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مقدمة

بعــد جنــاح احلملــة العســكرية التركيــة »عمليــة درع الفــرات« يف حتريــر كثيــر مــن املناطــق الســورية 
احملاذيــة لتركيــا، حتــدث الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، يف حفــل معايــدة أعــده »وقــف تركيــا 
للمتبرعــن« بإســطنبول يف 13 ســبتمبر/أيلول 2016، عــن إمكانيــة تدخــل بــاده عســكرياً لتحريــر مدينــة 
املوصــل العراقيــة مــن ســيطرة تنظيــم الدولــة »داعــش«، قائــًا: ))الشــعب الســوري راض عــن العمليــات 
التــي نقــوم بهــا، وال يشــتكي أحــد مــن هــذه العمليــات ســوى اإلرهابيــن، وهــذا يــدل علــى أننــا يف الطريــق 
الســليم، ونعتقــد أن العــراق بحاجــة إلــى عمليــة مشــابهة. حــل مشــكلة املوصــل ميــر مــن خــال االســتماع 
لوجهــة نظرنــا وحســن تقديرنــا لوضــع املنطقــة، وأمتنــى مــن احلكومــة املركزيــة يف العــراق، ومــن الــدول 
ــق الســعادة واالســتقرار يف  ــرى هــذه احلقيقــة، وأدعــو كل مــن يعتقــد أن حتقي ــرة يف املنطقــة أن ت املؤث

العالــم مرتبــط بحــل أزمــات هــذه املنطقــة أن يدعــم وجهــة نظرنــا بخصــوص العــراق((.

ويســتند الرئيــس التركــي يف خطابــه هــذا إلــى مــا أقــره البرملــان التركــي قبــل قرابــة الســنتن مــن الســماح 
للجيــش التركــي بالتدخــل يف ســوريا والعــراق بأغلبيــة 298 صوتــاً مــن أصــل 396، حيــث فــوض القــوات 
املســلحة باســتخدام القــوة يف ســوريا والعــراق، ومنحهــا صاحيــة باتخــاذ اإلجــراءات الازمــة يف حــال 
وجــود »أخطــار متعلقــة باألمــن القومــي التركــي«، ويســتند أيضــاً إلــى قــرار مماثــل صــدر يف عــام 2003 

يســمح للقــوات التركيــة بالتدخــل يف العــراق.

ولهــذا اخلطــاب دالالت متعــددة، ويضعنــا أمــام تفســيرات كثيــرة حــول التحــول الافــت يف التعاطــي 
التركــي- بعــد االنقــاب -مــع حالــة الصــراع يف املنطقــة، واالنتقــال مــن حالــة التــردد إلــى حالــة 
املبــادرة، فالتدخــل التركــي يف العــراق -إن حــدث -ســتكون لــه آثــار كبيــرة يف خريطــة الصــراع يف 
ــي ســتقف ضــده،  ــات الت ــات التدخــل التركــي، والتحدي ــار أســئلة حــول إمكان ــا تث العــراق وغيرهــا، وهن
فإمــا أن تكــون مشــاركة األتــراك هامشــية ويكــون دورهــا ثانويــاً، وإمــا أن تشــارك بقــوة وتقلــب املعادلــة 
 علــى غــرار »درع الفــرات«، وهــذا لــه متطلباتــه التــي ســنأتي علــى ذكرهــا، وإمــا أن ال تشــارك أساســاً.

 

العالقات التاريخية واالقتصادية

بحكــم اجلغرافيــة فــإن هنــاك عاقــة تاريخيــة تربــط العــراق وتركيــا مــن آالف الســنن، وقــد شــهدت 
أرض العــراق صراعــات فارســية بيزنطيــة، إذ كانــت الدولــة البيزنطيــة حتكــم أرض تركيــا والشــام؛ 
ــل نوعــاً مــن االحتــكاك  ــه، وهــذا العمــق التاريخــي مثَّ يف حــن كانــت فــارس حتكــم أرض العــراق وحتتل
والتواصــل بوجــوه مختلفــة. ثــم أخــذت هــذه العاقــة بعــداً آخــر؛ فــكا البلديــن انتميــا إلــى اإلســام حــن 
دخلهمــا، وقــد امتــدت هــذه العاقــة قرونــاً طويلــة، إذ كان شــمال العــراق وشــمال ســوريا البوابــة التــي 

دخــل منهــا اإلســام إلــى تركيــا وانتشــر فيهــا.

ثــم تطــورت هــذه العاقــة يف ظــل اخلافــة اإلســامية؛ فقــد ُحكــم العــراق وجــزء كبيــر مــن تركيــا يف عهــد 
ــا  ــى تركي ــت اخلافــة إل ــى انتقل ــة )662 -750م( والعباســية )750 -1517م(، وهكــذا حت ــة األموي الدول
ــدان  ــا، وتوســعت لتحكــم أغلــب البل ــة العثمانيــة )1299 -1923م( التــي حكمــت كامــل تركي حيــث الدول

العربيــة- ومنهــا العــراق- قرونــاً طويلــة.

ثــم إن هنــاك عاقــة مــن نــوع آخــر ترتكــز علــى االنتمــاء املذهبــي الــذي ميثــل يف شــخصية الفــرد التركــي 
ــة  ــو حنيف ــه أب ــى املذهــب احلنفــي، ومؤسُس ــي ينتمــي إل ــب الشــعب الترك مســألة انتمــاء حقيقــي؛ فأغل
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النعمــان يعــد عراقيــاً، وهــو مدفــون يف العــراق، ومدرســته الفقهيــة فيــه، وهــذا مــا يعطــي لهــذه العاقــة 
مزيــداً مــن اخلصوصيــة واالنتمــاء لرمــز وإلمــام ميثــل رابطــاً قويــاً بــن البلديــن، فضــًا عــن باقــي الرمــوز 

مــن أمثــال اإلمــام عبــد القــادر الكيانــي والرفاعــي ومعــروف الكرخــي، وغيرهــم.

ولقــد كان لهــذه العاقــة ثمنهــا؛ إذ تدخلــت الدولــة العثمانيــة لصد هجمات الدولــة الصفوية واعتداءاتها، 
وخاصــة ضــد قبــر اإلمــام أبــي حنيفــة الــذي تعــرض للنبــش واحلــرق والتهــدمي مــرات عديــدة، ودخلــت 
الدولــة العثمانيــة يف حــروب عرفــت باســم »احلــرب العثمانيــة الصفويــة«، اســتمرت مــن 1532 -.1555

أمــا مــن الناحيــة االقتصادية فتعتمــد الســوق العراقيــة اعتمــاداً كبيــراً علــى مــا يتــم اســتيراده مــن 
ر العــراق قائمــة دول اجلــوار التركــي يف وارداتــه منهــا،  الــدول األخــرى، وأبرزهــا تركيــا، حيــث تصــدَّ
حتــى اســتأثر بنحــو 50 باملئــة مــن صــادرات تركيــا للــدول الثمانــي املجــاورة لهــا للعــام 2015، وبلــغ حجــم 
الصــادرات التركيــة للعــراق أكثــر مــن مليــار دوالر، وبلغــت صادراتهــا للــدول املجــاورة نحــو 930 مليــون 

دوالر، وفــق مــا ذكــرت جريــدة الصبــاح العراقيــة.

وال بــد مــن أن تنعكــس آثــار هــذه العاقــة بــن البلديــن، التاريخيــة والدينيــة والسياســية واالجتماعيــة 
والثقافيــة واالقتصاديــة، علــى الواقــع املشــاهد اليــوم، وكمــا هــو معلــوم فــإن تركيــا اليــوم تعــد ملجــأ ألهــل 
ــروا مــن ديارهــم بســبب ممارســات احلكومــة واملليشــيات الطائفيــة، وميثــل  الســنة مــن العــراق الذيــن ُهجِّ
الوجــود العراقــي، الــذي يقــدر مبئــات اآلالف، يف تركيــا دافعــاً لانفتــاح التركــي علــى العــراق، ومحاولــة 
ــة  ــه بصــورة الفت ــران وداعــش الســيطرة علي لإلســهام يف حــل مشــكاته، وخاصــة بعــد أن اقتســمت إي

للنظــر.

العــراق  مــن  كل  يعيشــه  الــذي  الواقــع  يفرضــه  تســاؤٌل  يتبــدى  املقدمــة  هــذه  بعــد 
العــراق؟ يف  لهــا  املجــاورة  احملافظــات  يف  تركيــا  تدخــل  وحــدود  مــدى  مــا  وهــو:   وتركيــا، 

 
إمكانات التدخل التركي يف العراق

يبــدو أن تركيــا جــادة يف مســألة التدخــل يف قضيــة املوصــل حتديــداً، وخاصــة بعــد النجــاح الــذي القتــه 
يف ســوريا مؤخــراً، وهــذه اجلديــة متثلــت يف اخلطابــات املتكــررة لرئيــس اجلمهوريــة أردوغــان، ولغيــره 
مــن املســؤولن األتــراك، يف ظــل ترحيــب مــن ســنة العــراق خاصــة؛ لكونهــم املتضــرر األكبــر مــن الوجــود 
اإليرانــي وتنظيــم الدولــة »داعــش«، إذ لــم يبــق لهــم مــكان يصلــح للعيــش وينعــم باألمــن والســكينة، فهــم 

بــن ســندان احلشــد الشــيعي وتنظيــم الدولــة »داعــش.”

11 مــن اإلمكانــات التــي تســاعد تركيــا يف تطلعهــا جتــاه املوصــل أنهــا تشــترك مــع العــراق بحــدود .
ــن  ــن التابعت ــل ودهــوك الكرديت ــل بحــدود محافظــة أربي ــل(، وتتمث ــم )206 مي ــدر بـــ331 ك تق
ــا  ــة حتــت ســيطرة داعــش، وهــذا يجعله ــة، الواقع ــوى العربي ــم كردســتان، ومحافظــة نين إلقلي

ــى املشــهد السياســي يف العــراق. ــر مــن غيرهــا للدخــول وفــرض وجودهــا عل ــة أكث مؤهل
21 وجــود قــوات تركيــة يف العــراق، وحتديــداً يف املوصــل، حيــث تتمركــز يف معســكر »زيلــكان« .

بالقــرب مــن بلــدة بعشــيقة شــمال شــرقي املوصــل، وهــي عبــارة عــن ثاثــة أفــواج بواقــع مئــة 
وخمســن جنديــاً، تصحبهــم عشــرون دبابــة، وهــذا يعنــي أن تركيا على معرفــة بجغرافية املوصل 
السياســية والعســكرية، ولديهــا دراســة وافيــة عــن إمكانيــة التدخــل العســكري واســتحقاقاته.

31 العاقــة التــي تربــط تركيــا بإقليــم كردســتان، الــذي يرحــب بــأي تدخــل تركــي يف العــراق، وهــو .
مــا سيســهل لتركيــا دخولهــا ومدهــا بــكل مــا حتتاجــه مــن الدعــم املعلوماتــي واللوجســتي والفنــي.



تقدير موقف

5

التدخل التركي في العراق 
االمكانات والحدود

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

41 ــى . ــل النجيفــي« عل ــوى الســابق »أثي ــل قــوات ســنية تابعــة حملافــظ نين ــى تأهي ــا إل عمــدت تركي
مســتوى التدريــب والتجهيــز، والدعــم الفنــي واللوجســتي، وهــذا يعنــي أن هنــاك قــوات حليفــة 

لهــا مــن أهــل األرض.
51 اإلرث التاريخــي للموصــل، إذ تَُعــد تركيــا املوصــَل -مركــز محافظــة نينــوى -جــزءاً منهــا، وتابعــاً .

لهــا، وأنهــا انتزعــت منهــا انتزاعــاً باملعاهــدة التــي أبرمــت مــع بريطانيــا يف 1926 بعــد أن كانــت 
تابعــة لهــا بحكــم الدولــة العثمانيــة لقــرون.

61 موافقــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة علــى التدخــل التركــي يف قضيــة املوصل، وجتــري محادثات .
بــن مســؤولن عراقيــن وأمريكيــن لتنســيق عمليــة التدخــل التركــي، ولتكــون مبوافقــة احلكومــة 
العراقيــة، ومــن املتوقــع أن يناقــش الرئيــس التركــي خــال وجــوده حاليــاً يف واشــنطن هــذا امللــف 

مــع األمريكان.

حتديات التدخل التركي وموانعه

11 الدولــة العراقيــة، ومعهــا احلشــد الشــيعي ومليشــياته التابعــة إليــران؛ كيانــات تبــدو متعــددة لكــن .
مرجعيتهــا  واحــدة؛ وهــي »إيــران« التــي تســيطر علــى القــرار والثــروة يف العــراق، وحتــاول أن 
متســك بــه بقــوة، ورغــم اخلــاف بينهــا فإنها ال تقبل بتدخل األتراك يف امللــف العراقي. فالدولة 
العراقيــة، ممثلــة باألجهــزة األمنيــة، واملليشــيات التابعــة إليــران التــي يقودهــا قاســم ســليماني، 
واحلشــد الشــيعي التابــع للحكومــة العراقيــة بقيــادة عراقيــة إيرانيــة، كلهــم يســتعدون للمشــاركة 
بقــوة يف عمليــات املوصــل، ويطمحــون إلــى تصــدر مشــهد إخــراج داعــش وفــرض القــوة علــى 
املنطقــة، وخاصــة بعــد أن فرضــت وجودهــا يف عمليــات إخــراج داعــش مــن تكريــت والفلوجــة 
والرمــادي وغيرهــا، واحلشــد خصوصــاً يحــاول جاهــداً االشــتراك؛ وذلــك ألنــه يحتــاج إلــى 
رصيــد مــن العمليــات العســكرية ليكــون مبــرراً مقنعــاً لبقائــه، وكيــف يبقــى مــن دون أن يكــون 

حاضــراً يف املعــارك؟!! لذلــك لــن يقبــل بخســارة هــذه الفرصــة.
21 القــوى الدوليــة ذات املصالــح؛ فأمريــكا تســعى بقــوة للمشــاركة، ولهــا اليــوم قــوات تتمركــز يف .

منطقــة »القيــارة« التابعــة للموصــل اســتعداداً للمعركــة املرتقبــة، وهــي تريــد العــودة بقــوة للعــراق 
بقواعــد عســكرية ومشــاريع اقتصاديــة، وكذلــك فرنســا، وغيرهــا مــن الــدول، وهــذه املشــاركة 
لهــا اســتحقاقاتها قبــل املعركــة وبعدهــا، ففرنســا تســعى للســيطرة علــى ســهل نينــوى- الغنــي 

بالنفــط- بحجــة حمايــة املســيحين حلــن تكويــن إقليمهــم.
31 ــن يوليو/متــوز 2016، متــر . ــد االنقــاب الــذي وقــع يف اخلامــس عشــر م الوضــع التركــي؛ بع

تركيــا اليــوم مبرحلــة سياســية معقــدة علــى املســتوى الداخلــي واخلارجــي، فأمــا الداخلــي فهــي 
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أمــام حتــد كبيــر يف إعــادة هيكلــة املؤسســة العســكرية واألمنيــة والقضــاء والتعليــم، وباقــي 
مفاصــل الدولــة املهمــة، وهــذا حتــد كبيــر يتطلَّــب وقتــاً لتجــاوزه، فضــًا عــن وجــود مواجهــات 
مســلحة مــع قــوات )pkk) الكرديــة التــي تقتنــص الفــرص لزعزعــة احلكومــة، وهــذا مــن شــأنه 
أن يجعــل تركيــا تتــردد يف أي خطــوة إضافيــة مــن شــأنها اإلســهام بتشــتت قدراتهــا ومواجهــِة 

أكثــَر مــن عــدو يف آن واحــد.
41 داعــش يف العــراق وتركيــا؛ يعــد تنظيــم داعــش هــو الهــدف املعلــن ألي حملــة لتحريــر املوصــل، .

ــه يف  ــن أهــم معاقل ــوة حتــاول إخراجــه م ــن أي ق ــام م ــم ســيحاول االنتق ــإن التنظي ــم ف ــن ث وم
ــى ذلــك  ــا عل ــه، وإذا أقدمــت تركي ــاة أو مــوت بالنســبة إلي العــراق »املوصــل«، وهــي معركــة حي
فســيعمل التنظيــم علــى نقــل املعركــة إلــى تركيــا بعمليــات انتحاريــة، وقــد تبنــى التنظيــم عمليــات 
متفرقــة يف تركيــا، وكأنهــا رســائل للحكومــة التركيــة تنبههــا علــى اخلطــر احملــدق بهــا يف حــال 

إقدامهــا علــى معــاداة التنظيــم بصــورة شــاملة.
51 عــدم اعتــراف احلكومــة بقــوات أثيــل النجيفــي، أو مــا يعــرف باحلشــد الوطنــي، الــذي لــم .

يلــق أي ترحيــب مــن الدولــة العراقيــة، وال اهتمــام بــه، وهــذا ســيكون عائقــاً أمــام مشــاركته يف 
عمليــات املوصــل، وســيعد طرفــاً غيــر مرغــوب فيــه لــدى الدولــة العراقيــة التــي تعتمــد سياســة 
إقصائيــة، وقــد يكــون هــذا مربــكاً لتركيــا، خصوصــاً أنهــا تعــول علــى هــذا الفصيــل وتقــدم لــه 

الدعــم، خافــاً لتعاطيهــا مــع بقيــة األطــراف الســنية.
61 التركمــان الســنة والشــيعة؛ عولــت تركيــا كثيــراً علــى التركمــان؛ فهــي تدعمهــم منــذ أكثــر مــن .

ــى أن  ــنة يف موقــف ضعــف، وال يقــوون عل ــا اكتشــفت أن التركمــان السُّ عشــر ســنوات، إال أنه
يكونــوا مصــدر قــوة أو نفــوذ داخــل الدولــة العراقيــة، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يوجــد 
مــن التركمــان مــن هــو شــيعي الطائفــة والعقيــدة، وهــو تبــع للحكومــة العراقيــة وإيــران، وهــؤالء 
ــة مــن اإلربــاك يف  ــداً يف قضــاء تلعفــر، ووجودهــم ســيمثل حال لهــم وجــود يف املوصــل، وحتدي

الصــف التركــي؛ ألن تركيــا إلــى اليــوم ليــس لهــا موقــف واضــح جتاههــم.

ردود دولية محتملة

أبــرز املعارضــن للتدخــل التركــي يف العــراق يتمثــل يف حكومــة العــراق وإيــران، وليــس بخــاف علــى 
أحــد موجــة االحتجاجــات والنكيــر التــي صــدرت مــن حكومــة العــراق وإيــران ضــد دخــول قــوات تركيــة 
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إلــى بعشــيقة يف املوصــل يف شــهر ديســمبر/كانون األول 2015، فقــد صــرح علــي الريجانــي قائــًا: إن 
))الهــدف الوحيــد للتدخــل التركــي يف العــراق الــذي حصــل علــى الرغــم مــن معارضــة احلكومــة العراقيــة 
ــر يف  ــات أخــرى ســوى تصاعــد التوت ــه تبع ــون ل ــن تك ــن يف املوصــل، ول ــر ممارســات اإلرهابي هــو تبري
املنطقــة((، وهــذا الرفــض لــه دالالتــه وامتداداتــه، وسنشــهد مثلــه أو أكثــر يف حــال أقدمــت تركيــا علــى 

خطــوات عمليــة باجتــاه التدخــل يف العــراق.

أمــا الــردود الدوليــة األخــرى فتعتمــد علــى الترتيبــات املتقدمــة، ونــوع اخلطــة التركيــة، واألهــداف يف 
تدخلهــا؛ فــإذا كانــت قصيــرة األمــد فســتلقى معارضــة وردود أفعــال مــن القــوى الدوليــة، وإن أحــد 
األهــداف األمريكيــة مــن الســماح لتركيــا بدخــول العــراق هــو إليجــاد ســاحة ملواجهــة مباشــرة بــن تركيــا 
وإيــران تســهم بتقويــض األمــن واالســتقرار السياســي واالقتصــادي يف تركيــا، وقــد ســعت لذلــك أمريــكا 

قبــل احتالهــا للعــراق، واســتمرت بالضغــط علــى تركيــا ألجــل أن تدخــل العــراق ولكــن دون جــدوى.

وإذا كان تدخــل تركيــا ضربــة خاطفــة فســتكون ردود األفعــال للعــراق وإيــران وســوريا ضعيفــة، وقــد 
يكــون هــذا التدخــل مرحبــاً بــه؛ فــكل مــا ســتعمل عليــه تركيــا هــو تهيئــة األجــواء أمــام احلكومــة العراقيــة 
واملليشــيات ملســك األرض بعــد ذلــك، وقــد ســبق أن فعلــت ذلــك فاســتغلت احلكومــة »الصحــوات الســنية« 
ــم  ــه ث ــا ل ــة، واســتغلت العشــائر الســنية الرافضــة لداعــش ومحاربته ــى مــدن كامل وبســطت نفوذهــا عل

أقصتهــا كليــاً.

اخليارات امُلمكنة

تركيــا مــن الــدول ذات األهميــة واألثــر الكبيــر بالنســبة إلــى العــراق؛ وهــذا األثــر منــه إيجابــي وســلبي، 
والســلبي منــه هــو مــا جعــل أصابــع االتهــام تتجــه نحــو تركيــا بوجــود عاقــة تربطهــا بداعــش، ويســتدل 
علــى ذلــك بعمليــة إطــاق ســراح القنصــل التركــي يف املوصــل وفريقــه عــام 2014، وعمليــات توريــد 

النفــط لتركيــا مــن املوصــل، إلــى جانــب وجــود مقاتلــن أتــراك يف صفــوف داعــش.

ــد يف العــراق  ــد مــن دور جدي ــق، وال ب ــة التطبي ــارات ممكن ــى خي ــوم اللجــوء إل ــا الي ــى تركي ــذا فــإن عل ل
تســعى مــن خالــه لبنــاء حتــوالت يف السياســة العراقيــة، وصناعــة فــرص إليجــاد حالــة مــن التــوازن فيــه 

ضمــن خريطــة إعــادة تشــكيل السياســات اخلارجيــة للسياســة التركيــة.
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يفتــرض بعــض الساســة أن علــى تركيــا أن تكــون اخليمــة اجلامعــة ألهــل الســنة، وأالَّ تنحــاز جلهــة 
ــن خطــة  ــا ضم ــل معه ــوى، وتعم ــع هــذه الق ــات م ــاء تفاهم ــى بن ــة أخــرى، وتســعى إل ــى حســاب جه عل

اســتراتيجية.

ويــرى بعضهــم أن تركيــا لــم تكــن لهــا سياســة واضحــة، وال حتالفــات قويــة، ولــم تســتطع بنــاء كيــان ميثلهــا 
يف داخــل الدولــة العراقيــة، أو ميثــل النقــاط املشــتركة لهــا مــع أهــل الســنة، فقــد أولــت اهتمامهــا لبعــض 
الشــخصيات السياســية، وبــان لهــا أنهــم ال ميثلــون قــوة، ولــم تتحــرك باجتــاه بنــاء حتالفــات اســتراتيجية 
مــع أحــزاب قويــة وهيئــات لهــا ثقلهــا علــى األرض، ولــذا فــإن كثيــراً ممــن يحســب علــى أهــل الســنة جلــأ 
إلــى حلفــاء أقويــاء كإيــران أو األحــزاب املتنفــذة يف الدولــة، هــذا فضــًا عــن الــدول اإلقليميــة والــدول 
الكبــرى التــي اســتقطبت هــذه الكيانــات ملصاحلهــا وتوجهاتهــا، وهــذا التشــتت أحــدث ضعفــاً وهشاشــة 
للكيانــات الســنية، علــى عكــس مــا هــو حاصــل لألحــزاب الشــيعية التــي تلقــى رعايــة مــن إيــران ودعمــاً 

يضبــط أداءهــا السياســي وميثــل لهــا حالــة مــن التفاهمــات.

نِّيَّتن- ألن تكونا البيت اجلامع للقوى السنية، والداعم  ولهذا هناك دعوات لتركيا والسعودية- الدولتن السُّ
 األكبــر إليجــاد حالــة التــوازن املفقــود، وألجــل أن تســهم بعــد ذلــك يف حالة االســتقرار السياســي واألمني.

 

السيناريوهات املتوقعة

ليــس مــن الســهل طــرح ســيناريوهات لهــذا التدخــل العســكري احملفــوف باألخطــار، لكــن خطــاب الرئيــس 
التركــي ينــم عــن عــزم ونيــة تركيــا بذلــك، وعليــه ميكــن طــرح ثاثــة ســيناريوهات محتملــة، وهــي:

 

السيناريو األول: دخول تركيا إلى املوصل بقوة وفق ثالثة احتماالت:

ــن هــذا  ــدف م ــك، واله ــد ذل ــة وتنســحب بع ــة خاطف ــى املوصــل يف ضرب االحتمــال األول: أن تدخــل إل

إعامــي جماهيــري، فهــي تبــث رســالة إلــى دول العالــم أنهــا ال تــزال قويــة ولــم يؤثــر فيهــا االنقــاب، وأن 
اجليــش هــو جيــش التحريــر واملهمــات الصعبــة وال يخشــى منــه، وهــي رســالة للشــعب التركــي لتعزيــز 
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ثقتــه بحكومتــه.
االحتمال الثاني: دخول استراتيجي وفق أحد مسارين:

- 1-أن تدخــل تركيــا إلــى املوصــل ضمــن خطــة اســتراتيجية ومصالــح اقتصاديــة وجغرافيــة، فتركيــا تعلل 
تدخلهــا باالتفاقيــة التــي أبرمتهــا ســنة 1926 مــع بريطانيــا، التــي تعطيهــا- حســب مــا تدعــي تركيــا- حــق 
التدخــل يف العــراق حلمايــة التركمــان، وألجــل حصــة نفطيــة، لــذا فإنهــا لــن تنســحب مــن املوصــل بعــد 

التحريــر، وســتحتاج إلــى قواعــد عســكرية يف املوصــل، وحتالفــات مــع القــوى احملليــة وحتــى الدوليــة.

- 2-أن تســبق تركيــا جميــع األطــراف وتدخــل يف عمليــة شــبه خاطفــة، وتفــرض وجودهــا علــى األرض 
كواقــع حــال، ثــم تبــدأ بالتفــاوض، واملفــاوض القــوي هــو مــن ميلــك األرض حينهــا.

االحتمــال الثالــث: أن تدخــل تركيــا املوصــل مــن دون تنســيق مــع احلكومــة العراقيــة أو إيــران، وحينهــا 

ســتكون يف مواجهــة  وصــراع عســكري مــع احلشــد الشــيعي الرافــض يف األصــل التدخــل التركــي وأي 
دور لهــا يف العــراق، وســيتحقق املقصــد الغربــي هنــا باحتماليــة قيــام صــراع جديــد تنغمــس فيــه تركيــا 

ضــد إيــران وحلفائهــا.
 

السيناريو الثاني: دخول تركيا إلى املوصل يف دور ثانوي وفق ثالثة احتماالت

االحتمــال األول :أن تدخــل تركيــا ويكــون دورهــا هامشــياً ثانويــاً بســبب أن احلكومــة العراقيــة تضغــط 

بقــوة ألجــل أن تكــون هــي  علــى األرض بقواتهــا ومبليشــياتها، وأن يكــون الســند لهــا مــن التحالــف الدولــي 
جويــاً ال أكثــر، ولــن جتنــي تركيــا شــيئاً، وســتكون طرفــاً ضعيفــاً غيــر مؤثــر.

االحتمــال الثانــي :أن تدخــل تركيــا بتفاهمــات محــددة واضحــة مــع أمريــكا وفرنســا وإيــران، تأخــذ 

مبوجبهــا حصــة مــن املوصــل  مقابــل تــرك ســهل نينــوى للفرنســين، وأجــزاء أخــرى للحشــد واحلكومــة، 
وأخــرى ألمريــكا.

ــاء قــوات  ــا إلــى املوصــل، ولكــن تدفــع بقــوات أثيــل النجيفــي، مــع بن االحتمــال الثالــث: أال تدخــل تركي

جديــدة للعشــائر الســنية )مــن  العــرب والتركمــان( عســكرياً وماديــاً ليكونــوا هــم مــن يقاتــل علــى األرض 
وميســكها، أو أن تســند املهمــة إلــى حلفائهــا األكــراد، ويكــون لهــا دور اإلشــراف واملتابعــة والتوجيــه.
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السيناريو الثالث:

ــه مــن تصريحــات  ــا أذاعت ــى املوصــل، وكل م ــا إل أال يحصــل كل هــذا لســبب أو آلخــر، وال تدخــل تركي
والدولــي. والعربــي  التركــي  الشــارع  نبــض  وجلــس  واملعنــوي،  اإلعامــي  رصيدهــا  لرفــع   هــي 

 

توصيات

تركيــا محــل نظــر جميــع الــدول العربيــة واإلســامية، والــكل يتطلــع إلــى دور فاعــل لهــا يف املنطقــة، ولــذا 
عليهــا أن تســتعد لهــذا الــدور، وتأخــذ اجلاهزيــة التامــة لــه واألهبــة، وتعمــل علــى بنــاء توازنــات تؤثــر يف 
املعادلــة اإلقليميــة والدوليــة، وتتخــذ نقطــة درع الفــرات ودرع دجلــة يف املوصــل االنطاقــة لذلــك، ليلتقــي 
هــذا مــع عمليــة عاصفــة احلــزم يف اليمــن بقيــادة القطــب الســني اآلخــر؛ اململكــة العربيــة الســعودية، 

لوقــف التمــدد اإليرانــي يف املنطقة .

وأن تعــزز عاقتهــا بحلفائهــا مــن الســنة يف العــراق وســوريا، وتعمــل معهــم علــى إعــادة صياغــة املشــهد 
السياســي يف املنطقــة؛ ملــا ِللْعــراق وســوريا مــن أثــر بــنِّ يف األحــداث اجلاريــة.

وقــوى الغــرب اليــوم تتعامــل مــع القــوي الــذي يفتــرض أولويــة تركيــا بذلــك، وال ســيما أنهــا ذات ســمعة 
طيبــة لــدى الشــارع العربــي؛ بفضــل عملهــا اإلنســاني يف ســوريا والعــراق، باإلضافــة إلــى عاقاتهــا 
االســتراتيجية وحتالفاتهــا الدوليــة، وهــو مــا يجعلهــا مؤهلــة ألن تضطلــع بهــذا الــدور، وتكــون أحــد 
أطــراف قــوى املعادلــة يف املنطقــة، وأن يحســب لهــا احلســاب يف أي أهــداف ورؤى واســتراتيجية 

تســتهدف املنطقــة.





مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يُِعــّد األبحــاث العلميــة واملســتقبلية، ويســاهم يف صناعــة الوعــي وتعزيــزه 
ــا االتصــال، إســهاماً منــه يف  وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجي

صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر املبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
املساهمة يف رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير االستراتيجي يف املجتمعات العربية

األهداف
اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.

قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً جتاه قضايا محددة.

التأصيل العلمي للقضايا السياسية املستجدة.

مواكبة املتغيرات العاملية والعربية، من خال إعداد األبحاث وتقدمي االستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.

تناول قضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا يؤصل لضروريات التعايش السلمي، واملشاركة الفاعلة.

إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

رعاية الشباب الباحثن املتميزين. 

مجاالت العمل
تتنوع مجاالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي: 

األبحاث والدراسات:   .1

ــة يف مجــاالت تخصــص  ــة العلمي ــى إعــداد الدراســات واألبحــاث وفــق املنهجي حيــث يقــوم املركــز عل



املركــز، وهــي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسامية والفكرية.

-الدراسات احلضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر اإلسامي. 

االستشارات وقياس الرأي:   .2

يســعى املركــز لتقــدمي االستشــارات واحللــول يف مجــاالت اهتمــام املركــز للجهــات الرســمية واألهليــة، 
وذلــك مــن خــال قيــاس الــرأي العــام جتــاه القضايــا الفكريــة واألحــداث السياســية واالجتماعيــة، 

ــارات.   د امله ــِدّ ــرف وُمتع ــاون مــع كادر علمــي ُمحت بالتع

النشر:   .3

يسهم املركز يف نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر املتنوعة.




