
ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 االثنين 24 رمضان، 1438 هـ ق 29 خرداد 1396 هـ ش، 19 حزيران 2017مشؤون سياسية العدد )9594( السنة السابعة والثالثون

مــن  »داعــش«  اندحــار  أّن  بــه  المســلَّم  مــن 
ــي؟  ــوم التال ــاذا عــن الي ــت، فم ــات مســألة وق ــة ب الرق
ــة بتقديــم مؤشــرات  ــة هــذا الســؤال كفيل ــدو إجاب تب
تتعلــق بملــف الشــمال الســوري برمّتــه انطالقــًا مــن 
الرقــة. وتتضافــر معطيــات عــدّة فــي ترجيــح كفــة 
»الفوضــى الخالقــة« عنوانــًا لمرحلــة قادمــة تبــدأ غداَة 
إعــالن »تقويــض عاصمــة الخالفــة« ويصعــب التنبــؤ 
بخواتيمهــا، أو بانعكاســاتها علــى مختلــف األطــراف، 

ــة«!. ــى رأســهم »أبطــال المعرك وعل
»قــوّات  أعلنــت  حزيــران  مــن  الســادس  فــي 
»تحريــر  معركــة  انطــالق  الديمقراطيــة«  ســوريا 
مدينــة الرقــة«. مــع انقضــاء أســبوع مــن العمليــة، 
ــى أجــزاء  ــد بســطت ســيطرتها عل ــت »قســد« ق كان
مــن المدينــة، وشــارفت علــى عــزل قــوات »داعــش« 
فــي مركزهــا عــن تجمعاتــه فــي أطرافهــا وعلــى وجــه 

الخصــوص فــي مقــر الفرقــة 17.
قبــل إطــالق »المعركــة الكبــرى« بســبعة أشــهر، 
بــدء عمليــة »غضــب  أعلنــت  قــد  كانــت »قســد« 
لمعــارك  اعتُمــدت  التــي  التســمية  الفــرات«، 
محافظــة الرقــة بأكملهــا. لكــنّ ذلــك ال يعنــي أن 
أشــهُر عمليــات  بأكملهــا  كانــت  الســبعة  األشــهُر 
جــوالت  إلــى  العمليــات  انقســمت  إذ  عســكريّة، 
فصلــت بينهــا فتــرات ركــود ميدانيّــة، وفقــًا إليقــاع 
فرضتــه أحــداث سياســيّة حينــًا )مثــل االنتخابــات 
علــى  األبــواب  وراء  خفيّــة  وتطــورات  األميركيــة(، 
خطــوط مختلفــة مــن موســكو إلــى أنقــرة وواشــنطن 
ــع أن »يشــهد النصــف الثانــي  وســواها. ومــن المتوق
مــن حزيــران إعــالن الســيطرة علــى المدينــة بشــكل 
كامــل، واالســتمرار فــي مالحقــة فلــول التنظيــم فــي 
ــارزة تحدثــت  ــًا لثالثــة مصــادر كرديــة ب أريافهــا«، وفق

إليهــا »األخبــار« كاّلً علــى حــدة.
التــي  »المعــارك  أّن  المصــادر  أحــد  ويؤكــد 
عنيفــة،  الديمقراطيّــة(  ســوريا  )قــوات  تخوضهــا 
لكنّهــا أشــدّ ضــراوة مــن معــارك ســابقة خضناهــا 
ــم  ــة التكتّ ضــد )داعــش(«. تتشــارك المصــادر الثالث
ــح  ــة، واألرج ــد الرّق ــة« بع ــوة التالي ــول »الخط ــه ح ذات
أّن التحفــظ حــول الخــوض فــي هــذا الحديــث نابــعٌ 
مــن أن الخطــوة ليســت قــراراً فــي يــد »قســد« التــي 
تخــوض معاركهــا بوصفهــا الــذراع البريــة لـ»التحالــف 
الدولي«. ويبدو شــبه محســوم أّن الخريطة الســورية 
بعــد الرقــة ستشــير إلــى ديــر الــزور بوصفهــا »المعقــل 
األخيــر للتنظيــم«، عــالوة علــى احتفاظــه بمناطــق 
ســيطرة فــي أجــزاء مــن ريــف الحســكة. أمــا الجيــوب 
الباقيــة فــي أريــاف حمــص وحمــاه وحلــب، فســتكون 
علــى األرجــح قــد صُّفيــت علــى يــد الجيــش الســوري 

ــا. ــي انتظــار قطافه ــت ف ــه، أو عُزل وحلفائ
ويخــوض الجيــش وحلفــاؤه معــارك متســارعة 
ــى  ــة الســورية تهــدف إل ــداد البادي ــى امت الخطــى عل
توجيــه »داعــش« نحــو »المعركــة األخيــرة« فــي ديــر 
الجيــش خــالل عملياتــه علــى  . ويحــرص  الــزور 
محــاذاة مناطــق ســيطرة »قســد« فــي الرقــة بأكبــر 
بعملياتــه  يُذّكــر  نحــو  علــى  ممكنــة،  مســاحات 
الســريعة التــي واكبــت معركــة البــاب التــي شــنّتها 

»درع  عمليــة  إطــار  فــي  الغازيــة  التركيــة  القــوات 
الشــهيرة،  الحســكة  حــوادث  وباســتثناء  الفــرات«. 
الســوري  الجيــش  بيــن  التمــاس  خطــوط  فــإّن 
بينهمــا.  لمعــارك  مســرحًا  تتحــوّل  لــم  و»قســد« 
وعلــى العكــس مــن ذلــك، تشــارك الطرفــان فــي 
ــا  ــرى )كم ــراف أخ ــد أط ــارك ض ــارات المع ــم مس رس
مدينــة  وفــي  الشــمالي،  حلــب  ريــف  فــي  حصــل 
حلــب ذاتهــا(. كذلــك شــّكلت منبــج ســاحة التفــاق 
أتــاح تســلم الجيــش الســوري مناطــق مــن ريفهــا 
الروســية  القــوات  بمشــاركة  ليتحــول  الشــرقي 
ــن »قســد« و»درع  ــوات فصــل« بي ــا يشــبه »ق ــى م إل
الفــرات«. ولــن يكــون مســتغربًا أن ينخــرط الجيــش 
و»قســد« فــي عمليــات تنســيق لمعــارك أريــاف ديــر 
الــزور، وال ســيّما ريفهــا الغربــي المتصــل بريــف الرقــة 
الشــرقي. فــي المقابــل، مــن المنتظــر أن يشــكل 
إعــالن نهايــة معركــة الرقــة مقدمــة لمعركــة إعالميــة 
ــد«  ــحاب »قس ــة بانس ــرة لمطالب ــنها أنق ــدة تش جدي
الوجهــة  أن  وكمــا  ألبنائهــا«.  »المدينــة  وتســليم 
العســكرية التاليــة لـ»قســد« ليســت قــرارًا عائــدًا لهــا، 
تبــدو خطوتهــا التاليــة لتحريــر الرقــة قــرارًا أكبــر مــن 
قدرتهــا علــى االنفــراد بــه. وتحضــر تداخــالت كثيــرة 
ــا  ــد داعــش«، مــن بينه ــا بع ــة م ــا يخــص »رق ــي م ف
الطبيعــة العشــائرية للمنطقــة، ومــا يعنيــه ذلــك مــن 

تأثيــرات محتملــة لــكل مــن الســعودية واإلمــارات. 
»اســتراتيجيات«  تتشــاركان  األخيرتيــن  أن  ورغــم 
واحــدة فــي ملــف إقليمــي بــارز هــو الكبــاش مــع قطــر 
)حليــف تركيــا القريــب(، غيــر أّن األمــر يختلــف لــدى 
ــف  ــى الخــط، كمــا يختل ــد العشــائري عل دخــول البع

ــا نفســها. ــع تركي ــة م ــا يخــص العالق ــي م ف
وفيمــا عرفــت العالقــات الســعودية التركيــة مــدًّا 
وجــزراً و»تحالفــات مصالــح« فــي الملــف الســوري 

تحديــداً، فــإن العالقــات اإلماراتيــة التركيــة تنحــو 
وكان  الوجــودي«.  »العــداء  إلــى  أقــرب  منحــى 
علــى  اإلمــارات  دخــول  وراء  ســببًا  التفصيــل  هــذا 
خــط تمويــل »قســد«، األمــر الــذي تحــول بــدوره 
إلــى مناســبة لســباق علــى النفــوذ بيــن اإلمــارات 
والســعودية. وإذا أضيفــت إلــى ذلــك إمكانيــة تأثيــر 
ازدادت  أيضــًا،  العشــائري  المكــون  فــي  الدوحــة 
التعقيــدات أكثــر فأكثــر. إال أن كل مــا تقــدّم يظــل 
مجــرّد تأثيــرات جانبيّــة تــدور فــي فلــك الهيمنــة 
وتحركاتهــا.  »قســد«  قــرارات  علــى  األميركيــة 
ــن  ــى تمكي ــدو واشــنطن حريصــًة عل ــى اآلن تب وحت
»قســد« مــن بســط الســيطرة علــى أكبــر مســاحات 
ــك  ــا الســورية، وال ســيما أن تل ــة مــن الجغرافي ممكن
أميركــي  نفــوذ  مناطــق  إلــى  تحولــت  المســاحات 
ــا وبمــا يتجــاوز  ــة بأكمله ــن المنطق ــرة فــي موازي مؤث
الســاحة الســورية. وال تمكــن قــراءة النهــج األميركــي 
المتوقــع فــي مــا يخــصّ »رقــة مــا بعــد داعــش« فــي 
معــزل عــن مقدمــات معركــة الرقــة والترتيبــات التــي 
ســبقتها. وســيكون لزامــًا انتظــار تســريبات مــن هنــا 
ــا لفهــم  ــع غطــاء رســمي عــن وثائــق م ــاك أو رف وهن
ــي  ــية ف ــة والسياس ــس األمني ــي الكوالي ــرى ف ــا ج م
خــالل األشــهر الســبعة منــذ بــدء »غضــب الفــرات«. 
ــات معركــة  ــك الوقــت، يمكــن عــدّ »ترتيب ــى ذل وحت

ــة« جــزءاً مــن أســرار الحــرب الســوريّة الكثيــرة،  الرّق
وال ســيّما مــا توافــق عليــه رؤســاء أركان الواليــات 
ــا غــداَة اجتماعهــم الشــهير  المتحــدة وروســيا وتركيّ
الضجيــج  أّن  الثابــتُ   .)2017 آذار   7( أنطاليــا  فــي 
الــذي طالمــا أثارتــه أنقــرة حــول معركــة الرقــة قــد 
انخفــض كثيــرًا منــذ ذلــك الوقــت، وأن أي محــاوالت 
تركيــة حقيقيــة لـ»تعكيــر« العمليّــة لــم تُســجّل، 
ــه  ــة داعــش« وإعانت ــك محــاوالت »تغذي ــي ذل ــا ف بم
علــى خــوض المعركــة )رغــم أنــه دور أجــاده األتــراك 

طويــاًل(.
ومــن غيــر الواضــح مــا إذا كان التحــول فــي األداء 
ــع، أو  ــر الواق ــن عجــٍز وتســليم باألم ــًا م ــي نابع الترك
أنــه جــاء علــى خلفيّــة »ثمــٍن مــا« ضمنــت أنقــرة 
وكانــت  األميركــي.  الحليــف  مــن  عليــه  الحصــول 
اإلدارة األميركيــة الســابقة قــد أدارت ملــف الصــراع 
ــى  ــا عل ــراد بصــورة توحــي بحرصه ــرة واألك ــن أنق بي
تنامــي مخــاوف كّل مــن الطرفيــن، وهــو مــا واصلتــه 
اإلدارة الحاليّــة مــع ميــٍل ظاهــري نحــو األكــراد. ومّثــل 
شــهر أيّــار محّطــة بــارزة فــي هــذا اإلطــار، حيــث 
شــهد إقــرار واشــنطن »تزويــد المقاتليــن األكــراد فــي 
ــام مــن أول  ــن القــرار قبــل أي ســوريا بالســالح«. وُأعل
لقــاء جمــع بيــن الرئيســين األميركــي دونالــد ترامــب، 
ــات  ــان لـ»بحــث العالق ــب أردوغ ــي رجــب طي والترك
الثنائيــة ومكافحــة اإلرهــاب بــكل أشــكاله« )عُقــد 
ــان(. ــذ 21 نيس ــًا من ــار، وكان مُبرمج ــي 16 أي ــاء ف اللق

ثمّــة تفصيــل بــارزٌ شــهده شــهر أيــار أيضــًا 
ــن  ــًا م ــًا وافي ــل نصيب ــم ين ــه ل ــذا اإلطــار، لكن ــي ه ف
الضــوء، فبالتزامــن مــع الحدثيــن المذكوريــن قــررت 
الواليــات المتحــدة »توســيع التعــاون االســتخباراتي 
ســتريت  »وول  صحيفــة  وكانــت  تركيــا«.  مــع 
جورنــال« قــد نقلــت فــي الثانــي عشــر مــن أيــار 
عــن مســؤولين أميركييــن قولهــم إّن »تعزيــز جهــود 
المخابــرات المشــتركة مــع تركيــا يأتــي لمســاعدتها 
علــى اســتهداف اإلرهابييــن فــي المنطقــة بنحــو 
ــق التركــي إزاء  ــف القل ــة لتخفي ــي محاول أفضــل، وف
تســليح األكــراد فــي ســوريا«. ولــم تقتصــر تلــك 
تضمّنــت  بــل  فضفاضــة،  أحاديــث  علــى  األنبــاء 
بمضاعفــة  واشــنطن  قيــام  عــن  الفتــة  معلومــات 
قــدرات »مركــز االندمــاج االســتخباراتي فــي أنقــرة«، 
االســتخبارية  المســاعدات  مــن  مزيــد  و»إضافــة 
التــي تقدمهــا )لتركيــا( مثــل الطائــرات مــن دون 
طيــار«. ووفقــًا لمــا نقلتــه الصحيفــة عــن المســؤولين 
األميركييــن، فــإن الخطــوات تأتــي بغيــة »مســاعدة 
المســؤولين األتــراك علــى تحديــد حــزب العمــال 

الكردســتاني وتعّقبــه بنحــو أفضــل«.

تآكل الخطة األميركية في سورية
غالب قنديل

بعــد ســنوات مــن الفشــل المتكــرر تراجعــت الخطــة العامــة للحلــف االســتعماري 
ــة  ــة الوطني ــقاط الدول ــنطن : إس ــي واش ــن ف ــا المعل ــن هدفه ــي م ــي الرجع الصهيون
األخوانييــن  وجحافــل  والتكفيــر  اإلرهــاب  عصابــات  بواســطة  ورئيســها  الســورية 
والمرتزقــة الدولييــن وباتــت تــراوح تحــت الســقوف األدنــى : االســتنزاف أوالتقســيم 
ومحــاوالت اإلخضــاع والحصــار وعرقلــة طريــق النصــر الحاســم وكان فــي هــذا الســياق 
والســورية  العراقيــة  الجغرافيــة  فــي  داعــش  نشــر  البديلــة  الخطــط  أخطــرأدوات 
ــذي  ــا وسياســيا وعســكريا ال ــا اقتصادي ــع تواصلهم ــن من ــك ع ــن ناهي ــق البلدي لتمزي
يمثــل محظــورا تنبــه الكيــان الصهيونــي ألخطــاره منــذ ســبعين عامــا بعــد اغتصــاب 

ــطين. فلس
القــى األميركيــون صنيعتهــم  داعــش بدعــم ســخي ســعودي قطــري تركــي 
كبيــر فــي االحتضــان والتمويــل والتســليح والتجنيــد والتدريــب وانخرطــت الواليــات 
ــا شــكل  ــود بينم ــك الجه ــي تل ــة ف ــي والســلطات األردني ــان الصهيون المتحــدة والكي
اإلعــالن عــن تحالــف دولــي بالقيــادة األميركيــة اكبــر كذبــة معاصــرة فــي تاريــخ 
السياســة الدوليــة فقــد جمعــت إدارة أوبامــا فــي هــذا التحالــف ســائر الحكومــات 
الغربيــة واإلقليميــة المشــاركة فــي توليــد فصائــل التكفيــر ورعايــة حاضنهــا األخوانــي 
وفــي تقديــم تســهيالت الحصــول علــى المــال والســالح والتدريــب وبيــع النفــط 
المســروق واآلثــار المنهوبــة إضافــة إلــى ترخيــص ودعــم شــبكة مــن األدوات اإلعالميــة 
التــي يديرهــا متطرفــون وعمــالء للمخابــرات البريطانيــة واألميركيــة مهمتهــا تقديــم 
وحــوش التكفيــر إلــى العالــم والمنطقــة علــى أنهــم ثــوار وفرســان عدالــة وديمقراطيــة.
الحصيلــة تتشــكل اليــوم علــى أرض ســورية والعــراق بتهــاوي معاقــل داعــش 
وانهيــار قواتهــا المتقهقــرة مــن خــالل جهــد قتالــي كبيــر للدولتيــن والشــعبين وقواتهمــا 
المســلحة النظاميــة والشــعبية  بالشــراكة مــع حلفــاء رئيســيين أبرزهــم روســيا 
ــزو  ــد الغ ــادة بتصعي ــى هــذا التحــول كان كالع ــرد األميركــي عل ــران وحــزب اهلل وال وإي
العســكري المباشــر كلمــا قــادت التطــورات إلــى تراجــع قــدرة الــوكالء والعمــالء علــى 

ــة . ــار والهزيم ــدارك االنهي ت
يمكــن مالحقــة فصــول هــذا المســار منــذ تحريــر مدينــة حلــب وأريافهــا التــي باتــت 
ــذي يتقــدم مؤخــرا فــي مختلــف  بمعظمهــا فــي قبضــة الجيــش العربــي الســوري ال
الجبهــات والخطــوط علــى امتــداد األرض الســورية بالتــوازي مــع تصاعــد موجــات 
العليــا للدولــة  االســتقطاب الشــعبي حــول الدولــة والجيــش بفضــل السياســات 
الوطنيــة ومــن أبــرز عناصرهــا رغــم المصاعــب والحصــار الشــديد حمايــة التقديمــات 
االجتماعيــة فــي جميــع المناطــق بمــا فيهــا الواقعــة تحــت ســيطرة العصابــات اإلرهابيــة 

ــرارات العفــو المتالحقــة وتفعيــل المصالحــات الشــعبية. وق
 كلمــا ترســخ تــوازن القــوى الجديــد خــالل العاميــن الماضييــن اللذيــن أعقبــا 
االنخــراط الروســي كانــت تتوســع دائــرة االحتضــان الشــعبي للدولــة الوطنيــة ومعهــا 
ــة  توســعت دائــرة االلتحــاق بالجيــش العربــي الســوري الــذي أســس وحــدات مقاتل

جديــدة أهلهــا ودربهــا فــي ســياق الحــرب ورفــع بذلــك مــن قدراتــه وقوتــه الميدانيــة 
مســقطا الرهــان األميركــي الصهيونــي علــى تراجعــه نتيجــة النزيــف الكبيــر فــي حــرب 

كونيــة حمــل عبئهــا منفــردا فــي الســنتين األولــى والثانيــة تقريبــا.
  مــع انخــراط الحلفــاء واالنتقــال إلــى الهجــوم تمكــن الجيــش العربــي الســوري 
مؤخــرا مــن اســتعادة العديــد مــن المــوارد االقتصاديــة كبعــض آبــار النفــط والغــاز التــي 
اســتولت عليهــا عصابــات داعــش والنصــرة بينمــا يتحــرك مبــادرا لتحقيــق التواصــل 
ــة  ــة إيجابي ــار نوعي ــه آث ــوي ســتكون ل ــري مــع العــراق وهــو شــريان اقتصــادي حي الب
علــى قــدرات الدولــة الماليــة وســعر صــرف الليــرة ومختلــف القطاعــات االقتصاديــة فــور 

إنجــازه ورســوخه.
انــدالع الصــراع القطــري الســعودي لــم يكــن العــارض الوحيــد للفشــل والعجــز فــي 
ســورية والمنطقــة فمــن عالمــات التداعــي األميركي ان يتحول تشــظي الحلــف التابع 
وشــجار التوابــع إلــى موضــوع اســتثمار سياســي ومالــي اميركــي لتدفيــع الحكومتيــن 
القطريــة والســعودية بالتواتــر تكاليــف إضافيــة تحــت ســتار الحمايــة ســواء فــي صيغــة 
حلــب المــال كمــا يدعوهــا الرئيــس األميركــي  أم عبــر صفقــات الســالح والخدمــات 

األميركيــة العســكرية واألمنيــة واإلعالميــة.
لعلهــا مفارقــة كبيــرة ان يقــام مهرجــان لترامــب فــي الريــاض غايتــه تصعيــد العــداء 
إليــران فينقلــب إلــى حصــار لقطــر الشــريك والحليــف المخلــص للواليــات المتحــدة 
والكيــان الصهيونــي والنظــام األردنــي فــي دعــم وتمويــل وتدريــب وقيــادة العصابــات 
التكفيريــة األخوانيــة التــي حشــدت لخــوض حــروب أميركيــة صهيونيــة بالوكالــة 

تحــت ســتار مــا ســمي بالربيــع العربــي.
ــر  ــي كس ــورية ف ــادة الس ــاح القي ــة نج ــة األميركي ــار الخط ــراض انهي ــرز أع ــن أب م
الخطــوط الحمــر األميركيــة ببلــوغ قواتهــا المســلحة مــع الحلفــاء لخــط الحــدود 
العراقيــة وانتشــارها فــي مســاحات أساســية علــى الحــدود المباشــرة مــع العــراق 
ــدات  ــان بينمــا ســعت عشــرات البل ــى الحــدود مــع لبن واألردن وســيطرتها التامــة عل
والقــرى الكرديــة لالحتمــاء بالجيــش العربــي الســوري قــرب الحــدود مــع تركيــا خشــية 
البطــش األردوغانــي وحيــث يمثــل هــذا التناقــض الكــردي التركــي احــد أهــم وجــوه 

ــدوان. ــف الع ــي حل ــكك الحاصــل ف ــي والتف الفشــل األميرك
ــع حــزب  ــي وبالشــراكة م ــا الروســي واإليران ــع حليفيه ــادة الســورية م ــت القي أثبت
ــة  ــك السياســية والعملي ــج ذل ــي إدارة الصــراع ومــن نتائ ــن ف ــاءة عاليتي ــدرة وكف اهلل ق
نجــاح الخطــة الهادفــة لكبــح الــدور التركــي العدوانــي فــي ســورية ووضــع آليــات 
ــة  وضوابــط الجمــة لمغامــرات اســطنبول الداعمــة لداعــش والنصــرة ولفصائــل عميل
أخــرى شــملت بعضهــا اتفاقــات أســتانا لتجميــد القتــال وهــو مــا حــرر وحــدات عســكرية 
كثيــرة مــن الجيــش العربــي الســوري واتــاح لهــا االنتقــال إلــى مناطــق جديــدة للقتــال 
ــي التوغــل شــرقا لفــك  ــة وف ــة الجنوبي ــى الجبه ــة وعل ــي البادي ــا ف كمــا يحــدث راهن
الحصارعــن ديــر الــزور حيــث النقلــة الكبــرى القادمــة التــي ســيحققها الجيــش وحلفــاؤه 

وســتكون ضربــة قاصمــة للمخطــط األميركــي.

لــم يكــن متوقعــًا أن تصطــف تركيــا إلــى 
ــة  ــى جانــب دول هــذا الحــد وتقــف بحــدة إل
ــن الســعودية  ــع كل م ــي الخــالف م قطــر ف
ودول  مصــر  ومعهــم  والبحريــن  واإلمــارات 

أخــرى .

التركــي  الموقــف  تــدرّج  الواقــع  وفــي 
اكتفــى  الخليجيــة مــع قطــر.  األزمــة  مــن 
أردوغــان  طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس 
مــع  هاتفيــًا  بالتشــاور  األزمــة  مطلــع  فــي 
المســؤولين فــي الســعودية. لكنــه مــا لبــث 
أن اعتبــر اإلجــراءات الخليجيــة- المصريــة 
و»خاطئــة«  ســليمة«  »غيــر  قطــر  ضــد 
إلــى  وصــواًل  عنهــا،  التراجــع  إلــى  داعيــًا 
الملــك ســلمان  الســعودية  دعوتــه عاهــل 
ــه خــادم  ــل كون ــى »التعام ــز إل ــن عبدالعزي ب
وســلمية  بمحبــة  الشــرفين  الحرميــن 
ــن  ــع اآلخري ــداء« م ــة والع ــن الكراهي ــداًل م ب
بحســب مــا ورد حرفيــًا فــي أحــد اإلفطــارات 
فــي إســطنبول. وتــوّج أردوغــان »خطابــه 
القطــري« باعتبــار أن الحصــار علــى قطــر 

»ليــس إنســانيًا بــل مخالــف لإلســالم« ومــا 
إلــى ذلــك من مفــردات اســتفزازية ومســيئة.
مطلــع  فــي  التركــي  الرئيــس  اكتفــى 
األزمــة بالتشــاور هاتفيــًا مــع المســؤولين 
أرســل  الحــق  وقــت  الســعودية.وفي  فــي 

وزيــر خارجيتــه مولــود تشــاووش أوغلــو إلــى 
الدوحــة مــن دون بقيــة الــدول الخليجيــة.
ــى إرســال  ــا إل ــك ســارعت تركي وبمــوازاة ذل
ــا  ــة وغيره ــواد الغذائي ــة بالم ــرات محمل طائ
لتزويــد قطــر بمــا ينقصهــا بســبب العقوبــات 

االقتصاديــة.
ــد التركــي كان  ــى الصعي ــرز عل لكــن األب

ــف. ــد العســكري مــن الموق البع
مباشــرة بعــد انــدالع األزمــة كان البرلمان 
التركــي يقــر بغالبيــة أصــوات حــزب العدالــة 
بعــد  يرأســه،  والــذي  الحاكــم  والتنميــة 
نفســه،  أردوغــان  الدســتورية،  التعديــالت 
عســكرية  قاعــدة  إنشــاء  قانــون  مشــروع 

ــر. ــي قط ــة ف تركي
صحيــح أن القاعــدة قــد تــم االتفــاق علــى 

إنشــائها قبــل عاميــن لكــن قوننتهــا فــي 
البرلمــان مباشــرة بعــد حصــول األزمــة كان 
رســالة قويــة وكبيــرة بدعــم قطــر بشــكل 

ــل وعســكري. ــي ب عمل
عديــد  ترفــع  تركيــا  كانــت  أيــام  وبعــد 
فــي  ســيتمركز  الــذي  التركــي  العســكر 
القاعــدة مــن 500 فــي البدايــة إلــى ثالثــة 
آالف. ومــا لبثــت أن أرســلت وفــدًا عســكريًا 
للقاعــدة. الميدانيــة  التجهيــزات  لدراســة 

حتــى اآلن فــإن مــا نعرضــه هــو الموقــف 
الرســمي فــي حيــن أن الموقــف المــوازي 
ألردوغــان  المؤيــدة  اإلعــالم  وســائل  فــي 
كان أكثــر بــروزاً فــي تأييــده لقطــر وانطلقــت 
سلســلة مــن المقــاالت والتحقيقــات واألخبار 
التــي تبــرئ قطــر مــن تهمــة دعــم اإلرهــاب.

كانــت  تركيــا  أن  هــذا  فــي  المفاجــئ 
قــد حسّــنت عالقاتهــا مــع الســعودية وزار 
أردوغــان الســعودية ووقــع اتفاقيــة إلنشــاء 
ــدا  ــا وب ــتراتيجي بينهم ــاون اس ــس تع مجل
كمــا لــو أن العالقــات تجــاوزت غمامــة صيــف 
اإلطاحــة باإلخــوان المســلمين فــي مصــر.

مــا يدفــع تركيــا إلــى الوقــوف بحــدة إلــى 
جانــب قطــر أكثــر مــن ســبب:

الخليجيــة  الدولــة  هــي  قطــر  إن   -1
الوحيــدة ذات العالقــة المتينــة مــع تركيــا 
وفــي حــال انكســرت قطــر فــي المعركــة 
الحاليــة فــإن تركيــا ســتفقد رأس حربتهــا 

العربــي. الخليــج  فــي 
2- إن قطــر هــي القاعــدة الفكرية لجماعة 
خــروج  حــال  المســلمين.وفي  اإلخــوان 
ــا ســتتحمل  ــإن تركي ــاك ف اإلخــوان مــن هن
وحدهــا عــبء اســتضافتهم ومــا يمكــن أن 
يضعهــا هــذا فــي موقــع حــرج وصعــب وغيــر 

ــا. ــه وحده ــى حمل ــادرة عل ق

العســكرية  القاعــدة  هــي  قطــر  إن   -3
الفارســي  الخليــج  فــي  لتركيــا  الوحيــدة 
ويعتبــر إنشــاء هــذه القاعــدة خرقــًا تركيــًا 
مــن  تمــارس  أن  يمكــن  للمنطقــة  كبيــرًا 
خاللهــا ضغطــًا علــى األطــراف العربيــة فــي 
الخليــج حيــث إن الضغــط علــى إيــران ال 
ــا  ــى مثــل هــذه القاعــدة ألن لتركي ــاج إل يحت
علمــا  إيــران.  مــع  مشــتركة  بريــة  حــدوداً 
أن هــذه القاعــدة تأتــي جــزءاً مــن عقيــدة 
فــي  للتغلغــل  جديــدة  تركيــة  عســكرية 
الشــرق األوســط عبــر قاعــدة أنشــأتها صيــف 
ــة  ــي قطــر وثالث ــة ف ــال وثاني ــي الصوم 2016 ف
فــي بعشــيقة مــن دون إذن بغــداد فضــاًل 
عــن تدخلهــا العســكري فــي شــمال ســوريا. 
أحــد  ســيفقدها  لقطــر  تركيــا  وخســارة 
أذرعتهــا العســكرية الجديــدة المتقدمــة فــي 

الخليجيــة. العربيــة  المنطقــة  قلــب 
4- إن للرئيــس التركــي وعائلتــه عالقــات 
ماليــة كبيــرة مــع األســرة الحاكمــة فــي قطــر، 
وقــد نشــرت الصحــف التركيــة المعارضــة 
تفاصيــل واســعة عــن هــذه العالقــات بمــا 
يجعــل مــن خســارة قطــر ضربــة موجعــة 

ــان. ــة أردوغ ــة لعائل ــزات المالي ــذه المي له
مــن هنــا نجــد أن تركيــا فضلــت خيــار 
المواجهــة وتحــدي اإلجــراءات الموجهــة إلــى 
ــو  ــة. وه ــر دار األســرة الخليجي ــي عق ــر ف قط
األمــر الــذي يحــدث للمــرة األولــى منــذ خــروج 
ويقــع  العربيــة  الواليــات  مــن  العثمانييــن 
ــة  ــاء العثماني ــعي إلحي ــار الس ــي إط ــا ف برأين
الجديــدة ذات المرتكــز الفكــري اإلخوانــي. 
ومثــل هــذا التحــدي ال يخــدم برأينــا المصالــح 
التركيــة وال االســتقرار فــي منطقــة الخليــج 
الفارســي بــل يشــكل خطــرًا داهمــًا علــى 

األمــن القومــي الخليجــي والعربــي.

الرقّة ما بعد »داعش«..فصل جديد من فصول »الفوضى الخالقة«؟
صهيب عنجريني
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