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عودة حمتملة:
اجتاه دول عربية إلقامة عالقات وثيقة مع دمشق
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التقــى رئيــس جهــاز المخابــرات الســعودي ،الفريــق خالــد الحميــدان ،بنظيــره الســوري ،اللــواء حســام لوقــا،
فــي مصــر علــى هامــش المنتــدى العربــي االســتخباري فــي مطلــع نوفمبــر الجــاري .وشــهدت الفتــرة
األخيــرة ،خاصــة منــذ مايــو الماضــي ،مؤشــرات علــى بدايــة االنفتــاح العربــي علــى ســوريا ،حيــث عقــدت
العديــد مــن اللقــاءات الثنائيــة واالتفاقيــات االقتصاديــة بيــن ســوريا مــن جانــب ،وكل مــن األردن ،ومصــر،
واإلمــارات .كمــا أعلــن أحمــد أبــو الغيــط ،األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة ،عــن رغبــة عــدة دول عربيــة
وهــي األردن والجزائــر والعــراق ،فــي عــودة ســوريا إلــى الجامعــة.

مؤشرات االنفتاح على سوريا
ظهــرت العديــد مــن املــؤرشات عــى انفتــاح مزيــد مــن
الــدول العربيــة عــى إقامــة عالقــات مــع دمشــق ،وهــو مــا
يتضــح يف التــايل:
 -1إقامــة األردن عالقــات كاملــة مــع ســوريا :تعــد األردن من
أكــر الــدول العربيــة تأييــدا ً لالنفتــاح عــى ســوريا ،فقــد تلقى
امللــك األردين ،عبــد اللــه الثــاين ،مكاملــة هاتفيــة مــن الرئيــس
الســوري ،بشــار األســد ،يف أكتوبــر ،والتــي تهــدف إىل تعزيــز
العالقــات بــن الجانبــن ،خاصــة بعــد تعــدد اللقــاءات األمنيــة
واالقتصاديــة بينهــا يف الفــرة األخــرة.
فقــد زار وزيــر الدفــاع الســوري ،العــاد عــي أيــوب،
عــان يف ســبتمرب املــايض ،يف أول زيــارة منــذ عــام ،2011
ّ

والتقــى برئيــس األركان األردين ،اللــواء يوســف الحنيطــي،
وناقشــا أمــن الحــدود ومكافحــة اإلرهــاب وتهريــب
املخــدرات ،كــا ترتــب عــى هــذه املحادثــات إعــادة فتــح
معــر جابــر – نصيــب الحــدودي ،لتعيــد األردن يف ســبتمرب
الفتــح الكامــل للحــدود بــن البلديــن أمــام حركــة التجــارة،
عــان هــي القــوة الدافعــة وراء اتفــاق لضــخ
كــا كانــت ّ
الغــاز الطبيعــي املــري إىل لبنــان عــر ســوريا بعــد التوصــل
لتفاهــات أمريكيــة حــول هــذه النقطــة.
 -2تعزيــز مــر العالقــات مــع ســوريا :كانــت مــر مــن
أكــر الــدول العربيــة حرصــاً عــى تعزيــز العالقــات مــع
دمشــق ،ووقــف عزلتهــا العربيــة ،العتبــارات ترتبــط برغبتهــا
يف اســتعادة دمشــق ســيطرتها عــى أراضيهــا يف مواجهــة
التدخــات الرتكيــة واإليرانيــة الســلبية ،كــا أن القاهــرة تنظــر

عــودة محتملــة :اتجــاه دول عربيــة إلقامــة عالقــات وثيقــة مــع دمشــق ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  18 ،1397نوفمبــر  ،2021أبوظبــي:
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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إىل دمشق باعتبارها عمق اسرتاتيجي لها.

عالقــات كاملــة ،دبلوماســية واقتصاديــة ،مــع دمشــق.

وأكــد الرئيــس الســوري ،بشــار األســد ،إن العالقــات بــن
ســوريا ومــر مل تنقطــع خــال الســنوات املاضيــة ،وحتــى
عندمــا كان رئيــس مــر هــو الرئيــس اإلخــواين محمــد مريس،
إذ أرصت املؤسســات املرصيــة عــى إبقــاء يشء مــن هــذه
العالقــة .كــا رصح وزيــر الخارجيــة املــري ســامح شــكري،
برتحيــب مــر بعــودة ســوريا كطــرف فاعــل يف إطــار الــدول
العربيــة ،والتقــى شــكري نظــره الســوري ،فيصــل املقــداد
يف ســبتمرب املــايض أثنــاء املشــاركة يف اجتامعــات الجمعيــة
العامــة لألمــم املتحــدة.
 -3استكشــاف ســعودي ملســار العالقــات مــع دمشــق :بــدت
مــؤرشات عــى انفتــاح الســعودية عــى ســوريا بعــد قطــع
العالقــات الدبلوماســية يف فربايــر  ،2012وهــو مــا وضــح يف
اســتقبال وزيــر الســياحة الســوري ،محمــد رامــي مرتينــي،
لحضــور مؤمتــر بالريــاض.
كــا زار رئيــس جهــاز املخابـرات الســعودي ،الفريــق خالد
الحميــدان ،دمشــق يف مايــو  ،2021والتقــى بالرئيــس بشــار
األســد واللــواء عــى اململــوك رئيــس مكتــب األمــن الوطنــي،
والتــي هدفــت ملناقشــة ســبل إحيــاء العالقــات الدبلوماســية
بــن الجانبــن .وقــد تواصلت هــذه الجهــود يف نوفمــر ،2021
حيــث التقــى رئيــس جهــاز املخابــرات الســعودي الفريــق
خالــد الحميــدان بنظــره الســوري اللــواء حســام لوقــا يف مرص
عــى هامــش املنتــدى العــريب االســتخباري ،والتــي يبــدو منهــا
أنهــا التـزال تســعى ملناقشــة عــودة العالقــات الدبلوماســية.
ومــن الواضــح أنــه الت ـزال هنــاك تحديــات تواجــه هــذا
االنفتــاح ،فقــد رصح وزيــر الخارجيــة الســعودي ،فيصــل
الفرحــان ،يف  2نوفمــر ،بــأن “بــاده ال تفكــر يف التعامــل مــع
النظــام الســوري يف الوقــت الحــايل”.
 -4اتجــاه إمــارايت لتعزيــز العالقــات مــع ســوريا :تعــددت
اللقــاءات والتفاعــات الثنائيــة بــن أبوظبــي ودمشــق خــال
الســنوات الســابقة ،خاصــة بعــد إعــادة دولــة اإلمــارات فتــح
ســفارتها يف دمشــق يف  .2018كــا شــاركت ســوريا يف معــرض
إكســبو ديب ،وجــرى اتصــال بــن صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ويل عهــد أبوظبــي ،نائــب القائــد
األعــى للقــوات املســلحة والرئيــس الســوري يف أكتوبــر املايض
بحثــا فيــه ســبل تعزيــز التعــاون املشــرك بــن البلديــن،
وأخـرا ً ،زار ســمو الشــيخ عبداللــه بــن زايــد آل نهيــان وزيــر
الخارجيــة والتعــاون الــدويل دمشــق ،حيــث التقــى باألســد
يف نوفمــر الجــاري ،يف مــؤرش عــى اتجــاه أبوظبــي إلقامــة
2

| العدد 1397

 18نوفمبر 2021

أهداف االنفتاح العربي

تتنــوع األهــداف وراء اتجــاه الــدول العربيــة الســتعادة
عالقاتهــا بدمشــق ،والتــي ميكــن تفصيلهــا عــى النحــو التــايل:
 -1إخفــاق السياســة األمريكيــة :كانــت مــن محفــزات
التعــاون بــن عــدد مــن الــدول العربية وســوريا تراجــع الدور
األمريــي يف األزمــة الســورية ،فضـاً عــن انتهــاء التعويــل عىل
إمكانيــة إزالــة الحكومــة الســورية بالقــوة املســلحة ،خاصــة
بعــد تدخــل موســكو لدعــم الجيــش الســوري يف قتالــه ضــد
املعارضــة املســلحة ،ومتكــن دمشــق مــن اســتعادة الســيطرة
عــى مناطــق واســعة مــن البــاد.
ويالحــظ أن السياســة األمريكيــة حيــال ســوريا تعــاين
قصــورا ً واضحــاً ،فهــي ال متتلــك رؤيــة لتطــورات األوضــاع
هنــاك ،ســوى محاولــة فــرض مزيــد مــن العقوبــات عــى
الحكومــة الســورية النتــزاع تنــازالت لصالــح املعارضــة
املســلحة ،والتــي تــرى دمشــق أنــه يغلــب عليهــا التنظيــات
اإلرهابيــة .كــا أنــه يف ظــل إعــادة واشــنطن النتشــارها
العســكري يف منطقــة الــرق األوســط ،تتحســب بعــض
الــدول العربيــة مــن إمكانيــة انســحاب الجيــش األمريــي
مــن رشق ســوريا ،وهــو التطــور الــذي ســوف يفتــح املجــال
ملزيــد مــن الهيمنــة اإليرانيــة عــى املعابــر الحدوديــة بــن
ســوريا والعــراق.
ومــن جهــة أخــرى ،فــإن السياســة األمريكيــة اإلقليميــة
تبــدو غــر متســقة ،ففــي الوقــت الــذي تنفتــح فيــه عــى
التفــاوض مــع إيــران ،عــى الرغــم مــن انتهاكهــا القيــود
املفروضــة عليهــا مبوجــب االتفــاق النــووي ،فضــاً عــن
تدخالتهــا اإلقليميــة الســلبية ،وتهديدهــا ألمــن الــدول
املجــاورة ،وصــوالً إىل تــورط ميليشــياتها يف محاولــة تصفيــة
رئيــس الــوزراء العراقــي ،مصطفــى الكاظمــي يف نوفمــر،
فإنهــا تعرقــل االنفتــاح العــريب عــى دمشــق.
 -2وقــف الهيمنــة اإليرانيــة عــى ســوريا :ميثــل الحــد
مــن النفــوذ اإلي ـراين يف ســوريا واحــدا ً مــن أهــداف إعــادة
التطبيــع مــع الحكومــة الســورية ،وظهــر ذلــك يف الوثيقــة
التــي وضعهــا ملــك األردن مــع الرئيــس الســوري ،واقــرح بأن
تكــون أســاس التفاهــات إلعــادة العالقــات ،ليــس فقــط بــن
دمشــق وعـ ّـان ،ولكــن كذلــك مــع باقــي الــدول العربيــة،
بــل والقــوى الدوليــة املعنيــة باألزمــة ،وهــو مــا يتضــح مــن
مناقشــة امللــك عبداللــه هــذه الوثيقــة مــع الرئيــس األمريــي
جــو بايــدن ،والرئيــس الــرويس ،فالدميــر بوتــن.
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وتبــدي دمشــق تجاوبـاً مــع هــذه الجهــود ،وهو مــا وضح
يف إنهــاء الرئيــس األســد مهمــة جــواد الغفــاري ،قائــد فيلــق
القــدس يف ســوريا ،وهــو األمــر الــذي اعرتفــت بــه إيـران .فقد
قــام الغفــاري بتهريــب بضائــع وخلــق ســوق ســوداء منافســة
للســوق الســورية ،كــا قــام بوضــع أســلحة إيرانيــة يف مناطق
حظــر النظــام الســوري ذلــك فيهــا ،وكان عــى وشــك إدخــال
ســوريا يف حــرب بعــد القيــام بأنشــطة معاديــة ضــد الواليــات
املتحــدة انطالقـاً مــن األرايض الســورية.
ويالحــظ أن أحــد مجــاالت التنافــس يف ســوريا بعــد
الحــرب هــو إعــادة اإلعــار ،وال شــك أن تعزيــز الــدور العريب
االقتصــادي يف ســوريا ســوف يحــد كثـرا ً مــن النفــوذ اإليـراين
االقتصــادي عــى دمشــق ،ويفتــح البــاب أمــام اتجــاه دمشــق
الســتعادة ســيادتها تدريجي ـاً يف وجــه طه ـران.
 -3تحجيــم النفــوذ الــريك :متــارس أنقــرة أدوارا ً ســلبية يف
ســوريا ،إذ إنهــا تتبنــى سياســة “اســتعامرية” تقــوم عــى
التوســع عــى حســاب األرايض العربيــة باســتخدام الجامعــات
اإلرهابيــة ،خاصــة املرتبطــة بالقاعــدة وداعــش ،وهــو مــا
يتضــح يف الجيــب الــريك يف شــال رشق ســوريا ،والــذي
يشــهد هيمنــة واضحــة لهــذه الفصائــل.
وتبــدي العديــد مــن العواصــم العربيــة قلق ـاً مــن هــذه
الســلوكيات ،خاصــة القاهــرة ودولــة اإلمــارات ،والتــي تــرى
أن تعزيــز الــدور العــريب يف ســوريا ،ســوف يكفــل اســتعادة
ســوريا ســيادتها عــى أراضيهــا كافــة مســتقبالً ،خاصــة يف
ضــوء الدعــم الــرويس لهــذا األمــر.
تحديات عودة دمشق

تتمثــل أبــرز التحديــات أمــام إقامــة الــدول العربيــة عالقــات
طبيعيــة مــع دمشــق يف التــايل:
 -1املعارضــة األمريكيــة :أعــرب وزيــر الخارجيــة األمريــي،
أنتــوين بلينكــن ،عــن قلــق بــاده مــن عــودة التطبيــع مــع
النظــام الســوري ،مشــرا ً إىل أنــه“ :مــا مل نفعلــه وال ننــوي
فعلــه هــو التعبــر عــن أي دعــم للجهــود الراميــة إىل تطبيــع
العالقــات مــع األســد”.
وعــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن الــدول العربيــة تــرى أن
السياســة األمريكيــة القامئــة عــى العقوبــات عــى دمشــق لن

تنجــح يف إبعــاد األســد عــن طه ـران ،وأشــارت تقاريــر إىل أن
املســؤولني الســعوديني ناقشــوا هــذه املســألة مــع املســؤولني
األمريكيــن إلقناعهــم بــأن معــاودة التعامــل مــع نظــام األســد
قــد تقنــع ســوريا بتقليــل اعتامدهــا عــى إيـران.
ومــن أكــر التحديــات األمريكيــة يف هــذا اإلطــار،
العقوبــات األمريكيــة عــى دمشــق ،مبوجــب قانــون قيــر،
إذ انتقــد ســمو الشــيخ عبداللــه بــن زايــد آل نهيــان وزيــر
الخارجيــة والتعــاون الــدويل القانــون يف مــارس املايض ،مشـرا ً
إىل أنــه يعقــد عــودة ســوريا إىل محيطهــا العــريب.
وليــس مــن الواضــح مــا إذا كانــت واشــنطن ســوف تفعــل
عقوباتهــا مبوجــب قانــون قيــر ضــد الــدول التــي تنفتــح
عــى دمشــق أم ال ،وإن كان مــن املســتبعد أن تقــدم عــى
ذلــك ،خاصــة أن إدارة بايــدن مل تفــرض أي عقوبــات منــذ
وصولهــا للحكــم مبقتــى قانــون قيــر ،كــا أن واشــنطن مل
تفــرض أي عقوبــات عــى األردن الســتعادة عالقاتــه التجاريــة
بدمشــق ،بــل أعلــن وزيــر الخارجيــة األردين ،أميــن الصفــدي،
أن األردن أجــرت مباحثــات مــع الواليــات املتحــدة حــول
جهــود التقــارب مــع ســوريا ،يف مــؤرش عــى وجــود تنســيق
أو تفاهــات ضمنيــة بــن الجانبــن حــول ذلــك.
 -2الرفــض القطــري :أكــد وزيــر الخارجيــة القطــري ،الشــيخ
محمــد بــن عبــد الرحمــن آل ثــاين ،أن موقــف بــاده لــن
يتغــر مــن األزمــة الســورية ،مــا مل تتخــذ دمشــق خطــوات
جــادة إلصــاح األوضــاع يف ســوريا .ويعــود موقــف الدوحــة
إىل حقيقــة أنهــا تنســق سياســتها تجــاه ســوريا بالتعــاون مــع
تركيــا ،إذ قامــت الدوحــة وأنقــرة بدعــم جامعــات املعارضــة
املســلحة ،مبــا يف ذلــك تلــك املرتبطــة بالقاعــدة يف ســوريا.
ويالحــظ أن املوقــف القطــري لــن يكــون لــه أي تأثــر عــى
اتجــاه الــدول العربيــة األخــرى إلقامــة عالقــات مــع دمشــق.
ويف التقديــر ،تكشــف مجمــل التطــورات الســابقة عــن
وجــود مســعى عــريب الســتعادة العالقــات مــع ســوريا ،وذلــك
لوقــف التدخــات اإلقليميــة الســلبية ،النابعــة مــن إيــران
وتركيــا .وعــى الرغــم مــن تــردد بعــض الــدول العربيــة يف
اســتعادة عالقاتهــا الدبلوماســية بدمشــق ،فإنهــا ســوف تتجــه
لالنفتــاح عليهــا ،إذا مــا رأت هنــاك مــؤرشات جديــة عــى
اتجــاه دمشــق الســتعادة اســتقالليتها يف مواجهــة إي ـران.
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