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«Κατάκτηση» της Αυρικής από τον Ερντογάν: Μύθος ή
πραγματικότητα;
Σνπ Υξήζηνπ Μελάγηα
Καηά ηελ πξόζθαηε πεξηνδεία ηνπ Σνύξθνπ πξνέδξνπ Ρεηδέπ Σαγίπ
Δξληνγάλ ζηε Γπηηθή Αθξηθή, από 28 Φεβξνπαξίνπ κέρξη 04 Μαξηίνπ 2016,
πνπ πεξηειάκβαλε επηζθέςεηο ζηελ Αθηή Διεθαληνζηνύ, ηε Γθάλα, ηε Νηγεξία
θαη ηε Γνπηλέα, ππήξμαλ δεκνζηεύκαηα αλαθνξηθά κε ηε ζηξαηησηηθή
παξνπζία ηεο Σνπξθίαο ζην ζηξαηεγηθό Κέξαο ηεο Αθξηθήο, ηε νκαιία.
Μάιηζηα, ηα δεκνζηεύκαηα απηά, ηα νπνία σο επί ην πιείζηνλ είλαη
θαζνδεγνύκελα από ην θαζεζηώο Δξληνγάλ, αλέθεξαλ όηη, ε Νέα Σνπξθία
εμαπιώλεηαη ζε ηέζζεξηο επείξνπο, θαζώο επίζεο ε εμέιημε απηή ζα
θαηαζηήζεη ηελ Σνπξθία σο ηελ πέκπηε μέλε ρώξα πνπ ζα έρεη ζηξαηησηηθή
παξνπζία ζηελ Αθξηθή, καδί κε ηε Βξεηαλία, ηε Γαιιία, ηελ Ιαπσλία θαη ηηο
Ηλσκέλεο Πνιηηείεο.
Αο ζεκεησζεί αθόκε όηη, ε θπβέξλεζε ηεο νκαιίαο αηηήζεθε από ηελ Άγθπξα
ηελ απνζηνιή κηαο ηνπξθηθήο ζηξαηησηηθήο απνζηνιήο, ε νπνία ζα
εθπαηδεύζεη ηνλ εζληθό ζηξαηό γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ ηξνκνθξαηηθή
νξγάλσζε al-Shabab, ε νπνία ην 2013 πξαγκαηνπνίεζε βνκβηζηηθή επίζεζε
ζηελ ηνπξθηθή πξεζβεία ζην Μνγθαληίζνπ. ην ίδην πιαίζην, ε Σνπξθία ζα
παξάζρεη ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε ζε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ θαηαπνιέκεζε
ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλόξσλ, ηελ πξνζηαζία θξηζίκσλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη ηε δηεμαγσγή επηρεηξήζεσλ κηθξήο θιίκαθαο. Δλδεηθηηθό
ηεο πνιηηηθήο ηεο Σνπξθίαο γηα ηε νκαιία απνηεινύλ νη αθόινπζεο δειώζεηο
ηνπ Σαγίπ Δξληνγάλ θαηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηνπ 6νπ Forum Τςεινύ
Δπηπέδνπ πλεξγαζίαο Σνπξθίαο-νκαιίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 2302-2016 ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, πέληε εκέξεο πξηλ ηελ πεξηνδεία ηνπ
Σνύξθνπ πξνέδξνπ ζηελ Αθξηθή: «Όπωο όινη γλωξίδεηε, ε Σνκαιία δηέξρεηαη
κηα θξίζηκε πεξίνδν. Σε απηή ηε δύζβαηε πνξεία, νθείινπκε λα ζηεξίμνπκε ηε
Σνκαιία θαη λα κελ αθήζνπκε πνηέ ηνπο Σνκαινύο ζηε κνίξα ηνπο. Πηζηεύω
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όηη, νη παξεκβάζεηο πνπ ζα θάλνπκε ώζηε λα δηεπθνιύλνπκε ηε θαζεκεξηλή
δωή ηωλ Σνκαιώλ αδεξθώλ καο θαη λα απμήζνπκε ηελ επεκεξία ηνπο ζα
ζπκβάιιεη επίζεο λα απαιιαρηεί ε ρώξα από ην πξόβιεκα ηεο ηξνκνθξαηίαο.
Επίζεο, αλακέλνπκε από ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνύο λα ππνζηεξίμνπλ ηε
Σνκαιία ηεξώληαο ηελ ίδηα ζηάζε κε εκάο. Θα ζπλερίζνπκε ην έξγν καο κέρξη
ε Σνκαιία λα βξεη εξεκία θαη λα γίλεη κηα εηξεληθή θαη ζηαζεξή ρώξα κε ηε
ζπλεξγαζία δηεζλώλ νξγαληζκώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ ρωξώλ. Η Σνκαιία έρεη
γίλεη ην ζύκβνιν ηεο πξννπηηθήο ηεο Τνπξθίαο γηα ηελ Αθξηθή θαη ηηο ζρέζεηο
πνπ ζέιεη λα έρεη κε ηνπο Αθξηθαλνύο. Η Τνπξθία παξείρε ζηε Σνκαιία
πεξηζζόηεξα από 400 εθαη. δνιάξηα ζηε κεγαιύηεξε εθζηξαηεία βνήζεηαο
πξνο ηε ρώξα απηή, πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκεζεί ε πείλα. Οη πξνζπάζεηεο
ηεο Τνπξθίαο, κε ηηο δηκεξείο ζπκθωλίεο πνπ έρνπλ ππνγξαθεί κεηαμύ ηωλ δύν
ρωξώλ θαη ηηο πηήζεηο ηωλ ηνπξθηθώλ αεξνγξακκώλ (ΤΗΥ) πξνο ηελ
πξωηεύνπζα Μνγθαληίζνπ απέδωζαλ θαξπνύο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ πνιινί
πνπ άξρηζαλ λα ακθηζβεηνύλ ηελ εκπινθή ηεο Τνπξθίαο ζηε Σνκαιία.»
Σν ελδηαθέξνλ ηεο Σνπξθίαο γηα ηελ Αθξηθή δελ είλαη θάηη λέν, αλ ιάβνπκε
ππόςε όηη από ην 2005 ε Μαύξε Ήπεηξνο θαηέζηε έλαο από ηνπο θύξηνπο
ππιώλεο ηεο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, κε ηελ Άγθπξα λα θεξύηηεη ην
έηνο απηό σο «Έηνο ηεο Αθξηθήο». Δπηπιένλ, ην 2005, γηα πξώηε θνξά
Σνύξθνο πξσζππνπξγόο επηζθέθζεθε ηελ Αηζηνπία θαη ηε Νόηηα Αθξηθή, ελώ
ζηηο 12 Απξηιίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο, ε Αθξηθαληθή Έλσζε ρνξήγεζε ζηε Σνπξθία
ην θαζεζηώο ηνπ παξαηεξεηή.
ηε
ζπλέρεηα,
ηνλ
Αύγνπζην
ηνπ
2008,
δηνξγαλώζεθε
ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε ε ύλνδνο Κνξπθήο Σνπξθίαο-Αθξηθήο, κε ηε ζπκκεηνρή
πςειόβαζκσλ αμησκαηνύρσλ από 49 ρώξεο ηεο Αθξηθήο. Δλ ησ κεηαμύ, ε
ζύλνδνο απηή, πέξαλ ηνπ νηθνλνκηθνύ νθέινπο, παξείρε ζηελ Σνπξθία
ζεκαληηθή ζηήξημε ώζηε απηή λα εθιεγεί κε κόληκν κέινο ηνπ πκβνπιίνπ
Αζθαιείαο ηνπ ΟΗΔ ηελ πεξίνδν 2009-2011, αθνύ νη 51 από ηηο 53 ρώξεο
ηεο Αθξηθήο ςήθηζαλ ππέξ απηήο.
Αθνινύζσο, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2014, έμη ρξόληα κεηά ηελ πξώηε ύλνδν
Κνξπθήο Σνπξθίαο-Αθξηθήο, ε Ιζεκεξηλή Γνπηλέα θηινμέλεζε κηα παξόκνηα
ζπλεδξίαζε ζην Μαιάκπν, όπνπ ν Δξληνγάλ ζπλαληήζεθε κε ηνπο εγέηεο 30
αθξηθαληθώλ ρσξώλ θαη δηαβνπιεύηεθαλ ηε δπλαηόηεηα ζπλεξγαζίαο ζε λέα
πεδία δξάζεο. πγθεθξηκέλα, ην ελ ιόγσ ζρέδην αθνξνύζε ζε δξάζεηο ζηνλ
ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο, ησλ ππνδνκώλ θαη ηεο ελέξγεηαο, νη
νπνίεο ζα ηεζνύλ ζε εθαξκνγή ηελ πεξίνδν 2015-2019. Η ηξίηε ζύλνδνο
θνξπθήο έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε
ην 2019.
Ο όγθνο ησλ εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ κεηαμύ Σνπξθίαο θαη Αθξηθήο
παξνπζηάδεη ζπλερή αύμεζε, αλ ιάβνπκε ππόςε όηη, ην 2002 απηόο αλήιζε ζε
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3 δηζ. δνιάξηα, ελώ ηώξα ππεξβαίλεη ηα 25 δηζ. εηεζίσο. Όκσο, πέξαλ ηνπ
εκπνξίνπ, ν Σνπξθηθόο Οξγαληζκόο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο πινπνηεί
πξνγξάκκαηα αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, κε πξνηεξαηόηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο
πγείαο. Δηδηθόηεξα, ε Σνπξθία έρεη ππνγξάςεη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ
πγεία κε 20 ρώξεο ηεο Αθξηθήο. Όζνλ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε, ην
πξόγξακκα ρνξήγεζεο ππνηξνθηώλ από ηελ Σνπξθία πξνζειθύεη ρηιηάδεο
θνηηεηέο παλεπηζηεκίσλ ηεο Αθξηθήο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη όηη, γηα ην
εθπαηδεπηηθό έηνο 2015-2016, δήισζαλ ζπκκεηνρή 29.000 άηνκα.
Μεηά ην 2012, ε πξνζέγγηζε ηεο Άγθπξαο πξνο ηελ Αθξηθή παξνπζίαζε κηα
πην δπλακηθή κνξθή. Γηα παξάδεηγκα, ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2014, ε Γηνίθεζε ηεο
Σνπξθηθήο Ναπηηθήο Οκάδαο Δπέκβαζεο (Türk Deniz Görev Grubu), ε νπνία
ππάγεηαη ζηε Γηνίθεζε Ναπηηθώλ Γπλάκεσλ θαη έρεη σο απνζηνιή ηελ
πινπνίεζε ηνπ εηδηθνύ επηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ «Barbaros», έπιεπζε θαηά
κήθνο ηνπ ζπλόινπ ησλ αθξηθαληθώλ αθηώλ, θαηαπιένληαο ζε 25 ιηκάληα ζε
24 ρώξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νκαιίαο, 19 εθ ησλ νπνίσλ γηα πξώηε
θνξά. Με ηελ απνζηνιή απηή, πνπ ήηαλ ε πην ζεκαληηθή ηεο ηζηνξίαο ηνπ
ηνπξθηθνύ πνιεκηθνύ λαπηηθνύ κεηά από 148 ρξόληα, ε Σνπξθία γηα πξώηε
θνξά ρξεζηκνπνίεζε ηε λαπηηθή ηζρύ σο κέζν ελάζθεζεο ηεο εμσηεξηθήο ηεο
πνιηηηθήο. Σν ζρέδην «Barbaros» έρεη σο απνζηνιή ηελ επίδεημε ηεο λαπηηθήο
παξνπζίαο ζηηο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο ηεο Σνπξθίαο θαη ηελ πξνβνιή ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπ ηνπξθηθνύ πνιεκηθνύ λαπηηθνύ ζε ό,ηη αθνξά ζηε δηαθύιαμε
ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο ρώξαο, ζηε δηεμαγσγή επηρεηξήζεσλ κεγάιεο
δηάξθεηαο θαη ηέινο ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ αζθαιείαο ζε δηεζλέο επίπεδν.
Τπόςε όηη, ε ελ ιόγσ απνζηνιή δηήξθεζε 142 εκέξεο θαη ζπκκεηείραλ 781
άηνκα κε επηθεθαιήο ηνλ αξρηπινίαξρν Ali Murat Dede, θαζώο επίζεο δύν
θξεγάηεο, κηα θνξβέηα, έλα πινίν ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο, ηξία ειηθόπηεξα,
ηέζζεξεηο νκάδεο απνβαηηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη πέληε νκάδεο
βαηξαραλζξώπσλ. Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, νη Σνύξθνη ππνπξγνί Άκπλαο θαη
Δμσηεξηθώλ πξαγκαηνπνίεζαλ ηαπηόρξνλεο επίζεκεο επηζθέςεηο ζηα θξάηε
δηέιεπζεο ηεο νκάδνο Barbaros, ελώ ζηελ ηνπξθηθή απνζηνιή ζπκκεηείραλ
ππεξεζηαθά ζηειέρε ηνπ πθππνπξγείνπ Ακπληηθήο Βηνκεραλίαο SSM πνπ
πξνέβαιαλ ηα ζπζηήκαηα πνπ θαηαζθεπάδεη ε ηνπξθηθή ακπληηθή βηνκεραλία,
θαζώο επίζεο ζηειέρε ηνπ Σνπξθηθνύ Οξγαληζκνύ πλεξγαζίαο θαη
Αλάπηπμεο (TİKA) πνπ απνηειεί ην βαζηθό εξγαιείν πξνβνιήο ηεο
ζηξαηεγηθήο ηεο «ήπηαο ηζρύνο» ηεο Άγθπξαο, κέζσ πξνγξακκάησλ
νηθνλνκηθήο, εκπνξηθήο, ηερλνινγηθήο, πνιηηηζηηθήο, θνηλσληθήο θαη
εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηνπξθνινγίαο.
Δπηπξόζζεηα, ζην πνιεκηθό ζηξαηεγείν ηεο ηνπξθηθήο Γηνίθεζεο Ναπηηθώλ
Γπλάκεσλ ζηελ Άγθπξα έρεη ζπγθξνηεζεί θαη ιεηηνπξγεί, από ην 2006, έλα
επηηειείν κε ηελ θσδηθή νλνκαζία «Barbaros» ην νπνίν ζπληνλίδεη ηνλ
νκώλπκν επηρεηξεζηαθό ζρεδηαζκό. (βι. Βηβιίν Απόξξεηνο Φάθεινο ΣνπξθίαΗ Δζληθή ηξαηεγηθή ηεο Σνπξθίαο, Υξ. Μελάγηαο, ζει. 227-229)
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Όκσο ηη ζεκαίλνπλ όια απηά;
Καηά ηελ άπνςε καο, νη ελ ιόγσ ελεξγεηηθέο θηλήζεηο ηεο ηνπξθηθήο
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηπγράλνπλ ηεο απνδνρήο ηόζν ηεο πνιηηηθήο όζν θαη ηεο
ζηξαηησηηθήο εμνπζίαο ζηελ Σνπξθία.
Σεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, δηόηη ηα αλνίγκαηα απηά ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή
έρνπλ ιάβεη ηε κνξθή ελόο ζεκαληηθνύ εξγαιείνπ γηα ηηο πνιηηηθέο εγεζίεο ηεο
ρώξαο θαη ελ πξνθεηκέλσ γηα ην θπβεξλόλ θόκκα ΑΚΡ, κε ην νπνίν
πξνζειθύνληαη ςεθνθόξνη ηεο εζληθηζηηθήο ζπληεξεηηθήο βάζεο, νη νπνίνη
έρνπλ δύν βαζηθά ζπλζήκαηα: «Σν Έζλνο ηξαηηώηε» θαη «Γηα κηα Νέα
Μεγαιύηεξε Σνπξθία». Δπηπιένλ, απηέο νη πξσηνβνπιίεο ηεο εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο επηηξέπνπλ ζηελ θπβέξλεζε ηνπ ΑΚΡ λα «πάξεη κηα αλάζα» από ηα
πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ιόγσ ηεο ζπξηαθήο θξίζεο, ηηο
ζπλερόκελεο ζπγθξνύζεηο ζηα λνηηναλαηνιηθά κε ηνπο Κνύξδνπο θαη ηηο
δηεξγαζίεο (εκθαλείο θαη αθαλείο) πνπ γίλνληαη πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη ην
ύληαγκα θαη ην πνιίηεπκα ηεο ρώξαο από πξνεδξεπόκελε ζε κηα κνξθή
πξνεδξηθήο ή εκηπξνεδξηθήο δεκνθξαηίαο.
Σεο ζηξαηησηηθήο εμνπζίαο, δηόηη κε ηηο απνζηνιέο πνπ απηή αλαιακβάλεη ζην
εμσηεξηθό ζα κπνξέζεη λα πξνβάιεη ηελ ηζρύ ηεο ζηελ ηνπξθηθή θνηλσλία.
Δπίζεο, κε ηηο δηεζλείο απνζηνιέο, πνπ αλαιακβάλνπλ νη ηνπξθηθέο έλνπιεο
δπλάκεηο απνθηνύλ πνιύηηκε επηρεηξεζηαθή εκπεηξία ζε ζέκαηα
δηαθιαδηθόηεηαο θαη επηρεηξήζεσλ ππνζηήξημεο ηεο εηξήλεο, εθθέλσζεο
πιεζπζκνύ (όρη καρόκελσλ δπλάκεσλ) θαη ζαιάζζηαο αζθάιεηαο όπσο:
επίγλσζε ηεο λαπηηθήο θαηάζηαζεο, ειεύζεξε λαπζηπινΐα, ζαιάζζηνο
έιεγρνο, απνηξνπή εμάπισζεο ησλ όπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, δηαθύιαμε
θξίζηκσλ ππνδνκώλ, θαζώο επίζεο απνηξνπή ηεο πεηξαηείαο θαη ηεο
ηξνκνθξαηίαο.
πλαθόινπζα δε, κεηά ην 2010, ε ζηξαηησηηθή εγεζία ηεο Σνπξθίαο έδσζε
ηδηαίηεξε βαξύηεηα, ζηηο δηαθξαηηθέο θαη πνιπεζληθέο ζπλεξγαζίεο
πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ παξνπζία ηεο ζηελ παγθόζκηα ζθελή.
πγθεθξηκέλα, έρνπλ ππνγξαθεί ζπκθσλίεο ζηξαηησηηθήο ζπλεξγαζίαο κε 68
ρώξεο θαη βξίζθνληαη ζε εμέιημε νη δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηελ ππνγξαθή
ζπκθσληώλ κε άιιεο 41 ρώξεο. Δπηπξόζζεηα, ην 2009 θνίηεζαλ ζε
ζηξαηησηηθέο ζρνιέο ηεο Σνπξθίαο 1.278 αιινδαπνί ζηξαηησηηθνί, ελώ ην
2015, ν αξηζκόο απηώλ αλήιζε ζε 3.355, παξνπζηάδνληαο αύμεζε θαηά
270%. Παξάιιεια, ην 2009, ε Σνπξθία είρε 53 ζηξαηησηηθνύο αθνινύζνπο ζην
εμσηεξηθό, ελώ ην 2014 απηνί αλήιζαλ ζε 81, παξνπζηάδνληαο αύμεζε θαηά
52%. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ζθέςεο, νη εμαγσγέο ηεο ηνπξθηθήο ακπληηθήο
βηνκεραλίαο απμήζεθαλ θαηά 98%, από 832 εθαη. δνιάξηα ην 2009 ζε 1,65
δηζ. ην 2014.
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Πεξαηηέξσ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη, ηα αλνίγκαηα ηεο εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο κε ζηξαηησηηθό πξνζαλαηνιηζκό, παξέρνπλ καθξνπξόζεζκεο
επθαηξίεο ζηα ππνπξγεία Δμσηεξηθώλ, Τγείαο θαη Δθπαίδεπζεο γηα ακνηβαία
πεδία ζπλεξγαζίαο θαη εκπνξίνπ κε άιιεο ρώξεο. πλεπώο, ε ζέζπηζε ηεο
ζηξαηησηηθήο παξνπζίαο ζην εμσηεξηθό θαη ησλ ζηξαηησηηθώλ ζπλεξγαζηώλ κε
άιια θξάηε απνηεινύλ ζεκαληηθά εξγαιεία πξνβνιήο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο
«ήπηαο ηζρύνο» ηεο Άγθπξαο. Φπζηθά, ε ελ ιόγσ πνιηηηθή πξνζδίδεη θαη
γεσζηξαηεγηθά νθέιε, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ εδώ θαη έλα ρξόλν, ε Άγθπξα
βξίζθεηαη ππό ηελ πνιηηηθή, ζηξαηησηηθή θαη νηθνλνκηθή πίεζε ηεο ζπκκαρίαο
κεηαμύ Ρσζίαο, Αξκελίαο, Ιξάλ, Ιξάθ θαη πξίαο.

Πηγή: Metin Gurcan, αξζξνγξάθνο ζην Al-Monitor θαη πξώελ ζηξαηησηηθόο
ζύκβνπινο ηεο Σνπξθίαο ζην Αθγαληζηάλ, ην Καδαθζηάλ, ηε Κηξγηδία θαη ην
Ιξάθ ηελ πεξίνδν 2002-2008.
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