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  ضبط التسلح اإلقليمي
  اإلسرائيلي –يف النزاع العربي 

  وجهة نظر سورية
  
  حممد زهير دياب

  
 ةويف إثر حرب اخلليج الثاني استجابة للمتغيرات يف البيئة الدولية السياسية،

، قبلت سوريا مبادرة الرئيس األميركي السابق جورج بوش، ١٩٩١ضد العراق سنة 
أكتوبر / ، لعقد مؤتمر مدريد للسالم يف تشرين األول١٩٩١مارس / املعلنة يف آذار

لكن على الرغم من اختيارها البديل الدبلوماسي الستعادة اجلوالن . من السنة نفسها
، فإن سوريا تعتقد أن الشروط االستراتيجية والتوصل إىل سالم شامل مع إسرائيل

السائدة غير مثالية إلجناز هذا الهدف، وبالتايل فاملطلوب هو تفعيل الدور األميركي 
ولهذا السبب، ونظراً إىل أنها تنظر إىل موضوع ضبط التسلح . لتعزيز موقفها التفاوضي

دة مواتية، رفضت باعتباره عنصراً للمساومة وجائزة تمنح إلسرائيل يف ظروف حمد
سوريا حتى هذا الوقت املشاركة يف احملادثات املتعددة التي تعالج، ضمن أمور 

. أُخرى، هذا املوضوع، وذلك إىل أن يتم حتقيق تقدم جوهري يف املفاوضات الثنائية
سيتخذ إذا التزمت إسرائيل االنسحاب الكامل من  ةويمكن االفتراض أن مثل هذه اخلطو

وقد أوضح الرئيس األسد هذا . من املنطقة احملتلة يف جنوب لبنان اجلوالن، وطبعاً
  :املوقف بكل جالء حين قال

نحن نريد احلد من السالح وإنْ كنت أعتقد أن الظرف املوضوعي 
وإذا أرادوه قبل حتقيق . املناسب للحد من السالح هو حتقيق السالم

  ١...السالم فلنناقش على أساس شموليته وعدالته

                                                            

    ،قسم الدراسات العسكرية، جامعة كينغز، لندنباحث يف الشؤون االستراتيجية. 
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هذا املوقف العام جتاه السيطرة على التسلح، سنحاول هنا إعطاء يف ضوء 
وستعالج يف إطار تصور نظام أمني . رؤية موجزة للمشكالت املهمة يف هذا املوضوع

اإلسرائيلي، نظراً  –إقليمي لضبط التسلح يشمل األفرقاء الرئيسيين يف النزاع العربي 
  .لعسكريةإىل الترابط الوثيق بين املشكالت السياسية وا

  
  املتطلبات األساسية: أوالً 

 –لن تتوفر لنظام إقليمي للسيطرة على التسلح واحلد منه يف النزاع العربي   
  :اإلسرائيلي فرصة واقعية للنجاح، ما مل يستند هذا النظام إىل عدة مبادىء توجيهية

مفهوماً يرجع إليه على الرغم من االنتقادات  يشكل الردع املستقر واملتبادل )١
فال بد من اإلشارة إىل أن الردع يقترح يف إطار . التي وجهت إليه حديثاً

التسوية الشاملة لقضايا االحتالل، وهذا ما يجرد أعضاء هذا النظام من دوافع 
 .حتدي هذا الردع

اف بصورة يتطلب االستجابة إىل املتطلبات األمنية القومية جلميع األطر )٢
ومع أنه ليس من املمكن تصور كل حالة طارئة، فإن من املستطاع . كافية

 .حتديد التهديدات الرئيسية الواقعية والكامنة يف البيئة األمنية للنزاع
ساس تفوق جانب على ن طبقاً ملبدأ املساواة، ال على أيتوجب ضمان األم )٣

ها تواجه تهديداً مشتركاً وبالنسبة إىل الذريعة اإلسرائيلية بأن. حساب اآلخر
من األطراف العربية كافة، فال بد من التكافؤ يف القدرة الردعية والدفاعية لكل 

 .طرف رئيسي يف مصر وسوريا وإسرائيل
يفترض أن تأخذ املوازين العسكرية التقليدية يف عين االعتبار االختالف يف  )٤

وة التقنية بين إسرائيل البنية العسكرية ويف العقيدة القتالية، إضافة إىل الفج
 .والدول العربية

                                                                                                                                                                          

 .١٣/٣/١٩٩٢، )دمشق" (الثورة"  ١
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إن أي اقتطاع أو تقييد يف تملك بعض منظمات األسلحة يجب أن يبنى على  )٥
التبادلية، وإنْ كان هذا ال يعني عدم التناظر أو التبادل بين منظومات خمتلفة، 

فاألسلحة غير التقليدية قد تشكل زمرة منفصلة، . لكنها تؤدي وظيفة مشابهة
توجد رابطة بين األسلحة النووية والكيميائية، فإن هناك أيضاً رابطة لكن كما 

 .بين الصواريخ القصيرة والصواريخ املتوسطة املدى وبين أسلحة اجلو
إن عاملي الوقت والتدرج أساسيان يف الشروع يف تطبيق اإلجراءات للسيطرة  )٦

 .على التسلح، بسبب الشكوك وتصورات التهديد املتبادل املتأصلة
 يمكن تطبيق نظام أمني شامل لضبط التسلح واحلدّ منه حتى يتم إجناز ال )٧

 .التسوية السياسية الشاملة
توفُّر نظام حتقيق ومراقبة لضمان تنفيذ االلتزامات والتقييدات املفروضة يف  )٨

 .النظام األمني

هذه املبادىء سيتطلب وقتاً طويالً، لكن تبني مفهوم متدرج  من نافل القول إن تطبيق
سيساعد من دون شك يف التخفيف من خطورة أبعاد املعضلة األمنية احلادة بين 

واألرجح أن عضوية هذا النظام املقترح ستشمل إسرائيل، ومصر، . أطراف النزاع
نت متحدة فيدرالياً أم وسوريا، واألردن، ولبنان، والدولة الفلسطينية املستقبلية، أكا

وال بد من حتديد النظام األمني بهذا الشكل لتجنب اجلدال الذي . درالياً مع األردنيكونف
وطبعاً يفترض أن . ال نهاية له بشأن األبعاد اجلغرافية جلميع مصادر التهديد احملتمل

طقة تطبيق نظام احلد من التسلح بين فرقاء النزاع يتالزم مع استقرار أمني يف من
اخلليج، نظراً إىل ترابط القضايا والهموم األمنية عن طريق اشتراك بعض الدول يف 

ومن أجل توطد النظام . البيئتين االستراتيجيتين كالعراق، ومصر، وسوريا، والسعودية
واستمراره، قد يتطلب من األطراف العربية جتنب أية حتالفات موجهة ضد إسرائيل بعد 

بيد أن هذا . ، وهذا ينطبق على إسرائيل أيضاً على اساس متبادلتنفيذ التسوية الشاملة
  .الشرط ال يعني تقييد حرية عمل أي عضو خارج املنطقة احملددة يف النظام

من اإلشارة إىل أن أي نظام شامل لضبط التسلح يتطلب تطبيق بعض  وال بد
من األسلحة وإما أن ، وهي إما أن تسبق تنفيذ تدابير احلد "إجراءات بناء الثقة واألمن"

تصاحبه وال تثير خالفات كبيرة فيما يتعلق باألمن كنظام السيطرة على التسلح 
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وأهميتها تكمن يف اإلقالل من خطر احلرب بسبب سوء الفهم أو خطأ . باملعنى الدقيق
فما أن يتم االتفاق على التسوية السياسية، لن يكون صعباً تبني قسم منها، . التقدير

 نبعضها يف قيد التطبيق اآلن، كاملناطق العازلة، واملناطق اجملردة معلماً بأن 
السالح، أو املناطق احملددة التسليح، أو التفتيش اجلوي، كما هي احلال بين مصر 

ومن الواضح أنه مع ابتداء االنسحاب . وسوريا من طرف وإسرائيل من طرف آخر
اإلجراءات يف اجملال اجلغرايف اإلسرائيلي من األراضي احملتلة، يتطلب توسيع هذه 

ومدى استطالعها لنشاط اخلصم العسكري، وخصوصاً إقامة مراكز اإلنذار املبكر 
غير أن . والتنصت واإلشعار املسبق بالتحركات، لإلقالل من أخطار الهجوم املفاجىء

كإنشاء " الشفافية"بعض اإلجراءات املتقدمة املطبقة يف أوروبا والتي تزيد يف درجة 
اكز لتبادل املعلومات العسكرية وإدارة األزمات وتبادل الزيارات وحضور مر

املناورات العسكرية، سيصعب تطبيقه عملياً يف املدى القريب، نظراً إىل حالة العداء 
ومن املالحظ أن إسرائيل تلح يف البدء بهذه اإلجراءات قبل . الباقية لدى كال اجلانبين

فيذه، ذلك ألن يف مصلحتها، كونها الدولة األقوى، أن االلتزام باالنسحاب الكامل وتن
تزيد يف معلوماتها عن القدرة العسكرية العربية، كما أن ذلك ينشىء جواً من التعاون 

العسكري من دون التعهد بتسوية سلمية من جانبها، إضافة إىل حماولة التأثير يف 
، فإن االجتماع األخير للجنة وفعالً. اإلرادة العربية بعرض قدراتها العسكرية املتفوقة

احلد من التسلح واألمن اإلقليمي، التابعة للمفاوضات املتعددة، والذي عقد يف الدوحة 
مايو املنصرم كشف مدى الهوة بين املوقف العربي من جانب، / قطر يف أيار –

واملوقف اإلسرائيلي، املدعوم من الواليات املتحدة وروسيا واالحتاد األوروبي من 
يتضمن بنوداً " بيان نيّات"فاألطراف األخيرة أصرت على استصدار . نب آخرجا

سياسية لتحقيق العالقات السلمية الكاملة، واالنفتاح، والثقة املتبادلة، والبدء 
بالتعاون من خالل إجراءات الثقة املتقدمة، بينما رفض الطرف العربي هذه األمور 

زن القدرات اضاً على البحث أوالً يف توحتى التوصل إىل السالم الشامل، وأصر أي
  ٢.العسكرية التقليدية، وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل

                                                            

 .٦/٥/١٩٩٤ – ٢/٥، )لندن" (احلياة" ٢
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  املوازين العسكرية التقليدية: ثانياً 

أن معاجلة مسائل تشكيالت القوى العسكرية وحجمها، وبعض  من املؤكد  
. منظومات األسلحة والعقائد العسكرية ستبرهن عن أنها ستكون من الصعوبة بمكان

ويمكن تصور مشكلتين أساسيتين من شأنهما عرقلة إمكان التوصل إىل اتفاقات 
ع على تعريف ، تنجم عن صعوبة التوصل إىل إجمااألوىل. سريعة بشأن هذه القضايا

هي أن تقدير الكم والنوعية للقوات  والثانية. متطلبات األمن القومي لكل دولة
العسكرية الضرورية حلماية املصالح القومية بفعالية لكل طرف، وإتاحة الفرصة 

فالتحيز الذاتي والعناصر . إلمكان التعامل مع كل تهديد غير متوقع ليس بأمرٍ بسيط
واملعنويات واالنضباط ومستوى التدريب، التي تدخل يف  غير احملسوسة، كالقيادة

وإىل جانب . تقويم القدرات العسكرية، تعرقل وضع معيار موضوعي للقوى العسكرية
هذه التعقيدات، جتنح الدول عادة إىل االحتفاظ بهامش من التفوق العسكري ضد 

  .اخلصوم احلاليين واحملتملين، وذلك لضمان األمن املستقبلي
نسبة إىل املوازين العسكرية التقليدية بين إسرائيل ودول اجملابهة العربية، وبال  

 –فإن هذه املشكالت تزداد تعقيداً بسبب االختالفات يف املستويات االجتماعية 
وإضافة إىل هذه اإلشكاالت، . االقتصادية والتطور التقني بين جمتمعات هذه األطراف

تبنت إسرائيل مفهوماً أمنياً شامالً باحلد األقصى من خالل تزاوج العامل اإلقليمي 
وكنتيجة . واألمن املطلق، وهو ما يجعله توسعياً على حساب أمن األطراف العربية

ائيل تعريف مفهومها األمني األساسي لفك هذا الترابط مع لذلك، ال بد من أن تعيد إسر
العامل اإلقليمي، األمر الذي يولد اختراقاً جوهرياً للتغلب على العقبة الرئيسية يف 

  .التوصل إىل إجماع يف حده األدنى على متطلبات األمن القومي لسائر األطراف

  حجم القوات وتشكيالتها - أ 
التهديد الرئيسي ضدها يتأتى من هجوم عسكري أن  إذا كانت إسرائيل تدعي  

منفرد، من قبل إحدى دول املواجهة، أو هجوم مشترك تشنه دولتان أو أكثر، مع دعم 
ذلك ويعود . عراقي أو خليجي، فإن املشكلة بالنسبة إىل األطراف العربية أكثر تعقيداً

 –لنزاع العربي هو أن دول املواجهة ليست طرفاً يف ا األول: إىل عاملين أساسيين
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اإلسرائيلي فحسب، بل هي أيضاً أفرقاء يف البيئة االستراتيجية اإلقليمية التي حتوي 
هو أن للجيوش العربية دوراً مهماً يف  والثاين. خالفات قد تتطور إىل نزاعات مسلحة

وإىل جانب ذلك، تشكل القوات املسلحة يف اجملتمعات . توطيد االستقرار الداخلي
لتي هي يف قيد النمو االقتصادي، قطاعاً كبيراً المتصاص مشكالت العربية، وا

ويمكن القول إنه يف حال السالم لن حتتاج دول املواجهة إىل جيوش تشكل . البطالة
القوات الضاربة فيها نسبة عالية، وال سيما أن تخفيض النفقات الدفاعية سينعكس 

غير أن مثل . طاعات املدنية األُخرىإيجاباً على النمو االقتصادي وعلى العمالة يف الق
هذا الوضع يتطلب وقتاً ليس بالقصير، ألن مشكالت النمو االقتصادي ال تقتصر على 

احلجم الكبير للنفقات الدفاعية، كما أثبتت جتربة مصر منذ معاهدة السالم مع 
ىل لكن من املمكن نظرياً، مع استكمال تنفيذ التسوية السلمية، أن يتوصل إ. إسرائيل

معدل معقول يسمح ألعضاء النظام األمني اجلديد يجعل نمو حجم قواتها خاضعاً 
ويتوجب أن يأخذ مثل هذا املعدل يف . للتنبؤ املسبق والتحقق الدوري طبقًا لألوضاع

لكن ال جدوى يف . للحاجات األمنية لكل طرفاحملددة عين االعتبار العوامل اجلوهرية 
مطالبة اجلانب العربي بتقليد نظام االحتياط اإلسرائيلي، كما طالبت إسرائيل بذلك، 

نظراً إىل الفجوة التقنية، واإلدارية، ووسائل املواصالت، واملسافات اجلغرافية بين 
رات العسكرية العربية، وعموماً، حتاول إسرائيل دوماً املبالغة يف حجوم القد. الطرفين

إن هذا االدعاء ال يقوم . وال سيما من زاوية القوة البشرية ونسبة القوة الضاربة منها
بالضرورة على تقويم صحيح للقدرات القتالية واألداء الفعلي جلميع القوات العربية 

يف ساحة املعركة؛ فبعضها ذو مستوى وكفاءة عاليين، لكن األغلبية تعاين مشكالت 
غرات يف جماالت التدريب والقدرة على استغالل اخلصائص التقنية لألسلحة وث

  .بصورة كاملة –احلديثة 
ببنية التشكيالت القتالية، وخصوصاً التوزيع بين صنوف  وفيما يتعلق

األسلحة الرئيسية، من مشاة ومدرعات ومدفعية وطيران وبحرية، وبنية كل سالح على 
عقبة ألن اجليوش العربية تتبنى عقائد قتالية خمتلفة، انفراد، فاملطلوب جتاوز ذلك ك

وما زال أمامها وقت ليس بالقصير للتمكن من تشغيل التقنية العسكرية احلديثة على 
وليس أمام األطراف العربية من خيار يف املستقبل املنظور . إسرائيليف غرار احلال 

اع حمورية يف حال فشل سوى االعتماد بصورة أساسية على اقوات البرية كوسيلة دف
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والقاعدة األساسية يف هذا السياق يمكن أن تكون املرونة واالنفتاح للتحقق من . الردع
النيات أكثر من التحقق من القدرات، ما دام أن أعضاء النظام قد توصلوا إىل سالم 

  .تعاقدي نهائي

  سباق التسلح واألسلحة املتطورة –ب 
املقولة املثبتة تاريخياً هي أن سباق التسلح يف حد ذاته ال يشكل عالقة سببية 

إال إنه مع التأثير املتبادل لعوامل ومعطيات أُخرى، من املمكن لهذا . لنشوب احلرب
السباق أن يسهل عملية اتخاذ القرار باللجوء إىل استخدام القوة العسكرية، مثل 

ق على ما لدى اخلصم، أو خشية احلصول عليه احلصول على نوع سالح متطور يتفو
لكن بما أن هدف النظام األمني هو . مستقبالً لإلخالل بالتوازن العسكري القائم

ضمان استقرار البيئة العسكرية، وكون سباق التسلح يشكل عامالً قد يؤدي إىل عدم 
ستفرض  بيد أن التقييدات التي. استقرارها، فيفترض كبح جماحه بين أطراف النظام

ال بد من أن تكون ضمن الضوابط العامة املبينة أعاله، كما ال يجب أن تعوق حيازة 
  .منظومات السالح احلديث واملتطور

يختلف اخلبراء بشأن تأثير األسلحة احلديثة يف عقيدة الهجوم أو عقيدة 
. املدنيةالدفاع، وبشأن فعاليتها يف تقصير مدة الصدام املسلح واإلقالل من اخلسائر 

ومهما تكن نواقصها، فال يمكن إنكار واقع أن التحسينات وتطور املزايا الفنية 
والتعبوية لهذه األسلحة أدخلت تغييرات مهمة يف تكتيك استخدام الوسائط اخملتلفة 

فوسائل التقاط الهدف، والقوة النارية، واملدى اجملدي لألسلحة، . يف مسارح املعارك
طرة واالتصاالت واالستطالع يف الوقت الفوري، والذخائر وأجهزة القيادة والسي

املوجهة بدقة، ووسائل التشويش اإللكتروين، والتشويش املضاد، كل ذلك زاد يف 
واجلواب . فعالية وسائل القتال التقليدية مثل الدبابة والطائرة واملدفع، إىل حد كبير

والدفاع أو الهجوم، أو بالعكس، عن السؤال عما إذا كانت التطورات التقنية تعزز الردع 
  .يعتمد يف احلقيقة على عوامل ومعطيات أُخرى يف النزاع املسلح

وبناء على ذلك، على الرغم من أن من املفترض أن أعضاء النظام سيلتزمون 
االمتناع من اللجوء إىل القوة املسلحة يف عالقاتهم، فإنه ال يمكن الطلب منهم التنازل 

بل على النقيض من . نظمتهم القتالية وحتديثها لضمان أمنهمعن حقهم يف تطوير أ
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ذلك؛ فاإلقالل من الشعور بالضعف، والتخفيف من مشاعر االنكشاف أمام اآلخرين 
سيعطيان األعضاء يف النظام األمني اجلديد الثقة بالنفس ملمارسة ضبط النفس يف 

  .مفاجىء أوقات األزمات، وذلك لعدم تخوفهم من التأثير احلاسم لهجوم

  العقائد العسكرية –ج 
يطرح دور العقائد أو املذاهب العسكرية يف استقرار الردع جداالً حاداً بين   

فاملعضلة هي أن دوالً كثيرة، بما يف ذلك إسرائيل، تدعي أنها . خبراء ضبط السالح
. تتبنى عقيدة دفاعية استراتيجياً، لكنها مرغمة على انتهاج عقيدة هجومية تكتياً

، وبنيتها العسكرية، وقوتها ةؤكد مثل هذه الدول أنه بسبب العوامل اجلغرافيوي
لكن الواقع أن مسألة العقيدة . البشرية، ال بد لها من االحتفاظ بخيار الضربة املسبقة

وتتنوع . مسألة ثانوية نسبياً إذا ما عوجلت أسباب النزاع األُخرى بين خصمين
مصادر املذاهب العسكرية بين الدول، إذ إنها تعتمد على جمموعة من العوامل التي 

التاريخ، واحلضارة، واجلغرافيا، والقوة : دد املفاهيم االستراتيجية الشاملة لها، مثلحت
ومن الواضح أنه إذا ما كانت دولة ما تؤكد أن احلرب . البشرية، واملوارد االقتصادية

ف كان، فال شك يف رالوقائية أو الضربة املسبقة هي أساس سياستها األمنية يف أي ظ
  .انية، ولن يُساعد مثل هذه السياسة يف استقرار البيئة األمنيةأنها تبدي نيّات عدو

ويف جميع األحوال، فإنه من غير املعقول أن يُطالَب أعضاء النظام األمني   
ومع ذلك . باتباع مذهب عسكري موحد ال يأتلف مع ظروفهم وأوضاعهم اخلاصة

إجراءات بناء "تؤدي ويف هذا اإلطار . يمكن حث األعضاء على تأكيد العقائد الدفاعية
دوراً كبيراً يف جتنب حرب غير مرغوب فيها تتصاعد نتيجة حوادث " الثقة واألمن

حدود، أو خطأ يف احلسابات خالل األزمات، وهذا مما يقلل من احلاجة إىل الضربة 
  .املسبقة

  
  األسلحة النووية: ثالثاً 

  والكيميائية والبيولوجية

أسلحة التدمير "هذه سائل العنف وأصبح من املتعارف عليه أن تسمى   
. ، مع إضافة وسائط نقلها من الصواريخ املتوسطة والصواريخ الطويلة املدى"الشامل
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فمعاهدة حظر انتشار . وقد أصبحت األنواع الثالثة األوىل موضوع أنظمة دولية
مؤسسة على مبدأ التمييز بين الدول اخلمس التي أعلنت  ١٩٦٨األسلحة النووية لسنة 

لكن عدة دول يُعتقد . ا نووية، بينما طلب من الدول األُخرى نبذ تطوريها وامتالكهاأنه
أنها تملك القدرة على إنتاج هذه األسلحة، ومن بينها إسرائيل، رفضت االنضمام إىل 

ا، آخذين يف عين االعتبار وضعها أما الدول العربية، فإنها أعضاء فيه. املعاهدة
األسلحة صعباً عليها، على الرغم من أن العراق حاول،  التقني الذي يجعل تطوير هذه

  .من دون حتقيق جناح نهائي، أن يطور برناجماً نووياً عسكرياً
والطرح املركزي يف الدعاوى اإلسرائيلية إلبقاء خيارها النووي مفتوحاً هو   

 لكون خصومها يتفوقون عليها عدداً، وال يمكن لها" سالح املالذ األخير"أنها تريد 
ومع أنه يمكن االدعاء أن القدرة النووية اإلسرائيلية . االعتماد على الضمانات الدولية

، وقبول ١٩٦٧ساهمت يف ردع الدول العربية عن مهاجمة إسرائيل ضمن حدود 
وجودها على أرض الواقع، فإن هذه القدرة فشلت حتى اآلن يف إكراه اجلانب العربي 

ومهما تكن . النسبة إىل مصير األراضي احملتلةعلى القبول بالشروط اإلسرائيلية ب
صحة هذا اإلدعاء، فإن من الصعب التكهن بإمكان تخلي إسرائيل عن خيارها النووي 

" وثيقة ضمان"يف املديين القريب واملتوسط بسهولة، ألنها ستستمر يف النظر إليه كـ
  .يعتمد عليها

جديداً بعد أن فُتِحَ الباب  وقد اتخذ النقاش بشأن امتالك السالح النووي منعطفاً  
يناير / أمام االنضمام إىل االتفاق الدويل حلظر األسلحة الكيميائية منذ كانون الثاين

فمصر، وسوريا، واألردن، ولبنان امتنعت حتى اآلن من االلتحاق بهذه . ١٩٩٣
املعاهدة، ما مل تصبح إسرائيل عضواً يف معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية، وإن 

كما تزداد املشكلة تعقيداً حين . كانت قد وقعت االتفاق بشأن األسلحة الكيميائية
توسّع إسرائيل دائرة التهديد النووي املزعوم باجتاه إيران وباكستان، فضالً عن كل 

وبحسب األدلة املتوفرة حالياً، ال يمكن إال . دولة عربية، سواء يف املغرب أو املشرق
من العامل  ىالنووية يف الشرق األوسط أو يف مناطق أُخراالستنتاج بأن القدرات 

  .سنتعايش معها يف املستقبل املنظور
وهذا ما يستتبع الشك يف إمكان التوصل إىل منطقة خالية من أسلحة التدمير   

وقد احتوت . الشامل يف الشرق األوسط يف املدى املتوسط، ألن للمشكلة أبعاداً عاملية
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على بعض  ١٩٩١مايو / أيار ٢٩األميركي السابق بوش بتاريخ مبادرة الرئيس 
اإلجراءات األولية، كوقف إنتاج املواد املشعة الداخلة يف صنع األسلحة الذرية، وفتح 

املنشآت واملفاعالت النووية أمام التفتيش الدويل، واالنضمام إىل معاهدة حظر 
فواقع األمر أن التخلي . بل إسرائيلاألسلحة النووية، إال إنه من املستبعد تنفيذها من ق

  .عن القدرات واألسلحة النووية والكيميائية يتطلب تغييراً جذرياً يف املناخ السياسي
، فقد انضمت ١٩٧٢وبالنسبة إىل معاهدة حظر األسلحة البيولوجية لسنة   

 ويمكن أن يُرد االنضمام. جميع الدول العربية إليها، لكن إسرائيل امتنعت حتى اآلن
وبخالف االتفاقين النووي ... العربي إىل أن هذه األسلحة ذات قيمة ردعية منخفضة

. والكيميائي، فإن هذه املعاهدة ال تتضمن نصوصاً إلنشاء نظام للتفتيش والتحقق
فالرأي السائد هو أن اإلدانة اخللقية الستخدام هذه األسلحة تقيد جلوء الدول إليها أو 

وبة متطلبات التفتيش التي قد تفترض التخلي عن ميزات التهديد بها، إىل جانب صع
  .السيادة إىل حد كبير، كما حدث للعراق

واخلالصة هي أن هنالك رابطة بين األسلحة الكيميائية واألسلحة النووية يف   
الشرق األوسط، وهو ما يعقد االتفاق بشأن نزعها قبل التسوية السياسية بين إسرائيل 

وإضافة إىل ذلك، فإن اتفاقات احلد . ستمرارها وقتاً غير قصيرواجلانب العربي، أو ا
منها أو نزعها تفترض وجود نظام صارم للتحقق والتفتيش ال يعتقد  أن أطراف 

وكإجراء انتقايل، يمكن ألطراف النظام . النزاع مستعدون للقبول به يف الوقت احلاضر
لهذه األسلحة حتى إدخالها " عدم االستخدام األول"األمني إصدار التزامات علنية بـ

واالدعاء اإلسرائيلي أن مثل هذا االلتزام . ضمن النظام األمني اجلديد يف وقت الحق
يفقدها قيمتها الردعية ال يتوافق مع احتفاظها بتفوقها التقليدي الذي يردع العرب 

، ويف الوقت نفسه، ليس لهذه ١٩٦٧عن التفكير يف الهجوم على إسرائيل ضمن حدود 
ألسلحة قيمة ردعية يف حروب حمدودة ضمن األراضي احملتلة، نظراً إىل آثارها ا

فهي إذاً رادعة حلرب هدفها فرض االستسالم . اجلانبية الضارة جلميع األطراف
  .االستراتيجي، وهذا خارج طاقات أطراف النزاع، وصعب املنال دولياً
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  الصواريخ الباليستية: رابعاً 

واملدى  أرض ذات املدى املتوسط –الباليستية أرض ترتبط أنظمة الصواريخ   
البعيد يف النطاق اإلقليمي بأسلحة الدمار الشامل، كونها وسائط اإليصال الرئيسية 

، ١٩٨٧وقد وثِّق هذا الترابط يف نظام السيطرة على نقل تقنية هذه الوسائط لسنة . لها
أما الصين فقد . فيما بعدالذي أقامته الدول الصناعية الغربية وانضمت إليه روسيا 

صواريخ وهو يهدف إىل منع نقل صواريخ وتقنية . أعلنت التزامها به من دون توقيعه
كلغ من الدول املنتجة إىل  ٥٠٠كلم ورأس متفجر زنته ابتداء من  ٣٠٠ذات مدى يبلغ 

وأقل ما يقال يف هذا الصدد أن مثل هذا التصنيف للقذائف والصواريخ . الدول النامية
القصيرة املدى، والتمييز بينها وبين وسائط اإليصال األُخرى، كالطائرات، هما أمران 

، هو أنه يف النطاق اجلغرايف للنزاعات اإلقليمية، األول: ناعتباطيان لسببين رئيسيي
اإلسرائيلي، ليست الصواريخ القصيرة املدى السالح الوحيد  –بما فيها النزاع العربي 

القادر على حَمْل رؤوس نووية وكيميائية، بل يمكن إيصال الرؤوس إىل عدة أهداف 
 –الطائرات القاذفة أو القاذفة  استراتيجية وحيوية، سواء مدنية أو عسكرية، بواسطة

، إن اإلدعاء أن من املمكن للصواريخ اختراق شبكة الدفاعات ثانياً. املقاتلة أيضاً
ات دقة أعلى، ليس صحيحاً كما أثبتت ذاجلوية بفاعلية أقوى من الطائرات، وهي 

حربا اخلليج حديثاً؛ فالوسائل اإللكترونية التي تشوش على الرادارات وتعطلها 
ورت إىل درجة كبيرة، وهو ما حسّن كثيراً القدرة االختراقية للطائرات، إضافة إىل تط

. تطوير الصواريخ التي تطلق من بُعد من الطائرات، وتقنية التقاط األهداف وحتديدها
" باتريوت"وإىل جانب ذلك، فقد تم تطوير وسائط مضادة للصواريخ مثل نظام 

  .الروسي" ٣٠٠ –أس "األميركي و
وبناء على ما سبق، فإن مقولة أن الصواريخ الباليستية تخل يف حد ذاتها   

باالستقرار العسكري غير صحيحة باملطلق؛ إذ ال بد من دراسة املشكلة يف إطار البيئة 
القتناء الصواريخ الباليستية من قِبل الدول الرئيسي فالدافع . التنازعية اخلاصة

ق يف أسلحة اجلو التي تملكها الدول املتطورة النامية هو يف العادة ملواجهة التفو
والصواريخ أقل ثمناً وتكلفة صيانة، كما أنها أسهل تشغيالً . تقنياً كإسرائيل

والغاية . واستخداماً، إذ إنها ال تتطلب تدريب فرق صيانة وطيارين بمستوى عال
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ات الرئيسية إيجاد ردع متبادل يقيد حرية املتحاربين يف توسيع نطاق العملي
فالصواريخ الباليستية يمكنها توفير . يةنالعسكرية إىل الهداف االستراتيجية واملد

جميع خصائص الضربة الثانية االنتقامية بعد امتصاص الضربة األوىل، وهذه 
اخلصائص هي قابلية احلركة، واالنتشار، واالختباء، واحلماية، بدرجة أعلى من 

الفات السياسية، فاحلافز األساسي وإذا ما تمت تسوية اخل. خصائص الطائرات
لتحدي الردع ينتفي، وبالتايل يتضاءل إمكان الهجوم املفاجىء عبر ضربة 

وإىل جانب ذلك، فمن املستبعد جداً أن تلجأ . صاروخية نظراً إىل صعوبة اكتشافها
سوريا، مثالً، إىل ضربة صاروخية أوىل، آخذة يف عين االعتبار الضربة االنتقامية 

فقد أوضح الرئيس األسد الهدف الردعي من امتالك مثل . ئيلية الشديدة احملتملةاإلسرا
  :هذه الصواريخ حين قال

إن إسرائيل ال تزال متفوقة تكنولوجياً وتستطيع أن تلحق بالعرب 
كوارث بشرية يف حال احلرب، ولكن العرب يستطيعون بما يملكون أن 

يبادلوها الكوارث بمثلها، وإسرائيل تعرف هذا وتعرف أن التفوق 
التكنولوجي الذي تملكه ال يستطيع أن يحول دون تبادل الكوارث يف 

  ٣.ة ما هو متوافر لدى العرب ولدى إسرائيلحالة احلرب بواسط

القوى الصاروخية وخصائصها، يمكن القول إنها تشكل يف إطار  وبموازنة مزايا
النزاع مع إسرائيل عامل استقرار للبيئة األمنية أكثر من كونها مسببة لإلخالل به، 

يف  ومن املستبعد أن يتم احلد منها أو نزعها. وخصوصاً بعد التسوية السياسية
ويف اإلمكان تصور إدخالها يف نظام ضبط السالح يف فترة متقدمة . املستقبل القريب

من بنائه، لكن إذا أمكن حتديد أعدادها وجماالتها ووزن الرأس املتفجر، سواء كان 
تقليدياً أو غير تقليدي، يف املرحلة األوىل، فقد تكون خطوة مساعدة إذا ربطت بتقييد 

سرائيلي، وكإجراء بناء ثقة أيضاً يمكن املوافقة على اإلشعار تفوق سالح الطيران اإل
  .املسبق بتجربتها

  
  

                                                            

 .١٢/٦/١٩٩٠، "الثورة. "١١/٦/١٩٩٠خطاب الرئيس األسد يف افتتاح جملس الشعب،   ٣
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  الصناعات العسكرية الوطنية: خامساً 

تتميز إسرائيل بين دول منطقة الشرق األوسط بأنها تملك أكثر الصناعات   
 كما أنها تتزود بالتقنية العسكرية األميركية واألوروبية. العسكرية شمولية وتطوراً

الغربية، بل جتري عمليات تبادل معها يف بعض األحيان، وفقاً ملا وصلت إليه يف 
وقد تم تقنين ذلك عبر اتفاق التعاون . جمال البحث والتطوير لتصنيع األسلحة
، كما أعيدت العالقة مع فرنسا يف ٩٨١االستراتيجي مع الواليات املتحدة سنة 

فسها، إضافة إىل التعاون مع معظم دول مارس من السنة ن/ االتفاق األخير يف آذار
وما زاد يف هامش التفوق اإلسرائيلي تردد روسيا االحتادية يف . حلف شمال األطلسي

تزويد وتطوير القدرات العسكرية السورية، إىل جانب استمرار خضوع العراق للعقوبات 
لياً أو ومع أن مصر والعراق ينتجان بعض املعدات والذخائر حم. والرقابة الدوليين

بالتعاون مع شركات أجنبية، فإن صناعاتهما العسكرية تبقى ذات مستوى حمدود 
  .قياساً بالصناعات العسكرية اإلسرائيلية

وال يقتصر اإلشكال الرئيسي يف إخضاع الصناعات العسكرية احمللية للتفتيش   
األسرار العسكرية، وهو ما يتطلب االنفتاح، بل يتعداه إىل حماية  فالدويل على كش

وأفضل ما يمكن املوافقة عليه يف هذا اجملال هو . األسرار الصناعية والتجارية أيضاً
ومن . وضع سجل باملعدات النهائية املسلمة للقوات املسلحة ألعضاء النظام األمني

على حتديد سقوف معينة للوسائط، من  ةالطبيعي أن هذا التدبير ينفذ مع املوافق
  .دبابات وطائرات وناقالت جنود ومدافع ثقيلة وقطع بحرية

  
  نظام التحقق والتفتيش: سادساً 

ال يوجد بصورة عامة عقبات كبيرة أمام التوصل إىل اتفاق بشأن إجراءات   
األمن يف املناطق احلدودية، والتي يمكن أن جتري بصورة مشتركة بإشراف األمم 

ويف مقابل ذلك، ليس من السهل التوصل إىل إجراءات تفتيش متبادلة داخل . ملتحدةا
فيما إذ اتُفِقَ على حتديد أو حظر بعض صنوف  أراضي أعضاء النظام املقترح،

فمثل هذه اإلجراءات يتطلب درجة عالية من . األسلحة التقليدية أو غير التقليدية
العسكرية، وال بد من  توفر الوضع السياسي  االطالع على ما يُعتبر عادة من األسرار
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وعلى ذلك، يفترض ترك مثل هذه املشكالت املعقدة إىل املراحل األخيرة من . املالئم
واألساس يف البداية هو التركيز على توفير . تطبيق نظام ضبط التسلح واحلد منه

ألعضاء  وعلى سبيل املثال يمكن. مستلزمات االستقرار يف العالقة االستراتيجية
" تأكيد حسن النية"النظام، سواء ضمنياً أو صراحة، اتباع استراتيجية تقوم على 

(reassurance)  لألطراف األُخرى من خالل التركيز على بناء قدرات عسكرية
ثم يمكن السماح للتفتيش املتبادل بالتدريج  ومن. فقط الدفاعيةتستجيب حلاجاتهم 

  .تهم الذاتية احملافظة على النظام األمنيبعد أن يشعر األعضاء بأن من مصلح
وال يغفل عن الذكر أن الوسائل التقنية للتنصت واالستطالع أصبحت من   

لكن التفتيش املوضعي . الفعالية بحيث تغني يف بعض األحوال عن التفتيش املوضعي
املباشر ما زال ضرورياً يف حال التوصل إىل اتفاقات بشأن حتديد وحظر األسلحة غير 

ومع مرور الوقت، يمكن . ع للصواريخالتقليدية، من منشآت نووية وكيميائية ومصان
لوكاالت األمم املتحدة املتخصصة أن تشكل فرق تفتيش تتضمن أفراداً من أعضاء 

ويف أثناء ذلك يمكن االكتفاء . النظام متمتعين بصالحية التفتيش املفاجىء
باالستطالع اجلوي وبواسطة األقمار االصطناعية لتحديد مواقع املطارات العسكرية، 

وال بد لهذا النظام من أن . عد البحرية، والتجمعات الكبيرة للوحدات املدرعةوالقوا
وهنا يأتي دور جملس . يشمل تدبيراً فورياً يف حال خرق التحديدات املتفق عليها

األمن التابع لألمم املتحدة، إذ يمكن أن يُطلب منه معاجلة أي خرق خطر إليقافه، وال 
لناشئة عن األسلحة النووية والكيميائية سيما يف حاالت التهديد واخلرق ا

  .والبيولوجية
  

  توريد السالح: سابعاً 

إن فاعلية أي نظام أمني يشمل السيطرة على التسلح تتطلب بالضرورة تعاون   
. الدول الكبرى، وخصوصاً يف جمال تصدير األسلحة والتقنيات العسكرية املتقدمة

عضوية الدائمة يف جملس األمن إىل فمبادرة الرئيس بوش دعت الدول اخلمس ذات ال
إال إنه ال يزال من املبكر . الشروع يف تكوين نظام لتنسيق أنشطتها يف هذا اجملال

ويصعب التفاؤل املفرط بإمكانات التنبؤ بما إذا كانت هذه اجلهود ستنجح أو تفشل، 
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لية ويعزى السبب الرئيسي يف ذلك إىل أن سياسات تزويد األسلحة تخضع لعم. النجاح
معقدة تتداخل فيها عدة عوامل داخلية وخارجية سياسية واستراتيجية ومالية يجب 

والعالقة بين الدولة املصدرة والدولة املستوردة حتدد يف األغلب طبقاً . املوازنة بينها
وتزداد . ملعايير ذاتية أكثر من التقويمات املوضوعية للحاجات األمنية الفعلية

، التي تبقى دوافعها األساسية مالية "الثانوية"الدول املصدرة املشكلة تعقيداً بوجود 
وإىل جانب . واقتصادية، مثل جنوب إفريقيا، والهند، واألرجنتين، وكوريا الشمالية

ذلك فإن انهيار الكتلة الشرقية قد أغرق سوق األسلحة بفائض ضخم، إضافة إىل 
  .القدرات املستمرة لهذه الدول الصناعية العسكرية

نتيجة لهذه العوامل، ال يكفي االعتماد على سياسة التقييد والضبط التي وك  
قد يكون مفيداً إذا ما تم . يمكن أن يمارسها األعضاء اخلمسة الدائمون يف جملس األمن

التوصل إىل حتديد األسلحة غير التقليدية وحتريمها، علماً بأن إسرائيل أصبح لها 
ام التقييد الدويل على تقنية الصواريخ الباليستية قدرة نووية ذاتية، لكن باستثناء نظ

التي ال تسبب بالضرورة املزيد من عدم االستقرار اإلقليمي، وال سيما يف حال 
ق بين أطراف لكن األمر يختلف فيما إذا اتف. ةتزويدها بالرؤوس املتفجرة التقليدي

وال، سيكون من ويف جميع األح. اإلسرائيلي على حتديدها وحظرها –النزاع العربي 
الضروري أن يقوم أعضاء النظام األمني اإلقليميين بكبح سباق التسلح بين أطراف 
النزاع، بعد التوصل إىل تسوية سلمية، وحتى التطبيق الكامل للنظام األمني الشامل 

ويضاف إىل ذلك، الطلب من الدول اخلارجية أن تعيد النظر بصورة . لضبط السالح
لعسكري مع أعضاء النظام األمني، ليشمل حاجاتهم الدفاعية جوهرية يف تعاونها ا

بما  –ويف هذا املضمار فإن خسارة االحتاد السوفياتي قد أثر يف الطرف العربي . فقط
األمر الذي يفترض بالواليات املتحدة وأوروبا الغربية احلد من  –يف ذلك سوريا 

  .نتعاونهما العسكري مع إسرائيل، ال العكس، كما يجري اآل
  

  خاتمة

يتفق االفتراض الرئيسي يف املوقف السوري جتاه ضبط السالح واألمن   
اإلقليمي مع احلكمة التقليدية القائلة إن السالح وسباق التسلح هما أعراض للنزاع، ال 
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لكن إذا كان تكديس بعض صنوف األسلحة يؤدي إىل تصعيد . العامل املسبب له
غير أنه ال بد . لتسلح بصورة كاملةالتوتر، فإن سوريا ال ترفض سياسة السيطرة على ا

 والثاين،تسوية اجلوانب السياسية للنزاع؛  األول،: من توفر شرطين مسبقين أساسيين
وكي ينجح نظام ضبط التسلح، يجب أن يكون هدفه إعادة التوازن العسكري على أسس 

ر على ويضاف إىل هذا أنه كما أن سوريا تص. املساواة والتكافؤ والتبادلية والشمولية
اإلسرائيلي فهي تنظر كذلك  –التسوية السياسية الشاملة جلميع أبعاد النزاع العربي 

فهي تعتبر النزاع وحدة متكاملة، وال سيما . إىل القضايا األمنية من الزاوية نفسها
وبصورة أخص، تمتد االهتمامات األمنية . بالنسبة إىل األطراف املعنية مباشرة

 ،وبناء على ذلك. جليوستراتيجية، إىل لبنان واألردن وفلسطينالسورية، بحكم البيئة ا
فقد تم التشديد هنا على أهمية الترابط، خالفاً للمحاوالت اإلسرائيلية واألميركية 
لفصل العالقة العسكرية بين سوريا وإسرائيل عن هذه البيئة، ومعاملتها معاملة 

الزمن والشروط الواقعية وقد يبدو بعض ما جاء أعاله طموحاً من حيث . منفردة
السائدة حالياً، غير أنه إذا ما تم التوصل إىل اتفاق يلبي املطالب العربية باالنسحاب 
اإلسرائيلي الكامل من األراضي احملتلة، فيمكن عندئذ السير على طريق االستقرار يف 

يجب أن والثوابت احملورية يف أي نظام أمني . العالقات العسكرية واألمنية يف املنطقة
؛ فالتاريخ يؤكد "تأكيد حسن النية"تكون استراتيجية الردع الشامل، مع التركيز على 

إذ عندما يشعر جميع أطراف . أنه عبر ذلك فقط يمكن ضمان استقرار البيئة األمنية
. النزاع باألمن تتناقص خماوفهم العميقة إزاء حماولة الهيمنة والتوسع اإلسرائيليين

 –ئدة إضافية هي عزل البيئة االستراتيجية للنزاع العربي وللنظام األمني فا
  .اإلسرائيلي عن املناطق غير املستقرة األُخرى يف منطقة الشرق األوسط
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