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لقد أفرز عامل ما بعد احلرب العاملية الثانية تغيريات بنيوية يف طبيعة النظام الدويل ما زالت آاثرها قائمة حىت الوقت  
الراهن، حبيث أصبح من املمكن استخالص العديد من السمات املميزة هلذا النظام، كإنشاء منظمة األمم املتحدة 

، واألهم من ذلك 1نون الدويل كقانون "التعايش السلمي" على سبيل املثالوتطوير املعاهدات واالتفاقيات اخلاصة ابلقا
أتسيس جملس األمن الدويل كجزء من منظمة األمم املتحدة الذي أعطى امتيازات واضحة للدول املنتصرة يف تلك 

 احلرب.

إذ سرعان ما ظهر أن عدم  ابلرغم من ذلك مل يستطع هذا النظام احملافظة على استقرار األوضاع السياسية يف العامل، 
الثقة بدور املؤسسات الدولية هو املظهر األهم الذي طبع نظرة معظم الدول حول ذلك الدور، ومن هذا املنطلق كانت 
ظاهرة تشكيل األحالف الدولية أحد املظاهر العملّية لتجسيد ذلك املظهر، وابلتايل كانت العودة إىل تلك الظاهرة 

ع نطاقها على حنٍو كبري إذ سرت أيضاً يف اجملال أتسيس حلفي الناتو ووارسو، مث ما لبث أن اتسّ واضحة منذ البداية عرب 
 االقتصادي والتحالف بناًء على األيديولوجيات املشرتكة وغريها من املصاحل األكثر مشواًل.

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

يشري الباحث السياسي ستيفن والت يف هذا اجملال إىل أن "األحالف تنشأ استجابًة للتهديد ويسلك من خالهلا 
ارات وهي إما سلوك التوازن ملواجهة هتديد السيادة مبعىن حتالف الدول ألجل منع القوى من االختي املتحالفون نوعني

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

 

                                                           
 .82، ص1999، القاهرة، 55أمحد الرشيدي، بعض االجتاهات احلديثة يف دراسة القانون الدويل العام، اجمللة املصرية للقانون الدويل، جملد   1
 .180صبدون اتريخ،  العراق، ، جامعة الكوفة،2001 سبتمرب/أيلول 11الرؤية األمريكية للتحالفات الدولية بعد أحداث : هباء عدانن السعربي  2
ياسية وم السماجد محيد خضري ، منظمة حلف مشال األطلسي واألمن الدويل : دراسة يف ما بعد احلرب الباردة ، رسالة ماجستري  غري منشورة ، كلية العل  3

  .9-8 ، ص 2007بغداد،  ، جامعة النهرين ،
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القوى وابلتحديد سياسات القوة، فإن سياسة التحالفات  سة الواقعية وسياسة توازنانطالقًا من اإلطار النظري للمدر 
تتغري يف أوقات السلم عنها يف أوقات احلرب، إذ تكون يف أوقات السلم مبنية على األساس األيديولوجي والتقارب 

عداد للعمل واملكانة االسرتاتيجية االقتصادي، يف حني يكون األساس الذي يُبىنى عليه التحالف يف أوقات احلرب هو االست
 .4اليت متثلها الدولة الداخلة يف التحالف

وأشكال ودوافع التحالفات سواء اإلقليمية أو الدولية يبقى اخلوف من  لكن رغم التبدالت الكربى اليت طرأت على منط
، مع األخذ بعني 5ياسة التحالفاتالتعرض للعدوان والسَّعي إىل درء هذا اخلطر هو املربر الرئيس النتهاج دولة ما لس

االعتبار أن سياسة األحالف ليست سياسة اثبتة ألي دولة من الدول بطبيعة احلال، حيث أن هناك بعض األسباب 
اليت ميكن أن تؤدي إىل تفكك احللف القائم بني دولتني أو أكثر كهزمية أحد أطرافه أو رفض أحد تلك األطراف االلتزام 

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

بدأت تتغري  2001سبتمرب –أيلول  11مع بداية ظهور وانتشار ظاهرة "اإلرهاب الدويل"، وابلتحديد بعد أحداث  
تحالفات بعد أن وجدت غالبية احلكومات يف تلك الظاهرة هتديداً مباشراً لسيادهتا وقدرهتا الوطنية، بنية وأشكال تلك ال

 لقد مثَّل اإلرهاب املدخل اهلام لتبين العديد من الدول ملقولة األمن اجلماعي أو األمن اإلقليمي.

تتعرض لنوعني من التهديدات، منها  انطالقًا من كون سورية إحدى الدول املركزية يف منطقة الشرق األوسط وكوهنا
 واملتعلق أساساً ابلصراع مع "إسرائيل"، ومنها املستجد املتعلق ابلتهديد الوجودي 7املزمن أي 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 

سيف منذر العياش، اإلرهاب و التحالفات الدولية : دراسة يف دوافع الشراكة الدولية "السياقات الفكرية"، جامعة النهرين،  –حسني عالوي خليفة   5
 .93ص بدون اتريخ، بغداد،

 .111، ص2010عدانن السيد حسني، نظرية العالقات الدولية، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت،   6

، بينما مت جالء آخر جندي فرنسي عن أراضيها عام 1943غالباً ما يتم اخللط بني مصطلحي االستقالل واجلالء، حيث أن سورية انلت استقالهلا عام   7
1946. 
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ة على عدد من التساؤالت يف جمال فهم أسس سياسة التحالفات لإلرهاب الدويل، فإن هذه الدراسة هتدف إىل اإلجاب
 :اسة اخلارجية السوريةاليت مّيزت السي

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

 هناك نوعاً من التداخل يف تلك األسس؟
الدور األساسي يف  ك التحالفات، أي مبعىن هل كان هلذا الصراعراع مع "إسرائيل" يف رسم بنية تلدور الصّ ما  -

أن متيل السياسة اخلارجية لسورية ابجتاه تبين سياسة بناء التحالفات، بداًل من سياسة عدم االحنياز أو احلياد 
 اإلجيايب على سبيل املثال؟

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

 ة؟التوازن بني األطراف املتحالف
لم واحلرب متوافقة مع األسس النظرية للمدرسة الواقعية وسياسة هل كانت أسس تلك التحالفات يف فرتيت السّ  -

 توازن القوى عموماً؟
هديدات املستجدة لتنامي ظاهرة "اإلرهاب الدويل" يف تغري بنية ومنط التحالفات الدولية واإلقليمية ما هو دور التَّ  -

 لسورية؟
 

 2011يتناول اجلزء الثاين من الدراسة الفرتة الزمنية املمتدة منذ بداية حقبة الثمانينيات للقرن العشرين وصوالً إىل عام    
. 
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  :من القرن السابق التحالفات السياسية السورية يف فرتة الثمانينيات -أولا 

مرت هبا منطقة الشرق األوسط عموماً وسورية بشكٍل لقد كانت تلك السنوات من هذه الفرتة أحد أصعب املراحل اليت 
يجية لسنواٍت الحقة، واليت يت سيكون هلا تداعياهتا االسرتاتخاص إذ اشتملت على العديد من األحداث املفصلية ال

 سيتم التفصيل فيها يف هذا القسم:

 :على الصعيد اإلقليمي 
 :1982واحتالل اجلنوب عام الجتياح "اإلسرائيلي" للبنان  -

منذ أن وقعت "إسرائيل" معاهدة السالم مع مصر، بدأت برتكيز اهتمامها الكلي على اجلبهة الشمالية، وكانت 
بية يق قدر اإلمكان بني األطراف العر اسرتاتيجية "إسرائيل" العامة تقوم ابلدرجة األوىل على فصل املسارات والتفر 

 هلا تتمثل يف السيطرة على القرار السياسي يف لبنان بشكٍل مباشراملواجهة هلا، وهي رأت ابلفعل أن الفرصة األكرب 
كانت تعتقد أنه الطرف األضعف   ألهنا ،8جعل لبنان الدولة الثانية اليت توقع "معاهدة سالم" معها بعد مصرعرب 

تلقائي وابلتايل يف حال مت إخضاعه سيتم إخضاع سورية ومن مث منظمة التحرير الفلسطينية بشكل  ،يف املعادلة
 كوهنا كانت تتمركز يف لبنان يف ذلك الوقت.

العامل األساسي يف إقدام "إسرائيل" على تلك اخلطوة كان توقيع اتفاقية السالم مع إذاً، وفق املنظور السابق فإن 
 اون معاتفاقية للتعاون والصداقة والتع 1981ينبغي اإلشارة هنا أنه على الرغم من توقيع سورية عام  كما،  9مصر

 ر االحتاد االحتاد السوفيايت السابق، إال أن ذلك مل مينع "إسرائيل" من غزو لبنان وجتاهل األخطار احملتملة فيما لو قرَّ 

 

                                                           

 .1982/،مايوأاير5مع السفري "اإلسرائيلي" يف ابريس، صحيفة السفري مقابلة  8 

 .590ص (،النهار )بريوت: دار 2011كمال ديب، اتريخ سورية املعاصر من االنتداب الفرنسي حىت صيف   9
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خلتا الحقًا فيها دخل لصاحل سورية يف تلك احلرب، كما فعلت الوالايت املتحدة وفرنسا عندما تدّ السوفيايت التّ 
 ربية هناك.لصاحل حتقيق األهداف "اإلسرائيلية" والغ

لت عملية الغزو فرصًة لكل من سورية وإيران لتعزيز حتالفامها والعمل بشكٍل مشرتك على من انحيٍة أخرى، لقد شكّ 
تقف يف الصف  و"إسرائيل" كانتمرة مع العراق  ذلك الوقت كانت يف حالة حرب مستكون إيران يفالساحة اللبنانية،  

، ويف ات الثورية اليت حدثت يف طهران لناحية العالقة معهاري كوهنا مل تكن تستسيغ على اإلطالق التغي  ،املعادي إليران
"إسرائيل" على أي من ذات الوقت شعرت إيران أن الفرصة ساحنة لتحقيق أحد األهداف األساسية املتمثلة يف حماربة 

استطاعت هي  اليتجم متامًا مع األهداف السورية ، وهذا ما ينسوسائل دعمًا للقضية الفلسطينيةاجلبهات وبكل ال
ث رحبت من خالل التقارب بينها وبني إيران، ورقة األخرى أن تعيد رسم املعادلة االسرتاتيجية اجلديدة لصاحلها حي

 زت من جديد التوازن العسكري، الذي كان اختلَّ ، وركَّ "إسرائيل" والنظام العراقينطقة:ضغط جديدة على عدويها يف امل
 .10لغري مصلحتها بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد

يف ذلك الوقت مل يستطع حتقيق كل  "اإلسرائيلي"شارون وزير الدفاع  لقد كان من نتائج هذا العمل املشرتك، أنَّ 
أهدافه  ه فشل يف حتقيقنظيمات الفلسطينية من لبنان، إال أنّ ه جنح يف طرد التَّ ، فرغم أنّ ما كان يريده يف لبنان

العسكرية والسياسية إىل سدة احلكم، وإسقاط قوة سورية  "إلسرائيل" ال رئيس مؤيدإيصاملتمثلة يف  السياسية هناك
، واألهم من ذلك هو نشوء حزب 1983أاير عام  17عندما مت إسقاط اتفاق  ، وذلك11على الساحة اللبنانية

، يف املراحل "أدوار اسرتاتيجية هامة ستساهم يف خلق واقع إقليمي لغري مصلحة "إسرائيل اليت سيكون له هللا اللبناين
  .الالحقة

 

                                                           
  .118ص(، 2004، الدار العربية للعلوم بريوت:) ، ترمجة دالل عباسمسعود أسد اللهي، اإلسالميون يف جمتمع تعددي  10
 .92(، ص1997ن حسن)بريوت: دار الكنوز األدبية، تشرين األول ، ترمجة عدانسورية وإيران: تنافس وتعاونآغا،  أمحد خالدي وحسني ج 11
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لقة عاملت تلك ، هي(1984 -1980) السورية يف لبنان -"اإلسرائيلية" هم الدروس املستخلصة من املواجهةأولعلَّ 
 ببعدين اثنني:

صمود دولة صغرية كسورية بدعم احللفاء  أشارت إىل أنّ اليت الرئيس الراحل حافظ األسد اسرتاتيجية صوابية  -
 .12هلا كفيٌل ابلتصدي لسياسات "إسرائيل" والوالايت املتحدة يف املنطقة

عربية كانت الدولة الوحيدة اليت أرسلت مساعدات عسكرية واقتصادية الغري أن إيران الدولة رس اآلخر الدَّ و  -
 .13إىل جبهة البقاع اللبناينمتطوع  500وحوايل 

 اإليرانية: -احلرب العراقية -
، وهنا لن يتم اخلوض أيضاً يف تفاصيل تلك احلرب 1980أيلول عام  22اندلعت احلرب العراقية اإليرانية يف 

واألسباب اليت أدت إليها، ولكن سيتم الرتكيز على الوقائع اخلاصة مبوقف سورية من تلك احلرب وأثرها يف 
 تبلور التحالف السوري مع إيران.

ت إىل جانب ين من األطراف الفاعلة يف ذلك الوقت عندما وقفري لقد فاجأ موقف سورية من احلرب الكث 
ارب ي عن التقالدول العربية هامجوا املوقف السوري آنذاك واعتربوه أنه انتج بشكل رئيس ، و غالبيةطهران

مع معرفتها يف هذا املسار دة السورية ت القيارغم صعوبة وحساسية املوقف استمرّ اديت البلدين، و بني قياملذهيب 
لبية على االستقرار الداخلي يف البالد عليها هكذا اهتامات وسيكون له أتثرياته السَّ  وقف سيجر  امل أبن مثل هذا

 .الذي كان مهتزاً أصاًل بسبب األعمال العنفية جلماعة اإلخوان املسلمني يف ذلك الوقت
آنذاك مل يكن منطلقًا أبي حال من األحوال من املنظور السابق، وإمنا من يف واقع األمر إن املوقف السوري 

 الرؤية السورية اليت تتلخص بعدة نقاط:
 

                                                           
12 - Talcolt Seelye, U.S. Arabirelation: the Syrian dimension,Washington DC,National Council 
on U.S.Arab relation,1985,pp.1-29 

   .591(، ص2012دار النهار،)بريوت: 2011اب الفرنسي حىت صيف كمال ديب، اتريخ سورية املعاصر من االنتد 13
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  اإليرانية اليت فرضها النظام العراقي السابق، كانت حراًب ال طائل منها وحترف  –إن احلرب العراقية
، وسيكون هلا أثر مزعزع "إسرائيل" املسار ابجتاه صراعات جانبية ال متت بصلة للصراع األساسي مع

 .لالستقرار ليس على منظومة األمن اإلقليمي فحسب بل حىت على استقرار العراق نفسه
 التحريض والكراهية سواءا على  اليت سببت انطالق دعاايتن تلك احلرب كانت البذرة األوىل إ

 لشعوب اإلقليم.أسس مذهبية أو قومية، مما يضعف أيضاا التضامن والوحدة اجملتمعية 
 األمريكية، حيث  الوالايت املتحدة ظمى آنذاك خاصةً تلك احلرب كانت مصلحة كربى للدول الع

العليا يف أبن:" املصلحة األمريكية  على سبيل املثال هنري كسنجر األسبق وزير خارجيتها  صرَّح
 .14"احلرب هي أن خيسر الطرفان

  هناك شكوك متعلقة ابألسباب احلقيقية لتلك احلرب كون صدام حسني كان قد امتنع عن إشعال
 السابق، رغم أن األسباب اليت تذرَّع هبا كانت هي نفسها.احلرب يف عهد الشاه 

 لى الصعيد الدويل:ع 
 الروسية يف عقد الثمانينات: –العالقة السورية  -

سورية  والصداقة مع موسكو بعد عشرة سنوات من الرتدد، واعتربتاتفاقية للتعاون سورية وقعت  1981عام 
هلا يف وجه التحالف األمريكي العضوي مع مانة االسرتاتيجية الضَّ  هذه االتفاقية رمبا تشكل نوعًا من أن

 املوقف من االجتياح"إسرائيل"، ورغم أن موسكو مل يكن موقفها حامسًا على سبيل املثال فيما خيص 
ومعها القوات قوات املارينز األمريكية  هبوط الحقًا بعدما رأتعدَّلت موقفها إال أهنا " للبنان "اإلسرائيلي

واشنطن بعدما انضمَّت انضمام بريوت إىل معسكر ، حيث رأت موسكو أن على سواحل بريوت الفرنسية
 لتوازن االسرتاتيجي مع  ابوسيكون عامالً خماّلً  ،دمشقحلليفتها اسية القاهرة سابقاً سوف يهّدد التَّوجهات الّسي

 
                                                           

 .642ص، مرجع سابق  14
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ت السياسة السوفياتية جتاه املسألة اللبنانية تغريّ  الرؤية ، ووفق هذهعموماً  واشنطن يف منطقة الشرق األوسط
 يوري أندروبوف رئيس االحتاد السوفيايت يف تلك ه واستفادت سورية ابلطبع من هذا التغيري، فقد وجّ 

ألي قوة يف العامل بتهديد سورية  سكرية الالزمة معتربًا أنه "لن يسمحلدعم سورية بكل اإلمكاانت العالفرتة 
 .15بعد اليوم"

 :التحالفات السياسية السورية يف فرتة التسعينيات من القرن املاضي -نياا اث

ذا ما قيل إخاص أحدااثً مفصلية هامة، وليس من املبالغة  لقد  شهدت هذه الفرتة من اتريخ الشرق األوسط بشكلٍ 
تلك األحداث سيكون هلا أتثرياهتا اجليوسياسية اليت ستؤثر على التطورات السياسية واالقتصادية واجملتمعية يف املنطقة  أنّ 

ها ري ثتلك األحداث ولكن فقط من انحية أتمن تسليط الضوء على  حىت الوقت احلاضر، ومن هذا املنطلق كان ال بدَّ 
 ليت هي موضوع هذه الدراسة:اعلى منط وأسس التحالفات السياسية السورية 

 : على الصعيد اإلقليمي 
 غزو العراق للكويت وحرب اخلليج الثانية: -

االسرتاتيجي قدير سوء التأييت يف طليعتها ت إليه واليت ثيات هذا الغزو واألسباب اليت أدّ هنا لن يتم التفصيل حبي
املقاربة على  سيتم الرتكيز يف هذا املعطىإمنا و  ،ام حسنيصدّ األسبق الرئيس العراقي  الكبري الذي وقع فيه

على التوازانت اإلقليمية والدولية يف منطقة الشرق  قع اجلديد الذي فرضه ذلك احلدثواالسورية العملية لل
األمر الذي سيكون له  ،االحتاد السوفيايت وابلتايل نظام القطبني خاصًة أنه بدا متزامنًا مع اهنيار، األوسط
 العامل. لى جممل االستقرار االسرتاتيجي حولع العميقةأتثرياته 

 

                                                           
 ، على الرابط:2018تشرين األول/أكتوبر 3جعفر البكلي، صولة األسد، جريدة األخبار اللبنانية،  -15

akhbar.com/Opinion/259010-https://al 
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 رغمت العراقية املتهورة يف الكويت، فاإلجراءا ضداملوقف املبدئي السوري كان واضحاً منذ البداية وهو الوقوف 
سفارة  مل تكن لدى سوريةحيث النظام العراقي يف تلك الفرتة )وتر مع شديدة التَّ  كانت  وريةالعالقات الس   أنّ 

ياسة السورية تنطوي على العمل مع احلكومة العراقية إلقناع (، فقد كانت السّ 1980يف بغداد منذ عام 
 .16مسؤوليها ابلضرورة امللحة واملطلقة لالنسحاب من الكويت

ع مع هذا املوقف منسجمًا متامًا مع املبادئ االسرتاتيجية السورية بعيدة املدى واملتعلقة أبولوية الصرا قد كان ل
ر أو حىت احلروب العربية مع الدول غري العربية، وهذا ما يفسّ العربية  -"إسرائيل" والوقوف ضد احلروب العربية

يف حربه مع طهران أو مع الكويت بوصفها حروابً  التطابق يف املوقف السوري جتاه النظام العراقي السابق سواءً 
رف عبثية لن تؤدي إال إىل زايدة التهديدات وعدم االستقرار لدول املنطقة، وابألخص للعراق الذي كان الطّ 

البادئ بكل تلك احلروب، وابلطبع لقد أثبتت التطورات املستقبلية اليت مرت هبا املنطقة والعراق بشكٍل خاص 
 االسرتاتيجية للقيادة السورية. صوابية النظرة

جلوانب األخرى للموقف السوري يف ذلك الوقت، ميكن املالحظة انحية، أما إذا ما متت اإلضاءة على ا من هذا
خلديعة األمريكية اليت وقع فيها النظام العراقي عندما توهم أنه قد ياسيني يف سورية كانوا متيقنني من االسّ  أنّ 

لقد كانت سورية مدركةا أبن الستقرار السياسي إلدارة األمريكية ليقوم بعملية الغزو، أخذ الضوء األخضر من ا
استقرار ستكون له تداعياته السلبية على  داا ابخلطر، وهذا الالهدَّ اق سيكون م  وحىت الجتماعي يف العر 

 .اتيجياً لآلخراجليوبوليتيكية عمقاً اسرت من الناحية  يُعدَّان نظراً ألن كل من سورية والعراق سورية بطبيعة احلال
التمهيد للوجود األمريكي طويل األمد  فلعّل النتيجة األكثر حيويًة هيأما من حيث النتائج املباشرة هلذا الغزو، 

لعقوٍد قادمة، وهنا مل يكن  البيئة االسرتاتيجية يف تلك املنطقة يف تغيري الحقاً  يف منطقة اخلليج، مما سيتسبب
 مع  ةالسياسي عالقاهتاطبعاً يف مقدور القيادة السورية أن تفعل شيئاً جتاه هذا املوضوع حىت لو استخدمت كل 

 

                                                           
 .43ص ،(1502العربية، )بريوت: مركز دراسات الوحدة  األسد ظعشرة أعوام مع حاف :بثينة شعبان  16
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ن أي دولة عربية من أكرب من أن تتمكَّ ألن تداعيات الغزو العراقي للكويت كانت  ،كل الدول العربية
 احتوائها.

على التحالف السوري  مريكي والغريب عموماً يف اخلليجهو التأثري املتوقع للوجود األ ياق، ماواملهم يف هذا السّ 
 ؟املعنيني هبذه النتيجة لشأة، ابعتبار أن اجلمهورية اإلسالمية يف إيران ستكون أو اإليراين حديث النّ  –

تقف  ايف اخلليج على اإلطالق وأعلنت منذ البداية أهن األمريكي والغريب عموماً  ذ إيران التواجد العسكريمل حتبّ 
 أحد األهداف األساسية اليت دفعت ابلوالايت املتحدة  ضد هذا الوجود، والسياسة اإليرانية رأت أنَّ 

ي املباشر إىل رات للدخول العسكر ام على غزو الكويت مث االنقالب عليه فيما بعد هو إجياد املربّ تحريض صدّ ل
ائمة، وال شك أن هذا ايل تعميق وأتصيل هذا الوجود عن طريق إنشاء القواعد العسكرية الدَّ ابلتمياه اخلليج و 

شراف على إنتاج النفط وأمن ال تتعلق فقط ابإلمزااي كربى  سوف يعطي لواشنطناملوقع االسرتاتيجي اجلديد 
السياسية والقتصادية وحىت  وإمنا تتعلق أيضاا ابلقدرة على التدخل يف الرتتيباتاملمرات املائية هناك، 

 لغالبية الدول العربية وغري العربية يف الشرق األوسط. والثقافية الجتماعية
فمن خالل هذه املوقع تستطيع الولايت املتحدة التمهيد لغزو العراق كما سيحدث لحقاا، وتستطيع 

وإنشاء املنصات اإلعالمية وأدوات الدبلوماسية العامة اليت  أيضاا توجيه األنظمة اخلليجية بشكل مباشر
وابلتايل على البيئة الجتماعية والثقافية ميكنها من خالهلا التأثري على الرأي العام يف العامل العريب عموماا 

 .نفسها التأثري على األوضاع الداخلية يف إيران وفوق كل ذلك سيكون إبمكاهنا، للمجتمعات
مع الفهم اإليراين اخلاص لألمن  ناقضفهو يتالقبول به ابلطبع مثل هذا الواقع كان ال ميكن لإلدارة اإليرانية 

اإلقليمي، حيث تعترب طهران أن أمن املنطقة ال ميكن أن يتحقق بنجاح إال عرب التعاون احلقيقي والصادق بني 
عة االستقرار سواء ابلنسبة عامالً مساعداً على زعز  يكون إال لن س فالوجود األجنيب فيهادول املنطقة، وابلعك

 للدول أو لإلقليم بشكٍل عام.
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كانت خمتلفة بعض الشيء نتيجة للظروف املوضوعية اليت أحاطت بسورية يف فقد  أما وجهة النظر السورية، 
التصادم حالة "، اإلسرائيلية"–معاهدة "السالم" املصرية توقيع تلك اللحظة، فسقوط االحتاد السوفيايت وقبله 

يف احلملة املزمن مع نظام صدام حسني بسبب تصرفاته املتهورة، كل تلك األسباب جعلت سورية تشارك 
 الغربية لتحرير الكويت.

 اجململ العام هذا ، ولكن يف17اإليرانية -املعطيات السابقة أحدثت نوعاً من سوء الفهم يف العالقتني السورية
االسرتاتيجيتني إذ أن املبدأ األساسي والعام لكال ا مهمنظومة التحالف بينثر بشكل جذري على املوضوع مل يؤ 

السورية واإليرانية كان متفقاً على أن "إسرائيل" والوالايت املتحدة مها التهديد األكرب ملنظومة األمن واالستقرار 
 يف املنطقة.

 عربة: أوسلو ووادي يتوقيع اتفاقيؤمتر مدريد "للسالم" وتم -
مؤمتر مدريد" للسالم" مفاجئة حبكم الظروف املوضوعية اليت كانت متر هبا املنطقة مل تكن مشاركة سورية يف 

لظروف اليت أحاطت هبذا لن يتم احلديث عن التفاصيل واعيدين اإلقليمي والدويل، وهنا من تطورات على الصّ 
سباب فشله يف حتقيق النتائج اليت كان يرمي إليها، ولكن ميكن القول يف اإلطار العام أن املبادئ املؤمتر وأ

اليت كانت متر هبا املنطقة كانت تستند  من كل الظروف غري املناسبةالسورية للمشاركة يف هذا املؤمتر وابلرغم 
 إىل عدة نقاط:

  األطراف العربية املعنية ابلصراع مع "إسرائيل": وهذه النقطة التأكيد على املسار املشرتك والواحد لكافة الدول و
يف تبنيها منذ بداية الّصراع مع "إسرائيل" ت االسرتاتيجية السورية هي النقطة األساسية اليت استمرَّ ابلتحديد 
مل تستطع أن  أن الدول واألطراف اليت أخذت املسار املنفرد، ويف واقع األمر لقد تبني لحقاا وحىت اآلن

  سعت إليها من خالل توقيع مثل تلك التفاقيات املنفردة.حتقق النتائج اليت

                                                           
 .662ص (، 2012)بريوت: دار النهار، 2011من االنتداب الفرنسي حىت صيف  اتريخ سورية املعاصر كمال ديب،   17
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 ية مع "إسرائيل" ورمبا كانت سورية على دة لعملية التسو ة خطوطاً واضحة وحمدّ ت االسرتاتيجية السوريقد تبنّ ل
تكون قادرة خالل مدريد وال بعد عدة عقود أن  من علم مسبق أن "إسرائيل" سوف لن يكون إبمكاهنا ال

على الوفاء ابلشروط السورية للعديد من العوامل املوضوعية املتعلقة ببنية "إسرائيل" الذاتية واليت ال مكان 
 .18لالستفاضة هبا يف هذه الدراسة

ني وأسباب ونتائج هات جمرايت أوسلو ووادي عربة، وهنا أيضًا لن يتم التفصيل يف يتالنتقال إىل موضوع توقيع اتفاقياب
االتفاقيتني، ولكن سيتم الرتكيز على اآلاثر احملتملة لتلك االتفاقيات على الوضع االسرتاتيجي لسياسة التحالفات 

 السورية:

"إسرائيل"، لفلسطينية وقبلهما مصر على اتفاقيات "السالم" مع كن القول أن توقيع كل من األردن والسلطة امي -
، 19عرب دعم حركات املقاومة الفلسطينية واللبنانيةقد جعل دمشق متبنيًة خليار املقاومة بطريقة أكثر وضوحًا 

من خط الصراع مع "إسرائيل" دفع دمشق كما أن هذا الفصل يف املسارات وخروج غالبية الدول العربية 
ن تساعد يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية لالقرتاب أكثر من طهران إذ مل يعد يف اإلقليم من دولة مؤثرة ميكن أ

اسرتاتيجية الدول العربية جتاه قضية فلسطني عموماا هو الذي دفع تغرير ، مبعىن أن لسورية سوى إيران
 سورية أكثر ابجتاه إيران كوهنا مل جتد البديل.

 االحتادية نسبياً عن قضااي املنطقة.روسيا األمر السابق ساهم فيه أيضاً تفكك االحتاد السوفيايت وابتعاد وريثته  -
يف فلسطني أو لبنان أن حتقق  سورية سواءا على املدى البعيد استطاعت حركات املقاومة اليت دعمتها  -

الم" العربية للدول اليت قامت "السَّ اتفاقياتعلى األرض ويف املنظور السرتاتيجي نتائج أكثر مما حققته 
 بتوقيعها.

                                                           
 بعد توقيعه على ما ابت يعرف ب "وديعة رابني للسالم". 1994اغتال متطرف يهودي اسحاق رابني رئيس وزراء "إسرائيل " األسبق يف القدس  18
 .664 ص مرجع سابق،  19
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 لى الصعيد الدويل:ع 

لسورية، فروسيا االحتادية يف تلك الفرتة مل تكن يف لقد ترك تفكك االحتاد السوفيايت أثراً عميقاً يف سياسة التحالفات ا 
، ولكن رغم ذلك استطاعت ماً و اخلية وتراجع الدور العاملي ملوسكو عمبقضااي املنطقة بسبب مشاكلها الدوارد االهتمام 

 ظروف:مستفيدًة من عدة  رحلة احلساسةسورية أن تتجاوز هذه امل

، كما أن والعراق وليس على سورية جالفرتة مرتكزًة على منطقة اخللي انت أولوايت السياسة األمريكية يف تلكك -
نفوذ احملافظني اجلدد مل يكن قواًي يف ذلك الوقت وهم املعروفني ابلنزعات األيديولوجية املتشددة ولو على 

 ريكية ذاهتا.حساب مصاحل الوالايت املتحدة األم
يف ذلك الوقت كان لدى "إسرائيل" مشكلة كبرية يف جنوب لبنان وكان هذا امللف حيتل األولوية يف قائمة  -

االهتمامات األمنية "إلسرائيل"، بفعل تنامي قدرات وإجنازات املقاومة اإلسالمية الوطنية اللبنانية يف ذلك 
 الوقت.

ف كثرياً من األعباء السورية على حدودها الغربية اتفاق الطائف، أيضاً خفّ ية اللبنانية وتوقيع احلرب األهلانتهاء  -
اخل السوري وكانت تستنزف الكثري من القدرات كون تلك احلرب كانت ذات انعكاسات سلبية كبرية على الدّ 

 واجلهود السورية بسبب التدخل املباشر فيها.

 :مع مطلع القرن احلايلالسياسية السورية  التحالفات

هيكلية ومنط التحالفات السياسية أيضاً سيتم يف هذا القسم اإلضاءة على أهم األحداث السياسية ومدى انعكاسها على 
 لسورية:
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 :على الصعيد اإلقليمي 
 الحتالل األمريكي للعراق: -

خلق هذا الواقع اجلديد ابلتأكيد ، و 2003العراق عام  األمريكية كما هو معروف فقد غزت الوالايت املتحدة
 سورية للعديد من األسباب:بتغيرياً جذرايً يف البيئة اإلقليمية احمليطة 

  َّولية األساسية احلليفة "إلسرائيل" على احلدود ة الد  ة األوىل اليت تتواجد فيها القوّ كانت هذه هي املر
ياسة أو القوى املناوئة هلا يف السّ ورية عموماً، وهذا يعين وقوع سورية كدولة ضمن دائرة من الدول الس  

 .ولو بشكٍل جزئي استثناء لبنان متَّ  اخلارجية إذا ما
 اإليراين. -ايً طويل األمد إىل منط التحالف السوريلوجود األمريكي املباشر يف العراق، سيضيف حتدّ ا 
 يف سورية كما  التوترات والفنت الطائفية يف العراق سيكون هلا أثر مباشر على االستقرار اجملتمعي

 سيظهر الحقاً.

املسار  أبنّ بعض املراقبني  ارهفسَّ  اليت اه السياسة العراقيةاإليرانية فيما خيص النظرة جت -اخلالفات السوريةرغم بعض 
دام السياسي بينهما يف مييل إىل إيران ويتعارض مع سورية وابلتايل فإن احتماالت الصّ بدأ يف العراق  املستجد السياسي

حالف ، فبحسب الرؤية األمريكية فإن اخلالف املفرتض السوري اإليراين يف العراق سيؤدي إىل إضعاف التَّ ةالعراق وارد
جي رق األوسط الستكمال املشروع األمريكي، ولكن ذلك مل ينجح نظراً للتحالف االسرتاتيبني الطرفني وهتيئة بيئة الشَّ 

ل هتديداً جنبية فيه ُيشكّ األقوات الاحتالل العراق وتواجد  كان متام اإلدراك أنلبلدين يدر كال ا  ، كما أنّ 20الوثيق بينهما
أن هذا الوجود قديرات إىل كانت تشري التَّ ، حيث  هلما معه ةاملشرتك الطويلة لألمن القومي لكل منهما نظرًا للحدود

 ، الحقاً الفعلي قبلي تاالستهداف املسعل كل من طهران ودمشق يف دائرة جير له أن يستقر ويستمر فسوف دّ فيما لو قُ 

 

                                                           
 (.2015ريب لألحباث ودراسة السياسات، املركز الع :)الدوحة عبادة حممد التامر، سياسة الوالايت املتحدة وإدارة األزمات الدولية  20
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ت على هدف عام وهو منع أمريكا من الستقرار اآلمن يف العراق وهو ما حتقق ابلفعل عندما اض طرَّ  ولذا عملتا معاا 
 .للخروج لحقاا من هناك القوات األمريكية

 ابلوضع يف لبنان:األحداث املتعلقة  -
 :حترير القسم األكرب من اجلنوب اللبناين 

اإليراين معها، لقد  –يُ عىد  هذا احلدث أهم نتيجة مباشرة للمقاومة اللبنانية ومن خلفها التحالف السوري 
اليت يتم فيها حترير أراٍض عربية من  كوهنا املرَّة األوىلعن   ا اإلجناز ابلدرجة األوىل عائدةً كانت رمزية هذ
 معها. ابأو انسح "سالم" أية معاهدةعلى وقيع تّ ال"إسرائيل" دون 

 وانسحاب اجليش السوريرفيق احلريري غتيال رئيس الوزراء اللبناين األسبق ا: 
ابلنسبة للبنان أو سورية، وكان القصد من كل هذا األمر ليس  حدايت الكربى سواءً ل هذا احلدث أحد التّ مثَّ 

توجهات القوى ن لبنان فحسب، بل إنشاء بيئة داخلية ضاغطة يف لبنان ضد ي مإخراج اجليش السور 
اغطة عرب الربط بني الوجود إجياد ذات البيئة الضَّ ، وابلنسبة لسورية أيضًا سية املتبنية خليار املقاومة فيهالسيا

 ؤذي سورية من انحيتني:الداخل اللبناين واليت ميكن أن ت األمريكي يف العراق واحلوادث يف
 إضعاف اجلبهة الداخلية املؤيدة للحكومة السورية.إذكاء الشعور املذهيب يف الداخل السوري وابلتايل  -
الدويل  األممية يف جملس األمنعرب استصدار القرارات  وضع سورية يف سياق حرب نفسية طويلة األمد سواءً  -

عليها من خالل قانون  زيد من العقوابت االقتصادية و الدبلوماسيةاملعرب فرض  أو، 1559كالقرار رقم 
 .2003عام األمريكي رية حماسبة سو 
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يت كان تواضع ثرواهتا االقتصادية والعقوابت المن رغم الوعلى  يب السابق فقد استطاعت سوريةرغم الواقع السلولكن 
أهنا دولة مركزية يف املشرق العريب وشديدة االستقالل يف قراراهتا وخياراهتا، وهو استقالل  أن تثبتوال يزال يتم فرضها، 

 .21اندر بني الدول يف العقد األول من القرن احلادي والعشرين، وهو ما أشار إليه كبار الباحثني األوروبيني

مت سورية كل الدعم املمكن ويف كل النواحي للمقاومة يف لبنان عندما تعرض للعدوان م عملياً عندما قدّ رج  ما تُ  وهذا
عموماً واملوقف العريب الذي كان يقف ضد لبنان وسورية ، فرغم كل الوضع اإلقليمي الصعب 2006"اإلسرائيلي" عام 

لمقاومة يف تلك احلرب، اليت احلرب النفسية والعقوابت االقتصادية على الشعب، زادت سورية من دعمها ل انهيك عن
على حتقيق القادر كان من أحد نتائجها زايدة قوة التحالف بني طهران ودمشق وحركات املقاومة كونه هو احملور الوحيد 

 راع مع "إسرائيل".إجنازات هامة وحيوية يف قضية الصّ 

 
  الدويل : عيدالصَّ على 

 ولو بشكل تدرجيي لتستعيد شيئاا من دورها على املستوى الدويلعودة روسيا لعّل املعطى األهم ابلنسبة لسورية كان 
 ومنها منطقة الشرق األوسط بطبيعة احلال:

وري بشار األسد السورية، عندما قام الرئيس الس   -العالقات الروسية األعوام اهلامة يف اتريخ أحد 2005كان عام لقد   
 .22إن سورية وروسيا يف موقع احللفاء السياسيني" :"معها  ماهية العالقة عن إىل روسيا حيث عربَّ بزايرة 

 تعزيزليتم ة بني رؤساء ومسؤويل الدولتني الزايرات املتبادل ، زايدة2010و 2005عة بني عامي يف الفرتة الواقكما مت 
االقتصادية والعسكرية، ومما ال شك فيه أبن سورية ترى يف  جراءات السياسية،ذلك احللف من خالل جمموعة من اإل

 أمهية خاصة، "حيث ال تقتصر أمهيتها ابلنسبة  أيضاً  روسيا حليفاً اسرتاتيجياً على كافة الصعد، فإن روسيا جتد يف سورية

                                                           
21 Volker Perthes, The Political Economy of Syria under Assad, London I.B.Tauris, 1995, P7-8. 

 .2005 ديسمرب/كانون األول  12حديث الرئيس السوري بشار األسد مع التلفزيون الروسي، دمشق،   22
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جود رهاانت كربى نتيجة لو ضًا أيلروسيا على موقعها اجلغرايف واحلضور الروسي فيها على سواحل البحر املتوسط، بل 
، فسورية متثل بعداً مركزايً يف الرؤاي االسرتاتيجية الروسية، وميكن 23"ترتبط ابجليوبوليتيك اإلقليمي ومكانة السوريني فيه

 :24توضيح ذلك من خالل ما يلي

املساندة الدبلوماسية بني الدولتني، فإذا كانت روسيا قد ساندت سورية يف العديد من املواقف من خالل  -
من بني قلة من  يب "اإلسرائيلي"، فإن سورية تُ عىد  الصراع العر  "لتسويةالسورية "ييدها للجهود الدبلوماسية أت

إىل أتييدها  ، إضافةً 2008الدول اليت أعلنت بشكل واضح أتييدها للعملية العسكرية الروسية يف جورجيا 
 الصراع الداخلي الذي جرى يف داغستان والشيشان. فيما خيصالروسية لإلجراءات 

التجارة السورية الروسية ما نسبته  لتجاريني ابلنسبة لروسيا، إذ متثلل سورية أحد أهم الشركاء العرب اشكّ ت -
 .مع روسيا التجارة العربيةإمجايل حجم % من 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 22 عبد اجلليل املرهون، قصة العالقات السورية الروسية، 4 شباط/ فرباير 2014، موقع اجلزيرة اإللكرتوين، على الرابط:
www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/2/4 

 .6ص(،2012 اجلزيرة للدراسات،مركز ، ) الدوحة ة والصينية جتاه األزمة السوريةانظر: وليد عبد احلي، حمددات السياستني الروسي  24
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 اخلامتة والستنتاجات:

سس العامة األ استنتاجميكن ة خالل تلك الفرتة الزمنية، وريالسياسية السالتحالفات ة منط وأسباب وماهية دراسبعد 
 :اليت كانت تقوم عليها تلك التحالفات

ابلدرجة األوىل ابلتهديدات املرتبطة املعيار األول الذي كان حيكم سياسات التحالفات السورية كان مرتبطًا   -
الصدارة واألولوايت  أن هذا املوضوع له مكان كانت ترىلنظرة السورية اليت  بقضية الصراع مع "إسرائيل"، وا

 لك املراحل:لوكيات السورية عرب تمن السّ  ر العديدهذا املبدأ ميكنه أن يفسّ يف مجيع املراحل، و 
  ّالم" مع "إسرائيل".بل توقيعها ملعاهدة "السّ راع قلف مع مصر يف كافة مراحل الصّ حاالت 
 ت الثورة اإلسالمية هناك بشكل جذري السياسات اخلارجية أن غريَّ  االنتقال إىل التحالف مع إيران بعد

 راع العريب مع "إسرائيل" عموماً.اإليرانية جتاه دول املنطقة وابألخص جتاه القضية الفلسطينية والصّ 
 مكن أن تكون على حساب من املورية الدائمة لتجنب أية حروب جانبية دخل احملاوالت السّ يف ذات السياق ت

ضنة" اقية اإليرانية، توقيع اتفاقية "أى يف موقفني رئيسيني: املوقف من احلرب العر الصراع األساسي وهذا ما يتبدَّ 
ستكون حكماً مستنزفة للجهود واملوارد على حساب  جتنباً ألي حرب سورية مع تركيا 1998مع تركيا عام 

 .أولوايت التهديد السورية
  اتفاق "سالم" غري متكافئ إىل فرض آنذاك "اإلسرائيلية" الرامية  اجلهودة ملواجه 1982التدخل يف لبنان عام

 معه.
فالعامل املذهيب مل يؤثر  وصلة التحالفات السياسية السورية،مل يكن للعامل املذهيب أي دور يف توجيه ب -

معاً 1973على التحالف بني الرئيسني حافظ األسد وأنور السادات وخاضت كل من سورية ومصر حرب 
 املتطابقة بني دمشق وطهران حول قضية "إسرائيل"  ضد "إسرائيل"، كما أنه مل يكن له أي دور يف الرؤية
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الشاه ذي املذهب الشيعي كانت مواقفه عدائية جتاه  حيث على سبيل املثال ميكن القول أنَّ ، والصراع معها
 على عكس موقفه من  املذهيب بغض النظر عن انتمائهما ومجال عبد الناصر حافظ األسد نيالرئيسكل من 

 ن موقف تلك األنظمةكا– األنظمة اخلليجية ذات االنتماء "الس ين" عموماً واليت كان على حتالف وثيق معها
بغض النظر أيضاً  السابق مجال عبد الناصر جتاه نظام الرئيس املصريأيضًا سلبيًا وعدائيًا  وخاصة السعودية

البعد السياسي هو األهم يف فهم طبيعة التحالفات السياسية يف منطقة مبعىن أن  -ذهبيةامللفية عن خ
 .الشرق األوسط

هام يف األسس اليت كانت تقوم عليها  أن العامل األيديولوجي مل يكن له دورٌ  ق ميكن االستنتاجايذات السويف  -
التحالفات السورية، وهذا واضح متامًا يف التناقضات الكثرية واألساسية مع النظام العراقي السابق ابلرغم من 

  األيديولوجية البعثية املشرتكة بني العراق وسورية يف تلك الفرتة.
يف دعم سورية حلزب ة واملكانية هو السبب أن عامل الصدفة التارخيي ويف ذات السياق ميكن القول أيضاا  -

مبعىن أن سورية كانت ستدعم أية مقاومة ستنشأ يف اجلنوب اللبناين مهما كان مذهبها وتوجهها هللا اللبناين، 
انسجاماا مع األولوايت السورية وأسوةا بتحالفاهتا أيضاا مع حركات املقاومة الفلسطينية، وقد شاءت 

، وهنا يتوضح أيضاا شيعيةال الطائفيةالصدفة أن تكون الغالبية اليت تقطن اجلنوب اللبناين احملتل آنذاك من 
 بشكٍل ل لبث فيه أن العامل املذهيب مل يكن هو األساس وإمنا عامل الصدفة التارخيية واملكانية احملضة.

انطالقًا من اإلطار النظري للمدرسة الواقعية وسياسة توازن القوى وابلتحديد سياسات القوة، فإن سياسة  -
يف أوقات السلم مبنية على أوقات احلرب، إذ تكون  التحالفات تتغري يف أوقات السلم عنها يف

األيديولوجي والتقارب االقتصادي، يف حني يكون األساس الذي يُبىنى عليه التحالف يف أوقات احلرب األساس
، ولكن يبدو أن أسس هو االستعداد للعمل واملكانة االسرتاتيجية اليت متثلها الدولة الداخلة يف التحالف

 أسس النظرية الواقعية يف كل األوقات إذ ميكن املالحظة أن تلكاسية السورية مل تتماشى مع التحالفات السي
 التحالفات سواء مع موسكو أو طهران أو القاهرة سابقاً مل تكن مبنية على أسس من اإليديولوجيا املشرتكة أو 
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 ادي األول لسورية يف غالبيةالعالقات االقتصادية املتميزة، حيث كان االحتاد األورويب هو الشريك االقتص
 ، ولكن رغم ذلك كانت أكثر من متواضعةأو روسيا  املراحل بل إن عالقاهتا التجارية واالقتصادية مع إيران 

ميكن القول أن ما مييز احلالة السورية هو ثبات حتالفاهتا من الناحية االسرتاتيجية سواًء يف حاليت السلم أو 
نظرية الواقعية وهذا عائد يف كثري من أسبابه إىل التهديد املستدام من قبل احلرب يف خمالفة واضحة ألسس ال

 "إسرائيل"، مبعىن أن هذا الواقع قد خلق ظروفاً غري طبيعية ابلنسبة إىل سورية منذ استقالهلا.
يف إطار من التبعية  متوازنة مع حلفائها ومل تكن ن السياسة السورية غالباً ما كانت تستطيع أن تكون يف حالة إ -

أو اهليمنة املطلقة من قبل تلك الدول احلليفة، ابلرغم من كل الظروف احلرجة اليت غالبًا ما كانت متر هبا 
 دمشق.

، أحد األسباب اهلامة اليت ستدفع هتديد اإلرهاب الدويل بشكل أكثر توسعاً يف املراحل القادمة تناميل سيمثّ  -
بع سيكون نتيجًة طبيعية و موسكو وهذا ابلطَّ مع طهران أ سرتاتيجي سواءً دمشق إىل زايدة قوة التحالف اال
اخلية ال بّد من مضاعفة القدرات الدّ  )اإلرهاب ومعه "إسرائيل"(،هديدومتوقعة، إذ عندما يتضاعف التّ 

  حالفات اخلارجية على حّد سواء.التّ و 
سرتاتيجية، وبسبب أيضاً طبيعة النظام اجليوبوليتيكية واجليو أيضاً ميكن القول أن سورية وبسبب موقعها وأمهيتها  -

الدويل الذي كان من أحد مؤسساته احملورية جملس األمن الدويل، كان البد للقيادات السورية وعرب املراحل 
األنسب من أن تبحث عن حليف وداعم على املستوى الدويل وابلطبع كان هذا احلليف املختلفة التارخيية 

وكانت تدرك تلك القيادات أن املوضوعية هو االحتاد السوفيايت ووريثته روسيا االحتادية الحقاً، ية الناح
اإلجنازات والنجاحات ل ميكن أن تتحقق ابلنسبة لسورية إل بوجود داعمني أحدمها على املستوى 

بشكٍل لحتادية اإلقليمي مها مصر سابقاا وإيران يف الوقت احلايل، وعلى املستوى الدويل هي روسيا ا
أساسي، لذا كانت هذه املعادلة تؤخذ دائماا يف عني العتبار يف إطار اخلصوصية السورية وقضية الصراع 

 املستدام مع "إسرائيل".
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