
   

  
  

  و نسبت آن با تفکر مقاومت هیدر سور یعرب ییگرا یمل يواکاو
   1کمالی گوکیمحمد 

  
  
  

  
  18/10/1399پذیرش نهایی:  تاریخ                05/10/1399تاریخ دریافت: 

  چکیده 
های  های محور مقاومت در چند دهـه اخیـر، همـواره مـورد توجـه قـدرت سوریه به عنوان یکی از ستون

ز مبانی فکری باشد، ا ای و جهانی بوده است. نظام سیاسی این کشور که در دست حزب بعث می منطقه
برد. این مبانی فکری، در تفکر مقاومت که برآمده از اندیشه دینی است،  گرایی و سوسیالیسم بهره می ملی

جایگاهی ندارد. از این رو عدم همخوانی میان مبـانی فکـری نظـام سـوریه و عملکـرد آن در مناسـبات 
ریی عربی در سوریه و تفکر مقاومـت گ ای، این مسئله را ایجاد کرده است که چه نسبتی میان ملی منطقه

گاهی از  های میان تفکر ملی ها و غرابت وجود دارد؟ قرابت گرایی در سوریه با تفکر مقاومت وجود دارد که آ
کند. .در این مقالـه بـا روش  ها به ما در شناخت صحیح مناسبات آتی قدرت در خاورمیانه کمک می ن آ

  گیرد. سوریه نسبت آن با تفکر مقاومت مورد بررسی قرار می اسنادی، ضمن واکاوی تفکر ملی گرایی در

  واژگان کلیدي
  گرایی، مقاومت، سوریه، حزب بعث، استکبارستیزی. ملی

  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                         
  استاد دانشگاه تربیت مدرس. ١

  139ـ 158؛ صفحات 1399زمستان ،84یاپی ، پ4، شماره بیست و یکمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مقدمه
گرایی از مفاهیم بسیار پرکاربرد در عصر جدید است که بسیاری از معـادالت سیاسـت  ملی
گرایـی بایـد بـه  کاوی ریشـۀ ایـده ملیکنند. برای وا آفرینی می الملل حول محور آن نقش بین

مـیالدی بعـد از  ١٧ـ ملـت در سـده  طور مشخص به پیدایش پدیده دولت دوران مدرن و به 
توان یک مفهوم را به یـک  گاه نمی ورزی هیچ کرد. اما در عرصه اندیشه پیمان وستفالی اشاره 

را همـزاد نخسـتین  هایی از ایـن تفکـر توان رگه برهه مشخص تاریخی محدود کرد، زیرا می
 فکر بشر مشاهده کرد. اگر ملی

ِ
پیوسـتگی گروهـی از  هم گرایی در یک معنای کلـی به تاریخ

ـ باشـد، در آن صـورت  ـ زبان، نـژاد، سـرزمین، فرهنـگ و آیین  مردم حول یک امر مشترک
 توان در یونان باستان، پادشاهی بابل، آشـور و حتـی هخامنشـی گرایی را می هایی از ملی رگه

دیدند و  بر مبنای قومیت یونانی می مشاهده کرد. در یونان باستان مردم شهرها هویت خود را
ها بر سر حمایت از شرافت قومی بود. بدین  خواندند و اکثر جنگ های دیگر را بربر می ملت

ای نو لقب داد؛ با این حـال ایـن مفهـوم در سـده بیسـتم  توان پدیده گرایی را نمی ترتیب ملی
ای بــرای تســخیر جهــان تبــدیل و موجــب ظهــور  بــه حربــه ی بســیار پرکــاربرد بــود وا واژه

گرایی  هایی از ملی های نازیسم در آلمان و فاشیسم در ایتالیا شد. در خاورمیانه رگه حکومت
گرایـی در خاورمیانـه را  توان از اوایل قرن نـوزدهم مشـاهده کـرد. تـاریخ جریـان ملی را می
گرایی با حمایت اسـتعمار انگلـیس بـرای  انست، زیرا تفکرات ملیتوان جریانی اصیل د نمی

های جدای از هم همـراه بـود. بـا فروپاشـی عثمـانی،  فروپاشی عثمانی و تجزیه آن به ملت
عربیسم در مصر و سـوریه بـروز کـرد. رشـد  ایرانیسم در ایران و پان ترکیسم در ترکیه، پان پان
برد و هم نیرویـی بـالقوه علیـه  دهای فراملی را از بین گرایی تیغی دو لبه بود که هم اتحا ملی

  استکبار و استعمار غربی بود. 
های آن  گرایی در سوریه را بررسی و شاخصه گیری ملی در این تحقیق بر آنیم فرایند شکل

ـ تحلیلی بررسی و نسبت آن با تفکر مقاومـت را واکـاوی کنـیم. بـدین  را در نگاهی تاریخی
ــدا تعری ــور ابت ــی از ملیمنظ ــی ف ــه م ــی ارائ ــای ملی دهیم و ویژگی گرای ــی را  ه ــی عرب گرای

یابی و در پایان همگرایی و واگرایـی آن بـا  گرایی در سوریه را ریشه شماریم؛ سپس ملی برمی
  کنیم. محور مقاومت را تشریح می
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  گرایی هاي ملی .مفهوم، تاریخچه و شاخصه1
معنـی شـده » و اعتقاد بـه ملـت خـویشبستگی  دل«گرایی در فرهنگ لغت دهخدا به  ملی

میالدی در اروپا  ١٨تدریج از اوایل قرن  است که به ١است. معادل انگلیسی آن ناسیونالیسم
 معنایی زندگی بود که در اروپا رشد یافتـه بـود. نوعی واکنشی به نهیلیسم و بی  رایج شد و به

)Sluga, 2013: 15مشـترک، تـاریخ مشـترک، هایی مانند زبـان  ) در این گفتمان با شاخص
   فرهنگ مشترک، سرزمین مشترک و منافع اقتصادی مشترک مواجه هستیم.

)https://www.merriam-webster.com(  
ای از تعلقات از قبیل سرزمین، زندگی مشترک، خون و نژاد، تـاریخ و  انسان به علت پاره

کند و توجه خود  علق میشمرد و به قوم خاصی احساس ت مانند آن، خود را از دیگران جدا می
 گردانــد. را بــه تــأمین منــافع ملــی، حتــی اگــر مســتلزم زیــان دیگــران باشــد، معطــوف می

  )١٠٨: ١٣٨٦(عالم،
ای  نژاد بـین بشـر سـابقه فرهنگ و هم زبان، هم اگرچه عالقه به سرزمین آبا و اجداد یا هم

بـه شـکل سیاسـی و  گرایـی گـردد، امـا ملی طوالنی دارد و به قدمت تاریخ فکر انسان برمی
ـ اجتماعی اغلب کشورهای اروپایی به  تشکیالتی آن، پس از عصر نوزایی در فضای سیاسی

وجود آمد؛ در قرن شانزدهم به دست نیکولو ماکیاولی ایتالیایی و ژان بدن فرانسوی تقویـت 
شد و در قرن هیجدهم دوران رشد خود را طی کرد و سرانجام در قرن نوزدهم بـه اوج خـود 

ید. در نیمه دوم قرن هجدهم، با وقوع انقالب فرانسه، که عصیانی علیـه اشـرافیت کهـن رس
بود، این طرز فکر به زودی از مرزهای فرانسه گذشت و سراسر اروپا را فرا گرفـت. بنـابراین، 

تز ملت آلمان، «مردم سایر کشورها به دفاع از ملیت خود در مقابل فرانسه برخاستند. فیخته 
را مطرح کرد. پس از او افراد دیگری مثل شارل مـوراس و » ناپذیر عی و تفکیکیک واحد واق

گرایانه پرداختند و چنان پـیش رفتنـد کـه بـرای مجموعـه  بارس به تدوین و تنظیم افکار ملی
ملت، یک شخصیت واقعی حاکم بـر شخصـیت و اراده فـرد قائـل شـدند و سـرانجام ایـن 

های توتالیتر، مرام نازی در  همین تفکر زمینه رژیمشخصیت را در وجود دولت پیاده کردند. 
  )Kramer, 2017: 25آلمان و فاشیسم در ایتالیا را پدید آورد.(

ظهور کرد و در این زمینـه مصـر و ترکیـه پیشـتاز  ١٩گرایی در قرن  در خاورمیانه نیز ملی
مصـر بودنـد.  گرایی در بودند. افرادی مانند رفاعه طهطاوی و یعقوب صنوع از پیشتازان ملی

طــه حســین و لطفــی الســید، از رهبــران حــزب وفــد، و نحــاس پاشــا و بســیاری دیگــر از 

                                                                                                                                         
1. Nationalism  

https://www.merriam-webster.com
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گـری و  پس از مصـر، لبنـان و سـوریه پیشـتاز عربی .گرا بودند سیاستمداران مصری نیز ملی
) یکـی از بـارزترین Choueir, 2000: 32(.عربیسم مسیحیان عـرب بودنـد پایگاه عمده پان

منتشـر » بیداری ملـت عـرب«کتابی به نام  ۱۹۰۴ری است که در سال ها نجیب عازو نمونه
کرد.  ای به نام استقالل عرب منتشر می کرد. وی در پاریس با همکاری اروژن یونگ ماهنامه

غیر از عازوری،  .گرایی عرب را مورد ستایش قرار داد ، قوم»قیام عرب«یونگ در کتابی با نام 
صف الیزحی، ابراهیم الیزحی، نوفل نوفل، سـلیم نوفـل، مسیحیانی مانند پطرس بستانی، نا

میخائیل شمحاده، سمعان کلهون، جرجیس فیاض، رسالن و مشیقه که وابستگان اسـتعمار 
گرایی عربی کردند. سرانجام شریف حسین با کمـک  بودند، تالشی گسترده برای احیای ملی

راتــوری عثمــانی را فــراهم اسـتعمار انگلــیس قیــام ملــی عربــی را آغـاز و زمینــه تجزیــه امپ
  )٢٤٨ :١٣٩٤کرد.(عنایت، 

گرایی عربی باید به دو نکته توجه کرد: نخست اینکه دو مرجع هویـت قـوی  اما در ملی 
گرایی در خاورمیانه وجود داشت که یکی دین اسالم و دیگری قومیت عـرب بـود.  برای ملی

کیـدد، زیـرا شـدن دیگر اینکه این دو مرجع گاه با یکدیگر دچار اصطکاک می بـر قومیـت  تأ
شد و از سوی دیگـر  های غیر عرب اما مسلمان می عرب موجب کنار گذاشتن برخی قومیت

کید  به حذف روحیه ملی تأ
ً
های  انجامید. در این میان مرزبندی گرا می بر هویت دینی، عمال

 ـ پیکـو رخ داد، م تحت قـرارداد سایکس١٩٢٠سیاسی که پس از فروپاشی عثمانی در دهه 
 ملی

ً
کیدگرایی در خاورمیانه را دچار تناقض کرد، زیرا با  عمال گرایـی عربـی بایـد  بـر ملی تأ

 وقتـی سـخن از ملی گرفته می مرزهای سیاسی نادیده 
ً
گرایـی سـوری  شد؛ در حالی که عمال

شـد.  شد، برای عرب سوریه هویتی متفاوت از عرب عراق، لبنـان و اردن بایـد قائـل می می
گرایی  ملی های متناقضی دارد که یکی از نمودهای آن سویه رایی در خاورمیانهگ بنابراین ملی

پـردازیم. امـا قبـل از آن ضـروری اسـت  سوری است کـه در ایـن مقالـه بـه تشـریح آن می
  گرایی را به معنای یک ایده سیاسی، از نظر تئوریکی، بیشتر و بهتر تشریح کنیم. ملی

ای انسـان  جدان و شعور جمعی که چگونه عـدهدرباره عوامل پیدایش احساس ملی یا و
هـای فراوانـی  آورند، بحث شوند و یک واحد سیاسی یا ملی را به وجود می دور هم جمع می

تـرین  های متفاوتی ارائه شده اسـت. یوهـان هـردر و یوهـان فیختـه، معروف مطرح و نظریه
یت ملـی هـر قـوم گرایی آلمانی، میان عوامل ممکن در تکوین شخص نمایندگان مکتب ملی

تر شمرده و به خصوص زبان را جوهر روح ملـی و هویـت  را از همه مهم» تاریخ«و » زبان«
شـود  گویند آنچه موجـب می گرایان فرانسه می اند. در کنار آنها ملی جداگانه هر ملت دانسته
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ننـد، یک فرانسوی یا آلمانی یا انگلیسی خود را به ملت فرانسه، آلمان یا انگلیس وابسـته بدا
تنها خواست و اراده خود آنهاست. زمانی که افراد بـه پیوسـتگی بـه ملـت خـاص رضـایت 

ای دیگر از جملـه  ی نخواهد داشت. عدهتأثیرندهند، اشتراک آنان در زبان و دین و فرهنگ، 
گرای آلمانی، و مصطفی کامل، از ملیون و رهبران مبـارز مصـر علیـه  فوئر باخ، متفکر مادی

در » مرزوبـوم«و  »محـیط طبیعـی«کننـده  ، به اهمیت ویژه و نقـش تعییناستعمار انگلیس
کیدتکوین ملیت  ) بنابراین، معیارهـای کالسـیک کـه در ٢٥٠ :١٣٩٤ورزیدند.(عنایت،  تأ

اند از: خـاک، نـژاد، زبـان، تـاریخ و  شوند، عبارت تکوین و پیدایش ملیت در نظر گرفته می
  .ها باالخره، خواست و اراده انسان

ین حال در این زمینه هیچ وحدت نظری وجود ندارد تا آنجا که گروهی عقایـد گـروه با ا
اند. دیگر اینکه با تأمل در نقش هر یک از عوامل مذکور  اساس اعالم کرده کلی بی دیگر را به

  تـوان بـه و نیز نقض عملی آنها در طول تـاریخ و وضـعیت کنـونی جهـان، بـه سـهولت می
ها پی برد. همه این عوامل، عناصر  بخش انسان عوامل حقیقی وحدت عنوان پایگی آنها به  بی

های موجود و تمایز آنها از یکدیگرنـد و حـداکثر در  های نخستین برای تعریف ملت و نشانه
تواننـد نقـش مثبـت داشـته باشـند. امـا  طلبانه می بخش و استقالل ای از مبارزات رهایی پاره

ظاهری دارند و از جهات انسانی و معنـوی فاقـد ارزش که این عوامل جنبه صوری و   ازآنجا
طـوری کـه منتهـی بـه   توانند موجد روح ملیت و شعور جمعی باشند، به هستند، هرگز نمی

  بین آحاد جامعه انسانی شوند. پیدایش وحدتی فراگیر
های وحدت امت بشـری را از بـین  گرایی به مفهوم رایج امروزی، زمینه به هر حال، ملی

ها بر اساس پیوندهای اصیل انسانی شده است. نقش این جداسـازی  مانع اتحاد ملتبرده و 
ها تا آنجاست که حتی در مواردی افـراد یـک ملـت را چنـان  گرایی بین ملت و بیگانگی ملی

  متوجه احساسات و منافع و مصالح ملی و میهنی می
ً
کند که حقوق افراد و ملل دیگر کـامال

های متفـاوتی دارد. گـاهی بـه معنـای  گرایـی برداشـت البته ملی .شود ارزش انگاشته می بی
رود و این برداشت  دوستی یا حب وطن یا دوستی فامیل و خویشان و خانواده به کار می میهن

گرایی، گاه گرایش  نه تنها در اسالم مذموم نیست، بلکه بر آن سفارش هم شده است؛ اما ملی
هـا و جنـگ بـرای  میهن زمینـه حـذف سـایر ملتشدید به نژادپرستی است و عشق زیاد به 

  کند که از نظر اسالم مـورد مـذمت اسـت. های دیگر را فراهم می پیروزی یک ملت بر ملت
  )٢٦٥ :١٣٩٤(عنایت، 

گرایی در سوریه را بـه طـور خـاص واکـاوی و سـپس نسـبت آن بـا محـور  در ادامه ملی
  کنیم. مقاومت را تشریح می
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  ها یخچه، شاخصهگرایی در سوریه؛ تار . ملی2
گرایی در سوریه، بایـد ابتـدا چگـونگی تشـکیل و  گیری ملی پیش از پرداختن به تاریخ شکل

رسمیت یافتن کشوری به نام سوریه در عصر کنونی را مرور کنیم. سـوریه از ابتـدای ظهـور 
میالدی با فتح مصـر  ۱۷۹۹اسالم همواره بخشی از جهان اسالم بوده است تا اینکه در سال 

دست ناپلئون بناپارت به اشغال فرانسه درآمد. از این زمان تا فروپاشی رسمی عثمـانی در به 
هایی برای استقالل سوریه ابتدا از عثمانی و سپس از فرانسـه از  م تالش١٩٢٠نیمه اول دهه 

کشاکش قدرت میان عثمانی  ١٩گرفت؛ زیرا در طول قرن  گرایان عرب صورت می سوی ملی
 شــود، وجــود داشــت. ای کــه اکنــون ســوریه نامیــده می ط بــر منطقــهو فرانســه بــرای تســل

)https://www.britannica.com(  
که نخستین مجلس  ١در پایان جنگ جهانی اول و شکست عثمانی، کنگره مردم سوریه،

 اعـالم کـرد؛ امـا 
ً
سوریه کنونی بود، پادشاهی عربی سوری با پادشاهی فصیل اول را رسـما

، نیروهای فرانسه پس از نبـرد ۱۹۲۰به رسمیت نشناختند و در سال  متفقین این پادشاهی را
میسلون، این کشور را به تصرف خود درآوردند و سوریه و لبنان با رأی جامعـه ملـل، تحـت 

لبنان از سوریه تجزیـه و کشـوری جداگانـه شـد.  ۱۹۲۶قیمومیت فرانسه درآمدند. در سال 
رای استقالل سوریه تالش کردند، امـا بـه دلیـل گرا در سوریه نزدیک دو دهه ب های ملی گروه

به تعویق افتاد.  ١٩٤١وابستگی برخی عناصر داخلی به استعمارگران، استقالل سوریه تا سال 
در همین سال سوریه استقالل خود را اعالم کرد و ژنرال کاترو، فرمانده نیروهای فرانسه آزاد، 

م اعـالم کـرد و ۱۹۴۱هم سـپتامبر جمهـوری سـوریه را در شـانزد تأسیساستقالل و سپس 
  ۱۹۴۴جمهور شد. با وجود این، اسـتقالل سـوریه تـا سـال  الدین الحسنی رئیس تاج

ً
عمـال

ــق نشــد.(روحانی، ــاختار ١٥٣: ١٣٨٨محق ــایی در س ــون فرازوفروده ــا کن ــان ت ) از آن زم
 بـه  ١٩٥٠جمهوری عربی سوریه صورت گرفته است؛ از جمله در اواخر دهه 

ً
سوریه رسـما

جمهوری جمال عبدالناصر را تشکیل داد تا  پیوست و جمهوری متحد عربی به ریاستمصر 
                                                                                                                                         

 ۱۹۱۹بود که با مشارکت همه مناطق سوریه در زمان امپراتوری عثمانی، در اواخر ژوئن  . کنگره مردم سوریه تجمعی١
کنگـره مـردم سـوریه  .در دمشق تشکیل شد. این کنگره همانند مجلس امروزی سوریه اسـت ۱۹۲۰تا اواخر ژوئیه 

اش  مرزهای اصلی ترین تصمیم خود مبنی بر استقالل ایالت سوریه عثمانی و تشکیل پادشاهی عربی سوری با مهم
های شمالی سوریه عثمانی که قسمت زیادی از آن سرزمین در پیمان لوزان  (شامل لبنان، فلسطین، اردن و سرزمین

هایش  اتخاذ کـرد. ایـن کنگـره در خـالل جلسـه ۱۹۲۰مارس  ۸به ترکیه الحاق شد) به پادشاهی فیصل یکم را در 
تـوان از  کرد که می اش) و عراق را به یکپارچگی عربی دعوت می ویژه سوریه (با مرزهای قدیمی  کشورهای عربی به
 گرایی عربی نام برد. های ملی آن به اولین جرقه

https://www.britannica.com
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  سرآغازی برای اتحـاد ملـل عـرب باشـد، امـا ایـن اتحـاد بـیش از سـه سـال دوام نیـاورد.
)http://www.encyclopedia.com( هـای خـونین بـرای تسـخیر  اکنون نیـز پـس از جنگ

د عربی در سوریه پابرجاست. در این قسمت سوریه و تغییر ماهیت آن، هنوز جمهوری متح
پردازیم؛ اما قبـل از  های آن می گرایی در سوریه و مختصات و ویژگی به تشریح تفکرات ملی

  آن شناخت ساختار جمعیتی سوریه ضروری است.
جمعیـت سـوریه مسـلمان   درصــد  ٩٠بر اساس آمار مرکز جهانی جمعیت، بــیش از 

را پیـروان فرقـه نصـیریه   درصـد  ١٣را اهــل ســنت و درصد جمعیـت سـوریه  ٧٤هستند. 
دهند. جمعیت مسیحیان  می  تشکیل  عشری اثنی  (علویان)، و مابقی را اسماعیلیان و شیعیان

 ١٥جمعیت سوریه گزارش شــده اســت. حــدود   درصد ٣  ها درصد و جمعیت دروزی ٧
یهودی   کـمی  ند و تعداد بسیارکن سوریه زندگی می  شمال  هزار ایزدی در مناطق کردنشین در

ترین گروه قومی سـوریه هسـتند و  درصد بزرگ ٣/٩٠با   سکونت دارند. اعراب  سوریه  در  نیز
یـک درصـد،   هـا) بـا کمتـر از ها و ارمنی ها، تـرکمن (تـرک  اقـوام  درصد و سایر ٩کردها با 

   )http://worldpopulationreview.com(روند. کشور به شمار می  این  ی قومیها اقلیت
شـود  بر این اسـاس جـامعه سوریه به لحاظ قومی به دو بخش عربی و کردی تقسیم می

 ، شـیعه و که پیرو ادیان و مذاهب سـنی حـنفی، عــلوی، سـنی شـافعی، مسـیحی، دروزی
  ر سوریه دست باال را دارد.اسماعیلیه هستند. بدین ترتیب هویت قومی د

  گرا در سوریه الف) جنبش و تفکر ملی
گرا بسـیار پررنـگ بـود. جـورج آنتونیـوس، از  در تشکیل سوریه مستقل نقش نیروهای ملی

» بیداری عرب«گرایی عرب سخن گفته است، در کتاب  نخستین نویسندگانی که درباره ملی
ورمیانـه را غربیـان و بـه طـور مشـخص گرایـی در خا کنـد نطفـه ایـدئولوژی ملی اذعان می
تاریخ جنبش ناسیونالیسم عربی، نخسـت در سـرزمین «ها وارد خاورمیانه کردند:  آمریکایی

گذاری یک انجمن در بیروت با اعضای اندک و با نظـارت آمریکـا  با پایه ١٨٤٧شام به سال 
ی) و یـک عضـو پدید آمد. این گروه ترکیبی از تعدادی آمریکـایی، مسـیحیان شـامی (لبنـان

های ناصیف الیازیجی، پطـرس البسـتانی، ایلـی  انگلیسی بود. سپس اعضای دیگری به نام
ای آمریکایی که در کشـور شـام سـکنی داشـتند، بـه  اسمیت و کور فیلوس، فان دیک و عده

کرد و اعراب مسیحی  جمع آنان پیوستند. در ادامه حرکتی پدید آمد که غرب آن را ترویج می
ــد میآن را در د ــود رش ــن خ ــه ام ــد و ب ــراهم   دادن ــلمانان را ف ــذب مس ــه ج ــدریج، زمین ت

گرایـی در  گوید جنـبش ملی همچنین میجورج آنتونیوس ) Antonius,1939: 27»(آوردند.

http://www.encyclopedia.com
http://worldpopulationreview.com
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هـا و  ، گروهها سـازماناحـزاب،  .٢های جمعی؛  رسانه .١خاورمیانه از سه ابزار بهره گرفت: 
  و پرورش.  آموزش  .٣ها؛  انجمن

نگاران لبنانی انجام گرفت و  گرایی عربی توسط مشهورترین روزنامه ع گسترش ملیدر واق
گرایـی عربـی  مطبوعات لبنان در داخل و خارج، به عنـوان پیشـتازان مسـابقه گسـترش ملی

گرایی عربی، استفاده از مراکز تعلیم و تربیـت  شناخته شدند. دومین ابزار توسعه جنبش ملی
گرایی عربی از دانشگاه آمریکایی بیروت برخاستند. بـیش  ه ملیبود که مدعیان اصلی اندیش

التحصـیالن دانشـگاه بیـروت یعنـی  گرایـی عربـی از فارغ درصد رهبـران جنـبش ملی ٩٠از
  )Antonius,1939: 28دانشگاه انجیلی سابق سوریه بودند.(

نبود و  ای اصیل گرایی در سوریه مانند بیشتر کشورهای خاورمیانه پدیده بدین ترتیب ملی
قـومی، مـذهبی، زبـانی و فــرهنگی،   های واقعیت  از آن رو که مرزهای کشورها نه بر اساس

های استعماری ترسیم شده بود، این کشورها بافت جمعیتی بـه  بـلکه براساس مـنافع قدرت
سیاسـی،   یکپـارچگی  شدت ناهمگون قومی و مـذهبی داشتند و رهبران سیاسی برای ایجاد

: در سـوریه گویـد ی میهاشم طور که بنی اند. همان ای پیش گـرفته تدارگرایانهرویکردهای اق
را طی کرده باشد،   خود  طبیعی  سازی بدون آنکه روند مانند سایر کشورهای خاورمیانه، ملت

  )١٦: ١٣٨١شمی،ها از طریق عامل زور و ایدئولوژی ناسیونالیسم تحقق یافت.(بنی
بیشتر مقاماتی که برای تصدی مشاغل دولتی برگزیده در سوریه پس از استقالل رسمی، 

؛ بنـابراین نـوع نظـام سیاسـی آن را نظـام حزبـی بودنـدشوند، عضو یک حزب سیاسـی  می
 بـه  تأسیستوان لقب داد. عمده احزابی که در سوریه به تدریج  ریاستی می نیمه

ً
شدند عمدتا

ترین  تـرین و اصـلی بودند. بزرگترتیب دارای مرام ناسیونالیستی، سوسیالیستی و کمونیستی 
حزبی که در سوریه قدرت را در دست گرفت، حزب بعث بود. به دلیل اهمیت این حزب در 
سیاست و قدرت در سوریه الزم است تاریخچه و ایدئولوژی این حزب تشریح شود. اما قبل 

کـه  )NPF( از آن باید گفت: ساختار سیاسی سوریه در حال حاضر از دو جبهه پیشرو ملـی
شد،  تأسیس ١٣٩١تشکیل شد و جبهه مردمی برای تغییر و آزادی که در سال  ١٣٥١در سال 

گیرد کـه حـزب  به وجود آمده است. جبهه پیشرو ملی گروهی از احزاب سیاسی را در برمی
سوریه ریاسـت حـزب بعـث سـوریه و نیـز  جمهور رئیسبعث رهبری آنان را بر عهده دارد. 

ا بر عهده دارد. عالوه بر حزب بعث، احزاب سیاسی دیگری نیز در رهبری جبهه پیشرو ملی ر
گرای سوسیال دمـوکرات، حـزب  توان به حزب وحدت جبهه پیشرو ملی حضور دارند که می

گرای سوسیالیسـت، حـزب سوسیالیسـتی عـرب، جنـبش  کمونیست سوریه، حزب وحدت
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سوسیالیسـت  گرایان عرب، حزب سوسیالیسـت عربـی سـوریه و حـزب ناسـیونال سوسیال
گرایی و سوسیالیستی دارنـد. امـا همـه ایـن  سوریه اشاره کرد، که عموم این احزاب مرام ملی

 رهبری حزب بعث را در جبهه پیشرو ملی  احزاب حول محور حزب بعث می
ً
چرخند و عمال

 )Federal Research Division, 2004: 10( اند. پذیرفته
مرام سیاسی نزدیکی بسیاری بـه حـزب بعـث  از آنجا که بیشتر احزاب موجود از لحاظ 

 سیاست و حکومت در سـوریه دسـت حـزب بعـث اسـت، تشـریح 
ً
دارند و همچنین عمال

  کم در این مقاله امری غیرضروری است. تفکرات احزاب دیگر دست
  گرایی سوري ب) حزب بعث، محور ملی

 متـأثر از تفکـرات ملی
ً
 گرایـی سـر ب ملیگـرا بـود، احـزا پس از استقالل سوریه که عمـدتا

به رهبری میشل عفلق،  ١٣٢٦ترین آنها حزب بعث بود. این حزب در سال  برآوردند که مهم
حزب بعث که خواهان رستاخیز  شد. تأسیسالدین البیطار و زکی ارسوزی در سوریه  صالح

 تأسـیسهایی را در کشـورهای مختلـف  و اتحاد جهان عرب در قالب یک کشور بود، شاخه
ترین و قدرتمندترین آنهـا تبـدیل شـدند. بعثیسـم  عراق و شاخه سوریه به مهم کرد که شاخه

ای از ناسیونالیسـم عربـی، سوسیالیسـم و عالیـق ضـد امپریالیسـتی اسـت. شـعار آن  آمیزه
است و خواهان اتحاد عربی و آزادی از قیـد کنتـرل و دخالـت » اتحاد، آزادی، سوسیالیسم«

 توسط میشل عفلـق کـه بـه ویـژه تحـت غیر اعراب است. دکترین حزب بعث عم
ً
 تـأثیردتا

شـده  ژید، رومن روالن، آناتول فرانس، مارکس و نیچه قرار داشت، تدوین  های آندره  اندیشه
از  ١٣٤٥است. ناگفته نماند میشل عفلق پس از کودتای شاخه سوریه حزب بعث در سـال 

نوان رهبر فکـری جریـان کشور فرار کرد و پس از به قدرت رسیدن حزب بعث در عراق به ع
ترین  رسید. در واقع حزب بعث کـه اصـلی  بعثی به مقام تشریفاتی دبیرکل حزب بعث عراق

 اش اتحاد عرب بود، خود در تناقضی باعث اختالف میان دو کشور عراق و سوریه شـد. ایده
)Roberts, 2013: 25(  

از آن رو انتخاب شد است. این واژه » برانگیختن«و » رستاخیز«بعث در لغت به معنای 
  ها معتقدند قوم عرب سه برانگیختگی بزرگ تاریخی داشته است: که بعثی

ّبع«ها به نام  . بعث اقوامی از عرب ١
َ
که در محدوده یمن فعلی سـکونت داشـتند و »قوم ت

  کنند. تأسیسقبل از ظهور اسالم توانستند حکومت و پادشاهی شکوهمندی 
  ثر آن قوم عرب یکپارچه و متحول شد.. بعثت پیامبر اسالم که بر ا ٢
. رستاخیز جدید که پس از چندین قرن خمودگی و عدم تحرک اعراب دوباره با رهبری  ٣
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  حزب بعث باید به شکوفایی برسد. 
بعث که نام خود را با الهام از بعثت گرفته، خویشتن را رهبـر رسـتاخیز یـا برانگیختگـی 

بـه اسـالم ایـن اسـت کـه آن را نهضـتی عربـی  داند. علت احتـرام گذاشـتن آنهـا جدید می
  )Devlin,1975: 23دانند.( می

وحدت اعـراب، آزادی از سـلطه خـارجی و «طور که گفته شد، شعار اصلی این حزب  همان
ترین مسئله آنها وحدت عرب است و اهداف دیگر همه حول محـور  است؛ اما مهم» سوسیالیسم

کیدچرخد؛ یعنی  ناسیونالیسم عرب می سوسیالیسم، مبارزه با امپریالیسم و احترام بـه اسـالم  بر تأ
 برای تحقق و شکوفایی قومیت عرب است. به 

ً
دیگر سوسیالیسم بعـث نیـز بـر پایـه   عبارت صرفا

رو  همکاری و تعاون قشرهای اجتماعی استوار است و نه بر اساس جنگ و مبارزه طبقاتی؛ از این 
 سوسیالیسم را نوعی ناس بعثی

ً
دهد تـا نیروهـای  دانند که به اعراب امکان می یونالیسم میها اصوال

بالقوه خود را از طریق اتحاد به ظهور برسانند. بعث به جـدایی دیـن از سیاسـت معتقـد اسـت و 
 از دیدگاه قومی و فرهنگی است.  اهمیتی که به اسالم می

ً
  دهد صرفا

اخلـی بـین اعضـا در سوریه به قدرت رسید، اما اختالفات د ١٣٤٢حزب بعث در سال 
ای سـوریه متمرکزشـده  گروهی از این اعضا که در شاخه منطقه ١٣٤٥باعث شد تا در سال 

  بودند علیه حکومت سوریه و شاخه فراملی حزب بعث کودتا کنند و حکومـت را بـه دسـت
گیرند. از این زمان اختالف بین شاخه سوریه و شاخه عراق حزب اوج گرفت و دو سال بعد 

حزب هم به ایجاد سازمانی مستقل با نام حزب بعث عراق اقدام کرد که رقابت شاخه عراقی 
  )Roberts, 2013: 26( ای داشت. و دشمنی سختی با شاخه سوریه

دهد تـا نفـوذ زیـادی در اداره امـور  به حزب بعث، امکان می ١ساختار حکومتی سوریه
ند. حزب بعـث قشـرهای ده کشور داشته باشد. پایه قدرت این حزب را نظامیان تشکیل می

ترتیب میان آنان به محبوبیت دست یافتـه  این  رأی کرده و به  فقیر جامعه را در دولت صاحب
است. شصت تا هفتاد درصد مشاغل را در سطح کشور باید دهقانان، کارگران و صـنعتگران 

                                                                                                                                         
تسـاوی تقسـیم  شده؛ اما  قدرت میان این قوا بـه   . ساختار حکومت سوریه از سه قوۀ مجریه، مقننه و قضاییه تشکیل١

ای  که رئیس آن توسط حـزب بعـث پیشـنهاد و بـرای دوره نشده است. نیرومندترین قوه حکومتی، قوه مجریه است 
جمهور جایز نیست، وی در انتخابات نزدیک به صد در صد  شود، اما چون مخالفت با رئیس ساله انتخاب می هفت

جنگ کند، به وضع قانون بپردازد و قانون اساسی را تغییر دهد.  تواند اعالن جمهور می آورد. رئیس آرا را به دست می
عضو برای چهار  ٢٥٠گذاری با  تواند افراد را برای تصدی مشاغل دولتی و نظامی برگزیند. قوۀ قانون مچنین میاو ه

کند، باید بـه تصـویب شـورای مـردم برسـد. اکثریـت  جمهوری وضع می شوند. قوانینی که رئیس سال انتخاب می
دگانی خـارج از حـزب را نیـز دارد. بـدین نمایندگان شورای مردم از اعضای حزب بعث هستند، اما این شورا نماین

 قدرت در این کشور به دست حزب بعث است.
ً
 ترتیب عمال
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بر  اشغال کنند. حزب بعث در جامعه سوریه جایگاه قدرتمند خود را حفظ کرده، زیرا دولت
صنایع و اقتصاد ملی حاکم است. عضویت در حزب بعث اغلب شرط پیشرفت در ارتش یا 
دستیابی به شغلی دولتی است. اعضای حزب بعث در دولت صاحب نفوذند و افراد را برای 

هـای کشـاورزی میـان کشـاورزان را  کننـد و تقسـیم زمین تصدی مشاغل دولتی انتخاب می
تی بسیار عظیم است و همین مسئله موجب شده اسـت تـا برعهده دارند. حجم دستگاه دول

 ١اند. حزب بعث حامیانی بیابد که برای گذران زندگی خود به آن حزب وابسته
اجتمـاعی   ـ جایگـاه سیاسی  احیـای  ظهور حزب بعث در سوریه را بایـد از عوامـل مهـم 

.  کننـد  کسـب  یادیعلویان در این کشور دانـست کـه از این طـریق توانستند قدرت و تحرک ز
سنی نادیده گرفته شده بودنـد   اکثریت  ها توسط ها که سـال برای اقلیتی تحت فشار مانند علوی

بــعث کــه بـر   حـزب  و در مقاطعی از تاریخ مورد آزار و شکنجه قرار داشـتند، نظریه رسـمی
را   امکـانمشی ملی (ناسیونالیسم قومی) و غیرمذهبی (سکوالریسـم) اسـتوار بـود، ایـن  خط

بعث کـه بــر   های حزب واقع غیرمذهبی بودن گرایش  . در برهانند  فراهم کرد که خود را از انزوا
نظـامی   فرمانـدهانعـدد زیـادی از و بزرگداشت عربیت بنا شده بود، موجب شـد   تعظیم  پایه

  )http://www.tandfonline.com( ها تشکیل دهند. ارتش سوریه را علوی
که حافظ اسد با اتـکا بـر نـظامیان توانست طی کودتایی قدرت را  ١٣٤١ه در اواخـر ده

امنیتی را   و دستگاه  های کـلیدی در حـزب بـعث، ارتش ها پست ادامه، علوی ،به دست گیرد
دانشکده افسـری و حجم زیادی از دانشجویان . از این زمان به بعد، علویان به دست آوردند

ســبب تقویـت جایگـاه ایـن موضـوع .  دادنـد ش را تشـکیل میهای باالی ارتـ مسئوالن رده
کــرد بــا   اسد در مراحل بعـد تـالش  ها در ساختار قدرت در سوریه شد. البته حافظ علوی

  ) ٢١٦: ١٣٨٧بکاهد.(والنناتزا،   آنها  حزب بعث، از حساسیتدر اهل سنت تقویت 
ی داشت کـه نــمونه بـارز آن را در پ  سنت  اعتراضات اهلتوسط حکومت، ها  عـلویتقویت 

در المسـلمین  بود. هـدف اصـلی اخوان ١٣٦١المسلمین در شـهر حماه در سال  شورش اخـوان
و   مبـارزهحـزب بعـث در  تأسـیسدوره   در ـ شـد تأسـیسدر حلـب  ١٣١٤  سـال  که درـ سوریه 
  قابله بـاالمسلمین از هر حرکتی کـه در پـی مــ حـزب بعث خالصه شد. جـریان اخوان  نـابودی
 )http://didban.ir/fa/news-details/1518(.کنـد و نظام سـوریه باشـد، حمایـت می  بعث  حزب

های اخیر خـود  درگیری میان نیروهای وابسته به اخوان المسلمین با حکومت سوریه در سال

                                                                                                                                         
راحتی بر دولت فـائق آینـد، همـین سیسـتم مـدیریتی   گرا نتوانستند در سوریه به . یکی از دالیلی که نیروهای اسالم١

  است.حزب بود که به کارگران و نیروهای پایین جامعه امکان ابراز وجود داده 

http://www.tandfonline.com
http://didban.ir/fa/news-details/1518
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 شود. های گذشته ناشی می ای در سال از این اختالف ریشه
سـوریه، از همـان ابتـدا پیگیـر دو ایـده ارتـش از   ستهفردی برخا  عـنوان  حافظ اسـد بـه

ای ملـی و  به دنبال ایجاد جامعـهاو ناسیونالیسم و سکوالریزم برای نظام سیاسی سوریه بود. 
در سـوریه بـود و تالش خود را معطـوف ایـن هـدف و به عبارت بهتر غیرطایفی غیرمذهبی 

  مؤید ایـن امـر اسـت. خود   منش سیاسی حافظ اسد در طول حیات سیاسی. کرد
کید به   نظام سـوریه بر اصول ناسیونالیسم عربی در اصل یکم از قانون اسـاسی سـوریه تأ

،  ، مردمـی دموکراتیـک   دولتـی    سـوریه  عربـی  . جمهـوری١صراحت گنجانده شـده اسـت: 
عضـو   یهسور  . جمهوری است  تجزیه  غیر قابل  بـا سـرزمین  حـاکمیت  و دارای  سوسیالیست

  عربـی  از وطـن  بخشـی  سـوریه   عربـی  . کـشور٢.   اسـت  متحد عرب  های جمهوری  دولت
  کــوشش  آن  کامـل  وحـدت  و در تحقـق  اسـت  عرب  امت  از  جزئی  سوریه  . ملت٣.  است
 )http://rc.majlis.ir/fa/law/show/132277( کند.  می

که البتـه جمعیـت های غیر عرب در سوریه  قومیتسبب شد که ایدئولوژی ناسیونالیسم 
و نـام رسـمی کشـور سـوریه داشـته باشـند جایگـاه پـایینی شـوند  بسیار کمی را شـامل می

کیدخود است که » جمهوری عربی سوریه«   دهد. کردهـا زیاد بر قومیت عرب را نشان می تأ
ترین  ن بــزرگنام فراگیری نـیست و کـردها را بـه عــنوا» جـمهوری عربی سوریه»  معتقدند

 )١٨ :١٣٨٧.(طباطبائی، شود نمی  گـروه اقلیت شامل
کیدالبته با وجود  کـرد، در زمـان جنـگ ایـران و  حافظ اسد، بر هویت عربی می زیادی که تأ

در راسـتای مـرام هـا انتظـار داشـتند  خیلیکـه  عراق به تمام معنا از ایران حمایت کـرد، در حالی
، بـا حـزب بعـث عـراق داردیا اگـر اختالفـات فکـری  کند ناسیونالیست عربی از عراق حمایت

ــران نباشــد.  دســت ــز از ایــن رو بعضــی معتقدنــد کم حــامی ای ــذهبی نی ــأثیرهویــت م ی در ت
  های حافظ اسد و سپس بشار اسد و به طور کلی هیئت حاکمه سوریه داشته است.  گیری تصمیم

  . ناسیونالیسم سوري و محور مقاومت3
ای بـه شـدت قـومی  گرایی در سوریه ایـدئولوی رسیم که ملی نتیجه می از آنچه گفتیم به این

گرایـی سـوری را متفـاوت  گرایی در سایر کشورها دارد که ملی هایی با ملی است، اما تفاوت
دانند که  کند. همگان می هایی با گفتمان مقاومت می کند و از همین رو آن را دارای قرابت می

اومت در چند دهه اخیر سوریه بوده اسـت، امـا بـر اسـاس های اصلی محور مق یکی از پایه
های  افتاد. در زیر به برخی شاخصه گرایی نباید چنین موردی اتفاق می منطق ایدئولوژی ملی

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/132277
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  کنیم. محور مقاومت اشاره و بر اساس آن قرابت و غرابت میان این دو گفتمان را آشکار می
اتحاد عـرب، سوسیالیسـم و مبـارزه بـا گرایی در سوریه روی سه محور  اگر گفتمان ملی

استکبار سوار شده بود، گفتمان مقاومت بر محور مبـارزه بـا ظلـم و وحـدت کلمـه اسـتوار 
است. این دو در عین حال که در مبارزه با استکبار با هم قرابت دارند، ممکن است در بحث 

اهیم از بحـث گرایی، هم دچـار غرابـت شـوند. اگـر بخـو برتری یک قوم در ایدئولوژی ملی
گفتمان مقاومت را کمی تشریح کنیم. مقاومت محدود بـه تا نیاز است  انتزاعی بیرون بیاییم

ای بوده، مقاومت نیـز بـوده اسـت.  کننده خاصی نیست، بلکه هر جا که ظالم و گمراهمنطقه 
ا و... بهای ابراهیم، موسی  داستان انبیای الهی و ائمه معصومین همسو با مقاومت است. نام

عصیان ضد وضع موجود همراه است و در دوران اسالمی واقعه عاشورا و امام حسین(ع)، از 
است. اگر چه گفتمان مقاومت همزاد تاریخ بشری ظلم ترین انواع مقاومت در برابر  شاخص

شده از تمدن مـدرن  های زاده های دیگر به ویژه گفتمان بوده است، اما در سایه وجود گفتمان
هایی ماننـد  نه در متن بلکه در حاشیه بوده است. تمدن مدرن غربی گفتمان غربی، مقاومت
 کرد. گرایی، لیبرالیسم، فاشیسم و کمونیسم را به تمام جوامع بشری تجویز می اومانیسم، ملی

شده مقاومت در عصر جدید توسط افـرادی  ) اما گفتمان به حاشیه رانده٢٥: ١٣٩٣(نجفی،
الهوری در هند و پاکستان، خـوزه مـارتی و کـامیلیو تـورس در  مانند مهاتما گاندی و اقبال

س فانون در الجزایر، مارتین لوتر کینگ و مالکم تآمریکای التین، آمیلکا کابرال در گینه، فران
خمینـی(ره) در ایـران توانسـت خـود را بازنمـایی  ترین آنها امـام  ایکس در آمریکا و برجسته

  )١٧٢: ١٣٩٥کند.(منوچهری،
ـ سلطه تمدن غربی را نپذیرفتـه و معتقـد اسـت قـدرت از  مقاومت رابطه قدرتگفتمان 

شود. این گفتمان، گفتمان رهایی است.  جوشد و بر قدرت فیزیکی مدرن غالب می پایین می
های مقاومت وجود دارد؛ برای مثال گاندی و مارتین لوترکینـگ  هایی میان روش البته تفاوت

آمیز سـخن  دانند و از مقاومت مسالمت فرمانی مدنی همراه میاندیشه مقاومت را با مفهوم نا
مقابله گویند؛ اما نوع مقاومت که در اندیشه امام خمینی(ره) وجود دارد، بر اساس اصل  می
مـآُء « اصل قرآنـیامام این را از است. جانبه با ظلم و استکبار  همه
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در واقع دو سویه دارد: نخست اینکه در برابر است که دوسویه دارد  گرفته )٢٩. (فتح/»ب

ها باید با هم صـاف و مهربـان باشـد.  دشمن باید سخت و مستحکم بود. دوم بین خود، دل
الزمه اصل اول، تشکیل جبهه مقاومت است که در واقـع همگـانی شـدن مبـارزه و آن هـم 

  تیجه وحدت است.مبارزه سخت و مستحکم است. در واقع این جبهه ن
های مهم گفتمان محور مقاومت عالوه بر مقاومت نظـامی اهمیـت دادن بـه  از شاخصه
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هایی چون عدالت، ایثار و شهادت و مقدس بودن مبارزه است. مقام معظم رهبری در  ارزش
 ذهـن  مقاومت وقتی گفته می«... اند:  اهمیت فرهنگ در گفتمان مقاومت فرموده

ً
شود، فـورا

 مقاومت است، اما بـاالتر رود به  می
ً
مقاومت نظامی و امنیتی و امثال اینها؛ البته آن هم قطعا

  ریز فرهنگی ... اگر سست باشد، همه از آن، مقاومت فرهنگی است. حصار فرهنگی، خاک
  )Khamenei.ir( »چیز از دست خواهد رفت.

فی اسـتکبار و پذیری و نیز ن ترین عنصر سلبی گفتمان مقاومت، نفی سلطه و سلطه مهم 
یابند؛ از این رو در  استبداد است. این مفاهیم در واقع درون این گفتمان تعاریف جدیدی می

شود. در این گفتمـان تـالش بـرای نفـی سـلطه،  این گفتمان، نقش مستضعفین برجسته می
استبداد و نابودی وضعیت استضعاف است. اگر آن وضـعیت استضـعاف بـه نـوعی از بـین 

خواهی و تجاوزطلبی نیـز  طلبی و زیاده خشونت ساختاری در جهان، توسعه برود، تبعیض و
رود. از این رو این گفتمان متعلق به مـرز خـاص و گروهـی خـاص نیسـت. نفـی  از بین می

  )Khamenei.ir( انجامد. پذیری می گری و سلطه توسعه طلبی به نفی سلطه
ادامـه یابـد و در ایـن مسـیر در گفتمان مقاومت، نبرد حق و باطل باید تا پیـروزی حـق 

شهادت و ایثار یک بعد ایـن پیـروزی اسـت. در واقـع ایثـار و شـهادت دو عنصـر اساسـی 
کیدمقاومت هستند. در قالب این مؤلفه پیروزی فقط برتری فیزیکی که تمدن مدرن بر آن   تأ

داشت، نخواهد بود، بلکه شهادت خود پیـروزی اسـت. ایـن دو مؤلفـه تـا قبـل از پیـروزی 
قالب اسالمی در فضای سیاسی جهان چندان اهمیت نداشت، بلکه انقالب اسالمی آنهـا ان

اند  ها ابراز داشـته را در دسترس عموم قرار داد. امام خمینی(ره) در باب اهمیت این شاخص
اند، مال همه است. هر که ببینـد سـلطان  حضرت سید الشهداء مطلبی را که فرموده«... که 

به امور را دارد و در مقابلش ساکت بنشیند... این آدم جـایش همـان  طور اتصاف جائری این
  )١٩٥: ٥/١٣٧٦(امام خمینی،  »جای سلطان جائر است.

های گفتمان مقاومت را بیشتر تشریح کرد، اما با توجه به فرصت  توان شاخصه اگر چه می
بیـان های اصـلی مقاومـت در مـوارد زیـر بـه طـور خالصـه  موجود در این مقاله، شاخصه

شود: مبارزه محکم و سـخت بـا اسـتکبار، دوسـتی و محبـت بـا مظلـوم و مستضـعف،  می
گرایی در حکومـت  های گفتمان ملی عدالت، ایثار و شهادت. وقتی این عناصر را با شاخصه

و بنیـان گذاشـته شـده مقاومـت   پایـهبـر ، حـاکم بـر آن گرایـی رغم تفکـرات ملی سوریه به
کش اسرائیل کرده است. سوریه تنهـا  ه با رژیم مستبد و مظلومهای بسیاری برای مبارز کمک

بازیگر عربی است که میان کشـورهای خاورمیانـه و آفریقـای عربـی، نقـش مسـتقلی را در 
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المللی به خصوص پس از پیروزی انقالب اسـالمی در ایـران ایفـا  ای و بین مناسبات منطقه
اهمیت نظـامی و اسـتراتژیک ایـن از  رژیم صهیونیستی با سوریه،ممتد کرده است. درگیری 

در حال حاضر نیروهای مسـلح سـوریه، تنهـا از نظر اسرائیل . دهد خبر می کشور در منطقه
تواند امنیت رژیـم صهونیسـتی را در معـرض خطـر قـرار  ارتش کالسیک عربی است که می

د. داننـ دهد؛ از ایـن رو مقامـات رژیـم جعلـی اسـرائیل، سـوریه را تهدیـد اسـتراتژیک می
آفرینی سوریه در معادالت سیاسی لبنان و قرار گرفتن دمشـق بـه عنـوان دولـت حـامی  نقش

مقاومت اسالمی، بر اهمیت استراتژیک سوریه افزوده است. عـدم حمایـت از رژیـم بعثـی 
 ـ صدام با وجود همسویی ایدئولوژیکی در جنگ تحمیلی علیـه ایـران و ممانعـت از عربی

روزه و  ٣٣هـای  قاومت اسالمی لبنان و فلسـطین در جنگفارسی شدن جنگ، حمایت از م
هـای  روزه و مخالفت با رونـد بـه رسـمیت شـناخته شـدن رژیـم صهیونیسـتی، از مثال ٢٢

  همسویی سوریه با محور مقاومت است.
، بـا در آن گرایی و سکوالریسم رغم پررنگ بودن ایدئولوژی ملی هیئت حاکمه سوریه به

 کاممقاومت 
ً
وحدت عرب، سوسیالیسم و «از میان سه شعار دمشق دارد؛ لی همسویی نسبتا

رسند. همچنین در شعار اول یعنـی  در شعار سوم با مقاومت به هم می» مبارزه با امپریالیسم
تـرین و بـارزترین  های ضد صهیونیستی وجود دارد؛ زیرا اسرائیل بزرگ وحدت عربی گرایش

  شود.  تهدید علیه قومیت عرب محسوب می
  گرایی سوري و مقاومت   هاي ملی تغراب ـ

کننده مقاومت باشد، زیرا  تواند تخریب گرایی در نوع افراطی می طور که گفته شد، ملی همان
، هـا کند و برای برتری یک ملت بـه حـذف گروه همه چیز و همه کس را فدای یک ملت می

اسـت یـا نـه. بـه  صرف نظر از اینکه این امر به حـق آورد ات دیگر روی میو تفکر ها ن جریا
گرایی به یک هویـت خـاص در مـرز جغرافیـایی و سـرزمین مـادری و در  عبارت دیگر ملی

دهد. از ایـن رو ایـن گفتمـان محـدودیت دارد و  ای می مجموع عناصر مادی، نقش برجسته
 گفتمان سلطه نیست و حتی خود ملی همچنین مخالف ملی

ً
تواند به  گرایی می گرایی ضرورتا

گرایـی  تـوان در ملی تبدیل شود و در برابر مقاومت قرار گیرد که نمونه آن را میگفتمان سلطه 
 گفتمان طبقات پـایین نیسـت.  عراق در زمان صدام مشاهده کرد. همچنین ملی

ً
گرایی لزوما

رسـند و تـداوم  گرایی به قـدرت می گاه خود دولت و طبقات صاحب قدرت با توسل به ملی
تواند به برتری نژادی یا نژادپرسـتی  ) از این رو این گفتمان می١٥: ١٣٩٢نیا، یابند.(شهرام می

گرایی سوری تا به حال چنین امری مشاهده نشده است، اما چنین  دامن بزند. اگر چه در ملی
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  تواند در آینده به بحران تبدیل شود. پتانسیلی در آن وجود دارد و می
 تشریح شد، مقاومت می همان

ً
های متفاوت را در  ای از هویت عهتواند مجمو طور که قبال

خود داشته باشد؛ زیرا مقاومت برای یک قوم، نژاد یا زبان خاص نیسـت، بلکـه حمایـت از 
مظلوم در هر هویتی حال سیاه یا سفید، عرب یا عجم، شیعه یا سنی، زن یا مرد و... اسـت. 

هـا در  جنبش بـرد و بـر نقـش بدین ترتیب این گفتمان بازیگری را فراتـر از دولـت ملـی می
کیدتحوالت   دارد. در چارچوب ایـن گفتمـان، مستضـعفین همـه عـالم مـد نظـر اسـت. تأ

گرایـی سـوری و  میـان ملیتفـاوت خـارجی در ایـن مسـئله  )١٣٩١(دهقانی فیروزآبـادی، 
خطری علیه ملت عرب سوریه در وهله اول و ملت را ها اسرائیل  . سوریدارد مقاومت وجود

در نگاه مقاومـت، اسـتکبار در هـر لباسـی و در هـر  دانند می عدیعرب فلسطین در مرتبه ب
 پلید است و باید با آن تا پای شهادت جنگید و فرقی میـان مصـادیق 

ً
کجای دنیا خودش ذاتا

تفـاوت دارنـد امـا در گرایی در اینجا  شود، مقاومت و ملی که مشاهده می کند؛ چنان آن نمی
  رسند.  به هم میعین تفاوت در مبارزه با رژیم اسرائیل 

هویـت بلکـه در عمـل گرایی نوع سوری، نه بـه طـور آشـکار،  ملیتوجه داشت که باید 
هایی به همراهی بـا ایـران شـیعه بـرای  گرایی سوری گرایش . در واقع در ملیدارد مذهبی نیز

 عربستان عرب  باوجود دارد که این حفاظت از ملت سوریه 
ً
رسد. نمود  به مرزبندی میمثال

ــ ــن گ ــیم. رایش را میای ــاهده کن ــی مش ــور عین ــه ط ــراق ب ــران و ع ــگ ای ــوانیم در جن   ت
)http://www.irdiplomacy.ir( های  ایـــدئولوژی ،در ســـوریه و ســـایر کشـــورهای عربـــی

گرایی بودند، اما چندان مورد اسـتقبال ایـن  مارکسیستی و لیبرالیستی گرچه درصدد تصاحب ملی
ای بــرای ایــن جوامــع بــود کــه بــومی تلقــی  جوامــع واقــع نشــدند؛ زیــرا مــذهب عنصــر ریشــه

شود. بـرای  گرایی خود شکلی از مقاومت تلقی می ) و در اساس ملی٥٨: ١٣٩٢شد.(عنایت، می
  شود. گرایی سوری و مقاومت طرح شماتیک زیر ارائه می ترسیم بهتر قرابت و غرابت ملی

http://www.irdiplomacy.ir
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هـای  ایدئولوژی تفاوتظ گرایی سوری و مقاومت به لحا شود، ملی چنان که مشاهده می
؛ اما وجود مؤلفه مبارزه با استکبار که برای سوریه بـه طـور مشـخص اسـرائیل اساسی دارند

  است، آنها را به هم نزدیک کرده است. 
های مختلف شـد، جبهـه مقاومـت نیـز بـا  که سوریه درگیر جنگ با گروه ٢٠١١از سال 

ور، حلقـه واسـط آن را از دسـت خللی مواجه شده است و منطقی بود برای حفظ ایـن محـ
قـد از  شده این است کـه آیـا حمایـت تمام ها مطرح  ندهد. اما سؤالی که همواره در این سال

تواند کمکی برای هدف نهایی مقاومت باشـد؟ بـرای پاسـخ بـه ایـن  حکومت بشار اسد می
شـوند و  سؤال باید به این نکته توجه کرد که در صورت رفتن بشار اسد چه کسانی حاکم می

کنند؟ برای پاسخ به این سؤال بـه اجمـال  آیا آنها به مقاومت برای رسیدن به هدف کمک می
المسـلمین و  ها، اخوان توان معارضین مطرح سوریه را به سه جریان تقسـیم کـرد: سـلفی می

ها گروه اول معارضه در سوریه هستند که عامـل خشـونت و  جریان سکوالر و لیبرال. سلفی
اجتماعی است   شوند. این جریان که فاقد بدنه رهای ناآرام سوریه محسوب میکشتار در شه

رهبـری » شـیخ عـدنان العرعـور«ـ سوری مقیم عربستان بـه نـام  توسط یک روحانی سلفی
ها از ســوی عربســتان، جریــان المســتقبل لبنــان و اردن حمایــت مــالی و  شــود. ســلفی می

ز طیـف دیگـری از جریـان معارضـه سـوریه المسلمین سوریه نی شوند. اخوان تسلیحاتی می
است که نسبت به دو جریان دیگر، از پایگاه اجتماعی بیشتری برخوردار است. ایـن جریـان 
از حمایت ترکیه برخوردار است. سومین گروه از جریـان معـارض در سـوریه، سـکوالرها و 

ل شده، فاقد پایگـاه گرا تشکی ها و احزاب متعدد غرب ها هستند. این جریان که از گروه لیبرال
اجتماعی میان مردم سوریه است و تنها میان برخی روشنفکران سـکوالر حامیـانی دارد. بـه 

  کننـد. صورت مشـخص فرانسـه و برخـی کشـورهای اروپـایی از ایـن جریـان حمایـت می
)http://borhan.ir/NSite/FullStory/News(  

ا توجه به سوابق نه تنها کمکی کدام ب های جایگرین هیچ شود، گروه چنان که مشاهده می

  گرایی سوري ملی
  اتحاد عربی
  سوسیالیسم

مبارزه با دشمنان ملت 
 (استکبار)

  مقاومت
  مبارزه با استکبار

حمایت از مظلوم جداي از 
مسائل قومی، نژادي و  

  زبانی
 ایثار و شهادت

  
  مبارزه
  با

 استکبار

http://borhan.ir/NSite/FullStory/News
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برای محور مقاومـت نیسـتند، بلکـه خـود مـانعی سـر راه خواهنـد بـود. اگـر چـه جریـان 
مـانعی رویکرد سیاسی آن به قرابت دینی با محور مقاومت دارد، اما سوریه المسلمین  اخوان

ای   قـههای منط  تبلیغات غرب و رسانه«مقام معظم رهبری  شده است . برای همکاری تبدیل
ی وانمود می

ّ
کنند و حاشیه امنـی  وابسته و مزدور، جنگ ویرانگر در سوریه را نزاع شیعه و سن

آورد. این در حـالی اسـت   ها و دشمنان مقاومت در سوریه و لبنان پدید می برای صهیونیست
ی و شیعه، بلکه طرفـداران مقاومـت ضـد صهیونیسـتی و 

ّ
که دو طرف نزاع در سوریه، نه سن

 آن یـک مخالفا
ِ
ن آنند. نه دولت سوریه یک دولت شیعی، و نه معارضه سکوالر و ضد اسالم

ی
ّ
اند از   آمیز آن اسـت کـه توانسـته  اند. تنها هنـر گرداننـدگان ایـن سـناریوی فاجعـه  گروه سن

افروزی مهلک استفاده کنند. نگاه بـه صـحنه و   اندیشان در این آتش  احساسات مذهبی ساده
  »تواند مسئله را برای هر انسان منصـفی روشـن کنـد. طوح مختلف آن میاندرکاران س  دست

)http://farsi.khamenei.ir(  

  گیري نتیجه
شـود و  گرایی به عنوان جریانی قدرتمند در سیاست و حکومت خاورمیانه شناخته می گفتمان ملی

 بـدون این امر ضرورت بررسی مختصات دقیق و موشکافانه آن برای مواجهه صـحیح و بـا تفکـ
ِ
ر

گرایـی در  کند. در این مقاله سعی کـردیم بـه مسـئله ملی های احساسی را فراهم می حب و بغض
سوریه بپردازیم. سوریه به عنوان یکی از کشورهای محور مقاومت هم برای مقاومت و هـم بـرای 
دشمنان محور مقاومت، کشور مهمـی اسـت. بـودن یـا نبـودن ایـن کشـور تغییـرات زیـادی در 

گرا نقش پررنگی دارند، بـه  ی ملیها ن جریاکند. در سوریه  سیاسی خاورمیانه ایجاد میمعادالت 
دهه در سوریه قدرت را در دسـت دارد.  ٥گرا قریب به  طوری که حزب بعث به عنوان حزبی ملی

های کالن دولت سـوریه  گیری ما در این مقاله به ایدئولوژی حزب بعث که در مناسبات و تصمیم
رد، پرداختم. سه محور اصلی این حزب اتحاد ملت عرب، سوسیالیسم و مبارزه بـا نقش مهمی دا

گرایی عربی است، در سوریه به واسـطه سـلطه  امپریالیسم است. اتحاد ملت عرب که همان ملی
های  ها در قدرت با هویت مذهبی خلط شده است و این مسئله زمینه تفاوت آن را از نمونـه علوی
یر کشورهای عربی فراهم کرده است و به عنوان یک کاتـالیزور در همراهـی گرای دیگر در سا ملی

شـود کـه بـه نقـش و جایگـاه  سوریه با ایران در محور مقاومت شده است. با این حال دلیـل نمی
توجه باشیم؛ زیرا اشتراک در دشمن و همسویی در منـافع،  گرایی عربی در سوریه بی قدرتمند ملی

  د.کن یزمینه همراهی را فراهم م

http://farsi.khamenei.ir
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