ﻭﺍﮐﺎﻭﯼ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﺰﯾﮏ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯼ ﻭ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﻢ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﺧﯿﺮ ﺩﺭ ﺳﻮﺭﯾﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ :ﺭﺟﺒﯽ،ﺳﻬﯿﻞ
ﺗﺎﺭﯾﺦ  ::ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺧﺮﺩﺍﺩ  ::ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ  - 1391ﺷﻤﺎﺭﻩ 34
ﺍﺯ  123ﺗﺎ 150
ﺁﺩﺭﺱ ﺛﺎﺑﺖ http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/995930 :
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ  :ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ 1393/04/04 16:02:14 :

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﮥ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ،ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ،
ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩﯼ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ ،ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ،
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ "ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮﺭ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﻭ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ،ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ﻭ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺴﺐ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ
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 .1كارشناس ارشد روابط بينالملل و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران
مركزی

واکاوی جايگاه و نقش استراتژيك سوريه در مناسبات منطقهاي و بينالمللي

چكيده
اگرچه سوريه از مشكالت عديده زيرساختي و جدي در حوزههاي سياسي -اجتماعي
و اقتصادي رنج ميبرد ،اما ناآرامي اين كش��ور قبل از امت��داد در خيزشهاي مردمي و
اس�لامي ،معلول معادالت و مناسبات منطقهاي و بينالمللي اس��ت كه اين كشور را به
اردوگاه تازهاي براي رقابتهاي اس��تراتژيك تبديل نموده است .سوريه به عنوان مركز
ارتباطات سه قاره آسيا ،آفريقا و اروپا شناخته ميشود و يك بازيگر ژئوپلتيكمحور است
كه سه عامل واقع شدن در منطقه اس��تراتژيك خاورميانه ،قرار گرفتن بر كناره شرقي
درياي مهم مديترانه و برخورداري از  186كيلومتر س��احل و همس��ايگي با فلسطين
اشغالي ،لبنان ،تركيه و عراق بهوضوح اهميت ژئوپلتيك و نقش راهبردي اين كشور را
در مناسبات منطقهاي و بينالمللي نمايان ميسازد .اهميت و نقش استراتژيك سوريه در
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مناسبات منطقهاي و بينالمللي و همچنين رقابتهاي ژئوپلتيك و معادالت راهبردي،
بيشترين سهم را در ايجاد ناآراميهاي سوريه دارد.
بر اين اساس تمركز بر روي سوريه و بيثباتس��ازي آن به عنوان كليديترين حلقه
محور مقاومت اسالمي و عمق استراتژيك و يكي از مهمترين بخشهاي راهبردي مهار
جمهوري اسالمي ايران ،در واقع هدفي جز برقراري توازن بين محورها و تضعيف نقش و
جايگاه ايران را دنبال نميكند .اين مقاله به واکاوی جايگاه و نقش استراتژيك و سناريوي
بيثباتسازي سوريه پرداخته و همچنين به اين پرسش كه كشورهايي همچون امریکا،
عربستان و تركيه در اين زمينه از چه نقشهایی برخوردارند ،پاسخ میدهد.
كليدواژهه�ا :سوريه ،خاورميانه ،امریکا ،عربستان ،استراتژيك ،اتحاديه عرب ،تركيه،
عراق.
مقدمه
طي يك سال اخير ،تحوالت گس��تردهاي كش��ورهاي آفريقا و خاورميانه عربي را فرا
گرفته که تاكنون منجر به سرنگوني حكام تونس ،مصر ،يمن و ليبي شده است .عالوه بر
كشورهاي گفتهشده ،موج ناآراميها تعداد ديگري از كشورهاي عربي از جمله بحرين
را نيز فراگرفته است .در همين حال طي چند ماه اخير در سوريه نيز اتفاقهاي بسياري
رخ داده اس��ت .بلوا و آشوب در س��وريه عالوه بر پيامدهاي داخلي ،تأثير گستردهاي بر
تحوالت منطقهاي چون ثبات يا عدم ثبات لبنان و اردن و حتي ديگر كشورهاي عربي
خاورميانه ،درگيري اعراب اسراییل ،نفوذ ايران و سازمانهايي چون حماس و حزباهلل
خواهد داشت .از اينرو تحليل درست و نزديك به واقعيت براي درك شرايط ممكن و
محتمل وقوع در آينده ،هم براي پژوهشگران تحوالت خاورميانه و هم براي دستگاههاي
تصميمگيري سياس��ت خارجي كش��ورهاي تأثيرگذار و تأثيرپذير تحوالت خاورميانه
ضروري است .بررس��ي تحوالت جاري در سوريه در مقايس��ه با ديگر كشورهاي عربي
از اهميت بيش��تري برخوردار اس��ت؛ زيرا اگرچه بخشي از گس��ترش موج بيداري در
كشورهاي منطقه ،متأثر از جمهوري اسالمي ايران است و براي ايران اسالمي مهم است
اما وضعيت سوريه ب ه گونه ديگري است و اهميت آن به مراتب بيشتر است .سوريه متحد
راهبردي جمهوري اسالمي ايران و حلقه اساسي مقاومت اسالمي در منطقه است .اين
كشور تنها عمق راهبردي جمهوري اسالمي ايران محسوب نميشود ،بلكه نوع حكومت
در دمشق ،در معادالت آينده منطقه خاورميانه و منافع ملي جمهوري اسالمي نیز نقش
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اهميت ژئوپلتيك سوريه در منطقه
جمهوري عربي سوريه با جمعيتي بالغ بر  19ميليون نفر و مساحتي حدود 185180
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صحنه سياسي و امنيتي خاورميانه
خاورميانه كه در گذشته و حال ،محور اساس��ي تعامل و تقابل ميان نيروهاي اصلي و
فرعي سازنده نظام جهاني ميباشد ،همواره از تناقضات سياسي ،اقتصادي و نظامي دو
قطب جهاني متأثر بوده كه از زمان جنگ جهاني دوم آغاز و تا س��قوط ش��وروي ادامه
داشت؛ اين منطقه هماينک در ش��رايط فقدان موقعيت ويژه شوروي و تكروي امریکا
براي هدايت و رهبري جهان و تالش براي تحميل سلطه سياسي و نظامي آن در سطح
منطقه و جهان با حضور رو به رشد چين و روسيه رو به روست كه ميخواهد خأل ناشي از
سقوط و فروپاشي شوروي را پر كند .لذا اين امر بيانگر آن است كه خاورميانه در گذشته
و حال ،صحنه دایمي يك مبارزه است كه متأخرترين تحوالت مهم آن عبارت است از:
 .1گرايش آشكار امریکا براي سيطره كامل و ايجاد سلطه خود بر خاورميانه؛
 .2به بنبس��ت رس��يدن روند صلح به ويژه پس از روي كار آمدن دولتهاي تندرو در
اسراییل؛
 .3اشغال عراق و افغانستان؛
 .4رس��يدن موضوع هس��تهاي ايران به مرحلهاي جهت ايجاد تناقض و برخورد ميان
سياستهاي نيروهاي منطقهاي و بينالمللي؛
 .5صدور قطعنامه  1559جهت خروج نيروهاي سوريه از لبنان و خلع سالح مقاومت
و نيروهاي فلسطيني؛
 .6تشكيل كميته حقيقتياب به موجب قطعنامه  1595پس از ترور حريري و متهم
كردن سوريه و استفاده از آن به عنوان اهرم فش��ار عليه اين كشور كه نشانههاي آن در
گزارشات ميلس (نماينده ويژه سازمان متحد) و قطعنامههاي  1642و  1636شوراي
امنيت به خوبي ديده ميشود؛
1
 .7فشار شديد امریکا و غرب بر سوريه و حركت به سوي منزوي كردن آن.
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درگيري رژيم صهيونيستي با

سوريه ،محور اصلي اهميت كيلومتر مربع ،هش��تاد و هفتمين كشور جهان از نظر
نظامي و استراتژيك اين وسعت محس��وب ميشود .س��وريه در منطقه آسياي
كشور در منطقه ميباشد .در غربي واقع ش��ده و به عنوان مركز ارتباطات س��ه قاره
حال حاضر نيروهاي مسلح آس��يا ،آفريقا و اروپا ش��ناخته ميش��ود .اين كشور از
سوريه ،تنها ارتش كالسيك ديرباز ،مركز بازرگاني ميان ش��رق و غرب بوده است.
عربي است كه م يتواند موقعيت ژئوپلتيك سوريه ،اين كشور را در نقطه اتصال
1
امنيت رژيم صهيونيستي را در خاورميانه نفتخيز با اروپاي صنعتي قرار داده است.
معرض خطر قرار دهد
س��وريه يك بازيگر ژئوپلتيكمحور اس��ت كه با سه
عامل واقع ش��دن در منطقه اس��تراتژيك خاورميانه،
قرار گرفتن بر كناره ش��رقي درياي مهم مديترانه و برخورداري از  186كيلومتر ساحل
با كشورهاي حاشيه اين منطقه ارتباط دارد .به خصوص سوريه از طريق خط لوله نفت
در بندر بانياس ،بخشي از نيازهاي نفتي كشورهاي حاشيه را تأمين ميكند و از اين راه
در معادالت منطقه نقش دارد 2.همس��ايگي با فلسطين اش��غالي ،لبنان ،تركيه و عراق
نيز بهوضوح اهميت ژئوپلتيك و نقش راهبردي اين كش��ور را در مناسبات منطقهاي
و بينالمللي نمايان ميس��ازد .به دليل همين اهميت و نقش اس��تراتژيك ،بسياري از
كارشناسان روابط بينالملل« ،سوريه را بزرگترين كشور كوچك جهان» مينامند.
سوريه تنها بازيگر عربي است كه در مناسبات منطقهاي و بينالمللي ميان كشورهاي
خاورميانه و آفريقاي عربي ،نقش مستقلي را ايفا مينمايد و در عين حال صاحب ديدگاه
خود است .درگيري رژيم صهيونيستي با سوريه ،محور اصلي اهميت نظامي و استراتژيك
اين كشور در منطقه ميباشد .در حال حاضر نيروهاي مسلح سوريه ،تنها ارتش كالسيك
عربي است كه ميتواند امنيت رژيم صهيونيستي را در معرض خطر قرار دهد .از اين رو
مقامات رژيم اسراییل ،سوريه را ب ه عنوان تهديد استراتژيك به حساب ميآورند.
همچنين نقشآفريني سوريه در معادالت سياسي لبنان و قرار گرفتن دمشق بهعنوان
دولت حامي مقاومت اسالمي ،بر اهميت استراتژيك سوريه افزوده است 3.به همين دليل
اس��ت كه محققان روابط بينالملل تالش ميكنند تا راههايي ب��راي جلب نظر ديدگاه
رهبري س��وريه در هماهنگي با غرب و بهويژه امضای توافقنامه صلح با رژيم اشغالگر
قدس پيدا كنند .تمام تحليلهاي مقامات رژيم صهيونيستي بر اين موضوع اتفاق نظر
 .1رضا سراج« ،نگاهي به تحوالت سوريه» ،تهران ،پايگاه تحليلي و تبييني برهان ،1390 ،ص.5
 .2احمد خالدي ،رابطه سوریه و ایران ،تهران ،مؤسسه مطالعاتی اندیشهسازان نور ،1389 ،ص.79
 .3رضا سراج ،همان ،ص.6
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« .1بحران در سوریه» ،تهران ،پژوهشکده مطالعات راهبردی ،1390 ،ص.5
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دارند كه سوريه به عنوان خطر اس��تراتژيك بر ضد رژيم صهيونيستي در منطقه است.
عالوه بر ريشههاي سياسي و ايدئولوژيك موضوع س��وريه در منازعه عربي -اسراییلي
اين كش��ور از جنبه حياتي و توازن اس��تراتژيك نيز به صورت طبيعي با اس��راییل در
منازعه ميباشد؛ زيرا نزاع و رقابت اين دو كشور بر سر قدرت و ميزان نفوذ منطقهاي بين
دولتهاي قوي همسايه در منطقه ميباش��د و حضور اسراییل موجب فشار ديناميكي
شديد ،قوي و مستقيم اس��راییل براي امنيت س��وريه و امنيت اعراب شده است كه از
شكست اعراب در سال  1948به صورت بالفعل رو به تزايد گذاشته است و دستيابي به
1
سالح هستهاي اين نگراني را افزايش داده است.
بحرانه��اي منطقه و خاورميانه در حالي س��پري ميگردد كه تحليلها ،نشس��تها
و جلس��ات منطقهاي و بينالمللي در قبال بحران سوريه كه ش��رايط دشوار و تحوالت
خطرناكي را پشت سر ميگذارد ،فرضيات بيشماري را در مقابل تحليلگران سياسي قرار
داده است و ضرورت رايزني و همكاري درباره كيفيت كمك به سياستمداران سوري به
منظور برونرفت از اين بحران بر مبناي اصل تفاهم را آشكار ميسازد .در اين ميان دو
رويكرد در پيش روي سوريه قرار دارد:
 .1بركناري حكومت بشاراسد از قدرت طبق خواسته غرب و متحدين آنها در منطقه؛
 .2حفظ قدرت داخلي با ائتالف و انجام اصالحات سياسي بر اساس نظر حكومت فعلي
سوريه.
براي پيشبيني آينده بحران سوريه ،ش��ناخت كلي از موقعيت ژئوپلتیک اين كشور
ضروري به نظر ميرسد .س��وريه كشوري با مختصات ويژه اس��ت .از منظري ديگر اين
كشور در شرايط نامطلوبي ب ه لحاظ ژئوپلتيك و توازن قوا قرار دارد و از طرفي جمعيت و
مساحت نسبتاً كم سوريه موجب تشكيل نيروي انساني محدود و بازدارندگي اندك در
مقابل تهاجمات شده اس��ت .از نظر جغرافيايي ،سوريه كشوري عرب با دو همسايه غير
عرب (اسراییل و تركيه) است .تركيه همسايهاي قدرتمندتر از سوريه است كه در دهه
 50تهديد كرده بود عليه افراطيگري سوريه در اين كشور مداخله خواهد كرد و در سال
 1990نيز در ائتالفي با اسراییل ،سوريه را مورد محاصره قرار داد.
مهمتر از همه ،دش��من اصلي سوريه ،يعني اس��راییل داراي برتري نظامي هميشگي
نسبت به سوريه است .از دست دادن بلنديهاي جوالن ،كه تنها دفاع طبيعي سوريه در
ال جدي را براي سوريه به وجود آورده
مقابل اسراییل محسوب ميشد ،نگرانيهاي كام ً
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است .اين توازن قدرت نامطلوب در منطقه ،سوريه را مجبور به پذيرش واقعيت اسراییل
و تالش براي كسب قدرت جهت مهار تهديد اسراییل نموده است .در اين ميان در زمان
رياستجمهوري اسد پدر و در زمان خود بشاراس��د ،تالشهايي در جهت عاديسازي
روابط با غرب انجام شد كه اين روابط همچنان به دليل حمايت غرب از اسراییل چندان
بهبود نيافت .پيش از حزب بعث ( )1943-1963س��وريه به خاطر بيثباتي در داخل،
تبديل به كشور آس��يبپذيري در بيرون گش��ته بود؛ اين ضعف داخلي و عدم انسجام
خارجي تاكنون نتوانسته از سوريه كشوري اثرگذار در منطقه بسازد.
از طرفي از آنجا كه س��وريه به تنهايي فاقد منابع كافي براي ادامه سياس��ت خود بود،
اسد به دس��تكاري ائتالفها بدون توجه به ايدئولوژي متحدين اقدام نمود .ائتالفهاي
جديد شرايط تازهاي را براي دستيابي به اهداف سوريه مهيا ميساخت .از اين رو وي به
طور همزمان ائتالفهايي را با كشورهاي نفتخيز عربي ،اتحاد شوروي و ايران اسالمي
پيريزي نمود كه اين ائتالفها تا امروز به اشكال گوناگون با نوسان روبهرو بوده است.
حال با شناخت وضعيت سوريه در منطقه و نظام بينالملل ،ميتوان به درك روشنتري
از موقعيت اين كشور دست يافت .با اوجگيري بحران داخلي سوريه ،تاكنون كشورهاي
همس��ايه عربي و غير عربي منطقه و قدرتهاي بزرگ ،واكنشهاي متفاوتي نسبت به
اين جريان نشان دادهاند .واكنشها در قبال بحران سوريه آزموني بزرگ را فراروي اين
كشور قرار داده است كه بيدرايتي و بيتدبيري ميتواند لطمات جبرانناپذيري به همراه
1
داشته باشد.
سياست خارجي سوريه و چالشهاي آن
با آغاز طرح جديد امریکا براي خاورميانه ،سياست خارجي سوريه با مشكالت فراواني
روبهرو ش��د كه تأثير مستقيمي را بر نقش اين كش��ور در منطقه و نظام جهاني گذارده
است.
سياست خارجي سوريه متأثر از همسايگي با رژيم صهيونيستي و اشغال بلنديهاي
جوالن توس��ط اسراییل اس��ت و وجود رژيم اس��راییل تهديد راهبردي براي سوريه به
حس��اب ميآيد .لذا با در نظر گرفتن اين اصل ،تهديدات و چالشهاي فراروي س��وريه
را ميتوان به ش��كل زير بيان كرد :در لبن��ان با توجه به موقعي��ت جغرافيايي و جايگاه
ژئوپلتي��ك آن در روند جنگ اع��راب و اس��راییل و همچنين حضور تع��داد كثيري از
 .1مرضیه سخاوتي« ،سوریه در آزمونی پیش رو» ،سیاست روز ،1390 ،ص.10
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 .1احمد سلطانينژاد« ،عوامل ژئوپلتيكي مؤثر بر شكلگيري سياست خارجي سوريه» ،ژئوپلتيك ،س ،2ش،2
 ،1388ص.106
 .2كتاب سبز سوريه ،تهران ،وزارت امور خارجه ،1387 ،ص.182
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مهمترين چالشهاي سياست خارجي سوريه
 .1س��ازگاري با ش��رايط پس از جنگ س��رد و س��قوط ش��وروي به عنوان همپيمان
استراتژيك سوريه؛
 .2تغيير استراتژي هيئت حاكمه امریکا از اجراي تئوري ثبات منطقهاي (كه حاكم بر
سياست خارجي امریکا بود) به تئوري هرج و مرج خالق در دولت بوش كه تاكنون نيز
توسط دولت جديد اوباما همين سياست دنبال ميشود؛

واکاوی جايگاه و نقش استراتژيك سوريه در مناسبات منطقهاي و بينالمللي

نمايندگان فلسطيني در اين كشور ،نسبت به تهديد جنگ گروهها و جناحهاي سياسي
داراي نفوذ ،اقدام شده است و در نهايت عدم ثبات ،امنيت و حاكميت سياسي در لبنان،
دخالت بسياري از كش��ورهاي خارجي در امور جاري اين كشور را در پي داشت .تبديل
ش��دن لبنان به صحنه رقابت قدرتهاي ب��زرگ و منطقهاي با توجه ب��ه ويژگي عمده
ژئوپلتيك لبنان و بحراني بودن صحنه داخلي اين كشور به همراه تجاوزات رژيم اسراییل
به خاك لبنان ،موجب ش��د تا س��وريه براي حفظ منافع و امنيت ملي خود و نيز آرمان
1
مبارزه با اسراییل ،نيروهاي نظامي خود را به لبنان اعزام نمايد.
اما با توجه به تحوالت بعد از آزادس��ازي جنوب لبنان در سال  2000توسط مقاومت
اسالمي و ترور رفيق حريري در س��ال  ،2005يكي از مهمترين چالشهايي كه سوريه
با آن دست به گريبان است ،مسئله لبنان و به خصوص تشكيل دادگاه بينالمللي براي
محاكمه اين ترور ميباشد .هر چند س��وريه معتقد اس��ت و بر اين نكته اصرار دارد كه
هيچگونه نقشي در اين ترور نداشته است و هيچ دليلي نيز براي آن در دست نیست ،اما
تشكيل چنين دادگاهي بر اساس تصميم ش��وراي امنيت سازمان ملل متحد ،ميتواند
چالشهاي مهمي براي دولتمردان سوريه باشد؛ چون با تشكيل اين دادگاه ميتوانند
مقامات عالي سوريه حتي بشاراسد را به دادگاه احضار كنند و نقش چنين عملي ميتواند
تضعيف و نقض حاكميت ملي سوريه و شخص بشاراسد را فراهم آورد.
مسئله ديگر براي س��وريه را ميتوان تعيين مرزهاي بين دو كش��ور و از همه مهمتر
نقشي كه لبنان ميتواند در پناه دادن به مخالفان دولت سوريه داشته باشد ،برشمرد؛ از
سوي ديگر تحت تأثير قرار گرفتن تنظيم رابطه با گروههاي همپيمان خود در لبنان نيز
2
ميتواند فشارها را بر دولت سوريه افزايش دهد.
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منابع تنش در روابط سوريه و غرب
جنبشهاي مردمي جديد در خاورميان��ه ،ميروند تا فصلي ن��و در تاريخ رقم بزنند.
اين جنبشها در واكنش و مخالفت با س��ه عنصر تعيينكننده خاورميانه معاصر شكل
گرفتهاند .1 :ماهيت دولت اقتدارگراي عربي  .2سياست نژادپرستانه رژيم صهيونيستي
نسبت به فلسطينيان  .3سياست س��لطه امریکا در منطقه .اين سه عنصر به صورتي در
هم تنيده و مرتبطاند كه ميتوان از آن به مثلث سياست روز منطقه خاورميانه نام برد.
ستي
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 .3تغيير در توصيف امریکا به گروههاي همپيمان سوريه و تروريست ناميدن آنها؛
 .4ناديده گرفتن مطلق تالش براي به جريان انداختن مذاكرات صلح سوريه و اسراییل
از سوي امریکا و اروپا و عدم درج آن در برنامه كار سياستهاي منطقهاي و جهاني؛
 .5حمله نظامي و مس��تقيم امریکا به عراق و قرار دادن س��وريه ميان پتم و س��ندان
اسراییل؛
 .6تحوالت جديد سياسي لبنان شامل تشكيل كميته تحقيق قتل رفيق حريري ،تأكيد
بر لزوم همكاري سوريه با اين كميته و همچنين مرز با لبنان ،باز كردن سفارت در آن و
تشكيل دولت جديد در لبنان؛
 .7تغيير موضع اروپا از مخالفت با حضور نظامي امریکا در عراق به موضع كمككننده
و مساعد و رساندن طرح شراكت سوريه و اروپا به بنبست.
موارد ذكرش��ده مهمترين چالشهاي سياس��ت خارجي سوريه اس��ت كه نه تنها بر
روابط خارجي اين كشور بلكه بر مسائل داخلي آن نيز در راستاي دستيابي بر اصالحات
1
سياسي ،تحول اقتصادي و پيشرفت اجتماعي تأثير گذاشته است.

سياست سلط ه امريكا در منطقه

مثلث سياست روز منطقه خاورميانه

(عناصر تعيينكننده خاورميانه معاصر)

 .1همان.
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سياست خارجي سوريه متأثر از
همسايگي با رژيم صهيونيستي و
اشغال بلنديهاي جوالن توسط
اسراییل است و وجود رژيم
اسراییل تهديد راهبردي براي
سوريه بهحساب ميآيد
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در حالي كه منازعه اعراب -اس��راییل ،كل تاريخ
خاورميان��ه معاصر را پ��س از جن��گ جهاني دوم
تحتالشعاع خود قرار داده است ،سياست خارجي
امریکا در خاورميانه هم ،هميشه و همواره مبتني بر
حمايت بيدريغ از اسراییل بوده است .اگر سياست
خارجي امریکا را در خاورميان��ه بعد از جنگ دوم
جهانی بر اساس بنيانهاي تغييرناپذير در برهههاي مختلف حكومتي امریکا برشماريم،
به دو عنصر هميشه حاضر در اين سياس��ت خارجي برميخوريم .حفظ تماميت ارضي
اس��راییل در قالب يكجانبه و كام��ل از آن و تضمين ثبات اس��تراتژيك صدور انرژي
خاورميانه به غرب.
دولتهاي عربي در طول اين مدت غالباً در پارادوكس ظاهرا ً الينحلي گرفتار بودهاند؛
از يكسو در برابر رژيم صهيونيستي ،آنان وادار به موضعگيريهاي متضاد هستند كه
هميشه در راستاي خواستههاي امریکا نبوده و از سوي ديگر ،همواره امریکا را بهمثابه
بازيگر هژمون منطقه و نظام بينالملل ،در برابر خود داش��تهاند و خود را ناتوان از عدم
1
همراهي با آن ديدهاند.
از اصليترين سياس��تهاي اياالت متحده امریکا در منطق��ه خاورميانه همواره اين
بوده اس��ت كه از طريق ايجاد صلح ميان اعراب و اسراییل يك حريم امن براي اسراییل
ايجاد كند .اين سياست را اياالت متحده به ويژه پس از اينكه موفق شد مصر را به صلح
با اسراییل تشويق كند ،با قدرت بيشتري دنبال كرده است؛ دولتمردان كاخ سفيد اين
باور را داشتند هر اندازه كه اسراییل به لحاظ توانمندي نظامي قوي هم باشد اما توسط
همسايگانش به رس��ميت شناخته نشود ،نميتواند امنيت داش��ته باشد .بدينخاطر از
ابتداي دهه  1980سياست امنيت اسراییل در سايه پذيرش همسايگان توسط اياالت
متحده دنبال ش��ده اس��ت و هم اكنون نيز ادامه دارد .در اين راس��تا اياالت متحده دو
اقدام متفاوت را انجام داده است؛ اول اينكه آن دسته از دولتهايي كه حاضر به پذيرش
صلح با اسراییل ش��دهاند را مورد تش��ويق و عنايت خود قرار داده اس��ت و كمكهاي
فراوان اقتصادي ،سياسي و نظامي در اختيار آنها قرار داده است .در اينباره ميتوان به
دولت مصر اش��اره كرد؛ بهگونهاي كه يكي از منابع مهم اقتصاد مصر كمكهاي اياالت
متحده امریکا بود كه هر گونه وقفه و اختاللي در آن بالفاصله تأثيرش را بر اقتصاد مصر

ميگذاشت.
اقدام ديگر اياالت متحده ،تنبيه و اعمال فش��ار بر آن دسته از بازيگراني بوده است كه
نگرش مقاومت در برابر اس��راییل را دارند و با صلح با اسراییل مخالف هستند .در رابطه
با مسئله فلسطين و اسراییل يك دسته از بازيگران دولتي و غير دولتي وجود دارند كه
كماكان به آرمانهاي فلسطين اعتقاد دارند و هر گونه صلح و سازش با اسراییل را خيانت
به آرمانهاي فلسطين و حتي اسالم ميدانند .طبيعتاً اين نگرش با آن سياست امریکا كه
ذكر آن رفت در تضاد است و پيگيري آن را دچار مشكل ميكند .اياالت متحده اين دسته
از بازيگران را مانع صلح خاورميانه معرفي ميكند و همواره به دنبال آن بوده است كه از
طريق همراه كردن ديگر دولتهاي غربي و عربي به اعمال فشار عليه آنها بپردازد .اياالت
متحده بازيگراني مانند جمهوري اس�لامي ايران ،س��وريه ،حزباهلل و برخي گروههاي
فلسطيني مانند حماس را جز ء اين دسته از كنشگران معرفي ميكند .دولتهاي غربي
و مشخصاً اياالت متحده از اينكه سوريه هنوز هم اسراییل را به رسميت نشناخته و حاضر
2
به پذيرش صلح با اسراییل نيست ،را كنشگر مطلوبي نميدانند.
در ميان كنشگران مخالف صلح با اسراییل ،حزباهلل و سوريه براي اياالت متحده از
حساسيت بسيار بااليي برخوردار است؛ زيرا اين دو بازيگر تأثيرگذار ،بيشترين نزديكي
ممكن با اس��راییل را دارند و قادرند امنيت اس��راییل را در معرض خط��ر قرار دهند .به
عبارت ديگر چون اين دو بازيگر بيشترين نزديكي را با اسراییل دارند ،به راحتي قادرند
كه تهديدات خود را عليه اين رژيم با دش��واري بسيار كمتري انتقال دهند .بدينخاطر
چه اياالت متحده و چه اسراییل ،همواره توجه خاص و ويژهاي به امور مرتبط با سوريه
و حزباهلل داشتهاند .آغاز برخي تحوالت در سوريه ،اياالت متحده را بر آن داشت كه از
اين طريق بتواند فشارهاي بينالمللي را عليه سوريه تش��ديد كند .امریکا از طريق اين
فشارها دو هدف عمده را دنبال ميكرد :اول اينكه سوريه را مجبور به تسليم شدن بكند
كه يكي از اين شاخصههاي تسليم شدن سازش با اسراییل است؛ دوم اينكه در صورت
عدم تحقق هدف اول با تغيير نظام سياسي سوريه ،يك نظام طرفدار غرب و سازشگرا
3
با اسراییل سر كار آورد.
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 .1طهمورث غالمي« ،تحوالت جاری در سوریه» ،مؤسسه مطالعات بینالمللی صلح ،1390 ،ص.5
 .2روحاهلل قاسميان ،طرح عربی و توطئه غربی برای روسیه ،تهران ،مؤسسه چشمانداز توسعه و امنیت،1390 ،
ص.5
 .3س��ميه خمارباقي ،طرح منطقهاي براي براندازي نظام سوريه ،تهران ،مؤسس��ه مطالعات انديشهسازان نور،
 ،1390ص.8
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منابع تنش در روابط اتحاديه عرب و سوريه
زيرمجموعه امنيتي خليجفارس كه يكي از زيرمجموعههاي منطقه خاورميانه است،
به اعتقاد باري بوزان از بعد جنگ جهاني دوم مبتني بر يك مثلث رقابتآميز ميان ايران،
عراق و عربستان (كه بعدا ً ديگر كش��ورهاي عرب حوزه خليجفارس را در قالب شوراي
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دولتهاي سابق و جديد امریکا خود را در چهارچوب نظريه هرج و مرج سازنده محصور
نمودهاند كه ميتوان به تحقيق گسترده مجله نيويورك اشاره كرد .شيمون هرتس در
اين تحقيق مينويسد :امریکا ارتباط ارزش��مند اطالعاتي خود را با سوريه در خصوص
القاعده از دست داده است؛ زيرا بشاراس��د رئيسجمهور سوريه از گسترش همكاري با
امریکا در اين زمينه سر باز زده است؛ بايد گفت جناحبازها در امریکا معتقدند همكاري با
سوريه در مورد كانالهاي اطالعاتي مرتبط با القاعده ،مسئلهاي بود كه اسد ميبايست
در راستاي حمايت از تالشهاي جنگ امریکا حركت ميكرد و بدينترتيب واشنگتن به
حالت نزاع ميان دو هدف در مورد سوريه رسيد كه عبارت است از:
 .1متزلزل نمودن ثبات اين كشور و س��رنگون كردن نظام از طريق ارتباط با نيروهاي
معارض
 .2فشار بر سوريه و منزوي كردن آن از طريق اجراي برخي سياستها مانند:
الف .متهم كردن سوريه به بهانه نقش داشتن در از بين بردن امنيت و صلح در عراق و
تضعيف دموكراسي سوريه
ب .فشار بر سوريه از طريق قطعنامه  ،1595تحقيق پيرامون ترور رفيق حريري و طرح
مستمر اين مسئله با استفاده از بند  7منشور سازمان ملل
پ .هدف ق��رار دادن زمينههاي مهم و جهاني نظام از طريق مس��موم نمودن رابطه با
لبنان و اجازه ندادن به گسترش رابطه با عراق ،اعمال فشار بر تركيه ،اردن و ساير كشورها
و محدود كردن رابطه آنان با سوريه
ت .خالي كردن نظام در سوريه از هر گونه حمايتهاي مردمي از طريق پمپاژ رسانهاي
سنگين و متمركز عليه سوريه و بزرگ نمودن اش��تباهات آن و مشكالتش و اتهامهاي
فزاينده
ث .تالش براي ايجاد اختالفات طایفهای و قومي و در نتيجه نفوذ به درون بافت ،ساختار
1
و تضعيف مصونيت نظام و دولت فعلي سوريه.
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از اصل يترين سياس تهاي

اياالت متحده امریکا در منطقه همكاري خليجفارس هدايت و رهبري ميكرد) بوده
خاورميانه همواره اين بوده است است .هر كدام از اين س��ه كشور تالش ميكردند كه
كه از طريق ايجاد صلح ميان حداقل ،توازن قدرت را ميان خود نگه دارند و در يك
اعراب و اسراییل يك حريم امن هدف حداكثري ،آن را به نفع خود به هم زنند .اساس
براي اسراییل ايجاد كند .اين رقابت ميان سه كشور مبتني بر قدرت بود 1.با وقوع
سياست را اياالت متحده به ويژه انقالب اس�لامي ايران ،اسالم سياس��ي به مهمترين
پس از اينكه موفق شد مصر را به فاكتور ش��كلدهنده غي��ر مادي به رفتار سياس��ت
صلح با اسراییل تشويق كند ،با خارجي جمهوري اس�لامي ايران تبديل شد .بر اين
قدرت بيشتري دنبال كرده است مبنا ،آنچه جمهوري اسالمي در سطح منطقه دنبال
ميكرد ،مانند دوران حكومت محمدرضا ش��اه نبود
كه توازن قدرت ميان خود و دو كشور عراق و عربستان را حفظ كند يا اينكه آن را به نفع
خود به هم بزند؛ بلكه اين بود كه اسالم به عنوان مؤلفه غير مادي را در سطح منطقه به
يك نهضت فراگير تبديل كند؛ اينجا بود كه عراق و عربس��تان براي اولينبار در مقابل
جمهوري اسالمي ايران در كنار يكديگر قرار گرفتند و با هم متحد شدند .در اين ميان،
چون ديگر كش��ورهاي منطقه نيز از گسترش اس�لام انقالبی نگران بودند و با آن ميانه
خوبي نداشتند ،در كنار عربس��تان و عراق قرار گرفتند .اوج اين اتحاد در مقابل اسالم
انقالبی ،آغاز جنگ ع��راق عليه ايران و حمايت ديگر كش��ورهاي منطقه از جمله عراق
بود .لذا اين رقابت در دهه  1980از حالت مثلث خارج ش��د و حالت تكخطي به خود
گرفت؛ بدين معني كه يك طرف خط اتحاد عربس��تان و عراق قرار داشت و طرف ديگر
آن جمهوري اسالمي ايران .با حمله عراق به كويت و حمله ائتالف به عراق و به دنبال آن
اعمال تحريمهاي ش��ديد عليه حزب بعث عراق ،دولت عراق به تدريج از گردونه رقابت
حذف شد و اين رقابت محدود به ايران و عربستان ش��د .با سقوط نظام سياسي عراق و
به دنبال آن قدرت گرفتن شيعيان عراق و تداوم روابط ايران با سوريه و حزباهلل ،توازن
قدرت تا حدودي به نفع جمهوري اسالمي در حال تغيير بود كه عربستان از اين وضعيت
چندان راضي نبود .نارضايتي عربستان و ديگر دولتهاي اصلي عرب بيشتر از سوريه بود
كه مواضع ايران را در منطقه تقويت ميكرد و اين در حالي بود كه آنها انتظار داشتند كه
سوريه به عنوان يك دولت عربي در كنار آنها قرار گيرد .بنابراين يكي از داليل اصلي كه
 .1اندرو تريل« ،رقابت ايران و عربستان و آينده امنيت خاورميانه» ،اندیشکده مطالعات راهبردی امریکا،1390،
ص.1
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 .1خيام الزعيي« ،تجزيه و تحليل روابط سياسي س��وريه و ايران  ،»1979 -2002پاياننامه كارشناسي ارشد،
دانشگاه اصفهان ،1384 ،ص.30
 .2طهمورث غالمي ،همان ،ص.10
 .3بولتن سوريه ،1388 ،ص.4
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عربستان و ديگر اعضاي اصلي اتحاديه عرب با سوريه مشكل دارند اين است كه آنها از
1
همراهي و همكاري سوريه با دولت ايران راضي نيستند.
با شروع بیداری اسالمی و آغاز تحوالتي در كشورهاي بحرين و يمن ،وضعيت منطقهاي
عربستان بدتر شد ولي در مقابل با توجه به احتمال روي كار آمدن دولتهاي طرفدار يا
متمايل به جمهوري اسالمي ايران ،وضعيت منطقهاي جمهوري اسالمي ايران روز به روز
بهتر ميشد .آغاز برخي تحوالت در كشور سوريه اين فرصت را براي اتحاديه عرب فراهم
كرد تا بتواند س��وريه را به خاطر عدم همراهي با آنها و ضعيف كردن مواضع منطقهاي
ايشان در مقابل ايران ،تحت فشار قرار دهند كه يا تسليم شود و از ايران روي برگرداند
2
يا اينكه سوريه را تغيير دهند.
رابطه سوريه با دو كشور مصر و عربستان طي سالهاي متمادي توانسته بود محور قوي
از كشورهاي عربي را به وجود آورد كه با يكديگر در خصوص مسائل منطقه تا حدودي
هماهنگ بودند و نقش مهمي ايفا نمودند اما بعد از ترور رفيق حريري و س��پس جنگ
33روزه با رژيم صهيونيستي عليه حزباهلل و جنگ 22روزه غزه و انتقاد شديد بشاراسد
از رهبران كشورهاي عربي به خاطر عدم همكاري با حزباهلل و فلسطين و تشويق رژيم
صهيونيستي به ادامه حمالت ،روابط به تیرگی گرایید .رژيم صهيونيستي و امریکا از اين
موضوع براي در انزوا قرار دادن بشاراس��د استفاده و حتي سعي نمودند نقش منطقهاي
س��وريه را به اردن اعطا كنند؛ اما بعد از مدتي متوجه شدند اردن پتانسيل ايفاي چنين
نقشي را ندارد .ولي اقدام براي در انزوا قرار دادن سوريه تا حدودي موفقيتآميز بود؛ به
طوري كه به دنبال تجاوز هوايي رژيم اسراییل به حريم هوايي سوريه در شهريور سال
3
 ،1386هيچ يك از كشورهاي عرب واكنش در خوري نشان ندادند.
عربس��تان تالش مينمايد س��وريه را از محور مقاومت دور و به محور سازش نزديك
سازد .اين موضوعي است كه بارها در رسانههاي وابس��ته به عربستان مورد تأكيد قرار
گرفته است و يكي از شرايط بهبود رابطه با سوريه را كاهش روابط سوريه با ايران اعالم
نمودهاند؛ شرطي كه به سختي ميتواند مورد موافقت بشاراسد قرار گيرد .عربستان در
 30سال گذش��ته همواره براي كاهش رابطه ايران با س��وريه تالش نمود اما هرگز اين
تالشها با موفقيت همراه نبوده است؛ در اين خصوص كافي است به تالشهاي عربستان

براي ممانعت از گسترش روابط ايران و سوريه در دوران جنگ ايران با عراق اشاره نمود.
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1

اقدامات عربستان سعودي در تشديد بحران سوريه
 .1فعالسازي شوراي همكاري خليجفارس و اتحاديه عرب در جهت اعمال فشار عليه
بشاراسد و زمينهسازي براي تكرار تجربه ليبي در سوريه
 .2كمك مالي ،تسليحاتي و لجستيكي به معارضان سوريه در خارج و داخل
 .3همكاري و هماهنگ��ي رياض با محور منطق��هاي تركيه -قطر -اس��راییل و محور
بينالمللي امریکا -فرانسه و انگليس ،عليه تضعيف و حتي براندازي نظام و دولت فعلي
سوريه
 .4تالش براي تقويت جريان سلفي و وهابي در سوريه
 .5فعالسازي رس��انههاي گروهي خود مانند ش��بكه العربيه و نشرياتي چون الشرق
االوسط و الحياه و تمام سياستهاي س��لفي و وهابي براي تحريك افكار عمومي جهان
غرب و اسالم عليه دولت سوريه و تخريب چهره آن در اذهان عمومي
 .6فراخواني سفير عربس��تان س��عودي و نقش تحريككننده آن در فراخواني سفير
2
كويت و بحرين.
مواضع روسيه در تحوالت سوريه
وقوع انقالبهاي عربي و قيامهاي مردمي در ش��مال آفريقا و خاورميانه ،روس��يه را
مانند بسياري از بازيگران بينالمللي شگفتزده كرد .از اين رو روسيه درصدد برآمد تا با
ارزيابي وضع موجود به اتخاذ سياستهايي براي تداوم ادامه حضور و نفوذ خود در اين
منطقه حساس دس��ت بزند .در واقع با توجه به تحوالتي كه در جهان عرب و خاورميانه
اتفاق افتاده است ،روسيه تالش ميكند موقعيت قبلي خويش را در خاورميانه تحكيم
كند و بتواند نقش مهمتري را در آينده منطقه ايفا نمايد .در اين شرايط ،روسيه همانند
قدرتهاي بزرگ ديگر ،با توجه به اين تحوالت غافلگيرانه ،سعي در تنظيم سياستهاي
خود متناسب با اين تحوالت ميكند .اين امر ب ه ويژه براي اين كشور كه در زمان شوروي
سابق در منطقه ش��مال آفريقا و خاورميانه از نفوذ قابل مالحظهاي برخوردار بود ،حائز
اهميت ميباشد.
 .1همان.
 .2سانا.1390 ،
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سوريه براي اياالت متحده
از حساسيت بسيار بااليي
برخوردار است؛ زيرا اين دو
بازيگر تأثيرگذار ،بيشترين
نزديكي ممكن با اسراییل را
دارند و قادرند امنيت اسراییل
را در معرض خطر قرار دهند
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 .1ناصر ثقفي عامري« ،روسيه و انقالبهاي عربي» ،روابط خارجي ،1390 ،ص.6
 .2خبرگزاري دويچه وله.1390 ،
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نزديكي جغرافيايي منطقه خاورميانه به مرزهاي
جنوبي روس��يه ،بر اهميت اين منطقه حس��اس در
محاسبات استراتژيك روسيه ميافزايد .در شرايط
بحراني خاورميانه ،كرملين در تالش است تا ضمن
حف��ظ وجهه خ��ود در جهان عرب ،سياس��تهاي
متناس��ب با تحوالت جاري را اتخ��اذ كند .تحوالت
در منطق��ه عرب��ي خاورميان��ه ،نگرانيهايي جدي
در ميان نخبگان سياسي روس��يه برانگيخته است.
رئيسجمهور روسيه با اش��اره به تحوالت سريع در
خاورميانه ،نگراني خود را چنين ابراز داشته است:
اين دولتها بس��يار پيچيده هس��تند و اين احتمال وج��ود دارد كه
فناتيكها (واپسگراها) به قدرت برسند .الزم است كه به واقعيتها توجه
1
نمود .آنان از قبل چنين سناريويي را براي ما آماده كرده بودند.
روسيه كه از متحدان قديمي دولت س��وريه و از كش��ورهاي داراي پايگاه دريايي در
آبهاي اين كشور است ،كش��ورهاي غربي را به تحريك مخالفان دولت بشاراسد متهم
و تصميم «كشورهاي عضو اتحاديه عرب» براي تعليق عضويت سوريه را محكوم كرد.
همچنين روسيه و نيز چين نيز با طرح «شوراي امنيت سازمان ملل» مبني بر اعمال
تحريم عليه سوريه مخالفت نمودند .در اين ميان احتمال مداخله نظامي روسيه ب ه جاي
سوريه و به طرفداري از اين كشور بسيار بعيد است .البته روسيه« ،شوراي امنيت»را در
اعمال سياستهاي خود عليه سوريه نيز همراهي نخواهد كرد ،همانند حالتي كه براي
ليبي اتفاق افتاد و روسيه اجازه تصويب قطعنامه عليه اين كشور را نداد .با توجه به اشتياق
كم كشورهاي غربي براي شروع جنگي ديگر ،نداشتن مجوز قانوني باعث خواهد شد تا
2
«شوراي امنيت» بهانه خوبي براي اجتناب از هر گونه اقدام عليه سوريه داشته باشد.
ال متفاوت است؛ روسیه
از ديدگاه مسكو قضيه س��وريه با آنچه در ليبي روي داد ،كام ً
از ديرباز و از زمان شوروي سابق روابط بس��يار نزديكي با حكومت سوريه داشته است.
سوريه تقريباً كليه نيازهاي تسليحاتي خود را از روسيه تأمين ميكند و يكي از مهمترين
مشتريان تسليحات روسيه محسوب ميشود .عالوه بر اين ،روسيه از امتياز بهرهبرداري از
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يك پايگاه دريايي در درياي مديترانه براي حضور ناوگان جنگي خود در بندر طراطوس
در سوريه برخوردار ميباشد .اين امر براي روسيه ،مزيت استراتژيك مهمي جهت حضور
در درياي مديترانه محسوب ميگردد .از اين رو جاي تعجب نيست كه روسيه سرسختانه
از سوريه در قبال فشارهاي غرب حمايت نموده است .ارتباط س��وريه و لبنان و روابط
ويژه آن دو كشور با ايران نيز از نكات مورد توجه روسيه ب ه شمار ميرود .دعوت مسكو از
حزباهلل (جنبش مقاومت اسالمي) لبنان براي سفر و ديدار با مقامات روسي (كه براي
نخستينبار از سوي يك كشور اروپايي و در شرايط بحراني منطقه انجام پذيرفت و سوريه
به شدت تحت فشار غرب و اتحاديه عرب قرار دارد) ،از هر حيث واجد اهميت است.
محمد رعد ،رئيس فراكسيون وفاداري به مقاومت وابسته به حزباهلل در پارلمان لبنان
كه در رأس هيئت س��ه نفري از روس��يه بازديد ميكرد ،در پي ديدار خود با والديمير
ژينوفسكي نايب رئيس دوماي (مجلس) روسيه اظهار داشته:
موضع روسيه در ش��وراي امنيت در جريان رأي دادن به طرح تحريم
سوريه موجب شد كه مانعي در مقابل تالش برخي طرفهاي غربي براي
1
مداخله در امور منطقه و گسترش نفوذ خود در خاورميانه ايجاد شود.
چالشهاي موجود ميان سوريه با اسراییل
به دنبال تش��كيل اس��راییل در تاريخ 14مه 1948كه مقدمات آن در اعالميه بالفور
فراهم شده بود ،بزرگترين چالش داخلي و منطقهاي كشورهاي عربي ،رژيم اسراییل
و نحوه تعامل با اين رژيم بوده و س��وريه همواره به عنوان يكي از س��ردمداران مبارزه با
رژيم اسراییل از همان سال تاكنون بوده است و در رويكرد جنگهاي اعراب و اسراییل
حضور فعال و چشمگير داش��ته است .حتي در جنگهاي اخير اس��راییل با حزباهلل و
حماس نيز حضور معنوي س��وريه در كنار جريان مقاومت بسيار چشمگير بوده است؛
دليل اصلي منازعات س��وريه و اس��راییل كه فراتر از منازعات ديگر كشورهاي عربي با
اسراییل ميباشد ،همسايگي اين دو كشور با يكديگر و تهديد مستقيم متقابل ميباشد
و اين تهديد از سال  1948همواره حالت بالقوه نداش��ته و در برخي موارد بالفعل شده
است 2.با توجه به اينكه دو كشور س��وريه و فلسطین اشغالی بهعنوان رقيب يكديگر در
منطقه شناخته ميشوند ،يكي از مهمترين منازعات موجود ميان اين دو كشور ،منازعات
 .1ناصرثقفي عامری ،همان ،ص.17
 .2محمد شيخاالسالم« ،منازعات اعراب و اسراییل» ،اطالعات ،1388/1/26 ،ص.3
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همسايگي سوريه و عراق
سياستهاي اعالمي و اعمالي دولت بشاراسد طي چند سال گذشته به عراق يكسان
نبوده و بهرغم حمايت از روند سياس��ي ت��ازه در عراق ،در عمل همراهي مش��خصي با
دولت عراق از خود بروز نداده است .پس از اشغال عراق در مارس ،2003سوريه همواره
به عنوان يكي از عوام��ل بيثباتي در عراق از س��وي امریکا و انگلي��س معرفي گرديد؛
سوريه از س��وي امریکا و در مقاطعي از سوي مقامات ارش��د عراق متهم ميگرديد كه
به دليل عدم نظارت و كنترل كافي ب��ر مرزهاي خود با عراق ،راه ورود تروريس��تها و
بمبگذاران خارجي را به اين كش��ور هموار نموده اس��ت؛ بهطوري كه در سال 2005
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سياسي و امنيتي ميباش��د؛ به اين ترتيب كه قدرت گرفتن هر كدام از اين دو رقيب در
منطقه ،به ضرر طرف ديگر بوده و قدرت آن را در منطقه كاهش ميدهد ،لذا هر دو كشور
سعي دارند نقش مؤثر و فعالي را در ترتيبات سياسي و امنيتي منطقه ايفا كنند.
با نگاهي به مسائل مذكور ميتوان گفت خصومت ميان اسراییل و سوريه عميق بوده
و به راحتي برطرف نميش��ود .در همين زمينه الزم به ذكر اس��ت كه در گفتوگوهاي
سوريه با اسراییل در خالل كنفرانس صلح مادريد 31اكتبر ،1991اخبار زيادي حاكي
از تحركات وسيعي براي دسترسي به تفاهم ميان سوريه و اسراییل منتشر گرديد و حتي
اعالم شد دو طرف سوري و اسراییل بر روي 80درصد موضوعات مورد اختالف به تفاهم
رسيدهاند ،اما روي  4مسئله س��رزمين ،آب ،ترتيبات امنيتي و بهبود روابط ،كماكان با
1
مشكل مواجه ميباشند.
اين امر حكايت از مش��كالت عميق و اساس��ي ميان دو كش��ور دارد ك��ه حتي توافق
80درصدي روي مسائل مختلف فيمابين را تحتالش��عاع قرار ميدهد .روابط سوريه
پس از 11سپتامبر با توجه به حمايتهاي بيدريغ سوريه از مقاومت اسالمي ،حزباهلل
و حماس وارد مرحله جديدي گرديد.
هنري كس��ينجر ديپلمات و تحليلگر مش��هور امریکا كه بيش از نيمقرن در جريان
بحران خاورميانه بوده ،جمله بسيار مشهوري درباره جايگاه سوريه دارد .وي ميگويد:
«جنگ با اسراییل بدون پيروزي بر مصر و صلح با اسراییل بدون صلح با سوريه امكانپذير
2
نيست».
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ابراهيم جعفري نخس��توزير وقت عراق ،خواهان آن شد كه سوريه كنترل بيشتري بر
مرزهاي خود داشته باشد و از ورود تروريستها به عراق جلوگيري نمايد .از سوي ديگر
درخواس��تهاي مقامات عراقي و اتهامات امریکا در مورد نقش غير س��ازنده سوريه در
روند تحوالت عراق ،همواره با اعتراض سوريه مواجه ميگرديد و مقامات سوري ضمن
محكوم كردن اشغالگري ،بر حمايت خود از روند سياسي عراق پس از انتخابات پارلمان
1
تأكيد ميكردند.
ب ه طور كلي از سياستهاي چند سال اخير سوريه در عراق ميتوان چنين نتيجه گرفت
كه س��وريه به هر طريقي براي عدم موفقيت امریکا و افزايش نقش و نفوذ خود در عراق
تالش مينمايد تا اينكه امریکا نقش سوريه در عراق و لبنان را به رسميت بشناسد و به
آن توجه كند.
رويكرد تركيه به تحوالت سوريه
رويكرد دولت تركيه در قبال تحوالت سوريه ،بسيار شگفتانگيز و در حقيقت بر خالف
سياست منطقهاي حزب اس�لامگرايي عدالت و توسعه در س��الهاي اخير بوده است.
اگرچه چندين دهه ،روابط آنكارا و دمشق به داليل متعدد از جمله :مناقشه بر سر ميزان
آب دجله و فرات ،حمايت دمش��ق از جداييطلبان كرد در تركيه و پناه دادن به عبداهلل
اوجاالن رهبر پ.ك.ك و حاكميت بر منطقه هاتاي يا اسكندرون كه مساحت آن 5403
كيلومتر مربع است ،بسيار سرد بود و بهشدت روي اين نكات اختالف داشتند ،اما روابط
دو كشور طي سالهاي اخير بسيار گرم شد 2.گفتني اس��ت اين منطقه تا سال 1939
بخشي از سوريه بود اما در اين سال توسط فرانسه كه قيوميت سوريه را به عهده داشت،
به تركيه داده شد و از آن زمان تاكنون چند بار منجر به بحران شديد ميان دو كشور شده
3
است .سوريه اين واگذاري را غير قانوني دانسته و هرگز آن را به رسميت نشناخته است.
پس از آنكه سوريه در سال  ،1998از حمايت حزب كارگران كردستان خودداري كرد
و رهبر آنها را تسليم تركيه نمود ،تحول مثبت در روابط تركيه و سوريه آغاز شد .به قدرت
رسيدن بشاراسد در سوريه در س��ال  2000و حزب عدالت و توسعه در تركيه در سال
 ،2002سرعت توسعه روابط سياسي -امنيتي و اقتصادي دو كشور را بسيار افزايش داد.
 .1محمود دهقانی« ،روابط سوريه و عراق؛ مالحظات و انتظارات» ،گزارش راهبردي ،ش ،218آذرماه.1386
 .2اقدس اقبال« ،سياست خارجي تركيه (جهتگيريهاي اخير)» ،تهران ،همشهري ديپلماتيك ،1390 ،ص.25
 .3اصغر جعفري ولداني« ،اختالفات س��وريه و تركيه بر س��ر منطقه هاتاي» ،سياس��ت خارجي ،س ،13ش،3
ص.763-764
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در جريان جنگ تحميلي ،سوريه
معتقد بود كه اين جنگ به هيچوجه
مسئله تقابل عربي -ايراني نيست
بلكه جنگ خصوصي عراق بود كه
وحدت نيروهاي ضد صهيونيستي را
تضعيف ميكرد .بنابراين با اصرار،
از جدا كردن راه خود از اعراب و
عقد اتحاد با ايران دفاع ميكرد

141

www.noormags.com

دوره سوم سال دهم شماره 34زمستان 91

استراتژيهاي تركيه در خصوص تحوالت سوريه
 .1برقراري روابط با جريانهاي مخالف سوريه و تالش براي شناخت نيازها و مطالعه
دقيق اهداف نهايي و قدرت آنها براي تحقق خواستههايشان ،در عين حال حفظ روابط
با دمشق در باالترين سطح و قانع ساختن آن كشور به پيشبرد اصالحات جدي؛
 .2تالش آنكارا با سرازير شدن شماري از پناهندگان سوريه به خاك تركيه ،در ايجاد
خط حائلي براي جلوگيري از ورود پناهندگان سوري با هدف جلوگيري از ورود عناصر
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بين سالهاي  2002و  ،2009دو كشور حدود
 50توافقنامه همكاري امضا و ايجاد ش��وراي
عالي همكاري استراتژيك را اعالم كردند .عالوه
بر اين ،تركيه و سوريه نخستين تمرين نظامي
مشترك را انجام دادند .در سال  ،2010تركيه
و س��وريه توافقنامه مبارزه با تروريسم را امضا
كردند و در سال  ،2011تركيه به بزرگترين
شريك تجاري سوريه تبديل شد.
در اين ميان تحوالت سوريه نيز به معضلي جدي براي سياست خارجي تركيه در سطح
منطقهاي تبديل شده است .تركيه ،منافع تجاري و اقتصادي مهمي در سوريه دارد كه
با تحوالت در آن كشور ،با مخاطراتي جدي روبهرو اس��ت .با آغاز ناآراميها در سوريه،
تركيه دولت بشاراسد را به انجام اصالحات تشويق و از رويكرد وي در قبال معترضين،
انتقاد نموده اس��ت .مقامات مختلف تركيه از جمله اردوغان ،نخستوزير و داود اوغلو،
وزير خارجه اين كشور بارها به سوريه سفر نموده و با بشاراسد در خصوص تحوالت در
اين كشور مذاكرات مفصلي داشتهاند .در اين مذاكرات مقامات تركيه آشكارا از رويكرد
س��وريه در مقابل مخالفين انتقاد نموده و خواس��تار انجام اصالحات جدي و عميق از
سوي حكومت سوريه شدهاند .از س��وي ديگر تركيه به اقدامات ديگر مانند بسترسازي
براي اجالس مخالفين ،حمايت از پناهندگان س��وري و همراهي با فش��ارهاي سياسي
و اقتصادي غرب عليه سوريه مبادرت كرده اس��ت .اين رويكرد تركيه با اعتراض شديد
مقامات سوريه روبهرو شده است و مقامات سوري به تركيه هشدار دادهاند كه هر گونه
تداوم بيثباتي در اين كشور ،ميتواند به شكلگيري تهديداتي امنيتي براي تركيه نيز
منجر شود.
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القاعده و مخالفين كرد؛
 .3همراه شدن با تحريمهاي جامعه بينالمللي عليه دولت سوريه ،تا آنجا كه به منافع
اقتصادي اين كشور ضربه وارد نكند؛
 .4وارد شدن به فاز نظامي نرم عليه سوريه ،در صورتي كه سوريه خود عمليات نظامي
انجام دهد ،چراكه به گفته مقامهاي ترك ،اين كشور به هيچوجه قصد حمله نظامي به
سوريه را ندارد؛
 .5در صورتي كه تركيه به اين درك برسد كه نظام س��وريه در حال فروپاشي است و
ديگر راه گريزي نيست ،با حمايت قاطع شوراي امنيت ،ناتو ،اياالت متحده و جامعه عربي
اسالمي ،با هدف جلوگيري از گسترش ناآراميهاي سوريه به ديگر نقاط منطقه از جمله
1
خاك خود اقدام خواهد كرد.
ميزباني گروههاي مبارز فلسطيني
يكي از ويژگيهاي س��وريه كه مرتبط با مواضع آن در قبال مس��ائل فلسطين است،
ميزباني مهمترين گروههاي مبارز فلس��طيني اس��ت .پس از آنكه ملك حس��ين در
سپتامبر سياه  ،1970گروههاي فلس��طيني مقيم اردن را قتل عام و آنها را اخراج كرد،
و نيز پس از تبعيد س��ران گروههاي مبارز فلس��طيني به تونس و اشغال لبنان و خروج
رهبران گروههاي مبارز فلسطيني ،سوريه برخالف ساير كشورهاي عربي ،ميزبان سران
مذكور ش��د .امروزه ،مقر اصلي گروههاي دهگانه فلسطيني (موس��وم به فصائل عشره)
در دمشق است .دمشق عالوه بر س��ران گروههاي مبارز نظير خالد مشعل رئيس دفتر
سياسي حماس ،رمضان عبدالشلح دبير كل جهاد اسالمي و ...ميزبان بيش از  450هزار
آواره فلسطيني است و اين آوارگان حتي در مقايسه با لبنان داراي وضعيت مناسبتري
هستند .با توجه به مواضع سازشناپذير سوريه در مقابل رژيم صهيونيستي ،حضور سران
مهمترين گروههاي فلسطيني ،باعث شده كه مسئله فلسطين فراموش نشود .بسياري
از كشورهاي عربي به دنبال بسته شدن پرونده آوارگان فلسطيني هستند و به بهانهاي
آنان را اخراج ميكنند؛ براي نمونه دولت كويت در سال  1991و پس از عقب رانده شدن
نيروهاي عراق توسط ائتالف بينالمللي ،دهها هزار فلسطيني كه در بخشهاي مختلف
صنعت نفت كويت كار ميكردند و درآمد آنان بخش��ي از منابع مالي فلس��طينيهاي
ساكن در سرزمينهاي اشغالي را تأمين ميكرد ،به بهانه حمايت از ياسر عرفات از صدام
« .1رويكرد تركيه بر تحوالت جهان عرب و منافع منطقهاي ايران» ،گزارش راهبردي ،ش.1390 ،384
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حسين ،اخراج كرد .اما دولت س��وريه همچنان تالش ميكند كه موضوع فلسطين و به
1
ويژه آوارگان زنده بماند.
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 .1محمود شرفي« ،بيداري اسالمي در منطقه خاورميانه» ،مطالعات سياسي ،س ،5ش ،1390 ،2ص.125
 .2ريموند هينبوش و انوشيروان احتشامي ،سياست خارجي كش��ورهاي خاورميانه ،ترجمه علي گلمحمدي،
تهران ،پژوهشكده مطالعات راهبردي ،1387 ،ص.105
 .3گراهام فولر ،قبله عالم ژئوپلتيك ايران ،ترجمه عباس مخبر ،تهران ،مركز ،1390،ص.147

واکاوی جايگاه و نقش استراتژيك سوريه در مناسبات منطقهاي و بينالمللي

سوريه ،متحد راهبردي جمهوري اسالمي ايران
بخش��ي از فعاليت س��وريه در جبهه مقابله ب��ا صهيونيس��م در رواج ناسيوناليس��م
(پانعربيس��تي) در منطقه به رهبري جمال عبدالناصر بوده است .در مقطعي كه اين
تفكر نتوانست موجب رهايي فلسطين شود و انورسادات جانشين جمال عبدالناصر در
اواخر دهه  1970با خواري ،به سازش با صهيونيستها تن داد و پيمان كمپديويد را با
ميانجيگري جيمي كارتر رئيسجمهور وقت امریکا امضا كرد ،تحول مهمي در منطقه
روي داد كه در كوتاهترين زمان به گفتمان غالب در مبارزه با صهيونيست تبديل شد .اين
تحول ،انقالب اسالمي بود .سوريه با آگاهي يافتن از ناكارآمدي ناسيوناليسم پانعربي،
برخالف ساير كشورهاي عربي كه راه ستيز با انقالب اسالمي را در پيش گرفتند ،از در
همراهي وارد شد و در دوران گفتمان انقالب اسالمي ،به فعاليتهاي ضد صهيونيستي
پرداخت.
دولت سوريه كه به اصالت و حقانيت انقالب اسالمي پي برده بود ،ميرفت تا سرنوشت
فلسطين را مش��خص كند .در همان سالها صدام حس��ين به ايران حمله كرد و بخش
مهمي از اين انرژي را به جاي جبهه مبارزه با صهيونيس��م معطوف جبهه ايران و عراق
كرد .يكي از شعارهاي مهم طراحان جنگي كه صدام حسين مجري آن بود ،جنگ عرب
در برابر عجم بود .در اين راس��تا بود كه صدام هنگام آغاز جنگ ،خود را سردار قادسيه
2
ناميد .دولت سوريه با اين راهبرد مخالفت كرد و مانع از انزواي ايران در جهان عرب شد.
در جريان جنگ تحميلي ،س��وريه معتقد بود كه اين جنگ به هيچوجه مسئله تقابل
عربي -ايراني نيست بلكه جنگ خصوصي عراق بود كه وحدت نيروهاي ضد صهيونيستي
را تضعيف ميكرد .بنابراين با اصرار ،از جدا كردن راه خود از اعراب و عقد اتحاد با ايران
دفاع ميكرد 3.البته اتحاد سوريه با ايران راه كنش��ي و فقط عليه صدام حسين -رقيب
حزبي (بعث) آن نماند .جمهوري اسالمي نيز تمامي تعهدات خود را در قبال همكاري
راهبردي با سوريه در عرصه منطقهاي و بينالمللي انجام داده است .ايران در زماني كه
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روسيه كه از متحدان قديمي

دولت سوريه و از كشورهاي س��وريه پس از ترور رفيق حريري متهم شده بود و
داراي پايگاه دريايي در رژيم صهيونيس��تي نيز پس از بمباران تأسيسات
آ بهاي اين كشور است ،س��وري به بهانه انجام فعاليتهاي هس��تهاي ،در
كشورهاي غربي را به تحريك موضع تضعيف منطق��هاي و بينالمللي قرار گرفته
مخالفان دولت بشاراسد متهم بود ،رس��ماً حمايت خود را از س��وريه در مقابل هر
و تصميم «كشورهاي عضو نوع تهاجم خارجي اعالم ك��رد .حمايتهاي ايران
اتحاديه عرب» براي تعليق از دول��ت س��وريه در ماهه��اي اخير نيز ب��ه كرات
عضويت سوريه را محكوم كرد اعالم شده اس��ت .عبور اولين ناوگان دريايي ارتش
جمهوري اسالمي ايران از تنگه سوئز و پهلو گرفتن
آن در بندر الذقيه سوريه پس از سقوط مبارك ،پيامي واضح و روشن از همپيماني ايران
اسالمي با سوريه در حمايت از مقاومت بود .ب ه طور كلي روابط ايران و سوريه طي سه دهه
اخير در زمره روابط راهبردي قرار ميگيرد .اين سطح از روابط ،در ميان كشورها بسيار
كمنظير است .همپيماني سوريه با جمهوري اسالمي باعث تقويت مواضع آن در جبهه
1
ضد صهيونيستي شده است.
با خروج كامل نيروهاي امریکايي از عراق ،بس��ياري بر اين باروند كه ايران با استفاده
از خأل قدرت ،خود را به قدرت چيره در اين كشور تبديل كرده و اين حوزه نفوذ نه تنها
عراق بلكه كل منطقه خليج فارس را در بر خواهد گرف��ت؛ مخالفان قدرت يافتن ايران
در منطقه نگران گسترش حوزه نفوذ اين كش��ور از مرزهاي غربي افغانستان تا درياي
مديترانه هس��تند .اگر ايران بتواند پس از خروج نيروهاي امریکايي از عراق حوزههاي
مختلف هالل شيعي را به هم وصل كند ،عراق نيز به محور مقاومتي خواهد پيوست كه
پيشتر سوريه ،حزباهلل لبنان و حماس نيز در آن حضور داشته و دارند .اين امر ميتواند
نقشه سياسي منطقه را دگرگون سازد؛ با توجه به اينكه تمام قدرتهاي درگير با ايران در
منطقه ،موضع دست باالي ايران در عراق را پذيرفتهاند ،ناآراميهاي سوريه اين فرصت
را فراهم آورد تا از اين حلقه به نفوذ ايران ضربه وارد شده و سوريه به ميدان جنگي براي
منع ايران از تكميل محور خود بدل شود .همچنين سه كشور اردن ،عربستان سعودي
و تركيه به عنوان سه كشور اصلي ،با نفوذ ايران در كنار مرزهاي خود مواجه بوده و با آن
درگير هستند.
براي اين سه كش��ور ،ديگر عراق محلي براي جلوگيري از نفوذ ايران نيست بلكه بايد
 .1محمود شرفی ،همان ،ص.124
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اين تالش را در سوريه به انجام برسانند .بنابراين هر كاري ميكنند كه تغيير رژيم سوريه
1
تحقق يابد.
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 .2سيد هادي افقهي ،س��ناريوي امریکا براي سرنگوني بشاراسد ،تهران ،مؤسس��ه مطالعاتي انديشهسازان نور،
 ،1390ص.4

واکاوی جايگاه و نقش استراتژيك سوريه در مناسبات منطقهاي و بينالمللي

جريان معارضان سوريه
طرح سرنگوني نظام بشاراسد پيش از تحوالت منطقه تدارك ديده شده بود .در سال
 2005ميالدي كه رفيق حريري ترور ش��د ،امریکا ،رژيم صهيونيس��تي ،ارتجاء عرب
و جريان 14مارس انگش��ت اتهام را ابتدا متوجه س��وريه كردند و در آن زمان امریکا و
عربستان سعودي با كمك نيروهاي داخلي 14مارس متولي اجراي اين طرح شدند ،اما
بنا به داليلي از جمله تحوالت لبنان و جنگ  2006ميالدي معروف به جنگ 33روزه،
اين سناريو متوقف شد تا اينكه اين طرح با دستگيري بندربنسلطان در فرودگاه دمشق
لو رفت و بندربنسلطان كه مأمور اجراي آن بود ،طبق اخبار منتشره در اعترافات صوتي
و تصويري خود اظهار ميدارد كه رفيق حريري را امریکا و رژيم صهيونيستي به همراهي
عربستان به قتل رساندند.
با دستگيري بنسلطان و اعترافات وي ،ورق برگشت و براي اينكه اين اعترافات علني و
رسانهاي نشود ،عربستان و امریکا عقبنشيني كردند و سوريه از فشار پرونده ترور خارج
شده و ملك عبداهلل وارد سوريه شده و پرونده ترور براي مدتي مختومه شد.
اين موضوع علت تأخير س��ناريوي  2005ش��د تا اينكه تحوالت در منطقه آغاز شد و
غربيها فضا را مناسب ديدند تا به بهانه فراگيري تحوالت ،با سوريه تسويهحساب كرده
2
و سرنگوني رژيم مبارك را با سرنگوني حكومت سوريه جبران كنند.
صحنهگردان معارضان سوريه ،جواناني هستند كه به دنبال اصالحات و زمينهسازي
براي آينده بهتر براي سوريه ميباشند و خط مش��ي آنها بر سه «نه» تأكيد دارد« ،نه با
خش��ونت»« ،نه با مداخله داخلي» و «نه به راه حل امنيتي» .يكي از بازيگران تحوالت
سوريه ،معارضان هستند كه به دو جريان داخلي و خارجي تقسيم شدهاند.
در جريان رخداد چند ماه اخير س��وريه برخي از جوانان فعال سياسي و حقوق بشري
در قالب گروههايي به نام «تنسيقيات» [هماهنگيها] سازمان يافتند و گروهها و احزاب
س��نتي از آنها بهرهگيري ميكنند .صحنهگردان معارضه همين جوانان هستند كه به
دنبال اصالحات و زمينهسازي براي آينده بهتر براي سوريه هستند.
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شوراي مخالفان سوريه از

اين گروهها هم اكنون ميان دو جريان بارز معارضه
همان آغاز تأسيس ،سرنگوني
حاكميت بشاراسد در سوريه تقسيم و پخش شدهاند:
 .1جريان گروه هماهنگي ملي نيروهاي تغيير ملي
را هدف نهايي خود اعالم و در
اين راستا تأكيد كرد كه هرگز دموكراتيك در سوريه (بزرگترين جريان معارض در
مذاكرات با دولت سوريه براي داخل سوريه) و جريان شوراي ملي سوريه (بزرگترين
رسيدن به توافقي در اين زمينه جريان معارض سوريه در خارج) ،كه گروه هماهنگي
را نميپذيرد
ملي در اواخر ژوئن 2011در دمشق اعالم موجوديت
كرد.
 .2جريان تجمع ملي؛ حس��ن عبدالعظيم رهبري اين گروه را بر عهده دارد .س��اختار
تشكيالتي آن در دومين نشست اعضاي گروه در دمشق تكامل يافت و شوراي رهبري
وظيفه اجرای��ي آن در هرم رهبري يعني گروه هس��تند 15 .گروه قوم��ي چپ و كرد و
كميتههاي هماهنگيهاي جوانان و برخي از ش��خصيتهاي مس��تقل معارض در اين
جريان حضور دارند؛ خط مشي آن بر سه «نه» (خير) تأكيد دارد« .نه با خشونت»« ،نه
با مداخله خارجي» و «نه به راه حل امنيتي».
رهبران اين جريان بر اين باور هستند كه  70الی 80درصد كل معارضه در زير چتر اين
ائتالف بزرگ است .اين جريان با فشار امریکا و اتحاديه اروپا و تسهيالت تركيه و اعراب
1
خليجفارس ،تشكيل يافت.
شوراي ملي سوريه پس از نشستهاي استانبول يك ،استانبول دو و آنتاليا در تركيه،
پاريس ،بروكسل ،وين و دو نشست در قطر و يك نشست در قاهره شكل يافت.
ستون فقرات اين شورا از سه جريان عمده تشكيل شده است:
 .1جريان اخوانالمسلمين كه حدود  4دهه با حزب بعث و نظام سياسي سوريه درگير
اس��ت؛ در حوادث س��ال  2011از امكانات قطر ،سوريه و عربستان س��عودي به خوبي
بهرهمند ش��د .در پرتو توافقات اخوانالمس��لمين -غرب عمل ميكند و سعي دارد به
ليبرالها و الئيكهاي معارض امتياز دهد تا پس از سرنگوني بشاراسد به مسند قدرت
برسد.
 .2جريان اعالميه دمش��ق كه در سال  2005س��ازمان يافت و در پي تحوالت 2011
دوباره احيا شد؛ حدود  5گروه و حزب در جريان حضور دارند .خط مشي ليبرال و الئيكي
دارد و اغلب رهبران اين جريان تابعيت امریکايي و اروپايي دارند.
 .1خبرگزاري فارس.
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 .3ائتالف ليبرالها و الئيكها كه اين اواخر توس��ط فرانسه س��ازمان يافتند؛ غرب و
متحدان منطقهاي آن مانند تركيه ،قطر و عربس��تان سعودي سعي دارند اين جريان را
حاكم كنند؛ زيرا با جريان «هماهنگي ملي» كه با مداخله خارجي در س��وريه مخالف
است در اصول و سياست در تضاد هستند.
ش��وراي ملي س��وريه در تحرك ديپلماتيك و خارج��ي خود ت�لاش دارد از غرب و
كشورهاي منطقه ،مش��روعيت پيدا كند و به عنوان بديل بشاراسد خود را معرفي كند،
گرچه امریکا ،فرانسه ،اتحاديه اروپا و تركيه از تأسيس اين شورا استقبال كرده ولي هنوز
مانند شوراي انتقالي ليبي به رسميت شناخته نشده است.
بس��ياري از گروههاي معارض مانند گروه مأمون الحمصي ،گ��روه عبدالحليم خدام و
جريان سلفيها و معارضه داخلي ،هنوز شوراي ملي سوريه را به عنوان نماينده معارضه
1
به رسميت نشناختند.
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 .1جیمز جوینر« ،س��وريه متحدان قدرتمندي در منطقه دارد» ،ترجمه احمد رحماني ،انديش��كده ش��وراي
آتالنتيك ،بررسيهاي استراتژيك ،1390 ،ص.5

واکاوی جايگاه و نقش استراتژيك سوريه در مناسبات منطقهاي و بينالمللي

شوراي انتقالي سوريه
تشكيل شوراي انتقالي معارضان سوريه در استانبول در واقع پاسخي به خواستههاي
امریکا و كشورهاي غربي و برخي از كش��ورهاي همپيمان استعمار امریکا بود كه تالش
دارند با هدف قرار دادن س��وريه يكي از حلقههاي مقاومت در منطقه را تضعيف كنند.
شوراي انتقالي شورشيان س��وريه معروف به شوراي ملي ،س��ازماني است كه در تاريخ
2اكتبر 2011بعد از نشستي دو روزه در شهر استانبول تركيه رسماً اعالم موجوديت كرد.
اين شورا از گروهي از مخالفان خارجنشين دولت س��وريه تشكيل شده است كه برهان
غليون معارض سوري ساكن فرانسه رياست آن را بر عهده دارد.
زايش اين شورا از همان آغاز طبيعي و عادي نبود زيرا اين مجموعه پس از چند نشست
ميان مخالفان دولت سوريه در شهرهاي آنتاليا ،استانبول و آنكارا در تركيه ،دوحه قطر،
بروكسل بلژيك و سن ژرمن فرانسه و تحت فشار حاميان ضد سوري نظير تركيه ،قطر،
عربستان سعودي ،امریکا و كشورهاي اتحاديه اروپا به ويژه فرانسه پايهگذاري شد .اين
شورا از دو شاخه دبيري كل و هيئت اجرايي تشكيل شده است كه برهان غليون رياست
اين شورا را برعهده دارد و بسمه قضماني س��خنگوي رسانهاي و عضو هيئت اداري اين
شوراس��ت و افرادي مانند محمد رياض الشقفه سركرده س��لفيهاي اخوانالمسلمين
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سوريه و عبدالباسط سيدا از نويسندگان سوري و همچنين تعدادي از اقليتهاي كرد و
1
آشوري نيز عضو اين شورا هستند.
شوراي مخالفان سوريه از همان آغاز تأسيس ،سرنگوني حاكميت بشاراسد در سوريه
را هدف نهايي خود اعالم و در اين راس��تا تأكيد كرد كه هرگز مذاكرات با دولت سوريه
براي رسيدن به توافقي در اين زمينه را نميپذيرد .اين شورا حتي نصيحتهاي برخي
همدستان خود مانند قطر در زمينه مذاكرات با دولت مركزي دمشق را رد كرد .غليون
در اين زمينه مدعي شد كه منظور امير قطر از گفتوگو با نظام سوريه اين است كه آنها
بايد با ما گفتوگو كنند زيرا در هر حال ،ما با دولت سوريه وارد گفتوگو نميشويم .اين
شورا به حدي در زمينه مربوط به س��وريه افراطي عمل ميكند كه حتي طرح اتحاديه
عرب در زمينه حل بحران سوريه را نيز كه از جانبداري عليه دولت اين كشور برخوردار
2
است ،نميپذيرفت و هر گونه مذاكره با دولت اسد را رد ميكرد.
چالشهاي مخالفان دولت سوريه
اپوزيس��يون س��وريه ،انعكاس��ي از ش��كافهاي اجتماعي و طايف��هاي نهفته در دل
جامعه سوريه است؛ ش��كافهايي كه با تحوالت منطقهاي فعال شدهاند؛ شكاف ميان
اسالمگرايان و س��كوالرها ،ش��كاف ميان اقليتهاي مذهبي و اكثريت سني و شكاف
هويتي كه به روش��ني در اختالفات موجود ميان كردهاي سوريه و كساني كه بر هويت
عربي اين كشور تأكيد دارند نمود يافته و همگي تشكيل يك جريان مخالف فراگير را با
چالش روبهرو كرده است .در كنار اين ،رقابت ميان نسل جديد با نسل قديمي رهبران
مخالف كه س��الهاي طوالني در زندان بودهاند و اختالف بين فعاالن داخل و خارج ،به
بحران رهبري در اپوزيسيون دامن زده است .به اين ترتيب ،مخالفان هنوز نتوانستهاند
جايگاه خود را به عنوان نماينده تكثر درون جامعه س��وريه و طيف وسيع مطالبات آنها
تثبيت كنند.
در كنار مسئله عدم انسجام ،دو چالش ديگر ،كار را براي مخالفان پيچيده ساخته است.
بخش بزرگي از جامعه هنوز از پيوستن به اعتراضهاي خياباني خودداري ميكنند كه
دو دليل مهم آن به نگراني عمومي از ماهيت رژيم آينده س��وريه و ناتواني اپوزيس��يون
براي پيشنهاد ساز و كار مش��خص در تغيير مس��المتآميز بازميگردد .اين مسئله بر
1. http://mellatonline. Net
2. http://www.idlamtimes.Org/fa
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اپوزيسيون سوريه ،انعكاسي از
شكا فهاي اجتماعي و طايف هاي
نهفته در دل جامعه سوريه است؛
شكا فهايي كه با تحوالت
منطقهاي فعال شدهاند؛ شكاف ميان
اسالمگرايان و سكوالرها ،شكاف
ميان اقليتهاي مذهبي و اكثريت
سني و شكاف هويتي كه به روشني
در اختالفات موجود ميان كردهاي
سوريه و كساني كه بر هويت عربي
اين كشور تأكيد دارند نمود يافته
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نتيجهگيري
تحوالت صورتگرفته در كش��ورهاي عربي منطقه خاورميانه طي يك سال گذشته،
معادالت و ساختار ژئوپلتيك منطقه را به شدت تحت تأثير قرار داده است .سوريه به علت
پايداري در آزادسازي سرزمينهاي اشغالي و همكاري اصولي با جمهوري اسالمي ايران،
حلقه راهبردي مقاومت محسوب ميشود؛ طي سالهاي گذشته تالشهاي مختلفي از
سوي غرب و حاميان سازشكار آنها براي احياي روند سازش و حذف حلقه ذكرشده و
جدايي سوريه از جبهه مقاومت انجام شد ،اما ناكام ماند .آغاز روند تحوالت در كشورهاي
شمال آفريقا و خاورميانه عربي ،فرصت مناسبي براي مخالفان و رقباي سوريه به وجود

واکاوی جايگاه و نقش استراتژيك سوريه در مناسبات منطقهاي و بينالمللي

توانايي مخالفان به منظور جلب طيف بزرگتري
از نيروهاي اجتماعي و بسيج آنها عليه حكومت
تأثير منفي داشته است.
راهپيماييه��اي ضد حكومتي هن��وز از مراكز
اول��ي آن در ش��هرهاي درعا ،حم��ا و حمص به
بزرگترين شهرهاي سوريه يعني دمشق و حلب
نرسيده و هنوز بشاراس��د پايگاه اجتماعي خود
را در ميان اقليته��اي مذهبي ،بورژوازي و تجار
عمدتاً سني و بخشهايي از طبقه متوسط كه از
سياستهاي درهاي باز رژيم در يك دهه گذشته
بهرهمند شدهاند ،حفظ كرده است .حتي تحرك
ضد حكومتي در مناطق كردنش��ين كه 10درصد جمعيت سوريه را تشكيل ميدهند،
محدود باقي مانده است.
دومين چالش در برابر مخالفان به نزاع طايفهاي و مذهبي در حال گسترش در سوريه
بازميگردد كه به مشروعيت مخالفان خدش��ه وارد كرده است .درگيريهاي طايفهاي
چنان در حال س��ايه انداختن بر اعتراضهاي مس��المتآميز در نقاط مختلف س��وريه
بوده كه لوئي حس��ين ،از مخالفان رژيم س��وريه ،درباره افتادن كش��ور به دامن جنگ
داخلي هشدار داده و گفت« :پيشتر مردم با انگيزه تغيير سياسي در اعتراضها شركت
1
ميكردند ،اما اكنون حس انتقامگيري در حال جايگزين شدن آن است».
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آورد تا تحت لواي جنبش اعتراضي ،موجبات تضعيف ،تغيير رفتار و در نهايت س��قوط
بشاراسد را فراهم آورد .به اين منظور از چندين جبهه ،مداخله در امور داخلي سوريه و
فشار بر اين كشور آغاز شده است .عالوه بر امریکا و رژيم صهيونيستي ،كشورهايي چون
تركيه و عربستان و نيز گروه سعد حريري در لبنان به شيوههاي گوناگون ،دولت سوريه
را تحت فشار قرار دادهاند.
در مجموع مباحث و مطالب مطرحشده ،بهخوبي روش��ن ميشود كه دغدغه غرب و
اتحاديه عرب ،اعتراض به سياستهاي بشاراس��د و دفاع از حقوق مردم سوريه نيست،
بلكه مهم اهداف و منافعي است كه از سقوط نظام سياسي سوريه عايد آنها ميشود.
همچنين اشاره مجدد به اين نكته خالي از لطف نيست كه موقعيت سوريه در خاورميانه
از جايگاه مهمي برخوردار و همس��ايگي با اسراییل ،لبنان و عراق به اين كشور موقعيت
خاصي بخشيده است كه موجب شده محل تالقي و تمركز قدرتهاي هدف باشد و الزم
است به تحوالت اخير در سوريه از منظر جايگاه و نقش استراتژيك آن پرداخته شود.
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