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  خالصه اجرايي
فـارس درقبـال بحـران     كشورهاي عـرب حاشـيه خلـيج    هاي متن حاضر به بررسي سياست

نظر است كه سياست اين كشورها در سوريه طي پـنج سـال    سوريه پرداخته و نويسنده براين
ترين نكات مطرح در ايـن گـزارش    گذشته درحال تغيير و ناهمگون بوده است. برخي از مهم

  به شرح زير است:
ك چيز آشكار بود: همه كشورهاي عضـو  ي 2011هاي سوريه در سال  در ميانه ناآراميـ 

بر  كردند. اين تصميم آنها مبتني از مخالفان سوريه حمايت مي 1فارس شوراي همكاري خليج
اين ارزيابي و اعتقاد بود كه سقوط بشار اسد در سوريه نفوذ ايران در غـرب آسـيا را كـاهش    

  دهد.  مي
ش پيدا كرد، برخـي كشـورهاي   كه اعتراضات به سوريه، متحد نزديك ايران گستر زمانيـ 

فارس به فكر منافع بالقوه ناشي از تغيير رژيم در سوريه افتادند. سـقوط بشـار اسـد      حوزه خليج
» جبهه مقاومت«ها و فلسطينيان در  توانست توان ايران براي نفوذ بر متحدانش يعني لبناني مي

  دهد.را كاهش و درنتيجه، نفوذ عربستان سعودي در منطقه را ارتقا 
نظاميان طرفـدار اسـد كـه     ، بعد از اينكه سفير اين كشور ازسوي شبه2011قطر در ژوئيه ـ 

هاي سوريه توسط شبكه الجزيره معترض بودند مورد حمله قـرار گرفـت،    به نوع پوشش ناآرامي
اولين كشور عرب بود كه سفير خود را از دمشق فراخوانـد. ايـن واكـنش ناگهـاني قطـر باعـث       

درمجموع، قطـر   .د شد؛ چراكه اين دو كشور داراي روابط نزديك با يكديگر بودندغافلگيري اس
ارزيابي نموده بود كه سقوط اسد داراي مزاياي ژئوپليتيك و اقتصادي براي قطر اسـت؛ لـذا بـا    

  شور و هيجان وارد ميدان حمايت از مخالفان دولت سوريه شد.
فارس   اي شوراي همكاري خليججز عمان، همه ديگر كشوره ، به2011در تابستان ـ 

اسـد همچنـان بـر سـر     حـال،   اين دانستند كه بايد سقوط كند. با جمهوري مي اسد را رئيس
                                                 
1. GCC 
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فـارس درقبـال سـوريه عمـر       نظر اعضاي شوراي همكاري خليج و اتفاق رت باقي ماندقد
  كوتاهي داشت.

موضـوع  فـارس بـر سـر      ترين اختالف ميان كشورهاي حوزه خلـيج  در ابتدا بزرگـ 
، شـكاف اصـلي ميـان قطـر و     2014تـا   2011از  هاي مخالف ظاهر شد. حمايت از گروه

عربستان، بحرين و امارات متحـده عربـي در درجـه اول     عربستان سعودي مشاهده شد.
رو كه روابـط كمتـري بـا جهادگرايـان سـلفي داشـتند را تـرجيح         هاي مخالف ميانه گروه
  تر بودند. آمريكا در مقايسه با تركيه هماهنگ دادند، ضمن آنكه آنها با اردن و مي

فارس نارضايتي فزاينده خـود را از    در سراسر بحران سوريه، كشورهاي عرب حوزه خليجـ 
شاهزاده تركـي بـن   كه  طوري ؛ بهعدم ايفاي نقش فعال آمريكا در اين بحران اعالم كرده بودند
 بـار خوانـد.   اما در سوريه را تأسـف فيصل آل سعود، رئيس سابق اطالعات عربستان، سياست اوب

نگراني عربستان سعودي همچنين در زمينه عدم توجـه اوبامـا بـه گسـترش حضـور ايـران در       
  سوريه نيز تشديد شد.

عربسـتان و قطـر حمايـت خـود را از     بـا گسـترش بحـران سـوريه     به همان صورت كه ـ 
فـارس    اي همكاري خلـيج دادند، ديگر كشورهاي شور تر افزايش مي هاي جهادي راديكال گروه

فـارس، تهديـدات     تـر شـوراي همكـاري خلـيج     براي كشورهاي كوچك به مخالفت برخاستند.
در سوريه و عراق  1تر بود؛ ضمن اينكه ظهور داعش كننده داخلي درمقايسه با تهديد ايران نگران

  زد. ثباتي و ناامني در منطقه دامن مي به تصوير و تلقي بي
ها در رابطـه بـا    اي از تغيير اولويت در يمن نشانه تمركز بر داعش و جنگبه گفته نويسنده ـ 

و  نـد رديگر بر سرنگوني اسد اصرار ندا فارس  تر حوزه خليج سوريه بود. درواقع، كشورهاي كوچك
ايـن كشـورها    درواقـع، . استبراي آنها شده تري  مسئله فوريد كه جنگ با داعش رس نظر مي به

هاي مخالف به پايان نخواهد رسـيد و   عيار گروه تمام اند كه جنگ در سوريه با پيروزي متوجه شده
  حل سياسي ندارند. شرط براي راه عنوان پيش آنها ديگر اصرار به عزل اسد به

فارس كه بيشـتر از ديگـر كشـورها در سـرنگوني اسـد        دو كشور شوراي همكاري خليجـ 
المللـي از هـر زمـان     گذاري كرده بودند، يعني عربستان و قطـر، امـروزه در جامعـه بـين     سرمايه

    .هستند. و به دنبال بحران اخير، منتقد جدي يكديگر تر ديگري منزوي

                                                 
1. ISG 
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  كشورهاي متشتت هاي  سياست
  1فارس درقبال سوريه  خليج

  
فارس شد كـه   محركي براي كشورهاي عرب خليج 2011هاي عربي در سال  شروع شورش

اساس، اكثريت  هاي تهاجمي را در غرب آسيا درپيش گيرند. براين اي سياست سابقه طور بي به
با شور و هيجـان خواسـتار سـرنگوني دولـت      فارس همكاري خليجكشورهاي عضو شوراي 

مثابه فرصتي بـراي مقابلـه بـا نفـوذ ايـران در ايـن        بشار اسد در سوريه شدند و اين امر را به
هـاي نادرسـت و    رفـت، ارزيـابي   كه جنگ در سوريه پيش مـي  ديدند؛ اما همچنان منطقه مي

هـاي   . مـتن حاضـر بـه بررسـي سياسـت     هاي مختلف اين كشورها خود را نشـان داد  اولويت
نظـر   فارس درقبال بحران سوريه پرداخته است. نويسنده براين كشورهاي عرب حاشيه خليج

است كه سياست اين كشورها در سوريه طي پنج سال گذشته درحال تغيير و ناهمگون بـوده  
دربـاره  فارس  تر شوراي همكاري خليج است. به اعتقاد نويسنده، برخي از كشورهاي كوچك

ثباتي در غرب آسيا نگران و از خواست خود براي تغييـر رژيـم در سـوريه كوتـاه      افزايش بي
گـذاري را بـر مخالفـان دولـت      اند؛ اما برخي ديگر از اين كشورها كه بيشـترين سـرمايه   آمده

اند، هنوز تنها راه دست يافتن به منـافع خـود را افـزايش دخالـت در ايـن       سوريه صورت داده
  دانند. ميمنازعه 

  ترين نكات مطرح در اين گزارش به شرح زير است: برخي از مهم
 2011هاي سـوريه در سـال    ـ در ميانه آشفتگي، شادماني، ترس و ابهام پيرامون ناآرامي

فارس از مخالفـان   يك چيز آشكار بود: درواقع، همه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج
بر اين ارزيابي و اعتقاد بود كه سـقوط بشـار    مبتني كردند. اين تصميم آنها سوريه حمايت مي

  دهد.  اسد در سوريه نفوذ ايران در غرب آسيا را كاهش مي
                                                 
1. Will Todman, “Gulf States Policies on Syria”, Center for Strategic and International 
Studies (CSIS), Oct. 2016, 8pp. 
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كار حاشيه  آغاز شد كشورهاي محافظه 2011هاي بهار عربي در سال  كه شورش ـ زماني
اي  سـابقه  طـور بـي   فارس احساس تهديد كردند و در تالش براي حفظ وضع موجود به خليج
پادشـاه   ،، ملـك عبـداهللا  2011هاي تهاجمي را در منطقه در پيش گرفتند. در ژانويه  تسياس

جمهور مصر بودنـد را   معترضاني كه خواستار سرنگوني حسني مبارك، رئيس ،وقت عربستان
متحد اصلي خود ناكام بود. اين شكسـت  محكوم كرد؛ اما اين كشور در ممانعت از سقوط اين 

ن ازدسـت نـدادن ديگـر متحـدان خـود در منطقـه دسـت بـه         باعث شد كه رياض براي تضمي
اساس، عربسـتان دو مـاه بعـد از سـقوط      اي بزند. برهمين هاي غيرمعمول در امور منطقه دخالت
عنـوان بخشـي از نيروهـاي شـوراي      ها در بحرين بـه  اي از ناآرامي مبارك و بعد از دوره  حسني

عزام كـرد و موفـق شـد كـه مـانع سـقوط       فارس بيش از هزار نيرو به بحرين ا   همكاري خليج
  خاندان خليفه در بحرين گردد.

شـوراي  هاي داخلي تبديل به يك نگراني فزاينده براي كشورهاي عضو  ـ تهديد ناآرامي
اي  شش كشـور عضـو طـي بيانيـه     2011كه در آوريل  طوري فارس شده بود؛ به همكاري خليخ

هاي مجرمانه و اقـدامات جاسوسـي در    نقشه مشترك ايران را به دخالت در امور داخلي، طراحي
گسـترش پيـدا كـرد،     ،كه اعتراضات به سوريه، متحد نزديـك ايـران   منطقه متهم كردند. زماني

فارس به فكر منافع بالقوه ناشي از تغيير رژيـم در سـوريه افتادنـد.      برخي كشورهاي حوزه خليج
ها و فلسـطينيان در   ش يعني لبنانيتوانست توان ايران براي نفوذ بر متحدان سقوط بشار اسد مي

را كاهش و درنتيجه، نفوذ عربسـتان سـعودي در منطقـه را ارتقـاء دهـد؛ امـا       » جبهه مقاومت«
فارس از عواقب خطرناك حمايت آشكار براي تغيير رژيم سـوريه آگـاه و     كشورهاي حوزه خليج

دند. درواقع، تـا پايـان ژوئيـه    خاطر، در ابتدا حمايت آشكار خود را از تغيير رژيم نشان ندا همين به
ميليـون   109ترتيـب ازطريـق پرداخـت وام صـدميليون و      ، عربستان سعودي و كويت به2011
اسد نشان دادند؛ اما با گذشت زمان و اين اطمينان كـه آنهـا    حمايت خود را از ري به سوريهدال

هـاي   طـور آشـكار سياسـت    بـه  در ببرند، ها در جهان عرب جان سالم به توانند از ناآرامي خود مي
نظاميـان   بعد از اينكه سفير اين كشور ازسوي شـبه  2011كار گرفتند. قطر در ژوئيه  ضداسد را به

هاي سوريه توسط شبكه الجزيـره معتـرض بودنـد مـورد      طرفدار اسد كه به نوع پوشش ناآرامي
. ايـن واكـنش   حمله قرار گرفت، اولين كشور عرب بود كـه سـفير خـود را از دمشـق فراخوانـد     

ناگهاني قطر باعث غافلگيري اسد شد؛ چراكه اين دو كشور داراي روابـط نزديـك بـا يكـديگر     
بودند ضمن اينكه در ميان اعضاي شوراي همكاري خليج فارس، قطر بهترين رابطه را با ايـران  
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  داشت؛ حتي اين دو كشور مديريت مشترك يك حوزه گازي بزرگ را برعهده داشتند.
مله به سفير قطر، ديگر عوامل نيز در تصميم قطر براي قطـع رابطـه بـا سـوريه     ـ جدا از ح

واسطه موفقيت ظاهري در داشتن نقـش فعـال در حمايـت از     دخالت داشتند: اول اينكه قطر به
طـور فزاينـده افـزايش     اش بـه  اي تغيير رژيم در مصر و ليبي قوت قلب گرفته و تعامالت منطقه

توانـد نفـوذ    گـرا در دمشـق مـي    اشت مستقر كردن يك دولـت اسـالم  يافته بود. دوحه اعتقاد د
اي قطر اعتقاد داشت تغييـر رژيـم در    بر ارتقاء جايگاه منطقه ؛ اما عالوهاش را ارتقا دهد اي منطقه

يل نمايد. حمد بن خليفـه آل  هاي مربوط به انرژي اين كشور را تسه تواند بلندپروازي سوريه مي
گذاري قابل توجهي در صنعت گـاز ايـن كشـور كـرده بـود، بـر روي        ثاني امير قطر كه سرمايه

اي بـاز كـرده بـود.     صادرات گاز به اروپا ازطريق ساخت خط لوله ازطريق سوريه حسـاب ويـژه  
امير قطر صـورت  گذاري ملي در قطر ازسوي حلقه كوچكي از افراد پيرامون  نهايتاً اينكه سياست

كـرد.   گرفت كه اين امر راه را براي تغييرات ناگهاني و قابل توجه در سياست خارجي باز مـي  مي
درمجموع، در ارزيابي دولتمردان قطر، سقوط اسد براي آن كشور مزاياي ژئوپليتيك و اقتصادي 

  سوريه شد.رو با شور و هيجان وارد ميدان حمايت از مخالفان دولت  درپي داشت؛ لذا ازاين
ـ تغيير سياست قطر با افزايش سطوح خشونت در سوريه همراه شد؛ امري كه توسط شوراي 

، كويـت، شـوراي   2011امنيت سازمان ملل متحد و تركيـه محكـوم گشـت. در هفتـه اول اوت     
عنوان فرصـتي بـراي    فارس و سپس عربستان سعودي تغيير در افكار عمومي را به همكاري خليخ
عنوان رئيس  المللي فزاينده عليه سوريه استفاده و به سد دانستند. قطر از اجماع بينامحكوم كردن 

موقت اتحاديه عرب تهاجم ديپلماتيك را عليه اسد آغاز كرد. قطر بعد از ميزباني نيروهاي مخالف 
اي را براي تقديم قدرت از سوي اسد به معاون خود تنظيم و سپس پيشـنهادي بـراي    اسد برنامه

زام ناظران اتحاديه عرب به داخل سوريه ارائه كرد. در اين زمان، صحنه براي تغييرات سياسـي  اع
فارس كه درصدد تغيير وضعيت موجود بود فراهم گشت. در   بيشتر ازسوي شوراي همكاري خليج

فـارس اسـد را     جز عمـان، همـه ديگـر كشـورهاي شـوراي همكـاري خلـيج        ، به2011تابستان 
حال، اسد همچنان بر سر قدرت باقي مانده و  اين دانستند كه بايد سقوط كند. با ميجمهوري  رئيس
  فارس درقبال سوريه عمر كوتاهي داشت.  نظر اعضاي شوراي همكاري خليج اتفاق

فارس بر سر موضوع حمايـت از    ترين اختالف ميان كشورهاي حوزه خليج ـ در ابتدا بزرگ
هاي مخـالف، بازتـاب    از گروه  وت كشورهاي اين حوزههاي مخالف ظاهر شد. حمايت متفا گروه

، شكاف اصـلي ميـان   2014تا  2011آنها براي سرنگوني اسد بود. از سال  هاي متفاوت  محرك
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قطر و عربستان سعودي مشاهده شد كه اين اختالف تأثيري عميق بر مسير منازعه در سـوريه  
در تمامي دوران بحران پايدار بوده است،  طور نسبي به  داشته است. روابط ميان تركيه و قطر كه

ـ كه اولين گروه مخالفي بود كه در چتـر حمـايتي تركيـه      1كه قطر از شوراي ملي سوريه زماني
المسـلمين سـوريه    استقبال كرد تحكيم شد. در ادامه، قطر حمايت خود را از اخوان ـ  قرار داشت

نمـود. ايـن سياسـت باعـث نگرانـي       ترين بازيگر در شوراي ملي سـوريه تقويـت   عنوان مهم به
المسلمين در مصر و ديگر نقـاط جهـان هراسـان بودنـد.      همسايگان قطر شد كه از ظهور اخوان

رو كـه روابـط    هـاي مخـالف ميانـه    عربستان، بحرين و امارات متحده عربي در درجه اول گروه
اردن و آمريكـا در   دادند؛ ضمن آنكـه آنهـا بـا    كمتري با جهادگرايان سلفي داشتند را ترجيح مي

هاي نظامي  ها ايجاد اتاق عمليات تر بودند. يك نمونه از اين همكاري مقايسه با تركيه هماهنگ
  مشترك در اردن بود كه افسران سعودي، آمريكايي و اردني در آن حضور داشتند.

واسطه رقابـت بـراي    ، كشمكش در ميان شورشيان سوري تا حد زيادي به2012ـ تا پايان سال 
هاي خـارجي، در درجـه اول باعـث آسـيب زدن بـه كارآمـدي آنهـا و در ادامـه بـروز           كسب كمك

عنوان رئيس ستاد  ميان، ژنرال سليم ادريس به المللي براي اتحاد ميان آنها شد. دراين هاي بين خواسته
 ميـان،  هاي سوري با كمـك غـرب را داد. درايـن    ارتش آزاد سوريه ظاهر شد و قول حمايت از اقليت

هاي خـود را ازطريـق وي هـدايت كننـد. ايـن امـر باعـث         عربستان و امارات نيز پذيرفتند تا كمك
فـارس،    حال، افرادي در كشـورهاي حـوزه خلـيج    اين اميدواري شد تا مخالفان سوريه متحد شوند. با

هاي نظامي حمايت كردند، هرچند شـواهدي از   طور خصوصي از گروه ها، به ازجمله بسياري از قطري
  نبود.در دسترس هاي افراطي مثل جبهه النصره يا داعش  حمايت دولت قطر از گروه

به اين معنا بود كه برخي از ايـن   2013هاي مخالف در سال  افراطي شدن تدريجي گروه - 
گـرا پيوسـتند. همزمـان بـا اينكـه       هاي افـراط  بردند، به گروه افرادي كه از حمايت قطر سود مي

و  كشيده شد، تنش ميان قطر بـا همسـايگانش افـزايش يافـت    گرايي  منازعه سوريه رو به فرقه
هاي جهادي ـ سلفي در سوريه بـود.    ها حاكي از حمايت قطر از احرارالشام و ديگر گروه گزارش

فراخواندنـد. ايـن    2014در واكنش عربستان، امارات و بحرين سفراي خود را از قطر در مـارس  
ينه امنيت داخلي خود نگران شوند؛ امـا همچنـين   اقدام تاحدي باعث شد كه اين كشورها در زم

زمان، عربستان  هاي خود در سوريه بود. دراين تالشي براي مجبور ساختن قطر به تغيير سياست
فـارس بـراي     هـاي كشـورهاي حـوزه خلـيج     سعودي به اين نتيجه رسيد كه اتحاد در سياست

                                                 
1. SNC 
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  رسيدن به منافعش حياتي است.  
فارس نارضايتي فزاينده خـود را از    رهاي عرب حوزه خليجـ در سراسر بحران سوريه، كشو

كه اوبامـا بعـد از حمـالت     عدم ايفاي نقش فعال آمريكا در اين بحران اعالم كرده بودند. زماني
دخالت نظامي نكرد و خط قرمز خود را زيرپـا گذاشـت، تـرس و     2013شيميايي سوريه در اوت 

، عربستان سعودي اولين 2013اكتبر  18اساس، در  نگراني از عدم توجه آمريكا ظاهر شد. براين
هاي خود درقبال  كشوري بود كه در انتقاد از ناتواني شوراي امنيت در ايفاي وظايف و مسئوليت

الملـل   بحران سوريه كرسي شوراي امنيت را رد كرد و نگراني خـود را از رهيافـت جامعـه بـين    
شاهزاده تركـي بـن فيصـل آل سـعود، رئـيس      زمان،  درقبال منازعه سوريه اعالم داشت. دراين

  بار خواند. سابق اطالعات عربستان، سياست اوباما در سوريه را تأسف
ـ نگراني عربستان سعودي همچنين در زمينه عدم توجه اوباما به گسترش حضور ايران در 

زينـه  سوريه نيز تشديد شد. به ادعاي نويسنده، در اين زمان، ايران درحال حمايت گسـترده، پره 
اي نشانه  با ايران بر سر برنامه هسته 1+5، توافق موقت 2013در نوامبر سوريه بود. و جامعي از 

ايـن   پيش خواهد رفـت.  مذاكرات به فارس بود كه فرايند  ري براي كشورهاي حاشيه خليجآشكا
تحوالت عميقاً باعث نگراني عربستان كه خواهان كاسـتن از نفـوذ ايـران در منطقـه ازطريـق      

  دخالت در منازعه سوريه بود شد؛ بنابراين، نياز به يك رهيافت جديد وجود داشت.
اش شيخ تميم بن حمد  ساله 33بن خليفه آل ثاني قدرت را به پسر ، حمد 2013ـ در ژوئن 

ال ثاني واگذار كرد. اين تغيير در رهبري همچنين نگرانـي فزاينـده از مواضـع آمريكـا درقبـال      
هـاي   سوريه باعث شد تا عربستان و قطر اختالفات را درقبـال سـوريه كنـار گذاشـته و تـالش     

رشـد ايـران    افت را راه مؤثرتري براي مقابله با نفوذ روبههماهنگي را صورت دهند. آنها اين رهي
هاي ميانجيگرانه امير كويت كشـورهاي شـوراي همكـاري     دنبال تالش ديدند. به در منطقه مي

هاي خود را در دوحه بازگشايي كردند. درمقابـل، قطـر    ، سفارتخانه2014فارس در نوامبر   خليج
جديد مصر، عبـدالفتاح السيسـي را اعـالم نمـود،      جمهور كه حمايت كامل خود از رئيس درحالي
ميان قطر، عربسـتان و    ميان، هماهنگي المسلمين را اخراج كرد. دراين هاي برجسته اخوان چهره

تركيه درقبال سوريه افزايش يافت. عربستان و قطـر يـك گـروه كـاري تشـكيل دادنـد كـه از        
كرد. اين حمايت و مـوج جديـد     ت ميهاي سلفي تندرو حماي مخالفان دولت سوريه ازجمله گروه

شهر شمالي ادلـب بـه دسـت شورشـيان      2015حمالت عليه دولت سوريه باعث شد كه در مه 
تـر   هاي جهادي ـ سـلفي تنـدروتر يكـي از اقـدامات تهـاجمي       بيفتد. تصميم به حمايت از گروه
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نظـامي   ضـور ح يـران كه روسيه و ا عربستان براي مقابله با نفوذ ايران در غرب آسيا بود. درحالي
دادند، عربستان نيـز اقـدامات شـديدتري را     افزايش مي 2015خود در حمايت از اسد را در پاييز 

خـاطر عـدم    اساس، عربستان چهار ميليارد دالر كمك نظامي به لبنان را به درپيش گرفت؛ براين
  به سفارت عربستان در تهران ازسوي لبنان لغو كرد.  عناصر خودسر محكوم كردن حمله 

تر افزايش  هاي جهادي راديكال به همان صورت كه عربستان و قطر حمايت خود را از گروهـ 
گرفتند، ديگر كشورهاي شوراي همكاري  تر در منطقه درپيش مي هاي تهاجمي دادند و سياست مي

هاي امارات متحده عربي و بحرين در سـوريه   فارس به مخالفت برخاستند. در ابتدا، سياست  خليج
عنـوان يـك قطـب     كه كويت نيـز بـه   هاي عربستان بود؛ درحالي اري همراه با سياستتا حد بسي

تر شوراي  هاي خصوصي به مخالفان سوري بود. اما براي كشورهاي كوچك مركزي براي كمك
تر بود؛ ضـمن اينكـه    كننده فارس، تهديدات داخلي درمقايسه با تهديد ايران نگران  همكاري خليج

ميان،  زد. دراين ثباتي و ناامني در منطقه دامن مي عراق به برداشت از بيظهور داعش در سوريه و 
جز عمان به ائتالف تحت هدايت عربستان عليه  فارس به  همه كشورهاي شوراي همكاري خليج

يمن پيوسته و همه نيروهاي شش كشور، به ائتالف ضدداعش تحـت هـدايت آمريكـا در سـال     
هـا در رابطـه بـا     اي از تغييـر اولويـت   جنگ در يمن نشانه پيوستند. اين تمركز بر داعش و 2015

فارس ديگر بر سرنگوني اسد اصرار نداشتند و   تر حوزه خليج سوريه بود. درواقع، كشورهاي كوچك
تري براي آنها شده بـود. درواقـع، ايـن كشـورها      رسيد كه جنگ با داعش مسئله فوري نظر مي به

هاي مخالف به پايان نخواهد رسـيد و   عيار گروه روزي تماماند كه جنگ در سوريه با پي متوجه شده
  حل سياسي ندارند. شرط براي راه عنوان پيش آنها ديگر اصرار به عزل اسد به

بـر حمايـت نظـامي مسـتقيم و غيرمسـتقيم از       فـارس عـالوه    ـ كشورهاي عرب حاشيه خليج
اي منفـي بحـران سـوريه     منطقـه  دوستانه نيز براي كاسـتن از تـأثيرات   ابزارهاي ديپلماتيك و انسان

شـود كـه درسراسـر     فارس محسـوب مـي    اند. عمان تنها كشور شوراي همكاري خليج استفاده كرده
، اين كشور 2015بحران، روابط خود را با دمشق حفظ و درصدد ايفاي نقش ديپلماتيك بود. در اوت 

وريه بود. اگرچه كويت ايفاي در تالش براي انجام مذاكرات ميان ايران و عربستان درمورد مسائل س
نقش ميانجي در منازعه سوريه را انكار كرده است، اين كشور نقشي مهم در ازسرگيري روابط ميـان  

طـور كـه    ايفا كـرد كـه همـان    2014فارس در سال   قطر و ديگر كشورهاي شوراي همكاري خليج
ترين دخالـت رسـمي    ال، مهمهرح تر اشاره شد، اين امر تأثير مهمي بر منازعه سوريه داشت. به پيش

هـاي   كويت در بحران سوريه ميزباني اولين كنفـرانس سـازمان ملـل متحـد بـراي اهـداي كمـك       
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ميليارد دالر كمك از  1 / 5متعهد به  2013دوستانه به مردم سوريه بود. اين كنفرانس در ژانويه  انسان
يصد ميليون دالر بيشترين تعهـد را  ميان، كويت و امارات هركدام با س المللي شد كه دراين جامعه بين

، 2014هـاي   هاي بعدي نيز يا به ميزباني و يا همـاهنگي بـا كويـت در سـال     قبول كردند. كنفرانس
  با تعهدات مالي بيشتر با موفقيت برگزار شد. 2016و  2015

فارس كه بيشـتر از ديگـر كشـورها در سـرنگوني اسـد        ـ دو كشور شوراي همكاري خليج
المللـي از هـر زمـان     كرده بودند، يعني عربستان و قطـر، امـروزه در جامعـه بـين    گذاري  سرمايه

  اند. شدهدنبال بحران اخير در روابطشان، منتقد جدي يكديگر  هستند و بهتر  ديگري منزوي
  
  گيري بندي و نتيجه جمع

اي شديد با ايران اسـت، پيـروزي بشـار اسـد در      براي عربستان سعودي كه درحال رقابت منطقه
است. رياض در هراس از ارتقاي  اي به سود ايران سوريه به معني تغيير خطرناك در موازنه منطقه

دنبال آن اسـت كـه از هـر     اي به اي ايران و تأثيرگذاري اين كشور بر معادالت منطقه نفوذ منطقه
طريق ممكن دستاوردهاي ايران را خنثـي سـازد. در ايـن مـتن، عربسـتان و كشـورهاي حـوزه        

تيرگـي روابـط بـا    فارس كه درگير موضوع كاهش قيمت نفت، درگير در جنگ يمن و دچار  خليج
دانستند. قطر و عربستان سـعودي،   مصر هستند، پيروزي در سوريه را تسكيني براي آالم خود مي

دنبال تغيير در سـاختار   دو كشوري كه بيشترين حمايت را از شورشيان سوري داشتند، همچنان به
روسيه در برابـر  سياسي سوريه هستند؛ اما با توجه به قاطعيت دستاوردهاي دولت سوريه، ايران و 

فارس بر سر موضوع حمايـت از   معارضان و همچنين بروز اختالفات ميان كشورهاي حاشيه خليج
هاي مخالف، تغيير موضع تركيه و تمايل آنكارا به ابتكار روسيه و از سرگيري روابط مصر بـا   گروه

ان در صـحنه  روسيه، ناتواني عربستان و كشورهاي متحد اين كشور در يمن، و دستاوردهاي ايـر 
فـارس راه   رسد كه عربستان و كشورهاي عضو شـوراي همكـاري خلـيج    نظر مي سياسي لبنان به

اسـاس، هرگونـه    رو داشته باشند. براين   بسيار سختي در پيشبرد منافع خود در اين منطقه در پيشِ
شـند  فارس روي مذاكرات آينـده سـوريه تأثيرگـذار با      تصور درباره اينكه كشورهاي حاشيه خليج

شود؛ زيرا دمشق، مسكو و تهران در تحقق دسـتاوردهاي سـوريه و    احتمالي ضعيف محسوب مي
ميان، شايد تنها اميد ايـن   ها عزمي جدي دارند. دراين گيري مناطق تحت اشغال تروريست بازپس

تواننـد احتمـال    ولت ترامپ آنهـا نمـي  رغم اميد اين كشورها به د ترامپ باشد؛ اما عليكشورها به 
  ناديده بگيرند. اي را شكست او در مديريت نظم مطلوب منطقه


