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 تركيا بعد قطر: سردية االستهداف والمؤامرة

 سعيد الحاج .د
 

، توتروإن بدا أنها وصلت إلى ذروة ال ما زالت األزمة الخليجية تتفاقم كثر من عشرة أيام على اندالعها،بعد أ

 التركية.وتستمر معها الجهود العربية واإلقليمية والدولية لحلها، ومن ضمنها المساعي 

مالحظة أن  نوفي استقراء لمجمل المواقف والتصريحات واإلجراءات التركية منذ اليوم األول لألزمة، يمك

 تقوم على أربعة محددات رئيسة، هي:إزاءها المقاربة التركية 

 والبعد عن التصعيد، وهو صلب الخطاب التركي. بل إن خطوة الدبلوماسيضرورة انتهاج الحل السياسي  األول،

سريعة "ردع" تصويت البرلمان على نشر قوات عسكرية على األراضي القطرية هدفت برأينا إلى إيصال رسالة 

 أي سيناريوهات كارثية.دون  للحيلولة

 قوف إلى جانب قطر ولكن دون استعداء الطرف اآلخر، سيما السعودية.والالحياد اإليجابي، بمعنى  ،الثاني

، بل كطرف مساعد ومكمل هاالتأكيد على الوساطة الكويتية ودعمها وعدم طرح أنقرة نفسها بدياًل عن الثالث،

 لها.

، ومن هنا كان الجسر الجوي الذي سياسيًا واقتصادياً  ح بتشديد الحصار على قطر وحصارهاماعدم الس الرابع،

 أنشأته أنقرة إليصال المواد الغذائية.

وحسب، ولكن أيضًا  قاتها المميةة مع قطر وساب  مواقف األخيرة إلى جانبهاال تفعل أنقرة ذلك بسبب عال

على صعيد االتهامات الموجهة لألخيرة، سيما العالقة مع  ألنها ترى الكثير من المشتركات بينها وبين الدوحة

ون ستكحركات اإلسالمي السياسي والمقاومة الفلسطينية وفصائل المعارضة السورية المسلحة، وبالتالي 

 مستهدفة كذلك بعد الدوحة إذا ما تركتها لوحدها.

أظهر عامل المفاجأة فيها ومستوى حيث ال تبدو هذه المقاربة مبالغًا بها أو بعيدة عن أسباب األزمة األخيرة، 

( في 4102اإلجراءات عالية السقف منذ اللحظة األولى أنها مختلفة عن سابقاتها )سيما أزمة سحب السفراء في 

 األهداف والنتائج المرجوة من قبل "محور المقاطعة".

في اإلقليم مع قطر الحاد فكرة التنافس  اإلماراتي-صحيح أن من بين األسباب المهمة للموقف السعودي 

ض، إال أن السبب األهم يتبدى في سياسة قطر الخارجية وموقفها من ترتيب البيت الداخلي في الرياسياقات و
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، وهو ما دفعنا نطقة سيما الثورات العربية )وبالتالي العالقة مع اإلخوان وحماس وغيرهما(المتغيرات في الم

ألن نقول منذ البداية إن األزمة تثبت أن محور " االعتدال" العربي يعيد ترتيب أوراقه ويريد حسم الملفات في 

 المنطقة بشكل نهائي مستثمرًا "لحظة ترمب".

وتعّول عليه. وبهذا السياق  األمريكي-تستحث الدعم الخارجي  إقليمية-ربية بهذا المعنى، فمفاعيل األزمة ع

فمن المنطقي أن ترى أنقرة نفسها مستهدفة كما الدوحة، بعدها أو معها أو ربما قبلها )في محاولة االنقالب 

 ا، وأهمها:الفاشلة(. ولهذه السردية بعض األسباب والسياقات والدوافع والتجليات التي يجدر اإلحاطة به

المنطقة وملفاتها إزاء معظم قضايا  ةتشارك كل من تركيا وقطر في نظرة التقييم والمواقف السياسي أواًل،

كما سب  ذكره، وهو ما يعني أن مسوغات اتهام األولى هي نفسها مسوغات اتهام الثانية إذا ما توفرت اإلرادة 

 بينما ما تةال الرياض صامتة.الدفع باتجاهه  السيسيهو ما حاول السياسية لذلك، و

أن عدداً من األشخاص الذين وردت أسماؤهم في "قائمة اإلرهاب" الخليجية الثالثية إما مقيمون في تركيا  ثانيًا،

 أو يترددون عليها كثيرًا، وهو ما قد يفتح بابًا للضغط على تركيا متى ما اتخذ القرار.

إلى حل ما يقضي بمغادرة بعض الشخصيات للدوحة، على غرار اتفاق الحالية إذا ما وصل طرفا األزمة  ثالثًا،

، فإن جةءًا منهم على األقل سيتوجه لتركيا باعتبارها من الدول النادرة المتاحة لهم، وهو ما سيعني أنها 4102

ر اإليواء والدعم لـ "إرهابيين" مسجلين في قوائم رسمية لتلك الدول، وف  يتوفيمكن أن تقع تحت تهمة 

 السردية التي يمكن أن تُـفّعل متى أريد ذلك.

وحدها، لبقى في حال استسلمت قطر للمحور الخليجي الثالثي المدعوم من مصر السيسي فإن تركيا ست رابعًا،

وبالتالي أضعَف من ذي قبل بكثير، باعتبار أن تعاون الجانبين في الكثير من القضايا والملفات قد زاد من 

 والمواجهة، ولعل االنقالب الفاشل في تركيا من أمثلة ذلك التعاون والتضامن.قدرتهما على الصمود 

وإن بدا اليوم أن خيارات التصعيد والمواجهة العسكرية أو تشجيع  ،إن تطور األحداث غير مضمون خامسًا،

 فتوحاً انقالب داخلي في قطر قد تضاءلت فرصها إال أنها غير معدومة تمامًا، كما أن سيناريو التدويل يبقى م

 اعاتعلى األقل مرغوب به كما نفهم من فكرة "قائمة اإلرهاب". ولعل التصعيد اإلعالمي في الس على الممكن أو

 األخيرة يشي بتأزم الموقف وتفاقمه وليس بحلحلته.

تلقى سردية االستهداف لتركيا وقطر معًا قبواًل لدى بعض السياسيين وعدد كبير من الكتاب  سادسًا،

فقد وردت جملة "القول لقطر واسمعي يا تركيا"، في محاكاة للمثل العربي/التركي، على  والصحافيين األتراك.
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ت المعارضة التركية، كما كانت نفس الجملة وبنفس الكلمات واألحرف عنوان ثالثة مقاالت لسان أحد قيادا

كما كتب مراسل صحيفة "خبر  غاتيران ويوسف كاراجا.الرحمن ديليباك وأحمد تاش هم عبد لثالثة كتاب أتراك

تورك" في واشنطن سيردار تورغوت أكثر من مقال بهذا االتجاه أحدها بعنوان "هل تركيا هي هدف واشنطن 

 ".؟القادم

مايكل روبن، المسؤول الساب  في الكونغرس و"الباحث" الذي كتب عن انقالب تركيا قبله بأشهر  سابعًا،

رحة تغريدة من أربع كلمات تقول "اليوم قطر، غدًا تركيا؟"، البا ، كتبانواردوغ كتاباته تركياحدة معروف بالو

 فيما دعت مصر عالنية لحصار أنقرة مع الدوحة لنفس األسباب.

اتهام تركيا بدعم اإلرهاب ليس شيئًا غير مألوف، فقد سب  إليه سياسيون وإعالميون أمريكان خالل  ثامنًا،

ن من أحد المساجد ْيايمة صورة الردوغان وداود أوغلو وهما خارَجالسنوات الماضية بل ونشرت نيويورك ت

شراء النفط من داعش( ادعاء ، وشاركت روسيا في هذه السردية )خصوصًا "داعش"مدعية أنه اجتماع لهما مع 

 خالل أشهر األزمة مع أنقرة.

في أفضل حاالتها منذ أشهر طويلة، ألسباب عدة أهمها الدعم  األمريكية-ليست العالقات التركية  تاسعًا،

دية المسلحة في سوريا وعدم تسليم فتح اهلل كولن لتركيا، لكن يبدو أن الجو العام في راألمريكي للفصائل الك

وليس أدل على ذلك من قرار مجلس النواب بشكل واضح. ها يل تدريجيًا ضدواشنطن بخصوص تركيا يم

مريكي في السادس من الشهر الجاري إلدانة "تعدي" حرس الرئيس التركي على متظاهرين أكراد خالل زيارته األ

الحاضرين دون معارضة ولو عضو واحد بما فيهم  793األخيرة إلى واشنطن، والذي واف  عليه كل األعضاء الـ 

 .ر تورغوت في مقاله، كما يشيفي المجلس الداعم لتركيالتجمع التركي" "ل 061 الـ عضاءاأل

ن أعضاء الكونغرس األمريكي في نهايات الشهر الفائت مشروع قرار "فرض عقوبات على عدد م قدم عاشرًا،

داعمي اإلرهاب الفلسطيني" كما أسمته استهدافاً لحركتي حماس والجهاد اإلسالمي، وداعميهم سيما قطر وإيران 

يكون عنصر ضغط كبير جدًا على المقاومة الفلسطينية كما ، والذي إن صدر واعتمد س)نصًا( وتركيا )ضمنًا(

  .على الدول التي تحتفظ بعالقة جيدة معهم على حد سواء

ويبدو أن التحركات التركية التي حرصت أنقرة على التأكيد أنها ال تستهدف أو تستعدي أحدًا قد  أحد عشر،

تستضيف وسائل . ى أكراد سوريا نكاية بأنقرةأزعجت بعض األطراف الخليجية، األمر الذي فتح بابًا لهم عل
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مؤخراً لتوجيه تهم لتركيا من مستوى  إعالم سعودية بالدرجة األولى قيادات حةب االتحاد الديمقراطي في سوريا

 إبادة" الكرد، في تصعيد إعالمي ضمني لكن واضح ضد أنقرة."

غ الحساسية بالنسبة ألنقرة، فقد أوردت وال يبدو أن األمر مقتصر على الضغط اإلعالمي في هذا الملف بال

)الكانتون  المقربة من العدالة والتنمية قبل يومين خبر اجتماع عقد شمال غرب سوريا "صحيفة "يني شف 

لالتفاق حول نفط مناط  األكراد في سوريا، حضره إلى جانب  "بترتيب من واشنطن والرياض" الكردي الغربي(

 حةب االتحاد الديمقراطي ممثلون عن الواليات المتحدة والسعودية واإلمارات ومصر.

خالل األيام واألسابيع القليلة األخيرة في الخالصة، ثمة الكثير من االعتبارات السابقة والتطورات التي حدثت 

 ةخليجي-أن األزمة الحالية أكبر من مجرد مشكلة خليجية تؤكد و ،من قطر وتركياتعضد سردية استهداف كل 

 تركية بشكل فاعل وملحوظ.ال الدبلوماسيةكسابقاتها، وهو ما يسند موقف التضامن التركي مع قطر ويحّرك 

لة باب األسئ بالتأكيد، إال أنها تفتح بحتمية تلك السيناريوهاتولئن كانت هذه مجرد إشارات وقرائن ال تفيد 

قع المتوأنقرة  موقففعاًل ال قواًل، فضاًل عن  وإمكانية استهداف تركيا وسيناريوهاته المستقبلخيارات على 

 .(1) وتتعقد أكثر في حال قدِّر لألزمة أن تستمر وتتفاقم

 

                                  
 اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية".( 1)


