
 

  



 التنافس االيراني والتركي في المنطقة صراع أم توافق

 

 كاظم ٌاور / باحث والمحلل السٌاسً

ُجبِلَْت النفس البشرٌة على الطمع، ابتالًء أو اختباًرا من خالمها، ولذلن فمن لوانٌن 

العمران السارٌة على اإلنسان لنهاٌة الدنٌا الصراع ، سواء الصراعات الفردٌة، أو 

  .الصراعات بٌن الجماعات المختلفة، وصوالً إلى صراعات الدول واألمم

طابع المتناهً التعمٌد والمتشابن بٌن الدول ، ونحن الٌوم نتحدث عن الصراع ذو ال

ونتجنب الخوض فً دخول مفهوم ظاهرة الصراع النفسً واالجتماعً والفردي أو 

فتعد ظاهرة الصراع الدولً إحدى الحمائك التً  ،  فئاتً بالنسبة لطبمات مجتمعٌة 

عدد أبعادها تحكم الوالع السٌاسً واالجتماعً وااللتصادي للوجود البشري ، ونتٌجة لت

وتداخل مسبباتها ومصادرها وتشابن تفاعالتها وتأثٌراتها المباشرة وغٌر المباشرة ، 

 . أضحت هذه الظاهرة تنفرد عن غٌرها من الظواهر بأنها دٌنامكٌة بالغة التعمٌد

 

 :  ولكً نفهم ونتصور ظاهرة الصراع تتطلب منا تحدٌد مفهومها

رة الصراع ظاهرة دٌنامكٌة ومتغٌرة ومعمدة فمد اوال _ مفهوم الصراع : لما كانت ظاه

تباٌنت الرؤى حول مفهومها ، إال أن ثمة إجماع فً الرأي بٌن المعنٌٌن بدراسة 

الصراع على أن المصطلح ٌستخدم للتدلٌل على الموالف التً تتضمن تعارضا حاداً 

 . وصرٌحا فً المٌم واالهداف والمصالح لطرفٌن أو أكثر

وم حمه من االٌضاح البد من الدخول فً أعماله ودالالته فمن الناحٌة وحتى نعطً المفه

اللغوٌة نجد كلمة صراع جاءت من الفعل صرع صرعاً ومصرعا ، بمعنى الطرح 

على االرض ، وٌمال تصارع الرجالن أي حاول احدهما ان ٌصرع االخر ، وانصرع 

 . : صرع وسمط

ال لاموس ) وٌستر ( : )) بأنه التصادم أو ) العالمٌة المترجمه ( مث وفً لغة الموامٌس 

التنافس او التداخل المشترن للموى أو االطراف المتنالضة أو المتنافرة ) أفكار _ 



مصالح ( فً حٌن ٌركز لاموس ) الكتاب العالمً ( على عامل الزمن فٌعرفه : 

 .  الصراع : أنه المتال أو الكفاح خاصة طوٌلة االمد

رفه ) جوزٌف فرانكل ( : )) بأنه مولفا ناجماً عن اختالفات فً فً االصطالح : ع

بأنه حالة التعارض وٌعرفه ) عبد المادر دمحم فهمً ( :  االهداف والمصالح المومٌة (( 

بٌن إرادات طرفٌن أو اكثر وفماً ألنماط سلوكٌة عن معارضة واعٌة ومتجذرة للتنالض 

 .  صعب التوفٌك بٌنهما فً الغالبالمائم بٌنها حول لٌم ومصالح وأهداف ٌ

ٌتحتم علٌنا تبٌان بعض  بعد هذا االستعراض لما ٌعنٌه مفهوم الصراع لغة واصطالحا 

المفاهٌم التً تمترب منه ، وألن استخدام احدها بداللة االخر ٌعد امرا مرفوضا ومن 

 : هذه المفاهٌم هً

رغبات متعارضه ذات اهمٌة  الصراع والتنافس : الفرق بٌنهما ان االخٌر ال ٌتضمن

عالٌة جدا فً تفكٌر وادران صانع المرار ، فً حٌن ٌعكس الصراع حالة التصادم 

 . والتعارض فً المٌم

فالصراع سلون طبٌعً موجود منذ ان خلك هللا سبحانه أدم وحواء علٌهما السالم : 

ٌوسف مع فالصراع بٌن بنً آدم والشٌطان ، حادثة لابٌل مع اخٌه هابٌل ، واخوة 

ٌوسف ، عندما ٌشتري العراق منتوجا اٌرانٌا بتفضٌله على منتوج تركً معروض 

للبٌع فهذه منافسة ، اما منع العراق من شراء منتوج تركً ممابل شراء منتوج االٌرانً 

بالمطلك فهذه نتٌجة صراع . فالصراع لد ٌكون بٌن أفراد االسرة الواحدة والمؤسسة 

الخالف ( وغالبا ما ٌؤدي الصراع الى كثٌر من المناوشات الواحدة ، وهنا تسمى ) 

وفً المنافسة : ٌتشارن العدٌد من المتسابمٌن  وٌربح شخص واحد فً هذا الصراع . 

االخرٌن بالفوز بكأس أو جائزة ما ، ففرٌك الكرة المدم عندما ٌسجل احدهم الهدف 

ٌف فً عزم كل العب تعتبر لصالح الفرٌك كله ألن بإعتبار كان هنان روح التهد

لصالح فرٌمه ، تنافس االبناء فً كسب ود الوالدٌن فهً منافسة . والمنافسة وان كانت 

لٌست هً الصراع ولكن ال ٌشترط أن ٌكون كل منافسة إٌجابٌا فاالٌجابٌه والسلبٌه 

 . تعتمد على معاٌٌر زمنٌه ومكانٌه معٌنه من حٌث وصف المنافسة باالٌجابً او السلبً

 : مثل الصراع لٌس كل نتائجه او جوانبه سلبٌة بل فٌه إٌجابٌات  وكذلن

 . ٌساعد الصراع فً بماء المصالح والعاللات بٌن االشخاص _1



 .المرارات ٌجبر الصراع االشخاص على صنع كثٌر من  _2

 . ٌوفر الصراع فرصة لزٌادة التعاون بٌن االطراف فً بعض االحٌان _3

((:   ٌعتبر الصراع السٌاسً سنة كونٌة وٌسمٌه بالتدافع والجانب الدٌنً وهو االهم 

َ ذُو فَْضٍل َعلَى اْلعَالَِمٌَن  ِكنه َّللاه ِ النهاَس َبْعَضُهم ِببَْعٍض لهفََسَدِت اأْلَْرُض َولََٰ (( َولَْواَل َدْفُع َّللاه

ِ النهاَس َبْعَضُهم بَِبْعٍض لهُهدِّ  ٌٌَع َوَصلََواٌت ولوله تعالى : ))َولَْواَل َدْفُع َّللاه َمْت َصَواِمُع َوِب

َ لَمَِويٌّ َعِزٌٌز ( ٌَنُصُرهُ ۗ إِنه َّللاه ُ َمن  ٌَنُصَرنه َّللاه ِ َكثًٌِرا ۗ َولَ ( ولد َوَمَساِجُد ٌُْذَكُر فٌَِها اْسُم َّللاه

ربط هللا صالح األرض بالتدافع، فلو تولف هذا التدافع لحظة لفسدت األرض، 

، ولو تغلهب الحكُّ على الباطل على الدوام لم ٌكن الختبار الناس فالصراع ُسنة ماضٌة

معنى، وال للدنٌا مغزى؛ ألن الناس كلهم كانوا سٌنحازون لمعسكر الحك، ولن ٌبمى مع 

الباطل أحد! وكذلن لو تغلب أهل الباطل فً األرض، فلم ٌبَك للحك صوت وال سلطان، 

ٌحدث آخر الزمان، وختم هللا اآلٌة بموله: لحله سخط هللا وممته على أهل األرض كما 

َ ذُو فَْضٍل َعلَى اْلعَالَِمٌَن{ ]البمرة: [، ففضل هللا على الناس ٌمتضً هذا 152}َولَِكنه َّللاه

التدافع، فلو استبد أهل الباطل ولم ٌجدوا من ٌمارعهم، أو تمكهن أهل الحك على الدوام 

تبار ألهل االختبار، وبحسب العمل فٌها ٌتحدهد لُحِرم الناس فضال عظٌما، والدنٌا دار اخ

 .الجزاء

التوتر : حالة االنكماش الذي ٌصٌب العاللات بٌن دولتٌن أو أكثر وغالبا ما ٌمرن 

بإجراءات دبلوماسٌه وتحركات عسكرٌة أو تصرٌحات سٌاسٌة ال ترتمً إلى مستوى 

بر تصرٌحات سفٌرهما المواجهة المباشرة . مثل توتر الذي حصل بٌن تركٌا واٌران ع

، ))ولال مسجدي خالل ممابلة صحفٌة: "نحن  1212/ 1/ 17فً العراق بتارٌخ 

نرفض التدخل العسكري فً العراق، وٌجب أال تكون الموات التركٌة بأي شكل من 

و ))وعلك نظٌره  األشكال مصدر تهدٌد لألراضً العرالٌة وال أن تموم باحتالله". (( 

"توٌتر": "سٌكون سفٌر إٌران آخر من ٌلمً محاضرة على التركً على حسابه فً 

 ((."تركٌا حول احترام حدود العراق

النزاع : ٌشٌر إلى الحالة التً تتضمن اختالف وجهات النظر حول مسائل غالبا ما 

تكون محكومة بإعتبارات ذات طبٌعة لانونٌة . مثل حمول النفط المشتركة بٌن العراق 

فً الحدودغٌر المرتسمة ، والنزاع بٌن العراق والكوٌت حول واٌران خاصة والتً تمع 

 . ترسٌم بعض الموالع فً شط العرب



الحرب : وتختلف عن الصراع شكال ومضمونا وتتضمن العنف المسلح واستخدام الموة 

العسكرٌة وتشكل الحرب الخٌار االخٌر الذي تلجأ إلٌه الدول بعد ان تعجز عن حله 

ً تمثل المرحلة االخٌرة فً تطور مسار بعض الصراعات بالوسائل السلمٌة ، وه

سنة  02الدولٌة . مثل صراع أذربٌجان مع أرمٌنٌا على إللٌم لره باغ والتً استمر نحو 

 . حتى ثم حسمها بالحرب لصالح أذربٌجان

تأثٌر المتغٌر الجغرافً الطبٌعً فً الصراع السٌاسً : أن العوامل الطبٌعٌة تكسب 

ٌنة اذا ما توافرت فٌها وتسبب لها الكثٌر من مشاكل اذا كانت هنان الدول مٌزات مع

ثغرات فً هذه العوامل أو نماط ضعف تجعلها تؤثر فً كٌان الدولة كما ان هذه 

العوامل تلعب دورا كبٌرا فً توجٌه سٌاسة الدولة ، ومن أبرز هذه المتغٌرات واثرها 

 : فً الصراع السٌاسً بٌن الدول

 . ال مولع دولة العراق مؤثر فً الحركة االلتصادٌة والعسكرٌة والدٌنٌةالمولع : مث _1

مساحة الدولة : الوزن السٌاسً للدولة ٌتأثر بمساحتها طردٌا بشرط أن تكون تملن  _2

مصادر التأثٌر اخرى كالموارد االلتصادٌه مفعله مستثمره مثال لٌبٌا مساحتها كبٌره 

الى دولة عظمى ، وان كان دول صغٌره فً ولكن غٌر مستثمر لمواردها فلم تصل 

مساحتها ولكن تملن موارد كبٌره تصل الى مستوى دول العظمى ولكن بشكل ولتً 

ولصٌر بسبب تحدٌات أمنٌه ، فمثال أستفادت روسٌا من كبر مساحتها امام جٌوش 

لم  نابلٌون ، وكذلن استفادت لٌبٌا من كبر مساحتها امام استعمار االٌطالً حٌث اٌطالٌا

 .سنه 18تستطع من بسط كامل سٌطرتها على لٌبٌا إال بعد 

 : شكل الدولة : عامل مؤثر فً العاللات الخارجٌة ، وتتخذ الدول اشكاال عدٌدة _3

أ _ الشكل المنتظم : مثال العاصمة فً الوسط ، والحدود لصٌرة لٌاسا للطول فً 

 . وثمة واحدةالمساحة الداخلٌه ، وٌساعد على االنصهار المجتمع فً ب

ب_ الشكل المستطٌل : مثل ان ٌكون طولها أضعاف عرضها ، تخلك مشاكل ادارٌه 

 . وسٌاسٌه

، مثل ٌابان  ت_الشكل المجزأ أو المشتت ، مثل باكستان وبنغالدش لبل االستمالل 

 .وفلبٌن على شكل جزر

 : المناخ _4



 .التضارٌس _5

 الثورات الطبٌعٌة _6

 : عناصر لوة الدولة

   الموة الجغرافٌة _1

  الموة االلتصادٌة _2

  الموة النفسٌة _3

  الموة السٌاسٌة _ 4

 . الموة العسكرٌة _ 5

التوافك : لمد أشتك مصطلح التوافك من مصطلح التكٌف، وذلن بعد ظهوره كمفهوم 

 مستمد أساسا من علم البٌولوجٌا على نحو ما حددته نظرٌة النشوء واالرتماء

فهوم عادة إلى أن الكائن الحً ٌحاول أن ٌوائم بٌن نفسه والعالم الطبٌعً وٌشٌر هذا الم

 .الذي ٌعٌش فٌه محاولة منه من أجل البماء

 : بعض المصطلحات المرٌبة منه

التالئم : وهو مصطلح اجتماعً ٌستخدم باعتباره عملٌة اجتماعٌة وظٌفتها تملٌل أو 

 . تجنب الصراع بٌن الجماعات

 .اجتماعً ٌعنً االمتثال للمعاٌٌر والتولعات الشائعة فً الجماعة المساٌرة : مصطلح

التكٌف : إعتباره مصطلحا بٌولوجٌا ٌعنً لدرة الكائن الحً على أن ٌعدل من نفسه أو 

ٌغٌر من بٌئته إذا كان له أن ٌستمر فً البماء، بحٌث ٌؤدي الفشل فً هذا التعدٌل إلى 

 .انمراض الكائن أو اختفائه من الحٌاة

 : مدخل تمثٌلً للموضوع المتمثل فً عاللة تركٌا وأٌران مع بعضهما

فً خضم التحوالت التً شهدتها المنطمة ، والتً كان لها ابعادا الدولً واالللٌمً ، فً 

إعادة تنشٌط وتفعٌل التوجهات اإلللٌمٌة حٌث الحت فً األفك نذر تنافس بٌن 



لدٌممراطٌة والتنمٌة االلتصادٌة والجمع مشروعٌن أولهما تركً ٌستخدم الموة الناعمة كا

بٌن اإلسالم والعلمانٌة والحداثة، وهو أنموذج تحدٌثً ٌستند إلى ثالوث الجٌش واإلدارة 

واالعتدال اإلسالمً، وثانٌهما إٌرانً ٌُسوق لنظام حكم ثٌولراطً وٌمود " محور 

ٌلٌة مستخدما الممانعة" والتصدي لما ٌعدهُ مؤمرات غربٌة وهٌمنة أمرٌكٌة وإسرائ

أدوات صلبة وناعمة آن فً واحد، وسعى كال المشروعٌن على عكس توجهاتهما على 

دول الجوار االللٌمً حٌث بدت مالمح التنافس بٌن المشروعٌن فً العراق وفلسطٌن 

وسورٌا واسٌا الوسطى ودول مجلس التعاون الخلٌجً واضحة ، وهنا سوف نسلط 

لضٌك الولت ولكً نستطٌع أن  ونكتفً به  العراق الضوء على تأثٌر المشروعٌن على 

 :  نغطً جوانب مهمه من محاور الندوة

تأثٌر المشروعٌن على العراق : لكً ندرن ونحدد ونسمط أي المفاهٌم الثالثة )  

الصراع _ التنافس _ التوافك ( تنطبك على عاللة تركٌا وإٌران على أرض دولة 

اللات التركٌة والعرالٌة من جهة وعاللات العراق البد من تسلٌط الضوء على ع

االٌرانٌة والعرالٌة من جهة اخرى وبعدها ممكن أن نصل الى تحدٌد المصطلح 

 : السٌاسً المالئم لهذه العاللة بٌن الدولتٌن على أرض العراق

الجهة االولى : ) العاللات التركٌة والعرالٌة ( : ال نبتعد بالغوص فً مسائل تارٌخٌه 

ما لبل لٌام الدولة العرالٌة الحدٌثة وتستمد تركٌا عاللتها مع العراق من حٌث  تعود الى

أن تركٌا تتمٌز بمولع جغرافً ذات أهمٌة كبٌرة جدا حٌث أنها تُعد نمطة الوصل بٌن 

وتحدٌدا  العالمٌن الغربً والشرلً ، وتمع فً النطاق الطورانً أي تركٌا الكبرى 

الوسطى ، وتشغل تركٌا منطمة تنتمً إلى الشرق الجمهورٌات االسالمٌة فً اسٌا 

االوسط بالمعنى الثمافً والحضاري تدفعها الى للب السٌاسة الشرق اوسطٌة، لذلن فإن 

اهتماماتها االستراتٌجٌة تمتد إلى ثالث دوائر إللٌمٌة وهً دائرة االوربٌة ، ودائرة 

لحركة تركٌا االللٌمٌة  العربٌة ، ودائرة أسٌا الوسطى ، وتشكل هذه الدوائر فضاءات

ونفوذها الدولً ولدراتها العسكرٌة والسٌاسٌة وااللتصادٌة ، وعلٌه فإن مولع الجغرافً 

لتركٌا اهمٌة كبٌرة وخاصة فً ظل المعطٌات االمنٌة الحاصلة فً جوارها االللٌمً. 

د انتهائها أخذت تركٌا تولً المنطمة العربٌة اهتماما بعد نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة وبع

من بناء دولة علمانٌة دٌممراطٌة على الشاكلة الغربٌة كما زاد من اهمٌة هذه المنطمة 

االهتمام المبكر للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة بمصالحها االستراتٌجٌة فً المنطمة العربٌة 

 2952وعلى هذا االساس كانت هنان محاولة لتأسٌس منظمة لٌادة الشرق االوسط فً 

كٌا ، وامرٌكا ، وبرٌطانٌا ، وفرنسا ( إال ان المشروع لم ٌدخل حٌز التنفٌذ بٌن ) تر



نتٌجة رفض الدول العربٌة . وعلى صعٌد الموالف والتوجهات التركٌة نحو العراق نجد 

 : أن هنان عدٌد من الموالف إال أننً سوف أتطرق الى مولفٌن فمط

: منذ بداٌة الحرب بادرت تركٌا المولف األول : ) المولف التركً من حرب الخلٌج ( 

بتحدٌد مولفها من االجتٌاح العرالً للكوٌت فأدانت الغزو وطالبت بسحب الموات 

العرالٌة ، ثم تصاعد المولف التركً لٌشكل تصورا متكامال لرؤٌة إستراتٌجٌة مفادها 

كٌفٌة السٌطره على االوضاع المتدهورة فً العراق خاصة فً الشمال ، حٌث ان أثار 

الحرب دفعت تركٌا الى إهتمام متزاٌد للدائرة الشرق االوسطٌة ، ولد إلتمت مصالح 

( فإن مولع  2990_  2989امرٌكا مع مصالح تركٌا حٌنها فً رئاسة بوش االب ) 

تركٌا وكونها حلٌفة فً الناتو جعلتها شرٌكة أساسٌة مع امرٌكا حتى لال بوش : ) تركٌا 

انبه رأى الرئٌس التركً ) توركوت اوزال ( ان من ألوى حلفاء امرٌكا ( ومن ج

المشاركة فً حرب الخلٌج سوف تتٌح الفرصة لتركٌا من تخلص من دورها الهامشً 

وإعادة دورها كموة إللٌمٌة . وبالفعل سعت تركٌا ألستثمار عاللاتها مع امرٌكا فً ملف 

على أراضٌها االنضمام الى اتحاد االوربً ، ووفرت لاعدة جوٌة عسكرٌة ألمرٌكا 

ولكً ٌتسنى لها بٌن الحٌن واالخر إستخدام المجال الجوي العرالً لمطاردة عناصر 

 .معادٌة لتركٌا من حزب العمال الكردستانً

ومن خالل لوة تماسن التحالف مع امرٌكا حٌنها وسعت تركٌا نشاطها فً عملٌات 

 2992ة فً البرٌة ضد عناصر حزب العمال الكردستانً داخل االراضً العرالٌ

كم وكان أكبر عملٌة نفذها تركٌا حٌنها عملٌة ) الغسك ( وشارن 25وبعمك اكثر من 

الف مماتل ، وخالل فترة التسعٌنٌات شهدت المنطمة ) شمال العراق (  05فٌها اكثر من 

حٌث وصلت الموات التركٌة  2997عملٌات نوعٌة منها عملٌة ) المطرلة الكبرى ( فً 

حرب الخلٌج الثانٌة لد ألمت بظاللها على المنطمة وإنشاء  آثار الى لضاء زاخو . و

منطمة المالذ اآلمن ومنع حظر طٌران فً المنطمة وكان لتركٌا دور فاعل فً هذه 

المسألة وكان لها غطاء لانونً أممً ولد نتجت عنها تفاعالت جدٌده فً العاللات 

التركٌة والمعارضة العرالٌة فً العرالٌة والتركٌة ) كحكومة البعث حٌنها ( وعاللات 

منطمة مالذ آمن ، نجم عن تلن العاللات اوضاع أمنٌة والتصادٌة وسٌاسٌة معٌنة 

خارج سٌطرة الدولة العرالٌة ، ولكن كانت تحت غطاء مجلس االمن فتركٌا أنشأت 

عدٌد من لواعد عسكرٌة داخل االراضً العرالٌة نتٌجة لطلب من االحزاب المعارضة 

الشعبٌة وبموافمات حلفاء دولٌٌن كأمرٌكا ، ولد امتدت العمل على هذه الحالة واوساط 



ألكثر من عمد من الزمان فأصبحت والعا متفاعال ومنسجما مع الوضع االلتصادي 

واالمنً والسٌاسً فً منطمة المالذ االمن ولذلن رأٌنا أن العراق وامرٌكا وحلفائها بعد 

تتدخل او تحاول بشكل رسمً إجراء تغٌٌرات على  لم 1220تغٌٌر النظام العرالً فً 

وضع تلن المواعد العسكرٌة التركٌة فً مناطك إستراتٌجٌة فً مناطك إللٌم كردستان 

 . العراق

  : نتائج مشاركة تركٌا فً التحالف الدولً فً حرب الخلٌج الثانٌة

اق بإزاء ما تحمك لتركٌا من بعض المصالح ولد أشرت الى بعضها من خالل سٌ

 ولكن كانت هنان نتائج سلبٌة كذلن على تركٌا وهً كثٌرة منها 2992االحداث ما بعد 

: 

ملٌار دوالر نتٌجة 92تعرضت تركٌا لخسائر التصادٌة كبٌره تمدر بأكثر من  _1

تعطٌل واغالق انبوب خط النالل للنفط ، ومشاكل المنافذ الحدودٌة بٌنها وبٌن العراق 

 . ٌها من خط النالل للنفطالدولة ، وأرباح واردة ال

 . تولف العراق من استخدام مٌناء مرسٌن وكان لها عائدات جدا ضخمه _2

% من 52تولف عاللات التجارٌة وإمدادات الطالة والتً كان تركٌا تسد  _3

 . احتٌاجاتها الداخلٌة

 . وهنان نماط اخرى ممكن االطالع علٌها من اراد تخصص دلٌك بالموضوع

( : منذ ان الحت إشارات  1220: ) مولف تركٌا من غزو العراق  المولف الثانً

االولى لغزو العراق من لبل امرٌكا ، عزمت تركٌا ان ال تكون فً موضع الخاسر 

االكبر كما حصل فً حرب الخلٌج واحداث منطمة المالذ اآلمن نتٌجة أن الحدث 

االثار المصاحبة لهكذا االللٌمً والدولً تحدث مباشرة على حدودها مع العراق ، وأن 

عملٌات تكون سلبٌاتها مباشرة على التصادها وامنها المومً بخالف حلفاء الناتو او 

االخرٌن . وخاصة ان الحرب غزو العراق لم تكتسب شرعٌة دولٌة من لبل مجلس 

االمن . ولد برز الدور التركً لبل الحرب جلٌا فً محاوالت للحٌلولة من نشوب 

من عدم التحرن إال ضمن الشرعٌة الدولٌة ، كما تنص على ذلن الحرب ، أنطاللا 

( المتعلمة بإعالن حالة الحرب والسماح بنشر لوات 91الدستور التركً فً مادته )

عسكرٌة تركٌة خارج حدود البالد . ولد حاولت الحكومة التركٌة بإستخدام وسائل 



نذان عبد هللا كول من سٌاسٌة والعاللات الخارجٌة متمثلة بجهود رئٌس وزرائها ا

اجراء لماءات ثنائٌة وموسعة اخرها كانت اجتماع وزراء خارجٌة دول ) تركٌا _ 

اٌران _ السعودٌه _ سورٌا _ االردن _ مصر ( فً إسطنبول ودعا بٌانه الختامً 

المٌادة العرالٌة حٌنها بالمصالحة الوطنٌة والتعاون التام مع المفتشٌن الدولٌٌن وإلى 

ب . اما الجانب االمرٌكً والذي عزم على الحرب فكانت ترٌد ان تكون تجنب الحر

تركٌا بجانبها فً هذا الحرب وعمدت الى اجراء مفاوضات كثٌره وطوٌلة معها 

الف جندي امرٌكً والدخول الى العراق عبر األراضً  52أللناعها فً نشر اكثر من 

تركً والذي بدوره رفض التركٌة ولكن علمت هذا االمر على موافمة البرلمان ال

حاولت تركٌا إالستجابة لطلب امرٌكً بنشر لواته على  1220/ 9/4وبعد  المشروع . 

االراضً العرالٌة للمشاركة فً حفظ االمن وتأمٌن االستمرار وكانت لتركٌا شروط فً 

 : هذه المسألة من ابرزها

 . الحفاظ على وحدة العراق وسٌادته _1

 . لعرالٌة فً كافة االراضً العرالٌةنزع سالح المٌلشٌات ا _2

 . وضع مٌزانٌة موحدة للعراق _3

 . منع ظهور النظام الفٌدرالً _4

 . تمتع التركمان بحمولهم المومٌة _5

الف جندي تركً فً وسط العراق ،  21ولد طلب الجانب االمرٌكً من تركٌا نشر 

وأصبح هنان لناعة من الحكومة التركٌة والمؤسسة العسكرٌة بالمشاركة على إعتبار 

أن المشاركة تعزز دورها ونفوذها فً العراق وٌؤمن امنها المومً ولد واجه هذا 

سٌة الكردٌة بدرجة كبٌرة واحزاب شٌعٌة الطلب إعتراض كبٌر من لبل االحزاب السٌا

وهنا تحمك مصالح لتركٌا اكثر كون  ، مما جعل الجانب االمرٌكً ٌسحب طلبه ، 

لواتها كانت ستكون فً مواجهة المعارضة المسلحة العرالٌة خاصة السنٌة وكان 

سٌعتبرهم الشعب العرالً غزاة ضمن التحالف االمرٌكً الذي غزا العراق ، اما 

الكردي والسنً فً العراق فلم ٌكن لدٌهما بعد فكر أستراتٌجً لمصالحهم وذلن  المكون

ان الموات التركٌة على االلل كانوا لن ٌسمحوا بالجماعات االرهابٌة من الوصول الى 

مدنهم ولراهم ولم ٌكلفهم خسائر بشرٌة فادحة بعد سموط النظام وكذلن كانت الموات 

اما آمنا من عدم توغل مٌلشٌات طائفٌة وتحركهم التركٌة ٌممن ان تكون حاجزا وصم



على هوائهم ومصالحهم على االراضً العرالٌة واالستفادة من المؤسسة االمنٌة فً 

تحمٌك اهدافهم االمنٌة ولد دفع الكرد والسنة نتٌجة هذا التمانع خسائر باالرواح وخسائر 

لومٌة بالموضوع مادٌة كثٌرة ، نعم لد ٌكون كسب الكرد مولف شعبً لحساسٌات 

ولكن هذه االمور كانت جزئٌة وغٌر منضبطه بالممابل مما جرت وتجري االن ، ثم 

تواجد الموات التركٌة فً اراضً االللٌم لها تارٌخ وتجربة سابمة منافعها اكثر كثٌر من 

مضارها على االمن المومً الكردي  وحتى المكون السنً لما تهجرت ابنائها بعشرات 

ت تصفٌتهم بعد تفجٌر مرلد االمامٌن العسكرٌٌن علٌهما السالم فً سامراء االالف ثم تم

فلو كانت الموات التركٌة لد انتشرت فً تلن المحافظات لكانت وفرت حماٌة المساجد 

 . والمرالد التً تمع  تحت مسؤولٌتها وعشرات الشواهد االخرى

والضغط على  ومن خالل تطورات االحداث فً إربٌل وإصرار االحزاب الكردٌة

والتً كانت تمودها تركٌا والمتمركزة فً  (pmf ) االمرٌكان بسحب لوات حفظ السالم

 . 1224أربٌل لامت تركٌا بسحب تلن الموات فً 

ومن جهود تركٌا فً دعم الجهود االللٌمٌة والدولٌة فً تحمٌك امن واستمرار العراق ، 

واالجتماع التشاوري الخامس ،  1220شاركت فً اجتماع دمشك لدول جوار العرالً 

، والهدف الرئٌسً كان من هذه التحركات تحدٌد االلٌة االللٌمٌة فً  1224فً الكوٌت 

 . التعامل مع الحالة العرالٌة وتطوراتها ، وضبط العامل االمنً

،  1226ومن تداعٌات الحالة التركٌة المؤثرة فً الشان العرالً بناء سد ) الٌسو ( فً 

ه المسألة مع ملفات االلتصادٌة واالمنٌة والسٌاسٌة فً العراق . كما ان حٌث تفاعل هذ

حٌال منطمة الشرق االوسط فٌما ٌتعلك  1227تغٌرات فً السٌاسة الخارجٌة لتركٌا فً 

بالعراق لد تمت تغٌرات إٌجابٌة جدا على الساحة العرالٌة بعد ان أعلن رئٌس وزراء 

، ان بالده لن تمف متفرجة إزاء  1227 تركٌا ) رجب طٌب أردوغان ( مطلع عام

التطورات التً تجري على الساحة العرالٌة ، وان العراق تحول إلى أولوٌة خاصة 

بالنسبة لتركٌا متمدما على ملف االتحاد االوربً ، فهذه التصرٌح رسمت ووضحت 

 . أبعاد إستراتٌجٌة جدٌدة لتركٌا فً العراق والمنطمة

اء اتصاالت ولماءات بٌن وفود تركٌه والسٌد ) مسعود تم اجر 1229_  1228وخالل 

بارزانً ( رئٌس االللٌم انذان ، وانفتحت العاللات مع االللٌم ، وفً هذا السٌاق زار 

لام رئٌس الوزراء ) رجب  1229الرئٌس التركً ) عبد هللا كول ( العراق ، وفً 

ون االستراتٌجً بٌن طٌب اردوغان ( من زٌارة العراق وأعلن عن تشكٌل مجلس للتعا



تم إفتتاح لنصلٌة عامة لتركٌا فً أربٌل ، ولد كانت لها  1222البلدٌن . وألول مرة فً 

فضل كبٌر فً توسٌع العاللات التجارٌة بٌن تركٌا واالللٌم ثم العراق ، ووصل التبادل 

 . التجاري الى مستوٌات علٌا

لعرالٌة فمد تواصلت تركٌا اما الدور التركً فً أحداث دخول داعش الى االراضً ا

مع العراق عامة واالللٌم خاصة بشأن محاربة االرهاب ، ولدمت مساعدات إغاثٌة 

وطبٌة للمهجرٌن والنازحٌن واستمبلت عرالٌٌن على أراضٌها ، وعلى الصعٌد االمنً 

ساعدت فً تدرٌب الموات االمنٌة من البشمركه ولوات ابناء العشائر وانشأت لهذا 

ة فً بعشٌمة فً محافظة نٌنوى ، وأعطت شهداء من جنودها ،فضال عن الغرض لاعد

تمدٌم مساعدات انسانٌه وطبٌه واستمبال النازحٌن وخدمات كثٌرة ، وكذلن نملة نوعٌة 

فً مساعدة لوات البشمركة فً فتح الحدود امامهم ونملهم الى سورٌا _ كوبانً عبر 

 . عش االرهابً هنانأراضٌها فً الدفاع عن كوبانً وصد هجمات الدا

ممكن إرجاع الدور االٌرانً فً  الجهة الثانٌة : ) العاللات االٌرانٌة _ العرالٌة ( : 

العراق لعدة ثوابت سٌاسٌة وامنٌة والتصادٌة وتأتً هذا الدور من خالل أهمٌة مولع 

ان الجغرافً للعراق ، حٌث تٌعد الدولة العربٌة الوحٌدة التً ترتبط بأطول حدود مع إٌر

فضال عن عاللات التارٌخٌة على عدة مستوٌات اهمها الثمافٌة وااللتصادٌة والسٌاسٌة ، 

نمطة تحول كبٌر وإنطالق واسع فً سٌاسة   1220وممكن إعتبار أحداث بعد عام 

اٌران ودوره فً العراق ، عندما تحول الوضع الداخلً العرالً الى حالة من الفوضى 

من مما ساهم وبشكل كبٌر بأن تكون إلٌران دور وتأثٌر الداخلٌة وتسبب فً انعدام اال

 . فاعل فً العراق

لمد انعكس الصراع العرالً االٌرانً على دور اللٌمً مهٌمن، اذ ٌُعد من اهم المالمح 

التً مٌزت العاللات الثنائٌة فضال عن ما ترتب على ذلن من تداعٌات اللٌمٌة وحتى 

كرٌة وامكانٌاته االلتصادٌة الكبٌرة، فً حٌن دولٌة ، حٌث برز العراق بموته العس

تمٌزت اٌران بموة فكرها الثوري كأنموذج لابل للتصدٌر لحماٌة الثورة، وفً خضم 

لتنتهً فً عام  ٨٩ٓٔهذه المدرات واالمكانٌات اندلعت الحرب بٌن البلدٌن فً عام 

 ٨٨٩ولً ) دون تولٌع معاهدة سالم، بل لبول الطرفٌن لمرار مجلس االمن الد ٨٩٩ٔ

لذلن بمٌت عدة بنود جوهرٌة غامضة  ٨٩٩ٔ( والذي الر ولف اطالق النار فً عام 

للطرفٌن خاصة فٌما ٌتعلك بترسٌم الحدود والسٌادة على شط العرب وبمٌت العاللات 

االٌرانٌة العرالٌة متوترة بمرور الولت باعتبار ان كال الطرفٌن لهما وزن اللٌمً فً 



نهما الى بسط نفوذه االللٌمً كً ٌصبح الموة المتفولة على كل م المنطمة وٌسعى 

 . حساب االخرى

ٌعد المولف االٌرانً فً أحداث الكبرى التً حدث فً العراق نتٌجة غزو االمرٌكً 

من الموالف المفصلٌة فً تارٌخ عاللات العرالٌة واالٌرانٌه ،  1220على العراق فً 

سٌاسً الذي تنتهجه إٌران إزاء غزو العراق حٌث كان من المتولع أن ٌكون السلون ال

بأن تكون فً خندق واحد مع العراق تجاه امرٌكا وحلفاءها ، نتٌجة لما رسمها وأعلن 

عنها من سٌاسات استراتٌجٌه تجاه امرٌكا معلنة عبر مؤسسات محلٌة واللٌمٌة ودولٌة 

ٌة فً من رفض تواجد امرٌكً فً المنطمة ورفض سٌطرتها على مفاصل استراتٌج

الشرق االوسط وحتى التعبٌر عنها بالشٌطان االكبر نتٌجة لٌم إجتماعٌة ودٌنٌة تنبنً 

علٌها سٌاسات االٌرانٌة نابعة من الدستور االٌرانً المستند إلى مذهب االثنا عشرٌة ، 

ولكن إٌران تعاملت مع هذه االحداث بصورة براغماتٌة ألبعد تصور ، حٌث انها سلكت 

ٌل الحرب ال ترتمً إلى مستوى ما رسمته من إستراتٌجٌات تجاه بعض سلوكٌات لب

امرٌكا فً المنطمة ، من حضور بعض اجتماعات تشاورٌه وتصرٌحات تضامن 

اجتماعً مع العراق ، ولم تتخذ إجراءات وتدابٌر امنٌه ولم تمم بتشكٌل محور مماومه 

ولٌٌن للعراق من وممانعه مع العراق وسورٌا وحلفاءها ومحاولة إستمطاب حلفاء د

روسٌا وفرنسا فً حٌنها ، بل تصرٌحات مسؤولٌن اٌرانٌٌن بعد لٌام الحرب وتغٌٌر 

النظام فً العراق أظهرت تعاون وتسهٌل امر الغزو وان كانت بطرٌمة غٌر مباشرة 

بحسب تصرٌحات مسؤولٌن إٌرانٌٌن انفسهم وكذلن ما كشفه السفٌر خلٌل زاد فً كتابه 

ده إن ظرٌف تعهد له بعدم التعرض للطائرات األمٌركٌة فً حال : ))وٌمول خلٌل زا

اخترلت المجال الجوي اإلٌرانً، وإن التعهد جاء رغم عدم تطرق االجتماع للبحث فً 

أي تطمٌنات لطهران بأنها لن تُستهدَف فً العملٌة العسكرٌة األمٌركٌة (( ، ثم كان 

سٌاسٌا والتصادٌا وامنٌا ، وان لم تكن ألٌران تعاون وتعامل مع الوالع العرالً الجدٌد 

مباشرة مع امرٌكا ولكن تعاملت مع حلفاء امرٌكا من عرالٌٌن ، فهً اول من اعترفت 

بشرعٌة مجلس الحكم الذي لام بتشكٌله االمرٌكان وتعاملت مع مؤسسات ألامها سلطة 

فً  االئتالف المؤلتة ، وفً نفس الولت كانت تعلن عن رفضها للتواجد االمرٌكً

العراق والمنطمة ، فالسلون العام ألٌران منطلمه كٌفٌة الحفاظ على االمن المومً 

االٌرانً ومصالحه فً العراق والمنطمة ، وانها جٌرت كل عوامل تأثٌراتها فً العراق 

لصالح هذه النمطة ، بل إنها وجدت من العراق نمطة تحول فً تعزٌز مشروعها 

مرٌكان بكٌفٌة إدارة العراق بعد سموط النظام ، وفعال النووي وذلن من خالل إشغال اال

اٌران وصلت الى ما وصلت إلٌه فً برنامجها النووي من خالل إنشغال امرٌكا 



وحلفاءها فً المشكلة العرالٌة ، بل الحكومات االمرٌكٌة هً االخرى لدمت تنازالت 

الٌٌن أمام حالة فً العراق ألٌران من اجل برنامجها النووي ، إذن أصبحنا نحن كعر

جدا مستعصٌة ال ٌمكن تفكٌكها او عزلها عن بعض االمن المومً االٌرانً ومصالح 

امرٌكا وحلفاءها فً المنطمة على حساب بناء مستمبل العراق وابناءه . واٌران حصلت 

على كثٌر من مصالحها السٌاسٌة واالمنٌة واالجتماعٌة فً حكم االمرٌكان على العراق 

حكومات العرالٌة أصبحت تعمل بشكل منمطع النظٌر مع اٌران ومنفتحة ، فسٌاسٌا ال

علٌها اكثر بكثٌر من بلدان اخرى ، وأمنٌا تخلصت من معارضٌها فً العراق ) 

معارضه مسلحه مجاهدي خلك ( وإجتماعٌا اٌران صاحبة الثورة االسالمٌة ، فأصبحت 

ٌة واالجتماعٌة فً العراق ، فً مجال رحب وواسع للعمل من اجل تصدٌر ثمافتها الدٌن

وتأثٌر واسع لها بحكم المشترن المذهبً مع شٌعة العراق فً الجنوب والوسط خاصة ، 

من خالل  1224وأصبح هنان تنسٌك عالً المستوى أمنٌا فً الحرب على الداعش بعد 

طلب العراق من اٌران مساعدتها فً الحرب على داعش ، ولد أرسلت أٌران عشرات 

ن ولدمت دعم امنً وحتى المشاركة الفعلٌة فً الحرب ) بحسب تمارٌر المستشارٌ

حكومٌه وتصرٌحات مسؤولٌن عرالٌٌن ( فكل هذه االمور والموالف ترتب علٌها بناء 

ترتٌبات جدٌده وتحملت الحالة السٌاسٌة العرالٌة تبعاث سٌاسٌه والتصادٌه وامنٌه 

راع وتنافس وتوافك الدول االللٌمٌة إستثنائٌه بعد انتهاء الحرب على داعش ، فبات ص

 . والدولٌة ٌظهر بشكل جلً على الساحة السٌاسٌة العرالٌة

  : النتائج والخالصه

وصلنا إلى مرحلة تمٌٌم ولٌاس مفاهٌم ودالالت المصطلحات التً أوردناها فً بداٌة 

الموضوع ، فنمول : لٌس من الصواب أن ٌكون الجواب بنعم أو ال ، للمفاهٌم 

مصطلحات ) الصراع ، التنافس ، التوافك ( وكذلن لٌس من الصواب أن نمول كل وال

عاللة اٌران وتركٌا فً العراق هً صراع أو تنافس أو توافك ، بل الصحٌح ، أن 

هنان مواضٌع وملفات منها ممكن إطالق الصراع علٌها ، ومنها ممكن تسمٌتها 

 : بٌن الدولتٌن ، وإلٌن االمثلة بالتنافس ، ومنها ممكن المول علٌها بإنها توافك

مثال الصراع ) االٌرانً والتركً فً العراق ( : التغٌٌر فً الدٌمغرافٌة المذهبٌة 

لبعض المدن والمحافظات العرالٌة ، منذ اول ٌوم لسموط النظام البعثً اشترطت تركٌا 

كافة حل جمٌع المٌلشٌات التابعة لألحزاب المعارضة اما إٌران فهً كانت داعمة ب

المستوٌات لهذه الجماعات حٌث ان أغلبها تأسست على أراضٌها اٌام المعارضة ، 

فتركٌا تعارض وجود أي فصٌل مهما كان انتماءها فً العراق وال تتعامل بأي شكل 



ملف حزب العمال الكوردستانً فً العراق خاصة فً  من االشكال مع هكذا تسمٌات ، 

وسورٌا ، فإن تركٌا تحاول بكل ما أوتٌت من لوة  المثلث الحدودي بٌن العراق وتركٌا

لضاء وانهاء هذا الملف ولكن اٌران غٌر متوافمة على هذا االمر بل على العكس رأٌنا 

مسؤولٌن إٌرانٌٌن ٌدافعون عن حلفاء حزب العمال فً سنجار بٌنما تركٌا تنظر الٌهم 

 .  جمٌعا انهم كتلة واحدة وإن تعددت االسماء فالبد من المضاء علٌهم

مثال التنافس ) االٌرانً والتركً فً العراق ( : ملف االلتصادي والتجارة ، فإن 

البلدٌن تتنافسان على حصول اكبر لدر من مصالح التصادٌة فً العراق ، كمسائل 

شراء الطالة والولود من اٌران احٌانا اكثر من تركٌا ، وفً مجال الزراعة احٌانا من 

، وتتنافس الدولتان فً إلامة عاللات مع االحزاب العرالٌة خاصة تركٌا اكثر من اٌران 

، والتنافس لائم فً كسب توجهات  ذات طابع لومً أو علمانً حتى مذهبً احٌانا 

الحكومات العرالٌة المتعالبة بالعمل والتنسٌك اكثر من أٌهما اكثر بطبٌعة عاللات 

 . السٌاسٌة المتعارف علٌها بٌن الدول

الٌرانً والتركً فً العراق ( هنان ملفات كثٌره تستعمل الطرفٌن هذا التوافك ) ا

االسلوب فً تعاملٌهما فً العراق ، مسألة عدم سماح بتمسٌم العراق الى مكونات 

مذهبٌة او عرلٌة تتوافمان على هذه المسألة ، مسألة عدم هٌمنة امرٌكا على ممدرات 

 . امة دولة كردٌة فً االراضً العرالٌةالعراق ، كما تتوافك سٌاستٌهما بعدم لبول ال


