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داعــش نــام اختصــاری گــروه تروریســتی عــراق و شــام از اســام گرایان افراطــی اســت. در جریــان 
ــه تحــوالت داخلــی خــود بســتر مناســبی بــرای رشــد و اعــام  ــا توجــه ب رشــد داعــش، ســوریه ب
ــران  ــی از بازیگ ــش برخ ــوریه نق ــی س ــران داخل ــروع بح ــا ش ــت. ب ــوده اس ــروه ب ــن گ ــت ای خاف
ــه ای  ــران منطق ــت. بازیگ ــر اس ــران توجیه پذی ــن بح ــق ای ــش و تعمی ــد داع ــرای رش ــه ای ب منطق
دخیــل در تحــوالت ســوریه از جملــه کشــور های عربــی کــه در رأس آن هــا عربســتان ســعودی و 
قطــر بودنــد سیاســت های متفاوتــی را در قبــال داعــش در ســوریه بــه کار گرفتنــد. ایــن کشــور ها 
از سیاســت ها و ابزار هــای مختلفــی بــرای حمایــت از داعــش اســتفاده کردنــد. برخــاف ادعــای 
عربســتان مبنــی بــر رد تروریســم و انــواع آن، همــواره شــاهد اســتفاده از ایــن موضــوع در 
سیاســت های ایــن کشــور در منطقــه و تحــوالت آن هســتیم. در کنــار عربســتان، قطــر  به عنــوان 
کشــوری کوچــک عاقــۀ زیــادی بــه گســترش تأثیــرات خــود بــر تحــوالت منطقــه ای بــا اســتفاده از 
ــال پاســخ ایــن پرســش  ــی اســامی دارد. در ایــن پژوهــش به دنب ــم و   افراط گرای ــزار تروریس اب
هســتیم کــه سیاســت ریــاض و دوحــه در قبــال داعــش در ســوریه چیســت؟ در پاســخ ایــن فرضیــه 
مطــرح اســت کــه ایــن دو کشــور در جریــان تحــوالت ســوریه بــا ابزارهــا و شــیوه های مختلــف از 
داعــش در برابــر دولــت مرکــزی ســوریه حمایت هــای گســترده ای کرده انــد. سیاســت های 
عربســتان و قطــر بــا وجــود شــباهت، تفاوت هــای جزئــی دارد. پژوهــش حاضــر به شــکل 

مقایسه ای و با استفاده از روش توصیفی  تحلیلی نوشته شده است. 
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1. مقدمه 
یکــی از موضوعــات مهــم در چنــد دهــۀ گذشــته مســئلۀ تهدیــد تروریســم اســت کــه هــر روزه بــر اهمیــت آن 

در ادبیــات سیاســی و روابــط   بین الملــل افــزوده می شــود. در ایــن میــان منطقــۀ خاورمیانــه اهمیــت زیــادی 

ــت های  ــر برداش ــه مهم ت ــورهای آن و از هم ــامی بودن کش ــام و اس ــل زادگاه اس ــه به دلی ــن منطق دارد. ای

افراطــی و انحرافــی برخــی گروه هــای اســامی از دیــن اســام، ســبب شــده اســت همــواره شــاهد افــکار 

ــۀ  ــد از حادث ــیم. بع ــی باش ــتی مختلف ــای اسامی تروریس ــدن گروه ه ــی و به وجودآم ــای افراط و ایدئولوژی ه

تروریســتی 11 ســپتامبر 2001 توســط گــروه تروریســتی القاعــده،   منطقــۀ خاورمیانــه  بــا چالش هــای امنیتــی 

فراوانــی مواجــه شــده اســت کــه آثــار آن مدت هــا در اذهــان عمومــی دولت هــا و به ویــژه مــردم ایــن منطقــه 

ــن منطقــه، گــروه داعــش اســت  ــده اســت. از دیگــر گروه هــای ترورریســتی تشکیل شــده در ای برجــای مان

کــه تحقیــق و بررســی در رونــد شــکل گیری بنیــادی و فلســفۀ وجــودی ایــن جریــان تروریســتی، ایدئولــوژی 

جهادگرایــی ســلفی اســت (KhushBein, Baghani, 2018: 109-10(. بیشــتر فعالیــت ایــن گــروه در 

ــوده اســت. ســوریه و بخش هــای از عــراق متمرکــز ب

ــوری  ــژه ای دارد؛ به ط ــت وی ــت اهمی ــان سیاس ــواره در جه ــه هم ــت ک ــی اس ــور مهم ــوریه کش س

ــاز  ــا آغ ــد (Al-Abdeh, 2012: 21(. ب ــه  می دانن ــۀ خاورمیان ــیل   منطق ــنۀ آش ــۀ پاش ــه آن را به منزل ک

ــی  ــوالت سیاس ــی از تح ــه ناش ــارس 2011 ک ــای م ــطۀ اعتراض ه ــوریه به واس ــی در س ــای سیاس ناآرامی ه

ــه  ــخ خاورمیان ــول تاری ــتی در ط ــروه تروریس ــن گ ــوان قدرتمندتری ــش  به عن ــود، داع ــی ب ــور های عرب کش

اعــام موجودیــت کــرد و بــا اعــام و ادعــای ایجــاد حکومــت اســامی در ســوریه و شــهرهایی از عــراق و 

بــا اجــرای اقداماتــی، یــا بهتــر اســت بگوییــم  برخــی جنایت هــای ضــد بشــری  نــام  خــود را  در صــدر 

ــران  ــق بح ــش و تعمی ــریع داع ــد س ــان رش ــت. در جری ــرار داده اس ــی ق ــای    بین الملل ــانه ها و خبر ه رس

ــع حمایتــی خارجــی ســبب قدرتمنــدی  ــر عوامــل بی ثبات ســاز داخلــی، برخــی مناب در ســوریه عــاوه ب

داعــش در ایــن کشــور شــده اند. همچنیــن تحــوالت ســوریه بســتر مناســبی بــرای بهره بــرداری بازیگــران 

منطقــه ای فراهــم کــرده اســت از جملــه کشــور های عربــی در رأس آن هــا عربســتان و قطــر کــه سیاســت و 

راهبرد هایــی در قالــب بســته های حمایتــی مختلفــی را در قبــال گــروه داعــش در ســوریه بــه کار گرفته انــد 

 Alrebh,) ــتان ــور عربس ــی کش ــمی و سیاس ــن رس ــوان آیی ــی  به عن ــلفیت وهاب ــۀ س ــدن فرق ــا تبدیل ش ب

28-279 :2017(. ایــن کشــور در خــط مقــدم حمایــت از گروه هــای ســلفی وهابی بــوده اســت و همــۀ 

گروه هــای جهــادی ســنی داعــش، القاعــده، جبهــۀ النصــره، فرزنــدان ایدئولوژیــک وهابیــت هســتند کــه 

عربســتان ســعودی در کشــور های مختلــف تزریــق کــرده اســت (Ibish: 2015(.در کنــار عربســتان، قطــر 
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برخــاف بســیاری از کشــور های کوچــک،  اشــتیاق زیــادی بــرای گســترش تأثیــرات خــود بــر تحــوالت 

ــامی  ــی اس ــرات   افراط گرای ــه و گاه دارای تفک ــامی میان ــای اس ــواره از گروه ه ــور دارد و هم ــارج از کش خ

ــان رابطــه  ــا گروه هایــی ماننــد حمــاس، حــزب اللــه و طالب ــز آشــکارا حمایــت می کنــد. ایــن کشــور ب نی

 .)Aigala, 2016: 27-8) ــت ــته اس داش

ایــن دو کشــور کــه از متحــدان اصلــی غــرب هســتند همــواره از گروه هــای مختلــف سیاســی افراطــی 

بــرای رســیدن بــه منافــع خــود از راه هــای سیاســی، مالــی و نظامــی حمایــت کرده انــد. در ایــن زمینــه، بارها 

ــتی از  ــای تروریس ــور ها از گروه ه ــن کش ــت  ای ــش و حمای ــر نق ــی ب ــادی مبن ــاگری های زی ــندها و افش س

جملــه گــروه تروریســتی داعــش ارائــه شــده اســت. ســخنان بایــدن، معــاون بــاراک اوبامــا، رئیس جمهــور 

ــی  ــت مال ــا کمــک و حمای ــت اســامی ب ــکا در دانشــگاه هــاروارد، نشــان می دهــد کــه »گــروه دول آمری

ــت«  ــده اس ــاد ش ــارس( ایج ــج ف ــوزۀ خلی ــی ح ــور های  عرب ــا (کش ــه ای م ــدان منطق ــی متح و تجهیزات

ــر  ــش، بیانگ ــه داع ــی از جمل ــای افراط ــت از گروه ه ــا حمای ــور ها ب ــن کش (Plett Usher , 2014(. ای

خشــونت فرقــۀ وهابیــت ســعودی اســت و گســترش ایدئولــوژی وهابی ســعودی بــه تولیــد ایــن جریانــات 

ــخ  ــال پاس ــش به دنب ــن پژوه ــت (Christina Lin, 2015: 3(. در ای ــن زده اس ــتی دام ــی و تروریس افراط

ایــن پرســش هســتیم کــه سیاســت ریــاض و دوحــه در قبــال داعــش در ســوریه چیســت؟ در پاســخ ایــن 

ــا ابزارهــا و شــیوه های مختلــف  ــان تحــوالت ســوریه ب ــه مطــرح اســت کــه ایــن دو کشــور در جری فرضی

ــتان  ــت های عربس ــد. سیاس ــترده ای کرده ان ــای گس ــوریه حمایت ه ــزی س ــت مرک ــر دول ــش در براب از داع

ــتن  ــا داش ــور ب ــن دو کش ــرد ای ــت ها و عملک ــی دارد. سیاس ــای جزئ ــباهت، تفاوت ه ــود ش ــا وج ــر ب و قط

ــق بحــران در ســوریه شــده اســت.    ــه تعمی ــاوت منجــر ب جهت گیری هــای مشــابه و گاهــی متف

2. پیشینۀ پژوهش
بــا توجــه بــه نوبــودن موضــوع، کتــاب و مقالــه ای کامــل بــه ایــن موضــوع نپرداختــه اســت. پژوهش هایــی 

ــی  ــی، عرب ــان فارس ــه زب ــده ب ــار منتشرش ــم. آث ــه می آوری ــد در ادام ــاره کرده ان ــوع اش ــن موض ــه ای ــه ب ک

ــۀ  ــۀ زارعــی و همــکاران (1400( در مقال ــان فارســی، مقال ــه زب ــار منتشرشــده ب و انگلیســی اســت. در آث

ــد  ــن باورن ــر ای ــوریه« ب ــران س ــال بح ــعودی در قب ــتان س ــت های عربس ــدۀ سیاس ــی آین ــی تحلیل »بررس

کــه در بحــران ســوریه، از میــان بازیگــران خارجــی متعــدد و تأثیرگــذار منطقــه ای بــر تحــوالت ســوریه، 

عربســتان ســعودی بــوده اســت کــه به علــت حضــور و نفــوذ پررنــگ خــود، از اوایــل ناآرامــی در ســوریه، 

ــدۀ  ــش، آین ــن پژوه ــت. در ای ــوردار اس ــی برخ ــت فراوان ــه ای، از اهمی ــگران منطق ــر کنش ــه دیگ ــبت ب نس
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ــر  ــم ب ــول حاک ــای اص ــر مبن ــرده و ب ــیم ک ــوریه ترس ــران س ــال بح ــور را در قب ــن کش ــت های ای سیاس

ــم.  ــر می گیری ــوریه در نظ ــتان در س ــرد عربس ــده رویک ــرای آین ــناریو را ب ــن س ــی، محتمل تری آینده پژوه

ــوان  ــوریه،  به عن ــران س ــال بح ــعودی در قب ــتان س ــت های عربس ــد سیاس ــان می ده ــش نش ــای پژوه یافته ه

یکــی از عوامــل اصلــی تــداوم ایــن بحــران در گذشــته، حــال حاضــر و آینــده تأثیــر گــذار خواهــد بــود.  

صفــوی و خاکســار (1397( در مقالــۀ »تحلیــل تأثیــر داعــش بــر معــادالت سیاســی امنیتــی خاورمیانــه« 

ــا  ــدگاه آن ه ــد. از دی ــی کرده ان ــه را بررس ــوالت خاورمیان ــش در تح ــور داع ــرات ظه ــف تأثی ــاد مختل ابع

اولیــن و مهم تریــن پیامــد ظهــور گــروه تروریســتی داعــش در منطقــه، تضعیــف جبهــۀ مقاومــت در مقابــل 

اســرائیل اســت. عــاوه بــر ابعــاد سیاســی، پیامد هــای منفــی بحــران داعــش منجــر بــه تأثیــرات منفــی بــر 

ــت.  ــته اس ــه داش ــور های منطق ــعۀ کش ــاد و توس اقتص

ــرقی  ــواد ش ــرد. ج ــاره ک ــرقی اش ــواد ش ــتۀ ج ــه نوش ــوان ب ــی می ت ــان عرب ــه زب ــش ب ــینۀ پژوه در پیش

ــش  ــرب نق ــۀ ع ــت اتحادی ــد اس ــوریه« او معتق ــران س ــرب در بح ــۀ ع ــش اتحادی ــۀ »نق (2019( در مقال

فعالــی در بحــران ســوریه داشــته و اقدامــات بســیاری را علیــه نظــام سیاســی بشــار اســد انجــام داده اســت. 

از ایــن اقدامــات تعلیــق عضویــت ســوریه از   اتحادیــۀ عــرب وتصمیمــات و بیانیه هایــی سیاســی و حقــوق 

ــا ایــن حــال، نقــش اتحادیــه در بحــران  بشــری اســت کــه علیــه ایــن دولــت صــادر کــرده اســت. امــا  ب

ســوریه به واســطۀ  ضعــف عمومــی و جدی نبــودن در تصمیمــات ایــن اتحادیــه، منجــر بــه تشــدید اوضــاع 

ــن کشــور شــده اســت. ــزرگ در امــور ای در ســوریه و دخالــت قدرت هــای ب

ــس از  ــامی پ ــت اس ــۀ »دول ــن1  (2019( در مقال ــی، تانس ــان انگلیس ــه زب ــش ب ــینۀ پژوه در پیش

ــناخته  ــش( ش ــامی (داع ــت اس ــام دول ــه ن ــر ب ــال حاض ــه در ح ــی ک ــت گروه ــد اس ــت« معتق خاف

ــر می گــردد و شــرایط خــاص تاریخــی، ســبب  ــه گذشــته ب ــی دارای و منشــأ آن ب می شــود، ســابقۀ طوالن

ــرای  ــاد، ب ــال زی ــه احتم ــش ب ــه داع ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــنده ب ــت. نویس ــده اس ــمگیر آن ش ــور چش ظه

ــا وجــود داشــتن  ســال های آینــده به صــورت یــک تهدیــد امنیتــی باقــی خواهــد مانــد. زیــرا ایــن گــروه ب

ایدئولــوژی به ظاهــر محکــم، توانایــی قابــل توجهــی بــرای زنده مانــدن و بــه نمایــش گذاشــتن خــود دارد. 

ــک  ــش ی ــت داع ــد اس ــش(« معتق ــامی (داع ــت اس ــأ دول ــه: منش ــۀ »خاورمیان ــاوو 2(2018( در مقال ه

گــروه تروریســتی فراملیتــی و شورشــی اســام ســنی اســت کــه ســبب بی ثباتــی و ناامنــی در خاورمیانــه، 

ــی  ــود مبن ــز خ ــت و تمرک ــه ماهی ــه ب ــا توج ــش ب ــن داع ــت. بنابرای ــده اس ــوریه ش ــراق و س ــژه در ع به وی

1. Truls Hallberg Tonnessen
2. Mediel HOVE
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ــه بلکــه  ــرای خاورمیان ــه تنهــا ب ــی، رشــد و توســعۀ آن ن ــر جهــان و تشــکیل حکومــت جهان ــر تســلط ب ب

بــرای جهــان تهدیــد محســوب می شــود. نویســنده نتیجــه می گیــرد کــه حضــور ایــاالت متحــدۀ آمریــکا 

و فعالیت هــای آن در خاورمیانــه و عــراق، ســبب توســعۀ ایدئولــوژی و حضــور داعــش در عــراق و ســوریه 

شــده اســت. همان گونــه کــه پیشــینه نشــان می دهــد هــر یــک از پژوهشــگران از زاویــه ای ویــژه بــه ابعــاد 

ــر  ــتان و قط ــت عربس ــه ای سیاس ــی مقایس ــه بررس ــار ب ــک از آث ــچ ی ــد و هی ــش پرداخته ان ــوع پژوه موض

ــورت  ــه به ص ــت ک ــن اس ــر ای ــش حاض ــوآوری پژوه ــع ن ــد. در واق ــوریه نپرداخته ان ــش در س ــال داع در قب

ــی  ــوریه بررس ــش در س ــروه داع ــا گ ــاط ب ــی را در ارتب ــۀ عرب ــور از خاورمیان ــرد دو کش ــه ای عملک مقایس

می کنیــم کــه تاکنــون مغفــول مانــده اســت.

3. چارچوب نظری
مبنــای پژوهــش در بررســی مفاهیــم و متغیرهــای اصلــی ماننــد امنیــت، قــدرت، منافــع ملــی، هژمونــی 

ــور  ــور ها درک و تص ــیاری از کش ــت. بس ــی اس ــی سیاس ــۀ واقع گرای ــری از نظری ــد بهره گی ــه نیازمن در منطق

ــراه  ــاری هم ــود رفت ــائل موج ــال مس ــته و در قب ــدرت نداش ــت و ق ــون امنی ــی همچ ــتی از مقوله های درس

ــی  ــی به خوب ــرد  واقع گرای ــا رویک ــر، ب ــن منظ ــد. از ای ــان نمی دهن ــود نش ــنجیده از خ ــت و س ــا عقانی ب

می تــوان روابــط بازیگــران را در عرصه هــای   بین المللــی و رفتارهــای عینــی آن هــا را ارزیابــی کــرد. اولیــن 

ــن امــر نشــان  ــل اســت. ای ــط بین المل ــی در رواب ــت بازیگــر اصل ــن اســت کــه دول ــی ای فــرض واقع گرای

می دهــد کــه همــۀ رهبــران، صــرف نظــر از اقنــاع سیاســی خــود،  می کوشــند امــور دولتــی  خــود را بــرای 

بقــا در یــک فضــای رقابتــی اداره کننــد (Camisao , 2017: 15(. ایــن دیــدگاه، بقــا را اصلی تریــن هــدف 

ــرای  ــی ب ــچ دولت ــا، هی ــود بق ــدون وج ــت ب ــد اس ــته و معتق ــا دانس ــی دولت ه ــن الملل ــار بی ــزۀ رفت و انگی

افزایــش تــوان ملــی در عرصه هــای  بین المللــی گام برنخواهــد داشــت (Waltz , 1979: 112(. از آنجــا 

ــی در  ــئله ای اساس ــد مس ــت را بای ــد؛ امنی ــور می کنن ــیك تص ــل را آنارش ــام بین المل ــان نظ ــه واقع گرای ک

ایــن منطقــه در نظــر گرفــت. بــرای دســتیابی بــه ایــن موضــوع، کشــورها ابتــدا می کوشــند قــدرت خــود را 

 .)Karpowicz,  2017: 5) ــد ــش دهن افزای

  منطقــۀ خاورمیانــه بــا توجــه بــه داشــتن تنــوع و تعــدد بازیگــران و تداخــل کارکــردی؛ همــواره تــاش 

بــرای بقــا در ایــن  فضــای پیچیــده و پرمخاطــره از اهــداف و اولویت هــای اصلــی دولت هــای موجــود بــوده 

اســت. بــر ایــن اســاس منطــق  هابــزی  به خوبــی می توانــد ســاختار روابــط را در ایــن منطقــه بــه تصویــر 

ــود  ــت. نب ــی اس ــای سیاس ــت همکاری ه ــره از جه ــه ای پرمخاط ــط منطق ــک محی ــه ی ــد. خاورمیان بکش
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تعامــات اقتصــادی قابــل توجــه در ایــن منطقــه، نفوذپذیــری در مقابــل مداخــات خارجــی، تعارضــات 

ــود همــکاری و تشــریک مســاعی در ایــن منطقــه ســبب شــده اســت ســطح  ایدئولوژیــک بازیگــران و نب

ــی  ــی،  نوع ــق در واقع گرای ــن منط ــاس ای ــد. براس ــف باش ــای مختل ــی و دارای الیه ه ــات، چندوجه منازع

ــك  ــدۀ کم ــد روی وع ــی نمی توان ــچ دولت ــه هی ــه ای ک ــت؛ به گون ــم اس ــه حاک ــن منطق ــادی در ای بی اعتم

دیگــران حســاب کنــد (Anberloo, 2010: 50(. عواملــی همچــون فروپاشــی اتحــاد شــوروی، پایــان 

ــه افغانســتان و عــراق در ســه دهــۀ گذشــته  ــکا و متحدانــش ب ــاالت متحــدۀ آمری ــۀ ای جنــگ ســرد، حمل

ســبب شــد خــأ قــدرت در ایــن دو کشــور ایجــاد شــود. همیــن امــر زمینــه را بــرای شــکل گیری گروه هــای 

ــعودی و  ــتان س ــد عربس ــی مانن ــور های عرب ــی از کش ــی، برخ ــن وضعیت ــد. در چنی ــم کن ــتی فراه تروریس

ــاز  ــرای آغ ــه را ب ــف زمین ــت های مختل ــت سیاس ــا کاربس ــود ب ــه ای خ ــوذ منطق ــترش نف ــرای گس ــر ب قط

ــطۀ  ــد (Khaxar, Safaviy2018: 39(. به واس ــاد کردن ــی ایج ــای افراط ــی از جریان ه ــکل گیری برخ ش

ــتی  ــازمان های تروریس ــی و س ــای افراط ــی از جریان ه ــور، برخ ــن دو کش ــوی ای ــادی و معن ــای م کمک ه

ــت  ــوان گف ــد. می ت ــکل گرفتن ــی ش ــه ای و   بین الملل ــوالت منطق ــذار در تح ــای تأثیرگ ــوان واحد ه  به عن

ــه  ــوری ک ــته  اند. به ط ــری داش ــش مؤث ــدرو نق ــای تن ــوذ گروه ه ــعه و نف ــش توس ــور، در افزای ــن دو کش ای

ــد. ــه کار گرفته ان ــا ب ــن گروه ه ــی ای ــد قدرت یاب ــر را در رون ــش و تأثی ــترین نق بیش

4. مبانی فکری داعش
ــام  ــه ن ــی ب ــۀ اردن ــك تبع ــری ی ــه رهب ــاد« ب ــد و الجه ــت التوحی ــام »جماع ــه ن ــی ب ــال 1999 گروه در س

ابومصعــب الزرقــاوی تأســیس شــد. ایــن جماعــت، نخســتین هســتۀ تشــکیل گــروه داعش اســت (:2018 

HOVE, 5(. در ســال 2006 ابومصعــب الزرقــاوی رهبــری گــروه موســوم بــه »دولــت اســامی« کــه  در 

اصــل شــاخه ای از القاعــده در عــراق  بــود را بــر عهــده  داشــت. او در همیــن ســال در عملیــات هوایــی 

ارتــش ایــاالت متحــده کشــته شــد (Jani, 2021: 99(. جانشــین زرقــاوی، ابــو ایــوب المصــری، دســتیار 

ارشــد الزرقــاوی و بمب ســاز مصــری بــود کــه در افغانســتان آمــوزش دیــده اســت. المصــری یــک عراقــی 

ــس از  ــرد (Tonnessen, 2019: 6(. پ ــاب ک ــروه انتخ ــس گ ــوان رئی ــدادی را  به عن ــر البغ ــام ابوعم ــه ن ب

ــد،  ــر جدی ــن و رهب ــوان جایگزی ــدادی  به عن ــر البغ ــال 2010، ابوبک ــدادی در س ــر بغ ــدن ابوعم کشته ش

بیعــت خــود را بــا »ایمــن الظواهــری« جانشــین بــن الدن اعــام کــرد و رهبــری گــروه تروریســتی دولــت 

ــام گــروه جماعــت  ــی، البغــدادی ن اســامی عــراق را برعهــده گرفــت (Jani, 2021: 99(. بعــد از مدت

ــر داد (2017 ,  ــش« تغیی ــار »داع ــه اختص ــا ب ــام ی ــراق و ش ــامی ع ــت اس ــه دول ــاد را ب ــد و الجه التوحی

ــۀ جامعــۀ  ــن زمــان، آغــاز خافــت اســامی را اعــام و خــود را خلیف Lindstaedt(. البغــدادی در همی
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ــی  ــخ واقع ــاز و تاری ــۀ آغ ــوان نطق ــوان  به عن ــن 2014( را می ت ــخ (29 ژوئ ــن تاری ــد. ای ــلمین خوان مس

ــدودۀ  ــدادی مح ــت (Allaqi, 2017:52(. البغ ــه دانس ــام در منطق ــراق و ش ــامی ع ــت اس ــیس دول تأس

ــه  ــرد ک ــام ک ــارس اع ــج ف ــا خلی ــه ت ــای مدیتران ــاحلی دری ــور های س ــود را از کش ــامی خ ــت اس خاف

ــت. ــه اس ــردی منطق ــم و راهب ــرزمین های مه ــامل س ش

ــت.  ــده اس ــناخته ش ــر ش ــخ معاص ــتی در تاری ــازمان های تروریس ــن س ــی از مرگ بارتری ــش یک داع

ــری  آن   ــی فک ــوژی و مبان ــازمان، ایدئول ــن س ــتی ای ــات تروریس ــکل گیری و اقدام ــرک ش ــن مح مهم تری

اســت. ایــن ایدئولــوژی اســت کــه داعــش را بــه کشــتار و اقدامــات تروریســتی در قالــب جهــاد تشــویق 

ــی آن، درک و  ــادی و ایدئولوژیک ــی اعتق ــم مبان ــدون فه ــد (Allaqi, 2017: 54-7(. ب ــب می کن و ترغی

ــر ایــن اســاس،  ــه دســت نمی آیــد (Hassan, 2016: 6(. ب توجیــه درســتی از  اقدامــات ایــن ســازمان ب

داعــش فراتــر از یــک تروریســتی خرابــکار اســت. ایــن گــروه جنبشــی  سیاســی نظامی اســت و از نســخۀ 

رادیکالــی از اســام سرچشــمه گرفتــه اســت. بــر ایــن اســاس اســت کــه جهان بینــی و اندیشــۀ ]افراطــی[ 

خــود را بــر مســلمانان و غیرمســلمانان  بــه روشــی یکســان تحمیــل می کنــد (HOVE , 2018: 4(. ایــن 

گــروه از نظــر اعتقــادی بــه ســلفیت بــاز می گــردد. ایــن دیــدگاه ســلفی جنبشــی ســنی مذهــب به شــمار 

می آیــد. امــا ایــن نــوع تفکــرات از ســلفیت،  به عنــوان یــک مذهــب متمایــز از چهــار مکتــب فقهــی اهــل 

ســنت (حنفــی، مالکــی، شــافعی و حنبلــی( اســت. ایــن گــروه، بــا ایــن وجــود اینکــه خــود را بــه مذهــب 

ــک  ــچ ی ــت و در هی ــنت نیس ــل س ــدۀ کل اه ــر( نماین ــب (تفک ــن مذه ــا  ای ــد، ام ــی می کنن ــی معرف حنبل

 .)F.Alrebh, 2017: 279) از قالب هــا و نظریه هــای فکــری مذهب هــای ســنی قــرار نمی گیــرد

خشــونت، قتــل و کشــتار و هــر چیــزی کــه در مبانــی اعتقادی ســلفی بــر مرتــد و  کشــتن در راه خدا اســتوار 

بــوده اســت، هســتۀ اصلــی ایــن جریانــات تکفیری  تروریســتی را تشــکیل می دهــد. به طــور کلــی، مبانــی 

ــه  ــتی، برگرفت ــازمان های تروریس ــا و س ــیاری از گروه ه ــد بس ــش همانن ــروه داع ــادی گ ــه های اعتق و اندیش

از همــان اندیشــه های ســلفی و خط مشــی تفکــرات ابــن تیمیــه (قــرن هفتــم( و محمــد بــن عبدالوهــاب 

(قــرن دوازدهــم( اســت.

5. شیوه ها و ابزارهای عربستان و قطر در حمایت از داعش
ــت  ــروه جماع ــه گ ــش( ب ــام (داع ــراق و ش ــامی ع ــت اس ــکیل دول ــت، تش ــخص اس ــه مش ــه ک همان گون

 Javadchouki,) ــردد ــاز می گ ــاوی ب ــب الزرق ــری ابومصع ــه رهب ــال 2004 ب ــاد در س ــد و الجه التوحی

ــا روی کارآمــدن ابوبکــر البغــدادی، دامنــۀ عملیــات و حمــات ایــن گــروه تروریســتی  132 :2018(. ب
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گســترش یافــت و هم زمــان بــا آغــاز بحــران در ســوریه، عناصــر ایــن گــروه در ســوریه نیــز فعــال شــدند. 

به واســطۀ بحــران سیاســی در ســوریه، دولــت اســامی عــراق  بــه پناهــگاه امنــی دســت یافــت. داعــش در 

ــا دیگــر گروه هــای تروریســتی  آن دوره، آن قــدر قــوی شــد کــه توانســت از القاعــده ســر پیچــی کنــد و ب

اتحــاد برقــرار کنــد (Feaver, Brands, 2017: 31(. بــا آغــاز جنــگ داخلــی ســوریه نیــروی ایــن گــروه 

ــد و  ــرف کرده  ان ــوریه را تص ــمالی س ــمت ش ــی از قس ــای مهم ــرعت بخش ه ــه س ــدند و ب ــا ش وارد آنج

ــش  ــا افزای ــروه ب ــن گ ــد (Jani, 2021: 104(. ای ــاب کردن ــود انتخ ــت خ ــوان پایتخ ــه  را  به عن ــهر رق ش

ســرعت متصرفــات خــود در ژوئــن 2014، ادعــا خافــت جهانــی بــه رهبــری ابوبکــر البغــدادی  به عنــوان 

خلیفــه مســلمین کــرد (Abdul Maliki, 2016: 2-3(. داعــش بــه ســرعت بــه یکــی از قوی تریــن شــبه 

دولت هــای تروریســتی پــس از 11 ســپتامبر تبدیــل شــد (Feaver, Brands, 2017: 11(. پرســش ایــن 

ــه توانســت در  زمــان اندکــی چنیــن فتوحاتــی را به دســت آورد؟   اســت کــه داعــش چگون

ــروه  ــن گ ــرفت ای ــد و پیش ــرعت رش ــه در س ــتند ک ــی هس ــن عوامل ــی مهم تری ــای خارج حمایت ه

تروریســتی نقــش داشــته اســت. بســیاری از تحلیلگــران معتقدنــد گــروه تروریســتی داعــش، از گســتردگی 

ــی از  ــت. برخ ــوده اس ــوردار ب ــان برخ ــی هم زم ــی و عرب ــور های غرب ــی کش ــع حمایت ــتیبانی و مناب پش

ــکا  ــدۀ آمری ــاالت متح ــری را نتیجــۀ سیاســت های گذشــتۀ ای ــن گــروه تکفی ــش ای ــز پیدای پژوهشــگران نی

در خاورمیانــه مرتبــط می داننــد. نــوآم چامســکی می گویــد: »پیدایــش داعــش و گســترش عمومــی 

رادیکالیســم و اختافــات فرقــه ای نتیجــۀ دســت اندازی ســال 2003 واشــینگتن در جامعــۀ شــکنندۀ عــراق 

 
ً
اســت«. در ایــن میــان، نقــش عربســتان ســعودی و دیگــر هم پیمانانــش در تولــد و توســعۀ داعــش، کامــا

محســوس اســت (Chomsky , 2015(. امــا در تشــکیل داعــش عــاوه بــر آمریــکا، کشــور های عربــی 

ــروه  ــن گ ــری ای ــکل گی ــم  در ش ــی و مه ــل اصل ــته اند و عام ــزایی داش ــش به س ــارس نق ــج ف ــیۀ خلی حاش

ــام  ــا و اع ــز افش ــی نی ــات آمریکای ــوی مقام ــا از س ــئله بار ه ــن مس ــه ای ــوری ک ــتند؛ به ط ــتی هس تروریس

ــوریه،  ــش در س ــتی داع ــروه تروریس ــال گ ــر در قب ــتان و قط ــت های عربس ــورد سیاس ــت. در م ــده اس ش

حمایت هــا و اقداماتــی اســت کــه ایــن کشــور ها در عرصه هــای گوناگــون دیپلماتیــک، رســانه ای، 

مالــی و لجســتیکی در قبــال ایــن گــروه، در برابــر دولــت مرکــزی در ســوریه انجــام دادنــد کــه به صــورت 

ــم. ــی  می کنی ــه ای بررس مقایس

5-1. تحرکات سیاسی و دیپلماتیک 

ــردد. در  ــاز می گ ــه در 7 اوت 2012 ب ــک عبدالل ــۀ مل ــه بیانی ــوریه ب ــوالت س ــه تح ــتان ب ــاز ورود عربس آغ
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ایــن بیانیــه کــه خطــاب بــه دولــت ســوریه صــادر شــده اســت، ضمــن محکوم کــردن حکومــت ســوریه، 

ــور،  ــن کش ــده در ای ــی پیش آم ــران سیاس ــود. در بح ــنهاد می ش ــد پیش ــار اس ــه بش ــات ب ــی اصاح برخ

عربســتان ســعودی از نخســتین کشــور های  عربــی اســت کــه بــه صراحــت از دولــت اســد انتقــاد می کنــد 

(Nakamura, 2013: 9( و ســفیرش را در اعتــراض بــه ســرکوب مــردم ســوریه از دمشــق فراخوانــده و در 

ــز 2011  ــون خواســتار توقــف ماشــین کشــتار و خون ریــزی شــد. ایــن کشــور در پایی ســخنانی در تلویزی

دیپلمات هــای ســوری در کنســولگری جــده را اخــراج کــرد و بــا اخــراج ســفیر ســوریه، در مــارس 2012 

ســفارتش را در دمشــق بســت (Jansis and Partners, 2015: 80(. قطــر همچــون عربســتان حمایــت 

 .)Zak syrup, 2014: 159) ــت ــر گرف ــوریه را از س ــارز در س ــامی مب ــای اس ــا و گروه ه از جنبش ه

امــا وقتــی مشــخص شــد رژیــم اســد در سیســتم دولتــی خــود اصاحــات ســاختاری انجــام نمی دهــد و 

ــال کــرد  ــا اســد را دنب ــه ب ــرار می دهــد، به ســرعت سیاســت مقابل مــردم غیرنظامــی را ســرکوب و هــدف ق

ــوریه  ــراض از س ــوان اعت ــود را  به عن ــفیران خ ــه  س ــود ک ــوری ب ــن کش ــر اولی (Gorgulu, 2018: 9(. قط

ــدام  ــک اق ــا ی ــن ب ــرد (Katari, 2013: 11(. همچنی ــل ک ــق تعطی ــود را در دمش ــفارت خ ــد و س فراخوان

نمادیــن دیگــر بــه بازگشــایی ســفارت مخالفــان و معارضــان دولــت بشــار اســد در دوحــه دســت زد. ایــن 

اقدامــات را ابتــدا کشــور کوچــک قطــر علیــه اســد انجــام داده اســت. در حالــی کــه هیــچ کشــور دیگــری 

.)Gorgulu, 2018: 9) چنیــن اعمــال سیاســی و دیپلماتیکــی را انجــام نــداده اســت

تفــاوت آن هــا ایــن اســت کــه عربســتان ســعودی کــه از دیربــاز مشــکاتی عمیــق بــا ســوریه (در رابطــه 

ــه زدن  ــرای تضعیــف و ضرب ــان و ایــران( داشــت، اعتراضــات داخلــی ســوریه را فرصتــی مناســب ب ــا لبن ب

 Daraj, Jumazadeh, 2018:) ــد ــرار ده ــار ق ــر فش ــق را زی ــت دمش ــد و خواس ــوری دی ــام س ــه نظ ب

ــار  ــم بش ــدان رژی ــن متح ــن و نزدیک تری ــی از قوی تری ــته یک ــتان در گذش ــاف عربس ــر برخ 6-94(. قط

ــائل  ــار مس ــرای مه ــتر ب ــتان بیش ــر، عربس ــاف قط ــود (MacManus, 2014(. برخ ــوریه ب ــد در س اس

ــوریه  ــوالت س ــور، وارد تح ــارج از کش ــه خ ــی ب ــکار داخل ــردن اف ــی و منحرف ک ــای داخل و نارضایتی ه

ــگاه و  ــر از جای ــی فرات ــای نقش ــا ایف ــر ب ــال های اخی ــه در س ــت ک ــورهایی اس ــر از کش ــت. قط ــده اس ش

ــن  ــد. ای ــته باش ــی داش ــطح   بین الملل ــادی در س ــذاری زی ــت، وزن و تأثیرگ ــته اس ــش، توانس ظرفیت های

کشــور برخــاف عربســتان به دنبــال ایفــای نقشــی فعــال در ســطح منطقــه ای و نفــوذ پررنــگ در ســوریه 

 and Partners, 2014: 135-6) ــت ــرار داده اس ــود ق ــی خ ــت خارج ــت سیاس ــن را اولوی ــت و ای اس

ــار  ــم بش ــر رژی ــرای تغیی ــبرنده ب ــای پیش ــان و نیروه ــن حامی ــه از اصلی تری ــاض و دوح Razavian(. ری

ــا  تحــرکات و  ابزار هــای سیاســی و دیپلماتیــک  ــر همیــن اســاس همــۀ تــاش خــود را ب اســد هســتند. ب
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ــد. ــام دادن ــش انج ــامی و داع ــای اس ــت از  گروه ه ــرای حمای ب

5-2. پشتیبانی مالی 

عربســتان از اصلی تریــن تأمین کننــدگان مالــی شورشــیان و ســازمان های تروریســتی از دهــۀ 1970 

بــوده اســت. بــر اســاس تخمیــن وزارت امــور خارجــۀ ایــاالت متحــده، عربســتان در چهــار دهــۀ گذشــته 

بیــش از 80 میلیــون دالر بــرای جایگزینــی اســام خشــن و وهابــی به جــای جریان هــای اصیــل اســامی 

مذهــب ســنی هزینــه کــرده اســت (Bassiri, Saldurgar, 2017: 558(. بنابــر اســناد رســمی ایــاالت 

ــدگان  ــن اهداکنن متحــده کــه در ســایت ویکــی لیکــس در ســال 2010 منتشــر شــد، ســعودی ها مهم تری

ــاس  ــر اس ــد (Aigala, 2016: 3(. ب ــان بودن ــر جه ــنی در سراس ــت های س ــه تروریس ــی ب ــک مال کم

گــزارش اندیشــکدۀ واشــینگتن (خــاور نزدیــک( در ســال 2014 کشــورهای عربــی جنــوب خلیــج فــارس 

به ویــژه عربســتان از ســال 2011بــه این ســو صدهــا میلیــون دالر بــه گروه هــای تروریســتی ماننــد داعــش 

ــا  ــتان ب ــت (Erdem and Partners, 2020: 160(. عربس ــتاده اس ــی فرس ــای مال ــوریه کمک ه در س

داشــتن توانایــی اقتصــادی بــاال بــا هــدف گســترش نفــود منطقــه ای خــود در تحــوالت گوناگــون منطقــه ای 

ــه تشــکیل و گســترش طیــف گســترده ای از جریان هــای افراطــی کمــک کــرده اســت.  ب

قطــر نیــز بــه پشــتیبانی منابــع مالــی فــراوان بــه نقش آفرینــی در تحــوالت منطقــه ای رو آورده اســت. در 

ارتبــاط بــا  ســوریه، قطــر به شــکل رســمی در کنفرانــس اســتانبول اعــام کــرد حاضــر اســت بــه نظامیــان 

و معارضــان مخالــف در ســوریه حقــوق ماهیانــه پرداخــت کنــد. همچنیــن بــا عربســتان و امــارات متحــدۀ 

ــر ایــن  ــد. بناب ــه مخالفــان حکومــت اســد کرده ان ــر پرداخــت کمك هــای مالــی ب ــی توافقــی مبنــی ب عرب

ــی  ــت های خارج ــان و تروریس ــوزش جنگجوی ــاح، آم ــتادن س ــری فرس ــول ب ــن پ ــت ای ــرار اس ــق، ق تواف

ــی از  ــود (Bisharati, Nkohei, 2016: 73(. یک ــوریه ش ــت س ــا دول ــارزه ب ــی و مب ــاد ناامن ــرای ایج ب

ــون دالری  ــش از 3 میلی ــی بی ــک مال ــوری کم ــف س ــت های مخال ــه تروریس ــر ب ــی قط ــای مال حمایت ه

ــتان  ــه  در اس ــت ک ــده اس ــیانی داده ش ــه شورش ــا ب ــن کمک ه ــت. ای ــیان اس ــه شورش ــال 2012 ب در س

حلــب ســوریه بــا دولــت جنگیده انــد. ایــن افــراد ماهیانــه حــدود 150 دالر از ایــن کشــور دریافــت مــی-

کردنــد(Bassiri, Saldurgar, 2017: 560(. رائــد العــزاوی، ســردبیر وب ســایت العســار، در مصاحبــه 

ــه  ــود ک ــد می ش ــت، تأیی ــده اس ــت آم ــال 2014 به دس ــه در س ــنادی ک ــر اس ــت بناب ــوز گف ــن نی ــا العی ب

ــت  ــرده اس ــت ک ــراق حمای ــل در ع ــه و موص ــه رق ــش ب ــون دالر از ورود داع ــت 50 میلی ــا  پرداخ ــر ب قط

ــر ایــن دو دولــت، بازیگــر ســوم در حمایــت از گــروه تروریســتی داعــش،  (Ammar, 2018(. عــاوه ب
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افــراد غیردولتــی، به ویــژه مؤسســات خصوصــی و خیریه هــا در منطقــۀ خلیــج فــارس بوده  انــد کــه نقــش 

درخورتوجهــی در حمایــت از شورشــیان مســلح داشــته و بودجــۀ زیــادی اهــدا کرد ه انــد بــه شــبه نظامیانی 

ــد. ــد می جنگن ــا اس ــه ب ک

تفــاوت ایــن دو کشــور در حمایــت مالــی از داعــش ایــن اســت کــه عربســتان ســعودی و قطــر بــا توجه به 

منابــع اقتصــادی فــراوان، به طــور مشــابه ســازمان های خیریــۀ مذهبــی و ســازمان های خصوصــی را تشــویق 

کردنــد یــا حداقــل بــه آن هــا اجــازه دادنــد آشــکارا بــرای مبــارزۀ مســلحانه در ســوریه پــول جمــع آوری کننــد  

(Phillips 2017:7(. امــا مهم تریــن تفــاوت ایــن دو کشــور در حمایــت مالــی از گــروه تروریســتی داعــش 

در ســوریه تنهــا،  تفاوت هــای شــکلی آن اســت. در همیــن زمینــه، عربســتان ســعودی بیشــتر حمایت هــای 

مالــی خــود را از راه درگاه هــای مالــی دولتــی و مؤسســات وابســتۀ حکومتــی انجــام داده اســت؛ امــا قطــر، 

ــام  ــی انج ــز غیردولت ــه و مراک ــات خیری ــیلۀ مؤسس ــی را به وس ــا مال ــا و حمایت ه ــادی از کمک ه ــش زی بخ

داده اســت (Phillips, 2015: 42-8(. منابــع اقتصــادی فــراوان ایــن دو کشــور، فرصــت و ظرفیــت مهمــی 

بــرای نفــوذ و نقش آفرینــی در منطقــه و تحــوالت آن را مهیــا کــرده اســت. ایــن امــر ســبب شــده اســت بــا 

اســتفاده از منابــع گســتردۀ مالــی بــرای سیاســت های منطقــه ای خــود هزینــه کننــد.

5-3. حمایت لجستیکی 

در کنــار تحــرکات دیپلماتیــک، عربســتان ســعودی کمک هــای تســلیحاتی زیــادی به شورشــیان تروریســت 

در ســوریه کــرد. بعــد از فرســتادن ســاح در 24 فوریــۀ 2012 بــه شورشــیان مســلح، وزیــر امــور خارجــۀ 

عربســتان ایــن اقدامــات علیــه بشــار اســد را رضایت بخــش خوانــد و آن را بــرای حفاظــت از شورشــیان در 

برابــر دولــت ســوریه  حیاتــی دانســت (Tigri,kohken, 2014: 121(. ارســال و قاچــاق انــواع ســاح، 

ــداف  ــی از اه ــانه های بین  الملل ــا رس ــا ب ــاط دادن آن ه ــان و ارتب ــه آن ــی ب ــای جنگ ــه راهکاره ــک و ارائ کم

ــت  ــران، حمای ــیاری از تحلیلگ ــاور بس ــناد و ب ــر اس ــت. بناب ــوده اس ــوریه ب ــور س ــتان در کش ــم عربس مه

ــی  ــت ها در چگونگ ــوزش تروریس ــامل آم ــوریه، ش ــتی در س ــای تروریس ــتان از گروه ه ــی عربس عملیات

ــاح  ــورد س ــا م ــک و ده ه ــک های ضدتان ــی، موش ــی و تهاجم ــد دفاع ــلیحات جدی ــواع تس ــتفاده از ان اس

ــن 2012  ــار در ژوئ ــن ب ــرای اولی ــود (Erdem and Partners, 2020: 160(. ب ــبک می ش ــنگین و س س

اولیــن محمولــۀ ســاح عربســتان ســعودی در مــرز ترکیــه بــا ســوریه به دســت گروه هــای تنــدرو اســامی 

رســید (Phillips, 2015: 4 (. در دســامبر2012 مــوج تــازه ای از ارســال ســاح بــه گروه هــای شورشــی 

مســلح ســرازیر شــد کــه بخــش عمــده ای از ایــن ســاح ها از خــاک ترکیــه و اردن بــه شورشــیان مســلح 
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ــت عربســتان  ــی از دخال ــا نشــانه های جزی ــوارد تنه ــن م رســید (Jansis and Partners,2015:83(. ای

ســعودی در ســوریه بــرای حمایــت از مخالفــان تکفیــری بشــار اســد اســت؛ در حالــی کــه  حمایت  هــای 

عربســتان از شورشــیان ســلفی در ســوریه بســیار گســترده تر از ایــن مــوارد اســت.

ــش  ــدرت کاری از پی ــری از ق ــه کناره گی ــد ب ــار اس ــردن بش ــت در متقاعدک ــر نتوانس ــه قط ــد از اینک بع

ببــرد؛ خواســت بــا کنارگذاشــتن راهکار هــای سیاســی کــه نتیجــه ای بــه همــراه نداشــت بــرای مســلح کردن 

 Asadi,) مخالفــان ســوری در کنــار عربســتان و دیگــر کشــور های غربــی به طــور فعــال وارد عمــل شــود

ــرای  ــوریه ب ــی در س ــۀ نظام ــی مداخل ــی حام ــورهای عرب ــن کش ــور از مهم تری ــن کش 111 :2012(. ای

ــود (Stuster, 2017: 4(. دوحــه،  ــت مرکــزی اســد ب ــا دول ــه ب ــرای مقابل ــف ب ــروی مخال ــه نی کمــک ب

خواســتار مداخلــۀ مســلحانه و تســلیح مخالفانــی بــود کــه علیــه رژیــم اســد می جنگیدنــد. ایــن کشــور 

بــه تنهایــی  شــروع بــه پرداخــت حقــوق و تهیــۀ ســاح به وســیلۀ ترکیــه بــه گروه هــای اســامی و ارتــش 

آزاد ســوریه کــرد. برآوردهــا نشــان می دهــد قطــر بزرگ تریــن کمک کننــده بــه مخالفــان و تروریســت های 

ســوری بــوده اســت (Zak syrup, 2014: 160(. از ابتــدای ژوئــن 2012 قطــر بــا همــکاری عربســتان، 

 Jansis and Partners,) تاش هایــش را بــرای انتقــال ســاح و حمایــت از شورشــیان ســلفی افزایــش داد

83 :2015(. بنابــر گــزارش مؤسســۀ بین المللــی پژوهش هــای صلــح اســتکهلم، قطــر بیشــترین محمولــۀ 

.)Smith, Khalaf, 2013:1) تســلیحاتی را بــه ســوریه فرســتاده اســت

تفــاوت ایــن دو کشــور در زمینــۀ حمایــت لجســتیکی ایــن اســت کــه حمایت هــای عربســتان ســعودی 

ــه بــود (Phillips, 2015: 4(. امــا قطــر برخــاف   غیرعلنــی و مخفیان
ً
ــا پیــش از ســال 2013 معمــوال ت

عربســتان به صــورت علنــی و رســمی تســلیحات نظامــی را از ســال 2011 بــه ســوریه آغــاز کــرده اســت 

(Asadi, 2012: 111(. قطــر در حمایــت تســلیحاتی از داعــش از سیاســت تهاجمــی برهــم زدن وضــع 

ــۀ  ــر پای ــه و ب ــردی محافظه کاران ــتان  از رویک ــل، عربس ــا در مقاب ــرد؛ ام ــروی می ک ــوریه پی ــود در س موج

 )Razavian and Partners, 2014:ــرد ــت می ک ــد تبعی ــار اس ــز بش ــه ج ــرب ب ــکام ع ــت از ح حمای

ــم  ــناریوی مه ــان از دو س ــوریه هم زم ــی در س ــۀ نظام ــۀ مداخل ــر در زمین ــه قط ــه اینک ــایان توج (141. ش

ــوریه  ــه س ــا ب ــن گروه ه ــتادن ای ــرای فرس ــک ب ــلفی و کم ــای س ــت از گروه ه ــدا حمای ــرد؛ ابت ــروی می ک پی

ــد  ــوریه مانن ــه س ــه ای ب ــای فرامنطق ــی قدرت ه ــۀ نظام ــرای حمل ــترهای الزم ب ــاد بس ــری،  ایج و دیگ

مداخلــۀ غــرب در لیبــی در حالــی کــه عربســتان بیشــتر بــر حمایــت از گروه هــای تنــدروی ســلفی تمرکــز 

ــه  ــاض و دوح ــتیکی ری ــای لجس ــی از حمایت ه ــا بخش ــا تنه ــت (Bakhshi, 2017(. این ه ــته اس داش

ــر شورشــیان  ــوده اســت. زمانــی کــه دولــت بشــار اســد در براب از تروریســت های مخالــف بشــار اســد ب
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داخلــی مقاومــت کــرد، ایــن کشــور ها حمایت هــای خــود را از گــروه تروریســتی داعــش گســترش دادنــد. 

پــس از تصــرف شــهر های مختلــف ســوریه توســط داعــش، نقــش ریــاض و دوحــه در تقویــت و تجهیــز 

ایــن گــروه تکفیــری افزایــش یافــت. 

5-4. ابزار سازمانی ریاض و دوحه 

ــۀ عــرب  ــه ای از اقدامــات ســازمانی ریــاض و الدوحــه اســت.   اتحادی ــۀ عــرب نمون  بهره گیــری از   اتحادی

ــرده  ــذار نک ــی فروگ ــچ اقدام ــار از هی ــاد فش ــرای ایج ــت و ب ــته اس ــوریه داش ــران س ــی در بح ــش مهم نق

اســت (Adami, BakhshiTalabi, 2013: 8(. دســتگاه دیپلماســی عربســتان ســعودی در چنــد مســیر 

ــۀ  ــیلۀ   اتحادی ــوریه به وس ــر س ــتر ب ــار بیش ــتار فش ــور خواس ــن کش ــه ای ــوری ک ــود؛ به ط ــال ب ــف فع مختل

ــر  ــار  ب ــا  فش ــد ت ــی برآم ــت های داخل ــا تروریس ــاط ب ــرای ارتب ــی ب ــاد راه ــا ایج ــن ب ــود. همچنی ــرب ب ع

دولــت اســد را بیشــتر کنــد (Harriet, 2012: 8(.   اتحادیــۀ عــرب، نقــش فعالــی داشــت بــرای زیرفشــار 

قــراردادن اســد به وســیلۀ ســازوکار خــود هماننــد لیبــی. عربســتان بــه همراهــی قطــر در   اتحادیــۀ عــرب، 

در نشســت 12 نوامبــر 2012 عضویــت ایــن کشــور را بــا 19رأی موافــق، 2 رأی مخالــف و 1 رأی ممتنــع  

ــۀ عــرب همچنیــن از اعضــای خــود خواســت کــه ســفیران خــود را از  ــه حالــت  تعلیــق درآورد.   اتحادی ب

ــن  ــوان یکــی از مهم تری ــم  به عن ــن تصمی ــد (Jansis and Partners, 2015: 80-1(. ای ســوریه فراخوانن

ــوده اســت. ــود ب ــان تأســیس خ ــه از زم ــات اتحادی ــن  اقدام و قوی تری

اقــدام ســازمانی  قطــر در   اتحادیــۀ عــرب در 16 نوامبــر 2011 در مــورد وضعیــت ســوریه و تصویــب 

ــان  ــت از غیرنظامی ــوریه و حمای ــران س ــل بح ــرای ح ــمارۀ 39 74( ب ــه ش ــکل (قطعنام ــس پروت پیش نوی

ــرب در  ــۀ ع ــران   اتحادی ــارس 2013 س ــت  27 م ــد (Javadchouki, 2019: 217(. در نشس ــام ش انج

دوحــه، ائتــاف ملــی نیروهــای انقابــی و مخالــف ســوریه را  به عنــوان نماینــدۀ قانونــی مــردم به رســمیت 

شــناخت. بدیــن ترتیــب کرســی ســوریه در ایــن نشســت در اختیــار ایــن ائتــاف قــرار گرفــت و بــر آن نیــز 

کیــد شــد (Javadchouki, 2019: 220(. در نامــۀ نخســت وزیــر قطــر (حمــد بــن ال ثانــی( و رئیــس  تأ

ــوریه  ــوع س ــی موض ــتار بررس ــا خواس ــل، آن ه ــازمان مل ــر کل س ــه دبی ــی( ب ــل العرب ــرب (نبی ــۀ ع   اتحادی

ــه  ــت قطــر ب ــن بســت در شــورای امنی ــا وجــود ب ــت شــدند (Blair ,Samir, 2012(. ب در شــورای امنی

همراهــی برخــی کشــور ها از جملــه عربســتان موضــوع ســوریه را بــه مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد 

ــدرت  ــودن آن ق ــل غیرالزام آورب ــا به دلی ــت آورد، ام ــوریه به دس ــت س ــه دول ــه ای علی ــاع داد و قطعنام ارج

 BBC News,) ــوده اســت ــر ب ــر دولــت ســوریه  مؤث ــدارد و تنهــا در افزایــش فشــار سیاســی ب اجرایــی ن
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.)2012

ــا   اتحادیــۀ عــرب ایــن اســت کــه عربســتان بــه هنــگام بحــران    تفــاوت قطــر و عربســتان در رابطــه ب

ســوریه و کاربــرد فشــار و تحریم هــای گوناگــون علیــه ایــن دولــت از اعضــای عــادی اتحادیــه بــود، امــا 

ــت دوره ای  ــه ریاس ــود ک ــرب  ب ــۀ ع ــوریه در   اتحادی ــران س ــل بح ــوذ در ح ــا  نف ــر ب ــن بازیگ ــر قوی تری قط

آن را از نوامبــر 2011 تــا مــارس 2012  بــر عهــده داشــت (El Etreby, 2014: 78(. موضــع دو کشــور 

ــۀ  ــارس و   اتحادی ــج ف ــکاری خلی ــوای هم ــاد ش ــوریه، در دو نه ــام س ــا نظ ــورد ب ــدت در برخ ــود وح باوج

عــرب، امــا اختــاف نظــر جزئــی بیــن ایــن دو در حمایــت از گــروه تروریســتی داعــش و دیگــر گروه هــای 

اســامی تنــدرو وجــود داشــته اســت. عربســتان بیشــتر از گروه هــای نظامــی تنــدرو اســامی (داعــش و 

ــتان  ــاف عربس ــر برخ ــا قط ــرد، ام ــت می ک ــلمین حمای ــروه اخوان المس ــر از گ ــکوالر غی ــا س ــره( ی النص

ــرس  ــت (barsay, 2013(. ت ــش داش ــلمین گرای ــه اخوان المس ــک ب ــی نزدی ــای نظام ــه گروه ه ــتر ب بیش

ــیر خاصــی  ــش و تفس ــل خوان ــان عــرب به دلی ــلمین در جه ــی نیروهــای اخوان المس ــتان از حکمران عربس

اســت کــه اخــوان از حکومــت داری در اســام دارد. ایــن خوانــش متفــاوت اســت بــا روایــت ویــژه ای کــه 

منبــع مشــروعیت حاکمــان ســعودی اســت (Razavian and Partners, 2014: 163(. بحــران ســوریه 

نشــان داد   اتحادیــۀ عــرب بیشــتر در تســلط ریــاض و دوحــه بــوده اســت. ایــن موضــوع نشــانۀ آشــکاری 

ــا  ــی از اعض ــی برخ ــداف خارج ــبرد اه ــه در پیش ــن اتحادی ــودن ای ــتن و ابزاری ب ــت از استقال نداش اس

(عربســتان و قطــر(.

5-5. حمایت تبلیغاتی و رسانه ای 

ــت از  ــرای حمای ــوریه ب ــران س ــه در بح ــم دوح ــاض و ه ــم ری ــه ه ــود ک ــزاری ب ــن اب ــرم، آخری ــدرت ن ق

ــور در  ــن دو کش ــای ای ــا تفاوت ه ــد (Phillips, 2015: 49(. ام ــه کار گرفت ــری ب ــت های تکفی تروریس

بهره بــرداری از ایــن ابــزار چنــان اســت کــه عربســتان ســعودی در ایــن مرحلــه از اقدامــات و سیاســت های 

ــان  ــراردادن شــعائر دینــی و فتواهــای مفتی ــا دســتاویز ق ــه دولــت بشــار اســد ب ــال داعــش علی خــود در قب

ــت  ــتاده اس ــی فرس ــروی کمک ــوریه نی ــت های س ــرای تروریس ــرده و ب ــت ک ــان حمای ــی، از معارض مذهب

ــری، حمایــت  ــت از داعشــی های تکفی ــی در حمای ــر فتوا هــای تبلیغات (Asseburg, 2013:3(. عــاوه ب

ــترین  ــه بیش ــوری ک ــت. به ط ــته اس ــود داش ــور وج ــن کش ــی ای ــبکه های اجتماع ــری در ش ــانه ای دیگ رس

 Alishahi) مواضــع تبلیغــات تروریســتی متعلــق بــه کاربــران شــبکه های مجــازی ســعودی بــوده اســت

and Partners, 2018: 55(. ایــن شــیوه ســبب ترغیــب جوانــان بــرای رفتــن و کمــک بــه تروریســت ها 
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ــت  ــزاری اس ــا اب ــره تنه ــبکۀ الجزی ــانه ای ش ــات رس ــتان، تبلیغ ــاف عربس ــت. برخ ــده اس ــوریه ش در س

کــه قطــر از آن بــرای اجــرای اهــداف و منافــع خــود در حــوادث ســوریه اســتفاده کــرده اســت (2014 , 

ــای  ــه در ارتق ــت ک ــر اس ــی قط ــت خارج ــرم سیاس ــدرت ن ــزار ق ــن اب ــره مهم تری MacManus(. الجزی

 .)El Haouari, 2018: 24) موقعیــت ایــن کشــور در ســطح منطقــه ای و   بین المللــی بــه آن متکــی اســت

6. اهداف و منافع سیاسی 
ــداف  ــش اه ــدت دارد. در بخ ــدت و بلندم ــداف کوتاه م ــوریه اه ــش در س ــت از داع ــتان در حمای عربس

ــی و  ــوب سیاس ــرایط نامطل ــی از ش ــی داخل ــکار عموم ــراف اف ــدف انح ــا ه ــتان ب ــدت، عربس کوتاه م

اجتماعــی موجــود در ایــن کشــور، بــا ورود بــه بحــران ســوریه کوشــید افــکار عمومــی داخلــی خــود را از 

نابســامانی موجــود بــه خــارج منحــرف کنــد (Nakamura, 2013: 12(. ایــن کشــور عــاوه بــر اهــداف 

ــدت را دارد: ــای بلندم ــداف و راهبرد ه ــن اه ــدت ای کوتاه م

ایــران در ســوریه و منطقــه: حمایت هــای سیاســی، امنیتــی و  1. مهار کــردن قــدرت و نفــوذ  

ژئوپلیتیکــی عربســتان از داعــش نشــان می دهــد کــه ایــن کشــور می خواهــد از افزایــش قــدرت و ارتقــای 

ــای  ــة رقابت ه ــوریه را از دریچ ــخص، س ــور مش ــتان به ط ــد. عربس ــری کن ــران جلوگی ــه ای ای ــش منطق نق

منطقــه ای بــا ایــران (مهــار الگــوی نفــوذ ایــران( می نگــرد و بــر همیــن اســاس بــا دولــت اســد مخالــف 

اســت.

2. مقابلــه بــا محــور مقاومــت و دفــاع از محافظــه کاری عربــی: یکــی از جلوه هــای تقابــل عربســتان در 

ــاز می گــردد. ســعودی ها همــواره حمایــت ســوریه از  برابــر ســوریه بــه سیاســت های ســوریه در منطقــه ب

ــل  ــد. تقاب ــدة پادشــاهی های محافظــه کار خــود می دانن ــع و آین ــرای مناف گروه هــای مقاومــت را خطــری ب

ــوریه و  ــور س ــرش دو کش ــر نگ ــود را ب ــر خ ــواره تأثی ــی هم ــه کاری عرب ــت و محافظ ــوژی مقاوم دو ایدئول

عربســتان به جــا گذاشــته اســت.

ــعودی  ــتان س ــش عربس ــوریه: کوش ــلفی گری در س ــان س ــتان و گفتم ــت عربس ــترش مرجعی 3. گس

ــای  ــی از الیه ه ــه برخ ــت ک ــوده اس ــدی ب ــکار، تاح ــن اف ــغ ای ــی و تبلی ــکار افراط ــترش اف ــۀ گس در زمین

ــه حمایــت از گروه هــای  ــن رویکــردی واداشــته اســت. البت ــه حمایــت از چنی ــن کشــور را ب اجتماعــی ای

افراطــی توســط عربســتان، پیشــینه ای طوالنــی دارد، امــا دولــت عربســتان  ایــن حمایت هــا را در ســال های 

.)Zarei and Partners, 2021: 17)  ــت ــانده اس ــود رس ــه اوج خ ــر ب اخی
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مهم تریــن انگیــزۀ قطــر در سیاســت خارجــی، تضمیــن امنیــت و ادامــۀ بقــای خــود اســت. بــر همیــن 

اســاس تحــرکات سیاســی ایــن کشــور در حمایــت از داعــش، فقــط جنبــۀ ابــزاری در جهــت تأثیرگــذاری 

ــا  ــوریه و ب ــوالت س ــتفاده از تح ــا اس ــت ب ــته اس ــر می خواس ــی دارد. قط ــی و   بین الملل ــۀ عرب در جامع

حمایــت از داعــش در ســوریه بــه ایــن اهــداف سیاســی دســت یابــد:

1. تأثیرگــذاری بــر تحــوالت لبنــان بــا خارج کــردن ســوریه از شــمار حامیــان حــزب اللــه: نقش آفرینــی 

ســوریه در معــادالت سیاســی لبنــان و قرارگرفتــن دمشــق  به عنــوان دولــت حامــی مقاومــت اســامی، بــر 

اهمیــت راهبــردی ایــن کشــور  افــزوده  اســت. حضــور محســوس و تأثیرگــذار دولــت ســوریه بــر سیاســت 

داخلــی لبنــان، کمــک شــایانی بــه مقاومــت لبنــان کــرده اســت.

2. نشــان دادن نقــش رهبــری اهــل ســنت بــا حمایــت از تغییــر حکومــت شــیعیان علــوی در ســوریه: قطر 

ــا گروه هــای مختلــف وهابــی در ارتبــاط اســت. قطــر هماننــد عربســتان  به طــور رســمی وهابــی اســت و ب

ســعودی به شــدت نگــران نفــوذ منطقــه ای ایــران به ویــژه در میــان شــیعیان ســوریه  اســت. ایــن کشــور تــاش 

می کنــد نقــش و نفــوذ ایــران را کاهــش دهــد. در واقــع، مقابلــه بــا نفــوذ جریان هــای شــیعی نزدیــک بــه  ایــران 

.)Nunlist, 2015: 2) در ســوریه و کشــور های منطقــه از اهــداف منطقــه ای دوحــه اســت

بــه تفکــر اخوان المســلمین در ســوریه: قطــر  نزدیــک  به قدرت رســاندن گروه هــای ســلفی   .3

ــاش  ــوریه را ت ــل س ــود در مقاب ــی خ ــت خارج ــد، سیاس ــار اس ــف بش ــال و مخال ــر فع ــوان بازیگ  به عن

بــرای تکمیــل هــال  اخوانــی از تونــس و بنغــازی بــه قاهــره و از آنجــا بــه دمشــق در نظــر گرفتــه اســت 

.)Razavian and Partners, 2014: 163)

4. همــکاری بــا غــرب در خارج کــردن ســوریه از مــدار مقاومــت: به دلیــل ارتباطــات گســتردۀ 

ــاه  ــه ای و ج ــادالت منطق ــر در مع ــز قط ــت ناچی ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــرب و ب ــا غ ــر ب ــی قط ــی و نظام سیاس

ــر از ظرفیــت ســرزمینی خــود، چــاره ای  طلبی هــای ســردمداران ایــن کشــور بــرای ایفــای نقــش پررنگ ت

  )Zarei andPartners, 2021: 33).ــدارد ــه ای ن ــادالت منطق ــرب در مع ــر غ ــن نظ ــز تأمی ج

5. افزایــش جایــگاه منطقــه ای و نشــان دادن نقــش برتــر خــود در تحــوالت   منطقــۀ خاورمیانــۀ عربــی: 

ــوالت   ــود در تح ــتۀ خ ــش برجس ــف نق ــال بازتعری ــه ای به دنب ــادالت منطق ــی در مع ــا نقش آفرین ــر ب قط

ــت آورد. ــبی را به دس ــگاه مناس ــت جای ــته اس ــوده و توانس ــه ب منطق
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7. نتیجه 
بــا گســترش ناآرامی هــا در ســوریه و آغــاز بحــران سیاســی، در ابتــدا نقــش عوامــل داخلــی  پررنــگ به نظــر 

ــی،  ــای داخل ــر نیروه ــاوه ب ــه ع ــد ک ــان می ده ــران نش ــن بح ــه ای ــر ب ــگاه عمیق ت ــا ن ــا ب ــید، ام می رس

عوامــل و منبــع نفــوذ خارجــی ســبب تشــدید و تعمیــق بحــران ســوریه شــده اســت. به طــوری کــه بعــد از 

ــن کشــور عرصــۀ  ــری و اعــام خافــت خودخواندگــی گــروه تروریســتی داعــش در ســوریه، ای قدرت گی

ــوالت  ــترش تح ــی گس ــل اصل ــد. عام ــی ش ــران خارج ــت های بازیگ ــرداری سیاس ــاز و بهره ب تاخت وت

ــی و  ــران خارج ــگ بازیگ ــور پررن ــی، حض ــه ای و بین الملل ــران منطق ــه بح ــل آن ب ــوریه و تبدی ــی س داخل

ــال  ــران  به دنب ــل در بح ــی دخی ــران خارج ــک از بازیگ ــر ی ــت. ه ــران اس ــن بح ــا در ای ــی آن ه صف آرای

سیاســت ها و منافــع خــود هســتند. بــر همیــن اســاس عربســتان و قطــر از مهم تریــن بازیگــران دخیــل در 

تحــوالت ســوریه هســتند. ایــن دو کشــور بــا توجــه بــه ســاختار سیاســی و هویتــی خــود به دنبــال اهــداف 

ــه و  ــل پرداخت ــه  تقاب ــن کشــور ب ــا دولــت ای ــوده و درآ غــاز بحــران ب ــژه در ســوریه ب ــع سیاســی وی و مناف

ــور ها در  ــن کش ــد. ای ــرار داده ان ــود ق ــی خ ــت خارج ــتور کار سیاس ــد را در دس ــار اس ــت بش ــقوط دول س

شــروع بحــران ســوریه و تحــوالت آن در عرصه هــای گوناگــون دیپلماتیــک، رســانه  ای، مالــی و لجســتیکی 

ــدن  ــبب طوالنی ش ــوریه س ــران س ــر در بح ــن دو بازیگ ــد. ورود ای ــش کردن ــترده ای از داع ــت گس حمای

جنــگ داخلــی شــد و نقــش تخریبــی و گســترش جنــگ را بــه عهــده داشــت. قرارگرفتــن عربســتان و قطــر 

در یــک جبهــه، نشــان اشــتراک نظــر ریــاض و دوحــه علیــه بشــار اســد اســت. امــا ایــن اشــتراک نظــر بــه 

معنــای وحــدت و اشــتراک کامــل ایــن دو کشــور نبــوده و اختافاتــی در اهــداف بــا یکدیگــر داشــته اند.

یافته هــای مقالــه نشــان می دهــد دو کشــور قطــر و عربســتان در مــورد چگونگــی حمایــت از داعــش و 

تفــاوت در اهــداف نســبت بــه یکدیگــر اختــاف نظــر داشــته  اند. به طــوری کــه هــدف قطــر تشــکیل دولــت 

اخوانــی در   منطقــۀ خاورمیانــۀ عربــی اســت، امــا نگــرش عربســتان در حمایــت از گــروه تروریســتی داعــش، 

مقابلــه بــا دولــت بشــار اســد نزدیــک بــه ایــران و جلوگیــری از هژمونــی منطقــه ای ایــران و تقابــل بــا مبانــی 

فکــری شــیعی در خاورمیانــه اســت. بــر ایــن اســاس می تــوان گفــت سیاســت و عملکــرد ایــن دو کشــور در 

ــی دارد و در مــواردی شــکلی اســت.  ــراوان، تفاوت هــای جزئ ــا وجــود مشــابهت های ف تحــوالت ســوریه ب

عربســتان و قطــر نقــش انکارناپذیــری در تقویــت و گســترش داعــش در ســوریه داشــته اند. سیاســت اصلــی 

ایــن دو کشــور در حمایــت از داعــش، ســقوط و پایــان دادن بــه نظــام سیاســی موجــود در ســوریه، تضعیــف 

کشــور های رقیــب (ایــران( در جهــان عــرب و گســترش نفــوذ خــود در منطقــه بــوده اســت.
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