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عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد. مهمته الرئيسة، 
فضاًل عن قضايا أخرى، تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا السياسات العامة واخلارجية 
إجراء حتليل  إىل  عام. ويسعى  األوسط بشكل  الشرق  العراق بشكل خاٍص ومنطقة  اليت ختّص 

مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضايا معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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ملخص 
إنَّ الدعم الرتكي للجهاديي ليس جمرد تكتيك يهدف لتنحية بشار األسد من السلطة، بل يستند 
إىل قرار اسرتاتيجي يتبناه جانب من السلطات الرتكية للتأثري بشؤون الشرق األوسط من خالل الفواعل 
ال��زم��ن، فدعم تركيا للجهاديي يف العبور إىل سوريا  من غري ال��دول��ة؛ كما فعلت إي��ران ذل��ك ردح��اً من 

وتأسيسها روابط وثيقة مع محاس واإلخوان املسلمي هو الوجه اآلخر املتصل بتلك االسرتاتيجية.
للرتويج  الرتكية  اإلع���الم  وس��ائ��ل  باستخدام  ال��ق��اع��دة  م��ع  للمتعاطفي  الرتكية  السلطات  مسحت 
ملعتقداهتم. وقد تبنت السلطات لغة سياسية جديدة تغذي املشاعر املعادية ألمريكا والغرب، واملدعون 
الذين حاولوا منع شحنات األسلحة من الوصول إىل اجلماعات املنضوية إىل القاعدة يف سوريا قد مت 
طردهم ويف بعض احلاالت مت سجنهم، ويف احلقيقة من خالل ترهيب االدعاء لعام والشرطة الوطنية الرتكية 
TNP مل تتم أي علمية ملكافحة اإلرهاب لكبح شبكات القاعدة أو األنشطة املتصلة بتجنيد مقاتلي 
جدد، ومنظمة االستخبارات الوطنية الرتكية )TNIO(  أُعطيت املسؤولية الكاملة للتعامل مع األنشطة 
اجلهادية من دون أية رقابة فعالة وإحجام الشرطة عن اجملازفة والدخول يف شؤوهنم، وكما أوضح أحد 
أعضاء حلف الناتو فإن السياسات اجلهادية الرتكية تشكل تأثرياً مباشراً غري مباشر على األمن األورويب، 
وتتناول هذه املقالة السياسات اجلهادية الرتكية من خالل دراسة تصرحيات املسؤولي والتقارير اإلعالمية 

واملقابالت والعمل امليداين. 
للغرب منذ اخلمسينيات من القرن املنصرم، فهي تقع  أمنياً واسرتاتيجياً  لقد كانت تركيا شريكاً 
على اجلانب اجلنويب من حلف الناتو وحبدودها املشرتكة مع االحتاد السوفييت، وقد سامهت تركيا بقواعد 
عسكرية ومنشآت وجبيش كبري ومدرب تدريباً جيداً يف القدرات الدفاعية الغربية خالل احلرب الباردة1 
إقليمية  قاعدة  تركيا  أصبحت  إذ  ال��رتك��ي،  االسرتاتيجي  االهتمام  تغرّي  السوفييت،  االحت��اد  اهنيار  ومنذ   .
تستخدمها الواليات املتحدة للتدخل يف األزمات الداخلية يف املنطقة، مثل: العراق، والبلقان، وكما أوضح 

1 - Mu€ge Kınacıo˘glu and Aylin G. Gu€rzel, “Turkey’s Contribution to NATO’s Role in Post-Cold War Security 
Governance: The Use of Force and Security Identity Formation,” Global Governance 19 )2013(: 589–610 . 

من الطريق الجهادي السريع إلى المالذ الجهادي اآلمن: 
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مارك غرومسان، -سفري الواليات املتحدة يف تركيا يف تلك احلقبة- ”تركيا تعيش إىل جوار منطقة فيها 
التحدي ب� 360  درجة“ فهي أصبحت دولة مواجهة بالنسبة ألوروبا والواليات املتحدة 2 .

الشرق  يف سياسات  م��ؤث��راً  املستقرة ستكون العباً  تركيا  أن  الرتكية  اخلارجية  افرتضت وزارة  وق��د 
األوسط وستكون قادرة على أداء دور مهم يف مستقبل العالقات األوروبية مع الشرق األوسط، وخالل 
حقبة ما بعد احلرب الباردة عملت كٌل من النخب السياسية الرتكية والغربية باحلفاظ على تركيا ” كجزيرة 
من االستقرار وسط منطقة مضطربة، وكحاجز ضد تفشي  احل��روب احمللية وانتشارها وكمروج للتعاون 

اإلقليمي3“.
األوروب��ي��ة،  املفاهيم  تغريرُّ  على  عملت  اإلره��اب��ي��ة   2001 لعام  أيلول/سبتمرب   11 هجمات  إن 
الشبكات اإلرهابية   املتحدة مواجهة  الواليات  إذ أرادت  ل��دور تركيا األم��ي؛  املتحدة  الواليات  والسيما 
واألزم��ات اإلقليمية من خالل القواعد يف املنطقة، ورأت عقيدة بوش يف الوضع الراهن يقدم للواليات 
املتحدة فرصة كبرية، حىت وأن واجهت البالد هتديدات خطرية من اإلره��اب أو ال��دول املارقة، وإذا مل 
تستطع الواليات املتحدة جعل العامل أفضل فإنه يصبح أكثر خطورة؛ لذا فإن تلك العقيدة )عقيدة بوش( 
تفرتض أن الواليات املتحدة جيب أن تعمل على اإلطاحة باألنظمة اليت متثل هتديداً ماثاًل أو حمتماًل لألمن 

األمريكي4، وكان الركن اآلخر من عقيدة بوش هو نشر الدميقراطية.
 إن انتشار االعتقاد السائد القاضي بأنَّ ” إذا مل يكن العام مالذاً آمناً للدميقراطية فلن يكون 
العام آمنا“5 وكانت تفرتض أن ”السبب الرئيس الكامن وراء اإلرهاب اإلسالمي الراديكايل هو غياب 

الدميقراطية، انتشار االستبداد، وعدم وجود احلرية يف العامل العريب6 .
كان هتديد األنظمة األجنبية املستهدفة ابتداًء من عقيد بوش، العراق وإيران وكال هذين البلدين 
جماور لرتكيا، حليف الواليات املتحدة، فقد طلبت إدارة بوش من أنقرة أن تشارك يف حرهبا ضد العراق من 
طريق توفري القواعد داخل تركيا والسماح للقوات األمريكية املرور من خالل تركيا، وقد تفاوض املسؤولون 
األتراك واألمريكيون يف السماح ملرور القوات األمريكية من خالل تركيا إالَّ أن الربملان الرتكي رفض ذلك، 
وفشل القرار يعود إىل حدٍّ كبري بسب شكوك اإلسالميي والقوميي اجلدد، فضاًل عن معارضة النواب 
الكرد؛ خوفاً مما سيصيب أبناء قبائلهم يف العراق، فامتنع العديد عن التصويت، وفضاًل عن ذلك كان 

2  - Meltem Mu€ftu€ler-Bac¸ , “Turkey’s Predicament in the Post-Cold War Era,” Future 28)3( )1996(, p. 255.
3 - Nasuh Uslu, “The Factors Affecting Turkey’s Relations with the United States in the Post-Cold War Period,” 
The Turkish Year Book 31)2( )Ankara: Ankara University Press, 2000(.
4 - Robert Jervis, “Understanding the Bush Doctrine,” Political Science Quarterly 118)3( )2003(, p. 365–388.
5 - Nicholas J. Wheeler, “The Bush Doctrine: The Dangers of American Exceptionalism in a Revolu- tionary 
Age,” Asian Perspective 27)4( )2003(, pp. 183–216.
6 - Keir A. Lieber and Robert J. Lieber, «The Bush National Security Strategy,» U.S. Foreign Policy Agenda 7)4( 
)2002(, pp. 23–25.
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هناك اعتقاد يف واشنطن أن وزارة خارجية كولن باول عدت مسألة موافقة الربملان الرتكي أمراً مفروغاً منه 
ولن تكون هناك معارضة قوية لالقرتاح، مع ذلك يبقى األمر األكثر أمهية أنه كان ميثل قلة خربة حلكومة 
عبد اهلل غول املشكلة جديدة، فهم اعتقدوا أن أغلبية أص��وات النواب ستكون كافية وأن��ه املعارضة ال 
تشكل أمهية؛ لذا فهم كانوا مطمئني بأن الربملان سيوافق، وعلموا فيما بعد أن األغلبية لكامل الربملان 

مطلوبة ومن هنا فقد مت إجهاض املشروع . 
وك��م��ا أوض��ح��ت صحيفة ن��ي��وي��ورك ت��امي��ز إن ه��ذه ك��ان��ت ه��ذه ض��رب��ة م��دوي��ة، وم��ع ذل��ك واصلت 
الواليات املتحدة دعم تركيا كدميقراطية إسالمية، وكأمنوذج للنظام الذي تسعى لتأسيس مثله يف الشرق 
األوس��ط7؛ لذا ومن ذلك احلي فإن أمهية تركيا ال تكمن يف املوقع االسرتاتيجي املتاخم إلقليم الشرق 
األوسط املضطرب فحسب بل ويف وضعها كدميقراطية علمانية إسالمية أيضاً، هو يقدم دليل حي على 

عدم التعارض بي الدميقراطية واإلسالم.
لرتكيا  للرتويج  الرامية  ب��وش  إدارة  بسياسة   )AKP( والتنمية العدالة  ح��زب  وق��د رحبت حكومة 
كدميقراطية علمانية إسالمية يف املنطقة، وهذا قد وّفر الفرصة حلزب العدالة والتنمية باستخدام سياسة 
الواليات املتحدة لكبح ميول املؤسسة العسكرية يف التدخل يف الشؤون الداخلية، وعلى الصعيد الدويل 
ساعدت تركيا بأن تكون مرشحة لعضوية االحتاد األورويب بعد 50 سنة من االنتظار، وب��دءاً من العام 
2002 اتصل بوش يف كثري من األحيان بقادة االحتاد األورويب من أجل طرح موضوع عضوية تركيا  .8

وبالنسبة لبعض أعضاء االحتاد األورويب فإن ذلك ذهب إىل أبعد مما ينبغي، ففي العام 2004 
اهتم الرئيس الفرنسي جاك شرياك بوش بالتدخل بشؤون االحتاد األورويب، وعد أن ” الرئيس األمريكي 
مل يذهب أبعد مما ينبغي فحسب بل وتدخل فيما ال يعنيه ”وأضاف قائاًل“: أن األمر كما لو أننا خنرب 

األمريكيي مبا جيب فعله يف عالقتها مع املكسيك“ 9.
ويف احلقيقة أن مسألة ترشيح تركيا إىل االحت��اد األورويب أّدت دوراً حمورياً يف كبح نفوذ املؤسسة 
العسكرية الرتكية يف السياسات احمللية ولكنها يف الوقت نفسه قللت من أمهية العالقة الرتكية باملؤسسة 
الناتو، وبعبارة  مهما يف العالقات الرتكية–األمريكية منذ دخول تركيا حللف  العسكرية، اليت أّدت دوراً 
أخرى حينما احنسر نفوذ املؤسسة العسكرية الرتكية على احلكومة املدنية خسرت الواليات املتحدة مصدراً 

مهماً من مصادر تأثريها على السياسات الرتكية. 

7 - Dexter Filkins, “Threats and Responses: Ankara; Turkish Deputies Refuse To Accept American Troops,” New 
York Times, 2 March 2003.
8 - Elaine Sciolino, “European Union Turns down Turkey’s Bid For Membership,” New York Times, 13 
December 2002.
9 - “Bush Says Turkey should Join European Union,” Today’s Zaman, 11 June 2008.
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 يف السنوات األوىل لنظام حزب العدالة والتنمية كان ذلك ال يبدو مهماً، فقادة احلزب قبلوا طوعاً 
دور الواليات املتحدة كشريك أساس على املستوى اإلقليمي والدويل، فعلى سبيل املثال ويف الوقت الذي 
العامة، قامت  يؤجج فيه القوميون اجل��دد العداء ألمريكا من خالل وسائل اإلع��الم وتنظيم املظاهرات 
حكومة حزب العدالة والتنمية )AKP( جبهود مستمرة من أجل كبح املشاعر املعادية ألمريكا 10، وسعى 
أردوغان جملاهبة معادة السامية يف تركيا ويف العام 2005 حصل أردوغان على جائزة ”وسام الشجاعة“ 
من رابطة مكافحة التشهري اليت ال ميكن ختيرُّل أهنا مُتنح لسياسي إسالمي، كما ودعم اجلماعات اإلسالمية 

املعتدلة ذلك املتشددين اإلسالميي. لذا فقد حصلت حركة غولن على نفوذ إبان تلك احلقبة. 
وعلى الصعيد الدويل عمل أردوغ��ان جهوداً كبرية يف العام 2008 من أجل ضمان السالم بي 
سوريا وإسرائيل، اليت اهنارت حينما غزت إسرائيل سوريا من دون إبالغ تركيا، وبعد جميء حممد مرسي إىل 
السلطة يف مصر يف العام 2011 زار أردوغان القاهرة ويف خطاب عام دعا مصر إىل تبي األمنوذج الرتكي 
قيادياً يف تأسيس حتالف األم��م املتحدة للحضارات، وهي مؤسسة  العلماين،  كما وعمل دوراً  للنظام 

هتدف إىل تسهيل احلوار بي العامل اإلسالمي والغرب .11

عمليات مكافحة اإلرهاب: اإلسالميون املتشددون: 
للدول اليت  ال��والي��ات املتحدة العاملية ضد اإلره��اب بوصفها أمن��وذج��اً  أّدت تركيا دوراً يف ح��رب 
تظهر إمكانية التعايش بي اإلسالم والدميقراطية، خالل املدة بي عامي 2002-2012 تابعت احلكومة 
الرتكية، والسيما منظمة االستخبارات الوطنية الرتكية )TNIO( والشرطة الوطنية الرتكية )TNP(، وما 
ينظر إليه كمصاحل مشرتكة بينها وبي الواليات املتحدة ملنع انتشار التطررُّف يف أوساط اجملتمع اإلسالمي 
األوسع، ويف الواقع فإن اهلجوم الكبري اإلرهايب الذي قامت به القاعدة يف أوروبا حصل يف تركيا، ففي 
15 و20  من تشرين الثاين/نوفمرب عام 2003 ، محلت مجاعة تركية راديكالية إسالمية يف اسطنبول 
أربع شاحنات باملتفجرات، ونفّذت هجمات انتحارية ضد اثني من املعابد اليهودية والقنصلية العامة يف 
بريطانيا ومبىن بنك )HSBC( خملفي 57 من القتلى و700 جريح، ومت إدانة عدة أشخاص لتورطهم 

بالتفجري، بعضهم تلقى تدريبات مع القاعدة يف أفغانستان.  
كان الراديكاليون اإلسالميون األتراك يدرسون يف املدارس اجلهادية يف باكستان ومصر، وقاتلوا 
مع املنظمات اجلهادية يف أحناء العامل اإلسالمي يف )أفغانستان وباكستان والشيشان والبوسنة وكوسوفو 
وكردستان( . جعلت منظمات األمن الرتكية تشديد قبضتها على هؤالء اجلهاديي السابقي من أهدافها 

10 - Emrullah Uslu, Ulusalcilik: The Neo-Nationalist Resurgence in Turkey,” Turkish Studies 9)1( )2008(, p. 
73–97.
11 - For more information about this organization, consult its website: http://www.unaoc.org )accessed 4 February 
2015(.
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احملورية؛ للحيلولة دون وقوع هجمات أخرى للقاعدة يف تركيا أو الغرب، وتعاون ضباط االستخبارات 
)TNP(  والشرطة بنحٍو وثيق من أجل رصد الشبكات املنضوية للقاعدة، وأطلقت الشرطة الوطنية الرتكية

محلة واسعة لربنامج تعليمي مكثف ألعضائها، وأرسلت أكثر من 1000 من كبار الضباط من ذوي 
الرتب العالية للدراسة يف الغرب والسيما يف اجلامعات واملؤسسات األمريكية؛ من أجل احلصول على 
الشهادات العليا يف الربامج ذات الصلة مبجال عملهم، وقد تلقى الكثري منهم تدريبات من لدن مكتب 

التحقيقات الفدرالية )FBI( أو منظمات الشرطة احمللية من أجل تسهيل التعاون يف املستقبل. 
أطلقت الشرطة الوطنية الرتكية وبدعم من األمم املتحدة واالحتاد األورويب )TNP( برناجماً تعليمياً 
رئيساً للضباط؛ إلنفاذ )تطبيق( القانون من البلدان األخرى يف املنطقة. ودربت األكادميية الرتكية للشرطة 
وكذلك واملؤسسات التعليمية األخرى التابعة للشرطة الوطنية الرتكية )TNP( أكثر من 5000 ضابط 
اإلقليمي  للتعاون  الرئيسة  اخلطوة  احلقبة، وه��ذه كانت  تلك  اجمل��اورة خ��الل  البلدان  القانون من  لتطبيق 
ضد اإلرهاب وهتريب املخدرات واالجتار هبا، وأعادت الشرطة الوطنية الرتكية )TNP( تنظيم وحدات 
مكافحة اإلرهاب لرتكيز اهتمامها على الراديكاليي اإلسالميي فضاًل عن الرتكيز املعتاد على املتشددين 
الكرد، اليت قادت إىل اعتقال لؤي سقا القيادي البارز يف القاعدة، الذي كان خيطط لشن هجمات ضد 

السفن )البواخر( السياحية اإلسرائيلية الراسية على املوانئ الرتكية. 12
 وبي األعوام 2003 و2012 نفذت الشرطة الوطنية الرتكية )TNP( برنامج عمليات مكثف 
ضد القاعدة من أجل منعها من تشكيل شبكة فاعلة داخل تركيا، وأكّد خرباء اإلرهاب األتراك خالل 
تلك احلقبة أن الشرطة اعتقلت 3348 مشتبهاً بانتمائهم إىل القاعدة، 300 منهم مت اعتقاهلم يف العام 

2003 وحدها وأكثر من 1000 بي األعوام 2008 و2010 13.

حتّول السياسة الرتكية بعد عام 2012: 
 .14 العامي 2013 و2014  فقط يف  القاعدة  إىل  باالنتماء  هبم  اعتقال 148 مشتبهاً   مت 
وأوضح املسؤولون األتراك، وبضمنهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أن  هذا العدد هلو دليل على أن 
تركيا مل تغض الطرف عن اإلرهاب، إال أن االحنسار يف األعمال العدائية ملكافحة اإلرهاب كان واضحاً، 
إذ إن تركيا يف ذلك الوقت كانت  مرتددة فيما إذا كانت ستستخدم اجلهاديي ضد نظام األسد يف سوريا، 
مع ذلك فخالل العام 2012 متكن عدٌد متزايد من اجلهاديي األجانب  من العبور حبرية من تركيا إىل 
سوريا، واملشاعر اجلهادية بدت صرحية يف أوساط الراديكاليي اإلسالميي األتراك، وشعارات جبهة النصرة 

12 -“750 kiloluk El Kaide bombası,” Hurriyet, 11 August 2005.
13 - “El Kaide’ye kars¸ı en c¸ ok operasyon Tu€rkiye’den,” Yeni Safak, 9 October 2010.
14 - Alper Sancar, “El Kaide’ye 3 yılda 140 operasyon,” Sabah, 10 November 2013. 
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انتشرت يف التقاطعات الرئيسة يف إسطنبول15، وبإزاء ذلك فقد تضاءلت وبنحٍو مضطرد وترية عمليات 
الشرطة الوطنية الرتكية )TNP( واعتقاالهتا 16.

إليها اخنرطت  ينتمون  الذين  القاعدة وه��ؤالء  الرتكية إىل  املساعدة  ف��إن  العام 2012  يف  وب���دءاً 
بالنشاطات املناهضة لألسد اليت وثقت بنحٍو جيد من قبل الدبلوماسيي ووكاالت االستخبارات وضباط 
تطبيق القانون ووسائل اإلعالم الدولية، فعلى سبيل املثال يف العام 2014 فقد أقرَّ وبوضح سفري الواليات 
املتحدة السابق لدى أنقرة فرانسيس ريتشاردوين ”أن األت��راك عملوا بنحٍو صريح مع مجاعات بضمنها 
النصرة17“ إن التخفيض الكبري لعمليات الشرطة ضد الراديكاليي اإلسالميي يفصح عن أنه سياسة 
أن��ه يف بداية ع��ام 2014 أن قائد شرطة إسطنبول  حكومية متعمدة، وق��د ادع��ى ضابط شرطة سابق 

ملكافحة اإلرهاب أبلغ ضباطه بعدم التحقيق مع اجلهاديي من الشيشان وداغستان. 18

أسباب حتّول الشرطة: 
إن تسامح تركيا مع املنظمات اجلهادية –على الرغم من إنكار املسؤولي احلكوميي ذلك– يرتبط 
بفشلها يف إجياد فصيل معارض لنظام األسد من بي صفوف القوات السورية املعتدلة،  ارتباطاً مباشراً 
وأثبت اجمللس الوطي السوري أنه غري قادر على أن حيّول نفسه إىل احلكومة املوثوقة املنتظرة، فيما بدا 
الغربية يف  الدبلوماسية  امل��ب��ادرات  وفشلت  األس��د،  تكتيكات  مواجهة  العسكريون ضعفاًء يف  حلفاؤها 

إسقاط األسد 19 الذي ما زال يتمتع بدعم روسيا وإيران. 
قلل القادة األتراك من قدرة حتمل نظام األسد، ويف وقت مبكر ادعى رئيس الوزراء الرتكي أمحد 
 )AKP( داوود أوغلو بأن األسد سيسقط يف غضون أسابيع20، وقال النائب عن حزب العدالة والتنمية
شامل طيار بتفاؤل ”ميكننا إسقاط دمشق بثالث ساعات“21 وكما ج��ادل إهل��ان أوزج��ل بالقول إن 

15 - Emre Uslu, “El Kaide, IHH, TIR vs…,” Taraf, 15 January 2014.
16 -  قد تبدو األرقام كبرية بالنسبة إىل هؤالء الذين ليسوا على دراية بعمل الشرطة يف تركيا، وعلى الرغم من حقيقة أن شبكة 
القاعدة تنشط يف تركيا كما وينشط متشددوها الذين يقومون بتخزين األسلحة ويفخخون ويشنون اهلجمات .... وما إىل ذلك فإن 
الرقم قليل إىل حد ما، وحينما تشن الشرطة عمليات ضد الشبكات اإلرهابية وتلقي القبض على املتشددين ومن يتعاطف معهم 
من املنظمات لالستجواب اليت من خالهلا حتصل الشرطة عن معلومات قيمة لعمليات أخرى، بعبارة أخرى إن الرقم يف أعاله يبدو 
كبرياً ألن الشرطة ال تلقي القبض على املتشددين اجلهاديي فحسب، بل ومن يتعاطف معهم الذين ينتمون أيديولوجيا هلم أيضاً. 
17 - Richard Spencer, “Turkish Government Co-Operated with al-Qaeda in Syria, Says Former US Ambassador,” 
The Telegraph, 12 September 2014.
18 - “Silivrideki Polislerden Kan Donduran Sultanahmet Ve O€ zbek Hoca Mesajlari,” aktifhaber.com, anuary 
2015 )accessed 29 January 2015(.
19 - Christopher Phillips, “Into the Quagmire: Turkey’s Frustrated Syria Policy,” Chatham House Briefing Paper, 
December 2012, MENAP BP 2012/04.
20 -“Davuto˘glu Esad’a €omu€r bic¸ ti,” NTV, 24 August 2014. 
21 -“S¸ amil Tayyar: 3 saatte S¸ am’a varırız,” Radikal, 10 October 2012.
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غطرسة املسؤولي األتراك تتأتى من افرتاض أهنم  يفهمون سوريا من خالل تفاعلهم مع دمشق يف العقود 
املاضية، وعلى الرغم من عدم وجود متخصصي يف سوريا )الذين يتكلمون العربية على العموم( يف وزارة 
الشؤون اخلارجية إذ طاملا كان توجههم أوروبياً ثقافياً وسياسيا؛ لذا كان الفشل حتمياً وحتولت الغطرسة 
إىل إحباط الذي أّدى بدوره إىل قرار دعم احلرب بالوكالة يف سوريا22، ويف الوقت نفسه كانت احلكومة 

تأمل بتغيري سلوك بشار األسد.
 افرتض أردوغ��ان خطًأ افرتض أن له تأثرياً كبرياً على الرئيس األس��د؛ ألنه تصور أنه أقام عالقة 
شخصية قوية معه يف السنوات السابقة، لذا يعتقد عمر تاسبينار  أن ج��زءاً كبرياً من السياسة العدائية 

املتطرفة حيال سوريا نابعة من الشعور باخليانة23.
ال��س��وري��ة، ألن  القضايا  م��ن  أبعد  وت��ذه��ب  تعقيداً  أوغ��ل��و أكثر  أردوغ����ان وداوود   إن طموحات 
أهدافهما ترتكز على وضع تركيا بوصفها ”بلداً حموريًا“ يف منطقتها اجلغرافية، لتصبح فاعاًل رئيساً يف 
املنطقة بثقل مساٍو للقوى العاملية 24، وسعت سياسة أوغلو الشهرية ”تصفري املشاكل“ إىل توظيف القوة 
الناعمة لرتكيا؛ لتحقيق تلك الغاية ومل�ّا فشلت هذه االسرتاتيجية سعت أنقرة إىل املساعدة الغربية لتنحية 
األسد من السلطة، إال أن الغرب تردد بتلبية رغبات تركيا وتصور أنه دخل حرباً بالوكالة مع روسيا وإيران 
مع عواقب الميكن التنبؤ هبا، فهذا الرتدد شجع تركيا باستخدام عمالئها لإلطاحة باألسد، إال أن السبب 
االسرتاتيجي األساس الكامن وراء رغبة تركيا يف تنحية األسد من السلطة يتعلق باملسألة الكردية، فالقوات 
 ،)PYD(  الدميقراطي الكردستاين )PKK(، وح��زب االحت��اد  العمال  املناصرة حلزب  الكردية يف سوريا 
 )PYD( حاولت جعل نفسها القوة الرئيسة الثالثة يف البالد، ويف البدء تعاون حزب االحتاد الدميقراطي
مع األسد وبإزاء ذلك انسحبت قوات األسد من املناطق الكردية 25 فهذا األمر أزعج األتراك  الذين 
العمال الكردستاين  العراق وليس صديق حلزب  إقليم كردستان  ال��ب��ارزاين، رئيس حكومة  دعموا مسعود 
)PKK(، واهتم البارزاين علناً حزَب االحتاد الدميقراطي )PYD( بالتعاون مع األسد، إال أنه عاجز عن 

التأثري يف الكرد السوريي باالجتاه االجيايب . 26
بالفشل، شجعت  ال��س��وري  ال��ك��ردي  اإلق��ل��ي��م  السيطرة على  ال���ب���ارزاين يف  ب���اءت ج��ه��ود  وحينما 
السلطات الرتكية الوحدات اجلهادية لشن هجمات ضد املدن اليت يسيطر عليها حزب االحتاد الدميقراطي 
)PYD(، واهتم زعماء صاحل مسلم زعيم حزب العمال الكردستاين )PKK( يف سوريا، وحزب االحتاد 

22 - Phillips, “Into the Quagmire.”
23 - Omer Taspinar, “Turkey’s Strategic Vision and Syria,” Washington Quarterly 35)3( )2012(, pp. 127–140.
24 - Ahmet Davutoglu, Stratejik Derinlik Turkiye’nin Uluslararsi Konumu )Istanbul: Kure Yayinlari, 2001(.
25 - “Syria’s Kurds Face Uncertain Future if Assad Falls,” The Guardian, 14 December 2014.
26 -“PYD has Authority Only on Regions ‘Given by the al-Assad Regime’: Iraqi Kurdish Leader Bar- zani,” 
Hurriyet Daily News, 14 November 2013.
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الدولة اإلسالمية يف  تنظيم  ق��ام  بإدخال اجلهاديي إىل سوريا 27،  وحينما  ال��دمي��ق��راط��ي)PYD( تركيا 
العراق وبالد الشام )داعش( مبحاصرة املدينة الكردية كوباين دعم أردوغان داعش وتوقع أن كوباين على 
وشك السقوط، األمر الذي أثار ردود فعل عنيفة بي األوس��اط الكردية 28، ويف وقت الحق حينما 
كانت كوباين تقع حتت وطأة هجوم كبري من داعش، منعت تركيا عناصر حزب العمال الكردستاين من 
االلتحاق باملعركة، بينما مسحت للقوات املوالية لبارزاين باملرور من خالل األراضي الرتكية وااللتحاق للدفاع 

عن كوباين.29
تعتقد السلطات الرتكية أن بقاء األسد يف السلطة من املرجح أن حياول استخدام حزب العمال 
الكردستاين لزعزعة استقرار بالدهم، إذ إن هناك عالقات طويلة جتمع األسد وحزب العمال الكردستاين، 
فأوجالن عاش يف دمشق طوال 20 عاماً وأسس معسكرات حلزب العمال الكردستاين يف وادي البقاع، 
 )PYD( وح��زب االحت��اد الدميقراطي )PKK(زد على ذل��ك أن التعاون بي ح��زب العمال ال��ك��ردس��ت��اين
وأنقرة مدعاة للقلق؛ لذلك فإن حكومة )AKP( استنتجت أنه ال خيار سوى دعم جبهة النصرة وداعش 

.)PYD( واجلماعات اجلهادية األخرى ضد األسد وحزب االحتاد الدميقراطي

السياسات الرتكية حيال اجلهاديني وتأثريها على األمن يف الغرب:
أعلن امل��س��ؤول��ون األت���راك ص��راح��ًة أن ه��دف تركيا الرئيس يف س��وري��ا ه��و تنحية نظام األس��د من 
السلطة، ومع ذلك تفتقر تركيا إىل القدرة على تنحية األسد مبفردها؛ لذلك دعمت اجلماعات املنضوية 
للقاعدة بنحٍو مباشر وغري مباشر من خالل شرعنة اخلطاب السياسي لإلسالم الراديكايل. هناك وجهان 
البلد إىل ”طريق  األت��راك بدعم اجلهاديي ح��ول  القادة  ق��رار  للجهاديي، األول:  املباشر  الرتكي  للدعم 
للجهاديي“ فاجلهاديي وأسلحتهم يعربون األراضي الرتكية للدخول إىل سوريا بعلم السلطات الرتكية، 
وطبقاً ملصادر موثوقة فإنَّ منظمة االستخبارات الوطنية الرتكية )TNIO( هي من نسق ذلك النشاط. 

للتهريب ال��ذي ولّ��د االقتصاد اخل��اص للجهاديي، فمنذ  وكانت احل��دود الرتكية مع سوريا م��الذاً 
أن قدموا للسيطرة على سوريا أصبحوا املستفيدين الرئيسي من اقتصاد السوق السوداء هذا، وأن تركيا 
جعلت مرافقها الطبية متاحة ملعاجلة جرحى اجلهاديي. أما الوجه الثاين فإن احلكومة الرتكية منعت املدعي 
)أعضاء النيابة العامة( والضباط من تطبيق القانون والتحقيق مع الشبكات أو النشاطات املرتبطة بالقاعدة 

)للمزيد من التفاصيل، ينظر أدناه(. 
وباملثل أيضاً هناك وجهان أساسان للدعم الرتكي غري املباشر للجهاديي: األول: إن املسؤولي 
27 - Amberin Zaman, “Salih Mu€slim: C¸ etelere mermi veriliyor,” Taraf, September 2013.
28 -“Turkish President Erdo˘gan Says Airstrikes Not Enough to Save Kobane,” Hurriyet Daily News,7 October 
2014.
29 -“Pes¸merge Kobani’de,” Hurriyet, 31 October  2014.
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األتراك أضفوا الشرعية على املتطرفي احمللي واملتعاطفي مع القاعدة أمام أعي الناس العاديي، إذ مسحوا 
لألطروحات اجلهادية بأن تسيطر على اخلطاب السياسي اإلسالمي يف تركيا. الثاين: إن السلطات الرتكية 
غّذت وبنحٍو نشط املشاعر املناهضة ألمريكا والغرب والسامية بي أوساط اجليل اجلديد من اإلسالميي 
الذي هو يف الواقع اجليل القادم من اجلهاديي، ويف الوقت نفسه فإن السلطات الرتكية تقدم املساعدات 
للشبكات اإلسالمية السياسية العاملية مثل اإلخوان املسلمي يف مصر ودول البلقان ومحاس يف فلسطي 

وهؤالء املوجودين بي أوساط الالجئي السوريي.
 هناك مليونا الجئ سوري ممن تلقوا املأوى يف جنوب األناضول، أغلبهم يعيش حتت وطأة ظروف 
الفئة من الناس بعضهم اشتغل بالزراعة فيما جند بعضهم اآلخ��ر من قبل القاعدة  قاسية للغاية، هذه 
واجلماعات املتطرفة األخرى ومل تتخذ احلكومة الرتكية أية تدابري وقائية ضد األنشطة من هذا القبيل.   

من املعروف جيداً أن أيديولوجية اإلسالم السياسي صدرت إىل تركيا من املستعمرات الغربية مثل 
املنصرم، ومن خالل ترمجة  القرن  الستينيات والسبعينيات من  مصر وباكستان واجلزائر وهلم ج��راً، ويف 
أعمال اإلسالميي السياسيي، وعلى رأسهم مفكرو اإلخوان املسلمي الذين زجوا بوجهات نظرهم يف 
اخلطاب اإلسالمي الرتكي، فاملشاعر املناهضة للغرب بي اإلسالميي اليوم مت تكريسها من قبل أعمال 
مفكري اإلخوان املسلمي مثل سيد قطب وحممد قطب وحسن البنا ويوسف القرضاوي اليت جتذرت يف 
أعماق اجملتمع الرتكي، وبعد مخسي سنة فإن تركيا ال تستضيف أيديولوجية اإلخوان املسلمي فحسب 
بل الناشطي أيضاً، وهو األمر الذي اليساعد اجملتمع الرتكي بقدر ما يكون له تأثري كبري عليه –وكذلك 

العامل اإلسالمي ككل– باملستقبل القريب. 

األنشطة اإلجرامية على”طريق اجلهاديني السريع”:
أضحت تركيا مركزاً لعمليات غسل األموال اإليرانية واملكان الذي ترتكز فيه جهود إيران لتجاوز 
الرقابة حول نقل التكنولوجية النووية، التطور يبدو من خالل قرار الواليات املتحدة بتشديد العقوبات ضد 
إيران وتردد الغرب يف تنحية بشار األسد من السلطة،  أسست حكومة امحدي جناد شبكة معقدة لغسل 
األموال من أجل جتاوز العقوبات األمريكية، ويف جانب كبري منه هو احلصول على األموال من أجل دعم 
الربنامج النووي اإليراين،  يف العام 2013 أفادت صحيفة )خرب ترك( بأن إيران تستخدم تركيا كقاعدة 
بالتجارة،  املتعلقة  لألغراض  تركيا  إىل  مليارات دوالر  يقرب من 8  ما  ال��يت ضّخت  التجارية  ألنشطتها 
واشرتت شركتي من شركات النقل الرتكية املرموقة طريان أونور وأولوسوي باص وتراك فليت 30. وبعد 
بضعة أيام، مت نقل سبع طائرات ايرباص من أونور آير للخطوط اجلوية إىل قشم اإليرانية، وهذه الشركة 
األخرية ميلكها امللياردير اإليراين بابك زجناين أحد أهداف العقوبات األمريكية واالحتاد األورويب، ويعتقد 

30 - Yavuz Barlas, “I_ran Tu€rkiye’ye Dubai U€ zerinden Girdi!,” Haberturk, 28 September 2013.
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على نطاق واسع أن الزجناين يقوم بغسل األموال للحكومة اإليرانية  .31
ب��أن الشرطة الوطنية الرتكية )TNP( قد ألقت  فضاًل عن ذل��ك أف��ادت وسائل اإلع��الم الرتكية 
القبض على عميل إيراين، يدعى حسي تانيده الذي زعم أنه حصل على معدات للربنامج النووي اإليراين 
تانيده،  النشرة احلمراء على  إص��دار  األملانية واإلن��رتب��ول مت  أملانيا واهلند، وبناًء على طلب احلكومة  من 
االستخبارات  منظمة  أن  إالَّ  تانيده  تسليم  أملانيا من  عليه، وطلبت  القبض  إلقاء  أج��ل  واستهدفته من 
الوطنية الرتكية TNIO تدخلت وأطلقت سراحه من سجن الشرطة 32، ويف 17 كانون األول/ديسمرب 
عام 2013 دامهت ال�شرطة الوطنية الرتكية )TNP( منازل عدٍد من كبار السياسيي ورج��ال األعمال 
بعد مجع أدلة أظهرت ؟أن كبار السياسيي األتراك بضمنهم وزراء قاموا بغسل ما يقرب من 100 مليون 
مليار دوالر من األموال اإليرانية بعد تشديد العقوبات، وبدا من الواضح أن تركيا أصبحت مركزاً لألنشطة 
اإليرانية التجارية واملالية غري الشرعية، والغريب يف األمر أنه يف الوقت الذي تتعاون فيه تركيا وتستفيد من 
أنشطة غسل األموال اإليرانية، إالَّ أهنا دخلت يف مواجهة مباشرة مع إيران وسوريا، فإيران دعمت بشدة 

نظام األسد وتركيا تريد تنحيته بالقوة من السلطة. 

توريد تركيا لألسلحة يف سوريا: 
إذا كانت تركيا أصاًل قدمت الدعم العسكري فقط للمعارضة املعتدلة لنظام دمشق فإنه من الواضح 
أن أنقرة مل تبذل جهداً يف التمييز بي املعارضة املعتدلة واملتطرفة، وقد أظهر تقرير صادر عن فريق  الدعم 
التحليلي ورصد اجل��زاءات أن تركيا مسحت باستخدام أراضيها كقناة لتوريد األسلحة إىل داعش وجبهة 
النصرة، ومن جانبها أنكرت أنقرة رمسياً هذه االدع��اءات 33، إال أن املؤسسة العسكرية الرتكية قبلت 
حقيقة أن منظمة االستخبارات الوطنية الرتكية )TNIO( شحنت أسلحة اىل القاعدة34،  ويف احلقيقة 
نشرت صحيفة بري غان من اجلناح اليساري وثائق وصفت مدامهات للشرطة العسكرية على شاحنات 
تابعة ملنظمة االستخبارات الوطنية الرتكية )TNIO( حتمل أسلحة متوجهة إىل متشددين إسالميي يف 
سوريا35، وقد أكدت شهادات دعم تركيا املباشر للقاعدة، فسائق شاحنة )ل.ك ( الذي ألقي القبض 
عليه أثناء نقله 9000 قذيفة هاون شهد يف حمكمة أضنة يف العام 2013 قائاًل ”أنا محلت شحنات 
31 - Gokhan Erkus, “Uc¸ akta tehlikeli ilis¸ki,” Taraf, 29 September 2013.
32 - Huseyin Ozkaya, “Almanya ile Casusluk Krizi,” Taraf, 5 August 2013.
33 -“Ankara Refutes UN Report Claiming Turkey Route for Arms to al-Qaeda,” Hurriyet Daily News, 30 
December 2014.
34 - Fehim Tastekin, “Turkish Military Says MIT Shipped Weapons to al-Qaeda,” Al-Monitor, 15 Jan- uary 2015. 
Available at http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/01/turkey-syria-intelli gence-service-shipping-
weapons.html )accessed 10 February 2015(.
35 - Sebnem Arsu, “Turkey Threatens to Block Social Media Over Released Documents,” The New York Times, 
16 January 2015.
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مشاهبة أكثر من مرة، ومت تفريغ الشحنة يف مركز للدرك على احلدود، والشحنة التعود إىل القوات املسلحة 
الرتكية ”وخلصت احملكمة إىل أن الطريق الذي يسلكه السواق يقود مباشرة إىل معسكر للقاعدة36.

شحنات األسلحة الرتكية إىل بعض اجلماعات يف سوريا عادت إىل الواجهة يف آذار/مارس 2014 
حينما كشف تسجيل صويت بث على مواقع اليوتيوب عن حمادثة سرية للغاية بي وزير اخلارجية أمحد 
داوود أوغلو )ومن مث رئيس وزراء( ووكيل وزير اخلارجية فريدون سنريل اوغلو ورئيس منظمة االستخبارات 
الوطنية الرتكية )TNIO( هاكان فيدان ونائب رئيس هيئة األركان العامة يشار جولر الذين ناقشوا فيما 
إذا كان جيب أن تقوم تركيا بتوغل عسكري يف سوريا قبل االنتخابات احمللية يف 30 آذار/مارس. يف هذا 
التسريب عايل املستوى مسع فيدان يقول إن تشكيالت االستخبارات العسكرية )MIT( ”أرسلت حوايل 
2000 شاحنة مع جتهيزاهتا إىل سوريا بعد شكوى من يشار جولر الذي اشتكى أن املنطقة حتتاج أسلحة 

وذخرية ليمكن إنقاذها 37. 
أف��ادت صحيفة مجهورييت بأن وثائق احملكمة أظهرت أن داع��ش قد اش��رتى األسلحة واملدفعية 
الثقيلة يف السوق السوداء الرتكية، واألمر األكثر أمهية هو أن أجهزة االستخبارات والشرطة الرتكية تنصتت 
على صفقات األسلحة اليت وقعت بي داعش ومواطني أتراك–واحد منهم ينتمي إىل مؤسسة اإلغاثة 
اإلنسانية )IHH(– لكنها مل تتدخل، وبداًل من ذلك مسحوا للصفقة بأن تسري قدماً 38، وحىت بعد أن 

أصبحت الصفقات علنية مل يتم إجراء حتقيق. 

الدعم االقتصادي والطيب: 
 يعتمد داعش على هتريب النفط من أجل متويل عملياته، وقد أفادت صحيفة النيويورك تاميز بأن إدارة
الكبرية التجارية  الشبكة  على  صارمة  إجراءات  تتخذ  أن  أجل  من  تركيا  إقناع  على  قادرة  غري   أوباما 
 لإلرهابيي، حيث يتم االجتار بأغلب النفط الذي يستويل عليه داعش يف السوق السوداء، ويعتقد اخلرباء
 أن ”تركيا قد غضت الطرف على ذلك، ألهنا تستفيد من أسعار النفط املخفضة للنفط املهرب يف السوق
 السوداء39، مع ذلك رفضت بشدة تقرير النيويورك تاميز40. وقد وثقت صحيفة راديكال الرتكية مئات

36 - Emre Uslu, “Has Turkey helped ISIS?,” Today’s Zaman, 31 August 2014.

37 -“Report: US Urged Turkey Not to Help ‘Some Groups,” Today’s Zaman, 12 September 2014.
38 - Ahmet Sik, “Cihatcilar Silah Pazarliginda,” Cumhuriyet, 14 February 2015.
39 - David E. Sanger and Julie Hirschfeld Davis, “Struggling to Starve ISIS of Oil Revenue, U.S. Seeks Assistance 
From Turkey,” New York Times, 13 September 2014.
40 - Tolga Tanis, “Turkish President Erdo˘gan Slams New York Times over ISIS Story,” Hurriyet Daily News, 
17 September 2014.
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.من خطوط األنابيب غري القانونية  اليت تضخ منتجات النفط اخلام املكرر41
وفيما يتعلق حتديداً بالدعم الطيب الرتكي لداعش والقاعدة ومن ينضوي هلا، فقد أفادت صحيفة 
ملييت الرتكية بأن القيادي يف داعش مازن أبا حممد تلقى العالج الطيب مبستشفى جامعة مصطفى كمال 
يف هاتاي، وأكد املسؤولون أن الصور اليت نشرهتا صحيفة ميلييت قد أظهرت بالفعل أن أبا حممد تلقى 
العالج الطيب42، ونشرت صحيفة حرييت الرتكية صوراً ملتشدد آخر من داعش، عمار علو، تلقى العالج 
الكثري من األخبار  اثنان من  أورف��ة 43، وه��ذان  اينان بوالية شانلي  أيضاً يف مستشفى حممد عاكف 
اإلعالمية الرتكية اليت نشرت أخبار بشأن تلقي اجلهاديي املساعدة الطبية، والسلطات الرتكية أنكرت تلك 
االدعاءات، وكذلك أفادت بأن بطاقات اهلوية غري مطلوبة للمصابي الذين يأتون للعالج يف املستشفيات 
الرتكية، ويف احلقيقة إن األطباء يقومون بعالج املرضى بغض النظر من خلفياهتم أو انتماءاهتم،  إال أن 
الواقع على األرض خيتلف، ففي كل مستشفى هناك ضابط شرطة، وظيفته األساسية تسجيل هؤالء 
القادمي للمستشفى لغرض العالج للتدقيق فيما إذا كان السبب من وراء ذلك هو نشاط إجرامي، وبعبارة 
أخرى هناك آلية موجودة لالحتفاظ بسجالت هؤالء الذين يأتون إىل املستشفى بعد اشتباك مسلح؛ 
ولذلك فمن غري املعقول أن سلطات األمن الرتكية ال تعرف هويات املنضويي للجهاديي الذين يتلقون 
العالج يف املستشفيات الرتكية، ويف احلقيقة أن أحد أعضاء حزب العمال الكردستاين )PKK( الذي 
جيء به إىل املستشفى الرتكي بعد إصابته يف سوريا مت التعرف عليه واعتقاله من قبل السلطات الرتكية 44.

طريق اجلهاديني السريع واألمن الغريب:
َعرَب العديد من اجلهاديي الغربيي تركيا للوصول إىل سوريا، وتلقوا هناك تدريباهتم، مث عادوا إىل 
أوروبا ومن احملتمل إىل الواليات املتحدة وكندا، واعرتف املسؤولون ألتراك بأن حياة بومدين زوج منفذ 
اهلجوم على صحيفة شاريل إبيدو الفرنسية أمحد كوليبايل قد سافرت إىل تركيا يف وقت مبكر من هجمات 
باريس، ومن احملتمل أهنا عربت إىل سوريا بعد أن فقد احملققي أثرها قرب بلدة أقجة قلعة الرتكية45، 
وحينما يدخل اجلهاديون املشتبه هبم إىل تركيا، فال يتم رصد أنشطتهم؛ لذ اليوجد سبيل لتحديد ماذا 
كانوا ذهبوا إىل سوريا  لتلقي التدريب العسكري أم ال،  )ويف عودهتم إىل بلداهنم فهم عادة ما يسلكون 
طريقاً غري مباشر من خالل عدة بلدان أوروبية لتحاشي التفتيش(، ومما يزيد الطي بلة أن هناك 30 

41 - Fehim Tastekin, “Sinirsiz Sinir,” Radikal, 13 September 2014.
42 -“IS¸ I_D komutanı Hatay’da mı tedavi edildi?” Milliyet, 13 June 2014.
43 - Dincer Gokc¸ e, “IS¸ I_D u€yesi S¸ anlıurfa’da tedavi ediliyor iddiası,” Hurriyet, 22 September 2014.
44 - Devlet hastanesinde yakalandı,” Zaman, 11 February 2015.
45 - Gu€ven O€ zalp-U˘g; ur Ergan, “MI_T Fransız makamlara Hayat Boumedienne’yi bildirdi,” Hurriyet, 12 
January 2015
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مليون سائح يزور تركيا سنوياً، وضباط تطبيق القانون يف أوروبا ال يستطيعون توقيف ومساَءلة كل مسافر 
متجه إىل أوروبا.

منع التحقيقات بشأن األنشطة املنسوبة للقاعدة: 
بي العامي 2002 و2013 واصلت تركيا اسرتاتيجية متعددة املستويات ملكافحة تنظيم القاعدة 
القاعدة  بتنظيم  وال��رص��د واالع��ت��ق��ال  التحقيق  فيه  يتم  ال��ذي  ال��وق��ت  املتشددة األخ���رى، ويف  واملنظمات 
واملتشددين اآلخرين أسست الشرطة الوطنية الرتكية )TNP( وحدات ملواجهة العمليات املتطرفة، وقد 
عملت الشرطة للوصول إىل الفئات الضعيفة من الناس -قبل أن يفعل ذلك اإلرهابيون – وغريت من 

ديناميات اجلماعات السائدة للحيلولة دون جتنيدهم. 46 
اآلب��اء  اجتماعية وأنشطة مع  تبي مشاريع  أج��ل  االجتماع من  الشرطة حب��وث علم  استخدمت 
واألمهات والتدريب أثناء اخلدمة للضباط واملعلمي، ومثل هذه الربامج يكون إلعداد املدربي واملختصي 
بعلم النفس وفن الكوتشنج والقيادات الدينية اليت من شأهنا عرقلة وحتجيم الرسائل اليت يبثها املتطرفون 
حملاربة  بلداً  أمنية مع 83  تعاون  اتفاقية   100 )TNP( الرتكية  الوطنية  الشرطة  وق�َّعت  التجنيد،  ومنع 
وأنشأت  مشرتكة،  إره��اب  مكافحة  بعمليات  القيام  على  انطوت  االتفاقيات  تلك  وأغلب  اإلره���اب، 
الشرطة الوطنية الرتكية )TNP( قواعد تدريب لوحدات الشرطة للبلدان يف املنطقة، وباجململ هناك 334 

برناجماً تدريبياً مت تنظيمه ل� 5,717 مشاركاً من 80 بلداً خمتلفًا47 .
فضاًل عن ذلك فقد تعاونت الشرطة الوطنية الرتكية )TNP( مع شركائها الغربيي يف جمال التبادل 
القاعدة  العديد من خاليا  الرتكية  الشرطة  فدامهت عناصر  القاعدة،  للمعلومات على شبكات  النشط 
وألقت القبض على عدد من املتشددين البارزين خالل تلك احلقبة، اليت متخض عنها الكثري من املعلومات 
حول األفراد املنضويي للقاعدة وأساليبها، واتصل العديد من أجهزة تطبيق القانون األوروبية- بضمنها 
الربيطانية والفرنسية- ب�الشرطة الوطنية الرتكية )TNP( لطلب التعاون، وبإزاِء ذلك طلبت الشرطة الوطنية 
 ،48 )PKK( الدعم يف جمال التحقيق ضد أهدافها لعناصر حزب العمال الكردستاين )TNP( الرتكية

وقد أفضى هذا التعاون فوائد كبرية لكال اجلانبي . 
وواح��دة من جتليات اجلهود التعاونية فقد ساعدت الشرطة الوطنية الرتكية )TNP( على تأسيس 
املعهد الرتكي لدراسات الشرطة يف واشنطن )D.C(، من أجل تنظيم املؤمترات الدولية على اإلرهاب، وقد 

46 -“Country Reports on Terrorism 2013,” U.S. Department of State Bureau of Counterterrorism. Released April 
2014. Available at http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2013/224822.htm )accessed 5 February 2015(.
47 - Ufuk G. Yavuz and Necati Yildirim, “International Police Cooperation on Counter Terrorism )CT( in 
Turkey.” Available at http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/pdfs/central_asia_turkey.pdf )accessed 5 February 2015(.
48 - Huseyin Ors, What Are The Lessons That Can Be Learned From Turkey‘s Transnational Opera- tional Police 
Cooperation Experiences )Ph.D. Dissertation, Rutgers University, 2011(.
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بالتعاون 49. وإبان  املؤمترات وتعهدوا  املتحدة تلك  املستوى من تركيا والواليات  حضر مسؤولون رفيعو 
تلك املدة كان التعاون بي أجهزة تطبيق القانون الرتكية واألمريكية على مستوى عال وفريد من نوعه، مع 
ذلك قررت حكومة حزب العدالة والتنمية )AKP( جتاهل عبور اجلهاديي من األراضي الرتكية، فإن التعاون 
الوطنية  التابعة ملنظمة االستخبارات  ال��دويل احنسر بنحٍو شديد، وقد منعت وح��دات مكافحة اإلره��اب 
الرتكية )TNIO( والشرطة الوطنية الرتكية )TNP(، اليت يقع على عاتقها مسؤولية التعامل مع األنشطة 
بشحنات  علم  على  الشرطة  أصبحت  ل��إلره��اب، وحينما  فاعلة  مكافحة  بعمليات  القيام  من  اإلرهابية، 
األسلحة إىل تنظيم القاعدة، تدخلت منظمة االستخبارات الوطنية الرتكية )TNIO( ومنعت أي متابعة 
للتحقيقات بشأن تلك الشحنات، ووقعت حادثة بارزة يف تشرين الثاين/ نوفمرب عام 2013 حينما استولت 
الشرطة الوطنية الرتكية )TNP( على 1000 قذيفة هاون و10 منصات إلطالق الصواريخ وغريها من 
األسلحة اليت كانت متجهة إىل سوريا، لكن ويف وقت الحق أصدرت بياناً قللت فيه من شأن أمهية ذلك، 

 .)TNIO( 50 ومت ذلك على ما يبدو بناء على طلب منظمة االستخبارات الوطنية الرتكية
يف 17 كانون األول/ ديسمرب عام 2013 ألقت شرطة إسطنبول القبض -بعد حتقيقات موسعة- 
على بعض أبناء ال��وزراء، وعلى رجل أعمال معروف والرئيس التنفيذي لبنك خلق اململوك للدولة بتهم 
الفساد، وقد أشارت معلومات مسربة إىل أن أردوغان نفسه -الذي أصبح فيما بعد رئيسا للوزراء- وعدداً 
من أعضاء الوزارة -الذي استقال نتيجة لذلك أربعة منهم- كانوا متورطي بعمليات فساد،  األمر الذي 
أثار غضب الرأي العام، أطلق أردوغان على الفور هجوماً مضاداً، واصفاً عملية مكافحة الفساد بأهنا 
والتنمية )AKP( بعض ضباط  العدالة  يوم طرد حكومة حزب  انقالب وخيانة شخصية، وبعد  حماولة 
العديد منهم، وخلصت دراس��ة الحقة  آخرين من مناصبهم وألقت يف السجن  الشرطة، وعزلت آالف��اً 
إىل أنه مت نقل 50,000 من ضباط الشرطة وأن الوحدات الرئيسة مت استبداهلا، كهؤالء املسؤولي عن 
مكافحة اإلرهاب واالستخبارات، بضباط ينقصهم اخلربة والتدريب51، وقد أشار تقرير الحق إىل أن 
وزارة الداخلية قد فتحت حتقيقاً داخلياً ب� 3,329 ضابط شرطة ومت طرد 251 ضابطاً منهم ومت اإلعداد 
لطرد 776 آخرين ومت تقدمي 1,860 للمحاكمة بتهم خمتلفة52، ومت إيقاف 10مدعي من أعضاء 
النيابة العامة الذي أجروا حتقيقات ضد مصاحل حزب العدالة والتنمية )AKP( عن العمل يف مناصبهم. 
وحي التمعن يف هؤالء الذين مت إيقافهم عن العمل وضباط الشرطة الذين مت طردهم أو استبداهلم 
49 -“Turkish Police Work with CIA, FBI to Fight Terrorism,” Today’s Zaman, 10 September 2006.

50 -“Adana’daki  metal  parc¸ alar  roket  bas¸lı˘gı de˘gil,  havan  mermisi  kovanına  benziyor,” Zaman, 8  November 
2013.
51 - GU€ SAM, 17/25  Aralık  Su€recinin  Emniyet Te¸skilatının I_nsan Kaynakları Uygulamaları U€ zerineEtkisi 
)Ankara: Guvenlik Stratejileri Arastirma Merkezi, 2014(.
52 -“3 bin 329 polise sorus¸turma ac¸ ıldı,” Sabah, 4 February 2015.
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للشرطة  التابعة  املنظمة  اإلره���اب واالستخبارات واجل��رمي��ة  يعمل يف وح��دات مكافحة  أغلبهم  أن  أظهر 
الوطنية الرتكية )TNP( يف العشر سنوات األخ��رية وممن قاموا بعمليات مكافحة إره��اب ضد شبكات 
السمعة. وهكذا  إيرجينيكون سيئة  بتحقيقات  أو ممن اشرتكوا  املنظمة  اجلرمية  القاعدة ومجاعات  تنظيم 
فهؤالء ممن ميتلكون اخلربة املباشرة إلسرار النخبة السياسية وتورطهم بأنشطة غري قانونية، وال يقتصر األمر 
على أن ه��ؤالء الضباط )ضباط الشرطة( ميلكون خربة فريدة من نوعها ومعرفة ال تثمن حول حتركات 
القاعدة داخل تركيا فحسب، بل هم أيضاً ميتلكون اخلربة يف التعامل مع أجهزة تطبيق القانون الغربية 
ويعرفون قيمة ذلك التعاون، والعديد منهم تلقى تدريبه باملؤسسات الغربية وبعضهم حصل على شهادة 
عليا من اجلامعات األمريكية، وأدركوا أن تنظيم القاعدة ال يشكل هتديداً للغرب فقط بل ميثل مشكلة 
دولية بنحٍو خطراً على تركيا أيضاً، ومن بي الذين مت طردهم يف وحدة شرطة إسطنبول الذي قاموا بعملية 
القبض على القيادي يف تنظيم القاعدة لؤي السقا، ومخسة من املدعي من أعضاء النيابة العامة الذي مت 
توقيفهم عن العمل على سبيل املثال، ممن حققوا بطرق هتريب القاعدة اليت رمبا تتضمن شحنات األسلحة 
اليت تعدها منظمة االستخبارات الوطنية الرتكية TNIO( 53(، والقول بأن هذا التطهري الذي أجرته 

احلكومة يعد ضربًة قوية لقدرة تركيا على مواجهة اإلرهاب هو يف احلقيقة حمل نظر.  
صورت وسائل اإلعالم املؤيدة للحكومة أن عملية التطهري اليت قامت هبا احلكومة يأيت يف سياق 
جهودها الرامية حملاربة مجاعة غولن، وهي منظمة إسالمية معتدلة تعاون معها يف السابق حزب العدالة 
والتنمية )AKP( يف التدابري الرامية للحدِّ من تدخل اجليش يف الشؤون احمللية لرتكيا، أنصار غولن  الذين 
طاملا وصفوا بأهنم ”البنية املوازية“ ضمن الدولة – والسيما ضمن اجليش والقضاء – تورطوا بأنشطة 
ختريبية، مع ذلك أن الفحص الدقيق يفصح عن أن هناك ثالثَة أسباب تقبع خلف اإلج��راءات اليت مت 
اختاذها بضباط الشرطة، الذين ال ميتلك أي أحٍد منهم انتماء سياسي أو ديي، وأن بعضهم اخنرط يف 
نفسه يف فضائح  وأردوغ���ان   )AKP( والتنمية العدالة  املتورطي من حزب  بتحديد  املتعلقة  التحقيقات 
العمال الكردستاين  فساد واآلخرين حققوا مبوضوع احتاد شعوب كردستان )KCK( الذي ميثل حزب 
)PKK( اجلناح العسكري له، وقد مجعوا معلومات حول اخ��رتاق منظمة االستخبارات الوطنية الرتكية 
)TNIO( إىل احتاد شعوب كردستان )KCK(، مبا فيها أدلة حول تورط خمربي منظمة االستخبارات 
الوطنية الرتكية )TNIO( بارتكاب جرائم كربى من بينها قتل ضباط شرطة وطالبات مدارس، واجملموعة 
الثالثة من الضباط واملدعي مت طردهم؛ بسبب اشرتاكهم بعمليات ضد القاعدة وممن ينتسب إليها ويشتبه 
بأهنا متتلك معلومات مت كشفها عن وجود صالت بي وحدات تابعة منظمة االستخبارات الوطنية الرتكية 

TINOs والقاعدة وداعش.  

53 -“Erdo˘gan’ın emri ile IS¸ I_D’e silah g€onderildi,” Cumhuriyet, 23 July 2014; “I_s¸te silah tas¸ıyan MI_T 
tırlarıyla ilgili yayın yasa˘gı getirilen belgeler,” BirGun, 14 January 2015.
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أفراد الشرطة واثقون من أن حزب العدالة والتنمية )AKP( يُتهم كثرياً يف التسرت على غسيله القذر 
بقمع شبكة غولن، ويف حوار خاص أشار ضابط بقوة إىل أن احلكومة أخفقت يف اختاذ أي إجراء ضد 
ضباط الشرطة التابعي لغولن الذين يعملون بوحدات تعمل بالتعليم وحتليل مسرح اجلرمية أو يف الوحدات 
 )KCK( املتمركزة يف املراكز البعيدة أو يف املدن الصغرية، لكنهم سعوا خلف الضباط الذين يعملون ضد
ومنظمة االستخبارات الوطنية الرتكية )TNIO( والفساد فقط 54، وقد ذكر الضبابط أنفسهم أن الرئيس 
الرتكي رجب طيب أردوغ��ان له عالقة غامضة مع رجل األعمال السعودي ياسي القاضي، الذي كان 
أحد املطلوبي على القائمة األمريكية ملمويل تنظيم القاعدة، ودخل القاضي تركيا سبع مرات قبل أن يدرج 

امسه يف القائمة األمساء املشتبه هبم بدعم األنشطة اإلرهابية. 
خصص أردوغ��ان له أحد حراسه الشخصيي وأرسله بطائرة خاصة إىل اخل��ارج جللبه إىل تركيا، 
وخالل شهرين من بقائه يف تركيا، احلرس الشخصي ألردوغان كانوا برفقته، والعميل رفيع املستوى الذي 
عي حلماية القاضي مت طرده من الشرطة الوطنية الرتكية، وخالل مثول احلارس الشخصي السابق أمام 
احملكمة كان يعتزم الدفاع عن نفسه عرب الكشف عن أنه كان حيمي القاضي، إالّ أن القاضي )قاضي 
احملكمة( شدد على أن ذلك سرٌّ من أسرار الدولة وال يسمح له بالكشف عما كان يفعله القاضي يف 
تركيا، يف الوقت الذي كان فيه على قائمة ممويل اإلره��اب ومت حظر دخوله إىل البالد 55، إن تقاعس 
احلكومة عن السماح بتطبيق قانون أو عمليات مجع معلومات استخباراتية ضد شبكات تنظيم القاعدة 
وداعش، جيعل من تركيا مالذاً آمناً لإلرهابيي األجانب، فقد نفذت املتشددة املنتمية لداعش من صال 
شيشاين، ديانا راموزونوفا هجوماً انتحارياً يف 6 كانون الثاين/ يناير يف مركز شرطة يف حي السلطان أمحد 
التأرخيي يف إسطنبول، إذ عربت إىل تركيا من سوريا بنحٍو غري شرعي ومكثت يف إسطنبول ملدة 11 يوماً 
قبل تنفيذ العملية، وأخفقت الشرطة يف التحقق من وجودها يف تركيا خالل ال���11 يوماً تلك وأخذت 

بضعة أيام بعد ذلك لتحديد هويتها . 56 
مل متنع احلكومة الرتكية التحقيقات اإلجرامية على شبكات القاعدة داخل تركيا من خالل ممارسة 
العامي والقضاة، فحسب بل منعت اإلع��الم أيضاً من نشر تقارير ح��ول قضايا  نفوذها على املدعي 
احملاكم والتحقيقات أو أي حتقيقات مستقلة تتعلق بالقاعدة، وعلى سبيل املثال حظرت احملاكم الرتكية 
على اإلعالم  تغطية العديد من التطورات اجلهادية، واألكثر أمهية حينما انفجرت قنبلة يف بلدة الرحيانية 
)يف مقاطعة هاتاي( أودت حبياة 53 مدنياً يف 11 آي��ار /مايو 2013، وقد كشفت وسائل اإلعالم 
الرتكية أن أجهزة االستخبارات الرتكية كانت على علم بالتحضريات للهجوم لكنها مل تستطع فعل شيء 

54 - Author’s interview, anonymous ranked police officer, 31 January 2015.
55 - Alican Uludag, “Yasin el Kadı›ya hakim koruması,” Cumhuriyet, 2 January  2015.
56 -“Sultanahmet Suicide Bomber Spends 11 Days in I_stanbul before Attack,” Today’s Zaman, 16 Jan- uary 2015.
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لتفاديه، وقد ُمِنَعت من الكشف عن أي تفاصيل أخرى، يف العام 2014 أقدم عنصران من داعش على 
قتل جندي وضابط شرطة ومدين يف حمافظة نيدا، ومت منع وسائل اإلعالم الرتكية من جديد من اإلبالغ 
عن احلادث، وقد حّرر الصحفي أمحد سيك تقريراً بشأن تفاصيل احملادثات التلفونية يف سجالت احملكمة، 
اليت يناقش فيها أعضاء داعش صفقات سالح، وكان ضباط تطبيق القانون األتراك يتنصتون على املكاملة 
اهلاتفية، إال أهنم مل مينعوا نقل األسلحة إىل داعش، مباشرًة وبعد هذا التقرير تلقى الصحفي هتديداً من 

وكالة االستخبارات الرتكية وحتذيرات من الشرطة الرتكية. 57 

شرعنة اإلسالم الراديكايل يف تركيا: 
منذ العام 2010، ومع تزايد اخنراط السياسة اخلارجية الرتكية يف الشؤون الشرق أوسطية، أفصح 
خطاهبا عن تركيز إسالمي متزايد، وخطاب أردوغان يف املؤمتر الكبري حلزب العدالة والتنمية )AKP( يف 
30 أيلول / سبتمرب 2012 قد جسد التوجه األيديولوجي اجلديد للحزب؛ إذ عمل على شيطنة الغرب 
وركز بصورة استثنائية على القيم اإلسالمية، ويقول احملللون املوالون ألردوغان أن خطاب األخري هو خطوة 
باجتاه إعادة صياغة اخلطاب اإلسالمي وتطبيعه ويف احلقيقة أن ذلك ميثل تعريفاً جديداً للقيم العاملية اليت 
ترفض كاًل من حمورية أوروب��ا والسياسات املتعلقة بالعامل الثالث، إذ إن أردوغ��ان ال يفضل  السياسات 
املوجهة للغرب على حساب تلك املتمحورة على العامل الثالث أو العكس، واملعلقون الليرباليون يرون أن 
الزج املتزايد للدين واألطروحات احملافظة يف خطاب أردوغان يلمح إىل تشكيل ”قومية جديدة“ تعلي من 
شأن القيم الدينية وهتجر عنصر العلمانية القوية حبسب الرؤية األتاتوركية58، وهناك كلمتان جديدتان 
دخلتا للمعجم السياسي ألردوغان مؤخراً تنم عن ارتباط وثيق باإلسالم السياسي ومها: ”رابعة“وغزة“.

اليمىن لإلخوان  اليد  أربعة أصابع على  ال��يت تظهر  العالمة  اليد،  )إمي���اءة(  إش��ارة  أم��ا رابعة فهي 
املسلمي املستخدمة يف وسائل التواصل االجتماعي ويف املظاهرات لالحتجاج على االنقالب يف مصر 
ال��ذي ربط  الوقت  اليت أطاحت مبحمد مرسي، واستخدم أردوغ��ان رابعة كرمز حلملته االنتخابية، ويف 
نفسه باإلخوان املسلمي يف مصر ورمى بالالئمة على الغرب وإسرائيل على االنقالب الذي جاء باجليش 
املصري اىل السلطة، فإن رابعة بالنسبة ألردوغان – وحزب العدالة والتنمية )AKP(- تأخذ معىن أكرب، 
فهي ترمز إىل مقاومة اإلسالميي إىل الغرب، أما مصطلح غزة فهو ال ميّثل بالنسبة ألردوغان وأتباعه جمرد 
اسم ملدينة فلسطينية، بل هي ترمز إىل املقاومة واإلسالم والعدالة والكفاح املناهض للغرب59، وحينما 
يتحدث أردوغان أو املتحدث باسم العدالة والتنمية )AKP( عن غزة كما لو أهنم أشاروا إىل مدينة تركية، 
57 - “Ahmet S¸ ık suikast iddiasını, ‘suikastc¸ ısı’ Mihrac¸ Ural’a sordu,” Available at sendika.org )accessed 21 
February 2015(.
58 - Soli O€ zel, “Anayasa MHP’yle yapılacak gibi,” Habertu€rk, 1 October 2012.
59 - “Israel Behind Coup to Oust Morsi, Turkish PM Erdo˘gan Says,” Hurriyet Daily News, 20 August 2013.
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وحّول العديد من مناصري حزب العدالة والتنمية )AKP( غزة إىل مسلمة من مسلمات اإلميان، فالنائب 
عن حزب العدالة والتنمية )AKP(ع��ل��ى سبيل املثال قد ذهب إىل أبعد من ذل��ك، خالل نقاش على 
وسائل التواصل االجتماعي، باالدعاء بأن دعم القضية الفلسطينية هو جزٌء أساسي من إميان املسلم60.

يف العام 2012  أكد أردوغان بقوله: ”حنن نريد خلق جيل متدين“61 وذلك ثبت أنه أكثر 
من جمرد شعار، ويف السنوات األخرية املاضية ضاعفت حكومة حزب العدالة والتنمية عدد املدارس الدينية 
إم��ام -خطيب IHL( وأطلقت محلة إص��الح دينية واسعة بضمنها إضافة  املتوسطة والثانوية )م��دارس 
اب��ن أردوغ��ان  التعليم العامة، وق��د أس��س  العثمانية وحياة النيب حممد إىل مناهج  دراس��ات القرآن واللغة 
)وابنته( مؤسسة لدعم الشباب املتدّين من خالل توفري املسكن واملنح الدراسية هلؤالء الذين هم يف أمس 
احلاجة هلا، وقد ”شجع“ كبار رجال األعمال للقيام مبا يشار إليها باسم ”تربعات إجبارية“ مباليي 
ال��دوالرات62 إىل مؤسسة عائلة أردوغ��ان، مؤسسة الشباب والتعليم يف تركيا )TURGEV( توفر هلا 
البلديات احمللية األرض واملرافق63، طلبوا رجال الدين املسلمي إصدار فتوى -راي إسالمي شرعي- 
بشأن شرعنة التربع اليت يشار إليها ب� ”بالتربعات اإلجبارية“ من رجال األعمال إىل مؤسسة الشباب 

.64 )TURGEV( والتعليم
شارك املعلم من م��دارس إمام – خطيب )IHL(  من مدينة صغرية يف األناضول مبالحظة حول 
منه م من يؤدي  أتقياء وقليل  ليسوا  أن معظم طالبه  أوض��ح  وق��د  املتدين“  أردوغ���ان ”للشباب  مشروع 
الصلوات اليومية، ومع ذلك فإن أغلبهم ميتلك رؤي��ة إسالمية عاملية قوية إذ يؤمن أغلبهم مبا أخربهم به 
أردوغان ويقبلون فكرة أن الغرب عدو لرتكيا، ومع ذلك وعلى الرغم من تقارهبم األيديولوجي مع اإلسالم 
السياسي، إالّ أنه ال يعتقد أن أيّاً من طالب مدرسته ميكن أن يندرج إىل املنظمات اإلرهابية الراديكالية65.

 وهناك معلم آخر من م��دارس إمام -خطيب )IHL( يف إسطنبول عّلق تعليقاً مشاهباً، يف الوقت 
بدولة  العامل اإلسالمي  يؤمنون بوحدة  الذين  فيه أغلب طالبه هم ”UMMETCI“ )األشخاص  ال��ذي 
واحدة( ومعادون للغرب ومهتمون بااللتحاق إىل احلركات اجلهادية يف سوريا أو أي مكان ، وهم من الطالب 
الذين كان أداؤهم سيئاً يف دراستهم، إذ قال: إن املعلمي اإلسالميي الراديكاليي مت تعيينهم يف مدارس إمام 

–خطيب )IHL(، بأعداد متزايدة ورمبا يؤثرون بالطالب لاللتحاق باجلهاديي على األمد البعيد66.
60 - Author’s conversation with AKP’s Gaziantep deputy Ali Sahin, 24 February 2015.
61 -“Dindar genc¸ lik yetis¸tirece˘giz,” Hurriyet, 2 February 2012.
62 - Mustafa Cakir, ”99 milyon 999 bin 990 dolar ba˘gıs¸mıs¸,” Cumhuriyet, 9 April 2014.
63 - Emre Baylan, “TURGEV’in,” Hurriyet, 4 September 2014
64 - Idris Emen, “Kirlendik ey cemaat,” Radikal, 16 February 2014. Available at http://www.radikal. com.tr/
turkiye/kirlendik_ey_cemaat-1176934
65 - Author’s interview with a IHL school teacher, 30 January 2015.
66 - Author’s interview with IHL school teacher from Istanbul, 30 January 2015
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الدعم السياسي الردوغان للمتعاطفني مع القاعدة: 
منذ اندالع فضائح الفساد، حاول أردوغان بنحٍو متزايد الظهور مبظهر الورع واستخدام اخلطاب 
اإلسالمي املتطّرف كوسيلة حلماية نفسه من االنتقادات، ويف سياق حماربة حركة غولن )املعتدلة( اعتمد 
أردوغان على املعارضي الدينيي لغولن، وكان أغلبهم متعاطفي مع شبكات اإلسالم الراديكايل كتنظيم 
القاعدة وداعش، ومن بينهم مجاعة صغرية تعرف ب� )املفسرين Tahsiyeciler( الذين كان زعيمهم 
حممد دوغان وهو من املؤيدين صراحة ألسامة بن الدن. ويف كتابه )اسرارنيم( أوضح ”أن هناك حرب 
عصابات جارية، وزعيم هذا الكفاح هو القوي أسامة بن الدن سلف النيب، وأسامة هذا ستزيد قوته 
وسيتغلب على أمريكا يف الشرق األوسط وسيمضي قدماً إىل فلسطي من أجل تأسيس الدولة اإلسالمية، 
وفيما بعد سيسلم قيادة تلك الدولة إىل املهدي )مسيح املسلمي(، وبعد ذلك سيؤسس نظاماً إسالمياً 
وسيحكم العامل بأكمله إىل جانب النيب  عيسى67،  وقد ضمن دوغ��ان يف كتابه ”احلديث“ النص 
اآليت“.... ستظهر راية من املشرق وحيمل هذه الراية شعيب بن صاحل من قبيلة متيم“ افرتض دوغان 

أن ذلك احلديث يشري إىل أسامة بن الدن، وأن قبيلة متيم تعيش يف اليمن موطن أسامة بن الدن68.
وبسبب دع��م��ه امل��ف��رتض إىل أس��ام��ة ب��ن الدن ولشبكة ال��ق��اع��دة مت اع��ت��ق��ال دوغ���ان وم��راف��ق��ه يف 
الصراع بي  تطور  الراديكالية اإلسالمية، وحينما  أردوغ���ان يقف بشدة ضد  العام 2010 حينما ك��ان 
حزب العدالة والتنمية )AKP( وأنصار غولن اهتم أردوغان أنصار غولن باألنشطة العدائية ضد مجاعة 
حممد دوغان )املفسرين( واجلماعات اإلسالمية األخرى، وراحت وسائل اإلعالم املؤيدة ألردوغان تنشر 

العناوين، وتصور مجاعة حممد دوغان  كضحايا أبرياء من شبكة غولن69.
وذه��ب أردوغ��ان واملؤسسات اإلعالمية التابعة حلزب العدالة والتنمية إىل ابعد من ذلك حينما 
زود الداعم املعروف لداعش حليس بوينكوك بأوراق إثبات شخصية، وأجرت صحيفة ستار مقابلة مع 
بويونكوك واستنتجت أنه بريء من دعم داعش، وأنه ضحية لشبكة غولن الدعائية70، إالَّ أن خطبة 
بوينكوك ملدة ساعة -وهي متاحة على اليوتيوب- تظهر خالف ذلك، ويرى بوينكوك: أن الغرب يعرف 
أن داعش اليريد سوى أمرين: األول: اجللوس مع الغرب ملناقشة قضايا املسلمي، والثاين: قبول حكومة 
دميقراطية انتقالية يف سوريا، إن احلرب اجلارية ضد داعش هو عملية الستهداف العقيدة )املبادئ األساسية 
لإلسالم( وطرد املهاجرين )املهاجرون كإشارة للمقاتلي األجانب وأسرهم( من سوريا، ومن يدعم هذا 

67 - Emre Uslu, “Does Erdo˘gan Really Support an al-Qaeda Preacher?” Today’s Zaman, 19 December 2014; 
Nazili Ilicak, “Askeri I_stihbarat ve Tahs¸iyeciler,” Bugun, 2 January 2015.
68 - Mehmet Do˘g; an, Esrarname )n.p., 2003(, p. 11.
69 - Gu€len’i ilk kez ac¸ ı˘ga du€s¸u€ren operasyon: Tahs¸iyeciler,” Sabah, 12 December 2014.
70 - Muharrem  Coskun,  “Halis  Bayancuk:  ‘Ter€or  lideri’ yaptılar,  ‘Gu€len’ ile  sorguladılar,” Star,  22 December 
2014.
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بدون أدىن شك هم الكفار“71.
 دع����م أردوغ��������ان أي���ض���اً ص����احل م���ريزاب���ي���ك أوغ���ل���و زع���ي���م ج��ب��ه��ة امل���ه���امج���ي اإلس���الم���ي���ة ال��ش��رق��ي��ة 
ال��ك��ربى)IBDA-C(، اليت صنفت كمنظمة إرهابية من قبل وزارة اخلارجية األمريكية، ونظمت العديد 
من اهلجمات ضد مصاحل الواليات املتحدة بضمنها اهلجوم على القنصلية األمريكية العامة يف إسطنبول، 
ويعتقد أن اجلماعة على صلة بتنظيم القاعدة72، ويف مقابلة تلفزيونية أوضح أردوغان أن صاحل مريزابيك 
أوغلو -الذي زج يف السجن فيما بعد لتورطه باإلرهاب- جيب أن يطلق سراحه مباشرة، بعدها أصبح 
حراً طليقاً، واتصل به أردوغان وقدم له التهاين، وبعدها بأيام قليلة التقى به شخصيًا73،  وكما لوحظ 
فإن حكومة حزب العدالة والتنمية متعاطفة مع اإلسالميي الراديكاليي اليت مسحت بالسنوات األخرية 
للنقاش اجلهادي بالسيطرة على اخلطاب اإلسالمي السياسي الرتكي، الذين بإزاء ذلك شجعوا الشباب 
الرتكي باالنضمام إىل اجلهاد يف سوريا، ويف الوقت الذي يقع فيه الصحفيون األتراك حتت وطأة املضايقات 
تظهر املواقع اجلهادية يف كل مكان(، وموقع )Takvahaber.com( )التقوى أخبار( مثال على ذلك، 
فهو يدعم داعش صراحة، لكن مل يقم أي مدع من االدعاء العام بفتح قضية ضدها، وقد أفادت وسائل 

اإلعالم الرتكية بأن داعش يف نزهة يف اسطنبول حبضور املئات من املناصرين ومن دون أي تدخل74.
من أجل فهم تأثري تسامح حكومة حزب العدالة والتنمية املتزايد مع اإلسالم الراديكايل، فمن 
املفيد هنا مقارنة عدد اجلهاديي األتراك الذين يقاتلون الواليات املتحدة يف العراق بي األعوام 2003 
و2011 وهم اآلن منخرطون مع داعش والعناصر اجلهادية األخرى يف سوريا، ويف احلقيقة ال يوجد رقم 
مؤكد بشأن عدد املواطني األتراك امللتحقي باجلهاد يف العراق، لكن هذا بسبب أن الرقم غري فهم، فهو-

رمبا- أقل من ثالثة، مع ذلك فقد أفادت كٌل من وسائل اإلعالم الرتكية والدولية عن األعداد املتنامية من 
اجلهاديي األتراك يف سوريا اليت تقاتل مع داعش كجبهة النصرة واجلماعات اإلسالمية األخرى، وعلى 
وفق مقالة نشرت يف آب/أغسطس 2014 يف داي ولت) Die Welt(، فإن أكثر من ألف من األتراك 

التحق يف داعش وحدها75، وذلك ميثل بداية الزيادة يف االخنراط الرتكي.
 يف العام 2012 قدر ذلك العدد حبوايل 50 جهادياً تركياً ينشطون يف سوريا، ومشاركة هذا العدد 
الكبري من اجلهاديي األتراك ميكن يعزى إىل حد كبري إىل دعاية حزب العدالة والتنمية )AKP( اليت على 
71 - Emre Uslu, “Introducing the Victims of the ‘Parallel State,’” Today’s Zaman, 26 December 2014
72 - David O’Byrne, “‘Al-Qaeda Links’ to Istanbul Attack,” 9 July 2008. Available at http://news.bbc. co.uk/2/hi/
europe/7498772.stm 
73 - “Cumhurbas¸kanı Erdo˘gan,  Salih  Mirzabeyo˘glu  ile  g€oru€s¸tu€,” CnnTurk.com,  1  December  2014. 
Available at
 http://www.cnnturk.com/haber/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-salih-mirzabeyo glu-ile-gorustu )accessed 31 
January 2015.
74 -“IS¸ I_D, I_stanbul’da cihat c¸ a˘grısı yaptı!” Sozcu, 29 July 2014.  
75 -“Die Welt: IS¸ I_D’in Yu€zde 100u Tu€rk,” haberler.com, 5 August 2014 )accessed 31 January 2015(.
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سبيل املثال تنشر معاناة النساء واألطفال يف ظل نظام األسد، وكثرياً ما ألقى أردوغان بالالئمة على الغرب 
لفشله باالستجابة إىل الفضائع اليت يرتكبها األسد واجليش املصري، -وأنا شاهدت 15 فيديو جهادياً 
متاحاً على اإلنرتنت وهو أفضل تقييم للدوافع اليت حترك هؤالء اجلهاديي-  ثالثون منهم شدد على أن 
النساء السنيات املسلمات واألطفال قد تعرضوا إىل االغتصاب والقتل، ووجدوا أن جتربتهم يف اجلهاد قد 
عملت على شفاء صدروهم، ويف الوقت الذي يفصح فيه اإلطار الرئيس لعناوين وسائل اإلعالم على أهنا 

دعاية إال إهنا تُعدرُّ وبدقة عن مشاعر رعاياهم . 
كان لدعاية حزب العدالة والتنمية تأثري كبري على الرأي العام الرتكي، إذ إن  66 % من ناخيب 
حزب العدالة والتنمية و55 % من عموم األتراك يعتقدون أن هناك حرباً ”صليبية“ غربية ضد اإلسالم، 
و20 باملئة من األتراك وجدوا أن هجمات شاريل أيبدو يف فرنسا هلا ما يربرها، وكان هناك ارتفاع مفاجئ 
من نسبة األت��راك الذين يؤيدون العنف – من 13 إىل 20 باملئة، واآلن يوجد عدد هائل من األت��راك  
يوافقون على العنف باسم الدين76، والبحث الذي أج��راه عامِل السياسة جونيس مراد تيزكور وصربي 
سيفتك أظهر أن ظروف اجلهاديي األتراك ودوافعهم ليست نفسها اليت عادة ما تنسب إىل الراديكاليي 

اإلسالميي من جنسيات أخرى .
النسيب وع��دم وجود  التطرف سلطت الضوء على دور احلرمان  تناولت  الكتابات اليت  إن معظم 
طبقة وسطى إسالمية قوية والشبكات االجتماعية اليت تعمل على إبعاد الشباب املسلم عن بقية اجملتمع، 
أو وقوعهم ضحايا على أيدي سلطات الدولة القمعية، لكن أغلب املقاتلي األتراك هلم بىن أسرية مستقرة  
تندمج  بشبكة جمتمعية قوية، زد على ذلك أن تركيا حيكمها حزب إسالمي يف السنوات 12 األخرية ومن 
هنا فاملقاتلون احلاليون ليس لديهم خربة بالقمع الديي للدولة، على خالف البلدان األخرى يف املنطقة، فإن 
تركيا توسعت يف اقتصادها وانتشلت عدداً كبرياً من مواطنيها من الفقر، وعلى الرغم من أن عدم املساواة 
بي اجلماعات مل ينحسر إالَّ أّن معظم املواطني األتراك أصبحوا حبال أفضل خالل حكم حزب العدالة 

والتنمية )AKP(، وأغلب هؤالء الذين التحقوا باجلهاد يف سوريا هم من املستفيدين من تزايد الثروة77.
وقد أوضح كل من تيزكور وسيفتسي يف حبثهما، ال��دور الذي أّدت��ه رعاية حزب العدالة والتنمية 
)AKP( للمنظمات اإلسالمية يف حتفيز األنشطة املتطرفة، وتلك املنظمات قامت وبنجاح يف احللول حمل 

البىن اإلسالمية الرمسية وغري الرمسية.

76 -“Survey: 20 Percent of Turkish Public Approves of Use of Violence in Name of Islam,” Today’s Zaman, 2 
February 2015.
77 - Gunes Murat Tezcur and Sabri Ciftci, “Radical Turks: Why Turkish Citizens are Joining   ISIS,”Foreign 
Affairs, 11 November 2014
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تأجيج املشاعر املعادية ألمريكا: 
انتشرت املشاعر املعادية ألمريكا يف تركيا منذ عقود وقد جادل عمر تاسبينار بقوله: إن املشاعر 
مسلمة،  لنفسها كأمة  املتناقض  شعورها  وحتديداً  برتكيا،  اخلاصة  اهلوية  مبشاكل  ترتبط  ألمريكا  املعادية 
والقضايا اليت تثريها القالية الكردية الكبرية، ويعتقد األتراك على اختالف مشارهبم السياسية أن الواليات 
املتحدة تدعم حزب العمال الكردستاين )PKK( وتأسيس كردستان مستقلة، وعلى الرغم من حقيقة 
أن االستخبارات األمريكية أدت دوراً حمورياً يف إلقاء القبض على مؤسس حزب العمال الكردستاين عبد 
اهلل أوجالن يف كينيا يف العام 1998، إالَّ أن األتقياء الرتك يرون سياسات الواليات املتحدة ونشاطاهتا 
يف املنطقة ترتكز بنحٍو كبري على العداء لإلسالم والسيما التسامح األمريكي مع قادة املؤسسة العسكرية 

املصرية الذين أطاحوا حبكومة اإلخوان املسلمي يف مصر78 .
بال شك أن املشاعر املعادية ألمريكا يف تركيا هي يف األساس ردرُّ فعل على سياسات الواليات 
املتحدة، لكّن الفاعلي السياسية حفزوا تلك املشاعر واستغلوا املشاعر املعادية ألمريكا ملنافعهم اخلاصة، 
واالختالف هنا يكمن يف الكيفية اليت اخنرط فيها هؤالء الفاعلون يف هذا التكتيك، وذلك تبعاً للظروف. 
من  األغلب هي  اليسارية يف  اجلماعات  املاضي كانت  القرن  من  والثمانينيات  السبعينيات  عقدي  يف 
استغل املشاعر املعادية ألمريكا، ويف التسعينيات من القرن املاضي التحق اإلسالميون باليساريي، وامتزج 
العداء ألمريكا مع املشاعر املعادية إلسرائيل والسامية اليت تراجعت يف وقت سابق، ويعتقد )اإلسالميون 
السياسيون األتراك يعتقدون أن إسرائيل كانت وراء مايسمى ب� ”االنقالب الناعم“ أو ”مابعد احلداثة ” 

ضد حكومة اإلسالمي أربكان يف العام 9971(. 
والغرب  املعادية ألمريكا  املشاعر  م��رة،� ظلت  أول  السلطة  والتنمية  العدالة  تسّنم حزب  وحينما 
كامنة يف احلرس القدمي للنظام الكمايل والقوميي اجل��دد79، مع ذلك فإن مظاهرات غازي بارك ضد 
دعم أردوغان ملشروع البناء أثار محلة حادة من اخلطاب املعادي ألمريكا والسامية من جانب املتحدثي 
باسم أردوغان وحزب العدالة والتنمية، ويف احلقيقة كان ذلك مفاجئاً ملن هم يف اخلارج، وهم يرون كيف 
أن حزب العدالة والتنمية )AKP( وأردوغان ألقيا بالالئمة بسرعة على الواليات املتحدة، )حليف تركيا(، 

مبزاعم ترتبط مبحاولتها إثارة انقالب من خالل تلك املظاهرات االحتجاجية80.
ومل ميض وقت طويل على مظاهرات غازي بارك حىت واجه أردوغان فضيحة الفساد بتاريخ 17 
كانون األول/ديسمرب عام 2013، وأسهل طريق ملواجهة النقد املوجه له ولرفاقه كان إلقاء اللوم على 
الواليات املتحدة من جديد، وخص بالذكر السفري األمريكي يف تركيا فرانسيس ريتشاردوين؛ األمر الذي 

78 - Omer Taspinar, “The Root Causes of Turkish Anti-Americanism,” Today’s Zaman, 10 June 2012.
79 - Emrullah Uslu, “Ulusalcılık: The Neo-Nationalist Resurgence in Turkey,” Turkish Studies 9)1( )2008(.
80 - Zachary Laub, “Erdogan’s Grip on Turkey,” 7 February 2015. Available at http://www.cfr.org/tur key/
erdogans-grip-turkey/p33328.
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يعي ضمناً ضلوعه يف التحقيق بالفساد. ص��رّح أردوغ��ان مؤخراً بقوله: ”أن��ه ملن الغريب ج��داً أن يقوم 
بعض السفراء يف بعض األعمال االستفزازية، أنا أدعوهم: قوموا بواجباتكم ....... حنن ال نريدكم يف 
التايل ج��اءت عناوين أرب��ع صحف موالية للحكومة تلوم السفري األمريكي على  اليوم  بلدنا“81، ويف 
التحقيقات اليت تقوم هبا الشرطة، وجاء عنوان صحيفة يي شفق )Yeni Safak(“ اخرج من بالدنا ”82 
ورد ريتشاردوين أن هذه التهم املوجهة ضده كانت حمض ”كذب“و“افرتاء“، وكشف استطالع أجراه 
مركز بيو لألحباث عن مدى جناح محلة أردوغان يف تأجيج املشاعر املعادية ألمريكا، ففي العام 2014 

كان هناك 73 باملئة من األتراك الذين مشلهم االستطالع يكرهون أمريكا83.
إن الشعور املعادي ألمريكا لدى القوميي اجلدد واإلسالميي ينبع من وجهات نظر خمتلفة، فالقوميي 
تركيا  أمريكية حيال  إمربيالية  يعدونه سياسات  ما  ينتقدون  القدمي-  الشيوعي  اجل��دد -وأغلبهم كانوا من اخلط 
حتديداً، فعلى سبيل املثال هم يعارضون تنصيب حلف الناتو أنظمة ال��رادار يف األناضول، أما الشعور املعادي 
ألمريكا لدى اإلسالميي فيجد جذوره يف الدين، إذ حيمل اإلسالميون الواليات املتحدة مسؤولية املعاناة ليس 
يف تركيا فحسب بل يف مجيع أحناء العامل اإلسالمي أيضاً، يف فلسطي ومصر وحىت يف الصومال، وحكومة حزب 
العدالة والتنمية )AKP( مل تثري موضوع أنظمة الرادار التابعة للناتو إالَّ أهنا دانت دعم الواليات املتحدة إلسرائيل 
وللمؤسسة العسكرية املصرية، كما هو موضح أعاله اليت أطاحت باإلخوان املسلمي وحكومة حممد مرسي، وكما 
الحظ أمحد كورو أن معادة أمريكا لدى القوميي اجلدد ليست موجهة للثقافة األمريكية –طاملا أن القوميي اجلدد 
يتبنون منط احلياة الغريب بنحٍو أس��اس– بقدر ما هي موجهة للسياسات األمريكية والغربية، ويرى اإلسالميون 
السياسيون على اجلانب اآلخر أهنم جزٌء من حضارة متميزة عن الغرب84، إن املشاعر املعادية ألمريكا والغرب 
إاّل أن معادة أمريكا تنصهر مع املشاعر اإلسالمية ويتم  املتحدة وأوروب���ا  ال��والي��ات  العالقات مع  ستسيء إىل 

استغالهلا وتضخيمها من قبل السياسيي الشعوبيي، الذي سرعان ما يصبحوا هتديداً لألمن الغريب.
رمبا ينظم القوميون اجلدد مظاهرات يف الشارع ضد املصاحل األمريكية وأنشطتها يف تركيا، لكن 
اجل��ه��ادي ويعمل على  السياسيي يغذي ويشرعن اخلطاب  ل��دى اإلسالميي  املتحدة  ال��والي��ات  م��ع��اداة 
تسهيل جتنيد املتشددين الشباب، وكما ذُكر آنفا فإن نتائج املسح كشفت أن أردوغان ورفاقه يسعون إىل 
استغالل املشاعر املعادية ألمريكا ملصاحلهم السياسية وزي��ادة عدد اجلهاديي األت��راك والعدد األكرب من 

األتراك الذين يؤيدون استخدام العنف باسم اإلسالم. 
81 - Hakki Tas, “Anti-Westernism in Turkey,” 11 March 2014. Available at opendemocracy.net, )accessed 5 
February 2015(.
82 -“Cek git bu ulkeden,” Yeni Safak, 21 December 2013.
83 - Jacob Poushter, “The Turkish People Don’t Look Favorably upon the U.S., or Any Other Coun- try, Really,” 
pewresearch.org, 31 October 2014)accessed 15 February 2015(.
84 - Author’s interview with Associate Professor Ahmet Kuru, San Diego State University, Department of Political 
Science, 7 February 2015.
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إسطنبول: عاصمة اإلسالميني العاملية:
بطبيعة احلال فإن معاداة الواليات املتحدة حبد ذاته ال يؤدي إىل جتنيد اإلسالميي، إالَّ أنَّ الشبكة 
ذات التنظيم اجليد لإلسالميي احملليي املتعاطفي مع القاعدة وتتصل بالشبكة الدولية املعقدة هي املسؤولة 
أساساً عن زيادة اجلهاديي األتراك، ويف السنوات األخرية أصبحت تركيا والسيما إسطنبول العاصمة العاملية 
لشبكات اإلسالميي، واملنظمات املتشددة مثل داعش والقاعدة تستخدم إسطنبول كمركز عمليايت؛ ومن 
أجل عبور املسلحي إىل سوريا جيب أن يكون هناك دعم لشبكة من أجل الرتتيب السري للسفر، ويبدو 
أن القاعدة وداعش لديهم مرافق سرية يف كل من إسطنبول وغازي عنتاب، ومن الواضح أن االنتحارية 

ديانا رامازانوفا بقيت يف هذه املخابئ قبل هجومها على مركز للشرطة يف إسطنبول85.
عززت تركيا من شرعيها يف العامل اإلسالمي من خالل دعمها القوي لإلخوان املسلمي ومحاس، 
ويف الوقت الذي ال يشكل فيه أي من تلك املنظمات هتديداً مباشراً لألمن الغريب )على الرغم من ان وزارة 
اخلارجية صنفت محاس كمنظمة إرهابية بسبب هجماهتا ضد إسرائيل(، إالّ  أهنا رموز للمقاومة ضد كل 
من إسرائيل واألنظمة مثل مصر والسعودية اليت تتحالف مع الغرب، وقد أشاد رئيس املكتب السياسي 
حلماس خالد مشعل الذي ظهر يف مؤمتر حزب العدالة والتنمية يف كانون األول/ديسمرب بالدعم الرتكي 
لقضايا املسلمي86، وقد أفادت هآرتس بأن تركيا رمبا قدمت حلماس 300 مليون دوالر كمساعدات 
من أجل أن حتلَّ حمل التمويل اإليراين املنخفض87، ويدير اإلخوان املسلمون قنوات تلفزيون وراديو يف 
إسطنبول يبث بانتظام إىل اجلمهور املصري88، وقد الحظ دبلوماسي تركي أن إدارة أردوغان قررت أن 
تركيا بلد شرق أوسطي، األمر الذي يعي أن بعض اجلهات يف املنطقة جيب أن تعامل على أهنا فواعل 
خطرية: شركاء أو حلفاء أو أعداء، ويف احلقيقة“ من املمكن أن نبقى  متجاهلي تلك الفواعل من غري 

الدول“89.
الدبلوماسي له وجهة نظر، لكن هو يف الوقت نفسه اعرتف بأن تركيا ختلت عن مكانتها شريك 
باالستقرار والدولة الوسيطة اليت حتتفظ بعالقات جيدة مع الشرق والغرب واملسيحيي واليهود. وبداًل من 
ذلك قرر أردوغان بأن تصبح تركيا شريكاً باحلروب بالوكالة للشرق األوسط؛ لذا هو وضع تركيا كمصدر 

هتديد للغرب ومساهم رئيس يف عدم االستقرار اإلقليمي. 

85 - Toygun Atilla, “Sultanahmet bombacısı› Diana Ramazanovaa’nın sırları,” Hurriyet, 16  January 2015.
86 -“Halid Mes¸al: Tu€rkiye Mu€slu€manlar ic¸ in bir gu€c¸ kayna˘gıdır,” Sabah, 27 December 2014.
87- Zvi Bar’el, “Turkey May provide Hamas with $300 million in annual aid,” Haaretz, January 28, 2012.
88 - Fatma Aksu, “Rabia Medya Center,” Hurriyet, 3 February 2015.
89 - Pinar Tremblay, “Is Turkey Hamas’ New Headquarters?” Al-Monitor.com, 25 August 2014.
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هل هناك حتّول بالسياسة حيال اجلهاديني: 
اتفاقاً مع الواليات املتحدة  أف��ادت الصحافة الدولية يف متوز 2015 بإن تركيا قد وقعت رمسياً 
تفتح مبوجبه قاعدة إجنرليك الدولية أمام التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة ضد متشددي الدولة 
اإلسالمية، واالتفاقية تتعلق فقط مبقاتلة الدولة اإلسالمية وال تتضمن دعم املقاتلي الكرد يف مشال سوريا، 

هذا ما أدىل به املتحدث )باسم اخلارجية الرتكية( تاجنو بلجك أمام الصحفيي باختصار90.
 يف األسابيع اليت تلت ذلك اإلعالن، كثفت تركيا من عملياهتا ضد اجلماعة املشددة، فلم يقتصر 
ق��رب احل���دود السورية  القاعدة اجل��وي��ة  ال��وص��ول إىل  ال��ط��ائ��رات احلربية األمريكية إمكانية  األم��ر على منح 
فحسب، بل استخدام طائراهتا احلربية لتنفيذ ضربات جوية كجزء من احلملة اليت تقودها الواليات املتحدة 
ضد الدولة اإلسالمية ، يف 29 آب /أغسطس أصدرت وزارة اخلارجية الرتكية بياناً جاء فيه ”أن القتال ضد 
املنظمة اإلرهابية يشكل أولوية بالنسبة لرتكيا، ومقاتالتنا احلربية مع طائرات تعود للتحالف بدأت اعتباراً 
من يوم أمس بتنفيذ ضربات جوية مشرتكة ضد أهداف داعش اليت تشكل هتديداً ضد أمن بالدنا»91.

قد يعتقد أحد أن قرار تركيا بفتح القواعد اجلوية الرئيسة للتحالف الذي تقوده الواليات املتحدة 
ضد متشددي داعش ميثل تغيري جوهري يف السياسة الرتكية حيال اجلهاديي، إالَّ أنَّ ذلك مل حيصل ففي 
احلقيقة يف الليلة اليت متت فيها الغارة اجلوية الرتكية ضد داعش، وقامت تركيا أيضاً بشن هجمات جوية 
ضد معسكرات حزب العمال الكردستاين )PKK(  مشال العراق، وبررت تركيا هذه احلركة باالدعاء أن 
حزب العمال الكردستاين )PKK( قد أهنى وقف إطالق النار بعد التفجري االنتحاري الذي وقع يف املدينة 
الرتكية سروج اليت أسفرت عن قتل 32 شخصاً، والضحايا كانوا من مناصري حزب العمال الكردستاين 
)PKK( ومن احلزب االنفصايل الكردي يف تركيا واملنتمي إىل وحدات محاية الشعب )YPG( اجلماعة 

الرتكية اليت تقاتل حالياً ضد داعش يف سوريا. 
 يعتقد العديد من الكرد إما أن احلكومة قد دبرت التفجري وإم�ّا أن التفجري قد وقع بسبب عدم 
اهتمام حزب العدالة والتنمية )AKP( إىل األمن، ولطاملا قال حزب العمال الكردستاين إن الدولة تدعم 
داعش؛ لذا بعد التفجري شن حزب العمال الكردستاين )PKK( محلة عنف ضد الشرطة الرتكية وقوات 
األمن، وبدأ الكرد األتراك بالعنف يف الشوارع، وقتل متشددو حزب العمال الكردستاين اثني من ضباط 
الشرطة يف بيوهتم احتجاجاً على تفجري داعش االنتحاري، وادعى املسؤولون األتراك أن حزب العمال 
الكردستاين قد خرق وقف إطالق النار بقتله الضابطي، وكرد فعل على ذلك قامت املقاتالت الرتكية 

بقصف معسكرات حزب العمال الكردستاين. 

90 - Tulay Karadeniz, “Turkey Signs Deal to open air bases to U.S.-led coalition,” Reuters, July 29, 2015.
91 -“Turkish jets attack IS Syria targets” accessed Ocotober 20, 2015, http://www.bbc.com/news/ world-middle-
east-34096642,.
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انتقامي على هجمات حزب  الكردستاين ليست جمرد رّد  العمال  الرتكية ضد حزب  إن احلملة 
العمال الكردستاين على ضابطي الشرطة، بل هي ترتبط بشدة بقرار فتح القواعد اجلوية أمام التحالف 
الذي تقوده الواليات املتحدة ضد داعش، وقد جادل أيان برمير قائاًل: إن قرار تركيا االلتحاق بالتحالف 
ال��ذي يشكله  بالتهديد  م��ن جانب منه  يتأتى  ال��دول��ة اإلسالمية  لقتال  املتحدة  ال��والي��ات  ت��ق��وده  ال��ذي 
املكاسب اإلقليمية السريعة اليت حققها )YPG( يف سوريا، والكرد يف عموم املنطقة سعوا تارخيياً إىل دولة 
مستقلة وهو األمر الذي تعارضه احلكومة الرتكية بشدة92، يف احلقيقة ويف سياق االستجابة إىل تفجريات 
سروج شنت الشرطة الرتكية مدامهات عسكرية يف عموم البلد، تربو على أكثر من 1,300 مشتبه به يف 
غضون أيام، إالَّ أنَّ عدد أعضاء متشددي حزب العمال الكردستاين )PKK( الذي مت اعتقاهلم يتجاوز 
عدد املنضوين إىل داعش أكثر من نسبة 6 إىل 1، وبي 23 متوز/يوليو و26 متوز/يوليو شنت 75 طائرة 
تركية 155 طلعة جوية على 400 هدف أو حنوه حلزب العمال الكردستاين، فيما كانت األهداف ضد 

داعش ثالثة! 93
ومن هنا فإن قرار تركيا بفتح قواعدها اجلوية للتحالف الذي تقوده الواليات املتحدة ال ميثل حتواًل 
يف سياستها حيال اجلهاديي بقدر ما ميثل استمراراً لتلك السياسة، ولطاملا محلت االسرتاتيجية الرتكية يف 
دعم اجلماعات اجلهادية ثناياها هدفي مزدوجي: األول: تنحية األسد من السلطة، والثاين: منع الكرد 
من تأسيس إقليم مستقل يف مشال سوريا، وحاملا أصبح الكرد احلليف الرئيس للواليات املتحدة يف املنطقة، 
اجلزيرة وكوباين، كما  الكرد ومها كانتونات  يقطنها  منطقتي  الواقع بي  اإلقليم  السيطرة على  جنحوا يف 
يسميها الكرد، وخطوهتم التالية كانت االستيالء على املنطقة الواقعة بي كوباين واملنطقة الكردية الثالثة، 
كانتون عفرين؛ وبذلك فإن الكرد السوريي يرومون توحيد األقاليم الكردية املستقلة وتأسيس كردستان 
ف��إن املشكلة الكربى من كل ذل��ك تكمن باحتمالية  موحدة يف س��وري��ا، بالنسبة إىل املسؤولي األت���راك 
استيالء الكرد على جرابلس املدينة االسرتاتيجية احلدودية الواقعة إىل الغرب من هنر الفرات قرب املدينة 
املهمة كوباين، وخيشى املسؤولون الكرد من أن استيالء الكرد على تلك املدينة سوف ال يساعد الكرد 
الشرق  بقية  إىل  املهم  التجاري  الطريق  قطع  بل سيمكنهم من  إىل كوباين فحسب،  على ضم عفرين 

األوسط أيضاً.
وقد اجتمع اجمللس الوطي الكردي يف بداية متوز/يوليو عام 2015 لبحث التداعيات اليت ممكن أن 
تثور جراء املكاسب الكردية يف سوريا، وأعلن إن العمليات الكردية ضد جرابلس هي خط أمحر بالنسبة 
لرتكيا، ويف حسابات تركيا فإن السبيل الوحيد لوقف التوجه الكردي إىل الغرب من الفرات، هو أن يكونوا 
جزءاً من التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة ضد داعش وعلى أمل أن تقوم الواليات املتحدة بوقف 

92 - Ian Bremmer, “These 5 Stats Explain Turkey’s War on ISIS—And the Kurds,” Time, 31 July2015.
93 -Ibid.
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الطموحات الكردية لالستيالء على الغرب من الفرات 94، وأن تركيا قد أدركت املكاسب السريعة قد 
حققها الكرد، وتفهم إن دعم اجلهاديي لن يوقفهم؛ لذا كان السبيل الوحيد لرتكيا ملنع الكرد من حتقيق 
املزيد من التقدم هو التفاوض مع الواليات املتحدة. وعلى هذا فتحت تركيا قواعدها على أمل أن حتول 

دون استيالء الكرد على املنطقة الواقعة إىل الغرب من كوباين.   
وباحملصلة فإن قرار تركيا يف دعم التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة ضد داعش ال ميثل حتواًل 
أواًل،  لتغري األولويات من اإلطاحة باألسد  نتيجة  املتصلة باجلهاديي بقدر ما ميثل  رئيساً يف سياستها 
وثانياً ملنع الكرد احلصول على مكاسب، إىل الوقوف بوجه الكرد يف املقام األول، وإعادة النظر فقط يف 
املوقف من األسد ثانياً، وإذا ما كان هناك حتوٌل كبرٌي يف السياسة الرتكية فيما يتصل باجلهاديي فستكون 
التداعيات احمللية من قبيل إلزام الدولة الرتكية بالقيام بعمليات ضد داعش والشبكات اجلهادية األخرى 
ضمن حدودها، ومع ذلك وعلى الرغم من الطلبات الرمسية من عوائل األطفال الذين التحقوا بداعش 
الصحافة  تقارير  الرغم من أن  يفتحوا أي حتقيقات95. وعلى  الرتكي مل  الشرطة واألم��ن  ف��ان مسؤويل 
الرتكية تشري إىل أن الشرطة الرتكية تنصتت على اتصاالت ملتشددي داعش، مبا فيها االتصاالت املتعلقة 

بالتفجريات االنتحارية إالَّ أنه مل يتم أي عملية اعتقال96.

اخلالصة: 
إن الدعم الرتكي للجهاديي ليس جمرد تكتيك يهدف لتنحية بشار األسد من السلطة فحسب 
كما يوضح ذلك الدبلوماسيون األتراك، بل هي تستند إىل قرار اسرتاتيجي يتبناه جانب من السلطات 
الرتكية للتأثري بشؤون الشرق األوس��ط من خ��الل الفواعل من غري الدولة كما فعلت إي��ران ذل��ك ردح��اً 
من الزمن، والتسامح الرتكي ودعم اجلهاديي للعبور إىل سوريا وتأسيس روابط وثيقة مع محاس واإلخوان 
املسلمي هو الوجه اآلخر املتصل بتلك االسرتاتيجية. ويف الوقت نفسه فإن السلطات الرتكية مسحت 
للمتعاطفي مع القاعدة الستخدام وسائل اإلعالم الرتكية للرتويج ملعتقداهتم وتوسيع شبكاهتم وتوسيع 

نشاطاهتم باجململ، وهم تبنوا لغة سياسية جديدة تغذي املشاعر املعادية ألمريكا والغرب.
 إن زي��ادة ع��دد م��دارس )إمام-خطيب( أنتجت آالف من“الشباب املتدين“ على ح��ّد تعبري 
أردوغان الذين يكمن توجههم الرئيس يف العداء للغرب وليس لغرض الدين، واملدعون الذين حاولوا منع 
شحنات األسلحة إىل اجلماعات املنضوية إىل القاعدة يف سوريا قد مت طردهم، ويف بعض احل��االت مت 
سجنهم، ويف احلقيقة من خالل ترهيب االدع��اء العام والشرطة الوطنية الرتكية )TNP( ومل حتصل أي 

94 -“Fırat’ın batısı kırmızı c¸ izgi,” Milliyet, 1 July 2015.
95 -“O˘glu Is¸id Bombacısı Olan Bir Anenin I_syanı;” Dogan Haber Ajansi, 14 October 2015.
96 - Firak Kozok, “Polis bombacıları biliyordu,” Cumhuriyet, 16 October 2015.
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بتجنيد مقاتلي ج��دد، ومنظمة  املتصلة  األنشطة  أو  القاعدة  اإلره��اب لكبح شبكات  عملية ملكافحة 
االستخبارات الوطنية الرتكية )TNIO( السرية أعطت املسؤولية الكاملة للتعامل مع األنشطة اجلهادية 

من دون أية رقابة فعالة وإحجام الشرطة عن اجملازفة والدخول يف أراضيهم . 
دعونا نستعرض تأثري الطرق اليت تتبعها تركيا الستيعاب اجلهاديي على األمن األورويب: 

أواًل: إن تركيا قد أصبحت مالذاً آمناً للعديد من اجلهاديي األوروبيي، الذين يعربون إىل تركيا 
حبرية، ويبنون شبكات داخل تركيا، ويقومون بتجنيد جهاديي جدد وتدريبهم، ومن دون التعاون الرتكي 
مع  املعلومات  تبادل  ف��إن   )TNIO( الرتكية  الوطنية  االستخبارات  منظمة  برفض  يتصل  فيما  والسيما 

الشركاء الغربيي ومنظمات تطبيق القانون يف أوروبا ال تستطيع تعقب أنشطة اجلهاديي يف تركيا. 
ثانياً: يف الوقت الذي خيتلف فيه خرباء القانون على الكيفية اليت يتم فيها نشر األفكار املتطرفة 
بي صفوف الشباب املسلم، إالَّ أهنم يؤكدون مجيعهن على أمهية ديناميكيات اجلماعة، وبعبارة أخرى إن 
التجنيد والتلقي الذي تتبناه الشبكات اجلهادية هو عامل حاسم يف هذه العملية، فعلى سبيل املثال أن 
الشبكة اليت أسسها حليس باينكوك -اليت مت اإلش��ادة هبا كثري من قبل اإلعالم املؤيد للحكومة )ينظر 

أعاله(-قامت بعمليات جتنيد نشطة للجهاديي بي اجلالية الرتكي يف أوروبا . 
ثالثاً: جهود قادة حزب العدالة والتنمية )AKP( يف تغذية اخلطاب املعادي للغرب جعل احلوار 

مع اجملتمعات الغربية ميثل إشكالية متزايدة. 
العمل يف  ال��ع��امل��ي والس��ي��م��ا اإلخ����وان املسلمي يف  راب��ع��اً: أن تركيا مسحت للشبكات اإلس���الم 
إسطنبول وصحيح أن اإلخوان هي ليست منظمة متطرفة حبد ذاهتا إالَّ إن أيديولوجيتها تلهم املتشددين 
يف اخلارج كالقاعدة ومحاس، وأن سعي أردوغان املعلن للمظامل اليت يتعرض هلا اإلخوان املسلمون يف مصر 
يتعارض وبنحٍو مباشر مع الروابط الودية املتنامية بي الغرب ونظام السيسي، وساعدت أيضاً على تطرف 
اإلخوان املسلمي واملتعاطفي معها يف أحناء العامل، وال يبدو من غري الواقعي التنبؤ أنه وكنتيجة لسياسات 
احلكومة الرتكية، فإن اجليل القادم من اجلهاديي الذي ترعرع ومت تنظيمه يف تركيا هو نفس اجليل األول 
الذي نشأ يف السعودية؛ لذا فإن نظام حزب العدالة والتنمية )AKP( من حيث يعرف ال يشكل هتديداً 

خطرياً لألمن األورويب. 
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