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Περίληψη/Abstract:
Το 2011 μπορεί να χαρακτηριστεί δικαίως ως μια χρονιά ορόσημο για τις διεθνείς
σχέσεις και ειδικότερα για τη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό κόσμο. Όντας στην
καρδιά των αραβικών εξεγέρσεων και άλλων περιφερειακών φλεγόντων ζητημάτων, η
Τουρκία δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη αλλά ούτε και παθητική απέναντι στις
αλλαγές που επήλθαν γειτονιά της. Κάνοντας αναφορές στο «δόγμα Νταβούτογλου» της
τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και στην εξέλιξή του κατά την τελευταία δεκαετία, η
παρούσα μελέτη εξετάζει την προσαρμογή της τουρκικής περιφερειακής πολιτικής
ασφάλειας στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον που αναδύεται στην Μέση Ανατολή και την
Ανατολική Μεσόγειο. Καταλήγει στις αδυναμίες και τις προκλήσεις της τουρκικής
εξωτερικής πολιτικής καθώς και στις προοπτικές της.

The year 2011 could be justifiably characterized as a milestone for international
relations and particularly for the Middle East and the Arab world. Turkey, being at the
heart the “Arab Spring” as well as other critical regional issues, could not have
remained unaffected or passive toward the changes that have occurred in its
neighborhood. With references to the “Davutoglu doctrine” of Turkish foreign policy
and its development throughout the last decade, this paper examines the adaptation of
Turkish regional security policy in the new geopolitical environment that is emerging
in the Middle East and the Eastern Mediterranean. It concludes at the weaknesses and
the challenges of Turkish foreign policy as well as its prospects.
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Η Τουρκική Περιφερειακή Πολιτική Ασφάλειας σε Νέο
Γεωπολιτικό Περιβάλλον*
Ζήνωνας Τζιάρρας
Junior Research Scholar, Strategy International
Υποψήφιος Διδάκτωρ, University of Warwick

Εισαγωγή
Το 2011 μπορεί να χαρακτηριστεί δικαίως ως μια χρονιά ορόσημο για τις διεθνείς σχέσεις
και ειδικότερα για τη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό Κόσμο. Από το Μαρόκο μέχρι την
Αίγυπτο κι απ’ τη Συρία μέχρι την Υεμένη, οι αραβικές (και όχι μόνο) εξεγέρσεις που ξέσπασαν
στα τέλη του 2011 αποτελούν ένα δυναμικό φαινόμενο κοινωνικοπολιτικής αλλαγής, το οποίο
έγινε γνωστό σαν «Αραβική Άνοιξη». Αυτό το κύμα της αλλαγής επηρέασε άμεσα κυρίως τα
καθεστώτα και τις κοινωνίες των κρατών στα οποία έλαβαν χώρα οι πιο μεγάλες και δυναμικές
εξεγέρσεις, ενώ έμμεσα επηρέασε όχι μόνο τη γεωπολιτική της ευρύτερης Μέσης Ανατολής
αλλά και την πολιτική διεθνών δρώντων σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα,
η ΕΕ, και ο ΟΗΕ.
Όντας στην καρδιά του ζητήματος αλλά και άλλων περιφερειακών φλεγόντων ζητημάτων, η
Τουρκία δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη αλλά ούτε και παθητική απέναντι στις αλλαγές
που επήλθαν στη γειτονιά της. Αντιθέτως, τώρα που βρίσκεται στη δύση της πρώτης δεκαετίας
της διακυβέρνησης του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), πρέπει να αντιδράσει
άμεσα για να διατηρήσει, αν μπορεί, την ασφάλειά της, την επιρροή της, την εικόνα της, αλλά
και την εδαφική ακεραιότητά της, που βρίσκονται, ομολογουμένως, σε κίνδυνο.
Πέραν όμως από το σύνολο των αραβικών εξεγέρσεων, το εξωτερικό γεωπολιτικό περιβάλλον
της Τουρκίας, εδώ και ενάμιση χρόνο, επηρεάζεται και μεταβάλλεται λόγω και άλλων
γεγονότων που συμβάλουν στη ρευστότητα και την αστάθεια της περιοχής. Σε αυτά τα γεγονότα
συγκαταλέγονται η κρίση μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου για την ανεύρεση και εξόρυξη του
κυπριακού φυσικού αερίου, η ένταση της περιφερειακής και διεθνούς κρίσης για το πυρηνικό
πρόγραμμα του Ιράν, η αύξηση των κουρδικών επιθέσεων (ΡΚΚ) κατά τουρκικών στόχων, η
*

To παρόν κείμενο βασίζεται σε παρουσίαση που έγινε από τον γράφοντα στην ημερίδα “Mare Nostrum:
Η Μεσόγειος σε Σταυροδρόμι”, στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου, την 15 η
Μαΐου, 2012, με τίτλο «Τουρκία: Στρατηγικοί Στόχοι και Νέα Περιφερειακή Πολιτική Ασφάλειας».
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συριακή κρίση που είναι άμεσα συνδεδεμένη και με τον περιφερειακό ρόλο του Ιράν, του
Ισραήλ, της Τουρκίας αλλά και κρατών όπως η Ρωσία και οι ΗΠΑ, και τέλος, οι συνεχώς
παρακμάζουσες σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο αστάθειας και αλλαγής η Τουρκία έχει κινηθεί άλλοτε προσεκτικά
με διαθέσεις να διατηρήσει το status quo και συνεπώς τον μέχρι τώρα περιφερειακό της ρόλο˙
άλλοτε παρατάχθηκε με δυτικές δυνάμεις αποδεικνύοντας τις πραγματικές τις αδυναμίες˙ και
άλλοτε φάνηκε, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής, να έχει υπερβολική αυτοπεποίθηση σαν
περιφερειακός παίκτης. Οι αντιδράσεις αυτές και οι διακυμάνσεις στην τουρκική συμπεριφορά
οδήγησαν διάφορους παρατηρητές να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η τουρκική εξωτερική
πολιτική έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή – το «νέο» ή «τρίτο κύμα», όπως έχει αποκαλεστεί –
όπου η Τουρκία απασχολείται πλέον πρωτίστως με ζητήματα ασφάλειας και όχι με ζητήματα
εμπορίου και οικονομικών σχέσεων όπως μέχρι τώρα, κατά τη διακυβέρνηση του ΑΚΡ.1
Η παρούσα μελέτη έχει στόχο να εξετάσει τις αντιδράσεις της τουρκικής εξωτερικής
πολιτικής και ιδιαίτερα της περιφερειακής πολιτικής ασφάλειας απέναντι σε εξωτερικές,
συστημικές, αλλαγές αλλά και την προσαρμογή της στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον που
αναδύεται στην Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Καταρχήν γίνεται αναφορά στο
λεγόμενο «δόγμα Νταβούτογλου» που χαρακτηρίζει την εξωτερική πολιτική της Άγκυρας την
τελευταία περίπου δεκαετία, στους στόχους και στις αρχές του. Στη συνέχεια εξετάζονται τα
ανοικτά μέτωπα που αντιμετωπίζει η Άγκυρα με τις αραβικές εξεγέρσεις, το τρίγωνο ΣυρίαΙράν-Ιράκ σε σχέση και με το Κουρδικό, το τρίγωνο Ισραήλ-Κύπρος-Ελλάδα στην Ανατολική
Μεσόγειο, καθώς και εσωτερικά ζητήματα της Τουρκίας. Το κείμενο καταλήγει στις αδυναμίες
και τις προκλήσεις της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής του σήμερα καθώς και στις προοπτικές
της.

Βλ. συγκεκριμένα Ian O. Lesser, “Turkey’s Third Wave – And the Coming Quest for Strategic
Reassurance”, The German Marshall Fund of the United States, Analysis – On Turkey, 26/10/2011,
επίσης, Soli Özel, “Waves, Ways and Historical Turns: Turkey’s Strategic Quest”, The German Marshall
Fund of the United States, Analysis – On Turkey, 30/01/2012, και, Şaban Kardaş, “Quest for Strategic
Autonomy Continues, or How to Make Sense of Turkey’s ‘New Wave’”, The German Marshall Fund of
the United States, Analysis – On Turkey, 28/11/2011.
1
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«Δόγμα Νταβούτογλου» και Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας
Η εξωτερική – και ιδιαίτερα περιφερειακή
- πολιτική της Τουρκίας από την εκλογή του
ΑΚΡ στην εξουσία στηρίχτηκε σε μεγάλο
βαθμό,

στις

απόψεις,

αντιλήψεις,

τη

γεωπολιτική ανάλυση, τους στρατηγικούς
υπολογισμούς και σχεδιασμούς του πρώην
συμβούλου του Πρωθυπουργού επί θεμάτων
εξωτερικής πολιτικής, και από το 2009
Υπουργού Εξωτερικών, Αχμέτ Νταβούτογλου. 2

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Αχμέτ Νταβούτογλου. Πηγή: Günortasi
Haber, http://www.gunortasihaber.com

Ο νέος αυτός προσανατολισμός της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, που συχνά ονομάζεται
«Δόγμα Νταβούτογλου», έχει καταρχήν ως σημείο έναρξής του ότι η Τουρκία διαθέτει
«ιστορικό» και «γεωγραφικό βάθος». Σύμφωνα

με την ανάλυση και το συλλογισμό του

Νταβούτογλου, το «ιστορικό βάθος» (της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και κληρονομιάς)
προσδίδει στην Τουρκία και «γεωγραφικό βάθος». Το «ιστορικό» και «γεωγραφικό βάθος» είναι
αναγκαία για την ύπαρξη του «στρατηγικού βάθους», το οποίο επιτρέπει στην Τουρκία να έχει
επιρροή σε πολλές (γεο)πολιτικές περιοχές. Έτσι, η δημιουργία στρατηγικής (η εύρεση
«στρατηγικού προσανατολισμού»), σύμφωνα με τον Νταβούτογλου, πρέπει να γίνει εξετάζοντας
τις «γεωπολιτισμικές, γεωπολιτικές και γεωοικονομικές πτυχές του στρατηγικού βάθους». 3
Σε αυτά τα πλαίσια, ο ίδιος ο Νταβούτογλου, θέτει και πέντε αρχές, πάνω στις οποίες
βασίζεται η τουρκική εξωτερική πολιτική. Περιληπτικά, 1) η πρώτη αρχή αναφέρεται στην
επίτευξη ισορροπίας μεταξύ ασφάλειας και δημοκρατίας˙ 2) η δεύτερη αφορά τη γνωστή αρχή
των «μηδενικών προβλημάτων με τις γειτονικές χώρες»˙ 3) η τρίτη αρχή έχει ως στόχο την
Ιωάννης Θ. Μάζης, Η Γεωπολιτική της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και η Τουρκία, Λ.Λ.Λιβάνη, Αθήνα,
2008, σ.59, 67-71.
3
Βλ., Αχμέτ Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος: Η Διεθνής Θέση της Τουρκίας, Νικόλαος
Ραπτόπουλος (μεταφρ.), Νεοκλής Σαρρής (επιμ.), 8η έκδοση, Ποιότητα, Αθήνα, 2010, σ.35-36, επίσης,
Alexander Murison, “The Strategic Depth Doctrine of Turkish Foreign Policy”, Middle Eastern Studies,
Τεύχος 42, Αρ.6, Νοέμβριος 2006, σ.947, και, Ioannis Grigoriadis, “The Davutoğlu Doctrine of Foreign
Policy”, Hellenic Fondation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), Working Paper Nr 8/2010,
2010, σ.4.
2
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ανάπτυξη σχέσεων με γειτονικά κράτη και όχι μόνο˙ 4) η τέταρτη στηρίζει μια πολυδιάστατη
εξωτερική πολιτική η οποία θέλει τις σχέσεις της Τουρκίας με διεθνείς δρώντες να
«αλληλοσυμπληρώνονται» και όχι να βρίσκονται σε ανταγωνισμό˙ 5) και, τέλος, η πέμπτη αρχή
αφορά στη «ρυθμική διπλωματία» η οποία αποσκοπεί στην αναβάθμιση της Τουρκίας στα
πλαίσια περιφερειακών και διεθνών οργανισμών, καθιστώντας την έτσι στα μάτια άλλων κρατών
και της διεθνούς κοινότητας ως ένα υπεύθυνο κράτος το οποίο ενδιαφέρεται για την ειρήνη, την
ασφάλεια, και την προώθηση της δημοκρατίας και των ελευθεριών. 4 Είναι στα πλαίσια αυτού του
«δόγματος» που κινείται και η συζήτηση περί της τουρκικής «ήπιας ισχύος» η οποία
«υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα των αντιλήψεων που άλλοι έχουν έναντι του δρώντα», και στην
προκειμένη περίπτωση έναντι της Τουρκίας. 5
Υπό αυτό το πρίσμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι βασικοί στόχοι του «δόγματος
Νταβούτογλου», είναι δύο:
1) Η αλλαγή τακτικής και προσέγγισης στην πολιτική της Άγκυρας με σκοπό την αντιμετώπιση
εσωτερικών και κυρίως εξωτερικών προβλημάτων που προέκυψαν κυρίως μετά την 11 η
Σεπτεμβρίου και τον πόλεμο του Ιράκ (2003), εκμεταλλευόμενη και την ευκαιρία που
δημιούργησε η φύση της συγκεκριμένης συγκυρίας για την Τουρκία, σαν μουσουλμανικόδημοκρατικό κράτος στην περιοχή. Αυτό, μεσο-μακροπρόθεσμα, θα της εξασφάλιζε την
εθνική της ασφάλεια, γεγονός το οποίο μας φέρνει και στο δεύτερο στόχο του «δόγματος».
2) Οι αρχές του «δόγματος Νταβούτογλου», καθώς και οι πολιτικές με τις οποίες επιδιώκεται η
επιτυχία τους, δεν στοχεύουν μόνο στη δημιουργία ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή,
αλλά και στην παράλληλη αύξηση της σχετικής ισχύος του τουρκικού κράτους. 6
Ακολούθως, η επίτευξη περιφερειακής, και άρα εθνικής, ασφάλειας σε συνάρτηση με τη
γεωπολιτική και γεωστρατηγική αναβάθμιση της Τουρκίας, αποβλέπει στην εγκαθίδρυσή
της ως περιφερειακής ή υπερ-περιφερειακής δύναμης και ηγεμονίας. Το φαινόμενο αυτό θα
Ahmet Davutoğlu, “Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007”, Insight Turkey, Τεύχος
10, Αρ.1, 2008, σ.79-83.
5
Tarik Oğuzlu, “Soft Power in Turkish Foreign Policy”, Australian Journal of International Affairs,
Τεύχος 61, Αρ.1, Μάρτιος 2007, σ.82.
6
Απλό, και γενικό, παράδειγμα αποτελεί η αύξηση των εξωτερικών οικονομικών – και παράλληλα
διπλωματικών – σχέσεων η οποία ενώ, σύμφωνα και με τις φιλελεύθερες θεωρίες των διεθνών σχέσεων,
μειώνει τις διακρατικές έχθρες λόγων της δημιουργίας και ανάπτυξης κοινών συμφερόντων, παράλληλα,
4
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μπορούσε να παρομοιαστεί και με το γνωστό «η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση», χωρίς
βέβαια να αποδίδουμε απαραίτητα στις λέξεις «άμυνα» και «επίθεση» τις παραδοσιακές τους
έννοιες – που αφορούν κυρίως τη χρήση βίας ή σκληρής/στρατιωτικής ισχύος.
Εκμεταλλευόμενη δηλαδή η Τουρκία την περιφερειακή και διεθνή γεωπολιτική και χρονική
συγκυρία, πέρασε στην «επίθεση» εγκαταλείποντας την παραδοσιακή της εσωστρέφεια και
υιοθετώντας προηγούμενες προσεγγίσεις (που αποτελούσαν εξαιρέσεις στην ιστορία της
τουρκικής εξωτερικής πολιτικής), όπως αυτή του Οζάλ (1983-93) και του Ερμπακάν (199697),7 ούτως ώστε να μειώσει τα προβλήματά της (εκ των οποίων το κουρδικό δεν είναι το
λιγότερο σημαντικό) και να αυξήσει την επιρροή της. Στη διαμόρφωση αυτού του
εγχειρήματος σημαντικό ρόλο έπαιξαν και εσωτερικές δυναμικές όπως η σύγκρουση μεταξύ
κεμαλικού/στρατογραφειοκρατικού κατεστημένου και συντηρητικών/(Ισλαμο) δημοκρατών, για εξουσία και έλεγχο της κρατικής μηχανής.
Έχει ορθώς υποστηριχθεί ότι η Τουρκία ασκεί γεωπολιτική επιρροή, ενισχύοντας έτσι και τη
γεωπολιτική της θέση, βασιζόμενη σε δύο άξονες: 1) τον «οικονομικό/ενεργειακό» άξονα, ο
οποίος συνεπάγεται αύξηση των επενδύσεων σε χώρες της περιφέρειας, την ανάπτυξη της
ενεργειακής βιομηχανίας, και την «ενίσχυση του διαμετακομιστικού ενεργειακού ρόλου της»˙
και 2) τον «πολιτιστικό» άξονα ο οποίος εμπερικλείει την προώθηση γλωσσικών, πολιτιστικών,
και θρησκευτικών στοιχείων, κυρίως στα αραβικά, μουσουλμανικά, και τουρκογενή κράτη, αλλά
και σε κράτη με σημαντικές μουσουλμανικές ή τουρκογενείς μειονότητες. 8
Παραδείγματα επιτυχίας του «δόγματος Νταβούτογλου» κατά την περασμένη δεκαετία
υπάρχουν αρκετά, κυρίως όσον αφορά το διαμεσολαβητικό ρόλο της Άγκυρας σε περιφερειακά
διμερή προβλήματα, στη βελτίωση της εικόνας της στα πλαίσια περιφερειακών και διεθνών
οργανισμών, αλλά και στην προώθηση μεταρρυθμίσεων εκδημοκρατισμού στο εσωτερικό.
Alan Makovsky, “How to Deal with Erbakan”, Middle East Quarterly, Τεύχος IV, Αρ.1, Μάρτιος 1997,
σ.3-8, επίσης στο http://www.meforum.org/335/how-to-deal-with-erbakan, [τελευταία πρόσβαση,
27/04/2012], και, Muhittin Ataman, “Leadership Change: Özal Leadership and Restructuring in Turkish
Foreign Policy”, Alternatives: Turkish Journal of International Relations, Τεύχος 1, Αρ.1, Άνοιξη 2002,
σ.120-153.
8
Μάζης, Η Γεωπολιτική της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και η Τουρκία, σ.71. Αν και ο Μάζης όταν
έγραφε αυτά αναφερόταν κυρίως στην πολιτική της Άγκυρας στον Καύκασο και την Κεντρική Ασία,
αυτό του το σχήμα θα λέγαμε ότι ισχύει και για τις προσπάθειες της Τουρκίας στην Μέση Ανατολή και
τα Βαλκάνια (Ευρώπη), μολονότι σε διαφορετικούς βαθμούς και κατά περίπτωση.
7
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Βεβαία, αυτό που δείχνει ότι η Τουρκία αναδύεται ως περιφερειακή ηγεμονία, είναι το γεγονός
ότι έχει σταδιακά γίνει ελκυστική προς άλλα κράτη τόσο πολιτικά και οικονομικά όσο και
πολιτιστικά – «φυσικό χαρακτηριστικό μιας [γκραμσιανής] ηγεμονίας». 9 Ενδεικτικά, η Τουρκία
φέρεται να προσελκύει μεγάλο αριθμό εξωτερικών αγοραστών από την περιφέρεια για τα
προϊόντα της ακόμα και από αγορές που προηγουμένως δεν είχαν καλές εμπορικές σχέσεις με
την Άγκυρα, όπως αυτές της Αρμενίας και του Ιρακινού Κουρδιστάν, ενώ διάφορα πολιτισμικά
στοιχεία της Τουρκίας καθώς και το πολιτικό της μοντέλο (το οποίο συζητείται εκτενέστερα πιο
κάτω) έχουνε γίνει πολύ δημοφιλή σε γειτονικές χώρες (αραβικές, μουσουλμανικές, και όχι
μόνο).10 Παρόλα αυτά, η ευθραυστότητα, καθώς και η αδυναμία του «δόγματος» να ισχύσει
ήταν εξ’ αρχής εμφανή, ενώ τέθηκαν υπό ακόμα μεγαλύτερη δοκιμασία κατά τη χρονιά των
αραβικών εξεγέρσεων.

Νέο Γεωπολιτικό Περιβάλλον και Προκλήσεις για το «Δόγμα Νταβούτογλου»
Κάνοντας μια γενική αποτίμηση της χρονιάς αυτής (2011-12) μπορούμε να πούμε χωρίς
μεγάλη δυσκολία ότι οι ελπίδες και το όραμα του
Τούρκου ΥΠΕΞ Αχμέτ Νταβούτογλου, και κατ’
επέκταση της Τουρκίας, για μια εξωτερική πολιτική
«μηδενικών

προβλημάτων»,

έχουν

εξανεμιστεί.

Ταυτόχρονα, η εικόνα που ήθελε να προωθήσει η
Τουρκία, της ειρηνοποιού και φιλειρηνικής χώρας,
συγκρούεται περισσότερο συχνά απ’ ότι θα ήθελε με
γεγονότα όπως οι πρόσφατες απειλές προς την Κυπριακή
Δημοκρατία, τα διπλωματικά επεισόδια με τη Γαλλία και

Μπορούμε να
πούμε ότι το όραμα
του Τούρκου
ΥΠΕΞ για μια
πολιτική
«μηδενικών
προβλημάτων» έχει
εξανεμιστεί.

το Ισραήλ, το Κουρδικό πρόβλημα, και τα συνεχιζόμενα
εσωτερικά προβλήματα στις δημοκρατικές ελευθερίες και τη διακυβέρνηση.

Malik Mufti, “A Little America: The Emergence of Turkish Hegemony”, Middle East Brief, Αρ.51,
Crown Centre for Middle East Studies, Brandeis University, Μάιος 2011, σ.4, βλ. επίσης, Nader Habibi
και Joshua W. Walker, “What Is Driving Turkey’s Reengagement with the Arab World?”, Middle East
Brief, Αρ.49, Crown Centre for Middle East Studies, Brandeis University, Απρίλιος 2011, σ.2-4.
10
Malik Mufti, “A Little America: The Emergence of Turkish Hegemony”, σ.4.
9
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Όσον αφορά στην τουρκική εξωτερική πολιτική της τελευταίας χρονιάς, κυρίως σε σχέση με
τις αραβικές εξεγέρσεις, η Άγκυρα ακολούθησε ήδη από την περίπτωση της Λιβύης αντιφατικές
και ασυνεπείς πολιτικές. Μερικές από αυτές τις πολιτικές ήταν η αρχική της άρνηση για την
εμπλοκή του ΝΑΤΟ στη Λιβύη και η μετέπειτα συμβολή της στις εκεί Νατοϊκές επιχειρήσεις,
καθώς και η στάση της απέναντι στη συριακή κρίση. Στην περίπτωση της Συρίας, η Άγκυρα είχε
αρχικά αποφασίσει να δώσει χρόνο στο Σύριο πρόεδρο Μπασάρ Αλ Άσσαντ για να εφαρμόσει
τις υποσχόμενες μεταρρυθμίσεις, τασσόμενη κατά οποιασδήποτε διεθνούς επέμβασης.
Αργότερα η Τουρκία αλλάζοντας σταδιακά στάση έγινε ο πιο δεινός επικριτής του συριακού
καθεστώτος, απειλώντας με στρατιωτική παρέμβαση στη βόρεια Συρία - για τη δημιουργία
ζώνης ασφαλείας -, με κυρώσεις, αλλά και παίζοντας κεντρικό ρόλο σε διεθνείς συνομιλίες και
διαπραγματεύσεις για τη διαχείριση της κατάστασης. 11 Προς έκπληξη πολλών αναλυτών και
πολιτικών, ο Τούρκος πρωθυπουργός, Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας για επιθέσεις του συριακού
καθεστώτος κατά Σύρων προσφύγων στα τουρκικά σύνορα, είχε φτάσει στο σημείο να
αναφερθεί στο άρθρο πέντε (5) του καταστατικού χάρτη του ΝΑΤΟ, το οποίο αναφέρει ότι
επίθεση ενάντια σε ένα μέλος του ΝΑΤΟ συνεπάγεται επίθεση σε όλα τα μέλη και άρα
υποστήριξη του κράτους αυτού από ολόκληρη τη συμμαχία.12

Βλ. Adrian Blomfield, “Turkey threatens military incursion into northern Syria as refugees flee across
its borders”, The Telegraph, 15/03/2012, στο
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9146900/Turkey-threatens-militaryincursion-into-northern-Syria-as-refugees-flee-across-its-borders.html, [τελευταία πρόσβαση,
23/04/2012], επίσης, Marc Champion, “Τurkey Threatens Syria with Sanctions”, The Wall Street Journal,
25/11/2011, στο http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204630904577059813146005898.html
[τελευταία πρόσβαση, 23/04/2012].
12
Richard Spencer, “Syria: Turkey threatens to invoke Nato's self-defence article”, The Telegraph,
13/04/2012, στο http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9200822/Syria-Turkeythreatens-to-invoke-Natos-self-defence-article.html [τελευταία πρόσβαση, 23/04/2012], βλ. επίσης την
ιδρυτική συνθήκη του ΝΑΤΟ, NATO, «The North Atlantic Treaty», ΝΑΤΟ, Ουάσιγκτον, 04/04/1949,
άρθρο 5, στο http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm, [τελευταία πρόσβαση,
27/04/2012].
11
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Η Προσαρμογή του Τουρκικού Περιφερειακού Ρόλου
Έχοντας λοιπόν υπόψη και προσμετρώντας όλα τα παραπάνω, μπορούμε να πούμε,
τουλάχιστον, ότι το «Δόγμα Νταβούτογλου» βρίσκεται σε καθοδική και παρακμάζουσα πορεία,
η οποία σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα οδηγεί στην
αποτυχία του. Ωστόσο, το γεγονός αυτό, δεν συνεπάγεται
απαραίτητα

την

πλήρη

παράλυση

της

τουρκικής

εξωτερικής πολιτικής, αλλά σημαίνει ότι η υπεραισιόδοξη
στρατηγική της Άγκυρας τίθεται σε δοκιμασίες. Η
Τουρκία,

έχοντας

πλήρη

επίγνωση

αυτής

της

πραγματικότητας, χωρίς να είναι όμως πρόθυμη να
εγκαταλείψει στρατηγικούς της στόχους, όπως είναι η
ανάδειξή της σε ηγεμονική δύναμη, βρίσκεται σε μια
διαδικασία

προσαρμογής

της

πολιτικής

Η Τουρκία
βρίσκεται σε μια
διαδικασία
προσαρμογής της
πολιτικής της
εκμεταλλευόμενη
όσο καλύτερα μπορεί
τις γεωπολιτικές
εξελίξεις

της

εκμεταλλευόμενη όσο καλύτερα μπορεί τις γεωπολιτικές
εξελίξεις.
Έτσι, ενώ εκ των υστέρων οι αδυναμίες της Τουρκίας και της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής
γίνονται εμφανείς, η ίδια δεν αμέλησε, μέσα στην όλη αβεβαιότητα της γεωπολιτικής
ρευστότητας, να δει τις αραβικές εξεγέρσεις ως ευκαιρία, και να τις κεφαλαιοποιήσει
προωθώντας τον εαυτό της ως το ιδανικό πολιτικό-οικονομικό μοντέλο για τα αραβομουσουλμανικά κράτη, δεδομένου ότι είναι μια μουσουλμανική χώρα με δημοκρατικούς
θεσμούς και φιλελεύθερο μοντέλο οικονομίας. Παράλληλα, ελπίζοντας να βγει κερδισμένη,
διατηρεί μια πολιτική ισορροπίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ χωρίς όμως να εγκαταλείπει την
προσπάθεια αποδυνάμωσης του Ιράν, και επιχειρεί μια πολιτική ανάσχεσης και εξισορρόπησης
έναντι των χωρών Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ για περισσότερους από έναν λόγους που άπτονται
ζητημάτων τόσο της συνεργασίας των τριών αλλά και ζητημάτων που η Τουρκία αντιμετωπίζει
με κάθε ένα από αυτά τα κράτη.
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Το Τουρκικό Μοντέλο και οι Αραβικές Εξεγέρσεις
Οι μεταρρυθμίσεις, οι σταδιακές βελτιώσεις στους δημοκρατικούς θεσμούς, καθώς και η
ευρωπαϊκή πορεία και προοπτική του τουρκικού κράτους, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια,
αλλά και καθ’ όλη την πρώτη δεκαετία, του 21ου αιώνα, έγιναν αντικείμενο συζήτησης αλλά και
επιθυμίας τόσο από τους λαούς γειτονικών χωρών όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Στην
περιφέρεια και κυρίως στον αραβικό κόσμο έβλεπαν την Τουρκία σαν μια χώρα σε εμφανώς
καλύτερη οικονομική κατάσταση από τη δική τους, που διατηρούσε τα πολιτισμικά και
θρησκευτικά της στοιχεία, και η οποία εξασφάλιζε ελευθερίες που οι ίδιοι ίσως δεν είχαν
γνωρίσει ποτέ. 13 Όσο για τη Δύση, παρόλη την κρίση που επήλθε στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας
με τον πόλεμο του Ιράκ (2003) λόγω συγκρουόμενων απόψεων και συμφερόντων στο ζήτημα
του Ιράκ και κατά συνέπεια του Κουρδικού, θα προτιμούσε στη θέση των απολυταρχικών
αραβικών καθεστώτων να υπήρχαν πολιτικά συστήματα όμοια με το «τουρκικό μοντέλο»
δημοκρατίας.14 Κάτι τέτοιο θα σήμαινε, για τις ΗΠΑ και όχι μόνο, μείωση της περιφερειακής
αστάθειας, αύξηση της ασφάλειας, μείωση της τρομοκρατίας, αποδυνάμωση του Ιράν, και
πιθανών αυξημένα οικονομικά και ενεργειακά οφέλη. Αν και στις αμερικανο-τουρκικές σχέσεις
υπάρχουν ακόμα πολλά εμπόδια, όπως το ζήτημα του Ιράν, του Ισραήλ, και της αρμενικής
γενοκτονίας, με την εκλογή του Ομπάμα στην προεδρία των ΗΠΑ (2009) οι σχέσεις των δύο
χωρών γνώρισαν σταδιακή αναθέρμανση, ενώ οι ΗΠΑ φαίνεται να δίνουν ακόμα έμφαση στον
περιφερειακό ρόλο της Τουρκίας καθώς και στην προώθηση του «τουρκικού μοντέλου»
δημοκρατίας, σαν πυλώνα προώθησης των συμφερόντων τους στην περιοχή.15
Κατά τα άλλα, η προτίμηση των αραβικών χωρών και λαών προς την Τουρκία σαν μοντέλο,
είχε ήδη φανεί από το 2009 σε στατιστική έρευνα που διεξήχθη σε εφτά αραβικές χώρες από
την τουρκική δεξαμενή σκέψης Tesev. Από την έρευνα αυτή προέκυψε πως το 63% των
ερωτηθέντων απάντησαν ότι θεωρούσαν το τουρκικό πολιτικό σύστημα ως επιτυχημένη
13

Graham E. Fuller, The New Turkish Republic: Turkey as A Pivotal State in the Muslim World, United
States Institute of Peace Press, Ουάσινγκτον, 3η εκτύπωση 2010, σ.69-71.
14
Δημήτριος Τριανταφύλλου και Ελένη Φωτίου, Τουρκική Εξωτερική Πολιτική την Εποχή του ΑΚΡ:
Προς μια PAX OTTOMANA;, Παπαζήση, Αθήνα, 2010, σ.168-169.
15
Βλ. William Park, “Obama, Turkey and the Middle East”, Turkish Policy Quarterly, Τεύχος 7, Αρ.4,
Χειμώνας 2008/2009, σ.17-24, και, Emiliano Alessandri, “Turkey and the United States”, στο Nicholas
Kitchen (επιμ.), Turkey’s Global Strategy, LSE IDEAS, έκδοση SR007, Λονδίνο, 2011, σ.47-48.
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περίπτωση σύνθεσης του Ισλάμ και της δημοκρατίας και συνεπώς, σύμφωνα με το 61% των
ερωτηθέντων, η Τουρκία θα πρέπει να αποτελέσει μοντέλο για τον αραβικό κόσμο. Τέλος, το
77% απάντησε ότι η Τουρκία πρέπει να παίξει μεγαλύτερο ρόλο στην περιφέρεια. 16
Η Τουρκία, χρησιμοποιώντας αυτή τη δυναμική που απέκτησε στην περιοχή, και αφού
απέτυχε να διατηρήσει το περιφερειακό status quo ιδιαίτερα στην περίπτωση της Συρίας,
συμπεριφέρεται ως η συνήγορος των εξεγερμένων και η υποστηρίκτρια της δημοκρατίας. Με
αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να διατηρήσει στενές σχέσεις με τις νέες «φιλο-ισλαμικές»
κυβερνήσεις που εγκαθιδρύονται στις αραβικές χώρες μετά τις εξεγέρσεις, έχοντας έτσι πιθανή
συμμετοχή και επιρροή σε πιθανές πολιτικές αλλαγές, ανανεώνοντας παράλληλα τις σχέσεις
καλής γειτονίας που είχε ήδη αναπτύξει και που της προσέφεραν υψηλά οικονομικά οφέλη αλλά
και – τουλάχιστον μερική - περιφερειακή σταθερότητα.17 Η διατήρηση καλών σχέσεων με τις
αραβικές χώρες, όπως αναλύεται παρακάτω, έχει και σαν στόχο τον περιορισμό της ισραηλινής
ισχύος αφ’ ενός, και την αποστασιοποίηση της Άγκυρας από το Ισραήλ αφ’ ετέρου, ούτως ώστε
να κρατήσει τις ισορροπίες με το Ιράν αλλά και την αξιοπιστία της στην περίπτωση της Συρίας
απέναντι στα υπόλοιπα αραβικά κράτη.

Mensur Akgün, Gökçe Perçinoğlu, και SabiHa Senyücel Gündoğar, The Perception of Turkey in the
Middle East, Tesev Publications, , 2η έκδοση, Κωνσταντινούπολη, Μάρτιος 2010, σ.18-21. Η έρευνα
διεξήχθη στην Αίγυπτο, στο Ιράκ, στην Ιορδανία, στην Παλαιστίνη, στο Λίβανο, στη Σαουδική Αραβία,
και στη Συρία, ενώ η τελευταία είχε τα υψηλότερα ποσοστά σε θετικές απαντήσεις και στις τρείς
αναφερθέντες κατηγορίες.
17
Για το ζήτημα του «τουρκικού μοντέλου» και το ρόλο της Τουρκίας στις αραβικές εξεγέρσεις βλ.
μεταξύ άλλων, Soner Cağaptay, “Turkey’s Future Role in the ‘Arab Spring’”, inFocus Quarterly, Τεύχος
V, Αρ.4, Χειμώνας 2011, σ.15-16, στο http://www.jewishpolicycenter.org/2814/turkey-arab-spring,
επίσης, Svante CE. Cornell, “What Drives Turkish Foreign Policy?”, Middle East Quarterly, Τεύχος
ΧΙΧ, Αρ.1, Χειμώνας 2012, σ.21-24, επίσης, Osman Korutürk, “Arab Revolution: Should we Still Call it
a ‘Spring’?”, Turkish Policy Quarterly, Τεύχος 10, Αρ.4, 2012, σ.67-70, επίσης, Bruce Mabley, “The
Arab Aggiornamento in Syria: Turkey’s Foreign Policy Metaphors”, Turkish Policy Quarterly, Τεύχος
10, Αρ.4, 2012, σ.89-95, επίσης, για τις αδυναμίες του «τουρκικού μοντέλου» βλ., Eldar Mamadov και
Viktor Makarov, “Turkish Model for the Arab World?”, Turkish Policy Quarterly, Τεύχος 10, Αρ.2,
2012, σ.43-47, και, Taha Özhan, “The Arab Spring and Turkey: The Camp David Order vs. the New
Middle East”, Insight Turkey, Τεύχος 13, Αρ.4, 2011, σ.57-63.
16
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Συρία – Ιράν – Ιράκ – Κουρδικό
Η περίπτωση της Συρίας αποδεικνύεται ιδιαίτερα ευαίσθητη για την Τουρκία και γι’ αυτό
έπραξε κατά τον τρόπο που ήδη περιγράψαμε όταν ξέσπασε η κρίση. Εκτός του ότι από το
1999 και μετά οι δύο χώρες έχουν αναπτύξει ιδιαίτερα καλές σχέσεις σε διάφορα επίπεδα, κάτι
που η Τουρκία δεν ήθελε να διακινδυνεύσει, η Συρία αποτελεί βασικό περιφερειακό σύμμαχο
του Ιράν, που σήμαινε στην αρχή ότι πιθανή εναντίωση της Τουρκίας στο καθεστώς Άσσαντ θα
έθετε σε κίνδυνο τις σχέσεις της με το Ιράν. Τέλος, το συριακό καθεστώς παίζει σημαντικό
γεωπολιτικό ρόλο και στο Κουρδικό ζήτημα.
Το Κουρδικό είναι ίσως το μεγαλύτερο ζήτημα (αν)ασφάλειας της Τουρκίας. Η κουρδική
μειονότητα είναι η μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα στην Τουρκία, με πληθυσμό που
κυμαίνεται μεταξύ έξι (6) και δεκαεννιά (19) εκατομμυρίων, ενώ από τη διάλυση της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας και την εγκαθίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας, έχει περάσει
διωγμούς, αποκλεισμούς, καταπίεση και απαγορεύσεις έκφρασης των γλωσσικών και
πολιτισμικών της στοιχείων. Περαιτέρω, κουρδικοί πληθυσμοί υπάρχουν σε μεγάλους αριθμούς
και στο βόρειο Ιράκ, στο βορειοδυτικό Ιράν, και στη βόρεια Συρία, ενώ σε μικρότερους
αριθμούς υπάρχουν και στην Αρμενία, στη Γεωργία, στο Αζερμπαϊτζάν, στο Τουρκμενιστάν,
στην Κιργισία και στο Καζακστάν. 18
Ο φόβος που εντείνεται στην Τουρκία αυτή την περίοδο, κυρίως με αφορμή τη συριακή
κρίση, είναι αυτός του εδαφικού διαμελισμού. Το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (ΡΚΚ), που
δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’70, και συγκρούεται από τότε στρατιωτικά με τις
τουρκικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιώντας ανταρτοπόλεμο και τρομοκρατικές επιθέσεις,
μάχεται για την αυτονομία των Κούρδων. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να
οδηγήσει και στη δημιουργία του «Μεγάλου Κουρδιστάν», το οποίο περιλαμβάνει εδάφη από
τη νοτιοανατολική Τουρκία, τη βόρεια Συρία, το βόρειο Ιράκ, και το βορειοδυτικό Ιράν – προς
το παρόν βέβαια ένα τέτοιο σενάριο είναι μακρινό. Ήδη από το 1970 υπάρχει η αυτόνομη
περιφέρεια του ιρακινού Κουρδιστάν η υπόσταση του οποίου ενδυναμώθηκε ακόμα

Μάζης, Η Γεωπολιτική της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και η Τουρκία, σ.166, 248, επίσης, Meliha Benli
Altunişik και Özlem Tür, Turkey: Challenges of Continuity and Change, RoutledgeCurzon, Λονδίνο και
Νέα Υόρκη, 2005, σ.52.
18
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περισσότερο με τον Πόλεμο του Περσικού Κόλπου (1991), και ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο του
Ιράκ (2003) και τις ιρακινές εκλογές του 2005. 19 Η εξέλιξη αυτή για την Άγκυρα ήταν ατυχής
ενώ για τους Κούρδους τόσο του Ιράκ όσο και τους
υπόλοιπους, απετέλεσε επιτυχία και ελπίδα.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι εξελίξεις στη Συρία είναι
ανεπιθύμητες για τρείς βασικούς λόγους:
1) Στη γείτονα Συρία, η οποία βρίσκεται σε μεγάλη
αναταραχή, οι αντάρτες του ΡΚΚ, των οποίων οι
επιθέσεις τα τελευταία δύο χρόνια είναι αυξημένες,
βρίσκουν ασφαλές καταφύγιο, ενώ υπάρχουν φόβοι
ότι ο Αλ Άσσαντ τους στηρίζει ως αντίποινα για την

Μέσα στην όλη
αστάθεια, οι Κούρδοι
βρήκαν την ευκαιρία να
διεκδικήσουν τα
δικαιώματα τους και
μεγαλύτερο βαθμό
αυτονομίας, κάτι που
δεν έχει καθόλου καλές
προοπτικές για την
Άγκυρα.

τουρκική και δυτική στάση απέναντι στο συριακό
καθεστώς.20
2) Μέσα στην όλη αστάθεια που επικρατεί, οι Κούρδοι βρήκαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν
τα δικαιώματα τους και μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας, κάτι που δεν έχει καθόλου καλές
προοπτικές για την Άγκυρα. Στις 20 Απριλίου, 2012, ο Χασάν Σάλεχ, μέλος του Εθνικού
Κουρδικού Συμβουλίου της Συρίας, και αναπληρωτής πρόεδρος του κουρδικού κόμματος
Γεκιτί (Yekiti) της Συρίας έγραφε:
«Η πολιτική αποκέντρωση έχει καταστεί αναγκαία για τη δημιουργία ενός μοντέρνου κράτους, και
πιστεύω ότι το ομοσπονδιακό σύστημα είναι ο καλύτερος τρόπος για εσωτερική ειρηνική
συμβίωση…[] Στη Συρία υπάρχουν γειτονικές κουρδικές περιοχές τις οποίες η κουρδική
κοινότητα μπορεί να διαχειριστεί σαν δική της ομόσπονδη περιφέρεια μέσω της διαχείρισης των
δικών της νομοθετικών, δικαστικών, και εκτελεστικών υποθέσεων, συμμετέχοντας όμως σε
ομοσπονδιακές αρχές, ινστιτούτα, και συμβούλια σύμφωνα με την αναλογία του πληθυσμού των.
Αν άλλες κοινότητες επιλέξουν την ομοσπονδία, είναι δυνατόν να εγκαθιδρύσουμε και άλλες
[ομόσπονδες] περιφέρειες.» 21
Βλ. F. Gregory Gause III, The International Relations of the Persian Gulf, Cambridge University Press,
Νέα Υόρκη, 2010, 34-35, 114-120, 162-163.
20
Soner Cağaptay, “Syria and Turkey: The PKK Dimension”, The Washington Institute for Near East
Policy, Policy Watch #1919, 05/04/2012, στο
http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=3470, [τελευταία πρόσβαση, 29/04/2012].
21
Hassan Saleh, “The Kurdish Issue and Syria’s Democracy”, Fikra Forum, 20/04/2012, στο
http://fikraforum.org/?p=2163, [τελευταία πρόσβαση, 29/04/2012].
19
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Με τέτοιες τάσεις εντός της Συρίας σε μια περίοδο όπου υπάρχει ένας εν εξελίξει εμφύλιος
πόλεμος, η Τουρκία δεν μπορεί να μείνει αμέτοχη. Άλλωστε είναι πιθανόν οι τάσεις για
αυτονομία να γίνονται όλο και πιο έντονες όσο η βία του καθεστώτος συνεχίζεται και
εντείνεται – δεδομένης πάντα και της σύγκρουσης απόψεων μεταξύ των Κούρδων της
Συρίας.22 Μεγαλύτερη αυτονομία στους Κούρδους της Συρίας, σε συνάρτηση με το ήδη
αυτόνομο ιρακινό Κουρδιστάν θα έδινε ακόμα μεγαλύτερη ώθηση και δυναμική στα
αιτήματα των Κούρδων εντός της Τουρκίας, ενώ πιθανώς να ενδυνάμωνε πολιτικά και το
ΡΚΚ το οποίο έχει αναγνωρισθεί και θεωρείται – και από διεθνείς παράγοντες όπως οι
ΗΠΑ – ως τρομοκρατική οργάνωση.
3) Τέλος, ένας μακροχρόνιος φόβος της Άγκυρας, ο οποίος απορρέει και από τα παραπάνω
έχει να κάνει με το προαναφερθέν «Μεγάλο Κουρδιστάν», παρά του γεγονότος ότι κάτι
τέτοιο είναι μάλλον απίθανο προς το παρόν. Πέραν από τον εδαφικό διαμελισμό που αυτό
θα σήμαινε για την Τουρκία, θα είχε και άλλες αρνητικές και ζωτικής σημασίας
γεωπολιτικές προεκτάσεις για την ίδια. Μεταξύ άλλων κάτι τέτοιο θα σήμαινε τη
δημιουργία ενός νέου (πιθανώς εχθρικού) κράτους στα σύνορά της, το οποίο θα ήλεγχε
τους ποταμούς «Τίγρη» και «Ευφράτη» καθώς και όλες τις οδούς μεταφοράς πετρελαίου
από το Μπακού μέχρι και το Τσεϊχάν, αφαιρώντας της έτσι το πλεονέκτημα της
ενεργειακής ασφάλειας, και της ασφάλειας υδάτινων πόρων, τα οποία αποτελούν και
στοιχεία της ισχύος της.23
Όντας αντιμέτωπη με τέτοιες φοβίες, ανασφάλειες και πιθανότητες, η Τουρκία θέλει την
αντικατάσταση του καθεστώτος Άσσαντ και την άμεση επιστροφή στην περιφερειακή
σταθερότητα. Για να πετύχει αυτό το στόχο έχει υιοθετήσει σκληρότερη ρητορική κατά της
Συρίας - με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικό, Αχμέτ Νταβούτογλου, να λέει προσφάτως ότι η

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν, μέλη κουρδικών κομμάτων της Συρίας που είχαν υποστηρίξει
την (μερική ή ολική) πολιτική αυτονομία της κουρδικής μειονότητας (περίπου δύο εκατομμυρίων),
συνελήφθηκαν από τις καθεστωτικές δυνάμεις ασφαλείας. Βλ. Christian Sinclair και Sirwan Kajjo, “The
Evolution of Kurdish Politics in Syria”, Middle East Report Online (MER), 31/08/2011, στο
http://www.merip.org/mero/mero083111, [τελευταία πρόσβαση, 02/05/2012].
23
Βλ. Μάζης, Η Γεωπολιτική της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και η Τουρκία, σ.242.
22
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Τουρκία θα ηγηθεί «κύματος αλλαγής στη Μέση Ανατολή»24˙ παράλληλα έχει κάνει
προσπάθειες βελτίωσης των σχέσεών της με το ιρακινό Κουρδιστάν, 25 ενώ έχει προχωρήσει και
στη βελτίωση των σχέσεών της με τις ΗΠΑ εφόσον το επέβαλε η ανάγκη για διατήρηση της
ασφάλειάς της. Στην παρούσα συγκυρία, η αποδυνάμωση και αντικατάσταση του καθεστώτος
Άσσαντ είναι επίσης σημαντική και για τη μείωση της περιφερειακής ισχύος του Ιράν. Παρ’
όλες τις καλές – ή καλύτερα, ισορροπημένες – σχέσεις που διατηρεί η Άγκυρα με την
Τεχεράνη, ιδιαίτερα από την άνοδο του ΑΚΡ στην εξουσία το 2002, υπάρχουν ακόμα αρκετοί
φόβοι στην Τουρκία. Σε μια στροφή προς ανατολάς, η Τουρκία από τις αρχές του 21 ου αιώνα
βελτίωσε σε εξαιρετικό βαθμό τις σχέσεις της με το Ιράν τόσο στον οικονομικό και εμπορικό,
όσο και στον ενεργειακό τομέα.26 Σημειωτέον ότι τα δύο κράτη μοιράζονται και ανησυχίες που
έχουν να κάνουν με τον
κουρδικό εθνικισμό, ενώ
για το συγκεκριμένο ζήτημα έχουν συνεργαστεί.27 Εν
μέσω της αύξησης αυτών
των σχέσεων στην τουρκική
εξωτερική πολιτική με το
Ιράν αλλά και με άλλα κράΕρντογάν (Τουρκία) & Αχματινετζάτ (Ιράν). Πηγή: Today's Zaman,
www.todayszaman.com

τη της περιφέρειας, η δια-

τήρηση των οικονομικών και ενεργειακών σχέσεων ήταν για την Τουρκία πολύ σημαντική λόγω
Today’s Zaman, “FM defends Syria policy, says Turkey to lead ‘wave of change’ in Mideast”, Today’s
Zaman, 26/04/2012, στο http://www.todayszaman.com/news-278650-fm-defends-syria-policy-saysturkey-to-lead-wave-of-change-in-mideast.html, [τελευταία πρόσβαση, 29/04/2012].
25
Βλ. Dorian Jones, “Iraqi Kurdish Region President, Turkish Officials Meet, Discuss Syria”, Voice of
America, 19/04/2012, στο http://www.voanews.com/english/news/europe/Iraqi-Kurdish-RegionPresident-Turkish-Officials-Meet-Discuss-Syria148147405.html?utm_content=twitterfeed&utm_source=VOA-Middle-EastVoices&utm_medium=facebook&utm_campaign=en, [τελευταία πρόσβαση, 02/05/2012].
26
Για τη δραματική ανάπτυξη των σχέσεων Τουρκίας-Ιράν την τελευταία δεκαετία βλ., Elliot Hentov,
“Turkey and Iran”, στο Nicholas Kitchen (επιμ.), Turkey’s Global Strategy, LSE IDEAS, έκδοση SR007,
Λονδίνο, 2011, σ.30-32.
27
Philipp C. Bleek και Aaron Stein, “Turkey and America Face Iran”, Survival, Τεύχος 54, Αρ.2,
Απρίλιος-Μάιος 2012, σ.30.
24
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και του ότι η στενότερή της σχέση με αυτά τα κράτη της προσέδιδε την εικόνα της πιο
ανεξάρτητης πια χώρας από τη Δύση, αλλά και της πλέον ιδανικής γεωπολιτικής γέφυρας
μεταξύ της τελευταίας και της Ανατολής. Στην προσπάθεια διατήρησης αυτής της εικόνας, των
ισορροπιών στις περιφερειακές εξωτερικές της σχέσεις, αλλά και των προσπαθειών της να παίξει
διαμεσολαβητικό ρόλο στο ζήτημα, η Τουρκία μαζί με τη Βραζιλία συνεργάστηκε με το Ιράν
στον πυρηνικό/ενεργειακό τομέα ενώ είχε ψηφίσει κατά της απόφασης 1929 (2010) του
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για επιβολή κυρώσεων στο Ιράν. 28
Βέβαια, η συνεργασία Τουρκίας-Ιράν, και οι πράξεις της Άγκυρας, δεν σημαίνουν ότι η
τελευταία δεν βλέπει το Ιράν με καχυποψία. Η Τουρκία έχει σημαντικές ανησυχίες όσον αφορά
το Ιράν. Πέραν του γεγονότος ότι οι δύο χώρες είναι από την εποχή της Περσικής και
Οθωμανικής αυτοκρατορίας περιφερειακοί ανταγωνιστές, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν
δημιουργεί πραγματικές ανασφάλειες στην Άγκυρα και φόβους για πιθανή κούρσα πυρηνικών
εξοπλισμών στη Μέση Ανατολή στην περίπτωση που το Ιράν αποκτήσει τελικά πυρηνικά
όπλα.29 Αυτός ήταν και ένας πρόσθετος λόγος που προσπάθησε να διαμεσολαβήσει μεταξύ της
διεθνούς κοινότητας και της Τεχεράνης για τον διακανονισμό του ζητήματος. Με την
κλιμάκωση της συριακής κρίσης και την ανάγκη της Άγκυρας να υιοθετήσει πιο σκληρή
ρητορική απέναντι στο συριακό καθεστώς, εκτός από τις διάφορες αρνητικές προοπτικές που
έχουν δημιουργηθεί για την Τουρκία, δημιουργήθηκε ταυτοχρόνως και η ευκαιρία της
αποδυνάμωσης του Ιράν μέσω της αλλαγής καθεστώτος στην Συρία. Επειδή όμως για τον ίδιο
λόγο το Ιράν δεν θα παραμείνει αμέτοχο, με μια από τις σημαντικότερες ενδείξεις τις ανησυχίες
περί παράνομης προμήθειας οπλισμού από το Ιράν στο συριακό καθεστώς μέσω του ιρακινού
εναέριου χώρου, η Τουρκία προσπαθεί να ενδυναμώσει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ,
και τα αραβικά κράτη.30

Mehmet Ozkan, “Turkey–Brazil Involvement in Iranian Nuclear Issue: What Is the Big Deal?”,
Strategic Analysis, Τεύχος 35, Αρ.1, Ιανουάριος 2011, σ.27.
29
Aylin G. Gürzel και Eyüp Ersoy, “Turkey and Iran’s Nuclear Program”, Middle East Policy, Τεύχος
XIX, Αρ. 1, Άνοιξη 2012, σ.38.
30
Minhac Çelik, “Hashemi: Iraq a corridor for Iranian weapons to Syria”, Today’s Zaman, 15/04/2012,
στο http://www.todayszaman.com/news-277569-hashemi-iraq-a-corridor-for-iranian-weapons-tosyria.html, [τελευταία πρόσβαση, 05/05/2012].
28
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Προς αυτή την κατεύθυνση η Τουρκία εγκατέστησε Νατοϊκό αντι-βαλλιστικό ραντάρ στα
εδάφη της τον Ιανουάριο του 2012, 31 ενώ εφάρμοσε κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών, των
ΗΠΑ και της ΕΕ. Οι τελευταίες μείωσαν την εισαγωγή της σε πετρέλαιο από το Ιράν κατά
20%.32 Αξίζει να αναφερθεί ότι η αποδυνάμωση του ιρανο-συριακού άξονος σημαίνει
παράλληλα και μείωση της ρωσικής επιρροής στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα στην περίπτωση
της Συρίας, και αυτό φάνηκε με την σταθερή άρνηση της Ρωσίας να στηρίξει προσπάθειες της
διεθνούς κοινότητας που στρέφονταν κατά του καθεστώτος Άσσαντ κατά τη συριακή κρίση. 33
Αυτό είναι σημαντικό εφόσον παρά τις εν πολλοίς σταθερές σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας, οι δύο
δυνάμεις αντιλαμβάνονται την αύξηση επιρροής και ισχύος η μια της άλλης στον Καύκασο, την
Κεντρική Ασία, την Μέση Ανατολή, αλλά και τα Βαλκάνια, γεγονός που δημιουργεί
πραγματικό ανταγωνισμό. Παρόμοια στάση με τη Ρωσία στο ζήτημα της Συρίας κράτησε και η
Κίνα με τη διαφορά ότι οι σχέσεις Τουρκίας-Κίνας παρουσιάζονται λιγότερο ανταγωνιστικές
λόγω και γεωγραφικής απόστασης αλλά και δραματικής βελτίωσης στις διπλωματικές και
οικονομικές τους σχέσεις. 34 Επιστρέφοντας στις σχέσεις Τουρκίας-Ιράν, πρέπει να σημειωθεί
ότι οι σχέσεις των δύο χωρών χαρακτηρίζονται και από ανταγωνισμό για περιφερειακή
Ενώ η Τουρκία διαβεβαίωσε ότι η εγκατάσταση του ραντάρ δεν έγινε λόγω ιρανικής απειλής, αυτό δεν
έπεισε πολλούς στο Ιράν, καθώς η χρονική συγκυρία και οι πρόσφατες πράξεις τις Άγκυρας δείχνουν ότι
τάσσεται ακόμα σε μεγάλο βαθμό με τη Δύση. Βλ. Nadezhda Kevorkova, “Turkey backs NATO & global
missile defence, Iran opposes both”, RT, 14/04/2012, στο http://rt.com/news/turkey-iran-velayatigovernment-042/, [τελευταία πρόσβαση, 02/05/2012], και Serkan Demirtaş, “NATO radar system in
Turkey up, running”, Hürriyet Daily News, 14/01/2012, στο http://www.hurriyetdailynews.com/natoradar-system-in-turkey-up-running.aspx?pageID=238&nID=11474&NewsCatID=338, [τελευταία
πρόσβαση, 02/05/2012].
32
Zvi Bar'el, “Turkey to cooperate with West's sanctions on Iran by cutting oil imports”, Haaretz.com,
31/03/2012, στο http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/turkey-to-cooperate-with-west-ssanctions-on-iran-by-cutting-oil-imports-1.421840, [τελευταία πρόσβαση, 02/05/2012].
33
Ας σημειωθεί ότι η Ρωσία καθυστερεί να αναγνωρίσει και το ΡΚΚ ως τρομοκρατική οργάνωση, όπως
έχουν πράξει δηλαδή οι ΗΠΑ και η ΕΕ. Βλ. για παράδειγμα, Younkyoo Kim και Stephen Blank, “ RussoTurkish Divergence (Part I): The Security Dimension”, The Middle East Review of International Affairs
(MERIA), Τεύχος 16, Αρ.1, Μάρτιος 2012, ηλεκτρονική έκδοση 27/04/2012, στο http://www.gloriacenter.org/2012/04/russo-turkish-divergence-part-i-the-security-dimension/, [τελευταία πρόσβαση,
03/05/2012].
34
Βλ. Α.Φ., “Τουρκία: Αναβαθμίζει το ρόλο της στο ιμπεριαλιστικό σύστημα”, Ριζοσπάστης, 29/04/2012,
στο
http://www2.rizospastis.gr/page.do?publDate=29%2F4%2F2012&id=14017&pageNo=35&direction=1&
fb_source=message, [τελευταία πρόσβαση, 03/05/2012].
31
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ηγεμονία ενώ, εκτός από τη Συρία, το Ιράκ έχει γίνει η κύρια αρένα για αυτή τους την
αντιπαράθεση.
Η σιιτική πολιτική ελίτ που βρίσκεται στην εξουσία στο Ιράκ, της οποίας ηγείται ο
Πρωθυπουργός Νούρι Αλ Μαλίκι και το κόμμα του, Ντάουα (Dawa), υποστηρίζεται τα
τελευταία χρόνια από το Ιράν, ενώ η Τουρκία στηρίζει δυνάμεις της αντιπολίτευσης, κυρίως τις
σουνιτικές. Οι πολιτικές αυτές αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό του Ιράκ έχουν δημιουργήσει
εντάσεις με κατά περιόδους συγκρούσεις. Μεταξύ άλλων μέτρων που η σιιτική κυβέρνηση
έλαβε, ήταν και η σύλληψη του ηγέτη της σουνιτικής κοινότητας και αντιπροέδρου του κράτους,
Ταρικ Αλ-Χασιμί. Ενώ μερικοί αντιλαμβάνονται αυτές τις εντάσεις ως και συγκρούσεις μεταξύ
Τουρκίας και Ιράν δια αντιπροσώπου για υπερίσχυση στην εσωτερική πολιτική του Ιράκ με την
ευκαιρία της απόσυρσης των Αμερικανικών στρατευμάτων, είναι γεγονός ότι έχουν παράλληλα
προκαλέσει και την χειροτέρευση των σχέσεων Τουρκίας-Ιράκ.35 Το Ιράκ έχει κατηγορήσει την
Τουρκία ότι παρεμβαίνει στα εσωτερικά του
ζητήματα, και ότι θέλει να γίνει ένα «επιθετικό» και
«ελέγχων» κράτος στην περιφέρεια. Ο Τούρκος
ΥΠΕΞ απάντησε ότι η Τουρκία έχει «αδελφικές
σχέσεις» με όλους τους Ιρακινούς.36
Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία θα ήθελε είτε να
έχει εμμέσως επιρροή στο Ιράκ, είτε ένα σταθερό
και ανεπτυγμένο κράτος φιλικά προσκείμενο στην
ίδια για λόγους όπως είναι η περιφερειακή ασφάλεια,
οι καλύτερες διμερείς διπλωματικές και οικονομικές

Πηγή: Turkey Analyst, Central Asia-Caucasus Institute
& Silk Road Studies Program Joint Center,
http://www.silkroadstudies.org

σχέσεις, η ενεργειακή ασφάλεια, και η ομαλή διαχείριση του κουρδικού ζητήματος. Η ανάμειξη
του Ιράν – αλλά και της Σαουδικής Αραβίας – στην εσωτερική πολιτική του Ιράκ, έχει κάνει
την επίτευξη αυτού του στόχου πιο δύσκολη όχι μόνο για την Τουρκία, αλλά και για τους
Soner Çağaptay και Alex Vatanka, “How Iran and Turkey See Each Other”, Hürriyet Daily News,
13/04/2012, στο http://www.hurriyetdailynews.com/how-iran-and-turkey-see-eachother.aspx?pageID=238&nID=18329&NewsCatID=396, [τελευταία πρόσβαση, 02/05/2012].
36
Gözde Nur Donat, “Erdoğan says Turks, Iraqis still brothers despite Maliki’s enmity”, Today’s Zaman,
22/04/2012, στο http://www.todayszaman.com/news-278271-erdogan-says-turks-iraqis-still-brothersdespite-malikis-enmity.html, [τελευταία πρόσβαση, 02/05/2012].
35
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δυτικούς της εταίρους οι οποίοι στηρίζονται σε αυτήν για την διατήρηση των δυτικών
συμφερόντων στο Ιράκ μετά την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων.
Η παραπάνω ανάλυση δείχνει τις προκλήσεις που δημιούργησε η τελευταία χρονιά στην
άμεση γειτονιά της Τουρκίας, ενώ γίνεται ξεκάθαρο ότι η αρχή των «μηδενικών προβλημάτων»
δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση μόνο σε δύσκολες περιπτώσεις όπως αυτές του Ιράν και της
Συρίας, αλλά - και σε περιπτώσεις σημαντικών συμμάχων όπως το Ισραήλ. Ακόμα δεν έχει γίνει
ξεκάθαρο αν έχει επωφεληθεί κάποιος ή όχι από την κρίση στις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ. Το
μόνο σίγουρο είναι ότι οι δύο χώρες δεν βρίσκονται
κοντά σε μια επαναπροσέγγιση, διατηρώντας μάλλον
δογματικές στάσεις.
Το Ισραήλ, υπό το φώς των παρακμαζόντων σχέσεών
του με την Τουρκία, της αυξημένης περιφερειακής
αστάθειας, αλλά και των ενεργειακών γεωοικονομικών
εξελίξεων, έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με την
Κύπρο και την Ελλάδα, δύο κράτη της Ανατολικής
Μεσογείου που φαίνεται ότι δεν συμπεριλήφθηκαν στους
υπολογισμούς των «μηδενικών προβλημάτων» της

Ο εν δυνάμει
άξονας, ΙσραήλΚύπρος-Ελλάδα,
είναι άλλη μια από
τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η
τουρκική εξωτερική
πολιτική και
στρατηγική.

Άγκυρας. Ο εν δυνάμει αυτός άξονας, Ισραήλ-ΚύπροςΕλλάδα, είναι άλλη μια από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τουρκική εξωτερική πολιτική
και στρατηγική ιδιαίτερα την τελευταία χρονιά.

Ανατολική Μεσόγειος και ο Άξονας «Κύπρος - Ελλάδα – Ισραήλ»
Τα προβλήματα της Τουρκίας με τις χώρες της συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ,
βρίσκονται καταρχήν σε διμερές επίπεδο. Με την Κύπρο το πρόβλημα αφορά το Κυπριακό
Ζήτημα και το πρόσφατο ζήτημα των υδρογονανθράκων˙ με την Ελλάδα το ζήτημα της
υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου και άλλα ζητήματα, όπως το μειονοτικό και του εναέριου χώρου˙
ενώ με το Ισραήλ η διακρατική τριβή αφορά – «επισήμως» - στο Παλαιστινιακό ζήτημα και την
στήριξη της Τουρκίας προς του Παλαιστινίους, καθώς και στο επεισόδιο του «στολίσκου της
Γάζας» του Μαΐου, 2010, όπου Ισραηλινοί στρατιώτες επιτέθηκαν σε πλοίο στόλου που
μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας σκοτώνοντας Τούρκους ακτιβιστές.
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Πέραν αυτών των ζητημάτων, οι εξελίξεις της τελευταίας χρονιάς έκαναν την τριμερή
συνεργασία ακόμα πιο απαραίτητη και για τα τρία κράτη. Οι διαδικασίες για την ανεύρεση
υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας
(ΚΔ) προκάλεσαν τη μήνι της Τουρκίας από το καλοκαίρι του 2011, όποτε και ξεκίνησε τις
απειλές κατά της ΚΔ. Στα πλαίσια αυτά η Τουρκία έχει προκηρύξει και παράνομες έρευνες στα
κατεχόμενα κυπριακά εδάφη αλλά και στα βόρεια ύδατα της Κύπρου, τα οποία ελέγχονται από
το ψευδοκράτος, ενώ έχει «οριοθετήσει» παρανόμως υφαλοκρηπίδα με το ψευδοκράτος –
συμφωνία, η οποία, παρόλα αυτά, δεν έχει επικυρωθεί από το τουρκικό κοινοβούλιο. Όσον
αφορά την Ελλάδα, η οικονομική και πολιτική κρίση την οποία περνά, οι δικές της προσπάθειες
για ανεύρεση και εξόρυξη υδρογονανθράκων στο Αιγαίο, η ανάγκη οριοθέτησης των θαλασσίων
ζωνών της, αλλά και οι συνεχείς παραβιάσεις της Τουρκίας, δημιούργησαν την ανάγκη – όπως
και στην Κύπρο - για μια συνεργασία/συμμαχία, τόσο για λόγους ασφάλειας και αποτροπής
όσο και για οικονομικούς και ενεργειακούς λόγους. Το Ισραήλ από την άλλη, εν μέσω των
αραβικών εξεγέρσεων, της κρίσης με το Ιράν, και του γεωπολιτικού του, ουσιαστικά,
αποκλεισμού μετά την απώλεια και της Τουρκίας ως περιφερειακής συμμάχου, αναζητεί
συμμαχικές διεξόδους για εξισορρόπηση δυνάμεων στην περιοχή, αλλά και μεγιστοποίηση των
οικονομικών του συμφερόντων μέσω συνεργασιών στον ενεργειακό τομέα.
Η συνεργασία των τριών κρατών απαρτίζεται από συμφωνίες σε πολιτικό, οικονομικό,
ενεργειακό, και, όσον αφορά στις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ, σε στρατιωτικό επίπεδο.
Παραδείγματα συνεργασίας είναι πρόσφατες συμφωνίες, ή σε εξέλιξη προτάσεις και
διαπραγματεύσεις, για ζητήματα όπως η συνεκμετάλλευση των ενεργειακών κοιτασμάτων
φυσικού αερίου μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, το έργο «EuroAsia Interconnector» που θα
συνδέσει το Ισραήλ με την Ευρώπη, μέσω της Κύπρου και της Ελλάδας, με καλώδιο
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η ισραηλινή πρόταση για κοινή διαχείριση
καταστροφών με την πιθανή συμμετοχή της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. 37
Βλ., Κατερίνα Ιωαννίδου, “Στρατιωτική συμφωνία Ελλάδας –Ισραήλ για το 2010”, ΕΡΤ, 22/12/2011,
στο http://www.ert.gr/politiki/item/1263-Stratiwtikh-symfwnia-Elladas-%E2%80%93Israhl-gia-to-2010,
[τελευταία πρόσβαση, 03/05/2012], επίσης, Israel Fisher, “Greece, Cyprus to advance Israeli power line
to Europe”, Haaretz.com, 27/04/2012, στο http://www.haaretz.com/business/greece-cyprus-to-advanceisraeli-power-line-to-europe-1.426816, [τελευταία πρόσβαση, 03/05/2012], επίσης, Άγγελος
Αθανασόπουλος, “ Προς συμφωνία Κύπρου - Ισραήλ για συνεκμετάλλευση του φυσικού αερίου”, To
37
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Η πραγματικότητα της τριμερούς αυτής συνεργασίας αλλά και της πιθανότητας για
περαιτέρω εμβάθυνσή της, δημιουργεί προβλήματα στην τουρκική στρατηγική η οποία
στοχεύει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα στην περιοχή:


Εξισορρόπηση έναντι του Ισραήλ και αποδυνάμωση της περιφερειακής του ισχύος, με την
σύσφιξη των σχέσεων της με τον αραβικό κόσμο και το Ιράν, η οποία θα της προσφέρει και
οικονομικά οφέλη αλλά και πιθανώς περιφερειακή σταθερότητα. Κάτι τέτοιο θα της
επιτρέψει εκ των πραγμάτων να αναβαθμίσει το γεωστρατηγικό της ρόλο κάνοντάς την
σημαντικότερη σαν δυτική σύμμαχο (των ΗΠΑ/ΝΑΤΟ και ΕΕ) στην περιοχή αφενός, και
δημιουργώντας προοπτικές για μια πιο
αυτόνομη εξωτερική πολιτική αφετέρου.



Δημιουργία τετελεσμένων σε Αιγαίο και
Κύπρο που να την ευνοούν, αποφεύγοντας έτσι την ενδυνάμωση της Ελλάδας, και τον θαλάσσιο αποκλεισμό της.
Παράλληλα, διατήρηση του μονοπωλίου

EuroAsia Interconnector. Πηγή: iKypros, www.ikypros.com

σαν ενεργειακός κόμβος ή την απόκτηση σημαντικού ρόλου στις όποιες ενεργειακές
εξελίξεις, καθώς είναι στοιχείο που έχει μεγάλη σημασία για την ανάδειξή της ως
περιφερειακής υπερδύναμης και ηγεμονίας.
Η Τουρκία, όσον αφορά τα διμερή προβλήματά της με τα τρία κράτη αλλά και τη
δημιουργία του «άξονα» ή (γεωπολιτικού) «τριγώνου» Ισραήλ-Κύπρος-Ελλάδα, προσαρμόζει τη
στρατηγική της χρησιμοποιώντας τακτικές κυρίως σε δύο επίπεδα που αλληλοσυμπληρώνονται,
και έχουν συχνά κοινά σημεία αναφοράς: 1) Διεθνούς Δικαίου-Πολυμερών Οργανισμών (ΕΕ,
ΝΑΤΟ, Δίκαιο Θάλασσας, κτλ.), και 2) Προβολής - Ήπιας και Σκληρής -

Ισχύος

BHMA, 17/02/2012, στο http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=444083, [τελευταία πρόσβαση,
03/05/2012], και, Παναγιώτης Τσαγγάρης, “Μαρκουλλή: Η Άγκυρα προωθεί το Σχέδιο Β΄” [συνέντευξη
από την Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή], Καθημερινή
[Κύπρου], 22/04/2012, στο
http://www.kathimerini.com.cy/index.php?pageaction=kat&modid=1&artid=86623, [τελευταία
πρόσβαση, 03/05/2012].
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(εξαναγκαστική διπλωματία, παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων, χρησιμοποίηση διμερών
(πολιτισμικών) σχέσεων για επίτευξη γεωπολιτικών στόχων, κτλ).
Σε επίπεδο Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Οργανισμών η Τουρκία προσπάθησε να
δημιουργήσει προβλήματα στην Κύπρο, ανακοινώνοντας ότι θα παγώσει τις σχέσεις της με την
ΕΕ και τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό
όταν η ΚΔ αναλάβει την προεδρία της ΕΕ,
ενώ προσπαθεί να παγιώσει τις κατακτήσεις
της στη Νήσο επιχειρώντας να ενισχύσει τη
«νομική

και

κρατική»

υπόσταση

του

ψευδοκράτους. Πιο πρόσφατο παράδειγμα
είναι

οι

χάρτες/αποφάσεις

που

έχουν

δημοσιευτεί από την εφημερίδα της τουρκικής κυβέρνησης με αφορμή την εξουσιοδότηση της Τουρκικής Ανώνυμης Εταιρίας

Οικόπεδα Κυπριακής ΑΟΖ. Πηγή: Υπουργείο Εμπορίας,
Βιομηχανίας και Τουρισμού, ΚΔ, Υπηρεσία Ενέργειας,
http://www.mcit.gov.cy

Πετρελαίων (ΤΡΑΟ) για διεξαγωγή ερευνών εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων, που
προσπαθούν να νομιμοποιήσουν παράνομες συμφωνίες μεταξύ Τουρκίας, ΤΡΑΟ και
ψευδοκράτους, όπως η παράνομη «οριοθέτηση» της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Τουρκίας-ψευδοκράτους και η συμφωνία ΤΡΑΟ-ψευδοκράτους.38 Σε σχέση με το Ισραήλ, η Τουρκία
προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα έχοντας μπλοκάρει τη συμμετοχή του Ισραήλ στη
τελευταία Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Σικάγο, τον Μάιο του 2012, ζητώντας από το Τελ Αβίβ να
απολογηθεί για το περιστατικό του «στολίσκου της Γάζας», να αποζημιώσει τις οικογένειες των
θυμάτων και να καταδικάσει τους υπαίτιους. 39 Τέλος, στην Ελλάδα, οι προσπάθειες της
Jonathon Burch, “Turkey to freeze EU ties if Cyprus gets EU presidency”, Reuters, 15/09/2011, στο
http://www.reuters.com/article/2011/09/18/us-turkey-cyprus-idUSTRE78H20L20110918, [τελευταία
πρόσβαση, 04/05/2012], επίσης, Χρήστος Μηνάγιας, “Οι Επίσημοι Τουρκικοί Χάρτες Αμφισβήτησης της
Ελληνικής Α.Ο.Ζ.”, GeoStrategy, 28/04/2012, σ.1-2, στο http://www.geostrategy.gr/, [τελευταία
πρόσβαση, 04/05/2012], επίσης, Natalie Hami, “UN taking ‘a hard look’ at the negotiations”, Cyprus
Mail, 29/04/2012, στο http://www.cyprus-mail.com/un/un-taking-hard-look-negotiations/20120429,
[τελευταία πρόσβαση, 04/05/2012].
39
Servet Yanatma, “Turkey blocks EU from NATO summit unless OIC also attends”, Today’s Zaman,
30/04/2012, στο http://www.todayszaman.com/news-278979-turkey-blocks-eu-from-nato-summit-unlessoic-also-attends.html, [τελευταία πρόσβαση, 04/05/2012].
38
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Τουρκίας επικεντρώνονται και πάλι στο ζήτημα του Αιγαίου, όπου οι προαναφερθέντες χάρτες
και αποφάσεις της τουρκικής κυβερνήσεως έχουν ως στόχο να θέσουν «τα όρια της
υποτιθέμενης τουρκικής Α.Ο.Ζ. χωρίς να λάβουν υπόψη τη Ρόδο και το Καστελόριζο
αμφισβητώντας άμεσα τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο». 40 Αυτό
στην ουσία αποτελεί μια προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων τα οποία θα ενσωματωθούν στη
διεθνή νομολογία σε βάθος χρόνου, μέσω όμως μιας τακτικής η οποία είναι εν γένει κατά του
διεθνούς δικαίου. Η Τουρκία στηρίζεται και σε αποφάσεις δικαστηρίων που θα μπορούσαν να
ενισχύσουν τη θέση της έναντι της Ελλάδας, όπως στις υποθέσεις Ρουμανίας-Ουκρανίας και
Μπαγκλαντές-Μιανμάρ, όπου η «Νήσος των Όφεων» και το νησί «Σεν Μάρτιν» που υπήρχαν σε
διαφιλονικούμενα σημεία μεταξύ των δύο χωρών σε κάθε περίπτωση αντίστοιχα, αποφασίσθηκε
ότι δεν είχαν ούτε υφαλοκρηπίδα, ούτε ΑΟΖ. 41 Νέες προοπτικές πιθανόν να ανοιχτούν για την
Ελλάδα, όσον αφορά τη νομική διάσταση του ζητήματος, με την πρόσφατη στροφή που
φαίνεται να κάνουν οι ΗΠΑ σχετικά με την πρόθεσή τους να επικυρώσουν την Συνθήκη του
Montego Bay (1982) για το Δίκαιο της Θάλασσας.42 Στη συζήτηση περί Αιγαίου αξίζει να
σημειωθεί ότι Τούρκοι διπλωμάτες κατάφεραν προ καιρού και την αναγνώριση «τουρκικών
μειονοτήτων» στη Θράκη, Κω, και Ρόδο, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ενισχύοντας έτσι και τις
διεκδικήσεις τους επί του Αιγαίου και όχι μόνον.43
Σε επίπεδο προβολής - ήπιας και σκληρής - ισχύος η Τουρκία προσπαθεί καταρχήν να
αποτρέψει την Ελλάδα από το να κηρύξει ΑΟΖ αλλά και την Κύπρο από το να συνεργαστεί με
την τελευταία στην οριοθέτηση μιας τέτοιας ζώνης. Παράλληλα, με την προβολή σκληρής
ισχύος (εξαναγκαστική διπλωματία, παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων) αλλά και την
προβολή και εκμετάλλευση της ήπιας ισχύος της στην περιοχή προσπαθεί να δημιουργήσει και
Χρήστος Μηνάγιας, “Οι Επίσημοι Τουρκικοί Χάρτες Αμφισβήτησης της Ελληνικής Α.Ο.Ζ.”, σ.2.
Άγγελος Αθανασόπουλος, “Ένα Αγκάθι για το Καστελόριζο”, To BHMA, 22/04/2012, στο
http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=454189, [τελευταία πρόσβαση, 04/05/2012].
42
Hilary Rodham Clinton, “The Law of the Sea Convention (Treaty Doc. 103-39): The U.S. National
Security and Strategic Imperatives for Ratification”, US Department of State, 23/05/2012, στο
http://www.state.gov/secretary/rm/2012/05/190685.htm, [τελευταία πρόσβαση, 27/05/2012].
43
Βλ., Η Δημοκρατική Online, “ Αναγνωρίσθηκε «τουρκική» μειονότητα στη Ρόδο, στην Κω και στη
Θράκη”, Η Δημοκρατική Online, 13/05/2011, στο
http://www.dimokratiki.gr/article.asp?articleID=10240&catID=19&pubID=1, [τελευταία πρόσβαση,
05/05/2012].
40
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άλλα διμερή προβλήματα σε Ελλάδα, Κύπρο, και Ισραήλ, κυρίως όσον αφορά στην οριοθέτηση
των ΑΟΖ των, κάτι το οποίο όμως θα είχε και αρνητικές προεκτάσεις για την εκμετάλλευση και
αξιοποίηση των υποθαλάσσιων ενεργειακών τους πόρων. Είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια που
πρέπει να εξετασθούν αποφάσεις όπως του Λιβάνου να αναθεωρήσει τα σύνορα της ΑΟΖ του με
αυτά του Ισραήλ, της μη επικύρωσης της συμφωνίας για οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας
Ελλάδας-Αλβανίας από το αλβανικό κοινοβούλιο, καθώς και της Αιγύπτου να συμπεριλάβει στις
συνομιλίες για την οριοθέτηση της ΑΟΖ της με την Ελλάδα, και την Τουρκία.44 Επιπλέον, η
χρήση εξαναγκαστικής διπλωματίας γίνεται και για λόγους επίδειξης ισχύος ενώ η ήπια ισχύς
(αξίες, πολιτισμικά χαρακτηριστικά, θεσμοί πολιτικού συστήματος, κτλ.) όταν εξασκείται από
θέση περιφερειακής δυνάμεως, δηλαδή μια θέση στην οποία η Τουρκία αναρριχάται σταδιακά,
τότε σημαίνει αυξημένη (ηγεμονική) επιρροή. Επιπρόσθετοι στόχοι της τουρκικής ήπιας ισχύος
έχουν αναφερθεί και παραπάνω, στην ανάπτυξη του «τουρκικού μοντέλου» δημοκρατίας.

Εσωτερικά Ζητήματα και Εξωτερική Πολιτική
Πέραν της περιφερειακής κατάστασης που επικρατεί και των προσπαθειών της Τουρκίας να
προσαρμόσει την εξωτερική της πολιτική στις νέες συνθήκες, αξίζει να γίνει αναφορά και στο
εσωτερικό πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας το οποίο είναι και πολύ συχνά συνδεδεμένο με τις
αποφάσεις για σχεδιασμό εξωτερικής πολιτικής. Η κατάσταση στο εσωτερικό μέτωπο παίζει
ομολογουμένως σημαντικό ρόλο στο πως φιλτράρονται και υπολογίζονται από τις πολιτικές ελίτ
οι ανακατατάξεις στο εξωτερικό περιβάλλον της Τουρκίας. Έτσι, εκτός των απειλών ασφάλειας
και της αστάθειας που αντιμετωπίζει η Τουρκία στην ευρύτερη περιφέρεια, η εξωτερική της
πολιτική επιδέχεται και περιορισμούς από εσωτερικές δυναμικές.
Έχοντας εξετάσει διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τουρκική εξωτερική πολιτική,
είναι ξεκάθαρο ότι μια από τις πιο σημαντικές πηγάζει μέσα από την ίδια την Τουρκία και
αφορά το Κουρδικό ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων και των αυξημένων επιθέσεων του PKK, με
τις συνεχείς βομβιστικές επιθέσεις. 45 Όπως είδαμε, το Κουρδικό επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις
Βλ., Ηρακλής Καλογεράκης, “Ελλάδα, Τουρκία και ΑΟΖ. Επικίνδυνες είναι πλέον οι καθυστερήσεις”,
Ελεύθερη Ζώνη, στο http://www.elzoni.gr/html/ent/016/ent.6016.asp, [τελευταία πρόσβαση, 04/05/2012].
45
Fatma Dişli Zibak, “PKK wakes up from its winter sleep, steps up acts of terrorism”, Today’s Zaman,
25/05/2012, στο http://www.todayszaman.com/news-281510-.html, [τελευταία πρόσβαση, 26/05/2012].
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σχέσεις της Τουρκίας με την Συρία, το Ιράν, και το Ιράκ, ενώ εν μέσω της συριακής κρίσης
είναι ίσως ο σημαντικότερος λόγος που αποτρέπει την Τουρκία από το να λάβει δραστικές
αποφάσεις.
Άλλα σημαντικά εσωτερικά ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Τουρκία είναι η
συνεχιζόμενη πολιτικο-στρατιωτική κρίση μεταξύ του
ΑΚΡ και του στρατιωτικού κατεστημένου, με μαζικές
φυλακίσεις στρατιωτικών οι οποίοι φέρονται να έλαβαν
μέρος σε συνομωσία για πραξικόπημα κατά της
κυβερνήσεως καθώς και στο «βελούδινο πραξικόπημα» του
1997,46 ενώ υπάρχουν επίσης σοβαρά προβλήματα σε
τομείς όπως η ελευθερία της έκφρασης τόσο των
ΜΜΕ/δημοσιογράφων

όσο

και

των

πολιτών,

τα

μειονοτικά/εθνοτικά ζητήματα, οι αναχρονιστικοί νόμοι
και το δικαστικό σύστημα, κτλ. 47 Ας σημειωθεί ότι η

Είναι εμφανή τα
προβλήματα που
αναδύονται σε
σχέση με το κατά
πόσο η Τουρκία
είναι όντως
μοντέλο, φτάνει να
εξετάσει κανείς το
εσωτερικό της.

Τουρκία βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης του
Συντάγματός της, κάτι που πιθανώς να οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις. 48 Βέβαια διάφορες
φωνές στην Τουρκία, μεταξύ τους και Κούρδοι, στηρίζουνε ότι ούτε οι διατάξεις του νέου
Συντάγματος φαίνεται να αναγνωρίζουν τα δικαιώματά τους.
Τα εσωτερικά προβλήματα θέτουν σοβαρούς φραγμούς σε ότι αφορά το «τουρκικό
μοντέλο». Αν και όπως έχει ήδη αναφερθεί οι αραβικοί λαοί που έχουν ζήσει κάτω από
Hürriyet Daily News, “One of out five Turkish generals in jail”, Hürriyet Daily News, 11/05/2012, στο
http://www.hurriyetdailynews.com/one-of-out-five-turkish-generals-in-jail.aspx?pageID=238&nid=20509, [τελευταία πρόσβαση, 26/05/2012], και Ece Toksabay, “Turkish
prosecutors seek jail for 364 officers”, Reuters, 29/03/2012, στο
http://www.reuters.com/article/2012/03/29/us-turkey-general-idUSBRE82S0X020120329, [τελευταία
πρόσβαση, 05/05/2012].
47
Eldar Mamadov, και Viktor Makarov. “Turkish Model for the Arab World?”, σ.44-47, επίσης, Dan
Bilefsky, και Sebnem Arsu, “Charges Against Journalists Dim the Democratic Glow in Turkey”, The New
York Times, 04/01/2012, στο http://www.nytimes.com/2012/01/05/world/europe/turkeys-glow-dims-asgovernment-limits-free-speech.html?_r=1?_r=1, [τελευταία πρόσβαση, 05/05/2012]. βλ.,
48
Ali Aslan Kiliç, “Parliament to discuss method of drafting new constitution”, Today’s Zaman,
01/05/2012, στο http://www.todayszaman.com/news-279167-parliament-to-discuss-method-of-draftingnew-constitution.html, [τελευταία πρόσβαση, 05/05/2012].
46
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απολυταρχικά καθεστώτα για δεκαετίες το βλέπουν σαν ένα καλύτερο μοντέλο πολιτικού
συστήματος από το δικό τους, είναι εμφανή τα προβλήματα που αναδύονται σε σχέση με το
κατά πόσο η Τουρκία είναι όντως μοντέλο δημοκρατίας, φτάνει να εξετάσει κανείς το εσωτερικό
της κοινωνικοπολιτικό σκηνικό.
Επιπλέον ζητήματα που σχετίζονται με την εσωτερική πολιτική σκηνή της Τουρκίας είναι το
Κυπριακό και το Παλαιστινιακό. Σε ότι αφορά την Κύπρο, πέραν του ότι η Τουρκία είναι πλέον
αντιμέτωπη με τα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα, η εθνικιστική ρητορική μέλλει να γίνει
σταδιακά δυσκολότερη υπόθεση για την τουρκική πολιτική
ελίτ, όσο οι κατά καιρούς κινητοποιήσεις των Τουρκο-

Η Τουρκία
εκμεταλλεύεται
ότι έχει κερδίσει
για διαχειριστεί
όσο καλύτερα
μπορεί τις
γεωπολιτικές
μεταβολές στην
περιφέρεια.

κυπρίων εντείνονται και αυξάνονται. 49 Παράλληλα, η στάση
της Τουρκίας στο Κουρδικό, όσο οι κουρδικές επιθέσεις και
τουρκικές αντεπιθέσεις εντείνονται, δεν θα μπορεί για πολύ
ακόμα να της επιτρέπει την στήριξη των Παλαιστινίων έναντι
του Ισραήλ χωρίς να δεχθεί κριτική.
Αν έπρεπε λοιπόν να σκιαγραφήσουμε εν συντομία τη
σχέση μεταξύ των εσωτερικών κοινωνικοπολιτικών δυναμικών της Τουρκίας και της διαμόρφωσης της εξωτερικής
της πολιτικής, θα λέγαμε πως είναι ξεκάθαρο ότι η

εσωτερική σκηνή παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο στην δημιουργία και στον περιορισμό των
αποφάσεων της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Μπορούμε να αντιληφθούμε παράλληλα ότι
βασική λογική της Τουρκίας – όπως φαίνεται και από τη πρώτη (1η) αρχή του «δόγματος
Νταβούτογλου», για δημοκρατία και ασφάλεια – είναι, μεταξύ άλλων, η αντιμετώπιση
εσωτερικών προβλημάτων μέσω της εξωτερικής πολιτικής – βλ. Κουρδικό.

Συμπεράσματα: Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας
Από την παραπάνω ανάλυση μπορούμε να καταλήξουμε σε δύο κεντρικά συμπεράσματα
σχετικά με το «δόγμα Νταβούτογλου» της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής: 1) πρώτο
συμπέρασμα είναι αυτό που επανειλημμένως αναφέραμε περί της αποτυχίας του δόγματος να
Βλ., Sigmalive, “ Έξω φρενών ο Ερντογάν για το αυριανό συλλαλητήριο στα κατεχόμενα”, Sigmalive,
06/02/2011, στο http://www.sigmalive.com/news/local/352619, [τελευταία πρόσβαση, 05/05/2012].
49
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ισχύσει˙ 2) το δεύτερο συμπέρασμα αφορά το γεγονός ότι παρόλη την αποτυχία της –
τουλάχιστον ολοκληρωτικής – επίτευξης των αρχών του δόγματος όπως αυτή των «μηδενικών
προβλημάτων με τους γείτονες», η Τουρκία εκμεταλλεύεται ότι έχει κερδίσει την τελευταία
δεκαετία (σχέσεις με διεθνείς δρώντες, ρόλος σε διεθνείς οργανισμούς, περιφερειακές
συνεργασίες, αναβάθμιση γεωστρατηγικού ρόλου και διεθνούς εικόνας) για να διαχειριστεί όσο
καλύτερα μπορεί τις γεωπολιτικές μεταβολές στην περιφέρεια. Είναι σημαντική η παρατήρηση
ότι υπό το πιο πάνω πρίσμα, οι αρχές του δόγματος προκύπτουν εκ των υστέρων ως τακτικές
της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και όχι ως στρατηγικοί στόχοι. Ως στρατηγικοί στόχοι
παραμένουν αυτοί που έχουν αναφερθεί στην αρχή του κειμένου (σ.6-7) και επιδιώκονται από
την Άγκυρα με τις προσπάθειές της για προσαρμογή της εξωτερικής της πολιτικής στο νέο
περιβάλλον. Αυτή η προσπάθεια όμως για προσαρμογή εντείνει τις αντιθέσεις στις πολιτικές της
Τουρκίας και την αναγκάζει να επιστέψει σε μεθόδους και τακτικές του (κοντινού) παρελθόντος
που απαιτούν τη χρήση απειλών, την πρόκληση κρίσεων, και την στενότερη (ξανά) συνεργασία
με δυτικούς συμμάχους.
Συμπερασματικά, και συνοψίζοντας, είναι εμφανές ότι η τουρκική εξωτερική πολιτική και το
«δόγμα Νταβούτογλου» αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, αδιέξοδα και διλήμματα στο
εξωτερικό, περιφερειακό, γεωπολιτικό σύστημα. Είναι επίσης εμφανές ότι η Τουρκία επιδόθηκε
σε μια πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη προσπάθεια προσαρμογής των τακτικών της στις
παρούσες συγκυρίες. Αυτό που απορρέει από ότι έχει λεχθεί μέχρι τώρα είναι, καταρχήν, ότι η
Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει ευκαιρίες χρησιμοποιώντας τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει. Στην προσπάθειά της όμως να μετατρέψει κάποια προβλήματα σε ευκαιρίες
δημιουργεί νέα προβλήματα, όχι λιγότερο σημαντικά. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους.
Καταρχήν λόγω της περίπλοκης φύσης των ιστορικών, πολιτικών και διεθνών σχέσεων της
ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής, και λόγω των παράδοξων και ασύμβατων ισορροπιών
που προσπαθεί να διατηρήσει η Άγκυρα.
Η μετακίνηση από τη μια άκρη της ζυγαριάς στην άλλη φέρνει πάντοτε αλλαγές. Αυτό όμως
δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα της Άγκυρας είναι ότι δεν κατέχει τα
βαρίδια με το απαραίτητο βάρος για να φέρει τη ζυγαριά σε ισορροπία. Για να προχωρήσει
μπροστά πρέπει να εγκαταλείψει την πολιτική των «δύο μέτρων και δύο σταθμών» αλλά και να
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λάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες για μεταρρύθμιση και αναδιαμόρφωση του εσωτερικού της
σκηνικού. Μόνο μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε σε βάθος χρόνου να εγγυηθεί την τη δική της
ασφάλεια αλλά και σε ένα σημαντικό βαθμό τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.
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