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أستاذ مساعد في قسم العلوم السياسية والقانون والدراسات الدولية بجامعة بادوفا - إيطاليا

د.ألبرتو غاسبرتو

منذ أن حّذر العاهل األردني عبد اهلل الثاني نظراءه العرب عام ٢٠٠٤ من 
تصميم إيران على مد نفوذها السياسي والديني والعسكري إلى خارج 
ة، إال أن الخالفات  الت مهمَّ حدوها، تشهد منطقة الشرق األوسط تحوُّ
ة بين الرئيس محمود أحمدي نجاد والمرشد األعلى  الداخلية الحادَّ
ا، مشروع «الهالل الشيعي»،  َلت، نسبّيً علي خامنئي في ذلك الوقت أجَّ
عزلة  بسبب  عليه  إليران مسيطرة  المناهضة  العربية  الدول  ت  وظلَّ
بـ«الربيع  طهران عن الساحة الدولية. مع ذلك فإن اندالع ما ُيعَرف 
العربي» في عام ٢٠١١ والمأساة اإلنسانية التي تلت ذلك في سوريا 
وإلغاء صفقٍة تاريخيٍة حول البرنامج النووي اإليرانّي بين إيران والقوى 
الغربية، أشارت جميعها إلى أن هذا المشروع أخذ دفعة قوية وأصبح 

ا كبيًرا للدول العربية. يمثل تهديًدا وجودّيً

”الديغوليــــة(*) التركيــــة“
ونهـج التعاطـي مـع مشـروع الهـالل اإليرانـي الشيعـي
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المشـروع  تجـاه  تركيـا  ومواقـف  تصـوراِت  الباحـث  سـيحلّل  الورقـة،  هـذه  خـالل  ومـن 
اإليرانـيّ وظهـور إيـران كالعـب مهيمـن فـي الشـرق األوسـط. وبالعتمـاد علـى النمـوذج 
المعرفـي لمايـكل بريشـر فـي «تحليـل السياسـة الخارجيـة» (FPA) الـذي طبَّقـه فـي أواخر 
سـتينيات القرن الماضي لدراسـة السياسـة الخارجية إلسـرائيل، أعتقد أن تركيا حاولت 
دوٍر فاعـٍل فـي  للعـِب  الشـيعية  والسـنية  الفارسـيَّة  العربيـة  السـتفادة مـن النقسـامات 
أكثـر تحديـًدا، لـم تنزعج تركيا  سـوريا والبحـِث عـن «السـتقاللية السـتراتيجية». وبعبـارة ٍ
كثيـًرا مـن التهديـد الواسـع النطـاق للمشـروع اإليرانـي الـذي أُطِلـَق عليـه اسـم «الهـالل 

الشـيعي»، بـل تعلمـت كيـف تتعايـش معـه مـن أجـل تحقيـق أهدافهـا الوطنيـة.
تدعـم  التـي  العوامـل  حـول  القديـم  السـؤال  معالجـة  الدراسـة  هـذه  سـتُحاول  بهـذا، 
السياسة الخارجية اإليرانيَّة (سواء كانت استراتيجية أو عملية أو دينية أو آيديولوجية)، 
كات إيـران فـي  ودراسـة الـردود غيـر الواضحـة التـي أصدرتهـا القـوى الغربيـة حـول تحـرُّ
ة  المنطقـة ومعرفـة األدوات السـتراتيجية التـي تبنتهـا طهران في تحقيق أهدافها، بخاصَّ

السـتفادة مـن المسـتنقع السـوري.

 (FPA) «أوًال: مقدمة لنموذج «تحليل السياسة الخارجية
والمبادئ الرئيسية للسياسة الخارجية التركية

تكمـن قيمـة مسـاهمة مايـكل بريشـر مـن خـالل نمـوذج FPA فـي رسـم نموذٍج هيكلـيٍّ دقيق 
لتحليـِل عمليـِة ُصنـِع القـرار فـي السياسـِة الخارجيـة ألي بلـٍد مـن خـالِل العتمـاد علـى 
تحليـالت غابرييـل ألمونـد وبنغهـام بـاول(١) وديفيد إيسـتون(٢) وجيمـس روزينو حول ماهية 
ـاٌر مـن وإلى  النِّظـام»(٣). وعليـه يمكـن النظـر إلـى السياسـة الخارجيـة ألي بلـد علـى أنهـا تيَّ
سـات التـي تـؤدِّي وظائـف معيَّنـة لتخـاذ القـرارات. وهـذا  شـبكة مـن الكيانـات أو المؤسَّ
بـدوره يعـود إلـى النِّظـام كمدخـالت فـي التيَّـار المسـتمّر للمطالـب فـي مـا يخـّص سياسـة 
ى بـ«بيئة العمل» التي تشـتمل على  البلـد(٤). يعمـل صانعـو القـرار عموًمـا فـي إطـار ما يُسـمَّ
وضـع عشـرة عوامـل أو ظـروف هيكليـة قـد تؤثـر علـى السـلوك الخارجـي للبلـد. ويمكـن 
تقسـيم بيئـة العمـل هـذه إلـى عناصـر داخليـة وخارجيـة تتكـون مـن المتغيـرات العشـرة 
التاليـة: النِّظـام العالَمـي، والنِّظـام (اإلقليمي) الفرعي، واآلخـر الثانوي والعالقات الثنائية 
المهيمنـة والعالقـات الثنائيـة األخرى، والقدرات العسـكرية والقدرات القتصادية والبنية 
السياسـية وجماعـات المصلحـة والنخـب المتنافسـة. ومـع ذلـك، يعتقـد بريشـر أن صنـاع 
القرار يتأثرون أيًضا بـ«البيئة النفسـية» التي تنتُج من انعكاسـاٍت سـلوكيٍة وصوٍر نخبوية. 
ويشـير العامـل األول إلـى المنظـور الـذي يـرى ويفهـم مـن خالله أي فرد العالَـم الخارجي، 
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إذ يعتمـد علـى العامـل اآلخـر الـذي يتكـون مـن مجموعـة المعتقـدات أو التصـورات التـي 
لـدى اإلنسـان حـول الواقـع الخارجـي. ول ينحصـر تأثيـر تلـك المفاهيم والـرؤى في كيفية 
فهـم صنـاع القـرار للعالَـم فقـط، بـل أيًضا علـى كيفية اتخاذ صناع القـرار قراراتهم. وعند 
تكليـف أحـد الباحثيـن تحليـل نـص معيَّـن اتُّخـذ مـن خاللـه قـرار مـا، يراجـع هـذا الباحـث 
كثيـًرا مـن الخطابـات والمقابـالت واإلعالنات المأخوذة من المواقع اإللكترونية الرسـميَّة 
ـر فيـه صنـاع القـرار وسـبب  أو الصحـف. فوظيفـة هـذا الباحـث تتمثـل فـي فهـم مـا يفكِّ
اتخاذهـم قـراًرا مـا بـدًل مـن اآلخـر. والهـدف مـن ذلـك هـو معرفـة العوامل الرئيسـية التي 
تؤثـر علـى عمليـات صنـع القـرار فـي بلـد مـا، ماديـة كانـت أو نفسـية أو مزيًجا مـن الثنين 
مًعـا. وهـذا هـو بالضبـط مـا سـتفعله فـي هـذه الدراسـة. وبسـبب عاملَـي السـهولة وتوافـر 
السـنوات  القـرار األتـراك خـالل  التركيـز بشـكل رئيسـي علـى صنـاع  المجـال، سـيكون 
الماضيـة، تحديـًدا الرئيـس الحالـي رجـب طيـب أردوغان ووزير الخارجيـة الحالي المعيَّن 
منـذ ٢٠١٤ مولـود جاويـش أوغلـو، خصوًصا تحليل المبادئ الرئيسـية للسياسـة الخارجية 

التركيـة علـى مـّر السـنين بالعتمـاد علـى نمـوذج بريشـر.

١- بيئة العمل
مـن الناحيـة التاريخيـة، تُعتبـر عضويـة تركيـا فـي حلـف الناتـو أهـّم تلـك العوامـل، فقـد 
ا علـى التهديـد السـوفييتي القـادم  انضمـت أنقـرة إلـى المعسـكر الغربـي عـام ١٩٥٢ رّدً
مـن الشـمال(٥). ويمثـل التِّحـاد األوروبـّي عامـاًل آخـر عندمـا تقدمـت تركيـا رسـمّيًا بطلـب 
الحصـول علـى العضويـة الكاملـة فـي هـذا التِّحـاد أواخـر ثمانينيـات القـرن الماضي، كما 
ـا، ليـس فقـط فـي تشـكيل السياسـة الخارجيـة التركيـة،  ُل الجيـش عاًمـال مادّيًـا مهّمً يشـكِّ
بـل فـي تشـكيل سياسـتها الداخليـة أيًضـا نتيجـة لـدور هـذا الجيـش كضامـن دسـتوري 
ومحافـظ علـى القيـم الجمهوريـة التركيـة «الكماليـة» مـن أي تهديـد داخلـي أو خارجـي(٦).
عامـل آخـر هـو العامـل القتصـادي اسـتناًدا إلـى فرضيـة أن تركيـا بلـد متعطـش للطاقـة 
يعتمـد بشـكل كبيـر علـى واردات الهيدروكربونـات(٧)، حتـى أصبـح هـذا الدافـع هـو األهـّم 
فـي ظـّل حكـم أردوغـان، فهـو يفسـر صعـود طبقـة ُوسـَطى برجوازيـة محافظـة، ومـن ثـم 
الشـرعية المتزايـدة لحـزب أردوغـان العدالـة والتنميـة(٨). وتَرتَّـب علـى هـذا العامـل قـدر 
كبيـر مـن النقطـاع باإلشـارة إلـى حقبـة مـا قبـل انقـالب ١٩٨٠ عندما كانت تركيـا ملتزمًة 
النمـوذج القتصـادي: الصناعـة البديلـة لالسـتيراد (ISI) الـذي يسـتند إلـى أن يسـتبدل 
بالعالقـات التجاريـة إنتاًجـا محلِّّيًـا ضخًمـا(٩). إضافـة إلـى ذلـك عكسـت هـذه الفلسـفة 
القتصاديـة الخـط الرسـمّي للسياسـة الخارجيـة التركيـة فـي أواخـر سـبعينيات القـرن 
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ـل فـي الشـؤون اإلقليميـة قـدر اإلمـكان. الماضـي لتجنُّـب التدخُّ

٢- البيئة النفسية
مفهـوم  خـالل  مـن  التركيـة  سـة  المؤسَّ علـى  المؤثـر  الرئيسـي  العنصـر  تلخيـص  يمكـن 
اإلمبراطوريـة  ُقّسـَمت  عندمـا  األوروبيَّـة  الخيانـة  إلـى  يشـير  الـذي  سـيفر»  «متالزمـة 
العثمانيـة بعـد الحـرب العالَميـة األولـى. تحديـًدا هـي تشـير إلى «األفـراد أو الجماعات أو 
ة -المحلِّيـة والخارجية- من خالل  ـر جميـع التفاعالت العامَّ سـات التركيـة التـي تفسِّ المؤسَّ
إطـار مـن الخـوف والقلـق مـن احتمـال القضـاء على أو التخلي عن أو خيانـة الغرب للدولة 
التركيـة»(١٠). وقـد ظهـر هـذا الخـوف جلّيًـا فـي أعقـاِب انـدلع األزمـة السـورية باعتبـاره 
ارتباًطا بالظروف الشـرطية (حسـب نظرية بافلوف) بسـبب اسـتعادة الميليشيات الكردية 

نشـاطاتها علـى طـول الحـدود التركيـة السـورية.

ثانًيا: السياق التاريخي وطبيعة العالقات الثنائية بين تركيا وإيران
بتنافـس «جيو-سياسـي» حـاّد ومسـتًوى  وإيـران  بيـن تركيـا  العالقـات  تاريخّيًـا، اتصفـت 
العقـود  األقـّل خـالل  الطاقـة، علـى  فـي قطـاع  ـة  القتصـادي، بخاصَّ التعـاون  مـن  عـاٍل 
الماضيـة(١١). وبنـاًء علـى دراسـة عميقـة لهـذا الشـأن فقـد سـاعد التعـاون القتصـادي 
ـة فـي مجـال الطاقـة، وتعزيـز العالقـات التجاريـة، علـى تخفيـف حـدة  المتصاعـد، بخاصَّ
التنافـس السياسـي واآليديولوجـي وحتـى العسـكري، علـى قيـادة النِّظـام اإلقليمـي بينهما، 
وأسـهم هـذا فـي تحسـين العالقـات الثنائيـة بيـن البلديـن، أو علـى األقـّل إيجـاد حلـول 

ـة فـي ظـّل الحـرب السـورية. اسـتراتيجية وسـط بخاصَّ
ويمكن اعتبار تركيا وإيران، من منظور العالقات الدولية، قوتين إقليميتين متوسطتين 
بقـدر  فـي مناوشـات متبادلـة  النخـراط  إلـى  وتميـالن  اإلقليميـة  الهيمنـة  إلـى  تسـعيان 
مـا تسـمح قـدرات كل منهمـا علـى الصطـدام بالمصالـح السـتراتيجية للطـرف اآلخـر. 
فوفًقـا لحتشـامي وهينبـوش، اللذيـن تَبنَّيَـا وجهـة نظـر واقعيـة لتفسـير التحالـف السـوري 
، يمكـن تعريـف القـوى اإلقليميـة المتوسـطة علـى أنهـا «دول ل تتعـدى كونهـا قوى  اإليرانـيّ
متوسـطة فـي النِّظـام العالَمـي، إل أنهـا قـوى فاعلـة ورئيسـية فـي نظامهـا اإلقليمـي». وفي 
حيـن أن األهـداف والمسـاحة الجغرافيـة للقـوى اإلقليميـة تكـون أقـل مـن تلـك التـي لـدى 
ده  القـوى العظمـى وتركـز علـى السياسـات اإلقليميـة، فـإن سـلوكها اإلقليمـي الـذي تحـدِّ
قواعـد تنظيميـة مماثلـة، يقـارب سـلوك القـوى الكبـرى فـي الممارسـة «الواقعيـة»، كمـا 
أنهـا تتميـز مـن القـوى اإلقليميـة األصغـر عبـر تأكيدهـا القيـادة اإلقليميـة باسـم مصالـح 
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إقليميـة أكثـر عموميـة، ومركزيتهـا فـي عمليـة تـوازن القـوى اإلقليميـة، ومناطـق نفوذهـا 
اإلقليميـة وقدراتهـا الحقيقيـة علـى الـردع والقـدرة علـى مقاومـة تحالفـات دول إقليميـة 
المكانـة  مـن  بأكثـر  يتمتعـون  قـادة  عموًمـا  القـوى  هـذه  يحكـم  وأخيـًرا،  هـا.  أخـرى ضّدّ
وحسـب تصنيف إدوارد جـوردان وآخرين للقوى  المحلِّيـة ولديهـم تأثيـر إقليمـي واضـح(١٢).
المتوسـطة القائمـة والقـوى المتوسـطة الناشـئة(١٣)، فـإن أونيـس وكتلي يصنِّفـان تركيا في 
المجموعـة الثانيـة تحديـًدا(١٤). وفـي الواقـع شـهدت تركيا عملية انتقال إلـى الديمقراطية 
ـًرا فقـط، ال أنهـا مـا زالـت  الليبراليـة والندمـاج فـي القتصـاد السياسـي الدولـي مؤخَّ
تكافـح مـن أجـل أن تصبـح نموذًجـا يُحتـذى، ناجًحـا ومتكاماًل، في إطـار نظامها اإلقليمي.
«تواجـه القـوى المتوسـطة الناشـئة معضلـة فـي أنهـا تنتقـد النِّظـام الليبرالـي الحالـي 
الـذي تهيمـن عليـه القـوى الغربيـة، وكذلـك فـي أن لديهـا الحافـز لتكـون جـزًءا مـن نظـام 
دولـي قائـم علـى القواعـد الليبراليـة»(١٥). ويعكـس هـذا التضارب حالة بلد مثـل تركيا التي 
تشـترك فـي تحالـف عسـكري غربـي فـي حيـن تنتمـي إلـى نظـام إقليمـي مختلـف ثقافّيًـا. 
لقـد ظهـر الغمـوض فـي مثـل هـذه الحالـة بشـكل لفـت نهايـة الحـرب الباردة عندمـا ازداد 
الحضـور التركـي علـى السـاحة العالَميـة بشـكل ملحـوظ نتيجـة التراجـع النسـبي لهيمنـة 
الوليـات المتَّحـدة. فمـن ناحيـٍة أدركـت أنقـرة أنهـا قـد تتخلـى عـن دورهـا التقليـدي فـي 
ذلـك الوقـت لكـي تلعـب دوًرا إيجابّيًـا علـى السـاحِة العالَميـِة، ومـن ناحيـة أخـرى بدأت في 
التشـكيك في تحالفاتها التقليدية، إل أن ذلك لم يعِن تَخلِّيها عن عضويتها في المعسـكر 
الغربـي. مـع ذلـك بـدأت تركيـا تبنِّـي سياسـة خارجيـة متعـددة األبعـاد، غير تنافسـية ولكن 
موازنـة، كمـا لّمـح أحمـد داوود أوغلـو، المهنـدس الرئيسـي للسياسـة الخارجيـة التركيـة 
الرسـميَّة آنـذاك(١٦). ويعكـس هـذا الـدور الجديـد فـي السياسـة اإلقليميـة التركيـة دوًرا 
ى هـذا إلـى التصـرف والظهـور  د جسـر. وقـد أدَّ يقـوم علـى اعتبـار تركيـا محـوًرا ل مجـرَّ
فـي دور البطـل فـي الشـؤون اإلقليميـة مـن خـالل اسـتخدام القـوة الناعمـة والدبلوماسـية 
التناغميـة للتعامـل السـلمي مـع عديـد مـن المشـكالت ابتداًء من اإلرهاب مـروًرا بالقضية 

الفلسـطينية وصـوًل إلـى القضيـة النوويـة اإليرانيَّـة الملتهبـة.
ـد أن المنافسـة اإلقليميـة بيـن إيـران وتركيـا ناتجـة عـن مسـألتَي توزيع القوى  مـن المؤكَّ
والهويـة، فكلتاهمـا تتأثـر بشـخصيته الوطنية لتصوره الذاتي فـي العالَم الخارجي. فبدايًة 
يعتبر كال البلدين نفسـه وريًثا جيو-سياسـّيًا إلمبراطوريات عظيمة هيمنت على سياسـات 
القـوة فـي القـرون الماضيـة: العثمانييـن األتـراك (١٤٥٣-١٩٢٣) والصفوييـن الفارسـّيين 
(١٥٠١-١٧٣٦) والقاجـار (١٧٩٦-١٩٢٥). وهـذا اإلرث التاريخـي يوّفـر لهمـا التميُّـز مـن 
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د مسـألة حضارة،  دول الشـرق األوسـط األخـرى. ففـي حالـة إيـران، بعيـًدا عـن كونهـا مجرَّ
فهـي بشـكل واضـح مرتبطـة بالديـن. وغالًبـا مـا تصادمـت القوميتـان التركيـة والفارسـيَّة، 
فكرّيًـا وسياسـّيًا، مـع القوميَّـة العربيـة خصوًصـا فـي أثناء الحرب البـاردة عندما عاصرت 
إيـران وتركيـا عمليـة إبـرام تحالـف المحيـط بيـن إثيوبيـا وإسـرائيل فـي عهـد بـن غوريـون 
لعدد من السـنوات(١٧). إن صفة إيران الشـيعية هي مسـألة أساسـية في مواجهة المحيط 
اإلقليمـي السـني، وكعامـل يميـز اسـتثنائيتهما، فقـد أثرت الهويتان التركيـة واإليرانيَّة على 
مواقفهمـا مـن حيـث أمـور الدفـاع والسياسـة الخارجية مع مرور الوقـت. وهذه النظرة إلى 
ـنِّّي تنعكـس اليـوم فـي عدم ثقتهمـا بالمملكة  «اآلَخـر» تجـاه القوميَّـة العربيـة واإلسـالم السُّ
العربيـة السـعوديَّة. فـإذا كانـت تركيـا تعانـي «متالزمـة سـيفر»، فيمكـن العثـور علـى نفـس 
الجـذور النفسـية فـي متالزمـة التطويـق التاريخيـة اإليرانيَّـة التـي يهـدف مشـروع «الهـالل 

الشـيعي» إلى كسـرها.
ـلْطة، والهويـة، والبحـث عـن الهيمنـة  فالعوامـل التـي نوقشـت (التوزيـع اإلقليمـي للسُّ
اإلقليمية) لم تضع، في الغالب، الدولتين على طرَفي نقيض فحسـب، بل أفسـحت بعض 

ـع ليشـمل التعـاون والتنسـيق السياسـي. المجـال للتعـاون القتصـادي الـذي تَوسَّ

ثالًثا: النهج التركي تجاه الهالل الشيعي اإليرانّي
فـي شـهر فبرايـر ٢٠١٧، خـالل مؤتمـر األمـن فـي ميونـخ، انتقـد وزيـر الخارجيـة التركـي 
مولود جاويش أوغلو سياسـة إيران في الشـرق األوسـط، واصًفا إياها بأنها طائفية، وأن 
وبـأن إيـران تحـاول  ٍة أي نـوع مـن النقسـام، دينّيًـا كان أو طائفّيًـا(١٨)، تركيـا تعـارُض بِشـدَّ
ا  إنشـاء دولتيـن شـيعيتين فـي سـوريا والعـراق، واصًفـا هـذه الممارسـات بأنهـا خطيـرةٌ جّدً
ويجـُب أن تتوقـف(١٩). وجـاءت تصريحاتـه فـي أعقـاب تصريحـات مماثلـة مـن نظيريـه 
السـعودّي عـادل الجبيـر ووزيـر الدفـاع اإلسـرائيلي أفيغـدور ليبرمـان، اللذيـن أدان كلٌّ 
منهمـا إيـران عالنيـة باعتبارهـا الراعي الرئيسـي لــإلرهاب العالَمي والقـوة األكثر زعزعًة 
لالسـتقراِر فـي المنطقـة. وقـد جـاءت مثل هـذه المواقف على خلفية دعوة وزير الخارجية 
اإليرانـيّ جـواد ظريـف إلقامـة حـوار مـع «اإلخـوة فـي اإلسـالم» مـن أجـل الَحـّد مـن العنف 
فـي الشـرق األوسـط، إل أن دعوتـه ُقوبلـت بالرفـض إذ اعتُبـرت محاولـًة لصـرِف انتبـاه 
خصومـه عـن التهديـد الواسـع للهـدف اإليرانـّي بإنشـاء «هالل شـيعي» يهدُف إلـى الهيمنة 
علـى اإلقليـم. واختتـم أوغلـو حديثـه بالتحذيـر مـن «السياسـات الطائفيـة والتمييـز فـي 
الشـرق األوسـط علـى أنهـا تـؤدِّي إلـى تفاقـم األزمـة الحاليـة». ومـن أجل الوصـول إلى حل 
ح أوغلو بأن «المنطقة تحتاج إلى وجهات نظر شـاملة وشـعور أكبر بالنتماء  ُمسـتدام صرَّ
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يَّـة، وكذلـك التعـاون والتكاتـف بيـن الجميـع»(٢٠). اإلقليمـي، الـذي هـو أمـر فـي غايـة األهمِّ
وتُعتبـر هـذه نقطـة البدايـة للحصـول علـى فهـم كامـل لنهـج تركيـا تجـاه الهالل الشـيعي 
، ومحاولـة تفكيكـه -عـن طريـق إزالته من جميع العناصـر البالغية واآليديولوجية  اإليرانـيّ
التي هي نماذج للخطاب السياسـي الرسـمّي والتنافسـي- وكذلك فهم األهداف اإلقليمية 
التـي سـعت تركيـا إلـى تحقيقهـا حتـى اآلن، علـى األقـّل فـي فتـرة مـا بعـد الربيـع العربـي. 
وتُعتبـر ثـالث دول عربيـة (اليمـن والعـراق وسـوريا) مسـارح إقليميـة رئيسـية مـن الممكـن 

اختبـار مثـل هـذه الفرضيـة فيها.

١- اليمن
ل تـزال هـذه الجمهوريـة العربيـة التـي تقـع فـي الطـرف الجنوبـي لشـبه الجزيـرة العربيـة 
مسـرًحا لحـرٍب دمويـٍة بيـن فصيـل المتمرديـن الحوثيين والحكومة الشـرعية للرئيس عبد 
ربـه منصـور هـادي منـذ عـام ٢٠١٢، التـي اجتاحـت البـالد نتيجـًة للثـورات العربيـة. وقـد 
وصـف المحللـون األزمـة اليمنيـة علـى أنهـا حـرٌب دينيـة وطائفيـة تتقاتـل فيهـا الجماعـات 
ـى الرئيـس هـادي دعـم المملكـة العربيـة السـعوديَّة فعلّيًـا مـن  السـنية والشـيعية. وقـد تَلقَّ
أجل وقف المسـاعدات اإليرانيَّة للقوات الحوثية واسـتعادة العاصمة صنعاء. ففي مارس 
٢٠١٥ اتخـذت تركيـا موقًفـا قوّيًـا ضـّد إيـران وأعلنـت رسـمّيًا دعمهـا العمليـة العسـكرية 
التـي قادتهـا الريـاض ضـّد المتمرديـن الحوثييـن، كمـا حـّذر الرئيـس أردوغـان طهـران من 
أن تركيـا لـن تتسـامح مـع محاولـة إيـران الهيمنـة علـى المنطقـة قائـاًل: «علـى إيـران تغييـر 
وجهـة نظرهـا. يجـب أن تسـحب قواتهـا، مهمـا كانت، من اليمن وسـوريا والعـراق، واحترام 
وحـدة أراضيهـا. […] إن موقـف إيـران مـن المسـألة ليـس صادًقـا ألنهـا تحمـل أجنـدة 
طائفية، فهم يسـعون لملء الفراغ الذي سـيخلفه تنظيم الدولة (داعش)»(٢١). وفي مقابلة 
أجرتهـا «فرانـس ٢٤» مـع الرئيـس التركـي، قـال أردوغـان إن تركيـا سـتدرس تقديم الدعم 
اللوجيسـتي للتحالـف الـذي تقـوده السـعوديَّة فـي اليمـن(٢٢). لكـن سـرعان مـا ناقض أوغلو 
ل حاّلً  تلـك التصريحـات قائـاًل إن أنقـرة ليـس لديهـا نيـة إلشـعال أي حـرب طائفيـة وتفضِّ
سياسـّيًا لألزمـة(٢٣). فـي الواقـع، وعلـى الرغـم مـن إعالنـه السـابق، زار أردوغـان طهـران 
فـي الشـهر التالـي للقـاء الرئيـس حسـن روحانـي والمرشـد علـي خامنئـي، لمناقشـة زيـادة 
التبـادل التجـاري مـن ١٤ مليـار دولر فـي عـام ٢٠١٤ إلـى ٣٠ مليـار دولر(٢٤)، الـذي كان 
 (JCPOA) مـن شـأنه أن يعكـس آمـاًل كبيـرة ناتجـة عـن خطـة العمـل الشـاملة المشـتركة
َعتهـا إيـران فـي فيينا فـي يوليو ٢٠١٥ مع  التاريخيـة المعروفـة بـ«التِّفـاق النـووي»، التـي وقَّ
الـدول الخمـس العظمـى + ١ (الـدول الخمـس دائمة العضوية في مجلس األمن وألمانيا).
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عـالوة علـى ذلـك، وقعـت تركيـا وإيـران اتِّفاقيـة تجارة تفضيلية هامة عـام ٢٠١٤ دخلت 
إلـى ٣٠ لتصـل  بينهمـا  الثنائيـة  التجـارة  توسـيع  بهـدف  ينايـر ٢٠١٥  فـي  التنفيـذ  حيِّـز 

مـة التجـارة العالَميـة (WTO)، فـإن  مليـار دولر. وبمـا أن إيـران ليسـت عضـًوا فـي منظَّ
إبـرام مثـل هـذه الصفقـة يُعتبـر أفضـل طريقـة يمكـن إليـران اتباعهـا لتعزيـز عالقاتهـا 
التجاريـة مـع الشـركاء اآلخريـن ووضـع حـّد لعزلتهـا القتصاديـة. وبموجـب بنـود اتِّفاقيـة 
السـلع  التعريفـة علـى  وإيـران مـن تخفيـض  تركيـا  التفضيليـة تسـتفيد كل مـن  التجـارة 
الزراعيـة والصناعيـة بينهمـا ضمـن قائمـة تضّم ١٤٠ منتًجا إيرانّيًا و١٢٥ منتًجا تركّيًا(٢٥)، 
ـق هـذِه التِّفاقيـة هدفيـن رئيسـيين مـن وجهـة النظـر اإليرانيَّـة: فتـح الطريـق  كمـا تحقِّ
أمـام المنتجـات اإليرانيَّـة لدخـول سـوق التِّحـاد األوروبـّي، وتمهيـد الطريـق أمـام إيـران 
مـة التجـارة العالَميـة(٢٦)، كمـا تسـاعد هـذه التِّفاقيـة علـى مكافحـة  لالنضمـام إلـى منظَّ

تهريـب البضائـع بيـن البلديـن(٢٧).
العالقـات  لتعزيـز  البلديـن حجـر األسـاس  بيـن  التعـاون القتصـادي  وبالتأكيـد يمثـل 
الثنائيـة التـي تنعكـس فـي النهايـة علـى وضـع حـّد للمنافسـة حـول القضايـا السياسـية 
ـة للطرفيـن، فإيـران  والعسـكرية، ومـن الواضـح أن إرادة إنهـاء المنافسـة السياسـية مهمَّ
كانـت تعانـي العزلـة السياسـية والقتصاديـة عـن بقيـة العالَـم طـوال العقـود الماضيـة، 
ـل اقتصادهـا.  إذ كانـت تبحـث عـن وسـيلة لرفـع العقوبـات القتصاديـة التـي كانـت تعطِّ
وبـدوره، تراجـع وضـع السياسـة الخارجيـة التركيـة مـن «صفـر مشـكالت» إلـى األزمـات 
فـي أعقـاب الثـورات العربيـة، وأصبحـت تعانـي أزمـة سياسـية غيـر مسـبوقة مـع شـركائها 
. مـع ذلـك، بعـد  ـة الوليـات المتَّحـدة والتِّحـاد األوروبـيّ السـتراتيجيين القدامـى، بخاصَّ
تحسـين العالقـات مـع روسـيا فـي صيـف عـام ٢٠١٦، اسـتفادت تركيـا مـن بيئـة جيـو-

ـة فـي مـا يتعلـق باألزمـة السـورية، فقـد حصلـت  سياسـية جديـدة بشـكل إيجابـي خاصَّ
أنقـرة بعـد اتِّفاقهـا التكتيكـي مـع كل مـن موسـكو وطهران على نفـوٍذ إقليمي جديد حاولت 

اسـتغالله علـى حسـاب قـوى إقليميـة أخـرى.

٢- سوريا
يَّـة قصـوى لتركيـا»، وليسـت إل  كمـا لحـظ كثيـرون فـإن اليمـن هـو «دولـة ليسـت ذات أهمِّ
أداة «لصـرف النتبـاه عـن القضايـا الحقيقيـة». وفـي الواقـع تضُع إيران ُجـّل اهتمامها في 
«كل مـا يتعلـق بسـوريا»(٢٨)، لهـذا فـي أعقـاب النتفاضـات العربيـة فـي عـام ٢٠١١ كانـت 
األزمـة السـورية مهـدت الطريـق إلعـادة هيكلـة القـوة اإلقليميـة التي ما زالـت في حالة من 
ل، وسـعت  د الوليـات المتَّحدة في التدخُّ الضطـراب. وقـد اسـتفادت إيـران فعلّيًـا مـن تَـردُّ
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لسـتكمال مشـروعها فـي الوصـول إلـى دمشـق، لتصبـح يدهـا فاعلـة فـي المنطقـة. ول 
ـلْطة قريًبـا محـور الخـالف بيـن القوتيـن الشـرق  شـك سـيصبح بقـاء بشـار األسـد فـي السُّ
أوسـطيتين تركيـا وإيـران. فالدعـم اإليرانـّي العسـكري لقـوات األسـد هو بقصـد خلق ممر 
قـوى فـي الشـرق األوسـط بيـن طهـران وبيـروت مـروًرا ببغـداد ودمشـق بحيـث يكـون هـذا 
الممـر تحـت سـيطرة «حـزب اهلل». وخالًفـا لمـا يُشـاع فـإن الخالفـات بيـن إيـران وتركيـا 
حـول األسـد لـم تُكـن ذات دوافـع دينيـة سياسـية وعسـكرية فـي المقـام األول. ومـن ناحيـة 
ـة  أخـرى أفسـحت القضيـة السـورية المجـال لتالقـي بعـض المصالـح بيـن البلديـن، بخاصَّ
فـي مـا يتعلـق بمكافحـة تنظيـم داعـش، وبفضـل الـدور الروسـي متزايـد التأثيـر نجحـت 

إيـران وتركيـا فـي إيجـاد نـوٍع مـن التسـوية لتجـاوز الخالفـات السياسـية والعسـكرية.
ل األكـراد مصـدر قلـق جيو-سياسـي لتركيـا، بسـبب الظهـور  ومنـذ عقـود طويلـة يشـكِّ
الواقـع يمكـن اعتبـار  الوشـيك لدولـة كرديـة قـرب حدودهـا الجنوبيـة والشـرقية، وفـي 
بالنسـبة إلـى تركيـا حتـى  المسـألة الكرديـة بمثابـة الحالـة النفسـية لمتالزمـة سـيفر(٢٩)

يومنـا هـذا.
د ضـّد األسـد إلـى إنعـاش اآلمـال إلقامـة دولـة كرديـة، وهـو أمـر أثـار  ى التمـرُّ لقـد أدَّ
قلـق صانعـي القـرار فـي حـزب العدالـة والتنميـة بشـكل كبيـر. وبمـا أن تركيا تسـتضيف ما 
ل يقـل عـن نصـف إجمالـي عـدد السـكان األكـراد البالـغ عددهـم ٣٠ مليـون نسـمة، فـإن 
الجانب األكثر تخوًفا من األزمة السـورية كان يتمثل في التأثير غير المباشـر لالنتفاضة 
داخـل المجتمـع الكـردي التركـي. ظهـرت علـى السـطح مخـاوف أنقـرة بشـأن األكـراد فـي 
مناسـبات عديـدة. وعليـه نـرى أن سياسـة أنقـرة اإلقليميـة تجـاه دمشـق وطهـران تتحكـُم 

فيهـا القضيـة الكرديـة بشـكٍل شـبه تـاّم.
بدايـًة، اختـارت تركيـا اسـتغالل تركـة داعـش الجيو-سياسـية والعسـكرية واسـتخدامها 
ـة خـالل صعودهـا بيـن عاميـن ٢٠١٣ بشـكل غيـر مباشـر ضـّد األكـراد المحلييـن، بخاصَّ
و٢٠١٤، وذلـك بالمتنـاع عـن النضمـام صراحـًة إلـى التحالـف الغربـي. وفـي حيـن رغبـت 
د داعـش من العراق  تركيـا فـي احتـواء القـوات الكرديـة فإنهـا وقفـت موقفـا سـلبّيًا من تمدُّ
إلـى سـوريا. مـع ذلـك، أثبتـت المقاومـة الكرديـة جدارتهـا فـي القتـال ضـّد عناصـر تنظيـم 
داعـش خصوًصـا معركـة عيـن العـرب كوبانـي فـي خريـف ٢٠١٤ التـي صـارت رمـًزا فـي 
م داعـش مـع احتفـاظ القـوات  ى ذلـك إلـى كبـح تَقـدُّ الخيـال الجتماعـي الكـردي، وقـد أدَّ
الكرديـة بمزيـٍد مـن األراضي السـورية المجـاورة للحدود التركية، التي كانت تُعرف آنذاك 
باسـم روج آفـا. فـي تلـك المرحلـة كان أردوغـان ل يـزال يسـعى لتِّبـاع اسـتراتيجية محلِّيـة 
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للتقـارب مـع زعيـم حـزب العمـال الكردسـتاني عبـد اهلل أوجـالن. مـع ذلـك سـاءت األمـور 
فـي عـام ٢٠١٥ عندمـا بـدأ داعـش شـن هجمـات إرهابيـة فـي تركيـا، وحتى ضـّد األهداف 
ـة فـي سـوروك فـي ٢٠ يوليـو، وأنقـرة فـي ١٠ أكتوبر، فأعـاد حزب العمال  الكرديـة، بخاصَّ
الكردسـتاني اسـتراتيجيته اإلرهابية أيًضا، إذ شـعر أنه تَعرَّض للخيانة من حزب العدالة 
ى قـرار أردوغـان إلـى تدهـور الموقـف ألنـه بـدأ يلعـب بالورقـة الوطنيـة  والتنميـة. وقـد أدَّ
محلّيًـا، باإلضافـة إلـى تـردده فـي الوقـوف إلـى جانـب األكـراد فـي قتالهـم ضّد داعـش(٣٠).
لـم تفـرق تركيـا بيـن عناصـر داعـش ومقاتلـي الجماعـات المسـلَّحة الكرديـة، فأطلقـت 
عملية عسـكرية في ٢٤ أغسـطس ٢٠١٦ باسـم «درع الفرات»، لخنق أي نوع من األنشـطة 
اإلرهابيـة، سـواء أكان قادًمـا مـن تنظيـم داعـش أو مـن الجماعات اإلرهابيـة الكردية، مثل 
حـزب العمـال الكردسـتاني التركـي وحـزب الشـعب التركي/حـزب التِّحـاد الديمقراطـي 
العمـال  «حـزب  إن   ٢٠١٧ لألمـن  ميونـخ  مؤتمـر  فـي  أوغلـو  جاويـش  قـال  إذ  الشـعبي، 
ل تهديـًدا أمنّيًـا مباشـًرا لتركيـا والعـراق والحكومـة اإلقليميـة الكرديـة،  الكردسـتاني يشـكِّ
وينبغـي أن ل يكـون القتـال ضـّد حـزب العمـال الكردسـتاني أو الجماعـات المؤيـدة لـه. في 
سـوريا هـل تحـارب وحـدات حمايـة الشـعب فـي سـوريا داعـش مـن أجـل وحـدة سـوريا؟ 
ل، بـل علـى العكـس: إنهـم يقاتلـون داعـش للحصـول علـى مزيـد مـن األراضـي، وأيًضـا 
ـة بإنشـاء دولتهـم المسـتقلة أو إقليـم خـاّص بهـم. ول يمكننـا أن نتسـامح  ألهدافهـم الخاصَّ
مـع أي كانتـون أو وليـة إرهابيـة فـي الجـزء الشـمالي مـن سـوريا والعـراق»(٣١)، واسـتطرد 
أوغلـو: «إننـا نحافـظ علـى موقفنـا الثابـت فـي محاربـة اإلرهـاب، ول يوجـد إرهـاٌب (جيد) 
أو (سـيِّئ)، فـإن حـزب التِّحـاد الديموقراطـي ووحـدات حمايـة الشـعب وداعـش هـم نفس 
حـزب العمـال الكردسـتاني وحـزب جبهـة تحريـر الشـعب الثـوري والقاعـدة والنصـرة»(٣٢). 
لذلـك يبـدو مـن المرجـح أن تـورُّط أنقـرة المفاجـئ والمتأخـر ضـّد داعـش فـي سـوريا من 
خـالل عمليـة «درع الفـرات» كان مدفوًعـا بالدرجـة األولـى لتجنُّـِب تشـكيل جيـب كـردي 
(روج آفـا) بالقـرب مـن الحـدود التركيـة(٣٣). فـي تلـك المرحلـة توتـرت العالقـات بين تركيا 
ـلْطة الـذي كان كلـت منهمـا حريصـة علـى ملئـه،  وإيـران بدرجـة كبيـرة، بسـبب فـراغ السُّ
ناهيـك بهـدف إيـران للتوصـل إلـى اتِّفـاق تاريخـي حـول القضيـة النووية مع القـوى الغربية 
فـي يوليـو ٢٠١٥، الـذي كانـت تركيـا تتعمـد عـدم الهتمـام بـه. وبالفعـل فـإن المنطـق هـو 
كمـا يلـي: «بعـد زوال سـيطرة داعـش فـي العـراق والشـام علـى كثيـر مـن األراضـي، ظهـر 
الخـالف حـول مـن سيسـيطُر علـى هـذه المناطـق […]. وبالنسـبة إلـى تركيـا، فـإن خـروج 
هـذه المناطـق مـن نفـوذ داعـش قـد يجعلهـا تحـت قبضـة قـوات سـوريا الديمقراطيـة أو 

حـزب التِّحـاد الديمقراطـي»(٣٤).
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ت تركيـا إلـى التنسـيق مـع الجهـات الفاعلـة األخـرى المنخرطـة فـي المسـألة  اضُطـرَّ
عـدم  اختـارت  المتَّحـدة  الوليـات  ألن  وإيـران،  روسـيا  وهـي  رئيسـي،  بشـكل  السـورية 
المشـاركة بفاعلية في القضية السـورية منذ بداية األزمة واقتصرت على محاربة داعش 
بشـكل غيـر مباشـر مـن خـالل تقديـم الدعـم العسـكري لوحـدات حمايـة الشـعب. فـي 
الواقـع لـم يُكـن مـن الممكـن إطـالق عمليـة «درع الفـرات» لـو لـم يعتـذر أردوغـان شـخصّيًا 
إلـى الرئيـس فالديميـر بوتيـن فـي صيـف ٢٠١٦(٣٥) عـن حادثـة إسـقاط الطائـرة الروسـية 
«سـوخوي-٢٤» فـي ٢٤ نوفمبـر ٢٠١٥، التـي أفسـدت العالقـات بين موسـكو وأنقرة بشـكل 
ـل بالتعامـل مـع كل مـن بوتيـن  منـذ تلـك اللحظـة بـدأ أردوغـان بحكمـة وتعقُّ مفاجـئ(٣٦).
ـل إلى حّل وسـط في سـوريا، وقـد أفضت معركة  والرئيـس اإليرانـّي حسـن روحانـي للتوصُّ
أردوغـان ضـّد حـزب العمـال الكردسـتاني ووحـدات حمايـة الشـعب إلـى مقايضـة ضمنيـة 
ـْلطة والقتال ضّد داعش.  ذكية مع نظيريه الروسـي واإليرانّي مقابل إبقاء األسـد في السُّ
د أنقـرة أكثـر مـن األسـد، وكان الحتفـاظ  ففـي الواقـع كانـت وحـدات حمايـة الشـعب تهـدِّ
بالوضـع الراهـن فـي سـوريا وحمايـة نظـام األسـد فـي دمشـق بالفعـل هدفيـن حيوييـن 
لـكل مـن موسـكو وطهـران. وفـي حيـن أن روسـيا مهتمـة فـي المقـام األول بالوصـول إلـى 
البحـر المتوسـط   مـن خـالل قاعدتهـا العسـكرية فـي الالذقية، فإن إيـران مهتمة بالحفاظ 
علـى ممـر جغرافـي ترتبـط مـن خاللـه ارتباًطـا مباشـًرا بحـزب اهلل اللبنانـي وتسـمح لـه 
بمواجهـة إسـرائيل ذلـك الكابـوس الجيو-سياسـي األكثـر تهديـًدا. وفـي الواقـع، يبـدو أن 
اسـتراتيجية طهـران فـي سـوريا تحددهـا بشـكل كبيـر مخـاوف أمنيـة تجـاه تـل أبيـب. لقـد 
شـعرت إسـرائيل باإلحباط من نفوذ إيران في الشـرق األوسـط ودعم طهران لحزب اهلل، 
وهكـذا تدخلـت إسـرائيل مباَشـرًة فـي األزمـة السـورية عبـر مرتفعـات الجـولن وقصفـت 
بعـض األهـداف العسـكرية اإليرانيَّـة والمرافـق العسـكرية السـورية فـي فبرايـر ٢٠١٨(٣٧).

بعـد إدراكهـم مصالحهـم المشـتركة فـي سـوريا، أطلقت القوى الثالث رسـمّيًا محادثات 
«أسـتانة» فـي ينايـر ٢٠١٧(٣٨)، التـي أفضـت إلـى إنشـاء «مناطق خفض التصعيد» وتقسـيم 
سـوريا فعلّيًـا إلـى مناطـق نفـوذ بينهـم. وفـي هـذا اإلطـار، نجـح بوتيـن وأردوغـان وروحانـي 
فـي إيجـاد حـّل يكـون فيـه الجميـع رابًحـا. بعـد اسـتبعاد التنسـيق مع األسـد، وهـذه بالفعل 
قضيـة ل جـدال فيهـا بالنسـبة إلـى روسـيا وإيـران، ُمنـح أردوغـان الضـوء األخضـر لوضـع 
المرحلـة الثانيـة مـن العمليـات العسـكرية ضـّد الجيب الكردي في شـمال سـوريا في أوائل 
عـام ٢٠١٨، وذلـك بعـد أن اسـتفاد حـزب العمـال الكردسـتاني ووحـدات حمايـة الشـعب 
بشـكل ملحـوظ مـن الخسـائر العسـكرية لداعـش فـي تلك المنطقـة. وأُطِلَقت هـذه العملية 
باسـم «عمليـة غصـن الزيتـون» فـي ٢٠ ينايـر ٢٠١٨، وقـد رّكـزت علـى بلـدة عفريـن ذات 
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د نحـو المـدن الكردية  الكثافـة السـكانية الكرديـة فـي سـوريا، لكـن الهـدف منهـا هـو التمـدُّ
األخـرى المأهولـة بالسـكان علـى طـول روج آفـا حتـى هزيمـة وحـدات حمايـة الشـعب. إل 
أن عمليـة عفريـن أثـارت مخـاوف إيـران، التـي يزعـم روحانـي أنـه عارضهـا خـالل قمتـه 
وبـدوره  الثالثيـة مـع بوتيـن وأردوغـان التـي جـرت فـي أنقـرة فـي ٤ و٥ أبريـل ٢٠١٨(٣٩).
ـًرا عـدم ارتياحـه لوجـود ميليشـيات شـيعية مواليـة لألسـد  أظهـر الرئيـس التركـي مؤخَّ
خـارج عفريـن، حسـب وكالـة األناضـول، «حاولـت هـذه الميليشـيات دخـول سـوريا لدعـم 
وحـدات حمايـة الشـعب وحـزب العمـال وكذلـك داعـش ضـّد العمليـة العسـكرية التركيـة 

الجاريـة فـي المنطقـة»، وعّرفهـم بـ«اإلرهابييـن»(٤٠).
لقـد وجـدت إيـران وتركيـا قاعـدة مشـتركة للتفاهـم مـن أجـل الحفـاظ على أمـن الدولة 
َقتهـا الحـرب لمـدة ٧ سـنوات والحفـاظ علـى الوحـدة والسـتقرار مـن  السـورية التـي مزَّ
القتتـال  مـن  الرغـم  بوتيـن(٤١)، علـى  بفضـل  الطائفيـة، وهـذا  قـوي ضـّد  التـزام  خـالل 
غيـر المباشـر والدعـم القـوي للقـوات المواليـة لـكال البلديـن علـى األرض. عـالوة علـى 
ذلـك، ففـي تركيـا وإيـران جانـب جديـر بالمالحظـة، يتعلـق بالتفاهـم حـول الوضـع فـي 
سـوريا، ففي حين تتهم تركيا إيران رسـمّيًا بتقويض اسـتقرار الشـرق األوسـط من خالل 
الترويـج للسياسـات الطائفيـة، فـإن طهـران لـم تبادلهـا نفـس التهام. والواقع أن السياسـة 
الخارجيـة اإليرانيَّـة البراغماتيـة -التي اسـتغلّت العامل الشـيعي صراحـًة(٤٢)- لم تنظر قط 
إلـى سياسـة حـزب العدالـة والتنميـة فـي الشـرق األوسـط مـن زاويـة الطائفيـة أو العتناق 
الدينـي، علـى الرغـم مـن وصـف سياسـة أردوغـان الخارجية بأن دافعهـا ديني، حتى داخل 
ـل ُصنَّـاع القـرار اإليرانّيون  األوسـاط األكاديميـة ومراكـز الفكـر السياسـي(٤٣). لطالمـا فضَّ
التركيـة علـى  الهيمنـة  مفهـوم «العثمانيـة الجديـدة» مصطلًحـا أكثـر اتسـاًقا(٤٤) لوصـف 
الشـرق األوسـط اسـتناًدا إلـى النزعـة القوميَّـة والبحـث عـن السـتقاللية السـتراتيجية، 
وحتـى تقديـم طموحـات إمبرياليـة، بمعنـى أن ل يكـون الديـن الهـدف األساسـي ولكـن 
يكـون أحـد هـذه العوامـل. ومـن هـذا المنطلـق، كان صانعـو القـرار اإليرانّيـون ينظرون إلى 
ل تهديًدا كأنها تتعـدى على المصالح اإليرانيَّة  السياسـة الخارجيـة لتركيـا «علـى أنها تشـكِّ

فـي المنطقـة» وقورنـت بالهيمنـة الغربيـة والصهيونيـة(٤٥).

٣- العراق
ـا للعالقـات اإليرانيَّة-التركيـة. تسـببت المسـألة الكرديـة  مثَّـل العـراق ميـدان اختبـار ُمِهّمً
علـى وجـه الخصـوص فـي انقسـامات كبيـرة بيـن الدولتيـن. كان لـدى تركيـا مخـاوف أكثـر 
مـن إيـران بشـأن إقامـة دولـة كرديـة، وتعتبـر أنقـرة كاّلً مـن حـزب العمـال الكردسـتاني 
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ووحـدات حمايـة الشـعب (الفـرع العسـكري لحزب التِّحـاد الديمقراطـي والحزب الكردي 
مـات إرهابيـة، ودائًمـا مـا تطالـب الوليـات المتَّحـدة والتِّحـاد األوروبـّي  السـوري) منظَّ
مـات الكرديـة مصـدًرا للتهديـد، فقـد  بالمثـل. وحتـى إذا اعتبـرت الدولتـان جميـع المنظَّ
تمكنـت إيـران مـن إقامـة عالقـات تعاونيـة مـع الجماعـات الكرديـة اإليرانيَّـة المحلِّيـة على 
نحـو مـا، مثـل حـزب الحيـاة الحـرة الكردسـتاني (المرتبـط بحـزب العمـال الكردسـتاني 
التركـي)(٤٦). لذلـك فـإن مـا قـوَّض مصالـح أنقـرة فـي العـراق فـي السـنوات األخيـرة كان 
تقديـم  ثـم  ومـن  كوبانـي،  فـي صـراع  الكردسـتاني  العمـال  حـزب  مـن  طهـران  اسـتفادة 
المسـاعدة لألكـراد فـي معركـة الموصـل فـي أكتوبـر ٢٠١٦، عندما دعـا قائد فيلق القدس 
التابـع للحـرس الثـوري اإليرانـّي، الجنرال قاسـم سـليماني، حزب العمال الكردسـتاني إلى 
النضمـام إلـى المعركـة إلـى جانـب جيـش التحرير الشـيعي(٤٧). وعندما ُسـئل عن الجنرال 
سـليماني، أجـاب أردوغـان: «هـذا شـخص أعرفـه جيـًدا [...] وهـو جـزء مـن العمليـات فـي 
العـراق. إًذا مـا هدفهـم؟ زيـادة قـوة الشـيعة فـي العـراق. هـذا مـا يريـدون»(٤٨). ويُعتبر اتهام 
أنقـرة لطهـران بالطائفيـة جـزًءا مـن السياسـة الخارجيـة الرسـميَّة لتركيـا، ألن ذلك يخدم 
الروايـة الرسـميَّة لتركيـا إلضفـاء الشـرعية علـى نفسـها فـي الشـرق األوسـط. وفي مؤتمر 
ميونخ لألمن في فبراير ٢٠١٧، ألقى أردوغان باللوم على إيران بسـبب محاولتها تقسـيم 
العـراق وسـوريا مـن أجـل اطمـاع وطنيـة، فـي حيـن صـرح جاويـش أوغلـو صراحـًة بـأن 

«إيـران تحـاول إنشـاء دولتيـن شـيعيتين فـي العـراق وسـوريا»(٤٩).
في الواقع أبدت تركيا انزعاجها العميق من التصعيد «الطائفي» المحتَمل في العراق، 
الشـيعية  الجماعـات  لتمكيـن  الشـيعي محاولـة خطـرة  التحريـر  تركيـا جيـش  واعتبـرت 
ـنة. فـي الواقـع، مـا يهـّم صنـاع القرار فـي أنقرة  المحلِّيـة دينّيًـا علـى حسـاب التركمـان السُّ
هـو التأثيـر المتزايـد الـذي تمارسـه إيـران فـي العـراق وسـوريا مـن خالل اسـتغالل العامل 
الشـيعي، كمـا حثَّـت طهـران الحكومـة العراقيـة بقـوة علـى إدراج قـوات الحشـد الشـعبي 
فـي القـوات العراقيـة الرسـميَّة، لتعزيـز الوجـود اإليرانـّي الشـيعي فـي العـراق(٥٠)، وقـد 
عانـت تركيـا كثيـًرا مـن هـذه السياسـات الطائفيـة التـي رّوج لهـا فـي العراق رئيـس الوزراء 
السـابق نـوري المالكـي إلبعـاد تركيـا تماًمـا عـن السياسـة العراقيـة(٥١). ومـن المفارقـات، 
الحـزب  مـع  وديـة  أقامـت عالقـات  أنقـرة  أن  الصاعـد،  إيـران  نفـوذ  أجـل موازنـة  ومـن 
الديمقراطـي الكردسـتاني، وهـو الحـزب الكـردي العراقـي بقيـادة مسـعود بارزانـي، الـذي 
كان رئيـس حكومـة إقليـم كردسـتان حتـى عـام ٢٠١٧. ويعتبـر تطبيـع العالقات مـع بارزاني 
هدًفـا رئيسـّيًا لواضعـي القـرار فـي تركيـا، ولـه دور مهـّم فـي الوصـول إلى المنطقـة الغنية 
تُعتبـر موضـع خـالف كبيـر مـع الحكومـة  التـي  بالنِّْفـط فـي إقليـم كردسـتان، المنطقـة 
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المركزيـة العراقيـة، بسـبب عائـدات النِّْفـط وإدارتهـا(٥٢). مـن جهـة يفسـر هـذا المخطـط 
بقـوة، الدعـم الـذي قدمتـه إيـران إلى التِّحاد الوطني الكردسـتاني بقيـادة جالل طالباني، 
وهـو الحـزب الكـردي الرئيسـي الـذي ينافـس الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني بقيـادة 
بارزانـي. مـن ناحيـة أخـرى، بمـا أن حكومـة بغـداد كانـت دائًمـا يسـيطر عليهـا الشـيعة بعد 
سـقوط الرئيـس األسـبق صـدام حسـين، فقـد فضلـت أنقـرة عدم المسـاس بوحـدة العراق 
وعـدم تجزئتـه، بالرجـوع إلـى إطـار فيدرالـي يُخِمـد خطـر التصعيد الطائفـي الذي تروِّجه 

طهـران، لهـذا تـرى أنقـرةُ بغـداَد منافًسـا إقليمّيًـا، لدورهـا فـي تـوازن القـوى اإلقليمـي.
القتـال لتحريـر الموصـل فـي أكتوبـر ٢٠١٦ هو مثـال على الخالف بين قوات المعارضة 
فـي سـاحة المعركـة، فـي حيـن اعتبـرت طهـران تلـك المعركـة حجـر األسـاس لمشـروعها 
الشـيعي فـي الشـرق األوسـط حتـى بلـغ األمـر حـّد تعاونهـا مـع األكـراد إلخـراج قـوات 
داعـش، وهدفـت أنقـرة إلـى اسـتعادة سـيطرتها علـى المدينـة مـن خـالل التصـدي للقـوات 
الكرديـة هنـاك، وجـاء ذلـك متوافًقـا مـع تحذيـرات صانعـي القـرار فـي حـزب العدالـة 
والتنميـة مـن أن أّي تدخـل شـيعي ترعـاه إيران سـيؤدي إلى زيـادة التوتُّرات اإلقليمية، وقد 
أثـار قـرار تركيـا إنشـاء وحـدة عسـكرية فـي مخيـم بعشـيقة غضـب الحكومـات العراقيـة 

التـي دعتهـا إلـى النسـحاب(٥٣).
جـاءت التطـورات اإلقليميـة األخيـرة، إضافـة إلـى محادثات أسـتانة الجاريـة، كخطوات 
العالقـات  وتشـير  إلـى حـّل وسـط ممكـن،  والوصـول  الخالفـات  فتيـل  نـزع  نحـو  ـة  مهمَّ
القتصاديـة فـي نهايـة المطـاف إلـى أن روسـيا وإيـران والعـراق، تحديـًدا حكومـة إقليـم 
كردسـتان، الشـركاء التجاريـون الرئيسـيون لتركيـا فـي مـا يخـّص الطاقـة، وتُعتبـر حكومـة 
تركيـا(٥٤)،  إلـى  نفطهـا  مـن  بتصديـر ٢٣٪  التصنيـف  هـذا  فـي  األولى  كردسـتان  إقليـم 
ه  وتحـرص تركيـا علـى أن يكـون لهـا كلمـة فـي السياسـة العراقيـة من خالل تبنِّـي نهج موجَّ
نحـو الطاقـة مـع حكومـة إقليـم كردسـتان، وتطلُّعهـا إلـى دعـم بارزانـي فـي احتـواء حـزب 
العمـال الكردسـتاني وإبطـال مفعـول قـوة العامـل اإليرانـّي الشـيعي فـي الشـرق األوسـط.

خالصــة
اعتمـدت هـذه الدراسـة علـى نمـوذج FPA لكتشـاف العوامـل الماديـة والنفسـية الرئيسـية 
التـي تؤثـر علـى نهـج تركيـا تجاه «الهالل اإليرانّي الشـيعي» بهـذه الطريقة، محاولًة تفكيك 
كات كل مـن  هـذا المفهـوم مـن أي بعـد آيديولوجـي. وعليـه سـعت الدراسـة لتثبـت أن تحـرُّ
تركيـا وإيـران فـي الشـرق األوسـط تدفعهـا فـي المقـام األول الهتمامـات السـتراتيجية، 
وبالنظـر إلـى العوامـل النفسـية مثـل خـوف طهـران مـن التطويـق و«متالزمـة سـيفر» فـي 
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يَّـة فـي هـذا السـياق. ومـن ناحيـة أخـرى، إذا كان  أنقـرة هـي مـن العوامـل بالغـة األهمِّ
الدين واآليديولوجيا وفن الخطاب من العناصر النمطية للمنافسـة السياسـية، سـواء في 
الداخـل أو فـي الشـؤون الخارجيـة، فـإن توظيفهـم فـي السـياق المناسـب بمثابـة محاولـة 
لفهـم إلـى أي مـدى يمكـن لصانعـي القـرار اسـتخدام هـذه األدوات النمطية بصـورة ناجعة 
لتحقيـق األهـداف السـتراتيجية. حاولـت هـذه الورقـة أن تقـدم بعـض األمثلـة علـى ذلـك، 
مـن خـالل التركيـز علـى ثـالث قضايـا رئيسـية جـرت فـي أعقـاب النتفاضـات العربية. ما 
حـدث أنـه مـع النتقـال مـن إطـار كالسـيكي قائـم علـى التعـاون القتصـادي والمنافسـات 
الجيو-سياسـية، وجـدت تركيـا وإيـران أرضيـة مشـتركة للتفاهـم المتبادل، علـى الرغم من 
أن التباعـد السياسـي والعسـكري قائـم. فـي أعقـاب األزمة السـورية، ظهر مصدر رئيسـي 
لتوتـر العالقـات الثنائيـة عندمـا قـررت تركيـا اسـتضافة قـوات أمريكيَّـة علـى أراضيهـا، 
الخطـوة التـي اعتبرتهـا طهـران تهديـًدا مباشـًرا ألمنهـا(٥٥)، وحـاول المسـؤولون األتـراك 
تهدئـة نظرائهـم اإليرانّييـن بـأن الوجـود األمريكّي له أهداف دفاعية فقط. ولشـعور إيران 
بالحصـار بسـبب الوجـود المسـتمر للقـوات األمريكيَّـة قـرب حدودهـا، وعـدم اسـتقرار 
األوضـاع فـي البلـدان المجـاورة، وكذلـك تهديـد الجماعـات المتطرفـة، اسـتمرت إيـران 
بالدفـع فـي نفوذهـا إلـى الخـارج مـن خـالل السـتفادة مـن العامـل الشـيعي، األمـر الـذي 
ى إلـى إنشـاء ممـر جيو-سياسـي قـوي يبـرز قـوة إيران بالقـرب من الحدود اإلسـرائيلية. أدَّ
ـر لتوجيـه سياسـة إيـران الخارجية  يبـدو أن تـل أبيـب وبعـض دول الخليـج العربـي، مؤشِّ
علـى مـر السـنين. لذلـك، وبعيـًدا عـن التنافـس الجيو-سياسـي الحقيقـي بسـبب مكانتهـم 
في الشـرق األوسـط، لطالما تصرفت تركيا وإيران كأن للتفاهم المتبادل مجاًل يمكن أن 
يفتـح البـاب أمـام تخفيـف المتالزمـات المتباَدلـة مـن الدولتيـن كالتطويـق أو العزلـة. يمكن 

أن تُذكـر أمثلـة فـي هـذا السـياق، منها:
أ- ظهـور ائتـالف تركّي-إيرانّي-قطـرّي لمواجهـة جهـود الـدول العربيـة ودول الخليـج 

ية لعـزل الدوحـة اقتصادّيًـا فـي صيـف ٢٠١٧(٥٦). ـنِّ السُّ
ب- التقـارب بيـن إيـران وتركيـا بشـأن اسـتقالة رئيـس الـوزراء اللبنانـي سـعد الحريـري 

فـي نوفمبـر ٢٠١٧(٥٧).
َدت  عالوة على ذلك فإن األزمة السـورية لم تباعد بين تركيا واألكراد فحسـب، بل ومهَّ
ـه  الطريـق لمواجهـة فـي نهايـة المطـاف بيـن إيـران وإسـرائيل. لقـد سـاد مثـل هـذا التوجُّ
علـى التنافـس الجيو-سياسـي الكالسـيكي بيـن تركيـا وإيـران ودفعهما نحو التعـاون. وعلى 
الرغـم مـن أن الخالفـات السياسـية والعسـكرية الواضحـة ل تـزال موجـودة، فـإن أنقـرة 
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أُجِبـَرت علـى إيجـاد تسـوية مـع طهـران بشـأن قضايـا الشـرق األوسـط الشـائكة. كان هـذا 
نتيجـة لبحـث تركيـا عـن السـتقاللية السـتراتيجية(٥٨) فـي ظـل حـزب العدالـة والتنميـة، 
والبتعـاد التدريجـي عـن التحالفـات التقليديـة، وتبنِّـي النهـج األوروبّي-اآلسـيوي(٥٩)، وفـي 
يَّة إظهار النفوذ في الشرق األوسط عن طريق النتقال من  نفس السياق إعادة تقييم أهمِّ
نهجها المعياري الفاشـل(٦٠) تحت إشـراف أحمد داود أوغلو إلى تبنِّي «تكتيك أردوغانّي» 
جديـد (يُعتبـر أفضـل انعكاسـاتها فـي النخـراط التكتيكـي مـع موسـكو) لتسـتجيب أخيـًرا 
للمشـروع اإليرانـّي لتأسـيس هـالل شـيعي وإلزالـة التوتُّـرات الثنائيـة بيـن البلديـن. لقـد 
أثبـت هـذا التقـارب فـي القضايـا القتصاديـة والطاقـة أنـه ركن أساسـي في هـذه العملية. 
بعد انهيار التِّحاد السـوفييتي أصبحت منطقة آسـيا الوسـطى وبحر قزوين تمثِّل منطقة 
نفـوذ ونـزاع بيـن أنقـرة وطهـران، ألنهـا تحتـوي علـى مخزونـات كبيـرة مـن مـوارد الطاقـة 
الطبيعيـة، ل سـيما النِّْفـط والغـاز. لقـد احتاجـت تركيـا إلـى اسـتيراد ٩٠٪ مـن حاجتهـا 
الوطنيـة مـن المنتجـات النِّْفطيـة، فـي حيـن أن إيـران كانت تبحث عن مشـترين متعطشـين 
ى إلى تعطيـل عجلة القتصاد  ب علـى نظـام العقوبـات الذي أدَّ للطاقـة لكـي تسـتطيع التغلـُّ

اإليرانـيّ باإلضافـة إلـى العزلـة الدوليـة علـى مـدى العقـود الماضية.
ـة فـي حـّد  وفـي الختـام، فـإن الطائفيـة فـي السياسـة الخارجيـة اإليرانيَّـة ليسـت مهمَّ
ذاتهـا، بـل لعملهـا أداًة سياسـيًة لتحقيـق أهـداف الهيمنـة الجيو-سياسـية. وفـي الوقـت 
«الديغوليـة  أو  السـتراتيجية»،  «السـتقاللية  عليـه  يُطلـق  مـا  إلـى  تركيـا  تسـعى  نفسـه، 
التركية»(٦١)، وهي سياسـة خارجية تسـتند بقوة إلى القوميَّة. ويمكن اسـتغالل الدين، في 

بعـض األحـوال، لتحقيـق أهـداف براغماتيـة وعقالنيـة بـذكاء.
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