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َّملخص

 العرِب إلى سورّية، أحد مؤشرات انتصار 
ُ
. في سورية لنظاِم السياس ّيِ والدولِة ا تمثُل عودة

ويطرح ذلك أسئلة حول األسباب العميقة لتلك العودة، وما دواعيها وأسبابها، وما املسكوت 

فصح عنه فيها، وما عالقة إيران بها، وهل يمكن أن تحاول دول الخليج العربية 
ُ
أن عنه، وما امل

لـ "إبعادها" عن إيران، بالسياسة، بعد أن أخفقت ثماني  تعود إلى منطق التقرب من سورية

 نوات من الحرب في ذلك، والواقع أنها عززته؟ س

 
َ
 حرٍب" أو "ساحة

َ
ثمة مدارك عربية خليجية محددة تجاه سورية، بوصفها "ساحة

 السياسّية هي استمراٌر للحرب، ولكن 
َ
 موازنٍة" مع إيران وتركيا، وكأنَّ التسوية

َ
مواجهٍة" أو "ساحة

املسؤولون السوريون هذا النمط من  بوسائل أخرى. ومن غير املعروف حتى اآلن، كيف تلقى

 الخطاب.

إنَّ الشعور باالرتياح من عودة العرب إلى سورية، يخالطه الكثير من األلم والغضب، ذلك 

ر حمد بن جاسم نائب أن الفرقاء العائدون سبق أن "تهاوشوا" على "الصيدة"، كما سبق أن عبّ 

 عند العرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري األسبق، ويبدو أ
ً
اال

ّ
ن املنطق نفسه ال يزال شغ

 لعائدين!ا

 ،
ً
إنَّ عودة العرب إلى سورية تعّبُر عن أنَّ الحرَب ضد نظام الرئيس بشار األسد كانت عبثّية

. لكن نمط التعبير السياس ّي واإلعالمّي عن العودة، ال يوحي 
ً
وأنَّ االستمراَر في الحرب عبثيٌّ أيضا

ائرة منذ آذار/مارس مراجعة دقيقة بالفعل، وباعتبار دروس الحرب الد بأنَّ ذلك يتم بناًء على

؛ ذلك أنَّ الشعور بفائض القّوِة أو التهديِد، ربما دفعهم لـ: قول ما ال يجب قوله في سورية 2011

ل"  سورية من جهة َعّد  وُّ
َ
غ

َ
"ساحة مواجهة" مع إيران وتركيا، وأن العودة هي من أجل مواجهة "ت

. والسكوت عما كان يجب ة. وبالطبع املحافظة على وحدة واستقرار سوريةفي سوري تلك الدولتين

، وال انطلق من اعتبارات األمن واملصلحة 
ً
 عقالنيا

ً
عليهم قوله، وهو أنَّ الحرب لم تكن قرارا

ت مصلحة الوطنية لكل فاعل، وال املصلحة القومية واألمن واالستقرار اإلقليمي، وال من اعتبارا

 فسها. ن سورية
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املتفق عليها بين العائدين أسئلة عديدة، حول إيقاعها، وأولوياتها  تفتح العودة إلى سورية

التنافر مع إيران الحليف لسورية، وإلى أّي حّد يمكن أن تكون عودة -، وحدود التوافقوسورية

وها العرب عامل موازنة بالفعل يعُضد الدولة السورية حيال رهانات حلفاء كانوا معها ودعم

 طيلة الحرب، ولكن أولوياتهم ورهاناتهم قد ال تتطابق مع رهاناتها وأولوياتها.

إلى العرب، وما امليزان املحتمل  عاد العرب إلى سورية، فهل يقابل ذلك عودة سوريةوإذا 

للعالقات بين الطرفين، وما األوزان النسبية للعالقات البينية، وأي أساس يمكن أن تقوم عليه 

 قات، وَمن ُيالقي َمن، وأين؟تلك العال

 
ً
  -تتألف الورقة من مقدمة وتسعة محاور: أوال

ً
ملاذا العودة إلى  -دالئل ومؤشرات، ثانيا

 سورية
ً
  -؟ ثالثا

ً
  -سكوت وإفصاح، رابعا

ً
  -الصحيح، خامسا

ً
املوقف من إيران،  -الخاطئ، سادسا

 
ً
  -سابعا

ً
  -املوقف من تركيا، ثامنا

ً
 ات والتنبيهات، والخاتمة.اإلشار  -مفارقة تشرشل! تاسعا
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َّمقدمة

تمثل عودة عدد من دول الخليج العربية إلى سورية، وإعادة افتتاح سفاراتها فيها، أحد 

، ومثل ذلك بالنسبة لحلفائها إيران وحزب والدولة في سورية مؤشرات انتصاِر النظاِم السياس يّ 

 هللا، وكذلك الحال بالنسبة لروسيا، ولو أننا ال نملك أن نضع األخيرة في الخانة نفسها. 

تطرح عودة الدول العربية إلى سورية، أسئلة حول األسباب العميقة لتلك العودة، وكيف 

وات في حرب مناهضة أن تلك الدول قامت بمراجعة للموقف بعد أن انخرطت لعدة سن

فصح عنه 
ُ
ومعادية لسورية، وما الدواعي واألسباب التي دعتها للعودة، وما املسكوت عنه، وما امل

في موقفها، وما عالقة إيران بتلك العودة، وهل يمكن أن تعود دول الخليج العربية للتقرب من 

ات من الحرب في بهدف "إبعادها" عن إيران، بالسياسة، بعد أن أخفقت ثماني سنو  ةسوري

 ذلك، والواقع أنها عززته.

ثمة جوانب "صحيحة" وأخرى 

ية "خاطئة" في مقاربة دول الخليج العرب

للمشهد السورّي، تتحدث عنها الورقة 

بتكثيف وتركيز، وتمييز وتمايز بين هذه 

وتلك بما أمكن من الوضوح، وتدقق بين ما 

سكت عنه املوقف والخطاب السياس ي وما 

  أفصح عنه، بالتركيز على إيران وتركيا.

ل إيران  وُّ
َ
غ

َ
وتركيا"، فهذا وعندما يتمركز الهدف من إعادة فتح السفارات حول احتواء "ت

نفسها، بوصفها "ساحة حرب" أو "ساحة مواجهة" أو  دة تجاه سوريةيحيل إلى مدارك محّد 

"ساحة موازنة" بين العرب العائدين والدولتين املذكورتين: إيران وتركيا، وكأن التسوية 

 السياسية في سورية هي استمرار للحرب ولكن بوسائل أخرى. ومن غير املعروف حتى اآلن، كيف

تلقى املسؤولون السوريون هذا النمط من الخطاب، أعني تدوينات وتصريحات وزير الدولة 

اإلماراتّي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، وليس فقط البيان الرسمّي الصادر عن وزارة الخارجية 

اإلماراتية، ولو أنَّ األول يفصح بوضوح عما لفت إليه البيان الرسمي. ومن الواضح أن السلطات 

السورية لم تبالغ في تقدير الخطوة اإلماراتية، ومن بعدها البحرينية، ولو أنها سعيدة بها، ولكن 

الفرح بعودة "األشقاء" ل يغفل التركيز على 

أن  سورية ل يمكن أن تكون "ساحة حرب"، 

ول "ساحة موازنة" بين أطراف، هذا يجب 

 تفكيكه والتحذير من مجرد التفكير فيه.
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الفرح بعودة "األشقاء" ال يغفل التركيز على أنَّ سورية ال يمكن أن تكون "ساحة حرب"، وال 

 "ساحة موازنة" بين أطراف، هذا يجب تفكيكه والتحذير من مجرد التفكير فيه.

عور ب
ُّ

االرتياح لعودة العرب إلى سورية، يخالطه الكثير من األلم والغضب؛ ذلك أن الش

ر حمد بن جاسم نائب رئيس الفرقاء العائدين سبق أن "تهاوشوا على الصيدة" كما سبق أن عبّ 

، إذ ال 
ً
اال

ّ
الوزراء وزير الخارجية القطري، ويبدو أن منطق "الصيدة" أو "الطريدة" ال يزال شغ

 يدة" ويجب "املهاوشة" عليها مع إيران وتركيا. ية "طر ر تزال سو 

ُموم" وهي رياح  ، وهو "رياح السَّ
ً
هذا أحد مبررات استعارة تعبير يعرفه الجغرافيون جيدا

تأتي إلى سورية من الجنوب أو من الجزيرة العربية، ولكننا ال نتحدث في الجغرافيا، ومن ثم فإنَّ 

ب من الجنوب إلى دمشق، بكل ما يعنيه ذلك من فرصة االستعارة تحيل إلى موجة العائدين العر 

 وتهديد، وتدبير "صحيح" أو "خاطئ" لألمور، مما تتناوله الدراسة في مستويات مختلفة. 

 
ً
  -تتألف الورقة من مقدمة وتسعة محاور: أوال

ً
ملاذا العودة إلى  -دالئل ومؤشرات، ثانيا

 سورية
ً
  -؟ ثالثا

ً
 الصحيح، خام -سكوت وإفصاح، رابعا

ً
  -سا

ً
املوقف من إيران،  -الخاطئ، سادسا

 
ً
  -سابعا

ً
 اإلشارات والتنبيهات، والخاتمة. -املوقف من تركيا، ثامنا

ً
 مفارقة تشرشل! تاسعا
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َّ
ا
َّومؤشرات دلئل -أول

 العرب إلى سورية نتيجة مراجعة للموقف، فقد حدث ذلك )املراجعة( 
ُ
إذا كانت عودة

، صحيح أن فواعل الحرب لم تسعْد باستعادة الدولة السورية السيطرة 
ً
قبل مّدة طويلة نسبيا

على الغوطة بريف دمشق، ودرعا والقنيطرة في املنطقة الجنوبية، إال أنها بدت أقرب لـ "تفهم" 

ْت" بعض الش يء إلى خلفية املشهد، مقابل ذلك، ولم ت َنحَّ
َ
قاومه، بل إنَّ الدول العربية ربما "ت

 . "إسرائيل"بروز أدوار روسيا والواليات املتحدة، وإيران وتركيا، وال ننَس 

إنَّ القول بالتنحي النسبّي للدول العربية في املشهد السورّي ال يعني أنها قطعت مع 

، إنما هي قللت من انخراطها في الحرب، وفضّ سياساتها ورهاناتها، أو غ
ً
لت ّيرت موقفها تماما

التركيز على أنماط عمل وتأثير مختلفة، وواصلت دعم جماعات املعارضة باملال واإلعالم 

بل املمكنة مع روسيا والواليات املتحدة، وبعضها مع إيران  ر السُّ والسياسة، مع حرصها على تدبُّ

 سب الحال.عضها اآلخر مع تركيا، حوب

، وقد تركز جهدها على التفكير "إسرائيل"هذا يتعلق بعدٍد من دول الخليج واألردن وحتى 

في كيف يمكن التأثير في طبيعة التحوالت بعاّمة وعودة الدولة السورية بخاّصة، أو "التراُسل" 

 معها من أجل ترتيب األمور فيما بعد الحرب.

، وال بأس من 
ً
هذا، ورغم أنَّ الحرب لم تنته، إال أنَّ مالمح املشهد تبدو أكثر وضوحا

 :
ً
 التفكير ما أمكن في اللحظة التالية. ثمة دالئل ومؤشرات عديدة، انظر مثال

شكر الرئيس األمريكي دونالد ترامب لـ اململكة السعودية على تمويلها إعادة اإلعمار في  -

 ةسوري
ً
 وال محض خيال. . وهذا ليس عبثا

ه حمل رسائل عربية وخليجّية  -
ّ
زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق، وقيل: إن

 إلى الرئيس بشار األسد. 
ً
 تحديدا

زيارة وفد أمنّي إماراتّي إلى دمشق والذي مهد لزيارات اقتصادية، ثم إعادة افتتاح  -

 .(2018كانون األول/ديسمبر  27السفارة )

قرار الرئيس ترامب أو إعالنه عن االنسحاب العسكرّي األمريكّي من شرق الفرات، وهو  -

 
ً
مع كّل التقديرات املتشائمة، قرار حكيم بالفعل، من رجل لم يصفه أحد تقريبا
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 بعض الش يء، باعتبار قراره األخير 
ً
بالحكمة أو العقالنية، وأرى أنه قد يكون مظلوما

 فحسب! 
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َّ
ا
َّ؟ةسوري إلى ودةالع ملاذا -ثانيا

بإعادة افتتاح السفارة بدمشق، سبقتها خطوات وزيارات أمنية الخطوة اإلماراتية 

في منتصف أيلول املاض ي عن اللبنانّية  "ألخبارتحدثت جريدة "او واستخباراتية قبل عّدة أشهر. 

نشاط ، لبحث ملفات عدة بينها إعادة دمشق أمني إلى العاصمة السورية إماراتّيٍ  زيارة وفٍد 

عن مصادر لبنانية في منتصف تشرين األول املاض ي، قولها الجريدة نفسها كما نقلت  .1السفارة

 في مستقبل سوريا السياس يّ  تكوين تجّمع عربّي "تسعى إلى اإلمارات إن 
ً
 ليكون شريكا

  .2"، مع التسليم بأّن النظام الحالي برئاسة بشار األسد باٍق واالقتصادّي 

 وهكذا فإنَّ إعادة 
ً
ُن مرحلة

ّ
افتتاح السفارة اإلماراتّية بدمشق، صحيح أنه ِفعٌل يدش

ويحيل إلى تطورات قادمة، إال أنه ليس ُمْنَبت الصلة عن مراجعاٍت وتصوراٍت وتفاعالٍت 

واتصاالٍت سابقة، وقد أفصح وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش عن جانب من 

 افتتاح السفارة، قال:األغراض العميقة والكامنة وراء إعادة 

قناعة أن املرحلة  ة للتطورات، ووليَد يأتي بعد قراءة متأنيّ القرار » إنَّ 

  مع امللف السورّي  املقبلة تتطلب الحضور والتواصل العربّي 
ً
حرصا

في تغريدة عبر . وأضاف «على سوريا وشعبها وسيادتها ووحدة أراضيها

في سوريا أصبح أكثر ضرورة تجاه التغّول  العربّي  الدوَر » ، أنَّ "تويتر"

 أن ، موّض «والتركّي  اإليرانّي  اإلقليميّ 
ً
اإلمارات تسعى اليوم عبر »حا

ة حضورها في دمشق إلى تفعيل هذا الدور، وأن تكون الخيارات العربيّ 

 تجاه إنهاء ملف الحرب
ً
وتعزيز فرص  ،حاضرة، وأن تساهم إيجابا

  .3«السالم واالستقرار

َّ
ا
َّوإفصاح سكوت -ثالثا

                                                           
 .2018أيلول/سبتمبر  15، األخبارمارات تريد استئناف العالقات مع دمشق"، وفيق قانصوه، "اإل  1

akhbar.com/Syria/257980-https://al 
ن مرحلة املصالحة العربية مع سوريا"، : املهزومين إلى دمشقعودة " 2

ّ
دش

ُ
كانون األول/ديسمبر  28، األخباراإلمارات ت

2018 .https://goo.gl/zN7aHQ 
كانون  27، نيكسبوت"بعد افتتاح سفارة بالده في دمشق... تصريحات نارية من قرقاش عن سوريا وإيران وتركيا"،  3

 https://sptnkne.ws/kvb6. 2018األول/ديسمبر 

https://al-akhbar.com/Syria/257980
https://al-akhbar.com/Syria/257980
https://goo.gl/zN7aHQ
https://sptnkne.ws/kvb6
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ً
 كبيرا

ً
 وأثار تفاؤال

ً
الخطاب اإلماراتّي حول إعادة افتتاح السفارة في دمشق، لقي ترحيبا

بعودة قريبة وسريعة للعرب إلى سورية، والخطاب املذكور على أهميته السياسّية والرمزية، إال 

 ، وهو:لنبدأ بما سكت عنهأنه "يسكت عن أشياء أكثر مما يفصح". 

ر عن هزيمة الخطط والرهانات على إسقاط النظام افتتاح السفارة فعٌل يعبّ إنَّ خطوة  -

، ولم تصل إلى 
ً
السياس ي في سورية، وإنَّ الحرب ضّد نظام الرئيس بشار األسد كانت عبثا

واإلمساك بالدولة، ومن ثم كسر "هالل املقاومة"  "إسقاط النظام"النتيجة املرجوة، وهي 

املناهض أو" الهالل الشيعّي"، حسب التعبيرات الدارجة في الخطاب السياس ّي واإلعالمّي 

 .لسورية

، باعتبار الحجم الهائل من املوارد املادية واملعنوّية  -
ً
إنَّ االستمرار في الحرب عبثيٌّ أيضا

  طائل.التي تم تخصيصها وإنفاقها فيها بال 

، فلن تكون حاضرة في سياسات ما سوريةإذا لم تكن لإلمارات ودول الخليج صالٌت مع  -

 بمسائل بالغة األهمية والحساسية.بعد الحرب، وهذا يتعلق 

 الرجل، فهو: ما يفصح عنهوأما 

ترك سورية -
ُ
أصبح أكثر ضرورة تجاه  ةفي سوري الدور العربّي " نَّ إليران وتركيا، بل إ أال ت

فهل يأتي العرب إلى سورية ملواجهة ذلك "التغّول"  ،"والتركّي  ل اإلقليمي اإليرانّي التغوُّ 

، وهل لدى اإلمارات ما تقّدمه أو تفعله بهذا الخصوص، ألم يدقق الوزير 
ً
املشار إليه حقا

قرقاش في خطابه، ويتحّسب إلى أنَّ املسؤولين السوريين )واإليرانيين واألتراك( سوف 

أم أنه مطمئن لعدم وجوِد رّدة فعل رافضة لكالمه، أو أن كالمه لن  يقرؤون كالمه،

 لقارئه في دمشق؟!
ً
 يكون مزعجا

بوصفها "ساحة مواجهة"، وطاملا أن الهدف  ةرؤية اإلمارات ودول الخليج األخرى لسوري -

 
ً
هو احتواء إيران وتركيا، واألولوية هي احتواء إيران، وهذا هدف يتوافق ويتساوق قصدّيا

 مع أهداف ومو 
ً
 – "إسرائيل"ضوعّيا

ً
 مختلفا

ً
 تحليلّيا

ً
فمن  –النقطة األخيرة تتطلب سياقا

 ل أن تتطور األمور إلى حرب أخرى.املحتم

أن يكون العرب، دول الخليج خاصة، شركاء في "غنيمة" إعادة اإلعمار، بما تملكه الدول  -

اسية ريعية املذكورة من موارد مادية وطموحات للكسب االقتصادّي، وأهداف سي
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 عن حجم املوارد 
ً
 للحضور والتأثير في سورية، فضال

ً
 الزما

ً
واضحة. وهذا يمثل مدخال

 واملكاسب االقتصادية املمكنة أو املتوقعة. 
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َّ
ا
َّالصحيح -رابعا

موقف اإلمارات املتمثل بإعادة فتح السفارة في دمشق، وما تضمنه بيان وزارة الخارجية 

ر عن قراءة وتقدير "راهنين" الدولة اإلماراتّي للشؤون الخارجّية يعبّ اإلماراتية وتدوينة وزير 

 لتطورات الحدث السورّي، وما يتصل به من تطورات إقليمّية ودولّية؛ وألنَّ 
ً
و"صحيحين" عموما

"، فمن املرّجح أن تقول وتفعل باألصالة 
ً
 منفردا

ً
ما قامت به اإلمارات ال يمكن أن يكون "عزفا

ث اليوم عن عن دول التحالف الخليجّي، وفي مقدمتها اململكة السعودية. نتحدعنها وبالنيابة 

 ، وليس فقط اإلمارات العربية املتحدة. عودة الخليج إلى سورية

  :(2018-12-27)وزارة الخارجية اإلماراتية ل البيان الرسميّ قال 

هذه الخطوة تؤكد حرص حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة » إنَّ 

سارها الطبيعي، بما إعادة العالقات بين البلدين الشقيقين إلى معلى 

الدور العربي في دعم استقالل وسيادة الجمهورية العربية  يعّزز ويفّعل

ودرء مخاطر التدخالت  ،السورية ووحدة أراضيها وسالمتها اإلقليمية

ع اإلمارات إلى أن «السورّي  اإلقليمية في الشأن العربّي 
ّ
. وأعرب عن تطل

 .4ةفي سوري «يسود السالم واألمن واالستقرار»

يصدر البيان عن مراجعة للموقف من سورية، ذلك أن محاولة "فك االرتباط" أو "تغيير 

بالحرب باءت بالفشل، وهذا ما تتكّرر اإلشارة إليه، بل إنَّ األمور  بين إيران وسورية التحالف"

أدت من حيث النتيجة إلى عكس املطلوب، إذ تعزز الحلف وتعّمد بالدم، وأصبح لدى فواعل 

السياسة في دمشق وطهران عوامل تأكيد إضافية وربما يقينية على أهمية تحالفهما. وهذا يمثل 

 لدول 
ً
الخليج العربّية، وهذا ينسحب على أطراف وفواعل أخرى مثل تركيا  مصدَر تهديٍد إضافّيا

مثل وحلفائها الغربيين، باإلضافة إلى الفواعل من غير الدول  "إسرائيل"واألردن، وبالطبع على 

 الشبكات الجهادية التكفيرية.

 

 

                                                           
كانون  27، سبوتنيك"الخارجية اإلماراتية تصدر بيانا بعد عودة عمل سفارتها في العاصمة السورية دمشق"،  4

 https://sptnkne.ws/kuNZ. 2018األول/ديسمبر 

https://sptnkne.ws/kuNZ
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َّ
ا
َّالخاطئ -خامسا

هد، صحيح أنَّ ، في جانب منه، عن تقدير خاطئ للمشيصدر موقف اإلمارات تجاه سورية

 لعودة العالقات، هي صحيحة وصائبة، إال أنَّ املقاصد قد 
ً
إعادة فتح السفارة في دمشق تمهيدا

 
ً
 للكالم أو الخطاب، وإنما باالستناد إلى ما ورد نّصا

ً
تكون خاطئة أو غير دقيقة، وهذا ليس تأويال

 على "تويتر" 
ً
من قبل وزير الدولة اإلماراتّي للشؤون الخارجية أنور  –كما سبقت اإلشارة–وتدوينة

 قرقاش. 

، ربما يأملون "تغيير سلوك "إسرائيل"اإلمارات ودول الخليج األخرى، وحتى الغرب و

النظام" بالسياسة وربما االقتصاد، بعد أن فشلوا في "تغيير النظام" نفسه بالحرب. هذه اللغة 

وزير الخارجية  –في معرض التهديد لدمشق–بق أن رّدده ليست غريبة، وهي ترديد معكوس ملا س

 ، أي: 2003األمريكي كولن باول، بعد االحتالل األمريكي للعراق 

وف يحدث س 2003يجب "تغيير سلوك النظام" بالسياسة، وإال، فإنَّ ما حدث في العراق 

يكيُّ الكاذب وُملفق ، هذا ما عبر عنه بكيفية ما باول الوزيُر األمر أو يمكن أن يحدث في سورية

 .5أدلة أسلحة الدمار الشامل في العراق، في لقاء له مع الرئيس بشار األسد

  

                                                           
األسد بين الرحيل والتدمير املمنهج: الحرب السورية بالوثائق انظر محضر اللقاء في كتاب اإلعالمي سامي كليب،  5

 (.2016 )بيروت: دار الفارابي،السرية 
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َّ
ا
َّإيران من املوقف -سادسا

منذ  الحرب الدائرة في سوريةوإيران أحد عناوين وذرائع  تمثل العالقة بين سورية

منذ االحتالل األمريكّي  ضت له سورية، بل أحد دوافع الحصار الذي تعرّ 2011آذار/مارس 

وحزب  "إسرائيل"بين  2006، ولكن بصورة خاصة منذ حرب تموز/يوليو 2003للعراق في العام 

من أن األمور لن  ق لدى بعض فواعل السياسة في سوريةهللا، وقد برز منذ تلك الحرب قل

وساطة "فك على احتواء أّي حرٍب مماثلة في املستقبل، ب "إسرائيل"تمض ي هكذا، وسوف تعمل 

شيفرة" تلك الحرب، سواء في خلق مشكالت لفواعل الحرب املذكورة، مثل سورية وإيران وحزب 

 هللا، أو االستثمار في مواطن الضعف والخلل لدى تلك الفواعل نفسها.

كانت إيران موضوع مداوالت مستمرة بين سورية من جهة ودول الخليج العربية وتركيا 

"فك  اولة إقناع سورية ليس بـوفرنسا والواليات املتحدة وغيرها، الفكرة الرئيسة تمثلت في مح

! "تغيير النمط" االرتباط" مع إيران، وإنما بـ

عام  وعندما اندلعت الحرب في سورية

كان ثمة "عروض" تركية وخليجية  ،2011

وغربية للتهدئة، تتمركز حول مسألة واحدة 

وهي "االبتعاد عن إيران". هذا ما قاله 

 الرئيس بشار األسد واألمين العام لحزب هللا

السيد حسن نصر هللا، كما ذكر رئيس 

الوزراء ووزير الخارجية القطرّي السابق 

 حمد بن جاسم في تصريحات إعالمية عديدة. 

"تفكيك" أو "كسر" التحالف بين سورية  سبقت اإلشارة إلى أنَّ الحرب التي هدفت لـ

، بمعنى أنها عززت التحالف ومتنته،وإيران، أدّ 
ً
لكن األمور ال تقف  ت إلى عكس ما كان مطلوبا

ما بعد الحرب لتفاعالت مفتوحة واضطرارية مع إيران، وحتى روسيا  سورية هنا، ذلك أن "ترك"

وربما تركيا، لن يكون في صالح الدول العربية. وهذه قراءة يمكن املوافقة عليها بالتمام. وال بدَّ 

 في املقام األول. ا" هو سورّي خليجية، لكن "ميزانها" و"بارومتره-أن تكون املبادرة فيها عربية

إن "ترك" سورية ما بعد الحرب لتفاعالت 

مفتوحة واضطرارية مع إيران، وحتى روسيا 

في صالح الدول وربما تركيا، لن يكون 

-ول بد  أن تكون املبادرة فيها عربية العربية.

خليجية، لكن "ميزانها" و"بارومترها" هو 

 سورّي في املقام األول.
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هي شرط الزم من أجل  سوريةفي مدارك الفواعل الخليجية والعربية أنَّ عودة العرب إلى 

 
ً
من منظور –"احتواء" مصادر التهديد الناشئة من تحالفها مع إيران، وهذا قد يكون صحيحا

لكن من زاوية محّددة فحسب، بمعنى أن الحضور املشار إليه "ال يحتوي" إنما  –عربّي وخليجيّ 

 "ُيوازن" األمور في مستويين رئيسين:

  ، في السياسات السورية، وسوريةحضور إيران، وهو غير منفرد وال حصرّي  -
ً
لم تغلق بابا

 الحرب بكيفية أو أ
ً
خرى، بوجه أي من الفواعل العربية، إنما هي التي غادرت معلنة

 على إسقاط حكم الرئيس بشار األسد. وال شك في أنَّ 
ً
حضور الدول العربية في  مراهنة

أمٌر مفيد للجميع، بما في ذلك إيران نفسها، وهي تدرك ذلك، والبد أّنها سعيدة  سورية

ي.   به. ولو أن قراءة إيران لذلك تتطلب املزيد من التدقيق والتقص ّ

 –إذ يتذكر اإلماراتيون –ّية، وقد كان لدمشق دور مهم في التفاعالت والعالقات اإلقليم -

في ضبط أي توترات قائمة أو محتملة بينهم وبين إيران. وعندما كانت األخيرة تغضب 

لسبب ما من دولة اإلمارات، يأتي الشيخ زايد رئيس الدولة إلى الرئيس حافظ األسد 

 ليطمئنه ويهدئ من روعه. 

 ويمكن إضافة مستوى ثالث وهو:

 بين إيران ودول الخليج  كن لعالقات جيدة بين سوريةيم -
ً
 جيدا

ً
وإيران أن تحقق تراسال

العربّية. دروس املاض ي جيدة، ويجب إعادة التفكير فيها. والحرب السورية أو ما وصلت 

 إليه حتى اليوم، هي لحظة مناسبة لالستذكار.
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َّ
ا
َّتركيا من املوقف -سابعا

 :ثالث مستويات رئيسةمثلت تركيا عامل توازن في السياسة اإلقليمّية في 

دات السورية للتقارب ، وكان هذا أحد الدوافع واملحّد هو موازنة إيران في سورية األولَّ -

 وتركيا في العقد األول من القرن الحادي والعشرين. بين سورية

ه الدول العربية بعاّمة، هو أنَّ تركيا مثلت عنصر موازنة لدى سورية تجا الثاني -

 إعالمية 
ً
والخليجّية منها بخاّصة، ألنَّ األخيرة ابتعدت عن سورية ومارست ضغوطا

 . 2006وسياسية كبيرة، ذلك بعد حرب تموز/يوليو 

 إليران في اإلقليم، ولكن انفالت  الثالثاملستوى  -
ً
 موازنا

ً
هو أن العرب عّدوا تركيا عامال

مخيال وطموحات حزب العدالة والتنمية من عقالها، وتطلعها ملمارسة قوامة زعامة 

نية،  إقليمية للدول اإلسالمية السُّ

على حساب اململكة السعودية وإلى 

ما اإلمارات، حّول رؤية الدول حّد 

العربية املشار إليها تجاه تركيا من 

كونها فرصة وعامل موازنة حيال 

إيران، إلى مصدر تهديد، له عالقات 

 قوية مع إيران نفسها. 

حدث التحول في رؤية الدول العربية املذكورة إلى تركيا في الحرب السورية، وقد عّولت 

 في الحرب امل
ً
ذكورة، لكن مسارات ورهانات أخرى بينها وبين تركيا حّولت على تركيا كثيرا

العالقات إلى ما يشبه القطيعة. واليوم تقول اإلمارات والسعودية، ومن خلفهما دول الخليج 

ل التركّي" هو أحد دوافع عودة العرب إلى سورية. وهذا ما يسعد  العربية األخرى، إّن  وُّ
َ
وقف "الَتغ

. –صدق أو ال تصدق!–د به له وبه السوريون، وقد يسع
ً
 اإليرانيون أيضا

املفيد فيما تؤول إليه األمور في هذا البلد املشرقّي الجميل، لكن املنكوب بالحرب، هو 

حساسية دول الخليج العربّية من أطماع تركيا املتزايدة في الجغرافية السورّية، ومخاوفها من 

نحن هنا ال نؤول إنما نواصل التدقيق في ما بعد الحرب، و  ريةتأثير تركّي في رسم مالمح سو 

تصريحات وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور القرقاش. انظر تصريحاته املذكورة 

 أعاله. 

اليوم تقول اإلمارات والسعودية، ومن 

 
ّ
خلفهما دول الخليج العربية األخرى، إن

ل التركّي" هو أحد  وُّ
َ
غ

َ
دوافع عودة وقف "الت

 العرب إلى سورية.
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 بـ:
ا
َّيبدو أن الحرب السورية أعطت دول الخليج شعورا

القدرة على العمل والتأثير مباشرة ومن دون وسيط، إذ لطاملا دفعت تركيا ملوازنة إيران  -

 في اإلقليم، وها هي تحاول أن تتولى املهمة بنفسها! 

الشعور بالتهديد املتزايد من قبل تركيا وإيران، وبينهما عالقات قوية، األمر الذي يتطلب  -

االحتواء" بنفسها، أو بوساطة تعزيز قدرات أن تتولى الدول العربية أمر "املوازنة" و"

، بما يدفع فجوة بينها وبين سورية، وتضييق الوالدولة في سورية النظام السياس يّ 

 "موازنة" األمور بنفسها.  األخيرة إلى تقوم بـ
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َّ
ا
َّ!تشرشل مفارقة -ثامنا

 في القول إنه ال يريد
ً
 يترك سورية أن ال يجد وزير الدولة للشؤون الخارجية اإلماراتّي حرجا

إليران وتركيا، هذا نمط من التعبير املس يء، ولذا فإن البداية قد ال تكون مشجعة بالتمام، وفيها 

سوء تقدير في اختيار املفردات ونحت االستعارات اللغوّية. واإليحاء بامتالك فائض من القّوة 

لسفارات في دمشق. مع واملعنى، لن يقع على متلٍق بسيط أو متحمس بال شروط لعودة افتتاح ا

ذلك من املفترض أال يمر قول الوزير اإلماراتي مرور الكرام، وال أن ُيترك ملجرد أنه تعبير بالغّي في 

 .خطاب سياس ّي يمكن التغاض ي عنه ملجرد أنَّ املرحلة تتطلب ذلك

، لكن ال بأس من الحدي
ً
 وال تأكيدا

ً
ث اإلمارات ليست بريطانيا، وال يتطلب األمُر توضيحا

عن مفارقة في هذا الصدد، ومن باب أن "الش يء بالش يء يذكر". كتب ونستون تشرشل رئيس 

الوزراء البريطاني في مذكراته، أنه تحدث إلى جوزيف ستالين رئيس االتحاد السوفييتي في مؤتمر 

 1945يالطا )شباط/فبراير 
ً
 :( قائال

اريا، ونحن نملك مصالح ملاذا ال نحسم أمورنا في البلقان؟ جيوشكم في رومانيا وبلغ

وإرساليات وممثلين هناك. يجب علينا أال نختلف وتتعارض مصالحنا في أمور بسيطة. فبالنسبة 

% هيمنة 90% هيمنة في رومانيا، وأن يكون لنا 90لروسيا وبريطانيا، هل يرضيكم أن يكون لكم 

 في اليونان، ونمش ي على نصف نصف في يوغسالفيا؟ وهنا أخرج تشرشل ورقة 
ً
ورسم جدوال

سب املئوية لنفوذ كّل من روسيا وبريطانيا فيها، نورده هنا من باب  ِ
ّ
تضمن قائمة بالدول والن

 تعزيز وتأكيد الفكرة التي نحن بصددها.

َّنسب النفوذ والهيمنةَّالدولة

 % اآلخرون10% روسيا، 90َّرومانيا

 % روسيا10% بريطانيا، 90َّاليونان

 %50%، 50َّيوغسالفيا

 %50%، 50َّهنغاريا

 % اآلخرون25% روسيا، 75َّبلغاريا
 

 ووضع عالمة 
ً
ها تشرشل، ثم أخرج قلما

ّ
َل ستاليُن لبعض الوقت في الورقة التي خط مَّ

َ
أ
َ
ت

)صحيح( مقابل كل نسبة. يضيف تشرشل، وال بد أنه كذب فيما كتب، إذ إنه شعر بالحرج من 
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ستالين أن ُيتلفا الورقة، فأجاب ستالين: أن يكون وستالين يلعبان بمصير البشر، فاقترح على 

 .6"ال، احتفظ بها أنت". على ذمة الراوي تشرشل

 اليوم، ولو أنه شابه ما نقلناه عن تشرشل طيلة الوضع في 
ً
 أو كثيرا

ً
سورية مختلف قليال

 عندما 
ً
اتفقت روسيا والواليات املتحدة على "تقسيم أولّي" للعمل السنوات األولى لألزمة، تحديدا

 
ً
 هيمنة ونفوذ، ولو أنهما لم يلتزما به تماما

َّ
 ثم .7العسكرّي في سورية، ُمعتمدتين نهر الفرات خط

الجغرافيا، أي أن يكون شمال كان التقسيم االفتراض ي وغير الرسمي وغير الشرعي للعمل بحكم 

منطقة تأثير لتركيا )وإلى حّد ما  سورية

قطر(، وجنوبها منطقة تأثير لـ األردن 

، ومحيط دمشق منطقة تأثير لـ "إسرائيل"و

مع تفاهمات غير مستقرة أو  ،8السعودية

بشأن  "إسرائيل"غير نهائّية بين روسيا و

اعتداء األخيرة على مواقع سورية بذريعة 

 .9ع اإليراني" في سورية"احتواء التموض

، أو أن ما كان من تقسيم غير رسمّي لم يستمر، لكن ةلم يحدث تقسيم للنفوذ في سوري

الصراع لم ينته، والرهانات لم تتوقف، والصدوع كبيرة ال شك. وليس من املتوقع أن تكف 

راجعة يمكن أن عّدة سنوات، وال أن تقوم بم طيلةحرب بسهولة عّما عملت عليه فواعُل ال

 –وصلها ي
ً
 أو وطوعا

ً
عّوِض.للقول إنها أخطأت و  –يقينا

ُ
 عن أن ت

ً
 سوف تعتذر، فضال

، لكن التعبير عنه هو أمٌر سياس ّي، 
ً
 أو فطرّيا

ً
التفكير في التأثير والسيطرة قد يكون بدهيا

 
ً
وفعُل تدخل، وسعُي سيطرة، ورهان هيمنة، وقد يمثل بنظر البعض اعتداًء أو شروعا

 العرُب أو باالعتداء، 
ُ

وحتى الواليات  "إسرائيل"وهذا ما يتطلب التدقيق فيه. وعندما يتحدث
                                                           

)بيروت: دار ، تحرير: عبد الرحيم حسين آراء في فقه التخلف: العرب والغرب في عصر العوملةخلدون النقيب،  6

 .354-353(، ص 2002، 1 الساقي، ط
. 2017آب/أغسطس  16، امليادين"، سوريا؟ شمال في واشنطن استراتيجية" ،عقيل محفوض 7

https://goo.gl/MJzNDq  
مركز دمشق لألبحاث عقيل محفوض، "تحديات ماثلة: حول املسارات واإلكراهات الرئيسة في األزمة السورية"،  8

 https://goo.gl/PFXALB. 2018أيلول/سبتمبر  17، والدراسات
مركز دمشق رية: الدوافع واإلكراهات"، عقيل محفوض، "بـ "انتظار" الجنرال سليماني؟ روسيا إزاء األزمة السو  9

 https://goo.gl/xmSh9v. 2018آذار/مارس  1، لألبحاث والدراسات

ليس من املتوقع أن تكف فواعُل الحرب 

بسهولة عّما عملت عليه طيلة عّدة سنوات، 

ول أن تقوم بمراجعة يمكن أن يوصلها 

 عن 
ا
للقول إنها أخطأت وسوف تعتذر، فضال

عّوِض.
ُ
 أن ت

https://goo.gl/MJzNDq
https://goo.gl/MJzNDq
https://goo.gl/PFXALB
https://goo.gl/xmSh9v
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إليران، أو لتركيا أو حتى لروسيا، فهذا كالم يحيل إلى مفارقات  ةعن أنهم لن يتركوا سوري املتحدة

ثمة  تشرشل وستالين املذكورة أعاله، ويجب التدقيق في ذلك، باملعنى السياس ّي واالستراتيجّي. إذ

 خطأ في الفهم والتقدير ال ينبغي السكوت عنه، وال بد من تصحيحه. 

نظرة  رة أو غيرهما، في النظر إلى سوريةالخليج، أو طهران أو أنق وهل يفكر أحٌد ما في

 طيلةتشرشل وغيره إلى دول وسط أوروبا، وفق السردية املذكورة أعاله؟ ال بد أنهم فعلوا 

، والوقائع تعّزز ما نذهب إليه. 
ً
السنوات األولى للحرب، لكن االستمرار في ذلك، لم يعد ممكنا

من مخيال أحد، واملخيال ال يمكن اإلمساك به كما ال يمكن َحّده أو  صحيح أننا ال نملك أن نحّد 

، والحروب 
ً
َل درسا ِ

ّ
مث

ُ
تعيينه، لكن ُيمكنه أن يذهب بصاحبه إلى التهلكة، وخبرة الحرب يجب أن ت

مدارس بالفعل، بافتراض أنَّ املتلقين )أو الطالب!( عقالنيون في القراءة وفي تخّير وتدّبر البدائل 

 ات.والسياس
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َّ
ا
َّوالتنبيهات اإلشارات -تاسعا

تمثل اندفاعة عدد من دول الخليج العربّية للعودة إلى سورية، وإعادة افتتاح سفاراتها  -

، ومثل ذلك بالنسبة والدولة في سورية فيها، أحد مؤشرات انتصار النظام السياس يّ 

لحلفائها: إيران وحزب هللا، وكذلك الحال بالنسبة لروسيا، ولو أننا ال نضع األخيرة في 

 الخانة نفسها. 

تطرح عودة الدول العربية إلى دمشق، أسئلة حول األسباب العميقة لتلك العودة،  -

اب التي وكيف أن تلك الّدول قامت بمراجعة للموقف من سورية، وما الدواعي واألسب

فصح عنه في موقف العائدين، وما عالقة إيران 
ُ
دعتها للعودة، وما املسكوت عنه وما امل

وتركيا بذلك، وهل تحاول دول الخليج العربية التقرب من سورية بهدف "احتواء" 

التحالف بينها وبين إيران، بالسياسة، بعد أن أخفقت ثماني سنوات من الحرب في ذلك، 

 ؟والواقع أنها عززته

ثمة مدارك عربية خليجية محددة  -

بوصفها "ساحة حرب"  ةتجاه سوري

أو "ساحة مواجهة" أو "ساحة 

موازنة" مع إيران وتركيا، وكأنَّ 

التسوية السياسية هي استمرار 

للحرب، ولكن بوسائل أخرى. ومن 

غير املعروف حتى اآلن، كيف تلقى 

 املسؤولون السوريون هذا النمط من الخطاب.

كثير من األلم والغضب، ذلك الشعور باالرتياح من عودة العرب إلى سورية، يخالطه ال -

ر حمد بن جاسم نائب أنَّ العائدين سبق أن "تهاوشوا على الصيدة" كما سبق أن عبّ 

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرّي األسبق، ويبدو أن منطق "الصيدة" أو "الطريدة" ال 

، وال تزال سورية "طريدة" ويجب "املهاوشة" عليها مع إيران وتركي
ً
اال

ّ
 ا! يزال شغ

ر عن هزيمة الخطط والرهانات على إنَّ إعادة افتتاح السفارة اإلماراتية في دمشق يعبّ  -

إسقاط النظام السياس ّي في دمشق، وإنَّ الحرب ضد نظام الرئيس بشار األسد كانت 

، ولم تصل إلى النتيجة املرجوة، أي إسقاط النظام واإلمساك بالدولة. وإنَّ 
ً
عبثا

إن  إعادة افتتاح السفارة اإلماراتية في دمشق 

يعّبر عن هزيمة الخطط والرهانات على 

إسقاط النظام السياس ّي في دمشق، وإن  

الحرب ضد نظام الرئيس بشار األسد كانت 

.
ا
 عبثا
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، باعتبار الحجم الهائل من املوارد املادية املعنوية التي تم االستمرار في الحرب عبث
ً
يٌّ أيضا

 تخصيصها وإنفاقها فيها بال طائل.

، قد يحاولون "تغيير سلوك "إسرائيل"اإلمارات ودول الخليج األخرى، وحتى الغرب و -

النظام" بالسياسة وربما االقتصاد، بعد أن فشلوا في "تغيير النظام" نفسه بالحرب. 

في معرض التهديد –اللغة ليست غريبة، وهي ترديد معكوس ملا سبق أن ردده هذه 

 .2003األمريكان وحلفاؤهم الغربيون بعد االحتالل األمريكي للعراق  –لدمشق
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َّخاتمة

 من مفارقات الحدث اإلقليمّي والعالمّي في العقد 
ً
ل عودة العرب إلى سورية، واحدة

ّ
تمث

والعشرين، ولكنها مفارقة من نمط مختلف، إذ ينظر العرُب إلى الوضع الثاني من القرن الحادي 

بل املمكنة لتفادي ما يعتقدون أنه مصدر تهديد متزايد  اإلقليمّي، ويراجعون ويتدارسون السُّ

 أن قراراتهم السابقة ضد سوريةحيال مصالحهم اإلقليمّية والدولّية، عل
ً
كانت بدواعي  ما

!املصالح العليا واألمن الو 
ً
 طنّي والقومّي، أيضا

ت ال يوحي بأنَّ املقاربة تّم  لكن نمط الخطاب السياس ّي واإلعالمّي عن العودة إلى سورية

 منها–بناًء على مراجعة دقيقة بالفعل، وباعتبار دروس الحرب الدائرة 
ً
منذ  –وكانوا جزءا

 ا دفعهم لـ:؛ ذلك أنَّ الشعور بفائض القوة أو التهديد، ربمفي سورية 2011آذار/مارس 

"ساحة مواجهة" مع إيران وتركيا، وأنَّ العودة  سورية قول ما ال يجب قوله من جهة عّد  -

وُّ 
َ
غ

َ
. وبالطبع املحافظة على وحدة ل" تلك الدولتين في سوريةهي من أجل مواجهة "ت

 .سوريةواستقرار 

 السكوت عما كان يجب عليهم قوله وهو أن قرار اإلسهام في الحرب لم يكن  -
ً
قرارا

، وال انطلق من اعتبارات األمن واملصلحة الوطنية لكّلِ فاعل وال املصلحة 
ً
عقالنّيا

 نفسها.  ، وال من اعتبارات مصلحة سوريةالقومّية واألمن واالستقرار اإلقليميّ 

الباب على أسئلة عديدة، حول إيقاعها، وأولوياتها املتفق  وهكذا تفتح العودة إلى سورية

التنافر مع إيران الحليف للدولة السورية، وإلى أّي -، وحدود التوافقوسوريةئدين عليها بين العا

حّد يمكن أن تكون عودة العرب عامل "موازنة" بالفعل يعضد الدولة السورية حيال رهانات 

حلفاء كانوا معها ودعموها طيلة الحرب، ولكن أولوياتهم ورهاناتهم قد ال تتطابق مع رهاناتها 

 وأولوياتها!

يزان املحتمل إلى العرب، وما امل عاد العرب إلى سورية، فهل يقابل ذلك عودة سوريةوإذا 

والدول العربية، وما األوزان النسبية للعالقات البينية، وأي أساس يمكن  للعالقات بين سورية

 أن تقوم عليه تلك العالقات، وَمن ُيالقي َمن، وأين؟
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 عقيل سعيد محفوض

o سوري. ستاذ جامعي كاتب وأ 

o تتركز اهتماماته العلمية حول املنطقة العربية وتركيا وإيران والكرد. 

o مداد.-رئيس قسم الدراسات السياسية في مركز دمشق لألبحاث والدراسات 

o  عدد من املنابر اإلعالمية والسياسية والبحثية.يكتب تحليالت ومقاالت رأي في 

o صدر له: 

o كتب 

  :املؤسسة العسكرية والسياسة العامةجدليات املجتمع والدولة في تركيا ،

 (.2008)أبو ظبي: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 

 بيروت: مركز دراسات سورية وتركيا: الواقع الراهن واحتمالت املستقبل( ،

 (. 2009الوحدة العربية، 

  بي ، )بيروت: املركز العر التغيير –السياسة الخارجية التركية: الستمرارية

 (.2012لألبحاث ودراسة السياسات، 

 املركز العربي لألبحاث  تركيا واألكراد: كيف تتعامل تركيا مع املسألة الكردية؟(

 (. 2012ودراسة السياسات، 

 أبو ظبي: تركيا والغرب: "املفاضلة" بين التحاد األوربي والوليات املتحدة( ،

 (.2013مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 

 بيروت: األكراد، اللغة، السياسة: دراسة في البنى اللغوية وسياسات الهوية( ،

 (.2013املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 

 دمشق: مركز دمشق  خط الصدع؟ في مدارك وسياسات األزمة السورية(

 (.2017؛ بيروت: دار الفارابي، 2017لألبحاث والدراسات، 

  دمشق: مركز دمشق  السياسة والحداثة لدى الكردكورد نامه: في أسئلة(

 (.2018؛ بيروت: دار الفرقد، 2018لألبحاث والدراسات، 
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o َّ:مخطوط  

 مخطوط تحت األمن في عصر الحداثة الفائقة: املفاهيم، األبعاد، التحولت( ،

 النشر(.

  في  "دولة ما بعد االستعمارنشوء "الدولة الوطنية" أو "حول : ليفياثان املشرق

 ، )مخطوط(.سورية، مقاربات تفسيرية

o دراسات وأبحاث 

 املركز العربي لألبحاث  سورية وتركيا: "نقطة تحول" أم "رهان تاريخي"؟(

 (. )إلكتروني(.2012ودراسة السياسات، 

 "املركز العربي لألبحاث ودراسة الحدث السوري: مقاربة "تفكيكية( ،

 (. )إلكتروني(.2012السياسات، 

 دمشق: مركز  توازية: كيف رسمت الحدود في الشرق األوسط؟الخرائط امل(

 (.2016دمشق لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: دروس الحرب: أولويات األمن الوطني في سورية، مقاربة إطارية( ،

 (.2016مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: في تحديات وتحولت املسألة الكردية في سورية: صدوع الجزيرة( ،

 (.2016مشق لألبحاث والدراسات، مركز د

 الرباط: مؤسسة مؤمنون بال حدود مفهوم األمن: مقاربة معرفية إطارية( ،

 (. 2016لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق مراكز التفكير: املحددات، الكيفيات، التحديات( ،

 (.2017لألبحاث والدراسات، 

  دمشق: مركز دمشق السوريةالقنفذ والثعلب: الوليات املتحدة إزاء األزمة( ،

 (.2017لألبحاث والدراسات، 

 الرباط: العنف املقدس: في األسس الثقافية لعنف الجماعات التكفيرية( ،

 (.2017مؤسسة مؤمنون بال حدود لألبحاث والدراسات، 
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 دمشق: مركز ضفدع نيتشه؟ مقاربات معرفية في قراءة األزمة السورية( ،

 (.2017دمشق لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: مركز ، حيث يسقط الظّل! الوليات املتحدة إزاء األزمة السورية(

 (.2018دمشق لألبحاث والدراسات، 

  ،عودة املسألة الشرقية تحولت السياسة والدولة في الشرق األوسط

 (.2018)دمشق: مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

  ،ة؟
َ
ِجندة ُممِكن

َ
واَجَهة والحوار، أي أ

ُ
رد: بين امل

ُ
)دمشق: مركز ُسورّية والك

 (.2018دمشق لألبحاث والدراسات، 

  دمشق: ؟،1974الجبهة الجنوبية: هل تسعى إسرائيل لتعديل اتفاق الفصل(

 (.2018مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

 َّزمة السورية،رايات بيضاء: حول سياسة املصالحات والتسويات في األ 

 (.2018)دمشق: مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

 

o :أوراق بحثية في مؤتمرات أو كتب جماعية 

 ِشَر في  "العرب في تركيا": محور تواصل أم تأزيم؟
ُ
بحث في مؤتمر العرب وتركيا ن

 (. 2012كتاب جماعي )

 بحث في كتاب جماعي،  سياسات إدارة األزمة السورية: "اإلدارة باألزمة"؟

(2013.) 

  عام على الحرب العاملية األولى: من "املسألة  100الشرق األوسط بعد

)مؤتمر  بيكو جديد؟-الشرقية" إلى "الدولة الفاشلة"، هل هناك سايكس

 (.2015شباط/فبراير،  22- 19بيروت 

 من املظلومية إلى الفعل: تحديات فواعل املقاومة في عالم ما بعد األحدية 

في عالم ما بعد األحادية الغربية: تحديات  ، في مؤتمر: )غرب آسياالغربية

 (.2017أيلول/سبتمبر  7املرحلة االنتقالية، بيروت، 
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 املؤتمر الدولي األول في ثقافة الكراهية: الظاهرة الدينية، الحرب، التوحش( ،

 (.2017أيلول/سبتمبر  13-12لحوار األديان، بيروت، 

 ة: في الستجابة املمكنة لتحديات ما بعد الحرب في سورية، العبور إلى الهوي

)مؤتمر الهوية الوطنية: قراءات ومراجعات في ضوء األزمة السورية، دمشق، 

َّ(.2018كانون الثاني/يناير  20-21
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