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 في هذا العدد:

 "تركيا وورطتها الخاسرة في سورية"

في مركز الدراسات والبحوث العلمية  األفاعيحفرة و"

 "السورية

 مركز بيغين السادات للدراسات االستراتيجية



 

 

 

 تحسين الحلبيأ. 

 حدة الدراسات اإلسرائيليةو 

 

لألبحاث  نشـرة نصـف شـهرية تصـدر عـن مركـز دمشـق

مــداد تتنــاول بالعــرض أهـم ما ينشـر فـي مراكـز -والدراسات

 ،
ً
، اقتصاديا

ً
الدراسـات اإلسرائيلية حــول ســورية سياســيا

.
ً
 وعســكريا

ً
 اجتماعيا

 

 حول اإلصدار:

 

 
 
  مؤسسـة

 
  ، مقرهـا مدينـة دمشـق،2015عـام  ة تأسسـتبحثيـة مسـتقل

 
عنــى ت

العلــوم  والدوليــة، وقضايــا اإلقليميةبالسياســات العامــة والشــؤون 

ية والعســكر  والقانونيــة واالقتصاديةوالثقافيــة  واالجتماعيةالسياســية 

إلــى  فةباإلضا، (نظــري، وتطبيقــي) الشـامل فيعنــى املعر، وذلــك باملواألمنية

ـات ، وتركيزهـا علـى السياساالستشرافيةعنايتهــا بالدراســات املســتقبلية/

وليــة، والد واإلقليميةفاعلــي السياســة املحليــة  والقضايـا الراهنـة، ومتابعـة

والتقييــم، واســتقصاء التداعيــات املحتملــة والبدائــل  علــى أســاس النقــد

 املمكنــة حيالهــا. الخيــاراتو 

 :عن ِمداد
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 سورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية

 8102 تشرين األول  01: عشر التاسعالعدد 

 

 

 

 

 

 

 

  1"تركيا وورطتها الخاسرة في سورية"

 مركز بيغين السادات للدراسات االستراتيجية

2براق باكديلبقلم 

ص بحثهِّ أنَّ "الرئيس أردوغان
ّ
ُن باكديل في ملخ  لا ُيبّيِّ

ق بمستقبل مناطق 
ّ
يدرك أنَّ أكبر خالف له مع روسيا يتعل

ق بمنطقة بعينها على وجه التحديد. 
ّ
، ول يتعل

ً
سورية كافة

يمكن تفّهم أنه يرغب بحماية "املقاتلين  ،فمن ناحية نظرية

 عليه حين ساعدوا 
ً
املعارضين"؛ ذلك ألنه يشعر بأنَّ لهم دينا

ن متقاطعتين داخل الجيش التركي في عمليتين حدوديتي

سورية، لكنه باإلضافة إلى ذلك يريد حماية هؤلء 

 
ً
"املقاتلين"، لكي يحافظ على وجود قوة يمكن لها فعلّيا

                                                                    
1 https://besacenter.org/perspectives-papers/turkey-syria-quagmire/  

وكان يكتب في  ،يعمل مع مركز بيغين السادات للدراسات الستراتيجية اإلسرائيلي حول الشؤون التركية في املنطقة ،باكديل كاتب سياس ي تركي براق 2

                                                                                                  .سنة 92 صحيفة هورييت التركية منذ

محاربة أحد أعدائه في سورية: الرئيس األسد، وأكراد سورية 

"
ً
ا.أو كليهما معا

وُيوّضح باكديل أنَّ "خطة تركيا بدت قابلة للحياة من 

استخدمت الربيَع العربيَّ كمبّرٍر شرعّيٍ لها؛  الوهلة األولى حين

ذلك إلقناع الرئيس السوري بشار األسد بالستقالة لكي 

ٍة  يَّ ِّ
ّ
ُيؤّسس صندوق النتخابات من بعده نظاَم أغلبّيٍة ُسن

 لتركيا، وعند ذلك سيقوم هذا النظام الجديد بالتعاون 
ً
مواليا

كيا والذي مع أنقرة بتصفية الخطر األمنّي الظاهر على ترا

https://besacenter.org/perspectives-papers/turkey-syria-quagmire/
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 ،يجسده أكراد سورية. وعندما رفض األسد الستقالة

ة( املسلحة  يَّ ِّ
ّ
ن  من املجموعات )السُّ

ً
 متنّوعا

ً
جمعت أنقرة عددا

كمعارضة إلسقاطه من السلطة لتصبح الحرب بعد ذلك 

 مذهبية في سورية. وفي األيام األولى لهذه الحرب
ً
بدى أ ،حربا

مد داوود اوغلو( مهندس املخطط التركّي ضد سورية )أح

رئيس الحكومة التركية في ذلك الوقت تفاؤله الكبير بنجاح 

الخطة، وقال: "ستنتهي هذه الحرب في مّدة أقصاها أسابيع 

أو أشهر قليلة، وسوف نصلي في دمشق". هذا، وبعد سبع 

أصبح داوود أوغلو شخصية سياسية  ،سنوات ونصف

املعارضة متقاعدة عن العمل، وصارت املجموعات املسلحة 

لنظام األسد محاصرة في منطقة شمالية تحيط بها القوات 

السورية والروسية، وأصبحت تركيا تصارع من أجل حماية 

مجموعات منتقاة من املعارضة عن طريق املفاوضات مع 

روسيا. وتحولت مدينة إدلب اليوم إلى أرض معركة صغيرة 

اتمثل الحسابات الخاطئة الكبيرة لتركيا.

كان  ،(9112( و)9112ن املناسبات في عام )وفي عدد م

 إلى السياسة 
ً
أردوغان يزعم أن موسكو سوف تنضم فعال

التركية إزاء سورية، وكان يقول: إن ذلك مجرد مسألة وقت 

إلى أن يوافق الروس على وجود سورية دون األسد. وفي ظّل 

( في تشرين 92هذه الثقة أسقط الجيش التركي طائرة )سو 

 أنَّ الطائرة الروسية انتهكت أجواء تركيا 9112الثاني 
ً
، زاعما

على طول الحدود مع سورية، لكنه عاد وخاطب روسيا في 

: "أنتم الروس ليست لكم حدوٌد مع 9112شباط )
ً
( قائال

سورية فماذا تفعلون هنا؟" ثم أطلق على روسيا اسم 

"املحتل" في سورية. ومع ذلك اضطر أردوغان بعد رؤيته 

قوبات الروسية ضد أنقرة إلى العتذار للرئيس ملجموعة الع

قامت أنقرة  ،. ومع مرور الوقت9112بوتين في حزيران 

خ الروس أنفسهم كقوة ورّسا ،وموسكو بتطبيع العالقات

ه على نقيض ما 
ّ
عسكرية أجنبية رئيسة في سورية، غير أن

عه أردوغان
ّ
الروس ّي يعني أنَّ –أصبح النفراج التركّيا ،توق

وليس  ،ت وأذعنت لشروط موسكو في سوريةأنقرة خضع

. وبعد سنتين
ً
بدأ األسد ينتصر في حرب بالده،  ،العكس أبدا

 من مجموعات املعارضة 
ً
وأصبح أكثر من خمسين ألفا

املتنوعة التجاهات محاصرة في منطقة إدلب املجاورة 

حت خطر ت ،للمنطقة التي تسيطر عليها تركيا في شمال البالد

حكومة املوجودة في جنوب إدلب، هجوم من قوات ال

( 19نقطة مراقبة عسكرية: ) 92وأصبحت إدلب تحيط بها 

( إيرانية"، تقوم بمراقبة وقف النار 7( روسية و)11تركية و)

في أربع مناطق لخفض التصعيد جرى التفاق عليها في عام 

من قبل تركيا وروسيا وإيران. ومهد هذا التفاق  9117

اقع العسكرية التركية والروسية. وفي آب لتعاون وثيق بين املوا

قام وزير الدفاع التركي )خلوص ي أكار( ورئيس  ،املاض ي

املخابرات التركية )هاكان فيدان( بزيارة إلى موسكو مرتين في 

اأسبوع واحد.

وحين اقتربت املدفعّية السورّية من إدلب وبدأ الروس 

ها يبعرض قدرتهم عن طريق غارات أولية فوق قرى يسيطر عل

بدأ القلق يظهر من احتمال التسبب بموت مئات  ،املسلحونا

اآللف وباقتراب موجه جديدة من الالجئين نحو األراض ي 

االتركية.

–وأبدى العالم خوفه من أن يتسّبب الهجوم الروس يّا

السورّي بمقتل املسلحين واملدنيين األبرياء في منطقة يقدر 

 ،لم يحدث عدد سكانها بثالثة ماليين نسمة، لكن ذلك

وتنفس العالم الصعداء حين أقنع أردوغان في قمة سوتش ي 

الرئيس الروس ي بوتين بتجنب شن عملية عسكرية هناك. 

 من مقايضة ارتبطت بها 
ً
وكانت التفاقية مع بوتين نوعا

شروط قاسية. وتحول انتصار أردوغان في سوتش ي إلى 

فسوف يتوجب عليه نزع أسلحة جميع اإلسالميين  ،كابوس

املتطرفين الذين جرى تصنيفهم كإرهابيين، وإبعادهم عن 

، وهذه املهمة تعد مهمة 9117املنطقة بموجب اتفاقية عام 

ضخمة على تركيا وأجهزتها األمنية والستخباراتية. ومن هذه 
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التي  "املجموعات املتطرفة املوجودة هناك "هيئة تحرير الشام

؛ بينم
ً
ا ُيَعدُّ الجيش نشأت من قلب منظمة )النصرة( سابقا

ية 
ّ
 وتدعمه تركيا كمجموعة ُسن

ً
السوري الحّر أقل تطرفا

مسلحة، لكنه بدأ يتوسط بين أنقرة و)هيئة تحرير الشام( 

 
ً
إلقناع هذه املجموعة بنزع أسلحتها دون أن يحقق ذلك نجاحا

حتى اآلن؛ بل ذكر بعض التقارير )أن هيئة تحرير الشام( 

 
ً
من ذلك بمهاجمة الجيش رفضت الستسالم، وقامت بدل

االسورّي الحّر والقوات التركية.

هناك مشكلة أخرى، ألن الجيش  ،باإلضافة إلى هذا

 
ً
الحّر يضم فصائل ومجموعات كانت تقاتل بعضها بعضا

 مثل )جيش الثوار( و)لواء ثوار الرقة( و )لواء صقور 
ً
أحيانا

( جبهة تل أبيض ( و)ثورييلواء شهداء الرقةالرقة ( و )

رايا جرابلس( و)لواء قواص ي( و)أسود حركة الفرات( س)و

( جمع كتائب فرات جرابلس( و)تفرسان لواء الفراتو)

و)فرقة أحرار جرابلس( و)صقور فرقة جرابلس( و)شهداء 

فرقة الفرات( و) تجمع ألوية الفرات( و)لواء أحرار الرقة ( 

)قوات لواء التحرير( و)اللواء الديمقراطي في الشمال( و)و

فرقة تركمان ( و)لواء تحرير الفرات(  و) النخبة السورية

ا(.( و)وثوريي ألوية منبجمنبج

وهناك املشكلة الكبرى التي تتعلق بتحديد هوية 

اإلرهابيين في تجمع سكاني من ثالثة ماليين نسمة، 

فاإلرهابيون ل يضعون ما يميزهم على صدورهم، وهناك عدد 

 قة، وهم مسلحون يعارضوناكبير من غير اإلرهابيين في املنط

فمتى يمكن تصنيف املقاومة املسلحة ضد النظام  ،األسد

؟ وأي مجموعات مسلحة 
ً
 ومتى ل تكون إرهابا

ً
بصفتها إرهابا

 ما 
ً
هي إرهابية وأي مجموعات هي معارضة معتدلة؟ فغالبا

تكون هذه العبارة مضللة عندما يتعلق األمر بمن يحمل 

 ظاهرة تغير  السالح ويطلق النار منه كما
ً
تحدث هناك غالبا

هل ف ،فيها مجموعات صغيرة من املسلحين انحيازها ورايتها

سُيَعدُّ لواء صغير من مجموعات تحرير الشام إذا ما انضم 

 معارضة معتدلة أو سُيَعدُّ من 
ً
إلى مجموعة أقل عنفا

؟
ً
ااإلرهابيين سابقا

ول أحد يعرف قدرة النفوذ التركي على هذه املجموعات 

فماذا لو رفضت  حة التي دعمتها تركيا وعملت معها،ملسلا

املجموعات اإلسالمية املتحالفة مع تركيا الستسالم؟ وماذا 

لو وافقت بعض هذه املجموعات على تسليم أسلحتها، فإلى 

اأين ستذهب؟

فإذا وافقت تركيا على قبول املسلحين من شركائها 

أو أنهم فهل سيبقون هناك  ،ونقلهم إلى داخل أراضيها

سيتسللون إلى أوروبا؟ وهل بوسع تركيا تحييد املقاتلين 

الشيشان واأليغور ومنعهم من العودة إلى روسيا والصين 

لشن العمليات اإلرهابية فيها؟ لعل أفضل سيناريو مرحب به 

هو أن نتوقع قيام املخابرات التركية بجهود كبيرة إلقناع أكبر 

حين املدعومين من قِّا
ّ
ها بعاّمة، والقادة منهم عدد من املسل َبلِّ

أسلحتهم لكيال يتعرضوا للنيران السورية  بخاّصة، بتسليم

اوالروسية.

ومن يتجاوب سيستفيد؛ أما أولئك الذين يفضلون 

استمرار القتال، فسوف يتوجب عليهم خوض قتاٍل مع عدّوٍ 

اأكثر قدرة وقّوة.

ويمكن أن نتوقع بشكل عقالني انسحاب بعض 

اتلين إلى منطقة عفرين شمال إدلب مجموعات من املق

كمنطقة آمنة تحت إدارة الجيش التركي. لكنه عندما يتم 

تنظيف إدلب من املسلحين، فإنَّ األسد وحلفاءه الروس 

 من أن
ً
 تتحول في سينتقلون إلى التوجه نحو عفرين، خوفا

املستقبل إلى إدلب أخرى. وأردوغان ل يدرك أن أكبر خالف 

ل مستقبل كل سورية وليس مستقبل له مع الروس هو حوا

 من ناحية نظرية 
ً
محافظة سورية بعينها، وقد يكون مفهوما

أن يتطلع أردوغان إلى حماية املقاتلين املعتدلين، ألنه يشعر 
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بوجود دين لهم عليه حين ساعدوا الجيش التركي في عمليتين 

االسورّية.–عسكريتين عبر الحدود التركّية 

يريد حمايتهم من أجل  ،لكنه باإلضافة إلى ذلك

 القتال ضد كّلٍ من 
ً
املحافظة على وجود قوة تستطيع فعليا

ااألسد واألكراد السوريين في سورية.

وكان أردوغان قد أعلن أنَّ القوات التركّية املوجودة في 

سورية ستنسحب بعد أن تعود سورية إلى أصحابها 

ي فالشرعيين: الشعب السوري بعد انتخابات تبعد األسد. و

ل يمكن تصور وجود انتخابات تخدم مصلحة  ،هذه األوقات

ة" نَّ ا.حلفاء أردوغان من السُّ

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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وفي التحليل واالستنتاج

"تركيا وورطتها الخاسرة في سورية" العنوان الذي 

اختاره الباحث املتخّصص في شؤون تركيا ل تؤكده فقط 

 عدٌد من الهزائم التي ُمني بها 
ً
استنتاجاته؛ بل يؤكده أيضا

يس حكومته السابق أحمد داوود أوغلو حين أردوغان ورئ

فا قدرات تركيا السياسية والجغرافية والعسكرية 
ّ
وظ

إلسقاط القيادة السورية واستباحة األراض ي السورية لخدمة 

جمع ُسّنّي ي-املصالح التوسعية تحت شعار حلف إسالمي تركّيا

 بعد سيطرة 
ً
اإلخوان املسلمين من السوريين والعرب، تحديدا

 9113-9119ن املسلمين في مصر على الحكم عام اإلخوا

للسيطرة على سورية، وتغيير مستقبلها  وتحالفهم مع أردوغان

االوطني والقومي ومصادرة قرارها السيادّي املستقل.

ففي السنوات األولى لتلك الحرب، شكلت إسطنبول 

 وقاعدة عسكرية وتسليحية لجميع املعارضين 
ً
 ومقّرا

ً
َمْجَمعا

 لهم ولحلفائهم من أكثر من ستين واملسلحين 
ً
واإلرهابيين وممرا

دولة؛ ذلك لغزو سورية وتحقيق أهدافهم في تفتيتها، 

اوإسقاط قيادتها الوطنية الشرعية. 

وفي كّل مسارات املجابهة العسكرّية والسياسّية التي 

كانت قدرة الردع اإلجمالية  ،خاضتها سورية وحلفاؤها

زداد ت  ،الروس ّي، إضافة لحزب هللا-يرانّيااإلا-للتحالف السورّيا

 بعد عام 
ً
، وتحديدا

ً
ومشاركة روسيا  9112نسبتها تدريجيا

بقدرات جوية ولوجيستية مباشرة في ميادين الحرب، إلى أن 

وجدت هذه القدرة على الردع ترجمتها بانتصارات ميدانية 

تتابعت خاللها عمليات استسالم وتفكيك قدرات املجموعات 

إلى حّد دفع أردوغان نحو اختراق الحدود  ،بّية املسلحةاإلرها

بوحدات من الجيش التركي، للتمركز في  السورية والسيادة

داخل األراض ي السورية، كبديل عن تلك املجموعات التي 

اهزمت في حلب وجوارها وبقية أراض ي شمال سورية.

ا 

-يواجه أردوغان قدرة ردع سورّية ،وفي الوضع الراهن

روسّية مشتركة، تعاظم دورها وتأثيرها في جبهة شمال -إيرانّية

وشمال شرق سورية، رغم وجود الوحدات األميركية 

العسكرية ودورها في دعم قادة من أكراد سورية في تلك 

املنطقة، ورغم وجود الوحدات العسكرية التركية في املنطقة 

انفسها داخل األراض ي السورية وقرب محافظة إدلب. 

ورية بفضل قدرة الردع هذه من إيقاف وقد تمكنت س

ومن محاصرة  ،تمدد القوات التركية فوق األراض ي السورية

املجموعات التي يدعمها أردوغان في منطقة إدلب، بما يشكل 

 يتفوق في األرض على ما تملك
ً
ف ه مختلميزاَن قوى نسبّيا

املسلحة في إدلب وجوارها من أوراق قوة محلية  املجموعات

اوأصبح الوضع أمام عدد من الحتمالت اآلتية:أو تركية، 

قيام الجيُش العربيُّ السوريُّ وحلفاؤه بالهجوم   .1

العسكرّي املعّد على مناطق وجود وتحرك 

 
ً
املجموعات اإلرهابّية بمختلف أنواعها، تمهيدا

لتفكيك تحالفها وعزل بعضها ممن يقبل بتسوية 

ينزع بموجبها أسلحته أمام عجز الدور التركي عن 

 التدخل تحت أي ذريعة مهما كان سببها. 

ا تأجيل موعد الهجوم العسكرّي املعّد، ريثما وإم .9

تنفذ املجموعات املسلحة شروط التحالف السورّي 

 اإليرانّي بموافقة أو توافق مع تركيا. -الروس يّا-

وإما أن تتجه التطورات في شمال وشمال شرق  .3

سورية إلى صدام مسلح مع وحدات تركّية 

 عسكرّية، وهو أدنى الحتمالت في ظّل هذه الظروف

التي تظهر من املشاورات الجارية فيها بين موسكو 

وأنقرة وطهران وأنقرة إمكانية وجود توافق تركّي، 
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مع فكرة تجنب عملّية عسكرّية سورّية واسعة 

 لتحرير إدلب وجوارها في هذه املرحلة. 

ستظل مهمة التخلص من الوجود  ،وفي النهاية

 ة األراض يالذي ينتهك سياد–العسكرّي التركّي واألميركّي 

 بمرحلة ما بعد تحرير إدلب التي سيتصدرها  –السورية
ً
رهنا

ح، ونزع  لِّ
ُ
وضع مجموعات قسد على جدول العمل املباشر وامل

مزاعم مبررات أكراد سورية التي تستخدمها كل من واشنطن 

وأنقرة حجة لوجودهما العسكرّي غير الشرعّي ولنتهاك سيادة 

اسورية وأراضيها.

ا
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3راسات والبحوث العلمية السورية"في مركز الد األفاعي"حفرة 

 4ش اإلسرائيلي الدكتور داني شوهامبقلم املقدم املتقاعد من الجي

ا يزعم شوهام ص بحثه أنَّ
ّ
"السلسة الكاملة  في ملخ

للمواد السامة التي يجري التعامل بها في مركز الدراسات 

مجهولة. وإلى جانب  (SSRCوالبحوث العلمية السورية" )

تعد مواد الحرب الكيماوية التقليدية وسموم األفاعي  ،ذلك

نها وسائل إلنتاج األمصال املضادة أبزعم  ،مركبات إضافية

وربما تشير الخصائص املميزة للمنتج التسلسلي  ،للسموم

الذي يستخرج في هذا السياق إلى النشاط الهام الذي يقوم 

ابه "مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية".

ا ا: وُيبّين شوهام في بحثه أنَّ

"ورقة علمية نشرتها منذ وقت قريب )دائرة طب 

ابي( كشفالطوارئ في الجامعة األمريكية ملركز بيروت الط  ت أنَّ

 للطب الحيوّيا
ً
( يجري تصنيعه بشكل Biomedical) منتجا

متسلسل في "مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية" 

؛ ذلك يحتوي على خصائص  لستخدامه كعالج مصٍل ُمضاّدٍ

للطوارئ ضد سموم ستة أنواع من الثعابين. وهي )ثعبان 

 ،الخصيب(الهالل -وأفعى )بالد الشام ،الكوبرا الهندي(

 ،و)أفعى الرمال( ،و)األفعى اإلسرائيلية( ،و)أفعى املنشار(

)مضاد السموم رقم  دُّاعَاويُا .و)األفعى الصحراوية ذات القرون(

عداده من البالزما النقية التي إ( املصل املضاد الذي يجري 9

يتم فصلها من دم الخيول التي تتمتع بصحة جيدة واملحصنة 

                                                                    
3 https://besacenter.org/perspectives-papers/a-snake-pit-at-the-syrian-scientific-studies-and-research-center/  

ق وكان املحلل الستخباراتي فيما يتعل ،الكيماوية والبيولوجية مايكربيولوجي والحربمقدم متقاعد من الجيش اإلسرائيلي باختصاص  داني شوهام 4

                                                                .رة الدفاع ورئاسة األركانفي وزااألسلحة البيولوجية والكيماوية  بانتشارا

يام مركز البحوث بالحصول من السموم. وهذا يتضمن ق

اعليها وجمعها.

اإوتشير الورقة   راد استخدامه ضداملصل املضاد يُا لى أنَّ

 في سورية ولبنان واألردن
ً
لكن  ،سموم األفاعي األكثر انتشارا

أفعى الكوبرا الهندية ل توجد في الحقيقة في أي مكان في 

 في باكستان ؛الشرق األوسط
ً
 ،بل توجد باتجاه الغرب بعيدا

 –ضمن هذه السموم–لذلك يثيُر وجود سّم الكوبرا الهندّية 

ا
ً
 خاّصا

ً
الكوبرا الهندية يحتوي على مزيج قوي  . فسّمااهتماما

ات وهو يعمل في الفجوا ،للنيوريوتوكسين وللكاديوتوكسين

ي وف ،يشل العضالتولهذا السبب  ،املتشابكة لألعصاب

كتة لى السالحالت األشد قسوة يؤدي إلى تعطيل التنفس أو إ

النوعان من السموم أو مزيجهما في  نالقلبية. ويستخدم هذا

وفي عناصر اإلرهاب  ،تركيب عناصر الحرب البيولوجية

مركز البحوث السوري من  دُّاعَاويُا .(Bioterrorismالبيولوجي )

 ،املراكز الرئيسة في تطوير وإنتاج أنظمة األسلحة في سورية

د عَابما في ذلك مواد الحرب الكيماوية واألسلحة الكيماوية. ويُا

العلماء اإليرانيون في مقدمة من يتعاون مع مركز البحوث 

ن فإيرا ،ويأتي من بعدهم علماء من كوريا الشمالية ،السورّيا

 من ترسانة األسلحة تمتلكان وكوريا الشمالية 
ً
 كبيرا

ً
حجما

قة ينتج معهد رازي في منط ففي إيران ،الكيماوية والبيولوجية

غير البعيدة عن مختبر األبحاث الكيماوي   Karaj)كاراج( 

 ضّد سم األفاعي 
ً
 مشابها

ً
 مضاّدا

ّ
لوزارة الدفاع اإليرانية مصال

https://besacenter.org/perspectives-papers/a-snake-pit-at-the-syrian-scientific-studies-and-research-center/
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من -املوجودة في تلك البالد ومن بينها أفعى )الكوبرا القزوينية

 للكوبرا الهندية، وتعّد أ
ً
عى فمنطقة بحر قزوين( املشابهة كثيرا

.
ً
امنطقة بحر قزوين من أشد األفاعي فتكا

ا
ً
 للسموم قادرا

ً
سموم  تعطيلعلى  وتنتج إيران مصال

تعد من أخطر أنواع األفاعي املوجودة في إيران.  ،أفاٍعاست 

لويعد )معهد رازي( اإليراني مؤسسة مدنية
ّ
 شبه هيئة ، تشك

لكنه على صلة بكل من وزارة الصحة ووزارة  ،مستقلة

ويشارك بشكل غير مباشر ببرنامج األسلحة  ،الزراعة

البيولوجية والكيماوية اإليرانية ويرتبط بها. وإذا كان املصل 

 لحماية 
ً
املضاد لسم أفعى )الكوبرا القزوينية( مطلوب حقا

إل أن القسم العلمي املفتوح ملوضوع كهذا  ،السكان اإليرانيين

 على مسائل أخ
ً
ة رى مستمديشير إلى أن معهد رازي يركز أيضا

مسألة استخالص  خاص، وأهمهامن هذا السم بشكل 

جزيئيات ذات وزن منخفض من مركبات قاتلة من مادة 

ألفعى الكوبرا القزوينية عن طريق هالم  نفسها السم الخام

الترشيح اللوني، وهذه التكنولوجيات ذات الستخدام املزدوج 

 ةيجري تطبيقها في منتجات الصيدلة وفي تصميم األسلح

االبيولوجية.

من املحتمل أن يجري التعامل  ،وعلى غرار إيرانهذا، 

مع سم أفعى الكوبرا الهندية في مركز البحوث السوري. وقد 

 برئاسة إحسان حيدر مدير عام وزارة الزراعة 
ً
ظهر أن وفدا

واجتمع بهومان فتحي  ،9117السورية زار إيران في أيلول عام 

ا ،زراعة اإليرانيةاملدير العام الدولي لوزارة ال
ّ
ع على عقد ووق

مع وزارة الجهاد الزراعي اإليرانية لبناء منشأة تنتج أمصال 

تطعيم متعددة. وكانت األبعاد الختصاصية لهذا العقد تحت 

ااإلشراف الكلي ملعهد رازي.

 ،لى امللف الشامل ملركز البحوث السوريإذا نظرنا إوا

 لهندية وسموميمكن للسموم املستخرجة من أفعى الكوبرا ا

مركبات للبرنامج البيولوجي  إلىأن تتحول  ،بقية األفاعي

بمشاركة من  أكان ذلك سواء ،الحربي السوري املتواصل

ا .دون مشاركتهمأم  ،العلماء اإليرانيين

ويمكن للسموم البيولوجية من هذا النوع أن يجري 

إنتاجها من ناحية مبدئية بشكل متسلسل بواسطة وسائل 

تخدام باسالستنساخ اللوني وبالنظام التقليدي لصناعتها 

 Ricinالريسين  وهناك بروتين سّما ،(الحليب)ثعبان 

ويجري إنتاجه بشكل واسع في منشأة سرية  ،البيولوجي اآلخر

 ،بحوث كان قد كشف عن وجودها قبل سنوات قليلةملركز ال

واعترف بوجودها النظام السوري ثم قام بتفكيكها. فسورية 

اعترفت على هذا النحو بمشروعها لتطوير سم "الريسين" وهو 

سم بيولوجي كان التحاد السوفياتي والوليات املتحدة 

ينتجانه. وكان اإلعالن السوري عن هذه املنشأة قد جرى على 

وهذه  ،وضمن ظروف مريبة ،شكل استذكار ألحداث املاض ي

املنشأة التي نتحدث عنها هي )منشأة إنتاج الريسين في منطقة 

لكن هذه املنشأة يمكن أن تكون قطرة من جبل  ،املليحة(

اجليدي.

ما زال هناك سؤال مفتوح منذ ذلك الوقت  ،ومع ذلك

سموم بما في ذلك  ،حول ما إذا ظلت سموم بيولوجية أخرىا

ل تنتج بشك ،ومركبات الحرب البيولوجية املعدية الكوبرا

فمركز البحوث السوري تتوافر  ،منهجي في مكان ما في سورية

يران لديها إألن  ،يرانيةإمكانية الحصول على مساعدة إله 

لسورية في هذا  إيرانومساعدة  ،أسلحة بيولوجية كثيرة

ابه كليّا الشأن يمكن أن تكون مستمرة. وكان من املرحب
ً
يام ق ا

مركز البحوث السوري بتحويل جزء غير محدد من سموم 
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اب ،مركب حرب بيولوجية إلىأفعى الكوبرا الهندية الخام 
ً
 دل

ا.املصل املضاد إنتاجمن استخدام كل كميتها في 

ا ا ويذكر أنَّ
ً
من األبنية التابعة ملركز البحوث في حي  عددا

برزة كان قد جرى قصفها بغارة مشتركة أميركية بريطانية 

فمركز برزة يشكل قلب وبؤرة  ،9118نيسان  19فرنسية في 

ا يرتبط مق فينتاج والتدقيمنشأة  تتولى البحث والتطوير واإلا

بل وهو يختص ق ،بتكنولوجيا الحرب الكيماوية والبيولوجية

ابتركيب سالح كيماوي في صواريخ بعيدة املدى  يءش أي 
ُ
قذف ت

يجري فيها  فثمة أقسام قريبة من برزة كان من املدافع،

نظمة لم يسمح للمراقبين التابعين مل صناعة وصيانة الذخائرا

ليها في شباط وتشرين إ بالدخولاحظر األسلحة الكيماوية 

ات ولذلك لم يشاهد املراقبون أي نشاط ،9117ثاني عام ال

تتعارض مع التزامات ميثاق حظر األسلحة الكيماوية. وفي 

قال  ،وث برزةحعلى مركز ب 9118أعقاب غارة نيسان 

مهندس يعمل في مركز برزة أن منشأة برزة التي قصفت 

كانت تنتج مضادات لسموم األفاعي والعقارب أثناء قيامها "

 دويةعلى منتجات كيماوية في صناعة األا بإجراء اختبارات

يقول الجنرال  ،معاكس ". وبشكٍلااألطعمة وألعاب األطفالوا

 األميركيةمدير هيئة األركان –األميركي كينيت ماكينزي 

ن هذه املنشأة كانت في الحقيقة تشكل إ –العسكرية املشتركة

ا .أهم جزء في قسم برنامج األسلحة الكيماوية السورية"

ا  

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 وفي التحليل واالستنتاج 

إنَّ اختيار مركز بيغين السادات للدراسات الستراتيجية 

ا
ّ
وهو الدكتور في –داني شوهام  ز فيه املقدمملوضوع يرك

اختصاص األسلحة الكيماوّية والبيولوجّية في الجيش 

على اتهام سورية بإنتاج  –اإلسرائيلّي ومخابراته العسكرية

 كل هذه التفاصيل، بما يشمل 
ً
السموم البيولوجية، عارضا

التعاون في هذا املضمار مع طهران، يهدف إلى تحقيق عدد 

من األهداف في هذه املرحلة التي يمكن أن تسّمى مرحلة "ما 

في سورية"، بما يدّل  311خ إس يبعد نشر منظومات صوارا

ق هامش  العسكرّية اإلسرائيلّية على  القدرةعلى ازدياد تضيُّ

شن غارات جوّية أو صاروخية فوق سماء سورية بحجة 

 الوجود العسكري اإليراني في سورّية. 

التركيز اآلن على اتهام سورية  ،هذه األهداف أول ومن 

بامتالك أسلحة بيولوجّية، وتقليل التركيز على الكيماوية بعد 

األسلحة الكيماوية، ذت سورية شروط اتفاقية حظر أن نّفا

وجرى إنهاء وجود أسلحة كهذه فوق األراض ي السورّية قبل 

أعوام. وقد اختارت إسرائيل املقدم شوهام املسؤول عن 

الختصاص بالسالح البيولوجي والكيماوي في إسرائيل 

لتسليط األضواء على هذا التهام املفّصل كبداية لفتح باب 

مية في املنطقة والعالم اتهامات متالحقة في الساحة اإلعالا

وإبقائها في حالة املتهم الذي ينشغل في رّد  ،لشيطنة سورية

 
ً
التهامات والدفاع عن نفسه أمام الرأي العام، تمهيدا

لتوجيه أشكال جديدة من العدوان على سيادة سورية، وعلى 

اصورة قيادتها وتشويه شرعيتها.  

يه توج في أغلب الحتمالت الثانيوربما يكون الهدف 

إسرائيل عملية تخريبية في منطقة سورية؛ ذلك بطريقة قد 

تستخدم لها وسيلة عسكرّية إسرائيلية مباشرة أو مجموعة 

 أو 
ً
إرهابية سرية، إلشاعة أن هذه العملية استهدفت مختبرا

مركز بحوث إلنتاج السالح البيولوجّي، وبهذه الطريقة توسع 

م، وقد تطالب بإجراء دائرة اتهاماتها ومزاعمها أمام العال

تفتيش ملموس على أماكن مزعومة على غرار سيناريوهات 

االخوذ البيضاء وفبركة استخدام السالح الكيماوّي! 

هو محاولة استخدام  الثالثوربما يكون الهدف 

مجموعة الخوذ البيضاء نفسها أو غيرها؛ ذلك لتهام سورية 

ة وجود باستخدام سالح بيولوجّي في أّي معركة في منطق

املجموعات املسلحة اإلرهابّية أو في معركة إدلب املحتملة 

املقبلة لحماية ظروف وجود مجموعات القاعدة والنصرة 

اوغيرها في تلك املنطقة. 

م إسرائيل نفسها لهذه املجموعة هذا السالح وقد تقّدا

البيولوجّي بشكل تشبه سمومه السموم نفسها التي عرضها 

، وليس املقدم شوهام في بحثه 
ً
هذا، فتتهم سورية وإيران معا

طاملا أن شوهام أشار في بحثه إلى وجود  ،سورية وحدها

اتعاون بينهما في هذا املوضوع.
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