
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 
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زيارة سامح شكري لدمشق ال تغير حدود 
الممكن في عالقات سوريا العربية

زار وزيـر الخارجيـة المصـري “سـامح شـكري” العاصمـة السـورية دمشـق في زار وزيـر الخارجيـة المصـري “سـامح شـكري” العاصمـة السـورية دمشـق في 2727 فبراير/شـباط،  فبراير/شـباط، 
فـي أول زيـارة بهـذا المسـتوى منـذ أكثـر مـن عقـد، حيـث التقـى “شـكري” بالرئيـس السـوري فـي أول زيـارة بهـذا المسـتوى منـذ أكثـر مـن عقـد، حيـث التقـى “شـكري” بالرئيـس السـوري 
“بشـار األسـد” وتعهـد بتكثيـف المسـاعدات للبلـد المنكوبـة بالزلـزال. وفـي اليـوم السـابق؛ زار “بشـار األسـد” وتعهـد بتكثيـف المسـاعدات للبلـد المنكوبـة بالزلـزال. وفـي اليـوم السـابق؛ زار 
وفـد برلمانـي عربـي دمشـق، يضـم رئيـس االتحـاد البرلمانـي العربـي ورئيـس مجلـس النـواب وفـد برلمانـي عربـي دمشـق، يضـم رئيـس االتحـاد البرلمانـي العربـي ورئيـس مجلـس النـواب 
العراقـي “محمـد الحلبوسـي”، ورؤسـاء مجلـس النـواب فـي اإلمـارات العربية المتحـدة واألردن، العراقـي “محمـد الحلبوسـي”، ورؤسـاء مجلـس النـواب فـي اإلمـارات العربية المتحـدة واألردن، 
وفلسـطين، وليبيـا، ومصـر، إضافـة إلـى رؤسـاء وفدي سـلطنة ُعمـان ولبنان، فضـًا عن األمين وفلسـطين، وليبيـا، ومصـر، إضافـة إلـى رؤسـاء وفدي سـلطنة ُعمـان ولبنان، فضـًا عن األمين 

العـام لاتحـاد البرلمانـي العربـي.العـام لاتحـاد البرلمانـي العربـي.

زايـد” والتقـى  الشـيخ “عبـد اهلل بـن  زايـد” والتقـى  فبراير/شـباط زار دمشـق وزيـر خارجيـة اإلمـارات  الشـيخ “عبـد اهلل بـن  1212 فبراير/شـباط زار دمشـق وزيـر خارجيـة اإلمـارات  فـي فـي 
الرئيـس السـوري، وفـي الرئيـس السـوري، وفـي 1515 فبراير/شـباط، أجـرى وزيـر الخارجية األردنـي “أيمن الصفـدي” زيارة  فبراير/شـباط، أجـرى وزيـر الخارجية األردنـي “أيمن الصفـدي” زيارة 
مماثلـة، فيمـا اسـتقبل سـلطان عمـان “هيثـم بـن طـارق” الرئيـس السـوري فـي مسـقط، فـي مماثلـة، فيمـا اسـتقبل سـلطان عمـان “هيثـم بـن طـارق” الرئيـس السـوري فـي مسـقط، فـي 
2020 مـن نفـس الشـهر، فـي زيـارة هـي األولـى مـن نوعهـا منـذ انـدالع الثـورة السـورية. وبينمـا  مـن نفـس الشـهر، فـي زيـارة هـي األولـى مـن نوعهـا منـذ انـدالع الثـورة السـورية. وبينمـا 
وصـف وزيـر الخارجيـة السـعودي األميـر “فيصـل بن فرحـان” تقارير صحفية تكهنـت بقرب زيارته وصـف وزيـر الخارجيـة السـعودي األميـر “فيصـل بن فرحـان” تقارير صحفية تكهنـت بقرب زيارته 
لدمشـق، بأنهـا “شـائعات”؛ فقـد أكـد “بـن فرحـان” أن إجماعـا عربيـا بـدأ يتشـكل علـى أنـه ال لدمشـق، بأنهـا “شـائعات”؛ فقـد أكـد “بـن فرحـان” أن إجماعـا عربيـا بـدأ يتشـكل علـى أنـه ال 
جـدوى مـن عـزل سـوريا وأن الحـوار مـع دمشـق مطلـوب “فـي وقـت مـا”، معلـا ذلـك بغيـاب جـدوى مـن عـزل سـوريا وأن الحـوار مـع دمشـق مطلـوب “فـي وقـت مـا”، معلـا ذلـك بغيـاب 
سـبيٍل لتحقيـق “األهـداف القصـوى”، ومـن ثم فإن نهجا آخر قد “بدأ يتشـكل” لمعالجة مسـألة سـبيٍل لتحقيـق “األهـداف القصـوى”، ومـن ثم فإن نهجا آخر قد “بدأ يتشـكل” لمعالجة مسـألة 

الاجئيـن السـوريين فـي دول الجـوار، ومعانـاة المدنييـن خاصـة بعـد الزلـزال.الاجئيـن السـوريين فـي دول الجـوار، ومعانـاة المدنييـن خاصـة بعـد الزلـزال.
مـن المبالغـة ربـط مسـار التطبيـع العربـي مـع النظـام السـوري بتداعيـات الزلـزال؛ فالواقـع أن مـن المبالغـة ربـط مسـار التطبيـع العربـي مـع النظـام السـوري بتداعيـات الزلـزال؛ فالواقـع أن 
التداعيات اإلنسانية للزلزال وفرت فقط مناسبة معقولة لتطوير هذا المسار القائم بالفعل حيث التداعيات اإلنسانية للزلزال وفرت فقط مناسبة معقولة لتطوير هذا المسار القائم بالفعل حيث 
عملـت مصـر واإلمـارات واألردن والجزائـر ودول عربيـة أخـرى علـى تعميق العاقات الدبلوماسـية عملـت مصـر واإلمـارات واألردن والجزائـر ودول عربيـة أخـرى علـى تعميق العاقات الدبلوماسـية 
واألمنيـة مـع الحكومـة السـورية المعزولـة دولًيـا.واألمنيـة مـع الحكومـة السـورية المعزولـة دولًيـا. وحتـى السـعودية أطلقـت العـام الماضـي  وحتـى السـعودية أطلقـت العـام الماضـي 
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مباحثـات استكشـافية على مسـتوى رئاسـة االسـتخبارات لبحـث الملفات العالقة ومـن بينها عودة مباحثـات استكشـافية على مسـتوى رئاسـة االسـتخبارات لبحـث الملفات العالقة ومـن بينها عودة 
سـوريا للجامعـة العربية.سـوريا للجامعـة العربية.

كانـت مصـر فـي طليعـة المطالبيـن بعـودة سـوريا إلـى الصفـوف الدبلوماسـية العربيـة. ومـع كانـت مصـر فـي طليعـة المطالبيـن بعـودة سـوريا إلـى الصفـوف الدبلوماسـية العربيـة. ومـع 
هـذا؛ فـإن القاهـرة تتبنـى مقاربـة أكثـر تعقيـدا مـن مجـرد عـودة سـوريا للجامعـة العربيـة؛هـذا؛ فـإن القاهـرة تتبنـى مقاربـة أكثـر تعقيـدا مـن مجـرد عـودة سـوريا للجامعـة العربيـة؛ حيـث  حيـث 
تعمـل مصـر علـى إقنـاع دمشـق باتخـاذ خطـوات سياسـية تتعلق بالمعارضـة، ألن القاهـرة ال تريد تعمـل مصـر علـى إقنـاع دمشـق باتخـاذ خطـوات سياسـية تتعلق بالمعارضـة، ألن القاهـرة ال تريد 
تصويـر عـودة سـوريا للجامعـة وكأنها تصحيح لخطـأ عربي، كما أن القاهـرة والرياض واألردن تصويـر عـودة سـوريا للجامعـة وكأنها تصحيح لخطـأ عربي، كما أن القاهـرة والرياض واألردن تريد تريد 
مـن دمشـق مراجعـة نمـط عاقتهـا مـع طهـران كـي ال تكـون سـوريا “وكيـا إليـران فـي الجامعـة مـن دمشـق مراجعـة نمـط عاقتهـا مـع طهـران كـي ال تكـون سـوريا “وكيـا إليـران فـي الجامعـة 

العربيـة”،العربيـة”، وتعمـل القاهـرة فـي هـذا الصـدد علـى جلـب ضغـوط روسـية علـى دمشـق. وتعمـل القاهـرة فـي هـذا الصـدد علـى جلـب ضغـوط روسـية علـى دمشـق.
وال شـك أن هـذه التحـركات الواسـعة الاحقـة لكارثـة الزلـزال ستسـرع فـي وتيـرة تطبيـع عاقـات وال شـك أن هـذه التحـركات الواسـعة الاحقـة لكارثـة الزلـزال ستسـرع فـي وتيـرة تطبيـع عاقـات 
سـوريا السياسـية مـع جيرانهـا وتزيـد مـن قـرب خطوة عودة البـاد إلى جامعة الـدول العربية، على سـوريا السياسـية مـع جيرانهـا وتزيـد مـن قـرب خطوة عودة البـاد إلى جامعة الـدول العربية، على 
الرغـم مـن اسـتمرار عـدم ترحيـب دول مثـل قطـر والكويـت. لكن فـي كل األحوال، سـتبقى العاقات الرغـم مـن اسـتمرار عـدم ترحيـب دول مثـل قطـر والكويـت. لكن فـي كل األحوال، سـتبقى العاقات 
االقتصادية العربية مع سوريا بعيدة المنال؛ حيث ال توجد مؤشرات تذكر على أن الواليات المتحدة االقتصادية العربية مع سوريا بعيدة المنال؛ حيث ال توجد مؤشرات تذكر على أن الواليات المتحدة 
مسـتعدة قريبـا إلنهـاء نظـام عقوبـات مسـتعدة قريبـا إلنهـاء نظـام عقوبـات “قانـون قيصـر”“قانـون قيصـر” الصارم على دمشـق  الصارم على دمشـق المرتبـط بالتوصل لحل المرتبـط بالتوصل لحل 
سياسـي أوال، وقـد تسـاعد العالقـات الدبلوماسـية المتزايـدة الـدول العربيـة علـى إقنـاع الحكومة سياسـي أوال، وقـد تسـاعد العالقـات الدبلوماسـية المتزايـدة الـدول العربيـة علـى إقنـاع الحكومة 
السـورية باتخـاذ خطـوات سياسـية تخفـف مـن تلـك العقوبـات، أو علـى األقـل هكـذا تراهـن بعـض السـورية باتخـاذ خطـوات سياسـية تخفـف مـن تلـك العقوبـات، أو علـى األقـل هكـذا تراهـن بعـض 
الـدول العربيـة، لكـن ليـس مـن المرجـح أن تنجـح الـدول العربيةالـدول العربيـة، لكـن ليـس مـن المرجـح أن تنجـح الـدول العربية فـي فك االرتبـاط بين سـوريا وإيران  فـي فك االرتبـاط بين سـوريا وإيران 

قريبا.قريبا.
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