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العالم

العالم
قضية اليوم

«األردن ليكس» :العالقات السعودية ـ التركية

«الورقة الكردية» لمقايضة تركيا على عالقــتها مع قطر
ّ
«األمني البحت» ثامر السبهان يقود «التحول» في سوريا
إيلي حنا

لم يكن اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي
داخل قنصلية بالده في إسطنبول سوى محطة
ّ
تأسيسية جديدة في مسار العالقة الهشة بني الرياض
وأنقرة .في الشكل ،تمارس قيادتا البلدين حفلة تكاذب
عنوانها «حرص اململكة على عالقاتها بشقيقتها
تركيا» و«تثمني الرئيس التركي للعالقات األخوية

تقرير من القائم بأعمال السفارة
األردنــيــة فــي أنــقــرة ســنــان راكــان
المجالي إلى وزارة الخارجية األردنية
بتاريخ 2017/9/27
الموضوع :لقاء مع السفير
السعودي في أنقرة.
التقيت ظهر يوم الثالثاء 2017/9/26
ب ـ ـس ـ ـعـ ــادة ولـ ـ ـي ـ ــد بـ ـ ــن ع ـ ـبـ ــد الـ ـك ــري ــم
ال ـخ ــري ـج ــي س ـف ـيــر امل ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة
السعودية املعتمد في أنقرة ،حيث تم
التطرق لعدد من املوضوعات املتعلقة
بالساحة التركية:
¶ أكد السفير السعودي بأن عالقات
اململكة مع تركيا تأثرت سلبًا بسبب
املوقف التركي املنحاز لقطر ،معتبرًا

خلع عباءة «اإلخوان» خالل
االنتخابات و«دغدغة» المشاعر
القومية ،منعتا أردوغان من الرد
على تصريحات ابن سلمان
أن أس ــاس ال ـعــاقــة ب ــن ك ــل م ــن قطر
وال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة قـ ــائـ ــم عـ ـل ــى امل ـص ــال ــح
الشخصية وليس على املصالح العامة
لكال البلدين ،األمــر الــذي يتحتم معه
استحالة استمرار هذه العالقة ،جازمًا
ب ــأن تــرك ـيــا سـتـتـخـلــى ع ــن ق ـطــر في
نـهــايــة امل ـطــاف .ون ـ ّـوه الـسـفـيــر إل ــى أن
زيارة أمير قطر األخيرة إلى تركيا لم
تحظ باهتمام كبير من الجانب التركي
حيث شهدت تعتيمًا إعالميًا مبالغًا به
كما أن بعض الصور التي تم توزيعها
لإلعالم أظهرت أردوغــان وإلى جانبه
أمير قطر وعلى الجانب اآلخــر وزير
الطاقة (زوج ابنة أردوغان) األمر الذي
يـنـتـهــك أب ـس ــط ق ــواع ــد ال ـب ــروت ــوك ــول.
وفي ما يتعلق بقيام أمير قطر بدور
الوسيط بني تركيا وأملانيا من خالل
الــزيــارة الـتــي قــام بها إلــى أملــانـيــا لدى
مغادرته أنقرة مباشرة ،أكــد السفير
السعودي بأن قطر أصغر من أن تقوم
بمثل هكذا دور.

التاريخية املتميزة والوثيقة بني البلدين والشعبني»
(اتصال بني امللك سلمان والرئيس رجب طيب أردوغان
بعد جريمة خاشقجي بأيام) .بقاء «خيط» في العالقة
بني الطرفني أساسه ّ
تهربهما من تداعيات الطالق على
مناطق نفوذهما ،وعلى ّ
تخوف من أضرار اقتصادية،
ّ
وطبعًا «حاجة» واشنطن لعدم تشظي حلفائها/
وكالئها في املنطقة .أردوغان الجالس على «عرشه»
في قصر شنقايا مهجوس بالدور السعودي ــ اإلماراتي

¶ ت ـ ـطـ ـ ّـرق ال ـس ـف ـي ــر الـ ـسـ ـع ــودي إل ــى
التسريبات اإلعالمية التي تتحدث عن
قيام السعودية بالعمل على تحريض
م ـس ـعــود ال ـب ــرزان ــي ع ـلــى امل ـض ــي في
فـكــرة االسـتـفـتــاء بـهــدف زرع خنجر
في الخاصرة التركية ،وذلك كرد فعل
سـ ـع ــودي ع ـلــى ق ـي ــام تــرك ـيــا ب ــزراع ــة
خنجر فــي الـخــاصــرة الـسـعــوديــة من
خ ــال ال ـقــاعــدة الـعـسـكــريــة ف ــي قـطــر،
ول ــم ي ـنــف ال ـس ـف ـيــر ال ـت ـســري ـبــات بــأن
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ت ـس ـع ــى إل ـ ــى اس ـت ـخ ــدام
الــورقــة الـكــرديــة فــي مسعى ملقايضة
تركيا على عالقتها مع قطر وتحديدًا
القاعدة العسكرية فيها.
¶ أشـ ــار الـسـفـيــر ال ـس ـع ــودي إل ــى أن
تركيا وفــي سبيل أن تتجنب مضي
قـطــار الـتـســويــة فــي ســوريــة مــن دون
أن ت ـك ــون أح ــد أط ــراف ـه ــا ،س ـعــت إلــى
االلتحاق بتلك التسوية بغض النظر
عــن املـظـلــة املـتــاحــة لــذلــك ،وق ــد وجــدت
ضالتها من خالل اجتماعات أستانا
بـغــض الـنـظــر عــن م ـقــدار املكتسبات
التي ستحققها.
¶¶¶
تقــريــر مــن السفير األردنـــي في
الــريــاض عــلــي الــكــايــد إل ــى وزارة
الخارجية األردنية بتاريخ 2017/11/2
الموضوع :التحركات السعودية
في سوريا والخالف مع تركيا
ف ـ ــي ض ـ ـ ــوء م ـت ــاب ـع ـت ــي ل ـل ـت ـح ــرك ــات
السعودية على الساحة السورية في
الفترة األخيرة ،ومن خالل اتصاالتي
م ــع ال ـس ـف ــراء ه ـنــا وب ـع ــض املـطـلـعــن
واملتابعني بهذا الشأن ،أرجو أن أضع
بــن أيديكم بعضًا مــن االستنتاجات
املبنية على قراءة الواقع هنا:
¶ هناك تحول في املوقف السعودي
ـاهــده زي ــارة
تـجــاه املـلــف ال ـس ــوري ،شـ ِ
الوزير ثامر السبهان املعني بشؤون
الـخـلـيــج ال ـعــربــي ،ذو الخلفية األمنية

الـ ـبـ ـحـ ـت ــة ،إل ـ ـ ــى م ــديـ ـن ــة ع ـ ــن ع ـي ـســى
ف ــي ال ــري ــف الـشـمــالــي ملـحــافـظــة الــرقــة
السورية ،إلــى جانب منسق التحالف
الـ ـ ــدولـ ـ ــي مل ـ ـحـ ــاربـ ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب ب ــري ــت
مــاكـغــورك ،حيث حملت الــزيــارة عدة
ومعان منها سعي السعودية
مقاصد
ٍ
إلى التأكيد على تثبيت مناطق التهدئة
ومناطق النفوذ ،وتوجيه رسالة بليغة
إلى تركيا بأن التحالفات في طريقها
إلــى ّ
التغير ،خــاصــة أن ق ــوات سورية
الديموقراطية «قسد» تعد العدو األول
لـتــركـيــا داخـ ــل س ــوري ــا ،وال ـت ــي التقى
الوزير السبهان قيادات تنفيذية تابعة
لهذه القوات املدعومة أميركيًا ولكونها
تحقق نوعًا من التوازن.
وبحسب الزمالء هنا ،فإن السعودية
أن روسـ ـي ــا ه ــي ال ـطــرف
ال ـت ــي ت ـ ــدرك ّ
األقــدر على حــل الـصــراع فــي سوريا،
قــد ال يـكــون لديها إشكالية فــي بقاء
النظام السوري ،ولكن اإلعالن عن ذلك
مرتبط بمدى العالقة السورية والدعم
اإليراني من خلفها.
وال أستبعد أن يكون من موضوعات
البحث خــال زيــارة امللك سلمان إلى
روسيا طلب التدخل الحتواء التأثير
اإليراني في الساحة السورية ،والحد
من التدخل التركي في سوريا ،أو على
األقــل منح مساحة كافية للسعودية
للعب دور على األرض السورية حيث
منطقة النفوذ التركي من دون إزعاج
إيراني.
وخــال الحديث مــع بعض األصــدقــاء
م ــن امل ـس ــؤول ــن ال ـس ـع ــودي ــن ،اتـضــح
ل ــي أن ال ـس ـع ــودي ــة ت ـب ـحــث ع ــن دور
ج ــدي ــد ل ـهــا ف ــي س ــوري ــا ي ـك ــون أق ــوى
مــن الـســابــق ،وج ــاءت زي ــارة السبهان
في سياق إرســال رسائل باتجاهات
مـتـعــددة مـنـهــا إل ــى أن ـقــرة ومـنـهــا إلــى
إيــران (خاصة بعد لقائه قــادة أكــرادًا
عسكريني في «حزب االتحاد الكردي»
ال ـ ــذي يـعـتـبــر ذراعـ ـ ــا مـسـلـحــا لـحــزب
العمال الكردستاني املصنف تركيًا
تنظيمًا إرهــابـيــا) ،ومنها رسائل إلى
روس ـي ــا م ـفــادهــا طـلــب تـسـلــم أس ــرى
سـ ـع ــودي ــن م ـ ــن داع ـ ـ ـ ــش ،يـ ــرجـ ــح أن

في محاولة االنقالب الفاشلة في حزيران  .2016ثم تعود
به الذاكرة إلى دور «املحمدين» (ابن زايد وابن سلمان)
في تصفير مكاسب «الربيع العربي» التي استحالت ــ
بالنسبة إلى حاكم أنقرة ــ إلى ربيع ّ
تركي في تونس
ّ
ومصر ،وشتاء يتحكم بعواصفه في سوريا.
قبل نحو عام ،كان الخالف محوره األزمة الخليجية بعد
مقاطعة «الرباعي» (السعودية ،اإلمارات ،البحرين،
مصر) لقطر ،أما خلف الكواليس فكانت سوريا والعراق

تحريض البرزاني على االستفتاء بهدف زرع خنجر في الخاصرة التركية (أ ف ب)

ع ــدده ــم ي ـق ــارب الـ ـ ــ .30وال ـن ـت ـي ـجــة أن
الـسـعــوديــة ع ــادت إلــى ســوريــا ،وعلى
ال ـص ـع ـيــد الـ ــدولـ ــي ،ظ ـه ــور ال ـس ـب ـهــان
مــع الـجـنــرال مــاكـغــورك فــي الــرقــة يعد
ت ــأي ـي ـدًا س ـع ــودي ــا واضـ ـح ــا لـتـطـبـيــق
االستراتيجية األميركية الجديدة ضد
تركيا وتدخالتها في املنطقة من قبل
قـبــائــل عــربـيــة سنية حليفة للمملكة
فــي مـنــاطــق الــرقــة ودي ــر الـ ــزور ،حيث
تفترض أن تلك املناطق مناطق نفوذ
حـيــويــة طبيعية وجـغــرافـيــة بالنسبة
لها.
¶¶¶
تقرير مــن السفير األردنــــي في
أنقرة إسماعيل الرفاعي إلى وزارة
الخارجية األردنية بتاريخ 2018/4/4
الموضوع :موقف تركيا من
تصريحات ولي العهد السعودي
محمد بن سلمان حول ما أسماه
بثالوث ّ
الشر.
التزم الجانب التركي الصمت الغاضب
حيال تصريحات ولي العهد السعودي
األمـ ـي ــر م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـم ــان م ــؤخ ـرًا
ملـجـلــة ( )The Atlanticاألمـيــركـيــة
بخصوص ما أسماه «محور الشر».

ف ـل ــم يـ ـص ــدر ل ـت ــاري ـخ ــه أي رد فـعــل
رسمي تركي على التصريحات التي
أكــد من خاللها ولــي العهد السعودي
ب ــأن الـضـلــع ال ـثــالــث مل ـحــور ال ـشــر هو
تـنـظـيــم اإلخـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــن ،ح ـيــث لم
يــذكــر تركيا بــاالســم على اعـتـبــار أن
ح ــزب ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة ال ـحــاكــم في
تركيا طــرح نفسه كمرجعية لتنظيم
اإلخوان املسلمني حول العالم.
وقــد بــدا الفـتــا الصمت الـتــركــي حيال
تلك التصريحات بخالف مــا اعتادت
عـلـيــه ال ـق ـيــادة الـتــركـيــة ف ــي الـ ــرد على
أي تصريحات تمسها ،وقــد تباينت
اآلراء حــول األس ـبــاب الـتــي تقف وراء
الخصوصية التي تتعامل بها تركيا
مع السعودية بهذا الشأن .ففي الوقت
ال ــذي ذه ــب بــه الـبـعــض إل ــى أن تركيا
التي باتت اليوم في مواجهة أكثر من
جبهة على الصعيد الدولي واإلقليمي،
لــن تكون فــي وارد فتح جبهة جديدة
مــع السعودية ،وهــي بذلك تسعى إلى
اح ـتــواء تلك الـتـصــريـحــات ،إال أن هذا
ال ــرأي ال يتوافق مــع واقــع الـحــال حيث
س ـب ــق ل ـتــرك ـيــا أن ردت ب ـع ـنــف عـلــى
تصريحات وزير الخارجية اإلماراتي
ع ـلــى رغـ ــم أن ت ـصــري ـحــاتــه ل ــم تمس
القيادة التركية الحالية بل مست أحد
القيادات العثمانية لحقبة زمنية بعيدة.

ساحتا تصفية حسابات.
«األخبار» حصلت على ثالث وثائق دبلوماسية أردنية
تشرح على لسان دبلوماسيني سعوديني وأردنيني
مآل العالقات السعودية ــ التركية ،وحدود الكباش
ً
بينهما .في واحدة منها ،مثال ،تظهر مساعي
السعودية في «زرع خنجر في الخاصرة التركية» عبر
دعم استفتاء استقالل «إقليم كردستان» في العراق
(أيلول  ،)2017واستخدام «الورقة الكردية» ملقايضة

أمـ ــا ال ـح ــدي ــث ع ــن أن تــرك ـيــا تسعى
فــي هــذه األي ــام إلــى االل ـتــزام بسياسة
املهادنة مع كافة األطراف (بما في ذلك
السعودية) خاصة في ظل التغيرات
الـ ـت ــي ش ـه ــدت ـه ــا اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة
مؤخرًا ،وفي ظل الخالفات مع االتحاد
األوروب ـ ــي وف ــي ظــل ان ـخ ــراط الجيش
التركي في حرب مباشرة في الشمال
ال ـســوري ،كــل هــذه ال ـظــروف وغيرها
تفرض على تركيا أن تلتزم سياسة
املـهــادنــة والـصـمــت خــال هــذه الفترة
رغم االستياء الشديد من التحركات
ال ـس ـع ــودي ــة ف ــي س ــوري ــا واس ـت ـغــال
الرياض للورقة الكردية ضدها.
يبدو أن الرئيس التركي رجــب طيب
أردوغان يرزح خالل هذه الفترة تحت
ضـغــوطــات نتائج االسـتـفـتــاء األخير
وال ـتــي بــالـكــاد اسـتـطــاع تحصيل ما
يفوق نسبة  %50بقليل ،األمــر الذي
دف ـعــه فــي اآلونـ ــة األخ ـي ــرة إل ــى اللعب
على وتــر القومية التركية لـتــدارك أي
مفاجآت في االنتخابات املقبلة ،وعليه
فإن أردوغــان يدرك تمامًا أهمية خلع
ع ـبــاءة اإلخـ ــوان املسلمني خ ــال هــذه
األي ـ ــام ،وط ــرح نـفـســه كــرئـيــس لكافة
مكونات املجتمع التركي مع التركيز
ع ـل ــى «دغ ـ ــدغ ـ ــة» املـ ـش ــاع ــر ال ـقــوم ـيــة
الـتــركـيــة الـتــي تمثل بــوصـلــة الناخب
الـ ـت ــرك ــي ،وهـ ــو ب ــذل ــك ي ـس ـعــى وع ـلــى
م ــا ي ـبــدو إل ــى ت ـفــويــت ال ـفــرصــة على
خـصــومــه (وال ـس ـعــوديــة مـنـهــم) ممن
يبذلون جهودًا كبيرة لوصم أردوغان
بصفته الساعي إلى (أخونة) النظام
الـ ـت ــرك ــي ،ع ـل ــى أم ـ ــل أن ت ـ ـ ــؤدي تـلــك
الجهود إلى التأثير على مزاج الناخب
التركي .عليه ،فإن أردوغان يدرك على
ما يبدو بأن رده على تصريحات ولي
الـعـهــد ال ـس ـعــودي قــد تــؤكــد فـكــرة أن
تركيا باتت الحاضنة للتنظيم الدولي
لإلخوان املسلمني.
وقد تكون الحرب التي تشنها تركيا
فــي الـشـمــال ال ـســوري أحــد املــؤشــرات
الـ ـت ــي ت ــدع ــم فـ ـك ــرة س ـع ــي أردوغـ ـ ــان
مؤخرًا للعب على وتر القومية التركية،
باعتبار أن قـيــام كـيــان ك ــردي يعتبر

تركيا على عالقتها مع قطر و«تحديدًا القاعدة
داخليًا ،يعرض تقرير من السفير األردني في أنقرة
ّ ً
العسكرية فيها» .كذلك ،تكشف الوثائق «تحوال في
موقف تركيا من تصريحات محمد بن سلمان عن «الضلع
شاهده زيارة
الثالث ملحور الشر ،اإلخوان املسلمني» (نيسان .)2018
املوقف» السعودي تجاه امللف السوريِ ،
الوزير ثامر السبهان «ذي الخلفية األمنية البحتة» لريف ويوضح السفير أن أردوغان الذي يقف على أعتاب
الرقة ،وتوجيه «رسالة بليغة إلى تركيا بأن التحالفات انتخابات رئاسية فاصلة (حزيران ُ ،)2018يدرك «أهمية
التغير»ّ .
في طريقها إلى ّ
تحوالت لم تمنع الرياض،
خلع عباءة اإلخوان املسلمني خالل هذه األيام» ،مقابل
حينها ،من مفاتحة الرئيس فالديمير بوتني بطلب
«دغدغة املشاعر القومية التركية التي تمثل بوصلة
«مساحة كافية للعب دور على األرض السورية».
الناخب».

من الخطوط الحمراء التي تتناقض مع
فكرة القومية التركية ،وتستفز الناخب
التركي بشكل كبير ،وهذا ما يسعى
أردوغــان على ما يبدو إلى استثماره
ج ـي ـدًا ،ويـمـكــن بـهــذا ال ـصــدد اإلش ــارة
إل ــى ردة فـعــل أردوغـ ــان ال ـحــادة بــدايــة
هذا األسبوع على تصريحات الرئيس
الفرنسي الداعية إلــى مفاوضات مع
األكــراد حول منبج .تلك التصريحات
للرئيس أردوغـ ــان تــم التعاطي معها
من قبل العديد من األطراف على أنها
موجهة للداخل التركي ،أكثر من أنها
موجهة للرئيس الفرنسي.
إن أردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـعـ ـم ــل ب ـجــد
للتحضير لــانـتـخــابــات املقبلة يــرى
تمامًا أهمية العامل االقتصادي فيها
وبذلك فهو يسعى على ما يبدو إلى
اإلبـ ـق ــاء ع ـل ــى (شـ ـع ــرة م ـع ــاوي ــة) مــع
الجانب السعودي ،ويتجنب االنجرار
وراء االسـ ـتـ ـف ــزازات ال ـس ـع ــودي ــة ،من
خ ـ ــال الـ ـ ــرد ع ـل ــى ت ـص ــري ـح ــات ول ــي
العهد ملنع وقوع القطيعة مع السعودية
بشكل نهائي ،ما قد يؤدي بالسعودية
إل ــى ات ـخ ــاذ ق ـ ــرارات اق ـت ـصــاديــة ضد
تركيا ،وسيكون لها األثر الكبير على
مجريات االنتخابات التركية ،خاصة
وأن ال ـعــامــل االق ـت ـص ــادي طــاملــا لعب
دورًا حاسمًا في االنتخابات التركية
(مــع اإلش ــارة فــي هــذا الـصــدد إلــى أن
السعودية سبق وأن اتـخــذت قــرارات
اق ـت ـصــاديــة ض ــد ل ـب ـنــان ع ـلــى سبيل
امل ـثــال أدت إل ــى سـحــب االسـتـثـمــارات
السعودية ومنع السائح السعودي من
السفر للبنان وغيرها من اإلجراءات).
هـ ــذا م ــع األخ ـ ــذ ب ـع ــن االعـ ـتـ ـب ــار ب ــأن
ح ـجــم ال ـت ـب ــادل ال ـت ـج ــاري ب ــن تــركـيــا
والـسـعــوديــة بـلــغ الـعــام املــاضــي 4.85
مـ ـلـ ـي ــار دوالر أم ـ ـيـ ــركـ ــي .وب ـح ـســب
نــائــب رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـتــركــي خــال
منتدى جــدة االقـتـصــادي فــإن حجم
االس ـت ـث ـمــارات الـسـعــوديــة فــي تركيا
في العام  2016بلغ  11مليار دوالر
مــن خــال  800شركة سـعــوديــة ،أما
عدد السياح السعوديني لتركيا العام
 2017فقد بلغ  690ألف سائح.

عندما ُيبنى

النمو على األمان
قدما في الحياة ونبني مستقبلنا ،نبحث عن
فيما نمضي
ً
وسائل لحمايته .نسعى لالتحاد بشركاء أقوياء يمكننا االعتماد
عليهم والنمو معهم كي نضمن ألنفسنا األمان المالي.
للسنة الرابعة على التوالي ،صنّ فت مجلة غلوبال فايننس
بنك عوده المصرف األكثر أمانً ا في لبنان.
bankaudi.com.lb
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