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املقدِّمة
دفعت التجارب املؤملة من حروب ونزاعات خالل العقد املاضي اجلهات الفاعلة يف الشرق 
األوسط إىل احلد من التوترات وحتييد األزمات قدر اإلمكان، وإجياد صيغة للحوار، فبعد عقد من 
الربيع العريّب، تراجعت محى االنتفاضات تدرجيياً، وحتوَّل الوضع يف املنطقة بعيداً عن االستقطاب 
واملواجهة، ومن مث قامت معظم الدول مبراجعة هنجها وإصالح سياساهتا يف خمتلف جماالت السياسة 

اخلارجية، واليت فشلت ومل تكن قادرة على خدمة املصلحة الوطنية بصورة فعَّالة.
وكانِت اإلمارات العربية املتحدة رائدة التغيري يف السياسة اخلارجية يف املنطقة خالل العام 
املاضي، إذ تُعيُد أبوظيب بناء عالقاهتا تدرجيياً مع قطر وسوراي وتركيا وإيران بعد ما يقرب من عقٍد من 
الصراع على القضااي اإلقليمية، مبا يف ذلك املواجهات والتوترات اخلطرية، ,ميكن رؤية هذا التغيري 
يف النهج يف الزايرات األخرية لوزير خارجية اإلمارات "عبدهللا بن زايد" إىل سوراي وزايرة "حممد بن 

زايد" ويل عهد أبوظيب إىل تركيا بعد عشر سنوات.
وخالل األشهر القليلة املاضية، سعى الرئيس الرتكّي "رجب طيِّب أردوغان" أيضاً إىل حتسي 
السعودية  العربية  اململكة  مع  أيضاً  املتحدة فحسب، ولكن  العربية  اإلمارات  ليس مع  العالقات 
ومصر وعقب أايم من زايرة ويل عهد أبوظيب إىل العاصمة أنقرة، أعلن الرئيس الرتكّي "رجب طيِّب 
أردوغان" أنَّه سيزور اإلمارات يف فرباير/شباط املقبل، كما أشاد مبسار حتسي العالقات مع أبوظيب، 
الفتاً إىل إمكانية التوصل واإلقدام على خطوات مشابة مع مصر وإسرائيل يف إشارة إىل قرب حتقيق 
اخرتاق يف مسار حتسي العالقات الرتكية املتواصل مع القاهرة وتل أبيب، كما أجرِت السعودية 
وإيران أربع جوالت من احملاداثت يف العراق؛ لتخفيف التوترات واستئناف العالقات بي البلدين. 
ويف اآلونة األخرية، حدث تغريٌِّ وحتوٌُّل سريع يف عالقات اإلمارات مع كلٍّ ِمن تركيا وإيران، 

تحسين عالقات اإلمارات مع تركيا وإيران
 وتداعياتها على العراق

علي نجات *

*  کاتب وابحث متخصص يف شؤون الشرق األوسط.
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االقتصادية  املصاحل  لتحقيق  اإلمارات  سعي  يعكس  ذلك  وكل  اقتصادي،  تعاون  إىل  أدَّى  ممَّا 
والتجارية، ليس التوتر الكبري خافياً يف العالقات الرتكية اإلماراتية الذي جرى منذ أعوام على خلفية 
املتبادلة  ليبيا وسوراي واليمن، واالهتامات  قضااي عديدة؛ وعلى رأسها دعم تركيا لقطر، وملفات 
ابلتجسُّس، وإبرام أبوظيب اتفاق تطبيع مع إسرائيل، ولکن تراجعت ِحدَّة التوتُّر السياسّي تراجعاً 
ملموساً بعد املصاحلة اخلليجية اليت أُْعِلَنْت مطلع العام اجلاري، وأجرى الرئيس الرتكي وويل عهد 
أبوظيب اتصااًل هاتفياً يف 30 أغسطس/آب املاضي، وجاءت زايرة ويل عهد أبوظيب الشيح "حممَّد 
بن زايد آل هنيان" إىل تركيا األربعاء 24 نوفمرب/تشرين الثاين 2021؛ لتؤكِّد على أنَّه ليس انتهاء 
اخلالف فحسب، بل أتسيس مرحلة قوية من العالقات املبنية على تعاون اقتصادي متي أمثرت عن 
استثمار اإلمارات 10 مليارات دوالر يف تركيا، وذلك بعد توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تعاون 

أمنية واقتصادية وتكنولوجية.)1(
فضاًل عن تركيا فإنَّ اإلمارات سعت إىل حتسي العالقات السياسية مع إيران، فاإلمارات اليت 
وقفت يف الطرف املناهض إليران منذ سنوات، بدأت صفحة جديدة من العالقات مع طهران، إذ 
أجرى مسؤولون كبار من اإلمارات وإيران اجتماعات واتصاالت مؤخراً، كان آخرها إعالن مساعد 
وزير اخلارجية اإليراين للشؤون السياسية "علي ابقري كين" االتفاق على فتح صفحة جديدة من 
العالقات بي إيران واإلمارات العربية املتحدة، وذلك يف تغريدة لـ"ابقري" على صفحته يف تويرت، 

وهو ما أعلنته وكالة األنباء اإلماراتية الرمسية )وام( أيضاً.
بدورها أفادت وكالة "مهر" اإليرانية، نقاًل عن "حممَّد جواد هداييت" مدير عام مكتب النقل 
العابر والشحن التابع ملنظمة الطرق واملواصالت اخلميس 25 نوفمرب/تشرين الثاين 2021، قوله: 
"قبل حنو شهر، أجرينا جتربة عبور جترييب من اإلمارات إىل تركيا، ووصلت شاحنة من اإلمارات إىل 
إيران على منت سفينة، وتوجَّهْت إىل تركيا من حدود ابزركان، مت اختبار هذا املعرب بشاحنتي«، 
وأشار إىل أنَّ "اإلماراتيي أجروا هذا االختبار لعبور األراضي اإليرانية للتحقق ممَّا إذا كان العبور 
عرب األراضي اإليرانية اقتصادايً أم ال، خاصة أنَّ الشحن البحري قد زاد مرتي إىل ثالث مرات” )2(

لذلك تسلُِّط هذه الورقة التحليلية لإلجابة على سؤالي رئيسي: األول: ما أسباب خفض 
التصعيد يف عالقات اإلمارات مع تركيا وإيران؟ واآلخر: ما أتثري حتسي العالقات اإلماراتية مع 
َم هيكل املقالة على أربعة أقسام، فبعد  تركيا وإيران على العراق؟ ولإلجابة على هذين السؤالي، ُقسِّ
حتليل العالقات بي اإلمارات وتركيا والعالقات بي اإلمارات وإيران، ذُِكَرْت أسباب ختفيف التوتر، 
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ويف النهاية مناقشة آاثر وعواقب خفض التوتر يف العالقات بي هذه الدول على العراق. 
العالقات اإلماراتية الرتكية: من التوتر إىل االنفراج

على  املاضية  العشر  السنوات  خالل  متصاعداً  توتراً  اإلماراتية  الرتكية  العالقات  شهدِت 
خلفية قضااي عدِّة وجمموعة متنوعة من األسباب احمللية واإلقليمية، إذ تولَّد الشقاق بي الدولتي 
الشرق أوسطيتي من رحم املواقف املتناقضة من صراعات املنطقة، حينما اختذْت تركيا موقفاً داعماً 
لإلخوان املسلمي، فيما اختذت اإلمارات موقفاً ضد مجاعة اإلخوان املسلمي اليت عدَّهتا هتديداً 

سياسياً وأمنياً.
وبدأِت اخلالفات بي البلدين تظهر علناً مع تدخُّل اجليش املصرّي إلقصاء الرئيس املصرّي 
واإلمارات  السعودية  احنازِت  مرسي"، يف حي  "حممَّد  املسلمي  اإلخوان  املنتمي جلماعة  الراحل 
والبحرين بقوة إىل جانب اجليش املصرّي، وقدَّمت ملصر مساعدات مالية مبليارات الدوالرات، وما 
لبثِت الدول اخلليجية الثالث أن قامت بتصنيف اجلماعة يف خانة املنظمات اإلرهابية، ووقفت 
تركيا ضد خطوة اجليش املصرّي وعارضته، وانتقدت بقوة ما جرى يف مصر، ووصفته ابالنقالب 

على الشرعية والرئيس الشرعّي.
توترِت العالقات الرتكية اإلماراتية بشدَّة يف عام 2016 بعد حماولة انقالب فاشلة يف تركيا، 
شهدْت تركيا يف شهر يونيو/حزيران 2016 حماولة انقالب فاشلة ضد الرئيس أردوغان، اهتمْت 
أنقرة أواخر عام 2019 املسؤول األمين الفلسطيين السابق "حممَّد دحالن" بلعب دوٍر يف حماولة 
االنقالب ضد أردوغان، فعلی سبيل املثال کتبْت صحيفة يين شفق املقربة من احلكومة الرتكية، "إنَّ 
دحالن لعب دوراً كبرياً يف حماولة االنقالب الفاشلة يف تركيا" وخصَّصت تركيا مكافأة مالية بقيمة 
700 ألف دوالر مقابل معلومات تؤدِّي إىل اعتقال "حممَّد دحالن" املقيم يف اإلمارات العربية 

املتحدة َوْفقاً ملا أوردته وسائل إعالم تركية)3(.
مع نشوب األزمة اخلليجية  الدبلوماسية اإلماراتية الرتكية منحًن تصاعدايً  وأخذِت األزمة 
الدبلوماسية مع  العالقات  السعودية واإلمارات والبحرين ومصر بقطع  2017 حي قامت  عام 
قطر، وإغالق املنافذ الربية مع الدوحة ومنع الطائرات القطرية من التحليق عرب أجواء هذه الدول 
والنقل البحري إىل قطر عرب موانئها، وبعد ذلك بيومي َصادَق الربملان الرتكي على معاهدٍة للتعاون 
العسكرّي بي قطر وتركيا، وكان من بي بنودها إقامة قاعدة عسكرية يف قطر ونشر جنود أتراك 
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يف الدوحة، ومل تكتِف تركيا إبرسال جنود وأسلحة إىل قطر بل سارعت إىل إرسال شحنات من 
األغذية واحلاجات األساسية عرب اجلو، قبل أن تفتتح خطاً براّيً إلمداد قطر مبا حتتاجه عرب األراضي 

اإليرانية.
ومع ذلك، فإنَّ ذروة اخلالفات بي أنقرة وأبوظيب تنبُع من مواقف اجلانبي من األزمة الليبية، 
التوتر بي  احتدام  زاد من  ما  اللييب،  الصراع  خمتلفة يف  أطرافاً  أنقرة وأبوظيب  إذ دعمْت كلٌّ من 
اجلانبي، ويف األزمة الليبية دعمْت تركيا حكومة الوحدة الوطنية املدعومة من األمم املتحدة بقيادة 

"فايز السرَّاج"، يف حي دعمِت اإلمارات حكومة شرق ليبيا بقيادة اجلنرال "خليفة حفرت".
اتسمِت العالقات بي تركيا واإلمارات العربية املتحدة يف عام 2020 بتوترات غري مسبوقة، 
إذ أصدرت وزارات اخلارجية اإلماراتية والرتكية تصرحيات قاسية ضد بعضهما بعضاً، ويف العام نفسه، 
ابتباع سياسة  األخرى  منهما  فيه كلٌّ  تتهم  الدويل  األمن  إىل جملس  برسالة  وأنقرة  أبوظيب  بعثت 
الدفاع  البلدين، إذ سبق أن أكَّد وزير  خارجية عدوانية، ومع مرور الوقت توترت العالقات بي 
الرتكّي "خلوصي أكار" "أنَّ أبوظيب أضّرْت ببالده يف ليبيا وسوراي، مع أتكيده أنَّ أنقرة ستحاسبها 

على ما فعلت يف املكان والزمان املناسبي")4(.
مناورة  اإلماراتية يف  القوات  وإسرائيل، ومشاركة  اإلمارات  بي  العالقات  أدَّى تطبيع  وقد 
مشرتكة مع اجليش اليوانيّن إىل تكثيف اخلالفات بي تركيا واإلمارات، وعقب توتُّر العالقات بي 
تركيا واإلمارات، أرسلت أبوظيب يف أغسطس/آب 2020، تسع طائرات حربية مقاتلة؛ إلجراء 
مناورات مشرتكة مع اليوانن، الدولة اليت تعيش حالة توتر مع تركيا منذ سنوات، وأاثرت اخلطوة 
هذا  الرتكية، ويف  املياه  من  تقرتب  ألبوظيب  طائرة  أيِّ  إبسقاط  فهدَّدت  تركيا،  اإلماراتية غضب 
الصدد، قال مسؤول تركي إنَّ تركيا "لن ترتدَّد يف إسقاط أيِّ طائرٍة إماراتية تقرتب من املياه الرتكية 
أو مناطق عمل سفينة أوروتش رئيس يف حميط جزيرة كريت شرق البحر املتوسط")5(، ويف أغسطس/

آب 2020، استدعِت احلكومة الرتكية سفريها من أبوظيب رّداً على تطبيع العالقات مع إسرائيل، 
إذ قال الرئيس الرتكي "رجب طيِّب أردوغان" إنَّ بالَده قد تسحب سفريها من أبوظيب أو تعلِّق 

العالقات الدبلوماسية مع اإلمارات؛ رّداً على اتفاق السالم الذي أبرمته مع إسرائيل.
لکن تراجعت ِحدَّة التوتر السياسّي بي أبوظيب وأنقرة تراجعاً ملموساً مطلع عام 2021 
وبعد املصاحلة اخلليجية اليت أعلنت مطلع العام اجلاري، يف الواقع بعد خفض تصعيد عالقات تركيا 
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مع اململكة العربية السعودية ومصر، اختذِت اإلمارات العربية املتحدة وتركيا أيضاً خطوات لتحسي 
العالقات وتطبيعها.

إىل  وتركيا  اإلمارات  بي  العالقات  وتطبيع  التصعيد  وقف  وبوادر  إرهاصات  أوىل  تعوُد 
تصرحيات وزير الدولة اإلمارايّت للشؤون اخلارجية "أنور قرقاش"، فبعد أايم قليلة من انتهاء األزمة 
اخلليجية قال قرقاش: "اإلمارات هي الشريك التجاري األول لرتكيا يف الشرق األوسط وحنن ال نعتز 

أبيِّ خالفاٍت مع تركيا”)6(.
اإلشارة الثانية يف خفض التصعيد وحتسي العالقات بي البلدين هي تبادل رسائل التهنئة 
بي وزيري الصناعة والتكنولوجيا يف تركيا ودولة اإلمارات العربية املتحدة، إذ نشر وزير الصناعة 
والتكنولوجيا الرتكّي "مصطفى ورانك" تغريدًة على تويرت قال فيها: "جناح اإلمارات يف مهمَّة األمل 
اليت استمرت فيها منذ زمن طويل، يستحق اإلشادة .. هننِّئكم"، وردَّت وزيرة الدولة للتكنولوجيا 
املتقدمة يف اإلمارات "سارة األمريي" على هتنئة وزير تركي لبالدها بنجاح مهمة "مسبار األمل" 

الستكشاف املريخ، بتمين النجاح لرتكيا يف سعيها الستكشاف الفضاء.
التطوُّر الثالث يف حتسي العالقات بي أبوظيب وأنقرة هو املكاملات اهلاتفية لوزيري خارجية 
تركيا واإلمارات بعد سنوات من قطع االتصاالت الدبلوماسية وبرودة العالقات، ففي شهر رمضان 
املبارك املاضي تبادل "مولود تشاووش أوغلو" ونظريه اإلمارايّت "عبدهللا بن زايد آل هنيان" التهاين 

حبلول الشهر يف اتصال هاتفي هو األول منذ أربع سنوات.
ويف 18 أغسطس/آب 2021، استقبل الرئيس الرتكي "رجب طيِّب أردوغان" وفداً إماراتياً 
برائسة "طحنون بن زايد آل هنيان" مستشار األمن الوطيّن، وحبث اجلانبان، خالل اللقاء الذي 
جرى يف أنقرة، سبل تعزيز العالقات الثنائية بي دولة اإلمارات وتركيا، خاصة التعاون االقتصادي 

والتجاري والفرص االستثمارية يف جماالت النقل والصحة والطاقة.
وبعد أايم من زايرة مستشار األمن الوطين اإلمارايت إىل تركيا، تراجعت ِحدَّة التوتُّر، إذ أجرى 
الرئيس الرتكّي "رجب طيِّب أردوغان" وويل عهد أبوظيب "حممَّد بن زايد آل هنيان" اتصااًل هاتفياً 
يوم 30 أغسطس/آب حبثا فيه "العالقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها مبا خيدم املصاحل 

املشرتكة للبلدين وشعبيهما الصديقي”.
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ويف أحدث حمطَّة من حمطات التقارب اإلمارايّت الرتکّي وصل ويل عهد أبوظيب "حممَّد بن 
زايد آل هنيان إىل العاصمة الرتكية أنقرة يف إطار زايرة رمسية، ومتثَّل زايرة م"محَّد بن زايد" لرتكيا هناية 
مرحلة القطيعة والعداء اليت عرفتها العالقات بي البلدين خالل العقد املاضي ابلتزامن مع انطالق 

ما يعرف بثورات الربيع العريّب.
العالقات اإلماراتية اإلیرانية: من التوتر إىل االنفراج

العالقات بي إيران واإلمارات معقَّدة وغامضة للغاية، إذ تراجعِت العالقات بي البلدين يف 
السنوات األخرية؛ بسبب عوامل على املستوايت الثالثة احمللية واإلقليمية والدولية، ووصلت إىل أدىن 

مستوى هلا يف السنوات اخلمس املاضية.
خفضت أبوظيب من مستوى عالقاهتا الدبلوماسية مع طهران يف كانون الثاين/يناير 2016، 
بعد قطع السعودية عالقاهتا مع إيران، ولکن شهدت العالقات اإلماراتية اإليرانية تقارابً واسعاً ازداد 
يف عام 2019، بعد ارتفاع ِحدَّة التوتُّر بي إيران والوالايت املتحدة إثر هتديد انقالت النفط، 
األخرية من  األشهر  وإيران يف  األمريكية  املتحدة  الوالايت  بي  تصعيد سياسي  أكرب  ويف خضم 
رائسة "دوانلد ترامب" بدأت سلسلة من التقارابت األمنية بي أبوظيب وطهران، وكان آخرها يف 
نوفمرب/تشرين الثاين 2019، إذ وصفْت إيران عالقاهتا بدولة اإلمارات بـ"اجليدة جداً"، ونقلْت 
وكالة األنباء اإليرانية الرمسية عن قائد قوات حرس احلدود اإليراين، العميد "قاسم رضائي" يف مؤمتر 

صحفي قوله: "عالقة إيران ابإلمارات جيدة جدًا”.
ويف هذا الصدد قال وزير الدولة اإلمارايت للشؤون اخلارجية "أنور قرقاش" خالل كلمة يف 
افتتاح "أعمال ملتقى أبوظيب االسرتاتيجي السادس" األحد 10 نوفمرب/تشرين الثاين 2019 إنَّ 
أن نوجد  إيران ال يصبُّ يف مصلحة أي طرف، ولذلك أنمل من خالل اجلهود  "التصعيد مع 

انفتاحاً لوضع عملية سياسية ذات مغزى، تعمل على معاجلة القضااي األمنية يف املنطقة")7(.
ولكن توترت العالقات بي طهران وأبوظيب منذ إعالن اتفاقية السالم وتطبيع العالقات بي 
اإلمارات وإسرائيل، فبعد استدعاء املبعوث اإليراين إىل اإلمارات؛ بسبب انتقادات املسؤولي يف 
طهران التفاق السالم، استدعْت وزارة اخلارجية اإليرانية املبعوث اإلمارايت إلطالق النار على قوارب 

صيد إيرانية ومصادرة إحداها.
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العامي  مدار  فعلى  البلدين،  بي  التوتر  فتيل  لنزع  ُخطُوات  اختُِذت  عام  بعد  ذلك،  ومع 
املاضيي، أرسلت اإلمارات العديد من طائرات مساعدات اليت حتمل إمدادات طبية ومعدات إغاثة 
إىل إيران؛ لدعمها يف مواجهة فريوس "كوروان" املستجد، وحتدَّث الشيخ "عبدهللا بن زايد" مرات 

عديدة مع وزير اخلارجية اإليرايّن السابق "حممَّد جواد ظريف" يف العامي املاضيي.
اجلديد  اإليرايّن  الرئيس  تنصيب  رفيع يف حفل  بوفد  اإلمارات  ذلك شاركِت  وإىل جانب 
"إبراهيم رئيسي" يف أغسطس/آب املاضي، كما سبق أن أكَّد "رئيسي" على أنَّ أبوظيب حليف 

قوي لبالده، وأنَّه يريد تقوية العالقات معها بصورة كربى.
وكان قرقاش أعلن، يف 15نوفمرب/تشرين الثاين املاضي أنَّ "اإلمارات تتخذ خطوات لتهدئة 
التوتر مع إيران يف إطار خيار سياسي مؤيد للدبلوماسية وجتنب املواجهة” كما سبق أن أكَّد وزير 
بن  "عبدهللا  نظريه اإلمارايت  اتصال هاتفي مع  عبداللهيان" خالل  أمري  اإليراين "حسي  اخلارجية 
زايد" يف 8 نوفمرب/تشرين الثاين على أنَّ العالقات بي إيران واإلمارات "تقليدية وإجيابية، وحتظى 

أبمهية خاصة لكال البلدين”.
وتعهدَّْت طهران بفتح فصل جديد يف العالقات مع اإلمارات بعد لقاء لنائب وزير اخلارجية 
اإليراين "علي ابقري كين" مبسؤولي إماراتيي يف ديب، وكشف "ابقري" يف تغريدة على توتري أنَّه 
التقى يف ديب مبستشار الرائسة اإلماراتية "أنور قرقاش" ووزير الدولة "خليفة املرر" واصفاً اللقاء أبنَّه 
كان ودايً، وأشار املسؤول اإليرايّن إىل أنَّه اتُِفَق على فتح فصل جديد يف العالقات بي البلدين، 
وأييت اللقاء بعد أايم من ترحيب طهران بزايرة وزير اخلارجية اإلمارايت، الشيخ "عبدهللا بن زايد آل 

هنيان" إىل العاصمة السورية الشهر املاضي.
أسباب خفض التصعيد يف عالقات اإلمارات مع تركيا وإیران

فيما يتعلَّق أبسباب ودوافع خفض تصعيد العالقات اإلماراتية مع تركيا وإيران، ميكن ذكر  
عوامل ِعدَّة مصنَّفة على املستوايت الثالثة احمللية واإلقليمية والدولية، فعلى الصعيد الداخلي، تُعدُّ 
األزمات املالية أحد عوامل رغبة الدول الثالث يف ختفيف ِحدَّة التوتُّر العالقات الثنائية وحتسينها، 
ويُعدُّ امللف االقتصادي أحد األبعاد اليت قد يدفع تركيا وإيران واإلمارات؛ خلفض مستوى التوتر 
بينهما على األقل يف ظل مؤشرات على استمرار أتثري تداعيات جائحة "كوروان" خالل النصف 

األول من العام املقبل على أقل تقدير.



10

مركز البيان للدراسات والتخطيط

أركان  اجلوانب، طالت آاثرها مجيع  اقتصادية متعددة  أزمة   2018 تركيا منذ عام  تعيش 
بنسبة  الصناعي  القطاع  وانكمش  اللرية،  قيمة  اهنارت  كما   ،%25 التضخم  جتاوز  إذ  الدولة، 
%30، وتراجع قطاع املالبس واملنسوجات بنسبة %60، وكذلك ارتفعت معدالت البطالة إىل 
%34، وبلغ عجز املوازنة %12 من الناتج احمللي اإلمجايل، فضاًل عمَّا تسببْت به أزمة فريوس 
 3 فقدان  فضاًل عن  البالد،  املالية يف  األزمة  تعمَّقِت  إذ  إضافية،  اقتصادية  أعباء  من  "كوروان" 
ماليي و320 ألف وظائفهم، واخنفاض معدَّل النمو، وارتفاع تكلفة اإلنتاج واالسترياد، وآتكل 
ودائع املواطني؛ بسبب هبوط القيمة السوقية للعملة احمللية)8(، ويرى كبري احملاضرين يف قسم العلوم 
واإلماراتية  الرتكية  القيادتي  أنَّ  لوكيانوف"  "غريغوري  لالقتصاد  العليا  الروسية  السياسية ابملدرسة 
تدركان متطلبات الوضع االقتصادي الراهن، لذلك ميكن أن تصبح املصاحل االقتصادية املشرتكة 

أساساً لبناء الثقة وحل اخلالفات السياسية القائمة.
فضاًل عن تركيا، يعاين االقتصاد اإليراين من الرتاجع منذ ثالث سنواٍت على األقل، فيما 
اخنفض معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل على مدى السنوات األخرية، ويف أحدث البياانت، قال 
"غالم حسي شافعي" رئيس غرفة التجارة اإليرانية يف سبتمرب/أيلول 2021: "إنًّ الناتج احمللِّي 
بنسبة  اخنفض  احلايل،  ابلسعر   2017 عام  يف  دوالر  مليار   445 الذي كان  اإليرايّن  اإلمجايل 
%57 إىل 191 مليار دوالر يف عام 2020، وأدَّى اخنفاض الناتج احمللي اإلمجايل بي عامي 
2017 و2020 إىل خفض ترتيب إيران من املرتبة 26 يف االقتصاد العاملي يف عام 2017 إىل 

املرتبة 51")9(.
إىل جانب ذلك، ارتفع التضخُّم يف إيران تضخُّماً مطرداً منذ انسحاب الرئيس األمريکي 
ط  السابق "دوانلد ترامب" من االتفاق النووي، فوفقاً لتقرير مركز اإلحصاء اإليرايّن،و كان متوسِّ
2021 مبقارنة سنوية %45.2)10(، وهو أعلى  إيران خالل أغسطس/آب  التضخُّم يف  معدَّل 

معدَّل تضخُّم سنوي يف إيران منذ عام 1994، يف حي بلغ معدل التضخم ذروته 49.4%. 
وقد تدهور اقتصاد إيران بعد انسحاب الوالايت املتحدة من خطة العمل الشاملة املشرتكة 
يف عام 2018، وفرض العقوابت األمريكية اليت تسبَّبْت يف اخنفاٍض كبرٍي يف الصادرات النفطية، 
واالخنفاض الشديد يف قيمة الرايل اإليراين الذي بلغ أضعف مستًوى له أمام الدوالر، إذ يبلغ الرايل 
اإليراين اآلن حنو 275 ألف رايل للدوالر مقارنة بـ 32 ألف رايل مقابل دوالر واحد وقت إبرام 
السابق "حسن  اإليرايّن  الرئيس  العاملية، وقد ذكر  القوى  2015 مع  لعام  النووي  اتفاق طهران 
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روحاين" أنَّ إيران خسرت مبا ال يقل عن 150 مليار دوالر على مدى ثالث سنوات بسبب هذه 
العقوابت)11(، واشتدَّت الضغوطات االقتصادية على إيران بعد جائحة فريوس "كوروان املستجد"، 

إذ تسبَّبْت أزمة فريوس "كوروان" يف تدهور االقتصاد اإليراين الذي يعاين أصاًل من التعثُّر. 
ومن انحية أخرى، ضعف الوضع املايل لدولة اإلمارات بشدة يف السنوات األخرية بسبب 
السياحية إلمارة ديب، ويف احلقيقة  النفط وتراجع اإليرادات  تفشي وابء "كوروان" وهبوط أسعار 
ابلتجارة  اإلمارات  عالقة  على  وأثَّر  اخلليج  اقتصادات  "كوروان"  فريوس  جائحة  أن ضربت  بعد 
العاملية، حتوَّل تركيز اإلمارات إىل الدبلوماسية االقتصادية، يف الواقع حتاول اإلمارات أتمي مصاحلها 
السياسية يف املنطقة عن طريق االستثمار والنفوذ االقتصادي، لذلك ميكن حتليل وتقييم االستثمار 
اإلمارايت يف سوراي وتركيا وإعادة فتح طريق الرتانزيت الرتكي إىل اإلمارات عرب إيران يف هذا الصدد.

وجدير ابلذكر أنَّ األزمة املالية أهم ابلنسبة ألنقرة وطهران من أبوظيب، ومع ذلك، ميكن أن 
تكون املشاكل املالية واألزمة االقتصادية يف تركيا وإيران مبثابة حافز يف تعزيز العالقات مع اإلمارات 
االقتصاديي ألنقرة  الشركاء  أبرز  من  اإلمارات حالياً  املتحدة على وجه اخلصوص، وتعدُّ  العربية 
وطهران يف املنطقة، وعلى الرغم من األزمات السياسية املتتالية اليت أثَّرت على العالقات بي هذه 

الدول، إال أنَّ االستثمار التجاري واالقتصادي مستمر على مستوى عاٍل.
وأنقرة  الرايض  وحتركات  واألزمات  التوترات  ِحدَّة  ختفيف  دفع  اإلقليمي،  الصعيد  وعلى 
والرايض وطهران الستئناف العالقات الثنائية إىل حتسي العالقات مع تركيا وإيران، فبعد سنوات 
من التوتُّر اختذِت السعودية وتركيا خطوات لنزع فتيل العالقات؛ بسبب تضارب اآلراء واملصاحل يف 
أزمات إقليمية کمصر وسوراي وقطر وليبيا واغتيال "مجال خاشقجي"، ويف هذا الصدد زار وزير 
اخلارجية الرتكّي السعودية يف مايو/أاير املاضي، وأجرى حماداثت رمسية مع املسؤولي السعوديي، 
يف أول زايرة ملسؤول تركي رفيع بعد القطيعة اليت وقعت بي البلدين يف أعقاب اغتيال الصحفي 

السعودي "مجال خاشقجي" عام 2018، يف قنصلية بالده إبسطنبول.
وقطع  السياسية  اخلالفات  من  سنواٍت  بعد ست  أيضاً  حماداثت  والرايض  طهران  وجتري 
العالقات الدبلوماسية بي اجلانبـَْي؛ إذ عقدْت إيران والسعودية من أبريل/نيسان إلی سبتمرب/أيلول 
2021 أربع جوالٍت من احملاداثت استضافها العراق ملناقشة القضااي الثنائية واإلقليمية والدولية)12(.

التقارب اإلمارايت، إذ إنَّ  العام اجلاري زادت من فرص  كما أنَّ املصاحلة اخلليجية مطلع 
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موقف أنقرة جتاه احلصار الذي فرض على قطر منتصف 2017 كان واضحاً، وعزَّزته خبطوات 
عملية على األرض وإرسال جنود أتراك وأتسيس قاعدة عسكرية هناك، ومن مَثَّ فإنَّ ذوابن جليد 

هذه األزمة ينعكس ابإلجياب على تركيا وعالقاهتا بتلك الدول.
أمَّا على الصعيد الدويل فإنَّ أحد املتغريات الرئيسة والدافع األساس الذي دفع لإلمارات 
اإلدارة  تغريُّ هنج واشنطن بسبب وصول  تركيا وإيران؛ هو  التوترات مع  لتخفيف  املتحدة  العربية 
األمريكية اجلديدة وسياسات الرئيس األمريكي اجلديد "جو ابيدن" حنو اإلمارات، تُعدُّ مدَّة والية 
اإلدارة األمريكية اليت تبلغ أربع سنوات بقيادة "دوانلد ترامب" نقطة حتوُّل لإلمارات العربية املتحدة 
ابلنسبة لإلمارات العربية املتحدة، كان إبقاء "دوانلد ترامب" على رأس القوة األمريكية أفضل هدية 
مع وصول الرئيس األمريكي السابق "دوانلد ترامب" الذي أطلق يد اخلليج بدعم مايل مفتوح إىل 
ا تشعر ابلقوة العتمادها على  السلطة، وصعَّدِت اإلمارات من صراعها ضد تركيا يف املنطقة؛ ألهنَّ

الوالايت املتحدة، واختذت موقفاً معارضاً ألنقرة يف دول مثل ليبيا وسوراي واليمن.
لکن بعد رحيل "دوانلد ترامب" فـََقد اإلماراتيُّون حليفاً دولياً مهّماً، إذ كان لــ"دوانلد ترامب" 
عالقًة جيدة بــ"حممَّد بن زايد"، وبعد فوز الرئيس "جو ابيدن" الذي انتقد بشدة سياسات "ترامب" 
اخلليجية ابلسلطة يف الوالايت املتحدة لوحظت نتائجه ابلفعل عن طريق تغيريات حقيقية يف الشرق 
األوسط، انتهت على أثرها أزمة قطر يف يناير/ كانون الثاين 2021، وتتفاوض السعودية حالياً 
مع إيران يف العراق؛ لتحسي عالقاهتا، فلهذا السبب اختذت اإلمارات خطواٍت لتهدئة عالقاهتا مع 

قطر وتركيا وإيران بعد فوز "جو ابيدن" يف االنتخاابت الرائسية األمريكية.
يبدو أنَّ اإلمارات وتركيا حباجة إىل كسب ودِّ إدارة "ابيدن"، وهو ما ال يبدو مضموانً يف 
ظلِّ تعهدات الرئيس الدميقراطي بعدم تكرار سياسات سلفه "دوانلد ترامب" الذي ارتبط بعالقات 

قوية مع أبوظيب وأنقرة، ولطاملا غض الطرف عن ملفات حقوق اإلنسان واحلرايت.
وبصورة أساسية استندْت سياسات "ترامب" إىل إعطاء األولوية للمصاحل املادية املباشرة مع 
كلٍّ ِمن تركيا وأبوظيب، وترك مساحة الصراع اإلقليمي بينهما من دون تدخُّل أغلب الوقت، وهو ما 
ا جيد نفسه  لن يكرره "ابيدن" على األرجح، ما يعين أنَّ ِكال البلدين -أو أحدمها على األقل- رمبَّ

يف عالقات متوترة مع الوالايت املتحدة.
وإزاء ذلك حتاول أنقرة وأبوظيب تفادي سيناريو التوتُّر مع واشنطن، ومها تتحسبان لذلك عرب 
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مللمة أكرب مساحة ممكنة من ذيول الصراعات اإلقليمية املستفحلة على مدى السنوات املاضية، 
بدف عدم فتح جبهات عدة يف توقيت واحد.

ومن هذه الزاوية قرأ عديد املراقبي إعالن الرئيس الرتكّي "أردوغان" هناية العام املاضي محلة 
تعيينات واسعة للسفراء األتراك حول العامل، مشلت تعيي سفري تركي جديد يف أبوظيب خلفاً للسفري 

الذي ُسحب عقب تصاعد اخلالفات بي البلدين)13(.
اجلديدة  األمريكية  اإلدارة  وسياسة  إيران،  جتاه  القصوى  الضغط  سياسة  فشل  أدَّى  كما 
وتوجُّهها للعودة إىل االتفاق النووي مع إيران، وسعي الوالايت املتحدة لتقليل اخنراطها يف منطقة 
األمن  وثيقة  واليت حدَّدهتا  تواجهها،  اليت  االسرتاتيجية  التهديدات  والرتكيز على  األوسط  الشرق 
ا تتمثَّل يف الصي وروسيا، واالنسحاب األمريكّي من أفغانستان، ووضع  القومي إلدارة "ابيدن" أبهنَّ
شروط لتسليم مقاتالت F-35 أدَّى كلُّ ذلك إىل استنتاج اإلمارات أنَّه مل يُعد من املمكن الوثوق 

ابلوالايت املتحدة األمريكية، وهلذا السبب حاولِت اإلمارات تغيري سياستها اإلقليمية.
انعکاسات خفض التصعيد يف عالقات اإلمارات مع تركيا وإیران على العراق

عواقب  وإيران  وتركيا  اإلمارات  بي  العالقات  تصعيد  ووقف  العالقات  لتحسي  سيكون 
إجيابية على العراق ومنطقة الشرق األوسط أبكملها؛ ألنَّ حتسي عالقات اإلمارات مع إيران وتركيا 
وتغيري عالقات هذه الدول من مرحلة العداء إىل املنافسة التعاونية سيقلِّل من التوترات واألزمات 

يف املنطقة، وهذا يف مصلحة العراق.
ال شكَّ أنَّ اخلطوة األولی إلزدهار العراق والتنمية اإلقتصادية هو إهناء الصراعات اإلقليمية 
نظراً ألنَّ عدم االستقرار أو انعدام األمن يف املنطقة هلما أتثري مباشر على العراق، فإنَّ إهناء التوترات 
بي اجلهات اإلقليمية الفاعلة قد جيعل العراق بلداً أمناً لالستثمار الذي ابت العراق أبمسِّ احلاجة 

إليه.
وتتمتَّع إيران وتركيا واإلمارات بنفوذ يف العراق عن طريق حلفائها الداخليي، ومن مَثَّ فإنَّ 
اخلالفات والتوترات بي الدول الثالث ميكن أن تؤدِّي إىل انعدام األمن يف العراق، ولكن مع حتسُّن 
العالقات بي هذه الدول، سيكون حلفاؤهم يف العراق أقل عرضة للدخول يف توترات سياسية مع 

بعضهم بعضاً.
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سيكون لتحسي عالقات أبوظيب مع طهران وأنقرة فضاًل عن التداعيات األمنية اإلجيابية 
يؤدِّي  للعراق، وقد  إيران وتركيا شريكان جتاراين مهمان  العراق،  اقتصادية جيدة على  تداعيات 
العراق دعا  أنَّ   بينهما وبغداد، خصوصاً  حتسي العالقات بي طهران وأنقرة إىل تعاون مشرتك 
مؤخراً إىل إبرام تكتٍُّل اقتصادي يضمُّ معه كاًل من تركيا وإيران، الدولتان اجلاراتن لبعضهما، وهذه 
الدعوة اليت أتت على لسان املتحدث ابسم وزارة التجارة العراقية "حممَّد حنُّون" حي انعقاد منتدى 
األعمال العراقّي الرتكّي لالستثمار واملقاوالت الذي شهدته مدينة إسطنبول يف 19 نوفمرب/تشرين 
الثاين اجلاري، إذ القت صًدى واسعاً عند املعنيي ابلشأن االقتصادي يف املنطقة، وخاصة يف البلدان 

الثالث، ال سيِّما أنَّ طريق حتقيقها حمفوفة ابلعديد من العوائق والتحدايت، فضاًل عن الفرص.
هنالك عوامل كثرية تسهِّل قيام هذا التكتُّل، کالوحدة اجلغرافية بي الدول الثالث، ووجود 
طرق برية، وتعامالت جتارية واقتصادية قائمة ابلفعل، وروابط ثقافية وحضارية ممتدة عرب الزمن، إذا 
اختذت خطوات عملية لتفعيل هذا التكتُّل فثمَّة  فوائد عديدة ميكن أن تعود على اجلميع بشرط 
وجود استقرار سياسي وأمين بصورة أفضل يف العراق، إذ ميكن لكلٍّ ِمن تركيا وإيران إمداد العراق 

إبقامة صناعات مشرتكة حتسن هيكل الناتج احمللي للعراق.
وميكن يف حال تطور صور التكامل بي دول التكتل أن يكون العراق يف وضع أفضل من 
حيث تنوع اقتصاده ليكون النفط أحد املوارد، وميكن تطوير قطاع الزراعة هناك بعد الوصول إىل 

حصص من املياه تدفع با تركيا للعراق.
ولن يكون العراق املستفيد الوحيد، بل إنَّ تركيا ستكون أمامها فرصة أفضل لتوسع عالقاهتا 
اإلقليمية، ممَّا يزيد وضعها اإلقليمي يف إطار جيوسياسي، كما أنَّ جتارهتا البينية مع كل من إيران 
والعراق ستكون يف وضع أفضل، وميكن توظيف التكتل يف إطار إجيايب، إذ يستوعب الدول العربية 
الراغبة يف االنضمام إليه، ويف هذه احلالة سيعد حتقيقاً لرغبة العديد من اخلرباء بضرورة حتقيق اندماج 
التكتُّالت اإلقليمية  ن وضع اإلقليم يف جماالت مواجهة  العربية وإيران وتركيا، ممَّا حيسِّ الدول  بي 

األخرى على مستوى العامل)14(.
وفضاًل عن ذلك فإنَّ حتسي عالقات اإلمارات مع إيران وتركيا ميكن أن يؤدِّي إىل مزيد من 
استثمارات أبوظيب يف العراق، وتشهد العالقات اإلماراتية العراقية تطوراً الفتاً خالل املدَّة األخرية، 
إذ تبادَل البلدان الزايرات وعقدا العديد من االتفاقيات الثنائية؛ بدف تعزيز العالقات االقتصادية 
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واالستثمارية والتعاون املشرتك يف خمتلف اجملاالت.
وأعلنت اإلمارات يف أبريل/نيسان 2021 عن ختصيص 3 مليارات دوالر لالستثمار يف 
دولة  ووقَّعت  البلدين)15(،  بي  والتعاون  واالستثمارية  االقتصادية  العالقات  تعزيز  العراق؛ بدف 
اإلمارات يف أكتوبر/تشرين األول 2021، أيضاً اتفاقية حلماية وتشجيع االستثمارات مع مجهورية 
العراق، وذلك مبقر وزارة املالية يف أبوظيب، وهتدف االتفاقية إىل تشجيع االستثمار األجنيب عن 

طريق توفري املناخ املالئم لالستثمار وتنميته، ومحاية التعاون االقتصادي بي البلدين)16(.
بفضاًل عن الرغبة اإلماراتية يف املسامهة إبدارة قطاع املوانئ العراقية حظيت مبوافقة بغداد، 
إذ أعلنت وزارة النقل العراقية، يف 17 سبتمرب/أيلول 2021، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة موانئ 
والبحري على وجه اخلصوص،  النقل عموماً  الثنائية يف قطاع  العالقات  أبوظيب اإلماراتية؛ لتعزيز 
املذكرة أبنَّ جماالت  وأوضحت  البلدين،  على  ابلنفع  يعود  مبا  منها،  واالستفادة  اخلربات  وتبادل 
التعاون تتضمَّن دراسة االستثمار واإلدارة والتشغيل يف املوانئ واملناطق االقتصادية وغريها من البن 
التحتية للشركة العامة للموانئ يف العراق، وتطوير البنية التحتية يف املناطق الداخلية مثل شبكات 
الطرق والسكك احلديدية من أجل ربط ميناء الفاو ابألسواق اجملاورة يف األردن وتركيا، ومتويل مجيع 

دراسات اجلدوى املتعلقة ابملذكرة.
يف الواقع ميكن أن يؤدِّي حتسي عالقات اإلمارات مع إيران وتركيا إىل تقليل حساسية أنقرة 
وطهران الستثمارات اإلمارات يف العراق، وميكن أن يؤدِّي إىل استثمار مشرتك ومنافسة عادلة بي 

الدول الثالث لالستثمار يف القطاعات االقتصادية العراقية.
بنفوذ كبري  لکن فضاًل عن اإلمارات العربية املتحدة تتمتَّع اململكة العربية السعودية أيضاً 
العراقية خاصة يف  السعودية  العالقات  وتوطدِت  العراق،  يف  استثماراهتا  زايدة  وحتاول  العراق  يف 
اجملال االقتصادي منذ تويل حكومة "مصطفى كاظمي" مقاليد احلكم، فضاًل عن إعادة فتح معرب 
عرعر احلدودي بعد 30 عاماً بدف تطوير العالقات التجارية بي البلدين، فقد أدرجِت الرايض 
الوزراء  رئيس  وبعد زايرة  الطاقة ابلبالد،  قطاع  العراق واالستثمار يف  إعمار  إعادة  االستثمار يف 
العراقّي "مصطفى الكاظمّي" إىل الرايض يف أبريل/نيسان 2021، وقَّع اجلانباِن مذكرات تفاهم 
عديدة، ومن بينها: أتسيس صندوق سعودي عراقي مشرتك يقدر رأس ماله بـثالثة مليار دوالر 
إسهاماً من اململكة العربية السعودية يف تعزيز االستثمار يف اجملاالت االقتصادية يف مجهورية العراق 
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مبا يعود ابلنفع على االقتصادين السعودي والعراقي ومبشاركة القطاع اخلاص من اجلانبي؛ والتعاون 
يف جماالت الطاقة والطاقة املتجددة وتفعيل وتسريع خطة العمل املشرتكة حتت مظلة جملس التنسيق 
السعودي العراقي، مع ضرورة االستمرار يف التعاون وتنسيق املواقف يف اجملال البرتويل، ضمن نطاق 
مبقتضيات  الكامل  االلتزام  مع  )أوبك+(،  واتفاق  )أوبك(  للنفط  املصدرة  الدول  منظمة  عمل 
البرتول  أسواق  استقرار  يضمن  مبا  عليها،  اتُِفَق  اليت  القرارات  وجبميع  التعويض،  وآلية  االتفاق، 
العاملية، وإجناز مشروع الربط الكهرابئي، و تعزيز فرص االستثمار للشركات السعودية ودعوهتا اىل 

توسيع نشاطاهتا يف العراق ويف خمتلف اجملاالت ويف جهود إعادة اإلعمار.)17(
وكشف وزير النفط العراقّي »إحسان عبداجلبَّار« يف نوفمرب/تشرين الثاين 2021 أنَّ العراق 
يعتزم التوقيع على عقود ضخمة بعشرات املليارات من الدوالرات مع شركات سعودية لالستثمار 
يف قطاعات الغاز والطاقة النظيفة واملياه والبرتوكيماوايت يف البالد، وذكر الوزير العراقّي أنَّ »وفد 
ابور  أكوا  شركة  مع  مؤخراً  السعودية  يف  جدية  ونقاشات  مفاوضات  أجرى  العراقي  التفاوض 
السعودية إلدخاهلا يف سوق الطاقة العراقي لبناء حمطات لتحلية املياه والطاقة النظيفة وحمطات الطاقة 
الشمسية والرتكيز على ترسيخ عالقات طويلة األمد تسمح للعراق ابالستفادة من املرونة العالية 
لشركة أكوا ابور يف تنفيذ مشاريع بتكاليف خمفضة وكفاءة عالية للحصول على أعلى ما ميكن من 

اخلدمة وأبقل ما يكون من الكلفة«)18(.
وفضاًل عن اململكة واإلمارات سعْت قطر أيضاً إىل زايدة االستثمار يف العراق خالل العام 
املاضي، ال سيَّما يف إقليم كوردستان، فعلی سبيل املثال حبث رئيس إقليم كوردستان "نيجريفان 
ابرزاين" يف أكتوبر/تشرين األول 2021 خالل زايرته إىل العاصمة القطرية الدوحة واجتماعه مع 
أمري الدولة ووزراء فيها  ملفات سياسية واقتصادية ذات اهتمام مشرتك بي اجلانبي عديدة، ومن 
بينها سبل تطوير العالقة املشرتكة بي الطرفي واالستثمار وتشغيل رؤوس األموال القطرية يف اإلقليم 
وعموم العراق، کما يف وقت سابق أعلن انئب رئيس الوزراء وزير اخلارجية القطرّي “حممَّد بن 
عبدالرمحن آل اثين” يف مؤمتٍر صحفيٍّ مشرتٍك عقده مع نظريه العراقّي “فؤاد حسي” يف بغداد 

“أنَّ بالَده تسعى لالستثمار يف مشاريع ابلعراق توفر فرص عمل ووظائف يف هذه البالد”)19(.
ختاماً، ويف النظر إىل وجود العديد من الفاعلي املهتمي ابالستثمار يف العراق، واليت لكلِّ 
منهم نفوذ عن طريق األحزاب السياسية واجلماعات املؤثِّرة، وميكن تصور سيناريوهي خمتلفي بشأن 
املستقبل االقتصادي للعراق، وميكن توقع سيناريو متفائل إذا تعاونت الدول املستثمرة يف العراق ومل 
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تتابع نزاعاهتا وتنافساهتا اإلقليمية بدف ضرب منافسيها يف العراق، وخصوصاً أنَّ لكلِّ دولة حلفاء 
مؤثِّرون داخل العراق ميكنهم ختريب املشاريع االستثمارية لبعضهم بعضاً، أمَّا إذا كان هناك خالفات 
وتنافس بي الدول املستثمرة يف العراق فسيكون السيناريو املتشائم حمتمل، والذي سيكون له العديد 

من اآلاثر و التداعيات السياسية واألمنية واالقتصادية السلبية على العراق.
اخلامتة

شهدِت العالقات الرتكية اإلماراتية توتُّراً متصاعداً خالل السنوات املاضية على خلفية قضااي 
عديدة وعلى رأسها دعم تركيا لقطر وملفات ليبيا وسوراي واليمن واالهتامات املتبادلة ابلتجسُّس 
وإبرام السلطات اإلماراتية اتفاق تطبيع مع إسرائيل، كما توترت العالقات بي اإلمارات وإيران 
خالل رائسة "دوانلد ترامب" ال سيَّما بعد تطبيع العالقات بي أبوظيب وتل أبيب، ولكن العالقات 
أخرى، شهدت حتسناً  وإيران من جهة  اإلمارات  بي  والعالقات  وتركيا من جهة  اإلمارات  بي 
بعد وصول "جو ابيدن" إىل السلطة يف الوالايت املتحدة  ملحوظاً يف اآلونة األخرية، خصوصاً 

األمريكية. 
وتُعدُّ زايرة ويل عهد أبوظيب، الشيخ "حممَّد بن زايد آل هنيان" لرتكيا بعد عشر سنوات، 
وزايرة مساعد وزير اخلارجية اإليرايّن للشؤون السياسية "علي ابقري كين" لإلمارات نقطة حتوُّل يف 
العالقات بي هذه الدول، ومع ذلك فإنَّ حتسي عالقات اإلمارات مع تركيا وإيران ال يعين حتالفاً 
وتعاوانً اسرتاتيجياً بي هذه الدول، بل إجراء لتقليل التوترات وإحراز تقدُّم يف التنمية االقتصادية 
مع  زايد"  بن  أبوظيب "حممَّد  الرئيس ملشاورات ويل عهد  املوضوع  االقتصاد  إذ كان  واالستثمار، 
الرئيس الرتكّي "رجب طيِّب أردوغان" خالل زايرته لرتكيا، ومن أهم القضااي والبنود اليت نُوِقشت 
فتح طريق جتاري بي تركيا واإلمارات مير عرب إيران من أجل اختصار مدة الرحالت التجارية، يف 
حي أنَّ طريق الشارقة- مرسي، الذي يستعمل قناة السويس يستغرق 20 يوماً، فإنَّ املسار اجلديد 

سيكون من 6 إىل 8 أايم.
ومع ذلك فإنَّ احلد من التوترات بي اإلمارات العربية املتحدة وتركيا وإيران وحتسي العالقات 
ميكن أن يكون له عواقب سياسية وأمنية واقتصادية إجيابية على العراق؛ ألنَّ إيران وتركيا بوصفهما 
قوتِي إقليميتِي جارتِي للعراق وشريكتي جتاريتي لبغداد، كما استثمرِت اإلمارات يف العراق خالل 
العام املاضي، وعن طريق حتسي عالقات أبوظيب مع أنقرة وطهران، ميكنها االستثمار استثماراً أكرب 

يف خمتلف القطاعات، ال سيَّما يف جمال الطاقة الشمسية يف العراق.
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