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ُعِد املواقف 
َ
العربية باتت  ، فال الجامعة  2011واإلقليمية إزاء النزاع في سورية ثابتة باملقارنة مع عام   العربيةلم ت

ب االنهيار  
َّ
ل َعْبر الدبلوماسية، وال إسرائيل بقيت تترق

ّ
حاضرة في التسوية السياسية، وال تركيا اكتفت بالتدخ

 األمني في اإلقليم. 

ساهم العديد من القضايا في تغيير املواقف الدولية تجاه النزاع في سورية أبرزها ظهور تنظيم "داعش" والتدخل  

ق بالسياسات الداخلية لتلك الدول.الروس ي في سورية و 
ّ
 أزمة الالجئين، باإلضافة إلى أسباب أخرى تتعل

خالل   السورية  القضية  تجاه  والدولية  العربية  املواقف  في  رات  التغيُّ أبرز  استعراض  الورقة  هذه  في  وتحاول 

رات.    السنوات العشر املاضية، وتحليل دوافع هذه التغيُّ

 

 املوقف من العزلة الدولية  .1

؛ نتيجة  (1) ، قرار تعليق عضوية سورية لديها2011تشرين الثاني/ نوفمبر    11حينما أصدرت الجامعة العربية في  

كانت كل من الجزائر واليمن ولبنان قد تحفظوا على ما جاء فيه. وعلى ،  (2)عدم التزام النظام باملبادرة العربية

العالقات   على  الدول  من  العديد  حافظ  فقد  دمشق  من  السفراء  بسحب  األعضاء  ُيلِزم  لم  القرار  أّن  اعتبار 

 القنصلية مثل الجزائر ولبنان والعراق وموريتانيا والبحرين وسلطنة عمان. 

، أّدى القرار إلى فرض ُعْزلة على النظام السوري بمنع وفوده حضوَر اجتماعات مجلس الجامعة العربية  
ً
عمليا

وجميع األجهزة واملنظمات التابعة لها، إضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية؛ َعْبر منع السفر، وتجميد  

املالية مع البنك التجاري السوري والحكومة،  األرصدة، ووقف التعامل مع املصرف املركزي، ووقف التعامالت  

، (3) الحواالت املصرفية واالعتمادات التجارية، وتجميد تمويل املشاريع  ووقف تمويل املبادالت التجارية، ومراقبة

 .(4)%، وحظر توريد جميع أنواع األسلحة إلى سورية، وغير ذلك 40وتخفيض الرحالت الجوية بمعدل 

سمحت اإلمارات أو لم تعترض على تأسيس  ض الدول بالعقوبات التي تم فرضها، حيث  ومع ذلك، لم تلتزم بع

مثل عبد هللا البلوكي، وكذلك لم تمنع األنشطة التجارية    2013شركات لرجال أعمال إماراتيين في سورية منذ عام  

األس ونزار  رامي مخلوف  مثل  العقوبات  قوائم  على  دَرجين 
ُ
امل األشخاص  لبعض  أراضيها  عدا  على  وغيرهما.  عد 

عام   بالوقود  للنظام  التابعة  الجوية  القوات  تزويد  في  اإلمارات  بمساهمة  النفط  2014االشتباه  شركة  َعْبر   ،

 
جراء حمدد حتت مسّمى   (1) تعليق أ و جتميد العضوية، بيامن نّص بشلك رصحي عىل الفصل أ و  مع العمل أ ّن ميثاق اجلامعة العربية ال حيتوي عىل ا 

أ صبح قرار تعليق أ و جتميد العضوية مبثابة ُعْرٍف ساٍر يف أ حاكم    1979، لكن منذ عام  18الطرد بعد اال جامع عىل ذكل بني ال عضاء يف املادة  

 اجلامعة العربية، حيث مت تطبيقه عىل مرص وليبيا قبل سورية. 
 الرابط   ،2011- 9-6ة العربية حلّل ال زمة السورية". اجلزيرة نت،  "املبادر  (2)
 الرابط ،  2011-11-27(. موقع جامعة ادلول العربية، 7442نص قرار جملس جامعة ادلول العربية رمق ) (3)
 الرابط ،  2011-12- 3لوزارية العربية املعنية ابلوضع يف سورية، موقع جامعة ادلول العربية، اللجنة ابيان صادر عن  (4)

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/9/6/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/9/6/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/9/6/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.lasportal.org/ar/issue_challeng/Documents/7442.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/2016-03/20111203_Arab-League-arms-embargo-on-Syria.pdf
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Pangates International Corporation Limited  الخزانة األمريكية على القائمة السوداء  ، والتي أدرجتها وزارة 

 .(5) للكيانات الخاضعة للعقوبات

كذلك، بالنسبة للبنان الذي حافظ على التبادالت التجارية مع سورية بل حتى مصارفه قّدمت تسهيالت كثيرة  

بما فيها االئتمانية للتجار السوريين من أجل استيراد البضائع إلى سوقهم املحلي، حتى بات القطاع املصرفي في 

 .(6)لبنان بوابة اقتصاد النظام السوري إلى العالم

العربية مثل مصر واألردن وتونس والجزائر والعراق ولبنان بدأت منذ عام    وبالرغم الدول  العديد من  أّن  من 

 أّن أّول خطوة في هذا الصدد   2015
ّ

تنادي بإعادة العالقات الدبلوماسية واالقتصادية مع النظام السوري، إال

جابر" الحدودي بالتنسيق    –ر "نصيب  ؛ عندما أعاد األردن فتح معب 2018لم تتحقق حتى نهاية أيلول/ سبتمبر  

ّم قيام اإلمارات بإعادة افتتاح سفارتها في دمشق أواخر عام  
َ
 لَبْدء حركة النقل والتجارة، ومن ث

ً
مع النظام تمهيدا

2018 . 

العالقات   استئناف  تم  ملموسة؛ حيث  إلى خطوات  النظام  مع  العالقات  تطبيع  إعادة  دعوات  تحّولت   ،
ً
تباعا

، مثل البحرين  القنصلية من قِ 
ً
بل اإلمارات وسلطنة عمان واألردن لتنضم إلى دول أخرى لم تقطع عالقاتها أصال

 والجزائر والعراق ولبنان.  

 مع قرار الجامعة العربية لعام  
ً
، إال  2011ومع أّن إعادة تطبيع العالقات القنصلية مع النظام ال تتعارض أصال

 عنه عَ 
ً
 ْبر تطبيع العالقات االقتصادية واألمنية والسياسية. وبالفعل، بدأ ذلك. أّنها تهدف إلى فّك العزلة تدريجيا

؛ بدأ األردن واإلمارات التمهيد لتفعيل مجلس التعاون االقتصادي املشترك، إضافة لالتفاق بين مصر  
ً
اقتصاديا

 .(7)األردن وسوريةعلى إيصال الغاز العربي إلى لبنان َعْبر   2021أيلول/ سبتمبر  8واألردن ولبنان والنظام في 

؛ استقبل األردن وزير دفاع النظام علي أيوب في  
ً
، حيث التقى خاللها رئيس هيئة  2021أيلول/ سبتمبر    20وأمنيا

مدير إدارة املخابرات العامة السوري حسام لوقا في أعمال الدورة  . كما شارك (8) األركان األردني يوسف الحنيطي

ه ُمدَرج  2021تشرين الثاني/ نوفمبر    9باراتي الذي ُعقد في القاهرة في  األولى من املنتدى العربي االستخ 
ّ
، رغم أن

 .(9) على قوائم العقوبات األمريكية
 ببشار األسد في  

ً
 هاتفيا

ً
؛ أجرى ولي عهد أبوظبي اتصاال

ً
 نهاية  ،  (10) 2020وسياسيا

ً
 2021ليعاود الطرفان مجددا

. إضافة إلى قيام وزير خارجية اإلمارات عبد هللا بن زايد بزيارة دمشق ألول مرة منذ انقطاع  (11) االتصال ببعضهما

 
(5) “Treasury Sanctions Companies for Aiding the Syrian Regime”. U.S. DEPARTMENT OF THE 

TREASURY, 7-9-2014, Link 
 الرابط ،  2020-12-3ن قيرص". درج، "ودائع السورينّي يف لبنان: “اكبيتال كونرتول” خيّصبه قانو (6)
يصال الغاز املرصي للبنان". "البرتاء"،  (7)  ط الراب ، 2021-9-8"ال ردن ومرص وسورية ولبنان يتفقون عىل ا 
ىل ال ردن منذ   (8) ،  2021-9-20ابلعريب،  BBCس نوات".   10"وزير ادلفاع السوري جيري حماداثت يف مّعان يف أ ول زايرة ملسؤول كبري ا 

 الرابط 
 الرابط ،  2021-11- 12حسام لوقا املُعاقَب أ مريكيًا.. يشارك مبؤمتر اس تخبارايت يف القاهرة". املدن، " (9)
 الرابط ، 2020- 3-27"،  24". "فرانس2011أ ول اتصال هاتفي يمت بني الرئيس السوري وويل عهد أ بوظيب منذ بدء ال زمة عام " (10)
 الرابط ،  2021-10- 20"اتصال هاتفي بني ويل عهد أ بوظيب وبشار ال سد". واكةل "ال انضول"،  (11)

https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2558.aspx
https://daraj.com/61362/
https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=188390&lang=ar&name=news
https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=188390&lang=ar&name=news
https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=188390&lang=ar&name=news
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-58623140
https://www.almodon.com/arabworld/2021/11/12/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20200327-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF/2398003
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، كما قام ملك األردن عبد هللا الثاني بن الحسين بإجراء  (12) 2021العالقات السياسية والدبلوماسية في نهاية عام  

 اتصال مع بش 
ً
 .(13) ار األسد في التوقيت ذاته أيضا

على أّي حال، وبغض النظر عن الدوافع الفعلية للدول العربية من أجل فّك العزلة عن النظام والتي تتراوح بين  

املجاالت السياسية واالقتصادية واألمنية، من الواضح، أّن هناك محاولة لربط تلك القرارات بدواعي أو ضرورة  

الدول لتفسير  القضايا اإلنسانية والتنموية واألمنية،  التنسيق املشترك ب إليها بعض  وهي ذرائع سبق أن لجأت 

  10سبب إعادة تفعيل بعثاتها الدبلوماسية في سورية بعد انقطاع دام 
ً
 .(14) سنوات تقريبا

 املوقف من العملية السياسية  .2

 من امل
ً
ح أدناهمنذ اندالع النزاع في سورية أطلقت جامعة الدول العربية عددا  :(15)بادرات للحل مثلما هو موضَّ

تهدف إلى وقف إطالق النار وتحييد  ، والتي كانت  2011آب/ أغسطس    27في    املبادرة العربية لحل األزمة •

 الجيش عن الحياة السياسية في البالد وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية. 

التي تتضمن وقف كافة أعمال العنف، واإلفراج  ،  2011تشرين الثاني/ نوفمبر    2في    خطة العمل العربية  •

حة، وفتح املجال أمام منظمات الجامعة  
ّ
عن املعتقلين، وإخالء املدن واألحياء السكنية من املظاهر املسل

 العربية لالطالع على حقيقة األوضاع في البالد.  

إطالق النار، وتشكيل حكومة  ، وتنّص على وقف  2012كانون الثاني/ يناير    22في    الخطة العربية لحل األزمة •

لجمعية   انتخابات  وإجراء  االنتقالية،  املرحلة  في  كاملة  بصالحيات  الرئيس  نائب  وتفويض  وطنية،  وحدة 

 تأسيسية برقابة عربية ودولية. 

ة لتسوية النزاع في سورية والتي كانت تهدف إلى الحيلولة دون التدخل  
ّ
لم تنجح جهود الجامعة العربية املستقل

العربية من مجلس األمن بما    ومنع مزيد من زعزعة االستقرار في املنطقة. وعليه، جاء طلب دعم الخطة  األجنبي 

 .2012شباط/ فبراير  12في ذلك تشكيل قوة سالم عربية أممية في سورية وذلك في 

 مع الجامعة ا
ً
 مشتركا

ً
 خاصا

ً
لعربية إلى سورية  وبالفعل، وافق مجلس األمن على دعم املبادرة العربية وعّين مبعوثا

نقاط بعد االسترشاد بقرارات الجامعة ذات    6، والذي قّدم خطة سالم مكونة من  2012شباط/ فبراير    24في  

ى عن مهمته في  7446( و)7444( و)7436األرقام )
ّ
آب/ أغسطس من نفس العام بسبب    2(، لكنه ُسْرعان ما تخل

 لي الكافي.عدم التزام النظام السوري بالخطة وغياب الدعم الدو 

يبدو أّن الجامعة العربية كانت تعّول على تحصيل دعم ملوقفها من الدول الغربية ال سيما بعد تشكيل مجموعة  

 ، تحت مسّمى مجموعة أصدقاء سورية. 2012شباط/ فبراير  25اتصال دولية موّسعة في 

 
 الرابط ، 2021-11-9"الرئيس ال سد يس تقبل وزير اخلارجية اال مارايت واللقاء يتناول العالقات الثنائية وس بل تطويرها". "ساان"،  (12)
 الرابط ،  2021-10- 3ون"، "املكل يتلقى اتصااًل من الرئيس السوري بشار ال سد تناول العالقات بني البدلين". واكةل "مع (13)
 الرابط ،  2021-6- 18"أ ي دول أ وروبية تعيد بناء عالقات دبلوماس ية مع سورية اليت حيمكها ال سد؟". "يورونيوز"،  (14)
 الرابط ،  2016-9-25"ملف واثئقي اسرتشادي". أ مانة شؤون جامعة ادلول العربية،  (15)

http://sana.sy/?p=1514291
https://www.ammonnews.net/article/637728
https://arabic.euronews.com/2021/06/17/which-eu-countries-rebuilding-diplomatic-relations-with-syria-led-by-assad
http://www.lasportal.org/ar/councils/lascouncil/Documents/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%20%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf
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 30جولة األولى التي ُعقدت في شاركت الجامعة العربية في إطالق مسار مباحثات جنيف بحضور ممثل عنها في ال 

الجامعة بشأن  2012حزيران/ يونيو   ، وتم االتفاق على مبادئ مرحلة انتقالية مستمدة من قرارات ومبادرات 

 سورية.

كذلك، دعمت الجامعة العربية تعيين مبعوث دولي مشترك جديد إلى سورية، وعليه باشر األخضر اإلبراهيمي  

وفد مشترك للجامعة العربية واألمم املتحدة، والذي رعى الجولة الثانية من  كم  2012آب/ أغسطس    17مهمته في  

أيار/ مايو بعدما وصل املسار إلى   13، ليعلن بعدها استقالته في  2014شباط/ فبراير    10مباحثات جنيف في  

 طريق مسدود.

ت الجامعة العربية عن دورها في العملية السياسية والذي كان قد بدأ
ّ
في الرعاية املستقلة، ومن   ومنذ ذلك، تخل

ّم املشاركة فيها مع األمم املتحدة، لتتحول بعد ذلك إلى مجّرد مراقب باملعنى غير الرسمي.
َ
 ث

 بعد محادثات فيينا للسالم في سورية أواخر عام 
ً
، والتي شاركت فيها كل  2015وقد بَدا هذا التراجع أكثر وضوحا

ان وسلطنة عمان ومصر بصفة مستقلة بينما غاب تمثيل الجامعة  من قطر والسعودية واإلمارات واألردن ولبن

التفاوض السورية؛ كاستجابة لتوصيات    . ليتم بعدها منح السعودية مسؤولية رعاية وتشكيل هيئة(16)العربية

 ( 17) وهي خطوة جاءت على حساب دور الجامعة العربية.، ISSGاملجموعة الدولية لدعم سورية 

 أّن   ورغم التوافق الذي حصل
ّ

بين بعض الدول العربية على تمثيل املعارضة السورية في املباحثات السياسية إال

وفد  تشكيل  إعادة  تمت  السياسية؛ حيث  العملية  من  املوقف  على  انعكس   
ً
الحقا وقوع خالف  يمنع  لم  ذلك 

ول الضامنة ملسار  ( والذي أبدى مرونة أكبر في التجاوب مع إشراك الد2املعارضة للمفاوضات في مؤتمر الرياض )

 "أستانا" في رعاية العملية السياسية إلى جانب األمم املتحدة وذلك بعد اختصارها في إطار اإلصالح الدستوري. 

 املوقف من املعارضة السورية  .3

وكنتيجة لعدم التزام النظام السوري باملبادرة العربية أصدرت الجامعة العربية  ،  2012كانون الثاني/ يناير    22في  

 غير مسبوق يحمل الرقم )
ً
( وينّص ألّول مّرة على فتح قنوات اتصال مع املعارضة السورية وتوفير كافة  7445قرارا

يحا جاّد  حوار  في  والدخول  صفوفها  لتوحيد  ودعوتها  لها  واملادي  السياس ي  الدعم  تماُسكها  أشكال  على  فظ 

 وفعاليتها. 

، وكنتيجة لعدم التزام النظام السوري بخطة السالم "العربية  
ً
األممية" التي رعاها كوفي عنان أصدرت    –الحقا

، والذي يقر بشكل غير مسبوق بأّن االئتالف الوطني  2013آذار/ مارس    6( في  7595الجامعة العربية القرار رقم )

 شعب السوري واملحاور األساس ي مع جامعة الدول العربية. السوري هو املمثل الوحيد لل

في   السورية  املعارضة  دعم  من  االهتمام  انخفض  السياسية  العملية  رعاية  في  العربي  الدور  تراُجع  مع  لكن 

ل في مؤتمر الرياض )
ّ
رة عليها  1املباحثات إلى توحيد صفوفها والذي تمث ِ

ّ
ؤث
ُ
ّم محاولة تقليص عدد الدول امل

َ
(، ومن ث

 (.2كما حصل في مؤتمر الرياض )

 
 الرابط ،  2015-10-30". "روس يا اليوم"، نص البيان اخلتايم الصادر عن مباحثات فيينا بشأ ن ال زمة السورية" (16)
دراك لدلراسات، " (17)  الرابط ، 2015- 12-10نص البيان اخلتايم ملؤمتر املعارضة السورية يف الرايض". مركز ا 

https://arabic.rt.com/news/798711-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://idraksy.net/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3/
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 املوقف من الوجود األجنبي  .4

(، كان من بين األهداف التي تم  2011عندما أطلقت جامعة الدول العربية املبادرة العربية لحل األزمة في سورية )

ل األجنبي املباشر وغير املباشر في سورية، ليتم تأكيد هذا ا ملوقف  تحديدها الحرص على تفادي أي نوع من التدخُّ

 في خطة العمل العربية )
ً
 (.2012( وفي الخطة العربية لحل األزمة )2011الحقا

ل األجنبي في سورية كان نتيجة إعادة تقييم ملوقف الجامعة في ليبيا بعدما   ويبدو أّن املوقف العربي إزاء التدخُّ

ل لفرض منطقة حظر جوي، وه2011آذار/ مارس    12طلبت من مجلس األمن في  
ّ
ل حلف  ، التدخ و ما مّهد لتدخُّ

 ملزيد من الفوض ى   19"الناتو" في 
ً
ل األجنبي في ليبيا سببا من الشهر نفسه. بمعنى أّن الدول العربية وجدت التدخُّ

 في فرض االستقرار. 
ً
 األمنية بدل أن يكون ُمساِهما

لت الجامعة العربية لجنة رباعية 2015وفي أيلول/ سبتمبر  
ّ
ة بمتابعة  (18)، شك ل إيران في شؤون الدول    َمْعنيَّ تدخُّ

ل في سورية على وجه الخصوص.    العربية. ومع ذلك، تجّنبت الجامعة العربية في البيانات الرسمية إدانة التدخُّ

لت روسيا في سورية أواخر عام 
ّ
صدر الجامعة العربية أي موقف رسمي، باستثناء   2015كذلك، عندما تدخ

ُ
لم ت

تراوحت بين تأييد مثل مصر والبحرين والعراق، وانتقاد مثل قطر والسعودية     املواقف املستقلة لألعضاء التي

ل روسيا في   لتدخُّ
ً
، باتت مواقف معظم الدول العربية أكثر قبوال

ً
وصمت دوٍل مثل اإلمارات واألردن. لكن، الحقا

 سورية عدا التنسيق معها.

كافحة اإلرهاب والتنظيمات املتطرفة في سورية،  من جانب آخر، كانت بيانات الجامعة العربية تؤكد على ضرورة م 

 من األعضاء انخرط في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"
ً
منذ تأسيسه وشارك في الغارات   ال سيما وأّن عددا

 الجوية على معاقله أو تمويل العمليات ضده في سورية مثل اإلمارات واألردن والسعودية.

 في  
ً
ل تركيا في سورية، فقد أصدرت جامعة الدول العربية بيانا ، 2019تشرين األّول/ أكتوبر    13وبالنسبة لتدخُّ

للقرار مثل   الرافضة  الرسمية  استدراك عدد من األعضاء ملواقفها  السالم"، جاء ذلك رغم  "نبع  ُيندد بعملية 

   رة بطبيعة العالقة مع تركيا.املغرب وليبيا وقطر والصومال، وهذا التباُين مرتبط بالضرو 
، عندما بدأت خطوات التطبيع العربي مع النظام السوري بشكل جدي أواخر عام  

ً
، أرجأت العديد  2018الحقا

بشكل واضح في نص املبادرة   من الدول موقفها إلى إنهاء التدخل األجنبي باستثناء الروس ي. ُيمكن مالحظة ذلك

 .(19)يات املتحدة حول تسوية النزاع في سوريةالتي قّدمها العاهل األردني للوال 

 

 

 

 

 
 اال مارات العربية املتحدة والبحرين والسعودية ومرص وال مني العاّم للجامعة العربية.تضم اللجنة الرابعية العربية الًك من  (18)
 الرابط ، 2021-11-12وات ال جنبية". "الرشق ال وسط"، "ملحق رسي لـ»وثيقة التطبيع العريب« مع سورية يتضمن خروج الق (19)

https://aawsat.com/home/article/3299266/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%80%C2%AB%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%C2%BB-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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ت تركيا ألّول مرة غارات جوية في سورية؛ بناًء على التفويض الذي منحه البرملان  2015تموز/ يوليو    24في  
ّ
، شن

في   حة 
ّ
املسل أكتوبر    2للقوات  األّول/  بالتدخُّ 2014تشرين  لها  والذي يسمح  تنظيم  ،  في سورية والعراق ضد  ل 

 .(20)"داعش" و"حزب العمال الكردستاني"

 
ً
،  2016آب/ أغسطس  24عمليات عسكرية خاطفة في سورية وهي "درع الفرات" في  4وعليه، أطلقت تركيا تباعا

ربيع" في ، و"درع ال2019تشرين األّول/ أكتوبر  8، و"نبع السالم" في 2018نيسان/ إبريل  20و"غصن الزيتون" في 

 . 2020شباط/ فبراير  27

ل العسكري في سورية استطاعت تركيا   اختبار وتطوير القدرات الحربية والصناعات الدفاعية  بموجب التدخُّ

التشويش. وأنظمة  املسّيرة  الطائرات  سيما  ال  مسبوق  غير  بشكل  العسكري  القطاع  مشتريات  أّنها  ودعم    كما 

تقارب   بمساحة  حدودها  جنوب  آمنة  منطقة  ساهمت    16أّسست  والتي  مرّبع،  كم  من  ألف  عدد  تحقيق  في 

 األهداف مثلما هو موّضح أدناه:  

ق الالجئين، أو تقويض  •
ُّ
الحّد من املخاطر التي تهّدد املناطق الحدودية سواًء بما يخّص تقليص حجم تدف

ل ال
ُّ
 تنظيمات وامليليشيات اإلرهابية والراديكالية. عمليات التهريب أو مراقبة ومكافحة تسل

ر، في قطاعات الكهرباء  توفير بيئة   •
ّ
 النخراط العديد من الشركات التركية بمشاريع التعافي املبك

ً
آِمنة نسبّيا

 واالتصاالت والصناعة واإلنشاءات وغيرها.

•  
ّ
ل على أهميته لم يؤّدِ  تقويض أنشطة حزب العمال الكردستاني، وتقليص مساحة سيطرته. لكن هذا التدخ

ل بحزب االتحاد الديمقراطي وأجهزته، وقد ال يكفي ملنع تشكيل "ممر  
ّ
بعُد إلى تفكيك ذراعه السوري املتمث

أبيض"  (21) إرهابي" "تل  بين   
ً
طريقا تفتح  عسكرية  عملية  شّن  يتم  لم  ما  الحدودي  الشريط  طول  على   ،

 و"جرابلس" على أقل تقدير.

ل العسك زت على الجهود الدبلوماسية لتسوية النزاع حيث زار وزير  لكن قبل التدخُّ
ّ
ري في سورية كانت تركيا قد رك

دون التوّصل لنتائج مجدية،    2011الخارجية ورئيس الوزراء األسبق أحمد داود أوغلو دمشق عّدة مرات عام  

أيار/ مايو    26ي دمشق في  وعندما فقدت تركيا األمل بإمكانية استجابة النظام السوري لإلصالح أغلقت سفارتها ف

2012 . 

فّوِت فرصة املشاركة في  
ُ
، بما في ذلك استضافة االجتماع  2012شباط/ فبراير    25تشكيل أصدقاء سورية في  ولم ت

 َعْبر برنامج  2013نيسان/ إبريل  20الثاني لها في 
ً
ق فعال ، والذي كان يهدف لدعم املعارضة السورية، وهو ما تحقَّ

وتم فيه تسليح فصائل   CİAالذي أشرفت عليه وكالة االستخبارات    Timber Sycamore Syriaالدعم األمريكي  

  Müşterek Operasyon Merkezi (MOM)املعارضة َعْبر غرفتين في عّمان وأنقرة. لتشرف تركيا بذلك على غرفة  

 .2017قبل أن يتم إغالق البرنامج وهذه األخيرة عام 

 
 الرابط ،  2014-10-2، 1071أ جل التدخل يف سورية والعراق. القرار رمق  نص التفويض املمنوح للقوات الرتكية من  (20)
رهايب« شامل سورية". واكةل "ال انضول"، " (21) نشاء »ممر ا   الرابط ، 2020-7-8ادلفاع الرتكية: "لن نسمح اب 

https://www5.tbmm.gov.tr/tbmm_kararlari/karar1071.html
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/1903689
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ل تركيا عسكر   في سورية عام  في الواقع، منذ تدخُّ
ً
أصبح الدعم الدولي الذي يصل للمعارضة السورية    2017يا

 .
ً
مه قطر لكن َعْبر قنواتها أيضا قّدِ

ُ
 عليها إلى جانب التمويل الذي ت

ً
 فشيئا

ً
حة يقتصر شيئا

ّ
 املسل

 للحيلولة دون سقوط مدينة حلب اإلستراتيجية َعْبر دعم فصائل املعارضة  ، بذلت تركيا  2016في عام  
ً
جهودا

معها   التنسيق  إلى  سارعت  حيث  روسيا؛  مع  في صدام  الدخول  عدم  على  حريصة  كانت   
ً
أيضا لكّنها  حة، 

ّ
املسل

عرف
ُ
باسم ِمنّصة    واالنخراط في مجموعة اتصال ثالثية بشأن سورية تضم إيران إلى جانب كل منهما، والتي باتت ت

 "أستانا".

أصبحت تركيا بموجب ِمنّصة "أستانا" تؤدي دور الوسيط أو الضامن للمعارضة السورية في العملية السياسية  

ز بشكل كبير على قضايا األمن القومي وأمن الحدود، 
ّ
ونظام وقف إطالق النار. منذ ذلك الحين، باتت أنقرة ترك

بإطالق   ترجمته  ما  الكردستاني" عمليات عسكري  5وهو  العمال  "داعش" و"حزب  ة شمال سورية ضد تنظيم 

 والنظام. 

 لتسوية للنزاع في سورية  
ً
لكّن ذلك؛ أي التركيز على قضايا األمن القومي ال يعني أّن تركيا أبدت مرونة أو قبوال

وعدم    بإهمال أو إغفال أو تخفيض مشاركة املعارضة في الحكم، الذي تحرص على أن يكون هناك تغيير فيه 

 (.1998بما في ذلك اتفاق "أضنة" ) 2011العودة ملا قبل عام 

 

 
ل عسكري إلسرائيل في سورية بعد عام  2013كانون الثاني/ يناير    30كان   قد تنوع شكل  ،  2011، تاريخ أّول تدخُّ

ل العسكري بين الغارات ال ل والقصف الصاروخي واملدفعي وغيرها.التدخُّ
ّ
 جوية وعمليات التسل

ما ال يقّل    2021و 2020غارة جوية في العام الواحد، ونّفذت خالل عاَمْي    20على أقّل تقدير كانت إسرائيل تشّن  

 ضربة على مخازن أسلحة ومستودعات وعربات عسكرية وجنود وطرق إمداد وقواعد وموانئ وغيرها.  50عن 

لت إس
ّ
 بناًء على عدد من الخطوط الحمراء التي تهدف إلى ما يلي:شك

ً
 رائيل موقفها تجاه النزاع في سورية تباعا

ية تحتية عسكرية متطورة، ومن إنشاء خط اتصال أو إمداد   •
ْ
تقويض نفوذ إيران َعْبر منعها من إنشاء ِبن

إقامة   ومن  مباشر،  أعسكري  إسرائيل  مع  الحدودي  الشريط  على  عمليات  من  مراكز  مقربة  على  و 

منطقة الفصل، وَعْبر تعطيل مساعيها في تشكيل وحدة عسكرية تابعة لها في سورية على غرار "حزب 

 هللا" في لبنان والحشد الشعبي في العراق. 

دفاع جوي متطورة واستخدامها، وضمان الحفاظ على منطقة  منع النظام السوري من امتالك قدرات   •

 الفصل بين سورية وإسرائيل. 

منع انتقال األسلحة واملواد والتقنيات الخاصة بتصنيع األسلحة الكيميائية إلى وكالء إيران وعلى رأسهم   •

" مثل  الجهادية،  التنظيمات  أو  السورية  املعارضة  إلى  وصولها  ملنع  باإلضافة  هللا"،  داعش" "حزب 

 و"القاعدة".
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وألجل ضمان تنفيذ العمليات العسكرية في سورية قامت إسرائيل بإنشاء مركز تنسيق مشترك مع روسيا أواخر  

الطرفين، ولتعزيز مستوى التعاون األمني واالستخباراتي حول سورية، لكنه لم  2015عام   ، ملنع االشتباك بين 

، إلى إسقاط مقاتلة حربية من  2018الذي أّدى في شباط/ فبراير  َيُحْل دون تجاُوز التنسيق في بعض األحيان، و 

ر غير مسبوق قبل أن يتم احتواؤه.F16طراز   ، وكاد أن يتسبب في توتُّ

عة بين الطرفين  
َّ
إضافة إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون األمني مع الواليات املتحدة في إطار مذكرة التفاهم املوق

الثاني/ نوفمبر   30في   إلى جانب  1981  تشرين  للتنسيق األمني حول سورية، تضم  آلية ثالثية  إيجاد  ، ومحاولة 

 من الواليات املّتحدة وروسيا، ومثال ذلك اجتماع القدس منتصف عام 
ً
 .2019إسرائيل كال

ع انتشار إيران في سور  له توسُّ
ّ
 للتعامل مع التهديد الذي ُيشك

ً
 واضحة

ً
ية،  ومع ذلك، ال يبدو أّن لدى إسرائيل خطة

مة ضد مصالحها. فيما يبدو أّن إسرائيل ما تزال تواجه صعوبة في وضع  والذي بات بمثابة قاعدة عمليات متقّدِ

 حّد فاصل بين الوقاية املطلوبة والتصعيد غير املرغوب مع إيران في سورية.
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إلى سورية عام   العربية و   2015كان دخول روسيا  املواقف  في  الرئيسية  التحول  اإلقليمية تجاه القضية  نقطة 

ُعْد سورية منذ ذلك الحين مساحة مفتوحة لتحرك الفاعلين اإلقليميين والدوليين، وبعد ذلك  
َ
السورية، إذ لم ت

ل التركي املباشر وخسارة الجنوب السوري، والذي أوقف أّي مجال للتدخل الخارجي في ملف املعارضة   جاء التدخُّ

  السورية، وحصره بالبوابة التركية.

بين عاَمْي   املقارنة  في تسوية 2021و  2011ولدى  العربي وانخفاض فاعليته  الدور  تراُجع  ، يظهر بشكل واضح 

النزاع بسورية أو حتى ضمان مصالح الدول العربية سواًء املستقلة أو املشتركة، وبينما كان هذا الدور يعتمد على  

 بعض الدول بإعادة تفعيل دورها 
َ
أو الجامعة العربية ال تحمل معها أّي مؤشرات أو دالئل    الدبلوماسية، فإّن رغبة

ُعْد كافية بعد 
َ
 سنوات من النزاع.  10تضمن من خاللها تحقيق أهدافها، ال سيما وأّن الدبلوماسية لم ت

لها في سورية منذ عام  ر من أدوات تدخُّ غّيِ
ُ
الَحظ أّنها لم ت

ُ
صف  ، باستثناء َوتيرة الق2013وبالنسبة إلسرائيل من امل

أو وسائط القوة النارية، وال يعني استمراُر التنسيِق األمني والعسكري مع روسيا والواليات تذليَل املخاطر املتزايدة  

بأّن   لالعتقاد  يدعو  ما  يوجد  ال  في سورية، ومع ذلك،  لها  تدخُّ  مع حجم 
ً
ُمقاَرنة إسرائيل  أمن  تواجه  باتت  التي 

ل في ه  ذه األخيرة.إسرائيل مستعدة لرفع مستوى التدخُّ

لها بشكل كبير في سورية، بعدما كان يقتصر على األدوات الدبلوماسية، ليشمل   أّما تركيا فقد رفعت مستوى تدخُّ

 األدوات العسكرية واألمنية واالقتصادية، وتحّولت من فاعل سلبي إلى فاعل إيجابي رئيس ي في امللف السوري.  

الت املواقف اإلقليمية تجا الت في املواقف الدولية،  وُيالَحظ أن تحوُّ ه امللف السوري ترتبط بشكل أكبر بالتحوُّ

 في املنطقة، فاملوقف األمريكي يحّد من  
ً
 في موقف الواليات املتحدة، والتي ما زالت الفاعَل األكثَر تأثيرا

ً
وخاصة

  .
ً
 ودوليا

ً
 قدرة روسيا وإيران على تنفيذ رغبتهما في إعادة تعويم النظام عربيا

، أي  وعلى العمو 
ً
 سلبيا

ً
ال ه يمكن القول بأن التحول العربي واإلقليمي الرئيس ي في امللف السوري كان تحوُّ

ّ
م، فإن

  ،
ّ
 لتقاُسم األدوار بين الفاعلين الرئيسيين في امللف

ً
 أكبر من الفاعلين تحّول نحو املوقف السلبي نظرا

ً
أن عددا

وبالتالي   وتركيا،  املتحدة  والواليات  إيران،  ت  روسيا ومعها  وربما صبَّ النظام،  في صالح  لم تصبَّ  الت  التحوُّ فإّن 

 بشكل أو بآخر في مصلحة املعارضة.  
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