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كاتم أسرار الرئيس 

2022(، أن المفاوضات بين أنقرة ودمشق  كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان )29 سبتمبر 
تجري عبر جهاز االستخبارات، وأكد أن “خارطة الطريق” سُتحدد وفق نتائج تلك المفاوضات، وربط سائر 
الملفات العالقة في الشأن السوري، بما في ذلك العملية التي كان يلوح بشنها وخطته إلعادة مليون 

الجئ سوري، بما سيتم التوصل إليه.

وألقت تلك التصريحات الضوء على المكانة التي بات رئيس جهاز االستخبارات التركية، حقان فيدان )55 
عامًا(، يتبوأها في السياسة التركية، منذ أن برز اسمه عام 2013، وتحديدًا عندما وصفه أردوغان بالقول: 
“إنه كاتم أسراري، إنه حافظ أسرار الدولة”، فباإلضافة إلى خلفيته العسكرية منذ تخرجه من “مدرسة قوات 
المشاة المحاربة” )1986(، وعمله في “وحدة التدخل السريع” التابعة لحلف شمال األطلسي )1986-

السريعة”  المعلومات  جمع  “فرع  في  عمل  حيث  الخارجية،  االستخبارات  مجال  في  فيدان  برز  2001(؛ 
بألمانيا، وأوكلت إليه رئاسة وكالة التعاون والتنسيق التركية )TIKA(، خالل الفترة 2007-2003.

بأنقرة كمستشار سياسي،  النمساوية  السفارة  بخبرة دبلوماسية، حيث عمل في  يتمتع فيدان  كما 
الخارجية مستشارًا سياسيًا واقتصاديًا، ومن ثم ُعين مستشارًا للمسؤول عن  بوزارة  والتحق بعدها 
السياسة الخارجية واألمن الدولي، ثم موفدًا خاصا لرئاسة الوزراء، حيث كان يرافق أحمد داود أوغلو في 

رحالته.

الثاني” في تركيا، بعد أردوغــان، وذلك  واستمر نجم فيدان في الصعود إلى درجة وصفه بأنه “الرجل 
نتيجة اضطالعه بمهام إستراتيجية متعددة في منطقة الشرق األوسط، منذ توليه رئاسة االستخبارات 
التركية )27 مايو 2010(، والتي توجت طموحه األمني الذي برز في رسالته لنيل الدكتوراة، والتي كانت 

تحمل عنوان: “دراسة مقاَرنة بين أنماط عمل أجهزة االستخبارات األميركية والبريطانية والتركية”.

ويعتبر فيدان أحد القالئل الذين عينوا في هذا المنصب المرموق من خارج المؤسسة االستخباراتية، 
المسؤولين  أقلق  الذي  األمر  العسكرية،  المؤسسة  ربقة  للخروج من  عليه  يعتمد  أردوغــان  حيث كان 
يتمتع  وأنه  خاصة  غامضًا”،  “شخصًا  اعتبر  الذي  “الموساد”  وبجهاز  األمريكية،  المركزية  باالستخبارات 

بخلفية دينية.

رأس حربة النفوذ اإلقليمي

أدائه في  انتقادات حول  لفيدان، فبعد  2016( دفعة كبيرة  )يوليو  الفاشلة  االنقالبية  المحاولة  مثلت 
الداخل،  في  سيطرته  لتعزيز  عليه  واعتمد  لحليفه،  الثقة  أردوغــان  منح  االنقالبي؛  المخطط  كشف 

وممارسة أدوار أكثر فاعلية في الخارج. 
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“وكيل  استحداث منصب:  تضمن  الجهاز،  في  إصالح شامل  برنامج  تنفيذ  فيدان  قام  ذلك؛  ولتحقيق 
عن  أمنية  تقارير  تحدثت  حيث  الخاصة”،  العمليات  و”وكيل  األمنية،  المؤسسات  بين  للتنسيق  أمني” 
االنفصالية  المنظمات  أنشطة  مراقبة  بهدف  وحدها،  ألمانيا  في  للجهاز  عميل   6000 نحو  توظيف 
الكردية، ومجموعة “غولن”، التي تنشط في صفوف الجالية التركية بألمانيا والتي يقدر عددها بنحو 

ثالثة ماليين نسمة. 

كما عزز الجهاز قدرته على القيام بمهام خارجية، وخاصة في مجاالت: جمع وتحليل المعلومات، وتطوير 
)BSI-101(، وإطالق  )SIGINT( من طراز  الطائرات بدون طيار، وتبني نظام االستخبار باإلشارة  قطاع 

القمر الصناعي “غوكتورك-1” )ديسمبر 2016(.

وعلى إثر استكمال تأهيل قاعدتها األولى في قمة جبل “الشيخ بركات” بريف حلب؛ مدت االستخبارات 
التركية شبكة قواعد لها في سوريا، األمر الذي مكنها من القيام بدور محوري في عمليتي “درع الفرات” 
)2016-2017(، و”نبع السالم” )2019(، حيث رفد الجهاز القوات المسلحة بصور األقمار الصناعية، ووفر 

.)TB2( الدعم للقوات الخاصة، وأسهم في تنفيذ عمليات ُمسّيرات االستطالع واإلشراف

وتزامنت تلك الطفرة العملياتية مع تنامي أدوار فيدان الخارجية، حيث تم إيفاده إلى إقليم كردستان 
احتجزهم  التركية  االستخبارات  من  عنصرين  عن  اإلفــراج  بشأن  للتباحث   )2017 سبتمبر   13( العراق 
مسلحون أكراد، ومد ذراعه إلى ليبيا، عبر إرسال معدات ومقاتلين، وتحدثت المصادر األمنية عن أول 

نصر ميداني لفيدان تمثل في بسط السيطرة على قاعدة “الوطية” وطرد قوات حفتر منها.

النفوذ  احتواء  اعُتبر شخصية محورية في مشاريع  الذي  بفيدان،  الدولي  االهتمام  تنامى  ما  وسرعان 
اإليراني، حيث رأى مسؤولون بإدارة ترامب ضرورة إنشاء عالقة تعاون مع أنقرة في ظل تنامي خالفاتها 
لحزب  اإليراني  والدعم  الموصل،  في  الشعبي  الحشد  ميلشيات  دور  قضايا:  في  وخاصة  طهران،  مع 

العمال الكردستاني.

وكان الحرس الثوري يعبر عن انزعاجه من تنامي نفوذ فيدان في صفوف التركمان بكركوك وتلعفر، 
وعالقته الوطيدة مع الرئيس األفغاني السابق عبدالرشيد دوستم، ومحاولة توطينه في أنقرة، حيث 
تحجيم  في  وذلك  )طاجيكستان(،  “دوشانبي”  من  رحلته  على  التركية  االستخبارات  من  فريق  أشرف 
لمحاوالت إيران بناء عالقات خاصة مع األوزبك األفغان، وقصر دورها كحامية لألقلية الشيعية من الهزارة. 

كما انخرطت االستخبارات التركية في تنافس مع نظيرتها اإليرانية في مواقع أخرى، كأرمينيا، وأذربيجان، 
وكذلك في شمال العراق حيث دعمت تركيا البرزانيين فيما دعمت إيران الطالبانيين، متسببة بمعركة 
اعتقال  عن  أسفرت  نوعية  عمليات  عدة  التركية  االستخبارات  شنت  فيما  إيرانية-تركية،  استخباراتية 

عناصر استخباراتية إيرانية بتهمة محاولة خطف وقتل في األراضي التركية.
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وفي بغداد؛ تحدث تقرير أمني غربي )23 سبتمبر 2022( عن نجاح فيدان في إقامة عالقات وطيدة 
مع الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والزعيم السني خميس الخنجر، 
الشيعي” بهدف  “البيت  2022(، النتهاز فرصة تصدع  )11 سبتمبر  أردوغــان  إيفاده من قبل  حيث تم 
تحشيد األطراف الكردية والسنية، وبحث إمكانية تزويد الحلفاء العراقيين بمعدات عسكرية، األمر الذي 
دفع بأطراف “شيعية” للتعبير عن قلقها من محاوالت فيدان التأثير على الموقف السني عبر لقائه مع 
عدد من النواب السنة العراقيين، إضافة إلى عالقاته القوية بالحزب الديمقراطي الكردستاني، وبالجبهة 

التركمانية في كركوك والموصل.

عراب المصالحات اإلقليمية

بعد رفع شعار “صفر مشاكل” مع دول الجوار، وجدت أنقرة نفسها في موقف صعب على الصعيدين: 
الناتو، في حين  األوروبــي وحلف  واالتحاد  المتحدة  الواليات  العالقة مع  توترت  والدولي، حيث  اإلقليمي 
اشتعلت المناطق الجنوبية الشرقية من البالد عام 2015 عقب هدنة دامت عامين بين الجيش التركي 
الروسية في  المقاتلة  األكراد، ووقفت تركيا على شفير حرب مع موسكو عقب إسقاط  واالنفصاليين 
نوفمبر من ذلك العام، وساهم توتر العالقات مع: تل أبيب، والقاهرة، وبغداد، وأبو ظبي، والرياض، في 

إضعاف موقف تركيا اإلقليمي. 

أخذ  حيث  الخارجية،  تركيا  سياسة  في  حادة  انعطافة  إلى   )2016 )يوليو  االنقالبية  المحاولة  وأفضت 
أردوغان على عاتقه مهمة فتح صفحة جديدة في العالقات الخارجية وفك عزلة تركيا، بدءًا من موسكو، 
التي زارها )9 أغسطس 2016(، مصطحبًا معه حليفه فيدان، وعددًا من القادة األمنيين والعسكريين، 
وتم االتفاق على إنشاء غرفة عسكرية مشتركة للتنسيق في الشأن السوري، حيث بادر فيدان إلى عقد 
)GRU(، وأسفرت عن إنشاء لجنة  )MIT( والروسية  التركية  لقاءات بين جهازي االستخبارات  سلسلة 

للتعاون العسكري واالستخباري والسياسي.

كما أوكل أردوغان إلى فيدان مهمة تحسين العالقات مع واشنطن، حيث فتحت االنتخابات األمريكية 
أشار  ترامب،  دونالد  أطلقها  تغريدة  عقب  وذلك  الجمهوري،  الحزب  بوابة  من  للدخول  فرصة   )6102(
فيها إلى تورط ضباط من وكالة االستخبارات المركزية األمريكية )CIA( في محاولة االنقالب في تركيا، 
مؤكدًا أن: “قيادة أوباما الفاشلة” هي السبب في وقوع هذه: “األخطاء الغبية التي تعرض مصالح أمريكا 

للخطر”.

عقب  واشنطن،  في  سفيرًا  فيدان  تعيين  إمكانية  إلى  أمنية  مصادر  ألمحت  2019؛  سبتمبر  وفي 
2019(، بعد أن بقي  أنقرة )يوليو  المتحدة في  شهرين من تعيين ديفيد ساترفيلد سفيرًا للواليات 
المنصب شاغرًا مدة ثالث سنوات. وتزامن ذلك التقارب مع مساهمة فيدان في جهود تحسين العالقات 
األبرز في  الحلقة  التعاون األمني  إذ مّثل  البلدين،  القطيعة بين  التركية-اإلسرائيلية بعد سنوات من 
جهود التقارب التي تتوجت بعودة العالقة الحميمية بين جهازي: )MOSSAD( و)MIT(، وأشار تقرير 
أمني إلى أن زيارة الرئيس اإلسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، لتركيا أسهمت في إحياء قنوات االتصال بين 
الموساد وجهاز المخابرات التركية، تمثلت في عقد اجتماعات بين رئيس الموساد، ديفيد بارنيا، ونظيره 
التركي حقان فيدان، وذلك في أعقاب محاولة اغتيال رجل أعمال إسرائيلي-تركي، من قبل المخابرات 

.)VEVAK( اإليرانية
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وأثار التقارب التركي-اإلسرائيلي حنق إيران، التي تدهورت عالقتها بتركيا على خلفية تضارب مصالح 
إلى  أنقرة ألذربيجان، باإلضافة  األمريكي، وكذلك بسبب دعم  البلدين في أفغانستان عقب االنسحاب 
تقارب أنقرة مع أبوظبي، حيث تحدث تقرير أمني )1 سبتمبر 2021( عن انزعاج إيراني من طي صفحة 
ثماني سنوات من العالقات المتوترة واجتماع أردوغان مع مستشار األمن القومي اإلماراتي طحنون بن 

زايد آل نهيان، نتيجة الجهود الضخمة التي بذلها جهازي استخبارات البلدين.

وأشار التقرير إلى أن خطوات المصالحة بدأت فعليًا في قمة مجلس التعاون الخليجي بالعال )5 يناير 
اإلماراتية-التركية، حيث سافر  العالقات  إلعادة  الطريق  وفتح  قطر،  عزلة  إلنهاء  والتي مهدت   ،)2021
محمد بن زايد إلى القاهرة، والتقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي شجعه على بدء فصل 
جديد من العالقات مع أنقرة، حيث كانت المخابرات المصرية، منخرطة في محادثات سرية مع نظيرتها 

.)MIT( التركية

ورأى التقرير أن لقاء طحنون بن زايد مع فيدان في القاهرة بعد أسابيع قليلة من قمة العال؛ هو الذي 
حرك عجلة المصالحة، بتشجيع من رئيس المخابرات العامة المصري، عباس كامل، ورئيس المخابرات 

العامة األردنية، أحمد حسني.

الملف السوري في عهدة فيدان 

مثلت الثورة السورية فرصة كبيرة لفيدان في تعزيز نفوذه الخارجي، حيث قام في الجلسة األولى من 
مفاوضات “أستانة” )يناير 2017( بأدوار وساطة ناجحة بين: مفاوض وزارة الدفاع الروسية، ستانيسالف 
هاجي ماغوميديف، واإليراني محمد رضا زاده، وعدد من المسؤولين األمنيين الخليجيين الذين أرادوا 

إدخال أطراف موالية لهم في المعارضة بتلك المباحثات. 

وتزامنت تلك التطورات مع تبني فيدان مشروع إنشاء “الجيش الوطني” في الشمال السوري، وترجيح 
لم  ذلك  أن  إال  المتعاونة،  غير  الشخصيات  تهميش  مقابل  لتركيا  الموالية  التركمانية  العناصر  كفة 
اللواء علي مملوك، ورئيس جهاز  يمنعه من تعزيز عالقاته الشخصية مع مدير مكتب األمن الوطني 
أمن الدولة )آنذاك(، محمد ديب زيتون، ورئيس المخابرات العامة اللواء حسام لوقا، حيث خاض معهم 

جوالت تفاوضية طوال الفترة 2022-2016. 

ودار الحديث عن قيام فيدان بمبادرات “حسن نية”، أبرزها السماح بوصول شحنات من النفط اإليراني 
التقارب مع  2019(، حيث بدا لوقا متحمسًا لتعزيز موقعه اإلقليمي عبر  إلى دمشق عبر تركيا )مايو 

القاهرة وأنقرة، فيما تبنى مملوك )المقرب من طهران( نهجًا أكثر تحفظًا في مباحثاته مع فيدان.

إال أن األمور بدأت تأخذ منحى جادًا عام 2022، والذي شهد أربع جلسات تفاوضية بين فيدان ومملوك، 
في يناير وأبريل ويوليو وأغسطس من العام الجاري، وتزامنت تلك االجتماعات مع سلسلة تصريحات 
رسمية تركية حول ضرورة االنفتاح على دمشق، حيث أكد وزير الخارجية، مولود جاووش أوغلو أن تركيا 
مستعدة للعمل مع النظام السوري، وأيده زعيم حزب “الحركة القومية”، دولت باهتشلي، الذي اعتبر 

أن: “التصريحات البناءة والواقعية لوزير الخارجية تمثل متنفسًا قويًا للبحث عن حل دائم”.
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ودار الحديث عن ممارسة بوتين ضغوطًا على بشار األسد إلبداء المرونة، في ظل تنامي خسائره بأوكرانيا 
وحاجته لسحب المزيد من القوات والمعدات من سوريا، حيث طلبت منه التعاون مع األتراك عبر تأجيل 

نقاط الخالف، وتسهيل عملية التطبيع مع أنقرة من خالل “تسريع الحل السياسي”.

وبناء على تلك الضغوط حقق فيدان اختراقًا ملموسًا في الجولة الرابعة، حيث تم التوافق مع مملوك 
الالجئين،  عودة  تسهيل  هما:  رئيسين،  موضوعين  على  والتركيز  التفاوضية،  المسارات  فصل  على 

والترتيبات المتعلقة بتدشين مسار تفاوضي مباشر مع “المعارضة”.

وسرعان ما أكدت مصادر مقربة من دمشق أن: “االتصاالت التركية السورية أحرزت الكثير من التقدم”، 
معتبرة أن: “العالقات التركية السورية بدأت تتحسن وتتقدم إلى مرحلة تهيئة األجواء للتفاهم”، حيث 
أبدت دمشق مرونة في التفاوض، بناء على توصية موسكو، ومن ذلك الموافقة على عقد مفاوضات 
مباشرة بين النظام و”المعارضة” في روسيا أو تركيا، ومن ثم نقلها إلى دمشق، فيما يدور الحديث عن 
سعي كل من موسكو وأنقرة إلى إقصاء طهران عن المفاوضات، األمر الذي أكده مسؤول تركي بالقول 
“إن: “أنقرة ال تريد أن تمأل القوات اإليرانية أو تلك المدعومة من إيران الفراغ المتزايد الذي تتركه روسيا”، 
والدول  إيران  بين  التي تجري بمعزل عنها  النووية  المفاوضات  بانزعاج من سير  فيما تشعر موسكو 

الغربية. 

التي تتفق مع  أبيب،  أنقرة ودمشق، يتم بتنسيق مباشر مع تل  التفاوض بين  وأكد مصدر أمني أن 
موسكو وأنقرة، على ضرورة منع إيران من التوسع، وتعززت تلك التكهنات عقب مطالبة بشار األسد 
الميلشيات الموالية إليران بعدم التصعيد ضد إسرائيل، وتجنب استهدافها من مناطق سيطرته، رغم 

تصاعد ضرباتها.

اإليراني و”حزب  الثوري  بالحرس  بالنظام قالوا لنظرائهم  إلى أن مسؤولين عسكريين  المصدر  وأشار 
اهلل” اللبناني أنهم: “ال يريدون شّن هجمات ضد إسرائيل من أراضيهم حتى ال يخاطروا بحرب شاملة في 

وقت تعاني فيه البالد من الضعف”.

وتزامن ذلك مع تسريب صحيفة “يديعوت أحرونوت” )3 سبتمبر 2022( معلومات حول إجراء تل أبيب 
على  بالضغط  قواته، ومطالبته  استهداف  بعدم  األسد  النظام؛ تضمنت طمأنة  مع  مباشرة  اتصاالت 

اإليرانيين لوقف عملية التوسع في األراضي السورية. 

دمشق،  على  للضغط  الواسعة  عالقاته  شبكة  فيدان  توظيف  عن  المصادر  تتحدث  األثناء؛  هذه  في 
واعتماده على وساطات يبذلها كل من: سكرتير مجلس األمن القومي الروسي نيكوالي باتروشيف، 
ووزير الدفاع سيرغي شويغو، والمبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر الفرنتييف، بهدف دفع 
موعد  ووضــع   ،)!( السورية  السيادة  احترام  تتضمن:  التي  “التعجيزية”  شروطه  عن  للتخلي  النظام 
النسحاب القوات التركية، والتوقف عن دعم الفصائل، وتمكين النظام من استعادة إدلب، وإعادة فتح 

)M4(، وبسط سيطرة النظام على معبر “باب الهوى”.
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وعلى الرغم من االختراق الذي حققه فيدان في الجلسة األخيرة؛ إال أن مهمة تطبيع العالقات مع دمشق 
الدعم  صعيد  على  للنظام  ملموسة  حوافر  أية  تقديم  عن  أنقرة  عجز  ظل  في  للغاية  صعبة  تبدو 

االقتصادي أو رفع العقوبات أو المساهمة في مشاريع إعادة اإلعمار.

“مارشال  مشروع  بعرض  ومطالبتهم  ظبي،  أبو  في  نظرائه  مع  للتواصل  بفيدان  العجز  ذلك  ودفــع 
خليجي” في حال موافقة النظام على التعاون في المفاوضات الدستورية، وحلحلة ملف عودة الالجئين.

كفة  لترجيح  مضطرة  نفسها  ترى  وال  اتفاق،  إلى  للتوصل  أمرها  من  عجلة  في  تبدو  ال  دمشق  لكن 
حزب “العدالة والتنمية” في االنتخابات المقبلة، خاصة وأن أحزاب المعارضة تقدم حزمة تنازالت أكبر من 
تلك التي يطرحها فيدان على طاولة المفاوضات… وفي ظل استمرار القطيعة الدبلوماسية؛ وتقليل 
دمشق من شأن المفاوضات الجارية على مستوى أجهزة االستخبارات؛ تتضاءل فرص فيدان في إبرام 

صفقة تاريخية مع دمشق.
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المرصد اإلستراتيجي
بيت خبرة رائد في تقديم الخدمات المتخصصة للعاملين في المجاالت 

السياسية واألمنية بالمنطقة العربية.

يعمل على تعزيز المفاهيم االحترافية لدى الجيل الجديد من العاملين في 
الشؤون السياسية واألمنية في العالم العربي، ورفد صناع القرار بمعلومات 
نوعية بجودة عالية ومهنية تستند إلى الموضوعية والحياد واالستقاللية، 

بعيدًا عن مؤثرات اإليديولوجيا الطارئة ومعارك االستقطاب اإلقليمي.
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أبحاث ودراسات متخصصة تستند إلى الرصد العلمي 
والميداني ألهم التطورات السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية وتحديات الهوية وإدارة العالقات البينية في 
المنطقة العربية.
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