
                                   مصر وسوريا بين التهديد وإعادة تشكيل الدور اإلقليمي                           مصر وسوريا بين التهديد وإعادة تشكيل الدور اإلقليمي                           مصر وسوريا بين التهديد وإعادة تشكيل الدور اإلقليمي                           مصر وسوريا بين التهديد وإعادة تشكيل الدور اإلقليميطالل العتريسي  طالل العتريسي  طالل العتريسي  طالل العتريسي  . . . . دددد

                         مركز الحضارة للدراسات السياسية                 مركز الحضارة للدراسات السياسية                 مركز الحضارة للدراسات السياسية                 مركز الحضارة للدراسات السياسية685م                                            م                                            م                                            م                                            أمتي في العالأمتي في العالأمتي في العالأمتي في العال

 �������	
� ا������ وإ��دة ����� ا��ور ا��  و��ر�� 
  

كانت احلرب األمريكية ضد العراق مؤكـدة       
بالنسبة إىل العرب والعامل، بعدما مهدت الواليـات         
املتحدة هلا بسلسلة مـن اخلطـوات والتحـضريات         

وبات انتظار ساعة الصفر جمرد     . السياسية والعسكرية 
ه الرئيس األمريكـي    ترقب لتنفيذ التهديد الذي أطلق    

حمذرا النظام العراقي قبل يومني من بـدء العمليـات          
ا فهو ذلك الـسقوط     أما ما مل يكن متوقع    . العسكرية

 والذي قلب حسابات بعـض  ؛املريع للعاصمة العراقية 
 بعدما راهنت تلك    ،الدول اإلقليمية رأسا على عقب    

الدول على مقاومة ستكون طويلة األمد، وسـتنجح        
هر يف إنزال خسائر فادحة باألمريكيني وتدفع       شأطيلة  

  ."املستنقع العراقي"م إىل التورط يف 
وعلى الرغم من التباين يف مواقف احلكومات       

بني (العربية من مبدأ احلرب على العراق قبل حصوهلا         
 ومن مبدأ املقاومة يف أثنـاء     )مؤيد ومعارض ومتحفظ  
 فـإن   )بني مـشجع وصـامت    (العمليات العسكرية   

 ،إلرباك الواسع الذي جنم عن إسقاط النظام العراقي       ا
 ومن فوضـى    ،وما أعقبه من احتالل أمريكي مباشر     

 سـارع يف وتـرية اللقـاءات بـني          ؛وعدم استقرار 
       ا احلكومات العربية، ومع حكومات دول اجلوار أيض

 وحول وحدته   ،جل التوافق حول مستقبل العراق    أمن  
  .واستقالله وسيادته

 األمريكي على شن احلـرب      مل يكن اإلصرار  
وإطاحة النظام يف العراق هو مـصدر االضـطراب         

 فقد سبق التهديـد     ؛الوحيد حلكومات الدول العربية   
احلـرب  " الرئيس األمريكي مبدأ       وتبىن ،ذه احلرب 

 اليت تسمح له بتوجيه ضربة عـسكرية إىل         "االستباقية
أي دولة ترى فيها واشنطن ديدا حمتمالً ألمنـها أو          

كما أن احلرب اليت شنتها الواليـات        .من حلفائها أل
بعد احلادي عشر من سبتمرب     " اإلرهاب"املتحدة على   

 اقتصرت على بعدها اإلسالمي فقط مـن منظمـات        

احملـافظون  "وقد ربـط    . وأحزاب ودول وحكومات  

 يف البيت األبيض بني حروم على اإلرهـاب         "اجلدد
وبـني  "،  وعلى احلكومات من أفغانستان إىل العـراق      

تغيري البىن السياسية يف الـشرق األوسـط، وجلـب          
بعـد  ... الدميقراطية إىل الشعوب العربية واإلسـالمية     

  ."اإلطاحة بأنظمتها االستبدادية
كان هناك أكثر من سبب يـدعو إىل القلـق         

 فقـد   ؛وإىل االرتباك قبل احلرب على العراق وبعدها      
الـيت  قررت الواليات املتحدة تغيري قواعد التحـالف     

ورأت اإلدارة  . استقرت عليها عالقاا منـذ عقـود      
األمريكية أن حلفاء األمس باتوا غري قـادرين علـى          

 فأغلب الذين نفذوا هجمات     ؛محاية املصاحل األمريكية  
 هم من   -على سبيل املثال  -احلادي عشر من سبتمرب     

ليف والصديق التـارخيي    اململكة العربية السعودية احل   

 يف  التعليم الديين ري على صعيد    ن ما جي  إو, لواشنطن
والـذي كانـت    -هذه الدولة ويف سواها من الدول       

تؤيده واشنطن وتـشجع انتـشاره ملواجهـة املـد          
 بات بالنسبة إليها مصدرا للعنف والتطرف       -الشيوعي

وكراهية الواليات املتحدة، وينبغي تغـيريه بـربامج        
حىت أوروبـا نفـسها تعرضـت للـهجوم         . أخرى

أوروبـا   و أوروبـا الفتيـة   تقسيم بني   وللتهميش ولل 
  . عندما عارضت احلرب على العراقالعجوز

فضل عنـدما   أومل يكن مصري األمم املتحدة      
أو -جتاوزا اإلدارة األمريكية ومل تعر رفضها احلرب        

ا  اهتمام -احلصول على قرار منها بشرعية هذه احلرب      
  .أو التزاما

رتبـاك  كانت األوضاع اإلقليمية يئ هلذا اال     
وحتديدا بعد ايـة احلـرب البـاردة        -منذ سنوات   

 عندما ذهبـت الواليـات     -وتفكك االحتاد السوفييت  
إقليميني ( فيه   بال أقطا " نظام عاملي جديد  "املتحدة إىل   
 وعندما بدأ مؤمتر مدريد حلـل الـصراع         )أو دوليني 
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رغـم العـرب    الذي أ1991ُاإلسرائيلي عام  /العريب
ادى من دون جامعتهم العربيـة،      على املشاركة فيه فر   

ومن دون وفد موحد، وبعـدما مت إخـراج اجلـيش       
العراقي من الكويت بإرادة أمريكية، وليس بأي قرار        
عريب صادر عن جامعة الدول العربية اليت يفترض ـا    

العربية من  / يعترض العالقات العربية   اأن تتدخل حلل م   
  .نزاعات أو شوائب

 معادلة جديدة   لقد وجد العرب أنفسهم أمام    

 بعدما حاولوا طيلة العقد املاضـي       ؛"العراق أوالً "هي  

فلسطني "ات أن جيعلوا هذه املعادلة     يومنذ بداية التسعين  

 وأصر القادة العرب يف كل لقاءام املختلفـة         ."أوالً
 باحلل  -اعندما كان حماصر  -على ربط احلل يف العراق    

ن إأي  .  من خالل دولة فلسطينية مستقلة     ؛يف فلسطني 
كانت بالنسبة إليهم هي املدخل     " فلسطني"املشكلة يف   

 لكن ما جرى بعد احتالل      .يف العراق " املشكلة"حلل  
هذا األخري وضع العرب أمام مشكلتني يف وقت واحد         

مهـا مـشكلة    : ال تقالن أمهية وخطورة عن بعضهما     
   0العراق ومشكلة فلسطني

 ؛وما زاد من تفاقم األوضاع بالنسبة إلـيهم       
ضغوط األمريكية املباشرة لتغيري سياسام الداخليـة      ال

واإلقليمية حتت عناوين اإلصـالح والدميقراطيـة، يف       

لشرق أوسط  "الوقت الذي تطرح فيه مشاريع جديدة       

 تتجاوز وحدة العـرب وهويتـهم، وتـذكر         "كبري
لـه يف    الذي روج " الشرق األوسط اجلديد  "مبشروع  

ا كان رئيـسا    ات شيمون برييز عندم   يمنتصف التسعين 
  .للحكومة اإلسرائيلية

مل يقف العرب مكتويف األيدي إزاء التحوالت     
" اسـتفاقة "اإلقليمية والدولية يف العقد املاضي بانتظار       
 فقد جـرت  ؛اجلامعة العربية الستعادة دورها املفترض    

حماوالت دائمة لتحسني شروط التعامل مـع هـذه         
ململكـة   أبرزها ما فعلته سوريا ومصر وا      ؛التحوالت

" مرجعيـة "غري معلـن أو     " حمور"السعودية لتشكيل   
 ملواجهـة التهديـدات أو      )1()حمور ارتكـاز  (عربية  

 "الوضع العـريب  " أو على    ،الضغوط على هذه الدول   
عموما، أو على الشعب الفلسطيين واالنتفاضـة، أو        
لتأييد سوريا يف حقها باالنـسحاب اإلسـرائيلي إىل         

 أو يف التنسيق    ،1967 حدود الرابع من حزيران عام    
بني هذه الدول الـثالث     ) بعد احتالل العراق  (احلايل  

  "...إلصالح جامعة الدول العربية 
سامهت احلرب األمريكية على العراق يف مزيد       

 فقد أيد البعض حصوهلا     ؛املواقف العربية " تشتت"من  
للتخلص من النظام العراقـي، وقـدم التـسهيالت         

ا رض البعض حصوهلا رافض   وعا. اللوجستية والسياسية 
 وهناك  0إسقاط النظام العراقي أو تغيريه ذه الوسيلة      

نه ال ميكن منع وقوع هذه احلرب حىت ولو         أمن اعترب   
كان ضد نشوا، وهناك من حاول إقنـاع الـرئيس          

نه مل يكن مثة موقـف عـريب        إالعراقي بالتنحي؛ أي    
 يف أثنـاء االسـتعداد    " احلالـة العراقيـة   "موحد من   

وقد استمر هـذا التبـاين يف     . األمريكي لشن احلرب  
- فجاهرت سـوريا     ؛أثناء احلرب، اليت مل تدم طويالً     

 بوقوفها إىل جانب املقاومة العراقية      -على سبيل املثال  
، بينما متنت مصر أن ال تطـول        )2(للهجوم األمريكي 
 وأن تنتهي يف أسرع وقت ممكن       ،العمليات العسكرية 
  .)3(األرواح واملمتلكاتتالفياً للخسائر يف 

وإذا كان التباين يف املواقف العربيـة يعـود         
بالدرجة األوىل إىل غياب املوقف املوحـد للجامعـة         
العربية من التهديد الذي يتعرض له أحد بلداا؛ فـإن   

" اخلاصة"الوجه اآلخر هلذا التباين يعود إىل املخاوف        
كيـة  من جراء احلملة األمري   " قطر"اليت شعر ا كل     

وسـوف  . على العراق وعلى املنطقة وعلى اإلرهاب     
نالحظ أن هذه املخاوف هي اليت سـتجعل سـلوك          
أكثر من دولة عربية دفاعا عن النفس يف أثناء احلرب          

 وذلك قبل أن    لعراق وبعد احتالله ببضعة أشهر،    على ا 
صمت "تلتقط هذه الدول أنفاسها لتعاود البحث بعد        

 مع الوضع اإلقليمي اجلديـد  يف كيفية التعامل " املدافع
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لعراق حتت االحتالل، واألدوار احملتملة للـدول ذات        
  .التأثري يف هذا الوضع اجلديد

كما سوف نالحظ أيضا أن كل احملـاوالت        
اليت بذلت على هذا الصعيد من لقاءات واجتماعـات   
ثنائية أو مجاعية، وما طُرح فيها من أفكار أو مبادرات          

اليت مل تـدع    -ه إىل اجلامعة العربية     أو متنيات مل تتوج   
 وإمنـا إىل    -إىل قمة طارئة بعـد احـتالل العـراق        

  .مؤسسات أخرى إقليمية أو دولية
كما سنالحظ أن التباين يف مواقف الرؤسـاء        

بعد  (االعرب من احلرب سوف يتجه إىل التالقي الحقً       
ال على قاعدة املواجهة املباشرة مـع       ) احتالل العراق 
 بل  ،"املقاومة العراقية "تحدة، أو على دعم     الواليات امل 

على قاعدة محاية العراق، ودعم انتقال الـسيادة إىل         
 وإتاحـة الـدور لألمـم       ،العراقيني، ووحدة العراق  

  ".االحتالل" ورحيل ،املتحدة

 السورية واملصرية " التجربتني"ولو استعرضنا   

ــديات   ــتجابة لتح ــاذج يف االس ــرب "كنم احل
لعراق سوف يتبني لنا ذلك التباين      على ا  )4("املفروضة
 والذي سيستند إىل سياسـات دفاعيـة        ؛يف املواقف 

-دف إىل درء التهديد واحملافظة على الدور واملوقع         
 قبل أن تنتقل بتعثر إىل      -بأقل قدر ممكن من التنازالت    
  .حماولة تشكيل الدور اإلقليمي

  : حتوالت السياسة السورية-1
مـشروع احلـرب    مل تتردد سوريا يف إدانة      

 فوقفت يف احملافل الدولية ضد      ؛األمريكية على العراق  
هذه احلرب وأدانت حصوهلا، وربطت بني العـدوان        

وأكـد الـرئيس    . األمريكي واألهداف اإلسـرائيلية   
ضد سحب املفتـشني    "السوري بشار األسد أنه كان      

من العراق؛ ألنه يعطي مربرا أو يـساعد علـى بـدء            

 تقوميه لتراجع دور األمـم      يف معرض وذلك   ؛"احلرب
                                                           .)5(املتحدة بعد تفكك االحتاد السوفييت

وعندما اندلعت احلرب، اعتربا سوريا غـري       
، ورمت بثقلها السياسي واإلعالمـي إىل       )6(مشروعة

جانب املواجهات اليت كانت تتعرض هلـا القـوات         
. كثر من منطقـة وبلـدة يف العـراق        أ يف   األمريكية

ولني ئوربطت وسائل اإلعالم السورية وتصرحيات املس     
فحني يواجه الشعب بقوة     ؛بني االحتالل وبني املقاومة   

. )7(غازية فمن الطبيعي أن يقف ضـد هـذه القـوة          
ف املتطوعني العرب بالتـدفق إىل  ومسحت سوريا آلال 

األمريكيـة،  العراق عرب حدودها للقتال ضد القوات       
قبل أن يصبح إغالق هذه احلدود وضبطها والسيطرة        

ااعليها مطلبأمريكي .  
ورفضت سوريا بشدة مبدأ احلرب بذريعـة       

.  أو إلسقاط النظام العراقـي     ،أسلحة الدمار الشامل  
وقد أدى إصرارها على هذا الرفض إلسقاط النظـام         
إىل تباين يف وجهات النظر مع حليفها االسـتراتيجي         

 اليت كانت بـدورها     ؛ يف إيران  "مهورية اإلسالمية اجل"
ضد مبدأ شن احلرب، ولكنها يف الوقت نفسه مل تكن          

 مما أدى إىل تأجيل  ؛لتعترض على رحيل النظام العراقي    
. )8(زيارة كانت مقررة للرئيس األسـد إىل طهـران        

ووقفت سوريا إىل جانب عودة املفتشني الدوليني إىل        
 ودعت  ،مريكية بإعالن احلرب  العراق لرتع الذريعة األ   

  .)9("إىل حل سلمي للقضية العراقية"
 حتول التلفزيـون    وبعد األيام األوىل للحرب   

 مباشر لتغطية موضوع واحـد هـو      السوري إىل بثًّ  
 كما استخدم التلفزيون كـل      ،"العدوان على العراق  "

.  )10(إمكاناته لتصوير املعركة من وجهة النظر العراقية      
 السوري يف هذا االجتاه إىل إعـالن        وذهب االندفاع 

مديرة دائرة اإلعالم اخلـارجي يف وزارة اخلارجيـة         
أن سوريا حددت خيارها؛ وهو     "السورية بثينة شعبان    

الوقوف إىل جانب الشعب العراقي ضد الغـزو غـري          

وأن وجود متطوعني سوريني يف     .. الشرعي وغري املربر  
 العـراق،  العراق نابع من التعاطف الشعيب السوري مع      

  .)11("واحلنق على السياسة األمريكية
كما أكد الرئيس السوري نفسه أن األهداف       

النفط وإعـادة   "احلقيقية من احلرب على العراق هي       
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لكنه اعترب أن الواليات املتحدة     .. ترتيب املنطقة بأسرها  
وسـتكون   وبريطانيا لن تستطيعا السيطرة على العراق     

من الواضح أن هـذا      و ,)12("شد بكثري أهناك مقاومة   
بتأييد املقاومـة ضـد االحـتالل       -املوقف السوري   

 الذي متايز عن باقي املواقف العربية يستند        -األمريكي

 الـذي   "االنقالب"بالدرجة األوىل إىل املخاوف من      
حيصل يف العمق السوري االستراتيجي الـذي هـو         

إذا -ىل ما سينجم عـن هـذا االنقـالب     إ و ،العراق
 ، يف قواعد التوازن يف الشرق األوسط       من تغيري  -حتقق

واليت استطاعت سوريا يف األعوام املاضـية احملافظـة         
 من دون أن ترضـخ للـشروط        ،عليها بدقة شديدة  

اب إىل التوقيع علـى     اإلسرائيلية أو األمريكية يف الذه    
 أو تعتربهـا   ،إسرائيلية ال تريدها سوريا   /تسوية سورية 

الذي تصر عليـه    ال حتقق احلد األدىن من االنسحاب       
  .)1967أي إىل حدود الرابع من يونيو (

إىل " االنقـالب "وتعود خشية سوريا من هذا      
املكاسب االستراتيجية اإلسرائيلية اليت ستتحقق بعـد       

 واليت ميكن أن تغـري يف       ؛االحتالل األمريكي للعراق  
املخاوف "معادلة التوازن اإلقليمية، من دون أن ننسى        

العـراق إذا مـا أراد األكـراد         من تقسيم    "التقليدية
  .االنفصال بعد زوال احلكومة املركزية يف بغداد

ومن الواضح أن املوقف السوري اسـتند يف        
األيام األوىل للحرب إىل ما برز من صمود ومقاومـة          

ا يف  كثر من مدينة عراقية؛ حبيث بدا التعثر واضح       أيف  
ـ . خطة التقدم األمريكية  ن أومثة من ذهب إىل القول ب

لقيادة العراقية أكدت لسوريا قدرا على الـصمود        ا
إال أن  . شهر يف وجه اآللة احلربية األمريكية     أحنو ستة   

ـ "هذا املوقف من تأييد املقاومة تالشى بعـد      " دمةص
 سـوريا إىل    تعمد و .سقوط بغداد من دون مقاومة    

 وعلـى  ،استمرار التركيز على الشرعيـة الدوليــة  
ـ  ق الشعب العراقـي يف      وعلى ح  ،املتحدةم  دور األم

  .استعادة سيادته واستقالله

 يف أثناء ذلـك جبهـة سياسـية       "واشتعلت"
أمريكية ضد سوريا وإيران لرفضهما تلـك احلـرب         
. وإدانتهما املباشرة للعدوان األمريكي علـى العـراق   
واستخدمت واشنطن ذريعة أسلحة الدمار الـشامل       

قًـا إىل   قبل أن تتحول الح،العراقية اليت ختفيها سوريا   
 ودعـم   ،اام سوريا بتطوير ذلك النوع من األسلحة      

 ،"اليت تعارض عمليـة الـسالم     "املنظمات اإلرهابية   
ومل ختـف   . )13(وريب معدات عسكرية إىل العراق    

واشنطن ديدها املباشر للنظام السوري؛ والذي عليه       
أن " -كما قال كولن باول وزير اخلارجية األمريكي      -

 الدعم املباشر للتنظيمات اإلرهابيـة      خيتار بني مواصلة  
ولنظام صدام حسني الذي ميوت، أو السري على طريق         

ن سوريا سـوف تتحمـل      إوعلى أي حال ف   .. خمتلف

، أو كمـا    )14("ولية خياراا ونتائج هذه اخليارات    ئمس
أنه نظـام   " :قال مساعد وزير الدفاع بول وولفوفيتز     

 يف  وجيب أن يكون هنـاك تغـيري      ... وقاس... غريب

15("اسوريا أيض(.  
ومن الالفت أن التوجه السوري للتعامل مـع        

 يف العراق ومع الضغوط األمريكيـة   "الواقع اجلديـد  "
    هـ املباشرة على سوريا كان توج ا، ومل يكـن  ا إقليمي

 ا عربيا ا بالدرجة األوىل؛ فبدأت سوريا تنـسيقً      توجه
مع تركيا وروسيا وإيران للتأكيد على وحدة العـراق        

سبقه تنسيق مماثل يف جملس  ويادته وسالمة أراضيه،    وس
األمن بدعم من فرنسا وأملانيا والصني ملشروع قـرار         

وحدة أراضي العراق وسيادة العراقيني على      "ينص على   

ويعود توجه سوريا اإلقليمـي إىل      . "مواردهم الطبيعية 
إدراكها عجز اجلامعة العربية عن أداء مهامها يف ظـل   

لى املبادرة لـدى النظـام      لقدرة ع وغياب ا "احلرب،  

فبدالً من تطبيق اتفاقية الدفاع املشترك عندما        "؛"العريب
تتعرض دولة عربية للعدوان؛ هناك من قدم التسهيالت        

 وال يكتفي الرئيس بشار األسد بذلك       "..هلذا العدوان 
هل بدأت مؤسسة اجلامعة العربية؟ لكـي   ": بل يتساءل 
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ية فبماذا ابتدأت ومبـاذا     ينتهي الشيء ال بد له من بدا      

  .)16 ("انتهت؟
التعـاون  هـذا   ومل تكف سوريا عن مثـل       

 ،اإلقليمي؛ ال يف أثناء احلرب على العراق وال بعـدها       
- التشاور والتنسيق مع الدول العربيـة        دوال حىت عن  

 واسـتمرت يف  -ة السعوديةكويف مقدمها مصر واململ  
املشاركة  و ،عقد اللقاءات الثنائية مع إيران ومع تركيا      

 ،إيقاف احلرب على العراق   "يف لقاءات أوسع من أجل      

والعودة إىل أسس الشرعية الدوليـة ومنظمـة األمـم       
 إلجياد حل سلمي لألزمة، واحلفاظ على وحدة        ؛املتحدة

مـن دون أن مـل      ذلك  ؛ و "وسالمة أراضي العراق  
  .لقاءاا العربية

وحىت قبـل   -ميزت سوريا منذ بداية احلرب      
 بني موقفها من عدم شرعية هذه احلـرب         -اندالعها

وبني موقفها من النظام العراقي الذي مل تعرب عـن أي    
ن حتظـى  أ فاسـتطاعت بـذلك    ؛لـه  و تأييد أدعم  

ورويب الذي ال يؤيد احلرب وال يؤيـد        بالتعاطف األ 
 كمـا اسـتطاعت أن    ،النظام العراقي يف وقت واحد    

سباب ا مع دول اجلوار كتركيا وإيران لأل      يضأتتقاطع  

 ضـد   "حزام أمان " فتكون بذلك قد شكلت      ؛نفسها
 أو  ،عزل الواليات املتحدة هلا، واامهـا باإلرهـاب       

فإىل جانـب عالقاـا     . بامتالك سالح دمار شامل   
 تقدمت سوريا أيـضا     ؛االستراتيجية والثابتة مع إيران   

الـيت اتـسمت    -خبطوات غري عادية يف اجتاه تركيا       
 -التوتر وعـدم االسـتقرار    عالقاا التارخيية معها ب   

فذهب رئيس احلكومة السورية مـصطفى مـريو يف         
 مت على أثرها    ،2003 يوليو   28زيارة إىل تركيا يف     

توقيع اتفاقيات أمنية وسياسية واقتصادية وعـسكرية،     
،  )17(ومهدت لتطوير نـوعي يف عالقـات البلـدين        

للرئيس األسد إىل سـوريا يف      " زيارة تارخيية "أعقبها  
  .8/1/2004 إىل 6ام احلايل من مطلع الع

استمر التصعيد األمريكي ضد سـوريا بعـد        
 وحتول هذا التـصعيد الـسياسي إىل        ،سقوط بغداد 

إقفال احلدود مع   : ضغوط مباشرة وإىل طلبات حمددة    
ولني العـراقيني إىل  ئالعراق وطرد من جلأ مـن املـس       

سوريا، وإغالق مكاتب املنظمـات الفلـسطينية يف        
يش اللبناين على احلدود مع إسرائيل،    دمشق، ونشر اجل  

واالنسحاب من لبنان ونزع السالح من حـزب اهللا،         
 باإلضافة إىل التخلـي عـن       ،"خارطة الطريق "وتأييد  

       ... أسلحة الدمار الشامل اليت تعمل على امتالكها
ن املطالب األمريكية من سـوريا      إمبعىن آخر   

ور  حتجـيم د   - إذا حتققت  -كانت تعين يف جوهرها   
يف لبنـان   " أوراقهـا "سوريا اإلقليمي بعد أن ترمي      

ن تنتظر بعد ذلك وعد بـاول       أ و ،وفلسطني والعراق 
بعودة اجلوالن وحتريك املسارين السوري واللبناين من       

  .)18(دون حتديد أي جدول زمين لذلك
كان من املستحيل بالنـسبة إىل سـوريا أن         و

ـ          ا تستجيب لتلك احلزمة من املطالب اليت تقدمت
ـ      . الواليات املتحدة  ا لكنها يف الوقت نفسه تدرك متام

الذي حصل يف جوارها؛ " التغري االسـتراتيجي "حجم  
إىل ما ميكن أن نسميه     " اإلدارة السورية "وهلذا عمدت   

 يف مـا ال ميـس       "التعاون اجلزئي "و" التراجع اجلزئي "
 ويف ما حيـد     ،جوهر الدور اإلقليمي لسوريا من جهة     

وذلـك  , يكية عليها من جهة ثانية    من الضغوط األمر  
  :فيما يلي
فأقفلت احلدود مع العـراق، ومنعـت تـسلل        -

املقاتلني من بعض نقاط العبور اليت كانت قـد      
حتها يف أثناء احلرب، وتراجعت عن استقبال       تف

مـن النظـام    -الشخصيات السياسية العراقية    
  . اليت فرت إىل سوريا-السابق

مـع الواليـات    تعاونت على املستوى األمـين   -
 فقدمت ما متلك    ؛"اإلرهاب"املتحدة يف قضية    

من معلومات حول التنظيمات األصولية الـيت       
 وحول شـبكاا يف الـدول       ،تعمل يف سوريا  

ا تنظــيم  وخــصوص،العربيــة ويف اخلــارج
  .)19("القاعدة
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طلبت من املنظمـات الفلـسطينية يف دمـشق        -
امة القيادة الع " و ،"اجلهاد اإلسالمي " و ،"محاس"(

 أن تنـزع من خارج     ")الرافضة لعملية التسوية  
مكاتبها ما يدل على وجودهـا فيـه؛ أي ال          
يافطات، وال إعالنات، وبالتايل ال تـصرحيات       
من دمشق حول العمليات اليت حتصل يف داخل        
فلسطني، ولكن يف الوقت نفسه ال إقفال لتلك        

  .)20(املكاتب، وال استبعاد للعاملني فيها
ا عن احلـديث عـن املقاومـة        تراجعت سوري  -

 ولكنها مل تتوقف عـن اإلشـارة إىل       ،العراقية
ا يرتكز علـى    ا خمتلفً  وبلورت خطاب  ،االحتالل

الوحدة الوطنية   :الدعوة إىل الضرورات التالية   
ومتكـني   تدخل اتمـع الـدويل،    والعراقية،  

الشعب العراقي من اختيار حكومته بإرادتـه       
دور جـود   وواحلرة من دون تدخل أجـنيب،       

متوازن لألمم املتحدة، وتسريع انسحاب قوات      
  .االحتالل

أكدت سوريا أن استراتيجيتها ال تقـوم علـى          -
ن املطلوب من   أااة مع الواليات املتحدة، و    

  .)21("حوار جاد وبناء"الطرفني هو 
 واستقبال  ،االعتراف بالس االنتقايل يف العراق     -

م يف قـضايا     والتباحث معه  ،أعضائه يف دمشق  
  .)22(أمنية وسياسية واقتصادية

إعالن االستعداد السـتئناف التفـاوض مـع         -
إسرائيل، وتشجيع تركيا على القيـام بـدور        

  .الوسيط
سوف يتبني  " التراجعات"ويف قراءة مل هذه     

أا مل متس جوهر الدور اإلقليمي لسوريا، وخصوصا        
الـذي  " التغري االستراتيجي"من خالل مقارنتها حبجم  
م الـضغوط والتهديـدات     حصل يف جوارها وحج   

ويف  األمريكية اليت اشتدت عليها من جهة،     /اإلسرائيلية
ظل وضع عريب ال يستطيع أن يشكل محاية أو رافعـة      

وقـد  . من دوله من جهة ثانيـة      لسياسات أي دولة  

 مـن   "خطوا إىل الـوراء   "متكنت سوريا من خالل     
يها، والـذي   امتصاص اهلجوم السياسي األمريكي عل    

الذي مل يـؤد يف     " قانون حماسبة سوريا  "بلغ ذروته يف    
الوقت نفسه إىل قطع العالقات الدبلوماسية معها، بل        

  ..بواب مفتوحة للحوار والتعاونترك األ
ويف مقابل ذلك مل تتخلَّ سوريا عن ثوابـت         
دورها اإلقليمي؛ فلـم تغلـق مكاتـب املنظمـات          

 الـضغوط علـى     الفلسطينية يف دمشق، ومل متـارس     
احلكومة اللبنانية لرتع سالح حزب اهللا، أو إلرسـال         
اجليش اللبناين إىل احلدود مع فلـسطني احملتلـة، ومل          

ن كفّت عن   إو-تتوقف عن إدانة االحتالل يف العراق       
 وال عن الـدعوة إىل إـاء هـذا    -تأييد املقاومة فيه  

كما عملت سـوريا علـى      . االحتالل بأسرع طريقة  
ا مع العراقيني من جملـس احلكـم إىل         توطيد عالقا 

 ،العشائر إىل االجتاهات السياسية العراقيـة املختلفـة       
 وكثَّفت من   ،وفتحت األبواب أمام التجارة مع العراق     

التشاور والتنسيق مع حليفتها إيران بـشأن العـراق         
  .ومستقبله

اتصاالا الثنائية مع مصر أو     سوريا  ومل تقطع   
العراقي و مع باقي دول اجلوار      مع اململكة السعودية، أ   

سطنبول إىل الريـاض إىل     إيف اجتماعات متتالية من     
لتأكيد االلتزام بوحـدة العـراق      " ؛طهران إىل دمشق  

وسيادته واستقالله، وحق الشعب العراقـي يف تقريـر         
-مستقبله السياسي، وتعزيز دور األمم املتحدة احليوي        

علـى   اإلشراف على صياغته الدسـتور و       يف ال سيما 
 ووضع جدول زمين إلـاء االحـتالل،        -االنتخابات

ودعم جهود  ... واإلسراع يف نقل السلطة إىل العراقيني     
جملس احلكم االنتقايل إىل حني قيام حكومـة عراقيـة          

 ..."منتخبة تضمن املساواة جلميع أبناء العراق املوحـد       
كما جاء يف البيان اخلتامي الجتماع وزراء خارجية        (

رة للعراق الذي انعقد يف دمشق يف الثاين        الدول ااو 
2003من نوفمرب 

)23(.   
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سنة علـى احـتالل      أي إن سوريا بعد مرور    
الـذي  " التغري االستراتيجي "العراق، وعلى الرغم من     

حصل فيه ويف املنطقة؛ استطاعت إىل حد بعيـد أن          
تبقى ممسكة بأوراق قوا األساسية اليت كانت حتميها        

ا يف لبنان وفلسطني،     خصوص ؛يوحتمي دورها اإلقليم  
  .ويف العالقة مع دول اجلوار

  حتوالت السياسة املصرية -2
 وال  -نفـسها –مل تشهد مصر التحـوالت      

الضغوط والتهديدات اليت تعرضت هلا سـوريا بعـد         
 الـذي   ألسباب عدة؛ أبرزها التـوتر ؛احتالل العراق 

األمريكية قبل احـتالل    /كان يسود العالقات السورية   
، واملوقف السوري املندد باحلرب يف احملافـل        العراق

الديبلوماسية والعربية، واملؤيـد للمقاومـة يف أثنـاء         
العمليات العسكرية، باإلضافة إىل سياسات سـوريا       

يف لبنان وفلسطني   " اإلرهاب"غري املقبولة أمريكيا جتاه     
 وحركات املقاومة الفلسطينية غـري      ،أي حزب اهللا  (

، يف حني تتسم عالقة مصر مع       )ةاملؤيدة لعملية التسوي  
 على الرغم ممـا  ؛الواليات املتحدة بالثبات واالستقرار  

يشوا يف بعض احملطات من توتر ظريف يتم احتواؤه،         
  .وال يسمح له بالتأثري على جوهر تلك العالقة

 ،فقد عارضت مصر مبدأ احلرب مـن جهـة       
  ما فعلته سوريا ملنع-على سبيل املثال-لكنها مل تفعل   

ومل تذهب يف التحريض علـى الواليـات        ،  حصوهلا
 إال أن مـصر  0املتحدة مثل ما ذهبت إليـه سـوريا    

بدورها كانت قلقة من احلرب ومن نتائجهـا غـري          
الواضحة على مستقبل العـراق وعلـى بـاقي دول          

وعود أمريكية بتغيري البىن الـسياسية      " يف ظل    ،املنطقة

جديـد   ويف ظل توازن إقليمـي  ،"يف الشرق األوسط 
ا ال أحد يدري متام   وسينشأ بعد غياب النظام العراقي،      

 وال من هي القوى الفاعلة واملـؤثرة        ،كيف سيستقر 
  .فيه

وميكن القول إن سياسة مصر جتاه هذه احلرب        
 وبالتحفظ واألسف بعد    ،لتفاديها" ببذل اجلهد "بدأت  

 من دون أن يـؤدي      ؛وقوعها لعدم القدرة على منعها    
ــك إىل  ــطراذلـ ــات أي اضـ ب يف العالقـ

املصرية، على الرغم من التظاهرات الشعبية      /األمريكية
 ، واليت خرجت يف شـوارع مـصر       ؛املنددة باحلرب 

إالّ أن . واليت مل تقف السلطات حائالً دون حـصوهلا       
 الذي شعرت به سوريا مـن  "بالتهديد"مصر مل تشعر   

 سواء مـن ناحيـة      ؛املصادر اإلسرائيلية واألمريكية  

فترض فيها بعد إطاحة نظـام البعـث يف          امل "التغيري"
 ،العراق، أو من ناحية  التلميح إىل املعارضة الداخلية        

-كمـا أن مـصر      . أو امتالك أسلحة دمار شـامل     
 ال متلك التـأثري     -وبسبب بعدها اجلغرايف عن العراق    

نفسه الذي متتلكه سوريا أو دول اجلـوار العراقـي          
كمـا أن   . األخرى على ما حيدث يف الداخل العراقي      

 العراقي لن يكون هلا التأثري نفـسه        "التغيري"تداعيات  
على مصر مثل ما ميكن أن يؤثر ذلك على سـوريا أو    

  .إيران أو تركيا على سبيل املثال
ويف الوقت الذي تعرضت فيه سوريا للضغوط       

يف دمشق، كانت   " املنظمات اإلرهابية "إلقفال مكاتب   
لـسطينيني  مصر موضع مناشدة للتدخل إلقنـاع الف      

، أو لرعاية احلوار بني فصائلهم املختلفـة، أو    "باهلدنة"
  .اإلسرائيلية/لتقريب وجهات النظر الفلسطينية

ك كله مـن اسـتمرار التنـسيق        ومل مينع ذل  
 الــسوري/العــريب عمومــا، واملــصري/املــصري
 ، خصوصا بعدما سقط النظام العراقـي       ؛والسعودي

   ا واقعستقبل العـراق   صبح م أ، و اوبات االحتالل أمر
موضع جتاذب وحمل خماوف القوى العراقية والقـوى        
اإلقليمية والدولية، كما استمرت الدعوة املـصرية إىل   

 ،"النظام اإلقليمي العريب  تطوير" و ،لقاءات القمة العربية  
وإصالح اجلامعة العربية، من دون أن يذهب ذلك يف         
اجتاه التعارض مع اللقاءات اليت تريـدها الواليـات         

مثل قمة شرم الشيخ للتنديـد باإلرهـاب        ؛  ملتحدةا
  ...وحماربته وجتفيف منابعه
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ففي أول رد فعل رمسي مصري بعد ثالثة أيام         
إن "على اندالع احلرب قال الرئيس حـسين مبـارك    

.. مصر بذلت أقصى جهد ممكن لتفادي وقوع احلـرب        
وإن .. كثـر ممـا فعلـت   أوهي ال تستطيع أن تفعـل      

وأنه خيشى  . ا قصرية ا ستكون حرب  األمريكيني قالوا بأ  
أن تطول العمليات العسكرية، وهو يتمىن أن تقف هذه         
العمليات وتنتـهي، حىت يبحـث عـن حـل هلـذه           

  . )24("املشكلة
أما املوقف بعد يومني من إعالن سقوط بغداد        

، فكان بالنسبة إىل الرئيس     "قوات التحالف "يف أيدي   
  :املصري يتركز حول النقاط التالية

حىت نـضمن احليـاة     " ؛ استقرار الوضع األمين   -1

  ."...للمواطنني العراقيني ويقتنعوا مبا حدث
  . بأسرع ما ميكنة تشكيل حكومة انتقالي-2
دور لألمم املتحدة يف إعـادة إعمـار         وجود   -3

  .العراق
 اعتبار املشكلة الفلـسطينية هـي املـشكلة         -4

خارطـة  " وتأييد   ،الرئيسية يف الشرق األوسط   

  . والدعوة إىل إنشاء آلية لتنفيذها،"قالطري
حاجة اجلامعة العربية إىل التطـوير، وعـدم         -5

ألنه مل يكن   " ؛االعتراف بفشلها يف منع احلرب    

 .)25(..."مبقدور أحد أن يفعل ذلك

 لعراق ما بعـد  "الرؤية املصرية"ال تستفز هذه    
 فاستقرار الوضع األمـين،     ؛احلرب الواليات املتحدة  

ألمم املتحـدة يف    اقيني مبا حدث، ودور     واقتناع العرا 
 هـي  ؛إعمار العراق، وصوالً إىل تأييد خارطة الطريق     

ا أن الـرئيس املـصري       وخصوص ،"رغبات أمريكية "
  مل يذكر يف خطابه    " عشية احلرب "ا  الذي ألقى خطاب

الذي استمر ثلث ساعة اسم الواليات املتحـدة وال         
باشرة عن هـذه  وليتها املئمرة، ومل يشر بكلمة إىل مس  

األزمة، وعلى العكس أرجع سبب املشكلة إىل قيـام         
  .)26(العراق بغزو الكويت قبل ثالث عشرة سنة

ــصري   ــي امل ــف الرمس ــع املوق -ومل مين
من تصعيد لغة التضامن اإلعالمية مع       -)27("املتحفظ"

ن السفري األمريكـي    إالعراق والتنديد بالعدوان، حىت     
لغة "ا على تصاعد    ييف القاهرة دافيد وولش احتج رمس     

 ،)28("العداء والتحريض ضد بالده يف اإلعالم املصري      

  اسـتمرار -يف الوقت نفسه-كما مل مينع هذا املوقف  
العريب؛ فقد توافق وزيـر     /التنسيق والتضامن املصري  

محد ماهر مع نظريه السوري فاروق      أاخلارجية املصرية   
ــى  ــشرع عل ــتالل  "ال ــتمرار االح ــض اس رف

يطاين للعراق، وعلى رفض التهديـدات      الرب/مريكياأل

كد ماهر ثقتـه بالتـضامن      أ، و .."املوجهة إىل سوريا  
لتمكينه من أن   العريب مع سوريا ومع الشعب العراقي       

ا مع الـشعب    وقوفنا مجيع ن  إو" :يباشر حقوقه كاملة  

  .)29("العراقي سيكون له تأثريه املطلوب
 -يف اإلطار نفسه  -كما زار الرئيس املصري     

لتجاوز التباين الذي ظهر يف مواقف البلـدين   دمشق؛  
 ؛من احلرب، ولبحث التهديدات األمريكية لـسوريا      

إذ تعترب القاهرة العاصمة العربية األقدر علـى نقـل          "
 نظراً لعالقاا اجليدة مـع      ؛رسائل بني دمشق وواشنطن   

  ."اجلانبني

أمهية ضمان وحدة أراضي    "وحبث الرئيسان يف    

دته، وأن يتوىل الشعب العراقـي  العراق واستقالله وسيا 

حـتالل،  حتمية إاء اال  " :وتوافقا على ،  "شئونه بنفسه 

والوصول إىل حكومة عراقية ذات قاعـدة عريـضة،         

كما تطرق الرئيسان   . "كاملة التمثيل للشعب العراقي   
ــة "إىل  ــسطينية واحلكوم ــسلطة الفل إصــالحات ال

 اليت ستسمح تـشكيلتها بـإعالن    ؛الفلسطينية اجلديدة 
 اليت قد تـساهم يف وقـف أعمـال       ،"خريطة الطريق "

 واختـاذ إجـراءات حقيقيـة إلقامـة دولـة           ،العنف

ن السياسية املصرية بعد احـتالل    إ أي   ؛)30("فلسطينية
العراق حاولت الربط بني ما جيري يف العـراق مـن           

ـ      ، حكومة هناحية تشكيل  وم ئ وتـويل العـراقيني ش
حية  متكني   بأنفسهم، وبني ما جيري يف فلسطني من نا       



                                   مصر وسوريا بين التهديد وإعادة تشكيل الدور اإلقليمي                           مصر وسوريا بين التهديد وإعادة تشكيل الدور اإلقليمي                           مصر وسوريا بين التهديد وإعادة تشكيل الدور اإلقليمي                           مصر وسوريا بين التهديد وإعادة تشكيل الدور اإلقليميطالل العتريسي  طالل العتريسي  طالل العتريسي  طالل العتريسي  . . . . دددد

                         مركز الحضارة للدراسات السياسية                 مركز الحضارة للدراسات السياسية                 مركز الحضارة للدراسات السياسية                 مركز الحضارة للدراسات السياسية693م                                            م                                            م                                            م                                            أمتي في العالأمتي في العالأمتي في العالأمتي في العال

مـن  ) حكومة أبو مازن وقتـها  (احلكومة الفلسطينية   
  .القيام مبهامها على طريق التوصل إىل دولة فلسطينية

وإذا كان الشق العراقي من االهتمام املصري       
 فإن الشق الثـاين     ؛ال يسمح ملصر بدور إقليمي فاعل     

 من خالل الوساطات اليت     ؛كان األبرز يف هذا الدور    
 بـني  )األمنيون والسياسيون(املصريون  لعبها املوفدون   

  . وبينهم وبني اإلسرائيليني،الفلسطينيني أنفسهم
وسيستمر الدور املصري على هذا اإليقاع من       

" املتطلبـات األمريكيـة   " بـني    "التوازن"البحث عن   

ففي قمة شرم الشيخ    . "املتطلبات العربية واإلقليمية  "و
واألردن  العربية حبضور مصر، والسعودية،   /األمريكية

 حـصل الـرئيس     ؛والبحرين والسلطة الفلـسطينية   
األمريكي جورج بوش، على إقرار وتـسليم علـين         

منها رفض اإلرهـاب    (  األمريكية واضح بأهم املطالب  

 وتعهد بيـان  ،) ورفض ثقافة العنف والتطرف  ،وحماربته
األطراف العرب املشاركني يف القمة بتنفيذ طلبـات        

فيف منابع الدعم املـايل  جت"واشنطن يف شأن ما تسميه    

  .ا ذه التهمة واملنظمات املوصومة أمريكي"لإلرهاب
كما تعهد الرئيس مبـارك باسـم زمالئـه         

مـن أن  مـساعداتنا      "املشاركني يف القمة بالتأكـد      

ــسلطة   ــط إىل ال ــه فق ــوف توج ــسطينيني س للفل

فيما يعترب ختليا  عن دعم املقاومـة         ؛) 31("الفلسطينية
ن مصر أإالّ . و عن تأييدها   أرائيلي  ضد االحتالل اإلس  

رفضت طلبا أمريكيا إلرسال قوات مصرية إىل العراق        
  .)32(مبوازاة تردد سعودي وقبول أردين للطلب نفسه

يف " جملس احلكـم االنتقـايل    "وعند تشكيل   
خطوة يف  " -بعد الترحيب به  -العراق، اعتربته القاهرة    

داية حتول  ب"لت بأن يكون ذلك      وأم ،"االجتاه الصحيح 

أوسع وأعمق؛ يؤدي إىل إصدار دستور جديد، وقيـام         
تتمتع بصالحيات كاملـة     حكومة منتخبة من الشعب   

  .)33("متارس السيادة على التراب الوطين

لــرغم مــن التــشاور والتنــسيق وعلــى ا
السوري حول قـضايا املنطقـة والعـراق        /املصري

وفلسطني؛ فإن ما جرى يف شـرم الـشيخ، وتأييـد       
  كانا موضع اخـتالف  ؛نتقايللس احلكم اال القاهرة 

مع املواقف السورية، قبل أن تنتقل سوريا الحقًـا إىل     
 وفتح أبواا للقـاء أعـضائه       ،االعتراف ذا الس  
بعد بوادر التحول يف املوقف العريب      "والتباحث معهم؛   

حنو التعاطي مع الوضع اجلديد يف العراق ومؤسـساته         
حـتالل، والرغبـة    لطة اال  رغم خضوعها لس   ،القائمة

األمريكية احلثـيثة يف احلصول على اعتـراف عـريب         
ودويل مبجلس احلكم االنتقايل كممثل شرعي للعراق يف        

  .)34(...."احملافل واملنظمات الدولية
من الواضح أن مصر كانت أقل الدول تعرضا        

مقارنـة باململكـة    -للضغوط بعد احتالل العـراق    
رغم من بعض أصـوات     على ال  -السعودية أو سوريا  

 واليت حتـدثت    ؛يف اإلدارة األمريكية  " احملافظني اجلدد "
، ولو من خالل وقـف      يف مصر " ضرورة التغيري "عن  

إال أن ذلك ال يعـين  . "لفرض الدميقراطية"املساعدات  
أن مصر كانت صاحبة الدور األبـرز يف التطـورات      

 فاهلاجس  ؛اإلقليمية اليت سبقت احتالل العراق وأعقبته     
لذي استحوذ على السياسة املـصرية كـان عـدم          ا

التصادم مع الرغبات األمريكية بشأن العراق، وعـدم        
.  أو لالام، أو حىت للتورط     ،تعريض النظام للتهديـد  

وما ميكن مالحظته ذا الشأن أن مصر استعاضـت         
 يف العراق، بدور نشط هلـا يف      "املغيـب"  عن دورها 

ئم على أمهيـة هـذه   فلسطني؛ من خالل التركيز الدا   
 ومـن خـالل     ،القضية يف احملافل اإلقليمية والدولية    

سعيها للمشاركة املباشرة يف دفـع التـسوية بـني          
من دون حتقيق   (الفلسطينيني واإلسرائيليني إىل التقدم     

  ).أي إجنازات فعلية
وبعـد  -ن مـصر    أوما ميكن مالحظته أيضا     

ادرة  تقدمت مبب  -حتالل العراق اأربعة أشهر فقط على     
لتطوير النظام اإلقليمي العريب ومؤسسته األم اجلامعـة        "

وقد يكون الدافع هلذه املبادرة يف هـذا        , )35("العربية
 أحـد   )"أزمة العـراق  "أي يف ذروة    (الوقت بالذات   
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 شعور مصر بـأن أدوار الـدول        -األول ؛تفسريين
اإلقليمية األخرى مثل إيران وتركيا أكثر أمهية مـن         

سـتعادة  اوأن  . ق بالعراق ومستقبله  دورها يف ما يتعل   
تم إالّ يف إطـار جامعـة     يالدور اإلقليمي املصري لن     

أما . الدول العربية، وليس يف اإلطار اإلقليمي األوسع      

 فرمبا يعـود إىل الرغبـة       - هلذه املبادرة  الثاينالسبب  
املفقـودة يف   (املصرية يف استعادة زمام املبادرة العربية       

 خالل مـشروع إصـالح      ؛ من )احلرب على العراق  
 ؛اجلامعة الذي سبق وطرحه عدد من القادة العـرب        
للتأكيد على أمهية الدور املفترض الذي سـتقوم بـه          
اجلامعة، أو للتأكيد على أن أسباب مـا حـصل يف           

غياب تفعيـل   وما يحصل يف فلسطني هي يف       العراق  
  .اجلامعة العربية وتطوير مؤسساا

د والبحـث   قد ال تكون سياسات دفع التهدي     
عن األدوار اإلقليمية خاصة بسوريا أو مبصر وحدمها        

 ؛ الذي أحدثته الواليات املتحدة    "الزلزال العراقي "بعد  
فاختالل التوازن اإلقليمي الذي نشأ عـن احـتالل         

ــراق، و ــبىن  "الع ــيري ال ــة بتغ ــود األمريكي الوع

جعل كل سياسات دول املنطقة تقوم على       ؛"السياسية
 والبحث عـن إعـادة      ،من جهة حموري دفع التهديد    

تشكيل الدور اإلقليمي من جهة ثانية، على الرغم من         
 أو يف البحث    ،التفاوت يف حجم الشعور ذا التهديد     

ولعل متسك كـل    . عن ذلك الدور بني دولة وأخرى     
ألمـم  ااألطراف اإلقليمية بالشرعية الدولية وبـدور       

–املتحدة يف العراق؛ يعكس بالنـسبة إىل العـرب          
عجز النظام العريب عن اخلروج من أزمتـه        -اخصوص

الراهنة، باإلضافة إىل املخاوف من التهديد املباشـر،        
وكذلك الرغبة يف منع الواليات املتحدة من التفـرد         

  .ومن ميش اآلخرين
ويف ظل األوضـاع اإلقليميـة الـسياسية          

واألمنية واالستراتيجية اليت ال تزال مفتوحة بعد كـل       
اق، تبدو مصر أقل شعورا بالتهديـد       ما جرى يف العر   

املباشر من سوريا، ولكنها يف الوقت نفسه تبدو أكثر         
  ...منها حبثًا عن دورها اإلقليمي املالئم

  

  :اهلوامش
                                         

. مصر تعيد رسم دورهـا اإلقليمـي      :  وحيد عبد ايد   )1(
 فربايـر    627/3عـدد   . الوسط ملحق احليـاة األسـبوعية     

2004. 

م جملس  حتدث وزير اخلارجية السورية فاروق الشرع أما      ) 2(
الشعب السوري عن املقاومة اليت تعترض القوات الغازيـة يف          

تريد " قائالً إن سوريا .. العراق، مثنيا عليها يف اكثر من مناسبة
وإن الصمود العراقي أمر مهم جدا وهو       .. رؤية اندحار الغزو  

مل يأت من فراغ فقد  سبقه صمود طويل يف لبنـان تكلـل              
...". قاومة الوطنيـة اللبنانيـة    بانتصار عظيم حققه رجال امل    

  ).31/3/2004السفري (
قال الرئيس املصري يف تصريح أدىل به يف مقـر رئاسـة    ) 3(

اجلمهورية إن بالده بذلك أقصى جهد ممكن لتفادي احلـرب          
وعندما حتدثنا مع األمريكان قد قـالوا إـا        "ولكنها وقعت     

ـ           ات ستكون حربا قصرية، غري أن ما أخشاه أن تطول العملي
ونتمىن أن  ... العسكرية؛ وهو ما قد يؤدي إىل كثرة الوفيات       

تقف هذه العمليات وننتهي منها حىت نبحث عن حل هلـذه           
  ).24/3/2003الشرق األوسط .." (املشكلة

تعــبري يــستخدمه اإليرانيــون لإلشــارة إىل احلــرب ) 4(
  ).1988-1980(اإليرانية اليت دامت مثاين سنوات /العراقية

قابلة مع الرئيس بشار األسد يف جريدة السفري يف         راجع امل  )5(
27/3/2003.  
  .24/5/2003احلياة ) 6(
  .22/3/2003تصريح ملصدر رمسي سوري، السفري )  7(
ــدة الــسفري يف ) 8( مقابلــة الــرئيس األســد مــع جري
27/3/2003.  
اجلزائري بعد زيارة الرئيس األسد / البيان املشترك السوري)9(

  ).30/12/2002 السفري(إىل اجلزائر 
الـسفري يف  . املعركـة معركتنـا  : التلفزيون السوري )10(
25/3/2003.  
 .7/4/2003 مقابلة مع جريدة السفري يف )11(

  .2/4/2003 جريدة الشرق يف )12(
 .1/4/2003 الشرق األوسط)13(

  .1/4/2003 السفري يف )14(
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الـسفري  . النظام السوري حيتاج إىل التغيري    :  دولغوفيتز )15(
7/4/2003.  
 راجع حديث الرئيس بشار األسد إىل جريدة السفري يف          )16(
27/3/2003.  
التـداعيات اإلقليميـة للوجـود      "خالد عبد العظيم،    ) 17(

/ 154العـدد   , الـسياسة الدوليـة   , "األمريكي يف العراق  
  .2003أكتوبر

راجع تقرير جريدة النهار حول زيارة وزير اخلارجيـة         ) 18(
  .  4/5/2003 إىل سوريا يف األمريكية كولن باول

ما يطلب  إىل   سوريا تتعاون ضد اإلرهاب وتستجيب       )19(
  .24/5/2003احلياة . منها
ن هذه التنظيمات تتأمـل االحـتالل اإلسـرائيلي،         إ )20(

االحتالل هو املشكلة، بثينة شعبان املتحدثة باسم اخلارجيـة         
سورية ختشى أن يكون هـدف الـضغوط        (السورية، راجع   

  .22/4/2003ية محلها على التخلي عن املقاومة يف األمريك
  .2/7/2003 السفري يف )21(
 العراقي  يلاألسد يبحث مع رئيس جملس احلكم االنتقا      ) 22(

  .22/12/2003جريدة األنوار يف ...العالقات التجارية
  .3/11/2003 راجع نص البيان يف جريدة السفري )23(
  .24/3/2003 الشرق األوسط )24(
  11/4/2003سفري  ال)25(
  .5/4/2003 املستقبل )26(
خطر من أدوار غريهـا  أحيمل البعض مصر دوراً أكرب و    ) 27(

من الدول العربية يف عدم قيامها مبا يفترض ا جلهـة منـع             
راجع إبراهيم العيـسوي، الـسيناريو      . العدوان على العراق  

ماذا لو ارتفعت مصر الرمسية إىل مستوى احلث؟ جملة         : البديل
  .2003مايو / ، أيار291العدد , ستقبل العريبامل
  .5/4/2003 املستقبل )28(
  .18/4/2003 احلياة )29(
 وتكررت هذه املواقـف يف      22/4/2003 النهار يف    )30(

احليـاة يف   (السورية اليت عقـدت يف القـاهرة        /القمة املصرية 
8/7/2003.(  
  .4/6/2003 النهار )31(
  .14/7/2003 الكفاح العريب )32(
  .15/7/2003  السفري )33(
" . اجلامعة العربيـة والعـراق احملتـل      " ,  سامح راشد  )34(

  .154/2003السياسة الدولية، العدد 

                                                       
املبادرة املصرية وإعادة ", أمحد يوسف القرعي. راجع د)  35(

العـدد  , الـسياسة الدوليـة   ". هيكلة النظام اإلقليمي العريب   
154/2003.  


