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Abstract
Turkey is a key nations in the Middle East because of its location Strategy is
important, as well as their potential economic, military and Tlterha political, with
the receipt of the AKP to power in 2002, Turkey began to play a role regionally
prominent, making it a pivotal state in solving the many problems in the world
and the Middle East in particular through the use of soft power to solve, in order
to achieve their goals and interests.
The starting hypothesis of this study of the basic point that, Turkey has
started since 2002, reset its problems with neighboring countries, including Iran,
to have a site important and influential in the region, has been suspended subject
the Iranian nuclear file, Turkey played a mediating role to resolve this problem
between Tehran and the Bank, therefore, Turkey has adopted the use of and
follow the ways of diplomacy in resolving this issue, and that to us achieve the
goals and requirements Sasthe of Foreign Affairs.
The study was divided as follows:
- Turkish foreign policy
Turkish relations – Iran Turkey and Iran nuclear file-
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تحتؿ تركيا مف حيث الجغرافيا مكاناً فريداً ،فباعتبارها دولة مترامية األطراؼ وسط أرض

واسعة بيف أفريقيا و أوراسيا يمكف تعريفها عمى أنها بمد مركزي ذو هويات إقميمية متعددة ال مف
يمكف أختزله في صفة واحدة موحدة.
"أحمد داوود أوغلو"

املقدمت

تعد تركيا مػف الػدوؿ المهمػة فػي منطقػة الالػرؽ االوسػط لمػا تمتمكػه مػف موقػم سػتراتيجي مهػـ،

فضالً عف إمكانياتها االقتصادية والعسكرية وتأثيرها السياسي.

ومم استالـ حزب العدالة والتنمية لمسمطة في عاـ  ،2002بدأت تركيا تمعب دو ارً اقميمياً بػار ازً ممػا
جعمها دولة محورية في حؿ العديد مف المالكالت في العالـ ومنطقة الالرؽ األوسط بصورة خاصػة

مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ القػػوة الناعمػػة فػػي حمهػػا ،وذلػػؾ مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أهػػدافها ومصػػالحها .وتأكيػػد
مكانتها االقميمية.
فرضيت الدراست :

وتنطمػػؽ فرضػػية الدراسػػة هػػذة مػػف نقطػػة أساسػػية مفادهػػا ،أف تركيػػا بػػدأت منػػذ عػػاـ 2002

تصػػفير مالػػاكمها مػػم دوؿ الجػوار ومنهػػا إيػراف ،وذلػػؾ ليكػػوف لهػػا موقػػم مهػػـ ومػ ثر فػػي المنطقػػة،
وفيما يتعمؽ بالممؼ النووي االيراني ،فأف تركيا لعبت دور الوساطة لحػؿ هػذة المالػكمة بػيف طهػراف

والدوؿ الغربية ،بالتالي فأف تركيا تبنت أستخداـ واتبػاع الطػرؽ الدبموماسػية فػي حػؿ هػذة القضػية،
وذلؾ بما يحقؽ أهداؼ ومتطمبات سياستها الخارجية.
هيكليت الدراست:

وبنػػاع عمػػى مػػا تقػػدـ فقػػد تػػـ تقسػػيـ الدراسػػة وفقػػا لهيكميػػة ثالثيػػة المحػػاور لغػػرض عػػرض

االفكار عمى نحو واضح ومباالر ،فكانت الهيكمية مقسمة عمى النحو التالي:
أوال  :مكانة تركيا في السياسة الخارجية التركية المعاصرة

ثانيا :مالمح التعاوف والتنافس في العالقات التركية – اإليرانية
ثالثا :الموقؼ التركي مف الممؼ النووي اإليراني
خاتمة
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املبحث األول  -:مكاوت تركيا يف السياست اخلارجيت الرتكيت املعاصرة

فػي بدايػػة تسػعينيات القػػرف الماضػي رددت تركيػػا عبػارة ل العػػالـ التركػي مػػف االدريػاتيكي حتػػى

سػػور الصػػيف العظػػيـل ،ومػػم وصػػوؿ حػػزب العدالػػة والتنميػػة لمحكػػـ فػػي تركيػػا ع ػاـ  ،2002وقعػػت
متغيػرات عديػػدة وجذريػػة فػػي السياسػػة الخارجيػػة التركيػػة ،بالتػػالي وجػػدت تركيػػا فرصػػتها فػػي تطبيػػؽ
وتفعيػػؿ هػػذة السياسػػة التػػي أحػػرزت نجاحػػات ممتػػازة عمػػى أرض الواقػػم التػػي تمثمػػت فػػي المكػػامف

االيجابية في العالقات التركية – العربية بعدما كانت هذة العالقة عمى غير ما يراـ في السابؽ(.)1

أف خيػػارات السياسػػة الخارجيػػة التركيػػة قػػد تغيػػرت مػػم تغيػػر أدواتهػػا اإلسػػتراتيجية ،فقػػد أتبعػػت تركيػػا
سياسة أبراـ العديد مف االتفاقيات ذات الالػأف السياسػي واالقتصػادي داخػؿ محيطهػا اإلقميمػي عمػى

وجه الخصوص في العالر سنوات األخيرة ،خصوصاً وأف تركيا تمتمؾ جغرافيا تمكنهػا مػف أف تحقػؽ
لها خاصية جذب تعزز مف رصػيدها مػف خػالؿ االنضػماـ لمتحالفػات الدوليػة الجديػدة ،وعمػى صػانم

القرار التركي أف يعمؿ عمى تأسيس ساحة الجذب هذة(.)2

لقد الػدد وزيػر الخارجيػة التركػيل أحمػد داوود أوغمػول عمػى أف السياسػية التركيػة ثابتػة منػذ

إعػػالف الجمهوريػػة التركيػػة فػػي عػػاـ  ،1923والتػػي اسػػتندت عمػػى الالػػعار االتػػاتوركي ل سػػالـ فػػي
الوطف ،سالـ في العالـل ،و تأتي درجة الثبات هذة بسػبب المواقػؼ الحاسػمة المتجهػة نحػو مبػاد
وقػػيـ عاليػػة مثػػؿ الديمقراطيػػة ،وحكػػـ القػػانوف وحقػػوؽ اإلنسػػاف ،فكػػاف واضػػحاً أف فػػاؽ السياسػػة
الخارجية التركية قد توسعت بالػكؿ ممحػوظ تحديػداً خػالؿ العالػر سػنوات األولػى مػف القػرف الحػادي
والعالريف ،بهذا نستطيم أف نعرؼ السياسة الخارجية التركيةل عمػى أنهػا ر يويػة وتنفػذ عمػى درجػة

عالية مف الفعالية ،حيث ي كد أوغمو ل أف الهدؼ الرئيسي لهذة السياسة هو أنالاع مسػاحة سػالـ،

وأمف واستقرار في محيط الحػدود التركيػة وأبعػد منهػا ،فهػي تقػوـ عمػى مرتكػزات أربعػة والتػي تعتبػر
هي المنالئة لهذة السياسػة :أوالً فكػرة الحريػة واألمػف الجمػاعي ،ثانيػاً مسػتويات عاليػة مػف الحػوار
السياسي ،ثالثاً التبادؿ والتداخؿ االقتصادي ،رابعاً التعايش الثقافي(.)3

أف الموقػػم الجغ ارفػػي الػػذي تحتمػػه تركيػػا مهػػـ وحسػػاس فػػي الوقػػت نفسػػه ،جػػاعالً منهػػا دولػػة

محورية يرغب الجميم في التحالؼ معهػا ويتػوجس الجميػم أيضػاً مػف تنػامي قوتهػا ،فتركيػا تتوسػط
قػػارات العػػالـ الػػثالث :ل سػػيا ،أفريقيػػا و أوروبػػال ،وهػػذا الموقػػم منحهػػا منػػذ القػػدـ وأعطاهػػا القػػدرة

العاليػػػة عمػػػى التفاعػػػؿ والمسػػػاهمة والمعالجػػػة لممالػػػاكؿ اإلقميميػػػة ،بحيػػػث تػػػ ثر وتتػػػأثر بالعناصػػػر
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية ،فهي تقم في قمب العالـ وهذا ي همهػا ألف تكػوف دولػة
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ذات ثقػؿ وحاسػػمة فػػي المجػػاؿ الجيػو -سياسػػي ،فقػػد وصػػفها الباحػث فػػي العالقػػات الدوليػػة ل عمػػي
حسف باكيرل لدولة قارية وبحرية في نفس الوقت ،وتحدها ثماف دوؿ ما يتيح لهػا اختيػار سياسػات
أو تحالفػػات أو إقامػػة تجمعػػات فػػي ظػػؿ كػػوف تركيػػا دولػػة محوريػػة فػػي مجالهػػا الجغرافػػي ،وتحػػدها
المياة مف ثالث جهات تسيطر عمى ممريف مائييف مهميف مما يعطيها القدرة عمى التحكـل(.)4

ومػف هنػػا يجػػب أف يػػتـ التركيػػز عمػػى مكانػػة تركيػػا فػػي منطقػػة الالػػرؽ األوسػػط عمػػى اعتبارهػػا العبػاً
أساسػػياً فػػي هػػذة المنطقػػة ولهػػا حضػػور قػػوي فػػي المجتمػػم الػػدولي ،فتركيػػا تمتمػػؾ عنصػػر المبػػادرة
والحضور أالسػتباقي فػي الكثيػر مػف األزمػات والنزاعػات التػي تتعمػؽ بهػذة المنطقػة مػف خػالؿ لعػب

دور الوسػػيط ،مػػف حيػػث تحدي ػد إطارهػػا الخػػاص المتضػػمف احت ػواع النزاعػػات وكيفيػػة إدارتهػػا حتػػى

تخفػػض منسػػوب التػػوتر الحاصػػؿ( .)5فػػي منػػاطؽ عػػدة سػواع فػػي المنطقػػة العربيػػة ومػػا تحتويػػه مػػف
نزاعات وصراعات أبتداعاً بالقضية الفمسطينة والتي أصبح سبب الخالؼ مم إسرائيؿ ،والعراؽ الػذي
أصبح الالغؿ الالاغؿ لجميم األطراؼ األقميمية والدولية حتى مسألة الممؼ النووي اإليراني.

أف السياسة الخارجية التركية تقػوـ عمػى مجموعػة مػف المبػاد التػي تتضػمف التػوازف السػميـ

بيف الحرية واألمف ،والمبدأ الثاني تصفير المالكالت مػف خػالؿ تصػفية المالػاكؿ والخالفػات العالقػة
مم دوؿ جوارها وأتضػحت نتػائه هػذا المبػدأ االيجابيػة لكػؿ مػف تػابم سػير عمػؿ السياسػة الخارجيػة
التركية ،و المبدأ الثالث المتمثؿ بالتأثير في األقاليـ الخارجية والداخمية لدوؿ جوارها ،والمبدأ الرابػم

مبدأ السياسة الخارجيةالمتعددة االبعاد والتي تستند عمػى اف العالقػة بػيف الالعبػيف الػدولييف ليسػت
بديمة عف بعضها البعض ،وأنما متكاممة فيما بينها ،المبدأ الخامس المتمثؿ بالدبموماسية التناغمػة
مف خالؿ أستضػافتها لممػ تمرات الدوليػة و مالػاركتها بػالقمـ التػي تقػاـ فػي تركيػا وخارجهػا ،المبػدأ

السادس وهو أتباع اسموب دبموماسي جديد ،بعد أف كانت تركيا في نظػر العػالـ دولػة جسػرية لػيس

لها رسالة سوى أف تكػوف معبػ ارً بػيف األطػراؼ الكبػرى ،أمػا األف فيجػب أف تصػبح تركيػا قػادرة عمػى
أنتػػاج األفكػػار والحمػػوؿ فػػي محافػػؿ الالػػرؽ ومنتدياتػػه ،وقػػادرة عمػػى مناقالػػة مسػػتقبؿ أوروبػػا داخػػؿ

محافؿ أوروبا ومنتدياتها مف خالؿ نظرتها األوروبيػة ،أيضػاً فهػي تتبػم سياسػة اسػتباؽ اإلحػداث،

مف خالؿ التدخؿ الفعاؿ في القضايا الدولية واإلقميمية ،التي تقوـ بناعاً عمػى تأسػيس عالقػة دوليػة
مناسبة مم الجميم ،وعند أمعاف النظػر إلػى مبػاد السياسػة الخارجيػة التركيػة نسػتخمص مػف أنهػا

جعمت تركيػا عنصػ ارً مهمػاً عمػى السػاحة الدوليػة ،مػف حيػث فػرض نفسػها رقمػاً صػعباً فػي المعادلػة
األمنية لمنطقػة الالػرؽ األوسػط ،مػف خػالؿ التعػاطي مػم كػؿ الممفػات التػي لهػا صػمة بمحػيط تركيػا
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اإلقميمػػي وحتػػى الػػدولي ،وهػػذا مػػا يػػدؿ عمػػى أف القػػائميف عمػػى تنفيػػذ هػػذة السياسػػة اسػػتطاعوا مػػف
تحويؿ التحديات إلى فػرص مػف المحتمػؿ االسػتفادة منهػا لتحويمهػا إلػى مغػانـ تنفػم الوضػم التركػي
اإلقميمي والدولي ،وهذا يعود لمقوة التي تتمتم بها السياسة التركية والتي باستطاعتها أف تميز بػيف

الصديؽ والعدو والحميؼ والمنافس(.)6

بالمقابػػؿ فقػػد الػػهدت منطقػػة الالػػرؽ األوسػػط وفػػي السػػنوات األخيػػرة تحديػػداً تزايػػداً ممحوظ ػاً

بالنسػػبة لمػػدور التركػػي مػػف خػػالؿ التػػدخؿ لحػػؿ األزمػػات اإلقميميػػة بػػالطرؽ الدبموماسػػية مػػف خػػالؿ

الوساطة فعمػى سػبيؿ المثػاؿ الوسػاطة التركيػة بػيف كػؿ مػف سػوريا واسػرائيؿ حػوؿ قضػية الجػوالف،
ووصمت إلػى حػد النجػاح فػي التوصػؿ التفػاؽ مػم إيػراف التػي تسػهـ فػي حػؿ قضػية الممػؼ النػووي

وتخصيب اليورانيوـ ،وقد تنامي هذا الدور بعد حالػة الفػراغ الػذي سػاد منطقػة الالػرؽ األوسػط بعػد
انهيػػار النظػػاـ اإلقميمػػي العربػػي بعػػد التفكػػؾ والتػػردي الػػذي أصػػاب الجسػػد العربػػي وبػػاألخص بعػػد

االحتالؿ األمريكي لمعراؽ عاـ .)7(2003

ولقػػد حػػدد وزيػػر الخارجيػػة التركػػي لأحمػػد داوود اوغمػػول الػػذي يعتبػػر العقػػؿ المفكػػر لمسياسػػة

الخارجيػػة التركيػػة ،مبػػاد التحػػرؾ التركػػي فػػي التػوازف بػػيف حريػػة التحػػرؾ واألمػػف بالػػكؿ ال يفضػػي
أنجاز الحرية إلى تهديد األمف األمر الذي ينبغي معه إنهاع االالتباؾ مم الجيػراف الجغرافػي ،وأتبػاع
سياسة السالـ االستباقية التي تقتضي المبػادرة و السػعي إلػى حػؿ المالػكالت والصػراع فػي النػاطؽ

المحيطة بتركيا.

وانطالقا مف كوف تركيا تمتمؾ دو ارً مهمػاً فػي السياسػة الدوليػة فرضػها عميهػا أكثػر مػف عامػؿ

أهمهػػا العامػػؿ الجغرافػػي وسياسػػتها التػػي تعتمػػد عمػػى المبػػادرة ال عمػػى ردة الفعػػؿ ،بالتػػالي نجػػد لهػػا
حضور مبكر في أغمب النزاعات واألزمات التي تخيـ عمى المنطقػة .أف السياسػة الخارجيػة التركيػة

الجديدة ترفض لتركيا أف تكوف طرفاً في أي محور  ،بؿ هي تسعى إلى أف تكوف مرك ازً بػيف العػوالـ
المحيطة بها ،وهذا يقتضي أدوات وم هالت دبموماسية واقتصادية وثقافية جديدة(.)8

املبحث الثاوي -:مالمح التعاون والتىافس يف العالقاث الرتكيت – اإليراويت

مرت العالقػات التركيػة اإليرانيػة بسمسػمة طويمػة مػف األزمػات والحػروب التػي كانػت تعصػؼ

بهذة العالقة ،وبسمسمة مػف المعاهػدات واالتفاقيػات مػف أجػؿ الصػمح التػي كانػت تبػرـ فػي أعقابهػا،

عبر التاريخ أتسمت العالقة بيف الطرفيف وتحديداً فػي العصػر الحػديث بػالتوتر تػارة وتعػدد النزاعػات
العسكرية تارة أخرى ،التي أدت إلى كثرة األزمات السياسػية والمالػاكؿ المتعمقػة بجوانػب الػتى ،لكػف
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تاريخ هاتيف الدولتيف لـ يقؼ عند حاالت الصراع كنوع مف العالقة تػربط الطػرفيف ،بػؿ كانػت تالػهد
حاالت مف االنفراج واالحتكاـ إلى نتائه المفاوضػات الدبموماسػية ،فقػد انتهػت الحػروب بػيف البمػديف
فػػي نهايػػة الربػػم األوؿ مػػف القػػرف التاسػػم عالػػر ،وكانػػت معاهػػدة أرضػػروـ األولػػى الموقعػػة بػػيف

الجػػانبيف سػػنة  ،1823بدايػػة فعميػػة لعالقػػات ثنائيػػة بػػيف العثمػػانييف واإليػرانييف ،التػػي كانػػت تعتمػػد

التفاوض والحكيـ في حؿ المالاكؿ العالقة بينهما منذ عقود( ،)9ومف ثـ الػهدت العالقػات التركيػة -
اإليرانية محاولة خمؽ توازف بيف الخيارات الدولية وبيف ضرورات التػوازف اإلقميمػي ،حيػث أدت تمػؾ

الضػػرورات المتبادلػػة إلػػى إسػػتمرار سياسػػة التػػأني والحػػذر ،التػػي سػػادت فػػي العالقػػات الثنائيػػة لػػدى
النخبة السياسية والبيروقراطية في كمتا الدولتيف.

لقد الهدت العالقات التركية اإليرانية فترات مد وجزر والتػي تزيػد عمػى الخمسػمائة عػاـ ،وكػاف

الصراع بػيف هػاتيف الػدولتيف قػد أمتثػؿ لمالػروعيف األوؿ هػو المالػروع الصػفوي ،وعبػاس الصػفوي
كاف يمثؿ ذروة هذا المالػروع ،والمالػروع الثػاني هػو المالػروع العثمػاني وكػاف يمثمػه السػمطاف مػراد

الثالػػث ،ومػػم ظهػػور الجمهوريػػة التركيػػة عػػاـ  ،1923فػػي بػػدايات القػػرف العالػػريف واختفػػاع الدولػػة
العثمانية الاعت الظروؼ أف تستمر العالقة بيف البمػديف بطريقػة أكثػر دفئػاً مػف وقػت الالػاةل محمػد
رضا بهمويل ،وحتى قياـ الثورة اإلسالمية اإليرانية بقيادة اإلماـ الخميني.

عمى الرغـ مف ذلؾ فأف إيراف استفادت كثيػ ارً مػف عمميػات اإلصػالح والتحػديث الػذي طػ أر عمػى

الدولة التركي وريثة اإلمبراطورية العثمانية ،فمنذ إعالف الجمهورية التركية وهػي سػارت عمػى مبػدأ
ل كماؿ أتػاتورؾ لسػالـ فػي الػوطف ،سػالـ فػي العػالـل ،أف إيػراف تالػعر بالراحػة مػف السياسػات التػي
تتبعها الدولة التركية ،لكف مم قياـ الثورة اإليرانية عاـ  1979بزعامػة ل يػة اا الخمينػيل أنقطعػت

العالقات فجأة بسبب تصريحات الخميني بخصوص أتػاتورؾ خصوصػاً فػي الفتػرة التػي كانػت تعػاني
فيه إيراف مف حصار مفروض عميها مف طرؼ الػدوؿ العربيػة والغربيػة ،فسػاعت الػيئاً فالػيع حتػى

وصمت إلى حدها النهائي مف ثـ االنقطاع ،لكػف بعػد قيػاـ الحػرب العراقيػة -اإليرانيػة تغيػر نوعػاً مػا
مسار العالقة بيف البمديف فقد استغمت تركيا هذة الحرب مف أيجاد أسواؽ جديدة لتصريؼ منتجاتها

بعػػد أف الػػهد اقتصػػادها تنػػامي ممحػػوظ ،حتػػى أنهػػا لػػـ تالػػارؾ فػػي الدعايػػة المضػػادة عمػػى إي ػراف،
بالمقابؿ أتبعت إيراف سياسة كانت تتفادى مف خاللها أي خطاب أو تصرؼ يحوؿ تركيا إلى خصػـ،

مػم ذلػػؾ الػػهدت عالقػػة البمػديف فتػػو ارً ممحوظػاً بعػػد أنتهػػاع الحػرب العراقيػػة-اإليرانيػػة ،حيػػث أنتقػػدت
إيراف تركيا عمى عالقتها بإسرائيؿ ،واألهتماـ التركي باألقمية األذرية المتواجػدة داخػؿ إيػراف( .)10فػي
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الوقت نفسػه تعتبػر إيػراف أف تركيػا هػي الممػر الرئيسػي والحسػاس الػذي يربطهػا بأوروبػا .أمػا األف
فأف تركيا منذ وصوؿ حزب العدالة والتنمية إلى السػمطة قػد تبنػت الدبموماسػية األسػاس فػي عممهػا

والتمدد الرقاً وجنوباً وتمكنت مف ابراـ أتفاقيػات ثنائيػة مػم العديػد مػف الػدوؿ العربيػة ،وتمكنػت مػف
تعزيػػز التعػػاوف السياسػػي واألقتصػػادي ،فهػػي قػػدمت أسػػالما ليبراليػػا فػػاعال وم ػ ثر وصػػاحب ر يػػة

ومالػػروع يرتكػػز إلػػى مق ػوالت االصػػالح السياسػػي ،والخػػروج مػػف إسػػار الماضػػي ،إلػػى جانػػب بػػروز

مجتمم مدني ي كد ذاته يوماً بعد أخر في مواجهة الدولػة المركزيػة المتخندقػة ،ويػدعـ ذلػؾ أقتصػاد
حيوي متناـ بات يحتؿ مكاناً بيف األقتصادات الكبرى في العالـ(.)11

هنالػػؾ بعػػض االعتبػػارات التػػي تمقػػي بظاللهػػا عمػػى العالقػػات التركيػػة – اإليرانيػػة ،ألف األت ػراؾ

وهذا ما هو واضح يعتبروف إيراف عنصػ ارً رئيسػياً فػي المحػيط اإلقميمػي ومنافسػا لهػـ بغػض النظػر
عف ما إذا كانػت هنػاؾ مصػالح مالػتركة تػربط البمػديف ،ألنهمػا متنافسػتاف فػي ميػداف الجيوبولتيكيػا
الالرؽ األوسط ،وتحاوؿ كؿ منهما مف أف تفرض تأثيرها عمى مناطؽ عدة في سيا والقوقاز(.)12

وما أف أعمنت الواليات المتحدة األمريكية حربها عمى العػراؽ إلسػقاط نظامػه السياسػي حتػى دخمػت

العالقػػات التركيػػة – اإليرانيػػة فػػي مرحمػػة حاسػػمة ،خصوص ػاً بعػػد الػػرفض التركػػي مػػف أف تسػػتخدـ
الواليات المتحدة أراضيها مف أجؿ الدخوؿ عمى العراؽ مػف الجهػة الالػمالية بعػد أف حصػمت أمريكػا

عمى موافقة األكراد بالدخوؿ مف أراضيها ،فقد ساهـ االحتالؿ األمريكي لمعراؽ فػي أف يغيػر مػوازيف
القوى اإلقميمية بالتالي تبدلت لصالح إيراف وأمريكا ،وأصبحت المصالح التركية مهددة بالخطر ،ألف

هذا االحتالؿ سوؼ يسمح مف يقظة الطموحات القومية الكردية التي تعمؿ عمى أنالػاع دولػة تركيػة
فػػػي الػػػماؿ العػػػراؽ التػػػي باسػػػتطاعتها أف تمتػػػد إلػػػى جنػػػوب الػػػرؽ األناضػػػوؿ ،وتسػػػاعدة األغمبيػػػة
السكانية الكردية القاطنة فيه ،وهذة واحدة مف األسػباب الواضػحة فػي مالػهد التنػافس بػيف كػؿ مػف

إيرف و تركيا.
كاف هنالؾ توجس تركي مف احتالؿ العراؽ ،تحديداً وأف إيراف والواليات المتحػدة أصػبحتا عمػى

هذة األرض أكثر سيطرة وقوة ،فأمريكا احتمت العراؽ عسكرياً هذا يعنػي أنهػا سػيطرت عمػى مقػدرات

العراؽ البترولية وكؿ ما يحويػه فػي باطنػه ،وايػراف أصػبحت مسػيطرة مػف خػالؿ الػتحكـ فػي مقػدرات
السمطة عف طريؽ حمفاعهػا فػي هػذة السػمطة( ،)11فكػاف خػوؼ تركيػا مػف األحػتالؿ لمعػراؽ مػف أف

يالكؿ خط ارً عمى أمنها ،حيث يالكؿ تعزيز لمنزعة األنفصالية الكردية في الماؿ العراؽ ،فتركيا التػي
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يتواجد فيها أقمية كردية هامة ،والتي تواجه تمرداً أنفصالياً خطي ارً ،ترى في تمكيف األكراد في الػماؿ

العراؽ تهديداً اليمكف التعايش معه(.)13

لقد رافقت طموحات تركيا في عالقاتها مم إيػراف مخػاوؼ عػدة كانػت ،المتمثمػة بالسػيطرة عمػى

العراؽ ومنطقة الخميه العربي التي تعتبر مف المناطؽ الحيوية السياسػية واألمنيػة واألقتصػادية فػي
الالرؽ األوسط ،والتي مف الممكف أف تكوف سبباً في نالوع صراع بيف البمػديف ،لكػف المالػترؾ بػيف
البمديف هو ما يجمعهما مف قضايا مختمفة فعمى سبيؿ المثاؿ الدولتاف التركية وااليرانيػة ضػد نالػوع

دولة كردية في الماؿ العراؽ ،اذ تعتبرة تركيا تهديداً خطي ارً لهػا ،بالتػالي كػاف مػف الطبيعػي أف تبػيف
تركيػػا انزعاجهػػا مػػف التحػػالؼ الػػذي جمػػم كػػال مػػف األكػراد والواليػػات المتحػػدة ،بالمقابػػؿ قامػػت تركيػػا

بتوثيؽ عالقتها مػم إيػراف ،مػف جهػة ثانيػة لػيس مػف مصػمحة ايػراف أف تعػادي تركيػا خصوصػاً وأف
تركيا حميؼ استراتيجي لمواليات المتحػدة ،السػيما بعػد اف أصػبحت تركيػا مهندسػة الالػرؽ األوسػط

والعنصر األكثر أهمية واندفاعا اقميميا في خريطة دوله المتنافسة عمى دور جديد.

وبذلؾ وجهت تركيا كػؿ أمكانياتهػا الدبموماسػية نحػو منطقػة الالػرؽ األوسػط ،بسػبب األهميػة

التي تحتمها هذة المنطقة بالتالي توجهت تركيا مم الريكات لها مػف الػدوؿ ،وعرضػت نفسػها كحكػـ
في العديد مف القضايا التي تعتبر محورية مثؿ التعاوف الذي جمعها مم البرازيػؿ فػي قضػية الممػؼ
ال نووي اإليراني مف أجؿ أف يكونا وسيطيف بيف إيراف والغرب ،بالمقابؿ فإف عالقة تركيػا بػإيراف ال
تحتاج إلى ضمانات كثيرة لوجود مصالح مالتركة بينهما مثػؿ الحركػات اإلسػالمية و األكػراد وحاجػة

تركيا لمغاز الطبيعي والتنسػيؽ فػي المسػائؿ األمنيػة ،واعتبػار إيػراف ممػ ارً إلػى وسػط أسػيا وجنوبهػا،
وأف تجهيز الطاقة واالستثمار هـ مف العوامؿ المهمة التي تدعـ اسػتمرار العالقػة التركيػة اإليرانيػة،

والتي تعتبر مف المالتركات التػي تربطهمػا ،إضػافة إلػى التحػديات التػي تواجههمػا ،عمػى اعتبػار أف
الدولتيف يوجد بينهمػا تقػارب فػي وجهػات النظػر التػي تخػص بعػض القضػايا الحساسػة التػي تصػب
بالتالي في مصػمة الطػرفيف ،بالمقابػؿ توجػت العالقػة بػيف البمػديف مػف خػالؿ الزيػارات المتبادلػة مػف
قبػػؿ المس ػ وليف لكػػال البمػػديف ،والتػػي أكػػدت متانػػة العالقػػة التػػي مػػف الممكػػف أف تكػػوف محػػط قمػػؽ
لمواليات المتحدة وأوروبا بسبب ما تنتجه قضية الممؼ النووي اإليراني (. )14

عند قراعة الوضم الحالي ومػا وصػمت إليػه العالقػة بػيف الطػرفيف ،نجػد قضػية االرهػاب الػدولي

كأحػػدى المحػػددات التػػي تمقػػي بظمهػػا عمػػى العالقػػة بػػيف الطػػرفيف ،فػػإيراف مػػف جهػػة متهمػػة مػػف قبػػؿ
الواليػػات المتحػػدة والػػدوؿ األوروبيػػة بأنهػػا راعيػػة لورهػػاب بعػػدما وضػػعتها الواليػػات المتحػػدة عمػػى
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القائمػػة السػػوداع ،وتركيػػا كدولػػة الػػرؽ اوسػػطية تعػػاني ايضػػا مػػف اإلرهػػاب الػػذي تحػػددة فػػي نالػػاط
حزب العماؿ الكردستاني المعارض ،ووسط هذا التبايف بيف المسارات السياسػية واإليديولوجيػة يبػرز

الخيػػار التركػػي فػػي التقػػارب مػػف إي ػراف فػػي هػػذة األوقػػات بالػػذات محرجػػا مػػم التوجهػػات اسياسػػية
االميركية ضد االرهػاب ،ومػم األزمػات التػي تسػيطر عمػى الواقػم السياسػي اإليرانػي الػذي يػدخؿ فػي
مواحهػػة مػػم الواليػػات المتحػػدة ،فػػإف ذلػػؾ قػػد يضػػم الجانػػب التركػػي فػػي مجازفػػة قػػد تتعػػارض مػػم
التوجهات االميركية فػي المنطقػة ،وقػد عبػر ل أردوغػافل عػف هػذا التقػارب بقولػه ل إننػا ننطمػؽ فػي

عالقتنا مم إيراف وفؽ مصالحنا ،ال تسترعينا مصالح اآلخريفل.
وقد نق أر هذة التصريحات وغيرها كنوع مف االبتزاز السياسي لمغػرب او كػرد فعػؿ مقابػؿ رفػض

الغرب لالنتماع التركي لالتحاد األوروبي.

هذا عمى الجانب التركي اما عف الجانػب االيرانػي فقػد الػدد المرالػد األعمػى لمثػورة اإلسػالمية
في إيراف ل عمي خامنئيل عمى أف ل العالقات التركية -اإليرانية وطيػدة فػي الوقػت الحػالي وال سػابؽ

لها منذ عقودل (.)15

أف السياسػػة الخارجيػػة التركيػػة فػػي الوقػػت الحاضػػر تنظػػر إلػػى إيػراف عمػػى أنهػػا بخػػالؼ بمػػداف
الالػػػرؽ األوسػػػط األخػػػرى ،دولػػػة قوميػػػة كبيػػػرة ومهمػػػة ،بالتػػػالي يجػػػب إدارة العالقػػػة معهػػػا ولػػػيس
مواجهتها ،وهػذة السياسػة تجػاة إيػراف تعكػس إلػى حػد كبيػر أسػتم ار ارً لسياسػات الحكومػات التركيػة
السابقة ،ذلؾ اف سياسة إدارة أو تدبير العالقة مم إيراف تعود إلى زمف العثمانييف(.)14

زنستطيم اف نذهب لمقوؿ أف عودة تركيا إلػى سػاحة الالػرؽ األوسػط بطريقػة ناعمػة تراكميػة،
يستتبم عدـ تصادمها مم جيرانها والػدوؿ األخػرى ،الف الصػراع وبسػط النفػوذ فػي منطقػة حساسػة

مثؿ الالرؽ األوسط والسعي وراع التوغؿ والتمدد قد يدفم تركيا الػى تقويػة العالقػة مػم إيػراف ،بػرغـ
اف العالقػػة بينهمػػا تاريخي ػاً الػػهدت تقارب ػاً غمػػى أقصػػى درجاتػػه لكػػف لػػـ يصػػؿ إلػػى درجػػة التحػػالؼ

الثنائي بيف البمديف.

لكف مم كؿ هذة العوامؿ التي قد تدفم تركيا لتقوية عالقتها مم ايػراف فػإف هنػاؾ عوامػؿ اخػرى
()15

متنوعة تحدد طبيعة العالقات التركية االيرانية ،لخصها لجراهاـ فولرل بما يمي

:

 -1ت ثر القضية الكردية في سير العالقات التركية – اإليرانية الثنائية ،مثممػا تػ ثر فػي العالقػة
الثالثية بيف األطراؼ المتمثمة باألكراد العراقييف واألتػراؾ واإليرانييف.
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 -2دور الديف وما له مف تػأثيرات وتػوترات ايديولوجيػة ،أي الحكومػة اإليرانيػة الدينيػة والتركيػة
العممانية ،لكف هذة القضية تعتبر وعاع لمخالؼ وليس سبباً رئيسياً له.

 -3انزعاج تركيا مف دعوة طهراف المتكػررة ألهػداؼ متطرفػة لمسياسػة الخارجيػة ،وخاصػة فيمػا
يتعمػػؽ بإس ػرائيؿ و باإلسػػالـ ،واالنزعػػاج أيض ػاً مػػف الػػدعـ اإليرانػػي المزعػػوـ لعمميػػات اغتيػػاؿ
داخؿ تركيا ،والتالجيم اإليراني المالبوة لمحركة اإلسالمية الكردية.

 -4التنافس الجيو سياسي عمى منطقة الخمػيه العربػي العتبارهػا منطقػة حيويػة والعػراؽ تحديػداً
ما بعد تغير النظاـ السياسي والقوقاز و سيا الوسطى.

 -5السعي اإليراني الحثيث عمى امتالؾ الترسانة النووية.

 -6حاجة تركيا غمى تمبية احتياجاتها مف الطاقة في مواجهة سياسات الطاقػة الدوليػة ،وخاصػة
فيما يتعمؽ بخطوط انابيب النفط والغاز ،ومحاوالت الواليات المتحدة األمريكية الممحة لتقييػد
إيراف عمى تصدير الطاقة.

 -7الػػدوافم القوميػػة التركيػػة الكامنػػة فػػي أنقػػرة ،التػػي الهادئػػة فػػي الوقػػت الحػػالي ،والتػػي مػػف
الممكف أف ت دي إلى محاولة تركيا الحصوؿ عمى مزيد مف النفوذ داخؿ أذربيجاف التركية.
 -8القمؽ التركي مف احتماؿ حدوث اضطرابات في الداخؿ اإليرانػي ممػا يػدفم غمػى تجزئتهػا وال
سػػيما عمػػى ايػػدي قػػوى مػػف خػػارج المنطقػػة تقػػوـ سياسػػتها عمػػى التػػدخؿ ونػػزع االسػػتقرار،
كبريطانيا وروسيا في الماضي ،والواليات المتحدة االميركية األف.

وبقدر ما لهذة العوامؿ العديدة مف تأثيرات متالابكة فإنها تفػتح مجػاالت لمتعػاوف مثممػا تفػتح
الباب لمتنافس ايضا بيف الطرفيف ،ومنها ما يعكس قمؽ احد الطرفيف مف التغيرات التػي تحصػؿ فػي

الطرؼ االخر وطبيعة نظاـ الحكـ وتوجهاته اإليديولوجية ،وهػو مػا قػد يثيػر المخػاوؼ مػف قبػؿ احػد
األطراؼ التي قد ت دي الى اإلضرار بمصالح الطرؼ األخر .ومػف ثػـ فػإف القػوؿ أف اتجػاة العالقػات
بيف الطرفيف يسير نحو االفضؿ قد يكوف غافال عف طبيعة التحوالت التي تمر بها المنطقة ومف ثػـ
طبيعة التحالفػات والمنافسػة فػب بيئػة خصػبة سػريعة التحػوؿ وتالػهد منافسػة دوليػة واقميميػة عمػى
المصالح والموارد الغنية في المنطقة.
املبحث الثالث -:املوقف الرتكي مه امللف الىووي اإليراوي

لقد أثارت قضية الممؼ النووي اإليراني الرأي العاـ الدولي ،و في الوقػت نفسػه أثػارت قمػؽ كػؿ

مف الواليات المتحدة األمريكية والدوؿ األوروبية التي اعتبرت امتالؾ إيراف لمسالح النووية تهديػداً
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وتحدياً لها ،عمى اعتبػار اف إيػراف دولػة راعيػة لورهػاب ،وامتالكهػا لمسػالح النػووي قػد يعنػي انػه
بات قاب قوسيف أو أدنى تعريض اسرائيؿ الى الخطر في سػييناريو يعيػد الػى االذهػاف التحػذير مػف

الخطر النووي العراقي ،وهو ما يعرض مػف وجهػة النظػر هػذة خطػة صػنم الػرؽ أوسػط جديػد عمػى
الطراز الغربي لعممية ارباؾ ،لذا تواى فرض عقوبات دولية مف الأنها تطويؽ إيراف وتحجػيـ قػدراتها
والؿ حركتها ،فقد قامت الواليات المتحدة بعقد قمة مم الدوؿ االتحاد األوروبي في واالػنطف ،حيػث

مارست الضغوط عمى دوؿ االتحاد األوروبي مػف أجػؿ أف تمنػم إيػ ارف مػف تطػوير سػالحها النػووي،

عمى اعتبار أف انتالار األسمحة النووية ومنظومات حممها تهديداً لمسمـ واألمف الدولييف (.)17

عندما صرح المس ولوف اإليرانيوف بأف إيراف استخدمت غػاز ل سػادس فموريػد اليورانيػوـل فػي

جهاز طرد مركزي وحيد في منالأة ل ناتانزل الختبار صالحية التالػغيؿ ،فهػي بهػذة العمميػة تجاهمػت
طمب الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في وقؼ عمميػات التخصػيب ،بػؿ وأضػعفت الموقػؼ الدبموماسػي

التي سارت به دوؿ االتحاد األوروبي(.)16

مػػف هػػذة النقطػػة ومػػا تالهػػا بػػدأت التصػػريحات المتػػوترة و المتالػػنجة تظهػػر عمػػى السػػاحة،

وتصػاعدت لهجػة الخطػاب السياسػي التػي بػدت واضػحة خصوصػاً بعػد الزيػارة التػي قػاـ بهػا ل جػػاؾ
سترول رئيس الوزراع البريطاني لمواليات المتحػدة إلثبػات حسػف النيػة البريطانيػة تجػاة أمريكػا ،فقػد

جػػاع ح ػوار ل سػػترول مػػم اإلي ػرانييف بمهجػػة الػػديدة القسػػوة ودعػػاهـ إلػػى توقيػػم بروتوكػػوؿ إضػػافي

لمعاهدة عدـ انتالار األسمحة النووية محذ ارً مف أف العالقة بيف البمديف مف الممكف أف تتأثر إذا لـ
يحدث ذلؾ ،فكانت اإلجابة مف جانب نظيرة وزير اإليراني أكثر حدة مف خػالؿ مػ تمر صػحفي الػذي

جمػم االثنػػيف م كػػداً ل أف إيػراف لػف تقػػدـ أي تنػػازالت بالػػأف البروتوكػوؿ اإلضػػافي المقتػػرح مػػف قبػػؿ

البريطانييف إلى أف يقدـ المجتمم الدولي بعض التنازالت إليرافل وعدـ التعػاوف اإليرانػي مػم الوكالػة
الدولية لمطاقة الذرية مالابه وبنفس اإلصرار الرفض العراقي لمتعاوف معها(.)17

لقػػد سػػاعت العالقػػات إي ػراف مػػم كػػؿ مػػف الواليػػات المتحػػدة ودوؿ االتحػػاد األوروبػػي وروسػػيا
بسبب هذة القضية ،وما فرض عمى إيراف مف عقوبات مف الممكف أف يكوف لػه األثػر السػمبي عمػى
منطقػة الالػرؽ األوسػط وتحديػداً عمػػى منطقػة الخمػيه العربػي والعػراؽ ،فقػد تأزمػت العالقػة اإليرانيػػة
األمريكية بعد احتالؿ العراؽ وانتالػار قواعػدها العسػكرية فػي الخمػيه جعػؿ مػف أمريكػا جػارة إليػراف،

فكاف البد مػف أف يكػوف هنػاؾ ضػامف ولػو لمحػد األدنػى لتخفيػؼ حػدة الصػراع الػدائر بػيف البمػديف،
فدخمت تركيا السػاعية لتػرويض الجػانبيف مػف خػالؿ الوسػاطة مػف أجػؿ حػؿ قضػية الممػؼ النػووي
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اإليراني عف طريؽ العمؿ الدبموماسي ففرضت تركيا نفسها كوسيط له دورة المهػـ والمػ ثر فػي هػذة

القضية(.)18

أف تبني مفهوـ التسوية وأتباع الطرؽ الدبموماسية هي السياسة التي أتبعتها تركيا لػيس فقػط

مم القضية اإليرانية فقط وأما في أي قضية تعرض عميها ،فأف تركيا تقر بأحقيػة إيػراف مػف امػتالؾ
التكنولوجيػػػا النوويػػػة لمغايػػػات السػػػممية ،وتفػػػرض أي تهديػػػد مػػػف قبػػػؿ الواليػػػات المتحػػػدة والضػػػغوط

العسػػػكرية ،كمػػػا تػػػرفض أي تنسػػػيؽ أو تعػػػاوف مػػػم الواليػػػات المتحػػػدة لمتمهيػػػد لضػػػربة عسػػػكرية

إليراف(.)19

مف المالحظ أف تركيا مصرة وفي كؿ مناسبة أف الدبموماسية هي الطريػؽ األفضػؿ إذا لػـ تكػف

المثمػى مػػف أجػؿ حػػؿ أزمػة الممػػؼ النػووي اإليرانػػي ،فهػي تعاممػػت مػم هػػذا الموضػوع بحكمػػة عاليػػة
ودراية ،لذلؾ عرضت تركيا وساطتها لممساعدة مف أجؿ الخروج مف الطريؽ المسػدود الػذي وصػمت
إلية المفاوضات األمريكية -اإليرانية.

تجسد الموقؼ التركي حياؿ قضية الممؼ النووي اإليراني بما يمي:

 .1أف أنتاج الطاقة النووية لألغراض السممية وامتالكها مف حؽ كؿ الػدوؿ ،فمػف الطبيعػي مػف
حػػؽ إيػراف أف تمتمػػؾ هػػذة الطاقػػة ولألغػراض السػػممية وتكػػوف تحػػت أالػراؼ الوكالػػة الدوليػػة
لمطاقة الذرية.

 .2تركيا وعمى لسػاف مسػ وليها تضػم ثقػة عاليػة فػي أف إيػراف نفسػها ال تقبػؿ أف تمتمػؾ طاقػة
نوويػة تدميريػة ،ألف طاقتهػػا مػف أجػػؿ األغػراض السػممية ،وقػػد عبػر ل رجػػب طيػب اردوغػػافل
م كداً عمى أف ل ما يذكرة الغرب عف السالح النووي اإليراني ما هو إال مجرد الائعاتل.

 .3أف تركيػػا مدركػػة أف هػػذة القضػػية ال يمكػػف أف تحػػؿ بػػالقوة والضػػربات العسػػكرية واالحػػتالالت
كما حصؿ في العراؽ ،وانما بالطرؽ السممية.
 .4تركيا مف ضمف الدوؿ التي تعارض امتالؾ إيراف لمترسانة النووية ،وتطمػب فػي نفػس الوقػت
بإقامػػة منطقػػة منزوعػػة السػػالح النػػووي فػػي الالػػرؽ األوسػػط مػػف ضػػمنها الترسػػانة النوويػػة
اإلسػػرائيمية حتػػى أف رئػػيس الحكومػػة التركيػػة ل أردوغػػافل بػػذكر فػػي كػػؿ مناسػػبة الترسػػانة
النوويػػة اإلسػرائيمية مػػف أعمػػى المنػػابر ،السػػيما فػػي األمػػـ المتحػػدة بقولػػه ل بػػأف العػػالـ ينػػاـ
وينهض عمى إيراف فيما يغمض عينه عف الترسانة اإلسرائيميةل(.)11
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لقد أكد ل أوغمول وزير الخارجية التركي بأف الحؿ األنسب لقضػية الممػؼ النػووي اإليرانػي
عبر التفاوض ،وأف تركيا مستعدة لمعب دور الوسيط في مسألة تبادؿ اليورانيػوـ بػيف كػؿ مػف إيػراف

والدوؿ الغربية ،وه ذا ي كد رفض أنقرة مػف أف تسػتخدـ أراضػيها أو أجوائهػا مػف أجػؿ توجيػه ضػربة
محتممة لطهراف ،مف خالؿ مقاومتهػا الضػغوطات االمريكيػة المتواصػمة التػي لطالمػا لػـ تكػف مرحبػة
بالتقارب التركي – اإليراني العتبار تركيا العمؽ االستراتيجي لواالنطف في منطقة الالرؽ األوسط.
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اخلامتت

دأبت تركيا تحديػداً فػي بػدايات القػرف الحػادي والعالػريف عمػى تطػوير سياسػتها الخارجيػة بمػا

يتماالى مم مسػتجدات هػذا القػرف ،وبػذلت الجهػود مػف أجػؿ اإلرسػاع بر يتهػا عمػى أرضػية صػمبة،
التي تقوـ مف خاللها إلى توظيؼ موروثاتها التاريخية والجغرافية التوظيػؼ األمثػؿ .وغالبػاً مػا كػاف
رئػػيس الحكومػػة التركيػػة ل رجػػب طيػػب أردوغػػافل يطمػػؽ الػػعار ل أف تركيػػا ال يمكػػف أف تجمػػس فػػي

المدرجات وتتفرج عمى المعبة بؿ يجب أف تكوف العباً عمى أرض الممعبل(.)20

تركيا اليوـ قدمت نفسها عمى أنها دولة جديدة فبدالً مف أف تكوف مصد ارً لممالاكؿ واألزمػات ،أرادت

أف تصبح هي مف يصدر الحموؿ ألغمب الصراعات الدائرة في منطقة الالرؽ األوسط ،والدعوة لحػؿ
األزمػات واالحتكػػاـ إلػػى مبػػدأ التفػػاوض فػػي حػػؿ القضػايا الالػػائكة والمعقػػدة ،وهػػذا نػػابم مػػف إتباعهػػا
سياسة خارجية تدمه بيف الحكمة والمبادرة المبنية عمى حسف النية والمصالح المالتركة ،وقد أتبػم

حزب العدالة والتنمية منذ وصوله لمسمطة سياسات جديدة في تعزيز التواصؿ والتفاعػؿ مػم محيطػه
اإلسػػػالمي والعربػػػي مػػػف خػػػالؿ األسػػػس التػػػي اسػػػتندت عميهػػػا سياسػػػته الخارجيػػػة مػػػف ل تصػػػفير
لممالكالتل و ل تعدد البعدل ،التي تعتبر ضرورية مف أجػؿ أف تكػوف عالقػة تركيػا بجوارهػا أكثػر مػف

جيػػدة ممػػا ينػػته المزيػػد مػػف التعػػاوف االقتصػػادي الػػذي يػػدفم إلػػى االزدهػػار االقتصػػادي لممجتمػػم
ورفاهيته .و هذا يوضح مف أف تركيا تسعى أف تكوف بمداً ذات استقرار عالي وتأثير أعمى.
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قائمت املصادر واهلوامش

.1

أحمد داوود أوغمو ،العمؽ االستراتيجي موقم تركيا ودورها في الساحة الدولية ،ترجمة محمد جابر ثمجػي

وطارؽ عبد الجميؿ ،الدار العربية لمعمػوـ ناالػروف ،بيػروت ،2010 ،ص ،11ينظػر أيضػاً مركػز الجزيػرة

لمدراسات ،الدوحة.

.2

المصدر نفسه ،ص.251

.3

محمػػد نػػور الػػديف ،السياسػػة الخارجيػػة أسػػس ومرتكزات،تركيػػا تحػػديات الػػداخؿ ورهانػػات الخػػارج ،الػػدار

.4

عمػػػي حسػػػف باكير،تركيػػػا الدولػػػة والمجتمػػػم المقومػػػات الجيػػػو -سياسػػػية والجيػػػو -إسػػػتراتيجية النمػػػوذج

العربية لمعموـ ناالروف ،بيروت ،2010،ص.138

اإلقميمي واالرتقػاع العػالمي ،تركيػا بػيف تحػديات الػداخؿ ورهانػات الخػارج ،الػدار العربيػة لمعمػوـ ناالػروف،

بيروت ،2010 ،ص.20

.5

ميالاؿ نوفؿ ،عودة تركيا إلى الالرؽ اال تجاهات الجديدة لمسياسة التركية ،الدار العربية لمعموـ ناالػروف،

.6

أحمد داوود أوغمو ،مصدر سبؽ ذكر ،ص .613-612

بيروت ،الطبعة األولى ،2010 ،ص.9

.7

تنػػامي الػػدور التركػػي فػػي منطقػػة الالػػرؽ األوسػػط ،مركػػز الجزيػػرة لمدراسػػات ،قطػػر ،ال ػرابط االلكترونػػي:

.8

محمد نور الديف ،مصدر سبؽ ذكرة ،ص 139

.9

www.aljazera.net

جميؿ موسػى النجػار ،العالقػات العثمانيػة – القاجاريػة وانعكاسػها عمػى العػراؽ ( ،)1843 -1823بيػت

الحكمة ،بغداد،2010 ،ص .9-8

 .10حقي أغور ،تركيا وايراف البعد عف حافة الصداـ ،تركيا بيف تحديات الداخؿ ورهانات الخارج الدار العربية

لمعمػػػوـ ناالػػػروف،بيروت ،2010 ،ص.231أيضػػػاً ينظػػػر مركػػػز الجزيػػػرة لمدراسػػػات الػػػرابط االلكترونػػػي:
www.aljazera.net

 .11عمػػػر كػػػوش ،تنػػػامي الػػػدور التركػػػي فػػػي منطقػػػة الالػػػرؽ األوسػػػط ،المركػػػز العػػػالمي لموسػػػطية ،الػػػرابط
االلكتروني.www.wasatiaonline.net :

 .12محمد نور الديف ،تركيا الموقؼ مف احتماالت توجيه ضربة عسكرية إلى إيػراف ،الػ وف األوسػط ،بيػروت
صيؼ  ،2010العدد ،136ص.51

 .13األنسحاب األمريكي مف العراؽ ،دراسة لمصير المنطقة في السنيف القادمة وألبرز العوامؿ التي يمكػف أف

ت ػ ثر فػػي هػػذا األنسػػحاب ،ترجمػػة مركػػز الزيتػػوف لمدراسػػات واألستالػػارات ،مركػػز التنب ػ ات األسػػتخبارية-

واالنطف ،ذار /مارس ،2010،ص.12
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 .14المصدر نفسه.
 .15المصدر نفسه.

 .16سردار بويراز ،مقاربة العالقات التركية – اإليرانية مف منظػار أوسػم،مجمة الػ ف األوسػط ،بيػروت ،العػدد
 ،135ربيم  ،2010ص17 .58

.17

 -سػػتيفف .الرابػػي ،أو ليسػػر ،سياسػػة تركيػػا الخارجيػػة فػػي عصػػر الالػػؾ والغمػػوض ،ترجمػػة أحمػػد عػػزت

البياتي ،سمسمة كتب ثقافية الهرية يصدرها بيت الحكمة العراقي ،بغداد ،2010 ،ص .234

 .18جراهػاـ فػػولر ،الجمهوريػػة التركيػػة ،تركيػػا كدولػػة محوريػػة فػػي العػػالـ اإلسػػالمي ،مركػػز األمػػارات لمدراسػػات
والبحوث االستراتيجية ،الطبعة األولى ،أبو ظبي ،2009 ،ص .150

 .19سكوت ريتر ،استهداؼ إيراف حقيقة الخطط التي يعدها البيت األبيض لتغيير النظاـ ،الدار العربية لمعمػوـ
ناالروف ،الطبعة األولى ،2007 ،ص.137

 .20المصدر نفسه ،ص .150

 .21أؼ .ستيفف الرابي،الف أو .ليسر ،مصدر سبؼ ذكرة ،ص .234
 .22ميالاؿ نوفؿ ،مصدر سبؽ ذكرة ،ص .77

 .23محمد نور الديف ،تركيا واحتماالت توجيه ضربة عسكرية إلى إيراف مصدر سبؽ ذكرة.
 .24محمد نور الديف ،السياسة الخارجية أسس ومرتكزات ،مصدر سبؽ ذكرة ،ص.139
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