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مركز حرمون للدراسات املعاصرة:

عنى بإنتاج الدراسات والبحوث السياسية واملجتمعية 
ُ
هو مؤّسسة بحثية مستقلة، ال تستهدف الربح، ت

والفكرية املتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر في سورية وسيناريوهات تطوره، وتهتم بتعزيز 
أداء املجتمع املدني، ونشر الوعي الديمقراطي. كما تهتم أيًضا بالقضايا العربية، والصراعات املتعلقة بها، 

وبالعالقات العربية اإلقليمية والدولية.

وقيم  أسس  على  سورية،  مستقبل  بناء  أجل  من  مبادرات  وُيطلق  ونشاطات،  مشاريع  املركز  ُينفذ 
الديمقراطية والحرية واملساواة وحقوق اإلنسان وقيم املواطنة املتساوية، ويسعى ألن يكون ميداًنا للحوار 

البّناء، وساحة لتالقي األفكار.

قسم الدراسات:

م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج  ُيقّدِ
العلمية  البحثّية  املواد  إنتاج  املناسبة، وهو مسؤول عن  والبدائل  الحلول  وتقترح  الرئيسة،  املشكالت 
االجتماعية واالقتصادية والقانونية والثقافية والتربوية، التي تستند إلى جهٍد بحثّي أصيل ورصين يتوافق 

مع أصول العمل البحثّي العلمي.

يحرص قسم الدراسات على تقديم قراءات للواقع الراهن، ويضع على جدول أعماله إنتاج دراسات 
من الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية 
في سورية املستقبل، ويستكشف التأثيرات املتبادلة بين السياسة واالقتصاد والقانون واملجتمع والفكر، 

ويبحث في تأثيرات الحرب السورية وسبل تجاوزها في املستقبل في نظام ديمقراطي تعددي تداولي.
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: ملخص تنفيذي
ً

 أواًل

قّدمت السياسة الخارجية السورية في عالقات سورية مع دول اإلقليم، أو دول العالم األخرى املهتمة . 	
باملنطقة، نموذًجا خاًصا ال يستغرقه وصف محدد، وال قيم بذاتها، فكل �شيء متبّدل من ضمن 
ممارسة براغماتية، ثابتها الوحيد هو املواقف التي تخدم استمرار النظام، وتعزيز دوره اإلقليمي، 
وساعد في ديمومة هذه السياسة على مدى العقود الخمسة املاضية، وتجاوزها امتحانات صعبة 
في محطات عدة، اعتماُد الدول الفاعلة الدور الوظيفي الذي سعى إليه النظام السوري، وقدرة 
األسد األب على التقدم أو التراجع في الوقت املالئم، بما يخدم هدفه ويدعمه بالتحالفات املتبدلة 
في املستوى الخارجي، وضبط حديدي للداخل، وتسخير إمكانات الدولة السورية كلها في خدمة 
السياسة الخارجية، ما عطل عملية التنمية وتقدم املجتمع السوري وتطوره، وبسبب الحرص على 
ا 

ً
تثبيت هذا الدور الوظيفي وتعزيزه؛ لم تتخذ عالقة النظام السوري ببقية األنظمة األخرى نمط

مستقًرا منذ عام 970	.

على الرغم من توقيع األسد اتفاقية فصل القوات في الجوالن 974	 التي جّمدت الصراع على الجبهة . 	
السورية، فإنه نقل املواجهة مع إسرائيل إلى حرب بالوكالة على الجبهة اللبنانية، وذلك لخدمة 
َل جبهة الصمود 

ّ
شعاراته بمقاومة إسرائيل وتحّمله أعباء القضية الفلسطينية، وفي حين شك

والتصدي ملواجهة تفرد السادات بالحل مع إسرائيل في كامب ديفيد 979	، فقد اصطف إلى جانب 
إيران في حربها على العراق، فاتًحا الطريق أمام تنامي تحالٍف سورٍي إيرانٍي، ترك بعد عقود تأثيًرا 

كارثًيا من حالة عدم االستقرار والصراعات في املنطقة العربية شرق املتوسط.

ُينسب إلى األسد األب أنه استطاع تثبيت حالة استقرار سيا�شي في سورية، بعد صراعات مع القوى . 	
السياسية املناوئة للبعث منذ وصوله إلى السلطة، وكذلك حسم الصراعات داخل البعث لصالحه، 
لكن هذا االستقرار طاملا كان استقراًرا ظاهرًيا، تعّريه املواجهات التي اندلعت في محطات متناوبة 
من تاريخ سورية في ظل البعث، بالقدر ذاته الذي يعريه فيه تضخم دور القوى األمنية وأجهزة 
الضبط األخرى، للسيطرة على واقع لم يشهد استقراًرا حقيقًيا منذ استقالل سورية، ألسباب 

داخلية وأخرى تتعلق بالصراعات الدولية على املنطقة.

لم يكن من السهل القبض على أفكار األسد أو توقع تصرفاته حيال كل موقف، نظًرا إلى براغماتيته . 4
الطاغية فقد كان بارًعا في إخفاء نياته، ولم تك هناك صلة بين ما يقول وما يمارس، لكنه كان حريًصا 
كل الحرص على بناء موثوقية له لدى الدول الغربية الفاعلة بما يؤسس للدور الذي كان يطمح 
 

ً
إليه، بالقدر الذي لم تستهويه فيه سياسة حافة الهاوية، خشية أن يهدم ما بناه في الداخل أوال
وفي الخارج تالًيا، إذا لم تتطابق تقديراته للموقف مع تطورات األحداث، لكنه مع مطلع الثمانينيات 
واستتباب سلطته، تفرغ لبناء هالة كاريزمية حول شخصيته، وصلت إلى حد القدسية، بحيث باتت 

معياًرا ملواقفه ممن يتعاملون معه في الداخل أو الخارج، ال يتساهل فيها أبًدا.
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بَت عليها طوال املرحلة التي حكم فيها سورية، . 	
َ
لقد بنى األسد سياسته على مجموعة من األسس، وث

ومنها املراهنة على عامل الوقت، والقدرة على التكيف مع املتغيرات، والقدرة على قراءة التحوالت 
واقتناص الفرص، وإجادة املناورة وعدم التفريط بأوراق الضغط التي راكمها، ولعل األخطر هو 

إجازة اللعب في ساحات اآلخرين، وابتزازهم باملساعدات املالية أو املواقف السياسية التي تخدمه.

وكي ال تتاح إمكانية عودة النمط ذاته من السياسات، أو بعض تجلياتها في عالقات سورية الخارجية 
، فإن هناك ضرورة ماسة لرسم سياسات مختلفة نهًجا وممارسة، تقّدم سورية من خالل الرسائل 

ً
مستقبال

التي تصدرها، بوصفها دولة إيجابية وفاعلة في محيطها العربي وفي العالم، تتجنب التدخل في شؤون 
اآلخرين، وتكرس جهدها لتنمية الداخل السوري وضمان مستقبل أفضل ألبنائها.
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ثانًيا: مقدمة

طاملا اعتبر النظام الذي قاده حافظ األسد منذ عام 970	 أن السياسة الخارجية التي صاغها وسهر عليها 
بشخصه هي مفخرة األسد األثيرة، من خالل النجاحات التي حققتها ملصلحة النظام وضمان استمراريته في 
وضع دولي وإقليمي مضطرب، ووضع داخلي غير مستقر تتفوق فيه السطوة األمنية على أي إنجاز تنموي 
يعتد به، وهذا ال ينكره املنافحون عن النظام عند مديحهم سياسته الخارجية، متناسين أن أي دولة ال 
يسير جناحا سياستها العامة )داخلية وخارجية( بتناغم وتواكب في النجاح -على ما هو عليه حال سورية- 

فإن سيرها ال بد أن يكون أعرج، وسوف يرتب هذا العرج أثماًنا باهظة على الدولة وشعبها، ولو بعد حين.

نعم، لقد استطاع األسد األب، باعتماده براغماتية ال تضبطها قواعد، وبحرصه على الوجود في صراعات 
اإلقليم وأزماته مستفيًدا من اللعب على تناقضات أطرافه، أن يضمن لنظامه دوًرا ووظيفة، وهو دور 
يفوق في الحقيقة وزن سورية الجيوسيا�شي وإمكاناتها العسكرية واالقتصادية والبشرية، حيث وجدت فيه 
ما لزمها 

ّ
األطراف الفاعلة واملعنية -نظًرا إلى مرونته- فائدة لها بالتعاطي معه، ولو على سبيل االحتياط، كل

 عن ضمان استمراره - من فوائد 
ً

هذا الدور، وال يخفى على أحد ما دّره هذا الدور على النظام السوري -فضال
وعوائد سياسية ومادية، أتته في صورة مساعدات أو إتاوات من كل الدول التي احتاجت إلى دوره أو اضطرت 
إلى التعامل معه. ومن نافل القول أن هذا النهج ما له أن ينجح ويستمر على مدى ثالثة عقود، ومن ثم توريثه 
البنه من بعده الذي أداره بكفاءة أقّل، لوال أن حافظ األسد قد بنى لذلك الدور قاعدة وأدوات وضعت 
في خدمته، حيث كان من أهم قواعد ذلك الدور جيش عقائدي مضمون الوالء، وقابل للزج حيث تريد 
قيادته، ثم أجهزة أمنية عدة وفاعلة يضبطها عامالن أساسيان أولهما: والء عناصرها للمؤسسة األمنية التي 
يتبعونها، وثانيهما: والؤها كمؤسسات وعناصر لرأس النظام املمسك بخيوط التحكم فيها، يضاف إلى ذلك 
مؤسسات الضبط األخرى وإن كانت أقل فاعلية، لكنها ساعدت في تمكين عملية الضبط )كحزب البعث 
الحاكم(، ومجمل هذه القواعد ضمنت له ضبط الداخل بقوة األمن بصورة أساسية، أو بمبادلة الوالء 
باملغانم ملن يقبل من الفاعليات املدنية، وبعد أن ضمن األسد استناده إلى داخل مضبوط، اطمئن للعب دور 
خارجي يدعم ثبات نظامه، وبالقدر ذاته اطمئنانه الستبعاد أي خطر حقيقي يهدد نظامه من الخارج، بما 
فيه من قبل إسرائيل بعد توقيعه اتفاقية فصل القوات 974	، وسكون جبهة الجوالن، مع أهمية التنبيه إلى 
أن األسد، ال يجيد ولم يرغب في ممارسة )سياسة حافة الهاوية( في مواجهاته الخارجية مع أي طرف، ليس 
فقط كونها ال تستهويه، بل األهم أنه كان يدرك هشاشة حافة الهاوية التي لو أراد أن يقف عليها ، فقد تذهب 
بكل ما بناه وحققه في مستوى الضبط الداخلي، عند أي منعطف قد ال تتطابق فيه تقديراته للموقف مع 

تطور األحداث املفاجئة) 	(

) 	( يعّرف جون فوستر داالس وزير خارجية الواليات املتحدة في إدارة أيزنهاور مصطلَح سياسة حافة الهاوية باآلتي ))سياسة حافة الهاوية هي 
القدرة على الوصول إلى حافة الهاوية دون الدخول في الحرب((. وهي تستعمل عادة إلجبار الخصم على التنازل عبر التهديد بالقوة، أو التحذير 
من فقدان السيطرة على األمور، وعلى من يمارس هذه السياسة أن يكون مستعًدا لتحمل تبعات امل�شي ومنها احتمال الحرب. ويحصل أحياًنا 
 لكل منهما، ومثاله أزمة الصواريخ الكوبية 	96	، ولعل إيران لديها مهارة 

ً
أن يتراجع الطرفان، إذا تطورت األمور إلى درجة تحمل دماًرا شامال

خاصة بلعب هذا النوع من السياسة، عبر التهديد بإشاعة عدم االستقرار بوساطة أذرعها امليليشياوية ومجموعاتها املنتشرة في كثير من دول 
العالم، بخاصة بجوارها الغربي.
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ال شك في أنه كان لألسد األب فلسفته الخاصة في نظرته إلى نفسه ودوره واإلمكانات التي تأتلف عليها 
شخصيته، أو تلك التي يمكن أن يتحصل عليها من الخارج، وإذا كان من الصعب الوقوف على تفاصيل 
فلسفته وفهمها كما يقت�شي الحال، فقد كانت تجربة ثالثة عقود من حكمه الذي شكل استثناًء عن أي 
حكم آخر في طريقة إدارته البلد والَتحكم فيه، تعّبر عن نفسها في كل تفصيل، حيث يختلط فيه االعتداد 
بالذات، مع الخبرة التي وفرتها التجربة في طريقه الطويلة للوصول إلى السلطة التي يكتنفها �شيء من اإلبهام، 
لكن يبقى األهم في ذلك كله هو الركون إلى رضا خارجي، توفر بفعل الدور الذي أقنع الدول الفاعلة وذات 
املصلحة في إدارته له بفاعلية عالية وموثوقية يمتدحها الغربيون بتقريرهم وترديدهم )إن األسد إذا وعد 

وفى(، واملقصود هنا املستوى الخارجي.

ا كبيًرا بين نظرته وطريقة تعامله مع الداخل، وتلك التي تتعلق بالخارج، 
ً
لقد كان واضًحا أن هناك فرق

فبمقدار ما كان يبدي مرونة وقابلية لألخذ والعطاء في القضايا التي تخص الخارج، كان يبدي مبالغة في 
التشدد والحزم والعنف تجاه تلك التي تخص الداخل، حيث ال تساهل، ولعل من أبرز الصفات التي عهدها 
 عن الدرع العسكري واألمني وبقية أجهزة الضبط األخرى التي حمت نظامه بسطوة العنف 

ً
السوريون، فضال

والسجون وتكميم األفواه، أنه بنى حول شخصه هالة من التقديس، يكلف االقتراب منها غالًيا، لكن تناول 
كل ما دون شخصه يمكن النظر فيه أو حتى تجاهله، ولعل ما نقله فؤاد بطرس )وزير خارجية لبنان في عهد 
إلياس سركيس(، حول موقف األسد ووزير خارجيته عبد الحليم خدام من كمال جنبالط، يعطي صورة 
عن موقف األسد ممن يتطاولون على شخصه واملس بها، إذ أخبره األسد »أن جنبالط هو سبب األزمة في 
لبنان وفي املنطقة، لقد تآمر على لبنان وسورية، ولو أنه نجح ملا رحم أحًدا، وعندما سأله بطرس هل تريدون 
القضاء عليه؟ أجاب األسد القضاء عليه جسدًيا ال، ألننا ال نؤمن باالغتيال السيا�شي، أما القضاء عليه 
سياسًيا فنعم، ويجب أن يعود جنبالط مواطًنا عادًيا كاآلخرين جميًعا) 	(، لكن عبد الحليم خدام كان أكثر 
وضوًحا، حيث قال لبطرس بهذا الخصوص: »لقد أهان جنبالط الرئيس األسد، وحاول قلب نظام الحكم في 
سورية، إنه قد هزم، ويجب أن ُيعامل على هذا األساس، ولن نقبل أبًدا أن نحييه، وعندنا تجربة مماثلة مع 

أكرم الحوراني الذي كان أنظف من كمال جنبالط وأكثر وطنية، فانتهى مواطًنا عادًيا ليس إال«) 	(.

 إن تتبع فلسفة األسد في سياسته تجاه الداخل يكشف أنها صيغت على هذا النحو، من أجل خدمة 
سياسته الخارجية بالدرجة األولى، فقد أراد القول للدول الفاعلة إنه يستند إلى جدار الداخل الذي ُيحكم 
عليه قبضته، وعليه فهو الداخل والداخل هو، وبذلك يكون األسد على بعكس أغلب ساسة العالم وقادته 
الذين يتذرعون بالداخل وضعفهم تجاهه، كلما تعرضوا لضغوط خارجية بغية التخفيف من تلك الضغوط. 

لقد كانت القاعدة األثيرة لدى األسد هي عدم التجاوب مع أي مطلب ينادي به الناس، ألن ذلك ُيعّد 
ا، سوف يستجر مطالب أكبر 

ً
 ال يخدم استمرار النظام، فالتنازل أمام أي مطلب، مهما كان بسيط

ً
تنازال

وأكثر خطًرا، كما كان يعتقد، ومن هنا أتت عقلية نظام العطايا، فهو يقرر ماذا يقدم ومتى. وهذا فتح باًبا 
للنفاق وأوجد مكاًنا للمنافقين والباحثين عن املنافع الشخصية، وعندما ينجدل هذا مع الفساد املمنهج، 
ومع االشتغال على الصدوع املجتمعية وتعميقها، تصبح اآللية التي أدار سورية -التي لم تركن إلى حاكم كما 

) 	(  كريم بقرادوني، السالم املفقود وعهد إلياس سركيس )976	-	98	(، ص 76.

) 	(  املصدر نفسه، ص 77
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.
ً
ركنت إليه مكرهة- مفهومة

أما في املستوى السيا�شي، فقد قامت فلسفته على أن الطريقة األنجع في الحكم هي العسف واملنع 
واملالحقة، وفي ما يخص طريقة تعامله مع القوى السياسية التي كانت قائمة عند وصوله إلى السلطة، أو تلك 
التي نشأت بعد ذلك على ندرتها، فإنه حاول استتباع من قبل باالستتباع في إطار الجبهة الوطنية التقدمية، 
فضبط إيقاعها ودفع أحزابها املؤسسة إلى االنشقاق على نفسها مرة أو أكثر، لكل حزب من أحزابها، أما تلك 
ستوعب معه، فقد أذاق ناشطيها الويل والسجون املفتوحة املدد، بحيث يمكن القول إنه جفف 

ُ
التي لم ت

إلى حٍد بعيد الحقل السيا�شي في سورية، ومنعه من النمو الطبيعي، بحيث يمكن لألجيال أن تتوالى وتتواصل 
في البنيان التنظيمي ألحزابه، وال يخفي إلياس سركيس إعجابه املستغرب من طريقة حكم األسد، عندما 
َم ما ال ُيحكم«، وهو من خالل تعامله مع األحزاب السياسية القائمة استفاد من تحالفه 

َ
وصفه »بأنه َحك

مع السوفييت في تحييد األحزاب املعارضة التي كانت على يساره وتهميشها، وفي عالقته املتينة مع السعودية 
بالدرجة األولى وبقية دول الخليج تالًيا، في ضبط األحزاب التي كانت على يمينه ومحاصرتها؛ واملعني هنا 
»اإلخوان املسلمون«، لقد كان حريًصا على أن يقدم نفسه على أنه رجل االعتدال في سورية، وكان يالحظ 
على األسد أنه أكثر من كان يردد في خطاباته مقولة الشعب وحكم الشعب، من دون أن يظهر ذلك في 
التعامل الواقعي مع الشعب، وهنا هو إما أنه لم يكن يعني ما يقول، أو أنه كان يقصد بالشعب فقط أولئك 

املؤمنين برسالته من السوريين، وهذا هو املرجح. 

هدفت الدراسة إلى إجراء تتبع ومحاولة تفسير للسياسة التي اشتقها حافظ األسد ومارسها على مدى 
ثالثة عقود، واستمرت بعد رحيله، واآلثار التي تركتها في املستويات كلها داخلًيا، وفي مستوى عالقته بدول 
العالم األخرى، والدور الذي لعبه، وتأتي بوصفها مساهمة من جملة الكثير الذي كتب، أو ما سيكتب حوله 
أو حول سياسته، كي يمكن تجنب املطبات التي وقعت فيها السياسة السورية، والبحث عن هوية ودور 
مختلفين عما عاشته سورية، ومن املفيد التذكير بالصعوبات التي تواجه ما يخص سورية في الوصول إلى 

معلومات رسمية وموثقة.
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ونت فيها فلسفة األسد السياسية - محاولة فهم وتفسير
ُ

ا: الصيرورة التي ك
ً
ثالث

يقول حنا بطاطو: »ليس من السهل تحديد املكونات األساسية للرؤية اإلقليمية لدى حافظ األسد، فهو 
بارع جًدا في إخفاء أفكاره الحقيقية، وليس هناك غالًبا أي صلة بين آرائه الخاصة وبين كلماته العلنية، أو 
بين ما يؤكده من مثل وما ينتهجه من سياسات«) 4(. ويفسر ذلك »بأن دوافعه في ذلك ليست ذات منشأ 

حمة في فكره وسلوكه«) 	(.
ُّ
دى والل أيديولوجي، وأن البراغماتية هي بمنزلة السَّ

ضفيت إلى سيرة األسد النضالية مذ كان طالًبا في ثانوية جول جمال بالالذقية، 
ُ
وتجاوًزا للسردية التي أ

ا، يستحق املغامرة من 
ً
يمكن القول عملًيا إن فكرة الوصول إلى السلطة قد بدأت تأخذ عنده سعًيا وهدف

كلت سًرا من مجموعة من الضباط الذين أوفدهم 
ُ

أجله، كانت نقطة انطالقتها اللجنة العسكرية التي ش
عبد الناصر إلى مصر لتشتيت الضباط السوريين، ووضعهم تحت رقابته املباشرة إبان عهد الوحدة، وهنا 
يقول حافظ في مقابلة له مع باتريك سيل: »لم نكن نخاف من املصريين، بل كان خوفنا الحقيقي هو أن 
يكتشف قادة حزبنا ما نقوم به من نشاط«) 6(، ومن ذلك يستنتج باتريك سيل، أو أن هذا ما استشفه من 
كالم األسد: »لقد ربط بين أعضاء اللجنة العسكرية حسٌّ مصيري وعزم على تغيير بلدهم، وحماسة مشتركة 
تجاه مصيرهم، بأن مؤامرتهم هي املحرك لسورية الجديدة، أما األسد فكان يخامره اإلحساس بأنه األداة 

التاريخية لهذا التغيير، وظل يرافقه هذا اإلحساس كجزء من األسلحة التي عنده«) 7(.

لقد استطاعت اللجنة العسكرية إحكام قبضتها على الحكم والتخلص أو تحييد الخصوم من غير 
البعثيين خالل أربعة أشهر بعد انقالب 8 آذار/ مارس 	96	، وكما اعترف علي صالح السعدي بأن البعثيين 
في العراق قد ضاعوا في متاهة الحكم بعد أشهر من انقالبهم، كذلك ضاع بعثيو سورية في متاهة الحكم، 
ومع ذلك »فإن ضباط اللجنة العسكرية لم يتجهوا إلى عفلق والبيطار طلًبا إلرشادهم، ألنهم كانوا يحتقرون 
رؤيتهما اإلصالحية البرجوازية«) 8(، وهؤالء أعضاء اللجنة العسكرية »كان هدفهم خلق جيش عقائدي على 
نقيض الجيش املتدخل في السياسة، وجعل الجيش وقًفا على البعث وحده، فهذا هو الشرط األسا�شي 
إلقامة حكم مستقر في بلد غير مستقر بالوراثة«) 9(، ويضيف األسد إلى ذلك: »كنا مصممين على إنهاء 
استغالل حفنة من العوائل، ألن ذلك هو الشرط األول لبناء نظام جديد أكثر عدالة ومساواة ) 0	(، والسؤال 

) 4(  حنا بطاطو، فالحو سورية، ترجمة عبد هللا فاضل ورائد نقشبندي، )الدوحة: املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات(، ص 98	

) 	(  املصدر نفسه ص 98	 

) 6(  باتريك سيل، الصراع على الشرق األوسط، ط0	 )بيروت: شركة املطبوعات للنشر والتوزيع، 007	(، ص 0		

) 7(  املصدر نفسه، ص			

) 8(  املصدر نفسه، ص 46	

) 9(  املصدر نفسه، ص 0		

) 0	(  املصدر نفسه، صفحة 	6	
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الذي يطرح نفسه هنا هو كيف تبدد هذا التصميم من نهج البعث املعلن الذي قام االنقالب باسمه وما زال 
يحكم حتى اآلن؟ والجواب عن ذلك في قول رايموند هينبوش: »كان النظام عشية انقالب البعث موزًعا بين 
القادة الشباب، ومنهم األسد، املهتمين أساًسا بالثورة في بلد واحد وبالعدالة االجتماعية، أكثر من التضحية 
بسلطتهم على مذبح املشروع العروبي الذي تصر عليه القيادة التاريخية للحزب«) 		(، وهناك سؤال آخر: ملاذا 

، ولم يعد شاغله حتى قبل استيالئه على السلطة وتفرده بها؟! 
ً

لم يدم هذا التمظهر الطبقي لألسد طويال

بعد هزيمة الخامس من حزيران/ يونيو967	 واألزمة التي عصفت بنظام 		 شباط/ فبراير، تولدت لدى 
األسد رؤية يمكن أن يقال عنها تلطيًفا )رؤية مهاودة( تجاه الصراع العربي اإلسرائيلي، في مواجهة خصومه 
في القيادة الذين كانوا يدعون إلى مزيد من الراديكالية ضد إسرائيل، وخوض حرب تحرير شعبية أداتها 
التنظيمات الفلسطينية، ففي املؤتمر الذي دعا إليه صالح جديد )األمين العام للحزب حينذاك( بتاريخ 
0	 تشرين األول/ أكتوبر 970	، بقصد عزل األسد أو تحجيمه، يقول األسد ساخًرا بطريقة قاسية من 
منتقديه املتطرفين: »بموت عبد الناصر، لم يعد بإمكانكم االختباء وراءه، وإطالق تهديداتكم الجوفاء ضد 
إسرائيل، ومن األفضل لكم الكف عن االستفزازات املجانية التي يستغلها العدو ليفرض علينا معركة، ليس 

الجيش السوري في حالة تسمح له بخوضها، ناهيكم عن أن يكسبها«) 		(. 

بعد استيالء األسد على السلطة بانقالب 6	 تشرين الثاني/ نوفمبر 970	؛ بات الهم األسا�شي عنده 
هو ضمان استقرار النظام، وحول هذه الحقيقة، يقول آلن جون: »االقتصاد كان ثانوًيا في اهتمام األسد، 
اللحظات الكبرى عنده كانت السياسات العليا )الصراع مع إسرائيل، لبنان، العالقات اإلقليمية(، وقبل كل 
تلك االهتمامات كان استقرار النظام«) 		(، لكن على الرغم من أن خطاب النظام والبعث اشتغل بالعزف 
على الصراع العربي اإلسرائيلي واالدعاء بتحمل أعبائه، الذي أريد منه اإليحاء بأن نمط عمل الدولة السورية 
كانت تحدده التهديدات الخارجية، وهذا إن كان يعّبر في العمق عن نقص املشروعية وعدم االستقرار 

الداخلي في أحد جوانبه؛ فإنه كان يعّبر أكثر عن تطلع األسد للعب دور خارجي في مستوى اإلقليم.

ويعتقد رايموند هينبوش في كتابه )سورية ثورة من فوق( أن »األسد حصل على استقالل لقراره عن 
الدولة في قاعدة سلطته، عبر تحكمه في أربعة عوامل، وخلق توازن بينها بصفتها مراكز قوى داخل النظام 
)-1 الجيش واألمن2- البعث وأيديولوجيته -3 استيعاب رجال الدين الدمشقيين -4 تحالفه مع قسم من 
البرجوازية الجديدة املعتمدة على الدولة(، ثم استقالله عن املجتمع من خالل موازنة سلطة الدولة ومصالح 
القطاع الخاص«) 4	(، ويضيف في االستنتاج: »لقد كان مستعًدا -كبراغماتي واقعي- إلخضاع األيديولوجيا 
 

ً
لحقائق القوة، ومن ثم تعديل البعثية للتكيف مع مصالح البرجوازية في الوطن واملتبرعين في الخارج، وفضال

عن ذلك، على عكس الراديكاليين البعثيين، فقد ُوسمْت سياسة األسد بالحيطة والتماسك الصبور، 

) 		(  رايموند هينبوش، سورية ثورة من فوق، ترجمة حازم نهار، مراجعة رضوان زيادة، )لندن: دار رياض الريس للكتب والنشر، 		0	(، ص 
	79

) 		(  باتريك سيل، الصراع على الشرق األوسط، ص 66	

) 		(  آلن جون، سورية ال خبز وال حرية، ترجمة حصيف عبد الغني، تاريخ النشر 	00	، ص 6	 

) 4	(  رايموند هينبوش، سورية ثورة من فوق، ص 46	
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وإحداث تعديالت إضافية قد تقتضيها تغيرات الظروف، ومع هذا كان األسد املصدر الرئيس للمبادرة 
واملسؤولية في النظام«) 		(.

لقد تدرج األسد في تحوالته السياسية فبعد أن اطمئن إلى رسوخ نظامه داخلًيا، واستناًدا إلى الشرعية 
التي تحصل عليها في حرب عام 	97	 التي عزف عليها اإلعالم السوري عقوًدا، فقد أقلع عن أخذ موقف 
البعث العراقي املنافس بالحسبان، بالقدر ذاته الذي أقلع فيه عن أخذ رأي التعصب األيديولوجي للبعث في 
سورية، وعند هذه العتبة وبعد أن ُرسخت حالة من السمو لشخصية األسد كلًيا في الثمانينيات، »أصبحت 
 محجوًزا له بشكل مطلق من دون الخضوع للسياسات البيروقراطية«) 6	(.

ً
صناعة السياسة الخارجية مجاال

يرى هينبوش في عهد األسد )وهذه رؤيته في إدارة اقتصاد البلد عموًما، مع األخذ بالحسبان ضرورات 
كل مرحلة في إحداث بعض التغيير في طريقة تحكم الدولة بالعملية االقتصادية(  أن »الدولة تمانع في 
التخلي الكامل عن وظائفها االقتصادية ملصلحة السوق الخاصة، وأن العوائق األيديولوجية للنظام تمنع 
أو ذات معنى؛  أجنبية عريضة وواسعة  توفير استثمارات  بما يضمن  الخارجية  السياسة  ترتيب  إعادة 
 من استثمارات خاصة 

ً
ا لالستيراد والديون بدال

ً
فالتحرير االقتصادي الجزئي غالًبا ما ُينتْج في البداية انتعاش

التحرر االقتصادي والتحرر  بين  املفترضة  للعالقة الطردية  في تعرضه  أما فولكر برتس،   ،)	7 متزايدة«) 
السيا�شي في سورية، فيرى أن »الحالة السورية تتعارض مع الحجج التي تتردد في مناقشات الغربيين حول 
سياسة التنمية التي تفيد بأنه ال يمكن الفصل بين التحرر االقتصادي والتحرر السيا�شي، وأن التحرر 
االقتصادي يقود إلى مزيد من التحرر السيا�شي والديمقراطي، وينتهي باالعتماد عليها، وفي سورية من املمكن 
اعتبار التعددية املحدودة واالنتقائية )ويرجح هنا أنه يشير إلى تجربة الجبهة الوطنية التقدمة( التي يمنحها 
النظام، هي بمثابة أسلوب للحفاظ على النظام أكثر منه أسلوًبا للديمقراطية والتحرر السيا�شي امللموس، 
فالحالة السورية تقول لنا إن التحرر االقتصادي أمٌر ممكن وناجح دون الحاجة ألن يصحبه تغيير سيا�شي 

حقيقي«) 8	(.

 ثمة مالحظة فرضت نفسها في خضم البحث في خلفيات فلسفة األسد السياسية ومقوماتها، ومسيرتها 
في العالقة مع الداخل أو الخارج، األمر الذي تعّرض له أكثر من باحث عربي وأجنبي، فقد تقارب الجميع من 
تأكيد استنتاجهم شبه املشترك بأن »األسد لم يكن طائفًيا، ولم يبِن نظاًما طائفًيا، على الرغم من اعتماده 
في حماية وضمان استمرارية نظامه على نخبة صلبة من الضباط العلويين، وأن تلك النخبة لم يكن الرابط 
الذي يجمعها هو الطائفية، بل كان املناطقية، ثم ُيفصلوَن بأن محددات سياسة األسد مرت بمرحلتين 
رئيسيتين، غلب على أوالهما تصميمه على قيادة نضال الفالحين الفقراء في األرياف السورية، وايصالهم إلى 
السلطة التي يتحكم فيها األثرياء من أبناء املدن، وثانيتهما اتسمت »بهيمنة الفكرة القومية على توجهاته 

) 		(  املصدر نفسه، ص 47	 

) 6	(  املصدر نفسه، ص 88	

) 7	(  املصدر نفسه، ص 6	. 

) 8	( نيقوالس فان دام، الصراع على السلطة في سورية، )القاهرة: مطبعة مدبولي، 	99	(، ص 88	
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بناًء على ما كان يعلن«) 9	(، وما بين تلك املرحلتين من صراعات خاضها مع خصومه الداخليين في الحزب أو 
في الدولة السورية، وفي الخارج مع قادة األنظمة في اإلقليم أو في العالم الذين احتك بهم بحكم الصراعات 
التي تعيشها املنطقة، وقد كان الوحيد الذي حاول أن يشذ عن هذه االستنتاجات بمواربة هو حنا بطاطو 
في كتابه )فالحو سورية(، حيث كان يضع كل موقف أو قرار لألسد تحت السؤال، بدعوى صعوبة التأكد 
من املعلومة، نظًرا إلى صعوبة الوصول إلى وثائق الدولة السورية، إال أنه في خاتمة كتابه يعود إلى املقولة 
ذاتها مبرًرا بالقول: »على الرغم من وضوح رؤية حافظ األسد في سعيه لضمان أمن عهده وصالبته، أن من 
الحكمة أن تتشكل نواة قاعدة سلطته من علويين وأقارب، فإنه من الشطط القول إنه طائفي أو عشائري، 
من حيث أفقه أو نهجه«) 0	(. أما باتريك سيل، وكان أقرب تلك الشخصيات إلى حافظ األسد، وطاملا خصه 
من دون غيره بمقابالت وأحاديث، وباح له بخصوصيات وهواجس على ما ورد في كتابه )الصراع على الشرق 
األوسط( فإنه يذكر »أن أكثر التفسيرات إثارة لالمتعاض لدى حافظ األسد هو النموذج الذي يصور تاريخ 
 على منافسيهم، داخل مجتمع شرقي 

ً
سورية الحديث كانتصار أقلية طائفية، وهم العلويون املكبوتون طويال

منقسم بشدة وفًقا لخطوط عرقية ودينية، ويضيف بالفعل فإنه -أي األسد- قد أم�شى معظم حياته 
الراشدة في محاولة للهروب من دمج ذاته في خلفية من األقليات، إال أن أخذ نظامه في االعتبار من هذا 
املنطق على نطاق واسع وحتى يومنا هذا يوحي بفشله«) 		(، والسؤال الذي يحضر هنا: هل مرّد شبه اإلجماع 

هذا توخي املوضوعية؟ أم املداهنة؟ أم ماذا؟

) 9	(  حنا بطاطو. فالحو سورية، ص 			

) 0	(  املصدر السابق، ص 98	

) 		(  نيقوالس فان دام، ص 	9	، وهو هنا ينقل عن باتريك سيل الصراع على الشرق األوسط، ص 7	4.
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رابًعا: األسس التي قامت عليها السياسة الخارجية السورية

إن البحث وتتبع السياسة الخارجية السورية، وخصائص النهج الذي اتبعه األسد في صوغ تلك السياسة 
وإدارتها، يهدف إلى تبيان األسس التي قام عليها ذلك النهج وفلسفته لعالقته بالخارج بصفته الحاكم األوحد، 
كما السياسات الدولية التي أتاحت له استثمار ذلك النهج ودوامه، من دون أن تجنبه كثيًرا من املطبات التي 
وقع فيها، واألهم منعكسات تلك السياسة على الدولة السورية والشعب السوري، ذلك أن النهج كان قد 

صمم لخدمة النظام، وليس لخدمة سورية.

 فما هي تلك األسس التي قام عليها نهج السياسة الخارجية السورية.

املراهنة على عامل الوقت

تعّد هذه الخاصية من أهم ما تبناه األسد في سياسته الخارجية، وكأن لسان حاله يقول: إذا كانت 
املعطيات التي تحوط بك اليوم غير مالئمة، فعليك االنتظار إلى الغد، فلربما تتوافر معطيات أفضل، ذلك 
أنه من ذوي املثابرة والنفس الطويل في املستوى الشخ�شي، وكان يدرك تمام اإلدراك أن الوقائع في حالة تغير 
دائم، وأن الدول التي يمكنها أن تؤثر فيه سلًبا هي األخرى في حالة تغير أيًضا، بحكم أنظمتها الديمقراطية 
التي تأتي في كل دورة انتخابية بقادة جدد وأولويات جديدة، وأن مواقف قيادات اليوم ليس من الضروري 
أن تكون في املستوى ذاته من التشدد تجاه نظامه، قياًسا بما كانت عليه مواقف القيادة السابقة. وفي 
هذا السياق، يمكن االستشهاد بما قاله السيناتور األميركي فيلنت ليفربت، في شهادة أدلى بها أمام مجلس 
الشيوخ األميركي بتاريخ 0	 تشرين األول/ أكتوبر 	00	: »لقد جاءت إدارة بوش االبن إلى الحكم دون أن 
يكون لديها إطار عملي موروث للسياسة تجاه سورية، وبعد أن أمضت ثالث سنوات في منصبها، فشلت في 
تطوير استراتيجية حقيقية لتغيير التصرفات السورية املثيرة للجدل«) 		(، وما قاله فيلنت بحق إدارة بوش 
ينطبق عملًيا على أداء اإلدارات األميركية كافة التي عاصرها األسد األب واألسد االبن من بعده، وكذلك 
ينطبق على سياسات الدول الفاعلة األخرى، وثمة دالئل أخرى كثيرة على هذه الخاصية في سياسة األسد، 
لعل أبرزها العزلة التي وقع فيها النظام، في عقب مقتل الحريري في 4	 شباط/ فبراير 	00	، فقد كان متهًما 
بالضلوع في عملية االغتيال، واضطر إلى سحب جيشه من لبنان، بطلب أميركي كان مضمونه التهديد، وأنشأ 
مجلس األمن محكمة دولية خاصة للتحقيق في عملية االغتيال تلك، لكنه تحّمل العزلة وما ترتب عليها، ثم 
اخترق ساركوزي عام 009	 هذه العزلة، بدعوته الرئيس السوري إلى حضور احتفاالت املئوية الثانية للثورة 
الفرنسية، ومن املؤكد أنه ما كان لساركوزي أن يقوم بهذه الخطوة، لوال قبول بقية الدول الغربية املؤثرة، 
وكذلك الواليات املتحدة. وُيعتقد أن ثمن هذا االنفتاح جاء في سياق الجهد التركي لتقريب املواقف السورية 
اإلسرائيلية، للدخول في مفاوضات سالم، ومن ثم انتزاع اعتراف سوري بالكيان اللبناني )لبنان الكبير( الذي 

لم تكن تعترف به سورية منذ تأسيسه قبل ذلك، وأدى إلى تبادل السفراء بين البلدين.

) 		(  تحديات السياسة الخارجية األميركية )سورية في عهد بشار األسد(، تقرير رقم 		 ملنظمة معالجة األزمات )الشرق األوسط(، عمان/ 
بروكسل، تاريخ		/	/ 004	
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 ال شك في أن خاصية املراهنة على الوقت أثبتت نجاعتها، وكان مردودها السيا�شي على النظام كبيًرا، 
وهنا فإن السؤال الذي يطرح نفسه: إذا كان األسد يجيد املراهنة على عامل الوقت، فهل كانت هذه املهارة 
كافية لنجاح هذا النهج في املواقف كلها، على مدى زمني طويل، في حقل السياسات والعالقات الدولية 
املتشابكة واملتناقضة؟ والجواب بالتأكيد أنه لم يكن كافًيا، وثمة عوامل كثيرة في العالقات الدولية لعبت 
ملصلحته، وأتاحت أمامه فرص النجاح، وأهّمها أن تلك الدول، وأوالها الواليات املتحدة، كانت ترى أن الدور 
الوظيفي الذي قام به النظام السوري ورّوج له يكتسب أهمية قصوى في سياسة تلك الدول، وأن املناكفات 
 ال يستدعي 

ً
أو املنغصات التي تبدر منه في هذه الساحة أو تلك تجاه اآلخرين ال تعدو أن تكون تفصيال

مواقف حاسمة قد تودي بنظامه، وهذا ما كان يدركه األسد تماًما، ويحرص على اللعب داخل خطوطه 
الحرجة، وعليه فإن الواليات املتحدة التي تُعّد النظام راعًيا لإلرهاب، وتفرض عليه عقوبات اقتصادية بين 
الفينة واألخرى، وتصنف بعض مواقفه وتصرفاته على أنها أعمال عدائية، ومثالها دعمه للقوى التي قاومت 
االحتالل األميركي للعراق عام 	00	، كانت عالقاتها الدبلوماسية تسير بقدر معقول من السالسة، فهناك 
إدراك متبادل بين النظام والدول املؤثرة، ألهمية الدور الذي يلعبه، وضرورة الحفاظ عليه، وهذا كان، وال 

شك، مصدر اطمئنان لدى األسد.

القدرة على التكيف السريع مع املتغيرات

بعكس الصورة التي كّرسها األسد األب عن نفسه وعن نظامه في معاملته تجاه الداخل التي اتصفت 
بالعنف والشراسة مع الخصوم، وعدم التساهل معهم، وكذلك البطش والسجون والتنكيل بكل من اعترض 
طريقه أو عارضه، فقد كان مرًنا حًد السيولة تجاه املواقف والتطورات التي كان يشتم منها رائحة خطر على 
نظامه، لقد كان يجيد التكتيك ويبتعد عن االستراتيجية في إدارة سياسته الخارجية، فالتكتيك يتيح له 
حرية الحركة وتغيير االتجاه بحسب ما يراه مالئًما لحساباته، ويعفيه من التقيد والثبات الذي كان يدعيه 
ويصدح به إعالمه، ليل نهار. وفي هذا السياق، يورد باتريك سيل، في كتابه )الصراع على الشرق األوسط(، 
أنه »بعد أن أسقط األسد وحلفاؤه اتفاق 7	 أيار، اعتبر ذلك إنجاًزا له وهزيمة ألميركا وإسرائيل، في تلك 
املرحلة التي اقتضت استعمال أساليب غير نظامية، كاالغتياالت ونسف السفارة األميركية وخطف الرعايا 
األجانب في لبنان، وهي أمور لم تكن سورّية متورطة فيها بالضرورة، لكنها ساندت الذين قاموا بها واستفادت 
من نتائجها«) 		(، وسواء أكانت هذه األساليب لجوًءا لإلرهاب أم من التكتيكات املشروعة للمقاومة الوطنية، 
فإّن األسد -بحسب ما يورد باتريك سيل-  كان شديد الوعي ملخاطر استخدام وكالء عنفين وغير منضبطين 
كلًيا، لكنه شعر أنه ليس لديه خيار، وقد قال لحليفه وليد جنبالط: »إذا كانوا يريدوننا أن نكون إرهابيين، 
فإننا قادرون على ذلك«) 4	(، وال شك في أنه أراد من قوله هذا لجنبالط أن يبعث برسالة إلى األميركان 
واألوروبيين يدعوهم فيها إلى التعاون معه، بدل أن يدفعوه إلى إزعاجهم، أكثر منها ثقة منه بجنبالط أو بوًحا 
له، وليس أدل على ذلك مما استخلصه سيل من آراء األسد بهذا الخصوص، حين قال: »بمجرد أن حطم 
األسد االتفاق اإلسرائيلي اللبناني، فإن استمرار العنف في لبنان لم يعد لصالحه، واعتباًرا من أوائل عام 

) 		(  باتريك سيل، الصراع على الشرق األوسط، ص 680

) 4	(  املصدر نفسه ص 	68
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984	 لم تعد له مصلحة في الهجمات الشيعية على أهداف غربية، بعكس األهداف اإلسرائيلية«) 		(، لكن 
مع كل ما حاوله سيل من تبرئة النظام السوري من عمليات االغتيال الكثيرة التي طالت شخصيات سورية 
أو لبنانية أو أجنبية، وخطف الرهائن األجانب، فإن الشبهة بالتورط كانت تالحق النظام باإلشارة إلى إصبعه 
فيها، مع األخذ بالحسبان أنه ما كان لهذه املرونة أن ُتهيأ له بالتكيف مع املتغيرات الطارئة، لوال توفر عاملين 
 عن دوره 

ٌ
اثنين جاد له بهما الزمان: أولهما اطمئنانه إلى أن الواليات املتحدة ومن تستطيع تحريكهم راضية

الوظيفي، وترى أن نظامه مفيد لخططها في ضبط إيقاع املنطقة، وتستطيع استيعاب حركاته املنغصة 
أحياًنا والتعايش معها؛ وثانيهما اطمئنانه إلى الداخل املضبوط بوساطة قبضته األمنية املمسكة بمفاصل 
الدولة واملجتمع، وثمة أمثلة كثيرة تدلل على قدرة األسد على التكيف مع متغيرات دفعت حتى نهاياتها، فحين 
صّعدت تركيا ضد نظامه، إذ قرع رئيس الوزراء التركي مسعود يلماز طبول الحرب، على خلفية دعم األسد 
وإيوائه كوادر حزب العمال الكردستاني PKK وزعيمه عبد هللا أوجالن، سرعان ما استجاب األسد بوساطة 
 
ً
مصرية للمطالب التركية، حيث انتهت عبر سيناريو متفق عليه، ولم تكن الواليات املتحدة األميركية بعيدة
عنه بالطبع، ق�شى بإخراج أوجالن من دمشق فموسكو فكينيا، حيث كان الكوماندوس التركي بانتظاره في 
مطار نيروبي، وجلبه إلى تركيا بتاريخ 		شباط/ فبراير 998	، وما زال نزيل سجن أومرلي منذ ذلك الحين، 
ثم توقيع اتفاقية أضنة األمنية بين الطرفين التركي والسوري، بتاريخ 0	 تشرين األول أكتوبر 998	 التي كان 
أسوأ بنودها امتناع الطرفين عن املطالبة بأراض لدى الطرف اآلخر )الذي يستشف منه -كما يتردد عند 
كثير من املتابعين- تنازله عن لواء إسكندرون( والسماح للقوات التركية بالتوغل في عمق األرا�شي السورية 
مسافة 	 كم، ملالحقة عناصر حزب العمال. ولم يكترث حافظ األسد لهذا التنازل ال معنوًيا وال سياسًيا، 
ا حكيًما، جّنب سورية حرًبا ال تستطيع تحمل أوزارها، وتجاهلوا الحديث 

ً
حيث عّده كثير من مواليه تصّرف

عن مسؤولية من أوصل العالقة مع تركيا إلى هذا املستوى من التدهور، وعلى الرغم من التدخل التركي 
في سورية، ودعمها للمعارضة السورية املسلحة على خلفية الثورة السورية، فإن اتفاقية أضنة ما زالت 
سارية املفعول، ولم يسع النظام إلى إلغائها، ألنه ال يريد التصعيد مع أنقره في ظروفه الحالية، وطبًعا ال 
ُيستبعد أن تكون هناك بنود سرية في مالحق االتفاقية تكّبل النظام، وال تترك له الفرصة بالتنصل منها، 
ومن األمثلة األخرى، ما يتطرق إليه عضو القيادة القطرية لحزب البعث وشاغل مقعد سورية لدى جامعة 
الدول العربية حتى تعليق عضويتها في الجامعة نهاية عام 		0	: أحمد يوسف أحمد، مفاخًرا في مقاٍل له 
بعنوان )السياسة الخارجية السورية في بيئة متغيرة(، في تدليله على قدرة السياسة الخارجية السورية على 
ا أنه في نهاية  التكيف واتباع التكتيكات التي تخرجها من األزمات واملطبات التي صادفتها في محطات عدة، عادًّ
الثمانينيات سقطت مجموعة من الرهانات التي كانت تراهن عليها السياسة السورية، ومنها »رهانها على 
انتصار إيراني على العراق، بعد احتالل اإليرانيين شبه جزيرة الفاو، لكن انقالب موازين القوى، ألسباب 
لم يحددها، واضطرار إيران مرغمة إلى قبول وقف إطالق النار وإنهاء الحرب، جعال العراق يبدو وكأنه 
خرج من تلك الحرب منتصًرا، ولو نظرًيا، ثم سقوط رهان آخر عملت عليه سورية بعزل مصر عن لقاءات 
القمة العربية، حيث أقّرت قمة عمان، التي عقدت بتاريخ 8-		 تشرين الثاني/ نوفمبر 987	، عودة مصر 
إلى جامعة الدول العربية، ثم مبدأي غورباتشوف )عالم واحد أو ال عالم، توازن املصالح ال توازن القوى( 
اللذين قرأتهما السياسة السورية على أن االتحاد السوفياتي، بات يريد تسوية الصراع العربي اإلسرائيلي، 

) 		(  املصدر نفسه، ص 7	7
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وبالتالي أنها خسرت حليًفا يزودها بالسالح«) 6	(.

ويجيب عن الطريقة التي تكيفت فيها مع تلك التطورات عبر مجموعة من التكتيكات ومنها، »أعادت 
العالقات مع مصر 989	، ورفعت تحفظها عن حضورها مؤتمرات القمة، ثم جاءتها فرصة التحالف الدولي 
إلخراج القوات العراقية التي غزت الكويت، وكسر عدوها نظام صدام حسين، ثم قبلت املشاركة في مؤتمر 

مدريد للسالم نوفمبر	99	«) 7	(. 

املرونة في اقتناص الفرص

بما أن السياسة التي بناها حافظ األسد لم تكن مرتكزة على مبادئ ثابتة، أو محددة بخطوط واضحة، وأن 
كل ما يخدم استمرار النظام هو »األصح«، من دون االكتراث بالتقييمات السلبية التي قد تلحق بمواقفه، 
فقد برع األسد بميكيافيلية عالية في قراءة التحوالت التي تعصف باملنطقة، وعيناه كانتا دوًما تالحقان 
السياسة األميركية، ألنها هي من تحدد وجهة سير التحوالت ومداها، وهنا يحضر مثاالن ذوا داللة أولهما: أنه 
عندما دعا الرئيس األميركي جيمي كارتر بعض الرؤساء العرب للقائه في البيت األبيض، ولّبى حينها الدعوة كلٌّ 
من أنور السادات واألمير فهد بن عبد العزيز )ولّي العهد السعودي( وامللك حسين، فقد رفضها األسد، على 
الرغم من أنها كانت فرصة له لعرض آرائه أمام الرئيس األميركي، إال أنه عندما جاءه وزير الخارجية األميركية 
ِسَرَك: ألم تفهم الواليات املتحدة موقفنا بعد ثالثين عاًما«) 8	(، وفي 

ُ
سايروس فانس بالدعوة، أجابه: »كال، وأ

ما يبدو أنه أبدى استعداده للقاء كارتر في جنيف، األمر الذي وافق عليه الرئيس األميركي، وهنا يذكر باتريك 
سيل أن األسد شعر بالسرور، ملوافقة كارتر، بالقدر ذاته الذي أزعج فيه اإلسرائيليين وأقلقهم االحتراُم 
األميركي لألسد، ويضيف: »ال�شيء الذي كان يتطلع له األسد هو الحصول من اإلدارة األميركية على االعتراف، 
بل املكافأة السياسية، فإذا كان سيشترك في اللعبة، فإن مصلحته يجب البحث فيها، وقد كانت مصلحته 
األهم هي االعتراف له ببسط نفوذه على جيرانه )لبنان، األردن، الفلسطينيين(، من أجل حماية جناحيه، 
وخلق نوع من املوازنة في مجابهة إسرائيل«) 9	(، والثانية كانت في غزو العراق للكويت آب/ أغسطس 990	، 
وتشكيل الواليات املتحدة لتحالف دولي ضم 		 دولة لتحرير الكويت، مدعًما بعشرات القرارات األممية 
التي أصدرها مجلس األمن الدولي تحت البند السابع بحق الدولة العراقية، جاء ذلك الحدث ليعطيه 
الفرصة لضرب عصفورين بحجر واحد، من خالل انضمامه للتحالف، وإرسال قوات سورية للمشاركة في 
تحرير الكويت: األول أن هزيمة النظام العراقي التي كانت محققة افتراًضا وواقًعا بحكم ميزان القوى، سوف 
تخلصه من النظام العراقي خصمه حد العداوة؛ والثاني حصوله على الضوء األخضر إلنهاء ظاهرة عون التي 
كانت تنغصه في لبنان، لقد اتبع األسد من خالل مباحثاته مع وزير الخارجية األميركية آنذاك جيمس بيكر، 

) 6	(  مقال بعنوان السياسة الخارجية السورية في بيئة متغيرة، للكاتب أحمد يوسف أحمد، منشور في مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 
االستراتيجية، بتاريخ 		/0	/0	0	:

https://2u.pw/0vvoj  

) 7	(  د أحمد يوسف أحمد، السياسة الخارجية السورية في بيئة متغيرة، مصدر سابق.

) 8	(  باتريك سيل، الصراع على الشرق األوسط، ص 	47

) 9	(  املصدر نفسه، ص 476

https://2u.pw/0vvoj
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وقبوله املشاركة في التحالف الدولي القاعدة القائلة، إنه إذا وقعت حرب بين طرفين على حدودك، فخذ 
جانب الطرف األقوى، وال تلتفت إلى االعتبارات األخالقية، وهذا ما فعله األسد، إذ سرعان ما مّهد للتخلص 
من الحرج األخالقي واأليديولوجي الذي لحق بموقفه بإذاعته رسالة مفتوحة عبر اإلذاعة السورية، يطلب 
فيها من رئيس النظام العراقي االنسحاب من الكويت، وتجنب تدمير العراق وشق الصف العربي، لقد كان 
 

ً
 لم تكن تعني أكثر من رفع للعتب، فضال

ٌ
واثًقا كل الثقة أن النظام العراقي لن يستمع لرسالته، وهي رسالة

عن أنها ليست طريقة للتعامل بين الدول، وقد يكون من املفيد التنبيه إلى أن الواليات املتحدة لم تكن 
بحاجة إلى مشاركته لضرورات عسكرية، بل كانت تريد مشاركته للمساهمة في إضفاء شرعية سياسية على 

حربها في الشارع العربي.

إجادة املناورة وحيازة أوراق الضغط وعدم التفريط بها

توضح النتيجة واملسار الذي سارت عليه السياسة الخارجية السورية، كما أراد لها األسد أن تسير ضمن 
جملة مترابطة ومتكاملة من األسس واملنطلقات التي بنيت عليها ومنها املناورة في عالقته مع األطراف الدولية 
واإلقليمية األخرى، فاملهّم هنا كيف يقتنص فرصة، أو أن يهرب من موقف، أو أن يمهد لحركة سياسية 
ما، وكم كانت كثيرة هي املواقف من هذا النوع التي خبرها عنه مسؤولو الدول الذين تعاملوا معه، أو حتى 
سفراؤهم في دمشق، فعلى سبيل املثال، كان من املعروف أن مؤتمر مدريد للسالم 	99	 الذي جّرت إليه 
الواليات املتحدة أطراف الصراع العربي اإلسرائيلي، جاء نتيجة طبيعية لإلنجاز الذي حققته الواليات 
املتحدة بصحبة التحالف الدولي في حرب الخليج الثانية، وإخراج القوات العراقية من الكويت، وعندما تبين 
أن مؤتمر مدريد كان قد انتقل إلى صيغة املسارات الثنائية، بعد انفضاح أمر املسار التفاو�شي السري، بين 
منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في أوسلو عاصمة النرويج الذي تمخض عنه اتفاق أوسلو أو )غزة 
(، فإن املسار السوري سار في االتجاه ذاته، حيث عقد مباحثات تفاوض في واشنطن استمرت 

ً
أريحا أوال

حتى سقوط إسحاق شامير وترؤس إسحاق رابين الحكومة اإلسرائيلية، الذي أبلغ الطرف األميركي بأنه 
يحمل عرًضا يتضمن انسحاًبا جزئًيا متفًقا عليه من الجوالن، وقد استمرت املفاوضات السورية اإلسرائيلية 
بجوالتها األربع برعاية الواليات املتحدة في والية ميريالند من 7	 كانون األول/ ديسمبر 	99	 حتى 9	شباط/ 
فبراير 996	، وقد انهارت في نهاية املطاف، ألن إسرائيل لم توافق على االنسحاب الكامل لخطوط الرابع 
من حزيران/ يونيو، إذ تركز الخالف في هذه الحيثية بإصرار إسرائيلي على االحتفاظ بشريط عمقه 		 
متًرا، يجعل من بحيرة طبريا أرًضا إسرائيلية، واألهم الفشل في االتفاق على الترتيبات األمنية التي كانت 
ستلحق باالتفاقية، وال يخفى عدم الحماس لدى الطرفين السوري واإلسرائيلي ألي اتفاق، ولكّلٍ أسبابه في 
ذلك، ذلك بأن اإلسرائيليين ليسوا مضطرين إلى هذا السالم عسكرًيا أو سياسًيا، وبالقدر ذاته ليس النظام 
السوري راغًبا فيه، ملا سيتبعه افتراًضا من تغيير في النهج السيا�شي املعمول به في الداخل وضبطه، وطاملا 
 عنها أي معلومة 

ْ
كشف

ُ
ضج اإلعالم السوري في ذلك الحين بمقولة األسد عن وديعة رابين التي لم ترشح أو ت

من الطرفين السوري أو اإلسرائيلي، بعد مرور قرابة ثالثة عقود حتى اآلن.

أما في مفاوضات شيبردز تاون التي جرت بين الطرفين في الواليات املتحدة، في كانون الثاني/ يناير 000	، 
فقد بدا للمفاوضين األميركيين أن األسد أكثر اهتماًما من أي وقت م�شى في الوصول إلى اتفاق، قبل أن يتفرغ 
ملعالجة من يخلفه في الحكم، إذ وافق على غير عادته على إجراء مباحثات سياسية في مستوى عال، من 
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دون التزام إسرائيلي مسبق) 0	(. وفي نهاية املباحثات، تبّين لألميركيين أن »الوفد السوري مارس مراوغة غير 
عادية حول عدد من القضايا، بخاصة تلك املتعلقة بالترتيبات األمنية، وإقامة عالقات سالم طبيعية«) 		(، 
واالتهام ذاته وجهه الطرف األميركي إلى إيهود باراك الذي جاء إلى املفاوضات، وليس في نيته التوصل إلى اتفاق 
لحسابات انتخابية داخلية، وعّد األميركيون في وقتها أن شيبردز تاون كانت فرصة ضائعة على عملية السالم 
في الشرق األوسط، وقد بينت تجربة املفاوضات السابقة لها، أو الالحقة وغير املباشرة بوساطة تركية في 
عهد األسد االبن عام 008	، أنه لم يكن أٌي من الطرفين السوري واإلسرائيلي جاًدا في التوصل إلى حلول، 

وأن جوالت التفاوض كلها كانت محض مناورة للتخفيف من الضغوط األميركية في محطات مختلفة.

وثمة سمة أخرى وسمت السياسة الخارجية السورية، كانت سعيها الحثيث لتحصيل مزيد من أوراق 
الضغط وعدم التفريط بأي منها ما أمكن، وكأن لسان حاله يقول: »ال تعِط إال ما أنت في غاية االضطرار 
إلعطائه، وخذ كل ما يمكنك أخذه، واحتفظ به إلى حين الحاجة واملقايضة عليه«، ولعل أغلى أوراقه وأهمها 
كانت إمساكه بأوراق املنظمات التي كانت تدعوها الواليات املتحدة منظمات راديكالية، كحماس والجهاد 
الفلسطينيتين أو حزب هللا اللبناني، وطاملا كان النظام يراوغ في تبرير عالقته بتلك األطراف، كلما اشتد 
الضغط األميركي عليه مطالًبا إياه بترحيل قياداتها من دمشق وإغالق مكاتبها، أو وقف دعمه وتسليحه 
أو السماح بعبور السالح اإليراني إلى حزب هللا اللبناني. وفي هذا الصدد، يقول بشار األسد في مقابلة له 
مع صحيفة )الحياة( اللندنية بتاريخ 		 تشرين األول/ أكتوبر 	00	: »نعم، لنا عالقات جيدة مع كافة 
الجماعات اللبنانية، لكننا ال نسيطر عليهم، إن لديهم آراءهم ولدينا آراءنا، نحن نقدم الدعم السيا�شي 
ألنهم يريدون استعادة أراضيهم«) 		(، وكذلك كان يطالب من يتهمون القيادات الفلسطينية املقيمة بدمشق 
باإلرهاب، بتقديم الدليل على قيامهم بعمليات إرهابية، وكان يتهرب من املطالبة األميركية له بضبط الحدود 
السورية العراقية، ووقف تدفق الجهاديين إلى األرا�شي العراقية بعد عام 	00	، بأنه إذا كانت أميركا غير 
قادرة على ضبط حدودها مع املكسيك، فكيف سيستطيع هو ضبط حدوده مع العراق البالغ طولها 0	6 

كم!

 ومن ضمن أوراق الضغط التي حرص األسد على اإلمساك بها بغية استعمالها عند الحاجة أو على 
األقل االستفادة منها في مجال الدعاية لنظامه، فقد فتح سورية أمام املعارضات السياسية لكل األنظمة 
حتى املتحالف معها، استقبل مختلف أطياف املعارضة العراقية الهاربة من بطش النظام العراقي القومية 
والشيوعية واإلسالمية ذات الهوى اإليراني، أو تلك التي قاومت االحتالل األميركي بعد 	00	، وبعد سقوط 
النظام العراقي، استقبل رجاالته كلهم وضباطه ونخبه الهاربة من االحتالل بعد قطيعة ثالثة عقود بين 
النظامين، وعلى املنوال ذاته فقد »قام بزيارة إلى طهران عام 	97	، وكان يريد من الشاه أن يقنع واشنطن 
بتبني مقاربة أكثر توازًنا إزاء الصراع العربي اإلسرائيلي، وهذا لم يمنعه من أن يقدم الدعم للمعارضة 
اإلسالمية اإليرانية، وأن يمنح قادتها البارزون جوازات سفر سورية، كما كان يطلب من حلفائه في لبنان 

) 0	(  تحديات السياسة األميركية )سورية في عهد بشار األسد(، التقرير السنوي رقم 		 ملنظمة معالجة األزمات )الشرق األوسط( عمان/ 
بروكسل. 

) 		(  املصدر السابق.

) 		(  املصدر السابق.
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توفير التدريب العسكري لعناصرها«) 		(، وهذه الخدمات جعلت عالقته مع نظام الخميني تنطلق وتترسخ 
تصاعدًيا، ومع ذلك فقد استقبل كثيرين من أعضاء املقاومة األحوازية وقياداتها، ولم يمنعه هذا من تسليم 
بعضهم في عهد األسد االبن إلى األجهزة األمنية اإليرانية، وكان هناك معارضون من اليمن وقلة من دول 
الخليج ومن األردن وتونس ومصر، وكذلك في بعض الدول األجنبية، كذلك عمد إلى استقطاب كل من أبدى 
تعاوًنا معه من النخب العربية، وليس من الضروري أن يكون تعاوًنا أمنًيا، ذلك أن غايته أن تكون تلك 

النخب صوًتا له في دولها، واالحتفاظ بوالئها إلى حين الحاجة.

سُم السياسة السورية وتعبيراتها في سياق املناورة، أال وهي تضييع املعنى ما بين املنطوق 
َ
 أخرى ت

ٌ
ثمة صفة

به واملستبطن لزوم املمارسة الفعلية، ويدلل على هذه الصفة ما نقله ألن جون في كتابه )سورية ال خبز وال 
قّيم الحياة السياسية في سورية، ال يستطيع املرء تحا�شي االنطباع 

ُ
حرية( عن هانز غونتر لوملبار: »عندما ت

أن القيادة السورية -أي حافظ األسد- يتكلم عن أية دولة أخرى غير سورية، فالواقع مختلف جًدا وال عالقة 
له من قريب أو من بعيد بالديمقراطية، وما هو أسوأ من النظرية الدستورية املمارسة السياسية، أن أحزاب 

الجبهة ليس لها أي تأثير أو قوة على القرارات السياسية«) 4	(.

لقد كان النظام السوري مطمئًنا كل االطمئنان إلى أن الواليات املتحدة ليس لديها خطط إلزاحته، وكل 
ما تلوح به ال يتعدى زيادة الضغوط عليه لتغيير سلوكه، بما يقارب رؤيتها لسالم سوري إسرائيلي، تتمهل 
كثيًرا في إنضاج مقدماته، لذلك عندما يقول بشار األسد، رًدا على الطلبات الثالثة عشر التي قّدمها وزير 
الخارجية األميركية كولن باول للنظام السوري في زيارته لدمشق في أيار/ مايو 	00	: »إنها عادة أميركية أال 
تتقدم بطلب محدد ال كًما وال نوًعا، وفي بعض األحيان تجيء متناقضة«) 		(، فإن تصريحه ذاك لم يثر أي 
ردة فعل، ففي العرف األميركي كانت املعلومات التي قّدمها النظام السوري عن املنظمات اإلرهابية وخططها 
وأماكن وجود قياداتها، وهو الخبير فيها، أهم من تصريحات قد يظن البعض أنها تجرح هيبتهم كدولة عظمى.

اللعب في ساحات اآلخرين

تعّد هذه الخاصية في السياسة الخارجية السورية واحدة من أهم وأقرب الخواص إلى عقل األسد األب، 
وقد مارسها بمهارة فائقة، ولعل قاعدته الذهبية في ذلك تقوم على اللعب في ساحات اآلخرين، كي تقطع 
عليهم الطريق بأن يلعبوا في ساحتك، مستنًدا إلى وضع داخلي مضبوط، بشكل يجعل الهامش أمام الراغبين 
من خصومه الخارجيين في اللعب في وضعه الداخلي ضيًقا إلى حٍد كبير، وكانت خططه تلك تهدف إلى فرض 
سطوته على اآلخرين وابتزازهم واستجرار أموال أو مواقف تحت أي مسمى جاءت، ولنجاح خططه، اعتمد 
على جهاز استخبارات أخطبوطي، سخر له إمكانات هائلة وقراًرا سياسًيا ثابًتا، بحيث استطاع أن يبني 
شبكات من املتعاونين مع نظامه في أغلب دول اإلقليم، وتأتي في الصدارة منها لبنان، فقد تحكم في املجتمع 

) 		(  مهند الحاج علي، »أي عالقات األمس واليوم بين حزب هللا وسورية«، مقال منشور بمركز كارينغي كير، بتاريخ7/	/9	0	:
https://2u.pw/PKSD4   

) 4	(  آلن جون، مصدر سابق، ص 			

) 		(  سورية في عهد بشار األسد )تحديات السياسة الخارجية(، التقرير رقم 		 ملجموعة األزمات الدولية )الشرق األوسط( عمان/ بروكسل، 
تاريخ 		/	/004	

https://2u.pw/PKSD4
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والدولة اللبنانيين بطريقة جهنمية اعتماًدا على منظمات وأحزاب وشبكات مصالح وحتى أفراد، يأتي في 
مقدمتهم »حزب هللا«، لدرجة أن اللبنانيين كانوا يطلقون عليه نظام الوصاية، وليس أدل على ذلك من أن 
وضعية النفوذ والهيمنة السورية هناك لم تتأثر قيد أنملة، على الرغم من خروج القوات السورية من لبنان 

في عقب اغتيال رفيق الحريري.  

نقطة أخرى في هذا السياق، يستنتج آلن جون في كتابه املذكور آنًفا أنه »عندما لم تستطع سورية األسد 
فرض هيمنتها على الدول املجاورة، فإنها أعاقت تحركاتهم ومشاريعهم التي لم ترض عنها«) 6	(، وهو هنا يشير 
 عن باتريك سيل- إلى تأزم العالقة بين األسد وعرفات التي كانت في حالة تدهور منذ أن حبسه األسد 

ً
-نقال

عام 966	، وحتى خروج منظمة التحرير الفلسطينية نتيجة الغزو اإلسرائيلي الثاني للبنان عام 	98	، 
حيث يقول سيل: »وقد أغاظ عرفات األسد، وجرح مشاعره بشكل رهيب، بعدم اعترافه بفضل سورية 
وتضحياتها العسكرية، وباختياره عدم الذهاب إلى دمشق، عندما حان موعد جالئه عن بيروت، باإلضافة 
إلى ذلك فإن عرفات، بمغازلته لخطة ريغان وتفاوضه مع امللك حسين حول صيغة تفويض ملحادثات سالم 
يمنحها عرفات للملك وبتمسكه بشكل أكثر عموًما بالقرار الفلسطيني املستقل، كان يهدد استراتيجية األسد 
في املنطقة من أساسها«) 7	(، ويبرهن على ذلك بالدور الذي لعبه األسد بمحاولة شق منظمة التحرير وتبنيه 

لفتح االنتفاضة، وكذلك بتوتير العالقة مع األردن في تلك املرحلة.

) 6	(  باتريك سيل، مصدر سابق، ص 	0	

) 7	(  باتريك سيل، مصدر سابق، ص667
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خامًسا: ملحة عن سير السياسة الخارجية السورية ما بعد األسد األب

ثمة إجماع على أن السياسة الخارجية السورية، في صياغتها وإدارتها وصيرورتها، هي إنجاز حصري لحافظ 
األسد مذ توليه مقاليد الحكم كاملة في 6	 تشرين الثاني/ نوفمبر 970	، ومما أكدته الوقائع الحًقا أن تلك 
السياسة أديرت بعده بكفاءة أقّل، مع ذلك فإن هناك جملة من العوامل استدعت التطّرق إلى مجريات 
السياسة الخارجية السورية في عهد األسد االبن، وأول العوامل تعّهد النظام الجديد بالسير على الخطى 
القديمة ذاتها، من خالل شعار »التغيير في إطار االستمرارية«، الذي أعلنه في خطاب القسم، وإذا كان 
السوريون لم يقتنعوا بقّصة التغيير في نظاٍم خبروه، من حيث إنه -بحكم بنيته- نظام ع�شي على التغيير، 
 عن أنه غير راغب فيه ألن التغيير يتعارض جذرًيا مع مصلحته؛ فإن هذا يعني واقًعا أن سورية أمام 

ً
فضال

ق آلن جون على بعض ما جاء في خطاب القسم: »ال يجب أن نطبق 
ّ
حالة استمرار للمرحلة السابقة. ويعل

على أنفسنا ديمقراطية اآلخرين، فالديمقراطية الغربية هي حاصل تاريخ طويل، يجب أن يكون لنا تجربتنا 
الديمقراطية التي تنبع من تاريخنا وثقافتنا وشخصيتنا«) 8	(، بقوله: »في خطاب القسم املبهم، لم يوضح فيه 
شيًئا، سوى تأكيده على استمرارية النظام الذي بناه أبوه«) 9	(، ويضاف إلى ذلك ما كانت تؤكده تسريبات 
النظام أن الحرس القديم يقف حجر عثرة أمام توجه الرئيس الشاب التغييري. وأشار ألن جون إلى ذلك 
بالقول: »التغيير في إطار االستمرارية ال يعني بالضرورة ما يفترض أنه معناها العادي في سورية، وهو الشعار 
األكثر أمانة في شعارات النظام، على الرغم من أنه يمكن أن يعني شيًئا من كل �شيء أو أنه ال يعني شيًئا 

البتة«) 40(.

والعامل الثاني أن البيئة اإلقليمية التي رافقت النظام الجديد، باتت أكثر اضطراًبا من دون أن يمتلك 
رأس النظام، أو القريبين من مركز صنع القرار املرونة الكافية التي كان يمتلكها األسد األب للتعامل مع 
املتغيرات واستحقاقاتها، ومنها الغزو األميركي للعراق، وإسقاط نظام البعث هناك، ثم القرار األممي 9			 
لعام 004	 الذي طالب بخروج القوات السورية من لبنان، وما تبعها من عملية اغتيال الحريري، والشبهات 
التي دارت حول احتمال تورطه فيها، واملحكمة الدولية وخروج القوات السورية من لبنان بعد قرابة ثالثة 

عقود، ثم حرب 006	 في لبنان.

 وثالث تلك العوامل ثورات الربيع العربي التي كان من الطبيعي أن تجتاح سورية، كما اجتاحت عدًدا 
من الدول بعد انطالقتها من تونس، وكان النظام يراهن، من دون أن يركن تماًما إلى تقديراته، بأنها لن تصل 

إليه، ألنه »لم يضع يده بيد إسرائيل«. 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة في هذا السياق في محاولة لفهمه، ولو بالخطوط العريضة، يدور 
حول االضطراب الذي أصاب السياسة الخارجية السورية في العهد الجديد، مع األخذ بالحسبان أن الطاقم 

) 8	(  آلن جون، مصدر سابق، ص 	4

) 9	(  املصدر نفسه، ص 	4

) 40(  املصدر نفسه، ص4
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الذي كان يشارك األسد األب رؤيته ومواقفه في العالقة مع الخارج، أقله من باب االستشارة وتقليب الرؤى، 
كعبد الحليم خدام وفاروق الشرع وآخرين في قطاع األمن، كانوا موجودين على رأس عملهم في حينها، هل 
هو تردي العالقة مع الواليات املتحدة، وتراجع نظرتها والتزاماتها تجاهه؟ مع العلم أن قدوم وزيرة الخارجية 
األميركية آنذاك مادلين أولبرايت إلى دمشق للتعزية بوفاة حافظ األسد، لم تُك مجرد زيارة بروتوكولية 
تقتضيها العالقات بين الدول، فهي حملت رسالة علنية للعالم تقول: إن الواليات املتحدة تبارك النظام 
الجديد في دمشق، وهي موافقة كل املوافقة على اآللية التي انتقلت بها السلطة أي التوريث، وهل هذا التردي 
هو الذي دفعه إلى االرتماء أكثر في الحضن اإليراني بوضوح، عشية الغزو األميركي للعراق؟ وملاذا كان النظام 
يعتقد أو يخ�شى من أن الواليات املتحدة سوف تجعل من سورية املحطة الثانية لغزوها بعد العراق، من 
ضمن رؤية املحافظين الجدد وفوضاهم الخالقة؟ وقد يقدم ما أورده عبد الحليم خدام في مذكراته، حول 
الزيارة التي رافق فيها بشار األسد إلى طهران عشية الغزو، بعًضا من التفسير لهذا التحول، حيث يقول: في 
نقاش األسد مع الرئيس اإليراني محمد خاتمي واإلحاطة املتداولة بينهما حول احتماالت الغزو وتداعياته 
على الجانبين اإليراني والسوري، وجواًبا لرأي طرحه خاتمي »بأن املعارضة العراقية ال تروق ألحد، حتى 
نبحث بطرق التعاون معها«؛ قال األسد: »نستطيع إعطاءها وعوًدا وهمية على الطريقة األميركية«) 	4(، 
ويتابع خدام حول ما قاله األسد لخامنئي بعد خاتمي: »قلنا في البداية إننا ال نريد حدوث الحرب، ألنها 
ضارة للجميع، لكن من غير املعقول أن نجلس وننتظر مجيئها إلينا الحًقا، ال يوجد دولة جارة للعراق تملك 
قرارها سوى سورية وإيران، لكن أعتقد أن أهم �شيء يمكن أن يحدث في حال حصول الحرب هو العمل على 
إطالتها حتى تتعب أميركا«) 	4(، األمر الذي اشتغلت عليه سورية وإيران الحًقا وتسهيل دخول الجهاديين إلى 
العراق، ودعم املعارضة العراقية السنية التي قاومت االحتالل األميركي تحت مسميات عدة، على العكس من 
التزام املعارضات الشيعية فتوى املرجع الشيعي في العراق علي السيستاني بعدم مقاومة القوات األميركية 
والبريطانية، وأغلبها ترتبط بإيران، وإذا كان لهذا االستنتاج �شيء من املوضوعية، وفًقا ملا سارت عليه األمور 
الحًقا، علًما بأن الواليات املتحدة كانت تؤكد دائًما موقفها بأنها ال تريد إسقاط النظام، وأنها تريد منه تغيير 
سلوكه، وقد برهنت على حقيقة موقفها هذا، من خالل موقفها امللتبس من الثورة السورية، فهي في أقل 
تقدير لم تكن متحمسة للمساعدة في إسقاط النظام، هذا إذا لم تكن عملت على بقائه، من خالل املوقف 
الذي فرضه أوباما كإطار للصراع الدائر في سورية منذ عام 		0	، بأنه ال حسم عسكرًيا للصراع، األمر 

الذي ساهم في تعدد الدول املتدخلة وإطالة أمد الصراع.

) 	4(  مذكرات عبد الحليم خدام نشرتها صحيفة الشرق األوسط بالعدد 0490	، تاريخ 6	/4/		0	:
https://2u.pw/K1BkZ   

) 	4(  املصدر السابق.

https://2u.pw/K1BkZ
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سادًسا: ارتدادات السياسة الخارجية السورية على الوضع السوري

من طبيعة األمور في عالقات الدول، أن يكون لكل نهج سيا�شي ارتدادات تتبعه، سلبية كانت أم إيجابية، 
مباشرة أم غير مباشرة، وذلك تبًعا للرسائل التي حملتها تلك السياسة، هل كانت رسائل احترام وتعاون في 
سبيل خدمة شعوبها، وتعزيز العالقات املثمرة في ما بينها، أم كانت سياسة عدوانية واستتباعيه وابتزازية 
لغايات خاصة؟ والسياسة الخارجية السورية التي اعتمدها األسد األب منذ وصوله إلى السلطة عام 970	 
ال تشذ عن هذه القاعدة، بل ربما هي أوضح ما يؤكد سلبيتها، وقد كان لها ارتدادات سلبية جًدا على الواقع 
السوري، وعالقة سورية في محيطها ومع بقية دول العالم املهتمة في شؤون املنطقة، وسوف يحتاج الشعب 
السوري إلى عقود عدة للتعافي من آثار تلك السياسات، إذا توفرت له اإلرادة، وخدمته الظروف، وتوافر على 

درجة استقرار معقولة.

في املستوى الداخلي، كانت نتائجها كارثية، وال شك، وليس خافًيا على كل سوري أن تواضع اإلنجازات 
التنموية أو الخدمية التي عرفتها سورية خالل خمسة عقود ال يغطي عليها علو نبرة اإلعالم السوري أو 
بنى سياسته  األسد  أن  وبما  األسد،  الخارجية وحذاقة  السياسة  أنجزته  بما  وتغنيهم  السلطة،  مثقفي 
ا، بما يخدم استمراره، فقد أهمل الداخل لحساب تثبيت دوره الوظيفي في املنطقة، 

ً
الخارجية أسلوًبا وهدف

وكرس إمكانات سورية ومواردها كلها، لتقوية أدوات الضبط كاألمن والجيش واملنظمات املنبثقة من حزب 
البعث، وهو إضافة إلى سياسة الضبط الداخلي ومن خالل اعتماده دور دولة الرعاية التي ضمن من خاللها 
ربط معيشة أغلب السوريين بما يقدمه من دخل كفافي، أن ُيلزمهم السكوت أو االنفعال في دينامية النظام، 
 مؤسسات الدولة عبًئا كابًحا لتطورها عبر إغراقها ببطالة مقنعة لجيش من العاملين فيها، بما يفوق 

ً
محمال

احتياجها بأضعاف. وفي هذا السياق، يورد رايموند هينبوش حول نقاط ضعف السلطة ما يأتي: »إن املبالغة 
في التنمية البيروقراطية والتوزيع الشعبي والفساد واالنفاق العسكري تؤدي إلى خلق أزمة مراكمة رأسمالية، 
بينما تخلق الثغرة في التصنيع البديل لالستيراد اختالالت تجارية وديون وهي تعتمد على الريع بشكل دائم 
والنفط واملساعدات الخارجية وغيرها«) 	4(، لكن مع نظام الوارث كانت األمور وصلت إلى درجة من التردي، 
 في املستوى العالمي، فانهارت ولم يبق منها 

ً
يستحيل معها استمرار دولة الرعاية، بالترافق مع انهيارها قبال

سوى شعارات مكتوبة على جدران املؤسسات الرسمية، يختصرها نظرًيا شعار »ال مكان في سورية إال للتقّدم 
واالشتراكية«، فقد دخلت سورية مرحلة تحول سريع نحو سياسات نيو ليبرالية في املستوى االقتصادي، 

أرهقت حياة السوريين، وأثرت عميًقا في مستوى معيشتهم.

ومع زيادة الضغط األمني الضغط األمني وغياب الحريات، وجملة التطورات التي أحاطت بسورية في 
العهد الجديد، وتنامي حالة عدم االستقرار، كانت سورية تتحول شيًئا فشيًئا إلى برميل مضغوط، وصل إلى 
مرحلة االحتمال الحرج، وينتظر فرصة االنفجار التي قدمتها له ثورات الربيع العربي، فأفرغ كل ما فيه من 

تراكمات خلفتها السياسة الخارجية السورية وما استلزمته في املستوى الداخلي.

وفي املستوى الخارجي، ربما يكشف املستقبل أن أكبر كارثة جلبتها السياسة الخارجية السورية كانت 

) 	4(   رايموند هينبوش، مصدر سابق، ص 4	
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العالقة مع إيران، منذ أن وطئت أرجل الخميني مطار طهران معلًنا ثورته اإلسالمية، ورافًعا شعار تصدير 
الثورة، إذ راهن األسد على قدراته الخاصة بالتحكم في العالقة وضبطها، في حدود استخدامها فزاعة يبتز 
فيها الخليجيين، في حين إنها اشتغلت على النَفس الطويل، وطلبت خدماته مقابل إمداده باملساعدات املالية 
أو النفطية مجاًنا أو بأسعار مخفضة، وبأن يتكفل بحماية حزب هللا، ولجم خصومه اللبنانيين، حتى وصل 
إلى ما وصل إليه من تحكم في رقاب اللبنانيين والدولة اللبنانية، لكن بعد عقدين، وفي عهد األسد االبن، 
راحت كفة املعادلة تنقلب ملصلحة حزب هللا في لبنان، بخاصة بعد خروج الجيش السوري، وبات حزب هللا 
ومشغلوه في طهران يتحينون الفرصة لينتقلوا إلى املوقف النقيض، بأن يصبحوا هم حماته واملتحكمين 
فيه، وهذا ما وصلوا إليه مع اندالع الثورة السورية، وتدفق ميليشيات حزب هللا وعشرات امليليشيات 
الشيعية األخرى للدفاع عن حكمه، ثم بات هذا الدفاع يتحكم إلى حٍد ليس بالقليل في القرار السيادي 

السوري، ويفرض الشروط والتسهيالت التي تحقق مصالحه وتثبتها.

لم تقتصر خيبات السياسة الخارجية أو فشلها في محطات معينة على قضية التحالف االستراتيجي مع 
إيران، فعلى سبيل املثال، من املراهنات الفاشلة لسياسة األسد، محاولته ضّم اللبنانيين والفلسطينيين 
واألردنيين وبعض العرب -ملوازنة سورية بنفوذ مصر التي كانت تسير باتجاه كامب ديفيد- ضمن ما سمي 
»جبهة الصمود والتصدي«، التي أعلنت في طرابلس الغرب بتاريخ 	 كانون األول/ ديسمبر 979	، التي شغلت 
سورية بضعة أعوام، من دون أن تقّدم شيًئا، بسبب أوضاع العرب غير املالئمة، وفي املقدمة منها عالقة 
بعضهم بالنظام السوري، ويقول باتريك سيل عنها: »الجبهة كانت مجرد مالكمة وهمية تفتقر إلى املحتوى 

املادي«) 44(.

ا أو 
ً
ويرجح أن الدول العربية التي تعاملت مع األسد وفًقا ملا تقدمه السياسة السورية، اضطراًرا أو خوف

توظيًفا، لم تكن ترتاح لهذه العالقة سوى نظام القذافي، وكان لّب تعامالت تلك الدول هو إما اتقاء شره نظًرا 
إلى طول يده األمنية القادرة على األذى، ولذلك قدمت املساعدات الضخمة، وإما توكيله بمهمات وتعامالت 
هي عاجزة عن إنجازها، فعلى سبيل املثال كان أهم ما يهم السعودية في عالقتها مع النظام، هو رده أو ضبط 
املنظمات الراديكالية التي تهدد أمنها، سواء الفلسطينية منها أم الشيعية أم الجهادية أم اإلخوان املسلمون، 
وهذا رتب ملفات عمل ومصالح مشتركة، أغلبها في املجال األمني، أما في مستوى الشعوب فليس هناك بينها 
من يرتاح له، أو يأمن جانبه، وباألخص الشعب اللبناني، وأن ما يتعرض له الالجئون السوريون في لبنان من 
معاملة سيئة ال يعود كله إلى تحريض حزب هللا أو حلفاء النظام هناك، بل هناك كثير من اللبنانيين ممن 
يطابقون بين النظام والشعب السوري، على خلفية العذابات واإلهانة التي تجرعها اللبنانيون على مدى 

ثالثة عقود على يد الجيش واألمن السوريَين في لبنان.

) 44(  باتريك سيل، مصدر سابق، ص 	0	
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سابًعا: خاتمة 

ال شك في أن تتبع السياسة الخارجية لسورية أو لغيرها من الدول، ليس باألمر الهين، وغالًبا يحاول 
نوا صورة توصيفيه قريبة بقدر اإلمكان من الواقع الذي سارت  املتابعون، من خالل الربط والتحليل، أن يكّوِ
عليه، فاملعطيات الحقيقية غالًبا ما تكون غير متوفرة، بما يخدم في املدى الزمني لألحداث، ألنها تدخل في 
بند أسرار الدولة، ولكن األهم يتعلق بالعالقات في املستوى األمني، وتبادل الخبرات والخدمات، وهذه عادة 
يطول زمن اإلفراج عن سريتها، وبما أن ما ال يمكن تحديده باإليجاب، وهو هنا بالتوثيق، يمكن تحديده 
 من نتائج موضوعية، فإن نتائج الحالة السورية ونهجها 

ً
بالسلب، من خالل قراءة الحالة التي أفرزتها إجماال

السيا�شي كانت كارثية بكل موضوعية، وال تحتاج إلى كبير جهد إلثبات هذه الحقيقة املرة.

كثيرة هي املنعطفات الصعبة والحرجة التي وسمت عالقة سورية بمحيطها العربي، وتقلبات تلك العالقة 
 متنوعة، بحسب كل دولة وبحسب زمن الحدث، حيث تقلبت ما بين العداوة حدَّ حافة 

ً
اتخذت أشكاال

الحرب، أو القطيعة، أو املناكفة أو اإلهمال، وغالًبا ما كانت البراغماتية في السياسة السورية، تمتلك املرونة 
الكافية، لتقلب األدوار واملواقف، ومن دون االضطرار إلى تقديم املبررات، وهذا يدلل على حصرية مركزية 
القرار وتفرد صاحب القرار به، وغياب املستشارين ومراكز البحث وخبراء العالقات الدولية، أو الساسة 
املخضرمين، عن الحضور في صنع القرار وتحديد االتجاهات، بحيث تصبح وزارة الخارجية محض منفذ 
إجرائي للتوجهات والقرارات املتخذة، وبما أن هذا النمط في تسيير العالقات مع الدول األخرى ال يتناسب 
ونموذج الدول الديمقراطية الذي ينشده السوريون لدولتهم املستقبلية، تصبح الغاية من هذه املتابعة 
لسياسات سورية السابقة هي تالفي ما قامت عليه وما تركته من تداعيات، عند رسم السياسات الجديدة مع 
الدول األخرى، بحيث تقوم على التعاون واالحترام املتبادل، وعدم التدخل في شؤون الدول األخرى، وتسخير 

العالقات املنشودة في تنمية الداخل السوري وتعزيز االستقرار فيه.
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