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الملخص

ٍ
ازداد التعاون التركي اإليراني بشكلٍ
ملحوظ في العقد الماضي .وكان احتياج تركيا إلى الطاقة وموارد النفط والغاز الطبيعي
الوفيرة لدى إيران داف ًعا مه ًما لزيادة التعاون التركي اإليراني .فإيران هي ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى تركيا بعد روسيا.
وإيران هي أيضً ا مصدر مهم للنفط الخام.
ومع ذلك ،يجب أال نبالغ في درجة التعاون بين البلدين .فتاريخيًا كانت ،وتظل ،كل من تركيا وإيران متنافستين بدل من
كونهما شريكتين وثيقتين .وفي حين أنهما قد تتشاركان في بعض المصالح االقتصادية واألمنية ،فإن مصالحهما تتعارض على كثير
من األصعدة في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط .فالدولتان لهما هويتان سياسيتان مختلفتان وكذلك أيدولوجيات مختلفة جذريًا.
وقد أعطى الربيع العربي زخ ًما أكبر لهذا ِ
السجال السياسي واأليديولوجي بين تركيا وإيران .فقد ساعد سقوط األنظمة
االستبدادية في تونس وليبيا ومصر ،باإلضافة إلى الثورات التي قامت في سوريا واليمن والبحرين ،على تقويض النظام السياسي
في الشرق األوسط .وسعت تركيا وإيران ،على ٍ
حد سواء ،إلى استغالل "األنظمة الجديدة" الناشئة في المنطقة لتحقيق مصالحها
الخاصة في الشرق األوسط.
وقد توترت العالقات بسبب عدد من القضايا .وكان أهم عامل ساهم في التوتر المتزايد في العالقات هو دعم تركيا
للمعارضة السورية ضد الرئيس السوري بشار األسد .وسوريا هي الحليف الحقيقي الوحيد إليران في الشرق األوسط .فمنذ عام
 ،1979دعم النظام السوري البعثي العلماني الذي يسيطر عليه العلويون في سوريا والثيوقراطية الشيعية في إيران كل منهما
اآلخر بقوة .لذا ،فسقوط األسد سيكون بمثابة ضربة استراتيجية جادة إليران ويمكن أن يؤدي إلى زيادة نفوذ تركيا .كما يمكن
أن يكون له تأثير في حدوث مظاهرات في إيران ،وتقوية المعارضة الداخلية للنظام اإليراني وتعميق االنقسامات الحالية داخل
القيادة اإليرانية.
و أصبح العراق ،كذلك ،ميدانًا للمنافسة المتنامية بين تركيا وإيران .فقد أدى انسحاب القوات األمريكية من العراق إلى
فراغ في السلطة حاولت إيران مأله .وجعل الصراع الطائفي بين الشيعة والسنة كل من تركيا وإيران على طرفي نقيض في الصراع
العراقي .وفي حين أن التنافس التركي اإليراني في العراق ليس كبي ًرا مثل التوترات الحالية بشأن سوريا ،فمن الممكن أن يكتسب
قوة جديدة مع سقوط األسد ،ما سيؤدي إلى حدوث المزيد من العنف الطائفي على نطاق واسع وزعزعة االستقرار بشكل كبير.
كما تبرز القضية الكردية أيضً ا كمصدر للتوتر بين أنقرة وطهران .وتشتبه الحكومة التركية في أن سوريا وإيران تقومان
بتقديم الدعم للجماعة الكردية الرئيسية المتمردة ،المتمثلة في حزب العمال الكردستاني .وقد أدى انتشار االضطرابات في سوريا
إلى تآكل سيطرة نظام األسد على المناطق الكردية على طول الحدود التركية السورية ،وتعميق المخاوف التركية بأن هذا سيقوي
الدعوات للحصول على مزيد من الحكم الذاتي بين السكان األكراد في تركيا وأن سوريا وإيران قد تستخدمان نقاط ضعف تركيا
–إلى حد ما -حول القضية الكردية في محاولة إلعادة تشكيل سياسة تركيا تجاه النظام السوري.
وتأتي القضية الفلسطينية كصعيد آخر للتنافس بين البلدين .وترى إيران أن معارضتها إلسرائيل تع ِّزز من شعبيتها في العالم
العربي .لكن دعم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الحازم للفلسطينيين قد سرق البساط من تحت قدم إيران وكان من
بين العوامل الهامة التي أسهمت في تدهور عالقات أنقرة مع اسرائيل.
وقد تتنافس تركيا وإيران على النفوذ في آسيا الوسطى والقوقاز كذلك .ومع ذلك ،ال تخفى المنافسة بين تركيا وإيران
في تلك المناطق .وقد تم تقييد النفوذ اإليراني في آسيا الوسطى والقوقاز نتيجة لعدد من العوامل ،بما في ذلك الدور ال ُمهي ِمن
لروسيا كوسيط قوة إقليمي.
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وكان برنامج إيران النووي مصد ًرا للتوتر واالختالف في العالقات بين الواليات المتحدة وتركيا ،خاص ًة وأن تركيا قد
حاولت أن تلعب دور الوسيط بين إيران ومجموعة " ( "5+1ممثلة في مجلس أمن األمم المتحدة باإلضافة إلى ألمانيا) .ومع
ذلك ،فإن الخالفات بين الواليات المتحدة وتركيا بشأن البرنامج النووي االيراني تنبع من التكتيكات إلى ٍ
حد كبير ،ال من األهداف
االستراتيجية .ويتأتى الخوف الرئيسي في تركيا من احتمال حيازة إيران ألسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى سباقٍ للتسلح النووي
في الشرق األوسط .وهذا ،بدوره ،يمكن أن يزيد من الضغوط على الحكومة التركية للنظر في تطوير سالح نووي خاص بها.
وستعتمد سياسة تركيا تجاه القضية النووية بشكلٍ كبي ٍر على سياسة الواليات المتحدة ومصداقية التزام أعضاء منظمة حلف
شمال األطلسي (الناتو) بالمادة الخامسة من معاهدة واشنطن بشأن الدفاع الجماعي .وما دامت تركيا تشعر بأن حلف شمال
االطلسي يأخذ المخاوف األمنية التركية على محمل الجد ،فمن غير المرجح أن تعيد أنقرة النظر في سياستها النووية .ومع ذلك،
إذا ضعفت الثقة التركية في التزام الواليات المتحدة وحلف شمال االطلسي بأمنها ،فقد تبدأ أنقرة في استكشاف خيارات أخرى
لضمان أمنها ،بما في ذلك احتمال حيازة الرادع النووي الخاص بها .وبالتالي ،فإن الحفاظ على مصداقية التزام أعضاء التحالف
بالمادة الخامسة يظل أم ًرا ضروريًا.
ونظ ًرا العتمادها على الطاقة اإليرانية ،وخاص ًة الغاز الطبيعي ،فإن لتركيا مصلحة قوية في منع تدهور العالقات مع إيران
بشكل كبير ،وعدم اتخاذ اإلجراءات التي يمكن أن تعطي طهران ذريعة لتكثيف الدعم لحزب العمال الكردستاني .ومن ث َّم ،يجب
أال يتوقع المسؤولون األمريكيون أن أنقرة ستتفق تلقائ ًيا مع جميع مبادرات سياسة الواليات المتحدة تجاه إيران .وسوف تسعى
أنقرة إلى االحتفاظ بدرجة من المرونة بشأن سياستها تجاه إيران وربما تكون مترددة في دعم بعض مبادرات الواليات المتحدة
بالنسبة إليران إذا رأت أنها تتعارض مع المصالح الوطنية التركية األوسع.
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الفصل األول

المقدمة

إن التنافس على السلطة والنفوذ في المنطقة بين تركيا وإيران قد شكَّل المصير السياسي للشرق األوسط إلى ٍ
حد كبي ٍر .وبينما ظل
هذا التنافس كام ًنا لفترة طويلة في العصر الحديث ،فقد أدى إلى صرا ٍع كبي ٍر وسفك للدماء على مر التاريخ .لكن تركيا وإيران ال
تنافسا تاريخ ًيا واستراتيج ًيا فحسب. ،بل تشكل كل منهما مصد ًرا للمخاوف والقلق العميقين لألخرى كذلك.
تتنافسان ً
فقد صورت الملحمة الوطنية اإليرانية ،شاهنامه المملكة القديمة –توران (المرتبطة بالشعب التركي في آسيا الوسطى)-
ِ
يكتف كثير من
كعد ٍو لدود إليران 1.ورزحت إيران ،في كثي ٍر من األحيان ،تحت رحمة القبائل التركية من آسيا الوسطى ،التي لم
أفرادها بغزو إيران مع الهجرة جنوبًا فحسب ،بل قاموا ،كذلك ،بتقدير وتلقف الثقافة الفارسية على أنهم حكام إليران .وقد قلَّصت
توسع اإلمبراطورية العثمانية تجاه الشرق ،في القرنين السادس عشر والسابع عشر .وفي
الساللة الفارسية الصفوية الحاكمة من ّ
 Qالحاكمة في إيران -والتي تنحدر من أصول تركية -في الدولة العثمانية نموذ ًجا يُحتذى في
وقت الحقٍ  ،رأت ساللة قاجار  ajar
مؤسس الساللة الحاكمة األخيرة في إيران
،
R
eza
Shah
Pahlavi
بهلوي
شاه
رضا
كان
التحديث على النمط األوروبي .وقد
ِّ
مؤسس الجمهورية التركية ،لجهوده
(وهي أول ساللة غير تركية منذ مئات السنين) ،معجبًا بكمال أتاتورك Kemal Ataturkِّ ،
الحثيثة لعلمنة تركيا وتحديثها .وقد كانت جهود الشاه في التحديث مستوحاة من سياسات أتاتورك ،ولكنها كانت أقل نجا ًحا
وس ّهلت اإلطاحة بابنه محمد رضا شاه بهلوي Mohammad Reza Shah Pahlavi ،وصعود الجمهورية اإلسالمية.
وسببت الثورة اإلسالمية في إيران عام  ،1979موجات من الصدمة في أرجاء المنظومة السياسية التركية التي يسيطر
عليها الجيش .وقد كانت الجمهورية اإلسالمية ،وهي الدولة الدينية الثورية ،بمثابة النقيض لجمهورية أتاتورك العلمانية .ليس فقط
ألنها تسعى إلى قلب النظام الجيوسياسي اإلقليمي ،ولكن ألنها أيضً ا ت ُه ِّدد هوية الدولة التركية ،ووجودها ،في نظر النخبة التركية.
ومع ذلك ،لم يكن ثمة تنافس مباشر بين الدولتين على الصعيد الجيوسياسي ،بالشكل الذي كان التنافس عليه بين إيران
والمملكة العربية السعودية ،لعشرات السنين .فطالما ات َّهمت النخبة الكمالية الجمهورية اإلسالمية بإثارة الفتن في تركيا ،عبر دعمها
المزعوم لمختلف الجماعات اإلرهابية والمتمردة ،في حين رأت الجمهورية اإلسالمية أن العلمانية التركية -والعالقات الوثيقة بين
أنقرة والواليات المتحدة -تُشكِّل تهدي ًدا أليديولوجيتها اإلسالمية الثورية .وعلى الرغم من مراقبة الدولتين لبعضهما البعض بحذ ٍر
توسعت العالقات االقتصادية بينهما بشكلٍ واض ٍح .وخالل الحرب بين إيران والعراق ،حافظت تركيا على
بعد عام  ،1979فقد ّ
عالقات اقتصادية قوية مع كال البلدين.
وبعدها تركَّزت وتوجهت اهتمامات تركيا وطاقاتها في المقام األول نحو الغرب ،بدالً من الشرق األوسط المسلم ،حتى
تولي حزب العدالة والتنمية ıالسلطة في نوفمبر /تشرين الثاني من العام  .2002وكان الدور األساسي لتركيا كعضو في حلف
شمال األطلسي (الناتو) هو حماية جناح جنوب غرب أوروبا من العدوان السوفيتي بدل من احتواء تهديد إيران الثوري .وركّزت
النخبة التركية اهتمامها على تعزيز العالقات مع الغرب -وخاص ًة للقبول في االتحاد األوروبي -بدل من التركيز على إقامة عالقات
أوثق مع الشرق األوسط.
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الحزب البعثي في العراق واالتحاد السوفيتي على أنهما الخطر الرئيسي .وكانت تركيا وإيران من
ورأى كل من تركيا وإيران
َ
األعضاء المؤسسين لحلف بغداد الذي أُنشئ عام  1955لمواجهة النفوذ السوفيتي في الشرق األوسط 2.وجاءت الثورة اإليرانية
في عام  1979إيذانًا بنهاية حلف بغداد ،ولكن زوال الحلف لم يُقلِّل من التهديدات المتبادلة التي واجهتها كل من تركيا وإيران
قبل الثورة اإليرانية.
واستمرت حرب إيران مع العراق ثماني سنوات استُهلكت فيها معظم طاقات طهران بعد ثورة 1979؛ إال أن الجمهورية
اإلسالمية لم تملك القدرة على تصدير ثورتها إلى جميع أنحاء الشرق األوسط ،بما في ذلك تركيا .وعالو ًة على ذلك ،و ّحدت
أيديولوجية إيران الراديكالية معظم المنطقة ،وخاص ًة الدول العربية في الخليج الفارسي ،ضدها .وبالكاد تستطيع الجمهورية
اإلسالمية تح ّمل استعداء تركيا أيضً ا.
تحسنت العالقات التركية اإليرانية االقتصادية والسياسية واألمنية بشكلٍ ملحوظ بعد تولي حزب العدالة والتنمية
وقد ّ
السلطة في نوفمبر /تشرين الثاني عام  ،2002وخاص ًة بعد الغزو األمريكي للعراق في مارس /آذار عام  .2003وعلى الرغم من
التزامه العلمانية تكونت الدائرة األساسية لحزب العدالة والتنمية من المسلمين الملتزمين في قلب األناضول ،وهم أقل ميل لرؤية
إيران اإلسالمية باعتبارها تهدي ًدا خطي ًرا كما صورتها النخبة العلمانية التركية مرا ًرا .وقد ساعدت أيضً ا المحاولة األوسع نطاقًا لحزب
العدالة والتنمية لتحسين العالقات مع الشرق األوسط المسلم على تواجد عالقات أوثق مع الجمهورية اإلسالمية.
ومع ذلك ،فقد كان الدافع للعالقات المتنامية بين تركيا وإيران في ظل حكم حزب العدالة والتنمية ،في المقام األول ،هو
المخاوف الشائعة حول القضية الكردية ،باإلضافة إلى المصالح االقتصادية المشتركة ،وليس التقارب الديني واأليديولوجي .وعلى
الرغم من الحديث عن التضامن اإلسالمي والمصالح السياسية المشتركة ،فقد استمرت الخالفات األيديولوجية واالستراتيجية المهمة
ما قلَّص – وما زال يقلِّص ـ من درجة التقارب بين البلدين.
رياح التغيير
أعطى اندالع الربيع العربي زخ ًما جدي ًدا للتنافس التاريخي بين تركيا وإيران .ومع انتشار االضطرابات والضغوط من أجل التغيير،
توترت العالقات التركية اإليرانية على نحو متزايد .ودبت خالفات بين تركيا وإيران حول عدد من القضايا ،أبرزها سوريا.
وتفرض سياسة تركيا الحازمة في الشرق األوسط تحديات للطموحات اإلقليمية اإليرانية .بينما ترى تركيا نفسها قو ًة صاعدة
في الشرق األوسط .وفي الواقع ،فقد رأى الكثير من العرب في تركيا ،بمعدل نموها المرتفع ونظامها السياسي الديمقراطي نسب ًيا،
نموذ ًجا للتط ّور السياسي.
وعلى الجانب اآلخر ،ترى الجمهورية اإلسالمية نفسها على أنها القوة الموازنة الوحيدة "لإلمبريالية" األمريكية في المنطقة.
ويجوز أن إيران قد توقفت فعليًا عن تصدير الثورة اإلسالمية إلى الدول المجاورة ،غير أن الجمع بين األيديولوجية الثورية،
والقومية اإليرانية ،يتضارب مع الطموحات التركية في الشرق األوسط .ويُشكِّل النشاط التركي في الشؤون العربية ،وخاص ًة في
خاصا بالنسبة للجمهورية اإلسالمية .كما يمكن أن تُشكِّل معارضة تركيا لنظام بشار األسد في سوريا،
القضية الفلسطينية ،تحديًا ً
وهو الحليف الوثيق إليران ،خط ًرا كبي ًرا على نفوذ النظام اإليراني وأهدافه السياسية.
واألخطر بالنسبة للجمهورية اإلسالمية هو الدينامية التركية والمجتمع التركي المفتوح ،والنظام السياسي التركي ،ما قد
يُش ِّجع حركات المعارضة المضطربة في إيران على الضغط بشكل أكبر لتحقيق اإلصالح السياسي الداخلي ،وخاص ًة إذا اكتسبت
حركات اإلصالح في أي مكان آخر في الشرق األوسط مزي ًدا من الزخم.

 2جون كاالبريس John Calabrese" ،تركيا وإيران :الحدود لعالقة مستقرة "المجلة البريطانية لدراسات الشرق األوسط ،المجلد  ،25العدد  ،1مايو /أيار
 ،1998ص.76 .

مقدمة 3

الغرض من الدراسة وأقسامها
يُحلِّل هذا التقرير التطور في العالقات التركية اإليرانية .ويتناول ثالث قضايا وثيقة الصلة ببعضها البعض:

•كيف يكون من المرجح أن تتطور العالقات التركية اإليرانية في العقد المقبل؟
•إلى أي مدى يوجد تقارب بين المصالح األمنية التركية اإليرانية؟ إلى أي مدى يوجد تباين؟
•ما هي تداعيات هذا التباين على األمن في منطقة الشرق األوسط ،وعلى مصالح الواليات المتحدة؟
ويركِّز الفصل الثاني على عدد من المسائل المحددة حيث بدأت السياسة التركية واإليرانية تتباين بشكلٍ كبي ٍر  -فيما يتعلق
بسوريا والعراق والقضية الكردية .ويناقش الفصل الثالث الخالفات التركية واإليرانية بشأن القضية الفلسطينية .بينما تدرس الفصول
من الرابع إلى السادس العالقات مع آسيا الوسطى والقوقاز ،وآثار السياسة النووية اإليرانية على العالقات الثنائية وآفاق التعاون
االقتصادي .وفي الختام ،يعرض الفصل السابع تقص ًيا لتداعيات االتجاهات الحالية على األمن في منطقة الشرق األوسط ومصالح
الواليات المتحدة.

الفصل الثاني
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الجغرافيا السياسية الجديدة للدولة التركية
في أعقاب الحرب العالمية الثانية ،ركزت تركيا ك ُــل اهتمامها ،تقريب ًـا ،على تحسين عالقاتها مع الغرب .في حين كانت عالقاتها
مع الشرق األوسط مهملة إلى حـ ّد كبير ،باستثناء فترة وجيزة في أواسط الخمسينيات من القرن العشرين .إالّ أن تركيا قد أعادت
اكتشاف الشرق األوسط من جديد في العـِـقـ ْـد الماضي ،إلى أن بزغت كطرف فاعل تتزايد أهميته في المنطقة يو ًما بـعــد يوم.
وال يعني االلتزام التركي األكثر حضو ًرا في شؤون الشرق األوسط في السنوات األخيرة ،أن تركيا تدير ظهرها للغرب أو
أن سياساتها قد "تأسلمت" .بل إن انفتاحها على الشرق األوسط يمثل ،باألحرى ،محاولة منها لجعل السياسة التركية تتكيف مع
التغييرات التي طرأت على البيئة االستراتيجية لتركيا والتي تسارعت وتيرتها مع انتهاء حقبة الحرب الباردة.
فقد أدى انهيار االتحاد السوفيتي إلى زوال المبرر الرئيسي وراء عالقة الشراكة األمنية بين كل من الواليات المتحدة
األمريكية وتركيا ومن ثـَـ َّم قل اعتماد أنقرة على واشنطن في ضمان أمنها .وفي الوقت نفسه ،أدى انهيار االتحاد السوفيتي إلى
خصوصا
فتح المجال أمام فرص وآفاق جديدة في مناطق كانت في السابق مهملة أو محظورة على السياسة الخارجية التركية،
ً
الشرق األوسط ،وآسيـا الوسطى ،ومنطقة القوقاز .فـقـد سعت تركيا إلى االستفادة من المرونة الدبلوماسية الجديدة ومن مجال
المناورة الجديد إلقامة عالقات جديدة في تلك المناطق1.
فمع انتهاء حقبة الحرب الباردة ،تغير محور األخطار والتحديات التي تتهدد أمن تركيا .فـقـد كان الخطر الرئيسي الذي
يتهدد أمن تركيا إب ّـان حقبة الحرب الباردة ،يأتي من الشمال من جهة االتحاد السوفيتي .أمـ ّــا اليوم فهناك مجموعة أكثر تنوع ًـا من
األخطار والتحديات التي تهدد أمن تركيا أبرزها مــا تشهده األراضي السورية من تزايد وتيرة العنف والنزعات الطائفية؛ وتصاعد
حـ ّدة المشاعر القومية واالنفصالية لدى األكراد؛ والعنف الطائفي في العراق والذي يمكن أن يتفاقم ويستقطب قوى خارجية إلى
المنطقة؛ واحتمال تحول إيران إلى قوة إقليمية تمتلك سال ًحا نوويـًا على حدود تركيا؛ وهناك األراضي اللبنانية الممزقة التي تهيمن
عليها جماعات لها عالقات وثيقة مع كل من إيران وسوريا .باختصار ،ركزت تركيا على منطقة الشرق األوسط تركي ًزا كبي ًرا ألنها
المنطقة التي تحتوي األخطار الرئيسية التي تتهدد أمن تركيا.
ولكن ليس التساع نطاق السياسة الخارجية الجديدة لتركيا -ليشمل منطقة الشرق األوسط -عالقة كبيرة بفكرة إعادة إحياء
الطموحات االستعمارية للحقبة العثمانية .إذ يرفض المسؤولون األتراك استخدام اصطالحالعثمانية الجديدة عــنـد وصف السياسة
الخارجية التركية 2.فهم يسعون إلى االستفادة من العالقات التاريخية والثقافية ،التي تربط تركيا بدول الشرق األوسط ،في تعزيز
وجود بيئة أمنية إقليمية أكثر سال ًما استقرا ًرا في المنطقة وفي توسيع النفوذ التركي ولكن ليس إلقامة إمبراطورية عثمانية جديدة.
وكان للجذور اإلسالمية لحزب العدالة والتنمية تأثيرها على السياسة التركية .لكن تلك الجذور اإلسالمية للحزب لم تكن
القوة المحركة وراء هذه السياسة .وينبغي النظر إلى عالقات تركيا مع إيران ضمن هذا اإلطار االستراتيجي األوسع .فمع أن عالقات
تركيا مع إيران قد شهدت تحسن ًـا ملحوظ ًـا خالل العـِـقـ ْـد الماضي ،في المجال االقتصادي بشكل خاص ،إالّ أنه ال ينبغي المبالغة
في تقدير مدى عمق التقارب بين البلدين .وعلى الرغم من األحاديث الرنانة عن الوحدة اإلسالمية ،إالّ أن هنالك خالفات سياسية
وأيديولوجية ودينية كبيرة ،تكمن تحت السطح ،من شأنها أن تحد من أي تحس ُّــن بعيد المدى.

 1ولالطالع على مناقشة تفصيلية لذلك ،يـُرجى الرجوع إلى مقال "الرابي ف .ستيفان F. Stephen Larrabee" بعنوان" :الجغرافيا السياسية الجديدة للدولة التركية"،
سرفايفال Survival ،مجلد رقم " ،"52عـــدد رقم " ،"2إبريل/نيسان – مايو /أيار (2010ب) ،الصفحات من " "157إلى "."189
 2وانظر أيضً ا مقال "إبراهيم قالين Ibrahim Kalin" ،كبير مستشاري السياسية الخارجية لرئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" ،بعنوان" :عثماني ٌة جديدة؟"
 Tنوفمبر/تشرين الثاني .2009
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الجغرافيا السياسية إليران
إن الجمهورية اإلسالمية هــي في جوهرها دولة ثورية ،ظلت تسعى إلى إضفاء طابعها على المنطقة بأسرها .وعلى الرغم من أنها
قـد أخفقت ،إلى حـ ّد كبير ،في تحقيق مثل هذا الهدف ،إالّ أنها قـد تمكنت من جعل نفسها قوة ملموسة في كـُـل أرجاء الشرق
األوسط سواء في أرض الشام ،أو العراق ،أو منطقة الخليج الفارسي .فاإلطاحة بص ّدام حسين Saddam Hussein ،وازدهار حركة
حزب الله وحماس ،ومن قبل ذلك احتالل الواليات المتحدة األمريكية ألفغانستان ،والضغوط التي أطلقت حركات الربيع العربي
عنانها في مرحلة من المراحل ،جميعها أمور زادت من جرأة القيادة العليا في إيران لدرجة أنها صارت موقنة بانحسار قوة الواليات
المتحدة األمريكية .غير أن مــا صارت تركيا تتمتع به من نفوذ في المنطقة شكل تحديًا كبي ًرا أمام طموحات إيران اإلقليمية.
ولقد غيرت الثورة اإلسالمية التي قامت عام  1979من دور إيران ،بشكل جذري ،كراع للمصالح األمريكية ،وإحدى ركائز
االستقرار في منطقة الشرق األوسط .فـقـد كان مجيء وبقاء الشاه محمد رضا شاه بهلوي Mohammad Reza Shah
 Pفي سـُ َّدة الحكم مستن ًدا إلى دعم أمريكي واسع النطاق على الصعيد السياسي ،والعسكري ،واالقتصادي .لذا فإن الثوار
 ahlavi
اإليرانيين الذين أطاحوا بالشاه ،لم ينظروا إلى الواليات المتحدة األمريكية باعتبارها مصدر قهر الشعب اإليراني فحسب ،بل
أيضً ا بصفتها الحامي لألنظمة العربية القمعية في الشرق األوسط .فكانت السياسة الخارجية اإليرانية ،في أوائل عهد الجمهورية
اإلسالمية ،تركز على تحرير العرب من "الهيمنة" األمريكية .غير أن المحاوالت اإليرانية لتقويض حكومات المنطقة ،لم تقتصر
على الوطن العربي وحده .كما أخذت إيران ترعى الجهود الحثيثة التي كانت تبذلها الجماعات اإلسالمية كذلك ،من قبيل "حزب
الله التركي" ،لتقويض الحكومة التركية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين ،حتى وإن كانت جهودا متواضعة نسبيا3.
ً
ً
إالّ أن تركيا لم تكن هــي هدف إيران األساسي .وقـ ّد استنزفت الحرب مع العراق (–1980  )1988الكثير من موارد
إيران ،وأدت في نهاية المطاف إلى عزلها عن منطقة الشرق األوسط .كما كرست إيران بعضً ا من طاقاتها ومواردها لمكافحة الوجود
اإلسرائيلي على األراضي اللبنانية .وعلى الرغم من أن تركيا كانت دولة علمانية وموالية للغرب ،إالّ أنها لم تشكل تهدي ًدا مباش ًرا
للجمهورية اإلسالمية .لم يكن هناك دفء في العالقات بين البلدين على نحو خاص حتى بداية القرن الحادي والعشرين ،غير أن
أيًا منهما لم يبلغ حـ ّد المجاهرة بعداء اآلخــر.
فـقـد كانت إيران منشغلة بشكل أساسي بعملية إعادة إعمار اقتصادها بـعــد انتهاء حربها مع العراق ولم يكن لديها القدرة
على إبراز نفسها كقوة عظمى ،أبعد من حدودها .كما أن سياسة االحتواء المزدوج األمريكية في التسعينيات من القرن العشرين
كان لها تأثيرها الـفــعــّـال في كبح جماح كل من العراق ،وإيران في منطقة الخليج الفارسي ،بشكل خاص ،ومنطقة الشرق
األوسط بشكل عام .وكذلك بدأت إيران في تعديل بعض من أوجه سياستها الخارجية ،بـُـغية تحسين عالقاتها بدول الجوار وجذب
أمس الحاجة إليها.
االستثمارات والعالقات التجارية ،التي كان اقتصادها في ّ
وجاء انتصار الواليات المتحدة األمريكية على القوات العراقية ،إبـّان حرب الخليج ( )1990-1991وانهيار االتحاد السوفيتي،
ليجعل من الواليات المتحدة األمريكية القوة المهيمنة بال منازع على المنطقة ككل .وواصلت إيران تحديها لمصالح الواليات المتحدة
األمريكية في الشرق األوسط غير أنها ظلت عاجزة إلى حـ ّد بعيد عن تشكيل أمن المنطقة على النحو الذي كانت تنشده.
وقـد نظرت إيران إلى الغزو األمريكي ألفغانستان في عام  2001ثـُـ َّم الغزو واالحتالل األمريكي للعراق في عام 2003
على أنهما يمثالن أخطا ًرا كبرى تتهدد الجمهورية اإلسالمية .وكان النظام اإليراني ينظر إلى الواليات المتحدة األمريكية على أنها
التهديد الرئيس لوجوده ،و أنه هــو الهدف المحتمل التالي للتغيير على أيدي النظام األمريكي .و ُربــّـمــَــا يكون ذلك من األسباب
التي دفعت إيران إلى إيقاف بعض جوانب برنامجها النووي ،وفقًا لتـقـيـيـم لجنة االستخبارات الوطنية األمريكية لعام 4.2007
كما أن وضع إيران المزعزع ُربــّـمــَــا كان أيضً ا دافعـًا لتعاون طهران األولي مع الواليات المتحدة األمريكية في أفغانستان؛ فـقـد
لعبت الجمهورية اإلسالمية دو ًرا مه ًما في إلحاق الهزيمة بحركة طالبان وتأسيس حكومة "كرزاي".
غير أن هنالك أمور وضعت كل من إيران والواليات المتحدة األمريكية على مسار التصادم ،من بينها وصف الرئيس
األمريكي "جورج دبليو بوش George W. Bush" إليران بأنها إحدى دول "محور الشر" ،وتزايد حـ ّدة السياسات اإليرانية
 .Mوعلى الرغم من أن خطر هجوم الواليات
العدائية في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد  ahmoud Ahmadinejad
 Bفي نوفمبر/تشرين الثاني ،2008
المتحدة األمريكية على إيران قد تضاءل بـعــد انتخاب الرئيس باراك أوباما  arack Obama
إالّ أن النظام اإليراني يخشى ،مع ذلك ،من سعي الواليات المتحدة األمريكية إلى اإلطاحة به .ويبدو أن هذه المخاوف هــي الدافع
األساسي الستمرار إيران في تطوير برنامجها النووي.

3

حـزب الله التركي هــو جماعة ذات أغلبية كردية ،مقرها جنوب شرق تركيا وال ينبغي الخلط بينه وبين حزب الله الموالي إليران في لبنان.

4

مكتب مدير االستخبارات الوطنية" ،إيران :النوايا والقدرات النووية" ،تـقـيـيـم الاستخبارات الوطنية ،واشنطن العاصمة ،نوفمبر/تشرين الثاني .2007
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ـت أنه نعمة لحكام إيران أكثر منه نقمة عليهم.
إالّ أن احتالل الواليات المتحدة األمريكية لكل من العراق وأفغانستان قـد ثـَـبـُ َ

فـقـد أدت اإلطاحة بنظام ص ّدام حسين ،على وجه التحديد ،إلى إتاحة الفرصة أمام إيران لتزيد من نفوذها بشكل كبير في الشرق
األوسط .فـقـد كانت الحكومة الجديدة في العراق والتي يهيمن عليها الشيعة ،تتألف من أحزاب وجماعات وثيقة الصلة بإيران من
بينها "المجلس األعلى اإلسالمي العراقي" و"حزب الدعوة" .كما أن تحقيق حزب الله اللبناني "النصر" في حربه مع إسرائيل عام
 2006وسيطرة "حركة حماس" على قطاع غزة عام  ،2007هــي أمور أسهمت في التصورات اإلقليمية لتنامي النفوذ اإليراني.
أثر الربيع العربي
أدى ظهور حركات الربيع العربي إلى جعل التنافس التاريخي بين تركيا وإيران على أشده .وكان هنالك اختالف في الرؤى بين
تركيا وإيران ،بشأن حركات الربيع العربي .فقـد سعى القادة اإليرانيون من جانبهم إلى تصوير حركات الربيع العربي على أنها
تــُـمـَـثـِّـل "صحوة إسالمية" مستلهمة من الثورة اإلسالمية في إيران لعام  1979والتي أطاحت بحكم الشاه ،في حين نظرت تركيا
إلى حركات الربيع العربي على أنها تعبير عن الرغبة الشعبية العارمة لمزيد من الديمقراطية ،والشفافية ،ورأت فيها فرصة محتملة
لتعزيز النفوذ اإلقليمي لتركيا .ويبدو أن حركات الربيع العربي قـد عززت من تصور القيادة اإليرانية أن وضع الجغرافيا السياسية
في منطقة الشرق األوسط هــو في صالحها .غير أن الواقع قـد يكون مختلف ًـا تمام ًـا ،فالجمهورية اإلسالمية هــي نفسها ع ُــرض َــة
لنفس القوى االجتماعية والسياسية واالقتصادية ،التي أدت إلى اإلطاحة بأنظمة الحكم االستبدادية في بلدان الربيع العربي5.
وتراجعت الصورة االنطباعية عن إيران في أذهان العرب تراج ًعا ملحوظًا في السنوات الخمس الماضية .فـقـد أظهر استطالع
للرأي أجراه الباحث جيمس زُغبي  ames Zogby Jفي يونيو /حزيران  2011تراجعـًا خطي ًرا لشعبية إيران في البلدان العربية،
بالمقارنة مع ما كانت عليه من خمس سنوات ماضية .ففي استطالع سابق كانت هناك أغلبية كبيرة في كل من المغرب ،ومصر،
والمملكة العربية السعودية ،واألردن ،واإلمارات العربية المتحدة ،ترى أن إيران قـد لعبت دو ًرا إيجابيًا في المنطقة ،لكن في
استطالع يونيو /حزيران  ،2011انعكس الوضع بشكل تام تقريبا6.
ً
ثـُـ َّم أكّـد استطالع الرأي األحدث واألوسع الذي أجراه الباحث زُغبي ،والذي شمل كل من تركيا ،وباكستان ،وأذربيجان،
إضاف ًة إلى دول الخليج ومصر والسودان ،ودول أخـرى في المغرب العربي ،على أن انطباع العرب عن إيران ال يزال آخذًا في
التراجع .فاألغلبية في كـُـل بلد من البلدان التي شملها استطالع الرأي صارت تنظر بارتياب إلى سياسات إيران ،وصارت ترى أن
إيران تلعب دورا سلبي ًـا في المنطقة ،باستثناء العراق ولبنان حيث يقطن في ك ُــل منهما مجموعات سكانية كبيرة ممن يتبعون
المذهب الشيعي7.
8
وفي المقابل ،تحسن االنطباع عن تركيا في أذهان العرب بشكل كبير .فبحسب "االستطالع السنوي للرأي العام العربي"
لعام  ،2011ذكر  38في المئة من المصريين الذين شملهم استطالع الرأي أنهم يودون أن يكون رئيسهم المقبل مثل رئيس
الوزراء التركي أردوغان (وأبدى  31في المائة ممن شملهم استطالع الرأي عبر البلدان العربية الخمسة جميعها رأيًا مماثلاً ) .بل
ُوجد أن النظام السياسي التركي كان أكثر شعبية حتى من رئيس وزرائه الحالي ،حيث أعرب  44في المائة من المصريين الذين
شملهم استطالع الرأي أنهم يفضلون أن يبدو النظام السياسي لبلدهم مثل النظام السياسي لتركيا ،في حين كان هناك نسبة 10
في المائة يفضلون النظام الفرنسي .وعلى الرغم من أن استطالعات الرأي العام في الشرق األوسط ال تتسم بالدقة إلى حـ ّد كبير،
إالّ أن نتائج االستطالع تـ ُــم َــث ِّــل دليلاً قويًا على تراجع شعبية إيران.

 5عليرظا نادر Alireza Nader" ،انتهاكات حقوق اإلنسان في إيران" ،شهادة تم اإلدالء بها أمام "اللجنة الفرعية حول الشرق األوسط وجنوب آسيـا" المنبثقة عن "لجنة
الشؤون الخارجية" في مجلس النواب ،في واشنطن العاصمة بتاريخ  22سبتمبر /أيلول .2011
 6في المغرب ،هبطت شعبية إيران من  82في المائة باإليجاب في عام  2006إلى  85في المائة بالسلب في عام  .2011وشهدت مصر تراج ًعا مماثل .حيث انخفضت
النسبة من  89في المئة باإليجاب إلى  63في المائة بالسلب .وفي السعودية هبطت النسبة من  85في المئة باإليجاب إلى  80في المائة بالسلب ،وفي اإلمارات العربية
المتحدة هبطت النسبة من  86في المائة باإليجاب إلى  70في المئة بالسلب .انظر مقال دان ميرفي Dan Murphy بعنوان" :نقلة مذهلة في الصورة االنطباعية عن
 Pبعنوان:
 Cسبتمبر/أيلول  .2011انظر أيضً ا مقال باالش جوش  alash Ghosh
إيران في أذهان العرب" ،كريستيان ساينس مونيتور hristian Science Monitor ¡ 7
"انهيار شعبية إيران في العالم العربي وارتفاع شعبية تركيا" ،إنترناشونال بزنس تايمز  nternational Business Times ¡ 27 Iيوليو/تموز .2011
7

باربرا سالفين Barbara Slavin" :استطالع رأي :الطائفية ،سوريا تعزز الصورة االنطباعية السلبية عن إيران" ،المونيتور Al-Monitor ¡ 5 مارس/آذار .2013
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"تركيا ،البلد األكثر شعبية في أرجاء الوطن العربي – نتائج استطالع رأي" ،تودايز زمان Today’s Zaman ¡ 27 يوليو/تموز .2011

 8العالقات التركية اإليرانية في شرق أوسط بات متغي ًرا

ومع ذلك ،فإن االحتجاجات واسعة النطاق التي اندلعت في نهاية مايو /آيار  2013ضـ ّد محاولة أردوغان تغيير تصميم
وخصوصا الطريقة الوحشية التي اتبعتها الشرطة التركية
"حديقة غيزي Gezi Park" المجاورة لميدان تقسيم في اسطنبول –
ً
في التعامل مع المحتجين – كان لها أثرها الكبير في تشويه الصورة االنطباعية عن أردوغان وأدت إلى تراجع جاذبية "النموذج
التركي" .وجاء تجاهل أردوغان للمحتجين باعتبارهم حفنة من "البلطجية" و"قطّاع الطرق" وإدانته شديدة اللهجة لدور وسائل
اإلعالم األجنبية ليثير التساؤل في بعض األوساط في الشرق األوسط حول مــا إذا كان أردوغان يتبع سياسة الكيل بمكيالين بشأن
الديمقراطية أم ال؛ هما مكيال لتركيا ،ومكيال آخــر تما ًما لبقية العالم العربي .وينطبق ذلك بشكل خاص على مـصــر ،حيث أدت
عالقات حزب العدالة والتنمية التركي الوثيقة بحركة اإلخوان المسلمين ،وإدانة أردوغان لإلنقالب الذي أدى لإلطاحة بالرئيس
 Mإلى فتور شديد في العالقات بين البلدين.
محمد مرسي  ohamed Morsi
األزمة السورية.

لـقـد كان السبب الرئيسي للتوتر في العالقات بين كل من تركيا وإيران هــو اختالف رؤية كل منهما حول سوريا .فعندما اندلعت
االضطرابات في سوريا في بداية األمر ،نصح أردوغان األسد أن يقوم ببعض اإلصالحات التي يمكن أن تهدئ من حـ ّدة التوترات
االجتماعية .ووعد األسد المبعوث والمحاورين األتراك بالقيام باإلصالحات .غير أنه شرع عوضً ا عن ذلك في اتخاذ إجراءات قمعية
تهدف إلى وأد االضطرابات .ور ًدا على ذلك ،صعـّدت تركيا من انتقادها لسياسات األسد وبدأت ،تعزز عالقاتها بالمعارضة السورية
وسمحت لها بتنظيم صفوفها وعقد اجتماعات لها على األراضي التركية.
وقـد أدى هذا الدعم للمعارضة السورية إلى تدهور عالقاتها مع دمشق تدهو ًرا حا ًدا، وإلى خلق توتر في عالقاتها مع طهران
التي تدعم سوريا .كما أدى في الوقت نفسه إلى الكشف عن حدود السياسة التركية في الشرق األوسط .وقـد اضطرت أنقرة إلى
االعتراف بأنها بحاجة إلى الدعم األمريكي بشكل أكبر مما كانت تفترض في البداية .فـقـد تم استبدال الحديث المتعالي والمبالغ
فيه عن تركيا ،كقوة متوسطة الحجم ،بتقييم أكثر وع ًيا وواقعية ،عـم ّــا تعانيه تركيا من صعوبات في سوريا .كما تزايدت حـ ّدة
السخط الداخلي من طريقة معالجة أردوغان لألزمة في سوريا.
أمـ ّــا دعم إيران لما يقوم به نظام األسد من قمع وحشي للثورة السورية ،فـقـد جاء مناقضً ا لموقف الجمهورية اإلسالمية
كقوة ضـ ّد القمع .وعلى الجانب اآلخــر ،تحالفت تركيا مع جماعات المتمردين ذات األغلبية السـُـنـّية ،وساعدتها على كسب المزيد
من الشعبية بين سكان الوطن العربي من أهل الس ُــن ّـة ،غير أن ذلك قـد صبغ السياسة التركية بطابع أقل اعتدال وأكثر طائفية.
وأدت التوترات المتزايدة بين تركيا ونظام األسد في سوريا إلى خلق قلق عميق حيال ذلك في طهران .فنظام األسد هــو
أقرب حليف إليران في منطقة الشرق األوسط؛ إذ تعود أواصر الشراكة بين البلدين إلى بدايات الثورة اإلسالمية في إيران .وعلى
الرغم من االختالف األيديولوجي والديني بين البلدين ،إالّ أن سوريا وإيران قـد تقاسمتا العديد من المصالح الجغرافية السياسية
بد ًءا من معارضة نظام ص ّدام حسين في العراق ،وصوالً إلى مقاومة النفوذ والهيمنة اإلسرائيلية األمريكية في منطقة الشرق
األوسط .كما أن كال البلدين هما من رعاة حزب الله ،الفاعل السياسي والعسكري األقوى في لبنان .كذلك يتقاسم كل من سوريا
وإيران المخاوف بشأن طموحات تركيا وسياساتها في منطقة الشرق األوسط .ففي سوريا -في حالة سقوط نظام األسد -سوف
تحكمها األغلبية السـُـنـّية ،ويمكن أن تتبنى موقفـًا عدائيـًا بشكل علني تجاه إيران لتلتحق بقائمة طويلة من البلدان العربية
الس ُــن ّـية التي تعارض النفوذ اإليراني في الشرق األوسط.
كما أن سقوط نظام األسد قـد يعرض عالقات إيران بحزب الله إلى خطر كبير كذلك .فالجمهورية اإلسالمية تعتمد على
سوريا كمعبر لتمرير األسلحة واألموال إلى حليفها الشيعي .واعتراض تركيا لشحنات األسلحة اإليرانية المرسلة إلى سوريا هــو
أمر يثير قلق النظام اإليراني بشكل خاص ألن سقوط نظام األسد من شأنه أن يعرقل إمدادات األسلحة اإليرانية إلى حزب الله9.
وأخي ًرا فإن إسقاط النظام السوري يمكن أن يؤدي إلى زيادة عدم االستقرار الداخلي في إيران .فإذا كان بالمقدور تغيير
النظام السياسي السوري عبر المظاهرات الشعبية ،فإن اإليرانيين قد يصلون إلى قناعة بأن المظاهرات الجماهيرية الحاشدة
المستمرة ،بل وحتى العنف النشط ،يمكن أن يأتي بنتائج مماثلة في بالدهم.

Turkiye dobare yek havapeymay e Irani ra majbour be farood kard” [Turkey Forces yet Another Iranian“ 9
Plane to Land],” Asr-e Iran¡ 1 إبريل /نيسان .2011
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ومن ثـَـ َّم فإن المعارضة التركية لنظام األسد تــُـمـَـثـِّـل خط ًرا مباش ًرا يهدد المصالح الحيوية للنظام اإليراني .لذلك فليس من
المستغرب أن تتفاعل وسائل اإلعالم وكبار المسؤولين في إيران بشيء من االزدراء والعداء حيال مــا تنتهجه تركيا من سياسات
تجاه سوريا .وقد ص ّرحت جريدة "Sobhe-Sadegh" ،إحـدى أكثر صحف "الحرس الثوري" نفوذًا ،بأن من األهمية بمكان أن
يكون لعالقات إيران بنظام األسد في سوريا أفضلية على عالقتها بتركيا ،السيما في ضوء دعم تركيا للمعارضة السورية 10.
كما أدانت صحيفة كيهان Kayhan ،الصحيفة األكثر نفوذًا والناطقة باسم الحكومة اإليرانية ،استضافة تركيا لمؤتمرات
المعارضة السورية .ففي مقال فيها بعنوان" :لماذا تعرضت تركيا للخداع؟" ترى صحيفة كيهان أن موقف تركيا حيال سوريا هــو
موقف يبعث على الحيرة ،السيما في ضوء "أنشطتها المناهضة للصهيونية" ،والتي تعني تم ُزق العالقات مع إسرائيل 11.بل إن قناة
"برس تي في Press TV" ،قناة إيران الرسمية الناطقة باالنجليزية ،قد تمادت لدرجة التلميح بأن تركيا هــي من خطط ودبر
للثورة السورية 12.
وبعي ًدا عن الشراكة اإلسالمية التي تجمع بين البلدين ،يتزايد وصف إيران لتركيا على أنها وكيل للمصالح األمريكية واألوروبية
في الشرق األوسط ،السيما في ضوء حركات الربيع العربي .فقد دأب كبار المسؤولين اإليرانيين على وصف إسالم الدولة التركية
بأنه إسالم "ليبرالي" أو "أمريكي" ،وهــو وصف بعيد ك ُــل البـ ُــع ْــد عـم ّــا كان اإليرانيون يصفون به حزب العدالة والتنمية في
 Aالذي
السابق بأنه حزب إسالمي "صحيح" ،ومن قبيل هؤالء آية الله هاشمي شاهرودي  yatollah Hashemi Shahroudi
 .Kفـقـد زعم شاهرودي على وجه
كان يشغل في السابق منصب رئيس السلطة القضائية ومستشار الرئيس خامنئي  hamenei
التحديد بأن الدور التركي في الشرق األوسط يفيد اإلسالم "الليبرالي" في مواجهة اإلسالم "الحـق" الذي تعمل إيران على نشره13.
ّ
لكن دعم إيران لنظام األسد ،لم يكن مقتص ًرا على مــا تشنه إيران من هجمات كالمية على تركيا .فالجمهورية اإلسالمية
لم تكتف فـقـط بإيصال األسلحة إلى سوريا ،بل تفيد التقارير أيضـاً بأن مقاتلين من إيران يحاربون في صفوف القوات الحكومية
في سوريا14.
ففي أوائل شهر أغسطس /آب  ،2012تمكنت قوات المعارضة السورية من أسر  48مقاتلاً إيرانيًاً .وزعمت إيران أن
ـت أن عـــد ًدا من أولئك الرهائن ليسوا إالّ أعضاء
الرهائن إنــمـ ّــا كانوا من الحجيج الذين يزورون مقام السيدة زينب .غير أنه ث َــب ُـ َ
في الحرس الثوري اإليراني ومن القوات الخاصة في فيلق القدس على وجه التحديد .وبحسب مصادر من المعارضة اإليرانية ،فإن
فيلق القدس هذا يستخدم وكالة سفريات ثقافية دينية ،هــي وكالة "ثامن األئمة (اإلمام الثامن) Samen al-Amen" ،كغطاء
إلرسال قوات إلى سوريا بشكل س ّري .وتقوم شركة "طيران ماهان Air Mahan" بتنظيم الرحالت الجوية من طهران إلى دمشق،
وتفيد التقارير بأنها خاضعة لسيطرة الحرس الثوري 15.
في سبتمبر /أيلول  ،2012أقــ ّر محمد على جعفري Mohammad Ali Jafari ،قائد الحرس الثوري اإليراني ،بأن
عناصر من قوات النخبة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري يتواجدون بسوريا لتقديم مساعدات غير عسكرية 16.على الرغم من
أن المسؤولين الغربيين لطالما اشتبهوا في وجود وحدات عسكرية إيرانية في سوريا إالّ أن ذلك التصريح كان أول اعتراف رسمي
من قائد عسكري إيراني رفيع المستوى بأن إليران تواج ًدا عسكريًا في سوريا.

ويبدو أن النظام اإليراني قـد كرس نفسه للحفاظ على بقاء حليفه السوري على الرغم من وجود بعض المعارضة من جانب
النخبة السياسية اإليرانية .إذ يشعر بعض اإليرانيين بالقلق من أن األمور قد تؤول في النهاية بالجمهورية اإلسالمية إلى الجانب
 10( ”Organ e Sepah: Iran miyan e Turkiye ve Suriye, Assad ra entekhab mikonad” [Iran Will Choose Syria Over Turkey,
Asr-e Iran، 27 يونيو/حزيران .2012
11

“Turkiye chera farib khorde hast? [لماذا تعرضت تركيا للخداع؟] ،كيهان نيوز Kayhan News ،1 مايو/آيار .2011

12

"تركيا تقف وراء اضطرابات سوريا" ،قناة "برس تي في" 9 ،يونيو /حزيران .2011

13

" آية الله شاهرودي :مخططات تركيا في ضوء تحول المنطقة الذي يفيد اإلسالم الليبرالي"" ،وكالة أنباء فارس Fars News Agency" ،دون تاريخ.

 14كريستوف عيــّاد Christophe Ayad" :الفيلق األجنبي في جيش بشار األسد" ،لوموند Le Monde ،18 أغسطس /آب  .2012انظر أيضً ا مقال فرناز فصيحي
 Wأغسطس/آب .2012
 arnaz Fassihi Fبعنوان" :إيران تصرح أنها سوف ترسل قوات لمؤازرة سوريا" ،وول ستريت جورنال  all Street Journal ،27
15

"فصيحي".2012 ،

" 16قائد الحرس الثوري اإليراني يقول إن قواته متواجدة في سوريا" ، تودايز زمان Today’s Zaman ،16 سبتمبر/أيلول  .2012انظر أيضً ا مقال باباك ديهجانبيشيه
 Wسبتمبر/أيلول .2012
 Bبعنوان" :قوات من النخبة اإليرانية متواجدة في سوريا" ،واشنطن بوست  ashington Post ،17
 abak Dehghanpisheh
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الخاطئ من االنتفاضة السورية ،عندما يسقط نظام األسد ،وأنها قـد تخسر كـُ ّـل مــا حظيت به من نفوذ في سوريا والعالم العربي
على مدار العقود الثالثة الماضية .فـقـد حذر أحمد أيافي Ahmad Ayavi ،عضو البرلمان اإليراني ،الحكومة اإليرانية من تقديم
الدعم "المطلق" لنظام األسد ألن المظاهرات السورية قـد قام بتنظيمها "أناس أتقياء" 17.تفيد تقارير أخـرى بأن الحكومة اإليرانية
تتودد بشكل نشط إلى أعضاء من المعارضة السورية18.
 Aنفسه قـد أعرب عن بعض االنزعاج من سياسة إيران ،مشي ًرا ،في
وحتى الرئيس السابق أحمدي نجاد  hmadinejad
الحـل لهذه األزمة .فالرئيس أحمدي نجاد ،الذي يحظى بشعبية طيبة في إيران
مرحلة من المراحل ،إلى أن العنف ليس هــو ّ
والعالم العربي على السواءُ ،ربــّـمــَــا يكون قـد استشعر أن القادة األتراك ،مثل أردوغان ،إنــمــّـا يسرقون منه األضواء؛ إذ كان
أحمدي نجاد ،في نهاية المطاف ،يعتبر ذات مرة إحدى الشخصيات األكثر شعبية في الشرق األوسط اإلسالمي19.
 Hسوف يعمد إلى تغيير سياسة
ويبقى أن نرى مــا إذا كان الرئيس الجديد المعتدل حسن روحاني  assan Rouhani
إيران تجاه سوريا بشكل ملحوظ .ومع ذلك ،يبدو أن المرشد األعلى آية الله على خامنئي Ayatollah Ali Khamenei ،أعلى
سلطة في إيران ،يؤمن بأن سوريا هــي الطرف الفاعل الرئيس في "محور المقاومة" ضـ ّد إسرائيل ،كما أنها جبهة إيران األمامية
في صراعها مع الواليات المتحدة األمريكية .لذلك ،فمن غير المرجح أن ترضى إيران بما هــو أقل من تقديم الدعم الكامل لنظام
األسد ،ألنها تخوض حربًا من أجل البقاء .وعليه فإن النهج غير المرن الذي تتبعه إيران ،والمعارضة التركية المستمرة لنظام األسد،
هــي أمور يجوز أن تؤدي بالقطع إلى تدهور حاد في العالقات اإليرانية التركية.
القضية الكردية
تفاقمت حـ ّدة التوترات بين كل من تركيا وإيران بسبب خالفاتهما بشأن القضية الكردية .إذ هناك بعض التقارب في مصالح
كال البلدين فيما يتصل بالمسألة الكردية .فلدى كال البلدين أقليات كردية كبيرة العدد على أراضيها ،وال ترغب أي منهما في
ظهور دولة كردية مستقلة .كما أن إيران قد عانت من تمرد محدود ،قام به حزب الحياة الح ُــ ّرة الكردستاني ،المنبثق عن حزب
الـعـُـمــّـال الكردستاني .غير أن التوترات األخيرة بين البلدين ،حيال الموقف من سوريا ،قـد زادت من صعوبة التعاون بينهما بشأن
القضية الكردية.
وقد أدت المصلحة المشتركة بين البلدين -في منع ظهور دولة كردية مستقلة -إلى تبادل المعلومات االستخباراتية بشأن
حزب الـع ُــمـ ّــال الكردستاني ،بل وفي بعض األحيان تنسيق محاوالت مكافحة هجمات كل من حزب الـع ُــمـ ّــال الكردستاني
وحزب الحياة الحـُـ ّرة الكردستاني .وفي صيف عام  2010كثفت كل من تركيا وإيران من تعاونهما لحماية حدودهما ،وزيادة
التنسيق بين األنشطة االستخباراتية ،وغيرها من األنشطة الموجهة ضـ ّد حزب الـع ُــمـ ّــال الكردستاني 20.ومع ذلك ،فنتيجة
للتوترات المتزايدة بسبب سوريا ،تراجع التعاون االستخباراتي بين البلدين بشكل ملحوظ ،منذ نهاية عام 21.2011
وقـد أدى هذا التراجع في التعاون االستخباراتي مع إيران إلى عرقلة قدرة تركيا على مكافحة هجمات حزب الـع ُــمـ ّــال
الكردستاني .فقد تضمن هجوم حزب الـعـُـمــّـال الكردستاني -في مقاطعة قضاء شمدينلي  emdinli Sفي محافظة "حكاري
Hakkari" في نهاية يوليو /تموز  ،2012والذي أسفر عن مصرع  20جنديًا ترك ًيا -نقل لألسلحة الثقيلة إلى المدينة ونش ًرا لعتاد
لوجستي كبير إلى المنطقة .ويرى الخبراء األتراك أنه لم تكن عملية بهذا الحجم لتتم دون عـِلـْم إيران.

17

أحمد أفاي Ahmad Avayi" :نائب في البرلمان اإليراني يحذر من الدعم ’المطلق‘ لسوريا" ،راديو زمانه Radio Zamaneh ،31 أغسطس /آب .2011
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باربرا سالفين Barbara Slavin" :إيران تضع رهاناتها على سوريا" ،آي بي إس نيوز IPS News ،15 ديسمبر /كانون األول .2011

 19إن موقف أحمدي نجاد تجاه سوريا ،والذي يناقض موقف خامنئيُ ،ربـ ّــمـ َـــا يكون متأث ًرا أيضً ا بالتنافس بين الزعيمين اإليرانيين .انظر مقال فرهاد علوي Farhad
Alavi بعنوان" :اللعب مع خامنئي في الميدان السوري" ،روز أون لاين Rooz Online ،12 سبتمبر/أيلول .2011

 20انظر البيان الصادر عن الجنرال نجدت أوزيل General Necdet Özel رئيس هيئة األركان الـعـامـّـة التركي ،بعنوان "تركيا وإيران تتبادالن المعلومات االستخباراتية
 Tيوليو/تموز .2010
حول حزب الـعـُـمــّـال الكردستاني بشكل فوري" ،تودايز زمان  oday’s Zaman ،30

 21بحسب مــا ورد في الصحف التركية من تقارير ،فإن جهاز االستخبارات الوطنية التركي وجهاز االستخبارات اإليراني قـد "خفضـا من مستوى عالقتهما إلى الحـ ّد
األدنى" منذ نهاية عام  .2011انظر مقال إمري أوزلو Emre Uslu بعنوان" :جهاز االستخبارات الوطنية التركي يخون وكالة المخابرات المركزية األمريكية؛ بـعــد
 Tأغسطس/آب .2012
تعرضها للخداع على أيدي منظمة المخابرات واألمن القومي اإليرانية" ،تودايز زمان oday’s Zaman ،17
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ويرى المسؤولون األتراك أن إيران على عالقة بتصاعد وتيرة أعمال العنف التي يشنها حزب الـعـُـمــّـال الكردستاني منذ
نهاية عام  .2011فـبـعــد وقت قصير من انفجار قنبلة في مدينة "غازي عنتاب Gaziantep" التركية قرب الحدود مع سوريا،
والتي أسفرت عن مصرع تسعة أشخاص ،أصدر حسين نقوي Hussein Naqavi ،المتحدث باسم لجنة الشؤون البرلمانية في
إيران ،بيانًا حذر فيه تركيا بعدم التدخل في سوريا إذ هــي غير قادرة على التعامل مع شؤونها الداخلية 22.وقـد نظرت أنقرة إلى
تصريح نقوي هذا على أنه تحذير مستتر بأنه إذا واصلت تركيا دعمها للمعارضة السورية فإنها قـد تواجه المزيد من التهديدات
الموجهة ضـ ّد نظامها الداخلي.
وتشير تلك الوقائع إلى إلى احتمال حدوث تغيـُّر في طبيعة تهديدات حزب الـعـُـمــّـال الكردستاني .ويشعر الكثير من
األتراك بأن تركيا لم تعد ببساطة تواجه تصاعد النزعة القومية الكردية ،بل أن حزب الـع ُــمـ ّــال الكردستاني قـد تحول إلى أداة
من أدوات صراع أوسع مع كل من سوريا وإيران 23.إذ ُربــّـمــَــا تكون إيران ،كرد فعل لها على الدعم التركي للمعارضة السورية،
قـد شرعت بشكل نشط في تكثيف دعمها لحزب الـع ُــمـ ّــال الكردستاني ،وغضت الطرف عن نشاط الحزب على طول الحدود
التركية اإليرانية.
وجاء قرار حكومة أردوغان في نهاية عام  2012بفتح باب الحوار مع زعيم حزب الـع ُــمـ ّــال الكردستاني المسجون عبد
الله أوجالن Abdullah Ocalan ،حول إنهاء تمرد الحزب ،ليضع القضية الكردية في إطار جديد ،ويحيي اآلمال في تركيا بأن
التمرد الذي استمر ما يقرب من ثالثة عقود من الزمان قـد يشرف على نهايته .غير أن التوصل إلى اتفاق ينهي التمرد لن يكون
باألمر اليسير .وسوف يكون دعم أوجالن لمثل هذا االتفاق أم ًرا ال بديل عنه .لكن حزب الـعـُـمــّـال الكردستاني ليس كتلة واحدة
متراصة .بل تحول إلى منظمة عابرة للحدود الوطنية ،لها شبكاتها وعملياتها في ثالث دول هــي :تركيا والعراق وسوريا .وال تعمل
كـُ ّـل تلك الشبكات تحت سيطرة أوجالن .وحتى لو كان بمقدوره إقناع قطاعات كبيرة من حزب الـعـُـمــّـال الكردستاني بدعم أي
اتفاق للسالم ،فقد ال تكون بعض الجماعات القومية المتشددة على استعداد للتخلي عن حمل السالح.
كما أن احتمال وضع نهاية لتمرد حزب الـعـُـمــّـال الكردستاني ينطوي على صعوبات بالنسبة إليران .إذ ال مصلحة إليران
في أن تشهد نهاية لتمرد الحزب ألن ذلك من شأنه حرمان إيران من وسيلة هـامـ ّــة للضغط على تركيا .وبالتالي فإن الجمهورية
اإلسالمية قد تعمل على تصعيد دعمها للجماعات المنشقة المتشددة في كل من تركيا وسوريا في محاولة منها لإلبقاء على جذوة
تمرد حزب الـع ُــمـ ّــال الكردستاني ،ومواصلة الضغط على تركيا.
التنافس التركي اإليراني في العراق
ازدادت حـ ّدة التنافس والتباري بين تركيا وإيران على أرض العراق .إذ أدى انسحاب الواليات المتحدة األمريكية من العراق إلى
خلق فراغ في السلطة وإلى تغيـر ميزان القوى في المنطقة ،وخاص ًة إذا كان العراق يدعم السياسات اإليرانية تجاه المملكة العربية
السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي .فالسياسة الخارجية للعراق اليوم تتوافق مع السياسة اإليرانية بشكل أكبر من توافقها
 Nعن دعمه لنظام
مع سياسة أي دولة أخـرى في المنطقة .وقـد أعرب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي  ouri al-Maliki
األسد وسمح إليران باستخدام األراضي العراقية والمجال الجوي العراقي لشحن األسلحة إلى النظام السوري 24.كذلك يظل العراق
على عدائيته تجاه المملكة العربية السعودية ،الخصم اللدود إليران في الخليج الفارسي.
ترى إيران أنه ال غنى لها عن العراق لتحقيق طموحات أمنها القومي .فمن المنظور اإليراني ،فإنه من األهمية بمكان
وسلِسة االنقياد تدعم مصالح األمن القومي اإليراني .كما أن العوامل الدينية أيضً ا لها تأثيرها
أن تظل العراق دولة صديقة َ
على السياسة اإليرانية .إذ تحتضن مدينتا النجف وكربالء جنوب العراق اثنين من أكثر المواقع اإلسالمية قدسية لدى الشيعة.
وتود الدولة الدينية الشيعية في إيران أن تتأكد من عدم تحول العراق ومؤسسته الدينية إلى خطر يهدد مفهوم إيران للحكم
الديني ،أو ولاية الفقيه.
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انظر مقال إتش .آكين يونفير H. Akin Unver بعنوان" :مشكالت تركيا مع الجيش السوري الحـ ّر‘"،منتدى فكرة Fikra Forum ¡ 6 سبتمبر/أيلول .2012
مناقشات جرت في إسطنبول في الفترة من  4إلى  7سبتمبر /أيلول .2012

 24مايكل إس .شميدت Michael S. Schmidt وياسر غازيYasir Ghazi" :الزعيم العراقي يساند سوريا بإيعاز من إيران" ،نيويورك تايمز New York Times
، 12 أغسطس/آب 2011؛ ومقال مايكل أر .جوردون Michael R. Gordon بعنوان" :إيران تنقل المساعدات ج ًوا إلى سوريا عبر العراق" ،نيويورك تايمز New
York Times ، 6 سبتمبر/أيلول .2012
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وتقف تركيا حجر َعثرة أمام قدرة إيران على تحقيق طموحاتها السياسية في العراق .فأنقرة لها مصلحة قوية في تحول
العراق إلى دولة مستقلة ومستقرة سياس ًيا ومزدهرة اقتصاديًا تتوافق مع المصالح التركية .وهــي ال تريد للعراق أن تصبح دولة
عميلة إليران .إالّ أن تركيا تفتقر إلى مــا لدى إيران من عالقات وثيقة الصلة مع األحزاب السياسية والجهات الفاعلة الشيعية
الرئيسية في العراق ،من قبيل "المجلس األعلى اإلسالمي في العراق" و"كتلة التيار الصدري" .كما أنها تفتقر إلى مــا لدى إيران
من تواجد استخباراتي وشبه عسكري نشط.
ومع ذلك ،فـقـد عمدت تركيا إلى إقامة عالقات اقتصادية وسياسية قوية مع حكومة إقليم كردستان شمالي العراق .كما
تحتفظ إيران أيضً ا بعالقات سياسية واقتصادية وثيقة مع حكومة إقليم كردستان؛ حيث بلغ حجم التجارة البينية نحو  ,5 4مليار
دوالر عام  25.2011غير أن عالقات إيران بحكومة إقليم كردستان ليست بمتانة عالقات األخيرة بتركيا ،إذ شابتها مظاهر التوتر
من حين إلى آخــر .وقـد اتهم المسؤولون اإليرانيون حكومة إقليم كردستان بتسهيل هجمات حزب الحياة الحـُـ ّرة الكردستاني
على األراضي اإليرانية26.
وقـد ازدادت حـ ّدة التنافس السياسي بين تركيا وإيران على أرض العراق خالل السنوات القليلة الماضية .إذ عمدت كـُ ّـل
منهما إلى دعم الكتل السياسية المعارضة خالل االنتخابات البرلمانية األخيرة في العراق ،حيث كانت إيران تدعم األحزاب الشيعية،
في حين أخذت تركيا تدعم االئتالف الوطني العراقي العلماني 27.وفي حين أن الكثير من العراقيين كانوا يرون سياسات إيران
على أنها طائفية ،إالّ أن تركيا حاولت إضفاء طابع غير طائفي على نفسها .ففي زيارة له إلى العراق في مارس/آذار  ،2011التقى
رئيس الوزراء التركي أردوغان مع آية الله علي السيستاني Ayatollah Ali Sistani ،أكبر زعيم شيعي في العراق .كما لم
يغفل القيام بزيارة األضرحة الشيعية في بغداد ،وكذلك األماكن المقدسة الس ُــن ّـية 28.وكان الهدف من تلك الزيارات التأكيد على
دعم أنقرة التباع نهج غير طائفي مستقر حيال مستقبل العراق.
غير أن عالقات تركيا مع الحكومة المركزية في العراق قـد شهدت تدهو ًرا كبي ًرا منذ ذلك الحين .وعمد رئيس الوزراء
العراقي نوري المالكي إلى تعزيز عالقاته مع إيران في أعقاب االنسحاب األمريكي من العراق .وفي الوقت نفسه ،سعى المالكي
بشكل مضطرد إلى تعزيز سيطرته على المؤسسات السياسية في العراق ،وخصوص ًـا األجهزة األمنية ،كما سعى إلى الحـ ّد من نفوذ
الســنـة واألكراد29.
ُ ّ
وقـد أدت محاولة المالكي في الحـ ّد من نفوذ الس ُــن ّـة واألكراد ،إلى توتر العالقات مع أنقرة .وكان قراره األخير في
بحـق نائب الرئيس السـُـنـّي طارق الهاشمي Tariq al-Hashimi ،الذي
ديسمبر/كانون األول  2011بإصدار مذكرة اعتقال ّ
وجهت إليه تهمة التحريض على اإلرهاب في اليوم التالي مباشرة النسحاب القوات األمريكية من العراق ،مثار قلق خاص لتركيا.
بحـق الهاشمي جز ًءا من جهد أوسع من قـِـبـَـل المالكي للحـ ّد من نفوذ األكراد
إذ رأى المسؤولون األتراك في مذكرة االعتقال ّ
والس ُــن ّـة .ويخشى األتراك من أن تزيد محاولة المالكي للحـ ّد من نفوذ الس ُــن ّـة واألكراد من خطر العودة إلى نفس النوع من
العنف الطائفي ،الذي اندلع في الفترة من عام  2006إلى عام  ،2007وأن تؤدي إلى تفتت العراق ،وحصول األكراد في الشمال
على استقالل كامل.
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"تحسن العالقات التجارية بين إيران وحكومة إقليم كردستان" ،غلوب الكردية The Kurdish Globe ،25 يونيو/حزيران .2011

" 26إيران تنتقد كردستان العراق إلتاحة أرضه أمام حزب الحياة الح ُــ ّرة الكردستاني"" ،وكالة أنباء الطلبة اإليرانية Iranian Students News Agency" ،11
يوليو/تموز .2011
27

شون كين Sean Kane" :التنافس التركي اإليراني القادم في العراق" ،تقرير خاص ،Special Reportواشنطن العاصمة :معهد السالم األمريكي ،يونيو/حزيران .2011

" 28رئيس الوزراء التركي يلتقي السيستاني ،ويزور شمالي العراق" ،حريت ديلي نيوز Hürriyet Daily News ،29 مارس/آذار 2011؛ مباحثات مع مسئول تركي
سابق ،أكتوبر/تشرين األول – نوفمبر/تشرين الثاني .2011
 29مراد يتكين Murat Yetkin" :تركيا تعود إلى العراق بـعــد انسحاب الواليات المتحدة منه" ،حريت ديلي نيوز والإيكونوميك ريبورتHürriyet Daily News
and Economic Report ، 25 أكتوبر/تشرين األول  .2011تيم أرانجو Tim Arango" :الخوف من الفراغ السياسي مع انسحاب الواليات المتحدة من العراق ،غير
أن النفوذ اإليراني العميق قد ال يملؤه" ،نيويورك تايمز New York Times ،9 أكتوبر/تشرين األول  ،2011ص" .A6.
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التقارب بين تركيا وحكومة إقليم كردستان
تتسم ديناميكيات الجوار المباشر لتركيا بأن لها طبيعة متغيرة -وبخاصة األزمة السورية والتوترات المتزايدة في العالقات مع إيران
وحكومة المالكي في العراق -وقـد ساعدت تلك الطبيعة المتغيرة على تعزيز مصلحة تركيا في تقوية عالقات التعاون الوثيق مع
حكومة إقليم كردستان شمال العراق .فكال الجانبين يرى منافع متبادلة في تحسين عالقاته بالطرف اآلخــر ،السيما تعزيز أواصر
العالقات االقتصادية .فهناك عالقة ارتباط وثيقة بين الن ُـظ ُـم االقتصادية لكال البلدين التي يتزايد اعتماد أحدها على اآلخــر بشكل كبير.
فقرابة  80%من البضائع المباعة في إقليم كردستان هــي صناعة تركية .وهناك مــا يقرب من  1200شركة تركية تعمل حاليًا في
شمال العراق (أغلبها في مجال البناء والتشييد وإن كان بعضها في مجال التنقيب عن النفط)30.
خصوصا مستقبلها االقتصادي – بشكل كبير على عالقتها بتركيا .فعلى الرغم
سوف يعتمد مستقبل حكومة إقليم كردستان –
ً
من أن حكومة إقليم كردستان غنية بالنفط ،إالّ أن حكومة اإلقليم تحتاج إلى القدرة على استخراج النفط ،ونقله إلى األسواق
الغربية .وهناك بالفعل خطوط أنابيب نفط تمر من شمال العراق لتتدفق إلى الموانئ التركية على البحر المتوسط بما يوفر الوسيلة
األكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة إليصال النفط العراقي إلى األسواق األوروبية .وهكذا فإن هناك محفزات قوية لكال الجانبين
على التوصل إلى تسوية سياسية.
وقـد قررت حكومة أردوغان عام  2012استيراد النفط الخام من حكومة إقليم كردستان بشكل مباشر على الرغم من
اعتراض الحكومة المركزية في بغداد على ذلك ،وينبغي النظر إلى مثل هذا القرار على أنه يستند إلى تلك الخلفية االستراتيجية
األوسع .إذ يمثل القرار تغي ُّـ ًرا جذري ًـا في اتجاه السياسة التركية السابق والتي كانت تسعى إلى الحيلولة دون تمكن حكومة إقليم
كردستان من السيطرة بشكل مباشر على مصادر الطاقة في المنطقة ،خوفًا من أن يع ّزز ذلك من سعي حكومة إقليم كردستان إلى
إقامة دولة مستقلة لها31.
وعـِوضً ا عن عرقلة محاولة حكومة إقليم كردستان للسيطرة على موارد الطاقة في المنطقة ،صارت تركيا اآلن تسعى إلى
موسعة مع حكومة اإلقليم في مجال الطاقة .وفي مارس/آذار  ،2013وقعت حكومة إقليم كردستان اتفاق ًـا تاريخي ًـا
تطوير شراكة ّ
32
مع تركيا إلمداد أنقرة بالغاز والنفط بشكل مباشر دون الحاجة إلى التماس موافقة من بغداد .وعلى الرغم من أنه لم يتم اإلفصاح
عن تفاصيل االتفاق ،ي ُــعتقد أنه يمنح تركيا امتيازات كبيرة للتنقيب عن حقول نفط وغاز جديدة شمال العراق ،وكذلك كسب
أسعار تفضيلية لصادرات الطاقة إلى تركيا .وفي المقابل ،من المزمع أن تقوم تركيا بمساعدة حكومة إقليم كردستان في بناء خط
األنابيب الذي سوف يسمح بتصدير النفط والغاز إلى تركيا دون الحاجة لالعتماد على خط األنابيب الوطني العراقي ،الذي تسيطر
عليه الحكومة المركزية في بغداد33.
وقد أثار تزايد التعاون في مجال الطاقة بين أنقرة وحكومة إقليم كردستان ،المخاوف في واشنطن ،ما وضع أنقرة في
خالف مع السياسة األمريكية .إذ يخشى المسؤولون األمريكيون من أن ترسي أنقرة حجر األساس لتقسيم العراق ،بإقامتها عالقات
مع حكومة إقليم كردستان على حساب إقصاء بغداد ،األمر الذي قد يدفع بغداد أكثر للتعاون بقوة مع إيران .فهم يرون أن تقوية
العالقات التركية العراقية من شأنه أن يمنح تركيا إمكانية وصول إلى نسبة  100في المائة من موارد العراق الطبيعية ،عوضً ا عن
نسبة  20في المائة الموجودة شمال العراق.
 30انظر مقال ستيفن الرابي Stephen Larrabee ،بعنوان" :شراكة مضطربة :العلاقات الأمريكية التركية في عصر تغيـُّر الجغرافيا السياسية العالمية" ،سانتا مونيكا،
.R
كاليفورنيا :مؤسسة  AND ،MG-899-AF ،2010
 31بارتشين ينانتش Barçin Yinanç" :االعتقاد بأن برزاني Barzani شريك موثوق به بالنسبة لتركيا" ،حريت ديلي نيوز والإيكونوميك ريفيو Hürriyet Daily
News and Economic Review ،31 يوليو/تموز .2012

 32إرجان إيرسو Ercan Erso و كريس في .نيكلسونChris V. Nicholson" :تركيا تقول أنها بصدد توقيع اتفاق نفطي مع األكراد ،في ٍ
تحد سافر لبغداد" ،وكالة
 Bإبريل/نيسان .2013
"بلومبرج  loomberg" 17
33

سنان أولجن Sinan Ulgen" :مناورة أردوغان الكردية" ،موقع "بروجيكت سنديكيت Project Syndicat" ،2013.
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الــفــصـل الثالث

إسرائيل والقضية الفلسطينية

كانت العالقات العسكرية واالستخباراتية التركية الوثيقة مع إسرائيل في السابق مصدر قلق ثابت لصناع القرار اإليراني .ووضع
حساس .كانت القدرات
التقارب اإلسرائيلي التركي في التسعينيات الحليف الرئيس إليران في اإلقليم (سوريا) في موقف ّ
االقتصادية والعسكرية السورية أدنى من تلك التي لدى إسرائيل وتركيا ،كل على حده؛ والتي ان اجتمعتا سوية يمكن أن تتسببا
 A1.
في كارثة للمصالح السورية ،وربما تُمثِّل تهدي ًدا على بقاء نظام األسد  ssad
كما مثلَّت العالقات الدفاعية الوثيقة بين تركيا وإسرائيل تهدي ًدا مباش ًرا لألمن القومي االيراني .وتخشى إيران من إمكانية
استخدام إسرائيل لتركيا لشن هجمات عسكرية ضدها .وقد تفاقم القلق اإليراني عند استخدام الطائرات المقاتلة اإلسرائيلية للمجال
الجوي التركي ،وكذلك بسبب العالقات العسكرية اإلسرائيلية مع أذربيجان 2.وتخشى إيران أيضً ا من أن تستخدم إسرائيل األراضي
التركية و/أو األذربيجانية لمساعدة المتمردين العرقيين .ورغم كل شيء ،قامت إسرائيل وشاه إيران سوية بمساعدة المتمردين
األكراد ضد العراق في السبعينيات.
وهكذا ،فإن تدهور العالقات الوثيقة بين تركيا وإسرائيل في السنوات القليلة الماضية تسبَّب في البداية في بعض االرتياح
للقادة اإليرانيين .وقد ر َّحب قادة إيران ووسائل اإلعالم اإليرانية المحافظة بموقف تركيا بشأن قطاع غزة ،والذي جاء به رئيس
غاضب للكالم مع الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز  himon Peres Sفي دافوس
الوزراء التركي أردوغان  rdoğan
 Eفي تباد ٍل
ٍ
في يناير/كانون الثاني من العام  .2009وفي لقائه في أكتوبر  2009معأردوغان ،أشاد المرشد األعلى خامنئي بموقف تركيا من
فلسطين وإدعى أن هذا الموقف ساهم في تعزيز مكانة تركيا في العالم اإلسالمي 3.حتى أن بعض ُصناع القرار اإليراني اعتقدوا
أن تركيا ،وهي بلد مسلم مهم ،أصبحت أخي ًرا منسجمة مع سياسة "المقاومة" اإليرانية .ومن وجهة نظر إيران ،فإن تركيا االسالمية
التي تعارض مصالح إسرائيل والواليات المتحدة ،قد تدعم بقوة السلطة المتنامية إليران في الشرق األوسط.
ومع ذلك ،فقد أثبتت السياسة الخارجية التركية تجاه إسرائيل خيبة أمل كبيرة للجمهورية اإلسالمية .إذ لم تتبع تركيا القيادة
اإليرانية بشأن القضية الفلسطينية ،لكنها راهنت بسياسة مستقلة ساعدت في أن ت ُقلِّل من أهمية الجمهورية اإلسالمية في الشرق
األوسط العربي وربما حتى في جميع أنحاء العالم اإلسالمي.
وتفخر الجمهورية اإلسالمية بعدائها ومعارضتها إلسرائيل أو "الكيان الصهيوني" كما يسميها النظام اإليراني في أغلب
األحيان .وتتمثل إحدى األسباب الرئيسية لهذه النظرة في عداء النظام إلسرائيل من الناحية األيديولوجية .ولكن ،وبالنسبة إليران،
فقد أهدتها معارضتها إلسرائيل العديد من المزايا الجغرافية السياسية .حيث قلت عزلة إيران في العالم العربي ،الناجمة عن
جهودها السابقة في تقويض الحكومات السنية (من وجهة نظر مجلس التعاون الخليجي الحالية) ،إلى ٍ
حد ما ،جراء الشعبية التي
حظيت بها الجمهورية اإلسالمية في أوساط الجمهور العربي ،نتيجة لسياساتها المعادية إلسرائيل .إذ يستاء الكثير من العرب،
وخاص ًة في بلدان مثل مصر ،مما يعتبرونه سلوكًا ذليل من حكوماتهم تجاه إسرائيل .ولم تقتصر الجمهورية اإلسالمية في مهاجمتها
إلسرائيل على الخطاب بل قدمت الدعم للجماعات العربية التي حاربت إسرائيل ،بما في ذلك حماس وحزب الله .ويمكن تفسير
شعبية الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد Mahmoud Ahmadinejad’ في العالم العربي مؤخ ًرا ،على أنها ترجع في جزء
كبير منها لشجبه إلسرائيل ومعارضته لها.

 1انظر "اآلثار اإلقليمية للشراكة االستراتيجية اإلسرائيلية التركية "،بقلم إفرايم إنبار Efraim Inbar مجلة الشرق الأوسط للشؤون الدولية ،المجلد  ،5العدد  ،2صيف
 ،2001ص.55 .
" 2األزمة في العالقات التركية اإلسرائيلية" بقلم حسن كوسباالبان Hasan Kosebalaban :ما هي أهميتها االستراتيجية؟" سياسة الشرق الأوسط ،المجلد  ،17رقم
 ،3خريف  ،2010ص.46 .
3

[وصفة الغرب لحل مشاكل المنطقة ليست عادلة وليست فعالة]"، وكالة انباء فارس   28أكتوبر/تشرين األول .2009
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لكن التدهور الحاد في العالقات التركية اإلسرائيلية ،أث ّر بشكلٍ كبي ٍر على قدرة الجمهورية اإلسالمية على استغالل القضية
الفلسطينية لمصلحتها السياسية .وقد ع َّزز رد فعل تركيا القوي على حادث مافي مرمرة في مايو /أيار  2010والذي قتلت فيه
القوات الخاصة اإلسرائيلية العديد من النشطاء األتراك الذين ذهبوا في محاولة لكسر الحصار المفروض على غزة من مكانتها في
العالم العربي .على الجانب اآلخر ،لم يتحقق تعهد إيران الالحق بإرسال قافلة إلى غزة ،األمر الذي دلّل على افتقارها النسبي في
العمل على القضية الفلسطينية4.
 Bلمقتل المواطنين األتراك التسعة الذين
وجاء اعتذار رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو  enjamin Netanyahu
قتلوا في غارة الكوماندوز ،والذي توسطه الرئيس أوباما في نهاية زيارته إلسرائيل في مارس /آذار من العام  ،2013بمثابة فتح
إلمكانية جديدة أمام وقف التدهور في العالقات التركية اإلسرائيلية وبناء عالقات ثنائية على أسس أكثر ثبات ًا.
ومع ذلك ،وفي حين يمكن أن تتحسن العالقات التركية اإلسرائيلية ببطء ،إال أنه من غير المرجح أن تعود إلى الفترة
الذهبية التي كانت عليها في أواخر التسعينيات .كما أن السياق االستراتيجي الذي ع ّزز العالقة الدفاعية الوثيقة بين تركيا وإسرائيل
في أواخر التسعينيات قد تغير بشكل جذري .حيث كانت عالقات تركيا مع العالم العربي في ذلك الوقت ضعيفة .إذ احتاجت
تركيا إلى إسرائيل باعتبارها حص ًنا ضد سوريا .أما اليوم فالوضع مختلف تما ًما .فتركيا هي األكثر شعبية في الشرق األوسط ،ويرى
بعض العرب في النظام السياسي واالقتصادي التركي نموذ ًجا يمكن االحتذاء به .وبالتالي ،فإن حاجة تركيا إلى إسرائيل أقل مما
كانت عليه في التسعينيات.
كما تغير السياق المحلي في تركيا .فقد كان الجيش التركي هو المحرك الرئيسي لعالقات الدفاع واالستخبارات الوثيقة
مع اسرائيل في التسعينيات .وفي ذلك الوقت ،كان نفوذ الجيش في السياسة الخارجية التركية قويًا إلى ٍ
حد بعيد ،وخاص ًة فيما
يتعلق بالسياسة تجاه إسرائيل .وقد انخفض منذ ذلك الحين نفوذ الجيش في السياسة التركية بشكلٍ واض ٍح .واليوم ،لدى رجب
طيب أردوغان الكلمة العليا بشأن السياسة تجاه إسرائيل وليس الجيش .ومن المرجح أن يقلّص هذا التغيير من درجة التقارب
التي ستحدث في العالقات مع إسرائيل.
وما دامت العالقات التركية اإلسرائيلية باردة ،وما دام أردوغان يستمر في انتهاج سياسة مؤيدة للفلسطينيين ،فإنه سيكون
من الصعب على إيران تشويه صورة أنقرة واستغالل القضية الفلسطينية لصالحها .ولدى تركيا اآلن مصلحة مهمة في الحفاظ على
عالقات جيدة مع العالم العربي ،ومن المرجح أن تستمر في النظر إلى القضية الفلسطينية باعتبارها ورقة رابحة مهمة في التنافس
من أجل السيطرة على النفوذ اإلقليمي مع إيران.
4

سكوت بيترسون Scott Peterson" ،لماذا يريد الحرس الثوري االيراني مرافقة أسطول غزة الجديد؟" كريستيان ساينس مونيتور 8 ،يونيو/حزيران .2010

الفصل الرابع

آسيا الوسطى والقوقاز

ال تركز المنافسة التركية اإليرانية على منطقة الشرق األوسط فحسب .بل تتنافس الدولتان على النفوذ في القوقاز وآسيا الوسطى،
وفي جميع أنحاء العالم النامي ،واإلسالمي بشكل متزايد .ومع ذلك ،فإن المنافسة بين الدولتين خارج منطقة الشرق األوسط لن
تكون شديدة أو كبيرة .فقد ظلت إيران بعيدة عن األنظار نسب ًيا في آسيا الوسطى والقوقاز؛ حيث قيدها إسالمها الثوري ،وح ّد من
قدرتها على التأثير في القوقاز وآسيا الوسطى .واألهم من ذلك هو أن روسيا هي القوة الرائدة في المنطقة .ويع ّد نفوذ موسكو
األوسع نطاقًا في آسيا الوسطى والقوقاز من تركيا أو إيران.
1
وبدالً من محاولتها لتصدير ثورتها ،ركزت طهران على تقديم المساعدة التقنية والمالية وتوسيع العالقات الثقافية .وكان
نفوذها في آسيا الوسطى والقوقاز محدو ًدا ،باستثناء طاجيكستان وأرمينيا .فأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وتركمانستان
ر من عالقات إيران بتلك الدول في آسيا الوسطى2.
جميعها دول ناطقة بالتركية .وروابطها الثقافية والتاريخية بتركيا أقوى بكثي ٍ
كما أن العالمة المميزة إليران المتمثلة في السياسة الدينية كانت بمثابة اللعنة على كثير من هؤالء الحكام العلمانيين
واالستبداديين بعد انهيار االتحاد السوفيتي .وكان الرئيس إلهام علييف  lham Aliyev Iفي أذربيجان وإسالم كريموف Islam
Karimov في أوزبكستان ،على وجه الخصوص ،حذرين من الثيوقراطية اإليرانية والمحاوالت السابقة لتقويض الحكومات
اإلسالمية المجاورة في الشرق األوسط .والعالقات بين إيران وأذربيجان متوترة بشكلٍ ٍ
خاص .فحوالي  25في المئة من سكان
إيران هم من األذريين األتراك ،وكثير منهم يشعر باالستياء من السياسات الثقافية والسياسية ثقيلة الوطأة للجمهورية اإلسالمية3.
وعلى الرغم من أن معظم األذريين اإليرانيين ليسوا انفصاليين ،تفضّ ل أقلية ضئيلة االندماج بين أذربيجان اإليرانية
وأذربيجان المستقلة في الشمال 4.ويرى النظام اإليراني ،بالتالي ،النظام األذربيجاني العلماني على أنه نظام موال للغرب وغير
إسالمي .وقد تسبب هذا في إحداث توتر خطير في العالقات بين أذربيجان وإيران في السنوات األخيرة .إذ تتهم أذربيجان
الجمهورية اإلسالمية بدعم اإلسالميين األذريين الذين يسعون إلى تقويض نظام علييف .ولم تخف الجمهورية اإلسالمية رغبتها
في اإلطاحة بنظام علييف ،كما ذكر رئيس هيئة األركان العامة في القوات المسلحة اإليرانية ،اللواء حسن فيروز آبادي Hasan
Firuzabadi ،في خطابه في أكتوبر/تشرين األول  2011بأن إلهام علييف ،مثله مثل الحكام العرب الذين يواجهون انتفاضات
شعبية ،سيواجه "مصيرا قاتما ً" "لعدم اتباعه المبادئ اإلسالمية".5
ً ً

1

انظر ادموند هيرزيج  ¡Edmund Herzigإيران والجنوب السوفيتي سابقًا ،لندن :المعهد الملكي للشؤون الدولية.1995 ،

خصوصا بعد انهيار االتحاد السوفيتي ،انظر أسويني ك .موهاباترا Aswini K. Mohapatra" ،بحث تركيا عن دور
 2لمعرفة المزيد عن دور تركيا في آسيا الوسطى،
ً
إقليمي في آسيا الوسطى" الدراسات الدولية International Studies ،المجلد  ،38العدد  ،2001 ،1ص.29-52 .
 3جولناز إسفاندياري Golnaz Esfandiari" ،بحيرة الموت تُعطي حياة جديدة لالحتجاجات المناوئة للحكومة اإليرانية "،راديو أوروبا الحرة  /راديو ليبرتي
 Radio Free Europe/Radio Liberty سبتمبر/أيلول .2011
4
5

كانت أذربيجان السوفيتية سابقًا جز ًءا من إيران قبل أن تضمها روسيا لها في القرن التاسع عشر.
روبرت تيت Robert Tait" ،إيران وأذربيجان وتركيا :انعدام المشاكل؟ انعدام الفرص“ راديو أوروبا الحرة  /راديو ليبرتي 19 ،أغسطس /آب .2011
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كما تختلف إيران وأذربيجان أيضً ا حول تقاسم موارد طاقة بحر قزوين الضخمة والتي تقدر قيمتها بما يقرب من  3تريليون
دوالر 6.كما تتنازع الدول الخمس المطلة على بحر قزوين  -وهي روسيا وإيران وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان -بشكل
مستمر ،منذ سنوات ،حول ترسيم قاع بحر قزوين .وقد استقرت االتفاقات الثنائية بين روسيا وكازاخستان وبين روسيا وأذربيجان
بشكلٍ فعال ،في السنوات األخيرة ،على تقسيم االحتياطي من الطاقة في شمال بحر قزوين .ومع ذلك ،تصر إيران على تقسيم
تتمسك روسيا بتقسيم
بحر قزوين وفق المعاهدات المبرمة بين االتحاد السوفيتي وإيران في عامي  1921و ،1940في حين ّ
قاع البحر وفق كل من الحدود البحرية بين الدول الخمس .وال يع ّد الجزء اإليراني من قاع البحر غن ًيا بالموارد مقارن ًة بمثيله في
الدول األخرى ،وبالتالي فإن إيران تلجأ إلى النزاع إلبطاء أي تطور في مطالبة أذربيجان وتركمانستان بحقول النفط والغاز الواعدة 7.
وادعت إيران ،كذلك ،أن حقول نفط البرز وألوف التي يتم تشغيلها من ِقبل أذربيجان في الوقت الحالي ،هي داخل
أراضيها .وأدت النزاعات اإلقليمية بين إيران وأذربيجان إلى المواجهة بين سفينة مدفعية إيرانية ،وسفينة أبحاث اذربيجانية في
عام  8.2001ويبدو أن السفن المدفعية اإليرانية قد ضايقت سفن البترول البريطانية العاملة لدى أذربيجان منذ عهد قريب في
عام  9.2011وكانت الحكومة األذرية قلقة بشكلٍ ٍ
خاص إزاء بناء إيران للقوات البحرية في بحر قزوين ،خاصة مع صغر قوات
أذربيجان المسلحة نسب ًيا .وقد تلقت أذربيجان  30زورقًا دوريًا من تركيا وثالثة قوارب من الواليات المتحدة كرد على الحشد
البحري اإليراني (والقوة البحرية العظمى في روسيا)10.
كما دعمت إيران أرمينيا المسيحية في خالفها مع شيعة أذربيجان حول إقليم ناجورنو كاراباخ .رغم أن التقارب الديني
والثقافي يفيد بأن إيران كان عليها الوقوف مع أذربيجان .ومع ذلك ،فقد دفعت االعتبارات االستراتيجية الجغرافية إيران إلى دعم
أرمينيا كي تبقى أذربيجان ضعيفة ،وكي تتأكد من أن باكو لن تكون في وضع يسمح لها بإثارة المشاكل بين السكان األذريين في
إيران.
وقد تمت زيادة العالقات الدفاعية واالستخباراتية بين أذربيجان وإسرائيل مما شكل مصد ًرا آخ َر من العداء .واكتسبت
التوترات زخ ًما أكبر جراء إبرام صفقة أسلحة بلغ ثمنها  1.6مليار دوالر بين أذربيجان وإسرائيل في فبراير/شباط  .2012واتهمت
إيران أذربيجان بأنها ستصبح حصان طروادة الذي ستستخدمه إسرائيل لتنفيذ هجمات ارهابية ضدها .ومع ذلك ،يبدو أن صفقة
األسلحة بين أذربيجان وإسرائيل هدفت إلى تعزيز القدرات العسكرية ألذربيجان ضد أرمينيا وأنها لم تكن موجهة ضد إيران .إال
أن رد الفعل اإليراني جاء قويًا بما يوضح الطريقة التي بدأ فيها التنافس األمني اإليراني اإلسرائيلي بالتحول إلى القوقاز وتفاقم
التوترات هناك.
وإذ تراجع تأثير الهوية اإليرانية في فترة ما بعد االتحاد السوفييتي ،فربما كانت الصعوبة األكبر التي أعاقت إمكانية إيران
في توسيع نفوذها في القوقاز وآسيا الوسطى هي اقتصادها المتهالك .وتعتمد أرمينيا ،الخالية من السواحل والفقيرة في الموارد،
على إيران في إمدادات التجارة والطاقة .كما تحتفظ إيران بعالقات اقتصادية وعالقات مهمة في مجال الطاقة مع تركمانستان،
التي ت ُصدر لها كميات كبيرة من الغاز الطبيعي11.
ِّ
12
ولكن تتصف العالقات االقتصادية بين بقية دول القوقاز وآسيا الوسطى مع إيران بكونها ضئيلة .وتعد كل من أذربيجان
وكازاخستان غنية بالطاقة ،وليست لدى أي منهما حاجة كبيرة إليران على الصعيد االقتصادي .أما تركمانستان فهي تتمتع ،بشكل
عام ،بعالقات اقتصادية وثيقة مع روسيا.

 6حسين آريان Hossein Aryan" ،دول بحر قزوين في ملعب سباق التسلُح البحري"،راديو أوروبا الحرة  /راديو ليبرتي،Radio Free Europe/Radio Liberty
،28 يوليو/تموز .2011
 7علي جرانمايا Ali Granmayeh" ،التاريخ القانوني لبحر قزوين" في شيرين أكينر ،الطبعة ،بحر قزوين :السياسة والطاقة والأمن ،نيويورك ،نيويورك:
RoutledgeCurzon ،2004 ،ص.20-21 .

 8ايالهي قولئاي Elaheh Koolaee ومحمد حسين حفظين Mohammad Hossein Hafezian" ،جمهورية إيران اإلسالمية وجمهوريات جنوب القوقاز"
الدراسات الإيرانية Iranian Studies ،المجلد  ،43رقم  ،3يونيو/حزيران  ،2010ص.400 .
 9مايكل ليلفيلد Michael Lelyveld "أذربيجان :انخماد التوتر في حادثة المدفعية اإليرانية "،راديو أوروبا الحرة  /راديو ليبرتي Radio Free Europe/Radio Liberty
8، ديسمبر/كانون األول .2011
10

ليلفيلد .2011

11

"من المرجح أن تبدأ إيران في مقايضة النفط بالغاز مع تركمانستان "،وكالة أنباء فارس Fars News Agency ،20 أكتوبر/تشرين األول .2011

 12هذا وقد توترت عالقات إيران الودية في كثي ٍر من األحيان مع جورجيا بسبب اعتقال الواليات المتحدة لمواطن إيراني في تبليسي لتهريب أجزاء عسكرية إليران.
انظر "المقال الشامل بشأن المعدات العسكرية االيرانية ال ُمه َّربة وعملية الواليات المتحدة ستينغ" تقارير ،معهد الدراسات االستراتيجية والدولية ISIS Reports ،5
أكتوبر/تشرين األول .2010
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ويعد انخراط أنقرة في آسيا الوسطى والقوقاز أكبر منه في إيران ،لكن تركيا تواجه نصيبها من المشاكل .فقد فتح انهيار
االتحاد السوفيتي آفاقًا وإمكانيات جديدة للسياسة الخارجية التركية 13.ولطالما رأى السياسيون األتراك ،وخاص ًة الرئيس السابق
تورغوت أوزال Turgut Özal ،في وسط آسيا ميدانًا جدي ًدا لتوسيع النفوذ التركي وتعزيز أهمية تركيا االستراتيجية للغرب.
وقد بدأت تركيا في السنوات القليلة األولى بعد انهيار االتحاد السوفيتي حمل ًة منسق ًة لتوسيع العالقات مع الدول المستقلة
حديثًا في آسيا الوسطى .إال أن أنقرة قد وجدت األمر أكثر صعوبة مما توقعته لتوسيع نفوذها في آسيا الوسطى ،وذلك لعدة أسباب.
أولها أن الحكام في آسيا الوسطى لم يتحمسوا "للنموذج التركي" بتأكيده على الديمقراطية وإنشائه القتصاد سوقي ُم ٍ
جد.
وكان معظم هؤالء الحكام من المستبدين في الحقبة السوفيتية وكانوا أكثر اهتما ًما بالحفاظ على قوتهم وسيطرتهم الشخصية من
التوسع في الديمقراطية السياسية.
ثانيًا ،أثبت النفوذ الروسي في المنطقة أنه أقوى وأكثر دوا ًما مما توقع العديد من األتراك .وعالو ًة على ذلك ،ال تزال النخب
في آسيا الوسطى متأثر ًة بالهوية الروسية ثقاف ًيا .وباستثناء أذربيجان ،نجد أن معظم النخبة في آسيا الوسطى تستخدم الروسية
كلغة مشتركة للتواصل مع جيرانها .وقلصت هذه العوامل ،بالطبع ،من قدرة تركيا على تحقيق تقدم سياسي في آسيا الوسطى.
وال تزال آسيا الوسطى ،والس ِّيما منطقة بحر قزوين ،تُشكِّل نقطة محورية مهمة في السياسة التركية .ومع ذلك ،فقد تم
استبدال االبتهاج األولي بأن آسيا الوسطى ستصبح "إلدورادو" لتركيا بموقف وا ٍع
وواقعي أكثر من ذلك بكثير فيما يتعلق بآفاق
ٍ
توسيع النفوذ التركي في المنطقة.
كما قد ثبت أن نفوذ تركيا أقوى في القوقاز .ولكنها واجهت صعوبات كذلك .وكان دعم تركيا القوي ألذربيجان في نزاع
ناغورنو كاراباخ عقبة رئيسية أمام تحسين العالقات مع أرمينيا .وفي  ،2008-2009أطلقت أنقرة مبادرة لتطبيع العالقات مع
يريفان .ومع ذلك ،أدت المحاولة إلىتوترات خطيرة في العالقات مع أذربيجان ،وانهارت المبادرة بعد أن ربطت تركيا بين تطبيع
العالقات التركية األرمنية والتوصل إلى تسوية لصراع مرتفعات قره باغ ،تحت ضغط قوي من أذربيجان14 .
ويبدو أن عملية تطبيع العالقات بين تركيا وأرمينيا كانت غير فاعلة ،على األقل على المدى القصير .وإن أدى هذا التطبيع
إلى شيء ،فهو أنه زاد من انعدام الثقة ،بشكل خاص من الجانب األرمني .إذ يرى األرمنيون أن محاولة تركيا لربط تطبيع العالقات
مع تسوية صراع مرتفعات قره باغ دليل على نفاق تركيا ،وحيلة واعية منها لتقويض عملية التطبيع .ونتيج ًة لذلك ،انخفض الدعم
المحلي األرمني ،والذي لم يكن قويًا في أي وقت ،بشأن التقارب مع أنقرة.
ومنذ انهيار المفاوضات مع أرمينيا ،بذلت تركيا جهو ًدا واضح ًة لتعزيز العالقات مع أذربيجان .ووقعت الدولتان اتفاقًا حول
الشراكة االستراتيجية في أغسطس/آب  .2010وزاد التعاون في مجال الطاقة كذلك .وخالل زيارة الرئيس علييف لتركيا في
أكتوبر/تشرين األول  ،2011وقّعت كل من تركيا وأذربيجان اتفاقيات مهمة حول نقل الغاز األذربيجاني إلى األسواق األوروبية
عبر األراضي التركية 15.وتضمنت االتفاقيات تفاصيل بشأن حجم وسعر الغاز الذي سيتم بيعه إلى تركيا قبل وبعد عام ،2017
فضالً عن رسوم عبور للغاز ووسائل توصيله.
كما تم تعزيز التعاون العسكري .وقد زادت المناورات العسكرية المشتركة بين تركيا وأذربيجان في وتيرتها ونطاقها على
ٍ
حد سواء في السنوات األخيرة 16.وفي  ،2011-2012أجرت القوات المسلحة لكال البلدين تدريبات تكتيكية وتدريبات على
مكافحة اإلرهاب في تركيا .وفي عام  2012أيضً ا ،قامت قوات العمليات الخاصة في أذربيجان وتركيا باالشتراك مع جورجيا في
مناورات "نسر القوقاز".

 13انظر إف .ستيفن الرابي" ،جدول األعمال األوروبية اآلسيوية في تركيا"، واشنطن الفصلية The Washington Quarterly ،المجلد  ،34رقم  ،1شتاء  ،2011ص.
.103-120

 14أمر الله أوسلو ،Emrullah Uslu " التقارب بين أنقرة ويريفان يوتر العالقات بين تركيا وأذربيجان "،أوراسيا ديلي مونيتور ،Eurasia Daily monitorالمجلد
 ،6العدد  9 ،68أبريل /نيسان2009 ،؛ انظر أيضً ا بارتشين ينانتش،Barçin Yinanç"التواصل مع أرمينيا يدفع لتهديدات أذرية" حريت ديلي نيوز والإيكونوميك ريفيو
 Hأبريل/نيسان 2009 .
 ürriyet Daily News and Economic Review ،2
 15فريز إسماعيل زاده Fariz Ismailzadze "التعاون في مجال الطاقة بين أذربيجان وتركيا :العودة إلى جدول األعمال االستراتيجي" بشأن تركيا، واشنطن العاصمة:
صندوق مارشال األلماني للواليات المتحدة 16 ،نوفمبر/تشرين الثاني .2011
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ٍ
بمناورات عسكري ٍة مشترك ٍة في باكو والقطاع المستقل
وفي الفترة من  15-17يوليو/تموز  ،2013قامت تركيا وأذربيجان
ٍ
مناورات قامت بها الدولتان في عقدين من الزمن .وأشارت وسائل اإلعالم المحلية
للناخيتشيفان .وكانت تدريبات يوليو /تموز أكبر
ٍ
ٍ
إلى أن مناورات يوليو/تموز  2013قد تكون مرتبطة بمناورات بحرية قامت بها إيران على بحر قزوين في الفترة من 8-12
يوليو/تموز 17.ويبدو أن هذا غير مرجح .إذ اقتصرت مناورات يوليو/تموز على القوات البرية ولم تختبر القدرات البحرية في أي
من البلدين.
ولكن يبدو أن تلك المناورات هدفت إلى تحييد التعاون العسكري األرمني مع روسيا .وقد وقعت باكو وأنقرة "اتفاقية
الشراكة االستراتيجية والمساعدة المتبادلة" في  2010قبل أن توقِّع أرمينيا وروسيا اتفاقهما بشأن تمديد إيجار روسيا للقواعد
العسكرية في أرمينيا إلى  .2044وترى أذربيجان التعاون العسكري مع تركيا كوسيلة لموازنة العالقات العسكرية بين روسيا
وأرمينيا ،في حين ترى تركيا التعاون العسكري كوسيلة لتعزيز عالقاتها مع مصدر هام للطاقة في بحر قزوين.
ويبقى العائق الحقيقي لتوسع النفوذ التركي في آسيا الوسطى والقوقاز هو روسيا وليست إيران .فموسكو تتمتع بعد ٍد من
المزايا المهمة في التنافس على النفوذ ،ومنها :القرب الجغرافي وأنماط التجارة التي أنشأتها ومسارات الطاقة والروابط الثقافية
الوثيقة .وعالو ًة على ذلك ،فإن دعم تركيا لمحاولة المعارضة السورية لإلطاحة بالرئيس األسد أدى إلى وجود احتكاكات مع موسكو
أدت إلى فتو ٍر العالقات مع روسيا .وبالتالي ،فإن قدرة أنقرة على توسيع نفوذها في آسيا الوسطى في العقد المقبل من المرجح
أن تظل محدودة.
وخالصة القول ،من المرجح أن تبقى المنافسة التركية اإليرانية مكتومة بعد انهيار االتحاد السوفيتي .وآسيا الوسطى ليست
منطقة ذات أهمية قصوى إليران ،وخاص ًة بالنظر إلى االضطرابات في الدول المجاورة ،مثل سوريا .فالقوقاز هو أكبر قلق جغرافي
سياسي ،ولكن النفوذ الروسي واألنشطة في تلك المنطقة تفوق المنافسة بين إيران وتركيا .وينطبق ذلك على آسيا الوسطى .ففي
كال المنطقتين ،ال تزال روسيا هي القوة العظمى ،ونفوذها السياسي يفوق النفوذ اإليراني والتركي بكثير.

 17زاور شينيف Zaur Shinyev" ،لغز التوترات اإلقليمية :تصورات وسائل اإلعالم للمناورات التركية األذربيجانية العسكرية المشتركة" ،ديلي مونيتور الأوروبية
الآسيوية Eurasian Daily Monitor ،المجلد  ،10رقم  29 ،139يوليو  /تموز .2013

الفصل الخامس

القضية النووية

يعتبر البرنامج النووي اإليراني أحـد أكثر الموضوعات حساسية وإثارة للجدل في العالقات التركية اإليرانية .ومن شأن نتيجة
مساعي إيران النووية أن يكون لها تداعيات خطيرة ،ليس على العالقات الثنائية بين تركيا وإيران فحسب ،بل على عالقات البلدين
بكل من جيرانهما ،وحلفائهما ،وخصومهما أيضً ا .إذ يمكن أن يكون إليران النووية تأثير كبير على التوازن العسكري اإلقليمي في
منطقة الشرق األوسط ،ويمكن أن تجبر تركيا على إعادة النظر في بعض جوانب وضعها العسكري.
المنظور اإليراني
يعد الدافع الرئيسي وراء برنامج إيران النووي الشعور بالخوف والتعرض للخطر .فقد أظهرت هزيمة الواليات المتحدة األمريكية
لحركة طالبان ونظام ص ّدام حسين القدرات العسكرية التقليدية األمريكية األفضل .ولن تكون القوات العسكرية اإليرانية العتيقة
نسبيًا ن ًدا ً للقوات األمريكية في أي صراع تقليدي .وبذلك ،ترى إيران في القدرة على امتالك سالح نووي عامل ردع ضـ ّد التهديد
العسكري األمريكي .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن القيادة اإليرانية تؤمن بأن الواليات المتحدة تسعى لإلطاحة بالجمهورية اإلسالمية من
خالل وسائل أخـرى ،من بينها تقديم الدعم لجماعات المعارضة مثل "الحركة الخضراء" والمتمردين من العرق الكردي والبلوشي.
ومن المنظور اإليراني ،يمكن أن تكون القدرة على امتالك سالح نووي أيضً ا عامل ردع ضـد هذه المكائد األمريكية الملحوظة1.
ّ
كما تؤثر المنافسات اإلقليمية مع كل من إسرائيل والمملكة العربية السعودية على السياسة النووية اإليرانية .فـقـد ظلت
الجمهورية اإلسالمية تنظر بشكل تقليدي إلى إسرائيل على أنها عدو أيديولوجي لها وإن كان بعي ًدا عنها .غير أن اإلطاحة بنظام
ص ّدام حسين ،و"نجاح" حزب الله في حربه ضـ ّد إسرائيل عام  ،2006والقدرات العسكرية اإليرانية متسارعة النمو ،كلها أمور
جعلت كالً من البلدين بمثابة منافسين مباشرين في السنوات األخيرة.
فتوجيه إسرائيل ضربة عسكرية ضـ ّد المنشآت النووية اإليرانية أصبح احتمالاً حقيقيًا ممك ًنا .ومن المفارقات أن إيران
ُربـ ّــمـ َـــا ترى في القدرة على امتالك سالح نووي ضرورة لردع إسرائيل من توجيه ضربة عسكرية ضـ ّد المنشآت اإليرانية ،في
حين أن تلك القدرة نفسها هــي الدافع وراء شعور إسرائيل بالقلق حيال إيران.
ومن المنظور اإليراني فإن المملكة العربية السعودية – وليست تركيا – هــي من تشكِّل التهديد العسكري الجغرافي
السياسي األخطر على إيران في منطقة الخليج الفارسي وهــي منطقة ذات أهمية حيوية لمصالح إيران سواء على الصعيد
االقتصادي أو على صعيد األمن القومي .وكان التنافس قائم ًـا بين كل من المملكة العربية السعودية وإيران حتى قبل قيام الثورة
اإلسالمية في إيران؛ فـقد كانت كل من السعودية وإيران تنظر بمزيد من القلق إلى األخرى ،إبـّان حكم الشاه على الرغم من ارتباط
ك ُـ ّـل منهما بعالقات وطيدة مع الواليات المتحدة األمريكية.
ومع ذلك ،فـقـد أدت الثورة اإلسالمية في إيران إلى ظهور بــُـعـْـد أيديولوجي جديد في التنافس السعودي اإليراني .فـقـد
كان ك ُــل بلد من البلدين ،المملكة العربية السعودية الس ُــن ّـية وإيران الشيعية ،يرى في نفسه الزعيم الشرعي للعالم اإلسالمي.
وقـد تكشـّف التنافس بين هاتين القوتين عبر أرجاء الشرق األوسط بد ًءا من األراضي الفلسطينية وصوالً إلى لبنان ،وسوريا،
والعراق ،بل وحتى إلى أفغانستان2.
 1لالطالع على مناقشة أكثر شموالً للدوافع اإليرانية ،انظر مقال لين إي .دافيز Lynn E. Davis وجيف مارتينيJeff Martini ،و عليرظا نادرAlireza Nader،
وداليا داسا كايDalia Dassa Kaye ،وجيمس تي كوينليفانJames T. Quinlivan ،وبول شتاينبرجPaul Steinberg ،بعنوان" :مستقبل إيران النووي :خيارات
.R
حساسة للسياسة الأمريكية" ،سانتا مونيكا ،كاليفورنيا :مؤسسة  AND ،MG-1087-AF ،2011
 2انظرفريدريك ويهري Frederic Wehrey ،وتيودور دبليو .كاراسيكTheodore W. Karasik ،و عليرظا نادر ،وجيريمي غيزJeremy Ghez ،وليديا هانسل
Lydia Hansell ،وروبرت إيه .جيوفي" ،Robert A. Guffeyالعلاقات السعودية الإيرانية منذ سقوط نظام صدّام :التنافس ،التعاون ،وانعكاسات ذلك على السياسة
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كما أدت حركات الربيع العربي إلى زيادة حـ ّدة التوترات بين البلدين بشكل كبير .كذلك جاء التمرد الذي شهدته البحرين،
والذي كان أغلب مدبريه من الشيعة ،ضـ ّد النظام الحاكم الس ُــن ّـي هناك ،وما تاله من تدخل عسكري سعودي بـعــد ذلك في
البحرين ليزيد من عمق الخالفات بين إيران والسعودية .و ُربــّـمــَــا تكون المؤامرة اإليرانية المزعومة باغتيال السفير السعودي
في واشنطن العاصمة قـد نقلت التنافس السعودي اإليراني إلى آفاق جديدة .وبالتالي فربما ترى إيران في القدرة على امتالك
سالح نووي عاملاً معززًا لقوتها في مواجهة السعودية .كما أن السالح النووي اإليراني من شأنه أن يضبط كفة الميزان في ظل
تنامي القدرات العسكرية للمملكة العربية السعودية ،خصوصا في ضوء مبيعات األسلحة األمريكية الضخمة للمملكة3.
ً
وتحرك الطموحات النووية اإليرانية ،كذلك ،الرغبة في أن تكون إيران قوة عظمى في أعين المسلمين عبر أرجاء العالم.
إذ ُربـ ّــمـ َـــا اعتقد القادة اإليرانيون أن إيران النووية سينظر إليها على أنها أمة متقدمة ترقى إلى مصاف البلدان الغربية .ومع
ذلك ،فإن معظم بلدان الوطن العربي تعتمد على الواليات المتحدة األمريكية في توفير احتياجاتها العسكرية والتكنولوجية .ومن
المنظور اإليراني ،فإن إيران هــي الدولة اإلسالمية الوحيدة في الشرق األوسط التي حققت لنفسها اكتفا ًء ذات ًياً من القدرات العلمية
والعسكرية على حـ ّد سواء.
وقـد يجادل بعض المحللين بأن إيران هــي طرف فاعل غير عقالني .غير أن سعي إيران إلى امتالك قدرات نووية مع احتمال
استخدامها في المستقبل هــو أمر يقوم على أساس حساب التكلفة والفوائد .فعلى الرغم من أن األيديولوجيا هــي التي كانت تحرك
سياسة إيران الخارجية في السنوات األولى من الثورة ،إالّ أن الجمهورية اإلسالمية أثبتت أنها تتمتع بقدرات براغماتية حقيقية4.
فعلى سبيل المثال ،اتسمت السياسة الخارجية اإليرانية في ظل حكم الرئيسين هاشمي رافسنجاني Hashemi Rafsanjani
(1989-1997) ومحمد خاتمي Mohammad Khatami (1997-2005) باالعتدال ب ُــغية اجتذاب االستثمارات األجنبية
والتجارة من أوروبا والبلدان العربية المجاورة .ولم تقم إيران بتأييد تحرك الشعب الشيشاني المسلم في مواجهة القوات الروسية
نظ ًرا ألهمية عالقتها مع روسيا .كما كانت إيران تدعم باستمرار أرمينيا المسيحية في مواجهتها مع أذربيجان الشيعية ،مدللة بذلك
على أن الدين واأليديولوجيا ليسا هما المحرك الرئيسي للسياسة الخارجية اإليرانية .بل أن السياسة الخارجية إليران حتى في ظل
حكم الرئيس أحمدي نجاد قـد اتسمت بشيء من النفعية (البراغماتية) ومواصلة السياسات السابقة.
أمــّـا البنية التحتية النووية الواسعة للجمهورية اإليرانية وتطوير مختلف التقنيات في هذا الصدد فـهــو أمر يشير إلى أن
إيران ال تزال ملتزمة بتطوير قدراتها على التسليح النووي .ومع ذلك ،فمن غير الواضح مــا إذا كانت القيادة اإليرانية قـد اتخذت
قرا ًرا سياسيًا بتجميع أسلحة نووية فعلية.
فمن حيث المبدأ ،هناك ثالثة أوضاع محتملة يمكن أن تكون عليها القدرات النووية إليران )1( :قدرة "افتراضية" ،تمتلك
فيها إيران الخبرة الفنية والبنية التحتية الالزمتين لتجميع األسلحة النووية؛ ( )2قدرة سرية ،تقوم فيها إيران بتجميع األسلحة
النووية لكنها ال تعترف بامتالكها؛ ( )3قدرة معلنة ،تقوم فيها إيران بتجميع األسلحة النووية مع االعتراف بامتالكها من خالل
االختبارات أو انسحابها من معاهدة حظر االنتشار النووي5.
ولكل وضع من هذه األوضاع الثالثة عيوبه ومزاياه؛ فالبرنامج االفتراضي يسمح إليران باإلبقاء على عالقاتها الدبلوماسية
مع شركائها التجاريين الرئيسيين ،مثل تركيا ،مع احتفاظها بحد أدنى من الردع في مواجهة خصومها .غير أن هذا الوضع يترك
المنشآت النووية اإليرانية ع ُــرض َــة للهجوم إذا كانت الدولة ال تمتلك أسلحة نووية فعلية .أمـ ّــا اإلعالن عن امتالك أسلحة نووية،
ففي حين أنه يعزز من ردع إيران للواليات المتحدة والمنافسين اإلقليميين ،إالّ أنه يمكن أن يعرض إيران إلى مزيد من العزلة
على المستويين االقتصادي والدبلوماسي.
لذلك فإن هناك عوامل خارجية وداخلية من شأنها أن تؤثر في صياغة شكل قرار إيران النهائي في هذا الصدد .فأمــّـا
العوامل الخارجية ،على نحو مــا أسلفنا ،فتتمثل في ما تتصوره إيران من تهديدات وفي تنافسها مع كل من الواليات المتحدة
األمريكية ،وإسرائيل ،والمملكة العربية السعودية .وأمــّـا العوامل الداخلية ،والتي تشمل السياسة الداخلية إليران ،فسوف تلعب
أيضً ا دو ًرا كبي ًرا في صياغة شكل القرارات النووية للجمهورية اإلسالمية.

الأمريكية" ،سانتا مونيكا ،كاليفورنيا :مؤسسة RAND ،MG-840-SRF ،2009.

 3آنـّا مولراين Anna Mulrine" :رواج مبيعات األسلحة األمريكية للمملكة العربية السعودية :هل سيردع ذلك إيران؟" كريستيان ساينس مونيتور
Christian Science Monitor ،21 سبتمبر /أيلول .2010
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فكل من الشعب والنخبة السياسية في إيران كانا يؤيدان بشكل واسع البرنامج النووي المدني قبل فرض العقوبات القاسية
 Rحول
على إيران ،بما فيها العقوبات التي استهدفت البنك المركزي اإليراني .كما أظهر االستطالع الذي أجرته مؤسسة  AND
البرنامج النووي اإليراني وجود تأييد واسع لتطوير األسلحة النووية .غير أن مختلف األطياف واألطراف السياسية الفاعلة قد يكون
لها مصالح متباينة حيال الوضع النووي النهائي إليران6.
فاإلصالحيون ،بمن فيهم "الحركة الخضراء" ،يعارضون النظام السياسي الحالي تحت سلطة المرشد األعلى في إيران والحرس
الثوري اإليراني .فهم يرغبون في إيران أكثر انفتا ًحا على األصعدة السياسية والثقافية واالقتصادية ،وهــو مــا يتطلب بدوره سياسة
خارجية معتدلة نسبيًا ال تسمح بعزل إيران عن المجتمع الدولي .وتدعم قيادة "الحركة الخضراء" البرنامج النووي اإليراني – فقد
كان السيد “مير حسين موسوي” رئيس وزراء إيران عندما استلمت تصاميم أجهزة الطرد المركزي من قبل عبد القدير خان AQ
Khan – إالّ أنه من غير المرجح أن تتبع تلك القيادة سياسات نووية أكثر حز ًما ،تتضمن التسليح ،إن هــي أتت يو ًما إلى سـُ َّدة
الحكم في إيران.
غير أن المحافظين واألصوليين تحت زعامة خامنئي والحرس الثوري اإليراني قـد يفضلون اتباع سياسة نووية أكثر راديكالية.
السيـ ِّــمـا وأنهم ينظرون إلى البرنامج النووي باعتباره رمز تقدم الجمهورية اإلسالمية في مواجهة العقوبات والضغوط األمريكية.
فمن وجهة نظرهم من شأن بلوغ البرنامج أوجه ،بمعنى تجميع األسلحة النووية واحتمال اختبارها ،أن يحسن من صورة شرعية
النظام في عيون الشعب اإليراني ،ال سيـ ِّــمـا بالنظر إلى العلل االجتماعية واالقتصادية المختلفة التي تعاني منها إيران .ومع ذلك،
رئيسا أن يعيد تشكيل رؤية إيران حيال برنامجها النووي ،السيــِّـمـا
فيمكن النتخاب السيد حسن روحاني  assan Rouhani
ً H
وأنه قـد وعد بانتهاج سياسة تتسم "باالعتدال والشفافية".
ويبدو أن تركيا كانت مرحلة الحقة في سياسة إيران النووية ،وذلك على الرغم من أن الموقف السابق لحكومة أردوغان من
البرنامج النووي اإليراني قـد صب في مصلحة ذلك البرنامج من بعض الجوانب المهمة .ف ُربـ ّــمـ َـــا تكون جهود أردوغان للتوسط
بين إيران ومجموعة " ( "5+1ممثلة في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة باإلضافة إلى ألمانيا) قد عززت من مزاعم إيران بأنها
على استعداد للتباحث والتفاوض بشأن برنامجها النووي مع استمرارها في تطويره .كذلك كانت تركيا عامالً حاس ًما في العقوبات
المفروضة على إيران .إذ يمكن القول بأن تركيا لم تتلق الكثير من إيران مقابل مــا بذلته من جهود وساطة.
ومع ذلك ،فإن استمرار إيران في برنامجها النووي ،وما تشهده بيئة الجغرافيا السياسية في منطقة الشرق األوسط من تغي ُّـر،
والمنافسة المتزايدة مع تركيا هــي أمور يمكن أن تجعل من البرنامج النووي اإليراني أحـد اكبر نقاط الخالف بين البلدين .فعلى
الرغم من الموقف التركي الرسمي بشأن البرنامج النووي اإليراني إالّ أن النخبة السياسية والعسكرية التركية يساورها القلق بشأن
احتمال تحول إيران إلى قوة نووية 7.كما صارت مواقف الشعبين أيضً ا أكثر تصلبًا .وصار هناك عـــدد متزايد من األتراك يرون
في إيران النووية تهديدا لتركيا8.
ً
وتزعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران قـد دأبت على تطوير المعارف والتكنولوجيا الالزمة لتجميع وتفجير سالح
نووي .ومنشأة إيران النووية التي كانت ذات مرة منشأة س ّرية بالقرب من مدينة "ق ُــ ّم" والتي يقوم على حمايتها الحرس الثوري
اإليراني ،تشرف على االنتهاء ببطء 9.وقـد وسـّعت إيران من أنشطتها في تخصيب اليورانيوم إلى نسبة  20في المائة ،وهــو مــا
يجعلها أقرب إلى تطوير قنبلة نووية إذا رغبت في ذلك.

 6سارة بيث إلسون Sara Beth Elson و"عليرظا نادر"" ،مــا يفكر فيه الإيرانيون :دراسة استقصائية للمواقف تجاه الولايات المتحدة ،والبرنامج النووي ،والنظام
.R
الاقتصادي" ،سانتا مونيكا ،كاليفورنيا :مؤسسة  AND ،TR-910-OSD ،2011
 7مصطفى كيباروجلو Mustafa Kibaroglu ،وباريس كاجالرBaris Caglar" :تحول إيران إلى قوة نووية وتأثير ذلك على تركيا" ،ميدل إيست بوليسيMiddle
East Policy  ،مجلد  ،15عـــدد " ،"4شتاء  ،2008ص.65 .

 8في استطالع للرأي أجرته شركة البحوث االجتماعية والسياسية متروبول "MetroPOLL" في سبتمبر /أيلول  2012وشمل  27محافظة في جميع أنحاء تركيا ،أعرب
 60.8في المائة ممن شملهم استطالع الرأي أن امتالك إيران ألسلحة نووية يــُـمـَـثـِّـل تهديدًا لتركيا ،بينما لم تكن تلك النسبة تتجاوز  56.7في المائة في استطالع سابق
ٍ
 Tإبريل/نيسان .2013
بمزيد من القلق إلى إيران النووية باعتبارها تهديدًا لها"،تودايز زمان  oday’s Zaman ،24
في يناير /كانون الثاني  .2010انظر" :تركيا تنظر
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ولـقـد وجه المسؤولون اإليرانيون انتقادات شديدة إلى اتفاق أنقرة الستضافة رادار مصفوفة طورية على أراضيها ،وهــو
مــا قـد يساعد على استهداف الصواريخ النووية اإليرانية .فالتيار المحافظ الحاكم في إيران يتهم تركيا بأنها تعمل "بالوكالة" عن
الواليات المتحدة األمريكية في المنطقة من خالل استضافتها لمثل هذا الرادار ،حتى وإن كان من يحكمها هــو حزب العدالة
والتنمية اإلسالمي 10.وقـد انتقد اللواء يحي صفوي Yahya Safavi ،الرئيس السابق للحرس الثوري اإليراني والمستشار العسكري
الموثوق به للمرشد األعلى ،قرار تركيا باستضافة ذلك الرادار واصفًا إياه بأنه "خطأ استراتيجي" .فوفقًا لصفوي" ،فإن هذه المسألة
تحمل رسالة واضحة لك ُــل من إيران وروسيا؛ ومع ذلك ،فإن الرسالة الموجهة إليران هــي أكثر وضو ًحا من تلك الموجهة إلى
روسيا" .كما صرح صفوي أيضً ا بأن الحكومة العلمانية في تركيا ال تصلح لمنطقة الشرق األوسط اإلسالمي11.
ّ
وقـد حذر العميد مسعود جزايري Massoud Jazayeri ،مساعد رئيس هيئة االركان العامة اإليراني من أن:
على تركيا أن تعيد النظر في مصالحها االستراتيجية على المدى الطويل وأن تستخلص العـِـب َــر من "التجارب التاريخية المريرة"
للدول األخـرى . .  . .ويتعين على أنقرة أن تعتمد أكثر على قوة أمتها اإلسالمية إلى جانب مــا للمسلمين من قوة في كـُـل
مكان آخــر وأن تضطلع بدور يهدف إلى تعزيز األمن في المنطقة12.

بل حتى وصل األمر إلى قيام قائد قيادة القوات الجوية والفضائية التابعة للحرس الثوري اإليراني بالتهديد باالنتقام من مقار
الرادارات في تركيا ،في حالة وقوع أي هجوم ضـد إيران13.
ّ
رئيسا لالحتكاك بين البلدين في حال تحركت إيران باتجاه تطوير قدراتها
ا
ـ
سبب
من المرجح أن يصبح برنامج إيران النووي ً ً
على امتالك سالح نووي .وقـد استفادت سياسة طهران النووية ،إلى حـ ّد مــا ،من موقف تركيا حيال برنامج إيران النووي وعالقاتها
التجارية معها .ومع ذلك ،ليس من الواضح ما إذا كانت تركيا سوف تفيد إيران في حال اكتسبت الجمهورية اإلسالمية القدرة على
امتالك سالح نووي .إذ لن تعود إيران في حاجة إلى جهود الوساطة التركية .وقـد يسمح التأثير االقتصادي لتركيا ببعض النفوذ لدى
إيران ،لكنه ُربـ ّــمـ َـــا ال يكون كافي ًـا ليساهم في صياغة السياسات األكثر أهمية ،تلك التي تتعلق بأمنها القومي.
ومن المستبعد ج ًدا أن تستخدم إيران سالحها النووي ضـ ّد تركيا ،أو حتى أن تشن هجمات تقليدية ضـ ّد األراضي التركية.
فهــي إن فعلت فإنها ببساطة سوف تدفع ثم ًنا باهظًا للغاية .ومع ذلك ،فإن عضوية تركيا في حلف شمال األطلسي (الناتو) واتساع
رقعة نفوذها اإلقليمي هــي أمور من شأنها أن تدفع إيران النووية إلى أن تنظر إلى جارتها التركية بعين الحذر.
غير أن الكثير من األمور تتوقف على شكل النظام السياسي إليران في المستقبل؛ فالعناصر األكثر اعتدالاً  ،من أمثال حسن
روحانيُ ،ربــّـمــَــا يفضلون إقامة عالقات أكثر دف ًءا مع تركيا .لكن في الوقت الراهن ،فإن اقتصاد إيران المتدهور ،وتراجع
نفوذها في الشرق األوسط ،واالنهيار المحتمل لسوريا ،أقرب حلفائها في المنطقة ،كلها أمور من شأنها إجبار إيران على االعتماد
بشكل أكبر على قدرتها على امتالك سالح نووي لتضع نفسها في موضع قوة عظمى في منطقة الشرق األوسط .غير أن العالقات
التركية اإليرانية لم تبلغ هذا المستوى المتدهور بـعــد ،لكن يجوز أن يحمل المستقبل من األحداث مــا يدفع إيران إلى إعادة
تـقـيـيـم سياساتها تجاه تركيا ،خاص ًة إذا كانت تسعى إلى الحصول على قدرات امتالك سالح نووي.

 10زعم مسؤولون إيرانيون آخــرون ،من قبيل وزير الخارجية "على أكبر صالحي Ali Akbar Salehi" أن التهديدات ضـ ّد تركيا ال تــُـمـَـثـِّـل السياسة الرسمية اإليرانية.
ويبدو أن هناك ثغرة حقيقية في الحكومة اإليرانية بشأن سياستها تجاه تركيا .انظر مقال محمد رضا يزدان بناه Mohammad Reza Yazdanpanah" :عدم توافق
قوات الحرس الثوري اإلسالمي اإليراني واإلدارة اإليرانية بشأن تهديد تركيا" ،روز أون لاين Rooz Online ،16 ديسمبر/كانون األول .2011

" 11سردار صفوي Sardar Safavi"" :إقامة الدرع الدفاعية المضادة للصواريخ الباليستية هــو خطأ تركيا االستراتيجي األكبر"Asr-e Iran ،10 ، أكتوبر/تشرين
األول .2011
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"إيران تحذر تركيا من خطة نشر صواريخ الناتو" ،برس تي ڨي Press TV ،10 أكتوبر/تشرين األول .2011
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صحيفة "شرق Shargh"" :لدينا خطط باالنتقام من الدرع الصاروخي في تركيا" 8 ،ديسمبر/كانون األول .2011
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المشهد من منظور أنقرة
يــُـمـَـثـِّـل البرنامج النووي اإليراني مصدر قلق كبير في أنقرة ،السيــِّـمـا في أوساط الجيش التركي .فـتركيا ال تريد إليران امتالك
أسلحة نووية .وأنقرة ال تعتقد أن هناك خط ًرا كبي ًرا ألنه من غير المحتمل أن تشن إيران أي هجوم نووي مع سبق اإلصرار على
تركيا – مع أن بعض األتراك يعدون ذلك أم ًرا محتملاً ً .لكن أنقرة تخشى من أن حصول إيران على أسلحة نووية من شأنه أن يؤدي
إلى إطالق سباق تسلح نووي إقليمي يزعزع استقرار المنطقة بأسرها ،ويدفع ببلدان أخـرى في المنطقة ،وعلى رأسها مـصــر
والمملكة العربية السعودية ،إلى محاولة الحصول على ترسانات نووية لنفسها .ومثل هذا التطور قـد يكون له آثـار بعيدة المدى
على أمن تركيا ،وقـد يدفع أنقرة إلى إعادة النظر في خياراتها االستراتيجية ،بما في ذلك إمكانية حصولها على أسلحة نووية لنفسها.
الحـق في تطوير
وقـد قللت تركيا ،على الصعيد العلني ،من أخطار البرنامج النووي اإليراني ،مؤكدة على أن إيران لها
ّ
برنامجها النووي لالستخدامات السلمية .وقـد وضعها هذا النهج على طرفي نقيض مع الواليات المتحدة األمريكية وحلفائها
الرئيسيين في حلف شمال األطلسي (الناتو) ،الذين كانوا أكثر صراحة في إعالن قلقهم إزاء مخاطر السياسة النووية إليران .ومع
ذلك ،فإن الخالفات بين كل من الواليات المتحدة األمريكية وتركيا إزاء المسألة النووية اإليرانية كانت بشأن التكتيكات وليس
األهداف االستراتيجية .فكال البلدين يرغبان في الحيلولة دون أن تصبح إيران قوة نووية .غير أنهما يختلفان بشأن أفضل السـُبـُـل
لتحقيق تلك الغاية.
فمن حيث المبدأ ،تعارض تركيا العقوبات المفروضة على إيران ،بالرغم من أنها قـد قامت على مضض بتنفيذ العقوبات
التي فرضتها األمم المتحدة ضـ ّد الجمهورية اإلسالمية .وكانت معارضتها متأثرة بشدة بتجربتها المريرة مع العقوبات خالل حرب
الخليج في الفترة من – 1990  .1991فـقـد كانت العراق إحدى أهم الشركاء التجاريين لتركيا ،وقـد عانت تركيا من خسائر
اقتصادية كبيرة نتيجة تأييدها للعقوبات المفروضة على العراق .ويرى المسؤولون األتراك أن تأثير الدبلوماسية الهادئة في تعديل
السلوك اإليراني يحتمل أن يكون أكبر على المدى البعيد من تأثير الجهود العلنية لعزل أو معاقبة النظام.
حـل دبلوماسي للمسألة النووية .وقـد ظنت تركيا أنها
وقـد سعت أنقرة إلى استغالل عالقاتها الطيبة مع إيران للتوصل إلى ّ
قـد حققت إنجازًا في مايو/آيار  ،2010مع البرازيل ،عندما قامت بالتوقيع على اتفاق لتبادل الوقود مع إيران .حيث وافقت إيران،
بموجب شروط هذا االتفاق ،على شحن  1200كجم من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى تركيا لتعاد معالجته مقابل الحصول
على وقود لمفاعل طهران البحثي 14.وقـد كان االتفاق التركي البرازيلي مطابقًا تقريبـًا ألحد االتفاقات التي كانت إدارة الرئيس
األمريكي "أوباما" قـد بدأتها قبل تسعة أشهر .ومع ذلك ،فـقـد رفضت إدارة "أوباما" الصفقة التركية البرازيلية بصفتها محاولة في
اللحظات األخيرة من إيران لتجنب جولة جديدة من العقوبات.
وقـد فوجئ األتراك بالرفض األمريكي السريع للصفقة ،ال سيـ ِّــمـا وأن الصفقة التركية البرازيلية كانت تشبه ،إلى حـ ّد كبير،
الصفقة التي كانت الواليات المتحدة األمريكية قـد أبرمتها في أكتوبر/تشرين األول  .2009غير أنه كان هناك فارق مهم بين
هذين االتفاقين .فحين تم اقتراح الصفقة المدعومة أمريك ًيا في أكتوبر/تشرين األول  ،2009لم يكن لدى إيران سوى 1500
كجم فـقـط من اليورانيوم منخفض التخصيب .وكان إرسال  1200كجم منه إلى روسيا يعني إعادة معالجة أربعة أخماس مخزون
إيران من اليورانيوم.
لكن منذ اقتراح عام  ،2009كانت أجهزة الطرد المركزي تعمل بال توقف .وبحلول وقت التوقيع على االتفاق التركي
البرازيلي في مايو/آيار  ،2010كان لدى إيران  2300كجم من اليورانيوم منخفض التخصيب .فكان االتفاق األمريكي الروسي في
أكتوبر/تشرين األول  2009يسمح إليران باالحتفاظ بحوالي خـُـمس مخزونها فـقـط .أمــّـا االتفاق التركي البرازيلي ،فكان يسمح
إليران باالحتفاظ بقرابة نصف مخزونها وذلك ألن مخزون إيران النووي قـد ازداد نم ًوا خالل تلك الفترة الفاصلة بين االتفاقين.
كما سمح إليران باالستمرار في تخصيب اليورانيوم الذي كانت تحتفظ به إلى مستوى تخصيب أعلى 15.وبالتالي رفضت الواليات
المتحدة األمريكية االتفاق.
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"إيران توقِّع على صفقة مبادلة الوقود النووي مع تركيا" ،أخبار هيئة الإذاعة البريطانيةBBC News ،17 مايو/آيار .2010
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فريد كابالن" :هل البرازيل وتركيا غارقان في الوهم أم يمارسان الخداع؟" مجلة سلايت Slate ،11 يونيو/حزيران .2010

 26العالقات التركية اإليرانية في شرق أوسط بات متغي ًرا

وبحلول الوقت الذي تم فيه طرح الصفقة التركية البرازيلية ،بادرت إدارة "أوباما" بشن حملة دبلوماسية كبيرة هدفت
إلى كسب التأييد لمسار العقوبات في مواجهة التعنت اإليراني .وكما أشارت باربرا سالفين Barbara Slavin ،لم يكن هناك
اهتمام كبير داخل إدارة "أوباما" بالعودة إلى الوساطة التركية البرازيلية التي ال تبدو مـُجدية في خـِـضـَـ ّم جهود مكتملة تقريبـًا
للحصول على إجماع في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة على مجموعة جديدة من العقوبات 16.فقبول اقتراح العرض التركي
البرازيلي – أو محاولة تحسينه – قـد يؤدي إلى عرقلة الزخم الديبلوماسي وراء فرض عقوبات جديدة في األمم المتحدة .فإذا مــا
قرر اإليرانيون االنسحاب من االتفاق في اللحظة األخيرة ،مثلما سبق وأن فعلوا في صفقة أكتوبر/تشرين األول عام  ،2009فـقـد
يكون من الصعب إعادة إحياء الزخم الديبلوماسي لفرض جولة جديدة من العقوبات عليهم.
باختصار ،أثار هذا االتفاق الشكوك حيال أهداف السياسة التركية ،بدل من أن يحقق إنجازًا دبلوماس ًيا كبي ًرا ،مثلما كان مرج ًوا
منه .وتعززت تلك الشكوك مع تصويت تركيا بالرفض في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في يونيو/حزيران على فرض عقوبات
على إيران .وقـد ألحقت معارضة أنقرة لفرض عقوبات على إيران أضرا ًرا بالغة بصورة تركيا ،ال سيـ ِّــمـا في الكونجرس األمريكي.
ومع ذلك ،مع تدهور البيئة األمنية في الشرق األوسط ،ازداد تصلب موقف الرأي العام التركي حيال امتالك إيران وتركيا
ألسلحة نووية .وهناك عـــدد متزايد من األتراك يرون اآلن أنه يتعين على تركيا أن تدرس الخيار النووي في حال حصول إيران
على سالح نووي17.
ولكن ال يعني ذلك أنه من المرجح أن تتحول تركيا إلى دولة نووية .فالحجج المعارضة لحصول تركيا على أسلحة نووية
هــي حجج قوية – على األقل في الوقت الراهن .أول تعد تركيا إحدى أقوى مؤيدي معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية .وعليه
فإن قرار تركيا بتطوير أسلحة نووية لنفسها يتطلب أن تقوم تركيا بإلغاء المعاهدة أو االنسحاب منها.
وثانيًا ،فإن أي محاولة للحصول على أسلحة نووية قـد تضع تركيا في مسار تصادم مع حلفائها في حلف شمال األطلسي
(الناتو) ،وخصوص ًـا الواليات المتحدة األمريكية ،وسوف يكون لها تأثير سلبي للغاية على طموحات أنقرة لالنضمام إلى االتحاد
األوروبي .وبالتالي فإن التكاليف السياسية للسعي عل ًنا للحصول على قدرات نووية سوف تكون مرتفعة للغاية.
وفي نهاية المطاف ،فإن ر ّد فعل تركيا حيال حصول إيران على أسلحة نووية سوف يعتمد بقوة على متانة وحيوية العالقات
التركية مع الواليات المتحدة األمريكية والتصور التركي لمدى مصداقية االلتزام األمريكي بأمن تركيا .فإذا مــا تدهورت العالقات
األمنية بين الواليات المتحدة األمريكية وتركيا بشكل خطير ،فقـد يتزايد التأييد لتطوير تركيا لقدراتها النووية الخاصة.
والعامل الثاني وثيق الصلة بذلك هــو تصور تركيا لمدى مصداقية ضمانة حلف شمال األطلسي األمنية (بموجب المادة
الخامسة من معاهدة حلف شمال األطلسي) .فإذا مــا كانت أنقرة تثق في إمكانية اعتمادها على ضمانة حلف شمال األطلسي
األمنية ،يقل احتمال نظر تركيا في خيار تطوير السالح النووي .وبالتالي يظل من المهم اإلبقاء على ارتباط تركيا بقوة بحلف
شمال األطلسي.
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المجلس الوطني اإليراني األمريكي" :عا ٌم على الصفقة التركية البرازيلية اإليرانية" 22 ،يونيو/حزيران .2011

 17في استطالع أجراه "مركز بحوث االقتصاد والسياسة الخارجية" ،كان أكثر من نصف المواطنين األتراك الذين شملهم االستطالع ( 54في المائة) يفضلون حصول تركيا
على أسلحة نووية في حالة وجود تهديد من قـِـبـَـل إيران المسلحة نوويًا .انظر "54 في المائة من األتراك يؤيدون امتالك أسلحة نووية في حالة امتالك إيران لها" ،حريت
 Hمارس/آذار .2012
ديلي نيوز و الإيكونوميك ريفيو  ürriyet Daily News and Economic Review ،29

الفصل السادس

ال ُبعد االقتصادي

يجوز أن تنقسم تركيا وإيران حول عدد من القضايا اإلقليمية ،ولكن العالقات االقتصادية بين البلدين ال تزال قوية وتع ِّوض التوترات
الناجمة عن الخالفات السياسية الجغرافية .وقد زادت العالقات االقتصادية بين تركيا وإيران وتوسعت توس ًعا كبي ًرا في العقد
الماضي .حيث ارتفع حجم التجارة بين تركيا وإيران من  1مليار دوالر في عام  2000إلى  10مليار دوالر في عام .2010
ويُخطِّط الجانبان إلى زيادة حجم التبادل التجاري ثالثة أضعاف ليصل إلى  30مليار دوالر 1.وقد كانت الطاقة داف ًعا ها ًما لتوسيع
العالقات االقتصادية مع طهران .فإيران هي ثاني أكبر مو ِّرد للغاز الطبيعي إلى تركيا بعد روسيا .كما ت ُمثِّل إيران ما يقرب من 40
في المئة من واردات تركيا من النفط الخام.
وتستورد أنقرة نحو  60في المئة من الغاز الطبيعي من روسيا .حيث ت ُمثِّل إيران ،مع أذربيجان ،واحدة من البدائل القليلة
المتاحة لتقليص اعتماد تركيا على روسيا .وكانت الرغبة في تقليل هذا االعتماد على الطاقة الروسية وتنويع مصادر التوريد داف ًعا
مه ًما وراء العالقات االقتصادية الوثيقة التي طورتها تركيا مع إيران في العقد الماضي.
ومع ذلك ،فقد كانت عالقات تركيا في مجال الطاقة مع إيران ،مصدر إزعا ٍج خطي ٍر في العالقات بين الواليات المتحدة
وتركيا .ففي نوفمبر/تشرين الثاني من عام  ،2008خلصت أنقرة إلى اتفاق مع إيران بشأن تصدير الغاز اإليراني إلى أوروبا
واالستغالل المشترك الحتياطيات الغاز في إيران .وبموجب االتفاق ،تستثمر تركيا  5,5مليار دوالر في حقل فارس الجنوبي في
إيران إلنتاج  20-35مليار متر مكعب من الغاز سنويًا .وكان من المقرر أن تتلقى أنقرة حقوق تشغيل ثالثة حقول غاز قبالة
الشاطئ في حقل فارس الجنوبي 2.إال أن الواليات المتحدة اعترضت بشدة على هذه الصفقة ،ووضعت تركيا هذا االتفاق على
الرف استجاب ًة لضغوط الواليات المتحدة.
لكن تركيا أعادت النظر في إبرام هذا االتفاق إبان زيارة أردوغان إلى طهران في أكتوبر/تشرين األول  2009على الرغم
من استمرار اعتراض الواليات المتحدة 3.حيث أعربت أنقرة عن اقتناعها بضرورته لتلبية احتياجاتها من الطاقة ،وأن االتفاق يمكن
أن يساعد في تعزيز أمن الطاقة األوروبي .وفي يوليو/تموز  ،2010وبعد أن فشلت تركيا في إيجاد أرضية مشتركة بشأن إنتاج
وتسويق الغاز ،ألغت تركيا خطتها لالستثمار في مشروع حقل فارس الجنوبي4.
إال أن إيران قد أثبتت أنها شريك صعب وال يمكن التنبؤ به .فقد قطعت مد الغاز إلى تركيا فجأةً ،ودون إنذار في عدد
من المناسبات ولعدة أسابيع في فصل الشتاء .ويبدو أن هذا االنقطاع كان بسبب ضعف في نظام التوزيع الداخلي اإليراني ،وغير
مرتبط بدوافع سياسية .إال أن ذلك قد تسبب في حدوث اضطرابات كبيرة أض ّرت بسمعة إيران كشريك موثوق.
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انظر" :التجارة بين إيران وتركيا ستصل إلى  30مليار دوالر :الوزير "حريت ديلي نيوز Hurriyet Daily News ،29 يوليو/تموز .2013

 2سابان كارداس Saban Kardas" ،التعاون في مجال الطاقة التركية اإليرانية في ظل العقوبات األمريكية على إيران "،أوراسيا ديلي مونيتور Eurasia Daily Monitor،
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ويعد حجم التبادل التجاري اآلخر الذي ال يتصل بالطاقة بين إيران وتركيا كبي ًرا أيضً ا .فباإلضافة إلى النفط والغاز ،ت ُص ِّدر
إيران منتجاتها الصناعية إلى تركيا .ووفقًا لمنظمة ترويج التجارة في إيران ،تأتي تركيا كخامس أكبر وجهة لصادرات إيران غير
النفطية 5.وفي المقابل ،تُص ِّدر تركيا ما قيمته  3مليار دوالر من البضائع إلى إيران ،بما في ذلك المنتجات الزراعية والسيارات
وقطع غيار اآلالت .كما حققت الشركات التركية استثمارات كبيرة من االقتصاد اإليراني في قطاعات أخرى غير مجال الطاقة ،بما
في ذلك العقارات6.
ومع ذلك ،فإن االقتصاد اإليراني المغلق يطرح صعوبات كبيرة للمصدرين األتراك .وتشمل هذه المشاكل الرسوم الجمركية
المرتفعة على السلع االستهالكية ،والتغييرات المتكررة في معدالت الرسوم الجمركية ،والتأخيرات في استالم تصاريح االستيراد،
وأسعار الوقود المبالغ فيها أثناء النقل ،والتأخير لفترات طويلة عند بوابات الجمارك .وقد تسببت هذه العقبات في الحد من
األعمال التجارية للعديد من المصدرين مع إيران والبحث عن أسواق أكثر مالءمة لمنتجاتها7.
 Tوهي أكبر شركة
كما تطرح العوامل السياسية مشاكل أخرى كذلك .ففي عام  ،2004وقّعت شركة تركسل  urkcell
ِ
للهاتف المحمول في تركيا عق ًدا بقيمة  3مليار دوالر مع إيران لتوسيع شبكتها في إيران .ومع ذلك ،تم حجب هذه الصفقة من قبل
البرلمان اإليراني بسبب "الروابط الصهيونية" لتركيا .ويبدو أن السبب الحقيقي لذلك هو الجهود التي يبذلها األعضاء المحافظون
 M8.
في البرلمان اإليراني إلضعاف حكومة الرئيس االصالحي محمد خاتمي  ohammed Khatami
وفي مشرو ٍع آخر مهم ،تم اختيار كونسورتيوم خطوط تاف التركية النمساوية (TAV) لبناء وتشغيل مطار اإلمام الخميني
ٍ
ساعات قليلة من افتتاحه في مايو  /أيار
 mam Khomeini Iالجديد في طهران .لكن الحرس الثوري قرر إغالق المطار بعد
 2004لالشتباه في تورط إسرائيلي في المشروع .ويشتبه الكثيرون في أن السبب الحقيقي وراء هذا اإلغالق هو أن الشركة
القريبة من الحرس الثوري لم تنل مناقصة بناء المطار9.
ويُواجه قطاع الطاقة اإليراني أزمة خطيرة بسبب العقوبات الدولية واألحادية الجانب المفروضة على البنك المركزي
اإليراني .وتُمثِّل هذه العقوبات واحدة من أخطر التحديات التي تُواجِه االقتصاد اإليراني .وتجد إيران صعوبة متزايدة في الحصول
على االئتمان لنشاطها التجاري .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن البلدان والشركات األجنبية تمر ٍ
صعب على نحو متزايد لدفع مقابل
بوقت
ٍ
مشتريات النفط من إيران .ولهذا تراجعت صادرات إيران النفطية بنسبة  40في المئة وفقًا لبعض التقارير10.
وبالتالي ،فإن واردات تركيا من الغاز الطبيعي اإليراني قد ال تزيد زيادة كبيرة في المستقبل القريب .وعلى الرغم من
إصالحات الدعم في إيران والتي ُخفّضت على استهالك الطاقة ،فال تزال قدرة إيران على تصدير كميات أكبر من الغاز الطبيعي إلى
تركيا محدودة .إذ باتت البنية التحتية قديمة للغاية ومستهدفة على الدوام ،بالتخريب المنتظم من ِقبل المتمردين األكراد .إضاف ًة
إلى ذلك ،فقد منعت العقوبات الدولية إيران من استغالل مصادرها من الغاز الطبيعي .وإن كانت هناك بعض االستثمارات التركية
الكبيرة ،فإن الشركات التركية تتردد في االستثمار في قطاع الطاقة اإليراني على نطاقٍ واسعٍ.
وتحت ضغط من إدارة أوباما ،قامت تركيا بتخفيض وارداتها من النفط من إيران في عام  .2012وفي الوقت نفسه ،بدأت
أنقرة في بيع الذهب إليران لاللتفاف على الصعوبات المرتبطة بالدفع بالدوالر .ووفقًا للبيانات الصادرة عن معهد اإلحصاء التركي
(تركستات TurkStat) ،فقد ارتفعت صادرات الذهب التركية إلى إيران إلى ستة مليارات دوالر في األشهر السبعة األولى من
عام  ،2012بما يُشكِّل  75في المئة من إجمالي قيمة الصادرات التركية إلى طهران 11.وعندما جذب خبر المبيعات هذا اهتمام
وسائل اإلعالم ،تحولت إيران إلى إنشاء شركات وهمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة لشراء الذهب من تركيا .ومع ذلك ،فإن
الواليات المتحدة قد استهدفت تجارة الذهب أيضً ا.
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وال تعني هذه القيود ،بالضرورة ،أن العالقات اإليرانية التركية سوف تتوقف .بل سيواصل الجانبان التعاون االقتصادي على
الرغم من التحديات التي تفرضها مصالح الواليات المتحدة وسياستها .ومع ذلك ،فإن العالقات اإليرانية التركية باتت ت ُواجه تحديات
كبيرة في المستقبل .ونظ ًرا لهذه العقبات ،فمن المرجح أن يُق ِّرر العديد من رجال األعمال األتراك الحد من المخاطر والبحث عن
فرص لالستثمار والتجارة في مناخ اقتصادي أكثر جاذبية وبيئة اقتصادية يمكن التنبؤ بها.
وعلى المدى الطويل ،نجد أن النجاح االقتصادي النسبي لتركيا قد يعطيها ميز ًة عن إيران في الشرق األوسط وما وراءه.
فإيران قد أصبحت تعتمد أيضً ا على تركيا ،خاص ًة وأنها تواجه عزلة متزايدة بسبب برنامجها النووي .وال يبدو أن القادة اإليرانيين
قلقون بشأن أي خلل محتمل في العالقات االقتصادية بين إيران وتركيا في الوقت الراهن .ولكن وعلى عكس الصين ،والتي ت ُمثِّل
أحد الشركاء االقتصاديين الرئيسيين إليران ،نجد أن سياسة تركيا النشطة لتوسيع نفوذها اإلقليمي يتناقض مباشر ًة مع األهداف
اإليرانية في الشرق األوسط.

الفصل السابع

آفاق المستقبل

أصبحت العالقات بين أنقرة وطهران متوترة على نح ٍو متزايد منذ نهاية عام  .2011وفي الوقت نفسه ،سعت تركيا إلى ترسيخ
العالقات مع حلف شمال االطلسي والواليات المتحدة .والسؤال الرئيسي هو :كيف من المحتمل أن تتطور هذه العالقات في
المستقبل؟ وهل تعتبر الخالفات األخيرة مع طهران بمثابة وضع مؤقت في العالقات؟ أم أنها تعكس اختالفات جوهرية بشكل أكبر
والتي من المحتمل أن تؤدي إلى حدوث مواجهة مفتوحة بين أنقرة وطهران؟
ال توجد إجابة سهلة على هذه األسئلة .فالطريق أمامنا محفوف بقد ٍر كبير من الشكوك .وسيعتمد كثي ًرا على تطور األزمة
في سوريا .فقد أثبت األسد أنه أكثر صرامة ،وأكثر صمو ًدا ضد التحديات مما توقعه أردوغان (وكثي ٌر من قادة الغرب) .وعلى الرغم
من دعوات أردوغان والرئيس األميركي باراك أوباما لألسد بالتنحي ،فقد تشبث بالسلطة بعناد .وقد استعادت قوات الحكومة
السورية بعض المناطق التي سبق أن اضطرت للتنازل عنها للمتمردين ،الذين تعرقلوا بسبب االنقسامات الداخلية العميقة وعدم
وجود استراتيجية غربية واضحة أو إرادة سياسية داعمة .ونتيج ًة لذلك ،فإن التوازن العسكري قد تقهقر إلى الوراء لصالح األسد،
في الوقت الراهن.
ويبدو أن سياسة الواليات المتحدة تهدف إلى إقناع األسد بأن لديه فرصة ضئيلة للفوز بما أصبح حربًا أهلي ًة شامل ًة وبتعزيز
سبل االنتقال عن طريق التفاوض لتشكيل حكومة أكثر تعددية وأقل سلطوية .والمشكلة هي أن األسد ال يعتقد انه سيخسر .وطالما
قوي من روسيا وإيران ،فإنه من غير المرجح أن يكون على استعداد لتقديم تنازالت أو القيام بالتنحي ،الذي تصر
أنه يحظى بدعمٍ ٍ
عليه تركيا والمعارضة السورية.
وتتفاقم المشكلة بسبب الضعف وانعدام الوحدة داخل المعارضة السياسية السورية .فهناك انقسامات عميقة بين األكراد
والمعارضة السنية بشأن تنظيم الدولة السياسية في مرحلة ما بعد األسد ،فضالً عن الخالفات السياسية المهمة داخل المجتمع
الكردي نفسه .وإن لم يتم التغلب على هذه االنقسامات الداخلية ،فهناك خطر من أن االنتفاضة في سوريا سوف تتحول إلى صراع
بين السنة والشيعة والتي يمكن أن تنتشر إلى خارج حدود سوريا وأن تؤدي إلى المزيد من زعزعة االستقرار في الشرق األوسط.
وقد تفاقم هذا الخطر بسبب إحجام القادة العرب في الخليج الفارسي إلى النأي بأنفسهم عن رجال الدين السنة المتطرفين الذين
أثاروا المخاوف بين الجماعات الشيعية في العراق وأماكن أخرى حول النتائج المترتبة على انتصار السنة في سوريا.
ونظ ًرا لهذه العقبات ،فمن المرجح أن تواجه سوريا فترة طويلة من عدم االستقرار والعنف الطائفي في الوقت الذي تتنافس
فيه مختلف المجموعات السياسية والعرقية على السلطة وتسعى مسرع ًة لملء الفراغ السياسي في حالة سقوط األسد .وفي الواقع،
يمكن أن يؤدي رحيل األسد إلى فوضى عارمة ،والتي يمكن أن تستغلها الجماعات المتطرفة التي لها عالقات مع تنظيم القاعدة.
وأحد االحتماالت هو أن سوريا يمكن أن تتفتت على طول الخطوط العرقية والدينية ،مع حصول األكراد على استقالل
واسع النطاق في الشمال على طول الحدود السورية التركية وتراجع العلويين في بقعة منفصلة في شمال غرب سوريا .ومثل
هذه النتيجة ستكون غير مستقرة للغاية ويمكن أن تُش ِّجع القوى الخارجية ،وخاص ًة إيران ،على السعي إلى استغالل نقاط الضعف
الداخلية السورية ألغراض حزبية خاصة بهم.
كما سيكون لتطور القضية الكردية تأثي ٌر مه ٌم على العالقات التركية اإليرانية .فاألكراد هم أحد أكبر الفائزين من االضطرابات
الحالية في سوريا .وكلما ضعفت قبضة األسد على السلطة ،بدأ أكراد سوريا في الضغط من أجل الحكم الذاتي المحلي .فهم
يريدون وض ًعا مماثل لذلك الذي ينعم به األكراد في العراق حاليًا ،واستقالالً بحكم األمر الواقع مع الحفاظ على بقائهم كجزء من
سوريا من الناحية القانونية.
وبالطبع ،إذا نجح األكراد السوريون واألكراد العراقيون في الحصول على الحكم الذاتي المحلي ،فسيزداد ضغط األكراد
األتراك في حصولهم على حقوقٍ مماثلة ،ما سيؤدي إلى تفاقم االنقسامات الداخلية في تركيا .ويرى العديد من الكماليين الدعوات
الكردية للحكم الذاتي على أنها خطوة أولى على ُمنحدر يؤدي إلى تفكُك الدولة الوطنية التركية إقليميًا ،وبالتالي من المرجح أن
تعارض تركيا بشدة منح األكراد الحكم الذاتي المحلي.
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والكثير يتوقف على نتيجة جهود حكومة أردوغان في التفاوض على إنهاء تمرد حزب العمال الكردستاني وانسحاب قواته
من تركيا .وإذا نجحت هذه المحادثات ،فإنها ستنجح في إزالة خطر كبير على األمن التركي .وتنظر كل من سوريا وإيران إلى دعم
التمرد على أنه وسيلة مفيدة لممارسة الضغط على تركيا .ويختفي هذا االحتمال إذا أنهى حزب العمال الكردستاني تمرده وسحب
قواته من االراضي التركية .وقد بدأت المحادثات على مذكرة واعدة بالفعل ،ولكن من السابق ألوانه التكهن بنتائجها النهائية 1.فهي
تقسم المجتمع التركي بعمقٍ  .وقد ساعدت االحتجاجات التي اندلعت في نهاية
َ
تنطوي على
مسائل سياسية وثقافية حساسة للغاية ِّ
مايو  2013في إسطنبول ،وانتشرت في  70مدينة تركية ،في تشويه صورة أردوغان ،ويمكن أن تجعل األمر أكثر صعوبة بالنسبة
له للحصول على الدعم الشعبي لتغييرات الدستور التي تهدف لتناول المظالم الكردية .وإن لم يتم االتفاق على هذه التغييرات،
ستتم المماطلة في المحادثات مع حزب العمال الكردستاني وربما قد تنهار هذه المحادثات ،مما سيضيف عنص ًرا جدي ًدا من عدم
اليقين في البيئة األمنية التي باتت غير مستقرة بالفعل وإلى حد كبي ٍر.
كما ستؤثر التطورات الداخلية في إيران على مسار العالقات التركية اإليرانية .وقد ي َّدعي القادة اإليرانيون أن الربيع العربي
كان مستوحى من الثورة في إيران ،لكن الجمهورية اإلسالمية ليست أقل عرضة لنفس القوى التي أدت إلى ضعف وانهيار داخلي
في األنظمة العربية.
فالنظام اإليراني منقسم بشكلٍ خطي ٍر على نفسه .ولم يقتصر ما أظهرته االنتخابات الرئاسية لعام  ،2009وما تالها من
احتجاجات ،على االستياء الشعبي من النظام اإليراني فحسب وإنما أظهرت أيضً ا وجود شقوق سياسية داخلية عميقة ظلت موجودة
منذ الثورة اإليرانية .حيث تم طرد حركة اإلصالح  -التي يهيمن عليها شخصيات مثل رئيس الوزراء السابق مير حسين موسويMir
 Mمن النظام السياسي.
 Hورئيس البرلمان السابق مهدي كروبي  ehdi Karroubi
 ussein Mousavi
 Hإلعطاء النظام فرص ًة لتضميد الجروح الداخلية وإصالح العالقات
وتم انتخاب حسن روحاني  assan Rouhani
مع العالم الخارجي .والمهمة الرئيسية لروحاني ستكون في تحسين االقتصاد اإليراني وتحسين العالقات مع دول الجوار ،بما في
ذلك تركيا.
ومن المرجح أن يكون لذلك تأثير قوي على التطورات الداخلية في إيران في المستقبل .ويمكن أن يجذب النموذج التركي
العلماني واإلسالم الليبرالي ،على وجه الخصوص ،المثقفين في إيران .فقد كانت تركيا وجهة سياحية ذات شعبية كبيرة لدى
اإليرانيين؛ ووفقًا لبعض التقديرات ،كانت تركيا تتلقى ما يصل الى  2مليون زائر إيراني سنويًا قبل فرض العقوبات على البنك
المركزي اإليراني وانخفاض قيمة العملة اإليرانية 2.إذ يعتبر المجتمع التركي ،الحيوي والمفتوح نسبيًا ،يعتبر بديل –جذابًا -لنظام
إيران السياسي الخانق والقمعي .وقد يرى األذريون اإليرانيون الناطقون بالتركية ،على وجه الخصوص ،في تركيا مصدر إلهام
للتطلعات الثقافية والسياسية.
 Aفي األول من نوفمبر/تشرين الثاني
حيث جاء في خطاب وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو  hmet Davutoğlu
 2011أن تركيا ستقف دائ ًما إلى "جانب الشعب" وليس إلى جانب األنظمة القمعية في الشرق األوسط 3.ويأتي هذا التصريح
متناقضً ا مع السياسة التركية السابقة تجاه إيران .وكانت تركيا واحدة من أولى الدول التي هنأت أحمدي نجاد  hmadinejad
A
على الفوز بالرئاسة في عام 2009؛ وقرار الحكومة التركية هذا لم يمنحها شعبية أكبر بين الحركة الخضراء المعارضة.
ومع ذلك ،فإن دور تركيا في الربيع العربي ،وخاص ًة فيما يتعلق بسوريا ،قد يُشكِّل سابقة للتعامل في المستقبل مع
تركي سابقٍ  ،فإن تركيا لم تتدخل في االنتخابات اإليرانية لعام  2009ألنها أعدت حساباتها
الجمهورية اإلسالمية .ووفقًا لمسؤول ٍ
أن النظام اإليراني لن يسقط في مواجهة مع االحتجاجات الشعبية 4.ولكن كيف سيكون رد فعل تركيا على االضطرابات المستقبلية
المحتمل وقوعها في إيران؟ هل ستقف بجانب الشعب اإليراني ،كما سبق وقال داود أوغلو ،أم ستستمر في دعم النظام؟ قد يكون
رد فعل أنقرة اختبا ًرا مه ًما اللتزامها بتعزيز حقوق اإلنسان والحقوق السياسية.
ويمكن أن تؤدي تصورات تهديد تركيا للجمهورية اإلسالمية إلى تدهو ٍر كبي ٍر في العالقات بين البلدين .حيث يمكن أن تشبه
العالقة اإليرانية التركية في السنوات القادمة العالقة بين البلدين في التسعينيات بشكلٍ أو بآخ ٍر .حيث تُو َّجه االتهامات إلى إيران
بوتيرة متزايدة بتقديمها الدعم لحزب العمال الكردستاني كما فعلت في التسعينيات 5.ومع ذلك ،فإنه من غير المرجح أن توقف
إيران تعاونها االقتصادي مع تركيا لما تعانيه من عزلة كبيرة من ِقبل المجتمع الدولي،
1
2

لالطالع على المناقشة المفصلة ،انظر ستيفن الرابي" ،الفتح الكردي لتركيا :لعب ُة النهاية أم فج ٌر كاذب؟" البقاء على قيد الحياة ،سيصدر قري بً ا.

"اإليرانيون يمثلون أكثر من  7في المئة من السياح في تركيا خالل النصف األول من هذا العام "، أخبار موج Moj News ،4 أغسطس /آب .2011

3

خطاب وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في منتدى اسطنبول .مالحظات المؤلفين الخاصة.

4

مناقشات مع مسؤول تركي سابق ،أكتوبر/تشرين األول-نوفمبر/تشرين الثاني .2011

 5روبرت أولسون Robert Olson" ،العالقات بين تركيا والعراق وكردستان العراق والشرق األوسط األوسع ،وإيران "،ميدترينيان الفصلية Mediterranean
Quarterly ،المجلد  ،17رقم  ،2006 ،4ص.41 .
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وتُواجه تركيا قيو ًدا هامة كذلك .ونظ ًرا العتمادها على الطاقة اإليرانية ،وخاص ًة الغاز الطبيعي ،فإن لتركيا مصلحة قوية في
منع تدهور العالقات مع طهران تدهو ًرا كبي ًرا وعدم اتخاذ اإلجراءات التي يمكن أن تعطي طهران ذريع ًة لتكثيف دعمها لحزب
العمال الكردستاني .وبالتالي يجب أال يتوقع المسؤولون االمريكيون أن أنقرة ستوافق تلقائيًا على جميع المبادرات السياسية
األمريكية .وسوف تسعى أنقرة إلى االحتفاظ بدرج ٍة من المرونة بشأن سياستها تجاه إيران وربما تكون مترددة في دعم بعض
مبادرات الواليات المتحدة بالنسبة إليران إذا رأت أنها تتعارض مع المصالح الوطنية التركية األوسع.
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