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 1""األحداث في شمال شرق سورية تفتح الباب أمام هجوم إيراني

 للدراسات االستراتيجية السادات مركز بيغين

2ياكوف البان بقلم:

األحداث األخيرة في شمال شرق سورية التي »أنَّ  بّين البان

 "نظام"الووتقسيم السيطرة بين تركيا  ،سببها الغزو التركي  

أسهما في نقل إيران إلى طرق جديدة لتعزيز ، وروسيا السوري

 «.قدراتها الهجومية وزيادة زعزعة استقرار املنطقة

ال لشم الغزو التركيَّ »وأوضَح البان في نص دراسته أنَّ 

شرق سورية جاء في وقت تتابع فيه املؤسسة العسكرية 

اإلسرائيلية مصادر القلق املتزايدة من الخطط الهجومية 

 ملّحة  ،اإليرانية
ً
فقد ولدت النشاطات اإليرانية األخيرة أخطارا

                                                                    
1 https://besacenter.org/perspectives-papers/syria-upheaval-iran-attack/ 

 وتحليالت عسكرية في عدد من مراكز األبحاث ،العسكرية واالستراتيجية املتخّصصين في الشؤونمن  د  عَ ياكوف البان ي   2
ً
 و   ،وينشر أبحاثا

ً
 عسكريا

ً
يعد مراسال

 .للمؤسسة اليهودية لألنباء

  ،وواضحة وتضمنت
ً
 ال حصرا

ً
إعداد خلية هجومية  ،تمثيال

دفها استخدام طائرة إيرانية لعملية كانت في مرحلتها النهائية ه

آب حينما أسقطها سالح الجو شهر مسيرة للقصف في 

تشكل التطورات التي  ،اإلسرائيلي. فمن املنظور اإلسرائيلي

 في الوضع األمني على 
ً
 مؤكدا

ً
 "سرائيل"إتجري في سورية تدهورا

بسبب تزايد نوعية وكمية النشاطات اإليرانية الهجومية. 

بإنهاء الحرب  السوري "النظام"فبدعم من موسكو وإيران بدأ 

املزيد من األراض ي املتبقية بأيدي  واستعادة، "األهلية"

https://besacenter.org/perspectives-papers/syria-upheaval-iran-attack/
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تقوم إيران باستغالل الوضع، وتحاول إنشاء قواعد  .املتمردين

لصناعة الصواريخ والطائرات املسيرة وإطالقها ضد 

. فهي تتابع هذه الجهود منذ أكثر من سنتين وتالحقها "إسرائيل"

اإلسرائيلية العسكرية ملنعها؛ لكن إيران بدأت اآلن الجهود 

تهدد بالرد على أي هجوم إسرائيلي مقبل، وتقوم بتصعيد 

 التوتر أكثر فأكثر.

كما تحاول إيران مساعدة حزب هللا على صناعة 

الصواريخ الدقيقة في إصابة هدفها لكي تتيح ضرب املواقع 

  "إسرائيل" االستراتيجية اإلسرائيلية بدقة، وهو ما تعده
ً
خطا

 بالنسبة لها. ف
ً
أصبحت اآلن تدق  "إسرائيلـ "أحمَر واضحا

ناقوس الخطر من جبهتها الشمالية، وهي ترصد كلَّ ما يجري، 

وتعمل على صد النشاطات املتزايدة لقوات القدس اإليرانية 

التي يقودها قاسم سليماني الخاضع إلمرة القائد األعلى إليران 

 علي خامنئي.

 في وهذا ا
ً
 ومعلنا

ً
 28/10/2019لتوتر أصبح واضحا

في برنامج لألخبار أن هناك  "كان اإلسرائيلية"حينما ذكرت قناة 

 من السفارات اإلسرائيلية التي أعلنت عن حالة اإلنذار؛ 
ً
عددا

ذلك بسبب خشيتها من عمليات إرهابية إيرانية. ومن الجانب 

القليلة اآلخر كانت جهود سليماني قد توجهت في السنوات 

بري يربط إيران بسورية، وإذا  املاضية نحو القيام بإعداد ممّر  

نجح اإليرانيون في السيطرة على معابر الحدود، فإنهم 

سيتمكنون من نقل إرساليات من األسلحة والعناصر املقاتلة 

 واملعدات إلى سورية ولبنان من إيران عن طريق العراق.

رة من غزو منافستها هذا، ورغم أنَّ طهران ال تبدو مسرو 

اإلقليمية تركيا لسورية، إال أنها ستدرك دون شك أهمية وجود 

فرص جديدة لها بعد خروج الوحدات الخاصة األمريكية من 

شمال شرق سورية املتاخمة للحدود مع العراق. فهذه املنطقة 

جديد للمحور اإليراني.  برّي   يمكن أن تتحول إلى جزء من ممّر  

لحكم الذاتي الكردي التي تدعمها أمريكا في تلك فانهيار منطقة ا

وتأسيس وجود جديد  ،املنطقة ستتيح لإليرانيين التحرك إليها

 ارتأى )دورون 
ً
يتساخوف( إفيها. وفي مقال نشر حديثا

ص في الشؤون اإليرانية في مركز بيغين السادات  املتخّصِّ

لضرر التركي لسورية يلحق ا أنَّ الغزو للدراسات االستراتيجية، 

 للمصالح  السوري، "نظام"البسيادة 
ً
وهذا بدوره يشكل ضررا

 لزيادة عناصر املجموعات  اإليرانية.
ً
وأشاَر )ايتساكوف( أيضا

نية"السلفية الجهادية  مثل جيش اإلسالم وأحرار الشعب  "الس 

 التي تقوم بدور في املناورات التركية.

فبعض هذه امليليشيات الجهادية ذات صلة بمنظمة 

َعد  معادية للمصالح  لقاعدة،ا
 
 يتساكوفإ. لكن "الشيعية"وت

أنَّ الغزو التركي واحتالل تركيا لقطاع  عند حدود سورية ارتأى 

زا بشكل كبير برنامج إيران في بناء ممّر   عّزِّ
 الشمالية يمكن أن ي 

يتيح لها نشر قوات من الحرس الثوري اإليراني اإلسالمي  برّي  

في تلك املنطقة بحجة مساعدة  "يعيةالش"ومن امليليشيات 

سورية على الدفاع عن نفسها ضد الدخالء. وكانت املصالح 

اإليرانية قد تعززت بعد أن وقع قادة أكراد في شمال سورية مع 

بسبب خوفهم من املذابح التركية على  السوري "نظام"ال

اتفاقية تسمح للجيش السوري باالنتشار، وفي املنطقة التي 

 ما  السوري "نظام"الها األكراد هناك. لكن يسيطر علي
ً
نادرا

يقوم بنشر جيشه وحده؛ بل يرافق هذا الجيش في كثير من 

التي  "الشيعية"األحيان املستشارون اإليرانيون وامليليشيا 

أنه "يمكن اإليضاح  يتساكوفإ وأوضَح يقودها اإليرانيون. 

بدرجة عالية من الصحة، أنَّ الوجود اإليراني في شمال شرق 

سورية سيحظى بموافقة األسد، وسوف يتخذ هذا الوجود 

غطاءه بارتداء اإليرانيين اللباس العسكري للجيش السورّي، 

 كما كان يحدث في املاض ي". 
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 البان:
َ
 عالوة على ذلك بّين )أورنا ميزراحي( وهي» وأضاف

برتبة مقدم متقاعدة في الجيش اإلسرائيلي وباحثة رفيعة 

ونائب  INSS املستوى في معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي

رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي لشؤون السياسة 

،
ً
أن )اإليرانيين سيرحبون في النهاية بخروج  الخارجية سابقا

ينتابهم الغضب من الواليات املتحدة من تلك املنطقة أكثر مما 

الدخول العسكري التركّي، ففي امليزان الشامل اإليراني 

العميد املتقاعد  وبّيَن . األميركي قيمة إضافية(ون الخروج سيعّد 

رئيس قسم األبحاث في إدارة املخابرات  (يوس ي كوبر فاسير)

إيران ستمأل الفراغ الذي ستخلفه "العسكرية اإلسرائيلية، أنَّ 

كية وراءها شمال شرق سورية، وسوف يتيح ذلك القوات األمري

، ولذلك أصبحت "إليران إنشاء ممر بري من إيران إلى لبنان

مطالبة برصد النشاطات اإليرانية بشكل دقيق في  "إسرائيل"

على املجتمع الدولي باملقابل التركيز على النزاع ينبغي و  ،املنطقة

 سيتع-الكردي
ً
رض للتهديد من التركي. ولن ننس ى أن األردن أيضا

أي تموضع للمحور اإليراني ومن زيادة جديدة في املمرات البرية 

 للمملكة الهاشمية 
ً
التي تربط العراق بسورية. فإيران تعد عدوا

نية"  أمام رؤية إيران وتطلعها إلى التحول إلى "الس 
ً
، وتشكل سدا

قوة شيعية مهيمنة ومتطرفة. ويذكر أن وسائل االعالم األردنية 

 .هذا التهديد اإليراني "بأنه تحد  أمني متزايد دون توقف"تصف 

 في وجه 
ً
وباإلضافة إلى ذلك ترى إيران في األردن عائقا

بجماعات  "سرائيل"إاستراتيجية إيران الهادفة إلى إحاطة 

تابعة لها، تتسلل إلى األردنَّ لكي تصل إلى الضفة الغربية، 

بأسلحة متطورة. وتقوم من هناك بتسليح الخاليا اإلرهابية 

 ما تكون قادرة على االستفادة من النزاعات 
ً
وإيران غالبا

اإلقليمية ومن املناطق التي تفتقر لسيادة الدولة، من أجل 

نقل األسلحة املتطورة واملجموعات املقاتلة. وربما تكون منطقة 

شمال شرق سورية أحدث منطقة قابلة للتعرض لهذا النشاط 

عن وجود أخطار ضاغطة  "ائيلسر "إوإذا كشفت  الخطير.

. قادمة نحوها فهذا يعني أن نتوقع منها اتخاذ إجراء عمليّ 

فاإليرانيون الذين ضربوا في أيلول حقول النفط السعودية 

بصواريخ متطورة وطائرات مسيرة بعيدة املدى يمكن لهم أن 

 للتصعيد. ففي  "إسرائيل"ينتقموا من 
ً
 قصيرا

ً
 28ويخلقوا ممرا

كشف نتنياهو رئيس الحكومة معلومات جديدة  تشرين األول 

عن التهديد الذي بدأ يتشكل وأبلغ وزير الخزانة األمريكّي 

بأن إيران تنصب  "إسرائيلـ ")ستيف منوخين( أثناء زيارته ل

من هناك.  "إسرائيل"صواريخ في اليمن بهدف إطالقها ضد 

 إيران تحاول اآلن تطوير ذخائر دقيقة في"وأضاف نتنياهو أن 

إصابتها لألهداف وتضعها على صواريخ قادرة على ضرب أي 

هدف في الشرق األوسط بدقة تبلغ دائرة من خمسة أمتار إلى 

 ".عشرة

والحقيقة أن إيران تقوم بتطوير هذا النوع من الذخائر 

  130والصواريخ ونشره في العراق وسورية، وتريد تحويل 
ً
ألفا

بإصابة الهدف، كما  من صواريخ حزب هللا إلى قذائف ذات دقة

 "إسرائيل"بهذا النشاط نفسه في اليمن لضرب  يقوم اإليرانيون 

 .«من هناك
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  وفي التحليل واالستنتاج

تراهن في جدول عملها العسكرّي  "إسرائيل"ما تزال 

والسياس ّي على كل أشكال العدوان التركي واألمريكّي في شمال 

سورية بعد سلسلة اإلحباطات التي لحقت بها بعد تطهير 

منطقة جنوب سورية من املجموعات اإلرهابية التي قدمت لها 

كل أشكال الدعم ضد الجيش السوري وحلفائه، وراهنت على 

بقائها كجيب  إرهابّي  خارج نطاق السيطرة والسيادة  مستقبل

في دراسة قبل  3وكنغزالسورية. فتركيا بموجب ما يراه معهد بر 

 ِّ
ّ
حلفا  "إسرائيل"ل مع الواليات املتحدة وعّدة سنوات تشك

 تربطه مصالح مشتركة ال يمكن االستهانة بها 
ً
 تاريخيا

ً
ثالثيا

ياهو منذ نوبنيامين نت برغم الخالفات التي ظهرت بين أردوغان

، ثم جرى حلها بوساطة أمريكّية. ومن املنظور 2009عام 

كل عمل عسكري تركي يستهدف  أنَّ  اإلسرائيلي ال أحد يشك في

ـ األراض ي السورية مهما كانت مزاعم مبرراته يشكل مصلحة ل

الجيش  جديدة تشغلطاملا أنه يخلق جبهة حرب  "إسرائيل"

. ة بتمزيق نسيجه الوطني التاريخيّ السورّي، وتهدد شمال سوري

والواقع الذي نراه على أرض شمال وشمال شرق سورية هو 

وجود عدواني عسكري أمريكي وتركي يرعى املجموعات 

 من  "إسرائيل"اإلرهابية، ويخدم مصلحة 
ً
ويعوض عنها جزءا

  .هزيمتها في جنوب سورية

 هذا 
 
وفي هذا الواقع تصطدم بشكل محتم أهداف

اإلسرائيلي وحلفائه املحليين مع أهداف -التركي-كياألمري الثالثّي 

ف من سورية وإيران وروسيا وحلفائه، 
ّ
تحالف ثالثي آخر يتأل

وهو الذي حقق انتصارات على اإلرهابيين في كل أنحاء األراض ي 

السورية، وقد أصبح في مقدمة جدول مهامه إخراج القوات 

بالوسائل  ي الشمالمن األراض ي السورية فاألميركية والتركية 

                                                                    
3 https://www.brookings.edu/research/the-u-s-turkey-israel-triangle/  

 السورية وحلفاؤها، وهي مهام تؤكد 
 
 التي تختارها القيادة

ً
كافة

. وفي ظل هذا شرعيتها قرارات األمم املتحدة واملجتمع الدوليّ 

ازدياد قوة وقدرات سورية في  أنَّ  "إسرائيل"الوضع تجد 

 على سياستها العدوانية والتوسعية ضد 
ً
الشمال يشكل خطرا

دور إيران كحليف لسورية سيشكل مع  أنَّ سورية، وهي ترى 

الدور الروس ي أهم العراقيل التي تقف في وجه الغزو التركّي، 

إلى  "إسرائيل"وتمنعه من تحقيق أهدافه، ولذلك تتطلع 

في شمال سورية   الوجود العسكري األمريكي والتركيتوظيف 

 ةوالورقة التركية بصفتها إقليمي لتغيير ميزان القوى في الشمال

في هذه  كقوة احتياطية ملصلحتها "إسرائيل"تستعين بها 

من الشمال على غرار  يةتهدف إلى تقسيم سور  ، ألنهاالظروف

الهدف اإلسرائيلي االستراتيجي لتقسيم سورية من الجنوب 

برغم أن كفة ميزان القوى على  ساحة سورية واملنطقة أصبح 

 ،الروس يّ -انّي اإلير -يميل بشكل كبير ملصلحة الثالثي السورّي 

 تجري  اإلسرائيلي الذي-التركي-وليس ملصلحة الثالثي األميركي

دوره على  الستعادةاآلن بشكل محموم محاوالت إسرائيلية 

-الثالثي السوري املدى القريب والبعيد بعد أن استطاع

وإعداد  ثبيت نتائج انتصاراته على األرض،الروس ي ت-اإليراني

كية والتركية األمري ات الغزو ج قو نفسه للمهام املتعلقة بإخرا

، وهذا ما يتطرق إليه هذا من شمال سورية 
ً
بالوسائل كافة

 ، ويطالبالبحث حين يحذر مما يطلق عليه "الهجوم اإليرانّي"

القوات األمريكية بمنع فتح حدود العراق على سورية، ألنَّ ذلك 

 أن تحقيق مثل هذا  ،للخطر "إسرائيل"من شأنه تعريض 
ً
علما

 بعد الحرب املشتركة التي خاضها 
ً
كّل الهدف أصبح مستحيال

العراق وسورية وإيران ضد املجموعات اإلرهابية ومن كان من 

https://www.brookings.edu/research/the-u-s-turkey-israel-triangle/
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يقدم الدعم لها، فاالنتصار املشترك الذي تحقق ال يمكن أن 

ينتج عنه، إال املزيد من عالقات التضامن واالنفتاح بين هذه 

ث، ألنها عالقات تحقق مصالح شعوبها التي الدول الثال 

ال تترك وسيلة إال  "إسرائيل"لكن  .صمدت في مجابهة اإلرهاب

وتعمل على استخدامها حين تتوافر لها، ولذلك هي ال تريد 

 يتخلى فيه األمريكيون عن بعض قادة األكراد 
ً
 أمريكّيا

ً
انسحابا

عده قوة الذين تراهن عليهم، ألن كل من يتحالف مع أمريكا ت

احتياطية لها. وفي الشمال السوري تناصب ثالث قوى العداء 

للجيش السوري وحلفائه وهي: قوات الغزو العسكرية 

من بعض قادة األكراد السوريين، وقوات  وحلفاؤهااألمريكية، 

من هذه األطراف الثالثة أن  "إسرائيل"الغزو التركية، وتنتظر 

يتحقق هدفها  تنتصر على الجيش السوري وحلفائه لكي

 االستراتيجي ضد سورية.
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افع املشروع النووي "  4"قليميبين األطلس ي والطموح اإل التركي:دو

 INSSمعهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي 

5وشمعون شتاين يميلي الندو إبقلم: 

في بداية »أنه  في عرضهما ملوجز البحث ذكَر الباحثان

شهر أيلول املاض ي صرح أردوغان بشكل غير مسبوق عن نية 

وهذا التصريح يتناقض مع  ،دولته القيام بتطوير سالح نووّي 

السالح النووي في  عراب تركيا في املاض ي عن قلقها من انتشارإ

أردوغان في سعيه  ليهإواملنطق الذي يستند  .الشرق األوسط

المتالك السالح النووي هو وجود أسلحة نووية عند بعض 

  الدول في حين أنَّ 
ً
على قدرات  بالحصول أخرى ال يسمح لها  دوال

بصفتها  بشكل خاص "سرائيلإ"أنه حدد  ورغم ،نووية مماثلة

 "سرائيلإ"ال أنه ليس من املمكن االفتراض بأن إ ،نووية دولة

                                                                    
4 https://www.inss.org.il/he/publication/turkeys-nuclear-motivation-between-nato-and-regional-aspirations/  

ن االستراتيجية وفي معهد أبحاث ؤو تسيليا للشر قليمية باحثة رفيعة املستوى في معهد هوالسياسات اإل سلحةاأل  متخصصة في توازن دكتورة  :ايميلي الندو 5

سرائيل النووية إلها كتاب "صورة  ".سرائيلإ"سرائيلية من أكثر املؤثرين في إالشهيرة كواحد من خمسين امرأة  األمريكيةواختارتها مجلة فوربز  ،األمن القومّي 

                                      .خرى حول نزع السالح في الشرق األوسطأولها كتب  ،بريةبالع 1994صدر عام  "بأعين العرب

                                                                                .سرائيليّ حة النووية في معهد أبحاث األمن القومي اإل لعن األس دراساتمتخصص في  ،2007حتى  2001 من في أملانيا "سرائيل"إ: سفير شمعون شتاين

بعد أن حملت هذه الصفة  في سعيه هذا هي التي تشكل الدافع

تركيا  بل إن الدافع يتعلق بدور  ،منذ أكثر من خمسين سنة

وتوجد في أراضيها مواقع لقنابل  ،كعضو في حلف األطلس يّ 

لى تحقيق إاألخرى يتعلق بسعيها  نووية من جهة ومن الجهة

لى أي حد تبدو تركيا إلى ذلك إ وباإلضافة. قليميةإسيطرة 

وهل سيكون املجتمع الدولي  ؟ية في تحقيق هذه النواياّدِّ جِّ 

 معنيّ 
ً
بالوقوف في وجه دولة أخرى كتركيا تصمم على التحول  ا

 إ
ً
 .«؟السير على هذا الطريق لى دولة نووية إذا قرر أردوغان حقا

https://www.inss.org.il/he/publication/turkeys-nuclear-motivation-between-nato-and-regional-aspirations/
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الرئيس التركي »ن الباحثان أذكَر وفي النص الكامل 

أردوغان اشتكى قبل شهرين من أنه على غير استعداد للقبول 

بالوضع غير املنطقي القائم على وجود دول تمتلك أسلحة 

 
ً
ففي  بامتالكها.أخرى ال يسمح لها  نووية في حين أن دوال

الخطاب الذي ألقاه في بداية شهر أيلول املاض ي لم يوفر فرصة 

–ولىوهي ليست املرة األ –بالتحديد  "إسرائيلـ "بللتذكير 

 النووي.دولة تهدد بنظره املنطقة بواسطة سالحها  بحسبانها

لى طرح املوضوع النووي إوالسؤال هو: ما الذي دفع أردوغان 

التهديد ألول مرة بأنه سيقوم لى إبل و  التوقيت؟بالذات في هذا 

 مستقلة؟بتطوير قدرة نووية 

في هذا  "إسرائيلـ "لالتطرق املباشر  هذا، ورغم

ال أنه من املمكن االفتراض أنها ليست هي التي تمثل إ ،املوضوع

 ،الدافع على تصريحه العلني بالسعي المتالك السالح النووّي 

. وبرغم أن ألنها تعد دولة نووية منذ أكثر من خمسين سنة

 
ً
 ،النووية "سرائيلإ"من ترسانة  أردوغان اشتكى في املاض ي حقا

ال أنه اشتكى ألنه كان يؤيد نزع األسلحة النووية وليس لرغبته إ

ل تغير موقفه؟ ربما شكلت بتطوير قدرة نووية لتركيا فه

دارة ترامب حول نيته بتقليص التدخل إاملستمدة من  الرسالة

األوسط السبب املركزي لهذا التغيير عند في الشرق  ياألمريك

لى مضاعفات سحب قواته. فمن املمكن إضافة إ ،أردوغان

كية فرصة ريألردوغان أن يرى في هذا التغيير في السياسة األم

فامتالك السالح  ،لكي يضع تركيا في موقع ووظيفة قيادية

النووي هدف مهم في تشكيل وظيفة كهذه وفي تعزيز حجم 

يقفان وراء تصريحه غير املسبوق:  سببان آخرانة مكانته. وثم

املتحدة لخمسين قنبلة نووية  بإخراج الوالياتيتعلق  ،األول 

بقيت في األراض ي التركية تحت رعاية حلف األطلس ي  ةأمريكي

 الثانيوالسبب  ؛وتحت قيادة مباشرة من الواليات املتحدة

يران في مشروعها النووي من إلى التقدم الذي تحققه إيعود 

وهو  ،قليميةيراني في الهيمنة اإلأجل تعزيز موقع الدور اإل 

من  ،لى ذلكإ وباإلضافة .لى تحقيقه تركياإاملوقع الذي تسعى 

 
ً
بتثبيت صورة تركيا كدولة  املمكن أن يكون أردوغان معنيا

وهي رسالة يمكن  ،لى معايير وقواعد التعامل الغربيةإمنحازة 

سب بشكل خاص مع الجمهور التركي في الداخل. ومع أن تتنا

ذلك هناك أخطار سياسية واقتصادية ستنجم عن نية 

  ،أردوغان النووية
ً
موضوع الثمن املتوقع الذي  وهناك أيضا

الحصول على السالح  جراءاتاتخذ إسيدفعه أردوغان إذا 

رادة سياسية إفهل سيكون لدى املجتمع الدولي  النووي.

اته النووية بالشكل املطلوب بعد سنوات من ملواجهة طموح

محاولة املجتمع الدولي كبح االنتشار النووي في العالم بشكل 

بشكل  وإيرانالسالح النووي لكوريا الشمالية  وكبح تطويرعام 

وحول تركيا يقوم الحلف األطلس ي بتزويد تركيا بغطاء  خاص؟

لكن  هذا.نا نووي وما يزال هذا الغطاء يقدم األمان لها حتى وقت

وربما لم  ،أردوغان لديه على ما يبدو شكوك خاصة بهذا الغطاء

بعد التوتر مع الواليات املتحدة بالبقاء  يعد يشعر أنه معنيّ 

 
ً
تصريح  بنظره. فمنذغير موثوق  نووّي  أصبحبغطاء  مربوطا

أردوغان عن املشروع النووي املحتمل بدا وكأن االتجاه نحو 

بسرعة إضافية وزادت عملية غزو تركيا  هذا التفكير بدأ يحظى

لسورية من حدة النقاش الجاري حول تركيا في الواليات 

 ةاألمريكي B61خراج القنابل النووية من نوع إاملتحدة وموضوع 

خراجها إلى إاملوجودة في تركيا )التي كانت الحاجة قد دعت 

عون القنابل يّد  إلخراج. وتبين أن املؤيدين (ألغراض الصيانة

 
ً
  أن تركيا لم تعد حليفا

ً
وأن عدم  ،لحلف األطلس يّ  موثوقا

االستقرار في املنطقة يجعلها أخطر مكان تنتشر فيه قنابل 

 .كيةرينووية أم

ويبدو هنا أن انسحاب الواليات املتحدة من الشرق 

 
ً
ملحة ملا سيستلزمه التغيير في ميزان  األوسط يضيف أسبابا
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ان قد بدأ قبل أربع سنوات ك  وهذا التغيير ،القوى في املنطقة

بهدف  ؛ ذلكبملء الفراغ وإيرانعلى األقل حين بدأت روسيا 

لى العبين إتحقيق طموحاتهما في الهيمنة على املنطقة وتحولهما 

وبموجب هذا السيناريو  برغباتهما. وضرورة االهتماممركزيين 

 
ً
 ربما تعتقد تركيا أن امتالكها للسالح النووي يعطيها تفوقا

 
ً
لكن سعيها هذا يصطدم مباشرة مع شريكاتها الدول  ؛كبيرا

تركيا  التناقض بين وجهويكشف  ،األعضاء في حلف األطلس يّ 

في األطلس ي مطلوب منه  الدولي كحليفوتاريخها على املستوى 

طموحاتها على  وثيق، وبينااللتزام بسلوك مسؤول وتعاون 

وانية. قليمي وما يتطلبه ذلك من سياسات غير عداملستوى اإل

 
ً
هو:  وبصرف النظر عن الدوافع يكفي أن نتوقف ونطرح سؤاال

 لى أي حد يعد املوضوع النووي لتركيا جّدِّ إ
ً
؟ وهل هناك ما يا

لى أن تركيا تقوم بتنفيذ استعدادات ملموسة لهذا إيشير 

هناك بعض املحللين املتخصصين في مراقبة األسلحة  الغرض؟

 
ً
مشروع نووي مدني  تقوم بتطوير يعتقدون أن تركيا حقا

له بعد بنية تحتية جدية لسالح لكن ليست  ،بمساعدة روسيا

له تحضيرات في هذا االتجاه. ومع ذلك هناك  ليستبل  ؛نووي

تحليل نشرته قبل وقت قريب صحيفة نيويورك تايمز يدعي 

 إوجود ما يدعو 
ً
هناك دالئل على أن تركيا كانت  لى القلق. وحقا

 
ً
لكن  ،اتيالتطوير النووي في الستين بفكرة قد استمتعت كثيرا

تلك السنوات كانت قبل ظهور ميثاق منع انتشار األسلحة 

ولم تظهر في ذلك الوقت أي براهين على قيام تركيا  ،النووية

لى أن ظهرت اآلن في التصريحات إلتنفيذ هذه النوايا  بإجراءات

 ردوغانأاألخيرة ألردوغان. ومع ذلك نشر هذا البحث بعد قيام 

يكون قد تأثر من هذا  سورية، وربمالى شمال إبغزو عسكري 

 
ً
وإذا قرر  نووي.باحتمال تعرضه لتهديد  الغزو وبالغ قليال

 مضاعفات ستطرأفإن  أردوغان السير على الطريق النووّي 

نظام منع و وروبي االتحاد األ و على عالقاته مع حلف األطلس ي 

 وعمليّ  ط.األوسمنطقة الشرق و انتشار األسلحة النووية 
ً
هذا  ،ا

وكذلك من  ،حلف األطلس يّ  االنسحاب منما سيفرض عليه 

اتفاق منع انتشار األسلحة النووية. وعلى العكس من ذلك 

طار ميثاق االتفاق النووي واالحتيال على إيستطيع البقاء في 

 
ً
غير نووي بواسطة  التزامات تركيا بامليثاق والبقاء ظاهريا

ألهداف  إّنها :لية الطرد والقول تخزين اليورانيوم وتنفيذ عم

  ،مدنية
ً
لى دولة إ وبهذه الطريقة تستطيع تركيا التحول عمليا

لكن أردوغان سيجد صعوبة في القيام بهذه  ،على عتبة النووية

الخطوة دون التصريح لوكالة الطاقة النووية عن عمليات 

لهذا الغرض. وفي أعقاب  املعدةالتخصيب والطرد املركزي 

وغان العلني عن نواياه النووية هناك أمل بأن تكون تصريح أرد

الدولية أكثر يقظة لكي تضع الصعوبات أمامه في  الطاقةوكالة 

نظام منع صدقّية وبخاصة ألن  ،سرّي  دارة مشروع نووّي إ

فنشاطات  ،انتشار األسلحة النووية بدأت تتعرض لالمتحان

مليثاق لى توجيه ضربة إضافية إمن هذا النوع لتركيا ستؤدي 

وضعت هذا امليثاق  مرحلة   منع انتشار األسلحة النووية في ظّلِّ 

يران. ولكي تتم إفي مواجهة كوريا الشمالية و  ّي  جّدِّ  أمام تحّد  

 
ً
 املحافظة على تطبيق امليثاق سيتعين على املجتمع الدولي أيضا

اتخاذ إجراء. فماذا يمكن أن نتوقع من ردود فعل دولية على كل 

وما الوسائل التي يملكها املجتمع  املوضوع؟ا ما يتعلق بهذ

ثمة عدد من  نووي؟الدولي من أجل مواجهة تطور تركي 

هل سيكون لدى الدول الكبرى  :الوسائل لكن السؤال املهم هو

  ،سياسية الستخدامها إرادة
ً
بعد الفشل الذي مض ى  وتحديدا

عليه سنوات كثيرة تجاه كوريا الشمالية والنجاح املحدود في 

بل وبعد سنوات من فرض العقوبات  ،يرانّي املوضوع اإل 

لى أن إشارة هنا جراء مفاوضات. ومن الجدير اإل إومحاوالت 

 
ً
  تصريحات أردوغان لم تثر انتقادا

ً
على تركيا أو أي تحذير  دوليا

ردوغان معروف أألن  ،لسبب الوحيد لهذا األمرلها وربما يعود ا
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ً
تصريحات حادة وال رغبة للتجاوب مع لعبته  بإطالق جيدا

بواسطة الرد على كل عبارة يقولها مهما كانت تحمله من 

استفزاز. وبغض النظر عن التقليل بمدى جدية التصريح عن 

ربما ليس هناك سبب لالفتراض بأن تركيا شقت  ،النوايا

ولذلك ال حاجة اآلن  ،ى تطوير قدرة نووية عسكريةلإالطريق 

نذار ووضع خطوط حمراء. ومع ذلك لى قرع أجراس الخطر واإل إ

  حينمامن املهم 
ً
 تظهر أدلة واضحة على أن تركيا تحقق تقدما

أن يقوم املجتمع الدولي برسم  نحو املشروع النووي العسكرّي 

تركيا ذلك الخط األحمر والعصا التي يستخدمها إذا تجاوزت 

رسالة فعالة سيتعين على املجتمع الدولي  ولكي تتحقق الخط.

 مشترك. تحقيق موقف 
ً
نحو هذا  وإذا قررت تركيا السير حقا

  مضاعفاته علىفإن  ،املشروع
ً
 الشرق األوسط ستولد سؤاال

 
ً
حول مدى تسريع التسابق على السالح بين الدول  مفتوحا

بمسألة إذا كانت تركيا  وتطور من هذا القبيل سيرتبط ،العربية

عند "عتبة  إلى الحّد نفسه الذي وصلت إليه إيرانستصل 

تطوير قدرة نووية عسكرية استطاعت أو كدولة  ،النووية"

 
ً
قليمية . لكنه ليس من املحتمل بسبب االعتبارات اإلفعال

" قبل ةالتركية أن تتجاوز تركيا وضع دولة ما بعد "عتبة النوويّ 

يران هي التي تدفع بقية دول إما تزال  يران. وعلى أي حالإ

. وإذا أصبحت تركيا نووية املنطقة نحو االتجاه النووّي 

 
ً
وبغض  ،"سرائيلإ"يناقض مصلحة  فستشكل بالتأكيد وضعا

  ،النظر عن أن تركيا دولة مجاورة
ً
ال يتجزأ  لكنها ال تعد جزءا

، فهي ،من منطقة الشرق األوسط
ً
 ال حصرا

ً
ال تشملها في  تمثيال

 .«ملرتبطة بنزع أسلحة الشرق األوسطاملنطقة املحادثات ا
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 وفي التحليل واالستنتاج 

أسابيع قليلة التي يقدم فيها "معهد  فيإنها املرة الثانية 

  INSS " اإلسرائيليّ أبحاث األمن القومّي 
ً
حول سعي  بحثا

نواياه لى امتالك السالح النووي والتصريح عن إأردوغان 

  لتحقيق
ً
وهذا يعني أنه لم يعد من قادة دول  ،هذه الغاية علنا

املنطقة الذين يطالبون بنزع األسلحة النووية من املنطقة 

بل أصبح ؛ هي الوحيدة املوجودة فيها واألسلحة اإلسرائيلّية منها

على ا لم تجرؤ ممن يريد تحقيق هذا الهدف بشكل علني وهو م

   .ليه بهذه الطريقة أي دولة في العالم حتى اآلنإ السعي

  أنَّ في وال شك 
ً
  سعيا

ً
  تركيا

ً
 من هذا القبيل سيواجه عددا

ومن هذه  قليمي والدوليّ من الصعوبات الكبيرة على املستوى اإل

  :الصعوبات

وروبا أالجهود التي سيتحتم على  دول املنطقة ودول  .1

يران بذلها ملنع أردوغان من إالعربية و وبخاصة الدول 

لى العمل السري أو إسواء لجأ  ،السير في هذا االتجاه

  ،لتحقيقه العلنيّ 
ً
الظروف التي تزداد  في هذه وتحديدا

أردوغان العدوانية والتوسعية ضد دول  سياسة فيها

: مثل ،عربية مهمة في جوار حدوده وفي املنطقة

َعد  وهي  ،ني ومصريراسورية والعراق وحليفهما اإل 
 
 ت

 أهم دول املنطقة تاريخيّ 
ً
وروبا لن تتوقف أوفي  ،ا

وروبا ودول أاليونان وقبرص اليونانية عن تجنيد 

بينما ستلجأ  ؛العالم ملنعه من تحقيق هذه الغاية

لى سياسة خاصة بها تتيح لها استغالل إ "سرائيلإ"

هذا املوضوع الجديد على جدول عمل املنطقة بين 

محافظتها على بقاء  خصومها مدركة أنَّ تركيا و 

 ةاألمريكي ضماناتهاأسلحتها النووية ستزداد 

 واأل 
ً
العالقات الروسية املتزايدة  في ظّلِّ  وروبية نسبيا

قليمية مؤثرة في املنطقة إمع دول وأطراف عربية و 

فيها  طاملا أن األسلحة النووية لروسيا وجود عسكرّي 

احتياطية للواليات سرائيلية تشكل قوة نووية اإل 

وبخاصة إذا  ،املتحدة والغرب في مواجهة روسيا

سحبت واشنطن  قنابلها النووية املوجودة في األراض ي 

ان ة. فالواليات املتحدة وحلف األطلس ي يعّد التركيّ 

 السكوت على األسلحة النووية اإل 
ً
 سرائيلية موقفا

 
ً
  مطلوبا

ً
من موسكو وبكين على  أمام ما يعدونه سكوتا

سلحة النووية في كوريا الشمالية التي تعد دولة األ 

   .حليفة للصين وموسكو بشكل عام

التكتيكية  من الناحيتينتناقض املصالح الروسية  .2

تركي المتالك السالح  أي سعّي   واالستراتيجية مع

تركيا التي  لحدودها، مثل:النووي في منطقة متاخمة 

وديني مع  وتتمتع بنفوذ ثقافي ،على البحر األسود تطّل 

  دول 
ً
 آسيا الوسطى املتاخمة للحدود الروسية والتزاما

باملحافظة على امليثاق الدولي ومعاهدة منع انتشار 

األسلحة النووية. فموسكو وبكين سيجدان في أي 

 
ً
 مشروع تركي نووي عسكري من هذا القبيل تهديدا

 
ً
وبخاصة  ،ملصالحهما القومية والدولية استراتيجيا

اليات املتحدة بشكل عام ما زاال ألن الغرب والو 

 يعّد 
ً
  ان تركيا حليفا

ً
املحافظة عليه  يجب عليهما مهما

وهو  ،وتوظيفه لخدمة مصالحهما في املنطقة والعالم

 
ً
  الذي يحمل تاريخا

ً
في سجل التحالف مع  طويال

الواليات املتحدة منذ ما قبل وما بعد الحرب العاملية 

ول العمل الغربي وما زال يحتل أهمية في جد ،الثانية

دراك إويبدو أن أردوغان ال يفوته ، في املنطقة والعالم

هذه الصعوبات وأشكال املواجهات التي ستنشأ بينه 
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لكنه  ،وبين مختلف املتضررين من غايته النووية هذه

لى تصديق إويميل  ،ال يرغب بوضعها في حساباته

 االستراتيجيةسياسته  ألنه ال يرى أمامه ،أوهامه

سالمية بوجه إباستعادة مكانة تركيا كدولة عثمانية 

 جديد وبجغرافية توسعية في الجوار وبدور عاملّي 

يستغل فيه املسلمين على غرار ما كان يفعله  سالمّي إ

في القرون املاضية ملصلحة  العثمانيون السالطين 

  إمبراطورتيهم.

وربما يعتقد على املدى القريب أن توجهه العلني بتلك 

ريقة التي أعلن فيها في أيلول املاض ي أمام العالم فكرته الط

لى دولة تمتلك السالح النووي سيشكل قوة إوحجته للتحول 

ردع حتى قبل امتالك هذا السالح ضد كل من يستهدفه من دول 

ال  وهو .لى التوسع على حساب أراضيهاإاملنطقة التي يتطلع 

وأهم  ،أمامه يتعلم من التاريخ الذي تتابع صفحاته ودروسه

الواليات املتحدة وهي الدولة الكبرى بفضل  هذه الدروس أنَّ 

أسلحتها النووية وأسلحتها التقليدية لم تتمكن حتى اآلن من 

  18حسم حربها على أفغانستان بعد 
ً
 ،على غزو أراضيها عاما

 ثمانيكما أنها أجبرت على سحب كل قواتها من العراق بعد  

هي املقاومة العراقية تشكل  وها ،2003سنوات على غزوه عام 

حصانة مستمرة ملنع احتالل العراق من قبل هذه الدولة 

 200التي تمتلك ما يقارب  "سرائيلإ"بل إنه ال يرى أن  ؛الكبرى 

لم تستطع تحقيق أهدافها التوسعية ضد دول  رأس  نووّي  

وهزمتها قوى محور  ،بل وال ضد الشعب الفلسطينيّ  ؛الجوار

وها هي اآلن  ،وأجبرت على االنسحاب من لبنان ،تيناملقاومة مر 

تجد أن ميزان القوى الذي تحقق لقوى وأطراف املقاومة على 

 
ً
  األراض ي السورية يحقق ردعا

ً
ضدها ودون أن يكون في  متزايدا

 .يقافه أو التخلص من استحقاقاته عليهاإمقدورها 

أردوغان أراد من  االعتقاد بأنوفي النهاية ربما يصح 

بالرغبة بامتالك سالح نووي بهذا الشكل العلني  رد تصريحهمج

حقق الهدف وأصبحت تركيا  يحاء للجمهور التركي بأنهاإل 

نووية؟ وهو ربما يتجاهل أن مصالحه تتناقض مع مصالح أربع 

يران ومصر وسورية إوهي  ،قليمية ال يمكن أن يتجاوزهاإدول 

 إلعراق وهي بالذات املستهدفة منه وا
ً
  .قليميا

 

 


