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  بررسی افزایش تحرکات داعش در عراق

  رویداد  
، ١٣٩٩اردیبهشـت  ٢٨امنیتـی عـراق صـبح روز یکشـنبه  -وهای نظـامیحشد شعبی، ارتش و نیر

مثلـث «های داعـش در منطقـه معـروف بـه  علیه تروریسـت» شیرهای جزیره«عملیاتی را با عنوان 
الدین، االنبار و نینـوا آغـاز کردنـد. شـایان یـادآوری اسـت کـه ارتـش و  در سه استان صالح» مرگ

های درگیـر بـرای  گذشـته، چنـدین عملیـات در اسـتاننیروهای حشد شعبی در مدت چنـد هفتـه 
  ١اند. تعقیب، نابودی و دستگیری عناصر تروریست داعش انجام داده

تحسین الخفاجی، سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق ضمن اشاره به جزئیات عملیات 
د داعش در المللی ض های داعشی، تأکید کرد که ائتالف بین علیه تروریست» شیران جزیره«نظامی 

  ٢آن مشارکت ندارد و هدف از آن پاکسازی خط مرزی مشترک با سوریه است.

  تحلیل رویداد 
ها مبنی بر تجمید و تجمیع نیروهای نظامی خود در چند پایگـاه  در واقع، پس از ادعاهای آمریکایی

اسـت و االسد در االنبار و حریر در اربیل، تحرکـات داعـش تشـدید شـده  مهم عراقی از جمله عین
  صورت سلبی و هم ایجابی نگاه کرد.  توان به ارتباط یا نسبت بین این دو پدیده هم به می

ویژه حشـد شـعبی نیـز  البته شایان یادآوری است که طی چند هفته گذشته نیروهای عراقی و بـه
انـد. امـا بـا اعـالم تجمیـع یـا  های داعش انجام داده های گسترده و موفقی علیه تروریست عملیات

رسـد کـه  تر شـده اسـت و بـه نظـر می تجمید نیروهای نظامی آمریکایی، تحرکات داعـش گسـترده
هـا  وجود و حضور آمریکایی ها در صدد القای این نکته هستند که دولت و جامعه عراق به آمریکایی

ِ◌کار
ِ
 در عراق نیاز مبرم دارند و باید برای تعیین چارچوب حضور و بقای نظامی آنها در عـراق، سـاز

(خـرداد  ٢٠٢٠تر اینکه، قرار است در ماه ژوئـن  جدیدی را تهیه، تدوین و تصویب کنند. نکته مهم
)، مذاکراتی بر سر حضور نیروهای نظامی آمریکایی با دولـت الکـاظمی صـورت گیـرد کـه ١٣٩٩

  اند.  ای باز کرده ها روی آن حساب ویژه آمریکایی
اذعان داشت که تحرکات اخیر داعـش عـالوه توان  با اوصاف کنونی و رصد تحوالت عراق، می

، کمیت و کیفیت متغیر و متحـولی نسـبت بـه »ها در عراق اقدامات آمریکایی«بر ارتباط مستقیم با 
                                                                                                                                        

 ١٣٩٩اردیبهشت  ٢٩. خبرگزاری ایرنا، دوشنبه ١
 ١٣٩٩اردیبهشت  ٢٩رگزاری مهر، دوشنبه . خب٢
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  های گذشته دارد.  عملیات
ها و تجهیـزات  ها از قصد داعش برای توزیـع ماسـک ها و رسانه توضیح آنکه، برخی خبرگزاری

پزشکی قالبی در برخی روسـتاها و منـاطق عـراق پـرده برداشـتند.  پزشکی آلوده از طریق کادرهای
های خفتـه آن در برخـی منـاطق  های تروریستی وابسـته بـه داعـش و هسـته همچنین حمالت گروه

ویژه مناطق مختلط جمعیتی مانند دیاله و کرکوک، به محصوالت اسـتراتژیک عـراق نظیـر مـزارع  به
 با دولـت عـراق یـا ارتـش و حشـد شـعبی  رسد گندم قابل تأمل است و به نظر نمی

ً
این مقابله صرفا

  باشد، بلکه منافع و امنیت جامعه عراق را به شدت مورد حمله قرار داده است. 
حمالت داعش روی محصوالت استراتژیک کشاورزی و آتش زدن مزارع گندم، تصادفی نبوده، 

ر تولیـد برخـی محصـوالت تـر اعـالم کـرده بـود کـه د بلکه از روی عمد است. دولت عـراق پیش
کند. بنابراین، تغییـر و  کشاورزی به خودکفایی رسیده است و حتی به زودی صادرات آنها را آغاز می

ها و تحرکات داعش را باید با برخـی مطالبـه  تحول در نوع، سطح، حجم، کمیت و کیفیت عملیات
  ها مرتبط دانست.  ویژه آمریکایی بازیگران دخیل به

هـای داعـش را بایـد در فقـر و  اینکه علل و دالیل افزایش تحرکات و عملیاتآنچه مسلم است 
نشـین نیزجسـتجو کـرد کـه زمینـه جـذب بسـیاری از اعضـای  های سنی بیکاری موجود در اسـتان

هـا از  برداری آمریکایی عملیاتی و انتحاری داعش را فراهم آورده است. البته همین عوامل بستر بهره
مهیا کرده است، زیرا برخی نخبگان جامعه سنی، خواهـان افـزایش فعالیـت و جغرافیای سنی را نیز 

  ها در جغرافیای سنی هستند.  حضور آمریکایی
ـردی بـه

ُ
ویژه پـارتی، بـه  نکته دیگر آنکه، برخی بازیگران داخلی فروملی در عراق مانند طیف ک

بـرداری هسـتند. در  رهسرعت در صدد به بهانه تحرکات داعش در برخی مناطق از جمله کرکوک، به
این راستا، آنها به دولت مرکزی عراق برای بازگشت نیروهای پیشمرگه به برخی مناطق متنازع علیهـا 

هایی را در این زمینه، برای مذاکره با بغداد، اعـزام و  آورند و حتی هیأت ویژه کرکوک فشار وارد می به
مثابه حکومتی محلی با توجه به خـأل امنیتـی،  هاند. در این راستا، اقلیم کردستان عراق ب ارسال کرده

تالش دارد تا با ارائه پیشنهاداتی به دولت مرکزی، زمینه بازگشت نیروهای نظامی همسـو بـا خـود را 
ردی به کرکوک بازگردد.  فراهم آورد و تالش می

ُ
  کند تا پیشمرگه ک

  گیري   نتیجه
عنوان  یـک از چـالش هـای اصـلی  نیتی بهتحوالت اخیر امنیتی نمایانگر آن است که  تهدیدات  ام

ویژه  هـای داعـش در برخـی منـاطق عـراق بـه دولت آینده عراق باقی خواهد ماند. افزایش عملیات
های خـاموش  الدین، دیاله و االنبار، نمایانگر فعال شدن هسـته مناطق مختلط مانند کرکوک، صالح
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های همسو بـا  است که البته در رسانههای سرزمینی در این مناطق  داعش در راستای کسب موقعیت
شود که در اثر خأل امنیتی ناشـی از  سعودی و آمریکایی، برای افکار عمومی عراقی اینگونه القاء می

  ها و تحرکات داعش شدت پیدا کرده است.  این عملیات» عدم حضور نیروهای نظامی آمریکایی«
سـال  ١٧بـوده و عـراق طـی  ٢٠٠٣ترین چالش عـراق پـس از سـال  دغدغه امنیتی شاید بزرگ

برده است. فقدان تجهیزات اطالعاتی پیشرفته، فقدان  گذشته از عدم استقرار و فقدان امنیت رنج می
، وابستگی به خارج در  امنیتی هوایی -های اطالعاتی نیروهای آموزش دیده و مجرب، فقدان پوشش

ده خـارج شـدن تجهیـزات موجـود ها و عناصر افراطی و همچنـین از ر زمینه پوشش تحرکات گروه
اطالعـاتی شـده اسـت. ایـن خـأل  -های اطالعاتی باعث ایجاد نوعی خأل امنیتی راداری و پوشش

 عمدی) باعث افزایش عملیات
ً
  . های تهاجمی داعش شده است امنیتی و اطالعاتی (نسبتا

افراطـی توسـط  هـای ای و پوشش هوایی تحرکات عناصـر گروه توقف فرایند انتقال اطالعات ماهواره
هـا از ایـن منـاطق صـورت گرفـت) در  ها به نهادهای امنیتی عراق (که در پی خـروج آمریکایی آمریکایی

دهـد  های داعش نقش داشته است. البته این موضوع نشان می تشدید این خأل و همچنین تشدید عملیات
یروهـای امنیتـی مسـلم بـوده و ها در آموزش و تسلیح ارتش عراق و سایر ن کاری آمریکایی که اهمال و کم

هـای امنیتـی عـراق بـوده  ها در آموزش و تسلیح نیروهای عراقی ادعایی فراتـر از واقعیت ادعای آمریکایی
  کند. ها را اثبات می است که در مجموع عمدی بودن اقدامات آمریکایی

بـه  هـا انـد، آمریکایی های عراقـی اذعـان کرده همانگونه که برخـی سیاسـتمداران و شخصـیت
و بـه رفـع   امنیتـی عـراق، عمـل نکـرده -های خود بـرای تجهیـز و تسـلیح نیروهـای نظـامی وعده

اند و  ، جامعـه عمـل نپوشـانده ویژه داعـش های ضروری عراق برای مبارزه با تروریسم و به نیازمندی
تالش دارند تا با حضور و بقای نیروهای نظامی خود به مدیریت صـحنه سیاسـی عـراق پرداختـه و 

 همواره آن را در کنترل خود داشته باشند. 





  
  

  تنش در روابط روسیه و سوریه؛ واقعیت یا توطئه

  رویداد
، یادداشتی منتشـر کـرد کـه ٢٠٢٠آوریل  ١٣٩٩/٢٨اردیبهشت  ٩خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ در 

قلـم هنـری  در آن به بدبینی پوتین به بشار اسد و عصبانیت از او اشاره شده است. این مطلب که بـه
نگاشته شده، برای مقبولیت بخشیدن به ادعاهای خود، به سـخنان برخـی از  ١یر و ایلیا آرخیپف می

نزدیکان کرملین اشاره کرده و آن را شـاهد و مسـتندات خـود در نظـر گرفتـه اسـت. بـه دنبـال ایـن 
دعـا صـحه ها، تحلیلگـران و کارشناسـان نیـز بـر ایـن ا یادداشت خبرگزاری بلومبرگ، برخی رسانه

  گذاشتند و به آن دامن زدند.
در یادداشت زیر سعی خواهد شد وجود تنش در روابط روسیه و سوریه مورد ارزیابی قرار گیـرد 
تا مشخص شود این تنش و اختالف واقعی است یا برآمده از اقدامات تبلیغاتی و روانی در راسـتای 

  ریزی شده است. ای برنامه توطئه

  تحلیل رویداد
است بدون وجود مسئله و مشکل میان بازیگران قابل تصور نیست. حتی در بهترین روابط میـان دنیای سی

ها نیز مانند افراد همواره مقاصـد و نیازهـایی دارنـد  آید. دولت کشورها نیز مسائل و مشکالتی به وجود می
هماهنگی داشـته  ها های دیگر سازگار نیست. حتی اگر آنها در هدف که همیشه با مقاصد و نیازهای دولت

باشند، ممکن است بر سر وسایل دستیابی به آنها یا میزان هزینه هریک برای پشـتیبانی از تـالش مشـترک، 
  ٢الملل است. به توافق نرسند. بنابراین عدم توافق جنبه شایع انواع روابط بین

مشـکل آنچه در روابط مهم است، نوع رفتار طرفین با یکدیگر هنگـام برخـورد منـافع و وجـود 
کنند  هایی سعی می آید با چه شیوه است. به عبارت دیگر، وقتی میان دو بازیگر مشکلی به وجود می

آمیز است یـا بـا اسـتفاده از تهدیـد و  های مسالمت حل آنها روش این مشکل را برطرف کنند؟ آیا راه
  کنند؟ زور مشکل را برطرف می

تـوان بـه ایـن نتیجـه  و سوریه نیـز نمی بر این اساس، در صورت قبول وجود مشکل میان روسیه
رسید که این مشکل به چنان اختالفی تبدیل شده اسـت کـه طـرفین را دشـمن یکـدیگر کـرده و بـه 
                                                                                                                                        
1. Henry Meyer and Ilya Arkhipov 

سری، تهـران: انتشـارات  الملل، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارم .جی هالستی، مبانی تحلیل سیاست بین . کی٢
  .٧٥٦، ص ١٣٧٦وزارت امور خارجه، 
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های زیادی وجود دارد کـه مـانع از  صورت غیرمستقیم آنها را رودروی هم قرار داده است. استدالل
  شود. گیری می گونه نتیجه این

ومبرگ این است که اسد چندان از پوتین که به او در حفـظ قـدرت یکی از ادعاهای یادداشت بل
کمک کرده است، سپاسگزار نیست. با فرض قبول این ادعا، باید گفت پـوتین تفکـری عملگـرا دارد 

ترین دشمنان خود نیز رابطه  که براساس آن اگر منافعی برای خود ببیند، تمایل دارد حتی با سرسخت
ت بشار اسد از چنان اهمیتی برای پوتین برخوردار بوده کـه در راسـتای برقرار کند. حال آنکه حکوم

حفظ آن مواضع حمایتی فراوانی اتخاذ کرده است. به همین منوال، اگر پوتین از بشار اسد ناراحـت 
زند. البتـه  سنجد و سپس دست به اقدام می های پیرامون آن را می و عصبانی باشد، ابتدا فواید و زیان

نیز در ایـن مسـیر اشـتباه کنـد، امـا آنچـه مهـم اسـت درک و احسـاس وی از منـافع و شاید پوتین 
  داریم. هاست، نه آنچه ما دوست می زیان

ها عالوه بر رفـع تهدیـدهای ناشـی از  سوریه بشار اسد همچنان منافع زیادی برای روسیه دارد. روس
ادی بـرای خـود در ایـن کشـور های تکفیری در سوریه، منافع سیاسی، اقتصادی و نظـامی زیـ تروریست
  اند و براساس همین منافع، روابط خود را با بشار اسد به هم نخواهند زد. ای در نظر گرفته مدیترانه

توان برای رد ادعای نویسندگان یادداشت مد نظر مطرح کرد، این اسـت کـه  دلیل دیگری که می
گذرد، بلکه آنها همچنـان  ادلب نمی ها از ارتش سوریه در نه تنها هنوز زمان زیادی از حمایت روس

های سخت و سنگین در  دارند. آخرین درگیری در این استان در راستای منافع کالن دمشق گام برمی
رخ داده اسـت کـه در آن نیروهـای بشـار اسـد،  ۱۳۹۸/۲۰۱۹های پایانی سـال  استان ادلب در ماه

رکیه در طرف مقابـل قـرار داشـتند. ها و ت روسیه و جبهه مقاومت در یک طرف و معارضین، تکفیری
در واقع، حدود شش ماه از این واقعه گذشته و بسیار بعید است مسکو در این شش مـاه تغییـری در 
نظر و مواضع خود نسبت به بشار اسد داده باشد. به عبارت دیگر، منطقی نیسـت پـوتین در عـرض 

  یر داده باشد.آلود تغی شش ماه، نظر خود را از مواضع حمایتی به مواضع تنش
های اردوغان علیه نیروهای سوری در ادلب عملـی نشـده، تنهـا دلیـل آن  اگر تا به امروز تهدید

کرد،  روسیه است. به عبارت دیگر، اگر روسیه در آزادسازی ادلب قاطعانه از بشار اسد حمایت نمی
دیم. بنابراین، ترکیه بدون شک تا به حال شاهد حمله ارتش ترکیه به نیروهای سوری در این استان بو

  بیند. در ادلب تنها با دولت مرکزی سوریه درگیر نیست، بلکه روسیه را نیز مقابل خود می
ادعای دیگر بلومبرگ این است که پوتین اصرار دارد که اسد در مذاکرات با مخالفان سـوریه در 

ی حل و فصـل سیاسـی وگو را برا مورد توافق سیاسی، انعطاف بیشتری از خود نشان دهد و راه گفت
خواهد به مخالفین و معارضین امتیاز دهد. در اینجا فرض بر  باز بگذارد. در واقع، پوتین از اسد می

های تکفیری ـ تروریستی فرق قائل شـده  رو با گروه های معارض میانه  این است که روسیه میان گروه
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و اعالم   یستی را غده چرکین نامیدههای تکفیری ـ ترور است. جدا از اینکه مقامات روس بارها گروه
رو  هـای معـارض میانـه رسـد در مـورد گروه اند یا باید تسلیم شوند یا از بین بروند، به نظر نمی کرده
داننـد  ها نمی آید که آیا روس های زیر پیش می بین باشند. با وجود پذیرش این فرض نیز سؤال خوش
هـا بـه کـدام بـازیگر خـارجی  دانند که این گروه نمی خواهند؟ آیا رو چه می های معارض میانه گروه

داننـد کـه اگـر  های چه طرفی خواهند رفت؟ آیـا نمی تعلق خاطر دارند و در نهایت به دنبال خواسته
بشار اسد برای ایفای نقش و مشارکت مخالفین و معارضین در معادالت سیاسی به آنها امتیاز دهد، 

  تأمین خواهند کرد؟ در حالی که روسیه به هیچ وجه خواهان رویها منافع ترکیه و غرب را  این گروه
  گرا در سوریه نیست. کار آمدن فرد و جناح غرب

شده در بلومبرگ در روابط مسکو و دمشـق بـه وجـود  بحرانی که به زعم نویسندگان مطلب درج
رفـتن اسـد از آمده، به این معناست که پوتین در نهایت به رفتن اسد از عرصـه قـدرت عالقـه دارد. 

کنند. آنها برای رسیدن به ایـن  جمهوری هدفی است که ترکیه و غرب دنبال کرده و می پست ریاست
و فشـارهای اقتصـادی و سیاسـی، تشـکیل کمیتـه قـانون   های زیادی از جملـه تحـریم هدف روش

 هـای اساسی، نفوذ در متن قانون اساسی، مطرح کردن مباحثی همچون مـذاکرات و مشـارکت گروه
اند؛ در حـالی کـه مسـکو در مسـائل سیاسـی، نظـامی و امنیتـی در  رو را به کار گرفته مخالف میانه
  المللی همواره از موضع دمشق حمایت کرده است. نهادهای بین

  گیري نتیجه
نظر میان مسکو و دمشق مانند هر همکار، شریک و حتی متحـد دیگـری در جهـان   وجود اختالف

آور بودن حمایت از بشار اسد بـرای  و محالی نیست. پذیرفتن هزینه سیاست موضوع تصورناکردنی
گوید، بشار اسد برای  گونه که یادداشت بلومبرگ می روسیه نیز منطقی و عقالنی است. اما اگر همان

آورد، روسیه به طور قطع محاسبه بد و بدتر را خواهد کـرد؛ بـه ایـن  مسکو هزینه سنگینی به بار می
  هد سنجید که بودن اسد هزینه بیشتری دارد یا نبودنش؟معنا که مسکو خوا

روسیه تجربه اشتباه فاحش خود در لیبی در زمان حمله ناتو به این کشـور را مقابـل خـود دارد. 
های پـس از آن  کوتاهی در حمایت از معمر قذافی که برای روسیه منافع داشت، باعث شد در سـال

اند و منطقی به نظـر  ها به این اشتباه خود واقف ورد. روسبه مراتب سهم کمتری از لیبی به دست بیا
  رسد که این اشتباه خود را دوباره در سوریه تکرار کنند. نمی

های منطقـی و  بر این اساس، بزرگ کردن اختالف دیدگاه میان مسکو و دمشق، بیش از آنکه پایه
عـادالت سـوریه اسـت.هـای روانـی بـرای تغییـر مسـیر م عقالنی داشته باشـد، ناشـی از عملیات





  
  
  

  انداز مذاکرات بین کُردي در سوریه بررسی چشم

  رویداد  
ردی در سوریه شـامل

ُ
) و حـزب اتحـاد ENKCشـورای میهنـی کـرد (  مذاکرات میان دو جریان عمده ک

) با مدیریت آمریکا و فرانسه و با هدف کاهش سطح اختالفات میان ایـن دو جریـان و PYDدموکراتیک (
انداز این مذاکرات با توجه به نقـاط اختالفـی موجـود  باشد. چشم در بین آنها در جریان میایجاد وحدت 

ای از ابهام قرار دارد. نوشتار پیش رو، ضمن بررسـی ایـن دو جریـان عمـده و  میان این دو جریان، در هاله
ردی به نقاط اختالفی آنها و در نهایت چشم

ُ
  پردازد.  انداز این مذاکرات می غالب ک

  لیل رویداد تح
ردها بزرگ

ُ
ترین اقلیت قومی غیر عرب در شمال سـوریه بـوده و در سـه اسـتان حسـکه، حلـب و  ک

طور خـاص در سـه  دمشق پراکنده هستند، اما تمرکز اصلی آنها در دو اسـتان حلـب و حسـکه و بـه
ون) العرب و کانتون عفرین (تا پیش از عملیـات شـاخه زیتـ حسکه)، عین –کانتون جزیره (قامشلی 

باشد. قریب به اتفاق کردها مسلمان و پیرو مذهب شافعی بوده و با زبان کردی لهجه کرمـانجی  می
  دهند. درصد جمعیت سوریه را تشکیل می ۱۰تا  ۸کنند و حدود  شمالی صحبت می

. حـزب اتحـاد دموکراتیـک (وابسـته بـه ۱شوند:  یکردهای سوریه از نظر سیاسی به دو دسته تقسیم م
رد (متشکل از چند حزب و وابسته به ائتالف موسوم به ملی سـوریه). ایـن . ۲پ.ک.ک) 

ُ
شورای میهنی ک

رد منطقه دو جریان نقش ایجاد
ُ
یعنی حزب کارگران کردسـتان ترکیـه و  یا کننده موازنه قدرت را بین رقبای ک

  کنند. اقلیم کردستان عراق یا به تعبیر دیگر دو دیدگاه بارزانی و اوجاالنی بازی می

  وراي میهنی کردش
 های نخست شروع بحران در سـوریه، نخسـتین تشـکل کـردی بـا نـام شـورای میهنـی کـرد در ماه

(ENKS)   حـزب سیاسـی کـه در گذشـته  ۱۵با حمایت و پشتیبانی مسعود بارزانی و با مشـارکت
گیری نظـام  عضو جبهه دموکرات کرد بودند، شکل گرفت و در اولین نشسـت خـود خواهـان شـکل

عنوان یک گروه و جریان اصلی در حاکمیت  ی دموکرات و به رسمیت شناخته شدن کردها بهپارلمان
به ائتالف ملی معارضان سوریه پیوست، اما همواره  ۲۰۱۳شدند. شورای میهنی کرد در اواخر سال 

میالدی  ۲۰۱۶ترین آن به سال  ها و تصمیمات این ائتالف اعتراض داشت که برجسته نسبت به بیانیه
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رد مراتب اعتراض خود را در ارتباط با سند کنفـرانس لنـدن در سـال  میباز 
ُ
گردد که شورای میهنی ک

به ریاض اعالم کرد و نسبت به تأکید صرف این بیانیه بر هویت عربی سوریه و عدم اشاره آن  ۲۰۱۶
 طور خاص قوم کرد و عدم به رسمیت شناختن این قـوم اعتـراض کـرد. شـورای به تکثر قومیتی و به

 یب اصـلیعنوان رق میهنی کرد که تحت نفوذ مسعود بارزانی و حمایت و پشتیانی ترکیه قرار دارد، به
  .دارد» پ.ك.ك«با اوجاالن، رهبر  یشود که اختالفات اساس یك، قلمداد میحزب اتحاد دموکرات

  (شاخه سیاسی پ.ك.ك در سوریه) حزب اتحاد دموکراتیک
به وسیله فعاالن سیاسی کرد در شمال سـوریه تأسـیس  ۲۰۰۳حزب اتحاد دموکراتیک سوریه در سال 

رد سوری و قدرتمندترین و سازمان عنوان مهم شد که به
ُ
ترین حزب در شـمال  یافته ترین حزب سیاسی ک

عنوان شاخه سوری حـزب کـارگران کردسـتان ترکیـه پ.ک.ک از  آید. این حزب به سوریه به شمار می
شود. حافظ اسد در در دهـه  ن موسس و رهبر پ.ک.ک، شناخته میحامیان و هواداران عبدالله اوجاال

منظور اعمال فشار بر ترکیه در اختالفات خود با این کشـور بـر سـر آب فـرات، بـه عبداللـه  ، به۱۹۸۰
عنوان پایگـاهی بـرای اعمـال فشـار بـر  اوجاالن اجازه داد در دره بقاع و دمشق مستقر شود و از آنجا به

بین سوریه و ترکیـه و بعـد از شـورش  ۱۹۹۸اما به دنبال امضای پیمان آدانا در سال  ترکیه استفاده کند.
شدت از سوی دولـت سـوریه مـورد سـرکوب قـرار  حزب اتحاد دموکراتیک به ۲۰۰۴قامشلی در سال 

گرفت و عبدالله اوجاالن از سوریه اخراج شد و روند قطع روابـط پ.ک.ک بـا نظـام سـوریه تـا سـال 
واسـطه وکیـل  ، عبدالله اوجالن به۲۰۱۱. همزمان با شروع بحران در سوریه در سال ادامه یافت ۲۰۰۳

هایی را برای بشار اسد مبنی بر ائتالف با نظام حاکم مشروط به تحـق خودمختـاری اداری در  خود پیام
مناطق کردی ارسال کرد و بر آمادگی خود در حمایت از اسد در انجام اصالحات دموکراتیک و فـراهم 

تن زمینه برای کردها جهت مدیریت امور خود و به رسمیت شناختن حقوق خودمختاری اداری و ساخ
های سازمانی و میدانی ایـن  فرهنگی آنها تأکید کرد. در سمت مقابل نیز نظام سوریه با توجه به ظرفیت

ی حزب و همچنین مخالفت آن با جریان معارضه عربی و از طرف دیگر اختالفات عمـده آن بـا شـورا
میهنی کرد (همسو با جریان معارضه عربی)، سعی کرد از اتخاذ موضع تقابلی که منجر به دفع حـزب 
اتحاد دموکراتیک شود، پرهیز کند و در این راستا ارتباطاتی را با صالح مسلم از طریـق همسـرش آغـاز 

در خصـوص  نمود و حتی برخی از اعضای حـزب کـارگران را نیـز از زنـدان آزاد نمـود و دسـتوراتی را
    اعطای تابعیت به کردها صادر کرد. 

توان گفت، نظام حاکم با اتخاذ رویکرد تعاملی در قبـال حـزب اتحـاد دموکراتیـک  در واقع می
هـای مـدافع خلـق، مـانع  سعی کرد با سپردن مسـئولیت تـأمین امنیـت منـاطق کردنشـین بـه یگان

ردی معارض علیه خود و پیوستن این  شکل
ُ
گروه به معارضین عرب سوری شـود و گیری یک جبهه ک
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هـای تروریسـتی  از ظرفیت آن در راستای مهار صداهای مخالف در میـان کردهـا و همچنـین گروه
النصره بهره جوید تا جایی که حزب اتحاد دموکراتیک از سوی احزاب کردی معارض  داعش و جبهه

ه نظامی حـزب اتحـاد دموکراتیـک رو، شاخ شد. از این عنوان نماینده و وکیل نظام حاکم تلقی می به
طور خـاص  برای نخستین بار حضور نظامی خود را در ریـف اسـتان حسـکه و بـه YPG موسوم به

نشینی نیروهای نظـام زمینـه بـرای  مناطق مرزی این استان تثبیت کرد و به مرور زمان و در پی عقب
العـرب و  ره، عیندر منـاطق کـردی از جملـه منطقـه جزیـ YPG تحکیم و تثبیت حضور نیروهای

ای که به غیر از دو مربع امنیتی در قامشلی و حسـکه کـه در اختیـار نظـام  گونه عفرین فراهم شد، به
  حاکم بود، دیگر مناطق تحت سیطره و کنترل این گروه قرار گرفت. 

دهند، نـه تنهـا توانسـت  شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک که نیمی از آن را زنان تشکیل می
ردی همزمان با عقبقدرت خو

ُ
نشینی نیروهای نظـام حـاکم تثبیـت کنـد،  د را در مناطق مختلف ک

خوبی نشـان  های تروریستی از جمله داعش کارآمدی خود را بـه های مختلف با گروه بلکه در جنگ
ـردی سـوریه بخشـید و  داد و همین مسأله جایگاه ویژه

ُ
ای را به حزب اتحاد دموکراتیک در مناطق ک

های سیاسی کرد سوریه، دست باال را داشته باشد و بـه مـرور زمـان  بت به سایر تشکلباعث شد نس
  .آفرینی خود و حذف رقیب کردی یعنی شورای میهنی اعالم کند دولت خودگردان را با نقش

منظور تثبیت موقعیت خود در مناطق مختلـف سیاسـت سـرکوب را در قبـال  به YPG کردهای
بال نمودند و سعی کردند با اتکا بر زور سیطره خـود را در منـاطق اعراب و کردهای معارض خود دن

مختلط جمعیتی، گسترش دهند و در حال حاضر مدیریت منطقه شمال و شرق فرات در سـوریه بـا 
گیـرد. در شـرایط فعلـی بـا  محوریت نیروهای قسد وابسته به حزب اتحاد دموکراتیـک صـورت می

با مدیریت آمریکا و فرانسه صورت گرفتـه، امـا همچنـان  وجود آنکه دو دور از مذاکرات بین کردی
  این دو جریان کردی بر سر سه مسأله اصلی اختالف نظر دارند. 

) و وابسـتگی آن بـه حـزب PYDدر ارتباط بـا حـزب اتحـاد دموکراتیـک (نقطه اختالفی اول 
خواسـتار قطـع کارگران کردستان ترکیه یا به تعبیر دیگر پ.ک.ک است و اینکه شورای میهنـی کـرد 

باشد و این در حالیست که ارتباط حزب اتحاد دموکراتیک بـا  می PYDارتباط و وابستگی خارجی 
  پ.ک.ک یک ارتباط درون حزبی است و قطع وابستگی آن با خارج امکان تحقق ندارد. 

نظامی کـردی وابسـته بـه ایـن دو جریـان غالـب  در ارتباط با دو نیروی شبه نقطه اختالفی دوم،
باشد. نیروهای پیشمرگه روژ وابسته به شورای میهنـی کـرد کـه در حـال حاضـر در اقلـیم  ی میکرد

کردستان حضور دارند و نیروهای کردی موسوم به مدافع خلق وابسته به حزب اتحاد دموکراتیک که 
ـرد و اینکـه در آینـده  در شرق و شمال سوریه مستقر هستند. سرنوشت این دو نیـروی شـبه

ُ
نظامی ک

عنوان یکـی از  های پیشمرگه روژ چه جایگـاهی در منـاطق شـرق سـوریه خواهنـد داشـت، بـهنیرو
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  شود.  های اصلی اختالف این دو جریان قلمداد می نقطه
گردد  به سرنوشت اداره خودگردان کردی در منطقه شرق فرات سوریه باز می نقطه اختالفی سوم

موکراتیک اعالم شد و شورای میهنی کرد صورت یکطرفه از سوی حزب اتحاد د به ۲۰۱۴که از سال 
امنیتی و سیاسی این منطقـه  –خواستار بازنگری در این مسأله و شریک شدن در امر مدیریت نظامی 

هـای آن شـامل  باشد. در واقع، شورای میهنی به دنبال تأسـیس یـک اداره جدیـد بـا همـه بخش می
المللـی و مشـارکت آنهـا در ایـن  بینهای  خدماتی، امنیتی و اقتصادی تحت نظارت و اشراف طرف

و این در حالیست که حزب اتحاد دموکراتیک تشـکیل اداره خـودگردان را یـک  باشد  اداره جدید می
داند و نسبت به تغییر آن و تشکیل یک اداره جدید مالحظـه  دستاورد کردی انحصاری برای خود می

  جدی دارد. 
یز یکی دیگر از محورهـای اصـلی اختالفـی میـان های سیاسی ن عالوه بر این، پرونده بازداشتی

رغم آنکه دو دوره مذاکرات میان دو طرف صورت  باشد که تا کنون به این دو جریان غالب کردی می
گرفته، الینحل باقی مانده است.  از طرف دیگـر، حـزب اتحـاد دموکراتیـک در مـذاکرات خـود بـا 

بایست نسبت بـه اشـغال  ه است که شورا میصورت جدی مطرح کرد شورای میهنی این مطالبه را به
العین) یک موضع محکم اتخاذ کند، اما بـا  مناطق شمالی سوریه از سوی ترکیه (شهر عفرین و رأس

آمیز در قبال اشغالگری ترکیه برای  توجه به وابستگی شورا به ترکیه، امکان اتخاذ یک موضع مخالفت
  شورا فراهم نیست.

  گیري نتیجه
ای و بنیادین این دو جریان کردی غالب در سـوریه کـه در سـه محـور  الفات ریشهنظر از اخت صرف

نظامیان کردی وابسته به دو جریـان و  وابستگی حزب اتحاد دموکراتیک به پ.ک.ک، سرنوشت شبه
شود، کشور ترکیه نیز ضمن اعالم مخالفت جـدی  آینده اداره خودگردان در شرق سوریه خالصه می

ایی دو دور مذاکرات میان نمایندگان حزب اتحاد دموکراتیک و شـورای میهنـی با این مذاکرات، برپ
عنوان خـط  داند و ایـن مسـأله بـه وابسته به پ.ک.ک می PYDبخشی به  کرد را به منزله مشروعیت

رسد برپایی این مذاکرات بیشتر در راسـتای خریـد  شود. از این رو، به نظر می قرمز ترکیه قلمداد می
های ترکیه در قبال حمایت آمریکا و فرانسه از نیروهای قسد (وابسته به حـزب  خالفتزمان و مهار م

  انداز روشنی در قبال آینده این مذاکرات وجود ندارد.  گیرد و چشم اتحاد دموکراتیک) صورت می



  
  
  

 دالیل کاهش حضور نظامی آمریکا در عربستان

  رویداد
رش داد که آمریکا دو سامانه موشکی پـاتریوت و برخـی از گزا» وال استریت ژورنال«هفته گذشته روزنامه 

ژورنال  اسـتریت کنـد. منـابع مـورد اسـتناد وال هواپیماهای جنگی خود را از عربستان سعودی خـارج می
های آمریکـایی بـه زودی کـاهش  اند و مقام گویند دو اسکادران جنگنده آمریکا هم منطقه را ترک کرده می

  دهند. فارس را هم مورد بررسی قرار می ا در خلیجحضور نیروی دریایی آمریک

  تحلیل رویداد
های ضـد موشـکی پـاتریوت و  درباره دالیل تصمیم اخیر دولت ترامپ، برای خارج کـردن سـامانه

های زیـادی مطـرح  زنی همچنین خارج کـردن بخشـی از نیروهـای آمریکـایی از عربسـتان، گمانـه
 –های آمریکا و عربستان بر سر جنگ نفتی ریاض  ان به تنشتو ترین آنها می شود که از جمله مهم می

گیری از عربستان برای کاهش کسری بودجه دولت، کاهش تهدیدات آمریکا در منطقـه،  مسکو، باج
تغییر آرایش نیروهای نظامی در خاورمیانه و همچنین تبلیغاتی بودن این اقدام در آسـتانه انتخابـات 

  .جمهوری آمریکا اشاره کرد ریاست
هـای بـاال بـه فـروش  تازگی و پس از آنکه ذخایر نفتـی خـود را بـا قیمت شود آمریکا به گفته می

رساند، به عربستان فشار آورد که صادرات نفت خود را به سطح پایینی کاهش دهد تـا قیمـت نفـت 
نی کرد، بار دیگر افزایش یابد. در واقع، هنگامی که عربستان تمام ذخایر نفتی خود را وارد بازار جها

با پایین آمدن قیمت نفت، آمریکا از فرصت استفاده کـرد و  ذخـایر نفتـی خـود را افـزایش داد، امـا 
اکنون که بازار نفتی آرام شده است، ترامپ به دنبال اقدامی از سوی عربسـتان بـرای افـزایش قیمـت 

ی این اقـدام را دالر است؛ این در حالی است که ریاض توان و ظرفیت کافی برا ۴۰نفت به بیش از 
ندارد. در چنین شرایطی، وقتی دونالد ترامپ پس از چند روز انتظار، پاسخ مثبتی از سوی عربستان 

سـلمان، وی را مـورد  برای کاهش صادرات نفت دریافت نکرد، در یک تماس تلفنـی بـا محمـد بن
  انتقاد شدید قرار داد.

 ۲۰۲۰جمهوری  ستانه انتخابات ریاسترسد که آمریکا در آ با توجه به این وضعیت، به نظر می
 ۳۵در صدد است تا بار دیگر به دلیل شرایط منطقه، شـیوع ویـروس کرونـا، بیکـار شـدن بـیش از 

میلیون آمریکایی و ضرر هفت تریلیون دالری ایاالت متحده به دلیل شیوع این ویروس از عربسـتان 
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های خود را از عربستان خـارج  که پاتریوتاند  ها تهدید کرده گیری کند. به همین دلیل آمریکایی باج
دهـد کـه  تری تنـزل خواهنـد داد. ایـن نشـان می خواهند کرد و نیروهای خود را نیز به سـطح پـایین

  های مالی از سوی عربستان است.  جمهور آمریکا یک بار دیگر به دنبال دریافت کمک سیرئ
عنوان گاو  ت کرده بود و این کشور را بهمیلیارد دالر از عربستان دریاف ۵۰۰در گذشته نیز آمریکا 

ماه تا برگزاری آن  ۶که تنها  ۲۰۲۰شیرده قلمداد کرد. در حال حاضر نیز ترامپ در آستانه انتخابات 
استریت برداشت کند تا بتوانـد  ویژه در وال باقی مانده، قصد دارد از ذخایر ارزی ریاض در آمریکا به

  د.وضعیت اقتصادی کشورش را بهبود ببخش
بنابراین، ایاالت متحده در صدد آن برآمد تا از ذخـایر ارزی عربسـتان در کشورشـان برداشـت 

ها را در پـی داشـته اسـت. حتـی  کالنی داشته باشند که این مسأله، نگرانـی و ناخشـنودی سـعودی
را  ۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱ها بار دیگر پرونده  آمریکایی ۲۰۲۰ممکن است در آینده و در آستانه انتخابات 

خواهی کنند. البتـه بـه جـزء موضـوع تـنش نفتـی و   از بایگانی خارج کرده و بخواهند از ریاض باج
گیری واشنگتن از ریاض، برخی نیز بر این باورند که آمریکـا در شـرایط جدیـد منطقـه بـه ایـن  باج

تصـمیم رو،  ویژه از سوی ایران متوجه منافعش نیست، از ایـن بندی رسیده که دیگر تهدیدی به جمع
  به عقب کشیدن بخشی از سامانه پاتریوت و تعدادی از نظامیان خود گرفته است. 

برخی دیگر نیز بر این باورند که خروج دو سـامانه پـاتریوت از عربسـتان یـک تحـول جدیـد و 
های موشکی پاتریوت از عربستان و نیز کاهش حضور  بینی نبوده و خارج کردن سامانه غیرقابل پیش
ا در این کشور به معنای بروز اختالف بـین ریـاض و واشـنگتن بـر سـر مسـائل نفتـی نظامی آمریک

سـلمان ماهیـت راهبـردی داشـته و  ویژه در دوره سلطنت بن نیست، زیرا روابط آمریکا و عربستان به
هـای  طرفین اهـداف مشـترکی را در غـرب آسـیا از جملـه دفـاع از منـافع اسـرائیل و تقویـت گروه

  کنند. سازی کشورهایی همچون سوریه و عراق دنبال می ثبات برای بی تکفیری، -تروریستی
شـده و از قبـل   رو، این اقدام آمریکا برای تغییر آرایش نظامی نیروهای آمریکایی درمنطقه انجام از این
عنوان یک اقدام تاکتیکی از سـوی کشـورهای  انتظار بوده است، همچنانکه تغییر آرایش نظامی به  هم قابل
شود و گاهی با هدف تقویت بنیه دفاعی و گـاهی بـرای تهـاجم بـه یـک هـدف صـورت  انجام می جهان
، وزیر دفاع آمریکا، در ماه اکتبر سال قبـل از "بـاز آرایـش" نظامیـان آمریکـایی در »مارک اسپر« پذیرد. می

 های پنتاگون از جمله در منطقه آسیا سخن گفته بود. سطح جهان با هدف تمرکز بر اولویت

  گیري نتیجه
های آمریکا از عربستان اعالن نشده اسـت،  که هنوز هیچ دلیل رسمی برای خروج پاتریوت در حالی

شود که هیچ کدام از آنها قابل استناد نیستند.  های زیادی در باره دالیل این اقدام مطرح می زنی گمانه
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آمریکـا در خاورمیانـه، ای  واشنگتن، کاهش تهدیدات منطقـه –همچنانکه به جزء تنش نفتی ریاض 
شـود از جملـه، نزدیـک  تغییر آرایش نیروهای نظامی آمریکا در منطقه، دالیل دیگری نیز مطرح می

شدن انتخابات ریاست جمهوری در آمریکـا و مطالبـه مـردم بـرای کـاهش نیروهـای آمریکـایی از 
منطقـه تلقـی شـود.  تواند یکی از دالیل تغییر آرایش نظامی آمریکا در مناطق مختلف جهان که می

جای حمله نظامی، حمله اقتصادی بـه  گونه وانمود کند که در آینده به همچنین ترامپ قصد دارد این
  جویی کند. های نظامی آمریکا صرفه دهد تا در هزینه رقبای خود را در اولویت قرار می

رد، خـروج در هر صورت، فارغ از اینکه چه دلیلـی در پشـت پـرده ایـن اقـدام آمریکـا قـرار دا
ــزان حضــور نیروهــای نظــامی ایــاالت متحــده در  پاتریوت ــر می هــای آمریکــا از عربســتان و تغیی
های آمریکـا  تواند یک هشدار جدی برای عربستان و امارات باشد که اگر با سیاست فارس می خلیج

  شوند. های سخت این کشور مواجه می همراهی نکنند با واکنش
 





  
  
  

  نظر اخواناز م یه دولت اسالمینظر

  مقدمه
داشـته اسـت.  یش رویبه نام دولـت را پـ یا همواره دغدغه یاسیو به تبع آن علوم س یعلوم اجتماع

ــه تشــک ــت چگون ــت از کجاســت؟ چــه بایل شــود؟ مشــروعیاینکــه دول ــت دول ــد و چــه ی د کن
ه دولـت یـای در نظر شمندان اسـت. چنـین دغدغـهیاند یهای اصل دارد؟ از سؤال یهای تیمحدود
رد کـه در یـن نکته مورد توجه قـرار گید ایخورد. بنابراین در مدخل بحث با یز به چشم مین یاسالم

شـود. حقـوق اساسـی از  علوم مختلف، موضوع دولت از دیدگاه مد نظر در همان علم، بررسی می
کنـد؛ از ایـن  جمله علومی است که روابط مربوط به قدرت عمومی عالی یعنی دولت را بررسی می

تـرین نهـاد اجتمـاعی اسـت و  یابد، زیـرا دولـت مهم شناسی سوق می سیاست و جامعه رو به علوم
شناسـی  شناسی سیاسی با علم جامعه ای اجتماعی است که در نقطه جامعه حقوق اساسی نیز پدیده
 یاسـالم یها هیـ، در نظریو دولت حـداکثر یه دولت حداقلیرسد. اما نظر به حد اعالی تالقی می

  ه در مقدمه به اختصار باید به آن اشاره کرد.است ک یبحث مبسوط
شود، مفهـوم دوم  زمانی که درباره دولت اسالمی حداکثری صحبت می نظریه دولت اسالمی حداکثری:

شـود کـه مبتنـی بـر  دولت، یعنی حکومت مورد توجه است و نظریه حکومت اسـالمی مطـرح می
اسـت؛ یعنـی  یراه بـا رویکـردی انقالبـبا تغییر ساختار در کل نهادها هم یبرپایی حکومت اسالم

در سـاحت  یبه نحوی کامل به جای نظام موجود و اجرای همه اجـزای اسـالم یایجاد نظام اسالم
های حاکم بر زندگی سیاسی و نیـز شـرایط رهبـران و  سیرت و صورت. در این نظریه، نه تنها ارزش

، بلکه حتی شیوه استقرار حاکم در شود فرمانروایان دولت اسالمی از جانب دین تعیین و تعریف می
های مدیریت امور عمومی جامعـه نیـز  رأس هرم دولت و به طور کلی، ساختار نظام سیاسی و روش

 یدولـت اسـالم«توان مصداق واقعی  شود. بر اساس این تحلیل، دولتی را می به وسیله دین بیان می
آن شـیوه اسـتقرار رهبـران در مسـند دانست که عالوه بر شرایط ویژه حاکمـان، در  یا دولت مشروع

حداکثری، نگـاه  یشده در شریعت و دین باشد. در نظریه دولت اسالم قدرت نیز مطابق الگوی ارائه
، تثبیـت رابطـه دولـت بـا یگیرانه به شریعت و اجرای آن وجود دارد و وظیفه حکومت اسالم سخت

ی که رژیم سیاسی مبتنی بر اسـالم شریعت یا تثبیت دینی بودن دولت است. در این نظریه در صورت
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  ١نباشد یا حاکم، ظالم باشد، مردم حق قیام بر آن را دارند.
سـاختاری بـر  بـا تغییـر درون یاین نظریه مبتنی بر تشکیل دولت اسـالم نظریه دولت اسالمی حداقلی:

است، بدون اینکه خواستار تغییر در سـاختار حکومـت باشـد. در دیـدگاه  یاساس رویکرد اصالح
. در اندیشـه برخـی طرفـداران ایـن نظریـه، ی، یعنی دولت در جوامع اسالمیمذکور، دولت اسالم

در  یهای اسالم ، دولتی معرفی شود که حافظ و مجری شریعت و آموزهیممکن است دولت اسالم
وجـود  یجامعه است بدون آنکه داوری خاصی درباره ماهیت قدرت و ساختار درونی دولت اسالم

  از این رو، نگاهی ابزاری به دولت وجود دارد.داشته باشد. 
رد. یـقـرار گ یابیـان اخـوان مـورد ارزیـاز منظر جر یشود دولت اسالم ین مقال تالش میدر ا 
است ابتدا اصول و مبانی کلی دولت در اندیشه حسن البنا، سید قطب و یوسـف القرضـاوی  یهیبد
 به اندید بررسی شود. ایبا

ً
  البنا اختصاص یافته است. حسن یها شهین شماره صرفا

  لیتحل
المسـلمین، نظـام  گـذار و متفکـر بـزرگ اخوان اگرچه دولت اسالمی مطلوب از نظـر حسـن البنـا، بنیان

خالفت بود و وی تثبیت رابطه دولت با شریعت یا تثبیت دینی بـودن دولـت را از اهـداف اساسـی دولـت 
هایی داشـته  دیشه دولت اسالمی فراز و نشیبدانست، ولی در طول دوران عمر این جنبش، ان اسالمی می

گـذاری حـزب، بـه ترسـیم خطـوط اصـلی ایـدئولوژیک دینـی و  است؛ چنان که حسن البنا پس از بنیان
سیاسی آن در چندین مرحله تبلیغ و دعوت، تشکیل، مرحله ایجـاد دولـت اسـالمی و در نهایـت مرحلـه 

پرداخـت. امـا پـس از او، اخـوان بـا دو تحـول احیای خالفت اسالمی و ایجاد حکومت اسالمی فراگیر 
و تجدیـدنظر اساسـی او در  ١٩٥٠نخست، ظهور سید قطـب در دهـه  رو شد: اساسی ایدئولوژیک روبه

گیری  ایدئولوژی حزب و ارائه تعریفی جدید دربـاره مسـئله سیاسـت و حکومـت در اسـالم؛ دوم، شـکل
گرای متعـادل و  هـای اسـالم بـا ظهـور چهره ١٩٩٠رو و نوانـدیش دینـی در دهـه  گرای میانه جریان اسالم

  ٢طلب نظیر یوسف القرضاوی در دهه اول قرن بیست و یکم. اصالح
های  حسن البنا با تأکید بر اینکه اسالم، نظامی منسجم و سازمانی اجتماعی است که همه جنبه

زنـدگی بشـر را های  دارد: این نظام قـادر اسـت همـه جنبـه بیان می شود، زندگی انسان را شامل می
پوشش دهد و به خاطر این شمول غیرممکن است بتوان در آن سیاست را از مـذهب جـدا کـرد. او 
جدایی دین از سیاست را نخستین گام سستی و منشأ فساد دانست و راه خروج از این وضـع را فقـط 

  ٣اعالم کرد. یبرپایی حکومت اسالم
                                                                                                                                        

  .٢٢، ص ١٤٠٦ی، تبلیغات اسالم دفتر :قم، »االحکام السلطانیه«محمد بن الحسین الفراء،  .١
 .١٣٩٠، انتشارات کیهانن: های اسالمي معاصر در جهان عرب، ترجمه حمید احمدی، تهرا دکمجیان، جنبش . هرایر٢
 .١٣٨٩، لجندی، امام حسن البنا شهید و منادی بیداری، ترجمه مصطفی اربابی، تهران: نشر احسانا . انور٣
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بیان کـرد: حکومـت از ارکـان اسـالم اسـت و  او با تأکید بر ضرورت شرعی تشکیل دولت در اسالم
اسالم عالوه بر هدایت، بر اجرای احکام نیز متکی است؛ از این رو، برای تأمین آینده اسالم باید این رکـن 

بـرای  ١٩٣٩را برپا کرد. به همین علت در بند دوم قانون اساسی اخوان که در کنگره پنجم اخوان در سـال 
ای اسـت  آمده است: یکی از اهداف جماعت برپایی دولـت شایسـته بیان اهداف جماعت تصویب شد،

 پیاده کنـد و در داخـل از آن حراسـت و در خـارج آن را تبلیـغ کنـد.  که احکام و آموزه
ً
های اسالم را عمال

داند، بلکـه  شایان ذکر است البنا نه تنها اجرای احکام اسالمی را ضرورتی برای تشکیل دولت اسالمی می
  ١داند. حان اسالمی از مطالبه حکومت را جرم میخودداری مصل

، یرا امت اسالم یدهنده دولت اسالم مد نظر خود، عناصر تشکیل یدر تبیین دولت اسالم یو
 نـزد او هسـتند.  یداند که همگی مبین اندیشه حکومت اسـالم و حاکمیت الهی می یوطن اسالم

مفهوم ملـت کـه مبتنـی بـر مشـترکات حسن البنا به جای  یعنصر جمعیت در اندیشه دولت اسالم
نژادی، تاریخی، فرهنگی و روانی است، بر مفهوم امت استوار است که جنبه عقیدتی صـرف دارد و 

، مـرز جغرافیـایی یاز این لحاظ از معنای ملت متمایز است. در اندیشه او مـرز بـین امـت اسـالم
اد داشته باشد و بر شریعت، قرآن نیست، بلکه مرز عقیده دینی است. هر کس به توحید و نبوت اعتق

با توجه به این مـالک، از عنصـر  شود.  محسوب می یو سنت گردن نهد، جزء اعضای امت اسالم
شود که مبین قلمرو سرزمینی و  یاد می» یوطن اسالم«حسن البنا با عنوان  یارضی در دولت اسالم

  است. یمعنوی دولت اسالم
 از مردم میحسن البنا با اعتقاد به اینکه دولت 

ً
گیرد نه خدا، بر  قدرت حاکمیت خود را مستقیما

کند حاکمیت الهی بـا اصـول  کند. در همین راستا او بیان می نقش مهم مردم در حاکمیت تأکید می
او رابطـه زمامـدار و  دموکراسی سازگاری بسیاری دارد، زیرا حاکمیت متعلق به همـه مـردم اسـت. 

 مخالف است.داند ملت را قرارداد اجتماعی می
ً
  ٢؛ بنابراین با حکومت موروثی کامال

مد نظر بنا پذیرفته شده اسـت؛  یهای موجود در دولت اسالم عنصر جهاد و انقالب علیه دولت
، انقـالب و جهـاد یو تبلیغی در برپایی دولـت اسـالم یهرچند با توجه به نقش مهم روش اصالح

شـود. بـر خـالف اندیشـه  ه و شیوه مطـرح میبرای برکناری دولت غیرمشروع به عنوان آخرین وسیل
کند، البنا با پذیرش اصـل  سنتی اهل سنت که قیام علیه دولت حاکم را در صورت فاسد بودن رد می

قیام در برابر حکومت فاسد و جائر، آن را مشروط بـه مناسـب بـودن شـرایط و اثـربخش نبـودن بـه 

                                                                                                                                        
تهـران: انتشـارات  شه شهید حسـن البنـاء، ترجمـه محمـدجواد حجتـی کرمـانی،زق، دین و دولت در اندیجابر ر .١

 .١٣٨٤ ، عاتاطال
پژوهشـی علـوم سیاسـی دانشـگاه  ـ ، فصلنامه علمی»نظریه دولت در اندیشه سیاسی حسن البناء«رادی، م . مجید٢

 .١٣٨٤ ،١٩ ، ش٥ ، س(ع) باقرالعلوم
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  داند. می یهای اصالح کارگیری روش

    يریگ جهینت
ا میاحث مطرح در انداز مب

ّ
ت یـبه مثابـه حاکم یبه مقوله دولت اسالم یافت نگاه ویتوان در یشه بن

بـه  یده تیداند که در حـوزه مشـروع یو تام م یک نقش حداکثریاست. او نقش اسالم را  یاسالم
را  یکلـ یسـاختارها ین جامعه، احکام اسـالمین قوانین در تدویدارد و همچن ییدولت نقش ابتدا

نه نژاد و رنـگ پوسـت و زبـان،  ینیبه واسطه اعتقاد د یتر امت اسالم دهند. از همه مهم یم لیتشک
حـداکثرگرا بـه  یس با نگاهین رو اخوان در بدو تأسیرد. از ایگ یت جامعه را به خود میت و هویماه

  مواجه بوده است. یمقوله دولت اسالم
  



  
  
  

  سیاست راهبردي روسیه پس از کرونا
  

هـا  های عمومی نسبت به شیوع کرونا، فراگیـر شـدن ایـن ویـروس بـرای دولت گرانینظر از ن صرف
ها در مواجهـه بـا کرونـا هـم  تواند پیامدهایی مثبت و عواقبی منفی داشته باشد. همچنین دولت می
توانند نگاه تهدیدمحور داشته باشند و هم آن را به مثابه یـک فرصـت تلقـی کننـد. رفتـار دولـت  می

ن شیوع کرونا نشان داده که این کشور تالش کـرده اسـت تهدیـد کرونـا را بـه فرصـت روسیه از زما
  برداری کند.  کم از شرایط موجود به نفع خود بهره تبدیل یا دست

  تحلیل رویداد
  توان در سطوح و ابعاد زیر مورد بررسی قرار داد: محور به کرونا در روسیه را می نگاه فرصت

تواند فرصت باشد؛ زیرا با توجـه  دولت روسیه در ابعاد سیاسی می. در سطح ملی، کرونا برای ١
رفت که مخالفان پویتن قصد برپایی اعتراض  به تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی، احتمال آن می

 ایـن  و تظاهرات داشته باشند، اما محدودیت
ً
های ایجاد تجمعات که در پی کرونا وضع شده، عمـال

  ه است. فرصت را از مخالفان گرفت
ای، با توجه به آنکه بیشتر کشورهای آسیای مرکـزی و قفقـاز اطـراِف روسـیه  . در سطح منطقه٢

کم در ایام شـیوع کرونـا تـا حـد ممکـن  ها دست ای ندارند، روس نظام سالمت چندان مؤثر و قوی
 درمان قطعی برای ریشـه ارتباطات مردمی را کاهش می

ً
کرونـا  کن کـردن دهند. با توجه به آنکه فعال

های ارتباطی و سفر اتباع این کشـورها بـه روسـیه همچنـان  وجود ندارد، به احتمال زیاد محدودیت
باقی بماند. با این حال راهبرد کلی روسیه نسبت به این مناطق، حفظ و افزایش نفوذ است و تغییری 

آید، اما بـه  نمی های راهبردی روسیه نسبت به آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه به وجود در سیاست
یابد. به خصوص در مورد اتبـاع آسـیای  علت شیوع کرونا تا حد زیادی ارتباطات انسانی کاهش می

  شود. هایی ایجاد می رفتند، محدودیت مرکزی و قفقاز که برای کار به روسیه می
هـا و  المللی، در روزهای گذشته بارهـا بـه صـورت رسـمی و غیـر رسـمی، اروپایی . در سطح بین٣

ها را به ایجاد جنگ سایبری درباره کرونا متهم کردند. برای مثال، اتحادیه اروپـا در یـک  ها روس آمریکایی
کوشـند بـا انتشـار اطالعـات  های دولتی و طرفدار دولـت روسـیه می گزارش هشدار داده است که رسانه

عمومی بـه خـدمات پزشـکی کننده در مورد بیماری کرونا و زیر سؤال بردن اعتماد افکار  نادرست و گمراه
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در کشورهای غربی، بحران ناشی از این ویروس را تشدید کنند. همچنین مقامـات دولـت آمریکـا اعـالم 
اند، یـک کـارزار فعـال و  های اجتماعی که بـه روسـیه وابسـته اند که هزاران حساب کاربری در شبکه کرده

اند. با این اوصـاف بـه  س کرونا را آغاز کردهکننده در مورد ویرو هماهنگ برای انتشار مطالب غلط و نگران
احتمال زیاد مسکو همچنان خط تحلیلی خود را مبنی بر اینکه از یک سـو غـرب در مهـار کرونـا نـاتوان 

ها تولید شده و شیوع پیدا کرده است، ادامه خواهند داد. البتـه  است و از سوی دیگر کرونا توسط آمریکایی
شـود تـا  ز سوی مراجع غیررسمی یا مراجع رسمی با اهمیت کم بیان میاین خط خبری و تحلیلی بیشتر ا

 اذهان مردم جهان به این مسئله مشغول شوند.  
ً
  فعال
 روسیه نیز همانند سایر کشورها دچار چالش٤

ً
های متعـدد خواهـد شـد؛ در  . در بعد اقتصادی، قطعا

سیده است. اگـر چـه کـاهش بهـای های گذشته ر حالی که بهای نفت نیز به کمترین میزان خود طی سال
تواند تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا را نسبت به مقرون به صرفه نبـودن تولیـد ایـن نـوع نفـت  نفت می

 به دلیل کاهش درآمـد مسـکو از فـروش  مجاب کند و در کوتاه
ً
مدت این امر به نفع روسیه است، اما قطعا

تواننـد دوام  . در چنـین شـرایطی، اقتصـادهایی میانرژی، این مسئله در دازمدت بـه نفـع روسـیه نیسـت
بیاورند که تا حد زیادی متکی به داخل و خودکفایی باشـند. روسـیه بـه دلیـل نـوع ارتباطـات بـا غـرب و 

های اخیر تا حد زیادی بر مشکالت اقتصادی ناشی از کرونا فائق خواهـد آمـد.  های سال همچنین تحریم
رای مسکو باشـد کـه در دوران پسـا کرونـا تـا حـد ممکـن اسـتقالل تواند درسی ب در عین حال کرونا می
 خواهـد کوشـید در  کم در حوزه اقتصادی خود را دست

ً
های حیاتی حفظ کند. عالوه بر این، روسیه قطعـا

  جهان پس از کرونا نیز وابستگی به دالر را در روابط تجاری خود کاهش دهد. 
های تـأمین امنیـت پـی  شورها به شکننده بودن رویه. در بعد امنیتی، روسیه نیز همانند سایر ک٥

برده است؛ به خصوص که کشورهای اروپایی و آمریکا با توجه به میزان بـاالی مـرگ و میـر، بسـیار 
اند. از این رو احتمـال آنکـه  بیشتر از سایر کشورها شکنندگی امنیتی خود را در این زمینه نشان داده

حتی کشورهای غربی به فکر ایجاد سازکارهای جدید برای  روسیه همراه کشورهایی همچون چین و
هـایی مشـابه کرونـا باشـد، زیـاد اسـت؛ هـر چنـد در ایـن خصـوص  کنترل مجدد شـیوع بیماری

  تواند به چین بیش از دیدگاه کشورهای غربی نزدیک باشد.  های روسیه می دیدگاه
نخستین کشـوری ثبـت شـوند کـه ها تمایل زیادی دارند که به عنوان  . در بعد تبلیغاتی، روس٦

آغـاز تسـت واکسـن کرونـا در «توانسته است بر ویروس کرونا غلبه کند. انتشار خبرهایی مبنی بـر 
نشان از اشتیاق زیـاد مسـکو » کشف ژنوم کامل ویروس کرونا توسط دانشمندان روسی«یا » روسیه

دوسـتانه و  ای انسانهـ در این خصوص دارد. در عین حال روسیه تالش کرده است بـا ارسـال کمک
پزشکی به کشـورهای مختلـف بـه خصـوص کشـورهای اروپـایی و آمریکـایی، خـود را در زمینـه 

تر از غرب نشان دهد. در واقـع دولـت روسـیه از شـیوع کرونـا بـه مثابـه  تجهیزات پزشکی پیشرفته
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ن امـر در کنـد. ایـ فرصتی برای ارتقای قدرت نرم خود با استفاده از دیپلماسی عمـومی اسـتفاده می
 تـأثیر خواهـد  آینده بر کشورهایی که در این مدت از غرب هیچ کمکـی دریافـت نکرده

ً
انـد، قطعـا

  گذاشت و آنها را به سمت همکاری با روسیه سوق خواهد داد.
  

  گیري نتیجه
تواننـد بـه بقـای خـود و  ها می کرونا نشان داد در شرایط وجود یک بحران فراگیر جهانی، تنها دولت

الملـل  گرایی همچنان در عرصه روابـط بین های اصلی واقع کمک کنند. بنابراین مفروضهکشورشان 
هـا  تری شوند، باز هم دولت المللی دارای نقش برجسته باقی خواهند ماند. حتی اگر سازکارهای بین

هـای  هـای اروپـایی و آمریکـا بـا چالش گیرنـد. در شـرایطی کـه دولت تصمیم به چنین روندی می
اند، فرصت مناسبی برای عرض اندام روسیه و چین  در مهار و مدیریت بحران مواجه شده ای گسترده

  های بین در عرصه
ً
المللی به وجود آمده است. بنابراین در سازکارهای امنیتی و اقتصادی آینـده قطعـا

  یابد. نقش مسکو و پکن افزایش می
اند، امـا کرونـا بـه تنهـایی  داشـتهالمللـی  ها نقش مهمی در تغییر فضای بین به رغم آنکه بحران

الملـل شـود. بـرای  تواند باعث ایجاد تغییرات ساختاری یا دگرگونی توزیع قدرت در نظـام بین نمی
گیری پیدا کند یا آمریکـا  شود اقتصاد روسیه طی یک زمان کوتاه ارتقای چشم مثال کرونا باعث نمی

کنـد، امـا  هـایی ایجـاد می مـدت اختالل اهبا فروپاشی اقتصادی مواجه شود. اگر چه کرونـا در کوت
 نظام بین

ً
  الملل توازن خود را باز خواهد یافت. مجددا

توانـد در آن تـا حـد زیـادی  کند کـه می در این بین روسیه به کرونا به مثابه یک فرصت نگاه می
با آمار باالی  تاز باشد؛ به این دلیل که اروپا و آمریکا از مهار این ویروس ناتوان مانده و به شدت یکه

اند. بنـابراین غـرب در مـدیریت بحـران در اروپـا و آمریکـا دچـار  مرگ و میر دست به گریبان شده
تواند کمکـی بـه سـایر کشـورها کنـد. در ایـن بـین روسـیه از فرصـت بـه  مشکل شده است و نمی

هـم اقتصـاد برد. البته نباید چین را هـم نادیـده گرفـت، زیـرا چـین  وجودآمده نهایت استفاده را می
تری از روسیه دارد و هم بحران را تا حد زیادی مدیریت کرده و از سر گذرانده است. در نتیجـه  قوی

های خود را به سایر  نظیری برای روسیه به وجود آمده است که هم کمک در غیبت غرب، فرصت بی
ب کنـد کـه کشورها ارسال کند، هم قدرت خود را به رخ غرب بکشد و هم کشورهای جهان را مجا

  تواند به کمک آنها بشتابد. مسکو در مواقع بحرانی بهتر از آمریکا و اروپا می





  
  
  

  کنکاشی در آرایش و چیدمان بازیگران اردوگاه شرق لیبی

  رویداد
متغیرهای جدید روند تحوالت بحران  ١٣٩٨از زمان حمله نیروهای ژنرال حفتر به طرابلس در بهار 

های چندبعـدی بـازیگران  سیاسی منطقه و جهان رصد و افزایش مداخله ها و محافل لیبی در رسانه
شـود. آنتونیـو  المللی در عرصه این بحران، به طـور روزمـره گـزارش می های بین ای و قدرت منطقه

ها و اظهارات اخیر خود از ناتوانی شـورای امنیـت بـرای  گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در مصاحبه
های شورای امنیت دربـاره  مه تحریم تسلیحاتی به لیبی به ویژه قطعنامهمجازات عامالن نقض قطعنا

منع صادرات تسلیحات به این کشور، انتقاد و ابراز نگرانی کرده است. متغیر جدیدی که بـه شـدت 
اندازد، گسـترش دامنـه حضـور مـزدوران  سازی در لیبی را به مخاطر می آینده صلح، امنیت و دولت

هـای  این کشور، افزایش روند واردات تسلیحات به این کشـور و نیـز حمایت بیگانه و چندملیتی در
 بـه طـور  مختلف و علنی بازیگران و قدرت

ً
های خارجی از دو طرف درگیـر در لیبـی اسـت. اخیـرا

گر در امـور داخلـی لیبـی  ای میان بازیگران خارجی مداخلـه ملموسی، شدت جنگ روانی و رسانه
ته است. در پرتو تحوالت خطرناک و خونین لیبی، اغلب سران کشـورهای ای یاف افزایش و ابعاد تازه

گر در این جنگ و برادرکشی، از وضعیت شکننده و ناامن موجـود، ریاکارانـه ابـراز نگرانـی  مداخله
حل عملی برای پایان دادن به این وضعیت هولنـاک و ویرانگـر، بـه  کرده، اما هیچ اراده سیاسی و راه

  اند. ان ندادهطور جدی از خود نش

  تحلیل رویداد
جانبـه  ای اعالم کرد توافق سیاسی صخیرات را یک ژنرال حفتر طی بیانیه ١٣٩٩در هفتم اردیبهشت 

دار اداره امـور لیبـی  کند و در پاسخ به خواسته مردمی، فرماندهی ارتش این کشـور عهـده ملغی می
وناگونی است، در داخل و خارج لیبی های گ خواهد شد. اقدام اخیر حفتر که معلول عوامل و انگیزه

های متفاوت و متضادی داشته است. متغیر تازه، نـه فقـط  در سطوح و ابعاد متعدد، بازتاب و واکنش
در تحوالت جنگ طرابلس و روندستیزی میان شرق و غرب این کشور تأثیرات چندبعـدی خواهـد 

آثـار گونـاگونی از خـود بـه جـای داشت، بلکه در درون اردوگاه شرق که پایگاه اصلی حفتر است، 
خواهد گذاشت و روی چیدمان و آرایش قـوای سیاسـی و نظـامی ائتالفـی اردوگـاه شـرق بـه طـور 

  مستقیمی تأثیرگذار خواهد بود.
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عیار در تصرف طرابلس (قرارگاه اصلی و رسـمی  ناکامی قوای حفتر پس از یک سال جنگ تمام
کـه قـوای اردوگـاه » طوفـان صـلح«های عملیات  حکومت وفاق ملی به ریاست السراج) و پیروزی

برای دفع قوای حفتـر در غـرب کشـور سـازماندهی کردنـد، بنـا بـه  ١٣٩٩غرب در ششم فروردین 
گاهان به مسائل لیبی، عامـل محرکـه اصـلی حفتـر بـرای لغـو توافـق  تحلیل اغلب پژوهشگران و آ

  صخیرات و اعالم حکومت خود بر این کشور بوده است.
ائتالف اردوگاه شرق در پرتو شـرایط سیاسـی و امنیتـی در مرحلـه پسـا  گیری اردوگاه شـرق: الف) شکل

ای و منــافع و اعتبــارات مــادی و معنــوی  قــذافی شــکل گرفتــه اســت. ارتباطــات تــاریخی، قبیلــه
دهنده بـوده و  های اصـلی تشـکیل پیمانی و ائتالف میان نیروهـا و شخصـیت ای برای هم خمیرمایه

ی و رقابت سنتی بر سر قدرت و نفوذ در این کشور میان شرق و غرب کشور، یکـی تضاد منافع محل
های معـروف  دهنده ایـن ائـتالف محلـی بـوده اسـت. قبایـل و خانـدان های اصلی شـکل از انگیزه

  دهند. شهرهای بزرگ منطقه شرق لیبی ساختار سیاسی و نظامی این اردوگاه را تشکیل می
ریاست عقیله صالح مستقر در شهر طبرق، حکومت موقـت بـه مجلس نمایندگان (پارلمان) به 

ریاست عبدالله الثنی مستقر در شهر البیضاء و فرماندهی ارتش لیبـی بـه فرمانـدهی ژنـرال خلیفـه 
  حفتر مستقر در شهر المرج ارکان اصلی این اردوگاه هستند.

  بدین شرح است:در حال حاضر قلمرو سلطه و چیرگی اردوگاه شرق به فرماندهی ژنرال حفتر 
ـ شرق لیبی: همه منطقه شرق با مرکزیت شهر بنغـازی در سـیطره قـوای حفتـر اسـت. طبـرق، 

  ترین شهرهای این منطقه هستند. البیضاء، المرج، درنه و اجدابیا مهم
  ـ منطقه جنوب شرقی که الکفره شهر مهم آن است، در تسلط قوای شرق است.

تـرین شـهر آن اسـت.  مالی کشور واقع شده و سرت مهمـ منطقه هالل نفتی: در منطقه میانه ش
  جزء قلمرو اردوگاه شرق است.

  ـ منطقه جنوب غربی: سبها و اوباری شهرهای بزرگ این منطقه و در تسلط ارتش لیبی هستند.
ـ منطقه جنوب و جنوب شرقی پایتخت: شهرهای بنی ولید و قصر بن غشیر در این منطقـه هـم 

  تر هستند.اکنون در سیطره قوای حف
مساحت قلمرو حاکمیت دولت وفاق ملی لیبی به ریاست فایز السراج پـس از جنـگ طـرابلس 

گیری یافته و تسلط قوای السراج و متحدان تنهـا بـر شـهرهای سـاحلی  کاهش چشم ١٣٩٨در بهار 
ه، صـرمان، یـغرب کشور است. بخش عمـده شـهر طـرابلس، شـهرهای مصـراته، الخمـس، الزاو

ان، نـالوت، األصـابعه، یـه، غریـزیر، العزین، صـبراته، رأس جـدی، زلطن، ورقـدالالت، زاورهیالعج
ر در تسـلط حکومـت اردوگـاه یغدامس، جادو و نوار ساحلی غرب از شهر مصراته تا شهر رأس جد

  غرب کشور است.
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ر، یهای نفتی کشور همچون الشراره، آمال، الفارغ، الطن، سر قوای اردوگاه شرق بر اغلب میدان
و النافوره تسلط دارند. میزان تولیدات نفتی این مناطق بالغ بر نهصد هزار بشکه در روز است. مسله 

که در سـواحل دریـای مدیترانـه  ی، السدره و بندر نفتی رأس النوف النفطیبنادر طبرق، درنه، بنغاز
ی کشـور واقع هستند، در قلمرو این اردوگاه قرار دارند. سیطره قوای حکومت وفـاق بـر منـابع انـرژ

اندک و محدود است و تنها مدیریت میدان نفتی زلطن را که تولیـدات آن روزانـه سـی هـزار بشـکه 
انـد از: مصـراته،  ترین بنادر در حوزه مدیریت حکومـت السـراج عبارت است، در اختیار دارد. مهم

 ن و طرابلس.یتیه، زلیالزاو
هـای  ها و گروه امی و مسلح اردوگاه شرق از یگاننیروهای نظ ای شرق: های ائتالف نظامی ـ قبیله ب) مؤلفه 

  اند: زیر تشکیل شده
انـد. بنـا بـه برآوردهـای محلـی،  ـ بقایای ارتش دوران قذافی که در مناطق شرق خـدمت کرده

درصد ارتش قـذافی اسـت. اغلـب قـوای ارتـش در زمـان قـذافی در  ٢٠های نظامی آن تنها  یگان
درصـد بقایـای ارتـش قـذافی در  ٨٠راین هم اکنون حـدود شهرهای غرب کشور مستقر بودند؛ بناب
، گـردان محمـد ١٢، تیـپ ٣٢های ارتش قذافی مانند تیـپ  اختیار حکومت وفاق ملی است. یگان

ترهونه هم اکنون در تشکیالت نظـامی اردوگـاه  ٢٢و تیپ  ٢٦س، تیپ پیاده یف، گردان خمیالمقر
  شرق فعالیت دارند.

ای ژنـرال حفتـر  الفرجان (قبیله حفتر) که در صف اول حامیـان قبیلـه ـ داوطلبان از قبایل: قبیله
له صالح، رئیس پارلمان طبرق)، الحاسه، البرغاثه، یدات (قبیله عقیاست و قبایل شرق همچون العب

ر و بخشی از قبایل غرب مانند ورشفانه و الزنتان و بعضی از قبایل جنـوب ماننـد یالبراعصه و العواق
مان. بخشی از قبیله القذاذفه (قبیله سرهنگ قذافی) در خدمت عملیات ارتش ید سلالمقارحه و أوال

ه و قبیله الکفره در جنوب شرق یکنند. قبایل منطقه هالل نفتی مانند المغاربه، الزو حفتر فعالیت می
 لیبی، از جمله قوای نظامی ارتش اردوگاه شرق هستند.

مرجعیت وهابیت عربستان سـعودی هسـتند و  های مدخلیه که هوادار های مسلح سلفی ـ گروه
هـای کتائـب طـارق بـن  از لحاظ مالی و تسلیحاتی مورد حمایت ریاض و ابوظبی قرار دارند. گروه

به السالم و کتیبه سنابل الخیر با حفظ هویت ایدئولوژی و تشکیالتی خود، در کنـار قـوای یاد، کتیز
 جنگند. می های لیبی حفتر علیه اردوگاه غرب و جریان اخوانی

ها  های مسلح چادی و سودانی (اغلب از گروه ـ مزدوران و مستشاران خارجی: ارتش حفتر گروه
کنـد و در طراحـی و هـدایت  های مسلح دارفوری هستند) را به عنوان مزدور اسـتخدام می و جریان

  گیرد. عملیات نظامی خود از دانش و خبرگی مستشاران روسی و فرانسوی بهره می
ها درون اردوگـاه شـرق در قبـال سیاسـت و  ها و واکنش روند کنش ها و سناریوهای محتمل: یسیج) دگرد
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تحرک جدید ژنرال حفتر زمینه و فضایی برای بروز علنی اختالفات کهن و تقاطع منافع شخصـی و 
های عمده شرق کشور مهیا کرده است. مواضع مخالف و علنـی عقیلـه  ای میان رهبران جریان قبیله

های جدید حفتر، فضـای انسـجام، اتحـاد و  رئیس پارلمان طبرق، با رفتار سیاسی و تکروی صالح،
ای بـرای بـروز  هـای تـازه همگرایی بازیگران عمده درون اردوگاه شرق را قدری متزلـزل کـرده و افق

  سناریوهای جدیدی در این منطقه گشوده است.
عقیله صالح در شهر القبه (کانون تجمع  ای شرق لیبی به رهبری قبیله عبیدات گرد اجتماع قبیله

پیمـان  ها در جبهـه متحـد و هم ها و گسـل اصلی قبیله عبیدات)، نشانه بارزی از رخ دادن گسسـت
  اردوگاه شرق بوده است.

ترین سناریوهای فراروی تأثیرگذاری متغیر جدید که حفتر با اقدام اخیرش به وجـود آورده،  مهم
  چنین است:

ننشسـتن ژنـرال از  های خـود: عقـب  تحرک ژنرال حفتر به سوی بلنـدپروازی. سناریوی ادامه ١
گیری اخیرش و اعالم حاکمیت خود با زور سالح و اقتدار نظامی، رونـد بحـران لیبـی را بـا  تصمیم

رو خواهد کرد که روی آرایش و چیدمان قـوا  های تهدیدزا و جدیدی روبه شرایط پیچیده و دگردیسی
اردوگاه و موازنه قدرت در عرصه منازعه شرق و غرب کشور، تـأثیرات زیـادی  و بازیگران داخل این

  خواهد داشت.
نشینی کند، فضـای اتحـاد و  نشینی ژنرال: اگر حفتر از سیاست اخیرش عقب . سناریوی عقب٢

گـردد. دو احتمـال در پـی ایـن  های قدرت درون اردوگاه شرق بـاز می انسجام مصلحتی بین مؤلفه
  ارد: سناریو وجود د

  الف) ادامه عملیات نظامی علیه طرابلس تا سرنگونی دولت وفاق ملی؛
حل سیاسی  ب) قطع اقدامات نظامی علیه غرب کشور و ایجاد فضایی تازه برای احیای روند راه

  وگوی ملی. و گفت

  گیري نتیجه
کـات با کنکاش در منش و خلقیات فردی ژنرال حفتر و با بررسـی سـوابق رفتارهـای سیاسـی و تحر

نظامی او، به نتایج متعددی خواهیم رسید از جمله اینکـه محرکـه ذاتـی ایـن ژنـرال در تحرکـات و 
های مسـتبدانه، خودشـیفتگی و رؤیاهـای  رفتارهای خـود در محـیط پیرامـونی، ناشـی از خصـلت

ن بـه تواند مستقل و ذاتی عمل کند؛ بنابراین برای رسـید بلندپروازانه است؛ اما به دالیل فراوانی نمی
های خویش، آمادگی کامل دارد تا به عنوان ابزار و مهره شـطرنجی در خـدمت  رؤیاها و بلندپروازی

  های خارجی ایفای نقش کند. ها و اهداف بازیگران و قدرت طرح



فته
ه

 
یل
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نا
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مداخله عامل خارجی در روند بحران، جنگ برادرکشی و تقسیم و تجزیه لیبی، این روزها برای 
ای و  لمـوس اسـت و تـا زمـانی کـه رونـد دخالـت بـازیگران منطقـهالمللی روشـن و م جامعه بین

دهی به تحوالت بحران این کشور ادامه دارد، لیبی و ملـتش رؤیـای  المللی در شکل های بین قدرت
 صلح، امنیت، یکپارچگی سرزمینی و اتحاد ملی را به چشم نخواهد دید.

 
 
  

  


