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موضوعاً شائكاً ال شك يف أن املؤلفَين أقدما على خطوة جريئة يف تناولهما 
ومعقداً تختلط احلقائق والشائعات فيه، ويخلو عموماً من املصادر والوثائق الرسمية 
سوى ما يعلن من اتفاقات ويطلق من تصريحات ال تفصح أحياناً كثيرة عن حقيقة ما 

فهما قد اعتمدا بصورة رئيسية على تفسير تصرفات سورية . يقال أو يحدث فعالً
من إطار شبكة عالقات الدولتين اإلقليمية باألطراف اإلقليمية وإيران وحلفائهما ض

  .األُخرى، ومنها انطلقا إىل تصور سيناريوهات خمتلفة لتطور عالقاتهما
اإليراين من خالل تبيان  –فبداية، حاول املؤلفان إيضاح جذور التحالف السوري 

لبنان واستقراره،  العوامل الثابتة واملتغيرة فيه؛ فهناك املصالح السورية يف أمن
دينياً أساسياً، وجِد  –ونظراً إىل أن الطائفة الشيعية يف لبنان تشكل العباً سياسياً 
ويف الدرجة الثانية، . ترابط مع إيران الهتمام إيران وحتالفها ودعمها لهذه الطائفة

يام تأتي العالقة بين احلركة اإلسالمية اإليرانية واملقاومة الفلسطينية، التي تسبق ق
وضمن إطار هذين العاملين، ازداد النفوذ اإليراين، وبرضاء سورية، . الثورة يف إيران

والذي قام، وال يزال يقوم  ١٩٨٢عقب الغزو اإلسرائيلي سنة " حزب الله"مع تشكيل 
ثم انتقل املؤلفان إىل . بدور أساسي يف مقاومة االحتالل الصهيوين للجنوب اللبناين

يف تطور التحالف حين رأت سورية يف الثورة اإليرانية سنة شرح املراحل احلاسمة 
اإلسرائيلي بسبب  –عامالً موازناً إقليمياً بعد خروج مصر من التوازن العربي  ١٩٧٩

  .صلحها مع تل أبيب
اإليرانية ومعارضة سورية لها ليصب هذا  –وبعد ذلك يأتي نشوب احلرب العراقية 

لسوري ويزيده حدة، سواء يف تبني النظام ا –املوقف يف خانة اخلالف العراقي 
وتوقيع ) بعد تخلّي األردن عنهم(العراقي لنشاط إرهاب اإلخوان املسلمين يف سورية 

، والتي أعطت التحالف ١٩٨٢مارس /سورية اتفاقات اقتصادية مع إيران يف آذار
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يف وتال ذلك الغزو اإلسرائيلي للبنان، فتوسعت املصالح ورأت دمشق . صيغة رسمية
إيران السند اإلقليمي الوحيد يف صراعها مع إسرائيل الذي خرجت منه سورية منتصرة 

  .١٩٨٣مايو /أيار ١٧بانتصار حلفائها وإسقاط اتفاق  ١٩٨٤سنة 
" حزب الله"غير أن التحالف مل يخلُ من بعض التوترات يف لبنان بسبب تصرفات 

ات الفلسطينية يف الثمانينات، املستقلة عن موقف طهران أحياناً يف عالقته بالتنظيم
وكذلك . املتحالفة مع سورية" أمل"وخصوصاً خالل حرب اخمليمات التي شنتها حركة 

نشأ خالف بعد منتصف الثمانينات، حين استمرت إيران يف احتالل أراضٍ عراقية 
على أن توقُّف هذه احلرب مل . واضطرت سورية إىل إدانة هذا االحتالل واستمرار احلرب

ف التحالف، بسبب توفر مصالح إقليمية مشتركة أوسع من املوقف جتاه احلكم يضع
  .يف بغداد

وبعد هذا، يدخل الكتاب يف شرح اختالف املوقفين اإليراين والسوري جتاه الصراع 
فطبقاً للكاتبين، يوجد عداء إيراين ديني أصيل للحركة . اإلسرائيلي وتسويته –العربي 

ض كامل ألي تسوية سلمية، أي ال بد من حترير فلسطين الصهيونية وإسرائيل، ورفْ
وهذا ما يختلف عن املوقف السوري . كامالً مع اإلحجام عن جمابهة عسكرية مباشرة

ودخول مسار التسوية ابتداء من مؤتمر مدريد الذي عارضته  ٢٤٢القابل بالقرار رقم 
ظراً إىل فائدته لكل من غير أن هذا االختالف يف النظرة مل يؤثر يف التحالف ن. طهران

وخالل معظم املواقف التي اتخذتها سورية جتاه إسرائيل أو . الدولتين على صُعد أُخرى
جتاه طروحات التسوية، كانت إيران تؤيد سورية أو تبدي معارضة قليلة، كمعارضتها 

  .وتبنيه يف قمة فاس يف السنة التالية بحضور سورية ١٩٨١مشروع امللك فهد سنة 
قاً من عملية التسوية التي بدأت يف مدريد، يتصور املؤلفان مضامين مثل وانطال

هذه التسوية الشاملة فيما لو حتققت، وتأثيرها يف التحالف، وال يريان أي انعكاس 
فهذه املضامين والسيناريوهات . مهم يضعفه على الرغم من رفض إيران للتسوية
قليمية التي تتعامل إيران وسورية املستقبلية ربطها الكاتبان بمواقف األطراف اإل

معها، أي العراق واألكراد ولبنان، حيث تعطى األولوية للمصالح السورية، وتركيا 
حيث ترى سورية يف إيران طرفًا موازناً ملصلحتها، ثم اخلليج؛ وهنا يوجد بعض 

، إذ ١٩٩١االختالف يف املواقف العلنية، كعضوية سورية يف إعالن دمشق لسنة 
يران هذا اإلعالن وتعتبر أن مصر وسورية ليس لهما مصلحة مباشرة يف أمن ترفض إ

بيد أن املؤلفين . ويف املقابل، تدين سورية احتالل اجلزر اإلماراتية الثالث. اخلليج
اإليرانية، التي  –يعتقدان أن هناك دوراً سورياً وسيطاً ومهدئاً يف العالقات اخلليجية 



  ١٩٢، ص )١٩٩٧صيف ( ٣١، العدد ٨المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تاءارق
 

٣ 
 

اإليرانية، وانخفضت اآلن، عدا  –احلرب العراقية  تصاعدت حدة توترها يف أثناء
أمّا العامل . مشكلة االحتالل للجزر وادعاء البحرين تورط إيران يف أعمال العنف

الفلسطيني، بحسب تصور الكاتبين، فقد انحسر دور سورية وإيران جتاهه بسبب اتفاق 
ىل رغبة سورية أوسلو وضعف دور املنظمات الفلسطينية املتحالفة معهما، إضافة إ

  .يف عقد صلح مع إسرائيل
وانتقل الكاتبان بعد ذلك إىل شرح اختالف املوقفين السوري واإليراين من التعامل 
مع الواليات املتحدة وتطابقهما حيال روسيا؛ فسورية لها رغبة يف حتسين العالقة 

يركا مع واشنطن بعد انتهاء احلرب الباردة وانحالل االحتاد السوفياتي وكون أم
أمّا إيران فقد اعتُبرت من جانب الواليات . العراب الرئيسي ألي تسوية مع إسرائيل

املتحدة خطراً على استقرار األوضاع يف اخلليج، باإلضافة إىل العراق، وطبقت 
ويف اعتقاد املؤلفين أنه يمكن لسورية أن ". االحتواء املزدوج"ضدهما استراتيجيا 

وبالنسبة إىل روسيا، فقد . ن وواشنطن، لكن يُشك يف ذلكتؤدي دوراً مهدئاً بين طهرا
اإليرانية،  –توثقت العالقات بين إيران وروسيا، وخصوصاً بعد انتهاء احلرب العراقية 

وأصبحت موسكو املزود الرئيسي للسالح إلعادة بناء اجليش اإليراين والبرنامج 
ال تزال تواجه صعوبة النووي اإليراين، وبعكس العالقة بين دمشق وموسكو، حيث 

ومع ذلك، فكل من طهران ودمشق . مشكلة دفع الديون املتوجبة على سورية لروسيا
ترى يف روسيا عامالً موازناً ضد تركيا، وإن كان هناك بعض القلق السوري إزاء تطور 

ويف جميع األحوال يبقى تأثير الدور الروسي يف تماسك . العراقية –العالقات الروسية 
  .حمدوداً التحالف

يف اخلتام، خلّص الكاتبان نتائج بحثهما يف نقاط تبين املصالح املتبادلة 
حتالف "واملشتركة التي يدعمها التحالف ويخدمها يف الوقت نفسه حتت عنوان 

فسورية ترى يف التحالف فائدة كموازن ضد العراق ". حمدود التكاليف واملسؤوليات
عية يف لبنان، والنفوذ يف اخلليج، وبين وإسرائيل، والتأثير يف الطائفة الشي

اجملموعات اإلسالمية اللبنانية والفلسطينية وجتاه الغرب، ووسيلة نفوذ يف التعامل 
مع الغرب، ومصدر تعاون اقتصادي وعسكري، ووسيلة الحتواء التطرف اإلسالمي يف 

ومنفذ إىل أمّا إيران، فترى يف املقابل أن التحالف عامل ضاغط على العراق، . سورية
وترى أن سورية طرف عربي . اإلسرائيلي –الشيعة يف لبنان وساحة الصراع العربي 

السني، ووسيط بينها وبين  –الفارسي والشيعي  –حليف يمنع االستقطاب العربي 
ومع هذا بيّن . دول اخلليج يخفف عزلة إيران ومصدر للتعاون العسكري واالقتصادي
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يفين بمعزل عن الطرف اآلخر حين تقتضي مصاحله املؤلفان إمكان تصرف أحد احلل
أمّا . بوليتية، كاشتراك سورية يف حرب اخلليج الثانية وإعالن دمشق –القومية واجليو 

إيران، فقد استوردت السالح من إسرائيل خالل احلرب مع العراق، وحتاول اآلن 
دول أعمال الوصول إىل تفاهم معه، وتتمسك باجلزر الثالث، وحتاول االحتفاظ بج

وفيما يتعلق باملصالح . مستقل يف لبنان، مع االعتراف باألولوية السورية
املتعارضة، فإنها تؤكد يف حد ذاتها طبيعة التحالف املرنة، والتبادلية التساحمية 

وتتبدى هذه . فيه من حيث السياسة اخلارجية أو اختالف النظامين السياسيين
خملتلفة بسبب اختالف وضعيهما الداخلي واجليو املصالح بعرض ألولويات الدولتين ا

وكنتيجة عامة، رأى الكاتبان أن التحالف أوجد . ستراتيجي واملشكالت امللحة –
اإلسرائيلي واخلليج، لكنه مل يؤثر بصورة حادة يف  –رابطة بين مسائل النزاع العربي 

ساسية للمصالح فهو يتضمن تفاهماً غير معلن على تبادلية أ. مواقف البلدين جتاهها
احليوية لكال البلدين املنعكسة بإطالق حرية سورية يف التعامل مع مسائل النزاع 

. اإلسرائيلي يف مقابل إطالق حرية إيران يف التعامل مع مسائل اخلليج –العربي 
فاألولويات اخملتلفة للبلدين تعتبر هامشية بالتناسب مع االهتمامات االستراتيجية 

  .ا يعزز العالقة التحالفية ويقلل تصادم املصالحاملركزية، وهذا م
 –إن هذا الكتاب يعطي شرحاً وافياً إىل حد بعيد للعالقة التحالفية السورية 

، التي ال املالحظات التاليةومع هذا يمكن إيراد . اإليرانية وتصوراتها املستقبلية
  :تنتقص بأي شكل صحة التحليل واالستنتاج بصورة عامة

يف كثير من األحيان يجمع املؤلفان بين اإليضاح : يث املنهجيةمن ح: أوالً
والشرح والتصور املستقبلي وهو ما قد يشوش فكر القارىء غير املطّلع على جميع 

وحبذا لو أن الفصل الشارح لشبكة . أبعاد هذا التحالف، وال سيما القارىء األجنبي
  .ضعه يف نهاية الكتابالعالقات وُضِع بعد الفصل األول، مثالً، بدالً من و

، يؤكد املؤلفان صدق وأصالة موقف النظام اإليراين جتاه الصهيونية ثانياً
طبعاً، ال جدال يف أن هناك موقفًا . الدينية –وإسرائيل، وال سيما من الناحية العقائدية 

ويفسران شراء السالح اإلسرائيلي من . إيرانياً معادياً إلسرائيل يف النظام احلايل
بأنه تصرف " غيت –إيران "واق الدولية أو استيراده مباشرة فيما سمي فضيحة األس

قد يكون هذا صحيحاً، لكن يوجد تفسير آخر . شاذ اقتضته ضرورات احلرب مع العراق
للموقف اإليراين يستند إىل أن عداءها إلسرائيل حالياً يهدف إىل إسباغ شرعية على 

يف أغلبيتهم، وال تزال توجد شرائح كبيرة يف  الثورة اإلسالمية بين العرب املسلمين
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ويف . البيروقراطية اإليرانية املدنية والعسكرية التي ال ترى يف إسرائيل عدواً مطلقاً
جميع األحوال، فهذا ال يمنع االستفادة من التحالف مع إيران، وخصوصاً عند اختالل 

  .التوازنات الدولية واإلقليمية
مباشرة  ١٩٨٢ تزوّد إيران بالسالح السوفياتي حتى سنة ، يشير الكاتبان إىلثالثاً

لكن العراق مل يعرض . عن طريق دول أُخرى ١٩٨٧أو بصورة غير مباشرة، وحتى سنة 
بين األسلحة التي استوىل عليها خالل احلرب أي منصات قتالية رئيسية كاملدرعات 

  .وكورية شمالية واملدفعية من صنع سوفياتي، بل كانت أميركية وأوروبية وصينية
كما أن العراق كان يعلن قوائم متعددة بالدول الداعمة واملصدرة إىل إيران بحسب 

  .املزاج السياسي
، يطلق املؤلفان أحياناً عنانهما لتصور سيناريوهات تبتعد عن أرضية رابعاً

السوري؛  –الواقع السياسي وتوقعهما يف بعض التناقض، كموضوع اخلالف العراقي 
تقدّر إىل حد كبير دور العراق املوازن إلسرائيل وكونه االحتياطي فسورية 

  .االستراتيجي لألردن وسورية يف حرب مع إسرائيل
لكن اإلشكال هو أن النظام العراقي احلايل ناصب دمشق العداء الكامل فأغلق 

بل يقول املؤلفان إن من . سوري –عراقي  –الباب أمام أي إمكان لنشوء حمور إيراين 
دوافع بناء القوة الردعية السورية ردع العراق، وهذا غير صحيح طبعاً؛ فمن احملرمات 

وظهر هذا واضحاً يف حرب . تقاتُل اجليشين العراقي والسوري مهما يكن اخلالف
اخلليج الثانية، حين تقدمت القوات السورية خلف املصرية، عدا حادث االشتباك 

كانت  ١٩٨٧والكاتبان يبينان أن حماولة التصالح سنة . ر قبل بدء القتالالصغي
كما أنهما يعتبران التعاون بشأن مشكلة . برغبة سعودية ال سورية، وفشلت يف مهدها

فموضوع . وهذا أيضاً ليس دقيقاً. اقتسام مياه الفرات دليالً على الرغبة يف املصاحلة
. قطع التعاون بينهما يف أي وقت من األوقاتاملياه يتعلق بحياة الشعبين ومل ين

وفضالً عن هذا، يتجاهل الكاتبان أن إيران وسورية حتتضنان فئات كبيرة من 
  .املعارضة العراقية ولن تتخليا عنها

ال أحد يشك يف أهمية العراق كدولة رئيسية يف النظام العربي، ويف املواجهة مع 
قبل، لكن ال بد من األخذ يف االعتبار أن إسرائيل يف حال حدوث حرب معها يف املست

العراق حالياً حماصَر، ومنهار مالياً، وضعيف عسكرياً، وسيبقى كذلك ما دام النظام 
الراهن قائماً، والتحالف معه معناه اجملابهة مع أميركا والقطيعة مع السعودية 
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دبلوماسي والكويت، وهذا يناقض ما يقوله املؤلفان بشأن اعتماد سورية اخليار ال
  .للتوصل إىل تسوية مع إسرائيل

، مل يعطِ املؤلفان شرحاً دقيقاً ملضامين املفاهيم االستراتيجية السورية خامساً
فهما يقوالن إن سورية تخلت تماماً عن اخليار العسكري، وهذا ليس . حيال التسوية

لسنة صحيحاً، بدليل حديث رئيس األركان العامة العماد أول حكمت الشهابي يف ا
  .املاضية، وإنْ كان هذا ال يعني شن احلرب اآلن أو يف وقت قصير

سادساً، بُني كثير من السيناريوهات على افتراض التوصل إىل تسوية شاملة 
للنزاع مع إسرائيل، وال غرابة يف هذا؛ فالكتاب كتب يف خضم اعتبار اتفاق أوسلو 

ردن وإسرائيل، ويف أثناء تقدم بداية املصاحلة التاريخية، وبعد عقد اتفاق بين األ
غير أن طبيعة الصراع وديناميته أعمق جذوراً . اإلسرائيلية –املفاوضات السورية 

  .وأشد عنفاً من تفاؤل الكاتبين
السورية وتعاملها مع سابعاً، يوجد نوع من عدم الوضوح بشأن أسس السياسة 

القضية الفلسطينية ومنظمة التحرير، أو على املستوى العربي بصورة عامة، وال سيما 
فهما يصفان عهده بالتركيز على املصالح السورية، . يف عهد الرئيس حافظ األسد

  .وطرح مفهوم القومية العربية وهدم الوحدة العربية الذي يجسد هذا املفهوم
حرصاً على الدقة، فإن خطب وتصرفات الرئيس األسد منذ أن ويف واقع األمر، و

قاد احلركة التصحيحية تشير إىل هدف تصحيح أخطاء النظام السابق، الذي كان ركز 
على الثورية وبناء االشتراكية يف كل قطر عربي، واعتمد تصنيف األقطار العربية بين 

يس األسد انطلق من رفع فالرئ. ١٩٦٧رجعية وتقدمية، األمر الذي ساهم يف كارثة 
، وهذا يأتي ضمن الرابطة العربية الراهنة، ألن إسرائيل عدوة "التضامن العربي"شعار 

. للعرب قاطبة، مهما يكن النظام السياسي واالقتصادي خملتلف الدول العربية
والتشديد على التضامن من دون الوحدة العربية الكاملة، على الرغم من االحتاد 

والرئيس . ، يعود إىل تعذر إجنازها١٩٧١الليبي سنة  –السوري  -ري الثالثي املص
األسد، ككل السوريين، يعتبر الروابط بين سورية ولبنان واألردن وفلسطين أوثق 
الروابط، نظراً إىل العالقات االجتماعية والبشرية القوية والتأثيرات األمنية املتبادلة 

، تاريخياً وجغرافياً، وإن كان هذا ال يعني "مسورية الطبيعية أو بالد الشا"ضمن بيئة 
واملؤلفان يؤكدان تماسك وانسجام املوقف . توحيدها بالقوة أو إلغاء كياناتها

ومع ذلك، فحيال . السوري جتاه فلسطين، وإصراره على وحدة القرار العربي جتاهها
 ١٩٨٩داية سنة قبلت سورية منذ ب" القرار الفلسطيني املستقل"التيار القومي الداعم لـ
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بعد أن كانت انتقدته يف ) ١٩٨٨سنة (قرار اجمللس الوطني الفلسطيني يف اجلزائر 
البداية، كما أنها مل تقبل ومل ترفض اتفاق أوسلو، تاركة تقرير مصيره للمنظمات 
الفلسطينية، وإن كانت تشك يف أنه سيؤدي إىل التسوية الصحيحة، وكان خروجاً على 

ويف مؤتمر القمة العربي يف السنة . عليه مع بداية عملية مدريدالتنسيق الذي اتفق 
ولعله كان من األفضل للمؤلفين . املاضية، مل يعترض الرئيس األسد على التمسك به

" فتح"أن يبينا، يف البداية، على األقل، أن اخلالف كان، وال يزال بين سورية وحركة 
نظمة التحرير بكاملها، والذي تفاقم من دون انشقاقاتها والفصائل األُخرى، ال مع م

. بسبب تدخلها يف احلرب األهلية اللبنانية وما ولدته من آثار وخروجها من لبنان
، باعتراف الكاتبين، "فتح"فسورية عملت على تأسيس املنظمة، وخصوصًا فصيل 

وتعتبرها ممثلة الشعب الفلسطيني الشرعية، وكان للرئيس األسد دور كبير يف هذا 
والقارىء العربي يعرف هذه األمور، لكن . ١٩٧٤تبار يف مؤتمر الرباط سنة االع

القارىء األجنبي قد يرى تناقضاً بين القول إن سورية أكثر الدول العربية التزاماً 
بالقضية الفلسطينية وبين خالفها املستمر مع املنظمة بجميع فصائلها وحماولة 

، وهذا غير "الورقة الفلسطينية"ن استغالل السيطرة عليها، وبالتايل يقبل ما يقال ع
صحيح؛ فالسوري يعتبر نفسه فلسطينياً حكماً، ويرى أن يف وحدة القرار قوة 

  .تفاوضية أفضل للجانبين من انفرادهما كما حدث حتى اآلن

  حممد زهير دياب
  باحث وكاتب يف

  الشؤون االستراتيجية    
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