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تحتل العالقات التركية اإليرانية أهمية كبيرة وذلك ألن تركيا وإيران
تمتلكان ثقالً كبيراً في المنطقة ناتجا ً عن الخصائص الجيوسياسية المستند عليها
موقعهما االستراتيجي وكذلك قدراتهما العسكرية والبشرية والمادية ،فهذا يمنح
هاتين الدولتين قوة تستطيعان من خاللها التأثير على مختلف أحداث منطقة
الشرق االوسط.
اال أن العالقات التركية االيرانية شهدت العديد من التقلبات؛ وذلك بسبب
المتغيرات التي طرأت داخل البلدين فضالً عن المتغيرات اإلقليمية والدولية ،فقد
أدى قيام الثورة اإلسالمية في إيران  9191إلى تغير نظام الحكم في إيران
والذي بدء يأخذ منهجا ً اسالمياً ،في حين كان النظام التركي مغايراً لذلك إذ
تهيمن عليه األحزاب العلمانية األمر الذي أدى إلى تصادم في التوجهات في
بداية األمر فمن الطبيعي أن يؤدي إلى حدوث خلل في العالقات بين البلدين،
لكن سريعا ً ما عادت العالقات الى طبيعتها.
ظلت تلك العالقات يشوبها نوع من التقلبات حتى وصول حزب العدالة
والتنمية الى السلطة عام  ،2002إذ رحب الجانب اإليراني في هذا التحول الذي
شهدته تركيا على المستوى الداخلي اآلمر الذي أدى إلى جعل العالقات تتحسن
من جديد وفق الرؤية التي يحملها كال الطرفين تجاه اآلخر ،لكن حصل هنالك
متغير جديد في المنطقة والذي ألقى برحاله على العالقات التركية اإليرانية ،أال
وهو االحتالل األمريكي للعراق عام  ،2002الذي جعل العراق محطةً للتنافس

الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برلين  -ألمانيا

01

العالقات التركية اإليرانية بعد عام …….........…………..…..2011تأليف  :جاسم محمد حاتم العزاوي

التركي اإليراني القائم على أساس تحقيق مكاسب سياسية ،اقتصادية ،أمنية من
أجل توسيع النفوذ اإلقليمي .
إذ شكل المتغير العراقي دور مهم في العالقات بين البلدين بدءت الدولتان
تتنافسان على العراق بعد اإلنسحاب األمريكي منه عام  ،2099وهذا اإلنسحاب
مثل الفرصة الجوهرية لكال الدولتين من أجل السيطرة على العراق ،إذ يشكل
العراق محل جدل في العالقات التركية اإليرانية حتى أصبح تدخل هاتين
الدولتين في العراق أمام أنظار المجتمع الدولي وهذا يأتي من كونهما القوة
اإلقليمية التي لها الدور المهم في منطقة الشرق األوسط.
وبعد أن حدثت في المنطقة متغيرات عديدة بعد عام  2099وما تعرف
((بثورات الربيع العربي)) التي ألقت بضاللها على العالقات بين البلدين ،إذ زاد
التنافس التركي اإليراني على المنطقة من أجل توسيع النفوذ وكذلك تحقيق
الزعامة اإلقليمية التي تتطلب ذلك.
بسبب اختالف المصالح بين تركيا وإيران اختلفت اجندات السياسة
الخارجية لهذه الدول ،وأثرت المتغيرات اإلقليمية في العالقات التركية اإليرانية
إذ تزايدت حدة المنافسة بين الدولتين فقد شكلت سوريا القضية المحورية المهمة
في كل الت ُغيرات التي حدثت بعد عام  ،2099وعليه فأنها أبرزت المنافسة
الحقيقية في العالقات التركية اإليرانية وذلك بسبب اختالف التصورات لهذه
القضية.
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فضالً عن أنه كان لكال الدولتين موقف في األزمة الخليجية التي حدثت في عام
 2099من أجل القيام بدور مؤثر في هذه األزمة ،لكن هذه األزمة مختلفة تماما ً
عن األزمات التي شهدتها منطقة الشرق األوسط من ناحية العالقات التركية
اإليرانية ،فهي لم تُح ِد ْ
تأثير على مستوى العالقات التركية اإليرانية بل
ي
ثأ َ
ٍ
ولدت نوعا ً من توحيد الرؤية في وجهات نظر الدولتين من أجل إنقاذ قطر من
أزمتها وكسبها كحليف مهم في هذه المنطقة ،وهذا يعني أن المنافسة كانت
مخفية أما التعاون فكان ظاهراً على مستوى العالقات التركية اإليرانية.
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الفصل االول
العوامل المؤثرة في العالقات التركية
اإليرانية
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يتناول هذذا الفصذل عوامذل العالقذات التركيذة اإليرانيذة رذمن فتذرة مذا بعذد
الثذورة اإليرانيذة مذن أجذل الوقذوف علذى أبذرز المشذكالت التذي أثذرت فذي مسذار
العالقذذة بذذين البلذذدين ،فقذذد تذذم دراسذذة هذذذه العوامذذل وفذذق مجمذذوعتين المجموعذذة
األولى فهي عبارة عن تمهيدي يضم العوامل من عام  9191حتذى عذام ،2099
أما المجموعذة الثانيذة فهذي مذن عذام  2099حتذى الوقذت الحذالي ،عنذدما انذدلعت
الثورة اإليرانية عام  9191سذببت تغيذراً فذي التوجهذات االيديولوجيذة السياسذية
اإليرانيذذة التذذي مذذا لبثذذت أن تقاطعذذت مذذع التوجذذه العلمذذاني التركذذي ،إذ شذذهدت
العالقذذات تبذذادل االتهامذذات بذذين الجذذانبين ،وبذذالرقم مذذن ذلذذك ،فقذذد ظذذل عامذذل
المصذذلحة بجوانبذذه االقتصذذادية والسياسذذية واألمنيذذة حارذذراً بقذذوه فذذي العالقذذات
التركيذذة اإليرانيذذة ،إذ كانذذت فتذذرة التسذذعينات قذذد تميذذزت بنذذوع مذذن االخذذتالف
والتعاون تجاه الكثير من القضايا.
كان العامل االقتصادي يشكل جانبذا ً مميذزاً فذي العالقذات التركيذة اإليرانيذة
وهذا ال يعني أن هذا الجانب لم يتأثر بالمتغيرات الخارجية والداخلية المؤثرة في
العالقات بين الدولتين ،على الرقم مما شهدته تلك العالقات من متغيذرات خذالل
هذه المدة األمر الذي زاد من حده المنافسة بين البلدين رقذم ذلذك تبقذى العالقذات
محكومة بقاعدة "كل ُما كانت العالقات الظذاهرة قويذة فِذان العالقذات الخفيذة تكذون
متوترة وعلى العكس من ذلك".
ٌ
حدث مه ٌم أال وهو صعود حزب العدالة والتنميةة إلذى السذلطة
شهدت تركيا
عام 2002الذي أدى إلى تقارب في سياسة البلذدين ،والسذيما أنذه يتمتذع بمقبوليذة
مذذن قبذذل الجانذذب اإليرانذذي كونذذه يحمذذل طابعذا ً اسذذالمياً ،علذذى الذذرقم مذذن تحسذذن
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العالقذذات فذذي هذذذه المذذدة لكذذن حذذدث بعذذد ذلذذك متغيذذر مهذذم وهذذو الغذذزو االمريكذذي
للعذراق عذذام 2002فقذذد سذاهم فذذي إزديذذاد حذدة المنافسذذة بذذين تركيذا وإيذذران علذذى
العراق كالً منهما يريد ان يكون هو الالعب المؤثر في العراق ،كانت هذذه المذدة
تشهد منافسة في الحصول على المكاسب والنفوذ الواسع في العراق.
أما فيما يخص المدة الثانية فهي تدرس العوامل بعذد عذام  2099إذ شذهدت
هذه المدة العديد من المتغيرات في المنطقة اإلقليمية ،إذ أتسمت المنطقة فذي هذذه
المدة بالفورى وعدم االستقرار التي كان لها دور فذي إزديذاد حذدة المنافسذة بذين
الدولتين على مناطق النفوذ وكذلك لعب دوراً إقليمي ،شذهدت هذذه العوامذل التذي
تستند أليها العالقات بين البلدين تأثراً كبيراً بأوراع المنطقذة  ،لكذن علذى الذرقم
من المنافسذة الشذديدة بذين تركيذا وإيذران فذأن هذذا لذم يذؤدي الذى الصذراع بينهمذا
حول قضايا المنطقة.
استفادت تركيا وإيران من المتغيرات التذي شذهدتها المنطقذة  ،إذ اسذتطاعتا
توسيع نفوذهما وتمكنتا من تحقيق أجنذدتهما فذي المنطقذة ،لكذن المنافسذة الشذديدة
على المنطقة بين تركيذا وإيذران بسذبب االخذتالف فذي التوجهذات فذأن هذذا األمذر
أدى إلى تالقي سياسات تلك الدولتين في المنطقة وعمل ذلك إلى حصذول بعذ
التدهور في العالقات نتيجة لهذا الخالف لكن هذا لم يكن ظاهراً ،على الرقم من
التوترات التي شهدتها العالقذات التركيذة اإليرانيذة لكذن نجذد أن سياسذة الطذرفين
تجاه اآلخر مرنة والذي مكن سهوله تالفي الخالفات ،وكل هذا سوف يذتم تناولذه
في المباحث اآلتية
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شهدت العالقات التركية اإليرانية في هذه المدة العديد مذن المتغيذرات التذي
أدت إلذذى إحذذداث تحذذول فذذي العالقذذات بذذين البلذذدين التذذي تراوحذذت مذذا بذذين التذذوتر
والتعذذذاون ،إذ شذذذهد البلذذذدان حالذذذة تقبذذذل أحذذذدهما لكخذذذر وذلذذذك بسذذذبب إدراكهمذذذا
لمصالحهما أألمر الذي أدى إلذى تجذاوز الخالفذات بينهمذا مذن أجذل الحفذاظ علذى
ديمومة هذه المصالح وهذا ما سنتناوله في المطالب اآلتية -

أدت العالقذذات التركيذذة اإليرانيذذة منذذذ قذذرون عديذذدة والزالذذت دوراً أساسذذيا ً
ومذذؤثراً فذذي منطقذذة الشذذرق األوسذذط بحكذذم دور هذذاتين الذذدولتين فذذي توازنذذات
المنطقذذة ،لقذذد جذذاءت الثذذورة اإليرانيذذة عذذام  9191لتذذؤدي الذذى إحذذداث تغييذذراً
أساسذذيا ً فذذي العالقذذات التركيذذة اإليرانيذذة بعذذد إن كانذذت العالقذذات قويذذة فذذي عهذذد
الشاه(.)9

( )9أيمذذذذان دنذذذذي ،الةةةةدور اإلقليمةةةةي لتركيةةةةا فةةةةي منطقةةةةة الشةةةةرق األوسةةةة بعةةةةد الحةةةةرب البةةةةاردة،
ط(،9اإلسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية ) 2092 ،ص.960
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إذ كان للثورة اإليرانية األثر الكبير في توتر العالقات بسبب االختالف في
اآلراء والتوجهات ،ففي الوقت الذي كانت فيه تركيا تنذته منهجذا ً علمانيذا ً كانذت
إيران قد اتخذت منهجا ً إسالميا ً مناقضذا ً لهذا ،ممذا زاد مذن احتمذال نشذوء صذراع
حقيقذذي بذذين تركيذذا العلمانيذذة وإيذذران اإلسذذالمية إال أن ذلذذك لذذم يحذدث نتيجذذة لعذذدة
أمور وذلك بسبب التدابير الحكيمة التي اتخذتها تركيذا أوالً ،وكذذلك قيذام الحذرب
العراقية اإليرانية ثانيا ً ،واما العامل الثالةث فيتمثذل فذي تقبذل تركيذا تغييذر النظذام
السياسي في إيران وتوجهاته الجديدة(.)9
بذذادرت تركيذذا الذذى االعتذذراف بالنظذذام الجديذذد فذذي إيذذران وكانذذت تركيذذا مذذن
أولذى الذدول التذذي اعترفذت بالنظذذام اإليرانذي ،ففذي شذذباط 9191م صذر رئذذيس
الذذوزراء التركذذي "بولنذذد أجاويذذد"( قذذائالً (لقةةد حةةدخ مةةفخرال فةةي الدولةةة الجةةارة
والصديقة إيران فصةل جديةد وبةدورنا نهنةش الشةعب اإليرانةي مةا حةدخ وأتمنة
لهةةا الخيةةر والموفقيةةس فةةي مسةةيرتها ةةكه ،وكانةةا تركيةةا تراقةةب األحةةداخ التةةي
جةةرت فةةي إيةةران بشةةكل دقيةةق وانطالق ةا ً مةةن قاعةةدة عةةدم التةةدخل فةةي الشةةفون
الداخلية للدول المجاورة كانا تنظةر بعةين الحةكر وتراقةب اإلحةداخ بحساسةية،

(بولند أجاويد ولد مدينة أسطنبول في العام  ،9121تخرج من كلية روبرت االمريكية سنة ،9122
سياسي تركي شغل منصب رئيس الوزراء التركي لعدة فترات زمنية ،كان من أشد المدافعين عن
العلمانية ،دخل السياسة وأصبح وزيرا للعمل للفترة من  9169حتى عام  9161وبهذا أكتسب شهرة
كونه المدافع عن حقوق العمال ،كان أخر فترة في توليه رئاسة الوزراء من  9111حتى عام ،2002
توفي في عام .2006
 المعرفة ،شبكة المعلومات الدولية ،متا على الرابطhttps://www.marefa.org/%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF_%D8%A3%
D8%AC%D8%
( )9فيليذب روبذذنس ،تركيةةا والشةةرق األوسة  ،ترجمذذة  :ميخائيذذل نجذذم خذذوري ( ،الريذذار دار قرطبذذة
للنشر والتوثيق واألبحاث  ،ط )9112 ،9ص.66

الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برلين  -ألمانيا

11

العالقات التركية اإليرانية بعد عام …….........…………..…..2011تأليف  :جاسم محمد حاتم العزاوي

وإن إيران صاحبة تجربة كبيره في معرفتها فةي شةفون الدولةة الداخليةة و ةي
قادرة عل فها شعبها وحل المشاكل بجدية)(.)9
وبذذين رئذذيس الذذوزراء التركذذي أنذذذاع أهميذذة العالقذذات بذذين البلذذدين والتذذي
سيكون لها دور مؤثر في المنطقة وأرذاف قذائالً (وان حكومتنةا بةدور ا سةوف
تةةولي أ ميةةة كبيةةرة للعالقةةات التركيةةة اإليرانيةةة الجديةةدة والصةةداقة التقليديةةة
المالئمة سةوف تظهةر لريةرانيين أ ميةة ةكه العالقةات وأن تعزيةز العالقةات مةا
بين البلدين حسب معرفتي سيكون عامالً مفثراً للسالم اإلقليمي)(.)1
ممذذا اسذذهم فذذي تحقيذذق تقذذارب تركذذي إيرانذذي مذذن خذذالل الزيذذارات المتبادلذذة
للمسذذذؤولين ففذذذي  1حزيذذذران  9191عملذذذت إيذذذران علذذذى تقذذذديم دعذذذوه لذذذوزير
الخارجية التركي "كنذدوزاوكجين" مذن أجذل زيذارة إيذران والعمذل علذى تطذوير
العالقات ،إذ كان لهذه الزيذارة الذدور الكبيذر فذي تطبيذع العالقذات الثنائيذة وحتذى
اعتبرت الزيارة األولى لبحث تطوير العالقات الثنائية فقد قام الطرفان في بحذث
القضذذايا المشذذتركة بينهمذذا وكذذذلك أسذذس العالقذذات القادمذذة ،أمذذا تركيذذا تكذذون قذذد
أتبعت جملة من األهداف التي تحكم عالقتها بإيران(- )2
 -9استطاعت الحفاظ على مسالة التعايش مع إيران.
 -2الحيذذاد هذذو الموقذذف المميذذز لتركيذذا مذذن الحذذرب العراقيذذة -اإليرانيذذة -9160
9166م كان له الدور الكبير في تطبيع العالقات بين البلدين.
 -2انتهذذذزت تركيذذذا الفرصذذذة األساسذذذية مذذذن أجذذذل توسذذذيع عالقاتهذذذا التجاريذذذة
واالقتصادية مع إيران.
) (9نقال عن منهل الهام عبدال عقراوي  ،العالقات التركية اإليرانية  1111 - 9111دراسة في
العالقات السياسية واالقتصادية( ،عمان دار قيدا للنشر و التوزيع  ) 2092 ،ص.969-966
) (2المصدر نفسه  ،ص.969
) )2منهل الهام عقراوي ،مصدر سبق ذكره ،ص.966
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مذذا تميذذزت بذذه العالقذذات التركيذذة اإليرانيذذة خذذالل فتذذرة الثمانينذذات الدقذذة فذذي
التعامل مع األحداث إذ كان هنالك حدث مهم في تلك المدة أال وهو دخذول إيذران
في حرب مع أحد جيرانها بينما تركيا اتخذت موقفا محايد من تلك الحرب ،ألنها
كانت ترى بأن تلك الحرب العراقية اإليرانية تهذدد االسذتقرار فذي المنطقذة لذذلك
شاركت تركيا في مساعي السالم اإلسالمية إلنهاء الحذرب وكذان لهذا دور مميذز
في تلك المساعي ألن هذه الحرب تشكل عامل تأثير على تركيا والسذيما أن كلتذا
الدولتين المتحاربتين مجاورتين لتركيا(.)9
لذلك فضلت تركيا انتهاج سياسة متوازنذة فذي عالقاتهذا مذع العذراق وإيذران
عندما نشبت الحرب بينهمذا كانذت تصذريحات المسذؤولين األتذراع قذد بينذت تلذك
(الحيادية) ،والسيما رئيس الوزراء التركي "توركذت اوزال" قذائالً (إننةا ننةته
سياسة محايدة إزاء دولتين متحاربتين ،و كا األمر من أصعب األمور ،ألن كالً
الدولتين تريدان وقوف تركيا إل جانبها ويجةب إن نعةد كلةم أمةرال طبيعيةا ل ،إننةا
اعتمدنا كا الموقف المحايد لحد اآلن ،و كا األمر غير سهل ،وحتة لةو فكرنةا
بان أحد األطراف محق ،فإننا لن نتصرف بشكل آخر ،وإكا وقفنا إل جانب أحد
األطةةراف ،فمةةاكا ستسةةتفيد تركيةةا مةةن كلةةم رغةةا

ةةغوط ومطاليةةب الةةدولتين

المتحاربتين ،فإن تركيا لن تغير موقف الحيةاد الةكي تنتهجةس) فذي حذين البذد أن
نؤكد بأن موقف تركيا من الحرب قائم ألجل الحفاظ على مصالح تركيا ومنفعتها

) (9أميذذرة إسذذماعيل العبيذذدي ،العالقذذات التركيذذة اإليرانيذذة  ،9116-9121مجلةةة دراسةةات إقليميةةة،
العدد( ،2جامعة الموصل  )2001ص.292
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على الرقم مما تمتلكه من مميزات كونها تتميز بالجوار الجغرافي لكال الذدولتين
و قيرها من المميزات(.)9
شهدت العالقات تدهوراً حذاداً بعذد عذام 9166م نتيجذة لحذدوث الكثيذر مذن
األمذور التذي أثذرت فذي العالقذذة بذين البلذدين ،إذ حذدث فذذي تلذك المذدة المزيذد مذذن
األفعال التي ولدت نوعا ً من التوتر بينهما ،بفعل حادثتين اولهما رف

السذفارة

اإليرانية في انقره ان تنته نه السفارات االجنبة بتنكيس اإلعذالم بذذكرى وفذاة
"مصطفى كمال اتاتورع" فقد عبرت عنه الصحف التركية عن هذا الموقف بأنه
قير مقبول ،والحالة الثانية في عام 9161م عندما قامت إيذران بتشذبيه الذرئيس
التركذذي "كنعذذان أيفذذرن" بصذذاحب كتذذاب ييذذات شذذيطانية* ممذذا سذذبب المزيذذد مذذن
االسذذتياء لذذدى المسذذؤولين والسذذيما فذذي اوسذذاط الجذذيش ،وعنذذد مجذذيء "هاشذذمي
رفسذذذنجاني" الذذذى السذذذلطة فذذذي عذذذام 9161م  ،بذذذدأ هنالذذذك تحسذذذن تذذذدريجي فذذذي

) )9نقال عن سذعد رزيذ ايذدام سذعيد  ،العالقةات التركيةة اإليرانيةة ،1112-9191أطروحذة دكتذوراه
(قير منشورة) ،جامعة بغداد  ،كلية العلوم السياسية  ،2006 ،ص.229-226
*آيةةات شةةيطانية :وهذذي روايذذة مذذن تذذأليف الكاتذذب البريطذذاني الذذذي ينحذذدر مذذن أصذذول هنديذذة (سةةلمان
رشدي) صدرت الرواية في لنذدن بتذاري  26سذبتمبر عذام  9166بعذد  1أيذام مذن إصذدار هذذا الكتذاب
تلقذذى دار النشذذر الذذذي طبذذع الكتذذاب العديذذد مذذن رسذذائل التهديذذد واالتصذذاالت التلفونيذذة للمطالبذذة بسذذحب
الكتاب من دور بيع الكتب ،والحادثة الثانية هي صدور فتوى من الخميني في  92فبراير  9161بإباحة
دم سلمان رشدي وهاتان الحادثتان لفتتا نظر وسائل اإلعالم الغربية بشدة.
_ آيات شيطانية ،مو وع ،شبكة المعلومات الدولية ،متاح عل الراب
http://www.mamnoo3ah.com/BooksList/ShowBook/Novels/%D8%A2%D
9%8A
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العالقات التركية اإليرانية إذ قام الرئيس الجديد بالمزيذد مذن التغييذرات كذان مذن
بينها إبعاد االسالميين المتشددين عن المراكز المهمة في الدولة(.)9
بدأت العالقات التركية اإليرانية في التطور االيجابي وذلك بسذبب حصذول
الكثيذذر مذذن المسذذتجدات اإلقليميذذة ،وبذذذلك شذذهدت مرحلذذة متقدمذذة خذذالل فتذذرة
التسذذعينات ،أمذذا فيمذذا يخذذص موقذذف البلذذدين مذذن حذذرب الخلذذي الثانيذذة (-9110
9119م) فقذذد كذذان موقفهمذذا مضذذاداٌ مذذن الحذذرب ألن فيهذذا إخذذالل فذذي الت ذوازن
االستراتيجي في المنطقة (.)2
وسذذبب ذلذذك أثذذارة القلذذق لذذدى المسذذؤولين األتذذراع واإليذذرانيين حذذول هذذذه
الحرب ،إذ كانت هنالك زيارات من قبل الطرفين لبحث قضايا المنطقذة والسذيما
ما حذدث فذي تلذك المذدة إذ قذام الذرئيس اإليرانذي بإرسذال مبعوثذة الخذاص "علذي
ررا يموري" إلى تركيا للتشاور حول الخطر الكذردي ،بعذد حذرب الكويذت فذي
شباط (9119م) بدأت تركيا وإيران تعمالن على توثيق عالقاتهمذا السياسذية مذع
بعضهما البع

فان كل دولذة منهمذا أخذذت تذرى بذأن الدولذة األخذرى حليفذا ً لهذا

لمواجهة القوة المركزية العربية ،وفي  21نيسذان 9119م قذام الذرئيس اإليرانذي
"هاشذذمي رفسذذنجاني" فذذي زيذذارة لذذه إلذذى تركيذذا والتقذذى خاللهذذا بذذالرئيس التركذذي
"توركت أوزال" إذ بحث الجانبان أسس العالقات المشتركة بينهما ،وكذلك نالت

) )9حسذذن علذذي خضذذر عذذالوي  ،تركيةةا و دول الجةةوار الشةةرق اوسةةطي  9118-9188دراسةةة فةةي
العالقةةات السياسةةية ،أطروحذذة دكتذذوراه (قيذذر منشذذرة) ،كليذذة التربيذذة  ،جامعذذة الموصذذل ، 2090 ،
ص.19-10
) (2أميرة إسماعيل العبيدي ،مصدر سبق ذكره  ،ص.292
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مسألة األمن اإلقليمي عذامالً مهمذا ً وكذذلك قضذية الالجاذين العذراقيين والعالقذات
الثنائية (.)9
نجد بأن الموقف التركي اإليراني من حرب الخلي الثانية قائم على أساس
تحقيق المكاسب واألهداف التي تسعى تركيا وإيران إلذى تحقيقهذا كمذا هذو الحذال
بالنسبة للمكاسب االقتصذادية لتركيذا ،فضذال عذن األهذداف السياسذية التذي تسذعى
تركيا وإيران إلى تحقيقها والتي كذان لهذا تذأثير علذى العالقذات التركيذة اإليرانيذة
والسيما أنها كشفت تعاظم نفوذ الدور التركي الذي يتنذاق

مذع توجهذات إيذران

السياسية والذي يعد عامالً في اختزال الدور اإليراني(.)2
وعند مجي حكومة "نجذم الذدين أربكذان" السذلطة عذام  ،9116قذام بزيذارة
إيران وجرى مباحثات مع الرئيس اإليراني "هاشمي رفسنجاني" والذذي أعذرب
عن رقبة بالدة في تطوير العالقات التجارية مع إيران(.)2
كان هنالذك لقذاء بذين الذرئيس التركذي "سذليمان ديمريذل" والمرشذد االعلذى
اإليراني "علي خامناي" عن طريق زيذارة الذرئيس التركذي إليذران عذام 9116
وعبر بقولة (أن الهدف من كه الزيارة العمل علة اعةادة النظةر فةي العالقةات
الثنائيةة بةةين البلةةدين وكةةكلم زيةةادة مسةةتو التعةةاون) ،وأخذذذت العالقذذات تسذذير
بشذذكل طبيعذذي ،لكذذن مذذع أحذذداث  99أيلذذول  2009فقذذد قربذذت إيذذران مذذن تركيذذا
والسذذذيما أن الجانذذذب اإليرانذذذي الذذذذي بذذذدء يتخذذذوف مذذذن أن تطذذذال هذذذذه الحملذذذة

) )9لقمان عمر ألنعيمذي ،العالقذات التركيذة اإليرانيذة بذين التعذاون و التنذافس  ،2009-9119دراسةات
إقليمية ،العدد(،6جامعة الموصل  )2006ص.919-916
) )2سعد رزي ايدام  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.219
) )2أميرة إسماعيل العبيدي ،مصدر سبق ذكره  ،ص.292
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األمريكية على االرهاب في التوجه صوب إيران بعد العراق وهذا شذكل تخذوف
كبير لدى إيران وسهم في التقاربين البلدين(.)9

يشكل االقتصاد عامذل مهذم فذي العالقذات التركيذة اإليرانيذة إذ شذهد البلذدان
عالقات اقتصادية قوية وذلذك بسذبب إدراع صذناع القذرار بذالموقع الجيوسياسذي
للدولتين والذي سبب حاجة البلدين أحدهما لكخر.
أن تركيا استطاعت كسب عالقات اقتصادية كبيرة مذع إيذران ويرجذع ذلذك
إلذذى السياسذذة التذذي أتبعتهذذا تركيذذا تجذذاه إيذذران بعذذد قيذذام الثذذورة اإلسذذالمية عذذام
9191م فأن عدم انضمام تركيا مع الغرب فذي فذرر الحظذر علذى إيذران عذزز
من مكانة تركيا في العالقات االقتصادية مذع إيذران والتذي تطذورت خذالل فتذره
الثمانينات بشكل كبير(.)2
ففي عام 9160م تنامت العالقات االقتصادية بذين تركيذا وإيذران والمتمثلذة
في زيادة حجم التبادل التجاري ،بينما تم توقيع اتفاقية التبذادل التجذاري فذي العذام
نفسه والتي نصت على ررورة تسهيل المعذامالت للمؤسسذات والشذركات التذي
تعمل على تطوير التبادل التجذاري كافذة وكذان مذن نتذائ ذلذك زيذادة الصذادرات
التركيذذة عذذام  9160إلذذى 909مليذذون دوالر وزيذذادة اسذذتيرادات إيذذران فذذي العذذام
نفسه إلى  219مليون دوالر(.)2

) (9رواء زكي يونس الطويل  ،مسةتقبل العالقةات العراقيةة  -اإليرانيةة – التركيةة (، )1119-9111
(جامعة الموصل مركز الدراسات االقليمية  ،الندوة العلمية (( ))21حول عالقذات العذراق االقتصذادية
بدول الجوار وإمكانية تطويرها  )2009 ،ص.22
) )2لقمان عمر ألنعيمي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.911
) )2منهل الهام عبدال عقراوي ،مصدر سبق ذكره  ،ص.216
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إذ كذذذان للحذذذرب العراقيذذذذة اإليرانيذذذة الذذذدور الكبيذذذذر فذذذي زيذذذادة التعذذذذاون
االقتصادي بين تركيا وإيران األمر الذذي جعذل إيذران واحذدة مذن أكبذر األسذواق
لتصريف المنتجات التركية ،وعلى اثر الزيذارة التذي قذام بهذا توركذت أوزال فذي
عذذام 9162م علذذى راس وفذذد رذذم  200شخصذذية مذذن مختلذذف الذذوزارات ذات
االتصال المباشر مع إيذران فبلذح حجذم التبذادل التجذاري إلذى ()9.9مليذار دوالر
وهذا يعطي انطباع بتطور العالقات(.)9
فبلذذح حجذذم التبذذادل التجذذاري بذذين تركيذذا وإيذذران خذذالل عقذذد الثمانينذذات إلذذى
()2-9.1مليار دوالر وهذا ما يعكس مدى تحسن العالقات االقتصادية بين تركيا
وإيران(.)2
شهدت المدة ما بين 9112-9166م تراجعا ً في التعامالت التجارية بسذبب
وجود بع

العوامل المؤثرة في العالقة بين البلذدين األمذر الذذي أدى إلذى جعذل

عالقذذات البلذذدين يشذذوبها بعذ

التذذوتر ،فقذذد ادركذذت تركيذذا وإيذذران فذذي رذذرورة

العمل على تحسين عالقاتهما االقتصذادية ،وفذي هذذا الصذدد قذام رئذيس الذوزراء
التركذذي "نجذذم الذذدين إربكذذان" بزيذذارة الذذى إيذذران فذذي أب 9116م بهذذدف توسذذيع
اتفاقية التجارة التركية اإليرانية إذ تضمنت هذه االتفاقية على بنود عدة من بينهذا
شراء الغاز من إيران بمبلح قدره ( 22مليون دوالر) والعمل علذى تشذييد أنابيذب
الغاز التي تمتد من تبريز الى تركيا وتعد اتفاقية الغاز التي وقعت العذام 9116م
وهي تمثل اتفاقية العصر ،وأن توسيع التعامالت االقتصادية بين تركيذا و إيذران
فذذي منتصذذف التسذذعينات اسذذهم فذذي نمذذو الميذذزان التجذذاري لكذذال البلذذدين قيذذر أن
) )9أميرة إسماعيل العبيدي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.292
(2)Fatima SARIASLAN ,’Lİ YILLARDA TÜRKİYE-İRAN EKONOMİK
İLİŞKİLERİ , Uludağ Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora
Öğrencisi, 2000 ,p73.
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انخفار أسعار النفط أثر بشكل كبير مما أدى إلى جر إيذران ألزمذات اقتصذادية
حتى انخفضت الصادرات التركية فذي عذام 9111م ( 919.691مليذون دوالر)
وهذا االنخفار لم يكن بسبب التأثير التوتر أنما بسبب المتغيرات الخارجية(.)9
كذذان سذذبب زيذذارة "نجذذم الذذدين اربكذذان" هذذو توجذذه حزبذذه االسذذالمي تجذذاه
العالم االسالمي تظافر مذع ذلذك وصذول التيذار المعتذدل فذي إيذران بفذوز "محمذد
خاتمي" بالرئاسة الذي سعى النهاء عزلة إيران مع األسرة الدولية(.)2
العالقات التركية اإليرانية توترت بسبب المنذاورات البحريذة التذي أجريذت
بذذين تركيذذا و(اسذذرائيل) والواليذذات المتحذذدة األمريكيذذة فذذي كذذانون الثذذاني 9116
وهذذذا أمذذراً يثيذذر مذذن قضذذب إيذذران ،بذذدأت إيذذران تعبذذر عذذن قضذذبها وذلذذك عذذن
طريق وسائل االعالم التي بذدأت تؤكذد انضذمام تركيذا الذى كتذل معاديذة لالسذالم
وأنذذه علذذى تركيذذا الرجذذوع للذذدول االسذذالمية االنهذذا شذذريك مهذذم بالنسذذبة لهذذذه
الدول(.)2
بعد أحداث ايلول  2009كان هنالك تقارب تركي إيراني وذلك بسبب كون
إيران التي أخذت تدرع مخاطر ما تحمله هذذه االحذداث علذى المنطقذة ،والسذيما
فذذي ظذذذل التهديذذذدات التذذذي بذذذدأ بهذذذا صذذذناع القذذذرار فذذذي التوجذذذه الجديذذذد للسياسذذذة
األمريكية(.)2

) )9لقمان عمر ألنعيمي ،مصدر سبق ذكره ،ص.209
) )2رواء زكي يونس الطويل ،مصدر سبق ذكره ،ص .22
) )2حسن علي خضير عالوي ،مصدر سبق ذكره ،ص.221
) )2ينظر ابراهيم خليل العالف ،السلوع السياسي الخارجي التركي تجاه العراق بعد  1نيسان ،2002
دراسات اقليمية ،العدد (،1جامعة الموصل  )2006ص.1
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يعد األمن في واجهة العالقات التركية اإليرانية إذ أنه يبذرز بوصذفة عامذل
أساسي بالنسبة للسيادة الوطنية لكذال الذدولتين بسذبب كذون هذاتين الذدولتين يوجذد
فيهمذذا أقليذذات مشذذتركة ممذذا يسذذتدعي العمذذل علذذى تطذذوير الجانذذب األمنذذي بشذذكل
مشترع ،وكان هنالك اتفاق بين الجانبين حدث في تشرين الثذاني 9162م والذذي
نص على منع اي نشاط يتخذ من أراري طرف يهدد الطرف اآلخر(.)9
كما تم في عام 9112م قيام تركيا وإيذران بتوقيذع اتفاقيذة أمنيذة وتذم االتفذاق
علذذى تقاسذذم البلذذدين الجهذذود األمنيذذة المشذذتركة عبذذر الحذذدود اال أن هذذذا لذذم يقلذذل
االتهامذذذات بذذذين الطذذذرفين حذذذول القيذذذام بذذذدعم جهذذذات داخليذذذة تزعذذذزع األمذذذن
واالستقرار لكال الدولتين(.)2
من أجل احتواء التهديدات المؤثرة علذى أمذن الذدولتين بذدأت هنالذك لقذاءات
مكثفة بين لجنة األمن المشتركة حول امكانية الحفاظ على األمن الوطني وتبذادل
الطرفان المعلومات األمنية إذ جرى هنالك اتفاقيات مشتركة ،عملت إيذران علذى
تسذذليم بع ذ

عناصذذر حذذزب العمذذال الكردسذذتاني الذذى انقذذرة بينمذذا قامذذت تركيذذا

بخطوة مماثلة من خالل حظر نشاطات حزب مجاهدي خلق اإليرانية(.)2

) )9ينظر فليب روبنس ،مصدر سبق ذكره  ،ص.90
) )2رائد مصبا أبو داير ،استراتيجية تركيا شرق أوسطيا و دوليا في ةوء عالقتهةا بإسةرائيل ،ط9
(( ،)1199-1111لبنان مركز الدراسات الفلسطينية ،)2092 ،ص.222
) )2كاظم هاشم نعمة  ،تركيا القو الوسط من أتاتورك ال أر دوغان ،ج( 2عمذان دار أمنذة للنشذر
والتوزيع ،)2092 ،ص.296
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شكل قيام طائرات تركية في تموز 9111م بقصف قرية إيرانية حدودية إذ
كان رد إيران على ذلك ،قامت باسذتدعاء القذائم باألعمذال التركذي فذي إيذران فقذد
قدمت له مذكرة احتجاج على هذا الفعل الذي قامت به حكومته ،وبعد ذلك عقدت
اللجان األمنية التركية اإليرانيذة اجتماعذا ً مشذتركا ً لبحذث القضذايا األمنيذة وأسذفر
عن ذلك توقيع اتفاقية للتعذاون فذي مكافحذة االرهذاب فذي  92اب مذن نفذس العذام
 9111ونصت على ررورة تبادل المعلومات المشتركة مذن اجذل الذتخلص مذن
اي تهديد يضر باألمن القومي لكال البلدين(.)9
بعد احداث ايلول  2009بدأً حزب العمال الكردسذتاني بالتعذاون مذع (حذزب
الحيذذاه الحذذرة) الموجذذود فذذي إيذذران للقيذذام بنشذذاطات رذذد مراكذذز الشذذرطة علذذى
الحدود التركية اإليرانية األمذر الذذي أدى الذى زيذادة التعذاون بذين تركيذا وإيذران
وألول مره تشهد العالقات بين البلدين عمليات مشتركة(.)2

))9محمذذد عبذذد العاصذذي التلذذوي  ،السياسةةة الخارجيةةة التركيةةة تجةةاه سةةوريا  ، 1118-1111رسذذالة
ماجستير (قير منشورة) ،جامعة االزهر -كلية اآلداب ،فلسطين ،2099 ،ص.12
) )2حقي أقور " ،تركيا و إيران ...البعد عن حافة الصدام" ،فذي محمذد عبذد العاصذي(محرر) تركيةا
بين تحديات الداخل ور انات الخارج( ،بيروت الدار العربية للعلوم ناشرون )2090 ،ص.292
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مثل فوز حزب العدالذة والتنميذة( وقيامذة بتشذكيل الحكومذة منفذرداً عذامالً
إيجابيا ً في تطور العالقات التركية-اإليرانية ويمكن أن نلتمس ذلك مذن خذالل مذا
عررته وسائل األعذالم اإليرانيذة والمتمثذل باحتفذال الشذعب اإليرانذي بفذوز هذذا
الحزب وقيامهم بتوزيع الحلوى في الشوارع ويأتي ذلك بسبب كون هذا الحذزب
ذو توجذذذه إسذذذالمي والذذذذي سذذذوف يخلذذذف العلمانيذذذة وراءه ،أال أن المسذذذؤولين
اإليذذرانيين لذذم يفرحذذوا بذذذلك تحسذذبا ً لذذردود األفعذذال التذذي تحذذدث فذذي المسذذتقبل
ومراعاة الورع الداخلي في تركيا(.)9
كان لحزب العدالة والتنمية الرؤيذة الجديذدة التذي أسذتطاع مذن خاللهذا أقامذه
عالقات جيدة مع جيرانه وكذلك تحقيق التوازن ما بين الشرق والغرب وهذه تعد
مرحلة من مراحل االنفتا أالقتصادي والسياسي على العالم الخارجي(.)2

*حةةزب العدالةةة والتنميةةة :هذذو حذذزب سياسذذي تركذذي يصذذنف نفسذذه بأنذذه يتبذذع مسذذار معتذذدل ،قيذذر معذذا ٍد
للغرب ،يتبنى رأسمالية السوق يسعى النضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي ،يقول البع أنه ذو جذور
إسذذالمية وتوجذذه إسذذالمي علمذذاني لكنذذه ينفذذي أن يكذذون "حزب ذا ً إسذذالمياً" ويحذذرص علذذى أال يسذذتخدم
الشعارات الدينية في خطاباته السياسية ويقذول أنذه حذزب محذافي ويصذنفه الذبع علذى إنذه يمثذل تيذار
"اإلسالم المعتدل" ،وهو الحزب الحاكم حاليا في البالد ،يرأس الحزب حاليا ً رجب طيب أردوقذان منذذ
 29ايذذذذذذذذذذذذار  . 2099وصذذذذذذذذذذذذل الحذذذذذذذذذذذذزب إلذذذذذذذذذذذذى الحكذذذذذذذذذذذذم فذذذذذذذذذذذذي تركيذذذذذذذذذذذذا عذذذذذذذذذذذذام .2002
(https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9
%84%D8%B9%
) )9ينظر محمد عبد العاصي التلوي  ،مصدر سبق ذكره ،ص.12
) (2عماد قدوري و أخرون ،حزب العدالة و التنمية التركةي دراسةة فةي الفكةرة و التجربةة ( ،بيذروت
مركز صناعة الفكر للدراسات والبحوث )2096 ،ص.221
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أن جملة التغييذرات التذي حذدثت فذي السياسذة التركيذة سذاهمت فذي تحسذن
العالقات التركية اإليرانية ،والسيما أن هذه التغيرات التذي حصذلت فذي السياسذة
التركية لم تكن شخصية بل أنها كانت سياسات وقرارات صادرة من قبذل هياذات
الدولة(.)9
أن التوجذه الجديذذد لحذزب العدالذذة والتنميذة بعذذد عذام  2002جعلذذه علذى تامذذة
االستعداد التخاذ الخطوات الالزمة للعمل على زياده التقارب التركذي اإليرانذي،
إذ كان هنالك تقبذل إيرانذي لتركيذا وهذذا يتمحذور مذن خذالل أن إدارة أحمذد نجذاد
تنظر إلى تركيا من منظور أيذديولوجي إسذالمي ،فذأن حذزب العدالذة والتنميذة لذم
يكذذن خصذذما ً إليذذران بسذذبب األيديولوجيذذة التذذي انتهجهذذا نظامهذذا بذذل علذذى العكذذس
سوف يكون صديقا ً وحليفًا استراتيجيا ً في المنطقة(.)2

) (9حقي أقور ،مصدر سبق ذكره  ،ص. 292
))2كاظم هاشم نعمة ،مصدر سبق ذكره ،ص.260
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بدأت العالقات التركية اإليرانية تتحسن بعد عذام 2002م وذلذك مذن خذالل
التعذذاون رذذد التنظيمذذات الكرديذذة التذذي لهذذا صذذلة بحذذزب العمذذال الكردسذذتاني
 P.K.Kو النسذذخة اإليرانيذذة منذذه  PJAKإذ شذذكل ذلذذك تهديذذداً لقمذذن القذذومي
لكال الدولتين اال أن هذا التعاون يعكس تنذامي التعذاون علذى مسذتويات جديذدة تذم
أحياؤها بموجذب اللجنذة األمنيذة المشذتركة التذي تذم االتفذاق عليهذا 9166م وبعذد
ذلك بدا التعاون في مجال الطاقة وقيرها من مجاالت التعاون األخرى(.)9

 حزب العمال الكردستاني تأسس حزب العمال الكردستاني "بي كاكا )" (PKKفي  29تشرين الثاني
 9196بطريقة سرية على يذد مجموعذة مذن الطذالب الماركسذيين قيذر المذؤثرين فذي السذاحة السياسذية
الكرديذذة ،بيذذنهم عبذذد أ أوجذذالن الذذذي اختيذذر رئيسذذا للحذذزب ،لكذذن عذذدد عناصذذر الحذذزب تجذذاوز فذذي
التسذذذعينيات عشذذذرة يالف مقاتذذذل ،منذذذذ عذذذام  9162بذذذدأ الحذذذزب نشذذذاطه العسذذذكري ،واتخذذذذ مقذذذاتلوه
من كردستان العراق منطقة لممارسة نشاطاتهم.
_ قناة الجزيرة ،حزب العمال الكردستاني ،متا على الرابط
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/2/12/%D8
%AD%
 حةةزب الحيةةاة الحةةرة نشذذأ حذذزب الحيذذاة الحذذرة الكذذردي (  ) PJAKكقذذوةً عسذذكرية عذذام  2002فذذي
مناطق نفوذ حزب العمال الكردستاني فذي جبذال قنذديل فذي أقصذى شذمال العذراق ،بمحذاذاة المحافظذات
اإليرانية الغربيذة ذات الغالبيذة الكرديذة ،ويضذم "الحيذاة الحذرة" جناحذا سياسذيا ويخذر عسذكريا ويسذمى
الجنا العسكري "قوات شرق كردستان" ،يظم نحو ثالثة يالف عنصر ،إرافة إلى أكثر مذن  21ألذف
عضو ينتظمون رمن خاليا العمل السري داخل إيران.
_ عبد الرحمن حاجي أحمدي ،بيجاع حزب يتحدث بأسم أكراد إيران ،الجزيرة ،متا على الرابط
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2017/7/4/%D8%
A8%D
) )9محمذذد حسذذين شذذذر الذذوحيلي ،العالقةةات العراقيةةة اإليرانيةةة بعةةد عةةام  1111دراسةةة فةةي المتغيةةرين
الساسي واالقتصادي(،بيروت دار الجنان للنشر و التوزيع  ،)2096،ص.91
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هنالك العديد من العوامذل التذي سذاهمت فذي االرتيذا اإليرانذي لتركيذا
وكذذان ذلذذك متمذذثالً فذذي عذذدم سذذما تركيذذا للواليذذات المتحذذدة األمريكيذذة فذذي
استعمال أراريها او بذاألحرى القواعذد العسذكرية الموجذودة علذى أرارذيها
من أجل القيام بشن الهجمات على العراق واحتالله(.)9
أجرى رئيس الوزراء التركي رجب طيب يردوقذان فذي جولذة ميدانيذة
لذذة فذذي المنطقذذة ثذذم توجذذه فذذي أول زيذذارة لذذه الذذى إيذذران فذذي اذار مذذن العذذام
2002م والتذذي تزامنذذت مذذع الغذذزو االمريكذذي للعذذراق ،وتنبذذع أهميذذة زيذذارة
يردوقذذان الذذى إيذذران مذذن أجذذل بحذذث العالقذذات الثنائيذذة وسذذط بياذذة إقليميذذة
ودولية تشهد تطورات سريعة استهدفت بحث القضايا المشتركة بذين البلذدين
وهي

()2

 -9الورع العراقي الذي يعد عامالً أكثر حساسية في العالقات.
 -2سعى الطرفان إلى منع قيام دولة كردية.
 -2العمذذذل علذذذى تطذذذوير العالقذذذات االقتصذذذادية والسذذذعي لتطذذذوير كافذذذة
العالقات المشتركة.

))9بكذذذر البذذذدور ،العالقةةةات التركيةةةة اإليرانيةةةة ،مركذذذز الجزيذذذرة للدراسذذذات ،تذذذاري االطذذذالع
 ،2099/99/6متا على الرابط
http://blogs.aljazeera.net/blogs/2017/3/10/%D8%B9%D9%86%D8%A7
%D9%84%8
) )2محمد عز العرب ،العالقات التركية اإليرانية الدوافع-والمنافع ،مختارات إيرانية ،العدد،19
 ،2002متا على الرابط
 http://albainah.net/index.aspx?function=Item&idتاري االطالع 2099/99/92
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استثمرت إيران حالة التوتر بين تركيا والواليات المتحذدة األمريكيذة بسذبب
رف

تركيا بعدم استعمال االراري التركية كقاعدة النطالق العمليذة العسذكرية

على العراق ،أخذت إيران تسعى الى استغالل ذلك مذن أجذل تقويذة عالقاتهذا مذع
تركيا ،الذي القى ترحيبا من جانب تركيا ،إذ كانذت هنالذك زيذارة رسذمية لذوزير
الخارجية اإليراني كمال خرازي الى تركيا في نيسذان مذن العذام 2002م والذذي
تم التباحث في مختلف قضايا المنطقة وكانت القضذية الكرديذة حارذرة بقذوة فذي
هذه الزيارة وتأتي الزيارة لمنع قيام دولة كردية(.)9
وهنالذذك العديذذد مذذن التحذذديات المشذذتركة التذذي تواجذذه الذذدولتين والتذذي يمكذذن
إيجازها وفق اآلتي

()2

 -9تعد القضية الكرديذة مذن أهذم القضذايا فذي العالقذات بذين البلذدين وذلذك بسذبب
وجذذود أقليذذات تشذذكل نسذذبة كبيذذرة إذ يوجذذد فذذي تركيذذا مذذا يقذذارب ( 92مليذذون
كردي) ،أما في إيران( 9مليون كردي) أيضاً ،بعد احتالل العراق شذكل ذلذك
خطرا على وحدة الدولتين وأمنها القومي إذ وقعت كال من تركيا و إيران فذي
تموز  2002اتفاقية للتعاون لمواجهة نشاط الجماعات الكردية التي تهدد أمن
الدولتين.
 -2إشعال المنطقة بالصراعات الطائفية التي ساهمت فيهذا أمريكذا ترجمذت ذلذك
بالدمار الذي شهده العراق وأفغانستان ،فأن تأثير ذلك على سياسة البلدين في
منطقة الشرق االوسط.

) )9هذذدى نبيذذل كذذاظم ،السياسةةة الخارجيةةة األمريكيةةة حيةةال تركيةةا اسةةتمرار للتحةةالف أم تحةةول نحةةو
الشراكة ( ،عمان دار أمجد للنشر والتوزيع )2091 ،ص.922
) )2رائد مصبا أبو داير ،مصدر سبق ذكره ،ص.226
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 -2شكل احتالل العراق تحدي للدولتين السيما مع بوادر تغييذر الخريطذة السياسذية
للمنطقة وهذا يعبر تهديد ألمن إيران وتركيا.
كان الموقف التركي رافضا ً استخدام الواليات المتحذدة ألرارذيها مذن أجذل
شن هجمات على إيران وهذا ما عبر عنهُ وزير الخارجية التركذي فذي تلذك المذدة
"عبدأ قول" عند زيارته القاهرة في كذانون االول 2001م وأعذرب علذى عذدم
التدخل في الشؤن الداخلية اإليرانية وهذا يعكس مدى التقذارب فذي العالقذات بذين
البلدين(.)9
يعذذد الموقذذف التركذذي مذذن (اسذذرائيل) مذذن أهذذم العوام ذل التذذي سذذاهمت فذذي
إحداث تقارب بين تركيا وإيران ،فكان هنالك موقفان إيجابيان لتركيا ،األول عنذد
مذذذا قامذذذت الحكومذذذة التركيذذذة بالتذذذدخل فذذذي وقذذذف أطذذذالق النذذذار أثنذذذاء العذذذدوان
االسذذرائيلي علذذى لبنذذان فذذي عذذام 2006م ،بينمةةا الثةةاني موقذذف يردوقذذان رئذذيس
الحكومذذة التركيذذة مذذن العذذدوان االسذذرائيلي فذذي منتذذدى دافذذوس  2001تكلذذل ذلذذك
بالسذذمعة اإليجابيذذة لتركيذذا إذ قذذام الطلبذذة اإليرانيذذون بإلقذذاء الذذورود علذذى السذذفارة
التركية ويعد هذا موقفا ً مهما ً بالنسبة للبلدين(.)2

) )9سعد رزي ايدام ،مصدر سبق ذكره ،ص.221
) )2علي محارة ،تركيا بين الكمالية واالردوغانية (( ،)1191-919بيروت المؤسسة العربية
للدراسات والنشر ،)2091 ،ص.210
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إن أهم ما تتسم به العالقات االقتصادية بين تركيا وإيران فهذي تحسذن دائذم
بسبب وصول حزب العدالة والتنمية الى السذلطة عذام  2002إذ سذعى الذى تبنذي
سياسذذة خارجيذذة جديذذده قائمذذة علذذى جملذذة مذذن األمذذور مذذن بينهذذا االنفتذذا علذذى
الخذذارج ،دخلذذت العالقذذات الثنائيذذة مرحلذذة جديذذدة تميذذزت فذذي التعذذاون مذذع العذذالم
االسالمي ،في عام  2002عندما قام رئيس الوزراء التركذي انذذاع رجذب طيذب
ارد وقذذذان بزيذذذاره إيذذذران لحضذذذور اجتمذذذاع الثذذذامن عشذذذر للجنذذذه االقتصذذذادية
المشذذتركة بذذين تركيذذا وإيذذران إذ كذذان لهذذذه الزيذذارة دور ايجذذابي فذذي العالقذذات
الثنائية ،إذ ارتفع حجم التجارة بين تركيذا وإيذران نسذبة ( )% 91اي (2.2مليذار
دوالر) وتمكنذذت الشذذركات التركيذذة مذذن الحصذذول علذذى اسذذتثمارات فذذي إيذذران
وأثمرت تلك الزيارة أيضا ً في االتفاق على تصدير الغاز الى تركيا(.)9
أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران في عام  2001بلح ( 2.2مليذار
دوالر) ،بزياده بلغت ( )%19عن عام  2002نجذد بذان محذور التقذارب التركذي
اإليراني يأتي بسبب حاجة إيران لتركيا كذون تركيذا يعذد الجسذر الذذي يذربط بذين
أوربا وإيران على الصعيد االقتصادي ،وهذا يظهر من خالل أن السلع والبضائع
األوربية التي تصل الى إيذران تمذر عذن طريذق تركيذا ومذن هنذا تذأتي أهميذة هذذا
المحور( ،)2السيما في مجال الطاقة ففي شباط  2009وقع البلدان اتفاقيتين تتعلق
االولى بالسما لشركات تركية كان مذن بينهذا شذركة بتروليذوم كوربوريشذن فذي
(1)Geçmişten günümüze, Türkiye-İran ilişkileri, Bağlantıda mevcut, 6/11
2017'yi 7: 9'da görme vakti, http://www.aljazeera.com.tr/dosya/gecmistengunumuze-turkiye-iran-iliskileri
) )2رائد مصبا ابو داير ،مصدر سبق ذكره ،ص.226
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التنقيب عن النفط والغاز رمن األراري اإليرانيذة ،بينمذا تسذمح االتفاقيذة الثانيذة
بنقل الغاز من تركمانستان إلى تركيا عبر أنابيذب تمذر عذن طريذق إيذران ،إذ بلذح
حجذذم التبذذادل التجذذاري بذذين الذذذدولتين فذذي عذذام  2006الذذى( 6.9مليذذذار دوالر)
ورذذمن ذلذذك الجانذذب أعلذذن وزيذذر التجذذارة التركذذي فذذي منتصذذف عذذام  2009ان
بالده تسعى الى توقيذع اتفاقيذة تفارذل تجذاري يذتم فيذه خفذ

التعريفذة لجمركيذة

بين تركيا وثماني عشرة دولة من بينها إيران ودول إسالمية أخرى(.)9
تصاعد حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى أنه وصل في عام  2006الذى
( )90.22مليار دوالر ،إذ كانت واردات تركيا من إيران فذي عذام  2006تصذل
الى أكثر من ( )%10من النفط ،وان اجمالي صادرات تركيا الى إيران فذي عذام
 2006ارتفعذذت بنسذذبة( ، % )6.2امذذا اجمذذالي واردات تركيذذا مذذن إيذذران وصذذل
الى( % )2.12بهذه الطريقة تعد تركيا وإيران من اهم الشركاء التجاريين(.)2

) )9أحمد محمد وهبذان ،السياسةة الخارجيةة التركيةة تجةاه منطقةة الشةرق االوسة  ،الجمعيذة السذعودية
للعلوم السياسية ،العدد(99جامعة الملك سعود  ،)2092ص.21-26
2
( )Kemal İnat , Türkiye-İran Ekonomik İlişkileri , (İstanbul,Bu yayının tüm
hakları SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’na
aittir,2015) P19.
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جدول رقا ( )9والكي يو ح التبادل التجاري بين تركيا وإيران
السنة
1111
القيمةةةةةةةةةةةةةة 9.21

1111

1112

1118

1191

2.99

6.61

90.22

90.66

بالمليةةةةةةةةةار
دوالر
( )9محمذذذد جذذذابر ثلجذذذي ،التقذذذارب اإليرانذذذي االمريكذذذي والعالقذذذات التركيذذذة
اإليرانية الفرص والتحديات المحتملذة ،مركذز الجزيذرة  ،2099 ،متذا علذى
الرابط ،تاري االطالع 2099/92/22
www.aljazeera.net/fileiranfuturerole
أن هذا الجدول يبين لنا أن االقتصاد يشكل محور أساسي في العالقات
التركية اإليرانية ويأتي ذلك نتيجة للتزايد المستمر على مستوى حجم التبادل
التجاري بين البلدين ،وبذلك فأن هذا يأتي بسبب حاجة البلدين أحدهما لقخر.
وبموجب هذا الجدول يتبين لنا أن العالقات االقتصادية بين تركيا وإيران
في حالة تزايد ،عززتها إجراءات سهلت تحقيق التعاون بين البلدين تمثلت برفع
القيود الجمركية بين البلدين وقيرها من هذه االجراءات ،إذ أعلن "محمد ررا
رحيمي" النائب االول للرئيس اإليراني طمو إيران في الوصول الى حجم
تبادل تجاري يبلح ( 20مليار دوالر) في السنوات المقبلة ،وكان هنالك عامل
مهم ساهم في حاجة تركيا إليران متمثل في انفجار خط قاز أذربيجان الذي
جعل تركيا في حاجة للغاز االيراني مما يفتح إقامة التحالف االستراتيجي بين
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الدولتين وتشكيل محور تركي إيراني بدوافع اقتصادية من خالل مشاريع انابيب
الطاقة(.)9
تركيا من أكبر مستوردي الغذاز اإليرانذي فذي منطقذة الشذرق األوسذط وفذي
نيسذذذان  2009أعلنذذذت كذذذ ٌل مذذذن تركيذذذا وإيذذذران فذذذي العمذذذل علذذذى إقامذذذة تحذذذالف
استراتيجي في مجال الطاقة ،إذ تسعى إيران إلى مذد مشذروع أنابيذب الطاقذة إلذى
أوربا عن طرق تركيا وذلك من خالل ميناء جيهذان التركذي الذى البحذر المتوسذط
أرافة الى ذلك بذدأت هنالذك بذوادر توجذه نحذو االتحذاد االوربذي واردات الطاقذة
اإليرانية واالسذتغناء عذن الطاقذة الروسذية وكذل هذذا جعذل حاجذة البلذدين أحذدهما
لكخر وذلك بسبب تشابك المصالح واألهداف(.)2
إيران سوف تذوفر لتركيذا احتياجاتهذا مذن الذنفط والغذاز فذي المسذتقبل وهذذا
سوف يجعل تركيا قادره على مواجهة سياسات الطاقة الدولية ،فأنذه البذد أن ننذوه
بذذذأن تركيذذذا سذذذوف تكذذذون الطريذذذق المهذذذم إليصذذذال الذذذنفط والغذذذاز اإليرانذذذي الذذذى
الغرب(.)2

) )9الحذذافي النذذويني  ،العالقةةات التركيةةة اإليرانيةةة بةةين التعةةاون و التنةةافس و انعكاسةةاتها عل ة منطقةةة
الشةةرق االوسة  ،الحذذوار المتمذذدن ،العذذدد ،2092 ،2096وقذذت االطذذالع  ،2099/99/22متذذا علذذى
الرابط
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=347764
) )2جراهذذام فذذولر ،الجمهوريةةةة التركيةةة الجديةةةدة( ،ابذذوظبي مركذذز االمذذذارات للدراسذذات والبحذذذوث
االستراتيجية ،)2001 ،ص.916
) )2ايمان دني ،مصدر سبق ذكره  ،ص.962
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يكتسب البعد األمني أهمية في العالقات التركية اإليرانيذة والسذيما بعذد عذام
2002م إذ شهدت تلك الحقبة متغيذرات عذده التذي كذان مذن الممكذن بذذل الجهذود
المشذذتركة لموجهتهذذا ،نجذذد أن الورذذع الناشذذل بعذذد احذذتالل العذذراق عذذام 2002م
ونتيجة لتطور االحداث في المنطقة بذدأت الذدولتان فذي التعذاون رذمن الجوانذب
األمنية وبالتالي من قير المرجح أن يتم أتفاق بين الذدولتين علذى جوانذب أخذرى
دون أن يخلو ذلك االتفاق من التحدث في الجانب األمني لك ٍل مذن الذدولتين وهذذا
أمر محتمل بسبب أهمية األمن في العالقات بين البلدين(.)9
وتعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء التركي "رجب طيب يردوقان"
إليران في تموز 2002م لتركز على زيادة التعاون األمني وبالفعل تم توقيع
اتفاقية التعاون األمني والحفاظ على أمن حدودهما إذ تعاني الدولتان من مشاكل
أمنية حدودية إذ يقوم حزب العمال الكردستاني بالمزيد من النشاطات على
لحدود بين البلدين مما يؤدي الى تهديد األمن القومي لكال الدولتين(.)2

) )9عمران عيسى حمود ،العالقات التركية-اإليرانية والمتغيرات في المنطقة العربية بعذد عذام ،2099
مجلةةة المستنصةةرية للدراسةةات العربيةةة والدوليةةة ،العذذدد( ،12مركذذز المستنصذذرية للدراسذذات العربيذذة
والدولية  ،)2092ص.262
) )2نفس المصدر السابق ،ص.262

41
المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برلين  -ألمانيا

العالقات التركية اإليرانية بعد عام …….........…………..…..2011تأليف  :جاسم محمد حاتم العزاوي

تتمتذذذع تركيذذذا وإيذذذران بعالقذذذات قويذذذة فذذذي مختلذذذف المجذذذاالت السياسذذذية
واالقتصاد والتجارة بينما يعد الجانب األمني العامذل األساسذي الذذي حقذق جذزءاً
كبيراً من هذا التقارب ،والسذيما أن كذال البلذدين لذديهما أقليذات كرديذة وكذل دولذة
تعمل على مواجهة التهديدات الخارجية من أجل منع قيام دولة كردية مجاورة(.)9
إذ وقعذذت تركيذذا و إيذذران فذذي عذذام 2002م اتفاقيذذة أمنيذذة والتذذي تذذم بموجبهذذا
اعتبار حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية(.)2
ففي عام 2009-2006م قامت تركيا وإيران بتعاون عسكري مشترع رد
حزب العمال الكردستاني ونظيره اإليراني  ،PJAKحتى نشرت العديد من
التقارير تؤكد على دعم الواليات المتحدة األمريكية لحركات انفصالية داخل
إيران ومنهم االكراد اإليرانيون وإن هذا التعاون الذي أجرته تركيا مع إيران
يعد مصدر ازعاج للواليات المتحدة األمريكية ،إرافة إلى ادراع تركيا ممانعة
ب العما ِل الكردستاني
الواليات المتحدة األمريكية التخاذ أي قرار رد حز ِ
ويشكل تهديداً لتركيا ،مما عمل على توجه تركيا لبناء عالقات مع إيران
لمواجهة خطر األكراد في المنطقة (.)2
وقد أكد وزيذر الداخليذة اإليرانذي (صذبا الذدين هاربذت) للسذلطات التركيذة
قذذائال " أسةةتطيع أن أدكةةد ب ننةةا متفقةةين تمامةةا فيمةةا يتعلةةق بتعاوننةةا الوثيةةق و

) )9زيا ميرال ،ترجمة سميرة ابراهيم عبد الرحمن ،سياسة تركيا الخارجية وسر الصمود ،العدد
(،29جامعة بغداد مركز الدراسات الدولية )2099 ،ص.202
) )2أحمد محمد وهبان ،مصدر سبق ذكره  ،ص.26
) )2جراهام فولر ،مصدر سبق ذكره  ،ص.916
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الكامل

د حزب العمال الكردستاني ونقاتل سويا

د نشاطات كا الحةزب فةي

المنطقة "(.)9
أن أهم المتغيرات المؤثرة في العالقات التركية اإليرانية متمثلذة
في متغيرين ،المتغير األول وهو متمثال في الثورة االيرانية عام  9191فقد كان
لها دور كبير في عالقات البلدين والسيما فذي بدايذة الثذورة أخذذت العالقذات بذين
البلذذدين تشذذهد تذذوتراً علذذى العوامذذل السياسذذية واالقتصذذادية واألمنيذذة كافذذة وكذذان
يرجح البذاحثين فذي العالقذات التركيذة اإليرانيذة بذأن العالقذات سذوف تكذون نحذو
األسو لكن حدث المغاير لذلك بدأت العالقات تكون نحو االفضذل بسذبب التذدابير
الحكيمة التي اتخذتها تركيا تجاه إيران.
أما المتغير الثاني فهو يكون متمثالً في صعود حزب العدالة والتنميذة الذى
السلطة في عام  2002فقد شهد ذلك ترحيبا ً من قبل الجانب اإليراني حتى أنه مذا
نقلته الصحف اإليرانية بقيام الشذعب اإليرانذي بتوزيذع الحلذوى فذي الشذوار وهذذا
يبين مدى مقبولية هذا الحزب من قبل إيذران ،لكذن هنالذك حذدث سذاهم فذي زيذادة
المنافسة بين الدولتين إال وهو االحتالل االمريكي للعراق عام  2002فقد شذهدت
العالقات بين البلدين نوعا مذن التذوتر لكذن هذذا التذوتر كذان رذمنيا ً ممذا ادى إلذى
بقاء العالقات على حالها.
أن العالقات التركيذة اإليرانيذة تكذون محكومذة فذي عامذل مهذم وهذو عامذل
الجوار الجغرافي ،جعل كال الدولتين توجد فيهمذا أقليذات وهذذه االقليذات سذاهمت
في تشارع كال الدولتين االثار األمنية الناتجة عن المتغيرات الدولية.
) )9نقذذال عذذن أبذذراهيم خليذذل العذذالف ،النظةةام السياسةةي العربةةي واالقليمةةي التغييةةر و االسةةتمرارية،
ط(،9جامعة الموصل مركز الدراسات االقليمية  )2001 ،ص.61-66
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مهما حدثت خالفذات بذين هذاتين الذدولتين فذأن صذناع القذرار قذادرين علذى
القضاء على هذذا الخذالف وإعذادة االمذور إلذى أورذاعها بسذبب السياسذة المرنذة
التي تنتهجها الدولتان أحدهما تجاه اآلخر.
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تأثرت العالقات التركية اإليرانية بعد عام  2099بالعديد من المتغيرات
التي جعلت من هذه العالقات تتميز بنوع من التعاون واالختالف وذلك بسبب
المتغيرات التي أظهرت ما تقوم علية توجهات وسياسات تلك الدولتين ،كانت
ال ُمنافسة بين الدولتين حول مناطق النفوذ هي السمة الغالبة في تلك المدة لكن
المصالح المشتركة بين الدولتين خلفت سياسة قائمة على اساس التوازن،
والسيما أن العالقات التركية اإليرانية كانت قائمة على أساس الفهم واإلدراع،
والسياسة االيجابية التي أنتهجها الطرفان احالت دون وقوع صدام مباشر.

مع أحداث المنطقذة العربيذة(الربيةع العربةي) التذي حذدثت عذام  ،2099إذ
شهدت تلك المدة تفاعل تركذي إيرانذي فذي أعلذى مسذتوياته بسذبب التوافقذات التذي
أتسذذمت بهذذا المصذذالح االسذذتراتيجية لكذذال البلذذدين ،السذذيما إن العالقذذات التركيذذة
اإليرانية تميزت في تلك المدة بنوع من التوافق تجاه بع

قضايا المنطقة (.)9

وبالرقم مما تشهده العالقات من توتر لكذن هنالذك زيذارات متبادلذة إذ قذام
وزير الخارجية التركي السذابق "احمذد داود أوقلذوا" بزيذارة إيذران الذذي تحذدث
مع نظيرة االيراني وبين خالل هذا المؤتمر الذي عقد في إيران في كانون الثذاني
 2092وعبر عن ذلك بقوله (ان تركيةا لةن تتخةك اي خطةوة مةن شة نها أن تةفثر
) )9عمران عيسى حمود الجبوري ،مصدر سبق ذكره ،ص.260
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سلبا ً في عالقاتنا مع جيراننا الشم اننا النقبل ب ي جوم عل أي دولة من دول
الجوار  ...والنريد لفكرة وجود تهديد

د إيران أن يشكل اصالً)(.)9

كانت تركيا قد انتهجت دبلوماسية نشطة مع إيران وذلك من خالل الوقذوف
مذذع الجانذذب اإليرانذذي فذذي أزمتذذه النوويذذة وحتذذى الموقذذف التركذذي مذذن البرنذذام
النووي اإليرانذي كذان اكثذر إيجابيذه ،وذلذك عنذدما زار الذرئيس اإليرانذي السذابق
"احمدي نجاد" تركيا إذ قام "رجذب طيذب يردوقذان" بزيذارة مماثلذة الذى إيذران،
وعبر رجب طيب يردوقان عن اسذتعداد تركيذا للقيذام بذدور الوسذاطة بذين إيذران
والواليات المتحدة ،فقد رحب الجانب اإليراني واعذدها خطذوه مهمذة فذي تحسذين
العالقات بين البلدين وأرافه لذلك(.)2
كان الموقذف التركذي مذن البرنذام النذووي اإليرانذي دور مهذم فذي تعزيذز
العالقذذذات الثنائيذذذة ،إذ كانذذذت تصذذذريحات المسذذذؤولين مؤيذذذدةً للبرنذذذام النذذذووي
اإليراني وحتى بعد اعالن االتفاق ،وبالتذالي فذأن الموقذف التركذي ال يختلذف عذن
السياسة السابقة تجاه الملف النووي اإليراني من جهة أخرى كان هنالك تأكيد من
قبذذذل الجانذذذب التركذذذي علذذذى حذذذق إيذذذران فذذذي الحصذذذول علذذذى البرنذذذام النذذذووي
ألقرار سلمية(.)2

) )9نقالً عن قاسم حسين الربيعي ،مصدر سبق ذكره ،ص.290
) )2علي محارة ،مصدر سبق ذكره ،ص.210
) )2مثنى فائق العبيدي ،الردية التركية للبرنام النووي اإليراني...التطورات و المحددات ،مجلة أراء
حول الخلي  ،تاري االطالع  ،2099/92/9متا على الرابط
http://araa.sa/index.php?option=com_content&view=article&id=4302%3A20
17-11-30-07-57-43&catid=3463&Itemid=172
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أن ما قام به وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف في أول زيارة لذه
الذذى تركيذذا فذذي 9تشذذرين الثذذاني 2092م بعذذد تذذولي الحكومذذة الجديذذدة مهامهذذا،
وجاءت هذه الزيارة بنذاء علذى دعذوه رسذمية مذن قبذل نظيذره التركذي أحمذد داود
أوقلوا إذ قام بالتباحث في هذه الزيارة حول العالقات الثنائية بين البلذدين وكذذلك
تبادل وجهات النظر حول المستجدات اإلقليمية والدولية(.)9
وقد عبر حسين أمير عبد الهيان مستشار مجلس الشورى االسالمي فذي لقذاء
خاص له مع وكالة "سبوتنيك الروسية" وبين على أن العالقة بين تركيذا وإيذران
تحمذذذل طبيعذذذة اسذذذتراتيجية ،وبذذذين بقولذذذه ان تركيذذذا وإيذذذران ادارتذذذا عالقاتهمذذذا
الدبلوماسذذذية بطريقذذذة بارعذذذة األمذذذر الذذذذي أدى الذذذى الحفذذذاظ علذذذى شذذذراكتهما
االستراتيجية(.)2
أن المصالح المشتركة بين البلدين شكلت ترابطا ً وثيقا ً في العالقات التركية
اإليرانيذذة ،وهذذذا يذذتم أدراكذذة مذذن خذذالل الخطابذذات التذذي يلقيهذذا الطرفذذان إذ عبذذر
يردوقان بقولة "اننا ننطلق في عالقاتنا مع إيران وفق مصالحنا ،وال تسترعينا
مصالح اآلخرين"(.)2

) )9بيان وزارة الخارجية التركية حول" زيارة السيد محمد جواد ظريف وزير الخارجية اإليراني
لتركيا " ،الرقم  ،261التاري  ،2092/90/29متا على الرابط
http://www.mfa.gov.tr/no_-289_-31-october-2013_-press-release-regardingthe-visit-of-iranian-foreign-minister-mohammad-javad-zarif_ar.ar.mfa
)" )2عبدا لهيان العالقات الثنائية مع تركيا تحمل طبيعة استراتيجية" ،وكالة مهر اإليرانية ،رمز
الخبر  ،2096 ،291016تاري االطالع https://ar.mehrnews.com/print 2099/92/1
) )2نقالً عن صوفيا بوعلي ،الدور االقليمي التركي في ظل المتغيرات الراهنة ،2091 – 2090
رسالة ماجستير( قير منشورة) ،جامعة العربي التبسي– كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الجزائر،
 ،2096ص.22
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كانذذت السياسذذة الواقعيذذة التذذي اتبعتهذذا تركيذذا تجذذاه إيذذران عذذامالً مهم ذا ً فذذي
تعزيز العالقات الثنائية ،والسيما أن إيران يعذد مذن أهذم الذدول المجذاورة لتركيذا
وتذذربطهم عالقذذات مشذذتركة مهمذذة إذ تمذذد تركيذذا احتياجاتهذذا مذذن الغذذاز الطبيعذذي،
وبالتالي فان السياسة التي اتخذتها تركيا تجاه إيران فهذي قائمذة فذي الحفذاظ علذى
عالقات ثنائية في ظل بياة مستقرة ويأتي ذلك مذن خذالل التصذرف بحكمذة تجذاه
التجاوزات اإليرانية(.)9
أن الزيارات التي يجريهذا الطرفذان لمناقشذة أورذاع المنطقذة تذأتي كنتيجذة
إلجذراء بعذ

التفاهمذات ،بينمذذا قذام الذذرئيس اإليرانذي "حسذذن روحذاني" بزيذذارة

تركيا في حزيران 2092م وهي الزيارة االولى والتذي جذاءت عذن طريذق دعذوة
رسمية تقدم بها الرئيس التركي الى نظيره اإليراني وتعد عامالً مهمذا ً فذي تعزيذز
العالقات الثنائية وكذلك البحث في مختلف قضذايا المنطقذة ،بينمذا أجذرى الذرئيس
"حسذذن روحذذاني" زيذذارة ثانيذذة قذذام بهذذا الذذى تركيذذا فذذي نيسذذان 2096م وهذذي تعذذد
خطوة هامة في العالقات الثنائية ،وقد زادت من التعاون بذين البلذدين حتذى جذرى
توقيع ثماني مذكرات تفاهم بين البلدين ،وعبر عن ذلك السفير اإليراني في تركيا
"محمد ابراهيم طاهري" كان دور هذه الزيارة من أجل تعميذق العالقذات الثنائيذة
وزيادة فرص التعاون اإلقليمي(.)2

) )9شريف سعد الدين تبغيان ،الشيخ الرئيس رجب طيب ارد وغان مفكن إسطنبول ومحطا الصنا
االتاتوركي ،ط( ،9دمشق دار الكتاب العربي )2099 ،ص.229
)" )2زيارة ارد وقان الى طهران فصل جديد في العالقات اإليرانية التركيذة" ،وكالةة مهةر اإليرانيةة،
رمزالخبر ،2099 ،2902102تاري االطالع 2099/92/1
https://ar.mehrnews.com/print/1876741/%D8%B2%D9%8A%D8%A7
%D8%B1%D8%A9%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A
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أما عامل التوافق في السياسذة التركيذة تجذاه إيذران يتجسذد ذلذك مذن خذالل
تبادل المجامالت الدبلوماسية بين الطرفين ،عندما قذام الذرئيس يردوقذان بزيذارة
إيران في  2نيسان  2091إذ كانت هذه الزيارة مهمة بشذكل كبيذر لذدى الطذرفين
من خالل الشكر الذي قدمه الرئيس اإليراني حسن روحاني الى تركيا من خذالل
وقوفها مع إيران في برنامجها النووي(.)9
أن تبذذادل الزيذذارات بذذين البلذذدين (تركيةةا وإيةةران) عذذامالً مهمذا ً فذذي توحيذذد
الجهود المشتركة والقضاء على الخالفات إذ أجرى الرئيس التركي "رجب طيب
يردوقان" في زيارة له الى إيران في  2اذار 2096م وجاءت هذه الزيذارة مذن
اجل تعزيز العالقات الثنائية ،وأكذد أوزيذر الخارجيذة التركذي السذابق "حمذد داود
أوقلوا" أنه من الضروري إجراء الحوار مع إيران من أجل البحذث فذي القضذايا
الخالفية ذات الطبيعة اإلقليمية وورع حذدا لهذا وتحذدث قذائال (الينبغةي ان يتةرك
مصةةير المنطقةةة لقةةو خةةارج المنطقةةة" وانةةس كةةان قلق ةا ً بشة ن السياسةةات التةةي
تتبعها روسيا والواليات المتحدة ،وبعد كلم أجةر الةرئيس اإليرانةي فةي زيةارة
لةةس إل ة أنقةةره فةةي 92نيسةةان 1192وكانةةا مجمةةل الزيةةارة قائمةةة عل ة أسةةا
البحةةث فةةي ق ةةايا المنطقةةة وكةةكلم الق ةةايا اإلقليميةةة كات التة ثير علة مصةةالح
البلةةدين وكةةةان الةةةرئيس التركةةي قةةةد عبةةةر بقولةةس "أن البلةةةدين يجةةةب أن يقلصةةةا
الخالفات)(.)2
) )9قاسذذمي عبذذد القذذادر  ،الةةدور االقليمةةي التركةةي فةةي منطقةةة الشةةرق االوس ة مةةن ، 1191 -9111
رسالة ماجستير( قير منشذورة) ،جامعذة الجياللذي خمذيس بومليانذة– كليذة الحقذوق و العلذوم السياسذية،
الجزائر ،2091 ،ص.992
) )2نقال عن بيرم سينكأ ،العالقات التركية اإليرانية بعد االتفاق النووي ،ترجمذة احمذد عيشذة  ،مركذز
حرمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذون للدراسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات  ، 2099 ،تذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاري االطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالع 2099/92/6
https://harmoon.org/archives/7218
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كذذان هنالذذك تقذذارب يخذذر فذذي وجهذذات النظذذر التركيذذة اإليرانيذذة حذذول قذذرار
الرئيس األمريكي في العام  2099باعتبار (القدس) عاصذمة (إلسذرائيل) ،إذ قذام
الذذرئيس اإليرانذذي "حسذذن روحذذاني" بذذإجراء اتصذذال هذذاتفي مذذع نظيذذره التركذذي
"رجب طيب يردوقان" حول ذلك القرار ،وأكد مذن جانبذه علذى رذرورة انعقذاد
اجتمذاع طذذارل لمنظمذذة التعذذاون االسذذالمي فهذذذا يعبذذر عذذن التقذذارب فذذي وجهذذات
النظر حول مختلف قضايا المنطقة(.)9
كان الموقف التركي من االحتجاجات التي حدثت فذي إيذران فذي نهايذة عذام
 2099ويرتكز على عدة عوامل أساسية كان من بينها ،مساندة الرئيس اإليراني
"حسن روحاني" من أجذل التعامذل مذع األزمذة التذي اجتاحذت إيذران ،أمذا العامذل
اآلخر فهو ررورة المحافظة على استقرار إيذران ،والتأييذد ألي دعذم يذؤدي الذى
مساندة النظام رد المظاهرات المدعومة خارجيا ً(.)2

) )9موقع وزارة الخارجية اإليرانية  ،العدد  ،2099 ،210991متا على الرابط ،تاري
االطالع2099
http://ar.mfa.ir/?siteid=2&fkeyid=&siteid=2&pageid=138&newsview=49017
9
) )2عمذذر كذذو  ،تركيةةا والحةةراك االحتجةةاجي فةةي إيةةران ،العربذذي الجديذذد ،شذذبكة المعلومذذات الدوليذذة،
 ،2096وقت االطالع  ،2096/2/22متا على الرابط
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2018/1/10/%D8%AA%D8%B1%D9%83
%D9%8A
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شذذهدت العالقذذات التركيذذة اإليرانيذذة العديذذد مذذن الخالفذذات والسذذيما بعذذد عذذام
2099م ويرجع ذلك بسبب التغيرات التي شهدتها المنطقة ،االمر الذي ادى الذى
اخذذتالف فذذي السياسذذات وكذذذلك التنذذافس االسذذتراتيجي حذذول منذذاطق النفذذوذ فهذذذا
عام ٌل ساهم في حدوث الخالفات بين الدولتين.
كان ألحداث المنطقة العربية وموقف تركيذا وإيذران مذن الثذورة فذي تذونس،
ومصر ،وليبيا ،وسوريا سبب في تولذد الخالفذات بذين تركيذا وإيذران والسذيما أن
كذذال الذذدولتين لهمذذا مطذذامع فذذي هذذذه المنطقذذة األمذذر الذذذي تسذذبب فذذي تفجذذر حذذدة
الخالفات بينهما ،حاولت كل منهمذا اسذتعمال تلذك الثذورات مذن أجذل أعذادة رسذم
خريطذذة النفذذوذ فذذي المنطقذذة بمذذا يملذذي عليهمذذا دوافذذع اسذذتراتيجية لكذذل مذذن هذذاتين
الدولتين(.)9
قام الرئيس التركي "عبدهلل قذول" بزيذارة الذى إيذران فذي  1شذباط 2099م
مذن أجذل تعزيذز العالقذات السياسذية واالقتصذادية بذين الطذرفين ،لكذن التذوتر هذو
السمة الغالبة على العالقات بين البلدين في روء االحذداث التذي شذهدتها المنطقذة
ونجد بان هنالك تحذير تركي من دعم إيران للنظام السوري وقمعة لالحتجاجذات
المطالبة بالتغيير(.)2

) )9ينظر عطا عبد الغني خميس ،السياسةة اإليرانيةة تجةاه الثةورات العربيةة  ،1191-1199رسذالة
ماجستير (قير منشورة) ،جامعة االقصى ،قزة ،فلسطين.922 ،2091 ،
) )2أيمان دني ،مصدر سبق ذكره ،ص.962
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شكلت موافقة تركيا على نشر قوات الناتو على الحدود مع سذوريا تذوتر فذي
العالقات السياسية وعبر عن ذلك التوتر الكثير من المسؤولين اإليذرانيين ،إذ قذام
"علذذي ألرجذذاني" رئذذيس البرلمذذان اإليرانذذي بزيذذاره الذذى تركيذذا وعبذذر عذذن عذذدم
الررا من جانب المسؤولين اإليذرانيين حذول ذلذك القذرار ،واسذتطرد قذائالً (يعةد
كلم عمالً استفزازيا ً من تركيا ليس لسوريا فحسب بل للمنطقة بشةكل عةام) ،اال
ان هذا ال يخلو من الرد التركي حول االنتقادات التي عبر عنها "علي ألرجذاني"
فقد كان الرد التركي عن طريق وزير الداخليذة "ادريذس نعذيم شذاهين" الذذي اكذد
علذذى ان السذذلطات اإليرانيذذة تقذذوم بذذدعم حذذزب العمذذال الكردسذذتاني الذذذي صذذنفته
تركيا رمن المجاميع االرهابية(.)9
نجذذذد بذذذان نقطذذذة الخذذذالف فذذذي العالقذذذات التركيذذذة اإليرانيذذذة هذذذو السياسذذذات
اإليرانية تجاه قضذايا المنطقذة والتذي تفسذرها تركيذا بأنهذا تقذوي

للنفذوذ التركذي

مقابل زيادة النفوذ اإليراني ،تمكنت إيران من االعتماد علذى القذوة الصذلبة وذلذك
من خالل بناء جيو

قير نظامية خارج حدودها االمر الذذي يثيذر مذزاعم تركيذا

تجذاه الكثيذر مذذن قضذايا المنطقذذة ،كذان التذدخل التركذذي فذي قضذذايا منطقذة الشذذرق
االوسط من أجل موازاة النفوذ اإليراني والحفاظ على المكانة اإلقليمية(.)2

) )9نقالً عن محمد السلمي ،قراءة في التقارب السياسي بين إيران و تركيا ،شفون إيرانية،2092 ،
تاري االطالع 2099/92/1
http://iranianaffairs-alsulami.blogspot.com/2013/11/blog-post_3632.html
) )2بسام رويحي وأخرون ،استراتيجيات عمل والية الفقيس اإليراني في الوطن العربي والعالا
االسالمي –المرئيات – و النتائ ( ،عمان دار عمار للنشر والتوزيع )2096 ،ص.999
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أن لغذذة الحذذوار بذذين تركيذذا وإيذذران ال تخلذذو مذذن لغذذة الصذذراع االيذذديولوجي
وذلك يمكن أن نشاهده من خالل الكثيذر مذن خطابذات المسذؤولين لكذال الطذرفين،
ومذذن هذذذه الخطابذذات مذذا أدلذذى بذذه وزيذذر الخارجيذذة التركذذي السذذابق "احمذذد داود
أوقلذذوا" اثنذذاء عودتذذه مذذن إيذذران فذذي 1كذذانون الثذذاني 2092م كانذذت لهجذذة هذذذا
الخطذذاب يغلذذب عليهذذا صذذفة الطائفيذذة وتحذذدث عذذن "أحيةةاء تكتةةل سةةني عربةةي
تركي" ،رد "تكتل شيعي" ،وهذا يعزز مذهبية السياسة اإلقليمية(.)9
كانت هنالك زياره مذن قبذل وزيذر الخارجيذة اإليرانذي محمذد جذواد ظريذف
الذى تركيذذا فذذي اب 2091م لكذذن هذذذه الزيذارة ألغيذذت فذذي اللحظذذة األخيذذرة ،وكذذان
سذذبب إلغذذاء هذذذه الزيذذارة عذذدم تذذوفر الوقذذت للقذذاء بكافذذة المسذذؤولين االتذذراع آلن
الرئيس التركي كان موجذوداً فذي اسذطنبول فذي حذين وزيذر خارجيتذه فذي انقذرة،
وسبب الغاء الزيارة عدم موافقة الرئيس التركي على لقاء ظريف بسذبب السذلوع
قير المالئم الذي اتخذته وسائل االعذالم اإليرانيذة ،إرذافة للتذوتر السياسذي يذأتي
بسبب زيادة الهجمات التي يقوم بهذا حذزب العمذال الكردسذتاني وتذتهم إيذران مذن
قبل تركيا بدعم هذا الحزب من أجل زعزعة األمن واالستقرار فيها(.)2
شذذهدت العالقذذات بذذين الذذدولتين تذذوتراً مكتوم ذا ً ويتضذذح هذذذا عنذذدما اشذذار
وزير الخارجية التركي أمذام مذؤتمر ميذون  ،وتحذدث عذن الذدور اإليرانذي قذائالً
"إنس يزعزع االستقرار في المنطقة ،والسيما أن إيران تسع لنشر مبادئهةا فةي
العراق وسوريا و كا ي تي عن طريق التحةول الةكي تشةهده السياسةة الخارجيةة
اإليرانية من خالل االعتمةاد علة القةوة الناعمةة فةي كلةم" وأن هذذا تصذريح قذد

) )9نقالً عن عقيل سعيد محفوظ ،مصدر سبق ذكره  ،ص.226
) )2بيرم سينكأ ،مصدر سبق ذكره.
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أثذذار مذذزاعم المسذذؤولين اإليذذرانيين والسذذيما فذذي ظذذل أتهذذام إيذذران بأنهذذا مصذذدر
التهديد اإلقليمي (.)9
إيران تصرفت بحكمذة حذول ذلذك المورذوع بذرد رسذمي وذلذك مذن خذالل
استدعاء السفير التركي في إيران وإعطاءه مذكرة احتجاج حذول التصذريح الذذي
قام به الوفد الدبلوماسي في مؤتمر ميون  ،وبذلك شذهدت العالقذات بذين الطذرفين
حالة عدم الررا تجاه االتهامات التي يلقيها طذرف علذى أخذر ،لكذن هذذا لذم يذدوم
طويالً ألن البلدين يدركان مصلحتهما(.)2
كانت الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء التركي "رجب طيب يردوقذان"
الذذى منطقذذة الخلذذي رذذمن جولذذة ميدانيذذة فذذي تلذذك المنطقذذة وعنذذد وصذذوله الذذى
البحرين وأثناء تصريحاته أتهم إيذران بإشذعال حذروب طائفيذة فذي المنطقذة ،كذان
الذذرد اإليرانذذي متميذذز وبأسذذلوب دبلوماسذذي وذلذذك عذذن طريذذق اسذذتدعاء السذذفير
التركذذذي فذذذي يذذذوم االثنذذذين 2099/2/29م وتسذذذليمة مذذذذكرة احتجذذذاج علذذذى تلذذذك
التصريحات ،إال أن هذا لم يقف عند ذلذك بذل كذان هجومذا ً اخذر مذن جانذب تركيذا
تجاه إيران فذي يذوم االربعذاء 2099/2/22م وردت إيذران حذول ذلذك فذي اليذوم
الثاني المصادف  2/22رداً قويا ً وهذا ما عبر عنه "علي اكبر واليتذي" مستشذار
المرشد اإليراني بقوله (إن تركيا تريد أن تصلي في الجةامع األمةوي فةي دمشةق

) )9نقالًعذذن سذذعيد عبذذد الذذرزاق ،انقذذرة إيذذران تحذذاول مذذد نفوذهذذا خذذارج حذذدودها ...وألتريذذد التصذذعيد
معها ،جريدة الشرق االوس  ،العدد ،92169ارشيف جامعة بغداد.2099 ،
) )2مد الفاتح ،تركيا وإيران أو الواقعية في العالقات الدوليذة ،وكالةة القةد العربةي ،2099 ،تذاري
http://www.alquds.co.uk/?p=797576
االطالع 2099/92/9

94
المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برلين  -ألمانيا

العالقات التركية اإليرانية بعد عام …….........…………..…..2011تأليف  :جاسم محمد حاتم العزاوي

وإنهةةا فشةةلا فةةي كلةةم  ،وعليهةةا سةةحب قواتهةةا مةةن العةةراق و سةةوريا شةةاءت أم
أبا) أهم هذه االتهامات األخيرة التي شهدها البلدان(.)9

يعذذذد االقتصذذذاد عامذذذل مهذذذم فذذذي العالقذذذات التركيذذذة اإليرانيذذذة إذ أصذذذبحت
العالقات االقتصادية بين تركيا وإيران تشهد حاالت متقدمذة ،وتمكنذت تركيذا مذن
الحصول على الكثير من المكاسذب فذي الجانذب االقتصذادي وذلذك بسذبب ارتفذاع
حجم التبادل التجاري أكثر مما شهدته االعوام السابقة(.)2
من جملة االمور التي يجب االخذ بها في العالقذات االقتصذادية بذين البلذدين
هذذو الموقذذع الجيوسياسذذي فذذأن لكذذال البلذذدين حذذدود مشذذتركة ،وهذذذا سذذاهم فذذي بنذذاء
عالقات اقتصادية متطورة فضالً عن ذلك عمل على إيجاد نوعا ً مذن التوافذق فذي
الصادرات والواردات بين الطرفين(.)2
إذ أخذت إيران تعمل على تعزيز عالقتهذا االقتصذادية مذع تركيذا وذلذك مذن
أجذذل االسذذتفادة مذذن موقذذع تركيذذا للقيذذام بعمليذذة تصذذدير بضذذائعها الذذى األسذذواق
االوربية ،وذلك بسبب اخفاقها بما كانت تطمح الية إيران بعد أن تعذذر النقذل عذن

) )9نقذذذالً عذذذن شذذذروان الشذذذمراني ،الصذذذراع االسذذذتراتيجي التركذذذي -اإليرانذذذي ،مركةةةز الدراسةةةات
االسةةةةةةةةةةةةةتراتيجية والدبلوماسةةةةةةةةةةةةةية ،2099،تذذذذذذذذذذذذذاري االطذذذذذذذذذذذذذالع2099/99/ 20
http://www.csdscenter.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%91%d8%b1%d8
%a7%
) )2هادي زركري ،تحديات السياسة الخارجية لتركيا في عام  ،2092مختةارات إيرانيةة ،العذدد ،919
(القاهرة  ،)2092ص.66
) )2عمران عيسى حمود الجبوري ،مصدر سبق ذكره  ،ص.262
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طريق سوريا من خالل وجود المخاطر األمنية ،فذأن إيذران تذرى تركيذا الطريذق
المهم لنقل الطاقة اإليرانية الى االسواق االوربية(.)9
أن إالدراع لحاجة البلدين بدأ يظهر لدى المسؤولين من كال الطذرفين ،فذي
حين أن الرئيس روحاني ومن خالل تصريحاته تحدث عن أهمية موقع البلدين إذ
أكد على ان تركيا هي الجسر الذي يربط الغذرب بأروبذا ،أمذا إيذران فهذي الجسذر
الى الشرق االقصى وينبغي استخدام هذين البلدين كجسور للتنمية اإلقليمية والتي
ينبغي أن يكمل االقتصاد التركي اإليراني بعضه بع

(.)2

وقد لوحظت التطورات االيجابية في العالقات االقتصادية التركية مع إيران
في عام 2099م إذ تجاوز حجم التبادل التجاري ( 96مليار دوالر) وأرتفذع الذى
مستوى لم يكن موجود في التاري (.)2
من أجل فهم التطور بين تركيا وإيران في إطار العالقات االقتصادية نؤشذر عذده
مؤشرات

()2

 .9يشهد البلذدان عالقذات تجاريذة متطذورة تجذاوز فيهذا حجذم التجذارة ( 90مليذار
دوالر).
 .2أن صادرات الذنفط والغذاز اإليرانذي الذى تركيذا تحتذل نسذبة كبيذرة مذن مجمذل
السلع التي يتم تصديرها.

) )9بلسم سعد عبد القادر العبيدي ،الوظيفة االقليمية لتركيا بعد عام  ،1111رسالة ماجستير (قير
منشورة) ،جامعة النهرين -كلية العلوم السياسية ،2099 ،ص.966
2
( )Gawdat Bahgat , Iran-Turkey energy Cooperation: strategical
implications, The Middle East
PolicyCouncil,V21,NationalDefenseUniversity,Washington,2014,p121
(3) Kemal İnat , optic , p23.
) )2رائد مصبا ابوداير  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.220-221
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بينمذذا إلتقذذى وزيذذر الخارجيذذة التركذذي السذذابق "احمذذد داود أوقلذذوا" بنظيذذره
اإليراني "علي أكبر صذالحي" فذي أذربيجذان إذ بحذث الجانبذان تطذوير العالقذات
الثنائية وتم التأكيد على زياده حجذم التبذادل التجذاري مذن ( 91مليذار دوالر) الذى
( 20مليار دوالر).
عبرت ووسائل اعالم إيرانية َعلى أن "رجب طيذب يردوقذان" مذن خذالل
تصريحاته أكذد علذى أهميذة الجانذب االقتصذادي بذين البلذدين إذ تحذدث قذائالً (أن
عام 1191م كان بارزاً جداً لناحية العالقةات بةين البلةدين ،أك بلة حجةا التبةادل
التجةةاري  19مليةةون دوالر لكن ةةخ انخفةةل فةةي العةةام 1191م ال ة  91مليةةون
دوالر في حين ان التصريحات والت مالت من قبةل القةادة االتةراك يفكةدون علة
رورة زيادة حجا التبادل التجاري في السنوات القادمة)(.)9
العقوبات األمريكية المفرورة على إيران قد أثرت في العالقذات التجاريذة
بين تركيا وإيران إذ بلح حجم التبذادل التجذاري خذالل عذام 2092م  29،1مليذار
دوالر وهذا يعد مرحلة متقدمة  ،لكن انخف

حجم التبذادل التجذاري ارذطراريا ً

في العام 2092م حتى وصل الى  96مليار دوالر بسبب فرر القيذود مذن قبذل
مجلذذس األمذذن علذذى إيذذران لكذذن بقيذذت تركيذذا تسذذاند إيذذران فذذي مواجهذذة العقوبذذات
االقتصادية المفرورة عليها ولو أن العالقات االقتصادية أثرت بع

الشي لكن

كان هنالك تقارب اقتصادي مهم(.)2

) )9نقذالً عذذن محمذد صذذالح صذدقيان  ،اردوقذذان يريذد حكومذذة مشذتركة وخذذامناي يشذدد علذذى اسذذتثمار
طاقات هائلة ،جريدة الحياة ،أرشيف جامعة بغداد .2092 ،
) )2محمد السعيد إدريس ،أر دوقان في طهران جولة جديذدة مذن صذراع الذذئاب ،مختةارات إيرانيةة ،
العدد( ،962القاهرة  ،)2092ص.1
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من أجل أرعاف العالقات السياسية واالقتصادية بين تركيا و إيران بدأت
حملة قامت بها الصحف الغربية في التأكيد على الدعم الذي تقدمذه تركيذا إليذران
فذذي مرحلذذة العقوبذذات إذ أتهمذذت تركيذذا بانتهاكهذذا لقواعذذد القذذانون الذذدولي وكذذذلك
قذرارات مجلذس األمذن بعذد فذرر العقوبذات علذى إيذران ،وإرذافة لذذلك أتهمذت
بفذذتح مواناهذذا لتصذذدير البضذذائع اإليرانيذذة الذذى أوربذذا وكذذذلك فذذتح ارارذذيها امذذام
إيران لنقل االسلحة الى سوريا(.)9
كان هنالك انخفارا ً تجاريا ً في حجم التبذادل التجذاري بذين تركيذا و إيذران
خالل االعوام  ،2096-2091-2092بدا حجذم التبذادل التجذاري باالنخفذار إذ
وصل عام 2092الى ( 1,9مليار دوالر) بعد أن كان خالل عذام 2092م يمثذل
مرحلة مهمة ،ويرجذع ذلذك للعقوبذات المفرورذة علذى إيذران التذي شذكلت عائقذا ً
امام تركيا التي تسعى الى زيادة معدل التبادل التجاري(.)2
قذذذام الذذذرئيس اإليرانذذذي "حسذذذن روحذذذاني" بزيذذذارة الذذذى تركيذذذا فذذذي تمذذذوز
2092م وبين خذالل مذؤتمر صذحفي مذع الذرئيس التركذي أن تكذون هذذه الزيذارة
عامالً اساسي في تحقيق المصالح الثنائية و أراف " نتطلع لتوظيف االمكانيات
التي تتوفر لد تركيا وإيران بشكل جيد ،من خالل تطوير العالقات االقتصةادية
والتجارية بين الجانبين"(.)2

(1)Kemal İnat , opcit , p24.
) )2كمذذذال إينذذذات ،العالقذذذات االقتصذذذادية بذذذين تركيذذذا و إيذذذران ،رديةةةة تركيةةةة ،العذذذدد( ،2القذذذاهرة
،)2096ص.922
) )2نقذالً عذذن ثذذائر عبذذاس ،روحذذاني يبحذذث االنفتذذا االقتصذذادي عبذذر تركيذذا ،جريةةدة الشةةرق االوسة
،العدد،92196أرشيف جامعة بغداد .2092 ،
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جدول رقا ( )1يبين حجا التبادل التجاري بين تركيا وإيران بعد عام 1199
السنة
1199

1191

1191

1191

1195

1192

1199

حجا التبادل
التجةةةةةةةةةةاري

96

29.1

96

1.9

90

6.200

1.661

بالمليةةةةةةةةةةةار
دوالر

الجدول من إعداد الباحث باالعتماد عل المصادر اآلتية:
()9صحيفة الوفاق 6 ،مليار دوالر ..قيمة التبادل التجاري بين إيران وتركيا ،العذدد،2096 ،969121
تاري االطالع  ،2096/2/2متا على الرابط
http://al-vefagh.com/News/181525.html?catid=8&title=181525
( )9مروة سالم ،وزير التجارة التركي التبادل التجاري بين تركيذا وإيذران يزيذد  %20شذهرياً،2099 ،
تاري االطالع  ،2096/2/2متا على الرابط
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN16G13I

( )2

عبذذذد الحذذذافي الصذذذاوي ،العالقذذذات االقتصذذذادية التركيذذذة مذذذع دول الجذذذوار ،المعهذذذد المصذذذري

للدراسذذذذذذذذذذات ،2099 ،وقذذذذذذذذذذت االطذذذذذذذذذذالع  ،2096/2/2متذذذذذذذذذذا علذذذذذذذذذذى الذذذذذذذذذذرابط
https://eipsseg.org/%D8%A7%

وبموجذذب هذذذا الجذذدول يتضذذح لنذذا بذذأن العامذذل االقتصذذادي يشذذكل عمذذو َد
ت التركي ِة اإليراني ِة ،على الرقم من ذلك فهذو قذد تذأثر بذالمتغيرات الدوليذة
العالقا ِ
ت نتيجة لضعف العالقذة بذل
وهذا االنحدار الذي شهده حجم التبادل التجاري لم يأ ِ
أنه جاء نتيجة للعقوبات الدولية المفرورة على إيران.
يبقى العامل االقتصادي هو الذي يأخذ نصذيبا ً مهمذا ً فذي العالقذات التركيذة
اإليرانية ،على الرقم مما حققته تركيذا مذن تطذور فذي المجذال االقتصذادي خذالل
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السنوات السابقة فهي تبقى تفتقر لعامل أساسي ومهم وهذي الطاقذة  ،بالتذالي فهذي
تسعى للحفاظ على عالقتها مع إيذران الن اي خلذل فذي العالقذة سذوف يعذود سذلبا ً
على الجانذب التركذي  ،والسذيما ان إيذران تعذد هذي المصذدر الرئيسذي للغذاز الذى
لتركيا ،وبالتالي فأن التبادل التجاري بذين تركيذا وإيذران عذام  2092كذان ()1,9
وأخذ بالتزايد حتى وصل التبادل التجاري في عام 2091م الى(90مليذار دوالر)
فحسذذب المعهذذد االحصذذائي التركذذي فذذأن العالقذذات االقتصذذادية بذذين تركيذذا وإيذذران
تبقى تشغل مساحة كبير في العالقات بين البلدين(.)9
بعد عقد االتفاق النذووي مذع إيذران عذام 2091م وكذذلك الرفذع التذدريجي
للعقوبذذات االقتصذذادية علذذى إيذذران سذذاهم ذلذذك فذذي تحقيذذق نذذوع مذذن التطذذور فذذي
االقتصاد االيراني وكذلك االرتفاع في حجم التبادل التجاري مذع تركيذا  ،وسذاهم
كذلك في سذهولة عمليذة تصذدير الغذاز اإليرانذي عذن طريذق تركيذا إلذى األسذواق
األوربية وهذا زاد من أهمية تركيا بالنسبة إليران(.)2
كانذذت هنالذذك عذذدة أمذذور سذذاهمت فذذي بنذذاء الشذذراكة بذذين تركيذذا وإيذذران وقذذد بذذين
الرئيس التركي خالل زيارته الى إيران عام 2096م الجوانب اآلتية

((2

 -9التعذذذاون فذذذي المجذذذاالت المصذذذرفية وهذذذي يعذذذد خطذذذوه مهمذذذة فذذذي العالقذذذات
االقتصادية.

) (9حيدر الخفاجي ،العالقات التركية اإليرانية  ،مركز البيان للدراسات و التخطيط ،2099 ،تاري
االطالع 2099/99/92
http://www.bayancenter.org/2017/09/3664
) )2عبد القادر محمد علي  ،الموقع الجيوسياسي لتركيا وأ ميتس في االستراتيجية الغربية منك نهاية
الحرب العالمية الثانية ( ،مركز أدراع للدراسات واالستثمار  )2096 ،ص.92
) )2نقالً عن أحمد طاهر  ،قصة التقارب بين تركيا و إيران  ،جريدة االيام  ،العدد ( ،9999فلسذطين
.)2099
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 -2انشاء مركزاً تجاريا ً في العاصمة إيران وهو االول مذن نوعذه وألول مذره تقذوم
تركيذذا بمثذذل هكذذذا خطذذوة إذ تذذم افتتاحذذه مذذن قبذذل وزيذذر االقتصذذاد التركذذي نهذذاد
زيبكجذذي والقذذى كلمتذذه "إيةةران و تركيةةا ليسةةتا متنافسةةتين بةةل يكمةةل بع ةةهما
بعل".
يحذذتفي كذذال البلذذدين بعالقذذات اقتصذذادية متطذذورة ،إذ تشذذير الدراسذذات بذذان
تركيا تطمح في رفذع مسذتويات تعاونهذا علذى األصذعدة االقتصذادية والسياسذية
والعسكرية كافة مع الجانب اإليراني وكذان قطذاع الغذاز والذنفط يمذثالن عوامذل
مهمة في حجم التبادل التجاري بين كال البلدين(.)9

خريطة تبين الموقع الجغرافي لتركيا وإيران

( )9شبكة المعلومات الدولية ،متا على الرابط
https://www.turkey-post.net/p-220342

) )9هدى نبيل كاظم  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.921
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أن األهميذذذة الجيوسذذذتراتيجية للعالقذذذات التركيذذذة اإليذذذران تنبذذذع مذذذن خذذذالل
كذذذون هنالذذذك مميذذذزات يمنحهذذذا الموقذذذع الجغرافذذذي لكذذذال الذذذدولتين والذذذذي أسذذذهم
بشذذكل كبيذذر فذذي تحقيذذق التقذذارب والعمذذل علذذى أجذذراء ترتيبذذات مشذذتركة بذذين
الطرفين.
تظل قضية الطاقة هي العامل المهم في العالقذات التركيذة اإليرانيذة والتذي
تشهد انتعاشا ً ملحوظا ً بسبب زيادة الطلب علذى الطاقذة مذن جانذب تركيذا ،وبهذذا
يكون التعاون بين الجارتين أقرب الى االعتماد المتبادل علذى أسذاس المقايضذة،
وتبقى تركيا في أمس الحاجة إلى النفط والغاز اإليراني إذ تستورد عشرة مليذار
متر مكعب من الغاز سنويا ً لسد احتياجاتها

(.)9

وقذذد تحذذدث احمذذد داود أوقلذذوا بشذذأن ذلذذك "ان تركيةةا تحتةةاج ال ة الطاقةةة
اإليرانية باعتبار ا امتداداً طبيعيا ً لمصالحها الوطنية ،لكلم فة ن اتفاقيةة الطاقةة
التركية مع إيران ال يمكن ان تعتمد عل العالقات مع الدول األخر "(.)2
لكن ربط الغاز االيراني بمشروع بذاكو يكذون لذه بذالح االهميذة بالنسذبة لتركيذا
وذلك من خالل جعلها مركزا للطاقة في المنطقة  ،في حين وقعت تركيذا مذؤخراً
مع الحكومذة السويسذرية حذول نقذل الطاقذة االيرانيذة مسذتقبالً الذى سويسذرا عبذر
تركيا وهذا جعل تركيا تدرع أهمية عالقتها مع إيران(.)2

) )9بشير عبد الفتا ،الحسابات التركية و اإليرانية بش ن أزمة "داعش" ،شذؤون عربيذة ،العذدد911
(،األمانة العامة لجامعة الدول العربية  ،)2092،ص.66
2
( )Serdar Poyraz, Turkish-Iranian RelationsA Wider Perspective, SETA
Policy Brief, No: 37, 2009,p10.
(3)Serdar Poyraz,opcit,p11.
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بدأ حجم التبادل التجاري يتناقص وذلك بسبب حدوث متغيرات من أهم هذذه
المتغيذذرات أال وهذذو العقوبذذات األمريكيذذة المفرورذذة علذذى إيذذران  ،وكذذان حجذذم
التبادل التجاري يبلح 92مليار دوالر وهذا انحدار سريع فذي االنخفذار وهذذا لذم
ت نتيجة السوء العالقة بين البلدين أنما نتيجة للضغط الدولي.
يأ ِ
ونجد االنخفار الشديد الذي شهدته العالقات االقتصادية خالل السنوات
الثالثة المارية لم يكن عن طريق توتر العالقات وال عن طريق التقليل من حجم
التبادل التجاري ،بل جاء عن طرق االمتثال لقواعد القانون الدولي وكذلك
قرارات مجلس األمن الدولي.
لكن بعد توقيع االتفاق النووي مع إيران بدا التبادل التجاري يتعافى بعد
التراجع الكبير الذي شهده في االعوام السابقة لالتفاق في حين أن العالقات
االقتصادية بين تركيا وإيران سوف تشهد تقدما في السنوات القادمة.

تعد تركيا شريكا ً إقليميا ً ومنافسا ً إليران في الوقت نفسه ،فهنالك الكثير من
الجدل حول ذلك ،قير أنه عندما يتم استعرار التطورات في المنطقذة والسياسذة
الخارجية لتركيا وإيران على المستوى اإلقليمي ال يمكذن أن يكونذا شذريكان ،ألن
المنافسة بينهما اكثر قوه من اي وقت مضى(.)9
أخذت كالً من تركيا وإيران في أطار سياستها الخارجية العمل على تنمية
وتطوير قدراتها وإمكانياتها االقتصذادية ،وذلذك عذن طريذق االنفتذا االقتصذادي
رذذمن إالطذذار اإلقليمذذي ،لذذذلك أخذذذت الذذدولتان تسذذعيان الذذى توسذذيع حراكهمذذا
) )9کيهان برزگر ،ت ثيرتحوالت جهان عرب بر سياسا منطقهاي ايران و ترکيس ،فصلنامه
ژئوپليتيک ـ سال دوازدهم ،شماره اول ،9۹12،ص .999
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االقتصذذادي فذذي إطذذار رقعذذة جغرافيذذة متنافسذذتين عليهذذا ،وبالتذذالي فذذأن المصذذالح
االقتصادية أصبحت ررورة مهمة متعلقة بطموحات كل دولة(.)9
اقتصاديا ً فأن الجانب التركي متفوق على الجانب اإليراني ،وتذم قيذاس ذلذك
من خالل مؤشرات أعدت المزيد من البيانات لذلك ،وتشير الكثير مذن الدراسذات
على ان

النذذات المحلذذي االجمذذالي التركذذي يبلذذح  922مليذذار دوالر ،مقابذذل

النات االجمالي اإليراني الذي يبلح  229مليار دوالر وهذه االرقذام تكذون حسذب
مؤشرات الشفافية العالمية  ،2092ان طموحات تركيا اقتصاديا ً تفذوق طموحذات
إيران على الرقم من التمدد اإلقليمي الذي تتميز به إيران ،في كذل االحذوال نجذد
بان النفط يعد المحرع االساسي لالقتصاد اإليراني والذذي تشذكل نسذبة %10مذن
الموازنة العامة وهذا يشكل سلبا ً علذى االقتصذاد اإليرانذي ،أمذا االقتصذاد التركذي
فهو يتميز بالتنوع وهذا يجعله يتفوق على االقتصاد اإليراني(.)2

) )9عمار مرعي الحسن ،التنافس التركي اإليراني للسيطرة عل العراق بعد عام ( ،1111بغداد دار
الكتاب العربي ،)2092،ص.201
) )2مصطفى اللباد  ،الجماعات البحثية العربية "بين إيران و تركيا"  ،مجلة السياسة الدولية  ،المجلد
 ، 1العدد (،209القاهرة  ،)2091ص.62

64
المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برلين  -ألمانيا

العالقات التركية اإليرانية بعد عام …….........…………..…..2011تأليف  :جاسم محمد حاتم العزاوي

يسذذعى البلذذدان الذذى تحقيذذق الذذربح المتبذذادل ،قذذام "رجذذب طيذذب يردوقذذان"
بالذذهاب الذى إيذذران ثذم عذذاد منهذا ،دون ان يذذدفع التنذازالت السياسذذية هذدفا ً للذذربح
االقتصادي لكن ما بينه هو االلتزام بأخالقيات وقوانين "المنافسة" وكذلك هذا مذا
كانذذت عليذذة إيذذران ،كذذان االثنذذان يسذذعيان الذذى البيذذع دون الشذذراء  ،بسذذبب النهمذذا
قوتان متنافستان في "إقليم الشرق االوسط"(.)9
بذذدأت إيذذران تعتنذذي فذذي منطقذذة يسذذيا الوسذذطى( مذذن الناحيذذة االقتصذذادية
للخروج من العزلة الدولية التذي فررذت عليهذا مذن قبذل اإلدارة األمريكيذة سذواء
كذذان ذلذذك بالعالقذذات الثنائيذذة أو بالتحالفذذات اإلقليميذذة  ،وبالتذذالي فذذأن تركيذذا تمتلذذك
سياسة نشطة رمن أساليب دبلوماسية وعالقات اقتصادية متطورة مع دول يسذيا
الوسطى ،فذي حذين أن إيذران تسذعى الذى تحقيذق فكذرة مهمذة اال وهذي ربذط بحذر
قزوين بالخلي الفارسذي وذلذك مذن خذالل انشذاء ممذر يذربط تركمانسذتان وإيذران
وتركيا ،بينما الهدف الذي تسذعى اليذه تركيذا التذأثير علذى المسذتوى الجيوسياسذي
في المنطقة

(.)2

إن العالقة بين تركيا وإيران تجاه يسيا الوسطى تشهد حالة مذن التنذافس وان
هذا التنافس له أبعاد كثيره ،فمنطقة أسيا الوسطى ذات أهمية كبيره لذدى الذدولتين
) )9محمد السعيد إدريس  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.9
أسيا الوسط  :وهي المنطقة التي تقع في قارة أسيا وتبلح مساحتها حوالي 200.002.200كم2ويعيش
عليها حوالي  60مليون نسمة ،وتعد من المناطق المهمة التي تشهد تنافس إقليمي ودولي ،تظم العديد
من الدول من بينها أوزبكستان ،طاجكستان ،كازخستان ،قيرقيزستان ،تركمانستان ،وتعد هذه المنطقة
تقاطع طرق بين أوربا والشرق االوسط وجنوب أسيا وشرق أسيا.
 أسيا الوسطى بين قيود الماري وتطلعات المستقبل ،أخبار الساعة ،العدد  ،2920مركز االماراتللدراسات والبحوث االستراتيجية ،أبوظبي ،20001 ،ص.90
) )2حنا أبو سكين ،بين الصراع و التعاون :النافس الدولي في اسيا الوسط ،المركز العربي للبحوث
والدراسات  ، 2092،متا على الرابط http://www.acrseg.org/6940
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وتأتي هذه األهمية مذن خذالل وجذود دول ناطقذة بالغذة التركيذة ،فضذال عذن البعذد
اإليديولوجي الذي يعذد أداة إيذران للتوسذع ،ناهيذك عذن البعذد االقتصذادي المتمثذل
بوجود الغاز وكذلك بحر قزوين ،فضالً عن مصادر الطاقة األخرى(.)9
ان التنافس التركذي اإليرانذي علذى منطقذة يسذيا الوسذطى هذو صذراع ثنذائي
مباشذذر بذذين الطذذرفين ،فذذي حذذين تسذذعى إيذذران الذذى زيذذادة نفوذهذذا االقتصذذادي و
السياسي من أجل موازاة الدور التركي في المنطقة ،إذ تمتلك هذه المنطقة مذوارد
طاقة مهمة وبذلك تكون قد ساهمت في حذدة المنافسذة اإلقليميذة ،األمذر الذذي أدى
إلى تقاطع المصالح التركية اإليرانية في تلك المنطقة(.)2

عند النظر الى العالقات األمنية بين البلدين اللذين يعمالن على التعاون في
إطار الشعور بالتهديد المشترع الذي ينشأ في ظرف اليوم ،إذ يشكل ذلك الطريق
المهم نحو تحقيق التعاون على مستوى العالقات بين البلدين لمواجهة األخطار
الخارجية.
كذذان هنالذذك أتفذذاق بذذين الذذدولتين فذذي 22تشذذرين األول  2099للعمذذل علذذى
تعزيز التعاون األمني وتكثيذف الجهذود لمحاربذة الجماعذات اإلرهابيذة المدعومذة
من( )pkkالتذي تتخذذ مذن شذمال العذراق مركذزاً لتنسذيق المعلومذات وتهديذد أمذن
تركيا وإيران ،وقذد رحذب وزيذ ُر الخارجيذ ِة التركذي السذابق "أحمذد داود أوقلذوا"
) )9خالد كمال هنية ،السياسة الخارجية التركية تجاه المملكة العربية السعودية ،1195-1111
رسالة ماجستير (قير منشوره) ،جامعة االقصى -أكاديمية اإلدارة والسياسة ،فلسطين،2091 ،
ص.92
) )2ينظر علي محمد حسين ،التنافس االقليمي و الدولي في منطقة اسيا الوسطى و االسالمية (إيران و
تركيا نموذجا) ،دراسات دولية ،العدد( ، 22جامعة بغداد مركز الدراسات الدولية )2009 ،ص.921
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بهذه الزيذارة وأكذد علذى أهميذة تلذك الزيذارة التذي قذام بهذا نظيذره اإليرانذي "علذي
اكبر صالحي" ،وبدوره شكر إيران على التعاون مع تركيا لمواجهة اإلرهاب(.)9
يمكن أن نشاهد التعذاون فذي المجذال العسذكري مذن خذالل تبذادل الزيذارات
للمسؤولين العسكريين لكال الدولتين ،إذ كانت هنالك زياره قام بها رئذيس اركذان
الجيش التركي "خلوصي أكار" الى إيران وذلك عذن طريذق دعذوة رسذمية تقذدم
بها رئيس اركان الجيش اإليراني ،إذ أكد الطرفان على ررورة توسذيع التعذاون
العسكري بين البلدين ،وصر رئيس أركان الجيش التركي قائالً (باإل افة الة
التعاون فةي المجةال السياسةي واالقتصةادي بةين تركيةا وإيةران ،نحةاول توسةيع
التعاون العسكري ،واتفقنا بشكل خةا

لمكافحةة االر ةاب بةين الةدولتين) ،فذي

حين تحذدث "محمذد بذاقري" رئذيس اركذان الجذيش اإليرانذي إننذا نأمذل أن تذودي
الزيارة إلذى توثيذق التعذاون بذين البلذدين وتعزيذز التعذاون فذي القضذايا المشذتركة
التي تهدف ألمن البلدين(.)2
نتيجذذة لتفذذاقم المشذذاكل فذذي منطقذذة الشذذرق األوسذذط وزيذذاده التنذذافس اإلقليمذذي
والذذدولي فذذأن كذذل هذذذا يكذذون قذذد جعذذل المنطقذذة تعذذم بالفورذذى وانتشذذار المجذذاميع
المسلحة ،توجه الرئيس التركي رجب طيب يردوقان في زيارة له الى إيران فذي
9نيسان 2091وكان مجمل تلك الزيارة قائمة على الحديث عن القظايذا األمنيذة،
وكان هنالك أتفاق بين الطرفين على العمل على تطذوير التعذاون األمنذي ،وكذذلك

) )9عمار مرعي الحسن ،مصدر سبق ذكره ،ص.220
) )2علی حبيبی  ،مکاری ای نظامی ايران و ترکيس گسترش می يابد  ،خبرگز جمهوری اسالمی
http://www.irna.ir/fa/News/82682878
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العمذذل علذذى مكافحذذة االرهذذاب علذذى حذذدود الذذدولتين المتمثذذل بتمذذدد التنظيمذذات
اإلرهابية قرب حدودهما(.)9
فقد شكل التحرع الكردي في العراق إلجراء االنفصذال وقيذام دولذة مسذتقلة
خطذذراً أمني ذا ً يواجذذه الذذدولتين ،إذ شذذكل االسذذتفتاء الكذذردي الذذذي تذذم إجذذراءه فذذي
21ايلذذول 2099تعاون ذا ً تركي ذا ً إيراني ذا ً لمواجهذذة الخطذذر المشذذترع ،إذ قذذام اللذذواء
محمد باقري رئيس اركان الجيش اإليراني بزيذارة الذى تركيذا فذي 99اب،2099
وهي أول زيارة قام بها منذ الثورة اإليرانية ،وقد أعلن الذرئيس التركذي أن انقذرة
وإيران ناقشتا مسذألة أمكانيذة القيذام بعمذل عسذكري رذد االكذراد ،وقذد تذم إجذراء
منذذاورات عسذذذكرية مشذذذتركة بذذين تركيذذذا وإيذذذران والعذذراق ردا علذذذى االسذذذتفتاء
الكردي الذي يشكل خطراً على األمن القومي لكال الدولتين(.)2
أجرى وزير الخارجية التركي اتصاالً هاتفيا ً بنظيرة اإليراني "محمد جذواد
ظريف" وعبر عن أسفة على حادثة أطالق النار التي تعرر لها حذرس الحذدود
اإليراني في منطقة ماركو اإليرانية الحدودية ،وكان وزيذر الخارجيذة التركذي قذد
اتهم ارهاب  pkkبالقيام بهذه العملية إرذافة لذذلك أكذد علذى متابعذة سذير العمليذة
من أجل الكشف عن النتائ (.)2

) )9عمران عيسى حمود الجبوري ،مصدر سبق ذكره ،ص.261
) )2مصطفى صال  ،تركيا وإيران تقارب د االراد ،المركز العربي للبحوث والدراسات،2099 ،
متا على الرابط https://www.acrseg.org/40612
) )2موقع وزارة الخارجية اإليرانية ،الرقم  ،261192التعداد ،19متا على الموقع
الرسمي http://ar.mfa.ir/
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مهما كان مستوى التعاون األمني البد أن يكون هنالك خالف بين الذدولتين
ويكون الخالف نتيجة لقضية معينة ،فأن المنافسة اإلقليمية ساهمت فذي قيذام نذوع
من التوتر في الجانب األمني بين البلدين.
فذذأن التذذوتر فذذي العالقذذات كذذان حارذذراً فذذي عذذام 2099عنذذدما قامذذت تركيذذا
بالسما للناتو بنشر قوات الدرع الصاروخي على الحذدود مذع سذوريا ،فقذد حذذر
اللواء "رحذيم صذفوي" مستشذار المرشذد االيرانذي للشذؤون العسذكرية تركيذا مذن
السذذلوع الخذذاطل الذذذي تنتهجذذه فذذي التعامذذل مذذع أحذذداث المنطقذذة ،وتحذذدث رحذذيم
صذذفوي الذذى وكالذذة مهذذر اإليرانيذذة وأكذذد قبذذول تركيذذا بالذذدرع الصذذاروخي علذذى
اراريها يعد خطأ استراتيجيا ً ارتكبته تركيا(.)9
بينما توترت العالقات التركية اإليرانية عندما قامت قذوات األمذن اإليرانيذة
في اب 2099م بألقذاء القذب
"مراد كاريالن" ،وكذذلك الذرف

علذى احذد قذادة حذزب العمذال الكردسذتاني المذدعو
اإليرانذي فذي أيلذول العذام نفسذه مذن االسذتجابة

لنذذداءات تركيذذا للقيذذام بعمليذذة مشذذتركة رذذد حذذزب العمذذال الكردسذذتاني فذذي جبذذال
قنذذديل األمذذر الذذذي ازاد الكثيذذر مذذن الشذذكوع حذذول دعذذم إيذذران لحذذزب العمذذال
الكردستاني(.)2

) )9مستشار خامناي يحذر تركيا من تبعات (نهجها الخاطل)  ،جريدة الشرق االوسط ،العدد،92002
أرشيف جامعة بغداد.2099 ،
2
( )- Gülden Ayman , Regional Aspirations and Limits of Power-TurkishIranian Relations in the New MiddleEast , Volume: 20/1 (CANADA :
CENTRE FOR HELLENIC , 2012) p20.
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كذذان التواجذذد العسذذكري التركذذي فذذي معسذذكر بعشذذيقة عذذام  2091قذذد قوبذذل
بذذالرف

مذذن قبذذل الجانذذب اإليرانذذي ،لكذذن لذذم يذذأتي الذذرف

طريق تحري

مباشذذر بذذل كذذان عذذن

الحكومة العراقية وهذا ما ذكره وزير الخارجيذة التركذي مولذود

جذذاويش أوقلذذو الذذى دور إيذذران فذذي تغييذذر موقذذف العذذراق حيذذال نشذذر ماذذات مذذن
الجنود االتراع قرب الموصل شمال العراق لتدريب قوات البيشمركة على القتال
فذذي المذذدن والشذذوارع رذذد تنظذذيم داعذذش االرهذذابي ،وقذذال جذذاويش أوقلذذو بذذنص
العبارة" أن العبادي طلب مرا ًر مساندة أكثةر فاعليةة مةن تركيةا

ةد داعةش فمةا

الكي تغير األن"(.)9
ويتضح لنا بأن الجانب اإليرانذي يهذدف الذى تعزيذز تواجذد قواتذه العسذكرية
في سوريا من أجل الحفاظ على بقاء النظام السوري كحليذف اسذتراتيجي ،مقابذل
تحذرع قطعذات عسذذكرية تركيذة باتجذذاه الحذدود التركيذذة السذورية مذذن أجذل القيذذام
بأنشاء قواعد عسكرية تركية في سوريا في ظل السعي لموازنذة الذدور اإليرانذي
في سوريا ،فهذذا جعذل تقسذيم منذاطق النفذوذ مذن خذالل المنذاطق األمنذة المترتبذة
عنها محادثات أستانة ،إذ شهدت األزمة السورية تنذافس عسذكري تركذي إيرانذي
من أجل زيادة النفوذ وأحكام السيطرة الميدانية على األرر فذي سذوريا بالشذكل
الذي يتماشى مع مكانة الدولتين اإلقليمية.2

) )9جان جوان-بنيامين كسكين ،العالقات العراقية التركية في إطار عملية الموصل ،مجلة سياسات
استراتيجية ،العدد صفر( ،أنقرة مؤسسة سيتا للدراسات السياسية واالقتصادية )2099 ،ص.992
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جدول رقا ( )1الثكنات والقواعد العسكرية التركية واإليرانية المتواجدة في
سوريا
األولة :ثكنةة الشةيباني أو اإلمةام الحسةين ،وتقةع شةمال غةرب
دمشةةق .الثانيةةة :المقةةر الزجةةاجي:يقةةع بجانةةب مطةةار دمشةةق.
الثالثة:مقر الجبهة الشرقية :يقع بعد مدينة ال مير ب  50كا مةن
طريةق دمشةق-بغةداد ،ويجمةع محافظةات الحسةكة ،وديةر الةزور،

إيران

والرقةة والقامشةلي .الرابعةة:مقةر الجبهةة الجنوبيةة :ت ةا منةاطق
ريف دمشق ودرعا والقنيطرة والسويداء .الخامسةة :مقةر الجبهةة
الشمالية :تمتد تلم الجبهة من مدينة حمص حتة الحةدود التركيةة
شمال البالد في حلب وإدلب ،وت ا قيادة عمليةات حلةب ،إك تةراب
كه القيادة في أكاديمية األسد في حلب .السادسة :مقر قيادة جبهة
السةاحل :وت ةا منطقتةي الالكقيةة وطرطةو

.السةابعة :فةي جبةل

عةزان قةرب حلةب.الثامنةة :فةي مطةار السةين العسةكري .التاسةعة :
بمطار الشعيرات بحمص.
األول ة  :قاعذذدة جذذرابلس .الثانيةةة :قاعذذدة أختذذرين .الثالثةةة
:قاعدةأعزاز .ومن المتوقع أن تقوم تركيا بإرسال يالف الجنود إلذى

تركيا

إدلذب وعفذرين وجبذل التركمذان فذي المراحذل المقبلذة وبنذاء قواعذد
إرافية

( )9التقرير االستراتيجي السنوي ،إيران في  ،2099مركز الخلي العربي
للدراسات اإليرانية( ،الريار  ،)2099ص.901

ويرى الباحذث :العالقذات التركيذة اإليرانيذة بعذد عذام  2099شذهدت العديذد مذن
المتغيذذرات وهذذذه المتغيذذرات لذذم تذذؤ ِد الذذى حالذذة الحذذرب بذذين البلذذدين ،لكذذن سذذمة
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التعذذاون والتنذذافس علذذى قضذذايا وكذذذلك علذذى منذذاطق النفذذوذ فذذي منطق ذة الشذذرق
األوسط جعلت العالقات تسير وفق ما تمليه مصالح البلدين.
كذذان هنالذذك تبذذادل لالتهامذذات حذذول الكثيذذر مذذن القضذذايا والسياسذذات التذذي
تقوم بها كال الدولتين ،وهذذا يذأتي نتيجذة لالخذتالف فذي السياسذات ،وكذان هنالذك
إدراع لدى الدولتين بحدوث الحذرب بذين البلذدين أمذر قيذر محتمذل وذلذك بسذبب
وجذذود الكثيذذر مذذن القضذذايا المشذذتركية التذذي تذذربط الذذدولتين ،وكذذذلك التصذذرف
بحكمة تجاه الكثير من السياسات التي يقوم بها الطرفان االمذر الذذي منذع حذدوث
اي نزاع.
على الرقم من كافة الخالفات التي تم ذكرها إال ان العالقات بذدأت تتعذزز
بالكثير مذن المعطيذات و العوامذل ،وبالتذالي فذإن هذذا قذاد العالقذات نحذو التحسذن
سواء كان عن طريق السياسة أو االقتصاد أو األمن.
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يمكن أن نستخلص من هذا الفصل أن العالقات التركية اإليرانية محكومة
بالعديد من العوامل قير أن المنافسة تشغل مساحة أكثر في ظل هذه العالقات،
فاذا كانت المنافسة ظاهرة فأن التعاون رمني وعلى العكس ،وبالتالي فإن هذه
العالقة يربطها مبدأ المصلحة المشتركة ،وهذا يستدعي إتباع سياسة مرنة قائمة
على أساس التوازن بين توجهات الدولتين في سياساتهما اإلقليمية.
الموقع الجيوستراتيجي لكال الدولتين عامالً مهما ً في تحسن العالقة،
والسيما أن كال الدولتين تريد تحقيق هدف تسعى الية رمن هذا الموقع ،فأن
تركيا ترى إيران هي الطريق الذي تصل منه الى دول جنوب شرق يسيا،
وإيران ترى تركيا بأنها المنفذ الذي تصل منه إلى االسواق االوربية ،وكل هذه
المميزات عززت من مكانه العالقات الثنائية بين البلدين.
البد أن نذكر أن الدولتين تاريخيا ً كانتا إمبراطوريات عظيمة شهد لها
التاري  ،أما اليوم فإن هاتين الدولتين ال يمكن أن يستهان بهما من خالل
االمكانيات والدور وكذلك المكانة اإلقليمية ،فإن هذا يعطي ميزة خاصة لهاتين
الدولتين في منطقة الشرق األوسط.
القواسم المشتركة بين البلدين عززت من هذه العالقة والسيما أن البلدين
تربطهما روابط تاريخية ،جغرافية ،ثقافية ،اقتصادية....ال  ،وكل هذه القواسم
جعلت الدولتين في حالة من التعاون المتأرجح ما بين االختالف والتوافق.
أخذ البلدان يدركان مبدأ المصالح المشتركة فأن هذا حال دون وقوع حرب
بين الدولتين ،والسيما أن مسألة نشوب حرب بينهما أمر مستحيل وأن العالقات
الثنائية هي في حالة تزايد مستمر.
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كانت الزعامة اإلقليمية ولعب دور إقليمي مؤثر في منطقة الشرق االوسط
أثر كبيراً في رؤية بل ِد آلخر في التوجهات ،إذ ساهم ذلك في زياده المنافسة
اإلقليمية من أجل زيادة المكاسب على حساب الطرف اآلخر وزيادة التأثير في
المنطقة ،فأن هذا كلة ساهم في تحقيق نوع من التوتر في العالقات بسبب
االختالف في األدوار والسياسات.
االختالف في وجهات النظر حول القضايا اإلقليمية والسيما أحداث
عام( ،)2099لكن بقيت العالقات قوية ،رقم التداخل الذي تميزت به سياسات
ت عدائية تمس مصلحة الدولتين.
الدولتين فأن كل هذا أحال دون اتخاذ أي خطوا ِ
كل هذه االختالفات في التوجهات الخارجية لكال الدولتين البد ان يكون
هنالك توتر تجاه القضايا اإلقليمية ،لكن القضاء على هذه التوترات والخالفات
من خالل االتفاق بين الطرفين من العمل على تقديم التنازالت الضمنية التي
تخفيف حدة التوتر.
لالقتصاد دور مهم في العالقات التركية اإليرانية وحتى تجاوز العالقات
السياسية ،فالعامل االقتصادي يتحكم في العالقات الثنائية ،وذلك من خال المزايا
التي يوفرها طرف الى يخر ،فاالقتصاد عمود السياسة ،ومن خالل ذلك تمكن
البلدان الحفاظ على عالقاتهم االقتصادية رقم العديد من المؤثرات.
ما تشهده األوراع الحالية من تطورات ساهمت في تحقيق نوع من
التوازن في العالقات األمر الذي جعل البلدين يسعيان إلى الحفاظ على عالقات
مستقرة ،لكن ال يمكن أن نغفل عن السياسة المرنة التي أتبعها كال الطرفين هي
التي عملت على الحفاظ على هذه العالقات.
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المخط رقا ( )9يو ح العالقات التركية اإليرانية
تركيا

التعاون
املصاحل املشرتكة
االختالف

املنطةة
العربية

إيران

المخط من إعداد الباحث
ومن خالل هذا المخطط يمكن أن نفهم طبيعة العالقات التركية اإليرانية فان هذه
العالقات تلتقي في دائرة المصالح المشتركة كما مبينة أعاله ،وهذا ال يعني عذدم
وجود اختالف فيما بينهما ،ورمن المصذالح المشذتركة هنالذك دوائذر لالخذتالف
والتعاون.
وحسب المخطط نجد الخروج من دائرة المصالح المشتركة ومن ثم التوجذه نحذو
منطقذذة الشذذرق االوسذط التذذي تفتذذرق فيهذذا سياسذذات تلذذك الذذدولتين سذذواء كذذان فذذي
المصالح أو السياسة اإلقليمية.
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الفصل الثاني
المتغيرات المؤثرة في العالقات التركية
اإليرانية
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يركز هذا الفصل على العديد مذن المتغيذرات المهمذة التذي لهذا تذأثير مباشذر
على العالقات التُركية اإليرانية ،بما أن المنطقة شهدت العديذد مذن التغيذرات فذأن
مذذن البذذديهي أن يحذذدث اخذذتالف فذذي السياسذذات والتوجهذذات تجذذاه مذذا يحذذدث فذذي
المنطقة مما ينعكس على مستوى العالقات التركية اإليرانية.
إذ إن تركيذا وإيذران تفاعلذذت مذع المتغيذرات اإلقليميذذة السذيما علذى الصذذعيد
العراقي والسوري والخليجي ،إذ شهدت العالقات التركية اإليرانية في هذذه المذدة
حالذذة مذذن التنذذاق

وذلذذك بسذذبب السذذلوع النذذات عذذن سياسذذات الذذدولتين وكذذذلك

االدوار المختلفة التي تلعبها تركيا وإيران في المنطقة ،فتارة يتخذ مسذار التعذاون
في العالقات بينهما وتارةً يطغي الخالف والعكس صحيح أيضاً.
يعذذد المتغيذذر العراقذذي بأنذذه حلقذذة اساسذذية شذذهدت فيهذذا العالقذذات التركيذذذة
اإليرانية التنافس والرهان على المنطقة ،بينمذا شذكل االحذتالل االمريكذي للعذراق
إلى جعل المنطقة منطقة فراغ جيوسياسي مما جعل هاتين الذدولتين تتنافسذان مذن
أجل هذا.
وبعد ذلذك بذدأت تركيذا وإيذران تتنافسذان مذن أجذل السذيطرة علذى مجريذات
االمور في الداخل العراقي من أجل أن تصبحا دولتين لهما دور كبير في العذراق
علذذى حسذذاب الكثيذذر مذذن القذذوى اإلقليميذذة ،كمذذا أن الذذدور اإليرانذذي كذذان لذذه الثقذذل
االكبذذر مقارنذذة بالذذدور التركذذي فذذي المشذذهد العراقذذي ،ويرجذذع ذلذذك إلذذى فاعليذذة
السياسذذة الخارجيذذة اإليرانيذذة فذذي المنطقذذة ،ممذذا أسذذهم فذذي جعلهذذا ذات تذذأثير كبيذذر

11
المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برلين  -ألمانيا

العالقات التركية اإليرانية بعد عام …….........…………..…..2011تأليف  :جاسم محمد حاتم العزاوي

يفوق التأثير التركي فيعد ذلذك العامذل االساسذي فذي زيذاده حذده المنافسذة التركيذة
اإليرانية على العراق.
شكل المتغير السوري منعطفذا ً جديذداً فذي العالقذات التركيذة اإليرانيذة أسذهم
هذا المتغير فذي جعذل العالقذات التركيذة اإليرانيذة تصذل إلذى مرحلذة مذن مراحذل
الصراع فأن المنافسة على سوريا أصبحت شذديدة جذداً بذين الذدولتين ،بذل أصذبح
في ظل هذا المتغير التهديد قائما بين تركيا وإيذران والسذيما فذي ظذل اخذتالف مذا
تقوم عليه سياسات الدولتين تجاه األزمة السورية.
إذ أحتلت سوريا أهميذة بالنسذبة التركيذا وإيذران لكذل منهمذا مشذروعه الذذي
يسعى اليذه وكذذلك رذرورة أبعذاد الخطذر عذن كذال الذدولتين ممذا أدى إلذى تالقذي
المشروع التركي والمشروع اإليراني ،لكن مستوى الصراع في سوريا لم يصل
بتركيا وإيران إلى مرحلة التصادم على الرقم من كل التصريحات التي يدلي بها
المسؤولون من كال الطرفين.
لكن حدث هنالك متغير مهم في نفس المنطقة اال وهو األزمة القطريذة فهذي
تعد مرحلة تقارب تركي إيراني تجاه هذه األزمة الن كال البلذدين يريذد أسذتقطاب
قطر على حسذاب الذدول المقاطعذة لهذا ،وذلذك مذن أجذل اسذتعمالها كورقذة رذغط
على دول الخلي والعمل على توسيع نطاق تأثير سياساتهم اإلقليميذة ومذا يسذعون
إلى تحقيقه.
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التنافس التركي اإليراني على العراق يرجع إلى أصول تاريخيذة بعيذده وأن
كالً منهما يرى بأن العراق كان جزء من امبرطوريته ،و يرجع إلى مذا يتميذز بذه
العراق من موقع جيوستراتيجي يوصف مركزاً ستراتيجيا ً فعذاالً فذي قلذب العذالم،
وقد دعمذت ذلذك مقومذات ومميذزات البياذة الجغرافيذة المتماسذكة ،وهذذا مذا جعذل
العراق محطة للتنافس اإلقليمي(.)9
تعرر العراق لمتغير جذوهري عذام  2002ويعذد مذن المتغيذرات المهمذة
فذذي منطقذذة الشذذرق األوسذذط وأثذذر علذذى مجمذذل العالقذذة البينيذذة بذذين دول المنطقذذة
بشكل عام والعالقذات التركيةة اإليرانيةة بشذكل خذاص ،ممذا عمذل ذلذك إلذى جعذل
منطقة الشرق االوسط منطقة فراغ جيوسياسي ومكن هذا المتغير في زيذادة نفذوذ
القذذوى اإلقليميذذة تجذذاه العذذراق ،بالمقابذذل أخذذذت دول الجذذوار قيذذر العربذذي (تركيةةا
وإيران) التي كانتا تنظران إلى ذلك المتغير بأنه المتغيذر الذذي طذال انتظذاره مذن
اجل العمذل علذى تحقيذق المزيذد مذن المكاسذب رذمن هذذه الفرصذة الثمينذة ،مكذن
االحذذتالل االمريكذذي للعذذراق الكشذذف عذذن نوايذذا القذذوى اإلقليميذذة تركيذذا وإيذذران،

) )9دينا محمد جبر ودنيا جواد مطلذك ،العذراق و البياذة االقليميذة بذين مطلذب التذوازن ورذمان المصذالح
الوطنيذذة العليذذا ،مجلةةة العلةةوم السياسةةية  ،العذذدد (،29كليذذة العلذذوم السياسذذية جامعذذة بغذذداد ،)2092
ص.990
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وحتذذى كذذان سذذببا ً فذذي ترسذذي عذذدم الثقذذة لذذدى اطذذراف العالقذذة بسذذبب زيذذاده حذذده
المنافسة بينهما(.)9
من أجل توريح أهمية المتغير العراقي في المنظور االستراتيجي لكل من تركيذا
وإيذذران ،فسذذيتم تورذذيح الذذدور التركذذي وكذذذلك اإليرانذذي فذذي العذذراق وفذذق النحذذو
اآلتي

أفذذرز االحذذتالل األمريكذذي للعذذراق عذذام  2002تغييذذر فذذي مذذوازين القذذوى
اإلقليميذذة والدوليذذة ،تمكنذذت دول الجذذوار ومنهذذا تركيذذا مذذن اسذذتغالل هذذذا المتغيذذر
والمتغيرات االخرى وإبذراز دورهذا المذؤثر بوصذفها العبذا ً إقليميذا ً فذي معظذم مذا
تميزت به المنطقذة مذن أزمذات أصذبح العذراق مسذرحا ً للمنافسذة والصذراع ،فأنذه
أرحى عامالً مهما ً لدى صانع القذرار التركذي السذتغالل ذلذك فذي رذوء التوجذه
االستراتيجي التركي(.)2
يتسم الدور التركي في العراق بأنه قائم على الحفاظ على مصالح تركيا مذن جهذة
وموازة الدور اإليران جهذة أخذرى ،ممذا أدى إلذى قيذام تركيذا بالتذدخل بقذوة علذى

) )9مذذنعم صذذاحي العمذذار ،العالقذذات العراقيذذة مذذع دول الجذذوار الجغرافذذي (تركيذذا و إيذذران) دراسذذة فذذي
اشكالية االحتالل المزمنة  ،ق ايا سياسية  ،مجلد  ، 2العذددان ( ، 90 -1كليذة العلذوم السياسذية جامعذة
النهرين  ،)2001ص.29
) ) 2حسذذين مشذذتت ال شذذبانه ،مذذن التصذذفير الذذى التذذرقيم إشذذكالية السياسذذة التركيذذة ،مجلةةة حمةةورابي،
العدد( ،1مركز حمورابي للدراسات السياسية واالستراتيجية  ،)2092ص.292
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كافة االصعدة السياسية واالقتصادية واألمنية...ال وبشتى الوسائل كي يكون لهذا
دور مؤثر في العراق ويتماشى مع مكانه تركيا اإلقليمية(.)9

 :إذ تعمذذل تركيذذا علذذى ان تكذذون لهذذا سياسذذة مذذؤثرة فذذي
العراق وهذا التأثير يكون برعاية امريكيذة وبذرز ذلذك بشذكل وارذح ،ألن تركيذا
الحليف المهم ألمريكا في المنطقة فمن الممكن أن تتواجد في التغييرات التي تقوم
بها الواليات المتحدة االمريكية في المنطقذة ،ومذن هذذه التغييذرات هذو االنسذحاب
االمريكي من العراق عام  ،2099ونجذد مرحلذة مذا بعذد االنسذحاب تفعيذل الذدور
التركي فذي العذراق فتمكنذت تركيذا مذن التذأثير فذي الشذأن العراقذي ،لكذن ال يخلذو
الدور التركي من التأثير على المجال السياسي فقامذت ببنذاء عالقذات مذع الجانذب
العراقي وهذا يشكل عامالً مهما ً في سياستها الخارجية ،مما جعذل تركيذا تتحذرع
بهدوء وحذر رقم وجود الكثير مذن الملفذات الحساسذة مذع العذراق التذي البذد مذن
توخي الحذر تجاهها(.)2
أوجذذد المتغيذذر العراقذذي أثذذراً كبيذذراً علذذى المنطقذذة والسذذيما فذذي ظذذل تنذذامي
النفوذ اإلقليمي لتركيا وإيران في العذراق ،ممذا أدخذل تركيذا فذي منافسذة مذع دول
إقليمية من أجل كسب النفوذ فذي العذراق علذى حسذب الطذرف اآلخذر ،كذان لذدول

) )9شذذيماء معذذروف فرحذذان ،خيذذارات تركذذي نحذذو العذذراق بعذذد تحريذذر الموصذذل ،مجلةةة المستنصةةرية،
العدد(19كلية العلوم السياسية الجامعة المستنصرية  ،)2099ص.92
) )2جاسم يونس الحريري ،العالقات بين العراق ومحيطس االقليمةي والةدولي بعةد عةام (،1111عمذان
دار الجنان للنشر والتوزيع ،)2092 ،ص.201-202
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الجذذوار السذذيما لتركيذذا وإيذذران نفذذوذ كبيذذر فذذي العذذراق ،يرجذذع ذلذذك بسذذبب قذذوة
المنافسة بينهما(.)9
بمذذا أن تركيذذا لذذم تشذذارع فذذي الغذذزو األمريكذذي علذذى العذذراق وكانذذت مذذن
المعاررين لذلك تزايد النفوذ اإليراني وبدأت تركيا تدرع ذلك وهذذا نلتمسذه مذن
خالل ما عبر عنه رئيس الوزراء التركي السابق "رجب طيب يردوقان" بقولذه
( أن عةةدم المشةةاركة أبق ة تركيةةا خةةارج اللعبةةة ،وفةةي صةةفوف المتفةةرجين بينمةةا
موقعها أن تكون العبا في مفثر في الساحة العراقية)(.)2
للعراق أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا والسذيما بعذد االنسذحاب االمريكذي منذه
فذذي  2099/92/29الذذذي مثذذل الفرصذذة الجوهريذذة لتركيذذا مذذن أجذذل العمذذل علذذى
زيذذاده نفوذهذذا فذذي العذذراق ،لكذذن ذلذذك لذذم يكذذن بسذذهولة ألنذذه جوبذذه بذذالكثير مذذن
المعوقذذات سذذواء كانذذت علذذى الصذذعيدين الخذذارجي أم الذذداخلي ،ومذذن بذذين هذذذه
المعوقات زياده نفوذ إيران في العراق بينما المعوق اآلخر فيتمثل في التغييذرات
التي طرأت على السياسة الداخلية فذي العذراق ،فذأن ذلذك ولذد منافسذة شذديده بذين
تركيا وإيران على العراق ،وعلى مذن يكذون لذه الذدور الكبيذر فذي هذذا البلذد ،ممذا
جعل تركيا تدرع بأنه البد مذن العمذل علذى أجذراء تغييذر فذي سياسذتها الخارجيذة
تجاه العراق من أجل كسب لمزيد من التأثير على الساحة العراقية(.)2

) )9دينا محمد جبر ودنيا جواد مطلك ،مصدر سبق ذكره ،ص.901
) )2نقذالً عذذن ياسذذر عبذذد الحسذذين ،السياسذذة الخارجيذذة التركيذذة فذذي عهذذد أحمذذد داود أوقلذذو دراسذذة فذذي
مستقبل العالقات العراقيذة -التركيذة ،ابحةاخ اسةتراتيجية ،العذدد( ،1مركذز بذالدي الدراسذات واالبحذاث
االستراتيجية  ،)2092ص.29
) )2خضذذر عبذذاس النذذداوي ،الذذدور التركذذي المحتمذذل فذذي العذذراق بعذذد االنسذذحاب االمريكذذي ،اراء حةةول
الخلي  ،العدد( 61مركز الخلي العربي لالبحاث ،)2092 ،ص.62
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واجه الدور التركي فذي العذراق عوائقذا ً تسذببت فذي جعذل تذأثيره رذعيف
علذذى السذذاحة السياسذذية العراقيذذة ،مذذا يبذذرهن ذلذذك عنذذدما أجريذذت انتخابذذات عذذام
 2090كانذت تركيذذا تؤيذد القائمذذة العراقيذذة بزعامذة أيذذاد عذالوي وأن هذذذه القائمذذة
حصذذلت علذذى األقلبيذذة االنتخابيذذة ،لكذذن حذذدوث متغيذذر جذذوهري فذذي السياسذذة
العراقية والذي كان له أثر كبير على الدور التركي اال وهو تحالف قائمة المالكي
مذذع االكذذراد وإرذذافه إلذذى الذذدعم اإليرانذذي مكذذن ذلذذك تحذذالف المذذالكي مذذن تشذذكيل
الحكومذذة والذذذي أرذذعف دور تركيذذا فذذي العذذراق بسذذبب كذذون هذذذه القذذوى تذذدين
بوالئها إلى إيران(.)9
بدأ الدور التركي يتقلص تأثيره على السياسة العراقية وذلذك بسذبب التذوتر
الذذذي شذذهدته العالقذذات التركيذذة العراقيذذة ،والسذذيما عنذذدما بذذدأت تركيذذا تتغلذذل فذذي
السياسة العراقية مما ولد تبادالً لالتهامات بين الطذرفين ،إذ أتهذم رئذيس الذوزراء
"نذذوري المذذالكي" تركيذذا بالتذذدخل فذذي الشذذؤون الداخليذذة للعذذراق ،وشذذكل نذذوري
المذالكي ورقذة رذذغط مذن قبذذل إيذران علذذى تركيذا وكذذان سذببا ً فذذي تذوتر العالقذذات
التركية العراقية(.)2
وبهذا فأن التوتر فذي العالقذات بذين البلذدين اسذتمر حتذى عذام  ،2092ومذع
مجذذيء الحكومذذة الجديذذدة كانذذت هنالذذك دعذذوات إلذذى رذذرورة العمذذل علذذى توثيذذق
العالقذذات بذذين البلذذدين ،أجريذذت زيذذارات متبادلذذة بذذين الطذذرفين مذذن أجذذل تطذذوير

) )9مليحذذة نبلذذي ألطذذون إيشذذيق ،سياسذذات تركيذذا الخارجيذذة وأنعكاسذذاتها االقليميذذة ،سلسةةلة محا ةةرات
االمارات ،العدد( ،921مركز االمارات للدراسات االستراتيجية  ،)2099ص.29
) )2ينظذذر أحمذذد سذذعيد نوفذذل ،أزمةةة السياسةةة الخارجيةةة التركيةةة و انعكاسةةها عل ة العالقةةات العربيةةة-
التركية ،العدد( ،92االردن مركز دراسات الشرق االوسط ،)2096 ،ص.91
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العالقات الثنائية في المجذاالت كافذة وكذان االقتصذاد والطاقذة واالمذن فذي واجهذة
تلك الزيارات(.)9
حاولذذت تركيذذذا القيذذذام بذذدعم حكومذذذة العبذذذادي والتذذي جذذذاءت بعذذذد حكومذذذة
المذذالكي؛ وذلذذك مذذن أجذذل تحقيذذق تق ذارب تركذذي عراقذذي االمذذر الذذذي يذذؤدي إلذذى
االسذذتفادة مذذن العذذراق علذذى االصذذعدة كافذذة وبنذذاء عالقذذات حميذذدة بذذين الذذدولتين،
وكذذذلك مذذوازاة النفذذوذ اإليرانذذي الذذذي أخذذذ يذذزداد بشذذكل كبيذذر مذذع تراجذذع الذذدور
التركي بسبب التأثير اإليراني القوي ،مذع ذلذك عملذت تركيذا علذى أنتهذاج سياسذة
جديدة تحاول من خاللها تحقيق التقارب مع الحكومة الجديدة(.)2
كذذان هنالذذك توثيذذق للعالقذذات بذذين البلذذدين وذلذذك مذذن خذذالل التواصذذل بذذين
المسذذؤولين االتذذراع واإليذذرانيين لبحذذث القضذذايا المشذذتركة ،إذ قذذام بذذن الذذرئيس
التركي السابق "بن علي يلدريم" بزيارة العراق وعند عودتذه أوجذز تلذك الزيذارة
بأنها واقع لمرحلة جديده في العالقات بين البلدين وتلذك الزيذارة عذززت التعذاون
في المجاالت كافة (.)2
عملذذت تركيذذا علذذى مراقبذذة األحذذداث مذذن أجذذل أن تتضذذح الرؤيذذة حذذول مذذا
يجري في العراق ،نجد بأن الموقف التركي كان رافضا ً السذتفتاء إقلذيم كردسذتان
الذذذي تذذم إجذذراءه فذذي  21أيلذذول  ،2099كذذان رد الخارجيذذة التركيذذة تقذذرر فذذي
) )9مصذذطفى محمذذد صذذال  ،الةةدور التركةةي الجديةةد فةةي الشةةرق االوسةة "في ظةةل مفهةةوم العثمانيةةة
الجديدة" ،الدوحة ،المركز العربي الديمقراطي للدراسات ،2099 ،متا على الرابط
http://www.democraticac.de/?p=46797
) )2سيعد الحاج ،محةددات السياسةة الخارجيةة التركيةة ازاء العةراق ،أدراع للدراسذات و االستشذارات،
 ،2096ص.2
) )2اثناسبوس مانيس ،تطبيع العالقات بذين انقذرة وبغذداد بدايذة عهذد جديذد  ،مفسسةة الشةرق االوسة
للبحوخ ،العدد ،2099 ،9ص.9
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1حزيذران2099م علذى االسذذتفتاء بأنذه "خطذذأ مميذت" ،أن الخطذذاب التركذي بذذدأ
يتصاعد تدريجيا ً بسبب اقتراب الموعذد المقذرر إلجذراء االسذتفتاء نتيجذة السذتياء
المسؤولين االتراع من ذلك ألنه يشكل خطراً على األمن القومي التركي(.)9
 :تركيذا تمتلذك عالقذات اقتصذادية مهمذة مذع العذراق
وبذذذلك فذذأن تركيذذا تعذذد الشذذريك التجذذاري المهذذم للعذذراق ،أصذذبح هنالذذك سذذيطرة
للبضذذائع التركيذذة فذذي االسذذواق العراقيذذة ،إذ بلذذح حجذذم الصذذادرات التركيذذة إلذذى
العراق  90مليار دوالر عام  2091وبذلك تركيا ال تستطيع التخلذي عذن العذراق
والسيما أن الروابط التجارية بينهما كبيرة(.)2
ركز الدور التركي في العراق علذى االدوات االقتصذادية ،ونجذح فذي ذلذك،
االمر الذي مكن ذلك في سيطرة البضذائع التركيذة علذى االسُذواق العراقيذة ،بينمذا
تمكنذذت تركيذذا مذذن بنذذاء عالقذذات مهمذذة مذذع إقلذذيم كردسذذتان والذذذي يشذذكل أكبذذر
الهواجس السياسية وكذلك األمنية في العراق(.)2
تمكنت تركيا أن تسيطر على األسواق العراقية وبذلك أصبحت منطقة إقلذيم
كردسذذتان منطقذذة تبذذادل تجذذاري ،إذ تحتذذل البضذذائع التركيذذة مكانذذة مميذذزة فذذي
األسذذذواق العراقيذذذة بشذذذكل عذذذام وإقلذذذيم كردسذذذتان بشذذذكل خذذذاص ،فضذذذالً عذذذن
االسذذتثمارات التذذي تقذذوم بهذذا الشذذركات التركيذذة فذذي إعذذاده وتأهيذذل البنذذى التحتيذذة،
) )9تقدير مواقف"استفتاء أقليم كردستان بين اإلجراء الكردي والمعاررة االقليمية" ،المركز العربةي
لالبحاخ ودراسة السياسات( ،قطر  ،)2099ص.2
) )2حمد جاسم محمد ،بوصلة الصراع العراقي التركي حول الموصل إل أين  ،شبكة النبأ المعلوماتيذة،
 ،2096متا على الرابط ،تاري االطالع2099/92/22
https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/8612
) )2ستار جبار الجابري ،الموقف اإلقليمي من االنسحاب االمريكذي مذن العذراق ،مجلةة رديةة للبحةوخ
والدراسات االستراتيجية ،العدد( ،2بغداد  ،)2092ص.19
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وهذا عامل مهم ساهم في جعل تركيا تستثمر ذلك في بناء روابط اقتصادية مهمة
بين الدولتين(.)9
أصبح االهتمام في األوراع العراقية من قبل تركيذا عذامالً مهمذا ً لمصذالحها
االستراتيجية ،على الرقم ممذا تميذزت بذه مذن تعامذل مذع اقلذيم كردسذتان إال أنهذا
تعاملت بحذر وخشية مع األوراع في العراق ،وكذذلك االهتمذام بكركذوع بحجذة
وجود التركمان الذين ينحدرون إلى األصول التركية وكل هذا يصب في مصلحة
تركيا االقتصادية(.)2
زيادة التبادل التجاري بين تركيذا والعذراق إذ بلذح حجذم التبذادل التجذاري إلذى
عشرة مليار دوالر وهذذه خطذوة ايجابيذة نحذو تحسذن التعذاون االقتصذادي ،وهذذا
نذذات عذذن حاجذذة العذذراق للبضذذائع التركيذذة التذذي أخذذذت تشذذكل محذذوراً مهم ذا ً فذذي
األسواق العراقية(.)2

) )9محمذذد عربذذي الدمذذي ،السياسةةة التركيةةة تجةةاه المشةةرق العربةةي بعةةد الحةةرب البةةاردة :المحةةددات
واالبعاد ،الدوحة ،المركذز الذديمقراطي العربذي للدراسذات االسذتراتيجية والسياسذية واالقتصذادية ،متذا
على الرابط
http://democraticac.de/?p=41433
) )2سيد أبوزيد عمر  ،تطذور االحذداث فذي العذراق وتذداعياتها علذى الثذورات العربيذة ،شةفون عربيةة،
العدد(،921االمانة العامة للجامعة العربية  ،)2092ص.26
) )2وكالة الغد بر  ،حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا ل 90مليار دوالر ،2096 ،وقت
االطالع  ،2096/2/91متا على الرابط
https://www.alghadpress.com/news/%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7
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 :تم تنسيق الجهود المشتركة بين الدولتين على الصعيد
العسذذكري وهذذذا كذذان علذذى هذذامش الزيذذارة التذذي قذذام بهذذا رئذذيس الذذوزراء السذذابق
"حيذذدر العبذذادي" إلذذى تركيذذا فذذي عذذام 2092م ،وعبذذر عذذن ذلذذك المتحذذدث باسذذم
رئاسة مجلس الوزراء الدكتور "سعد الحديثي" وأكد على أنه تم التباحث في هذه
االتفاقية على التعاون العسكري بين الدولتين ،إذ أكد الجانب التركي علذى رقبتذه
في العمل على تدريب القوات المسلحة العراقية ،وشمل هذا االتفاق أيضا ً الجانب
االقتصادي(.)9
بينما قامت تركيا بإرسذال قذوات عسذكرية إلذى العذراق نهايذة عذام 2091م
بسبب كون البلذدين تربطهمذا اتفاقيذات عسذكرية ،وهذي حجذة للتذدخل فذي العذراق
رذذمن ذريعذذة الحفذذاظ علذذى أمنهذذا الذذوطني مذذن خطذذر التنظيمذذات االرهابيذذة التذذي
أصبح يهدد أمن المنطقة وليس فقط تركيا هذا من جانذب والعمذل علذى تقذديم دور
يتماشى مع دور إيران فذي هذذه المرحلذة مذن جهذة أخذرى ،كذان الجانذب العراقذي
رافضا ً لذلك ألن تركيا تدخلت دون علم الحكومة العراقية(.)2

) )9ريار الكعبي ،أتفاق شامل بةين العةراق وتركيةا بعةد فتةور دام لسةنوات ،جريذدة الصذبا ،2092 ،
http://newsabah.com/newspaper/32014
وقت االطالع  ،2096/9/2متا على الرابط
) )2كان كاسابوقلو-سذونرجانمابتاي ،الوجةود العسةكري التركةي فةي العةراق :رادع اسةتراتيجي معقةد،
معهد واشنطن لسياسات الشرق االدنى.2091 ،
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كانت عملية تحرير الموصل من سيطرة داعش محذل جذدل تركذي عراقذي
والسيما بسبب الخطوات التي قامت بها تركيا تجاه العذراق والتذي قامذت بالتذدخل
بحجة تقذديم الذدعم لقذوات البيشذمركة وكذذلك قذوات حذرس نينذوى مذن أجذل قتذال
تنظيم داعش والتي عدته الحكومة العراقية إنتهاكا ً لسيادتها(.)9
بدأ الدور التركي في العراق يواجه صعوبات والسيما بعد تحرير الموصذل
التي راهنت عليها تركيا وكاد أن يؤدي ذلك إلى مواجهذة مذع الحكومذة العراقيذة،
نتيجة لرف

الحكومة العراقية مشاركة تركيا في عملية تحرير الموصذل ،وكذان

هنالك عامل يخر متمثالً في معركة تحرير تلعفر والتي خسرت تركيا مصداقيتها
بعد أن كانذت تذدعوا إلذى عذدم مشذاركة الحشذد فذي المعركذة وكانذت تذزعم نفسذها
بأنهذذا حاميذذة للتركمذذان ،وكذذان مذذن أبذذرز التحذذديات التذذي تواجذذه تركيذذا هذذو كيفيذذة
التعاطي رمن إطار الواقع الجديد في العراق(.)2
االهتمذذام التركذذي فذذي العذذراق يعذذود لعذذدة أسذذباب مهمذذة يمكذذن أن نورذذحها
باألتي
 .9تجمع العراق وتركيا حدود برية مشذتركة ( )262كذم وهذذا لذه تذأثير علذى
العالقذذات التجاريذذة والذذروابط االجتماعيذذة والثقافيذذة والتذذأثيرات السياسذذية
واالستراتيجية.

) )9جان اجون-بنيامين كسكين ،مصدر سبق ذكره ،ص.996
) )2خورشيد دلي ،الخيةارات التركيةة لمرحلةة مةا بعةد"داعش" ،مركذز المسذتقبل لالبحذاث والدراسذات
المتقدمة ،2099 ،متا على الرابط
https://futureuae.com/arAE/Mainpage/Item/3152/%D8%B3%D9%8A%D8%
A7%D9%
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 .2التشذذابه الكبيذذر فذذي الفسيفسذذاء العرقيذذة التذذي تجمذذع البلذذدين عذذرب وأكذذراد
وتركمذذذان ،أرذذذافة إلذذذى التفاعذذذل الثقذذذافي والحضذذذاري واالجتمذذذاعي بذذذين
شعبيهما على طرفي الحدود.
 .2يحذذتفي الشذذعب التركذذي بمكانذذه خاصذذة للموصذذل ومذذازال ينظذذر لهذذا كعمذذق
أستراتيجي له ،خسره مضطراً بعد الحرب العالمية االولى.
 .2تعد قضية تركمان كركوع ورقة رابحذة بالنسذبة لهذم فذي حسذاباتهم ،يمكذن
أن تستعملها متى شاءت من أجذل تحقيذق هذدفها فذي إبقذاء كركذوع ونفطهذا
خارج السيطرة الكردية.
وبالتالي فأن الدور اإلقليمي التركذي فذي توجهاتذه االسذتراتيجية يبقذى رذمن
إطار السعي لمنافسة نفوذ إيران في المنطقة ،ممذا جعذل تركيذا تقذدم نفسذها كبذديل
اسالمي له القدرة على لعب دور في الملفات التي كان النفوذ اإليراني كبيراً فيها،
وهذا ما جعل تركيا تجازف في الدخول في هذه الملفات الشائكة مذن أجذل تحقيذق
التوازن تجاه النفوذ اإليراني(.)9

) )9عماد مؤيد جاسم ،أثر المتغيرات السياسية في المنطقة العربيذة فذي السياسذات االقليميذة وانعكاسذاتها
علذذى العذذراق ،مجلةةة العلةةوم القانونيةةة والسياسةةية ،العذذدد االول( ،كليذذه العلذذوم السياسذذية جامعذذة ديذذالى
 ،)2092ص.96
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عنذذدما يذذتم الحذذديث عذذن الذذدور اإليرانذذي فذذي العذذراق فهذذو مورذذوع شذذائك
ومتشذذعب فذذي الجوانذذب كافذذة ،ألن إيذذران تمسذذك زمذذام األمذذور فذذي العذذراق سذذواء
كانت من الناحية السياسية أو االقتصادية وحتى الدينية ويكون األثر الذذي تمتلكذه
إيران كبيذراً ،إذ يمثذل العذراق جذزء مذن المشذروع اإليرانذي ،وبالتذالي فأنذه ومذن
قير المنطقي أن يتم الحديث عن تخلي إيران عن نفوذها في العراق بسهولة(.)9

 :إذ تمكنت إيران من تثبيت دورها السياسي في العذراق
مستغلة الضعف االمريكي في السيطرة على األورذاع فذي العذراق ،فمذن المؤكذد
أن يؤدي ذلك إلى زيادة القذدرة اإليرانيذة فذي التذأثير علذى السذاحة العراقيذة وهذذا
يجعل إيران هذي الطذرف المذؤثر فذي العذراق والتذي تتفذوق علذى الذدول اإلقليميذة
كافة(.)2
عملذذت إيذذران علذذى تهياذذة الفرصذذة المناسذذبة مذذن أجذذل التذذأثير علذذى السياسذذة
العراقية وهذا بدأ وارذح مذن خذالل االنتخابذات التذي أجريذت عذام  2090والتذي

) )9السيد أبوداود ،تصاعد المد اإليراني في العالا العربي( ،الريذار مكتبذة العبيكذان للنشذر،)2092 ،
ص.962
) )2عالء عكاب خلف ،عالقة العراق الدولية وانعكاساتها عل االداء السياسي( ،بغذداد بيذت الحكمذة،
 ،)2092ص.602-609
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أدت إلى صذعود قذوى أسذهمت فذي تقويذة العالقذة بذين العذراق وإيذران واسذتفادت
إيران من تلك القوى وذلك من خالل مواجهة التقلبات الدولية(.)9
رحبت وزاره الخارجية اإليرانية باالنسحاب االمريكي من العراق ،فكانذت
هذه خطوه مهمة لصالح إيران وعبرت الخارجية اإليرانية عن ذلك وفق االعالن
الصادر عنها في االول من كانون الثاني 2092بحيث وصفت ذلذك بأنذه انتصذار
عظيم لكافة أطياف الشعب العراقي والحكومة المركزية ولمؤسسة الدينية(.)2
فالفراغ الذي خلفه االنسحاب االمريكي من العذراق ولذد قناعذة لذدى الذرئيس
اإليرانذذي "محمذذذود أحمذذذد نجذذذاد" بذذذأن إيذذران علذذذى اسذذذتعداد لملذذذىء الفذذذراغ بعذذذد
االنسحاب ،السيما أنهذا الالعذب الرئيسذي فذي العذراق ،وهذذا وارذح للعيذان أمذام
أنظار المجتمع الدولي(.)2
بذذدء النفذذوذ اإليرانذذي يذذزداد فذذي العذذراق بعذذد االنسذذحاب االمريكذذي منذذه عذذام
2099والذي كذان يمثذل أحذد معوقذات الذدور اإليرانذي فذي العذراق ،بذدأ بعذد ذلذك
الذذدور اإليرانذذي يذذزداد تذذأثيره علذذى مفاصذذل الحيذذاة السياسذذية واالقتصذذادية كافذذة،
وهذا مؤشر اساسي يبرهن لنا مكانة إيران اإلقليمية ،بحيث يكتسب العراق أهمية
في السياسة اإليرانية وهو جذزء مذن المشذروع الذذي أخذذت تسذعى إيذران تحقيقذه

) )9أردشير بشن  ،كيذف تعاملذت إيذران مذع نتذائ االنتخابذات العراقيذة ،مختةارات إيرانيةة ،العذدد،966
(القاهرة  ،)2092ص.16
2
( )BAYRAMSİNKAYA,IRAKİRANİLİŞKİLERİAMERİKANASKERLE
RİNİNÇEKİLMESİNDENSONRA, Vakfı SETA Araştırmaları Siyaset
Ekonomi ve Toplum, 2013, p21.
) )2محمد األحمذري ،العالقةات العربيةة اإليرانيةة فةي منطقةة الخلةي العربةي( ،قطذر منتذدى العالقذات
العربية والدولية ،)2091 ،ص.12
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في المنطقة ،وان المشروع اإليراني بدء يتضح أمام االنظار من خالل قيام إيران
بالتدخل في أزمات المنطقة وتحقيق دور أساسي ومؤثر(.)9
وبهذا فأن الزيارة التي قام بها نائب الرئيس اإليراني "محمد ررا رحيمي"
للعراق والتي التقى فيها بالسيد "علي السيستاني" في 6تموز 2099جاءت لتؤكد
على أهمية العراق ،وتطرق بقولذه "أن العالقةة بةين الةدولتين الجةارتين العةراق
وإيران تمر في أف ل مراحلها وقد وصلا إل أوجهةا اليةوم" مبينذا الذدعم الذذي
تقدمه إيران إلى العراق بعد االحتالل(.)2
بدء الحضور اإليراني في العراق استعمال ادوات القوة اإلقليميذة ،والسذيما
بعد التغيير في السياسذة الخارجيذة بذدأت تتجذه نحذو اسذتعمال القذوة الناعمذة وهذذا
يكون جزء من توجه خارجي قائم على معادلة إقليميذة ،عذزز الحضذور اإليرانذي
فذذي العذذراق الضذذعف الذذذي تتسذذم بذذه الحكومذذة العراقيذذة والتذذي اسذذتدعت الحاجذذة
إليران(.)2
أن التحول في السياسة الخارجية اإليرانية نحو القوة اإلقليميذة المذؤثرة ،بذدأ
يظهذذر ذلذذك مذذن خذذالل أدارة االزمذذات بالوكالذذة وأسذذهم ذلذذك فذذي الذذتحكم بأزمذذات
المنطقة كما هو الحال بالنسبة للعراق وسوريا ،أما في العراق فكان هنالك تنسيق
أمني بين الطرفين ،عملت إيران فذي الوقذوف مذع العذراق فذي حربذه رذد داعذش

(1)Michael Eisenstadt, Iran and Iraq, The Washington Institute for Near East
Policy,(London: 2015), p5.
) )2نقالً عن جاسم يونس الحريري ،التنافس االقليمي والةدولي فةي العةراق وانعكاسةاتس علة عالقاتةس
الخارجية بعد االحتالل االمريكي( ،عمان دار الجنان للنشر والتوزيع ،)2096 ،ص.926
) )2فكرت نامق عبد الفتذا -كذرار نذوري ناصذر ،العذراق وتنظذيم داعذش دراسذة فذي االسذباب المنشذاة
لالرهاب ،ق ايا سياسية ،العدد( ،29كلية العلوم السياسية جامعة النهرين  ،)2091ص.96
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وذلك من خالل أرسال مستشارين عسكريين يعملون على تقديم الخبرات الالزمة
للقوات العراقية(.)9
بذذدأت إيذذران فذذي العمذذل علذذى تثبيذذت وجودهذذا فذذي العذذراق مذذن خذذالل بنذذاء
المستشفيات والمدارس ،وأصبحت العملة اإليرانية متداولذة فذي بعذ

محافظذات

العذذراق ،أن النفذذوذ اإليرانذذي لذذم يقتصذذر علذذى الجانذذب السياسذذي واالقتصذذادي بذذل
تعدى ذلك أصبح هنالك نشر للثقافة اإليرانية وذلك من خالل التبذادل الثقذافي بذين
الجامعات(.)2
شمل أيضذا ً قطذاع الشذباب والريارذة مذن خذالل الزيذارة التذي قذام بهذا وزيذر
الشباب والريارة العراقي "عبد الكريم عبطان" إلى إيران التقذى خاللهذا بذرئيس
مجلس الشورى االسالمي "علي الريجاني" الذي أكد بدوره ان التعاون ال يشذمل
الجانذذب السياسذذي واالمنذذي بذذل ينبغذذي ان يشذذمل الجوانذذب الريارذذية أيضذذا ،وبذذين
الريجاني بأن العذراق اجتذاز محنتذه األمنيذة وان حالذة التوافذق السياسذي هذي مذن
االمور الضرورية ليتمكن من مواجهة تدخالت الدول االخرى كافة(.)2
أن الذذدور اإليرانذذي فذذي العذذراق يذذأتي نتيجذذة للقذذدرة التذذي تمتلكهذذا إيذذران فذذي
التأثير على الورع الداخلي فهذي تتلقذى مقبوليذة مذن أقلذب الكتذل السياسذية وهذذا
يأتي من خالل الزيارات التي يقوم بها المسؤولون العراقيذون مذن كذل الطوائذف،
) )9ينظر عبدالوهاب بدرخان ،كيف اصبحت حلب مركزا للصذراعات االقليميذة ونقطذة للمواجهذة بذين
الدول الكبرى ،شفون عربية ،العدد(،966القاهرة  ،)2096ص.20
) )2نادية محمود مصطفى ،القوة الككية في السياسة الخارجية :دراسة فةي أدوات السياسةة الخارجيةة
اإليرانية تجاه لبنان (،1191-1115مصر دار البشير للثقافة والعلوم  ،)2092 ،ص.222
) )2وكالة ارنا اإليرانية ،الريجذاني العذراق اجتذاز مضذيق االزمذات االمنيذة ،العذدد  ،62،2099متذا
علذذذذذذذذذذذذذى الذذذذذذذذذذذذذرابط
http://www.irna.ir/ar/News/82778949
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وهذا يجعل حكومة حسن روحاني تعزز نفوذها اإلقليمي ،ومن خالل ذلك تسذعى
إلى زيذاده شذراكاتها اإلقليميذة والدوليذة والخذروج مذن العزلذة الدوليذة المفرورذة
عليها(.)9
أجذذرت وكالذذة مهذذر اإليرانيذذة لقذذاء مذذع السذذفير اإليرانذذي االسذذبق فذذي االردن
ولبنان احمد دسذتالجيان المتخصذص فذي شذؤون المنطقذة ،فعبذر بقولذه أن العالقذة
المميزة بين إيران والعراق هي عالقة قوية واليمكن ألي أحد يؤثر عليهذا مشذيراً
ان بع

المسؤولين العراقيين تحدثوا علنا ً بأنه لوال المساعدات اإليرانية ألصبح

العذذراق بيذذد داعذذش ،ممذذا جعذذل إيذذران تسذذعى للحفذذاظ علذذى التوافذذق فذذي سياسذذتها
الخارجية مع العراق(.)2
 :تمكنذذت إيذذران مذن اسذذتثمار دورهذذا االقتصذذادي فذذي
العذذراق مذذن خذذالل هذذذا الذذدور تخفيذذف حذذدة العقوبذذات الدوليذذة التذذي كانذذت موجهذذة
رذذدها ،وقذذد ذكذذرت صذذحيفة نيويذذورع تذذايمز األمريكيذذة فذذي  96اب 2092بذذأن
إيذذران قامذذت فذذي العمذذل مذذع مؤسسذذات ماليذذة وذلذذك مذذن أجذذل مواجهذذة العقوبذذات
المفرورذذة عليهذذا والتذذي شذذكلت الضذذرر الكبيذذر باالقتصذذاد اإليرانذذي ،وأشذذارت

) )9علذذي ررذذا نذذادر ،الذذدور االقليمذذي الذذذي تضذذطلع بذذه إيذذران فذذي العذذراق ،مفسسةةة رانةةد االمريكيةةة،
نيويورع ،2091 ،ص.92
) )2وكالةةةةة مهةةةةر اإليرانيةةةةة  ،زيذذذذاده التعذذذذاون بذذذذين العذذذذراق وأيذذذذران تعذذذذود بذذذذالنفع علذذذذى المنطقذذذذة،
العدد ،2099 ،2929221متا على الرابط
https://ar.mehrnews.com/tag/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9
+%D9
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الصحيفة أن الواليات المتحدة االمريكيذة رصذدت قيذام مسذؤولين عذراقيين بتقذديم
المساعدات المالية واللوجستية إليران(.)9
يحتل كال البلدين عالقذات اقتصذادية قويذة ،إذ تعذد إيذران مذن أكبذر الشذركاء
التجاريين للعراق ويرجذع ذلذك للذروابط االقتصذادية القويذة بذين العذراق وإيذران،
إليران والعراق منافذ حدودية مشتركة سهلت عملية نقل البضائع والسلع ،إذ بلح
حجم التبادل التجاري  6مليار دوالر عامي .)2(2092-2092
وفي تقرير لوكالة  DWاالخباريذة والتذي تذم اإلشذارة إلذى أن حجذم التعذاون
االقتصادي بذين بغذداد وطهذران فذي عذام  2099وصذل إلذى عشذرة مليذار دوالر
ويرجع ذلك إلى قوة العالقات بين البلدين والنفوذ الكبير إليران في العراق سذاهم
بشكل كبير في ذلك(.)2

يشكل العراق عامالً أمنيا ً مهما ً بالنسبة إليران إذ كانت
الزيذذارة التذذي قذذام بهذذا وزيذذر الذذدفاع اإليرانذذي حمذذدي وحيذذدي إلذذى العذذراق فذذي2
تشذذرين االول  2092والتقذذى خاللهذذا بذذوزير الذذدفاع العراقذذي ،إذ الزيذذارة االولذذى
التي يقوم بها وزير دفاع إيراني إلى العراق بعد قيام الثورة اإليرانية عام،9191

) )9شنين محمد المهذدي ،السياسةة الخارجيةة اإليرانيةة تجةاه المشةرق العربةي  ،1191-1119رسذالة
ماجستير(قير منشورة) ،جامعة محمد خيضر ،الجزائر ،2092 ،ص.)pdf(921
2
( )Michael Eisenstadt, OPtic,p5.
) )2وكالة  DWاالخبارية ،إيران والعراق تبادل تجاري بالمليارات ،2099 ،متا على الرابط
http://www.dw.com/ar/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D
9%88%D8
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وأن هذه الزيارة تهدف إلى متابعة سير االتفاقيذات المبرمذة بذين العذراق وإيذران،
وتطرق في هذه الزيارة إلى أهمية العراق في السياسة الخارجية اإليرانية(.)9
تزايذذذد النفذذذذوذ اإليرانذذذذي مذذذع انهيذذذذار الجذذذذيش العراقذذذي أمذذذذام داعذذذذش فذذذذي
 ،2092/6/90وسذذقطت بذذذلك مذذدن عراقيذذة مذذن أهمهذذا الموصذذل وصذذال الذذدين
واالنبار وأقضية مذن مذدن أخذرى ،بذدأت أيذران تذدرع خطذر التنظذيم علذى أمنهذا
مماجعلها تتدخل في العراق بشذكل فعلذي كالعذب مذؤثر فذي العذراق وأمذام أنظذار
المجتمع الدولي ألنها تسعى لتبرهن للدول كافة بأنها تقاتل االرهاب وليس راعيذة
لالرهاب(.)2
مذذن خذذالل التحذذالف الربذذاعي الذذذي تذذم اإلعذذالن عذذن تاسيسذذه فذذي  26ايلذذول
 2091والذذذي رذذم ك ذالً مذذن روسذذيا وإيذذران وسذذوريا والعذذراق فذذي ظذذل توحيذذد
التنسذذيق االسذذتخباراتي لمواجهذذة تنظذذيم داعذذش فذذي العذذراق وسذذوريا ،وبذذذلك تذذم
االعتراف بدور القوات اإليرانية بشكل رسمي في العراق وسوريا ،قامذت إيذران
بالتدخل في الشؤن العراقية والسورية بشكل مباشر عن طريق ارسال مستشارين
عسكريين هذا وفر إليران التدخل تحت قطاء قانوني دون معاررة(.)2
تم توقيع أتفاقيه تعاون عسكري بين العراق وإيران في22تمذوز ،2099مذن
أجل زيادة التعاون في المجال العسكري واألمني ومحاربة التطذرف ،إذ وقذع كذ ٌل
من وزير الدفاع اإليرانذي حسذين دهقذان ووزيذر الذدفاع العراقذي عرفذان الحيذالي
) )9جاسم يونس الحريري ،مصدر سبق ذكره ،ص.912
) )2محمد بيومي وأخرون ،البحث عن االستقرار باالتجاهات الرئيساة في منطقذة الشذرق االوسذط بعذد
عام  ،2092تقرير المستقبل ،مركز المستقبل لالبحاث والدراسات المتقدمة ،العدد ،2091 ، 6ص.90
) )2ينظر مثنى العبيدي  ،نمط التأثير  ...التوافق والتناق بين " التحذالف الربذاعي " و العذراق ،مجلةة
شفن تركية  ،عدد ( ، 2القاهرة  )2096ص.912
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أتفاقيه تعاون عسكري من أجل تقديم الدعم فذي مجذال مكافحذة االرهذاب ،والذدعم
اللوجستي وتقويذة أواصذر التعذاون العسذكري مذع العذراق ،وتبذادل الخبذرات بذين
الطرفين(.)9
من أجل التوصل إلى المعرفة الكافية لفهم النفوذ اإليراني في العراق يورح
الباحذذث االمريكذذي فذذي الشذذأن اإليرانذذي "ولذذي نصذذر" الذذذي رصذذد الحادثذذة التذذي
تمثلت فذي زيذارة مسذؤول إيرانذي إلذى العذراق ،لكذن هذذه الزيذارة أعطذت معذاني
ولعل أبرز هذذه المعذاني هذي أيصذال رسذالة للواليذات المتحذدة االمريكيذة مفادهذا
رذذرورة تذذدارع النفذذوذ اإليرانذذي فذذي الع ذراق والذذذي يتماشذذى مذذع مكانذذة إيذذران
اإلقليمية ،وعلى الواليات المتحدة االمريكية العمل علذى مراعيذة الذدور اإليرانذي
في منطقة الشرق االوسط بما يضمن التوازنات اإلقليمية(.)2
وان ما أشار له موقع "انتلجنس أون الين" االمني في 99يناير 2099قيام
قاسم سليماني بالعمذل علذى تعزيذز العالقذات مذا بذين فيلذق القذدس وحذزب العمذال
الكردستاني ،وذلك عن طريق مقابلة أجراها مع أحد الشخصيات المهمذة فذي هذذا
الحزب ،جميل بايك الذي يعد من القادة البارزين في مدينة السليمانية ،وجاء ذلذك
بسبب كونه من المقربين بين بغداد وطهران ،والذي يعد منافسا ً لمسذعود برزانذي

) )9وكالة سكاي نيوزعربية ،توقيع أتفاقية عسكرية "واسعة المد " بين إيران والعراق،2099 ،
متا على الرابط
https://www.skynewsarabia.com/web/article/967006/%D8%AA%D9%88%D
9%82%
) )2جاسم يونس الحريري ،مصدر سبق ذكره ،ص.922
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الموالي لتركيا والغرب ،ويعد الدعم الذي تقدم به قاسم سذليماني إلذى الحذزب مذن
أجل العمل على أرعاف دور تركيا في العراق(.)9
إن ما يتم تداولته في وسائل اإلعالم فهو يكشف لنا حقيقة الدور اإليراني في
العراق ،وكيفية ممارسة إيران تأثيرها على العراق ،فذي نهايذة تمذوز  2096قذدم
المرشد اإليراني علي خامناي رسالة لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبذادي وتذم
التأكيد في هذه الرسالة على نقطتين رئيسيتين

()2

 .9نوه على أنه من الضروري مشاركة الحشد في معركذة تحريذر الموصذل
وعد أبعاده عنها من المشاكل الخطيرة.
 .2مع أنتهاء معركذة الموصذل وكذذلك طذرد التنظذيم اإلرهذابي "داعذش" فذأن
هذا يشجع على وجود نوايا تذدعوا إلذى حذل الحشذد ،وأن هذذه خطذوة قيذر
إيجابية وعلى الحكومة عدم اتخاذ مثل هكذا خطوة.

تعاظم النفوذ التركذي اإليرانذي فذي العذراق وهذذا ولذد المنافسذة الشذديدة بذين
تركيا وإيران وذلك بسبب عدم سذيطرة لواليذات المتحذدة االمريكيذة علذى العذراق
وبسذبب الفورذذى التذذي نتجذذت عذذن ذلذك ونتيجذذة للخسذذائر العسذذكرية واالقتصذذادية
) )9التقرير االستراتيجي السوري ،تعاون إيراني-كردي رذد تركيذا ،المرصةد االسةتراتيجي ،العذدد،22
(لندن  ،)2099ص.1
) )2تقرير الحالة اإليرانية ،الدور اإليراني في ةا الحشةد الشةعبي بةالجيش العراقةي( ،الريذار مركز
الخلي العربي للدراسات اإليرانية ،اقسطس ،)2096ص.26
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التي تكبدتها الواليات المتحدة فذي العذراق وحتذى يوصذف ذلذك بالفشذل االمريكذي
فذي العذراق ،اسذذتغلت كذ ٌل مذن تركيذذا وإيذران ذلذذك مذن أجذل الهيمنذذة علذى العذذراق
ولعب دور أساسي ومؤثر(.)9
كان لهذا المتغير أهمية كبيذرة بالنسذبة لتركيذا مذن أجذل تحقيذق نواياهذا وهذذا
يمكذذن أن يظهذذر مذذن خذذالل مذذا بينذذه رئذذيس الذذوزراء التركذذي أنذذذاع "رجذذب طيذذب
يردوقذذان" وصذذف ذلذذك بقولذذة " بةةان التحةةول فةةي ةةكه اللحظةةة أولويةةة بالنسةةبة
لتركيا " ،ويمكن أن يتضح لنا ان التنذافس التركذي اإليرانذي علذى العذراق لذم يذؤد
إلذذى حالذذه التصذذادم بذذين الذذدولتين ،بذذل أدى ذلذذك إلذذى حذذدوث تذذوتر علذذى صذذعيد
العالقات الثنائية بسبب زياده حده المنافسة الشديدة بين تركيا وإيران(.)2
فأن االختالف في االدوار بين الطذرفين جعذل إيذران تتمتذع بذدور مميذز فذي
الشذذأن العراقذذي علذذى سذذائر الالعبذذين اإلقليميذذين وذلذذك لمذذا تمتلكذذه مذذن قذذدرات
ومقومات تجعل العراق تحت نفوذ المصالح اإليرانية ،وان هذا الدور الذي تلعبه
إيذذران فذذي العذذراق أثذذار مذذزاعم تركيذذا تجذذاه ذلذذك ،ممذذا جعذذل تركيذذا تذذدرع الخطذذر
النات عن النفوذ اإليراني في العراق ،وهذا بالفعل جعل كل دولذة تريذد أن يكذون
لها دور مؤثر على حسذاب االخذرى ،وأن تذأخرت تركيذا فذي التذدخل فذي العذراق
جعل إيران هي صاحبة الدور الرئيس في العراق(.)2
انسحبت القوات االمريكية مذن العذراق فذي  29كذانون األول  2099وكذان
أثر ذلك كبيراً في جعل القوى اإلقليمية تستفاد مذن هذذه المرحلذة ،بالنسذبة إليذران
) )9نقالً عن عمار مرعي الحسن  ،مصدر سبق ذكره ،ص.92
) )2نفس المصدر السابق ،ص.96
) )2حيذذدر علذذي حسذذين  ،العذذراق و دول الجذذوار ...أهذذداف و مصذذالح ،مجلةةة المستنصةةرية  ،عذذدد، 22
(مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية  )2099ص.9
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كان االنسحاب يمثل عامالً مهمذا ً يصذب فذي المصذلحة العليذا إليذران بعذد أن كذان
الوجود االمريكي يشكل عائقا ً أمام أهداف إيران في العذراق ،أمذا تركيذا فهذي مذع
االنسذذحاب االمريكذذي مذذن العذذراق ،مذذن أجذذل تفعيذذل دورهذذا فيذذه وهذذذا يبذذين أن
الواليات المتحدة االمريكية تمكنت من االعتماد على حلفائهذا اإلقليميذين مذن أجذل
الترتيب لمرحلة ما بعد االنسحاب(.)9
شذذكل االنسذذحاب االمريكذذي مذذن العذذراق مشذذاكل عديذذدة لذذدى تركيذذا وإيذذران
بسذذبب الخشذذية مذذن مسذذألة تفكذذك العذذراق فذذي حذذين أن كذالً منهمذذا يحمذذل صذذورته
الخاصة حول مستقبل العراق بعد االحتالل ،وما يوثق ذلذك الزيذارة التذي قذام بهذا
رئذذيس الذذوزراء التركذذي أنذذذاع "رجذذب طيذذب يردوقذذان" فذذي اذار  2099إلذذى
العراق كانذت لهذا العديذد مذن الذدالئل ،زار فيهذا أمذاكن مختلفذة حتذى ترسذخت لذه
رؤيه اساسية حول نشاط تركيا في العراق ،والسيما أن تركيا وإيران يختلفان في
ناحية الرؤية لمستقبل العراق(.)2
اسذذتطاعت إيذذران بعذذد عذذام  2099بنذذاء اسذذتراتيجية إقليميذذة كونهذذا أصذذبحت
أكثذذر فعاليذذة فذذي ظذذل التحذذوالت التذذي تشذذهدها المنطقذذة ،وان هذذذه االسذذتراتيجية
جعلت إيران اكثر تفهما ً وتقديراً إلمكانيات تركيا في التمذدد اإلقليمذي ومذن خذالل

) )9ستار جبار الجابري  ،مصدر سبق ذكره ،ص.19-21
)(2)Gallia Lindenstrauss and Yoel Guzansky , THE RISE AND (FUTURE
FALL OF A TURKISH-IRANIAN AXIS , Foreign Policy Research
Institute , 2011 , P3.
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ذلك ترى إيران مشروع العثمنه الذي تسعى اليذة تركيذا معوقذا ً فذي مجذال الشذرق
االوسط والخلي العربي والسيما في ظل األوراع الراهنة(.)9
بعذذد المتغيذذرات التذذي شذذهدتها المنطقذذة العربيذذة تميذذزت العالقذذات التركيذذة
اإليرانية باالختالف في االدوار والمواقف واالسذتراتيجيات ممذا ولذد ادراكذا ً لذدى
تركيا أنها لم تعد أداة في لعبذة بذل أنهذا قذوة إقليميذة "صةانعة للعبةة" ،بذدأت تركيذا
تدرع بأنه البد من التدخل في أزمات المنطقذة والظهذور بذأكثر فاعليذة ألن تركيذا
أذا بقيت على حالها فأن هذا سوف يؤدي إلى تالشي مكانه تركيا اإلقليمية(.)2
إذ ساد اعتقاد لدى تركيذا بذأن المواقذف اإليرانيذة المناهضذة لذدورها تعكذس
مصذذالح إيذذران الجيوسياسذذية ،فذذي حذذين أن تركيذذا تخشذذى التغلغذذل اإليرانذذي فذذي
العذذراق والسذذيما فذذي مدينذذة الموصذذل والمنذذاطق الحدوديذذة مذذع تركيذذا والسذذيطرة
عليها ،وكذلك التدخل في أزمات المنطقة كونهذا العبذا ً إقليميذا ً مذؤثراً ،اال ان ذلذك
يشكل تهديداً لقمن القومي التركذي وان ذلذك عامذل رذغط علذى تركيذا ممذا جعذل
تركيذا تذراهن علذى كافذة أزمذات المنطقذة والذدخول بقذوة مذن أجذل موازنذة النفذذوذ
اإليراني الذي بدأ يزداد في المنطقة(.)2
نجد بأن سياسة البلدين تتدخل في المنطقة بشكل عام والعراق بشكل خذاص
مما أوجد المنافسذة التركيذة -اإليرانيذة علذى المكانذة اإلقليميذة ،فقيذام إيذران بتقذديم
الدعم لقنظمة الموالية أكسب ذلك إيذران مقبوليذة واسذعة فذي المنطقذة ،والتنذافس
) )9ادريس هاني  ،تركيا أنشودة العثمنة على ايقاع الهوية الممزقة  ،مجلة حمورابي  ،عذدد( ، 2مركذز
حمورابي للدراسات السياسية واالستراتيجية  )2099ص.62
) )2كاظم هاشم نعمة  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.106
) )2كرم سعيد ،التقاطع التركي االيراني في العراق ،مجلة السياسة الدوليذة  ،متذا علذى الذرابط ،تذاري
االطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالع، 2099/99/22
http://www.siyassa.org.eg/News/11987.aspx
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الشديد بين تركيا وإيران على المنطقة ولد نوعا ً من الخالفات بين الطرفين وهذذه
الخالفات ولدت تبادل االتهامات بسذبب السذلوع الذذي تنتهجذه السياسذة الخارجيذة
لكال الدولتين ،وإرافة إلى ذلك فأن العالقات بين البلدين شذهدت نذوع مذن التذوتر
بسبب زياده حده المنافسة على مناطق النفوذ واالختالف في االدوار(.)9
تمكنذذت إيذذران مذذن اسذذتغالل سذذوء العالقذذة العراقيذذة التركيذذة ،إذ بذذدأ التذذأثير
اإليراني في العملية السياسذية كبيذراً جذداً ،وأن تركيذا أدركذت ذلذك الخطذر بحيذث
ولذذد لذذديها قناعذذة بأنهذذا البذذد أن تعمذذل جاهذذدة علذذى تقلذذيص الفجذذوة وتخفيذذف حذذدة
التوتر بينها وبين العراق وذلك بسبب ما يمثله العراق من أهمية في االستراتيجية
التركيذذة تجذذاه المنطقذذة( ،)2فقذذد تمحذذور ظهذذور داعذذش فذذي 90حزيذذران 2092
واكتساحه مدينة الموصل وكذلك أجزاء واسعة مذن العذراق األمذر الذذي أدى إلذى
زيادة التنافس التركي اإليراني على العراق ،ترجم ذلك من خالل القيام بنشاطات
عديدة مذن بينهذا تذدخل إيذران بحجذة القضذاء علذى هذذا التنظذيم كذون هذذا التنظذيم
يشذذكل خطذذراً كبيذذراً علذذى إيذذران بسذذبب القذذرب الجغرافذذي منهذذا ،إذ قامذذت إيذذران
بتقديم الدعم العسكري إلذى العذراق المتمثذل بالمستشذارين العسذكريين ،أمذا تركيذا
فقد تذرعت بحمايذة التركمذان وكذذلك الحفذاظ علذى األمذن القذومي التركذي بسذبب
سيطرة التنظذيم علذى منذاطق حدوديذة مذع تركيذا ،ممذا جعذل تركيذا تتذدخل بقذوات
عسكرية لموازنة النفوذ اإليراني في العراق الذي بدء يزداد يوما بعد يوم(.)2

) )9خالذذد المعينذذي ،كةةي التسةةرق الثةةورات دراسةةة مو ةةوعية فةةي ثةةورات الربيةةع العربةةي( ،بيذذروت
منشورات رفاف ،)2092 ،ص.992
) )2عماد قدوري و أخرون  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.220
) )2أبراهيم نصر الدين  ،حال االمة العربية  1195-1191االعصار :من تغيير النظا ال تفكم الدول
( ،بيروت مركز دراسات الوحدة العربية  )2091 ،ص .926
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وان هذا التوقل باالتفاق مع بع

القيادات العراقية من أجل تدريب الحشذد

الوطني الذي تشكل من المتطوعين من ابناء شمال العراق ويرى القنصل التركي
السابق في الموصل "يلمز أوزتورع" على ان التوقل التركي يهدف إلذى التذأثير
بمخرجات تحرير الموصل من داعش في ظذل تزايذد الذدور اإليرانذي فضذال عذن
ذلك(.)9
كانذذت إيذذران قذذد عبذذرت بذذالرف

لمسذذألة ارسذذال قذذوات تركيذذة إلذذى شذذمال

العراق بقولها "عل تركيا الحصول عل تصريح من ادارة بغداد" وهذا مذا عبذر
عنه نائب وزير الخارجية اإليراني "حسذين اميذر عبذد اللهيذان" ان إرسذال تركيذا
قوات إلى منطقة بعشيقة في الموصذل "خطةوة خاطةةة" وقيذر ايجابيذة ،وأرذاف
قائالً (ان ن ال الدول

د االر اب يجةب ان يةتا عةن طريةق اكن مةن الحكومةة

المركزيةةةة وبالتنسةةةيق مةةةع االدارة العراقيةةةة واال فةةةان كلةةةم سةةةيكون

ةةةد امةةةن

المنطقة) (.)2
أن مذذذن رذذذمن التحذذذديات التذذذي شذذذهدتها العالقذذذات التركيذذذة اإليرانيذذذة هذذذو
االستفتاء الكذردي فذي العذراق كذان السذتفتاء إقلذيم كردسذتان الذذي حذدث فذي 21
ايلذذول  2099االثذذر الكبيذذر فذذي توحيذذد الرؤيذذة حذذول العذذراق وشذذهدت العالقذذات
التركية اإليرانية تقاربا ً حول ذلك ،إذ اجريذت عذده زيذارات بذين الطذرفين وصذل
الذذرئيس التركذذي "رجذذب طيذذب يردوقذذان" إلذذى إيذذران لحضذذور االجتمذذاع الرابذذع
) )9نقالً عن عادل عبد الحمزة ثجيل – أيالف راجع  ،دوافع وأهداف التوقل التركي وأثره في العالقات
العراقيذذة – التركيذذة  ،ق ةةايا سياسةةية  ،العذذددان ( ، 22 – 22كليذذة العلذذوم السياسذذية جامعذذة النهذذرين
 )2096ص.216
)(2
İran'dan Türkiye'ye Musul tepkisi, Bağlantıda mevcut, Değerlendirme
tarihi 27/11/2017
http://www.milliyet.com.tr/irandanturkiyeyemusultepkisi/dunya/detay/215929
0/default.htm
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لمجلذذس االعمذذال التركذذي اإليرانذذي بوفذذد رفيذذع المسذذتوى بذذدعوى مذذن الذذرئيس
اإليراني "حسن روحاني" ،وشذكلت هذذه الزيذارة أهميذة خاصذة فذي ظذل تصذاعد
التوتر في المنطقة في ظل استفتاء اقليم كردستان(.)9
إذ دفع استفتاء االنفصال إلى تشكيل يلية للتقارب التركي اإليراني أكثذر ممذا
كذذانوا عليذذة فذذي السذذابق حتذذى أنذذه يشذذكل اكثذذر حساسذذية لذذدى الطذذرفين ،إذ اتخذذذ
الطرفان إجراءات عدة كان من بينها العمل على اقالق المعابر الحدودية واتخذاذ
إجراءات اقتصادية حازمذة تجذاه ذلذك فضذال عذن المنذاورات العسذكرية التركيذة-
اإليرانية -العراقية(.)2
علذذى الذذرقم مذذن التنذذافس فيمذذا بينهمذذا هنالذذك مصذذالح تذذربط تركيذذا وإيذذران فذذي
العراق

()2

 .9وحده العراق تشكل عامالً مهما ً في العالقات التركية اإليرانية والسيما في ظذل
تنامي االرطرابات الكردية في تلك الدولتين.
 .2توخي الحذر أمتداد خطر الجماعات المسلحة إلى أراريهما.
مقبولية الطرفين في النظام الفدرالي في العراق.

)(1

Türkiye-İran ilişkileri: Geçici dostluk mu müttefiklik mi?,FHA,
Görüntüleme tarihi 30/11/2017, Bağlantıda mevcut ,
http://tr.farsnews.com/world/news/13960715001245
) )2وكالذذة تذذرع بذذرس ،مسةةتقبل التقةةارب التركةةي اإليرانةةي بعةةد "اسةةتفتاء االنفصةةال" ،وقذذت االطذذالع
 ، 2099/99/20متذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا علذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرابط
http://www.turkpress.co/node/40848
) )2شادي عبد الوهاب ،تركيا وإيران وقيادة الشرق االوسط ،مجلة أوراق الشرق االوس  ،العدد،12
(فلسطين  ،)2099ص.920
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تعذذد الميذذاه وأحذذدة االسذذاليب التذذي اسذذتخدمتها تركيذذا وإيذذران مذذن أجذذل الضذذغط علذذى
العراق وذلك من أجل تحقيق الكثير من المكاسب التي يرمي اليها الطرفان تحقيقهذا،
تركيذذا تسذذعى إلذذى القضذذاء علذذى حذذزب العمذذال الكردسذذتاني ،بينمذذا تسذذعى إيذذران إلذذى
ررورة تصريف منتجاتها في العراق ،وكأنذه هنالذك توافذق تركذي إيرانذي حذول مذا
يجري تجاه العراق(.)9

ويةةر الباحةةث :بذذأن هذذذا المتغيذذر لذذم يذذؤ ِد بالعالقذذات التركيذذة اإليرانيذذة إلذذى حالذذة
التصادم ،بل جعل البلدين يتجهان إلى بنذاء سذتراتيجية فعالذة فذي المنطقذة إذ يعذد
ذلك خطوة إيجابية تمكنت من خاللها الدولتان إلى تثبيت دعائم استراتيجيتهما في
المنطقة من خالل بناء التحالفات بين الدولتين في تجاه المنطقة ومةن النقةاط التةي
يستنتجها الكاتب.
 .9العالقات بين البلدين قائمة على أساس المنافسذة والسذيما فذي ظذل المتغيذر
العراقي وهذا التنافس قائم على زيادة النفوذ في العراق من أجل الحصول
علذذى أكبذذر قذذدر مذذن المكاسذذب ،لكذذن كذذان هنالذذك معذذوق رئيسذذي أال وهذذو
الوجود األمريكي فذي العذراق الذذي يعذد العقبذة أمذام التوجذه االسذتراتيجي
لكال الدولتين نحو العراق.
 .2في بدايذة اآلمذر كذان هنالذك تخذوف تركذي مذن االنغمذاس بالشذأن العراقذي
مقابذذل زيذذادة فذذي النفذذوذ اإليرانذذي وجعلذذه أكثذذر تذذأثير فذذي العذذراق ،وهذذذا
) )9مثنى العبيدي ،الحصار المائي لماذا تصاعدت التوترات العراقية مع تركيا وإيران  ،مركز
المستقبل لألبحاخ والدراسات المتقدمة ،2096 ،وقت االطالع  ،2096/9/2متا على الرابط
https://futureuae.com/arAE/Mainpage/Item/4033/%D8%A7%D9%84%D8%
AD%
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الضذذذعف نذذذات عذذذن رذذذعف العالقذذذة مذذذع القذذذوى العراقيذذذة المشذذذاركة فذذذي
السلطة ،كانت إيران أكثر مقبولية من تركيا.
 .2تنظر تركيا وإيران إلى العراق أنه يمثل عامالً مهما ً يمكن استغالله ،ويعد
البوابة التي يتم من خاللها بسط وتوسيع النفوذ في ظل السعي إلى الهيمنة
اإلقليمية ،فمذن الطبيعذي أن يشذكل أهميذة بالنسذبة للبلذدين فهذو مذن الناحيذة
الجغرافية تربطه حدود بريه مع هاتين الدولتين.
 .2مثذل االنسذذحاب األمريكذي مذذن العذراق الفرصذذة الجوهريذة التذذي بذدت مذذن
خاللها المنافسة الحقيقيذة التذي شذهدتها تركيذا وإيذران علذى العذراق ،تخلذل
ذلذذك رذذعف دور الحكومذذة العراقيذذة نتيجذذة لقزمذذات التذذي شذذهدتها علذذى
الصذذعيد الذذداخلي ممذذا جعذذل الذذدولتين مذذؤثرتين فذذي العذذراق وهكذذذا كانذذت
فرصة مناسذبة لتركيذا وإيذران لممارسذة دورهذا الفعلذي فذي العذراق وملذل
هذا الفراغ.
 .1الفورى وعدم االستقرار السياسي في العذراق بياذة خصذبة لكذال الذدولتين
تسذذاعد فذذي تحقيذذق أهذذدافهما ،واسذذتخدام هذذذه الفورذذى مذذن أجذذل أبعذذاد كذذل
خطر محتمل أن يؤثر على هذاتين الذدولتين فذي ظذل إشذغال المنطقذة بهذذه
الصراعات ،وهذا ما حدث بالفعل تمكنت الدولتان من تحقيق ذلك.
 .6حاولذذت تلذذك الذذدولتان أن يبقذذى العذذراق رذذعيفا ً ألن ذلذذك يذذوفر لهذذم فرصذذة
القوى اإلقليمية المؤثرة في المنطقذة وعذدم وجذود قذوى أخذرى مناوئذة لهذا
مما جعل تركيذا وإيذران تتذدخالن فذي الكثيذر مذن أزمذات المنطقذة وبشذكل
مؤثر دون أي عائق من قوى أخرى.
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يعذذد هذذذا المتغيذذر حذذدث مهذذم فذذي العالقذذات التركيذذة اإليرانيذذة ،بسذذبب
األهميذة االسذذتراتيجية التذذي تحظذى بهذذا سذذوريا بالنسذبة للذذدولتين ،ممذذا جعلهذذا
بؤره للتنافس اإلقليمي والدولي ،إذ شهدت العالقات بين تركيا وإيذران تذوتراً
بسبب هذا المتغير حيث وصل هذا التذوتر العالقذات بذين البلذدين إلذى مرحلذة
التهديد نتيجذة لتصذادم سياسذات تركيذا وإيذران فذي سذوريا ،فذأن التنذافس بذين
الدول اإلقليمية(تركيا-إيران) على سوريا جعذل هذاتين الذدولتين تحذدد طبيعذة
الصراع الدائر في سوريا.

مع بداية األزمة السورية بدء الدور التركي يسير على وتيرة واحدة فذي
بداية االمر كذان أكثذر ميالنذا ً إلذى النظذام السذوري بذدالً مذن أن يكذون بجانذب
المتظذذاهرين الذذذين بذذدؤ يطذذالبون باإلصذذال  ،ومذذع تفذذاقم الورذذع فذذي سذذوريا
وإصذذرار النظذذام علذذى قمذذع المتظذذاهرين بذذدأت تركيذذا تضذذغط علذذى الذذرئيس
السذذوري "بشذذار األسذذد" بشذذكل تذذدريجي وتذذم ذلذذك وفذذق ثذذالث مراحذذل اوالً
مرحلة النصح وهي المرحلة التي قامذت فيهذا تركيذا بتقذديم النصذائح للذرئيس
السوري ،ثانيا ً مرحلذة تقيذيم الورذع فذي سذوريا ،ثالثةا ً مرحلذة الضذغط علذى
بشذذار االسذذد وإقنذذاع المجتمذذع الذذدولي بمذذا يقذذوم بذذه النظذذام مذذن مجذذازر رذذد
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المدنيين ،جاء الضغط التركي على رأس السذلطة فذي سذوريا ألنهذا رأت بذان
األزمة متجهة نحو الفورى وذلك عامل مؤثر على تركيا(.)999

 :تتمثل اإلجراءات التي قام بها الموقف التركي منذ
بداية األزمة السورية في منتصف يذار  2099حتذى نيسذان مذن العذام نفسذة،
فهو قائم على تقديم النصائح للرئيس السوري ودعوتذه مذن أجذل العمذل علذى
إجراء اإلصالحات التذي ينذادي بهذا المتظذاهرون خشذية مذن تفذاقم االورذاع
بشذذكل تذذدريجي وهذذذا مذذا حذذدث بالفعذذل ،فقذذدم الجانذذب التركذذي المزيذذد مذذن
البيانذذات والموقذذف حذذول األزمذذة فذذي سذذوريا وهذذذا يذذرجح االهتمذذام التركذذي
بضرورة تالفي األزمة(.)992
ان أول تعليذذق صذذدر مذذن قبذذل الخارجيذذة التركيذذة ،هذذو البيذذان الرسذذمي
الصادر في  2099/2/21والذي أكدت فيه تركيذا علذى العالقذة الوثيقذة التذي
تذذربط ك ذالً مذذن تركيذذا وسذذوريا مذذع التأكيذذد علذذى أهميذذة تلذذك العالقذذة ،وهذذذه
األهميذذة التذذي تكتسذذبها سذذوريا فذذي السياسذذة التركيذذة جعلهذذا تتذذدخل مذذن أجذذل
الحفذذاظ علذذى مصذذالحها بحجذذة الحفذذاظ علذذى سذذالمة الشذذعب السذذوري مذذن
المجازر التي يرتكبها النظذام ،وسذعي تركيذا إلذى العمذل علذى تقذديم النصذائح
إلى الجانب السوري كي يخرج من محنته(.)992

) )999سذذمير العطيذذة وأخذذرون ،العةةرب وتركيةةا تحةةديات الحا ةةر ور انةةات المسةةتقبل( ،الدوحذذة
المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسة ،)2092 ،ص.622
) )992مثنذذى فذذائق العبيذذدي ،سياسةةة تركيةةا تجةةاه الق ةةايا العربيةةة :دراسةةة فةةي طبيعةةة المحةةددات
والمواقف( ،عمان دار الحامد للنشر والتوزيع ،)2096 ،ص.990
) )992سمير العطية ،مصدر سبق ذكره ،ص.622
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حدث تحول فذي الموقذف التركذي وهذذا التحذول جعلذه مختلفذا ً تمامذا ً عذن
السابق تجاه ما يحدث فذي سذوريا ،وتوالذت تصذريحات المسذؤولين االتذراع،
فقد صر رئيس الوزراء التركذي "رجذب طيذب يردوقذان" أنذه ال يمكذن أن
تبقى بالده تنظر إلى ما يجري في سوريا من أعمال قتذل دون فعذل أي شذل،
وإن مذذا يذذدفع تركيذذا إلذذى التصذذعيد تجذذاه النظذذام السذذوري هذذو أن كذذال البلذذدين
تربطهما حدود مشتركة وهذا من الممكن أن تكون لذلك تداعيات على األمذن
القومي التركذي ،الجانذب التركذي يذرى المسذألة السذورية مسذألة داخليذة أكثذر
مما هيه مسألة خارجية وهذا يعطي لالزمة أهميه بالنسبة لتركيا(.)992
يبقذذذذى الموقذذذذف التركذذذذي فذذذذي األزمذذذذة السذذذذورية مقيذذذذداً ،بذذذذالرقم مذذذذن
التصريحات والضغوطات الدولية ،فذأن كذل خطذوه تسذعى اليهذا تركيذا تكذون
حذرة فيها ومحكومة في ظل الحفاظ على ما تسعى اليذه بشذكل ال يذؤثر علذى
دور تركيا في األزمة(.)991
أدى تصذذاعد االحذذداث فذذي سذذوريا إلذذى قيذذام تركيذذا بالتذذدخل بقذذوة فذذي
األزمة ،وذلك من أجل الحفاظ علذى االمذن القذومي التركذي ،بسذبب الفورذى
التي نتجت عن األزمة والتي سوف يكون تأثيرها على الداخل التركي نتيجذة
لمعطيذذات الواقذذع الجغرافذذي ،ومذذوازاه النفذذوذ اإليرانذذي الذذذي بذذدأ يذذزداد دوره

) )992أحمد سلمان محمد ،الموقف التركي من التحوالت في المنطقة العربية ،مجلس المستنصةرية،
العدد( ،221مركز المستنصرية للدراسات العربية والدوليه  ،)2092ص.11
) )991خالد عبد العظيم ،العثمانية الجديدة تحوالت السياسة الخارجية التركية في الشرق االوسذط،
مجلة السياسة الدولية ،العدد( ،906-909القاهرة  ،)2092ص.22
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بشكل فعال في األزمة ،وأن هذا التدخل الذي قامت به تركيا هو يكذون جذزء
من االستراتيجية التركية في المنطقة(.)996
أن السياسة الخارجية التي تستخدمها تركيا تجذاه مذا يجذري فذي المنطقذة
من أحداث ،فهي تشير إلى طبيعة أهداف الدور التركي الذي بذدء يتوسذع فذي
المنطقة ،مما يعكس ررورة العمذل علذى تحقيذق المصذالح الوطنيذة فذي ظذل
الرؤية التي تحملها تركيا كقوة إقليمية لها مصالح متعددة(.)999
أخذت تركيا تعمل مراراً وتكراراً بتقديم الدعم للمعاررة السذورية وإن
هذذا الذذدعم لذم يكذذن فقذط مقتصذذراً علذى الذذدعم المذادي ،إنمذذا قذدمت لهذذم الذذدعم
المعنوي القائم على أساس دعذوة المعاررذة السذورية إلذى مذؤتمرات خاصذة
لمناقشة اوراعهم وما يجري في سوريا ،وكذلك التنسيق مع الجهات الدولية
المذذذؤثرة كالواليذذذات المتحذذذدة األمريكيذذذة وكذذذذلك أيصذذذال صذذذوتهم لالتحذذذاد
االوربي من أجل تحريذك دورهذم الفعذال فذي المجتمذع الذدولي ،والعمذل علذى
تحقيذذق الضذذغط علذذى النظذذام السذذوري وإيقاف ذهُ عذذن ارتكذذاب المجذذازر رذذد
المدنيين(.)996

) )996ينظذذر جمذذال واكذذيم ،صةةراع القةةو الكبةةر عل ة سةةوريا االبعةةاد الجيوسياسةةية الالزمةةة
( ،1199بيروت شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ،)2092 ،ص.209
) )999نضذذير محمذذود أمذذين ،موقذذف تركيذذا مذذن أحذذداث التغييذذر فذذي المنطقذذة العربيذذة ،مجلةةة العلةةوم
القانونية والسياسية ،العدد( ،2كلية القانون والعلوم السياسية جامعة ديالى  ،)2092ص.292
) )996مثنى فائق العبيدي ،مصدر سبق ذكره ،ص.999
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مع مرور الوقت تصاعد حدة التدخالت اإلقليمية فذي األزمذة السذورية،
رأت تركيا بأنها الخاسر األكبر من األزمذة فذي سذوريا ،وأن انعكاسذات ذلذك
على الجانذب التركذي وذلذك بسذبب فقذدان تركيذا الكثيذر مذن االمتيذازات التذي
كانت تحصذل عليهذا تركيذا مذن سذوريا ،مذع ذلذك فهذي بذدأت تذدرع رذرورة
التدخل في األزمة من أجل ممارسة دورها الفعلي(.)991
أصبحت تركيا طرفا ً مؤثراً فذي األزمذة ،وذلذك عذن طريذق تنذامي دور
تركيا في المفاورات التي تجذري بذين أطذراف الصذراع الذدائر فذي سذوريا،
فهي تدعوا الطرفين إلى توقيع هدنة من أجل وقف أطالق النار ،وبذلك تحتل
تركيا مكانه متميزة في المفاورات القائمة حول األزمة السورية(.)960
ممذذذا جعذذذل تركيذذذا تذذذدرع الفورذذذى الناشذذذاة فذذذي سذذذوريا وذلذذذك بسذذذبب
التجاذبذذات اإلقليميذذة ،ممذذا جعذذل تركيذذا تعمذذل علذذى رذذرورة إقامذذة منذذاطق
عازلذذة ،والعمذذل علذذى فذذتح ممذذرات يمنذذة للمذذواطنين رذذمن داخذذل األرارذذي
السورية وتعد خطوه مهمة ،وكذلك العمل علذى إقامذة منطقذة حظذر للطيذران
السيما فذي ظذل تنذامي الخطذر الذذي تواجهذه تركيذا والمتمثذل بذاألكراد الذذين
يسيطرون على المناطق الحدودية وهذذا أثذار مذزاعم تركيذا بسذبب كذون هذذا
التنامي يشكل تهديداً لقمن القومي التركي(.)969

) )991أدريس هاني ،مستقبل الدور التركي في ظل موازين القذوى فذي المنطقذة ،مجلةة حمةورابي،
العدد( ،6مركز حمورابي للدراسات السياسية واالستراتيجية  ،)2092ص.92
) )960التقريذذر االسذذتراتيجي السذذوري ،محذذاوالت إقليميذذة إلعذذادة وتأهيذذل النظذذام والتطبيذذع معذذه،
شفون أمنية ،العدد( ،26الندن  ،)2099ص.2
) )969فيصذذذل شذذذالل عبذذذاس المهذذذداوي ،الذذذدور التركذذذي فذذذي االزمذذذة السذذذورية ،مجلةةةة االسةةةتاك،
العدد( ،290جامعة بغداد  ،)2092ص.120
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أن المتغير السوري يشذكل عذامالً مهمذا ً بالنسذبة لتركيذا ،فهذي تُعذد مذن
القذوى المذذؤثرة فذذي دائذذرة الصذراع فذذي سذذوريا ،وهذذذا الذدور يقذذوم علذذى عذذدة
عامذل رذغ ٍط علذى تركيذا مذن أجذل التذدخل بشذكل رئيسذي ،مذن
ملفات تشكل
َ
عامذل تهديذ ٍد
بينها الالجاين الذين يشكلون القضية الرئيسية ،واألكراد يمثلون
َ
بالنسذذبة لقمذذن القذذومي التركذذي ،موازنذذة النفذذوذ اإليرانذذي فذذي سذذوريا بشذذكل
خاص والمنطقة بشكل عام كل هذه االمور تعد محفزات للدور التركي(.)962
ما يتميز به الدور التركي أنه ال يتسذم بالصذدام والعدائيذة تجذاه مذا تقذوم
به القوى الكبرى من أدوار فذي سذوريا ،فذأن دورهذا ُمسذتقل فهذي تسذعى مذن
خالله الحفاظ علذى مصذالحها فذي سذوريا والمنطقذة ،وفذق الخطذة المرسذومة
وكذذذذذلك الرؤيذذذذة التذذذذي تسذذذذير عليهذذذذا االسذذذذتراتيجية التركيذذذذة فذذذذي سذذذذوريا
والمنطقة(.)962
تمتلذذك تركيذذا قاعذذده عسذذكرية فذذي منطقذذة عذذزاز
والتذذي تكذذون قريبذذة مذذن حلذذب السذذورية ،وتهذذدف هذذذه القذذوات المتواجذذدة فذذي
سذوريا مراقبذذة المنذاطق التذذي يوجذد فيهذذا تذذوتر ،وإرذافة إلذذى منذع قيذذام دولذذة
كرديذذة وهذذذا الهذذدف المهذذم فذذي التذذدخل ،وكذذذلك العمذذل علذذى تثبيذذت دورهذذا
لتصذذذبح بذذذذلك القذذذوة التذذذي تتميذذذز بكونهذذذا مذذذؤثرة علذذذى الجوانذذذب السياسذذذية
واالقتصادية كافة وكذلك على الجوانب االمنية وهذا يعطيها مكانة مؤثره في
مباحثذذذذذذذذذات السذذذذذذذذذالم التذذذذذذذذذي تجذذذذذذذذذرى مذذذذذذذذذن أجذذذذذذذذذل حذذذذذذذذذل األزمذذذذذذذذذة
) )962نور الدين حشود ،جيوبوليتيك االزمة السورية بعد الثذورة دراسذة لتحذوالت أدوار الفذاعلين
االقليميين في مسر الصراع في سوريا ،دفةاتر السياسةة والقةانون ،العذدد( ،96جامعذة الجزائذر
 ،)2099ص.90
) )962ناديذذة مصذذطفى محمذذود ،الثةةورات العربيةةة فةةي النظةةام الةةدولي( ،مصذذر دار البشذذير للثقافذذة
والعلوم ،)2092 ،ص.922
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.)9
بدأ التدخل العسكري التركي في سوريا عام  2099من أجل قلب المذوازين
لصالح تركيا وكذلك العمل على درء المخاطر التذي تواجذه تركيذا ،وكذان التذدخل
بموازاه النفوذ اإليراني في سوريا ،وكذلك لعب دور قيادي ومؤثر تجاه ما يحدث
في منطقة الشرق االوسط(.)2
بذذادرت تركيذذا بعمليذذة عسذذكرية فذذي األرارذذي السذذورية فذذي "منطقذذة عفذذرين
التابعذة لحلذب السذذورية" مطلذع عذذام  ،2096وتذأتي هذذذه الخطذوة التذذي قامذت بهذذا
تركيا من أجل الحفاظ على أمنها الوطني ،قير أن هذه العملية باألساس تسذتهدف
قذذوات حمايذذة الشذذعب الكذذردي ،علذذى الذذرقم مذذن ذلذذك فذذأن الهذذدف االساسذذي لهذذذه
العملية هو الحفاظ على أمن الحدود بين الدولتين(.)2
تعذذد العمليذذة العسذذكرية التذذي قامذذت بهذذا تركيذذا فذذي منطقذذة عفذذرين السذذورية
خطذذذوة أساسذذذية فذذذي العمذذذل علذذذى تحجذذذيم الذذذدور الكذذذردي ،وتنذذذاول العديذذذد مذذذن
المسؤولين استمرار العمليات العسكرية لمالحقة االكراد إلذى منذب  ،بينمذا جذاءت
هذه العملية كخطوة أساسذية فذي قلذب المذوازين لصذالح تركيذا فذي ظذل التحالفذات
اإلقليمية والدولية(.)2

) )9التقرير االستراتيجي السوري ،ت ثير االزمة السورية عل جهاز االمن الوطني التركةي خةالل فتةره
تشرين الثاني 1192حت تشرين الثاني  ،1199دراسة صادرة عذن المرصذد االسذتراتيجي،2099 ،
ص.9
) )2صفيناز محمد أحمد ،مع لة مزدوجة االزمة السورية بين تعثر التسوية ومحاربة االر اب ،وحده
الدراسذذات العربيذذة واالقليميذذة ،مركذذز االهذذرام للدراسذذات السياسذذية واالسذذتراتيجية(القاهرة ،)2096
ص.2
) )2جهاد طوز" ،قصن الزيتون" تعزز وحدة األراري السورية وتحمي أمننا القومي ،جريدة الشرق،
العدد  ،90692قطر.2096 ،
) )2ررذذوي عمذذار ،مة الت التةةدخل العسةةكري التركةةي فةةي األزمةةة السةةورية ،مركذذز المسذذتقبل لالبحذذاث
والدراسات المتقدمة ،2096 ،وقت االطالع  ،2096/2/22متا على الرابط
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تسعى تركيا إلى توسذيع دائذر نفوذهذا العسذكري فذي الشذمال السذوري ،إذ لذم
تكتفي السيطرة على عفرين بل ذهبت إلى أبعد من ذلذك وهذذا يكذون وارذحا ً مذن
خذذالل إعذذالن الذذرئيس التركذذي رجذذب طيذذب يردوقذذان فذذي  2096/6/96دخذذول
القذذذوات التركيذذذة إلذذذى مدينذذذة منذذذب بالشذذذمال السذذذوري ،وهذذذذا جذذذزء مذذذن الهذذذدف
االستراتيجي من أجل توسيع النفوذ التركي وحماية الشريط الحدودي(.)9

عشية أندالع األزمة في سوريا عام  ،2099أصبح هنالذك قلذق إيرانذي تجذاه
ما يحدث في سوريا فكان األمر مربكا ً في بدايته ،بدء القذادة اإليرانيذون ينظذرون
إلى الثورة التذي حذدثت فذي سذوريا هذل هذي تمذرد علذى النظذام السذوري أم ثذورة
حقيقية أم مجرد مشكلة يمكن تالفيهذا ،ومذع تسذارع األحذداث وتفذاقم األزمذة رذد
النظام بات األمر أكثر جديه بالنسبة إليران كون هذا النظام هو الحليف األساسذي
في المنطقة(.)2

 :يعد النظام السذوري هذو الحليذف االسذتراتيجي إليذران
في المنطقة ،وهذا يعكس السياسذة البراقماتيذة اإليرانيذة ،ويتمثذل الذدعم اإليرانذي
للنظام بأنه قذائم علذى أن أي تهديذد للنظذام فذي سذوريا يعذد تهديذداً إليذران ،وبذذلك
تمكنذذت إيذذران مذذن تحقيذذق أهذذداف سياسذذتها الخارجيذذة مذذن خذذالل التغيذذرات التذذي
https://futureuae.com/arAE/Mainpage/Item/3718/%D8%AA%D8%AD%D8%
A7%D9
) )9تقرير الحالة اإليرانية ،نافذة على إيران من الذداخل والخذارج ،المعهذد الذدولي للدراسذات اإليرانيذة،
تقرير شهري صادر في تموز .2096
) )2أحمد سعيد نوفل وأخرون ،التداعيات الجيوستراتيجية للثورات العربية( ،الدوحذة المركذز العربذي
لقبحاث ودراسة السياسات ،)2092 ،ص.261
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حدثت في المنطقة والتي تعد تطور إيجذابي فذي سياسذة إيذران الخارجيذة تجذاه مذا
تطمح إلية في منطقة الشرق األوسط(.)9
يعد الموقذف اإليرانذي الذذي عبذرت عنذه الخارجيذة اإليرانيذة فذي 92نيسذان
2099م والذي تم التأكيد بموجبه عن أن هذه االحتجاجات هذي نتذاج قربذي وأن
مذذا يحذذدث فذذي سذذوريا هذذو جذذزء مذذن خطذذة أمريكيذذة صذذهيونية مذذن أجذذل إشذذاعة
الفورى في المنطقة ،االمر الذي استدعى ررورة قيام إيران بدعم النظذام وبقذى
الجانب اإليراني يصف هذه التظاهرات بأنها مؤامرة رد النظام(.)2
أخذذذت إيذذران تذذدرع تطذذور االحذذداث فذذي سذذوريا ،ممذذا فذذرر علذذى إيذذران
التدخل في األزمذة والسذيما عنذدما ترسذخت القناعذة لذديهم أن تفذاقم األحذداث فذي
سوريا سوف تجعل النظام في حافة الهاوية مما جعل إيران تزيذد مذن دعمهذا مذن
أجل بقاء النظام في رل الحفاظ على وجودها في المنطقة(.)2
لم يكن التدخل اإليراني في سوريا على أساس أمنذي أو عسذكري أو إقليمذي
وال علذذذى اتفاقيذذذة الذذذدفاع المشذذذتركة بذذذين الذذذدولتين ،لكذذذن علذذذى أسذذذاس المصذذذالح
اإليرانيذذة فذذي سذذوريا ،فذذأن إيذذران تذذرى سذذوريا الحليذذف االسذذتراتيجي المهذذم فذذي
المنطقة ،وتعد بأنها المذدخل للعذالم العربذي بالنسذبة إليذران ،وكذذلك ورقذة رذغط
تستعملها إيران في مفاوراتها مع (إسرائيل)(.)2

) )9شحاته محمد ناصر ،السياسة الخارجية اإليرانيةة فةي عهةد روحةاني حةدود التة ثير وأ ةا المالمةح،
(أبوظبي مركز االمارات للدراسات والبحوث ،)2092 ،ص.62
) )2عزمذذي بشذذاره ،سةةوريا :درب األالم نحةةو الحريةةة محاولةةة فةةي التةةاريخ الةةرا ن( ،الدوحذذة المركذذز
العربي لقبحاث ودراسة السياسات) ،ص.120
) )2نبيذذل العتذذوم ،إيةةران وخيةةارات االطاحةةة باألسةةد ،مركةةز أميةةة للبحةةوخ والدراسةةات االسةةتراتيجية،
العدد( ،2االردن  ،)2091ص.2
4
( )Abdul Hamide AL-Mossawi, IRAN and the Syrian Crisis,
chinapublicadministration, VOL.14, 2017, p139.
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أن الرهان االستراتيجي اإليراني حول سوريا عبر عنه علي خامناي بقولذه
"اكا لةةا نقاتةةل فةةي سةةوريا والعةةراق ،فة ن ةةكا يفةةرق علينةةا أن نقاتةةل فةةي داخةةل
أرا ينا" وان الحديث عن أهمية سوريا عبر عنهذا الكثيذر مذن القذادة اإليذرانيين،
وان التخلي عذن النظذام السذوري يعنذي بقذاء النظذام اإليرانذي داخذل حذدوده وهذذا
يؤدي إلى تالشي قوة إيران اإلقليمية(.)9
تعد األزمة السورية أو ما تسمى "ثورات الربيع العربي" تحوالً مهمذا ً فذي
السياسة الخارجية اإليرانية ،ألن سوريا تعد جذزء مذن الخطذة االسذتراتيجية التذي
تقوم عليها إيران في المنطقة وأن خسارتها تعد خسارة كبيره إليران ،فمن خذالل
سوريا تستطيع إيران من تحقيق وصول االمدادات التي تقدمها إيذران إلذى حذزب
أ في لبنان ،ومما يسبب ذلك دوراً مهما ً في ما تطمح اليه إيران في المنطقة(.)2
تجلت الرؤية التي تمتلكها إيران تجذاه بقذاء االسٌذد يعنذي أنهذا الذرابح االُكبذر
وهذا أمر دفع إيذران لذدعم النظذام ،وان الخطذة المسذتقبلية إليذران بعذد االنسذحاب
األمريكي من العراق هي زيادة النفوذ اإليراني في المنطقة بشكل فعال ،مما يولد
لدى إيران نفوذ واسع يكون امتداده من أفغانستان حتى البحر المتوسط ،وهذا يعد
عامالً مهما ً تسعى الية إيران من أجل رمان مكانها اإلقليمية(.)2

) )9تقرير الحالة اإليرانية ،أبعاد الةدور اإليرانةي فةي حلةب السةورية( ،الريذار مركذز الخلذي العربذي
للدراسات اإليرانية ،)2096 ،ص.22
) )2ابتسام محمد العامري ،موقف إيران من التغييرات السياسية في المنطقة العربية ،دراسات سياسةية،
العدد( ،26بغداد بيت الجكمة ،)2092 ،ص.62
) )2مروه وحيد ،سوريا،إيران وتوازن القوى في منطقة الشرق االوسط ،مجلة الشرق االوس  ،العددان
( ،11-12المركز القومي لدراسات الشرق االوسط ،)2092-2099 ،ص.60
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بذذدء النظذذام السذذوري يفقذذد سذذيطرة علذذى أجذذزاء مذذن سذذوريا نتيجذذة الحتذذدام
الصراع مع المعاررذة ،األمذر الذذي أدى إلذى االعتمذاد علذى إيذران بشذكل فعلذي
كونهذذذا السذذذاند الرئيسذذذي للنظذذذام السذذذوري ،بذذذدت إيذذذران تقذذذدم الذذذدعم العسذذذكري
وللوجستي لسوريا وهذا يعد الركيذزة األساسذية للمحافظذة علذى بقذاء بشذار األسذد
في السلطة(.)9
بدء الدور اإليرانذي يواجذه صذعوبات فذي سذوريا وذلذك بسذبب إدراع قذوى
مؤثرة بأن الدور اإليراني وصل إلى نهايتذه ويجذب إيقافذه ،فذي حذين إيذران تذرى
بذذذذأن الحسذذذذم العسذذذذكري هذذذذو الطريذذذذق األساسذذذذي فذذذذي الوصذذذذول إلذذذذى المنذذذذاطق
االستراتيجية ،مقابل ذلك نجد هنالك تقاربا ً تركيا ً روسيا ً من أجل حل األزمذة وان
هذا التقارب سبب اإلثارة لدى إيران تجاه ما يحدث من تقارب قذوى مذؤثرة علذى
حساب إيران(.)2
عملذذت إيذذران علذذى إعذذداد لمرحلذذة مذذا بعذذد بشذذار وذلذذك مذذن خذذالل إجذذراء
حذذوارات مذذع المعاررذذة السذذورية مذذن أجذذل تقليذذل الخسذذائر ،والسذذيما فذذي ظذذل
الضغط اإلقليمي على بشار األسد من أجل القيذام باإلصذالحات ،وعمذل ذلذك إلذى
جعل إيران تخشى من مرحلذة مذا بعذد بشذار ومذن خذالل هذذا عملذت علذى إعذادة
ترتيب أوراقها(.)2

(1)Nader Ibrahim M. Bin Nasur, Syria- Iran Relation(2002- 2014),
international journal of Humanities and social science, Vol.4, 2014, p85.
) )2تقريذذر الحالذذة اإليرانيذذة ،تقلةةيص الةةدور اإليرانةةي فةةي االزمةةة السةةورية( ،الريذذار مركذذز الخلذذي
العربي للدراسات اإليرانية ،)2099 ،ص.11
) )2عطا السعيد الشعراوي ،الموقف اإليراني من االزمة السورية ،مجلة اراء حةول الخلةي  ،العذدد،19
(الدوحة  ،)2099ص.2
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بذذدأت الرؤيذذة اإليرانيذذة تجذذاه سذذوريا تشذذهد حالذذة مذذن التغيذذر الجزئذذي وذلذذك
بسذذبب تعقيذذدات األزمذذة ،فذذأن إيذذران فذذي مخيلتهذذا بذذدأت تذذرى بذذأن بقذذاء األسذذد فذذي
المستقبل أمر مستحيل مما جعلها تتعامل مع البدائل المطروحة(.)9
أنذذه مذذن الممكذذن أن يحذدث تغييذذر فذذي االسذذتراتيجية اإليرانيذذة تجذذاه القضذذية
السذذورية ،اذا ترسذذخت لذذدى إيذذران فكذذرة أن التغييذذر قذذادم وإنذذه البذذد مذذن تقذذديم
التنازالت كي يذتم الحفذاظ علذى دورهذا فذي األزمذة ،وإذا حذدث ذلذك فذأن سذيكون
عامل مؤثر على نفوذ إيران في المنطقة( ،)2في حين أن هدف إيران سياسذيا ً هذو
أطالق أذرعها كي تكون قوة فاعلة ومؤثرة في جميع الجوانب.
 :أن مذذا قامذذت بذذه إيذذران هذذو تقذذديم الذذدعم إلذذى النظذذام
السذذوري عسذذكريا ً ففذذي أوائذذل اب 2092تمكنذذت المعاررذذة السذذورية مذذن أسذذر
حوالي ( )26مقاتال إيرانيا ً في سوريا وكانت إيذران قذد زعمذت أن هذوالء جذاءوا
دفاعا ً عن مقام السيدة زينب وهذه من الحج التي نجحت فيها السياسة الخارجيذة
اإليرانية من التدخل في شؤون الذدول المجذاورة  ،ففذي ايلذول  2092كذان هنالذك
اعتذذراف رسذذمي مذذن قبذذل إيذذران بوجذذود قذذوات النخبذذة التابعذذة للحذذرس الثذذوري
اإليراني يتواجدون في سوريا وهذا ما صر به محمد علي جعفري قائد الحرس
الثوري أنذاع

(.)2

تمتلذذك إيذذران دوراً عسذذكريا ً مذذؤثراً فذذي األزمذذة السذذورية فهذذي بذذدأت بذذدعم
النظذذام السذذوري والسذذيما فذذي ظذذل ظهذذور تنظذذيم داعذذش فذذي العذذراق والشذذام فذذي
) )9محمد عباس ناجي ،مستقبل الدور االقليمي إليذران بعذد الثذورات العربيذة ،مجلةة السياسةة الدوليةة،
العدد( ،961القاهرة  ،)2099صص.16
) )2أيالف نوفل أحمد ،اال مية الجيوستراتيجية لمنطقة الشرق االوس وأثر ا عل العالقات الروسية
اإليرانية( ،عمان دار الراية للنشر والتوزيع ،)2091 ،ص.992-992
) )2ستيفان الربي – علي ررا نادر  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.1
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منتصف عذام  ،2092ممذا أدى ذلذك إلذى جعذل إيذران تتكبذد خسذائر فذي األروا
بسذذبب مشذذاركته هذذوالء فذذي المعذذارع مذذع النظذذام ،ففذذي عذذام  2096نتيجذذة لشذذن
المعاررة هجوما ً على حلب االمر الذي أدى إلى تكبد النظام والقوات الموالية له
خسائر فادحة في األروا والممتلكات(.)9
عملت إيران على تحشيد اآلف المقاتلين مذن أجذل االنضذمام إلذى المعذارع
بجانذذب النظذذام السذذوري فذذي حربذذه رذذد داعذذش ،لذذتعلن إيذذران عذذن تشذذكيل قذذوات
عذذابرة للحذذدود مذذن أجذذل مواجهذذة اي خطذذر أو تهديذذد خذذارجي إليذذران ،وفذذي لقذذاء
قامت به وكالة مشرق نيوز اإليرانية مع أحد القادة البارزين في الحذرس الثذوري
"محمد علي مكي" في  2096/6/96والذي تحدث عن هذه القذوات ودورهذا فذي
سوريا وبين أنها بقيذادة قاسذم سذليماني وتُعذد هذذه القذوات فذاعالً مهمذا ً مذن فواعذل
السياسة الخارجية(.)2
أصبح "قاسذم سذليماني" قائذد الحذرس الثذوري اإليرانذي هذو القائذد الميذداني
الذي يشرف على المعارع ويضع الخطط العسكرية واالمنيذة للقذوات التذي تقاتذل
المعاررة والتنظيمذات اإلرهابيذة المتواجذدة علذى االرارذي السذورية  ،وصذر
المتحذذدث باسذذذم الخارجيذذة اإليرانيذذذة "حسذذين أميذذذري عبذذد اللهيذذذان" بقولذذذه (أن
السياسةة الخارجيةة اإليرانيةةة تقةوم علة الجانةب الدبلوماسةةي والعسةكري و مةةا
صفتان أساسيتان تشكالن عنصراً واحداً تجاه تنفيةك أ ةداف السياسةة الخارجيةة
اإليرانية)(.)2

) )9التقرير االستراتيجي السوري ،طريق إيران الجديد في للحرب في سةوريا ،المرصذد االسذتراتيجي،
 ،2099ص.6-1
) )2تقرير الحالة اإليرانية ،مصدر سبق ذكره ،ص.20
) )2نقال عذن تقريذر الحالذة اإليرانذي ،أسةتمرار التةدخل اإليرانةي فةي سةوريا والعةراق( ،مركذز الخلذي
العربي للدراسات اإليرانية ،اكتوبر ،)2096ص.92
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أحدثت األزمة السورية الكثير من التعقيد في منطقة الشرق االوسط ،االمذر
الذي أدى إلى زيادة حدة المنافسة التركية – اإليرانية على سوريا ،وعلى ما يبدو
أن األزمذذة السذذورية تكذذون قذذد أورذذعت كذذالً مذذن تركيذذا و إيذذران علذذى مفتذذرق
الطريق ،وتعد بانها كاشفة لما تسعى الية كال الدولتين وكذلك لقجنذدات اإلقليميذة
لكال الطرفين ،وورعت كالً من تركيا وإيذران فذي حالذة مذن التنذاق

وهذذا أدى

إلى زيادة حدة التوتر في العالقات بين الطرفين(.)9
شكل المتغير السوري الذي حدث في عام 2099م إلى نشذوب حذرب أهليذة
بين نظام األسد وحركة المعاررة في سوريا ،بل أن هذا ال يقتصذر علذى سذوريا
بل تحول إلى نزاع إقليمي وصراع من أجل النفوذ على منطقذة الشذرق االوسذط،
حيث تُشكل هذه األزمة خطراً على أمن تركيا ومخاوف إيران مذن فقذدان نفوذهذا
في المنطقة فأن كل هذا جعل كالً من تركيا وإيران تتنافسا على سوريا(.)2
كان السبب الرئيسي في توتر العالقات بين تركيا وإيران هو اختالف رؤية
كل منهما حول سوريا ،فقد كانت سياسة تركيا تجذاه األزمذة السذورية قائمذة علذى
تقديم النصح إلى بشار االسد للقيذام بذبع

االصذالحات التذي يمكذن ان تهذدء مذن

حدة التوترات ،بينما إيران تدعم النظام لمواجهة التظاهرات المطالبة باإلصذال ،
فقد أدى الدعم التركي للمعاررة السورية والدعم اإليراني للنظام إلى زياده حذده

) )9فكذرت نذذامق عبذذد الفتذذا – كذذرار أنذذور ناصذذر  ،التفذذاعالت االقليميذذة و الدوليذذة و االزمذذة السذذورية ،
ق ايا سياسية  ،عدد( ، 22كلية العلوم السياسية جامعة النهرين  )2099ص.99
2
( )Atilla SANDIKLI-Ali SEMİN , BÜTÜN BOYUTLARIYLA SURİYE
KRİZİ VE TÜRKİYE , (İstanbul : Bilge Adamlar Strateji k Araştırmalar
Merkezi ,2012) P25.
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المنافسذذة بذذين الذذدولتين علذذى سذذوريا ،وقذذد ولذذد ذلذذك نوع ذا ً مذذن التذذوتر بذذين تركيذذا
وإيران(.)9
كان هنالك اخذتالف فذي االولويذات التذي تتبعهذا تركيذا وإيذران رذمن أطذار
المنافسة اإلقليمية ،علذى الذرقم مذن اسذتمرار المنافسذة علذى النفذوذ بذين الطذرفين
وعلذذى المكانذذة اإلقليميذذة ،فقذذد مثذذل الموقذذف التركذذي مذذن األزمذذة السذذورية صذذدمة
للجانب اإليراني ويكون ذلك عامالً ساهم في جعل إيران تعمل على أعذادة النظذر
في العالقة مع تركيا ،حتى ان هذه العالقة أخذت تشهد الكثير من التوترات وذلك
بسبب ما قامت به تركيذا عنذدما عملذت علذى تفتذيش الطذائرات اإليرانيذة المتجهذة
إلى سوريا على خلفية قيام إيران بأرسال االسلحة إلى سوريا(.)2
أصذذبح التذذوتر بذذين تركيذذا وإيذذران حذذول القضذذية السذذورية علذذى المسذذتوى
الرسذذمي ففذذي شذذباط 2092م عنذذدما قذذام نائذذب رئذذيس الذذوزراء التركذذي "بولنذذت
ارين " باتهام إيران بأن دع ُمها لسوريا بعيداً عن األخالق الدولية نتيجة لمذا تقذوم
به القوات السورية من الهجذوم علذى المذدنيين ،ومذن ناحيذة أخذرى قذال المتحذدث
باسذذم وزيذذر الخارجيذذة اإليرانذذي "رامذذين مهمذذا نبرسذذت" أن تركيذذا فذذي حسذذاب
خاطل(.)2

) )9ستيفان الربي – عالي ررا نادر  ،العالقات التركية اإليرانية في شرق اوس بات متغيرا  ،مؤسسة
راند  ،فرجينيا  ، 2092 ،ص.6
) )2عقيل سعيد محفور  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.226
(3)Mustafa AŞIK , SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE – İRAN İLİŞKİLERİ ,
USRC , 2014 , Varış Tarihi 2/12/2017:
http://www.evsam.org/asik/87-suriye-krizi-ve-turkiye-iran-iliskileri.html

121
المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برلين  -ألمانيا

العالقات التركية اإليرانية بعد عام …….........…………..…..2011تأليف  :جاسم محمد حاتم العزاوي

واجهذذت الذذدولتان تبذذادل االتهامذذات نتيجذذة للتذذوترات الحاصذذلة بسذذبب تعقيذذد
األحذذداث فذذي المنطقذذة ،إذ قذذام نائذذب وزيذذر الخارجيذذة التركذذي باتهذذام إيذذران بذذدعم
خاليا موالية لها من أجل العمل على إحذداث االرذطرابات فذي البلذدين المجذاورة
ومنها تركيا وكذلك التنسيق مع حذزب العمذال الكردسذتاني مذن أجذل التذأثير علذى
الدول المنافسة إليران(.)9
فاألزمة السورية قد أحدثت أثراً كبيذراً علذى مكانذة تركيذا اإلقليميذة ،السذيما
في ظل التقارب اإليراني االمريكي ،لذذلك فقذد واجهذت تركيذا مسذألة عذدم القذدرة
على ورع حد لالزمذة السذورية وحتذى عذدم القذدرة فذي السذيطرة علذى مجريذات
األمور في سوريا في ظل التدخالت اإلقليمية(.)2
أن التوتر في العالقات التركية اإليرانية قد دخل مرحلة جديدة  ،االمر الذذي
أدى إلى جعل تركيا ترف

الوسذاطة بذين إيذران والواليذات المتحذدة األمريكيذة ،

والوقذذوف بجانذذب الواليذذات المتحذذدة رذذد إيذذران وقب ذول تركيذذا بالسذذما (لقذذوات
الناتو) بنشر الدرع الصاروخي على أراريها وأن ذلك يكون موجها ً رد إيران،
وكان الرد اإليراني قوي عندما قامت بالتصريح على أن اي تدخل في األرارذي
السورية سوف يعرر هذه القوات للخطر

(.)2

التهديذد أصذذبح بشذكل رسذذمي فذذي العالقذات التركيذذة اإليرانيذة ،فذذإيران قيذذر
رارية تجاه ما تقوم بذه تركيذا نحذو سذوريا حيذث بعذث الذرئيس اإليرانذي السذابق
"أحمدي نجاد" رسالة إلى رئيس الوزراء التركذي "رجذب طيذب يردوقذان" عذن
) )9شيماء معروف فرحان  ،مصدر سبق ذكره ،ص.92
) )2علي فارس حميذد  ،توظيذف فكذرة المجذال الحيذوي فذي االداء االسذتراتيجي التركذي بعذد عذام 2002
(دراسة في االطذر الفكريذة و لنظريذة العمذق االسذتراتيجي)  ،ق ةايا سياسةية  ،عذدد( ، 22كليذة العلذوم
السياسية جامعة النهرين  ، )2091ص.226
) )2هدى نبيل كاظم  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.929
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طريق مبعوثه الخاص وجاء فيها (أن استعمال أي قواعد عسكرية تركيا للهجوم
عل سوريا سوف يعر ها لقصةف صةاروخي إيرانةي) ،حتذى أن رئذيس مجلذس
الشذذورى اإلسذذالمي "علذذي الريجذذاني" فذذي أيذذار 2092م بذذين الذذدعم الذذذي تقدمذذه
إيران إلذى سذوريا فذي ووقذوف إيذران بجانذب سذوريا حكومذةً وشذعبا فذي مختلذف
المجاالت ،كما أنها أبلغت تركيا بأن النظذام السذوري خذط أحمذر وأن تجذاوز هذذا
الخط يعني تدهور العالقات(.)9
تعذذد القضذذية السذذورية مسذذألة معقذذده وذلذذك بسذذبب تشذذابك مصذذالح الذذدول
اإلقليمية ،فالنظام السوري يتلقى الدعم من إيران ودول أخذرى ،بينمذا المعاررذة
السورية فهي تتلقى الدعم من تركيا ودول أخرى ،وهذا عمل على أختالل توازن
القوى في المنطقة ،وأثذر ذلذك بشذكل سذلبي علذى عالقذة تركيذا وإيذران جعذل تلذك
الدولتين يسود بينهما عدم الثقة تجاه سياساتهما في المنطقة(.)2
أن النظذذرة المسذذتقبلية لذذدور إيذذران فذذي سذذوريا يكذذون مذذرتبط تمام ذا ً فذذي مذذا
تحققت من أهذداف حتذى اآلن ومذا بذدء يتحقذق بشذكل تذدريجي فذي ظذل متغيذرات
المنطقذذة ،وكذذان مذذن أبذذرز التطذذورات التذذي واجههذذا دور إيذذران فذذي المنطقذذة هذذو
التطور الذي شهدته السياسة التركية في المنطقة األمر الذي يعطذي بذوادر تالقذي
تلك السياسات في منطقة المنافسة اإلقليمية وهذا يعد عامل مهم في تحديد مستقبل
سوريا(.)2

) )9نقالً عن قاسم حسين الربيعي ،مصدر سبق ذكره ،ص.261
) )2ينظر شيماء ماجد ،مستقبل الدور التركذي فذي الشذرق االوسذط السذيناريوهات المتوقعذة ومحذددات
التحرع المصري ،بدائل ،العدد( ،26القاهرة  ،)2096ص.91
) )2التقرير االستراتيجي ،االمة في مواجهة الصعود اإليرانذي ،مجلةة البيةان( ،القذاهرة التقريذر الثالذث
عشر ،2096 ،ص.292
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كما أن التوجه التركي ال يخفي ما تطمح الية تركيا مذن تحقيقذه فذي سذوريا،
وكذلك الوجود اإليرانذي الذذي يتسذم بالتواجذد الميذداني والمباشذر علذى االرارذي
السورية ،مما ولد نوعا ً من التذبذب بذين القذوى الفاعلذة فذي األزمذة بسذبب وجذود
نوعا ً من المنافسة الشديدة على من يمتلك القدرة في التأثير على مجريات االمذور
في سوريا(.)9
وبالتذالي فذأن التعذارر التركذذي اإليرانذي تجذاه مذا يحذذدث فذي سذوريا يشذذكل
عامالً مهما في اظهار ما تتسم بذه العالقذات التركيذة اإليرانيذة مذن اخذتالف حذول
مجريات االحداث ،وما يتسم به المشهد السوري من تعقيد يشكل عامالً مهمذا ً فذي
جعل القوى اإلقليمية(تركيا-إيران) هي من ترسم الخريطة المستقبلية لسوريا(.)2

وير

الكاتب :أن المتغير السوري يختلف تماما ً عن المتغير العراقي ،وفي ظل

هذا المتغير نشأت المنافسة الحقيقية في العالقات التركية اإليرانية ،ووصلت تلذك
العالقات إلى مرحلة التهديد باستعمال القوة.
 .9بدأت الدولتان تشكالن القوة الرئيسية التي تمتلك الدور المذؤثر فذي األزمذة
السورية على الدول المتنافسذة كافذة حذول هذذه األزمذة وذلذك بسذبب أهميذة
سوريا بالنسبة لتركيا وإيران مما زاد من حدة المنافسة عليها.
 .2كذان اخذذتالف المصذالح هذذو الجذزء الغالذذب فذي العالقذذات التركيذة اإليرانيذذة
حول األزمة السورية لكن هذا ال يعني القطيعة فذي العالقذات بذين البلذدين،
على الرقم من ذلك نجد هنالك نوعا ً من التفاهم بين البلدين حول ما يجري
في سوريا ،لكن محور الخذالف بذين الطذرفين يمكذن ان نشذاهده مذن خذالل
) )9مصطفى عبد العزيز مرسي ،التكالذب علذى سذورية وصذراع األدوار ،ومعضذلة التسذوية السياسذية،
شفون عربية ،العدد( ،990القاهرة  ،)2099ص.22
) )2محمد كريم كاظم ،االزمة السورية وتأثيرها في معادلة المصالح اإليرانية التركية ،مجلة حمورابي،
العدد( ،99بغداد  ،)2092ص.990
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أن كال الطرفين يقدم الدعم لجهات مختلفة مما أدى إلى تضارب السياسات
اإلقليمية وأحدث توتر مكتوم في العالقات بذين البلذدين ،أن الخذالف الذدائر
حول األزمة قائم على النظرة المستقبلية التي يريد تنفيذها كل طذرف علذى
حساب اآلخر.
 .2أن األدوار اإلقليميذذة التذذي تسذذعى اليهذذا تركيذذا وإيذذران تكذذون سذذوريا جذذزءاً
منها فأن من الطبيعي أن يحدث اختالف فذي التوجهذات أو فيمذا يحذدث فذي
سوريا ،لكن على الرقم من ذلك فان العالقذات التركيذة اإليرانيذة لذم تصذل
إلى القطيعة بل أن التوتر الخفذي هذو السذمة الغالبذة عليهذا ،ممذا عمذل علذى
جعل هاتين الدولتين تتشاركان في ورع مستقبل سوريا.
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تعذذذد األزمذذذة الخليجيذذذة التذذذي حذذذدثت فذذذي  1حزيذذذران  2099مذذذن إحذذذدى
المتغيذذرات التذذي حذذدثت فذذي المنطقذذة ،حيذذث شذذهدت هذذذه األزمذذة تفاعذذل تركذذي
إيراني ،وأن هذذا التفاعذل يذأتي مذن خذالل التعذاون بذين الذدولتين مذن أجذل العمذل
على إنقاذ حكومة قطر من أزمتها.
أن الذذذدول التذذذي قطعذذذت عالقاتهذذذا الدبلوماسذذذية مذذذع قطذذذر هذذذي السذذذعودية،
االمارات ،البحرين ،مصر ،اتخذت هذه الدول موقفا ً حازما ً تجاه قطر ،كان سبب
األزمة هو السياسذة التذي تنتهجهذا قطذر فذي المنطقذة والتذي قامذت بذدور منذاه
لهذه الذدول فذي الكثيذر مذن أزمذات المنطقذة ،وإرذافة لذذلك عالقاتهذا الدبلوماسذية
القوية مع إيران ،فهذه عوامل تسببت في حدوث األزمة.
والسذذيما أن هذذذه األزمذذة مختلفذذة تمام ذا ً عذذن الكثيذذر مذذن أزمذذات المنطقذذة إذ
واجهذذت توافقذا ً تركيذا ً إيرانيذا ً حذذول قطذذر ،بمذذا أنذذه كذذال الذذدولتين تذذدعم قطذذر فمذذن
البذذديهي أن يحذذدث تنذذافس بذذين الذذدولتين مذذن أجذذل كسذذب مزيذذد مذذن التقذذارب علذذى
حساب الدولة االخرى في العالقة مع قطر ،في ظل الحصول على دور في إدارة
هذه األزمة.
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أن التقذذارب التركذذي القطذذري لذذيس وليذذد اللحظذذة بذذل كانذذت سياسذذة الذذدولتين
تشهد توافقا ً تجذاه مذا يحذدث فذي المنطقذة مذن إعذادة تشذكيل التوازنذات فذي منطقذة
الشذذرق األوسذذط ،وهذذذا يبذذين لنذذا طبيعذذة التقذذارب التركذذي القطذذري ويتمثذذل ذلذذك
بوجود تطابق في المصالح والغايات ،فأن هذه العالقة الوثيقة بين الطرفين ولذدت
تذذرابط بذذين الذذدولتين ممذذا جعذذل تركيذذا تكذذون الحليذذف اإلقليمذذي الذذذي يذذتم االسذذتناد
عليه(.)9
أن أول مذذا يتميذذز بذذه الموقذذف التركذذي مذذن األزمذذة الخليجيذذة فهذذو قذذائم علذذى
أساس الحياد والعمذل علذى أداء دور الوسذاطة بذين الذدول المقاطعذة وقطذر نتيجذة
لكون تركيا تمتلك عالقات مع تلك الدول تؤهلها للقيام بتلك العملية ونظراً لوجود
الكثير من الروابط التذي تربطهمذا وارذافة لذذلك فذأن هذذا دفذع تركيذا للتذدخل فذي
األزمة بطريقة دبلوماسية ،لكن الموقذف التركذي تجذاه األزمذة تحذول تمامذا ً وذلذك
بسبب الموقف السلبي من قبل الدول المقاطعة تجاه الوساطة التركية التي لذم تكذن
مؤثره االمر الذي استدعى تغير الموقف التركي تجاه األزمة(.)2

) )9عماد مؤيد المرسومي ،الدور القطري في المنطقة فو
للبحوث والدراسات االستراتيجية ،)2092 ،ص.999
) )2منصذذذور أبذذذوكريم ،الموقذذذف الذذذدولي واالقليمذذذي مذذذن االزمذذذة القطريذذذة ،مركةةةز رديةةةة للدراسةةةات
االستراتيجية( ،فلسطين  ،)2099ص.2
برائحة الغاز( ،بغداد مركز حمورابي
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يعد التدخل التركي كطرف رئيسي في األزمة القطرية ويأتي نتيجذة لشذعور
تركيا بأن مصالحها ونفوذها في خطر ،فهي بذلك تسعى إلذى تثبيذت وجودهذا فذي
الخلذي العربذي ،بينمذذا رحبذت قطذر بالذذدخول التركذي علذى خذذط األزمذة مذن أجذذل
االعتماد عليها كحليذف أساسذي ،فذأن تركيذا تسذعى لتصذبح طرفذا ً رئيسذيا ً فذي كذل
أزمات المنطقة وهذا يمنحها قوة في زعامتها للمنطقة(.)9
تشذذكل األزمذذة القطريذذة الفرصذذة المهمذذة لتركيذذا مذذن أجذذل العمذذل علذذى تقويذذة
نفوذهذذا فذذي منطقذذة الخلذذي  ،فتعذذد تركيذذا الذذداعم الرئيسذذي لقطذذر فذذي أزمتهذذا تجذذاه
الذدول المقاطعذة ،وحتذى قيذذام الذرئيس التركذي "رجذذب طيذب يردوقذان" بوصذذف
قائمذذة المطالذذب التذذي وجهذذت لقطذذر والتذذي يجذذب علذذى قطذذر أتباعهذذا بأنهذذا مخالفذذة
للقوانين واالعراف الدولية ،فهذا جذزء مذن الذدعم المقذدم مذن قبذل تركيذا وقذد بذين
الرئيس التركي "رجب طيب يردوقان" بأنه الداعم الرئيسي لقطر وستبذل تركيا
كل ما بوسعها من أجل إنقاذ قطر من أزمتها ،وأن القائمة المقدمة لقطر تعد بأنهذا
تدخل في شؤون قطر الداخلية وهذا أمر مخالف لقواعد القانون الدولي(.)2
فأن بقاء تركيا على الحياد من هذه األزمة سذوف يجعذل تركيذا تنذدم فذي ظذل
تدخل قوى أخرى ويعد بالنسبة لقطر وقوف تركيا مذع الذدول المقاطعذة ،والسذيما
أن تركيذذا تعذذد قطذذر الحليذذف المهذذم الذذذي يجذذب البقذذاء معذذه فذذي ظذذل عالقاتهمذذا
المتميزة ،في حين أن تركيا رأت بأن وقوفها على الحياد ليس من صالحها وبذلك

) )9أحمد نوري النعيمي وأخرون ،قطر وأزمة الخلي عقدة التنافس الجيوبوليتيم والتنافس اإلقليمي،
(بيروت مركز بالدي للدراسات واالبحاث االستراتيجية ،)2096 ،ص.992
) )2أيمن الزيني ،تةداعيات االزمةة القطريةة علة مسةتقبل العالقةات العربيةة والتوازنةات السياسةية فةي
المنطقةةة ،المركذذز العربذذي للدراسذذات االسذذتراتيجية والسياسذذية واالقتصذذادية ،بذذرلين ،2099 ،تذذاري
االطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالع  ، 2096/9/92متذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا علذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرابط
http://democraticac.de/?p=4795
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سارعت تركيا ألرسال قوات عسكرية بحجة حمايذة قطذر مذن أي تذدخل خذارجي
ردها(.)9
لم تترع تركيا هذه األزمة طويالً ،فمنذ اندالع األزمة الخليجية قامت تركيذا
بالدخول على خذط األزمذة وكذذلك عبذرت عذن عذدم قبولهذا تجذاه مذا يحذدث حذول
قطر وحتى الرئيس التركي "رجب طيب يردوقذان" أكذد علذى أن تركيذا تواصذل
دعمهذذا لقطذذر علذذى الذذرقم مذذن اسذذتياء الذذبع

مذذن الموقذذف التركذذي مذذن هذذذه

األزمة(.)2
تأتي أهمية قطر بالنسبة لتركيا من خالل ما تحدث به يردوقذان قذائال (أن تركيةا
لن تتخل عن قطر) وبذلك فأنه دعا الملك سذلمان إلذى العمذل علذى نبذذ الخالفذات
وتوحيذذد الصذذف الخليجذذي ،وإن مذذا تميذذزت بذذه الدبلوماسذذية التركيذذة تجذذاه األزمذذة
القطرية فأنها قائمة على أساس التدرج(.)2
اسذذتغلت تركيذذا تلذذك الفرصذذة الناشذذاة فذذي مجلذذس التعذذاون الخليجذذي وكذذذلك
حاجة قطر اليها كحليف أستراتيجي يتم االعتماد عليه بما أنه هنالذك أتفذاق مسذبق
إلنشاء القاعدة العسكرية ،فهذه تعد الفرصذة الثمينذة لتركيذا فذي القيذام علذى أنشذاء
قاعذذدة عسذذكرية فذذي قطذذر ويذذأتي ذلذذك كنتيجذذة لتحقيذذق التعذذاون العسذذكري بذذين
الدولتين ،وتثبيت وجودها في منطقة الخلي كقوة إقليمية مؤثرة في المنطقة(.)2

) )9منصور أبوكريم ،مصدر سبق ذكره ،ص.2
) )2وكالة "نون بوست" ،لماكا تدخلا تركيا بقوه لصالح قطر في األزمة الخليجية ،2099 ،وقت
األطالع  ،2096/2/2متا على الرابط
http://www.noonpost.org/content/18372
) )2نقالً عن أمجد أحمد جبريل ،أزمة قطع العالقات مةع قطر...الة أيةن  ،تقذدير موقذف ،مركذز أدراع
للدراسات واالستشارات ،2099 ،ص.6
) )2جذذواد الحمذذد وأخذذرون ،االزمذذة الخليجيذذة 2099والبعذذد االخذذر ،مركةةز دراسةةات الشةةرق االوس ة ،
العدد( ،91االردن  ،)2099ص.6
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وقد بين وزير الخارجية التركي السابق "أحمد داود أوقلوا" في لقاء له مع
وكالة ترع بذرس عذن أهميذة العالقذات بذين تركيذا وقطذر ،فضذالً عذن قيذام تركيذا
بتوقيذذع اتفاقيذذة عسذذكرية عذذام  2092حتذذى جذذاءت الفرصذذة المناسذذبة للقيذذام ببنذذاء
القاعدة التركيا ً في قطر ،مشيراً أن تركيا ال تقبل التخلي عن قطر وعزلهذا بسذبب
وجود الكثير من الروابط التي تربطهما(.)9
تعذذد المعضذذلة االساسذذية التذذي تواجذذه تركيذذا هذذي الكيفيذذة التذذي يذذتم بموجبهذذا
التعامذذل مذذع األزمذذة ممذذا يسذذتدعي رذذرورة العمذذل مذذع الذذدول المقاطعذذة بقيذذاده
السعودية من جهة و مع إبقذاء قطذر بعيذداً عذن إيذران مذن جهذة أخذرى شذكل ذلذك
تنافس إقليمي مع إيران حول األزمة ،وبالتالي فأن الرئيس التركي "رجذب طيذب
يردوقان" أراد أن يحافي على وجود الوحدات العسكرية التركية في قطذر مقابذل
عدم استفزاز المملكة العربية السعودية(.)2
ما تميزت به السياسة التركية تجاه األزمة القطرية فهي سياسة معتدلة قائمذة
في الحفاظ على دورها في المنطقة ،وتأتي هذه السياسة مذن أجذل بنذاء دور فعذال
ومميز في هذه المنطقة دون أن يستهدف دولة معينة ،وتقوم تركيا بدعم قطر مذن
أجذذل أن تكذذون الذذداعم الرئيسذذي للذذدول اإلقليميذذة التذذي وقفذذت بجانذذب قطذذر فذذي
أزمتها(.)2

) )9وكالة ترع برس ،تقييا داود أوغلو لالزمة الخليجية وعالقات تركيا مع السعودية ،2099 ،تذاري
االطذذذذذذذذذذذذذذذذالع  ، 2096/9/92متذذذذذذذذذذذذذذذذا علذذذذذذذذذذذذذذذذى الذذذذذذذذذذذذذذذذرابط
http://www.turkpress.co/node/354
(2)Bülent Aras-Pınar Akpınar, TURKISH FOREIGN POLICY AND THE
QATAR CRISIS, Istanbul Policy Center, İstanbul, 2017, P8.
) )2أبراهيم بدوي ،موقف تركيذا معتذد تجذاه االزمذة المفتعلذة رذد قطذر ،جريةدة الرايةة ،2099 ،تذاري
االطالع  ،2096/9/92متذا علذى الذرابط http://www.raya.com/news/pages/ef49a6d6-
8f9d-
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أن إيذذران تعذذد قطذذر حليف ذا ً مذذن الممكذذن اسذذتخدامه كورقذذة رذذغط علذذى دول
الخلذذي

وهذذي علذذى تامذذة االسذذتعداد لتقذذديم المسذذاعدة لقطذذر مذذن أجذذل مواجهذذة أي

تهديد يحدث ،وذلذك بسذبب المكانذة التذي تحظذى بهذا قطذر فذي السياسذة الخارجيذة
اإليرانية ،إذ تسعى إيران لكسب قطر كحليذف أساسذي فذي مثذل هكذذا منطقذة ممذا
يذدعم إيذذران ويعطيهذذا قذذوة مذؤثرة وبذذذلك تعذذد القذذوة اإلقليميذة التذذي تمتلذذك التذذأثير
المهم في منطقة الشرق األوسط(.)9
تعد إيران من الدول الداعمذة لقطذر تجذاه أزمتهذا مذع دول الخلذي  ،فتشذكل
هذذذه األزمذذة عذذامالً مهم ذا ً إليذذران مذذن أجذذل العمذذل علذذى رذذرورة اسذذتعمال قطذذر
كوسيلة للضغط على دول الخلي  ،وهذه األزمة تشكل عامل اساسي ومهم إليران
من أجل تحقيق ما تطمح الية في الخلي والمنطقة والسيما أن منطقة الخلي تحتل
مكانه مهمة في السياسة اإليرانية وأن أي فرصة تكون لصالح إيران(.)2
دخلت إيران على خط األزمة فقد أجرى الرئيس اإليراني "حسن روحذاني"
بعد مرور عشرين يوما ً على األزمة القطرية مذن القيذام باتصذال هذاتفي مذع أميذر
قطذر "تمذذيم بذذن حمذد" فذذي21حزيذذران 2099وتعذد أول محادثذذة رسذذمية تجريهذذا
إيذران مذذع قطذر بعذذد األزمذة ،وعبذذر مذن خذذالل ذلذك بذذأن بذالده تسذذعى جاهذدة فذذي
الوقوف مع قطر في أزمتها(.)2

) )9عرفات علذي جرقذون ،قطةر وتغيةر السياسةة الخارجيةة حلفةاء ..أعةداء ( ،القذاهرة العربذي للنشذر
والتوزيع ،)2096 ،ص.929
) )2ينظذر زديذذك الطذذاهر ،حصذذار قطذر بذذين االسذذباب والتذذداعيات ،مجلةة العلةةوم السياسةةية والقةةانون،
العدد( ،6المركز الديمقراطي العربي للدراسات السياسية واالقتصادية  ،)2096ص.996
) )2نشوى الحنفي ،األزمة القطرية ..وسيلة إيرانية لالستفادة من شق الصف الخليجي ،كتابات،
 ،2099تاري االطالع ،2096/9/22متا على الرابط
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أن موقذذف إيذذذران مذذن األزمذذذة الخليجيذذة تضذذذمن لغذذة دبلوماسذذذية معاررذذذة
لالجذذراءات المتخذذذة رذذد قطذذر ،بينمذذا عذذدت إيذذران حصذذار قطذذر خطذذوة قيذذر
إيجابيذذة ،وبينذذت أن قطذذع العالقذذات الدبلوماسذذية وقلذذق الحذذدود هذذو لذذيس البذذديل
االساسي لحل األزمات في الوقت الحالي وعلى دول الخلي ررورة التعامل مذع
األزمة بحكمة(.)9
وبهذا فأن إيران ترى بأن األزمة الخليجية البد من استغاللها على االقل فذي
المدى القريب وعدم تجاهلها النها تمثل الفرصة الثمينة إليران لزيادة نفوذها فذي
المنطقة ،من أجل تشتيت دور السعودية وتشكيل قوة معادية لها ،فأن إيران بذذلت
ما بوسعها من أجل كسب المزيد من النقاط لصالحها في هذه األزمة(.)2
بما أنه األزمة حدثت بشكل مفاجل فأنه ولد لدى إيران العمذل علذى تقذديم الذدعم
الالزم لقطذر والوقذوف معهذا ،فعملذت إيذران إلذى فذتح فضذاءها الجذوي والبحذري
لقطر من أجل العمل على ررورة التخلص من الحصار المفرور عليها(.)2

https://kitabat.com/news/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a
9-Hk
) )9فاطمة الصمداوي ،كيف قرأت إيران األزمة مع قطر الوحدة الخليجية أصبحا من الما ي،
مركز الجزيرة للدراسات ،الدوحة ،2099 ،وقت االطالع ،2096/2/2متا على الرابط
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/06/170608095441455.html
) )2ناصذذر التميمذذي ،األزمةةةة الخليجيةةة وتةةداعياتها علةةة مسةةتقبل مجلةةس التعةةةاون ،مركذذز الجزيذذذرة
للدراسات( ،الدوحة  ،)2099ص.2
) )2صابر كامذل عنبذري ،إيةران واألزمةة الخليجيةة ،قنذاة الجزيذرة االخباريذة ،2099 ،تذاري االطذالع
 ،2099/9/22متا على الرابط
http://www.raya.com/news/pages/ef49a6d6-8f9d-48bc-b6d2-770302a1610a
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أن الموقف اإليراني من األزمة الخليجية كان في بداية األمر يترقب الحذدث
من أجل الحصول على الفرصة المناسبة ،وبعد ذلك قامت إيران بضرورة العمل
على دعم قطر في أزمتهذا مذع الذدول المقاطعذة لهذا ،مذن أجذل أوجذد تحذدي لذدول
الخلي  ،وجعل إيران تتدخل على خط األزمذة ويصذبح لهذا دور فعذال فذي األزمذة
القطرية(.)9
على الرقم من تقديم المطالب لقطذر والتذي كذان مذن رذمنها قطذع العالقذات
الدبلوماسية مع إيران إال أنها تسعى في الحفاظ على العالقات الحميذدة مذع إيذران
فأن ذلك يعد سبب رئيسي إليران من العمل على توفير الدعم االزم لقطر(.)2

لم تذؤثر األزمذة القطريذة علذى العالقذات التركيذة اإليرانيذة ،بسذبب تقذديمهما
الدعم لقطر ،لكن تركيذا كانذت سذابقة علذى إيذران فذي الذدخول علذى خذط األزمذة،
قامذذت تركيذذا بذذدور الوسذذاطة بذذين دول األزمذذة وكذذذلك العمذذل علذذى إنشذذاء قاعذذدة
عسكرية في قطر ،بينما إيران عملت علذى تقذديم الذدعم الجذوي والبحذري لقطذر،
مع ذلك يعد التعاون هو السمة الغالبة في العالقات التركية اإليرانيذة تجذاه األزمذة
القطرية(.)2

) )9محمد خالد ،قطر جسر إيران للتهجم على الخلي  ،جريدة البيان ،العدد( ،92212االمارات
.)2099
) )2وكالة  CNNبالعربية االخبارية ،خلف ستار أزمة قطر ..ملف السعودية وإيران وترامب،2099 ،
تاري الطالع  ،2096/9/22متا على الرابط
https://arabic.cnn.com/middleeast/2017/06/08/qatarcrisisanalysiswhatsap
p://send?te
) )2تقدير موقف "تأثير أزمة الخلي على التوازنات اإلقليمية" ،مركز الجزيرة للدراسات،2099 ،
وقت االطالع  ،2096/9/26متا على الرابط
http://studies.aljazeera.net/ar/positionestimate/2017/09/170919092901799.htm
l
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شكلت هذه األزمة مرحلة جديده في المنافسة بين تركيا وإيران ،بذالرقم مذن
كذذذون قطذذذر تشذذذكل أهميذذذة فذذذي العالقذذذات بذذذين الذذذدولتين ،وبموجذذذب ذلذذذك تمكنذذذت
الديناميكية التركية اإليرانية من العمل على اختذراق المنطقذة عذن طريذق المجذال
الحيوي العربي مما سبب زيادة دور الدولتين في األزمة الخليجية(.)9
تذأثير علذى المنطقذة وعبذرت الذدول
عامل
أن العالقة اإليرانية القطرية تكون
َ
ٍ
المقاطعة عن ذلك عن طريق فرر الحظر على قطر ،فشكلت هذه األزمة زيذادة
فذذي التنذذافس التركذذي اإليرانذذي علذذى قطذذر علذذى مذذن يكذذون لذذه الذذدور المذذؤثر فذذي
األزمة(.)2
تمكنذذت تركيذذا مذذن تعزيذذز دورهذذا فذذي المنطقذذة بسذذبب كذذون هذذذه األزمذذة تعذذد
فرصذذة ثمينذذة لتركيذذا ،لكذذن لذذم نشذذاهد أي تذذأثير أحدثتذذه األزمذذة القطريذذة علذذى
العالقات التركية اإليرانية ،كون كال البلدين يمتلكان موقف موحذد وقيذر مختلذف
حول األزمة القطرية ،لكن من خذالل مواقذف الذدولتين فذأن المنافسذة هذي السذبيل
الرئيسي في العالقات التركية اإليرانية(.)2

) )9الموسوعة الجزائرية ،أزمة قطع العالقذات مذع قطذر ،2099 ،وقذت االطذالع  ،2096/9/21متذا
على الرابط االلكتروني للموسوعة
https://www.politics-dz.com/threads/zm-qty-alylaqat-my-qtr.10016/
) )2حسن زنيند ،بعد عزلها خليجياً ،قطر بين الح ن التركي والفخ اإليرانةي ،وكالذة  DWاالخباريذة،
 ،2099وقت االطالع ،2096/9/26متا على الرابط
http://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B9%D8%B2%D
9%84%D9
) )2تقدير موقف "قطر لن تتخلى عن تركيا ..ولن تتكاتف مع إيران إرراءاً للسعودية" ،مركز الجزيرة
للدراسات ،2099 ،وقت االطالع  ،2096/9/26متا على الرابط
http://alarab.qa/story/1256560/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%
8A%D8%B1%D8
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شذذهدت األزمذذة الخليجيذذة تعاون ذا ً تركي ذا ً إيراني ذا ً مذذن أجذذل تقذذديم العذذون لقطذذر
واخراجها من أزمتهذا وكسذر الحصذار المفذرور عليهذا ،مذن خذالل الذدعم الذذي
قدمته الدولتين ،ويعد الدعم الذي قُذدم وسذيلة للضذغط علذى الذدول المقاطعذة كذي
تكذذون تركيذذا وإيذذران دوالً فاعلذذةً فذذي األزمذذة بالشذذكل الذذذي يتماشذذى مذذع مكانذذة
الدولتين اإلقليمية(.)9
بدأت تركيا وإيران تتشاركان القلق النات عن التحوالت الجديدة فذي المنطقذة
مما دفعهمذا إلذى رذرورة السذير باتجذاه واحذد حذول األزمذة القطريذة ،وهذذا يبذين
توافذذق الرؤيذذة التركيذذة اإليرانيذذة حذذول األزمذذة مذذن أجذذل فذذك الحصذذار عذذن قطذذر،
وتثبيت وجودهما في المنطقة كقوى إقليمية لها دو ٌر اساسي في المنطقة(.)2
وقد بذين وزيذر االقتصذاد التركذي "نهذاد زيبكجذي" ،بذأن بذالده تعمذل إلقامذة
مشذذروع اقتصذذادي ،ويجذذري هذذذا المشذذروع وفذذق طريذذق بذذري عبذذر إيذذران لنقذذل
السلع والبضذائع إلذى قطذر ،والتذي تعتمذد قطذر علذى هذاذين البلذدين لتقذديم المذواد
الغذائية لها منذ اندالع األزمة الدبلوماسية معها(.)2

) )9معتز علي ،التقارب التركي اإليراني يردوقان يحاصر الخلي ويهدد أوربا ،سياسات،2099 ،
وقت االطالع ،2096/9/22متا على الرابط
https://www.sasapost.com/opinion/erdogan-iran-turky-gulf-europe/
) (2أشرف كشك ،تركيا تدخل على خط األزمة بطر حلول عسكرية إلنقاذ قطر ،جريدة العرب،
(لندن .)2099
) )2وكالة أرم نيوز ،في محاولة النتشال قطر من أزمتها ..إيران وتركيا تبحثان توسيع نقل البضائع
للدوحة ،2099 ،وقت االطالع  ،2096/2/92متا على الرابط
https://www.eremnews.com/latest-news/1075671
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األزمة الخليجية مختلفة تماما ً عن األزمات السابقة التذي حذدثت فذي المنطقذة،
فبدالً من أحداث التباعد ولدت تقاربا ً تركيا ً إيرانيا ً تجاه األزمة ،وبالتالي لم نشاهد
أي خطاب أو تصعيد بين كال الدولتين يعبر عن استياء أحدهما لسياسة اآلخر(.)9

وير

الكاتب :بأن األزمة الخليجية فرصة مهمة لتركيا وإيران لزيذادة نفوذهمذا

في منطقة الخلي كون هذه المنطقة تعد من أقنى مناطق إقليم الشرق االوسط.
تمكنت تركيا من تثبيت وجودها في الخلي  ،وذلك من خذالل قطذر وتعذد هذذه
الخطوة مهمة في السياسة اإلقليمية لتركيا ،فضذالً عذن قامذت إيذران بتقذديم الذدعم
لقطر من أجل توسيع نفوذها في الخلذي كذون هذذه المنطقذة تحظذى بأهميذة كبيذرة
في السياسة اإلقليميذة إليذران ،بعذد سذيطرة إيذران علذى جذزر االمذارات الثالثذة (
طنب الكبرى ،طنب الصغرى ،أبوموسى) وجذاءت بعذد ذلذك هذذه األزمذة لتعذزز
عالقة إيران بدولة قطر فذأن هذذا سذوف يذؤدي إلذى زيذادة دور إيذران فذي منطقذة
الخلي  ،والسيما أن إيران ترى بأن الخلي فارسي وهذي تعمذل جاهذدة ألن يكذون
الها دور أساسي في منطقة الخلي العربي.
موقف تركيا من أزمة الخلي قائم على أساس القيام بذدور الوسذاطة مذن أجذل
حل األزمة ،تدخل تركيا في األزمة وذلك بسبب كونها تمتلك مكانة إقليمية مميزة
فأن هذا يؤهلها للتدخل في الكثير من أزمات المنطقة وإظهار نفسها بأنها البذد أن
يكون لها حضور في الكثير من القضايا اإلقليمية.

) )9شيروان السميراني ،تركيا وإيران والموقف من األزمة الخليجية ،مركز الدراسات االستراتيجية
والدبلوماسية ،2099 ،وقت االطالع  ،2096/9/22متا على الرابط
http://www.csds-center.com/archives/10396
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خالصة الفصل
شذذهدت منطقذذة الشذذرق االوسذذط متغيذذرات عذذده تركذذت أثذذراً علذذى العالقذذات
التركيذذة اإليرانيذذة ،وذلذذك بسذذبب االخذذتالف فذذي السياسذذات والتوجهذذات التذذي تقذذوم
عليها تلك الدولتين في المنطقة مما أوجد منافسة شديدة على الريادة اإلقليمية
 .9تمثل القيادة اإلقليمية مكانة مهمة في سياسة الدولتين وتكون سبب في جعل
تلذذك الذذدولتين تتذذدخالن فذذي الكثيذذر مذذن أزمذذات المنطقذذة ولعذذب دور مذذؤثر
يتماشذذى مذذع مكانتهمذذا اإلقليميذذة والسذذيما أن تركيذذا وإيذذران أصذذبحتا الذذدول
الفاعلة في إقليم الشرق األوسط بسبب ثقلهما المؤثر في المنطقة.
 .2شذذكل المتغيذذر العراقذذي عذذامالً مذذؤثراً فذذي العالقذذات التركيذذة اإليرانيذذة لكذذن
تأثير ذلك قائم على أساس المنافسة الثنائية بين الذدولتين ،أي مذن يكذون لذه
الذذدور الكبيذذر فذذي العذذراق علذذى حسذذاب اآلخذذر وكذذذلك اسذذتقطاب القذذوى
السياسية في الداخل العراقي من أجل الحصول على التأييد الداخلي.
 .2بعد االنسحاب األمريكي من العراق الذي شكل الفرصذة الجوهريذة لتركيذا
وإيذذذران مذذذن أجذذذل ممارسذذذة دورهذذذم الفعلذذذي دون عذذذائق ،والسذذذيما زيذذذادة
المنافسة بعد االنسحاب األمريكي لكن الدور اإليراني كان أقوى من الذدور
التركي ألن إيران كانت أكثر مقبوليذة مذن تركيذا وذلذك بسذبب كذون القذوى
العراقية كانت أكثر ميوالً إليران.
 .2كان للمتغيرات التي حدثت بعد عام ( 2099الربيع العربي) أثر كبير على
العالقات التركية اإليرانية وذلك بسبب االختالف في المواقذف والسياسذات
اإلقليمية التي تقوم تلك الدولتين في المنطقة ،ومن بين هذذه المتغيذرات هذو
للمتغير السوري الذي أثر على العالقات بين البلذدين وذلذك بسذبب األهميذة
التي تحظى بها سوريا في السياسة اإلقليمية ،مما أدى إلذى تالقذي سياسذات
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تركيا وإيران في سوريا وعمل ذلك إلى زيذادة حذدة المنافسذة بذين الذدولتين
وحدوث توتر في العالقات التركية اإليرانية.
 .1نجد بأن اختالف المواقف بين تركيا وإيران حول ما يجري في سوريا هذو
السبب في تفجر حدة الخالف بينهما ،تعذد سذوريا محطذة التنذافس اإلقليمذي
وتركيا وإيران تمتلكان الدور الرئيسي في األزمة السذورية وبموجذب ذلذك
هاتذذان الذذدولتان يمكذذن أن نصذذفهما بانهمذذا تمتلكذذان زمذذام األمذذور فذذي تلذذك
األزمة.
 .6أوصذذلت األزمذذة السذذورية العالقذذات التركيذذة اإليرانيذذة إلذذى مرحلذذة التهديذذد
باسذذتخدام القذذوة وذلذذك بسذذبب التصذذرفات التذذي انتهجتهذذا الذذدولتان حذذول مذذا
يجري فذي سذوريا ،لكذن رقذم التذوتر الناشذل عذن السياسذات المتخذذة تجذاه
األزمذذة السذذورية فذذأن هذذذا المتغيذذر لذذم يصذذل بتركيذذا وإيذذران إلذذى مرحلذذة
استخدام القوة المسلحة ومهما حصل خالف أو تهديد نتيجة سلوع فإنذه مذن
الممكذذن السذذيطرة عليذذة علذذى مسذذتوى العالقذذات التركيذذة اإليرانيذذة ،وذلذذك
بسبب المرونة التي تتسم بها عالقات الدولتين.
 .9بدأت تركيا وإيران تعمذالن إلذى إعذادة ترتيذب أوراقهمذا فذي سذوريا نتيجذة
للضغط الدولي ،وذلك من خالل بذل الجهود الالزمة في المفاورذات بذين
المعاررة والنظام والتي تعد تركيا وإيران أطرافا ً فاعلة فيها ،ارافة لذلك
هنالك تدخل عسكري قذوي فذي سذوريا مذن جانذب تركيذا وإيذران مذن أجذل
قلب الموازين لصالحهما ،وبذلك نجد مستقبل سوريا يكون رهنا ً بيذد تركيذا
وإيران من الناحية اإلقليمية.
 .6لكن المنطقة ال تخلوا من األزمات بسبب الصذراع اإلقليمذي والذدولي علذى
هذذذه المنطقذذة ،ومذذن جملذذة المتغيذذرات التذذي حذذدثت فذذي المنطقذذة أال وهذذي
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األزمة الخليجية التي حدثت عام  2099لكن هذه األزمة مختلفة تمامذا ً مذن
ناحية العالقات التركية اإليرانية عن أزمات منطقذة الشذرق االوسذط كافذة،
نجذذد الهذذدوء هذذو السذذمة الغالبذذة علذذى العالقذذات التركيذذة اإليرانيذذة تجذذاه هذذذه
األزمذذة ،لكذذن لذذم يكذذن هنالذذك تذذأثير لهذذذه األزمذذة علذذى العالقذذات التركيذذة
اإليرانية بل التعاون هو السمة الغالبة ،والسيما أن كال الدولتين تدعم قطذر
على حساب الدول المقاطعة ،وكذذلك كذال الذدولتين حلفذاء لقطذر ممذا سذاهم
في جعل الدولتان تتنافسان من أجل انقاذ قطر من أزمتهذا والحصذول علذى
مؤثر في تلك األزمة.
دور
ٍ
ٍ
 .1كان هنالك توافق تركي إيراني حول الخطر الكردي ،ويترجم ذلك أنذه فذي
حذذال الشذذعور بالتهديذذد يذذتم تناسذذي كافذذة الخالفذذات واللجذذوء الذذى التعذذاون
لمشترع ،وخير دليل على ذلك قضية االستفتاء الكردي في العذراق وكيذف
شهدت معاررة تركيا إيرانية.
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الفصل الثالث
مستقبل العالقات التركية اإليرانية
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المقدمة
أن مستقبل العالقات التركية اإليرانية يكون رهنا ً بالمتغيرات والمسذتجدات
اإلقليمية والدولية ،لذلك فأننا البد أن نبين بأن البلدين يسذعيان الذى تقويذة أواصذر
تلك العالقة وذلذك ألن البياذة المحيطذة سذواء كانذت اإلقليميذة أو الدوليذة تسذتدعي
التقارب التركي اإليراني.
بما أن الذدولتين تمتلكذان ثقذالً كبيذراً فذي المنطقذة وتمارسذان المنافسذة علذى
الزعامة اإلقليمية فأن هذا يعد تحوالً في مستقبل العالقات بين البلدين والسيما أن
مسألة القيادة اإلقليمية في محل خالف بين البلذدين فذي المنطقذة ،فمذن الممكذن أن
يكون حالة تقبل أحدهما لكخر كي يتم االنسجام في ظل بياة إقليمية ودولية تشهد
تحذذوالت وتغييذذرات هيكليذذة وهذذذه عوامذذل مهمذذة فذذي تحقيذذق الذذروابط المشذذتركة
وتعطينا رؤية وارحة للمستقبل.
لكن المنافسة بين الدولتين على المستجدات اإلقليمية سبب في جعل مستقبل
العالقذذات التركيذذة اإليرانيذذة يواجذذه قمذذور ،إذ لذذيس مذذن السذذهل التنبذذؤ بمسذذتقبل
العالقات بين البلذدين ألن هذاتين الذدولتين مهمذا بلغذت نسذبة التذوتر فذي العالقذات
بينهما يمكن تالفي ذلك وحتى أن وجذد لذم تجذده ظذاهراً ،لكذن نوايذا كذال الذدولتين
للنظر الذى المنطقذة تكذون مختلفذة وهذذا يعذد سذببا ً رئيسذيا ً لتذأرجح العالقذات بذين
البلدين نحو التحسن او االنحدار ،وكل هذا سوف يتم تناوله في المباحث اآلتية
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المبحث االول
مشهد تطور العالقات التركية اإليرانية
يفتذذرر هذذذا المشذذهد أن مسذذتقبل العالقذذات التركيذذة اإليرانيذذة يشذذهد تطذذوراً
ملحوظا ً في ظل توسيع التعاون والتقذارب علذى صذعيد العالقذات الثنائيذة ،رذمن
مذذا يحقذذق المصذذلحة القوميذذة العليذذا لهذذاتين الذذدولتين ،ويذذأتي ه ذذا التقذذارب نتيجذذة
للذذذروابط المشتركة(السياسذذذية واالقتصذذذادية واالمنيذذذة) التذذذي اسذذذتدعت رذذذرورة
تحقيق ذلك ،وبما إن هاتين الدولتين تشذكالن القذوة اإلقليميذة وتواجهذان تهديذدات
مشتركة فمن الممكن أن يعد هذا الطريق االساسي للعمل المشترع.

المطلب االول :دعائا المشهد
نالةةم العديةةد مةةن العوامةةل واال ةةداف والمتغيةةرات الداعمةةة الحتمةةال
تطور العالقات التركية اإليرانية:
الموقع الجغرافي :يعد الموقع الجغرافي عامالً اساسيا ً مهما ً فذي تقويذة أواصذر
العالقات التركية اإليرانية والسيما في ظل إدراع صناع القذرار فذي كذال البلذدين
حاجة منهما لكخر ،تشكل تركيا حلقة الوصل بين القارتين األسذيوية واألوربيذة،
تبلذذح مسذذاحتها حذذوالي 96.2162كذذم ،2بينمذذا يبلذذح عذذدد سذذكانها حذذوالي 62.6
مليون نسمة ،وتطل على ثالثة بحار بحر أيجه ومرمرة ،ومن جهذة أخذرى فهذي
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لها اطالله على بحر قزوين( ،)9فأن إيران تقع في القسم الجنوبي من قرب يسيا،
فتبلذذح مسذذاحتها حذذوالي 9.626.911كذذم ،2يبلذذح عذذدد سذذكانها حذذوالي 91.126
مليون نسمة ،وتقع علذى بحذر قذزوين والمحذيط الهنذدي والخلذي العربذي والبحذر
العربذذي ،بينمذذا يبلذذح طذذول الحذذدود بذذين هذذاتين الذذدولتين حذذوالي 290كذذم ،2وأن
المعطيات الجغرافية تعطي لتركيا وإيران حاجة كل دولة لقخذرى ممذا يسذتدعي
ررورة العمل على تحقيق التقارب بين الدولتين حفاظا ً على المصالح المشتركة
في المستقبل(.)2
فأن مميزات الموقع االستراتيجي ستعطي تركيا دوراً مهما ً فهي تعد الطريق
الذي يصل المنطقة إلذى القذارة األوربيذة ،بينمذا إيذران وال تقذل أهميذة عذن تركيذا
فهذذي تعذذد الطريذذق نحذذو جنذذوب يسذذيا ،فذذأن هذذذا يعطينذذا رؤيذذة إيجابيذذة لمسذذتقبل
العالقات بين البلدين ،كون صناع القرار لكذال الذدولتين سذينظرون الذى اسذتغالل
ذلك بشكل إيجابي( ،)2وهذا العامل سوف ينمي بشكل متوقع في المستقبل القريب
والمتوسط تطوير العالقذات التركيذة اإليرانيذة والسذيما هنالذك مشذروع مهذم بذين

) )9معذذروف البخيذذت ،الذذدور التركذذي والمتغيذذرات اإلقليميذذة ،كراسةةة الةةرأي( ،االردن مركذذز الذذرأي،
 ،)2090ص.9وكذلك ينظر جريدة الزمان التركية ،التعداد السكاني لتركيا عام  ،2096 ،2099وقت
االطالع  ،2096/9/26متا على الرابط
http://www.zamanarabic.com/2018/01/10/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D
9%81-%D
) )2جودت حسنين جودت ،جغرافية أوراسيا اإلقليمية( ،االسكندرية منشذأة المعذارف ،ط،)2000 ،2
ص.616وكذذلك ينظذر قنةةاه العةالا اإلخباريةةة ،عذدد سذذكان إيذران عذذام ،2096 ،2099وقذت االطذذالع
 ،2096/9/26متا على الرابط
http://www.alalam.ir/news/1660872/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD
%D9%88%D
) )2أحمذذد داود أوقلذذو ،ترجمذذة محمذذد جذذابر ثلجذذي -طذذارق عبذذد الجليذذل ،العمةةق االسةةتراتيجي التركةةي
موقع تركيا ودور ا في السياسة الدولية( ،بيروت الدار العربية للعلوم ناشرون ،)2099 ،ص.262
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تركيا وإيران اال وهو مشروع نقل الغذاز اإليرانذي عذن طريذق تركيذا الذى أوربذا
بعد توتر العالقات الروسية األوربية في ظل األزمة األوكرانية(.)9
المنفعة المتبادلة :بما أنذه لذم تسذتطيع أي دولذة أن تحقذق االكتفذاء الذذاتي لذذلك
تبقذذى كذذل الذذدول فذذي حاجذذة لقخذذرى ،فذذأن حاجذذة تركيذذا إليذذران تسذذتدعي الذذى
رذذرورة العمذذل علذذى توثيذذق العالقذذات وذلذذك مذذن أجذذل الحفذذاظ علذذى المصذذالح
المشتركة ،والسيما أن تركيا بحاجة للنفط والغاز اإليراني إذ تستورد من إيذران
حذذوالي  %96مذذن احتياجاتهذذا مذذن الغذذاز الذذذي يعذذد عذذامالً أساسذذيا ً فذذي العالقذذات
االقتصادية بين الدولتين ،بينما تكذون نسذبة الذنفط الذذي يذتم اسذتيراده مذن إيذران
حذذوالي  %26فهذذذا يمكذذن أن يعذذد الخطذذوة المهمذذة فذذي تعزيذذز العالقذذات الثنائيذذة
والسيما أن أساس العالقات الدولية المصالح(.)2
أن التقارب التركذي اإليرانذي قذائم علذى أسذاس الذروابط المشتركة(سياسذية-
اقتصادية-أمنية) بين الدولتين فهنالك الكثير من الملفات الحساسة بين البلذدين ،إذ
تتمتذع كذذال الذذدولتين بعالقذذات تجاريذذة قويذذة ،وارذافة لذذذلك فذذأن تركيذذا وقفذذت مذذع
إيذران أثنذاء العقوبذذات الدوليذة المفرورذة عليهذذا فاسذتطاعت تركيذا فذذي ظذل هذذذه
العقوبات مساعدة إيران في مواجهة الحصار المفذرور عليهذا ممذا سيسذاهم فذي
بناء عالقات متطورة بين البلدين(.)2

) )9عمذار جفذذال ،التنةةافس التركةي اإليرانةةي فةةي أسةيا الوسةةط والقوقةةاز( ،أبذوظبي مركذذز االمذذارات
للدراسات والبحوث االستراتتيجية ،)2001 ،ص.69
) )2أحمد سلمان محمد ،محاولة االنقالب العسكري في تركيا (تموز  )2096وأثره في سياسة تركيا
اإلقليمية ،مجلة المستنصرية ،العدد ،16مجلد ( 92بغداد  ،)2099ص.69
) )2مصطفى خضري ،العالقات التركية اإليرانية "دراسة استشرافية" ،مركز التفكير االستراتيجي،
 ،2091تاري االطالع  ،2096/2/9متا على الرابط
http://istratigy.com/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%
AA-
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أن عملية تطوير العالقات الثنائية التذي سيشذهدها البلذدين سذوف يكذون لهذا
أثر كبير في أدارة التوازنات في المنطقة ،وأن هذا التحالف االستراتيجي سيكون
القذذوة الرئيسذذية المذذؤثرة فذذي منطقذذة الشذذرق االوسذذط ،والذذذي سذذوف يمكذذن تركيذذا
وإيران من مواجهة التحديات المشتركة ،ويحقق ذلذك دوراً مهمذا ً فذي حذل الكثيذر
من مشاكل المنطقة.
العامل الكردي بما أن تركيا تضذم حذوالي نصذف عذدد األكذراد فذي هذذا العذالم
وأن هؤالء يشكلون خطراً عليها ،فأن هذا سيعد دور أساسي في تحقيذق التقذارب
التركي اإليراني من أجل منع قيام دولة كردية ألن ذلك يعد تهديداً لقمن القذومي
التركي اإليرانذي ،وسذيعتبر ذلذك العنصذر األساسذي فذي تحقيذق التقذارب التركذي
اإليراني(.)9
شكل االستفتاء الكردي الذي تم إجراءه فذي  21أيلذول  2099عذامالً مهمذا ً
أسهم في تطور العالقات التركية اإليرانية ،وهذا يبذرهن لنذا أنذه مهمذا حذدث مذن
خالف بين الدولتين فهذا ال يعني حد القطيعة ممذا يسذتدعي قيذام الذدولتين بالعمذل
على توحيد الجهود من أجل مواجهة خطر التهديدات المشذتركة ،أجذرى الذرئيس
التركي رجب طيب يردوقان زيارة إلى إيران في تموز من العام  2099ولقذاءه
بذذالرئيس اإليرانذذي دار الحذذوار بينهمذذا علذذى رذذرورة تكثيذذف الجهذذود مذذن أجذذل
مواجهة خطر التحديات المشتركة(.)2

) )9جنكيز تشاندار ،المستقبل القريب اليبشر بحل المشكلة الكردية ..معيار تصالح تركيا مع نفسها،
مجلة أفاق المستقبل ،العدد( ،2ابوظبي مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية،)2090 ،
ص.91
) )2سذذمير العركذذي ،العالقذذات التركيذذة اإليرانيذذة التطذذورات واالنعكاسذذات ،تقذذديرات سياسذذية ،المعهةةد
المصري للدراسات( ،القاهرة  ،)2099ص.2
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يتمثل الدعم الذي تقدمه الواليات المتحدة الى قذوات حمايذة الشذعب الكذردي
تحول في العالقات التركية األمريكية ،ويكون قد أثار قضبا ً تركيذا كونهذا تذدرع
أن هذا سيشكل خطراً عليها والسيما أن هذذه القذوات تكذون تابعذة لحذزب العمذال
الكردسذذتاني وهذذذا الذذدعم سذذيؤدي الذذى تقويذذة االكذذراد ويعمذذل علذذى زيذذادة النزعذذة
االنفصذذالية فهذذذا سذذيجعل تركيذذا تتقذذارب مذذع إيذذران والعمذذل علذذى توحيذذد الجهذذود
المشتركة لمواجهة الخطر الذي يصيب المنطقة(.)9
ويعتبذذر هذذذا المتغيذذر عذذامالً أساسذذيا ً فذذي تحقيذذق التقذذارب التركذذي اإليرانذذي
وتناسي كل الخالفات من أجل العمل على مواجهة هذا التهديد ،ومذا يبذرهن ذلذك
فقذذد قذذام رئذذيس أركذذان الجذذيش اإليرانذذي بزيذذارة تركيذذا وتعذذد الزيذذارة االولذذى مذذن
نوعهذذا فلذذم يق ذ ْم أي رئذذيس أركذذان فذذي الجذذيش اإليرانذذي بزيذذارة تركيذذا منذذذ عذذام
 ،9191وهذا يعكس مدى التقارب التركي اإليراني ،وهذا التقارب سوف يتعزز
مستقبالً في ظل التقلبات التي تشهدها المنطقة(.)2
العامل االمريكي تعد السياسة االمريكية الجديدة في عهد الذرئيس ترامذب سذببا ً
فذذي تحقيذذق التقذذارب التركذذي اإليرانذذي والسذذيما وأن سياسذذته تختلذذف عذذن سياسذذة
سلفه ويصف االتفاق النووي بالخطأ الفاد الذي خلفته السياسة االمريكيذة وأتهذم
سياسذذة أوبامذذا بارتكابهذذا الكثيذذر مذذن االخطذذاء ،وارذذافة لذذذلك يعذذد قذذرار ترامذذب
باعتبار القدس عاصمة إلسرائيل ،ومذنح األكذراد أجذراء االسذتفتاء شذرط موافقذة
بغداد لكن هذا االستفتاء لم تتحقق نتائجه ،نجد بأن كل هذذه المعطيذات مذن شذأنها
) )9محمد سيف الدين إيرول ،نظام سوتشي ،...مركز أنقرة لدراسة االزمات والسياسات،2099 ،
وقت االطالع  ،2096/1/9متا على الرابط
https://ankasam.org/ar/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88
%
) )2تقذذدير موقذذف" اسةةتفتاء إقلةةيا كردسةةتان :بةةين االصةةرار الكةةردي والمواجهةةة االقليميةةة" ،المركذذز
العربي لالبحاث ودراسة السياسات( ،الدوحة ،)2099 ،ص.1
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أن تحقذذق التعذذاون بذذين تركيذذا وإيذذران لمواجهذذة التهديذذدات المحتملذذة وهذذذا يعطذذي
اشارة للطرفين على ررورة تحقيق التقارب(.)9
وقذذد أدرع صذذناع القذذرار اإليذذرانيين حقيقذذة مذذا تقذذوم بذذه الواليذذات المتحذذدة
األمريكية من تغييرات في المنطقة ،فقذد رأى هذؤالء بذأن التغييذرات الجديذدة فذي
االدارة األمريكية تستهدف التأثير على النظام اإليراني ذي التوجهذات االسذالمية
مذذن أجذذل التقليذذل مذذن دورهذذا فذذي المنطقذذة وهذذذا مذذا صذذر بذذه "حسذذين تقذذوي"
المتحذذدث باسذذم لجنذذة األمذذن القذذومي والسياسذذة الخارجيذذة فذذي داخذذل البرلمذذذان
اإليراني ،وهذا سوف ينمي شعور لدى النخبة السياسية اإليرانية في التقارب مع
تركيا وجعلها أحد حلفاءها في الصدام المحتمل مع الواليات المتحدة(.)2
إن التغييذذر فذذي الرئاسذذة األمريكيذذة أحذذدث تحذذوالً فذذي التوجذذه الجديذذد للسياسذذة
األمريكية ،ممذا جعذل تركيذا تذدرع حقيقذة الموقذف األمريكذي فذي المنطقذة أي أن
أمريكا لذم تعذد تهذتم بتركيذا كحليذف رئيسذي فذي المنطقذة يذتم االعتمذاد عليذه ،أمذا
إيران بدأت تدرع سياسة ترامب الجديدة القائمة فذي التضذييق علذى إيذران ،فهذذه
أمور من شأنها أن تعمل على زيادة التعاون التركي اإليراني.

) )9منصذذور أبذذوكريم ،أبذذرز مالمذذذح السياسذذة الخارجيذذة االمريكيذذة بعذذذد فذذوز ترامذذب ،مركةةز رديةةةة
للدراسات واأليحاخ( ،فلسطين  ،)2099ص.9
) )2النظام اإليراني يعتبر أطاحته هدف للتغيرات في أدارة ترامب ،جريدة الشرق االوس ،
العدد ،2096 ،92262وقت االطالع  ،2096/2/20متا على الرابط
https://aawsat.com/home/article/1217366/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8
%B8%D8%
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أن المرحلة الحرجة التي تمر بها إيران في ظذل العقوبذات األمريكيذة عليهذا
تجعل من تركيذا هذي مذن تقذوم بذدور الوسذيط  ،وهذذا يجعذل تركيذا هذي المسذتفيد
الرئيسي من العقوبات األمريكية المفرورة على إيران والسيما أن إيران تحتاج
الذذى مذذن يقذذوم بذذذلك الفعذذل ،والسذذيما ان تركيذذا وإيذذران تربطهمذذا روابذذط جاريذذة
واقتصادية مما سيسهل في على تمرير االتفاقيات الثنائية بين البلدين(.)9
العامةةل األوربةةي أن قذذرار تعليذذق المفاورذذات الصذذادر فذذي  22تشذذرين الثذذاني
 2096الصادر عن البرلمذان األوربذي سذبب فذي التذأثير علذى العالقذات التركيذة
األوربية ،مما جعل تركيا تعمل على ررورة أعادة النظر في عالقاتهذا مذع دول
الجوار بعد أن رأت بأن مسألة االنضمام الى االتحاد االوربذي مسذتحيلة فذي ظذل
التسويف والمماطلة ،يعد ذلك سببا ً في تطور العالقات التركية اإليرانية(.)2
وإرافة لذلك بأن طبيعة العالقذة بذين العديذد مذن دول أوربذا وإيذران ليسذت
حميذذدة ،وذلذذك بسذذبب االخذذتالف حذذول طبيعذذة السياسذذة التذذي تنتهجهذذا إيذذران فذذي
المنطقة ،فأن هذا سيجعل االستفادة من هذه المتغيرات مذن أجذل رذرورة تحقيذق
دعائم لهذه لعالقات بين البلدين(.)2

) )9ستيفن كينزر ،العودة ال الصفر إيران ،تركيا ،ومستقبل أمريكا ،ترجمة أنطوان باسيل( ،
بيروت شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ،)2092 ،ص ،212وينظر مركز المستقبل لقبحاث
والدراسات المتقدمة ،لماكا تصاعدت ال غوطات األمريكية عل إيران  ،2096 ،وقت االطالع
 ،2096/6/9متا على الرابط
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/4079/%D8%B3%D8%AF%D8%A7
%D9%84%
) )2أوقون قون قرمز ،قرار البرلمذان األوربذي ومسذتقبل العالقذات التركيذة األوربيذة ،رديةة تركيةة،
العدد ( ،2القاهرة  ،)2096ص.999
) )2باكينذذام الشذذرقاوي ،االنطالقذذة اإلقليميذذة لتركيا...لمذذاذا  ،مجلةةة شةةفون الشةةرق االوسة  ،العذذدد،11
( ،)2092ص.92
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نالم رواب مشتركة
-9سياسياً :يمتلك البلدين عالقات سياسية قوية ،وفذي ظذل بياذة إقليميذة ودوليذة
تشذذهد تقلبذذات سذذتنعكس سذذلبا ً علذذى الذذدولتين مذذا لذذم يذذتم أجذذراء ترتيبذذات لمواجهذذة
التحديات ،وهذا ما أكده الرئيس اإليراني الى وزير خارجية تركيا بقولذه" نالةم
تهديد لمصالح تركيا وإيران والعالا االسالمي ويجب استمرار العالقات الثنائية
لمواجهة كلم" ،وعبر الرئيس اإليراني اثناء استقباله لوزير الخارجيذة التركذي"
اليوم ارادة الحكومتين ي التي تتمثل في توثيق المناسبات الثنائية بةين ايةران
وتركيةةا كةةدولتين صةةديقتين وان ةةكا التقةةارب سةةيكون لةةس ثقةةل فةةي المنطقةةة"،
واستطرد وزير الخارجية التركذي قذائالً" أنةس البةد ان يةتا اتخةاك خطةوات جبةارة
في تعزيز العالقات الثنائية بين تركيا وإيران بف ل تطوير المحادثات الثنائيةة"
(.)9
وبموجذذب ذلذذك يتضذذح لنذذا بذذأن البلذذدين لهمذذا قضذذايا مشذذتركة وهذذذا يسذذتدعي
ررورة القيام بالعمل على إجراء مناقشات ومباحثات حول تطور االوراع فذي
البياة المحيطة وتداعياتها المستقبلية ،بدأت تركيذا وإيذران تذدركان التغيذرات فذي
السياسذة الدوليذذة وهذذا مذذن المحتمذذل أن يذؤثر علذذى توجهاتهمذذا فذي المنطقذذة ،ممذذا
جعلهمذذا يعمذذالن علذذى رذذرورة تحقيذذق ترتيبذذات مشذذتركة مذذن أجذذل مواجهذذة تلذذك
األخطار.

) )9وزارة الخارجية اإليرانية ،االتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس االيراني مع نظيره التركي ،العدد
 ،211101وقت االطالع  ،2096/2/99متا على الرابط
http://ar.mfa.ir/?siteid=2&fkeyid=&siteid=2&pageid=138&newsview=49990
9
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نجذذد العالقذذات التركيذذة اإليرانيذذة ستشذذهد تعاونذا ً فذذي المذذدى القريذذب ،ويذذأتي هذذذا
التعذذاون كطليعذذة أساسذذية لمسذذتقبل العالقذذات التركيذذة اإليرانيذذة ،وهذذذا يرس ذ لنذذا
فكرة أن الترابط الوثيق بين الدولتين سيكون له ثقل كبير فذي المنطقذة ممذا يمذنح
تركيا وإيران مستقبالً يعزز من الترابط فذي العالقذات ،وأن مذا يذتم االسذتناد اليذه
هو حاجة البلدين احدهما لكخر(.)9
-1اقتصادياً :سيشكل االقتصاد الدعامذة الرئيسذية فذي تحقيذق التذوازن والتذرابط
فذذي العالقذذات بذذين البلذذدين ،وسذذيعد االقتصذذاد حارذذر بقذذوة فذذي العالقذذات التركيذذة
اإليرانيذذذذذة ألن الشذذذذذق االقتصذذذذذادي يطغذذذذذي علذذذذذى كافذذذذذة الجوانذذذذذب السياسذذذذذية
واالجتماعية ،...مهما بلح حجم التذوتر فذي العالقذات التركيذة اإليرانيذة لذم يحذدث
أي تغيير فذي العالقذات االقتصذادية ومذن خذالل الجذداول السذابقة يتضذح لنذا بذأن
حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيذران خذالل عذام  2092يكذون قذد وصذل الذى
أعلى مستوى ( 29مليار دوالر) ،ويورح لنا ذلك دليل قذوة الجانذب االقتصذادي
الذي يعد المحرع الرئيسي في العالقات التركية اإليرانية.
وخالل زيارة وزير االقتصذاد التركذي نهذاد زيبكجذي الذى طهذران تباحذث
مع وزير التجارة والصذناعة اإليرانذي محمذد شذريعتمداري حذول بعذ

االمذور

فهذه الزيارات المرتقبة بين المسؤولين من كال الطرفين تأتي من أجل تدعيم تلك
العالقات بروابط قوية ،فقد ناقش الطرفان في ظل هذه الزيذارة التذي أجريذت فذي

) )9معروف البخيت ،مصدر سبق ذكره ،ص.99
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تشرين الثذاني 2099م الكثيذر مذن األمذور والتذي تذم االتفذاق فيهذا علذى رذرورة
أيصال حجم التبادل التجاري الى ( 20مليار دوالر)(.)9
 -1أمنيةةةاً :سذذذيبقى التنسذذذيق األمنذذذي لمواجهذذذة خطذذذر األكذذذراد وتذذذأمين الحذذذدود
المشتركة هو العامل الذذي يشذغل العالقذات التركيذة اإليرانيذة ،بينمذا تعذد العمليذة
العسكرية التي قامت بها تركيا نحو العراق فذي نيسذان  2096والتذي تتسذم بنذوع
مذذن الذذدعم والتنسذذيق اإليرانذذي لتركيذذا ،وقذذد بذذين أحذذد أعضذذاء مجل ذس الشذذورى
االسذذالمي ورئذذيس لجنذذة االمذذن والسياسذذة الخارجيذذة عذذالء بروجذذردي" هنالذذك
تعاون تركي إيراني عراقذي مذن أجذل العمذل علذى أفشذال المخططذات األمريكيذة
التي تسعى لتحقيق انفصال االكراد"(.)2

) )9قناة العالا االخبارية ،نمو التبادل التجاري بين تركيا وإيذران نسذبة  ،2099 ،%92وقذت االطذالع
 ، 2096/2/1متذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا علذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرابط
http://www.alalam.ir/news/3141951/%D9%86%D9%8
) )2صحيفة العرب ،قصن زيتون تركية في شمال العراق بدعم من إيران ،لندن.2096 ،
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مخط رقا ( )1من إعداد الباحث والكي يو ح العوامل الداعمة
للمشهد

املوقع اجلغرايف

املنفعة املتبادلة

العامل
الكردي

العامل
األمريكي

العامل
االوربي

الروابط
املشرتكة

اقتصادياً
أمنياً

سياسياً

المطلب الثاني :معوقات المشهد
علذذى الذذرقم مذذن التعذذاون الذذذي تشذذهده العالقذذات التركيذذة اإليرانيذذة اال أن هنالذذك
العديد من الكوابح التي من الممكن أن تعيق مستقبل العالقذات التركيذة اإليرانيذة،
بسبب التناق

الذي تتسم به سياسات الدولتين حول الكثير من القضايا.

 .9أن التشعب في التوجهات التركيذة واإليرانيذة نحذو قضذايا المنطقذة يمنحهذا
المزيد من التناق

وذلك بسبب اختالف الكثير من المواقف حول القضايا

اإلقليمية ،تعد مسألة التفذوق اإلقليمذي هذي مذن أحذدى األسذباب التذي تعيذق
مسذذتقبل العالقذذات بذذين البلذذدين والسذذيما أن كذذال البلذذدين يريذذد يكذذون قائذذداً
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للمنطقة مما يولد المنافسة والرهان بين الدولتين حذول الكثيذر مذن القضذايا
في المنطقة(.)9
 .2يعد االختالف فذي التوجذه الخذارجي سذواء كذان دينيذا ً سياسذياً ..بذين تركيذا
وإيذذران عائق ذا ً أمذذام أي احتمذذال لرؤيذذة استشذذرافية للعالقذذات بذذين البلذذدين،
والسذذذيما أن هذذذذا أدى الذذذى تصذذذادم المشذذذروعين التركذذذي واإليرانذذذي فذذذي
المنطقذذة بشذذكل مباشذذر وذلذذك مذذن خذذالل الذذدعم الذذذي تقدمذذه كذذال الذذدولتين
لجهذات مختلفذة فذي المنطقذة ممذذا أدى الذى زيذادة الصذراعات الطائفيذة فذذي
منطقة الشرق االوسط(.)2
 .2تعد األزمة السورية محل جدل تركي إيراني وذلذك بسذبب تشذابك مصذالح
تلذذك الذذدولتين فذذي سذذوريا ،بسذذبب ازديذذاد حذذدة المنافسذذة علذذى النفذذوذ فذذي
سذذوريا ،والتقذذاء سياسذذة الذذدولتين ،ممذذا أسذذهم ذلذذك فذذي زيذذادة التذذوتر فذذي
العالقات الثنائية وهذا التوتر ليس عميق والذدليل علذى ذلذك تذم تالفذي هذذا
التوتر لكن المنافسة بقيت بين الدولتين على من يشغل المساحة االكبر فذي
التأثير على دائرة الصراع حول سوريا(.)2
 .2أن الحاجذذة االمريكيذذة لتركيذذا كقذذوة إقليميذذة يذذتم االعتمذذاد عليهذذا فذذي هذذذه
المنطقة والسيما أن هذه المنطقذة بعيذدة عذن الواليذات المتحذدة االمريكيذة،

) )9ينظر نف ين مسعد ،عالقات إيران الدوليذة واإلقليميذة وتأثيرهذا علذى االمذن القذومي ،سلسذلة ملفذات،
(الدوحة المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات ،)2099 ،ص.1
) )2محمد نورالدين ،تركيا والثورات العربية كل شل أوال شل ،شفون عربية ،العذدد( ،921القذاهرة
 ،)2092ص.12
) )2أرشين أديب مقذدم ،العالقذات التركيذة اإليرانيذة أخذوة إسذالمية أم تنذافس إقليمذي  ،مركذز الجزيذرة
للدراسات ،أبوظبي ،2092 ،وقت االطالع  ،2096/2/1متا على الرابط
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/05/201359113837501211.html
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فهذا يجعل تركيا الحليف االستراتيجي ألمريكا فذي المنطقذة ،فمذن الممكذن
أن يعد ذلك عامل تأثير على مستقبل العالقات التركية اإليرانية(.)9
ومن كل ما سبق البد أن نبين بأن العالقات التركية اإليرانية تشهد تطذورات
مستقبلية والتي سوف يتم مالحظتهذا فذي السذنوات القادمذة فذي ظذل سذعي البلذدين
الى ررورة القيام بالحفاظ على الهدوء والمرونة في سياسة كل بلد تجاه اآلخذر،
وبسبب وجود ررورات مشتركة وواقعية للعمل علذى تكثيذف الجهذود المشذترع
بين الدولتين.

) )9عماد يوسف ،تركيا :استراتيجية طموحة وسياسة مقيدة مقاربة جيوبوليتيكية( ،ابوظبي مركز
االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،)2091 ،ص.921
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المبحث الثاني
مشهد التراجع
يرتبط هذا المشهد في المتغيرات الناتجة عن التطورات الداخليذة واإلقليميذة
والدولية ذات األثر الكبير على العالقات التركيذة اإليرانيذة ،تقذوم سياسذة البلذدين
في المنطقة على المنافسة نحو مناطق النفذوذ فذي ظذل سياسذة أكثذر توسذعية ،بمذا
إن كلتا الدولتين لهما مصالح قومية مختلفة سوف يولد تصادم في المصذالح ممذا
يجعل الدولتين إلى اتبذاع سياسذة مختلفذة تبعذا ً للمصذالح القوميذة مذن أجذل توسذيع
النفوذ لكل منهما على حساب اآلخذر ،والذذي بذدوره سذوف يذؤدي حالذة التصذادم
بين البلدين.

المطلب األول :دعائا المشهد
إن العالقذذة بذذين تركيذذا وإيذذران معقذذدة ،حيذذث شذذهدت هذذذه العالقذذة تحذذوالت
سياسية كبيرة ،وذلك بسبب االختالف فذي الذنه الذذي تقذوم عليذة سياسذة البلذدين
الخارجية في ظل الطموحذات اإلقليميذة ،بمذا إن كذال الذدولتين لهمذا نظذام سياسذي
مختلذذف فأنذذه مذذن الطبيعذذي أن يحذذدث اخذذتالف فذذي التوجهذذات التذذي تقذذوم عليهذذا
الدولتين في المنطقة(.)9
 -9األقليةةات :تعتبذذر مسذذألة االقليذذات عامذذل مذذؤثر علذذى عالقذذات البلذذدين ،فتعذذد
األقلية االذرية في إيران والتي تنحدر من أصول تركية ورقة رغط من الممكذن
أن تستخدمها تركيا تجاه إيران إذ تشكل نسبة هذه األقلية فذي إيذران حذوالي -22
) )9ينظر أسذراء محمذود ،العالقذات التركيذة اإليرانيذة ..تشذارع اقتصذادي وارذطراب سياسذي ،تركيةا
https://www.turkeyبوسةةا ،وقذذت االطذذالع  ،2096/2/91متذذا علذذى الذذرابط
post.net/p-104279/
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 %26من أجمالي السكان ،فأن هذا يعطي تركيا أداة مهمة من أجل الضغط على
إيران في حال حصول تذدهور فذي العالقذات التركيذة اإليرانيذة ،ففذي هذذه الحالذة
مذذن الممكذذن أن تقذذدم تركيذذا الذذدعم الذذالزم لهذذذه األقليذذة مذذن أجذذل االنفصذذال عذذن
إيران(.)9
وفي المقابل توجد اقليه علوية في تركيا والتي من الممكن أن تستغلها إيران
كذلك في حال تدهور العالقات التركية اإليرانية ،إذ تشكل هذذه األقليذة نسذبة 96
مليون من مجموع السكان البالح  62.6مليون نسمة ،فهذا من الممكن أن تسذتغله
إيران في حال حدثت المواجهة مع تركيا وذلك يعد ورقة رغط تسذتخدمه إيذران
رد تركيا(.)2
 -2المنافسة اإلقليمية :بعد عام  2099حدثت كثير مذن التحذوالت أثذرت علذى
العالقذذات التركيذذة اإليرانيذذة ،بحيذذث شذذهدت تذذوتراً وصذذل إلذذى مرحلذذة التهديذذد
باسذذتعمال القذذوة ،إن التذذداخل فذذي السياسذذات بذذين الذذدولتين تجذذاه مذذا يحذذدث فذذي
المنطقة هو السبب في توتر العالقات بذين البلذدين ،بمذا أنذه كذال الذدولتين بذدأتا
تمارسان دور فعال ومؤثر في أزمات المنطقة فأنه من الممكذن أن يذؤدي ذلذك
الى تراجع في العالقات بين البلدين(.)2
أن إيران تسعى الى القيام بدور فعال ومؤثر في المنطقذة ،فذي ظذل السياسذة
اإلقليمية المتبعة مذن قبذل هذذه الدولذة تجذاه منطقذة الشذرق األوسذط ،بذدأت إيذران
بسياسة توسيع الحلفاء أصبح لها دور مؤثر على سياسات الكثير مذن البلذدان فذي
) )9جراهام فولر ،مصدر سبق ذكره ،ص.912
) )2محمد نور الدين ،السياسة الخارجية ..أسذس ومرتكذزات ،فذي محمذد عبذد العاصذي(محرر) ،تركيةا
بين تحديات الداخل ور انات الخارج( ،بيروت الدار العربية للعلوم ناشرون ،)2090 ،ص.922
) )2أرون سذذتاين ،ترجمذذة مركذذز البيذذان للدراسذذات والتخطذذيط ،سياسةةة تركيةةا الخارجيةةة تجةةاه روسةةيا
وإيران والعراق ،2099 ،ص.1
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المنطقذذة وهذذذا يعطيهذذا قذذوة مذذؤثرة ،وهذذذا يثيذذر مذذن مذذدارع تركيذذا ويذذدفعهما الذذى
ررورة العمل على مواجهة ذلك التزايد فذي النفذوذ اإليرانذي وبالنتيجذة فذأن هذذا
سوف يولد تنافس بين البلدين قد يؤدي الى طريق مسدود(.)9
ستبقى الهيمنذة اإلقليميذة والصذعود اإلقليمذي يحتذل مكانذه متميذزة فذي سياسذة
الذذدولتين((تركيا -إيذذران)) ،تمكنذذت تركيذذا فذذي السذذنوات األخيذذرة المارذذية مذذن
الظهور كالعب إقليمي مؤثر تجذاه الكثيذر مذن أزمذات المنطقذة ،فذأن إيذران تقذوم
على نفس التوجذه فهذي تمتلذك تذأثيراً كبيذراً فذي المنطقذة وحتذى أنهذا عملذت علذى
إرسال قوات من أجل الحفاظ على االنظمة الحليفة(.)2
 -1المتغيةةر الخليجةةي :منطقذذة الخلذذي العربذذي مذذن أهذذم المنذذاطق االسذذتراتيجية
التي ستشهد تنافسا ً تركيا ً إيرانياً ،إذ ترى تركيا هذه المنطقة تمتلك مؤهالت قنية
بالموارد فجعلها تحتل مكانه مهمة في السياسة اإلقليمية التركية ،بينما تشكل هذه
المنطقة جانبا ً مهما ً في السياسة اإليرانية ،لكن تركيا تمتلك عالقة مهمذة مذع دول
مجلس التعاون الخليجي أفضل من عالقذة إيذران بذدول المجلذس ممذا سذيولد ذلذك
تنافسذا ً تركيذا ً إيرانيذا ً علذى هذذه المنطقذة وسيشذكل ذلذك انذدفاعا ً نحذو التذأثير علذى
العالقات التركية اإليرانية من أجل الهيمنة على المنطقة(.)2
تشكل األزمة القطرية خطوة مهمة نحو المنافسة التركية اإليرانية على هذذه
المنطقة ،بعذد حذدوث األزمذة بذادرت تركيذا وإيذران نحذو أتخذاذ خطذوات مختلفذة
تجاه هذا المتغير ،توجهذت تركيذا نحذو التواجذد العسذكري فذي قطذر ،بينمذا إيذران
) )9راري سذرحان الحمذداني ،سياسةة إيةران تجةاه دول الجةوار( ،القذاهرة العربذي للنشذر والطباعذة،
 ،)2092ص.1
) )2ينظر محمد سليمان الزواوي ،بحةر النةار تصةاعد محفةزات الصةراع فةي منطقةة الشةرق االوسة ،
(الريار مجلة البيان ،)2091 ،ص.11
) )2عمر كامل حسن ،ترجمة وتحقيق عطا أ سليمان ،المجاالت الحيوية الشرق أوسطية في
االستراتيجية اإليرانية( ،بيروت الدار العربية للعلوم ناشرون ،)2091 ،ص.220
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قذذدمت الذذدعم المذذادي والمعنذذوي ،وبذذذلك سذذيكون لهذذذه المنطقذذة أهميذذة كبيذذرة فذذي
سياسة البلدين اإلقليمية(.)9
على الرقم من الخالفات التي شهدتها العالقات التركيذة السذعودية أال أنهمذا
قررتا مع حلذول عذام  2099تحييذد خالفاتهمذا ،إذ تجلذت زيذارة الذرئيس التركذي
رجب طيب يردوقان الى السذعودية فذي شذباط  2099مذن أجذل بحذث التحذديات
اإلقليميذذة المشذذتركة و وقذذف التمذذدد اإليرانذذي فذذي المنطقذذة ،إذ تشذذكل العالقذذات
التركية السعودية عامالً مؤثر على عالقة إيران بتركيا(.)2
 -1االختالف االيديولوجي :فعلى الصعيد االيديولوجي تسعى تركيا الذى بنذاء
نموذج ديمقراطي قربي ومحاولة تعميمه على دول المنطقة ،بينما تسذعى إيذران
ٍ
الى تبني نموذج ثيذوقراطي دينذي وتحذاول توسذيعه باتجذاه جيرانهذا ،األمذر الذذي
جعل البلدين يتنافسان علذى المنطقذة مذن أجذل تعمذيم كذال البلذدين مشذاريعهما فذي
المنطقة مما سيؤدي الى إشاعة الصداقة والعداوة بين دول المنطقة(.)2
تمكنت إيران من التغلغذل فذي الكثيذر مذن دول منطقذة الشذرق االوسذط علذى
االساس االيديولوجي وذلك من خذالل تقذديم الذدعم لقنظمذة المواليذة لهذا ،والذذي

) )9محمد عبد الخالق قشقو  ،قطر قير محاصرة...ولن تدخل تركيا وإيران في حرب بالخلي  ،مجلة
أراء حول الخلي  ،العدد( ،929جدة مركز الخلي العربي لقبحاث  ،)2099 ،ص.29
) )2التقرير االستراتيجي السنوي ،مصدر سبق ذكره ،ص.69
) )2نبيل عودة ،الصراع من أجل النفوك تركيا وإيران في منطقة الشرق االوس  ،نصح -مدونة تضم
مقاالت علمية ،2099 ،وقت االطالع  ،2096/2/1متا على الرابط
http://www.nusuh.org/50%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9
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سيعد ذلك الطريق المهم فذي جعذل إيذران تمتلذك التذأثير علذى دول المنطقذة وهذذا
يصطدم مع توجهات تركيا في المنطقة(.)9
تعد تركيا الخطر الرئيسذي الذذي يهذدد إيذران فذي المنطقذة ،وهذذا يعذد عذامالً
أساسيا ً في جعل إيران تظُهر عدوانيتها تجاه تركيا في المنطقذة ،وهذذا االخذتالف
تكون له تداعيات على أمن إقليم الشذرق االوسذط ،بحيذث يشذكل تذأثير علذى دور
كال البلدين في المنطقة مما يجعل من الصعب بناء نظام إقليمي مستقر(.)2
إن تركيا في الوقت الحالي تسعى الى فذرر وجودهذا كقذوة إقليميذة ال يمكذن
تجاهلها ،وكذلك تسعى إيران الى سير الطريق نفسه وهذا يعد عذامالً أساسذيا ً فذي
تفجر المنافسة بين الدولتين على مكامن النفوذ في المنطقة ،لكذن تذداخل سياسذات
الدولتين يشكل خطراً على بقاء تلك العالقات بين البلدين على حالها(.)2
وهذذذا يبذذين لنذذا أن صذذناع القذذرار فذذي كذذال الذذدولتين ينظذذرون الذذى المارذذي
والسيما أن دولهم امتداد إلمبرطوريات حكمت عقود من الذزمن ،وهذذا يعنذي أن
كالهمذذا يريذذد أن يعيذذد امبرطوريتذذه وبموجذذب هذذذه النظذذرة تسذذعى الذذدولتان الذذى
التذذذدخل فذذذي أزمذذذات المنطقذذذة وأداء دور أساسذذذي وحتذذذى الذذذتحكم فذذذي مسذذذتقبل
األزمذذات ،فمذذن المذذرجح أن يحذذدث تذذوتر فذذي عالقذذات الذذدولتين بسذذبب اخذذتالف
السياسات التي ترسمها كل دولة للمنطقة.

) )9برنارداوركاد ،ترجمة فاطمة علي الخوجة ،جغرافية إيران السياسية ،الجغرافية السياسية إليران
الفارسية والنفطية( ،طرابلس جروس برس ناشرون ،)2092 ،ص.16
) )2حسذذام مطذذر ،تركيذذا فذذي الشذذرق االوسذذط بذذين الطمذذو والقيذذود ،شةةفون االوسةة  ،العذذدد ،922
(االردن  ،)2092ص.969
) )2ينظر عبدأ بن علي ال خليفة ،التنافس التركي – اإليراني عل العراق من القرن الخامس عشر
حت معركة الموصل( ،الريار مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية ،)2099 ،ص.20
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-5البرنام النووي اإليراني :سيشذكل البرنذام النذووي اإليرانذي أثذراً علذى
العالقات التركية اإليرانية ،في المستقبل وسيكون هنالك تأثير إيراني على تركيا
وذلذذك مذذن خذذالل قيذذام إيذذران بزيذذادة نفوذهذذا اإلقليمذذي علذذى حسذذاب تركيذذا ،ومذذن
الممكن إليران إن تعمل على زيادة قدراتها العسكرية وامتالكهذا للقنبلذة النوويذة،
وهذا سيمكن إيران وسيؤثر على تركيا والسذيما أن كالهمذا يسذعى الذى الزعامذة
اإلقليمية ،وأن هذه المنافسة سوف تعيق تطور العالقات بين البلدين(.)9
والسيما إن إيران تبذل منذ سنوات جهذوداً وارذحة ألن تصذبح قذوة لهذا ثقذل
مذؤثر فذذي المنطقذة ،إذ أن امذذتالع أي دولذذة لهذذا السذذال سذوف يعطيهذا مميذذزات
متنوعة ،في حين أن امتالع إيران لهذا السال سوف يعطيها ميزة تفاورية مذع
خصومها ويمكنها من الوصول الى األهداف التي تسعى لها(.)2
على الرقم من تداخل المصالح فذي العالقذات التركيذة اإليرانيذة ،فذأن هذذا ال
يعنذذذي أن وجهذذذات النظذذذر متطابقذذذة بذذذين الذذذدولتين ،بمذذذا إن كذذذال البلذذذدين لهمذذذا
اسذذتراتيجيات مختلفذذة فذذي المنطقذذة ،ويعذذذد االخذذتالف الذذذي تتسذذم بذذه توجهذذذات
الدولتين الخارجية عامالً مؤثراً في العالقات التركية اإليرانية(.)2
 -2األزمةةة السةةورية :تعذذد األزمذذة السذذورية محذذل خذذالف تركذذي إيرانذذي منذذذ
بدايتها ولحد اآلن ،ستتجه كال الذدولتين الذى تنفيذذ أجنذدتها بالشذكل الذذي يتماشذى
مذذع سياسذذتها الخارجيذذة ،ك ذ ًل منهمذذا يراقذذب اآلخذذر تسذذعى تركيذذا ليكذذون لهذذا دور
) )9ينظذذر مثنذذى فذذائق العبيذذدي ،الرؤيذذة التركيذذة للبرنذذام النذذووي اإليرانذذي ..التطذذورات والمحذذددات،
مجلة أراء حول الخلي  ،العدد( ،921السعودية  ،)2099ص.920
) )2عطا محمد زهرة ،البرنام النووي اإليراني ( ،بيروت مركز الزيتون للدراسات واالستشارات،
 ،)2091ص.91
) )2خورشذذيد دلذذي ،تركيذذا وإيذذران بذذين التحذذالف والتنذذافس ،صذذحيفة الحيذذاة ،2099 ،وقذذت االطذذالع
 ،2096/2/26متا على الرابط
http://www.alhayat.com/Edition/Print/23525467/%D8%AA%D8%B1%D9%
83%D9%8
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مؤثر في سوريا على حسذاب إيذران وتعمذل إيذران بالطريقذة بنفسذها ،تسذعى كذال
الذذدولتين ليكذذون لهمذذا دور فذذي الترتيذذب لمذذا بعذذد الحذذرب وتخشذذى كذذذلك إيذذران
الخروج من الدائرة السياسية في سوريا وبذلك فهي تبذل كل ما بوسعها من أجل
ممارسة دورها الفعال في سوريا(.)9
أن الموقف اإليراني قد يتسذم بنذوع مذن الحيذاد أزاء العمليذة العسذكرية التذي
قذذام بهذذا الجذذيش التركذذي فذذي سذذوريا "قصذذن الزيتذذون" ،إال إن نتيجذذة لتطذذذور
األحداث تغير الموقف اإليراني متجها ً نحو الرف

وهذا مذا عبذر عنذه المتحذدث

باسم وزارة الخارجية اإليرانية بهذرام قاسذمي ،والذذي وصذف تلذك العمليذة بأنهذا
إخالل بالسيادة السورية ،مضيفا ً كذلك بأن هذه العملية سوف تؤدي الى تعقيذدات
طويلة األمد(.)2
تمثل العمليذة العسذكرية التركيذة فذي إدلذب السذورية هذي جذزء مذن التحذول
االستراتيجي في موازين القوى في سوريا ،ويتمثل ذلك فذي إطذار تذوازن القذوى
اإلقليمذذي ،إذ أن الحضذذور العسذذكري التركذذي جذذاء ليعذذزز مذذن مكانذذه تركيذذا فذذي
سوريا وموازنه النفوذ اإليراني ،فهذا يعني أن تركيا رأت بأن دعم المعاررة ال
يقدم شي لتركيا مالم يتم التذدخل بالشذكل الفعلذي وبالتذالي سذوف يقذور مذن دور
العالقات بين البلدين في المنطقة(.)2

) )9محمد مجاهد الزيات ،تحةوالت الصةراع الةداخلي المسةلح فةي سةوريا ،المركذز اإلقليمذي للدراسذات
السياسية ،القاهرة ،2091 ،ص.29
) )2العملية العسكرية فذي عفذرين الذدالالت والمخذاطر والخيذارات ،وحذدة الدراسذات السياسذية ،مركذز
حرمون للدراسات المعاصرة ،2096 ،وقت االطالع  ،2096/2/22متا على الرابط
https://harmoon.org/archives/8009
) )2ينظذذر فريذذدة حمذذوم ،التذذدخل العسذذكري التركذذي فذذي سذذوريا اللجذذوء للقذذوة العسذذكرية فذذي العالقذذات
الدولية ،اتجا ات سياسية ،العدد( ،2برلين  ،)2096ص.1
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وقد حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية " بهرام قاسمي" التواجد
العسكري التركي في األراري السورية والذذي يعذد إخذالالً فذي السذيادة الوطنيذة
للدولذذة السذذورية ،وقذذد بذذين التذذدخل التركذذي فذذي سذذوريا سذذوف يذذودي الذذى زيذذادة
التعقيدات في المنطقة ،وأن دور تركيا في األزمة يجعل إيران تدرع مدى توافق
سياستها تجاه ذلك(.)9
االختالف التركي اإليراني حول الكثير من قضايا المنطقذة والسذيما سذوريا
والعذذراق ومذذن الممكذذن أن يذذؤدي ذلذذك الذذى فقذذدان العالقذذات االسذذتراتيجية بذذين
الدولتين ،وهذا يظهذر لنذا مذن خذالل التوجذه الذذي تقذوم عليذه السياسذة الخارجيذة
التركية واإليرانية حول المنطقة والمنافسة من خالل التأثير على مختلف القضايا
الراهنة(.)2
بدأت تركيا تتدرج نحو القوة اإلقليمية المؤثرة في المنطقة ،وهذا يعد عذامالً
أساسيا ً في تقليص النفوذ اإليرانذي فذي المنطقذة ،إذ شذكل العذراق محطذة التنذافس
بين الدولتين ،وهذا من الممكن أن يشكل العائق أمام تطور عالقات البلدين(.)2
دخلت تركيا وإيران في المنافسة الحقيقية على سذوريا ،ولقذد أثذر ذلذك علذى
المصالح التركية اإليرانية ،بما أن تركيا تعذد االكذراد فذي شذمال سذوريا يشذكلون
تهديد لقمن القومي التركي ،فأن إيران تمتلك عالقات جيدة مع أكراد سوريا من
جهة إن إيران عبرت عن رفضها لخطوة التذدخل العسذكري التركذي فذي عفذرين

) )9وكالة مهر اإليرانية ،الخارجيذة اإليرانيذة التواجذد العسذكري التركذي فذي سذوريا سذيعقد المنطقذة،
رمز العدد ،2096 ،2919299وقت االطالع  ،2096/2/96متا على الرابط
https://ar.mehrnews.com/print/1865012/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8
) )2ينظر عماد قدور وأخرون ،مصدر سبق ذكره ،ص.229
) (2ينظر عبد أ فهد النفيسي ،المشروع اإليراني في المنطقة العربية ،ط( 2عمان دار عمذار للنشذر
والتوزيع  ،)2092 ،ص.906
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من جهة أخرى ،ومن الممكن أن يعد ذلك تأثيراً على العالقات التركيذة اإليرانيذة
في المستقبل(.)9
أخذت تركيا تعمل على التطلع نحو القوة اإلقليمية المؤثرة في المنطقة فهي
تمتلك مؤهالت تكون هي العامل الرئيسي لجعل تركيذا تتبذوء هذذه المكانذة ،فهذي
عضذذو فذذي مجموعذذة العشذذرين وهذذذا تفتقذذر اليذذه إيذذران ،تمتلذذك جذذيش متكامذذل
ومتطور لربما متنافسذة مذع إيذران حذول ذلذك ،تكنولوجيذا فهذي أكثذر تطذوراً مذن
إيذذران ،وأن هذذذا التطذذور الذذذي تشذذهده تركيذذا والذذذي تفتقذذر اليذذه إيذذران فذذي جانذذب
وتتوافق مع تركيا في جانب يخر الذي سوف يزيد مذن أمكانيذات تركيذا اإلقليميذة
وبذلك يزيد من مسألة الصراع في العالقات بين البلدين(.)2
تحتل منطقة الشرق االوسط مكانه الصدارة في السياسة التركيذة التذي تتميذز
بنزعة العثمانية ،بينما منطقة الشرق االوسط تحتل مكانه مهمة رذمن المجذاالت
الحيوية في االستراتيجية اإليرانية ،وبذلك فأن هذه المنطقة تشكل نقطة الخالف
اآلبرز في العالقات التركية اإليرانيذة ويكذون فيهذا الصذراع خفذي ومعلذن ،وهذذا
سوف يزيد من حدة المنافسة في المستقبل(.)2
تبقى العالقات التركية اإليرانية تشهد تناقضات حذول العديذد مذن األمذور ،إذ
تشذذكل محادثذذات أسذتانا حذذول األزمذذة السذذورية خالفذا ً تركيذا ً إيرانيذا ً وذلذذك بسذذبب
ذل منهمذذا يريذذد تحقيذذق مصذذالحة وأهدافذذه التذذي يسذذعى اليهذذا ،وبذذذلك تشذذهد
كذذون كذ ٍ

(1)Othman Ali-Zhirwan A. Ismail, Impacts of Syrian Crisis on TurkishIranianRelations, JUHD, Vol. 3, 2017, p575.
) ) 2ينظر أحمد مشعان نجم ،توازن القوى الدولي وتذوازن القذوى اإلقليمذي ،ق ةايا سياسةية ( ،بغذداد
.222-222 ،)2096
) )2ينظذذر هشذذام أل قطذذيط ،المةةفامرة المفتوحةةة عل ة سةةوريا( ،بيذذروت دار الحجذذة البيضذذاء للنشذذر
والتوزيع.216 ،)2092 ،
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األزمة السذورية نقطذة الخذالف الرئيسذية فذي عالقذات البلذدين وأنهمذا تريذدان أن
يكون مستقبل سوريا لصالحهما(.)9

مخط رقا ( )1العوامل الداعمة لمشهد التراجع في العالقات

االقليات

املنافسة
اإلقليمية

املتغري
اخلليجي

االختالف
االيديولوجي

الربنامج
النووي

االزمة
السورية

المخط من إعداد الباحث

المطلب الثاني :معوقات المشهد
 .9إن السياسة المرنذة التذي اعتمذدتها إيذران تجذاه تركيذا هذي الطريذق الممهذد
لتطذذور العالقذذات التركيذذة اإليرانيذذة القذذائم علذذى أسذذاس التعذذاون ألنذذه مهمذذا
حدث من خالف بين الدولتين ((تركيا -إيران)) فأنه مذن الممكذن السذيطرة
عليه من أجل الحفاظ على سير العالقات بالشكل الطبيعي(.)2
 .2تسعى إيران إلى الحفاظ على مصالحها اإلقليمية ،فهذي تتقذارب مذع تركيذا
في العديد من المجاالت السيما في مجال الطاقة الذي يأخذ نسبة كبيرة في
العالقات التركية اإليرانية ،إرافة الى تقوية روابط هذه العالقذة مذن أجذل
مواجهة التهديد المشترع ،وبذلك فأن هاتين الدولتين تتشذاركان التهديذدات

) )9شبكة جيرون األعالمية ،محددات العالقذات التركيذة اإليرانيذة ،شذبكة المعلومذات الدوليذة،2099 ،
تاري االطالع ،2096/2/96متا على الرابط https://geroun.net/archives/90202
) )2ينظذذر أبذذراهيم ناصذذر ،تسةةادالت حةةول طبيعةةة النفةةوك اإليرانةةي فةةي المنطقةةة ،انكسذذام مركذذز أنقذذرة
لدراسة السياسات واألزمات ،2096 ،وقت االطالع  ،2096/2/9متا على الرابط
https://ankasam.org/ar/7456/
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ذذوع مذذذن التذذذوازن فذذذي العالقذذذات بذذذين
والتذذذي بذذذدورها أدت الذذذى تحقيذذذق نذ ٍ
البلدين(.)9
 .2أن ما تسعى اليه تركيا هو عدم تذدهور العالقذات بينهذا وبذين إيذران وذلذك
ألن هذا يضر كثيراً بتركيا في ظل اعتمادها على الطاقة اإليرانية ،وبذلك
فأنها تكون من أكثر المتضررين من تدهور العالقات ،وبالتالي فذأن أنقذرة
تقذذوم بأتبذذاع سياسذذة خارجيذذة مرنذذة تجذذاه إيذذران بالشذذكل الذذذي يتوافذذق مذذع
المصالح التركية(.)2

) )9محمذذد سذذليمان الذذزواوي ،ب ذين التعذذاون والصذذراع ..خيذذارات إيذذران تجذذاه المشذذرق العربذذي ،رديةةة
تركية ،العدد( ،2القاهرة  ،)2096ص.20
) )2أف ستيفان الربي -عاليررا نادر ،مصدر سبق ذكره ،ص.22
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المبحث الثالث
التوازن ما بين التعاون والتنافس في ظل العالقات الثنائية
يقوم هذا المشهد على افترار أن العالقذات التركيذة اإليرانيذة علذى الذرقم
من التوتر الذي تصل الية أال أن تلك العالقذة بذين البلذدين تقذوم علذى التذوازن مذا
بين التعاون واالختالف ويرجع ذلك الى السياسة المرنة التي يتبعها أحدهما تجاه
اآلخر من أجل سير العالقات التركية اإليرانية بالشكل الطبيعي الذي يتناسب مع
دور البلدين في المنطقة.

المطلب األول :دعائا المشهد
على الرقم من التوتر الذذي تشذهده العالقذات التركيذة اإليرانيذة تجذاه الكثيذر
مذذن قضذذايا المنطقذذة أال أن تركيذذا تتجنذذب االصذذطدام مذذع إيذذران فهذذي تسذذعى فذذي
الحفاظ على عالقات ودية مع إيران من أجل سير عالقذات البلذدين بالشذكل الذذي
يتماشى مع مكانتهما اإلقليمية(.)9
تعد المصالح اإليرانية المباشرة مع تركيا هذي التذي سذتدفع تركيذا إلذى تبنذي
سياسة تصالحية مع إيران ،لكن التوترات التذي شذهدتها عالقذات البلذدين الناجمذة
عن المنافسة طويلة االمد على النفوذ في العراق وسوريا فهي السبب فذي التذأثير
على عالقة البلدين ،ويعد ذلك تحول في إطار العالقات بين البلدين(.)2

) )9العالقذذات التركيذذذة اإليرانيذذذة ..التقذذذاء مصذذذالح وتقذذذاطع أهذذذداف ،صةةةحيفة البيةةةان ،2092 ،تذذذاري
االطالع  ،2096/2/96متا على الرابط
https://www.albayan.ae/2012-04-07-1.1626130
(2)AARON STEIN- PHILIPP C. BLEEK, Turkish-Iranian Relations:From
“Friends with Benefits” to“It’s Complicated”, Insight Turkey, Vol. 14
(Ankara: 2012), p137.
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بالرقم من التناق

الذي تقوم عليه العالقات التركية اإليرانية تجاه الكثيذر

مذذن المتغيذذرات اإلقليميذذة والدوليذذة ،لكذذن هنالذذك بعذذ

المواقذذف التذذي يتخذذذها

الطرفذذان فذذي الكثيذذر مذذن المناسذذبات الدبلوماسذذية ممذذا سذذاهمت فذذي تعزيذذز عالقذذة
البلدين ومن هذه المواقف مذا تحذدث بذه أردوقذان فذي االمذم المتحذدة " لذيس مذن
العدل واالنصاف أن تمتلكون ماذات االسذلحة النوويذة وتقولذون إليذران ال تفعلذي
هكذا"(.)9
أن الخذالف حذول األزمذة السذورية كذان تذأثيره بشذكل سذلبي علذى العالقذات
التركيذذة اإليرانيذذة ،لكذذن مذذا يقابذذل ذلذذك جزئي ذا ً هذذو الذذدور الذذذي لعبتذذه تركيذذا فذذي
المفاورات حول االنشطة النووية اإليرانية ،فهي تعارر العقوبات االقتصذادية
التي فررتها الواليات المتحدة االمريكية واالتحذاد االوربذي ،لكذي تطذر نفسذها
وسيط للقضية النووية اإليرانية ،فتمكنت من خالل ذلك المحافظة علذى عالقاتهذا
مع الغرب وإيران ،وهذا يعد من االسس التي طورت من عالقات البلدين(.)2
على الرقم من التنافس الشديد بين تركيا وإيران فذي العذراق وسذوريا ،لكذن
هنالذذك مشذذاورات بذذين الطذذرفين تجذذاه مذذا يحذذدث والعمذذل علذذى مناقشذذة األورذذاع
الحالية الناتجة عن هذين المتغيرين ،وحتى أن وزير الخارجية الروسي سذيرقي
الفروف وصف تركيا وإيران تمتلكذان دوراً رئيسذيا ً فذي العذراق وسذوريا ،وهذذا

) )9نقالً عن علي محافضة ،مصدر سبق ذكره ،ص.210
(2)Louis Marie, LES RELATIONS IRANO‐TURQUES, ENTRE
NECESSITE
D’ALLIANCE
ET
RIVALITES
HISTORIQUES,INSTITUTDERELATIONSINTERNATIONALESET
STRATÉGIQUES, (PARIS: 2012), p5.
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يجعل البلدين يسعيا لمنع حدوث أي خالف بينهما ألن ذلك سوف يعقد األورذاع
في المنطقة(.)9
أن الوجود الذي تتسم به تركيذا فذي المنطقذة فهذو قذائم علذى أسذاس الموازنذة
اإلقليمية ،إرذافة إلذى وجذود تذداخل فذي أبعذاد هذذا الذدور ،لكذن فذي الوقذت نفسذه
هنالك تداخل في ظل ما تريده تركيا وما يسعى اليذه اآلخذرون ،فهذي بهذذا تسذعى
الى الموازنة على المكانة اإلقليمية وكذلك سياسات األمن القومي ،والعمذل بجهذد
في ظل احتواء االطراف المتصارعة في اإلقليم ،وبهذا فأن إيران جزء مذن هذذه
السياسة فأن تركيا تبقى في الحفذاظ علذى العالقذات الوديذة مذع إيذران إرذافة إلذى
السعي لموازنة دور إيران في المنطقة(.)2
أن تركيا أخذت تدرع كل التغييرات التي تشهدها المنطقة ،فهي عملت على
مراقبة االحداث والتفاعل معها في ظل عدم الدخول في مشاكل سياسذية مذع دول
الجوار والتي من الممكن أن تؤثر على العالقات بينها وبذين تلذك الذدول ،بذالرقم
مما تشهده المنطقذة مذن أحذداث فهذي تسذعى الذى الحفذاظ علذى عالقذات جيذدة مذع
إيران السيما أن المنطقة تشهد تنافسا ً تركيا ً إيرانيا ً(.)2
سذذتعد إيذذران فذذي المسذذتقبل قذذوة نوويذذة شذذأنها شذذأن الكثيذذر مذذن الذذدول التذذي
خصذذبت اليورانيذذوم لققذذرار السذذلمية ،وذلذذك يصذذب فذذي مصذذلحة إيذذران ،مذذن
) )9وكالةةة مهةةر اإليرانيةةة ،الفذذروف هذذذا مذذا تفعلذذه تركيذذا وإيذذران فذذي سذذوريا والعذذراق ،العذذدد ،290
 ،2099وقت االطالع  ،2096/2/20متا على الرابط
https://ar.mehrnews.com/print/1876714/%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%
B1%D9%
) ) 2ينظذذر لقذذرع بذذن علذذي ،السياسذذة الخارجيذذة التركيذذة والثذذورات العربيذذة المراجعذذات -المخرجذذات-
االدوار ،مجلةةةة السياسةةةة والقةةةانون ،المجلذذذد  ،2العذذذدد( ،6المركذذذز العربذذذي الذذذديمقراطي للدراسذذذات
االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  ،)2096ص.911
) )2علي باكير ،التحول التركي في المنطقة العربية( ،عمان مركز دراسات الشرق االوسط،
 ،)2092ص.22
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خالل ذلك تصبح إيذران القذوة اإلقليميذة التذي تهذيمن علذى المنطقذة بشذكل مذؤثر،
وهذا يخفي من دور تركيا ويكون عائقا ً لها ومن الممكن أن يودي الى التأثير في
موازين القوى في المنطقة ،السيما أن في المنطقة قوى منافسة إليران(.)9
مذذن الناحيذذة العسذذكرية نجذذد أن هنالذذك مفارقذذة مذذن ناحيذذة التفذذوق العسذذكري
التركي اإليراني ،فتعد تركيذا السذادس عالميذا ً مذن ناحيذة القذوة العسذكرية وتتميذز
بتنوع مصادر تكنولوجيا السال  ،بينما إيران تشكل قوة عسذكرية إقليميذة مذؤثرة
بجذذيش متطذذور تكنولوجي ذاً ،ستسذذعيان إلذذى رذذرورة العمذذل علذذى تحقيذذق التفذذوق
العسكري في المنطقة بالشكل الذي يتناسب مع مكانتهما اإلقليمية(.)2
بالرقم من التدخالت التي تقوم بها تركيا وإيران في المنطقة العربيذة ،فهمذا
لم يتوصال الى طريق مشذترع مذن أجذل العمذل معذا ً لتحقيذق أهذدافهما ،فذاختالف
الرؤيذذة التذذي يحملهذذا كذذال الطذذرفين لذذن تذذؤدي للوص ذول إلذذى حذذل لقزمذذات التذذي
تشهدها منطقة الشرق األوسط والتي تعد منطقة تنافس تركي إيراني(.)2
ستكون العالقة بين تركيذا وإيذران تحذت تذأثير النخبذة الحاكمذة ،وهذذا يذأتي
كعامل أساسي في تحقيق المصلحة الوطنية ،وأن ما يتسذم بذه توجذه البلذدين نحذو
المنطقة فهو يقوم على صيغة أكثر توافقية لكن في بع

األحيان تتسم بنوع مذن

) )9علي ررا نادر ،إيران بعد القنبلة كيف يمكن إليران المسلحة نوويا ً أن تتصرف ( ،أبوظبي
مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،العدد  ،)2092 ،922ص.1
) )2ريناس بنافي ،التحليل الجيواستراتيجي دراسة مقارنة بين تركيا وإيران من ناحية القوة الشاملة،
المركز الديمقراطي العربي للدراسات السياسية ،2099 ،وقت االطالع  ،2096/1/91متا على
الرابط http://democraticac.de/?p=45680
) )2فرانسوا نيكوللود ،إيران وتركيا في قلب العالم العربي ،ترجمة نصير مروة ،محرر(برتران
بادي-دومينيك فيدال) ،أو اع العالا  1199من يحكا العالا ( ،لبنان مؤسسة الفكر العربي،
 ،)2096ص.292
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التقاطعيه ،لكن في الوقت نفسه هنالك خطوات من أجذل العمذل علذى ازديذاد دور
البلدين لالنخراط نحو قضايا المنطقة(.)9
إن العوامل اإلقليمية شكلت دوراً مهما ً في تحقيق التقارب التركي اإليراني،
مما جعلت تركيا تغير مسارها نحو المنطقة أكثر من هويتها الغربية ،ال سيما أن
ورذذع تركيذذا كقذذوة إقليميذذة سيصذذبح مذذؤثراً بشذذكل متزايذذد تجذذاه أهذذداف السياسذذة
الخارجيذذة اإليرانيذذة ،وسذذوف تلعذذب هذذذه المنافسذذة دوراً مهمذذا ً فذذي بنذذاء النظذذام
اإلقليمي الجديد(.)2
ستسعى تركيا الى تطوير عالقتها االقتصادية مع إيذران مذن أجذل الوصذول
الى مرحلة التحالف ،فهذا يؤدي الى تشابك المصالح بين تركيا وإيران مما يمنذع
إيران مذن القيذام بسياسذات تكذون تحذديا ً لتوجذه تركيذا فذي المنطقذة ويكذون تذأثيراً
لمصالحها ،لكن الصراع اإليراني الغربي يمثل عامالً مهما ً في جعل إيران تقذوم
ببناء عالقاتها مع دول إقليمية منها تركيا(.)2
أن ما أفرزته التغييرات التي شهدتها المنطقة ،جعلت مذن تركيذا تعمذل علذى
تحقيق دور الموازنة اإلقليمية ،وعلى الرقم من عالقتها مذع إيذران فهذي تتنذافس
معهذذا بذذالكثير مذذن المحذذاور اإلقليميذذة ،وهذذذا يعطينذذا رؤيذذة وارذذحة حذذول الطذذابع
البراقماتي الذي تتسم به السياسة الخارجية التركية(.)2
) )9عبد الفتا علي الرشدان -رنا عبد العزيز الخما  ،تركيا والبرنام النووي اإليراني حدود
االتفاق واالختالف (( ،)1192-1111قطر المركز العربي لقبحاث ودراسة السياسات،)2096 ،
ص.16
2
 ( )Elliot Hentov, Turkey's global strategy: Turkey and Iran, LSE reportsspecial reports, London, 2012, p33.
) )2عماد يوسف ،مصدر سبق ذكره ،ص.60
) )2حسين لعري  ،واقع الدور التركي الراهن رمن أدوار الفواعل اإلقليمية والدولية تجاه النزاع
السوري ،مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية ،العدد( ،92مركز جيل البحث العلمي،
 ،)2099ص.62
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المطلب الثاني :معوقات المشهد
ستعمل تركيا علذى تطذوير رؤيتهذا والسياسذة التذي تقذوم عليهذا بالشذكل الذذي
يتناسب مع المستجدات التي سوف تشهدها المنطقة ،بحيث ورفت كل موروثهذا
الذذديني والتذذاريخي وحتذذى الجغرافذذي مذذن أجذذل تحقيذذق سياسذذة خارجيذذة فعالذذة فذذي
المنطقة ،وهذا سيشكل تالقي مع توجهات إيران الخارجية األمر الذي يؤدي الذى
حدوث توتر على صعيد العالقات التركية اإليرانية(.)9
على الرقم مذن قذوة العالقذة بذين تركيذا وإيذران أال أن إيذران تخشذى التقذارب
التركي االسرائيلي ألن هذا يشكل تهديداً خطيراً على وحدة أراريها ،مما يخلذق
بياة خصبة لتزايد التوتر في العالقات بين البلدين(.)2
يرجح الكاتب المشهد الثالث ألن هذا المشهد أقذرب الذى مذا تسذير عليذة العالقذات
التركية اإليرانية في المستقبل القريب ،فالتوازن ما بين التعاون والتنذافس رذمن
أطذذذار العالقذذذات بذذذين البلذذذدان يكذذذون محذذذدد بذذذالمتغيرات علذذذى الصذذذعيد الذذذداخلي
والخارجي ،فتشهد سياسة البلدين في المنطقة منافسذة شذديدة علذى منذاطق النفذوذ
بينمذذا يشذذهد البلذذدان تحذذديات مشذذتركة فتشذذكل عنصذذر االسذذتقرار فذذي العالقذذات
التركية اإليرانية.

) )9حسون جاسم العبيدي ،نحو رؤية تركية جديدة لشرق أوسط مغاير (العثمنة الجديدة) ،ق ايا
سياسية ،العدد ( ،21كلية العلوم السياسية جامعة النهرين  ،)2091ص.20
) )2أحمد شكارة ،إيران والعراق وتركيا :األثر االستراتيجي في الخلي العربي( ،أبوظبي مركز
االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،)2002 ،ص.22
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 .9أن مستقبل العالقات التركية اإليرانية يشهد تعاونا ً في المدى القريب وذلك
بسذذبب وجذذود الكثيذذر مذذن التغييذذرات التذذي تسذذتدعي رذذرورة تحقيذذق هذذذا
التعاون ،وهذذا عذن طريذق ترتيبذات يجريهذا الطرفذان مذن أجذل المحافظذة
علذذى اسذذتقرار البلذذدين ومواجهذذة التحذذديات المشذذتركة فذذي ظذذل المتغيذذرات
اإلقليمية والدولية.
 .2تعد تركيا وإيران دول متداخلذة ثقافيذا ً وحضذاريا ً واقتصذادياً ...فهذذا يمكذن
أن يعد الطريق األساسي في تحقيذق التعذاون بذين البلذدين مذن أجذل تحقيذق
العديذذد مذذن األهذذداف المشذذتركة فذذي المنطقذذة ،لكذذن هنالذذك معوقذذات تواجذذه
البلدين فتعد عنصراً مؤثراً في العالقذات التركيذة اإليرانيذة وتكذون متمثلذة
فذذي عنصذذر المنافسذذة علذذى منذذاطق النفذذوذ والذذذي يعكذذس التوجذذه التركذذي
اإليراني نحو المنطقة  ،وعنصر االختالف بين الدولتين ،فهذه من الممكن
أن تشكل العائق لمستقبل العالقات التركية اإليرانية.
 .2أن العالقات التركيذة اإليرانيذة ال تخلذوا مذن التذوتر فهذذا يذأتي عذن طريذق
التنافس واالختالف حول القضايا اإلقليميذة التذي تشذكل المحذور المهذم فذي
توجذذذه البلذذذدين ،لكذذذن علذذذى الذذذرقم مذذذن التذذذوتر فالعالقذذذات تسذذذير بالشذذذكل
الطبيعي ،بسبب حاجة البلدين أحدهما لكخر.
 .2تركيذذذا وإيذذذران قوتذذذان مؤثرتذذذان فذذذي منطقذذذة الشذذذرق االوسذذذط وتمتلكذذذان
المذذؤهالت التذذي تجعذذل هذذاتين الذذدولتين تتحكمذذان فذذي الكثيذذر مذذن القضذذايا
اإلقليميذذة ،بمذذا أن كذذال الذذدولتين تسذذعى أحذذداهما إلذذى التقذذارب مذذع األخذذرى
بالشكل الذي يتماشى مع توجهاتهما فمن الطبيعي أن يكون تأثير ذلك على
المحيط الخارجي.
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 .1أن عالقة تركيا بإيران ال تخلو من المنافسة التي تعذد عنصذراً أساسذيا ً فذي
توجهاتهما الخارجية ،فهذه المنافسة قد تجعذل البلذدين يتجهذان نحذو التذوتر
الذي سوف تكون تداعياته مؤثرة على المنطقة بسذبب كذون المنطقذة تمثذل
محطة للتنافس اإلقليمي والدولي.
 .6إن أهم ما تتسم به السياسة الدولية من تغيرات تعد عامالً مهما فذي تحقيذق
التذذرابط علذذى مسذذتوى العالقذذات التركيذذة اإليرانيذذة ،تشذذهد العالقذذات بذذين
البلذذدين تعاونذذا ً وثيقذذا فذذي شذذتى المجذذاالت مذذن أجذذل مواجهذذة المتغيذذرات
الخارجية التي من شأنها التأثير على مكانذة البلذدين اإلقليميذة ،والسذيما إن
كال الدولتين تواجه رغوطات دولية ناتجة عذن السذلوع الخذارجي أرذافة
الى وقوف البلدين أحدهما تجاه األخر في الكثير من القضايا والمواقف.
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أتسمت العالقات التركية االيرانية بعد عام  2099بحالة أمتزج فيها
التعاون والتنافس في الوقت نفسه فهي ال تسير بخط مستقيم ،لكن التعاون بين
البلدين شكل عامالً مهما ً في تخطي الكثير من العقبات ،أوجدت المتغيرات في
المنطقة العربية دوراً أساسيا ً في جعل البلدين يعيدان النظر بكل توجهاتهما
اإلقليمية ،وبذلك يسعى البلدان الى تحقيق التوازن في المنافسة اإلقليمية رمن
ما يحقق الحفاظ على المصالح المشتركة.
تأتي المتغيرات التي حدثت في المنطقة بعد عام  2099عامالً مهما ً أسهم في
جعل الدولتين تعمالن على ررورة إعادة النظر في أسس عالقاتهما وررورة
تحقيق التفاهم تجاه الكثير من أزمات المنطقة فهذا يعد بدوره الداعم الرئيسي في
العالقات بين البلدين.
مثل المتغير العراقي دوراً بازاً في مستوى العالقات بين الدولتين إذ شهد
هذا المتغير منافسة على النفوذ بين تركيا وإيران والسعي للتأثير على العملية
السياسية في العراق ،كي يتم الحصول على الكثير من المميزات ،وبهذا المتغير
تتنافس الدولتان من أجل ممارسة الدور المؤثر في ظل الحفاظ على العالقة
الحميدة مع القوى الداخلية.
أن الدولتين تجريان الكثير من الحوارات حول العديد من القضايا رمن
ما يحقق مصالحهما إذ تشكل األزمة السورية محوراً رئيسيا ً في العالقة بين
البلدين ،أي أن المفاورات التي تجري حول األزمة تكون تركيا وإيران طرفا ً
فيها ،فهذا يأتي من كونهما تشكالن القوة اإلقليمية المؤثرة في المنطقة.
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مهما بلح مستوى التوتر في العالقات التركية اإليرانية فأن من الممكن
تالفيه وذلك بسبب كون كال البلدين يواجهان تحديات مشتركة ،فهذا يعد العامل
األساسي الذي يتم من خالله تناسي الخالفات كافة وإعادة الترتيب لتالفي ذلك
التهديد ،وبذلك فان الموروع يختتم بالعديد من االستنتاجات:
 .9أن العالقات التركية اإليرانية تبقى متأرجحة فهي ال تسير بخط ثابت،
بسبب كون البلدين يشهدان منافسة حقيقية على منطقة الشرق األوسط
وان هذه المنافسة تأتي من خالل التوسع االقليمي مما يكون ذلك مؤثر
على سير العالقات التركية اإليرانية.
 .2أظهرت مجريات األحداث في المنطقة التوجهات البراقماتية التي تسير
عليها سياسة البلدين ،حيث تعاملت تركيا وإيران مع هذه التغييرات وفق
ما يمليه عليهما تحقيق المصلحة الخاصة.
 .2يشكل العامل االقتصادي دوراً مهما ً في العالقات التركية اإليرانية وذلك
بسبب ما تمتلكه كال الدولتين من مؤهالت ،يبدو أن العامل االقتصادي
بين تركيا وإيران لم يتأثر بالمتغيرات التي حدثت في المنطقة بينما يسعى
البلدان الى ررورة العمل على التنسيق في المجاالت االقتصادية
والصناعية والتجارية ،وبذلك يشكل االقتصاد دور مهم في العالقات
الثنائية.
 .2أسهمت الفورى التي حدثت في المنطقة العربية الى زيادة الحضور
التركي اإليراني ،بدت تركيا وإيران تمتلكان دوراً مؤثراً في سياسات
الكثير من بلدان المنطقة وخصوصا ً العراق وسورية هما البلدان اللذان
يشغالن جانبا ً مهما ً في العالقات التركية اإليرانية.
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 .1كان المتغير الكردي عامل خالف بين البلدين في الماري لكن مع تصاعد
التهديدات الكردية بدأ ذلذك يشذكل خطذراً علذى األمذن القذومي لكذال البلذدين
مما ساهم في تحقيق التقارب التركي اإليراني.
 .6يعد المتغير السوري السبب الرئيسي في إظهار حدة الخالفات بين البلدين،
ويأتي ذلك بسبب االختالف في السياسات تجاه سذوريا ،تبقذى سذوريا محذل
خالف تركي إيراني كون وجود الكثير من االهذداف التذي يسذعى الطرفذان
فذذي تحقيقهذذا ،لذذم يذذتم حذذل األزمذذة وذلذذك بسذذبب تشذذابك المصذذالح اإلقليميذذة
والدولية ،وكذلك االختالف حول مـسـتقبل سوريا.
 .9بذذدأت سياسذذة البلذذدين تشذذهد توافق ذا ً وهذذذا مذذا نشذذهده فيمذذا يخذذص األزمذذة
الخليجيذذة عذذام  2099والتذذي شذذهدت توافق ذا ً تركي ذا ً إيراني ذا ً قذذائم علذذى دعذذم
قطر ،فهي تختلف عن بقية األزمات التذي حذدثت فذي المنطقذة كذان هنالذك
توافق في الرؤية حول هذه األزمة.
 .6كان للمتغير األمريكي دور كبير في تحقيق التقارب التركي اإليراني
ويرجع ذلك إلى كون تركيا أخذت ترى بأن الواليات المتحدة األمريكية لم
تعد تقف بجانبها وكذلك أرادت استعمال تركيا رد خصومها ،بينما إيران
قير رارية تجاه السياسة األمريكية الجديدة التي تندد باالتفاق النووي
اإليراني الذي يعد الخطأ الفاد الذي ارتكبته أمريكا ،وبذلك فهو عامل
مهم في تحقيق التقارب في ظل المتغيرات الدولية.
 .1إن سعي الدولتين للحفاظ على المصالح المشتركة ،أدى إلى انتهاج
سياسات إقليمية متوازنة من كال الدولتين .
 .90إن المتغير العراقي يعد من أكثر العوامل المؤثرة في العالقات
التركية اإليرانية إذ تسعى كال الدولتين الى توسيع نطاق النفوذ داخل
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العراق مما أسهم في حصول تقاطع بالمصالح القومية بين تركيا
وإيران.
.99

أن التحركات اإليرانية في المنطقة السيما دعم وتمويل بع

الحلفاء لها أدى إلى تحفيز تركيا لزيادة نشاطها اإلقليمي بهدف
موازنة النشاط اإليراني والحفاظ على المصالح القومية التركية وتقديم
الدعم لقصدقاء والحلفاء المقربين من تركيا.
 .92تعد منطقة الخلي العربي ساحة للتنافس التركية اإليراني ،وذلك
بسبب ما تمتلكه هذه المنطقة من امكانات وقدرات طبيعية وبالشكل
الذي يرجح ميزان التوازن اإلقليمي للطرف األقوى واألكثر نفوذاً.
 .92إن التغييرات التي شهدتها منطقة الشرق االوسط أدت في الوقت
نفسة الى حصول تقاطع وتشارع في المصالح القومية بين تركيا
وإيران فبع

الملفات اإلقليمية قربت وعززت العالقات الثنائية بين

تركيا وإيران ،وملفات إقليمية أخرى باعدت بين الطرفين وأدت إلى
حصول اختالف في المنه المتبع من كل طرف.
ت قائمة على
ت التركية اإليرانية عالقا ٍ
 .92ومن الممكن أن نبين العالقا ِ
أساس التعاون والتنافس على النفوذ في المنطقة ،لكن هذا التنافس لم
يؤثر على تنسيق الجهود المشتركة ،وأن تركيا تخشى مسألة
إيران ،ألن ذلك يعد خسارة لكال الطرفين ،وبهذا فأن
االصطدام مع
ِ
كال البلدين يخشيان حدوث تدهوراً في العالقات بين البلدين ،لكن هذا
ال يعني بأن مسألة التدهور في العالقات مستحيلة.
 .91ليس من السهل التنبأ بمستقبل العالقات التركية اإليرانية ،لكن من
خالل االحتماالت التي تضمنتها الدراسة يمكن القول بأن المستقبل
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سيشهد تقارب ثنائي في العالقات نتيجة للضغوطات التي تتعرر
لها إيران من قبل الغرب عموما ً والواليات المتحدة خصوصا ً وكذلك
الحال بالنسبة لتركيا التي باتت تواجه رغوطات قربية وتباعد في
العالقات مع الواليات المتحدة األمريكية فضالً عن وجود ملف
مشترع يهدد األمن القومي لكال الدولتين وهو ملف األكراد الذي
يتطلب مضاعفة التنسيق المشترع بين الدولتين ،لكن مع ذلك يبقى
الباب مفتوحا ً أمام حصول قطيعة في العالقات التركية اإليرانية أذا
ما توافقت المصالح القومية التركية مع األهداف األمريكية الرامية
الى محاصرة إيران وتقليص نفوذها اإلقليمي ،وبهذا ستقف تركيا مع
حلفاءها الغربيين رد إيران وسيمنحها فرصة األرتقاء الى قمة
الهرم اإلقليمي ويضاعف من نفوذها في المنطقة.
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 .9تقرير المستقبل ،صادر عن مركز المستقبل لالبحاث والدراسات
المتقدمة ،العدد.2091 ،6
.2التقرير االستراتيجي السوري ،صادر عن المرصد االستراتيجي،
العدد( ،22لندن .)2099
 ،_____.2شفون أمنية ،العدد( ،26الندن .)2099
 .2تقرير الحالة اإليرانية( ،الريار مركز الخلي العربي للدراسات
اإليرانية.)2096 ،
 .1التقرير االستراتيجي السنوي ،إيران ( ،2099الريار مركز الخلي
العربي للدراسات اإليرانية.)2099 ،

.9أحمد داود أوقلو ،ترجمة محمذد جذابر ثلجذي -طذارق عبذد الجليذل ،العمةق
االستراتيجي التركي( ،بيروت الدار العربية للعلوم ناشرون.)2099 ،
.2برنارداوركذذاد ،ترجمة فاطمذذة علذذي الخوجذذة ،جغرافيةةة إيةةران السياسةةية،
الجغرافية السياسية إليران الفارسية والنفطية( ،طذرابلس جذروس بذرس
ناشرون.)2092 ،
 .2فرانسذذوا نيكوللذذود ،إيذذران وتركيذذا فذذي قلذذب العذذالم العربذذي ،ترجمذذة نصذذير
مذذروة ،محرر(برتذذران بذذادي-دومينيذذك فيذذدال) ،أو ةةاع العةةالا  1199مةةن
يحكا العالا ( ،لبنان مؤسسة الفكر العربي.)2096 ،
.2فيليب روبنس ،ترجمة  :ميخائيل نجم خذوري  ،تركيةا و الشةرق األوسة ،
ط ( ،9الريار دار قرطبة للنشر والتوثيق واألبحاث .)9112 ،
181
المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برلين  -ألمانيا

العالقات التركية اإليرانية بعد عام …….........…………..…..2011تأليف  :جاسم محمد حاتم العزاوي

 .9أبذذذراهيم خليذذذل العذذذالف  ،النظةةةام السياسةةةي العربةةةي واالقليمةةةي التغييةةةر
واالسةةةتمرارية ( ،جامعذذذة الموصذذذل مركذذذز الدراسذذذات االقليميذذذة  ،ط،9
.)2001
 .2أبذذراهيم نصذذر الذذدين  ،حةةال االمةةة العربيةةة  1195-1191االعصةةار :مةةن
تغيير النظا ال تفكم الدول ( ،بيروت مركذز دراسذات الوحذدة العربيذة ،
.)2091
 .2أحمد سعيد نوفل وأخذرون ،التةداعيات الجيوسةتراتيجية للثةورات العربيةة،
(الدوحة المركز العربي لقبحاث ودراسة السياسات.)2092 ،
 .2أحمذذد شذذكارة ،إيةةران والعةةراق وتركيةةا :األثةةر االسةةتراتيجي فةةي الخلةةةي
العربةةي( ،أبذذوظبي مركذذز االم ذارات للدراسذذات والبحذذوث االسذذتراتيجية،
.)2002
 .1أحمذذذد نذذذوري النعيمذذذي وأخذذذرون ،قطةةةر وأزمةةةة الخلةةةي عقةةةدة التنةةةافس
الجيوبوليتيةةةم والتنةةةافس اإلقليمةةةي( ،بيذذذروت مركذذذز بذذذالدي للدراسذذذات
واالبحاث االستراتيجية.)2096 ،
 .6أيذذذالف نوفذذذل أحمذذذد ،اال ميةةةة الجيوسةةةتراتيجية لمنطقةةةة الشةةةرق االوسةةة
وأثر ةةةا علةةة العالقةةةات الروسةةةية اإليرانيةةةة( ،عمذذذان دار الرايذذذة للنشذذذر
والتوزيع.)2091 ،
.9أيمان دنذي ،الةدور اإلقليمةي لتركيةا فةي منطقةة الشةرق األوسة بعةد الحةرب
الباردة  ،ط(، 9اإلسكندرية  :مكتبة الوفاء القانونية .) 2092 ،
 .6جاسم يونس الحريري ،التنافس االقليمي والدولي فةي العةراق وانعكاسةاتس
عل عالقاتس الخارجية بعد االحتالل االمريكةي( ،عمذان دار الجنذان للنشذر
والتوزيع.)2096 ،
 .1جاسم يونس الحريذري ،العالقةات بةين العةراق ومحيطةس االقليمةي والةدولي
بعد عام (،1111عمان دار الجنان للنشر والتوزيع.)2092 ،
 .90جراهام فولر ،الجمهورية التركيةة الجديةدة ( ،ابذوظبي مركذز االمذارات
للدراسات و البحوث االستراتيجية .)2001 ،
 .99جمذذال واكذذيم ،صةةراع القةةو الكبةةر عل ة سةةوريا االبعةةاد الجيوسياسةةية
الالزمة ( ،1199بيروت شركة المطبوعات للتوزيع والنشر.)2092 ،
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 .92جودت حسنين جودت ،جغرافية أوراسةيا اإلقليميةة( ،االسذكندرية منشذأة
المعارف ،ط.)2000 ،2
 .92حقي أقور " ،تركيا و إيران ...البعد عن حافة الصذدام" ،فذي محمذد عبذد
العاصي(محرر) تركيا بين تحديات الةداخل ور انةات الخةارج( ،بيذروت
الدار العربية للعلوم ناشرون.)2090 ،
 .92خالد المعيني ،كي التسرق الثورات دراسة مو وعية في ثورات الربيةع
العربي( ،بيروت منشورات رفاف.)2092 ،
رائد مصبا أبو دايذر  ،اسةتراتيجية تركيةا شةرق أوسةطيا و دوليةا
.91
في وء عالقتها بإسرائيل (( ، )1199-1111لبنان مركز الدراسذات
الفلسطينية ،ط.)2092 ،9
 .96ستيفن كينزر ،العودة ال الصفر إيران ،تركيا ،ومستقبل أمريكا ،ترجمة
أنطوان باسيل ( ،بيروت شركة المطبوعات للتوزيع والنشر.)2092 ،
 .99سذذذمير العطيذذذة وأخذذذرون ،العةةةرب وتركيةةةا تحةةةديات الحا ةةةر ور انةةةات
المستقبل( ،الدوحة المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسة.)2092 ،
 .96السيد أبوداود ،تصاعد المد اإليراني في العةالا العربةي( ،الريذار مكتبذة
العبيكان للنشر.)2092 ،
 .91شحاته محمد ناصر ،السياسة الخارجية اإليرانية في عهد روحاني حدود
الت ة ثير وأ ةةا المالمةةح( ،أبذذوظبي مركذذز االمذذارات للدراسذذات والبحذذوث،
.)2092
 .20شريف سعد الدين تبغيان  ،الشةيخ الةرئيس رجةب طيةب ارد وغةان مةفكن
إسطنبول ومحطا الصنا االتاتوركي ( ،دمشق دار الكتاب العربي  ،ط، 9
.)2099
 .29رذذاري سذذرحان الحمذذداني ،سياسةةة إيةةران تجةةاه دول الجةةوار( ،القذذاهرة
العربي للنشر والطباعة.)2092 ،
 .22عبذذد الفتذذا علذذي الرشذذدان -رنذذا عبذذد العزيذذز الخمذذا  ،تركيةةا والبرنةةام
النةةةووي اإليرانةةةي حةةةدود االتفةةةاق واالخةةةتالف (( ،)1192-1111قطذذذر
المركز العربي لقبحاث ودراسة السياسات.)2096 ،
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 .22عبذذذد القذذذادر محمذذذد علذذذي  ،الموقةةةع الجيوسياسةةةي لتركيةةةا وأ ميتةةةس فةةةي
االسةةتراتيجية الغربيةةة منةةك نهايةةة الحةةرب العالميةةة الثانيةةة ( ،مركذذز أدراع
للدراسات و االستثمار .)2096 ،
 .22عبد أ فهذد النفيسذي ،المشةروع اإليرانةي فةي المنطقةة العربيةة( ،عمذان
دار عمار للنشر والتوزيع ،ط ،)2092 ،2ص.906
 .21عبدأ بن علذي ال خليفذة ،التنةافس التركةي – اإليرانةي علة العةراق مةن
القرن الخامس عشر حت معركة الموصل( ،الريار مركز الملك فيصذل
للبحوث والدراسات االسالمية.)2099 ،
 .26عرفات علي جرقون ،قطر وتغير السياسةة الخارجيةة حلفةاء ..أعةداء( ،
القاهرة العربي للنشر والتوزيع.)2096 ،
 .29عزمذذي بشذذاره ،سةةوريا :درب األالم نحةةو الحريةةة محاولةةة فةةي التةةاريخ
الرا ن( ،الدوحة المركز العربي لقبحاث ودراسة السياسات).
عطذذا محمذذد زهذذرة ،البرنةةام النةةووي اإليرانةةي ( ،بيذذروت مركذذز
.26
الزيتون للدراسات واالستشارات.)2091 ،
 .21عذذذالء عكذذذاب خلذذذف ،عالقةةةة العةةةراق الدوليةةةة وانعكاسةةةاتها علةةة االداء
السياسي( ،بغداد بيت الحكمة.)2092 ،
 .20علي ررا نادر ،إيران بعد القنبلة كيف يمكن إليةران المسةلحة نوويةا ً أن
تتصرف ( ،أبذوظبي مركذز االمذارات للدراسذات والبحذوث االسذتراتيجية،
العدد .)2092 ،922
 .29علذذذي محارذذذة  ،تركيةةةا بةةةين الكماليةةةة و االردوغانيةةةة (، )1191-919
(بيروت المؤسسة العربية للدراسات والنشر.)2091 ،
عماد قذدوري و أخذرون  ،حةزب العدالةة و التنميةة التركةي دراسةة
.22
في الفكرة و التجربة ( ،بيروت مركز صناعة الفكر للدراسات و البحذوث
.)2096 ،
برائحةة الغةاز،
 .22عماد مؤيد المرسومي ،الدور القطري في المنطقة فو
(بغداد مركز حمورابي للبحوث والدراسات االستراتيجية.)2092 ،
 .22عمذذذاد يوسذذذف ،تركيةةةا :اسةةةتراتيجية طموحةةةة وسياسةةةة مقيةةةدة مقاربةةةة
جيوبوليتيكيةةةةةةة( ،ابذذذذذذوظبي مركذذذذذذز االمذذذذذذارات للدراسذذذذذذات والبحذذذذذذوث
االستراتيجية.)2091 ،
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 .21عمذذار جفذذال ،التنةةافس التركةةي اإليرانةةي فةةي أسةةيا الوسةةط والقوقةةاز،
(أبوظبي مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتتيجية.)2001 ،
 .26عمار مرعذي الحسذن  ،التنةافس التركةي اإليرانةي للسةيطرة علة العةراق
بعد عام ( ،1111بغداد دار الكتاب العربي.)2092،
 .29عمر كامل حسذن ،ترجمذة وتحقيذق عطذا أ سذليمان ،المجةاالت الحيويةة
الشرق أوسطية في االستراتيجية اإليرانية( ،بيروت الدار العربيذة للعلذوم
ناشرون.)2091 ،
.26
كذذاظم هاشذذم نعمذذة  ،تركيةةا القةةو الوسةةط مةةن أتةةاتورك ال ة أر
.21
دوغان( ،عمان دار أمنة للنشر والتوزيع  ،ج.)2092 ،2
 .20مثنذذى فذذائق العبيذذدي ،سياسةةة تركيةةا تجةةاه الق ةةايا العربيةةة :دراسةةة فةةي
طبيعة المحددات والمواقف( ،عمان دار الحامد للنشر والتوزيع.)2096 ،
 .29مجموعذذة بذذاحثين ،اسةةتراتيجيات عمةةل واليةةة الفقيةةس اإليرانةةي فةةي الةةوطن
العربةةي والعةةالا االسةةالمي – المرئيةةات – و النتةةائ ( ،عمذذان  ،مركذذز اميذذة
للبحوث و الدراسات االستراتيجية ،دار عمار للنشر و التوزيع.)2096 ،
 .22محمد األحمري ،العالقات العربية اإليرانيةة فةي منطقةة الخلةي العربةي،
(قطر منتدى العالقات العربية والدولية.)2091 ،
محمد حسين شذر الذوحيلي  ،العالقةات العراقيةة اإليرانيةة بعةد عةام
.22
 1111دراسة في المتغيرين الساسي و االقتصادي( ،بيذروت دار الجنذان
للنشر و التوزيع .)2096،
 .22محمد سليمان الزواوي ،بحر النةار تصةاعد محفةزات الصةراع فةي منطقةة
الشرق االوس ( ،الريار مجلة البيان.)2091 ،
 .21محمد نور الدين ،السياسة الخارجية ..أسذس ومرتكذزات ،فذي محمذد عبذد
العاصي(محرر) ،تركيا بين تحةديات الةداخل ور انةات الخةارج( ،بيذروت
الدار العربية للعلوم ناشرون.)2090 ،
 .26معذذروف البخيذذت ،الذذدور التركذذي والمتغيذذرات اإلقليميذذة ،كراسةةة الةةرأي،
(االردن مركز الرأي.)2090 ،
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 .29مليحة نبلي ألطون إيشيق ،سياسات تركيا الخارجية وأنعكاساتها االقليمية،
سلسةةةلة محا ةةةرات االمةةةارات ،العذذذدد( ،921مركذذذز االمذذذارات للدراسذذذات
االستراتيجية .)2099
 .26منهل الهام عبدال عقراوي  ،العالقات التركية اإليرانية 1111 - 9111
دراسةةة فةةي العالقةةات السياسةةية واالقتصةةادية ( ،عمذذان دار قيذذدا للنشذذر و
التوزيع .)2092 ،
 .21نادية محمود مصطفى ،القوة الككية فةي السياسةة الخارجيةة :دراسةة فةي
أدوات السياسةةة الخارجيةةة اإليرانيةةة تجةةاه لبنةةان (،1191-1115مصذذر
دار البشير للثقافة والعلوم .)2092 ،
 ،______ .10الثةةةورات العربيةةةة فةةةي النظةةةام الةةةدولي( ،مصذذذر دار البشذذذير
للثقافة والعلوم.)2092 ،
هذذذدى نبيذذذل كذذذاظم  ،السياسةةةة الخارجيةةةة األمريكيةةةة حيةةةال تركيةةةا
.19
اسةةتمرار للتحةةالف أم تحةةول نحةةو الشةةراكة ( ،عمذذان دار أمجذذد للنشذذر و
التوزيع .)2091 ،
 .12هشذام أل قطذيط ،المةفامرة المفتوحةة علة سةوريا( ،بيذروت دار الحجذذة
البيضاء للنشر والتوزيع.)2092 ،

 .9ابتسام محمد العذامري ،موقذف إيذران مذن التغييذرات السياسذية فذي المنطقذة
العربية ،دراسات سياسية ،العدد( ،26بغداد بيت الحكمة.)2092 ،
 .2ابراهيم خليل العالف ،السلوع السياسي الخارجي التركي تجاه العراق بعذد
 1نيسان  ،2002دراسات اقليمية ،العدد (،1جامعة الموصل .)2006
 .2أحمذذد سذذعيد نوفذذل ،أزمةةة السياسةةة الخارجيةةة التركيةةة و انعكاسةةها علةة
العالقةةةات العربيةةةة-التركيةةةة ،العذذذدد( ،92االردن مركذذذز دراسذذذات الشذذذرق
االوسط.)2096 ،
 .2أحمذذد سذذلمان محمذذد ،الموقذذف التركذذي مذذن التحذذوالت فذذي المنطقذذة العربيذذة،
مجلةةس المستنصةةرية ،العذذدد( ،221مركذذز المستنصذذرية للدراسذذات العربيذذة
والدوليه .)2092
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 ،______ .1محاولة االنقالب العسكري في تركيا (تموز  )2096وأثذره فذي
سياسة تركيا اإلقليميذة ،مجلةة المستنصةرية ،العذدد( ،16بغذداد مجلذد ،92
.)2099
 .6أحمذذد محمذذد وهبذذان ،السياسةةة الخارجيةةة التركيةةة تجةةاه منطقةةة الشةةرق
االوس  ،الجمعية السعودية للعلوم السياسية ،العدد(99جامعذة الملذك سذعود
.)2092
 .9أحمد مشعان نجم ،توازن القوى الدولي وتوازن القذوى اإلقليمذي ،ق ةايا
سياسية ( ،بغداد .)2096
 .6ادريذذس هذذاني  ،تركيذذا أنشذذودة العثمنذذة علذذى ايقذذاع الهويذذة الممزقذذة  ،مجلةةة
حمورابي  ،عدد( ، 2مركز حمورابي للدراسذات السياسذية واالسذتراتيجية
.)2099
 .1أدريس هاني ،مستقبل الدور التركذي فذي ظذل مذوازين القذوى فذي المنطقذة،
مجلةةةةةة حمةةةةةورابي ،العذذذذذدد( ،6مركذذذذذز حمذذذذذورابي للدراسذذذذذات السياسذذذذذية
واالستراتيجية .)2092
 .90أردشذذذير بشذذذن  ،كيذذذف تعاملذذذت إيذذذران مذذذع نتذذذائ االنتخابذذذات العراقيذذذة،
مختةةةةارات إيرانيةةةةة ،العذذذذدد( ،966مركذذذذز االهذذذذرام للدراسذذذذات السياسذذذذية
واالستراتيجية .)2092
 .99أرون ستاين ،ترجمذة مركذز البيذان للدراسذات والتخطذيط ،سياسةة تركيةا
الخارجية تجاه روسيا وإيران والعراق.2099 ،
 .92أمجذذد أحمذذد جبريذذل ،أزمةةة قطةةع العالقةةات مةةع قطر...الةة أيةةن  ،تقذذدير
موقف ،مركز أدراع للدراسات واالستشارات.2099 ،
أميذذذرة إسذذذماعيل العبيذذذدي  ،العالقذذذات التركيذذذة اإليرانيذذذة -9121
.92
 ،9116دراسات إقليمية ،العدد( ،2جامعة الموصل .)2001
 .92أوقون قون قرمز ،قرار البرلمذان األوربذي ومسذتقبل العالقذات التركيذة
األوربية ،ردية تركية ،العدد ( ،2القاهرة .)2096
 .91باكينذذذام الشذذذرقاوي ،االنطالقذذذة اإلقليميذذذة لتركيا...لمذذذاذا  ،مجلةةةة شةةةفون
الشرق االوس  ،العدد.)2092( ،11
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 .96بشير عبد الفتذا ،الحسةابات التركيةة و اإليرانيةة بشة ن أزمةة "داعةش"
،شذذذذؤون عربيذذذذة ،العذذذذدد(، 911األمانذذذذة العامذذذذة لجامعذذذذة الذذذذدول العربيذذذذة
.)2092،
 .99تقدير مواقف"استفتاء أقليم كردسذتان بذين اإلجذراء الكذردي والمعاررذة
االقليمية" ،المركز العربي لالبحاخ ودراسة السياسات( ،قطر .)2099
 .96تقدير موقف" استفتاء إقليا كردستان :بين االصرار الكةردي والمواجهةة
االقليمية" ،المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة.2099 ،
 .91جان جذوان-بنيذامين كسذكين ،العالقةات العراقيةة التركيةة فةي إطةار عمليةة
الموصةةةل ،مجلذذذة سياسذذذات اسذذذتراتيجية ،العذذذدد صذذذفر( ،مؤسسذذذة SETA
للبحوث االجتماعية و السياسية و االقتصادية .)2099 ،
جنكيز تشاندار ،المستقبل القريذب اليبشذر بحذل المشذكلة الكرديذة..
.20
معيار تصالح تركيا مع نفسها ،مجلة أفةاق المسةتقبل ،العذدد( ،2ابذوظبي
مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية.)2090 ،
 .29جذذذواد الحمذذذد وأخذذذرون ،االزمذذذة الخليجيذذذة 2099والبعذذذد االخذذذر ،مركةةةز
دراسات الشرق االوس  ،العدد( ،91االردن .)2099
 .22حسذذام مطذذر ،تركيذذا فذذي الشذذرق االوسذذط بذذين الطمذذو والقيذذود ،شةةفون
االوس  ،العدد ( ،922االردن .)2092
 .22حسذذون جاسذذم العبيذذدي ،نحذذو رؤيذذة تركيذذة جديذذدة لشذذرق أوسذذط مغذذاير
(العثمنذذة الجديذذدة) ،ق ةةايا سياسةةية ،العذذدد ( ،21كليذذة العلذذوم السياسذذية
جامعة النهرين .)2091
 .22حسذذذين لعذذذري  ،واقذذذع الذذذدور التركذذذي الذذذراهن رذذذمن أدوار الفواعذذذل
اإلقليمية والدولية تجاه النزاع السوري ،مجلة جيةل الدراسةات السياسةية
والعالقات الدولية ،العدد( ،92مركز جيل البحث العلمي.)2099 ،
 .21حسذذذين مشذذذتت ال شذذذبانه ،مذذذن التصذذذفير الذذذى التذذذرقيم إشذذذكالية السياسذذذة
التركية ،مجلةة حمةورابي ،العذدد( ،1مركذز حمذورابي للدراسذات السياسذية
واالستراتيجية .)2092
 .26حيذذدر علذذي حسذذين  ،العذذراق و دول الجذذوار ...أهذذداف و مصذذالح ،مجلةةة
المستنصرية  ،عدد( ، 22مركز المستنصرية للدراسات العربيذة والدوليذة
.)2099
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 .29خالد عبد العظذيم ،العثمانيذة الجديذدة تحذوالت السياسذة الخارجيذة التركيذة
في الشرق االوسذط ،مجلةة السياسةة الدوليةة ،العذدد( ،906-909القذاهرة
.)2092
 .26خضر عباس النداوي ،الدور التركي المحتمذل فذي العذراق بعذد االنسذحاب
االمريكي ،اراء حةول الخلةي  ،العذدد( 61مركذز الخلذي العربذي لالبحذاث،
.)2092
 .21دينا محمد جبر – دنيا جواد مطلذك ،العذراق و البياذة االقليميذة بذين مطلذب
التذذذوازن ورذذذمان المصذذذالح الوطنيذذذة العليذذذا ،مجلةةةة العلةةةوم السياسةةةية ،
العدد (،29كلية العلوم السياسية جامعة بغداد .)2092
 .20زديذذك الطذذاهر ،حصذذار قطذذر بذذين االسذذباب والتذذداعيات ،مجلةةة العلةةوم
السياسةةةية والقةةةانون ،العذذذدد( ،6المركذذذز الذذذديمقراطي العربذذذي للدراسذذذات
السياسية واالقتصادية .)2096
زيا ميرال  ،ترجمة سميرة ابراهيم عبذد الذرحمن  ،سياسةة تركيةا
.29
الخارجية و سر الصمود( ،جامعة بغداد مركز الدراسذات الدوليذة ،العذدد
.)2099 ،29
 .22سذذتار جبذذار الجذذابري ،الموقذذف اإلقليمذذي مذذن االنسذذحاب االمريكذذي م ذن
العذذذذراق ،مجلةةةةة رديةةةةة للبحةةةةوخ والدراسةةةةات االسةةةةتراتيجية ،العذذذذدد،2
(بغداد .)2092
 .22سذذتيفان الربذذي – عاليررذذا نذذادر  ،العالقةةات التركيةةة اإليرانيةةة فةةي شةةرق
اوس بات متغيرا  ،مؤسسة راند  ،فرجينيا .2092 ،
 .22سذذمير العركذذي ،العالقذذات التركيذذة اإليرانيذذة التطذذورات واالنعكاسذذات،
تقديرات سياسية ،المعهد المصري للدراسات( ،القاهرة .)2099
 .21سيد أبوزيد عمر  ،تطذور االحذداث فذي العذراق وتذداعياتها علذى الثذورات
العربيذذذة ،شةةةفون عربيةةةة ،العذذذدد(،921االمانذذذة العامذذذة للجامعذذذة العربيذذذة
.)2092
 .26سذذيعد الحذذاج ،محةةددات السياسةةة الخارجيةةة التركيةةة ازاء العةةراق ،أدراع
للدراسات و االستشارات.2096 ،
 .29شادي عبذد الوهذاب ،تركيذا وإيذران وقيذادة الشذرق االوسذط ،مجلةة أوراق
الشرق االوس  ،العدد( ،12فلسطين .)2099
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 .26شيماء ماجذد ،مسذتقبل الذدور التركذي فذي الشذرق االوسذط السذيناريوهات
المتوقعة ومحددات التحرع المصري ،بدائل ،العدد( ،26القاهرة .)2096
 .21شيماء معروف فرحان ،خيارات تركي نحو العراق بعد تحرير الموصذل،
مجلة المستنصرية ،العدد(19كليذة العلذوم السياسذية الجامعذة المستنصذرية
.)2099
 .20صفيناز محمد أحمد ،مع لة مزدوجة االزمة السورية بين تعثر التسوية
ومحاربةةة االر ةةاب ،وحذذده الدراسذذات العربيذذة واالقليميذذة ،مركذذز االه ذرام
للدراسات السياسية واالستراتيجية(القاهرة .)2096
 .29عادل عبد الحمزة ثجيل – أيالف راجع  ،دوافذع وأهذداف التوقذل التركذي
وأثره فذي العالقذات العراقيذة – التركيذة  ،ق ةايا سياسةية  ،العذددان – 22
( ، 22كلية العلوم السياسية جامعة النهرين .)2096
 .22عبذذدالوهاب بذذدرخان ،كيذذف اصذذبحت حلذذب مركذذزا للصذذراعات االقليميذذة
ونقطذذة للمواجهذذة بذذين الذذدول الكبذذرى ،شةةفون عربيةةة ،العذذدد(،966االمانذذة
العامة لجامعة الدول العربية .)2096
 .22عطا السعيد الشعراوي ،الموقف اإليراني من االزمة السورية ،مجلة اراء
حةةةةول الخلةةةةي  ،العذذذذدد( ،19مركذذذذز الخلذذذذي العربذذذذي لقبحذذذذاث ودراسذذذذة
السياسات.)2099 ،
 .22علي باكير ،التحول التركي في المنطقة العربية( ،عمان مركز دراسذات
الشرق االوسط.)2092 ،
 .21علذذي ررذذا نذذادر ،الذذدور االقليمذذي الذذذي تضذذطلع بذذه إيذذران فذذي العذذراق،
مفسسة راند االمريكية ،نيويورع.2091 ،
 .26علي فارس حميد  ،توظيف فكرة المجال الحيذوي فذي االداء االسذتراتيجي
التركذذذي بعذذذد عذذذام ( 2002دراسذذذة فذذذي االطذذذر الفكريذذذة و لنظريذذذة العمذذذق
االستراتيجي)  ،ق ايا سياسةية  ،عذدد( ، 22كليذة العلذوم السياسذية جامعذة
النهرين .)2091
 .29علي محمد حسين ،التنافس االقليمي و الدولي في منطقذة اسذيا الوسذطى و
االسذذالمية (إيذذران و تركيذذا نموذجذذا) ،دراسةةات دوليةةة ،العذذدد( ، 22مركذذز
الدراسات الدولية  ،جامعة بغداد .)2009 ،
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 .26عمذذاد مؤيذذد جاسذذم ،أثذذر المتغيذذرات السياسذذية فذذي المنطقذذة العربيذذة فذذي
السياسذذذات االقليميذذذة وانعكاسذذذاتها علذذذى العذذذراق ،مجلةةةة العلةةةوم القانونيةةةة
والسياسةةية ،العذذدد االول( ،كليذذه القذذانون والعلذذوم السياسذذية جامعذذة ديذذالى
.)2092
 .21عمران عيسى حمود ،العالقات التركية-اإليرانية والمتغيذرات فذي المنطقذة
العربيذذذذة بعذذذذد عذذذذام  ،2099مجلةةةةة المستنصةةةةرية ،العذذذذدد( ،12مركذذذذز
المستنصرية للدراسات العربية والدولية .)2092
 .10فريذذذدة حمذذذوم ،التذذذدخل العسذذذكري التركذذذي فذذذي سذذذوريا اللجذذذوء للقذذذوة
العسذذكرية فذذي العالقذذات الدوليذذة ،اتجا ةةات سياسةةية ،العذذدد( ،2بذذرلين
.)2096
 – ______ .19كرار أنور ناصذر  ،التفذاعالت االقليميذة و الدوليذة و االزمذة
السورية  ،ق ايا سياسية  ،عدد( ، 22بغداد .)2099
 .12فكذذرت نذذامق عبذذد الفتذذا -كذذرار نذذوري ناصذذر ،العذذراق وتنظذذيم داعذذش
دراسذذة فذذي االسذذباب المنشذذاة لالرهذذاب ،ق ةةايا سياسةةية ،العذذدد( ،29كليذذة
العلوم السياسية جامعة النهرين .)2091
 .12فيصل شالل عباس المهداوي ،الدور التركي فذي االزمذة السذورية ،مجلةة
االستاك ،العدد( ،290جامعة بغداد .)2092
 .12كان كاسابوقلو-سونرجانمابتاي ،الوجةود العسةكري التركةي فةي العةراق:
رادع استراتيجي معقد ،معهد واشنطن لسياسات الشرق االدنى.2091 ،
 .11كمذذال إينذذات ،العالقذذات االقتصذذادية بذذين تركيذذا و إيذذران ،رديةةة تركيةةة،
العدد( ،2القاهرة .)2096
 .16لقرع بن علي ،السياسة الخارجية التركية والثورات العربية المراجعات-
المخرجذذذذات -االدوار ،مجلةةةةة السياسةةةةة والقةةةةانون ،المجلذذذذد  ،2العذذذذدد،6
(المركذذذذذز العربذذذذذي الذذذذذديمقراطي للدراسذذذذذات االسذذذذذتراتيجية والسياسذذذذذية
واالقتصادية .)2096
 .19لقمذذان عمذذر ألنعيمذذي  ،العالقذذات التركيذذة اإليرانيذذة بذذين التعذذاون و التنذذافس
 ،2009-9119دراسات إقليمية ،العدد(،6جامعة الموصل .)2006
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 .16مثنى العبيدي  ،نمط التأثير  ...التوافق والتناق بين " التحذالف الربذاعي
" و العذذراق ،مجلةةة شةةفن تركيةةة  ،عذذدد ( ، 2مركذذز االهذذرام للدراسذذات
السياسية واالستراتيجية .)2096
 ،______ .11الرؤيذذذة التركيذذذة للبرنذذذام النذذذووي اإليرانذذذي ..التطذذذورات
والمحددات ،مجلة أراء حول الخلي  ،العدد( ،921السعودية .)2099
محمذذد السذذعيد إدريذذس ،أر دوقذذان ففذذي طهذذران جولذذة جديذذدة مذذن
.60
صراع الذئاب ،مختارات إيرانية  ،العدد( ،962القاهرة .)2092
 .69محمذذد سذذليمان الذذزواوي ،بذذين التعذذاون والصذذراع ..خيذذارات إيذذران تجذذاه
المشرق العربي ،ردية تركية ،العدد( ،2القاهرة .)2096
 .62محمد عباس ناجي ،مستقبل الدور االقليمي إليران بعذد الثذورات العربيذة،
مجلة السياسة الدولية ،العدد( ،961القاهرة )2099
 .62محمد عبد الخالق قشقو  ،قطر قير محاصرة...ولن تدخل تركيا وإيذران
فذذي حذذرب بذذالخلي  ،مجلةةة أراء حةةول الخلةةي  ،العذذدد( ،929مركذذز الخلذذي
العربذذي لقبحذذاث جذذدة .)2099 ،اثناسذذبوس مذذانيس ،تطبيذذع العالقذذات بذذين
نقرة وبغداد بداية عهد جديد  ،مفسسة الشةرق االوسة للبحةوخ ،العذدد،9
.2099
 .62محمذذد مجاهذذد الزيذذات ،تحةةوالت الصةةراع الةةداخلي المسةةلح فةةي سةةوريا،
المركز اإلقليمي للدراسات السياسية ،القاهرة.2091 ،
محمذذذد نورالذذذدين ،تركيذذذا والثذذذورات العربيذذذة كذذذل شذذذل أوال شذذذل،
.61
شفون عربية ،العدد( ،921القاهرة .)2092
 .66مذذروه وحيذذد ،سذذوريا،إيران وتذذوازن القذذوى فذذي منطقذذة الشذذرق االوسذذط،
مجلة الشرق االوس  ،العددان ( ،11-12المركز القومي لدراسات الشذرق
االوسط.)2092-2099 ،
 .69مصطفى اللباد  ،الجماعات البحثية العربية "بين إيران و تركيا"  ،مجلة
السياسة الدولية  ،المجلد  ، 1العدد (، 209القاهرة .)2091
 .66منصذذور أبذذوكريم ،أبذذرز مالمذذح السياسذذة الخارجيذذة االمريكيذذة بعذذد فذذوز
ترامب ،مركز ردية للدراسات واأليحاخ( ،فلسطين .)2099
 .61منصور أبوكريم ،الموقذف الذدولي واالقليمذي مذن االزمذة القطريذة ،مركةز
ردية للدراسات االستراتيجية( ،فلسطين .)2099
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 .90مذذنعم صذذاحي العمذذاري  ،العالقذذات العراقيذذة مذذع دول الجذذوار الجغرافذذي
(تركيا و إيران) دراسذة فذي اشذكالية االحذتالل المزمنذة  ،ق ةايا سياسةية ،
مجلذذذذد  ، 2العذذذذددان ( ، 90 -1كليذذذذة العلذذذذوم السياسذذذذية جامعذذذذة النهذذذذرين
.)2001
 .99ناصذذذر التميمذذذي ،األزمةةةة الخليجيةةةة وتةةةداعياتها علةةة مسةةةتقبل مجلةةةس
التعاون ،مركز الجزيرة للدراسات( ،الدوحة .)2099
 .92نبيذذذل العتذذذوم ،إيةةةران وخيةةةارات االطاحةةةة باألسةةةد ،مركةةةز أميةةةة للبحةةةوخ
والدراسةةةات االسةةةتراتيجية ،العذذذدد( ،2مركذذذز أميذذذة للبحذذذوث والدراسذذذات
االستراتيجية .)2091
 .92نضير محمود أمين ،موقف تركيا من أحداث التغيير في المنطقة العربيذة،
مجلة العلوم القانونية والسياسية ،العدد( ،2كلية القانون والعلوم السياسذية
جامعة ديالى .)2092
 .92نفذذين مسذذعد ،عالقةةةات إيةةران الدوليةةة واإلقليميةةةة وت ثير ةةا علةة االمةةةن
القةةةومي ،سلسذذذلة ملفذذذات( ،الدوحذذذة المركذذذز العربذذذي لالبحذذذاث ودراسذذذة
السياسات.)2099 ،
 .91نذذذور الذذذدين حشذذذود ،جيوبوليتيذذذك االزمذذذة السذذذورية بعذذذد الثذذذورة دراسذذذة
لتحوالت أدوار الفاعلين االقليميذين فذي مسذر الصذراع فذي سذوريا ،دفةاتر
السياسة والقانون ،العدد( ،96جامعة الجزائر .)2099
هادي زركري ،تحديات السياسة الخارجية لتركيا فذي عذام ،2092
.96
مختارات إيرانية ،العدد ( ،919القاهرة .)2092
 .99ياسر عبد الحسين ،السياسة الخارجية التركية في عهذد أحمذد داود أوقلذو
دراسذذذة فذذذي مسذذذتقبل العالقذذذات العراقيذذذة -التركيذذذة ،ابحةةةاخ اسةةةتراتيجية،
العدد( ،1مركز بالدي الدراسات واالبحاث االستراتيجية .)2092

.9بلسم سعد عبد القادر العبيدي ،الوظيفةة االقليميةة لتركيةا بعةد عةام ،1111
رسذذالة ماجسذذتير (قيذذر منشذذورة) ،كليذذة العلذذوم السياسذذية-جامعذذة النهذذرين،
.2099
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.2حسن علي خضير عالوي ،تركيةا ودول الجةوار الشةرق أوسةطي -9188
 :9118دراسة في العالقات السياسية ،أطروحة دكتورا (قيذر منشذوره)،
كلية التربية-جامعة الموصل ،العراق.2090 ،
.2حسن عي خضذر عذالوي ،تركيةا و دول الجةوار الشةرق اوسةطي -9188
 9118دراسة في العالقات السياسية  ،أطروحذة دكتذورا (قيذر منشذرة) ،
كلية التربية  ،جامعة الموصل .2090 ،
.2خالذذذد كمذذذال هنيذذذة ،السياسةةةة الخارجيةةةة التركيةةةة تجةةةاه المملكةةةة العربيةةةة
السةةةعودية  ،1195-1111رسذذذالة ماجسذذذتير (قيذذذر منشذذذوره) ،أكاديميذذذة
اإلدارة و السياسة-جامعة االقصى ،فلسطين.2091 ،
 .1سذذذذذذعد رزيذذذذذذ ايذذذذذذدام سذذذذذذعيد  ،العالقةةةةةةات التركيةةةةةةة اإليرانيةةةةةةة -9191
،1112أطروحذذذة دكتذذذورا (قيذذذر منشذذذورة) ،جامعذذذة بغذذذداد  ،كليذذذة العلذذذوم
السياسية .2006 ،
.6شنين محمذد المهذدي ،السياسةة الخارجيةة اإليرانيةة تجةاه المشةرق العربةي
 ،1191-1119رسالة ماجسذتير (قيذر منشذورة) ،جامعذة محمذد خيضذر،
الجزائر.2092 ،
 .9وفاء طالبية ،الدور االقليمي التركذي فذي ظذل المتغيذرات الراهنذة – 2090
 ،2091رسالة ماجستير (قير منشورة) ،كلية الحقوق و العلوم السياسية –
جامعة العربي التبسي ،الجزائر.2096 ،
.6عطا عبد الغني خميس ،السياسةة اإليرانيةة تجةاه الثةورات العربيةة -1199
 ،1191رسالة ماجستير (قير منشورة) ،جامعذة االقصذى ،قذزة ،فلسذطين،
.2091
.1قاسمي عبد القادر  ،الدور االقليمي التركةي فةي منطقةة الشةرق االوسة مةن
 ، 1191 -9111رسالة ماجسذتير (قيذر منشذورة) ،كليذة الحقذوق و العلذوم
السياسية – جامعة الجياللي خميس بومليانة ،الجزائر.2091 ،
 .90محمذذد عبذذد العاصذذي التلذذوي  ،السياسةةة الخارجيةةة التركيةةة تجةةاه سةةوريا
 ، 1118-1111رسذذالة ماجسذذتير (قيذذر منشذذورة) ،كليذذة اآلداب  ،جامعذذة
االزهر ،فلسطين.2099 ،
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 .9رواء زكذذذي يذذذونس الطويذذذل  ،مسةةةتقبل العالقةةةات العراقيةةةة  -اإليرانيةةةة –
التركية (( ، )1119-9111جامعة الموصل مركز الدراسات االقليميذة ،
النذذدوة العلميذذة (( ))21حذذول عالقذذات العذذراق االقتصذذادية بذذدول الجذذوار و
إمكانية تطويرها .)2009 ،

.9أحمذذد طذذاهر  ،قصةةة التقةةارب بةةين تركيةةا و إيةةران  ،جريذذدة االيذذام  ،العذذدد
( ،9999فلسطين .)2099
 .2أشرف كشك ،تركيا تذدخل علذى خذط األزمذة بطذر حلذول عسذكرية إلنقذاذ
قطر ،جريدة العرب( ،لندن .)2099
.2ثائر عباس ،روحاني يبحث االنفتا االقتصادي عبر تركيا ،جريدة الشةرق
االوس ،العدد،92196أرشيف جامعة بغداد .2092 ،
.2جهاد طوز" ،قصن الزيتون" تعزز وحدة األراري السورية وتحمي أمننا
القومي ،جريدة الشرق ،العدد  ،90692قطر.2096 ،
 .1ريار الكعبي ،أتفاق شامل بةين العةراق وتركيةا بعةد فتةور دام لسةنوات،
جريدة الصبا  ،2092 ،وقت االطالع  ،2096/9/2متا علذى الذرابط
http://newsabah.com/newspaper/32014
 .6سذذعيد عبذذد الذذرزاق ،انقذذرة إيذذران تحذذاول مذذد نفوذهذذا خذذارج حذذدودها...
وألتريد التصعيد معهذا ،جريةدة الشةرق االوسة  ،العذدد ،92169ارشذيف
جامعة بغداد.2099 ،
 .9محمذذذد خالذذذد ،قطذذذر جسذذذر إيذذذران للذذذتهجم علذذذى الخلذذذي  ،جريةةةدة البيةةةان،
العدد( ،92212االمارات .)2099
 .6محمد صالح صدقيان  ،اردوقان يريد حكومة مشتركة وخامناي يشدد على
استثمار طاقات هائلة ،جريدة الحياة  ،أرشيف جامعة بغداد 2092 ،
.1مستشار خامناي يحذر تركيا من تبعذات (نهجهذا الخذاطل)  ،جريذدة الشذرق
االوسط ،العدد ،92002أرشيف جامعة بغداد.2099 ،
خيرأ خيذرأ ،تركيذا وإيذران تخططذان لخالفذة النفذوذ األمريكذي،
.90
صحيفة العرب( ،لندن .)2096
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 .99صحيفة العرب ،قصن زيتون تركية في شمال العراق بذدعم مذن إيذران،
(لندن .)2096
جريذذذدة الزمذذذان التركيذذذة ،التعذذذداد السذذذكاني لتركيذذذا عذذذام ،2099
.92
 ،2096متا على الرابط
https://www.zamanarabic.com/2018/01/10/%D8%
AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D
.9الموقع االلكتروني لوزارة الخارجية التركية
http://www.mfa.gov.tr/default.ar.mfa
.2الموقع االلكتروني لوزارة الخارجية اإليرانية
http://ar.mfa.ir

.9

بكر البدور  ،العالقات التركية اإليرانية ،مركز الجزيذرة للدراسذات ،متذا
على الرابط
http://blogs.aljazeera.net/blogs/2017/3/10/%D8%B9%D
9%86%D8%A7

.2

.2

محمد عز العرب ،العالقات التركية اإليرانيذة الذدوافع-والمنذافع ،مختةارات
إيرانيةةةةةةةةةةةةةةة ،العذذذذذذذذذذذذذذدد ،2002، 19متذذذذذذذذذذذذذذا علذذذذذذذذذذذذذذى الذذذذذذذذذذذذذذرابط
http://albainah.net/index.aspx?function=Item&id=4386
&lang
الحذذافي النذذويني  ،العالقةةات التركيةةة اإليرانيةةة بةةين التعةةاون و التنةةافس و
انعكاساتها عل منطقة الشرق االوس  ،الحوار المتمدن  ،العذدد، 2096
،2092متا على الرابط
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=34776
4
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.2

.1

.6

مثنى فائق العبيدي ،الردية التركية للبرنام النووي اإليراني...التطورات
و المحددات ،مجلة أراء حول الخلي  ،متا على الرابط
http://araa.sa/index.php?option=com_content&view
=article&id=4302%3A20171130075743&catid=346
3&Itemid=17
بيرم سينكأ ترجمة احمد عيشذة ،العالقةات التركيةة اإليرانيةة بعةد االتفةاق
النةةةةووي  ،مركذذذذز حرمذذذذون للدراسذذذذات  ، 2099 ،متذذذذا علذذذذى الذذذذرابط
https://harmoon.org/archives/7218
عمر كو  ،تركيا والحراك االحتجاجي فةي إيةران ،العربذي الجديذد ،شذبكة
المعلومات الدولية ،2096 ،متا على الرابط
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2018/1/10/%D8
%AA%D8%B1%D9%83%8A

 .9محمذذد السذذلمي ،قذذراءة فذذي التقذذارب السياسذذي بذذين إيذذران و تركيذذا ،شةةفون
إيرانية ،2092 ،متا على الرابط
http://iranianaffairsalsulami.blogspot.com/2013
/11/blog-post_3632.html
 .6مد الفاتح  ،تركيا و إيران أو الواقعية فذي العالقذات الدوليذة ،وكالةة القةد
العربةةةةةةةةةةةةةةةةي ، 2099 ،متذذذذذذذذذذذذذذذذا علذذذذذذذذذذذذذذذذى الذذذذذذذذذذذذذذذذرابط
http://www.alquds.co.uk/?p=797576

 .1شذذذروان الشذذذمراني ،الصذذذراع االسذذذتراتيجي التركذذذي -اإليرانذذذي ،مركةةةز
الدراسات االستراتيجية والدبلوماسية ،2099،متا على الرابط
http://www.csdscenter.com/%d8%a7%d9%84%d8%b
5%d9%91%d8%b1%d8%a7%
 .90صحيفة الوفاق 6 ،مليار دوالر ..قيمة التبادل التجاري بين إيران وتركيذا،
العدد ،2096 ،969121متا على الرابط
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http://alvefagh.com/News/181525.html?catid=8&t
itle=181525
 .99مذذروة سذذالم ،وزيذذر التجذذارة التركذذي التبذذادل التجذذاري بذذين تركيذذا وإيذذران
يزيد  %20شهرياً ،2099 ،متا على الرابط
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN
16G13I
 .92عبذذد الحذذافي الصذذاوي ،العالقذذات االقتصذذادية التركيذذة مذذع دول الجذذوار،
المعهذذذذذذذد المصذذذذذذذري للدراسذذذذذذذات ،2099 ،متذذذذذذذا علذذذذذذذى الذذذذذذذرابط
https://eipsseg.org/%D8%A7%
 .92حيدر الخفذاجي  ،العالقةات التركيةة اإليرانيةة  ،مركذز البيذان للدراسذات و
التخطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيط ، 2099 ،متذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا علذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى
الرابط http://www.bayancenter.org/2017/09/3664
 .92االسذذواق العربيذذة ،التبذذادل التجذذاري بذذين تركيذذا وإيذذران يزيذذد بنسذذبة %2
شهريا ،قناه العربية ،متا على الرابط
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2017/03/
09/%D8%A7
 .91حنا أبو سكين ،بين الصراع و التعاون :النافس الدولي في اسيا الوسط
،المركز العربي للبحوث و الدراسات  ، 2092،متا على الرابط
http://www.acrseg.org/6940
 .96مصذذطفى صذذذال  ،تركيةةةا وإيةةةران تقةةةارب ةةةد االراد ،المركذذذز العربذذذي
للبحذذذذذذذذذذذذذذذوث والدراسذذذذذذذذذذذذذذذات ، 2099 ،متذذذذذذذذذذذذذذذا علذذذذذذذذذذذذذذذى الذذذذذذذذذذذذذذذرابط
https://www.acrseg.org/40612
 .99مصطفى محمد صال  ،الدور التركي الجديد في الشرق االوس "في ظل
مفهوم العثمانية الجديدة" ،الدوحة ،المركذز العربذي الذديمقراطي للدراسذات،
 ،2099متا على الرابط
http://www.democraticac.de/?p=47
 .96حمد جاسذم محمذد ،بوصةلة الصةراع العراقةي التركةي حةول الموصةل إلة
أين  ،شبكة النبأ المعلوماتية ،2096 ،متا على الرابط
138
المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برلين  -ألمانيا

العالقات التركية اإليرانية بعد عام …….........…………..…..2011تأليف  :جاسم محمد حاتم العزاوي

https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/
1
 .91محمد عربي الدمذي ،السياسةة التركيةة تجةاه المشةرق العربةي بعةد الحةرب
البةةةةاردة :المحةةةةددات واالبعةةةةاد ،الدوحذذذذة ،المركذذذذز الذذذذديمقراطي العربذذذذي
للدراسذذات االسذذتراتيجية والسياسذذية واالقتصذذادية ،متذذا علذذى الذذرابط h
ttp://democraticac.de/?p=41433
 .20خورشذذذيد دلذذذي ،الخيةةةارات التركيةةةة لمرحلةةةة مةةةا بعةةةد"داعش" ،مركذذذز
المستقبل لالبحاث والدراسات المتقدمة ،2099 ،متا على الرابط
https://futureuae.com/arAE/Mainpage/Item/3152/%
D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%
 .29كرم سعيد  ،التقاطع التركي االيراني في العراق  ،مجلة السياسة الدولية ،
متذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا علذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرابط
((http://www.siyassa.org.eg/News/11987.aspx
 .22ررذذوي عمذذار ،م ة الت التةةدخل العسةةكري التركةةي فةةي األزمةةة السةةورية،
مركز المستقبل لالبحاث والدراسات المتقدمة ،2096 ،متا على الرابط
https://futureuae.com/arAE/Mainpage/Item/3718/%D8%
AA%D8%AD%D8%A7%D
 .22أيمذذن الزينذذي ،تةةداعيات االزمةةة القطريةةة علة مسةةتقبل العالقةةات العربيةةة
والتوازنةةات السياسةةية فةةي المنطقةةة ،المركذذز العربذذي للدراسذذات االسذذتراتيجية
والسياسذذذذذذذذية واالقتصذذذذذذذذادية ،بذذذذذذذذرلين ،2099 ،متذذذذذذذذا علذذذذذذذذى الذذذذذذذذرابط
http://democraticac.de/?p=47902
 .22أبراهيم بدوي ،موقف تركيا معتد تجاه االزمة المفتعلذة رذد قطذر ،جريةدة
الراية ،2099 ،متا على الرابط
http://www.raya.com/news/pages/ef49a6d6-8f9d-48bcb6d2-77
 .21نشذذوى الحنفذذي ،األزمةةة القطريةةة ..وسةةيلة إيرانيةةة لالسةةتفادة مةةن شةةق
الصف الخليجي ،كتابات ،2099 ،متا على الرابط
https://kitabat.com/news/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8
%b2%d9%85%d8%a9-Hk
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 .26فاطمة الصمداوي ،كيف قرأت إيذران األزمذة مذع قطذر الوحذدة الخليجيذة
أصبحت مذن المارذي ،مركذز الجزيذرة للدراسذات ،الدوحذة2099 ،متذا علذى
الرابط
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/06/170608095
441455.html
 .29صابر كامل عنبري ،إيةران واألزمةة الخليجيةة ،قنذاة الجزيذرة االخباريذة،
 ،2099متا على الرابط
http://www.raya.com/news/pages/ef49a6d6-8f9d48bc-b6d2-770302a1610a
 .26تقذذذدير موقذذذف "تذذذأثير أزمذذذة الخلذذذي علذذذى التوازنذذذات اإلقليميذذذة" ،مركةةةز
الجزيرة للدراسات ،2099 ،متا على الرابط
http://studies.aljazeera.net/ar/positionestimate/2017/09/17
0919092901799.html
 .21حسذذذن زنينذذذد ،بعةةةد عزلهةةةا خليجيةةةاً ،قطةةةر بةةةين الح ةةةن التركةةةي والفةةةخ
اإليراني ،وكالة  DWاالخبارية ،2099 ،متا على الرابط
http://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%B9%D8%AF
%D8%B9%D8%B2%D9%
.20

تقدير موقف "قطر لن تتخلى عن تركيا ..ولن تتكذاتف مذع إيذران إررذاءاً
للسعودية" ،مركز الجزيرة للدراسات ،2099 ،متا على الرابط

http://alarab.qa/story/1256560/%D8%A7%D9%84%D
8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%
 .29معتذذز علذذي ،التقذذارب التركذذي اإليرانذذي اردوقذذان يحاصذذر الخلذذي ويهذذدد
أوربا ،سياسات ،2099 ،متا على الرابط
https://www.sasapost.com/opinion/erdogan-iranturky-gulf-europe/
200
المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برلين  -ألمانيا

العالقات التركية اإليرانية بعد عام …….........…………..…..2011تأليف  :جاسم محمد حاتم العزاوي

.22

شذذيروان السذذميراني ،تركيذذا وإيذذران والموقذذف مذذن األزمذذة الخليجيذذة،
مركذذذز الدراسذذذات االسذذذتراتيجية والدبلوماسذذذية ،2099 ،متذذذا علذذذى
الرابط
http://www.csds-center.com/archives/10396

 .22مصذطفى خضذري ،العالقةةات التركيةة اإليرانيةةة "دراسةة استشةةرافية"،
مركز التفكير االستراتيجي ،2091 ،متا على الرابط
http://istratigy.com/%D8%B5%D8%B1%D8%A7
%D8%B9%D8
 .22أرشذذين أديذذب مقذذدم ،العالقذذات التركيذذة اإليرانيذذة أخذذوة إسذذالمية أم تنذذافس
إقليمي  ،مركز الجزيرة للدراسات ،أبوظبي ،2092 ،متا على الرابط
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/05/2013
59113837501211.html
 .21أسذذذذذذذراء محمذذذذذذذود ،العالقذذذذذذذات التركيذذذذذذذة اإليرانيذذذذذذذة ..تشذذذذذذذارع
اقتصذذذذذذذادي واظطذذذذذذذراب سياسذذذذذذذي ،تركيةةةةةةةا بوسةةةةةةةا ،متذذذذذذذا
على الرابط
https://www.turkey-post.net/p-104279/
 .26نبيذذل عذذودة ،الصةةراع مةةن أجةةل النفةةوك تركيةةا وإيةةران فةةي منطقةةة الشةةرق
االوس  ،نصح -مدونة تضم مقاالت علمية ،2099 ،متا على الرابط
http://www.nusuh.org/50%D8%A7%D9%84%D8%B5
%D8%B1%D8
 .29العمليذذة العسذذكرية فذذي عفذذرين الذذدالالت والمخذذاطر والخيذذارات ،وحذذدة
الدراسات السياسذية ،مركذز حرمذون للدراسذات المعاصذرة ،2096 ،متذا
على الرابط
https://harmoon.org/archives/8009
 .26خورشذذيد دلذذي ،تركيذذا وإيذذران بذذين التحذذالف والتنذذافس ،صذذحيفة الحيذذاة،
 ،2099متا على الرابط
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http://www.alhayat.com/Edition/Print/23525467/
%D8%AA%D8%B1%D9%8
 .21شبكة جيرون األعالمية ،محددات العالقات التركية اإليرانيذة ،شذبكة
المعلومات الدولية ،2099 ،متا على الرابط
https://geroun.net/archives/90202
 .20أبراهيم ناصر ،تسادالت حول طبيعة النفوك اإليراني في المنطقةة ،انكسذام
مركز أنقرة لدراسة السياسات واألزمات ،2096 ،متا على الرابط
https://ankasam.org/ar/7456/
 .29صحيفة البيان ،العالقات التركية اإليرانية ..التقاء مصالح وتقذاطع أهذداف،
 ،2092متا على الرابط
https://www.albayan.ae/2012-04-07-1.1626130
 .22محمد سيف الدين إيرول ،نظام سوتشي ،...أنكسام مركز أنقرة لدراسة
االزمات والسياسات ،2099 ،متا على الرابط
https://ankasam.org/ar/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9
%85%d8%b3%d9%88%
 .22ريناس بنافي ،التحليل الجيواستراتيجي دراسة مقارنة بين تركيا وإيران
من ناحية القوة الشاملة ،المركز الديمقراطي العربي للدراسات السياسية،
 ،2099وقت االطالع  ،2096/1/91متا على الرابط
http://democraticac.de/?p=45680
 .22محمد جابر ثلجي ،التقارب اإليراني االمريكي والعالقات التركية اإليرانية
الفرص والتحديات المحتملة ،مركز الجزيرة  ،متا على الرابط
www.aljazeera.net/fileiranfuturerole
 .21مثنى العبيدي ،الحصار المائي لماذا تصاعدت التوترات العراقية مع تركيا
وإيران  ،مركز المستقبل لألبحاخ والدراسات المتقدمة ،2096 ،وقت
االطالع  ،2096/9/2متا على الرابط
https://futureuae.com/arAE/Mainpage/Item/4033/%D8%
A7%D9%84%D8%AD%
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 .29مركز المستقبل لقبحاث والدراسات المتقدمة ،لماكا تصاعدت ال غوطات
األمريكية عل إيران  ،2096 ،متا على الرابط
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/4079/%D8%B3%
D8%AF%D8%A7%D9%8

.26عبذذدالهيان العالقذذات الثنائيذذة مذذع تركيذذا تحمذذل طبيعذذة اسذذتراتيجية" ،وكالةةة
مهر اإليرانية ،رمز الخبر 2096 ،2910162
https://ar.mehrnews.com/print/1864822/%D8%B9%D8
%A8%D8%AF-%D8%A
 .21وكالةةة الغةةد بةةر  ،حجذذم التبذذادل التجذذاري بذذين العذذراق وتركيذذا ل 90مليذذار
دوالر ،2096 ،متا على الرابط
https://www.alghadpress.com/news/%D8%A7%D9%
87%D9%85-%D8%A7
 .10وكالةة ارنةا اإليرانيةةة ،الريجذاني العذراق اجتذذاز مضذيق االزمذات االمنيذذة،
العدد  ،62996121،2099متا على الرابط
http://www.irna.ir/ar/News/82778949
 .19وكالة  DWاالخبارية ،إيران والعراق تبةادل تجةاري بالمليةارات،2099 ،
متا على الرابط
http://www.dw.com/ar/%D8%A5%D9%8A%D8%B1
%D8%A7%D9%86%D9%88%D8
 .12وكالة سكاي نيوزعربية ،توقيع أتفاقية عسكرية "واسعة المدى" بين إيران
والعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذراق ، 2099 ،متذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا علذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرابط
https://www.skynewsarabia.com/web/article/967006/%D8%
AA%D9%88%D9%82%
 .12وكالة ترك بر  ،مستقبل التقارب التركي اإليراني بعد "استفتاء
http://www.turkpress.co/nodeاالنفصال" ،متا على الرابط
 .12وكالة  CNNبالعربية االخبارية ،خلف ستار أزمذة قطذر ..ملذف السذعودية
وإيران وترامب ،2099 ،متا على الرابط
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https://arabic.cnn.com/middleeast/2017/06/08/qatar
crisisanalysiswhatsapp
 إيذران وتركيذا.. في محاولة النتشال قطذر مذن أزمتهذا، وكالة أرم نيوز.11
: متا على الرابط،2099 ،تبحثان توسيع نقل البضائع للدوحة
.https://www.eremnews.com/latest-news/1075671
،%92  نمو التبادل التجاري بين تركيذا وإيذران نسذبة، قناة العالا االخبارية.16
 متذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا علذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرابط،2099
http://www.alalam.ir/news/3141951/%D9%86%D9%8
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