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 : مدخل
 

، عن طرٌك إنشاء أولى معسكرات التدرٌب فً منطمة منذ البداٌة  بشكل واضح السورٌة  زمةاألدخلت أنمرة على خط 

أنها تإكد  إالإلى التنحً،  داألسبشار  رة تصرٌحاتها وتدعو الرئٌس، وهً ترفع وتٌالمسلحةالعناصر  إلٌواء نواإلسكندر

الوسائل  بكافة السورٌة عارضةلمعزمها على دعم ا

ً السورٌة األراضتدخل مجددا إلى لٌتم تدرٌبها، و

واتضح الدور  .لدالجٌش السوري فً الب واجهةلم

لتركٌا بتشكٌل ما ٌسمى "الجٌش السوري  المباشر

عن  المنشمٌنالحر"، إذ تبنت الضباط والعسكرٌٌن 

وتدرٌبهم  تسلٌحهم وتولت السوري، الجٌش

ومن ثم اعتبر داعش الذراع التركٌة  وإعدادهم،

كونها  سلحة فً منطمة الشرق األوسط اإلرهابٌة الم

 زعٌم  أول من مول

"داعش " أبو بكر البغدادي واستضافته لدٌها لبٌل 

بدء انطالق تنظٌمه اإلرهابً والتبرع له بمبلغ كبٌر 

فٌه تندد تركٌة وفً الولت الذي كانت فٌه من المال ،

اإلرهابٌة لتنظٌم داعش فً سورٌة بالعملٌات 

تعمل من الباطن لصالح التنظٌم كانت والعراق 

وفتحت الطرٌك لهإالء اإلرهابٌٌن المادمٌن من 

استنبول  ها فًمطاراتالخارج   بالمرور عبر  

تركٌة  بإمكانكان لد و ،اتايوه بعٌنتاوغازي 

الماء المبض علٌهم من خالل كامٌرات األمن فً 

فضال عن تنمل  هذه المطارات لكنها لم تفعل ذلن ،

لادة التنظٌم اإلرهابً من سورٌا وتركٌا والعكس 

 دون أي لٌود على تحركات اإلرهابٌٌن

لامت المخابرات التركٌة بتوجٌه داعش فً بداٌة و
وإنشاء لالنفصال عن تنظٌم الماعدة ،  4102

معالل رئٌسٌة له فً األراضً السورٌة والعرالٌة 
كما حدث ) فً الرلة ودٌر الزور ومنبج وطبمة 

ووضعت المشافً  وشنكال والموصل وغٌرها(،
 التركٌة تحت خدمة عناصر 

 
رن التً االتنظٌم الذٌن تعرضوا لإلصابات فً المع

 
 زعٌم داعش الرئٌس التركً أردوغان وأبوبكر البغدادي

 
عناصر من تنظٌم داعش ٌتجولون فً شوارع عٌنتاب جنوب تركٌة حاملٌن اعالم 

 التنظٌم
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وغٌرها من أورفا   شانلًمشفى دمحم عاكف أٌنان فً محافظة  ٌة والعراق فٌتلمون العالج فٌها مثل ٌخوضونها فً سور
وتؤكٌداً  واتخذوا أورفا ممرا لهم ،المشافً الحكومٌة 

 على دعم تركٌه لهإالء اإلرهابٌٌن لام البعض من
عناصر داعش بتوجٌه تصرٌحات شكر لدولة التركٌة 

تلمً العالج فً مستشفٌات بعد وصولهم ألنمرة ل
ألي تحركات  ضال تعتروبما أن تركٌة  الحكومة،

لتنظٌم داخل أراضٌها ،دفعهم ذلن إلى استغالل فمر 
وصعوبة عٌش الالجئٌن السورٌٌن بجنوب تركٌة 
لتجنٌد المئات منهم فً حربهم فً سورٌة والعراق 
،وأكدت مصادر من داخل األعالم التركً استخدام 

ودة العسكرٌة االمرٌكٌة الموجداعش لماعدة أنجرلٌن 
بمنطمة أضنة التركٌة وأجراء تدرٌباتهم المتالٌة 

 دول الخلٌجبعض وتلمٌها الدعم المادي من 

 
 
 

   : السالحبهم ومن ٌدعمء اإلرهابٌٌن من أٌن جاء هؤال
 

مماتلٌن االالف من الاستمطب التنظٌم اإلرهابً المتشدد 
رب وامرٌكٌون من مختلف أنحاء العالم بٌنهم ع

وأكثر غٌرهم وانٌٌن باكستو واوربٌون واسترالٌون
أخرى فً سجون  و غوانتناموهإالء مجرمٌن من سجن 

 باسملٌحاربوا  اجاءوالعالم وبعضهم اسالمٌون متشددٌن 
فماموا بمطع رإوس  الخالفة اإلسالمٌةلبناء دولة والدٌن 

المدنٌٌن األبرٌاء وتجنٌد األطفال وسبً واغتصاب 
وشردوا المدنٌٌن ودمروا الفتٌات الماصرات والنساء 

البنى التحتٌة للكثٌر من المدن السورٌة و العرالٌة  أٌضا 
مع السعودٌة ولطر بتوفٌر األسلحة  تركٌةولامت ، ً

والمعدات العسكرٌة لهذه الفصائل اإلرهابٌة وجمٌع هذه 
الصنع أو امرٌكٌة أو اسرائٌلٌة فً تركٌة أما األسلحة 
طشق يهرفح ػثش يٍ  جاؤٔا تٓا ،والتصدٌروالمنشؤ 

 ، انٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح ٔانؼشتٛح انسؼٕدٚح
مثل  المتطرفة جماعاتشراكة تركٌة مع الوحدثت 

عاللات طٌبة مع كل وغٌرهم مما سمتهم درع الفرات وكانت لها   السلطان مراد  وونور الدٌن الزنكً   فصٌل أحرار الشام 
 دٌة ) اإلرهابٌة المسلحة ( فً التنظٌمات الجها

 
 أحد عناصر التنظٌم ٌتلمى العالج فً أحدى مشافً تركٌة

 
 المقاتلون األجانب فً صفوف التنظٌم اإلرهابً 
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ولم  كم كونها المعبر الرئٌسً للجمٌع.بحسورٌة 
دعم التركً على هذه المجموعات الٌمتصر 

امتد الدعم التركً إلى ارضة فمط ، بل المع
منظمات اسالموٌة متطرفة وإرهابٌة مدرجة على 
لائمة مجلس األمن لإلرهاب مثال لواء التوحٌد 

 التركستانً اإلسالمًوجبهة النصرة والحزب 
الدولة اإلسالمٌة المتمثل لنصرة أهل الشام وتنظٌم 

مدى تطرح تساإالت حول و، بً اإلرهابداعش 
تورط النظام التركً بشكل مباشر فً هذه 
العملٌات، أو أن األمر خارج سلطة الحكومة 
وبغٌر علمها، وعلم جهازها االستخباراتً، وهو 
أمر مستبعد طبعاً، فً ظل وجود جهاز 
استخباراتً تركً لوي، ال ٌمكن أن تشرد من 

 شاحناتمرالبته نملة تحمل حبة لمح، ولٌس 
تلن األسلحة . محملة بمطع السالح والمتفجرات

السوري لنظام أي تطور سواء أكان انتصارا لتركٌا تحاول االستفادة من  واألن وسطوالدمار للشرق األ التً جلبت الموت 
تطور لتحمٌك  أي دوتؤٌٌة غربٌة أو عربٌة متواطئة أو تمدما لجماعات إرهابٌة أو تدخل عدوانً سافر من أمرٌكا أو أي دول

أن لدى أنمرة  كل هذا ٌإكد وٌثبت وبالتالً  اآلن فً شرق الفراتوالباب بلس ومنبج اأجندتها الخاصة كما حصل فً جر

بعودة  فالطموح التركً الغارق فً مستنمع المستحٌل، بالسٌطرة على الشرق األوسط، فً األراضً السورٌة أطماعا توسعٌة
للتمهٌد لعودة النفوذ الطورانً للمنطمة، التً حكمها األتران أكثر من خمسة أسالٌب ستخدامهم وا اإلمبراطورٌة العثمانٌة،

 ، التً ال تزال تجد صدى لها فً آذان بعض من ٌحنون لذلن«الخالفة العثمانٌة»لرون، باسم 

 داعش فً كوبانً:

 51تؼذ أٌ احرم داػش لضاء شُكال، شٍ فٙ  

ٔتُاء ػهٗ طهة ذشكٙ  4152أٚهٕل/سثرًثش ػاو 

أٚهٕل  51ْجًاخ ػهٗ يماطؼح كٕتاَٙ، ٔفٙ ٕٚو 

أسسهد ذشكٛا انذتاتاخ ٔاألسهحح نًشذضلح داػش 

ػثش حذٔدْا ٔرنك فٙ لشٚح سهٛة لشاٌ انٕالؼح 

ششق كٕتاَٙ ٔانرٙ كاَد خاضؼح نًشذضلح داػش، 

نذػى انرشكٙ تادخال انًشذضلح ٔاألسهحح ٔاسرًش ا

أٚهٕل انز٘ أفشجد  41ٔتشكم ػهُٙ حرٗ جاء ٕٚو 

ذشكٛاً ْٔى انزٍٚ كإَا  24فّٛ يشذضلح داػش ػٍ 

يٕجٕدٍٚ فٙ انمُصهٛح انرشكٛح تانًٕصم، ٔحُٛٓا 

ادػٗ أسدٔغاٌ تأَّ ذى "ذحشٚشْى" تؼًهٛح 

اسرخثاساذٛح سغى أٌ داػش أٔصهٓى ئنٗ يؼثش ذم 

سهًٓى نهسهطاخ انرشكٛح، كًا أفشجد ذشكٛا أتٛض ٔ

 
 األسلحة المتطورة لدى تنظٌم داعش

 
 مجازرالمدنٌٌن على أٌدي الفصائل اإلرهابٌة الموالٌة لتركٌة 
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   داػشٛاً يماتم رنك، ْٔزا أٔضح نجًٛغ انؼانى يذٖ ذٕاطإ حكٕيح حضب انؼذانح ٔانرًُٛح فٙ ْجٕو يشذضلح داػش  581ػٍ 

ح ػهٗ يماطؼح كٕتاَٙ، خصٕصاً يغ ْجٕو انجٛش ٔانششطح انرشكٛح ػهٗ أْانٙ تاكٕس انزٍٚ ذجًؼٕا ػهٗ انحذٔد دػًاً نًمأي

 كٕتاَٙ

 11.11ٔػُذيا فشم داػش فٙ احرالل كٕتاَٙ فرحد ذشكٛا أساضٛٓا أياو داػش نهٓجٕو يُٓا ػهٗ كٕتاَٙ، ففٙ انساػح 

، ْاجى يشذضلح داػش تؼشتح يحًهح تانًرفجشاخ ٔتاسْاتٍٛٛ اَرحاسٍٚٛ يذُٚح 4152ذششٍٚ انثاَٙ/َٕفًثش  44صثاحاً يٍ ٕٚو 

انًشذضلح يٍ انجٓح انششلٛح ػثش انحذٔد انرشكٛح يٍ يُطمح صٕايغ انحثٕب، ْٔاجًٕا كٕتاَٙ ػثش يؼثش يششذ تُاس، ٔدخم 

انًذُٚح، ئر أٌ داػش فجش انؼشتح انًفخخح انماديح يٍ داخم األساضٙ انرشكٛح فٙ انًؼثش انحذٔد٘، كًا فجش ئسْاتٛاٌ 

ٍ ٔاألطفال ٔانشٕٛخ ٔاسذكثٕا أتشغ انجشائى تحك ٔلرهٕا انكثٛش يٍ انًذََٛٛفسًٛٓا، ٔتؼذ ْزِ انرفجٛشاخ تذأ انًشذضلح تانٓجٕو،

اخم األساضٙ انرشكٛح ٔاَذنؼد اشرثاكاخ ػُٛفح طاسدخ فٛٓا ٔحذاخ حًاٚح انشؼة يشذضلح داػش د أْم كٕتاَٙ األتشٚاء

 ٔتؼذ فشم ذشكٛح ٔداػش  فٙ انسٛطشج ػهٗ كٕتاَٙ ذٕجٓد أطًاع انذٔنح  انرشكٛح ئنٗ يذُٚح ػفشٍٚ . ٔلضد ػهٛٓى

  

 تركٌة بفصائله اإلرهابٌة فً عفرٌن:
لامت تركٌة  4102آذار الثامن عشر من  منذ 

 ، المانون الدولًوبخرق الحدود الدولٌة مع سورٌة 
ر أهل عفرٌن من لراهم ومدنهم ٌهج  لامت بتو

اآلمنة التً كانت تحتضن عشرات اآلالف من 
أشعل و حٌن )العرب( من رٌف حلب وإدلب،الناز

فتنة بٌن الكرد والعرب المتآخٌن فً مناطك شمال 
سورٌا، هذا باإلضافة لجرائم واسعة ارتكبت بحك 
المدنٌٌن من أهالً منطمة عفرٌن منذ بدء العدوان، 

كافة الفصائل أن  ، وتخرٌب وتدمٌر للبنٌة التحتٌة
المتل المسلحة فً سورٌا دون استثناء مارست 

سٌطرتها على أي النهب والسرلة عند والخطف و
منطمة، لكنها فالت جمٌع التصورات فً حالة 
عفرٌن بسبب التحشٌد الدٌنً ضد المنطمة من لبل 
الجهات السورٌة المدعومة من أنمرة بإطالق 
 أوصاف تكفٌرٌة على أهل عفرٌن واستباحة
دمائهم وممتلكاتهم بموجب فتاوى معلنة وأخرى 

تندٌداً من لها اإلرهابٌة بانتهاكاتها اال إنسانٌة فً عفرٌن دون أي تدخل دولً أو وإلى األن تستمر تركٌة بفصائ، لنةغٌر مع
  بولف هذا العدوان السافر على عفرٌن .واإلنسانٌة   الحمولٌة تمنظماال

 
 
 
 

 

 مجزرة كوبانً 
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 والباب : سالقوات التركٌة فً جرا بل

ثذأخ انمٕاخ ٔانثاب ،ف سسٛطشذٓا ػهٗ ػفشٍٚ ذٕجٓد أطًاػٓى ئنٗ يذُٚح جشا تهتؼذ اٌ تسطد ذشكٛح تفصائهٓا االسْاتٛح 

تمصف  ًؼشكح جشاتهس انًشذمثح،نانرشكٛح انرًٓٛذ 

يذفؼٙ، ٔذظٓش ْزِ انرحشكاخ انًرساسػح ػضو 

أَمشج ػهٗ اسرغالل انٕلد ٔانفشصح نرًكٍٛ 

فصائم انًؼاسضح انسٕسٚح يٍ تسظ ٔجٕدْا 

   ة انًحارٚح نرشكٛاػهٗ انًُاطك انشًانٛح نحه
من الموات عسكرٌا رتال  لحٌث لامت بإرسا 

توجه بؤمر من أنمرة إلى والتركٌة وحلفائها 
منطمتً الباب وجرابلس، بغٌة تنفٌذ عملٌة 
"محاربة الفاسدٌن"، بالتزامن مع عملٌات فً 
منطمة إعزاز تهدف إلى اعتمال عناصر 
مطلوبٌن من فصائل "غصن الزٌتون" و"درع 

حٌث لمٌت هذه الموات سخرٌه وسخط ،الفرات
أهالً جرابلس ألنهم لاموا بنهب وسرلة 

 ممتلكات المدنٌٌن هنالن
باب آخر معملٌن للتنظٌم إلى جانب ال سجرابلتعد 

المتطرف فً محافظة حلب، بعدما تمكنت لوات 
 .منبج سورٌا الدٌممراطٌة فً النصف األول من الشهر الحالً من طرد الجهادٌٌن من مدٌنة

 
 

أدلب تحت سٌطرة التنظٌم االرهابً 
  جبهة النصرة وبدعم تركٌة:

 

سٌطرت جبهة النصرة اإلرهابٌة على محافظة 
إدلب السورٌة بعد استسالم الفصائل المسلحة 

 رما ٌشٌالتً تمولها أنمرة للفصٌل االرهابً 
ولعت علٌها  لوجود نٌة تركٌة للتالعب بما

بٌن  هعمدالتً تم  نمرة خالل اجتماعات آستاناا
وحدات  بؤرسالأٌران وروسٌا وتركٌا ولامت 

إلى الحدود مع  من لوات "الكوماندوز "
 مع عربات عسكرٌة محافظة إدلب السورٌة 

تمع  السورٌة فظة إدلب حامعظم مناطك مواالن  
تحت سٌطرة التحالف الجهادي هٌئة تحرٌر الشام 

 
   القوات التركٌة فً جرابلس

 
 عناصرجبهة النصرة ٌرفعون أعالم التنظٌم اإلرهابً فً قرٌة بأدلب
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 ها الرئٌسالمٌادات التركٌة وفى ممدمتوهذه .إلى جانب جماعات أخرى موالٌة لتركٌاتركً  وبدعم ) جبهة النصرة سابماً( 
بالنسبة إلدلب، إذ ٌتصرف أردوغان باعتبار إدلب السورٌة وشعبها ودٌعة لدٌه ولدى  تهم ال تخفى نٌ  نوغاأرد التركً
التصرف كما ٌشاء وفى تحدٌد مصٌر المنطمة بعٌدا عن  ًف كالح لدٌهن روسٌا وإٌران، وان بموافمة كل م التركًالجٌش 

بالمول إنه ٌحمى المدنٌٌن السورٌٌن، وأنه ٌعمل وفى كل تبرٌراته الواهٌة ٌتجرأ  سٌطرة الدولة السورٌة وحكومتها الشرعٌة
 ً  والً أعنها ووفك الخطط التركٌة  على عودتهم الى دٌارهم ولكن دون التنسٌك او التفاهم مع الحكومة السورٌة وانما رغما

 راً.وأخٌ
 

 فًراضٌها على أنظام السوري لمد سٌطرة ال عسكريأو غٌر  عسكريعمل  بؤيالسورٌة  نظاملٌام ال غان أردورفض 
اتفاق  أي، كما ٌرفض سوري عسكريالمإكدة للمسلحٌن العمالء بؤنهم لن ٌتعرضوا ألى عمل  االطمئنانإدلب، وٌمدم 

ومن ثم سعى الى أمرٌن متكاملٌن؛ أولهما تثبٌت وتعزٌز الوجود ، السوريالجنوب  فًللمصالحة على غرار ما جرى 
إدلب بالدولة التركٌة عبر مصالح ٌومٌة  فً السوريالمنطمة وفما لما سبك بٌانه، مع ربط المجتمع  فً التركً العسكري

 ومعٌشٌة ٌصعب االستغناء عنها

التموٌل  التركًإدلب على أن ٌتولى الجٌش  فًموحد أو لٌادة موحدة لجمٌع الفصائل المسلحة  عسكريوثانٌهما تشكٌل هٌكل 
إبعاد السلطات السورٌة الرسمٌة عن  فًوالتدرٌب والتسلٌح ووضع خطط العملٌات لتلن الفصائل بما ٌفٌد الخطط التركٌة 

منطمة نفوذ ل أدلب تظ وبالتالًمحافظة إدلب ككل، 
تركٌة خالصة. وكانت انمرة لد عوضت بعض تلن 

منعها الرئٌس  التًالفصائل المسلحة عن األموال 
ى ترك ًالتفاق روس ووفما أشهررامب لبل عدة ت

انمرة عن خفض  ةولٌومسإ آستاناواستنادا التفاق 
إدلب، فإن علٌها ان تجد حال لهإالء  فًالتوتر 

التابعٌن للنصرة وهٌئة تحرٌر الشام وعناصر داعش 

إدلب بمعرفة الموات التركٌة وفى  فً استمرواالذٌن 
منه تركٌا، وتهدد بإلغاء حماٌتها، وهو ما تتملص 

ػهُد أٔلذ،، الذى لم ٌعد موجودا أصالستاناآاتفاق 

ئلايح ذسؼح يخًٛاخ شًانٙ سٕسٚا فٙ ذشكٛا ػٍ َٛرٓا 

 إلٕٚاء  يشاكضارا ثثرد ذشكٛا سرح  ، إلٕٚاء انُاصحٍٛ

ً شخصأنف ٔسثؼٌٕ    انًخًٛاخ سركٌٕ  ْزِ أٌ،ٔ ا

لشب ئدنة ٔفٙ انًُاطك انرٙ جشخ فٛٓا ػًهٛح 

 السرمثالفٙ سٚف حهة انشًانٙ  دسع انفشاخ“

         .ضذ انًذٍَٛٛ فٙ يذُٚح ػفشٍٚ انًذٍَٛٛ انفاسٍٚ يٍ يؼشكح غصٍ انضٚرٌٕ انرٙ ذشُٓا أَمشج يغ فصائم انجٛش انحش

 

 

 

 

تركٌة فً أدلب  التً أنشأتها مخٌمات  
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ٌر من الخراب والتدممزٌدا  إالو إجراءات الحكومة التركٌة فً هذا الشؤن،  تدخل التركً فً الحرب على سورٌةلم ٌحمل ال

الحدودٌة  عابرملجمٌع اها فً السٌطرة على تساعدمو اإلرهابٌةمات ٌنظتح للاسمالو  لألزمةالتصعٌد والتؤجٌج  ومزٌدا ًمن 

من المناطك السورٌة وبسط سٌطرة ، واستطاعت تركٌة تحمٌك أهدافها التوسعٌة  فً  احتالل أجزاء  بٌن تركٌا وسورٌة

وزٌادة معاناة الشعب السوري. الٌوم، ٌتحدث كثٌرون عن تغٌرات فً  واإلرهابمن التطرف  المزٌدنشر  ونفوذها علٌها 

ً األالتركٌة وانعطافات فً توجهاتها حٌال سورٌة، وستكشف  الموالف ، ما إذا كان هذا التغٌر  ٌام المادمة، فً إدلب خصوصا

 ً .وإلى أي مستوى سٌصل ،حمٌمٌا  

 أ عدأد الملف                

ار مر ست 
ت  ة  لمو  لوماسي  ات  الدب   مركر  العلاق 

 

لو 
امش  مال سور روج   –ق 

ا / ش  ة  أ ق  ي   

 

01/3/9102  
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