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سوريا تعود إلى الجامعة العربية
أم العرب يعودون إليها؟

كان من املفرتض ان تكون عودة سوريا اىل جامعة الدول العربية هي عنوان القمة العربية التي انعقدت يف تونس نهاية اذار 
املايض،  وان يكون الرئيس السوري بشار االسد املشارك يف اول قمة عربية منذ عام 2010 هو "نجمها" االبرز. لكن ذلك مل 

يتحقق، ومل تصدق تنبؤات املراقبني واملتابعني

اوان  ان  تونس  يف  العربية  القمة  يف  بدا 
عودة سوريا اىل الجامعة العربية، او عودة 
االندفاعة  وان  يحن،  مل  سوريا،  اىل  العرب 
تريثا  انقلبت  دمشق  اتجاه  يف  العربية 

وتأخريا اضافيا. 
فامذا حصل؟

العام  العريب  املوقف  اجواء  تبدل عىل  طرأ 
يف  كان  املوقف  هذا  سوريا.  تجاه  ومساره 
ترسيع  اتجاه  يف  يدفع  املايض  العام  نهاية 
ودمشق  عربية  عواصم  بني  التقارب  وترية 
تجاوبا مع رغبة روسية، ولوجود قناعة عند 
السورية  الساحة  ترك  بعدم  عربية  دول 
االمرييك  القرار  بعد  خصوصا  وتركيا،  اليران 
عريب  موقف  تبلور  سوريا.  من  االنسحاب 
تجاه سوريا  اعتامد سياسة واقعية  برضورة 
اىل  وعودتها  اليها  العريب  الدور  وعودة 
الرتجمة  بوادر  بدأت  العربية.  الجامعة 
العملية لهذا املوقف تظهر تباعا، من زيارة 
دمشق،  اىل  البشري  عمر  السوداين  الرئيس 
اىل اعادة فتح سفارة االمارات، اىل مشاركة 
مؤمتر  يف  السوري  الشعب  مجلس  رئيس 
والحديث  العريب يف عامن،  الربملاين  االتحاد 
بشار  الرئيس  ملشاركة  الظروف  تهيئة  عن 

االسد يف قمة تونس.
املايض  العام  نهايات  يف  عريب  توجه  ظهر 
وبدايات هذا العام يف اتجاه دمشق العادتها 
اىل الحضن العريب، اي اىل الجامعة العربية، 
عليه  كانت  ما  اىل  معها  العالقات  والعادة 
قبل الحرب السورية، اي قبل العام 2011. 
اسباب  بثالثة  اختصاره  التحول ميكن  هذا   

اساسية:
يف  الحرب  اليها  وصلت  التي  النتيجة   -1

واىل  االسرتاتيجية،  ومصالحها  العسكرية 
االقليمية  واملصالح  للتوازنات  دقيقة  ادارة 
من  وتبدو  السورية.  االرض  عىل  املتضاربة 
الالعب  اىل  ماسة  حاجة  يف  فصاعدا  االن 
ولو  التسوية  طاولة  عىل  ليجلس  العريب 
يحتكرها  التي  الطاولة  هذه  كمراقب. 
ويتشارك  وتركيا  ايران  االقليميان  الالعبان 
االرسائييل.  الالعب  الستارة  وراء  من  فيها 
العريب  الدور  اىل  االكرب  الروسية  الحاجة 
والحقا الوجود العريب عىل االرض عرب قوات 
حفظ السالم او قوات فصل هي يف منطقة 
الوجود  حيث  الفرات،  ورشق  سوريا  رشق 
الفاعل للعشائر العربية اىل جانب الكردية، 
الفراغ  مللء  االعداد  بدأت  روسيا  وحيث 

االمرييك وادارة وضع ما بعد االنسحاب.
عىل  االنفتاح  خطوة  ان  ايضا  القول  ميكن 
روسيا  مع  للتقارب  خطوة  تبدو  دمشق 
الرئيس فالدميري بوتني اكرث مام هي للتقارب 
مع سوريا االسد. فالدول الخليجية املتخوفة 
من الخطر االيراين، تتقرب من روسيا، التي 
قابلة  بينهام  والعالقة  ايران  عىل  تأثري  لها 
املتحدة  الواليات  تنفذ  وقت  يف  للتصدع، 
والرشق  سوريا  من  اسرتاتيجيا  انسحابا 
والدول  لروسيا  الساحة  وتخيل  االوسط، 

االقليمية الثالث تركيا وايران وارسائيل.
فرملة  تغري ملصلحة خيار  املنحى  لكن هذا 
التطبيع واالندفاعة يف اتجاه سوريا والرتيث. 
وزير  عنه من جانب  االفصاح  تم  ما  وهذا 
تحدث  الذي  شكري  سامح  مرص  خارجية 
يجب  سياسية  ومعايري  رشوط  عن  علنا 
الجامعة  اىل  دمشق  اعادة  قبل  تتوافر  ان 
وايضا  الثنائية،  السياسية  العالقات  وتطوير 

سوريا بعد سبع سنوات من معارك مدمرة 
النظام واملعارضة،  بدأت داخلية اهلية بني 
النتيجة  هذه  دولية.  ـ  اقليمية  وانقلبت 
الحرب  ربح  السوري  النظام  ان  اعلنت 
الرئيس  وان  وايران،  روسيا  من  قوي  بدعم 
يعد مصريه ومستقبله  باق ومل  االسد  بشار 
يعد  ومل  البحث،  بساط  عىل  مطروحني 
السياسية  التسوية  النطالق  رشطا  رحيله 
العريب،  املوقف  فان  بالتايل،  ونجاحها. 
من  الحل  اىل  يدعو  الدويل،  املجتمع  مثل 
جديدة  مقاربات  وعرب  واقعية  منطلقات 

تأخذ يف االعتبار الحقائق عىل االرض.
العام لدى االنظمة والقيادات  2-  الشعور 
من  سوريا  واقصاء  اخراج  ان  العربية 
الرضر  والحق  خطأ،  كان  العربية  الجامعة 
مام  اكرث  السورية  االزمة  يف  العريب  بالدور 
ان  فكان  السوري.  بالنظام  الرضر  الحق 
اخىل العرب الساحة السورية اليران وتركيا 
من  الحرب،  يف  اساسيا  دورا  مارستا  اللتني 
بعد  ما  فرتة  يف  يستكمل  ان  الطبيعي 
التي  التسوية  فرص  تقدم  ومع  الحرب 
يغيب عنها الدور العريب بشكل تام. وليس 
من امكانات العادة الحضور والتأثري العريب 
اال من خالل اعادة العالقات مع نظام االسد 
لالبتعاد  الحوافز  واعطائه  اجباري،  كممر 

عن ايران والتصدي للمخططات الرتكية.
3-  الدور الرويس الفاعل واملؤثر يف تشجيع 
روسيا  سوريا.  عىل  العريب  االنفتاح  ورعاية 
يدها  ويف  سوريا  يف  الرئييس  الالعب  هي 
مفتاح التسوية ودورها ازداد حضورا وتأثريا 
بعد قرار االنسحاب االمرييك. تسعى روسيا 
مكاسبها  يحمي  سيايس  حل  تكريس  اىل 

• االول تدفع يف اتجاهه موسكو التي تريد 
حشد التأييد العريب ملسألة رفع الحظر عن 

دمشق وتطوير العالقات معها. 
الواليات املتحدة واوروبا  الثاين تنصح به   •
بتقدم  دمشق  مع  االنخراط  ورط  للرتيث 
رفع  وان  خصوصا  السياسية،  العملية 
اعادة  يف  واملساهمة  سوريا  عن  العقوبات 
االعامر هي من االوراق الوحيدة يف ايديهام 
يف عملية التفاوض مع موسكو حول امللف 

السوري.
ذكرها  باسباب  يتعلق  ال  العريب  الرتيث 
ومنها  عرب،  وديبلوماسيون  مسؤولون 
ما  يف  سواء  دمشق  بتشدد  يتعلق  ما 
طلبا  تقدم  لن  انها  علنا  بحديثها  يتعلق 
عرب  ام  اليها،  للعودة  العربية  الجامعة  اىل 
ان  يجب  العرب  بأن  االعالمي  تصعيدها 
يعودوا اىل دمشق، وليس سوريا التي تعود 
مسرية  يف  التشدد  اىل  اضافة  العرب،  اىل 
مرونة  تقديم  وعدم  السياسية،  العملية 
اقرتاحات  مبوجب  دستورية  لجنة  لتشكيل 
االمم املتحدة. االمر يتعلق بنصائح امريكية 
التطبيع،  فرملة  يف  ايضا  ساهمت  واوروبية 
سواء عرب احتجاجات قدمها سفراء غربيون 
وزير  زيارات  عرب  ام  عربية،  عواصم  يف 
املتكررة  بومبيو  مايك  االمريكية  الخارجية 
االتحاد  اقرار  اىل  اضافة  املنطقة،  اىل 
االورويب عقوبات ضد شخصيات مقربة من 
مرشوع  االمرييك  الكونغرس  واقرار  دمشق، 
ترامب  دونالد  الرئيس  موافقة  ينتظر  قرار 

يتعلق بـ"معاقبة املشاركني يف االعامر". 
الخارجية  قرار  اىل  اوروبية  دول  استندت 
السورية بسحب االقامات من ديبلوماسيني 
عىل  ويرتددون  بريوت  يف  مقيمني  اوروبيني 

دمشق، للدفع يف اتجاه فرملة التطبيع.
الرئيس  بأن  السائد  االعتقاد  كان  بعدما 
العربية  القمة  اىل  يدَع  مل  الذي  االسد 
قمة  اىل  سيدعى  بريوت،  يف  االقتصادية 
االعتقاد  هذا  تبدد  وسيحرضها،  تونس 
االنفتاح  دائرة  توسع  احتامل  معه  وسقط 

العريب. 
او  التغيري  هذا  وراء  تقف  التي  االسباب  اما 

الرتيث العريب يف املوضوع السوري، فهي:

العربية  للجامعة  العام  االمني  جانب  من 
اثناء  يف  تحدث  الذي  ابوالغيط  احمد 
وجوده يف بريوت عن ان الظروف مل تنضج 
املسألة  وهذه  سوريا،  عودة  اجل  من  بعد 

تتطلب توافقا عربيا مل يحصل.
بني  متحركا  بدأ  سوريا  من  العريب  املوقف 

خيارين وحيدين: 

لدمشق رشطان للعودة اىل الجامعة العربية.

روسيا مهتمة برؤية دور عريب يف سوريا ملوازنة الدورين االيراين والرتيك.

االندفاعة العربية نحو 
سوريا حصلت لكن التريث 

بفعل تدخل اميركي
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وخصوصا  عربية،  دول  رىض  عدم   -1
واملواقف  السياسة  عن  الخليجية،  الدول 
تساعد  وال  كافية  غري  تعد  التي  السورية 
العريب ويف دفع عملية  املوقف  يف تطوير 
تربز  االطار،  هذا  يف  االمام.  اىل  التقارب 
عىل  دلت  التي  طهران  اىل  االسد  زيارة 
مع  بتحالفه  متمسك  السوري  النظام  ان 
نصيحة  او  يستجيب دعوة  ال  وانه  ايران، 
اىل  للعودة  اسايس  كرشط  عنها  االبتعاد 

العربية.  الحظرية 
بطريقة  يترصف  االسد  ان  ذلك  اىل  يضاف 
توحي انه يريد العودة اىل الجامعة العربية 

من موقع قوة، وان لديه رشوطا للعودة:
قرار  يتخذ  ان  الشكل  صعيد  عىل  اولها   •
عودة سوريا بناء عىل مبادرة عربية وليس 

بناء عىل طلب سوري. 
يجري  ان  املضمون  صعيد  عىل  ثانيها   •
التعامل مع دمشق من خلفية انها خرجت 
وان  االرهاب  عىل  املعركة  يف  منترصة 
املنترص هو من مييل الرشوط، ومن خلفية 
دمشق  اىل  يعودون  الذين  هم  العرب  ان 

وليست سوريا هي التي تعود اىل العرب.
لتشجيع  تبلور موقف رويس كاف  2- عدم 

العودة العربية اىل سوريا وعودة سوريا اىل 
التسوية  عملية  ملواكبة  العربية  الجامعة 
االيراين  الدورين  من  وللحد  السياسية، 
العريب،  الدور  مع  ملوازنتهام  او  والرتيك 
لتحفيز  شيئا  تفعل  ال  روسيا  ان  وحيث 
االنفتاح العريب عىل سوريا، وتحديدا لجهة 
الحد من القلق املتزايد بازاء نفوذ كل من 
ايران وتركيا يف سوريا، وتستمر يف التنسيق 
الغى  الذي  استانة  مسار  اطار  يف  معهام 

مسار جنيف.
3- املوقف االمرييك الضاغط يف اتجاه وقف 
االندفاعة العربية نحو سوريا. وهذا ما تأكد 
يف خالل زيارة نائب مساعد وزير الخارجية 

االمريكية ديفيد ساترفيلد اىل بريوت، حيث 
االقليمي  الوضع  يف  البحث  سياق  يف  اثري 
العربية،  الجامعة  اىل  موضوع عودة سوريا 
ان  بانطباع  التقته  التي  الجهات  وخرجت 
واىل  العربية  الجامعة  اىل  لسوريا  عودة  ال 
من  فهم  املنظور.  املدى  يف  العربية  القمة 
تشجع  ال  االمريكية  االدارة  ان  ساترفيلد 
فتح  اعادة  استعجالها  يف  العربية  الدول 
سفاراتها يف دمشق وتفضل الرتيث يف هذه 
املرحلة، الن مجرد االقدام برسعة عىل مثل 
هذه الخطوة قد يؤثر سلبا، ويدفع بالنظام 
يف سوريا اىل التباطؤ يف دعم الجهود الدولية 
الرامية اىل ايجاد حل سيايس لالزمة، والتي 
اعادة  ملف  فتح  ميكن  ال  حلها  دون  من 

االعامر. 
الواليات املتحدة، يف ظل انسحابها الغامض 
تبدو  سوريا،  من  للجدل  واملثري  واملتلعثم 
سوريا  عىل  العريب  االنفتاح  مبسألة  معنية 
بتشجيع من روسيا، والتصدي لهذه العملية 
لها  ترد  مل  تونس  قمة  ان  حتى  وفرملتها، 
الوقت  مترير  قمة  اال  تكون  ان  واشنطن 
الضائع العريب يف انتظار حل االزمة السورية 

عرب تفاهامت بني واشنطن وموسكو.

االسد ال 
يستجيب 

رشط االبتعاد 
عن ايران.

موقف روسي غير كاف 
العربية  العودة  لتشجيع 
الى سوريا وعودة سوريا 

الى الجامعة العربية


