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العالم

ّ
الحدث في خضم توتر عالقات أنقرة بالدول الغربية ،يبدو الفتًا تراكم المؤشرات التي تفيد بأن الزعيم التركي رجب
طيب أردوغان يعيد توجيه بوصلته الخارجية نحو بناء تفاهمات سياسية مع الدول اإلقليمية ،من شأنها أن تقي
بالده ّ
حر ما يجري حولها .ومن ذلك ،عودة الحرارة إلى «خطوط طهران» ...واالستثمار أكثر «فلسطينيًا»

ُّ
أردوغان يلتف شرقًا:
عودة الحرارة إلى «خطوط طهران»
محمود مروة
أث ــار تـصــريــح الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رجــب
طيب أردوغـ ــان ،أم ــس ،بـشــأن احتمال
قيام أنـقــرة وطـهــران بعملية مشتركة
ضــد جـمــاعــات كــرديــة اهـتـمــام العديد
مــن املـتــابـعــن ،وه ــو تـصــريــح قــد ُيـعـ ُّـد
بمثابة الحدث ،نظرًا إلــى أنــه يعاكس
في الظاهر مجرى العالقات املتوترة
بني العاصمتني في املرحلة األخيرة،
خاصة في امللفني العراقي والسوري.
وق ـب ـيــل ت ــوج ــه ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي إلــى
األردن ف ــي زيـ ــارة اس ـت ـمــرت لـســاعــات
ق ـل ـي ـلــة ،أعـ ـل ــن أمـ ـ ــام ال ـص ـحــاف ـيــن فــي
معرض ّ
رده على سؤال بشأن «وجود
خطة تركية للقيام بعملية ضد حزب
ال ـع ـم ــال اإلرهـ ــابـ ــي ف ــي ج ـب ــال قـنــديــل

جنرال إيراني :أجرينا
مباحثات مفيدة وكاملة
بشأن األمن اإلقليمي
وس ـن ـجــار ف ــي الـ ـع ــراق ،وت ــوات ــر أن ـبــاء
حـ ــول اتـ ـخ ــاذ ق ـ ــرار ب ـه ــذا ال ـخ ـصــوص
خ ـ ــال زيـ ـ ـ ــارة رئـ ـي ــس أركـ ـ ـ ــان الـ ـق ــوات
املسلحة االيرانية اللواء محمد باقري،
ّ
األسـبــوع املــاضــي» ،أن القيام بعملية
م ـش ـتــركــة م ــع إيـ ـ ــران «ضـ ــد املـنـظـمــات
اإلرهابية وارد في أي لحظة» .وبينما
ّ
أكــد أن ق ــادة جيشي البلدين ناقشوا
ّ
كـيـفـيــة ال ـع ـم ــل ،ل ـفــت إلـ ــى أن «ال ـع ـمــل
ّ
س ــوف يـسـتـمــر ،إذ إن ـك ــم ت ـعــرفــون أن
لحزب العمال الكردستاني اإلرهابي
موطئ قدم في إيــران» ،في إشــارة إلى
«ح ــزب الـحـيــاة ال ـحــرة الـكــردسـتــانــي»
الـ ــذي ق ـتــل اث ـن ــن م ــن ح ــرس ال ـح ــدود
اإليراني في نهاية شهر أيار املاضي،
فـ ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــة وقـ ـ ـع ـ ــت ع ـ ـنـ ــد الـ ـ ـح ـ ــدود
املشتركة مع تركيا.
ّ
وأكمل الرئيس التركي مشيرًا إلى أن
تـلــك األط ــراف «تتسبب دائـمــا بــاألذى
لنا وإليران ،ونحن نعمل ألننا نعتقد

على المستوى السياسي ،تحظى التصريحات األخيرة بأهمية كبيرة (أ ف ب)

َ
أن ــه فــي ح ــال ت ـعــاون ال ـبــلــدان سنصل
إل ــى نتيجة فــي وق ــت أسـ ــرع» ،معربًا
في الوقت نفسه عن «األمل بأن نحقق
نجاحًا في هذا املجال».
وتكمن أهمية هــذه التصريحات في
أنـهــا تــأتــي بـعــد أي ــام قليلة مــن زي ــارة
ُ
الـ ـ ـل ـ ــواء بـ ــاقـ ــري الـ ـت ــي ت ـ ـعـ ـ ُّـد «األول ـ ـ ــى
مل ـس ــؤول عـسـكــري إي ــران ــي إل ــى تركيا
م ـنــذ الـ ـث ــورة ف ــي عـ ــام  ،1979وألن ـهــا

«اإلخوان» ...يجمعون؟
منذ بداية «األزمة الخليجية» في نهاية شهر أيار املاضي ،أشار ٌ
كثر إلى
ّأن تقاربًا (وليس تحالفًا) «إيرانيًا ـ تركيًا ـ قطريًا سوف ينشأ» ،خاصة
ّ
تبنيها لحركات اإلسالم السياسيّ ،
وأن
ّأن «األطراف الثالثة يجمعها
إيران ال تمانع عودة العالقات الجيدة مع اإلخوان املسلمني».
هناك بعض املؤشرات في العراق (أو خارجه)
التي تقود إلى التثبت من صحة هذه الفرضية،
لكن من املهم اإلشارة إلى ّأن عواصم عربية مثل
القاهرة تستخف بفرضيات كهذه ،على اعتبار
ّأن «اإليرانيني يجيدون رفع الشعارات ،في وقت
ّأن عالقتهم باإلخوان غير جيدة حاليًا ،باستثناء
بعض الوجوه ربما».
ويستذكر دبلوماسي مصري زيارة الرئيس
«اإلخواني» محمد مرسي لطهران في صيف
 .2012ويقول« :حاول اإليرانيون إضفاء طابع
مميز ،وإظهار ّأن هناك عالقة ممتازة مع إخوان
مصر ،لكن حني جاء أحدهم وقال ملرسي في
مقر إقامته ّإن السيد خامنئي يريد لقاءك ،كان ّ
رده باردًا ،وقال مازحًا :أنا
رئيس أشوف رئيسكم ،ولدينا مرشد (مرشد اإلخوان) يشوف املرشد
عندكم».

ت ــأت ــي ف ــي خ ـض ــم ت ـ ـطـ ــورات عـسـكــريــة
وسياسية كبرى في الشرق األوسط»،
وفــق مــا يـقــول الـبــاحــث الـتــركــي أحمد
مــاجــديــار .وكــانــت صحيفة «صـبــاح»
التركية قد نقلت عن دبلوماسي قوله:
«م ــا ك ــان ل ـهــذه ال ــزي ــارة أن تـتــم ل ــو لم
ُيظهر الجانبان استعدادهما للتعاون
وللتوصل إلى اتفاقات إقليمية».
وسـ ـب ــق «ال ـ ــزي ـ ــارة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة» إع ــان
تــرك ـيــا ،فــي األس ـب ــوع ال ـثــانــي مــن هــذا
الشهر ،البدء بـ«بناء جــدار عــازل على
الحدود مع إيــران ،يغطي مسافة 144
كلم من أصل حوالى  500كلم ،وسيتم
إنـ ـ ـج ـ ــازه ع ـل ــى خ ـم ــس م ـ ــراح ـ ــل ،وم ــن
املفترض أن يتم االنتهاء مــن املرحلة
األولـ ـ ـ ــى فـ ــي ت ـش ــري ــن األول امل ـق ـب ــل»،
وهــو األمــر الــذي ّ
رحبت به الخارجية
اإليرانية باعتبار أنه «يرمي إلى زيادة
ّ
األمـ ــن الـ ـح ــدودي ب ــن ال ـب ـلــديــن ...وإن
ضمان ذلك ،هو في كل األحوال مسألة
مهمة بالنسبة لـنــا ول ــأت ــراك» ،علمًا
ّ
بأن تركيا وإيــران توصلتا منذ 2014
إل ــى ات ـف ــاق (ج ــدي ــد) ل ـتــأمــن ال ـح ــدود
املـشـتــركــة الـتــي ينتشر فيها بـصــورة
ّ
«املكون الكردي».
خاصة
وبــالـتــزامــن مــع تصريحات أردوغ ــان،
ّ
كـ ــان الف ـت ــا أن ال ـ ـلـ ــواء م ـح ـمــد ب ــاق ــري
كشف في تصريحات نقلتها الوكاالت
ّ
الــرسـمـيــة اإليــران ـيــة ،أم ــس ،أن رئيس
أرك ــان الجيش التركي خلوصي اكــار
«س ــوف ي ــزور إي ــران قريبًا الستكمال
املـ ـب ــاحـ ـث ــات» .وأض ـ ـ ــاف ع ـل ــى هــامــش
ت ـف ـق ــده م ـق ــر قـ ـي ــادة ح ـ ــرس الـ ـح ــدود،
«بـحـثـنــا خ ــال لـقــائـنــا بــرئـيــس أرك ــان
الجيش التركي قضايا الـحــدود ،وتم
الـتــوصــل ال ــى ات ـفــاقــات ج ـي ــدة ...بــدأت
تركيا بإغالق ممرات التهريب ونحن

نـ ّ
ـرحــب ب ـهــذا اإلج ـ ــراء ...وت ــم الـتــوصــل
إلى اتفاق جيد حول محاربة اإلرهاب
عـلــى ال ـح ــدود املـشـتــركــة وم ـنــع عـبــور
اإلرهابيني».
وبـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــة الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال ،أكـ ـ ـ ــد املـ ـ ـس ـ ــؤول
ال ـع ـس ـك ــري اإليـ ــرانـ ــي ت ــاق ــي م ـقــاربــة
ال ـع ــاص ـم ـت ــن بـ ـخـ ـص ــوص اس ـت ـف ـت ــاء
إقـ ـلـ ـي ــم كـ ــردس ـ ـتـ ــان امل ــرتـ ـق ــب إج ـ ـ ــراؤه
(مبدئيًا) الشهر ّاملقبل ،وكرر ما أعلنه
سابقًا لناحية أن ــه «ال ينبغي تغيير
الجغرافيا السياسية ل ــدول املنطقة،
ومنها العراق ،بأي شكل من األشكال».
ُ
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر هـ ـ ــذا األمـ ـ ــر «خـ ـط ــا أحـ ـم ــر»
بالنسبة إلى العاصمتني ،وفق تعبير
دبلوماسي إيراني.
ُ
وت ُّ
عد هذه التصريحات إعالنًا أول من
الجانبني عن عــودة التنسيق بينهما
بشأن «امللف الكردي» ،األمر الذي كان
قــائـمــا قـبــل ع ــام  2011وكــانــت ســوريــا
ُ
ت ـع ـ ُّـد ط ــرف ــه ال ـث ــال ــث .وق ــد تـنـبــئ هــذه
ّ
التصريحات أيضًا بأن التعاون سوف
يتسع في املرحلة املقبلة بني الدولتني،
ّ
ّ
إذ إن هناك من يــرى أن «األمــر الواقع
بــات يـفــرض ذلــك ،خــاصــة بعد ارتـفــاع
مستوى التنسيق الروسي ـ األميركي
في سوريا ،بما قد يعارض في بعض
الجوانب مصالح الطرفني».
وت ـق ــول الـصـحــافـيــة ال ـتــرك ـيــة أمـبــريــن
ّ
زمـ ــان إن زيـ ـ ــارة املـ ـس ــؤول الـعـسـكــري
اإليــرانــي جــاءت فــي وقــت «تبحث فيه
ال ــوالي ــات املـتـحــدة وروس ـيــا عــن طــرق
إلنهاء النزاع (في سوريا) ،وتعقدان،
وفــق نظرة إي ــران وتركيا إلــى األمــور،
ات ـفــاقــات م ــن وراء ظـهــريـهـمــا( ،ول ــذا)
َ
ت ـب ــدو طـ ـه ــران وأنـ ـق ــرة ت ـ ّـواق ــت ــن إلــى
إظهار الوحدة بينهما».
وفي هذا السياق ،من املهم اإلشارة إلى

ّ
ـب فــي تصريحه
أن ال ـل ــواء بــاقــري ذه ـ ّ
أمس إلى اإلعــان عن أنه أقيمت أثناء
زيـ ــارتـ ــه «م ـب ــاح ـث ــات م ـف ـي ــدة وكــام ـلــة
بشأن األمن اإلقليمي ،وكذلك (بشأن)
ســوريــا وال ـعــراق ،كما تــم الحديث عن
دور إي ـ ــران وتــرك ـيــا ف ــي إرس ـ ــاء األم ــن
في سوريا وتقوية عملية أستانا من
قبل القوات املسلحة في البلدين ،كما
تــم االتـفــاق حــول منطقة إدلــب وكذلك
س ـي ــادة ال ــدول ــة ال ـســوريــة ف ــي مناطق
مختلفة شـمــال س ــوري ــا ،حـيــث سيتم
تنفيذ هذه االتفاقات التي تمت بشكل
عملي» (وف ــق مــا نقلت وكــالــة تسنيم
اإليرانية).
ّ
وبينما يعلق مصدر إيراني على هذه
ً ّ
التطورات قائال إن «املسألة أمنية أكثر
مــن كونها سياسية ،وترتبط بزيارة
ً
ال ـل ــواء ب ــاق ــري» ،فــإنــه ي ـس ـتــدرك قــائــا
ّ
إن «ت ـص ــري ـح ــات أمـ ــس ت ـح ـظــى عـلــى
امل ـس ـتــوى الـسـيــاســي بــأهـمـيــة كـبـيــرة،
ً
لثالثة أسباب :أوال ،هي بداية مرحلة
جديدة إليجاد التعاون اإلقليمي بني
إيران وتركيا بعد مرحلة من الغموض
ال ـس ـيــاســي ف ــي س ـيــاســة أنـ ـق ــرة تـجــاه
ّ
طـهــران؛ ثانيًا ،ألن مــوضــوع التعاون
يشمل أهــم التحديات اإلقليمية ،بما
فـيـهــا اإلره ـ ـ ــاب ،وال ـق ـض ـيــة ال ـســوريــة،
وغ ـي ــره ـم ــا؛ ثــال ـثــا واأله ـ ـ ــم ،االرتـ ـب ــاط
باملسألة الـكــرديــة ،وتـحــديـدًا التغيير
الجيوسياسي الذي يمكن أن يطرأ في
املنطقة في ظل التطورات الكردية».
ّ
وثمة من يعتقد أن العاصمتني «اللتني
كانت أيضًا األزمة الخليجية وحصار
قـطــر قــد أع ــادا تفعيل الـخــط الساخن
بينهما بقدر أعلى من السابق» ،باتتا
مضطرتني إلى رفع مستوى التعاون
ف ــي هـ ــذا الـ ـظ ــرف اإلق ـل ـي ـم ــي .وي ـش ــدد

