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  تمقاال

  
  املوقف السوري من التسوية السلمية

  اإلسرائيلي - للنزاع العربي 
  

  حممد زهير دياب

  تمهيد: أوالً 

، ١٩٩١يوليو /اعتبر بعض احملللين واخلبراء أن القرار السوري يف تموز  
 –باملوافقة على املبادرة األميركية لبدء عملية التسوية السلمية للنزاع العربي 

والسؤال الذي طرح آنذاك هو ما إذا كان هذا القرار قد شكّل .  يكن متوقعاًاإلسرائيلي، مل
تغييراً جذرياً يف املوقف السوري، أم أنه مل يكن سوى حترك تكتي فرضته األحداث بعد 

األول : ويمكن تقسيم اجلواب إىل شقين. حرب اخلليج الثانية وانتهاء احلرب الباردة
  .والثاين يتعلق باملسائل اإلجرائية يتعلق بجوهر التسوية وموضوعها،

ففيما يخص موضوع التسوية أو صيغتها، ليس هناك يف الواقع حتول أساسي 
باملفهوم واملوقف السوريين حيال شروط احلل السلمي منذ تويل الرئيس حافظ األسد 

وليس من املبالغة القول إن الوصف . ١٩٧٠نوفمبر /زمام السلطة يف تشرين الثاين
فهزيمة . لسياسة يف هذا اجملال هو التمسك بمفهوم ثابت ومنسجم مع نفسهاملالئم 

شكلت نقطة التحول يف تفكير الرئيس األسد، الذي كان آنذاك وزيراً  ١٩٦٧سنة 
للدفاع، كما يف تفكير الكثيرين من أفراد الطبقة املثقفة والنخبة السياسية، وخصوصاً 

أكتوبر /حتى قبل حرب تشرين األولو. يف حزب البعث العربي االشتراكي احلاكم
، ألقى الرئيس األسد خطباً أوضح فيها أن أية تسوية عادلة ومستقرة يجب أن ١٩٧٣

تكون شاملة، وأن تستجيب للحقوق العربية من أجل احتواء التوسع اإلسرائيلي، بغض 
علماً بأن سوريا مل تكن، يف ذاك (النظر عن طبيعة قرارات األمم املتحدة وشكلها 

  ).بعد ٢٤٢لوقت، قد قبلت القرار رقم ا

                                                 
   حملل سياسي ودبلوماسي سوري سابق.  
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 ٣٣٨أكتوبر، قبلت سوريا قرار جملس األمن رقم / ويف إثر حرب تشرين األول
عن طريق املفاوضات، وضمن إطار مالئم، وهو  ٢٤٢الذي يدعو إىل تنفيذ القرار رقم 

برعاية الواليات املتحدة واالحتاد  ١٩٧٣ما أدى إىل عقد مؤتمر جنيف سنة 
غير أن سوريا، على الرغم من رفضها حضور املؤتمر آنذاك لعدم وجود  .السوفياتي

، تعاونت مع اجلهود ٢٤٢تعهد كاف قوي من قبل راعييْ املؤتمر بتنفيذ القرار رقم 
/ ، لعقد مؤتمر دويل حتى تشرين األول١٩٧٤األميركية بعد اتفاق فصل القوات سنة 

على عقد مؤتمر السوفياتي  –ركي ، حين أحبطت إسرائيل االتفاق األمي١٩٧٧أكتوبر 
لح املنفرد بين مصر وإسرائيل وتبع انتكاس هذه اجلهود عقد اتفاق الص. دويل حينذاك

، الذي اعتبرته سوريا أنه وجه ضربة قاسية إىل مفهومها االستراتيجي ١٩٧٩سنة 
  .للتوصل إىل تسوية سلمية شاملة

  
  املفهوم االستراتيجي السوري: ثانياً 

من جانب سوريا عنى أنها  ٢٤٢ورقم  ٣٣٨أن قبول القرارين رقم من الواضح   
تقبل بالواقع اإلسرائيلي، على الرغم من أنه مرفوض نظرياً بحسب املنطق القومي 

العربي؛ فقد كانت الفكرة السائدة أنه ال يمكن التوصل إىل تعايش سلمي بين عقيدتي 
 ١٩٦٧ة العسكرية والسياسية سنة غير أن الكارث. القومية العربية واحلركة الصهيونية

شكلت، يف الواقع، الشرارة التي حرّكت العقل العربي للبحث عن أسباب النكبة وسبل 
. اإلسرائيلي وما آل إليه –التخفيف من آثارها، وبالتايل تفّحص واقع الصراع العربي 

ويمكن القول إن حمصلة النقاش آنذاك على املستوى العربي، وخصوصاً يف مصر 
وريا، من قِبل من طرحوا الديماغوجية السياسية جانباً، أدت إىل استخالص ثالث وس

  :نتائج مهمة
  التقنية بين إسرائيل والعرب من السعة بمكان يف كل جمال، نظراً إىل  إن الفجوة  :أوالً

 واي حديث عن تدمير الكيان. رائيلاالرتباط العضوي بين الغرب وإس  
  ىل التحليل املوضوعي؛مقولة ال تستند إالصهيوين 

على الرغم من أن االحتاد السوفياتي يدعم اجلانب العربي، عسكرياً وسياسياً،   :ثانياً
اجملتمع الدويل، وخصوصاً العمالقين آنذاك، ال يمكنه القبول بهزيمة إسرائيل فإن 
  ؛ فباألحرى عدم)حتى لو كان ذلك ممكناً نظرياً(الصعيد العسكري هزيمة حاسمة على 

  التأمل بتدمير وجودها؛
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، باملعنى الدقيق والشامل الذي رفعته "الوحدة العربية"شعار إجناز  أثبت  :ثالثاً
فقد ثبت أن إسرائيل . كشرط مسبق لهزيمة إسرائيل، إفالسه الكامل" الثوريةاألنظمة "

 ب العرب، سواء أكانوا رجعيين أم ثوريين؛ إذ أنها تهدف إىل التوسع على حساعدوة 
  .املوارداألرض واملوارد العربية، بغض النظر عمن يسود هذه األرض ويتحكم يف تلك 

، بدأ البحث عن مفهوم استراتيجي لترميم اخللل يف ميزان وانطالقاً من هذه النتائج
، وحل ١٩٦٧القوى بين إسرائيل والعرب، من أجل استعادة األراضي احملتلة منذ سنة 

تسوية املستندة إىل هذين العنصرين تمكّن، مرحلياً، من فال. املشكلة الفلسطينية
  .احتواء وحتييد السياسة التوسعية اإلسرائيلية املهددة لألمن القومي العربي

  :وبالنسبة إىل الرئيس األسد، فقد تمحورت استراتيجيته حول مبدأين رئيسيين  
ودهم كي يتمكن العرب من تكريس جه" التضامن العربي"، تبني مبدأ أولهما

جملابهة إسرائيل؛ فالشعار الثوري الداعي إىل قلب األنظمة العربية التقليدية، وحتقيق 
الوحدة العربية، فََقد صدقيته بعد أن أثبت الواقع أن التناقض الرئيسي هو مع إسرائيل 

ونقطة ارتكاز هذا التضامن العربي . ال بين بعض الدول العربية وبعضها اآلخر
مصر : ون التحالف الثالثي بين الدول العربية الرئيسيةيجب أن تكاألساسية 

وفعالً، فقد مكّن هذا التحالف مصر وسوريا من القيام بحرب . والسعودية وسوريا
واستمرار هذا احملور يحقق احلد األدنى من عالقات القوى . أكتوبر/تشرين األول

يضمن توازن القوى القادرة على ردع إسرائيل، ويقوي املوقف التفاوضي العربي، كما 
  .املطلوب لتثبيت دعائم التسوية السلمية يف حال التوصل إليها

مبدأ يف االستراتيجية السورية، خالل احلرب الباردة بين املعسكرين  وثاين
االشتراكي والغربي، كان استغالل هامش املناورة بينهما لالستفادة من الدعم 

  .ياتي وموازنة الدعم األميركي إلسرائيلالسياسي والعسكري الذي يقدمه االحتاد السوف
  

  املتغيرات الدولية واإلقليمية: ثالثاً 

اإليرانية سنة  –تبع السالم املنفرد بين مصر وإسرائيل نشوب احلرب العراقية   
، األمر الذي أدى إىل تدمير ما تبقى من التضامن العربي النشغال دول اخلليج ١٩٨٠

رفض سوريا االجنرار إىل دعم هذه احلرب؛ وهو ما باحتواء خطر الثورة اإليرانية، و
ويف تلك الفترة جابهت سوريا، . أدى، بالتايل، إىل انعزالها عن دينامية النظام العربي
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، مع بعض ١٩٨٥وسنة  ١٩٨٢وحدها بين الدول العربية، إسرائيل يف لبنان بين سنة 
  .املساعدة من إيران

ة العربية إال بظهور عاملين ومل تستعد سوريا دورها املركزي يف الساح
، وبداية االنفراج الدويل ١٩٨٨اإليرانية سنة  –انتهاء احلرب العراقية : رئيسيين هما

اجلديد مع تالشي احلرب الباردة؛ فاألول وضع حداً لتمحور الدول العربية، ومكّن 
دور والثاين أدى، عملياً، إىل إلغاء  . الرئيس األسد من بدء حتركه للتقارب مع مصر

من  وأهم ما تأثرت سوريا به،. االحتاد السوفياتي كثقل موازن للواليات املتحدة
جراء انتهاء احلرب الباردة وإعادة االحتاد السوفياتي لتقويم مصاحله االستراتيجية 

مع إسرائيل، " التوازن االستراتيجي"يف الشرق األوسط، هو أن هدفها الرامي إىل حتقيق 
فالتوازن االستراتيجي كان يعني حتقيق . صعب التحقيق بمعناه الكامل، أصبح

أولهما رفع درجة الردع إزاء اي هجوم إسرائيلي على سوريا، وذلك بزيادة : هدفين
نسبة اخلسائر التي يمكن أن تتكبدها إسرائيل بالنسبة إىل الهدف الذي تريد حتقيقه 

يم قدرتها العسكرية، أو من ذلك الهجوم، سواء حماولة إخراج سوريا من لبنان، أو حتط
بناء قوة عسكرية وثانيهما . احتالل العاصمة دمشق لفرض استسالم استراتيجي

الً على شن حرب ضد إسرائيل الستعادة اجلوالن عندما تتوفر األوضاع بقادرة مستق
وبالنسبة إىل الهدف األول، يمكن القول إن . السياسية، الدولية واإلقليمية، املالئمة

أما بالنسبة إىل الهدف الثاين، فمن . خطوات ال بأس فيها إلجنازهسوريا خطت 
الواضح أنه مل يعد سهل املنال بسبب أن أنظمة األسلحة الرئيسية هي من مصدر 

سوفياتي، ومن الصعب استبدالها باحلجم نفسه، أو حتى زيادتها بالوتيرة السابقة 
  .نفسها

تضامن العربي، بما فيها إنهاء وبينما كانت اجلهود منصرفة إىل إعادة حلمة ال
/ السوري، قام النظام العراقي بغزو الكويت صباح الثاين من آب –اخلالف العراقي 

، رافعاً الشعار الثوري القديم ضد األنظمة العربية التقليدية يف اخلليج ١٩٩٠أغسطس 

                                                 
    فبعض العرب يعتقد أن ذلك يساعد يف : يسود اآلن تفسيران فيما يتعلق بانتهاء احلرب الباردة

إجناز تسوية سلمية، ألن إسرائيل فقدت قيمتها للدفاع عن املصالح الغربية يف الشرق األوسط، 
بعض اآلخر يرى أن يف ذلك إخالالً بالتوازن لوا. وهذا مما يسهل ازدياد الضغط األميركي عليهأ

الدويل، األمر الذي يسمح بمزيد من الهيمنة األميركية، وهذا يؤدي إىل زيادة إضعاف اجلانب 
والواقع أن من املبكر استقراء نتائج حمددة يف شأن التغييرات يف النظام الدويل . العربي

 .اإلسرائيلي، العتماد ذلك على عوامل إقليمية أخرى –تأثيرها يف الصراع العربي و
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غرب ىل الة، األمر الذي دفعها إىل اللجوء إلعدم إشراكها العرب يف ثرواتها النفطي
فبالنسبة إىل الرئيس األسد، ارتكب النظام  حلماية أمنها، وما جلب ذلك من أضرار 

  .يف حق العرب، وليس خطأ فقط" خطيئة"العراقي 
وقد اعتبرت سوريا أن حرب اخلليج، الناجمة عن غزو الكويت، أفرزت نتيجتين 

عربي، للتشرذم ااألوىل ازدياد الضعف العربي جتاه إسرائيل جراء ازدياد ا: متناقضتين
وحتجيم القدرات العسكرية العراقية التي تشكل االحتياطي االستراتيجي لسوريا؛ 
والثانية، املوازِنة، كانت تثبيت التحالف الثالثي مع مصر والسعودية،  إىل درجة 

العربي اجلديد الذي جاء نتيجة  –مكّنت سوريا من االنضمام إىل احملور األميركي 
ربية الشاملة كما تراها الدول الثالث مع املصالح الغربية، حلماية تطابق املصالح الع

وقد رأت سوريا يف هذا العامل اجلديد فرصة لقبول . النظام القائم يف اخلليج العربي
، على ٢٤٢ورقم  ٣٣٨كية لعقد مؤتمر سالم على أساس القرارين رقم املبادرة األمير

الرغم من أنها ال تعتبر أن الشروط املثلى إلجناز تسوية تستجيب للمطالب العربية 
  .متوفرة

ويف ضوء هذه األوضاع، كان ال بد من التنازل حيال الشروط اإلجرائية التي 
تمر دويل يفرض إرادته على طاملا أصرت سوريا عليها؛ فهي كانت ترغب يف مؤ

لكنها، آخذة . إسرائيل لتحقيق تسوية، وذلك يف ضوء ضعف املوقف التفاوضي العربي
يف  االعتبار أن الثقل السوفياتي املوازن قد تالشى، وأمام التعنت اإلسرائيلي، قبلت 

وهي كانت تفضل دوراً فعاالً . باعتبار املؤتمر مظلة دبلوماسية ملفاوضات ثنائية
مم املتحدة واجملموعة األوروبية، لكنها قبلت بدورهما كمراقبين، معتبرة أن لأل

االلتزام األميركي القوي جتاه العملية السلمية، ملبادلة األرض بالسالم، يشكل نوعاً 
  .من العامل املعوِّض من التوازن الدويل املطلوب ملساعدة اجلانب العربي

  األهداف السورية: رابعاً 
  التسوية من وراء جهود

يمكن النظر إىل األهداف السورية من وراء قبول جهود التسوية السلمية 
األول زمني، ويتناول أهدافاً قصيرة ومتوسطة وبعيدة : احلالية، من خالل مقياسين

وقد يتطابق املقياسان . املدى؛ والثاين كمي، يتناول أهداف احلدّين األدنى واألقصى
  .روري أن يتوافقا توافقاً كامالً يف بعض النقاط، لكن ليس من الض
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  األهداف القصيرة املدى  - أ 
  :هناك خمسة أهداف رئيسية يف املدى القصير  

 –الهدف املباشر للقيادة السياسية السورية هو تقوية العالقة األميركية )  ١
العربية اجلديدة، من خالل تعزيز موقف اإلدارة األميركية احلالية يف مواجهة 

  ذي يشكل قاعدة القوة الرئيسية لدعم إسرائيل؛الكونغرس، ال
العمل على تسهيل إعادة انتخاب الرئيس األميركي، جورج بوش، بتوفير )  ٢

جناح آخر له يف جمال السياسة اخلارجية؛ فهو التزم علناً العمل على التوصل إىل 
كيين السابقين تسوية، وهذا ما يشكل التزاماً أدبياً وسياسياً مل يُعهد يف الرؤساء األمير

فقد استخدم بوش، يف رسالته إىل الرئيس األسد التي توضح بنود . بمثل هذه القوة
الواليات املتحدة بموجبها بالعمل على التوصل إىل تسوية " تتعهد"مبادرته، عبارة 

وإضافة إىل ذلك، من الواضح أن الواليات املتحدة يف ظل اإلدارة احلالية . سلمية
ها بين العرب وإسرائيل، واستتباب االستقرار يف منطقة الشرق تسعى ملوازنة مصاحل

  األوسط بعد حرب اخلليج، وهذا ما يشكل عامالً مشجعاً يتطلب احلفاظ عليه؛
حماولة تثبيت ارتباط حكومة يمينية إسرائيلية بالعملية السلمية الشاملة، ) ٣

  وهو ما أُجبرت إسرائيل عليه نتيجة الضغط األميركي؛
على زيادة التناقضات يف الساحة الداخلية اإلسرائيلية، وهو ما قد  العمل) ٤

يقود إىل تأليف حكومة جديدة بعد االنتخابات املقبلة، تكون أكثر قبوالً ملبدأ التسوية 
  املبنية على مبدأ مقايضة األرض بالسالم؛

زيادة الضغط على إسرائيل لوقف بناء املستعمرات يف األراضي احملتلة، ) ٥
صاً أنها تطلب مساعدة مالية كبيرة من الواليات املتحدة الستيعاب املهاجرين وخصو

  .اليهود السوفيات واإلثيوبيين

  األهداف املتوسطة املدى) ب
بما أن سوريا ال ترى يف الوضع العربي احلايل عامل قوة يساعد اجلانب )  ١  

غير أن هذا . عالةالعربي يف التفاوض، فإنها تأمل بإعادة التضامن العربي بصورة ف
األمر يتطلب زوال النظام العراقي احلايل لتسهيل املصاحلة العربية؛ ولذلك فهي تشجع 

  .املعارضة العراقية، وتستخدم عامل الوقت لزوال هذا النظام
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إن إعادة الرئيس بوش لوالية ثانية ستضعه يف مركز أقوى لزيادة الضغط ) ٢  
وتمكين الشعب الفلسطيني من السيطرة على  على إسرائيل وقبولها بمبدأ االنسحاب،

  .مقدراته وأرضه

  األهداف البعيدة املدى  -ج 
أعوام، فإن سوريا تتوقع أن تتطور األمور  ٤ – ٣أي خالل  أما يف املدى البعيد،  

بالشكل الذي يؤدي إىل حشر إسرائيل يف الزاوية نتيجة الضغط األميركي والدويل 
 تشمل التوصل إىل تسوية شاملة على جميع اجلبهات ومن املمكن، عندئذ،. والعربي

األول، أن يصبح الشعب الفلسطيني يف مركز يسمح له : بالضرورة عنصرين أساسيين
بممارسة حقه يف تقرير املصير؛ والثاين، تنفيذ االنسحاب الكامل من الضفة الغربية، 

  .وقطاع غزة، والقدس الشرقية، ومرتفعات اجلوالن، واجلنوب اللبناين
ومما يستشف من املوقف السوري إزاء عقد معاهدة سالم مع إسرائيل، أن مثل   

هذا األمر لن يحدث قبل أن تنفذ إسرائيل هذين العنصرين األساسيين للتسوية تنفيذاً 
وتخدع إسرائيل نفسها إذا اعتقدت أنها قد تستغل أي خالف يف الرأي والتفسير . كامالً

بين سوريا والشعب الفلسطيني، ممثالً بمنظمة التحرير بين الفرقاء العرب، وخصوصاً 
فالتزام سوريا جتاه القضية الفلسطينية ليس نابعاً من سبب عقائدي، . الفلسطينية

ذا ويشكل شرعية أي نظام حاكم يف سوريا فحسب، بل هو ناجم أيضاً عن كونه 
ردن عن وضع الفلسطينيين كالجئين يف األ وهذا ناشئ. مصلحة حيوية لسوريا

ولبنان وسوريا، تُنكر عليهم حقوقهم الوطنية املشروعة يف االنتماء إىل دولتهم 
اخلاصة، األمر الذي يولد بالتايل عدم استقرار سياسي تتأثر الدول الثالث به، إنْ حدث 

، وخالل احلرب األهلية اللبنانية ١٩٧٠يف إحداها، كما ثبت عقب حوادث األردن سنة 
لتايل، هو ما يدحض حجج بعض احملللين الغربيين الذين وهذا، با. ١٩٨٩ – ١٩٧٦

يرددون املزاعم اإلسرائيلية بعمى فكري من أن الدول الثالثة تستغل املشكلة 
  .الفلسطينية ألغراضها اخلاصة الداخلية

  
  اخلالصة: خامساً 

يُطرح السؤال التقليدي عماً إذا كانت سوريا متفائلة أم متشائمة من نتيجة   
لكن هذا ليس الشاغل األساسي بالنسبة إىل القيادة السورية؛ فهي . احلاليةاملفاوضات 

، وجزء من الصراع الحتواء ملية السلمية على أنها معركة أخرىتنظر إىل جممل الع
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ومع ذلك، فالرئيس األسد يعتبر أن كون العملية . التوسع اإلسرائيلي وضمان االستقرار
فهو يعتبر أن املوقف اجلدي الذي تتخذه . ذاتهابتدأت يشكل عامالً إيجابياً يف حد 

الواليات املتحدة وأوروبا الغربية إلجناز تسوية، مؤشر مشجع للمستقبل إذا أُحسن 
ومن املمكن القول إن سوريا ترى، كحد أدنى، أن يف املفاوضات فائدة . استخدامه

أو كما يسمى،  "النفوذ األميركي املهيمن"للجانب العربي من أجل كبح إسرائيل يف ظل 
وهي ترى كحد أقصى، ويف املستقبل املنظور مع توفر ". النظام الدويل اجلديد"أدباً، 

كامل الشروط املوضوعية املالئمة دولياً وإقليمياً، أن إسرائيل ستُجبر على اخلضوع 
  .لألمر الواقع والقبول باملطالب العربية

جانب احلذر لعدم الركون لكنْ ال بد من مالحظة أخيرة، وهي أنه يجب التزام 
فالعملية السلمية احلالية ال جتري ضمن عالقات قوى صحيحة ومتوازنة، . إىل السلبية

وبالنسبة إىل أتباع . للواليات املتحدة" النية احلسنة"بل تعتمد إىل حد كبير على 
مدرسة موازين القوى، فإنه ال يمكن االعتماد على النية احلسنة وحدها لبناء سياسة 

. رجية وضمان األمن القومي أمام احتماالت املتقلبات السياسية املستقبليةخا
واخلطر األكبر هو إمكان عدم إعادة انتخاب الرئيس بوش ألسباب داخلية، األمر الذي 

يعرض العرب خليبة أمل كبيرة، باإلضافة إىل إمكان حدوث ردات فعل إقليمية 
فعال املقبلة عن تعهدها بالقيام بدور  وعربية، فيما إذا تراجعت اإلدارة األميركية

  .والوتيرة أنفسهما لدفع املسيرة السلمية بالزخم
وما يبقى جماالً للترقب واالهتمام هو إىل أي مدى قد يتمكن اجلانب العربي 

من االستفادة من العامل األميركي احلاسم لوضع حدّ لتوسع إسرائيل على حساب 
. شعب الفلسطيني كي تفرض هيمنتها على املنطقةاألرض العربية، وإلنكارها حقوق ال

ويف اجلانب اآلخر، هل تتابع إسرائيل أسلوبها العنجهي فتفوّت الفرصة التاريخية 
لدخول مرحلة ضبط النزاع كي تصل إىل تعايش سلمي مع البيئة العربية، إذا ما 

. ئماعتقدت أنها تستطيع التملص من العملية السلمية واحلفاظ على الوضع القا
فدروس التاريخ تؤكد مقولة أساسية هي أنه ال يمكن للدول والشعوب أن تستسلم 

لوضع قائم تعمل فيه معادلة عالقات القوى ضد مصاحلها احليوية؛ إذ إن عالقات 
كما أن العرب، مدفوعين بعامل الدفاع عن النفس، . القوى هذه عرضة للتبدل مع الوقت

  ■. تغيير الوضع القائم، سواء سلماً أو حرباًسيعملون إنْ آجالً أو عاجالً على 
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