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شهباز نخعي

به ترغيب قدرت حمايتگر روسيه ،در انتظار از نو پذيرفتن سوريه در »ليگ عرب« ،
نزديكي هاي دوجانبه ،به ويژه با كشورهاي نفت خيز خليج ]فارس[ ،مصر و مراكش به
شدت افزايش مي يابد .پيروزي نظامي رژيم سوريه با قطعيت فاصله بسيار دارد ،اما
چند سال است كه فكر به وجود آمدن يك تغيير شكل ژئوپوليتيك را تقويت مي كند.

از نخستين ماه هاي بروز جنگ در سال  ،٢٠١١قدرت حاكم بر سوريه در سطح منطقه دچار انزوا
شد .در ماه نوامبر همان سال ،با اقدام عربستان سعودي و قطر ،عضويت سوريه در ليگ عرب – كه
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عضو بنيانگذار آن بود – تعليق شد .در سال  ،٢٠١٣ليگ عرب قصد داشت كرسي سوريه را به
مخالفان بدهد ،اما سه كشور الجزاير ،عراق و لبنان با اين كار مخالفت كردند .انزواي سوريه كامل
نبود ،قدرت بعثي كه مدتي طوﻻني لواي ملي گرايي عرب را برافراشته بود ،در همه »كشورهاي
برادر« ) (١هواداراني داشت ،اما اين امر مانع از تلخكام بودنش نمي شد .در  ٢٢مارس  ،٢٠١٣بشار
الجعفري ،نماينده سوريه در سازمان ملل متحد در گفتگو با تلويزيون پان عرب »الميادين« ،عرب
گرايي را الزامي خواند كه كشورش همواره به آن پايبند بوده و سه چيز را نشانه تمايز سوريه از بقيه
دنياي عرب دانست .نخستين اين سه چيز پذيرش امير عبدالقادر ،رهبر نظامي و مذهبي الجزايري
در سال  ،١٨٥٥دومي پادشاهي ملك فيصل ،كه اصليت حجاز )در غرب شبه جزيره عربستان( را
داشت ومدتي كوتاه در سال  ١٩٢٠پادشاه سوريه شد و آخري پذيرش شبه قيموميت مصر در زمان
رياست جمهوري جمال عبدالناصر در چهارچوب يك )جمهوري متحد عربي« ) (١٩٥٨ -١٩٦١بود.

بنابراين ،براي قدرت حاكم در سوريه» ،خيانت« دو سطح دارد :در سطح حكومت هاي عربي كه به
اين كشور پشت كرده اند و در سطح جهاد فراملي – به ترغيب برخي ازحكومت ها ،از جمله
كشورهاي نفت خيز خليج ]فارس[ –كه سوريه را به صورت صحنه جديد درگيري ها درآورده اند.
دمشق به نوبه خود مي تواند روي متحد ايراني خود و به ويژه قدرت روسيه ،كه هم سياسي
)عضودايمي شوراي امنيت سازمان ملل( و هم نظامي ،به ويژه پس از مداخله مستقيم از پائيز سال
 ٢٠١٥است ،حساب كند .دمشق همچنين از قدرت شبكه شبه نظاميان نزديك به ايران ،به ويژه
حزب اﷲ لبنان بهره مي برد .از سال  ،٢٠١٤ظهور »سازمان حكومت اسﻼمي« )داعش( ،كه تهديد
تروريستي بزرگي براي پيروزي هاي نظامي اردوگاه هوادار رژيم سوريه بوده ،به تدريج راه را براي
»عادي سازي« روابط بين بسياري از پايتخت هاي عرب و قدرت حاكم بر سوريه بازكرده است.
اين امر همچنين اتحاد ناپايداري كه بنابر موقعيت تا آن زمان عليه دمشق بين كنشگران منطقه اي
بسيار متفاوتي از عربستان سعودي گرفته تا تركيه وجود داشت را سست كرده است.
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مقاصد و اولويت ها عليه اردوگاه وفاداران به رژِيم سوريه ،و در حد كلي تر ،عليه »محور مقاومت« -
كه تهران ،دمشق و حزب اﷲ لبنان تجسم آن هستند -متفاوت بود .از يك سو ،اتحاد اسﻼمي-
اصﻼح طلبانه به وجود آمده توسط تركيه و قطر قصد سرنگون كردن رژيم بشار اسد به نفع »اخوان
المسلمين« تحت حمايت خود را داشت و از سوي ديگر ،عربستان سعودي ،به رغم موضع ضد
انقﻼبي ،همراه با امارات متحده عربي به ويژه مي خواست با گسستن پيوندهاي راهبردي بين دمشق
و تهران ،با نفوذ ايران در خاورنزديك مقابله كند .برخﻼف همه انتظارها ،در قدرت ماندن رژيم
دمشق ،با حمايت نظامي روسيه ،در ايجاد شكاف در اردوگاه حريف و ظهور نيرومند يك اپوزيسيون
بين محور آنكارا -دوحه و محور رياض -ابوظبي شد .در ژوئيه  ،٢٠١٣اين اپوزيسيون به مناسبت
كودتا عليه رئيس جمهوري مصر محمد مرسي ،كه عضو »اخوان المسلمين« بود به چشم مي خورد:
كودتايي كه با حمايت عربستان سعودي و امارات متحده عربي انجام شد و مسكو و حكومت سوريه
از آن استقبال كردند اما تركيه و قطر ،كه متحدان رئيس جمهوري سرنگون شده بودند ،آن را
محكوم نمودند.

نقش قاطع روسيه

كارآمدي راهبرد ضد شورش روسيه در سوريه )با پيروزي در نبرد هاي تعيين كننده اي مانند
حلب ،درعا يا غوطه شرقي( و راه اندازي كنفرانس »آستانه« در ماه مه ) ٢٠١٧توافقي با شركت
روسيه ،ايران و تركيه كه كشور اخير به عنوان حامي اپوزيسيون سوريه ،براي دستيابي به يك راه
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حل سياسي در آن شركت كرده بود( كوشش هاي انجام شده براي سرنگون كردن بشار اسد را
تقريبا بي اثر كرد .قاطعيت نقش روسيه از آن جهت بيشتر است كه روابط آن با مجموع دشمنان
ديروز دمشق ،هم از نظر روابط دوجانبه و هم از جهت مديريت مسئله سوريه تا حدي زياد بهبود
يافته است.

از نظر مسكو ،بازگرداندن سوريه به »خانواده عرب« )عبارتي كه ديپلوماسي روسيه به طور مرتب از
آن استفاده مي كند( ،ابزاري براي ازنو مشروعيت بخشيدن به سوريه در صحنه بين المللي است ،اما
درعين حال زمينه ساز بازسازي كشور ويران شده نيز هست كه به نظرشان از اصﻼحات سياسي و
نهادين مهم تر است .به نظر روسيه ،كشورهاي خليج ]فارس[ درعين حال هم براي تسهيل
»بازگرداندن« دمشق به ليگ عرب ،و هم براي كمك مالي به بازسازي سوريه در جايگاه بهتري قرار
دارند.

با آن كه قطر ،تاحدودي به خاطر روابط ممتازش با تركيه ،و عربستان سعودي كه همچنان ايران را
دشمن اصلي مي داند ،هنوز درمورد ازسرگيري روابط عادي با دمشق ترديد دارند .ديپلوماسي
روسيه از هم اكنون مي تواند روي امارات متحد عربي براي درازكردن دست دوستي به سوي بشار
اسد حساب كند .دستكم سه رويداد نشان دهنده اين نزديكي بين سوريه و امارات است :بازگشايي
سفارت امارات در دمشق در پايان دسامبر  ،٢٠١٨شركت يك هيئت نمايندگي مهم اماراتي در
نمايشگاه دمشق در پايان ماه اوت  ٢٠١٩و مكالمات تلفني بين وليعهد امارات ،محمد بن زايد
) (MBZو رئيس جمهوري سوريه در پايان ماه مارس  .(٢) ٢٠٢٠موضوع اصلي گفتگوي تلفني
همبستگي دربرابر شيوع جهاني ويروس كورونا بود.
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اما ،تنها براي خوشايند روسيه نيست كه امارات تصميم به نزديك شدن به بشار اسد گرفته است.
در درجه اول ،حمايت از قدرت حاكم در سوريه كامﻼ با گفتمان ضرورت ثبات كه ابوظبي عنوان مي
كند هماهنگ است و دغدغه اي از اين كه به اقتدارگرايي متهم شود ندارد ) .(٣سپس ،به رغم اتحاد
بين ابوظبي و رياض ،و روابط ويژه اي كه بين وليعهد هاي دو كشور وجود دارد )از محمد بن زايد
غالبا به عنوان مربي محمد بن سلمان نام برده مي شود( ،سياست ها و راهبردهاي امارات فاصله
زيادي با سياست هاي عربستان سعودي دارد .ازنظر ابوظبي ،خصومت نسبت به اسﻼم سياسي
سازمان يافته )به ويژه »اخوان المسلمين«( مهم تر از زورآزمايي با ايران است .سرانجام ،رقابت
فزاينده با تركيه – در ليبي و درياي سرخ  ،-امارات را به مقابله با نفوذ عربستان در سوريه وامي
دارد .به عﻼوه ،در ادلب ارتش ترك و شورشيان تحت حمايت آن ،تقريبا به حال خود رها شده اند.
به نظر مي آيد كه زماني كه گروه هاي مسلح مخالف رژيم سوريه از كشورهاي خليج ]فارس[ سﻼح
و پول دريافت مي كردند سپري شده است ).(٤

در وراي مورد خاص امارات متحده عربي ،دمشق از آغاز درگيري مي توانست روي خيرخواهي
نسبي بسياري از ديگر كشورهاي عرب حساب كند .اين امر درمورد همسايه عراقي )كه در مداخله
نظامي روسيه در سپتامبر  ٢٠١٥شركت كرد( ،لبنان ونيز الجزاير يا حتي سلطان نشين عمان صادق
است .كشورهاي ديگري هم در اين مورد متحول شده و از خصومت آشكار به همگرايي رسيده اند.
سه سال پس از كودتاي سال  ،٢٠١٣مصر آقاي عبدالفتاح السيسي به حمايت روشن از بشار اسد
روآورد .استدﻻلي كه مصر مي كند نيز مشابه استدﻻل روسيه و امارات يعني اين است كه ارتش
هاي ملي همواره بر افراط گرايان و تروريست ها ارجحيت دارند.
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تونس هم در جهتي مشابه تحول يافته است .در سال  ،٢٠١٢رژيم جديد ناشي از فرآيند انقﻼبي به
رياست منصف مرزوقي روابط ديپلوماتيك خود را با دمشق قطع كرد ،تصميمي كه مورد اعتراض
شديد بخش بزرگي از نيروهاي چپ تونس قرار گرفت .امروز ،تونس تجديد روابط با بشار اسد را
منتفي نمي داند .در آغاز سال  ،٢٠١٩آقاي خميس جهيناوي ،وزير امور خارجه تونس تأكيد مي
كرد كه» :جايگاه طبيعي سوريه در ليگ عرب است« بدون آن كه خواستار كناره گيري رئيس
جمهوري سوريه شود .در پائيز سال  ،٢٠١٨اردن نيز دست دوستي دراز كرد :درپي يك توافق بين
امان و دمشق ،پاسگاه مرزي نصيب بازگشايي شد .سرانجام ،كشورهاي ديگر درحال حاضر به عادي
سازي غيرمستقيم روابط اكتفا مي كنند .ازجمله اين كشورها قطر است ،شركت هواپيمايي »قطر اير
ويز« از بهار سال  ٢٠١٩حضور زيادي در فضاي هوايي سوريه پيدا كرده است.

مسئله ازسرگيري عادي روابط با لبنان ناگزير معنايي ويژه دارد .در آغاز درگيري سوريه )از ٢٠١١
تا  ،(٢٠١٣در سوريه به سرزمين لبنان به چشم يك منبع بي ثباتي نگاه مي شد .حزب هاي موسوم
به »ضد سوريه اي« )جريان »المستقبل« آقاي سعد حريري ،نيروهاي لبناني آقاي سمير جعجع و
حزب سوسياليست پيشروي آقاي وليد جنبﻼط( و برخي گروه هاي سلفي )مانند گروه »شيخ« احمد
ال -عصير( گرايش به حمايت آشكار از شورش و مبارزه درجهت سقوط رژيم سوريه داشتند .در
سال  ،٢٠١٢در شمال كشور سﻼح بين دو منطقه رد و بدل مي شد و بندر تريپولي براي قاچاق
اسلحه مورد استفاده قرار مي گرفت .بنابراين مي شد از خطر دوگانه جهادگران صحبت كرد :از
خاك لبنان به سوي خاك سوريه و برعكس.

بين بهار و تابستان سال  ،٢٠١٣دو نبرد اين تهديدها را عميق تر كرد :نبرد صيدا )ژوئن  (٢٠١٣و
نبرد كوسير )مه -ژوئن  .(٢٠١٣نبرد اول ارتش لبنان را رودرروي طرفداران »شيخ« ال -عصير قرار

ماهنامه سياسـي ،اجتماعـي ،فـرهنگي :ژوئن ٢٠٢٠
داد وبه فرار او منجر شد .نبرد دوم كه در استان حمص در نزديكي مرز لبنان رخ داد ،ارتش سوريه
و حزب اﷲ لبنان را رودرروي گروه هاي جهادگر )به ويژه جبهه النصره( قرار داد .اين نبرد به نفع
نيروهاي وفادار به رژيم سوريه تمام شد .اين مداخله حزب اﷲ در سوريه )در كل قلمرو آن و نه
فقط در مجاورت مرز لبنان(هنوز موجب تفرقه قشر سياسي لبنان است :متحدان سوريه )در درجه
اول ميشل عون رئيس جمهوري(از اين كار دفاع مي كنند و نظرشان اين است كه اين امر موجب
حفاظت از لبنان دربرابر »تهديد تروريستي« مي شود .درحالي كه حريفان سياسي آنها – كه مورد
حمايت رياض هستند ،-به ويژه نيروهاي لبناني ،از موقعيت خاصي كه حزب اﷲ از آن برخوردار
است ناراضي اند و از دخالت آن در درگيري سوريه انتقاد مي كنند.

بين سال هاي  ٢٠١٦و  ٢٠١٨وضعيت در لبنان به نفع دمشق تحول يافت .انتخاب آقاي ميشل
عون به رياست جمهوري در اكتبر  ،٢٠١٦استعفاي اجباري و سرانجام نافرجام سعد حريري از
رياض در نوامبر  - ،٢٠١٧كه موجب نزديك شدن آقايان حريري و عون به يكديگر شد -و
انتخابات مجلس قانونگذاري در ماه مه ) ٢٠١٨با اكثريت هوادار دمشق( اردوگاه موسوم به »هوادار
سوريه« را تقويت كرده است .امروز ،با آن كه بحران سياسي و اقتصادي اي كه لبنان را فراگرفته به
اين مسئله جنبه فرعي مي دهد ،قشر سياسي لبنان )ازجمله دولت( درمورد آينده روابط با رژيم
سوريه اختﻼف نظر دارند .البته ،قطع واقعي روابط چنان كه درجاهاي ديگر ديده شد ،رخ نداده
است ،اما حزب اﷲ و متحدانش خواهان همكاري تنگاتنگ با سوريه هستند ،درحالي كه حريفانشان
در اين مورد اكراه نشان مي دهند.

مسئله دشوار بازگشت پناهندگان سوري مستقر در لبنان ،احتماﻻ بر تحول روابط دوجانبه اثر خواهد
گذاشت .بنابر گفته »عفو بين الملل« در ژوئن  ،٢٠١٩لبنان پذيراي  ٩٣٨٥٣١پناهجوي ثبت نام
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شده نزد كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد ) (HCRبوده و  ٣١هزار پناهنده فلسطيني از
سوريه آمده نيز داشته است .به گفته دولت لبنان ،به اين ارقام  ٥٥٠هزار پناهجويي كه بدون ثبت
تقاضاي پناهندگي در لبنان بسرمي برند نيز افزوده مي شود ) .(٥بازگشت آنها ،كه ازجمله ميشل
عون رئيس جمهوري نيز خواهان آن است ،درحال حاضر مطرح نيست.

به طور قطع ،درحالي كه بازيگران غيرعرب )روسيه ،ايران و تركيه( نقشي سنگين در سوريه بازي
مي كنند ،ايده بازگشت اين كشور به جمع كشورهاي عرب چشم اندازهاي جديدي به روي رهبران
كشور مي گشايد .درحالي كه به نظر مي آيد كه مسكو از وجود تفرقه سياسي در دمشق معذب
است و دستگاه دادگستري آلمان درحال محاكمه دو مسئول سوري است – محاكمه اي كه مي تواند
مقدمه تعقيب هاي قضايي ديگري عليه مسئوﻻن دمشق باشد ،تجديد روابط با »كشورهاي برادر« مي
تواند باعث شود كه بشار اسد مدعي شود كه رژيمش به طور قطع نجات يافته است.
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