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 : مةاملقد  

الوقت حىت  ما زالت آاثرها قائمة حلرب العاملية الثانية تغيريات بنيوية يف طبيعة النظام الدويللقد أفرز عامل ما بعد ا
كإنشاء منظمة األمم املتحدة   استخالص العديد من السمات املميزة هلذا النظام،صبح من املمكن أحبيث الراهن ، 

من واألهم  ،1كقانون "التعايش السلمي" على سبيل املثالابلقانون الدويل   املعاهدات واالتفاقيات اخلاصة طويروت
امتيازات واضحة للدول املنتصرة يف  الذي أعطى كجزء من منظمة األمم املتحدة  سيس جملس األمن الدويلأت ذلك

 تلك احلرب.

عدم  ظهر أن، إذ سرعان ما على استقرار األوضاع السياسية يف العامل يستطع هذا النظام احملافظةذلك مل  من رغمابل 
الذي طبع نظرة معظم الدول حول ذلك الدور، ومن هذا املنطلق  الثقة بدور املؤسسات الدولية هو املظهر األهم 

، وابلتايل كانت العودة إىل تلك املظهر ذلكد ة لتجسيظاهرة تشكيل األحالف الدولية أحد املظاهر العملي   كانت
كبري إذ سرت   على حنو  ها نطاق عاتس  مث ما لبث أن واضحة منذ البداية عرب أتسيس حلفي الناتو ووارسو، الظاهرة 

 .مشوال  على األيديولوجيات املشرتكة وغريها من املصاحل األكثر  بناء   التحالفو  ياالقتصاد يف اجملال أيضا  

لتوازن القوى يف النظم السياسية ذات األطراف املتعددة، إذ تعد ظهرت التحالفات الدولية كضرورة يف اإلطار السابق 
، 2للدول املتحالفةاملضافة القوة عناصر  عن أهنا مثلت أحد أهمالتحالفات أحد أهم وسائل حفظ التوازن، فضال  

ويسلك من األحالف تنشأ استجابة  للتهديد "إىل أن يف هذا اجملال فن والت ستيالباحث السياسي يشري حيث 
مبعىن حتالف الدول ألجل منع  وهي إما سلوك التوازن ملواجهة هتديد السيادة من االختيارات خالهلا املتحالفون نوعني

إىل مصدر التهديد وهذا التحالف مع الطرف املتوقع انتصاره وابلتايل االحنياز ، أو القوى املهيمنة من السيطرة عليها
 3."االجتاه من املمكن أن يؤدي إىل اهليمنة

                                                           
 .82ص، 1999، القاهرة، 55اجمللة املصرية للقانون الدويل، جملد  ،بعض االجتاهات احلديثة يف دراسة القانون الدويل العام ،أمحد الرشيدي  1
 .180صبدون اتريخ،  العراق، الكوفة،، جامعة 2001أيلول  11الرؤية األمريكية للتحالفات الدولية بعد أحداث : هباء عدانن السعربي  2
ياسية دراسة يف ما بعد احلرب الباردة ، رسالة ماجستري  غري منشورة ، كلية العلوم الس :ماجد محيد خضري ، منظمة حلف مشال األطلسي واألمن الدويل   3

  .9-8 ص ، 2007 ،بغداد ، جامعة النهرين ،
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، فإن سياسة التحالفات وابلتحديد سياسات القوةانطالقا  من اإلطار النظري للمدرسة الواقعية وسياسة توازن القوى 
يولوجي والتقارب السلم مبنية على األساس األيدتتغري يف أوقات السلم عنها يف أوقات احلرب، إذ تكون يف أوقات 

للعمل واملكانة  عليه التحالف يف أوقات احلرب هو االستعداد بىَن االقتصادي، يف حني يكون األساس الذي ي  
 .4االسرتاتيجية اليت متثلها الدولة الداخلة يف التحالف

الدولية يبقى اخلوف  وأشكال ودوافع التحالفات سواء اإلقليمية أمنط و  ىاليت طرأت عل تبدالت الكربىلكن رغم ال
مع األخذ ، 5النتهاج دولة ما لسياسة التحالفات درء هذا اخلطر هو املربر الرئيس عي إىلمن التعرض للعدوان والس  

أن هناك بعض  حيث ،بطبيعة احلال ألي دولة من الدول سياسة األحالف ليست سياسة اثبتةبعني االعتبار أن 
تلك طرافه أو رفض أحد مية أحد أكهز األسباب اليت ميكن أن تؤدي إىل تفكك احللف القائم بني دولتني أو أكثر  

االلتزام مبعاهداته، أو بروز تغري جديد يف السياسة الداخلية لبعض أطرافه أو حصول متغريات كربى يف  األطراف
 .6ومستقبل األحالف القائمةالسياسة الدولية من شأهنا أن تؤثر يف واقع 

بدأت تتغري  2001سبتمرب –أيلول  11بعد أحداث لتحديد مع بداية ظهور وانتشار ظاهرة "اإلرهاب الدويل"، واب 
بنية وأشكال تلك التحالفات بعد أن وجدت غالبية احلكومات يف تلك الظاهرة هتديدا  مباشرا  لسيادهتا وقدرهتا 

 املدخل اهلام لتبين العديد من الدول ملقولة األمن اجلماعي أو األمن اإلقليمي.ل اإلرهاب لقد مث  الوطنية، 

نها املزمن م ،آسيا وكوهنا تتعرض لنوعني من التهديدات انطالقا  من كون سورية إحدى الدول املركزية يف منطقة غريب
 املتعلق ابلتهديد الوجودي لإلرهاب  صراع مع "إسرائيل"، ومنها املستجدواملتعلق أساسا  ابل 7أي منذ فرتة االستقالل

 
                                                           
4 Jason Dunietz, Assessment of the Current State of U.S. Alliances, 
http://politics.as.nyu.edu/admin/staging/IO/4600/dunietz_prop.pdf 

"السياقات الفكرية"، جامعة النهرين، افع الشراكة الدولية و حالفات الدولية : دراسة يف داإلرهاب و الت، سيف منذر العياش – حسني عالوي خليفة  5
 .93ص بدون اتريخ، بغداد،

 .111، ص2010، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، عدانن السيد حسني، نظرية العالقات الدولية  6
 عام أراضيها عن فرنسي جندي آخر جالء تم بينما ،1943 عام استقاللها نالت سورية أن حيث والجالء، االستقالل مصطلحي بين الخلط يتم ما غالبا    7

1946. 
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اليت سياسة التحالفات أسس عدد من التساؤالت يف جمال فهم  علىالدويل، فإن هذه الدراسة هتدف إىل اإلجابة 
 :مي زت السياسة اخلارجية السورية 

يتم اختيار  أي توضيح ما إذا كانالذي كانت تقوم عليه التحالفات الدولية لسورية،  األهم هو األساس ما -
على عنصر املصاحل و التهديدات املشرتكة، أم أن  على أساس أيديولوجي، أم مذهيب، أم بناء   احلليف بناء  

 هناك نوعا  من التداخل يف تلك األسس؟
ن هذه الصراع له الدور ادور الصراع مع "إسرائيل" يف رسم بنية تلك التحالفات، أي مبعىن هل كما  -

سياسة بناء التحالفات، بدال  من سياسة عدم تبين جتاه ابسياسة اخلارجية لسورية األساسي يف أن متيل ال
 االحنياز أو احلياد اإلجيايب على سبيل املثال؟

 التحالفات ؟وتوجهات تلك منط على القوى اإلقليمية احمليطة بسورية  كيف كان أتثري -
 وحليف أحدمها إقليمي واآلخر دويل؟ملاذا كانت سورية دوما  حباجة حلليفني أو على األقل شريك  -
كيف كانت طبيعة تلك التحالفات، هل كانت حتالفات مرنة أم جامدة، هل كانت تنحو ابجتاه اهليمنة أم  -

 التوازن بني األطراف املتحالفة؟
يف فرتيت السلم واحلرب متوافقة مع األسس النظرية للمدرسة الواقعية هل كانت أسس تلك التحالفات  -

 زن القوى عموما ؟وسياسة توا
يف تغري بنية ومنط التحالفات الدولية "اإلرهاب الدويل"  املستجدة لتنامي ظاهرة تهديداتالما هو دور  -

 واإلقليمية لسورية؟
بعد األزمة الكبرية اليت متر هبا الدولة  ملسار تلك التحالفات خاصة   احملتمل املستقبلي سيناريوالهو ما  -

  السورية؟

الدراسة إىل جزأين حبيث يتناول اجلزء األول الفرتة الزمنية املمتدة من االستقالل حىت هناية حقبة سيتم تقسيم 
 لذلك القرن ات من القرن املاضي، بينما يتناول اجلزء الثاين الفرتة الزمنية املمتدة منذ بداية حقبة الثمانينياتيالسبعين

 .2019عام وصوال  إىل 
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 :حقبة اخلمسينياتيف  السياسية السوريةالتحالفات  -أولا 

و ميكن إطالق  زت توجهات السياسة اخلارجية السورية،ات اليت مي  كان هناك العديد من احملط    منذ استقالل سورية
مع  ،(االبتعاد عن الغرب وكل مشاريعه بسبب دعمه "إلسرائيل"):ت هيقيف ذلك الو  لتوجه تلك السياسةصفة عامة 

غالبية األحزاب السياسية السورية الرأي العام السوري و  خياراتانعكاسا  ميثل كان هذا التوجه   االعتبار أناألخذ بعني 
 عجبني ابلغرب وثقافته كخالدون من املعتربَ وحىت السياسيني الذين كانوا ي  يف تلك الفرتة على اختالف أيديولوجياهتا 

عدم االستقرار السياسي الذي كانت تعيشه سورية يف تلك الفرتة  حالة منأيضا  لرغم واب ،العظم على سبيل املثال
هام منها حدث يف  جزء   19708 -1949 عامي انقالبية يف الفرتة ما بني وحماولة   لعشرين انقالاب   حيث تعرضت

 اخلارجية للسياسةالنماذج اليت تؤكد على التوجه السابق ويف هذا الصدد ميكن تقصي بعض ، حقبة اخلمسينيات
 يف تلك احلقبة الزمنية :  السورية

 قرارا  ابخلروج من برانمج املساعدات األمريكية  1954لة بعد انتخاابت عام املشك   أعلنت احلكومة السورية
 .9يف ذلك الوقت صته واشنطن لدول املنطقةالذي خص  

 قاربالت  على اختالف توجهاهتا إىل اتباع سياسة  ذلك الوقتيف  املتعاقبة عمدت غالبية احلكومات السورية 
بقدر ما خيدم املصاحل الوطنية  بلولكن ليس إىل درجة إقامة حلف اسرتاتيجي معه  ،حتاد السوفيايتاال مع

وميكن أيضا  رصد بعض  ،ابستقالل سوريةول اليت اعرتفت ل الدئااالحتاد السوفيايت من أو  فقد كانلسورية، 
 يف سياق هذه السياسة :ات اهلامة احملط  
 تلك فكانت  1946عام  االحتاد السوفييت معالح ل اتفاق للتزود ابلس  أو  توقيع بسورية قامت احلكومة ال

من ابلفعل كان   ، وهذايف هذا اجملال االحتاد السوفييت و بني دولة عربية ت وَقعاالتفاقية هي األوىل اليت 
  .ا  من استقالهلار جد  الدولية يف وقت مبك  املؤشرات اهلامة حول توجهات سورية 

 
                                                           
8  George Haddad “Revolutions and Military Rule in the Middle East in the Arab States, New 
York, Robert Speller,1971,p 181- 290. 

  .148ص، 2012الطبعة الثانية،  بريوت، النهار، ، دار 2011املعاصر من االنتداب الفرنسي إىل صيف اتريخ سورية ، ديبكمال    9
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 شكري القوتليالرئيس آنذاك هبا   قامحصلت أول زايرة لرئيس سوري إىل موسكو،  1956عام  يف، 
سورية لكل من  كان  فقدالعدوان الثالثي عليها،  ءمن بدملصر بعد ساعات طالبا  دعما  عسكراي  وسياسيا  

على عدم االنضمام  كما اتفق الطرفان،  املوايل للغرب 1955 ملواجهة حلف بغداد موقف مشرتك ومصر
اململكة أو أي حلف آخر، وإقامة منظومة دفاع وتعاون اقتصادي عريب مشرتك، كما أن هذا احللف إىل 

أنه بداية تعاون واحتاد عريب حقيقي يف مواجهة  يف ذلك الوقت السعودية وصفت هذا االتفاقالعربية 
  .10نضم الحقا  إليه لتصبح هذه االتفاقية ثالثيةاملخططات الغربية، لت

  اتفاقية للتعاون االقتصادي، تتضمن معونة  1957يضا  مع االحتاد السوفيايت عام أسورية احلكومة القعت و
آنذاك أبن هذا االتفاق  السوريون ح املسؤولوناقتصادية سوفياتية لسورية ومساعدات تقنية وصناعية، وصر  

 .حديدمن االعتماد على القوى األجنبية الغربية ابلت   سورية رحير  
 ضد مشروع "أيزهناور" الذي كان هدفه الرئيس هو إحالل النفوذ األمريكي االقتصادي  أيضا   وقفت سورية

السياسات السورية عن   وهنا بدأ االفرتاق يف، والعسكري مكان النفوذين الفرنسي والربيطاين يف املنطقة العربية
عن املشاريع  سورية أيضا  ابلتخليوبدأت  هذا املشروع،وافقوا على ين ذاألردن والسعودية الالعراق و كل من 

، وسيكون من الواضح 11الوحدوية مع كل من العراق واألردن بسبب سياسات هذين البلدين املؤيدة للغرب
من النواحي السياسية  سواء   ابهظة ا  تكاليف ذلك املشروعالسوري من  ذا اخليارهل ه كانأن  فيما بعد 

 .واالقتصادية والعسكرية

حشدت كل من تركيا والعراق الذي كان حتت احلكم وإبيعاز من الولايت املتحدة األمريكية ففي نفس العام         
، وقامت احلكومة األمريكية إبغراق كل جيوشهما على حدود سورية وأوقفا احلركة التجارية عرب احلدوداهلامشي 

 ضة حىت ل يشرتوا القمح السوري، بكميات كبرية من القمح وأبسعار خمف  من اليوانن وإيطاليا 

                                                           
 .250، ص 2015البيضاين، السياسة األمريكية جتاه سورية، دار املنهل، بريوت، براهيم ا انظر:  10

11 R.Simon, “ The Hashemite Conspiracy : Hashemite Unity Attempts 1921- 1958”, International 
Journal of Middle East Studies, vol.v, 1974,  pp 314- 327. 
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ورغم ذلك مل ترتاجع  ،بغية التأثري على القتصاد السوري ودفع الشعب للقيام ابلتظاهرات إلسقاط احلكومة
  عن هذا املوقف. ذلك الوقت اجلبهة الوطنية اليت كانت حتكم سورية يف

  عندما أعلنت قبوهلا ةالعربي من نوعها بني الدوليف خطوة فريدة  1958أقدمت احلكومة السورية عام ،
ابلوحدة االندماجية مع مجهورية مصر العربية، وبغض النظر عن األسباب اليت دفعت احلكومة واألحزاب 

كانت جتد أن حتالفا  إقليميا  وإن كان السورية على حل نفسها ألجل مشروع الوحدة، ميكن القول أن سورية  
كمصر، ميكن أن حيقق هلا العديد من املزااي آنذاك   على شكل الوحدة االندماجية مع دولة إقليمية عظمى

تساهم يف دعم األمن القومي للدولة السورية يف مواجهة اسرتاتيجية "إسرائيل" اهلجومية ساالسرتاتيجية اليت 
 التوسعية وحلفائها من الدول الغربية.

أو النهج يديولوجية املشرتكة س على أسس من األس  ؤ  اإلشارة يف هذا اجملال إىل أن دولة الوحدة مل ت   ينبغي 
ل عبد ابني مصر وسورية يف ذلك الوقت، ال بل أن أحد شروط الرئيس املصري الراحل مجالفكري املشرتك 

قبلت األحزاب  الناصر هو قبول مجيع األحزاب السورية حبل نفسها كشرط مسبق إلمتام الوحدة، وابلفعل
 غياب األسس النظرية لقيام دولة الوحدة. رورة، وهذا كان يعين ابلض  السورية هذا الشرط

  كل تلك النماذج اليت طبعت منط السياسة اخلارجية السورية ما كانت لتحدث لوال متكن سورية من فك  يف احلقيقة،
السؤال الذي يتبادر  إن  ويف هذا اجملال ف بسرعة كبرية نسبيا  عن املستعمر الفرنسي،السياسي واالقتصادي و  ارتباطها
وأن يكون لديها  حتقق ذلكأن ة يف ذلك الوقت مرَ هو كيف استطاعت سورية وكاستثناء عن الدول املستع للذهن

بسبب االنقالابت املتكررة على اتباع سياسة خارجية القدرة رغم حداثة استقالهلا واالضطراابت السياسية يف الداخل 
العديد فباملقارنة ميكن مالحظة أن  ،لك الوقتيف ذواإلقليمية متميزة يف اإلقليم كانت متيزها عن غالبية الدول العربية 

حتت النفوذ الفرنسي أو على األقل حتت أتثري الثقافة الفرنسية حىت  ظلت من الدول العربية واألفريقية بشكل خاص
الدول  وغريها من)لبنان، تونس، املغرب، الغابون، الكامريون  واألمثلة على ذلك كثرية ،ستقاللالبعد نيلها ل

ابلنسبة للدول اليت كانت خاضعة لالستعمار الربيطاين كالعراق وأسرتاليا وبقية  ، وال خيتلف الوضع كثريا  (األخرى
 يف العودة الثاين هلذه القاعدة، إىل حد ما االستثناء ألعضاء يف منظمة الكومنولث الربيطاين ورمبا تكون مصر الدول ا
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طائفتني من األسباب منها ما مالحظة وجود ميكن رية االبتعاد عن فرنسا سو لألسباب اليت استطاعت من خالهلا 
 .يتعلق بفرنسا ومنها ما يتعلق بسورية

 لألسباب املتعلقة بفرنسا  ابلنسبة: 
فباستثناء رنسية األخرى، عن بقية املستعمرات الف تقريبا  غرايف من حيث املوقع اجللقد كانت سورية منفصلة  -

كان أي أن هذا االنفصال  مع دولة خاضعة لالنتداب الفرنسي،  مشرتكة حدود ةأيلبنان مل يكن لسورية 
 .صت من قدرة التأثري الفرنسي طويل األمد يف سوريةمن العوامل اليت قل   عامال  

ابملقارنة مع غالبية الدول اليت كانت (، عام 26)فرتة االنتداب الفرنسي على سورية كانت قصرية نسبيا   -
ذوره الثقافية فع ال جللذلك االنتداب، مثل تلك الفرتة ال تسمح ألي استعمار أو انتداب بتثبيت خاضعة 

عتبار دخول فرنسا وانشغاهلا ابحلرب العاملية الثانية منذ عام االإذا ما مت األخذ بعني  ، خاصة  والسياسية
1939.   

  داب بسبب العديد من السياسات اخلاطئةمل تستطع فرنسا اكتساب الرأي العام يف سورية طيلة فرتة االنت -
صفقة لواء اإلسكندرون لصاحل تركيا، حماوالت التقسيم يف الداخل السوري على أسس طائفية من قبيل 
 قصف مبىن اجمللس النيايب السوري....ومذهبية، 

 : أما فيما يتعلق ابألسباب اخلاصة بسورية 
 ،الفئات احملافظة بشكل عام سواء يف املدن أو الريفكانت غالبية الشعب السوري يف ذلك الوقت هي من  -

أربعة قرون بعد ابلفرنسي  بسرعة واستبدالهخلص من التأثري االجتماعي العثماين الت  كان من الصعوبة   فقد
 ما أن سورية كانت آخر بلد عريب خيرج منه ذاك االحتالل.ي  من االحتالل العثماين للبالد العربية، س

إىل حد  تبطا  ر مكان خمتلفا  عن لبنان الذي بقي الذي حصل يف سورية بعد االنتداب،   االقتصاديطور الت  إن  -
 فقد شرع برملاهنا منذ عامبينما يف سورية ، رنسي واالقتصادايت الغربية على وجه العمومالف قتصادما ابال

1950 
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االقتصادي بدءا  ابلتجارة سورية  استقالل بتحقيقسنوات فقط من االستقالل عن فرنسا،  أربعأي بعد 
 .12اخلارجية وإهناء الوحدة اجلمركية مع لبنان وأتميم العديد من املنشآت ملصلحة الدولة

، أثر   بيكو، ومن مث دعم فرنسا لقيام "إسرائيل" على أرض فلسطني التارخيية–قد كان التفاقية سايكس ل -
إمنا املعين األول هبا هو سورية، وسيكون  كبري على الوعي اجلمعي السوري، الذي اعترب أن هذه األحداث

مستقبل سورية وعلى توجهات السياسة اخلارجية  ى" تداعيات كبرية عللقضية فلسطني والصراع مع "إسرائيل
 الراهن. الوقت ت حىتفيها لعقود من الزمن استمر  

 القرن املاضي: ستينيات يف التحالفات السورية -اثنياا 

ابلنسبة لسورية، ففي هذه الفرتة حدث االنفصال عن  من أصعب املراحل وأكثرها حساسية   تلك احلقبةلقد كانت 
ل تلك األحداث ، لذا سيتم مناقشة األسباب والتداعيات ملث1967وأيضا  نكسة حزيران عام ، 1961مصر عام 
حمطات  ويف هذا اإلطار ميكن متييز ثالث ،أثر سياسة التحالفات السورية على تطور تلك الوقائعمنظور  ولكن من

 الزمنية : لفرتةأساسية يف تلك ا

ى ذلك من خالل إقامة مركز الدعم املادي وجتل  ، استمرار حالة التقارب مع االحتاد السوفيايت بشكل عام -
ت حق يح للسوفي، حيث م ن  1963فيايت يف ميناء طرطوس السوري عام قين لألسطول البحري السو الت  

بتزويد القوات  استمرواوأيضا  ، 13سطوهلم البحري يف امليناء السوريالتواجد والصيانة والتزود ابلوقود أل
يف  عسكرية ورية تلقوا تدريباتإىل أن أغلب قيادات القوات املسلحة الس   املسلحة السورية ابلسالح، إضافة  

 .14االحتاد السوفيايت
 

                                                           
12 International Bank for Reconstruction and Development of Syria, Baltimore, John Hopkins 
Press, 1955, p27 

 ، موقع احلوار املتمدن، على الرابط:2017كانون الثاين   8هيفاء حيىي، دراسة يف العالقات السورية الروسية، انظر:   13
http://www.m-alhewar.org/s.asp?aid=544099&r-0 
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دت وثيقة أساسية حد   ورية على مستوى اإلقليم، فقدالس  ياسة اخلارجية بلورة رؤية واضحة ألولوايت الس    -
ة لتلك ئيس، املالمح الر  حلاكم يف سوريةاأصبح احلزب الذي  صادرة عن حزب البعث العريب االشرتاكي

حىت حترير فلسطني وعودة الشعب العريب نضال الفلسطيين ال"العمل على دعم ياسة من خالل: الس  
حترير  دمار سورية، ومل يكتِف احلزب بذلك بل أك د أن  أولوية ى ذلك إىل، ولو أد  أرضه إىلالفلسطيين 

، وكانت سورية هي الدولة الوحيدة اليت دعت إىل حرب حترير 15"أولوية أخرى ةفلسطني تعلو على أي
 .شعبية لفلسطني

اجملاورة، واحتالهلا للجوالن السوري منذ اليت شنتها على الدول العربية  1967اح "إسرائيل" يف حرهبا عام جن -
تدهور العالقات  اليت أدت ملثل هذه النتيجة ميكن مالحظة أن   ألسباباالعام، من خالل التدقيق يف  ذلك

 فرغم حتس ن العالقات، ملا حدثعد حدوث االنفصال كان من األسباب الغري مباشرة بالسورية  -املصرية
ة منذ االنفصال، مل ر  موتبادل السفراء ألول  196616ام شرتك عاملبني الدولتني بعد توقيع معاهدة الدفاع 

تكن املدة الفاصلة بني هذا التاريخ واتريخ اندالع حرب حزيران كافية لتعميق هذا التحالف وإعادة بنائه 
 .على أسس صحيحة من جديد

 ل ميكنها أن تتحمل البالدانطباعاا لدى النخبة السياسية يف سورية أن لقد تركت نتائج حرب حزيران 
حبلٍف  "إسرائيل" كانت مدعومةا  عبء مواجهة "إسرائيل" ليس لضعٍف يف قدراهتا، ولكن ألن   لوحدها

نتائج ال، كما كان من ممتد من الدول العظمى يف العامل أتيت يف مقدمتهم الولايت املتحدة األمريكية
احلرب أن الدعم الدويل من قبل الحتاد السوفيايت مل يكن على درجة كافية من  لصة من تلكاملستخ

وابلتايل ميكن  "إسرائيل"، لصاحلالقدرة ملنع خسارة العرب ومنهم السوريني بطبيعة احلال ألراٍض جديدة 
ابلنسبة لتلك احلرب هو أن سورية وحىت تستطيع النجاح يف صراعها الوجودي مع  ةاهلام لةاحملص  القول أبن 

 إقليمية كربى وهي يف هذه  قوةإىل التحالف القوي والثابت يف نفس الوقت مع "إسرائيل" ستكون حباجة 
 

                                                           
 293ص ،، مرجع سابق2011كمال ديب، اتريخ سورية املعاصر من االنتداب الفرنسي إىل صيف    15
 .294صرجع سابق امل  16
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قق النجاح بفعالية دون حتحتقيق وال ميكن  دولية عظمى هي االحتاد السوفيايتقوة احلالة كانت مصر، ومع 
  هذين الشرطني.

 ات من القرن املاضي :يالتحالفات السياسية السورية يف حقبة السبعين -اثلثاا 

 على تلك الفرتة من الزمن :اهلامة اليت تضيء أيضا  يف هذه الفرتة ميكن مالحظة بعض احملط ات 

حكم مستقر بعد ، وقدرته على التأسيس لنظام 1970حافظ األسد للسلطة يف سورية عام استالم الرئيس  -
 فرتة طويلة من عدم االستقرار السياسي اليت كانت السمة املميزة للحياة السياسية السورية منذ االستقالل

، ولكن لفهم منطلقات السياسة اخلارجية السورية يف عهد الرئيس الراحل البد  من تسليط الضوء عن فرنسا
على ف، بعض اللقاءات أو املؤمترات اليت كان حيضرها كلماته يفعلى بعض املقتطفات اهلامة من خطاابته أو  

كالما  عن الرئيس سبيل املثال ينقل كرمي بقرادوين الذي كان مستشارا  للرئيس اللبناين األسبق الياس سركيس  
اقرتاحات عديدة كلها ختدم مصلحة  1975عام :"قد م لنا األمريكيون 1976يف لقائه عام  حافظ األسد

إال على حساب القضية العربية والقضية سورية وحدها، ولكن هذه املقرتحات مل تكن ممكنة يف احلقيقة 
 .17الفلسطينية"

يقول  1978تشرين األول/ أكتوبر عام  26دت بتاريخ ق  يف كلمته أمام القمة العربية يف بغداد اليت ع  أيضا  
له أن يستعيد أرض اجلولن ولكن على حساب قضية فلسطني، " أان أتكلم كسوري متاح :األسد الرئيس

من أجل فلسطني، وقد حتُتل سورية بكاملها من أجل اجلولن احتُ ل ت أصالا  إين أرفض بكل أتكيد، ألن  
 سأبقى متمسكاا ابلقضية األساس".فلسطني و 

يف عهد الرئيس حافظ املنطلق األساسي للسياسة اخلارجية السورية من خالل ما سبق ميكن مالحظة أن 
األسد كان مستنداا بشكل أساسي على أولوية القضية الفلسطينية، ومن الواضح أن ذلك املنطلق مل 

 فقاا حلاجات آنية سورية، وإمنا التأكيد على هذا املعىن يف أكثر و يكن وفق رؤية اعتباطية أو عاطفية أو 

                                                           
 .21، ص1984 بريوت، عرب الشرق للمنشورات، عهد الياس سركيس،:فقودالسالم املكرمي بقرادوين،   - 17
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وفقاا ملنظور مبينٌّ واضحة أن هذا املنطلق  لى الصعيدين النظري والعملي، كان يعطي فكرةا من مناسبة ع
، رغم التكلفة املرتفعة املصاحل العليا للدولة السورية هدف يف النهاية إىل حتقيقي اسرتاتيجي طويل األمد

بسبب هذا اخليار حيث ابلنسبة للنظرة العميقة للرئيس الراحل أن سورية ستدفعها  جلل ياليت كان من ا
بشكل ل لبث فيه اعترب أنه رمبا قد حتتل سورية بكاملها من أجل فلسطني، وستثبت السنوات التالية 

 وهو ما سيتم التطرق إليه يف القسم الثاين من هذه الدراسة .تلك الرؤية البعيدة املدى، صوابية 
"، وكما هو معروف فقد إسرائيل/أكتوبر بني كل مصر وسورية بشكل رئيسي و" األول اندالع حرب تشرين -

 كتحرير مدينة القنيطرة على سبيل املثال.  تلك احلرباستطاعت سورية حتقيق بعض اإلجنازات اهلامة يف 
أن ها ظر إىل نتائجوما حصل خالهلا، يستطيع الباحث من خالل الن  بغض النظر عن حيثيات تلك احلرب 

ابلربط بني ماهية التحالفات ، و 1967 تلك النتائج خمتلفة جذراي  عن نتائج حرب حزيران بسهولة أن  يلحظ 
أحد األسباب املهمة  أنكون ابإلمكان االستنتاج سي والنتائج اليت حتققتاخلارجية السورية يف تلك الفرتة 

 ،يقة أكثر فعاليةاملصري بطر  -هو إعادة بناء التحالف السورياحلرب يف تلك للنجاح النسيب 
راجعة شاملة لنتائج تلك احلرب، مب قامتا 1967حزيران  نكسةرتاتيجية يف فالدولتان وبعد اهلزمية الس

كافية نسبياا لستخالص العرب   1973و 1967وابلفعل لقد كانت السنوات الست ما بني حريب 
 خبوض حرب تشرين األول/ أكتوبر بشكل مشرتك. ج  و  تعميق التحالف بني مصر وسورية األمر الذي ت ُ و 

يف احلقيقة، لقد ساعدت جمرايت احلرب على تعميق القناعة أبن النجاح سيكون حليف سورية يف حال 
آخر دويل له القدرة على التأثري بفعالية يف جمرايت األمور، ت التوفيق بني حتالف إقليمي وازن و استطاع

لتحقيق األهداف الذاتية اليت ل غىن عنها بل هي من األسس الضرورية  بناء وتطوير القدرةابلتزامن مع 
 السياسية سواء على املستوى الداخلي أو اخلارجي.

اليت كانت كنتيجة غري مباشرة لبداية خروج مصر من دائرة  1975احلرب األهلية اللبنانية عام نشوب  -
 والدولية حول املنطقة بشكل عام ولبنان بشكلمع "إسرائيل"، وكانعكاس للتناقضات اإلقليمية الصراع 

 فأصل مشكلة ، وابلتأكيد كان العامل "اإلسرائيلي" أحد العوامل األساسية احملرضة ملثل تلك احلرب، خاص
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 امثل تلك احلرب اليت تداخلت فيهكانت بفعل هتجريهم من قبل "إسرائيل"،   يف لبنان الفلسطيينوجود لا

كحرب عوبة على االختصاصيني تصنيفها  العوامل السياسية واملذهبية واأليديولوجية بشكل جعلت من الص  
ن تلك أ وبغض النظر عن تلك التصنيفات كان من الثابت...، لكن  18(ة؟قليمية، دوليإ، أهلية، داخلية(

يتم إيقافها أو على األقل   حال ملصفة التهديد املباشر ألمن ووحدة واستقرار سورية يفمل حت احلرب كانت
 .ضبطها وعدم انتشارها

األهم واألخطر فيما حدث "اإلسرائيلية"  -ة السالم املصريةتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدلقد كان  -
 بنية ومنط علىكبري سيكون هلذه االتفاقيات أثر    هأنمن الواضح حيث كان ، يف تلك احلقبة من أحداث

ة احلليف اإلقليمي ابلنسبة للسياسة السورية خسار  كانت تعين  تلك االتفاقياتفلسورية، سياسة التحالفات ا
معاهدة السالم بني مصر و "إسرائيل" أن  أيضا   اجلل ياألهم يف سياق الصراع مع "إسرائيل"، وكان من 
 .مصرلعقود من الصراع بدون ستكون طويلة األمد وأن على سورية جتهيز نفسها 

–املصرية  النفط و"إسرائيل" واتفاقية السالم قد أصبحت الثوابت األمريكية يف املنطقة هييف احلقيقة ل 
من جديد عنواهنا هو  حتالفاهتاسورية بوضع مبادئ جديدة ألسس ومن هذا املنطلق بدأت ، "اإلسرائيلية"

ويف  ،وزان  )اسرتاتيجيا (العثور على بديل مينح صراعها مع "إسرائيل" بعدا  )قوميا ( وعلى حليف دويل مينحها 
مل تنتظر السياسة السورية كثريا  بل بدأت ابالنتقال مباشرة   إىل اجلانب العملي، حيث قامت  هذا اإلطار

صداقة البتعميق حتالفها مع االحتاد السوفيايت السابق من خالل التوقيع على معاهدة احلكومة السورية 
اليت والدعوة أيضا  إىل تشكيل جبهة الصمود والتصدي ، 1980أكتوبر/تشرين األول عام  8تعاون يف الو 

 .19كل من )سوية، ليبيا، اجلزائر، اليمن اجلنويب ومنظمة التحرير الفلسطينية(ضم ت  
انتصار الثورة  بدأمن دائرة الصراع مع "إسرائيل"، مصر يه للمفارقة ففي نفس العام الذي خرجت ف -

 سات الغربية عموما  د املناصرين والد اعمني للسياشاه" الذي كان من أشلاإلسالمية يف إيران وسقوط نظام "ا

                                                           
منشورات املؤسسة اللبنانية للسلم ،  2007 -1975:"نزاعات الداخل وحروب اخلارج: بناء ثقافة املمانعة يف اجملتمع اللبناين  طوين جورج عطاهللا  18

 .45، ص2007الدائم، بريوت، األهلي
 .300، ص2007انظر: ابتريك سيل، األسد والصراع على الشرق األوسط، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، بريوت،   19
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، وكان واضحا  منذ البداية أن نظام احلكم اجلديد يف طهران سيكون له يف املنطقةخصوصا  "اإلسرائيلية" و

ى ذلك من خالل اإلشارات الرمزية اليت كان جتل  حيث  ،توجهات خارجية خمتلفة جذراي  عن حقبة "الشاه"
ا  من انتصار الثورة عرب قيامه على سبيل املثال ابستبدال السفارة "اإلسرائيلية" يف يطلقها يف وقت  مبكر جد  

طهران ابلسفارة الفلسطينية، ولكن رغم ذلك مل تستطع سورية يف البداية أن تعترب أن إيران ميكن أن تكون 
ووازنة ولذلك فمع أن القيادة السورية قد بديال  عن مصر يف الصراع مع "إسرائيل" كدولة إقليمية مهمة 

حالف االسرتاتيجي إلقامة نوع من الت   بسهولة بيل ممهدا  لكن مل يكن الس  دت ابلطبع ما حدث يف طهران، أي  
 بني البلدين للعديد من األسباب اليت ميكن إمجاهلا ابآليت :

 يف  هلا وهذا كان واضحا  سواء   أيديولوجي  كأساس    ياإلسالم الدينمنذ البداية  اختذتيف إيران  لثورة ا
سورية تتخذ من الدستور اجلديد أو يف تسمية الدولة على سبيل املثال، بينما كانت األسس الفكرية يف 

املبادئ "القومية العربية" منطلقا  للعمل، وابلتايل كان التناقض األويل هو أنه كيف ميكن التوفيق بني تلك 
أن يالقي  ما أن مثل هذا التحالف ال بد  من التحالف االسرتاتيجي بني البلدين، سي   املبادئ ألجل إقامة نوع

 املعارضة من بعض الفعاليات والشخصيات النافذة واملتعصبة فكراي  وعقائداي  يف الدولتني.
  يف البداية مل تكن الصورة واضحة بعد للقيادة السورية ابلكيفية اليت ستعمل من خالهلا إيران اجلديدة على

طروحاهتا حول القضية الفلسطينية يف الواقع العملي، مبعىن أن هذه الثورة هل ستكتفي ابلتأييد أتنفيذ 
ة هضني "إلسرائيل" خبطوات عملي  النظري واملعنوي أم أهنا ستبحث عن طرق متكنها من دعم العرب املنا

 ؟ذات طابع اسرتاتيجي
  أيضا  كانت هناك شكوك ليس لدى القيادة السورية فحسب بل لدى أغلب احلكومات يف العامل حول

مدى قدرة هذا النظام اجلديد يف طهران على االستمرار، سيما بعد احلرب اليت أعلنها الرئيس العراقي 
 هناكاإلسالمي  ليت كان من غاايهتا البعيدة متهيد األرضية إلسقاط النظاماألسبق صدام حسني على إيران ا

 ا  ابلتكاليف الباهظة ملثل تلك احلرب. مازال وليدا  هش   وعرب استنزافه وه
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و منطقة بشكل عام أحد األعوام الفاصلة يف التاريخ السياسي احلديث يف العامل  1979ابحملصلة، لقد كان عام 
اتفاقيات كامب توقيع ثتني على طريف نقيض األوىل: آسيا بشكل خاص فهو العام الذي جرت فيه حاد غريب

 اليت ستمنح سورية  هي انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران"اإلسرائيلية"، والثانية  –ديفيد ومعاهدة السالم املصرية 

ابلرغم من التحدايت والعوائق اليت سبق  الفرصة الستعادة شيء من التوازن االسرتاتيجي مبواجهة "إسرائيل"
 .ه الدراسةالثاين من هذ اجلزءذكرها، وهو ما سيتم الرتكيز عليه يف 
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 اخلامتة والستنتاجات :

غري مباشر  هولكن   كبري  عن فرنسا أثر  نسبيا  ريع الس   والثقايف السياسي واالقتصاديالستقالل سورية كان  -
وابلتحديد يف  على توجهات السياسة اخلارجية السورية بشكل خمالف لغالبية دول اإلقليم يف تلك الفرتة

 جمال التحالفات اإلقليمية والدولية اليت غالبا  ما كانت متمايزة عن حتالفات تلك الدول.
ندماج الكامل مع القوى الغربية المتتعها حبلف يصل يف بعض األحيان إىل حد او إن قضية وجود "إسرائيل"  -

، جعل الدولة السورية حباجة ماسة العظمى حول العامل وعلى وجه اخلصوص الوالايت املتحدة األمريكية
حنياز أو التتبع سياسة عدم ا ومل يكن إبمكاهنا عملي ا  أنلعقد حتالفات سواء مع القوى اإلقليمية والدولية 

ومنذ البداية وبغض النظر عن احلزب أو الفئة احلاكمة يف سورية  فسورية نظرتحىت احلياد اإلجيايب، 
سورية دوماا ، وابلتايل كانت السوري وطينعلى أن "إسرائيل" هي اخلطر األساسي واألهم على األمن ال

مع حباجة إىل دولة أو جبهة إقليمية تعطيها العمق السرتاتيجي املطلوب يف املواجهات املصريية 
العاصمة دمشق تبعد عن احلدود مع  كبرية نسبيا  كما أن  الت املساحة افسورية ليست ابلدولة ذ "إسرائيل"،

اتريخ التوقيع على  حىت اإلقليمية كانت هذه الدولة  قدو ، بشكل تقرييب كم100حوايل فلسطني احملتلة 
مع األمنية جتاه "إسرائيل"،  واملخاطر اليت تتقاسم مع سورية نفس اهلواجس امب ديفيد هي مصرك  اتقاقيات
كي أفضل من سورية بشكل عام، ففي حني كان يجيوبوليت يف وضع   أن مصر كانت  االعتبارنياألخذ بع

يف الساسة السوريون يشعرون أن العاصمة دمشق ميكن أن تتعرض يف أي وقت الجتياح "إسرائيلي" مل يكن 
 أي وقت من األوقات ملثل هذا التهديد على سبيل املصريني أن القاهرة ميكن أن تتعرض يف نظرائهموارد 

املثال، انهيك عن القضااي األخرى املتعلقة بكرب مساحة مصر وعدد سكاهنا الكبري ابلنسبة "إلسرائيل" 
ا  من أي تفكري ابلسيطرة على مصر ابلطرق العسكرية املباشرة وهو أمر كان الذي كان حيرم األخرية عملي  

 متام اإلدراك.يدركه املسؤولون املصريون 
أو مؤيدة  عام كانت سياسات تلك الدول ليست مساندة أما ابلنسبة للدول اإلقليمية األخرى فبشكل   -

 تشكل عبئا  على سورية،  تلك السياساتت من األحيان كان بل يف كثري   السوريةسياسة اخلارجية ال خليارات
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متماهية بشكل   وسياساهتا كانت 1950فرتكيا على سبيل املثال كانت عضوا  يف حلف الناتو منذ عام 
السورية   شد قواهتا على احلدودتقوم حبمن فرتة ألخرى  حيث كانتكامل مع الوالايت املتحدة األمريكية ، 

ري إىل ذلك سابقا   ة إىل املشاكل التارخيية واحلدودية املتعددة بني الدولتني املتعلقة بقضية ، ابإلضافكما أ ش 
 أحد الدول العربية املهمة اليت كان عترَب لواء اإلسكندرون وتوزيع مياه هنر الفرات، أما ابلنسبة للعراق الذي ي  

انت السياسة ميكن لسورية التحالف معها ملا ميثله كال البلدين من عمق اسرتاتيجي لآلخر، فأيضا  ك
 اخلارجية العراقية ليست يف وارد إقامة حتالف اسرتاتيجي طويل األمد مع سورية للعديد من األسباب :

  السورية ففي الوقت نظريهتا بشكل منطقي كانت أولوايت السياسة اخلارجية العراقية خمتلفة عن
ل "إسرائيل"، مل يشعر الذي كانت فيه سورية تتعرض لعدم االستقرار والتهديدات واحلروب من قب

العراق مبثل تلك التهديدات كونه ليس له حدود مباشرة مع فلسطني احملتلة، مبعىن أن احلاجة 
 واإلحلاح لدى الساسة العراقيني. مهيةالسورية إلقامة التحالفات الضرورية مل تكن أولوية بذات األ

 متاما  عن سورية، صحيح أن كال الدولتني عانتا من  ا  خمتلف التطور السياسي يف العراق لقد كان
فرتات طويلة من عدم االستقرار السياسي بعد االستقالل، ولكن التأثري الربيطاين يف توجهات 

لفرتة طويلة بعد االستقالل الذي كان من أحد أسبابه سياسات النظام  السياسة العراقية ظل  
 .1958امللكي يف العراق الذي مت إسقاطه عام 

  م إىل تقارب يف توجهات رتجَ ، مل ت  1968سيطرة حزب البعث على احلكم يف العراق عام
السياستني العراقية والسورية ابلرغم من الوحدة األيديولوجية بني احلزبني يف سورية والعراق، إذ 

ففي سرعان ما تبني أن األولوايت يف السياسة اخلارجية العراقية ختتلف عنها ابلنسبة لسورية، 
الوقت الذي كانت تضع فيه سورية كل تركيزها على قضية الصراع مع "إسرائيل"، كان 
العراق يف تلك الفرتة مهتماا خبالفاته احلدودية مع إيران والكويت، وهو األمر الذي سيتظهر 
بشكل واضح فيما بعد ابحلروب اليت خاضها النظام العراقي السابق ضدمها يف مثانينيات 

 ن.القرن العشري
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وعرب املراحل التارخيية السابقة أهنا أيضا  حباجة للتحالف أو بناء  رى وجدت سورية نفسهامن انحية أخ -
 معظمهايتم اإلشارة حول سعلى الصعيد الدويل، للعديد من األسباب مع قوة عظمى على األقل الشراكة 
 : فيما يلي
   ل بعد هناية احلرب العاملية الثانية، من حيث تشكيل منظمة إن طبيعة النظام الدويل الذي تشك

 ميكن يتوال ،الدولينيي من صالحياته حفظ األمن والسلم وجملس األمن الدويل الذاألمم املتحدة 
وأيضا  ابلنظر إىل الوضعية ، السابع لفصلصل إىل حد التدخل الدويل يف األزمات وفقا  لتأن 

كان مثل هذا الواقع  اخلاصة للدول اخلمس الدائمة العضوية اليت متلك حق النقض )الفيتو( فيه، 
السياسي أن حتقق التوازن  هاميكن عن دولة من تلك الدول على األقل م على سورية أن تبحثحيت  

 .السورية يف هذا اجمللسمن املصاحل  زءا  ج ميثلالصوت الذي  وتكون أيضا  ، املطلوب
  الذي تتمتع به منطقة ابلنظر إىل طبيعة الصراع مع "إسرائيل" وإىل املوقع االسرتاتيجي اهلام واحليوي

وهذا  ،بد أن تكون له أبعاده الدوليةر أبن أي صراع يف تلك املنطقة الكان ينذ  الذي آسيا غريب
ملختلفة، عرب املراحل التارخيية ا هلا ان مسة  مميزة  األمر مل يكن جديدا  أو طارائ  على هذه املنطقة بل ك

تربز العديد من  وهنا ،سيكون له انعكاساته وتداخالته الدولية بطبيعة احلالفأي حدث هام فيها 
، 1975احلرب األهلية اللبنانية عام ، 1956كالعدوان الثالثي على مصر عام   :األمثلة على ذلك

وحىت إنشاء "إسرائيل" كان يف جوهره مشروعاا دولياا ميثل رؤية الدول الغربية ملستقبل املنطقة 
 وكيفية ضمان تلك الدول ملصاحلها على املدى البعيد.

 نت هي احلاجة القضية احليوية األخرى اليت كانت تنبع من صلب احلاجات األمنية لسورية كا
"إسرائيل" وطموحاهتا التوسعية اليت مل تكن ختفيها  قصوى يف إطار الصراع معللسالح كضرورة 

عن طريق  ابملطلق، لذا كان من البديهي أن تبحث سورية عن مصدر آمن هلذا السالح سواء  
التصنيع الذايت وهو ما مل تكن شروطه متوافرة يف بلد حديث االستقالل مثل سورية، أو االسترياد 

، انهيك عن احلاجات السورية يف على سبيل املثالاالحتاد السوفيايت كعة  املصن   يةالدول القوىمن 
 اجملاالت احليوية األخرى كالبحث العلمي والتطوير الزراعي والصناعي والتكنولوجي ....
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