچالش

با احیاي نفوذ خود در منطقه و شکل دادن به آینده   پاریس در صدد است با ایفاي نقش موثر در قامت نقش فردي و در قالب اتحادیه اروپا،

باشد: عدم ارتباط دیپلماسی می فرانسه، نقشی جهانی متناسب با یک عضو دائم شوراي امنیت یابد، در این مسیر مشکالتی فراروي خاورمیانه

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87/
www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
در این حوزه مشکل  ترکیهاز جمله این مشکالت است در حالیکه  سوریهبه استثناي مسیحیان  سوریههاي مختلف جامعه مدنی با الیه فرانسه

گردد، زیرا در است که به مشکالت الگویی منجر می خاورمیانه، محدودیتهاي قدرت نرم آن در میان مردم فرانسهچندانی ندارد. تنگناي دیگر 

، هفرانسجذابیت بیشتري براي بدنه اجتماعی دارد. دشواري دیگر پیشبرد سیاست  ترکیهبا مذهب تسنن مدل  خاورمیانهحال حاضر در کشورهاي 

و فجایع استعمار الجزایر است که در اذهان اعراب همچنان به نوعی تداوم دارد.  لبنانو  سوریهسابقه تاریخی این کشور در خصوص قیمومیت 

طور است که در ژئوپلتیک شامات و همیناهلل است. واقعیت اینبا گروهاي مقاومت مثل حماس و حزب فرانسهچالش دیگر عدم ارتباط مناسب 

قرار  فرانسههاي قابل توجهی را فراروي سیاست موثر هاي مقاومت اسالمی محدودیت، عدم ارتباط موثر با گروهمیانهخاوردر خصوص فرایند صلح 

باید بین سیاست انفرادي خود و سیاست خارجی و امنیتی مشترك اتحادیه اروپا توازن برقرار کند. سرانجام چالش  فرانسهدهد. از سوي دیگر می

سعودي در کنار بازیگر  عربستان، مصر، ترکیهاي مثل هاي منطقهاست، قدرت سوریهاي در خصوص اي و فرامنطقهبازیگران منطقه دیگر رقابت

اي خاورمیانهاندازهاي ، انگلیس و روسیه نیز براي افزایش قدرت شرایط دشواري را براي چشمآمریکاو تالش  قطرکوچک اما پرنفوذي همچون 

 .کندایجاد می فرانسه

 جمع بندي

ي مداخله در ي سوریه و نحوهچگونگی حل مناقشهي ي بحران سوریه دچار چالش شد و کشورهاي عضو آن در زمینهي اروپا در زمینهاتحادیه

سه هاي بزرگ اروپایی مانند انگلیس و فراني اروپا گردید و در نتیجه، قدرتآن به توافق نرسیدند و این موضوع موجب واگرایی بین اعضاي اتحادیه

فرانسه با وجود مخالفت  وارد بحران سوریه شدند. ي اروپاصورت مستقل و مجزا در راستاي منافع کشوري خود و خارج از چارچوب اتحادیهبه

ي هاي تروریستی در سوریه را اتخاذ کرده و در کنار ایاالت متحدهشدید افکار عمومی کشورشان، رویکرد حمایت نظامی، مالی و اطالعاتی از گروه

فرسایشی کردن جنگ سوریه هاي تروریستی مخالف دولت اسد، ها از گروهي آنجانبههاي همهآمریکا به ایفاي این نقش پرداختند. هدف حمایت

ویژه و تضعیف دولت سوریه و در نهایت حذف اسد و روي کار آوردن دولت طرفدار غرب بود. فرانسه به سبب منافع دیرپایی که در خاورمیانه و به

د در تاریخی و استعماري خوي سوریه در راستاي احیاي موقعیت سوریه دارند، نگاه متفاوتی نسبت به سوریه داشته و درصدد بودند تا از پرونده

که اعمال سیاست قدرت نرم، راه به جایی نبرده و کاربرد نیروي  بودي غرب آسیا و شمال آفریقا استفاده نمایند. بنابراین این کشور معتقد منطقه

وریستی هاي ترو تسلیحاتی از گروه نظامی را در این کشور کارساز دانسته و بدون در نظر گرفتن مردم عادي و کودکان و زنان سوریه، حمایت مالی

 .در سوریه به عمل آوردند

  
ها در سوریه و با تشدید بحران در این کشور، فرانسه در کنار متحدین خود، راهبرد فروپاشی دولت سوریه را در از هنگام شروع ناآرامیدر نتیجه 

امات از پشتیبانی مالی، لجستیکی، اطالعاتی و تسلیحاتی تا آموزش نیروهاي اند. این اقدپیش گرفته و اقدامات زیادي را در این راستا انجام داده

ر مهاجران به اروپا به تامین نیروي کا با ایجاد نا امنی در منطقه و طبع آن باوروداروپا ، فرانسه و به دنبال آن اتحادیه گیردمسلح مخالف در بر می

 ارزان و از همه مهمتر کاهش قیمت نفت است. 
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