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مقدمه
تحوالت پرشتاب خاورمیانه، قدرت های منطقه ای 
از جمله ترکی��ه را وادار به واکنش های س��ریع، 
پیاپی و بعضاً متناقض در برابر این تحوالت نموده 
اس��ت. هرچند از دیرباز ترکیه ب��ه عمل گرایی و 
انعطاف در سیاس��ت خارجی اشتهار داشته است، 
با این حال شدت این حرکات سینوسی در سال ها 
و ماه های اخیر به اوج رسیده و پرسش های مهمی 
ف��راروی تحلیل گ��ران و مقامات و ناظ��ران قرار 
می دهد. سیاس��ت خارجی مقامات حزب عدالت 
و توسعه در خصوص مس��ائل مرتبط به هم مانند 
جنگ با داعش در عراق و س��وریه، مس��ئله کرد 
در عراق و سوریه و نوع مناسبات آنکارا با بغداد 
و اربیل از جمله مواردی هس��تند که پرسش های 
جدی در م��ورد تاکتیکی ی��ا راهبردی بودن این 
سیاس��ت ها و هماهنگی یا تناقض داش��تن آنها با 

یکدیگر به ذهن متبادر می نمایند.

در تازه تری��ن چرخش و به دنبال گس��ترش همکاری ها و توافقات با 
ایران و روس��یه در خصوص بحران سوریه، نخست وزیر ترکیه با سفر به 
عراق و در ادامه به حکومت اقلیم کردس��تان صفحه تازه ای در مناسبات 
کش��ورش با دولت حیدرالعب��ادی در بغداد و مس��عود بارزانی در اربیل 
گشود. در این سفر که در بحبوحه دوره جدید عملیات برای آزادسازی 
ش��هر موصل از چنگ تروریس��ت های تکفیری و در نیمه دی ماه انجام 
شد، مس��ائل مهمی مورد بحث و توافق اولیه قرار گرفت که در صورت 
نهایی شدن، عالوه بر تأثیر در مناسبات دوجانبه، پیامدهای مهم منطقه ای 
نیز خواهند داش��ت. از این رو می بایس��ت رویه جدید مناسبات ترکیه با 
عراق را در چارچوب سیاست کالن راهبرد منطقه ای ترکیه واکاوی نمود 

تا جنبه های تاکتیکی و راهبردی در آن مشخص و از هم تمایز یابند.

پیشینه چالش میان عراق و ترکیه
در تحلیل فراز و فرودهای مناس��بات آنکارا– بغداد طی سال های اخیر 
می بایست کمی به عقب بازگشت و به عامل خروج نظامیان آمریکایی 
از ع��راق ط��ی س��ال های 2009 و 2010 و خالء ق��درت حاصل از آن 
توج��ه نمود. خالء قدرتی که زمینه حضور و نفوذ قدرت های منطقه ای 
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ترکی�ه، در ادامه تحوالت سیاس�ت منطقه ای خود، در ح�وزه روابط با دولت عراق چرخش قابل توجهی 
در پیش گرفته است. پس از دوره پنج ساله تنش در موضوعات مختلف، آنکارا رویه ای مسالمت جویانه 
در قبال همس�ایه جنوبی خود در پیش گرفته که در نیمه دی ماه و در جریان س�فر نخس�ت وزیر این 
کشور به بغداد بروز و ظهور عملی یافت. در جریان این سفر اعالم شد که طرفین ضمن توافق در مورد 
موضوعات مورد اختالف به ویژه مس�ئله حضور مداخله آمیز نظامیان ترک در اردوگاه بعش�یقه، در مورد 
گس�ترش همکاری های اقتصادی و سیاس�ی به توافقات مهمی دست یافته اند. اما آیا این تحول تاکتیکی 
است یا نشان از چرخش راهبردی ترکیه در قبال عراق دارد؟ تجزیه و تحلیل سوابق و رفتار ترکیه در 

سایه حوزه های مرتبط نشان از تاکتیکی بودن این تحوالت دارد.

تحلیل

:اشاره

دکتر جعفر حق پناه*

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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رقی��ب و در نتیجه تداوم و افزایش بی ثباتی در این کش��ور را به همراه 
داش��ت. به زعم نخبگان و مقامات حزب عدالت و توسعه، برنده اصلی 
سقوط رژیم صدام حس��ین، جمهوری اسالمی ایران بوده که با تکیه بر 
نف��وذ تاریخی خود به ویژه در میان گروه های ش��یعی، عراق را به حوزه 
نف��وذ بالتعارض خود تبدیل کرده اس��ت. طبعاً ای��ن روند به هیچ وجه 
مطلوب زمامداران کنونی ترکیه نخواهد بود. برای فهم دغدغه مقامات 
ت��رک و توضیح نگ��رش آنان به روندهای ج��اری در منطقه می توان به 
آراء احمد داوداوغلو، وزیر خارجه و نخس��ت وزیر پیشین و نظریه پرداز 
سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه ارجاع داد. داوداوغلو در کتاب 
»عمق راهبردی« به تفصیل شرح می دهد که سه ضلع مثلث بیرونی قدرت 
منطق��ه ای در خاورمیان��ه، همانا ایران، ترکیه و مصر هس��تند که به طور 
س��نتی داعیه رهبری در منطقه دارن��د و به همین خاطر معموالً در رقابت 
با یکدیگر جهت کس��ب این جایگاه هس��تند. داوداوغلو ضمن اشاره به 
سه ضلع مثلث درونی ش��امل لبنان، اردن و فلسطین به عنوان کشورهای 
نفوذپذیر در خاورمیانه، به نقش و جایگاه س��ه ضلع مثلث میانی ش��امل 
عراق، س��وریه و عربستان هم اش��اره می کند و می نویس��د اگر یکی از 
اض��الع مثلث بیرونی در ائتالف با قدرت های��ی از مثلث میانی و درونی 
قرار بگی��رد، در این صورت موازنه قدرت به نفع یکی و به زیان اوضاع 

دیگر مثلث بیرونی برهم خواهد خورد.
به نظر مقامات آنکارا، به دنبال خالء پدیدآمده پس از خروج نیروهای 
آمریکایی و گس��ترش نفوذ ایران در ع��راق و اتصال حوزه قدرت افکنی 
ایران به حوزه ش��امات از طریق پیوند عراق با س��وریه و لبنان، عماًل این 
موازن��ه قوای موجود در منطقه به س��ود ایران و به زیان ترکیه تغییر کرده 
و طبعاً می بایس��ت با مداخله عراق و بعدتر در سوریه مانع از شکل گیری 

ترتیبات امنیتی ایران محور در این بخش از خاورمیانه گردید.
بنا ب��ه همین رویکرد، ترکی��ه از س��ال های 2009 و 2010 به بعد به 
تدریج سیاست مداخله گرایانه فعالی در عراق در پیش گرفت. پناه دادن 
به طارق الهاش��می، معاون سابق ریاس��ت جمهوری و نخبه سنی مذهب 
تحت تعقیب دستگاه قضایی و دولت نوری مالکی، سازماندهی روحانیان 
و عش��ایر ناراضی اهل س��نت اس��تان های االنبار و نینوا، بسط نفوذ میان 
ترکمانان در کرکوک و موصل، گس��ترش روابط سیاس��ی و اقتصادی 
و انعق��اد قراردادهای نفتی بدون رضایت و مجوز بغداد با حکومت اقلیم 
کردس��تان و سفرهای بدون هماهنگی و مجوز مقامات ترکیه به اربیل از 
جمله مصادیق مداخله گرایی این کش��ور به شمار می آیند که نارضایتی 

شدید و تیرگی روابط با دولت مرکزی در بغداد را به همراه داشته اند.
تن��ش در رواب��ط این دو همس��ایه پس از س��قوط موصل به دس��ت 
تروریس��ت های گروه داعش به اوج رسید. تعامالت و حمایت اقتصادی، 
لجستیکی، رس��انه ای و اطالعاتی ترکیه از داعش آشکارتر از آن بود که 
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از چش��م مقامات بغداد و س��ایر ناظ��ران تحوالت 
منطق��ه ای پنهان بماند و یا با گروگان گیری صوری 
دیپلمات های کنس��ولگری ترکیه در موصل توسط 
داعش بتوان بر آن س��رپوش نهاد. گسترش روابط 
آن��کارا– اربیل و خری��د نف��ت از حکومت اقلیم 
کردس��تان بدون مجوز و نظارت بغداد نیز بر شدت 
منازع��ه می افزود. رهب��ران آک پارتی در حمایت 
از اقلی��م کردس��تان تا آنجا پیش رفتن��د که پس از 
تصرف ش��هرهای مورد اختالف میان بغداد و اربیل 
)مانن��د کرک��وک و خانقین( و افزای��ش تمایالت 
جدایی طلبی کردها، در تابس��تان 1393 به صورت 
غیررس��می و از زبان مدی��ران میانی ترکیه، احتمال 
حمای��ت ای��ن کش��ور از پیدایش دولت مس��تقل 
کردستان عراق نیز در رسانه ها مطرح گردید. اما این 
مداخله گرایی آن گاه شدت گرفت که یک گردان 
زرهی و ش��ماری از نیروهای نظامی ترکیه با توجیه 
دعوت از سوی »اثیل النجیفی«، استاندار وقت نینوا و 
به بهانه آموزش شبه نظامیان اهل سنت عراق موسوم 
به حشدالوطنی به منطقه عمومی موصل وارد شد و 
در اردوگاه »بعشیقه« مستقر گردیدند. به دنبال آغاز 
عملیات آزادسازی موصل در مهرماه 1395، ترکیه 
خواهان آن بوده که این نیروها در کنار س��ایر قوای 
ائتالف بین المللی مبارزه با داعش مش��ارکت داشته 
باش��ند؛ امری که به ش��دت با اعتراض، مخالفت و 
حتی تهدید مقامات بغداد و سایر گروه های شیعی، 
برخی احزاب سیاس��ی کرد و حتی ترکمان مواجه 
بوده است. دامنه این مناقشه در سال 2016 از جنگ 
لفظی رس��انه ها و موضع گیری های تند مقامات دو 
دولت فراتر رفت و به ثبت شکایت رسمی عراق از 
ترکیه در سازمان ملل انجامید. با عنایت به این پیشینه 
چگونه می توان سیاست اخیر آنکارا و سفر ناگهانی 
نخست وزیر، بن علی ییلدیریم به بغداد و تالش برای 
تنش زدایی میان دو کش��ور را توجیه نمود؟ آیا این 
تحول صرفاً روابط دوجانبه با عراق را در برمی گیرد 
یا می بایست آن را در قالب سیاست منطقه ای ترکیه 
تجزیه و تحلیل نمود؟ در ادامه به مالحظاتی که ناظر 
بر توضیح تاکتیکی ی��ا راهبردی بودن این چرخش 

هستند، پرداخته می شود. 
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تحول سیاست ترکیه در قبال عراق
تحول سیاس��ت ترکی��ه در قبال ع��راق کمابیش 
س��ریع بوده اس��ت و به لح��اظ زمان��ی عمدتاً به 
مقطع پ��س از کودت��ای نافرجام تی��ر ماه 1395 
مرب��وط می ش��ود. کودتا و رویداده��ای پس از 
آن مش��کالت امنیتی مضاعفی برای دولت آقای 
اردوغان که مدتهاس��ت در جنگ با پ ک ک و 
اخیراً تروریسم داعشی گرفتار و در تنگنای شدید 
قرار گرفته، افزوده است که مهار و مقابله با آنان 
تالش ترکیه در س��طح منطق��ه ای را گریزناپذیر 
می س��ازد. این در حالی اس��ت که سیاست های 
مداخله جویان��ه قبل��ی ترکیه در س��وریه و عراق 
ب��رای مهار عقبه پ ک ک در این دو کش��ور نه 
تنها نتیجه ای مطلوب در بر نداشته است بلکه در 
عمل موجبات تقویت پ ک ک در شمال عراق 
به ویژه شهر ایزدی نشین س��نجار و نیز گروه های 
اقماری وابسته به آن مانند پ ی د1 و ی پ گ2 در 
س��وریه را فراهم آورده اند. در این میان حمایت 
ج��دی و مؤثر قدرت های رقیب مانند س��وریه و 
آمریکا که با اهداف متفاوت از کردهای مخالف 
ترکی��ه به ویژه در س��وریه حمای��ت می کنند، بر 
دامنه مشکالت امنیتی و تشدید هزینه های گزاف 
انس��انی و امنیت��ی این کش��ور در داخل و خارج 
افزوده اند و ناکامی مضاعف��ی در تحقق اهداف 
جاه طلبانه منطق��ه ای اردوغان رق��م زده اند. این 
در حالی است که سیاس��ت اقتدارگرایانه دولت 
حزب عدالت و توس��عه با افراد و عناصر مرتبط 
با کودتا، دستگیری ها و پاکسازی های گسترده، 
برخورد با رس��انه ها و فعاالن مدنی هم با واکنش 
منفی دولت های غربی مواجه شد به گونه ای که 
پس از اعالم قطع مذاک��رات برای الحاق ترکیه 
به اتحادیه اروپا از سوی طرف اروپایی، مقامات 
این کشور با فاصله گیری بیشتر از غرب، سیاست 
هم��کاری ب��ا ش��رق را فعال تر از گذش��ته دنبال 

نموده اند. 
برای خ��روج از این تنگناها، تیم سیاس��ی– 

1. حزب اتحاد دموکراتیک
2. یگان های مدافع خلق

امنیتی اردوغان پ��س از کنارنهادن داوداوغلو، با اولویت حل مش��کل 
خود در س��وریه رویه ای را از ابتدای س��ال ج��اری در پیش گرفت که 
به تدریج در مورد مس��ائل با عراق نیز مبن��ای عمل قرار گرفت. در این 
چارچوب به جای چاره جویی از طریق سازمان های بین المللی و یا تالش 
در راستای جلب همکاری و همراه شدن با دولت های غرب با محوریت 
ایاالت متحده آمریکا و دولت های عربی مانند عربستان سعودی و قطر، 
هم��کاری با دو دولت اصلی صاحب نفوذ برای حل مس��ائل س��وریه و 
عراق یعنی روس��یه و ایران ارجحی��ت و اولویت یافت. جالب اینکه در 
ماجرای کودتای نافرجام تیرماه 1395 علیه اردوغان، به خالف دوستان 
و متحدان سنتی ترکیه، جمهوری اسالمی ایران و دولت فدراتیو روسیه 
همدالنه تری��ن مواضع را با دولت آک پارتی از طریق اعالم حمایت از 
اردوغان و محکومیت س��ریع، قاطع و کامل کودتا ابراز داشته بودند. به 
این ترتیب موضع گیری های تند مقامات و رسانه های ترک علیه روسیه 
و ایران و نیز پرونده س��رنگونی جنگنده روس به سرعت بایگانی شدند 
و ج��ای آن را س��فرهای پیاپی مقامات و مالقات های مقامات سیاس��ی 
امنیتی س��ه کشور گرفت که آخرین آن اجالس وزیران خارجه و دفاع 
سه دولت در مس��کو در آذرماه 1395 و توافق آنکارا با تهران و مسکو 
برای برونرفت از بحران س��وریه در قالب پذیرش ساختار سیاسی مستقر 
بود. توافق و تأکید مقامات س��ه دول��ت مبنی بر لزوم حفظ یکپارچگی 
و مخالفت با تجزیه س��وریه به معنای در نظر گرفته شدن دغدغه امنیتی 
خدم��ات آن��کارا از ناحیه تحرکات رو به رش��د کردهای س��وریه در 
کانتون های سه گانه »جزیره«، »کوبانی« و »عفرین« در مجاورت مرزهای 
مناطق کردنش��ین ترکیه با سوریه بود. متقاباًل و در عمل، در طول مدت 
آغاز عملیات س��پر ف��رات از مرداد ماه 1395 تاکنون روس��یه مخالفت 
مؤثری با عملیات نظامی گس��ترده ترکیه علیه گروه های اقماری وابسته 
به پ ک ک در ش��مال سوریه و در شهرهای »جرابلس« و »الباب« ابراز 

نداشته است.
در عراق نیز روندی مش��ابه، البته با موضوعیت تعامل بیشتر با ایران 
در جریان بوده اس��ت. رهب��ران ترکیه که حتی پ��س از آغاز عملیات 
موصل بر ل��زوم مش��ارکت مداخله جویانه نیروهای مس��تقر در پایگاه 
بعشیقه اصرار می ورزیدند، پس از مش��اهده بی میلی آمریکا، مقاومت 
دولت حیدر العبادی و ناتوانی عوامل و گروه های محلی وابسته به خود، 
از این ادعا دس��ت کش��یدند. طرف عراقی هم که پس از موفقیت های 
تابس��تان در جنگ با داعش در اس��تان االنب��ار و دریافت حمایت های 
بیش��تر از ائتالف بین المللی ضد تروریس��م و در پرتو هماهنگ س��ازی 
نیروهای ش��یعی و حشدالش��عبی، نیروهای اهل سنت و حشد الوطنی و 
پیشمرگه های کرد از اعتماد به نفس بیشتری برخوردار بود،  توانست از 

موضعی تقویت شده تر با آنکارا به مذاکره بپردازد.

ل
حلی

ت
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اعالم تمایل مقامات وزارت خارجه جمهوری اس��المی ایران و انجام 
رایزنی ها برای میانجی گری میان بغداد و آنکارا که با درخواس��ت اولی و 
اس��تقبال دومی مواجه گردید راه را بر تبادل هیئت ها و تعیین دس��تورکار 
مذاکرات مقامات عالی رتبه میان این دو دولت گش��ود. س��رانجام پس از 
سفر دی ماه بن علی ییلدیریم به بغداد و مالقات های وی با مقامات عراقی، 
توافق��ات اولیه در م��ورد مهمترین موضوع مورد اخت��الف یعنی حضور 
نیروهای نظامی مس��تقر در اردوگاه بعشیقه به دست آمد. بنابراین هر چند 
شماری از این نیروها تا پایان عملیات آزادسازی موصل در نواحی شمالی 
اس��تان نینوا باقی خواهند ماند، اما از تعداد آنها کاس��ته شده و این نیروها 
به زودی اردوگاه بعش��یقه را ترک خواهند کرد. تشکیل شورای راهبردی 

روابط میان ترکیه و عراق دستاورد دیگر این سفر بود.
صرف نظر از سفر بن علی ییلدیریم به بغداد، طی ماه های اخیر مقامات 
آنکارا در خالل میزبانی ش��خصیت ها و نخبگان عراقی از کردها و شیعیان 
گرفته تا ترکمانان و اهل س��نت، تالش ک��رده از طریق رایزنی و تعامل با 
همه گروه های سیاس��ی و طوایف قومی- مذهبی عراقی، نقش خود را در 
عراق پس��اداعش تثبی��ت نماید که در این میان س��فرها و مذاکرات آقای 
عمار حکیم رئیس مجلس اعلی و مس��ئول فراکسیون ائتالف ملی عراق و 
آقای نیچروان بارزانی، نخس��ت وزیر حکومت اقلیم از برجستگی بیشتری 

برخوردار بوده اند.

نتیجه گیری
محرک اصلی سیاس��ت خاورمیانه ترکیه در ش��رایط کنونی خالء ناش��ی 
از فق��دان حضور مؤثر ایاالت متحده آمریکا، وقوع انقالب های موس��وم 
ب��ه بهار عربی و به تبع آن ایج��اد تغییر در ترتیبات امنیت��ی منطقه ای بوده 
ک��ه فضای مانوری برای س��ایر کنش گران به وج��ود آورد؛ فضایی که 
به زع��م اغلب تحلیل گران، فعاًل برنده آن ایران بوده اس��ت. در واکنش به 
این تغییرات در محیط امنیت منطقه ای، ترکیه نیز چرخش��ی در سیاس��ت 
خاورمیانه ای خود داش��ته و مانند دولت قطر از جایگاه میانه روی در محور 
تعادل به سمت طیف مقابله کننده با محور مقاومت و در جهت مهار ایران 
متمایل گردید. تمایل به مداخله گرایی به جای بی طرفی و استفاده از ابزار 
جنگ ه��ای نیابتی به جای میانجی گ��ری از جمله مؤلفه های پایدار راهبرد 

کنونی ترکیه در خاورمیانه به شمار می آیند.
بنابراین، تحوالت جاری در سیاس��ت این کش��ور در سوریه و عراق 
و نزدیکی یا همس��ویی موردی با بغداد، دمشق، مسکو و تهران را عمدتاً 
می بایست امری تاکتیکی و ناشی از الزام و اجبار در مهار تهدیدات فوری 
به ویژه از ناحیه گسترش تروریس��م داعش در داخل ترکیه و قدرت یابی 
روزافزون کردها در س��وریه و داخل ترکیه دانست. همانگونه که سخنان 

نخس��ت وزیر ترکیه و بارزانی در جریان دیدار 
دی م��اه بن عل��ی ییلدیری��م و هیئ��ت ب��زرگ 
سیاس��ی- امنیتی و اقتص��ادی هم��راه از اربیل 
نش��ان می دهد، ترکیه همانند گذش��ته مناسبات 
خود با عراق را بر مبنای پیوند راهبردی با اقلیم 
کردس��تان و اس��تفاده از آن ب��رای دفع تهدید 
پ ک ک و گروه های هم س��ود، موازنه س��ازی 
با بغداد و نیز اعمال نفوذ بر کردس��تان س��وریه 
ق��رار داده و تغییری در این روند نیز مش��اهده 

نمی شود.
در عی��ن ح��ال می بایس��ت به ی��ک متغیر 
شگفتی س��از یعنی آغاز ب��ه کار دونالد ترامپ 
در مق��ام ریاس��ت جمهوری آمری��کا نیز توجه 
داش��ت که با توج��ه به ابهام در مورد سیاس��ت 
خاورمیان��ه ای دولت جدی��د در آمریکا، نوعی 
عدم قطعیت ب��رای امنیت کنش گران در منطقه 
ایجاد کرده و آنان را در وضعیت خوف و رجا 
نگه می دارد. البته در همی��ن رابطه می توان این 
نکت��ه را ی��ادآور شد که تیم سیاس��ی- امنیتی 
رئیس جمهور جدید ای��االت متحده، انگیزه و 
تمایل بیش��تری برای حض��ور مؤثر در مدیریت 
بحران ه��ای خاورمیان��ه ای، به عن��وان یکی از 
مناطق اولویت دار سیاس��ت خارجی این کشور، 
از طری��ق همکاری و مش��ارکت ی��ا متحدان از 
جمله ترکیه دارد. بر همین اساس مقامات آنکارا 
می کوش��ند با احراز موقعی��ت کنش گری مؤثر 
در عراق و س��وریه و مبارزه ب��ا داعش و حفظ 
جایگاه اتحاد و ش��راکت راهب��ردی با آمریکا، 
اختالفات ایجاد شده میان آنکارا- واشنگتن در 
دوران اوبام��ا را کمتر نمایند و ضمناً راهی برای 
کاه��ش دغدغه ه��ای امنیتی اصل��ی خود یعنی 
مس��ئله کرد- که در این خصوص اختالف نظر 
جدی با دولت ترامپ دارند – جستجو کنند. در 
این ش��رایط همکاری ترکیه با دولت های ایران 
و روس��یه برای حل مش��کالت عراق و سوریه 
همچنان موردی، شکننده و ناپایدار خواهد بود.

تحول در روابط ترکیه با عراق: 
تغییر تاکتیکی یا راهبردی


