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، حرب إقليمية باردة تسعفها املصالح القتصادية تركيا وإيران

تركيا وإيران

 حرب إقليمية باردة تسعفها 
المصالح االقتصادية

د.كرم سعيد

باحث متخصص فـي الشأن التركّي
مركز األهرام للدراسات السياسية والستراتيجية

بـدأت التباينـات بـني تركيـا وإيـران تتزايـد منـذ أواخـر 2016، وهـو مـا انعكـس 
ة بـني البلديـن. ويبـدو أن مسـاحة هـذا  فــي التصريحـات والتصريحـات املضـادَّ
ـة فــي ظـّل اجتـاه البلديـن إلـى زيـادة  التبايـن سـوف تتسـع تدريجًيـا، بخاصَّ

نفوذهمـا السياسـي والعسـكري املتعـارض فــي سـوريا والعـراق.
وفــي الوقـت الـذي تسـعى فــيه تركيـا إلـى بنـاء قواعـد عسـكرية ممتـدة مـن 
جرابلـس إلـى أعـزاز فــي سـوريا، وتكثيـف عمليـات »درع الفـرات« التـي انطلقت 
ـة، متتلـك طهـران، الداعـم  فــي 25 أغسـطس املاضـي رغـم معارضـة إيرانيَّ
نهـا مـن  األول لنظـام األسـد، مراكـز نفـوذ عـدة فــي األراضـي السـورية متكِّ
السـيطرة علـى املمـرات االسـتراتيجية، خصوًصـا أن إيـران تـرى فــي سـوريا 
ة  ة مهمَّ معبًرا اسـتراتيجًيا لها للوصول إلى شـواطئ البحر املتوسـط، ومحطَّ
ـيِعّي، فــي حـني تـرى فــيها تركيـا بوابـة إلـى العاَلـم العربـي  فــي بنـاء الهـالل الشِّ
ـاد األوروبـّي  ـر مـع االحتِّ جتارًيـا واقتصادًيـا وسياسـًيا فــي ظـّل حالـة التوتُّ
وجتميـد البرملـان األوروبـيّ فــي نوفمبـر املاضـي مفاوضـات عضويـة تركيـا 

لّلحـاق بالقطـار األوروبـّي.
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علـى صعيـد متصـل كشـفت معركـة حتريـر مدينـة املوصـل التـي انطلقـت فــي 17 أكتوبـر 
املاضي عن حجم التناقض بني تركيا وإيران، ففـي حني تعتبر إيران معركة املوصل املعركة 
يِعّي فــي املنطقة، وإعادة تركيبة الديوغرافــيا العراقية بتقليص  الكبرى لتمدد النفوذ الشِّ
ـنِّي شـمالّي العـراق، تـرى تركيـا أن معركـة املوصـل تعنـي قيمـة اسـتراتيجية  الوجـود السُّ
ألمنهـا القومـي، لهـذا ضغطـت علـى واشـنطن بهـدف املشـاركة، واتخـذت إجـراءات أمنيَّـة 

وعسـكرية علـى احلـدود اسـتعداًدا لها.

ـات اإلقليم،  هـات أنقـرة وطهـران جتـاه ِملَفَّ وأصبحـت الَعالقـة أكثـر تعقيـًدا مـع تبايُـن توجُّ
فتركيـا تؤيِّـد جماعـات املعارضـة املسـلَّحة فــي سـوريا وتعـارض إقامـة كيـان كـردّي مسـتقّل، 
فــي حـني تسـاند إيـران نظـام األسـد ول متانـع فــي منـح األكـراد موقًعـا وموضًعـا أكبـر فــي 

سـوريا والعراق.

ودخـل املنـاخ بـني البلديـن مرحلـة الشـحن بعـد احتجـاج إيـران رسـمًيا علـى وصـف وزيـر 
اخلارجيـة التركـّي مولـود جاويـش أوغلـو، علـى هامـش مؤمتـر األمـن مبدينـة ميونـخ فــي 
فبرايـر املاضـي، السياسـة التـي تتبعهـا إيـران بأنهـا "طائفــية". وأضـاف أن "طهـران تطمـح 
إلـى حتويـل سـوريا والعـراق لدولتـني شـيعيتني". ولـم يُكـن تصريـح أوغلو جديـًدا أو هو األول 
ـد الرئيـس التركـّي أن  مـن نوعـه، فعشـيَّة زيارتـه البحريـن فــي منتصـف فبرايـر املاضـي أكَّ

إيـران تسـعى لتقسـيم العـراق وسـوريا وتتصـرف مـن منطلقـات قوميَّـة.

ـه الطائفــي إليـران بـات أكثـر وضوًحـا وإقالًقـا فــي آن مًعـا، عندمـا  األرجـح أن التوجُّ
يِعّي"  اعترفت فــي أغسطس املاضي بإنشاء جيش طائفــي حتت اسم "جيش التحرير الشِّ
يقاتـل فــي سـوريا والعـراق واليمـن، وقـال اجلنـرال محمـد علـى فلكـي القيـادي فــي احلـرس 
الثـوري وأحـد قـادة القـوات اإليرانيَّـة فــي سـوريا فــي حـوار أجرتـه معـه وكالـة "مشـرق" 
ـيِعّي بقيـادة قائـد فــيلق  القريبـة مـن احلـرس الثـوري، "إن بـالده شـكلت جيـش التحريـر الشِّ
القـدس قاسـم سـليماني، الـذي يقاتـل علـى ثـالث جبهـات فــي العـراق وسـوريا واليمـن")1(.

َسـت إيـران قاعـدة فــي  وفــي إطـار تعزيـز احلضـور اإليرانـّي عسـكرًيا فــي املنطقـة، أسَّ
مطار دمشق الدولي، وهي املقّر الرئيسي للحرس الثوري اإليرانّي، إضافًة إلى قاعدة فــي 
جبـل عـزان قـرب حلـب. وتعتقـد إيـران أنهـا باتت قوة عسـكرية صاعدة ضمن القوى الدولية 
يَّـة إنشـاء قواعـد عسـكرية خـارج أراضيهـا تعبِّـر عـن  التقليديـة، وهـو مـا يفـرض عليهـا أهمِّ
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وضعهـا العسـكري اجلديـد. وفــي هـذا السـياق أعلـن رئيـس هيئـة األركان اإليرانيَّـة، اللـواء 
محمد باقري، فـي 26 نوفمبر 2016، أن بالده تتجه نحو "بناء قواعد بحرية فـي سواحل 
سـوريا واليمـن، حلاجـة األسـاطيل اإليرانيَّـة إلـى قواعـد بعيـدة"، وهـو األمـر الـذي لـم يُِثـر 

قلـق أنقـرة، بـل دول اجلـوار اخلليجـي)2(.

كذلـك متثـل منطقـة آسـيا الوسـطي وبحـر قزويـن مجـاًل للنفـوذ والصـراع عليهمـا بـني 
ـاد السوفــييتي وظهـور الـدول املسـتقلَّة فــي هـذه  ـة بعـد انهيـار الحتِّ أنقـرة وطهـران، بخاصَّ

يَّـات معتبـرة مـن مصـادر الطاقـة والبتـرول والغـاز. املنطقـة التـي حتـوي كمِّ

فــي هـذا السـياق العـاّم يتصاعـد الصـراع البينـي بـني دوافـع جيو-سياسـية مصلحيـة 
وأخـرى طائفــية مذهبيـة، نتـج عنهـا محطـات تاريخيـة للعالقات بني البلديـن بني مّد وجزر، 
وظـّل التوتُّـر السياسـي والثقافــي هـو العنـوان األبـرز للَعالقـة، ودائًمـا مـا يلطفـه التعـاون 

القتصـادي والتبـادلت التجاريـة بـني البلديـن.

زات الصراع ومستوى السقف محفِّ

ـات قديـة ومتجـددة، فإنهـا املـرة األولـي  ة التوتُّـر بـني البلديـن فــي ِملَفَّ رغـم تصاعـد ِحـدَّ
التـي تندفـع فــيها أنقـرة وطهـران إلـى صـراع سياسـي مفتـوح علـى خلفــية األوضـاع فــي 
سـوريا والعـراق. وتطغـى التهامـات املتباَدلـة بينهمـا علـى شـبكة مصاحلهمـا القتصاديـة 
ًرا عقده فــي  والتجاريـة، فُعلقـت اجتماعـات منتـدى األعمـال التركّي-اإليرانـّي الذي كان مقرَّ

25 فبرايـر 2017.

فعلـى مـر تاريـخ الَعالقـة التـي تقتـرب مـن نحـو سـتة قـرون مـن الزمـن، ومنـذ احلـرب 
بـني اإلمبراطوريتـني العثمانيـة والصفويـة، أظهـرت كل مـن إيـران وتركيـا براغماتيـة فــي 
عالقاتهمـا الثنائيـة، وتغليـب املصالـح علـى عوامـل الصـراع الكثيـرة. ورغـم أنهمـا تختلفـان 
فــي كل شـيء تقريًبـا بـدًءا مـن الصـراع علـى النفـوذ فــي جمهوريـات آسـيا الوسـطي وصـوًل 
إلـى العالَـم العربـي، فقـد حـرص البلـدان فــي احلفـاظ علـى عالقـات ثنائيـة يثِّـل القتصاد 
رافعة ومحّرًكا لها فــي أحيان كثيرة، وكان بارًزا، هنا، َغّض حكومة أنقرة الطرف فــي عام 
2014 عـن مناقشـات تركيـة بشـأن إحيـاء املئويـة اخلامسـة ملعركـة "جالديـران" التـي جـرت 

وقائعهـا بـني البلديـن فــي عـام 1514، تفادًيـا للتوتُّـر مـع إيـران.
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مـع ذلـك فـإن انتفاضـات الربيـع العربـي كشـفت تنافـرات عميقـة، إذ ظهـرت اخلالفـات 
مـع بدايـة األزمـة فــي العـراق وسـوريا، ففــي حـني حاولـت أنقـرة إقنـاع دمشـق بإدخـال 
إصالحـات والسـتجابة للمطالـب الشـعبية بـدًل مـن رفـع العصـا الغليظـة فــي مواجهـة 
احملتجـني، وعندمـا فشـلت فــي ذلـك انحـازت إلـى الفصائـل املناهضـة لألسـد ودعمـت 
حة، نشـرت إيران ميليشـياتها ووقفت إلى جانب النِّظام فــي دمشـق، بجانب  املعارضة املسـلَّ
جتنيـد أنصارهـا اللبنانيـني، ومنهـم حـزب اهلل وتشـكيالت أخـرى مـن ميليشـيات ِشـيِعيَّة 

عراقيـة ومتطوعـون ِشـيَعة.

وأصبحـت الَعالقـة أكثـر تعقيـًدا بـني البلديـن مـع ظهـور تنظيـم الدولة اإلسـالمية داعش 
الـذي يعـن فــي تقطيـع أوصـال الـدول والنـاس ومـا يطرحه من تشـويه ُمغِرض لإلسـالم، إذ 
فتحـت تركيـا قاعدتهـا اجلويـة "أجنرليـك" أمـام قـوات التحالـف الدولـي التي تأسسـت فــي 
عـام 2014 بقيـادة الوليـات املتَّحـدة لدحـر داعـش، ومـا تـال ذلـك مـن سـماح أنقـرة عشـية 
مـة حلف شـمال  دخـول روسـيا ميدانًيـا فــي سـبتمبر 2015 علـى خـط األزمـة السـورية، ملنظَّ

ة للصواريـخ علـى أراضيهـا، مـا أثـار قلـق وغضـب طهران. األطلسـي بنصـب درع مضـادَّ

يتصـل بذلـك التصريحـات الرسـميَّة اخلشـنة التـي يطلقهـا اجلانبـان، وآخرهـا تصريـح 
وزيـر اخلارجيـة التركـّي مولـود جاويـش أوغلـو، علـى هامش مؤمتر األمن الثالث واخلمسـني 
مبدينـة ميونـخ فــي 17 فبرايـر املاضـي، إذ وصـف السياسـة التـي تتبعهـا إيـران بأنهـا 
"طائفــية"، وأنهـا تسـعى لنشـر التشـيُّع وحتويـل سـوريا والعـراق إلـى دولتـني شـيعيتني 

ـه الرئيـس التركـّي رجـب طيـب أردوغـان انتقـادات إلـى  خالصتـني، بعـد أن سـبق أن وجَّ
طهـران خـالل زيارتـه البحريـن فــي منتصـف فبرايـر املاضـي، لفًتـا إلـى إن "إيـران تسـعى 
ـت إيران رسـمًيا على هذه  لتقسـيم العـراق وسـوريا وتتصـرَّف مـن منطلقـات قوميَّـة". واحتجَّ
التصريحات، واستدعت السفـير التركّي فـي طهران، ووصفتها بـ"غير البنَّاءة"، وقال وزير 

اخلارجيـة اإليرانـيّ جـواد ظريـف إن تركيـا "جـارة ذاكرتهـا ضعيفـة وتنكـر اجلميـل".

ـات،  غيـر أن التوتُّـرات خـالل الفتـرة املاضيـة، بسـبب التبايـن فــي التعامـل مـع بعـض امِللَفَّ
علـى غـرار معركـة املوصـل، والتطـوُّرات التـي تشـهدها دول الصراعـات، ل سـيما سـوريا 
واليمـن، لـم تُنـِس البلديـن اعتبـارات عديـدة قـد تدفعهمـا ليـس فقـط إلـى محاولـة ضبـط 
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حـدود هـذا التوتُّـر وعـدم تصعيـده أكثـر مـن ذلـك، بشـكل يكـن أن يفـرض تداعيـات سـلبية 
علـى مصاحلهمـا، بـل أيًضـا السـعي للوصـول إلـى محـاور توافـق حـول القضايـا اخلالفــية.

فاألرجـح أنـه علـى الرغـم مـن الشـكوك العميقـة بـني البلدين، نظًرا إلـى جتربة احلروب 
د خـارج احلـدود،  الدمويـة بينهمـا قبـل خمسـة قـرون، ورغـم طموحـات كليهمـا للتمـدُّ
والتنافـر التاريخـي بـني املشـروعني اإليرانـّي والتركـّي، فـإن للصـراع بـني أنقـرة وطهـران 
نهمـا مـن حتقيـق طموحاتهمـا دون أخـذ مصالـح اآلخـر فــي  ـول دون متكُّ سـقًفا وحـدوًدا حَتُ
العتبـار، أو الذهـاب بعيـًدا نحـو مواجهـة عسـكرية مباشـرة. صحيـح أن طهـران يكنهـا 
ـيِعيَّة وورقـة حـزب العمـال  إزعـاج أنقـرة مبـا متلكـه مـن أوراق متعـددة، منهـا امليليشـيات الشِّ
الكردسـتاني فــي سـنجار العراق، لكنها ل يكنها املجازفة بتعميق اخلالف مع أنقرة، كما 
أن الطبيعـة البراغماتيـة لتركيـا متنعهـا مـن الجنـرار وراء مغامـرة عسـكرية مـع طهـران)3(.

وتؤّكـد اخلبـرات التاريخيـة فــي إدارة الصراعـات املمتـّدة بـني البلديـن، وعمـر العالقات 
التـي شـهدت نحـو 12 حرًبـا، آخرهـا فــي عـام 1823، أن الواقعيـة السياسـية هـي التـي 
ى ذلـك فــي توقيـع معاهـدة قصـر شـيرين، التـي تُعرف أيًضا  لَـّ طبعـت مسـلكية البلديـن، وجَتَ
دت بعدهـا  باسـم معاهـدة "زهـاب"، فــي 17 مايـو 1639، والتـي ظلّـت رغـم صراعـات جَتـدَّ

مرجًعـا فــي تسـوية النزاعـات بـني البلديـن.

ورغـم أن أنقـرة وطهـران متثـالن نظاَمـني سياسـيَّني لهمـا طبيعـة شـديدة الختـالف، 
فأحدهمـا علمانـي والثانـي ثيوقراطـي، فقـد اسـتطاعتا التعايـش والقفـز علـى حالـة التنافر 
اآليديولوجـي، فقـد حـرص البلـدان علـى تطويـر وتعضيـد عالقاتهمـا القتصاديـة، وارتفـع 
ـلْطة  مسـتوي التنسـيق والتبـادل القتصـادي مـع وصـول حـزب "العدالـة والتنميـة" إلـى السُّ
فــي تركيا، ومتيزت السـنوات العشـر األولي من حكم أردوغان ورفاقه بتقارب غير مسـبوق 
منذ سـقوط حكم الشـاه، كما تدعمت العالقات السياسـية وتضاعفت الزيارات الرسـميَّة، 
وارتفـع حجـم التبـادل التجـاري بـني البلديـن مـن مليـار دولر عـام 2000 ليصـل إلـى نحـو 
16,5 مليـار دولر عـام 2012. وبلـغ التنسـيق السياسـي مبلًغـا كبيـًرا مـع انخـراط أنقـرة 
ـة وسـاطة حـول امللـف النـووّي اإليرانـّي.  فــي يونيـو 2010 بالشـتراك مـع البرازيـل فــي مهمَّ
وانطلـق املوقـف الرسـمّي التركـّي مـن مبـدأ رفـض فـرض مزيـد مـن العقوبـات علـى قاعـدة 
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تَـت تركيـا ضـّد القـرار األمـي رقـم 1929 الصادر  عـدم كفايـة األدلَّـة إلدانـة إيـران، لـذا صوَّ
فــي يونيـو 2010 والقاضـي بفـرض عقوبـات جديـدة علـى طهـران)4(.

وبنـاء علـى مـا سـبق، تُلِقـي الدراسـة الضـوء علـى الَعالقـة التاريخيـة بـني إيـران وتركيـا، 
ة التـي تفرض القفز  ـات الشـائكة فــي الَعالقـة الراهنـة، فضـاًل عـن العتبـارات املضـادَّ وامِللَفَّ

علـى خالفاتهمـا، وأيًضـا محفـزات اسـتمرار التعـاون.

رؤى متباينة
شِهَدت الَعالقة بني أنقرة وطهران دفعة قويَّة على صعيد تطوُّرها بعد املوقف اإليرانّي 
الداعـم للحكومـة التُّركيَّـة عشـيَّة النقـالب الفاشـل فــي يوليـو 2016، وكشـف عـن ذلـك 
التماهـي التركـّي مـع محـور "موسـكو-طهران-حزب اهلل" فــي مـا يخـّص األزمـة السـورية، 
ـن النسـبي سياسـًيا  وانخراط البلدين فــي مفاوضات أسـتانة برعايٍة روسـيَّة، إل أن التحسُّ

ظـّل علـى قلق.

وإذا كان صـراع النفـوذ بـني تركيـا وإيـران يظـلُّ اخلـالَف األبـرز بينهمـا، فـإن بينهمـا 
يَّـة: خالفـات أخـرى ل تقـل أهمِّ

إدارة األزمة فـي سوريا
هات أنقرة وطهران بشـأن إدارة األزمة السـورية، فاألخيرة تشـعر بحساسـية  تتباين توجُّ
من األساس جتاه الوجود العسكري التركّي فـي األراضي السورية، إذ صرح العميد حسني 
ـل العسـكري التركـّي فــي األراضـي السـورية  دهقـان، وزيـر الدفـاع اإليرانـّي، بـأن "التدخُّ
ـة، ويحـدث دون موافقـة، بـل وباسـتياء،  يَُعـدُّ اعتـداًء وجتـاوًزا علـى األراضـي السـورية كافَّ
مـن احلكومـة السـورية". وأضـاف دهقـان أنـه "إذا كان دخـول تركيـا إلـى سـوريا بطلـب مـن 
د طلـب دمشـق، أمـا إن كان غيـر ذلـك  احلكومـة السـورية، فـإن عليهـم اخلـروج فـوًرا مبجـرَّ

فإنهـم معتـدون علـى سـوريا")5(.

وتكشـف مثـل هـذه التصريحـات عـن رؤيـة إيـران للوجـود العسـكري التركـّي فــي سـوريا، 
ولعمليـة "درع الفـرات" التـي انطلقـت فــي 25 أغسـطس املاضـي. فــي املقابـل فـإن عمليـة 
حتريـر حلـب التـي َجـَرت فــي ديسـمبر املاضـي وكانـت نقطة حَتوُّل رسـخت الوجـود اإليرانّي 
الـذي يراهـن علـى تسـوية سياسـية، كانـت لتركيـا نقطـة بدايـة لعمليـات عسـكرية أوسـع فــي 
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الشـرق السـوري، وهي قضية تأتي على العكس متاًما من األولويات السياسـية والعسـكرية 
اإليرانيَّة فــي الصراع السـوري.

قضيـة أخـرى تَُعـّد دليـاًل علـى تعـارض املوقَفـني اإليرانـّي والتركـّي فــي األزمـة السـورية، 
هـي الفرقـة وعـدم وجـود وجهـة نظـر مشـتركة جتـاه مسـتقبل النِّظام السياسـي فــي سـوريا. 
والسـؤال األساسـي لتركيـا هنـا يـدور حـول كيفــية التسـامح مـع حاكـم قتـل شـعبه وواجـه 
بالرصـاص ثـورة شـعبية ضـّد السـتبداد والقهـر فــي سـوريا. مـن جانـب آخـر تـرى أنقـرة 
أن دخولهـا فــي تعـاون اسـتراتيجي مـع إيـران فــي ظـّل الوضـع احلالـّي مـا هـو إل أفضليـة 
سياسـية إليـران الداعمـة حلكومـة األسـد فــي مسـتقبل التطـوُّرات السـورية، فــي حـني تـرى 

أنقـرة األسـد فاقـًدا للشـرعية.

طائفـية إيران
أدَّت املمارسات اإليرانيَّة الطائفـية فـي سوريا والعراق، والسياسات املذهبية املمنهجة، 
سـعًيا لبنـاء نفـوذ شـيعي فــي املنطقـة، إلـى جعـل التقـارب بينهمـا عشـيَّة النقـالب التركـّي 
هًشـا. وتصاعـد اخلـالف بـني أنقـرة وطهـران بعـد رفـض األخيـرة فــي فبرايـر املاضـي 
الدعـوات التُّركيَّـة إلقامـة مناطـق آمنـة فــي سـوريا لسـتيعاب النازحـني، معتبرة على لسـان 
املتحـدث باسـم اخلارجيـة اإليرانيَّـة بهـرام قاسـمي أن ذلـك "سـيزيد تـأزُّم الوضـع هنـاك"، 
د  وترفض إيران إقامة مناطق آمنة، ألنها فكرة خاطئة، معتبرة أن الوضع فــي سـوريا معقَّ

ويتطلـب تفاهمـات ومبـادرات متعـددة للوصـول إلـى احلـل.

فــي املقابـل حَتـوَّل املشـهد بـني إيـران وتركيـا فــي الفتـرة املاضيـة إلـى بؤر توتُّـر وصدام، 
وبـدت مالمـح ل تخطئهـا عـني لسـتعادة الصـراع القـدمي اجلديـد بـني البلديـن ببعـده 
ـيِعّي، وحتولـت العـراق وسـوريا  العثماني-الصفـوي علـى قاعـدة البعـد الطائفــي السني-الشِّ

ولبنـان إلـى سـاحات لهـذا الصـراع)6(.

وتصاعـد منحنـي الصـراع املذهبـي، مـع معارضـة تركيـا مشـروع إيـران الـذي يعتمد على 
ـعي  توظيـف الطائفــية فــي دول اجلـوار ذراًعـا عسـكرية وسياسـية لبنـاء مشـروعها التوسُّ
ل أقلِّيَّة  ـيِعّي فــي املنطقة العربية يشـكِّ القومي فــي دول اإلقليم. وترى إيران أن الوجود الشِّ
ـنِّيَّة ل بـد مـن  متناثـرة وسـط أكثريـة ُسـنِّيَّة متَّصلـة جغرافــًيا، ولختـراق اجلغرافــية السُّ
إحـداث تغييـرات ديوغرافــية فــي الكتلـة البشـرية للجغرافــيا التـي يُشـّكل العـرب السـنَّة 
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غالبيتهـا العظمـى، والتـي متتـدُّ مـن املوصـل إلـى حلـب مـروًرا مبـدن عراقيـة مثـل تلعفـر 
وسـنجار مبـوازاة احلـدود مـع تركيـا فــي سـوريا والعـراق)7(.

ـه الطائفــي إليـران بـات أكثـر وضوًحـا وقلًقـا فــي آن مًعـا، عندمـا  واألرجـح أن التوجُّ
اعترفـت طهـران فــي شـهر أغسـطس املاضـي بإنشـاء جيـش طائفــي حتـت اسـم "جيـش 
ـيِعّي" يقاتـل فــي سـوريا والعـراق واليمـن، وقـال اجلنـرال محمـد علـي فلكـي  التحريـر الشِّ
القيـادي فــي احلـرس الثـوري وأحـد قـادة القـوات اإليرانيَّـة فــي سـوريا، فــي حـوار أجرتـه 
ـيِعّي  معه وكالة "مشـرق" القريبة من احلرس الثوري، "إن بالده شـكلت جيش التحرير الشِّ
بقيـادة قائـد فــيلق القـدس قاسـم سـليماني الـذي يقاتـل علـى ثـالث جبهـات فــي العـراق 

وسـوريا واليمـن")8(.

تقليص النفوذ التركّي فـي العراق
ـَعت معركـة حتريـر املوصـل التـي انطلقـت فــي 17 أكتوبـر 2016 الشـقاق بني طهران  وسَّ
وأنقـرة، بعدمـا دفعـت األولـى باجتـاه منـع مشـاركة تركيـا فــي املعركـة، وفــي تصريـح لـه فــي 
أكتوبـر 2016، اعتبـر مسـاعد وزيـر اخلارجيـة اإليرانـّي حسـني أميـر عبـد اللهيـان، وجـود 
القـوات التُّركيَّـة فــي معسـكر بعشـيقة العراقـي "إجـراًء خاطًئـا". فــي حـني تـرى أنقـرة أن 
لديهـا مسـوغات قانونيـة ملشـاركتها، فهـي طـرف فــي التحالـف الدولـي ضـّد تنظيـم الدولـة، 
ويخـوِّل إليهـا ذلـك حـّق نشـر قواتهـا فــي العـراق حملاربتـه مـن دون موافقـة حكومـة بغـداد، 
كمـا تسـتند إلـى قـرار مجلـس األمـن الدولـي 2249 عـام 2015، بوصفهـا إحـدى الـدول 
املتضـررة مـن هجمـات داعـش الـذي اسـتهدف مدنهـا وحدودهـا اجلنوبيـة خـالل العامـني 
املاضيـني، إضافـة إلـى أن اتفاقيـة أنقـرة 1926 ومعاهـدة لـوزان 1923 تعطيـان تركيـا احلّق 

ل العسـكري فــي العراق أو سـوريا)9(. فــي تأمني حدودها بالتدخُّ

علـى صعيـد متصـل انعكسـت تداعيـات معركـة املوصـل سـلًبا علـى طبيعـة الَعالقـة بـني 
إيـران وتركيـا، مـع دعـم إيـران انتهـاكات قـوات "احلشـد الشـعبي"، الـذراع العسـكرية إليران 
فــي العـراق، التـي تشـارك فــي معركـة املوصـل، التـي تصاعـدت ضـّد األقليـة التركمانيـة 
املوالية لألتراك فــي منطقة تلعفر، وهو ما يعني تغييرات ديوغرافــية وسكانية وعمليات 

تهجيـر قسـري قـد تتحمـل تركيـا تبعاتهـا اإلنسـانية والقتصاديـة.

كانـت إيـران جنحـت بعـد انطـالق معركـة املوصـل وإجبـار العـراق علـى مشـاركة عناصـر 
ر البرملـان العراقـي  ـيِعيَّة فــي مأسسـة وجودهـا فــي العـراق، إذ مـرَّ "احلشـد الشـعبي" الشِّ
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فــي 26 نوفمبـر 2016 قانـون "احلشـد الشـعبي". ومبوجـب هـذا القانـون تُعتبـر فصائـل 
وتشـكيالت "احلشـد الشـعبي" كيانات قانونية تتمتع باحلقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها 
قـوة رديفـة ومسـاندة للقـوات األمنيَّـة، ولهـا احلـّق فــي احلفـاظ علـى ُهِويَّتهـا وخصوصيتهـا.

م عسـكري جنـح  ومـع قـرب إجنـاز معركـة املوصـل التـي يُنتظـر إعـالن حتريرهـا بعـد تَقـدُّ
فــي قضـم تنظيـم داعـش، فـإن لـدي الفصائـل املنضويـة فــي "احلشـد الشـعبي" تصـورات 
لالنقضـاض علـى احلكـم فــي العـراق. وتـرى هـذه الفصائـل نفسـها أَحقَّ بذلك من سياسـيني 
ـلْطة بحمايـة األمريكّيـني الذيـن احتلـوا العـراق فــي أبريـل 2003. ويريـد  وصلـوا إلـى السُّ
"احلشـد الشـعبي" املدعوم إيرانًيا تقاسـم الكعكة َوْفق سـياقات وخرائط جديدة ل تختلف 

كثيـًرا عـن السـياقات احلاليَّـة فــي احملاصصـة احلزبيـة والفئويـة واملناطقيـة.
د  وتعتقد أنقرة أن هذا القانون سيُسـِهم فــي تصاعد الطائفــية فــي املنطقة، كما سـيعقِّ
جهـود حـّل األزمـة السـورية، فضـاًل عـن أن التنافـس اإليرانّي-التركـّي فــي العـراق قـد يكـون 
علـى أشـده، إذ يدفـع إقـرار القانـون أنقـرة إلـى البحـث عـن خيـارات جديـدة حملاولـة موازنـة 
النفـوذ اإليرانـّي املتصاعـد، مـن ذلـك تعزيـز احلضـور التركـّي فــي شـمال العـراق، وتكثيـف 

دعمهـا لقـوات احلشـد الوطنـي املوجـودة فــي معسـكر بعشـيقة.

ل ضربـة كبيـرة للمصالـح التُّركيَّـة فــي  والواقـع أن غيـاب تركيـا عـن معركـة املوصـل شـكَّ
املنطقـة، وألمنهـا القومـي، بجانـب زيـادة رقعـة اخلـوف لديهـا مـن تغلغـل الكردسـتاني فــي 
العـراق فــي ظـّل اتسـاع مسـاحة التفاهـم والتنسـيق بينـه وبـني إيـران التـي متسـك مبفاصـل 
املشـهد العراقي، وتسـعى لصياغة املشـهد على مقاس طموحاتها اإلقليمية. على صعيد ذي 
ـة فــي ظـّل وقـوع  شـأن فـإن تركيـا يقلقهـا أزمـة الالجئـني الذيـن يتدفقـون إليهـا بليـل، بخاصَّ
نَّة. يِعيَّة بحقِّ أبناء املوصل السُّ مارسات تطهير عرقي من مليشيات "احلشد الشعبي" الشِّ

وراء مـا سـبق يثِّـل امللـف الكـردي ورقـة مزعجـة للنظـام التركـّي واإليرانـّي، ويكشـف 
عـن ذلـك املواجهـات العسـكرية الدائـرة جنـوب شـرقي تركيـا بـني اجليـش وحـزب العمـال 
الكردستاني منذ يوليو 2015 بعد فشل تسوية سياسية بدأت فـي عام 2012، وفـي املقابل 
 فـإن لطهـران نهًجـا تصعيدًيـا ضـّد أكـراد إيـران، وهـو مـا وضـح فــي إعـدام 20 كردًيـا فــي

 2 أغسـطس 2016، والتهديد بعملية عسـكرية فــي مناطق ميليشـيا "احلزب الديقراطي 
الكردسـتاني" )اإليرانـّي( وحركـة "بيجـاك" فــي شـمالّي العـراق، رًدا علـى املواجهـات التـي 
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جـرت بـني احلـرس الثـوري وعناصـر كرديَّـة فــي بعـض مناطـق أذربيجـان الغربيـة وكردسـتان 
إيـران، إضافـة إلـى رؤيـة مشـتركة تعتبـر التنظيمـات الكرديَّـة فــي تركيـا وإيـران وسـوريا 

"تشـكل مصـدر تهديـد")10(.

وإذا كانـت تركيـا وإيـران ل يكنهمـا تغييـر قواعـد التفاهـم السـتراتيجي علـى خنـق 
تطلُّعـات الكـرد فــي اإلقليـم، فـإن اسـتغالل الورقـة الكرديَّـة ظّل حاضًرا فــي مشـهد الَعالقة 
الصراعيـة مـن جانـب إيـران، وهـو األمـر الـذي انعكـس علـى تقليـص مسـاحة التفاهمـات 
فــي هـذا امِللَـّف، وقـد تخلخـل هـذا التوافـق عندمـا سـاعد اجلنرال سـليماني حـزب "العمال 
الكردسـتاني" الـذي تصنفـه أنقـرة إرهابًيـا فــي حتريـر عـني العـرب مـن تنظيـم الدولـة 
اإلسـالمية داعـش قبـل نحـو عامـني، فضـاًل عـن رصـد تركيا دعًما إيرانًيـا للفصائل الكرديَّة 

جنـوب شـرقّي تركيـا.

ة بـني موقَفـي البلديـن مـن حـزب العمـال الكردسـتاني، ففــي حـني تسـعى  واتسـعت الُهـوَّ
ـع الكردسـتاني فــي شـمال العـراق، ل سـيَّما بعـد انتشـار  أنقـرة إلـى احليلولـة دون توسُّ
قواعده فــي سـنجار الذي أسـهم فــي عام 2014 فــي حتريرها من قبضة داعش، وحتذير 
الرئيـس التركـّي فــي 27 أكتوبـر 2016 بـأن "سـنجار تتحـول إلـى قنديـل جديـدة" فــي 
إشـارة إلـى جبـال قنديـل )املثلـث احلـدودي العراقي-التركي-اإليرانـّي( فــي شـمال العـراق 
ل قاعـدة خلفــية حلـزب العمـال الكردسـتاني، عملـت طهـران علـى تعزيـز وجـود  التـي تشـكِّ
ـاد الوطنـي الكردسـتاني بقيـادة جـالل طالبانـي، الـذي يرحـب  الــ"pkk" مـن خـالل الحتِّ
بوجـود الكردسـتاني، كمـا دعـا قائـد فــيلق القـدس اإليرانـّي قاسـم سـليماني، حـزب العمـال 
الكردسـتاني للمشـاركة فــي معركة املوصل، وتَعّهد بزيادة الدعم العسـكري واملادِّي له، على 

الرغـم مـن رفـض رئاسـة إقليـم كردسـتان وتركيـا لهـذه املشـاركة.

وتهـدف إيـران مـن وراء تعزيـز وجـود "pkk" فــي شـمال العـراق ليكـون ورقـة ضغـط ضـّد 
تركيـا، وفــي نفـس الوقـت ضـّد احلـزب الديقراطـي الكردسـتاني بقيـادة بارزانـي، الـذي 

يتمتـع بَعالقـة واسـعة مـع تركيـا.

صـراع النفـوذ اإليرانّي-التركـّي بـأدوات كرديَّـة، كان أكثـر بـروًزا فــي أحـداث بلـدة 
تابعـة لسـنجار فــي العـراق فــي 36 مـارس 2017، حيـث وقعـت اشـتباكات بـني فصيلـني 
كرديـني، همـا "وحـدات حمايـة سـنجار" املدعومـة مـن حـزب العمـال الكردسـتاني التركـّي 

، حرب إقليمية باردة تسعفها املصالح القتصادية تركيا وإيران



• السنة األولى • العدد الثاني • مارس 2017 مجلة الدراسات اإليرانية  108

والتـي لهـا عالقـات وثيقـة مـع إيـران وميليشـيا "احلشـد الشـعبي"، ومـن اجلهـة املقابلـة 
"قوات البيشـمركة السـورية" التي دّربها احلزب الديقراطي الكردسـتاني بزعامة مسـعود 
ـا حـدث فــي  بارزانـي، وترتبـط بعالقـات وثيقـة مـع تركيـا. ول تنفصـل هـذه املواجهـات عمَّ
ـاد  2 مـارس 2017 عشـية سـيطرة قـوة مـن البيشـمركة الكرديَّـة التابعـة حلـزب "الحتِّ
الوطنـي" بزعامـة جـالل طالبانـي القريـب مـن طهـران علـى حقـول نفطيـة فــي كركوك كانت 

تديرهـا قـوات كرديَّـة تابعـة للحـزب "الديقراطـي الكردسـتاني" املدعـوم مـن أنقـرة)11(.

األرجـح أن هـذه األحـداث هـي أحـد جتلِّيـات صـراع النفوذ التركي-اإليرانّي، لكن بأدوات 
كرديَّـة، خصوًصـا أن إيـران تسـعى لالسـتحواذ علـى نصيـب معتبـر مـن نفـط كركـوك وبنـاء 
أنبـوب تصديـر مـن كركـوك إلـى طهـران بـدًل مـن خـط كركوك-أنقـرة الـذي حـوَّل تركيـا إلـى 
مركـز عامَلـي للطاقـة، بعـد أن قطعـت شـوًطا رئيسـًيا فــي تنفــيذ خـّط السـيل التركـّي لنقـل 

وسـّي إلـى األسـواق األوروبيَّـة عبـر تركيا. الغـاز الرُّ

الدائرة اخلليجية
تنظـر إيـران بقلـق إلـى التوافـق فــي الَعالقـة بـني تركيـا ودول اخلليـج، الـذي تبلـور 
منـذ مطلـع 2015، وترسـخ مـع إعـالن تركيـا دعـم عمليـة "عاصفـة احلـزم" التـي تقودهـا 
السـعوديَّة ضـّد احلوثـني فــي اليمـن دون املشـاركة فــيها، ودعـم أنقـرة املوقـف السـعودّي 
ـيِعّي منـر باقـر النمـر فــي ينايـر 2016، ناهيـك بدعـم سياسـات  بعـد إعـدام رجـل الديـن الشِّ
ـيِعيَّة. ـل اإليرانـّي فــي البحريـن عبـر دعـم املجموعـات الشِّ البحريـن فــي مواجهـة التدخُّ

ات اإلقليمية، الذي كشـفته  وأسـهم تنامي املصالح والرؤى السياسـية املشـتركة فــي امِللَفَّ
زيـارة الرئيـس التركـّي فــي 13 فبرايـر 2017 للسـعوديَّة والبحريـن وقطـر، فــي إحـداث 
ة، منهـا تصاعـد  ـرات ِعـدَّ نقلـة نوعيـة فــي الَعالقـة بـني أنقـرة ودول اخلليـج، كشـفتها مؤشِّ
لت التبـادل التجـاري التـي وصلـت إلـى 20 مليـار دولر مع السـعوديَّة، كما حّقق التبادل  معـدَّ
مـة إذ بلـغ إجمالـي التجـارة اخلارجيـة غيـر النِّْفطيـة  التجـاري مـع اإلمـارات مسـتويات متقدِّ
ل  بني البلدين فــي نهاية عام 2015 نحو 7.4 مليار دولر، شـاملة املناطق احلرة، وبلغ معدَّ
التبـادل التجـاري مـع قطـر نحـو 700 مليـون دولر، كمـا تضاعـف حجم التبادل التجاري بني 
ل نحـو 165 مليـون دولر فــي 2002  تركيـا والكويـت 3 مـرات منـذ عـام 2002 بعدمـا سـجَّ
ـيَّاح الكويتيـني  ليصـل إلـى نحـو 700 مليـون دولر بنهايـة عـام 20016، وشـهد عـدد السُّ
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ل 180 ألـف سـائح فــي عـام 2016 بعـد أن  فــي تركيـا زيـادة خـالل األعـوام األخيـرة وسـجَّ
كانـوا 8 آلف سـائح عـام 2002. وبلـغ عـدد الكويتيـني الذيـن يتملكـون عقـارات فــي تركيـا 
نحـو 1744 كويتًيـا، وهـم يحتلـون املرتبـة الثالثـة فــي قائمـة األجانب أصحاب العقارات فــي 
تركيـا بعـد العـراق والسـعوديَّة. ووصلـت السـتثمارات الكويتيـة فــي تركيا نحو مليـاَري دولر 
سـة تنشـط فــي السـوق التركيَّة منذ عام 2004 فــي املجالت  من خالل 271 شـركة ومؤسَّ
العقاريـة والتجاريـة والصناعيـة. فــي املقابـل وصـل حجـم التبـادل التجـاري مـع البحرين إلى 

نحـو 350 مليـون دولر)12(.

كذلـك شـهدت الَعالقـة دفعـة كبيـرة مـع إنشـاء مجلـس التنسـيق السـعودّي التركـّي فــي 
يَّـة فهـو افتتـاح أنقرة فــي مايو 2016 قاعدة عسـكرية  أبريـل 2016، أمـا التطـور األكثـر أهمِّ
فــي دولـة قطـر حليفتهـا األقـرب فــي املنطقـة، وهـو أمـر يحـدث ألول مـرة منـذ نهايـة 
ـنِّّي الـذي أطلقتـه  اإلمبراطوريـة العثمانيـة. وقـد جـاءت تلـك املبـادرة تناُغًمـا مـع التحالـف السُّ
ـت إليـه أنقـرة والدوحـة)13(. الريـاض بصفـة رسـميَّة فــي مـارس 2016، وهـو حتالـف انضمَّ

وفــي الوقت الذي تشهد فــيه تركيا تقارًُبا مع اخلليج، تبدو الَعالقة بني طهران وجوارها 
اخلليجـي علـى قلـق، خصوًصـا مـع تصاعـد األدوار السـلبية إليـران فــي اليمـن والبحريـن مـن 
خالل مسـاندة تنظيم "احلوثي" فــي األولى، ودعم تنظيم "سـرايا األشـتر" اإلرهابي، املتَهم 
بتنفــيذ عشرات العمليات اإلرهابية فــي البحرين، واستهداف رجال األمن واستقرار اململكة 

بالدرجـة األولي.

علـى صعيـد ذي شـأن كانـت الَعالقـة بـني طهـران والريـاض تأزََّمـت العـام املاضـي بعـد أن 
منعت السـلطات اإليرانيَّة مواطنيها من أداء مناسـك احَلّج على خلفــية النزاعات السياسـية 
مـع السـعوديَّة، التـي أعلنـت قطـع عالقاتهـا الدبلوماسـية والسياسـية مـع طهـران بعـد الهجوم 
الـذي تعرضـت لـه السـفارة السـعوديَّة بطهـران فــي ينايـر 2016، علـى خلفــية إعـدام 47 
ـل السـلطات  ـيِعّي باقـر النمـر، وعـدم تدخُّ ًضـا" مـن بينهـم رجـل الديـن الشِّ "إرهابًيـا ومحرِّ

ـذي هـذا الهجـوم. اإليرانيَّـة ملعاقبـة منفِّ

ولـم يُكـن التوتُّـر اإليرانّي-السـعودّي هـذا هـو األول مـن نوعـه، فقد سـبق أن حاولت طهران 
فــي أكتوبر 2011 اغتيال السفــير السـعودّي لدي الوليات املتَّحدة آنذاك عادل اجلبير بيد 

ط)14(. اثنني من عناصرها. وكشفت وزارة العدل األمريكيَّة فــي وقتها عن تفاصيل املخطَّ
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وتوجـد محـاولت إيرانيَّـة لتهدئـة التوتُّـر مـع اخلليـج وموازنـة الـدور التركـّي املتنامـي فــي 
األوسـاط اخلليجيـة، كشـفت عنهـا زيـارة وزيـر اخلارجيـة اإليرانـّي جـواد ظريـف لقطـر مطلـع 
مارس 2017، ناهيك برسالة إيرانيَّة تسلمتها الكويت نهاية الشهر نفسه فــي إطار مسلسل 
إيران لتحسني النيَّات لتطبيع عالقاتها املتأزمة مع دول اخلليج. غير أن سعي إيران لختراق 
ى حـدود املسـتوي اللفظـي والشـعارات، فــي حـني حتـاول إيـران  عالقاتهـا مـع اخلليـج ل يتعـدَّ
عملًيـا توسـيع نفوذهـا داخـل الدوائـر اجلغرافــية التـي متثِّـل عمًقا اسـتراتيجًيا للخليج، ومنها 

سـوريا واليمن والعراق.

ومثَّلَـت زيـارة الرئيـس حسـن روحانـي لـكل مـن سـلطنة عمـان والكويـت منتصـف مـارس 
2017 عالمـة فارقـة علـى رغبـة إيرانيَّـة فــي القفـز علـى حالـة التوتُّـر مـع اخلليـج، خصوًصـا 
َهتها  فـي ظّل التوتُّر املتصاعد بني إيران والوليات املتَّحدة األمريكيَّة بعد التهديدات التي وجَّ

إدارة الرئيـس األمريكـّي دونالـد ترامـب إلـى طهـران خـالل الفتـرة األخيـرة.

ًرا كتب  ًدا من إيران. مؤخَّ فقد بدأت إدارة ترامب وليتها من خالل تَبَنِّي موقف أكثر تشدُّ
رون كـم كان الرئيـس  ترامـب عبـر حسـابه علـى تويتـر أن "إيـران تلعـب بالنـار، كمـا أنهـم ل يقـدِّ
أوبامـا متعاطًفـا معهـم، ولكنـه ليـس أنـا!"، كمـا حتـدث لحًقـا املتحـدث الرسـمّي باسـم البيـت 
األبيض سـني سبيسـر، قائاًل إن "اإليرانّيني حصلوا على الرسـالة، كما أنهم مسـتمرون فــي 
ا  احلصول عليها، فضاًل عن أن اإلدارة األمريكيَّة ستكون أكثر صرامة فـي التعامل معهم، ِمَّ
كان عليـه الوضـع فــي عهـد الرئيـس أوبامـا". وظهـرت مالمـح التصعيـد فــي فـرض عقوبـات 
علـى الكيانـات املشـاركة فــي برنامـج الصواريـخ البالسـتية اإليرانـّي، إضافـة إلـى متديـد 

الكونغرس العقوبات لعشر سنوات إضافــية)15(.

ه  يَّة زيارة روحاني للكويت وسلطنة عمان فـي إطار توجُّ فـي هذا السياق العاّم كانت أهمِّ
إيرانـّي إلـى محاولـة تأسـيس قنـوات خلفــية تسـتطيع مـن خاللهـا الوصـول إلـى تفاهمات مع 
دات التي  ـات اخلالفــية املتعـددة، وهـو ما يرتبط باحملدِّ اإلدارة األمريكيَّـة اجلديـدة حـول امِللَفَّ
تضبـط حـدود تعامـل طهـران مـع الضغـوط التـي تفرضهـا اإلدارات األمريكيَّـة املتعاقبـة منـذ 
قيام الثورة فــي عام 1979، فضاًل عن سـعيها الدائم، وعلى عكس ما تّدعي، إلى "تطويع" 

آيديولوجيتها لتحقيق مصاحلها فــي حالة اقتراب اخلطر من حدودها.
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إضافـة إلـى طلـب وسـاطة كويتيـة لتطبيـع الَعالقـة مـع الريـاض، فـإن زيـارة روحانـي تأتـي 
فــي أعقـاب افتتـاح حلـف الناتـو مركـًزا إقليمًيـا لـه فــي الكويـت فــي ينايـر 2017، فــي إطـار 
مبـادرة إسـطنبول للتعـاون التـي تشـكلت فــي عـام 2004 بـني دول اخلليـج واحللـف، واملركـز 
اإلقليمي للناتو هو أول مركز ماثل فــي هذه املنطقة ملواجهة التهديدات التي تشهدها)16(.

تقارب الضرورة
رغـم اجلـدل الـذي ظهـر فــي الَعالقـة بـني إيـران وتركيـا، وتصاعـد القلـق بسـبب 
ة، وشـعور أنقـرة بالقلـق مـن سـعى إيـران إلـى مـّد نفوذهـا  التصريحـات والتصريحـات املضـادَّ
م  فــي العراق وسوريا واليمن باستغاللها خطر داعش و"القاعدة" فــي تلك البلدان، والتحكُّ
فــي قراراتهـا، فقـد تدفـع اعتبـارات عديـدة الطرفــني إلـى العمـل علـى ضبـط حـدود هـذا 
التوتُّـر واحلفـاظ علـى قنـوات تواصـل مفتوحـة خـالل املرحلـة القادمـة، إذ تُبـِدي كل مـن 
أنقرة وطهران اهتماًما خاًصا باحلرب ضّد التنظيمات اإلرهابية، ول سـيما تنظيم داعش، 
ـة بعـد الهجمـات األخيـرة التـي تَعـرَّض لهـا بعـض املـدن التُّركيَّـة، وأعلـن التنظيـم  بخاصَّ
مسـؤوليته عنهـا فــي إطـار رّده علـى عمليـة "درع الفـرات" التـي تدعمهـا تركيـا فــي الشـمال 

السـوري. 

أمـا عنـد النظـر إلـى سياسـة إيـران فــي مواجهـة داعـش فنجـد أنهـا مبنيَّـة علـى مواجهـة 
ازديـاد النفـوذ األجنبـي فــي املنطقـة، مـن خـالل التحالـف الدولـي الـذي تقـوده واشـنطن 
ملكافحـة داعـش، والبحـث عـن طـرق بديلـة تُنِهـي قوة داعش والتنظيمـات املتطرفة دون تزايد 

النفـوذ األجنبـي فــي دول اإلقليـم)17(.

مـن جهـة أخـرى أصبحـت إيـران إحـدى نقـاط اسـتهداف تنظيـم داعـش، خصوًصـا بعـد 
ـد أبـو احلسـن املهاجـر املتحـدث باسـم تنظيـم داعـش، إيـران فــي خطـاب بثَّتـه وكالـة  أن تََوعَّ
ـنَّة  "أعماق" فــي 2 ديسـمبر 2016، ووصفها بأقسـى العبارات قائاًل إنها "فتكت بأهل السُّ
فــي العراق والشـام عبر وكالئها وخبرائها ومستشـاريها، وها هي ذي اليوم جتوب ديار أهل 
دين املجاهدين حتت قصف ومساندة الصليبني  نَّة طوًل وعرًضا حتارب عباد اهلل املوحِّ السُّ
ة". ولـم يُكـن هـذا التهديـد هـو األول من نوعه، فقد أعلن املتحدث السـابق  وحكوماتكـم املرتـدَّ
باسـم تنظيـم داعـش أبـو محمـد العدنانـي، أن مهادنـة »اجلمهوريـة اإلسـالمية" كانـت 
"للحفاظ على مصالح القاعدة، وخطوط إمدادها«، ودعا إلى تنفــيذ تفجيرات فــي إيران. 
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وقال فـي تسجيل صوتي نشرته وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم داعش فـي 27 يوليو 2016: 
"أدعـو جميـع املسـلمني فــي إيـران إلـى القيـام بتفجيـرات فــي إيـران فــي قلـب طهـران للـرّد 

ـنَّة فــي العـراق والشـام")18(. علـى جرائمهـم جتـاه أهـل السُّ

د كل دول اإلقليـم، حتـى تلـك التـي أثيـرت  والواضـح أن تنظيـم داعـش أصبـح ظاهـرة تهـدِّ
شبهات عن َعالقة جتمعها بالتنظيم. ومن هذا املنطلق تصبح إعادة األمن للدول املستهدفة 
ة  مـن داعـش مثـل سـوريا والعـراق هدًفـا إليـران التـي تغلغلـت ميليشـياتها فــي العـراق، بخاصَّ
ميليشيا احلشد الشعبي التي تلعب دوًرا محورًيا فـي معركة املوصل، وكذلك سوريا. كما أن 
تركيـا هـي األخـرى فــي حاجـة إلـى قضـم داعـش، وتخـوض حرًبـا شرسـة فــي مدينـة البـاب 

اآلن فــي إطـار عمليـة دعـم الفـرات وتركيـا.

ـة التـي سـوف تشـهدها كل مـن تركيـا وإيـران  إلـى جانـب ذلـك فـإن السـتحقاقات املهمَّ
ة التوتُّـر  خـالل املرحلـة املقبلـة، قـد تفـرض علـى الطرفــني ضـرورة العمـل علـى خفـض ِحـدَّ
وتوسـيع نطـاق التفاهمـات، باعتبـار أن العالقـات الثنائيـة سـوف تكـون محـوًرا مهًما فــي تلك 
ة أنها ترتبط بدرجة مباشرة مبلّف سوريا والوجود التركّي فـي العراق  الستحقاقات، بخاصَّ
ـات حَتَظـى باهتمـام خـاّص مـن القوى السياسـية  وطبيعـة الَعالقـة مـع دول اخلليـج، وهـي ِملَفَّ

فــي كلتا الدولتني.

وتنتظـر تركيـا فــي 16 أبريـل إجـراء السـتفتاء علـى التعديـالت الدسـتورية املنـوط بهـا 
حتويل النِّظام السياسي من برملاني إلى رئاسي بهدف تعزيز صالحيات الرئيس، فــي حني 
جتـري النتخابـات الرئاسـية فــي إيـران فــي 19 مايـو املقبـل، إذ يسـعى الرئيـس اإلصالحـي 
حسـن روحانـي للفـوز بوليـة ثانيـة، فــي الوقـت الـذي يتوقـع أن يواجـه فــيه منافسـة قويـة، 
ـح مـن  ـة فــي ظـّل تهديـد التيَّـار احملافـظ واألصوليـني املتشـددين مبنعـه مـن الترشُّ بخاصَّ
ـحني الذيـن  خـالل سـحب الثقـة عنـه فــي مجلـس صيانـة الدسـتور، الـذي يبـّت بأهليـة املرشَّ

يهيمنـون عليه.

يَّـة العالقـات التُّركيَّـة اإليرانيَّـة بعـد صعـود دونالـد ترامـب إلـى  خلـف مـا سـبق تـزداد أهمِّ
ى ذلـك فــي  لَـّ ة البيـت األبيـض، الـذي تدعـو إدارتـه إلـى إضعـاف ومحاصـرة إيـران، وجَتَ ُسـدَّ
تغريـدات ترامـب عـن إيـران، فكتـب فــي 3 فبرايـر املاضـي علـى حسـابه فــي موقـع تويتـر: 
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"تبتلـع إيـران مزيـًدا مـن العـراق، ومتـّد نفوذهـا إلـى البلـد الـذي كانـت الوليـات املتَّحـدة 
األمريكيَّـة أنفقـت عليـه 3 تريليونـات دولر".

د الكونغـرس األمريكـّي )مجلـس النـواب( فــي ديسـمبر املاضـي قانـون العقوبـات  كمـا مـدَّ
علـى إيـران، الـذي كان مـن املقـرر أن تنتهـي صالحيتـه فــي 31 ديسـمبر 2016، ملـدة عشـر 
سـنوات أخـرى، بأغلبيـة سـاحقة بلغـت 419 مؤيـًدأ مقابـل معـارض واحـد. وتخضـع إيـران 
ـع الرئيـس بيـل كلينتـون علـى قانـون  لعقوبـات أمريكيَّـة منـذ 4 أغسـطس 1996 عندمـا وقَّ
ه الكونغـرس، وفــي عـام 2006  العقوبـات علـى ليبيـا وإيـران املعـروف بـ"داماتـو" الـذي أقـرَّ
أُجِريَـت تعديـالت عليـه، فُشـطبت منـه العقوبـات علـى ليبيـا، واقتصـرت العقوبـات علـى 
اجلمهوريـة اإلسـالمية اإليرانيَّـة. ويفـرض هـذا القانـون عقوبـات على الشـركات التي تتعامل 
مع إيران فـي مجال النِّْفط والغاز وتزيد استثماراتها على 20 مليون دولر فـي العام. وتشمل 
العقوبـات املنصـوص عليهـا فــي القانـون أمناًطـا مختلفـة مـن العقوبـات، وهـو فــي املجمـل 

ل سـًدا منيًعـا أمـام السـتثمارات األجنبيـة فــي مجـال الطاقـة فــي إيـران)19(. يشـكِّ

فـي املقابل ل تبدو تركيا، رغم انتقاداتها املتواصلة للسياسة اإليرانيَّة، فـي وارد تصعيد 
ـة خـالل الفتـرة احلاليَّـة، خصوًصـا بعـد تفضيـل  التوتُّـر إلـى درجـة غيـر مسـبوقة، بخاصَّ
واشـنطن العتمـاد علـى قـوات "سـوريا الديقراطيـة" فــي معركـة حتريـر الرقـة. وحيَّـدت 
ـَة والقـواِت األخـرى املواليـة لهـا كـ"اجليـش  واشـنطن بالتنسـيق مـع موسـكو القـواِت التُّركيَّ
السـوري احُلّر" و"البيشـمركة الكرديَّة العراقية"، كما اسـتضافت موسـكو املؤمتر الكردي، 
ودعـت وحـدات حمايـة الشـعب الكـردي إلـى مفاوضـات جنيـف، كمـا منحـت األكـراد فــي 
متـه فــي أسـتانة حكًمـا ذاتًيـا، وهـو األمـر الذي أثـار غضب أنقرة. دة الدسـتور الـذي قدَّ مسـوَّ

ق اخلالف بني أنقرة وواشـنطن بشـأن املوقف من القوات الكرديَّة فــي  فــي املقابل يتعمَّ
شـمال سـوريا، وجتاهـل اإلدارة األمريكيَّـة التحفُّظـات التُّركيَّـة، خصوًصـا جلهـة مشـاركة 
"وحـدات حمايـة الشـعب" فــي عمليـة حتريـر الرقـة. وعـززت الوليـات املتَّحـدة وجودهـا 
العسـكري فــي منبـج بالشـمال السـوري، فضـاًل عـن اسـتئناف أكـراد سـوريا العمليـات 
العسـكرية لـ"غضـب الفـرات" ضمـن املرحلـة الثالثـة فــي 5 مـارس 2017، التـي تزامنـت 
مـع إعـالن ستيفــني تاونسـند القائـد األمريكـّي لقـوات التحالـف الدولـي، أن أكـراد سـوريا 
سيشـاركون فــي اسـتعادة الرقـة. لـذا أبـدى الرئيـس التركـّي فــي 4 مـارس 2017 اسـتعداد 
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ـره البعـض علـى  بـالده ملشـاركة روسـيا فــي القتـال ضـّد داعـش فــي سـوريا، األمـر الـذي فسَّ
رة لتحريـر الرقـة)20(. أنـه عـرض للتعـاون فــي العمليـة املقـرَّ

ة إلى التنسيق مع إيران وموسكو فـي الشمال السوري،  كذلك تبدو أنقرة فـي حاجة ماسَّ
فــي ظـّل التطـوُّر اجلديـد علـى املشـهد العسـكري هنـاك، وإعـالن مجلـس منبـج اخلاضـع 
لسـيطرة "وحـدات حمايـة الشـعب الكرديَّـة" تسـليم القـرى الواقعـة علـى خـط التََّمـاّس مـع 
"درع الفـرات" احملاذيـة ملنطقـة البـاب فــي اجلبهـة الغربيـة ملنبـج، لقـوات النِّظـام السـوري، 
مبوجـب اتفـاق أبرمـه املجلـس مـع موسـكو، التـي دفعت بآليات ومدرَّعات عسـكرية إلى ريف 

منبـج الغربـي لتأمـني القـرى التـي سـلمها لهـا مجلس منبج العسـكري.

علـى جانـب آخـر فقـد تفـرض معركـة الرقـة املنتَظـرة تنسـيًقا خفــًيا بـني أنقـرة وطهـران، 
فتركيـا تسـعى للحيلولـة دون مشـاركة كرديَّـة فــي الرقـة، أمـا إيـران فتخشـى أن تكـون معركة 
وسـيّ فــي املنطقة، ومن ثم اسـتهداف  الرقة التي تسـتهدف داعش بدايًة لتفكيك احملور الرُّ
طهـران بعـد ذلـك عبـر العمـل علـى خلخلـة عالقاتهـا الوثيقـة مـع موسـكو، باللعـب علـى 
التناقضـات املسـتترة للحليفــني فــي مـا يتعلـق مبـآلت اآلزمـة السـورية، إذ تـدرك طهران أن 
معركة الرقة، حال جناحها، قد تكون الباب اخللفــي لتقليص نفوذها فــي سـوريا، ل سـيما 
مـع إعـالن نيكـي هالـي سفــيرة أمريـكا لـدى األمم املتَّحـدة، أن "بالدهـا تدعـم محادثـات 
دة علـى أن "سـوريا ل يكـن أن تظـل  مـة الدوليـة"، مشـدِّ السـالم السـورية التـي تقودهـا املنظَّ

مـالًذا آمًنـا لإلرهابيـني، ومـن املهـّم إخـراج إيـران ووكالئهـا مـن سـوريا")21(.

يَّـة أنقـرة دولـًة مفتاحيًة، إذ باتت متثِّل الرئة  ويعـود العتبـار الرابـع إلـى إدراك إيـران أهمِّ
القتصاديـة لهـا بعـد قـرار الكونغـرس فــي نوفمبـر 2016 متديـد العقوبـات علـى إيـران 
يَّـة إيـران كبوابـة لتركيـا إلـى آسـيا، كمـا تظـّل  لعشـر سـنوات جديـدة. أمـا أنقـرة فتعـي أهمِّ
ـات املنطقـة مرتبطتَـني مبجموعـة  تركيـا وإيـران رغـم تناقـض مواقفهمـا مـن مجمـوع ِملَفَّ
ـة مبـوارد الطاقـة، فاألولـي تسـتورد  مـن العالقـات قوامهـا تبـادلت اقتصاديـة وأخـرى خاصَّ
مـن الثانيـة النِّْفـط والغـاز، فــي حـني تعتمـد طهـران علـى أنقـرة فــي توفــير جـزء معتبـر مـن 
احتياجاتهـا السـتهالكية مثـل املـوز واحلبـوب والتبـغ واآللت الصناعيـة والقطـن واخلشـب 

واألدويـة والـورق.
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مسارات الَعالقة
علـى الرغـم مـن أن الَعالقـة الدبلوماسـية بـني طهـران وأنقـرة تعـود إلـى أكثـر مـن سـتة 
قـرون فرضتهـا اعتبـارات املصلحـة واجلـوار اجلغرافــي، فـإن منحنـى الَعالقـة بلـغ الـذروة 
مـع قيـام الثـورة السـورية عـام 2011، وإصـرار طهـران على الصطفاف بجوار األسـد. وكان 
الدور اإليرانّي عاماًل مؤثًرا فــي بقاء األسـد ضمن مكوِّنات املشـهد السـوري بفضل الدعم 

العسـكري وسياسـة املعونات.

وزادت الهـوة السياسـية واآليديولوجيـة بـني البلديـن علـى ضـوء التطـوُّرات احلادثـة فــي 
سـوريا والعـراق، ومحاولـة طهـران تفصيـل املشـهد علـى األرض علـى مقـاس طموحاتهـا 
السياسـية، لـذا اعتبـرت قـوات تركيـا فــي العـراق فــي معسـكر بعشـيقة وقـرب املوصـل علـى 
أنهـا "عناصـر غيـر شـرعية"، وكان بـارًزا هنـا وصـف الرئيـس اإليرانّي حسـن روحاني وجود 

كتيبـة تابعـة جليـش البـر التركـّي فــي مدينـة بعشـيقة العراقيـة بأنـه "خطيـر جـًدا".

فــي املقابـل ثمـة شـعوًرا قلًقـا لـدي أنقـرة مـن التمـدد اإليرانـّي علـى حدودهـا، والدعـم 
املباشـر لقواعـد حـزب العمـال الكردسـتاني" فــي مناطـق سـنجار العراقيـة، إضافـة إلى دور 

إيرانـّي ل تخطئـه عـني لتقليـص النفـوذ التركـّي فــي العـراق.

فــي هـذا السـياق العـاّم، ومـن الناحيـة النظريـة، يكـن اإلشـارة إلـى ثالثـة مسـتويات قـد 
تتعـرض لهـا العالقـات اإليرانيَّة-التُّركيَّـة:

م ملمـوس فــي أي  املسـتوى األول هـو جتميـد الوضـع علـى مـا هـو عليـه، دون أي تَقـدُّ
مشـكلة، واسـتمرار احتمـالت التصعيـد علـى نحـو أو آخـر فــي املسـتقبل.

ـن محـدود تسـمح بـه التطـوُّرات احملليـة فــي البلديـن، فإيـران  املسـتوي الثانـي هـو حتسُّ
تنتظـر انتخابـات رئاسـية هـي األكثـر اسـتثنائية فــي تاريـخ اجلمهوريـة اإلسـالمية، فداخلًيـا 
تشـهد النتخابـات اسـتقطاًبا سياسـًيا حـاًدا بـني اإلصالحيـني واملتشـددين، خصوًصـا أن 
ـَحني اإلصالحيَّـني ميـر  السـلطات اإليرانيَّـة مـا زالـت تفـرض اإلقامـة اجلبريـة علـى املرشَّ
حسـني موسـوي ومهـدي كروبـي منـذ عـام 2011 بعـد قيـادة احتجاجـات احلركـة اخلضـراء 
عقـب إعالنهمـا رفـض نتائـج النتخابـات، فضـاًل عـن تداعـي القتصـاد اإليرانـّي والـدور 

املشـبوه للحـرس الثـوري اإليرانـّي فــي هندسـة العمليـة النتخابيـة)22(.
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وخارجًيـا تتزامـن هـذه النتخابـات مـع تصعيـد أمريكـّي ضـّد طهـران، وكان بـارًزا هنـا 
مطالبـة الرئيـس األمريكـّي ترامـب عشـيَّة لقائـه رئيـس الـوزراء العراقـي حيـدر العبـادي 
فــي واشنطن فــي 21 مارس 2017، بضرورة إبعاد عناصر احلشد الشعبي املوالي إليران 

وتسـليم أسـلحتهم الثقيلـة، وعـدم بقائهـم فــي منظومـة األمـن العراقيـة.

وُّل نظام  فــي الوقت نفسـه ستشـهد تركيا اسـتفتاء على تعديالت دسـتورية منوط بها حَتَ
ـة بعـد دخـول  احلكـم إلـى النِّظـام الرئاسـي، إضافـة إلـى ُمجَمـل الظـروف اإلقليميـة، بخاصَّ
تركيـا عسـكرًيا املسـتنقع السـوري. وفــي هـذا اإلطـار قـد يُتفاَهـم علـى بعـض املشـكالت، 
وعلـى عـدم تصعيـد البعـض اآلخـر الـذي يصعـب تسـويته بشـكل آنـي فــي الوقـت احلاضـر.

رُّك البلدين باجتاه إنهاء التوتُّر الذي انعكس فـي تصريحات  أما املستوي الثالث فهو حَتَ
ة متباَدلـة، وكان بـارًزا هنـا لقـاء الرئيـس التركـّي نظيـَره اإليرانـّي حسـن روحانـي علـى  حـادَّ
مـة التعـاون القتصـادي "إيكـو" فــي إسـالم آبـاد فــي مطلـع مـارس 2017.  هامـش قمـة منظَّ
وأعطـت أنقـرة عقـب هـذا اللقـاء إشـارات واضحـة علـى اسـتدارة نحـو خفـض التوتُّـر مـع 
طهـران والعمـل علـى ترطيـب أجـواء الَعالقـة، وعـاد وزيـر اخلارجيـة التركـّي قبـل لقـاء 
أردوغان-روحانـي فــي باكسـتان ليصـف عالقـات بـالده مـع إيـران بـ"األخويـة"، مؤّكـًدا أنهـا 

ل تنسـى دعمهـا عشـيَّة انقـالب يوليـو 2016 الفاشـل فــي تركيـا.

ـت بجـوار تركيـا عشـيَّة محاولـة  والواقـع أن إيـران كانـت مـن الـدول األولـى التـي اصطفَّ
ـه وزيـر الشـؤون اخلارجيـة  النقـالب الفاشـل فــي منتصـف يوليـو 2016، فعبـر تويتـر وجَّ
التركّي برقية مساندة إلى احلكومة التُّركيَّة، وبعد ذلك انعقد املجلس األعلى لألمن القومي 
برئاسـة الرئيـس حسـن روحانـي وعبَّـر عـن مسـاندته الرسـميَّة للحكومـة الشـرعية التُّركيَّة.

كذلـك أعلـن علـي أكبـر وليتـي مستشـار املرشـد األعلـى علـي خامنئـي، أن بـالده تعارض 
النقـالب الـذي وقـع فــي تركيـا، وقـال وليتـي: "فــي البلـد اجلـار والشـقيق، أقيمـت 
انتخابات، واحلكومة التُّركيَّة تشـكلت منذ سـنوات َوْفًقا للمبادئ الديقراطية، وإذا ضيََّعت 
مجموعـة صغيـرة مـن العسـكريني أصـوات الشـعب حتـت تأثيـر أي عامـل وأسـقطت حكومـة 
أردوغـان الشـعبية، فمـن الطبيعـي أن اجلمهوريـة اإلسـالمية انطالًقـا مـن مبادئها سـترفض 

هـذا النقـالب وأي انقـالب آخـر")23(.
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صحيح أن إيران وضعت موقفها من دعم حكومة العدالة والتنمية الشـرعية فــي سـياق 
ه اإليرانّي بإدانة  دعمها للحكومات الشـرعية، وعلى رأسـها احلكومة السـورية، إل أن التوجُّ
النقـالب يعـود مـن ناحيـة أخـرى إلـى طمـوح إيرانـّي، ولـو محدود، إلى تغييـر املوقف التركّي 

ـات أخرى باملنطقة)24(. جتـاه األزمـة السـورية، باإلضافـة إلـى حلحلة ِملَفَّ

لـذا فـإن عالقـات التعـاون تظـلُّ هـي األرجـح بني البلدين، على أن تبقى مصحوبة كالعادة 
ى  لَـّ بالترقـب واحلـذر دون املغامـرة بالتوتُّـر الكامـل فــي العالقـات بـني الدولتـني، وهـو مـا جَتَ
فــي رفض تركيا املشاركة فــي عملية عاصفة احلزم التي تقودها اململكة العربية السعوديَّة 
ل إلى تسوية سلمية سعًيا للحفاظ على مصاحلها فــي  فــي اليمن، وسعيها إلمكانية التوصُّ

الحتفـاظ بعالقـات جيـدة مع الرياض وطهران.

مـن جهتهـا عرضـت طهـران وسـاطتها فــي األزمـة التـي حدثـت بـني أنقـرة وموسـكو إثـر 
ًة من طراز "سـوخوي" فــي 27 نوفمبر 2015، كما  إسـقاط املقاتالت التُّركيَّة طائرًة روسـيَّ
ـع الطرفـان رغـم هـوة اخلـالف السياسـي، فــي ربيـع 2016، اتفاقيـة حـول السـياحة،  وقَّ

ناهيـك مبناقشـة تعـاون اسـتراتيجي فــي مجـال النِّْفـط والطاقـة.

ة سـحيقة بـني البلديـن يصعـب  وإذا كانـت السياسـية والطموحـات اإلقليميـة متثـل ُهـوَّ
جتسـيرها، فمـا زال القتصـاد يثـل رافعـة وضمانـة فــي آن مًعـا إلجلـام كل توتُّـر يحـدث 
بينهمـا، إذ تتغلـب فــي نهايـة املطـاف البنيـة التحتيـة التـي ترتبـط باآلثـار القتصاديـة 
والجتماعية املباشـرة، على البنية الفوقية التي تتعلق باآليديولوجيا ونسـق القيم واألفكار.

وانعكـس اخلـالف بـني البلديـن جلًيـا علـى قيمـة التبـادلت القتصاديـة بينهمـا، إذ 
سـجلت الَعالقـة القتصاديـة تراجًعـا مـن 21,89 مليـار دولر عـام 2002 إلـى 13,7 مليـار 
دولر عـام 2014، ثـم إلـى 9,7 مليـار دولر بنهايـة 2015. واألرجـح أن هـذا النخفـاض 
ل  ـر إلـى جتميـد البلديـن خطـوة كانـت مسـتهَدفة برفـع معدَّ املتتالـي للتبـادلت التجاريـة يؤشِّ

التبـادل إلـى نحـو 35 مليـار دولر، ورمبـا 50 مليـار دولر، بحلـول عـام 2020)25(.

لكن فـي املقابل يوجد حرص تركّي-إيرانّي على استعادة َزْخم التبادلت القتصادية، ل 
سيَّما أن أنقرة تسعى إلعادة هندسة سياستها اخلارجية عبر تقليل اخلصوم فــي اإلقليم، 
ـة مـع تصاعـد التوتُّـر مـع أوروبـا، وتراجـع أرقـام القتصـاد التركـّي منـذ 2012،  بخاصَّ
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وهبـوط قيمـة الليـرة أمـام الـدولر بنحـو %20، فضـاًل عـن حاجاتهـا إلـى تأمـني وارداتهـا 
مـن الغـاز اإليرانـّي، كمـا متثـل طهـران سـوًقا رابحـة للصـادرات التُّركيَّـة. ومـن جهتهـا تسـعى 
إيـران لتجميـد اخلـالف مـع أنقـرة أو منـع اتسـاعه، فمـع تصاعد العقوبـات الدولية والغربية 
ـة فــي  علـى طهـران مجـدًدا، متثـل لهـا تركيـا منفـًذا مهًمـا لاللتفـاف علـى العقوبـات، بخاصَّ
تأمـني اسـتمرار حصولهـا علـى عائـدات تصديـر إنتاجهـا من الطاقـة، وكذلك احلصول على 

الذهـب بديـاًل حلظـر كثيـر مـن تعامالتهـا املصرفــية مـن اخلـارج.

ْخـم القتصـادي فــي إعـالن الغرفـة التجاريـة بإسـطنبول  وظهـرت مالمـح اسـتعادة الزَّ
فــي 27 أكتوبـر املاضـي خطـة جديـدة إلنشـاء منطقـة صناعيـة تَُعـدُّ األولـى مـن نوعها ضمن 

مشـروع تبلـغ قيمتـه 10 مليـارات دولر.

علـى صعيـد متصـل، يثـل مخـزون اخلبـرات التاريخيـة بـدوره عامـاًل حتمًيـا للتعـاون، 
فثمـة ثبـات جغرافــي عمـره مـن عمـر معاهـدة قصـر شـيرين التـي رسـمت أقـدم حـدود ثابتة 
بـني بلديـن فــي الشـرق األوسـط، فضـاًل عـن املسـتجدات اإلقليميـة علـى مسـار األزمـة 
السورية، ومحاولة إدارة ترامب استعادة الدور األمريكّي فــي الشرق األوسط بعد فترة من 
النكفـاء فــي عهـد أوبامـا، ناهيـك بتطـوُّرات الداخـل وتداعياتهـا احملتملـة، إذ تنتظـر إيـران 
عمليـة اقتـراع رئاسـي فــي حـني تسـتعّد تركيـا لسـتفتاء علـى تعديـالت دسـتورية سـتمنح 

الرئيـس صالحيـات واسـعة، وقـد جتعلـه أقـرب إلـى حكـم الفـرد.
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