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حتوالت عديدة وسمت السياسة اخلارجية الرتكية، خالل الفرتة املاضية، ارتبط أبرزها بتزايد مؤرشات 
مع  احلدود  عىل  الرتكى  التمركز  حيث  اإلقليم،  عمليات  مرسح  عىل  اخلشنة  القوة  استخدام  إىل  النزوع 
العراق وسوريا، وتأسيس عدد من القواعد العسكرية ىف سوريا، ثم تدشني قاعدة عسكرية ىف الصومال، 

وأخرى ىف قطر، والتوجه نحو سواحل البحر األمحر عرب اتفاق بشأن شبه جزيرة سواكن السودانية. 

مل ينفصل ذلك عن تدخل تركى سابق ىف مدينة بعشيقة ىف شامل العراق، مع التوجه لتوظيف تكتيكات 
التدريبات القتالية مع العديد من الدول اإلقليمية، وتوقيع اتفاقيات عسكرية مع عدد من الدول العربية 
واألفريقية، والتوسع ىف استخدام عالقات تركيا اخلارجية، كأداة للرتويج ملنتجاهتا العسكرية، ىف حتركات 
عىل  والتمدد  “التغلغل”  حتقيق  أجل  من  اإلقليمي،  النفوذ  ومد  االقتصادية،  العوائد  تعظيم  استهدفت 

مرسح عمليات اإلقليم، استناًدا إىل األدوات اخلشنة.

وعىل الرغم من التمركز العسكرى الرتكى ىف سوريا ىف مدينة الباب، وأعزاز، وإدلب، غري أن ثمة 
حتوالت شهدهتا طبيعة العالقات بني تركيا وكل من روسيا وإيران، أفضت إىل التوافق حول أدوار تركيا 
العسكرية ىف مدينة إدلب شامل سوريا، وذلك بعد أن كان اجليش الرتكى قد أعلن، ىف 2٩ مارس 2٠17، 

أن عملية درع الفرات “قد أنجزت بنجاح”. 

هذا فيام حشد اجليش الرتكى أيضا، ىف يناير 2٠1٨، أكثر من 15 ألف جندى ىف والية كيليس املحاذية 
تركيا  استقدمت  كام  الزيتون”.  “غصن  عملية  تدشني  أجل  من  وذلك  السورية،  عفرين  مدينة  حلدود 
تعزيزات عسكرية إىل املخافر احلدودية ىف والية كيليس، تضمنت مدافع ثقيلة، وناقالت جنود مدرعة، 
ومعدات عسكرية، وذخائر. وكان الرئيس الرتكي، قد حذر، عرب ترصحيات متتالية، خالل عام 2٠17، 

من أن تركيا ستحبط عسكريا أى حماولة إلنشاء دولة كردية ىف سوريا.

ويبدو أن أحد حمركات تصاعد استخدام األدوات الرتكية اخلشنة قد تعلق برتاجع األدوات الناعمة 
ملصلحة األدوات اخلشنة، ىف سياق حتركات تركيا اخلارجية عىل مرسح العمليات اإلقليمي. وقد تعددت 
الترصحيات الرتكية الرسمية بشأن ارتباط ذلك بالرغبة ىف إعادة السيطرة عىل بعض املناطق التى خضعت 

منذ عقود خلت للدولة العثامنية. 
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كام أوضحت القيادة الرتكية عىل الدوام، عرب ترصحيات مل تنقطع، أن العديد من املناطق ىف اجلوار، 
سواء ىف الرشق األوسط، أو آسيا الوسطي، تعانى من تزايد حدة النزاعات، وارتفاع منسوب الرصاعات، 
بسبب انسالخها عن الدولة الرتكية، التى ال تزال متتلك أحقية التدخل ىف هذه املناطق، ليس انطالقا من 

حسابات املصالح االسرتاتيجية، وإنام تأسيًسا عىل االعتبارات التارخيية.
دولة  إنشاء  “تريد  التى  األطراف  أردوغان،  طيب  رجب  الرتكي،  الرئيس  حذر  سوريا،  خيص  ففيام 
الرئاسى  املجمع  ىف  األتراك  املخاتري  مع  عقده  اجتامع  خالل  ألقاها،  كلمة  ىف  وأشار  سوريا”،  شامل  ىف 
السورى  بالشامل  فيها  إرهايب”  “حزام  إنشاء  يراد  التى  املناطق  أن  إىل   ،2٠1٨ يناير  ىف  أنقرة،  بالعاصمة 
حسب  ويعطيها،   1٩2٠ عام  البالد  برملان  تبناه  الذى  لرتكيا،  الوطني”  “امليثاق  حدود  ضمن  تقع  كلها 
رأى السلطات املحلية، حق املشاركة ىف تقرير مصري مناطق خارج حدودها اجلغرافية كاملوصل، وحلب، 
بالنسبة  املسألة  هذه  حساسية  جتاهل  عدم  “جيب  أنه  مضيفا  وبلغاريا.  اليونان  أراىض  وبعض  وكركوك، 

لرتكيا”.
وفيام يتعلق بالقاعدة العسكرية الرتكية ىف قطر، فقد توىل التعبري عن السياسات الرتكية رئيس الوزراء 
الرتكى السابق، أمحد داوود أوغلو، والذى يعد “مهندس” التوافقات الرتكية – القطرية، عرب فيديو نرشه 
إىل  تارخيية ترجع  تركيا مع قطر ىف األصل عالقة  فيه إن عالقة  قال  “فيسبوك”،  الرسمى ىف  عىل حسابه 
“العهد العثامين”، طواها النسيان وجتددت مؤخرا. هذا فيام قال زعيم حزب احلركة القومية، دولت هبجيل، 
ىف معرض تعليقه عىل األزمة اخلليجية- القطرية، إن قطر كانت “حُتكم إبان السلطة العثامنية بواسطة قائم 

مقام يتبع الباب العايل”. 
البعد التارخيى صاغ أيضا موقف تركيا من استفتاء كردستان العراق. فقد انعقد ملس األمن القومى 
أنقرة  “احتفاظ  للمجلس  اخلتامى  البيان  الكردى غري دستوري. كام أوضح  أن االستفتاء  الرتكي، وأكد 
بحقوقها ىف الدفاع عن مصاحلها التارخيية الواردة ىف اتفاقيات ثنائية ودولية، لكن البيان مل يوضح طبيعة 

هذه احلقوق.
بيد أن املتحدث باسم احلكومة، بكري بوزداغ، أشار ىف هذا السياق إىل احتفاظ أنقرة بحقوقها التارخيية 
املنبثقة عن االتفاقيات الثنائية والدولية، ولفت إىل أن هذه االتفاقيات تنرصف إىل معاهدة “لوزان 1٩23”، 
ومعاهدة “أنقرة 1٩26”، ومعاهدة “الصداقة وحسن اجلوار بني العراق وتركيا ىف عام 1٩46”، ومعاهدة 

“التعاون وأمن احلدود بني العراق وتركيا ىف عام 1٩٨3”.
املوقف  طبيعة  مجلتها  ىف  عكست  الرئيسية،  املحركات  من  عدد  إىل  الرتكية  املقاربة  استندت  وقد 
رب عنه العديد من املسئولني األتراك، بدًءا من عدنان مندريس، مروًرا  الرتكي، وجسدت طموًحا كثرًيا ما عَّ
بتوجورت أوزال وعبد اهلل جول، وأخرًيا رجب طيب أردوغان. لقد قامت هذه املقاربة عىل أساس أن 
التوجه الرتكى حيال التطورات ىف العراق ال يتعلق بمحض تأثرياهتا وارتداداهتا املحتملة عىل أنقرة، وإنام 
يرتبط باألساس باحلقوق التارخيية التى يمكن لرتكيا أن تطالب هبا، سيام فيام خيص مدينة املوصل، وحقوق 

الرتكامن ىف مدينة كركوك.
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 وترى تركيا أنه بمقتىض اتفاقية لوزان، ومعاهدة أنقرة املوقعة ىف يونيو 1٩26 بني بريطانيا وتركيا، 
والتى تم بموجبها ترسيم احلدود مع العراق، وعىل إثرها تم التنازل عن مناطق شامل العراق، املتمثلة ىف 

والية “املوصل” و”كركوك”، فإن املدينتني تئوالن إىل تركيا إذا ما انفصلت كردستان عن العراق.
ووفق الترصحيات الرتكية، والتى جاء بعضها عىل لسان الرئيس السابق، عبد اهلل جول، فإن استمرار 
املعاهدة مرتبط ببقاء العراق موحًدا، فيام يمثل تقسيم الدولة العراقية دافًعا قانونًيا ألن تعيد تركيا بسط 
سيطرهتا عىل كركوك واملوصل، من أجل احلفاظ عىل احلقوق التارخيية للدولة الرتكية واملواطنني الرتكامن. 
يرتبط ذلك، ليس فقط بطبيعة اخلرائط التى نرشهتا وسائل إعالم مقربة من احلكومة، حيث شملت احلدود 
الرتكية املدينتني العراقيتني، باإلضافة إىل أجزاء من األراىض السورية )شامل حلب وإدلب(، وإنام يرتبط 
أيًضا بسعى تركيا إىل التحول من دولة مستوردة للطاقة إىل دولة مصدرة هلا، من خالل ضم هذه املناطق 

الغنية باملوارد النفطية.
بعبارة أخرى، يمكن القول إن العمليات العسكرية الرتكية ىف مناطق اجلوار سواء يف سوريا أو العراق 
تأتى ىف إطار مقاربات تركية جديدة  للتعاطى مع التطورات املتالحقة التى يشهدها الرشق األوسط، ليس 
فقط من أجل ضامن عدم حتمل تركيا أية خسائر ناجتة عن تداعيات هذه التطورات، بل لكي تغدو إحدى 

أكرب الفواعل اإلقليمية استفادة منها.
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