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 مقدمة

الثين لجامعة الدول العربية في شهر آذار/ مارس املقبل، ورافق التحضيرات رة الثس الدو تحتضن تون

لهذه الدورة إرهاصات إعالمية حول سعي بعض الدول العربية إلشراك رأس النظام السوري بشار األسد 

 لجامعةافي هذه القمة، وتأهيل نظامه وإعادته إلى الجامعة العربية بعد سبع سنوات ونّيف من تعليق 

تعهداته ضمن خطة العمل العربي لحل النظام السوري ة وفود سورية في اجتماعاتها؛ لعدم تنفيذ مشارك

 .األزمة السورية

رافق هذا "الهرج" خطوات جّدية ملموسة من بعض الدول العربية لم يظهر أن لها دوًرا سوى تلميع 

ودة املستهجنة من أبرز القضايا ذه العباتت هصورة النظام السوري وتسهيل عودته إلى الجامعة العربية، و 

قلق املعارضة السورية، و 
ُ
استغراب الكثير من األطراف ذات الصلة بامللف السوري، إقليمية تثير التي ت

بسببها تجميد عضوية سورية في  جرى األسباب التي  ما دامتالعودة ستكون مجانية أن إلى بية، نظًرا و أور و 

 أو تتغير. الجامعة لم تنته  

تشكيالت وهيئات املعارضة السورية الخطوات العربية التقاربية مع النظام السوري، وتشدد  ضترف

على ضرورة أن يبقى هذا النظام خارج الجامعة العربية طاملا لم يقم بإنجاز أي تغيير سياس ي وفق القرارات 

 الدولية والقرارات العربية الخاصة بالقضية السورية.

 

 
ا

 محاوًلت تمهيدية :أوًل

 2019العام  فياعتقد الكثيرون أنه بداية تحّول عربي جذري، سيؤثر  حدث  بفي سورية  2018انتهى عام 

رجمت  عبر إعادته إلى مقاعد الجامعة العربية، السوري النظام ، ويتعلق بمحاوالت عربية لتعويمّيتهبكل
ُ
وت

في  ودولة البحرين، العربية اتار اإلم دولة أعادت إذ دبلوماسية، وإجراءات عملية هذه املحاوالت خطوات

أنها ستكون مقدمة  همبعضسفارتيهما في دمشق، في خطوة اعتقد  افتتاحكانون األول/ ديسمبر املاض ي،  27

 املقبلة. الثالثين قمتها في العربية الدول  جامعة أروقة إلى السوري النظام الستعادة

 الهيمنة وماسية معه بأنه "لدرءقات الدبلادة العالبررت اإلمارات والبحرين االقتراب من األسد وإع

تبريرات  يوهوحماية سورية من التدخالت اإلقليمية، ومساعدتها للحفاظ على وحدتها وسيادتها"،  اإليرانية،

 سورية" في املفروض املتعددة الوصاية نظام إطار في ، خاصةرأيهمفي رفضتها املعارضة السورية لهشاشتها 

مستوى الهيمنة على قرار النظام  وصل إلىالنظام، والذي  ملصلحةراني الفج واإليروس ي والتدخل ال ،"األسد

 وسياساته وتوجهاته العسكرية.

دمشق،  البشير عمر السوداني الرئيس زاركانون األول/ ديسمبر،  16 قبل ذلك بأيام، وتحديًدا يوم

 "إيجاد على ليتفقا بشار األسد،ئيس السوري الر  لقاء من ساعات أعادته بعد خاصة، قادًما بطائرة روسية

 استناًدا الداخلية، شؤونها في التدخل وعدم الدول  سيادة احترام على تقوم العربي للعمل جديدة مقاربات
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 ."العربية الدول  من كثير بها يمر التي واألزمات الظروف إلى

 سياسية اتواجه اضطرابوي الدولية، الجنائية املحكمة قبل من مطلوب البشير الرئيس أن ومع

 السياسة في فاعل ثقل أي يمثل وال بل انتفاضة شعبية تطالب بالتغيير السياس ي، واقتصادية في بلده،

، كونها الزيارة األولى لرئيس عربي منذ اندالع مهمةسياسية  افي طياتها أبعادً إال أن زيارته حملت  العربية،

في الزيارة وأعربت عن أملها  تلك على تعليقال إلى الروسية وسارعت الخارجية ،2011عام  الثورة السورية

سهم أن
ُ
 الدول  جامعة في الكاملة عضويتها و"استئناف وسورية"، العربية الدول  بين العالقات إعادة في "ت

 ".العربية

، أعلن جهاز املخابرات العامة املصرية علي زيارة ل، عن كانون األول/ ديسمبر 23في  في سياق مواز 

رئيس جهاز املخابرات العامة املصرية اللواء إلى مصر، ولقائه الوطني السوري، ب األمن رئيس مكت ،مملوك

بحثا مختلف القضايا ذات االهتمام املشترك، بما "عباس كامل، وقالت وكالة األنباء السورية إن الجانبين 

 ".في ذلك القضايا السياسية واألمنية وجهود مكافحة اإلرهاب

، لكن توقيتها الذي تزامن مع قرار اإلمارات، أثار الريبة، خاصة لقاهرةإلى املوك ألولى ملليست الزيارة ا

ومن املمكن أن ، متين في الوقت الراهن تحالف رباعيأن مصر ترتبط مع اإلمارات والسعودية والبحرين ب

 تجاه النظام السوري.يكون التحرك املصري جزًءا من تحرك سعودي 

واملوقف حصار قطر، و اليمن في حرب ظبي، منها الياض وأبو ن الر رة بيوهناك قواسم مشتركة كثي

املناهض لتركيا، وهذه القواسم زادت من الشكوك في إمكانية إعادة العالقات الدبلوماسية بين الرياض 

 ظبي.ودمشق كما فعلت أبو 

نوات، م سبع ستونس مباشرة، بعد انقطاع دا أولى الرحالت الجوية من دمشق إلى قبلها بأيام، وصلت

 بين أنصار الثورة التونسية الذين يرون استضافة األسد 
ً

على هذه  ًراعاومعروف أن تونس تشهد جدال

ر بما يسمونه "انتصار نظام املمانعة على 
ّ
بش

ُ
الثورة، وبين أنصار األسد الذين شرعوا في حمالت دعائية ت

ية بحق شعبه أي ضير. ورئيس نساناإل ارتكبه األسد من جرائم ضدما في قوى اإلرهاب"، وال يرى أولئك 

 الجمهورية التونسية منخرط في املحاوالت العربية الرامية إلى إعادة تأهيل نظام األسد من جديد.

في مطلع العام، وافق األردن على افتتاح معبر نصيب الحدودي مع سورية، بعد أن سيطرت قوات 

قايا املعارضة املسلحة في الجنوب ع بت ملنظام السوري على املعبر بدعم عسكري روس ي، ومصالحاا

مّهد الطريق أمام تطبيع اقتصادي مع النظام السوري الذي أغلقت 
ُ
السوري، وهذه املوافقة األردنية ت

 افتتاحها.عادة إ كبيرة إلى حاجةفي الحرب كل منافذه البرية مع دول الجوار )عدا لبنان(، وهو 

 قال فيه "عالقاتنا 2019كانون الثاني/ يناير  23 يوم نيثاال هللا عبد األردني اتبع ذلك تصريح للعاهل

بين  نصيب الحدودي معبر ذلك التصريح بفتح استبق الذي وهو ،"قبل من كانت كما سورية مع ستعود

 .املاض ي تشرين األول/ أكتوبر األردن وسورية منتصف

 مؤتمر خالل العربية، ول الد لـجامعة املساعد العام زكي، األمين حسام يستبعد ، لمنفسه املوضوعفي 

  24في  صحفي
 
 الجامعة في السوري النظام عضوية تفعيل إعادة بخصوص تغّير من الشهر ذاته حدوث
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 ".األمر حول  األعضاء الدول  بين نقاش وجود" وأشار إلى قريًبا،

ق من تنسيالعمل وال" إلىمن جهته، دعا البرملان العربي، مجلس جامعة الدول العربية واللجان املعنية 

في القاهرة، في الـ  التي ُعقدت ، في بيانه الصادر عن الجلسة الثالثة"أجل إعادة سورية إلى الفضاء العربي

 .كانون األول/ ديسمبر املاض ي 11

إلى ومن إيران، الدفع لدعوة الرئيس السوري  ،كذلك حاولت أطراف لبنانية مقربة من النظام السوري

ا العاصمة اللبنانية في كانون الثاني/ يناير من هذا العام، لكن استضافته القمة االقتصادية التيحضور 

تلك املساعي اصطدمت بتيار آخر قوي ال يريد أن يطبع لبنان العالقات مع النظام السوري، وارتفعت نبرة 

ة التحدي بين الطرفين وفشلت املحاوالت ولم تتم دعوة النظام السوري إلى هذه القمة، التي كانت فاشل

 .ق مع الجامعة العربيةنّس لبنان ال يمكنه توجيه دعوة إلى األسد إذا لم يُ ، ألن كلها قاييسامل وفق

 دمشقبالده تدعم عودة  أنكانون الثاني/ يناير  30في  موسكومن فقد أعلن  ،العراقيالخارجية أما وزير 

إعالمية سورية ي، رّوجت مواقع ، وهو كالم حظي بترحيب وارتياح روس ي. وعلى التواز العربية الجامعة إلى

 ها أيًضاتصاعد حديثو مسقط تستعد إلعادة تفعيل سفارتها في دمشق، أو مقربة من النظام السوري، أن 

من أجل إعادة فتح  إلى النظام السوريت بطلب متقّد واّدعت أنها ، قريًبا تسلكه الكويتسعن توجه شبيه 

 سفارتها.

، عندما التقى نظيره السوري وليد املعلم في يخارجية البحرينلاهناك موقف مفاجئ لوزير كان  ،كذلك

وقال إنه يؤيد عودة النظام إلى الجامعة ، مم املتحدةعمال الجمعية العامة لل أنيويورك على هامش 

 .العربية

التي شّنها على حرب الالجامعة العربية، بسبب اجتماعات في تعليق مشاركة النظام السوري منذ 

ت الشعب املطال
ّ
مثل  ،ودول أخرى ولبنان،  والعراق تطالب بعودته، ومنها الجزائرهناك دول ب بالحرية، ظل

، وهذا املوقف يتناقض مع كان من املفترض أن تتمسك به دون إعالن ن منلك هذا املوقف تبنت ،مصر

 هذه الدول تجاه نظام دّمر واحدة من أهم الدول العربية.

من النظام السوري تحجيم أو قطع عالقته  اتية، مفادها أن الطلبوتتبنى اإلمارات ومصر فكرة براغم

إيران هو أمر أشبه باملستحيل، وعليه من األفضل للدول العربية أن تشترط قضايا أخرى قابلة للتنفيذ ب

قرارات الجامعة واإلجماع العربي أو موافقته على إعادة مناقشة من قبل النظام السوري، كتأكيد التزامه 

ساهم في إيجاد حل مناسب ومقبول للزمة السورية.ن للجامعة العربية كيف يمك
ُ
 أن ت

 

ا  تراجع سريع :ثانيا

 هار موقفيّ تغبشكل سريع، إذ سرعان ما أعلنت مصر أنها لن التصريحات والتلميحات العربية، تغيرت 

د الرئيس عبد الفتاح السيس ي لنظيره من النظام السوري، 
ّ
ن النظام ون أماكر إيمانويل الفرنس ي وأك

باتخاذ إجراءات ، وطالبت مصر النظام السوري العربية في قمة تونس املقبلةلجامعة إلى السوري لن يعود ا
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أن إلى  كانون الثاني/ يناير 8سامح شكري في وزير الخارجية املصري ، وأشار العربيةلجامعة إلى اللعودة 

ما يجعل األمر  ،ةى أمن سوريخطوات للحفاظ علالحكومة السورية  اتخاذعدم إلى الظروف الراهنة تشير 

 بتطور املسار السياس ي إلنهاء األزمة. ةلجامعة مرتبطإلى اعودة سورية ، وقال إن على ما هو عليه

سفارتها في العاصمة  تاحافت فندت اململكة العربية السعودية في بيان إعادةكانون الثاني/ يناير،  14في 

. ن مإن الخبر عار وقالت الخارجية السعودية إعالمية، السورية، بعد شائعات 
ً

الصحة جملة وتفصيال

بطلب إلى الحكومة  تتقدّم قد بالده تكون ن أنائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار هللا، كذلك نفى 

 .شقالسورية من أجل فتح سفارتها في دم

ترى ضرورة إلعادة افتتاح السفارة القطرية  ال"وزارة الخارجية القطرية أن الدوحة أعلنت بعدها بيوم، 

نه ال يرى إوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "، وقال في العاصمة السورية دمشق

، العربية إلى الجامعة ةوريمشيًرا إلى معارضة قطر لعودة س ،الده في دمشقسفارة بضرورة إلعادة فتح 

هناك "، وأوضح "إذا كان مدعوًما من الشعب السوري ةداعم للحل في سوريوشدد على أن موقف قطر "

تعليق عضوية وتجميد مشاركتها في الجامعة العربية، األسباب ما زالت قائمة ولم تزل، فال أدت إلى أسباب 

 .ة"هناك أي عامل مشجع لعودة سوري ى نر 

 16في انتقد األمين العاّم للجامعة العربية أحمد أبو الغيط السعودي، صري و املوقف امل توافًقا مع

قيام دول عربية بإعادة فتح سفاراتها لدى النظام السوري، معتبًرا أن ذلك "خطأ  كانون الثاني/ يناير

في مقابلة  ، وقالجسيم"، وموضًحا أن إعادة نظام األسد إلى الجامعة يتّم بالتوافق وليس بالتصويت

 ".وقعت في خطأ جسيم ومتسرع بعودة التمثيل الدبلوماس ي إلى دمشق"إن األطراف العربية ، ونيةتلفزي

أن رئيس البالد محمد ولد عبد العزيز، كانون الثاني/ يناير  11في أعلنت الحكومة املوريتانية، كذلك 

تحتفظ  نواكشوطأن  من رغمعلى الو  ة كما تناقلت وسائل إعالم مقربة من النظام السوري،سورييزور  نل

لم تغلق السلطات املوريتانية السفارة السورية في نواكشوط، و ، ةبعالقات دبلوماسية كاملة مع سوري

، إال أن الرئيس الدول العربية التي قاطعتهابقية بخالف ، بين البلدين متواصلة الزيارات الوزارية وظلت

حسب عليه مثل
ُ
 هذه الخطوة في الوقت الراهن. املوريتاني لم يقبل أن ت

علنت بعد ه
ُ
لوزراء نهاية كانون الثاني/ يناير،  في األردنفي البحر امليت قد اجتماع وزاري عُ ذه التراجعات أ

 تاملوضوع األبرز الذي تم، حيث كان خارجية كل من السعودية واإلمارات والكويت والبحرين ومصر واألردن

 عن لى جامعة الدول العربيةإ ةهو عودة سوري -يانات الرسميةوفق الب-االجتماع مناقشته خالل 
ً

، فضال

 .ضغوط أميركية ُمرّجحة على هذه الدول لوقف ما قد تقوم به

 

ا
ا
 عدم اكترث ُمفتعل :ثالث

أكد نائب وزير الخارجية من جهته، تعامل النظام السوري مع هذه الحملة اإلعالمية بفوقية، إذ 

أو فرض شروط عليها للعودة إلى الجامعة ة يسور  ان، أن "من يحاول تجاهلبي في ،املقداد فيصلالسوري 

https://palsawa.com/post/177037/%D9%81%D8%AA%D8%AD
https://palsawa.com/post/177037/%D9%81%D8%AA%D8%AD
https://palsawa.com/post/177037/%D9%81%D8%AA%D8%AD
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كل ما يتعلق بالقضايا في هو موقعها في املنطقة ومشاركتها  ةلن ينجح"، مشدًدا على أن "ما يهم سوري العربية

ما يتعلق بقضاياها  ال يمكن أن تخضع لالبتزاز وال للتهاون في ةاملصيرية للمة العربية"، مشيًرا إلى أن "سوري

 ضاياها العادلة".الداخلية وق

ما إن "العربية، وقال لجامعة لى اإلكّن املسؤول السوري أملح إلى وجود من يرفض هذه العودة السورية 

كل ذلك نتابعه ونعمل على تحقيقه، لكن  ،إلى الجامعة العربية وعودة السفاراتة أثير حول عودة سوري

 
ُ
 ًيا تحول دون ذلك".مًيا ودولمارس إقليالضغوط التي ت

إلعادة سورية لشغل مقعدها  "جهود عربية ودولية كبيرةفقد تحدثت عن " ،ائل اإلعالم السوريةأما وس

ما يجري تداوله في األروقة "، و تتم بالتنسيق مع األصدقاء الروس"أن هذه الجهود و في جامعة الدول العربية، 

عض تحليالت املقربين "، وراحت بكان خاطًئا يد عضوية سوريةهو أن قرار تجم" السياسية والدبلوماسية

جهد ، وكل ما يجري ما هو إال لجامعة العربيةإلى الم تطلب العودة من النظام السوري تقول إن سورية 

، وإن على تأييدها لقرار تجميد عضوية سورية "التي ندمت"، واألطراف "املحبة لسورية"خاص باألطراف 

 !عودة أم الستوافق على الكانت  إذا"مترددة" فيما الحكومة السورية 

طالب بـ "نسيان 
ُ
ينسجم املوقف الحالي للنظام السوري، وآراء اإلعالم املؤيد للسد، مع موقفه امل

 .2011الجامعة العربية" ورفض التجاوب مع أي مبادرة أو اقتراح للجامعة العربية منذ عام 

ال تخرج عن مطالب ، السوريةإلى القيادة "األزمة" لحل رة قد تقّدموا بمبادوزراء الخارجية العرب  كانو 

، السياسيينالوقف الفوري للعنف، إطالق سراح املعتقلين بنًدا، أهمها:  13، وتتضمن املجتمع الدولي

 قاعدةوممثلي قوى املعارضة على النظام بدء االتصاالت السياسية الجدية ما بين ، و وتعويض املتضررين

 إجراءو ، املعارضةوطنية ترأسها شخصية مقبولة من حكومة وحدة  وتأليف، ةالندية والتكافؤ واملساو ا

، لكن النظام السوري أبدى تحفظه ورفض التجاوب مع هذه املبادرة، 2014انتخابات رئاسية تعددية عام 

 في شؤونه الداخليةواعتبرها 
ً

، وفي حينها رفضت "صدرت لم ها"كأنهذه املبادرة وعتبر سيوأكد أنه ، تدخال

 ال األمين العام للجامعة إن كانت زيارته كحامل للمبادرة العربية.القيادة السورية استقب

إثر ذلك، تدهورت األوضاع كثيًرا بين سورية والدول العربية األخرى، وخاصة الخليجية، ووصلت إلى 

 ري.حد تجميد مقعد سورية في الجامعة، ووقف التعامل مع النظام السو 

 

ا  راتالرغبة بالعودة إلى ما قبل الثو  :رابعا

منذ اندالع ثورات الربيع العربي، بدأ الكثير من الحكام العرب العمل ضد إرادة الشعوب وعكس حركة 

التاريخ الحتمية، وزاد الكثير منهم من غّيه واستبداده وشموليته في الحكم، فيما عمل آخرون على تغيير 

هم، ومع انطالق الثورة السورية، لتفادي امتداد ثورات الربيع العربي إلى بالد الشكل مع بقاء املضمون،

واستخدام النظام السوري العنف املطلق ضدها، واستعانته بحليف إيراني يحمل مشروًعا فارسًيا 

 وتدميًرا،
ً

 احتاللًيا ال يأبه بمطالب وحاجات الشعب، وإطالقه امليليشيات الطائفية تعبث في سورية قتال
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تشددة للصعود إلى واجهة الثورة، وتوفيره الظروف املناسبة وتسهيل النظام السوري للحركات اإلسالمية امل

للتنظيمات اإلرهابية الدولية التكفيرية لتنشط وتتمدد في األراض ي السورية، كل هذا دفع العديد من 

لالمتناع عن التغيير  الحكام العرب لتخويف الشعوب من الثورة، واضعين املآالت السورية كحّجة

 واألمني الراهن في بالدهم تحت عنوان "االستقرار". والتمسك بالوضع السياس ي

هذه السياسة، بطبيعة الحال، جعلت العديد من الدول العربية تدافع عن نظام شمولي "زميل" في 

ت على مسافة قريبة منه، صحيح أنها لم تنفتح عليه
ّ
بشكل علني،  سورية، فلم تقطع الخيوط معه، وظل

مانع بأن ُيعاد تأهيله، ليعود إلى ربما لتتماش ى مع اإلجماع العربي 
ُ
واإلقليمي والدولي، لكنها كانت ضمنًيا ال ت

 "نادي" األنظمة العربية الديكتاتورية األمنية.

منذ انطالق الثورة السورية، عكست سياسات الجامعة العربية مواقف الدول األعضاء املنضوية فيها، 

واقف، وثّبتت حالة االنقسام بين األنظمة الحاكمة في هرت بشكل جلّي تناقضاتهم وخالفتهم بالرؤى واملوأظ

هذه الدول، وغياب تمثيل مصالح الشعوب املفترض أن تمثلها هذه األنظمة والجامعة العربية أيًضا، وبعد 

طات تشريع وحماية السلصارت وسيلة لأن كانت الجامعة العربية شبه مشلولة وشكلية وبروتوكولية، 

الحاكمة للدول األعضاء، وبشكل أو بآخر، ُمشّر عة لقمع ومواجهة الشعوب العربية املحكومة بأنظمة 

 ديكتاتورية أزلية وأبدية.

قّدمت الجامعة العربية مبادرة تتعلق بالوضع في سورية، كانت متوازنة في حينها،  2011في خريف عام 

جهة، بحّجة "سيادة" الدول األعضاء، وخوف بعض ة على أعضائها من لكن عدم وجود أي سلطة للجامع

األنظمة أن ينسحب إليها ما جرى في سورية، ودعمها بشكل خفي للنظام السوري للحفاظ على شقيق قد 

لها، وتفضيل بعض الدول اإلصالحات التدريجية الخفيفة، وتحسسها من شعارات  املشكالتيجلب زواله 

تناقض هذه املفاهيم مع وجودها، وقبل ذلك رفض النظام ة وتداول السلطة، لالحرية والديمقراطي

 السوري لها بصالفة وتشدد غير مسبوق، كل هذا أفشل هذه املبادرة ودفنها.

قراًرا بأغلبية ساحقة يقض ي بتجميد  الجامعة العربية، اتخذت 2011تشرين الثاني/ نوفمبر  16في 

كانون  21السوري في االلتزام بمبادرتها، وفي سبب مماطلة النظام عضوية سورية في الجامعة العربية ب

م رئيس بعثة املراقبين العرب، محمد مصطفى الدابي، تقريره حول عمل البعثة. 2012الثاني/ يناير 
ّ
، سل

السياس ي على املدى لحل إلى اوخالل اجتماع لوزراء الخارجية العرب، طرحت الجامعة العربية رؤيتها 

، ودعت انتخابات برملانية ورئاسية ديمقراطية إلجراءتمهيًدا دة وطنية، حكومة وح بتأليفملتمثل األبعد، وا

ه فاروق الشرع، كما طالبت بسحب الجيش لى نائبإصالحياته ، لنقل بشار األسد ،السوري النظام رئيس

النظام ومختلف  من املدن والبلدات وضمان حرية التظاهر السلمي واإلفراج عن املعتقلين والحوار بين

ملعارضة. وافق املجلس الوطني السوري املعارض على املبادرة، بينما رفضتها روسيا ورفضت إحالتها أطياف ا

 سافًرا" في شؤونه الداخلية.
ً

ّدها النظام "تدخال  على مجلس األمن، وع 

لت مبادرتها األ 
ّ
تحولت إلى القضية السورية، و تدويل ل ساسبسبب ضعف آليات الجامعة العربية، شك

، حين طرح املبعوث األممي كوفي عنان خطته ذات النقاط 2012دولية في شهر شباط/ فبراير  - مبادرة عربية



 
 8 

الست، وانتهى دور الجامعة العربية نهائًيا، وحتى اليوم، لتتصرف كل من دولها بصورة منفردة بحسب ما 

 تقتض ي مصالحها.

النظام، ولو  تكبير؛ منها ما دعم في الحدث السوري إلى حدتفاوتت األدوار التي لعبتها الدول العربية 

عن سياسة النأي بالنفس علًنا والتأييد للنظام السوري ضمًنا، كلبنان  تبخجل، كالجزائر والعراق، أو أعلن

 من الدول الخليجية.عدد مثل الثورة السورية،  تواألردن ومصر، أو دعم

تخدمت الحالة السورية شعوبها مما جرى في سورية، واسلكن جميع األنظمة العربية تقريًبا خّوفت 

ر 
ّ
أن يقوم بثورة، ووظفت كثيًرا وسائل إعالمها لترسيخ فكرة أنه من األفضل التخلي عن ي فكمثال ملن سيفك

كما حال الحرب السورية، وهذا بطبيعة الحال، يدفعها في الوقت  "الهمجية"فكرة الثورات حتى ال تعّم 

كدليل آخر على عبثية  2011ما كان قبل عام كرة أن يبقى النظام السوري ويعود كنفسه إلى تفضيل ف

 الثورات وفشلها الحتمي.

يتداخل مع هذا املوقف الذاتي موقف آخر يتعلق بمصالح وتوازع نفوذ األنظمة العربية، وهذا يستدعي 

معايير وقيم حقوق  منها إعادة النظر في التحالفات كل حين، وموازنة مصالحها بغض النظر عن أي

 ا.الشعوب وإراداته

 

ا  تأثيرات روسيا وإيران :خامسا

كانت بعض الدول العربية تخش ى من التمدد اإليراني منقطع النظير، والهيمنة الواضحة للحرس الثوري 

اإليراني خالل السنوات األولى التي تلت الثورة على القرار السياس ي والعسكري للنظام السوري، وكانت 

ا من سورية، واعتبرت بعضها إيران  -منة ونفوذ إقليمي اإليراني إلى هي الوجودأن يتحول تخش ى 
ً
دولي انطالق

دولة استعمارية، فطالبت بخروجها من سورية كشرط لتخفيف الضغط على النظام السوري، وأّيد 

يضع حًدا ألنه س 2015بعضها )اإلمارات والسعودية والبحرين( التدخل الروس ي في سورية خريف عام 

 ي وفق اعتقادها.للتمدد والتمرد اإليران

إيران في سورية،  في وجودلكن التدخل الروس ي عملًيا لم يكن ضد األطماع اإليرانية، ولم يؤثر كثيًرا 

سيطر على أجزاء من سورية عبر ميليشيات )حزب هللا( اللبناني، وغّيرت أساليب تدخلها، وتلّونت 
ُ
فبقيت ت

ك بمفاصل سيطرتها، وتغّولت في الدولة واالقتصاد ها، وبما يمنع الروس من اإلمسابما يتناسب مع مصالح

واملجتمع، لحساب تخفيف السيطرة امليدانية خارج نطاق الحدود السورية اللبنانية، وخارج نطاق حدود 

 العاصمة دمشق.

ليحّد من محاولة  عدم االكتراث الروس ي هذا بلجم الدور اإليراني، أّدى إلى تصاعد الدور األميركي،

روسية بالحل السياس ي، والوقوف في وجه النفوذ اإليراني في سورية، والذي تّو ج بإلغاء االتفاق االستفراد ال

 النووي مع إيران، وتشديد العقوبات االقتصادية عليها، ودعوتها إلى الخروج من سورية.

تشرت تكهنات بإمكانية أن يمل عندما أعلن الرئيس األميركي عزمه على سحب قواته من سورية، ان
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الفراغ تحالف قوات عربية تحّل مكان القوات األميركية، لكن سرعان ما تبّين أيًضا أن ال أحد يحسب لهم 

)خاصة السعودية واإلمارات(، تكاليف  حسبفحساًبا، األميركيون يريدون العرب أن يدفعوا التكاليف 

شارة من سيدفع، وال حتى أن يعني ذلك أنهم سيكونون رهن إتثبيت النفوذ األميركي في املنطقة، من دون 

 عربي واضح ضد إيران. -هادفين إلى حلف أميركي 

كل هذا كان يجري وسط انكفاء عربي كامل، وغياب جوهري أو ثانوي للدور العربي الذي يمكن أن يتجلى 

ذ انطالق الثورات العربية بالجامعة العربية، انكفاء لم يكن وليد اللحظة، بل تزايد بشكل تدريجي من

 ا.خصوصً 

ا  في شك ال
ً
أن من مصلحة روسيا وإيران أن تعود سورية إلى الجامعة العربية، فهذا األمر يعني اعتراف

رفع في وجه الغرب بضرورة أن 
ُ
عربًيا بانتصار النظام السوري، وإعادة تأهيل له من بوابة واسعة، وحّجة ت

 ا في هذا املنبر العربي.ذلك ستكون سورية أيًضا ُمرتكًزا لهميحذو حذو العرب في هذا املجال، وك

 

ا اقف دولية ًلجمة :سادسا  مو

 عودة قبول  ألوانه السابق من بأنه العربية الدول  جامعة ينصح بي عموًماو واألور  كان التوّجه األميركي

املتحدة في نهاية  لكن بعد قرار الواليات حقيقي، سياس ي انتقال عملية حدوث قبل إليها السوري النظام

إعادة  تكاليف لدفع مبر الخروج من سورية، دعا الرئيس األميركي دونالد ترامب السعوديةكانون األول/ ديس

دون أن يشترط من  مليون دوالر، 200تأهيل البنية التحتية في الرقة بعد هزيمة تنظيم )داعش( بمبلغ 

 .إلى ذلك سياس ي في سورية، أو حتى أن ُيشير ضرورة حصول انتقال

عن خمسة مصادر دبلوماسية أميركية، أن  2019شباط/ فبراير  18في نقلت وكالة )رويترز( غير أن 

الواليات املتحدة تحث دول الخليج على االمتناع عن إعادة العالقات مع نظام األسد، بما في ذلك اإلمارات 

 ن املنافسة لها.العربية املتحدة التي أعادت عالقاتها مع دمشق ملواجهة نفوذ إيرا

ين أميركيين وسعوديين تحدثوا إلى ممثلي دول الخليج األخرى، وحثوهم على ن مسؤولالوكالة أذكرت 

عدم إعادة العالقات مع النظام السوري، بهدف منع دول الخليج من دعم عودة نظام األسد إلى جامعة 

 الدول العربية، وفك عزلته السياسية املستمرة منذ ثماني سنوات.

سيجعل من الصعب ما السعودية، إلنهاء عزلة دمشق، و عدم وجود دعم من واشنطن كذلك إلى  تفتل

على نظام األسد جذب االستثمارات الالزمة إلعادة البناء، وهو األمر الذي عملت عليه روسيا، عندما 

 عت على إعادة تطبيع العالقات العربية مع دمشق.شّج 

وشملت خمس دول ن بيومين، قبل هذا اإلعال األميركي مايك بومبيو،  الجولة التي قام بها وزير الخارجية

بين نظام األسد والدول  خليجية والعراق واألردن ومصر، كان أحد أهم أهدافها بحث ملف إعادة العالقات

 نجح في هذا األمر.و التي قام بزيارتها، 

، مقابل خروج إيران من سورية مع األسد هاعالقات إعادةُيعتقد أن روسيا طرحت أمام الدول العربية 
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زالت متمسكة بإيران وتحتاجها في الساحة السورية  ذا األمر مستبعد التنفيذ من طرف روسيا ألنها مالكن ه

 في الوقت الحالي.

السيطرة يشير املوقف األميركي إلى أن األسد ما يزال بعيًدا من القبول، حتى بعد أن استعادت قواته 

وهذا  رضة، بفضل مساعدة إيران وروسيا.املعاالعسكرية رية من قبضة الفصائل سو األراض ي المعظم على 

خاصة الخليجية، كي تتوقف عن العربية،  الدول  إلى أغلبيةاملوقف األميركي سيكون بيضة القبان بالنسبة 

 تأهيل نظام األسد وقبوله في الجامعة العربية من جديد إعادة في أي تفكير 
ً

 للشعب السوري. ممثال

 

 صعوبة التأهيل :خاتمة

كبير لكل  تبخيس  العربية إعادة النظام السوري إلى صفوف الجامعة العربية،  محاولة بعض الدول إن 

معاني الثورة وقيمها، واستهتار بحق الشعب السوري، بالحرية والديمقراطية والدولة الحديثة، واحتقار 

 تعلق باألمن واإلرهاب واملستقبل، وإبرازخاصة ما ي ،ملفهوم تداول السلطة، وتيئيس للشعب السوري

 .بعًضا بعضهاغلى لحاجة أنظمة الدول العربية الشمولية 

األحوال، سواء عاد نظام األسد إلى الجامعة العربية أم لم يعد، لن ُيغّير شيًئا من معادلة  وفي جميع

سوري، ذلك أن الجامعة حاجة سورية إلى ثورة مستمرة ضد النظام الشمولي، ولن يضيف شيًئا للنظام ال

الشعوب العربية، وكل ما سيؤدي له هو املزيد من تأجيج  إلى أغلبيةسبة العربية هي "كيان شبه ميت" بالن

الجدل الداخلي بين أنصار الحرية الذين يعتقدون أنه ال يمكن أن تنتصر قضايا األمة ما لم يتحرر الفرد 

 من نير االستبداد.
ً

 أوال

أو  أمنية - راتيةاستخباأو  سياسية ح  نواتعويم النظام السوري عربًيا، من  من املستبعد أن يبدأ

في عالقاته مع  عهدهفأساليبه وحروبه الكالمية ومواقفه املعادية، ال تؤهله كي يعود كسابق ، اقتصادية

الجامعة  ، كما أن الدول الفاعلة في امللف السوري ال تريد عودة "ظافرة" للنظام السوري إلىالدول العربية

والحسابات واألولويات التي يجب أن تتحقق قبل أن "يستمتع" األسد  العربية، فلديها جملة من الشروط

 بأي نصر من هذا النوع.

الحرية والديمقراطية و العيش الكريم تقول املعارضة السورية إن الشعب السوري الذي طالب ب

ر نحو النظام السوري الذي دّم ن إو عربًيا،  انفي الحسبيستحق أن تؤخذ مطالبه والعدالة االجتماعية، 

 10نصف البنى التحتية السورية، وتسبب بمقتل ما ُيعتقد أنه مليون من السوريين، وساهم في تهجير نحو 

ماليين إلى خارج سورية، ال يستحق مثل هذه الهرولة العربية نحوه، قبل أن يقوم بتغيير حقيقي في سلوكه 

قال سياس ي طبًقا لقرار مجلس األمن الدولي ه األمنية املنفلتة، ويقبل بعملية انتودستوره وقوانينه وأجهزت

ألنه لم  استناًدا إليها النظام السوريبالتي قطعت الدول العربية عالقاتها  نفسها املطالب، وهي 2254

فضل لها يحققها، وهو لن يحققها حتًما حتى لو أعادت األنظمة العربية عالقاتها معه من جديد، ومن األ 

 أن تتريث إن كانت بالفعل لسان حال شعوبها.
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