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مقابله با داعش در موصل؛ بهانه 
تحلیلمداخله جویی ترکیه در عراق


مقدمه

طی دهه ه��ای اخیر ترکیه هم��واره در مقام 
ی��ک بازیگر منطقه ای در عرصه سیاس��ی و 
اقتصادی عراق نقش آفرین بوده اس��ت. در 
عین حال رهبران آنکارا کوشیده اند تا نقش 
و نفوذ این کشور را در عرصه های نظامی و 
امنیتی نیز بس��ط و گسترش دهند به گونه ای 
ک��ه دامنه تعامات ترک ه��ا و حوزه اعمال 
نفوذ آنها به تدریج از مسئله کردی در حوزه 
جغرافیایی ش��مال عراق به سایر موضوعات 
و عرصه های امنیتی نظامی همس��ایه جنوبی 
خود گسترده شده است. در این اواخر مسئله 
مبارزه با تروریسم و داعیه همراهی با ائتاف 
جهانی ضد داعش برای آزادس��ازی ش��هر 
موصل و حمایت از ترکمانان و اهل س��نت 
عراق برای مبارزه با داعش محمل مناس��بی 
برای زمامداران حزب عدالت و توسعه بوده 
تا به بس��ط نفوذ خویش در ع��راق بپردازند. 
اما اقدامات مداخله جویانه ترکیه به ویژه طی 

ماه های اخیر با مقاومت و اعتراض جدی دولت عراق و ش��مار قابل 
توجهی از گروه های سیاس��ی این کش��ور روبه رو شده و روابط دو 
دولت را بیش از گذشته به تیرگی کشانده است. تحلیل ابعاد حضور و 
نفوذ ترکیه در عراق و مناسبات این دو کشور در بحبوحه جدی شدن 
تاش ها برای آزادس��ازی موصل از اهمیت خاصی برخوردار است، 
به ویژه که تضعیف موقعیت داعش و میزان مشارکت و ابتکار عمل 
دولت های فعال در آزادسازی موصل از جمله ترکیه، بر جایگاه آنان 
نه تنها در عراق آینده، بلکه بر ش��کل دهی به تحوالت آنی س��وریه 
نیز تعیین کننده خواهد بود که در نوش��تار حاضر ابعادی از این مسئله 

مورد کنکاش قرار می گیرد.

ابعاد و پیشینه مناقشه میان آنکارا – بغداد در دوران پساصدام
پ��س از روی کارآم��دن حزب عدالت و توس��عه در پاییز 2۰۰2، به 
فاصل��ه کوتاهی، حمله نظامی نیروه��ای ائتاف به رهبری آمریکا به 
عراق در بهار 2۰۰3 روی داد و رژیم صدام حس��ین متاشی گردید. 
در این مقط��ع، مقامات آنکارا با همراهی نکردن آمریکا در اش��غال 
عراق و منع اس��تفاده نیروهای آمریکایی در استفاده از پایگاه هوایی 
اینجرلیک، سیاس��ت س��نتی این کش��ور مبنی بر پرهیز از مداخله در 
بحران های خاورمیانه را دنبال می کردند. به تدریج، با تثبیت جایگاه 

عملیات آزادس�ازی موصل از س�یطره داعش، صفح�ه تازه ای در کتاب قطور تح�والت پیچیده عراق 
گش�وده اس�ت. ع�الوه بر اقدامات، تح�رکات و منافع متف�اوت و متعارض اح�زاب و طوایف عراق؛ 
کش�ورهای ذینفع از جمله ترکیه نیز هر کدام به صورت جداگانه و یا در همکاری با یکدیگر و نیز 
حمایت از متحدان عراقی خود می کوش�ند تا با مداخله در عملیات آزادسازی موصل، موقعیت خویش 
را در این کش�ور تثبیت نمایند. در این میان ترکیه روش های مداخله گرایانه حادتری برگزیده که نه 
تنها چالش جدی برای دولت عراق به ش�مار می آید، بلکه می تواند در آینده، این همس�ایه مشترک را 

به آوردگاه رقابتی پرچالش با ایران نیز تبدیل نماید.

اشاره:

دکتر جعفر حق پناه*

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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حزب عدالت و توسعه و به دنبال توفیقات سیاست های رشد اقتصادی 
این حزب، دیپلماس��ی اقتصادی و تجارت محور و نفوذ اقتصادی در 
عراق به ویژه حکومت اقلیم کردس��تان در دستورکار رهبران ترکیه 
قرار گرفت؛ به گونه ای که از س��ال 2۰۰۴ به بعد، ترکیه به مهمترین 

شریک تجاری عراق در میان همسایگان بدل گردید.
طی سال های نخست پس از فروپاشی رژیم بعث، دغدغه امنیتی 
عمده ترک ها دو پدیده به هم پیوس��ته ش��امل حض��ور و تحرکات 
نظامی حزب کارگران کردستان در شمال عراق و نگرانی از احتمال 
اس��تقال کردهای عراق )و در سال های بعد استقال طلبی کردی در 
کردس��تان سوریه( و تشکیل دولت مستقل کردی توسط آنها بود. بر 
همین اساس رهبران ترکیه ضمن حفظ تعامل با مقامات آمریکایی و 
عراق��ی عمدتاً در صدد رفع این دغدغه ها بودند. از آن زمان تاکنون 
اگرچ��ه این دغدغه ها کمابیش به قوت خود باقی مانده اند، اما کم و 
کیف تأثیرگذاری متغیر کردی بر حضور و نفوذ ترکیه مانند گذشته 
نیست و وجهی معکوس یافته است. به این معنا که در پرتو تحوالت 
داخلی عراق و شکل گیری ائتاف های جدید منطقه ای مرتبط با آن، 
حکومت اقلیم کردس��تان به رهبری مسعود بارزانی، نه تنها تهدیدی 
ب��رای مناف��ع و امنیت ملی ترکیه به ش��مار نمی آید بلک��ه به یکی از 
ستون های راهبردی بسط نفوذ این کشور در همسایه جنوبی، چانه زنی 
با بغداد و موازنه سازی با ایران بدل گردیده که ضمناً می تواند در دفع 

تهدید امنیتی پ ک ک نیز مفید فایده باشد.
در ای��ن چرخ��ش راهبردی، تغیی��ر نگرش و جای��گاه راهبردی 
حکومت اقلیم کردس��تان در عراق و نیاز حکومت اقلیم با محوریت 
حزب دموکرات، به داش��تن یک متحد دائمی و قابل اتکاء منطقه ای 
ب��رای تثبیت موقعیت خود از یک س��و و اهمیت یافتن عنصر نفت و 
گاز و مبادالت اقتصادی میان کردها و ترکیه از س��وی دیگر بس��یار 
مؤث��ر بوده اند. ل��ذا بی اغراق نیس��ت اگر ترکیه را بازیگر مس��لط به 
معادالت اقتصادی شمال عراق بدانیم. در ترکیه هم مفهوم بندی تازه 
و بازنگری در جایگاه و موقعیت این کشور در منطقه موجب شده تا 
نه تنها در برابر مس��ئله کردی بلکه در خصوص کلیت مسائل عراق، 

طرحی نو در انداخته شود.
بر همین اس��اس پ��س از خروج نیروه��ای آمریکایی از عراق از 
س��ال 2۰۰۹ و پیدایش خاء قدرتی در منطقه که می توانست توسط 
ایران پر ش��ود، ترکیه سیاس��ت مداخله جویان��ه و تهاجمی در عراق 
را در پیش گرفت. از س��ال 2۰1۰ تا 2۰1۴ جلوه های این خط مش��ی 
جدی��د را می ت��وان در انعقاد قراردادهای جدی��د نفتی و خرید نفت 
کردس��تان عراق بدون مجوز دولت مرکزی، حمایت و سازماندهی 

نخبگان اهل س��نت ناراض��ی از دولت نوری 
مالکی، پن��اه دادن به طارق الهاش��می معاون 
پیشین نخست وزیر عراق – که تحت تعقیب 
دولت مرکزی بود-، برگزاری اجاسیه های 
متعدد نخبگان و گروه های سیاس��ی مخالف 
بغداد در آنکارا و اس��تانبول و موارد پرشمار 
دیگر مشاهده کرد. ظهور داعش و در افتادن 
عراق به ورط��ه جنگ داخلی، عرصه تازه ای 
برای مداخله جویی ترکیه و تش��دید مناقش��ه 
میان بغداد و آنکارا گشود که در ادامه به آن 

اشاره می شود.

بهان�ه  ی�ا  تهدی�د  داع�ش:  س�رکوب 
مداخله جویی ترکیه

پس از ظه��ور داعش و تص��رف موصل در 
خرداد 13۹3 تاکن��ون، رهبران ترکیه محمل 
ت��ازه ای در ع��راق یافته ان��د. در حال��ی که 
واکنش عمومی در برابر تهدید تکفیری ها و 
شیوه مقابله اکثریت مردم عراق، اعم از شیعه 
و س��نی و عرب و ترکمان، در قالب نیروهای 
مقاومت مردمی موس��وم به »حش��د الشعبی« 
تجلی یافته اس��ت، ترکیه ب��ا همراهی برخی 
دولت های ع��رب به تقویت و س��ازماندهی 
عش��ایر اهل س��نت ع��راق تحت نام »حش��د 
الوطن��ی« روی آورده اس��ت. آنه��ا ضم��ن 
متهم کردن حش��د الش��عبی ب��ه فرقه  گرایی و 
کشتار اهل سنت در شهرهای فلوجه، تکریت، 
رمادی و تل عفر، مدعی هس��تند که به همین 
دلیل می بایست نیروی شیعی حشد الشعبی از 
مشارکت در عملیات آزادسازی شهر عمدتاً 
سنی نش��ین موصل کنار گذاشته شود. در این 
رابط��ه نزدیکی مواضع ترکی��ه و دولت های 
عرب حاشیه خلیج فارس به رهبری عربستان 
س��عودی معنادار به نظر می رس��د. در حاشیه 
پنجمین اجاس مش��ترک ترکی��ه و اعضای 
ش��ورای همکاری خلیج فارس )ریاض – 22 
مهرم��اه(، وزیر خارجه ترکی��ه مواضع تندی 
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علیه دولت حیدر العبادی و حش��د الش��عبی 
اتخاذ نمود. در بیانی��ه پایانی این اجاس نیز 
ضمن انتقاد از نقش ای��ران در عراق، بر منع 
حضور نیروهای شیعه در عملیات آزادسازی 
موص��ل و هم چنین لزوم حض��ور ترکیه در 

عراق تأکید شده است.
مس��ئله حضور نظامی ترکیه در عراق به 
ش��کل علنی و نسبتاً گسترده فعلی آن به سال 
2۰15 باز می گردد. در این سال، دولت ترکیه 
ب��ا بهانه ق��راردادن درخواس��ت اثیل الجیفی 
اس��تاندار وقت نین��وا برای مقابل��ه با داعش، 
یک گردان زرهی در اردوگاه »بعش��یقه« در 
حوالی موصل مستقر نمود. استقرار این نیروها 
از همان ابتدا با مخالفت دولت حیدر العبادی 
مواجه بوده و مقام��ات بغداد ضمن اعتراض 
رس��می به حضور این نیروها و درخواس��ت 
خ��روج آنه��ا، این موض��وع را ب��ه نهادهای 
منطقه ای و بین الملل��ی مانند اتحادیه عرب و 

سازمان ملل نیز ارجاع داده اند.
هر چند دولت ترکیه در س��ال گذش��ته 
تحت فش��ار دولت عراق، نهادهای منطقه ای 
مانند اتحادیه ع��رب و حتی متحدانش مانند 
آمریکا، تمارض به خارج کردن بخش هایی 
از نیروهای نظامی خود از اردوگاه بعش��یقه 
نمود، اما رویکرد کل��ی آک پارتی و رویه 
جاری سیاس��ت خارجی دولت اردوغان به 
گونه ای اس��ت که بالعکس این کشور را به 
مداخله هر چه بیش��تر در امور داخلی عراق 
به بهان��ه همراهی با ائتاف بین المللی مبارزه 
با داعش سوق می دهد. بدین ترتیب پارلمان 
ترکیه در ماه س��پتامبر با اعزام نیروهای بیشتر 
به عراق موافقت نمود. بر این مبنا این نیروها 
می توانن��د تا دو هزار نف��ر افزایش یابند و از 
س��وی مقام��ات ترکیه ادعا ش��ده ک��ه آنها 
عه��ده دار آموزش نیروهای ک��رد، عرب و 
ترکم��ان برای مبارزه با داعش و مش��ارکت 

در عملیات آزادسازی موصل خواهند بود.

اقدام��ات مداخله جویانه ت��ازه ترکیه با مخالف��ت دوباره دولت 
حیدرالعبادی و اغلب گروه های سیاس��ی عراق روبه رو ش��ده است. 
نخست وزیر عراق، اقدام ترکیه را نقض حاکمیت کشور خود دانسته 
و اعام نموده اس��ت که به این نیروها اجازه مش��ارکت در عملیات 
موص��ل را نخواه��د داد. عمار حکیم، رئیس مجل��س اعلی و رئیس 
ائتاف هم پیمانی ملی عراق نی��ز در خصوص لزوم پرهیز از مداخله 
در امور داخلی کشورش به اردوغان هشدار داد. مهم تر از آن هشدار 
جدی هادی العامری، فرمانده نیروهای حش��د الشعبی مبنی بر مقابله 

نیروهای تحت امر وی با حضور اشغالگرانه نظامیان ترک بود.
ع��اوه بر دولت و نیروهای ش��یعی، ترکمن ه��ا و کردها نیز در 
س��طحی محدودتر مخالفت خود را ابراز داشته اند، از جمله تورهان 
مفتی، رئی��س حزب ترکمانی الحق، دخالت ترکی��ه را توجیه ناپذیر 
خواند و با حضور این نیروها در عملیات آزادسازی موصل مخالفت 
کرد. در کردس��تان عراق، با وجود س��کوت توأم با رضایت حزب 
دموکرات کردس��تان به رهبری مس��عود بارزانی و نیز حزب اخوانی 
اتحاد اس��امی، سایر گروه های سیاسی شامل حزب شیعی، جماعت 
اس��امی، گوران، اتحادیه میهنی کردس��تان و جنبش اس��امی طی 
بیانیه های��ی مخالفت خود با حضور نظام��ی ترکیه در موصل را ابراز 
داش��تند. با وج��ود این مخالفت ه��ا، بعید به نظر می رس��د که ترکیه 
نیروهای خود را خارج کند، از س��ازماندهی و تجهیز حش��د الوطنی 
دست بکشد و یا با حضور نیروهای حشد الشعبی و آزادسازی موصل 
توسط این نیروها و ارتش عراق همراهی کند. ترکیه از آن رو به این 
شکل مداخله مستقیم روی آورده که گروه های مؤتلف خود به ویژه 
حزب دموکرات کردستان را در موقعیت مناسبی نمی بیند و ضمناً در 
ایجاد ائتاف میان پارتی، ترکمانان اهل تسنن و عشایر اهل سنت نیز 

توفیق چندانی کسب نکرده است.
نگرانی دیگر رهبران حزب عدالت و توسعه در شمال عراق و استان 
نینوا، از نفوذ و حضور حزب کارگران کردستان ترکیه ناشی می شود. 
نیروهای این حزب که از گذش��ته در این منطقه و به ویژه در مخمور 
حضور داش��ته اند، در مقابله با داعش حضور فعالی داشته و هم اینک 
در میان کردهای ایزدی و مردم در شنگال و سایر نواحی حومه موصل 
از پای��گاه اجتماعی قابل توجهی برخوردارن��د. افزایش توان عملیاتی 
و مقبولی��ت اجتماعی این گروه که همزم��ان در داخل ترکیه و نیز در 
س��وریه، جبهه های جنگی پر هزینه ای علیه این کشور ایجاد کرده اند، 
ب��رای مقامات آنکارا قابل تحمل نیس��ت. آنها صراحت��اً بر مخالفت با 
حضور نیروهای وابس��ته به پ ک ک در عملیات آزادس��ازی موصل 
تأکید داش��ته و فرماندهان حشد الشعبی را به همکاری با پ ک ک در 
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استان نینوا متهم می کنند. اما به رغم مخالفت ترکیه، بعید به نظر می رسد 
که بتوان مانع از اقدامات عملیاتی گروه های اقماری وابسته به پ ک ک 
مانند نیروهای مقاومت مردمی شنگال شد. به طور کلی عدم همراهی و 
مخالفت اغلب نیروهای محلی عراقی با اقدامات مداخله جویانه ترکیه 
ه��م اینک جنبه عام و فراگیر به خود گرفته و همین امر موانع عملیاتی 

بیشتری در برابر این نیروها ایجاد خواهد کرد.

نتیجه گیری
در ش��رایط پیچی��ده کنونی عراق، به س��ختی می ت��وان قطعیتی برای 
می��زان هماهنگی می��ان نیروهای عمل کننده در عملیات آزادس��ازی 
موص��ل – که به مثابه نفس گاه و آخرین نقطه حضور داعش در این 
کش��ور اس��ت– قائل گردید و یا در صورت آغاز این عملیات نیز به 
دشواری می توان پیامدهایی ملموس برای آن در کوتاه مدت متصور 
شد. عاوه بر تفاوت و تعارض منافع نیروهای سیاسی– نظامی محلی 
اعم از کردها، اعراب اهل س��نت، شیعیان، پ ک ک، دولت مرکزی 
و حکومت اقلیم کردستان، نقش و نفوذ سایر دولت ها از جمله ترکیه 
نیز در شکل دهی به فرایندهای مبارزه با داعش، بر پیچیدگی موضوع 
می افزاید. طی سال های گذشته، ترکیه با اقدامات دولت و گروه های 
عراقی در مبارزه با داعش همکاری سازنده ای نداشته است. اقدامات 
این کش��ور جنبه مداخله جویانه و نقض حاکمیت ملی عراق به خود 
گرفته و به همین دلیل افکار عمومی و جهت گیری احزاب و نخبگان 
عراق نیز در تقابل با آن هس��تند. همراهی مقامات آنکارا با مواضع و 
اقدامات دولت های عرب مانند عربس��تان سعودی به ویژه در جریان 
اجاس��یه مشترک ترکیه با اعضای شورای همکاری خلیج فارس در 

ریاض نیز بر بی اعتباری آنان در داخل عراق می افزاید.
در این ش��رایط بعید به نظر می رس��د ائتاف بین الملل��ی مبارزه با 
تروریس��م بخواهد ترکی��ه را به گونه ای مؤثر در عملیات آزادس��ازی 
موصل مش��ارکت دهد، زیرا این امر نه تنها تأثیری سازنده و حضوری 
مؤثر به ش��مار نمی آید بلکه به واگرای��ی نیروها در عرصه عملیاتی نیز 
خواه��د افزود. در عین حال می بایس��ت ب��ه محدودیت های ترکیه در 
عرصه های عملیاتی نیز توجه داش��ت. ترکی��ه دارای آن میزان از نفوذ 
اجتماعی و سیاسی در عراق نیست که با ایجاد گروه هایی وابسته به خود، 
پروژه جنگ نیابتی را طراحی و مدیریت کند. این تجربه و زورآزمایی 
ترکیه حتی در سوریه نیز شکست خورده به نظر می رسد. در این شرایط 
مقامات آنکارا چاره ای جز روی آوردن به ائتاف س��ازی های ناقص و 
نیم بند با حکومت اقلیم کردس��تان و برخی گروه های کوچک عراقی 

در داخل و ادامه همکاری با عربستان سعودی 
نخواهند داشت.

در این میان نکته مهم س��مت گیری ضد 
ایرانی اقدامات و تحرکات در عراق اس��ت. 
ترکیه در ادامه رقاب��ت تاریخی با ایران، در 
دوران گش��ایش قدرت منطقه ای کشورمان 
در دوره پس��ابرجام و در جب��ران ناکامی در 
سوریه عاوه بر تقویت بلوک بندی های ضد 
ایران به اتفاق عربس��تان و کشورهای عرب 
حاش��یه خلیج ف��ارس، در داخل ع��راق نیز 
می کوشد از طریق مداخله مستقیم و تقویت 
گروه های متمایل به خود، ضعف موجود در 
برابر ایران را جبران نماید. اعمال این سیاست 
از س��وی ترکی��ه تنها محدود ب��ه روش های 
سخت افزارانه و حمایت از گروه های عرب 
سنی، ترکمان و کردی نیست. در حوزه نرم 
نیز دستگاه رسانه ای وابسته به حزب عدالت 
و توس��عه، ت��اش پرحج��م تبلیغات��ی علیه 
ایران، دولت صدرالعبادی، نیروهای شیعه و 
حشدالشعبی را با برچسب زنی با عنوان هایی 
مانند فرقه گرایی، تشیع صفوی، رویای ایجاد 

امپراتوری و موارد مشابه، دنبال می کنند.
در ای��ن ش��رایط و با توجه ب��ه عملیات 
نیروه��ای بین الملل��ی علی��ه داع��ش، برای 
جمهوری اس��امی ایران گسترش ارتباطات 
با هم��ه طوایف عراقی به وی��ژه اعراب اهل 
س��نت، احزاب سیاس��ی کردی و ترکمانی 
و تقوی��ت دول��ت مرک��زی و ت��اش برای 
تنش زدای��ی میان همه طوای��ف عراقی بیش 
از گذشته ضروری به نظر می  رسد. عاوه بر 
این افزایش همکاری با سایر کشورهای مهم 
و مؤثر در پرونده عراق و مبارزه با داعش و 
اصرار بر لزوم حفظ یکپارچگی سرزمینی و 
حق حاکمی��ت ملی دولت مرکزی در عراق 

مورد تأکید است.

مقابله با داعش در موصل؛ بهانه 
مداخله جویی ترکیه در عراق


