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چکیده
سوریه کشوری با اهمیت ژئوپولتیک در منطقه غرب آسیاست که همواره ازنظر بلوکهای رقیب در منطقه
بهعنوان وزنهای برای تغییر موازنه قدرت محسوب شده است .مداخله کنشگران منطقهای در بحران اخیر
سوریه را نیز میتوان در چارچوب تالش این کشورها برای تغییر موازنه قدرت به نفع خود توضیح داد.
عربستان سعودی از جمله کشورهایی است که از ابتدا در بحران سوریه فعال بود ،اما تحت تأثیر عوامل داخلی
و خارجی بهتدریج سیاستهای خود درقبال این بحران را تغییر داد .این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی
و در چارچوب نظریه موازنه قدرت ،درپی رفتارشناسی عربستان سعودی درقبال بحران سوریه است .یافتههای
پژوهش ،تغییر رفتار ریاض درقبال بحران سوریه را در پنج مرحله تقسیم میکند که سیری از مدیریت بحران
با هدف تغییر رفتار دمشق ،دیپلماسی فعال علیه دمشق ،حمایت نظامی ـ مالی ـ و سیاسی مستقیم از
مخالفان ،توقف حمایت از داعش و مقابله با نظام اسد و درنهایت پذیرش بقای اسد در قدرت ،اما بدون حضور
ایران را پشتسر گذاشته است .مقاله درنهایت به امکانسنجی هدف کنونی مبنیبر پذیرش بقای اسد بدون
حضور ایران پرداخته است.
واژگان کلیدی :رفتارشناسی؛ عربستان سعودی؛ سوریه؛ سیاست خارجی؛ موازنه قدرت
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سوریه کشوری با موقعیت ژئوپولتیکی ویژه در غرب آسیاست که در دهههای بعد از
استقالل به مرکز ثقل رقابتهای منطقهای و فرامنطقهای بدل شده است .اگر سالهای
 1491تا  1491نخستین مرحله «نبرد برای سوریه» 1نامیده شود ،سوریه پساتحوالت
 1111را میتوان دومین مرحله «منازعه برای سوریه» خواند .حد فاصل چهار دههای میان
این دو مرحله را حکومت حافظ اسد و دهه اول ریاستجمهوری بشار اسد تشکیل میدهد
که هرچند از توطئههای ناشی از رقابتهای خارجی در امان نبودند ،اما توانستند با
ابتکارهایی ثبات را به کشور بازگردانند .هرچند شروع ناآرامیهای  1111و تبدیلشدن آن
به جنگ داخلی تمامعیار ،برای دیگر کشورها فرصتی را فراهم ساخت تا با هدف تغییر
وضع موجود به نفع خود و به تناسب منافعشان در این بحران مداخله کنند .درحالیکه
ایران و روسیه بنا به درخواست دولت قانونی دمشق درگیر بحران سوریه شدند ،امریکا و
شریکان منطقهای آن (بهویژه ترکیه ،قطر و عربستان سعودی) با اهداف کالنتر منطقهای
در تحوالت این کشور دخالت و این بحران را به جنگی نیابتی تبدیل کردند.
هرچند منابع مکتوب متعددی به زبان فارسی به نقش مستقیم و غیرمستقیم حامیان
خارجی معارضان و گروههای تروریستی در سوریه پرداختند ،اما نگارنده با بررسی ادبیات
پژوهش این حوزه به این نتیجه رسید که تحول در سیاست خارجی عربستان سعودی
درقبال بحران سوریه در آثار مذکور ،مورد غفلت قرار گرفته است .بهعبارتدیگر این آثار
صرفاً بر حمایتهای نظامی ،سیاسی و مالی ریاض از مخالفان دمشق تأکید کرده است،
بدون آنکه خط سیر تغییرات در سیاستهای عربستان سعودی و چرایی آن را مورد توجه
قرار بدهد .این در حالی است که بررسی سیاست خارجی عربستان سعودی از  1111تا
 1112حاکی از تحولی اساسی از تأکید این کشور بر ضرورت کنارهگیری بشار اسد از
قدرت به پذیرش بقای وی منوط به عدم حضور ایران در سوریه (و درادامه جدایی از محور
مقاومت) است .باتوجهبه این موضوع ،پژوهش حاضر درپی این است تا به روش تحلیلی ـ
توصیفی ،ضمن نگاهی اجمالی به پیشینه روابط عربستان سعودی و سوریه با استفاده از
نظریه موازنه قدرت ،به رفتارشناسی عربستان سعودی در برابر بحران سوریه بپردازد .البته
این مقاله باتوجهبه ماهیت اکتشافی آن ،فاقد فرضیه است .گردآوری دادهها نیز به روش
اسنادی صورت گرفته است.

 .1نبرد برای سوریه عنوان یکی از مشهورترین کتابهای «پاتریک سیل» ،نویسنده انگلیسی ،درباره سوریه و حافظ اسد
است.

موازنه قدرت ،نظریهای به قدمت روابط بینالملل است که واضع آن را «هانس مورگنتا»
میدانند .موازنه قدرت بر برابری ظرفیتها و تواناییهای دولتها و اتحادیههای رقیب
تأکید میکند (حافظنیا  .)115 :1825تاآنجاکه تاریخ نشان میدهد ایجاد موازنه قدرت در
نظام دگرگونشونده و آنارشیک بینالملل موجب ثبات خواهد شد و ازبینرفتن موازنهها نیز
سبب ستیز قدرتها میشود .کنث والتز نیز معتقد است کشورها در وضعیت طبیعی هابزی
در جریان رقابت برای بقا تحت فشارهای فوقالعادهای قرار دارند که منجر به شکلگیری
انواع رفتارها میان بازیگران میشود .افزایش سریع قدرت یک بازیگر ،باعث تحریک سایر
بازیگران برای افزایش قدرت خود میشود .درواقع ،در وضعیت آنارشیک (هرجومرج) ،موازنه
قدرت همچون دست نامرئی آدام اسمیت در بازار عمل میکند (سازمند ،عظیمی و نظری،
 .)151 :1824برهمیناساس ،کشورها از راههایی نظیر تسلیحات نظامی؛ تصرف اراضی
بهعنوان جبران قدرت؛ ایجاد مناطق حائل؛ مداخله در امور داخلی؛ ایجاد تفرقه میان
متحدین و غلبه آن؛ و موازنه خودکار و نیروی موازنهدهنده (یزدانپناه درو و نامداری،
 ،)115 :1841برای تغییر موازنه به نفع خود یا علیه رقیبان خود بهره میبرند .بنابراین،
ایجاد ائتالف یا تالش برای بههمزدن ائتالف رقیب ازجمله سیاستهای اساسی کشورها در
چارچوب موازنه قدرت است.
دولتهای منطقه غرب آسیا نیز از این سازوکار موازنه قدرت مستثنی نیستند و
درصددند با منطق حکومت( 1بهخصوص انباشت و توازن قدرت) با تهدیدات موجود علیه
خود مقابله کنند .سیاستهای تهاجمی دولتهای منطقه نسبت به یکدیگر را میتوان
براساس همین منطق موازنه قدرت ،درک کرد .سیاستهای عربستان سعودی درقبال
بحران سوریه نیز در چارچوب تالش این کشور برای تغییر موازنه قدرت به نفع خود قابل
درک و تفسیر است .با مقایسه جهتگیریهای ضدانقالبی عربستان سعودی درقبال
اعتراضات مردمی بحرین یا مصر ،میتوان گفت مداخله ریاض در بحران سوریه درجهت
دموکراسیخواهی نبود ،بلکه از تالش سعودیها برای تغییر موازنه قدرت منطقهای به زیان
ایران (و محور مقاومت) نشئت میگرفت.
هرچند تالش برای تغییر وضعیت موجود علیه ایران سیاستی است که در چهار دهه
گذشته به انحای مختلف از جانب ریاض پیگیری شده است ،اما تحوالت سالهای 1111
نظیر خروج صهیونیستها از جنوب لبنان ،سرنگونی رژیم صدامحسین در  1118و
بهقدرترسیدن گروههای سیاسی نزدیک به ایران در این کشور ،پیروزی حزباهلل در جنگ
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 88روزه و شکست تلآویو در جنگ  11روزه علیه غزه ،نفوذ منطقهای محور مقاومت را
تشدید کرد .دراینمیان ،سوریه نقشی کلیدی در تغییر موازنه قدرت به نفع محور مقاومت
ایفا کرد .این کشور که از زمان انقالب اسالمی بهعنوان متحدی راهبردی از روابط ویژهای با
ایران برخوردار بوده است ،در دوران بعد از جنگ سرد نیز توانست با ارائه مسیری جایگزین،
روند صلح موردنظر امریکا را از مسیر منحرف کند .مسیر جایگزین دمشق برمبنای این
رویکرد بود که اعراب و مسلمانان در جنگهای پیشین با رژیم صهیونیستی ،نیروی کافی
هزینه و یا ایدئولوژی درستی را دنبال نکردند و درنتیجه شکست خوردند؛ این گرایش
همچنان بر شکستپذیری نظامی رژیم صهیونیستی تأکید میکرد .با پیروزی حزباهلل در
جنگ  88روزه همه چیز به نفع رویکرد موردنظر سوریه و محور مقاومت تغییر کرد و
دیدگاه دمشق نیز تقویت شد؛ چراکه رژیم صهیونیستی برای اولینبار در جنگ با یک
نیروی عربی شکست را تجربه کرد ( .)Rubin, 2007: 4 - 5درواقع ،سوریه نقشی کلیدی در
جلوگیری از حاکمشدن نظم موردنظر امریکا بر منطقه ایفا کرد و به ستون فقرات محور
مقاومت تبدیل شد.
بنابراین ،این تصور در رویکرد عربستان سعودی شکل گرفت که وقتی سوریه ،نقشی
کلیدی در تغییر موازنه قدرت منطقهای به نفع ایران و محور مقاومت ایفا کرده است ،برای
جلوگیری از تثبیت این وضعیت به نفع رقیب هم باید بهدنبال تغییراتی اساسی در
جهتگیریهای خارجی سوریه باشد .درواقع ،سعودیها ازطریق ترکیب مداخله در امور
داخلی سوریه و ایجاد تفرقه میان این کشور و همپیمانان منطقهای آن درصدد تغییر
وضعیت موجود قدرت برآمدند .البته نفس این سیاست جدید نبود ،بلکه ریاض در دورههای
مختلف باتکیهبر ابزارهای متفاوت سیاسی و دیپلماتیک آن را دنبال کرده بود ،اما بعد از
 1111نظام تغییر آشکاری به سیاست خود میدهد .بعد از بررسی مبانی نظری موازنه
قدرت به پیشینه روابط عربستان سعودی و سوریه و سپس رفتارشناسی عربستان سعودی
درقبال بحران سوریه باتکیهبر نظریه موازنه قدرت پرداخته میشود.

پیشینه روابط عربستان سعودی و سوریه
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روابط عربستان سعودی و سوریه همواره فرازونشیبهای بسیاری داشته است .روابط
خارجی سوریه بعد از استقالل متأثر از طرحهای استعماری اروپا از جمله تقسیم خودسرانه
سرزمینهای عربی بهجامانده از امپراطوری عثمانی و تحمیل مرزهای مصنوعی بر آن بود.
گرچه بریتانیا تصور میکرد با سپردن حکومت بر عراق به ملکفیصل بهنوعی به وعده خود
به خاندان شریفحسین مکه در دوران جنگ جهانی اول وفا کرده و یا دستکم با سپردن
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حکومت بر اردن به ملکعبداهلل ،نارضایتی ناشی از حمله فرانسه به سوریه و برکناری فیصل
از قدرت را جبران میکند ،اما تسلط بر عراق و اردن ،صرفاً گام نخست برای خاندان
هاشمی بود .آنها خواهان این بودند که کل سوریه بزرگ (شامل منطقه سوریه ،فلسطین
اشغالی ،لبنان ،کرانه باختری ،نوار غزه و بخشهایی از جنوب شرقی ترکیه) را به کنترل
خود درآورند ( .)Daniel, 1990: 74همین ماهیت پانعربیستی سیاست خارجی خاندان
هاشمی به شکلگیری رقابتهای عربی در منطقه منجر شد.
شروع روابط دمشق و ریاض نیز هنگامی بود که جهان عرب میان دو محور رقیب یعنی
خاندان هاشمی در عراق و اردن ازیکطرف و پادشاهیهای مصر و عربستان سعودی
ازطرفدیگر تقسیم شده بود (نجات .)185 :1848 ،در مقابل اهداف الحاقگرایانه امان و
بغداد (که بهترتیب درقالب طرحهای «سوریه بزرگتر» و «هالل خصیب» تجلی یافت)،
ائتالف مصر و عربستان سعودی هم تالش میکرد با تحدید طرح آنان مبنیبر انضمام
سوریه ،درواقع ،از تحقق هژمونی این کشورها بر منطقه جلوگیری کند .همین مسئله
اهمیت ژئوپولتیک سوریه را نشان میدهد .البته این موقعیت ژئوپولتیکی ویژه ،نقش
شمشیری دولبه را برای این کشور داشته است .درعینحال که سوریه همواره از موقعیت
خود بهعنوان قطب ترانزیت شامات بهعنوان اهرم فشاری در برابر همسایگانش (بهویژه اردن
و عراق) استفاده کرده است ،اما این موقعیت ژئوپولتیک درعینحال آسیبپذیری خاصی را
نیز بر این کشور تحمیل کرده و آن را مرکز ثقل رقابتهای منطقهای بر سر موازنه قدرت
قرار داده است.
عربستان سعودی در طول تاریخ باتوجهبه اهمیت ژئوپولتیک سوریه و منافع ملی خود
همواره برای جلوگیری از پیوستن دمشق به محور منطقهای رقیب تالش کرده است .این
تالش هم ازطریق حمایت از سیاستمداران و احزاب نزدیک به ریاض در داخل سوریه و
هم ازطریق ایجاد ائتالفهای جایگزین صورت میگرفت .زمانیکه طرح موسوم به «پیمان
بغداد» با ابتکار «نوری سعید پاشا» ،نخستوزیر وقت عراق ،در سال  1455شکل گرفت،
درحالیکه بغداد بهدنبال پیوستن سوریه به این توافق بود ،اما مصر و عربستان سعودی
توانستند دمشق را از مدار پیمان بغداد دور کنند (.)Giant, 2005: 136
هرچند نفوذ سیاستمداران سوری چپگرای متمایل به اتحاد با قاهره در کنار رشد
نگرانکننده نفوذ منطقهای مصر نهتنها ورق روابط دوجانبه عربستان سعودی و سوریه را
برگرداند ،بلکه جهان عرب در چارچوب «جنگ سرد عربی» به پادشاهیهای محافظهکار
غربگرا و جمهوریهای انقالبی متمایل به بلوک شوروی تقسیم شد .وخامت روابط بعد از
کودتای  1418حزب بعث سوریه و بهقدرترسیدن «صالح جدید» بهعنوان سیاستمداری
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که خود را نوبعثی میخواند و مواضعی بهشدت خصمانه علیه پادشاهی سعودی اتخاذ
میکرد ،تشدید شد (درج و امامجمعهزاده .)48 :1841 ،این رقابتها درقالب حمایت ریاض
از کودتای « 1411جداییطلبان» ،که منجر به انحالل جمهوری متحد عربی شد و اعطای
پناهندگی به اعضای اخوانالمسلمین که از استبداد و سرکوب رهبران قاهره و دمشق به
پادشاهیهای خلیج فارس فرار میکردند ،تجلی مییافت .درمقابل ،سوریه نیز همراه با مصر
از معارضان عربستانی 1و همچنین گروههای جمهوریخواه در یمن 1حمایت میکرد
(. )Sunayama, 2007: 26 - 30
جنگ اکتبر  1498اعراب و رژیم صهیونیستی فرصت دیگری به عربستان سعودی و
سوریه داد تا یکبار دیگر در برابر دشمن مشترک با یکدیگر همکاری کنند؛ این همکاری
در چارچوب تحریم نفتی به اوج خود رسید و علیرغم اختالف نظر پیرامون کمیت و
کیفیت مقابله با تصمیم مصر مبنیبر امضای توافق صلح «کمپ دیوید» حتی مسامحتاً
میتوان گفت دو کشور در یک جبهه قرار داشتند ،اما انقالب ایران و آغاز جنگ تحمیلی
رژیم بعث عراق علیه ایران ،دو پایتخت را در مسیر متفاوتی قرار داد .در شرایطی که اکثر
کشورهای عربی منطقه با حمایتهای مختلف از رژیم بعث عراق در تجاوز علیه ایران ،کنار
صدام حسین ایستادند ،اما سوریه نهتنها اجازه نداد بغداد جنگ علیه ایران را به
«قادسیه »1تبدیل کند ،بلکه با اعتقاد به اینکه دشمن اصلی اعراب ،رژیم صهیونیستی
است حتی در بزنگاههای حیاتی از جمله در حفظ فاو و یا موفقیت عملیات پیچیده «اچ»8
به کمک تهران شتافت.
هرچند پایان جنگ تحمیلی علیه ایران و آغاز اشغال کویت توسط عراق ،فرصتی برای
سوریه فراهم کرد تا با اتخاذ سیاست هوشمندانه محکومکردن عملکرد بغداد ،فصل تازهای
از روابط با کشورهای عربی ازجمله ریاض باز کند .ازجمله آثار مثبت سیاست دمشق
میتوان به کمک دو میلیارد دالری عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس اشاره
کرد که به کمک اقتصاد دچار رکود سوریه آمد .در حوزه سیاسی نیز بیانیه مشترک دمشق
به امضای سوریه و مصر بهعالوه شورای همکاری خلیج فارس درآمد؛ هرچند این بیانیه در
ایجاد یک نظم جدید عربی که در آن «رژیمهای میانهرو» مسلط هستند ،هرگز عملیاتی
نشد ،اما در آن دوران کمکهای اقتصادی قابل توجه و مهمی را نصیب سوریه کرد

 .1برای مثال میتوان به حمایتهای سازمان ضد سعودی به نام «جبهه آزادیبخش ملی عرب» اشاره کرد که توسط
شاهزادگان لیبرال ،ناصریستهای سعودی ،و همچنین نهادهای چپگرا در قاهره تأسیس شده بود.
 .1در جنگ داخلی یمن ،بمبافکنها و جنگندههای میگ  14سوریه به کمک جمهوریخواهان این کشور آمدند که در
برابر نیروهای محافظهکارِ تحت حمایت عربستان سعودی میجنگیدند.
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( .)Drysdale, 1992: 354البته فضای نسبتاً مثبت روابط ریاض و دمشق دیرپا نبود ،بلکه
ترور «رفیق حریری» ،نخست وزیر سابق لبنان ،روابط دو کشور را بهشدت شکننده کرد.
بااینوجود ،در فاصله سالهای  1112تا  1111بهتدریج روابط به سمت بهبود پیش رفت
تاآنجاکه بشار اسد سه بار در سالهای  1114تا  1111به ریاض سفر کرد و درمقابل
دمشق در همین مدت دو مرتبه میزبان ملک عبداهلل سعودی بود (الحسن.)1111 ،
البته این گذار از تنش به مصافحه رهبران در پایتختهای یکدیگر به آسانی اتفاق
نیفتاد ،بلکه به نوعی سلسلهشکستهای امریکا ،رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی همسو
با آنان در عراق و سپس در جنگ  88روزه لبنان ،این کشورها را وادار به تغییر
سیاستهای خود برای ایجاد «خاورمیانه جدید» بهطور اعم و روابط خود با سوریه بهطور
اخص کند .البته باوجوداینکه بعداز جنگ  1111حزباهلل لبنان و رژیم صهیونیستی،
سیاستمدران سعودی ازجمله ترکیالفیصل از احترام به برتری دمشق در شامات تأکید
میکرد ،اما درعینحال ،مقامات ارشد در جهت تضعیف سوریه ازیکطرف به ایران پیشنهاد
همکاری مشترک در بیروت (البته بدون دمشق) دادند و ازطرفدیگر با سفرهای کم سابقه
به ترکیه ،از آنکارا میخواستند سوریه را رها کند .البته وقتی این مسیر با شکست روبهرو
شد ،ملکعبداهلل تصمیم ویژه خود را گرفت و بهبود روابط با سوریه را برگزید ( Landis,
.)2009

رفتارشناسی عربستان سعودی درقبال بحران سوریه
زمانیکه دامنه بیداری اسالمی به سوریه رسید ،پادشاهیهای خلیج فارس ازجمله ریاض بر
سر یک دو راهی قرار گرفتند .ازیکطرف درصورتیکه اعتراضات علیه حکومت به تغییر
رژیم سیاسی دمشق منجر میشد ،این کشورها میتوانستند از نتایج دگرگونکننده این
تغییر بهرهمند شوند ،اما ازطرفدیگر نسبت به پیامدهای حمایت آشکار از تغییر رژیم نیز
آگاه بودند .بههمینخاطر حتی عربستان سعودی و کویت بهترتیب با اعطای وامهای  111و
 114میلیون دالری به سوریه تا پایان جوالی سال  1111درواقع ،تداوم حمایت خود از
دولت اسد را نشان دادند ( .)Todman, October 2016: 2در این بخش ،تحول سیاست
عربستان سعودی درقبال سوریه در سالهای  1111تا  1112را به پنج دوره تقسیم کرده و
چرخش در سیاستها را توضیح میدهیم.
مرحله نخست :مدیریت بحران با هدف تغییر رفتار دمشق
باوجودآنکه سرنگونی حکومت بشار اسد بهمعنای تضعیف توانمندی ایران برای اعمال نفوذ
در منطقه و تداوم ارتباطش با دیگر اعضای محور مقاومت بود ،اما ریاض دالیل خاصی
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داشت تا در ابتدا (حداقل بهصورت اعالمی) بهجای سیاست تغییر رژیم از دولت سوریه
حمایت کند .هرچند نگارنده معتقد است خویشتنداری و عدم حمایت رسمی از معارضان
دمشق صرفاً سیاست اعالمی (و نه خواست واقعی) ریاض بود که الزم است در بستر
منطقهای خود مورد بررسی قرار بگیرد .تحوالت سوریه زمانی آغاز شد که اوالً اعتراضات
مردمی و عدم همراهی ارتش مصر با دولت قاهره ،بهسرعت زمینه سقوط حسنی مبارک
ـ متحد راهبردی عربستان سعودی ـ را فراهم کرده بود و ثانیاً نیروهای موسوم به «سپر
شبه جزیره»( 1نیروی نظامی مشترک شورای همکاری خلیج فارس) به دعوت حکومت
آلخلیفه ،برای سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز مردمی بحرین رسماً در این کشور مداخله
نظامی کردند .در چنین شرایطی ،اوالً ریاض نگران بود سرنگونی حکومت بعث و دولت اسد
به تغییراتی منجر شود که نهایتاً به بیثباتی منطقهای بینجامد .ثانیاً باوجوداینکه از همان
زمان شروع ناآرامیها برخورد نظامی نیروهای حکومتی با معترضان ،تلفات انسانی بهجا
گذاشت ،اما سطح تنشها به حدی نرسیده بود که بتواند مستمسکی برای مقامات
عربستان سعودی باشد تا علناً از تغییر رژیم در سوریه حمایت کنند؛ بهویژه آنکه این
موضعگیری با عملکرد ریاض در برابر اعتراضات مشابه در بحرین تناقض داشت .ثالثاً
درگیری سعودیها در دو پرونده بحرین و لیبی باعث شد تا پرونده سوریه در ماههای
نخست این بحران ،در اولویت دوم ریاض قرار بگیرد .بنابراین ،در مرحله نخست چون ریاض
همچنان مایل بود که در بحران سوریه بهعنوان یک میانجی ایفای نقش کند ،از تضعیف
بیشتر روابط دوجانبه با دمشق پرهیز میکرد .ملکعبداهلل حتی به اسد پیشنهاد تأسیس
یک کمیته آشتی سوری تحت نظارت سعودی و با مشارکت نمایندگان دولت و مخالفان را
مطرح کرد؛ طرحی که از جانب دمشق پذیرفته نشد (Blanga, Saudi Arabia's Motives
).in the Syrian Civil War 2017, 51
مرحله دوم :دیپلماسی فعال علیه دمشق
تشدید تنش و خشونت در سوریه ،شرایط الزم را برای موضعگیری صریحتر مقامات
سعودی علیه دمشق فراهم کرد تا اولین چرخش از سیاست حمایت از دولت دمشق به
انتقاد از آن و فشار برای انجام اصالحات حقیقی اتفاق بیفتد .شورای همکاری خلیج فارس
در  1اوت  1111با صدور بیانیهای به انتقادهای بینالمللی علیه دولت قانونی سوریه
پیوست و خواستار به تعبیر خود «توقف فوری خشونتها» و «خونریزیها و انجام
اصالحات ضروری و جدی» شدند .دو روز بعد از صدور این بیانیه ،ملکعبداهلل ،پادشاه وقت
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عربستان سعودی ،نیز با درخواست از اسد برای متوقفکردن به تعبیر خود «ماشین
کشتار» و پایاندادن به «خونریزی» ،ضمن اینکه تندترین انتقاد از دمشق را بیان کرد به
سکوت پنج ماهه کشورش در برابر تحوالت سوریه پایان داد .کویت و بحرین نیز بهتبعیت از
سعودیها سفرای خود را از پایتخت سوریه فراخواندند ( .)David, 2011بهموازات این
تغییر ،رسانههای سعودی نیز سیاست انتقاد از عملکرد حکومت سوریه را پیش گرفتند و از
دمشق خواستند دست به اصالحات واقعی (اعم از برداشتن قانون وضعیت اضطراری ،لغو
برتری حزب بعث ،آغاز گفتگوی ملی و البته محدودکردن روابط با ایران) بزند.
بدینترتیب ،سیاست ریاض به دیپلماسی فعال علیه حکومت اسد تغییر کرد.
درهمینراستا این کشور در ادامه موضعگیریهای خود ،از طرح صلح اتحادیه عرب حمایت
کرد .این طرح شامل آزادی فوری همه زندانیان سیاسی ،خارجکردن نیروهای امنیتی و
ارتش از مراکز غیرنظامی ،گفتگو میان مخالفان و حکومت و استقرار ناظرانی از اتحادیه
عرب در سوریه میشد .عربستان سعودی نیز درراستای این طرح نیروهای خود را در کنار
سایر نمایندگان اتحادیه عرب در سوریه مستقر کرد ،اما زمان زیادی نگذشت که به بهانه
اینکه دمشق دو بار طرح صلح مذکور را نقض کرده است ،نیروهای خود را از سوریه خارج
کرد ) .(Chulov, wwwtheguardian.com 2012از این زمان به بعد ریاض گامهای
شدیدتری علیه دمشق برداشت؛ برایمثال «ترکیفیصل آلسعود» ،وزیر امور خارجه وقت
عربستان سعودی ،درراستای تشدید موضع ریاض درقبال عملکرد حکومت سوریه در
جریان بحران داخلی این کشور در نشست ویژه اتحادیه عرب ،این اتحادیه را به اتخاذ
اقدامات فوری و سختگیرانه شامل اعمال تحریمهای اقتصادی و سیاسی ،ایجاد کانالهای
ارتباطی با معارضه سوریه و تأمین تمام اشکال حمایتی برای آنان فرامیخواند
).(www.spa.gov.sa 2012
مرحله سوم :حمایت نظامی ،مالی و سیاسی مستقیم از مخالفان
سیاستهای عربستان سعودی به دیپلماسی فعال علیه دمشق و تشویق کشورها به اتخاذ
سیاستهای تنبیهی (ازجمله تحریمهای اقتصادی) علیه حکومت اسد ،محدود نماند ،بلکه
این کشور بهصورت علنی و غیرعلنی به حمایت مستقیم از شورشیان ضددولتی سوریه روی
آورد .بعد از آنکه سعودالفیصل در اولین کنفرانس کشورهای موسوم به «دوستان سوریه»
در تونس ایده تسلیح شورشیان را «ایدهای عالی» خواند ،مقامات عربی به رسانههای غربی
اعالم کردند که ریاض آماده پرداخت حقوق نیروهای «ارتش آزاد سوریه» بهعنوان ابزاری
برای تشویق جدایی گسترده افراد از ارتش سوریه است (Chulov and MacAskill, Saudi
) .Arabia plans to fund Syria rebel army 2012پترودالرهای سعودی ضمناً تأمینکننده
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عملیات مخفیانه سازمان اطالعات مرکزی امریکا (سیا) در بسیج و آموزش شورشیان بود.
هرچند میزان کمک مالی عربستان سعودی به این برنامه مشخص نیست ،اما بههرحال در
شرایطی اعطا میشد که رئیسجمهور باراک اوباما از شریکان واشنگتن در منطقه غرب
آسیا میخواست تا نقش بیشتری در تأمین امنیت خود و منطقه بهعهده بگیرند .البته به
تعبیر «بروس ریدل» 1این کمک مالی قابل توجه به یک برنامه امریکایی بدون هیچ
چشمداشتی هم نبود ،بلکه ریاض انتظار داشت به میزان سهمی که در سرنگونی حکومت
دمشق ایفا کرده ،در شکلدادن به آینده پسااسد سهم داشته باشد (Mark and Apuzzo
).2016
در کنار کمکهای مالی به شورشیان ضددمشق و بهموازات تحوالت میدانی سریع در
سوریه ،عربستان سعودی نیز ابعاد متفاوتی به سیاستهای حمایتجویانه خود از مخالفان
بخشید .درهمینراستا ریاض مقامات اردن را تحت فشار قرار داد تا در برابر کمک اقتصادی
به این کشور ،مرزهای خود را به روی انتقال سالح به شورشیان بگشاید .میتوان گفت این
اولین تالش جدی برای انتقال حجم زیاد و البته سازمانیافته (از جانب دولتها) سالح به
شورشیان سوری از زمان آغاز جنگ داخلی در این کشور بود (.)Maria, 2012
«حمدبنجاسم بن جابر آل ثانی» ،وزیر امور خارجه و نخست وزیر سابق قطر ،در
مصاحبهای با نشریه «فایننشال تایمز» برای اولین بار تصریح کرد که وقتی دوحه درگیر
پرونده سوریه شد ،از جانب ریاض برای رهبری این پرونده چراغ سبز داشت .وی همچنین
اضافه میکند که امریکا مسئولیت تعامل با پرونده سوریه را به قطر و عربستان سعودی
سپرده بود .حمدبنجاسم در گفتگوی مفصل دیگری که با برنامه تلوزیونی «حقیقت» قطر
داشت ضمن بیان دوباره ادعای خود ،بهصراحت از نقش نظامی قطر و همپیمانان منطقهای
و فرامنطقهای این کشور در بحران سوریه پرده برمیدارد .وی تأکید میکند بعد از شروع
حوادث در سوریه ،سفری به عربستان سعودی و دیداری با ملکعبداهلل ـ پادشاه وقت
سعودی ـ داشته است .در این سفر ،پادشاه سعودی مسئولیت پرونده سوریه را به دوحه
میسپارد و تأکید میکند که ریاض با این کشور هماهنگی میکند .وزیر خارجه سابق قطر
در ادامه گفت «ما مسئولیت را بهعهده گرفتیم .کمکها [نظامی] از خلیج [فارس] به
ترکیه میرفت و با نیروهای امریکا هماهنگ میشد .توزیع کمکها ازطریق نیروهای
امریکایی بود (.)www.middleeasteye.net, 2017
البته بنا به ادعای وزیر امور خارجه سابق قطر ،هرچند عربستان سعودی در آغاز بحران
مسئولیت پرونده سوریه را به دوحه میسپارد ،اما در ادامه مسیر در سیاست خود تغییر
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ایجاد میکند .بهعبارتدیگر ،این کشور از جایگاه حاشیهای خود خارج شده و با کنارزدن
قطر ،بهدنبال قرار گرفتن در جایگاه حامی اصلی خارجی شورشیان بود .اساساً برخالف
همکاری موقت اولیه میان دوحه و ریاض ،این کشورها در ادامه راه بهجای یکپارچهکردن
تالشهای خود راه رقابت را برگزیدند .بهعبارتدیگر ،عربستان سعودی و قطر نهتنها
شبهنظامیان رقیب و جناحهای رقیب درون شورای ملی سوریه و سپس «ائتالف ملی برای
نیروهای انقالبی و مخالف سوریه» که جانشین شورای ملی شد ،را تسهیل و حمایت کردند.
این رقابتها بهطور خاص بر سر ریاست ائتالف ملی قابل مالحظه بود ( Phillips, Gulf
.)Actor and the Syria Crisis, 2015
با وجود آنکه حمدبنجاسم اشاره کوتاهی میکند که بعد از تغییر سیاست عربستان
سعودی ،ریاض و دوحه درگیر رقابت ناسالم میشوند ،اما دولتهای دو کشور بهصورت
رسمی ماهیت این رقابت در سوریه را مطرح نمیکنند .بااینوجود ،اطالعاتی که بهنقل از
منابع ارشد هرکدام از دو کشور به رسانهها درز پیدا میکرد ،حاکی از این است که
مشاجرات میان گروههای معارض سوریه در استانبول در می  1118درواقع ،منازعه قدرت
میان عربستان سعودی و قطر بوده است؛ نزاعی که به پیروزی سعودیها انجامید تاآنجاکه
گفته شد دیگر ریاض بهصورت رسمی مسئول پرونده سوریه است .بدینترتیب ،درحالیکه
پیشتر قطر عرضهکننده اصلی سالح به مخالفان اسد بود ،اما ازاینپس هر دولت یا شخصی
که میخواست به شورشیان کمکی کند ،باید درباره اینکه چه چیزی به چه کسی عرضه
میکند ،تأیید سعودیها را داشته باشد (.)Karouny, 2013
شاهزاده بندربنسلطان ،وزیر اطالعات سابق عربستان سعودی ،مسئولیت مستقیم
پرونده سوریه را تا سال  1119یعنی زمان استعفای خود برعهده داشت .اساساً ریاض با
حمایت و پشتیبانی بندر از اوایل سال  1111شورشیان سوریه را بهصورت مالی و
تسلیحاتی تجهیز کرد؛ تصمیمی که بهنوعی مسیر تحوالت سوریه را تغییر داد .بههرحال
برخی از تحلیلگران بر این باورند که بهحاشیهراندن بندر به خاطر نارضایتی امریکا از نحوه
تعامل وی با پرونده سوریه و حمایت از گروههای افراطی بوده است .این شاهزاده سعودی از
منتقدان صریح سیاست منطقهای دولت اوباما بود که بهشدت از تصمیم رئیسجمهور
امریکا مبنیبر عدم بمباران سوریه در سال  1118نارضایتی داشت و البته تالشی هم برای
پنهانکردن این انتقادات نمیکرد .البته ناامیدی نسبت به اینکه اقدام نظامی مستقیم از
جانب واشنگتن صورت بگیرد ،قدرتهای منطقه از جمله عربستان سعودی را واداشت تا
تالشهای خود برای سرنگونی اسد را تشدید کنند.
الزم به ذکر است از زمان شروع بحران در سوریه ،جنگ داخلی در این کشور موضوع
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بیانیهها ،اسناد ،و تصمیمات الزامآور و غیر الزامآور بوده است .اولین سند مهم بینالمللی
که برای مدتها مرجع بازیگران بینالمللی بهعنوان مبنایی برای راهحل بحران بوده ،بیانیه
ژنو است .این بیانیه حاصل نشستی است که «کارگروه ویژه سوریه» در ژوئن  1111صادر
کرد .این بیانیه که برمبنای طرح شش مادهای «کوفی عنان» ،نماینده ویژه سابق سازمان
مللمتحد در امور سوریه ،نوشته شده بود ،چشماندازی برای فرایند انتقال سیاسی ارائه
میکرد .هنگامیکه قطعنامه  1112شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد و بیانیه ژنو را
بهعنوان مرجع حلوفصل بحران تعیین کرد ،این ابتکار غربی اهمیت بیشتری یافت .در
این دوران ،بیانیه ژنو  1مبنای مذاکرات نمایندگان دولت و مخالفان دمشق تا سال 1119
در دومین کنفرانس ژنو بود .برمبنای این بیانیه و همچنین قطعنامه  1112تأسیس یک
«هیئت حکومت انتقالی» با اختیارات اجرایی کامل هدف فرایند مذاکرات صلح محسوب
میشد (.)Hafez, 2018: 5 - 6
مرحله چهارم :توقف حمایت از داعش و مقابله با نظام اسد
بعد از آنکه پرونده سوریه تحت فشار واشنگتن از کنترل بندربنسلطان خارج و این
شاهزاده با سابقه سعودی به حاشیه رانده شد ،محمد بننایف مسئولیت این پرونده را
برعهده گرفت .بننایف که بهعنوان شاهزاده ضدتروریسم جزو مقامات موردعالقه سازمان
اطالعات مرکزی امریکا (سیا) محسوب میشد ،کار خود را با یک مأموریت مشخص یعنی
مبارزه علیه عناصر دولت خودخوانده اسالمی آغاز کرد .ازاینپس ،شاهد چهارمین مرحله
تغییر در سیاست ریاض درقبال سوریه بودیم .بدینترتیب مبارزه با داعش همزمان با مقابله
با دولت اسد به اولویتهای ریاض در پرونده سوریه تبدیل شد .البته بذل توجه به داعش
فقط بهدلیل فشارهای خارجی نبود ،بلکه تحوالت داخلی سوریه نیز در این امر مؤثر بود.
درواقع ،رشد نفوذ داعش میان گروههای مسلح داخلی بهنوعی زنگهای هشدار را برای
کنشگران خارجی بهصدا درآورد .شرایط زمانی برای ریاض وخیمتر شد که گروههایی نظیر
«کتیبة الخضراء» و «جیشالمجاهدین و االنصار» (سازمان تروریستی متشکل از عمدتاً
جنگجویان چچنی) با داعش بیعت کردند .بهعبارتدیگر ،پیوستن عوامل اصلی سعودی در
سوریه به داعش برای ریاض خطرناک بود .پیوستن «ابو عمر الشیشانی» ،مؤسس
جیشالمجاهدین و االنصار ،به داعش عمق این خطر را نشان میدهد (.)Aljazeera, 2016
هرچند مرگ ملکعبداهلل و بهقدرترسیدن ملکسلمان تغییراتی چشمگیر در سیاستهای
منطقهای ریاض ازجمله در پرونده سوریه ایجاد کرد .با بهحاشیهرفتن تدریجی بننایف از
کنترل امور سوریه ،محمدبنسلمان (ابتدا بهعنوان ولیعهد و سپس در جایگاه ولیعهد
سعودی) درراستای قبضه تمام قدرت حرکت کرد.
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مرحله پنجم :پذیرش بقای اسد در قدرت اما بدون حضور ایران
همانطورکه پیشتر ذکر شد ،سیاست ریاض درقبال تحوالت سوریه ایستا و پایدار نبود،
بلکه تصمیمسازان سعودی تحت تأثیر عوامل مختلف داخلی و خارجی ،سیاستهای خود را
تغییر دادهاند .سیاست سعودی درقبال سوریه از مرحله مبارزه توأمان با داعش و نظام
دمشق فراتر رفت .آغاز این تغییر بهنوعی به سال  1115برمیگردد .رسانههای سعودی در
این سال بهنقل از منابع ارشد سعودی نوشتند جده در ماه جوالی میزبان رئیس دفتر
امنیت ملی سوریه بوده است .براساس این گزارشها مقامات سعودی در دیدار با علی
مملوک ،که حدود  11روز بعد از دیدار «محمدبنسلمان» ـ معاون معاون وقت ولیعهد ـ
صورت گرفت ،از دمشق یک درخواست مشخص داشتند :خروج ایران و نیروهای متحد آن
از سوریه در برابر توقف پشتیبانی ریاض از معارضان (الحیات .)1115 ،شخص اسد نیز در
گفتگوهای خود با رسانهها صحت این موضوع را تأیید کرد که عربستان سعودی در مقاطع
مختلف به دمشق پیشنهاد کرده است که اگر روابط خود با ایران را قطع کند ،وضعیت
سوریه به حالت طبیعی بازخواهد گشت .سعودیها بهتدریج حتی گام را فراتر گذاشتند و
پیشنهاد ارائه کمکهای مستقیم اما مشروط ازجمله درراستای بازسازی سوریه جنگزده را
مطرح کردند.
پذیرش واقعیتهای جدید سوریه را میتوان در اظهارات صریح محمدبنسلمان
مالحظه کرد که گفت بشار اسد فعالً در قدرت باقی میماند .ولیعهد سعودی تصریح کرد
که فکر میکند رئیسجمهور سوریه بدون جنگ برکنار نمیشود و هیچکس هم نمیخواهد
چنین جنگی را بهراه بیندازد .هرچند به ادعای وی به نفع رئیسجمهور سوریه است که به
ایران اجازه ندهد در میانمدت و بلندمدت «هر کاری» که میخواهد انجام دهد و برعکس،
بهتر است رژیم خود را تقویت کند .از اظهارات بنسلمان میتوان اینگونه درک کرد که
ریاض میخواهد به دمشق و مسکو این پیام را منتقل کند که نهتنها حضور بشار اسد در
قدرت را میپذیرد ،بلکه با نفوذ روسیه در سوریه نیز مشکلی ندارد؛ البته به این شرط که
نفوذ ایران در سوریه کاهش یابد (.)Schoeller, 2018
البته اولین نشانههای این تغییر سیاست به یک سال قبل از مصاحبه بنسلمان
برمیگردد؛ زمانیکه منابع آگاه به رسانهها گفتند عادلالجبیر از معارضین خواسته که
«رویکردی جدید» را تنظیم کنند .هرچند وزیر امور خارجه عربستان سعودی بهصراحت
نگفته بود که اسد در قدرت باقی میماند ،اما به تعبیر این منابع ،مهمترین مسئله
موردمناقشه را سرنوشت سیاسی اسد میداند و برایناساس «رویکرد جدید» مورد نظر
الجبیر را به اینکه آیا اسد در قدرت باقی بماند یا نماند ،نسبت میدهد ( The Associated
.)Press, 2017
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چرایی تغییر سیاست عربستان سعودی
در بخش پیشین چرخشهای سیاست سعودی درقبال سوریه مورد بحث و بررسی قرار
گرفت .این امر خود ریشه در عوامل داخلی ،منطقهای و فرامنطقهای دارد که در این
قسمت به آن پرداخته میشود.
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الف) ورود نظامی روسیه به بحران سوریه
تا پیش از ورود نظامی روسیه به جنگ داخلی سوریه ،موضع اعالمی و اعمالی ریاض ،تأکید
بر پیششرط کنارهگیری بشار اسد از قدرت برای تحقق مذاکره و صلح در سوریه بود
( .)Golubkova and Baczynska, 2015ورود نظامی و مستقیم روسیه به جنگ سوریه
چالشی در برابر نفوذ عربستان سعودی در این کشور و همچنین برای سیاست موردنظر آن
مبنیبر تغییر رژیم دمشق محسوب میشد .اساساً روسیه بهدنبال این بود که با تشدید
فشار نظامی بر شورشیان مسلح سوریه ،قدرتهای اروپایی و امریکا را در کنار حامیان
منطقهای مخالفان ازجمله ریاض قانع کند تا گفتگوهای بینالمللی در سطوح عالی برمبنای
پذیرش حضور اسد در مرحله انتقالی را بپذیرند .این هدف در دومین دور از گفتگوهای
صلح وین در نوامبر  1115محقق شد؛ درحالیکه نشست ماه اکتبر در وین ،پیشنهاد امریکا
ـ اروپا ـ عربستان سعودی برای انتقال قدرت از اسد در عرض شش ماه با مخالفت ایران و
روسیه روبهرو شد ،اما چون نشست نوامبر هیچ محدودیتی برای مشارکت اسد و حلقه
نزدیک به وی قائل نشد ،به نتیجه رسید و یک پیروزی دیپلماتیک برای روسیه بهارمغان
آورد (.)Lucas, 2015: 4
ب) واقعیتهای میدانی سوریه
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اواخر سال  1111نهتنها اکثر رهبران منطقه و جهان بلکه بسیاری از تحلیلگران مسائل
منطقه با اطمینان سقوط قریبالوقوع بشار اسد را پیشبینی میکردند ،اما رئیسجمهور
سوریه در پایان سال  1112همچنان بر سر قدرت باقی ماند و بیشتر خاک سوریه را از
کنترل و اشغال معارضان بازپس گرفت .باوجوداینکه ،مخالفان دمشق از حمایتهای
گسترده نظامی ،مالی و حتی انسانی خارجی برخوردار بودند اما باتکیهبر این کمکها صرفاً
موفق به کسب پیروزیهای تاکتیکی شدند و نتوانستند وضعیت میدانی و سیاسی را به
صورت راهبردی تغییر بدهند .درحالیکه عدم هماهنگی معارضان سیاسی و نظامی و
همچنین رقابت میان حامیان خارجی این گروهها (که حتی به تقابل مسلحانه آنان
انجامید) ،از جمله عواملی است که باعث شد تا مخالفان علیرغم دستاوردهای میدانی
موقت اما نهایتاً نتوانند به اهداف اصلی خود ازجمله سرنگونی حکومت بشار اسد دست

ج) تغییر سیاست امریکا درقبال بحران سوریه
بازپسگیری مناطق تحت کنترل معارضین ،عدم وجود مقاومت قابل اتکای شورشیان برای
بهدستآوردن اراضی آزادشده و همچنین تقویت قدرت اسد در مناطق تحت کنترل دمشق
باعث شده تا تحلیلگران امریکایی به تصمیمسازان خود پیشنهاد کنند در تدوین هرگونه
راهبرد درباره سوریه این واقعیت را بپذیرند که دولت اسد توانسته قدرت خود را در مناطق
تحت کنترل تثبیت و تقویت کند .با وجود آنکه دولت اوباما همچنان به برنامه تسلیح و
تأمین مالی معارضین ادامه داد ،اما در ظاهر مبارزه با داعش را به اولویت اول سیاست
واشنگتن درقبال سوریه تبدیل کرد .هرچند اعضای کابینه ترامپ اظهارات ضدونقیضی
درباره سوریه ارائه کردند ،اما این دولت در عمل نشان داده است اولویت سرنگونی اسد
بهصورت نظامی جای خود را به مقابله با نفوذ ایران در سوریه داده است .تصمیم ترامپ
برای پایاندادن به برنامه تسلیح و آموزش شورشیان سوریه تجلی این تغییر سیاست است
) .(Sanger, Schmitt and Hubbard 2017هرچند عدم پایبندی اوباما به خط قرمز خود
درباره استفاده ادعایی از سالح شیمیایی در سال  1118خشم و عصبانیت شرکای
منطقهای واشنگتن از جمله ریاض را بهدنبال داشت ،اما در سالهای  1119و 1112
واقعیتهای میدانی ،خود را بر سیاست امریکا تحمیل کرده بود و عربستان سعودی نیز
مجبور به پذیرش تغییر در راهبرد واشنگتن شد.
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یابند (.)Jenkins, 2014: 2
بعد از پاکسازی مناطق پیرامون دمشق از شورشیان مسلح از جمله شهر دوما در غوطه
شرقی بهعنوان پایگاه اصلی گروه «جیشاالسالم» ضعف مخالفان و همچنین حامیان
خارجی آنان بیشازپیش روشن شد .درعینحال ،تسلیم عناصر جیشاالسالم بهعنوان گروه
تحت حمایت عربستان سعودی در برابر پیشنهاد مصالحه (تسلیم سالحهای سبک و
سنگین به ارتش و یا خروج از مناطق تحت کنترل به شمال سوریه) نشاندهنده تضعیف
نقش ریاض در بحران سوریه است (.)Aboufadel, 2018

د) روابط بن سلمان با روسیه و امارات
روابط بنسلمان در سطح منطقهای و فرامنطقهای از دیگر عوامل موثر بر تغییر سیاستهای
ریاض درقبال سوریه محسوب میشود .بهعبارتدیگر ،ازیکطرف ،رابطه ویژه ولیعهد
سعودی با همتای اماراتی خود در سطح منطقهای و ازطرفدیگر ،تالش ریاض برای
متنوعسازی روابط خود با قدرتهای فرامنطقهای بهویژه با روسیه در مسئله سوریه در
چرخش سعودی نسبت به این بحران تأثیرگذار است .درواقع ،همکاریهای ریاض با ابوظبی
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و مسکو در حوزههای مختلف سیاسی ،اقتصادی و نظامی در دوران ملکسلمان و
محمدبنسلمان در سطح قابلتوجهی بهبود یافت (الوطن.)1112 ،
البته در کنار روابط دوجانبه ریاض با مسکو و ابوظبی ،تحوالت منطقهای نیز بر تحول
در سیاست عربستان سعودی درقبال سوریه ،نقش مؤثری ایفا کرد .آغاز تجاوز ائتالف عربی
به رهبری ریاض علیه یمن در سال  1115و سپس بحران سیاسی خلیج فارس میان
کشورهای چهارگانه (عربستان سعودی ،امارات ،بحرین و مصر) با قطر در سال 1119
ریاض را درگیر مسائل منطقهای جدیدی کرد که باعث شد تا مسئله سوریه در اولویتهای
بعدی تصمیمگیران این کشور قرار بگیرد ( .)Lund, 2018: 33درواقع ،بحران یمن برای
عربستان سعودی قدر مسلم ،اهمیت بیشتری نسبت به بحران سوریه پیدا کرد (بیات و
اسالمی.)19 :1849 ،

امکانسنجی تحقق هدف عربستان سعودی
هرچند سیاست ریاض درقبال بحران سوریه از تأکید بر برکناری بشار اسد از قدرت به
پذیرش بقای وی تغییر کرد ،اما این کشور همچنان بر ضرورت خنثیکردن نفوذ ایران در
سوریه تأکید میکند .البته اینکه ریاض چنین خواست ایدئالی در ذهن دارد ،بهمعنای این
نیست که لزوماً به آن دست پیدا میکند .در این بخش ،این موضوع را مورد بررسی قرار
میدهیم که آیا عربستان سعودی موفق به تحققبخشیدن به این هدف خود میشود؟ برای
پاسخ به این سؤال ،باید چند نکته را مورد توجه قرار داد .علیرغم تالشهای سیاسی و
مالی گسترده ریاض (بهویژه در دورانی که پرونده بحران سوریه در اختیار شاهزاده
بندربنسلطان بود) ،این کشور همواره در طول این بحران ،کنشگری متوسط محسوب
میشده است .بهعبارتدیگر ،عربستان سعودی در سایه فعالیتهای مؤثر ترکیه این امکان
را پیدا کرد که باتکیهبر ابزار اصلی خود یعنی تزریق پول در پیشبرد تحوالت ایفای نقش
کند؛ هرچند در ادامه تحوالت در رقابت با آنکارا نیز قرار گرفت .برایناساس ،نگارنده معتقد
است در مرحله کنونی نیز اثرگذاری ریاض (اگر وجود داشته باشد) بهصورت غیرمستقیم
خواهد بود .هرچند عربستان سعودی در حال حاضر ،عنصری غیرفعال بهلحاظ نظامی و
سیاسی در بحران سوریه محسوب میشود ،اما همچنان ابزارهایی برای فعالیت درراستای
تحقق هدف خود اختیار دارد .مقاله حاضر ،امکانپذیری تحقق این هدف را در دو حالت و
به شرح زیر درنظر میگیرد:

تکیه بر درآمدهای هنگفت نفتی در کنار گسترش وهابیت ،دو ستون اصلی سیاست
خارجی ریاض را تشکیل میدهد .در پرونده سوریه نیز تأمین هزینههای بازسازی سوریه
جنگزده ازجمله ابزارهای فشار ریاض برای تحقق اهداف خود از مسیری غیرنظامی است.
هزینه بازسازی کل سوریه جنگزده بین  151تا  911میلیارد دالر تخمین زده میشود و
براساس محاسبه یکی از نهادهای سازمان ملل ،دمشق در کوتاهمدت به  92میلیارد دالر
صرفاً برای بخش خانهسازی نیازمند است ( .)Karam, 2018این موضوع زمانی اهمیت
بیشتری پیدا میکند که توجه داشته باشیم ،تأمین کل هزینههای بازسازی ،از عهده ایران
و روسیه بهعنوان دو متعهد اصلی دمشق (که درعینحال تحت تحریم نیز هستند) خارج
است؛ شاهدی برای این مدعا میتواند اصرار والدیمیر پوتین برای مشارکت اروپا در
بازسازی سوریه باشد .درواقع رئیسجمهور روسیه باتأکیدبر یکی از دغدغههای اصلی
اروپاییها یعنی بحران آوارگان تالش میکند تا این کشورها را بدون پیششرط درگیر
فرایند بازسازی سوریه کند ( .)Peel, 2018هرچند به موازات فروکششدن آتش جنگ،
یکی از موانع تجدید اعتراضات در مناطق تحت کنترل دمشق بازسازی این مناطق است.
بنابراین ،اگر متحدان سوریه یعنی ایران و روسیه نتوانند منابع الزم و کافی برای
بازسازی این کشور جنگزده را تأمین کنند ،ممکن است دمشق بهدنبال تأمین این منابع
از دیگر راههای دردسترس باشد .منابع مالی عربستان سعودی ازجمله این منابع است که
البته بهصورت غیرمشروط در اختیار دمشق قرار نمیگیرد .اگر دولت اسد پیشنهاد دریافت
کمکهای مالی سعودی برای بازسازی سوریه در برابر قطع روابط خود با ایران را بپذیرد،
ریاض میتواند هدف خود را محقق کند.
هرچند وعده تزریق پترودالرهای سعودی برای بازسازی سوریه جنگزده (مشروط به
اینکه نیروهای ایرانی و متحدین از خاک سوریه خارج شوند و در ماهیت روابط دمشق با
تهران تغییراتی اساسی ایجاد شود) ،یکی از ابزارهایی است که مقامات عربستان سعودی در
جلسات خصوصی با سوریه همچنان بر آن تأکید میکنند ،اما بحران سوریه پیچیدهتر از آن
است که ریاض بتواند صرفاً بر «دیپلماسی دالر» تکیه کند .البته اینکه ریاض بهتنهایی و
بهصورت مستقل نتواند در فرایند حلوفصل بحران سوریه تأثیرگذار باشد ،به این معنا
نیست که نمیتواند به هدف مذکور دست یابد ،بلکه شرایط فراتر از کنترل ریاض میتواند
به گونهای پیش برود که نهایتاً هدف موردنظر این کشور نیز محقق شود.
هدف عربستان سعودی مبنیبر خروج ایران از سوریه با خواسته بسیاری از کنشگران
منطقهای و فرامنطقهای همخوانی دارد .بهعبارتدیگر ،درحالیکه امریکا و رژیم
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(حالت اول) عربستان سعودی میتواند هدف دورکردن دمشق از تهران را محقق کند.
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صهیونیستی بهصراحت خواستار خروج ایران از خاک سوریه شدند ،روسیه بهعنوان شریک
تهران در حمایت از بشار اسد با انفعال در برابر حمالت هوایی تلآویو علیه مواضع ایران و
متحدین نشان داده است که حداقل با محدود و قاعدهمندشدن فعالیت تهران در خاک
سوریه مخالفتی ندارد .در چنین شرایطی ،همچنان احتمال توافقات فرامنطقهای میان
مسکو و واشنگتن درباره سوریه وجود دارد که یکی از موارد موردتوافق میتواند درباره
سازوکار حضور ایران در این کشور باشد .بنابراین ،یکی از راههای غیرمستقیمی که ریاض
میتواند به هدف خود دست یابد ،توافقات فرامنطقهای است که این دغدغه مشترک با
عربستان سعودی را نیز شامل میشود.
بهعالوه برخالف ریاض ،دو کنشگر فعال دیگر در سوریه یعنی ترکیه و رژیم
صهیونیستی درواقع بازیگرانی مؤثر محسوب میشوند که عربستان سعودی میتواند از
نتایج سیاستهای آنان در روند بحران به نفع هدف خود بهرهمند شود .رژیم تلآویو رسماً
اعالم کرده که اجازه تثبیت حضور ایران در خاک سوریه را نمیدهد و در طول بحران نیز با
هدفقراردادن اهداف ایرانی ،جدیت خود برای تغییر معادله را نشان داده است.
درصورتیکه صهیونیستها بتوانند در سایه فشار بینالمللی ،ایران را وادار به عقبنشینی
کامل از سوریه یا محدودیتهایی بر فعالیت نیروهای ایرانی و متحدین آن ـ بهویژه ـ در
 21کیلومتری جوالن اشغالی تحمیل کنند ،عربستان سعودی نیز از جمله بازیگرانی است
که از نتایج این امر منتفع میشود.
البته ریاض همچنان یک ابزار دیگر دراختیار خود دارد که امکان کنشگری مستقلتر و
مستقیمتر را به این کشور میدهد .تحوالت سوریه در مرحله حساسی قرار دارد و چگونگی
حلوفصل این بحران نهتنها سرنوشت کشور ،بلکه موازنه قدرت منطقهای را نیز میتواند
تحت تأثیر قرار بدهد .باتوجهبه وضعیت جمعیتشناختی سوریه ،اگر تجربه
دموکراتیزهسازی حکومت عراق در دمشق تکرار شود ،میتواند نتایج مطلوبی برای ایران
بهدنبال نداشته باشد .بنابراین ،تهران نباید این احتمال را در محاسبات خود نادیده بگیرد
که عربستان سعودی باتکیهبر قدرت پول و ارتباط با عشایر و قبایل عربی و کردی بر فرایند
سیاسی پساجنگ تأثیر بگذارد تا بدینترتیب سیاستمدارانی به قدرت برسند که رسماً
خواستار خروج ایران از سوریه شوند.
(حالت دوم) عربستان سعودی نمیتواند هدف دورکردن دمشق از تهران را محقق کند.
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باوجودآنکه ،دورکردن دمشق از تهران هدف ایدئال عربستان سعودی محسوب میشود ،اما
همچنان موانع مهمی پیش روی ریاض برای تحقق این هدف وجود دارد .اوالً همچون
ماههای اول بحران ،درحالحاضر نیز نهتنها بحران سوریه اولویت منطقهای عربستان
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سعودی محسوب نمیشود ،بلکه این کشور بهدنبال خنثیکردن نفوذ ایران در حوزه نفوذ
سنتی خود یعنی یمن و کشورهای حاشیه خلیجفارس است .بهعبارتدیگر عربستان
سعودی در درجه نخست بهدنبال قطع روابط دوحه با تهران (همانطورکه ضمن شروط
سیزدهگانه کشورهای تحریمکننده قطر ذکر شد) و همچنین خنثیکردن نفوذ ایران در
یمن است .بهعالوه همانطورکه پیشتر هم ذکر شد عربستان سعودی با ازدستدادن
کارتهای نظامی خود در میدان سوریه ،عمالً عنصری بینفوذ در تحوالت میدانی و سیاسی
سوریه محسوب میشود.
درمقابل ریاض ،ایران همچنان از حضور نظامی مستقیم در چارچوب مستشاران نظامی
ایرانی و نیروهای متحدین در خاک سوریه برخوردار است .یکی از اصلیترین اهرمهای
فشار در دست تهران برای تداوم نفوذ خود در معادالت سوریه ،همین حضور نظامی در
شکل فعلی است .هرچند برخی میگویند فشارهای سیاسی ،اقتصادی و حتی نظامی ممکن
است ایران را مجبور به خروج نیروهای خود از سوریه کند ،اما ترکیب هوشمندانه نیروهای
تحت حمایت ایران در این کشور باعث شده تا حتی درصورت خروج مستشاران ایرانی و
نیروهای حزباهلل لبنان همچنان بتواند به حضور نظامی خود ادامه دهد.
بهعبارتدیگر ،ازیکطرف ،نیروهای مورد حمایت ایران را عناصر موسوم به «نیروهای
دفاع ملی» که بومیهای سوریه هستند و ازطرفدیگر نیروهای غیر حکومتی پاکستانی
(زینبیون) و افغانستانی (فاطمیون) تشکیل میدهند .این در حالی است که حذف نیروهای
بومی و نیروهای غیردولتی بهسهولت امکانپذیر نیست .برهمیناساس ،میتوان گفت اگر
حتی مستشاران نظامی ایرانی و نیروهای حزباهلل مجبور به ترک خاک سوریه بشوند ،اما
درصورتیکه ایران بتواند جایگاه نیروهای بومی (نیروهای دفاع ملی) و نیروهای غیردولتی
(فاطمیون و زینبیون) تحت حمایت را به بخشی از ساختار نظامی ،امنیتی و حتی سیاسی
ارتقا دهد ،نهتنها نفوذش در سوریه تداوم مییابد ،بلکه این نفوذ به قدرت تبدیل میشود.
بهعالوه درحالیکه احتمال توافق روسیه و امریکا درباره سوریه (از جمله چگونگی
حضور ایران و متحدین در کشور) وجود دارد ،اما درعینحال موانعی هم بر سر راه همکاری
مسکو و واشنگتن موجود است :اول اینکه ،قانونگذاران امریکا با تبدیلکردن تحریمهای
ضد روسیه از فرامین اجرایی رئیسجمهور به مصوبات کنگره ،درعمل هرگونه ابتکار کاخ
سفید برای بازی با کارت تحریم را مسدود کرده است؛ دوم همانطورکه در سند
راهبردهای امنیت ملی امریکا ( )1119تصریح شده ،تصمیمگیران واشنگتن معتقدند نظام
بینالملل به وضعیت دوران رقابت قدرتهای بزرگ بازگشته است .چین و روسیه بهصورت
مشخص دو رقیب واشنگتن در این عرصه محسوب میشوند .مسئله حائزاهمیت در این
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رقابتها گسترش حوزه نفوذ هرکدام از قدرتهای بزرگ نظام بینالملل است .این در حالی
است که توافق مسکو با واشنگتن بر سر جانشین اسد بهمعنای بهقدرترسیدن فردی است
که به نحوی از انحاء مورد تأیید امریکا نیز قرار دارد و این امر میتواند باعث کاهش نفوذ
نسبتاً مطلق کرملین در دمشق شود .بنابراین ،اگر سطح تنش میان مسکو و واشنگتن در
شرایط کنونی باقی بماند و یا افزایش یابد ،امکان مصالحه دو طرف درباره جانشینی اسد و
یا خروج ایران از سوریه نیز کاهش خواهد یافت.

نتیجهگیری
مقاله حاضر به بررسی رفتارشناسی عربستان سعودی درقبال بحران سوریه در چارچوب
نظریه موازنه قدرت میپردازد .سیر تاریخی روابط عربستان سعودی و سوریه حاکی از این
واقعیت است که دو کشور بیشتر در مسیر تقابل و رقابت قرار داشتند و همکاریها اغلب
جنبه تاکتیکی و کوتاهمدت داشته است .همپیمانی راهبردی دمشق با تهران بعد از انقالب
اسالمی بهنوبهخود یک مؤلفه جدید را به پیچیدگی روابط دو کشور افزود .تحوالت پسا
 1118نیز سیاستمداران سعودی را به این نتیجه رساند که سوریه کلید پیروزی در رقابت
منطقهای با تهران و تغییر موازنه قدرت به نفع خود است؛ موازنهای که از زمان سقوط
صدامحسین به نفع محور مقاومت ،تغییر کرده بود .برهمیناساس ،میان تحلیلگران
اتفاقنظر وجود دارد که شروع ناآرامیهای  1111در سوریه این تصور را در ذهن
تصمیمگیران ریاض بهوجود آورد که فرصتی طالیی برای تحقق هدف قدیمی خود (یعنی
ایجاد فاصله میان دمشق و تهران) فراهم کرده است.
سیاست رسمی ریاض بعد از بیانیه مشهور ملکعبداهلل ،تأکید بر ضرورت کنارهگیری
بشار اسد از قدرت بود و سپس براساس بیانیه ژنو  1نقشی برای اسد در دولت انتقالی و بعد
از آن قائل نبود .کمکهای گسترده مالی ،نظامی و سیاسی عربستان سعودی به مخالفان
سوریه در کنار تالش برای وحدت گروههای معارض و اعمال فشار به امریکا برای اقدام
نظامی علیه دمشق ،تالشهای شدید ریاض تا سال  1119علیه سوریه را دربرمیگرفت.
بهموازات تحوالت میدانی در سوریه ،عناصری به معادالت این بحران اضافه شد که بهتدریج
نهتنها از موفقیت ریاض (و دیگر حامیان خارجی معارضان) برای تحقق هدف سرنگونی اسد
جلوگیری کرد ،بلکه این کشور را مجبور به تجدیدنظر در جهتگیریهای خود درقبال
بحران نمود .پررنگشدن عنصر گروههای سلفی ـ تکفیری و قدرتگیری گروه تروریستی
داعش توجه بینالمللی را به سمت مبارزه با تروریستها بهجای تمرکز بر سرنگونی اسد
تغییر داد .بهعالوه حمایت همهجانبه و ایستادگی تهران و مسکو در کنار دمشق ،نقشی
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اساسی در حفظ اسد در قدرت ایفا نمود و به دمشق در بازپسگیری مناطق ازدسترفته
کمک کرد .این واقعیتهای میدانی تقریباً رهبران منطقه و فرامنطقه از جمله سعودیها را
قانع کرد که سرنگونی اسد جز با درگیری در جنگی تمامعیار امکانپذیر نیست.
همچنین تحوالت منطقهای ازجمله جنگ یمن و اختالفات با ترکیه و قطر از دیگر
عوامل مؤثر در چرخشهای سیاسی ریاض درقبال سوریه محسوب میشد .بنابراین،
واقعیتهای داخلی و خارجی سوریه خود را بر سیاستهای ریاض تحمیل و این کشور را
مجبور به تغییر در موضعگیری خود نسبت به بحران سوریه کرد .البته پذیرش اسد در
قدرت مشروط است؛ ریاض میگوید دمشق میتواند به جهان عرب بازگردد و از کمکهای
مستقیم این کشورها برخوردار شود ،اگر روابط خود با ایران را قطع کند .بنابراین ،مقاله بعد
از بررسی رفتار عربستان سعودی درقبال بحران سوریه به این نتیجه رسید که میتوان
تحول سیاستهای این کشور را در پنج مرحله تقسیمبندی کرد که عبارتند از :مدیریت
بحران با هدف تغییر رفتار دمشق ،دیپلماسی فعال علیه دمشق ،حمایت نظامی ،مالی و
سیاسی مستقیم از مخالفان ،توقف حمایت از داعش و مقابله با نظام اسد و نهایتاً پذیرش
بقای اسد در قدرت اما بدون حضور ایران .بهعبارتدیگر ،سیاست کنونی ریاض درقبال
سوریه به سالهای  1112تا  1111یعنی تالش برای برهمزدن ائتالف دمشق و تهران
ازطریق دیپلماتیک بازگشته است .هرچند پژوهش حاضر در ادامه با امکانسنجی موفقیت
این هدف به این نتیجه رسید که عربستان سعودی کنشگری مؤثر و فعال در سوریه
محسوب نمیشود و تحوالت این کشور پیچیدهتر از آن است که صرفاً باتکیهبر ابزار پول
بتوان معادالت را به نفع خود تغییر داد .بنابراین ،قطع روابط احتمالی میان تهران و دمشق
را نمیتوان به ابتکارات مستقل و قدرت ریاض نسبت داد ،بلکه این امر ناشی از فشارهای
جمعی و توافقات فرامنطقهای است .بهعالوه ،کاهش نفوذ ایران در سوریه ،الزاماً بهمعنای
افزایش نفوذ ریاض و به نفع این کشور نیست .جهتگیریهای منطقهای رهبران سعودی،
عربستان سعودی را در خط تقابل با ترکیه و قطر نیز قرار داده است .آنکارا برخالف ریاض
از آغاز بحران تاکنون توانسته در جایگاه کنشگر غیرقابلحذف ،ایفای نقش کند .بنابراین،
حتی اگر تحوالت شمال شرق سوریه باعث گسترش حوزه حاکمیت دمشق به این منطقه
نشود ،اما این امر باتوجهبه رقابتهای کنونی ریاض با طیف آنکارا ـ دوحه ،الزاماً پیام مثبتی
برای عربستان سعودی نیست.
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