
2016’da dünyanın en önemli ülkesi Türkiye

‘Gölge CIA’ olarak da adlandırılan ABD
düşünce kuruluşu Stratfor, 2016’da tüm
gözlerin Türkiye üzerinde olacağını yazdı. Rapora göre Türkiye’nin
Ortadoğu’daki etkisini artacak. İsrail Ankara’ya yanaşacak. Rusya da
Türkiye’yle ipleri koparma noktasına getirmeyecek.

Stratfor 2016 tahminlerini yayınladığı yıllık raporunda, ‘Türkiye izlenmesi
gereken en önemli oyuncu olacak’ öngörüsünde bulundu. Raporda,
Suriye’ye Türkiye’nin askeri operasyon yapabileceği, İran ile daha fazla
rekabete gireceği ve Rusya ile ilişkilerin de düzelmeyeceği öngörüleri yer
aldı. İşte Vatan'ın haberine göre rapordan satırbaşları:

- Türkiye 2016’da sınırın ötesine geçecek. Suriye sınırında hem IŞİD’i
temizlemek hem de Kürtler’in etki alanının genişlemesini engellemek için
askeri operasyon yapacak. Bunlar büyük ölçüde yoğun hava operasyonları
olabilir. Buna ABD de destek verecek. Karadan operasyonlarda Arap ve
Türkmenler’e güvenen Ankara, gerekirse kendi askerlerini de bu bölgeye
konuşlandırmak için planlarını hazır tutacak. Ankara Suriye içinde mülteciler
için ‘güvenli bölge’ oluşturma çabasından da vazgeçmeyecek.

- Türkiye’nin Kuzey Suriye’ye asker göndermesine tarihsel kızgınlıklarından
dolayı Arap ülkeleri tepki gösterebilir. Ancak bu kızgınlığın yatıştırılması
amacıyla Arap ülkeleri Türk askerlerine asker desteği verebilir.

- Türkiye ile ABD, Suriye’de İŞID’e karşı koalisyon güçlerine Suudi
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar’ın yanı sıra Mısır ve Ürdün gibi
diğer Arap ülkelerini de katmaya çalışacak.

- Rusya bölgede Türkiye’nin planlarını hayata geçirmesinde en büyük engel
olacak. Moskova Esad hükümeti ile ortaklığını koruyacak. Rusya, Şam’ı
zayıflatmak isteyen muhaliflerin yanında yer alan ABD, Türkiye, Suudi
Arabistan, Ürdün ve Katar ile karşı karşıya gelebilecek.

Kıbrıs’ta barış ve İsrail’le yakınlaşma

- Suriye konusu Rusya ile Türkiye arasındaki mevcut krizin daha da
derinleşmesine yol açabilir. Ancak Türkiye ile Rusya’nın gerginliği
azaltabilmek için ikili görüşmeleri muhtemel. Rusya Ankara’ya daha fazla
baskı uygulayamayacak, çünkü bu durumda karşısına NATO’yu almış
olacak. Aralarındaki ilişkiyi tamamen bitirmek ne Türkiye’nin ne de Rusya’nın
işine gelir. Ancak ticari ilişkilerde stratejik öneme sahip enerji projelerinde
daha fazla gecikmeler yaşanabilir. Bu durum Türkiye’yi enerji ihtiyacını
karşılayabilmek için Azerbaycan ve Irak’ın Kürt bölgesi üzerinde acil
projelere itebilir.

- Türkiye enerji ihtiyacını giderebilmek amacıyla Doğu Akdeniz enerji
projelerinde yer almaya çalışacak. Ankara Doğu Akdeniz enerji projelerinde
yer alabilmek için Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi üzerinde sürdürülen
müzakerelerde ilerleme sağlanmasına çaba gösterecek.

- Türkiye Ortadoğu’da daha iddialı güç haline geldiği sürece Suriye ve Irak
topraklarında İran ile rekabet kızışacak. Esad hükümetinin yanında yer alan
Rusya ile İran, Bağdat üzerinden Kuzey Irak’ta ekonomik ve enerji bağlarını
sıkılaştırmaya çalışan Türkiye ile Kuzey Irak Kürt yönetiminin arasını açmak
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için çalışacak.

- Rusya Ankara’ya karşı bir koz olarak ‘Kürt militan gruplarla’ ilişkilerini
canlandırmaya çalışacaktır.

- İsrail Türkiye’nin bölgedeki etkisinin artması nedeniyle Ankara ile daha
yakın ilişki içinde olmak için çaba sarfedecek.  
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