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السياسة التركية في غرب آسيا ..النتائج واألهداف
مسعود رضائي *

امللخص:
شك أن تركيا -كوهنا الوريث الوحيد لإلمرباطورية العثمانية املنهارة وعرب تفاعالهتا
ال َّ
وحترکاهتا السياسية -كان هلا حضور قوي ،وأدت دوراً الفتاً للنظر خالل السنوات األخرية يف منطقة
غرب آسيا (املناطق اليت انفصلت عن اإلمرباطورية العثمانية) ،وميكن اإلشارة إىل دورها املركزي يف
احلرب الداخلية السورية ،وهو األمر الذي أدى إىل نشوب حروب حملية مدمرة يف البالد ،ابلدعم
الذي قدمته للفصائل املسلحة والسيما تلك اليت لديها نزعات متطرفة .لقد كان هذا الدور مهم
لدرجة أنه ميكن القول إن كانت حكومة أنقرة احلالية بقيادة حزب العدالة والتنمية وبرائسة أردوغان
مل تكن يف السلطة يف أثناء األزمة السورية وبعدها ،فمن املرجح أن احلرب األهلية السورية ستكون
أخذت منعطفاً آخر ومل تكن هناك خسائر هبذا احلجم ،إذ إن األمم املتحدة ق ّدرت هذه اخلسائر
أبكثر من  400مليار دوالر ،وهناك حاجة إىل نصف قرن من الوقت إلحياء هذا البلد من جديد؛
بسبب األضرار اليت حلقت به .من املؤكد أن احلرب املفروضة على احلكومة السورية هلا جذور من
داخل منطقة غرب آسيا ومن خارج املنطقة أيضاً ،فضالً عن تركيا ،فقد شاركت قوى إقليمية أخرى
مثل السعودية ،وقطر ،واإلمارات العربية املتحدة ،واألردن يف حدوث األزمة واستمرارها ،ولكن
تركيا -بسبب حدودها الكبرية مع سوراي وابلطبع ،مع وجود اخلطاب القائم على امليول العثمانية
اجلديدة -عملت مبنزلة احملفز الرئيس جلر سوراي إىل دوامة األزمة؛ ألن الدول األخرى يف املنطقة
وردت على التدخل
كما تدعي -تبنت سياسة دفاعية جتاه (التحركات اإليرانية يف املنطقة)ّ ،اإليراين املزعوم يف املنطقة من خالل سلسلة من التدابري ،بينما كانت تركيا تسعى من وراء هذه
األزمة إىل حتقيق أهدافها الطموحة ونشر نظامها اجلديد يف املنطقة ويف العامل اإلسالمي.

* خبري يف اجلغرافيا السياسية لغرب آسيا ،مركز دراسات اخلليج الفارسي.
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اسرتاتيجية أردوغان الكتساب قيادة العامل اإلسالمي
إن أول تنقل خطري لرجب طيب أردوغان فيما يتعلق بسياسته اخلارجية جتاه املنطقة مت خالل
أعمال املنتدى االقتصادي اإلقليمي بدافوس يف تشرين الثاين من العام  ،2008إذ حضر العديد من
قادة العامل البارزين واغتنم الرئيس الرتكي الفرصة للكشف عن هذه السياسة اجلديدة .وابدر الرئيس
اإلسرائيلي السابق ،مشعون برييز يف هذا املنتدى خبطابه إىل تربير سياسة قمع الفلسطينيني من قبل
اجليش اإلسرائيلي ودافع عنها ،مث بعد ذلك جاء دور أردوغان ليلقي كلمته وقد رد بتصرحيات قاسية
وقال لبرييز إنك تقدم ادعاءات كاذبة ،إنكم تستمتعون بقتل األطفال والبشر وأيديكم ملطخة بدماء
األطفال يف غزة .ولقد لقيت هذه التصرحيات رد فعل واسع النطاق يف العامل اإلسالمي ،وأعجب بعض
اإليرانيني بشخصية أردوغان وأشادوا مبواقفه دون حتليل اسرتاتيجي ونظر متعمق يف أهدافه ونواايه.
ويف الواقع ،مل تكن خطوة أردوغان املثرية للجدل خالل قمة دافوس الدولية أكثر من جمرد
إعالن للسياسة اخلارجية اجلديدة لرتكيا اليت هتدف لتويل زمام القيادة يف العامل اإلسالمي ،وذلك
عرب االستناد إىل امليول والتوجهات اإلخوانية حلكومة حزب العدالة والتنمية ،وبطبيعة احلال مع
نكهة االستفادة من تطلعات اجملتمع احملافظ واملتشدد دينياً يف تركيا الذين يريدون العودة اىل احلقبة
العثمانية اجمليدة .وابلنظر إىل توجه تركيا على أردوغان بعد الطفرة االقتصادية واالزدهار الذي
شهدته البالد ،فإن اختاذ هذه السياسية أصبح أكثر وضوحاً من أي وقت مضى ،ويف هذه األثناء،
أصبح لعطش أردوغان على النفوذ يف العامل اإلسالمي ،وتقدمي نفسه على أنه الزعيم األوحد للعامل
اإلسالمي ،أبعاد جديدة وأخذت تزداد يوماً بعد يوم.
فشل تركيا يف أتسيس فرع حلزب العدالة والتنمية يف مصر
منذ بداية التطورات اليت عُرفت ابسم «الربيع العريب» واالضطراابت اليت حدثت يف العامل
العريب ،انتهز أردوغان الفرصة ملواصلة سياسته اخلارجية ،ومن هذا املنطلق ،حتركت تركيا للتأثري عرب
استخدام نفوذها .وقد استخدمت هذه السياسة ابلتزامن يف بعض البلدان املستهدفة ،اليت كانت
مصر وسوراي .وأظهرت هذه السياسة أوىل عالئم تقدمها بعد أن أخذت حكومة إخوانية مقاليد
احلكم يف مصر برائسة حممد مرسي ،ولكن األمر مل يدم طويالً ،إذ إن اجلنرال عبد الفتاح السيسي
ود العالقات بني أنقرة والقاهرة.
انقلب ضد مرسي واإلخوان املسلمني؛ وبذلك انتهى ُّ
لقد كانت رغبة أردوغان لوصول اإلخوان املسلمني إىل سدة احلكم إىل حد أنه يف أعقاب
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اإلطاحة مبرسي ،أعلن خالد ضياء الدين -ممثل املدعي العام املصري بشأن التحقيق يف قضية
اخلاصة بتجسس الرئيس املصري املخلوع حممد مرسي و 35من قادة اإلخوان املسلمني-
التهم ّ
أن التسجيالت الصوتية تكشف عن العالقة بني مجاعة اإلخوان املسلمني املصرية وتركيا ،وأظهر
االستفسار الذي أخذ من شركة فودافون من رقم هاتف مرسي أنه أجرى اتصاالً هاتفياً مع رئيس
الوزراء الرتكي رجب طيب أردوغان منذ يوم  20وحىت  27كانون األول لعام  .2011وأظهر
تسجيل صويت آخر أن املتهمني األول والسادس مرتبطان بدول أجنبية ،وقد منحا رجب طيب
أردوغان عرب اتصاالهتما لقب «الكبري».
وواصل ممثل املدعي العام مشرياً إىل وجود تنسيق بني املتهمني وثالث وكاالت استخبارات
وقال« :هذا األمر يظهر بوضوح على أن هناك ابلفعل اتفاقات بني مجاعة اإلخوان املسلمني
ووكاالت االستخبارات األجنبية وقد متت مسبقاً ،وأظهرت احملاداثت املسجلة أن مرسي كان خائفاً
من تواصل وكاالت املخابرات مع اجملموعات األخرى يف مصر ،لكن املتهم اآلخر أمحد عبد العاطي
مدير مكتب مرسي ،أكد لألخري أن وكاالت االستخبارات هذه تتعاون فقط مع مجاعة اإلخوان
املسلمني ،وهي ال تدعم اجلماعات اإلسالمية األخرى».1
وتسبب هذا االنقالب -الذي جنح بدعم من قبل السعودية لعبد الفتاح السيسي -يف
اضطراابت ابلعالقات الرتكية السعودية ،إذ إن هذا األمر أصبح أكثر وضوحاً يف عملية األزمة
السورية واالنقالب الفاشل الذي تال ذلك يف تركيا .وهاجم عبد الفتاح السيسي مجاعة اإلخوان
املسلمني املتجذرة يف اجملتمع املصري بطريقة منظمة تنظيماً جيداً وذلك بعد توطيد السلطة عرب
رائسة اجلمهورية املصرية ،حىت أنه أعلن يف األشهر األوىل اليت أمضاها يف السلطة يف أاير ،2014
أن مجاعة اإلخوان املسلمني مل تعد موجودة.2
واشتدت التوترات على الفور بني البلدين بعد مدة وجيزة من هذا احلدث؛ مما يعين فشالً
كبرياً يف االستثمار السياسي ألردوغان يف املنطقة ،وحىت اآلن ،ما تزال العالقات ابردة وخييم عليها
جو من التوتر على صميم سياساهتما يف بعض األحيان ،إذ ميتد نطاق هذه التوترات إىل جمال
االتفاق الثنائي بني البلدين ومنطقة البحر األبيض املتوسط.
النيابة1.https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2014/11/18/-
.html#املصرية-تكشف-تسجيالت-ختابر-مرسي-مع-تركيا
2.https://www.reuters.com/article/us-egypt-sisi/egypts-sisi-says-muslimbrotherhood-is-finished-idUSBREA4402QD20140506
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«وكان املتحدث ابسم وزارة اخلارجية املصرية أمحد أبو زيد قال إن اتفاق هذا البلد مع قربص
على رسم احلدود البحرية يف البحر املتوسط أمر قانوين ،وإن مصر ستتصدى ألي حماولة هتدف
النتهاك سيادهتا على املنطقة االقتصادية لشرق البحر األبيض املتوسط .وأضاف أبو زيد أن اتفاقية
رسم احلدود البحرية بني مصر وقربص مسجلة على أهنا اتفاقية دولية يف األمم املتحدة .وكان وزير
اخلارجية الرتكي مولود جاويش أوغلو قد صرح يف وقت سابق أن بالده لن تعرتف ابالتفاقية املوقعة
بني مصر وقربص يف عام  2013بشأن رسم احلدود البحرية بني البلدين الستخدام املوارد الطبيعية
يف املنطقة».3
سوراي أكثر دول املنطقة حتدايً لسياسات أردوغان التوسعية
أعلن رجب طيب أردوغان يف بيان صريح يف أوائل كانون الثاين  2012خماطباً األتراك
والسوريني بطموح عن هناية وشيكة للحرب يف سوراي وأضاف أنه سيصلي قريباً مع رفاقه يف اجلامع
األموي يف دمشق.
«قريباً ستخجل أحزاب املعارضة يف تركيا من سلوكها ،ألهنا دعمت احلكومة السورية؛ ألنين
وأعضاء احلزب سوف نسافر إىل دمشق للقاء إخواننا ،وسنقرأ سورة الفاحتة على قرب صالح الدين
األيويب ،مث سندخل ساحة اجلامع األموي الكبري يف دمشق ونزور قرب صحابة النيب ،بالل احلبشي،
وكذلك ابن عريب ،وسنقوم بزايرة كلية السليمانية وحمطة احلجاز ،مث نشكر هللا إىل جانب اإلخوة
السوريني».4
وبعد مرور عام على تصرحيات أردوغان ،ومع اهنيار حكومة اإلخوان املسلمني من خالل
االنقالب وفقدان مصر ،أصبح من الواضح لزعماء أنقرة أن سوراي جيب أن تكون من اآلن فصاعداً
النقطة احملورية يف أنشطتهم اإلقليمية .وعلى وفق كل األدلة املتوفرة ،فإن مجاعات املعارضة املسلحة
املوجودة يف النزاع السوري مجيعها كانت لديها ميول متطرفة سلفية ،ويف هذه األثناء ،أدت تركيا
دوراً مهماً ال ميكن إنكاره يف منوها وتطورها .وكان التقدم الذي حققه أردوغان يف استغالل هذه
التيارات ،سرعان ما كان له آاثر سلبية داخل حدود تركيا ،إذ شهدان عمليات إرهابية من قبل تنظيم
3.https://m.jpost.com/Middle-East/Egypt-warns-Turkey-over-easternMediterranean-economic-interests-540946
 .4نقلت وكالة أنباء عصر إيران عن وكالة أنباء األانضول ،بتاريخ  16سبتمرب .2012
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داعش داخل األراضي الرتكية عدة مرات ،حىت أن صحيفة بوليتيكو األمريكية وصفت سياسة
أردوغان أبهنا رقصة تركيا اخلطرية مع التطرف.5
«إن استخدام املنظمات اإلرهابية لتحقيق أهداف حمددة عادة ما يكون له أتثري معاكس
على املستخدم .بعد مدة من النتائج االسرتاتيجية والتنمية السياسية واالقتصادية ،واجهت تركيا
هجمات داعش يف أراضيها ،وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن مجيع التفجريات يف منطقة سلطان
أمحد وشارع االستقالل ومطار أاتتورك».6
أغلب التنسيقات اليت متت خالل األزمة السورية -مثل تنظيم اجلماعات املسلحة وتسليحها
وجتهيزها ،حصلت داخل األراضي الرتكية -وكان العديد من املتطرفني يدخلون سوراي لدعم
اجملموعات املعارضة للنظام يف دمشق عرب تركيا.
خمطط املعلومات البياين ()Infographics
للمجلس األطلسي حتت عنوان «شبكات داعش يف
تركيا» حيث يظهر تردد وعبور اإلرهابيني الدوليني
من تركيا إىل سوراي ،بتاريخ تشرين األول 2016
شرح خمطط املعلومات البياين:
املناطق ذات اللون األزرق الداكن :ذهاب املقاتلني
األجانب إىل شانلي أورفا ،وغازي عنتاب ابلقرب من احلدود
السورية.
املناطق ذات اللون األزرق الفاتح :توافد املقاتلني
األجانب إىل املدن احلدودية الرتكية.
املناطق احلمراء :املناطق احلدودية السورية قبل أن تصل
أخرياً إىل سوراي.

إن التصرحيات اليت أدىل هبا رئيس الوزراء القطري السابق محد بن جاسم آل اثين هبذا الشأن
يف حديث مع تشاريل روز الفتة للنظر ،إذ قال:
«لقد أخطأان يف سوراي .أنشأان غرفتني للعمليات يف األردن وتركيا .تضمان قطر واإلمارات
5.https://www.politico.eu/article/turkeys-dangerous-dance-withradicalism-erdogan-islam-syria/
6.http://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/turkey-betweenborder-conflicts-and-regional-expansio.
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العربية املتحدة والسعودية والوالايت املتحدة األمريكية و ...وكنّا مجيعاً ندعم جمموعات مماثلة».7

«فيما يتعلق ابألزمة السورية ،ذهبت يف بدايتها إىل امللك عبد هللا (ملك اململكة العربية
السعودية) بناءً على أوامر من األمري محد بن خليفة ،وقال يل خذوا بزمام األمور وسوف ندعمكم.
لن أخوض يف التفاصيل ،أي شيء ذهب إىل سوراي ،كان يدخل تركيا أوالً وابلتنسيق الكامل
مع القوات األمريكية ،كل شيء كان يتم توزيعه ابلتنسيق مع الوالايت املتحدة وتركيا وقطر
والسعودية».8

يف احلقيقة ،إن رؤية أردوغان القائمة على امليول العثمانية اجلديدة وإحياء النظام اإلسالمي
عرب فهمه اخلاص دفع سياسة تركيا اخلارجية إىل اسرتاتيجية النفوذ يف منطقة غرب آسيا ،وابلطبع،
لقد كانت سوراي تع ّد حموراً مهماً يف هذه األثناء ألهنا كانت متثل الرابط بني مجهورية تركيا واألراضي
العربية اليت خرجت عن السيطرة بعد اهنيار اإلمرباطورية العثمانية ،ومن الطبيعي أن تكون اخلطوة
األوىل واحليوية للتواصل معها حسب تصور األتراك يف مثل هذه العملية هي السيطرة على دمشق.
وهذا هو السبب الذي جعل أنقرة مل تتخلى عن اختاذ أي إجراء لضرب احلكومة السورية (اليت
كان ينظر إليها على أهنا حجر عثرة أمام اسرتاتيجية األتراك) .لكن سياسة تركيا هذه يف سوراي
فشلت أيضاً بسبب وجود الدول اإلقليمية وعرب اإلقليمية ،وقد متكنت احلكومة السورية ،مبساعدة
حلفائها مثل إيران وحزب هللا وروسيا ،من التغلب على اجلماعات اإلرهابية املسلحة وتوطيد
سيادهتا وتثبيتها.
األكراد السوريون حتد غري مرحب به لسياسة تركيا جتاه سوراي
لقد نـُّفذت طموحات أردوغان يف سوراي بغض النظر عن نقاط الضعف يف هذه البالد وقد
أاثرت األحداث الالحقة تطورات مل تكن ختطر على ابل قادة أنقرة يف بداية األزمة.
ومن بني القضااي اليت ميكن اإلشارة إليها هي قضية األكراد ووجودهم يف اجلزء الشمايل من
سوراي الذي يشكل املناطق احلدودية مع تركيا« .األكراد هم أكرب أقلية عرقية يف سوراي حيث يبلغ
عددهم حوايل مليوين نسمة ويشكلون  % 10من السكان يف هذا البلد».9
7 . https://charlierose.com/videos/30589
 .8مقابلة محد بن جاسم آل اثين ،رئيس الوزراء القطري ،مع تلفزيون قطر احلكومي بتاريخ 28/10/2017
9. https://www.sbs.com.au/news/who-are-syria-s-minority-groups
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خريطة نشرهتا مؤسسة الرتاث األمريكي ( ،)The Heritage Foundationتظهر فيها
املناطق الكردية يف مشال سوراي (ابللون األخضر) قبل بداية األزمة يف عام 2011

وابلنظر إىل وجود األكراد يف املناطق احلدودية السورية املتامخة ملناطق األكراد يف اجلانب
اآلخر من احلدود يف تركيا كان من املرجح أنه مع تقويض حكم دمشق على املناطق احلدودية نتيجة
لألزمة احلالية ،سيحصل األكراد على استقاللية يف العمل بنح ٍو أكرب يف املستقبل ،وهذا األمر يبدو
أنه ال مفر منه ،ولكن نظراً خلطأ أنقرة احلسايب -يف اهنيار دمشق السريع وإقامة الصالة يف مسجدها
األموي -سلب منهم جمال هذه البصرية ،ويف حال أخذت األحداث مساراً آخر وعلى الرغم من
تضعيف حكومة بشار األسد -لكنها بقيت يف السلطة -ماذا سيحدث لألكراد؟! يف الواقع أن
عدم االهتمام بقضية األكراد يف سوراي أو ع ّدها أقل أمهية من جانب تركيا ،أصبح (كعب أخيل)
للسياسة الرتكية يف سوراي .وإن تزايد انتشار خمتلف اجلماعات املسلحة وتعرض دمشق للتهديدات
واملخاطر ،جعل السيطرة على املناطق احلدودية تسقط رويداً رويداً من يد حكومة بشار األسد.
ويف الوقت نفسه ،أدى ظهور مجاعة داعش اإلرهابية إىل تغيري املعادالت اإلقليمية والعاملية أكثر مما
كان يف السابق ،والسيما أنه مع استمرار احلرب يف سوراي ،اتسعت رقعة املناطق اليت تسيطر عليها
داعش .وكانت حتركات داعش وصلت إىل احلد الذي جنح فيه التنظيم يف السيطرة على مناطق كبرية
من األراضي السورية يف عامي  2014و 2015والسيما يف املناطق احلدودية مع تركيا.
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وبعد أن وطد تنظيم داعش وجوده يف املناطق احلدودية من سوراي ،عززت أنقرة عالقاهتا
مع التنظيم .وهناك العديد من احلاالت يف هذا الصدد ،مبا يف ذلك تقرير مراسل اجلارداين مارتن
تشولوف بتأريخ  26متوز :2015
«خالل هجوم بقيادة القوات األمريكية على مقر قائد الشؤون االقتصادية لتنظيم داعش،
مت احلصول على واثئق تكشف عن وجود تعامالت اقتصادية لرتكيا مع كبار املسؤولني يف تنظيم
داعش .وقُتل أبو سيّاف ،أحد قادة تنظيم داعش واملسؤول عن الشؤون االقتصادية يف هذا التنظيم،
هبذه العملية العسكرية .لقد كان أبو سيّاف مسؤوالً عن بيع نفط وغاز تنظيم داعش يف سوراي.
وكانت الواثئق وذاكرة الكمبيوتر اليت مت احلصول عليهما يف أثناء العملية تكشفان بوضوح وبشكل
ال ميكن إنكاره عن العالقة بني تركيا وداعش .وميكن أن يكون هلذه الواثئق آاثر عميقة على
العالقات بيننا وبني أنقرة».10
«من وجهة نظر واسعة ،تؤدي تركيا دوراً مضطرابً ومتناقضاً يف العراق ،وإن تصرفاهتا يف
سوراي وما حوهلا ،أضافت املزيد من التعقيد إىل هذه األدوار أيضاً .على سبيل املثال :رفضت
تركيا بعد احتجاجات عام  2012تصنيف جبهة النصرة وداعش تنظيمني إرهابيني وذلك لسببني
رئيسيني:
األول :كانت تركيا حتاول استخدام هذه اجلماعات لإلطاحة حبكومة بشار األسد؛ وهلذا
السبب مسحت هلم تركيا ابستخدام أراضيها كقاعدة لغرض توفري املعدات وجتنيد املقاتلني ،وأغلق
جهاز األمن الرتكي عينيه أمام اإلرهابيني الذين كانوا يتوافدون من مجيع أحناء العامل ويدخلون سوراي
عرب تركيا.
والثاين :إن تركيا كانت تستخدم هذه اجلماعات حملاربة األكراد؛ ألهنا ختشى من األكراد
داخل البالد وخارجها ،وهلا عالقات معقدة مع إقليم كردستان العراق .لقد وجدت تركيا نفسها أمام
منطقة تتمتع ابحلكم الذايت يف مشال سوراي ،ويديرها حزب االحتاد الدميقراطي السوري ()PYD
وهذا احلزب قريب من حزب العمال الكردستاين».11
10.https://www.theguardian.com/world/2015/jul/26/isis-syria-turkeyus?CMP=share_btn_tw
11. http://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/turkey-betweenborder-conflicts-and-regional-expansion
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«لقد كانت تركيا منذ بداية احلرب يف سوراي ،واحدة من أكثر اجلهات الفاعلة -اإلقليمية-
نفوذاً حتت حكم رجب طيب أردوغان ،وقد عملت على استمرار احلرب .وعُرفَت تركيا كبوابة دخل
عربها عشرات اآلالف من اجلهاديني املسلمني إىل سوراي والعراق من مجيع أحناء العامل وانضموا إىل
صفوف القتال ضد نظام بشار األسد .وكان من بينهم اآلالف الذين انضموا إىل داعش وجبهة
النصرة يف سوراي».12
إن العالقات األمنية واملالية بني تركيا ومجاعة داعش اإلرهابية أصبحت أكثر وضوحاً حينما
استهدفت الطائرات الرتكية من طراز  F-16طائرة سوخوي  24الروسية وأسقطتها على احلدود
السورية الرتكية .وقام الروس مباشرة بعد احلادث الذي كان من الصعب هضمه ملوسكو إبفشاء
وتسريبات واسعة حول هذا املوضوع.
«بعد يومني فقط من استهداف الطائرة الروسية من قبل الطائرة الرتكية ،أعلن الرئيس الروسي
فالدميري بوتني ،أنه ال يوجد شك يف شحن النفط من املناطق اليت استوىل عليها اإلرهابيون يف سوراي
إىل احلدود الرتكية ،وقال :حنن من السماء نرى هذه الشاحنات اليت حتمل النفط».13
«واهتم انئب وزير الدفاع الروسي أانتويل أنتونوف الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان
ابملشاركة شخصياً يف جتارة النفط مع داعش .وقال أيضاً إن الرئيس أردوغان وعائلته متورطون يف
هذه التجارة اإلجرامية».14
«تعتمد قوة تركيا أيضاً على النهج املنطقي للتنمية االقتصادية الذي تسمح للهيئة احلاكمة
يف هذا البلد لبسط سيطرهتا على املنطقة .على سبيل املثال :لقد دعمت تركيا داعش عن طريق
شراء النفط .واستخدم املهربون طرقاً كثرية لتصدير النفط من األراضي اليت استولوا عليها مثل
الشحن ابلصهاريج ،والشاحنات الصغرية ،وخطوط األانبيب املؤقتة ،وعن طريق النهر واستخدام
القوارب .وكان معظم املشرتين من بني أصحاب األعمال الصغرية وشركات الشحن الرتكية ،إذ كانوا
جيمعون هذه الشحنات النفطية داخل منطقة يف املثلث احلدودي العراقي السوري الرتكي وبعد ذلك
يتم تصديرها إىل تركيا ،حىت يقوم الوسطاء هناك بشرائها أبقل من  20دوالراً للربميل الواحد».15
12. http://dayan.org/content/al-qaedas-propaganda-virtual-turkey#_edn2
13 . http://time.com/4132346/turkey-isis-oil/
 .14املصدر نفسه.
15.http://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/turkey-betweenborder-conflicts-and-regional-expansion
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خريطة ميدانية خلطوط االتصال النشطة يف سوراي والعراق بتاريخ  29تشرين الثاين ،2016
إذ نُشرت من قبل فاينانشال اتميز ،وتُظهر آابر النفط اخلاضعة لسيطرة داعش ،وإن طرق هتريب
النفط إىل احلدود الرتكية اجلنوبية واضحة متاماً« .وعلى وفق تقديرات بزنس إنسايدر (Business
 )Insiderبتأريخ  23تشرين األول  ،2015كان داعش اإلرهايب يكسب حوايل  50مليون
دوالر شهرايً من خالل مبيعات النفط».16
وبعد فرض روسيا عقوابت ضخمة على تركيا مباشرة ،اليت كان أبرزها تلك اليت استهدفت
قطاع السياحة وشراء املواد الغذائية والفواكه ،ضاقت األرض على القادة األتراك مبا رحبت ،وأعرب
أردوغان عن أسفه للحادث واعتذر يف وقت الحق من روسيا .ومن األشياء املثرية لالهتمام وراء
هذا احلادث كان إضعاف داعش اإلرهايب؛ ألنه يف تلك األايم ،كانت سلسلة أنشطة داعش يف
سوق النفط األسود ختضع للمراقبة الروسية ،ويف كثري من األحيان استهدفت شحناهتا النفطية من
16.https://www.businessinsider.com/isis-making-50-million-a-monthfrom-oil-sales-2015-10
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قبل سالح اجلو الروسي ،وهكذا ُحرم اإلرهابيون من اإليرادات الضخمة اليت كانوا جينوها من جتارة
الذهب األسود ،وابلطبع ،ميكن ع ّد هذه املدة الزمنية بداية لزوال داعش .إن هذه املدة الزمنية اليت
تقارنت مع األشهر األوىل لدخول روسيا يف عملية إنقاذ سوراي من مشروع تغيري النظام ،جعلت
رؤية الوالايت املتحدة للتدخل يف هذا البلد أتخذ أبعاداً جديدة .ومن طريق التنسيق الذي مت بني
الدول األربع املتمثلة يف إيران وروسيا والعراق وسوراي اليت أنشأت غرفة عمليات مشرتكة ملكافحة
اإلرهاب ثبت لواشنطن أن إمكانية بقاء احلكومة السورية بقيادة بشار األسد أصبحت أكثر من
ذي قبل؛ وهكذا ،اخنفض حجم املساعدات املقدمة للمعارضة املسلحة ،ولكن يف املقابل ،فإن
الوالايت املتحدة -من أجل املشاركة يف العمليات امليدانية يف سوراي -اجتهت حنو جتهيز وتسليح
وتنظيم القوات الكردية السورية .وكانت الوالايت املتحدة تسعى من وراء هذه السياسة إىل حتقيق
عدة أهداف ،منها :أن تعلن للرأي العام العاملي أهنا هرعت ملساعدة األكراد من أجل حماربة مجاعة
داعش اإلرهابية ،وأقدمت على ذلك وحتملت التكاليف ،وكان اهلدف الثانوي هو السيطرة على
تلك املناطق يف ظل وجود األكراد السوريني بعد طرد قوات داعش من املناطق املستهدفة ،وذلك
لتعظيم أتثريها على العمليات املستقبلية لسوراي ،ورمبا على تقسيماهتا اجلغرافية السياسية .ولكن فيما
خيص هذا املوضوع  ،جيب األخذ ابحلسبان االختالفات بني حكوميت أوابما وترامب يف العديد من
اجملاالت ،سواء يف السياسة الداخلية أو اخلارجية ،ومن املهم اإلشارة إىل أن دعم األكراد السوريني
حتت عنوان القوات الدميقراطية السورية ( )SDFيُنظر إليه على أنه سياسة اسرتاتيجية ،ألنه يف
كلتا احلكومتني ،مت تعريف عمق االسرتاتيجية العسكرية لوزارة الدفاع األمريكية يف سوراي على أهنا
تقدمي أقصى دعم لألكراد السوريني ،وكان هذا األمر موضع انتقادات جدية من قبل تركيا وذلك
منذ بدء هذه السياسة ،والسيما أن طلب تركيا للمشاركة يف عمليات طرد داعش من مدينة الرقة
(عاصمة اخلالفة اإلسالمية ،كما أطلقت داعش هذا العنوان عليها) ،واجه عدم االكرتاث من قبل
الوالايت املتحدة األمريكية؛ وأقدمت الوالايت املتحدة على دعم األكراد السوريني من أجل هزمية
داعش ،وهذا األمر تسبب يف املزيد من الغضب لدى أنقرة.
مالحظات تركيا بشأن العراق
يف خضم األزمة يف سوراي ،كان ألنقرة أيضاً نصف نظرة على التطورات اليت كانت جتري يف
العراق وعلى رأسها احلرب الدولية ضد تنظيم داعش.
إن منطقة املوصل يف حمافظة نينوى يف العراق حتظى أبمهية خاصة؛ بسبب حجمها وعدد
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سكاهنا ومواردها ،وموقعها اجلغرايف املتميز؛ ألن املوصل تقع على طول احلدود الرتكية والسورية،
وتعد منطقة مهمة من وجهة نظر جغرافية ،وأترخيية ،وثقافية ،واقتصادية .ولقد كان االستيالء
عليها هدف القوى العظمى يف املنطقة دائماً؛ ليتمكنوا عرب ذلك من بسط نفوذهم وأن يستفيدوا
من موارد هذه املنطقة .ويف أثناء حترير املوصل من قبل اجليش العراقي والقوات املتحالفة معه،
كان املسؤولون األتراك ينظرون إىل هذه املنطقة على أهنا جمال مهم لتحقيق تطلعاهتم اإلقليمية
والدولية .ومع هذا االفرتاض -حينما أصبح توقيت بدء عمليات املوصل واضحاً -بذلت تركيا
كل جهد ممكن للمشاركة كجزء من عمليات التحالف ،ولكن هذا األمر مل يرافقه رد إجيايب من
خمتلف األطراف؛ ألن نوااي أنقرة من عملياهتا العابرة للحدود ،كانت واضحة للجميع .ويف مثل
هذه الظروف ،كثّف األتراك وجودهم العسكري يف حمافظة نينوى وذلك يف ظل فراغ السلطة الذي
كانت تعاين منه احلكومة العراقية ،وكانت تركيا تسعى إىل حتقيق أهداف من وراء هذه التحركات،
وهي اآليت:
1 .1كانت تركيا حتاول أن جتعل الرأي العام يف البالد بعد بضعة أشهر من حدوث االنقالب
الفاشل ،أن يركز يف األحداث العابرة للحدود ،من أجل أن تكون قادرة على القيام
بتصفية حساابت داخلية يف ظل هذه األجواء .وإن سياسة تركيا يف مجيع عملياهتا
العسكرية اليت تقوم هبا خارج حدودها ،ميكن تفسريها عرب تربير املواجهة مع حزب
العمال الكردستاين ،وحىت اآلن ،تركزت (بروابغندا) حكومة أردوغان بشأن هذه املسألة.
2 .2لقد كانت تركيا تنوي احلفاظ على اسرتاتيجيتها للوجود امليداين يف املنطقة ،وأن ترسل
رسالة إىل بعض القوات اليت تكون حتت مظلتها أبهنا لن تتخلى عنها.
3 .3ابلنظر إىل امليول العثمانية اجلديدة اليت تسيطر على حكومة أردوغان ،فإن الوجود
امليداين يف حمافظة نينوى رمبا كان ميثل رسالة إىل كل من الداخل الرتكي والقوى
اإلقليمية األخرى ،مثل إيران؛ وهذا يعين أن تركيا  -على الرغم من التحدايت املرتبطة
ابالنقالب الفاشل -ما تزال تتمتع ابلقدرة واجملد الذي هو مواز حملاكمة ومعاقبة
املرتبطني ابالنقالب ،وإهنا إىل جانب ذلك ميكنها القيام بتحركاهتا العابرة للحدود
ومتابعة أهدافها اإلقليمية أيضاً.
وابلنظر للهدف رقم  ،3ميكن أن نفهم ملاذا احتجت تركيا على مشاركة قوات احلشد
14

السياسة الرتكية يف غرب آسيا ..النتائج واألهداف

الشعيب يف عملية حترير املوصل؛ ألن تركيا تع ّد هذه احلركة العراقية مبنزلة الذراع التنفيذي اإليراين
فسر
للعمليات العسكرية العراقية ،وابلطبع بسبب عدم مشاركة القوات الرتكية يف هذه العمليةّ ،
رجال الدولة األتراك وجود هذه القوات -املعروفة ابسم الوكيل اإليراين يف العراق -على أنه تفوق
طهران االسرتاتيجي على أنقرة يف العمق العراقي .ومع ذلك ،فإن تركيا تواصل احلفاظ على وجودها
العسكري يف مشال العراق على الرغم من التحدايت املختلفة ،إذ أعلن بن علي يلدرمي رئيس الربملان
الرتكي أن بالده لديها  11قاعدة عسكرية مؤقتة يف مشال العراق .17ومع ذلك ،فإن موقف
األتراك قد تغري إىل حد ما جتاه احلشد الشعيب؛ نتيجة لعملية كركوك والوجود القوي هلذه احلركة
الستعادة السيادة الوطنية العراقية ،إذ بثت وسائل اإلعالم اإلقليمية ،والسيما يف تركيا والعراق ،صوراً
للسفري الرتكي يف بغداد فاتح يلدز ،إىل جانب أحد قادة احلشد الشعيب من أصول تركمانية ،بينما
كان كالمها يرفعان علم احلشد الشعيب!

االسرتاتيجيات املتوسطة املدى والطويلة املدى لرتكيا يف مشال سوراي
بعد سيطرة اجليش العراقي الكاملة على املوصل واإلجراءات اليت تلتها ،وفشل خطة
االستفتاء على فصل إقليم كردستان عن العراق وما ترتب عليها ،مبا يف ذلك األحداث املرتبطة
مبدينة كركوك اليت أدت إىل انسحاب قوات البشمركة ،اطمأنت أنقرة من عدم نشوء منطقة كردية
17.https://www.aa.com/tr/en/middle-east/turkeyhas-11-temporarymilitary-bases-in-northern-iraq/1180935
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مستقلة يف مشال العراق وركزت ابلكامل على مواجهة األكراد السوريني .وعلى الرغم من أن تركيا
شنت عمليتها العسكرية خارج حدودها يف سوراي حتت مسمى درع الفرات بعد حوايل شهر من
االنقالب الفاشل ،اليت متكنت خالهلا بعد  7أشهر ( 26آب  2016إىل  29شباط )2017
من السيطرة على مناطق مثل جرابلس ،ودابق ،والباب يف سوراي ،ولكن النقطة املهمة هي أن
املناطق املذكورة آنفاً كانت خاضعة لسيطرة داعش يف السابق وأن تركيا -عرب التحول االسرتاتيجي
الذي حصل يف عالقتها مع داعش -أقدمت على شن عملية عسكرية ضد هذه اجلماعة .لقد
كانت هذه العملية داللة واضحة على تعاون وتفاين مجاعات املعارضة السورية املسلحة مع أنقرة،
ألنه خالل هذه العملية كانت مجاعة اجليش السوري احلر -اليت مت الرتويج هلا يف اإلعالم الغريب
والرتكي أبهنا معارضة شرعية حلكومة بشار األسد -أخذت تعمل اآلن كقوات مرتزقة وعميلة يف
خدمة أهداف أنقرة السياسية .لقد تزامنت هذه التفاعالت مع تغيري يف رائسة الوالايت املتحدة
وتويل شخص مثل دوانلد ترامب منصب رائسة اجلمهورية يف أمريكا ،وهو شخصية غري معروفة
يف اهليكل السياسي للوالايت املتحدة ،وبطبيعة احلال ،انتهزت تركيا الفرصة يف مثل هذا الوقت
لتحقيق أهدافها .ومع جميء اإلدارة األمريكية اجلديدة إىل البيت األبيض ومع مرور الوقت ،أصبح
من الواضح أن السياسة األمريكية الرئيسة الوحيدة يف سوراي تتمثل يف دعم وحدات محاية الشعب
الكردية ( ،)YPGويف هذا املسار كان هناك قدر كبري من التنسيق بني التحالف الذي تقوده
الوالايت املتحدة ضد داعش واألكراد السوريني ،ويف هذا املقطع ،مل يعد إلطاحة بشار األسد من
السلطة أي مكانة يف السياسة األمريكية ،والسيما أن ترامب نفسه قد أدىل بتعليق مفصل عن هذا
املوضوع خالل املناظرات االنتخابية .ولذلك أصبح من الواضح جداً ألنقرة أن الطريقة الوحيدة
للنفوذ والوجود األمريكي يف سوراي ستكون من خالل وحدات محاية الشعب الكردية (،)YPG
اليت مت تنظيمها اآلن يف إطار أوسع يعرف ابسم قوات سوراي الدميقراطية ( .)SDFوأصبحت
أمهية هذه القضية واضحة لرتكيا إىل درجة أن سياسة الدعم الكبري لألكراد السوريني استمرت يف
كلتا احلكومتني املتعارضتني متاماً ،أي إهنا تواصلت منذ والية أوابما حىت ترامب ،وكان هذا ابلطبع
مؤشراً على اسرتاتيجية كربى (وليس جمرد وجهة نظر تكتيكية ومقطعية) يف نظرة الوالايت املتحدة
جتاه األكراد السوريني .وبطبيعة احلال ،لقد خلق هذا الوضع شرخاً عميقاً بني أنقرة وواشنطن ،إذ
كان من الواضح أن كال الطرفني كاان حياوالن املساومة مع بعضهما البعض خالل العامني املاضيني
لغرض التقليل من خالفاهتما؛ وهلذا السبب حاولت تركيا اتباع سياستها اخلاصة مبا يتجاوز التنسيق
الكامل مع الوالايت املتحدة .ويف اإلطار نفسه ،بدأ اجليش الرتكي عملية عسكرية حتت مسمى
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عملية غصن الزيتون يف منطقة عفرين الكردية (مشال غرب سوراي) يف  20كانون الثاين ،2018
وأخرياً ،جنح اجليش الرتكي من إخراج املنطقة من سيطرة القوات الكردية السورية يف  14شباط
 ،2018أي بعد مرور ما يقرب من شهرين .وشاركت يف هذه العملية ،بعض قوى املعارضة
السورية ،مثل اجليش السوري احلر ،وفيلق الشام ،ولواء السلطان مراد ،واجلبهة الشامية ،وغريها من
التنظيمات..
لقد كانت هذه العملية ذات أمهية اسرتاتيجية من جوانب خمتلفة؛ ألن عفرين -كوهنا منطقة
كردية -كانت تع ّد أقرب منطقة كردية للمياه احلرة يف منطقة غرب آسيا؛ وهلذا السبب فهي تتمتع
مبكانة خاصة لدى الفصائل الكردية يف املناطق الكردية بغرب آسيا اليت لديها تطلعات ابستقالل
كردستان .وتكون أمهية القضية إىل درجة حيث يف أثناء استعداد احلكومة السورية لشن عملية
لتحرير إدلب من اجلماعات اإلرهابية املسلحة قال الدار خليل أحد القادة األكراد السوريني يف
مقابلة مع قناة رووداو :إن القوات الكردية مستعدة ملساعدة اجليش العريب السوري يف حترير إدلب،
شريطة أن يساعد اجليش العريب السوري األكراد على طرد القوات املوالية لرتكية من عفرين.18
ويف الوقت نفسه ،أعلن موقع ميدل إيست آي ،يف تقرير أن األكراد يتطلعون إىل بسط سيطرهتم
على مشال سوراي حىت البحر األبيض املتوسط.19

18. http://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/26072018
19.https://www.middleeasteye.net/news/syrias-kurds-plan-enclavestretching-mediterranean-report-865706939
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خريطة معهد واشنطن لسياسة الشرق األدىن ،بتأريخ  24آب  2016من املمر احملتمل لألكراد
إىل البحر املتوسط

لقد أدركت تركيا هذه االسرتاتيجية الكردية وواصلت سلسلة إجراءاهتا يف مشال سوراي ،إذ
أعلن النشطاء األكراد يف املنطقة عن سياسة األتراك البطيئة اليت هتدف لتغيري الرتكيبة السكانية يف
عفرين.20

20. http://www.rudaw.net/english/analysis/03052018
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النتيجة
لقد انتهزت تركيا يف بداية االضطراابت يف العامل العريب الفرصة لتحقيق طموحاهتا اإلقليمية
وجين مثارها ،ولكن مع مرور الوقت ،وظهور عناصر ومكوانت جديدة ،واجهت بعض التحدايت.
ومما ال شك فيه أن قيام دولة كردية مستقلة سواء كعنصر منفصل عن العراق أو سوراي ،لن يكون
مقبوالً لدى أنقرة على اإلطالق ،وعلى الرغم من التغيري الذي حصل يف بعض سياسات تركيا
بشأن جمموعة من القضااي املختلفة ،فال شك أنه ميكننا أن نعتقد أبن األتراك سيعارضون حبزم أي
حركة كردية انفصالية يف غرب آسيا ،ويف حالة واحدة فقط ،سيتماشون مع فصل املناطق الكردية
يف العراق وسوراي؛ وذلك عند أتكدهم من أن هذه املناطق سيتم ضمها إىل األراضي الرتكية؛ ولكن
بطبيعة احلال ،فإن هذا األمر -نظراً حلقائق وواقع عامل اليوم وقدرات تركيا -بعيد املنال جداً؛ لذلك
فمن البديهي أن تنعطف نظرة تركيا حنو اخليارات واألهداف املتوسطة املدى والطويلة املدى اليت
ميكن حتقيقها لدى عقلية زعماء أنقرة .ويف هذا الصدد ،ميكن القول إن اهلدف املتوسط املدى
لرتكيا هو تطهري الشريط احلدودي (وإىل أقصى حد ممكن) ومجيع األجزاء الشمالية من سوراي من
األكراد .وإن تركيا من أجل ذلك لن تتخلى عن فعل أي شيء ،حىت إذا اقتضى األمر تغيري الرتكيبة
السكانية يف املناطق املذكورة آنفاً ،حىت تقلل حتدي األكراد يف مناطقها احلدودية إىل األبد .وأهنا
ستسعى إىل تعزيز الوجود العسكري والسياسي يف املناطق الشمالية من العراق ،والسيما يف سوراي،
ومن مث السعي إىل كسب شرعية دولية هلذا احلراك ،حىت تتمكن هبذه الطريقة من نشر قوات املرتزقة
حتت إشرافها وعلى شكل معارضة احلكومة السورية املركزية يف املناطق نفسها ،وأخرياً بعد عملية
حتقيق االستقرار أيضاً ،تلقي نصف نظرة على دمشق ،ومتارس الضغط عليها ،وأن تُبقي بذلك حلم
نفوذها االسرتاتيجي يف األراضي العربية على قيد احلياة.
وبصرف النظر عن البحث فإن أنقرة تسعى إىل تسريع تنفيذ املشاريع املائية والسيما مشروع
جنوب شرق األانضول الذي يعرف اختصاراً ابسم ()GAP؛ مما سيتسبب يف أضرار جسيمة لكل
من العراق وسوراي عرب بناء سدود ضخمة على هنري دجلة والفرات ،وابلطبع ،كان يُنظر إىل الوجود
السياسي والعسكري يف املناطق املستهدفة من قبل أنقرة على أنه أداة ضغط على احلكومتني العراقية
والسورية ،حىت ترد عرب ذلك على حتركاهتما (سواء دبلوماسياً أو حىت عسكرايً) يف الوقت املناسب.
املصدر:
http://www.persiangulfstudies.com/fa/NEWSVIEW/417
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