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غضب واشنطن على أنقرة
ــرة  ــات يف الف ــة خالف ــة – الركي ــات األمريكي ــهدت العالق ش
األخــرة حــول ملفــني أساســيني ميكــن تفصيلهــا عــى النحــو 

التــايل: 

1-ترحيــل كوركــاز إىل واشــنطن: تتهــم واشــنطن كوركــاز، 
املقــرب مــن الرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان، وامللقــب 
بـــ “خزانــة أردوغــان الرسية”، بتنفيــذ عملية احتيــال ضخمة، 
املتخصصــة يف  كينجســتون”  “إخــوان  مــن خــالل رشكــة 
الطاقــة، إذ طالبــوا بائتانــات رضيبيــة تصــل إىل حــوايل مليــار 
ــود متجــدد مل تنتجــه الرشكــة عــى اإلطــالق،  دوالر عــى وق
ــا كينجســتون، عــى نحــو  ــوب وآزاي ــا الشــقيقان جاك إذ ادع
غــر صحيــح، أنهــا أنتجــا وباعــا وقــوداً حيويــاً يف معامــالت 
ــدالً مــن  ــة، لكــن ب ــاءات رضيبي ــة للحصــول عــى إعف مؤهل
ــاه أو بنزيــن مخفــف لرشكائهــم يف  ــات مي ذلــك أرســال خزان
املؤامــرة، بــني تدابــر أخــرى. وحصلــوا يف النهايــة عــى 470 

مليــون دوالر مــن املخطــط.

ــتحواذ  ــال لالس ــدات االحتي ــاز ورشكاؤه عائ ــتخدم كورك واس
عــى رشكــة الطــران الركيــة “بــورا جيــت”، وفنــادق يف تركيــا 
ــال، وشــقة عــى مضيــق  ــن آن” وفي وســويرسا، ويخــت “كوي
البوســفور يف اســطنبول. ووجهــت واشــنطن لكوركــاز كذلــك 
ــالل  ــن خ ــون دوالر م ــن 133 ملي ــر م ــل أك ــات بغس اتهام
حســابات بنكيــة كان يســيطر عليهــا يف تركيــا ولوكســمبورج. 
ــة  ــة، وعرقل ــال إلكروني فضــالً عــن اتهامــه بعــرش تهــم احتي

إجــراء رســمي. 

إىل  كوركــاز  ترحيــل  مــن  الــريك  الرئيــس  ويخــى 
ــل  ــد يكشــف عــن تفاصي ــه ق ــك ألن ــات املتحــدة، وذل الوالي
ــة  ــة، والتــي ال ترتبــط بالدائــرة املقرب فســاد الحكومــة الركي
مــن أردوغــان وحســب، ولكنهــا قــد تطــال أردوغــان نفســه، 

ــايل: ــو الت ــى النح ــك ع وذل

 أ- تــورط وزيــر داخليــة أردوغــان: اتهــم زعيــم املافيــا الــريك 
ــو، مبســاعدة كوركــاز عــى  ــة، ســليان صويل ــر الداخلي وزي
الفــرار خــارج تركيــا، بعــد تنبيهــه قبــل بــدء تحقيقــات ضــده. 
ولعــل مــا يضفــي مصداقيــة عــى هــذه الروايــة كشــف 
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عــادت قضيــة رجــل األعمــال التركــي ســيزجين بــاران كوركمــاز للظهــور علــى الســطح مجــددًا فــي أوائــل 
أغســطس 2021. فبعــد إلقــاء القبــض عليــه، فــي النمســا فــي 19 يونيــو 2021، وذلــك بطلــب مــن 
الواليــات المتحــدة، فــي اتهامــات تتعلــق بغســيل األمــوال والفســاد واالحتيــال، تخــوض أنقــرة معركــة 
قضائيــة ضــد واشــنطن فــي فيينــا، حيــث يطالــب البلــدان بتســليم كوركمــاز لتوّرطــه فــي القضيــة نفســها. 
ويجــيء هــذا التطــور فــي الوقــت الــذي تشــهد فيــه العالقــات التركيــة – األمريكيــة توتــرًا فــي عــدد مــن 

الملفــات الخالفيــة. 

توتر مستمر:
تداعيات مطالبة واشنطن برتحيل رجل أعمال تركي مقرب من أردوغان

ــرات المســتقبل, العــدد 1304، 10  ــان، تقدي ــل رجــل أعمــال تركــي مقــرب مــن أردوغ ــة واشــنطن بترحي ــات مطالب ــر مســتمر: تداعي توت
أغســطس 2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــه أن قيمــة الرشــاوى التــي منحهــا  كوركــاز يف أول إفــادة ل
ــاد فقــط بلغــت 3 ماليــني  ــادات األمنيــة خــالل األعي إىل القي
دوالر، وأن قيــادات داخــل مديريــة أمــن اســطنبول حصلــت 
عــى رشــاوى ضخمــة منــه، وأن تلــك الرشــاوى تضمنــت 

ــد. ــا كســاعات وأســاور وقالئ هداي

وأكــد الربملــاين الــريك املعــارض عــي ماهــر باشــارير، 
أّن وزيــري داخليــة تركيــا، الحــايل والســابق، عــى صلــة 
بكوركــاز، وأنهــا اســتخدما طائرتــه الخاصــة مــرات عديــدة.

 ب- شــبهات تــدور حــول أردوغــان: تــورط أردوغــان يف 
ــم االتفــاق مــع كينجســتون عــى  ــة كوركــاز، حيــث ت قضي
ــواز  ــال ج ــرة ب ــول أنق ــمل دخ ــمية تش ــهيالت رس ــي تس تلق
ــتون  ــل رشاء كينجس ــك مقاب ــة، وذل ــة الرشط ــفر يف حراس س
قبــل عامــني خطــوط “بــورا جــت “الجويــة مبســاعدة رجــل 
ــث يف  ــل الثال ــني، الرج ــالن درم ــف أس ــرويس لي ــال ال األع
القضيــة، واملحتجــز يف الســجون األمريكيــة حاليــاً عــى ذمــة 
القضيــة. وكشــفت التحقيقــات التــي أجراهــا املحقــق، روبرت 
ــات  ــذ عملي ــة يف تنفي ــؤويل الرشك ــاعدة مس ــن مس ــر، ع مول

ــكا. ــان يف أمري ــاب أردوغ ــتخباراتية لحس اس

كــا أن زعيــم املافيــا الريك، ســادات بكر، أكد أن أشــخاصاً 
مــن عــامل السياســة والقضــاء واإلعــالم اســتعان بهــم كوركــاز 
لتســهيل الحصــول عــى رشكات مصــادرة مــن شــخصيات 
معارضــة لنظــام الرئيــس أردوغــان. ويضفــي مصداقيــة عــى 
مثــل هــذه االدعــاءات الصــور الشــخصية التــي حصــل عليهــا 

كوركــاز وكينجســتون مــع أردوغــان.

ــاز  ــان بكورك ــة أردوغ ــات الســلبية لعالق ونظــراً للتداعي
ورشكائــه، فقــد لجــأ الرئيــس الــريك إىل القضــاء لحــذف 
ــر  ــى ال تؤث ــتون، حت ــاز، وكينجس ــع كورك ــوره م ــع ص جمي

ــاع  ــور األوض ــراء تده ــل، ج ــورة بالفع ــعبيته املتده ــى ش ع
ــا.  ــة يف تركي االقتصادي

ــة” كتنظيــم إرهــايب: صّنفــت  2- تصنيــف “أحــرار الرشقي
الواليــات املتحــدة ميليشــيا أحــرار الرشقيــة” كتنظيــم إرهــايب 
يف 8 يوليــو. وتعــد املــرة األوىل التــي تلجــأ فيهــا وزارة الخزانــة 
األمريكيــة إىل تصنيــف ميليشــيا وكيلــة لركيا كتنظيــم إرهايب. 
كــا فرضــت الخزانــة األمريكيــة، يف اليــوم نفســه، عقوبــات 
ــايل  ــيط م ــه “وس ــه بأن ــذي وصفت ــعبان، ال ــن الش ــى حس ع

للقاعــدة مقيــم يف تركيــا”. 

وســبق أن أعلــن املفتــش العــام لــوزارة الخزانــة األمريكيــة 
يف ينايــر 2021 أن تنظيــم داعــش يعتمــد عــى “مراكــز 
لوجســتية يف تركيــا” لنقــل األمــوال دوليــاً خصوصاً بــني العراق 
وســوريا. وتكشــف مجمــل هــذه املواقــف والعقوبــات عــن 
غضــب واشــنطن تجــاه دعــم تركيــا للتنظيــات اإلرهابيــة يف 
ســوريا، ويعكــس موقفــاً أكر تشــدداً مــن جانــب إدارة بايدن 
ــة  ــك أن السياســة األمريكي ــي ذل تجــاه هــذا الســلوك، ويعن
ــال ســوريا تراجعــت عــن التغــايض عــن توظيــف أنقــرة  حي
ــا يجعــل واشــنطن تعتمــد بصــورة  ــة اإلرهــاب، وهــو م ورق

أكــرب عــى أكــراد ســوريا لتنفيــذ سياســاتها هنــاك.  

أوراق تركية مقابلة
ــزال  ــرة، الت ــني واشــنطن وأنق ــة ب ــات الخالفي ــل امللف يف مقاب
األخــرة تحتفــظ بعــدد مــن األوراق التــي ميكــن مــن خاللهــا 
الضغــط عــى واشــنطن للتغــايض عــن فســاد أردوغــان، 
ــى  ــه ع ــن توضيح ــا ميك ــو م ــوريا، وه ــال س ــاته حي وسياس

ــايل:  ــو الت النح

1- ورقــة الالجئــن األفغــان: رفضــت تركيــا أن تكــون طرفــاً يف 
مخطــط الواليــات املتحــدة املتعلــق بنقــل الالجئــني األفغــان 

من اليسار- جاكوب كينغستون، وكوركماز، ؤاردوغان
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العاملــني مــع الواليــات املتحــدة وعائالتهــم إىل أراضيهــا مــن 
ــا.  خــالل دول ثالثــة، ومــن بــني تلــك الــدول املقصــودة تركي
ووصفــت قــرار واشــنطن بأنــه “غــر مســؤول” وغــر مقبــول 

بســبب اتخــاذه مــن دون التشــاور مــع أنقــرة. 

وتجــب اإلشــارة إىل أن تركيــا تــرى أن نقــل األفغــان مــن 
ــرة  ــرة كب ــة هج ــيؤدي إىل أزم ــدة س ــات املتح ــا للوالي خالله
لركيــا. وتشــهد تركيــا يوميــاً وصــول حــوايل ألــف الجــئ أفغاين 
ــع  ــرب م ــاً أك ــهد نزوح ــن أن تش ــرة م ــوف أنق ــاً. وتتخ يومي
ــة. ولذلــك  ــان عــى مزيــد مــن األرايض األفغاني ســيطرة طالب
ــا  ــف يف عالقاته ــف هــذا املل ــا لتوظي ــع أن تســعى تركي يتوق
مــع الواليــات املتحــدة وأوروبــا، وأن تتجــه للمطالبــة مبزيــد 
ــؤالء  ــع ه ــل من ــا، مقاب ــادي األورويب له ــم االقتص ــن الدع م

ــة.  ــه إىل األرايض األوروبي ــن التوج ــني م الالجئ

2- أمــن مطــار كابــول: عرضــت تركيــا أن تقــوم بتأمــني مطــار 
العاصمــة األفغانيــة كابــول، وذلــك عقــب االنســحاب املقــرر 
ــرر  ــي املق ــف شــال األطل ــوات حل ــة وق ــوات األمريكي للق
إمتامــه بحلــول 11 ســبتمرب 2021. ومتــت مناقشــة ذلــك األمــر 
ــس  ــع الرئي ــان م ــب أردوغ ــب طي ــريك رج ــس ال ــني الرئي ب
األمريــي جــو بايــدن، وذلــك عــى هامــش قمــة حلــف 

ــي األخــرة.  األطل

ــاعدة  ــة مس ــك إىل محاول ــالل ذل ــن خ ــرة م ــعى أنق وتس
ــان، ولكــن بشــكل  ــا ضــد طالب ــة يف حربه ــة األفغاني الحكوم
غــر مبــارش عــرب تأمــني مطــار كابــول، وتقديــم نفســها عــى 
أنهــا العــب أســايس يدعم الجهــود األمريكيــة لدعــم الحكومة 
األفغانيــة يف حربهــا ضــد طالبــان، عــرب تأمــني الدبلوماســيني 
كابــول.  يف  املوجــودة  األمريكيــة  االســتخبارات  وعنــارص 
وســوف يتطلــب نــرش القــوات الركيــة يف أفغانســتان دعــاً 

ــره مــن واشــنطن. ــع أن تأخــذه أنق ــاً يتوق مالي

الخاتمة
ــداً ألردوغــان  ــل تهدي ــة كوركــاز ســوف متث يالحــظ أن قضي

عــى أكــر مــن مســتوى، وهــو مــا ميكــن تفصيلــه عــى النحــو 
التــايل: 

1- اإلســاءة لصــورة أردوغــان: ال تعــد قضيــة كوركــاز 
ــريك، إذ  ــس ال ــا الرئي ــم فيه ــي يته ــاد األوىل الت ــة الفس قضي
ســبق أن تــم الكشــف يف عــام 2017 عــن تورطــه شــخصياً يف 
صفقــة تبلــغ مليــار دوالر، وتتضمــن غســيل أمــوال ورشــاوى 
ــران  ــات املفروضــة عــى برنامــج إي مــن أجــل خــرق العقوب
النــووي. وال شــك أن فضيحــة الفســاد الثانيــة لــه ســوف تؤثــر 
ســلباً عــى شــعبيته، خاصــة أنهــا تجــيء يف وقــت يشــهد فيــه 

االقتصــاد الــريك تراجعــاً شــديداً. 

2- تداعيــات ســلبية عــى االســتثارات األجنبيــة: يعــاين 
ــوء  ــا، وس ــات كورون ــة تداعي ــاً نتيج ــريك تراجع ــاد ال االقتص
إدارة الوضــع االقتصــادي خــالل األعــوام الثالثــة املاضيــة. وال 
شــك أن قضايــا الفســاد األخــرة، وتــورط أردوغــان فيها ســوف 
يؤثــران ســلباً عــى إمكانيــة تدفــق االســتثارات األجنبيــة إىل 
ــة إحــدى األدوات  ــة الركي ــد الحكوم ــا يفق ــالد، مب داخــل الب

الالزمــة لتنشــيط االقتصــاد الــريك. 

3- الكشــف عــن مزيــد مــن الفضائــح: قــد يــؤدي التحقيــق 
ــدور الــذي مارســه  مــع كوركــاز إىل الكشــف عــن فضــح ال
أردوغــان والدائــرة املقربــة منــه لتســهيل والتســر عــى 
ــك يف  ــة، وذل ــر املرشوع ــة غ ــات املالي ــن املخطط ــد م العدي

ــريك.  ــال ال ــه لرجــل األع ــق املوج ــار التحقي إط

ومــا يعطــي مصداقيــة لهــذه الهواجــس عــرض كوركــاز 
تقديــم معلومــات بشــأن السياســيني الذيــن يتعــاون معهــم، 
ــكان رفضــوا عــرض كوركــاز هــذا  غــر أن املســؤولني األمري
عــى أســاس أن الدعــوى القضائيــة القامئــة ضــده “جنائيــة” 
ــد تغــر  ــا. غــر أن واشــنطن ق ــب ســيايس له وال يوجــد جان
رأيهــا، وتتجــه إىل إبــرام صفقــة مــع كوركومــاز لــي تحصــل 
منــه عــى معلومــات تديــن مســؤولني أتــراك، وتوظيفهــا عــى 

مارســة الضغــط عــى أردوغــان. 
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