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 تركيا وقطر: رسائل سياسية وعسكرية

 د. سعيد الحاج

 

على مشروع قرار يسمح بنشر قوات تركية  ،7107يونيو/ حزيران  7كان تصويت البرلمان التركي، األربعاء 

بدا والخليجية، -ا بقوة على خط األزمة الخليجية إضافية على األراضي القطرية خطوة مفاجئة أدخلت تركي

 وكأن تركيًا تقدم موقفًا جديدًا، مختلفًا ومتقدمًا.

ي الرسمي األول على األزمة التي ذلك أن الموقف التركي في اليوم األول لألزمة قد تأخر نسبيًا. فالتعقيب الترك

بدأت في ساعات الفجر األولى أتى عصر ذلك اليوم على لسان وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو في مؤتمره 

الصحافي المشترك مع نظيره األلماني ردًا على أسئلة الصحافيين، وعبر فيه عن "أسف" بالده لما حصل 

 النظر. و"استعدادها للمساعدة" في تقريب وجهات

مساًء، وبعد اجتماع المجلس الوزاري االعتيادي، قال الناطق باسم الحكومة نعمان كورتلموش إن المنطقة فيها 

من الصراعات والنزاعات ما يغنيها عن أزمات جديدة، شارحًا كيف بدأ الرئيس التركي سلسلة من االتصاالت 

لرئيس الروسي، من موقع تركيا كرئيس دوري الهاتفية شملت أمير قطر وملك السعودية وأمير الكويت وا

 لمنظمة التعاون اإلسالمي.

براهيم كالين، إصدرت تصريحات أخرى على لسان كل من رئيس الوزراء بن علي يلدرم والناطق باسم الرئاسة 

 لكن جملة المواقف والتصريحات التركية لم تخرج عن إطار الدعوة إلى التهدئة والتزام لغة الحوار واحتواء

األزمة، فكانت الحصيلة التركية رسالة دعم لقطر دون استفزاز السعودية. ربما بدا هذا السقف مفاجئًا بالنظر 

للعالقة المميزة التي تجمع بين تركيا وقطر، إال أنه كان مفهومًا جدًا في سياق حرص أنقرة على عدم االنحياز 

وألن تركيا تدرك أن الدول الخليجية تفضل دائمًا الواضح إلتاحة الفرصة لجهود التقريب التي سعت للعبها. 

الوساطات التي تأتي من داخل البيت الخليجي، فلم تطرح مبادرة محددة أو وساطة فعلية، بقدر ما حاولت دعم 

 الجهود التي يقوم بها أمير الكويت وتدعيمها بجهد تركي وآخر دولي.

ه في مجمل السياسة الخارجية وقضايا المنطقة وحسب، بيد أن أنقرة ال تنظر للدوحة على أنها حليف تتفق مع

ولكن أيضًا كدولة قدمت دعمًا واضحًا لتركيا في عدة محطات أهمها المحاولة االنقالبية الفاشلة في 
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، فضاًل عن أن صانع القرار التركي يخشى أن توجه له غدًا نفس تهم دعم اإلرهاب الموجهة 7102تموز/يوليو 

بعالقات جيدة مع حماس واإلخوان المسلمين، وهي من المآخذ الرئيسة  تحتفظأن تركيا اليوم لقطر باعتبار 

 . (1) على الدوحة في هذه األزمة وفق ما أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

تصورًا أخطر من مجرد أزمة  ات األحداث ومستجدات المواقف قدممن جهة أخرى، يبدو أن تقييم أنقرة لتطور

ماسي، حيث ألمحت بعض العواصم وة تكفي معها الجهود السياسية والمناشدات والتواصل الدبلماسيودبل

الخليجية عبر وسائل اإلعالم الدائرة في فلكها إلى سيناريوهات خطيرة يمكن أن تتدحرج إليها األزمة بما فيها 

 تركيا مختلفًا. موقفًا-األخرى األسباب  مع-الخيار العسكري، فعليًا أو للضغط على الدوحة، وهذا ما استدعى 

ُفِهمت في سياق  7102كانت تركيا قد أبرمت مع قطر اتفاقية للتعاون العسكري في كانون األول/ديسمبر 

، وأقرها البرلمان 7102التدابير القطرية االحترازية المتخذة بعد أزمة سحب السفراء الخليجيين من الدوحة في 

منه، تتعلق  72ووقعها الرئيس التركي ونشرت في الجريدة الرسمية في  7102من آذار/مارس  01التركي في 

بالتعاون العسكري والصناعات الدفاعية وتشمل إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر وإمكانية نشر قوات 

تركية على األراضي القطرية والعكس بالعكس. ومنذ ذلك الوقت والقاعدة في طور التشييد ويتواجد مئات 

 رين األتراك في قطر، وفق المعلومات التي رشحت.المستشا

، صادق البرلمان التركي على مشروَعيْ قانون يتعلقان بالعالقات التركية 7107يونيو/حزيران  7أمس األربعاء، 

على  ، األول في مجال تأهيل وتدريب قوات الدرك )الجندرما( والثاني متعلق بتعديل )أو إضافات(القطرية-

ورد في مسوغات مشروع القرار أنه يستهدف "تحديث المؤسسات العسكرية القطرية، قة الذكر. واالتفاقية ساب

وتطوير إمكانات وقدرات القوات المسلحة القطرية عبر التدريب والتأهيل والمناورات، وتنويع التعاون في 

ل زيادة العمل الثنائي في السالم اإلقليمي والدولي من خال العسكري، والمساهمةمجاالت التدريب والتأهيل 

 والتنسيق بين البلدين عبر المناورات والتدريب المشترك".

بهذا المعنى، وباعتبار أن االتفاقية مبرمة أصاًل وفي غياب أي حديث عن إرسال فعلي لقوات عسكرية تركية 

ف زيادة عدد إلى قطر )الذي يحتاج لموافقة البرلمان وفق الدستور التركي(، يمكن فهم أن التعديل يستهد

القوات التركية الممكن تواجدها على األراضي القطرية من جهة، وتطوير االتفاقية ومجاالت التعاون العسكري 

 بين الطرفين بشكل مستمر من جهة ثانية.

                                  
 .7102حزيران/يونيو  5، إضاءاتسعيد الحاج، حدود الموقف التركي من األزمة الخليجية، ( 1)

http://ida2at.com/the-limits-of-the-turkish-situation-on-the-gulf-crisis/
http://ida2at.com/the-limits-of-the-turkish-situation-on-the-gulf-crisis/
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، إذ "سّرع" حزب الخليجية-الالفت في مشروع القرار كان التوقيت بطبيعة الحال والتزامن مع األزمة القطرية 

والتنمية من عرض المشروع للتصويت في الهيئة العمومية للبرلمان على إثر أزمة قطع العلقات  العدالة

مع قطر، بعد أن انتظر في أدراجه منذ شهر كانون الثاني/يناير الفائت بسبب بيروقراطية العمل  الدبلوماسية

 الرسالة التركية تبدو هنا مزدوجة، سياسية وعسكرية.  البرلماني وبطئه.

 : الرسائل السياسية:أواًل

أقرب لالنحياز للدوحة في أزمتها وأنها لن تكون وحدها ولن تترك للعزلة واالستفراد. وهي رسالة  هذه الرسائل

 عن-مختلفة هذه المرة  بلغة-تتناغم مع تصريحات الرئيس التركي التي سبقتها بساعات، حين تحدث 

 ا "االستمرار في تطوير عالقاتها" مع قطر."لعبة" تدار خلف األزمة في الخليج وعن نية تركي

هذه الرسالة السياسية أريد لها أن تكون أكثر وقعًا، فأردفت بحديث خصه لصحيفة الراية القطرية د. ياسين 

في البرلمان والنائب السابق لرئيس حزب العدالة والتنمية  القطرية-أقطاي رئيس لجنة الصداقة التركية 

 شعبية-ض العزلة على قطر". كما سارت معه على التوازي أنشطة نخبوية تحت عنوان "لن نسمح بفر

للتعبير عن دعم الدوحة في أزمتها، مثل تصّدر "هاشتاغات" داعمة لها في تويتر وتسيير مظاهرات مؤيدة لها 

 في إسطنبول.

صمودها في وجه هذا القرار السياسي بعدم السماح بخنق قطر وعزلها يتفرع عنه إجراءات اقتصادية لدعم 

 انأردوغالحصار، فقد سّيرت أنقرة منذ ساعات األزمة األولى أربع طائرات شحن للدوحة في رسالة أولية. ثم أصدر 

تعليماته لوزير االقتصاد نهاد زيبكجي بمتابعة األزمة عن كثب لتحديد االحتياجات الضرورية التي يفترض أن 

لبلدين، تبعها تصريح لرئيس اتحاد المصدرين األتراك محمد تحدد بالتفصيل بعد اجتماعات من وفدين من ا

 بويوك أكشي باالستعداد لتغطية احتياجات قطر من الماء والغذاء، إضافة لمواد البناء.

 ثانيًا: الرسائل العسكرية:

واضحة جدًا من سياق تقريب موعد التصويت على مشروع القرار على وقع األزمة، رغم أنه  ئلالرساجاءت هذه 

ال يتضمن خطوات عسكرية ميدانية فورية. فقد أرسلت أنقرة إشارة مهمة على اآلفاق التي يمكن أن يصل 

إليها التعاون العسكري مع الدوحة، وأنها عازمة على تطويره ورفع سقفه خالل وقت قصير، وُيعتقد على 
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ن الرسالة أكثر وقعًا وأوضح نطاق واسع بأن تركيا ستسّرع من خطوات نشر جنودها على األراضي القطرية لتكو

 لغة.

ومما يضفي المزيد من المعنى على فكرة الموقف التركي المستجد أو المتطور أن الخطوات التركية المذكورة 

تقليل عدد الخصوم “وسياسة تتناقض نوعًا ما مع أجندة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها أنقرة 

، ولكنها تتفق أيضًا من جهة أخرى مع سياق تعاظم القوة الخشنة التركية (2) واألعداء" التي تعلنها الحكومة

 . (3) وامتزاجها مع القوة الناعمة المستخدمة حصرًا في السنوات السابقة من قبل أنقرة

إضافة إلى ذلك، فقد زاد من أهمية هذه الرسالة التركية أنها تزامنت مع زيارة وزير الخارجية اإليراني جواد 

إلى أنقرة لبحث الملفات اإلقليمية وفي المقدمة منها األزمة في الخليج معبرًا عن "تطورات إقليمية ظريف 

مقلقة" تحتاج إلى "تبادل وثيق لآلراء مع أنقرة"، ومذكرًا بموقف بالده المحّذر من تغيير الخرائط في منطقة 

 الخليج.

 

 خالصة:

قد بلغتا هدفهما، سيما مع اتصال الرئيس األمريكي بأمير قطر  اإليرانية-يبدو أن الرسالتين التركية والتركية 

وإعالنه استعداد بالده للوساطة واستضافة لقاء في البيت األبيض لهذا الهدف، فخفت حدة التصريحات التي 

تلّمح للحلول العسكرية، وورد لفظ "الشقيقة" باإلحالة إلى قطر على لسان وزير الخارجية السعودي ألول مرة 

 منذ بداية األزمة. ربما

وبالعودة إلى سياق األزمة ومسار مستجداتها، يمكن القول إن صدمة اللحظة األولى قد مرت، وأن رسالة التوازن 

 الدبلوماسي الحل- ووحدانية-التي دعمت الموقف القطري يمكن أن تساهم في إقناع الطرف اآلخر بضرورة 

ازالت كاملة أو التهديد بالتدخل المباشر أو االنقالبات على طاولة الحوار وليس بالضغط للحصول على تن

 العسكرية.

وهكذا تكون أنقرة قد تضامنت مع حليفها القطري واستبقت استهدافها المحتمل، بأن أرسلت رسالة دعم ال 

تخفى، وإن لم تعلن انحيازًا تامًا ولم تستعِد الطرف اآلخر، وساهمت في إعادة المعنى والزخم لمسار الحل 

                                  
 المصدر السابق.( 2)

  .3102أيار/مايو  32، إضاءاتسعيد الحاج، اتجاهات السياسة الخارجية التركية بعد رحيل داود أوغلو، ( 3)

http://ida2at.com/turkish-foreign-policy-after-the-departure-of-davutoglu/
http://ida2at.com/turkish-foreign-policy-after-the-departure-of-davutoglu/
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لتفاوضي والوساطة الكويتية، عن قصد أو دونه، إال إن أدت رعونة بعض األطراف لتدهور األوضاع نحو مسارات ا

 .(4) وبةكارثية غير مرغ

                                  
 اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية".( 4)


