
  
  
  
  
  موانع تشکیل دولت ملی در سوریه

  
  احمد زارعان 

  چکیده
دولت ـ ملت یا دولت ملی از مفاهیم رایجـی اسـت کـه بـه تشـکیل واحـدهاي سیاسـی در قلمروهـاي          

که اساس دولت ملی را وجود هـویتی    رد. در حالیجغرافیایی خاص به اتکاي مردمان آن سرزمین اشاره دا
هاي فرهنگی ناشی از تمایزات قـومی و   دهد، تفاوت واحد و فراگیر در گستره سرزمینی مشخص تشکیل می

  اند.   مذهبی همواره به عنوان مانعی مهم و اساسی در مسیر تشکیل دولت ملی مطرح بوده
هاي متعددي در این  و مذهبی در سوریه منشأ تنشهاي قومی  ها و تنش اگرچه در قرن گذشته رقابت

هـاي   هاي قومی و مذهبی در سوریه شـده و چـالش   ، بحران اخیر باعث تعمیق شکافاست  کشور بوده
وجودآمده، راه را براي ایجاد دولت ملی فراگیر در این کشور بسیار ناهموار کرده اسـت. ایـن    هویتی به 

چیرگـی   ،تـألیف شـده  » ع تشکیل دولت ملی در سوریه چیست؟موان«مقاله که با هدف پاسخ به پرسش 
جغرافیایی و شکاف موجود بین دولت و مردم را از موانـع اصـلی     هاي فروملی و فراملی، شکاف هویت

هاي هـویتی نخبگـان حـاکم بـر      در مسیر تشکیل دولت ملی در سوریه دانسته است. این عوامل سیاست
اند و کماکـان موانـع    اثر کرده آن، تشکیل ملت و دولت ملی را بیسوریه در ایجاد هویت ملی و متعاقب 

  شوند.     ملی در آینده محسوب می  اصلی در مسیر تشکیل دولت
  

  واژگان کلیدي
هاي اجتماعی،  هاي هویتی، شکاف هاي هویتی، چالش سوریه، دولت ملی، سیاست

  شکاف جغرافیایی   
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  مقدمه
شـدن بـیش از دویسـت      به کشته هز شدآغا 2011بحران سوریه که از اوایل سال 

دفتر امـور پناهنـدگان سـازمان ملـل      ي که. بر اساس آمارانجامیده است هزار نفر
شده در سازمان ملل حدود چهـار   ، تعداد پناهجویان سوري ثبتمنتشر کرد متحد
چنین در خالل بحران، حدود هفـت میلیـون سـوري داخـل      . هماست لیون نفریم

هـاي مختلـف بـه     . توزیع جمعیتی آوارگان سوري در کشوراند سوریه آواره شده
  :)1394(خبرگزاري آنا، است شرح ذیل 

  
  نفر 1761486  ترکیه
  نفر 1183327  لبنان
  نفر 628160  اردن
  نفر 249266  عراق
  نفر 134329  مصر

  
موج مهاجرت آوارگان سوري به کشـورهاي اروپـایی و فاجعـه غـرق شـدن      

فاصل ترکیه و یونان، مقامـات اروپـایی    هاي حد آب کشتی حامل این آوارگان در
). 1394وي،  تـی   اسـت (پـرس  کـرده  افزایش روند مهاجرت پناهجویان نگران را 

پیمانش  یابد که امریکا و کشورهاي هم فاجعه انسانی در سوریه در حالی تداوم می
در منطقه، کماکان با حمایت از معارضـین مسـلح و فـراهم کـردن شـرایط بـراي       

انـد و هـر    بسـت کشـانده   حل سیاسی را به بن هاي تکفیري، هرگونه راه ریستترو
  شود. روز بر ابعاد و دامنه این فاجعه انسانی افزوده می

هایی از خاك سوریه از کنترل دولت خارج شده است  در چنین شرایطی که بخش
، آینـده  انـد  هایی مانند داعش کنترل و اداره مناطقی مانند رقه را دسـت گرفتـه   و گروه

انداز روشـنی   سوریه بیش از پیش در معرض ابهام و سؤال قرار گرفته است. آیا چشم
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المللـی فعـال در    اي و بـین  براي پایان بحران وجود دارد؟ آیا بازیگران داخلی، منطقـه  

حلی براي پایان دادن به این بحران دست پیدا خواهنـد کـرد؟ در    پرونده سوریه به راه
ان (بدون در نظر گـرفتن ایـن مسـئله کـه بشـار اسـد در رأس       نهایت آیا پس از بحر

قدرت باقی خواهد ماند یا جریان و گروه دیگري قدرت را تصـاحب خواهـد کـرد)    
  امکان تشکیل دولت ملی فراگیر در سوریه وجود خواهد داشت؟  

این مقاله در پاسخ به این پرسش اساسی کـه موانـع تشـکیل دولـت ملـی در      
ا در آینده و با فرض خاتمه بحران، امکان تشکیل دولت ملـی  ند و آیا سوریه کدام

وجود خواهد داشت؟ به بررسی موانع موجـود سـر راه تشـکیل دولـت ملـی در      
  سوریه پرداخته است.  

    
  مبانی نظري

  هاي هویتی . هویت و سیاست1
کنـد کـه در ایجـاد تصـویر از      هایی اشاره مـی  به مجموعه پدیده 1»هویت«مفهوم 

و اسـت  نیاز زیست اجتماعی انسـان   هن فرد مؤثر است. هویت پیشخویش در ذ
آورد. دوام و بقاي جامعـه   وجود می  ها به ها و تفاوت هایی براي شباهت چارچوب

انجامــد  مــیســازي  اســت کــه بــه معناســازي و هویــت  مســتلزم کــنش ارتبــاطی
). هویت هم در سطح فردي و هم در سطح جمعی معنـا  22: 1381محمدي،  (گل
توان از هویت فردي و هویـت جمعـی سـخن گفـت. دو      بنابراین می ؛کند دا میپی

دهنـد   شـالوده و بنیـان مفهـوم هویـت را شـکل مـی       3»دیگري«و  2»تمایز«مفهوم 
 ).152: 1393 ،(جوادي ارجمند و همکاران

هاي قومی و مذهبی از سنخ هویت جمعـی هسـتند. هویـت قـومی بـر       هویت
                                                                                                                                         
1. Identity 
2. Difference 
3. Otherness 
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مشـترك (نیـاي     قوم خاص و ارجاع به ریشـه  مبناي وجود آگاهی از عضویت در 

هاي شخصیتی و فیزیکی مشترك، آداب و رسوم مشترك و غیره  مشترك)، ویژگی
گیرد. با توجه به اینکه هویت ملی هویتی است که کلیت یک جامعـه را   شکل می
توانند زیرمجموعه هویت ملـی قـرار    هاي قومی و مذهبی می گیرد، هویت دربرمی

ی با ایجاد احساس تعلق و تعهد اعضاي یک جامعه بـه رمـوز و   گیرند. هویت مل
ها، هنجارها، زبان، دین، ادبیـات و تـاریخ مشـترك     نهادهاي فرهنگی شامل ارزش

شود (جـوادي ارجمنـد و همکـاران:     یک ملت، باعث ایجاد تمایز بین جوامع می
یـک  کـه    ییکند؛ جـا  ). هویت ملی در قالب دولت ملی تجلی پیدا می152: 1393

گیـرد.   نظام سیاسی (دولت)، نماینـدگی اعضـاي جامعـه (ملـت) را برعهـده مـی      
دوسویه، وفاداري به دولت ملی الزمه تشـکیل هویـت ملـی     يبنابراین، در فرایند

کنـد   پیـدا نمـی   وجود هویت ملی امکان ظهور و بقانیز بدون است و دولت ملی 
  ).26: 1380(برتون، 

اي چندگانه در عرصه فرهنگی و اجتمـاعی  ه هاي اقتدارگرا، هویت در گفتمان
. در اسـت  گیرند اما در حوزه سیاسی غلبه با هویت خاصی مورد پذیرش قرار می

هاي خصوصی، عمـومی   هاي توتالیتر هرگونه چندگانگی هویتی در عرصه گفتمان
ساالر به مثابه یک  هاي چندگانه تنها در جوامع مردم . هویتشود و سیاسی نفی می

هـاي   اي در حـوزه  ولی در این جوامع نیـز موانـع عمـده    ،ه شده استاصل پذیرفت
هـاي   در عمـل، هویـت  و فرهنگی، قومی، مذهبی، سرزمینی و غیـره وجـود دارد   

  ). 75: 1385کنند (رهبري،  معدودي امکان ظهور پیدا می
 کـه  شـود  هاي هویتی نخبگـان مطـرح مـی    در اینجا مباحث مربوط به سیاست

یا مجموعه اقدامات نخبگان حاکم بـر یـک کشـور بـراي      ها سیاستآن منظور از 
کردن قرائت یا هویت ملی خاص است که با چارچوب کلی نظام سیاسی و  مسلط

ایدئولوژي آن هماهنگ باشد. هدف نخبگان حاکم از تکوین هویت ملی ویـژه در  
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لـی درون  مهاي فرو شان، حل مشکل بحران هویت و ادغام هویت قلمرو سرزمینی 

 ).42: 1388پور،  (قهرماناست  هویت ملی

هاي خرد الزاماً در تقابل با هویت ملی قرار ندارنـد. اگـر هویـت ملـی      هویت
هاي قومی و مذهبی فراهم کنـد و آنهـا    فضاي الزم را براي تنفس و حیات هویت

یـد هویـت ملـی    أیتواننـد بـا ت   هاي قومی متقابالً می رسمیت بشناسد، هویت  را به
هـا از   هویـت  ن شوند. اما اگر تعادل میان هویت ملی و خردهباعث غنا و تقویت آ

ها را نادیده بگیرد یا درصـدد حـذف    بین برود و هویت ملی بخواهد سایر هویت
هـاي سیاسـی و    سو به پایگاهی بـراي جنـبش    هاي خرد از یک آنها برآید، هویت
د نشوند و از سوي دیگر مانع تشکیل هویت ملی فراگیر خواه کشمکش تبدیل می
  ). 35: 1388هاشم،  شد (رضوي آل

و در ایـن  انجامـد   میها عمدتاً به تقویت آنها  هویت تقابل هویت ملی با خرده
هاي جمعیتی  شود و هریک از گروه شرایط، هویت در سطح جامعه چندپارچه می

» دیگـران «و » خـود «با تأکید و تمرکز بر هویت گروهـی انحصـاري خـود، بـین     
کنند. به این ترتیـب، نظـام سیاسـی موجـود بـا       ی ایجاد میمرزهاي مرئی یا نامرئ

رو خواهـد شـد و قـادر بـه حـل       بحران مشروعیت و فقدان اعتماد عمومی روبـه 
هاي اقلیت در یک  که گروه چنان نخواهد بود.  آمده وجود به هاي ها و چالش بحران

» مـت هـاي مقاو  هویـت «به ایجاد اقدام عدالتی و تبعیض کنند،  جامعه احساس بی
اي را علیـه نظـام    هاي مقاومت، اجتماعات محلـی و منطقـه   خواهند کرد و هویت

  ).25: 1384اجتماعی تحریک خواهد کرد (کاستلز، 
  
  . دولت ملی2

سـازي در خاورمیانـه اهمیـت     ملـت  ـپیش از جنگ جهـانی اول، فراینـد دولـت     
عریـف  هاي این منطقه یـا ذیـل امپراتـوري عثمـانی ت     زیرا دولتنداشت؛ چندانی 
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تحـوالت سیاسـی و   در پـی  هـاي اروپـایی بودنـد.     شدند یا تحت نفوذ قدرت می 
، جدیـد هـاي   دولتگیري  شکلالمللی ناشی از دو جنگ جهانی اول و دوم و  بین

سـازي در خاورمیانـه آغـاز شـد (مهنـام و زارع زحمـتکش،        ملت ـ فرایند دولت
تقدم زمانی بـر    لت). بر خالف اکثر کشورهاي اروپایی که تشکیل م1056: 1391

فاقـد اصـالت و    ی کـه هـای  در کشورهاي خاورمیانـه، دولـت   ،تشکیل دولت دارد
هـاي   طریـق توافـق قـدرت    و ازتـاریخی  و  مرزهاي هویتی، تمدنی و جغرافیایی

  اند.   درصدد ایجاد ملت برآمده ،اند بزرگ استعماري تشکیل شده
حکمرانــی ماننــد کــه آن را از ســایر اشــکال دارد هــایی  دولــت ملــی ویژگــی

  کند: اي متمایز می هاي قبیله ها و نظام شهرها، امپراتوري ـ دولت
  کند. . برخورداري از قلمرو جغرافیایی معین و مشخص که در آن اعمال قدرت می1
  .ماند نحوي که از مداخله خارجی مصون می  داراي حاکمیت است به. 2
ی و مـردم سـاکن آن را   داراي حکومتی است که قادر است قلمرو جغرافیای. 3

  .به طور مستقیم اداره یا کنترل کند
  اند. به رسمیت شناختهآن را ها  داراي مرزهایی ثابت است که سایر دولت. 4
از کاربرد انحصاري و مشروع اجبار فیزیکی بـر قلمـرو و مـردم سـاکن آن     . 5

  .برخوردار است
سـت کـه در   نوعی احساس هویت مشترك ملی میان ساکنان کشور ا. داراي 6

  .ها ریشه دارد تاریخ و فرهنگ مشترك، زبان، مذهب و سنت
  ).503: 1394. قادر است به فرمانبري و وفاداري ساکنان کشور تکیه کند (گریفیتس، 7
هـاي   هاي حاکم با گروه با توجه به اینکه در اکثر کشورهاي خاورمیانه، دولت 

ر فراینـد گـذار از جامعـه    شان در انطبـاق نبودنـد، د   سلطه  قومی و فرهنگی تحت
هاي هویـت و مشـروعیت مواجـه     سنتی و نوسازي اقتصادي و سیاسی، با بحران

سـو سیاسـت     شدند. این قبیل کشورها براي مقابله با چالش مشـروعیت، از یـک  
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شـود و از   سازي نامیده می که ملترا اجتماعی و سیاسی  ،سازي فرهنگی یکپارچه 

سـازي تعبیـر    که از آن به دولـت را مقتدر  سوي دیگر سیاست تقویت نهاد دولت
هـاي   گرایانـه و شـیوه   هـاي ملـی   پیش گرفتند و در این راه از ایدئولوژي ،شود می

  ).40: 1386اقتدارگرایانه استفاده کردند (فاست، 
گرایـی   انـد. ملـی   شـکل گرفتـه   1گرایـی  هاي ملی عمدتاً تحت تأثیر ملی دولت

که همـه اتبـاع دولـت براسـاس     است گرایش به تشکیل یک جامعه ملی مشترك 
هاي مشترکی مانند زبان، مذهب، تاریخ و فرهنگ به هم پیوند خورده باشـند   علقه

هاي بزرگ و نیرومنـد، از خـود    ها به پشتوانه آنها بتوانند با تشکیل ارتش و دولت
  ). 511: 1394در مقابل تهدیدها دفاع کنند (گریفیتس، 

کـه میـان مـردم یـک سـرزمین حـس        گرایی نوعی آگاهی گروهی اسـت  ملی
آورد و عمدتاً از اشتراك در عواملی مانند زبان،  وجود می  همبستگی و یگانگی به

هـاي   هاي تاریخی، تاریخ، نمادها و تجربه هاي اخالقی، دین، ادبیات، سنت ارزش
گرایی، احساس مسئولیت در برابر سرنوشت ملی  گیرد. ملی مشترك سرچشمه می

به نحوي که تحت تأثیر آن، خیانت بـه دولـت    ،انگیزد ت را برمیو وفاداري به مل
  ). 320: 1386شود (آشوري،  ملی، خیانت به ملت تلقی می

هـاي اسـتعماري یـا     گرایی که در ابتدا انرژي الزم را براي برانداختن سلطه نظام ملی
سـات،  هاي استعماري فراهم آورده بود و بـا تمرکـز بـر احسا    هاي وابسته به قدرت نظام
هاي سیاسی کهـن تبـدیل شـده     هاي ملی به یگانه شیوه مقابله با نظم ها و اسطوره سنت

کـه فجـایع بزرگـی در اروپـا بـه       2بود، در نیمه دوم قرن بیستم و تحت تأثیر شوونیسم
  ).  21: 1394وجود آورده بود، به تدریج اهمیت و تأثیر خود را از دست داد (اسمیت، 

                                                                                                                                         
1. Nationalism 

پرستی افراطـی   گرایی افراطی در کاربرد خاص به معناي نوعی میهن یا ملی (Chauvinism)نیسم . شوو2
که به برتري و شکوه ملی ایمـان دارد. ایـن اصـطالح در کـاربرد عـام بـه هـر گونـه         است جو  و ستیزه

شـود. ایـن    طرفداري مفرط و غیرعقالنی یک فرد از گروه و جمعیتی کـه بـه آن تعلـق دارد گفتـه مـی     
  رفداري عمدتاً با احساس کینه و نفرت به گروه رقیب همراه است. ط
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  ریهو اقوام سو ادیان، مذاهب
درصد جمعیت سـوریه را   74. هستند درصد جمعیت سوریه مسلمان 90بیش از 
درصد را پیروان فرقه نصیریه (علویـان)، اسـماعیلیان و شـیعیان     13سنت و   اهل
 3هـا   درصد و جمعیت دروزي 10دهند. جمعیت مسیحیان  عشري تشکیل می یاثن

در منـاطق  هـزار ایـزدي    15درصد جمعیت سوریه گزارش شـده اسـت. حـدود    
کنند و تعـداد بسـیار کمـی یهـودي نیـز در       کردنشین در شمال سوریه زندگی می

درصـد   3/90. اعراب با (World Population Review.com)سوریه سکونت دارند 
هـا،   درصد و سایر اقوام (ترك 9ترین گروه قومی سوریه هستند و کردها با  بزرگ
هاي قومی این کشور را تشکیل  اقلیت ها) با کمتر از یک درصد، ها و ارمنی ترکمن
  . (The world fact book, 2011)دهند  می

برخـی   ،درصـد گـزارش شـده اسـت     9در حالی که جمعیت کردهاي سوریه 
درصد جمعیـت سـوریه را کردهـا     18کارشناسان و خود کردها بر این باورند که 

اد زیـادي از  دهند. امتناع دولت سوریه از واگذاري شناسـنامه بـه تعـد    تشکیل می
کردها و مهاجرت کردها از مناطق کردنشین به سایر مناطق سوریه و ابراز هویـت  

عدم دقت و صحت آمارهـاي موجـود ارائـه     بارهلی است که دریکردي آنها از دال
  ). The world fact book, 2011شود ( می

در حالی که مسلمانان سنی عرب، پیرو مـذهب حنفـی هسـتند، اکثریـت کردهـاي      
). بیشـتر مسـیحیان سـوریه، عـرب و پیـرو      1392اند (محمودیـان،   یه سنی شافعیسور

کلیساي ارتدوکس یونان یا کلیساي کاتولیک یونان هستند. پیـروان کلیسـاي ارتـدوکس    
هـاي   ارمنستان نیز در سوریه سکونت دارند و در شهر حلب جمعیتی یکپارچه از ارمنی

این اساس جامعه سوریه بـه لحـاظ قـومی    ). بر 1391کنند (خلیلی،  کاتولیک زندگی می
شود که پیرو ادیان و مذاهب سنی حنفی، علـوي،   به دو بخش عربی و کردي تقسیم می

  ).  23: 1392سنی شافعی، مسیحی، دروزي، شیعه و اسماعیلیه هستند (زارعان، 
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  دولت ملی در سوریه و موانع آن 

وجـود آمدنـد    ستعماري به هاي ا کشورهایی که ابتداي قرن بیستم در پی توافق قدرت
ـ ملت و به تبع آن دولت ملی را به صورت جدي   از همان ابتدا سیاست ایجاد دولت

هــاي  هـاي هـویتی و قــومیتی و تـرویج اندیشـه     پـیش گرفتنـد و بـا اتخــاذ سیاسـت    
هاي  ها به نتیجه نرسید و نظام ناسیونالیستی این هدف را پیگیري کردند. اما این تالش

شـورها اشـکال گونـاگونی از ناپایـداري را تجربـه کردنـد. بحـران        سیاسی در این ک
مشروعیت، جانشـینی و کارامـدي و کودتاهـایی کـه یکـی پـس از دیگـري در ایـن         

  داد، موجب شد به همه امور از منظر امنیتی نگریسته شود.   کشورها رخ می
هاي قـومی و   اي که همه گروه انسجام و وحدت اجتماعی به گونهبدین علت 

بخش ملی تعهد و وفـاداري داشـته    هاي سیاسی به عناصر هویت بی و تشکلمذه
هاي اجتماعی متعددي حول اختالفـات مـذهبی و    وجود نیامد و شکاف  به ،باشند

ــرارداد    ــود ق ــه عنــوان یکــی از کشــورهاي مول قــومی شــکل گرفــت. ســوریه ب
و   ــ ملـت   دولـت نیـافتن  پیکو از ابتـداي تأسـیس بـا مشـکل تحقـق       ـ سایکس
سـوریه نیـز ایـن مشـکل را      نرو بـود. بحـرا   بـه  گیري هویت ملی فراگیر رو لشک

ده است. در ادامه به بررسی موانع تشکیل دولت ملـی در  کرتر  تر و سخت پیچیده
  هد شد.اسوریه پرداخته خو

  
  هویتی  هاي . تنوع قومی و مذهبی و چالش1

هاي لبنـان و  رین تنوع دینـی و مـذهبی در کشـور   تکشورهاي خاورمیانه، بیشبین 
هاي زیـادي تقسـیم    جوامع مسلمان و مسیحی به فرقه که شود سوریه مشاهده می

اند و این وضعیت بر ساختار سیاسی دو کشور سایه افکنده است. بر خـالف   شده
در سـوریه از سـال    ،اي تقسیم شـده  لبنان که قدرت سیاسی بر اساس نظام طایفه

ها قرار گرفتـه و ایـن امـر موجـب      به بعد، قدرت سیاسی در اختیار علوي 1970
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  است. شده سنت   نارضایتی اهل 

حزبی،  گردش نخبگان سیاسی و اجتماعی براثر نظام تکفقدان ایدئولوژي حزبی، 
هاي تاریخ سوریه در دوران اسـتقالل اسـت    گرایی از ویژگی حاکمیت ناکارامد و فرقه

هاي ژئوپلیتیـک،   یژگیصهیونیستی نیز باعث شده است و و همسایگی سوریه با رژیم 
هاي سیاسی، امنیتـی، اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی سـوریه       خود را بر همه عرصه

اي از نیروهاي مخالف در سوریه موجب استقرار الگـویی   تحمیل کند. وجود مجموعه
هاي میانی قرن بیستم شد و از درون  از سیاست کودتایی و آمد و شد نخبگان در دهه

یک فرمانده نظامی از حزب بعث توانسـت زمـام امـور و کنتـرل     این ساختار متزلزل، 
  .(Vandum, 1981: 40)مطلق کشور را در دست بگیرد 

هـاي اقلیـت یکـی از عوامـل مهـم در       قراري هویتی گروه دغدغه هویتی یا بی
اقلیت احساس  ست؛ زیراشکست طرح تشکیل دولت ملی در بسیاري از کشورها

اي که اکثریت یا گـروه   هاي نیرومند و یکجانبه تهویتش به دلیل سیاسکه کند  می
در حال تحلیل و نابودي است و به این دلیل به دنبـال   ،کند قومی حاکم اعمال می

کنـد و بـا    آن است که با قطع پیوندهاي خود با دولتی که در قلمرو آن زندگی می
   ایجاد دولت و واحد سیاسی مستقل، این هویت رو به زوال را بازیابی کند.

با طرح و پیگیري جدي ادعاهاي هویتی خود، نظام جهـانی   1هاي اقلیت گروه
ها که بر پایه عوامل فرهنگـی ماننـد    اند. این گروه را دچار تغییر و دگرگونی کرده

هنگـام ترسـیم    ،هـا متمایزنـد   زبان یا عوامل قومی، مذهبی و نژادي از سایر گروه
ه فراموشی سپرده شـدند و در حـال   طلبی اروپا، ب مرزهاي فعلی در دوران توسعه

هـاي   حاضر به دنبال تغییر مرزهاي سیاسی و ترسیم دوباره آنها بـر پایـه واقعیـت   
                                                                                                                                         

در اینجا منظور از اقلیت، گروهی است کـه از مشـارکت در قـدرت محـروم اسـت یـا متناسـب بـا          .1
در دسترسی به نداشتن هایی مانند برابري  هاي اقلیت با شاخص جمعیتش در قدرت سهم ندارد. گروه

بنابراین تعـداد جمعیـت یـک گـروه، بیـانگر       ؛شوند عه نیز شناخته میها و منابع ارزشمند جام فرصت
در به دلیل آنکه حاکمیت را  ،اقلیت یا اکثریت بودن آن نیست و یک گروه که جمعیت آن اندك است

 شود. گروه اکثریت شناخته می ،کنترل خود دارد
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  ).512: 1394(گریفیتس، هستند فرهنگی، قومی، مذهبی و نژادي  

  
  . حکومت اقلیت بر اکثریت و شکاف موجود میان دولت و مردم2

. بسـیاري از  سـت بـودن آنها  رویژگی برجسته اکثر کشورهاي خاورمیانه، نوظهـو 
هـاي بـزرگ و براسـاس     مصـالحه قـدرت  در پی هاي جدید در این منطقه  دولت

هـاي   اند و مرزها نه بر اسـاس واقعیـت   وجود آمده  تشخیص و صالحدید آنها به
هاي استعماري ترسیم  قومی، مذهبی، زبانی و فرهنگی، بلکه براساس منافع قدرت

شدت ناهمگون قومی و   شورها بافت جمعیتی بهشده است. به همین دلیل، این ک
و رهبران سیاسـی بـراي ایجـاد یکپـارچگی سیاسـی، رویکردهـاي       دارند مذهبی 

سـازي بـدون آنکـه     ملتـ اند. در این کشورها، دولت   اي پیش گرفته اقتدارگرایانه
از طریق عامل زور (سرکوب) و ایـدئولوژي   ،روند طبیعی خود را طی کرده باشد

 ).20 ـ 13: 1381هاشمی،  یسم) دنبال شده است (بنی(ناسیونال

در ســوریه را بایــد از عوامــل مهــم در احیــاي جایگــاه  1ظهــور حــزب بعــث
دانست که از طریق آن توانستند قـدرت  این کشور اجتماعی علویان در  ـ سیاسی

تحـت فشـار    ی). بـراي اقلیتـ  171: 1366و تحرك زیادي کسب کنند (دکمیجان، 
ها توسط اکثریـت سـنی نادیـده گرفتـه شـده بودنـد و در        ه سالها ک مانند علوي

مقاطعی از تاریخ مورد آزار و شکنجه قرار داشتند، نظریه رسمی حزب بعـث کـه   
این امکان  ،مشی غیرمذهبی (سکوالریسم) و ملی (ناسیونالیسم) استوار بود بر خط

 هـاي  دن گـرایش خود را از انزوا برهانند. در واقع غیرمذهبی بوکه را فراهم آورد 

                                                                                                                                         
 ي یهـودي در دمشـق بـه   از پدري مسیحی و مادر 1910در سال  ،میشل عفلق ،ار حزب بعثذگ بنیان .1
لیسانس خود را در رشتۀ تاریخ از دانشگاه سوربون پاریس دریافت کـرد.   1928دنیا آمد. وي در سال  

ابتدا مجذوب لیبرالیسم شد و همین امر باعث شد مفهوم آزادي به یکی از اصول حـزب بعـث   عفلق 
بـا همکـاري    و م سیاسی آشـنا واسطۀ مراوده با دانشجویان کمونیست با این مرا  سپس به ؛تبدیل شود
هـاي   حزب بعث را با آرمان 1947هاي سیاسی و حزبی شد و در سال  الدین بیطار وارد فعالیت صالح

 بنیان نهاد.  )وحدت، آزادي و سوسیالیسم(مشهور آن 
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داشت عروبت بنا شده بود، تنهـا راه نجـاتی    حزب بعث که بر پایۀ تعظیم و بزرگ 

ها هم در ارتـش و هـم در    بود که پیش پاي این اقلیت قرار داشت. حضور علوي
بـر تمـام دسـتگاه    طور غیرمنتظره آنهـا را  ش به . ه1340حزب بعث در پایان دهه 

هـاي   بـه نحـوي کـه در سـال     ؛)107: 1380(تـوآل،  مسلط کرد قدرت در سوریه 
هـا   درصد کل فرماندهان نظامی ارتش سوریه را علوي 65بیش از  1970تا  1966

  دادند.  تشکیل می
در ساختار دفاعی کنونی سوریه نیز هرچند تعداد سربازان و افسران سنی بـیش از  

مچنین هاي مهم و کلیدي در اختیار فرماندهان علوي قرار دارد. ه هاست، پست علوي
هاست، افسران سـنی   که قدرت نظامی در دمشق متمرکز و در انحصار علوي در حالی 
. این سیاسـت، بـا توجـه    (Qaddoor, 2013: 68)هاي دورافتاده منصب دارند  در استان

اسد، توانسته اسـت    به سابقۀ کودتاهاي متعدد در سوریه قبل از روي کار آمدن حافظ
امنیتی این کشور را به نهادهاي کارامـد ضـد کودتـا    ارتش و ساختارهاي اطالعاتی و 

  دارد.    تبدیل کند و آنها را به نظام سیاسی حاکم، وفادار نگه
ها تشکیل  ین و میانی ارتش را علويیهاي پا بسیاري از رده 1960در آغاز دهۀ 

و کـرد  توازن قومی قـدرت در سـوریه تغییـر     1963باره در سال کاما ی ،دادند می
ویـژه علویـان بـه مـدارج بـاالي قـدرت راه یافتنـد          بـه  هاي سوري، سایر اقلیت

). در این سال، یک افسر علوي مسـئولیت بخـش   211: 1374(درایسدل و بلیک، 
استخدامی ارتش را برعهده گرفت و از طریق ارتقا یا تصفیه، حدود هفتصد افسر 

  . بودند ها جا کرد که نیمی از آنها علوي را در ارتش جابه
قدرت علویان در ارتش چنان افزایش یافته بود که حافظ  1960خر دهۀ در اوا

بـه  کیش خود در ارتش توانست طی کودتایی قدرت را  اسد با اتکا بر نظامیان هم
هاي کلیدي در حزب بعث، ارتش و دسـتگاه   ها پست . در ادامه، علويدست گیرد
بعد، علویـان حـدود     به طور انحصاري در اختیار گرفتند. از این زمان  امنیتی را به
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هـاي بـاالي    ن ردهدوسوم دانشجویان دانشکده افسري و بیش از نیمی از مسـئوال  

  دادند.  ارتش را تشکیل می
ها در ساختار قـدرت   مدارانه سبب تقویت جایگاه علوي هاي قوم عزل و نصب

  اسد در مراحل بعد تالش کـرد بـا وارد کـردن اهـل      در سوریه شد. اگرچه حافظ
تـوان گفـت نخبگـان واقعـی      مـی  ،ه حزب بعث، از حساسیت آنها بکاهـد سنت ب

  ). 216: 1387(آرینگبرگ، بودند ها  علوياز قدرت و افراد قابل اعتماد و اتکاي او 
پیونـد نزدیکـی    یمسـیح  دروزي وهـاي   اقلیت علوي از همان ابتدا با اقلیـت 

در «سـوریه یعنـی    این قرابت، بیشتر به دلیل وضعیت مشـابه آنهـا در   .برقرار کرد
. اسـت  گرایان سـلفی افراطـی   و هراس آنها از روي کار آمدن اسالم» اقلیت بودن

هاي مـذهبی در سـوریه موجـب شـده اسـت       اتحاد راهبردي نانوشته میان اقلیت
 تقسیم ها ها و مسیحی زيودر میانعلویان  ۀطایف يهاي کلیدي پس از اعضا پست
ها با یکـدیگر   در نزدیکی پیروان این اقلیت ها نیز ها با مسیحی ازدواج علوي شود.

  ). 1390زاده،  مؤثر بوده است (هانی
ها پس از کسب انحصاري قدرت سعی کردند موقعیت خود را در سایر  علوي
عرصـۀ اقتصـادي بهبـود بخشـند. آنهـا بـا اتخـاذ سیاسـت         به خصوص ها  عرصه

دنـد. سیاسـت   پایگاه اقتصادي خـود را فـراهم کر   ياصالحات ارضی زمینۀ ارتقا
هـا تحـت نظـارت رهبـران علـوي،       اصالحات ارضی در سوریه موجب شد بعثی

هاي مالکین بزرگ را تصـاحب کننـد. ایـن مالکـین عمـدتاً شهرنشـینان یـا         زمین
ایـن   .هاي وسیعی در مناطق روستایی داشتند مذهبی بودند که زمین بازرگانان سنی

ناطق سکونت خود در کوهسـتان  ها در اختیار کشاورزان فقیر علوي که از م زمین
  ). 217: 1387قرار گرفت (آرینگبرگ،  ،سرازیر شده بودند

سنت را در پی داشـت کـه     ها در سوریه اعتراضات اهل تثبیت حکومت علوي
 1982المسلمین در شـهر حمـاه در سـال     نمونۀ برجسته و بارز آن شورش اخوان
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ن سـوریه کـه در سـال    المسلمی شدت سرکوب شد. هدف اصلی اخوان  بود که به 

سیس شد، در مبارزه و نـابودي حـزب بعـث خالصـه شـده و      أدر حلب ت 1935
از هـر  المسـلمین   اخـوان جریـان   .اقدامات این جریان متوجه حزب بعـث اسـت  

  کند.  حمایت می ،حرکتی که در پی مقابله با حزب بعث و نظام سوریه باشد
دانشـجوي   38 اخـوانی ، عناصر 1979در ژوئن هاي شدید  در یکی از درگیري
ــکد ــوي دانش ــب   ةعل ــري در حل ــتند افس ــالت را کش ــتردهو حم ــه گس  اي علی

ترتیب دادند. این اقـدامات  هاي دولتی، مراکز پلیس و مراکز حزب بعث  ساختمان
 هاي سوریه و تالش براي ترور حافظ با حمله به مستشاران شوروي و کمونیست

 1980سوریه در حکمـی در ژوئیـه    ادامه یافت تا اینکه دولت 1980اسد در سال  
المسلمین،  معروف شد، براي عضویت و همکاري با اخوان 49که به قانون شماره 

  مجازات مرگ تعیین کرد. 
گردد که  باز می 1982المسلمین و نظام سوریه به سال  شدیدترین تقابل اخوان

ه اي علیـ  در پی شورش مسلحانۀ هواداران اخوان، ارتش سـوریه حملـۀ گسـترده   
ها در شهر حمـاه آغـاز کـرد. در ایـن حملـه  عـالوه بـر ویرانـی          مواضع اخوانی

تعداد زیادي از اعضا و هواداران اخوان کشته شدند. به  ،هاي زیادي از شهر بخش
طـور آشـکار قیـامی      هـا در شـهر حمـاه، بـه     زعم برخی کارشناسان، قیام اخوانی
اسد بـود    گرایانۀ حافظ قومهاي  ها از سیاست ضدعلوي و حاکی از نارضایتی سنی

  ).211: 1374(درایسدل و بلیک، 
حزب بعث سوریه به رهبري حافظ اسد و بشار اسد که بیش از چهار دهه بـر  

که سـعی دارنـد   است هاي سیاسی اقتدارگرایی  نماد نظام ،کند سوریه حکومت می
کنند. در براي کنترل محیطی از طریق سازوکارهاي امنیتی فراهم را هاي الزم  زمینه

هـاي متعـارض اجتمـاعی، سـاختار سیاسـی و       سوریه پیونـد سـه عنصـر هویـت    
اي باعث شده است به همـۀ مسـائل داخلـی و خـارجی از بعـد       تضادهاي منطقه
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امنیتی نگریسته شود. حاکمیت اقلیت علوي بر اکثریت سنی، از همان ابتدا شکلی  

  وجود آورد.   از ناپایداري در شرایط اجتماعی را به
سـنت و    هاي اجتماعی ناشی از شـکاف مـذهبی عمیقـی کـه بـین اهـل       لگس
هر لحظه و در پس هر رویدادي ممکن بـود فعـال شـود.     ،ها وجود داشت علوي

ساختار سیاسی متصلب و کامالً بسـته در سـوریه نیـز بخـش مهمـی از نخبگـان       
کرد. قانون اساسی بـه شـکلی تـدوین     ناراضی را از دستیابی به قدرت محروم می

ـ  شده بود که قدرت در انحصار حزب بعث باقی می جـایی در   هماند و احتمال جاب
هاي جدید وجود نداشت. همچنین مجاورت با دو تهدیـد   قدرت و ظهور نگرش

و اختالفات ژئوپلیتیکی با ترکیه  )صهیونیستی و رژیم بعث عراق  رژیم(خطرناك 
      موجب ایجاد نگرانی همیشگی از ناحیۀ همسایگان شده بود.

ــس ــرگ از پ ــافظ م ــد  ح ــال در اس ــه ،2000 س ــم  ب ــه رغ ــداقل آنک  ســن ح
 شرایطکردن  فراهم منظور به بود، شده تعیین سال 40 سوریه در جمهوري ریاست

 و اصـالح  اساسـی  قـانون  جمهوري، ریاست رفراندوم در اسد بشار کاندیداتوري
 و شد ینتعی سال 34 جمهوري، ریاست رفراندوم در کاندیداي شرکت سن حداقل
 1.کـرد  آغاز را خود جمهوري ریاست اول دورة رفراندوم، در پیروزي با اسد بشار
 بـه  دوم بـار  براي اسد 2نداشت، وجود رقیبی هیچ که حالی در نیز، 2007 سال در

فرمانـدهان ارشـد نظـامی و     .)28: 1392برگزیده شد (زارعـان،   جمهوري ریاست
 1و عبـدالحلیم خـدام   3مصطفی طـالس اسد مانند   امنیتی و دوستان نزدیک حافظ

                                                                                                                                         
ها بسیار محبوب بود براي جانشینی خود برگزیـده   اسد فرزند ارشدش باسل را که میان علوي  حافظ .1

تحصـیل  مشـغول  که در لندن را ، بشار 1994ما به دلیل فوت ناگهانی باسل در تصادف در سال ا ،بود
بـراي  را او هاي مهمی به بشـار،   با واگذاري مسئولیت ،2000در سال مرگش فراخواند و تا زمان  ،بود

  جمهوري آماده کرد.    تصدي مسئولیت ریاست
 و تعیین بعث حزبرا  جمهوري ریاست نامزد ،2012 فوریه سوریه در اساسی قانون اصالح از قبل تا .2

  .کرد می معرفی مردم به رفراندومبراي 
هاي نزدیک و مـورد اعتمـاد    وزیر دفاع سوریه و از سنی 2003تا سال  1972مصطفی طالس از سال  .3

تیـپ   یفرمانـده از دوستان نزدیک باسل و بشار اسد بود که مناف طالس اسد بود. فرزند وي   حافظ
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  در به قدرت رسیدن اسد و حمایت از او ایفا کردند. زیادي نقش  

هاي سوریه، از همان ابتـدا   اسد به عنوان فردي برخاسته از اقلیت علوي  حافظ
پیگیري دو ایدة ناسیونالیسم و سکوالریزم را به طور جـدي در دسـتورکار خـود    

ها در سوریه را مجذوب خود کنـد. در   وانست اقلیتبه خوبی ت . این ایدهقرار داد
کننده داشته  توانند نقشی تعیین جدایی دین از سیاست، مناسبات مذهبی دیگر نمی

یابند فارغ از تعلقات دینی  هاي مذهبی امکان می باشند و در چنین شرایطی، اقلیت
هب مـذ  حاکمان علـوي نجستن و مذهبی، در جامعه فعالیت کنند. همچنین توسل 

اقلیـت علـوي بـه    تـا  توجیـه خـوبی بـود    هاي دینی و مـذهبی   به گرایشسوریه 
دیگر  ،نشود؛ زیرا زمانی که حکومت، سکوالر باشدمتهم انحصارگرایی در قدرت 

  بودن اهمیت چندانی نخواهد داشت.   سنی، دروز و مسیحی ، علوي
د و تـالش  اي ملی و غیرمذهبی در سوریه بـو  دنبال ایجاد جامعه  اسد به  حافظ

اسـد در طـول حیـات      بود. منش سیاسی حـافظ کرده خود را معطوف این هدف 
المسـلمین در جـوانی و    سیاسی خود مؤید این امر اسـت. درگیـري او بـا اخـوان    

گاه ایـن   دهد که اسد هیچ نشان می 1980و  1970هاي  ها در دهه سرکوب اخوانی
  ).  83: 1376هدف را رها نکرده بود (امامی، 

اسـد در اظهـارات وي دربـارة ملـت عربـی کـامالً         عربـی حـافظ   پان رویکرد
ها] ملـت   ها و لبنانی [سوري« گوید: میباره در این وي مشخص و برجسته است. 

                                                                                                                                        
نفـر از افسـران    23همراه  2012برعهده داشت و در اول ژوئیه را جمهوري سوریه  گارد ریاست 105

اسد تبدیل شـد. در حـال حاضـر خـانوادة      ارتش سوریه به ترکیه گریخت و به یکی از دشمنان بشار
 طالس در فرانسه سکونت دارند.

ـ  هاي سنی . عبدالحلیم خدام، از شخصیت1 هـاي مهمـی    مسـئولیت  2005ا سـال  مذهب قدرتمند در سوریه، ت
سمت معاونت  2005تا  1984سال وزیر امور خارجۀ سوریه بود و از سال  14برعهده داشت. وي به مدت 

جمهوري، به مدت  اسد، تا انتخاب بشار اسد به ریاست جمهور را بر عهده داشت. پس از مرگ حافظ  رئیس
زمان با تـرور رفیـق حریـري از     هم 2005در سال دار شد. وي  جمهوري را عهده روز سرپرستی ریاست 37

گیري علیه نظام سوریه، خواستار سرنگونی آن شـد. گفتـه    سوریه گریخت و به فرانسه رفت و ضمن موضع
 اي علیه ایران داشت.      شود وي از همان ابتدا مواضع خصمانه می
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ولی  ،واحد و مردم واحدند. ما ممکن است به دو دولت مستقل تقسیم شده باشیم 

اینجـا بـه    معنی نیست که دو ملت جداگانه هم باشیم. احساس قومیت دراین به 
     »تر است از آنچه در ایاالت متحدة امریکا وجود دارد. قیمراتب عم
شود حافظ اسد در یکی از دیدارهاي خود با یاسر عرفات به او گفته است:  گفته می

هیچ فلسطینی وجود ندارد، بلکه یک سوریه داریم و شما جزیی از مردم سوریه هستید. «
  ).      246: 1374(درایسدل و بلیک، » ه استناپذیر سوری فلسطین هم بخش جدایی

تأکید نظام بعثی سوریه بر اصول ناسیونالیسم عربی به حدي است که در اصل 
  : یکم از قانون اساسـی سـوریه ایـن اصـول بـه صـراحت گنجانـده شـده اسـت         

  و داراي  ، سوسیالیسـت  ، مردمـی  دموکراتیـک   یدولتـ    سـوریه   عربـی   جمهوري  .1
  عضـو دولـت    سـوریه   . جمهـوري  اسـت   تجزیـه   غیـر قابـل    رزمینبا س  حاکمیت
  عربـی   از وطـن   بخشـی   سـوریه   کشور عربی. 2.  است  متحد عرب  هاي جمهوري
  آن  کامـل   وحـدت   و در تحقـق   اسـت   عرب  از امت  جزیی  سوریه  ملت .3.  است
  ).1393هاي مجلس شوراي اسالمی،  هشپژو(مرکز  کند  می  کوشش
یک از این اقدامات موجب نشد تا مردم سوریه در قالب یک ملت بـه    هیچاما 

حدي برجسته بود به کردها در سوریه نپذیرفتن انسجامی واقعی دست پیدا کنند. 
 1970در دهـه   هـا که دولت از اعطاي تابعیـت سـوریه بـه تعـداد زیـادي از کرد     

نام فراگیري  »هجمهوري عربی سوری«خودداري کرد. همچنین کردها معتقدند نام 
شـود (علیـزاده    ترین گـروه اقلیـت شـامل نمـی     و کردها را به عنوان بزرگنیست 

  ).  18: 1387طباطبایی، 
عربی حاکم بر سوریه که حتی به اتحاد سـوریه و مصـر    شدید پان هاي گرایش

اسد به اتحـاد سـوریه و عـراق در      و در ادامه تمایل حافظانجامید  1960در دهه 
، کردها را عمالً از دایره ملت عربی سـوریه خـارج کـرده بـود.     1970اواخر دهه 

گرایـان   رویکردهاي غیردینی و سوسیالیستی حاکم بر سوریه نیز باعث شد اسـالم 



  22     1394، تابستان 62، پیاپی 2 شماره ، سال شانزدهم،ي جهان اسالمراهبردفصلنامه مطالعات 
از جامعه به نظام سیاسی حاکم اي  عمدهسنی به درون نظام جذب نشوند و بخش  

  . نکنند دلبستگی پیدا
عمـدتاً بـه ایجـاد انسـجام میـان       سازي، بنابراین موفقیت نظام سوریه در ملت

شـد و   تبار مربـوط مـی   ها و مسیحیان عرب ها، دروزي ها مانند علوي برخی اقلیت
گرایان سنی و کردها هویت اسالم سنی و کردي خود را حفظ کردنـد و بـه    اسالم

تـوجهی نشـان    ،کـرد  هویت ملی بر اساس تعریفی که نظام سوریه از آن ارائه می
هـاي   اطعی به مقابله با آن پرداختند. نظام سوریه در طول دههندادند و حتی در مق

رو شـکاف    از ایـن  ؛گذشته، هرگز نتوانست کل جامعه سوریه را نماینـدگی کنـد  
هـاي آغـازین    مـاه داشت که وقایع وجود  هاي اجتماعی  عمیقی بین دولت و گروه

   .بیشتر کرد این شکاف را ،در درعا 2011سال 
  

  هاي فراملی ا و سازمانها، رونده . اندیشه3
سـازي هویـت فـردي و     فرایندي است کـه در نهایـت بـه همگـون     1شدن  جهانی

هـاي تـاریخی، دینـی،     نظر از تفـاوت  ها در جوامع مختلف، صرف اجتماعی انسان
شـمولی در   الگوهـاي عـام و جهـان    ،. در این فرایندانجامد می قومی و نژادي آنها

دي در جوامع مختلف حـاکم و الگوهـاي   هاي اجتماعی، فرهنگی و اقتصا ساحت
شـدن بـا تعـابیري ماننـد       شـوند. از جهـانی   بومی و محلی به تدریج استحاله مـی 

شـود. از ایـن منظـر، بـا      شدن یاد مـی   دونالدي شدن و مک  شدن، غربی  امریکایی
شـمولی در   هاي ملی، دینی، محلی و قـومی، هویـت عـام و جهـان     نابودي هویت

                                                                                                                                         
شدن فرایندي پویـا، ذاتـی و     یسازي تمایز قائل شد. جهان شدن و جهانی  باید میان دو مفهوم جهانی .1

طبیعی است که جامعه بشري در پرتو پیشرفت تکنولوژیک و تحول در حوزه ارتباطات در مسیر آن گام 
که از است هاي بزرگ  سازي امري مصنوعی و حاصل تصمیم و اراده قدرت دارد. در مقابل، جهانی برمی

هـا، در پـی    هـا و دولـت   ود به سایر ملتهاي خ ها و باورداشت ها، نگرش طریق آن ضمن تحمیل ارزش
سازي به عنـوان   شدن و جهانی  آیند. در این مقاله هر دو مفهوم جهانی تأمین و تحصیل منافع خود برمی
  هاي فراملی در نظر گرفته شده است.  عوامل مؤثر بر تقویت هویت
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 ).252: 1384آید (کچوئیان،  می جود  سراسر جهان به 

شـوند.   هاي اساسی مواجه می  هاي ملی با چالش شدن، هویت  در فرایند جهان
 سترو هاي فروملی روبه سو با مطالبات هویت ملی از یک  در جهان امروز، هویت

شـود.   هاي فراملی به چالش کشیده مـی  و از سوي دیگر اقتدارش از سوي هویت
هاي دلخواه  توانند هویت ان حاکم دیگر مانند گذشته نمیدر چنین شرایطی، نخبگ

خود را در جامعه مسلط و آن را به منبع اصلی تعریف هویـت بـراي شـهروندان    
راثـر توسـعه   بشـدن کـه     ). فراینـد جهـانی  42: 1388پـور،   تبدیل کننـد (قهرمـان  

هاي نوین اطالعـاتی و ارتبـاطی    هاي صنعت حمل و نقل و ظهور فناوري فناوري
هاي مختلف اقتصادي، سیاسی،  عرصه ،ود را به همه جوامع جهان تحمیل کردهخ

شـدن در    تأثیر قرار داده است. فرایند جهانی  فرهنگی، اجتماعی و امنیتی را تحت
هـا را در   اثر کردن مرزهاي سیاسی کشـورها عمـل و دولـت    جهت برداشتن یا بی

  . کند اداره و کنترل قلمروشان ناتوان و ناکارامد می
شـدن جنـگ و     هاي جدید و روند فزاینده صنعتی عالوه بر این، ماهیت جنگ

هاي نوین جنگی مانند جنگ نامتقارن و ابزارهاي قـدرت در   ظهور اشکال و شیوه
ها حتی قدرتمندترین آنها را براي دفاع  جنگ مانند جنگ هوشمند، توانایی دولت
صم به چالش کشـیده اسـت.   هاي متخا مؤثر از خود در برابر تهاجم نظامی قدرت
هـاي   پیمـا، سـالح   هاي بالسـتیک قـاره   پهبادهاي بدون سرنشین دورپرواز، موشک

هـا را در اعمـال    هاي هوشمند با قدرت تخریب باال و غیره، دولت شیمیایی، بمب
اراده خود بر قلمروي سرزمینی و مقابله با تجاوزات دشـمن نـاتوان کـرده اسـت     

  .  )513و  512: 1394(گریفیتس، 
هاي سیاسـی، اقتصـادي    هاي موجود در ساحت رغم وجود تفاوت  در خاورمیانه به

و اجتماعی، نوعی هویت تاریخی ناشـی از مـذهب، جوامـع مسـلمان را بـر اسـاس       
هـاي دینـی و    هاي مذهبی آنها به هم پیوند داده است و به دلیـل آنکـه ارزش   گرایش
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ر بسـیاري مـوارد نادیـده گرفتـه     مذهبی ماهیتی فراملی دارند، مرزهـاي جغرافیـایی د   
تـوان   ). رشد بنیادگرایی مذهبی را می1055: 1391شوند (مهنام و زارع زحمتکش،  می
 ).  40: 1388پور،  اي از افزایش آگاهی هویتی افراد دانست (قهرمان نشانه

هایی مانند داعش که با طرح تئوري خالفـت، همـه    گراي سازمان گفتمان امت
جهان را به جغرافیاي خالفت خود در سوریه و عراق دعوت مسلمانان از سراسر 

هاي ملی را به چالش  هرگونه ترتیبات سیاسی و امنیتی در چارچوب دولت ،کرده
کشیده است. در حال حاضر اندیشه اعاده و احیاي خالفت اسالمی در جغرافیاي 

مورد هاي ملی و فرهنگی به نفع هویت اسالمی  اثر کردن هویت جهان اسالم و کم
اي  زده ادعاي داعش، به مانعی اساسی در تشکیل دولت ملی در کشورهاي بحـران 

مانند عراق و سوریه تبدیل شده است. داعش خالفت مـورد ادعـاي خـود را بـه     
کشتی نوح تشبیه کرده است که اگر هر یک از افراد امـت اسـالمی بـر آن سـوار     

  . (Gambhir, 2014: 4)هالك خواهند شد  ،نشوند
دابق، ارگان رسـمی داعـش، هجـرت پزشـکان، مهندسـان، متخصصـان و        نشریه

هاي تحت سیطره خالفت را واجب اعالم کـرد تـا چندبعـدي     دانشجویان به سرزمین
. داعش وظیفـه کسـانی را کـه    (Lewis, 2014)تأسیس را نشان دهد  بودن خالفت تازه

باورمندان به خـود   امکان مهاجرت به قلمرو خالفت را ندارند، بیعت اعالم کرده و از
جمعـی بـا خلیفـه     خواسته است با حضور در مساجد و اماکن مذهبی، به طور دسـته 

  .   (Dabiq, 1435)بیعت و تصاویر این بیعت را در فضاي مجازي منتشر کنند 
هـا،   در سوریه و پیوند آنها با اندیشـه  1آفرینی بازیگران غیردولتی ظهور و نقش

گیري هویت ملی را با چـالش   ایی در خارج، شکله ها و دولت ها، سازمان گرایش
کند. پس از جنگ سرد به تدریج شرایط براي فعالیت نیروهاي فروملی  رو می به رو

هاي مختلف سیاسی، امنیتی و نظامی فراهم شد و معادالت قـدرت کـه    در عرصه

                                                                                                                                         
1. Non State Actors 
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  . کردتغییر  ،شد پیش از این، بر اساس بازیگري بازیگران دولتی تعریف می 

ــ امنیتـی    ان غیردولتی تمایل دارند ضمن تأثیرگذاري بر محیط سیاسیبازیگر
تـري ایفـا کننـد و بـه تـدریج وارد سـاختارهاي        هـاي جـدي   پیرامون خود، نقش

رو، برخی از این نیروها سطح خـود را از فروملـی بـه     از این  ؛گیري شوند تصمیم
هـا در اعمـال    اند. این وضعیت باعث شـده اسـت دولـت    فراملی ارتقا دادهملی و 

اي  حاکمیت یکپارچه در سطح ملی و مداخله در روندهاي سیاسی و امنیتی منطقه
  ). 67: 1380دچار محدودیت شوند (معینی علمداري، 

المللی القاعـده و داعـش بـه عنـوان      هاي بین المسلمین و سازمان جنبش اخوان
ود را در غیردولتی هستند کـه نقـش خـ    یبازیگران اصلی بحران سوریه، بازیگران

هاي متصـل   ها از طریق مدیریت شبکه کنند. این قبیل سازمان سطح جهانی ایفا می
هـا، اخـتالل    یا منفصل خود در سراسر جهان، در روند مدیریت سـرزمینی دولـت  

کننـد. در چنـین    هایی فرومانـده تبـدیل مـی    هاي مقتدر را به دولت و دولتایجاد 
  شکل نخواهد گرفت.   شرایطی هویت ملی و به تبع آن دولت ملی 

      
  . شکاف جغرافیایی4

هاي جمعیتی این کشـور، معادلـه    هاي جغرافیاي سوریه در پیوند با ویژگی ویژگی
هـاي   مانده است. برخی ویژگی  وجود آورده که تاکنون الینحل باقی  اي به پیچیده

  ند از:ا ترجغرافیایی سوریه عبا
  بور در غرب این کشور؛الع خیز و صعب هاي حاصل . وجود کوهستان1
 همسـایگانش (لبنـان و رژیـم   در مقایسه با . وسعت و عمق راهبردي سوریه 2

  صهیونیستی)؛ 
  . دسترسی به ساحل مدیترانه در غرب؛3
  شدن در منطقه ژئواستراتژیک شامات؛  . واقع4



  26     1394، تابستان 62، پیاپی 2 شماره ، سال شانزدهم،ي جهان اسالمراهبردفصلنامه مطالعات 
  یزرع و بیابانی در مرکز و جنوب؛ هاي لم . وجود سرزمین5 

  ی؛. تمرکز جمعیت در مناطق غرب6
  )؛57: 1390صهیونیستی (آجرلو،  . قرار گرفتن پایتخت در غرب نزدیک مرز رژیم 7
. توزیع نسبی جمعیت بر اساس عامل مذهبی و قومی در سطح جغرافیـا بـه   8

سـنت    ها در جنوب و اهـل  ها در غرب، دروزي نحوي که کردها در شمال، علوي
  .اند در مرکز قرار گرفته

هاي قومی و مذهبی بر اساس ذخایر موجود  ین گروهمتوازن منابع بنا. توزیع 9
  در جغرافیاي محل سکونت؛

سنت سـوریه    جواري کردهاي سوریه با کردهاي ترکیه و عراق و اهل . هم10
  سنت عراق.  با اهل

تحوالت ناشی از بحـران موجـب شـده اسـت شـکاف      در کنار ها  این ویژگی
هاي داخلی  ق شود. مهاجرتجغرافیایی موجود در جامعه سوریه بیش از حد عمی

گسترده مردم سوریه گرچه تحت تأثیر ناامنی و جنگ و بـه منظـور سـکونت در    
عوامـل  متـأثر از  اما انتخاب مقصـد مهـاجرت عمـدتاً     ،مناطق امن صورت گرفته

بنـدي جمعیتـی بـر اسـاس      مذهبی و قومی بوده است. این وضعیت موجب قطب
  عامل جغرافیا شده است. 

هاي علوي، شیعه، دروزي و مسیحی عمدتاً موافـق و مـدافع    یتاز آنجا که اقل
انـد و در مقابـل معارضـین     طرفانه اتخـاذ کـرده   یا موضعی بیهستند نظام سوریه 
دهنـد،   نظامیان سنی خارجی تشکیل می سنت ناراضی داخلی و شبه  مسلح را اهل

بنـدي جغرافیـایی شـده و ایـن      بندي موجود در عرصه نظامی باعـث قطـب   قطب
وضعیت شکاف جغرافیایی در سوریه را افزایش داده اسـت. در واقـع در برخـی    
مناطق، خطوط حد جنگی، به خطوط حد اجتماعی تبدیل و باعث افزایش فاصله 

  اجتماعی در جامعه سوریه بر اساس عامل قومی و مذهبی شده است.
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المللـی مردمـانی بـا فرهنـگ،      سوي مرزهـاي سیاسـی و بـین   دو هرجا که در  

هویـت همگـن    ،تـر  ت، نژاد، تاریخ، دین و مذهب مشترك یا به عبارت دقیققومی
شـده نداننـد،    المللی شناخته زندگی کنند و خود را مقید به مرزهاي سیاسی و بین

پدیـدار   ،یده تمایز هویت سیاسی و فرهنگی اسـت یمرزهاي ناپیداي هویت که زا
را که با این دوگانگی شوند. مرزهاي ناپیداي هویتی تمامیت ارضی کشورهایی  می

کند (جعفري  با چالش اساسی مواجه می ،رو هستند هویت سیاسی و فرهنگی روبه
 . است ) و مانعی در تشکیل دولت ملی40: 1387ولدانی و بیداقی، 

دهـد دولـت سـوریه     در حال حاضر، بررسی عرصه میدانی سوریه نشـان مـی  
، شـهرهاي بـزرگ و سـاحل    دمشقمانند رغم تسلط بر بسیاري مناطق راهبردي   به

هاي وسیعی از کشور را از دسـت داده اسـت و معارضـین     مدیترانه، کنترل بخش
انـد. در شـمال سـوریه، کردهـا بـا تشـکیل        مسلح بر این مناطق سیطره پیدا کرده

هاي عفرین، قامشلی و کوبانی و تشکیل سـاختارهاي سیاسـی خـودگردان     کانتون
ن سوم، خارج از مدار نظام سوریه و معارضـه  محلی، عمالً خود را به عنوان جریا

، به دنبال تثبیت مواضـع  و مناطق دیگراند. داعش نیز با تسلط بر رقه  تعریف کرده
  خود در سایر نقاط سوریه است. 

هاي مسلح نیز هر کدام بر بخشی از سـوریه   النصره و سایر گروه ارتش آزاد، جبهه 
رصه میدانی سوریه و تسـلط هـر یـک از    اند. تکثر بازیگران معارض در ع مسلط شده
هاي جغرافیایی در سوریه شده و  هایی از این کشور، باعث ایجاد شکاف آنها بر بخش

 هاي کوچک و بزرگی تقسیم کـرده اسـت.   ها به بخش  جامعه را بر اساس این شکاف
هاي اجباري یا اختیاري جمعیت به نحوي که منـاطق   جایی تداوم این وضعیت و جابه

بنـدي   دسـت شـود، باعـث قطـب     یایی به لحاظ جمعیتی (قومی و مذهبی) یکجغراف
  هاي اجتماعی خواهد شد. جمعیتی و تعمیق شکاف
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  گیري نتیجه
هاي ناشی از مطالبات قومی و مذهبی پدیده جدیدي نیست، امـا ایـن    شورش
هاي اقتصادي یا سیاسی بوده  ها در گذشته عمدتاً ناشی از نارضایتی نارضایتی
هاي اقتصادي و سیاسی پشت مطالبات هویتی پنهـان   ر واقع نارضایتیاست. د
هـاي هـویتی (قـومی،     شدند؛ اما طی چند دهه گذشته بـا افـزایش آگـاهی    می

هـاي   مذهبی، جنسیتی و غیره)، اعتراضات بـیش از آنکـه ناشـی از نارضـایتی    
اقتصــادي و سیاســی باشــد، تحــت تــأثیر مطالبــات هــویتی بــوده اســت. در  

جدید اجتماعی، هویت جایگزین ایدئولوژي شده و اثبات حقانیت هاي  جنبش
ایدئولوژي یا تعریف دوست و دشمن بر اساس ایدئولوژي جاي خـود را بـه   

و مقابله » دیگري«بر اساس نفی » خود«اثبات حقانیت هویت و تعریف وجود 
ها داده است. در دوران اخیر، کنش افراد بیشتر بر اساس ترجیحـات   با غیریت

یتی سازمان یافته و ایدئولوژي تحت تأثیر این ترجیحات قرار گرفته اسـت  هو
  ).48و  47: 1388پور،  (قهرمان

هـاي قـومی و    شکل نگرفتن هویت ملی و شکاف میان هویت ملی و هویت
هاي ذاتی اکثر کشورهاي  نگرفتن دولت ملی از ویژگی  مذهبی و به تبع آن شکل

. در حال حاضر کمتر دولتی وجـود دارد  )27: 1382خاورمیانه است (هینبوش، 
که مرزهاي سیاسی آن با مرزهاي واقعی یک جامعه زبانی، مذهبی یا فرهنگی به 

  طور کامل منطبق باشد.  
هـا بـراي ایجـاد ملتـی یکپارچـه داخـل        هاي زیادي که دولـت  رغم تالش به

اند، بسیاري از واحدهاي سیاسـی کـه بـا نـام کشـور شـناخته        مرزهایشان کرده
شـوند کـه از لحـاظ فرهنگـی،      هاي مهم و بزرگی را شامل مـی  شوند، اقلیت می

اند و بـه دلیـل آنکـه ایـن      زبانی، قومی، مذهبی و نژادي با اقلیت غالب متفاوت
بینند، با  هاي اقلیت خود را در موقعیت نامناسب نسبت به گروه اکثریت می گروه
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تعیـین سرنوشـت   « هاي سیاسی به دنبال تـأمین و تضـمین حـق    تشکیل جنبش 

  هستند.  1»خود
منـدي از   هـایی ماننـد بهـره    تقاضا براي حـق تعیـین سرنوشـت در صـورت    

طلبی)  خودمختاري در داخل دولت (فدرالیسم) یا تشکیل دولت مستقل (تجزیه
  ).511: 1394بروز پیدا کرده است (گریفیتس، 

ل آنکه پس از به قدرت رسیدن بشار اسد و چیرگی اقلیت بر اکثریت، به دلی
هـاي قـومی و    شدن انتظارات قومی و مذهبی بسته شد، گـروه  راه براي برآورده 

مذهبی نتوانستند به همزیستی دور از تنش دست پیدا کننـد و هویـت ملـی بـه     
عنوان هویت غالب در سوریه پذیرفته نشـد و اقـوام و طوایـف در سـوریه بـه      

  ). 2013 به نام ملت در نیامدند (الحسینی،» کل یکپارچه«صورت 
هـاي هـویتی قـومی و مـذهبی و      هـاي فروملـی تحـت تـأثیر آگـاهی      هویت
شـدن،    هاي هویتی ناشی از فرایند جهـانی  هاي فراملی تحت تأثیر آگاهی هویت
هاي فراملی، هویت ملی مورد حمایت  سازي و اندیشه و عملکرد سازمان جهانی

حاکم بر سوریه  هاي هویتی نخبگان نظام سوریه را به چالش کشیدند و سیاست
ــه        ــود، ب ــار ب ــم) و اجب ــدئولوژي (ناسیونالیس ــل ای ــه دو عام ــر پای ــه ب   را ک

  شکست کشاندند. 
از یک سو شکاف جغرافیایی و تقسیم جمعیـت سـوریه بـر اسـاس عوامـل      
مذهبی و قومی در عرصه سرزمینی و از سوي دیگر سیطره معارضـین مسـلح و   

دن کامل این مناطق از سیطره هاي وسیعی از سوریه و خارج کر کردها بر بخش
نظام سوریه مسیر ایجاد هویت ملی فراگیر را که بتواند زمینـه را بـراي تشـکیل    

  دولت ملی فراهم کند، بسیار ناهموار کرده است.    
  

                                                                                                                                         
1. Self-determination 



  30     1394، تابستان 62، پیاپی 2 شماره ، سال شانزدهم،ي جهان اسالمراهبردفصلنامه مطالعات 
  عوامل سلبی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عوامل ایجابی
  ویت ملی در سوریهنمایه عوامل سلبی و ایجابی مؤثر بر ه

 
ماندن موانع موجود سر راه تشکیل دولت ملی در سـوریه، آینـده     با توجه به باقی

سیاسی و اجتماعی این کشور در معرض خطر جدي قرار دارد. برخی کارشناسـان در  
اگر بحران در سوریه تداوم پیدا کند و نظـام سـوریه   که ند  هبینی کرد میانه بحران پیش
داده اعـاده کنـد،    هـاي ازدسـت   را کنترل و سلطه خود را در سرزمین نتواند این بحران

ملی
ت 
دول

 

 سیاست هویتی نخبگان حاکم

ایدئولوژي 
 (ناسیونالیسم)

اجبار 
 (سرکوب)

لت
م

 

یت
 هو
دن
ه ش
 پار
اره
پ

 

 هویت ملی

اف
شک

 
اي 
ه

عی
تما
اج

 
ندی
ا

 شه
مان
ساز

ا و 
ه

 
ملی
 فرا
اي
ه

 

یتی
 هو
هی
آگا

 

نی 
جها

 
انی
جه

ن و 
شد

 
زي
سا

و ... 
بی 
ذه
ی، م

قوم
مل 
عوا

 

یتی
 هو
هی
آگا

 

هاي  ظهور هویت

شکاف دولت و 

 هاي فروملی ظهور هویت ثرشدن سیاست هویتی   ا بی

ایی
رافی
 جغ
اف
شک

 



 31      موانع تشکیل دولت ملی در سوریه
  ).  2013این کشور در معرض تجزیه قرار خواهد گرفت (الحسینی،  

هاي درگیر در بحران تقسیم شده و  در حال حاضر، سرزمین سوریه بین طرف
عین حال هایی از این کشور از دست داده است. در  دولت کنترل خود را بر بخش

 ؛ از ایـن رو هاي جدي فراوانی از بحران متحمل شـده اسـت   ه سوریه آسیبجامع
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  رسد.    نظر می  غیرممکن به ،دهد
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