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چکیده
تعليق عضویت سوریه در اتحادیه عرب در نوامبر 2699به عنوان نقطه عطف در اتحادیه عرب با  00ساال ساابقه
به شمار ميرود با محکوم کردن رژیم ليبي و سوریه برای استفاده نا متناسب از خشونت عليه ماردم خاود ،ساعي در
سوء استفاده ازحقوق مردم عرب دارد.این حرکت اتحادیه عرب به دور از اندیشههای ملايگرایاي عارب و اتحادیاه
عرب در دستيابي به وحدت عربي و یکپارچگي بيشتر با سيستم بين المللي است .از سوی دیگار باا وواود سيساتم
استبدادی بسياری از کشورهای عضو اتحادیه عرب احترام به تصميمهای اتحادیه عرب به عنوان گامي به حمایات از
دمکراسي بسيار دشوار است .مواضع دمکراتيا

اتحادیاه عارب حاصال از فشاارهای انقاالب در منطقاه اسات ناه

هماهنگي منافع کشورهای عضو.اگر چه تقویت دمکراسي در منطقه تمایل غير واقعي کشورهای عضو اتحادیه اسات
اما این تصميمها فشار وارد شده به هر عضو نسبت به فکر کردن در مورد تغيير و در نتيجاه هماوار کاردن راه بارای
روند اصالحات دمکراتي

است.
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اتحادیااه باارای ولااوگيری از بااازی و حاال و فصاال

مقدمه
واقعيت های ودید سياسي در سراسر شمال آفریقا

مناقشااات منطقااهای داشااته اساات و اتحادیااه متووااه

و خاورميانه نقش سازمانهای منطقهای مانند اتحادیاه

همکاریهای سياسي اقتصادی بين کشاورهای عضاو

عرب بيشتر شده است اتحادیه عارب در ساال 9191

نيست .تعليق مصر در اتحادیه عرب به عنوان یکاي از

به دنبال ترویج روابط نزدی

ميان کشاورهای عارب،

تصميمهاای اساتننایي اتحادیاه پاس از پيماان کما

طرفدار ی از استقالل و حاکميت کشاورهای و بحا

دیوید هيچ نتيجه عملي در بر نداشت و باا بازگشات

در مورد مسایل مربوط به اعراب تاسيس شد .باا ایان

مجدد مصر به اتحادیه در سال  9111بدون هيچ گونه

حال در بهار عرب ،اتحادیه عرب در حال حاضر ی

تغييری در موقعيت خود نسبت به اسرائيل نشان از آن

بازیگر مهم در منطقه است از زماان تاسايس اتحادیاه

دارد که اتحادیه عرب تاثير موثری را نميتواند اعماال

عرب در سال  9191این اتحادیه هدف سياساي خاود

کند و اخيراً نيز اتحادیه عرب ناتواني خود را در طول

را بااه حمایاات از منااافع کشااورهای عضااو اتحادیااه

تهاوم امریکا به عراق نشان داد وبه عناوان نهاادی ناا

محدود کرده است در این راستا به رسميت شناختن و

کار آمد و بي معني در چشم ماردم عارب نشاان داده

اقادام مهام

شده است .با این حاال تحاو ت اخيار خاورمياناه و

به شمار ميرود که این اقدام اتحادیه در مورد ساوریه

شمال آفریقا در اوایال ساال 2699نقاش ودیادی را

خالف اهداف مندرج در منشور سازمان است و عمالً

متناسب با این تحو ت برای اتحادیه عارب رقام زده

سازمان عليه یکي از اعضاای خاود وارد عمال شاده

است شروع انقالبات در خاورميانه کشاورهای منطقاه

است .نقش فعال و دخالتهای اخير اتحادیه در ليباي

را به لرزه در آورده است .انقالبهاای عرباي از یا

و سوریه اولين نشانههای تغيير سياست سنتي اتحادیه

کشور به کشور دیگر سرایت ميکناد و باا کناار زدن

ساختار شکني در اتحادیه عرب برای

رژیمهاای اساتبدادی از وملاه بان علاي در تاونس،

ورود به اتخاا تصاميمات مشاترد در اماور داخلاي

مبارد در مصر و قذافي در ليبي بسياری از کشورهای

کشورهای عربي است .نگاهي به تاریخ اتحادیه عارب

منطقه در معرض خطار قارار داده اسات .باا باه هام

شکساات ایاان اتحادیااه را باارای اتخااا تصااميمهااای

خوردن توارن قدرت در منطقه این انقالبها منطقه را

مشترد در امور داخلي عربي را نشان ميدهد .به دور

بيشااتر در معاارض مداخلااه خاااروي و در نتيجااه

از ولااب رضااایت انتتااارات مااردم باارای تغيياارات

نيااز

حمایت همه وانبه از مخالفان سوریه ی

است و این ی

واکنشهای منطقهای به ایان تحاو ت باه یا

اتحادیاه بارای حفاض وضاعيت موواود و

ضروری تبدیل شده است .عالوه بر این ترس برخاي

موقعياات خااود در دهااههااای گذشااته خواسااتههااای

از رهبران کشورهای عضو اتحادیه از گسترش تقاضاا

شهروندان کشورهای عضو اتحادیاه عارب را نادیاده

برای آزادی و دمکراسي به کشورهای خاود احسااس

گرفته است .تداوم اختالفات در درون حکوماتهاای

سياسات فعاال باه

دمکراتي

نياز ضروری بارای پيگياری یا

قادرت

منتور کنترل پيشرفت ایان انقالباات دارناد .در ایان

وهاني مانند امریکا در منطقه نقش مهمي در شکسات

شرایط اتحادیه عرب به دنبال چاالشهاای ودیاد باه

عربي و تانشهاای فرقاهای و دخالات یا

بازیگر اصلي در سياست منطقهای تبدیل شاده اسات.
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افزایش فعاليت اتحادیه عرب در پي بياداری اساالمي

سوریه و بررسي اقدامات اتحادیه عرب به عنوان یا

یکي از ضرورتهای منطقهای است کاه شارایط باين

سازمان منطقهای پرداخته است .بخش سوم به بررسي

المللي نيز نقش و کارکرد ودید اتحادیه را تشاویق و

پویایيهای منطقهای که نقش حياتي در بحران کناوني

تایيد مايکناد .حضاور منطقاهای اتحادیاه عارب باه

بااا تووااه بااه موقعياات و منااافع مختلااف بااازیگران

خصوص با همراهي کشورهای غربي کاه مايتوانناد

منطقهای و وهاني در بحران سوریه است.

سياستهای منطقهای خود پس از تجاوز باه عاراق و
افغانستان را هماهنگ کنند و اتحادیه عارب زميناه را

تاریخچه اتحادیه عرب

برای ارایه نقش فعال تار باا شاروع بياداری اساالمي

اتحادیه عرب در سال  9191توسط 0کشور مصار،

کسب کرده است.و تصميم اتحادیه عارب باه تعلياق

عراق ،اردن ،لبنان ،سوریه و عربستان سعودی تاسيس

عضویت ليبي و تالش در شورای امنيت سازمان ملال

شد .اتحادیه عرب قدیميتارین ساازمان باين المللاي

متحد برای ایجاد منطقه پارواز ممناوع در ليباي بارای

است .اتحادیه پس از ونگ وهاني دوم در مخالفت با

محافتت از غير نتاميان از ومله فعاليتهای اتحادیاه

توسعه طلبي اساتعماری و نقاش فعاال در مباارزه باا

از ابتدای انقالباات منطقاه باوده اسات.در اداماه نياز

رژیم صهيونيستي تاسيس شد .ساپس تعاداد اعضاای

کشورهای اتحادیه عارب از اعماال فشاار بار دولات

سازمان رو به افزایش نهاد در حاال حاضار دارای 22

سوریه و تعليق عضویت آن در اتحادیه عرب و اعمال

عضو از ومله سوریه که فعالً در حال تعليق است.اگر

تحریمها عليه این کشور حمایت کرده است کاه ایان

چه مرکز سازمان تا سال  91۹1در قاهره قارار داشات

تصااميم اتحادیااه نشااانهای از حرکاات بااه دور از

اما با خروج مصر در همان ساال منجار باه وابجاایي

اندیشههاای ملايگرایاي عرباي و وحادت عرباي در

مرکز سازمان به تونس شد با این حال بعاداز 96ساال

تعقيب یکپارچه سازی با سيستم بين المللي است.اگر

و بازگشت مجدداً مصر به اتحادیاه عارب قااهره باار

چه این تصميمهاای اتحادیاه عارب خااص باه نتار

دیگر مرکز اتحادیه شد .اتحادیه عرب دارای سه رکان

مي رسد به ميزان قابل تووهي در وهت شکل دادن به

مجمع عماومي ،دفتار دبيرخاناه و شاوراهای دائماي

نتم آینده منطقه است .در نتيجاه تجزیاه و تحليال از

تحاات نتاار مجمااع عمااومي اساات .مجمااع عمااومي

تحول نقش و کارکرد اتحادیه عرب در پاي تحاو ت

مهمتاارین رکاان ،رکاان اتحادیااه عاارب اساات مجمااع

اخير برای پيش بيني آینده منطقاه بسايار مهام اسات.

عمومي دارای هيچ نوع سازوکاری بارای وارد کاردن

اگرچه این تصميم عجيب به نتر ميرسد ،اما ميتواند

کشورهای عضو به رعایت قطعنامه های آن نيسات .از

نقش موثری در آینده منطقاه یعناي تاداوم بحاران در

دیگر نهادهای اصلي اتحادیاه شاورای دفااع مشاترد

منطقه داشته باشد.مطالعه در دست ،شامل ساه بخاش

است که از پيمان دفاع مشترد و همکارهای اقتصادی

است.بخش اول باه تاریخهاه و زميناههاای تااریخي

به عنوان پيمان امنيت ومعي عارب مياان کشاورهای

شکساات اتحادیااه بااه عنااوان ميااانجي در مناقشااات

عضو اتحادیه در سال  9116در قاهره باه وواود آماد

ميپردازد بخش دوم به طار سياساتهاای اتحادیاه

از

عرب ،تصميمگيری و واکنشهای مرباوط باه بحاران

مطابق با این پيماان هار حملاه نتاامي باه هریا
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کشورهای عضو به منزله حمله به دیگر کشورها تلقي

دهنده همکاریهای منطقهای نا اميد کننده و یاا حتاي

مي شود در این راستا کشاورهای عضاو باا همکااری

شکست خورده است نا کار امدی اتحادیه ناه تنهاا در

یکاادیگر نيروهااای صاال عربااي را بااه خصااوص در

پيشگيری و مدیریت درگيریهای منطقاهای ،بلکاه در

وهت مبارزه با رژیم صهيونيستي تاسيس کردند

ایجاااد همکاااری در حااوزههااای سياسااي ،نتااامي و
اقتصااادی نيااز مشااخص و آشااکار اساات امااروزه

شکست اتحادیه عرب به عنوان واسطه و میانجی

بح های علمي بر روی محور اتحادیه به عنوان یا

در مناقشات خاورمیانه

سااازمان شکساات خااورده و ایجاااد حساااب باارای
مااه قبال از کنفارانس

شکساات آن در وریااان اساات .در حااالي کااه سااابقه

سانفرانسيسکو یکاي از موافقات ناماههاای منطقاهای

اتحادیااه عاارب بااه عااوان واسااطه در درگيااریهااای

توسط  0کشور (عراق ،سوریه ،لبنان ،اردن ،عربساتان،

منطقه ای نا اميد کننده اسات .ایان ادعاا کاه اتحادیاه

سعودی و مصر) تایيد نهایي شد که پایه و اسااس آن

عرب ی

ساازمان شکسات خاورده اسات در واقاع

بر اساس بلند پروازیهای سياسي در وهات رهباری

براساااس بررساايهااا و مطالعااات تجربااي معاصاار در

کشور واحد عربي بناا گردیاد باه

اتحادیه عارب توساط واوزف ناای ،ماارد زاچار و

عنوان اولين قدم به سوی این هدف نهایي ،کشورهای

ابراهيم عواد و عملکارد اتحادیاه در رابطاه باا اناواع

عضو بکارگيری زور را برای حل و فصال اختالفاات

مختلفي از ونگ و بحران اثبات شده اسات (Barnett

بين خود را منع کردند شورای اتحادیه عارب از آغااز

) & Solingen 2007: 180-1اتحادیاه در درگيرهاای

کار خود به عنوان واسطه در اختالفات کاه مايتواناد

اوتماعي هنگاامي کاه قادرتهاای بازرگ منطقاهای

منجر به استفاده از زور شود و به عناوان انجمناي کاه

درگير آن بودهاند و ههنين ونگهاای داخلاي بسايار

درآن اقدامات تجاوز کارانه باید مورد تووه قرار گيرد

ناکارآمد عمل کرده است با تووه به مناابع سياساي و

شناخته ميشاود باا ایان حاال از ساال  9191منطقاه

نفو ایدئولوژی

شورا و اعتبار دبير کل اتحادیاه کاه

خاورميانه از ونگ و خشاونت در اماان نباوده اسات

مي تواند از آنهاا در ولاوگيری از درگياری از طریاق

ونگ ميان دولت ها و ونگهای استعماری از -9191

قطعنامه ها و فعاليت دراز مدت خود اساتفاده کناد باا

 ،9191ونگ اول اعاراب و اسارائيل و وناگ خلايج

همه اینها اتحادیه باه عناوان نهااد خااص منطقاهای

و نايم ميلياون

موفقيت های محدودی در زمينه مدیریت درگيریهای

تلفات ناشي از این درگيریها است خاوميانه یکاي از

منطقه کسب کارده اسات اتحادیاه عارب باه عناوان

قااومي تاارین مناااطق پراکنااده در وهااان گرفتااار

چارچوب نهااد اصالي در خاورمياناه کاه در بهتارین

مجموعه ای از ونگ های طو ني اوتماعي و مبارزات

حالت خودرا ی

تجربه همکااری منطقاهای ناا امياد

قومي که منجر به مرگ حداقل دو ميلياون و آوارگاي

کننده و در بدترین حالت تنها ی

ميليون ها نفر به ویژه در فلسطين ،لبنان ،عراق و یمان

بزرگ کم تاثير در ایجاد همکاریهای سياسي ،نتاامي

است ) Sarkees: 2000).تجربه اتحادیه عارب نشاان

و ماادیریت مناقشااات منطقااهای ثاباات کاارده اساات

در ماه ماارس  ،9191یا

اعراب و ایجاد ی

فارس در 9119-9116و حاداقل یا

ساازمان منطقاهای

 (Lindholm Schulz and Schulz 2005: 187),مباني
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تجربااي ادعااای اخياار بااه طااور عمااده درمطالعااات

نهفته شاده در عملکارد اتحادیاه کاه یا

مقایسه ای ووزف نای و مارد زاچر به خاوبي نشاان

اتحادیه عرب در برخورد با مناقشات منطقاهای هناوز

داده شده است.ووزف نای با مقایسه اثر ساه ساازمان

مناقشه آميز است رئاليست های سنتي این شکسات را

سياسي کالن منطقه ای-سازمان کشورهای امریکاایي،

به عنوان ی

نتيجه یا نفاو هژماونهاای منطقاهای و

سازمان وحدت آفریقا و اتحادیه عارب-در مادیریت

وهاني در کار اتحادیه و یا حضاور طياف وسايعي از

درگيریهای منطقهای در بين سالهای 9191و91۹6او

مخالفت با اتالف کشورها و مناافع متضااد در منطقاه

نتيجه گرفت باه طاور متوساط ميازان وزن موفقيات

تفسير مي کنند .تجزیه و تحليل مارد زاچار وزئياات

اتحادیه عرب ( )230و سازمان کشاورهای امریکاایي

مباني تجربي این ادعا کاه وهاان عارب بايش از هار

( )110و سازمان وحدت افریقا ( )991باوده اسات و

منطقه دیگر تحت تاثير الگوهای تغيير نفاق و رقابات

مارد زاچر در بررسي 990درگيری در سراسر وهاان

را به خاوبي نشاان مايدهاد(Zacher 1979: 167) .

که بين ساال هاای 9190و91۹۹رخ داده اسات نشاان

سياست های ناسيوناليسم عربي و هویات مشاترد باه

مي دهد که اتحادیه عرب با موفقيات در 92درصاد از

رهبااری کشااورهای عربااي و اسااتقبال از شااعارهای

اختالفات در آن زماان باه عناوان واساطه و مياانجي

وحاادت عربااي بااه منتااور مشااروعيت بخشاايدن بااه

منطقهای و کمتر از  91درصد توسط سازمان وحادت

حاکميت رژیم های خود و ترس از وحدت اعراب در

آفریقا و  3۹درصد توسط سازمان کشاوری امریکاایي

عمل به دليل ایجاد محادویت بارای حاکميات خاود

ميزان کارایي این سازمانهاا را نشاان مايدهاد ارقاام

باع

ناکامي و فلج شدن اتحادیه و زمينه ساز طراحي

ارایه شده توسط اباراهيم عاواد و ساولينگن الساو باا

شکست اتحادیه شده سات (Barnett and Solingen

تایيد این روند نشان ميدهند که به طور کلي اتحادیاه

) 2007: 181در نتيجه رویکرد مبهم کشورهای عرباي

عرب با موفقيت درتنها شش از هفتاد و هفت مناقشاه

نسبت به نقش اتحادیه در منطقه نشان دهنده ابهاام در

و درگيری بين سالهای  9191و  9119اقدام باه حال

پایگاه های عميق تر برای مشروعيت کشورهای عربي،

و فصل آنها کارده اسات (Awad 1994: 153) .علال

و در ابهام در انتخاب منبع قدرت از ناسونالسام ملاي

عملکاارد ناااموفق اتحادیااه در ماادیریت مناقشااات

یا و ادعای وفاداری به هویت گسترده عرب در قالاب

منطقهای اهداف بلند پروازانه ،ارتباط قاوی و نماادین

پان عرب باه سار ماي برناد همهناين شاواهد نشاان

ایادئولوژی فراملاي گساترده و گاره خاوردن

ميدهاد کاه مياانجگری اتحادیاه عارب در  91از 10

فعاليتهای اندام های حياتي به قانون اتفاق آرا اسات.

درگيری یاا بحاران در منطقاه باين ساالهاای 9191

) (Seabury1949: 636; also Pease 2008:157کاه

و 2661تنها 39در صد موفق بوده و دستيابي کامل باه

نشان دهنده بي ميلي کشاورهای عضاو باه واگاذاری

موفقياات در  1درگيااری تنهااا  1درصااد بااوده اساات

نهاد فوق ملي و ابهاماات اتحادیاه

همهنين موفقيت اتحادیه برای حل و فصل ونگهای

عرب در اورای پروژه پاان عارب باين تاالش بارای

داخلي بسايار ناا اميدکنناده باوده اسات و تنهاا در 1

وحدت عربي با نيروهای گریز از مرکز موافق وادایي

درگيری از  22ونگ داخلي که از سال 9191رخ داده

اعراب است .با این حال چگوناه دقيقااً ایان ابهاماات

است به عنوان ميانجي عمال کارده اسات کاه نشاان

به ی

قدرت خود به ی

فاوعاه در
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دهنده ی

الگوی ماداوم از عادم مداخلاه تقریبااً در

شکست رژیم اسد به وعدههای اصالحات باع

رشد

تمام وناگهاای داخلاي و عالقاه کشاورهای عضاو

اعتراضات در سراسر کشور شد که باع

اتحادیه به مصونيت مرزهای خاود در برابار مداخلاه

بين المللي و در نتيجه تووه کشاورهای عرباي را باه

خاروي اسات .ایان داده بياان کنناده مسادود شادن

خود ولب کارد .در یا

اقادام وادی تار عربساتان

فعاليت اتحادیه و نقش اتحادیه به عنوان بازیگر ثانویه

سعودی و قطر سفرای خود را از سوریه فرا خواندناد

است (Zacher 1979: 192-4).این شواهد باه خاوبي

با این حال این حرکت دیپلماتي

اقدام متحاد و

بيان کننده باقي ماندن ميانجگری این اتحادیاه درحاد

یکپارچه عربي نبود و بسياری از کشورها از انتقااد از

دستورات منشور و برروی کاغاذ و در عمال فعاليات

دولت سوریه امتناع کردند .اولين ابتکار عملاي وادی

نهادهای رسمي این سازمان توسط دولت هاا محادود

اتحادیه عرب در مورد سوریه اواالس وزای خارواه

شده است.

در  90اکتبر  2699در قاهره باود باا وواود عضاویت

ی

انتقاد وامعه

سوریه در اتحادیه عرب عضویت ساوریه باه حالات
تعليق درآمد .تصميمي که از زمان تاسيس اتحادیاه در

اتحادیه عرب در بحران سوریه
گسترش تتاهرات در سراسر سوریه تووه وهاان

مورد سوریه بي سابقه بود اتحادیه همهنين خواساتار

در ایان کشاور ولاب

آغاز مذاکرات ميان دولات و مخالفاان فارف 91روز

کرد .سکوت اوليه وهان عرب به تحو ت در ساوریه

شااد و تصااميم بااه راه اناادازی کميتااه سااوریه باارای

با موضع گياریهاای قاوی ترکياه کاه ساوریه را در

هماهنگي ميان دولات ساوریه و مخالفاان گرفات در

قارار داده مغاایر اسات و

راس این کميته قطر قرار دارد که شامل رئيس اتحادیه

تالش انکارا با برای تان دادن اساد باه خواساتههاای

نبيل العربي و نمایندگاني از کشورهای مصر ،الجزایر،

مخالفان به دليال عادم پشاتيباني مساتقيم کشاورهای

عماااان و ساااودان اسااات ))www.english.vov.vn

عربي از ترکيه کار ساز نبود .دليل سکوت کشاورهای

اتحادیه عرب ساازماني اسات کاه نقاش خاود را در

عربي نسبت به تتاهرات سوریه از ماه مارس تا اکتبار

رسيدن به امنيت و توسعه مردم عارب از دسات داده

 2699به زیادی بحرانهای منطقهای در آستانه بيداری

است .و در حمله کشورهای غربي به عراق و ليباي و

اسالمي مربوط ميشود .ابهام سيا سي در مصر بعاد از

در نهایت در قضيه سوریه باا کشاورهای غرباي هام

عادم

پيماان شاده اسات .کشاورهای عضاو اتحادیاه ابازار

تووه کشورهای عربي به بحاران ساوریه شاد .دليال

اورای سياستهای امریکا و غرب هستند و خاود را در

دیگر سرکوب تتاهرات در خاود کشاورهای بحارین

خدمت منافع کشورهای غربي همسو کردهاند .ساوریه

یمن و عربستان این کشورها را متووه خود کارد و از

تحت توطئههای صهيونيساتي و امپریاليساتي اسات و

فشار به سوریه باز ميداشت .اثر ترکيباي ایان عوامال

کشاورهای عرباي باا تتااهر باه حمایاات از آزادی و

برناماه

دمکراسااي قصااد دخالاات خاااروي در سااوریه را

موثر بارای بحاران ساوریه شاد .در هماين حاال باا

دارند.اتحادیه عرب در واقع به عنوان دروازهای بارای

عرب را به واکنش به حاواد

شرایط دشاوار دیپلماتيا

سرنگوني مبارد و عمليات ناتو در ليبي باعا

مانع از توانایي اتحادیه عرب برای ارایاه یا

ورود کشورهای غربي و دخالت آنها در امور ساوریه
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است تا طر های خاود را از طریاق ایان اتحادیاه در

دمکراسااي ،محکومياات تروریساام و اصااالحات کااه

سوریه اورایي کنند .این توطئهها عليه ساوریه تحات

خواست کشورهای غربي است سوق پيدا کرده اسات

حمایت اعراب و ابزار آنها اعمال ميشود و در تالش

به خصوص در تحو ت اخيار در ماورد ساوریه نياز

برای دخالت در سوریه به بهانه تامين دمکراسي بارای

شااهدیم کااه اتحادیااه پاباه پااای منااافع و مالحتااات

اقليااااتهااااای قااااومي و فرقااااهای هسااااتند.

امریکا و غرب حرکات مايکناد و از خاود اساتقالل

) (www.damascusuniversity.eduسياست اتحادیه

عملااي ناادارد (کااازروني )900:9311 ،حتااي قاادرت

در تحو ت اخير سرکوب اعتراضات در یمن بحرین،

اصلي اتحادیاه عربساتان ساعودی سياسات مساتقلي

عربسااتان و فشااار باار دولاات سااوریه باارای توقااف

نسبت به منطقه ندارد بنابراین ما در موضاوعات زیار

خشونتها بر عليه مردم است.

شاهد هم پوشاني آنها با یکدیگر هستيم:
 -9این ماموریت به رسانههای امریکاا – انگلايس

تاااریر مداخلااه بااا ینران منطقااهای در مناسااتات

– عربستان و رژیم صهيونيستي سپرده شده تاا باا راه

خاورمیانه و تاریرآن بروریکرد اتحادیه

اندازی ونگ رواني عليه سوریه به بدتر شدن اوضااع

در تمام سالهای حضاور اتحادیاه یعناي پاس از

بينجامد.

ونگ وهاني دوم خاورمياناه ماورد توواه باازیگران

 -2حضور سلفيها و القاعده در شاهرهای مارزی

عمده نتام بين الملل و تحات تااثير شادید تحاو ت

(مساال کااردن اشاارار و تروریسااتهااا )تااا بااه اساام

هدایت شده از سوی آنها بوده است .و به ویاژه پاس

نيروهااای مردمااي دساات بااه خرابکاااری و عمليااات

از فروپاشي شوروی سابق و ونگهای خلايج فاارس

تروریستي بزنند ماموریت حمایت مالي ایان گاروه را

این منطقه از نقاط اصلي امریکاا وهات طار ریازی

عربستان سعودی به عهده دارد.

استراتژیهاای هژماوني خاود اسات .همهناين ایان

 -3فشااارهای بااين المللااي و منطقااهای از طریااق

کشورها (اتحادیه عرب) به طور سنتي به بلود غارب

اتحادیه عرب و شاورای امنيات (ابتادا ایجااد فتناه و

وابستهاند به ویژه بعد از وقوع انقالب اسالمي ایران و

سااپس تااالش باارای مداخلااه بااين المللااي کااه ایاان

هجوم عراق به کویت دولتهای عرب منافع بيشاتری

ماموریت را امریکا و متحدان ان بر عهده دارند.

را برای خود در رابطه با امریکا تصور نماودهاناد کاه

بنا براین سوریه در حال حاضر گرفتار ی

توطئاه

شده که اتحاد با امریکاا را باه اتحااد

گروهي از وانب غرب و اتحادیه عرب اسات کاه در

بين خود تاروي دهناد .بناابراین باه هنگاام صادور

این ميان ترکيه ،قطر و عربستان به عناوان کاتااليزوری

بسياری از بيانيههای اتحادیه عرب در مورد تحاو ت

عمل ميکنند تا نسبت باه ساوریه باه بحاران ساوریه

وهاني عرب در نتر گرفتن منافع و مالحتات امریکاا

شدت بخشند.

این تصور باع

و اسرائيل را ميتوان مشاهده کرد .در سالهاای اخيار

رژیم صهيونيستي در این بحاران بيشاترین نفاع را

شاهد بودیم که مصوبات اتحادیاه عارب اوباارا و از

ميبرد و دیگر کشورها از ومله کشورهای اتحادیه به

موضااع انفعااال بااه ساامت دسااتور کارهااایي چااون

عنوان بستری است برای رسيدن این رژیم به اهاداف
خااود کااه مهمتریاات آن بقااا اساات .هاادف عربسااتان
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صعودی محدود کردن قدرت ایران در منطقه است که

به دنبال ولسه  90اکتبر و تشکيل کميتاه ساوریه

با هدف رژیم صهيونيستي و امریکاا هام ساویي دارد

در از طرف اتحادیه عرب به رهبری قطار کاه شاامل

(گيوهچي )9 :9319 ،گرچه اتحادیه عرب در حواد

رئيس اتحادیاه عارب نبيال العرباي و نماینادگاني از

خليج فارس منل حمله عراق به کویت نااتوان باود و

کشورهای مصر الجزایر سودان و عمان بود که در 20

عمال نتوانست کاری از پيش ببارد ،ولاي در موضاوع

اکتبر با اسد در سوریه مالقات کردند و تصاميمهاای

سوریه موضع فعالي را دنبال ميکنناد کاه ایان عامال

اتحادیه باه دولات ساوریه اباال شاد ( Al Arabia,

مضاعف برای همگرایي اعراب گشته که البتاه بيشاتر

 October 26, 2011) .پس از موافقت سوریه با برنامه

وابسته باه القائاات فارا منطقاهای اسات کاه اعضاای

عمل اتحادیه عرب در ولسه  36اکتبر در قطر ،سوریه

اتحادیه عرب را علي رغم عدم توازن قادرت در باين

طر  2NDرا در ماه نوامبر به امضا رساند این طار از

خود اعضا و شکاف و دسته بندیهایي که در بين آنها

سوریه متوقف کاردن خشاونتهاا و آزادی زنادانيان

ووود دارد تا حدی منسجم کرده است .در حالي کاه

سياسي و گفتگو با مخالفان و اوازه به نافران اتحادیه

عربستان خود به سرکوب اعتراضات داخلي ،سرکوب

و رسانههای بين المللي برای وارد شدن به ساوریه را

مردم بحرین ميپردازد ولي در مقابال ساوریه ادعاای

خواستار شاد ( ) guardian,novamber 2.2011یا

حمایت از حقوق بشر را دارد (کازروني)901:9311 ،

روز پس از امضا این طر از طرف سوریه ،و مالقات

اتحادیاه عارب نقاش مهماي در بحاران ساوریه ایفاا

ریس اتحادیه عرب نبيل العربي با شورای ملي سوریه

ميکند و برای ایجاد فشار از هيچ اقادامي فروگاذاری

رئيس اتحادیه طر عمل اعاراب را باه اطاالع اعضاا

نکرده است .وزیران امور خارواه اتحادیاه عارب در

اتحادیه رساند (Hurriyet Daily News, November

زمان تصميمگيری خود تووه زیادی به افزایش فشاار

) 3, 2011با این حال رژیم سوریه موفق به گفتگو باا

بين المللي به سوریه دارند.این اتحادیه بارهاا خواساتا

مخالفان در ودول زماني اعالم شده از سوی اتحادیاه

تجدید نتر اساسي در تصميمهاای شاورا نسابت باه

عرب نشد و سبب راه انادازی بحا هاای شادید در

سااوریه شاادخ اساات و خواهااان افاازایش فشااارها و

مورد اقدامات عليه رژیم اسد اعم از تعلياق و اعماال

تحریمهای بين المللي عليه ساوریه هساتند .حتاي در

تحریمهای دیپلماتي

و اقتصادی شد .اتحادیه عارب

این مورد برای افزایش فشار بر عليه سوریه با اتحادیه

در ولسه فوق العاده  92نوامبر عضویت سوری را باه

اروپا نيز همراهي ميکند ،حتي اقدام به مسال کاردن

حالت تعليق در آورد ( new york times .november

گروههاکه منجر به کشته شدن نتاميان و غير نتامياان

 .)12. 2011تعليق عضویت سوریه باا  91رای موافاق

و انجام عمليات تروریستي در شهرهای حمص ،حماا

یمن و لبنان مخالف و عراق ممتنع تصویب شد تعليق

نيروهای نتامي

سااوریه کشااوری کااه ماادتهااا خااود را ساانگر و

ميکند که خود این نيز باع

تحری

شده است.

اسااتحکامات ناسيوناليساام عاارب ماايدیااد بازتاااب
گستردهای در سراسر منطقه داشت با ایان حاال ایان

اتحادیه عرب و تعلیق عضویت سوریه

تعليق اولين بار نبود که اتحادیه از عضوی از خاود را
تعليق ميکند .تعليق عضویت ليبي در مارس 2699در
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اتحادیه عرب نمونه دیگری از اقادامات اتحادیاه باود

تصميم چند نتيجه در پي داشات :اول اینکاه موواب

البته با تووه به روابط تيره معمر قذافي و وهان عرب

مخالفت سوریه با تعليق عضویت خود از اتحادیه شد

و درد ليبي به عنوان کشوری افریقاایي ایان تصاميم

و ثانياً باع

اتحادیه در مورد ليبي باه انادازه ساوریه تعجاب آور

 )Reuters, November 10, 2011تصااميم اتحادیااه

نيساات .پااس از تصااميم تعليااق اتحادیااه عاارب ایاان

عرب در رفاع و اصاال مشاکل شارایط دیپلماتيا

سازمان در  90نوامبر یکي دیگر از تصميمهاای خاود

ترکيه نيز قابل تووه بود پس از فقدان حمایات اولياه

را با اعمال تحریمهاای اقتصاادی بار ضاد ساوریه را

بين المللي از مواضع ترکيه در برابر ساوریه ترکياه باا

اتخاا کارد( new york times. November 27, ..

حفض روابط با مخالفان و دولت ساوریه و اساتفاده از

)2011این تصميم به عنوان یکي از قوی ترین و مهام

نفو خود در هر دو طرف اميدوار به پيشابرد شارایط

تاارین اقاادامات اتحادیااه از زمااان تاساايس در سااال

به سمت دمواکراسي تدریجي به نفع مخالفان باود باا

9191آشکارا نشان دهنده سياست های عملي اتحادیاه

این حال زماني که به خواستههاای مخالفاان و ترکياه

پس از بيداری اسالمي در منطقاه اسات ایان تصاميم

مخالفت کرد مواضاع خاود را نسابت باه ساوریه باا

نشان دهنده که دخالت اتحادیه عرب در امور داخلاي

تصویب تحریمها عليعه سوریه و حمایت از مخالفاان

کشورهای عضو به بهانه رضایت مردم ساوریه اسات

سختر کرد در این راساتا تصاميم اتحادیاه عارب باه

حتي اگر در تضاد با منافع آن کشور باشد.با ابن حاال

تعليق سوریه نه تنها در وهات مواضاع ساوریه بلکاه

این تصميم بح های قانوني را باا توواه باه زیار پاا

فرصااتي باارای پيگااری سياساات فعااال تاار امریکااا و

گذاشتن منشور اتحادیه عرب مطر مايکناد مااده 1

کشورهای اروپاایي فارام آورد تحاریم هاای اتحادیاه

از اعضاا باه

عاارب در براباار سااوریه عبارتناد از :ممنوعياات ساافر

سيستم های دولت های موسس احترام بگذارند و آنهاا

مقامات ارشد دولت سوریه ،مسدود کردن دارایيهای

را به عنوان نگراني منحصر باه فارد ایان کشاورها در

سوریه در کشورهای عربي ،ممناوع کاردن معاامالت

از اعضاا بایاداز هرگوناه اقادام

مرکزی با سوریه و پایان دادن به تماام مبااد ت

منشور از کشاورها منشاور کاه "هریا

نتر بگيرناد"هریا

بان

تشادید خشاونتهاا در ساوریه شاد(.

محاسبه شده برای تغييار سيساتم دولاتهاای عضاو

تجاااری بااا دولاات سااوریه اساات(Economist, .

پرهيز کنند یکي دیگر از شکافهای قاانوني ناشاي از

) November 28, .2011سوریه به عنوان یکاي از 22

ماده  91منشور است باا توواه باه مااده "91شاورای

کشور اتحادیه عرب عضاویتش باه حالات تعلياق در

اتحادیه ممکن است هر کشوری را که نتواند تعهدات

آمده است .اتحادیه عرب به طور عمده تحات تسالط

خود را نسبت به ساازمان ملال متحاد انجاام دهاد از

عربستان سعودی و قطر است که هر دو مخالف رژیم

اتحادیه عرب وداسات( .)www.unhcr.orgتصاویب

سوریه و در تالش برای پایان دادن به حکومت اسد و

این تصميم ها با تووه به مخالفتهاای یمان و لبناان

اسقرار ی

دولت دولت سني و افزایش نفو خود در

نقض اشکار منشور اتحادیه عرب اسات.با ایان حاال

منطقه هستند.کشورهای عربي تحت رهبری ساني در

ایان ناوع تصاميم گياریهاا در

اتحادیه عرب به اميد پایان دادن به حکومات ساوریه

تنتيمات اتحادیه عرب توضي داده نشده اسات ایان

اقدام به مسل کردن نيروهای مخالف سوریه کردهاناد

وبه رغم این مباح
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سعيد الفيصل وزیر امور خاروه عربستان در کنفرانس

اهداف اتحادیه عرب ا تعلیق عضویت سوریه

"دوسااتان سااوریه"در تااونس گفاات" :مساال کااردن

-9یکدست کردن اتحادیه عرب

ایده عالي بود" قطر نيز از مسل کاردن

اتحادیه عرب هميشاه مخاالف حضورکشاورهایي

شورشيان حمایت کرد وهمهنان باه ارایاه ساال باه

همهون لبنان عراق و ساوریه کاه باه طاور کامال در

مخالفان ميپردازند آنها همهنين با پيشنهاد ایجاد یا

اختيار برنامههای آمریکا نيستند بنابراین آنها با حاذف

پناهگاه امان بارای مخالفاان در امتاداد مارز ترکياه و

کشور مستقل همهون سوریه و تحت فشار قرار دادن

ساااااوریه باااااه مخالفاااااان خااااادمت کردنااا اد

برخي اعضای اتحادیه عرب به دنبال یکدسات کاردن

) )www.futuredirections.org.auتعليااق و اخااراج

برای برنامه های آتي اسات و یکاي از مهمتارین آنهاا

گاام بسايار حيااتي در

درباره ایران درآینده اتفاق خواهد افتاد بنابراین حذف

ایاا ت متحاده در

سوریه یکي از اهداف غير مستقيم در یکدست کاردن

منطقه است و بدون تردید سياستهای اتحادیه عارب

فضای اتحاد یه عرب برای تحقق برنامههای امریکایي

در قبال سوریه دیکته شده توسط آمریکا است تحریم

است.

اقتصاادی ساوریه و تعليااق عضاویت ایان کشااور در

-2شکستن فضای دو قطبي ایران و سوریه

شورشيان ی

سوریه از اتحادیه عارب یا

وهت طر ها و منافع اساتراتژی

اتحایه عرب نشانه خروج قابل تووه اتحادیه عرب از

از سااوی دیگاار بااا تووااه بااا تووااه بااه تاااثيرات

تاکيد بر مصونيت اعضای خود و احترام به حاکميات

راهبردی سوریه در منطقه طي سالهای اخير ،ساوریه

ملااي کشااورهااای عضااو اساات ایاان اقاادامات و

چند دهه از دو قطبي کاردن فضاای ایراناي عرباي در

ساری

منطقه ولوگيری کرده است که شاید مهمتارین آن در

اهداف و مقاصد از پيش تعيين شدهای اسات کاه باه

دوران دفاع مقدس است که سوریه با قرار گارفتن در

بهانه تامين و حفض منافع مشترد کشورهای عرباي و

کنار ایران و مخالفات باا دولات صادام از دو قطباي

تامين امنيت مردم عارب علياه ساوریه از ساوی ایان

کردن ایراني –عربي آن زمان منطقه تا حادود زیاادی

کشورها اتخا ميشود .اتحادیه عرب با نقض منشاور

ولوگيری کرد اتحایه عرب با حذف سوریه قطعااً باه

اتحادیه و اهداف مندر در منشور سعي دارد ساوریه

سمت اتخا استراتژی های ضد ایراني بيشتری تاالش

را به عنوان تهدید عليه اعاراب معرفاي کناد کاه ایان

خواهد کرد

نشانه اشکاریست که اتحادیه عالوه بر نقاض اهاداف

-3حرکت در وهت منافع آمریکا

سياستهای ضد ساوری اتحادیاه عارب یا

خود به ابزاری بارای پيشابرد مناافع غارب و امریکاا

هدف دیگری که ميتوان از اقادام اتحادیاه عارب

تبدیل شده است و اعتبار خود را از دست داده اسات

استنتاج کرد مربوط به افهارات اوباما است کاه گفات

 .و با این اقدام خود در هموار کردن راه برای دخالت

بشار اسد یا باید برود یا باید تغيير رفتاار بدهاد زیارا

امریکا و غرب در امور داخلي کشورهای عربي اسات

غرب پاس از نااميادی از سارنگوني دولات اساد در

کااه نشااان از عاادم اسااتقالل ایاان اتحادیااه دارد.

سوریه باا اعماال فشاارهاای سياساي و تحاریمهاای

))www.baath-party.org

گسترده اقتصادی به دنبال تغيير رفتاار دولات ساوریه
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است.

رهبری ایران به دنبال استقرار ی

-9تشکيل دولت انتقالي

سوریه طرفدار ایران هساتند سالطنتهاای عرباي در

هدف دیگر اتحادیه عرب که از ایان اقادام دنباال

تالش برای ایجاد ی

دولت سني به وای

وبهاه واحاد در رقابات بارای

مي کند تشکيل دولت انتقالي در کنار دولت بشار اساد

رهباری منطقاه باا ایااران و ترکياه موضاعي قااوی در

است ایتحادیه با به رسميت شاناختن مخالفاان بشاار

حمایت از معترضان در سوریه اتخا کاردهاند.بعاد از

اسد باه دنباال عماق بخشايدن و گساترده تار کاردن

حذف صدام حسين در سال  2663تاوازن منطقاه باه

اعتراض ها در سوریه است ضمن آنکه اتحادیه عارب

سود ایران شده است و بساياری از کشاورهای عرباي

با این تصميم این پيام را به داخل سوریه منتقال کارد

نگران نفاو ایاران در عراق،ساوریه ،و لبناان هساتند

که برای برنامههای مخالفان بشار اسد ارزش ویژهاای

دولتهای سني اتحادیاه عارب مشاتاق مخالفات باا

قائل اسات ،زیارا درخواسات تعلياق دولات اساد از

دولت سوریه برای گذار از ی

دولت شيعه به دولات

اتحادیه عرب وزو در خواسات هاای مخالفاان باوده

سااني و مقابلااه بااا نفااو ایااران هسااتند .فشااارها و

اساات بااه طااوری کااه برهااان غليااون از وملااه

دخالتهای کشورهای اتحادیه عرب در سوریه بارای

شخصيت های مخاالف ساوریه واز افاراد وابساته باه

خنني سازی و منحارف کاردن افکاار عماومي ماردم

غرب رئيس شورای ملي سوریه طي پيامي به اتحادیاه

کشورشاااان علياااه دولاااتهاااای خاااود اسااات.

عرب خواساتار تعلياق عضاویت ساوریه از اتحادیاه

)(www.opendemocracy.net

عرب شد.
-1ایجاد شرایط مناسب برای تحریمهای بين المللي
ایجاد بستر برای زم برای تحریمهای بيشتر علياه
سوریه از طرف سازمان ملال اسات از دیگار اهاداف
اتحادیه عرب است.
-0تضعيف محورهای ضد امریکایي و صهيونيستي
در صورتي که بحران ساوریه منجار باه برانادازی
بشار اسد تضعيف این کشور شود نه تنها ایاران یا
متحد استراتژی
بلکه با ع

در منطقاه را از دسات خواهاد داد،

اتخا این چنين سناریوهایي علياه دیگار

کشورهای مخالف غرب از طارف اتحادیاه عارب باا
همکاااری امریکااا و رژیاام صهيونيسااتي خواهااد شااد
(عباسااي و صااحاف )293:9319-296،در چنااد سااال
اخير تنش منطقاهای باين ایاران شايعي و کشاورهای
عمدتاً سني اتحادیاه بيشاتر شاده اسات .کشاورهای
اتحادیه عرب باا نگراناي از فهاور هاالل شايعي باه

ماموریت ناظران اتحادیه عرب در سوریه
پااس از تباادیل شاادن تتاااهرات صاال آميااز بااه
درگيااری مساالحانه بااين دولاات سااوریه و مخالفااان
نگرانيها در مورد سير سوریه باه ساوی یا

وناگ

داخلي بيشتر شد .در این زمان اتحادیه عرب باا یا
ابتکار ودیاد در دساامبر  2699طار صالحي را باه
عنوان ماموریت نافران صل باه تصاویب رسااند .در
ابتدا دولت سوریه از این طر استقبال نميکرد با این
اسااتد ل کااه آن را نقااض حاکمياات دولاات سااوریه
ميدانست با این حال با فشارهای فزاینده منطقاهای و
کشااورهای غربااي سااوریه مجبااور بااه پااذیرش ایاان
قطعنامه شد .این پروتکل اوازه ميدهد نافران عارب
به ساوریه وارد شاوند ایان پروتکال در قااهره در91
دسامبر 2699به ميانجيگری عراق امضا شد کاه شاامل
مااواردی از قبياال شااروع مااذاکرات ميااان مخالفااان و
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دولت سوریه ،پایان خشاونتهاا ،خاروج نتامياان از

طرح صلح اتحادیه عرب و آوردن این موضوع باه

شهرها وآزادی زندانيان سياسي مايشاد ( Guardian,

سا مان ملل متحد

 )December 19, 2011در این راستا مصطفي الادابي

در  22ژانویه  2692در قاهره اتحادیه عرب طار

از تونس به عنوان رئيس گاروه ناافران انتصااب شاد

صل اتحادیه عارب و باردن موضاوع ساوریه را باه

وتشکيل هيئات  06نفاره از ناافران ماموریات در 29

سازمان ملل مطر کرد این طار کاامال شابيه طار

دسامبر آغاز شددر اداماه تعاداد ناافران باه  9۹6نفار

یمن بود .بر این اساس کاه اتحادیاه خواساتار انتقاال

افاازایش یافاات .و نااافران از شااهرهایي کااه در آنهااا

قدرت از اساد باه معااون خاود ،ایجااد یا

دولات

اعتراضات بود از ومله دمشق ،حمص و درعاا دیادن

وحاادت ملااي در عاارض 2ماااه وسااپس برگاازاری

کردند و با حاميان رژیم و گروههاای مخاالف تمااس

انتخابااات شااد () Al Arabia, January 23, 2012

برقرار کردند .در ادامه افهارات الادابي مبناي براینکاه

ططط سوریه هدف توطئههای خاروي قارار گرفتاه و

هاايچ شاارایط سااخت در سااوریه ووااود نااداد و

اتحادیه عرب در دامن زدن به ونگ و نزاع در سوریه

انتقااد

نقش اساساي باازی مايکناد .ناافران در 20دساامبر

شدید از اعتبار ماموریت نافران از ساوی کشاورهای

2699وارد سوریه شادند و در  29ژانویاه شاروع باه

عربي شد که در راس آنها عربستان و قطر قرار داشت

ترد سوریه کردند و ماموریت نافران به حالت تعليق

( )AL Arabia,december28,2011در ادامه اتحادیاه

درامد طر صل اتحادیه عرب از بشاار خواسات تاا

عرب در  1ژانویه  2692ماموریات ناافران را تمدیاد

قدرت را به ی

دولت وحدت ملي به ریاست معاون

کرد و تالش قطار بارای ارساال نيروهاای نتاامي در

بشار فرف دو ماه واگاذار کناد و پاس از شاش مااه

سوریه با واکنش شدید سوریه مواوه شد و از طارف

انتخابات مجلس و ریاسات ومهاوری برگازار شاود.

اکنر کشورهای عربي ماورد اساتقبال قارار نگرفات و

این طر شباهت به بحران یمن دارد که علي عبادا

برخي از کشورهای عربي ازومله الجزایر و مصار بار

صال رئيس ومهور یمن قدرت را تارد کارد .در ۹

حل بحران از طریق گفتگو و مخالفات باا هار گوناه

فوریه کشورهای عربي خليج فارس سفرای ساوریه را

مداخله نتامي اصرار داشاتند ( AL Arabia,January

از کشورهای خود اخراج و سفرای خود را از دمشاق

 )2012:16عملکرد نافران و گازارش آنهاا مبناي بار

فرا خواندند .این طر

مورد حمایت همه کشاورهای

مقاومت مسالحانه مخالفاان در برابار دولات ساوریه

عربي به وز لبنان قرار گرفت و سوریه نيز ایان طار

خشونت ها در سوریه کاش یافته اسات باعا

نارضایتي عربستان و قطر شد و آنهاا خواساتار

را رد کرد .در خواسات اتحادیاه عارب بارای انتقاال

باع

مداخله بين المللي در سوریه شدند عربستان مخاالف

مسااالمت اميااز قاادرت نشااانه خااروج اتحادیااه از

تمدید ماموریت نافران شاد و ایان کشاور نيروهاای

سياسااتهااای ساانتي خااود باارای عاادم مداخلااه در

نافر خود را از از هيئت نافران بيرون کشيد و پس از

کشورهای عضو اسات .اتحادیاه عارب کاه در طاول

عربستان کشورهای دیگر نياز ناافران خاود را عقاب

تاریخ از کشورهای عضو حمایت کارده اسات نشاان

کاااهش تعااداد نااافران و

داد که مداخله در کشورهای عضو از ومله تحاریم و

کشاايدند .در نتيجااه باع ا

افزایش خشونتها شد () Lyon ,January, 2012:24
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گارایش

آورد در نتيجه پس از شکست تاالشهاای گساترده،

تالش برای تغيير رژیم کشورهای عضو یا

سياسي ودید اتحادیه عرب اسات کاه در تنااقض باا

اتحادیه عرب و وامعه بين المللي مجباور باه توساعه

منشور اتحادیه عرب است.گذشت زمان نشان خواهاد

ی

ابتکار ودید شدند طر " دوساتان ساوریه" باه

داد آیا منشور مورد تجدید نتر قرار خواهد گرفات و

ابتکار امریکا و فرانسه و پشتيباني وهان عارب در 29

روند آینده اتحادیه عرب را تحت تاثير قرار مايدهاد

فوریااه  2692در تااونس برگاازار شااد(Hürriyet .

روز بعاد از گازارش مصاطفي الادابي مبناي بار

)Planet, February 9, 2012نمایندگان  ۹6کشاور از

ی

کاهش خشونتها در سوریه اتحادیه عرب اعالم کارد

ومله ترکيه  ،امریکاوکشورهای اروپاایي و عرباي در

طر صل اتحادیه عرب نشان دهناده واگرایاي باين

این ولسه شرکت کردند و نمایندگان روسايه و چاين

اتحادیه عرب و ناافران اسات ( Lyon, January 23,

شرکت نداشتند و دولت سوریه به این نشست دعوت

 )2012بعااد از افهااارات رئاايس ماموریاات مصااطفي

نشده بود .در ایان ولساه امکاان مداخلاه نتاامي در

الدابي نخست وزیر قطر حماد بان ال ثااني و رئايس

سوریه مطر شاد .شاورای ملاي ساوریه باه عناوان

اتحادیه عرب نبيال العرباي در ناماهای باه دبيار کال

نماینده مشروع مردم سوریه به رسميت شاناخته شاد

سازمان ملال خواساتار بررساي موضاوع در شاورای

در این نشست تحریمهای ودید عليه دولات ساوریه

امنيت سازمان ملل شدند در هماين حاال نماینادگان

تصویب شد بيانيه نهایي این نشست طار پيشانهادی

با کشورهای غربي

اتحادیه عرب برای استقرار نيوهای حافض صل تحت

از ومله انگلستان و فرانسه پايش ناویس قطعناماه را

نتارت اتحادیه عرب و سازمان ملل بود که سوریه آن

تهيه به شاورای امنيات ساازمان ملال ارساال کردناد

را رد کارد (  )Al Arabia, February 24 2011باه

( )Blair and Samir, January 24, 2012ایان عمال

مرحله تکميلي اتحادیاه عارب در نشسات

اتحادیه عرب در هماهنگي نزدی

باع ا

عنوان ی

تایيااد تصااميم اتحادیااه عاارب باارای تمدیااد

 99فوریااه خااود در قاااهره تصااميم بااه قطااع روابااط

ماه دیگر از طرف سوریه شاد

با سوریه گرفتند و برای افزایش فشاار بار

ماموریت نافران تا ی

دیپلماتي

اما سوریه اعالم کرد پيشنهاد اتحادیه مبناي بار انتقاال

سوریه اتحادیه تصميم به ارسال نيروهای حفض صال

قدرت از اسد باه معااون خاود را باه هايچ تصاویب

مشااترد سااازمان ملاال متحااد و ارایاه حمایااتهااای

نخواهد کرد .و اتحادیه عرب ماموریات ناافران را تاا

سياسي اقتصادی باه مخالفاان ساوریه گرفتناد New

 20ژانویه تمدید کرد) Mroue, January 24, 2012(.

) )York Times, February 12, 2012کااه لبنااان و

نشست سازمان ملال از  39ژانویاه تاا 9فوریاه اداماه

الجزایر از اساتقرار نيروهاای حاافض صال مخالفات

داشت و طر صل اتحادیاه عارب مبناي بار انتقاال

کردند .سوریه این تصميمها را رد کارد.در حاالي کاه

قدرت از اسد به معاونش برای رای گيری در شاورای

امریکا و اتحادیه اروپا ازاین تصميم استقبال کردند در

امنيت قرار گرفت .چاين و ساوریه قطعناماه شاورای

مقابل روسيه اعالم کرد باید نيروهای حافض صل تنها

امنياات را در 9فوریااه و تااو کردنااد( Guardian, .

پس از پایان خشونتهاا مساتقر شاوند ایان تصاميم

) `January 31, 2012و تاو چاين و روسايه موواب

اتحادیه عرب به این دليل مهم است به این دليال کاه

ناراحتي امریکا وکشورهای اروپایي گردیاد را فاراهم

ساال

این دومين نوع از این تصميم در کمتار از یا
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کشاور

اعتراضات در سوریه نسابت باه اعتراضاات در مصار

است که راه را برای مداخله خااروي در یا

عربي هموار ماي کناد.اولاين تصاميم در ماورد ليباي

تونس یمن و ليبي مختلف و مابهم اسات .از زماان و

مداخلااه ناااتو را امکااان پااذیر ساااخت و منجاار بااه

قااوع درگيااریهااا در فوریااه  2699سااوریه شاااهد

سرنگوني معمر قذافي شد و پيشنهاد مبني بر اساتقرار

دخالااتهااای منطقااهای و وهاااني در بحااران سااوریه

نيروهای حافض صل در ساوریه در راساتای تقویات

هستيم ماهيت در گياری بازتاابهاای ساتيز ساني و

مداخله خاروي گام بر ميدارد .با ووود بن بسات در

شاايعه در سااط داخلااي و منطقااهای و دارای تاااثير

شورای امنيت قطر و عربستان موضاوع ساوریه را باه

مستقيم بر آینده وهان عرب اسات .ساناریوی بحاران

مجمع عمومي سازمان ملل متحاد اروااع دادناد و باا

سوریه در حاال حاضار در منطقاه یکاي از شااخص

پيش نویس قطعنامهای دولت سوریه را به دليل توسل

واگرایي منطقهای و وهان است )( Siddiqui:2012باه

به خشونت محکوم کردند .این قطعناماه باا  93۹رای

لحاظ موقعيت وغرافيایي قوميتها و مذاهب مختلفي

موافق تصویب شد در حاالي کاه  92عضاو از وملاه

در سوریه ووود دارد و روابط خاروي پيهيده سوریه

روسيه و چين پيش نویس این قطعنامه را وتو کردناد

با همسایگان اغلب به عنوان خط گسل در منطقاه باه

و  9۹عضو از وملاه لبناان باه آن رای ممتناع دادناد

شمار ميرود .و در وریان رقاباتهاای منطقاهای باه

اگرچه این تصاميم الازام آور نيسات و فاقاد قادرت

طور طبيعي کشوری حياتي هم برای همسایهها و هام

بر سوریه

برای خاورميانه بزرگ است .در نتيجه بحاران ساوریه

اورایي است اما در افزایش فشار دیپلماتي

مهاام اساات(BBC News, February11, 2012).

منجر به اتخا سياساتهاای متماایزی توساط اناواع

سياست اتحادیه عرب در سوریه نشاان دهناده تغييار

مختلفي از بازیگران از همان ابتدای در گيریها شاده

سياستهای سنتي اتحادیه است باا تشادید بحاران از

است .سياستهای اتحادیه عرب در سوریه نه تنها باه

تابستان سال 2699اتحادیه طر هایي را بارای اعماال

دليل تمایل این سازمان برای ایفای نقش فعاال تار در

فشار بر سوریه مطر کرده است و به مخالفان دولات

ضارورت ناشاي از پيشارفتهاای

سوریه کم

منطقه و بلکه ی

ميکند .هنگامي که کشورهای همکااری

اخير اتحادیه در قبال سوریه است .بنابراین زم است

خليج فارس فشارهای سياسي خود را در مقابل یکاي

با تووه به روند رو به افزایش ونبشهاای شايعي در

دیگر از اعضای اتحادیه عرب در همکااری باا غارب

منطقه و افزایش نفو ایران نگراناي کشاورهای ساني

این به عنوان که تغيير به دور از ایده وحدت عربي در

مذهب به خصوص عربستان به منتور درد سياسات

نتر گرفته ميشود.

ضد سوری اتحاد عرب در نتار گرفتاه شاود(Vali .

)Nasr,2007حمله امریکا به عاراق نقطاه عطفاي در
سیاستهای سوریه در اتحادیه عرب و سابقه آن

این زمينه بود آمریکا از طریق مداخله در عراق باعا

هنگامي که همه چيز در دیگر نقاط وهاان عارب

تسهيل تحول سياسي در این کشور شد و گاروههاای

به تدریج حل و فصل ميشود هيچ چيزی نمايتواناد

شيعي که قبال توسط اقليت سني سرکوب ميشدند به

در مورد آینده سوریه قابل پيش بيناي باشاد .طبيعات

دولات ودیاد شايعي طرفادار

قدرت رسيدند و ی

ایران تشکيل شد و شيعيان قادرت قابال مالحتاهای
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بعد از حمله امریکا به عراق در سال  2663باه دسات

استراتژی

آوردند.و همهناين افازایش قادرت سياساي ،نتاامي

این کشور به ایران به لحااظ سياساتهاای منطقاهای

حزب ا از سال  2660در لبنان سابب تقویات نفاو

وهان عرب منجر به نفو ایران در منطقه شاده اسات

بيشتر ایران و شيعيان در منطقاه گردیاد ( Augustus

کاااااه خوشاااااایند عربساااااتان نيساااااتEl-(.

) Richard Norton ,2007و مبااازره موفقياات آميااز

 ) Hokayem:2007,42این موقعيت اساتراتي

رژیام

حزب ا عليه اسرائيل و نفو ایاران در لبناان باعا

سوریه در اتحاد کشاورهای شايعه و تقویات ونابش

تقویت قدرت تاثير گذاری منطقهای ایران شده اسات.

شيعه برای سياستهای اتحادیه عرب تحات رهباری

افازایش عمياق رقابات

کشورهای حاوزه خلايج فاارس نگاران کنناده اسات

منطقااهای ایااران و عربسااتان شااد .در ادامااه بيااداری

بنابراین عربستان به عنوان رقيب ایاران بارای رهباری

اسالمي در منطقه همزمان با افزایش قادرت ایاران در

منطقه تحاو ت ساوریه را باه عناوان فرصاتي بارای

تشدید بيشتر رقابت بين ایران و عربستان

افزایش نفاو خاود در خاورمياناه قلام داد مايکناد.

کشاورهای

بنابراین اتحادیه عرب به رهبری عربساتان و قطار در

عربي از وملاه مصار مخاالف بروساته ایاران بارای

صدد پایان دادن باه حکومات بشاار اساد در ساوریه

رسيدن به خليج فارس و به ویژه بحارین کاه در ایان

برای ضربه زدن ودی به ایران به عنوان رهبار بلاود

کشااور  ۹6درصااد از مااردم شاايعه هسااتند اعتااراض

شيعه در منطقه هستند هدف انها تضاعيف حازب ا

این دو تحاول اشاکار باعا

منطقه باع

شد .سرایت ونيشهای مردمي به یکایا

مسالمت آميز آنها باع

با ایران و از سوی دیگر باا تمایال بيشاتر

افزایش نگراني عربستان شاد

در لبنان و کااهش نفاو ایاران در ساوریه و منازوی

در نتيجااه عربسااتان باارای ساارکوب ایاان تتاااهرات

کردن ایران در منطقه هستند .قطر در کنار عربستان باه

نيروهای امنيتي خود را به بحرین فرستاد این بهتارین

خط مقدم درگيریها در سوریه سياستهای فعاالي را

نمونااه از تاانشهااای بااين ایااران و عربسااتان اساات

به اورا گذاشته اسات .ایان کشاور باه عناوان طارا

) (ottaway: 2011به منتور درد بهتر نقاش ساوریه

بسياری از قطعنامههای اتحادیه عرب بر ضاد ساوریه

سوریه با ایاران

از ومله تعلياق عضاویت در اتحادیاه ،و حمایات از

و نقش نيابتي آن در منطقاه تمرکاز کارد .ساوریه باه

اعزام نافران به سوریه ،طر مسئله سوریه در شورای

رابطه پيهيده با حزب ا و باه

امنيت سازمان ملل نشان از دیپلماساي فعاال قطار در

عنوان کانال اصلي برای حمایت ایران از حازب ا و

اتحادیه بارای ضاربه زدن باه ساوریه اسات .قطار و

تقویت وبهه مقاومات باه شامار مايرودWilliam (.

عربستان در هماهنگي کامل با یکادیگر قابال مداخلاه

 )Samii:2008اسد پس از مرگ پدرش روابط خود را

نيااروی ناااتو در ليبااي را تایيااد کردناادwww. (.

با حزب ا تقویت کرد .و با نفو روز افزون در لبنان

 )un.org.syعلااات حمایااات کشاااورهای عرباااي از

افزایش قدرت ایران در لبنان شده است .سوریه

مخالفااان بااه دلياال نگرانااي آنهااا از توزیااع قاادرت

امن ترین موقعيات اساتراتژی

در روناد صال باين

ژئوپلتي

در منطقه است زیارا باا وواود اتحااد باين

اعراب و اسرائيل دارد .و باع

تقویت مقاومت حزب

سوریه و ایران این دو کشور ميتوانناد نقاش ماوثری

ا در براباار اساارائيل شااده و همهنااين مشااارکت

ماايشااود کااه

در این منطقه باید به اتحاد استراتژی
عنوان ایجاد کننده ی

باع

در منطقااه ایفااا کننااد کااه ایاان باع ا

 / 90فصلنامه دانش سياسي و بينالملل ،سال دوم ،شماره اول ،بهار 9312

کشورهای عربي به خصوص عربستان این را به ضارر

نتیجهگیری

منافع خود بداناد و ساعي در بارهم زدن ایان رابطاه

اتحادیه عرب بعداز سکوت خود در مراحل اولياه

داشته باشد و با تضعيف سوریه بتواند نقاش مهاي در

مجبور به موضع گيری فعال با تووه به خطار تشادید

منطقه به عهده بگيرد .کاه در ایان راساتا اقاداماتي از

خشونتها شد که ميتوانسات باه کشاورهای دیگار

ومله به تعليق در اوردن عضویت سوریه در اتحادیاه

سرایت کند .این سازمان برای حل و فصل این بحران

عرب در نوامبر 2699و افزایش تحاریمهاا علياه ایان

سياستي را برگزیده که شباهت قابل تووهای به سمت

کشور و دفاع از انتقال قدرت در ساوریه از بشاار باه

تااالشهااای منطقااهای ترکيااه دارد و اقاادام بااه گااام

شورای انتقالي اسات همهناين نگراناي اعاراب از از

برداشتن برای تحات فشاار قارار دادن ساوریه کارده

شکلگيری هالل شايعي ایاران – عاراق – ساوریه و

است .بسياری از نافران اعتاراف کردناد کاه دخالات

لبنان که این نيز مورد مخالفت کشورهای حوزه خليج

خاروي برای حل و فصال بحاران ساوریه منجار باه

فارس قرار ميگيرد .در واقع حمایت قاطع کشورهای

وخيم تر شدن اوضاع و بحراني شدن منطقه ميشاود.

شده که نتواند باه

گرچااه اتحادیااه عاارب سااعي در افاازایش فشااارها و

طور کامال امنيات را در داخال برقارار کناد .موضاع

مداخله بين المللي در سوریه دارد ولي ایان خواساته

اتحادیااه عاارب در براباار سااوریه در نتيجااه منااافع

اتحادیه با ووود چين و روسيه ماانع از مداخلاه باين

کشورهای عضاو و باه بهاناه حقاوق بشار

المللي ميشود .اگرچه دولتهاای روسايه و چاين از

است .این کشورها به طور مداوم در کناار حمایات از

سياستهای اتحادیه پشتيباني نکردند اما آنها باه حال

عربي از مخالفان دولت بشار باع

ژئوپلتي

حقوق بشر به ادامه این روند کم

ميکند.کاه باعا

شده که اتفاقات سوریه همهنان در راس حواد

مسالمت اميز این بحران اباراز عالقاه منادی کردناد.

قرار

مجموعهای از روابط بين کشورهای عضو و باازیگران

بگيرد .به علت هم پيماني ساوریه باا ایاران وضاعيت

خاروي با منافع متضاد منطقهای باع

محاروم شادن

سوریه برای اسارائيل اهميات حيااتي دارد .همهناين

اتحادیه برای اتخا تصميمهای مستقل و ایجااد ساوء

سوریه نقش محوری در تعيين نقش سياسي لبناان باه

فن نسبت به نفو خاروي در قطعناماههاای اتحادیاه

علت پلي که بين ایران و لبنان ایجاد ميکناد دارد  .از

عرب شده است حمایت از خواساتههاای دمکراتيا

این رو دولتهای غربي و عربي به خصوص عربستان

مردم ودفاع از حقوق بشر در واقع برای اتحادیه عرب

در صدد محدود کردن ایان پال ارتبااطي هساتند کاه

غير متعارف است زیرا که در اعضای این اتحادیه کاه

بتوانند مقاومت استراتژِد حزب ا را محادود کنناد.

ادعای دمکراتي

بودن و حقوق بشر را دارند ایان دو

سافر رئاايس ومهااور باه سااوریه در سااال گذشااته و

ادعا را دارا نيستند اتحادیه عرب به لطف نقاش قابال

شکلگيری پيمان سه وانبه بين ایران ،سوریه و حزب

تووه خود در پرداختن به سوریه و تاالشهاای باين

ا نشان دهنده پایبندی بشار به عنصار مقاومات باود

المللي خود بارای حال و فصال موضاوع باه عناوان

که ایان ماورد خوشاایند کشاورهای غرباي و عرباي

بازیگر منطقهای شروع باه خاود نماایي کارد .تعلياق

نيست.
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