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  املتطلبات األمنية السورية
 والتسوية السلمية مع إسرائيل

  حممد زهير دياب

  مقدمة
تتمحور املفاوضات بين سورية وإسرائيل، سواء مباشرة أو عبر الطـرف األميركـي، 

بشـــأن االنســـحاب، مـــا . األرض، واألمـــن، وطبيعـــة الســـالم: حـــول ثالثـــة عناصـــر مترابطـــة
زالـــــــــت إســـــــــرائيل حتـــــــــى اآلن تـــــــــرفض أن تلتـــــــــزم االنســـــــــحاب إىل خطـــــــــوط الرابـــــــــع مـــــــــن 

، طبقــاً للشــرط الســوري األساســي املتفــق مــع قــرار جملــس األمــن ١٩٦٧يونيــو /حزيــران
عمليــة التطبيــع قبــل أن حتــدد مــدى ومــا زالــت أيضــاً حتــاول االبتــداء ب. ٢٤٢الــدويل رقــم 

وقــــــد ضــــــرب رئــــــيس احلكومــــــة . االنســــــحاب، وذلــــــك بادعــــــاء امتحــــــان النيــــــات الســــــورية
اإلسرائيلية يتسحاق رابين مثال االتفاق مـع مصـر حـين صـرح بـأن العالقـات الطبيعيـة 
السلمية استُكملت بين إسرائيل ومصر مع إتمام االنسـحاب مـن شـبه جزيـرة سـيناء، كمـا 

انســـحاباً رمزيـــاً إســـرائيلياً يليـــه تطبيـــع للعالقـــات بـــين بلـــدينا خـــالل ثـــالث "أنـــه عـــرض 
من " (حدود سالم"، وبعد ذلك تنسحب إسرائيل إىل "سنوات يتيح اختبار النيات السورية

ــا وزيــر اخلارجيــة شــمعون بيــرس، فقــد أبــدى اســتعداداً لالنســحاب    )١().دون حتديــدها أمّ
 - ، أي قبـــــل احلـــــرب العربيـــــة١٩٤٨ائمـــــاً ســـــنة إىل خـــــط احلـــــدود الدوليـــــة الـــــذي كـــــان ق

، وأشار يف تصريح الحق إىل أن الثمن سيكون مثـل ١٩٤٩ - ١٩٤٨اإلسرائيلية األوىل 
هذه املواقف ترفضـها سـورية    )٢(.الثمن الذي دفع ملصر، لكن ليس بالضرورة متطابقاً

اورات ابتزازيـة طبعاً، ألن حماولـة إسـرائيل االبتـداء بـالتطبيع يـدخل املفاوضـات يف منـ
للحصــول علــى مكاســب جغرافيــة يف منطقــة احلمــة وبانيــاس، باإلضــافة إىل أن مقدمــة 

ونصـــــه يف اللغـــــات الرســـــمية لـــــألمم املتحـــــدة، باســـــتثناء اإلنكليزيـــــة،  ٢٤٢القـــــرار رقـــــم 
وحـين تطالـب . ينصان على عدم اكتساب أراضـي الغيـر بـالقوة وعلـى االنسـحاب الكامـل

                                                            
  جامعة لندن - لدراسات العسكرية، كلية كينغزباحث يف الشؤون االستراتيجية، قسم ا.  
 .على التوايل ٢٦/٥/١٩٩٥؛ ٢٢/٧/١٩٩٤، )لندن" (احلياة"  )١(
  ؛٢٠/٤/١٩٩٥املصدر نفسه،   )٢(

International Herald Tribune (Paris), May 26, 1995. 
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. ، فإنهــا تهــدف عمليــاً إىل التهــرب مــن التــزام الشــرعية الدوليــةإســرائيل بــالتطبيع املســبق
السـالم الكامـل يف مقابـل االنسـحاب : "أمّا املوقف السوري فهو واضح، ويُلخص بعبارة

وخــالل زيــارة الــرئيس األميركــي بيــل كلنتــون لســورية، عبّــر الــرئيس األســد عــن ". الكامــل
ضــوعية بإقامــة عالقــات ســالم عاديــة اســتعداد ســورية لاللتــزام بمتطلبــات الســالم املو"

مـــع إســـرائيل مقابـــل انســـحاب إســـرائيل التـــام مـــن اجلـــوالن إىل خـــط الرابـــع مـــن حزيـــران 
  )٣(."ومن جنوب لبنان ١٩٦٧) يونيو(

ما يمكن اسـتنتاجه مـن هـذا التصـريح هـو أن سـورية مسـتعدة لـدخول عمليـة تطبيـع 
أو علـى األقـل مـع اتخـاذ بعـض  العالقات مع انتهـاء االنسـحاب اإلسـرائيلي مـن اجلـوالن،

وقـد اقتُـرح . اخلطوات خالل عملية االنسحاب، لكن بعد التزام إسرائيل االنسحاب الكامل
إنهـــاء حالـــة : ، وهـــي١٩٩٢مثـــل هـــذه اخلطـــوات يف ورقـــة العمـــل الســـورية املقدمـــة ســـنة 

احلــــرب، واالعتــــراف املتبــــادل بالســــيادة واالســــتقالل السياســــي، وســــالمة األراضــــي، أي 
أمّـا املطالبـة اإلسـرائيلية بحـدود مفتوحـة . ٢٤٢ب ما جاء يف متطلبات القـرار رقـم بحس

وإقامة عالقات دبلوماسية واقتصادية فهي، من وجهة النظر السورية، أمور تخـرج عـن 
نطـــاق املتطلبـــات املوضـــوعية للســـالم، ويـــرتبط إجنازهـــا بتحقيـــق الســـالم الشـــامل علـــى 

االحـتالل اإلسـرائيلي لألراضـي العربيـة، كمـا جـاء  اجلبهات العربيـة كافـة، وذلـك بإنهـاء
وبمــا أن مصــر واألردن وقّعــا معاهــدات ســالم . يف تصــريح الــرئيس األســد الســابق الــذكر

. مع إسرائيل، فما بقي من األمر متعلق باجلنوب اللبناين واألراضي الفلسطينية احملتلـة
صـول الشـعب الفلسـطيني وبناء على ذلـك، يمكـن نظريـاً االفتـراض أن حتقيـق تقـدم يف ح

علـــى حقوقـــه الوطنيـــة والسياســـية وســـيطرته علـــى أرضـــه، بمـــا يمكـــن أن تعتبـــره أغلبيـــة 
كافيــاً ملمارســة حــق تقريــر املصــير، قــد ) عبــر املنظمــات املمثلــة لــه(الشــعب الفلســطيني 

وهنــا تكمــن املعضــلة الكبيــرة؛ إذ . يســهل عمليــة التطبيــع بحســب مــا تطالــب إســرائيل بــه
وإنهـــــــاء ) ١٩٩٣(كبيـــــــر يف إمكـــــــان تطـــــــوير وتنفيـــــــذ اتفـــــــاق أوســـــــلو  لـــــــدى ســـــــورية شـــــــك

اإلســـــــــرائيلية بشـــــــــأن مشـــــــــكالت املســـــــــتوطنات واحلـــــــــدود  - املفاوضـــــــــات الفلســـــــــطينية
والالجئين والقدس والتدابير األمنية بنجاح، ويف وقـت قصـير ال يتعـدى األعـوام القليلـة 

اإلسـرائيلية بسـبب  - ةوللخروج من اجلمود الـذي طـرأ علـى املفاوضـات السـوري. املقبلة
تركيـــز  ١٩٩٤مشـــكلتي االنســـحاب الكامـــل والتطبيـــع، اقترحـــت الواليـــات املتحـــدة ســـنة 

                                                            
 .٢٨/١٠/١٩٩٤، )لندن" (احلياة"  )٣(
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ـــــى افتـــــراض التـــــزام إســـــرائيل  ـــــى التـــــدابير األمنيـــــة املزمـــــع إقامتهـــــا، عل املفاوضـــــات عل
وسيعالج هذا املقال خمتلف أبعاد هـذه التـدابير ضـمن إطـار األهميـة . االنسحاب الكامل

لهضـــبة اجلـــوالن، ويفنّـــد املـــزاعم اإلســـرائيلية بضـــرورة االحتفـــاظ بهـــا، أو  االســـتراتيجية
 .بقسم منها، حتت ستار الضرورات األمنية

  االستراتيجي - العامل اجلغرايف : أوالً 
يتركز اجلدال فيما يتعلق بهضبة اجلـوالن علـى أهميتهـا االسـتراتيجية بالنسـبة إىل 

ر املوضـــوع حمســـوماً؛ حيـــث إن الهضـــبة فســـورية تعتبـــ. الطـــرفين الســـوري واإلســـرائيلي
تبلــغ (أرض ســورية، بغــض النظــر عــن أي ادعــاءات إســرائيلية بشــأن االعتبــارات األمنيــة 

، مــــن جممــــوع املســــاحة اإلجماليــــة البالغــــة ٢كــــم ١١٧٦مســــاحة األرض احملتلــــة نحــــو 
وإضــافة إىل ذلــك، فــإن الوجــود العســكري اإلســرائيلي يشــكل تهديــداً أمنيــاً ). ٢كــم ١٨٦٠

ورية، وال ســـيما للعاصـــمة دمشـــق؛ إذ إن املســـافة بـــين خـــط وقـــف إطـــالق النـــار وبـــين لســـ
. كـــم ٤٠كـــم تقريبـــاً، وال تبعـــد عـــن خـــط الـــدفاع عـــن املدينـــة أكثـــر مـــن  ٦٠دمشـــق تبلـــغ 

وهنــاك أيضــاً مــا يقــارب نصــف مليــون نــازح ســوري مــن املنطقــة، وهــذا نــاجم عــن طــرد 
يقــدر  ١٩٦٧الــذين كــان عــددهم ســنة  ألفــاً مــن جممــوع ســكانها ١٥٠إســرائيل مــا يقــارب 

 ١٥مســتوطنة، يســكنها نحــو  ٣٥ويف مقابــل ذلــك، بنــت إســرائيل حتــى اآلن . ألفــاً ١٦٠ بـــ
  .ألفاً ١٦أمّا تعداد السوريين الباقين حتت االحتالل فيقارب . ألف مستوطن

  :ويمكن تلخيص االدعاءات اإلسرائيلية بالنقاط التالية
ري يف املاضــي نشــاط احليــاة العاديــة يف شــمال عطّــل الوجــود العســكري الســو - ١

  .إسرائيل
  .ينبع من الهضبة مصدران رئيسيان لنهر األردن، هما نهرا بانياس والدان - ٢
كـم، ولـذلك، فإنهـا  ٢٥كـم و ١٥املنطقة ذات عـرض ضـيق يتـراوح معدلـه بـين  - ٣

ي مفيـــدة ومـــع ذلـــك، فهـــ. ال يمكـــن أن تقـــوم بوظيفـــة اإلنـــذار املبكـــر، مثـــل صـــحراء ســـيناء
المتصـــاص هجـــوم ســـوري مفـــاجئ إىل حـــين اســـتدعاء القـــوات اإلســـرائيلية االحتياطيـــة 

كمـــــا أن إســـــرائيل تـــــرفض احلجـــــة القائلـــــة إن األســـــلحة احلديثـــــة، وخصوصـــــاً . ونشـــــرها
  .أرض، أفقدت األرض قيمتها العسكرية - الطائرات النفاثة والصواريخ أرض
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عـــــاً لســـــورية ضـــــد إمكـــــان هجـــــوم إن الوجـــــود العســـــكري اإلســـــرائيلي يشـــــكل راد - ٤
  )٤(.مفاجئ، وذلك بسبب التهديد املاثل للعاصمة السورية

بالنســبة إىل االدعــاءين األول والثــاين، فإنــه مل يعــد لهمــا أهميــة، وذلــك نظــراً إىل أن 
املفاوضـــات ترمـــي إىل عقـــد اتفـــاق ســـالم، واألعمـــال الدفاعيـــة الســـورية كانـــت ردّاً علـــى 

 املناطق املنزوعة السالح، وعلى حتويل ميـاه نهـر األردن يف االعتداءات اإلسرائيلية يف
ــــــا موضــــــوع تنظــــــيم اقتســــــام ميــــــاه األردن، فهــــــو سيخضــــــع . اخلمســــــينات والســــــتينات أمّ

  .التفاقات تشمل األردن وإسرائيل وسورية، مع إمكان انضمام لبنان
وفيمــــــا يتعلــــــق باالدعــــــاء الثالــــــث، فاحلجــــــة اإلســــــرائيلية غيــــــر مســــــتندة إىل وقــــــائع 

حيحة منطقيـــاً وعمليـــاً؛ إذ إن هضـــبة اجلـــوالن ال تشـــكل منطقـــة إنـــذار مبكـــر، وال هـــي صـــ
أكتـــوبر /مفيـــدة المتصـــاص هجـــوم مـــدرع كبيـــر، كمـــا أثبتـــت جتربـــة حـــرب تشـــرين األول

كـم مـن خـط حـدود سـنة  ٥ - كـم ٤؛ حيث إن الـدبابات السـورية وصـلت إىل نحـو ١٩٧٣
تــــوفر لســــورية مزيــــد مــــن القــــوات  ســــاعة تقريبــــاً مــــن بــــدء احلــــرب، ولــــو ٣٠خـــالل  ١٩٦٧

املدرعة وامليكانيكية آنذاك، أو لو طُبقت اخلطة االستراتيجية الشـاملة املتفـق عليهـا مـع 
أمّا مـن حيـث تـأثير    )٥(.القيادة املصرية بكاملها، الختلفت نتائج احلرب اختالفاً كبيراً

ل وهلــــة؛ ذلــــك بــــأن األســــلحة احلديثــــة، فاالدعــــاء اإلســــرائيلي يبــــدو منســــجماً منطقيــــاً أو
دروس التـــــاريخ العســـــكري الشـــــائعة تشـــــير إىل أن املهـــــاجم يحتـــــاج إىل اجتيـــــاز األرض 
للوصول إىل هدفه، األمر الـذي يعطـي املُـدافِع الفرصـة لعرقلـة حتـرك املهـاجِم، وبالتـايل 
. جعله يعاين قابلية التعرض، وهو ما يساعد املُدافِع على حل املعضلة األمنية جغرافياً

ن الشـــــروط اجلغرافيـــــة يف هضـــــبة اجلـــــوالن خمتلفـــــة كليـــــاً؛ إذ إن دروس التـــــاريخ غيـــــر أ
العســــكري الشــــائعة تســــتخلص النتــــائج مــــن حمــــالت عســــكرية بريــــة دارت رحاهــــا علــــى 
أراض تتجـــاوز مســـاحتها آالف الكيلـــومترات املربعـــة، ناهيـــك بـــأن الســـرعة التـــي تتمتـــع 

حلركة السـريعة يف أقصـر وقـت متـوفر املدرعات احلديثة بها تمكِّن املهاجِم من حتقيق ا
                                                            

  :بشأن االدعاءات اإلسرائيلية، انظر  )٤(
Yigal Allon, "Israel: The Case for Defensible Borders," Foreign Affairs, 

vol. 55, no. 1 (October 1976), pp. 42-44; Aharon Yariv, "Strategic 
Depth," Jerusalem Quarterly, no. 17 (Fall 1980), pp. 3-12. 

)٥(  Chaim Herzog, The War of Atonement (London: Weidenfeld and 
Nicolson, 1975), chs. 6-10; 

مؤسســة تشــرين للصــحافة والنشــر، : دمشــق" (املنعطــف الكبيــر"عميــد خــويل وحممــد زهيــر ديــاب،   
" ١٩٧٣حـــــرب أكتـــــوبر : مـــــذكرات اجلمســـــي"؛ حممـــــد عبـــــد الغنـــــي اجلمســـــي، ٣، الفصـــــل )١٩٧٩
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ــن املُـــدافِع مـــن االســـتعداد إلحبـــاط هجـــوم واســـع، وال ســـيما إذا تمتـــع املهـــاجِم  قبـــل تمكُـّ
 - وإىل جانـــب ذلـــك، فـــإن تـــوفُّر الطـــائرات النفاثـــة والصـــواريخ أرض. بعامـــل املفاجـــأة

ــــــد قيمتهــــــا  علــــــى أرض لــــــدى اجلــــــانبين يعطــــــي تــــــأثيراً متبــــــادالً لكــــــال الطــــــرفين، أو يحيِّ
  .املستويين التكتي واالستراتيجي

ــا االدعــاء اإلســرائيلي الرابــع، املتعلــق بتشــكيل رادع لســورية مــن خــالل احــتالل  وأمّ
ويعــــود ذلــــك إىل أن الــــردع ال يقتصــــر علــــى القــــدرة . اجلــــوالن، فهــــو ادعــــاء فاســــد منطقيــــاً

ذلـــك،  وعلـــى. العســـكرية، بـــل يشـــمل أيضـــاً تـــوازن اإلرادات واملصـــالح اجلوهريـــة القوميـــة
فإن توهُّم إسرائيل أن السوريين سينسون اجلوالن بمرور الوقـت لـيس إالّ جمـرد أضـغاث 
أحـــالم؛ فلـــوال املتغيـــرات الدوليـــة الناجمـــة عـــن إنهـــاء احلـــرب البـــاردة وانحـــالل االحتـــاد 
الســــوفياتي، لكانـــــت ســــورية ال تـــــزال تتــــابع مســـــعاها لبنــــاء قوتهـــــا العســــكرية وحتقيـــــق 

ا كــان ســيمكّنها، ضـمن شــروط إقليميــة مالئمـة، مــن اللجــوء إىل التـوازن االســتراتيجي بمـ
ومـــع هـــذا، فـــإن عالقـــات القـــوى تبقـــى . حـــرب أُخـــرى حمـــدودة األهـــداف لتحريـــر اجلـــوالن

ديناميـــة ال ســـاكنة، ويف حـــال عـــدم التوصـــل إىل تســـوية تعيـــد اجلـــوالن إىل ســـورية، فـــال 
ئــــم وضــــمن األوضــــاع يمكنهــــا إســــقاط خيــــار اســــتخدام القــــوة مســــتقبالً يف الوقــــت املال

وســــيبقى احلــــافز لتحـــدي الــــردع اإلســــرائيلي متـــوفراً مــــا اســــتمر االحــــتالل،    )٦(.املالئمـــة
  .وبغض النظر عن الوقت ونظام احلكم القائم

  التدابير األمنية: ثانياً 
أن يقبــل الطرفــان تــدابير أمنيــة  ١٩٩٢اقترحــت ورقــة العمــل الســورية املقدمــة ســنة 

، بمــــا يف ذلــــك إمكــــان إنشــــاء منــــاطق منزوعــــة الســــالح، أو "متوازيــــة ومتقابلــــة"بصــــورة 
، وأيضـــاً احلصـــول علـــى "قـــدم املســـاواة"خمفضـــة التســـلح، مـــن قبـــل كـــال اجلـــانبين وعلـــى 

وكـــان . ضـــمانات أمنيـــة مـــن جملـــس األمـــن الـــدويل، أو مـــن بعـــض الـــدول، أو مـــن كليهمـــا
  :اجلواب اإلسرائيلي سلبياً، ويتلخص بما يلي

بـــادل، أو املتقابـــل، لكـــال اجلـــانبين غيـــر مقبـــول، ألن ســـورية إن حـــق األمـــن املت - ١
  تتمتع بميزة جغرافية يف هضبة اجلوالن؛

ال يمكـــن أن يكـــون األمـــن علـــى قـــدم املســـاواة، أي متمـــاثالً، وال يمكـــن تعريفـــه  - ٢
  بصورة متبادلة؛

                                                            
  .٢٤/٦/١٩٩٤، "احلياة: "يفانظر اعتراف رابين بذلك   )٦(



  ٤٥، ص )١٩٩٥صيف ( ٢٣، العدد ٦مجلد ال مجلة الدراسات الفلسطينية سارد
 

٦ 
 

يتوجــب إعطــاء وزن خــاص لترتيبــات مــن دون إشــراف وحتقــق طــرف خــارجي  - ٣
  زوعة السالح؛يف املناطق املن

تشـــرف اجلـــوالن علـــى مصـــادر ميـــاه بحيـــرة طبريـــة، وهـــي ذات أهميـــة حيويـــة  - ٤
  إلسرائيل؛

  ؛"انسحاب كامل"، وال ينص على "انسحاب"ينص على  ٢٤٢إن القرار رقم  - ٥
  .القرار املذكور ال يذكر املستوطنات - ٦

خـــــالل احملادثـــــات الالحقـــــة، عـــــدل اإلســـــرائيليون مـــــن مـــــوقفهم إىل حـــــد مـــــا، إالّ إن 
االجتمــاع الــذي عقــد بحضــور رئيســي أركــان القــوات املســلحة الســورية واإلســرائيلية يف 

مل يـــــــــؤد إىل نتيجـــــــــة إيجابيـــــــــة؛ إذ تكلـــــــــم  ١٩٩٤ديســـــــــمبر /واشـــــــــنطن يف كـــــــــانون األول
أمــن ســورية وســيادتها، وحــاولوا  اإلســرائيليون علــى فــرض ترتيبــات أمنيــة علــى حســاب

التطــــرق إىل موضــــوعات خــــارج نطــــاق هــــذه الترتيبــــات، مثــــل انتشــــار القــــوات الســــورية 
وأمــام هــذا املوقــف، تــدخل الطــرف األميركــي ليقــدم صــيغة، جــرى إعالنهــا يف . وتعــدادها

وعلى الرغم من عدم . ، تكفل استمرار احملادثات بشأن هذه الترتيبات١٩٩٥مايو /أيار
ونشـــــر التفـــــاهم بشـــــأن صـــــيغة اإلطـــــار الـــــذي قبلـــــه الطرفـــــان، فإنـــــه يُســـــتدل مـــــن  توقيـــــع

تصــــريحات اجلــــانبين ومــــن التقــــارير الصــــحافية أن الطــــرف األميركــــي اســــتطاع إقنــــاع 
اجلانب اإلسرائيلي بقبول البحث يف الترتيبات على أساس املبادئ السورية العامة، أي 

شــــرطاً مســــبقاً وتفســــيراً " التماثــــل"يــــد املســــاواة والتقابــــل والتــــوازي، لكــــن مــــن دون حتد
حصــــرياً مــــن الواجــــب تطبيقــــه يف جميــــع الترتيبــــات، بــــل يجــــري أيضــــاً اعتمــــاد تفســــير 

وبــذلك، يمكــن القــول إن صــيغة اإلطــار حققــت، مــن ". التــوازن"لتحقيــق " نوعيــاً"املســاواة 
رة جهة، املطلب السوري بالتزام إسـرائيل البحـث يف ترتيبـات متعلقـة باالنسـحاب مباشـ

وال تخرج عن نطاقه، وضمن إطـار املبـادئ العامـة، ومـن جهـة أُخـرى، ال تعتبـر إسـرائيل 
يف الترتيبـــات كلهـــا، وخصوصـــاً جلهـــة " التماثـــل"نفســـها ملتزمـــة، كشـــرط مســـبق، قبـــول 

حتديـــــد مســـــاحة املنطقـــــة املنزوعـــــة الســـــالح؛ إذ سيخضـــــع ذلـــــك للتطبيـــــق العملـــــي طبقـــــاً 
إبــــداء موقفــــه، علمــــاً بــــأن رابــــين أعلــــن قبولــــه لطبوغرافيــــة األرض، ولكــــل جانــــب حريــــة 

باملســاواة مبــدأً مطلقــاً يف ترتيبــات أمــن احلــدود وأجهــزة اإلنــذار، لكنــه يعارضــها جلهــة 
  )٧(.حتديد مساحة املنطقة اجملردة من السالح

                                                            
 ,International Herald Tribune؛ ٢٧/٥/١٩٩٥، ٢٦، ٢٥، ١٧، )لنـدن" (احليـاة: "انظـر  )٧(

May 17 & 25, 1995١٧/٥/١٩٩٥، )لندن" (العرب"؛.  
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وطبقـــــــاً لهـــــــذا اإلطـــــــار، عقـــــــد رئيســـــــا أركـــــــان اجلـــــــانبين اجتماعـــــــاً يف واشـــــــنطن يف 
. تفــاق علــى النقــاط التــي ســيبحث اخلبــراء فيهــا الحقــاً، تــم فيــه اال١٩٩٥يونيــو /حزيــران

، كإنشـــاء خـــط "بنـــاء الثقـــة"إالّ إن ســـورية رفضـــت االقتـــراح اإلســـرائيلي لتبنّـــي إجـــراءات 
ســـــــاخن بـــــــين قيـــــــادتي اجليشـــــــين، وعقـــــــد اجتماعـــــــات دوريـــــــة بـــــــين ضـــــــباط الطـــــــرفين، 

، نظـراً إىل أن ومشـاركتهما يف قـوة األمم املتحـدة ملراقبـة الفصـل املتمركـزة يف اجلـوالن
املوقف السوري الثابـت هـو أن مثـل هـذه اإلجـراءات يمكـن تطبيقـه فقـط بعـد التوصـل إىل 

ورفضــت ســورية أيضــاً اقتراحــاً إســرائيلياً . اتفــاق علــى االنســحاب وخــالل مراحــل تنفيــذه
إلنشــــاء حمطــــات مراقبــــة وإنــــذار مبكــــر لكــــال اجلــــانبين، مشــــغَّلة مــــن عناصــــرهما، كــــون 

  )٨().حرمون(االحتفاظ بمحطة جبل الشيخ  إسرائيل هدفت إىل
واســتناداً إىل اخلبــرة الســابقة بتطبيــق اتفــاق فصــل القــوات، وطبقــاً لتقريــر صــحايف 
أرســل مــن دمشــق، فمــن املمكــن تصــور الترتيبــات األمنيــة، التــي يمكــن أن حتقــق للجانــب 

  )٩(:السوري األمن املتوازن ضمن إطار املساواة والتقابل والتوازي، كما يلي
يف الســابق اقتُــرح رســم خــط وهمــي يف منتصــف اجلــوالن، يمــر عبــر كفــر نفــاخ  - ١

الســـورية، ويجـــري نـــزع  - ويمتـــد شـــماالً إىل جبـــل الشـــيخ، وجنوبـــاً إىل احلـــدود األردنيـــة
، ١٩٦٧يونيــــو /ســـالح املنطقــــة الســـورية مــــن هـــذا اخلــــط حتــــى خـــط الرابــــع مـــن حزيــــران

لكــن عقــب . هل احلولــة بصــورة رئيســيةتقابلهــا منطقــة يف اجلانــب اإلســرائيلي تشــمل ســ
يونيـــو األخيـــر، صـــرحت املصـــادر اإلســـرائيلية بـــأن ســـورية اقترحـــت /اجتمـــاع حزيـــران

، أي يف مقابل كل كيلومتر واحد جمـرد مـن السـالح يف اجلانـب ١٠:٦صيغة على أساس 
  .متر من جانبها ٦٠٠السوري تقوم إسرائيل بتجريد 

  .ة التسلح بالتساويبعد هذه املنطقة تخصص مناطق خمفض - ٢
يــــتم توســــيع وزيــــادة التــــدابير األمنيــــة املطبقــــة حاليــــاً، ويجــــري تطبيقهــــا مــــع  - ٣

  :مراحل االنسحاب، وهي تشمل، على سبيل املثال ال احلصر
هنــاك اآلن ثالثــة مراكــز مراقبــة رئيســية، أحــدها إســرائيلي، وآخــر ســوري، وثالــث ) أ

إقامة عدد حمدود من هذه املراكز لتقام يف  وقد يكون ممكناً. تابع لقوات األمم املتحدة

                                                            
، )لنـــدن" (احليـــاة"؛ International Herald Tribune, June 30, 1995: انظـــر  )٨(

  .٤/٧/١٩٩٥؛ ٣٠/٦/١٩٩٥
، )لنــــــــــــدن" (العــــــــــــرب"؛ ٤/٧/١٩٩٥، )لنــــــــــــدن" (احليــــــــــــاة"؛ ٢١/١١/١٩٩١، )لنــــــــــــدن(" احليــــــــــــاة"  )٩(

٤/٧/١٩٩٥.  
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املنطقــــة اجملــــردة مــــن الســــالح لــــدى كــــل مــــن الطــــرفين، علــــى أن تخضــــع إلشــــراف األمم 
املتحدة مع إمكـان وجـود مـراقبين مـن اجلـانبين، وهـذا يعنـي إزالـة اإلشـراف اإلسـرائيلي 

 ويمكـــــن تزويـــــد هـــــذه احملطـــــات بـــــأجهزة مراقبـــــة إلكترونيـــــة. علـــــى مرصـــــد جبـــــل الشـــــيخ
  .متطورة
يجـــري توســـيع مـــدى املراقبـــة اجلويـــة التـــي يقـــوم بهـــا الطرفـــان واألمم املتحـــدة ) ب

حاليـــــاً، ومـــــن املمكـــــن طلـــــب مســـــاعدة الواليـــــات املتحـــــدة واالســـــتعانة بمراقبـــــة األقمـــــار 
ـــل مــــن اجلانــــب الســــوري علــــى إنشــــاء حمطــــات املراقبــــة  الصــــناعية، وهــــذا اخليــــار مفضَـّ

  .واإلنذار املبكر
ت، وإنشــــاء جلــــان مشــــتركة حتــــت إشــــراف األمم املتحــــدة ملعاجلــــة تســــيير دوريــــا) ج

  .احلوادث ومنع اخلروقات
  .زيادة املدى اجلغرايف للتفتيش املوضعي بناء على طلب مراقبي األمم املتحدة) د

إن مثــــل هــــذه اإلجــــراءات للتفتــــيش واملراقبــــة والتحقــــق يــــؤمن الشــــفافية املطلوبــــة 
أمّــــا اإلجــــراءات . جانــــب أي مــــن الطــــرفين لتخفــــيض إمكــــان القيــــام بهجــــوم مفــــاجئ مــــن

الواســعة املعتمــدة يف االتفاقــات األوروبيــة لبنــاء الثقــة واألمــن، فــال يمكــن اعتمادهــا يف 
ومن هذه اإلجراءات اإلشعار املسـبق بشـأن املنـاورات . املراحل األوىل لتنفيذ االنسحاب

للجــــان العســــكرية العســــكرية خــــارج نطــــاق املنطقــــة األمنيــــة، أو تبــــادل الزيــــارات بــــين ا
فهـــذه تتطلـــب حالـــة مـــن زوال الشـــكوك . حلضـــور املنـــاورات وتفتـــيش املراكـــز العســـكرية

اإلسـرائيلي  - وزوال تصور وجـود تهديـد، وهـذا أمـر ال يتـأتى يف جمـال الصـراع العربـي
  إالّ يف فترة الحقة، حين يسود السالم الشامل اجلبهات كافة؛

عداد ســـــورية لقبـــــول ضـــــمانات دوليـــــة أشـــــارت ورقـــــة العمـــــل الســـــورية إىل اســـــت - ٤
وهــذا قــد يشــمل . يقــدمها جملــس األمــن الــدويل أو بعــض الــدول األعضــاء فيــه أو كالهمــا

مشاركة الواليات املتحـدة يف قـوة األمم املتحـدة ملراقبـة الفصـل املتمركـزة يف املنطقـة 
كنهــا ومل يجــر البحــث يف هــذه النقطــة رســمياً، ل. املنزوعــة الســالح لــدى كــل مــن الطــرفين

  تبقى ضمن األفكار املتداولة؛
ـــــــزال املســـــــتوطنات اإلســـــــرائيلية بالتـــــــدريج، مـــــــع تنفيـــــــذ مراحـــــــل االنســـــــحاب  - ٥ تُ

اإلســـرائيلي، املفتـــرض أالّ يتجـــاوز أعوامـــاً قليلـــة، مـــن عـــام واحـــد إىل ثالثـــة أعـــوام كحـــد 
  .أقصى، وإن كانت سورية تشترط تقصير املدة إىل أقل فترة ممكنة
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ذه التــدابير والترتيبــات يزيــل مــا تتــذرع إســرائيل بــه مــن أنــه ال شــك يف أن جممــل هــ
يهدد أمنها يف حين أن الوضع احلايل، أي الوجود واالحـتالل اإلسـرائيليين، يهـدد األمـن 

ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن حلــول حالــة الســلم حمــل حالــة احلــرب ينفــي نظريــاً . الســوري
. حــال اســتعادة احلقــوق العربيــةوجــود أي نيــة للعــودة إىل القيــام بعمليــات عســكرية يف 

كمـــا أن الـــرئيس األســـد أعلـــن مـــراراً أن الســـالم خيـــار اســـتراتيجي بشـــرط أن يكـــون عـــادالً 
  )١٠(.وشامالً

وإحلاقــــاً بالترتيبــــات األمنيــــة، حتــــاول إســــرائيل مــــن وقــــت إىل آخــــر إثــــارة موضــــوع 
يســـي انتشــار القــوات الســورية حــول منطقــة اجلــوالن، وخصوصــاً يف اخلــط الــدفاعي الرئ

وسورية . ملدينة دمشق وضواحيها، وتطالب بتخفيض عدد الفرق العسكرية يف املنطقة
تـــرفض رفضــــاً قاطعـــاً مناقشــــة هـــذا األمــــر ألنـــه يتعلــــق بمجـــال األمــــن القـــومي الســــوري 
والسيادة، وال عالقة له بالترتيبـات األمنيـة يف منطقـة اجلـوالن؛ فـاخلط الـدفاعي املمتـد 

سوة، وإىل احلدود اللبنانية واألردنية، ال يشكل أي تهديـد بين حماور سعسع وقطنة والك
إلســـــرائيل، وعـــــدد الفـــــرق املنتشـــــرة عليـــــه نـــــاجم عـــــن مقتضـــــيات املتطلبـــــات الدفاعيـــــة 
الســـورية، وخصوصــــاً أن القــــوات املســــلحة الســــورية تتبنــــى العقيــــدة العســــكرية الروســــية 

ذلـك، يمكــن االفتــراض  ومــع. التـي تقضــي بتنظــيم الـدفاع يف العمــق) السـوفياتية ســابقاً(
نظرياً أنه مع بناء عالقات سلمية، ومع مرور الوقت، يمكن النظر يف تخفيض عدد هـذه 

ويتجاهـــل اإلســـرائيليون أنهـــم يشـــكلون تهديـــداً لألمنـــين الســـوري واللبنـــاين؛ ومـــا . الفـــرق
واحــتالل قســم مــن العاصــمة بيــروت إالّ مثــال  ١٩٨٢االجتيــاح اإلســرائيلي للبنــان ســنة 

لنيـــات العدوانيـــة وللمنطـــق الـــذي يســـيطر علـــى القـــادة السياســـيين والعســـكريين واضـــح ل
اإلسرائيليين، والذي مفاده أنه من خالل تهديدهم العواصم العربية يمكنهم قهر اإلرادة 

وستضـــع التـــدابير األمنيـــة التـــي مــن املمكـــن التوصـــل إليهـــا النيـــات اإلســـرائيلية . العربيــة
كانـــت ترغـــب فعـــالً يف التـــوازن واملســـاواة يف جمـــال  علـــى حمـــك التجربـــة، وتظهـــر مـــا إذا

وستســــاعد هــــذه التــــدابير يف تخفــــيض مســــتوى تصــــور التهديــــدات، وحتــــول دون . األمــــن
اشـتباكات يمكــن أن تنشـأ عــن سـوء تفــاهم أو عــن تقـديرات مغلــوط فيهـا جــرّاء حــوادث أو 

هــذا النظــام  غيــر أن مثــل. أزمــة، وبــذلك يتجنــب الطرفــان حربــاً قــد ال يريــدها أحــد منهمــا
األمني احملدود ال يكفي وحده لتحقيق االستقرار األمني، إذ ال بد من أن يُستكمل الحقاً، 

                                                            
احتمــاالت الســالم بــين "حممــد زهيــر ديــاب، : بشــأن تطــور املوقــف الســوري جتــاه التســوية، انظــر  )١٠(

  .١٠٠ - ٨٧، ص )١٩٩٣ربيع ( ١٤، العدد "جملة الدراسات الفلسطينية"، "سوريا وإسرائيل
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يف املســتقبل املتوســط واملســتقبل البعيــد، بنظــام لضــبط التســلح يضــمن اســتقرار الــردع 
  .املتبادل العام

  ضبط التسلح: ثالثاً 
  والتوازن العسكري
بنـــــــان، االنضـــــــمام إىل احملادثـــــــات حتـــــــى اآلن، تـــــــرفض ســـــــورية ومعهـــــــا يـــــــرفض ل

املتعـــــددة، التـــــي جتـــــري مـــــن حـــــين إىل آخـــــر، بشـــــأن التعـــــاون العســـــكري وضـــــبط التســـــلح 
والشـــرط الســـوري لـــدخول . والتعـــاون يف جمـــاالت االقتصـــاد وامليـــاه والبيئـــة والالجئـــين

ـــق تقـــدم جـــوهري يف احملادثـــات الثنائيـــة، أي التـــزام إســـرائيل  هـــذه احملادثـــات هـــو حتقُّ
ب الكامــل، ليكــون هنــاك فائــدة مــن احملادثــات املتعــددة، وبالتــايل فهــذه ورقــة االنســحا

تفاوضـــــية يف يــــــد املفــــــاوض الســــــوري لــــــن يقـــــدمها حتــــــى معرفــــــة النيــــــات اإلســــــرائيلية 
بالتحديد جتاه طبيعة السالم الذي ترغب إسرائيل فيه، والتأكد من أنه لـيس قائمـاً علـى 

وقـــد ثبتـــت صـــحة املوقـــف الســـوري؛ . تلـــةالهيمنـــة والســـيطرة واالحتفـــاظ باألراضـــي احمل
فاحملادثات املتعددة ما زالـت تـدور يف حلقـة مفرغـة، بـل إن الـدولتين العـربيتين اللتـين 

، تبين لهما أن مـا يـراد هـو فقـط تسـريع عمليـة )مصر واألردن(وقّعتا صلحاً مع إسرائيل 
ففــي نطــاق ضــبط . التطبيــع وضــمان الهيمنــة اإلســرائيلية سياســياً واقتصــادياً وعســكرياً

الســـالح والتعــــاون العســـكري، حتــــاول أميركـــا وأوروبــــا وإســـرائيل إقنــــاع الـــدول العربيــــة 
بتطبيــق النمــوذج األوروبــي املنبثــق مــن اتفاقــات هلســنكي وســتوكهومل وفيينــا، متغافلــة 
ــــيج،  عــــن اخــــتالف خصــــائص البيئتــــين األمنيتــــين مــــن حيــــث طبيعــــة النزاعــــات يف اخلل

يلي، واألهداف القومية للدول املتخاصمة، والصـفات املميـزة اإلسرائ - والنزاع العربي
وفيما يتعلـق بـاملوقف السـوري، فقـد سـبق أن أعلـن الـرئيس األسـد أن . لألنظمة اإلقليمية

حتديــد الســالح يُبحــث فيــه يف مضــمار الشــروط املوضــوعية للســالم، وإذا كــان أي إجــراء 
  )١١(".يته وعدالتهشمول"سيطبق قبل ذلك، فال بد من مناقشته على أساس 

ومهمـــا يكـــن اجلـــدال بشـــأن احلاجـــة إىل نظـــام لضـــبط التســـلح وضـــرورته يف منطقـــة 
اإلســرائيلي مفــاده أن  - الشــرق األوســط، فهنــاك واقــع مبــرهن مــن تــاريخ النــزاع العربــي

وإســرائيل . أي تســوية ســلمية لهــذا النــزاع تتطلــب تــوفُّر احلــد األدنــى مــن الــردع املتبــادل
حتــاول إثــارة بعــض االدعــاءات عــن قــوة ســورية العســكرية، زاعمــة أنهــا تتجــاوز حاجــات 

                                                            
  .٩/٣/١٩٩٢، )دمشق" (الثورة"، ١٩٩٢مارس /آذار ٨ظ األسد يف خطاب الرئيس حاف  )١١(
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ســـــــورية الدفاعيـــــــة، وإن كـــــــان هنـــــــاك بعـــــــض العســـــــكريين اإلســـــــرائيليين بـــــــات يتـــــــوخى 
إن الواقــع الــراهن للقــدرة العســكرية الســورية مــا زال غيــر كــاف للوفــاء    )١٢(.املوضــوعية

  :اط التالية بعض جوانب الوضع العسكريبجميع متطلبات األمن القومي، وتبين النق
" التـوازن االسـتراتيجي"اإلسرائيلي، تبنت سـورية مفهـوم  -بعد الصلح املصري ) ١

للتعويض عن خروج مصـر مـن املعادلـة العسـكرية ضـد إسـرائيل، ويتضـمن هـذا املفهـوم 
ن لكـن ال بـد مـ. كعقيـدة عسـكرية علـى مسـتوى االسـتراتيجيا الشـاملة" التعادل العسكري"

، ١٩٧٣مالحظــــة أن املفهــــوم يف حــــد ذاتــــه مل يكــــن جديــــداً بالكامــــل؛ فعقــــب حــــرب ســــنة 
ونظـــراً إىل فشـــل القيـــادة املصـــرية يف تطبيـــق اخلطـــة االســـتراتيجية الشـــاملة، كمـــا أشـــير 
سـابقاً، وتلكـؤ العـراق واألردن عـن مسـاعدة سـورية يف احتـواء اخلـرق اإلسـرائيلي، قـررت 

وقـد أكـد    )١٣(".القـدرة الدفاعيـة الذاتيـة"ماد مفهوم تنميـة القيادة السياسية السورية اعت
الــرئيس األســد مــراراً ضــرورة حتقيــق تــوازن القــوى الصــحيح للتوصــل إىل تســوية عادلــة 

، أي حـــين وقِّعـــت املعاهـــدة ١٩٧٩تضـــمن احلقـــوق واملصـــالح العربيـــة، وذلـــك قبـــل ســـنة 
ســــدة احلكــــم يف موســــكو، إالّ إن تــــويل ميخائيــــل غورباتشــــوف . اإلســــرائيلية - املصــــرية

وتبنّيــه سياســة االنفــراج الــدويل إلنهــاء احلــرب البــاردة، وبالتــايل إعــادة رســم األهــداف 
السوفياتية يف املنطقة، كـل ذلـك أثـر إىل حـد كبيـر يف متابعـة السياسـة األمنيـة السـورية 

نصـح غورباتشـوف للـرئيس األسـد اتّبـاع  ١٩٨٧ففي سنة ". التوازن االستراتيجي"لبناء 
، كمــــا بينــــت موســــكو أن "التــــوازن االســــتراتيجي"عوضــــاً عــــن " تــــوازن املصــــالح"ياســــة س

وكـــــان جـــــواب ". الكفايـــــة الدفاعيـــــة"عالقاتهـــــا العســـــكرية بســـــورية ســـــتُبنى علـــــى أســـــاس 
الرئيس األسد واضحاً يف هذا اجملال، وهـو أن سـورية تقـرر بنفسـها سياسـتها العسـكرية 

تغيـــرات واملعطيـــات الدوليـــة املســـتجدة، فـــإن لكـــن علـــى الـــرغم مـــن هـــذه امل   )١٤(.األمنيـــة
السياســـة األمنيـــة الســـورية مـــا زالـــت ثابتـــة؛ وتقضـــي بوجـــوب حتقـــق امليـــزان العســـكري 
الصحيح، سواء تم التوصل إىل تسوية سلمية أو مل يتم، وإن كان هناك اآلن صـعوبة يف 

اضـي عُقـد ويف العـام امل. احلصول على السـالح اجلديـد املتقـدم وبكميـات كبيـرة وكافيـة
                                                            

" احليــاة"انظــر تصــريح اللــواء أوري ســاغي، رئــيس االســتخبارات العســكرية اإلســرائيلية الســابق،   )١٢(
  .٦/٤/١٩٩٣، )لندن(

حـزب البعـث . انظر قرارات املؤتمر القطري اخلامس االستثنائي حلزب البعث العربـي االشـتراكي)١٣(
احلركـة التصـحيحية مـن "االشتراكي، القيادة القوميـة، مكتـب الثقافـة واإلعـداد احلزبـي، العربي 

" ١٩٨٠ - ١٩٧٠املــــــؤتمر القــــــومي العاشــــــر االســــــتثنائي إىل املــــــؤتمر القــــــومي الثالــــــث عشــــــر، 
  .١٥٣، ص )١٩٨٣دمشق، (

  .Time, March 27, 1989: مقابلة مع الرئيس األسد يف  )١٤(
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بــين روســيا وســورية اتفــاق لتنظــيم التعــاون العســكري، وفصــل ذلــك عــن مشــكلة الــديون 
طبعـــاً، مـــا زال مـــن املبكـــر    )١٥(.املترتبـــة علـــى ســـورية جتـــاه االحتـــاد الســـوفياتي الســـابق
والهــدف األساســي لتنميــة مثــل . معرفــة تــأثير ذلــك يف تطــوير القــدرة العســكرية الســورية

ي هجــوم إســرائيلي مــن خــالل رفــع درجــة اخلســائر التــي يمكــن أن هــذه القــدرة هــو ردع أ
تصـــــيب القـــــوات املهاجِمـــــة بالنســـــبة إىل الهـــــدف املـــــراد حتقيقـــــه، أي التـــــأثير يف ميـــــزان 
ــر يف شــن هجــوم، وتزويــد القــوات  احلســابات االســتراتيجية لــدى العــدو اإلســرائيلي إذا فكّ

ويف حـال . الح والقـيم القوميـةالسورية بقدرة دفاعية يف حال فشل الردع حلماية املصـ
الفشل يف التوصل إىل تسوية تعيد األرض السورية، فهذا يقتضي إعداد القوات املسلحة 
للقيــام بحــرب حمــدودة يف املســتقبل، عنــدما تكــون عالقــات القــوى اإلقليميــة، وال ســيما 

  .القوى العربية، مالئمة الستخدام القوة العسكرية لتحرير األرض
 ١٣ - ١٢در العســــكرية الغربيــــة، يوجــــد لــــدى ســــورية حاليــــاً نحــــو طبقــــاً للمصــــا) ٢

فرقـــة عســـكرية مدرعـــة وميكانيكيـــة، وتـــدّعي إســـرائيل أنهـــا تشـــكل تهديـــداً لهـــا بســـبب أن 
أغلبيتها قوات ضاربة، لكن هذا غير صحيح، ألن مثـل هـذا التعـداد ال يأخـذ يف احلسـبان 

ه الفــرق ليســت، يف معظمهــا، يف تفــاوت الكفــاءة القتاليــة جلميــع الفــرق والوحــدات، وهــذ
ــا . تعــدادها الكامــل، وال بــد مــن اســتدعاء االحتيــاطي الســتكمال هياكلهــا وتشــكيالتها أمّ

. فرقــة بعــد اســتدعاء كامــل االحتيــاطي ٢٢ - ٢٠إســرائيل فيصــل تعــداد فرقهــا إىل نحــو 
ويضــاف إىل ذلــك أن أكثــر مــن نصــف الــدبابات والعربــات املدرعــة القتاليــة الســورية مــن 

رز متقادمـة، وال بـد مـن اسـتبدالها بطُـرز حديثـة للحصـول علـى فعاليـة أعلـى يف جمـال طُ
  .سرعة احلركة والقوة النارية وامليزات التكتية األُخرى، قياساً باملدرعات اإلسرائيلية

وفيمــا يتعلــق باملطلــب اإلســرائيلي بــأن تقلــد ســورية إســرائيل يف االحتيــاطي، أو ) ٣
. ر خاضـــــع للمناقشـــــة والتفـــــاوض بـــــين ســـــورية وإســـــرائيليف تشـــــكيل قواتهـــــا، فهـــــو غيـــــ

فاملســـافات اجلغرافيـــة يف ســـورية هـــي بصـــورة عامـــة أطـــول بضـــعفين أو أكثـــر منهـــا يف 
كمــــا أن القــــوات املســــلحة تمثــــل قطــــاع . إســــرائيل، إضــــافة إىل ضــــعف نظــــام املواصــــالت
هذا يتبـع وفيما يخص تشكيل القوات، ف. استخدام مهمّاً يف اقتصاد غير متطور صناعياً

وإىل جانـــب هـــذه . العقيـــدة العســـكرية املتبنـــاة والقيـــود املاليـــة احملـــددة حلجـــم الوحـــدات
األمور، فإن لسـورية همومـاً أمنيـة أُخـرى غيـر إسـرائيل، كالوضـع اللبنـاين، وإن كـان هـذا 
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سائراً يف طريق االستقرار، واملشكلة الكردية وغير ذلك، وهذا ما يتطلب وحدات ضـاربة 
 ٧٢ - ٢٤فـــإذا كانـــت إســـرائيل قـــادرة علـــى اســـتدعاء االحتيـــاطي خـــالل . ةبنســـبة عاليـــ

ساعة ووضع وحدة يف حجم لواء يف ساحة املعركة خالل هذا الوقت، فيمكن القول إنـه 
  .سيكون إجنازاً كبيراً إذا استطاعت سورية فعل ذلك خالل أسبوع

ــــا ســــالح اجلــــو، فــــال جمــــال ملقابلتــــه بســــالح اجلــــو اإلســــرائيلي ب) ٤ ســــبب الفجــــوة أمّ
فباســـــتثناء العـــــدد . التقنيـــــة بينهمـــــا، وبســـــبب الـــــدعم األميركـــــي غيـــــر احملـــــدود إلســـــرائيل

التــــي تملكهــــا ســــورية ال يوجــــد " ٢٤ - ســــوخوي"و" ٢٩ - ميــــغ"احملــــدود مــــن طــــائرات 
، مـــن حيـــث القـــدرات القتاليـــة "١٦ - ف"و" ١٥ - ف"تعـــادل مـــع الطـــائرات اإلســـرائيلية 

لـث سـالح اجلـو السـوري يف حاجـة إىل التجديـد وإىل تزويـده وأكثر من ث. وامليزات الفنية
وإىل جانب ذلك، هناك مشكلة القيـادة والسـيطرة واالتصـاالت . بطائرات متطورة حديثة

واالستطالع، والتفوق اإلسرائيلي هنا واضح جداً، كون إسرائيل جزءاً من العـامل الغربـي 
  .املتطور تقنياً وصناعياً

اجلـــو الســـوري قياســـاً بســـالح اجلـــو اإلســـرائيلي، عمـــدت  ونظـــراً إىل ضـــعف ســـالح) ٥
ســورية إىل تطــوير قــوة صــاروخية تشــمل قــدرة علــى ضــرب األهــداف العســكرية، بصــورة 
أساســـية، لتـــوفير صـــدقية الـــردع االســـتراتيجي، وإن كـــان ذلـــك ال يســـتبعد إمكـــان ضـــرب 

  .األهداف املدنية يف حال جلوء إسرائيل إىل ذلك
، حين استطاعت إسرائيل تـدمير جـزء مهـم مـن البنيـة ١٩٧٣فبعد جتربة حرب سنة 

الســوفياتية " ب - سْــكَد"التحتيــة االقتصــادية الســورية، ابتــدأت ســورية حيــازة صــواريخ 
قصــيرة " ٢١ - س .س"الصــنع، وحصــلت بعــد الغــزو اإلســرائيلي للبنــان علــى صــواريخ 

حلصـــول علـــى مـــن ا ١٩٨٩ثـــم تمكنـــت منـــذ ســـنة . املـــدى، لكنهـــا أدق يف إصـــابة األهـــداف
" ب - سْـكَد"مـن صـنع كوريـا الشـمالية، وهـي صـواريخ أكثـر مـن " سـي - سْكَد"صواريخ 

وعلـــــى الـــــرغم ممـــــا يدعيـــــه معظـــــم اخلبـــــراء الغـــــربيين واإلســـــرائيليين، فـــــإن . مـــــدى ودقـــــة
الصـــواريخ املتوســـطة املـــدى إقليميـــاً هـــي أفضـــل ســـالح لتحقيـــق التـــوازن االســـتراتيجي، 

اإلســــرائيلي، وخصوصــــاً أيضــــاً إذا اســــتُكملت  - عربــــيوخصوصــــاً يف نطــــاق التــــوازن ال
القوة الصـاروخية بنظـام دفـاع جـوي متكامـل، وهـذا بالتـايل مـا يشـكل ردعـاً ذا صـدقية 
عالية لثني إسرائيل عن شن حرب، كمـا أنـه يحـدد جمـال العمليـات العسـكرية يف منطقـة 
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اروخية إذاً هـــي فـــالقوة الصـــ. اجلـــوالن ويحـــول دون انتشـــارها إىل العمـــق االســـتراتيجي
أفضــل عــالج لتحييــد التفــوق اجلــوي اإلســرائيلي، مــن خــالل تشــكيل قــوة لتوجيــه ضــربة 
انتقاميــة إذا مــا جلــأت إســرائيل إىل قصــف األهــداف االســتراتيجية واملدنيــة الســورية؛ إذ 
إن الصـــواريخ تـــؤمن ســـرعة احلركـــة واإلخفـــاء واالنتشـــار واحلمايـــة بـــدرجات أعلـــى مـــن 

ويضـاف إىل ذلـك سـهولة التـدريب . يف حاجـة إىل مطـارات وخمـابئالطائرات، التـي هـي 
  .على تشغيل وإطالق الصواريخ وصيانتها قياساً بأسلحة اجلو املتقدمة

والقـــوة الصـــاروخية الســـورية ليســـت هجوميـــة، بمعنـــى أنهـــا تتمتـــع بميـــزة الضـــربة 
بة األوىل ونظرياً تتمتع إسـرائيل بأفضـلية الضـر. األوىل، كما حتاول إسرائيل تصويرها

لقـــدرتها علـــى جعلهـــا نوويـــة، وأقصـــى مـــا يمكـــن أن تـــرد ســـورية بـــه ضـــربة صـــاروخية 
وبحســـب التقـــديرات اإلســـرائيلية، فـــإن لـــدى ســـورية نحـــو . بـــرؤوس تقليديـــة أو كيميائيـــة

وما دفع سـورية إىل زيـادة    )١٦(".سي - سْكَد"و" ب - سْكَد"صاروخ من طرازي  ١٠٠٠
األميركــــي للــــدفاع ضــــد " پــــاتريوت"يل علــــى نظــــام العــــدد هــــو، بــــال شــــك، حصــــول إســــرائ

بمعونــة أميركــا، وبالتــايل، فــإن ذلــك " آرو"الصــواريخ الباليســتية، كمــا أنهــا تطــور نظــام 
، أي توجيـــه عـــدة صـــواريخ إىل "إشـــباع الهـــدف"يســـتتبع جلـــوء ســـورية إىل اتبـــاع تكتيـــك 

، أي "تريوتپــا" طبعــاً، إن حصــول ســورية علــى النظــام الروســي املعــادل لـــ. هــدف واحــد
، سيؤدي إىل تعزيـز قـدرتها الردعيـة مـن خـالل تخفـيض فعاليـة الصـواريخ "١٠ - سام"

  ".١/٢/٣يريحو "اإلسرائيلية من طُرز 
رفضت سورية حتى اآلن االنضمام إىل معاهدة حظر األسلحة الكيميائيـة لسـنة ) ٦
بســـبب عـــدم انضـــمام إســـرائيل إىل معاهـــدة حظـــر انتشـــار األســـلحة النوويـــة لســـنة  ١٩٩٣
وقــد انضــمت ســـورية إىل . ، ورفضــها إخضــاع منشـــآتها النوويــة للتفتــيش الـــدويل١٩٦٨

، وهــذا شــيء مل ١٩٧٢املعاهــدة األخيــرة وإىل معاهــدة حظــر األســلحة البيولوجيــة لســنة 
جانـــــب كـــــل بلـــــد يف املنطقـــــة، امتـــــداداً مـــــن تفعلـــــه إســـــرائيل بحجـــــة أن أمنهـــــا مهـــــدَّد مـــــن 

الباكســـــتان وصـــــوالً إىل اجلزائـــــر، وأيضـــــاً بحجـــــة أن نظـــــام التفتـــــيش والتحقـــــق يف كـــــال 
ولــيس انضــمامها إىل املعاهــدة الكيميائيــة إالّ مــن قبيــل ذر الرمــاد . املعاهــدتين ضــعيف

ذلـك يـدخل  يف العيون، ألنها تملكها وتريد إحباط جهود الدول العربية المتالكهـا، كـون
طبعـــــاً، ال يمكـــــن املقارنـــــة بـــــين الســـــالح النـــــووي والســـــالح . ضـــــمن قـــــدراتها الصـــــناعية
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الكيميــائي، لكــن تــوفُّر ســالح غيــر تقليــدي أفضــل مــن عــدم تملــك شــيء؛ إذ إنــه يــؤدي إىل 
وخــــالل املـــؤتمر األخيـــر لتجديـــد معاهـــدة انتشــــار . تعقيـــد احلســـابات العســـكرية للخصـــم

رية عـــن تمديـــدها غيـــر احملـــدد، نظـــراً إىل رفـــض إســـرائيل األســـلحة النوويـــة، حتفظـــت ســـو
ومــن املالحــظ أن التشــدد الســوري اجلديــد يف هــذا املضــمار يختلــف عــن . االنضــمام إليهــا

املوقــــف العملــــي الســــابق، وهــــو عــــدم إعطــــاء القــــدرة النوويــــة أهميــــة كبيــــرة، نظــــراً إىل أن 
ألرض، واســـتخدام الســـالح اإلســـرائيلي تكمـــن يف حتريـــر ا - األولويـــة يف النـــزاع العربـــي

النــووي غيــر عملــي يف احلــروب احملــدودة بســبب تقــارب املســافات اجلغرافيــة، وهــذا مــا 
، إضــافة إىل العامــل الــدويل الــذي ال يجعــل ١٩٧٣أكتــوبر /حــدث يف حــرب تشــرين األول

وواقعياً مل تستطع القـدرة النوويـة اإلسـرائيلية حتـى . استخدامه كسالح عادي أمراً سهالً
إكراه العرب على قبول الشروط اإلسرائيلية بالتسوية، سواء من ناحية مصر أو من اآلن 

ويعـــود قبـــول األردن بتـــأجير أراض وتبـــادل أُخـــرى إىل عوامـــل سياســـية . ناحيـــة ســـورية
فالســالح النــووي اإلســرائيلي هــو ســالح . واقتصــادية، ال إىل اإلكــراه النــووي اإلســرائيلي

تفكيــر يف تــدمير دولــة إســرائيل، وهــذا أمــر أقلــع العــرب  ، أي ملواجهــة أي"املــالذ األخيــر"
بيــد أن هـــذا ال يبــرر تملّــك إســـرائيل القــدرة النوويــة بصـــورة . ١٩٦٧عنــه منــذ حـــرب ســنة 

ويمكن أن يُعزى التغييـر يف املوقـف . منفردة يف املنطقة ملمارسة االبتزاز يف املستقبل
ة تفاوضـــية قويـــة إذا جـــرت الســـوري العملـــي مـــن هـــذه املســـألة إىل كـــون ذلـــك يشـــكل ورقـــ

  .حمادثات بشأن مراقبة التسلح
ملخــــص القــــول هــــو أن الطريـــــق مــــا زال طــــويالً أمـــــام ســــورية لتحقيــــق التبـــــادل يف 

والتعــاون االســتراتيجي بــين الواليــات املتحــدة وإســرائيل . التــوازن العســكري كمّــاً ونوعــاً
إالّ إن ســــــورية . عربيــــــةيضــــــمن إلســــــرائيل تفوقــــــاً نوعيــــــاً كبيــــــراً جــــــداً مقارنــــــةً بالــــــدول ال

اســــتطاعت يف املقابــــل تملــــك احلــــد األدنــــى مــــن الــــردع االســــتراتيجي املتبــــادل، وهــــو مــــا 
يســتبعد هجومــاً إســرائيلياً مبنيــاً علــى اســتغالل الفرصــة لتحقيــق مكاســب غيــر مهمــة أو 

ويف الوقت نفسه، فإن هذا التوازن االستراتيجي يؤدي إىل تناقض ظـاهري . غير حيوية
فلـــو كانـــت إســـرائيل تشـــعر بتهديـــد ألمنهـــا يف الوقـــت . صـــل إىل تســـوية ســـريعةيمنـــع التو

وبالـدليل نفسـه، لـو . الراهن يف حـال احتفاظهـا بـاجلوالن لكانـت قبلـت الشـروط السـورية
  .كانت سورية تشعر بتهديد إسرائيل لكانت قبلت الشروط اإلسرائيلية
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  الترابط مع األمن اللبناين: رابعاً 
ط بــــين املســــارين اللبنــــاين والســــوري ناجمــــان عــــن عــــدة عوامــــل إن الــــتالزم والتــــراب

  :أهمها
يف ضـبط احلـرب األهليـة اللبنانيـة، التـي وضـع  ١٩٧٦الدور السوري منذ سـنة  - ١

ـــع ســـنة  ومـــع ذلـــك، فـــإن املشـــكالت السياســـية . ١٩٨٩حـــد لهـــا باتفـــاق الطـــائف الـــذي وقّ
اد حلــول جذريــة ونهائيــة االقتصــادية الكامنــة وراء احلــرب مل يــتم إيجــ - واالجتماعيــة

  .لها
إن عدم التوصل إىل هذه احللول بصورة عملية، وإن كانـت نظريـاً موجـودة يف  - ٢

اتفاق الطائف، وعدم اكتمال قدرة السلطة اللبنانية على حفـظ األمـن الـداخلي بوسـائلها 
  .اخلاصة، ما زاال يستدعيان استمرار الوجود العسكري السوري يف لبنان

اســــتراتيجي بالنســــبة إىل ســــورية نقطــــة ضــــعف  - لبنــــان اجليــــويشــــكل وضــــع  - ٣
، مـــــن حيـــــث إمكـــــان قيـــــام اجلــــــيش ١٩٨٢مهمـــــة بـــــرهن الغـــــزو اإلســـــرائيلي عنهـــــا ســــــنة 

اإلســــرائيلي بعمليــــة التفــــاف عبــــر ســــهل البقــــاع علــــى جنــــاح خــــط الــــدفاع الســــوري عــــن 
  .العاصمة دمشق

اســـي بـــين البلـــدين، نظـــراً إىل التـــرابط التـــاريخي والســـكاين واالقتصـــادي والسي - ٤
ونتيجــة ذلــك، فــإن أي اتفــاق . فــإن ألمنيهمــا القــوميين تــأثيراً متبــادالً يف كــال الطــرفين

يعقـده لبنـان مـع إسـرائيل بشــأن االنسـحاب مـن اجلنـوب، ســواء طبقـاً لقـرار جملـس األمــن 
، أو يف حـال التوصـل إىل معاهـدة سـلم شـاملة، سـيؤثر إىل ١٩٧٨لسـنة  ٤٢٥الدويل رقم 

يف األمـــن القـــومي الســـوري، وخصوصـــاً فيمـــا يتعلـــق بالترتيبـــات األمنيـــة يف حـــد كبيـــر 
بإفشـــال  ١٩٨٤وقيـــام ســـورية وحلفائهـــا اللبنـــانيين ســـنة . اجلنـــوب والبقـــاع اللبنـــانيين

يوضـح بجـالء أن سـورية ولبنـان لـن  ١٩٨٣اإلسرائيلي املعقود سنة  - االتفاق اللبناين
. ل، وأن يف إمكانهمــــــا احليلولــــــة دون ذلــــــكيقــــــبال اتفاقــــــاً منفــــــرداً بــــــين لبنــــــان وإســــــرائي

ولتحقيــق هــذا الهــدف، عُقــدت معاهــدة األُخــوّة والتعــاون والتنســيق بــين ســورية ولبنــان 
  .١٩٩١سنة 

وعلى الـرغم مـن هـذا الـدرس التـاريخي، فمـا زالـت إسـرائيل حتـاول ممارسـة خمتلـف 
م الوعـــود أشـــكال الضـــغوط علـــى لبنـــان جلعلـــه ينفصـــل عـــن املســـار الســـوري، تـــارة بتقـــدي

الكاذبـــة باالنســـحاب الكامـــل والقـــول أن ال أطمـــاع لهـــا يف أرض لبنـــان ومياهـــه، وتـــارة 
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ويف الوقــــت . باســــتخدام القــــوة واحلصــــار بذريعــــة الــــرد علــــى أعمــــال املقاومــــة اللبنانيــــة
نفسه، تثيـر إسـرائيل الشـكوك بـين الطـرفين السـوري واللبنـاين عنـدما تلمّـح إىل موافقتهـا 

لعسكري السوري يف لبنـان يف إطـار معاهـدة سـالم، مـع أن هـذا األمـر على بقاء الوجود ا
  )١٧(.يخص لبنان وسورية وال عالقة إلسرائيل به

ـــاً مشـــروعاً ووســـيلة  وبالنســـبة إىل نشـــاط املقاومـــة اللبنانيـــة، تـــرى ســـورية فيـــه حقّ
ضـغط جلعــل اجلانــب اإلســرائيلي يـدفع ثمــن احتاللــه، لكــن سـورية وافقــت يف صــيف ســنة 

خــالل الواليــات املتحــدة، علــى اتفــاق متــوازن يقضــي بــأن تتوقــف املقاومــة  ، مــن١٩٩٣
عن إطالق صـواريخ الكاتيوشـا علـى املسـتوطنات يف اجلليـل يف مقابـل امتنـاع إسـرائيل 

واألمــــر املتفــــق عليــــه اآلن بــــين احلكومــــة . مــــن قصــــف املــــدنيين اللبنــــانيين يف اجلنــــوب
وقـــف نشـــاط املقاومـــة يف حـــال التـــزام  اللبنانيـــة واملقاومـــة، بـــالتوافق مـــع ســـورية، هـــو

وعلى الرغم من االدعاءات    )١٨(.، ووضع الترتيبات النسحابها٤٢٥إسرائيل القرار رقم 
الغربيــة واإلســرائيلية، فــإن دور إيــران يف الــتحكم يف نشــاط املقاومــة، وال ســيما نشــاط 

رى بحمايــة ، هــو دور ثــانوي، ألن إيــران تعــرف تمامــاً أن ســورية ولبنــان أد"حــزب اللــه"
  .مصاحلهما خالل عملية املفاوضات

  اخلاتمة
لــيس هنــاك شــك يف أن اخليــار األمثــل لســورية، ضــمن املعطيــات الدوليــة واإلقليميــة 

بيـــد أنـــه ال بـــد مـــن . الراهنـــة، هـــو يف اســـتعادة اجلـــوالن مـــن خـــالل الوســـائل الدبلوماســـية
سـرائيلي مـن زاويـة ثنائيـة اإل - األخذ يف االعتبار أن سورية ال تنظر إىل النـزاع العربـي

. فقــط؛ فالصــراع جـــزء مــن نظرتهــا الشـــاملة إىل الوضــع اإلقليمــي والعربـــي ودورهــا فيـــه
وهـــي مـــا زالـــت تعتبـــر إســـرائيل عنصـــراً أجنبيـــاً دخـــيالً ال بـــد مـــن امتصاصـــه يف البيئـــة 
اإلقليميــــة، ال العكــــس، أي الســــماح إلســــرائيل بــــأن تكــــون مهيمنــــة سياســــياً واقتصــــادياً 

وبنــــاء علــــى ذلــــك، فــــإن مفهــــوم ســــورية للســــالم الشــــامل يعتمــــد علــــى ماهيــــة . وعســــكرياً
الســــلوك اإلســــرائيلي يف املنطقــــة؛ فالعامــــل احلاســــم لتحقيــــق مثــــل هــــذا الســــالم هــــو حــــل 
املعضـــــلة الفلســـــطينية، نظـــــراً إىل التـــــرابط التـــــاريخي والتـــــأثيرات العقائديـــــة والســـــكانية 

لفلسطينية بعداً أمنياً يمس األمن القـومي والسياسية، وهو ما يؤدي إىل إعطاء املشكلة ا
                                                            

  .٦/٩/١٩٩٤، )لندن" (احلياة"تصريح رابين،   )١٧(
وبالنســـبة إىل املوقـــف الســـوري، انظـــر . ٢٧/٤/١٩٩٥؛ ٣١/٧/١٩٩٣ - ٢٦، )لنـــدن" (احليـــاة"  )١٨(

  .١٨/١١/١٩٩٣، "العرب: "تصريح نائب الرئيس عبد احلليم خدام يف
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ويجعــل جممــل هــذه العوامــل كــذلك مــن القضــية الفلســطينية عنصــراً حاســماً يف . الســوري
لــذلك، . وينطبــق ذلــك، إىل حــد مــا، علــى األردن ولبنــان. شــرعية أي نظــام حكــم يف ســورية

بــر حاســماً، فــإن دور الــدول الــثالث يف التوصــل إىل حــل نهــائي للمشــكلة الفلســطينية يعت
وبالتـايل، فـإن . وهو ما ال ينطبق على باقي الدول العربية بالقوة نفسها والتـأثير نفسـه

بـين منظمـة التحريـر ) ١٩٩٣(هذا ما يوضح عدم ترحيـب سـورية ولبنـان باتفـاق أوسـلو 
الفلســـــطينية وإســـــرائيل والشـــــكوك األردنيـــــة بشـــــأنه، وحتـــــى بالنســـــبة إىل إيجـــــاد حلـــــول 

ســـتوطنات واحلـــدود والالجئـــين والقـــدس، فســـنرى موقفـــاً ســـورياً للمســـائل املهمـــة، كامل
  .ولبنانياً حذراً قبل االندفاع على طريق توقيع معاهدتي سالم مع إسرائيل

يف األردن هنـــــاك موقـــــف سياســـــي خمتلـــــف عـــــن موقـــــف ســـــورية ولبنـــــان، وهـــــو أن 
ــــا ســــورية ولبنــــان، فعلــــى الــــرغم مــــ. املســــؤولية هــــي يف يــــد قيــــادة منظمــــة التحريــــر ن أمّ

، أي عقــــب اجتمــــاع اجمللــــس ١٩٨٩تســــليمهما باســــتقاللية القــــرار الفلســــطيني منــــذ ســــنة 
وإعالنــه قبــول مفهــوم الــدولتين علــى أرض  ١٩٨٨الــوطني الفلســطيني يف اجلزائــر ســنة 

فلسطين، فإن ذلك ال يعني اتخاذ القرارات من دون التشاور والتنسيق مع الـدول الـثالث 
وعلى الرغم من الشـكوك . سار الفلسطيني إىل حد كبيرالتي تتأثر مصاحلها األمنية بامل

الســــورية بشــــأن مصــــير املشــــكلة الفلســــطينية وتطوراتهــــا، التــــي ســــتحدد مصــــير الســــالم 
الشامل يف املنطقة، فـإن سـورية تتـابع التفـاوض مـع إسـرائيل عبـر الطـرف األميركـي أو 

نـــة، آملـــة بـــأن مباشـــرة، حماولـــة االســـتفادة مـــن الـــدور األميركـــي إىل أقصـــى درجـــة ممك
يتقـــدم الراعـــي األميركـــي يف مرحلـــة مـــا باقتراحـــات تتغلـــب علـــى املعضـــالت األساســـية، 
وهــي االنســحاب الكامــل والتطبيــع، بحيــث تســتجيب للشــروط الســورية، وتضــع إســرائيل 

ويف . يف زاويــة ضــيقة، وهــو مــا يحمّلهــا مســؤولية فشــل العمليــة الســلمية يف حــال فشــلها
إىل اســـتمرار املفاوضـــات بأنـــه نـــوع مـــن اســـتراتيجيا ضـــبط الوقـــت نفســـه، يمكـــن النظـــر 

فحتــــى اآلن، مــــا زالــــت ســــورية متمســــكة بثوابتهــــا، ويف . النــــزاع بــــين ســــورية وإســــرائيل
ال  ٢٤٢مقدمها االنسحاب الكامل، ومصرة على أن التطبيع املطلوب بحسب القـرار رقـم 

االقتصــادية، فهــذه  يشــمل تبــادل العالقــات الدبلوماســية واحلــدود املفتوحــة والعالقــات
وســتبين املفاوضــات بشــأن التــدابير . تــأتي يف مرحلــة الحقــة مــع حلــول الســالم الشــامل

األمنيــة مقــدار جديــة إســرائيل يف التوصــل إىل تســوية، مــا مل تكــن تســتخدم ذلــك إلرضــاء 
  .الطرف األميركي وحماولة ابتزاز التنازالت من الطرف السوري

ســـرائيلية لطريـــق التســـوية خمتلفـــة عـــن التصـــور وواقعيـــاً، هنـــاك قـــراءة أميركيـــة وإ



  ٤٥، ص )١٩٩٥صيف ( ٢٣، العدد ٦مجلد ال مجلة الدراسات الفلسطينية سارد
 

١٩ 
 

فأميركا وإسرائيل تريان يف املوقف السوري وتشدده حيال الثوابـت موقفـاً . السوري له
تفاوضـــياً لـــيس إالّ، وبالتـــايل، ومـــع مـــرور الوقـــت وازديـــاد الضـــغوط الدوليـــة والعربيـــة، 

وجهاً إسرائيلياً مفاده وإىل حد ما، نرى ت   )١٩(.فربما تقْدم سورية على إعطاء التنازالت
أن الوضع الستراتيجي الراهن هو أفضل من قبول الشروط السورية مهما تكن اخملـاطر 

إســـــرائيلي يف املـــــدى  - وهـــــو مـــــا يجعـــــل التوصـــــل إىل اتفـــــاق ســـــوري   )٢٠(املســـــتقبلية،
القصــــير، أي خــــالل هــــذا العــــام، بعيــــد االحتمــــال مــــا مل يتغيــــر التوجــــه احلــــايل للحكومــــة 

  .اإلسرائيلية
وفيما يخص ضـبط السـالح واألمـن اإلقليمـي، فسـورية ال تـزال تـرى أن موضـع ذلـك 
هــو يف نطــاق الســالم الشــامل، وهــي غيــر مســتعدة لنبــذ اعتبــار التهديــد أو اســتخدام القــوة 

وهـــذا مــــا يســــتتبع تعزيــــز القــــدرة العســــكرية . حلمايـــة املصــــالح القوميــــة، وســــيلة شــــرعية
وســـيلة متاحـــة؛ فـــالهموم األمنيـــة الســـورية ال الســـورية إىل أقصـــى درجـــة ممكنـــة، وبـــأي 

تتوقـــف بحـــل املشـــكالت الثنائيـــة بينهـــا وبـــين إســـرائيل، فـــإىل جانـــب الوضـــعين اللبنـــاين 
والعراقـي ومسـتقبل العالقـات مــع تركيـا، تـرى ســورية لنفسـها دوراً حموريـاً يف عالقــات 

 .القوى العربية واإلقليمية

                                                            
، )لنـــــدن" (احليـــــاة: "، انظـــــر"الكفـــــر" لهـــــذا النمـــــوذج بــــــعلـــــى الـــــرغم مـــــن وصـــــف الـــــرئيس األســـــد   )١٩(

١٩/١٠/١٩٩٤.  
  .١٦/٥/١٩٩٥، )لندن" (احلياة: "تصريح رابين  )٢٠(
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