بعد فضيحة صناديق المساعدات ..تركيا وجديد إستراتيجية دعم العنف في الشرق األوسط!

مدخل:
سببا في الحياة ،وبدالً من ألبان األطفال واألدوية
تحولت صناديق المساعدات اإلنسانية إلى وسيمة لمموت بدالً من أن تكون ً
وغير ذلك مما ينقص السوريين المحاصرين والمقتولين ،تم تعبئة بعض ىذه الصناديق بأموال كان سوف يتم دفعيا لجماعات إرىابية.
التفا صيل المتاحة عن ىذه القضية قميمة ،وتكمن في معمومات وصور تم تسريبيا ،تقول بأن االستخبارات العسكرية الروسية،
وعمى وجو الدقة ،وحدات االستخبارات التابعة لمقوات الخاصة الروسية الموجودة في سوريا ،قد عثرت عمى صناديق موضوع عمييا

عبلمات الصمي األحمر الدولي ،كان مير فييا حوالي مميار دوالر قادمة من تركيا.

ىذه المعمومات قالت بأن ىذه األموال كانت سوف تذى إلى الجماعات اإلرىابية المتواجدة ليس في سوريا فحس  ،وانما في

وخصوصا تنظيم الدولة "داعش".
مناطق أخرى من الشرق األوسط،
ً

المعمومات المنشورة في مواقع ِ
الحكومتْين القطرية والتركية ىما َمن أرسمتا ىذه األموال ،وأن الزيارة
معارضة قطرية ،قالت بأن
َ
األخيرة التي قام بيا أمير قطر ،الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني ،إلى تركيا ،يوم  11نوفمبر الماضي ،كانت ألجل البحث في ىذه

المشكمة ،بعد تيديدات وجيتيا روسيا إلى أنقرة ،بأنيا سوف تعمل عمى كشف ذلك أمام الرأي العام.

مؤخر في
ًا
إلى ىنا انتيت المعمومات الخاصة بالحدث؛ إال أنو في واقع األمر؛ فإن القصة تتعمق بالكثير من الحوادث التي جرت
دول عديدة ،وليس في سوريا فحس ؛ حيث إن أطراف الصورة واصمة إلى ليبيا ومنطقة الصحراء الكبرى والظيير الحيوي لمصر
وتونس والجزائر وسائر المغر العربي ،في منطقة الساحل والصحراء.

وفي ىذا اإلطار تسعى ىذه الورقة إلى رصد معالم وأطراف الصورة المرتبطة بيذا الحدث ،والتي حتى تتصل بالمعارك الحالية

التي يخوضيا الجيش التركي في منطقة "عفرين" التي يسيطر عمييا األكراد ،وقد ترسم مستقبل سوريا والمشرق العربي بالكامل!

الصدى الغربي لمواقعة!
يوم  4يناير 2015م؛ أعمن خفر السواحل اليوناني عن ضبطو السفينة التركية "أندروميدا" ،التي كانت قد خرجت من ميناء
"اإلسكندرونة" ،وعمى متنيا صناديق متفجرات ،كانت متوجية إلى ليبيا ،وبالتحديد ،ووفق تقارير صحفية واعبلمية موثوقة ،إلى
ميميشيات تعمل في مناطق غر العاصمة الميبية طرابمس.

وتتمركز في ىذه ال مناطق ميميشيات "مصراتة" ،الموالية لقوات "فجر ليبيا" التي تحار قوات الجيش الوطني الميبي ،التي

يقودىا المواء خميفة حفتر ،والمتمركزة في الشرق الميبي ،وبالتحديد الكتائ

المسممون ممثمون في حز البناء والتنمية ،يقودونيا.

التي تؤيد حكومة اإلنقاذ السابقة ،والتي كان اإلخوان

وكانت ىذه الحكومة قد أتت ضمن سياق ما بعد ما ُيعرف بالربيع العريي ،الذي أسس لشبكة من الحكومات التابعة لئلخوان،
تتحرك من مراكز ثبلثة؛ األول في تركيا ،والثاني ،عبر المتوسط في لندن ،والثالث ،عبر األطمنطي في واشنطن ومراكز صناعة القرار

ينس بعد تاريخو االستعماري في العالم
اإلمبرطوري الحقيقية في َ
صم التحالف األنجمو ساكسوني ،الذي لم َ
البمدْين الم َذْين يشكبلن ُ
العربي واإلسبلمي ،ويشكل عمود األساس في خطط إعادة الترتي والتفكيك.

تأتي ىذه التطورات القادمة من تركيا ،ضمن عممية إعادة تجديد أنقرة لسياساتيا اإلقميمية ،واستعادة طابعيا اليجومي الذي

كان يميزىا قبل االنقبل

الفاشل الذي وقع في منتصف يوليو 2013م ،ومن قبميا أزمة السوخوي الروسية ،في نوفمبر 2012م،

والتي أدت إلى شبو حصار لتركيا في اإلقميم ،وبالذات في الممف السوري ،مع ارتباطيا بصميم األمن القومي االقتصادي التركي.

في ىذا اإلطار ،وفيما فصمنا فيو في مواضع في أوراق سابقة؛ فقد قام الرئيس التركي رج طي أردوغان في األسبوع األخير

من ديسمبر الماضي ،بجولة شممت السودان وتشاد وتونس.

وبطبيعة الحال؛ فإن التقارير اإلعبلمية التي رصدت الزيارة ،قد استوفت مختمف جوانبيا ،مركزًة عمى موضوع منح الخرطوم
ألنقرة حق استغبلل جزيرة "سواكن" اإلستراتيجية عمى البحر األحمر.
إال أنو كانت ىناك جوان أخرى لم يتم اإلعبلن عنيا ،ولم تتسر في اإلعبلم فيما يتعمق بزيارة أردوغان إلى تشاد.
فما لم يتم تناولو بالكثافة اإلعبلمية البلزمة ،ىو أن تشاد قد وقعت اتفاقية تعاون أمني مع تركيا ،يشمل إقامة "قواعد لتدري "

قوات األمن التشادية.

ولكن ،ووفق معمومات خاصة ،فإن األمر يتعمق بقاعدة أو قواعد عسكرية تركية سوف تقيميا أنقرة عمى الحدود بين تشاد

وليبيا .أي حدود ليبيا الجنوبية.

فتعتبر الحدود الجنوبية لميبيا ،ىي الجبية الوحيدة التي لم تستطع القوات
وفي ىذا الصدد؛ فإننا نقف وقفة توضيحية ميمةُ .
المسمحة المص رية واألجيزة األمنية والحكومة المصرية بشكل عام ،فرض سيطرتيا عمييا لتأمين الجبية الغربية المصرية ،بمعاونة

الجيش الوطني الميبي في شرق ليبيا.

وفي العام 2014م ،كانت ىذه الجبية ىي المحور األساسي لعمميات تيري

السبلح والمقاتمين إلى الجماعات التي تتمركز

الك ْفرة ،وبالقر من الحدود المصرية ،مثل بقايا تنظيم "أنصار
حول بنغازي ،وفي مناطق جنو وجنو شرق ليبيا ،عند سبيا و ُ
الشريعة" ،و"سرايا الدفاع عن بنغازي" ،بجان خط التيري البحري األقر لمحدود التونسية ،عند ميناء "مصراتة" ،وغر طرابمس.

وكانت معارك استعادة قاعدة "تمانيانت" الجوية ،واليجوم الدموي عمى قاعدة "براك الشاطئ" في مايو الماضي ،من أكبر األدلة

عمى سخونة وحيوية ىذه الجبية في ىذا الصدد.

عمى ىذا النحو ،اقتر أردوغان من ىدف شديد األىمية ،وىو استعادة خطوط اإلمداد لمجماعات المسمحة في الشرق األوسط،

التي ُيعتبر أردوغان وحكومتو مخم القط األساسي لمتحالف األنجمو ساكسوني لتنفيذه.

مؤخرا ،مرتبط بشكل أساسي بما قامت بو اليونان.
فنجد في ىذا اإلطار ،أن ما ضبطتو روسيا
ً
ِ
المزدوج األخير الذي وقع في بنغازي ،واستيدف مسجد الرضوان بجوار إدارة الجوازات وأسفر
وليس أدل عمى ذلك ،من التفجير

عن مقتل قيادات أمنية واستخبارية ضمن أكثر من أربعين ضحية لمعممية.

فمم تعمن لآلن التنظيمات التي تعمن بشكل تمقائي وتقميدي ،مثل تنظيم الدولة "داعش" ،مسؤوليتيا عن ىذه العممية ،وىو ما

يشير إلى أنيا جاءت من جان جماعة أو جماعات معروف ارتباطيا بحكومات خارجية مثل الدوحة وأنقرة ،وقوى داخمية ،مثل حكومة

اإلنقاذ واإلخوان المسممين ومفتي ليبيا السابق ،الصادق الغرياني.

عممية عفرين وارتباطاتيا

بجان ذلك الرابط الواضح المباشر بين كل ىذه التطورات ،وممف صناديق المساعدات الممموءة بالدوالرات القذرة المموثة بدماء

األبرياء؛ فإ ن ىناك خيط شديد األىمية ولكنو خفي بين ذلك الحدث ،وبين عممية "عفرين" العسكرية الحالية التي تقوم بيا تركيا ضد
قوات حماية الشع الكردي ،التي تعتبرىا أنقرة إرىابية.

ولفيم الموقف؛ يجي تفكيك الصورة عمى النحو التالي.
ي
ي
عامْين لم يستطع
في نفس اليوم الذي بدأت فيو عممية "عفرين"؛ استطاع الجيش السور تحقيق إنجاز عسكر صار لو َ
تحقيقو ،وىو استعادة مطار "أبو الظيور" العسكري جنو إدل .
تمييدا لبدء تركيا في عممية االجتياح البري لممنطقة التي تسب
ثم أعمنت روسيا عن سح مراقبييا العسكريين من "عفرين"،
ً
صداعا مزمًنا في رأس أردوغان وحكومتو.
ً
ثم لم تعترض روسيا عمى تصريحات ألردوغان وأركان إدارتو في شأن نية تركيا توسيع العمميات العسكرية لتشمل مختمف

المناطق التي يسيطر عمييا األكراد في شمال سوريا.

في المقابل؛ فإن تصريحات عدة لقادة واعبلميين أكراد عمى فضائيات دولية ،قالوا فييا إنيم ال يريدون لقوات النظام السوري

أن تدخل مناطقيم لمدفاع عنيم ،باعتبار أنيم في النياية مواطنون سوريون ،ويج

عمى الدولة السورية الدفاع عنيم ضد قوات

العدوان التركي.
ىنا نفيم ،أن األكراد لم يكونوا يتسمحون لمحر ضد "داعش" ،وأن األمريكيين لم يكونوا يسمحونيم ليذا الغرض ،وانما ضمن

مخططات التقسيم واعادة رسم الخرائط الذي تشرف عميو وكاالت الدفاع واالستخبارات األمريكية.

ومن ىنا؛ فإننا يمكن القول إن الروس ببعض أوراق الضغط عمى األتراك ،ومنيا موضوع صناديق الدوالرات القذرة ىذه ،قد

بدأوا في عممية "عفرين" لمصمحة النظام السوري؛ حيث ىو أكثر المستفيدين من نياية السيطرة الكردية عمى إقميم الجزيرة والشمال
السوري بالكامل.

ىناك.

جبر األتراك عمى االنسحا
وي َ
ففي النياية ،سوف تضع الحر أوزارىاُ ،

من شمال سوريا ،وتعود قوات الجيش السوري إلى

ويدعم من ذلك ،التسارع المفاجئ لؤلتراك في تنفيذ عممية "عفرين" .فقبل أشير قميمة ،كانت األحاديث التركية عن عممية

"عفرين" في إطار التيديد والوعيد ،بينما لم يكن ىناك أية استعدادات عمى الحدود ،في المقابل بدأت تركيا عممية "عفرين" قبل

األنتياء الفعمي من الحشد العسكري الضروري ليا.

جيشا ضعيًفا أو يعاني من "ضائقة" في التفكير اإلستراتيجي؛ بحيث
وىو أمر
مستغر في حقيقة األمر .فالجيش التركي ليس ً
َ
عسكريا مع
سياسيا ،وربما
يدرك أنو من الضروري قبل أن يبدأ في عممية ذات طابع إستراتيجي مثل ىذه ،سوف تتصادم فييا أنقرة
ًّ
ًّ
الواليات المتحدة ،وفي ممف شديد الحساسية لؤلمن القومي مثل ىذا الممف؛ أنو يج أن يتم استعداداتو ليا.

فتركيا إلى اآلن ،بالرغم مما حشدتو في الداخل السوري من عناصر مرتزقة موالية ليا ،وعمى الحدود؛ ال تزال غير قادرة عمى

حاصرة ،وتم تدمير محطة المياه الرئيسية الخاصة بيا ،في مقابل عدم قدرة
اختراق الجبية في "عفرين" ذاتيا ،برغم أن المدينة ُم َ
كاف.
األكراد عمى دعم مقاتمييم ومواطنييم المحاصرين في "عفرين" ،وىو ما يقول بأن تركيا لآلن لم تتم استعداداتيا بشكل ٍ
فعمى المستوى التكتيكي ،لم تصل بعد عناصر القوات الخاصة واالستطبلع التركية إلى الجبية ،إال ليمة الخامس والعشرين إلى

السادس والعشرين من يناير 2015م ،بالرغم من أنو من المفترض أنو وفق التكيك العسكري السميم؛ فإن ىذه العناصر ىي أول ما
يج أن يصل إلى الجبية من القوات الراجمة.

وىو ما يقول إن األتراك أنفسيم قد فوجئوا ربما بأنو ينبغي عمييم أن يخوضوا عممية في "عفرين" ،وىو ما ال يمكن تفسيره

سوى بأن األمر متعمق بأمور تتصل بالمحور الروسي  /السوري.

وفي األخير؛ فإنو ،وببل شك؛ فإننا أمام محطة جديدة لمصراعات الحالية في منطقتنا ،والتي ال يبدو أنو سوف يكون ليا نياية

رسميا "تفيمو" لؤلسبا التركية
قريبة ،في ظل استمرار المحور التركي /القطري المدعوم من جان بريطانيا – البمد الوحيد الذي أعمن
ًّ

لبدء عممية "عفرين" – في سياساتو الداعمة لمعنف في المنطقة برمتيا!

–———
أحمد التالوي :باحث مصري في شئون التنمية السياسية ،وكاتب أساسي في مركز سام للدراسات اإلستراتيجية

