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 قراءة وتحليل في أزمة العالقات السورية السعودية

السعودية تستعد لجولة و سوريا تنتصر بالنقاط في المعركة حول "القمة"
 "المحكمة الدولية"

 
 8002مارس / آذار  7              

، يبدو المشهد السياسي  العشرين من القمة العربيةأو أزيد قليال على مسافة أسبوعين ونحن 
انفيرا  عرب  على حاله، فاألزمات اإلقليمية الت  تعصف بالمنطقة وتهدد أمنها واستقرارها لم تشهد أي ال

ييير،ر، والعالقييات العربييية البينييية مييا زاليي  علييى حالهييا، اصوبييا لسهيية ا نقسييا  بييين معسيي ري  جييدي

ت ر  في  "ا عتدال" و"التطرف"، وليس في  األفيم ميا يشي  بيمق المقيررات ال تاميية لقمية دمشيم سي
أحسيين حا تهييا عيين البيانييات المت ييررل لييوزرال ال ارجييية العييرا"، أو عيين اإلعييالق النهييا   لقميية دا،ييار 

 اإلسالمية.
من الناحية السوهرية، تبدو بورل قمة دمشم الدورية العربية العشيرين، قيد وتيح  و"ّره"يرت"، 

فيهيا  ،ة ومسيتو  المشيار،ةليس لسهة مقرراتها وبيانها ال تام  فحسي،، ول ين لسهية اليدول المشيار

ومد  الرؤية بيات واتيحا ل يت متياب  عين ، ي، ، فغبار المعر،ة حول القمة ي اد ي وق قد هدأ تماما، ،رلك
لمسريات هره المعر،ة الدبلوماسية الساانة الممتدل ساحاتها، من القاهرل إليى الرييام ميرورا بدمشيم 

 اق يتم الق ف  سوريا والسعودية.والدوحة ومسقط ودا،ار وبيروت، فيما قطباها المصطرع
، في  انعقياد القمية غيرق الممل ة العربية السعودية   تمنر أمد ليس بالقصير، أ واتحا لقد ،اق

ف  دمشم، وأق األزمة الت  ح م  العالقة بين الريام ودمشم منر اغتيال ر يس الوزرال اللبنان  رفييم 
م الموقيف السيعودي حييال سيوريا وتيتح م فييه، وزاد ، ما زال  تح 8002شباط / فبراير  41الحريري ف  

األميير تعقيييدا، تباعييد المواقييف وافتراقهييا فيي  حييرا تمييوز / آا اإلسييرا يلية علييى لبنيياق، ومييا أعقبهييا ميين 

، ووبيف فييه 8002ف  أيلول / سيبتمبر  تداعيات، لعت أهمها ال طاا الشهير الري ألقاه الر يس السوري
ال العربيي " بمنصياف الرجييال، ووبيف مييواقفهم أرنيال الحييرا بييي"أنصاف قيادل مييا يسيمى بييي"معس ر ا عتيد

 المواقف".
ورغم المحياو ت السيورية لتبدييد ارريار السيلبية المترتبية عليى هيرا ال طياا، ورغيم مشيار،ة 

(، ولقا ه ال نا   م  العاهت السعودي 8007)آذار / مارس الر يس األسد ش صيا ف  قمة الريام العربية 

ادل ييالق "تتحيد  عين "غصية في  حليمهللا بين عبيد العزييز، إ  أق مصيادر دبلوماسيية مطلعية الملك عبد 
من ابتالعها بعد، حيث تقول هره المصادر بمق القيادل السعودية توعيدت أميا  زوارهيا  تتم نالسعودية لم 

 ر من بعيد.من اللبنانيين اابة، بمق ترفهم الر يس األسد "من هم أنصاف الرجال"، على غير ساحة وأ، 
ارتبطيا بيين العابيمتين اللتياق المصادر ذاتها تحدر  عن "اطوط تماس" وقضايا االفية تباعد ميا 

ذات يو ، بما يشبه الحلف ال الر  الري تمهما إلى جاني، مصير، حييث ،اني  القميم ال الريية بيين هيره 

نطقة، وتحديدا منير غيزو العيرا  األطراف، إطارا  ت اذ القرارات اإلستراتيسية ذات التمرير على مستقبت الم
لل وي  وحتى عشية احتالل أمري ا للعرا ، نر،ر منها على سبيت الم يال  المشيار،ة في  "حيرا تحريير 

موا،بة عملية السيال  ، و حقا موا،بة تطورات الملف العرا  تح  الحصار ونظا  العقوبات الدول  ال وي "
ف اللبنيان  بم تليف فصيوله، و،ياق لهيرا "الم ليث" وفقيا ات المليمنر انطالقتها في  مدرييد، موا،بية تطيور

للمصادر الدبلوماسية دورا هاما ف  احتوال التدهور ف  العالقات العربيية البينيية، ومني  حالية ا سيتقطاا 
 والفرز بين م ونات النظا  العرب  من الوبول إلى ما آل  إليه من "معس رات" و"محاور".

 

 دمشق والرياض في إقليم متبّدل
 

  مراقبييوق لمشييهد العالقييات العربييية البينييية وتوزانييات القييو  اإلقليمييية، ردوا ال ييالف
السوري السيعودي المتفياقم، إليى تبيدل "قواعيد اللعبية" اإلقليميية بعيد الحيرا عليى 

 الطييا ف  والمييرهب  فيي  العييرا وا نقسييا  العييرا  واحييتالل بغييداد، وتنييام  العنييف 

ة القديمية، أو "النظيا  اإلقليمي  القيديم" بيالحا ، حييث ليم تعيد قواعيد اللعبيوالمنطقة
 للتح م بمسار األحدا  ومسر  التطورات.

  تميز هرا التطور بداول إيراق على مسير  الشير  األوسيط بقيول، في  أ، ير مين مليف
وعلى غير ساحة وبعيد، من العرا  الري تحو"ل من "سيد"" في  وجيه النفيوذ اإليراني  

وساحة الفية لدور إقليمي  متزاييد، إليى تر،ييا التي   لهرا النفوذالزاحف، إلى "جسر" 
أارت تتسه جنوبا وشرقا بعد أق تسلم حزا العدالة والتنمية مقالييد الح يم واألغلبيية، 

الح ومة والبرلماق والر اسة ف  بلد العلمانية ال مالية، ميرورا بسسيرا يت التي  شيرع  

، واحد، ومين دوق ا،تيرا  ف  وت  اللمسات األايرل على ارا طها وحدودها، من جان
 بمرجعيات عملية السال  وقواعد الحت التفاوت .
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  أما على الصعيد العرب ، فقد تمي"زت هره الحقبة، بتراج  اليدور اإلقليمي  لمصير، حتيى

، م يت فلسيطين والسيوداق للدولة العربيية األ،بير النفوذ التقليديساحات وف  مناطم 
للدبلوماسيية المصيرية، األمير اليري أمليى عليى  وليبيا، الدول السارل والحلقيات األقيرا

السييعودية القلقيية ميين تبييد ت اإلقليييم ميين حولهييا، واصوبييا لسهيية تنييام  دور إيييراق 
وحلفا ها و"هاللها"، أق ت ر  عين ميملوف دبلوماسييتها، وأق تتحيرك بشي ت نشيط في  

هيا حيث وجيدت الممل ية ذاتعدل ساحات، وأق تت لى عن حررها وتحفظها التقليديين، 

 طرفا ف  عدل أزمات، وباألاص ف  لبناق وفلسطين وعملية السال  والعرا  واليمن.
  سوريا الت  وجدت نفسها ف  "النظا  اإلقليم  السديد" ارار ف  التشي ت، محابيرل

اإلسرا يلية بوبفها جزلا مين "محيور الشير"، سيع   –با نتقادات والتهديدات األمري ية 
لتفادي العزلية وتف ييك أطواقهيا، ل نهيا مي  ،يت فشيت أو من دوق جدو  أو نسا  ير،ر، 

، ،اني  تقتيرا أ، ير فيم، ر مين إييراق، وحلفا هيا في  لبنياق في  هيرا المسيعى إافا 
وفلسطين، إلى أق أببح  في  انيد  مقابيت ل نيد  مين يطليم علييهم "المعتيدلين 

 العرا" بزعامة السعودية.

 عربي " وفصيم عير  تحالفهيا مي  ولم ي ن مم نا دمج سوريا في  "معسي ر ا عتيدال ال
إيراق، فيما الو يات المتحدل وحلفا ها ف  أوروبا والعالم العرب ، يعلميوق إلاراجهيا مين 

لبناق، وإتعاف نفوذها فيه، وفيما نصف اللبنانيين على األقت،   يرييدوق أي دور سيوري 
ي مرحلية مقرر على الساحة السياسية اللبنانية، وفيما إسرا يت لم ت ن جياهزل في  أ

من مراحت ما بعد احتالل العرا ، لتسوية تاري ية مي  دمشيم، تعييد بمقتضياها هضيبة 

السو ق السورية المحتلة إلى السيادل السيورية، وهيو أقيت تعيويك يم ين أق تقبيت بيه 
عة ا طيال  في  سوريا عن دورها المتآ،ت ف  لبناق، )وتح  الضيغط وفقيا لمصيادر واسي

 الشمق السوري(.
 

 إلى قمة دمشق: في الطريق
 

، الت  برل  مؤارا بين دمشم والرييامتقول مصادر دبلوماسية عربية قريبة من جهود الوساطة 

أق الطريم إلى القمة العربية ،اق مزروعا بي"قضايا ال الف" بيين السيعودية وسيوريا، ووفقيا لهيره المصيادر 
 مة" فقد وتع  الممل ة ايارات وبدا ت عدل ف  التعامت م  "استحقا  الق

   من  انعقاد القمة ف  دمشم، تارل بحسة "عد  وجود تحضيير جييد للقمية" وأاير

برريعة "الحاجة لتنقية األجوال العربية"، ل ن أما  إبرار سوريا على ممارسة حقهيا 
ف  استضافة القمة الدورية وترؤسها للعا  المقبت، وم  توفر الرغبة لد  ، ير مين 

العربيية" للحفياّ عليى "دوريية" انعقياد القمية، ليم العوابم العربية و"جامعة الدول 

 ي ت، لهرا المسعى النسا .
   اسييتبا  القميية الدورييية فيي  دمشييم، بالييدعول لقميية طار يية فيي  القيياهرل وشيير

تيارل تحي  تيغط المليف الفلسيطين  المتفسير في  / موسعة أو مصيغرل، الشيخ، 

لبناق واليري قيد قطا  غزل، وأار  تح  شعار "متل الفراغ الر اس  المقلم" ف  
يتحول إلى أزمة تتطاير شيظاياها الحارقية إليى المنطقية برمتهيا، ل ين المشياورات 

الدولية مي  مصير، ، اصوبيا عملييات "جيس نيبك" الطار ية "الصامتة" بشمق القمة
أّهرت تعيرر األاير بم يت هيرا ال ييار، المقترحة والسامعة العربية،  المضيفة للقمة

قطيي  ميي  دمشييم ،مييا هييو حييال الدبلوماسييية  سيييما وأق الدبلوماسييية لييم ت

 السعودية.
   عليى شيرط قييا  سيوريا بتسيهيت  القادميةقمة التعليم المشار،ة السعودية ف

انت اا العماد ميشيت سليماق ر يسا للسمهورية اللبنانية من دوق اشيتراطات مين 

نو  تش يت ح ومة وحيدل وطنيية بيي"رلث تيامن أو معطيت" ل،قليية، أو غيير ذليك، 
طل، إلى دمشم ممارسة تغوط على حلفا ها مين اللبنيانيين لتسيهيت مهمية وال

 إنساز ا ستحقا  الر اس . 

  ت فيك مستو  المشار،ة السعودية ف  هره القمة، إق تعرر النسا  ف  أي مين

السيناريوهات أو البدا ت السابقة، وهرا ميا اسيتقر علييه الموقيف السيعودي، ،ميا 
 لمعلومات.تشير لرلك ،افة التقديرات وا

 
ف  المقابت، وتع  الدبلوماسية السورية لنفسها جملة من ال يارات والبدا ت ف  التعاميت مي  

 استحقا  القمة منها 

  ،نظيرا لمياأق استضافة القمة وترؤسها، حم لسيوريا أو ، ومصيلحة علييا لهيا رانييا 

مين  من وسا ت وفرص لتف يك أطوا  العزلية وال يرو ر اسة القمة يم ن أق توفره 
شرنقتها، اصوبيا لسهية ا نفتيا  عليى بعيك عوابيم "ا عتيدال" العربيية واليدول 

 األوروبية.
  الدبلوماسية السورية على تف يك المواقف العربية المتحفظية عليى انعقياد  عمل

القميية العربييية فيي  دمشييم، سييوال ل ييالف فيي  المواقييف ميي  سييوريا، أو مسييايرل 
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نافيير فيي  ، ييير ميين الييدول، وفيي  هييرا وتسيياوقا ميي  الموقييف السييعودي المييؤرر وال

جهيودا في  ا تصيال وبيرل  "دبلوماسيية الهياتف الر اسيية"  دمشيم مينالسيا  
انعقياد القمية في   المباشر والش ص  م  عدد من القادل العربية لضماق تميييدهم

 الش صية أو مشار،ة دولهم على مستو  رفي  فيها. دمشم، ومشار،تهم
 المليف اللبنيان ، قبلي  بالمبيادرل العربيية حييال ناورت الدبلوماسية السيورية في  

، واعتميدت تفسيير المعارتية اللبنانيية لهيا، ف  اجتما  وزرال ال ارجية العرا لبناق

فبدت من جهة ،راغبية في  الحيت وغيير معطلية ليه، ل نهيا ليم تفيرط بمصيالحها أو 

 من جهة رانية.ف  لبناق "ت رل" حلفا ها 
  ورقة "التصعيد اإلسرا يل  المسنوق" تد الشع، الدبلوماسية السورية  است دم

الفلسطين  اصوبا ف  قطا  غيزل، موّفية حالية الحير  والعسيز العربيية لليدعول 

ورالهيا وهي  اليدعول التي  ت في  لسعت القمة المقبلة "قمية فلسيطين بامتيياز"، 
يز ورناييا المليف اللبنيان  الشيا ك، و  تفادي إغرا  القمية بيدهالرغبة سورية ف  

عو لالعتقاد بمق المسملة الفلسطينية ستعالج ف  قمة دمشيم بطريقية مغيايرل تد
 لما ،ان  عليه المعالسة ف  قمم عربية سابقة.

  ،دال  الدبلوماسية السورية من النافرل اإليرانيية إليى عيدد مين العوابيم العربيية

فبدا وزير ال ارجية اإليران  ف  ، يير مين الميرات "وسييطا" بيين دمشيم وعوابيم 

ربية عدل، أهمها الريام، ولعت "دبلوماسية المطيارات أو قاعيات الترانزيي " عليى ع
حد تعبير دبلوماس  غرب ، الت  مارسها منوشيهر مت ي ، هي  أبيرز م يال عليى 

الدور اإليران  السديد، ف  إشارل إلى لقال الوزير مت ي  مي  األميير سيعود الفيصيت 
عيه بيوزرال اارجيية ،يت مين سيوريا ف  مطار القاهرل، وا جتما  الرباع  الري جم

 وسلطنة عماق وقطر قرا مطار دمشم الدول  بعد لقال القاهرل بساعات.

 وفقييا لمصييدر مطليي ، فييسق "ال ييط األحميير" للدبلوماسييية السييورية، وفيي  م تلييف 

التحضير للقمة وما رافقهيا مين تساذبيات سياسيية ودبلوماسيية ،ياق يقضي  بعيد  
، أو الت ل  عين حلفا هيا، ففي  اجتميا  للقييادل المقامرل بمصالح سوريا ف  لبناق

السورية وفقا لهرا المصدر، تقرر ا عترار عن عد  استضافة القمة إق وجدت سوريا 
 أنها أما  مقايضة مصالحها وحلفا ها بلبناق باستضافة القمة وترؤسها.

 
طابقية، أق االبة هرا الحراك الدبلوماس  ال  يف ،ما تقيدر ذليك مصيادر سياسيية وإعالميية مت

حيول  "الدبلوماسية السورية نسح  ف  تسست فوز بالنقاط عليى الدبلوماسيية السيعودية في  "المعر،ية

القمة، فالقمة بات  ف  ح م المنعقدل، ومشار،ة جمي  الدول األعضال، وعلى مسيتو  تم ييت يسمي  ميا 
 يقرا أو يزيد عن نصف القادل العرا.

السييعودي، يسييست  –ك الدبلوماسيي  السييوري وفيي  قييرالل حصيياد هييره السوليية ميين ا شييتبا
 المراقبوق النقاط الر يسية التالية 

  زمانهيا وم انهيا المحيددين،  "المعس ر ارار" فالقمية سيتعقد في أق الحصيلة جالت لصالح

والفراغ ف  بعبدا ما زال على حاله، وقو  األ، رية الحليفية لمعسي ر ا عتيدال العربي ، ميا 

ذ أجنيدتها السياسيية، فيميا لبنياق يقيف عليى عتبية مفتير  بيين زال  غير قادرل على إنفيا
 الحرا والسلم األهليين.

  السعودية، أق قيدرل الرييام عليى ممارسية  –أّهرت السولة األايرل من المواجهة السورية

نفوذ مهيمن على عدد ،بير من الدول العربية "المعتدلة" بات  محيدودل، ويقيول دبلوماسي  
، المسال الحيوي للمصالح والنفوذ السعوديين، لم يعد مسييطرا علييه عرب ، أق ال ليج ذاته

بال امت من قبت الريام، وف  هيرا السييا  يتوقيف المراقبيوق أميا  مواقيف بعيك العوابيم 
 العربية وال ليسية من القمة بالنظر لد  تها ال ابة 

 اسييا وجغرافييا، األقيرا إليى الرييام، بعيد البحيرين، سي  دولة اإلمارات العربية المتحدل

، بوفيد ير سيه ر ييس الدولية الشييخ اليفية آل نهيياقستشارك ف  القمية أعلن  أنها 
باتسياه  اإلماراتييةلحر،ية الدبلوماسيية اسييا  ووفقا للمصادر فسق هرا القرار يندر  في  

لير يس الدولية في  الصييف  األوليىن يزييارتين هيامتين متتياليت سسل دمشم، والت  
نا به الشيخ محمد بن راشد ف  الشهر المات ، م  عيد  اسيتبعاد المات ، وال انية ل

وفي  سييا  متصيت تقيول  االل الزيارتين وعودا بحضور القمية. أعط  اإلمارات أق ت وق

ق نا ، ر يس دولة اإلمارات حا،م دب  محمد بن راشد ،اق واتيحا  في  إبيالغ أ المصادر
، في  إذا لم يحضر ر يسيهسيحضر سورية بمق بالده سوف ت وق مم "لة ف  القمة، وأنه 

إشارل على وجود تقديرات متفاوتة داات دوا ير بين  القيرار في  أبيو ّبي  حيول وجهية 
الدولة وسياساتها ال ارجية اصوبا ف  التعامت م  إيراق وسوريا وحلفا هميا،و وتضييف 

 قيادات إماراتية وعربيية وغربييةيتحد  بصراحة أما   المصادر أق الشيخ محمد بن راشد
نه قال ،الما  تنقت عنه أعن مصلحة بالده القوية ف  ترتي، عالقاتها م  سورية وإيراق. و

ممييارال  اييالل زيارتييه األايييرل إلييى ،ييت ميين دمشييم وطهييراق. وهييو ميين أ، يير القيييادات 

قوله للر يس األمري   جور  بوش  إليهال ليسية رفضا  ألي حرا ف  المنطقة، ويرنس، 
بمحيد تعقيبا على عبارات اإلعسياا التي  أبيداها األايير ل دب  مارإلاألايرل ته االل زيار
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" هت تعلم أق هرا المبنى الض م سوف يتهاو  بصاروخ واحيد إذا انيدلع  أبرا  اإلمارل  

أق "هناك ف  ال ليج من على مضيفه األمري   بالقول إق بوش رد"  أيضاويقال ، الحرا"
 قال ل  ال ال  نفسه".

  سلطنة عماق، المعروفة بمواقفها الوسطية "المتزنة"، تمارس دور الوسيط بين دمشيم
والريام، ويلع، وزيرهيا الم ضير  يوسيف بين عليوي عبيد هللا، دورا متمييزا عليى هيرا 

الصييعيد، عميياق التيي  تحييتف  بعالقييات طبيعييية ميي  إيييراق وسييوريا، وعالقييات جيييدل ميي  

دال العربيي ، ستشييارك فيي  القميية، وعلييى الو يييات المتحييدل والغييرا ومعسيي ر ا عتيي
 مستو  رفي .

  قطر، وبيرغم التطيور الملميوس اليري طيرأ عليى عالقاتهيا مي  الرييام ميؤارا بعيد دولة
ستتم ت ف  القمية بمميرهيا سنوات من القطيعة و"ا حتراا" اإلعالم  والدبلوماس ، 

يحات واسييتند مصييدر دبلوماسيي  إلييى بعييك التصييرالشيييخ حمييد بيين اليفيية آل رييان ، 
القطرية للقول بمق الدوحة تلع، دورا مساعدا في  تيرليت العقبيات أميا  القمية، وإقنيا  

يشيار إليى سيا  ال هرا وف القادل العرا بالمشار،ة فيها على مستو  القمة ،رلك، 

وزير الدولة القطري للشؤوق ال ارجية أحميد عبيد هللا المحميود، عقي، اجتميا  وزرال  أق
وق ال ليس  ف  الريام، أق دول المسلس لم تشترط انت ياا اارجية دول مسلس التعا

ر يس للبناق، ل   تحضر القمة العربية. وطال، الشيخ حمد بن جاسيم الزعميال العيرا 
بحضور قمة دمشم، مؤ،دا  حضور قطر، وقيال "  يسي، أق نسياو  عليى القمية العربيية 

قمة العربية ف  دمشم رغيم فلماذا نقاط  ال والمقاطعة   تفيد وإذا لم نقاط  أنابوليس

 ،ت االفاتنا".
  اتصيال هياتف  جير  بيين الير يس السيوري والعاهيت عين البحرين  أعلن في  المنامية

البحرين  "وتم االله البحث في  ا تصيا ت الساريية بيين اليدول العربيية لتهينية المنياخ 
في   البحيرين ستشيارك المال م إلنسا  القمة العربية ف  دمشم أوااير هيرا الشيهر"،

   القمة، ل ن على أي مستو  ؟ سيبقى هرا السؤال معلقا.
   ال وي   يتوق  مراقبوق أق تحضير ال ويي  بمسيتو    يغضي، السيعودية مين جهية، و

يترك آرارا  سلبية على العالقات م  سوريا من جهة رانية. وتشير بعك الت هنات إلى أق 

ار،ة الملوك والرؤسيال العيرا أمير ال وي  سيحضر القمة، وسيتشس  أ، ر إق ،ان  مش
رفيعة المستو ، وف  تقدير المصادر الدبلوماسيية أق ال ويي  تسيد نفسيها في  موقي  

حر   فه  من جهة ت م"ن للسعودية وقفتها إليى جانبهيا بعيد تعرتيها للغيزو العراقي ، 
ل نها ف  المقابت   تنسى الدور السوري الري بلغ حد المشار،ة العس رية )الرمزيية( 

طهيراق، وتيرفك  –وال وي  ترييد عالقيات طبيعيية مي  دمشيم حرا تحرير ال وي ، ف  

، ويرجح مراقبوق أق تؤرر التطورات األايرل ف  ال ويي  لسهية تفياقم الحرا أو التلويح بها
التييوتر السيين  الشيييع  علييى قييرار المشييار،ة، لسهيية زيييادل فييرص حضييور أمييير الييبالد 

ة اليو  أ، ر مين أي وقي  مضيى لعالقيات طيبية فعاليات القمة، حيث تبدو ال وي  بحاج
م  سوريا وإيراق وحلفا هما، لتهد ة ال واطر الداالية ومني  انيز   اليبالد إليى انقسيا  

 شيع . –سن  

  األردق  يحتف  األردق بعالقات جيدل م  السعودية على المستو  ال نا   وف  إطار ميا
عدات اقتصادية للممل ية يعتقيد أنهيا يسمى بي"الرباعية العربية"، وتقد  السعودية مسا

ستصت إلى بض  منات الماليين من الدو رات األمري ية، ل ن األردق استطا  ف  ارونية 
األايرل أق يستعيد عالقاته م  دمشم، اصوبا بعد زيارل الملك عبد هللا ال ان  لها ف  

الملفيات  ، حيث أم ن تسسيت "ااترا " في  التعاميت مي 8007تشرين ال ان / نوفمبر 
ال نا ية العالقة ف  ميادين األمن والمياه والحدود والتبادل التسياري وحر،ية األفيراد إليى 

غييير مييا هنيياك ميين موتييوعات، بييرغم اسييتمرار ال ييالف فيي  القضييايا السياسييية علييى 

آذار وح ومة فؤاد السنيورل فيما  41مستو  اإلقليم، حيث يقف األردق إلى جان، فريم 
آذار المعييارم، ويييدعم األردق السييلطة الفلسييطينية ور اسيية  2تييدعم دمشييم فريييم 

عبييياس، فيميييا دمشيييم   ت فييي  تحالفهيييا مييي  حر،ييية حمييياس وفصيييا ت المعارتييية 
الفلسطينية، ويعتبر األردق النفيوذ اإليراني  المتميادي تهدييدا ألمين المنطقية وهويتهيا، 

وين سياسيية فيما تر  سوريا ف  طهراق حليفا لها، إلى غير ميا هناليك أيضيا مين عنيا

االفية. أما االبة الموقف األردن ، فتتم ت ف  المشار،ة ف  القمة، وعلى مسيتو  
رفي  للغاية، أما قرار مشار،ة الملك ش صيا ق  القمة، فمرجح التقديرات تشير إلى أنه 

لم يت ر بعد، وأنه رهن بحسابات اللحظة األايرل وتطوراتها، ويم ن أق ت يوق مشيار،ته 
ه ف  قمة ال رطو   حضور جلسة ا فتتا  وإلقال اطاا، ومن رم تيرك شبيهة بمشار،ت

 ر اسة الوفد لر يس الح ومة أو ألحد األمرال مم ال ش صيا عنه.
  مصر  لم تبلغ العالقات بين القاهرل ودمشيم اليدرك اليري آلي  إلييه العالقيات السيورية

ي ييص الملييف  السييعودية، بيييد أق القيياهرل، تبييدو علييى بييلة لصيييقة بالسييعودية فيمييا

السوري، وه  حم"ل  دمشم براحة وبصورل مضمرل، مسينولية الفشيت في  انت ياا 
ر يس للبناق، وانضم  إلى جهود السعودية ف  محاو ت تمجيت انعقاد القمة، واألرجيح 
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أق الر يس المصري لن يشارك ف  القمية بغيياا العاهيت السيعودي عنهيا، واألرجيح أق 

 وفد يضمه وير سه ر يس الوزرال.تم ت مصر بوزير اارجيتها أو ب
   ر يس دولة عرب  سيشارك في  قمتهيا  41إلى  48دمشم أعلن  أق ما بين الحصيلة

المنتظرل، وهرا الرقم يش ت المعدل الوسط  لحضور الزعميال العيرا للقمية، ودمشيم 
سبم وأق لفت  إلى غياا الر يس المصري والعاهيت السيعودي عين قمية تيونس، مين 

 لقمة ومداو تها وقراراتها النها ية بهرا الغياا.دوق أق تتمرر ا

 
 الرياض...ما بعد القمة: –دمشق 

 
القمة العربية توقيتا ور اسية وم ياق انعقياد، سيو  المناسيبة التي  أم ين فيهيا لل يالف   ليس

السيعودي أق "يتينفس" وأق ي ير  للعلين عليى هيرا الشي ت وبهيره الصيورل، فال الفيات بيين  –السوري 
، واألرجيح أق قمية دمشيم، سيت وق سيببا في  لهيا، و حيم من قبت سابقة للقمة ،ما أشرنا العابمتين

 إذ،ال هره ال الف، بدل أق ت وق وسيلة لحله واحتوا ه.

ويلح  المراقبوق أق هرا ال الف قد ا،تس، قيدرا مين "الش صينة"، بعيد أق تسياوز قواعيد اللعبية 
لسيورية السيعودية واحتوا هيا، وهنيا تتوقيف المصيادر أميا  التقليدية المتعارف عليها في  إدارل ال الفيات ا

 المعطيات والمعلومات التالية 
o إ  مقابيت رمين ،بيير في  وحلفا هيا ف  وارد الت ل  عن حلفها م  إيراق   سوريا ليس

لييس بمقيدور السيعودية أق لبناق أو  وفي  السيو ق في  نهايية المطياف، وهيرا الي من 

 ه، فهو ف  األبت بييد واشينطن وتيت أبيي،، وبدرجية أقيت تدفعه، ألنها ببساطة   تمتل
 بيد العوابم األوروبية ذات الصلة.

o   سوريا يم ن أق تبدي مرونة ف  "الملف الفلسطين " م لما فعل  من قبت زمن اتفيا
م ة الري ،اق منسزا أو شبه منسز بمحرفه األولية ف  دمشم، وانتقت إلى م ة للتوقي  

يس، أق تقابلها من منظيور دبلوماسي  سيوري، مرونية سيعودية عليه، و"المرونة" هنا، 
، عاهيت ف  لبناق، ه يرا تقيول المصيادر، وربميا هيرا ميا شيس  المليك عبيد هللا ال يان 

، على تدشين بيفحة جدييدل في  العالقيات مي  دمشيم، حييث لعبي  المصيالح األردق

ف الفلسيطين  ليم ال نا ية دورا مهما ف  إنساز المصالحة األردنيية السيورية، ل ين الملي
 ي ن غا با عن ما دل المحادرات.

o  سيوريا تبييدو مطمننية إلييى نفيوذ حلفا هييا المتصياعد فيي  اإلقلييم  إيييراق ،قيول إقليمييية
باعدل، العالقة النامية م  تر،يا المتسهة شرقا وجنوبا، حزا هللا وحلفا يه ،قيول تياربة 

قطيا  غيزل وتزاييد  ورقم بع، ف  معادلية اليداات اللبنيان ، نفيوذ حمياس ال بيير في 

األوساط األوروبية )،وشنير، داليما( المطالبة بالحوار معهيا، في  المقابيت تآ،يت شيعبية 
السلطة ور اسة عباس، ارتباك معس ر المعتدلين العيرا بعيد ارتطيا  عمليية أنيابوليس 

وفشييت الدبلوماسييية بسييدار العييدواق وا سييتيطاق اإلسييرا يليين، تييعف الييدور المصييري 
إدارل الملف الفلسطين  )اتفيا  م ية( واللبنيان  )مبيادرل البنيود ال الرية  السعودية ف 

العربييية( وعملييية السييال  )المبييادرل العربييية(، ناهيييك عيين الفشييت العربيي  العييا  فيي  

 العرا .
o   سوريا تسعى ف  شرال الوق  المتبق  لو ية الر يس جور  بوش وطاقميه في  البيي

تعييير ميا" يم ين أق يطيرأ عليى اإلسيتراتيسية األبيك والبنتاغوق، وهي  تيراهن عليى "
األمري ييية فيي  المنطقيية، اصوبييا إذا اسيير السمهييوريين ا نت ابييات الر اسييية، حيييث 

ستتضح الوجهة الت  ستسل ها واشنطن ف  التعامت م  أزمات المنطقة، بدلا بالصرا  
رتيا  عيادل الر يس م  إيراق مرورا بم تلف الملفات، ف  المقابت، فسق السعودية التي  ت

لإلدارات السمهورية األقت "شغفا" بملفات حقو  اإلنساق، تراهن على فوز السمهيوريين 

ومسيي ل جييوق مييا،ين للسييلطة، وهييو الييري يعييد امتييدادا إلدارل جييور  بييوش، وبيياح، 
 المواقف المتشددل من "محور الشر".

o  عليى ف  الالذقية وطرطيوس سوريا مطمننة لموقف روس  داعم، وللقواعد العس رية
روس عليى أرتيها تير،ر بمييا  ا تحياد عسي ريين ولوجود متزايد ل برال البحر المتوسط، 

السوفيت  القديم، وهنا تقول المصادر أق أ، ر من رالرة آ ف ابير روس  يعملوق على 

 األرم السورية.
o   سييوريا تتسييلح، وتحديييدا فيي  المسييال الصيياروا  متعييدد المييديات، وتعيييد النظيير فيي

الية مستلهمة تسربة حيزا هللا في  جنيوا لبنياق، وإسيرا يت بيدأت ميؤارا عقيدتها القت
فقط، تمار سوريا على محمت السد ،دولة يم ين أق يحسي، لهيا حسياا في  توازنيات 

 الرد  المتبادل.
o  ف  المقابت، تمتلك السعودية ال  ير من أورا  القول الت    يسيتهاق بهيا، وهنيا تقيول

بورقت  قول ر يستين  األول عا دات النفط الفل ية الت  المصادر أق الريام مدجسة ارق 

تزيد يوما بعد آار، وم  ،يت دو ر واحيد يطيرأ عليى سيعر برمييت الينفط، ييدات ال زينية 
 السعودية ما   يقت عن ما ة مليوق دو ر إتاف  يوميا.
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o  دبلوماسية م ة" حيث تعتمد الممل ة على دورها الحاتين للحيرمين الشيريفين، وقيد"

 دم  م يية مييؤارا أ، يير ميين مييرل فيي  نشيياط الدبلوماسييية السييعودية  مشيياري  اسييت
 المصالحة العراقية، اتفا  م ة الفلسطين ، زيارل أحمدي نساد وغيرها.

o وريا وفي  لبنياق، ورقية التيدويت في  حيال من األورا  الت  تلو"  بها الممل ية حييال سي
المتسمعة لد  قصر الشيع،  فشت "التعري،" وسقوط المبادرل العربية، وف  المعلومات

أق السعودية "ذهب  بعيدا" في  "تنسييقها" مي  واشينطن أساسيا، ومي   ف  دمشم 

باريس بدرجة أقت لممارسة تغط على سوريا، وف  هرا السيا  يلف  إلى ما نشيرته 
الواشيينطن بوسيي  مييؤارا وقاليي  أنييه "محضيير" لقييال الييوزير / األمييير السييعودي سييعود 

بوش ف  البيي  األبييك وبحضيور نا بيه دييك تشيين  ووزييرل  الفيصت م  الر يس جور 
اارجيته ،وندوليزا رايس ومستشاره لشؤوق األمن القوم  ستيفن هايدل ، وجال فييه 

اتفا  السانين على رف  وتيرل الضغط عليى سيوريا، وإرسيال الميدمرل ييو إس إس ،يول 
فرنسية بهيدف نقيت  –قبالة شواطنها، وقبت ذلك ما نقلته مصادر عن محادرات سعودية 

الملف اللبنان  إلى مسلس األمن ف  حال تعرر نسا  المبادرل العربية، األمر اليري حيدا 

بوزير ال ارجية السورية وليد المعليم إليى اتهيا  السيعودية علنيا بمنهيا تحيرم العوابيم 
 الغربية عليها، وترست وزرا ها ومسنوليها لالستقوال باألجنب  على الشقيم )؟!(

o را  الت  تلو  بها الرييام في  وجيه دمشيم، ورقية "المح مية الدوليية"، وهنيا من األو
تؤ،ييد مصييادر متطابقيية أق الممل يية وبا تفييا  ميي  زعيييم تيييار المسييتقبت النا يي، سييعد 

الحريري، قررت تغطية ،افة العسوزات ف  ميزانية المح مة الدولية للسنة األولى، وأنها 

مقابيت اسيتعسال تشي يت المح مية تياليتين، تعهدت بفعت الش ل ذاته ف  السنتين ال
وتماق بدل سيرها ف  معاقبة السنال ف  جريمة اغتيال ر يس الوزرال اللبنان  األسيبم 

مليييوق دو ر لصييندو   42غ رفيييم الحريييري، وتقييول المصييادر أق السييعودية حو"ليي  مبليي
لسيوري، المح مة، وتدرك الريام أق "المح مة الدولية" ه  أ، ير ميا ي شياه النظيا  ا

اصوبا إق جر  اسيت دامها عليى طريقية "مح مية ليو،رب " التي  تشيير المعلوميات 
الت  تسرب  مؤارا إلى أنها است دم   بتيزاز النظيا  الليبي  سياسييا ومالييا وأمنييا، 

ورافق  أعمالها ومداو تها عمليات تزوير شهادات وتلفيم شيهود وإافيال معلوميات عين 

 هم أق دوا ر إست بارية غربية نافرل ه  من قا  ب ت ذلك.القضال لتوجيه التحقيم، واأل
o  أاطر األورا  الت  تلع، تلو  بها السعودية، ه  ورقة المعارتة السورية، حيث أجيرت

الريام اتصا ت علنية م  عم الر يس السوري المنشم رفع  األسد، واستقبله المليك 
حطيات الفضيا ية التابعية السعودي ف  قصره علنا، وأوعزت السلطات إلى الصيحف والم

للممل يية والمموليية منهييا، بت  يييف الحضييور السييوري المعييارم علييى بييدر بييفحاتها 

وشاشاتها، وف  هرا السيا ، تتحيرك الرييام عليى م تليف اطيوط المعارتية ولييس 
على اط واحد  مسموعة واشنطن )نهاد الغادري(، جبهة ال الص )ايدا  / البييانون (، 

 ورفع  األسد.
o ت لم يتسن تم،يدها من أي مصدر مورو ، بمق بعك أر،اق اإلدارل السيعودية رمة معلوما

)األمير بندر بن سلطاق( اقتر  أو هو يعمت على بلورل وتيدعيم معارتية سيورية سينية، 

سلفية بش ت ااص، للعمت بش ت لصيم عليى تعضيعة نظيا  الح يم )العليوي( في  
األنبال بحرر تقول أق اللسيول إليى  سوريا وتقويك استقراره، ل ن المصادر الت  تورد هره

هره اللعبة هو سال  ذو حدين، ويم ن أق يرتد على من يحمله أو يلو  به، في  إشيارل 
إلى أق السعودية نفسيها، ،اني  هيدفا لعملييات "السيلفية السهاديية" و"القاعيدل" وأق 

ليى قيادر عسوريا لديها من قنوات ا تصال والعالقات و"السيست" ميا يسعلهيا في  موقي  
 إزعا  السعودية أ، ر من ا نزعا  منها.

 

بعيك فصيول ومشياهد العالقيات  اليو ، تعيد إنتيا  دمشم والريام فسق العالقاتأيا ي ن من أمر، 
المصرية في  امسيينيات القيرق الفا ي  وسيتينياته، وهي  تيدات في  مرحلية مين "الحيرا  –السعودية 

، على اطوط أاير  التماس، وأق تبرد أحيانا أار الباردل" المرشحة ألق تس ن أحيانا على بعك اطوط 
 حيرا عليى العيرا  واحتالليه، ميا عيادتل ن المرجح أق قواعد "النظا  اإلقليم " الري ،اق سياريا قبيت ال

فيال اإلطيار ال الري  )المصييري، بيالحة لتنظييم العالقيات بيين م ونيات اإلقلييم والالعبيين الر يسيين فييه، 

إلدارل األزمات العربية المتفسرل، و  القو  الر يسة ّل  م ن الر،وق إليه ي السعودي والسوري( عاد وعال
تحتف  بموزانها ونفوذها التقليديين، ومن المرجح أق تشهد المنطقة حالة مين ا تيطراا وعيد  ا سيتقرار 

 إلى تستقر على قواعد جديدل لنظا  جديد لتوازنات القو  وعالقاتهيا، وفي  هيرا السييا ، فيسق العالقيات
 السورية السعودية مرشحة لمرحلة أطول، وربما أبع، من التدهور والتعقيد.

 


