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آفاق إيرانية

اخلطر الكردي وفرص جتديد التحالف بني طهران وأنقرة

»حمور املقاومة« الذي يضم إيران وسوريا وحزب اهلل ومنظامت 
اإلسالمي«،  واجلهاد  »محاس  فلسطني  يف  اإلسالمية  املقاومة 
واالنحياز الرتكي لفصائل املعارضة »املدنية – الليربالية« منها 
واإلرهابية  واجلهادية  احلر«  السوري  »اجليش  مقدمتها  ويف 
منها بام فيها تنظيم »داعش« اإلرهايب يف سوريا والعراق الذي 
مجعته مصالح اقتصادية – نفطية مع أنقرة. كانت تركيا مركزًا 
املعارضة  ملنظامت  والتمويل  والتسليح  والتدريب  لإليواء 
السورية، ومعربًا لدخول املقاتلني املتطوعني »للجهاد« داخل 
سوريا والعراق، وكانت تركيا يف مقدمة املطالبني والداعمني 
الرئيس  شخص  وبالذات  النظام«  »إسقاط  دعوة  أو  لشعار 

بشار األسد الذي كانت إيران تدعمه بكل قوة.
بدأ  وتركيا  إيران  بني  الرصاعية  العالقات  من  املسار  هذا 
ونوازع  بأحقاد  حمفوفًا  اضطراريًا  تنسيقيًا  بدياًل  مسارًا  يأخذ 
بني  العالقات  يف  واالنقاليب  اجلديد  التطور  بفعل  التنافس 

ابتداًء من التدخل العسكري الرويس املبارش  تركيا وروسيا، 
النظام  جانب  إىل   )2015 )سبتمرب  السورية  األزم��ة  يف 
السوري بدعم وحتفيز إيراين يف مرحلة كانت شديدة الصعوبة 
بالنسبة هلذا النظام حيث كانت موازين القوى العسكرية عىل 
إىل  تركيا  من  املدعومة  املعارضة  صالح  يف  تعمل  األرض 

جانب أطراف إقليمية ودولية أخرى.
لصالح  الرويس  العسكري  التدخل  يف  تركيا  رأت  فقد   
وانعكس  سوريا،  داخل  وترتيباهتا  دورها  عىل  خطرًا  النظام 
ذلك سلبيًا عىل عالقة تركيا بإيران التي ازدادت توترًا. ثم جاء 
إسقاط تركيا إلحدى الطائرات الروسية القاذفة – املقاتلة من 
طراز »سوخوي- 24« عىل احلدود الرتكية– السورية ليفاقم 
قدراهتا  روسيا  استنفرت  حيث  وروسيا،  تركيا  بني  األزمة 
االقتصادية والعسكرية ضد تركيا ونجحت يف فرض منطقة 
حظر شامل سوريا عىل الطائرات الرتكية، وبدت تركيا عاجزة 

بني  ترتاوح  الرتكية  اإليرانية-  العالقات  ظلت  اآلن  وحتى  إيران،  يف  اإلسالمية  اجلمهورية  تأسيس  عام   ،1979 عام  منذ 
الصعود واهلبوط بحكم عوامل كثرية كان من أبرزها املصالح القومية التي تدفع نحو التقارب والتعاون خصوصًا عىل املستوى 
االقتصادي، والتنافس عىل الزعامة اإلقليمية واملوقف من إرسائيل والقضية الفلسطينية الذي كان يدفع نحو التباعد والتنافس، 
لكن ذروة التنافس التي انعكست سلبيًا عىل عالقات التعاون االقتصادي بني البلدين كانت األزمة السورية بسبب االنحياز 
اإليراين للنظام السوري والتعامل مع الثورة السورية أو االنتفاضة السورية )مارس 2011( باعتبارها مؤامرة خارجية تستهدف 
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عن أداء دورها الذي تراه رضوريًا يف دعم ومتويل وتدريب 
لروسيا،  عدائها  يف  ترتاجع  فأخذت  السورية،  املعارضة 
يف  خصوصًا  التوتر  حدة  وختفيف  للتقارب  تسعى  وبدأت 
وقت كانت تشهد فيه العالقات الرتكية مع احلليف األمريكي 
تركية  اهتامات  أوهلام،  عاملني:  بفعل  التصاعد  يف  أخذ  توترًا 
تكن  مل  إن  »التضامنية«  األقل  عىل  باملسئولية،  لواشنطن 
»الداعمة« للمحاولة االنقالبية الفاشلة، ورفضها االستجابة 
جولن  اهلل  فتح  الرتكي  املعارض  بتسليم  الرتكية  للمطالب 
االنقالبية  املحاولة  بتدبري  واملتهم  املتحدة  بالواليات  املقيم 

ضد الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان.
وثانيهام، االمتعاض الرتكي من االنحياز األمريكي ألكراد 
من  إرهابيًا  املصنف  الديمقراطي«  االحتاد  و«حزب  سوريا 
محاية  »وح��دات  اسم  حتمل  التي  وميليشياته  أنقرة  جانب 
الشعب« الكردية، إلدراك تركيا أن هؤالء األكراد املدعومني 
ضد  احلرب  غطاء  حتت  واشنطن  من  وسياسيًا  عسكريًا 
»داعش« يعملون جاهدين من أجل إقامة كيان كردي منفصل 
يف شامل سوريا عىل احلدود مع تركيا، األمر الذي ترفضه تركيا 

باملطلق وتعتربه هتديدًا مبارشًا لألمن القومي الرتكي.
فصائل  حتصن  عىل  والقضاء  حلب  حترير  معارك  وكانت 
)السعودية  إقليمية  وأطراف  تركيا  من  املدعومة  املعارضة 
وانتصار  دولية  أخرى  أطراف  جانب  إىل  باألساس(  – قطر 
حمور »روسيا – إيران – حزب اهلل- النظام السوري« يف هذه 
التقارب  من  ملزيد  الرتكي  االندفاع  أسباب  أهم  من  املعارك 
تركيا  اضطرار  أسباب  أهم  وأيضًا من  مع روسيا،  والتنسيق 
لتعديل، وليس تغيري، موقفها املتشدد من قضية إسقاط نظام 
إيران والدخول يف  التفاهم مع  بشار األسد، وقبول  الرئيس 
رشاكة جديدة ضمن مرشوع للحل السيايس لألزمة السورية 
عاصمة  أستانة«  »مفاوضات  مسار  أخذ  روسيا،  ترعاه 
ثالثية  برعاية  السابقة«  »السوفيتية-  كازاخستان  مجهورية 

جتمع للمرة األوىل بني تركيا وإيران حتت القيادة الروسية.
أستانة  حمادثات  مسار  يف  إليران  تركيا  مشاركة  تكن  مل 
مؤرشًا كافيًا لتحول حقيقي يف العالقات الرتكية- اإليرانية، 
 »1 – »أستانة  اجتامع  بدأت من  التي  الفرتة  تلك  كانت  فقد 
مفعمة   .2017 يوليو  يف   »5 »أستانة-  اجتامع  انتهاء  وحتى 
بالتنافس الشديد الرتكي– اإليراين داخل سوريا. كانت تركيا 
أقرب إىل روسيا يف السعي بتجميع الفصائل املعارضة املصنفة 
كأطراف  للدخول  وتشجيعها  بينها  والتنسيق  إرهابية«  »غري 
روسيا  كانت  السورية.  لألزمة  السيايس  احلل  يف  مبارشة 
متوافقة مع تركيا عىل التعامل مع كل فصائل املعارضة حتت 
النرصة«،  و«جبهة  »داعش«  تنظيمي  باستثناء  التصنيف  هذا 
إىل مطالب  باالستجابة  تركيا  وكانت روسيا متفهمة ملطالب 

التهدئة«،  ب�«مناطق  يتعلق  فيام  الفصائل  هذه  نظر  ووجهات 
لكن إيران مع حزب اهلل وقوات اجليش السوري كانت معنية 
األرايض  من  مساحة  أوسع  عىل  النظام  سيطرة  بتمديد  أكثر 
األمر  الفصائل،  بعض  سيطرة  مناطق  حساب  عىل  السورية 
هذا  والرتكي،  الرويس  املوقفني  مع  يتعارض  كان  الذي 
التعارض بقدر ما أدى إىل تقارب تركي مع روسيا، بقدر ما 
أدى إىل تباعد إيراين مع روسيا، وبقدر ما أدى أيضًا إىل أزمات 

وعراقيل يف أي نوايا إلعادة بناء الثقة بني إيران وتركيا.
كان يمكن أن يستمر هذا الوضع ألجل غري حمدود، وأن 
يلقي بظالله عىل أية تفامهات بخصوص مسار احلل السيايس 
ب�«اخلطر  تسميته  يمكن  ما  ظهور  لكن  السورية،  لألزمة 
أكثر، يف  بدقة  أو  أدى،  العراق وسوريا  الكردي« يف كل من 
العالقات  يف  عميق  حتول  حدوث  إىل  يؤدي  أن  إىل  طريقه 
»الذعر«  من  حالة  عن  تعرب  أخذت  التي  تركيا  مع  اإليرانية 

و«االنزعاج الشديد«، عىل لسان كبار املسئولني األتراك.
إيراين-  أن حيدث »حتالف« سيايس وعسكري  هل يمكن 
أن  يمكن  وهل  كرديًا؟  خطرًا  يعتربانه  ما  ملواجهة  تركي 
اجتاه؟  أي  ويف  السورية،  األزمة  عىل  التحالف  هذا  ينعكس 
وكيف ستتعامل األطراف األخرى الدولية خاصة الواليات 
هذا  مثل  مع  والسعودية  إرسائيل  خاصة  واإلقليمية  املتحدة 
التحول؟ وما هي العوامل األخرى املحفزة حلدوث مثل هذا 
التحالف والعوامل األخرى املعرقلة وإىل أين يمكن أن تصل 

جهود التقارب: هل فعاًل إىل حتالف أو جمرد تنسيق؟ 
اخلطر الكردي كدافع للتقارب بني أنقرة وطهران

فرضت التطورات املتسارعة يف حركة أكراد العراق وأكراد 
نحو  واالجتاه  املصري«  تقرير  »حق  خيار  فرض  نحو  سوريا 
كخطر  نفسها  والسورية،  العراقية  الدولتني  عن  االنفصال 
عاجل بالنسبة لرتكيا أواًل وإليران، بدرجة أقل إىل حد ما، نظرًا 
العراق وسوريا  األكراد يف كل من  نجاح  بأن  البلدين  لقناعة 
يف االنفصال سيؤدي حتاًم إىل تطورات أخرى يف االجتاه ذاته 
عند أكراد تركيا وأكراد إيران، خصوصًا إذا ما نجح الكيانان 
الكرديان يف سوريا والعراق، يف حالة حصوهلام عىل االستقالل، 
يف تأسيس كيان كردي احتادي جيمع أكراد سوريا والعراق معًا.
بني  املتصاعدة  األزمات  من  وصعبة  طويلة  مسرية  فبعد 
حكومة إقليم كردستان العراق يف أربيل وبني احلكومة املركزية 
واإلعالمي  السيايس  الصدام  آخرها  كان  بغداد،  يف  العراقية 
عىل  الكردستاين  العلم  برفع  أربيل  حكومة  قرار  إثر  بينهام 
املنشآت احلكومية يف كركوك املتنازع عليها بني بغداد وأربيل، 
املصري  تقرير  حق  حول  استفاء  إجراء  أربيل  حكومة  قررت 
األخرى  واملناطق  اإلقليم  وقرى  مدن  يف  الكردي  للشعب 
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املتنازع عليها يوم 25 سبتمرب 2017، األمر الذي فجر أزمة 
مازالت متصاعدة بني احلكومة العراقية وبني إقليم كردستان 
العراق ورئيسه مسعود برزاين، ودخلت كل من تركيا وإيران 
جانب  إىل  التوجه  هلذا  رافضني  أساسيني  كطرفني  األزمة  يف 
مواقف أطراف أخرى تراوحت بني الرافض للتوقيت وليس 
متحمس  مؤيد  وبني  األمريكي،  املوقف  حال  كام  للمبدأ 
مرتقب  مؤيد  وبني  اإلرسائييل  املوقف  حال  هو  كام  ومتطلع 
للتداعيات  حتسبًا  تعجل  أو  إفصاح  دون  ولكن  لألحداث 
املحتملة كام هو حال املوقف السعودي، يف حني أظهر األمني 
العام جلامعة الدول العربية أمحد أبو الغيط موقفًا رافضًا انطالقًا 
من احلرص عىل وحدة العراق مل يلق املساندة العربية املأمولة 
يف ظل تداخل األزمات وتداخل احلسابات وتناقض املصالح 

الوطنية وحساباهتا واملصالح القومية واعتباراهتا.
وزعيمهم  العراق  أكراد  جانب  من  التطور  هذا  خطورة 
جبهة  عىل  مشابه  تطور  حدوث  مع  تفاقمت  برزاين  مسعود 
األكراد السوريني، ففي توقيت متزامن تقريبًا حددت ما تسمى 
ب�«اجلمعية التأسيسية ل�)احتاد شامل سوريا( روج آفا – شامل 
سوريا« يف 12 يوليو 2017 أي بعد أقل من شهر من إعالن 
تقرير  حق  عىل  االستفتاء  إجراء  موعد  حتديد  برزاين  مسعود 
املصري ألكراد العراق، موعد إجراء أول انتخابات عىل خمتلف 
شامل  يف  تديرها  التي  واملناطق  املحلية  لإلدارات  املستويات 
متهيدًا  اعتربت  تركيا، يف خطوة  مع  احلدود  سوريا عىل طول 
وكالة  ونقلت  سوريا.  شامل  يف  مستقل  كردي  إقليم  إلعالن 
سبتمرب   22 يف  ستجرى  انتخابات  أن  الكردية  نيوز«  »حوار 
البلدية، كام  املؤسسات  الكومونات، أي  2017 يف ما يسمى 
لإلدارات  الشهر  نفس  من  سبتمرب   23 يف  انتخابات  ستنظم 
املحلية واملجالس الريفية واحلرضية واإلقليمية، وإجراء جمالس 
املحافظات يف 19 يناير 2018، ما يعني أن هذه االنتخابات 
ستجرى يف توقيت متزامن أيضًا مع موعد إجراء االستفتاء عىل 
حق تقرير املصري يف كردستان العراق. رضبتان يف الرأس مرة 
ومل  مستمرة  تفاعالهتام  مازالت  وإيران  لرتكيا  بالنسبة  واحدة 

تنقطع ردود أفعاهلام عىل كافة املستويات.
احلكومة  أبدهتا  التي  االعرتاضات  كل  من  الرغم  فعىل 
إلجراء  الرافضة  التهديدات  كل  من  الرغم  وعىل  العراقية 
التدخالت  من  الرغم  وعىل  واإليرانية  الرتكية  االستفتاء 
الرافضة إلجراء االستفتاء اآلن، أكد رئيس إقليم  األمريكية 
»االستفتاء  أن   )2017/8/22( برزاين  مسعود  كردستان 
برزاين  وكان  واحدة«،  لدقيقة  ولو  يؤجل  لن  االنفصال  عىل 
االستفتاء  إلجراء  الرافضة  الرؤى  كل  تفنيد  عىل  حريصًا 
الدستور  من   140 املادة  عن  فتحدث  بتأجيله،  املطالبة  أو 
وبغداد  أربيل  بني  عليها  املتنازع  املناطق  ختص  التي  العراقي 

البيشمركة طبقت  أن »قوات  إقليم كردستان( وقال  )خارج 
هذه املادة بشجاعة«، وتابع أن »االستفتاء لن يؤثر بأي شكل 
من األشكال يف احلرب عىل )داعش(« )ردًا عىل االنتقادات 
حق  منحنا  العراقي  »الدستور  أن  وأك��د  األمريكية(. 
االستقالل«، وتابع أن »كل مكونات إقليم كردستان )وليس 
املستقلة«،  الدولة  دستور  بكتابة  ستشرتك  وحدهم(  الكرد 
سيكون  الكردية(  )الدولة  فيها  احلكم  »نظام  أن  إىل  الفتًا 
فيدراليًا«، وأوضح أن مهمة وفد أربيل الذي سافر إىل بغداد 
للتباحث حول موضوع إجراء االستفتاء يف موعده وتداعياته 
أوضح  بل  االحت��ادي،  النظام  فشل  عىل  يتفاوض  يكن  »مل 
الدماء يف  إراقة  رؤيتنا كام بعد االستفتاء عىل االستقالل ملنع 
املستقبل، ونحن نريد أن نعيش يف سالم كجريان مع العراق«.
وحزبه  برزاين  مسعود  جانب  من  املتشدد  املوقف  هذا 
عن  يعرب  ال  وحكومته  الكردستاين(  الديمقراطي  )احلزب 
يعرب  مرونة  وأكثر  أقل حدة  آخر  هناك موقف  إمجاع كردي، 
عىل  طالباين  جالل  بزعامة  الكردستاين  الوطني  االحتاد  عن 
نحو ما جاء عىل لسان رئيس مكتبه السيايس املال بزتبار الذي 
التنازالت  من  بعدد  االستفتاء  موعد  »تأجيل«  احتامل  ربط 
تقدمها بغداد، وقال أن عىل بغداد أن تكون »مستعدة ملساعدة 
عىل  مستحقة  ديون  وتسوية  مالية  أزمة  ختطي  عىل  األكراد 
حكومتهم، وقدر حجم هذه الديون ب� 12 مليار دوالر تدفع 
ملقاولني نفذوا أشغااًل عامة وموظفني حكوميني ومقاتلني من 
»البيشمركة« مل ترصف رواتبهم كاملة منذ شهور، إضافة إىل 
رضورة أن تقوم احلكومة االحتادية يف بغداد »بتسوية املناطق 

املتنازع عليها مثل كركوك«. 
اعتبارات  جانب  إىل  هذا،  ولعل  الليونة،  ثوب  يف  تشدد 
أخرى، ما دفع حكومة حيدر العبادي يف بغداد إىل احلرص عىل 
عدم اختاذ موقف انفعايل تصعيدي جتاري به خطاب مسعود 
برزاين االستفزازي. ربام يكون حيدر العبادي مدركًا خلفيات 
مطالب األكراد، وربام يكون مقصودًا أن برزاين يستخدم ملف 
االستفتاء من منظور دعائي فقط نظرًا ألنه حتاًم عىل وعي بأن 
الظروف املوضوعية لن تسمح باالستقالل اآلن وفقًا ملواقف 
رافضة أمريكية باألساس وأخرى تركية وإيرانية، أما الرئيس 
»ال  االستفتاء  أن  يرى  فهو  )كردي(  معصوم  فؤاد  العراقي 
يعني إعالن االستقالل وأنه جمرد طموح« حيتاج إىل »تفامهات 
اجلبوري  سليم  اهتم  لذلك  وبغداد«،  أربيل  بني  واتفاقات 
رئيس جملس النواب )الربملان( بتوضيح أن »خيار االستفتاء 
مصلحة  يكفل  بام  الدستورية  األطر  ضمن  يكون  أن  جيب 
البالد« مشددًا عىل »رضورة احرتام توجهات مجيع األطراف 
إىل  ودعا  الوطنية«،  اللحمة  وتعزيز  الدستور،  مع  يتوافق  بام 
»مواصلة احلوارات لتجاوز اخلالفات السياسية واألمنية بني 
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مجيع األطراف، واالبتعاد عن الترصحيات املتشنجة، والرتيث 
يف اختاذ مواقف مصريية يمكن أن تنعكس سلبًا عىل املناطق 

التي تشهد تداخاًل اجتامعيًا متنوعًا«.
فإىل  وضوحًا.  األكثر  كانت  اخلارجية  األطراف  مواقف 
ومؤكدًا  واضحًا  جاء  والذي  اإلرسائييل  التعاطف  جانب 
التعبري  جرى  الذي  العراق  عن  الكردي  االنفصال  ملطلب 
أن  باعتبار  اإلرسائيلية  الصحافة  يف  رسمي  غري  بشكل  عنه 
من  كغريه  الكردي  للشعب  إنساين  حق  املصري«  تقرير  »حق 
الرافضة لالستفتاء  املتحدة  الواليات  فإن مواقف  الشعوب، 
كانت األبرز عىل نحو ما جاء عىل لسان كل من جيمس ماتيس 
وزير الدفاع األمريكي الذي زار بغداد وأربيل بشكل مفاجئ 
وسيادته  العراق  وحدة  أمهية  عىل  وأكد   )2017/8/23(
عىل كل أرضه، يف حني اعترب بريت ماكغورك مبعوث الرئيس 
سيكون  الوقت  هذا  يف  »االستفتاء  أن  العراق  إىل  األمريكي 
كارثيًا«. قراءة املوقف األمريكي تكشف أن واشنطن ترفض 
تأثريه  منظور  من  بتأجيله  وتطالب  االستفتاء  توقيت  فقط 
حتدثت  آخر  تربير  هناك  »داعش«.  ضد  احلرب  عىل  السلبي 
عنه صحيفة »جريوزاليم بوست« اإلرسائيلية التي نقلت عىل 
لسان الباحث يف الشئون الكردية شنج سانيك قوله أن »هناك 
أجواء تفيد بأن األمريكيني معنيون بالتأجيل ألهنم يعتقدون 
يف  املرتقبة  العراقية  االنتخابات  قبل  االستحقاق  إقامة  بأن 

أبريل 2018 سيقوي اإليرانيني يف العراق«.
فرص وحتديات التحالف الرتكي- اإليراين

كانت جممل هذه التطورات العراقية فرصة لتدبر القواسم 
وبتحديد  وإيران،  تركيا  بني  التحديات  مواجهة  يف  املشرتكة 
أكثر من جانب تركيا التي تواجه اخلطر الكردي من الناحيتني 
ضمن  كردية  أقلية  أكرب  تضم  والتي  والسورية  العراقية 
االنفصايل  التوجه  هذا  فإن  ثم  ومن  االجتامعية،  مكوناهتا 
توافقًا  أواًل  نلحظ  لذلك  تدمرييًا،  خطرًا  أنقرة  تراه  الكردي 
مشرتكًا يف رفض االستفتاء الكردي يف العراق جرى التعبري 
عنه بشكل منفصل يف كل من طهران وأنقرة، ثم جاءت زيارة 
ألنقرة  باقري  حممد  اجلنرال  اإليراين  اجليش  أركان  رئيس 
)األربعاء  أكار  خلويص  اجلنرال  الرتكي  نظريه  مع  ولقائه 
إزاء  تركي   – إيراين  موقف  لبلورة  فرصة   )2017/8/16
اخلطر الكردي املتصاعد وتوظيف هذا التعاون املشرتك ضد 
الذي قد  التعاون والتنسيق  الكردي لصالح مزيد من  اخلطر 
ينتكس  قد  أو  اإلقليمية  السياسات  يف  حتالف  إىل  يتصاعد 

ويرتاجع كام هي العادة يف مسار العالقات بني البلدين.
إىل  البلدين  دفع  الكردي  للخطر  املتبادل  اإلدراك  هذا 
حتركات مشرتكة ملواجهته كانت بدايتها زيارة رئيس األركان 

الرتكي  بالرئيس  ولقائه  ألنقرة  باقري  حممد  اجلنرال  اإليراين 
الرتكي،  األرك��ان  رئيس  أكار  خلويص  اجلنرال  ونظريه 
رئيس  هبا  يقوم  أن  املقرر  من  مماثلة  زيارة  عن  واإلع��الن 
الرتكي  الرئيس  يزور  ربام  بل  طهران،  إىل  الرتكي  األركان 
مواجهة  كيفية  يف  للتباحث  إيران  أردوغ��ان  طيب  رجب 
وإعالنه  أردوغان  حتمس  بعد  خصوصًا  الكردي  اخلطر  هذا 
بالده  أن   )2017/8/21( األردن  لزيارة  طريقه  يف  وهو 
ناقشت مع إيران إمكانية القيام بتحرك عسكري مشرتك ضد 
أجراها  التي  املباحثات  ضوء  يف  املسلحة  الكردية  التنظيامت 
وقال  أنقرة.  يف  اإليراين  نظريه  مع  الرتكي  األركان  رئيس 
أردوغان للصحفيني أن »رصاعًا أكثر كفاءة ضد حزب العامل 
احلرة  احلياة  حزب  اإليراين  وفرعه  املحظور،  الكردستاين 
مشرتك  حترك  خالل  من  ممكنًا  سيكون  )بيجاك(  لكردستان 
اجلامعات  ضد  املشرتك  التحرك  مناقشة  متت  طهران..  مع 
عىل  دائاًم  مطروحًا  هتديدًا  تشكل  أصبحت  التي  اإلرهابية 
بشكل  أنا  وناقشت  اجليشني،  قائدي  بني  األعامل  جدول 

موسع كيف يمكن تنفيذ ذلك«. 
هل إيران مستعدة ملثل هذا العمل العسكري املشرتك ضد 
ما توصف بأهنا »منظامت كردية إرهابية« مع تركيا؟ وإذا كان 
هذا صحيحًا فهل التعاون يمكن أن يقترص عند هذه احلدود 
أم يمكن أن يتجاوزها إىل ملفات أخرى أبرزها بالطبع املوقف 
من األزمة السورية وتطوراهتا، واملوقف من استفتاء كردستان 
موسكو  بني  املتصاعد  التنسيق  من  املوقف  وربام  العراق، 

وواشنطن يف سوريا عىل حساب مصالح إيران وتركيا.
وتوقعات  اهتاممات  مثار  مازالت  املهمة  األسئلة  هذه 
التجاوب  يف  إيراين  تردد  وجود  مالحظة  يمكن  لكن  متباينة 
مل  ناحية  فمن  الرتكي.  الرئيس  هبا  أدىل  التي  املعلومات  مع 
يتطرق حممد باقري رئيس األركان اإليراين يف مؤمتر صحفي 
يف طهران إىل ما ورد عىل لسان الرئيس الرتكي حول مهامجة 
اجلامعات املسلحة الكردية، واكتفى باحلديث عن أنه أجرى 
أكار  خلويص  الرتكي  اجليش  أركان  رئيس  مع  مفاوضات 
حول املناطق احلدودية بني البلدين وقال: »تقرر أن هتتم تركيا 
أكثر باحلدود« معلنًا ترحيب بالده بإقامة تركيا جدار فاصل 
بني البلدين، مشريًا إىل أن »إجراءات البلدين عىل هذا الصعيد 
تكمل بعضها«. ومن ناحية أخرى نفى املتحدث باسم وزارة 
اخلارجية اإليرانية هبرام قاسمي أن يكون عىل علم بعمليات 

عسكرية مشرتكة بني إيران وتركيا.
أركان  رئيس  باقري  حممد  اجلنرال  زيارة  فإن  ذلك  رغم 
زيارة  عن  وإعالنه  فراغ،  من  تأت  مل  لرتكيا  اإليراين  اجليش 
أكار  خلويص  اجلنرال  برئاسة  تركي  عسكري  لوفد  مرتقبة 
أن هناك تصعيدًا  تعني  لطهران  الرتكي  اجليش  أركان  رئيس 
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يف التعاون العسكري قد يمتد إىل التعاون السيايس مع الزيارة 
أردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الرئيس  هبا  يقوم  أن  املحتمل 
لطهران قريبا. فزيارة باقري ألنقرة جاءت يف خضم تطورات 
عسكرية وسياسية كربى حتدث يف إقليم الرشق األوسط وهى 
الصعب حدوثها، وهي األوىل من نوعها  )الزيارة( كان من 
قد  اجلانبان  يكن  مل  إذا   1979 عام  اإليرانية  الثورة  قيام  منذ 
أظهرا استعدادمها للتعاون وللتوصل إىل تفامهات إن مل يكن 
ورد  ما  لذلك  وتأكيدا  مهمة.  إقليمية  ملفات  حول  اتفاقات 
عىل لسان اجلنرال باقري من ترصحيات ختص رفض مشرتك 
تغيري  ينبغي  »ال  أنه  وإعالنه  العراق،  يف  الكردي  لالستفتاء 
شكل  بأي  العراق،  ومنها  املنطقة،  لدول  السياسية  اجلغرافيا 
من األشكال«، لكن ما هو أهم هو ما ورد من ترصحيات عىل 
أثناء  جرت  أنه  من   )2017/8/21( باقري  اجلنرال  لسان 
زيارته ألنقرة »مباحثات مفيدة وكاملة بشأن األمن اإلقليمي، 
وكذلك بشأن سوريا والعراق« كام تم احلديث عن دور إيران 

وتركيا يف إرساء األمن يف سوريا وتقوية عملية »أستانا«.
قد تكون هذه تفامهات عسكرية لكنها تكتسب أمهية كبرية 
عىل املستوى السيايس لثالثة أسباب: أوهلا، أهنا تؤرخ لبداية 
إيران  بني  اإلقليمي  التعاون  مستوى  لرفع  جديدة  مرحلة 
السيايس  والغموض  التنافر  من  طويلة  مرحلة  بعد  وتركيا 
مسائل  يف  للتباحث  امتدت  أهنا  ثانيها،  وطهران.  أنقرة  بني 
للبحث يف سياسة احلرب ضد  يتسع  األمن اإلقليمي، وهذا 
اإلرهاب، وسيناريوهات املستقبل لألزمة السورية والتعاون 
هذه  ارتباط  وثالثها،  امللفات.  هذه  يف  اإلي��راين  الرتكي– 
وحتديدًا  املتصاعد،  الكردي  باخلطر  العسكرية  املحادثات 
التغيري اجليو- سيايس الذي يمكن أن يطرأ يف املنطقة إذا نجح 

أكراد العراق يف فرض خيارهم االنفصايل.
والسيايس  العسكري  التعاون  إلحياء  فرص  إذن  هناك   
االقتصادي  التعاون  جماالت  وتطوير  اإلي��راين   – الرتكي 
هذه  لكن  والسيايس،  العسكري  التعاون  خليارات  كدعائم 

الفرص تواجه بتحديات حقيقية أبرزها ما ييل:
1- إدراك واشنطن خلطورة اتساع فجوة عدم الثقة بينها وبني 
الرتكي–  التقارب  تداعيات  أوج  يف  بادرت  ولذلك  تركيا 
اإليراين املشار إليه بإيفاد وزير الدفاع األمريكي إىل أنقرة التي 
 .)2017/8/23( وأربيل  بغداد  إىل  يصل  أن  قبل  وصلها 
سيلتقي  »ماتيس  أن  توضيح  عىل  حريصًا  البنتاجون  وكان 
الرئيس الرتكي خالل وجوده يف أنقرة لتأكيد التزام الواليات 
الناتو، كام  املتحدة القوي بدعم تركيا كرشيك مهم يف حلف 
اإلقليمي  األمن  تعزيز  سبل  األتراك  املسئولني  مع  سيبحث 
لرتكيا واملخاوف األمنية ألنقرة، ومن بينها ما يتعلق بحرهبا ضد 
أمريكية  طمأنة  تعد  اخلطوة  هذه  الكردستاين«.  العامل  حزب 

لرتكيا قد جتعلها ترتدد يف اندفاعها نحو التعاون مع إيران، وهو 
االندفاع الذي جاء يف أحد أبعاده نتيجة لتأزم عالقة تركيا مع 

واشنطن خاصة بالنسبة لعالقة واشنطن بأكراد سوريا.
عىل  اإليراين  الرتكي-  للتقارب  املناوئة  األطراف  تركيز   -2
التضخيم من خماطر “األطامع اإليرانية يف سوريا” وانعكاساهتا 
سلبيًا عىل تركيا خصوصًا إذا نجحت إيران يف تنفيذ خطتها 
بإقامة اخلط الربي املمتد من إيران إىل شواطئ البحر املتوسط 

يف سوريا ولبنان عرب األرايض العراقية والسورية.
روسيا  بني  اخلالف  شقة  توسيع  عىل  واشنطن  حرص   -3
وإيران، خاصة فيام يتعلق بسبل إهناء األزمة السورية ومستقبل 
الرئيس السوري يف السلطة وشكل الدولة يف مرحلة ما بعد 

انتهاء تلك األزمة.
األقل  أو عىل  للرتاجع،  تركيا  تدفع  قد  التي  العوامل  هذه 
أخرى  عوامل  يقابلها  إيران  مع  تعاوهنا  تصعيد  يف  للرتيث، 
حتفز إيران عىل اإلمساك بالفرصة املتاحة لتعميق العالقة مع 

تركيا من أبرزها: 
اإلدارة  إيران مع  التي ختوضها  املتصاعدة  األزمة  أجواء   -1
إيران يف  النووي، وهذه األزمة جتعل  األمريكية حول ملفها 

حاجة إىل حلفاء إقليميني مثل تركيا.
2- احلرص األمريكي عىل جتديد الوجود والنفوذ العسكري 
التوسع  عرب  سواء  اإليراين،  النفوذ  حساب  عىل  العراق  يف 
احلدود  بالقرب من  قواعد عسكرية وعىل األخص  إقامة  يف 
العراقية- السورية ما يمكن أن يمنع إيران من تنفيذ مرشوع 
مع  التباحث  عرب  أو  املتوسط،  البحر  نحو  الربي  طريقها 
احلكومة العراقية حول “مستقبل القوات األمريكية يف العراق 
بعد استعادة املدن الباقية حتت سيطرة داعش”، والدور الذي 
املهمة  وهي  االستقرار  حتقيق  عمليات  يف  تلعبه  أن  يمكن 
التي ركز عليها وزير الدفاع األمريكي جيمس ماتيس خالل 

زيارته لبغداد )2017/8/22(.
من  بحلفائها  إيران  عالقات  يف  املتصاعدة  التوترات   -3
وعامر  الصدر  مقتدى  خاصة  العراق  يف  الشيعية  القيادات 
احلكيم، ال سيام بعد الزيارتني املفاجئتني اللتني قام هبام الصدر 
النفوذ  السلبية لذلك عىل  للسعودية واإلمارات، والتأثريات 

اإليراين يف العراق.
4- الرشوط اإلرسائيلية بخصوص التسوية السورية ووجود 
تستهدف  التي  الرشوط  هذه  مع  ما  بدرجة  روسية  تفامهات 

باألساس الوجود اإليراين يف سوريا.
تركيا،  مع  التقارب  إىل  إيران  تدفع  مهمة  وحوافز  أسباب 
ما  وهذا  الطموحات،  هذه  تفرس  قد  بعراقيل  تواجه  لكنها 
سوف تظهره، بدرجة كبرية، الزيارة املحتملة للرئيس الرتكي 

رجب طيب أردوغان لطهران.


