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  أبعاد انتشار الصواريخ الباليستية
 يف الشرق األوسط

  
  رياض قهوجي

  
  

تشهد االستراتيجيات العسكرية وخطط التسلح والدفاع لدول الشرق األوسط   
تعديالت جذرية منذ تاريخ سقوط الصواريخ العراقية على إسرائيل يف إبان حرب 

ية فرض معادالت جديدة فقد استطاعت الصواريخ الباليست. ١٩٩١اخلليج الثانية سنة 
كما أن عجز . اإلسرائيلي بحيث مل يعد للعمق اجلغرايف دور كبير –على الصراع العربي 

اجلو اإلسرائيلي عن صد الصاروخ الباليستي، وقدرة األخير على ضرب عمق إسرائيل، 
وبصورة مفاجئة، قد أوجدا ثغرة خطرة يف  استراتيجية الدفاع اإلسرائيلية، وألغيا، إىل 

وقام بعض دول املنطقة خالل العقد األخير بالتركيز . حد ما، عامل الردع اإلسرائيلي
ردع ضد  لعلى بناء ترسانة كبيرة وجيدة من الصواريخ الباليستية، بهدف إيجاد عام

إسرائيل، يف حين تتركز جهود الدولة العبرية على سبل نفي هذا الردع عبر تطوير 
هذا يف وقت بدأ بعض الدول يدخل سالحاً . تيةدفاعات مضادة للصواريخ الباليس

جديداً إىل املنطقة، وهو الصاروخ اجلوال الذي أثبت فعاليته يف حرب اخلليج، والحقاً 
. يف هجومي احللف األطلسي على املواقع الصربية يف البوسنة والهرسك ويوغسالفيا

لى حمل رؤوس غير ومما يزيد يف خطورة الصواريخ الباليستية، أو اجلوالة، قدرتها ع
وجدير بالذكر أن انتشار . تقليدية، كاألسلحة البيولوجية أو الكيماوية أو النووية

الصواريخ الباليستية يف منطقة الشرق األوسط مل يبدأ يف إبان حرب اخلليج، وإنما 
أهميتها بعد حربي اخلليج األوىل والثانية وانتهاء  يعود إىل فترة السبعينات، وازدادت

 .الباردة، وذلك ألسباب سيجري عرضها الحقاً يف سياق هذا البحثاحلرب 
  
  
  

                                                            

  كاتب خمتص بالشؤون االستراتيجية، مقيم بلندن.  
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  بدء انتشار الصواريخ الباليستية

  يف الشرق األوسط
دخول الصواريخ الباليستية منطقة الشرق األوسط يف الستينات ضمن إطار  بدأ  

ية القتناء هذه الصواريخ إالّ إن أهداف القوى العرب. سباق التسلح بين العرب وإسرائيل
، وبالتعاون مع ١٩٦٣فقد قامت إسرائيل سنة . كانت خمتلفة عن تلك لدى إسرائيل

بهدف تأمين وسيلة ) ١ –أريحا ( ١ –شركة داسو الفرنسية، بتطوير صاروخ يريحو 
اإلشارة  دروجت    (1).إضافية وأكثر فعالية إليصال رؤوس نووية إىل العواصم العربية

، وبالتعاون السري مع احلكومة الفرنسية، ١٩٥٨ن إسرائيل كانت قامت سنة هنا إىل أ
احلكومة  ويف تلك الفترة كان رئيس. ببناء مفاعل ديمونة النووي يف صحراء النقب

استراتيجي يتجلى برفع سقف  غوريون، يسعى لتحقيق هدف –اإلسرائيلية، دافيد بن 
عبر التفوق باألسلحة التقليدية وبين الردع اإلسرائيلي ضد العرب ليجمع بين الردع 

وكان يف اعتقاده أن العرب لن يعترفوا      (2).الردع عبر التفوق بتك غير التقليدية
بوجود إسرائيل ولن يقبلوا التفاوض السلمي معها إىل أن يقتنعوا بأنهم عاجزون عن 

      (3).قهرها عسكرياً

إسرائيل مثل مصر وسورية،  أمّا الدول العربية، وخصوصاً دول املواجهة مع  
قادر على ضرب عمق " سالح رعب"فكانت تنظر إىل الصواريخ الباليستية على أنها 

يظهر ذلك جلياً . العدو بصورة مفاجئة، من دون االكتراث للتفوق اجلوي اإلسرائيلي
لقصف املطارات  ٧ –عندما أقدمت القوات السورية على استخدام صواريخ فروغ 

وكانت سورية . ١٩٧٣أكتوبر / شمال إسرائيل خالل حرب تشرين األول اإلسرائيلية يف
أمّا مصر فقد عمدت، . ١٩٧٢حصلت على هذه الصواريخ من االحتاد السوفياتي سنة 

يف أواخر اخلمسينات، إىل جتنيد عدد من علماء الصواريخ األملان الذين ساهموا يف 
ا النازية خالل احلرب العاملية بناء أول صاروخ باليستي يف التاريخ ملصلحة أملاني

وقامت املصانع احلربية املصرية يف أول الستينات، بتمويل من بعض أعضاء . الثانية
جامعة الدول العربية، بمحاولة تطوير وصناعة صواريخ باليستية عرفت باسم 

وقد حاولت االستخبارات اإلسرائيلية عدة مرات تعطيل برنامج ". القاهر"و" الظافر"
يخ املصرية إمّا عبر إرسال طرود ملغومة إىل املصانع وإمّا عبر حماولة الصوار

لكن ما عجزت عنه إسرائيل حققته      (4).اغتيال اخلبراء األملان، إّال إنها مل تنجح
فقد وافق الرئيس املصري جمال عبد الناصر، خالل حمادثاته . الدبلوماسية األميركية
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، على وقف برنامج ١٩٦٤كلوي سنة  –جون مك مع املبعوث األميركي إىل املنطقة 
الصواريخ الباليستية يف مقابل تعهد من إدارة الرئيس جونسون بإرغام إسرائيل على 

كما أن اضمحالل الدعم املايل العربي، وافتقار     (5).وقف برناجمها النووي يف ديمونة
برناجمها مصر إىل الدعم التكنولوجي من الغرب، ساهما مساهمة قوية يف فشل 

السبعينات والثمانينات دخول صواريخ  وشهدت حقبتا. لتطوير الصواريخ الباليستية
ففي حين زود االحتاج السوفياتي كالً من مصر وسورية . باليتسية جديدة إىل املنطقة

بي قامت الواليات املتحدة بتزويد إسرائيل  –والعراق وليبيا وإيران صواريخ سكود 
ارة هنا إىل أن الدولة العبرية كانت يف حينه صنعت أعداداً من صواريخ النس، مع اإلش

     (6).٢ –، وتقوم بتطوير صاروخ جديد وهو يريحو ١ –صاروخ يريحو 

  
_____________  
  الصواريخ الباليستية

  اإليرانية –واحلرب العراقية 
الصواريخ الباليستية تؤدي دوراً رئيسياً يف النصف األخير من احلرب  بدأت  

. ١٩٨٨وسنة  ١٩٨٠اإليرانية التي احتدمت طوال الفترة املمتدة بين سنة  –عراقية ال
مل يكن للصواريخ الباليستية دور أساسي كأسلحة تكتية يف ميدان القتال، إذ إنها غير 

متر،  ٩٠٠بي تبلغ  –فنسبة دائرة اخلطأ لصاروخ سكود . دقيقة اإلصابة بصورة عامة
فقط الستهداف مناطق أو مواقع كبيرة احلجم، مثل وهو ما يجعل الصاروخ صاحلاً 

وقد استخدم طرفا النزاع صواريخهما بقصف . املطارات أو الثكنات العسكرية الضخمة
. بين العراق وإيران" حرب املدن"مدن وعاصمة الطرف اآلخر فيما عرف يف حينه بـ

الصواريخ على وشاهد قادة الدول اجملاورة يف حينه مدى الفعالية السكولوجية لهذه 
كما أن قدرة . املدنيين، األمر الذي يجعل منها سالحاً جيداً يف أي حرب استنزاف

الصواريخ الباليستية على ضرب عمق العدو من دون االكتراث لقدرة سالح جو اخلصم، 
وهذا يظهر جلياً . شكلت دافعاً إىل تعزيز ترسانة دول املنطقة من الصواريخ الباليستية

ريات دول اخلليج خالل الثمانينات إذ عمد بعضها، وخصوصاً تلك يف قائمة مشت
  .بإسرائيل أو يف اخلليج العربي، إىل شراء صواريخ باليستية جديدة ومتطورة احمليطة

، وعلى املزيد ٢١ –فقد حصلت سورية خالل الثمانينات على صواريخ إس إس 
حينه طلباً لدمشق بي من االحتاد السوفياتي، الذي رفض يف  –من صواريخ سكود 

أمّا مصر فقد حاولت     (7).٢٣ –باحلصول على صواريخ أكثر تطوراً وهي إس إس 
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لتصنيع الصواريخ الباليستية عبر املشاركة يف برنامج صاروخ  إحياء برناجمها
إالّ إن ضغوطاً دولية، وخصوصاً من جانب . كوندور مع كل من األرجنتين والعراق

ومل . كلم ٩٠٠صاروخ كوندور، الذي كان سيبلغ مداه واشنطن، حالت دون إتمام 
طبقاً ملواصفات كوندور،  ٢٠٠٠ –تنجح جهود مصر والعراق يف تطوير صاروخ بدر 

إالّ إن العراق وظّف كل     (8).بسبب افتقار املشروع إىل الدعمين املايل والتكنولوجي
تطوير الصواريخ  إمكاناته املالية والبشرية يف برامج تسلحه املتنوعة، وضمنها

وتمكن يف أواخر الثمانينات من تصنيع صاروخ احلسين، وهو . الباليستية وتصنيعها
بي، بحيث تم تقليص حجم الرأي احلربي وزيادة  –عبارة عن نموذج مطور من سكود 

جتربة صاروخ  1998كما جرت سنة  .الوقود الدافع، األمر الذي زاد يف مدى الصاروخ
كلم، ويمكن استخدامه لوضع  ٢٠٠٠ثالث مراحل يل مداه إىل  ن، وهو صاروخ مالعابد

وشهدت الثمانينات دخول دول عربية جديدة    (9).اقمار صناعية يف الفضاء اخلارجي
فقد اشترت اململكة العربية السعودية صواريخ . نادي الصواريخ الباليستية يف املنطقة

هذا يف حين حصلت ليبيا . كلم 2400، يبلغ مداها 1987من الصين سنة  2 –سي إس إس 
بي من االحتاد الفاحت، تطمح طرابلس الغرب إىل أن يصل مداه  –على صواريخ سكود 

    (10).كلم 1000إىل 

فقد بدا قلق املسؤولين اإلسرائيليين . إسرائيل، بدورها، مل تقف مكتوفة اليدين
وأظهرت ازدياداً  واضحاً من النتائج التي خلفتها حرب اخلليج األوىل على املنطقة،

ويبدو أن إسرائيل اختارت وسيلتين . واضحاً يف نسبة االنتشار الصواريخ الباليستية
األوىل، تعزيز عامل الردع عبر التهديد والوعيد للقادة : للتعامل مع هذا الواقع اجلديد

فعلى . العرب بعواقب وخيمة يف حال أقدموا على استهدافها بالصواريخ الباليستية
ملثال، قام رئيس احلكومة اإلسرائيلية الراحل، يتسحاق رابين، والذي كان سبيل ا

اإليرانية، بتهديد العرب برد قاس  –يشغل منصب وزير الدفاع خالل احلرب العراقية 
أمّا الوسيلة الثانية    (11).بالصواريخ الباليستية" عمق إسرائيل"يف حال هددوا 

، والذي تمت جتربته أول ٢ –روخ يريحو إلسرائيل فكانت تسريع برنامج تطوير صا
    (12).، ومن ثم أُدخل اخلدمة يف أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات١٩٨٦مرة سنة 

  .كلم 2000نحو  2 –ويبلغ يريحو 
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  انتشار الصواريخ الباليستية بعد انهيار
  االحتاد السوفياتي وحرب اخلليج الثانية

نطقة الشرق األوسط تطورات سياسية وعسكرية خطرة يف مطلع شهدت م  
التسعينات أثرت تأثيراً قوياً يف انتشار الصواريخ الباليستية وموازين القوى يف 

فقد أدى انهيار االحتاد السوفياتي إىل فقدان عدد من الدول العربية، . املنطقة
لإلمداد بالسالح وخصوصاً سورية، حليفاً استراتيجياً شكل املصدر الرئيسي 

ومع امتناع روسيا االحتادية من تزويد سورية أسلحة حديثة . واملساعدات العسكرية
نتيجة الضغوط األميركية ورفض الغرب بيع أسلحة لسورية بسبب احلظر األميركي، 
وجدت دمشق نفسها مضطرة إىل االجتاه إىل كل من الصين وكوريا الشمالية لتعزيز 

وبحسب تقارير أجهزة االستخبارات الغربية، فإن . ليستيةترسانة صواريخها البا
كوريا الشمالية والصين ساعدتا سورية يف بناء مصانع إلنتاج صواريخ سكود قرب 

وقد قامت سورية، يف مطلع التسعينات، بشراء صواريخ     (13).مدينتي حلب وحمص
صانع السورية وقامت امل. كلم ٤٥٠سي من كوريا الشمالية يصل مداها إىل  –سكود 

سي، كما أنها تمكنت يف السنة  –بي وسكود  –بإنتاج أعداد كثيرة من صواريخ سكود 
ويعتقد اخلبراء . كلم ٧٠٠يصل مداه إىل  دي الذي –سكود املاضية من تطوير صاروخ 

أن الصواريخ الباليستية أصبحت جزءاً أساسياً من استراتيجيا الدفاع يف سورية 
ىل األسلحة احلديثة نتيجة امتناع الغرب وروسيا من تطوير بسبب افتقار قواتها إ

  .ترسانتها احلربية
العزلة الدولية أحد الدوافع األساسية التي حدت إيران على أن تعتمد على  تعتبر

مقوماتها الذاتية، وتلجأ إىل كوريا الشمالية والصين للحصول على تكنولوجيا 
بيرة يف اجتاه تعزيز قدرتها الصاروخية وخطت إيران خطوات ك. الصواريخ الباليستية

الذي يصل مداه إىل  ٣ –صاروخ شهاب  فاستطاعت أن تنتج عدة صواريخ أحدثها
ويف حين مل تقم مصر بمساع جدية لتطوير ترسانة صواريخها     (14).كلم ١٣٠٠

الباليستية بسبب نمو قدراتها القتالية نتيجة املساعدات العسكرية السخية من 
فقد حصلت اإلمارات . خلت دول عربية جديدة نادي الصواريخ الباليستيةواشنطن، د

بي، يف حين استخدمت اليمن صواريخ  –العربية املتحدة على عدد من صواريخ سكود 
كما أن هذه احلقبة الزمنية . ١٩٩٤بي ضد بعض مدنها احلرب األهلية سنة  –سكود 

فرض  تيجة احلظر الدويل الذيشهدت خروج العراق من نادي الصواريخ الباليستية ن
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العراق من تصنيع  وتمنع قرارات األمم املتحدة .عليه يف إثر قيام قواته بغزو الكويت
كما عمد مفتشو األمم املتحدة إىل . كلم ١٥٠أرض يزيد مداها على  –صواريخ أرض 

تدمير ترسانة العراق من الصواريخ الباليستية،  باإلضافة إىل جميع منشآته لتطوير 
إالّ إن تقارير حديثة لالستخبارات املركزية األميركية زعمت أن العراق . هذه الصواريخ

أعاد بناء بعض املنشآت التي كانت تستعمل لتصنيع صواريخ باليستية، وينوي 
      (15).استغالل استمرار غياب املفتشين الدوليين الستئناف برناجمه الصاروخي

راضيها إىل انهيار أصاروخاً عراقياً على  ٤٠أمّا إسرائيل، فقد أدى سقوط نحو 
كما دفعت الضربات الصاروخية . هيبة الردع التي كانت تتفاخر بها الدولة العبرية

العراقية القادة اإلسرائيليين إىل إجراء مراجعة شاملة وجذرية الستراتيجيتهم 
عقيدة مبدأ الدفاع بعداً أساسياً ليتماشى بشكل متساو مع  مع إعطاء العسكرية،

الهجوم التي كانت حتى تاريخه تسيطر سيطرة كاملة على استراتيجية إسرائيل 
ومما ال يزيد يف خطورة األمر بالنسبة إىل إسرائيل أن بعض الدول     (16).العسكرية

املالكة للصواريخ الباليستية، مثل سورية وإيران والعراق، يملك أسلحة كيماوية 
. التهديد الصاروخي أصبح على املستوى االستراتيجي وبيولوجية، األمر الذي يعني ان

وزاد اقتناء باكستان لألسلحة النووية، وسعي إيران للحصول على مقدرات نووية، يف 
وقد      (17).حجم اخلطر االستراتيجي الذي تشكله الصواريخ الباليستية على إسرائيل

ية من أجل تعزيز قدراتها خصصت إسرائيل جزءاً كبيراً من ميزانياتها العسكرية السنو
الدفاعية لدرء خطر الصواريخ الباليستية، التي أصبحت تشكل السالح الرادع لبعض 

  .دول املنطقة ضد إسرائيل
  

_______________________  
  جهود إسرائيل إلزالة الردع الباليستي

ردة فعل إسرائيل األولية جتاه التعامل مع الضربات الصاروخية من جتلت 
ويعد ذلك إىل ترسيخ عقيدة الهجوم، . بالتفكير يف توجيه ضربات هجوميةالعراق 

. اإلسرائيلية وشن الضربات االستباقية ضد اخلصم، يف صلب االستراتيجيا العسكرية
وملّا كانت إسرائيل غير قادرة على الرد عسكرياً بسبب الضغوط األميركية إلبقائها 

ة التحالف الغربي ضد العراق، جلأ خارج ساحة املعركة من أجل احلفاظ على وحد
فقد خصص التحالف الغربي . القادة اإلسرائيليون إىل واشنطن لتنفيذ هذه الهجمات

. جزءاً كبيراً من قواته اجلوية للبحث عن منصاب إطالق الصواريخ العراقية وتدميرها
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غارة جوية،  ١٤٦٠هدفاً خالل  ٨٠لكن هذه الغارات مل تؤت ثمارها إذ تم تدمير 
واتضح الحقاً أن أغلبية األهداف التي قصفتها الطائرات الغربية مل تكن سوى دمى 

18).على شكل صواريخ سكود من أجل التضليل
كما أن العراق كان يعتمد على      (

هنا وجدت إسرائيل أن . منصاب إطالق متحركة يصعب رصدها وتعقبها من اجلو
ت املضادة للصواريخ التي نشرتها خيارها األمثل هو بالدفاع عبر صواريخ باتريو

وقامت إسرائيل فور انتهار . القوات األميركية يف كل من إسرائيل وبعض دول اخلليج
ويبدو أن . حرب اخلليج الثانية برسم إطار استراتيجيا لدرء خطر الصواريخ الباليستية

ثالث التي االستراتيجيا اإلسرائيلية اجلديدة أخذت يف االعتبار القواعد العمالنية ال
الدفاع العملي، والدفاع : يمكن التعامل عبرها مع خطر الصواريخ الباليستية، وهي

.الوقائي، والضربات االستباقية
وجتمع هذه القواعد الثالث بين عقيدتي الدفاع    (19)

وتظهر أسس االستراتيجيا اإلسرائيلية للتعامل مع خطر الصواريخ . والهجوم
الشامل بصورة واضحة يف التوجيهات املكتوبة لقيادة  الباليستية وأسلحة الدمار

احلصول على أقمار : "اجليش اإلسرائيلي التي حددت أولوياتها على النحو التايل
صناعية متطورة؛ تعزيز القدرات الهجومية ضد أهداف بعيدة املدى؛ تطوير شبكة 

      (20)".املدين اجلوي املضادة للصواريخ؛ إعادة تنظيم الدفاع الدفاع
يتم الدفاع العملي ضد الصواريخ الباليستية عبر جتهيز شبكة دفاع جوية 
مضادة للصواريخ، مرتبطة بجهاز إنذار مبكر وشبكة اتصاالت آمنة تغطي أراضي 

وقد عملت إسرائيل، وال تزال تعمل، بجهد كبير مللء الثغرات يف . الدولة املعنية كافة
ومن أهم هذه الثغرات كان . صواريخ العراقيةدفاعاتها اجلوية التي كشفتها ضربات ال

النقص يف أجهزة اإلنذار املبكر، وهو ما اضطر السلطات اإلسرائيلية إىل االعتماد 
اعتماداً قوياً على األميركيين ملدهم باملعلومات عن انطالق الصواريخ من العراق 

اليستية إذا مل تكن وال يمكن لدولة أن تتعامل بفعالية ضد الصواريخ الب   (21).ووجهتها
وقد حصلت إسرائيل، يف السنوات . قادرة على رصد هذه الصواريخ من مسافات بعيدة
بعيدة املدى، وتسعى لبناء أقمار األخيرة، على طائرات لإلنذار املبكر وأجهزة رادار 

وتم ربط أجهزة اإلنذار هذه . صناعية جديدة تغنيها عن االتكال على القمار األميركية
    (22).)اجلدار(صواريخ مضادة للصواريخ ضمن خطة أُطلق عليها اسم حوما بشبكة 

التي تم تطويرها ) السهم(وتعتمد شبكة الصواريخ اعتماداً قوياً على صواريخ حيتس 
وقامت إسرائيل بنشر أوىل بطاريات حيتس . إسرائيلي مشترك –ضمن مشروع أميركي 
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 –مع بطاريات صواريخ باتريوت باك ، لتعمل جنباً إىل جنب ٢٠٠٠مارس / يف آذار
       (23).جو طراز هوك –احلديثة وصواريخ أرض  ٣

يف حماضرة أمام حشد من خبراء األسلحة يف لندن، قال عوزي روبن، عضو 
جملس األمن القومي اإلسرائيلي واملشرف السابق على برنامج صواريخ حيتس، إن 

كاملة وجاهزة حلماية األراضي شبكة الدفاع اجلوي املضادة للصواريخ أصبحت مت
وقام بعرض شريط فيديو لالختبار األخير الذي أجرته إسرائيل على . اإلسرائيلية كافة

صواريخ حيتس يف الصيف املاضي، وتمكنت خالله من تدمير هدف طائر بُرمج ليطير 
وبحسب روبن، فإن الهدف الطائر الذي أُطلق من على متن . كأنه صاروخ باليستي

إسرائيلية كان موجهاً نحو األراضي اإلسرائيلية، وكان يتصرف كأنه صاروخ مقاتلة 
وقد استطاع صاروخ حيتس تدمير الهدف الطائر على ارتفاع كاف لتفادي "سكود، 

 واستطاع ."خطر أي أسلحة كيماوية أو بيولوجية قد تكون حمملة يف رأس الصاروخ
إالّ إن أهم ما . مره يف اجلواحلضور مشاهدة صاروخ حيتس وهو يتجه نحو هدفه ويد

صرح عنه روبن هو أن نظام الرادار واإلنذار املبكر اخلاص بنظام حيتس تمكن من 
 –رصد التجربة األخيرة التي أجرتها سورية على صاروخ باليستي جديد، وهو سكود 

شاهد على شاشة الرادار من غرفة القيادة والتحكم "وقال روبن أنه شخصياً . دي
كة صواريخ حيتس الصاروخ الباليستي السوري منذ حلظة انطالقه حتى اخلاصة بشب

  ."سقوطه يف شمال شرق األراضي السورية
ال يستطيع الدفاع العملي، مهما تكن وسائطه الدفاعية حديثة ومتطورة، أن 
يؤمن دفاعاً فعاالً مئة يف املئة، وخصوصاً إذا ما اتبع اخلصم استراتيجيا الكثافة 

ن يطلق العشرات من الصواريخ الباليستية دفعة واحدة، وهو ما قد يفوق النارية، أي أ
هنا يأتي جور الدفاع الوقائي، والذي يعتمد . الدفاعات اجلوية للبلد املستهدف طاقة

على جتهيز الدفاع املدين والسكان للتعامل مع خطر أسلحة الدمار الشامل التي قد 
على هذا الصعيد، فإن إسرائيل أكثر دول . تكون حمملة يف رؤوس الصواريخ الباليستية
فقد وزعت السلطات اإلسرائيلية ثياباً . املنطقة استعداداً حلرب بأسلحة غير تقليدية

واقية من الغازات السامة واجلراثيم على كل فرد يف إسرائيل خالل عملية ثعلب 
اق سنة الصحراء، عندما قصفت الطائرات األميركية والبريطانية أهدافاً يف العر

كما بُنيت مالجىء خاصة، ووُضعت قوانين إعمارية جديدة تلزم املتعهدين . ١٩٩٨
اإلسرائيليين ببناء مالجىء ضد األسلحة الكيماوية واجلرثومية يف كل جممع سكني 

وتم إنشاء قيادة الدفاع الداخلي لتحل مكان منظمة الدفاع املدين التي مل     (24).جديد
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وجتدر اإلشارة إىل     (25).ى املطلوب خالل حرب اخلليج الثانيةيكن أداؤها على املستو
أن أياً من الدول العربية مل جتهز أي ملجأ لوثابة املدنيين من أسلحة الدمار الشامل، 

كما أنها مل توزع على املواطنين ثياباً واقية من الغازات واجلراثيم، ومل تدرب فرق 
  .سلحة كيماوية أو جرثومية أو نوويةالدفاع املدين على التعامل مع هجوم بأ

بما أن تفجير الصاروخ الباليستي يف اجلو قد ال يزيل خطر الغازات السامة أو 
اجلراثيم التي ربما تكون يف رأسه احلربي، فإن على الطرف املدافع أن يمتلك وسائل 

براء وهذا قاد اخل. تمكنه من التعامل مع هذه الصواريخ وهي ال تزال بعيدة عن أجوائه
إىل االستنتاج أن أفضل وسيلة للدفاع ضد الصواريخ الباليستية هي تدميرها وهي ال 

وقد اختارت إسرائيل ثالث وسائل لتوجيه ضرباتها . تزال فوق أرض اخلصم
كان على إسرائيل أن تزيد يف . جواً وبراً وبحراً: االستباقية ضد الصواريخ الباليستية

هاجمة منصات صواريخ خصومها، والتي يبعد مدى سالحها اجلوي للتمكن من م
أي  ١٥ –واشترت إسرائيل لهذه الغاية طائرات إف . بعضها مئات األميال عنها

األميركية التي تستطيع اإلغارة على أهداف يف إيران والعودة دون احلاجة إىل التزود 
يخ والقنابل ويملك سالح اجلو اإلسرائيلي تشكيلة كبيرة من الصوار   (26).بالوقود جواً

  .الذكية التي تستطيع إصابة أهدافها بدقة متناهية، ومن مسافة بعيدة
وتعمل إسرائيل اليوم على تطوير طائرة بال طيار للقيام بمهمة اعتراض 

وتقوم شركة الصناعات اجلوية اإلسرائيلية . الصاروخ الباليستي خالل مرحلة اإلطالق
األوىل هي سيلفر أرو، أو السهم الفضي، . بإجراء جتارب على طائرتين لهذه املهمة

كلم، أمّا الطائرة الثانية واملرجح اختيارها فهي غلوبال هوك،  ٢٠٠والتي يبغ مداها 
جو إسرائيلية الصنع من  –أو الصقر العاملي، والتي تستطيع استخدام صواريخ جو 

 العتراض الصواريخ الباليستية وهي على وشك االنطالق من ٤ –طراز بايثون 
وأشار روبن، يف حماضرته، إىل أن سالح اجلو اإلسرائيلي يعكف اليوم      (27).منصاتها

. على التسريع يف تنفيذ مشروع الطائرة بال طيار العتراض الصواريخ الباليستية
وكشف عن انقسام داخل القيادة العسكرية اإلسرائيلية يف شأن ما إذا كان يجب 

ز على ضرب الصواريخ وهي يف أول مرحلة االنطالق، أم قصفها وهي ال تزال التركي
  .على منصات اإلطالق

تستطيع إسرائيل استخدام صواريخها الباليستية يف حماولة ضرب قواعد 
وعززت قواتها البحرية عبر حصولها على . الصواريخ الباليستية الثابتة لدى خصومها

وم باإلبحار يف مياه احمليطات العميقة وقطع غواصات دولفن من أملانيا التي تق
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مسافات طويلة، األمر الذي يمكنها من الوصول إىل مناطق خارج الشرق األوسط، 
وتسعى إسرائيل للحصول على . وخصوصاً إىل احمليط الهندي أو الشواطىء اإليرانية

 صواريخ جوالة من الواليات املتحدة أو تصنيعها من أجل تسليح غواصات دولفن

ويمكن للصاروخ اجلوال احلديث أن يصيب أهدافاً، مثل منصات الصواريخ     (28).بها
كما يمكن لبعضها أن . ميل ٢٠٠الباليستية، بدقة متناهية ومن مسافة تزيد على 

 يحمل رؤوساً حربية غير تقليدية، األمر الذي سيتيح إلسرائيل إمكان توجيه ضربة
وقررت إسرائيل . باغت بأسلحة الدمار الشاملثانية يف حال تعرضها لهجوم م نووية
تأسيس قيادة استراتيجية لتقويم التهديدات االستراتيجية من الدول  ١٩٩٩سنة 

  (29).البعيدة عنها جغرافياً، وحتديد سبل التعامل معها

  

____________  

  الصواريخ اجلوالة
واريخ فالص. الصواريخ اجلوالة عن الصواريخ الباليستية بعدة أمور تختلف

اجلوالة أبطأ من الباليستية، كما أنها حتلق حتت الغالف اجلوي لألرض وحتمل رأساً 
وبقيت الصواريخ اجلوالة حتى أواخر . حربياً أقل قوة، وهي أكثر دقة يف إصابة الهدف

السبعينات حمدودة الفعالية، كونها تطير ببطء، وهو ما جعل أمر تدميرها يف اجلو من 
ويمكن إطالق الصواريخ اجلوالة من على منصات . ية أمراً سهالًقبل الدفاعات اجلو

وأتاح تطور األجهزة  .برية أو بحرية أو جوية، وتستطيع حمل رؤوس غير تقليدية
اإللكترونية والكومبيوتر حتسين أداء بعض الصواريخ اجلوالة احلديثة بصورة كبيرة، 

حليق على ارتفاع منخفض إذ أصبحت قادرة على إصابة هدفها بدقة متناهية، والت
جداً يجعلها تكاد تالمس األرض، األمر الذي يجعل أجهزة الرادار عاجزة عن كشفها 

وتمكنت التكنولوجيا احلديثة من زيادة مدى . وإخطار الدفاعات اجلوية للتعامل معها
واستُخدمت الصواريخ . كلم ٨٠٠الصواريخ اجلوالة، ليصل مدى بعضها إىل نحو 

اإلسرائيلي، وذلك حين أطلقت القاذفات  –احدة يف الصراع العربي اجلوالة مرة و
 ٢ –صواريخ جوالة طراز كي إس أر  ١٩٧٣أكتوبر / املصرية يف حرب تشرين األول

  (30).الروسية ضد أهداف إسرائيلية، إالّ إن أياً منها مل يصب هدفه
ما هوك لكن الصدى الذي خلفه جناح الصواريخ اجلوالة األميركية من طراز تو

يف النزاعات الدولية خالل العقد املاضي، وخصوصاً يف حربي اخلليج الثانية 
إسرائيل، من ناحيتها، . ويوغسالفيا، شجع عدة دول على احلصول على صواريخ جوالة
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حتاول تعزيز ترسانتها من الصواريخ اجلوالة عبر حث مصانعها احلربية على إنتاج 
. والبحر، وخصوصاً لغواصاتها من طراز دولفن هذه الصواريخ الستخدامها من اجلو

أمّا بعض اجليوش العربية، مثل مصر وسورية وليبيا، فهي تملك ترسانة متواضعة من 
واريخ، مضادة للسفن الصواريخ اجلوالة القديمة الروسية الصنع، وهي يف أغلبيتها ص

ق فقد حصل أمّا العرا   (31).٢-وكي إس أر ٣ –وإس إس  ٢ –إن وإس  –مثل سي إس 
 –سيلك وورم، وسي  ٢ –حديثة نوعاً ما من الصين، إتش واي  على صواريخ جوالة

كما قامت . من منصات برية أو بحرية ، وهي صواريخ مضادة للسفن تطلق٦٠١
املصانع العراقية بإنتاج طائرة بال طيار ضمن برنامج يعرف باسم أبابيل، وقد قام 

  .ئرات إىل صواريخ جوالةالعراق الحقاً بتحويل بعض هذه الطا
أمّا إيران، فإىل جانب صواريخ سيلك وورم، فقد حصلت من الصين مؤخراً على 

مع حق إنتاج هذه الصواريخ يف مصانعها، األمر الذي جعل  ٢ –صواريخ واي جي 
بعض اخلبراء الغربيين يتوقع إقدام إيران على تصنيع صواريخ جوالة أكثر تطوراً، 

" جينس"منشورة ويرى دانكن لينوكس، رئيس حترير . ربيةمستخدمة تكنولوجيا غ
األسلحة االستراتيجية، أن خطورة انتشار الصواريخ الباليستية تكمن يف  ةألنظم

سهولة تصنيعها ضمن برامج اإلنتاج الواسعة التي يقوم بها بعض الدول املوصوفة 
يضيف أنه مع الوقت و. ، مثل إيران والعراق وكوريا الشماليةباملشاغبة من قبل الغرب

واملثابرة يمكن لهذه الدول أن تتخطى العقبات، وتزيد يف مدى هذه الصواريخ، 
ويقول لينوكس إن الصواريخ اجلوالة . وحتسن قدرتها على إصابة أهدافها بدقة عالية

صغيرة بحيث يمكن إخفاؤها داخل مستوعبات على متن سفن جتارية لتسهيل 
ستهدفة، وهو ما يعني أنها قابلة لالستخدام من قبل وصولها إىل شواطىء الدولة امل

لكن، وحتى تاريخ اليوم، ال تزال قدرات الصواريخ اجلوالة يف الشرق . منظمات إرهابية
  (32).األوسط حمدودة نوعاً ما، ونسبة انتشارها ضئيلة قياساً بالصواريخ الباليستية

  
_________________  
  تقويم الوضع العسكري يف 

  انتشار الصواريخظل 
دول "ترى إسرائيل نفسها عرضة خلطر الصواريخ الباليستية من قبل ما يسمى 

كما . التي ال تملك حدوداً جغرافية معها، وبالتحديد إيران والعراق وليبيا" الطوق الثاين
وال تعتبر إسرائيل نفسها . تعتبر إسرائيل نفسها مهددة صاروخياً من قبل سورية
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ة من دول عربية أُخرى تملك صواريخ باليستية، مثل مصر مهددة بصورة جدي
والسعودية واليمن واإلمارات العربية املتحدة، إمّا لبعد املسافة بحيث ال تستطيع 

مرتبطة بعملية  سياسية –أنواع هذه الصواريخ إصابة إسرائيل، وإمّا ألسباب جيو 
ائرات حربية قادرة على وبما أن كالً من إيران والعراق وسورية ال تملك ط. السالم

اختراق األجواء اإلسرائيلية وتهديد عمقها، فهي مضطرة إىل اللجوء إىل صواريخها 
ويعتقد معظم اخلبراء اإلسرائيليين أن . الباليستية للرد على أي اعتداءات إسرائيلية

ة الرؤوس التقليدية للصواريخ الباليستية ال تشكل تهديداً حقيقياً لألهداف االستراتيجي
. كونها صغيرة احلجم قياساً بالقنابل أو الصواريخ التي تلقيها القاذفات احلديثة

كما أنها تملك . ويكمن تهديد هذه الصواريخ يف قدرتها على حمل رؤوس غير تقليدية
قدرة تكتية بحيث تقدر، وبحسب قول رئيس هيئة أركان اجليش اإلسرائيلي، اجلنرال 

املواصالت وأماكن جتمع القوات املسلحة من أجل اشوول موفاز، على استهداف طرق 
إعاقة عملية استدعاء االحتياط إىل اخلدمة العسكرية، األمر الذي سيؤثر تأثيراً قوياً يف 

     (33).القدرات الدفاعية امليدانية للجيش اإلسرائيلي

من األسئلة التي يرددها الكثيرون من املسؤولين واخلبراء داخل إسرائيل 
هل وكيف ومتى ستستخدم سورية أو إيران صواريخها الباليستية ضد ": وخارجها
ويقول أمير أورن، أحد احملللين العسكريين يف مقال له يف صحيفة " إسرائيل؟

إن بعض احملللين يعتقد أن سورية ستحاول جتنب االجنرار     (34)،اإلسرائيلية" هآرتس"
القوى والتفوق اجلوي للدولة إىل حرب شاملة ضد إسرائيل بسبب اخللل يف موازين 

ويعتقد هذا الفريق من اخلبراء، بحسب أورن، أن سورية ستلجأ إىل اخليار . العبرية
العسكري معتمدة بصورة رئيسية على صواريخها الباليستية، التي قد تكون مزودة 

بأسلحة الدمار الشامل كسالح املالذ األخير، يف حال وجدت نفسها أمام تهديد 
وأشار أورن إىل أن خبراء عسكريين . قيقي ضد أراضيها أو ضد النظامإسرائيلي ح

أميركيين اجتمعوا يف أواخر الصيف املاضي بنظرائهم من اجلنراالت اإلسرائيليين، 
األميركيين حذروا اإلسرائيليين من أن سورية "فقد كتب أورن أن . كانوا أكثر تشاؤماً

وسريع رداً على أي هجوم إسرائيلي على ستلجأ إىل صواريخها الباليستية كخيار أول 
وهذا دفع واشنطن إىل حتذير تل أبيب من التهور يف ردها على عمليات ." أهداف سورية

يف مزارع شبعا، وحمّل يومها القادة اإلسرائيليون  ٢٠٠٠يف أواخر سنة " حزب الله"
يل وترجمت إسرائ. سورية املسؤولية عما يجري على حدودها الشمالية مع لبنان

تهديداتها عندما قامت طائراتها بقصف وتدمير مركز رادار للقوات السورية يف منطقة 
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أبريل / يف منتصف نيسان" حزب الله"ضهر البيدر اللبنانية، وذلك رداً على عملية 
وزير  اخلارجية السوري، فاروق الشرع، إن دمشق حتتفظ بحق الرد يف  وقال .٢٠٠١

  .الوقت الذي حتدده
اك اقتناعاً شبه تام داخل القيادة العسكرية اإلسرائيلية بأن سورية يبدو أن هن

لن تلتزم الصمت يف حال تعرضت لهجوم إسرائيلي يهدد أراضيها مباشرة، أو يشكل 
هل سيكون حمدوداً، أم : إالّ إن أورن تساءل عن حجم الرد السوري. خطراً على النظام
باليستية قد يتم استيعابه بواسطة  الرد احملدود ببضعة صواريخ"شامالً؟ وقال إن 

ويضيف أن ." صواريخ حيتس وغيرها من الدفاعات املضادة للصواريخ الباليستية
للقيام بغارات جوية مكثفة ضد " الرد احملدود سيعطي إسرائيل الذريعة والفرصة"

قواعد ومصانع الصواريخ الباليستية السورية، باإلضافة إىل مراكز القيادة والسيطرة 
ومل يعط أورن رأيه يف . نشآت يشتبه يف أنها تصنّع أسلحة كيماوية وجرثوميةوم

الرد السوري الشامل، وخصوصاً إذا ما استخدمت دمشق استراتيجيا الكثافة  إمكان
  .النارية الختراق الدفاعات اجلوية اإلسرائيلية

ت ويعتبر الرد الشامل اخليار األمثل واملنطقي للقيادة السورية يف حال قرر
فافتقار سورية إىل دفاعات جوية فعالة ضد . اعتماد اخليار العسكري ضد إسرائيل

يف ضهر  الهجوم األخير على مركز الرادارالقاذفات اإلسرائيلية احلديثة، كما أثبت 
لذلك، فإن الصاروخ الذي . البيدر، سيجعل منصات الصواريخ السورية عرضة للتدمير

كما أن استراتيجيا الردع السورية حتتم على . بلن يستعمل سيدمر يف حال نشوب حر
دمشق التزام اجلد واحلزم يف اعتماد خياراتها العسكرية، يف حال وجدت نفسها 

ويبدو أن استمرار اقتناع القيادة اإلسرائيلية بجد . عرضة لعدوان إسرائيلي وشيك
 وحزم دمشق يف استخدام صواريخها الباليستية ضمن رد شامل، يف حال تعرضت

لعدوان عسكري خطر، سيساهم مساهمة قوية يف ردع الدولة العبرية عن اإلقدام على 
. أي عمل متهور قد يجر سائر دول املنطقة إىل حرب من الصعب معرفة عقباها

فاالكتفاء بالتهديد والوعيد، رداً على كل اعتداء عسكري إسرائيلي على القوات السورية، 
. ة وتطاول القيادة اليمينية املتطرفة يف إسرائيللن يجدي شيئاً، بل سيزيد يف غطرس

واالقتصادية نتيجة العقوبات الدولية لن  أمّا بالنسبة إىل العراق، فأوضاعه العسكرية
  .تسمح له اليوم بالدخول يف مغامرة عسكرية

يمكن تطبيق السيناريو السوري على إيران، أيضاً، يف حال أقدمت إسرائيل على 
فقد هدد الكثيرون . رب منشآت يشتبه يف أنها تطكور أسلحة نوويةتنفيذ تهديداتها بض
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من القادة اإلسرائيليين بمنع أي دولة يف املنطقة من احلصول على سالح نووي، 
ومن األرجح أن تقوم طهران بالرد     (35).وتعهدوا باللجوء إىل القوة لتحقيق هدفهم

أكبر حجم من اخلسائر، وحتويل  عسكرياً، وربما بصورة شاملة من أجل تكبيد إسرائيل
. املعركة إىل حرب استنزاف ال تستطيع إسرائيل حتمل نتائجها اقتصادياً وعسكرياً

ويقول احملللون إن اخلطر احلقيقي يكمن يف إمكان حصول إيران، أو دول عربية، على 
ففي هذه احلالة ستوضع الصواريخ والطائرات اإلسرائيلية احململة . أسلحة نووية

ساً نووية على أهبة االستعداد للرد على أي تهديد صاروخي من الدولة التي تمتلك رؤو
عندها تنتقل إسرائيل من سياسة الردع النووي إىل سياسة احلرب . أسلحة نووية

لذلك، يقول روبن، وغيره من اخلبراء اإلسرائيليين والغربيين، إن على    (36).النووية
لباليستية من أجل تعزيز استقرار املنطقة ومنع إسرائيل إزالة تهديد الصواريخ ا

ويظهر هذا السعي بوضوح يف تصريح  .اجنرارها إىل حرب بأسلحة الدمار الشامل
مساعد وزير اخلارجية األميركية، إدوارد ووكر، يف آخر لقاء له مع جلنة فرعية تابعة 

ين أبدوا يف مارس الفائت، إذ قال إن اإلسرائيلي/للكونغرس األميركي يف آخر آذار
بصورة خاصة على مسألة الدفاعات ... أحدث مناقشاتنا معهم رغبة يف التركيز"

االستراتيجية يف مواجهة اخلطر الناجم عن تطوير صواريخ من جابن إيران أو العراق 
كما أفادت التقارير الصحافية أن رئيس احلكومة    (37)."وأسلحة الدمار الشامل

، ناقش خالل لقائه األخير مع الرئيس األميركي، جورج اإلسرائيلية، أريئيل شارون
  .بوش، التعاون بشأن الدفاعات الصاروخية

  
_____  
  خالصة
إن املسعى األميركي والغربي لتأمين تفوق عسكري إسرائيلي دائم يف املنطقة،   

قد دفعا هذه الدول واالمتناع من بيع أسلحة تقليدية وحديثة لبعض الدول العربية، 
. الك صواريخ باليستية أو جوالة تعمل كأدوات ردع ضد املطامع اإلسرائيليةإىل امت

ويف حين أن إسرائيل أرادت عبر الصواريخ الباليستية تعزيز إمكانات ترسانتها 
الردع  النووية من أجل تأمين هيمنة كاملة على املنطقة، فهي تعمل اليوم على إزالة

للصواريخ  شنطنن لتطوير شبكة مضادةالصاروخي العربي عبر سعيها، وبمساعدة وا
وقد يتحول االهتمام يف املستقبل إىل الصواريخ اجلوالة احلديثة التي ال . الباليستية

وال تزال الدول . تستطيع اختراق شبكات الدفاع املعدة للتصدي للصواريخ الباليتسية
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ة الدمار العربية متأخرة جداً يف تطوير دفاعاتها ضد الصواريخ الباليستية وأسلح
الشامل، وخصوصاً أن إمكان وقوع حرب غير تقليدية ف املنطقة يزداد مع اتساع 

ولن تتوانى إسرائيل عن استخدام . رقعة انتشار الصواريخ الباليستية واجلوالة فيها
فيجب أالّ ننسى . أسلحتها النووية يف حال شعرت بأنها عرضة لتهديد استراتيجي

لن تكون : "لية الراحل يتسحاق رابين، الذي قال فيهتصريح رئيس احلكومة اإلسرائي
إسرائيل أول دولة تدخل األسلحة النووية إىل املنطقة، لكنها يف املقابل لن تكون ثاين 

من % ٨٠وتشير دراسات وإحصاءات داخل الدولة العبرية إىل أن    (38)."دولة تفعل ذلك
ة النووية يف حال تعرضت إسرائيل اإلسرائيليين كانوا يؤيدون رداً إسرائيلياً باألسلح

لهجوم بأسلحة كيماوية أو جرثومية من العراق خالل عملية ثعلب الصحراء سنة 
هذه املعطيات والعواقب التي خلفتها الصواريخ الباليستية يجب أن تشكل     (39).١٩٩٨

حافزاً قوياً لدى الدول العربية على توحيد مواقفها وجهودها وتعزيز دفاعاتها 
  ■. راتها العسكرية عبر االتكال أكثر على ذاتها وتطوير صناعاتها احلربيةوقد
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