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 دور اخیر نشست های ژنو، سوچی و ریاض در شرایطی اتفاق افتاد که چشم انداز 

کلی سوریه را می توان از آن دریافت کرد. در شرایط جدید اوال وجود سازمان یافته داعش 

در این کشور از بین رفت. ثانیا نظام سوریه بر اهمیت مذاکرات ژنو تاکید کرد و در آن 

حضور یافت. ثالثا ایاالت متحده آمریکا اعالم کرد که تا حل مسئله سوریه در این کشور 

باقی خواهد ماند. رابعا ترکیه به محور ایرانی و روسی پیوست و در نشست سوچی مشارکت 

کرد. خامسا آتش بس گسترده در سوریه درگیری ها را محدود به مناطق شمال غرب و 

بعضا شرق سوریه کرد تا راه حل سیاسی سهل تر پی جویی شود.]۱[ در چنین شرایطی و با 

چنین آرایشی نشست سوچی و ریاض برگزار شد و پس از آن دور هشتم مذاکرات ژنو 

شکل گرفت. این یادداشت در صدد است با توجه به شرایط کنونی سوریه، مفاد بیانیه های 

سوچی و ریاض و نیز تاثیر مذاکرات ژنو بر آینده این کشور و روش های حل بحران 

سوریه را تبیین کند.

 
به نظر می آید با وجود اذعان 

حامی  کشورهای  مقامات  برخی 

معارضین بر حضور اسد در مرحله ی 

معارض  گروه های  هنوز  انتقالی، 

آغاز  عنوان  به  را  او  کناره گیری 

مرحله ی انتقالی تلقی می کنند و این به 

معنای بر هم زدن مذاکرات در همان 

گام های نخستین است.
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نشست های سوچی و ریاض

نشست سه جانبه ی سوچی و بیانیه ی پایانی آن داللت بر هم گرایی سه کشور ایران، 

ترکیه و روسیه با وجود اختالفات بین آن ها دارد. محورهای اصلی بیانیه ی پایانی نشست 

سوچی، شامل دعوت از همه ی گروه های سوری برای مذاکره بدون پیش شرط، سیادت 

و استقالل و وحدت اراضی سوریه، ایجاد راه حل سیاسی مبتنی بر انتخابات آزاد و شفاف، 

تقویت مناطق کاهش تنش و نیز اعالم همکاری دولت های ترکیه، ایران و روسیه برای 

راه صلح آمیز سوریه در چارچوب بیانیه ۲۲5۴ بوده است]۲[. مفاد بیانیه ی سوچی نشان از 

اراده ی دولت های مذکور برای تسهیل راه حل سیاسی در سوریه دارد که این راه حل باید 

در ژنو و تحت نظارت سازمان ملل صورت گیرد. اما در مقابل این جبهه، گروه های معارض 

سوری در بیانیه ی ریاض به نوعی مواضع خود را اعالم کردند که دولت سوریه و هم پیمانان 

آن ها قادر به پذیرش آن نیستند]۳[.

نصر الحریری، رئیس نشست ریاض در پایان دومین دور نشست ریاض، تاکید کرد 

که مرحله ی انتقالی سوریه باید با کنار رفتن اسد آغاز شود. او همچنین اظهار داشت که 

نشست سوچی به راه حل سیاسی سوریه کمک نخواهد کرد بلکه باید مسیر حل بحران از 

طریق قوانین بین المللی و در چارچوب قطعنامه ۲۲5۴ و ۲۲۱۸ انجام شود.

به نظر می آید با وجود اذعان برخی مقامات کشورهای حامی معارضین بر حضور 

اسد در مرحله ی انتقالی، هنوز گروه های معارض کناره گیری او را به عنوان آغاز مرحله ی 

انتقالی تلقی می کنند و این به معنای بر هم زدن مذاکرات در همان گام های نخستین است 

چرا که با اصل احترام به سیادت دولت سوریه که در قطعنامه ۲۲5۴ ذکر شده، در تعارض 
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است و نمایندگان کشور سوریهـ  بشار الجعفریـ   در مذاکرات ژنو به همین دلیل پای میز 

مذاکره حاضر نشدند. تحلیل گران آمریکایی نیز در تحلیل های خود به این نتیجه رسیده اند 

که برای حل سیاسی بحران با وجود حمایت قانونی روسیه و ایران از دولت سوریه، مسئله 

بقای اسد نباید موضوع مذاکره باشد چرا که به اختالفات و ادامه ی جنگ در سوریه دامن 

خواهد زد]۴[.

 

سازمان ملل و قوانین بین المللی

در  ملل  سازمان  نماینده  دی میستورا  استفان 

بحران سوریه، بیانیه ای را پس از برگزاری نشست 

ژنو به عنوان اصول کلی راه حل سوریه صادر کرد. 

احترام  بندی،  بیانیه ی ۱۲  این  بخش های  مهم ترین 

و  ارضی  وحدت  و  سالمت  استقالل،  سیادت،  به 

ملی سوریه، تاکید بر حق مردم سوریه برای ترسیم 

آینده خود به وسیله ی صندوق های رای، الزام دولت 

برای اصالح امور و تالش برای توسعه ی متوازن و 

تشکیل دولت غیر فرقه گرا است]5[. الزم به ذکر 

است کلیات و اهم مباحث این سند با بیانیه ۲۲5۴ 

هم راستا هستند.]6[

و  معارضین  اختالفات 

متحدانشان و نظام سوریه و هم پیمانان 

نمی گردد،  باز  اسد  بقای  به  تنها  آن 

حل  روند  از  جزئی  اسد  بقای  بلکه 

معارضین  احتماال  که  است  سیاسی 

کرده اند.  درک  خوبی  به  را  آن  هم 

که  اینجاست  سوال  وصف  این  با 

در  که  زیادی  اشتراکات  وجود  با 

و  سوچی  نشست  بیانیه های  کلیات 

ریاض و قطعنامه سازمان ملل وجود 

دارد چرا هیچ یک از گروه ها حاضر 

به همکاری با یکدیگر و شروع روند 

سیاسی نیستند.
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با اعالم این بیانیه ، نماینده دولت سوریه و همچنین معارضین با محتوای آن مخالفت 

کردند. در همین راستا بشار الجعفری در مصاحبه با شبکه ی المیادین گفت: سازمان ملل 

باید نقش میانجی را ایفا کند و جانبدارانه از گروه یا سیاستی حمایت نکند. او همچنین از 

نوع مدیریت دی میستورا انتقاد کرد و گفت ما موضع خود را در یک برگه به سازمان ملل 

تقدیم کرده ایم اما دی میستورا به آن اهتمامی ندارد و از حد یک میانجی عبور کرده است. به 

نظر می رسد مناقشه بشارالجعفری با دی میستورا مبنی بر حمایت از سیاستی خاص به روش 

حل بحران سیاسی سوریه بازمی گردد. این مسئله در بخش بعدی مقاله تبیین خواهد شد.

 

تدوین روش به جای محتوا

اختالفات معارضین و متحدانشان و نظام سوریه و هم پیمانان آن تنها به بقای اسد باز 

نمی گردد، بلکه بقای اسد جزئی از روند حل سیاسی است که احتماال معارضین هم آن را 

به خوبی درک کرده اند. با این وصف سوال اینجاست که با وجود اشتراکات زیادی که در 

کلیات بیانیه های نشست سوچی و ریاض و قطعنامه سازمان ملل وجود دارد چرا هیچ یک 

از گروه ها حاضر به همکاری با یکدیگر و شروع روند سیاسی نیستند. به نظر می آید پاسخ 

را نباید در بیانیه ها و مفاد قطعنامه ها جستجو کرد بلکه پاسخ در روش حل سیاسی بحران 

است که هر کدام از گروه ها آن را پیشنهاد می دهند. نظام سوریه و متحدان آن به خصوص 

کشور روسیه، تدوین قانون اساسی و سپس به رای گذاشتن آن توسط مردم سوریه را 

پیشنهاد می دهند. اما معارضین کنار رفتن اسد و برگزاری انتخابات را پیشنهاد می دهند]7[.
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به نظر می آید که نتیجه دو روش مذکور به کلی با یکدیگر متفاوت خواهد بود. اگر 

روش اول مورد پذیرش قرار گیرد، آن گاه انتقال سیاسی در سوریه و نیز نحوه ی اصالحات 

و نوع حکومت آینده و مواردی از این دست به شدت قابل کنترل خواهد بود. اما اگر 

روش دوم یعنی برگزاری انتخابات قبل از تدوین قانون اساسی مورد قبول واقع شود، آن گاه 

افرادی که برای انتخابات کاندیدا می شوند طیف وسیعی را در بر خواهد گرفت و همچنین 

فرد مورد نظر قدرت اعمال نظرات خود در آینده سیاسی را بیشتر از زمانی که قانون اساسی 

از پیش تعیین شده باشد را خواهد داشت و با دست بازتری عمل خواهد کرد.

نتیجه گیری

گفتگوی سوری ـ سوری امکان پذیر نخواهد بود مگر با توافق بر سر روشی که 

طرفین آن را بپذیرند. بقای نیروهای آمریکایی در سوریه و نیز تصرف سرزمین های زیادی 

توسط کردهای تحت حمایت آمریکا و نیز تالش روسیه و ایران برای تدوین روشی که 

بتواند خواسته های آنان را تامین کند مسیر حل بحران سوریه را دشوار کرده است. آنچه 

مطلوب متحدین است این است که قبل از رفتن اسد قانون اساسی تدوین شود و در معرض 

رای عامه ی مردم سوریه قرار گیرد. این روش خواسته های محور مقاومت را بیشتر تامین 

خواهد کرد.
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