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سياسة تركيا الخارجية تجاه روسيا وإيران والعراق
آرون ستاين *

املقدمة
سعت تركيا إىل أن تكون بلداً حيوايً يف نقل النفط وال�غ��از من جرياهنا األغنياء ابلطاقة إىل
أورواب ،وازدادت هذه السياسة أمهية بعد االنقالب العسكري الذي حدث عام  1980وما تبع ذلك
من إص�لاح��ات حملية لتحرير االقتصاد ال�ترك��ي ،وق��د تعاونت احلكومات الرتكية املتعاقبة مع البلدان
اجمل ��اورة امل�ص��درة للطاقة لتنويع ج�ه��ات ت��وري��د ال�ط��اق��ة وزايدة األمه�ي��ة ال�ترك�ي��ة للتجارة ع�بر احل��دود مع
أورواب .وكانت هذه اجلهود ختالف اجلهود األمريكية ملعاقبة روسيا على غزوها ألوكرانيا ،وع��زل إيران
أو جهودها يف بعث رسالة إىل القادة األك�راد العراقيني حول ض��رورة بقاء العراق متماسكاً إقليمياً.
وتشاطر تركيا العديد من املصاحل مع الوالايت املتحدة يف قرهبا من اخلارج ،ولكن لديها أيضاً مصاحل
اقتصادية وجيوسياسية واضحة خاصة هبا ،والسيما يف تعميق التعاون يف جمال الطاقة مع معظم دول
الشرق األوسط .إن آلية صنع القرار يف أنقرة يف مثانينيات القرن املاضي تشبه اإلجراءات اليت اختذت
يف العقد األول من القرن احلادي والعشرين ،وهذا النمط سيساعد يف إلقاء الضوء على السياسة الرتكية
املستقبلية جتاه روسيا وإيران والعراق.
أجرت احلكومة الرتكية تغيريات جذرية على قوانني الطاقة احمللية بعد وقت قصري من االنقالب
حول األمن��وذج االقتصادي للدولة من إحصائي إىل آخر
العسكري الذي حدث عام  1980الذي ّ
تسويقي ٍ
موجه حنو التصدير ،وقد ساعد تورغوت أوزال -املوظف السابق يف صندوق النقد الدويل-
على قيادة احملاوالت األولية للجيش لتنفيذ اإلصالحات قبل الرتشح لالنتخاابت ،ومن مث مت انتخابه
رئيساً ل�ل��وزراء يف ع��ام 1983؛ وت�ع��د تلك االن�ت�خ��اابت نقطة حت��ول يف السياسة الرتكية ح�ف��زت من
لكن حكومة أوزال واجهت حتدايت البنية التحتية
اجلهود الرامية إىل حتويل االقتصاد الرتكي جذرايًَّ .
واجليوسياسية ،والسيما مع اجلهود املبكرة لتعزيز عالقة الطاقة الرتكية مع االحتاد السوفييت ،ومع إيران
والعراق.
ال ت �زال تركيا تعتمد بنح ٍو كبري على اس�ت�يراد ال��وق��ود األح �ف��وري لتوليد ال�ك�ه�رابء ،وي�ع��د أهم
مورديها -روس�ي��ا وإي �ران -الدولتني ذوايت األمهية الكبرية يف ج��دول أعمال الرئيس ترامب يف أورواب
* ابحث مقيم يف آتالنتك كونسل التابع ملركز رفيق احلريري للشرق األوسط.
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والشرق األوس��ط؛ إذ أش��ارت إدارة ترامب إىل استعدادها لتحسني العالقات مع روسيا ،ويف الوقت
نفسه الضغط على إيران ،وسيستمر التواجد األمريكي يف العراق ،إذ أدت احلرب ضد تنظيم داعش
إىل السيطرة الكردية كركوك -وهي مدينة متنازع عليها ومنطقة غنية ابلطاقة -وهو ما قد يؤدي إىل
ح��دوث اشتباكات مع احلكومة املركزية؛ ُّ
وتعد حكومة إقليم كردستان جهة فاعلة حامسة يف احلرب
اليت تقودها الوالايت املتحدة ضد داعش ،ومن املؤكد أن تقاطع السياسة اخلارجية الرتكية مع املصاحل
األمريكية يف هذه الدول الثالث سيؤثر على العالقات الثنائية.
ينقسم هذا البحث على ثالث دراسات توضح العِرَب املستخلصة من القرارات الرتكية السابقة
يف رسم مسارات عمل حمتملة إزاء عالقة الطاقة املستقبلية ألنقرة مع روسيا وإيران والعراق((( ،وما يرتبط
بذلك من أتثري حمتمل على املصاحل األمريكية يف هذه البلدان الثالثة ،إىل جانب العالقات الثنائية بني
الوالايت املتحدة وتركيا؛ إذ لدى تركيا مصاحل كبرية يف البلدان الثالثة؛ وابلتايل فإهنا ستتأثر بنحو كبري
بعملية صنع القرار يف ال��والايت املتحدة فضالً عن التغريات على أرض الواقع اليت تؤثر على مصاحل
الطاقة اخلاصة هبا؛ فإذا ما سعت إدارة ترامب إىل تشديد العقوابت على إيران ،أو إذا استمرت أملانيا
يف فرض عقوابت على روسيا ،فإن دعم تركيا لعالقات طاقة أعمق سيؤثر على تلك العمليات.
روسيا
تركيا تبقي خياراهتا مفتوحة
تعد العالقات الرتكية-الروسية معقدة جداً؛ إذ إن روسيا هي العدو اجليوسياسي التأرخيي لرتكيا،
ولكنها أيضاً أهم مزود للطاقة يف تركيا((( .ويقدم السياح الروس دعماً كبرياً لقطاع السياحة ،يف حني
تؤدي شركات البناء الرتكية دوراً كبريًة يف اجلمهورايت السوفيتية السابقة ويف روسيا نفسها(((ّ .أما فيما
خيص س��وراي ،فقد ك��ان البلدان يف حالة ن�زاع والسيما حيال تقدمي الدعم لبشار األس��د؛ ويف أواخ��ر
 -1يركز هذا البحث على مشال العراق ،إذ لدى تركيا مصاحل اقتصادية وسياسية كبرية فيها.
-2كانت روسيا مسؤولة عن توفري  %55.3من واردات الغاز الطبيعي ابتداءً من عام  .2015انظر“ :ملف الطاقة يف تركيا
واسرتاتيجيتها” .مجهورية تركيا ،وزارة اخلارجية ،مت االطالع عليها يف  8شباط ،2017
http//:www.mfa.gov.tr/turkeys-energystrategy.en.mfa.
 -3على وفق صحيفة بلومبريغ“ :متثل السياحة  %6.2من الناتج االقتصادي الرتكي ،و %8من العمالة” ،وابتداءً من أاير عام
“ ،2017اخنفض عدد السياح للشهر التاسع على التوايل ،وهو أطول سلسلة من االخنفاضات على أساس سنوي يف اإلحصاءات
اليت متتد على مدى عقد من الزمان .اخنفض عدد الزوار بنسبة  %28ليصل إىل  1.75مليون يف شهر نيسان ،وتراجع عدد السياح
الوافدين بسبب اخنفاض عدد الزوار الروس بنسبة .”%79
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-27/turkeytourism-capsizedby-tensions-as-arrivals-show-record-drop.
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شهر تشرين الثاين عام  ،2015أسقطت القوات اجلوية الرتكية قاذفة روسية من طراز  SU-24بعد
فأدى هذا
أن دخلت يف اجملال اجلوي الرتكي يف أثناء قصف مجاعات املتمردين املدعومني من تركيا؛ ّ
احل��ادث إىل خلق توتر سياسي بني البلدين ،فقد قامت روسيا ابخت��اذ تدابري انتقامية على السياحة
الرتكية ،فضالً عن التدابري القسرية وغ�ير املباشرة ال�تي منعت تركيا من إرس��ال ق�وات أو ط��ائ�رات إىل
سوراي.
قامت احلكومة الرتكية إبيقاف تصعيد التوتر مع روسيا يف حزيران  ،2016حينما اعتذر الرئيس
الرتكي رجب طيب أردوغ��ان لنظريه الروسي فالدميري بوتني؛ مما أدى إىل ختفيف القيود الروسية على
السفر إىل تركيا ،وساعد على تسهيل العملية العسكرية عرب احلدود الرتكية يف درع سوراي  -الفرات،
ع من املناقشات حول الطاقة ،وتعد القضية األخرية أمراً ذا أمهية جيوسياسية كبرية ابلنسبة ألورواب
وسر َ
ّ
وأوك �ران �ي��ا؛ إذ ت�ت�ص��ادم امل�ص��احل األم�ري�ك�ي��ة م��ع امل�ص��احل ال��روس�ي��ة .ومت أتس�ي��س ع�لاق��ات ال�ط��اق��ة الرتكية
الروسية ألول مرة يف عام ((( ،1984مث مت إضفاء الطابع الرمسي عليها من خالل توقيع اتفاقية شراء يف
عام((( ،1986ومنذ ذلك احلني عمدت تركيا إىل تعميق عالقاهتا مع روسيا ،وعقدت صفقات الغاز
الطبيعي يف  1997و ،1998مث يف عام  2014مت عقد اتفاقية خط غاز ترك سرتمي(((.
هت��دف االتفاقيات ال�ث�لاث األ َُول إىل توفري ال�غ��از للسوق ال�ترك�ي��ة؛ إال أن م�ش��روع ت��رك سرتمي
كان له تداعيات تتعلق ابلعالقات (الرتكية-األوروبية) والصراع (الغريب-الروسي) بشأن الغزو الروسي
ألوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم؛ اليت قد تتكرر عرب نقاشات الدول األعضاء داخل االحتاد األورويب
حول مستقبل أوكرانيا ،وقد سعت تركيا إىل أن تبقى حمايدة يف النزاع؛ هبدف أن تصبح مركزاً للطاقة يف
أورواب .وترى احلكومة الروسية أوكرانيا على أهنا نقطة الضعف يف شبكة النقل العابر لالحتاد األورويب
وال�س��وق الرتكية ك��ذل��ك(((؛ ول��ذل��ك قامت موسكو يف ع��ام  2005مبضاعفة جهودها لتنويع شبكة
خطوط األانبيب اليت تصل إىل أورواب ،وقللت من اعتمادها على أوكرانيا؛ فجاء القرار بعد عقدين
“-4تركيا واالحتاد السوفييت يدشنان خط األانبيب اجلديد” ،أسوشيتد برس 24 ،حزيران .1987
 -5غوملريا رزايفا« ،الغاز الطبيعي يف سوق الطاقة احمللية الرتكية :السياسات والتحدايت» ،معهد أكسفورد لدراسات الطاقة:2014 ،
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2014/02/NG-82.pdf.
 -6ماراي رضا مازانيت وألربتو بيانكاردي« ،الصندوق املؤسسي واإلصالح التنظيمي يف قطاع الغاز الطبيعي يف تركيا»
)Washington, DC: World Bank, 2005)، 210-211.
“ -7اعرتف مسؤول أوكراين يف عام  1994علناً مبا كان معروفاً منذ مدة طويلة أبن جار روسيا قد سرق الغاز من خطوط األانبيب
اليت متر عرب أراضيها إىل العمالء يف الغرب وتركيا” .انظر:
Michael S. Lelyveld, “Neighbors Siphoning Pipeline Gas from Russia,” Journal of
Commerce, December 8, 1994
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من النزاعات حول السرقة ،فضالً عن اخلالف اجلاد حول السعر الذي بلغ ذروته لدى شركة غازبروم
()Gazprom؛ األمر الذي ّأدى إىل قطع اإلم��دادات عن أوكرانيا يف األول من كانون الثاين عام
(((.2006
مت ح��ل ه��ذا ال �ن �زاع يف هن��اي��ة امل �ط��اف حينما ات�ب�ع��ت ش��رك��ة غ��ازب��روم خ �ط �وات لتحسني نقص
اإلم ��دادات إىل أورواب ،وس��اع��د ه��ذا احل��ادث أي�ض�اً يف حتفيز ال��دع��م األورويب مل�ش��روع ن��ورد س�ترمي ،1
وه��و خط ميتد من فيبورغ/روسيا إىل غريفسوالد/أملانيا عرب حبر البلطيق(((؛ إذ تتجاوز ه��ذه الشبكة
األراضي األوكرانية وتغذي األسواق األوروبية بنح ٍو مباشر؛ ومنذ ذلك احلني بدأت روسيا وأورواب بعقد
مفاوضات بشأن بدء مشروع نورد سرتمي  ،2وبدأت روسيا وأورواب منذ ذلك احلني املفاوضات بشأن
املشروع ،إال أن منظمة مكافحة االحتكار يف بولندا أخرته؛ مما أدى إىل تغرمي شركة غازبروم مببالغ
مالية ضخمة إلكمال املشروع(.((1
استمرت املناقشات حول مشروع نورد سرتمي - 2هو مشروع مقرتح لتوسيع شبكات خطوط
األانب�ي��ب احلالية -يف ال�برمل��ان األورويب إىل جانب املناقشات ح��ول اآلاثر األمنية املرتتبة على زايدة
االعتماد على الغاز الطبيعي الروسي؛ وختوض احلكومة الرتكية اآلن هذه املعركة السياسية الرئيسة ،يف
حني تسعى اليوانن -اليت ال تزال تعاين من تداعيات األزمة االقتصادية لعام  -2008إىل استخدام
عائدات العبور املتوقعة من تسليم الغاز يف مشروع (ترك سرتمي) يف املستقبل لتحصل على شروط أكثر
موااتة من دائنيها الدوليني( ،((1وتؤكد هذه املناقشات االختالف يف أول��وايت دول االحتاد األورويب؛
ولذلك فإن املوقف اليوانين مفيد لفهم النزاعات احملتملة يف املستقبل حول عقوابت االحتاد األورويب
اليت تمُ ّكن عضواً من خ��ارج االحت��اد األورويب -وه��ي تركيا -مقابل إحل��اق الضرر ب��دول أوروبية أخرى
حريصة على استئناف العالقات االقتصادية والطاقة مع موسكوّ ،أما ابلنسبة لروسيا فإن السعي إىل
كل من مشروع نورد سرتمي  2وترك سرتمي ليسا مهمني اقتصادايً فحسب ،بل إهنما أساسيان هلدفها
االسرتاتيجي املتمثل يف زايدة تقويض ما يسمى مبمر الغاز اجلنويب ،الذي يربط بني أورواب ودول حبر
8- Jonathan Stern, “The Russian-Ukrainian Gas Crisis of January 2006,” The Oxford
Institute for Energy Studies, January 16, 2006, https://www.oxfordenergy.org/wpcms/
wpcontent/uploads/2011/01/Jan2006-RussiaUkraineGasCrisisJonathanStern.pdf.
 -9مشروع نورد سرتمي ،مت تصفح املوقع اإللكرتوين يف  7شباط http://www.nordstream.com :2017
”10- Andrew Rettman, “Russia to Build Nord Stream 2 Despite Polish Objection,
EU Observer, August 22, 2016, https://euobserver.com/economic/134694.
11. Stratos Pourzitakis, “The Energy Security Dilemma of Turkish Stream,” Carnegie
Europe, July 28, 2015, http://carnegieeurope. eu/strategiceurope/?fa=60861.
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متر بروسيا(.((1
قزوين والشرق األوسط عرب ثالثة خطوط أانبيب ال ُّ

خريطة ( :)1خمطط خط أانبيب ترك سرتمي
إن تركيا مستعدة لالستفادة من مشروعي نورد سرتمي  2وترك سرتمي على الرغم من كون خطوط
األانبيب تعمل لصاحل منافسيها حبكم غايتها يف توريد السوق األوروبية .إن هدف أنقرة فيما يتعلق
بروسيا ،هو زايدة أمهية تركيا كدولة عبور ،وهي سياسة هتيّئ أيضاً للتعاون املستمر مع البلدان املعنية
مبمر الغاز اجلنويب .غري أن ذلك أييت على حساب تنويع املوردين وسيؤدي إىل زايدة االعتماد الرتكي
على ال�غ��از الطبيعي ال��روس��ي ،وي��دع��و اقت�راح ت��رك س�ترمي إىل ب�ن��اء أرب�ع��ة خ�ط��وط أانب�ي��ب ،األول منها
سيحمل  15.75مليار مرت مكعب من الغاز إىل سوق إسطنبول ،وسيحل خط األانبيب األول حمل
الغاز الروسي الذي يتم شحنه حالياً عرب أوكرانيا ورومانيا وبلغاراي إىل منطقة تراقيا ،ومن املتوقع أيضاً
أن يتم بناء خط األانبيب الثاين ،ولكن النمو االقتصادي البطيء يف تركيا قد يعين أن خطوط األانبيب
الثالثة والرابعة لن يتم بناؤها أبداً؛ والنتيجة هي أن روسيا ميكن أن تعمق سيطرهتا على السوق األوروبية
من خالل تصدير الغاز عرب تركيا إىل إيطاليا أو من خالل نورد سرتمي .2
تشري اإلجراءات الرتكية إىل أن اهتمامها األساس هو إقامة تركيا كبلد عبور عوضاً من الرتكيز
”12- Najia Badykova, “EU’s Southern Gas Corridor Still Lacks Strategic Approach,
Central Asia Caucus Analyst, March 30, 2016, https://www.cacianalyst.org/
publications/analyticalarticles/item/13347-eus-southern-gas-corridor-stilllacksstrategic-approach.html.
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على تقليل االع�ت�م��اد على ال �ص��ادرات ال��روس�ي��ة؛ وابل�ت��ايل معاقبة موسكو على أعماهلا العسكرية يف
أوكرانيا ،ويستند صنع القرار يف تركيا إىل املصاحلة الذاتية ،ولكن ذلك له انعكاسات على العالقات بني
االحتاد األورويب وروسيا؛ وابلتايل يؤثر بنح ٍو جذري على السياسة الغربية جتاه أوكرانيا واجلهود اجلارية
لتنويع واردات الطاقة .إن موقف تركيا من ترك سرتمي يتطابق بنح ٍو وثيق مع هنج اليوانن وإيطاليا ،إذ
يسعى كال البلدين لتخفيف العقوابت الروسية ،على اعرتاضات دول االحتاد األورويب األخرى؛ ألهنا
ستستفيد من التوسع املستقبلي خلط األانبيب يف االحتاد األورويب؛ يف كانون األول  ،2016صوت
االحتاد األورويب على متديد العقوابت الروسية حىت منتصف عام  ،2017وهو حل توفيقي مينح القادة
األوروبيني املرونة والوقت لفه ٍم أفضل ملا ستفعله إدارة ترامب بشأن العقوابت(.((1
تُ�ظ�ه��ر ت�ص��رف��ات أن �ق��رة إزاء ط��اق��ة م��وس�ك��و من�ط�اً واض �ح �اً م��ن امل�ش��ارك��ة م��ع روس �ي��ا يف امل�س��ائ��ل
املتعلقة ابلطاقة ،وهلا انعكاسات على املناقشات األوروبية حول العقوابت؛ وابلتايل تؤثر على السياسة
األمريكية يف أماكن مثل أوكرانيا ،ولكن هذه املناقشات ال يبدو أن هلا أتثرياً حامساً على اختاذ القرار
الرتكي؛ إذ إن تصرفات أنقرة تؤكد على األمهية اليت تعلقها البالد على الطاقة الروسية ،وميكن أن تتبع
الفوائد االقتصادية احملتملة اليت تعمق هذه العالقة ،حىت حينما تؤدي تلك القرارات إىل تعميق االعتماد
الرتكي على الطاقة الروسية.
إيران
عزل العالقات
تتمتع احلكومة الرتكية وإيران بعالقات طويلة األمد يف جمال الطاقة .وعلى الرغم من أن النزاعات
غالباً ما تنشأ حول تنفيذ االتفاقات املوقعة ،إال إي�ران ابلنسبة لرتكیا ال تزال متثل سوقاً جتاریة مرحبة
ومورداً مهماً للطاقة .وكانت إيران تنظر يف السابق إىل تركيا كوهنا دولة ذات أمهية جيوسياسية اثنوية،
ومل تكن مشمولة يف األعمال اإليرانية يف جماالت اهتمامها التقليدية ومها اخلليج العريب والشام(((1؛
وابلتايل فإن التوترات الرتكية اإليرانية تنبع من حتدايت حقيقية ومتصورة يف جماالت تعرفها احلكومتان
على أهنا اجملال اخلاص للتأثري ،وقد سعت احلكومة الرتكية يف السنوات األخرية إىل تعميق نفوذها يف
مشال سوراي والعراق ،اليت تتعارض سياستها مع سياسات إيران.
13- Gabriela Baczynska, “EU Agrees to Extend Russia Sanctions until Mid-2017
in a Signal to Trump,” Reuters, December 15, 2016, http://www.reuters.com/
article/us-ukraine-crisis-eusanctions-idUSKBN144289.
”14- Eliot Hentov, “Asymmetry of Interest: Turkish-Iranian Relations since 1979,
(PhD Diss., Princeton University, 2011), 4.
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ومل متنع هذه التوترات البلدين من مواصلة توثيق عالقاهتما ابلطاقة ،إذ إن منطهما املتمثل يف
فصل العالقات خالل أوقات التوتر ال يعد أمراً جديداً؛ فهو يعكس عملية صنع القرار الرتكي املتعلق
إبيران منذ عام 1979؛ فعلى سبيل املثال :قاومت تركيا الضغوط األمريكية لتنفيذ العقوابت اليت مت
إقرارها يف عام  1980ملعاقبة إي�ران على احتجاز الرهائن األمريكيني ،ورأت احلكومة الرتكية -اليت
كان يرأسها سليمان دميرييل -أن اإلجراءات األمريكية قد هددت اتفاقاً نفطياً وقعه البلدان يف ذلك
ال��وق��ت( ،((1واتبعت احلكومة الرتكية سياسة مماثلة يف أثناء احل��رب (اإليرانية-العراقية)؛ إذ اعتمدت
سياسة دبلوماسية حمايدة ،ولكنها سعت إىل االستفادة من احلرب.
بدأ البلدان مناقشة مشروع خط أانبيب النفط لنقل اخلام اإليراين إىل البحر األبيض املتوسط(،((1
إال أن املشروع قد توقف بسبب االفتقار إىل األموال ،غري أن ذلك يعد إشارة إىل النية الرتكية واإليرانية
لتعميق عالقات الطاقة ،فقامت احلكومة الرتكية يف عام - 1996بقيادة جنم الدين أربكان آنذاك-
بوضع اللمسات األخ�يرة على صفقة الغاز الطبيعي بقيمة  20مليار دوالر يف طهران؛ وقد خالف
االتفاق قانون العقوابت املفروضة على إي�ران وليبيا اليت جت��اوزت احل��دود اإلقليمية؛ إذ إن العقوابت
املفروضة متنع الشركات األجنبية واحمللية من استثمار أكثر من  20مليون دوالر يف قطاع النفط والغاز
اإلي �راين( ،((1وب��ررت تركيا موقفها أبن االتفاقية مع إي�ران مل تنتهك قانون العقوابت األمريكي لكوهنا
اتفاقية لشراء الغاز اإليراين وليس استثماراً يف قطاع الطاقة اإليراين(.((1
مت إجناز خط أانبيب تربيز-أنقرة يف عام  2001وبدأ العمل به رمسياً يف عام  ،2002إلاّ أن
االتفاق بقي يف موضع خالف ،فالسعر الذي تدفعه تركيا للغاز الطبيعي اإليراين أعلى مما تدفعه ألي
من مورديها اآلخرين .وقد وافقت أنقرة على عقد الشراء يف عام  ،1996الذي يُلزم تركيا بدفع ما
يصل إىل  %87من املبلغ اإلمجايل للعقد ،حىت لو كانت كمية الغاز املصدرة إىل تركيا أقل من الكمية
اإلمجالية املتفق عليها؛ فمنذ بداية هذه االتفافية ،اهتمت تركيا إيران ابلفشل يف الوفاء ابلتزاماهتا ،قائلة
إن السلطات اإليرانية قامت بتحويل ص��ادرات الغاز املخصصة لرتكيا إىل السوق احمللية؛ ومع ذلك
“ -15تركيا ترفض العقوابت ضد إيران ،بسبب اتفاقية النفط” ،نيويورك اتميز 22 ،نيسان .1980
16- Pierre Razoux, The Iran-Iraq War (Cambridge, MA: The Belknap Press of
)Harvard University, 2015
 -17قانون الكونغرس وجملس الشيوخ األمريكي حول العقوابت املفروضة على إيران وليبيا لعام  ،1996مادة  104الكونغرس،
 5آب ،1996
https://www.congress.gov/104/plaws/publ172/PLAW-104publ172.pdf.
“ -18قال املسؤولون األتراك إن االتفاق ال خيرق القانون األمريكي؛ ألنه اتفاق جتاري لشراء الغاز ،وليس استثماراً للطاقة” وذلك
على وفق صحيفة “نيويورك اتميز” ،وأضاف رئيس الوزراء الرتكي عبد هللا غول “ :أن احلظر مفروض على االستثمارات يف إيران،
وحنن لن نستثمر هناك” نيويورك اتميز 13 ،آب .1996
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وبسبب خمصصات عقد الشراء -استمرت تركيا بدفع ما تبقى من الــ  %87من قيمة الغاز الذيتعاقدت عليه(((1؛ فقامت إبعادة املفاوضات حول هذا الرتتيب وخفضت من املخصصات املالية اليت
جيب دفعها إىل  ،%70إلاّ أن النزاعات بني البلدين بقيت مستمرة.
كانت تركيا تفتقر إىل وج��ود البنية التحتية الالزمة لتخزين الغاز الطبيعي حىت عام ،2013
ومل يكن لديها عدد ٍ
كاف من «حمطات الضغط لنقل الغاز من الشرق إىل الغرب»( ،((2واستخدمت
ٌ
إيران هذه احلجة -فضالً عن هجمات حزب العمال الكردستاين على خطوط األانبيب -إللقاء اللوم
على اجلانب الرتكي الخنفاض حجم الصادرات اإليرانية املتفق عليها(((2؛ لذلك قامت شركة بواتس
اململوكة للدولة الرتكية للنفط اخلام والغاز الطبيعي -إبحالة هذه القضية إىل حمكمة التحكيم الدولية( ،)ICAويف عام  2009حكمت اهليئة لصاحل تركيا ،إذ مت منح شركة بواتس تعويض مببلغ 800
مليون دوالر ،وقد قامت تركيا إبحالة قضيتني إضافيتني حملكمة التحكيم الدولية ( ،)ICAمها :أوالً،
كانت نوعية الغاز اإليراين سيئة؛ واثنياً ،كان سعره يتجاوز التسعرية الدولية؛ فحكمت احملكمة لصاحل
تركيا بشأن قضية السعر ،ومنحتها خصماً يصل لــ  %15-10من ال �واردات بنح ٍو رجعي إىل عام
 ،2011بينما حكمت احملكمة لصاحل إيران بشأن قضية اجلودة(.((2
ق��اوم��ت تركيا الضغوط األمريكية لتنفيذ العقوابت -ال�تي صممت ل �زايدة الضغط على إي�ران
للتفاوض بشأن برانجمها ال�ن��ووي -خ��ارج احل��دود اإلقليمية على الرغم من ه��ذه التوترات ،واستغلت
احلكومة الرتكية ثغرة يف عقد الشراء لدفع واردات الغاز اإلي �راين ابلذهب ،ال��ذي مت ش�راؤه من مورد
خ��ارج��ي(((2؛ واستلمت إي �ران امل��دف��وع��ات مقابل ال�غ��از الطبيعي ابل�ل�يرة الرتكية ،ال�تي ستستخدمها
“ -19تركيا تضغط على إيران بسبب أسعار الغاز”  23كانون الثاين ،2012
http://www.naturalgasworld.com/turkey-iran-over-gas-prices.
20- Rzayeva, “Natural Gas in the Turkish Domestic Energy Market: Policies and
Challenges,” 28
”21- Orhan Coskun, “Attack halts flow in natural gas pipeline from Iran to Turkey,
Reuters, July 28, 2015, http://www.reuters.com/ article/us-turkey-gas-iranidUSKCN0Q20G820150728.
“ -22استلمت تركيا  1.9مليار دوالر كتعويض من إيران بشأن نزاع أسعار الغاز الطبيعي” ،وكالة األانضول 24 ،كانون الثاين
،2017
https://www.dailysabah.com/energy/2017/01/24/turkey-to-receive-19bin-compensation-from-iran-over-natural-gas-price-dispute.
 - 23أدت هذه اخلطة إىل التسبب بفضيحة للحزب احلاكم -حزب العدالة والتنمية -تتمثل ابلربح غري املشروع؛ وقد متكن

11

مركز البيان للدراسات والتخطيط

من أج��ل ش�راء الذهب ال��ذي تصدره تركيا للمرة األوىل( ،((2ويف سلسلة من اللقاءات مع مسؤولني
حكوميني أمريكيني ،قامت تركيا بتخفيض كمية النفط اخلام اإليراين املستوردة( .((2ويف أعقاب توقيع
خطة العمل الشاملة املشرتكة ( )JCPOAأو االتفاق النووي اإلي �راين ،فقد كان من املفرتض أن
تعود واردات اخلام من إيران إىل مستوايهتا نفسها ما قبل عام  ،2012وذلك على وفق دائرة أحباث
الكونغرس(.((2
يبي أتريخ هذه العالقة منطاً واضحاً؛ وهو أن احلكومة الرتكية ستقاوم الضغوط األمريكية اليت
نّ
تسعى للحد من تعامالت الطاقة مع إيران ،وال تزال عالقة الطاقة العمود الفقري للعالقة االقتصادية
بني البلدين؛ غري أن اخلالفات الثنائية بشأن عقد الشراء وشروط عقود الطاقة ال تزال مثرية للجدل.
تفضيل العالقات مع أربيل على بغداد
تدرس تركيا خياراهتا مع العراقيني األكراد
تطورت عالقة احلكومة الرتكية مع حكومة إقليم كردستان بنح ٍو كبري يف السنوات األخ�يرة؛
وابلنسبة ألنقرة فقد برز احلزب الدميقراطي الكردستاين كحليف وثيق داخل العراق وضد حزب العمال
الكردستاين ،إذ شن حزب العمال -الذي أتسس ألول مرة يف عام  -1978حركة مترد ضد احلكومة
الرتكية مرة أخرى لسببني رئيسني :أوهلما إلعالن استقالل كردستاين صريح؛ واثنيهما من أجل احلصول
حزب العدالة والتنمية من إهناء التحقيق ،إلاّ أن سلسلة من التسجيالت الصوتية املسربة اليت تورط هبا الرئيس احلايل وأسرته وعدد
من مسؤويل حزب العدالة والتنمية السابقني دفعتهم إىل اختاذ سلسلة من اإلجراءات االنتقامية ضد الشرطة واملدعني العامني ورجل
الدين عبد هللا غولن املقيم يف الوالايت املتحدة -الذي تتهمه احلكومة الرتكية ابلتسريبات .-انظر :هيومريا ابموك وستيف ستيكلو
واببك دهغانبيشيه “تقرير خاص  -ثغرة ذهبية :كيف ساعدت عصابة اجلرمية الرتكية إيران” ،رويرتز ،2014-4-29 -
http://www.reuters.com/article/usiran-turkey-special-reportidUSBREA3S07120140429
”24- Gary Clark, Rachel Ziemba and Mark Dubowitz, “Iran’s Golden Loophole,
Foundation for Defense of Democracy and Roubini Economics, May 13, 2013,
_http://www.defenddemocracy.org/content/uploads/documents/FDD_RGE
Iran_Gol_Report__ May_2013_FINAL_2.pdf
 -25على وفق رويرتز “ ،قامت وزارة اخلارجية األمريكية يف تشرين الثاين  ،2013بتمديد العقوابت املفروضة على إيران ملدة
ستة أشهر ،وذلك للتقليل من مشرتايت تركيا من النفط اخلام اإليراين يف وقت سابق من ذلك العام؛ ومبوجب اتفاق جنيف املوقع
يف ذلك الشهر ،اتفقت الوالايت املتحدة و 5دول أخرى على وقف اجلهود الرامية إىل خفض مبيعات إيران من النفط اخلام ،مما
يسمح للدول املستهلكة مبواصلة شراء “متوسط كمياهتا احلالية من النفط اخلام”.
26- Kenneth Katzman, Iran Sanctions, US Library of Congress, Congressional
Research Service, January 31, 2017, https://fas. org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf.
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على استقالل س�ي��اس��ي( ،((2ويعد احل��زب الدميقراطي الكردستاين ال��ذي ي�ق��وده مسعود ابرزاين القوة
املهيمنة يف السياسة الكردية إىل جانب االحتاد الوطين الكردستاين وحزب االحتاد الوطين الكردستاين
املنشق يف حركة التغيري ،وقد ُمثِلت هذه األحزاب الثالثة معاً يف برملان إقليم كردستان ،وإن كان بنح ٍو
غيايب؛ وذلك بسبب تعليق الربملان الكردي يف تشرين األول  2015بعد اخلالف حول رفض الرئيس
مسعود ابرزاين التنحي عن السلطة بعد انتهاء فرتة واليته(.((2
تعد العالقات الرتكية الوثيقة مع الرئيس ابرزاين اسرتاتيجية ،وقد تغريت بنح ٍو ملحوظ يف العقد
املاضي؛ وهذه العالقة هي نتيجة للجهود الرتكية واحلزب الدميقراطي الكردستاين للتحايل على احلكومة
املركزية العراقية واملناطق املتنازع عليها من الدستور العراقي عام  ،2005فضالً عن ذلك فقد سعت
أنقرة إىل دعم احلزب الدميقراطي الكردستاين بقيادة برزاين كثقل موازن حلزب العمال الكردستاين وقائده
املسجون عبد هللا أوجالن؛ وجيدر الذكر أبن كليهما لديه رؤى متباينة ومتنافسة للقومية الكردية ،إذ
إن الربزاين لديه قدرة أكرب للتعاون مع تركيا ،يف حني أن رؤية أوجالن لالمركزية املتطرفة ال تزال أمراً
مغايراً ملا ترغبه القيادة يف أنقرة.
مكون أساس يف السياسة اخلارجية لرتكيا؛ وقد
إن احلزب الدميقراطي الكردستاين القوي هو اآلن ّ
دفع ذلك أنقرة إىل دعم التفسري الكردي لقانون النفط العراقي املثري للجدل -املنصوص عليه يف دستور
عام  ،-2005إذ ختتلف احلكومة املركزية يف بغداد واحلكومة الكردية يف أربيل بتحديد عائدات النفط
واملوارد الطبيعية املذكورة يف املادتني  111و112؛( ((2ويوضح صندوق النقد الدويل أنه:
«على وفق بغداد ،فإن لدى احلكومة االحتادية احلق احلصري يف تطوير وتصدير النفط وتوقيع
العقود اليت تغطي األراضي العراقية ،وال يسمح حلكومة إقليم كردستان ابختاذ تدابري أحادية اجلانب يف
إدارة حقول النفط والغاز ،ولكن تفسري أربيل للمادتني هو أنه حيق هلا أيضاً الدخول يف عقود وتصدير
النفط بنح ٍو مستقل عن بغداد»(.((3
27- Aliza Marcus, Blood and Belief: The PKK and the Kurdish Fight for
Independence (New York: New York University Press, 2007).
”28-Isabel Coles, “Political crisis escalates in Iraq’s Kurdistan region,
Reuters, October 12, 2015, http://www.reuters.com/ article/us-iraq-kurdsidUSKCN0S60HX20151012.
29- Koba Gvenetadze and Amgad Hegazy, Iraq Country Report No. 15/236,
International Monetary Fund, August 2015, https:// www.imf.org/external/pubs/
ft/scr/2015/cr15236.pdf.
30- Ibid.
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كان هلذا النزاع العراقي الداخلي أتثري كبري على عملية صياغة السياسة الرتكية جتاه العراق،
وتعامالهتا مع احلزب الدميقراطي الكردستاين واحلكومة املركزية العراقية ،فاحلكومة الرتكية هي اآلن جهة
فاعلة يف سياسة الطاقة العراقية احمللية ،وترتبط هذه القضية مبسألة االستقالل الكردي ،وحل ما يسمى
ابألراضي املتنازع عليها يف حمافظات كركوك ونينوى وصالح الدين ودايىل(.((3
ت�غ�يرت س�ي��اس��ات ت��رك�ي��ا ب�ش��أن ك��رك��وك واحل��ق ال�ق��ان��وين حل�ك��وم��ة إق�ل�ي��م ك��ردس�ت��ان ابل�ت��وق�ي��ع على
اتفاقيات نفطية مستقلة إىل ح��د كبري يف السنوات األخ�ي�رة ،ويف ب��داي��ة ال�غ��زو األمريكي للعراق عام
 2003فشل الربملان الرتكي الذي كان يرأسه حزب العدالة والتنمية بقيادة بولنت ارينج( ((3يف احلصول
على ما يكفي من األصوات للسماح مبنح احلق لغزو مشايل العراق من جنوب شرقي تركيا( .((3وحترك
حزب العدالة والتنمية بنح ٍو سريع للسماح ابلتحليقات العسكرية األمريكية ،غري أن املراحل األ َُول من
التدخل أجربت عدداً قليالً من فرق القوات اخلاصة للجيش( ((3على التضامن مع البيشمركة الكردية
املدعومة بقوة جوية أمريكية لتحديد األراضي مبا يسمى ابخلط األخضر ،وهو اخلط املستخدم إلعادة
رسم حدود كردستان العراق واحلكومة املركزية(.((3
« -31العراق واألكراد :مشكلة مستمرة» تقرير الشرق األوسط رقم  ،88جمموعة األزمات الدولية 8 ،متوز ،2009
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/88-iraq-and-thekurds-trouble-alongthe-trigger-line.pdf.
32- Jean-Christophe Peuch, “Turkey: Parliamentary ‘No’ Vote On US Troops
Puts Government, Ruling Party in Straits,” Radio Free Europe, March 3, 2003,
http://www.rferl.org/a/1102391.html.
33- Dexter Filkins, “Threats and Responses: Ankara; Turkish Deputies Refuse
to Accept American Troops,” New York Times, March 2, 2003, http://www.
nytimes.com/2003/03/02/world/ threats-and-responses-ankara-turkish-deputiesrefuse-toaccept-american-troops.html.
 -34على وفق ريتشارد أندريس“ :يف  23آذار  2003انتشرت الفرقة العاشرة من القوات اخلاصة يف العراق مع عدم وجود أي
وقت تقريباً للتخطيط أو التجهيز للقتال ،إذ إن قصة تسلل اجملموعة مروعة جداً؛ فعلى الرغم من احملاوالت الدبلوماسية العدوانية
الرامية إىل محل تركيا على السماح للفرقة ابلتسلل عرب أراضيها ،فرفضت تركيا قبول ذلك؛ مما أجربت الفرقة على الدخول عرب طريق
دائري يضم التحليق على ارتفاع منخفض على بعد مئات األميال من األراضي العراقية وسط نريان كثيفة قادمة من الدفاعات
العراقية ،وعقب هبوطها ارتبطت الفرقة ابلقوات الكردية وبدأت املناورة ملهامجة وحدات العدو .وتتألف الفرقة اخلاصة من  48مفرزة
تشغيلية تتكون كل منها من  12جندايً” .انظر ريتشارد أندريس،)The Afghan Model in Northern Iraq( :
جملة الدراسات االسرتاتيجية ،اجمللد ( ،29حزيران .405-404 ،)2006
35- Ibid.
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خريطة ( :)2خطوط أانبيب النفط والغاز الطبيعي واملشاريع املخطط هلا
بعد سقوط بغداد ،قامت أربيل على الفور بدعم السيطرة السياسية واالقتصادية على األراضي
الكردية ،وقد حظي احلزب الدميقراطي الكردستاين أبمهية سياسية كبرية يف نينوى( ،((3يف حني أن االحتاد
الوطين الكردستاين يعد قوة مهيمنة يف ك��رك��وك(((3؛ وعُ��دَّت حالة كركوك هتديداً لألمن القومي الرتكي
بسبب السيطرة الكردية على عائدات النفط ال�تي قد تدعم االقتصاد ال�ك��ردي؛ وابلتايل توفر أساساً
حلكومة إقليم كردستان إلعالن استقالهلا(((3؛ ورداً على ذلك قامت تركيا بتخفيف معارضتها لوجود
عراق فدرايل ،ولكنها أكدت على أن كركوك هي «خط أمحر» من أجل مصاحلها طويلة األمد(.((3
سعت حكومة إقليم كردستان يف أوائ��ل ع��ام  2004إىل االس�ت�ف��ادة م��ن االهتمام ال��دويل يف
حقول النفط غري املستثمرة ،وقامت الشركة النروجيية الصغرية ( ،)DNOحبفر بئر استكشافية يف
 -36انظر« :جهة القتال اجلديدة يف العراق :الصراع على نينوى» ،تقرير الشرق األوسط رقم  ،90جمموعة األزمات الدولية،
 28أيلول ،2009
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/90-iraq-s-newbattlefront-the-struggleover-ninewa.pdf.
« -37العراق خيفف من املخاوف تركيا بشأن الطموحات الكردية» ،تقرير الشرق األوسط رقم  ،35جمموعة األزمات الدولية،
 26كانون الثاين https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/35-iraq-allayingturkey-s-fears-over- ،2005
.kurdish-ambitions.pdf
38- Robin M. Mills, “Northern Iraq’s Oil Chessboard: Energy, Politics and
Power,” Insight Turkey, vol. 15, no. 1 (Winter 2013), 52-57.
“ -39العراق خيفف من املخاوف تركيا بشأن الطموحات الكردية” .8-7
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زاخ��و ،على بعد أميال قليلة ش��رق احل��دود املشرتكة مع ت��رك�ي��ا( .((4وق��د أعربت شركات دولية أخرى
عن اهتمامها ابجمل��االت اخلاضعة لسيطرة حكومة إقليم كردستان بعد إق�رار الدستور العراقي يف عام
 ،2005من ضمنها شركتان تركيتان صغرياتن مها( :جينيل إنريجي ،وبيتوال) .واستفاد كل من جينيل
ودنو من اتفاقية عام  2009بني أربيل وبغداد ابلسماح حبصوهلم على الصادرات املستقلة من حقول
طق طق وتوكي(((4؛ وللسماح ابلتصدير ،قامت شركة نفط الشمال ببناء خط أانبيب يبلغ طوله 550
مرهوان بتسويق
م�تراً لربط حقل ت��وك مع خط أانبيب كركوك-جيهان( ،((4غري أن ه��ذا الرتتيب ك��ان
ً
النفط احت ��ادايً ،ومت إي��داع ال� �واردات يف ص�ن��دوق التنمية ال��ذي ي��دي��ره االحت��اد ال �ف��درايل ،وم��ن مث ت��وزع
اإلي �رادات على وفق األسهم املتفق عليها يف امليزانية االحت��ادي��ة(((4؛ فنتج عن هذا الرتتيب قيام وزارة
املالية العراقية بدفع  %17من النفقات احملددة حلكومة كردستان العراق ،مع االحتفاظ بنسبة %83
من امليزانية االحتادية مبا يتناسب وشروط النزاع يف الدستور العراقي؛ واعتمدت حكومة إقليم كردستان
على تلك املخصصات يف دف��ع روات��ب املوظفني احلكوميني ح�تى ح�زي�ران  ،2015إال أن األح�زاب
الكردية قررت -بعد أن استلمت املدفوعات اجلزئیة من بغداد لألشهر الستة املاضیة -االعتماد علی
الصادرات املستقلة فقط(.((4
ويف ظل هذه اخللفية املعقدة ،غريت الشركة األمريكية املتعددة اجلنسيات -إكسون موبيل-
مسار السياسة الرتكية جتاه حكومة إقليم كردستان؛ إذ قامت شركة النفط العمالقة بشراء ستة أحواض
يف حقل نفطي داخل األراضي الكردية ،اليت مت عدها منذ ذلك احلني مبنزلة أتييد لتفسري حكومة إقليم
كردستان لقانون النفط ،فقد تفاوضت الشركة بنح ٍو مباشر مع أرب�ي��ل( .((4بعد ذلك أنشأت شركة
الطاقة الرتكية (تيك) -وهي كيان مدعوم من الدولة -الستثمار نسبة  %20من أحواض شركة إكسون
“ -40وقعت الشركة النروجيية اتفاقاً يف حزيران  2004مع حكومة إقليم كردستان ،وهو اتفاق لتقاسم اإلنتاج الذي يغطي مساحة
 250ميالً مشال بغداد ابلقرب من احلدود الرتكية ،وقد حتدت صفقة شركة دنو مع كردستان الدستور العراقي اجلديد الذي مل
خيلق سوى مز ٍ
يد من االرتباك بني شركات التنقيب عن النفط إذ كان ال يزال هناك غموض بشأن امللكية النهائية للموارد الطبيعية”
صحيفة اتميز أوف لندن  11نيسان .2006
“ -41العراق واألكراد :مشكلة مستمرة” .17
42- Ibid.
43- Ibid.
“ -44جيتمع جملس إقليم كردستان لشؤون النفط والغاز مع األحزاب السياسية” 18 ،حزيران :2014
http://cabinet.gov.krd/a/d. aspx?s=040000&l=12&a=53475.
45- Dmitry Zhdannikov, Isabel Coles, and Ned Parker, “Special Report: How Exxon
helped make Iraqi Kurdistan,” Reuters, December 3, 2014, http://www.reuters.
com/article/us-mideastcrisis-kurdistan-specialrepor-idUSKCN0JH18720141204.
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االستكشافية( ،((4وقد أاتحت مشاركة شركة تيك يف الصفقة للحكومة الرتكية مصلحة جتارية مباشرة
يف االع�تراف بصحة تفسري حكومة إقليم كردستان حول النزاع النفطي؛ مما أدى إىل تفاقم التوترات
مع بغداد.
نص على أن اإليرادات من مجيع صادرات النفط العراقية
وعلى وفق تقرير النفط العراقي الذي َّ
عرب تركيا -من حكومة إقليم كردستان والكياانت االحتادية -سوف تتدفق إىل حساب الضمان الذي
تسيطر عليه تركيا ال��ذي سيتم تقسيمه يف هناية املطاف ابلتناسب بني أربيل وب�غ��داد(((4؛ ومنح هذا
اإلجراء إمكانية الوصول املباشر حلكومة إقليم كردستان دون احلاجة إىل املرور عرب احلكومة املركزية؛
وهذا يعين أن تركيا كانت الضامن الفعلي للعقود النفطية حلكومة إقليم كردستان ،وهو تغيري كبري يف
هنج أنقرة السابق جتاه العراق(.((4
مل توافق حكومة بغداد على هذا اإلجراء -وكذلك الوالايت املتحدة -واحتجت ضد تصدير
ٍ
مستقل خشية أن ي��ؤدي ذل��ك إىل تفكك ال��دول��ة العراقية ،ويف عامي 2013
النفط ال�ك��ردي بنح ٍو
و ،2014هددت بغداد إبيقاف حتويل  %17من عائدات النفط الوطنية يف حالة فشل حكومة إقليم
كردستان يف املسامهة ابلنفط للحكومة املركزية ليتم تصديرها( ،((4ولكن يف مطلع ع��ام  2014قام
رئيس الوزراء العراقي آنذاك -نوري املالكي -إبيقاف املدفوعات إىل حكومة إقليم كردستان؛ مما دفع
حكومة إقليم كردستان إىل زايدة صادراهتا النفطية املستقلة إىل تركيا .وقد أدى تعليق الدفع -فضالً
عن االخنفاض األخري يف سعر برميل النفط اخلام -إىل حرمان حكومة إقليم كردستان من إجياد التمويل
الالزم لدفع رواتب املوظفني ،وكان يعاين اإلقليم من عجز مايل قدره  290مليون دوالر شهرايً على
46- Humeyra Pamuk and Orhan Coskun, “Turkey, Iraqi Kurdistan sign landmark
energy contracts,” Reuters, November 29, 2013, http://www.reuters.com/article/
us-turkey-iraq-oilidUSBRE9AS06620131129.
47- Ben Van Heuvelen, “Turkey planning to control Iraqi oil revenue,” Iraq Oil
Report, April 2, 2013.
 -48قامت حكومة إقليم كردستان بشحن النفط من جيهان/تركيا إىل إسرائيل عرب مالطا ،ويف بعض األحيان مت شحنه إىل البلدان
األوروبية .مث قامت إسرائيل إبيداع الودائع يف حساابت حكومة إقليم كردستان يف تركيا.
https://newrepublic.com/article/118549/israel-and-kurdistans-allegedoil-dealputting-us-notice.
”49- Michael Knights, “Making the Iraqi Revenue-Generating Deal Work,
Washington Institute for Near East Policy, December 3, 2014, http://www.
washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/making-the-baghdad-krg-revenuegenerating-deal-work.
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الرغم من تصدير  300ألف برميل يومياً(((5؛ وملعاجلة النقص اخلطري يف األموال ،بدأت حكومة إقليم
كردستان ابالستفادة من عائدات النفط املستقبلية احملتملة جلمع األموال من املقرضني الدوليني ،الذين
ك��ان�وا حريصني على جتنب االخن �راط يف اخل�لاف ب�ين ب�غ��داد وأرب�ي��ل ،إلاّ أن ش��روط اإلق �راض مل تكن
مواتية حلكومة إقليم كردستان .وسط هذا اخلالف الواسع حول تقاسم عائدات النفط واألزمة املالية
اخلطرية حلكومة إقليم كردستان ،احتل داعش املوصل يف حزيران عام  2014وسيطر على اثين أكرب
مدن العراق ،ومت اجتياح القنصلية الرتكية -اليت تبعد مسافة بضع دقائق فقط من مطار املوصل -ومت
احتجاز  49موظفاً دبلوماسياً كرهائن(.((5

مؤمتر صحفي بعد احملاداثت مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.
بدأ تنظيم داعش حتركه البطيء حنو الشمال ابجتاه أربيل؛ مما دفع ال��والايت املتحدة ابلتدخل
يف  7آب عام  ،2014إذ قامت طائراتن من طراز  F-18إبلقاء القنابل علی مدفعیة داعش اليت
کانت تقصف مواقع البيشمرکة علی طریق إربیل(((5؛ وأدت احلرب ضد داعش يف العراق إلی تغيري
العناصر املؤثرة يف السیاسة اخلارجیة الرتکیة؛ فعلى سبيل املثال ،سيطرت قوات البيشمركة على كركوك
50- Ibid.
51- Ceylan Yeginsu, “Militants Storm Turkish Consulate in Iraqi City, Taking
49 People as Hostages,” New York Times, June 11, 2014, https://www.nytimes.
com/2014/06/12/world/middleeast/ militants-seize-turkish-consulate-staff-in-mosul.
html.
52- Richard Sisk, “US Military Begins ‘Targeted’ Airstrikes in Iraq,” Military
Times, August 7, 2014, http://www.military.com/dailynews/2014/08/07/obamamulling-limited-military-action-iniraq.html.
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يف حزيران  ،2014بعد فرار اجليش العراقي من تنظيم داعش( ،((5ويف إطار السياسة الرتكية التقليدية،
مت شحن النفط الذي يتم ضخه من غرب كركوك -اليت تسيطر عليها اجلماعات املتحالفة مع احلزب
الدميقراطي الكردستاين -إىل تركيا( ،((5وواصلت املناطق اخلاضعة لسيطرة االحتاد الوطين الكردستاين
التعامل مع شركة النفط احلكومية التابعة لوزارة النفط املركزية.
ُّ
تعد عالقة الطاقة الرتكية مع حكومة إقليم كردستان اآلن عنصراً أساساً يف السياسة اخلارجية
ألن�ق��رة ،إذ اخت��ذت شركة تيك خطوات أكثر حزماً يف األشهر األخ�يرة لتعميق استثمارها يف أربيل،
وواصلت احلكومة الرتكية مقاومة الضغوط األمريكية للحد من تعاملها مع حكومة إقليم كردستان،
وقد مضت قدماً يف استثمارها مبجال الطاقة يف مشال العراق؛ فأثرت هذه السياسة على حماولة أنقرة
السابقة ابلتقرب جتاه كركوك ،اليت كانت ُّ
تعد سابقاً «خطاً أمحر» ،نظراً ألمهيتها ابلنسبة لوجود إقليم
مستقل ،وتساهم احلكومة الرتكية اآلن يف زايدة الالمركزية يف الدولة العراقية إبعطاء األولوية لعالقتها
مع األك�راد بنح ٍو أكرب من عالقتها مع احلكومة املركزية ،مع استمرار اجلهود يف حماولة إلدارة بغداد
واالحتفاظ ببعض مظاهر الرتكية مع احلكومة املركزية ،وعلى الرغم من أن أنقرة تساعد على تسهيل
الالمركزية يف الدولة العراقية ،فإن النفوذ الرتكي يف بغداد مل يكن أكرب من النفوذ مع احلزب الدميقراطي
الكردستاين وحزب ابرزاين املتحالف مع األحزاب العربية يف نينوى ،إلاّ أن هذه العالقة جاءت على
حساب عالقة أنقرة مع حكومة بغداد واملعارضة السنية واملتنافسني احملتملني الذين قد يتولوا منصب
رائسة الوزراء يف املستقبل؛ وابلتايل فإن أتثري أنقرة على مستقبل حكومة إقليم كردستان سيكون كبرياً،
وإن كان ذلك على حساب ظهور عالقات قوية مع اجلهات الفاعلة الرئيسة يف وسط العراق وجنوبه.
نتائج البحث
توصل البحث إىل النتائج اآلتية:
لدى تركيا أتريخ قدمي يف التصرف بنح ٍو مستقل ومقاومة الضغوط من ال��والايت املتحدة اليت
حتاول أن حتد من عالقاهتا ابلطاقة مع البلدان املوردة اجملاورة هلا ،وآاثر هذه النتيجة مهمة جداً ابلنسبة
ملصاحل ال��والايت املتحدة يف الشرق األوسط وأورواب ،وروسيا؛ ويف مجيع املناطق الثالث ،ينبغي على
أنقرة أن تستكشف سبالً جديدة لتعميق عالقاهتا يف جمال الطاقة ،وأما ابلنسبة لروسيا ،فسترتكز آاثر
“ -53يسيطر األكراد العراقيون” بنح ٍو كامل على كركوك ،يف الوقت الذي َّفر فيه اجليش العراقي” ،يب يب سي نيوز  12حزيران
،2014
http://www.bbc.com/news/world-middleeast-27809051.
 -54قبل فرار اجليش العراقي ،كان األكراد يسيطرون على واحدة من اآلابر النفطية الثالث ،بينما تسيطر احلكومة املركزية يف
بغداد على البئرين األُخريني.
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هذه النتيجة على مشروع الرتك سرتمي على املدى القصري وما يرتتب عليه فيما خيص أوكرانيا ومشروع
نورد سرتمي 2؛ على املدى البعيد ،فإن عالقة الطاقة الرتكية-الروسية قد تزيد من تعقيد جهود دول
االحتاد األورويب -فرنسا وأملانيا -للتوصل إىل اتفاق حول العقوابت االقتصادية احملتملة ضد روسيا.
استفادت تركيا بنح ٍو كبري يعد أن مت ختفيف العقوابت على إي�ران بعد التوصل إىل االتفاق
النووي؛ إذ إن إعادة دمج إيران يف النظام املصريف سويفت ،مسح ابستئناف املعامالت عرب احلدود مع
املصارف األجنبية؛ مما مسح ألنقرة ابستئناف دفع مثن مشرتايت النفط ،دون االضطرار إىل االعتماد
على ترتيبات تبادل الذهب املعقدة ،ومت ختفيض الضغوط األمريكية على تركيا اليت تسعى للحد من
وارداهتا من النفط اخلام اإليراين ،وقد أشارت إدارة ترامب إىل أهنا ستواصل االلتزام ابالتفاق النووي مع
إيران ،ولكن إذا سعت اإلدارة إىل زايدة الضغط االقتصادي على إيران ،فمن املرجح أن تقاوم تركيا
تلك الضغوطات وستستمر بعالقاهتا مع طهران مبجاالت الطاقة ،وهذا يضعف من ادع��اء احلكومة
الرتكية أبن إبمكان واشنطن أن تعتمد على أنقرة لتكون مبنزلة حصن ضد النفوذ اإلي�راين يف الشرق
األوسط.

الشكل ( :)1واردات تركيا من الغاز الطبيعي حسب املصدر ()2015
امل�ص��در :وزارة اخل��ارج�ي��ة ال�ترك�ي��ةhttp://www.mfa.gov.tr/ turkeys-energy- ،
strategy.en.mfa
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إن هذه النتائج هلا انعكاسات على سياسة الوالايت املتحدة جتاه العراق أيضاً ،وكما هو احلال
يف روسيا وإيران ،وضعت تركيا سياستها النفطية بنح ٍو خاص ومستقل وقاومت الضغوط األمريكية اليت
تشجع العمل مع احلكومة املركزية العراقية وليس مع حكومة إقليم كردستان؛ ويف هذه احلالة ،سعت
تركيا إىل استخدام عالقتها مع حكومة إقليم كردستان كثقل م�وازن إلي�ران ونفوذها مع بغداد ،ومع
ذلك ،فإن أنقرة ال تزال تعمل على حن ٍو متعارض مع السياسة األمريكية “لعراق موحد” وجهودها
لتشجيع صفقات الطاقة من خالل احلكومة املركزية العراقية ،ومن املؤكد أن هذه املسألة ستصبح أكثر
تعقيداً يف السنوات القادمة؛ إذ ال تزال كركوك منطقة متنازعاً عليها ،على الرغم من سيطرة األكراد
على املدينة.
االستنتاج
ت�ش��ارك ال ��والايت امل�ت�ح��دة اآلن يف ال �ص �راع ض��د تنظيم داع��ش يف ال �ع �راق وزادت م��ن دعمها
العسكري ل��دول ال�ن��ات��و اجمل ��اورة ل��روس �ي��ا( ،((5وت�ع�ه��دت إدارة ت�رام��ب أي�ض�اً ب �زايدة الضغط العسكري
والسياسي ضد إيرانّ .أما تركيا ،فلديها مصاحل تتعلق ابلطاقة يف روسيا وإيران والعراق ،ومن املتوقع أهنا
ستتبع سياسة املصلحة الذاتية ،اليت حتقق هدف تركيا أبن تصبح مركزاً للطاقة اإلقليمية.
إن سياسات تركيا ال تتفق متاماً مع سياسات ال��والايت املتحدة؛ ولذلك ال ينبغي أن يتوقع
أبن تكون أن�ق��رة كموازنة اقتصادية إلي �ران ،أو أن تقلل م��ن امل�خ��اوف بشأن استخدام روس�ي��ا لرتكيا
لتقليل اعتمادها على أوكرانيا ،وينطبق األمر نفسه على العراق ،إذ ال تزال تركيا متمسكة ابسرتاتيجية
«الطبقة الشمالية» للرتابط االقتصادي مع حكومة إقليم كردستان واحل��زب الدميقراطي الكردستاين،
على حساب وجود عراق فدرايل.
لقد أظهر هذا التقرير أن للحكومة الرتكية أترخياً يف مقاومة الضغوط األمريكية حينما يتعلق
األمر بسياسة الطاقة جتاه روسيا وإيران والعراق ،وستواجه إدارة ترامب -مثل سابقاهتا -حتدايت حني
العمل مع احللفاء لتنفيذ السياسات اليت متس مصاحلهم اخلاصة ،إذ يظهر التأريخ الرتكي بوضوح كيفية
حتدي أنقرة ملصاحل الوالايت املتحدة لتحقيق مصاحلها اخلاصة.

 -55وزارة الدفاع األمريكية ،مكتب وكيل وزارة الدفاع ،مبادرة الطمأنينة األوروبية« ،ميزانية السنة املالية »2017
http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2017/
FY2017_ERI_J-Book.pdf.
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