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العالقات االقتصادية الترك َّية
الباهتة مع إيران

د.عبد اهلل بوزكرت
باحث تركي متخصص فـي الشأن اإليراني

نتيجـة إلطلاق اإلمكانيـات الكاملـة للسياسـات احلمائ َّيـة التـي اتبعهـا نظـام
حبطـت عالقـات تركية-إيران َّيـة عديـدة،
طهـران علـى مـدى عقـود مضـتُ ،أ ِ
علمـا بـأن هاتين القوتين اإلقليميتين متتلـكان ناجتً ـا
جتاريـة واسـتثماريةً ،
()1
مح ِّل ًيـا مشـت َركً ا يقـدر ب ـ  1.14تريليـون دوالر أمريك ّـي .
دوما على حماية صناعاتها غير التنافسية
وبالنسبة إلى إيران ،فقد حرصت ً
مقابـل الصناعـات التحويليـة واملنتجـات الصناعيـة الترك َّيـة ،كمـا يعمـل
نظـام املاللـي واجليـش علـى تأكيـد سـيطرتهما علـى اقتصادهـا .إن العـداء
اآليديولوجـي جتـاه تركيـا -وهـي دولـة ُسـ ِّن َّية باألغلبيـة -والتنافـس التاريخـي
هامـا فــي إعاقـة ت ََط ُّـور العالقـات
معـا دو ًرا ً
الـذي طـال أمـده فــي املنطقـة ،لعبـا ً
االقتصاديـة بين البلديـن.
وفــي بعـض األحيـان جتـاوزت االعتبـارات األمنيـة املصالـح التجاريـة مـع
اإلشـارة إلـى انفتـاح الصناعـات الرئيسـية فــي االقتصـاد اإليران ّـي علـى
الشـركات الترك َّية .فــي بعض احلاالت كانت تركيا ضح َّية السياسـة التنافسـية
السـلْطة بين املصالـح التـي تتبعهـا احلكومـة والطبقـة الدينيـة
الداخل َّيـة فــي ُّ
واملؤسسـات األمنيـة واالسـتخباراتية .ومـن املذهـل أن نـرى التحيـزات املتأصلـة
َّ
بعمـق فــي البيروقراطيـة اإليران َّيـة ض ّـد تركيـا ،والتـي أسـهمت فــي تراجـع مـا
ظهـر فــي البدايـة علـى أنـه مشـروعات مشـتركة واتِّفاقـات جتاريـة واعـدة.
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1.1حجم التداول الرائج
يُعتبـر األداء التجـاري بين البلديـن مخ ِّي ًبـا لآلمـال ،نظـ ًرا إلـى النـاجت احمللِّ ّـي اإلجمالـي
املشـترك والسـوق االسـتهالكية الضخمـة التـي تتألـف مـن نحـو  160مليـون شـخص ،التـي
تبين عـدم َ َ
تقُّـق أي مـن االحتمـاالت بين تركيـا وإيـران.
ِّ
لقد أعلن رئيس الوزراء التركي (رئيس اجلمهورية حال ًيا) رجب طيب أردوغان خالل
زيارتـه طهـران فــي نوفمبـر  2009أن البلديـن قـ َّر َرا حتديـد هـدف  30مليـار دوالر فــي
حجـم الت َِّجـارة املتبادلـة بينهمـا فــي السـنوات اخلمـس التـي تلـي ذلـك ،مسـتله ًما شـجاعته
مـن الرقـم الـذي مت تسـجيله فــي عـام  2008حين وصـل حجـم التبـادل التجـاري بين
البلديـن إلـى  10.2مليـار دوالر للمـرة األولـى .لكـن هـذا الهـدف تَعـ َّرض لضربـة مباشـرة
عندمـا انخفـض إلـى النصـف تقري ًبـا بعـد شـهرين مـن هـذه الزيـارة ،إذ أُع ِلـن فــي عـام
 2009أن حجـم الت َِّجـارة املتبادلـة السـنوية تراجـع إلـى  5.4مليـار دوالر بنسـبة انخفـاض
 %47مقارنـة بعـام .2008
وعلـى الرغـم مـن دور األزمـة املاليـة لعـام  2008فــي الركـود ،فـإن حتليـل البيانـات
علـى مـ ّر السـنني منـذ األزمـة يشـير إلـى أن املشـكلة األساسـية فــي منـع زيـادة الروابـط
التجاريـة واالقتصاديـة بين تركيـا وإيـران مرتبطـة بأسـباب هيكليـة وتنظيميـة أكثـر مـن
ارتباطهـا بتحـ ُّول مؤ َّقـت فــي األوضـاع املاليـة واالقتصاديـة علـى نطـاق َ
عالـي .لقـد مـر أكثـر
مـن سـبع سـنوات منـذ أعلـن املسـؤولون األتـراك واإليران ُّيـون عـن حجـم الهـدف املشـترك
البالـغ  30مليـار دوالر ،إال أن الرقـم التجـاري لعـام  2016ظـ ّل عنـد  9.7مليـار دوالر،
املسـجل فــي عـام  ،2008وبعبـارة أخـرى ،مـ َّرت ثمانـي سـنوات
أي أقـ ّل بقليـل مـن الرقـم
َّ
وحجـم التبـادل التجـاري علـى حالـه لـم يتغيـر.
ويُعزَى االرتفاع غير املسـبوق فــي حجم التبادل التجاري فــي سـنوات  2012و2013

و 2014إلـى بيـع املـواد الثمينـة ،ومعظمهـا مدفوعـات الذهـب مقابـل مشـتريات تركيـا مـن
املؤسسـات
ال ِّنفْـط والغـاز اإليران َّيين ،إذ واجهـت صعوبـات فــي جتهيـز املدفوعـات عبـر
َّ
النـووي املثيـر للجـدل.
املاليـة بسـبب العقوبـات املفروضـة علـى طهـران نتيجـة لبرنامجهـا
ّ
لذلـك ال ينبغـي اعتبـار ذلـك جتـارة حقيقيـة ،بـل أمـوال منقولـة بالذهـب وبوسـائل أخـرى.
فــي الواقـع كشـفت حتقيقـات الفسـاد الرئيسـية فــي ديسـمبر  2013فــي تركيـا كيـف
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إيرانـي لـه صلات باحلكومـة
اسـتخدمت إيـران الوسـيط (رضـا ضـراب) ،وهـو مواطـن
ّ
اإليران َّيـة ،لتنظيـم جتـارة الذهـب غيـر املشـروعة والت َِّجـارة الوهميـة فــي السـلع مـن أجـل
َّ
معين والتالعـب باألمـوال اإليران َّيـة.
إدارة
مخطـط مالـي َّ
هـذه األنشـطة التجاريـة غيـر املشـروعة وضعـت تركيـا فــي موقـف خلاف مـع حليفتهـا
الواليـات املتَّحـدة ،التـي فرضـت بدورهـا عقوبـات مـن جانـب واحـد علـى إيـران باإلضافـة
إلـى العقوبـات التـي وافقـت عليهـا قـرارات مجلـس األمـن التابـع للأمم املتَّحـدة .ويبـدو أن
ُ
اضطـ ُّروا فــي
ضـراب رشـا كبـار املسـؤولني احلكوميين األتـراك ،مبـن فــيهم ثالثـة وزراء،
مـا بعـد إلـى االسـتقالة مـن احلكومـة .وقـد أ ُ ِ
سـق َطت القضيـة التـي ُر ِف َعـت ضـ ّد ضـراب
فــيما بعـد وانقطـع التحقيـق بعـد تدخـل احلكومـة الترك َّيـة .فــي وقـت الحـق اعتقـل عملاء
مكتب التحقيقات الفــيدرالي ضراب فــي ميامي فــي مارس  2015بتهمة غسل األموال
اإليرانـي .وقـد احتُ ِجـز قبـل احملاكمـة ،وال تـزال القضيـة معلَّقـة
وانتهـاك قانـون العقوبـات
ّ
فــي محكمة املقاطعة األمريك َّية فــي مانهاتن.
َو ْفقًـا للمعهـد التركـي لإلحصـاء "تويـك" ،أشـارت آخـر البيانـات املتاحـة فــي ينايـر
 2017إلـى أن الصـادرات الشـهرية الترك َّيـة إلـى إيـران وصلـت إلـى  275مليـون دوالر
أمريكـي ،بانخفـاض  4.4فــي املئـة مقارنـة بالفتـرة نفسـها مـن العـام املاضـي .وبلغـت
ّ
مـا يشـير إلـى
واردات تركيـا مـن إيـران  563مليـون دوالر
أمريكـي فــي نفـس الفتـرةَّ ِ ،
ّ
زيـادة كبيـرة بنسـبة  56فــي املئـة مقارنـة بالفتـرة نفسـها مـن العـام املاضـيِ .مـن ثَـ َّم فـإن
امليزان التجاري عاد إلى وضعه لصالح إيران لعام  2016بسـبب انخفاض أسـعار ال ِّنفْط
اخلـام .بعبـارة أخـرى ،فـإن العالقـات التجاريـة احلال َّيـة مـع إيـران تسـهم إلـى حـ ّد مـا فــي
توسـيع عجـز احلسـاب اجلـاري فــي تركيـا ،وهـو أحـد التحديـات الرئيسـية التـي يواجههـا
احلالـي نحـو  2.76مليـار دوالر فــي ينايـر ،بزيـادة
االقتصـاد التركـي .وبلـغ عجـز احلسـاب
ّ
قدرهـا  561مليـون دوالر علـى أسـاس سـنوي َو ْفقًـا لتقريـر البنـك املركـزي التركـي( ،)2وهـو
مـا يقابـل العجـز املتـداول ملـدة  12شـه ًرا البالـغ  33.16مليـار دوالر.
وتُظهِ ـر املقارنـة بين صـادرات تركيـا إلـى إيـران مـع سـوق اسـتهالكية تقـدر بــ 80مليـون
دوالر ،والصـادرات إلـى دولـة اإلمـارات العربيـة املتَّحـدة وسـوق اسـتهالكية تقـدر بــ9.4
مليـون دوالر ،كيـف تتخلّـف إيـران عـن دولـة اخلليـج رغـم وجـود سـوق اسـتهالكية أكبـر،
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كمـا تؤ ّكـد الصعوبـات التـي تواجههـا الشـركات الترك َّيـة فــي الدخـول إلـى السـوق اإليران َّيـة.

وبلغـت صـادرات تركيـا إلـى إيـران  3.5فــي املئـة مـن إجمالـي الصـادرات الترك َّيـة فــي عـام
ما يجعل
 ،2016فـي حني استحوذت دولة اإلمارات العربية املتَّحدة على  3.8فـي املئةَّ ِ ،
الدولـة اخلليجيـة أكبـر وجهـة تصديـر للمنتجـات الترك َّيـة ،ويحـدث العكـس فــي مـا يتعلـق
بالواردات إلى تركيا .وش َّكلَت إيران نسبة  2.4فـي املئة من إجمالي الواردات الترك َّية فـي
وسـجل حجـم
عـام  ،2016فــي حين ظلـت اإلمـارات العربيـة املتَّحـدة عنـد  1.9فــي املئـة.
َّ
الت َِّجـارة بين تركيـا واإلمـارات العربيـة املتَّحـدة  9.1مليـار دوالر فــي عـام  ،2016بزيـادة
قدرهـا  36فــي املئـة مقارنـة بالعـام السـابق.
املعتمدة فـي الغالب على الن ِّْفط والغاز
ِّجارة
2.2الت َ
َ

َّ
تتكشف املشكالت فـي اجلانب
عند إلقاء نظرة أعمق على الت َِّجارة بني تركيا وإيران،
أيضا تقوم بشكل أساسي
النوعي للتجارة ،التي ال تفـيد اجلانب
اإليراني فحسب ولكنها ً
ّ
علـى مبيعـات الهيدروكربونـات لتركيـا .وتُعتبـر إيـران املـورد األول لل ِّنفْـط اخلـام إلـى تركيـا،
إذ بلغـت حصـة تركيـا مـن الـواردات ال ِّنفْطيـة  %26.7فــي ديسـمبر َ 2016و ْفقًـا للبيانـات
الصـادرة عـن هيئـة تنظيـم سـوق الطاقـة (إبـدك)( .)3وجـاء العـراق فــي املركـز الثانـي بحصـة
 23.45فــي املئـة مـن واردات تركيـا مـن ال ِّنفْـط اخلـام فــي نفـس الفتـرة.
يحـدد َ
عال ًيـا ،وبتوافـر عديـد مـن البائعين ،فـإن لتركيـا بدائـل
وألن سـعر ال ِّنفْـط اخلـام َّ
اإليرانـي .عندمـا فرضـت الواليـات املتَّحـدة عقوبـات علـى مبيعـات ال ِّنفْـط
أخـرى لل ِّنفْـط
ّ
والغـاز اإليران َّيـة َت َّكنَـت تركيـا مـن خفـض وارداتهـا مـن إيـران بشـكل كبيـر علـى الرغـم مـن
أنهـا تلقـت إعفـاءات لفتـرة مع َّينـة فــي عامـي  2012و .)4(2013مـع ذلـك فـإن أنقـرة أكثـر
اعتما ًدا على إيران فـي واردات الغاز الطبيعي التي تتطلب عقو ًدا طويلة األمد واستثمارات
ثابتـة مبليـارات الـدوالرات للبنيـة التحتيـة مثـل وضـع خطـوط األنابيـب واملضخَّ ـات.
ويُظهِ ـر آخـر البيانـات املتوافـرة مـن الهيئـة الترك َّيـة لتنظيـم الكهربـاء أن تركيـا اسـتوردت
 15.39فـي املئة من الغاز الطبيعي من إيران فـي ديسمبر  ،)5(2016أما مو ِّردو الغاز اآلخرون
فـي تركيا فكانوا روسيا ( 50.70فـي املئة) وأذربيجان ( 10.67فـي املئة) ،والباقي مضمون
بخاصـة مـن اجلزائـر
مـن عقـود الغـاز الطبيعـي املسـال واملشـتريات فــي األسـواق الفوريـة،
َّ
( 10.32فـي املئة) ونيجيريا ( 3.49فـي املئة).
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اخلاصـة عندمـا كان
ويبـدو أن إيـران أحـرزت تَق ُّد ًمـا أكبـر فــي تعزيـز مصاحلهـا
َّ
الس ْـلطة فــي تركيـا ،و ُو ِّقـع العقـد األول الـذي يقضـي بعشـرة مليـارات
اإلسلاميون فــي ُّ
متـر مك َّعـب مـن الغـاز علـى أسـاس سـنوي بين تركيـا وإيـران خلال احلكومـة االئتالفــية
برئاسـة جنـم الديـن أربـكان (أبـو اإلسلام السياسـي فــي تركيـا ومرشـد الرئيـس التركـي
أردوغـان) .وسـاعدت العالقـة ال ُو ّديـة بين أربـكان وإيـران علـى إنهـاء عقـد دام  25عا ًمـا
رئيسـا للـوزراء .ومـن احملافظـات احلدوديـة الترك َّيـة
فــي  8أغسـطس  1996عندمـا كان
ً
اإليرانـي إلـى حـ ّد
إلـى العاصمـة أنقـرة عديـد مـن املـدن التـي تعتمـد اليـوم علـى الغـاز
ّ
كبيـر ،األمـر الـذي جعـل تركيـا تعتمـد علـى إيـران فــي مـا يقـارب خُ مـس وارداتهـا مـن
الغـاز ،وهـو وسـيلة ضغـط لـم يفشـل اإليران ُّيـون فــي طرحـه فــي كل مـرة يتحدثـون فــيها
عـن اعتمـاد تركيـا علـى إيـران.
وخال ًفـا لغيرهـا مـن املورديـن مثـل روسـيا وأذربيجـان ،واجهـت تركيـا فــي كثيـر مـن
األحيـان مشـكالت مـع إيـران عندمـا كان يتعلـق األمـر بتجـارة الغـاز الطبيعـي .ومـن ناحيـة
أخـرى تسـببت البنيـة التحتيـة الضعيفـة نسـب ًيا فــي انقطـاع خـط األنابيـب مـن اجلانـب
بخاصـة خلال فصـل الشـتاء ،فــي فتـرة حرجـة وحاجـة ُم ِل َّحـة إلـى الغـاز فــي
اإليرانـي،
َّ
ّ
اإليراني،
املناطق السـكنية لتدفئة املنازل .واسـتنا ًدا إلى ذروة الطلب الذروة فــي الداخل
ّ
مـا يجعـل
قـررت إيـران حتويـل تَ َدفُّـق الغـاز إلـى العملاء احمللِّ ّيين فــي عـدة مناسـباتَّ ِ ،
حجـم التدفُّـق اليومـي إلـى تركيـا يصـل إلـى مـا دون احلـد األدنـى املتفَـق عليـه مبوجـب
اإليرانـي ظلّـت ضعيفـة مقارنـة
العقـد .وعلاوة علـى ذلـك أ َّكـ َدت تركيـا أن نوعيـة الغـاز
ّ
مبنتجـات املو ِّرديـن اآلخريـن.
اإليرانـي هـو التسـعيرة ،إذ يُعتبـر
يُذكـر أن حتد ًيـا رئيسـ ًيا آخَ ـر واجهتـه تركيـا مـع الغـاز
ّ
ٍ
رسـمي لثمن
اإليراني األغلى سـع ًرا لتركيا َو ْفقًا لألرقام الواردة ،ومع أن أي
الغاز
تأكيد
ّ
ّ
الغاز بني الطرفـني سيش ِّكل خر ًقا لس ِّرية العقد ،فإن األرقام الواردة فـي وسائل اإلعالم،
والتـي يُفتـرض أنهـا جـاءت مـن تسـريبات موثـوق بهـا مـن دوائـر احلكومـة الترك َّيـة ،تُعتبـر
دقيقـة ،ولـم تنكـر احلكومـة الترك َّيـة هـذه األرقـام َق ّ
ـط .يشـار إلـى أن تكلفـة الغـاز
اإليرانـي
ّ
لكل  1000متر مك َّعب كان  507دوالرات أمريك َّية فـي عام  ،2013فـي حني دفعت تركيا
أمريكـي لنفـس الكميـة التـي اسـتوردتها مـن روسـيا ،و 349دوال ًرا أمريك ًيـا
 428دوال ًرا
ّ
38

مجلة الدراسات اإليرانية • السنة األولى • العدد الثاني • مارس 2017

العالقات االقتصادية الترك َّية الباهتة مع إيران

ألذربيجـان(ِ .)6مـن ثَـ َّم فـإن تركيـا تشـتري الغـاز الطبيعـي مـن إيـران بأغلـى مـن األسـعار
التـي يعرضهـا املـو ِّردون اآلخـرون.
علـى النقيـض مـن املورديـن اآلخريـن ،مثـل روسـيا وأذربيجـان ،الذيـن عدلـوا أسـعارهم
تَبَ ًعـا لظـروف السـوق املتغيـرة علـى النحـو املتوخَّ ـى فــي العقـد ،ثبـت أن إيـران لـم تقـ ِّدم
مـا جعـل احلكومـة الترك َّيـة إلـى أن تلجـأ إلـى التحكيـم الدولـي .وعندمـا
أي خصومـاتَّ ِ ،
اسـتندت تركيـا إلـى املـادة ذات الصلـة فــي العقـد فــي عـام  2003اسـتنا ًدا إلـى ظـروف
السـوق املختلفـة وتقلُّبـات العـرض والطلـب ،فـإن إيـران اعترضـت علـى طلـب تركيـا .نتيجـ ًة
ُ
اضطـ ّرت تركيـا إلـى التقـ ُّدم بطلـب إلـى غرفـة الت َِّجـارة الدوليـة فــي مـارس 2004
لذلـك
لتسـوية اخلالفـات املتعلقـة باألسـعار .اسـتم َّر التحكيـم خمـس سـنوات ،وحكمـت احملكمـة
اجلنائية الدولية لصالح تركيا ،وق َّر َرت أن إيران لم ِ
توف بالتزاماتها فـي العقد ،وفرضت
غرامـة ضخمـة بقيمـة  760مليـون دوالر علـى شـركة الغـاز اإليران َّيـة.
وفـي عام  2012نشب اخلالف على األسعار بني إيران وتركيا من جديد ،وبعد فشل
احملادثـات الثنائيـة مـع طهـران رفعـت تركيـا دعـوى أخـرى فــي احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة
بسـبب املبالغـة فــي أسـعار الغـاز الطبيعـي ،حكمـت فــيها احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة مـرة
أخـرى لصالـح تركيـا فــي  20ينايـر  2016بقـرار مؤ َّقـت يشـير إلـى أن قيمـة اخلصـم بين
 13.3و 15.8فــي املئـة تكـون علـى أسـاس ظـروف السـوق التـي تتطلـب تعديـل السـعر
مبوجـب العقـد( .)7وتغطـي التغييـرات السـعرية الفتـرة مـن  1ينايـر  2014إلـى  19سـبتمبر
تعويضـا لتركيـا َو ْفقًـا ملـا
 .2011ومـن املتو َّقـع أن تدفـع إيـران  1.9مليـار دوالر
أمريكـي
ً
ّ
ُ
اضطـ َّرت إلـى أخـذ
قالـه مسـاعد وزيـر ال ِّنفْـط حميـد رضـا عراقـي( .)8وحقيقـة أن تركيـا
إيـران للتحكيـم مرتين فــي ظـل ظـروف مماثلـة ،تُظهِ ـر صعوبـة تعزيـز العالقـات التجاريـة
واالقتصاديـة مـع نظـام طهـران.
ولتنويـع مو ِّرديهـا ،عملـت تركيـا منـذ فتـرة طويلـة علـى التقـارب مـع تركمانسـتان جللـب
الغـاز إلـى السـوق الترك َّيـة عـن طريـق بحـر قزويـن عبـر أذربيجـان وجورجيـا ،متجـاوزة
اإلطـاري لتوريـد  30مليـار متـر مك َّعـب مـن الغـاز إلـى تركيـا (منهـا 16
إيـرانُ .و ّقـع االتِّفـاق
ّ
مليار متر مك َّعب تذهب إلى السوق األوروب َّية) فــي أنقرة فــي  29أكتوبر  .1988وأعقب
ذلـك اتِّفـاق ملـدة  30عا ًمـا لبيـع  16مليـار متـر مك َّعـب مـن الغـاز ُو ّقـع بين البلديـن فــي
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عشـق آبـاد فــي  21مايـو  .1999ولألسـف لـم تتحقّـق هـذه االتِّفاقـات َق ّ
ـط فــي ظـل جهـود
الضغـط التـي تبذلهـا إيـران لتغييـر املسـار مـن بحـر قزويـن إلـى منطقتهـا .كذلـك كان
للخالفات التي لم ُ َ
ت ّل فــي بحر قزوين بني الدول الساحلية ،مبا فــيها إيران ،دور فــي
إفشـال هـذا العقـد .وفــي الوقـت نفسـه كانـت إيـران تشـتري الغـاز التركمانـي بأسـعار
زهيـدة وتعيـد بيعـه لتركيـا بأسـعار خياليـة باملقارنـة.
3.3حظر االستثمارات الترك َّية
يخـص السـماح للشـركات
علـى اجلانـب االسـتثماري ،أظهـرت إيـران نهـج حمايـة مبـا
ُّ
الترك َّية بدخول السوق اإليران َّية .يوجد مثاالن لكيفـية إحباط إيران االستثمارات الترك َّية
التـي تكلِّـف الشـركات الترك َّيـة مبالـغ طائلـة وال تـزال مسـتمرة إلـى اليـوم .احلالـة األولـى:
و ّق َعت شركة خدمة الهاتف احملمول "تُرك-سل" صفقة بقيمة  3مليارات دوالر مع إيران
فـي ما ُوصف بأنه أكبر استثمار أجنبي استقبلته إيران على مدى عقود مضت( ،)9ولكن
متكنـت قـوات احلـرس الثـوري اإليران َّيـة والت َّيـار احملافـظ مـن إحبـاط الصفقـة.
وقـد أ ُ ِ
عطـي العقـد فــي وقـت الحـق ملجموعـة  MTNفــي جنـوب إفريقيـا ،أكبـر مشـ ِّغل
اإليراني نقّح شروط
للهاتف احملمول فــي إفريقيا ،بعد مشروع قانون ُطرح فــي البرملان
ّ
مـا أ َّدى إلـى خفـض نسـبة اسـتخدام "تُرك-سـل" بشـكل ف َّعـالِ ،
ومـن ثَـ َّم ُطـرد
االتِّفـاقَّ ِ ،
مشـغل  GSMالتركـي مـن العقـد .ثـم زار رئيـس الـوزراء التركـي والرئيـس احلالـي أردوغـان
طهـران يـوم  26سـبتمبر مـن عـام  2004مـع وفـد أعمـال كبيـر ،لكنـه لـم يتمكـن مـن حـ ّل
اخلالفـات .ق ّد َمـت بعـد ذلـك شـركة "تُو ْركِ -سـ ْل" القضيـة إلـى هيئـة التحكيـم فــي الهـاي
فــي عـام  ،2008مستشـهدة باالتِّفـاق احلكومـي الدولـي لعـام  1996الـذي أُط ِلـق عليـه
"اتِّفـاق تعزيـز وحمايـة االسـتثمار املتبـا َدل" .وأحيلـت القضيـة إلـى جلنـة األمم املتَّحـدة
للقانـون التجـاري الدولـي (اليونسـيترال).

وفــي الشـكوى ا ّدعـت تُو ْركِ -سـ ْل أنهـا تكبـدت خسـائر بلغـت  600مليـون دوالر .وفــي
بيـان صـادر عـن مجلـس أسـواق رأس املـال فــي تركيـا فــي  16أكتوبـر  ،2014أعلنـت
"تُو ْركِ -سـ ْل" أن احملكمـة رأت أنـه ليـس لديهـا اختصـاص للنظـر فــي املطالبـات املقدمـة
مبوجـب معاهـدة االسـتثمار الثنائيـة بين إيـران وتركيـا( .)10وفــي  28مـارس  2012تقدمـت
أيضـا بدعـوى قضائ َّيـة قيمتهـا  4.2مليـار دوالر ضـ ّد شـركة " "MTNفــي
"تُو ْركِ -سـ ْل" ً
40

مجلة الدراسات اإليرانية • السنة األولى • العدد الثاني • مارس 2017

العالقات االقتصادية الترك َّية الباهتة مع إيران

مدعية أن الشركة َ
رشت مسؤولني
محكمة الواليات املتَّحدة األمريك َّية ملقاطعة كولومبياَّ ،
كبـا ًرا ،ونظمـت اجتماعـات بين قـادة إيـران وجنـوب إفريقيـا ،ووعـدت مبزيـد مـن األسـلحة
اإليران َّيـة واألصـوات فــي األمم املتَّحـدة مقابـل احلصـول علـى ترخيـص لتوفــير اخلدمـات
الالسـلكية فــي إيـران( .)11وعقـب صـدور قـرار احملكمـة العليـا األمريك َّيـة فــي أبريـل 2013
فــي قضيـة أخـرى ،التـي فسـرت قانـون األضـرار الغريبـة والتـي شـ َّكلت سـابقة ،قـررت
"تُو ْركِ -سـ ْل" سـحب الدعـوى القضائ َّيـة مـن احملكمـة األمريك َّيـة( ،)12وقالـت الشـركة إنهـا
سـحبت الدعـوى القضائ َّيـة "مـن أجـل رفـع دعـوى قضائ َّيـة فــي واليـة قضائ َّيـة أخـرى"(،)13
معدلة ض ّد " "MTNفــي جوهانسـبرغ فــي جنوب
وقدمت الشـركة بعدها دعوى قضائ َّية َّ
إفريقيا.
اإليراني شركة تركية اسمها "تاف إيربورتس
وفـي احلالة الثانية طرد احلرس الثوري
ّ
هولدينـغ" فــي عـام  2004بعـد أن أنفقـت ماليين الـدوالرات علـى عقـد مدتـه  11عا ًمـا
لتشـغيل احملطة األولى من مشـروع املطار الدولي اجلديد وبناء محطة ثانية بقيمة 193
أمريكي ،التي منحت لشـركة "تاف" فــي يوليو  2003جز ًءا من اتِّفاق البناء
مليون دوالر
ّ
والتشـغيل والنقـل( .)14وافتُتـح املطـار الـذي أُط ِلـ َق عليـه اسـم "آيـة اهلل روح اهلل اخلمينـي"
اإليراني إلى
لفترة وجيزة ،مع السماح لطائرة واحدة فقط بالهبوط ،قبل دخول اجليش
ّ
زعـم أن القـرار اتُّخـذ بشـأن الشـواغل املتعلقـة باألمـن الوطنـي .وا َّدعـى
املطـار وإغالقـه .ويُ َ
أيضا
اجليش أن إسـناد بناء املطار إلى شـركة "تاف" يه ِّدد أمن البالد وكرامتها ،وأُشـي َر ً
إلـى أن "املسـؤولني فــي املطـار اتّخـذوا هـذا القـرار فــي وقـت غيـر مناسـب دون مراعـاة
القيـود األمنيـة أو قانـون املجلـس األعلـى لألمـن الوطنـي الـذي يوصـي بحظـر اسـتخدام
وس ْـر َعان ما أصبحت هذه القضية مسـألة ثنائية بني تركيا وإيران.
القوى األجنبية"(َ ،)15
جتـدر اإلشـارة إلـى أن رئيـس الـوزراء التركـي بينالـي يلديـرم ،الـذي كان آنـذاك وزيـرا
للنقل ،تَ َو َّجه إلى طهران الفتتاح املطار مع املسؤولني اإليران ّيني فـي األول من فبراير من
عام  ،2004وبدأ املطار العمليات الرسـم َّية فــي  8مايو  ،)16(2004وفــي غضون سـاعات
اإليرانـي إلـى املطـار واحتـ ّل البـرج ،وأنهـى العمليـات متا ًمـا.
قليلـة انتقـل احلـرس الثـوري
ّ
ومت حتويل الطائرة املدنية الثانية إلى مطار آخر فــي املنطقة مبصاحبة مقاتالت جوية
إيران َّيـة .وقـد أ ُ ِعيـ َد فتـح املطـار فــي  13مايـو مـع سـيطرة احلـرس الثـوري الكاملـة بعـد
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ُ
اضطـ َّرت الشـركة الترك َّيـة إلـى اخلـروج .وقـد أثـارت تركيـا هـذه املسـألة علـى املسـتوى
أن
الثنائي فــي مناسـبات عديدة دون نتائج إيجابية تُذ َكر.
هـذه التجـارب املأسـاوية فــي السـوق اإليران َّيـة مـن شـركتني تركيتين كبيرتين هـزَّت
مـا دفـع معظـم الشـركات الكبيـرة إلـى االبتعـاد عـن
ثقـة املسـتثمرين األتـراك بإيـرانَّ ِ ،
السـوق اإليران َّيـة .وقـد أثـرت علـى مواقـف رجـال األعمـال األتـراك لسـنوات قادمـة ،وهـو
أحـد األسـباب التـي جعلـت عديـ ًدا مـن الشـركات الترك َّيـة متـرددة بشـأن االسـتثمار فــي
النـووي مـع طهـران فــي عـام 2015
إيـران بعـد أن وافقـت القـوى الكبـرى علـى االتِّفـاق
ّ
بعـد مفاوضـات طويلـة مقابـل تخفــيف العقوبـات املفروضـة علـى إيـران.
و ُو ِّقعـت اتِّفاقيـة أخـرى فــي السـنوات األخيـرة الستكشـاف الغـاز فــي حقـل بـارس
اإليراني من ِقبَل شـركة البترول الترك َّية اململوكة للحكومة ،و ُو ّقع على االتِّفاقية
اجلنوبي
ّ
التـي بلغـت قيمتهـا  6مليـارات دوالر فــي أكتوبـر  2009خلال زيـارة أردوغـان لطهـران،
ولكنها أ ُ ِلغيَت فـي نهاية املطاف فـي عام  2014بعد خمس سنوات من املفاوضات .وكان
قد َمتهـا إيـران
السـبب الرئيسـي النسـحاب تركيـا مـن حقـل بـارس هـو أن ال ُعـروض التـي َّ
كانـت ضعيفـة باملقارنـة مـع العـروض األوليـة .وبعبـارة أخـرى ،حاولـت طهـران حلصـر أنقـرة
مـن خلال عـدم السـماح لشـركة "تبـاو" االسـتفادةَ مـن املجـاالت التـي يُحتمـل أن تكـون
مربحـة ،كمـا لعبـت الضغـوط األمريك َّيـة علـى تركيـا دو ًرا فــي هـذا القـرار ،وقالـت تركيـا
عرضـا جديـ ًدا بشـروط جديـدة(.)17
قد َمـت إيـران
ً
إنهـا سـتعيد النظـر فــي قرارهـا إذا َّ
ويبدو أن االستثناء الوحيد فــي اخلط الطويل لفشل االستثمارات الترك َّية فــي إيران
هـو شـراء شـركة "الـرازي للبتروكيماويـات" اإليران َّيـة فــي  20فبرايـر  2008مـن ِقبـل
أمريكـي.
شـركة األسـمدة الترك َّيـة (غوبـري فابريـكاالر  )T.A.S.مببلـغ  656مليـون دوالر
ّ
تَع َّرضـت هـذه العمليـة الضخمـة جلـدل كبيـر عندمـا قـدم حـزب املعارضـة الرئيسـي
اقتراحـا فــي البرملـان فــي  29مـارس  ،)18(2013طلـب فــيه مـن احلكومـة الكشـف عـن
ً
وبخاصة شـركتا "(آسـياغاز إنيرجي إن بيتروكيميا
أصحاب املصالح فــي هذه املجازفة،
َّ
أورونليـري سـاناي فــي تيكاريـت أنونيـم شـركيتي" و"تابوسـان موهنديسـليك ملـاالت فــي
مونتـاج شـركيتي" ،اللتين شـاركتا فــي شـراء شـركة "الـرازي للبتروكيماويـات" اإليران َّيـة.
وجـاء فــي االقتـراح أن "آسـياغاز" أُنشـئت قبـل  20يو ًمـا فقـط مـن البيـع ،وأنهـا قـد
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تكـون شـركة وهميـة ،وأن "تابوسـان" كانـت علـى وشـك اإلفلاس وقـت البيـع( .)19علاوة
علـى ذلـكُ ،منحتـا خـط ائتمـان بقيمـة  20مليـون يـورو لـكل منهمـا مـن البنـوك الترك َّيـة
اململوكـة للدولـة "واقـف بانـك" و"هالـك بانـك" فــي  7أبريـل  ،2008أي قبـل ثالثـة أسـابيع
مـن البيـع .ومتلـك "آسـياغاز" و"تابوسـان" مـا نسـبته  %23.91و %10.88بالترتيـب فــي
شـركة "الـرازي للبتروكيماويـات" (.)20
وقـد أصبحـت عمليـة البيـع فــي وقـت الحـق موضـع حتقيـق محقّقين أتـراك كانـوا
يتابعون أنشطة االستخبارات اإليران َّية فـي تركيا فـي إطار حتقيقهم فـي جماعة "تيفـيد
سالم" اإلرهابية التي تدعمها إيران ومي ِّولها ويدعمها فـيلق القدس ،ذراع احلرس الثوري
العسكرية اإليران َّية فـي اخلارج .وقد ُكشف عن عديد من املشتبه بهم ،ويُذكر منهم سيد
علـي أكبـر ميـر وكيلـي ،عميـل فــي املخابـرات اإليران َّيـة ،الـذي ّبين بأمـر مـن القاضـي كيـف
نوقشـت "غوبريتـاش" والشـركتان الوهميتـان ("آسـياغاز" و"تابوسـان") هـذه االتِّفاقيـة.
دعـى "هاكلـي سـيلكوك شـانلي" ،ذكـر أنـه سـاعد
وكشـف التحقيـق ً
أيضـا عـن رجـل تركـي يُ َ
فــي تسـهيل عمليـات فــيلق القـدس فــي تركيـا بنـا ًء علـى أوامـر مـن قائـد احلـرس الثـوري
آنذاك ناصر تاكيبور فــي التسعينيات ،الذي نسق بيع غوبريتاش .وقد هزت التحقيقات
فــي "تيفــيد سالم" احلكومة الترك َّية عندما ُكشف تو ُّرط كبار املسؤولني فــيها.
4.4عقبات عمليات النقل
نفـذت إيـران عـدة إجـراءات ملنـع تركيـا مـن اسـتخدام األراضـي اإليران َّيـة بوابـ ًة لـدول
آسـيا الوسـطى ،مبـا فــيها تركمانسـتان وأوزبكسـتان وأفغانسـتان .وتتو ّلـد هـذه املشـكلة
الدائمـة مـن الصعوبـات والقيـود التـي تواجههـا عمليـات النقـل الترك َّيـة عندمـا يتعلـق األمـر
بتسـليم احلمولـة إلـى وجهـة فــي إيـران أو عبـور إيـران إلـى بلـد ثالـث مـن أجـل التسـليم.
و َو ْفقًـا ِّ
التـاد النقـل الدولـي ،اسـتم َّرت هـذه املشـكلة علـى مـدى  20عا ًمـا بانتهـاك
اتِّفاقيـة املعاهـدات القائمـة لعـام  1994والبروتوكـول الـذي وضعتـه اللجنـة االقتصاديـة
املشتركة فـي عام  .)21(2001و َو ْفقًا ِلَا ذكره ِّ
االتاد ( ،)UNDفرضت إيران رسو ًما إضافـية
بصورة غير مشروعة على سائقي شاحنات العبور األتراك ،فغ َّرمتهم مدفوعات إضافـية
على الوقود قدرها  750دوال ًرا أمريك ًيا و 550دوال ًرا على العودة لكل شاحنة ،باإلضافة
مـا أ َّدى إلـى خسـارات مباليين الـدوالرات .وبسـبب املمارسـات
إلـى رسـوم أخـرىَّ ِ ،
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اإليران َّيـة ،اسـتولى السـائقون اإليران ُّيـون علـى  %90مـن طـرق النقـل بين إيـران وتركيـا،
اإليرانـي.
حيـث تَخلَّـى عشـرات آالف سـائقي الشـاحنات األتـراك عـن الطريـق
ّ
وظلّت هذه املشـكلة عالقة لسـنوات على الرغم من عقد عديد من اجتماعات للجنة
املشـتركة التـي أثـار مـن خاللهـا املمثلـون األتـراك هـذه القضيـة مـرا ًرا وتكـرا ًرا ،وبعـد أن
ُ
اضطـ ّرت تركيـا إلـى تنفــيذ تدابيـر مضـا ّدة للمم ِّثلين اإليران ّيين ،وافقـت األخيـرة علـى

خفـض رسـوم الوقـود التـي مـن شـأنها توفــير  21مليـون يـورو لقطـاع النقـل بالشـاحنات
الترك َّيـة التـي مـن املقـدر أن ترسـل  35-30ألـف شـاحنة إلـى إيـران سـنو ًيا( .)22ولـم ينفَّـذ
املتوصـل إليـه خلال االجتمـاع املشـترك فــي الفتـرة  15-13ينايـر  2015مـن
االتِّفـاق
َّ
ص ِ
ودفَـت
اجلانـب
اإليرانـي ،وال يـزال مم ِّثلـو قطـاع النقـل اإلبلاغ عـن املشـكالت التـي ُ
ّ
فــي أثنـاء التعامـل مـع مسـؤولي احلـدود واجلمـارك اإليران ّيين.
وقـد اسـتم َّرت مشـكالت حتديـث البوابـات احلدوديـة اجلمركيـة القائمـة وفتـح أبـواب
أضـ َّر بقطـاع النقـل وأضـاف مزيـ ًدا مـن التكاليـف
مـا َ
جديـدة لتسـهيل الت َِّجـارة لسـنواتَّ ِ ،
علـى كاهـل الشـركات الترك َّيـة .ويوجـد حال ًيـا ثالثـة معابـر حدوديـة بين البلديـن علـى
طـول احلـدود املشـتركة التـي متتـد علـى مسـافة  499كيلومتـ ًرا ،هـي غوربـوالك (ويصـل
هـذا املعبـر إلـى بازارغـان فــي إيـران) فــي مقاطعـة آغـري الشـرقية ،وكابكـوي (رازي)
فــي مقاطعـة فـان ،وإسـندير (سـيرو) فــي مقاطعـة هـكاري اجلنوبيـة الشـرقية .ومـن
وقـت إلـى آخـر تغلـق إيـران هـذه البوابـات احلدوديـة معلِّلـة ذلـك مبخاوفهـا األمنيـة .وفــي
مدعيـة أن الشـاحنات اإليران َّيـة
أغسـطس  2015أغلقـت إيـران غوربـوالك مـن جانبهـاَّ ،
هوجمت فــي تركيا( .)23وحول نقطة عبور كابيكوي التي تفتح فقط للمركبات الصغيرة،
قالت إيران إنها ال تسـتطيع إكمال الطريق البالغ طوله  75كم والذي كان من املفترض
ً
وبـدل مـن
اإليرانـي جلعـل احلـدود تعمـل بشـكل كامـل للشـاحنات.
إكمالـه مـن اجلانـب
ّ
ذلـك اقتُـرح أن تبنيهـا تركيـا وتدفـع النفقـات(.)24
5.5السـياحة الواعدة
أهـ ِّم اجلوانـب الواعـدة فــي العالقـات االقتصاديـة بين تركيـا وإيـران هـو
لعـ ّل أحـد َ
ازدهار السـياحة ،وقد أثبتت تركيا أنها واحدة من الوجهات الرائدة للسـياح اإليران ّيني.
إيرانـي تركيـا فــي عـام ،2016
و َو ْفقًـا لبيانـات احلكومـة الترك َّيـة ،زار  1.7مليـون سـائح
ّ
44
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مبا نسبته  6.7فـي املئة من مجموع السياح الكلِّي الذين زاروا تركيا فـي ذلك العام(.)25

ويبـدو أن الرقـم ظـ ّل ثابتًـا فــي السـنوات األخيـرة .وسـاعد علـى ذلـك نظـام التأشـيرة
الـذي تق ِّدمـه تركيـا للمواطنين اإليران ّيين والـذي يوفّـر ميـزة البقـاء فــي البلاد ملـدة
تصـل إلـى  90يو ًمـا .كذلـك يشـمل العـدد اإلجمالـي عـدد اإليران ّيين الذيـن يأتـون إلـى
تركيـا السـتخدام البلـد نقطـة عبـور.
وعلـى الرغـم مـن أن عـدد املسـافرين األجانـب إلـى تركيـا قـد انخفـض بنسـبة 30

فــي املئـة فــي عـام  2016مقارنـة بالعـام السـابق ،فـإن انخفـاض السـياح اإليران ّيين
ً
ضئيلا ،بنسـبة  2.07فــي املئـة فقـط .أمـا ينايـر  2017فقـد ارتفـع عـدد السـياح
كان
سـائحا فــي ينايـر
سـائحا ،فــي حين كان 92.260
اإليران ّيين فــيه ليصـل إلـى 101.636
ً
ً
 .2016وفـي حني سجلت تركيا انخفاضا سياح ًيا بنسبة كلية  %9.81فـي يناير مبقارنة
الشـهور على التوالي ،كانت نسـبة السـياح اإليران ّيني إلى تركيا فــي ازدياد .فــي املقابل
فـإن عـدد السـياح األتـراك الذيـن يـزورون إيـران منخفـض جـ ًدا ،ففــي عـام  2016بلـغ
عـدد األتـراك الذيـن زاروا إيـران  244ألفًـا َو ْفقًـا ملعهـد اإلحصـاء التركـي (تركسـتات)،
فــي حين وصـل العـدد إلـى  164ألـف سـائح فــي عـام .)26(2015
َّ 6.6
ِّجـارة العالَ َّيـة واملشـكالت األخـرى
منظمـة الت َ
ومـن العقبـات األخـرى التـي تعتـرض ازدهـار الت َِّجـارة بين تركيـا وإيـران أن إيـران
ليسـت عضـوا فــي َّ
َ
العال َّيـة بسـبب معارضـة الواليـات املتَّحـدة .وتسـاعد
منظمـة الت َِّجـارة
َّ
َ
العال َّيـة علـى تعزيـز الت َِّجـارة وتقـ ِّدم آل َّيـة حـ ّل النزاعـات ذات صلـة
منظمـة الت َِّجـارة
بالت َِّجـارة بين األعضـاء ّ
حلـل خالفاتهـم .وكان عـدم وجـود مثـل هـذه اآلل َّيـة مثيـ ًرا للقلـق
فــي العالقـات التجاريـة واالقتصاديـة الثنائيـة لسـنوات عديـدة .وقـد أصبـح هـذا األمـر
أكثـر أه ِّم َّيـة لتركيـا بسـبب أه ِّم َّيـة االتِّفاقيـة التـي تضـ ّم  164عضـ ًوا ،املعروفـة باسـم
"اتِّفاقية تسـهيل الت َِّجارة" ،والتي دخلت ح ِّيز التنفــيذ رسـم ًيا فــي  22فبراير .)27(2017
وتعـزِّز الصفقـة حركـة البضائـع وتخليصهـا ،مبـا فــي ذلـك البضائـع العابـرة.
و َو ْفقًـا لتو ُّقعـات احلكومـة الترك َّيـة ،فـإن اتِّفـاق َّ
َ
العال َّيـة قـد يو ِّفـر 20
منظمـة الت َِّجـارة

مليـار دوالر إضافــية مـن عائـدات التصديـر ،و 40مليـار دوالر مـن ارتفـاع النـاجت احمللِّ ّـي
اإلجمالـي فــي االقتصـاد التركـي ،ناهيـك ِ
صتهـا مـن خلـق فـرص العمـل لنحـو 20
بح َّ
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مليـون شـخص فــي املجمـل( .)28وقـد ت ََّبين أن عديـ ًدا مـن القضايـا التـي عاجلهـا مجلـس
التعـاون الفنـي يصعـب حلُّـه علـى املسـتوى الثنائـي مـع احلكومـة اإليران َّيـة .ينطبـق ذلـك

خـاص علـى قطـاع النقـل وحركـة البضائـع عبـر اجلمـارك .وقـد ق ّد َمـت تركيـا حتـى
بوجـه
ّ
اآلن شـكاوى ضـ ّد ثالثـة شـركاء جتاريين :مصـر وجنـوب إفريقيـا واملغـرب ،باسـتخدام
آل َّيـة تسـوية املنازعـات التابعـة َّ
َ
العال َّيـة.
ملنظمـة الت َِّجـارة
ومن العوائق الرئيسية األخرى أمام التجار واملستثمرين األتراك نظام سعر الصرف

املزدوج فـي إيران ،مع وجود تباين بني أسعار السوق الرسم َّية وغير الرسم َّية .وقد أ َّدت
تَقلُّبـات العملـة فــي العالَـم إلـى صعوبـة إدارة هـذا النِّظـام املـزدوج للشـركات التـي تتعامـل
أيضـا املضاعفـات املصرفــية والصعوبـات
مـع إيـران .ومبوجـب نظـام العقوبـات ،كانـت ً

فــي جتهيـز املعاملات املاليـة تعرقـل العمليـات التجاريـة بين البلديـن لسـنوات عديـدة.

َ
العال َّيـة
وعلـى الرغـم مـن إعـادة ربـط عديـد مـن البنـوك اإليران َّيـة بشـبكة املعاملات
(سـويفت) بعـد رفـع العقوبـات املفروضـة علـى طهـران ،فإنـه ال يـزال يجـري اإلبلاغ عـن
مشـكالت .ولـم حتقّـق املبـادرات الترك َّيـة السـتخدام العملات احمللِّ َّيـة فــي الت َِّجـارة مـع

إيـران سـوى جنـاح محـدود.

كذلـك يشـ ِّكل غيـاب اتِّفاقيـة الت َِّجـارة ا ُ
حلـ َّرة عثـرة أخـرى فــي الت َِّجـارة الثنائيـة بين
تركيـا وإيـران ،وقـد ُو ّق َعـت أخيـ ًرا اتِّفاقيـة الت َِّجـارة التفضيليـة ،التـي جـرى التفـاوض عليهـا
ملـدة عشـر سـنوات ،فــي عـام  ،)29(2014ومنـذ بـدأ سـريان االتِّفـاق فــي ينايـر  2015لـم
حتقّـق النتائـج املتو َّقعـة خلفـض التعريفـات التـي ِّ
يغطيهـا عـدد محـدود مـن السـلعَ .ت َّكـن

اإليران ُّيـون ،املعروفـون مبهـارات التفـاوض والدهـاء ،مـن حـ ّد التنـازالت التـي تَلَقَّتهـا تركيـا
على السلع الصناعية إلى  125بن ًدا فقط ،وبالنظر إلى أن الصادرات الترك َّية إلى إيران

تتألـف إلـى حـ ّد كبيـر مـن السـلع الصناعيـة ،فقـد كانـت منطقـة الت َِّجـارة التفضيليـة تركـت
جـز ًءا كبيـ ًرا مـن الت َِّجـارة خـارج نطـاق االتِّفـاق .فــي الواقـع انخفضـت صـادرات اآلالت

إلـى إيـران ،التـي بلغـت  475مليـون دوالر فــي عـام  ،2014بنسـبة  11فــي املئـة فــي عـام
 ،2015وقـد احتلـت تركيـا املرتبـة السادسـة مـن حيـث تصديـر اآلالت إلـى إيـران ،ومـن

املقـرر أن تفقـد مزيـ ًدا مـن حصـة السـوق لصالـح جهـات أخـرى(.)30
َّ
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علـى النقيـض مـن الصعوبـات املرتبطـة بدخـول السـوق اإليران َّيـة التـي ص َّنفَهـا البنـك

الدولي فــي املرتبة  120فــي عام  2016من حيث ّ
التجاري ( 1هو أكثر البيئات
مؤشره
ّ

مالئمـة لألعمـال) ،وجـد عديـد مـن الشـركات اإليران َّيـة أنـه مـن السـهل تأسـيس نفسـها
فــي السـوق التركيـة التـي كانـت فــي املرتبـة  69فــي نفـس التصنيـف .و َو ْفقًـا ِّ
التـاد

الغرف والبورصات (توب) ،أنشـأ اإليران ُّيون  298شـركة فــي تركيا فــي عام ،)31(2016
لتصبـح ثانـي أكبـر دولـة مالكـة للشـركات األجنبيـة فــي تركيـا .ولـم ي ُكـن مـن املسـتغ َرب

أن نـرى سـوريا البلـد الرائـد مبجـال األعمـال فــي تركيـا بالنظـر إلـى أن مـا يقـرب مـن 3

ماليين سـوري يعيشـون فــي تركيـا الجئين و ُمنحـوا حقو ًقـا لفتـح الشـركات.

وقـد بـدأت زيـادة عـدد الشـركات اململوكـة إليـران فــي تركيـا منـذ عـام  ،2011إذ
أنشـئت  590شـركة فــي عـام واحـد بزيـادة نسـبتها  41فــي املئـة مقارنـة بالعـام السـابق.

وبالنظـر إلـى أن إيـران ليسـت شـري ًكا جتار ًيـا رئيسـ ًيا لتركيـا ،شـ ّكك بعـض املمثلين فــي

تركيـا فــي هـذه الزيـادة املفاجئـة مـن خلال تأكيـد أن بعـض هـذه الشـركات قـد يكـون
وهم ًيـا لصالـح النِّظـام
اإليرانـي ،وذلـك الختـراق األسـواق الثالثـة باسـتخدام تركيـا نقطـ َة
ّ

ٍ
انطالق ،وكذلك االلتفاف على العقوبات املفروضة من األمم املتَّحدة والواليات املتَّحدة

ِّ
األوروبـي علـى إيـران .وفــي ِملَـف حتقيقـات الشـرطة فــي قضيـة
واالتـاد
األمريك َّيـة
ّ
جماعـة "تيفــيد سلام" اإلرهابيـة املدعومـة مـن إيـران ،اكتشـف احملقّقـون أن فــيلق
ً
أعمـال جتاريـة فــي مختلـف
اإليرانـي ،تنشـئ
القـدس ،الـذراع اخلارجيـة للحـرس الثـوري
ّ

محافظـات تركيـا غطـا ًء لـزرع النشـطاء ومتويـل عملياتهـم.

وقد أ َّثر التنافس بني تركيا وإيران على العالقات االقتصادية والتجارية لتركيا فــي
بخاصة أن إيران تتمتَّع فـي هذا الصدد بنفوذ كبير ،فعلى سبيل املثال تشكو
دول أخرى،
َّ
الشـركات الترك َّية وشـركات املقاوالت من احملسـوبية التي يعرضها املسـؤولون العراقيون
علـى الشـركات اإليران َّيـة فــي عمليـات تقـدمي العطـاءات والعقـودً ،
بـدل مـن التنافـس
علـى سـعر وجـودة الصناعـة بين األطـراف ،واألسـباب اآليديولوجيـة وضعـت الشـركات

ٍ
مؤات فــي ما يتعلق باملنافسين اإليران ّيني فــي السـوق العراقية.
الترك َّية فــي وضع غير
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اخلالصة
إن احتمـال رؤيـة تطـ ُّور جـ ِّد ّي فــي العالقـات التجاريـة واالقتصاديـة بين تركيـا وإيـران
ً
احتمـال ضباب ًيـا بعـض الشـيء ،مـا دام
يتناسـب مـع حجـم اقتصاداتهـا وأسـواقها يبـدو
املوجـه نحـو األمـن مـن القيـادة اإليران َّيـة يسـاعد علـى صياغـة السياسـات املتعلقـة
النهـج
َّ
بتركيـا .وتعتبـر طهـران السياسـات التجاريـة واالقتصاديـة امتـدا ًدا لنفوذهـا السياسـي،
وال متتنـع عـن اسـتخدام هـذه الروابـط لتحقيـق أهدافهـا السياسـية .وقـد أشـارت إيـران
مـرا ًرا وتكـرا ًرا إلـى أنهـا سـتكون علـى اسـتعداد للتضحيـة بالعالقـات االقتصاديـة إلرسـال
رسـالة سياسـية إلـى شـركائها.
اإليرانـي مـن انتقـادات قـادة تركيـا املوجهـة إلـى
فــي الواقـع ،وتعبيـ ًرا عـن الغضـب
ّ
التركي-
سياسات إيران فـي العراق وسوريا ،ق َّر َرت إيران تأجيل منتدى األعمال
اإليراني
ّ
ّ
الذي كان من املق َّرر أن يُعقَد فـي  25فبراير فـي طهران بحضور وزراء تركيا وإيران(.)32
إن التح ُّيـز والعـداء ضـد تركيـا ال يـزاالن متج ِّذ َريـن بعمـق فــي البيروقراطيـة اإليران َّيـة،
وقد أبدت إيران -وهي مجتمع متعدد األعراق -مع عدد كبير من السكان األذربيجانيني-
األتـراك شـكو ًكا فــي االنفتـاح علـى مبـادرات األعمـال الترك َّيـة ،خو ًفـا مـن أن يُ ِ
ضعـف نظـا َم
املؤسسـة الرئاسـية .وفــي الوقـت نفسـه تعـرف طهـران أنهـا ال تسـتطيع
ويقـوض
املاللـي ِّ
َّ
مـا يسـمح لعـدد محـدود فقـط مـن الشـركات الترك َّيـة،
إغلاق جميـع األبـواب أمـام تركيـاَّ ِ ،
بخاصـة الشـركات الصغيـرة واملتوسـطة احلجـم ،بتنفــيذ أعمـال جتاريـة فــي السـوق
َّ
أيضـا أنهـا حتتـاج إلـى سـلع مصنَّعـة فــي تركيـا ،وال سـيما اآلالت
اإليران َّيـة .وتـدرك إيـران ً
اخلاصـة ،كمـا يخرجهـا شـراء املـوا ّد مـن السـوق التركيـة مـن
الالزمـة لدعـم صناعتهـا
َّ
ضائقـة الضغـوط دوليـة.
لذلـك سـتبقى إيـران دائ ًمـا متـ ُّد ذراعيهـا ،فــي محاولـة إلدارة العالقـات التجاريـة
املؤسسـة اإليران َّيـة علـى حسـاب الشـعب
اخلاصـة التـي سـتعود بالنفـع علـى
بشـروطها
َّ
َّ
اإليرانـي وعلـى حسـاب اقتصادهـا املعتمـد علـى ال ِّنفْـط .باختصـار ،مـا دامـت إيـران تعمـل
ٍ
عقالنـي مـع نهـج واقعـي فــي السياسـة
كممثـل غيـر حكومـي وممثـل آيديولوجـي ال
العـب
ّ
اإلقليميـة ،فـإن تَ َو ُّقـع أن تكـون لتركيـا عالقـات اقتصاديـة وجتاريـة مـع إيـران علـى منـط
منـو مسـتدام سـيكون إلـى حـ ّد كبيـر غيـر قابـل للتطبيـق.
ّ
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