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 2002-2002اإليرانية  العالقات التركية

 لقمان عمر محمود النعيمي د.
ماكز الدااسات اإلقلريمرية/  قسم الدااسات السرياسرية واالستااتريجرية/ مداس/

 جامعة الموصل

 ملخص البحث:
( تطورات كبيرة 2002-2002اإليرانية خالل المدة )-شهدت العالقات التركية

ة، فضاًل عن التعاون في مجال الطاقة وفي المجال في المجاالت السياسية واالقتصادي
والتي وضعت  2002األمني حيث توجت بتوقيع اتفاقية األمن الشاملة في آب عام 

إطارًا استراتيجيًا لعالقات البلدين، وذلك أثناء زيارة الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد 
الدولتين إلى عدة  ألنقرة منتصف آب من العام نفسه. ويرجع التطور في عالقات

، 2002عوامل منها مجيء حكومة حزب العدالة والتنمية إلى السلطة أواخر عام 
وانتهاجها سياسة خارجية متوازنة هدفت إلى توثيق عالقاتها مع دول الجوار الجغرافي 

، وما أفرزه من تداعيات أمنية 2002لها، فضال عن االحتالل األمريكي للعراق عام 
 البلدين تعزيز التعاون األمني بينهما.خطيرة فرضت على 

 مقدمة:
 ة لدى الباحثرينكبريا أهمرية ب اإلرياانرية-التاكريةالعالقات  ريحظى موضوع

رياان تاكريان ألنظاًا  ،والمختصرين بالشأن التاكي واإلريااني تعدان دولترين  وا 
 نريقلريمريتاإل رينقوتتعدان الفي الجواا الجغاافي للدول العابرية، بل  مهمترين
اإلقلريمي  وتأثرياهما ريتجاوز حضواهماإذ الشاق األوسط، منطقة في  األباز

 الحدود السرياسرية لكلريهما. 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
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أبعادها السرياسرية  يف اإلرياانرية-تتجاوز العالقات التاكرية ولذلك،
ن أعالقات ثنائرية برين بلدرين غريا عابريرين، إذ  ةواالستااتريجرية معاني أري

ي واقع منطقة الشاق األوسط. ولئن طبريعتها الخاصة تجعلها تؤثا مباشاة ف
اعتباا إرياان وتاكريا عمقًا حضااريًا وجغاافريًا للدول العابرية،  -نظارياً -أمكن 

إال أن هذا االعتباا ال ريجد تاجمته على أاض الواقع، إال من خالل 
ما ريفريد المصالح  هاترين الدولترينسرياسات عابرية فاعلة تستخاج من طاقات 

 اأ من تناقض في المصالح برينها وبرين أي من تاكرياالعابرية وتحرّيد ما قد ريط
 . أو إرياان

اإلرياانرية تحواًل ملحوظًا مع مجيء -لقد شهدت العالقات التاكرية
، وانتهاجها سرياسة 2002حكومة حزب العدالة والتنمرية في تاكريا أواخا عام 

إقلريمرية فاعلة ومتوازنة في المنطقة هدفت إلى تقورية عالقاتها مع دول 
تصفريا مشكالتها مع هذه الدول، إذ قامت محاولة الجغاافي، و جوااها 

الحكومة التاكرية بخطوات عملرية باتجاه تحقريق ذلك الهدف. وكانت إرياان في 
مقدمة الدول اإلقلريمرية التي احتلت مكانتها في أولوريات السرياسة الخااجرية 
التاكرية، بوصفها القوة الموازرية لتاكريا في المنطقة. كما فاض تطوا 

رياان، ا ألوضاع في العااق عقب االحتالل األماريكي، على كل من تاكريا وا 
تنسريق جهودهما باتجاه الحد من أرية تطواات ريمكن أن تضا بمصالحهما 

 اإلقلريمرية.
اإلرياانرية في المجاالت -ريتناول هذا البحث تطوا العالقات التاكرية

المجال  السرياسرية واالقتصادرية وريتابع مسااات التعاون برين الدولترين في
األمني، وفي مجال الطاقة أريضًا، فضاًل عن موقف تاكريا من تطواات 
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(، ورينتهي بخاتمة 2002-2002البانامج النووي اإلريااني، خالل المدة )
 تتضمن ملخصًا للبحث مع أهم االستنتاجات. 

كما تمت اإلشااة من قبل، فقد أدى مجيء حكومة حزب العدالة 
اتخذت هذه  ، إذاإلرياانرية-العالقات التاكريةوالتنمرية إلى حصول انفااج في 

الحكومة خطوات ساريعة لتحسرين العالقات مع إرياان. ونظات حكومة 
اإلرياانرية بأهمرية بالغة، وسعت إلى دفع -أادوغان إلى العالقات التاكرية

طهاان إلى االندماج في النظام الدولي واالستجابة لمطالبه. كما قللت لغة 
لحكومة حزب العدالة والتنمرية الضغط على  الخطاب السرياسي الجدريدة

 العالقات الثنائرية برين البلدرين.
وقد ريكون من المناسب اإلشااة اإلشااة إلى خطاب وزريا الخااجرية 
التاكي آنذاك عبد اهلل غول، في اجتماع لوزااء خااجرية منظمة المؤتما 

س أرياا/ ماري 22( في  Organization of Islamic Conferenceاإلسالمي )
، الذي أقريم في طهاان، عندما انتقد فريه العالم اإلسالمي قائاًل: 2002عام 

"نحن بحاجة إلى اؤرية جدريدة وحدريثة. وريجب أن تكون هذه الاؤرية واحدة 
عندما ريكون هناك حكم اشريد، وشفافرية ومساءلة. ريجب أن ريكون هناك اؤرية 

جنسرين، وأن تتضمن الحقوق األساسرية والحاريات فضاًل عن المساواة برين ال
تخلو من الخطاب الفظ والشعااات عدريمة الفائدة. باختصاا، نحن بحاجة 

 . (1)إلى االعتناء ببريتنا أواًل"



 

 
 
 

  (17) 6إقلريمرية   دااسات                                                   ماكز الدااسات اإلقلريمرية             
 
[144] 

 اإليرانية بعد االحتالل األمريكي للعراق -العالقات التركية
 األماريكي حتاللاالاإلرياانرية مفتاقًا حاسمًا بعد  -دخلت العالقات التاكرية

اهم االحتالل في تبدل موازرين القوى اإلقلريمرية إذ س ،2002لعااق عام ل
المصالح التاكرية عاضة للخطا من جااء  وبشكل جعل ،لمصلحة إرياان

إلى  ومخاطا امتدادها ،طموحات القومرية الكادريةما تصفه تاكريا بال تنامي
 األماريكي حتاللاالالكادرية. كما أدى  ريةغلبذي األ ،جنوب شاق األناضول

وبرين إرياان وتاكريا  ،ريع لموازرين القوى اإلقلريمرية عموماً توز  لعااق إلى إعادةل
والتغرياات السرياسرية التي  ،النظام العااقي السابق انهرياا أدىخصوصًا، إذ 
بالتاافق مع نشوء تهدريدات  العااقإلى تزاريد النفوذ اإلريااني في أعقبت ذلك، 

 .(2)لألمن القومي التاكي جدريدة

لريمي بعد االحتالل األماريكي وقد أداكت تاكريا خطواة الوضع اإلق
للعااق، واحتماالت انعكاس تداعريات ذلك الوضع على أمنها القومي، فسعت 
إلى توثريق عالقاتها الثنائرية مع دول الجواا اإلقلريمي لها، إرياان وسواريا 
خصوصًا، وذلك لتنسريق الجهود برين هاترين الدولترين لمواجهة أرية تطواات قد 

ضاًل عن إمكانرية تعزريز التعاون االقتصادي تنتج عن الوضع في العااق، ف
رياان بما ريخدم مصالح البلدرين.  واألمني برين تاكريا وا 

تكمن صعوبة الحفاظ على عالقات جريدة مع إرياان، من وجهة النظا 
التاكرية، من طبريعة العوامل التي تتحكم في هذه العالقات قي الوقت الااهن 

ن في العااق، والبانامج النووي وأهمها: تطواات القضرية العااقرية ودوا إرياا
اإلريااني وتداعرياته على التوازن اإلقلريمي في المنطقة، وسرياسة إرياان تجاه 
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إساائريل، وقضاريا الطاقة، فضاًل عن التبارين اإلريدريولوجي برين الدولترين، 
واالنطباعات السلبرية حول إرياان التي ريتبناها أصحاب التوجه العلماني 

العوامل وغرياها قد تكون عقبات جدرية أمام أرية  كل هذه ،المغالي في تاكريا
لتحسرين العالقات مع إرياان. ولكن النهج الذي اتبعته  ىسعتحكومة تاكرية 

حكومة حزب العدالة والتنمرية في سرياستها الخااجرية، وعالقاتها مع دول 
الجواا كان كفرياًل في الحقريقة بتذلريل تلك العقبات عن طاريق إتباع ما 

بمبدأ "تصفريا المشكالت" مع دول الجواا الجغاافي  اصطلح على تسمريته
من جهة، وتعزريز مسااات التعاون برين تاكريا والدول المجاواة لها من جهة 

 أخاى. 
وانطالقًا من هذا المبدأ، كان لزامًا على تاكريا إذا أاادت تعزريز عالقاتها 
 مع إرياان أن تضع ضمن أولوريات سرياستها الخااجرية لتحقريق ذلك الهدف أن
تتعاون مع إرياان فريما ريتعلق بمواجهة التحدريات األمنرية المتمثلة بالمخاطا 
التي ريمثلها حزب العمال الكادستاني التاكي وحزب الحارية الكادستاني 
اإلريااني على أمن الدولترين، وتعاون الطافرين حول موضوع الطاقة. بمعنى 

ريا العلريا في آخا، أن حكومة حزب العدالة والتنمرية اأت أنه من مصلحة تاك
الماحلة الحالرية تطوريا العالقات وتعزريز التعاون مع إرياان بداًل من توتريا 
ضعاف التعاون معها كما رياريد ذلك الغاب، وخصوصا الوالريات  العالقات وا 

 المتحدة.
لذلك، كثفت تاكريا من جهودها الدبلوماسرية لتعزريز عالقاتها مع إرياان، و 

 Recep Tayyipريب أادوغانإذ قام ائريس الوزااء التاكي )اجب ط

Erdogan 2002تموز/ ريولريو عام  27( بزريااة اسمرية مهمة إلى إرياان في 
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عالمي كبريا، فضاًل عن ) ( 120لمدة ريومرين، على اأس وفد وزااي وا 
شخصًا من اجال األعمال األتااك، في أول زريااة له إلى إرياان منذ تولريه 

لذي تزامن مع الغزو او ، 2002آذاا/ مااس عام  12ائاسة الوزااء في 
الباريطاني للعااق. وجاءت أهمرية زريااة أادوغان لطهاان من  –األماريكي

التطواات التي شهدتها المنطقة، التي ألقت بظاللها على "الدوافع" و"المنافع" 
الخاصة بالدولترين وسط بريئة إقلريمرية ودولرية شهدت تطواات ساريعة ومتالحقة 

 .(2)ريوًما بعد آخا
بحسب وسائل اإلعالم  -ااة في الملف االقتصادي شمل جدول الزريو 
 ،المطالبة بحصول الشاكات التاكرية على عقد إنشاء مطاا بطهاان -التاكرية

خالل تفاقرية المبامة برين البلدرين بموجب اال وتخفريض سعا الغاز الطبريعي
، وتسهريل دخول البضائع التاكرية إلرياان 1997حكومة حزب الافاه عام  فتاة

المتحدث باسم الحكومة صاح  وفي هذا السرياق، .اة الحدودريةوتعزريز التجا
إن " معلقًا على زريااة أادوغان لبالده قائاًل:عبد اهلل امضان زاده  اإلرياانرية

عالقات إرياان مع تاكريا تتحاك من منطلق تعزريز العالقات المختلفة مع دول 
ن من برين الموضوعات المطاوحة للبحث "إوأضاف " الجواا اإلسالمرية

 ريةخالل الزريااة، طلب تاكريا نقل وبريع الغازات الطبريعرية اإلرياانرية للسوق الغاب
عبا تاكريا وأن تأخذ شاكة تواك سل التاكرية للهواتف المحمولة وضعرية 

 (.2")شبكة التلريفونات المحمولة اإلرياانرية يف يالمنفذ الثان

على مستوى تحسرين العالقات  2002تجسد الحدث األباز في عام 
اإلرياانرية في زريااة وزريا الخااجرية اإلريااني )منوشها متكي( الاسمرية -التاكرية

، التي عدت خطوة إرياانرية مهمة 2002كانون األول عام  1ألنقاة في 
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رياان، إذ أجاى متكي مباحثات  لتعزريز أواصا العالقات الثنائرية برين تاكريا وا 
متكي عقب . واجتمع حول العالقات الثنائرية والقضاريا ذات االهتمام المشتاك

وصوله إلى أنقاة بوزريا الخااجرية التاكي األسبق عبد اهلل غول، فضاًل عن 
ائريس الوزااء اجب طريب أادوغان، وائريس المجلس الوطني التاكي الكبريا 

 Ahmet( والائريس التاكي )أحمد نجدت سريزا Bullent Arence)بولند اارينج 

Necdet Sezer  2000-2007 .)ع مجاالت وقد بحث متكي مع غول جمري
العالقات الثنائرية برين البلدرين، وسبل تعزريزها، وعددًا من القضاريا اإلقلريمرية 
 والدولرية ذات االهتمام المشتاك، ودعريا إلى تدعريم العالقات برين الدولترين.

متكي دعا إلى  أن التاكرية وأفادت دائاة اإلعالم والصحافة بوزااة الخااجرية
بلدرين للنهوض بعالقات التعاون وطاقات ال إمكاناتجمريع  من اإلفادة"

حجم التبادل التجااي البالغ حالريًا  إن"وأضاف: ". المنطقة والسالم واألمن في
أما ". ملريااات دوالا 2بنهارية العام الحالي إلى  ملرياا دوالا سريصل( 2.2)

أن بالده تولي أهمرية كباى على وزريا الخااجرية التاكي غول، فقد أكد 
ان أنقاة تاحب "وقال:  اإلرياانرية اإلسالمريةمهوارية لتوسريع العالقات مع الج

 .(2)"جمريع المستوريات بتبادل الاأي والتشاوا برين مسؤولي البلدرين على
واجتمع متكي مع الائريس التاكي أحمد نجدت سريزا الذي أعاب عن 
ااترياحه لتنامي عالقات بالده مع إرياان. وفي هذا السرياق صاح سريزا قائاًل: 

ن ا  أهمرية بالغة و  بالجانبرين في مجال القضاريا األمنرية ريكتسن التفاهم برين "إ
رياان وجهات أوأوضح سريزا  ."المساا اباستمااا هذ تأمل تاكريا ن لتاكريا وا 

وبرينهما تعاون اقتصادي  "،اإلاهابما وصفه بـ" مكافحة نظا مشتاكة بشأن
ى قلق إرياان وتاكريا المشتاك إل وأشاا سريزا. متنام ريجب العمل على توسريعه
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للحفاظ على وحدة  بشأن تطواات الوضع في العااق واألهمرية التي ريولريانها
أما وزريا الخااجرية اإلريااني، فقد أكد أن اسالة الحكومة . التااب العااقي

. األخوة واألمن وتعزريز التعاون مع الجااة تاكريا اإلرياانرية الجدريدة تتمثل في
الائريس أحمدي نجاد قد التعاون مع تاكريا وأن  إرياان مصممة على إن"ال: وق
العالقات االقتصادرية والتجاارية مع  بالبحث في سبل تنمرية وتاسريخ نيكلف
 .(6)"أنقاة

سلريمان )بق سكما التقى وزريا الخااجرية اإلريااني الائريس التاكي األ
زريااة متكي فاصة مهمة د الذي ع( S. Demirel 1992-2000 مريال ريد

المتبادل وخدمة  ى أساس االحتااملتطوريا العالقات الثنائرية التي بنريت عل
. المستقبل المصالح المشتاكة، لذا ريجب العمل على توسريعها أكثا فأكثا في

 مريال في توثريقريمن جانبه، أشاا متكي إلى الدوا المهم الذي اضطلع به د

ان تعزريز العالقات الثنائرية والتعاون "التاكرية وقال:  -العالقات اإلرياانرية
ريشكالن عاملرين مهمرين لتوسريع وتاسريخ السالم  برين البلدرين اإلقلريمي

 .(7)"اإلقلريميواالستقااا 
رياان بخطوات إريجابرية متبادلة تمثلت  على صعريد آخا، قامت تاكريا وا 

اإلرياانرية. وقد أثمات هذه -في تفعريل دوا لجنة الصداقة البالمانرية التاكرية
لدرين بهدف الخطوات المشتاكة عن تبادل زريااات كباا المسؤولرين في كال الب

تحسرين العالقات السرياسرية والدبلوماسرية برينهما. وفي هذا السرياق صاح 
ائريس لجنة ( لدى استقباله غالم علي حداد)سالمي اإل ىائريس مجلس الشوا 

في  في طهاان (A. Enal رينالإحمد )أ اإلرياانرية-الصداقة البالمانرية التاكرية
 ىكدون علؤ اان وتاكريا ريريإ ةن قادإ" :الً ئقا ، 2006حزرياان/ ريونريو عام  19
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 اإلسالمرية،ن توسريع العالقات مع الدول إ" أضاف:و  "ةتوطريد العالقات الثنائري
 . أما"ةرياان الخااجريإ ةسرياس أولوريات ضمنريقع  ،تاكرياوخصوصًا الجااة 

فقد وصف عالقات  إرينال اإلرياانرية-ةالتاكري ةالبالمانري الصداقة ةائريس لجن
ريااني ن الشعبرين التاكي واإل"إ :وقال ة"دريوالو  ـ"األخوريةب إرياانبالده مع 

ضاواة تطوريا  ىلإ إرينال ". وأشااجنب ىلإرينعمان بالتفاهم واالستقااا جنبا 
التبادل التجااي  ىن مستو "إ :االقتصادرية برين الدولترين قائالً العالقات 

وحول ة". مكانريات المتاحواالقتصادي برين البلدرين لريس كافريا نظاا لإل
"ريجب احتاام  :ول التاكيؤ في العااق وفلسطرين قال المس تطواات األوضاع

بدعم  ىن تحظأمن قبل شعوبها وريجب  ةحا  ةاادإالحكومات التي تنتخب ب
دولي ولريس هناك فاق برين االنتخابات في العااق وفلسطرين مع باقي دول 

اإلريااني صاح  ". وفريما ريتعلق بموقف تاكريا من مسألة الملف النوويالعالم
من  ةالسلمري ةرياان المشاوع في االستفادإتدعم حق  ةنقا أن "إ :قائالً  أرينال

هي السبريل الوحريد  ةن المحادثات الدبلوماسري"إ ة" وأضاف:التكنولوجريا النووري
 .(2)"رياان النوويإملف  ةلتسوري

 2006كانون األول/ دريسمبا عام  2في  رينالإوفي السرياق ذاته التقى 
ضمن الزريااة الاسمرية التي قام بها مع نظرياه اإلريااني )علي أكبا أقائي( 

األول/  كانون 2ائريس الوزااء التاكي اجب طريب أادوغان إلى طهاان في
ضاواة تعزريز العالقات . وأكد أقائي في هذا اللقاء على 2006دريسمبا عام 

ن تدعريم العالقات مع أوأشاا إلى  كافة. المجاالت يالتاكرية ف-اإلرياانرية
. الخااجرية إرياانسرياسة  أولوريات يف ريأتيا ودول الجوا اإلسالمريةالدول 

 يتكون مؤثاة ف أنالعالقات البالمانرية المترينة برين البلدرين ريمكنها  "إن :قالو 
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معابا  "،المهمة والتاكرية بشأن القضاريا الدولرية اإلرياانريةمواقف الحكومترين 
البلدرين بتدعريم وحدة  يتسهم الزريااات المتبادلة برين مسؤول أن أملهعن 
رينال عالقات تاكريا مع إبدواه وصف  .وأنقاةقف المشتاكة برين طهاان الموا
دوا البالمانات ولجان الصداقة " أهمرية على مؤكداً  "ممتازة" بأنها إرياان

المجاالت السرياسرية والثقافرية  يالنهوض بالتعاون والعالقات ف يالبالمانرية ف
ع دول الجواا السالم م إقااامع  السلميالتعاريش  "إن "، وأضاف:والتجاارية

 .(9)"القريمة لسرياسة تاكريا الخااجرية المبادئريشكل احد 
فقد طهاان ل أادوغانائريس الوزااء التاكي وفريما ريتعلق بمضامرين زريااة 

 األمن: "إن المساعدة على تحقريق قائالً  للصحفريرين قبريل مغاداته انقاه صاح
ن إلى أ " مشريااً في مصلحة كل دول المنطقة األوسطواالستقااا في الشاق 

والطاقة سريحظريان باالهتمام في المحادثات التي سريجاريها  األمنموضوعي 
في العااق ولبنان  تطوا األوضاع فضاًل عن اإلرياانريرين،مع المسؤولرين 

طهاان بخصوص  إلىسرينقل اسالة من واشنطن  أنهولكنه نفى . وسواريا
لدعوة تلقاها من تأتي تلبرية  إرياان إلىن زريااته أ مشرياًا إلى ،بانامجها النووي

باافريز داوودي الذي التقى به في  اإلرياانيلائريس الجمهوارية  األولالنائب 
 .(10)اسطنبول مؤخاا

 اإلرياانيكاًل من ائريس الجمهوارية  ي زريااته هذهف أادوغان ىلتقاو 
علي ) اإلرياانريةالماشد األعلى للثواة و  ( -2002 محمود احمدي نجاد)

رياان إوبانامج  ،ت الثنائرية برين البلدرينالعالقا باحث معهماوت ،(خامنئي
آخا التطواات في العااق فضاًل عن  ،القضرية الفلسطرينرية، وتطواات النووي

خالل الزريااة وفد افريع ريضم وزريا الطاقة والموااد  أادوغاناافق و ولبنان. 
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من البالمانريرين والمسؤولرين  اً وعدد (Hilmi Guler ولاغ حلمي)الطبريعرية 
 .(11)األتااك

ن الزريااة قائاًل: "إمع الائريس اإلريااني صاح أادوغان  مباحثاته وعقب
تشكل فاصة لتقوريم الوضع في العااق وسواريا ولبنان فضال عن قضاريا 

 .(12)"إقلريمرية أخاى إلى جانب العالقات الثنائرية
االجتماع التاسع لحضوا  2007شباط  20أثناء زريااته ألنقاة في و 

وزريا الخااجرية اإلريااني  التقى، مشتاكةال اإلرياانرية-عشا للجنة التاكرية
بأن  أادوغان الذي أكدبائريس الوزااء التاكي اجب طريب  منوشها متكي

هي علريه الريوم في  كمابالمستوى المتطوا  لم تكن اإلرياانرية-لتاكريةاالعالقات 
الثنائرية والمواضريع  العالقات أادوغان حول تباحث مع. و أي وقت مضى

التبادل  افع حجم إلىدعا متكي في هذا اللقاء و . ذات االهتمام المشتاك
، عشاة ملريااات دوالا إلىوتاكريا خالل العام الحالي  إرياانالتجااي برين 

حريث رينبغي  ،البلدرين تساعد على بلوغ هذا المستوى إمكانات إن" :قائال
 أادوغانأعاب  ومن جهته". إلريهالجهود الشاملة للوصول  نبذل أنعلرينا 

مستوى عشاة  إلىالتبادل التجااي برين البلدرين  افع حجم عن تأريريده لضاواة
نبدأ عهدا جدريدا من التعاون من اجل  أن"ريجب علرينا  :وقال ،ملريااات دوالا

التعاون سريكون في كافة المجاالت السرياسرية والعسكارية  وان هذا ،المستقبل
وزريا ها متكي قد التقى خالل هذه الزريااة بشوكان منو ". والتجاارية واإلعالمرية

 إرياانمجاالت التعاون برين في  وتباحث معه حلمي غولا الطاقة التاكي
 .(12)بناء السدود والمناجم والتنقريب عن النفط وتاكريا في مجال الطاقة السريما



 

 
 
 

  (17) 6إقلريمرية   دااسات                                                   ماكز الدااسات اإلقلريمرية             
 
[112] 

استما الخطاب الاسمي التاكي على الوترياة نفسها في التأكريد على مبدأ 
لعالقات حسن الجواا مع الدول المجاواة، وفي الحاص على توثريق ا

اإلرياانرية في المجاالت كافة. وفي هذا اإلطاا تحدث ائريس الوزااء -التاكرية
 11التاكي اجب طريب أادوغان في لقاء مع صحريفة األنباء الكوريترية في 

-، عن سرياسة بالده الخااجرية، وعن العالقات التاكرية2007آذاا/ مااس 
 علىأادوغان  أكدو اإلرياانرية، وموقف تاكريا من الملف النووي اإلريااني. 

: "إن  السرياسة الخااجرية لحكومتهمبادئ  ًً لسرياستنا  األساسريةالقاعدة قائاًل
نعتمد سرياسة حسن الجواا مع  أننا إذ..األعداءولريس  األصدقاءهي كسب 

 أادوغانوقال ". من الشاق أوجمريع جريااننا سواء كانوا ريحاذوننا من الغاب 
 :الخااجرية ة تاكرياسرياسفي  أساسريامحوا الذي ريشكل عنصاا هذا الفي 

"نؤمن بان السالم واالستقااا الذي سريتحقق في المنطقة سريساهمان بشكل 
اريجابي في ضمان مستقبل شعوب المنطقة وتاسريخ االستقااا وزريادة مستوى 

تسمح أن انه انطالقا من هذا المبدأ فانه "من غريا الوااد  ". وأكدالافاهرية
وفريما ريتعلق . "ة كانت ضد جرياانهاعملري أريةفي  أااضريهاتاكريا باستخدام 

 اإلرياانرية-العالقات التاكريةإن " أادوغان قائاًل: بعالقات بالده مع إرياان صاح
مبدأ حسن الجواا وعدم التدخل في الشؤون  إطاافي تطوا مستما في 
التعاون المشتاك  آلريات.. ولهذا السبب فان  األمنيالداخلرية وزريادة التعاون 

تشكل اكريزة مهمة في عالقتنا  األمنريةن في المجاالت القائمة برين البلدري
حكومة أنقاة "حاريصة على مواصلة عالقتها  إن أادوغان وأضاف" الثنائرية

 . (12)اإلطاا"مستقبال ضمن هذا  إرياانالثنائرية مع 
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وفي المقابل، استما كباا المسؤولرين اإلرياانريرين في التأكريد على 
ع تاكريا في المجاالت كافة، وعباوا حاصهم على توثريق العالقات الثنائرية م

عن اغبتهم في تطوريا مستوى التعاون برين البلدرين بما ريخدم مصالحهما 
محمود احمدي نجاد  اإلرياانيائريس الوصف  المشتاكة. وفي هذا السرياق
 "إن :وقال وودرية أخوريه بأنهاوالتاكي  اإلرياانيالعالقات برين الشعبرين 

نقاه تتعزز ريوما بعد ريوم، ولريس أو  طهاان عالقات التعاون الثنائي برين
 ىلد ". وأشاا نجادهذه العالقات في التأثرياعامل خااجي  أي بإمكان 

 أن إلى، 2007 عام آب 20في  التاكي حلمي غولا الطاقةاستقباله وزريا 
 "إن :تشعا بالساوا تجاه انجازات وانتصااات الشعب التاكي وقالإرياان 

تصب في مصلحه الشعبرين وشعوب  أننها برين البلدرين ريمك ةالعالقات الطريب
 أي ىال تا  اإلرياانرية اإلسالمرية الجمهوارية أضاف: "إنو " والعالم المنطقة

الائريس احمدي نجاد عن  ". وأعابحدود لتوسريع وتوثريق عالقاتها مع تاكريا
 المختلفة الطاقةللتعاون برين البلدرين ومن ضمنه قطاعات  هساوا 

مثل هذه العالقات تساعد  إقامة أن اً فريضم الطاقةواالستثمااات في محطات 
 .والسالم األمنفي تقوريه 

التاكي عن ااترياحه للمحادثات التي  الطاقةوزريا  أعابمن جانبه 
 بأنهابرين البلدرين  الثنائريةووصف العالقات  اإلرياانريرينولرين ؤ مع المس أجااها

للمزريد من تطوريا  واسعةوتاكريا اتخذتا خطوات  إرياان "إن :جريده وقال
ثاه في ؤ تكون م إنهذه العالقات ريمكنها  أنكد ؤ العالقات برينهما، ومن الم

المهم التعاون  " مضريفًا أنه "منوالعالمي اإلقلريميالسالم واالستقااا  إاساء
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، معلنا استعداد بالده "ومنها الغاز المختلفة الطاقةبرين البلدرين في قطاعات 
 .(12)لمجاالتفي مختلف ا الثنائريةللمزريد من تطوريا العالقات 

الائريس  أشاد، 2002وقبريل زريااته الاسمرية لتاكريا في منتصف آب عام 
في مقابلة تلفزريونرية بعالقات بالده مع تاكريا. جاء ذلك محمود احمدي نجاد 

الشعب  "إن :، حريث صاح نجاد قائالً ةريالتاک (C.N.N إن إن يس)مع قناة 
 اإلقلريمريةقات وله مكانة باازة في العال ،وكبريا ،التاكي شعب مؤمن

 أواصاولهما  ،جذوا تااريخرية وتاكريا لها إرياانن العالقات برين ا  و  ،والدولرية
ولهذا ومن هذا المنطلق فان الحكومترين تمضريان نحو تعزريز  ،مشتاكة بالغة

 نجاد ". ووصفمجالوقامتا بخطوات ااسخة في هذا ال ،العالقات الثنائرية
رياانالعالقات برين  وان حجم التبادل  ،ی مدی التااريخودرية علبأنها " تاكريا وا 

الائريس  ًا". وأشااتشهد نموا مضطاد واالستثمااات ،والثقافي ،التجااي
دعوة نظرياه التاكي عبد اهلل غول لزريااة تاكريا وقال:  إلىاحمدي نجاد 

 الثنائريةبالعالقات  خاصةسنبحث خالل هذه الزريااة مواضريع مختلف "
بما فريها  اإلقلريمريةا بشان القضاريا وتعزريز التعاون وسنتبادل وجهات النظ

علی  األطاافكما سنبحث التعاون المتعدد  واإلاهاب.مكافحة العدوان 
  .(16)"المستوی الدولي

، 2002آب  12فريما ريتعلق بزريااة الائريس اإلريااني نجاد إلى أنقاة في 
التي أثاات الكثريا من الجدل واالنتقادات داخل وخااج تاكريا فريمكن القول 

ه الزريااة قد تم التخطريط لها مسبقا منذ فتاة طوريلة من قبل الحكومترين بأن هذ
التاكرية واإلرياانرية. ولهذا تم تجاوز مشكلة كبرياة في هذه الزريااة عندما عمدت 
الحكومة التاكرية في خطوة تعبا عن مناواة ذكرية وواعرية إلى تحوريل طبريعة 
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م الائريس اإلريااني قريا عدم اللقاء من زريااة اسمرية إلى زريااة عمل لتتجنب
بزريااة النصب التذكااي لضاريح أتاتواك، كما أن الحكومة التاكرية وضعت 
ساائريل أو  في حسبانها أال تزج بنفسها في أزمة مع الوالريات المتحدة أوا 

 االتحاد األواوبي.
لقد مثلت هذه الزريااة أهمرية امزرية ومعنورية بالنسبة إلرياان؛ فمن خالل 

اان أن توجه اسالة إلى كل األطاف اإلقلريمرية هذه الزريااة استطاعت إري
والدولرية المعادرية لسرياساتها، مفادها أنها لريست وحريدة ومنعزلة في ساحة 
الضغوطات الدولرية، وتحت ضغط السرياسات األماريكرية االنفاادرية التي 
ازدادت وترياتها أكثا من أي وقت مضى، وأنها قاداة على إقامة عالقاٍت 

 وكذلك إريجاد طاق بدريلة في هذا المجال. جريدة مع دول الجواا،
الماحلة الحاجة أن ومن ناحرية أخاى فإنه من األهمرية بمكان في هذه 

تظل على عالقات جريدة مع تاكريا التي تعد الدولة األهم من برين دول 
ذا ما وضعنا في اعتباانا العالقات  المنطقة، وبوابة إرياان نحو الغاب. وا 

ي االثني عشا سنة الماضرية، نالحظ أن تاكريا اإلرياانرية خصوصًا ف-التاكرية
 قد وفات إلرياان مكاسب اقتصادرية وسرياسرية بالغة األهمرية.

ساائريلرية فوا     وفي واقع األما، فقد حدثت ادود فعل أماريكرية وا 
ساائريل تعادريان السرياسة  اإلعالن عن هذه الزريااة ألن الوالريات المتحدة وا 

 ااتريجريًا للوالريات المتحدة، وعضوًا في حلفاإلرياانرية، ولكون تاكريا حلريفًا است
، فضاًل عن عالقاتها القورية مع ( N.A.T.O الناتو) شمال األطلسي

إساائريل. ولذلك فقد أحدثت هذه الزريااة ضجة إعالمرية كبرياة في وسائل 
اإلعالم األماريكرية واإلساائريلرية على حد سواء بعريد اإلعالن عن هذه الزريااة. 
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اإلرياانرية إلى مااحلها األخرياة فريما ريتعلق -التاكرية فقد وصلت االتفاقريات
بالغاز الطبريعي. كما ساد اعتقاد بأن هذا النوع من االتفاقريات ريمكن أن 

 .(17)ريتطوا في المستقبل لريصل إلى مستوى التحالف االستااتريجي
لقد كانت زريااة الائريس احمدي نجاد إلى أنقاة ناجحة إلى حٍد بعريد، 

اختلفت أعمال هذه الزريااة عن سابقاتها من  وأدريات بشكل جريد حريث
اللقاءات الثنائرية من حريث أنها قد تناولت إلى جانب العالقات الثنائرية برين 
البلدرين موضوع التعاون اإلقلريمي المشتاك الذي ريشمل التعاون االقتصادي، 
واألمني، والثقافي، والتعاون في مجال الطاقة، وغرياها. كما تم التوقريع على 

التفاقريات االستااتريجرية في مجاالٍت مهمة، وتم تحدريد النقاط التي بعض ا
تحتاج إلى حلول في قضاريا متعددة وبريان دوا كال البلدرين في تجاوزها. وتم 
تأجريل التوقريع على االتفاقرية المتعلقة بالطاقة في هذه الزريااة، وال ريستبعد أن 

رية المهمة التي ريكون للضغوط األماريكرية دوا في عدم إتمام هذه االتفاق
استغاق التحضريا لها قاابة السنترين، السريما أن هذا الموضوع قد تم تناوله 

من قبل  بحساسرية قبريل الزريااة، وتم إاسال اسائل بهذا الخصوص إلى تاكريا
 .(12)الوالريات المتحدة

وقد تكون تاكريا هي السبب وااء عدم توقريع هذه االتفاقرية لئال ريؤدي 
إحداث خلل في توازن سرياستها الخااجرية القائمة على توقريعها مع إرياان إلى 

التوفريق برين المصالح وتجنب خريااات المحاوا، فقد اختاات تاكريا تأجريل هذا 
الموضوع على أمل تشكل ظاوف سرياسرية أفضل في وقٍت الحق. لكن هذا 
لن ريمنع استمااا اللقاءات الثنائرية على مستوى ائريسي البلدرين كما أعلن 

مي من أجل التوقريع النهائي على اتفاقرية الطاقة. ومن برين عنها بشكل اس
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األموا التي تم التفاهم بشأنها ما ريتعلق بضاواة تالفي حدوث أي انقطاع 
في إمدادات الغاز الطبريعي اإلريااني الذي تكاا حدوثه في الماات 

 .(19)السابقة

يران:  التعاون األمني بين تركيا وا 
اإلرياانرية منذ مجيء حكومة -تاكريةلم ريقتصا التحسن في العالقات ال

على الجوانب السرياسرية  2002حزب العدالة والتنمرية إلى السلطة عام 
نما شمل الجوانب األمنرية أريضًا. فقد شاع البلدان في  واالقتصادرية فحسب وا 
التاكريز باضطااد على ما ريصفانه بـ"التهدريد الكادي" الذي ريواجهانه، والذي 

ي تاكريا على محمل الجد. وريعد األتااك أخذته المؤسسة العسكارية ف
واإلرياانريون تنامي الحكم الذاتي إلقلريم كادستان العااق تطواًا خطاًا على 
أمنهما القومي لذلك ريعااضانه بشدة. فإرياان، التي تضم حوالي خمسة 
مالريرين كادي، لطالما كانت قلقة تااريخريًا مما تصفه بـ"النزعة االنفصالرية 

ا. وعلى الاغم من أن إرياان عافت بتسامح أكثا مع الكادرية" على أااضريه
الحقوق الثقافرية الكادرية، مقاانًة بتاكريا، إال أن إرياان تشاطا قلقها من تنامي 
مما تصفانه بـ"النزعة االستقاللرية لكادستان". لذا تتفق وجهات نظا الطافرين 

 حريال تطواات المسألة الكادرية.
رياان بدأ اسمريًا على الاغم من أن تنسريق التعاون األمن ي برين تاكريا وا 

، إال أن تفعريل 1992اإلرياانرية عام -منذ تأسريس لجنة األمن العلريا التاكرية
هذه اللجنة لم ريبدأ على أاض الواقع إال بعد االحتالل األماريكي للعااق، 

بوصفه  2002وتحدريدا بعد باوز حزب الحارية الكادستاني في إرياان عام 
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اني في تاكريا. وعلى الاغم من التبارين برين شقريقًا لحزب العمال الكادست
الحزبرين على المستوى التنظريمي، إال أن مقاات التداريب الائريسة للمنظمترين 
موجودة في جبال قندريل في شمال العااق، إذ ريتعاونان لوجستريًا، وريعتافان 
بوالئهما لمؤسس حزب العمال الكادستاني عبد اهلل أوجالن. ومنذ ظهوا 

اإلرياانرية -دستاني عقدت لجنة األمن العلريا التاكريةحزب الحارية الكا 
في أنقاة، حريث  2002اجتماعاٍت عدة كان آخاها في نريسان/ أباريل عام 

طغت على جدول أعمال المحادثات الثنائرية بشأن التعاون في مجال تبادل 
المعلومات واالستخبااات ضد حزب العمال الكادستاني وحزب الحارية 

 .(20)الكادستاني
 ،2002أمني عام  تعاون اتفاق وطهاان أنقاة ذا السرياق، وّقعتوفي ه

 وحزب الحارية الكادستانيالكادستاني  العمال حزب بموجبه ُصنِّف  

 األطلسي، شمال حلف في تاكريا عضورية إلى ن". ونظااً ريإاهابريت نريكـ"منظمت

 توجهها عن بعريداً  تاكريا استدااج إلى تسعى كانت إرياان الواضح أن فمن

 الكادرية بالمسألة من اهتمام تاكريا الكبريا اتخذت إرياانو  الغاب. إلى يالتقلريد

 أو ضدها اقتصادي أي حظا إلى تاكريا انضمام عدم لها تضمن مفريدة حجة

 برين الوالريات عسكارية مواجهة حدوث حال في الغاب مع تحالف أي إلى

رياان. األمرياكرية المتحدة  زرياااتهم لخال اإلرياانريون المسؤولون شّدد ما وغالباً  وا 

 كال في الكادستاني العمال حزب بها ريتسّبب التي المتاعب على إلى أنقاة

 علي اقتاح واإلرياانرية، التاكرية اإلستخباااترية إلى التقااريا البلدرين. واستناداً 

 إرياان إلى تاكريا انضمام اإلريااني، النووي الملف في المفاوضرين كبريا الاريجاني

 . (21)األكااد ضد المسلحرين ثالثي أمني تعاون بانامج تأسريس في وسواريا
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إلى اتفاق بشأن  2002منتصف عام توصلت طهاان وأنقاة  كما
مكافحة الجاريمة المنظمة وتهاريب المهاجارين غريا الشاعريرين والمخداات 
وضبط األمن على الحدود اإلرياانرية التاكرية، وجاء ذلك في أعقاب توجريه 

اصا تابعة لحزب العمال قوات األمن والجريش اإلريااني ضابات إلى عن
الكادستاني التاكي، خالل مواجهات مسلحة عند الحدود المشتاكة داخل 

جندريرين  عأسفات حسبما أعلنت طهاان عن مصا  العااق، كادستان إقلريم
فريه قوات  تضاإرياانريرين وعشاة من عناصا حزب العمال، وذلك في وقت خ
عمال الذي ريشن األمن التاكرية اشتباكات متفاقة مع عناصا من حزب ال

 .(22)في مناطق جنوب شاق تاكريا مسلحةعملريات 
أعلنت وزااة الخااجرية اإلرياانرية أن  2002وفي آب/ أغسطس عام 

"إرياان تتعاون مع الجااة تاكريا لمكافحة اإلاهاب، وأن هذا التعاون سريستما 
كانون األول/ دريسمبا من العام نفسه، قام وزريا  29في المستقبل". وفي 

بزريااة اسمرية إلى أنقاة لبحث العالقات   اإلريااني )منوشها متكي(الخااجرية 
 .(22)الثنائرية، وتنسريق التعاون فريما وصفه بـ)مكافحة اإلاهاب(

ونتريجة لتقااب وجهات نظا الطافرين حول ضاواة تعاونهما بمكافحة 
مذكاة تفاهم  2006"اإلاهاب"، فقد وقع البلدان في شباط عام  ما ريصفانه بـ
. وطبقًا لالتفاق، ستقوم إرياان بقتال عناصا حزب (22)وصبهذا الخص

العمال الكادستاني على أااضريها في مقابل قريام تاكريا بمكافحة عناصا 
منظمة مجاهدي خلق اإلرياانرية على أااضريها، وهي منظمة إرياانرية معااضة 

. وعقب التوقريع على مذكاة التفاهم أعاله، (22)ومسلحة مقاها في العااق
صاح وزريا الداخلرية اإلريااني )شهاب الدرين هااُبت(، موجهًا حدريثه للسلطات 
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التاكرية قائاًل: "أستطريع أن أؤكد بأننا في اتفاق كامل فريما ريتعلق بامتالكنا 
تعاونًا وثريقًا وكاماًل ضد حزب العمال الكادستاني )اإلاهابي( ونقاتل معًا 

 .(26)أي نشاط لحزب العمال الكادستاني في المنطقة"ضد 
الحدث األباز في مجال التعاون األمني برين تاكريا  2002وشهد عام 

رياان عندما وقع الائريس اإلريااني محمود أحمدي نجاد مع نظرياه التاكي  وا 
على  2002عبد اهلل غول أثناء زريااة األول ألنقاة في منتصف آب عام 

ة التي تضمنت التعاون في المجاالت األمنرية اتفاقرية األمن الشامل
واالقتصادرية والثقافرية والسرياحرية وغرياها. وفي هذا السرياق صاح وزريا 

( قائاًل: "لقد تم التحضريا منذ Basir Atalayالداخلرية التاكي "بشريا أتاالي 
فتاة طوريلة التفاقرية األمن الشاملة، ومن خاللها سريكون تعاونًا كاماًل برين 

ي المجاالت المختلفة وأهمها مجال تبادل المعلومات بجمريع أنواعها البلدرين ف
بما فريها االستخباااترية". وقد شملت اتفاقرية األمن الشاملة العدريد من 

 االتفاقريات وهي:
 اتفاقرية التعاون في مجال مكافحة تهاريب المخداات ومكافحة "األاهاب".

 اتفاقرية التعاون االقتصادي.

 جال البريئة والنقل.اتفاقرية التعاون في م

 بانامج عملي للتعاون المتبادل في مجال السرياحة. 

 اتفاقرية التعاون في مجال األاشريف والمكتبات الوطنرية.

العام الثقافي  2009ومن ناحرية أخاى فقد تم االعالن بأن ريكون عام 
المشتاك للبلدرين، كما تناول الطافان وجهات النظا المشتاكة المتعلقة 
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ب القوقاز والعااق وأفغانستان وعباا عن نريتهما في استمااا باستقااا جنو 
 .(27)العمل المشتاك في هذا االتجاه

 تركيا والملف النووي اإليراني:
اإلريااني في مكافحة ما ريسمى بـ"اإلاهاب"، فإن -بخالف التعاون التاكي

-البانامج النووي اإلريااني ريعد مصدا توتا محتمل في العالقات التاكرية
رية، فالمؤسسة العسكارية التاكرية وحكومة حزب العدالة والتنمرية ال اإلرياان

ريؤريدان طموحات إرياان النوورية في المجال العسكاي. وفي هذا الصدد صاح 
وزريا الخااجرية التاكي األسبق عبد اهلل غول قائاًل: "إن تاكريا تعتبا تواجد 

جدريًا" مشرياًا  األسلحة النوورية وانتشااها ]في المنطقة[ بوصفها تهدريدًا أمنرياً 
إلى أن "تاكريا تدعم استخدام إرياان للطاقة النوورية في األغااض السلمرية" 
وأضاف: "وعلى أرية حال فإن القريادة اإلرياانرية ريجب أن تعاض نريتها الحسنة 

. (22)بوضوح وتقنع المجموعة الدولرية ]بأنها ال تطوا بانامج أسلحة نوورية["
( ائريس قسم Hilmi Akin Zorluكما أشاا الجناال )حلمي أكرين زوالو 

التخطريط والمبادئ في هريئة األاكان العامة التاكرية إلى أن "تاكريا ال تاريد أرية 
 .(29)دولة في منطقتها تمتلك أسلحة نوورية"

 20وخالل زريااة وزريا الخااجرية اإلريااني منوشها متكي إلى أنقاة في 
ادوغان، ، ولقائه مع ائريس الوزااء التاكي اجب طريب أ2007شباط عام 

أوضح األخريا موقف تاكريا من قضرية الملف النووي اإلريااني وقال في هذا 
السرياق: "إنه رينبغي حل القضرية النوورية اإلرياانرية من خالل المفاوضات" 
مشرياًا إلى أنه "مازالت هناك بعض المباداات التي ريمكن تقدريمها" وأضاف 
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سورية "إن تاكريا ستواصل بذل أقصى ما في وسعها للتوصل إلى ت
دبلوماسرية". ومن جانبه أكد متكي أن بانامج الطاقة النوورية الخاص ببالده 
هو من أجل األغااض السلمرية. وشكا متكي تاكريا لمساعريها من أجل 

 .(20)المساعدة في حل هذه القضرية
في لقاء مع  أادوغانصاح ائريس الوزااء التاكي  في السرياق ذاتهو 

، عن سرياسة بالده 2007مااس  آذاا/ 11صحريفة األنباء الكوريترية في 
اإلرياانرية، وموقف تاكريا من الملف النووي -الخااجرية، وعن العالقات التاكرية

بما  إرياانجانب حل جمريع المسائل القائمة مع  إلىن تاكريا : "إاإلريااني قائالً 
فريها الملف النووي بالوسائل السلمرية "ونحن نواصل بذل مساعرينا بهذا 

على مائدة المفاوضات عبا  مريع المسائل العالقةاالتجاه والى جانب حل ج
لجمريع دول العالم حق  أن أادوغان أريضا ". وأكدالقنوات الدبلوماسرية

السلمرية "ونحن نؤكد دوما انه  األغااضاالستفادة من الطاقة النوورية في 
لريست لنا باامج لتصنريع السالح النووي .. ولكن في الوقت نفسه نواصل 

 .(21)"الباامج النوورية لتأمرين احترياجاتنا من الطاقة جهودنا بشأن عدد من
إلى كريفرية فهم بالده  نجادالائريس اإلريااني محمود أحمدي قد أشاا و 

 إرياانن قضرية أالجمريع ريعلم بإن " لقضرية الملف النووي اإلريااني وقال:
 ،ريةنمشكلة قانو  ةريأ  توجد هناك وال ،النوورية هي قضرية سرياسرية بشكل كامل

حقوق  إحقاقن الذرين ريعااضون "إ :أضافو " المجال هذا شاعريه في وأ
وان محادثاتنا مع  اإلرياانيعلی احتاام حقوق الشعب  ُأاغمواالشعوب 

في هذا المجال أشاا  ودواها تاكرياموقف وعن  ".ن الزالت مستماةسؤولريالم
 المباحثات بشان القضرية النوورية تشهد مسااها االريجابي وال"ن نجاد إلى أ
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مشكلة في هذا المجال وان تاكريا وبصفتها البلد الصدريق  أي  توجد هناك
السلمرية من الطاقة النوورية  لإلفادة إلريااندعمها  اً ااا م أعلنتوالشقريق قد 

". وحول إمكانرية قريام تاكريا برين البلدرين األخوريةريثبت العالقات  األماوهذا 
هود التي تبذل نحتام الج "إننا نجاد:الوسريط بشان القضرية النوورية، قال بدوا 

وخفض التوتاات  ةالمشاوع إرياانحقوق  أجلمن  األتااك أصدقائنامن قبل 
النوورية االريجابرية لكن قريام تاكريا بهذا  إرياانالمحتملة واستمااا مسرياه قضريه 

 .(22)"الدوا غريا مطاوح حالريا الن طاريقنا واضح
اات السلوك التاكي إزاء مساعي إرياان المتالك قدفي حقريقة األما، إن و 
 :(22)ومنهاتحدد وتاسم معالمه  التي بعدد من العوامل رياتبط نوورية

ثمة توازن عسكاي إقلريمي برين الدولترين لن تسمح تاكريا باختالله إلى 
ساائريل، أو  الحد الذي قد ال ريمّكن نمط تحالفات تاكريا مع الوالريات المتحدة وا 

 .من تعوريضه (كعضو في حلف شمال األطلسي )الناتو
لحة لتاكريا قد تتاتب على امتالك إرياان لقداات نوورية، لريس ثمة مص

السريما وأن معااضة المساعي اإلرياانرية ال تتوقف عند حد المعااضة 
نما ريافض الوضع اإلقلريمي الخطوات  الغابرية، األواوبرية منها واألماريكرية، وا 

إلى إخالء عموم  ةً داعري، اإلرياانرية في هذا السبريل، خصوصًا في شقه العابي
الذي ريدفع بعدم عقالنرية  الشاق األوسط من األسلحة النوورية، األما منطقة

 .مساندة إرياان في مواجهتها مع الغاب

لى الاغم مما طاأ من مساحات تالقي تاكي إريااني، فإن ثمة ملفات ع 
عدة تشهد افتااق السرياسات التاكرية واإلرياانرية بشكل كبريا، لعل أهم هذه 

فبرينما تعمل إرياان على  ؛دولترين إزاء العااقالملفات هو المتعلق بسرياسات ال
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العااق، فإن تاكريا تخشى  ن فيسرياسريريالإخضاع العااق لنفوذها عبا حلفائها 
من تنامي هذا النفوذ، السريما أنها تاى في العااق عامل توازن برينها وبرين 

 .إرياان
وبناًء على ذلك، فإن تاكريا تنتهج منهجًا وسطًا مؤداه أنها مع الجمريع، 

ي الوقت نفسه ضد الجمريع، فهي لريست مع الوالريات المتحدة بشكل كامل وف
ولريست ضدها أريضًا، وكذا بالنسبة إلى إرياان فهي تدعم مساعي إرياان 
المتالك تكنولوجريا نوورية "مدنرية" متقدمة تسعى هي األخاى أي تاكريا 
 لبلوغها، وفي الوقت نفسه تافض أي توّجه إريااني المتالك تكنولوجريا نوورية

 . عسكارية

تعوق التعاون التاكي اإلريااني هي  إذا كانت المشكالت الائريسة التي
فاًصا ريمكن  باتت تتريح الثنائرية برين البلدرين إن العالقاتفالمشكالت األمنرية، 

تافض  استغاللها للبناء علريها بشكل ريحقق مصالح الطافرين مًعا، فتاكريا التي
 قد ريمثل هذا المسعى لحظة فااقةمسعى إرياان المتالك التكنولوجريا النوورية، 

المتالكها تكنولوجريا نوورية طالما طمحت في امتالكها، وبدعم ومساندة غريا 
ات ذلك كونها سوغقوى غابرية عدة، السريما وأن تاكريا تملك م محدودرين من

 كبرياة فريما ريتعلق بالطاقة، فريما إرياان مشكالت ي مندولة غريا نفطرية وتعان
م اتمهريًدا ألستخد من قبل الغاب اقتصادريًّا اهامن محاولة حصا التي تعاني

مستبعدة  ،المعوقات اغم ،أدوات أكثا إريالًما قد ال تكون األداة العسكارية
ريسعى  يالذ منها، في حاجة ألن تغدو تاكريا ثقًبا هائاًل في الجداا األماريكي

 إلى توجريه السرياسات التاكرية صوب التوافق مع السرياسات األماريكرية إزاء
 .(22)إرياان
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ومع ذلك فإن تحقق هذا األما رياتبط في جوهاه بالقداة على تجاوز  
من الملفات الشائكة واألسواا الشاهقة التي تحول دون التوصل إلى  العدريد

ريؤطا عالقات الدولترين. ولعل أهم هذه الملفات ما ريتعلق  اتفاق أمني شامل
رياان بطبريعة  منها بااتباط العالقات العالقات برين هذه األمنرية برين تاكريا وا 

ساائريل، فضاًل عن قداة قريادات تاكرية على تحريريد اؤى عسكا  األخرياة وا 
مع إرياان حدًّا ريهدد  تاكريا اللذرين ال ريتحمسون كثريًاا إلى بلوغ العالقات

ساائريل،  العالقات العسكارية واألمنرية مع كل من الوالريات المتحدة  الً ضفوا 
مع  دفع تاكريا أكثا إلى االنسجامريقد أن المشاوع اإلريااني في العااق  عن

الدول العابرية الحلريفة للوالريات المتحدة، والتي أبدت انتقادات الذعة، وعلى 
ون العااق، لريتأسس ما ريشبه ؤ المستوريات للتدخل اإلريااني في ش أعلى

رياان. ريضاف إلى ذلك  التحالف المواجه لقوى حزب اهلل في لبنان ودمشق وا 
إرياان المتالك التكنولوجرية  ياضة مساعأن ثمة إجماع دولي على معا

 يالصعريد األمن مع إرياان على االنوورية، بما ريجعل تطوريا تاكريا لعالقاته
 على ما ريشبه اإلجماع الدولي، في وقت تبدو فريه أنقاة في أمس اً خاوج

الحاجة إلى الدعم والمساندة على صعريد تطوريا وتحسرين اقتصادها، أو على 
 .(22)األواوبي حاق بالقطاامساعريها الحثريثة لل صعريد

ومع ذلك، فإن الغاب ريتفهم هواجس تاكريا وحساسريتها من نشاطات 
حزب العمال الكادستاني المسلحة وتداعرياتها داخل األااضي التاكرية، 
وبالتالي فإنه ريداك أن تعاون تاكريا األمني مع إرياان لن ريتعدى تلك الحدود، 

اماتها األمنرية في حلف الناتو، ولن ريؤثا في جوها تحالفها مع الغاب، والتز 
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وتحاص تاكريا من جهتها على توجريه هذه الاسالة لحلفائها الغابريرين 
 باستمااا. 

 التعاون في مجال الطاقة
اإلريااني في مجال الطاقة منذ منتصف تسعرينريات -بدأ التعاون التاكي

لكن تفعريل هذا التعاون تم في عهد حكومة حزب العدالة العشارين.  القان
، وقع وزريا الطاقة التاكي حلمي 2007تموز/ ريولريو  12ففي نمرية. والت

أثناء زريااة األخريا  (كاظم وزرياي هامانه)غولا مع وزريا النفط اإلريااني 
الطاقة تتريح لتاكريا المشااكة  ألنقاة، مذكاة تفاهم حول التعاون في مجال

ااني الجنوبي اإلري المباشاة في تطوريا مشاوع الغاز الطبريعي في حقل فااس
الغاز  بدون االشتااك في المناقصات. وفي المقابل، ريتعرين على تاكريا بريع

الذي تستخاجه من هذه المنطقة إلى إرياان، كما تنص االتفاقرية على أن 
ملرياا متا مكعب من الغاز الطبريعي سنوريا  20وتاكمانستان  تصدا إرياان

 .(26)2002ابتداء من عام  إلى أواوبا عن طاريق تاكريا
السرياق، صاح وزريا الطاقة والموااد الطبريعرية التاكي حلمي وفي هذا 
إن مفاوضات بالده مع إرياان أثمات، وتم توقريع مذكاة تفاهم غولا قائاًل: "

". وأوضح غولا مهمة مع وزريا النفط اإلريااني كاظم وزرياي هامانه في أنقاة
خالل أن مذكاة التفاهم ستمكن تاكريا من نقل الغاز اإلريااني إلى أواوبا من 

خط أنابريب ريابط برين البلدرين إضافة إلى نقل الغاز من تاكمانستان إلى دول 
وأشاا إلى أن تاكريا نفذت وتنفذ عددا من المشاوعات . االتحاد األواوبي

المهمة التي تعمل على توفريا إمدادات الطاقة بشكل آمن مثل خط أنابريب 



 

 
  

  لقمان عمر محمود النعيمي د.                                    نرية .......رياااإل العالقات التركية

 
[111] 

ونان ومنها إلى باكو تبلريسي جريهان ومشاوع شاه دنريز الذي ريمتد إلى الري
إريطالريا إضافة إلى مشاوع نابوكو لنقل الغاز إلى دول شاق أواوبا. وأضاف 
أن مذكاة التفاهم الموقعة مع طهاان ستتريح لتاكريا أريضا إدااة بعض حقول 

 .(27)"الغاز في جنوب إرياان
 ، قام وزريا الطاقة اإلريااني2007تشارين الثاني/ نوفمبا  20وفي 

ى أنقاة بدعوة من نظرياه التاكي حلمي غولا لمتابعة بزريااة إل (باوريز فتاح)
تنفريذ مذكاة التفاهم للتعاون برين البلدرين في مجال الطاقة الموقعة في 

. ووقع وزرياا الطاقة التاكي واإلريااني خالل هذه الزريااة 2007منتصف عام 
نشاء محطات الطاقة المائرية والغازرية  في أنقاة اتفاقرية التعاون الكهابائي وا 

 .(22)بادل الكهاباء برين الجانبرينوت
وتعد هذه االتفاقرية ذات أهمرية كبرياة للتعاون برين البلدرين في مجال 

رياان بمواصلة تعاونهما في مجال  الطاقة. واأى المحللون أن تمسك تاكريا وا 
المتحدة بفاض عقوبات جدريدة على إرياان  الطاقة في ظل تهدريد الوالريات

برين الجانبرين. وحسب االتفاقرية، سرينشئ رياجع إلى االحترياجات المتبادلة 
كل منهما ألفا  ، سعةنالبلدان بتموريل مشتاك في إرياان محطترين كهاوحاااريتري

مريغاواط، فضاًل عن عدة محطات كهاومائرية تصل إجمالي سعتها إلى 
تاكريا، تبلغ سعتها  عشاة آالف مريغاواط، ومحطة أخاى كهاوحااارية في

خالل مااسم  قة اإلريااني باوريز فتاحمريغاواط. وقال وزريا الطا (2000)
إرياان  التوقريع: "إن هذه االتفاقرية قد تثريا استرياء بعض الدول، إال أن كال من
  .(29)وتاكريا دولة مستقلة، ووقعتا هذه االتفاقرية حسب مبدأ الفوز المشتاك"
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رياان تعاونهما في مجال الطاقة بصواة  ورياى المحللون أن تعزريز تاكريا وا 
 الوالريات المتحدة الشدريدة ريعود إلى أسباب عدريدة معااضةظل  مستماة في

 :(20)منها
دولة كباى في مجال الطاقة، حريث  تعد إرياانف ،االحترياجات االقتصادرية

العالم من حريث احترياطريات النفط والغاز الطبريعي. أما مقدمة دول  تقف في
كها % من استهال90دولة تفتقا إلى مصادا الطاقة، حريث ريعتمد  دتاكريا فتع

التعاون في مجال الطاقة برين تاكريا  صفاالستريااد. وريت الائريس للطاقة على
رياان بمغزى عملي إرياان، ريسهم هذا التعاون في التعوريض  بالنسبة إلىف ؛وا 

االقتصادرية المفاوضة علريها  عن الخسااة التي تعاضت لها بسبب العقوبات
المتبادلة، بلغ  من قبل المجتمع الدولي. وبفضل االحترياجات االقتصادرية

. 2006عام ملريااات دوالا  (7) حوالي حجم التجااة الثنائرية التاكرية اإلرياانرية
 .2007عام نهارية  ملريااات دوالا أماريكي في (10ااتفع إلى حوالي )و 

التعاون  من المؤمل أن ريقاببالنسبة إلى إرياان، ف ،العوامل السرياسرية
ولدى  ريتها الخاصة لدى الغاب،لها أهمدولة  دإلريها والتي تع الثنائي تاكريا

ريسهم في تخفريف  قد األما الذي على وجه الخصوص، الوالريات المتحدة
إلى تاكريا، فإن  الضغوط التي تتعاض لها من قبل المجتمع الدولي. وبالنسبة

 أهدافا ثالثة: األوللها تعاونها مع إرياان في مجال الطاقة ريمكن أن ريحقق 

ها االستااتريجي بإنشاء مما دولي للطاقة هو مساعدة تاكريا على تحقريق هدف
أمن الطاقة وافع مكانتها السرياسرية في المنطقة والعالم.  وتعزريز ضمان

المساومة السرياسرية مع الوالريات المتحدة في مشكلة  والثاني زريادة أوااق
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ضاب حزب العمال الكادستاني التاكي. والثالث تعزريز العالقات السرياسرية 
 الوسطى عن طاريق إرياان. برين تاكريا ودول آسريا 

وأشاا المحللون إلى أنه ما زالت هناك عدة عوامل غامضة تعاقل 
اإلريااني في مجال الطاقة، وبالطبع فإن أكبا العوامل هي  التعاون التاكي

تاكريا مع إرياان في مجال الطاقة، تعاون  شدةب الوالريات المتحدة التي تعااض
  .إزاء القضرية النوورية اإلرياانريةالسرياسرية األماريكرية  الخطة عاقلألنه سري

 خاتمة واستنتاجات:
اإلرياانرية خالل -حاول هذا البحث متابعة وتحلريل العالقات التاكرية

( في المجاالت السرياسرية واالقتصادرية واألمنرية، والتي 2002-2002المدة )
شهدت تطواات كبرياة خالل هذه السنوات نتريجة للعدريد من العوامل منها 

، 2002العدالة والتنمرية في تاكريا في خاريف عام  مجيء حكومة حزب
وانتهاجها سرياسة إقلريمرية متوازنة هدفت إلى تصفريا المشاكل مع دول الجواا 
الجغاافي واعتماد مبدأ حسن الجواا، بالتوازي مع تعزريز أواصا العالقات 
مع هذه الدول وخصوصًا إرياان في المجاالت كافة، فضال عن االحتالل 

وما أفازه من تداعريات أمنرية خطرياة في  2002اق عام األماريكي للعا 
المنطقة، وضعت البلدرين قبالة تحدريات كبرياة حتمت علريهما تعزريز التعاون 
األمني برينهما لمواجهة تلك التحدريات. ومن خالل متابعة هذه العالقات، 
ومعالجة القضاريا التي تضمنتها ريمكن اإلشااة إلى أباز االستنتاجات التي 

 البحث وكما ريلي: خاج بها
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رياان على توثريق عالقاتهما الثنائرية، وتطوريا  حاصت كل من تاكريا وا 
تعاونهما في المجاالت كافة بما ريخدم مصالحهما المشتاكة في المنطقة، 
وريعد ذلك خريااًا استااتريجريًا لكال الدولترين ال بدريل عنه على األقل في الماحلة 

أن تحافظ على عالقاتها اإلريجابرية مع الااهنة. فبالنسبة لتاكريا من المهم لها 
إرياان من أجل تأمرين احترياجاتها من الطاقة، خصوصًا إذا علمنا بأن إرياان 
تمتلك ثاني أكبا احترياطي من الغاز الطبريعي، وثالث أكبا احترياطي من 
النفط على المستوى العالمي. كما أن تاكريا بوصفها دولة تمتلك إمكانات 

ان بها تستطريع استخدامها لالستفادة من السوق بشارية واقتصادرية ال ريسته
والموااد اإلرياانرية في مجاالت متعددة ال تقف عند موضوع الطاقة. ومن 
الناحرية األمنرية، تاى تاكريا أنه من الحريوي لها استمااا عالقات التعاون مع 
إرياان فريما ريتعلق بالتصدي للمشكلة المشتاكة في كال البلدرين وهي مواجهة 

العمال الكادستاني التاكي وحزب الحارية الكادستاني  عناصا حزب
 اإلريااني. 

نظاًا لتحول قضرية الملف النووي اإلريااني إلى أزمة برين إرياان من 
جهة، والوالريات المتحدة والمجتمع الدولي من جهٍة أخاى، ولكون أي حل 
مفتاض لهذه القضرية البد أن رياتبط بإاادة كل من إرياان والوالريات المتحدة 

قااااتهما في هذا الخصوص، فإن األتااك ريداكون على نحٍو متزاريد أنه كلما و 
كانت تاكريا طافًا موثوقًا به لهاترين الدولترين، كلما كان دواها أكثا فعالريًة 
ونجاحًا، عبا حصولها على تفوريضات من الطافرين بالتحاك وفق ما 

إلريجاد حل ريقتضريه حجم دواها اإلقلريمي للمساهمة في تقاريب وجهات النظا 
ن نشأت في جوهاها  لهذه القضرية المعقدة. وفي الحقريقة، إن هذه األزمة وا 
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ساائريل ودول  بسبب المشاوع النووي اإلريااني، وشكوك الوالريات المتحدة وا 
المنطقة والمجتمع الدولي عمومًا بسلمرية هذا المشاوع، إال أنها تاتبط 

ريات المتحدة على وجه بمجموعة من الخصومات التااريخرية برين إرياان والوال
اادة  الخصوص، لذلك فنحن أمام أزمة ال ريمكن حلها إال عن طاريق اغبة وا 
الطافرين، وال ريمكن أن ريكون الدوا التاكي فعااًل وناجحًا إال إذا كان في هذا 

ال فسريكون هذا الدوا عاجزًا ومشلواًل.    اإلطاا، وا 

اكريا في مثلت زريااة الائريس اإلريااني محمود أحمدي نجاد إلى ت
-نقطة تحول فاصلة في تااريخ العالقات التاكرية 2002منتصف آب عام 

اإلرياانرية، وخطوة مهمة نحو تعزريز آفاق التعاون االستااتريجي برين البلدرين في 
المجاالت كافة. وعلى الاغم من كل االنتقادات التي وجهت لتاكريا فقد 

ا من قبل حكومتي نجحت هذه الزريااة في تحقريق أهدافها التي تم التخطريط له
البلدرين، إذ حققت نتائج مهمة في مجاالت التعاون األمني واالقتصادي 
والثقافي. واألهم من ذلك كله أن تاكريا في عهد حكومة أادوغان الثانرية 

( الزالت تواصل تحقريق نجاحاتها الداخلرية والخااجرية، وتعمل   -2007)
الطاف اإلريااني على اتباع سرياسة متوازنة ومحسوبة في تعاملها مع 

واألطااف الغابرية على السواء، واضعة في حسبانها أولورية مصالحها 
 الوطنرية على أي اعتباٍا آخا.
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Abstract 
The Turkish-Iranian relations witnessed big developments in 

the political and economic fields during the years (2002-2008), 

besides of cooperation in the energy and security aspects, which 

were crowned by signing the Comprehensive Security Agreement 

in August 2008 through the visit of Iranian president Mahmood 

Ahmady Nejad to Ankara in mid August of the same year. The 

development in the relations of the two states is related to a number 

of factors, the coming the government of  Justice and Development 

Party to the power in Turkey in the last of 2002, and its pursuing a 

balanced foreign policy which aimed to enhance the relations with 

its geographic neighborhood states, besides of the American 

occupation for Iraq in 2003 and what it which is caused dangerous 

security results imposed on the two states promoting the security 

cooperation between them. 
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