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 تحسين الحلبيأ. 

 الدراسات اإلسرائيليةوحدة 

 

لألبحاث  نشـرة نصـف شـهرية تصـدر عـن مركـز دمشـق

ـي مراكـز مــداد تتنــاول بالعــرض أهـم ما ينشـر ف-والدراسات

 ،
ً
، اقتصاديا

ً
الدراسـات اإلسرائيلية حــول ســورية سياســيا

.
ً
 وعســكريا

ً
 اجتماعيا

 

 حول اإلصدار:

 

 
 
 مؤسسـة

 
  ، مقرهـا مدينـة دمشـق،2015ة تأسسـت عـام  بحثيـة مسـتقل

 
عنــى ت

العلــوم  والدوليــة، وقضايــا اإلقليميةبالسياســات العامــة والشــؤون 

والعســكرية  والقانونيــة واالقتصاديةوالثقافيــة  واالجتماعيةالسياســية 

لــى إ باإلضافة، (نظــري، وتطبيقــي) الشـامل فيعنــى املعر، وذلــك باملواألمنية

 ، وتركيزهـا علـى السياسـاتاالستشرافيةعنايتهــا بالدراســات املســتقبلية/

ليــة، والدو  واإلقليميةفاعلــي السياســة املحليــة  والقضايـا الراهنـة، ومتابعـة

ائــل والتقييــم، واســتقصاء التداعيــات املحتملــة والبد علــى أســاس النقــد

 املمكنــة حيالهــا. والخيــارات

 :عن ِمداد
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 سورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية

 2019كانون األول  2العدد الثالث والعشرون: 

 

 

 

 

 

 

أفعال كريهة"  1"واشنطن وأنقرة: كلمات معسولة و

 السادات للدراسات االستراتيجية  مركز بيغين

 2بوراك باكديل :بقلم

ه 
ّ
التفاؤل والسياسة الواقعية  رغم»ارتأى باكديل أن

على طريقة رجل األعمال تجاه أردوغان  التي يتبعها ترامب

ال أن خالفاتهما السياسية إ ،من جديد حليفه املكتشف

ل العالقات الحادة وتآكل الثقة بينهما ما تزال تهدد مستقب

 .«األميركية –التركية 

الرئيس األميركي دونالد ترامب »باكديل أن:  وقد بّين

تركي ال كان قد أنهى رسالته غير الدبلوماسية للرئيس

 أردوغان قبل شهر بقوله "
 
  ال تكن شخصا

 
وال تكن  صعبا

 
 
  " وقدسأتصل بك فيما بعد ،غبيا

 
على أردوغان  كان لزاما

                                                             
1 https://besacenter.org/perspectives-papers/us-turkey-policy-differences/  

2  
 
( ويكتب في مركز بيغين السادات منتدى الشرق األوسطوهو باحث في ) ،لألخبار العسكرية ملعهد غيت ستون  بوراك باكديل يكتب عادة أبحاثا

 .التركيعد رئيس تحرير مركز أبحاث سيغما مسا ويعمل بصفته ،للدراسات االستراتيجية

سالمي الدكتاتور أن يصغي لهذه الكلمات ألن الزعيم ال 

 13ترامب عاد وأمطره في اجتماعه معه في البيت األبيض في 

تواز بين االثنين . وفيما بدا أنه عالم مطراءثاني بال التشرين 

 
 
ن الذي لم يصفه ترامب بأردوغا أصبح ترامب اآلن معجبا

 ،أجل الشعب التركيالذي يقوم بمهمة رائعة من فقط بأنه "

  ."ل إن له عالقات عظيمة مع األكرادب

 ولم يكن 
 
–عالم التركية أن تصور وسائل ال  مفاجئا

زيارة  –أعمال أردوغان معظمها رجالالتي يسيطر على 

 إأردوغان 
 
 نقل رسالةوأتاحت ألردوغان  لى واشنطن انتصارا

https://besacenter.org/perspectives-papers/us-turkey-policy-differences/
https://besacenter.org/perspectives-papers/us-turkey-policy-differences/
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قوية لوسطه االنتخابي بأنه أكبر أمل للبالد في الصدارة 

لى القبول برسالة إفمعظم األتراك يميلون  العاملية.

ترامب جيد لكن أميركا لبروباغندا الدعائية التي تقول "ا

 ."سيئة

وبعد أكثر من ستة عقود على  ،على أية حال

بلغت مشاعر  ،التحالف بين الجانبين األميركي والتركي

 ،العداء ضد األميركيين في تركيا درجة ارتفاع جديدة

فبموجب استطالع للرأي أعدته جامعة قادير الخاصة في 

% من 81.9تبين أن  ،اسطنبول في بداية العام الجاري 

 األتراك يعدون الواليات املتحدة خط
 
بينما  ،على تركيا را

.% يعدون روسيا 39.1ظهر أن 
 
لى إوهناك دليل يشير  خطرا

أن معاداة األتراك للواليات املتحدة ما تزال تتصاعد درجتها 

بعد اعتراف مجلس النواب األميركيين منذ وقت قريب 

بتحميل الدولة العثمانية القيام بقتل جماعي لألرمن في 

إبادة  تبعات جريمة موصوفة هيأو ولى رب العاملية األ الح

الصواريخ شعب والدعوة ملعاقبة تركيا على شرائها منظومة 

 .400س إنوع  املضادة من الروسية

ويبدو أن واشنطن تفتقر لسياسة موحدة حول 

فثمة من يعتقد من جهته  ،أفضل طريقة للتعامل مع تركيا

و أ ألوروبانتيجة جيدة  تكون خسارة تركيا كحليف لن أن "

لشديد على وهؤالء يرون أن الضغط ا واليات املتحدة"لل

. لى التوجه نحو أسواق في مكان آخرإأنقرة يمكن أن يدفعها 

جلس العالقات الخارجية ويقول فيليب غوردون من م

إذا استمرت االتجاهات الراهنة بفرض املزيد من االميريكي: "

تركيا فعندئذ ستضع  األسلحة علىالعقوبات أو بحظر بيع 

مزودين فسها بمحور روسيا وتشتري كل أسلحتها من ن

  آخرين
 
ت االستراتيجية داخل العالقا وحينئذ ستنكسر حقا

 ."حلف األطلس ي

عرقل السناتور ، ستراتيجيوربما لهذا السبب الجيو 

ليندس ي غراهام من الحزب الجمهوري قرار الكونغرس 

(H.Res 296 الذي كان سيعترف بمذبحة األرمن بعد )

ساعات من االجتماع الذي عقده ترامب مع أردوغان حين 

قال غراهام ألعضاء مجلس الشيوخ "أال يغطوا التاريخ 

 بسكر أو يحاولوا إعادة كتابته".

هناك رؤية تعتقد أن  ،هذا، ومن الجانب اآلخر

رب ال الرئيس التركي الذي تتزايد دكتاتوريته ومعاداته للغ

 يستحق أي حسنات. وكان رئيس لجنة العالقات الخارجية

ينغيل قد وصف أردوغان إفي مجلس النواب األميركي اليوت 

باملستبد البلطجي؛ بينما أعرب السناتور روبرت مينينديز 

الذي قاد حملة العقوبات على تركيا بسبب شرائها أسلحة 

تجاهلها روسية عن رأيه بأن "إدارة ترامب تخرق القانون ب

مجابهة خصوم أميركا  – (CAATSA كاستا)بـ للبند الخاص 

يريك إ. ويقول ببند العقوبات( وعدم فرضها على أنقرة

يديلمان السفير األميركي السابق في عهد الرئيس جورج إ

 في تركيا منذ خمس عشرة 
 
دبليو بوش: "عندما كنت سفيرا

املتحدة  سنة كان يوجد نبع عميق من تأييد عام في الواليات

لتركيا وبخاصة في الكونغرس األميركّي، لكن هذا لم يعد في 

 اآلن
 
ورغم التفاؤل والسياسة الواقعية  .الحقيقة موجودا

التي يتبعها ترامب على طريقة رجل األعمال تجاه أردوغان 

حليفه املكتشف من جديد، إال أنَّ الخالفاِت السياسية 

طن ما تزال تهدد الحادة وتآكَل الثقة بين أنقرة وواشن

األميركية؛ ذلك لألسباب  –مستقبل العالقات التركية 

 اآلتية:

ازدياد حساسية مجلس النواب األميركي من   .1

التقارير التي تشير إلى األعمال الوحشية التي 

يرتكبها حلفاُء تركيا من الجهاديين في سورية، 
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إضافة إلى الغزو التركي نفسه ومن ضمن ذلك 

اد السوريين كإرهابيين وهم من رؤية أنقرة لألكر 

تعدهم واشنطن أقوى حلفائها على مسرح الحرب 

 في سورية.  

تعرض بنك )خلق التركي( وهو مصرف عام  .2

للقروض التركية لعقوبات بعدة مليارات من 

الدوالرات، ألنه بنك تجنب فرض العقوبات على 

 إيران.

التوتر املستمر واملتسارع حول عدم تسليم  .3

ا املعارض التركي الشيخ السالمي واشنطن لتركي

فتح هللا غولن املتهم بالتخطيط النقالب فاشل 

واملوجود بشكل ذاتي في  2016على أردوغان عام 

رغم أن أردوغان لم  املنفى في الواليات املتحدة،

يواصل مطالبته امللحة بتسليمه أثناء اجتماعه 

 مع ترامب في البيت األبيض. 

توقف الواليات املتحدة عن برنامج الشراكة الذي  .4

تقوده الواليات املتحدة مع تركيا في مشروع 

صناعة الطائرات الحربية األميركية من نوع إف 

35 . 

يرتبط بهذه األسباب الخالف حول منظومة إس  .5

 لصاعق  400
 
 بطيئا

 
الروسية الذي يشكل فتيال

قنبلة موقوتة، فواشنطن تصر على أال تقوم 

التي استلمتها من  400نقرة بنصب منظومة إس أ

مليار  2.5والتي تبلغ قيمتها  2019روسيا في تموز 

ال يوجد حّق  دوالر. وباملقابل يقول أردوغان:

لإلدارة األميركّية يخّولها "انتهاك حقوق السيادة 

التركية" حين تطالب بالتخلص من منظومة 

ر سماعيل داميإبينما يؤكد  ؛400الصواريخ إس 

مدير مشتريات وزارة الدفاع التركية أن تركيا 

اشترت املنظومة لكي تستخدمها. وقد أصبح وضع 

 للمشاكل لدى الواليات املتحدة 
 
هذه املسألة مثيرا

 وحلف األطلس ي. فمستشار األمن القومّي األميركّي 

وبريان" أعلن قبل االجتماع الذي عقده ترامب أ"

ي حلف األطلس ي وأردوغان أن "ال وجود ألي مكان ف

لشراء معدات حربية روسية مهمة، وهذه الرسالة 

سيبلغها الرئيس ترامب ألردوغان بشكل واضح 

عندما يجتمع به في واشنطن" )املقصود االجتماع 

(. ومن 2019تشرين الثاني  13الذي جرى في 

 –املحتمل أن يجد عدد من الوفود التركية 

 للخالف حول منظو 
 
 سحريا

 
مة األميركية حال

. وربما يمكن للحل أن 400الصواريخ الروسية إس 

يظهر بما يشبه بذل الجهود ليجاد معادلة 

تتوقف عن منتصف الحمل على طريقة إما: إثارة 

العقوبات على تركيا إذا جرى تفعيل استخدام 

املنظومة الروسية أو إغضاب بوتين بإبقاء 

منظومة الصواريخ الروسية في املخزن، فمن 

املعادلة سيصبح أردوغان تحت ضغط خالل هذه 

بين دولتين كبريين وتأثير املصالح الجيوستراتيجية 

لكل منهما. ومع ذلك تقول روسيا: إّنها تخطط 

وتفعيلها في  400لنصب منظومة الصواريخ إس 

. وقد يكون أحد الحلول ألنقرة أال 2020ربيع عام 

تقوم بتفعيل املنظومة بدون العالن عن ذلك 

 أ
 
ي استخدام معادلة أال تنفي أنها قامت صراحة

بتفعيلها أو أن تعترف بتفعيلها بحسب ما تراه في 

مداوالت األمن القومي الخاصة بها. ولكي تسير 

أنقرة في طريق هذه املعادلة سيتعين على 
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أصدقائها األميركيين إقناع أصدقائها اآلخرين من 

الروس بالتخلي عن االنتقام منها إذا ما حافظت 

في املخزن،  400وضع بطاريات صواريخ إس  على

مليار دوالر من أموال دافعي  2.5لكن ماذا بشأن 

الضرائب التي تم إنفاقها على منظومة صواريخ 

ستبقى دون تفعيل؟ فلنعدها تكلفة األالعيب 

 .«البهلوانية الفاشلة ألردوغان مع قوة كبرى 
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 وفي التحليل واالستنتاج

إلى آخر مرحلة في  يبدو أن مؤشرات وصول أردوغان

لعبته بين التناقضات القليمية والدولية قد بدأت تلوح 

أكثر من أي وقت مض ى في ظّلِ تصعيد أميركي ضد سورية في 

منطقة شمال شرق سورية وهدنة قد تتطور بين أردوغان 

 وترامب فتثير زوبعة كبيرة في تلك املنطقة.

يظهر من تحليل وضع ومصالح كل  ،وفي وضع كهذا

من األطراف ذات الصلة في شمال سورية عدد من  طرف

املعادالت التي ال يمكن أن تتيح ألردوغان تحقيق أهدافه 

 التوسعية باالستناد إليها. 

: استحالة تحقيق أهدافه التوسعية املعادلة األولى

القليمية في األراض ي السورية دون ثمن باهظ ودون 

س األميركي مضاعفات تحول دون نجاحه حتى لو وقف الرئي

 
 
ترامب والحلف األطلس ي إلى جانبه بشكل تام، ألن وضعا

 –إن لم نقل بشكل محتم–كهذا سيؤدي في معظم األحوال 

إلى صداٍم عسكرّيٍ مع سورية وحلفائها على ساحة الشمال 

ضد القوات التركية املحتلة وكل من يقف إلى جانب 

 أردوغان في استمرار احتالله.

تجد سورية وروسيا وإيران ففي مثل هذا الوضع س

وحلفاء هذه األطراف الثالثة أن حرب املجموعات الرهابية 

، يراد اآلن 2011الكونية التي استهدفت سورية منذ عام 

وظفتها تركيا نفسها التي  قبل األدواتاستخدامها من 

املتحدة لتحقيق أهداف تمكنت سورية وحلفاؤها  والواليات

 بها.  من إحباطها وإيقاع الهزيمة 

والحديث هنا يجري عن الدفاع عن انتصار 

استراتيجي حققته القوى الثالث السورية والروسية 

واليرانية على األرض السورية ومهمة املحافظة عليه تحتل 

 أولوية في أّي جدول عمل لهذه القوى الثالث. 

: استحالة املحافظة على أي تحالف املعادلة الثانية

والواليات  "قسد"ين أردوغان ومحتمل أو قابل للجمع ب

املتحدة ضد الجيش السوري وحلفائه في تلك املنطقة التي 

من هذا  يميل ميزان القوى الراهن فيها ملصلحة املستهدفين

. وإيرانوهم: سورية التحالف 
 
 والعراق معا

 بدا يلوح بعد زيارة 
 
 جديدا

 
فاملالحظ أنَّ مخططا

نائب الرئيس االميركي للقوات األميركية في  مايكيل بينيس

شمال العراق واجتماعه بقادة أكراد من إقليم كردستان 

العراق، فقد قام بينيس بتحريض هؤالء القادة على بيع أي 

العودة لبغداد  األسواق دون نفط يسيطرون عليه في 

وحكومتها، وأعلن أن النفط الذي احتلت منطقته الوحدات 

ببيعه ملصلحتها. وهو  "قسد"م مجموعات األميركية ستقو 

يريد من هذه الخطة تأسيس قاعدة اقتصادية نفطية 

مستقلة لكل منطقة تحتلها القوات األميركية بحجة حماية 

 ،األكراد، ففي مثل هذا الوضع الذي تريد فرضه واشنطن

سيجد أردوغان نفسه أمام كيانين اقتصاديين لألكراد 

 تقدم واشنطن لكل منهما غطا
 
 عسكريا

 
 ودعما

 
ء  سياسيا

يهدد مصالح عدد متزايد من األطراف، ويتحول أردوغان في 

إسرائيلية  –مثل هذا الوضع إلى أداة لتنفيذ خطة أميركية 

 ضد سياسته املتبعة نفسها مع أكراد تركيا. 

: استحالة  سكوت سورية وروسيا واملعادلة الثالثة

الواقع الراهن وإيران والعراق على استمرار وضع األمر 

للعدوان التركي بعد اندفاع املخطط األميركي القديم الجديد 

زيارة بينيس حتى لو كان  عقابلتقسيم العراق وسورية في أ
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أردوغان من املشاركين فيه أو من املتضررين منه، وهذا قد  

يعني أن التطورات املتسارعة في ساحة شمال شرق سورية 

جزء من لعبة رقص  وشمال العراق لم تعد تتحمل أي

 في أغلب 
 
أردوغان على حبال التناقضات، وهذا يعني أيضا

االحتماالت أن طريقة أستنة وسوتش ي والقمم الثالثية 

وبياناتها العامة بين بوتين وروحاني وأردوغان استنفدت 

من روسيا وايران وسورية نفسها، وأصبح الوضع يتطلب 

 الجابة عن ومن حلفاء هذه الدول أنفسها أيضوالعراق 
 
ا

 : ما العمل؟السؤال االستراتيجيّ 

ومهما كانت الجابة عن هذا السؤال، فإنه من 

املؤكد أن أردوغان ستضيق في طريقه القديم هوامش 

املناورة، ولن يبقى أمامه إال أحد خيارين: إما أن يخضع 

لقواعد العمل التي تحددها هذه األطراف األربعة، أو أن 

ستفرضها هذه القوى األربع نفسها على  يتحمل النتائج التي

األرض لتأكيد إخراج جميع القوات الغازية لألراض ي 

السورية والعراقية وحماية سيادة الدولتين ومستقبل كل 

 منهما. 
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 3"دعاية عسكرية إعالمية عالقة باإلنكار"

 سرائيليمركز إنتاج املعرفة اإل 

  4باراون يلي : إبقلم

 : الدعاية السرائيلية العالمية ما »أوضَح باراون أنَّ

تزال عالقة بشدة في فضاء النكار، وكذلك القيادة 

السياسية والعسكرية السرائيلية ما تزال موجودة بشكل 

عميق في فضاء النكار نفسه. وفضاء النكار هذا هو ظاهرة 

ين   تقرر املنظومة تجاهل سيكولوجّية تصبح معروفة ح

الواقع القاس ي )وأقول منظومة ألن األمر ال يتعلق بعدد 

قليل من األفراد( والنكار هنا هو مجموعة من اآلليات 

 املختلفة املتبعة لالمتناع عن العمل ومنها:

 اتهام كبش فداء.  .1

إعطاء حلول محددة بالنقاط وباملواضيع  .2

 املوجود نفسه.الفنية برغم أنها من التشابه 

 رفع الفعاليات املحلية.   .3

                                                             
3 http://bit.ly/2r4v8G5  

 الدراسات األمنية واالقتصادية. شؤونفي  به املتخّصصينمن إيلي باراون باحث رئيس في مركز "إنتاج املعرفة" وهو  4

 عالمات البقاء في فضاء النكار هي:

التعويل على انتظار املعجزات التي ربما  .1

تحدث مثل: سقوط النظام اليراني 

املعادي، وتخلي إيران عن مشروعها 

النووّي، وكذلك قيام العراقيين 

 "امليليشيات الشيعية"واللبنانيين بطرد 

 مثل الحرس الثوري وما يشبهه. 

التعويل على تطوير توقعات من  .2

اآلخرين: مثل أن يتولى األميركيون عن 

ما يتعين أن تقوم بعمله، وفي  "إسرائيل"

 يجنب 
 
إحدى املرات رأينا في ذلك عمال

ضغط محكمة عليا أو  "إسرائيل"

http://bit.ly/2r4v8G5
http://bit.ly/2r4v8G5


 

 سورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية
 دادم   –مركز دمشق لألبحاث والدراسات 

 الثالث والعشرونالعدد 

 

8 

ضغط منظمة )بتسيليم( غير الحكومية 

لعمليات التي تشن حملة اتهامات ضد ا

سببه من قتل العسكرية وما ت

 .للمدنيين

التعويل على التقليل من قيمة وقوة   .3

 وتصميم العدّو.

زيادة القدرات العسكرية السرائيلية إلى  .4

 مستوى غير معقول. 

القيام بتطوير مفاهيم الصلة في ما بين   .5

 هذه العوامل وبين الواقع فضفاضة. 

تقارب وضع الثبات والجمود والركود  .6

 شكل يمنع أي تفكير جديد.ب

هذا هو وضعنا اليوم بدقة، وهكذا كان وضعنا 

وهذا  –1973حرب تشرين – "يوم الغفران"عشية حرب 

يدل بشكل واضح أمام الجميع على أنه إذا صدر من طهران 

أمر واحد إلى بيروت، فإن بوابات جهنم ستفتح علينا. 

بالسقوط فحياتنا هنا يمكن أن تتحول إلى كابوس حين تبدأ 

على مراكزنا السكانية عشرات اآلالف من القذائف 

 وبعضها قادر على إصابة 
 
والصواريخ من بينها الثقيلة جدا

 .«األهداف بدقة

لم يكن وضعنا أفضل يضيف باراون تحت عنوان: "

كلمات السّر هذه كانت مغلقة في »ويقول: " من هذا اليوم؟

السابق الفريق مرحلة مسؤولية رئيس األركان السرائيلي 

املتقاعد غادي آيزنكوت والصورة اآلن ال تشير إلى أن وضعنا 

أسوأ من هذا لم يكن وضعنا البتة  ،أفضل؛ بل على العكس

الوضع. وبعض املتحدثين في ندوة املناورة البرية السرائيلية 

في معهد أبحاث األمن القومي  2019-11-25في  التي جرت

inss  فرسان العصور الوسطى الذين  سرائيلي بدوا لي مثلال

كانوا يؤمنون بالدروع الثقيلة التي يرتدونها وبالحراب 

الفاخرة التي يحملونها؛ بينما يتسلح العدو بالبنادق 

وسبطانات املدفعية التي تصيبهم قذائفها من مسافات 

آمنة. وكان رئيس معهد أبحاث األمن القومي الجنرال 

 بي
 
ن القالئل الذين تطرقوا إلى املتقاعد عاموس يادلين مميزا

مشكلة الصواريخ الثقيلة ذات القدرة على إصابة الهدف 

على حد  "إسرائيل"بدقة التي يمكن أن تصل إلى كل نقطة في 

قوله. لكن يادلين بالضافة إلى ذلك يعتقد أننا إذا قمنا 

بتدمير حي الضاحية الجنوبية ببيروت، وهو مركز قيادة 

خر من املباني في مناطق أخرى، منظمة حزب هللا وعدد آ

فعندئذ سيتوسلون لنا ليقاف الهجوم ومثل هذا االعتقاد 

 حين لم 
 
. فقد كان مثل هذا الرأي صحيحا

 
يعد خطأ فادحا

يكن لديهم صواريخ بعيدة املدى، فالوضع أصبح اليوم 

، ألننا إذا حاولنا تدمير الضاحية ومواقع أخرى 
 
 تماما

 
مختلفا

تل أبيب وأماكن سكنية أخرى، سيجري مهمة، فإن حيفا و 

تدمير أجزاء منها بواسطة القذائف والصواريخ الخفيفة 

والثقيلة مع كل ما يحمله ذلك من معنى مروع على 

 ، ألن الوضع في جبهة املؤخرة سيتحول إلى كارثة."إسرائيل"

تباهى في مؤتمر  رئيس األركان السابق آيزينكوت

املزودة بدبابات  7الحرب البرية بالقدرة الهائلة للكتيبة 

امليركافا املحصنة ضد الصواريخ املضادة للدبابات 

وبالعربات املدرعة حديثة التجهيزات من نوع النمر والسؤال 

هو: ما عالقة ذلك بقدرة العدّو على القيام بقصف مكثف 

عالقتها بقصف ينطلق  سرائيلية؟ ماعلى جبهة املؤخرة ال 

بصواريخ ثقيلة من أماكن مخفية تقع على بعد عشرات 

 ؟ "إسرائيل"ومئات الكيلو مترات من حدود 

وما الذي فعله رئيس األركان السابق أو بشكل أصح 

ما الذي لم يفعله من أجل حماية املؤخرة املدنية 
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؟ إنَّ جبهة املؤخرة املدنية اليوم تعاني من أقل "لسرائيل"

قدرات الحماية باملقارنة مع بداية الوضع الذي استلم فيه 

آيزنكوت رئاسة األركان. وثمة من يعتقد اآلن أن سالح الجو 

طالق وكلَّ صاروخ إوسالح املخابرات سيضربان كلَّ قاعدة 

، فال قبل أن يتم إطالقه. وهذا االعتقاد وهم ال أساس له

وجود لمكانية عملية وفنية مثل هذه؛ بل إن القادة 

العسكريين يميلون بصدق كبير إلى الحذر في ضمان نتيجة 

كهذه. وهناك من يعتقد أن منظومة القبة الحديدية 

املضادة للصواريخ وغيرها من أسلحة االعتراض األخرى 

ستنجح في إسقاط معظم الصواريخ الخطرة، ومثل هذا 

!االعتقاد ي
 
 قليال

 
، ألنها ستسقط جزءا

 
 عد خطأ فادحا

 
 
ال يوجد لدينا وال لدى الواليات املتحدة وروسيا معا

ما يكفي من املنظومات املضادة العادية وال الباهظة 

التكاليف واملجهزة بتكنولوجيا فائقة قادرة على إسقاط كل 

 من 
 
من  ألٍف  200الصواريخ؛ بل إال على جزء قليل جدا

 .«لقذائف املتنوعةالصواريخ وا

" ختم باراون تحليله آن أوان اليقظةوتحت عنوان "

، أنَّ 
 
تواجه مشكلة خطيرة، ويكفي أن  "إسرائيل"»مبّينا

، وتعود إلى 
 
تستيقظ القيادة السياسية والعسكرية معا

تحولت برغم القوة الكبيرة  "إسرائيل"أرض الواقع، فدولة 

لضعف في العالم. للجيش إلى أكثر مكان يتعرض للتهديد وا

ونحن ملزمون بحٍلّ فّعال لتأمين حماية حيوية ضد 

القذائف والصواريخ وضد الطائرات املسيرة الهجومية 

وضد قذائف الهاون وما يشبهها، كما نحن ملزمون بحل 

                                                             
، وما زال حتى هذا الوقت في 2005العمل على تحقيقه عام  "إسرائيل"لسقاط الصواريخ: حاولت الواليات املتحدة و مشروع تطوير استخدام الاليزر  5

 أثناء حرب  34طور التجارب التي لم تنجح، ولو نجحت ملا تمكنت صواريخ املقاومة من جنوب لبنان من السقوط فوق أهداف إسرائيلية طوال 
 
يوما

 قبل أسابيع من قطاع غزة.   "إسرائيل"اريخ سقطت في ، وكذلك آخر صو 2006تموز 

يتيح الحماية لجبهة املؤخرة املدنية واملواقع الحيوية وكّل 

ريقة يستطيع قواعد الجيش السرائيلّي املهمة. وبهذه الط

الجيش التركيز على الهجوم وعلى قدرة املناورة البرية، وأنا 

 بأن املناورة البرية مطلوبة، ألن احتالل 
 
أؤمن شخصّيا

أراض ي العدو هو وحده يحقق إيقاف النار، ألن تدمير مباني 

العدو حين يقوم بتدميٍر مواٍز ملبانينا لن يردعه ويفرض 

ال بديل له وهو: إسقاط كل عليه وقف النار. فالحل واحد و 

 بواسطة منظومة اليز 
 
ر فائقة األخطار الطائرة بأنواعها كافة

ونحن مجبرون مرة أخرى على  5القوة وهي السكاي غارد

الحذر، ألن استمرار سياسة النكار والهروب من الواقع التي 

تتبعها القيادة السرائيلية ستحمل لنا كارثة بمستويات 

 . «توراتية
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 جالتحليل واالستنتاوفي 

يحمل هذا التحليل الجريء في انتقاده وفي كشفه 

العلني لبعض الثغرات في القدرات السرائيلية العسكرية 

نتيجتين: إحداهما واضحة ومعلنة بشكل مباشر يحذر فيها 

الكاتب السرائيلي من عدم االعتراف بهذه الثغرات 

سرعة؛ أما وبضرورة إيجاد الحلول البديلة لها على وجه ال

النتيجة األخرى التي يحملها هذا التحليل، فهي تكمن في أن 

بل  ؛"إسرائيل"إعالنه بهذا الشكل واملضمون عن أزمة 

في مجابهة القدرات الصاروخية التي  معضلتها املستمرة

 من عملية تبث الخوف 
 
 كبيرا

 
تستهدفها يحمل في طياته قْدرا

رائيليين، ألنه والرعب لدى كل من يقرأ تحليله من الس

يتحدث بلغة مباشرة عن عوامل تزيد مشاعر الرعب لديهم 

، "إسرائيلـ "من أخطار أي مجابهة مع القوى التي تتصدى ل

وتزيد من قدراتها الصاروخية ومن فعالية هذه الصواريخ 

التدميرية دون أن يبشر بحل حاسم مقنع لهذه املعضلة، 

األزمة السرائيلية فهو يختم تحليله وبحثه عن الحلول لهذه 

العسكرية بضرورة تطوير سالح اليزر يسقط في السماء 

جميع الصواريخ، ويعترف في الوقت نفسه أن القوى 

 يمنع سقوط جميع 
 
العظمى نفسها لم تبتكر حتى اآلن حال

الصواريخ على أراضيها. ثم يستخدم في نهاية كلماته عبارة 

 النكار والهروب » قال فيها:
َ
من الواقع التي تتبعها إنَّ سياسة

 .«القيادة السرائيلية ستحمل لنا كارثة بمستويات توراتية

واملقصود بكارثة توراتية هو زوال هذا الكيان 

 من 
 
 كبيرا

 
السرائيلي من الوجود. والحقيقة أن عددا

 "إسرائيل"املؤشرات والعوامل بدأ يدل على تدهور قوة 

العسكرية على تحقيق األهداف التي تضمن لها حماية أمنها 

واستقرارها، فمنذ احتاللها لألراض ي العربية في عدوان 

إلى  2كان عدد املستوطنين فيها يتراوح بين  1967حزيران 

 ولم يكن بمقدورها تجنيد أكثر من  2.5
 
 إلى   250مليونا

 
ألفا

 من الجنود في أحسن الحاالت بمو   350
 
جب هذا العدد ألفا

 
 
% من اليهود فيها 20لى إ 15ألن نسبة  من السكان، وتحديدا

هم من الجاليات اليهودية املتدينة السلفية التي تحمل 

شعار "حياتنا في توراتنا فقط"، وهي عائالت متدينة تنجب 

األبناء، لكنها تسخرهم للتوراة فقط، وال تؤمن بتجنيدهم 

ن، وهذه النسبة تضم  للجيش السرائيلّي، أو أي جيش كا

عائالت كثيرة األوالد، لكن لها الحق بموجب القانون 

األساس ي للكنيست في أن ال يخدم أبناؤها الجيش وال في 

الخدمة املدنية؛ بل في خدمة حفظ "التوراة فقط" 

 والتخصص فيها فقط وااللتزام بعهد "رب إسرائيل". 

 "إسرائيل"وجدت  1967من حزيران  ذلك العاموفي 

نفسها مجبرة على حماية حدود تمتد من سيناء وضفة قناة 

ردن، وال 
ُ
السويس إلى حدود الجوالن والضفة الغربّية لنهر األ

وما تزال  ،يكفي لحمايتها هذا العدد من أفراد الجيش

برغم اتفاقية التسوية مع مصر مجبرة على نشر  "إسرائيل"

طاع غزة أكبر عدد من جنودها في الضفة الغربية وفي جبهة ق

وعلى حدود الجوالن وجنوب لبنان في ظروف  لم تعد فيها 

قادرة على شّن حروب استباقية وقائية، وتحولت فيها 

الحروب إلى مجابهات بالصواريخ والطائرات املسيرة من 

جبهة الشمال على حدود سورية وحدود لبنان ومن  الجنوب 

 عند قطاع غزة.

املقاومة  واستمرت الحروب واالشتباكات بين قوى 

منع تزايد قدرات  "إسرائيل"دون أن تستطيع  "إسرائيل"و

جبهة الشمال ودون أن تحسم الحروب معها، ولم يكن ذلك 

كله يحول دون تناقص القوة السرائيلية، سواء من ناحية 

القوة البشرية أو قدرات التكنولوجيا العسكرية ملنع 

ّر أرقام استهدافها بالصواريخ، وبنظرة إحصائية بسيطة تق
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الحصاءات السرائيلية أنها خسرت أكثر من مليون ونصف 

مليون من املستوطنين الذين عادوا في هجرة معاكسة إلى 

أوطانهم في أوروبا وروسيا، وكذلك إلى الواليات املتحدة 

وكندا في السنوات الثالثين املاضية، ولم تستطع تعويض 

هاجرين أي نسبة من هذه الخسارة بأي عدد يذكر من امل

 الجدد. 

فهذا يشير إلى أنَّ الزمن لم يعد يعمل ملصلحة 

املشروع الصهيوني التوسعي أو مشروع املحافظة عليه في 

، وهذا هو االستنتاج 1967بحدود عام  "إسرائيل"داخل 

االنتقادي للقيادة  الذي يستخلص من تحليل باراون 

السرائيلية وتقصيرها في إيجاد الحلول للثغرات التي يشير 

 .إليها في تحليله
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