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  آفاق الفصل

  
  :األمن اإلقليمي

  بعض الفرص واالحتماالت
  

  أحمد سامح اخلالدي
  حسين جعفر آغا

  
يثير بدء املفاوضات املتعددة األطراف، بين العرب وإسرائيل، جمموعة من 

عملية السالم الهشة التي انطلقت باملفاوضات التحديات واإلشكاالت اجلديدة أمام 
، "الثنائية"تشكل استكماالً سياسياً ومنهجياً لـ" املتعددة"وإذا كانت . الثنائية يف مدريد

يف املفهوم الشامل للتسوية يف املنطقة، فإن آفاق وفرص األوىل ما زالت رهناً إىل حد 
ستويات التفاوض وجوهره بعيد بإمكان التقدم يف الثانية، على الرغم من أن م

  .يختلفان يف كل من املسارين، من حيث املبدأ على األقل
ولعل من أهم عناصر املفاوضات املتعددة األطراف تلك املتعلقة بما يسمى 

، نتيجة القلق احمللي والدويل املتزايد حيال "السيطرة على السالح"أو " األمن اإلقليمي"
نتشار أشكال جديدة من األسلحة والتكنولوجيا خماطر احلرب يف املنطقة، وإمكان ا

العسكرية التقليدية وغير التقليدية فيها، وخصوصاً عقب تفكك االحتاد السوفياتي، 
استراتيجية البعيدة األثر يف حلبة الشرق األوسط  –والتحوالت اجليو 

ش هكذا، وعلى الرغم من حيوية القضايا األُخرى املطروحة للنقا. الشرقية/الشمالية
يف املفاوضات املتعددة األطراف، مثل املياه والتنمية االقتصادية والالجئين إلخ، 

فإن مسألة األمن اإلقليمي ونزع السالح حتتل مكانة مميزة، كونها تشكل األداة 
الرئيسية املفترضة لضمان استقرار وثبات أي سالم حمتمل، واإلطار األكثر فعالية 

  .اف النزاع يف األمد البعيدلبناء الثقة املتبادلة بين أطر
  

  
  



  ٣، ص )١٩٩٢شتاء ( ٩، العدد ٣المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية آفاق الفصل

 

٢ 
 

  املنظور العربي لألمن اإلقليمي

تقوم الرؤية العربية السائدة لألمن اإلقليمي، أساسًا، على أهمية وضرورة دمج   
ومن أجل . األشمل ألية تسوية يف الشرق األوسط البنية السياسيةالقضايا األمنية يف 

 –إقامة هذه البنية، بالتايل، ال بد من إيجاد تسوية سياسية للصراع العربي 
وتذهب الرؤية العربية إىل أنه ال يمكن فصل اإلجراءات األمنية عن املسار . اإلسرائيلي

كخالصة لعملية الكلي لعملية السالم، بحيث يأتي النظام األمني اجلديد املنشود 
ومن هنا تبقى أية خطوات، بما يف ذلك . التسوية السياسية، وبمثابة تتويج لها

اخلطوات األمنية التي من شأنها أن تساهم يف جتميد األمر الواقع القائم ما قبل 
التسوية، مرفوضة من وجهة النظر العربية نظراً إىل أنها تصب يف مصلحة إسرائيل 

الترتيبات األمنية املسبقة  غيابوتفيد الرؤية العربية بأن . يعلى حساب اجلانب العرب
يشكل، يف حد ذاته، حافزاً لدفع إسرائيل نحو التفاوض اجملدي، وخصوصاً يف ظل 

وباختصار، يرى اجلانب العربي أن . ميزان القوى الراجح بحدة ملصلحة إسرائيل
توصل  إىل تسوية سياسية ال قبلالتعامل اإليجابي مع الطروحات األمنية اإلقليمية، 

مقبولة، سيقلص بصورة رئيسية من إحلاحية وضرورة هذه التسوية بالنسبة إىل 
  .إسرائيل

األرض يف مقابل "وينطلق املفهوم العربي والدويل للتسوية من معادلة 
كأنه همّ حتتكره الدولة العبرية وحدها، " األمن"أما إسرائيل فكثيراً ما تطرح ". السالم

، األمر الذي يلغي ضرورة االنسحاب اإلسرائيلي من "األرض"بديل من بند أو كأنه 
والواقع أن إسرائيل قد جنحت، على مدار السنين، يف انتزاع . األراضي العربية احملتلة

، يف حين فشل )مثالً" حقها يف احلدود اآلمنة("اعتراف دويل بشرعية خماوفها األمنية 
الدبلوماسي الدويل  –األمن، يف القاموس السياسي العرب يف تثبيت حقهم املماثل يف 

اخلاص بالنزاع يف الشرق األوسط، وذلك على الرغم من أن تاريخ الصراع يشهد على 
أن الثمن الذي دفعه اجلانب العربي، نتيجة غياب األمن يف املنطقة، يفوق بأضعاف 

  .واإلقليمية الثمن الذي دفعته إسرائيل على جميع املستويات، البشرية واملادية
لكن مهما يكن األمر، فلعله يمكن القول إن املسألة األمنية ليست مستعصية 

ويف حال توفر اإلرادة السياسية الالزمة، فقد تفرز . على حل مقبول من اجلميع
بالتناسق مع معاجلة القضايا األمنية يف املفاوضات (املفاوضات املتعددة األطراف 

غير أن الشرط . ليمياً جديداً، قادراً على الثبات واالستمرارنظاماً أمنياً إق) الثنائية



  ٣، ص )١٩٩٢شتاء ( ٩، العدد ٣المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية آفاق الفصل

 

٣ 
 

أساساً للمفاوضات  التبادلية والتكافؤاألساسي املطلوب هنا هو االعتراف بمبدأ 
وليس املطلوب، بالضرورة، تطبيق اإلجراءات والترتيبات نفسها على األطراف . واحلل

وي يف حجم وقدرات كل من كافة، من حيث النوع والكم، بسبب عدم التساوق البني
" النوع"العربية و" الكم"بين (غير أن عدم التساوق . اجلانبين يف اجملال العسكري

يمكن معاجلته باملقايضة املدروسة بين عناصر القوة الفعلية ) اإلسرائيلي مثالً
والكامنة اخملتلفة، وبالتايل إقامة توازن جديد مبني على شبكة متراصة من 

إجراءات بناء الثقة العسكرية، واملناطق احملدودة : النية وامليدانية، مثلالترتيبات العم
واملنزوعة السالح، وسبل التحقق والرقابة، وذلك عالوة على اتفاقيات احلد من 

  .التسلح، واملعاهدات األمنية الثنائية واملتعددة األطراف، ونشر القوات الدولية، إلخ
د، من النظام األمني اإلقليمي اجلديد، ال ومن هذا املنظور بصبح الهدف املنشو

احلد من احتماالت احلرب أو السيطرة العسكرية فحسب، بل دعم ثبات الوضع القائم ما 
ويُبرز هذا املنظور كذلك مدى الترابط والتداخل بين . بعد التسوية السياسية الشاملة

. ن جهة أُخرىللتسوية م" الصايف"العامل األمني من جهة، وبين اجلانب السياسي 
تفقد االتفاقيات ) أي األرض يف مقابل السالم(فمن دون تسوية عادلة ومقبولة 

بل إن أية اتفاقيات يتم . األمنية الكثير من وقعها كوسيلة لدعم االستقرار اإلقليمي
التوصل إليها خارج هذا اإلطار قد تصبح، يف حد ذاتها، سبباً لالحتكاك والتوتر، 

  .إقليمية مدمرة يف نهاية املطافولربما سببًا حلرب 
  

  ترتيبات موقتة

، متدرجةأو  موقتةكل هذا ال يتنافى مع إمكان االتفاق على خطوات أمنية   
غير أن التقدم الفعلي يف . تتناغم مع وتيرة املفاوضات السياسية ووجهتها العامة

ثال، إذا قامت وعلى سبيل امل. اجملال األمني يبقى رهناً بالتقدم يف العملية السياسية
تؤكد فيه التزامها معادلة األرض يف مقابل السالم، واستعدادها " إعالن نية"إسرائيل بـ

املبدئي لالنسحاب من األراضي احملتلة واالعتراف باحلقوق الفلسطينية السياسية 
املشروعة، فقد يصبح يف اإلمكان النظر إىل تنفيذ بعض اإلجراءات األمنية اجلزئية 

وتبدو الئحة أولية حمتملة من هذه . تسهيل جممل عملية السالم وتعجيلها الهادفة إىل
  :اإلجراءات على النحو التايل
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  أي (قيام أطراف النزاع بااللتزام، من طرف واحد، بعدم االستخدام األويل للقوة
وقد يتم كذلك التزام إعالن . ما دامت املفاوضات جارية) ألغراض هجومية

من جانب الدولتين الراعيتين، كما يمكن إعالن نبذ مماثل، يف هذا الصدد، 
 ".حسن نية"الهجمات ضد األهداف املدنية كبادرة 

  إعالن فتح املنشآت النووية أمام الرقابة الدولية، وتوقيع اتفاقية حظر انتشار
األسلحة النووية، وإعالن نية مسبق يف شأن توقيع اتفاقيات حظر انتشار 

. لوجية التي ال تزال يف قيد الدراسة الدولية حالياًاألسلحة الكيماوية والبيو
ومن الالفت أن سوريا، مثالً، قد أقدمت على خطوة من هذا النوع يف اآلونة (

األخيرة، بعد االتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إخضاع مفاعلها 
لدويل، النووي اجلديد، املنوى استحصاله من الصين، لنظام الرقابة والتحقق ا

يف حين ال تزال ترفض توقيع اتفاقية حظر انتشار األسلحة النووية، أو فتح 
 ).منشآتها النووية أمام الرقابة الدولية

  صواريخ : مثالً(إعالن حد طوعي الستعماالت األسلحة الهجومية املتطورة
وقد . لفترة حمددة، أو غير حمددة، ما دامت املفاوضات جارية) أرض –أرض 

إعالن جتميد تصنيع بعض األسلحة أو التكنولوجيات املتقدمة، أو  يتم كذلك
 ".كروز"، أو صواريخ "سْتِلْثْ"تكنولوجيا : عدم إدخالها أوالً يف اخلدمة، مثل

  االتفاق على توسيع دائرة عمل أو تطوير مهمات قوات األمن الدولية، املنتشرة
جديدة يف جمايل  حالياً يف اجلنوب اللبناين واجلوالن، ومدها بصالحيات

 .التحقق والرقابة

  احلد الطوعي لنشر القوات يف املناطق األمامية، أو إعادة انتشار القوات
 ".دفاعي"املوجودة حالياً على أساس 

  خط ساخن"االتفاق على إقامة "(hot-line)  بين القيادات العسكرية لألطراف
أو حدوث سوء تفاهم  املعنية، من أجل احليلولة دون تفاقم احلوادث احلدودية،

وقد يتم تعزيز ذلك باالتفاق على اإلعالم . أو سوء تقدير للموقف العسكري
 .املسبق يف شأن التحركات العسكرية، أو املناورات، يف املناطق احلدودية

  على مد القوى احمللية  –الواليات املتحدة مثالً  –االتفاق مع أطراف دولية
باملعلومات العسكرية، أو األوضاع على احلدود، وذلك عن طريق توفير الصور 
التي تلتقطها األقمار الصناعية ووسائل جمع املعلومات اإللكترونية األخرى، 

ومن اجلدير بالذكر أن الواليات املتحدة تقوم بمثل هذه . بصورة دورية
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اإلسرائيلية، كما  –فاقية األمنية املصرية املهمات يف سيناء كجزء من االت
وليس من الصعب دعم مثل . أنها تقوم حالياً بدور مماثل حمدود يف اجلوالن

 .هذه االتفاقيات وتطويرها، يف حال توفُّر األجواء السياسية املالئمة

وهذه ال تمثل الئحة كاملة بالترتيبات املوقتة أو اجلزئية، التي يمكن اتخاذها إما 
تفاق املباشر بين األطراف املتنازعة، وإما بوساطة األطراف الثالثة، وإما من باال

خالل املفاوضات " بناء الثقة"جانب واحد، وأكثرها مبنّي على جتربة تطبيق إجراءات 
السابقة يف شأن نزع السالح يف الساحة األوروبية؛ وهي جتربة غنية وواسعة يمكن 

متكاملة من هذه " رزمة"وقد يتم كذلك االتفاق على  .االستفادة منها يف الشرق األوسط
اإلجراءات، أو تنفيذ الواحدة تلو األخرى بحسب احلاجة ومدى التقدم الفعلي نحو 

  .تسوية سياسية
  

  اإلقليمية اإلسرائيلية –احلجة األمنية 

وكل (من الواضح أن املشكلة الرئيسية التي تواجه برناجماً أمنياً من هذا النوع   
، هي املوقف اإلسرائيلي الرسمي )التصورات األخرى بالنسبة إىل األمن اإلقليمي

 –وتقوم احلجة األمنية ). واألمن(الرافض حتى اآلن ملبدأ االنسحاب يف مقابل السالم 
  :ائيلية على الفرضيات التاليةاإلسر (territorial)اإلقليمية 

 –مثل صواريخ أرض (على الرغم من تطوير وسائل القتال البعيدة املدى  )١
وانتشارها يف املنطقة، فإن اخلطر الرئيسي على إسرائيل يبقى خطر احلرب ) أرض

فاحلروب . البرية التي تخوضها احلشود املدرعة واآللية، واجليوش املقاتلة الضخمة
عبر احتالل األرض، وتدمير آلة اخلصم احلربية يف امليدان،  سمحتكانت وال تزال 

 .املدنية –وتعطيل بنيته العسكرية 

تدميرية هائلة، وهو ما يزيد يف  –تُوفِّر وسائل القتال احلديثة طاقة نارية  )٢
 وهكذا، فإن اجليوش العربية، املسلحة باألنظمة. حيوية القتال البري قياساً بالسابق

تطورة، تبقى اخلطر األمني األكبر على إسرائيل؛ هكذا تفيد النظرة األمنية امل التقليدية
العراقية على إسرائيل، خالل حرب " سكود"اإلقليمية اإلسرائيلية بأن سقوط صواريخ  –

 .من ناحية العمق االستراتيجي، بل العكس األرض اخلليج، مل يلغ أهمية

أما . وة احتياط كبيرةتعتمد إسرائيل على جيش نظامي صغير نسبياً، وق )٣
الكبيرة، وال تؤدي ) الدائمة(اجلانب العربي فيعتمد، يف املقابل، على اجليوش النظامية 
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وبالتايل، يمكن للجانب العربي . قوات االحتياط دوراً أساسياً يف النسق القتايل العربي
اط كما االنتقال بسرعة إىل حالة الهجوم املباغت، من دون أن يضطر إىل تعبئة االحتي

 .هي احلال بالنسبة إىل إسرائيل

نتيجة هذه االختالفات اجلوهرية يف بنية اجليوش العربية واجليش  )٤
ساعة، كي تضمن قدرتها  ٧٢اإلسرائيلي، حتتاج إسرائيل إىل فسحة زمنية، ال تقل عن 

على تعبئة قواتها االحتياطية يف مواجهة هجوم عربي مباغت ساحق انطالقاً من 
 .ق النار احلاليةخطوط وقف إطال

يكفل قدرتها على التصدي  بعمق إقليميمن هنا، ال بد من أن حتتفظ إسرائيل  )٥
لهجوم عربي بواسطة قواتها النظامية الصغيرة نسبياً، حتى تستكمل عملية دعوة 

ومن الضروري كذلك االحتفاظ بقدرة على رصد التحركات العسكرية . االحتياط
ر حمطات الرصد اإللكترونية املزروعة على األرض يف العربية، يف أبكر وقت ممكن، عب

 .بعض املناطق احليوية يف الضفة الغربية، وعلى جبل الشيخ يف اجلوالن

يضم " ائتالف حربي عربي"يكمن التهديد الرئيسي إلسرائيل يف إمكان قيام  )٦
وهذا االئتالف، أو أي من . سوريا والعراق واألردن، ولربما أطرافاً عربية أخرى

حتى يف حال توقيع معاهدات سالم مع تقاته، هو خطر دائم على إسرائيل، مش
؛ ذلك بأن البيئة العربية السياسية تبقى عرضة للتقلبات األطراف العربية املعنية

السريعة والغير املرئية، وال يمكن الثقة بديمومة االلتزام العربي إزاء املعاهدات 
جميع اتفاقياته وتعهداته والقيام باجتياح  وإذا كان العراق مستعداً خلرق. الدولية

الكويت، البلد العربي اجملاور، فكيف يمكن االعتماد على التعهدات العربية حيال 
 إسرائيل، املرفوضة واملنبوذة عربياً من األساس؟

، إن الضفة الغربية منطقة حيوية بالنسبة إىل أمن أوالًيستتبع كل هذا،  )٧
سيزيد يف انكشاف إسرائيل أمام التهديد العسكري العربي، واالنسحاب منها . إسرائيل

وال يمكن التخلي عن حمطات . كما أنه سيزيد يف حافز العرب على مهاجمة إسرائيل
اإلنذار والتنصت يف الضفة، أو التراجع عن نهر األردن كاخلط الدفاعي اإلسرائيلي 

ئيل لألسباب نفسها، وال هضبة اجلوالن حيوية بالنسبة إىل أمن إسرا: ثانياً. األول
يمكن التراجع عن خطوط وقف إطالق النار احلالية، أو التخلي عن حمطات التنصت 

 .القائمة على جبل الشيخ
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اإلقليمية اإلسرائيلية تمثل مدرسة واحدة، تناقشها  –ال بد من القول إن احلجة األمنية 
أن أهميتها تكمن يف غير . مدارس استراتيجية أخرى يف الدول العبرية وتختلف معها

األمنية احلاكمة، وبين  –أنها تعكس، إىل حد بعيد، الرأي السائد يف املؤسسة السياسية 
العديد من املفكرين االستراتيجيين اإلسرائيليين الذين يطالبون باالحتفاظ باألراضي 

جمردة، كتلك  عسكرية احملتلة، ال بدافع أيديولوجي أو سياسي بل بناء على تقديرات
  .لتي أوردناها أعالها
  

  بعض الطروحات املضادة

إذا كان للمفاوضات بشأن القضايا األمنية، يف أي من حلقتيها املتعددة   
األطراف أو الثنائية، أن حتقق احلد األدنى من التقدم، فإنه يبدو أنه سيكون من 

ضادة الضروري مواجهة هذه املدرسة اإلسرائيلية بالذات، وطرح التصورات العربية امل
  .فيما يتعلق بمسألة األمن واألرض

 –وبصورة عامة، يمكن القول إن القضية املركزية األوىل يف احلجة األمنية   
" إنذار مسبق"اإلقليمية اإلسرائيلية، تتمحور حول عنصر الوقت وأهمية احلصول على 

يل فالواقع أن الدعوة إىل االحتفاظ باألرض، كسب. يكفل القدرة على دعوة االحتياط
كبُعد زمني ال كبُعد إقليمي؛ أي " العمق"، يمكن مواجهتها بطرح "العمق"وحيد لضمان 

أنه يمكن تطوير سبل اإلنذار املبكر التي حتول دون ضرورة االنتشار على األرض 
وهنالك عدة مستويات . مباشرة، والتي حتد من فرص الهجمات املباغتة إىل حد بعيد

يف ساحة الصراع مع إسرائيل، ويشكل تطويرها جزءاً  من اإلنذار املبكر تعمل حالياً
  .من النظام األمني اجلديد

اإلنذار املبكر االستراتيجي، القائم على الرصد الدائم لكل الساحة اإلقليمية : أوالً  
ويف حين أن هذا النمط من اإلنذار املبكر غير متوفر . بوساطة األقمار الصناعية

يف الوقت احلاضر، فإن املنطقة تخضع لرقابة بصورة مباشرة ألطراف النزاع 
مستمرة من األقمار الصناعية األميركية املتخصصة بجمع املعلومات اإللكترونية 

والصور الفوتوغرافية الدقيقة، فيما يتعلق بكل النشاطات العسكرية امليدانية 
دة على أتم ومن شبه املؤكد أن الواليات املتح. والتصنيعية التي تقوم دول املنطقة بها

االستعداد ملد إسرائيل باملعلومات الالزمة، ويف أبكر موعد ممكن، يف حال ظهور أي 
واملعروف أن اجلانب األميركي سبق أن مد العراق بصور . عربي فعلي يهددها" خطر"
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من األقمار الصناعية للتحركات العسكرية اإليرانية خالل حرب اخلليج األوىل، كما أنه 
ربية السعودية بمثل هذه الصور فيما يتعلق باالنتشار العسكري العراقي مد اململكة الع

ومن هنا، ليس من الصعب طرح إمكانية قيام الواليات املتحدة . عقب غزو الكويت
ربما بالتعاون مع دول أخرى ذات قدرة يف هذا اجملال، مثل روسيا واجملموعة (

ائيلي، باملعلومات عن التحركات بتزويد كل من اجلانبين، العربي واإلسر) األوروبية
احملتملة، وذلك كجزء من اتفاقية أمن إقليمية، وبغرض ردع " العدائية"العسكرية 

وال بد من اإلشارة هنا إىل أن إسرائيل على وشك . الهجمات املباغتة من كال الطرفين
احلصول على قدرات ذاتية يف جمال االستطالع والرصد بوساطة األقمار الصناعية، 

وبالتايل، يمكن القول إن . التي يتم تصويرها حالياً "أفق"ذلك عبر برنامج أقمار و
عربية االستراتيجية أصبحت حاجة " اإلنذار املسبق"احلاجة إىل احلصول على وسائل 

  .اإلقليمية اإلسرائيلية –ملحة، بغض النظر عن مستلزمات تفنيد احلجة األمنية 
ويقوم حالياً على وسائل االستطالع والرصد . اإلنذار املبكر العمالين :ثانياً   

يف " هوكآي"يف اخلدمة السعودية، وطائرة " أواكس"طائرة : اجلوي املتطورة، مثل
وإذا كانت األقمار الصناعية قادرة على رصد . اخلدمة اإلسرائيلية واخلدمة املصرية

، فإن طائرات ومراقبة األوضاع على املستوى االستراتيجي، أي الشامل والبعيد املدى
ومشتقاتها تشكل صمام أمام لرصد التحركات العسكرية على املستوى " أواكس"

لكن على الرغم من ذلك فإن . مكاين أضيق/ العمالين األقل شمولية، وبأفق زمني
تمتلك قدرة على الكشف عن حترك األهداف اجلوية " هوكآي"و" أواكس"طائرات 

ملدرعة من ساحة إىل أخرى، أو داخل ميدان والبرية، بما يف ذلك انتقال احلشود ا
اإلقليمية على دعم  –ومن هنا يمكن أن تشتمل االتفاقيات األمنية . املعركة نفسه

" املمرات"وتطوير سبل اإلنذار املبكر من هذا النوع، واملوافقة املتبادلة على فتح 
األمر الذي  اجلوية اخلاصة أمام طائرات الرصد واإلنذار املبكر فوق مناطق معينة،

يسمح كل من الطرفين برصد حتركات الطرف اآلخر بصورة مشروعة، ومن دون إثارة 
  .حساسيته األمنية

ويشتمل على . اإلنذار املبكر امليداين، واخلاص بساحة املعركة املباشرة: ثالثاً 
سبل االستطالع التقليدية مثل طائرات االستطالع اجملهزة بآالت التصوير اخلاصة، 

حدثة مثل طائرات بدون طيار التي يمكن أن تنقل املعلومات الفورية إىل واملست
وهنا أيضاً تستخدم إسرائيل، حالياً، مزيجاً من وسائل اإلنذار . القيادات امليدانية

والرصد هذه، كما تستخدم األطراف العربية وسائل مماثلة، على الرغم من التفوق 
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وكما . الطائرات بدون طيار بصورة خاصةاإلسرائيلي التكنولوجي املستمر يف جمال 
يف احلالتين أعاله، فإنه يمكن االتفاق على تطوير هذه الوسائل ومنحها نوعاً من 

احلصانة عبر حتديد املمرات اجلوية املتفق عليها، والتي حتول دون اعتراض طائرات 
  .أي من الطرفين من جانب الطرف اآلخر

ر املسبق، االستراتيجية والعمالنية وباختصار، تشكل وسائل الرصد واإلنذا
وامليدانية، منظومة متكاملة ومتداخلة من وسائل الكشف عن نيات وحتركات أطراف 

النزاع، األمر الذي يجعل سيناريو احلرب املباغتة الشاملة صعب املنال، حتى ضمن 
" ايدةاحمل"وإذا تم تطوير ودعم هذه املنظمة عبر تطعيمها بالرقابة . األوضاع احلالية

التي قد تقوم بها أطراف ثالثة دولية من جهة، وعبر مد القوة احمللية نفسها بما 
حتتاج إليه يف هذا اجملال، وتتويج ذلك باالتفاقيات األمنية التي حتدد كيفية 

بهجمات عسكرية  أي من الطرفيناستخدام الوسائل املعنية كافة، فإن احتماالت قيام 
خر، من دون إشارة مسبقة واضحة إىل ذلك، تصبح شبه واسعة النطاق على الطرف اآل

على التحركات  (Transparency)" الشفافية"واألساس هنا هو تطبيق مبدأ . معدومة
  .العسكرية احمللية كافة، كنقيض ملبدأ احلرب املباغتة

يتطلب رداً عربياً " احلرب املباغتة"واحلقيقة، إن اختطاف إسرائيل لسيناريو 
وهو (يقوم على إثارة اخملاوف العربية املشروعة من جلوء إسرائيل إىل هذا األسلوب 

، وحماولة احتواء واستباق النيات والقدرات اإلسرائيلية )يف صميم عقيدتها العسكرية
فاملطلوب . اخلطر األول على األمن اجلماعي العربي الهجومية التي طاملا شكلت مصدر

ال حماية إسرائيل من الهجمات العربية املباغتة، بل تقييد حرية عملها ضد اجلانب 
العربي ومنعها من استغالل تفوقها العسكري، يف مرحلة ما بعد التسوية، لفرض 

ومن . عمق العربيهيمنتها السياسية، أو القيام باملغامرات العسكرية اجلديدة ضد ال
هذه الزاوية، يصبح امتالك القدرة على الرصد واإلنذار املسبق مطلباً عربياً، ال من أجل 

اإلقليمية اإلسرائيلية فحسب، بل لكونه يساهم  –سحب البساط من حتت احلجة األمنية 
  .أيضاً يف معاجلة احلاجات األمنية العربية امللحة

وفق ما يطرحه " ائتالف حربي عربي"بروز ويف األحوال كافة، يمكن القول إن 
السيناريو اإلسرائيلي، ال بد من أن تسبقه مؤشرات عسكرية واقتصادية وسياسية، لن 

فاحلرب الواسعة النطاق التي تتطلب نقل اآلالف . يكون يف اإلمكان إخفاؤها بسهولة
إىل نهر  من العراق –من الرجال والدروع والطائرات إلخ، عبر مسافة طويلة نسبياً 

ثم الدخول يف مواجهة شرسة مع إسرائيل، حتتاج إىل أشهر طويلة من  –األردن مثالً 
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االستعداد العسكري واخلطوات االحترازية يف اجملال االقتصادي، إضافة إىل التنسيق 
فعلى الصعيد . احملكم بين عناصر االئتالف املفترض، على أعلى املستويات السياسية

التدريبات واملناورات املعينة، ومن تكديس قطع الغيار والوقود، العسكري، ال بد من 
كذلك ال بد من . وجتهيز ورش الصيانة واملستشفيات، وحتصين املناطق اخللفية، إلخ

تعبئة االقتصاد للحرب، وتكديس املواد الغذائية واألولية األخرى، واحلفاظ على 
" ائتالف حربي عربي"هل يمكن لـوالسؤال األكبر هو . خمزون من العملة الصعبة، إلخ

أن يقوم بكل هذه اإلجراءات، أو أكثرها، على أساس منسق وحمكم وطويل األمد 
وبسرية مطلقة وباحلد األدنى من التناغم السياسي، من دون إثارة أي شكوك لدى 

دوائر االستخبارات اإلسرائيلية، أو الصديقة، الناشطة على الدوام يف هذا اجملال 
األرجح أن جمرد التحضير الئتالف من هذا النوع سيشكل، يف حد ذاته، نوعاً بالذات؟ و

وال يمكن هنا االستشهاد . من اإلنذار املسبق الذي يحول دون إمكان مباغتة إسرائيل
، إذ إن تلك احلرب انطلقت من حالة سياسية خمتلفة تماماً عن احلالة ١٩٧٣بتجربة 

ففي سنة . املفترضة يف السيناريو اإلسرائيليالتسوية، أي احلالة  ما بعداملتوقعة 
سمحت أوضاع الالحرب والالسلم باالنتقال السريع نسبياً من الهدنة العسكرية  ١٩٧٣

إىل املواجهة الشاملة، من دون حتركات عسكرية عربية مسبقة واسعة النطاق، وعلى 
ال التوصل أما يف ح. ١٩٦٧خلفية من التعبئة والتحضير للحرب املستمرين منذ سنة 

عادلة ومقبولة، تنهي حالة احلرب بين العرب وإسرائيل، وتعيد  سالمإىل اتفاقيات 
األراضي احملتلة، وتعترف باحلقوق الفلسطينية، وتشتمل كذلك على أنظمة رقابة 

وحتقق وضمانات دولية وقوات حفظ أمن ومناطق منزوعة من السالح إلخ، فإن كالً 
 تنفيذ من جهة، أو اتخاذ اخلطوات العمالنية من أجل من العودة إىل التحضير للحرب

اخملططات العسكرية من جهة أخرى، سيشكل حتدياً يختلف جوهرياً عن التحدي الذي 
  .١٩٧٣واجه مصر وسوريا عند اتخاذ قرار احلرب سنة 

يقوم، يف األساس، على تشكيك " االئتالف احلربي العربي"والواقع أن سيناريو 
يف طبيعة االلتزام العربي الفعلي بالسالم، وافتراض االستعداد العربي اجلماعي للقيام 
باملغامرة غير احملسوبة من أجل قلب النظام القائم ما بعد التسوية، من دون االكتراث 

لية، ومن دون حساب القدرة اإلسرائيلية على الردع لعواقب ذلك السياسية الدو
لكن هذا التشكيك يخفي . واالنتقام يف ظل تفوقها النووي وتفوقها التقليدي املستمرين

اإلقليمية يف إسرائيل ال يريدون تقديم  –حقيقة أخرى، وهي أن دعاة احلجة األمنية 
وإن . الم من األساسأية تنازالت للعرب، حتى لو كان ثمن ذلك إجهاض عملية الس
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كان هذا صحيحاً، فلعل السبيل العربي الوحيد هو دفع هؤالء نحو اجلهر بذلك، من دون 
. منحهم فرصة االحتماء وراء احلجج األمنية السيئة النية وغير الصادقة بطبيعة احلال

■  
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