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عملية (نبع السالم) وأحالم العثمانيني اجلدد

عملية (نبع السالم) وأحالم العثمانيين الجدد تدق أجراس
الخطر على الحدود العراقية الشمالية
د .زهير جمعة المالكي *

أعلن الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان يف التاسع من شهر تشرين األول احلايل انطالق
عملية عسكرية يف مشال شرق سوراي ،حتت اسم «نبع السالم» ،واهلدف املعلن للعملية هو إنشاء
منطقة آمنة متتد من هنر الفرات غرابً -حيث مدينة جرابلس -حىت املالكية يف أقصى مشال شرقي
سوراي عند مثلث احلدود الرتكية العراقية ،بعمق يرتاوح بني  30و 40كيلومرتاً ،وعلى امتداد
يقدر بنحو  460كيلومرتاً من احلدود بني اجلمهورية الرتكية واجلمهورية العربية السورية البالغة
 822كيلومرتاً متتد من اجلزيرة الفراتية حوايل  400كيلومرت ،ومتر عرب هنر الفرات وصوالً إىل هنر
دجلة يف أقصى الشرق .وأهم مدن هذه املنطقة هي «الطبقة» ،و»عني عيسى» ،و«تل أبيض»
يف حمافظة «الرقة» ،ومدن «القامشلي» ،و«املالكية» يف حمافظة «احلسكة» ،فضالً عن قرى
«برزان» ،و»اجلديدة» ،و»كصاص» ،وقرية «كشتو التحتاين» بريف رأس العني ،فضالً عن قرية
«تل فندر» ،و«اليابسة» يف ريف «تل أبيض» ،وقرى «املشريفة» ،و«الدادات» ،و«بري عشق»،
و«احلميدية» ،وقرى «طباطني» ،و«مشرفة العز» ،و»املشهور» ،و«احملربلي» ،و«بئر عاشق»
شرق مدينة «تل أبيض» وقرى اليابسة ،واحلاوي ،واحلميدية ،وبري العاشق ،وتلفندار مشايل الرقة.
املرحلة األوىل تشمل مسافة  10كليومرتات عمق كحد أقصى ،ممتدة من مدينة تل أبيض
مشال الرقة وصوالً ملدينة رأس العني مشال احلسكة ،حيث ستستهدف تلك املرحلة من العملية
مدينة تل أبيض املقابلة ملنطقة شانلي أورفا الرتكية ،ومنطقة رأس العني املقابلة ملنطقة جيالن بنار،
ومنطقة عني العرب (كوابين) املقابلة ملنطقة سورج الرتكية ،اختذت القيادة الرتكية مركزاً هلا يف منطقة
* أستاذ القانون العام يف كلية احلقوق -اململكة األردنية.
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شانلي أورفا يف حني اختذت قيادة «اجليش الوطين» وهي الفصائل املعارضة املدعومة من تركيا مقراً
هلا يف جبال قنديل .ويتكون «اجليش الوطين» من اندماج «اجليش الوطين» العامل يف ريف حلب
واملكون من ثالثة فيالق ،و«اجلبهة الوطنية للتحرير» اليت أعلن عن تشكيلها يف أاير  ،2018بدمج
عدة فصائل عسكرية عاملة يف حمافظة إدلب .وتتألف قيادة تلك الفصائل من اللواء سليم إدريس،
والعميد عدانن األمحد ،الذي يشرف على ثالث فيالق  ،إىل جانب القيادي فضل هللا احلجي،
الذي يع ّد من القادة البارزين املقربني من تركيا ،والذي أوكلت إليه قيادة أربعة فيالق يف إدلب.
اختارت القيادة الرتكية توقيت انطالق عملية «نبع السالم» ليتوافق مع إبعاد سوراي زعيم
حزب العمال الكردستاين عبد هللا أوجالن من أراضيها يف التاسع من تشرين األول من عام
 .1998ومت إبعاد أوجالن الذي كان يقيم يف سوراي وميارس من هناك نشاطه السياسي والعسكري
حيث انتقل إىل كينيا ومكث هناك إىل أن اختطفته االستخبارات الرتكية يف  15شباط ،1999
حيث أقتيد إىل تركيا ،وانتهى به املطاف سجيناً جبزيرة إميريل الرتكية حىت اآلن.
على الرغم من األهداف املعلنة للعملية واجلهد الدبلوماسي املكثف الذي بذلته احلكومة
الرتكية يف إرسال رسائل تطمني لدول العامل فإن األهداف احلقيقية للعملية ال ختفى كوهنا ظاهرة
من خالل أدبيات حزب العدالة والتنمية الرتكي احلاكم واخللفية التأرخيية للعقلية الرتكية الطورانية
احلاكمة يف أنقرة منذ عهد كمال أاتتورك وحىت اليوم .وإن تتبع تلك األهداف واخلطوات يثري القلق
على األهداف املستقبلية للعثمانيني اجلدد يف احلدود الشمالية للعراق؛ ومن هنا جيب تتبع تلك
األهداف لبحث أفضل الطرق حلماية مصاحل العراق وحدوده يف ظل عامل يستعد ملغادرة حقبة ما
بعد احلربني ابجتاه نظام عاملي جديد تتغري فيه احملاور.
ُّ
يعد يوم  24متوز من عام  1923يوماً حامساً يف التأريخ الرتكي ويف أتريخ منطقة الشرق
األوسط؛ ففي ذلك اليوم أجربت تركيا األاتتوركية على توقيع اتفاقية لوزان الثانية اليت مت مبوجبها حتديد
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حدود اليوانن وبلغاراي والعراق وسوراي وتركيا؛ وتنازلت فيها تركيا عن مطالبها جزر دوديكانيسيا
وقربص ومصر والسودان والعراق وسوراي .شكلت الرتتيبات احلدودية لتلك املعاهدة خيبة أمل
تركية كبرية كوهنا متنع حتول تركيا إىل العب أساس يف الشرق األوسط .لقد كانت أوىل اخلطوات
الرتكية للتخلص من اإلذالل الذي أحلقته هبا معاهدة لوزان الثانية هو وضع ما أطلق عليه الحقاً
تسمية مربع أاتتورك الذهيب ،والذي يرتكز إىل أربعة أعمدة متثل عصب االسرتاتيجية الرتكية ،وتلك
األعمدة هي:
1.1تركيا دولة واحدة مركزية مركز قيادهتا يف أنقرة ،ورفض النزاعات القائمة على أسس إثنية
ومذهبية حتديداً.
2.2أولوية احلفاظ على األمن القومي الرتكي ،ومصاحل تركيا يف الداخل واخلارج.
3.3عدم السماح بتأسيس دولة كردية يف أي جزء من العامل.
4.4إن تركيا هي ممثل املسلمني الوحيد أمام العامل كوهنا وريثة الدولة العثمانية اليت كانت املظلة
السياسية لكامل جغرافيا املنطقة.
مهما تغريت الوجوه أو املالمح يبقى هذا املربع الذهيب -كما يطلق عليه -هو األساس يف
تعامل تركيا مع العامل ويف تعامل العامل مع تركيا .وتلك الثوابت االسرتاتيجية صاغها الحقاً املنظر
اجليوسياسي حلزب العدالة والتنمية «أمحد داود أوغلو» يف كتابه املعنون «العمق االسرتاتيجي»
الذي ذكر فيه «إن لدينا مريااثً آل إلينا من الدولة العثمانية ،إهنم يقولون هم العثمانيون اجلدد .نعم
حنن العثمانيون اجلدد .وجند أنفسنا ملزمني ابالهتمام ابلدول الواقعة يف منطقتنا ».وقد استعار
أوغلو شعار العثمانيني اجلدد من شعارات «تورغوت أوزال» الرئيس الرتكي خالل املدة 1989-
 ،1993وكان أول من طرح مفهوم العثمانية اجلديدة ورفع شعار «تركيا من أسوار الصني إىل سور
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برلني» .عمل داود أوغلو على تعزيز فكرة حتويل تركيا إىل قوة فاعلة يف العامل عرب ركيزتني يعتقد
أهنا ستجعالن أورواب جمربة على القبول برتكيا ضمن االحتاد األورويب ،وجترب القوى العظمى والسيما
الوالايت املتحدة األمريكية على التعامل مع تركيا كالعب أساس يف الساحة الدولية بتعزيز الفكرة
اليت أوجزها ابلقول( :يف مجيع اجملتمعات يف الشرق األوسط ،ال ينظر إىل تركيا على أهنا دولة صديقة
وشقيقة فقط ،بل كزعيم لفكرة جديدة ونظام إقليمي ،وأن لديها القدرة على حتديد املستقبل)؛
لذلك دعا إىل القول إن على تركيا أن تقيم عالقاهتا مع كل القوى العاملية من خالل الشرق
األوسط .وبعبارة أخرى :فإن الشرق األوسط سيصبح أبرز معامل الدولة املركزية .وكلما أصبحت
تركيا أكثر أتثرياً يف الشرق األوسط ،ازدادت قدرهتا على املساومة يف مواجهة القوى األخرى .وكلما
أصبحت مكانتها مركزية يف الشرق األوسط ،أصبحت أكثر إقناعاً لآلخرين .والعامل الثاين هو أن
على تركيا جعل أراضيها نقطة تركيز وإعادة توزيع للغاز وتصديره يف العامل.
وقفت العوامل اجليوسياسية حائالً دون حتقيق األحالم الرتكية يف اخلروج من املساحة اليت مت
ختصيصها هلا ضمن معاهدة لوزان الثانية ،فرتكيا ال ميكنها التحرش ابحلدود الشرقية خوفاً من فقدان
األراضي اليت حصلت عليها على وفق «معاهدة موسكو – قارص» ،اليت تقوم روسيا ابلتصديق
عليها كل  25عاماً ،إذ ُوقعت هذه االتفاقية عام  ،1921ومبوجبها حصلت أنقرة على مدينة
قارص اإلرمينية وأردهان وجبل أرارات مقابل إهناء اجملازر اليت تقوم هبا ضد األرمن ،وإن تركيا ال
تستطيع أن تتجه إىل ألبانيا والبوسنة حيث نفوذ دول أورواب الوسطى .وكذلك تتجنب تركيا أي
مماحكة على احلدود الرتكية اإليرانية اليت وضعتها اتفاقية جالديران خوفاً من إاثرة الطائفة الشيعية
اليت تتمركز يف مدينيت إزمري وقارص ،وكذلك إاثرة العنصر األذري .
من هذا املنطلق فقد عملت تركيا على االستفادة من الوضع القلق على حدودها اجلنوبية
مع العراق وسوراي ،لكن أحالمها كانت دوماً تصطدم حباجز اجلبال جنوابً .تركز احللم الرتكي على
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اجتياز حاجز اجلبال على احلدود العراقية السورية الرتكية وصوالً إىل السهل الذي يلي ذلك احلاجز
الذي يتمثل يف مدينيت املوصل يف العراق ومدينة حلب يف سوراي ،وحيث إن اتفاقية لوزان اتفاقية
دولية لرسم احلدود ال ميكن تعديلها إال ابتفاق أطراف املعاهدة كافة؛ مما جيعل تعديل اتفاقية لوزان
حلماً بعيد املنال؛ لذلك تسعى تركيا إىل إاثرة عواطف سكان املناطق احلدودية من أجل حتقيق
هدف قريب املدى يتمثل يف إنشاء أقاليم شبه مستقلة يكون لرتكيا حبكم القرب اجلغرايف اليد الطوىل
يف إدارهتا حىت حتقيق اهلدف األبعد ،وهو ضم تلك املناطق إىل نفوذها مرة أخرى؛ وبتحقيق ذلك
اهلدف تتمكن تركيا من حماصرة أي جهد إلنشاء دولة مستقلة للكرد ،وتظهر أمام العامل كقوى
إقليمية رئيسة جترب العامل على التعامل معها ،وعلى هذا األساس وحتقيق األمنية األاتتوركية القدمية
ابالنضمام لالحتاد األورويب فضالً عن السيطرة على عقدة أانبيب الغاز اجملهزة ألورواب من قطر
وروسيا وإيران.
اتبعت تركيا األردوغانية أسلوب خلق املشكالت كتكتيك مرحلي حتاول من خالله تثبيت
دورها اإلقليمي يف املنطقة إلجبار العامل على التعامل معها كوهنا العباً أساسياً يف املنطقة ،والوصول
إىل منطقة ما بعد قمم اجلبال كونه حقاً أترخيياً جيب أن يعرتف به العامل على وفق العقلية الرتكية
احلاكمة؛ ومن ذلك ميكن أن نفهم اندفاع القوات الرتكية حملاولة احتالل مدينة الباب يف سوراي
وصوالً إىل حلب وحماولة خلق منطقة نفوذ يف املوصل يف العراق والدعوة إلنشاء منطقة آمنة حبماية
تركية .
كان ترسيم احلدود الرتكية السورية بناء على اتفاق تركي فرنسي كون فرنسا كانت دولة
وجنم عن االتفاق نزعٌ تدرجيي ألر ٍ
اض احتوت احلزام الشمايل لسوراي،
انتداب على سوراي آنذاكَ .
ٌ
منذ ذلك احلني كانت املنطقة احلدودية منطقة توتر وخالفات تركزت نقاطها يف قضااي احلدود واملياه
والكرد .يف عام  1985اندلع الصراع املسلح بني حزب العمال الكردستاين بزعامة عبد هللا أوجالن،
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وتركيا وقد مسحت سوراي للحزب وزعيمه بتأسيس معسكرات تدريبية لعناصر احلزب يف األراضي
السوريّة .يف مطلع عام  1996أرسلت تركيا حتذيرات للحكومة السورية بضرورة التوقف املباشر عن
دعم حزب العمال الكردستاين ،وإال «ستضطر تركيا إىل اختاذ ما يلزم حلفظ أمنها القومي”.
يف تشرين األول  1998أشتدت وترية األزمة السياسية بني تركيا وسوراي ،إذ حشدت أنقرة
قواهتا على احلدود السورية مهددة اجتياح احلدود إىل اجلانب السوري يف حال استمرار النظام
السوري بدعم حزب العمال الكردستاين  .ونتيجة لتدخل جامعة الدول العربية ومصر وإيران
مت التوصل حلل سياسي يقتضي حبل األزمة بني البلدين ،ونتج من تدخل الوساطات اإلقليمية
أضنة» سيّت ابالتفاق األمين ،اليت ُوقِ ّعت بني البلدين يف  20تشرين األول
اليت جرت «اتفاقية
ُ
 .1998مبوجب امللحق الرابع من اتفاقية أضنة فإن إخفاق سوراي يف اختاذ التدابري والواجبات
األمنية ،املنصوص عليها يف هذا االتفاق ،يُعطي تركيا احلق يف إختاذ مجيع اإلجراءات األمنية الالزمة
داخل األراضي السورية حىت عمق  5كيلومرتات.
ابلعودة إىل عملية (نبع السالم) نرى أن تركيا حبسب ما أعلنته قد مدت عملياهتا إىل ١٠
كيلومرتات كمرحلة أوىل ،وختطط ملدها إىل  40كيلومرتاً الحقاً ،ورفضت عرضا روسيا ابلعودة
إىل اتفاقية أضنة ألن  5كيلومرتات ال حتقق هلا أهدافها؛ وفضالً عن ذلك فهي تستبق األحداث
ابستخدام عطاء ما يسمى (اجليش الوطين)؛ لتوسيع رقعة سيطرهتا الحقاً وإحداث تغيري دميغرايف يف
املنطقة لتوطني مخسة ماليني سوري ممن كانوا مقيمني يف تركيا وحيملون بطاقات إقامة تركية؛ وبذلك
يتسىن هلا حتقيق النصف األول من خمططاهتا والوصول إىل املنطقة السهلية خلف منطقة اجلبال على
احلدود السورية ،والسيطرة على املوارد النفطية السورية املقيمة يف تلك املنطقة .وستتبع املرحلة األوىل
ع ّدة مراحل أخرى الستكمال حترير كامل املساحة اليت تنوي تركيا إقامة مشروع املنطقة اآلمنة فيها
واليت تبلغ مساحتها أكثر من  14ألف كيلومرت مربع تقديرايً.
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قلنا إن ذلك هو النصف األول فأين سيكون النصف الثاين من الطموح الرتكي؟ ويرتكز
ذلك الطموح على جتاوز رؤوس جبال طوروس والوصول إىل املناطق الغنية ابملوارد الطبيعية يف سهول
ما خلف اجلبال ،والتحكم بعقدة أانبيب الغاز القادمة من روسيا وإيران وقطر والذاهبة إىل أورواب،
وهذا اجلزء من احللم الرتكي لن يتحقق إال ابلوصول إىل منطقة املوصل يف العراق .ذلك اجلزء من
الطموح الرتكي مل حتاول تركيا إخفاءه ،فقد سبق أن أملح الرئيس توركوت أوزال إىل حقوق اترخيية
سابقة لرتكيا يف كركوك واملوصل .وسبق ألوزال يف اخلامس عشر من كانون الثاين 1991؛ أي:
قبل شهر ونصف من بدء احلرب على العراق ،أن عرض على رئيس االركان الرتكي الفريق أول
جنيب تورمتاي دخول القوات املسلحة الرتكية إىل مشال العراق وصوالً إىل املوصل وكركوك مع بدء
قوات التحالف بدخول األراضي العراقية .ويف عام  1995طالب الرئيس الرتكي سليمان دميرييل
بضرورة إعادة ترسيم احلدود بني تركيا والعراق؛ ألن منطقيت املوصل وكركوك مازالتا اتبعتني لرتكيا
وكجزء من إقليم تركيا.
لقد مسح أول اتفاق بني العراق وتركيا للقوات العسكرية الرتكية ابلتوغل يف األراضي العراقية
مت توقيعه عام  1982بني احلكومة الرتكية ونظام صدام حسني ،مسحت مبوجبه احلكومة العراقية
للقوات الرتكية التوغل يف األراضي العراقية ملسافة تصل إىل  20كيلومرتاً ملالحقة مسلحي حزب
العمال الكردستاين يف املناطق احلدودية إلقليم كردستان واستمر هذا االتفاق دون إلغاء أو تعديل
حىت اآلن ،وبعد حرب اخلليج الثانية والتطورات اليت حلقت بوضع الكرد يف مشال العراق ،أصدرت
وزارة الدفاع الرتكية «البيان األبيض» ،أوضحت فيه السياسة العسكرية وخطط حتديث اجليش
وتسليحه ،واهتمت إيران وسوراي ،والعراق ،واليوانن ،ودوالً أوروبية بتقدمي احلماية والدعم املايل
حلزب العمال الكردستاين ،الذي يقاتل من أجل املقاومة وإقامة دولة كردية مستقلة يف جنوب شرق
البالد.
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أطلقت تركيا يف األعوام  ،1992و ،1995و ،1996و 1997عمليات عسكرية واسعة
النطاق شارك فيها عشرات اآلالف من جنودها ،فضالً عن القصف اجلوي واملدفعي املتكرر،
والعمليات املكثفة لقواهتا اخلاصة اليت إستمرت إىل يومنا هذا .ويف عام  1997أعلن اجلنرال
إمساعيل حقي رئيس أركان اجليش الرتكي ( )1998 - 1994الذي قاد انقالابً يف عام 1997
ضد رئيس احلكومة الرتكية آنذاك جنم الدين أربكان فقد أفصح عن مسألة خطرية وهي ضرورة
تعديل احلدود مع العراق ألسباب أمنية بعد عام  ،2002لقد شهدت تركيا وصول حزب العدالة
والتنمية إىل السلطة وكان من أول تصرحيات وزير اخلارجية عبد هللا غول عام  2003خالل لقاء
صحفي «سنأخذ حق تركيا من البرتول هناك (املوصل وكركوك)».
يف  27أيلول  2007مت االتفاق بني وزير الداخلية العراقي آنذاك جواد البوالين والرتكي
بشري اتالي يف أثناء زايرة األول اىل أنقرة على متديد االتفاق الذي سبق أن وقعه صدام حسني عام
 1982وهو اتفاق أمين يسمح مبوجبه للقوات الرتكية مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاين
داخل األراضي العراقية إال أن هذا االتفاق مدد املساحة املسموح هبا ابلتوغل من  20كيلومرتاً
مربعاً إىل  25كيلومرتاً مربعاً.
يف منتصف عام  2015كانت خارطة الوجود العسكري يف داخل احلدود العراقية تشري إىل
أن لرتكيا قاعدة عسكرية كبرية يف ابمرين الواقعة على بعد « 45كيلومرتاً» يف حمافظة دهوك إبقليم
كردستان العراق منذ عام  ،1997فضالً عن ثالث قواعد أخرى صغرية يف غرييلوك « 40كيلومرتاً
مشال منطقة العمادية» ،وكانيماسي « 115كيلومرتاً مشال دهوك» ،وسريسي « 30كيلومرتاً مشال
زاخو» على احلدود العراقية-الرتكية ،وهذه القواعد اثبتة وينتشر فيها جنود أتراك على مدار السنة،
وإن القوات الرتكية نشرت  600مقاتل تساندهم العرابت املدرعة يف منطقة بعشيقة .
مما سبق يتبني بكل وضوح أن السيناريو الذي مت تنفيذه يف سوراي وما زال مستمراً حىت
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الساعة هو ذات السيناريو نفسه املرشح تنفيذه يف العراق والسيما أن القوات الرتكية ابلفعل موجودة
على األراضي العراقية ،واحلجة للتدخل موجودة فعلياً مبنع إقامة دولة كردية يف جنوب تركيا،
ومالحقة نشاطات حزب العمال الكردستاين ولن تعدم تركيا من إجياد غطاء من داخل العراق لتربير
حتركاهتا والسيما يف الوضع احلايل للحكومة العراقية.
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