
 
 

  ]فارس[ج يخل

  »خانواده عرب

 ، »گ عربيل«ه در يسور

، مصر و مراكش به ]فارس

ار دارد، اما يت فاصله بس

  .كند يت ميك را تقويت

ه در سطح منطقه دچار انزوا 

كه  – گ عرب يه در ليت سور
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خل يم بشار اسد با كشورهايد روابط رژ

خانواده عرب«به  نرمه، بازگشت 

ADLENE MOHAMMEDI  

  .هيروس ياست عربيسنده تز درباره سيك ونويتيپژوهشگر ژئوپول

سورن فتريدر انتظار از نو پذ ه،يتگر روسيب قدرت حما

فارس[ج يز خلينفت خ يژه با كشورهايدوجانبه، به و

ت فاصله بسيه با قطعيم سوريرژ ينظام يروزيپ.  ابدي 

تيژئوپول ر شكلييتغك يچند سال است كه فكر به وجود آمدن 

ه در سطح منطقه دچار انزوا ي، قدرت حاكم بر سور٢٠١١بروز جنگ در سال 

ت سوريو قطر، عضو يدر ماه نوامبر همان سال، با اقدام عربستان سعود

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

د روابط رژيتجد

  

ه، بازگشت يسور

  

ADLENE MOHAMMEDI:        سندهينو

پژوهشگر ژئوپول  

  يشهباز نخع:       برگردان

  

  

ب قدرت حمايبه ترغ

دوجانبه، به و يها يكينزد

ي يش ميشدت افزا

چند سال است كه فكر به وجود آمدن 

  

  

بروز جنگ در سال  ين ماه هاياز نخست

در ماه نوامبر همان سال، با اقدام عربستان سعود.  شد



 
 

ه را به يسور يگ عرب قصد داشت كرس

ه كامل يسور يانزوا.  ن كار مخالفت كردند

 يكشورها«عرب را برافراشته بود، در همه 

، بشار ٢٠١٣مارس  ٢٢در .  

، عرب »نياديالم«ون پان عرب 

ه يه از بقيسورز يز را نشانه تما

 يريالجزا يو مذهب ير عبدالقادر، رهبر نظام

را ) ره عربستانيدر غرب شبه جز

ت مصر در زمان يموميرش شبه ق

   .بود) ١٩٥٨ -١٩٦١( »يمتحد عرب

 كه به يعرب يدر سطح حكومت ها

ازحكومت ها، از جمله 

.  ها درآورده اند يريد درگي

 ياسيه، كه هم سيژه قدرت روس

ز سال يئم از پايژه پس از مداخله مستق

ژه يران، به ويك به ايان نزد

د ي، كه تهد)داعش(» يسازمان حكومت اسالم

 يج راه را برايه بوده، به تدر

.  ه بازكرده استيعرب و قدرت حاكم بر سور

 ين كنشگران منطقه ايه دمشق ب

  .ه وجود داشت را سست كرده است
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گ عرب قصد داشت كرسيل ،٢٠١٣در سال .  ق شديتعل – ن بود 

ن كار مخالفت كردندير، عراق و لبنان با ايمخالفان بدهد، اما سه كشور الجزا

عرب را برافراشته بود، در همه  ييگرا يمل يلوا يطوالن يكه مدت

.  شد ين امر مانع از تلخكام بودنش نميداشت، اما ا

ون پان عرب يزيه در سازمان ملل متحد در گفتگو با تلوينده سور

ز را نشانه تمايبند بوده و سه چيه آن پاخواند كه كشورش همواره ب

ر عبدالقادر، رهبر نظاميرش اميز پذين سه چين اينخست.  

در غرب شبه جز(ت حجاز يصل، كه اصليملك ف يپادشاه ي

رش شبه قيپذ يه شد و آخريپادشاه سور ١٩٢٠كوتاه در سال 

متحد عرب يجمهور(ك يجمال عبدالناصر در چهارچوب 

در سطح حكومت ها: دارد سطحدو » انتيخ«ه، يقدرت حاكم در سور

ازحكومت ها، از جمله  يب برخيبه ترغ –  يجهاد فرامل ن كشور پشت كرده اند و در سطح

يصحنه جدرا به صورت  هيكه سور– ] فارس[ج يز خل

ژه قدرت روسيخود و به و يرانيمتحد ا يتواند رو ي

ژه پس از مداخله مستقي، به ويو هم نظام) ت سازمان ملليامن

ان نزدين از قدرت شبكه شبه نظاميدمشق همچن  .است، حساب كند

سازمان حكومت اسالم«، ظهور ٢٠١٤از سال .  برد يحزب اهللا لبنان بهره م

ه بوده، به تدريم سورياردوگاه هوادار رژ ينظام يها يروزيپ ي

عرب و قدرت حاكم بر سور يتخت هاياز پا يارين بسيروابط ب

ه دمشق بيت تا آن زمان عليكه بنابر موقع يدارياتحاد ناپا

ه وجود داشت را سست كرده استيگرفته تا ترك ياز عربستان سعود

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

ن بود انگذار آيعضو بن

مخالفان بدهد، اما سه كشور الجزا

كه مدت ينبود، قدرت بعث

داشت، اما ا يهواداران) ١(» برادر

نده سوري، نمايالجعفر

خواند كه كشورش همواره ب يرا الزام ييگرا

.  عرب دانست يايدن

ي، دوم١٨٥٥در سال 

كوتاه در سال  يومدت داشت

جمال عبدالناصر در چهارچوب  ياست جمهورير

  

قدرت حاكم در سور ين، برايبنابرا

ن كشور پشت كرده اند و در سطحيا

ز خلينفت خ يكشورها

يدمشق به نوبه خود م

امن يشورا يميعضودا(

است، حساب كند ٢٠١٥

حزب اهللا لبنان بهره م

يبرا يبزرگ يستيترور

روابط ب» يساز يعاد«

اتحاد ناپان ين امر همچنيا

از عربستان سعود يمتفاوتار يبس



 
 

 -» محور مقاومت«ه يتر، عل ي

 -يك سو، اتحاد اسالمي

اخوان «م بشار اسد به نفع يه و قطر قصد سرنگون كردن رژ

، به رغم موضع ضد يگر، عربستان سعود

ن دمشق يب يراهبرد يوندها

م يبرخالف همه انتظارها، در قدرت ماندن رژ

ون يسيك اپوزيرومند يف و ظهور ن

ون به مناسبت يسين اپوزي، ا

: خورد يبود به چشم م» نياخوان المسلم

ه يانجام شد و مسكو و حكومت سور

سرنگون شده بودند، آن را 

مانند  ين كننده اييتع ي

با شركت  يتوافق( ٢٠١٧

ك راه يبه  يابيدست يه، برا
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يه، و در حد كليم سوريه اردوگاه وفاداران به رژِيت ها عل

ياز .  متفاوت بود -كه تهران، دمشق و حزب اهللا لبنان تجسم آن هستند

ه و قطر قصد سرنگون كردن رژيبه وجود آمده توسط ترك

گر، عربستان سعوديد يت خود را داشت و از سوي

وندهايخواست با گسستن پ يژه ميبه و ي، همراه با امارات متحده عرب

برخالف همه انتظارها، در قدرت ماندن رژ.  ك مقابله كنديران در خاورنزد

ف و ظهور نيجاد شكاف در اردوگاه حريه، در ايروس يت نظام

، ا٢٠١٣ه يئدر ژو.  شد يابوظب -اضيدوحه و محور ر

ياخوان المسلم«، كه عضو يمصر محمد مرس يس جمهور

انجام شد و مسكو و حكومت سور يو امارات متحده عرب يت عربستان سعود

سرنگون شده بودند، آن را  يس جمهوريئه و قطر، كه متحدان رياز آن استقبال كردند اما ترك

  هينقش قاطع روس

يدر نبرد ها يروزيبا پ(ه يه در سوريراهبرد ضد شورش روس

٢٠١٧در ماه مه » آستانه«كنفرانس  يو راه انداز) يا غوطه شرق

ه، برايون سوريسياپوز ير به عنوان حاميه كه كشور اخ
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ت ها عليمقاصد و اولو

كه تهران، دمشق و حزب اهللا لبنان تجسم آن هستند

به وجود آمده توسط ترك اصالح طلبانه

يتحت حما» نيالمسلم

، همراه با امارات متحده عربيانقالب

ران در خاورنزديا و تهران، با نفوذ

ت نظاميدمشق، با حما

دوحه و محور ر -ن محور آنكارايب

س جمهوريئر ه يكودتا عل

ت عربستان سعوديكه با حما ييكودتا

از آن استقبال كردند اما ترك

  .محكوم نمودند

  

  

نقش قاطع روس

  

راهبرد ضد شورش روس يكارآمد

ا غوطه شرقيحلب، درعا 

ه كه كشور اخيران و تركيه، ايروس



 
 

سرنگون كردن بشار اسد را 

شتر است كه روابط آن با مجموع دشمنان 

اد بهبود يز يه تا حديت مسئله سور

ه به طور مرتب از يروس يپلوماس

است، اما  ين الملليه در صحنه ب

و  ياسينظرشان از اصالحات س

ل يتسه ين حال هم برا

قرار  يگاه بهتريه در جايسور

ران را يكه همچنان ا يعربستان سعود

 يپلوماسيد .دند داريبا دمشق ترد

بشار  يبه سو يدرازكردن دست دوست

 ييبازگشا: ه و امارات استي

در  يمهم امارات يندگيئت نما

د ي، محمد بن زاعهد امارات

 يتلفن يگفتگو يموضوع اصل
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سرنگون كردن بشار اسد را  يانجام شده برا يكوشش ها) در آن شركت كرده بود

شتر است كه روابط آن با مجموع دشمنان يه از آن جهت بيت نقش روسيقاطع

ت مسئله سوريريروز دمشق، هم از نظر روابط دوجانبه و هم از جهت مد

پلوماسيكه د يعبارت(» خانواده عرب«ه به ياز نظر مسكو، بازگرداندن سور

ه در صحنه بيدن به سوريت بخشيازنو مشروع يبرا ي، ابزار

نظرشان از اصالحات سز هست كه به يران شده نيكشور و ينه ساز بازساز

ن حال هم برايدرع] فارس[ج يخل يه، كشورهايبه نظر روس.  

سور يبه بازساز يكمك مال يگ عرب، و هم برايدمشق به ل

عربستان سعوده، و يبه خاطر روابط ممتازش با ترك يبا آن كه قطر، تاحدود

با دمشق ترد يروابط عاد يريداند، هنوز درمورد ازسرگ

درازكردن دست دوست يبرا يامارات متحد عرب يتواند رو ي

ين سوريب يكين نزديداد نشان دهنده ايدستكم سه رو

ئت نمايه كي، شركت ٢٠١٨ان دسامبر يسفارت امارات در دمشق در پا

عهد اماراتين وليب يو مكالمات تلفن ٢٠١٩ان ماه اوت ي

موضوع اصل).  ٢( ٢٠٢٠ان ماه مارس يه در پايسور يس جمهور

  .روس كورونا بوديو يوع جهان

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

در آن شركت كرده بود ياسيحل س

قاطع.  اثر كرد يبا بيتقر

روز دمشق، هم از نظر روابط دوجانبه و هم از جهت مديد

  .افته استي

  

از نظر مسكو، بازگرداندن سور

، ابزار)كند يآن استفاده م

نه ساز بازسازين حال زميدرع

.  ن مهم تر استينهاد

دمشق به ل» بازگرداندن«

  .دارند

  

با آن كه قطر، تاحدود

داند، هنوز درمورد ازسرگ يم يدشمن اصل

يه از هم اكنون ميروس

دستكم سه رو.  اسد حساب كند

سفارت امارات در دمشق در پا

يشگاه دمشق در پاينما

)MBZ (س جمهوريئو ر

وع جهانيدربرابر ش يهمبستگ

  



 
 

.  ك شدن به بشار اسد گرفته است

 يعنوان م يورت ثبات كه ابوظب

سپس، به رغم اتحاد ). ٣(متهم شود ندارد 

د ياز محمد بن زا(دو كشور وجود دارد 

امارات فاصله  ياست ها و راهبردها

 ياسي، خصومت نسبت به اسالم س

سرانجام، رقابت .  ران است

 يه وامي، امارات را به مقابله با نفوذ عربستان در سور

.  با به حال خود رها شده انديت آن، تقر

سالح ] ارسف[ج يخل يه از كشورها

 يرخواهيخ ينست رواتو

كه در مداخله  ( يه عراقين امر درمورد همسا

ن عمان صادق يسلطان نش ي

.  ده انديرس ييخصومت آشكار به همگرا

ت روشن از بشار اسد يبه حما

ن است كه ارتش يا يعنيه و امارات 
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ك شدن به بشار اسد گرفته استيم به نزديست كه امارات تصميه نيند روس

ورت ثبات كه ابوظبره كامال با گفتمان ضيت از قدرت حاكم در سور

متهم شود ندارد  يين كه به اقتدارگراياز ا يست و دغدغه ا

دو كشور وجود دارد  يعهد هاين وليكه ب يژه اياض، و روابط و

است ها و راهبردهاي، س)شود يمحمد بن سلمان نام برده م

، خصومت نسبت به اسالم سيازنظر ابوظب.  دارد يعربستان سعود ي

ران استيبا ا ييمهم تر از زورآزما )»نياخوان المسلم«ژه 

، امارات را به مقابله با نفوذ عربستان در سور-سرخ  يايو در يبيدر ل

ت آن، تقريان تحت حمايبه عالوه، در ادلب ارتش ترك و شورش

ه از كشورهايم سوريلف رژمسلح مخا يكه گروه ها يد كه زمان

  ).٤(شده است  يكردند سپر

تو يم يريدمشق از آغاز درگ، يمورد خاص امارات متحده عرب

ن امر درمورد همسايا.  عرب حساب كند يگر كشورها

يا حتير يز الجزاي، لبنان ون)شركت كرد ٢٠١٥ه در سپتامبر 

خصومت آشكار به همگراشده و از ن مورد متحول يهم در ا يگر

به حما يسيعبدالفتاح الس ي، مصر آقا٢٠١٣سال  يسه سال پس از كودتا

ه و امارات يز مشابه استدالل روسيكند ن يكه مصر م

  .ت دارنديارجحست ها يان و تروريهمواره بر افراط گرا

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

ند روسيخوشا ياما، تنها برا

ت از قدرت حاكم در سوريدر درجه اول، حما

ست و دغدغه اكند هماهنگ ا

اض، و روابط ويو ر ين ابوظبيب

محمد بن سلمان نام برده م يغالبا به عنوان مرب

ياست هايبا س ياديز

ژه يبه و(افته يسازمان 

در ل – ه ينده با تركيفزا

به عالوه، در ادلب ارتش ترك و شورش.  دارد

د كه زمانيآ يبه نظر م

كردند سپر يافت ميو پول در

  

مورد خاص امارات متحده عرب يدر ورا

گر كشورهاياز د ياريبس ينسب

ه در سپتامبر يروس ينظام

گريد يكشورها.  است

سه سال پس از كودتا

كه مصر م ياستدالل.  روآورد

همواره بر افراط گرا يمل يها

  



 
 

به  يند انقالبياز فرآ يد ناشي

كه مورد اعتراض  يميك خود را با دمشق قطع كرد، تصم

بشار اسد را  د روابط بايامروز، تونس تجد

 يد مير امور خارجه تونس تأك

س يئر يريبدون آن كه خواستار كناره گ

ن يب ك توافقي يدرپ: دراز كرد

 يگر درحال حاضر به عاديد 

ر يقطر ا« ييماين كشورها قطر است، شركت هواپ

  .دا كرده است

 ٢٠١١از (ه يسور يريدر آغاز درگ

موسوم  يحزب ها.  شد ينگاه م

ر جعجع و يسم يآقا يلبنان

احمد » خيش«مانند گروه ( ي

در .  ه داشتنديم سوريت آشكار از شورش و مبارزه درجهت سقوط رژ

اق قاچ يبرا يپوليشد و بندر تر

از :  شد از خطر دوگانه جهادگران صحبت كرد

و ) ٢٠١٣ژوئن (دا يص دنبر

ر قرار يعص -ال» خيش«طرفداران 
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د ناشيم جدي، رژ٢٠١٢در سال .  افته استيمشابه تحول 

ك خود را با دمشق قطع كرد، تصميپلوماتيروابط د ياست منصف مرزوق

امروز، تونس تجد.  چپ تونس قرار گرفت يروهاياز ن

ر امور خارجه تونس تأكي، وزيناويس جهيخم ي، آقا٢٠١٩در آغاز سال 

بدون آن كه خواستار كناره گ» گ عرب استيه در ليسور يع

دراز كرد يز دست دوستي، اردن ن٢٠١٨ز سال يئدر پا.  

 يسرانجام، كشورها.  شد ييب بازگشاينص يامان و دمشق، پاسگاه مرز

ن كشورها قطر است، شركت هواپيازجمله ا.  كنند يم روابط اكتفا م

دا كرده استيه پيسور ييهوا يدر فضا ياديحضور ز ٢٠١٩

در آغاز درگ.  ژه دارديو يير معنايروابط با لبنان ناگز يعاد

نگاه م يثبات يك منبع بين لبنان به چشم يه به سرزم

لبنان يروهاي، نيريسعد حر يآقا» المستقبل«ان يجر

يسلف يگروه ها يو برخ) د جنبالطيول يآقا يشرو

ت آشكار از شورش و مبارزه درجهت سقوط رژيش به حما

شد و بندر تر ين دو منطقه رد و بدل مي، در شمال كشور سالح ب

شد از خطر دوگانه جهادگران صحبت كرد ين ميبنابرا.  گرفت ياستفاده قرار م

  .ه و برعكسيخاك سور

نبر: ق تر كرديدها را عمين تهدي، دو نبرد ا٢٠١٣ن بهار و تابستان سال 

طرفداران  يرودررونبرد اول ارتش لبنان را ).  ٢٠١٣ژوئن 

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

مشابه تحول  يتونس هم در جهت

ياست منصف مرزوقير

از ن يد بخش بزرگيشد

در آغاز سال .  داند ينم يمنتف

عيگاه طبيجا«: كرد كه

.  ه شوديرسو يجمهور

امان و دمشق، پاسگاه مرز

م روابط اكتفا ميرمستقيغ يساز

٢٠١٩از بهار سال » زيو

  

عاد يريازسرگمسئله 

ه به سرزمي، در سور)٢٠١٣تا 

جر(» يه ايضد سور«به 

شرويست پياليب سوسحز

ش به حمايگرا) ريعص -ال

، در شمال كشور سالح ب٢٠١٢سال 

استفاده قرار ماسلحه مورد 

خاك سور يخاك لبنان به سو

  

ن بهار و تابستان سال يب

ژوئن  -مه(ر ينبرد كوس



 
 

ه يمرز لبنان رخ داد، ارتش سور

ن نبرد به نفع يا.  قرار داد) 

در كل قلمرو آن و نه (ه ين مداخله حزب اهللا در سور

در درجه (ه يمتحدان سور: 

ن امر موجب ين است كه ا

كه مورد  – آنها  ياسيفان س

كه حزب اهللا از آن برخوردار 

شل يم يانتخاب آقا.  افت

از  يريو سرانجام نافرجام سعد حر

و  -گر شديكديو عون به 

هوادار «موسوم به اردوگاه ) 

كه لبنان را فراگرفته به  يا ي

م ينده روابط با رژيدرمورد آ

نداده  ده شد، رخيگر ديد

 فانشانيكه حر يه هستند، درحال

مستقر در لبنان، احتماال بر تحول روابط دوجانبه اثر خواهد 

ثبت نام  يپناهجو ٩٣٨٥٣١
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مرز لبنان رخ داد، ارتش سور يكينبرد دوم كه در استان حمص در نزد.  داد وبه فرار او منجر شد

) ژه جبهه النصرهيبه و(جهادگر  يگروه ها يو حزب اهللا لبنان را رودررو

ن مداخله حزب اهللا در سوريا.  ه تمام شديم سوري

: لبنان است ياسيهنوز موجب تفرقه قشر س)فقط در مجاورت مرز لبنان

ن است كه ايكنند و نظرشان ا ين كار دفاع مياز ا)يس جمهور

فان سيكه حر يدرحال  .شود يم» يستيد تروريتهد«حفاظت از لبنان دربرابر 

كه حزب اهللا از آن برخوردار  يت خاصي، از موقعيلبنان يروهايژه ني، به و-اض هستند

  .كنند يه انتقاد ميسور يرياند و از دخالت آن در درگ

افتيت در لبنان به نفع دمشق تحول يوضع ٢٠١٨و  

و سرانجام نافرجام سعد حر ياجبار ي، استعفا٢٠١٦در اكتبر  ياست جمهور

و عون به  يريان حريك شدن آقايكه موجب نزد -، ٢٠١٧

) ت هوادار دمشقيبا اكثر( ٢٠١٨در ماه مه  يانتخابات مجلس قانونگذار

يو اقتصاد ياسيامروز، با آن كه بحران س.  ت كرده است

درمورد آ) ازجمله دولت(لبنان  ياسيدهد، قشر س يم ي

د ينان كه درجاهاروابط چ يالبته، قطع واقع.  ه اختالف نظر دارند

ه هستند، درحاليتنگاتنگ با سور ياست، اما حزب اهللا و متحدانش خواهان همكار

  .دهند ين مورد اكراه نشان م

مستقر در لبنان، احتماال بر تحول روابط دوجانبه اثر خواهد  يمسئله دشوار بازگشت پناهندگان سور

٩٣٨٥٣١ يراي، لبنان پذ٢٠١٩در ژوئن » ن الملليو بعف«
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داد وبه فرار او منجر شد

و حزب اهللا لبنان را رودررو

يوفادار به رژ يروهاين

فقط در مجاورت مرز لبنان

س جمهورئيشل عون رياول م

حفاظت از لبنان دربرابر 

اض هستنديت ريحما

اند و از دخالت آن در درگ ياست ناراض

  

 ٢٠١٦ ين سال هايب

است جمهوريعون به ر

٢٠١٧اض در نوامبر ير

انتخابات مجلس قانونگذار

ت كرده استيرا تقو» هيسور

ين مسئله جنبه فرعيا

ه اختالف نظر دارنديسور

است، اما حزب اهللا و متحدانش خواهان همكار

ن مورد اكراه نشان ميدر ا

  

مسئله دشوار بازگشت پناهندگان سور

«بنابر گفته .  گذاشت



 
 

از  ينيهزار پناهنده فلسط ٣١بوده و 

كه بدون ثبت  ييهزار پناهجو

شل يبازگشت آنها، كه ازجمله م

  

 يه بازين در سوريسنگ ي

رهبران  يبه رو يديجد يعرب چشم اندازها

در دمشق معذب  ياسيد كه مسكو از وجود تفرقه س

تواند  يكه م يمحاكمه ا – است 

 يم» برادر يكشورها«د روابط با 

  .افته استيمش به طور قطع نجات 

  ٢٠١٦، لوموند ديپلماتيك آوريل 

https://ir.mondediplo.com/article2512.html

 

Cf. Antoine Ajoury, « 
la Syrie », L’Orient - Le Jour, 29
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بوده و ) HCR(پناهندگان سازمان ملل متحد  يعال

هزار پناهجو ٥٥٠ن ارقام يبه گفته دولت لبنان، به ا.  ز داشته است

بازگشت آنها، كه ازجمله م).  ٥(شود  يز افزوده ميبرند ن يدر لبنان بسرم

  .ستيز خواهان آن است، درحال حاضر مطرح نين 

ينقش) هيران و تركيه، ايروس(رعرب يگران غيكه باز 

عرب چشم اندازها يكشورهان كشور به جمع يده بازگشت ا

د كه مسكو از وجود تفرقه سيآ يكه به نظر م يدرحال

است  يآلمان درحال محاكمه دو مسئول سور ياست و دستگاه دادگستر

د روابط با ياشد، تجده مسئوالن دمشق بيعل يگريد ييقضا

مش به طور قطع نجات يشود كه رژ يبشار اسد مدع

، لوموند ديپلماتيك آوريل » شمال آفريقا ، پشتيباني قدرتمند براي اسد

https://ir.mondediplo.com/article2512.html 
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عال يايساريشده نزد كم

ز داشته استيه آمده نيسور

در لبنان بسرم يپناهندگ يتقاضا

 يس جمهورئيعون ر

  

 يبه طور قطع، درحال

ده بازگشت ايكنند، ا يم

درحال.  ديگشا يكشور م

است و دستگاه دادگستر

قضا يب هايمقدمه تعق

بشار اسد مدعتواند باعث شود كه 
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