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نهجة ضد الدولة الفرنسية من خالل أنصار تيارات اإلسالم الحركي، ماشتعلت حالة من الحرب امل  املاضية  يامعلى مدار ال 

وأتباع السلفية الجهادية، حول أزمة ما يسمى بـ"الرسوم املسيئة"،  والتي نالت من الرسول صلى هللا عليه وسلم، التي نشرتها  

 من قبل صحيفة "شارلي إبدو"، ولوحت بإعادة نشرها خالل امل
 
مع محاكمة عناصر تابعة لتنظيم القاعدة،   رحلة الراهنة، تزامنا

من قبل تنظيم    2020، لتتلقى الصحيفة تهديدات في سبتمبر    2015الدموية ضد عدد من صحفييها يناير عام   ارتكب املجازر 

 القاعدة بتكرار استهدافها مرة أخرى. 

تم خاللها إصابة ثالثة ضحايا من بينهم ،مدينة نيسب  نوتردام  كنيسة  ولم تكن تمض ي سوى أيام قليلة ليتم تنفيذ هجوم على 

طع رأسها داخل الكنيسةثم  امرأة  
ُ
     ،بالهتاف "هللا أكبر"  منفذ الهجوماستمر بعدها    ،ق

 
كريستيان استروس ي،  ملا صرح به    وفقا

 .عمدة مدينة نيس الفرنسية

 بعد عرضه رس"،  صامويل باتي  "قطع رأس مدرس فرنس ي    عملية  وسبقها  
 
صلى هللا عليه وسلم، كاريكاتورية للنبي محمد    وما

 ،  2020في أكتوبر  على التالميذ  
 
، بعد أن أوقفته السلطات الفرنسية وأخضعته  كانت صحيفة شارلي إيبدو قد نشرتها سابقا

خاصة أن فرنسا عضو مؤسس ملنظمة اليونسكو ومحتضن  تحقيقات مطولة حول مغزة إعادة عرض تلك الرسوم املسيئة،ل

  65/224ملقرها في باريس ترأسها مواطنة فرنسية، كما تعد دولة فاعلة في منظمة المم املتحدة وصادقت على القرار الممي رقم  

الذي يرفض التحريض على أعمال العنف وكراهية الجانب، وما يتصل بذلك من تعصب، وتمييز ضد أي دين، ومن استهداف 

 .موز الدينية لجميع الديان وانتهاك حرماتهالكتب املقدسة، وأماكن العبادات، والر 

بآلة حاّدة نّفذه شاب باكستاني أمام املقّر السابق لـ"شارلي ايبدو"، أسفر  آخر هذا االعتداء بعد ثالثة أسابيع من هجوموجاء 

 عن إصابة شخصين بجروح بالغة.

الكترونية محسوبة على كل من ومواقع الفضائية  وسائل السوشيال ميديا وعدد كبير من القنواتأدارت خالل تلك الحداث  

و  اإلخوان   ملقاطعة  تركيا وقطرجماعة  ممنهجة     حملة 
 
اعتراضا الفرنسية،  وعلى  على    املنتجات  املسيئة  تصريحات الرسوم 

 وية اإلسالم  الصولية"اإلسالموية السياسية" أو تيارات  ماكرون التي يؤكد فيها اتخاذ املزيد من اإلجراءات التي ضد ما يسمى بـ

يهدف إلى االلتفاف على  طط ممنهج  لديه مخ اإلسالم الراديكالي،    ، وأنفي الداخل الفرنس ي  ةموازي  اتلصناعة كيان  تالذي سع،

 . ية وخلق قانون مواز له قيم أخرى قوانين الجمهور 

، عن أن "مؤيدي اإلسالم السياس ي يسعون إلى 2020وهي اإلجراءات التي كشف عنها تقرير مجلس الشيوخ الفرنس ي، في يوليو  

 .عض املدن "نزعة انفصالية" خطيرةالسيطرة على اإلسالم في فرنسا" من أجل "إنشاء دولة الخالفة"، ويغذون في ب
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( إجراء للحد من التطرف، من 40واقترح التقرير الذي حررته عضو مجلس الشيوخ الفرنس ي جاكلين أوستاش برينيو، نحو ) 

بينها منع التحريض والخطابات االنفصالية ومراقبة بعض املدارس والجمعيات، وتوعية املسؤولين املنتخبين ووسائل اإلعالم،  

 .ة قلقها بإزاء الحركات اإلسالمية املتشددةمبدي

ما فعلته الحكومة الفرنسية من حملة ضد كيانات ومؤسسات اإلخوان وتيارات السلفية املنتشرة في الحياء واملدن، وصناعة 

يما الخاصة ما يشبه باملجتمع املوازي وسيطرت على مفاصل الكثير من املؤسسات املعنية باإلقليات العربية واإلسالمية، ال س

 .بالتعليم والثقافة والفن، يأتي في إطار وقف املد اإلخواني والسلفي ومنابر تغيير الهوية املجتمعية الفرنسية

إجراءات الحكومة الفرنسية  تسعى ملحاصرة العناصر املتطرفة واملتشددة وليس من قبيل التحريض على املسلمين أو اإلسالم  

ترتبط   لكنها  وشرع،  أو  كدين  السياسية  سواء  الداخلية  الوضاع  تغيير  تستهدف  ومؤسسات  وعناصر  شخصيات  بعرقلة 

 .اإلقتصادية أو االجتماعية، تحت رداء الدين والهوية اإلسالمية

سيناريوهات محاصرة املتطرفين واملتشددين في فرنسا، يتطابق مع ما فعلته مصر تحديدا في ملف مكافحة اإلرهاب والتطرف، 

ع القبض  التنظيمات  من  مختلف  ومالحقة  تمويلهم،  منابع  وتجفيف  التنظيمية،  وقواعدها  اإلخوان  جماعة  قيادات  لى 

 .اإلرهابية التي رفعت السالح تحت الفته تطبيق الشريعة ومنحت نفسها أحقية الحكم على عقيدة اآلخرين باإليمان والكفر

 مصر وجميع الدول العربية مثل اململكة السعودية واإلمارات و 
 
( والبحرين، في إطار مكافحاتهم لإلرهاب، الردن والكويت )مؤخرا

السلفية  تيارات  ولتباع  السياسية،  مصالحها  لخدمة  ووظفته  الدين  استخدمت  التي  الحركي  اإلسالم  تيارات  وملختلف 

 
 
 ضد اإلسالم أو املسلمين أو الشريعة اإلسالمية، لكنه كان  الجهادية، لم يكن في يوم من اليام حربا

 
ضد التطرف  معركة وحربا

والغلو والتشدد، ما يعني أن إجراءات ماكرون تستهدف حماية  الداخل الفرنس ي من جماعات الشر واتباعهم بعد أن حظيت 

 ً   .مدينة النور بأكبر قدر من العمليات اإلرهابية على مدار العشر سنوات املاضية تقريبا

هجمة الشرسة ضد الدولة الفرنسية وتوجهاتها السياسية خالل  املرحلة  لكن هناك العديد من السباب التي تكشف حقيقة ال

تنظيمات وجماعات اإلسالم الراديكالي، واستغالل وتحريف    رةالراهنة، وتجيش املسلمين ضد تحركاتها الرامية لوأد ومحاص

الفرنس ي وتستهدف تغيير الهوية تصريحات الرئيس ماكرون في الخلط بين املسلمين، والتيارات اإلصولية املتوغلة في الداخل  

 الفكرية والثقافية للشرائح املجتمعية الغربية.

:  محاصرة النفوذ اإلخواني
ا

 أوال

من خالل حملة املقاطعة التي البسوها الرداء الديني، إلى الضغط على ماكرون لوقف يسعى اللوبي اإلخواني التركي القطري،  

ة، فيما يخص محاصرة املال القطري وتجفيف منابع التطرف واإلرهاب التي صنعت اإلجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسي
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بأيدي اإلخوان وأعوانهم على مدار عشرات السنوات، من خالل التوسع في تأسيس املؤسسات واملراكز اإلسالمية العاملة في 

 واإلنسانية للمهاجرين العرب واملسلمين.   مجالة اإلغاثة وغيرها وتسعى لنشر الفكر القطبي من خالل استغالل الظروف املادية

في إذ   اإلسالمية  املنظمات  بـ"اتحاد  يسمى  ما  خالل  من  الغرب  في  ومشروعها  اإلخوان  لجماعة  ثقل  مركز  فرنسا  تعتبر 

جمعية إخوانية،  ويشرف    250،  ويضم أكثر من  2017،  ثم تحول إلى "مسلمو فرنسا"،في عام  1983فرنسا"،الذي تأسس عام  

 على عد
 
   د من املؤسسات والكيانات واملراكز اإلسالمية التابعة للتنظيم، وتمثل هذه املؤسسات بابا

 
للسيطرة على النسبة   خلفيا

التي  اإلجراءات  أن  يعني  ما  في فرنسا،  واإلسالمية  العربية  الجاليات  من  والتمويالت  والصداقات  التبرعات  من كعكة  الكبر 

 تضييق على حصيلة جمع الموال وحركاتها فيما بعد. تتخذها السلطات الفرنسية من شأنها ال

من خالل التوسع في دعم وتمويل املؤسسات واملراكز اإلسالمية في فرنسا وضواحيها، تعمل الدوحة لتعزيز أجندتها ونفوذها  

"نكتا ملؤسسة  تحويلها  وتم  موزة،  الشيخة  أسستها  التي  الخيرية"،  قطر  "مؤسسة  طريق  عن  الفرنس ي،  الداخل  بهدف في  ر" 

 الهروب من وضعها على قوائم اإلرهاب الدولي.   

إذا كانت جماعة اإلخوان واللوبي القطري التركي، يحشدون املسلمين ملقاطعة فرنسا، بسبب انتهاكاتها ضد اإلسالم السني،   

ال مطامعهم  لتمرير  كمطية  استغلوها  التي  اإلسالمية  للشريعة  وأساءوا  اإلسالم  انتهكوا  من  أول  وتمويلهم فإنهم  شخصية، 

للتنظيمات والعناصر اإلرهابية مثل جبهة النصرة، وداعش والقاعدة، سواء داخل سوريا والعراق أو في ليبيا ومصر، بهدف 

 نشر الفوض ى وإسقاط النظمة الحاكمة والسيطرة على مقدراتها.

 عددفي إطار مواجهة  الحكومة الفرنسية، ملا يعرف بـ"اإلسالموية السياسية"، طبقت 
 
  من اإلجراءات من شأنها الحد من املال   ا

نها كيانات إسالمية يرتكز دورها أتأسيسها على    تم  ، الداعم واملمول ملثل هذه املؤسسات واملراكز التياإلخوانيوالتوجه    القطري 

 في رعاية الجاليات العربية واإلسالمية.

املحرضة على مقتل مدرس التاريخ الفرنس ي، اليام املاضية، وهي في مقدمة هذه اإلجراءات، غلق مؤسسة "الشيخ ياسين"،  

 ، على يد عبد الحكيم الصفريوي. 2004مؤسسة مقربة من جماعة اإلخوان وعلى عالقة بحركة حماس، وتم أنشأها عام 

  
 
ا"، التي  في فرنس  جمعية إسالمية للتفتيش واملراقبة، في مقدمتهم "الجمعية املناهضة لإلسالموفوبيا(    51)عن وضعها    فضال

، تم 2015ملساعدةواإلغاثة اإلنسانية، وفي عام    2010جمعية "بركة سيتي" التي تم تأسيسها عام  ، و 2003تم إنشاؤها عام  

التابع  اإلنسانية  للعلوم  الوروبي  للمعهد  االتهامات  توجيه  بجانب  اإلرهابية،  للجماعة  تمويلها  بشبهة  الجمعية  مقر  اقتحام 

املنظما اإلعالم  لـ"اتحاد  في  وصفه  وتم  القرضاوي،  يوسف  عليه  اإلخوان،ويشرف  لجماعة  التابع  فرنسا"،  في  اإلسالمية  ت 

 
 
 للرؤية الفكرية التكفيرية املتشددة. الفرنس ي بـ"مدرسة اآلئمة الغامضة"، لكونه يقوم بتدريب وتأهيل الئمة واملدرسين وفقا
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جورج مالبرونو )صحيفة لو فيجارو(، وكريستيان شينو )إذاعة على حين كشف كتاب "أوراق قطر"، للصحفيين الفرنسيين  

الرسميةفرانس   الوثائق  خالل  من  الفرنسيةأنتير(،  املدن  في  واإلرهاب  للتطرف  الداعمة  القطرية  الذراع      ،الشبكات  عبر 

 الرسمية "مؤسسة قطر الخيرية"، التي أسستها الشيخة موزة. 

ومشاريع  ومزاكز إسالمية مرتبطة بجماعة اإلخوان في أوروبا، وكذلك تبرعات   وأظهرت الوثائق دالئل تمويل قطر ملؤسسات

لبعض املؤسسات والجمعية مثل "املعهد الوروبي للعلوم اإلنسانية" و"اتحاد املنظمات اإلسالمية في فرنسا" الذي تحول فيما  

 بعد إلى "مسلمو فرنسا"، ويمثل الجناح الرسمي لإلخوان في فرنسا.

الت القطرية ال تتم من خالل عمليات غير مشروعة لكنها تستخدم اساليب ملتوية ومعقدة تدفع لصعوبة التتبع وأن التموي

ؤسسات املتلقية وظفت هذه املنح في مشاريع اقتصادية بهدف غسل هذه الموال من خالل لحركة هذه الموال، السيما أن امل

مليون يورو سنويا داخل   (  40)ن التمويالت القطرية بلغت أكثر من   شركات صرافة، وشركات عقارية، ومؤسسات تعليمية، وأ

 فرنسا وحدها. 

وكشفت الوثائق عن أهم مشروع فكري لجماعة اإلخوان في الغرب، تموله الدوحة تحت مسمى "الغيث"، ويتم تنفيذه من  

خالل العمل االجتماعي بهدف نشر املنهج اليدولوجي والعقائدي لفكار حسن البنا وسيد قطب، ومشروع "دولة الخالفة" التي  

السلطات ل العربية والغربية، ووضعت لها عشرات الوثائثقيات التي ضبطتها  يسعى التنظيم إلقامتها من خالل اختراق الدو 

، خالل مداهمة فيال في مدينة "كامبيون"، مملوكة لرجل العمال املصري البريطاني يوسف ندا،  2001في نوفمبر    السويسرية

 المين العام السابق للتنظيم الدولي لإلخوان. 

"املشروع السري"، أو " املشروع السري لإلسالميين لغزو الغرب "، تمت صياغتها في   وعرفت في دوائر مكافحة اإلرهاب باسم

صفحة باللغة العربية، تحت عنوان "نحو استراتيجية عاملية للسياسة اإلسالمية.. منطلقات   14، ومكونة من  1982ديسمبر  

  وعناصر ومستلزمات إجرائية ومهمات".

، وتقول إن خطة الجماعة تهدف    1991اد الحضاري"، اإلخوانية وهي وثيقة كتبت عام  كما وردت تلك املشاريع في وثيقة "الجه

تحت عنوان "مذكرة تفسيرية.. الهدف االستراتيجي العام للجماعة    .إلى "القضاء على الحضارة الغربية وتدميرها من الداخل".

 في أمريكا الشمالية". 

اعتماد مفهوم   الوثيقة "ضرورة  للجماعة مثل  وأكدت  تابعة  أوروبا، وأن ذلك يستلزم وجود مؤسسات  في  التمكين لإلخوان 

الوثيقة حوالي   واحتوت  الشركات"،  و  البنوك  مثل  اقتصادية  وكيانات  وأحزاب سياسية  إعالم  ومنظمة   29وسائل  جمعية 

 إسالمية في أمريكا قال مؤلف الوثيقة إنها تابعة للجماعة أو لصدقاء لها.
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مليون يورو    120دولة أوروبية، وقد بلغت حجم تمويالته من قبل "قطر الخيرية"، إلى    14"الغيث" في أكثر من  ينفذ مشروع  

 .مليون يورو داخل فرنسا وحدها 15سنويا، منها  

   يتماهى
 
ي ، وتعني خلق مجتمع موزامشروع "الغيث"، مع فكرة "نظرية املنابر"، كما شرحها أحد أعضاء اإلخوان املسلمين سابقا

 
 
   يحمل توجهات جماعة اإلخوان ومشروعها، بهدف إحتواء الفراد فكريا

 
   وثقافيا

 
 واقتصاديا

 
   ، واستقطابهم نفسيا

 
بما    وسلوكيا

 يتفق مع أهداف الجماعة وأدبياتها التنظيمية.

والسلوكيات إذ تعتمد "نظرية املنابر"، على استراتيجية تأثير نفس ي وفكري، يتم من خاللها شحن الفراد بعدد من الفكار  

املراكز الطبية تسهم جميعها في تنفيذ مشروع "الغيث"،  بهدف  و اإلخوانية، كما أن املساجد واملدارس ومراكز تحفيظ القرآن  

تعزيز الهوية اإلخوانية عند املواطنين الوروبيين وصناعة أجيال جديدة تتخذ من حسن البنا وسيد قطب ويوسف القرضاوي 

 
 
 يومية.ملمارسة حياتهم ال نموذجا

وهي النظرية التي تحدث عنها في تسعينات القرن املاض ي، عبدهللا بن منصور، المين العام السابق التحاد املنظمات اإلسالمية  

 
 
 ."ينبغي أن نتولى رعاية املسلم عبر جميع مراحل حياته، في ممارساته الدينية، من املهد إلى اللحد" في فرنسا، قائال

الغيث" القطري اإلخواني، مستوحى مباشرة من أفكار حسن البنا، مؤسس جماعة اإلخوان، من  ويرى املؤلفان أن مشروع "

 
 
والسياسة، فضال التربية  سيما  ال  والدولة،  املجتمع  في  ش يء  كل  توّجه  تحدد  شاملة  أداة  إلى  اإلسالم  تحويل  أن   خالل  عن 

 لقطر.  اليديولوجية اإلخوانية هي جزء ال يتجزأ من الحمض النووي 

، في فرنسا، بهدف تنوع املؤسسات املمولة للمراكز 2016ت الوثائق إلى تأسيس "صندق جسور"، القطري، في إبريل  وتطرق

 
 
في تطبيق استراتيجية "قطر الخيرية"، كما أنه شريك أساس ي مع جمعية "أمل"، أحد املنظمات التابعة    اإلخوانية، وأصبح فاعال

 على أعمال البناء والتشييد الخاصة بهذه املنظمات.لجماعة اإلخوان في أوروبا ومعنية باإلشراف 

مليون يورو،من مؤسسة   14مالية بقيمة    ت، وعن طريق "صندوق جسور"، تلقت جمعية "أمل"، تمويال 2016وفي نهاية عام  

دوحة،  مليون يورو من منظمة الدعوة اإلسالمية بال  2.5"قطر الخيرية"، كما أنها حصلت في نفس العام مبالغ مالية بقيمة  

 
 
 ، من مؤسسة "قطر الخيرية". 2017مليون يورو خالل عام  2عن  فضال

عام   قبول 2017وفي صيف  بسبب رفض  "أمل"، و"صندوق جسور"،  الفرنسية وجمعية  البنوك  بين  الخالفات  اشتعلت   ،

 تحويالت مالية قادمة من دول الخليج وفي مقدمتهم الكويت، وتشككهم في مصدر وأهداف هذه الموال.
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   ه، وجه مسؤولين فرنسيين انتقادات بالغة إلى "صندوق جسور"، بسبب توجي2017نهاية  وفي  
 
من النشطة املمولة إلى   قسما

واملؤسسات   الطبية  والعيادات  التجارية  املحالت  إقامة  مثل  تنافسية  اقتصادية  املؤسسات التعليميةانشطة  من  وغيرها   ،

  يعدالربحية، ما 
 
 للقانون الفرنس ي.   مخالفة وفقا

منظمة قطرية،   12و عقب مقاطعة الرباعي العربي لقطر، وإدراج  جمعية قطر الخيرية في الدوحة على قوائم اإلرهاب ضمن  

 
 
   فضال

 
اتجاه اإلدارة المريكية لوضع "قطر الخيرية" تحت املراقبة تشككا الدوحة   عن  في تمويلها لألنشطة اإلرهابية، قررت 

، 2017ا، التي يتولي مسؤوليتها أيوب أبو اليقين، إلى شركة "نكتار ترست"، في نهاية عام  تغيير اسم فرع "قطر الخيرية" ببريطاني

 للهروب من عملية املالحقات المنية ووتتبع حركة الموال والتمويالت القطرية في الخارج.

ا: التحالف املصري الفرنس ي   ثانيا

رية وسياستها تجاه الوضاع في الداخل الليبي فيما  يخص دعم تعتبر فرنسا أحد الدول الروبية الداعمة ملوقف الدولة املص 

املشير خليفة حفتر والجيش الوطني الليبي لتحقيق مقومات الدولة الوطنية، في مواجهة املليشيات املسلحة واملرتزقة التابعين 

 لقوات حكومة الوفاق الليبي املدعومة من جماعة اإلخوان وتركيا وقطر. 

 ،  الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرونرت العالقة بين كل من فرنساو تركيا، بعد أن شن  إذ تلك الحداث توت
 
على   هجوما عنيفا

 
 
الدولة العضوة في حلف شمال الطلس ي )الناتو( بأنها تمارس "لعبة خطيرة" ال يمكن التسامح    تركيا بسبب دورها في ليبيا، متهما

 اتقها في مؤتمر برليوتخالف جميع االلتزامات التي حملتها على ع،  معها
 
في   وتحالفها العسكري املمارسات التركية  على    ن، معترضا

 ليبيا
 
 عقله مصاب بسكتة دماغية.   بأنهأرودغان  ، واصفا

للدولة املصرية وجهودها   التحركات الخيرة  أيدت بوضوح  أن فرنسا  الليبي، ورحب  كما  امللف  بذلتها بشأن  إلى الداعية  التي 

توحيد املؤسسات الليبية بما   ، بهدف5+    5الوقف الفوري للقتال واستئناف املفاوضات في إطار اللجنة العسكرية املشتركة  

، تحت إشراف المم املتحدة  ين،في إطار املعايير املتفق عليها في مؤتمر برل  فيها الهيئات املالية وتنظيم انتخابات برملانية ورئاسية،

 .والتوصل في أسرع وقت ممكن التفاق لوقف إطالق النار يقض ى بمغادرة املرتزقة الجانب لألراض ي الليبية

ا: أزمة شرق املتوسط
ا
 ثالث

 تلعل أزمة غاز شرق املتوسط من ضمن أسباب الهجمة الشرسة التي ت
 
من  الدولة الفرنسية الداعمة بقوة لكل    عرض لها حاليا

، للوقوف   تعزيز فرنسا انتشارها العسكري في شرق املتوسطمصر وقبرص واليونان، في مسألة ترسيم الحدود البحرية بينهم، و 

 
 
على االنضمام ملنتدى عن حرصها الشديد    ضد التحركات واملمارسات التركية، بعد تراجع واضح لدور اإلتحاد الوروبي، فضال

 لدعم تحالفات الطاقة الناشئة في تلك املنطقة. غاز شرق املتوسط الذي تقوده مصر 
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إيني   تنقيب شركة  بمنع سفن  تركيا  قامت  أن  سبق  التركية، حيث  الحربية  البوارج  دبلوماسية  مواجهة  على  باريس  وتعمل 

 اإليطالية من مواصلة العمل قبالة السواحل القبرصية. 

ا: الصراع اإلفريقي   رابعا

املمنهجة   الحمالت  أسباب  ضمن  ومصالحها يأتي  موؤسساتها  استهداف  على  والتحريض  الفرنسية،  املنتجات  ملقاطعة 

اإلقتصادية والسياسية، صراعها مع اللوبي التركي القطري، حول الهيمنة والسيطرة على الوضاع في الداخل اإلفريقي، ال سيما  

التى تعد بوابة فرنسا  لى الدولة الليبية  والقضاء على من خالل السيطرة ع  دول الساحل والصحراء، وتهديد املصالح الفرنسية

إفريقيا،   نحو  واالقتصادية  والسياسية  الفرنس ىولعل  التاريخية     التهديد 
 
واضحا املتوسط   ،  كان  شرق  إلى  الرافال  بإرسال 

والتهديد بتدخل عسكرى يقض ى على أردوغان فى شرق املتوسط، بل إن ماكرون قالها صريحة "أمام أردوغان خيار من اثنين 

ا فى املتوسط"  .إما التفاهم والعودة من حيث أتى أو يتم القضاء عليه عسكري 

الغرب والشرق اإلفريقي،  فرغم   تركية، التي تجّند املرتزقة واإلرهابيين فيالمنية ال  "صادات "شركة  توظف كل من تركيا وقطر،  

 دول في أفريقيا ودولتان في آسيا الوسطى.  10دول عربية و  7دولة، منها    20حتى اآلن في    ، فإنها تعمل  2012تأسست في عام    أنها

تدريب املليشيات املسلحة التي تأسيسها في الداخل اإلفريقي وتستغلها في     تم   فضال عن استغالل تركيا القواعد العسكرية التي

 
 
اتفاقيات عسكرية مع النيجر بهدف تعزيز تواجدها في منطقة  تعمل على ضرب املصالح الفرنسية في إفريقيا، وعقدها مؤخرا

الفرنس ي،  بشكل كامل، ويضمن لها ولشريكها  اإلستراتيجي  القطري البقاء والتمدد،  الساحل والصحراء بما يهدد التواجد  

 .على استراتيجية "االستثمار في الزمات"  ةعتمدم

أفريقيا،كما   الختراق  تركيا  مع  والدفاعي  العسكري  التحالف  قطر  السالح    منتستثمر  تجارة  االستثمارات خالل  وتكثيف 

 . والتدخالت اإلنسانية

اجه هذا اإلقليم العديد من الصعوبات اإلفريقي، محطة استمثارية وسياسية تابعة لفرنسا، ويو   منطقة الساحلر  إذ تعتب

والتحديات املتمثلة في تنامي التهديد اإلرهابي والجريمة املنظمة، ويشمل بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، ويبلغ  

  وتنضوي جميعها تحت لواء املجموعة الخماسية ملنطقة الساحل. ،مليون نسمة  100عدد سكانه ما يقرب من  

 
 
   لتقارير استخباراتية غربية، فقد دعمت قطر    ووفقا

 
 الحركات املتطرفة داخل إفريقيا من     الحليف االستراتيجي لتركيا عددا

 .جندتها االستعماريةأوتمرير  ل بهدف الضغط على حكومات تلك الدو 

التمويل القطري   باملال والسالح للجماعات اإلرهابية بصور متعددة وملتوية، ويستهدف  الدعم القطري  تنظيمات   5ويصل 

 ،  حركة "التوحيد والجهاد" املتطرفةرئيسية أبرزها؛  
 

 عن تقديمها مساعدات مالية ولوجستية كبيرة لكل من متمردي فضال
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صار الشريعة" إلى جانب تنظيم "القاعدة في بالد املغرب"، و"جماعة أنصار حركة "تحرير أزواد" وحركة "أنصار الدين" و"أن

 ."اإلسالم واملسلمين

، من ةفريقياإل   الساحل والصحراء على ضرب استقرار دول كثيرة في منطقة  ومن خلفها تركيا  وعلى هذا النحو، عملت الدوحة  

 .ار هذه الدول، بهدف السيطرة على مواردهاخالل تمويل وتسليح الجماعات اإلرهابية واستخدامها في هز استقر 

، 2018ونشر الفريق الدولي لتقص ي الحقائق في انتهاكات قطر، ومقره "الهاي" مذكرة حقوقية صدرت نسختها الولى في نوفمبر  

 .فريقياإر ودعمها للجماعات اإلرهابية في ، كشفت تورط حكومة قط 2019وجرى تحديثها وإصدارها في نهاية 

حركات إرهابية رئيسة تلقت تمويالت ضخمة من قطر وأبرزها   5فإن   2018ير املخابرات املركزية المريكية لعام  وبحسب تقر 

حركة التوحيد والجهاد، ومتمردو حركة تحرير أزود، وجماعة أنصار الدين، وأنصار الشريعة إلى جانب تنظيم القاعدة في بالد  

ة إلى وقف التعامل مع الحكومة القطرية بعد أن تأكد إنجامينا أن الدوحة وراء  املغرب، وهو المر الذي دفع الحكومة التشادي

 .كل التنظيمات اإلرهابية التشادية من بوكو حرام إلى املتمردين التشاديين الذين يعملون مع باقي الجماعات اإلرهابية في ليبيا

 2019يونيو   14وفي  
 
قطر تنهج سياسة أكثر هجومية بالتدخل في القارة قال فيه: إن    ، نشر موقع "أفريقيا إنتلجنس" تحقيقا

 .اإلفريقية، وأورد تفاصيل معدات عسكرية قدمتها الدوحة لدول الساحل الفريقي

ا: انقاذ إردوغان من جحيم املقاطعة   خامسا

ني التركي القطري  سارع اللوبي اإلخوافي ظل تصاعد الحمالت الشعبية ملقاطعة البضائع التركية في العديد من الدول العربية،

إلى وقف تنامي تلك الحمالت وعرقلة نتائجها التي أوشكت أن تدفع باالقتصادي التركي إلى اإلنهيار التام، وإنقاذ أرودغان من  

السقوط السياس ي والشعبي خالل تلك املرحلة الحرجة التي تشهدها  الدولة التركية تحت مزاعم الدولة العثمانية الجديدة أو 

 كبرى التركيا 
 
  ، التي تتخذ من مشروع دولة الخالفة منهجا

 
  ومنطلقا

 
  لها سياسيا

 
 . ودينيا

 
 
 حملة اللوبي اإلخواني القطري التركي، ضد الدولة الفرنسية، ومقاطعتها، تأتي للتغطية على الحملة العربية التي حققت نجاحا

 
 
   كبيرا

 
اقتصاديا التركي  الكيان  مقاطعة  فى  ساحق  بتفوق  تسويقها     وتم 

 
التراجع  وسياسيا حالة  من  أردوغان  إنقاذ  ومحاولة   ،

 يبه حزب العدالة والتنمية سياس  ىواالنهيار والخسائر التي من
 
  ا

 
  وشعبيا

 
 .في املرحلة الراهنة  وعسكريا

 


