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زيارة اردوغان الخليجية :الرسائل والدالالت
د.سعيد الحاج
أتت زيارة الرئيس التركي قبل أيام للكويت وقطر على رأس وفد رفيع بعد حوالي ثالثة
ً
جدا
أشهر من زيارته األخيرة وخمسة أشهر من بدء األزمة الخليجية ،لكنها بدت مختلفة
عن ساااااااب تها .ل د كانت زيارة تموز/يوليو الفائت شاااااابه م تىاااااارة على البح

عن حلو

لألزمة الخليجية ودعم الوسااا ة الكويتية ،بينما ساايطرت األبعاد االقتىااادية والتجارية
على هذه الزيارة.
كما أن هذه الزيارة الثانية لم تشمل الرياض كساب تها ،وهي داللة على جانب من األهمية
ال يخفى على متابع ،ولعل لذلك عالقة بتطورات المشاااااااهد الساااااااعوده الداخلي من جهة،
وعدم رضااى السااعودية عن الموقت التركي من األزمة الخليجية من جهة أخرا ،وانزعاج
أن رة من موقت الرياض من الملت الكرده في كل من سوريا والعراق من جهة ثالثة.
أكثر من ذلك ،ف د غاب اسم اإلمارات عن تىريح اردوغان الذه ذكر بأن "المملكة العربية
الساااااااعودية وقطر والكويت وعمان والبحرين وكافة دو الخلي

شااااااا ي ة لنا" ،وهو ما

ّ
يرجح أنها قد تكون الم ىااااودة في قوله "نشااااهد منذ فترة سااااياسااااة اإلي ا بين االخوة،
ً
جيدا من وراء هذه الساااياساااة" ،ما يعزز فكرة االنزعاج التركي من ساااياساااات
ونحن نعلم
أبوة ظبي اإلقليمية بما فيها ما شا عن دور لها في دعم المحاولة االن البية الفاشلة.
ً
ً
وجلياا ،تبادا في بعت األبراج التي تزينات
ااااااحاا
الترحياب الكويتي بااردوغاان كاان واضا
بالعلم التركي ،وبالساااااااعادة البادية على وجه أمير الكويت ،وباالتفاقات التي وقعت بين
الطرفين في الرياضة واالستثمار والعلم والتكنولوجيا ،وفق المعلن .وهي زيارة تأتي بعد
أسبوعين من زيارة نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك للكويت ،وبعد شهرين من
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ز يارة رئيس الوزراء الكويتي الشااااااايم جابر م بار الح مد الىااااااا با

ألن رة ،ول عل وتيرة

الزيارات واالتفاقات الموقعة بين الطرفين  -سيما األمنية والعسكرية  -منها تحمل ر سالة
واضحة ذات عالقة باألزمة الخليجية.
ً
جدا بالزيارة التي تعمق العالقات والشاااااااراكة مع أن رة
وأما قطر فال شاااااااك أنها ساااااااعيدة
َ
محىورة التفكير
ومساحات التعاون معها ،ولكن ما هو أهم أنها توصل ر سالة أنها لم تعد
في الجوانب العساااااااكرية واألمنية الدفاعية بفعل األزمة الخليجية بل تخطتها للحدي
في التنمية واالقتىاد واالست رار.
وهي الرساااااااالة التي حملتها تشاااااااكيلة الوفد التركي الواساااااااعة ،ف د رافق الرئيس التركي
وع ليته والمتحدث باساااااامه رئيسااااااا أركان الجيش وجهاز االسااااااتخبارات ووزراء الدفا ،
والخارجية ،واالقتىاااااد ،والطاقة والموارد الطبيعية ،والعد  ،والمواصااااالت واالتىاااااالت
والن ل البحره ،والشاااااااباب والرياضاااااااة ،والساااااااياحة والث افة ،وال،ابات والثروة المائية،
وال،ذاء والزارعة والثروة الحيوانية.
وإذا كانت ل،ة األرقام واضاااااااحة في الكويت حي

كانت ال مة هي الرابعة التي جمعت

الرئيس التركي بأمير الكو يت ،ف د كا نت أوضاااااااح في ا لدو حة ح ي

كا نت ال مة التي

جمعت اردوغان بأمير قطر الثالثة بعد األزمة والرابعة خال هذا العام والااااااااا  01منذ تولي
اردوغان الرئاسة في آب/أغسطس  ،7102وقد نت

عنها  02اتفا ً
قا في مختلت المجاالت.

ل،ااة األرقااام هااذه لهااا عالقااة بمناااسااااااابااة الزيااارة وهي الاادورة الثااالثااة الجتمااا

اللجنااة

ً
أيضا ذات عالقة بمستوا التعاون والتنسيق بين
االستراتيجية العليا بين الجانبين ،لكنها
الطرفين ،ويحمل توقيتها رساااااااالة واضاااااااحة في ظل عودة الحدي

عن احتماالت الحل

العساااااااكره ضااااااااد قطر ،وهنااا ال يجااب قراءة زيااارة اردوغااان لجنوده في قاااعاادة الريااان
العسكرية على أنها مجرد زيارة روتينية أو بروتوكولية.
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ي و اإلعالمي ال طره المعروف جابر الحرمي إن "تركيا أثبتت أنها الىااااااديق الىاااااادوق
ً
مؤخرا الت طت هذا المعنى وبنت عليه .فإذا كانت
في األيام السوداء" ،ويبدو أن الكويت
قطر قااد وقعاات اتفاااقيااة التعاااون العساااااااكره مع تركيااا بعااد أزمااة  7102مع دو

الخلي

الثالث ،وقررت أن رة نشاار جنودها على األراضااي ال طرية وف ًا لهذه االتفاقية بعد األزمة
ّ
الموقع اة بين تركيااا
األخيرة ،فينب،ي االلتفااات التفاااقيااة "تعليم وتاادريااب قوات الاادر "
والكويت خال زيارة رئيس وزراء األخيرة في أيلو /سااااااابتمبر ال فا ئت على أن ها خطوة
على نفس الطريق في ظل تسريبات حو سعيها التفاقية مشابهة مست بالً.
إن الساااااااياسااااااااات الخا اة في الخلي  ،والمبنية على روا ومعلومات وأدوات م،لو ة،
تؤتي أكلهااا باااالتجاااه المعاااكس .لم يؤد الحىااااااااار إلخضااااااااا قطر باال دفعهااا للبحا

عن

الخيااارات والباادائاال والتحااالفااات ،كمااا لن ي نع الخطاااب المحرض على الكوياات قيااادتهااا
ج
شااااااال عمل مجلس التعاون الخليجي
بموقت الرياض وأبو ظبي والمنامة ،والنتيجة هي
وت سيم دوله بين محورين.
تدفع هذه الساااياساااات قطر والكويت وربما لعمان إلى الموازن اإلقليمي المتمثل اليوم في
تركيا وبدرجة أقل إيران ،اللتين كسااااااارتا الحىاااااااار على قطر ووازنتا الضااااااا،

الخليجي

والمىره واللتين تملكان إمكانية منع أو مواجهة بعت السيناريوهات المزعجة .وال شك
ً
خيارا كهذا ،أه بداية تشكل محور أو
أن مسار الت ارب األخير بين أن رة و هران سيدعم
تحالت غير معلن بين تركيا وإيران والدو الخليجية الثالث في مواجهة محور ستلعبه.
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