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  إ��ان و��آ� وا���ب 	�� ا���اق

    
  

أيلول /  عشر من سبتمرب   يقبل أحداث احلاد  
 بدت أمهية خلق عراق مـوال للواليـات         ،2001

 يف   اإلطاحة بنظام صدام حسني متمثلـة      املتحدة بعد 
إذ طاملا ظل صـدام     . انمواجهة إير يف  حتقيق التوازن   
 جهد  ي من أ  اا فلن يكون العراق جزءً    حسني حاكم 

فضعفه الشديد لكى يوازن    . املنطقةيف   ق توازن لتحقي
إيران، وقوته الكـبرية بالنـسبة إىل أمـن جريانـه           
اخلليجيني، وعدائيته الشديدة للواليـات املتحـدة       

  .)1(جعلت منه ورقة خطرية دائمة
/  عشر مـن سـبتمرب     يإال أن أحداث احلاد   

ملـزاعم األمريكيـة    شارك فيها حبسب ا   اليت  أيلول،  
  س امخسة عشر مواطن من أصل املنفذين التسعة     اعودي 

 حبيـث   ؛يوسيع دور العراق املستقبل   ت إىل ت  عشر أد 
 غري معلنة حىت اآلن، على اململكة العربية        ايشمل حرب 

  .السعودية
ا أكـده رئـيس مـشروع القـرن          مل افوفقً

  New American Century) ( اجلديدياألمريك
وسط ألالشرق ا "شهادته أمام جلنة     يف   وليم كريستول 

يف التابعة للجنة العالقات اخلارجيـة       (وجنوب آسيا 
، "التعاليم الوهابيـة  " فإن   ؛)يجملس النواب األمريك  

، قـد شـجعوا   يواملدارس الدينية، واملال الـسعود  
بلدان خمتلفة من العامل على اجلهاد      يف  الشباب املسلم   

إن احتـاد العقيـدة     . كتحريض ضد غري املـسلمني    
خلـق  يف   قـد أسـهم      يودالوهابية مع املال السع   

ـ  ال  –Anti)يراديكالية ومناهضة الـنمط األمريك

Americanization)   أجزاء كبرية من العـامل      يف
 ومـن مث فـإن      ؛ عامل آخر  ي، أكثر من أ   ياإلسالم

إزاحة نظام الرئيس صدام حسني سـيكون خطـوة         
، وهو ما كان    )2("يضخمة لتخفيض النفوذ السعود   

 سـابق بـأن      وقت  يف ي أمريك يقد أكده دبلوماس  

 بعيد  ي العراق هو البديل الوحيد املنطق     إعادة تأهيل "
 حبيث يبدو تغيري   ؛"املدى من اململكة العربية السعودية    

ستراتيجية بالنسبة للواليات   ايف بغداد ضرورة    النظام  
  .)3(املتحدة األمريكية

طرة األمريكية على العراق     فإن السي  ؛وهكذا
من ممارسة  مكن   ست -من خالل نظام موال   - ونفطه

ا يسمح   مب ؛ على السعودية  )ايف ذلك مالي  مبا  ( الضغط
ملوارد  بتجفيف أحد أهم ا   -بالتايل- للواليات املتحدة 
 ا يـشمل أيـض    الذي ،"ياإلسالم"املالية لإلرهاب   

فلسطني وعلى رأسها   يف  حركات املقاومة اإلسالمية    
 لعبـت   الـيت و ،ركة املقاومة اإلسالمية محـاس    ح

حماالسعودية دور 4(دعمهايف ا وري(.  
أيلـول  /  سـبتمرب  11لقد كانت تداعيات    

درجـة كـبرية لـصانع القـرار      حاكمة ب  2001
 حنو العراق، لكن طموحات تيار احملافظني       ياألمريك

اجلدد املسيطر داخل اإلدارة األمريكية ونفوذه القوى       
الكوجنرس كانت تفوق حدود ردود الفعل علـى      يف  

مرباطوريـة  وة اإل  لتشمل الدع  ؛ سبتمرب 11أحداث  
 اعتـربت   ، والـيت  ي عامل ياألمريكية كتوجه أمريك  

هاب بصفة عامة، واحلـرب ضـد       احلرب على اإلر  
 ؛ مبثابة احلرب العاملية الرابعـة     ؛العراق بصفة خاصة  

على حد وصف جيمس وولسى، املـدير األسـبق         
فـي  ف .الستخبارات املركزيـة األمريكيـة    لوكالة ا 

) النـاتو  (ألطلسياخطاب له أمام مؤمتر حلف مشال       
 كـشف   )2002تشرين الثـاىن    / نوفمرب(براغ   يف

ترسيخ اهليمنـة    يف   وولسى دور احلرب على العراق    
 يف  ، ودورها   ااألمريكية عاملي  اترتيب األوضاع إقليمي 

يف ميكن أن يعترب العـراق املعركـة األوىل         : "بقوله
 فبعد حربني عامليتني وواحـدة   ؛احلرب العاملية الرابعة  

 فإن احلرب العاملية    ؛أوروبايف  كانت متمركزة    باردة
وبعـد  . )5("الرابعة ستكون من أجل الشرق األوسط     
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اآلن وقـد   : "الل القوات األمريكية للعراق قال    احت
 دعونا نقـوم    ؛ بغداد يف أصبحت القوات األمريكية  
فـبمعىن  . ي منظور تارخي  بصياغة أحداث احلاضر من   

 حـرب  يبعة، وها دخلنا احلرب العاملية الرمن املعاين 
طار ـدد احلـضارة     لنشر الدميقراطية ومواجهة أخ   

 سعينا إلفاقتها والدفاع عنها عرب القرن       الليربالية اليت 
العامليـة  احلرب العاملية األوىل واحلـرب    يف  العشرين  

 احلرب العامليـة الثالثـة،      أي ؛الثانية واحلرب الباردة  
وآمل أال تكون هذه احلرب طويلة، كما هو حـال          

 40اليت استغرقت ما يزيد على      رب العاملية الثالثة    احل
ولكنها ستكون بالتأكيد أطول مـن احلـرب         اعام ،

ية، ومن احملتمل أن    العاملية األوىل واحلرب العاملية الثان    
6("اتستغرق عقود(.  

مثل هذا التوقع يوضح مدى ضخامة املهـام        
 ييتحدث عنها وولـس   اليت  هذه احلرب اجلديدة    يف  

العراق ولن  يف  ، وقد بدأت    اا تستغرق عقود  رمباليت  و
تقتصر عليه، ولعل هذا ما يفسر أسباب التحول إىل         
منطق جديد وخمتلف للحرب ضـد نظـام صـدام          

" كحجر زاوية "هو منطق استخدام العراق     و ؛حسني
  .رق األوسطإلعادة صياغة منطقة الش

   عـن احلـديث عـن       افبعد أن توقف تقريب 
اليت مل يظهر هلـا     -" راقيةأسلحة الدمار الشامل الع   "
ـ     -داخل العراق  أثر   يأ  ي صرح الـرئيس األمريك

ظهور عراق حر وسلمى أمر     "جورج دبليو بوش بأن     
هام الستقرار الشرق األوسط، وشرق أوسط مستقر       

وكان بول  ". ي هام بالنسبة ألمن الشعب األمريك     أمر
 قد صرح يوم    يفوتيز، نائب وزير الدفاع األمريك    وول

مقابلة مـع شـبكة     يف  ) 2003وليو   ي 27(األحد  
معركـة   ":التليفزيونية األمريكية بـأن   " يس.يب.إن"

 اآلن املعركة املركزيـة     يالعراق ه يف  ضمان السالم   
وهذه التضحيات لن   . احلرب العاملية ضد اإلرهاب   يف  

ا ا، وإمنا أيض   فقط الشرق األوسط أكثر استقرار     جتعل
  س ئيكـذلك قـال نائـب الـر       ". ابالدنا أكثر أمن

 العراق سيـصبح مثـاالً     ":نإ  ديك تشيين  ياألمريك
 سيساهم مباشـرة    للشرق األوسط بأكمله، وبالتايل   

يف ، وركز مسئول كـبري  "!أمن أمريكا وأصدقائنايف  
عندما قـال إن    اإلدارة األمريكية على هذه النظرية      

حيـال  " ا ألجيال التزام"واليات املتحدة قد بدأت     ال
يف   إلعادة صـياغة أملانيـا      جلهودها ا مشا ،العراق

  .)7(أعقبت احلرب العاملية الثانيةاليت العقود 
ا  يعمـل مستـشار    يملسئول الكبري الذ  هذا ا 

 حدد استراتيجية طويلة املدى تنشر      يللرئيس األمريك 
فيها الواليات املتحدة قيمها عرب العـراق ومنطقـة         

 يف   بالضبط، كما فعلت مع أوروبا     .وسطالشرق األ 
 ؛هلذه اخلطة  اوطبقً.  من القرن العشرين   ينالنصف الثا 

 جتاه العراق والشرق األوسـط  يفإن االلتزام األمريك  
 العام قبل   أيسيكون أكثر كلفة مما ذكرته اإلدارة للر      

 :وأوضـح هـذا املستـشار أن      . بدء حرب العراق  
 11اهلدف األعظم للواليات املتحدة بعد هجمات       "

يـة وقـوة    بأمه االيت استهدفت بلد   ،2001سبتمرب  
 هو نشر قيمنا، وفهم أن قيمنـا،        ؛الواليات املتحدة 

لكنها مرتبطة  أوروبا، و يف  وأمننا متداخالن كما كان     
8("ابالشرق األوسط أيض(.  

نـستطيع أن نفهـم أن الغـزو        ذا املعىن   
 للعـراق   ي للعراق، بل واالحتالل األمريك    ياألمريك

يكيـة  األزمة األمر "ليس اية ملشوار طويل استغرقته      
 حسني، ولكنه بداية ملـشوار  مع نظام صدام " املفتعلة
 القـيم األمريكيـة واألمـن        أطول يـربط   يأمريك

 للتغـيري   اعراق حر يستخدم منطلقً   " بإقامة   ياألمريك
بها بالطبع اخلليج والـصراع     قليف  املنطقة كلها، و  يف  

  ".ياإلسرائيل/العريب
   أن يرفض جنـاح     الذلك كله، كان منطقي 

 بقيادة ديـك تـشيين    (ارة األمريكية   إلدايف  الصقور  
نائب الرئيس، ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد ونائبه       
بول وولفوتيز، وريتـشارد بـريل رئـيس جملـس          

مـن  -  اللجوء إىل جملس األمن    )السياسات الدفاعية 
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 على اعتبار   ؛ قبل القيام بغزو العراق    -الناحية املبدئية 
ر جديـد مـن    أن الواليات املتحدة ال حتتاج إىل قرا      

  -هممن وجهة نظر  - ن العراق إ حيث   ؛جملس األمن 
 يوجب اسـتخدام  ي الذ 687قد انتهك القرار رقم     

القوة لرتع أسلحة الدمار الـشامل العراقيـة إذا مل          
 هذا الفريـق أن حـرب       أيكما ر . تتجاوب بغداد 

) حرب عاصفة الصحراء   (1991اخلليج الثانية عام    
ة والعـراق، ومل    تحدقد انتهت دنة بني الواليات امل     

 ومن مث فـإن احلـرب جيـب أن       ؛تنته باتفاق سالم  
يف  ألن العراق انتهك شرط اهلدنة املتمثـل         ؛ستأنفت

  .)9(نزع أسلحة الدمار الشامل
إقدام الواليات املتحدة وبريطانيا على غـزو       

ن قرار من جملس األمـن كـان        العراق واحتالله دو  
ولكن السؤال  ؤى واألهداف،    لتلك الر  اا وفقً منطقي

كيف تعاملت القوى   : هذا الصدد مفاده  يف   األجدر
الدولية واإلقليمية األخرى مع هذه الرؤى واألهداف       

  العراق؟يف األمريكية 
دراسة علـى حتليـل التعامـل       تركز هذه ال  

 يف مع الرؤى واألهداف األمريكية      ي والترك اإليراين
العراق من خالل حتليل مقارن للمواقـف اإليرانيـة         

تركية من الغزو واالحتالل، وكذلك التعرف على       وال
  من التعامـل اإليـراين     حكمت كالً اليت  احملددات  

ـ      يوالترك  الربيطـاين  /ي مع حادثة الغـزو األمريك
للعراق، وكيف أثرت تطورات الغزو واالحتالل على      

  ؟كل من إيران وتركيا
إيران واألزمة العراقية  -القسم األول

  من الغزو إىل االحتالل
  حمددات املواقف اإليرانيـة مـن األزمـة        -أوالً

  :العراقية

كـم  حتاليت  هناك العديد من احملددات الثابتة      
    العراق بصفة  مع   و ،اعالقات إيران مع العرب عموم

وبعـضها اآلخـر    يف   وثقـا  ي بعضها تارخي  ؛خاصة
، وهنـاك حمـددات أخـرى       ي واستراتيج ياقتصاد

لفيـة  وإذا كانت احملددات الثابتة تشكل اخل     . متغرية
 فإن  ؛ العرب التعامل مع يف  احملددة للمواقف اإليرانية    

حتـدد التمـايز يف هـذه       اليت   ياحملددات املتغرية ه  
تعكس العوامل احلاكمة لتحديد    اليت   ياملواقف، أو ه  

  .املواقف
 يان تنظر بتشكك وارتياب شديدين أل     فإير

ر أن مثل هذا الوجود     اخلليج، باعتبا يف   وجود أجنيب 
يف  ا من النفوذ اإليـراين    ا مباشر ل انتقاص  ميث األجنيب

.  أو غـري عـريب     ملنطقة، دون متييز بني ما هو عريب      ا
 ومـسئولياته   يوإيران رغم أولوية البعـد اإلسـالم      

باعتباره األيديولوجية احلاكمة للجمهورية اإلسالمية،     
مازالت حمكومة مبحـددات تفرضـها االعتبـارات        

عتبـارات  بع لال  بـالط   دون جتاهلٍ  ،القومية الفارسية 
مـع   تفضل أن تتعامـل      ي ولذلك فه  ؛االستراتيجية

 أن تتعامل مع كل     يالدول العربية كدول منفردة، أ    
 تتعامل معها كوحدة     وال تفضل أن   ،دولة على حدة  
  .أو كتكتل عريب

ون مفهوم الوحدة العربيـة     فاإليرانيون يعترب 
 ي باعتبارها النـهج الفكـر     ؛ للقومية العربية  امرادفً

 مـن   ؛ وذلك  هلا ية العربية أو اهلدف األساس    للقومي
 واحتـاد   ،استقالل العامل العـريب   : مها ددينحمخالل  

دولة واحدة، مما يدل علـى تـالزم         يف   مجيع أجزائه 
يعة احلال، جيعل   وهذا، بطب . وتالحم هذين املفهومني  

 شكل من أشكاهلا، مواجهـة      يأ يف   الوحدة العربية، 
مية اإليرانيـة، أو    نطقة كالقو امليف   قومية أخرى    يأل
لـذلك مل تنظـر     . مثل إيران  قطب من أقطاا     يأل

الـيت  رتياح إىل احملاوالت والتجارب العربية      اإيران ب 
و للتكتل، ومل تفضل التعامـل       للتوحد أ  يكانت ترم 

 مثـل   ؛من التجمعات أو التكتالت العربيـة      يمع أ 
ـ  جامعة الدول العربية، أو جملس التع       ،ياون اخلليج

املوقف يف   اا جد كان ذلك واضح  . ثالعلى سبيل امل  
  كان يعين  يالذ" إعالن دمشق " الرافض لـ    اإليراين
وجود ا عسكري ا مصري حىت ولو  -اخلليج  يف   اا وسوري
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 ـ ي بعد ما مس   -اكان رمزي " حرب حترير الكويت  " ب
  .1991عام 

مثل هذه احملددات الثابتة تنافسها حمـددات       
ـ     أخرى   ، وبعـضها   يمتغرية أو طارئة بعضها داخل

ولقد كانت  . اآلخر تفرضه اعتبارات إقليمية وعاملية    
رز القـضايا   أهم املواقف والسياسات اإليرانية حنو أب     

 حمصلة  )"األزمة العراقية  "يوه( 2003العربية عام   
لتفاعل حزمة من احملددات الثابتة واألخرى الطارئة،       

 الصراعات الـسياسية   :وبالذات لعاملني رئيسيني مها   
 اإلصالحيني واحملافظني   يالداخل بني تيار   يف   ةالعنيف

 / وتطـور أزمـة العالقـات اإليرانيـة        من ناحية، 
بلغت ذروا بـتفجري الواليـات      اليت  و ،األمريكية

املتحدة قضية الربامج النووية اإليرانية، وسـعيها إىل        
رفع ملف هذه الربامج من الوكالة الدوليـة للطاقـة     

 على  ييناريو انتقام  لفرض س  ؛الذرية إىل جملس األمن   
العـراق   فرض علـى     ي بالسيناريو الذ  هإيران، شبي 

  .وتطور إىل غزوه واحتالله
ـ     هذان   يف  ياملتغريان كان هلما الدور األساس

صياغة إيران لسياساا ومواقفها حنو العـرب عـام         
حرص على التنسيق   شكل  يف  ، سواء كانت    2003

 شـكل تراجـع وحتـسب      يف  ، أو   اوالتعاون أحيان
 سواء حنو القضية    ؛درات خالقة ين عن اختاذ مبا   شديد

ر العالقـات    أو تطوي  ، أو القضية الفلسطينية   ،العراقية
ن العـاملني    إضافة إىل هذي   .مع بعض الدول العربية   

 ،العراقيـة  / للعالقات اإليرانية  يهناك املرياث التارخي  
 وتـوازن   ،اإليرانية /وبالذات مرياث احلرب العراقية   

عد حرب اخلليج الثانيـة     اخلليج ب  يف يالقوى اإلقليم 
  .1991عام 
  :ي الداخلي الصراع السياس-1

طاب ة االسـتق   وحد يوصل الصراع السياس  
 اإلصالحيني واحملافظني   يبني القوى املنتمية إىل تيار    

، لدرجة باتت دد مـستقبل  2003إىل ذروته عام    
 ولدرجـة أخـذت تطـرح       ،اجلمهورية اإلسالمية 

إصـابة  يف  سبب  تقبل، وت تساؤالت حول هذا املست   
السياسة اخلارجية اإليرانية بقدر كبري مـن العجـز         

 وعدم القدرة على اختاذ مواقف ومبـادرات    ،والشلل
 فبدت مترددة ؛املنطقةيف  خالقة إزاء القضايا الساخنة     

بـسبب   ؛أحيان أخرى يف  ، وعازفة عن الفعل     اأحيان 
 النظـام    وتراجع شعبية  ،االنقسام احلاد على السلطة   

 يف ظهـر بوضـوح      يصفة عامة على النحو الـذ     ب
االنتخابـات  يف نـسبة املقتـرعني   يف  التراجع احلاد   

ألقـت نتائجهـا   الـيت   االنتخابـات    ي وه ؛البلدية
 كله، وليس   يديات هائلة أمام املشروع اإلصالح    بتح

  .فقط على حركة اإلصالحيني وجتمعام وأحزام
  : االنتخابات البلدية–أ 

 فربايـر   28البلدية يوم   أجريت االنتخابات   
 وجاءت بنتائج مل تصدم اإلصالحيني فقط،       2003

ـ   . ولكنها صـدمت النظـام كلـه       دمت فقـد ص
 التيار احملـافظ    ياإلصالحيني بسبب اكتساح مرشح   

ألغلب الدوائر، وصدمت النظـام كلـه بـسبب         
هذه يف  نسبة املشاركة الشعبية    يف  االخنفاض الشديد   

من إمجاىل مـن  % 25 مل تتجاوز    اليتو ،تخاباتاالن
االنتخابات يف  % 60ميلكون حق التصويت، مقابل     

فإذا كان احملافظون قد    . 1999البلدية السابقة عام    
وخاصة بلدية طهران وبلديـة     املدن الكربى   يف  فازوا  

 فإن هذا الفوز أهدرت قيمته بتخلف ثالثة        ؛أصفهان
  .)10(أرباع الناخبني عن اإلدالء بأصوام

 نتخابات بداية لتحـول   تائج هذه اال  كانت ن 
  ذلـك  جـاء وموازين القوة لصاحل احملـافظني،      يف  

ا بتراجع شعبية النظام بسبب االنتكاسـات       مصحوب
 بدأه الرئيس   ي الذ يواجهت املشروع اإلصالح  اليت  

 للجمهوريـة عـام     ا منذ انتخابه رئيس   يحممد خامت 
 فقد أسفرت نتائج االنتخابات عن فـوز        ؛1997

، يلي حساب التيار اإلصالح   ساحق للتيار احملافظ ع   
املقاعـد  واستطاع احملافظون أن يفـوزوا مبعظـم         

 حيث حصدوا أكثريـة    ؛املخصصة للبلديات الكربى  
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ـ "يف  املقاعد املخصصة للبلديات الكـربى       يف  "مقُ
 وبلديـة  ،الـشرق يف   "مـشهد " وبلديـة    ،اجلنوب

 مبا يعىن أن سيطرم عمـت       ؛الوسطيف   "أصفهان"
كما حققوا  . منطقة بعينها يف  البالد ومل تكن مركزة     

نصر متثل مركز  اليت  بلدية العاصمة طهران    يف   اا كبري
لبالد بعد أن حصلوا    ايف   ي واالقتصاد يالثقل السياس 

 ىف، وحل مصط  ا مقعد )15(ا من    مقعد )14(على  
 مقدمة قائمة حزب جبهـة      يف كان   يالذ(تاج زاده   

 التكتل األهم داخـل معـسكر   الذي يعترب  املشاركة
املرتبة السادسة عشرة ليخـرج مـن       يف   )إلصالحا

وقد اعترب هـذا    .  العاصمة السباق علي مقاعد بلدية   
 حققه احملافظون من قبل كثريين دلـيالً        يالفوز الذ 

مـسرية املـشروع   يف على انكسار حـاد حـدث     
بالقول ، وذهب البعض إىل أبعد من ذلك        ياإلصالح

  .ببداية اية هذا املشروع
 رمبا تكون نتـائج     يالذ– أيبيد أن هذا الر   

ملزيـد مـن   االنتخابات الربملانية قد أضـافت لـه ا    
ا  استناد ؛ على األقل  ا  يفتقد إىل الدقة نظري     -الصدقية

  :)11(ي عوامل عدة، يتمثل أمهها فيما يلإىل
يف من املعروف أن الناخب حينمـا يـصوت          -

عـايري  ا مل انتخابات البلديات يكون تصويته وفقً    
 فـإن   ؛ وبعبارة أخرى  .سيةخدمية وليست سيا  

 يدفع الناخب إىل اختيار هذا املرشـح أو         الذي
  مقدرته على تقدمي اخلدمات ألهـايل      ذاك هو 

ه هلـذا   ؤانتما وليس   سوف ميثلها،  اليت   البلدية
  .احلزب أو ذاك

نسبة مشاركة متدنية تعد    سجلت االنتخابات    -
الـيت  من أقل مستويات املشاركات االنتخابية      

العـام  يف  منذ الثورة اإلسـالمية     شهدا إيران   
بلدية طهران  في   ف ؛ وعلى سبيل املثال   .1979

ـ  681 و يـني  مال 4حيث   ا هلـم حـق      ألفً
 كـان حـواىل   عالًت ف  صو  فإن من  ؛التصويت
ــ556 ــص522 وا ألفً ــسبة ي أ؛ا شخ  بن

وبلغت نسبة التصويت اإلمجالية حنو     %. 21.2
  .من مجلة من هلم حق االقتراع% 49.2

 حيـث   ؛حملليةل بنظام االنتخابات ا   حداثة العم  -
اليت  الدورة الثانية فقط     ين هذه االنتخابات ه   إ

أجريـت  اليت  تشهدها إيران بعد الدورة األوىل      
وإذا ما أضيف إىل ذلك سوء      . 1999يف العام   

 فإن ذلك   ؛دورا األوىل يف  أداء االس البلدية    
 ومن مث الثقة    ،فعالية هذه االس  يف  قد شكك   

  .انتخاباايف  املشاركة جدوىيف 
أن نتائج االنتخابات   وعلى الرغم من القول ب    

 فـإن هـذه     ؛يمتثل هزمية للتيار اإلصالح   البلدية مل   
ن عدة زوايـا، فقـد      النتائج مثلت جرس إنذار له م     

 تلك االنتخابات بقـوائم عـدة       خاض اإلصالحيون 
 .ةمتنافسة، وليس بقائمة موحدة كما جرت العـاد       

 القائمة اخلاصة حبـزب     ؛ القوائم وكان من بني هذه   
جبهة املشاركة، وقائمة حزب كوادر البناء احملسوب       

 ي األمر الـذ   ؛ رفسنجاين يلسابق هامش على الرئيس ا  
. صفوف املعتـدلني يف  حدوث تصدعات كبرية    يعين
ـ    يالوقت الذ يف   افظون االنتخابـات    خاض فيه احمل

 ومن مث ورغم أم قد حصلوا علـى         ؛بقائمة واحدة 
ار قل من األصوات، مقارنة مبا حصل عليه التي       عدد أ 

 النصر بفعل عامل تكتيل      فقد حققوا هذا   ؛ياإلصالح
  .األصوات

  : ملف املظاهرات الطالبية-ب
شهدا إيران  اليت  كانت املظاهرات الطالبية    

 مـن أهـم   2003خالل شهر يونيو مـن العـام    
 .لعام املـذكور  مرت ا البالد خالل ا    اليت  األحداث  

يف لرغم من أن هذه املظـاهرات انـدلعت         وعلى ا 
 ى خطة مقترحـة خلصخـصة      ا عل األصل احتجاج

الـيت  إحياًء لذكرى املظاهرات الطالبية     اجلامعات، و 
 ومتت مواجهتها بعنـف     .1999العام  يف  اندلعت  

إال أن نطاقها سرعان ما      ؛قوات األمن شديد من قبل    
 الـب   ولتطرح مط  ، لتشمل اآلالف  اا وكيفً اتسع كم
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امة  وإمنا مطالب ع   ة؛ فقط خاصة مبجتمع الطلب    ستلي
ضوء تعثـر   يف  ،  يخاصة بتكريس املشروع اإلصالح   

وقد اندلعت هذه املظـاهرات علـى       . هذا املشروع 
ـ الرغم من أن املرشد األعلى للثـورة الـسيد ع           يل

 ومن مث فقد كانت     ؛ حذر الطلبة من تنظيمها    يخامنئ
ـ         ات أشبه بنوع من استعراض القوة من قبل التنظيم

  .)12(الطالبية
وقد جاءت املظاهرات الطالبيـة لتكـشف       

تعيشها الـبالد علـى الـصعيد       اليت  حجم األزمة   
دى اسـتمرار تعثـر املـشروع       أ حيـث    ؛يالداخل

 بعد حنو ستة أعوام من حكـم الـرئيس          ياإلصالح
أوسـاط   يف   ى إىل خلق حالة من اإلحباط العام      خامت

لـة  ، بفعـل حا   اتمع اإليراين قطاعات عريضة من    
 ي بني احملافظني واإلصالحيني والـذ     الصراع املزمن 

 وترمجته علـى    يحال دون تثبيت املشروع اإلصالح    
  .)13(أرض الواقع

وكان قد سبق هذه املظاهرات رسالة بعـث        
 مـن جملـس الـشورى        عضو 100ا أكثر من    

 ي كان يسيطر عليه التيار اإلصـالح      يالذ) الربملان(
ى مطالبني بإطالق    خامنئ ي مرشد الثورة السيد عل    إىل

ع أكثر مـن    احلريات، وعندما اندلعت املظاهرات وقَّ    
اتمع على إعالن   يف   شخصية إيرانية هلا وزا      250

انتقاد القيـادات    يف حق الشعب اإليراين  شدد على   
ن االحتفاظ بالسلطة املطلقـة     إقصائهم، واعترب أ  يف  و

اهلرطقة" من اضرب."  
اليت األزمة  ن  إ النحو، ميكن القول     وعلى هذا 

كانـت  اليت  و- يتعانيها إيران على الصعيد الداخل    
 يمؤشراا تنبع باألساس من تنـام      أحد املظاهرات

 بسبب عـدم    ؛اتمعيف   يحدة االستقطاب السياس  
 على املرتكزات األساسية للنظام وبالـذات       تفاقاال
ـ  ؛ول املرجعية األساسية للحكم  ح  اإلرادة ي هـل ه

 ففرض مرجعية الويل  .  الفقيه  أم إرادة الويل   ،الشعبية
الفقيه أدى إىل مـيش دور املؤسـسات املنتخبـة          

 الـيت نـة   لصاحل املؤسسات املعي  ) الربملان والرئاسة (
حـدوث  يف  مما تـسبب  ؛يسيطر عليها التيار احملافظ 

ىن واتمع، مبع ي  وع من الفجوة بني النظام السياس     ن
الـيت   األزمة   ي وه ؛نظامخلق أزمة يف شرعية هذا ال     

كانت تتعقد بسرعة خالل العامني األخريين، بسبب       
 يافظني لقبضتهم على النظـام الـسياس      تشديد احمل 

 الذين خسروا أكثر    وحصارهم الشديد لإلصالحيني  
أجـل   من   2002من معركة خاضوها خالل العام      

  .يتكريس عملية االنفتاح السياس
 طرحته  الذي  مشروع الوفاق الوطين   ىنقد م و

 لتكتـل   يمتثل العمود الفقـر   اليت  -ركة  جبهة املشا 
 وهو مشروع كان يدعو إىل      ؛ بالفشل -اإلصالحيني
 تناقش فيـه   ا للوفاق الوطين   عام 2002اعتبار العام   

 ؛كل القضايا حمل اخلالف بني احملافظني واإلصالحيني    
 يـدعم   لى جدول أعمال وطـين    ق ع افتاال أجل   من

 حيدث   وهو ما مل   ؛يمتالسياسة اإلصالحية للرئيس خا   
رفض مث التجاهل مـن     بعد أن قوبل هذا املشروع بال     

جـاءت نتـائج     ؛السياق نفـسه  يف  . قبل احملافظني 
 مبثابـة   -وكما اعتربها الـبعض   –االنتخابات احمللية   

رسـالة احتجـاج قويـة وجهـت إىل احملـافظني      
نـسبة   فقد كانـت     ؛صالحيني على حد سواء   واإل

خ تـاري يف  قترعني من أدىن معدالت التـصويت       امل
  .اجلمهورية اإلسالمية

هذا املشهد املسكون باإلحباط كان أحـد       
جاءت كنوع من   اليت  الدوافع القوية لتلك املظاهرات     

لى استمرار تعثـر املـشروع      االحتجاج الصاخب ع  
دايـة عوامـل     فجرها ب  الذي وإن كان    ؛ياإلصالح

  .)14(خاصة باتمع الطاليب
 هذه املظاهرات ليـست     وعلى الرغم من أن   

 حيـث   ؛تشهدها إيـران  اليت  وىل من نوعها     األ يه
، وشهدت  1999سبقتها مظاهرات مماثلة يف العام      

 يف ا مظاهرات أخرى هـزت أصـفهان        البالد أيض
 ضحايا  ، وقع خالهلا مثاين   2003صف أغسطس   منت
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 إال أن هذه    ؛ا على يد قوات األمن    مصاب150وحنو  
 ؛ت مبثابة أكرب احتجاج على النظام     املظاهرات قد عد  

ث شارك فيها عشرات اآلالف واستمرت سـتة        حي
قوات األمـن باقتحـام    وشهدت قيام  ،أيام متواصلة 
يف  على غرار ما كـان قـد حـدث           ياحلرم اجلامع 

، وكانت شـعارات هـذه      1999مظاهرات عام   
التنديد بـشكل مل    يف  املظاهرات من العنف والقوة     

 هتـف املتظـاهرون بـاملوت        حيث ؛رانتعهده إي 
  .خلامنئى

 اندلعت فيه   الذي ذلك أن التوقيت     أضف إىل 
 جاءت تالية لسقوط نظام صدام      حيث   ؛اكان حرج

 ومما عقد من وضع هذه املظاهرات تلقـف         .حسني
الواليات املتحدة هلا وإشادة كل من الرئيس جورج        

ـ  توين وزراء الربيطاين بوش ورئيس ال   ـا ا  بلري علن؛ 
رتزقة أم م وهو ما دفع خامنئى إىل اام املتظاهرين ب       

  .يعملون حلساب العدو
ت عـدة نتـائج     وقد خلفت أزمة املظاهرا   

 والعلـوم  وزير التعلـيم العـايل    منها استقالة ؛مهمة
ا على معني احتجاج في  والبحوث والتكنولوجيا مصط  

 واجهت به قوات األمن الطالب      يأسلوب القمع الذ  
املتظاهرين، إضافة إىل عودة بعض املنظمات املتشددة       

 ؛يصدارة املسرح الـسياس   يف   لتكون   مثل حزب اهللا  
 حيث طرحت تلك املنظمات نفسها باعتبارها خـط   

  .يالدفاع األول عن النظام اإلسالم
 الصراع بني جملس الشورى وجملس صيانة       –جـ  

  :الدستور حول الئحىت رئيس اجلمهورية
جاء الصراع العنيف بني جملـس الـشورى        

) قواننيجملس الرقابة على ال   (وجملس صيانة الدستور    
 ليؤكد عمـق أزمـة      حول الئحىت رئيس اجلمهورية   

قد رفـض جملـس      و . إيران يف ياملشروع اإلصالح 
 رئيس اجلمهوريـة     الئحيت يصيانة الدستور مشروع  

ا امتحدي     ومل  ،الرئيس واحلكومة وجملس الشورى مع 

 ل االنقسام احلاد  ظيف   اا مفاجئً يكن هذا الرفض حدثً   
  .ظني واإلصالحينيحول مشروع اإلصالح بني احملاف

   ا لـه علـى     الالئحتان اعتربمها الرئيس رهان
 حيث كانت الالئحـة  ؛يمستقبل املشروع اإلصالح  

ـ     األوىل اخل   إىل  ياصة بتعديل قانون االنتخابات ترم
احلد من سلطات جملس صيانة الدستور على العملية        

 يف  مسألة اسـتبعاد مرشـحني     وبالذات   ،االنتخابية
 هذه االنتخابـات بلديـة أم     كانت اأي- االنتخابات

 إىل احلفـاظ    ي كما أا كانت ترم    -ية أم رئاسية  نياب
 أن  اومل يكن متصور  . نتخابات وحيدا على نزاهة اال  

يوافق الس على الئحة تستهدف تقليص صالحياته       
يف  احملافظتعترب من أهم أدوات التيار      اليت  وطموحاته  

  .التأثري على السلطة
 فكانت  ؛يسحيات الرئ تعزيز صال أما الئحة   

ـ      يف   إىل ختويله احلق     يترم  اإبطال مـا يـراه خمالفً
 فقد كان هدف الرئيس خامتى من الالئحة        ؛للدستور

تنفيـذ  يف  يهو متكينه من ممارسة حقـه الدسـتور       
هـذه الالئحـة إىل     يف   لذلك دعا الرئيس     ؛الدستور

عة على تنفيـذ الدسـتور      تأسيس هيئة للرقابة واملتاب   
 مؤسسة من   تعرض هلا من أي   نتهاكات ي  ا ملواجهة أي 

حـة إىل  كما دعـت هـذه الالئ     . مؤسسات الدولة 
 انتهاكات يتعرض هلا    تكليف الرئيس بالتصدى ألي   

 ،الدستور، وإعالم جملس الشورى ـذا االنتـهاك       
ا أن يرفض    أيض اوكان منطقي . وإطالع الشعب عليه  

 يريـد    ألنـه ال   ؛ صيانة الدستور هذه الالئحة    جملس
تنفيـذ مـشروعه     يف   الرئيس من االنطـالق   متكني  

 ي ليس بدافع رفض املشروع اإلصـالح      ؛ياإلصالح
 ين من منطلق عرقلة التيـار اإلصـالح       فقط، ولك 

 بعد حتويله   اباط مشروعه، ومن مث إسقاطه شعبي     وإح
  .)15(إىل تيار عاجز عن اإلجناز

  : اخلالف حول ميزانية جملس صيانة الدستور-د 
 يالـذ  الـصراع  واقع اخلالف هذا عكس

 الواقع وهو ؛التشريعية االس حمور على إيران تعيشه
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 الغالبية يذ (الشورى جملس وقيمة بأمهية يتدىن يالذ
 صالحيات مقابل يف   السياسية احلياةيف  ) اإلصالحية

 النظـام  مـصلحة  وتشخيص الدستور صيانة جملسى
  .احملافظ التيار عليهما يسيطر اللذين

 جملـس  أدرج ندماع القضية هذه بدأت وقد
 – 2003 لعام املقترحة ميزانيته يف الدستور صيانة
 منها لإلنفاق تومان مليار 16 قدرها زيادة 2004

 واملكلفة ،البالد أحناءيف   املنتشرة الس مكاتب على
 يف أجريتاليت   التشريعية االنتخابات على باإلشراف

 حـساسية  أثار مما ؛)2004 (احلايل العام من فرباير
 مـن  ياإلسـالم  الشورى جملس أعضاء لدى صةخا

 جملـس  مكاتب ميزانية زيادة ألن ؛ياإلصالح التيار
 طاقتـها  زيـادة  على القدرة متنحها الدستور صيانة

 برفض للمجلس تسمحاليت   الذرائع إجياديف   وفعاليتها
  .املرشحني من يريد من

 الـشورى  جملس يف   امليزانية هذه مناقشة ومع
 فقد ؛السيف   اإلصالحية ألغلبيةل اونظر ،ياإلسالم
 العامـة  امليزانية رفعت وملا .املقترحة الزيادة رفضت
 مل ووجدها إلقرارها الدستور صيانة جملس إىل للدولة

 جملـس  إىل أعادهـا  ؛ا طالب اليت الزيادة تتضمن
  .)16(إلصالحها ياإلسالم الشورى

 مطالب رفض ياإلسالم الشورى جملس لكن
 رئـيس  تـدخل  إىل أدى مما ؛تورالدس صيانة جملس

 واقترح ،التشريعيني السني بني للتوسط اجلمهورية
 وافـق  وقد تومان، مليارات 6 بزيادة امليزانية تعديل
 من تكون أن بشرط الزيادة هذه على الس أعضاء
 عمليـة على اإلنفـاق العتبارات امليزانية ياحتياط

 تـدرج  أن دون ،العام هذا انتخابات على اإلشراف
يف  له امكتسب احقً تصبح ال حىت ؛الس ميزانية يف

 رفض الدستور صيانة جملس ولكن القادمة، امليزانيات
 املخصصات يف الزيادة تدوين على وأصر الشرط هذا

 رفـع  اخلالف هذا وإزاء. املوازنة من للمجلس املالية
 تـشخيص  مـع  األمر ياإلسالم الشورى جملس

 فقام ؛الرقابة جملس وبني بينه للفصل النظام مصلحة
 هـذا  لبحث اجتماع بعقد املصلحة تشخيص جممع

 لكـن  املتخاصـمة،  األطـراف  إليـه  دعا اخلالف
 يرضـى  يالـذ  االجتـاه  غري يف سارت املناقشات

 جملـس  رئيس( كرويب يمهد دفع مما ؛اإلصالحيني
 )اإلصـالحيني  زعماء أحد وهو ياإلسالم الشورى

 رئيس( يخامت حممد تبعهو اجللسة من االنسحاب إىل
 يهامش اهللا آية يقوم أن الطبيعى من وكان )اجلمهورية
 ورئـيس  املصلحة تشخيص جممع رئيس( رفسنجاين

 يفعـل  مل أنه إال األمر، لتدارك اجللسة برفع )اجللسة
 حـول  قرار إىل للتوصل املناقشة استمرار وقرر ذلك
 مبلغ إدراج على باملوافقة ذلك مت وقد اخلالف، هذا
  . )17(الرقابة جملس ميزانيةيف  زيادة تومان مليارات 6

 خفـض  قـد  بذلك يكون امع أن ورغم
 ميزانيته أصبحت حىت الدستور صيانة جملس مطالب
 إال ؛)دوالر مليـون  12 حواىل (تومان مليار 100

ـ  يلق قد قراره أن ااعتراض  جانـب  مـن  اكـبري 
 خـرداد  مـن  الثاين جبهة تكتل وعقد اإلصالحيني،

 140 وضـم  راد شـكورى  على برئاسة اتماعاج
رفـض  باإلمجـاع  وتقرر ،التكتل قيادات من اعضو 
 طالب وكذلك النظام، مصلحة تشخيص جممع قرار
150 رسالة يف   القرار بإلغاء الشورى مبجلس اعضو 

 القـرار  هـذا  ألن ؛امع رئيس إىل موجهة مفتوحة
  .الس حقوق من حق وهو التشريع يف تدخالً يعترب
  : االنتخابات الربملانية–هـ 

 يفجاءت املواجهة األكرب بني التيارين ممثلـة      
أجريـت  اليت (أزمة انتخابات جملس الشورى السابع   

مـن  - ودفعـت    )2004شباط  /  فرباير 20يوم  
يف  البعض إىل القول بأن درجـة االحتقـان    -حدا

 وصلت إىل مرحلة حامسـة       اإليراين يالنظام السياس 
 ي وسياس يإىل حدوث انفجار اجتماع    أن تدفع    ميكن

إذا مل يتحرك النظام إلنقاذ نفسه وإقـرار تغـيريات          
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 إلنقاذه مـن    استورية وهيكلية بات وجودها حتمي    د
  .االيار

ـ     س الـشورى   تفجرت أزمة انتخابات جمل
 اختـذه جملـس صـيانة       يالسابع بسبب القرار الذ   

 مرشح، أغلبـهم  3600الدستور برفض ترشيحات  
جملـس   يف   ا عضو 82 منهم حواىل    ،نين اإلصالحي م

 ممن سبق حـصوهلم     ي أ ؛)الس السادس (الشورى  
  .على جواز خوضهم العملية االنتخابية

هدد فيها الرئيس   و ،كانت ردود الفعل عنيفة   
باالستقالة مرة، وبتأجيل االنتخابات مرة أخـرى،       
واعتصم فيها النواب داخل جملس الشورى، وهـدد        

لكن الالفت للنظر هنا هـو      . ةفيها وزراء باالستقال  
 ي خامنئ يملرشد األعلى للجمهورية السيد عل    موقف ا 

ـ  يف   من األزمة    اسلبي ا اختذ موقفً  يالذ ابدايتها ملتزم 
احلياد وعدم التدخل، لكنه وأمام عنف احتجاجات        

لس ودخـول الـصحافة     ايف  النواب واعتصامهم   
 خاطب جملس صـيانة     ؛املواجهةيف   ااإلصالحية طرفً 

 لكن الس مل    .لدستور مبراجعة امللفات مرة أخرى    ا
 التـصعيد وإىل   مما دفع بالنواب إىل؛ايغري موقفه كثري 

 رئيس جملس   كرويب ي ومعه مهد  يعودة الرئيس خامت  
خل  وهنا تد  . إىل املطالبة بتأجيل االنتخابات    الشورى

    ليوم  التأجيل ولو    ااملرشد بشكل حاسم وقاطع رافض
 إىل  كـرويب ي ومهد يلرئيس خامت  مما اضطر ا   ؛واحد

ا مثنـه    دفع ي وهو التراجع الذ   ؛اجع عن التأجيل  التر
لس   ييما بعد باستئثار احملافظني بثلث     ف افادحمقاعد ا 

فـي   ف ؛االنتخاباتيف   نفسه    وسقوط كرويب  ،اجلديد
 ي إىل الـرئيس خـامت     يرسالة وجهها السيد خامنئ   

 )2004شـباط   /  فرباير 8بتاريخ  (  كرويب يومهد
 وقت مـضى إىل  يإن بالدنا حتتاج أكثر من أ   : "قال

إن : "وأضـاف ". الوحدة والوفاق بـني املـسئولني    
االنتخابات تكتسب أمهية حيويـة ملـصاحل أمتنـا         

أجواء سليمة وديناميـة    يف  وبالدنا، وجيب أن جترى     
 علـى   اجـاءت رد  اليت  رسالته  يف  ، وقال   "ومحاسية

 6اجلمعـة   يوم  (  وكرويب يرسالة بعث ا إليه خامت    
هـذا أحـد واجبـات       "):2004شباط  / فرباير

املسئولني حيال األمة الورعة ونضال الشهداء، وجيب       
 وحتقيق هذا   ،جتاوز املآخذ املتبادلة بني بعض اهليئات     

  .)18(" بيدالواجب املهم يدا
 أن تدخل املرشد جاء لـصاحل      اكان واضح  

 يف   استفز العناصـر املتـشددة     الذيمر   األ ؛احملافظني
يف - ودفعهـم    ،إلصالحيني داخل جملس الـشورى    ا

فـوز  جلسة نادرة من جلسات الس عقب إعالن        
شديد ( غري مسبوق    ي لتفجري موقف درام   -احملافظني

 ي عندما وقف النائب اإلصـالح     )ات واإلحياء املعاين
وهو واحد مـن    ( خوئينيها   ي أكرب موسو  يالبارز عل 

ور عشرات النواب الذين منعهم جملس صيانة الدسـت       
 ؛)ت الـس الـسابع    من جتديد ترشيحهم النتخابا   

ليفجر الصراع على أشده مع احملـافظني، وليطـرح         
عالمات استفهام كبرية حول مستقبل العالقة بـني        

مـن اآلن وحـىت     ) اإلصالحيني واحملافظني (التيارين  
موعد إجراء انتخابات رئاسـة     ( 2005آيار  / مايو

واألخرية للـرئيس   ثانية  اجلمهورية وانتهاء الوالية ال   
أخرى حول   وليطرح عالمات استفهام     )يحممد خامت 

ومعـه مـستقبل     يمستقبل املـشروع اإلصـالح    
جملس "لب خوئينيها من    فقد ط ؛  اجلمهورية اإلسالمية 

وهو اهليئة املخولة باختيار املرشد وتقيـيم       " (اخلرباء
 ينة ملراجعة أداء املرشد السيد عل     بأن يشكل جل  ) أدائه

ذلك بـالتحقيق   وطالب ك . بة نشاطاته  ومراق يخامنئ
يف  قد تصرف بشكل سـليم       يفيما إذا كان خامنئ   

 يف  ؛ االنتخابات الربملانية األخرية   حول شأن اخلالفات 
إشارة إىل مساندته قرار جملس صيانة الدستور مبنـع         

 .آالف املرشحني اإلصالحيني من خوض االنتخابات     
 مل يكد يكمل على أكرب موسوى خوئينيها كالمـه        

حىت اندفع حنوه نواب حمافظون وانتزعـوا منــه          
مكبـر الصـوت، وانفجــرت معركـة مـن        
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 لتؤكد أن مـا هـو       ؛الصفعات والركالت والشتائم  
  .)19(قادم خطري

هذه املواجهة الساخنة بني التيارين كانت هلا       
مقدمات قوية قبيل إجراء االنتخابات مباشرة عندما       

اليامسني (، وياسى نو    )الشرق(قامت صحيفتا شرق    
 بنشر  2004شباط  / فرباير 11يوم األربعاء   ) اجلديد

رسالة موجهة إىل املرشد من النواب اإلصـالحيني         
) الربملان(الشورى  الذين قدموا استقاالم من جملس      

على قرار جملس صيانة الدستور مبنع ترشيح        ااحتجاج 
 حتدثوا فيها   ،أعداد كبرية من املرشحني اإلصالحيني    

  .رفض الترشيحاتيف للمرشد عن دور معني 
تـشكل  الـيت  هذه الرسالة  يف  كتب النواب   

معرفة كيف كان لدى    يف  إن السؤال يكمن    : "سابقة
أعضاء جملس صيانة الدستور القدرة علـى خمالفـة         

ـ أو  أوامركم؟ أو إذا كانوا حصلوا بطريقة        أخرى ب
 لبعض التصرحيات العلنية    اكما تقول الشائعات خالفً   

رفض يف   يم لإلصرار على املض    إذن من جانبك   على
". أعداد كبرية من الترشيحات بصورة غري قانونيـة       

وقـد  . وفور نشر هذه الرسالة مت إغالق الصحيفتني      
يف أسفرت االنتخابات عن فوز ساحق للمحافظني،       

، بعد أن حـصد  مقابل انكسار واضح لإلصالحيني  
  . مقاعد الربملانياحملافظون حنو ثلث

يف  النتيجة، بـدت     وعلى الرغم من أن هذه    
       ا مـن   تصور البعض حتمية بعد إقصاء عدد كبري جد

 سبعني  كان من بينهم حوايل   -  اإلصالحيني املرشحني
ومقاطعة  -جملس الشورى السادس  يف  ا أعضاء   مرشح 

 إال  ؛ات اإلصالحية للعملية االنتخابيـة    بعض التنظيم 
حيني مل تكن فقـط بـسبب هـذا        أن هزمية اإلصال  

العمليـة   يف    موجـودين بقـوة    انوا فقد ك  ؛العامل
االنتخابية، ودخلوا االنتخابات بقائمـة موحـدة،       
وكانت هلم دعايام املكثفة للحصول علـى دعـم         

       ا الناخبني هلم، ومن قاطع العملية االنتخابية كان أيض

 - اخلاصـة  ولكن علـى طريقتـه    - قلب املعركة يف  
  .بالدعوة ملقاطعة االنتخابات

  مـن  يـق أي   حتق يفوقد فشل اإلصالحيون    
 ثلـث مقاعـد     ي فقد حصلوا على ما يواز     ؛اهلدفني

جملس الشورى فقط، ومل يستطيعوا أن يوقفوا زحف        
ركة الناخبني لصناديق االقتراع، فسجل معدل املـشا   

 باملائة من مجلة من هلم حـق  50 أكثر من  يما يواز 
صحيح أن هـذه النـسبة أقـل مـن          واالقتراع،  

  اليت  نية أو الرئاسية    سواء الربملا -االنتخابات السابقة   
 ولكنها نسبة ليست قليلة     -1997جرت منذ عام    

 رنت باملعـدالت العامليـة للمـشاركة يف       إذا ما قو  
االنتخابات، وتصبح هذه النسبة كبرية إذا ما أخـذ         

جرت خالهلا العملية   اليت  بعني االعتبار طبيعة األجواء     
على سيطرت   اليت   االنتخابية، وخباصة حالة اإلحباط   

 إجناز احلـد األدىن  اخبني بعد فشل اإلصالحيني يف  الن
  .)20(انتخبوا على أساسهااليت من وعودهم 

حيني تعود إىل    فإن هزمية اإلصال   ؛الواقعيف  و
ـ   عدة أخطاء جوهرية يف    سياسية منـذ    ممارسام ال

فمـن ناحيـة، مل يـستطع        ؛سيطرم على الربملان  
 إىل  يالحيون أن يبلـوروا مـشروعهم الـداع       اإلص
 حيث ظل هذا املـشروع      ؛الح بشكل واضح  اإلص
شـكل  يف ا من الناحية النظرية، ولكنه مل يترجم        براقً

    تكوين جبهة  يف  ا  أولويات واضحة، كما فشلوا أيض
يف  اندسـت    اليتقوية بعيدة عن التيارات االنتهازية      

 صراع صوروا فيه على أم    يف  صفوفهم، وأدخلتهم   
الرغم من أن   ، ب يخارجني على جوهر النظام اإلسالم    

التكتـل   يف   هذه التيارات ليست ذات ثقل معتـرب      
 فقـد انـصبت     ؛ومن ناحيـة ثانيـة    . يصالحاإل

جهودهـم على قضايا غيـر ذات صلة مبــاشرة        
ـ  ؛وم احلياتيـة للمـواطـن اإليـراين   باهلمـ ـا مم

 انتخبهم أكثر   يأبعدهم عن أجندة مهوم الشارع الذ     
  .من مرة
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قلية املراهقـة   العيف  واملشكلة األكرب كانت    
 ؛ لإلصـالحيني  ياليت سيطرت على التفكري السياس    

فقد عمدوا إىل إثـارة قضايـا كبــرى مثــل         
 ا يعـين  مم؛حتـديـد صالحيات رئيس اجلمهوريـة   

تقزمي صالحيات املرشد األعلى للثـورة اإلسـالمية        
نفسه، وإعادة هيكلة دور جملس صـيانة الدسـتور،       

 م سوف يفشلوا يف    كان من املتوقع أ    وكلها قضايا 
ـ       إجناز مآر   أن  يم من طرحها، وقد كان من املنطق
البداية على القضايا احلياتيـة للمـواطن       يف  يركزوا  

ا لفـتح ملفـات      مث ينطلقوا الحقً   ،لتثبيت وجودهم 
  حبيث يضمنوا التأييد الشعيب    ؛بيلحرجة من هذا الق   

  . هذه القضايا بالغة احلساسيةمعاركهم يفيف 
انــت وراء تراجـع     هـذه األخطـاء ك  

، علـى   يارع السياس الشيف  نفـوذ اإلصالحييـن   
الـيت  حنو ما أوضحته االنتخابات البلدية األخـرية        

ـ      ا مـن موعـد إجـراء       أجريت قبل حنو عام تقريب
 فيها اإلصالحيون زميـة     االنتخابات الربملانية، ومىن  

  .منكرة
ن املعركـة   إالواقع، فإنه ميكن القـول      يف  و

هدت مشاركة طبيعيـة مـن      نت ش االنتخابية لو كا  
 فإا مل تكن لتحقق هلم ما حققوه من         ؛اإلصالحيني

    مؤشر نتائج   ا إىل انتصارات سابقة، ليس فقط استناد 
 ولكن  -ا جزئي حتقيقًاكوا متثل   - االنتخابات البلدية 

موعة الكبرية من األخطاء        استنادالـيت  ا إىل هذه ا
من االنفصال   خلقت حالة واضحة  اليت  وقعوا فيها، و  

 وللتدليل على حدوث مثل هـذا       .بينهم وبني اتمع  
االنفصال بالفعل نشري إىل أن الـشارع مل يتحـرك          

يانة رفض جملس ص  ا لدعم اإلصالحيني بعد أن      إطالقً
  .الدستور ترشيح املئات منهم

 كان فيـه اإلصـالحيون      يالوقت الذ يف  و
 ؛عيدة عن أجندة أولويات املواطنني    خيوضون معارك ب  

   ا مما طرح من أفكار حول      فقد استفاد احملافظون كثري
 فغذت أوسـاطهم طروحـات جديـدة        ؛اإلصالح

قد خاضوا   و .ياالنفتاح السياس أكدت على ضرورة    
 بربامج أكثـر  2001 عام يانتخابات التجديد خلامت  

نتخابات البلديـة   االيف  ا، وكان هذا ما حدث      تطور
ية األخرية،  االنتخابات الربملان  يف   وجتلى بشكل أكرب  

ـ        اليت   ا كانت برامج احملافظني فيهـا أكثـر انفتاح
وركزت بشكل كبري على القـضايا ذات األولويـة         

املقام األول توفري   يف   يهمه   الذي و ؛بالنسبة للمواطن 
السياق نفـسه فقـد     يف   و . أعلى له  يمستوى معيش 

شهدت قوائم املرشحني احملـافظني عمليـة جتديـد         
 أصـحاب الكفـاءات     كبرية، ومت اختيار املرشحني   

  .كون القدرة على إقناع الناس مالذين ميتل
 أسـفرت عنـها العمليـة    اليتوذه النتائج  

ا لسيطرة احملافظني،    يصبح الربملان خاضع   ؛االنتخابية
 يفويعود مرة أخرى إىل حوزم بعـد خـسارم          

م على كافة  ليكملوا سيطر ؛2000انتخابات العام   
 باسـتثناء منـصب رئاسـة    يمفاتيح النظام السياس  

منتـصف  يف   سوف جترى انتخاباته     يجلمهورية الذ ا
  .العام القادم

ة احملافظني علـى    وعلى الرغم من أن سيطر    
يف معادلـة القـوة     يف   حدوث تغيري    الربملان ال تعين  
 بفعل سيطرم على املؤسسات األهم    يالنظام السياس 

مقدمتها منـصب   يف  تقبض على هذا النظام، و    اليت  
 إال أن هـذه     ؛انة الدسـتور   الفقيه وجملس صي   الويل

فقد كانت سيطرة   .  ذات دالالت عدة هامة    السيطرة
 تتحكم مبقادير   اليت  احملافظني على املؤسسات املعينة     

الوقـت نفـسه سـيطرة      يف  و- يالنظام الـسياس  
 أن احملافظني حيكمون     تعين - على الربملان  اإلصالحيني

خيلـق  ويسيطرون بدون سند شعىب، وكان ذلـك        
 بعـد أن     أما اآلن فقد اختلفت األمور     .ارقة مثرية مف

 الربملان املنتخبة مـن  أصبحوا يسيطرون على مؤسسة 
حقيقة األمـر   يف  وهذا الوضع اجلديد    . قبل الشعب 
أداء مؤسسات النظـام   يف  ا أكثر  انسجام سوف يعين 

 الصراع بني جملس صـيانة      هي وسوف ين  ،يالسياس



 محمد السعيد إدريس                                                       إيران وتركيا والحرب على العراقمحمد السعيد إدريس                                                       إيران وتركيا والحرب على العراقمحمد السعيد إدريس                                                       إيران وتركيا والحرب على العراقمحمد السعيد إدريس                                                       إيران وتركيا والحرب على العراق. . . . دددد

أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات 

762  اسيةاسيةاسيةاسيةالسيالسيالسيالسي

ن جيعل احملـافظني    ى، قبل أ  الدستور وجملس الشور  
  أكرب جلهة حتقيق مصاحل اجلمـاهري      مشدودين بشكل 

أتت م مرة أخرى إىل زعامة الربملان، ولضمان        اليت  
  .املستقبليف  هلم الشعيباستمرار كسب التأييد 

 األحوال، فإن السؤال األهـم اآلن  يوعلى أ 
ية اإلصالح وآفاق النظـام     ليدور حول مستقبل عم   

ان البعض يرى أن املشروع      ك وإذا.  برمته ياإلسالم
طة من عمر تطـور   عند هذه احملهي قد انت  ياإلصالح

 فما طرحه   ؛ا فإن ذلك ليس صحيح    يالنظام اإلسالم 
ا ثـل حتـدي  ميإلصالحيون من أفكار للتطوير سوف  ا

أمام احملافظني جلهة مواصلة عملية االنفتاح، وهم قد        
يف ولوج هذا الطريق بالفعل، ولن يكـون        يف  بدأوا  

  .مكام العدول عنهإ
 أزمة العالقات مع الواليات املتحـدة حـول         -2

  :يامللف النوو
 للخالفات بـني    اتصعيد 2003شهد عام   

الواليات املتحدة وإيران حول عدد مـن امللفـات         
شامل، وملف   وأسلحة الدمار ال   يأبرزها امللف النوو  

ـ    ". اإلرهاب"دعم وإيواء    اوجاء هذا التصعيد متزامن 
بتسخني األجواء مـع العـراق      مريكيني  مع تعهد األ  

بأن هذا التـسخني     ي مبا يوح  ؛ا لغزوه واحتالله  متهيد 
دع اإليرانيني وفرض موقـف     كان حماولة أمريكية لر   

 مـن عمليـة الغـزو    -ساعدةإن مل يكن امل   - احلياد
 ميكن  ي وهو الردع الذ   . للعراق الربيطاين /ياألمريك
ـ    نه حتقق بدرجة كبرية   إالقول   ران إىل   باضـطرار إي

 صدام مع   ي، وجتنب أ  "درء املخاطر "اج سياسة   انته
  . العراقيفالواليات املتحدة 

ريصة على تسخني   كانت الواليات املتحدة ح   
 ونقله مـن الوكالـة       اإليراين يملف التسلح النوو  

 هلا   يتسىن ي ك ؛الذرية إىل جملس األمن    الدولية للطاقة 
 اليت  ت سيئة السمعة  استصدار قرارات شبيهة بالقرارا   
 لـذلك اسـتبقت     ؛صدرت ضد العراق قبيل الغزو    

املـدير العـام   ( يموعد تسليم الدكتور حممد الربادع  

 ،ريره اخلاص بإيران   تق )للوكالة الدولية للطاقة الذرية   
 أصـدرته وكالـة االسـتخبارات      ( اوأوردت تقرير

 يؤكد أن إيران تسعى بنشاط إىل       )املركزية األمريكية 
ميائية وبيولوجية، وأن إيران    امتالك أسلحة نووية وكي   

أرادت احلصول على تكنولوجيا تساعد على إنتـاج        
. ار ضمن برناجمها لألسلحة النووية    مواد قابلة لالنشط  

 لألقمار الصناعية أظهرت    اأن صور ووأضاف التقرير   
 اليورانيوم بواسـطة    منشأة لتخصيب في  أن إيران خت  

الـيت  ، "ناتانز"مدينة   يف    حتت األرض  يالطرد املركز 
جنوب طهـران، وأن إيـران       ا كيلو متر  160تبعد  

 مـن   يا إىل احلصول على وقـود نـوو       تسعى أيض 
اليورانيوم والبلوتونيوم، وأا سعت إىل امتالك مفاعل      
ألحباث املاء الثقيل ميكن أن ينتج بلوتونيوم ألسـلحة   

  .نووية
 مع إيران بشأن    يوجاء هذا التصعيد األمريك   

ى من   مطالب أمريكية أخر    ضمن مجلة  ي النوو امللف
 ؛احتالل العراق يف   يطهران عززها النجاح األمريك   

منها مطالب بتسليم عناصر تنظيم القاعدة املوجودين       
 ، والتوقف عن دعم حزب اهللا وحركيت      على أراضيها 

فلسطني، إضافة إىل مطالب أخرى     يف  محاس واجلهاد   
غري معلنة ختص إيران، وبالتحديد ما هو مطلوب وما         

  .)21( العراقيفحمظور بالنسبة إليران هو 
 ين التصعيد األمريك  إ ميكن القول    ذا املعىن 

أدوات الضغط   كان أداة من      اإليراين يبامللف النوو 
الـيت  حزمة مـن القـضايا     يف   األمريكية على إيران  

ـ يارتبطت بالتدخل العسكر  الـشرق  يف  ي األمريك
ـ     مقدم يف و ،األوسط  للعـراق   يتها الغـزو األمريك

حد ذاته  يف    كان ) هذا امللف  يأ( الله، كما أنه  واحت
يف  ع بني الواليات املتحدة وإسرائيل     للصرا اموضوع 

ظل تصعيد إسرائيل يف   ،جانب آخر يف  جانب وإيران   
 على املصاحل واألهداف    ملا ميثله خطر التسلح اإليراين    

 القـادر   )3(سرائيلية، وبالذات صاروخ شهاب     اإل
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 ي الـذ )4(رمبا شهاب الوصول إىل إسرائيل، و   على  
  .يتجاوزها

ورغم أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية        
 بإدانة ىف اكت)2003شباط /  فرباير27يف الصادر  (

إيران دون تصعيد األمر بنقل امللف إىل جملس األمن         
 فإن الـضغوط األمريكيـة مل    -طنكما تريد واشن  -

 مما اضطر إيران إىل القبول بـالتوقيع علـى          ؛تتوقف
يح للوكالة الدولية للطاقة الذرية يت    يف  وتوكول إضا بر

ت ئا مـن املنـش  يهلا حق التفتيش املفاجئ علـى أ   
 وقـت تـشاء دون موعـد        يأيف  النووية اإليرانية   

  .)22(مسبق
 وظلت  ،ورغم هذا التوقيع مل تتراجع األزمة     

ورقة أمريكية ضاغطة باستمرار على إيران لتكبيـل        
ة جتاه قـضايا تراهـا      قرار السياسة اخلارجية اإليراني   

الواليات املتحـدة مهمـة للمـصاحل األمريكيـة         
ولذلك تفجرت أزمة رفض إيران ئ      . واإلسرائيلية

املفتشني الـدوليني وإرجـاء موعـد زيـارم، مث          
ـ        ة مـع   اضطرارها للقبول م بعد أن وصلت األزم

" حافة اهلاوية " إىل   -يبضغط أمريك -الوكالة الدولية   
لنقل امللف برمتـه إىل جملـس         تريدها واشنطن  اليت

 مما اضطر إيران إىل القبول بإعالن توقفها عن         ؛األمن
وعد التاسـع مـن     تطوير معدات نووية ابتداًء من م     

  .2004نيسان / أبريل
 رئـيس   ةأعلن ذلك غالم رضا أغا زاد     قد  و

مـع  في  مؤمتر صح يف  مؤسسة الطاقة الذرية اإليرانية     
ة الدولية للطاقـة   مدير الوكاليالدكتور حممد الربادع 

هـذا  يف   ي، وصرح الربادع  )7/4/2004(الذرية  
املؤمتر بأن إيران التزمت بأن تبذل قصارى جهـدها         

، وأن اجلانبني   "حل القضايا القائمة  "لإلسراع بعملية   
  .ا على ضرورة تسريع التعاوناتفقً

  
  

العراقيـة وتطـورات    – العالقات اإليرانيـة     -3
  :اخلليجيف الصراع 

ـ - العراقية /ات اإليرانيةلعبت العالق  يف  يوه
ـ   دور - عالقات صراعية  األغلب حتديـد  يف   اا مهم

ا لعبت  انية حنو األزمة العراقية، وأيض    التوجهات اإلير 
بعـد حـرب    - اخلليجية /أمناط التفاعالت اخلليجية  

ات املتحـدة   اخلليج الثانية، وبعد أن أصبحت الوالي     
 ـ  اخللي يالنظام اإلقليم يف   افاعالً رئيسي  ال  ا دور -يج
حتديد التوجهات اإليرانية حنـو تلـك       يف  يقل أمهية   

كانت قد  اليت  ( فقد أبدت الواليات املتحدة   . زمةاأل
اخللـيج  يف   املباشـر    يكثفت من وجودها العسكر   

، بـدعوة كويتيـة،     1987ابتداًء من منتصف عام     
نـاء احلـرب    حتت غطاء محاية ناقالت الـنفط أث      و

 مبقاومـة القـوى     ا كبري ام اهتما )اإليرانية /العراقية
 بعـد   ،ميكن أن دد املصاحل األمريكية    اليت  اإلقليمية  

السابق على مواجهـة اخلطـر      يف  أن كان التركيز    
وكان إقليم اخلليج   . الناجم عن التهديدات السوفيتية   

ذا التوجـه   حظيت  اليت  العامل  يف  من أبرز األقاليم    
ـ      ي األمريك ياالستراتيج ده ، وكان العراق ومـن بع

  .هذا التوجهيف إيران مها حمور االهتمام 
  طلب ديك تـشيين    1990مطلع عام   في  ف

 من هيئة الـدفاع     ) حينذاك يوزير الدفاع األمريك  (
 قف عن التخطيط ملقاومة غزو سوفييت     األمريكية التو 

مل يعد  " حيث   ؛اخلليج يف   فطإليران باجتاه حقول الن   
يـز  ، وجيب أن يتم الترك    " اآلن على مصداقية   يينطو
 قـد تتعـرض   الـيت ضمان إمدادات الـنفط   "على  

يف املنطقة يدعمها االحتاد    للتهديدات من قوى إقليمية     
الدفاع عن شـبه    " لذا جيب التركيز على      ؛"السوفييت

فهناك العبـون إقليميـون لـديهم       . اجلزيرة العربية 
  .)23("إمكانيات كثرية كالعراق وإيران

ـ  يكان هذا التوجه االسـتراتيج      ي األمريك
 توازن"واشنطن قد ختلت عن سياسة       أن   ديد يعين اجل

التزمت ا طيلة عقـدى الـسبعينيات       اليت  " لقوىا
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 والثمانينيـات  ،)مواجهـة العـراق  يف  بدعم إيران   (
، وأـا أمـام     )مواجهـة إيـران   يف  بدعم العراق   (

 يفطموحات اهليمنة اإلقليمية العراقيـة واإليرانيـة        
ـ  باتت معنية مبواجهة القوتني      اخلليج بعـد أن    امع ،

تعطيل املشروع  يف  استنفدت القوة العراقية أغراضها     
كمـا  ا   للثورة اإليرانية، متام   ي والسياس ياأليديولوج

إعطاب املـشروع   يف استنفدت إيران الشاه أغراضها  
  . للعراق الراديكايليالقوم

 يوقد أخـذ هـذا التوجـه االسـتراتيج        
  :هي اجلديد ثالثة أبعاد ياألمريك

 مـن   يل على عدم متكـني أ      العم -األول
 من امتالك القدرة    )العراق وإيران  ( اإلقليميتني القوتني

اخلليج، أو ديد أمن   يف  على ديد املصاحل األمريكية     
  .واستقرار الدول اخلليجية الصديقة

يف  العـسكري  االستعداد للتـدخل     -الثاىن
 القوة، بـدعوة أو  اخلليج واللجوء إىل خيار استخدام   

  . من دول اخلليجي أبدون دعوة من
 فرضته أخطار   يالذ" التحالف" فك   -الثالث

اإليرانية بني العراق    / واحلرب العراقية  التهديد اإليراين 
 أو على األقل، جتريد     .يودول جملس التعاون اخلليج   

يف األساس   هو   ي، الذ لف من عمقه الدويل   هذا التحا 
  .أوروىب /يعمق أمريك

دة بـدأت  وهناك ما يؤكد أن الواليات املتح     
 / احلـرب العراقيـة    مع انتـهاء   (1988منذ عام   

عـراق مـع دول     مشروع هدم لعالقات ال   ) اإليرانية
 معتمدة على آليـات معلنـة      يجملس التعاون اخلليج  

  .)24(وأخرى خفية
ـ جاء الغزو الع  وقد    2يف  ( للكويـت    يراق

 ليخلق املواجهة املنتظرة واحلتمية     )1990أغسطس  
يف ليمية الطاحمتني للهيمنـة     بني القوتني العاملية واإلق   

 الشديد  ي ولعل هذا ما يفسر احلرص األمريك      .اخلليج
 وفـرض احلـل   ، لألزمةيعلى إفشال اخليار السياس   

 كحل أوحد كانت تأمله الواليات املتحدة       يالعسكر

فقط بالنسبة للعالقـات     لفرض مرحلة جديدة ليس   
ا بالنسبة للعالقـات    اخلليجية، ولكن أيض   /األمريكية

  .األمريكية /اخلليجية والعالقات اإليرانية /ليجيةاخل
لقد فرضت حرب اخلليج الثانية تـداعيات       

 فـرض الواليـات املتحـدة       كثرية كان من أبرزها   
 ؛ياخلليجي  النظام اإلقليم يف   ومباشر   يكطرف رئيس 

 ؛لتطورات بالنسبة للنظم اإلقليمية   واحدة من أهم ا   يف  
 للـنظم  يليـد التقيف وذلك بوضع اية للفهم اجلغرا 

 وإعالء شأن حجم ومستوى التفـاعالت       ؛اإلقليمية
  .كأساس لعضوية النظم اإلقليمية

ـ    وبدخول    يالواليات املتحدة النظام اإلقليم
 اون األمين  خاصة عقب توقيع اتفاقيات التع     ياخلليج

 الثنائية بني كل من دول جملـس التعـاون       يوالدفاع
يمنـة  ارى مثلث عالقـات اهل والواليات املتحدة وتو  

، فرض مستطيل التوتر نفـسه علـى         )25(يالتقليد
    ا على أسـاس    اإلقليم ليصبح هيكل التفاعالت قائم

إيران والعـراق وجملـس التعـاون       : يأربع قوى ه  
اإلقليم يف  والواليات املتحدة، وليزداد عمق الصراع      

لعالقات بـني   ليشمل كل العالقات البينية فيما عدا ا      
  .)26(ات املتحدة والوالييجملس التعاون اخلليج

فالعالقات ظلت صراعية أكثر منها تعاونيـة       
بني العراق وإيران، وأصبحت صراعية بني العـراق        
وجملس التعاون، والعـراق والواليـات املتحـدة،        
واستمرت صراعية بني إيـران وجملـس التعـاون،         

وضـعتها إدارة   الـيت   يف ظل الـسياسات   ا  خصوص
نتها علـى    بيل كلينتون لفرض هيم    يالرئيس األمريك 

تواجه مصاحلها  اليت  اخلليج، والقضاء على التهديدات     
  :يمن أهم هذه السياسات أربع ه. قة املنطيف

 إعطاء أولويـة السـتخدام القـوة     -األوىل
 ديد للنفوذ   يتدخل املباشر ملواجهة أ   العسكرية وال 

وقد أكسبت خـربة    .  اخلليج يف  واملصاحل األمريكية   
ج الثانية هذه السياسة    اخلليحرب  يف  استخدام القوة   

قدر من املصداقية والفاعلية بالنسبة للواليـات  اا كبري 
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حـسب بيـان   (املتحدة، وتشمل هـذه الـسياسة     
 ثالثـة  )1995استراتيجية الدفاع األمريكية لعـام   

  :) 27(يحماور ه

 لكل مـن دول     حتسني القدرات الدفاعية احمللية    -
 تستطيع كـل  ي الست ك  يجملس التعاون اخلليج  

  .ها حتمل املسئولية األساسية للدفاع عن أمنهامن
تشجيع تعزيز الدفاعات اإلقليمية اجلماعية بـني        -

 خالل فترة   ا الس لتمكينها من التعاون مع     دول
  .املنطقةيف التوتر الشديدة 

يف تعزيز القدرات العسكرية للواليات املتحـدة        -
ويعترب هذا احملور األخري هـو الركيـزة        . اخلليج

  . هذه السياسة األمريكيةيفاسية األس
 االحتواء املزدوج للعراق وإيـران،      -الثانية

أن للواليات  يف  واهلدف املباشر هلذه السياسة يكمن      
 قوة حتمـل    أيمنع ظهور   يف  املتحدة مصلحة كربى    

 بقعة من بقاع العامل، وال      ينزعة سيطرة إقليمية يف أ    
 ادرة على ديـد االسـتقرار     سيما إذا كانت قوة ق    

  .)28( عرب استخدام القوةيالعامل
عتماد املتبادل بـني    تدعيم وتقوية اال   -الثالثة
 من إقليم الشرق األوسـط،       والغريب يالشقني الشرق 

ا  باعتباره مركـز يج واملشرق العريب بني إقليم اخلل يأ
ك بالربط بني    وذل ؛ياإلسرائيل /لنظام الصراع العريب  

 إجنـاح   ي يف اخلليج، ومـساع    ينظام األمن اإلقليم  
  .ياإلسرائيل /ية التسوية السلمية للصراع العريبعمل

الربط اجلديد بني أمن اخلليج وعملية التسوية       
 وقت  ،نديكأن  من منظور إدارة كلينتون طرحه مارت     

  جملـس  يف   لشئون الشرق األوسط     اأن كان مستشار
خطاب شهري أمام مركز    يف   ،ي األمريك ياألمن القوم 

عـرض فيـه    و ،ألدىنواشنطن لسياسات الـشرق ا    
تفاصيل سياسة االحتواء املزدوج للعـراق وإيـران،        
وربط فيه بوضوح بني الدعوة إلحكام االحتواء على        

 أيرفي  ف.  وبني جناح عملية التسوية    ،العراق وإيران 
اخلليج  يف   مريكية أن احتواء إيران والعراق    اإلدارة األ 

الشرق األوسط، كما   يف  يعزز مساعى إحالل السالم     
عزيز مساعى السالم تلك تزيد مـن القـدرات         أن ت 

كما أن إخفاق   . األمريكية على احتواء إيران والعراق    
اخلليج سيعوق  يف  احتواء العراق وإيران    يف  واشنطن  

تريدها  اليت    واشنطن على إجناح عملية التسوية     قدرة
، وإخفاق عملية التسوية    ياإلسرائيل /للصراع العريب 

 على احتواء العراق    هذه يعوق بدوره قدرة واشنطن    
الـربط بـني   من هنا اكتسب . )29(اخلليجيف وإيران  

 يالتخطـيط االسـتراتيج    يف   العمليتني أمهية كبرية  
  .ياألمريك

 القيام جبهود نشطة لكبح انتـشار       -الرابعة
ر منطقة أكثـر    أسلحة الدمار الشامل، وتعزيز تصو    

 الشق األول من هذه     ي، ولقد حظ  ادميقراطية وازدهار 
 حني مت إرجاء الشق الثاين    يف   بكل األولوية،    السياسة

  .ألجل غري معلوم
يف هذه السياسات األمريكية األربع تتمحور      

ـ      ييجتوجه استرات  ذ صـفة    واحد، ميكـن أن يأخ
 سياسـة   ي وه ؛اخلليج يف   السياسة األمريكية اجلديدة  

 الكاملة من   االستفراد باخلليج عن طريق فرض اهليمنة     
  :)30(يخالل ثالثة مسارات ه

 ي واالقتـصاد  ي فرض الوجـود العـسكر     – أ  
 على إقليم اخلليج، واحتواء القـوتني       ياألمريك

كضرورة ) إيران والعراق (اإلقليميتني املناوئتني   
  .الكتمال اهليمنة

 استبعاد القوى الدولية املنافسة وخاصة فرنسا       –ب
وروسيا والصني، وبدرجـة أقـل بريطانيـا        

  .واليابان
ا ألداء دور مـساند     ي إسرائيل وترك   تقريب –جـ

  .اخلليجيف  يللدور األمريك
ـ  يظل هذا الوجود العـسكر    يف    ي األمريك

اخلليج بـل   يف  املكثف والنفوذ املتصاعد ليس فقط      
 ظل احلصار احملكـم     يف إقليم الشرق األوسط، و    يفو

مشالـه  يف على العراق وفرض مناطق حظر الطـريان   
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داعت  ت ؛ املستمر مع إيران   يوجنوبه، والتوتر األمريك  
الطموح إىل زعامة     يفكل فرص القوتني اإلقليميتني     

أو هيمنة إقليمية، وبدت أمامهما فـرص تأسـيس         
مرحلة جديدة من عالقات التعاون، أو على األقـل         

لكن هذه املرحلة اجلديدة بقدر ما      . التنافس السلمى 
 ي املشترك والـذ   ي األمريك يكانت حمكومة بالتحد  

 وتقـارب   تفاهميفرض على طهران وبغداد سياسة      
 مبتغريات إقليمية ال    اا أيض  فإنه كان حمكوم   ؛وتعايش

:  أبرزهـا  ؛اجتاه التباعـد  يف  تدفع  هي   و ،تقل أمهية 
اتبعتها طهران إزاء حرب اخلليج الثانية      اليت  السياسة  

 كانت تستهدف مغازلة واشنطن واسترضـاء       اليتو
السعودية والكويت ودول جملس التعاون أكثر ممـا        

ـ     كانت تستهد  و العـراق،   ف إبراز نوايا حسنة حن
 مل تـسدده    الذياإليرانية   /ومرياث احلرب العراقية  

يف إيواء فـصائل املعارضـة      يف  بغداد، واالستمرار   
يف إيواء إيران لفصائل معارضـة عراقيـة        (البلدين  
 اإليرانية، وإيواء العراق ملنظمة جماهدى خلق    األراضي

 داخـل   أبرز فصائل املعارضة اإليرانيـة املـسلحة      
 اعتبارات توازن القـوى     ا، وأخري ) العراقية األراضي

  .اإلقليمى بني إيران والسعودية والعراق
 للكويـت   يواقف اإليرانية من الغزو العراق     امل –أ

  :وحرب اخلليج الثانية
يف على الرغم من املبادرة العراقيـة املتمثلـة       

بعث ا الرئيس صدام حسني للـرئيس       اليت  الرسالة  
اليت و )15/8/1990 يف(  رفسنجاين يامش ه اإليراين

جدد فيها اعتراف العراق باتفاقية اجلزائر خبـصوص        
شط العرب وترسيم احلدود بني البلدين، واسـتعداد        
العراق إلرسال وفد إىل إيران إلعـداد االتفاقيـات         
واالستعداد لتوقيعها، واإلعالن عن بـدء سـحب        

ــة  ــدود اإليراني ــن احل ــة م ــوات العراقي  يف (الق
17/8/1990.(  

  كانت تعين اليت   على الرغم من هذه املبادرة      
فـي  ا انسحاب القوات العراقية من مـساحة أل       أيض 

كيلو متر مربع كان العراق حيتلـها بالفعـل مـن           
من أن هذه املبـادرة      اإليرانية، وعلى الرغم     األراضي

حرب يف  ا بانتصار إيران    ا ورمسي  علني اسجلت اعترافً 
 على  املوقف اإليراينيف  ا مل تؤثر     فإ ؛ سنوات الثماين

 إذ ظلت طهران حريـصة      ؛حنو ما كانت تأمل بغداد    
احلرب وتفجري خالفات مـع     يف  على عدم تورطها    

الواليات املتحدة، وإعطـاء أولويـة لكـسب ود         
السعودية والدول العربية اخلليجية األخرى، ولكـن       

  .)31( عداء صريح مع العراقيفدون الدخول 
اقف اإليرانيـة مـن الغـزو     لقد خلصت املو  

 للكويت وتداعيات حرب اخلليج الثانية هذه       العراقي
ـ  ا صارم  فقد اختذت إيران موقفً    ؛هتماماتاال اا وثابت 
بت بـضرورة معاقبـة      وطال ، معارضة هذا الغزو   يف

 وإجباره على االنسحاب الكامـل،      ياملعتدى العراق 
متكـني   تسوية للرتاع من شـأا       يكما عارضت أ  

" وربـة وبوبيـان    "ن االحتفاظ جبزيـريت   العراق م 
الكويتيتني، أو حصول العراق على مكاسب إقليمية       

 يف  يشأا تغيري الوضـع اجليواسـتراتيج     أخرى من   
يد بأا سـوف  اخلليج، ووصل األمر إىل درجة التهد    

 أرض حيصل عليهـا العـراق       تقدم على احتالل أي   
  .ية للخروج من الكويتكفد

 تنـافس علـى     أن جـذور ال    اوكان واضح
الزعامة اإلقليمية ما تزال متأصلة حىت ذلك الوقـت         

يف ا ا متـشدد كما أعلنت إيران موقفً. لدى اإليرانيني 
 ؛اخللـيج يف    األجـنيب  يالبداية من الوجود العسكر   

لكنها عادت وقبلت به مع اشتداد األزمـة ضـمن          
    هاء األزمـة، كمـا     ا بانت غطاء مفاده أن يكون مؤقت

  ا ستبقى على احلياد يف     اأكدت إيران أيضاحلرب  أ 
فلح حماوالت العراق بتوريط إيران     ضد العراق، ومل ت   

 احلرب ضد الواليات املتحدة، وكانت أهم هـذه         يف
احملاوالت إرسال أعداد كبرية من طائراتـه املقاتلـة         

 26 ابتداًء مـن      إىل إيران  العسكريوطائرات النقل   
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ريها من جانـب قـوات       تدم ي لتفاد 1991يناير  
  .)32(التحالف الدويل

 احلـرب إىل     من أن تتورط إيـران يف      وبدالً
 وقفـت إىل    ؛جانب العراق مع الواليات املتحـدة     

 جنـوب    تفجرت يف   اليت   جانب االنتفاضة الشيعية    
 )1991مـارس   يف  (العراق ضد النظام احلـاكم      
احتـضان فـصائل    يف  واستمـرت إيران بعـدها     

  .)33(املعارضة الشيعية العراقية
  :اإليرانية /ث احلرب العراقية مريا–ب

عندما أقدم العراق على اجتياح الكويـت مل        
ان والعراق مـن    تكن جممل اخلالفات املثارة بني إير     

فقد .  سنوات قد حسمت بعد    خملفات حرب الثماين  
ــف  ــات جنيـ ــهت مفاوضـ  – 25/8(انتـ

 – 1/10(، مث مفاوضات نيويورك     )7/9/1988
 – 31/10(، مث مفاوضات جنيف )5/10/1988
 خبصوص القـضايا    يء ال ش  إىل) 11/11/1988

تلك املفاوضـات،   يف  عرضت للبحث    اليت   اخلالفية،
وخباصة حرية املالحة، وتطهري شـط العـرب مـن     

ـ  . )34(األلغام والسفن الغارقة فيه     عـام   هيكما انت
1989 ا دون تسوية شاملة للمشكالت اخلاصة       أيض

 يفو. 598بتفسري وتنفيذ بنود القرار الدوىل رقـم        
 مببـادرة   العراقـي ، تقدم الرئيس    1990مطلع عام   

دف إىل تسوية شاملة للقضايا اخلالفية، كما تقضى        
بعقد اجتماعات دورية لقيادة البلـدين مـن أجـل     

، لكن إيـران    598التوصل إىل فهم مشترك للقرار      
ودعاية للرئيس  .. خدعة  "وصفت هذه املبادرة بأا     

  .)35("العراقي
 العام لألمم   دم ا األمني  ومل تسفر مبادرة تق   

تذويب اخلالفـات بـني    يف  جديديءاملتحدة عن ش 
لكن العالقات حتسنت   . 598البلدين وتنفيذ القرار    

 ي هامش أعقاب تلقى الرئيس اإليراين   يف   يءبعض الش 
 1990مايو يف  ي رسالة من الرئيس العراق رفسنجاين

 لقاء الـرئيس    تضمنت مقترحاته السابقة ورغبته يف    

 غـري   اوأبدت إيران اهتمام  . كة املكرمة  م يف ايناإلير
بادرة " ووصفها رفسنجاىن بأا     ،عادى ذه املبادرة  

، لكن الغزو   )36("على حسن النية من جانب العراق     
 للكويت أطاح بكل هذه النوايـا احلـسنة         يالعراق

  .وجدد املواجهة والتوتر بني البلدين
  : خريطة التحالفات اإلقليمية–جـ

 ا بعد انتهاء حرب اخلليج الثانية      كان واضح
ملكـة العربيـة    أن إيران أمام مأزق االختيار بني امل      

 وبـني   ، دول جملس التعـاون    يالسعودية ومعها باق  
 اسـتعادة   فالعراق كان يهمه بعد احلـرب     . راقالع

العالقات مع السعودية ودول جملس التعاون األخرى،       
 .انت التفاهم وحسن النوايا مع إير     واستئناف عالقا 

يف  يالعراق /ي استبعدنا احتمال التقارب السعود    وإذا
تختار ملعب إيران ل  يف    فإن الكرة باتت   ؛ذلك الوقت 

 الستحالة اجلمع بينهما    ا نظر ؛بني السعودية والعراق  
  .ذلك الوقتيف 

     إليران  ايف السنوات األوىل كان األمر ميسر 
 ضـد  اخللـيج يف  الـصعب   يف ظل الوضع العدواين   

مواقـف دول    يف   ن بروز بعض التحول    لك .العراق
خاصة قطـر وسـلطنة   (عربية خليجية باجتاه العراق   

واشنطن لكل من إيـران      مث وضع    )عمان واإلمارات 
 احـد زاد    و  مزدوج )احتواء(لواء  حتت   اوالعراق مع

فقد ؛   بني السعودية والعراق   من تعقيد اخليار اإليراين   
اق أدركت إيران أن هناك بعض ما جيمعها مع العـر         

  :)37(مثل
وجود نظرة دولية وإقليميـة هلمـا باعتبارمهـا       -1

  .ا مما أدى إىل عزلتهما دولي؛دولتني خطريتني
مها للواليات املتحدة وعـداء الواليـات       ؤعدا -2

  .املتحدة هلما
ـ      -3 بـاره   باعت ي النفور من جملس التعاون اخلليج

  .اهلما مع" استبعادية"مؤسسة 
 ،دة الـسعودية  كراهية دعاوى ومطامح القيـا     -4

ـ      مـن أجـل     يوحماولتها استثمار اخلطر العراق
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احلصول على أسلحة أمريكية متطورة، واحلصول      
اع عن آبار الـنفط     على التزامات أمريكية بالدف   

ملفقـودة،   السترداد املكانـة ا  ي والسع ،السعودية
  . ومنافسة القوة اإليرانيةيوامتالك النفوذ اإلقليم

األمريكية للـصراع   ة السالم    معارضتهما لعملي  -5
  .ياإلسرائيل /العريب

 الوقت ذاته أن    يفلكن إيران كانت تدرك     
  :)38(هناك مسائل تباعد بينها وبني العراق أبرزها

  . لكل منهماياالختالف حول الدور اإلقليم -1
 االختالف على أمناط التحالف مع دول اخلليج        -2

  .العربية األخرى
  . القضايا اخلالفية الثنائية-3
 ستترتب على عودة العـراق إىل       اليتملشكالت   ا -4

  .سوق النفط
 ا أن عدم الثقـة بـني إيـران         وكان واضح

والعراق يفوق التخوفات اإليرانية من السعودية، ومن       
هنا كانت أولوية إيران بتحـسني العالقـات مـع          

والكويت ودول اخلليج األخـرى، مـع        سعوديةال
  علـى فـرص معـاودة       االعتبار اإلبقاء  يفالوضع  

 للعالقات مع العراق، ولكن دون      يالتحسني التدرجي 
 وصـلت  اليت   بالعالقات املتنامية مع السعودية   إضرار  

األعوام الثالثة األخرية إىل تبادل الزيارات علـى        يف  
أعلى املستويات القيادية، وتوقيع اتفاقية أمنية ثنائيـة        
مع السعودية، مث توقيع اتفاقية أمنية وأخرى عسكرية        

  .مع الكويت
وفق هذه املعادالت ميكن فهـم حمـاوالت        

التعامل مع العراق، لكن    يف   املترددة   اإليراينالتقارب  
إقدام السعودية على فتح منافذ للحدود مع العـراق،       

 أزاح الكثري من    بغداد الدويل  معرض    يف ومشاركتها
العوائق أمام إمكانية تطوير العالقات اإليرانيـة مـع        

ـ  اق، ولكن هذا التطوير     العر بعـاملني   اكان حمكوم 
ـ  / مدى تأثري هذا التقارب اإليراين     -أوهلما  يالعراق

ـ  /على فرص فتح حوار إيـراين       لتحـسني   ي أمريك

عدم حل املشكالت الثنائيـة،      -وثانيهماالعالقات،  
 ملنظمـة   وجتدد التوترات بسبب األنشطة العدوانيـة     

  . اإليرانيةيجماهدين خلق داخل األراض
اعالت إىل إحداث   وقد قادت جممل هذه التف    

 لتفرض  ؛"مستطيل التوتر "معادلة  يف  بعض التفكيك   
أولوية التفاعالت التعاونية بـني أغلـب األطـراف     
اخلليجية بعد أن كانت هذه التفاعالت قاصرة فقـط    

 ؛ةعلى العالقات بني جملس التعاون والواليات املتحد      
 دول جملـس    يف وذلك بسبب تنامى العداء الـشعيب     

ا بعد انتفاضة    خصوص ،يات املتحدة التعاون ضد الوال  
ـ     للـسياسة العدوانيـة     ياألقصى والدعم األمريك

راق بـسبب    للع سرائيلية، وتصاعد التأييد الشعيب   اإل
 يدفعه حتـت ضـغوط      يضخامة الثمن الفادح الذ   

الربيطانية  /عسكرية األمريكية احلصار واالعتداءات ال  
وامتدت هذه التوجهـات إىل املـستوى       . املتكررة

 /لعراق، وشهدت العالقـات اإليرانيـة      حنو ا  يالرمس
شـكل زيـارات     يف    بعض التطور اإلجيايب   ؛العراقية

متبادلة على مستوى الوزراء، وتزايد أعداد اإليرانيني       
الذين اجتازوا احلدود لزيارة األماكن املقدسة للشيعة       

  . العراقيف
رات على صعيد العالقات    وكانت أبرز التطو  

اصمة كراكاس ع  يف    مت ي اللقاء الذ  ؛العراقية /اإليرانية
ه يـسني    وط ي حممد خامت  فرتويال بني الرئيس اإليراين   

ـ      علـى هـامش    ( يرمضان نائب الـرئيس العراق
 أكتوبر عـام    يفاجتماعات قمة دول منظمة األوبك      

ـ       وتال هذا  )2000  ي اللقاء زيارة وزير النقل العراق
 ين لبحث فتح اال اجلـو     أمحد مرتضى إىل طهرا   

 أمام املالحة من وإىل العراق، مقابل السماح        يناإليرا
  يف  ياألجواء العراقية وه  يف  مبرور الطائرات اإليرانية    

األجـواء   يف    مـن املـرور     بدالً ،طريقها إىل دمشق  
 متارسـها    الـيت   عمليات التفتـيش   يالتركية لتفاد 

السلطات التركية مع الطائرات اإليرانية املتجهـة إىل     
ملة باألسلحة إىل حـزب     خشية أن تكون حم    ،دمشق
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 خلق داخل املـدن     يلكن أعمال منظمة جماهد   . اهللا
 دفعـت احلكومـة     ؛العاصمة طهران يف  و احلدودية

  .اإليرانية إىل التراجع عن قرارها السابق
 يف  هـذه االنتكاسـة    ي حماولة لتفـاد   يفو

العالقات أقدمت بغداد على إرسال جمموعـة مـن         
 )2000 عـام     أواخر يف(الوفود الرمسية إىل طهران     

على تأسيسها بعد   لتفعيل جلان للتطبيع كان قد اتفق       
  يف)1997عـام   (عقـدت    الـيت    القمة اإلسالمية 

 املقابل أقدمت إيران على إرسال وزيـر        يفو. طهران
 حيـث  ؛)2000نـوفمرب  يف ( خارجيتها إىل بغداد  

طور أقرب إىل حتـدى      ت يف،  يالتقى بالرئيس العراق  
 حيـث   ؛لى العـراق   املفـروض ع  ياحلظر األمريك 

 بطائرة إيرانية أقلعت من     يجاءت زيارة كمال خراز   
  .طهران مباشرة إىل بغداد

كما أقدمت إيران علـى اختـاذ خطـوات         
 منها اإلفراج عن معظـم      ؛تطبيعية أخرى مع العراق   

األسرى العراقيني غري املسجلني لـديها، وتنـشيط        
حركة التجارة اإلنسانية مع العراق عـرب احلـدود،         

 حيـث   ؛ا على املعارضة العراقيـة    ت ضغوطً ومارس
اقترحت إغالق حمطتني تليفزيونيتني تبثان من إيـران        

" االنتفاضة" ومها تليفزيون    ؛والعراق ضد البلد اآلخر   
" ااهد"التابع للمعارضة الشيعية العراقية، وتليفزيون      

 ي تدعمه بغداد والناطق بلسان منظمة جماهـد       يالذ
  .خلق

قات كان يواجه بالتردد     العال  يف ينامهذا الت 
 بسبب تصاعد عمليات    ؛واالنتكاس بني حني وآخر   

 العراقية، ورد القوات    األراضياملعارضة اإليرانية من    
اإليرانية عليها، أو بسبب العجز املشترك عن إجيـاد         

 /ب العراقية عالقة من تركة احلر   حلول للمشكالت ال  
ن  تطالب إيرا  اإليرانية، خاصة قضية التعويضات اليت    

 ، مليار دوالر  116ا، وتقدرها األمم املتحدة بـ      
، "تريليـون دوالر  "حني تقدرها طهـران بــ       يف  

 ا وأخري ،رسيم احلدود، وملف األسرى   ومشكالت ت 
  .البلدينيف ملف منظمات املعارضة 

مكن أن تتغلب رغبة البلدين     من امل كان  وقد  
ني بإغراء من حتسن العالقات ب    -تطوير العالقات   يف  

 ولكن  - والعراق يجملس التعاون اخلليج  دول  أغلب  
 سبتمرب بالواليات املتحدة وتداعياا     11انفجارات  

خاصة انطالق احلرب األمريكية ضد اإلرهـاب،       -
جتاوزت حدود احلرب ضـد حركـة طالبـان         اليت  

سـباق  ووصلت إىل اخلليج ضمن     " القاعدة"وتنظيم  
ا  وضعت حد  -ا حمموم لغزو العراق عسكري    يأمريك

، ومل متهـل دول النظـام       يالعراق / اإليراين قاربللت
 فرصة لالنفالت من قيود اهليمنة األمريكيـة    ياخلليج

  .فرضت على املنطقة منذ حرب اخلليج الثانيةاليت 
   للعراقالربيطاين/ي إيران والغزو األمريك-ثانياً

أدركت إيران منذ تفجر األزمة بني الواليات       
األمريكية، وبالذات  املتحدة والعراق حقيقة األهداف     

يف الدعوة األمريكية إلعادة رسم اخلرائط الـسياسية        
ـ  ياإلسـرائيل  /املنطقة، وتسوية الصراع العريب     ا وفقً

للمصاحل األمريكية واإلسرائيلية، عرب حزمـة مـن        
السياسات من بينها العزم علـى إجـراء تغـيريات          

، ومن بينها   يت عنوان اإلصالح الدميقراط   سياسية حت 
تعترب مسئولة، من وجهة   اليت  يري أنظمة احلكم     تغ اأيض

  .املنطقةيف " تفريخ اإلرهاب"النظر األمريكية عن 
 يملخطط أدركت إيران أا جزء أساس     هذا ا 

منه، وبسببه مت وضع إيران والعراق حتـت ضـغوط          
سياسة االحتواء املزدوج وربط بينهما وبني كوريـا        

حمور "الشمالية كدول ثالث فيما أمسته واشنطن بـ        
ـ ، وكان ذلك إشارة     "الشر " وحدة املصري "أمريكية ل
 وهو ما مل تقتنع به لألسف كـثري         ؛اإليراين /يالعراق

صفوف تيار  يف  من القوى السياسية اإليرانية خاصة      
 مـع   ني املندفعني حنو فتح حـوار إيـراين       اإلصالحي
اختذها الرئيس   اليت   ولكن اخلطوة   . املتحدةالواليات  

 ينـاير   30يـوم   (بليو بـوش     جورج د  ياألمريك
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 أمـام  يالسنو" خطاب االحتاد"يف   بإعالنه   )2002
الكوجنرس وضع إيران مع كل من العراق وكوريـا         

 ؛العامليف  " حمور الشر "الشمالية باعتبارهم يشكلون    
املـصري  " على فـرض     يكانت مبثابة إصرار أمريك   

  .على كل من إيران والعراق" الواحد
 / من األزمة األمريكية اإليرانية فحتليل املواق و

 شديد على رفض    العراقية يكشف عن حرص إيراين    
 ولعل هذا ما    .صري وحماولة جتنبه بشىت الوسائل    هذا امل 

املواقف اإليرانية من   يف  يفسر وجود تباين أو غموض      
 فقد عكست هذه املواقف مدى جنـاح        ؛هذه األزمة 

التعامل مع الواليـات املتحـدة      يف  أو إخفاق إيران    
وميكن التمييز بني ثالث    .  شبح املصري الواحد   إلبعاد

  .مراحل مرت ا مواقف إيران من األزمة
  :املرحلة األوىل) 1(

تبدأ هذه املرحلة بإصدار جملس األمن القرار       
 وهو القـرار    )2002 نوفمرب   8يف  ( 1441رقم  

 يطالب العراق باالستجابة الكاملة ملطالب نزع       يالذ
 الدوليني، وإال تعـرض  أسلحته والتعاون مع املفتشني 

منذ صدور هذا القـرار مل تتـرك        و. لعواقب وخيمة 
لالجتهادات حول نواياهـا    الواليات املتحدة فرصة    

 تقارير ميكن أن يقـدمها       فقد استبقت أي   ؛احلقيقية
هانز بليكس رئيس املفتشني الدوليني عـن أسـلحة         

ـ     ، العراقية الدمار الشامل   ي والدكتور حممـد الربادع
ة الدولية للطاقة الذرية، وبادرت بإرسال  رئيس الوكال 

قواا إىل اخلليج وبالقرب من الـسواحل التركيـة،         
وأعلنت أا عازمة على شن احلرب إلسقاط نظـام         
الرئيس صدام حسني، سواء بقرار جديد من جملـس         

 إضافة نوايا وأهداف    يفاألمن أو بدونه، كما متادت      
غـيريات  أخرى تتعلق بإعادة رسم اخلرائط وإجراء ت      

  .ختدم املصاحل األمريكية
أمام هذه احلقيقة مل يغفل اإليرانيون مـدى        

أقدمت واشنطن  ميكن أن دد إيران إذا      اليت  املخاطر  
ا مباشـرة   سواء كانت أخطار؛فعالً على شن احلرب 

لسماح مثل شن احلرب على إيران بعد العراق، أو ا        (
  مباشـرة   أو كانت غري   )إلسرائيل بأداء هذه املهمة   

 للعـراق   ي األمريك يمثل خطر االحتالل العسكر   (
، وخطر شـن عـدوان      راين اإلي يعلى األمن القوم  

مرحلة يف   على حزب اهللا وسوريا      يإسرائيل /يأمريك
  .) املنطقةيفالحقة من احلرب األمريكية 

 من هذا اإلدراك، اختـذت إيـران        يوبوح
 -أوهلا :أربعة مواقف أساسية ملواجهة هذه األخطار     

ـ     الرفض ا   للعـراق،   يملطلق لنوايا الغـزو األمريك
 مواجهة أو خالفات سياسية مع       جتنب أي  -وثانيها

 غري مباشر العراق ميكن أن تفسر على أا تأييد إيراين     
 احلرص على تنسيق املواقف مـع       -وثالثهاللحرب،  

اململكة العربية الـسعودية ودول جملـس التعـاون         
يف  ؛قليميةى وبعض الدول العربية واإل     األخر ياخلليج

مع هذه الدول   حماولة خللق مصاحل وروابط مشتركة      
 حرب أمريكية أخرى علـى      يميكن أن تبعد شبح أ    

 مواجهة مع    احلرص على جتنب أي    -ورابعهاإيران،  
  .الواليات املتحدة

  :الرفض املطلق للحرب) أ(
 ؛ أولوية املواقف اإليرانية   يفجاء هذا املوقف    

. كثري من املخاطر   إيران من    ىفألن منع احلرب سيع   
 يلكن هذا الرفض املطلق للحرب ضد العراق الـذ        

وخاصة الرئيس حممد   ( أعلنه أكثر من مسئول إيراين    
 حتول من موقف إىل سياسة هـدفها منـع          )يخامت

احلياد "احلرب، ومن هنا اكتسبت هذه السياسة اسم        
فإيران ترفض احلرب من حيث املبدأ، وإذا       ". اإلجيايب

 من طرفيها، لكنها سـتعمل     ي أ وقعت لن تنحاز إىل   
يف  عمـل  نيب املنطقة حدوثها، بأداء إيـراين على جت 
 التأكيد على إعطاء جملس األمـن       -األول ؛اجتاهني

وحده سلطة إعالن احلرب على العـراق حلرمـان         
الواليات املتحدة من حق التفرد بإعالن احلرب، ومن        

 املتعجل لـشن احلـرب،      ي التوجه األمريك  مث ضبط 
 مطالبة العراق بالتجاوب الكامل مع كـل        -والثاىن
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 ي، وحرمان الواليات املتحدة من أ     مطالب املفتشني 
  .ذريعة لشن احلرب

 وزيـر   ي كمال خـراز   عرب عن هذه املعاين   
 إجـراء   ي أكد رفض بالده أ    ي الذ اخلارجية اإليراين 

كما . ة ضد العراق   تقوم به الواليات املتحد    يعسكر
إزاء " حمايد" بأنه    موقف بالده   وصف يرفض خراز 

طهـران   ": حيث أكـد أن ؛ع عمل من هذا النو    يأ
، وذكر أن بالده    "على بغداد  هجوم   يا أ تدين مسبقً 

عمليـة أمريكيـة أحاديـة    "معارضتها تنفيذ   أعلنت
  .)39(ضد العراق" اجلانب

أعقـاب  يف   هذه جاءت    يتصرحيات خراز 
 فة على لسان األدمريال على مشخـاين      تصرحيات خمتل 

إيران لن تواكب أو تغامر      ":نإدفاع قال فيها    وزير ال 
 مواجهة عسكرية بـني العـراق والواليـات      يأيف  

حياد "وقد فسر هذا التصريح على أنه جمرد       ". املتحدة
ـ ، ول اا سياسـي  دفقط وليس حيا  " يعسكر  يف  نك

ـ      يمسألة احلياد السياس   في  هذه أعلن حممد رضا آص
إيران لـن   " : أن )املتحدث بلسان اخلارجية اإليرانية   (

حال شن ضربة أمريكية علـى      يف  تبقى على احلياد    
ن إ ":ونقلت عنه اإلذاعـة اإليرانيـة قولـه       " العراق

يف مصاحلنا القومية ال تسمح بالبقاء علـى احليـاد          
، لكنـه   " حمتمل ضد العراق   يمواجهة هجوم أمريك  

: وقـال " العراقا إىل جانب    لن نكون أيض  : "أضاف
"  احنن نعارض هجوم ولكننـا   ، على العراق  ا عسكري 

  .)40("لن نكون إىل جانب هذا البلد
كل ما فيه من غموض دفـع       هذا اإلعالن ب  

 لتقدمي تفسري ملوقفه خبـصوص مـسألة       على مشخاين 
ن موقف  إحتدث عنها، وخلص ذلك بقوله      اليت  احلياد  

الظروف الراهنة  يف  اجلمهورية اإلسالمية إزاء العراق     
يعىن أنه إذا   وكان  ". ال للمواكبة، وال للمغامرة   : "هو

  يأ" لن تواكـب  "ا، فإن إيران    اندلعت احلرب فعلي 
 فيه املعارضة العراقية،     تشارك ي أمريك يحترك عسكر 

 تـسهيالت أو قواعـد       فإا لن تقـدم أي     وبالتايل

ـ      جلماعات املعا   يرضة العراقية املقيمة علـى األراض
وفهم من هذا القول أن إيران لن تـسمح         . اإليرانية
توجد علـى أراضـيها، ومتثـل       اليت  (" درب"لقوات  

 بالقيـام   )إيرانيف  الذراع املسلحة للمعارضة العراقية     
، فإـا   "ال للمغامرة "أما  . بهذه احلر يف   دور   يبأ

 –لن تواكب احلرب ضد العراق    اليت  – أن إيران    تعين
يف احلرب إىل جانب العـراق      يف  لن تغامر بالتورط    

  .مواجهة القوات األمريكية
  : مواجهة مع العراقأي جتنب) ب(

 علـى   -تلك املرحلة يف  - حرص اإليرانيون 
 خالفات أو مواجهات سياسية مع العراق       يجتنب أ 

ـ  حىت ال تؤول  . ي على أا احنياز للموقـف األمريك
وقد شاءت األقدار أن يتزامن هذا احلرص مع أزمـة          

" مـثرية " أن يفجرها بـصورة      يانب العراق تعمد اجل 
ـ      - .نتباه ملدى عنفها  لال ه وفق ما جاء على لسان ط

ـ        31 يـوم    ييسني رمضان نائب الـرئيس العراق
 -بغداديف    أردين ي أمام وفد إعالم   2002أغسطس  

ـ   ":فقد وصف إيران بأا    ا إىل جانـب    كانت دوم
املنطقة ال تقل   يف  األطماع اإليرانية   "، وأن   "الصهاينة

 يوجود أ في  ، ون "عن األطماع األمريكية والربيطانية   
  .)41(إيرانحتالف مع 

هذه االنتقادات فسرت على أا رمبا تكـون        
قد جاءت بدافع من وجود تشكك عراقى بوجـود         

أمريكية، وتفاهم علـى دور      /اتصاالت سرية إيرانية  
حكم العراق بعد صدام حسني،     يف   للشيعة   يمستقبل

تعبري عن استياء بغـداد مـن       كما فسرت على أا     
 صدام  يقصاليت أشيع أن    رفض االستجابة للمطالب    

ـ  الن(حسني    )يجل األصغر واألقوى للـرئيس العراق
زيارة يف  قدمها ملضيفيه من اإليرانيني الذين التقوا به        

كما أشيع أن هذه املطالـب كانـت        . سرية إليران 
شراء معدات عسكرية مـن     يف  تشمل رغبة العراق    

 يخ وبالذات صـوار  (مضاعفة   ا أو بأسعار  إيران نقد
 كما مشلت هذه    )3،  2 ،1إيرانية من طراز شهاب     
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ئرات العراقيـة   استرداد الطا يف  املطالب رغبة بغداد    
 هربتها بغداد إىل إيران قبيـل       العسكرية واملدنية اليت  

ينـاير  يف  شن قوات التحالف هجماا على العراق       
هذه املطالب ذكر أا عرضت على القيادة        .1991

  اإليرانية العليا، وجاء الرد سريعيا بـرفض أ ا وحامس 
اجلوانب العسكرية واألمنية، مع    يف  تعاون مع العراق    

االستعداد لتأمني احتياجات العراق األساسـية مـن      
ـ     املواد الغذائية و    يالطبية، باعتبار أن الشعب العراق

  .)42(سيستفيد منها
احليـاد  " ينسجم مـع موقـف    الرد اإليراين 

ـ   أعلن يالذ" يالعسكر  يته طهران، واهلجـوم العراق
ران أنه خيدم مـصاحلها، ويؤكـد       العنيف وعت إي  

موقفها احليادى أمام الواليات املتحدة، واألهم مـن        
 فقـد  ؛ذلك أا كانت حريصة على احتواء األزمـة  

 وأبلغتـه   ،يباستدعاء القائم باألعمال العراق   اكتفت  
شديد اللهجة على تصرحيات طـه يـسني     ااحتجاج 

 : أن يح وزير اخلارجية كمال خـراز     رمضان، وصر 
تكف عن مفاقمة مصري    السلطات العراقية أن    على  "

 إطالق تـصرحيات معاديـة   ي وتفاديالشعب العراق 
احتواء األزمـة  يف هذا املوقف املنضبط جنح  ". إليران

 حيث صرح   ؛طى للعراق فرصة التراجع والتهدئة    وأع
طه يسني رمضان بعد ذلك أمام حمطـة تليفزيـون          

  .)43("عالقات بغداد بطهران طبيعية ":اجلزيرة أن
  :التنسيق مع دول جملس التعاون) جـ(

حرصت إيران على تنـسيق مواقفهـا مـع         
مواقف دول جملس التعاون، وكان هـذا احلـرص         

 زيـارة الـرئيس اإليـراين     يف  متبادالً، ومتثل ذلك    
 للسعودية ولقائه مع األمري عبد اهللا بن عبد العزيز ويل       

العهد، مث زيارة ملك البحرين لطهران مث زيارة وزير         
حيث كـان   .  لطهران هو اآلخر   ياخلارجية السعود 

 ي رفـض أ   -األوىل: التأكيد املشترك على مسألتني   
 أنه لـو     مبا يعين  ؛ضد العراق " منفرد "يعمل عسكر 

صدر قرار من األمم املتحدة يسمح بتوجيه هجـوم         

 ضد العراق، فإنه لـن يلقـى معارضـة،          يعسكر
 إعطاء أولويـة االهتمـام للـشعب        ي ه -والثانية

 مبا ينم عن وجود توافق حول موقف رافض         ؛يراقالع
  .يللنظام العراق

  : مواجهة مع الواليات املتحدةيجتنب أ) د(
تلك املرحلة على ختفيـف      يف   حرصت إيران 

حدة االنتقادات املوجهة للواليات املتحدة، وأخـذ       
 زمام املبادرة للدعوة إىل ضـرورة       يالتيار اإلصالح 

أو على األقل إظهـار  التقارب مع الواليات املتحدة،    
من إيـواء أو محايـة ودعـم        حسن النوايا والتربؤ    

  .اإلرهاب
ولدعم هذا التوجه قامت السلطات اإليرانية      

 من أعضاء   ا فرد 16ململكة العربية السعودية    بتسليم ا 
  .، ممن حيملون اجلنسية السعودية"القاعدة"تنظيم 

 الل هذه املواقـف األربعـة يف  واضح من خ 
ن إيران كانت حريصة علـى إظهـار        هذه املرحلة أ  

 بأن إعالن مواقف    ايف رفض احلرب، اعتقاد   جديتها  
قوية وحامسة من دول املنطقة ميكن أن يقنـع اإلدارة          

يف كمـا أـا     . األمريكية بالتراجع عن قرار احلرب    
ريصة على التهدئة مـع كـل       الوقت ذاته كانت ح   

، وكـسب ود    )املتحدةالعراق والواليات    (األطراف
يف  لعل ذلك يفيد مستقبالً      ؛اخلليج يف   ول ااورة الد

تطوير عالقات إقليمية تعاونيـة إذا تراجـع شـبح          
  .احلرب

  :املرحلة الثانية) 2(
 هذه املرحلة كانت إيران حريصة علـى        يف

مهادنة الواليات املتحدة وإرسال إشارات تكـشف       
 بعد أن تأكدت أن احلرب      ،لتقاربعلى ا رص  احلعن  

، وإن كانت ستؤجل بسبب الـضغوط  واقعة ال حمالة 
 مع  ولذلك أعطت إيران األولوية للتنسيق    . األوروبية

 املصاحل اإليرانية   ي حيم يالواليات املتحدة بالقدر الذ   
 يواملكانة اإليرانية، وبالقدر الـذ    وال يضر السمعة    
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حيقق التـوازن بـني مطلـب املـصلحة الوطنيـة           
  .واالعتبارات األيديولوجية اإلسالمية

ذا اخلـصوص كانـت     اف اإليرانية   األهد
إبعاد فرص أو احتمـاالت     : ي وه ؛واضحة وحمددة 

" اإلرهاب"وضعها على أجندة احلرب األمريكية ضد       
بعد انتهاء احلرب ضد العراق، واحلد مـن فـرص          
االحتكاك مع الواليات املتحدة، والتطلع ئ نظـام        

بغداد حيرص على ج سياسة تعاون      يف  حكم جديد   
مبعىن آخر كانت إيران تـسعى      . ع طهران وصداقة م 

  .إىل درء املخاطر بقدر سعيها إىل تعظيم املكاسب
 إيران عن هذا التوجـه عـرب        وقد عربت 

  :جمموعة من املواقف أبرزها
 اإلقدام على بعض اإلصـالحات الداخليـة ذات         -أ

يكيـة للتغـيري    املغزى والعالقة بالـدعوة اإلمر    
رق  الـش  دول منطقـة  يف   يواإلصالح الدميقراط 

 حلقـوق    مثل اسـتقبال فريـق دويل      ؛األوسط
ملفروضة على  ، ورفع اإلقامة اجلربية ا    )44(اإلنسان

، )45( أبرز زعماء املعارضة   يآية اهللا حسني منتظر   
 عـضو   500واإلعالن عن ترحيل أكثر مـن       

  .)46(بالقاعدة
 زيارة كمال خرازى وزير اخلارجية للعاصـمة        -ب

انات مـن   الربيطانية من أجل احلصول على ضم     
 هجوم  ي بعدم تعرض إيران أل    احلكومة الربيطانية 

الربيطانيـة   /اية احلملة األمريكية   يف   يعسكر
  .)47(ضد العراق

وقد تزامن مع هذه الزيـارة تـسريب        
 يفمسئولني أمريكيني معلومات تفيـد بلقـاء مت        

عاصمة أوروبية بني ممثلني لإلدارة األمريكية مع        
 بغـرض  )2003شـهر ينـاير   يف ( وفد إيراين 

احلصول على وعود إيرانية بتقـدمي مـساعدات        
 يف  وعلى تأكيدات بأن إيران لن تتدخل     إنسانية،  

جمرى العمليات العسكرية إذا قررت الواليـات       
وأفاد هـؤالء  . املتحدة إعالن احلرب على العراق 

املسئولون أن الدبلوماسيني األمـريكيني كـانوا       
ن إيـران   مزودين بتعليمات دقيقة، وأم طلبوا م     

عمليات البحث واإلنقاذ للطيـارين      يفاملشاركة  
األمريكيني الذين تسقط طائرام، كما طلبوا من       
احلكومة اإليرانية عدم إيواء املسئولني العـراقيني       
اهلاربني الذين قد جيتـازون احلـدود اإليرانيـة         
وحياولون التجمع حملاربـة احلكومـة العراقيـة        

ــدة ــسئول. اجلدي ــؤالء امل ــاف ه ون أن وأض
ة أبدت تطلعها أال    الشخصيات الرمسية األمريكي  

 حالة إسقاط القـوات     يف عثرة   تقف إيران حجر  
األمريكية نظام صدام حسني وتنصيبها حكومـة       

وأملح هؤالء املـسئولون  . جديدة موالية لواشنطن 
إىل أن إشارات مشجعة صدرت عـن طهـران         
خبصوص هذه املطالب رغم إصـرار احلكومـة        

 تأكيد موقفها احملايد وأا تعـارض      اإليرانية على 
  .)48(احلرب

ظر عن مدى مـصداقية هـذه   وبغض الن 
 فاألمر الالفت لالنتباه ما جاء علـى        ؛املعلومات

لسان الناطق باسم احلكومة اإليرانيـة عبـد اهللا         
 يرمضان زاده بأن إيران لن تسمح للرئيس العراق       

أو املسئولني العراقيني بدخول أراضيها إذا قامت       
 فمثل هذا التصريح يتوافق ويتـزامن       ؛)49(رباحل

 لقـائهم   يفمع مطلب املـسئولني األمـريكيني       
تلـك العاصـمة     يف   اإليرايناملذكور مع الوفد    

  .األوروبية
 عقـد   يان ملؤمتر املعارضة العراقية الذ     دعم إير  -جـ

 وتقرا من فـصائل    ،)2002ديسمرب  (لندن  يف  
ارضـة  املعارضة جبميع اجتاهاا، وبالـذات املع     

 وخاصة الس األعلى للثورة     ،الشيعية والكردية 
فهذا الس  . اإلسالمية برئاسة حممد باقر احلكيم    

مؤمتر لندن من خالل    يف  كان له دور قوى وفعال      
رئيس وفده باملؤمتر عبد العزيز احلكيم، وكـان        

 وهـو  ؛ح هذا املؤمتر إجنا يفهلذا الدور أثره البارز     
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لى أن تؤكد أن هلا      إيران ع   حرصت يالنجاح الذ 
نصيبفيهاا كبري .  

 رئيس  ولعبد اهللا ج   مع دعوة     التجاوب اإليراين  - د
ـ       احلكو يف  يمة التركيـة لعقـد املـؤمتر اإلقليم

 خرج بتوجه حمـدد     ي وهو املؤمتر الذ   ؛إسطنبول
يركز على مطالبة العراق بالتجاوب مع املفتشني       

 ضغط على الواليـات     يالدوليني دون ممارسة أ   
االسـتعدادات  يف ة للتراجع عن استمرارها   املتحد

إبـراء  "لغزو العراق، واعترب بيان هذا املؤمتر مبثابة     
ا  ومربر ،مشترك حلكومات الدول املشاركة   " ذمة

  .)50(يكلشن العدوان األمري
 استقبال قادة وزعماء املعارضة العراقية حبفاوة       –هـ

 ؛ جانب كبار املسئولني اإليـرانيني     إيران من يف  
ال العراق حلضور مـؤمتر      طريقهم إىل مش   وهم يف 

 ومل يكتف اإليرانيون بتكليف     .أربيل يف   املعارضة
تقاهلم من إيـران إىل     قوات حرس الثورة بتأمني ان    

 بل عرضوا توفري احلماية هلم داخل       ؛مشال العراق 
  .)51( العراقيةاألراضي

 على ا بل حرصوا أيض  ؛ اإليرانيون بذلك   مل يكتف  -و
 سياسة ميكن أن يفهم منها أن       ييف أ عدم التورط   

إيران تقف ضد ما تريده وتسعى إليه الواليـات         
  .املتحدة مع العراق

 وزيـر   ي صـرب  يوجاء رفض استقبال ناج   
تفزة طهران، ووضع شروط مس   يف   ياخلارجية العراق 

، ذا التوجه اإليراين   مع ه  اللسماح له بالزيارة متوافقً   
قات مع  يف العال وقد أدى هذا الرفض إىل خلق توتر        

  إلغاء زيارة كـان الـرئيس       يف   اسوريا، وكان سبب
هـذه  . سد سيقوم ا إىل طهـران      بشار األ  يالسور

تها إيران جاءت على لسان حممد      وضعاليت   الشروط
دفع الغرامـات   : يوه؛  س مساعد الرئي  ي أبطح يعل

 سنوات بـني اجلـانبني،       الثماين املترتبة على حرب  
 أسوة  اإليراين الرئيس صدام حسني للشعب      واعتذار

من تبقى من األسـرى     باعتذاره للكويت، وإطالق    

 العراق، والعودة إىل اتفاقية اجلزائـر       ياإليرانيني لد 
. )52( بني البلدين وتطبيقها بصورة تامة     1975لعام  

هذه الشروط تكشف حقيقة النوايا اإليرانية الختالق       
 ؛يلغاء زيارة وزير اخلارجية العراق  أسباب إلرجاء أو إ   

 وقت كان اهلـدف     ال حتسب على طهران، يف    حىت  
  .يفيه هو كسب الود األمريك

  :املرحلة الثالثة) 3(
 مرحلة التراجع عن املهادنـة وتـصعيد        يه

التوتر مع واشنطن بعد أن كشفت إيـران حقيقـة          
تأكيد على اختيار    بال وذلك ؛إزاءهاالنوايا األمريكية   

 مبا يعىن إفساد    ؛)53( للعراق ي أمريك يحاكم عسكر 
بغداد يف  ل رهانات طهران على حكومة موالية هلا        ك

 صدام حسني، ومبا يعـىن وضـع        بعد إسقاط حكم  
  اإليـراين  يإيران يف دائرة اخلطر وديد األمن القوم      

ـ  يمن خالل الوجود العـسكر      داخـل   ي األمريك
  . العراقيةياألراض

ا من  نوايا األمريكية ظهر لطهران أيض    سوء ال 
 )ي الرئيس األمريك  نائب( خالل مسعى ديك تشيين   

 ؛دور إيران وسط املعارضة العراقية    وأنصاره لتقليص   
  الس األعلى للثورة اإلسالمية    وذلك باحلد من دور   

شكلها مؤمتر املعارضة    اليت   "جلنة التنسيق واملتابعة  "يف  
 تشكيل احلكومـة العراقيـة      لندن لإلشراف على  يف  

سيع عضوية هذه    فقد سعت واشنطن إىل تو     ؛اجلديدة
  .)54( إىل مائة عضوا عضو65اللجنة من 

 اجتهت إيران   ؛ةبسبب هذه التطورات السلبي   
 موقفها باملبادرة باإلعالن عـن    إىل تصعيد التشدد يف   

احلرب املزمعة ضد العراق حىت إذا   يف  لن تشارك   "أا  
 علـى بـدء العمليـات       لس األمن الدويل  وافق جم 

طـائرة   يعسكرية، وأن قواا سوف تتـصدى أل      ال
  .)55(" اإليراينيمريكية تنتهك اال اجلوأ

ا ئاكما شددت موقفها خبصوص فتح منـش      
مـدير  ( يخالل زيارة الدكتور حممد الربادع    النووية  

رفضت و ،)نالة الدولية للطاقة الذرية لطهرا    عام الوك 
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إيران بالتحديد مطلب التفتيش املفـاجئ، لكنـها        
ـ        شاء تعهدت بإطالع هيئات املراقبة الدولية على إن

كمـا  . )56(مواقع نووية جديدة فور اختاذ قرار بذلك    
يف اجتهت إىل تشديد اهلجوم على النوايا األمريكيـة         

يف  وكذلك عزم الواليات املتحدة التـدخل        ،العراق
 يعتـرب هـامش    فقد ا  ؛ملنطقةالشئون الداخلية لدول ا   

 رئيس اجلمهورية السابق ورئيس جملـس       رفسنجاين
أ احللـول لألزمـة     ن أسو تشخيص مصلحة النظام أ   

ســيكون إقامــة ديكتاتوريــة مواليــة "العراقيــة 
 املرشـد   ي خامنئ يوبادر السيد عل  . )57("لألمريكيني

 بوصـف األمـريكيني بـأم      األعلى للجمهوريـة  
، واألهم من ذلـك     )58(" متحضر ي ز متوحشون يف "

 رغم قيـام    يأن إيران استقبلت وزير اخلارجية العراق     
بتقدمي طلـب   ) ملانالرب(مائة عضو مبجلس الشورى     
 مـن  ي كمال خـراز   إلعفاء وزير اخلارجية اإليراين   

  .منصبه بسبب هذه الزيارة
   للعراقمريكي إيران واالحتالل األ-اثالثً

 تراجع بشكل ملحـوظ     هذا التشدد اإليراين  
الربيطانية على العراق، ومع    /مع بدء احلرب األمريكية   

هـذا  . سرعة سقوط بغداد ومعها نظام صدام حسني     
ية قبيل الغزو عنـدما  لتراجع كانت له مؤشراته الفعل    ا

 ي املؤمتر األول لدول اجلوار العراق      يف   شاركت إيران 
 مقدمتـها   يف و ، ووافقت على مقرراته   ،إسطنبول يف

حتميل العراق الوزر الكامل الحتمال تعرضه للعدوان       
 مسئولية على الواليـات     ي، دون حتديد أ   ياألمريك
فيلـق  "إيران قوات ان منعت  ومع بدء العدو  . املتحدة

ـ " بدر " الس األعلى للثـورة اإلسـالمية     "التابع ل
 لطهران مـن    برئاسة السيد حممد باقر احلكيم املوايل     

ـ    ي احلرب لصاحل أ   التورط يف   ي من الطرفني األمريك
، ومع سقوط بغداد وايار نظام صـدام        يأو العراق 

  مل تستطع إيران إخفاء سـعادا      ؛حسني، مث اعتقاله  
ذه النهاية لصدام حسني ونظامه، باعتبار أن سقوط        
نظام صدام حسني يعىن انتفاء أحد مـصادر ديـد          

، كما أن هذا السقوط يتـيح        اإليراين ياألمن القوم 
 يفالفرصة أمام تواصل إيران مع الطائفـة الـشيعية          

، فضالً عن أنه    ي متثل أغلبية الشعب العراق    اليتالعراق  
  الـيت   قوات جماهدى خلق    يتيح فرصة للتخلص من     

 ،لقيت كل الدعم والتأييد من نظام صدام حـسني        
ج دائم وورقة استعملها صـدام      وكانت مصدر إزعا  

  .صراعه ضد إيران حسني يف
وقعة التزمت إيران   وبدافع من هذه املنافع املت    

 -لبعض وصـفه كما حيلو ل- تدالً أو متعقالً   مع اموقفً
لعراق، وبـدأت    ل الربيطاين /يمن االحتالل األمريك  

    تتكيف مع االحتالل باعتباره أمر رغم حرص   اا واقع ،
كبار القادة اإليرانيني وخاصة املرشد األعلى الـسيد        

  . على إدانة االحتاللي خامنئيعل
 مـع الواقـع     لتكيف اإليراين مؤشرات هذا ا  

 من أبرزها مـشاركة     ؛ العراق كثرية  املرير اجلديد يف  
 واستضافة  ،لدول اجلوار يمية  املؤمترات اإلقل يف  إيران  
طهران على هامش اجتماعـات منظمـة        يف   أحدها

 2003نيـسان   /  أبريـل  في  ف  .ياملؤمتر اإلسالم 
 لدول جوار العراق    ياملؤمتر اإلقليم يف  شاركت إيران   

 مل يتضمن ي الذيالرياض، ووافقت على بيانه اخلتام   ب
قوات األجنبيـة  طالبة جبالء الم إدانة لالحتالل أو  يأ

ـ  لكنه اكت  ؛ة عن العراق  احملتل  مبناشـدة قـوات     ىف
 وعدم التـصرف    ،االحتالل حفظ األمن واالستقرار   

الثروات الطبيعية للعراق، ودعوة األمم املتحـدة       يف  
يف  وشاركت بعد ذلك     .لعراق ا يفللقيام بدور أكرب    

 يلذ ا 2003تشرين األول   / أكتوبر يف   مؤمتر دمشق 
أن يـدين   مل يساند املقاومة العراقية، وبـدالً مـن         

الـيت  " العمليات اإلرهابيـة  "االحتالل أدان ما أمساه     
حتصد أرواح األبرياء، ودون إشارة ملا حتصده قوات        

كما . االحتالل من أرواح مئات من األبرياء العراقيني    
 على  -حتت ضغوط بعض أعضائه   - وافق هذا املؤمتر  

 يشـيار زيبـار   حضور وزير خارجية العـراق هو     
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 يقبل احلضور العتراضه على     للمشاركة فيه، لكنه مل   
  .عدم تقدمي الدعوة للعراق قبل انعقاد املؤمتر

ن مبجلـس احلكـم     وبعد ذلك اعترفت إيرا   
ـ  االنتقايل تـشرين الثـاىن   /  نـوفمرب  17يف   ا رمسي
 حممـد   ، وقبل ذلك كان الرئيس اإليـراين      2003

 كم االنتقايل تشكيل جملس احل   ": قد صرح بأن   يخامت
ه ضمان مطالـب الـشعب   وة جتاالعراق يعد خطيف  

ار حكومـة    حال أدى هذا الس إىل إقر      يف يالعراق
 مؤمتر املاحنني الـدوليني   مث شاركت إيران يف ."شعبية

مبـا   بتصدير نفطها للعراق ا وقدمت عرض  ،مدريديف  
ـ  ، وتعهدت بتقدمي   ا برميل يومي  350.000يقدر ب

ـ  اعتمادات للموردين مب    ، مليون دوالر  300ا يقدر ب
إعالن استعدادها لتزويـد العـراق بالغـاز        خبالف  

األهم من هذا كله أا رضيت مبشاركة        . والكهرباء
جملـس  يف   هلا    األعلى للثورة اإلسالمية املوايل    الس

ـ     ؛احلكم االنتقايل  معادلـة  يف   ا ومن مث كانت طرفً
 مبا  ؛لعراق من خالل مشاركة هذا الس     ايف  احلكم  

يف لألوضـاع   " التهدئة"يعنيه ذلك من دعم مطلب      
يف العراق، واحلرص على عدم تورط الشيعة العراقيني        

هاب مـن جانـب     ظلت توصف باإلر   اليت   املقاومة
  .جملس احلكم االنتقايل

 هـي ت تعكس أحد وج   هذه املمارسات كان  
 ملا يعنيه سقوط نظام صدام حـسني        اإلدراك اإليراين 

لعراق حتت قبـضة االحـتالل      من ناحية، ووقوع ا   
 فالغبطة اإليرانية بسقوط    ؛ناحية أخرى  من   ياألمريك

نظام صدام حسني وإتاحة الفرصة التارخيية أمام إيران        
 وجـه معـادالت     يفوشيعة العراق إلثبات الوجود     

 كانت تعادهلا ورمبا تتفـوق      ،القوة اإلقليمية باملنطقة  
ـ    عليها املخاوف من خماط     /ير االحـتالل األمريك

جهت إيـران   واقع األمر وا  في  ف.  للعراق الربيطاين
ـ     بسقوط ن   يظام صدام حسني واالحتالل األمريك

  ."اخليارات املتناقضة"للعراق ما ميكن تسميته بـ

حتققت إليران مـن سـقوط    اليت  فاملكاسب  
نظام صدام حسني، تبدو مبثابة فرص مفقودة، فضالً        

 ؛ للعراق ياشرة لالحتالل األمريك  عن التهديدات املب  
  :)59(تايل ما ميكن تبيانه على النحو الوهو
القـضاء علـى    يف  ميثل جناح الواليات املتحدة      -

 إليران بـالنظر إىل  اا مباشر ديديالنظام العراق 
ـ      أا حت  حمـور  "ـتل املرتبة الثانية فيما يسمى ب
، ومما يضاعف من خطورة هذا اجلانـب        "الشر

 يات املتحدة قد شنت احلرب دون أ      أن الوالي 
 .تبار لعدم مشروعيتهااع

ـ     كانت إير  إذا -  قـد   يان بسقوط النظام العراق
ـا   لكبح طموحا  يختلصت من املصدر الرئيس   

العـراق بعـد    يف    فإن الواقع احلايل   ؛اإلقليمية
 ايات املتحدة عليه سوف ميثل قيد     سيطرة الوال 

، وبعبارة  يرب خطورة على نفوذ إيران اإلقليم     أك
 فقد ختلصت إيران من قوة إقليمية لتجد       ؛أخرى

العـداء  ة، مع تثبيت عامل     نفسها أمام قوة دولي   
 .بني إيران وكلتا القوتني

 يتـيح   ي الرغم من أن سقوط النظام العراق      على -
وذلـك  - فرصة أمام تفعيل دور شيعة العراق     ال

 مـصلحة  ما يفهمه البعض على أنه يـصب يف  
 فإن هذا القول ينبغى أال يؤخذ علـى         -إيران
 بـني   يقه، بالنظر إىل وجود خالف تقليد     إطال

مثـل  (شيعة العراق   يف  ئل أساسية   إيران وفصا 
 ) يرفض مبدأ والية الفقيه    ذيال" حزب الدعوة "

ـ        صـدام   يكما أن سقوط نظام الرئيس العراق
النجـف  "حسني سوف مينح الفرصة ملرجعية      

 وهـو   ؛الستعادة مكانتها مرة أخرى   " شرفاأل
الـيت  ،  "قم"ما سيكون على حساب مرجعية      

يف  سوف تفقد مكانتها كمرجعية أوىل للشيعة     
 .العامل

ـ ومن ناحية ثانية فإن تأسيس نظـام دميق    -  يراط
 -إذا ما حدث هذا بالفعل    - العراقيف   يتعدد
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 يف إيران   السياسيسوف يؤثر سلباً على الوضع      
 خالل الفترة األخرية   السياسي يعاىن نظامها    اليت

عدم شرعيته بفعـل مـيش دور       يف  من أزمة   
اليت ة  املؤسسات املنتخبة لصاحل املؤسسات املعين    

 .يسيطر عليها التيار احملافظ

وباإلضافة إىل ذلك فـإن سـيطرة الواليـات          -
 سيطرا على نفطـه،     املتحدة على العراق تعين   

 األمـر  ؛لنفط العامليةسوق ا يف   التحكم   وبالتايل
 إىل حدوث خسائر كـبرية      ي سوف يؤد  يالذ

  .لالقتصاد اإليراين
لذلك كله كانت إيران حريصة كل احلـرص    

 للعراق، ولكن دون   يل من االحتالل األمريك   على الني 
ا م مكشوف للمقاومة العراقيـة حتـسب       دع التورط يف 
كانت وقد  .  مواجهة مع الواليات املتحدة    يلتجنب أ 

  فاملصاحل اإليرانية تتعـارض    ؛ديدة الصعوبة املعادلة ش 
ـ       العـراق،  يف   يكلية مع تثبيت االحـتالل األمريك

 ى إيران جتنب التورط   اا تفرض عل  واملصاحل اإليرانية ذ  
 لـذلك ظهـر     ؛ملتحدة مواجهة مع الواليات ا    يأيف  

أحيـان  يف   اا ومتـردد  ا حين  متحمس املوقف اإليراين 
 فرصة للنيل مـن االحـتالل       أخرى، لكنه مل يفوت   

  .أزماته داخل العراقفي يف  أو التش،ياألمريك
 ارتكبتها  اليتفعقب انكشاف اجلرائم البشعة     

العراق ضـد  يف يكية والربيطانية قوات االحتالل األمر 
املرشد ( ي خامنئ ياألسرى واملعتقلني، صعد السيد عل    

 مـن هجومـه ضـد       )األعلى للجمهورية اإلسالمية  
ـ    ،ت املتحدة الواليا يف  ي ووصف االحتالل األمريك

 شهر من هذا    قبلو ".الفخيف  ذئب وقع   "العراق بأنه   
 الـرئيس اإليـراين   (  رفسنجاين يالتصريح قال هامش  

 )اابق ورئيس جممع تشخيص مصلحة النظام حالي      الس
أن يلقنــوا "راقيني  أن علــى العــ10/4/2004يف

 تغامر الواليـات     لئالً ا اجلريح درس  يالوحش األمريك 
 يفالوضـع    ":وأضاف أن ". املتحدة مبهامجة بلد آخر   

  ديد يـشكل  . ا  كما يشكل فرصـة     العراق يشكل

ديد   أن يقـوم     اجلريح ميكن  يا ألن الوحش األمريك 
    ألن هذا الـوحش     ؛ابردود غاضبة، لكنه فرصة أيض 

 هـذان   ".بأال يغامر مبهامجة دولة أخرى    ا  يتلقى درس
ن حقيقـتني متيـزان املوقـف       التصرحيان يكشفان ع  

احلقيقـة   ؛ العـراق   خبصوص ما حيـدث يف     اإليراين
 يران تشعر بـسعادة غـامرة أل       أن إي  ي ه -األوىل

فإيران حريـصة   . يانتكاسة تواجه املشروع األمريك   
  وهذا يعين  يل احلرص على فشل املشروع األمريك     ك
-ن مستعدة لدعم كل ما ميكـن أن         أن تكو  -امنطقي

ـ  -احلقيقة الثانية أما  .  إىل هذا الفشل   ييؤد  أن  ي فه
إيران حريصة كل احلرص على أال يكـون جنـاح أو    

ا العراق مقدمة أو سـبب    يف   يشروع األمريك فشل امل 
ر  مبا يفيد بـأن إيـران بقـد        ؛ا ضده يلتورط أمريك 

ـ      يف العـراق،    يحرصها على فشل املشروع األمريك
على أال تدفع مثن فشل أو جنـاح        ا   حريصة أيض  يفه

  .)60(هذا املشروع
العراق كما  يف   معضلة إيران احلقيقية     يتلك ه 

قة بني إيـران والـسيد مقتـدى     تكشفها دراما العال  
قفت بقوة  هذه العالقة أن إيران و    يف  فالشائع  ؛  الصدر

 سـواء  ؛ جانب الزعيم الشاب مقتـدى الـصدر     إىل
مباشر عن طريق الـسيد    بشكل مباشر أو بشكل غري      

مدينـة  يف   املقيم   ي الشيع  املرجع الديين  يكاظم احلائر 
باعتبـاره  )  مبعد من أصل إيراين    يعراق(قم اإليرانية   

أعضاء كـثريون يف     ف .املرجعية للسيد مقتدى الصدر   
 روجوا لذلك بعـد أن هـاهلم        جملس احلكم االنتقايل  

مقاومة عنيفة ضد قوات    يف  تقدم تيار الصدر واخنراطه     
 تزامن مثري يف ، أغلب مناطق تركز الشيعة    يفاالحتالل  

ذات (مع ملحمة صمود وبطولـة مدينـة الفلوجـة          
 العراق هويـة    يفا يعطى للمقاومة    مم ؛)األغلبية السنية 

    صـم  ا  عـن و وطنية غري فئوية، وهوية شعبية بعيـد
املقاومة بأا مقاومة تقتصر على اإلرهابيني الوافـدين     

  .)61(للعراق وبقايا أنصار صدام حسني
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 ترددت عن دعم إيران     اليتمن بني الشائعات    
لتيار مقتدى الصدر أن حجم املـساعدات النقديـة         
اإليرانية املدفوعة إىل مقتدى الصدر خالل األشـهر        

 جانـب    مليون دوالر، إىل   80األخرية جتاوز سقف    
تدريب رجاله وإرسال معونات إنسانية مشلت الغذاء       

ومن بني هذه الشائعات    . واألدوية واملعدات واألثاث  
اإليـراين (ات من عناصر فيلق القـدس       أن املئ ا  أيض (

يف  املوجـودين     اإليراين يواستخبارات احلرس الثور  
العراق يقودون العمليـات املوجهـة ضـد قـوات          

الدعائية املوجهـة ضـد   التحالف، كما أن احلمالت     
 من أمثال علـى السيـستاين     (عة الكبار   مراجع الشي 

 )ياضوحسني الصدر وحممد سعيد احلكيم وإسحق ف      
ـ ا   أيـض  ي ه ؛من قبل أنصار مقتدى الصدر     الت مح

  .مدروسة وموجهة حتت إشراف هؤالء العناصر
جممل هذه الشائعات حاولت تصوير مقتدى      

ه من املـستحيل  ، وأن"صناعة إيرانية "الصدر على أنه    
      ا آليـة اهللا    أن يشق عصا الطاعة إليران باعتباره مقلد

 ،إيـران  يف    يعيش ي، وباعتبار احلائر  يكاظم احلائر 
ي خامنئيمن أوساط املرشد السيد عل اوقريب جد.  

هذا السياق وجهت الواليات املتحـدة      يف  و
ا  حتذيرإليران عرب شخصية بريطانية ذات عالقة      ا  قوي

 حجـة   يلس األعلى لألمن القوم    ا وثيقة بسكرتري 
مؤكدة هلا أا متتلك مـن       ،اإلسالم حسن روحاين  

 واختـاذ   ،ملعاقبة إيران في  الوثائق واملستندات ما يك   
 يالتحذير األمريك يف  وجاء  . إجراءات متشددة حبقها  

ـ      أن األب ا  أيض  يواب ال تزال مفتوحة أمام إيـران ك
 ،ئة الوضـع  سبيل د يف  العراق   يفبناًء  ا  عب دور تل

 ، املدن الشيعية  يفوالقضاء على ظاهرة مقتدى الصدر      
ـ  " القاعدة"و" إلسالمأنصار ا "و املثلث "فيما يعرف ب

  ".السىن
أعقاب انقـالب   يف  هذه التحذيرات جاءت    

ضد قوات االحتالل، والقتال    العراق  يف  املوقف برمته   
عراقيـة يف الفلوجـة      شنته املقاومة ال   ي الذ يالضار

مناطق متفرقة من العـراق     يف   يهدوقوات جيش امل  
 النجف وكـربالء    يفضد قوات االحتالل، وبالذات     

العراق  يف    ذات الرمزية املقدسة لدى الشيعة     والكوفة
  .وخارجه

يف  السابق   ي األمريك وقد صعد احلاكم املدين   
 ،العراق بول برمير من موقفه ضد مقتـدى الـصدر         

 ام يف   ا  للعدالة  واعتربه مطلوبية مقتل  ات ختص قض  ا
النجف، وحدد ملقتـدى الـصدر      يف   يآيه اهللا اخلوئ  

القتل أو االعتقال، وكان هذا يعين     ال يتجاوز   ا  مصري 
وعـرب  - لتحذيرات األمريكية غـري املباشـرة     أن ا 

 إليران سوف تتحول إىل حتذيرات علنية،       -الوسطاء
 يفقد تستتبعها مواقف تصعيدية أمريكية، وبالذات       و

 واام إيران برعايـة     اإليرايني  ملف الربنامج النوو  
للـسياسة   عـاجالً ا  ا جيعل منها هـدفً    مم ؛اإلرهاب

  .األمريكية
املوقـف  يف  أمام هذا التصعيد بدأ التحول      

 . حنو مقتدى الصدراإليراين

ـ   يلقد حاول الرئيس خامت    رض هـذا    أن يف
 لقائه مع إبراهيم    في ف ؛التحول قبل ذلك بعدة أشهر    

حزب  (ي العراق تقايل عضو جملس احلكم االن    يجلعفرا
 مهمـة   يف ذهب إىل طهـران      يالذ) يشيعال الدعوة

ذكر أا إلقناع اإليرانيني باستضافة مقتدى الـصدر        
 إىل  ي ملح خامت  ؛زمته مع قوات االحتالل   كمخرج أل 

ركات مقتـدى الـصدر     عدم موافقة طهران على حت    
ن أسـلوب الـشيعة هـو منطـق         إاألخرية، وقال   

، ي حرية الشعب العراق   أكد على ضرورة   و ،االعتدال
 يف   وهو مـا يتجلـى     ؛يف يد الشعب  ووضع األمور   

والـس األعلـى للثـورة      مواقف حزب الدعوة    
 على  ي ومواقف املرجع الشيع   ، العراق  يف   اإلسالمية
 ي على أن إيران ترفض أ     يكما أكد خامت  . السيستاين

 ،العـراق يف حترك عنيف من شأنه أن يؤزم الوضـع    
ـ االستقرار الع ويعرض    واإلسـالم والـشيعة     يراق

  .)62(للضرر
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 مل جتد أصداًء قوية هلـا يف        يتلميحات خامت 
 يأ( لكنـه .  إيران أوساط مصادر القوة احلقيقية يف    

 حتول من التلمـيح إىل التـصريح عقـب          )يخامت
اجتمـاع   يف لتحذيرات األمريكية القويـة، وقـال    ا

 العراقيف  ن الشيعة   إ يللمجلس األعلى لألمن القوم   
 عثروا على طرف    -تارخيهم احلديث يف  ة  وألول مر -

ضـمان حقـوقهم، وأوضـح أن        يف يرغب   أجنيب
قضت خالل عامني على أخطـر       ":الواليات املتحدة 

 يف إشارة إىل نظام طالبـان  يف(" وأشرس أعداء إيران  
 وأضاف  ،) العراق يفأفغانستان، ونظام صدام حسني     

يم من أن ننتهز هذه الفرصة التارخيية لتـرم   بدالً ":أنه
 يفصورتنا ونظهر كشريك قوى للواليات املتحـدة        

خندق واحد  يف   قمنا باختاذ سياسات جعلتنا      ؛املنطقة
  .)63(" وصدام حسنيمع طالبان

هذه اللغة احلادة والصرحية غري املعهودة على       
ـ    ا كانت مؤشر  يالرئيس خامت  يف  ي لتحـول حقيق

م من الـسيد   ضد مقتدى الصدر بدعاملوقف اإليراين 
 ذكر أنه أمر بوقف الدعم عـن        ي الذ ؛يئ خامن يعل

مقتدى الصدر، كما أمر بتجميد أنـشطة اللجنـة         
بعد سقوط نظام الرئيس    -شكلها مكتبه   اليت  اخلاصة  

 لتحديد سياسات ومواقـف إيرانيـة    -صدام حسني 
 مـن ناحيـة،     العراقيف  تعرقل األهداف األمريكية    

  .العراق من ناحية أخرىيف  وتدعم املوقف اإليراين
رة مـدير إدا  ( يء إيفاد حسني صـادق    وجا

طارئـة  جلـسة    يف    إىل العراق بقرار اختـذ     )اخلليج
 كمحاولة لطمأنـة    ؛يللمجلس األعلى لألمن القوم   

 بأن إيران لن تـساند      ي العراق جملس احلكم االنتقايل  
مقتدى الصدر بعد اآلن، وستمنع دخـول عناصـر         

رى متمـردة   وجمموعات عراقية أخ  " أنصار اإلسالم "
 هان دعم علأا ت يرانية، و  اإل يعراق عرب األراض  إىل ال 
ـ  يف   للمرجعية العليا املتمثلـة      ياملعنو  يآيـة اهللا عل

  .)64(السيستاين

 مـن   املوقف اإليـراين   يف   ياالنقالب الدرام 
التيـار  يف  مقتدى الصدر عرب عنه غالة املتطـرفني        

نظـيم   بت-بوصفهم أنصار مقتدى الـصدر   -احملافظ  
املعارض الذين درج علـى      اإليراين"  خلق يجماهد"

ـ يف  وصفهم   ، واعتبارهــم أن    "املنـافقني "إيران ب
يف يـزرع بـذرة النفــاق     "مقتـدى الصـدر   
على حنو ما كتـب     "  العراق يفأوسـاط الشيعـة   

اخلاص مبحسن  " بازتاب"رسول جعفريان على موقع     
، حيث أسهب   ي القائد السابق للحرس الثور    رضائى

 صـادق  يـة اهللا حممـد   توجيه انتقادات الذعة آل يف
والد مقتدى الـصدر،  ) الشهيد الصدر الثاين (الصدر  

 الس   امتداح حممد باقر احلكيم مؤسس     يفوأسهب  
ـ     يف   األعلى للثورة اإلسالمية   ران  العراق املواىل لطه

  .وكذلك آية اهللا على السيستاين
: نفسه وهو نا بالتحديد يطرح سؤال مهم      ه

 من مقتدى الـصدر  املوقف اإليراين يف   هل االنقالب 
 أم أنه تعبري عن     ،جمرد استجابة للتهديدات األمريكية   

 وبالـذات   ،ها حركة مقتدى الـصدر    خماوف جتسد 
 وإعالئه  ،"الصامتة " الصدر ملرجعية السيستاين   يحتد

القـادرة علـى    " الناطقة"من شأن مرجعية الصدر     
 الـيت  املرجعية ي وه؛ بالتغيري واملطالبة يإعالن التحد 

 أرسـى   يالذ" والية الفقيه "واجهة مبدأ   ميف  وقفت  
 ي خامنئ ي ويؤمن به السيد عل    ،قواعده اإلمام اخلميين  

  .إيران؟ يف وتيار احملافظني املتشددين
 يف  ؛األخطر من هـذا أن حركـة الـصدر        

 وجتاوز أطـر الطائفيـة      ،تالمحها مع املقاومة السنية   
يف  تقـف بـذلك      ؛ وإبراز وطنية املقاومـة    ،الضيقة

 ي على إبراز الدور الشيع    حلرص اإليراين مواجهة مع ا  
 جملـس   لعراق وقيادته عرب أعوان يـشاركون يف       ا يف

 جتاوزم زعامة مقتدى الصدر     ، وقد احلكم االنتقايل 
ـ وإ ،حتاللاالوفضحت تعاوم مع قوات      يف  مامع

  وامتهان كرامته على حنو مـا      يإذالل الشعب العراق  
  .التمعتقل أبو غريب وغريه من املعتق يف حدث
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 على مقتدى    أن االنقالب اإليراين   هذا يعين 
 ؛ابه اإليرانيـة الوطنيـة والطائفيـة      الصدر له أسب  

 ي أن التواصـل الـذ     ي وه ؛أسبابه الطائفية معروفة  ف
-العـراق  يف جيسده السيد مقتدى الصدر مع السنة       

عارض مـع    يت -"الفلوجة "يفوبالذات مع ااهدين    
ائفية لـدعم دور     إلعالء الروح الط   يرايناإلطموح  ال

 أمـا   . اجلديد ي العراق ييف النظام السياس  مميز للشيعة   
األسباب الوطنية فلها عالقة مباشـرة بالتهديـدات        

الذات العودة لتسخني امللـف      وب ،األمريكية إليران 
 يعترب مـن أهـم تـداعيات        ي الذ  اإليراين يالنوو

  . للعراق على إيرانياالحتالل األمريك
 اإليرانيـة مـن     ولذلك يالحظ أن املواقف   

وبالـذات تـصاعد   -التطورات العراقية املتالحقـة     
يف املقاومة العراقية، وانكشاف الورطـة األمريكيـة        

 كانـت   -أبو غريـب  يف  العراق، وفضائح التعذيب    
ا لتطـور امللـف     تراوح بني التصعيد والتهدئة وفقً    ت

 ، مع الواليات املتحدة بشكل خاص      اإليراين يالنوو
ـ    األمريكيـة   /ات اإليرانيـة  وجممل تطورات العالق

مـع    اإليـراين  يكما أن حالة امللف النوو    . اعموم 
 ودئـة   االيات املتحدة كانت تنعكس تـصعيد     الو

املواقف اإليرانيـة مـن التطـورات       يف  بشكل عام   
فعندما احتـدمت املواجهـة بـني إيـران       . العراقية

 حملت إيـران    ؛يحول امللف النوو  والواليات املتحدة   
 ؛يكيـة ملواجهة الضغوط األمر  " العراق"باللجوء إىل   

اقية  إىل دعم املقاومة العر    فقد دعا آية اهللا أمحد جنيت     
 املعتدل آيـة  ي العراقيلكن على طريقة املرجع الشيع   

جيب دعم العراقيني   : "، وقال جنيت   السيستاين ياهللا عل 
  .)65("الذين يقاومون وعلى األخص سكان النجف

نيني علـى   وقد حرص كبار املسئولني اإليرا    
ـ املوقـف األ  في يف   إظهار التش   يف ي املتـرد  يمريك

 السابق بـول يلعـراق قبيل رحيل احلاكم األمريك   ا
.  من جملس األمـن    1546 وصـدور القرار    ،برمير

 رئيس   رفسنجاين ي وصف فيه هامش   ي الوقت الذ  فيف

 يفأحالم األمريكيني   "جممع تشخيص مصلحة النظام     
 هاجم الـسيد    ؛)66(" كابوس العراق بأا حتولت إىل   

 املرشد األعلى للجمهورية اإلسـالمية       خامئين يعل
 ازامها واضمحالهلا   ايرانية الواليات املتحدة متوقع   اإل

" ارم شارون "العراق، وندد بدعمها إلسرائيل و    يف  
ثـل الـذئب    العراق ميفإن قوات االحتالل  : "وقال

ني دنيإا تقمع امل  .  مثل الصهاينة  ،الفخيف   وقع   يالذ
  ستنتـصر يف   ي والعراق لكن قوة الشعبني الفلسطيين   

ــة   ــة األمريكي ــى الغطرس ــاف عل ــر املط آخ
  .)67("والصهيونية

تركيا واألزمة العراقية من  -القسم الثاين
  الغزو إىل االحتالل

  حمددات املواقـف التركيـة مـن األزمـة         -أوالً
  العراقية-األمريكية

حصر األزمـة  يف  إذا كانت إيران قد جنحت      
يف العراقية وما أعقبها من غزو واحـتالل      /ريكيةاألم

تركيـا  يف   فإن هذه األزمة حتولت      ؛إطارها النخبوى 
مـأزق   يف    ألا وضـعت تركيـا     ؛ىل قضية شعبية  إ

 حـني أن وضـع      يفاملشاركة وعـدم املـشاركة،      
إيران مـن   ىفاألمريكية املتوتر أع /العالقات اإليرانية 

يـة تركـزت    لذلك فإن السياسة الترك   . هذا املأزق 
حول كيفية اخلروج من هذا املأزق إن مل يكن بأعلى          

 درء  املكاسب فبأقل اخلسائر، بينما عملت إيران على      
  .يخماطر التعرض للمصري العراق

وبقدر ما كانت السياسات اإليرانيـة حنـو        
ـ  ا عن واقـع إيـراين     وتطوراا تعبري األزمة    ي داخل
فـإن   ؛ حكمته جمموعة من احملددات     ودويل يوإقليم

ـ      ال  األخـرى   يسياسات التركية حنو هذه األزمة ه
 ودويل ي وإقليم ي داخل يا عن واقع ترك   كانت تعبري  

حكمته جمموعة من احملـددات أبرزهـا األوضـاع         
 وخصوصية العالقات التركية مـع      ،الداخلية التركية 

  كما ،العراقيف   واملصاحل التركية    ،الواليات املتحدة 
 – 1990( يـة أكدا خربة حـرب اخللـيج الثان      
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اليت ، وكذلك خريطة التفاعالت اإلقليمية      )1991
ـ       قدمت   يف ي مؤشرات مهمة لصانع القـرار الترك

واألكثر مالءمة للمصاحل   اختيار السياسات األنسب    
  .التركية
  تركيا يف  األوضاع الداخلية-1

ميكن حتديد ثالثة تطورات مهمـة داخـل        
تحدة يات امل تركيا تزامنت مع تفجر األزمة بني الوال      

ـ   ولعبت دور  ،والعراق اقـف  حتديـد املو  يف   اا مهم
تشارك أم ال تشارك    : والسياسات التركية من األزمة   

، تتـدخل أم ال     يف احلرب األمريكية على العـراق     
هذه . مرحلة االحتالل يف  تطورات العراق   يف  تتدخل  

 يف فوز حزب العدالة والتنمية      ؛يالتطورات الثالثة ه  
، )2002نـوفمرب   ( التركيـة    االنتخابات الربملانية 

شـهدا  اليت  والعوامل األمنية خاصة بعد التفجريات      
ـ  إسطنبولمدينة   اقم األوضـاع االقتـصادية     ، وتف
  .التركية

االنتخابـات  يف   فوز حزب العدالة والتنميـة       -أ
  الربملانية التركية

/  سـبتمرب  11 أحداث    تال يشهد العام الذ  
ة بـني   اسي الكثري من الصراعات السي    2001أيلول  

تالف احلاكم بزعامة   االئ يف   القوى السياسية الشريكة  
هي الصراعات اليت أدت إىل شلل       و ؛بولنت أجاويد 

ـ   يف   ووضعــت احلكومــة    ،يالعمـل احلكوم
ًـ   طـريـق مسدود    ا غـري   مل جتـد منـه خمـرج

  ليقـول كلمتــه   ياللجـوء إىل الشعـب الترك   
عـام   تشرين الثـاين  / نوفمربيف  انتخابات مبكرة   يف  

2002.  
وجه  يف    أهم مفاجآته  يوفجر الشعب الترك  

أنقرة عنـدما   يف  القوى السياسية التقليدية احلاكمة     
بزعامة رجب طيـب    " حزب العدالة والتنمية  "مكن  

 وعزل كافة   ،أردوغان من اكتساح هذه االنتخابات    
باستثناء حـزب  القوى السياسية التركية عن السلطة      

ـ    يالشعب اجلمهورى الـذ    يف شاركة   اسـتطاع امل

لقـد  . لربملان دون غريه من األحـزاب األخـرى       ا
استطاع حزب العدالة والتنميـة أن حيـصل علـى          

ـ    من أصو % 43.3  363ات الناخبني والفوز بـ
550الربملان البالغ عددها     من مقاعد    امقعد ا مقعد، 

ة مكنته مـن تـشكيل       له أغلبية كبري    ذلك رقد وف و
 يلفات مـع أ  حتاحاجة إىل أي دون  ااحلكومة منفرد 

ـ  15 آخر بعـد     يحزب ترك  مـن سـيطرة   ا عام 
  . البالد يف االئتالفية املضطربة على السلطةاحلكومات

هذا الفوز بقدر ما كانت له دالالته الواضحة        
 كانت ؛تركيا يف  جممل فعاليات العملية السياسية   على

 قيوده وحتدياته على احلزب احلاكم اجلديـد        اله أيض 
  . اختاره الشعبيالذ

 يهم وأبرز هذه الدالالت أن الشعب الترك      أ
طويل ومرير من صـخب     أراد أن يقول بعد استياء      

بل وجممل - بني األحزاب السياسية     يالصراع السياس 
  -فيها احلكومة واجليش مبا  يمؤسسات العمل السياس  

هو صاحب احلق األوحـد يف أن        )الشعبي  أ(أنه  
  يف الـبالد  يف    الـدائر  يحيسم ذلك الصراع السياس   

، وأن يـسلم الـسلطة للتيـار         يريده ياالجتاه الذ 
 يراه أجدر على حتقيـق األهـداف        ي الذ يالسياس

 يـؤمن ـا الـشعب        اليت   والطموحات واملصاحل   
  .يالترك

 قام به الـشعب     يوذا االختيار احلاسم الذ   
 ال  ا فإنه فرض قيـود    ؛العدالة والتنمية  حلزب   التركي

 أو املعروف، بأنه    تهم،يستهان ا على هذا احلزب امل     
؛  االجتـاه  يإسالم إن مل يكن     ى اهلو يحزب إسالم 

فبقدر ما فرض على احلزب االلتزام بإرادة النـاخبني         
 يف  اقف الشارع التركي   ومو ، العام أيوتوجهات الر 

 بقدر ما فـرض عليـه أعبـاًء         ؛سياساته وتوجهاته 
مضاعفة إلظهار التزامه واحترامه للقواعد احلاكمـة       

 وللتحالفات االستراتيجية   ،تركيايف   يالسياسللنظام  
 وبالذات التحالف مع الواليـات املتحـدة        ،التركية

م على مواصلة اجلهود التركية      وتأكيد العز  ،األمريكية
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وبة على مدى عقود مضت لالنضمام إىل االحتاد        ءالد
  .األورويب

    لقد فرضت نتائج االنتخابات واقع ا ا سياسـي
تقليديـة بـني اجلـيش     على معادلة العالقة ال  اجديد

 للحكومـات   فالضعف النـسيب  . يف تركيا والسلطة  
التركية الناتج عن احتدام الصراعات السياسية بـني        

استقواء يف األحزاب والقوى السياسية التركية تسبب      
 من  ،احلياة السياسية التركية   يف    دوره ياجليش وتنام 

واملكانـة   ، القـومي  خالل هيمنته على جملس األمن    
، الـسياسي  عملية صنع القرار     يفذا الس   القوية هل 

لدرجة مكنت اجليش من إقالة حكومـات وفـرض      
، واهليمنـة علـى القـرار       ا أحيان العسكرياحلكم  

  .أحيان أخرى كثريةيف  السياسي
توازن القوى بني اجلـيش      يف   هذا االختالل 

ـ  ا قوي احلكومات لصاحل اجليش واجه حتدي    و  اا وطارئً
 فرضه الشعب علـى     الذييد   اجلد السياسيبالواقع  

 كما أكدته نتائج االنتخابات ،احلياة السياسية التركية 
ـ     اليت  الربملانية األخرية    ة قويـة    أدت إىل قيام حكوم

 زاد مـن    الـذي  األمر   ؛مسنودة بإرادة شعبية أقوى   
 ، واجلـيش  حساسية العالقة بني احلكومة اجلديـدة     

    م  أكرب من احترام النظـا     اوكان عليها أن تظهر قدر
 يلتزم اجليش بالدفاع عنه منـذ عهـد    الذي ينالعلما

أتاتورك، وأن تسعى إىل كـسب ود العـسكريني         
 ورثوه عـن أتـاتورك،      الذيوطمأنتهم على النظام    

 واستمرار  ،وعلى حتالفات تركيا مع الواليات املتحدة     
حلصول علـى عـضوية االحتـاد       العمل من أجل ا   

 اجلديد  السياسي، ولكن دون جتاهل للواقع      األورويب
 ودعـم الـشارع    ، فرضته نتائح االنتخابـات    الذي

  .ة اجلديدة حلزب العدالة والتنمية للحكومالتركي
وبالفعل عمل قادة احلزب على طمأنة كافـة    

لقوى اخلارجية بإصـدار    القوى السياسية واجليش وا   
، نوا فيه احترامهم للنظام العلماين     أعل يخطاب تصاحل 

لرغم مـن   كما حرصوا على كسب ود اجليش بـا       

حماوالت اجليش للحيلولة دون متكني حزب العدالـة        
من أمثلة هـذا   . اتاالنتخابيف  والتنمية من املشاركة    

 إعالن زعيم احلزب رجب طيـب    ياخلطاب التصاحل 
ا  عن أفكاره السابقة حني كان عـضو      أردوغان ختليه 

حزب الفضيلة بزعامة جنم الدين أربكـان       يف   اقيادي
  .1997 ته عام أقال اجليش حكومالذي

ـ       أرد ىفون ا وغان عن حزبه أن يكـون حزب
اديني ا باملعىن املتعارف عليـه     إسالمي،  أن  ا موضـح 

حزب العدالة والتنمية يضم بني أعضائه الكثري مـن         
املتعلمني واألكادمييني والليرباليني واملهنـيني الـذين       

 يف ويطمحـون    ،حيسبون أنفسهم على ميني الوسط    
ألحزاب الدميقراطية املـسيحية    بناء تركيا على منط ا    

وزيـر  (بـد اهللا جـول      أما ع . الغربيف  تنتشر  اليت  
 توىل رئاسة احلكومة قبـل أن       الذي )ااخلارجية حالي 

 كان قد حرم    الذي و ؛يتوالها رجب طيب أردوغان   
نـوفمرب  (ملانيـة   االنتخابـات الرب  يف  من املشاركة   

اـم فيهـا   قضية يف  إلدانته   يحبكم قضائ ) 2002
أن تكون لديـه    " مة" ىفن  فقد ؛ الفتنة الدينية  بإثارة

حزب العدالة والتنمية   يف  أجندة إسالمية، وأعلن أم     
 ،حـزب حمـافظ   يف   وإمنا أعضاء  ؛"ليسوا إسالميني "

دميقراطيـون  "وغاية ما ميكن أن يوصفوا بـه أـم        
". أوروبـا يف   مثل الدميقراطيني املسيحيني     ؛مسلمون

إن اجليش  ": قال جول  حماولة خلطب ود اجليش      يف  و
خدمـة  يف   مهمتـه    يمبعث لفخرنا، وإنـه يـؤد     

  .)68("الوطن
كل هذه التـصرحيات التـصاحلية مل تقنـع      

 أمحد جندت سـيزار     التركيالعسكريني وال الرئيس    
حـزب العدالـة     النوايا احلقيقية حلكومـة      بالثقة يف 
 فقد ظل التربص باحلكومة وسياساا دون       ؛والتنمية

ما خيص أو مـا      -أوهلمااجتاهني   يف وبالذات   ؛هوادة
بنـاء  يف حجر الزاوية  "باعتباره  " مبدأ العلمانية "ميس  

 حسب وصف الـرئيس سـيزار    "ة التركية اجلمهوري
 يف )كلمته أمام مـؤمتر الـشبـاب والرياضـة       يف  (
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 أجازه  الذيإعالنـه معارضته لقانون إصالح التعليم      
 أيال يسمح بأن حتكـم       ": حيث أكد أنه   ؛الربملان

 من ااالت االجتماعيـة  اواعـد أو قوانني دينية أي  ق
. )69("الدولـة يف  والعدلية والسياسية واالقتـصادية     

 استجابة ملـا يعـرف   ياإلصالح الدميقراط  -وثانيها
 وضعها االحتاد األورويب  اليت  " معايري كوبنهاجن "بـ

 الذي وهو اإلصالح    ؛كشرط النضمام تركيا لالحتاد   
 وبالذات دوره   ، ألدواره ااوزربه جت  ويعت ،خيشاه اجليش 

فقــد اعتـرض اجلـيش،       .الشئون السياسية يف  
وبقـوة، على اجتـاه احلكومة لتخفيـف القيـود      

اإلمـام  "على التحـاق طلبـة ما يسمى مبـدارس        
ـ  هـي و(الثانوية باجلامعة   " اخلطيب دارس متوهلـا    م

ومــة   ومبوجب خطط احلك   )احلكومة لتخريج أئمة  
يف الذين ينحدرون    (دارسسيكـون لطلبـة هذه امل   

 فرصة أكرب لاللتحاق بالتعليم     )األغلب من أسر فقرية   
وقد حذر  .  ويسمح هلم بدراسة مواد أخرى     ،ياجلامع

 ومن زيادة أعـداد     ،اجليش احلكومة من هذه اخلطوة    
وهـو  ( ارس عن العدد احلايل   املتخرجني من هذه املد   

  وقال اللفتنانت جنرال لكريبـا شـبوح       )ا ألفً 25
ن إ "):هيئة األركان العامة للجيش    يف   جل الثاين الر(

احلكومة حتاول تشجيع مـدارس اإلمـام اخلطيـب     
  .)70("ألهداف سياسية

وحتركت إحدى نقابات املعلمني األتراك ضد      
 ورفعت ضدها دعوى قضائية بسبب قرار       ،احلكومة

اختذته يقضى بتخفيف القيود على دراسـة القـرآن         
وة من  عتربة أن هذه اخلط    املدارس التركية، م   مي يف الكر

  .)71( للجمهوريةينشأا إضعاف البناء العلما
وتعالت أصوات تطالب اجلـيش بالتـدخل       
والسيطرة على مقاليد احلكم من حكومـة حـزب         

 ألف طالب مـن     20العدالة والتنمية، وشارك حنو     
يف  تركيـا    يف جامعة من املدافعني عن العلمانية       72

عـات وعمـداء    مسرية حاشدة نظمها رؤساء اجلام    
الكليات بقيادة كمال جوروس رئيس جملس التعليم       

رفعوا خالهلا شـعارات تطالـب اجلـيش        و،  العايل
 ووقـف   ،الـبالد يف  بالتدخل وتسلم مهام احلكـم      

سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية الراميـة إىل        
 ، وتعزيز القوى األصولية الدينية    ،تعديل قانون التعليم  

  .)72( العلماينوإبعاد تركيا عن النهج
هذه التطورات شجعت كبـار اجلنـراالت       

 لتوجيه حتذير إىل حكومة أردوغـان       التركيباجليش  
هـا  من التساهل مع النشاطات اإلسالمية، داعني إيا      

    حيـال التهديـدات     اإىل اختاذ إجراءات أكثر تشدد 
القاعدة واجلماعات اإلسـالمية التركيـة      (املتزايدة  

" حـريــت  "وكشفت صـحيفة  .. )73()املتطرفة
كدوا التـركيـة النقـاب عـن أن قـادة اجليش أ      

ال أستطيع مساع كلمة    : ألردوغان أن مقولته الشهرية   
رؤية املفهـوم    يف    يرغب  أنه تعين" يإرهاب إسالم "

ـ ياحلقيق كما أكدوا أن حزب العدالة     ". اإلرهاب" ل
 سياسـة   يفوالتنمية احلاكم مستمر بشكل حممـوم       

كافـة   يف   ور اإلسـالمية  يني كوادره ذات اجلـذ    تع
 الـذي  الوقت   يفاملؤسسات احلكومية بشكل كبري،     

 املنـاطق احملليـة     يفيقوم فيه أعضاء احلزب احلاكم      
 الـيت    بتقدمي الدعم للفعاليات الدينيـة     التابعة للمدن 
ـ   التركـي وكان الرئيس   . )74("الرجعية"يصفوا ب

ـ  181د جندت سيزار قد رفض      أمح أقرهـا   ا تعيين 
مارس يف   توليه منصب رئيس احلكومة      أردوغان منذ 
يف  آخـر    ا تعيين 539حني صدق على    يف  ،  2003

ا ميثـل توجيـه ضـربة قويـة     مم ؛مناصب حكومية 
ألردوغان، وبرر سيزار هذا الرفض بوجود فساد أو        

ملفات البعض، ووجود ما يوصف     يف  شبهات فساد   
 للبعض اآلخر، ووجـود شـبهة       ي رجع بنشاط ديين 

  .)75(يناحملاباة عند اآلخر
 لالحتكاك بالرئيس واجلـيش     املصدر الثاين 

اختـذا   الـيت    الـسياسي يتعلق خبطوات اإلصالح    
 فرضها االحتاد   ا ملعايري كوبنهاجن اليت   احلكومة تنفيذً 

ولقد حذر قادة اجليش رئيس احلكومـة       . األورويب
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رجب طيب أردوغان مـن أن معظـم التعـديالت        
 أسـاس  مت متريرهـا علـى  الـيت   والقوانني اجلديدة   

 لالنـضمام   االنسجام مع قوانني االحتـاد األورويب     
لعضويته ختدم االنفـصالية والفعاليـات الدينيـة،        

حالة يف  مؤكدين أن احلكومة ستتحمل مسئولية ذلك       
عدم حتديد موعد لبدء مفاوضات االنضمام لعضوية       

 الـذي  الوقت جاء هذا التحذير يف   . االحتاد األورويب 
 مـن  ألعلى إبعاد ضابطني  ا العسكريقرر فيه الس    

 مـن القـوات     اوحتديد-صفوف القوات املسلحة    
صدامهم مـع    بسبب ما اعتربوه استمرار      -البحرية

ا بأن الس كان قد قـرر يف         علم ؛"فعاليات دينية "
 ليبلـغ عـدد     ا ضابطً 18 إبعاد   2003أغسطس  

 حزب العدالـة والتنميـة      الضباط املبعدين منذ تويل   
ة وعـشرين   سـبع 2003 احلكم وحىت اية عـام   

  .)76(ضابطاًً
 املتـشدد مـن     العـسكري هذا املوقـف    

اإلصالحات يرجع إىل أن بعض هذه اإلصـالحات        
، كما متس   السياسيمتس مصاحل العسكريني ودورهم     

 التركـي فقد أقر الربملان    . سلطات رئيس اجلمهورية  
 يسيطر على أغلبيته حزب العدالـة والتنميـة         الذي

 وتحـد   ،روبينيالب األو  مط جمموعة إصالحات تليب  
 وتقلـص  ،احليـاة الـسياسية   يف من نفوذ اجلـيش  

بالتحديد من سلطات ومسئوليات جملـس األمـن        
 اختـاذ القـرار      يعد أبرز جهـاز يف     الذي ؛القومي

 حيث ميارس اجلنراالت نفوذهم     ؛البالديف   السياسي
 الذي(على إدارة الشئون العامة، ويتكون هذا الس        

 ورئيس  ، من رئيس اجلمهورية   )جيتمع مرة كل شهر   
 ووزراء الدفاع والداخلية واخلارجية والعدل      ،الوزراء

  .اجليشيف  إضافة إىل مخسة مسئولني ،واالتصاالت
 مشروعات قـوانني    التركيوقد أقر الرئيس    

نصت على اختاذ إجراءات ملنع     اليت  تلك اإلصالحات   
 وأخرى لتشجيع احلريات املدنية وحريـة       ،التعذيب

  ما يتعلق بتقليص دور جملس األمن      لكن أمهها  ؛التعبري

 حيث بات انعقاد الس مرة      ؛وأمانته العامة القومي  
كل شهرين بدالً من االجتماع كل شـهر، كمـا          

بعد أن كانت   أصبحت أمانته العامة من حق مدنيني       
ولعل ذلك مـا دفـع      . )77( على العسكريني  احكر
ر  إىل اـام احلكومـة ذات اجلـذو        اا كبـار  ضباطً

 يتطلبـها   الـيت اإلسالمية باستغالل اإلصـالحات     
د من نفـوذ     من أجل احل   ام لالحتاد األورويب  االنضم

  .)78(البالد يف اجليش حارس العلمانيني
 تعـيني  2004س  أغسط17 وبالفعل مت يف 

  يغيت البوغان أمين ا عام لس األمن  ا جديد القومي  ا 
ـ  تركيا، واعتربت هذه اخلطوة حـدثً     يف   يف  اا تارخيي

  أول مدين  ن البوغان هو  إ حيث   ؛تاريخ هذه املؤسسة  
يتبوأ هذا املوقع املهم لكونه املنسق بـني العـسكر          

 اة، وكان قد عمل قبل تعيينه سفري      والسلطة السياسي 
الـشأن  يف  قربص ومن أهم خرباء تركيـا       يف  لبالده  
تأسيس مرحلة الـصداقة    يف   وأحد املسامهني    اليوناين

  .)79(ينااجلديدة بني أنقرة وأث
مل تكتف حكومة حزب العدالـة والتنميـة        
بذلك، ولكن وزير العدل مجيل تشجيك أعلن عزمها        
على تقليص صالحيات رئيس اجلمهوريـة اخلاصـة      

 وكذلك  ،باستخدام حق الفيتو على قرارات احلكومة     
إلغاء حماكم أمن الدولة، لكنه أوضح أن هذه اخلطوة         

 ؛ صالحياته  جتريد رئيس اجلمهورية من مجيع     ال تعين 
من بينها إلغـاء    (وإمنا من جزء من هذه الصالحيات       

حالـة  يف    قرارات احلكومة إىل استفتاء شعيب     إحالة
استخدام الرئيس حق الفيتو ضد قرارات احلكومـة        

 كمـا أكـد الـوزير       ،) يتم متريرها من الربملان    اليت
ـ         وانني ضرورة إجراء التعديالت علـى بعـض الق

 االنسجام مع معـايري      تركيا من أجل   الدستورية يف 
، التركـي  بشرط التوافق مع اتمع      ورويباالحتاد األ 

إىل أنه باإلضـافة إىل صـالحيات رئـيس          امشري 
اجلمهورية فإنه من الضرورى إجراء تعديالت علـى        
صالحيات العديد من مؤسـسات الدولـة، منـها         
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صالحيات احلكومة واحملكمة الدسـتورية وقـانون       
 ونقـل   ،اء مجيع هذه احملاكم   حماكم أمن الدولة، وإلغ   

 دف تقليل أعـداد     ؛اختصاصاا إىل احملاكم املدنية   
القضايا املرفوعة حبق تركيا أمام احملاكم األوروبيـة        

يطالب أصحاا بتعويـضات    اليت   و ،حلقوق اإلنسان 
مادية ضخمة بسبب األحكام الصادرة حبقهم مـن        

  .)80(حماكم أمن الدولة
كومة تعــد   هذه املمارسات من جانب احل    

 فـإذا   ؛دة على احليـاة السياسية التركية    جتربـة فري 
كان حزب العدالة والتنمية قد حتسب لردود فعـل         
سلبية من جانب اجلـيش لاللتفـاف علـى اإلرادة      

يف  ؛2002 أظهرا انتخابات نـوفمرب      اليتالشعبية  
ضربة استباقية أو إجهاضية لإلطاحة حبزب العدالـة        

ـزب وحكومتـه قـــد     والتنمية، وإذا كان احل   
حرصـا على تقدمي كل مـا يطمئن اجلـيش إزاء         
احترام كافة األسس والقواعد احلاكمة للجمهوريـة       

 فإمـا مل يتجـاهال     ؛دأ العلمانية التركية وخاصة مب  
 الداعم للحكومة لفـرض ممارسـات     الشعيباملوقف  

جديدة حتد من سطوة العسكريني وترسـى قواعـد         
السـتجابة  طـاء شـعار ا  احترام الدميقراطية حتت غ   

  ".معايري كوبنهاجن"و ملطالب االحتاد األورويب
 الـسياسي فرضها الواقـع    اليت  هذه التجربة   

 من التفاعالت اجلديـدة     ا شهدت أمناطً  اليت  اجلديد و 
 ؛بني احلكومة واجليش تدور ما بني التصعيد واملهادنة       

حكمـت  اليت  كانت أحد احملددات املهمة والبارزة      
العراقيـة   / من األزمـة األمريكيـة     التركياملوقف  

 وغري حاسم بني    ا بدا متردد  الذي)  االحتالل –الغزو(
الرفض الصريح للمطالب األمريكية استجابة ملوقف      

 مـع موقـف   ا والقبول املتردد متشي،التركيالشارع  
 فقد أظهرت أغلب استطالعات     ؛العسكريني األتراك 

ا  شعبي ا رفض مريكيأجريت قبل الغزو األ   اليت   أيالر
 على حنو ما    ؛ هلذه احلرب ومشاركة تركيا فيها     امطلقً

" أنار" أجراها معهد   اليت   أيأظهرت استطالعات الر  

مـن األتـراك   % 94 كـشفت أن   اليت و ،أنقرةيف  
 هذا االستطالع يرفـضون حـدوث       يفاملشاركني  

هم يطالبون بأال تكون تركيا     من% 78احلرب، وأن   
 كـان اجلـيش     ذيال الوقت   يف، هذا   )81( فيها اطرفً

ى التجاوب مع املطالب األمريكية علاحريص.  
  إسطنبول العوامل األمنية وتفجريات -ب

 وخمـاوف   بشكل عام كانت احلالة األمنيـة     
حالـة االسـتجابة     يف    ردود فعل عنيفة   حدوث أي 

يف احلكومية التركية للمطالب األمريكية باملـشاركة       
 العوامل  د أح ؛لعراق وتقدمي التسهيالت املطلوبة   غزو ا 

 / األزمة األمريكيـة    من ياحلاكمة للموقف احلكوم  
 لتزيد حـرج    إسطنبولالعراقية، وجاءت تفجريات    

 احلـرج املترتـب علـى    ؛ املزدوجياملوقف احلكوم 
ـ       احلزب و  ااحلكومة أمام اجلـيش والغـرب عموم 

مـن ناحيـة    ) الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا   (
 لإلسـالميني   انتماء املسئولني عن هذه الـتفجريات     

بشكل عام، واحلرج املترتب على اهتـزاز احلالــة   
 ويعيد  ،األمنية مبا يضعف موقف احلكومة أمام اجليش      
اختاذ يف  متكني اجليش من امتالك القدرة على املبادأة        

  .العراقيف  وبالذات ما يتعلق باحلرب ،القرارات
 عـرب مـوجتني     إسطنبولجاءت تفجريات   

ىل معبدين يهـوديني، أمـا       استهدفت األو  ؛متتاليتني
الثانية فاستهدفت بعض املـصاحل الربيطانيـة مثـل         

. املدينةيف  القنصلية الربيطانية وأحد البنوك الربيطانية      
قلـب  يف  وبقدر ما وضعت هذه التفجريات تركيـا        

هاب مبا يفرضه ذلك مـن انـدماج       احلرب ضد اإلر  
األمـر  -احلرب األمريكية على اإلرهـاب   يف  يترك

 العراق مـع القـوات      يفرها إىل التورط     قد جي  الذي
 بقدر ما أعادت احلديث حول حركات       -األمريكية
 مبا يفرضه ذلك    ؛تركيايف   املتشددة   السياسياإلسالم  

من ضغوط على حزب العدالة والتنمية وحكومتـه        
 مـن  أيضابزعامة رجب طيب أردوغان، ومبا يفرضه    

لتركية علـى   ضغوط من جانب احلركة اإلسالمية ا     
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 حيث جاءت هذه التفجريات     ؛ب العدالة والتنمية  حز
مبثابة عقاب للحزب من األجنحة املتطرفة داخل هذه        

تركيا، يف  احلركة على قبوله بقواعد اللعبة السياسية       
 وحتالفه الوثيـق مـع      ،وعلى مصاحلته مع العلمانية   

يف عـضوية   الواليات املتحدة األمريكية، واستمراره     
د  االحتـا  لالندماج يف  وسعيه   ،يحلف مشال األطلس  

  .)82(األورويب
 تنظـيم   وجهة النظر هذه يـدعمها تـبين      

 أثبتت التحقيقات أا    اليتلتلك التفجريات   " القاعدة"
 فقـد أطلـق تنظـيم    ؛واسطة عناصر تركيةنفذت ب 

عملية املطرقـة  "على تلك التفجريات اسم    " القاعدة"
 كتيبة أيب" محل توقيع    وكرر بيان " احلديدية اإلسالمية 

 قتل  الذي للتنظيم   العسكريالقائد  " يفص املصر ح
نستان حتذير بريطانيا   الغارات األمريكية على أفغا   يف  

ـ " باعتبـارهم    ؛اليا واليابـان  سترأوإيطاليا و  اأذناب 
فرصة ذهبية لباقى العمـالء أن      "ا  إوقال  " ألمريكا

 ة وأن ينسحبوا من التحالف الـصلييب      يفهموا الرسال 
وإن مل يفهموا لغة الكـالم      ضد اإلسالم واملسلمني    

  ".فإن لغة سيارات املوت جديرة بأن تفهمهم
  ووجه البيان حتذير مريكي للرئيس األ  اا خاص 

فـخ أفغانـستان    يف  وقعت  : "جورج بوش قال فيه   
 حرب مـع   يف كما رمسنا لك، ولقد دخلت       والعراق

فجهـز  .. احليـاة قوم حيبون املوت كما حتبون أنتم       
 لوقـف   االبيان شـروطً  ، وحدد   "ك ملا هو آت   نفس

لن نتوقف حـىت     ":وقال" سيارات املوت املفخخة  "
أن : ما يـأيت  يف  ترضخ لشروط ااهدين وتتلخص     

 ،الـسجون األمريكيـة   يف  تطلقوا أسرانا الذين هم     
اهد عمر عبد      اخصوصأسرى جوانتانامو والشيخ ا  

سجون أذناب أمريكـا مـن      يف  الرمحن، ومن كان    
اليهود، وأن تكفـوا عـن      العرب والعجم والفرس و   

أحناء العامل باسم   يف  حربكم على اإلسالم واملسلمني     
 اإلسـالمية   األراضيمكافحة اإلرهاب، وتطهري كل     

من دنس اليهود واألمريكـان مبـا فيهـا القـدس           

وكشمري، وأال تتدخل أمريكا بيننا وبني احلكومات        
 ونقـيم دولـة     ،حتكم بالد املسلمني  اليت  الطاغوتية  
  .)83("سالمية الراشدةاخلالفة اإل

هارد شرودر   جري وإذا كان املستشار األملاين   
 آثار سلبية هلذه التفجريات     قد رفض قبول وجود أي    

يف -  تركيا لالنضمام لالحتـاد األورويب     على مساعى 
رده على تصرحيات من هذا النوع جاءت على لسان         

 يوسياخ نائب زعيم احلزب الـدميقراط     فولفجانج ب 
 الشك فيه أا قد ضـاعفت       الذي فاألمر   -ياملسيح

ط التحاقهـا   من أعباء احلكومة التركية لتحقيق شرو     
، كما ضاعفت من أعباء موقفهـا       باالحتاد األورويب 

وكان فولفجانج بوسـياخ    . العراقيف  إزاء ما حيدث    
 متثـل انتكاسـة     إسطنبولتفجريات  "قد صرح بأن    

 وحذر من   ،" تركيا االنضمام لالحتاد األورويب    حملاولة
ن مثل هذا االنضمام سيجلب اإلرهاب إىل قلـب         أ

  .)84(أوروبا
   الداخلىاالقتصادي الوضع –جـ

ا  داخل تركيـا دور    االقتصاديلعب الوضع   
الضغط على احلكومة التركية للتجاوب مع      يف   امهم

فـالعجز  . املطالب العسكرية األمريكية لغزو العراق    
  إىل 2002 عام   يفامليزان التجارى وصل    يف  املتفاقم  
ناهيك عـن اخلـسائر     . )85( مليار دوالر  15.75

االقتصادية التركية من حرب اخلليج الثانية واستمرار       
ـ  11 على العراق ملا يزيد عـن        فرض احلصار  ا عام 

 كما  )اوزت حدود املليارات الثالث سنوي     جتا اليتو(
   املنطقـة   يف أكثر من غـريه      اأن العراق كان مرشح 

كيـة مـن الـسلع      لتلقى املزيد من الصادرات التر    
 وهذا بدوره عامـل     ؛السنوات القادمة يف  واخلدمات  

 االجتاه املعاكس للقبول باملطالب العسكرية   يفضاغط  
األمريكية، ناهيك عن تأثريات سلبية أخرى للغـزو        

 13.5أنفق  ( للعراق على السياحة التركية      مريكياأل
 11.9  حوايل 2002 سائح زاروا تركيا عام      مليون

  .)86()مليار دوالر
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احلـرب  يف   اآلثار اإلجيابية للمـشاركة      تأيت
 فعالوة على   ؛راًء أقوى أمام اخلسائر احملتملة    لتمثل إغ 

 احلـرب  عدات األمريكية فإن مشاركة تركيا يف املسا
كركوك واملوصل الغنيـة     يفوالسماح هلا بالتمركز    

 لـيس فقـط     ؛ تارخييـة  ا لتركيا فرص  يبالنفط يعط 
يف يد حقوقها التارخييـة      بل ولتأك  ،باالستفادة املادية 

ـ  ي قو يخول كطرف إقليم   والد ،هذه املنطقة  ا نفطي 
 دجلـة   يريف  إىل جانب قوته املائية املشهودة ممثلة       

  .والفرات
هذه اإلغراءات حسمت لسبب آخر أهم هو       
أن الديون التركية ال ميكن كبح مجاحها دون قروض         
جديدة من صندوق النقد والبنك الدوليني، وهذا لن        

 سيصعب احلصول   أمريكيث دون ضوء أخضر     حيد
حالة تقاعس تركيا عن التجاوب مع املطالب       يف  عليه  

  .)87(العسكرية األمريكية
ن األوضاع الداخليـة    إل  وهكذا ميكن القو  

 لعبت دور ا أساسي املتردد  التركياملوقف  يف   اا وحامس 
  .من التجاوب مع املطالب العسكرية األمريكية

  األمريكية/لتركية خصوصية العالقات ا-2
تكتسب العالقات بني تركيـا والواليـات       

عالقات تركيـا الدوليـة   يف املتحدة خصوصية مميزة  
مبيعـات  (تقوم على روابط أمنيـة واسـتراتيجية        

، وعضوية حلف مشـال     العسكرياألسلحة، التعاون   
، وعلى روابط اقتصادية مهمة تقوم علـى        )األطلسي

 املباشر أو غـري     مريكي األ  واملايل االقتصاديالدعم  
 البنك الدويل (ات اإلقراض الدولية    املباشر عرب مؤسس  

 وكـذلك علـى اسـترياد     ،)ق النقد الدويل  وصندو
املعدات واملعرفة العلمية والتكنولوجية من الواليـات     

هذه العالقات املميزة مـع الواليـات       . )88(املتحدة
املتحدة اكتسبتها تركيا ملا متثله من أمهية استراتيجية        

يف اليات املتحدة طيلة سنوات احلرب البـاردة، و       للو
مرحلة يف  خدمة املصاحل األمريكية بالشرق األوسط      

 مرحلـة  يف ار نظام القطبية الثنائية، وأخريما بعد ايا 

 11رهاب بعد أحداث    احلـرب األمريكية على اإل   
 على  اا أمريكي شهدت تركيز اليت  و ،2001سبتمرب  
ـ  ثالث معارك متداخلة وم   خوض   هـي  اتزامنة مع :
 سـواء فيمـا يتعلـق       العسكريالتحديث  معركة  

 بالنـسبة   وأمنـاط التـسليح أو   مريكيباجليش األ 
 بدأت تركز علـى     لالستراتيجيات العسكرية اليت  

استراتيجية الضربات االستباقية أو الوقائية كمحور      
، ومعركـة احلـرب    مريكي األ يللفكر االستراتيج 

 النفط سـواء    على اإلرهاب، ومعركة احلرب على    
كانت بالسيطرة على حقول النفط أو على وسائل        
النقل وخاصة مشروعات األنابيب أو على تسويق       

  .وتسعري النفط مبا خيدم املصاحل األمريكية
هذه املعارك األمريكية الثالث ذات العالقـة       

 ركزت علـى    اليتو-املباشرة بإقليم الشرق األوسط     
قيق مـصاحل    الساحق لتح  العسكرياستغالل التفوق   

استراتيجية وإعادة تشكيل اخلـرائط والتحالفـات       
 املنطقة مبا سوف يستتبعه مـن تغـيري         يفالسياسية  

لألدوار وللمكانة بالنسبة للدول اإلقليميـة الـشرق      
ـ  ا لعبت دور  -مقدمتها تركيا يف  أوسطية و  يف  ا مهم

 /تشكيل موقف القيادة التركية من األزمة األمريكية      
 ظـل   يف) الغـزو واالحـتالل   (ا  العراقية وتطورا 

يا بالواليات املتحدة   تربط ترك اليت  خصوصية العالقة   
  .األمريكية

طالـب  فالتردد أو رفض التجـاوب مـع امل   
 ديد املـصاحل    -أوالً األمريكية من تركيا كان يعين    

ملتحـدة   العالقات اخلاصة مع الواليـات ا  يفالتركية  
 ان يعين ، وك االقتصادي و يعلى املستويني االستراتيج  

ديد فرص الصعود اإلقليم    -اثاني إقليم يف   لتركيا   ي
 إطار التحالف مـع الواليـات       يفالشرق األوسط   

العراق، كما   يف   ملتحدة وبالذات الطموحات التركية   ا
يف  تعريض تركيا لتبعات خلق أزمة       -اثالثً كان يعين 

 ظـل التوجهـات   العالقات مع الواليات املتحدة يف    
، 2001 سبتمرب   11أعقاب  يف   األمريكية اجلديدة 
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 له جـذور    ظل وجود حزب يوصف بأنه حزب     يف  و
  . تركياإسالمية على رأس السلطة يف

 مـر ـا     اليتفقد فرضت الظروف احلرجة     
اليت والتطورات  - 2001 سبتمرب   11العامل عقب   

 الكثري من القيود علـى      -حلقت بالسياسة األمريكية  
 لـو    حىت ي توجه إسالم  ي تنظيم ذ  أيحرية حركة   

 كان حزب ا سياس انتخابات دميقراطية يف   فاز   ايا شرعي .
ميكـن أن    الـيت    هذه التطورات ضاعفت من األمثان    

حالة رفض املطالب األمريكيـة أو      يف  تدفعها تركيا   
 مل تعد تقتصر على اخلـسائر       هي ف ؛قبوهلايف  التردد  

يـا  ربطـت ترك  الـيت   أمناط العالقات   يف  املباشرة  
 الـيت  و- اي واقتـصاد  اتراتيجيبالواليات املتحدة اس  

 بـل   -األساس على دبلوماسية املكافـأة    يف  قامت  
كانت ستتحول إىل دبلوماسية العقاب رمبـا للمـرة     

األمريكيـة،   /تاريخ العالقـات التركيـة    يف  األوىل  
ظل وجود حزب له جذور إسالمية      يف  والعقاب هنا   

  .اهذا الوقت بالذات سيكون مضاعفًيف 
 أو التـردد    فضهذا الر وزاد من أعباء مثل     

  :عامالن آخران مها
 بالنسبة للحـرب  التركي أن املوقف  -األول

 2001 سـبتمرب    11األمريكية على اإلرهاب منذ     
 ؛هذه احلـرب  يف  مساندة الواليات املتحدة    يف  متثل  

فقد كان هناك تعاون وثيق بني تركيـا والواليـات          
املتحدة فيما خيص احلرب األمريكية على اإلرهاب،       

جمال الرقابـة املاليـة علـى األفـراد         يف   سيما   وال
واجلماعات لتجفيف ما تسميه الواليـات املتحـدة        

وكان هناك تعـاون   . األمريكية منابع متويل اإلرهاب   
 حيث مت تعيني ضباط     ؛اال االستخبارايت يف  واضح  

  .بادل املعلوماتاتصال للتعاون املشترك وت
 األطلسيحلـف مشال   يف   اوباعتبارها عضو 

 من  5دعت تركيـا لتطبيـق املادة رقم      ) الناتـو(
 الرؤيـة القائلـة بـأن       اوأيدت دوم ميثاق احللف،   

 البد من مواجهته    الذياإلرهاب هو التهديد اجلديد     

يف وشاركت تركيا   .  اجلديد ياملفهوم االستراتيج يف  
اخلاصة  ود منظمة األمن والتعاون األورويب    مجيع جه 

املـؤمتر الـدوىل    يف   مبكافحة اإلرهاب، واشتركت  
تقويـة  " آسيا الوسـطى    يفلتقوية األمن واالستقرار    

ـ يف  (" اجلهود الشاملة املـضادة لإلرهـاب      سمرب دي
 كما ساندت تركيا املبـادرات اإلقليميـة        )2001

ملكافحة اإلرهاب، إضافة إىل التعاون القـائم بـني         
 تتبع اجلماعات   يفاالستخبارات التركية واألمريكية    

  .)89(تركيايف اديكالية اإلسالمية الر
كل هذه ااالت مـن التعـاون املـشترك         

مكافحة اإلرهاب، والـدعم    يف   مريكياأل /التركي
 حملاصـرة نظـام      الكامل للجهود األمريكية   التركي

وبالذات - التركية   األراضي من   اصدام حسني انطالقً  
 كان التراجـع    -العراقيفيما يتعلق بإقليم كردستان     

عراقيـة  ال /خنة لألزمة األمريكيةالظروف السايف عنه  
ـ       علـى العالقـات     يسيفسر على أنه انقالب ترك

يه ذلك مـن     بكل ما يعن   ة؛األمريكية املميز  /التركية
  .خطر على هذه العالقات

 بأن األهداف احملتملة    التركي ي الوع -الثاين
مثـل إيـران    (لالستراتيجية األمريكية بعد العـراق      

ة نقـل الطاقـة    وخاصة قضي)ومنطقة آسيا الوسطى 
من منطقة حبر قزوين كلها أهـداف       ) النفط والغاز (

ـ ار اإلقل مرتبطة باجلو  ب فـاحلر . )90( لتركيـا  ييم
بوابـة ملرحلـة     "األمريكية على العراق كانت تعين    

 املنطقة كان مـن     يف السياسة األمريكية    يف" جديدة
 يف  هـي  هل   ؛ضرورى أن حتدد تركيا موقفها منها     ال

  .قف العداء والصدام مويفموقف التحالف أم 
 هلذا كله كان يدفع بـصانع       التركياإلدراك  

ة األمريكيـة حنـو     القرار إىل ضرورة جماراة السياس    
يف  خطـورة رفـض أو التـردد    يالعراق، وكان يع  

 ومن مث كـان البـد أن      ؛القبول باملطالب األمريكية  
عالقاـا مـع   يف تدفع تركيا مثن هذه اخلـصوصية     

 كل هذه الضغوط    يتمثل يف  الذيالواليات املتحدة، و  
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ستجيب أم يـرفض     هل ي  :التركيعلى صانع القرار    
  ؟املطالب األمريكية

   املصاحل التركية يف العراق-3
ق مـن أهـم      العرا يفتعترب املصاحل التركية    

حرب اخلليج الثالثـة،     يف   حمددات السياسة التركية  
املكتسبة من حرب اخلليج    كما تعترب اخلربات التركية     

 اا أساسي  مؤشر -اء كانت إجيابية أم سلبية    سو- الثانية
 ت التركية حنو هذه احلرب الثالثـة       حتديد التوجها  يف

  .اخلليجيف 
 مـن الغـزو     التركيلقد لوحظ أن املوقف     

 ؛اا وسريع  كان واضح  1990 للكويت عام    العراقي
يف  وشاركت   ،إذ انضمت تركيا إىل قوات التحالف     

 الـنفط  حرب عاصفة الصحراء، وأغلقـت أنبـويب   
 التركية، ووفـرت    األراضييف  العراقيني اللذين ميران    

  .القواعد اجلوية
هذه السرعة وهذا الوضـوح كـان هلمـا         

كانت تركيا  فقد   ؛باما االستراتيجية واالقتصادية  أس
جتديد مكانتها االسـتراتيجية كحليـف      يف  تطمح  

 ملتحدة بعد سـقوط االحتـاد الـسوفييت       للواليات ا 
 حلـف   وتراجع دورهـا يف    ،وتفكك حلف وارسو  

 يف، وكانـت مـشاركتها الفعالـة        األطلسيمشال  
رصـة لتجديـد     ضد العـراق ف    مريكيالتحالف األ 

يف  كما كانت تركيا تطمـح       ،مكانتها االستراتيجية 
مكاسب اقتصادية من خالل تعويـضات أمريكيـة        

وضاع أمس احلاجة إليها بسبب األ    يف  مأمولة كانت   
  .االقتصادية التركية الصعبة

التحـالف  يف  كن هذه املشاركة التركيـة      ل
كانـت هلـا   ) 1991-90( ضد العراق   مريكياأل

 ي علـى الـصعيدين االسـتراتيج      أيضا فادحة   أمثان
 أعطـت   يفعلى الصعيد االسـتراتيج    ؛االقتصاديو

وفرض احلظر اجلوى على    -حرب عاصفة الصحراء    
 بعد انتهاء احلرب عـام    العراق طيلة عقد التسعينيات   

1991- ا دعم يف  للحركة االنفصالية الكردية     ا قوي

هذه يف  مشال العراق لتزيد التقارب بني أهم فصيلني        
، ولتـساهم   ) ومسعود برزاين  جالل طالباين (احلركة  

مشال العراق حتول إىل عنصر  يف   يخلق كيان كرد  يف  
 وبالـذات بالنـسبة     ،ديد للمصاحل الوطنية التركية   

 ؛كردسـتاين اللألزمة الكردية ونشاط حزب العمال      
 بـشىت الـسبل    ي فرض على تركيا السع    الذياألمر  

  طالبـاين  لق جماالت تعاون ومصاحل مـع حـزيب       خل
 يف  مـستقل ي لتأمني خطر ظهور كيان كرد     وبرزاين

  .ل إغراًء ألكراد تركيا لالنفصالمشال العراق ميث
 فاقت اخلـسائر    ؛االقتصاديوعلى املستوى   

 إغـالق    بـسبب  ؛صادية كل التوقعات  التركية االقت 
 ي وبسبب توقف التبادل التجار    ، النفط  أنبويب يخط

 وتراوحت اخلسائر التركية خالل األزمة      .مع العراق 
 وصلت إىل حوايل  والر،   مليار دو  50 – 40ما بني   
 مليار دوالر خالل السنوات الالحقة من عقـد         80

وبسبب هذه اخلسائر شهد االقتصاد     . )91(التسعينيات
 أعقاب حـرب اخللـيج      يف اا ملحوظً  تراجع التركي

الثانية، كما تزايدت األصوات املعارضـة للـسياسة        
التركية املنحازة للواليات املتحدة خـالل حـرب        
اخلليج الثانية، وظهرت بالتحديـد شـكوك لـدى         

الفتـرة   يف   ني األتراك جتاه اخلطط األمريكية    العسكري
أعقبت تلك احلرب، وأبدوا معارضتهم للتعاون      اليت  

 ، مع الواليات املتحدة أثناء األزمة     التركي العسكري
كمـا  -ورأوا أن هزمية صدام حسني وجتزئة العراق        

مشـال   يف   يمنطقة احلظر اجلو  يف  تكشفت مالحمها   
 ميكن أن تقود إىل   -العراق حيث نشاط أكراد العراق    

قلة حتت املظلة األمريكيـة،     ظهور منطقة كردية مست   
مع وجود أصوات أمريكيـة حتبـذ هـذا          اخصوص 

  .)92(حتمالاال
ولذلك عملت تركيا خالل سنوات ما قبـل        

) الغزو واالحـتالل  (العراقية   /تفجراألزمة األمريكية 
احلرص علـى احلفـاظ      -أوهلما ؛على حتقيق هدفني  

. على العالقات القويـة مـع الواليـات املتحـدة         
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 علـى مواجهـة     -بشىت السبل - العمل -وثانيهما
 مريكيالسلبيات الناجتة عن تطورات فرض احلظر األ      

 فبدافع احلـرص    ؛على العراق طيلة عقد التسعينيات    
على العالقات مع الواليات املتحدة رفضت حكومة       

  ابولنت أجاويد طلب محله إليها طـارق عزيـز   ا عراقي 
 أثناء زيارتـه ألنقـرة      العراقينائب رئيس الوزراء    

 مل يـستقبله خالهلـا      اليتو) 15-16/2/1999(
 منـع اسـتخدام      بـشأن  ؛الرئيس سليمان دميرييل  

 يف  "جنريليكأ"ة والربيطانية لقاعدة    الطائرات األمريكي 
 حيث أكدت احلكومة التركية     ؛هجماا ضد العراق  

 هلذه الطائرات باستخدام القاعـدة      التزامها بالسماح 
وكـان  . على مشال العراق  " احلظر اجلوى " تنفيذ   يف

 إمساعيل جيم   ذلك الوقت يف   التركيوزير اخلارجية   
 ا مـربر  ،13/2/1999  يف   ملوقف نفسه قد أكد ا  
 هذا اخلصوص صادر عـن     يفقرار تركيا    ":ذلك بأن 

  ". تغيريأيالربملان ولن يطرأ عليه 
ـ   حرص هذا املوقف كان يعين    علـى   اا تركي 

الضغط على  يف  مشاركة الواليات املتحدة وبريطانيا     
 مـع   ا خصوص ،واالسترتاف املنظم لقدراته   ،العراق

ه الطائرات األمريكية والربيطانيـة     تزايد عدد ما تنفذ   
ديـسمرب   يف   "ثعلـب الـصحراء   " منذ اية عملية    

 من طلعات جوية وعمليات قصف ألهداف       1998
ذلك ضرب  يف   مشال العراق، مبا     يفعسكرية ومدنية   

  .)93(املوصليف أحياء سكنية 
 العراقيوحبرص على مواجهة سلبيات الوضع      

 العـراق   يفعلى املـصاحل االسـتراتيجية التركيـة        
 ؛وبالتحديد القضية الكردية ومحاية األقلية التركمانية     

  وبـرزاين   طالباين سعت تركيا إىل التقارب مع حزيب     
 وحماولة فرز املصاحل التركية عن املـصاحل        ،من ناحية 
 فقد اهتمت   ؛ لتأمني املصاحل الوطنية التركية    األمريكية

  جالل طالبـاين   تركيا بالقيام بدور وساطة بني حزيب     
 يف( رغم حتفظها على اتفاق واشنطن       مسعود برزاين و
 بني هذين احلزبني بشأن تـشكيل       )17/9/1998

".  مشـال العـراق    نتقالية موحدة مؤقتة يف   حكومة ا "
وكان هذا التحفظ يتعلق باألساس مبخاوف تركيـا        

ظـل  يف   العراقية   األراضيمن استمرار فرض تقسيم     
  .يةاعية إىل إقامة فيدرالية عراقالتوجهات الد

هذه املخاوف مل متنع تركيا من أن ختلق هلـا         
ي بل كانت الدافع األساس    ؛ بني أكراد العراق   اوجود 

 حيـث   ؛ بني احلزبني  هلذا الوجود من خالل التوسط    
 مبصاحبة دبلوماسية أمريكيـة     ي ترك يقام دبلوماس 

 ينـاير   19 –15ن   الفترة م  يف(بزيارة مشال العراق    
 مدينة صـالح     يف  وبرزاين  والتقيا طالباين  )1999

". ضرورة االلتزام ببنود االتفاق   "الدين، وتوصال إىل    
ووصف هذا االجتماع بأنه خطوة لتصفية اخلالفات       

  .)94(بني احلزبني الكرديني وتوحيد صفوفهما
 فرباير  2 يف( الوقت نفسه أعلنت تركيا      يف  و

 رفضها املـشاركة  )1999 مايو  23 مارس و  13و
ات املتحدة مع بريطانيا     وضعتها الوالي  اليت اخلطة   يف
 إلسقاط نظـام احلكـم      )1999ابتداًء من يناير    (

إطارهـا  يف قامـت   اليت    اخلطة هي و ؛ بالقوة العراقي
 باملوافقة علـى   20/1/1999يف  اإلدارة األمريكية   

 مليون دوالر   97 بقيمة   ي وعسكر يتقدمي دعم ماد  
 منها حزب بـرزاين   -لسبع مجاعات عراقية معارضة     

أمحـد   (العراقـي  واملؤمتر الـوطين   ،وحزب طالباين 
حممد باقر  ( والس األعلى للثورة اإلسالمية    ،)اجلليب

 تتوىل مهمـة    ي ك - وامللكيني الدستوريني  ،)احلكيم
يف  العراق، كما قامت واشنطن      يفقلب نظام احلكم    

 تركيا  بتعيني أحد كبار دبلوماسييها يف7/2/1999
عراقية، كمنسق لصفوف املعارضة ال   " ريتشارد ديون "

  نيويورك يف  يفوأعلن مؤمتر املعارضة العراقية املنعقد      
 51عن تشكيل جلنة مركزية مـن        1/11/1999

لتنسيق اجلهود بني خمتلف فصائلها لإلطاحـة        اعضو 
  .)95(العراقيبالنظام 

هذه اخلطـة أو  يف  للمشاركة   التركيالرفض  
دعمها جاء على أساس تقدير عدم وجود معارضـة         
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 حالـة إسـقاط     يفلى قيادة العراق    حقيقية قادرة ع  
إشـاعة  النظام احلاكم، وأن هذه العملية ستؤدى إىل        

 املنطقـة وـدد     الفوضى وإفراز أزمات جديدة يف    
وحدة أراضى العراق وسيادته عرب قيـام الفـصائل         

مشـال  يف  الكردية العراقية مبحاولة إقامة دولة كردية       
  .سيعرض تركيا ملخاطر أمنية كبرية مما ؛العراق

هذه التجربة التركية مع حرب اخلليج الثانية       
وتداعياا طيلة عقد التسعينيات وحىت تفجر األزمـة     

يات املتحدة مـن    العراقية بعد متكن الوال    /األمريكية
ا  كانـت حمـدد    ؛إسقاط حكم طالبان يف أفغانستان    

من حرب اخلليج الثالثة من      التركي للموقف   اأساسي 
خسائر استراتيجية  منظور احلرص على جتنب حدوث      

 ومـن مث    ؛قتصادية تركية من جراء هذه احلـرب      وا
 التركـي كانت عامل ضغط على صاحب القـرار        

 ا العراق حتـسب   للعمل على جتنب حدوث احلرب يف     
 االقتـصادي حلدوث خسائر تركية على املـستوى       

  .وعلى مستوى القضية الكردية
رغم ذلك كان هناك عامل إغراء آخر يدفع        

 مـن   انابعوكان   ،مريكية باملطالب األ  باجتاه القبول 
دعم يف   و ،نفط املوصل وكركوك   يف   املطامع التركية 

  .العراق اجلديديف دور مميز لألقلية التركمانية 
جاع واليـة   فتركيا مازالت تتطلع إىل استر    

 يتنازع على هويتها    املوصل وعاصمتها كركوك اليت   
كل من العرب واألكراد واآلشـوريني والتركمـان        

اليت تكتسب هويتها من كوا     دعومني من تركيا، و   امل
من  لثروة نفطية تقدر بعشرة مليارات برميل        امصدر

 بداية القـرن    يف و .النفط اخلام كاحتياطيات مؤكدة   
 على نطـاق واسـع      العشرين وبعد اكتشاف النفط   

   بني الشركات الف دويل حتا يفكانت تركيا شريكً

Consortiu    وقـد  غداد الستغالل نفط املوصل وب  
% 50: )96(توزيع احلصص فيه على النحو التايل     مت  

 -ال دتش روي% 25 ،)السلطنة العثمانية  (يبنك ملل 

دوتـشيه بنـك    % 25 ،) بريطانيـا  -هولندا(شل  
  ).أملانيا(

 اشترت شـركة الـنفط      1914سنة  يف  و
  يف الفارسية نصيب الـسلطنة العثمانيـة      /الربيطانية

كومة الربيطانية  احلالشركة القابضة، وبعدها اشترت     
 الفارسية،  /شركة النفط الربيطانية   يف   أغلبية احلصص 

.  لنفط املوصل  ي املالك الرئيس  هي وأصبحت بالتايل 
 أعقاب احلرب العامليـة األوىل تغـري شـكل          يف  و

السيطرة على نفط املوصل بسبب تغري موازين القوى        
 وقعت السلطنة   1918 أكتوبر   في  ف. نتيجة للحرب 

لوقف إطالق النار مـع  Mudros  قية العثمانية اتفا
قوات احللفاء، ومبقتضى هذه االتفاقية وقعت املوصل       
حتت السيطرة العسكرية الربيطانية بعـد أن وقعـت      

ومنـذ  . يد بريطانيا قبل ذلك بعام     يفالبصرة وبغداد   
ذلك التاريخ ورغم تأسيس العراق حبدوده الراهنـة        

استعادة  يف ظلت تركيا تأمل     ؛1921ابتداًء من عام    
 يف كان أحد القـضايا البـارزة        الذيلواء املوصل،   

كل  اخلاص بتحديـد الـش  1923مؤمتر لوزان عام   
تلفة بعـد  البالد املخ يف    للممتلكات العثمانية  القانوين

يف مل تتخل عن مطالبها      اليت   قيام اجلمهورية التركية  
 يف   ولكنها وبعد أن قررت عصبة األمم      لواء املوصل، 
 ؛ تبعية املوصل للمملكة العراقية    1925ديسمرب عام   

  .)97( عينته عصبة األممالذياعترفت خبط احلدود 
يف ذلك ظلت تركيا متحفزة     وعلى الرغم من    

كل حلظة مناسبة لتجديد احلـديث عـن املوصـل          
 وتأكيد حرصها علـى محايـة مـصاحل         ،وكركوك

 وبالـذات يف    ، املنطقة يفوحقوق األقلية التركمانية    
 كل مرة تشعر فيهـا       يف ؛وصلأربيل وكركوك وامل  

باخلطر على هذه األقلية، مثلما حدث قبيـل الغـزو     
الربيطاىن للعراق عندما أرسلت منظمـة       /مريكياأل

تركمانية تركية مذكرة إىل األمني العام لألمم املتحدة        
إقلـيم  يف  تبلغه فيها قلقها على األقلية التركمانيـة        

م كردستان العراق، وأشارت إىل احتماالت إبـاد      
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  الكردسـتاين  يمن قبل ميليشيات احلزب الدميقراط    
ا يتهمون  ، أما األكراد فهم دائم    بزعامة مسعود برزاين  

تركيا بالتذرع حبجة محاية األقلية التركمانية لتربيـر        
  .)98(مشال العراقيف تدخلها 

جممل هذه االعتبارات كانت متثـل عامـل        
يف  للمـشاركة    التركـي ضاغط على صانع القرار     

فهذه املشاركة حسب   .  األمريكية علىالعراق  احلرب
التصورات التركية ميكن أن تؤمن لتركيا وضع يدها        
على نفط املوصل وكركوك مبا يؤمن هلـا قـدرات          
هائلة تطمح إليها لتكون قوة إقليمية، كما أن هـذه          

 حماولـة كرديـة     أياملشاركة ميكن أن حتول دون      
 ظـل طموحـات     يفللسيطرة على مدينة كركوك     

 يف  يجلعل املدينة عاصـمة للجـزء الكـرد       ية  كرد
لعراق بعد  ا الية عراقية يطمح األكراد لفرضها يف     فيدر

  .إسقاط نظام صدام حسني
العراق كانت  يف  وهكذا فإن املصاحل التركية     

حلـرب   ا يف مشاركة تركية    يتشكل عامل رفض أل   
نفسه، عامل   الوقت   على العراق، كما أا كانت، يف     

  .ةتشجيع هلذه املشارك
   خريطة التفاعالت اإلقليمية-4

   تلعب البيئة اإلقليمية دور التـأثري   يف اا أساسي 
 الـذي على قرارات السياسة اخلارجية لدول اإلقليم       

فقرار السياسة اخلارجية مل يعـد جمـرد        .  إليه يتنتم
 الـدول،   عكاس لألوضاع والتطورات الداخلية يف    ان

خل الدول   حتدث دا  اليت يتأثر بالتطورات    أيضاولكنه  
ااورة وبسياساا اخلارجية ومبجمـل التفـاعالت       

 اجتاه إعطاء أمهية     بات يدفع يف   الذياإلقليمية، األمر   
ة اخلارجية  متزايدة للدراسات اإلقليمية لفهم السياس    

  .)99( العاملللدول أعضاء األقاليم يف
 أضحى أكثر   التركيقرار السياسة اخلارجية    

مية منذ تفكـك االحتـاد      ا بالتفاعالت اإلقلي  اهتمام
 واستقالل دول وسط آسيا ذات اجلـذور        السوفييت

العرقية واللغوية والثقافية والعالقات التارخييـة مـع        

كما أن ايار حلف وارسو وتراجع املكانـة        . تركيا
 زاد من توجـه     األطلسيالتركية داخل حلف مشال     

  والعريب اإلسالميتركيا حنو الشرق وبالذات الشرق      
  حيث بات ينظـر إىل تركيـا يف        ؛مريكيأبتشجيع  

 والغربية عامـة    الكثري من الكتابات األمريكية خاصة    
 يرغب العـامل   اليت ا للدولة اإلسالمية باعتبارها منوذج

الدولة اإلسـالمية   "التعامل معها باعتبارها     يف   الغريب
تقـدم  اليت  ، و "املعتدل  الوحيدة ذات االجتاه العلماين   

 ابديالً مدعم الفعالية اإلسـالمية  "ـا مسى ب   مل ا غربي "
ـ  اإليـراين  و ا سابقً ا للتوسع السوفييت  وموازن ا،  حالي

    ا تطرح منوذجللتطبيع بـني دولـة      اباإلضافة إىل أ 
 يف مثال لالندماج    هيمسلمة وإسرائيل، وقبل ذلك ف    

 بيـل   الـسابق مريكـي وقد عرب الرئيس األ . الغرب
أوروبا تركيا حيث    يف   إنه: "كلينتون عن ذلك بقوله   

 سـالم   يف ميكـن أن يتالقـوا       اإلسـالمي والعامل  
  .)100("وانسجام

وجاء وصول حزب العدالـة والتنميـة إىل        
 2002 نـوفمرب    يف ساحق   احلكم بانتصار انتخايب  
 التركـي بدالالت املوقـع    ي  ليزيد من ضرورة الوع   

 ي والـشرق  وباهلوية الثقافية التركية بشقيها الغـريب     
 األسـبق   التركيرجية  وقد عرب وزير اخلا   . اإلسالمي

 اجلديـد   التركي ي هذا الوع  يإمساعيل جيم عن تنام   
يف وحىت قبيل وصول حزب العدالة والتنمية للحكم        

العمـل  "حماضرة عن اهلوية متعددة األبعاد، وأكد أن       
 وتكريس الوضـع     االحتاد األورويب  يفعلى االندماج   

.  أوراسيا ال يتناقضان بل يتكامالن      لتركيا يف  ياحملور
 أوروبية وحبر متوسطية وقوقازيـة   هيهلوية التركية   فا

وبلقانية وشرق أوسطية، ومتتد جغرافيتها التارخييـة       
والثقافية العريضة من البلقان آلسيا الوسـطى، وأن        

وأعلن ".  حضارات وثقافات  اهلوية التركية نتاج لعدة   
 من ذلك أنه ومنذ مخس سنوات أعيد تعريف         اانطالقً

: ركية بناًء على مخـس نقـاط      السياسة اخلارجية الت  
 التركيز على هدفني خالل العقد األول مـن         -أوالً
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 ولعب   مها االنضمام لالحتاد األورويب    ؛القرن العشرين 
 التأكيد علـى    -اثاني منطقة أوراسيا،    يفدور حاسم   

 الـسياسة اخلارجيـة      يف األبعاد الثقافية والتارخييـة   
رافيتـها   تطوير عالقات تركيا مع جغ     -اثالثًالتركية،  

 خماطبـة سـوء التفـاهم       -ارابعالثقافية والتارخيية،   
، "الغرب" وإعادة تعريف مفهوم     ياملوروث من املاض  

العمل من خالل إدراك أن تركيا املعاصرة        -خامساً
 قرون من العثمانيـة مـع       ةوقت واحد سبع  يف  متثل  

  .)101(الثورة واجلمهورية
هذا التعريف اجلديد ألبعاد السياسة اخلارجية      
التركية يزيد من وزن وتـأثري العامـل اإلقليمـى          
والتطورات اإلقليمية ومواقف وسياسـات القـوى       

السياسة اخلارجية التركية، وكان أوضح     يف  اإلقليمية  
حتديد السياسات التركية مـن األزمـة       يف  ما يكون   
 فقد أعطت احلكومـة التركيـة      .العراقية /األمريكية

يف أمهية بارزة ملواقف القوى اإلقليميـة الرئيـسية         
 حتديد سياساا ومواقفهـا إزاء األزمـة،        يفاملنطقة  

 ا جول وقت أن كان رئيـس      اهللا وجاءت مبادرة عبد  
للوزراء قبل تسلم رجب طيب أردوغـان مهامـه          
كرئيس للوزراء بالدعوة إىل عقـد اجتماع لـوزراء    

ق، وقيامه جبولـة     للعرا يخارجية دول اجلوار اإلقليم   
 عدد من عواصم دول املنطقة هلذا الغرض، لتؤكد         يف

أمهية وتأثري مواقف دول اجلـوار علـى الـسياسة          
اخلارجية التركية وبالذات على املوقف من األزمـة        

فقد لعبت مواقف هذه الـدول،      . العراقية /األمريكية
ومداوالت وزراء اخلارجية وتوجهام حنو األزمـة       

وهـو  - إسـطنبول  اجتمـاع  وسبل حلها خـالل  
 للعراق ضمن   ياالجتماع األول لدول اجلوار اإلقليم    

 صـنع   يف اا مـؤثر   دور -لة اجتماعات مشاة  سلس
  . إزاء األزمةالتركيالقرار 

سـبقت  اليت اهللا جول  ولقد لقيت جولة عبد  
واشنطن وتـل   يف   اا كبري  استهجان إسطنبولاجتماع  

يف  قوبل به    الذي خاصة بعد الترحيب الكبري      ،أبيب

 عـربت عـن   الـيت  زارهـا و  اليت   العواصم العربية 
استعدادها للحوار والتنسيق مع أنقرة ملنـع وقـوع         

  . املنطقة يفاحلرب
 الوقت نفسه سعت أوساط داخليـة       يفلكن  

تركية لعرقلة هذه اجلولة والتقليـل مـن أمهيتـها          
بالوسائل املختلفة ملنع حكومة جول مـن تطبيـق         

. االنفتاح على الـدول العربيـة      يفبرناجمها اجلديد   
 التركـي وركزت هذه األوساط على تذكري الشارع  

اشنطن، وأن هـذه    بارتباط معظم األنظمة العربية بو    
 عن وعودهـا ألنقـرة      ي التخل األنظمة لن تتردد يف   

ن مع الواليات املتحـدة      التنسيق والتعاو  وتسبقها يف 
  .)102(حرا ضد العراق يف األمريكية

 ذلـك   ء من داخل تركيا يف    لقد ترددت أنبا  
الوقت تؤكد على أن عبداهللا جول كان يعقد آمـاالً         
كبرية على سياساته جتـاه العـرب، ويأمـل مـن           
احلكومات العربية أن تكون على مستوى املـشاعر        

 حيملها هو وحكومة حزب العدالة والتنمية جتاه         اليت
 الرد على    يف ي عمل  موقف عريب  أيالعرب خاصة أن    

اجلديدة سيمنح جول وحكومته املزيد    سياسات أنقرة   
 مواجهة التحديات الداخلية واخلارجيـة      يفمن القوة   

العرب ومواقفهم جتـاه  يف  التشكيك ستستمر يف اليت  
  .)103(تركيا

 وبيانـه   إسطنبولولسوء احلظ جاء اجتماع     
عن كاهل الـدول    " رفع العتب " أقرب إىل    ياخلتام

سعودية تركيا وإيران ومصر وال   (الست املشاركة فيه    
البيـان عبـارة أن      يف    فقد ورد  ؛)وسوريا واألردن 

"   كمستند يـربر  ؛"العراقيف  اشبح احلرب يبدو كبري 
 إىل يتمعون الفقرات املوجهة بـشكل رئيـس  فيه ا 

حتمل مسئولياا بكل صـدق، وعـدم   "بغداد حول   
العودة إىل الوراء، وحتقيق املصاحلة الوطنية، واإلحياء       

، والتعاون مع املفتشني، وتأكيـد      بالثقة جتاه اجلريان  
  .)104("االلتزام بقرارات األمم املتحدة ذات الصلة
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 تريـد   مل يهتم البيان مبواجهة األطراف اليت     
احلرب وتعمل هلا على مدار الساعة وتواصل استقدام        
احلشود والتعزيزات لـشنها، وتـسعى إىل افتعـال         

تربر هلا إشعال فتيلها، ومحـل البيـان        اليت  الذرائع  
العراق املسئولية وإن كان قد خاطب جملس األمـن         

ه، وظهر جليـاً أن    الدوىل هو اآلخر بتحمل مسئوليات    
 غري مستعدة أو    إسطنبولاجتماع   يف   الدول املشاركة 

ضد الواليات املتحدة   غري معنية باختاذ مواقف حامسة      
  .ملنع احلرب

 اختذته دول اجلوار كـان      الذيهذا املوقف   
مؤشر يف  متيل أكثر حنو الليونـة       ية ك  ألنقر اا واضح

  .مواقفها إزاء املطالب األمريكية
العراقية/ تركيا واألزمة األمريكية-اثاني  

 من األزمة   التركيللوهلة األوىل يبدو املوقف     
 أكثـر مـن      علـى  اا متردد العراقية موقفً /األمريكية

 دعـم  ا بني االسـتمرار يف    فهو يبدو متردد  . مستوى
األزمة من خالل جملس األمـن      اجلهود السلمية حلل    

، وبني جمـاراة    العسكريواحليلولة دون فرض احلل     
 ازو العراق أخـذً   استعداداا لغ يف  الواليات املتحدة   

مبقولة رجب طيب أردوغان زعيم حـزب العدالـة         
 :نإ) قبل أن يتوىل رئاسة احلكومـة (م  والتنمية احلاك 

تركيا إذا خرجت من املعادلة من بدايتها، فقـد ال          "
 وضع ميكنها من السيطرة على التطـورات        يفتكون  

 اوهو يبدو متردد ")105( .  ايتها مما يعرضها للخطر    يف
 رافض للحرب على العراق يعرب عنه      قف شعيب بني مو 

، وبـني   التركي وداخل الربملان    السياسي الشارع   يف
  حـريص ) اجليش –حلكومةا –الرئيس (يرمس موقف

كيا من جـراء     خماطر قد تتعرض هلا تر     على درء أي  
 مع طموح غري مستتر للحصول على       ،نشوب احلرب 
 مبا يفرضه ذلـك مـن اسـتجابة         ؛أعلى املكاسب 

 بـني   ا متـردد  أيضاوهو يبدو   . للمطالب األمريكية 
قدام حبماس للتفاوض مع الواليات املتحدة حـول    اإل

شروط أو مثن االستجابة التركية للمطالب األمريكية،    

رص علـى تـصعيب     حلاعزوف و الحجام و اإلوبني  
كان اليت   الشروط   يفاملهمة أمام األمريكيني بالتشدد     

ىل إفـشال   ميكن تفسريها على أا كانت ـدف إ       
  .التفاوض مع األمريكيني

 عن حالة   يجمرد تعبري ظاهر  هذا التردد كان    
 اعتباراـا كافـة   يف مكثفة أخـذت    يتفاعل داخل 

مت حكاليت  احملددات والعوامل الداخلية واخلارجية     
  .التركياملوقف 

مقـال  يف  لقد حتدث رجب طيب أردوغان      
يف " رؤية استراتيجية مـشتركة "شهري له حتت عنوان  

صحيفة واشنطن بوست األمريكيـة عـن هـدفني         
 / مع األزمة األمريكية   التركيرئيسيني حكما التعامل    

 أو االعتبـارات    ي مها اهلدف االسـتراتيج    ؛العراقية
 أو االعتبـارات    ادياالقتـص  واهلدف   ،االستراتيجية
 فرضتها جتربة حرب اخلليج الثانيـة       اليتاالقتصادية  

وتـداعياا الـسلبية علـى      ) حرب حترير الكويت  (
  .التركياالقتصاد 

ان عن أن مشال العراق يـشكل    حتدث أردوغ 
حتدي وأن القلق ظـل     القومي ألمن تركيا    اا مستمر ،

 الـذي يساور تركيا والواليات املتحدة بشأن األثر       
 كن أن ينتج عن خملفات املشكلة العراقية، خاصـة        مي

 اليت  نسانيةالكوارث اإل أنشطة املنظمات اإلرهابية أو     
، وكذلك احلـال    سببتها سياسة نظام صدام حسني    

  طويل املـدى يقتصاداال و يسياسالستقرار  االبشأن  
ومع اعتراف أردوغان بـأن الواليـات       . املنطقةيف  

 عليها أن تتـصدر     املتحدة كقوة عاملية رائدة يترتب    
 الـيت -  هذه املشكالت فإنه يرى أن تركيا      مواجهة

 -املنطقـة يف   من الزعامات القيادية     أيضاتعد نفسها   
يتوجب عليها أن تتصدر ملواجهة هذه املـشكالت        

ـ ؛ على حـدودها مباشـرة  ا تواجه نزاع  هيو ذا  وه
 ممارسة حلقوقهـا    ياالستجابة والتصد "يتطلب منها   

  .)106("الشرعية
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 ناحية االعتبارات االقتصادية فـريى      أما من 
 املساند حلـرب حتريـر      التركيأردوغان أن املوقف    

لقد نـتج   . كان وباالً على تركيا وشعبها    "الكويت  
  علـى بالدنـا مل  يعن ذلك أزمات وكساد اقتصاد   

     تقاطر علينا  ، كما   انتمكن من اخلروج منها إال مؤخر
   الً ، فض ا للمساعدة اإلنسانية  نصف مليون الجئ طلب

عن وقوع العديد من العمليات اإلرهابيـة املـشينة،        
 ؛قامت ا عناصر انفصالية دخلت تركيا بعد احلرب       

وبـرغم  ".  إزهاق آالف األرواح الربيئة مما تسبب يف  
 لكل من الواليات املتحـدة      التركيذلك فإن الدعم    

 اظل قوي  "العراقيواألمم املتحدة لرتع سالح النظام      
تركيا مبا سيلحقها مـن ضـرر       ومع علم   ". وشامالً

وأذى، فقد ظلت حريصة على مساندة األمم املتحدة        
 لقد مسحـت    .لفرض عقوبات اقتصادية على العراق    

 يفجنريلك اجلوية للمساعدة    أتركيا باستخدام قاعدة    
ـ  ،جئني بالـضرورات اإلنـسانية    إمداد الال   ا والحقً

كقاعدة مساندة ومراقبة حينما تقرر إبقـاء مشـال         
 ما أطلق عليهـا     يفنطقة خالية من الطريان     العراق م 

  .)107("عمليات املراقبة الشمالية"
خدمـة الـسياسة    يف   التركـي هذا الدور   

    وأراد أردوغان أن    ااألمريكية دفعت تركيا مثنه غالي ،
حرب جديدة يف العراق    يف  يقول إن مشاركة تركيا     

  يفرض عليها   الذي األمر   ؛ أفدح له  استدفع تركيا مثن 
 قبـل أن    االتعويضات االقتصادية مسبقً    يفأن تبحث   

وأن هـذه احلـرب،   يف تتورط مع الواليات املتحدة    
  . على منع وقوع هذه احلرب-من باب أوىل- تعمل

وبدافع من هذين االعتبارين جـاء التعامـل        
 علـى   االعراقية حريص  / مع األزمة األمريكية   التركي

االستعداد ملختلف االحتماالت مبا حيقـق لتركيـا        
. درء املخاطر، وتعظيم املكاسب   : فني رئيسيني مها  هد

وقد عربت تركيا عن التزامها ذين اهلـدفني مـن          
 تطـورات   خالل اتباع مسارين أساسيني فرضتهما    

 ومسئولياته لدرء خمـاطر     يمسار احلل السلم  : األزمة

حدوث احلرب سواء كانت تلك املخاطر استراتيجية       
ـ  يفأم اقتصادية، ومسار االخنراط       العـسكري ل   احل

لتحقيق أعلى قدر مـن املكاسـب االسـتراتيجية         
 كلتا احلالتني كـان التقـدم       يفو. أيضاواالقتصادية  

التعامل مع هـذين املـسارين      يف   التركيوالتراجع  
حكمـت  اليت   باحملددات والعوامل الرئيسية     احمكوم

 مع األزمة وتداعياا، وفرضت عليه      التركيالتفاعل  
حقيقته يعكـس   يف   كان   لذياذلك التردد الظاهرى    

على حل املتناقضات بـني دوافـع وموانـع          احرص 
انب الواليات املتحدة ضـد      احلرب إىل ج   يفالتورط  

  .العراق
وقد التزمت تركيا بنهج هذين املسارين دون       

شـهدت سـخونة    اليت  انفصال بينهما طيلة األشهر     
األزمة بني الواليات املتحدة والعراق حـىت وقـوع         

ظل االحتالل حـدثت مـتغريات      يف  الغزو، ولكن   
 معها  التركياألزمة فرضت تطوير التعامل      يف   جديدة
احلرص  يف   ءم مع تداعياا ولكن دون تفريط     مبا يتال 

  . لتعظيم املكاسبيعلى درء املخاطر والسع
   مرحلة ما قبل الغزو-1

 يج املتزامن بني مسارى احلل السلم     كان املز 
رب األمريكية على   حلواالستعداد لالستجابة ملطالب ا   

 مـع األزمـة   التركـي  على التفاعل    االعراق واضح 
 التركـي لدرجة دفعت البعض إىل وصف املوقـف        

زدواجيـة  ا السالم واحلـرب وب    يبالتردد بني خيار  
  .املواقف

  ي مسار احلل السلم–أ
كل األوقات هو احلل    يف   يكان احلل السلم  

فالـشعب  . امثل واملفضل لتركيا حكومة وشـعب     األ
 من األزمة، فقد أكـدت      ا حسم موقفه مبكر   كيالتر

من األتراك يرفـضون    % 94 أن   أياستطالعات الر 
ن من يؤيـدون    إ أياحلرب األمريكية على العراق،     

، كمـا   التركـي من الشعب   % 94 ياحلل السلم 
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 أييرفـضون   % 78أكدت تلك االستطالعات أن     
  .حالة حدوثهايف  هذه احلرب مشاركة تركية يف

- حزب العدالة والتنميـة      ومل يكن مبقدور  
 يف غري مسبوق     حظى بدعم شعيب   الذيوهو احلزب   

 أن يتجاوز مثـل هـذا       -2002انتخابات نوفمرب   
يف  يضعه على أولوية التزاماتـه       ال، وأ الشعيباملوقف  

تعامله مع األزمة ولكن دون تقاعس عن الدفاع عن         
 هـي املصاحل الوطنية التركية عندما تكون احلـرب        

  . املفروضاخليار الوحيد
كانت هناك اعتبارات أخرى لدى حكومـة       

كد حرص تركيا على    تؤ هي و ؛حزب العدالة والتنمية  
كانت هناك اعتبـارات    .  لألزمة يفرض احلل السلم  

العالقات التركية مـع الـدول العربيـة اـاورة،          
 حيـث   ؛األوروبيـة  /واعتبارات العالقات التركية  

االحتـاد     يف  أغلبية الدول األوروبية الفاعلـة     وقفت
 خاصة فرنـسا وأملانيـا ضـد االنـدفاع          األورويب

فتركيا . العسكري لفرض احلل    الربيطاين /مريكياأل
لـة  ظل حكـم حـزب العدا     يف  - مل تكن مستعدة  

حتالل دولة  ايف   لتحمل مسئولية املشاركة     -والتنمية
 منها على عـدم اسـتعادة عـداوات      ا حرص ؛عربية

. الشعوب العربية تارخيية وذكريات ثقافية مؤملة لدى      
يف صدامات مـع    كما أا مل تكن مستعدة للدخول       

 وقت حترص فيـه علـى نيـل         يف االحتاد األورويب 
 العراقية فرصة أمام   /كانت األزمة األمريكية  . عضويته

، ولكن  األملاين /يتركيا للتقارب مع املوقف الفرنس    
مع حرص على عدم الصدام املكشوف مع املوقـف         

يض مصاحل استراتيجية تركيـة      وعدم تعر  ،مريكياأل
  .مثل هذا الصداميف  حالة التورط للخطر يف

ولقد أعطت تركيا أكثر من إشارة ملعارضتها       
. يعراق وإعطاء األولوية للحل السلم    احلرب على ال  

من بني هذه اإلشارات إرسال وفد ضـخم يـضم          
 من رجال األعمال األتراك برئاسـة وزيـر         350

كورشـاد توزمـان إىل     اخلزانة والتجارة اخلارجية    

 بـني   يق لبحث فرص زيادة التبادل التجـار      العرا
 العراقي لنقل رسالة مهمة إىل الرئيس       أيضاالبلدين، و 

 عبـد اهللا    التركـي صدام حسني من رئيس الوزراء      
رته  كان قد بدأ فيه جول زيا      الذيالوقت  يف  جول،  

    من الدول العربية    اللسعودية ضمن جولة تشمل عدد 
 لألزمـة حيـول دون      يحل إقليم يف   وإيران للبحث 

وعلى الرغم من حماولـة     . وقوع احلرب ضد العراق   
 التقليل مـن    التركيوزير اخلزانة والتجارة اخلارجية     

 فإنه أقر بـأن    ؛ إىل بغداد   لزيارته السياسيأمهية البعد   
 حتثـه علـى     العراقيحيملها إىل الرئيس     اليت   الرسالة

دة مـن أجـل     ضرورة االلتزام بقرارات األمم املتح    
  .)108(جتنيب املنطقة خطر احلرب
اهللا جول رئيس احلكومة     وجاءت جولة عبد  

التركية آنذاك لسوريا واألردن ومـصر والـسعودية      
ـ      وإيران للبحث     ييف ضرورة التوصل إىل دور إقليم

 لتؤكد علـى    ؛ لألزمة ي سلم ييسفر عن حل إقليم   
، وهـو   ي الداعم للحل الـسلم    التركيهذا التوجه   

 لـدول   إسطنبول قاد إىل عقد اجتماع      يالذالتوجه  
ـ   . 2003 ينـاير   23  للعـراق يف   ياجلوار اإلقليم

 يـين "خاصـة   (لصحف التركية املعتدلـة     وكانت ا 
قد ") ريتح"و"  آسيا يين"و"  جازته يميلل"و" فاكسا

 لتكوين جبهة سالم    يأكدت أن حكومة جول تسع    
مشتركة بينها وبني مصر واألردن وسوريا والسعودية       

 تعده الواليات   الذيملواجهة سيناريو احلرب    وإيران  
الـيت   تلك اجلولة    يفوكان جول قد شدد     . املتحدة

 على اخلسائر االقتـصادية     إسطنبولسبقت اجتماع   
 من حيث   ؛ستترتب على ضرب العراق   اليت  والقومية  

 سينتج عن تدمري وحـدة      الذيصعوبة جرب الكسر    
 إىل  املنطقـة يف   صعوبة إعادة الوضع     أيضاالعراق، و 

حالة قيام احلرب بالنظر إىل تعـدد       يف  حالته األوىل   
الـيت  قضايا اإلثنيات والعرقيات والطوائف املختلفة      

  .)109(ستتصاعد خماطرها مع احلرب
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 إسـطنبول  تعليقه على نتائج اجتمـاع       يفو
مصر وتركيا وإيران والسعودية وسـوريا       (يالسداس
العـراق وحـده     ":نإ جول   اهللا قال عبد ) واألردن

 االلتزام بـالقرارات الدوليـة   ادر على املسامهة يف   الق
، ويقـصد  )110(" التقاريريفبشكل تام وتربئة ساحته    

تقارير املفتشني الدوليني خبصوص موضوع أسـلحة       
  .لدمار الشامل العراقية املزعومةا

 على مسئولية اجلانـب     التركيهذا التركيز   
 يفدون التعرض إىل املسئولية األمريكيـة       - العراقي

 الـذي  هو ذاته املوقف     -يد ورمبا افتعال األزمة   تصع
 هو نفـسه موقـف      أي ؛إسطنبولعنه اجتماع    عرب

 حيـث  ؛بعالدول اخلمس األخرى مبا فيها إيران بالط    
 االجتماع العراق إىل  دعت الدول الست املشاركة يف    

مـل  االلتزام بقرارات األمم املتحدة عرب التعاون الكا      
 الوقت نفـسه  وأكدت يف. مع مفتشى نزع األسلحة  

 أي إجـازة     األمن هو صاحب القـرار يف      أن جملس 
عمل عسكرى ضد العراق، وهذه الفقـرة اعتـربت    

 يإشارة إىل الواليات املتحدة برفض الدول الست أل       
 منفرد خـارج عـن       بقرار أمريكيعمل عسكرى   
  .الشرعية الدولية

وزيـر اخلارجيـة    (وقد حرص يشار ياقيش     
عد انتهاء اجتمـاع     على أن يوضح ب    ) آنذاك التركي

 إشارة مباشـرة إىل     أي أن اتمعني جتنبوا     إسطنبول
: الواليات املتحدة مفضلني الضغط على بغداد قائالً       

 .)111("إن الرسالة كانت موجهة أكثر إىل العـراق       "
كان قد جـاء علـى      هذا التأكيد يعيدنا إىل اقتراح      

صـدام   نفسه ويدعو إىل خروج      لسان يشار ياقيش  
اهللا جول   كن عبد  ول .ق حالً لألزمة  حسني من العرا  

- إسـطنبول بيل انعقاد اجتماع     زيارته للقاهرة ق   يف
ـ تصرحيات ياقيش  على سؤال حول  اورد أن حـل  ب

 العراقي الرئيس   ىفمشكلة العراق سيتم من خالل ن     
 حـرص علـى   -تود استضافتهوما إذا كانت تركيا  

إن هذه التصرحيات قد تعرضت لسوء الفهم       "القول  

 :نـه إ ليقـول    غري أنه عاد  " من التصرحيات كغريها  
لبدائل واألمور   الكثري من ا   يتعني علينا التفكري يف   "

 واالحتماالت نظر       ا ا ألن احلـرب ليـست أمـر
112("احممود(.  

ـ ي تفسريه ملا مس   يفو درة الدبلوماسية  املبا" ب
 التركـي  قام ا رئيس الوزراء      اليت" التركية النشطة 

املنطقـة  ل جولتـه ب   اهللا جول من خـال     آنذاك عبد 
 قـال   ي الـسداس  إسـطنبول واستضافته اجتمـاع    

 جول  يكبري مستشار (سور أمحد داود أوغلو     الربوفي
نه بسبب خـصوصية العـراق      إ )للشئون اخلارجية 

باره  ميكن اعت  اليت  العرقية واملذهبية واجليوبوليتيكية و   
   مثلما ميكن اعتبـار  - ابسببها شرق أوسط صغري متام

فيا سطى مصغرة واعتبار يوغـسال    أفغانستان آسيا و  
 ا يعترب االستقرار يف العراق اسـتقرار      -بلقان مصغر 

ـ . للشرق األوسط كله   ا تعتـرب االسـتقرار     وتركي
 ومـن هنـا جـاءت       . هلا اا استراتيجي اإلقليمى هدفً 

 قامـت ـا   بادرة الدبلوماسية النشطة للسالم اليت  امل
ية اإلقليمتركيا دف خلق أرضية للتشاور مع القوى        

 مقنع يالكربى يف الشرق األوسط، وطرح بديل سلم     
بالنــسبة للواليــات املتحــدة وجتنيــب العــراق 

  .)113(الفوضى
وظلت تركيا حريصة علـى هـذا احلـل         

اهللا جول رئيس احلكومـة      ، لذلك فإن عبد   يالسلم
التركية آنذاك عندما وصلت األزمـة إىل مراحلـها         

داد الصعبة وبدأت الضغوط األمريكية على تركيا تز      
كثافة تعمد حتميل الدول العربية مـسئولية الوضـع         

فضل بعض أشـقائنا    : " آلت إليه بالده، وقال    الذي
وربوا العرب العمل من خالل جامعة الدول العربية        

نه سعى لعقد قمة عاجلـة      إوقال  ". من التنسيق معنا  
 دمشق وأقنع الرئيس أمحد جندت سيزار باملشاركة        يف

 ي واملصر ي الرئيسني السور  وحتدث بشأا إىل  فيها،  
ن دعوته مل تلق االهتمام     إ، لكنه قال    ينوالعاهل األرد 

ـ     اء العـرب، واسـتغرب    واحلماس من بعض الزعم
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.  لدعوة اجلامعة العربية لعقد قمتـها      التوقيت الزمين 
أيـن كـان العـرب طـوال الفتـرة          : "وتساءل
ولفتت مـصادر مقربـة إىل رئـيس        . )114("املاضية

 يتعرض هلا   نتباه إىل الضغوط اليت    التركية اال  احلكومة
 من األوسـاط الـسياسية والعـسكرية        اجول يومي 

 ديـده   مل تتـردد يف   اليت   و ؛واالقتصادية األمريكية 
وقالـت إن املـسئولني     . وديد بالده بشكل عـام    

ـ -كيني وعلـى أعلـى املـستويات        األمري اوأحيان 
حني مل يفكـر    يف   جبول،   ا يتصلون يومي  -األوروبيني

 االتـصال بـه إلبالغـه       يفن الزعماء العرب     م أي
 الدول العربية لعقد قمة مل تدع تركيـا إىل          يمبساع

  .)115(حضورها ولو بصفة مراقب
  العسكري مسار احلل -ب

 أا إن   اكت النخبة التركية احلاكمة مبكر    أدر
مـسار احلـل   يف  مل تستطع حتقيق جناحات ملموسة      

ا ال تستطيع    فإ ؛العراقية / لألزمة األمريكية  يالسلم
  ولكن بالشروط الـيت    ،ون خارج قرار احلرب   أن تك 

 وبـالثمن   ،تكفل محاية املصاحل االستراتيجية التركية    
مـع حجـم وفداحـة اخلـسائر         يتناسـب    الذي

حالـة   والتضحيات اليت سوف تتحملها تركيـا يف      
 سواء بشكل مباشر أو بـشكل       ؛ احلرب يفاملشاركة  

 املطلوب  وجسيتغري مباشر عن طريق تقدمي الدعم الل      
ف تقوم بغزو مشال العراق     سواليت  للقوات األمريكية   

  . التركيةاألراضي من اانطالقً
 التركـي وفق هذا اإلدراك ميكن فهم اإلقدام      

على إظهار احلرص علـى االسـتجابة للمطالـب         
األمريكية والتراجع املفاجئ عن تقدمي املزيـد مـن         

وقف املطالب والشروط، وكذلك ميكن فهم تباين امل      
 التركيبني احلكومة واجليش من جانب وبني الربملان        

 على أنه مبثابـة مـساع لتعظـيم         ؛من جانب آخر  
املكاسب التركية وحتقيق أعلى قـدر مـن األمـان          

، كما  القومي  بالنسبة ملصاحلها االستراتيجية وأمنها     
 على أنه حرص من جانب حـزب        أيضاميكن فهمه   

ر قدرٍ عـالٍ مـن      العدالة والتنمية احلاكم على إظها    
 الرافض بشدة للحرب علـى  الشعيبااللتزام باملوقف   

  .العراق وللمشاركة التركية فيها
والواليات املتحدة أدركت من جانبها هـذا       

 تتناسـب  اليتاحلدود يف  وتعاملت معه    التركيالفهم  
 احلرب على العراق ومبا ال       يف التركيمع أمهية الدور    

 كان علـى    التركيوألن الدور   . يتجاوز هذا الدور  
قدر كبري من األمهية فقد بادرت واشنطن بإيفاد كل         

 اخلزانة واخلارجيـة األمـريكيني      من وكيلى وزاريت  
ومسان إلجراء مباحثات مـع     جون تايلور ومارك جر   

ـ     احل مسئولني يف   20كومة التركية تتعلق بتفاصيل ال
مليار دوالر ذُكر أن واشنطن قد وعـدت بتقـدميها    

  .)116(افقتها على املطالب األمريكيةألنقرة مقابل مو
رسالة مـن سـبع      يف   وهذه املطالب وردت  

  يف التركيصفحات سلمتها اإلدارة األمريكية للسفري      
واشنطن، وتضمنت قائمة املطالب فـتح املطـارات        

 100 ونشر ، التركية أمام القوات األمريكية   ءواملواين
 على احلدود بني تركيا والعراق،      أمريكي يألف جند 

 ي ألف جنـد   35 تضمنت مطالبة تركيا حبشد      كما
 املعركة مقابل وعد بإلغاء كافة      يفتركى للمشاركة   

 7تبلغ  اليت  الديون العسكرية املستحقة على تركيا و     
مليارات دوالر، وإاء املشكالت املتعلقـة بتوريـد        

  .األسلحة األمريكية لتركيا
يف إزاء هذه املطالب األمريكية ظهر التبـاين        

ا بني القبول والرفض     مبا يعكس تردد   تركيالاملوقف  
رئـيس  ( حني أملح عبد اهللا جول       فيف. هلذا الطلب 

ـ " حديث مع شبكة     يف )احلكومة آنذاك  " إن.إن.يس
الشرق األوسط  يف  اإلخبارية األمريكية خالل جولته     

إىل أن تركيا ستسمح للواليات املتحدة باسـتخدام        
راق، ى الع حالة شن حرب عل   يف  قواعدها العسكرية   

القـرار يعـود إىل      ":نإلكنه حرص على أن يقول      
رر نفس املعىن املـزدوج     ، وعاد ليك  "التركيالربملان  

 على سؤال هل ستسمح تركيا لواشنطن       اويقول رد 
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ـ     بالقيام    مـن   ابطلعات عسكرية ضد العراق انطالقً
 ونريـد   ،حنن حلفاء استراتيجيون  : " التركية األراضي

. ة بالتأكيد واليات املتحد تعميق وتعزيز عالقاتنا مع ال    
  املستقبل، سوف نتعاون من     يف، و افعالقاتنا قدمية جد 

 الـذي  شك، لكن بالتأكيد الربملـان هـو      أيدون  
ـ     : "وأوضح جول ". سيقرر ، يحنـن بلـد دميقراط

وحسب دستورنا، بعض األشياء ال ميكن أن يتخـذ         
  .)117("الربملانيف  قرار بشأا إال أي

اقيش فقد أعلن أن    أما وزير اخلارجية يشار ي    
 عكس ما تشري إليه     على- ري مستعدة حكومة بالده غ  

 لنشر أو مرور وحدات عسكرية      -الصحف التركية 
 غـري  التركي العام أيأمريكية من تركيا، كما أن الر   

وأضاف ياقيش املزيد عن املوقف     . أيضامستعد هلذا   
: التركية قـائالً " حريت"ث لصحيفة  حدي يف التركي

 بيد إىل منطقـة     االواليات املتحدة يد  لن ندخل مع    "
حال اندالع احلرب ستشهد    يف  مشال العراق، ولكن    

منطقة مشال العراق تطورات خمتلفة ستتضرر معهـا        
املصاحل الوطنية التركية وستظهر أوضاع سلبية تـؤثر   

أمن تركيـا وكـذلك      ":نإ أيضاوقال  ".  تركيا يف
لعراق يعىن  مشال ا  يف   مصاحل األقلية املتحدثة بالتركية   

 استقرار املنطقة الواقعة عنـد  يفأن تركيا هلا مصلحة    
  ".حدودها اجلنوبية الشرقية

ا هو حـديث يـاقيش عـن        األهم من هذ  
طموحات تركيا يف املوصـل وكركـوك والثـروة         

إذا رده على سؤال عما     في   مشال العراق، ف   النفطية يف 
يف نفـط كركـوك      اكانت تركيا ترى أن هلا حقوقً     

 ملعرفة مـا    اإننا ندرس املوضوع حالي   : "لواملوصل قا 
 لنا حـق فمـن      إذا كان لنا حقوق أم ال، وإذا كان       

 ليس من خالل اسـتخدام      ؛الضرورى احلصول عليه  
 القوة وإمنا من خالل شرح األمر للمجتمع الـدويل        

 يعلق  اليت املرة األوىل    هي، وهذه   )118("لتأمني حقوقنا 
اهـدات  ا املستوى حـول املع فيها مسئول تركى ذ  

 عشرينيات القرن املاضى بعـد   يفأبرمت   اليت   الدولية

م تركيـا أن    ايار اإلمرباطورية العثمانية، ويربز اعتزا    
 العراقـي مستقبل النفط    يف   يكون هلا كلمة مسموعة   

حمـامني   نإ" : وأن ياقيش ذكراحلرب، خصوص بعد ا 
  مبعىن آخر البد أن نتأكد مما      .. ايدرسون الوثائق حالي

 سنوات الحقـة أدى إىل      يف يء ش أيهناك  إذا كان   
  .)119("إلغاء تلك احلقوق

فقد ربط  ؛  وتوالت الشروط التركية بعد ذلك    
 أمحد جندت سيزار موافقة بالده على       التركيالرئيس  

نشر قوات أمريكية على أراضيها بضرورة صـدور        
 ضـد   األمم املتحدة جييز تدخالً عـسكري     قرار عن ا  

اضيها لنـشر جنـود     العراق قبل أن تفتح تركيا أر     
، وكان عبد اهللا جول رئيس الـوزراء        )120(أمريكيني

لشرق أوسطية قبيل  جولته ا آنذاك قد أعلن يف  التركي
تعترب " لدول اجلوار أن أنقرة      إسطنبولانعقاد اجتماع   

 اأن قرار ضرورى قبـل    يل من جملس األمن الدو    ا ثاني 
أمـا رجـب    . )121(" استخدام للقوة ضد العراق    أي

ن زعيم حزب العدالة والتنمية فقد دعا       طيب أردوغا 
الواليات املتحدة إىل   ) قبل أن يتوىل رئاسة احلكومة    (
إبداء جتاوب أكرب مع مطالب أنقرة بـشأن تقـدمي          "

يف  حـال نـشوب حـرب        يفمساعدات اقتصادية   
، وحذر من أن تركيا قـد تتراجـع عـن           "العراق

  .)122(مريكيالتزاماا إىل جانب حليفها األ
 يف اهللا جول رئيس احلكومة      وقد حرص عبد  

رة األمريكية وتعـويض خـسائر      معرض ابتزاز اإلدا  
حرب حترير الكويت على توظيـف قـرار         يف   بالده

الربملان للحصول على مزيد من املعونات االقتصادية       
املباشرة، فقد أعلم جول اإلدارة األمريكية أنه لـيس        
من السهل احلصول على موافقة الربملـان طاملـا أن          

 النواب وأعضاء حكومته معارضون للحـرب       معظم
األمريكية على العراق، ولذا فإنه علـى الواليـات         
املتحدة املوافقة على املطالب التركية لتسهيل تصويت      

  .)123(الربملان لصاحل نشر القوات األمريكية
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وامتدت املطالب التركيـة إىل التعويـضات       
جبانب املساعدات، ووصـلت هـذه التعويـضات        

 حقول نفط مشال العراق، أو احلـصول        املطلوبة إىل 
 بعد إسقاط نظام    العراقيمن النفط   % 10على نسبة   

 حيـث أبلغـت تركيـا املـسئولني         ؛صدام حسني 
 مليار 28األمريكيني بأن اخلسائر التركية ستصل إىل      

 ناهيك عن النفقات العسكرية     ،دوالر بسبب احلرب  
  .)124(للحرب

مل تقتصر الشروط واملطالب التركية علـى       
ذلك، ولكنها امتدت ملطالب أخرى تتعلق بتـأمني        

حـال   يف    عدوان أو ردود فعل عراقية     أيتركيا من   
.  احلرب إىل جانب الواليات املتحـدة      يفمشاركتها  

 توفري احلماية الالزمة    األطلسيفقد طلبت من حلف     
 اعتداء متوقع من العراق على      أيللدولة التركية ضد    

قام بسبب مشاركة   سبيل االنت  التركية على    األراضي
ــ ، احلــربتركيـا يف  وتقـدميها دعم ا ا لوجــستي
واقتـرح املـسئولون   .  للواليات املتحدة اواستراتيجي

 بنـشر بطاريـات     األطلسياألتراك أن يقوم حلف     
 األراضـي يف صواريخ باتريوت املضادة للـصواريخ   

 لـدى حلـف     التركيكما طالب السفري    . التركية
ة من ميثاق احللف مـع      الرابع بتطبيق املادة    األطلسي

دول األعـضاء إىل     تدعو ال   اليت    املادة   هي و ؛تركيا
 عـضو   أي حال استـشعار     عقد اجتماع طارئ يف   

  .خلطر يهدد أمنه وسالمته
 الـذي وقد دعمت واشنطن هذا الطلـب       

 الـذي  األمر   ؛رضت عليه بلجيكا وفرنسا وأملانيا    اعت
إحداث أزمة حقيقية داخل احللف انتهت      يف  تسبب  

قة الدول الثالث على قيام احللف بتزويد تركيا        مبواف
 عـن طـائرات     ببطاريات صواريخ باتريوت فضالً   

  إىل جانب   "كس إ أو" من طراز    اللرادار احملمول جو ،
وحدات عسكرية خاصـة معنيـة بالتعامـل مـع          
احتمــاالت اســتخدام العــراق ألســلحة دمــار 

 6، كما وافقت واشنطن على منح تركيا        )125(شامل

ــارات دو ــنح وملي ــارات دوالر 10الر كم ملي
كقروض، كما وعدت بإجبار العراق علـى دفـع         
تعويضات احلرب، وأن يتم تعويض تركيا من خالل        
صندوق تعويضات احلرب املزمع تأسيـسه عقـب        

  .احلرب انتهاء
وعادت احلكومة التركية لتقبل فكرة نـشر       

 حبيث تركزت   ؛ التركية األراضيقوات أمريكية فوق    
لى املبدأ ذاته بل علـى شـروط        املفاوضات ليس ع  

روط تركية للموافقـة    تنفيذه، وكثر احلديث عن ش    
 يفعدم السماح بإقامة دولة كردية      : على ذلك منها  

 مسئوالً عن   العراقيمشال العراق، وأن يكون الشعب      
اختيار نظام حكمه اجلديد، وأن حيصل التركمـان        

حالة إقامـة   يف  على نفس حقوق الفصائل الكردية      
ة عراقية، مع تعهد واشنطن بعـدم تـسليح         فيدرالي

ة، وعدم توفري محايـة     الفصائل الكردية بأسلحة ثقيل   
 املعارض، وأن يتم    التركي  الكردستاين حلزب العمال 

 كـم  75السماح للقوات التركية بالتوغل إىل عمق     
كما أعلن رجب طيب أردوغـان أن       . داخل العراق 

اهلجـوم  يف  بالده ال تستطيع وحـدها املـشاركة        
 املرتقب على العراق، وأكد على ضـرورة        مريكياأل

وجود حتالف مع دول مثل مصر والسعودية وسوريا،        
ألن خسائر تركيا سـتكون كـبرية إذا شـاركت          
وحدها، ويبدو أن جولة عبـد اهللا جـول رئـيس           

بعض عواصم املنطقة قبيل انعقاد اجتماع       يف   كومةاحل
  . هذا املوضوعيف كانت من أجل البحث إسطنبول
الـيت  اضح من كل تلك الشروط التركية       و

وصل بعضها إىل اإلعالن عن أن تركيا سوف حتتـل    
مدينىت كركوك واملوصل بدعوى محايـة تركمـان        
العراق، ومنع األكراد من السيطرة على نفط هـاتني         

، أن احلكومة التركية كانت تـضغط        )126(املدينتني
الـيت  لتعظيم املكاسب االقتصادية واالسـتراتيجية      

 عليها من الواليات املتحدة من جهة، وأا        ستحصل
 التركـي كانت تريد أن تؤمن نفسها أمام الـشارع    
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الرافض للحرب، وأن حتافظ على صورا أمام دول        
املنطقة من جهة أخرى، لكن احلكومة التركية كانت        

 التعامـل مـع     يف على إظهار جديتها     أيضاحريصة  
تقدمي الثمن  سيناريو احلرب إلقناع الواليات املتحدة ب     

  .املطلوب
سياق االستعداد للحرب قال مـسئول      في  ف

ن بالده أوقفت استرياد النفط اخلام      إ ي ترك يحكوم
بواسطة الصهاريج من العراق، كما أـا أوقفـت         
حركة التجارة الربية عرب حـدودها اجلنوبيـة مـع          

قـرة أجلـت    العراق، وأعلن وزير اخلارجيـة أن أن      
 يغداد كإجراء احتراز   ب دبلوماسييها من سفارا يف   

قد تنتج  " أعمال غري منضبطة  "بسبب احتمال وقوع    
عن قرار احلكومة التركية فتح أراضيها أمام القـوات    

  .)127(األمريكية
ومثلما ضغطت أنقرة على واشنطن كانـت       

 األخرى على الضغط املباشـر      هيواشنطن حريصة   
فقبل اإلعالن عن إخفـاق     . وغري املباشر على أنقرة   

لتوصـل إىل اتفـاق      ا  يف مريكي واأل التركياجلانبني  
 حاجة إىل رد عاجل، وبعـد        يف اإقالت واشنطن   

ذلك صرحت بأنه مل يتبق الكثري من الوقت بـشأن          
 قوات أمريكية فـوق     ضرورة موافقة أنقرة على نشر    

 احلملة العسكرية ضد العـراق،       يف يأراضيها للمض 
وذكرت مصادر أن واشنطن هددت أنقرة بإيقـاف        

 يكية والدولية عنها، وبعدم دعمهـا     عدات األمر املسا
 حيملها ، والتصويت على قرار دويل   يامللف القربص يف  

  .1915مسئولية مذابح األرمن عام 
 آرى فاليشر أن واشـنطن قـدمت        وأعلن

دف       اعرض ائيا للمساعدات االقتصادية إىل تركيا 
تأمني فتح قواعدها أمام قوات أمريكيـة تنتظـر رد          

 أنه مل يبق كثري من الوقت النتظار هذا الرد   أنقرة، إال 
يتعني فيها وضع اخلطـط     اليت  أتت اللحظة   : "وقال

واختاذ القرارات وال ميكن متديدها إىل أجـل غـري          
  .)128("مسمى

كما هدد بول وولفوتيز مساعد وزير الدفاع       
 التركينه إذا مل يصدر الربملان      إ أنقرة قائالً    مريكياأل

الثالثـاء   ( أقـصاه اليـوم  وعـد يف  اإلذن املطلوب   
 حتمـل اجلنـود   فإن السفن الـيت  ) 18/2/2003

األمريكيني واملوجودة بالقرب من قـربص سـتغري        
وجهتها إىل البحر األمحر واخلليج وسيتم االسـتغناء        

  .)129(ا متامالتركيعن اجلبهة الشمالية والدور 
أنقرة روبـرت  يف   مريكيوقد نقل السفري األ   

 لتركيا وتـضمن    مريكيبريسون تفاصيل العرض األ   
التعهد بالتربع بأربعة مليارات دوالر كمـساعدات       
مالية لتركيا، ووعد بشطب مليارى دوالر من ديون        

 لتركيـا   تركيا العـسكرية الـسابقة، واالعتـراف      
 التجارة مع الواليات    بامتيازات وأولويات خاصة يف   

املتحدة، كما أبلغت واشنطن أنقرة أا ستخصص هلا    
 من نفط العراق بعد إسقاط نظام صدام        مليار دوالر 

حسني، وختلت واشنطن عن طلبها وضـع القـوات    
التركية مشال العراق حتت قيادة عسكرية أمريكيـة،        
واكتفت بالتأكيد على ضرورة توظيف ضباط أتراك       

الدوحة وديار  يف  مقر القيادة العسكرية األمريكية     يف  
ـ بكر تكون مهمتهم التنسيق بني اجليشني األ        يمريك

  . خالل العمليات العسكرية مشال العراقالتركيو
لكن احلكومة التركية حتفظت علـى هـذه        

وال ميكن االعتمـاد  املقترحات واعتربا غري واضحة     
ن اإلدارة األمريكية واصلت ضغوطها     إعليها، وقالت   

وهددت بإيقاف املـساعدات املاليـة األمريكيـة        
جنرس  الكو والدولية، وأا لن تستطيع بعد اآلن إقناع      

بضرورة مساعدة تركيا سياسي130(اا واقتصادي(.  
ورغم هذه التحفظات من احلكومة التركيـة       
إال أا اضطرت رمبا بعد التأكد من جدية التهديدات         
األمريكية، إىل تقدمي مذكرا إىل الربملان يوم السبت        

 62 تطالب فيها بنشر     اليت 2003األول من مارس    
 التركية، ولكـن    راضياأل فوق   أمريكي يألف جند 

 ا نائب 264الربملان رفض هذه املذكرة بعد أن أيدها        
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 عـن التـصويت     ا نائب 19 وامتنع   250وعارضها  
حسب تصرحيات أدىل ا رئيس الربملان بولند أدينج،        

 أقل من غالبيـة     ا مت استبعادها ألا نالت تأييد     ولذا
  .النواب احلاضرين أثناء التصويت

   ذا اخلصوص هـو املوقـف      امللفت لالنتباه
وقع رفـض الربملـان ملـذكرة        مل يت  الذي مريكياأل

وزارة اخلارجيـة   يف   فقد أعلن مـسئولون      ؛احلكومة
 على مـذكرة    التركياألمريكية يوم تصويت الربملان     

  ااحلكومة أن بيان ا أمريكي أيمل يعد لـه     "ا  ا سلفً  معد 
 هذا البيان كانت الواليات املتحدة ستعرب     يف  و". قيمة
 بالسماح  التركيالترحيب حبرارة بقرار الربملان     "عن  

 لعمليـات   امريكية بدخول تركيا حتـسب    للقوات األ 
العراق، ونئة القيادة الـشجاعة     يف  عسكرية حمتملة   

وكانت اخلارجيـة األمريكيـة     ". للحكومة التركية 
تتقامسـان  "ن الواليات املتحدة وتركيا   إ أيضاستقول  

 متحرر من كل أشـكال      الرؤية نفسها حيال عراق   
ا القمع على طريق مستقبل حر وسلمى ومزدهر وفقً       

  .)131(ملبادئ األمم املتحدة
ارة اخلارجيـة   وبعد التـصويت طلبـت وز     

 مـن تركيـا بـشأن عمليـة         ااألمريكية استيضاح 
يف التصويت، إال أن الناطق باسم السفارة األمريكية        

تـرم  تحدة حت ن الواليات امل  إ  أنقرة سارع بالرد قائالً   
قد ، و )132( نتيجة عملية دميقراطية   هذا القرار ألنه يأيت   

أنقـرة أن   يف   يس.يب. داميون مراسل يب   اعترب جوين 
نتيجة التصويت متثل ضربة قوية للحكومة التركيـة        

 حتظـى   الـيت تولت السلطة قبل أربعة شهور و     اليت  
الربملان، لكنه أضـاف أن نتيجـة       يف  بأغلبية كبرية   

ب  الواسع لشن حر   الشعيبالتصويت تتفق مع الرفض     
شوارع تركيـا   يف   فقد تظاهر اآلالف     ؛على العراق 

 الربملـان، وردد    يفبالتزامن مع عمليـة التـصويت       
ال نريـد أن    "و"  للحـرب  ال"املتظاهرون شعارات   

133(" ألمريكاانكون جنود(.  

 أي مـن  ،هذا التفسري يربئ احلكومة التركية  
ا خبـصوص  قدمتهاليت تواطؤ مع الربملان ضد املذكرة    

 التركية بـدليل  ياضنشر القوات األمريكية فوق األر 
 أبدته احلكومة ورئاسة األركان قبـل       الذيالتساهل  

أن حتصل على موافقة الربملان على مذكرة جديـدة         
انتظار املوافقة الربملانية على نـشر      في  ف. قدمتها إليه 

القوات األمريكية أنزلت سفينة أمريكيـة بالفعـل        
ميناء اإلسـكندرونة، ومل    يف  بية  معدات وعربات حر  

تنتظر واشنطن قيام احلكومة التركية بتقدمي مشروع       
ـ      ال الـسفينة احلربيـة     ثان للربملان وقامـت بإرس

وعلى متنها أعداد ضخمة مـن اجلنـود        " نتربرايزإ"
احلـرب  يف  وكميات كبرية من العتاد للمـشاركة       

ـ   احملتملة انطالقً  وكانـت  .  التركيـة  يا من األراض
 لقيـادة   اد اختارت مدينة ديار بكر مقـر      ن ق واشنط

. العمليات اجلوية وكمقر لقيادة العمليات التركيـة      
 لقيـادة   كما اختارت مدينة ماردين بنفس املنطقـة      

  لالنطالق منها عند موافقـة      االعمليات الربية انتظار 
ـ         التركيـة،  يالربملان على شن احلرب مـن األراض

 التجهيـز   جنرليك، وهذا أ جتهيز قاعدة    يفواستمرت  
أعطى غطاء لتحركات كثري من القوات األمريكيـة        

وهناك اعتقاد بـأن إنـزال      .  التركية يلى األراض ع
 ميناء اإلسكندرونة   يفالسفن األمريكية جلنود وعتاد     

حدث بضوء أخضر من اجلنرال أوزكـوك رئـيس         
 أكد أن موقف اجلـيش هـو        الذي التركياألركان  

ان إال أن نشر    ملموقف احلكومة، وأنه حيترم قرار الرب     
جنوب تركيا يسمح بتقـصري      يف   القوات األمريكية 

مدة احلرب وتقليل اخلسائر، ولذا فإنه يعتقـد بـأن          
املشروع عندما يقدم مرة أخرى سيحظى باملوافقـة،        
وأن تركيا قد حصلت على ضمانات أمنية ومالية من         

 انتقـد   التركيالواليات املتحدة، لكن رئيس الربملان      
 التركيـة،   األراضـي  ات األمريكية يف  حتركات القو 

وأعلن رفضه لـسياسة األمـر الواقـع وأن هـذه           
  .)134(التحركات قد اخترقت القانون
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موقف رئيس الربملان يتوافق مع توجهـات       
 عرب عنها الربملـان برفـضه       اليت التركي العام   أيالر

 ميكن  الذياملوافقة على مذكرة احلكومة وهو الرفض       
  :إرجاعه لألسباب التالية

أن الواليات املتحدة صورت تركيا على أا         )1(
 .جمرد بائع يهمه زيادة مكاسبه من الصفقة

 وصلت مع عتادها    اليتأن القوات األمريكية     )2(
إىل ميناء اإلسكندرونة كانت تنتظـر نتيجـة        

 التركية، وبـدا    يالتصويت لتنتشر على األراض   
ذلك وكأنه استهزاء باإلرادة املستقلة لنـواب       

 .التركيالشعب 

أن املذكرة نفسها تفتقد إىل املشروعية الدولية        )3(
ال  اليت   التركي من الدستور    92مبوجب املادة   

 التركية  ييح متركز قوات أجنبية على األراض     تب
وإرسال قوات تركية إىل اخلـارج إال ضـمن         

 أو  الدولية، ومل يكن هناك قـرار دويل     الشرعية
 أو اعتداء   األطلسيآخر صادر عن حلف مشال      

ركيا من جانب العـراق يـسوغ شـن      على ت 
 .احلرب على العراق

 كافيـة   أن تركيا مل حتصل على ضـمانات       )4(
 جعل  الذي األمر   ؛وحامسة بشأن أكراد العراق   

اجليش غري مـتحمس للمـذكرة، ومل يقـدم         
 يوم  عقد قبلالذيالقومي اجتماع جملس األمن    

 إشارات مشجعة   واحد من اجتماع الربملان أي    
  . على املذكرةإىل النواب للموافقة

هذه األسـباب مل تغـب عـن ذهـن          
 الذياألمريكيني أنفسهم، فعلى الرغم من النقد       

ب الـسابق لـرئيس     وجهه جراهام فوللر النائ   
وكالــة يف  جملــس االســتخبارات القــومي

االستخبارات املركزية األمريكية لقرار جملـس      
زدواجيـة والتنـاقض     وصفه باال  الذيالنواب  

سقوط "إىل ما أمساه     أرجعه   الذيوالغموض، و 
ويقصد حزب العدالة   ( اجلديد   اإلسالميالنظام  

 العـام   أيوانـصياعه للـر   ) والتنمية احلاكم 
 فإنه وجد مربرات الحترام اجلـيش       ؛"التركي
فهو .  لقرار جملس النواب وعدم جتاوزه     التركي

يرى أن العسكريني األتراك املعـروف ثقلـهم        
 يف  اءونزعتهم ملساعدة حلفائهم األعز    السياسي

الواليات املتحدة مل يعترضوا على قرار جملـس        
ـ   ،"النواب ن أسـلوب   لكنهم كانوا غاضبني م

 ؛ طلبها املـساعدة   الواليات املتحدة األخرق يف   
لذلك رفض اجليش ممارسة قـدر كـبري مـن        

األهم ". الضغوط حلشد التأييد لطلب واشنطن    
ـ ن فوللر يقـر     من ذلك أ   يف - أن األتـراك  ب

ون بارتياح أكـرب حيـال       باتوا يشعر  -أغلبهم
 يبدو أن له العديد مـن       الذيصدهم لواشنطن   

 رفع قيمة أسهم  التركيفالرفض  . اآلثار اإلجيابية 
كمرشح بقوة لدخول االحتاد     أوروبا   تركيا يف 

 حيث أظهر الرفض أن أنقرة بالفعل       ؛يباألورو
ليست من ذيول الواليات املتحـدة املنقـادين        

 أن العامل العـريب   ا  وراء املصاحل األمريكية، كم   
 يعادى احلرب أشد العداء شاهد احلكـام       الذي

 وهـم   العرب الديكتاتوريني غـري املنتخـبني     
ـ    ـ  يسايرون واشنطن خوفً حـني  يف   ،اا وطمع

 عكست الدميقراطية التركية صـوا الـرافض      
 ذلك  للحرب وأعطته الشرعية، وقد كانت يف     

عربة قوية للعرب حول قوة وفاعليـة تـشريع         
  .)135(دميقراطيةاملؤسسات ال

وعلى الرغم من إدراك األمريكيني لوجـود       
مربرات قوية لدى الربملان لرفض مذكرة احلكومـة        

 التركية، فإم   يلنشر القوات األمريكية على األراض    
 وهـو   ي سياس -األول: اجتاهنييف  أخذوا يتحركون   

 مذكرة ثانية إىل    الضغط على احلكومة التركية لتقدمي    
 الثـاىن و حتظـى بـالقبول،       أن يف االربملان طمع- 

 عرب نشر قوات عسكرية ضخمة جنـوب        يعسكر
تكتم شديد وإجراءات  يف  تركيا قرب احلدود العراقية     
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، وعرب االستعداد خلوض    )136(أمنية مشددة من ناحية   
 جبهـة جنـوب     هياحلرب من جبهة واحدة فقط      

 دونالـد   مريكـي العراق، فقد أعلن وزير الدفاع األ     
املتحدة ستحقق أغراضها من    رامسفيلد أن الواليات    

 أو بدونه، وأعلن تـومى      ياملسألة العراقية بدعم ترك   
القيادة املركزية املعدة لغزو    يف  فرانكس قائد القوات    

     ا، لكنه أشار إىل    العراق عن وجود خطط بديلة دوم
 تركيا  يات املتحدة تتعاون مع كل من ممثل      أن الوالي 

لناشـئة،   األكراد وتعمل على حل اخلالفات ا      يوممثل
وشدد على أمهية احلصول على املوافقة التركية لفتح        
اجلبهة الشمالية للحرب املتوقعة، وفعالً قـام وفـد         

 برئاسة رئيس جلنـة العالقـات اخلارجيـة         أمريكي
مبجلس النواب بزيارة إىل تركيا دف دفع احلكومة        

  .التركية لتقدمي مشروع ثان إىل الربملان
  األخرى هيملت  أما احلكومة التركية فقد ع    

 احلصول على موافقة الربملـان      -األول:  اجتاهني يف
على مذكرة جديدة لنشر قـوات أمريكيـة علـى          

 إعداد اخلطط العسكرية    -الثاىن التركية، و  ياألراض
 حيـث واصـلت     ؛التركية للتحرك باجتاه اجلنـوب    

القوات التركية تدفقها إىل مشال العراق وتراوحـت        
 ي ألف جند  40واىل  تقديرات حجم هذه القوات حب    

ـ  يف   هدفها األول منع إعالن وقيام دولة كردية       ال مش
عن احلدود التركيةاالعراق وإبقاء الالجئني بعيد .  

وقد حدد رجب طيب أردوغـان رئـيس         
 والتنمية احلاكم، وهو يـستعد لتـويل      حزب العدالة   

  يف رئاسة احلكومة عقب حصوله على عضوية الربملان      
ناك خطوات يتعني علـى     ه"انتخابات تكميلية، أن    

الواليات املتحدة اختاذها قبل تقدمي احلكومة التركية       
، "ربملان للسماح بنشر قوات أجنبية    مذكرة ثانية إىل ال   

 التركي من نواب الربملان     ان أن كثري  وأوضح أردوغا 
 املـرة األوىل أبلغـوه      الذين صوتوا ضد املذكرة يف    "

نيـة إىل   بأم سيصوتون ملصلحتها إذا أرسلت مرة ثا      
 مـربرات لتحـول      دون أن يقدم أي    )137("الربملان

حلكومـة  وبالفعل قـدمت ا   . موقف هؤالء النواب  
 بالسماح للواليات   يتقض اليت   املذكرة الثانية للربملان  

العمليات  يف   التركي ياملتحدة باستخدام اال اجلو   
ن موافقته علـى    العسكرية ضد العراق، وأعلن الربملا    

، كما وافق على    2003ارس   م 2  يف   هذه املذكرة 
 املنطقـة الكرديـة مشـال       يفنشر قوات تركيـة     

  .)138(العراق
  الربيطاين – مريكي مرحلة الغزو واالحتالل األ    –2

  :للعراق
 غزو  اح القوات األمريكية والربيطانية يف    بنج

العراق واحتالله نشأ واقع جديد أمام تركيا مل يعـد          
 جمـال   أمامها مفر من التعامل معه، ومل يعد هنـاك        

احلد يف   إال   ي أو الدبلوماس  السياسيملسار من العمل    
األدىن من خالل االجتماعات شبه الدورية ملا مسـى         

ـ       ؛وار للعـراق  باجتماعات وزراء خارجية دول اجل
 مث عقـد بعـد   إسطنبول يف حيث عقد أول اجتماع 
 دمـشق    لرياض وبعدها يف   ا انتهاء احلرب مباشرة يف   

و من خـالل جملـس    وطهران والكويت والقاهرة، أ   
 أصبح مع الواليـات     يمجال العمل األساس  ف ؛ألمنا

املتحدة باعتبارها قوة احتالل مسئولة حبكـم قـرار         
  .صادر من جملس األمن

ــصادية   ــارات االقت ــت االعتب وإذا كان
 حتديـد   يف يواالستراتيجية قد لعبت الدور األساس    

 ؛ مرحلة ما قبل الغـزو      مع األزمة يف   التركيالتعامل  
عتبارات االستراتيجية كادت تكـون احملـدد      فإن اال 

يف  مع الواقع اجلديد املأزوم      التركياألساسى للتعامل   
العراق، بالطبع دون إنكار طموحات تركية اقتصادية       

 للفوز بنصيب معقول من كعكة إعادة إعمـار         يترم
 يفالعراق بعد احلرب وتأمني املصاحل النفطية التركية        

  .العراق
أزمـة   يف هيه املرحلة و  لقد بدأت تركيا هذ   

 إذ ظل قـرار     ؛أزمة مع الواليات املتحدة   يف  وظلت  
برفض منح الواليات املتحدة موافقة     - التركيالربملان  
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 التركيـة   ي على األراض  ي ألف جند  62على نشر   
ا على العالقات    خميم -لفتح جبهة مشالية لغزو العراق    

  يـوم  التركي األمريكية رغم موافقة الربملان      /التركية
قدمتها  اليت    على املذكرة الثانية   2003 مارس   20

 للطـائرات   ياحلكومة بالسماح بفتح اال اجلـو     
 ياألجنبية دون السماح بإطالق صواريخ من األراض      

التركية، ورغم اعتراف تقارير أمريكية بأن تركيا قد        
 حليـف   أيجهود الغزو، رمبا أكثر من      يف  سامهت  

 فقد حلقـت    ؛انياحلف الناتو باستثناء بريط   يف  آخر  
 400 أكثر مـن     يفالطائرات األمريكية فوق تركيا     

غارة على العـراق، ومسحـت أنقـرة للطـائرات          
 حالة احملنة باستخدام القواعد التركيـة       يفاألمريكية  

 بداية الغـزو مبـرور      مثل قاعدة بامتان، ومسحت يف    
 مركبة إىل مشـال العـراق لـدعم القـوات       204

  .)139(األمريكية
 التركيطق األزمة على التعامل  ولقد سيطر من  

 مريكـي فـاالحتالل األ  .  اجلديد العراقيمع الوضع   
أزمة سياسات، وأزمة دور،     يف   بتداعياته وضع تركيا  

 /مريكيوأزمة حتالف بعد أن اهتز بعنف التحالف األ       
، وظلت األشهر املمتدة مـن بدايـة الغـزو      التركي

 وحـىت زيـارة     2003مارس   يف    للعراق مريكياأل
  يف 2004يناير  يف  ب أردوغان لواشنطن    رجب طي 

 العـسكري  كان أوهلا أزمة االنتشار      ؛أزمات متصلة 
 مشال العراق، مث أزمـة اعتقـال قـوات          يف التركي

 لعدد من اجلنود والضباط األتراك      مريكياالحتالل األ 
 ، مث أزمة إرسال قوات2003 يوليو  السليمانية يف يف  

يف قتـال    ال تركية ملشاركة القـوات األمريكيـة يف      
  .العراق

 مشـال    يف   التركـي  العسكري أزمة االنتشار    –أ

  العراق
  ي املأزق االسـتراتيج   اأدركت تركيا مبكر 

 تواجهه بسبب قيام الواليات املتحدة بتنفيـذ        الذي
غزوها للعراق من اجلبهة اجلنوبية دون حاجة للجبهة        

ـ      ولـذلك   ؛كيـة  التر يالشمالية عن طريق األراض
أن تبادر خبلق األزمـة      -أوالً: حرصت على أمرين  

لتأكيد وجودها وأمهيتها ومكانتها للواليات املتحدة      
 زيد من القوات التركية لالنتشار يف     عن طريق دفع امل   

ألمريكيني  أن تعيد إىل أذهان ا     -اثانيو. مشال العراق 
 سبق االتفاق عليها مـع      وأكراد العراق املبادئ اليت   

ق بعد الغزو   الواليات املتحدة خبصوص مستقبل العرا    
 العراق وعـدم    يوبالذات اإلصرار على وحدة أراض    

  .مشال العراق يف قيام دولة كردية
 أمريكـي  قوبل بـرفض     التركيهذا التوجه   

 له أسـبابه    يوكان الرفض الكرد  .  مزدوج يوكرد
الواضحة وهو أنه يتعارض مـع املـصاحل املباشـرة          
لألكراد ويتحدى طموحام الوطنية، أمـا الـرفض       

 فكان نتيجة لـتغري الـشروط احلاكمـة         يمريكاأل
  . مشال العراقيفالنتشار القوات التركية 

العراق عن   غزو   أي خلطة الغزو األوىل،     افوفقً
ـ  الشمال انطالطريق فتح جبهتني واحدة يف      مـن  اقً

 كان  ؛ من اخلليج  ايف اجلنوب انطالقً  تركيا واألخرى   
يف انتشار القوات التركية سـيتم ضـمن توظيفهـا      

 التركـي  ة العسكرية األمريكية، أما االنتشار    العملي
   ا خلدمة أهـداف تركيـة      املنفرد فإنه سيكون موجه

  .خالصة
 الصريح لتوسـيع الـدور      مريكيالرفض األ 

 مشال العراق جاء على لـسان الـرئيس         يف التركي
 الواليـات    أعلـن أن   الذي جورج بوش    مريكياأل

   املتحدة ال تريد حضور ا تركي  مشـال  يف   اا عـسكري
 الوقت نفسه اجتهـت الواليـات       يفو. )140(العراق

 املتحدة إىل معاقبة تركيا واختارت االحتـاد األورويب     
 فقد أعلن كولن بـاول وزيـر        ؛ساحة هلذا العقاب  

على تركيا  " أن   2003أبريل  يف   مريكياخلارجية األ 
أن تلتزم مبعايري كوبنـهاجن حـىت ميكنـها بـدء           

ـ  مفاوضات االنضمام لالحتاد األورويب    ل ايـة    قب
2004."  
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فبعدما كانت واشنطن تدعم مساعى تركيـا    
ـ   يف   لالنضمام إىل االحتـاد األورويب      االـسابق وفقً

ألمهيتها االستراتيجية بالنسبة هلا بدأت تتحدث عـن    
كل مـرة   يف  ، وسنلحظ أنه    )141(معايري كوبنهاجن 

تريد الواليات املتحدة أن تكافئ تركيا سـتتجاهل        
 ألمهيتها  اكية تركيا وفقً  كوبنهاجن وتعود لتز  معايري  

 مريكـي االستراتيجية على حنو ما فعل الـرئيس األ       
 زيارته لتركيا حلـضور اجتماعـات   يفجورج بوش  
  .2004 يونيو يف األطلسيحلف مشال 

حماولة من تركيا إلعادة تذكري الواليات      يف  و
 العـسكري املتحدة وأكراد العراق الرافضني للوجود     

 الذي( ولعبد اهللا ج  مشال العراق حرص      يف التركي
 رجـب طيـب     توىل حقيبة اخلارجية عقب تـوىل     

 على أن يتحدث بنربة من      )أردوغان رئاسة احلكومة  
 من األكـراد واألمـريكيني      العتاب ألصدقاء األمس  

حاجة مرة  يف   ااجلميع سوف يكونون قريب    ":نإقائالً  
أخرى إىل تركيا، وسوف يدركون أمهية تركيا، وأا        

كان ".  املنطقة يف   ال غىن عنه     الذي يالعنصر األساس 
  هذا احلديث موجه إىل األمريكيني بعـد أن      اا أساس 

 لوزـا   مريكـي أدركت تركيا خطر التجاهـل األ     
 بعد أن ركزت الواليات املتحدة علـى        ياالستراتيج

 التركيغزو العراق من اجلبهة اجلنوبية، وأن الرفض        
ية لفتح اجلبهة الشمالية مل يفشل احلملـة العـسكر        

وحرص جول على أن يوجه     . األمريكية على العراق  
  يف  اصة إىل زعمـاء األكـراد املتعـصبني       رسالة خ 

مشال العراق،   يف   التركي العسكريرفضهم للوجود   
 وأكـراد    وطالباين اجلميع مبن فيهم برزاين    ":نإوقال  

142(" ما أقولاالعراق سيفهمون غد(.  
مل يكتف عبد اهللا جول ذا العتاب، لكنـه         

 يف  التركـي حتكم الدور   اليت  مد أن حيدد املبادئ     تع
 على أساسها توجـد القـوات       اليتومشال العراق،   

 العـسكري ن االنتـشار    إ الشمال، وقال    يفالتركية  
مشال العراق حتكمه مذكرة التفاهم مـع       يف   التركي

 ينص على تلـك     ا، وأن هناك بيان   مريكياجلانب األ 
  :)143(املبادئ وحددها فيما يلى

 على وحدة وسيادة أراضى العراق وأن       التأكيد -
ـ     تكون كل املن    ااطق الطبيعية الغنية بالنفط ملكً

   .العراقيلكل طبقات اتمع 
أن العرب واألكراد والتركمان هـم أسـاس         -

العراق، وال ميكن السماح بتجزئة العراق على       
  .أساس املذهب أو العرق

 هو املسئول عـن حتديـد       العراقيأن الشعب    -
أكيد على أن يتم هذا عن طريـق       مصريه مع الت  

  .الدميقراطية
هذه املبادئ، وفق ما ذكره عبد اهللا جـول،         

ـ   حتكم انتشار القـوا     اليت هي مشـال   يف   ةت التركي
ن تركيا أبلغت مجيع األطـراف      إالعراق، فكما قال    

يات املتحدة أو االحتـاد     سواء الدول العربية أو الوال    
راق هـو   وحدة وسيادة الع   بأن الدفاع عن     األورويب

 أن االنتشار    مبا يعين  ؛ السياسة التركية   يف يأمر أساس 
و للحفاظ على وحدة وسـيادة       ه التركي العسكري

ضافة الشمال، إ  يف    ملنع قيام دولة كردية    أي ؛العراق
إىل منع حدوث أنشطة إرهابية يف تركيا وعمليـات         

  .)144( من مشال العراقاهجرة انطالقً
يص على  ولقد طورت تركيا موقفها هذا احلر     

 مشـال العـراق إىل       يف ي ترك يخلق وجود عسكر  
مشال يف  " منطقة أمنية "اإلعالن عن عزمها على إقامة      

 كم، وحرص عبد اهللا جول وزير       20العراق بعمق   
اخلارجية على أن يوضح أن هذه املنطقـة ليـست          
عسكرية ولكنها ألهداف إنسانية للتعامل مع مسألة       

. بسبب احلـرب  تدفق الالجئني الفارين من العراق      
 امـشدد " انريد أن يبقى الالجئون بعيد: "لوقال جو 

 الـيت جتنب تكرار أزمة الالجئني   يف  على رغبة تركيا    
1991حرب اخلليج الثانية عام يف شهدا 

)145(.  
اليت حذرت تركيـا    لكن الواليات املتحدة    

كما وصفته  – كبري   أمريكي على لسان مسئول     اعلن



 محمد السعيد إدريس                                                       إيران وتركيا والحرب على العراقمحمد السعيد إدريس                                                       إيران وتركيا والحرب على العراقمحمد السعيد إدريس                                                       إيران وتركيا والحرب على العراقمحمد السعيد إدريس                                                       إيران وتركيا والحرب على العراق. . . . دددد

أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات 

807  اسيةاسيةاسيةاسيةالسيالسيالسيالسي

 احلدود إىل العراق،     من عبور  –سوشيتدبرسأوكالة  
 إىل مشـال   ة خليل زاد  ياأرسلت مبعوثها اخلاص زامل   

 تركيـز كـبري     أيالعراق وتركيا دف منع وجود      
 خليل  أيوبالفعل زار زامل  . املنطقةيف  للقوات التركية   

 زاد منطقة كردستان العراق والتقى مسعود بـرزاين       
  الفصيلني الكرديني الكبريين   يوجالل طالباىن زعيم  

 لكنهما استمرا على موقفهمـا      ،احثات مطولة مبيف  
ـ الرافض إلرسال قوات تركية وبقيادة ضابط         يترك

مفاوضـات  يف  إىل منطقتهم، مث زار أنقرة ودخـل        
 وزارة اخلارجيـة    يفمفصلة مع مـسئولني كبـار       

 من أجل التوصل إىل    ؛رئاسة األركان يف  والعسكريني  
جـم  اتفاق من ناحية املبدأ والتفاصيل فيما يتعلق حب       

هذه القوات، وتوقيت دخوهلا، ومنـط تـسليحها،        
  .)146(ونطاق انتشارها ومتركزها، وتوقيت انسحاا

 يف   فشلت ة خليل زاد  ياويبدو أن جولة زامل   
 مما دفع   ؛ا بالتوفيق بني األكراد واألتراك    حتقيق هدفه 

 إىل توجيـه    التركـي عبد اهللا جول وزير اخلارجية      
اولة االقتراب  حتذيرات مباشرة ألكراد العراق من حم     

من خطوط تركيا احلمراء وحساسياا جتاه الوضـع        
تركيا سوف تكون مضطرة     ": أن ا مؤكد ،طقةاملنيف  

  .)147("ا الختاذ قرار يعلمه األكراد جيدعندئذ
هذا الفشل عجل بزيارة وزيـر اخلارجيـة        

 والتوصـل  ، كولن باول ألنقرة حلل األزمة    مريكياأل
قد ركزت زيارة باول    ف. املصاحليف  إىل توافق جديد    

 حماولة إقنـاع تركيـا      -أوهلما: على حتقيق هدفني  
 مشـال العـراق،     يف العـسكري بوقف انتـشارها    

 باتـت    احلصول على دعـم لوجـسيت      -وثانيهما
أشد احلاجة إليه بسبب تطـور      يف  الواليات املتحدة   

 يفوقد حرص باول على القـول       . العراقيف  املعارك  
وزيـر اخلارجيـة   مع عبد اهللا جـول  في مؤمتر صح 

) 2/4/2003(أعقاب انتهاء حمادثاما    يف   التركي
ن القوات التركية ليست حباجـة لعبـور        إ"أنقرة  يف  

 العـراقيني   فيما اعترب رسالة تطمني للحلفاء   ؛"احلدود

 ما يعنيه لتبديد خمـاوف      اوأضاف موضح . األكراد
 اأنزلت جو اليت  ن القوات األمريكية    إ :"أيضااألتراك  

مشال العراق  يف  يسيطر عليها األكراد    اليت  ناطق  امليف  
 وال حاجة ألن ترسـل      ،سيطرت على املوقف هناك   

أمــا بالنــسبة . )148("تركيـا قواــا إىل املنطقـة  
 ستية املطلوبة من تركيا فقد مشلت     للمساعدات اللوج 

 تزويـد   -يف.يت.إن لتقرير التلفـزة التركيـة       اوفقً-
وقود، ونقـل   مشال العراق بـال   يف  القوات األمريكية   

اجلرحى، والسماح بنقل مساعدات إنسانية إىل مشال       
العراق، وتسهيل التجارة عرب احلـدود مـع تلـك          

  .)149(املنطقة
 مع  التركيوكمكافأة أمريكية على التجاوب     

 تقدمي  مريكياملطلبني األمريكيني أيد جملس النواب األ     
ا بعد   خصوص ، دوالر لتركيا  يمساعدات بقيمة مليار  

 غونول أن قواته لـن      يير دفاعها وجد  أن أعلن وز  
  . احلدود العراقية- حالأي يف- جتتاز

ـ    اوحرص دت  على مترير هذه املساعدات تعم
 مريكـي األ القومي كوندوليزا رايس مستشارة األمن   

يـونج رئـيس جلنـة       إىل بيل    يتوجيه نداء شخص  
 بالعمل علـى    ،جملس النواب  يف   املخصصات املالية 

الـيت   ميزانية اإلنفاق يفت احلفاظ على هذه املساعدا 
 وذلك يف حتـد ملنتقـدى تلـك         ؛السيف  يرعاها  

ن تركيا ال   إجملس النواب الذين قالوا      يف   املساعدات
 أموال من ميزانية احلرب بعد رفضها منح       أيتستحق  

  .)150(تسهيالت للقوات األمريكية
  السليمانيةيف  اا تركي جندي11 أزمة اعتقال –ب

 مريكـي ر اخلارجيـة األ   يبدو أن زيارة وزي   
 أقرهـا   الـيت كولن باول ألنقرة واملساعدات املالية      

 كيا مل تقلص حدة اهلواجس األمنية     جملس النواب لتر  
مشـال  يف  واالستراتيجية لدى األتراك إزاء ما حيدث       

 حنـو املـصاحل     مريكـي  األ العراق واملوقف السليب  
 لذلك سعت تركيا إىل الدفاع عـن هـذه          ؛التركية
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عزل عن التنسيق مع الواليات املتحدة عـرب     املصاحل مب 
  :هيثالثة مسارات 

مسار التنسيق مع إيران وسوريا لبدء محلـة         )1(
 مشال  يفمشتركة من أجل منع قيام دولة كردية        

 السياسي واالتفاق على آليات للتشاور      ،العراق
 يف   املشترك لتـأمني االسـتقرار     االقتصاديو

 وكانت زيارة وزيـر اخلارجيـة     . )151(املنطقة
 أبريـل   6 يف ألنقـرة    ي كمال خراز  اإليراين
 فرصة لتطوير هذا التعـاون لتطويـق        2003

 اعتربته أنقرة   الذي يالكرد /مريكيالتنسيق األ 
ارد الـرافض   التركيا على قرار الربملان      أمريكي 

ملنح الواليات املتحدة تسهيالت لنشر قواـا       
 . التركيةيعلى األراض

ـ      )2( راق لتطويـق   مسار التعامل املباشر مع الع
احملاوالت األمريكية لعزل تركيا عن التطورات      

 ؛مشال العراق يف  العراقية، وملنع قيام دولة كردية      
 أردوغان العـراقيني    حيث خاطب رجب طيب   

 يسمح   موقع مثايل  يف أن بالده    امباشرة موضح 
 إعادة إعمار العـراق، وأـا       يفهلا باملشاركة   

ـذا  تعتزم السعى للحصول على عقود عديدة       
الصدد، بينما أكد عبد اهللا جول وزير اخلارجية        

 ؛"عراقية وليست كرديـة   "دينة كركوك   أن م 
وهو هنا يغازل األطراف العراقية األخرى غـري   

 أمر أيالكردية، وشدد على أن تركيا لن تقبل ب     
جيـب  : "مشال العراق وقـال    يف   واقع مفروض 

على اجلميع أن يلتزم احلذر عنـد احلـديث،         
، "يا مهمة مـن أجـل اجلميـع       وصداقة ترك 

تقسيم العـراق أمـر ال حيبـذه     ":وأضاف أن 
 هياجلميع وليس تركيا فقط، وثرواته الطبيعية       

ملك لشعبه، وجيب على اجلميع أن يتـصرف        
 تركيا من أجل العيش بأمان وسالم       بصداقة مع 

، وأكمل عبد اهللا جـول حديثـه        " العراق يف
 تـدخل يف  ن بالده ترغب    إ بقوله   ياالستفزاز

 أقـرب وقـت     العـراق يف  يف  األمم املتحدة   
 إلثارة األمريكيني   اوكان هذا كافي  . )152(ممكن

 .واستفزازهم مبا فيه الكفاية ضد تركيا

 وذلك بتجديد   ؛ املباشر  األمين يمسار التحد  )3(
 التركي العسكريالعزم على استمرار الوجود      

مشال العراق مبا ميثله ذلك من حتد للموقـف  يف  
د عبـد اهللا جـول وزيـر        فقد أك . مريكياأل

 التركـي  العسكرياخلارجية على أن الوجود     
مشال العراق بسبب اسـتمرار   يف  سوف يستمر   

املشكالت األمنية القادمة من هذه املنطقة حنـو       
تركيا، واستمرار ديد منظمة حزب العمـال       

السلطة  يف    احملظورة، ووجود فراغ   الكردستاين
الامات  عبد اهللا جول ا    ىف مشال العراق، ون   يف

بتزويـد  األمريكية لقيام ضباط اتصال أتـراك       
ن هؤالء الـضباط    إالتركمان باألسلحة، وقال    

يرافقون قوافل املساعدات الغذائيـة والطبيـة       
  .املتجهة من تركيا إىل العراق لتأمينها

هذه املمارسات التركية أثارت األمـريكيني      
لدرجة دفعت كل من بول وولفوتيز نائـب وزيـر          

يتشارد بريل مستشار وزيـر الـدفاع إىل        الدفاع ور 
توجيه انتقادات وحتذيرات شديدة لتركيا لإلقـالع       
عن تلك السياسات والعودة التباع سياسة تنـسجم        
مع السياسة األمريكية فيما يتعلق بسوريا وإيران على        

  .وجه اخلصوص
ـ " مقابلة تليفزيونية مع شبكة      فيف . إن. يس

تركيا باالعتراف  األمريكية طالب بول وولفوتيز     " إن
خبطئها واالعتذار للواليات املتحدة ملوقفها الـرافض       

كية وأن   التر يالنتشار القوات األمريكية على األراض    
مشـال العـراق     يف   تكون أكثر حساسية للموقـف    

كشرط ملواصلة عالقة الشراكة مع بـالده، وانتقـد        
 ألنه مل يدافع ومل يؤيد نـشر قـوات      التركياجليش  
إشارة يف  - راق، وقال وولفوتيز  ا للع  وعبوره أمريكية

مثل  يف كان يقوم به اجليش      الذي يإىل الدور التقليد  
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 لتغـيري   العـسكري  االنقـالب    أيهذه املواقـف    
التركي مل يظهر دور الزعامة     اجليش  "ن  إ -السياسات

 أن  ا، وأضـاف أيـض    "األزمـة العراقيـة    يف   القوية
 خسره الـشعب    الذياحلكومة التركية مل تفهم ما      "

الـذي   وجيب على تركيا أن تعترف باخلطأ        التركي
 بكيفيـة  ا وأن تتخذ قرار،موضوع العراق يف  ارتكبته

  .)153("تقدمي دعمها ألمريكا
أما ريتشارد بريل فقد حذر تركيا من إقدامها      

 مريكي القلق األ  يعلى انتهاج سياسات خمالفة لدواع    
حـال  يف  - من إيران وسوريا ووصف هذا األمـر      

 إىل مشكلة كبرية دد استقرار      يسيؤد بأنه   -حدوثه
  .األمريكية /العالقات التركية

وكرر بريل انتقادات وولفوتيز لدور اجلـيش    
 التركـي  األزمة الناجتة عن رفض الربملان       يف التركي

ـ       ياملوافقة على نشر قوات أمريكيـة علـى األراض
هـذا   يف    جيب أن نتذكره،   الذيإن  : "التركية وقال 

 كان بإمكانـه أن يـربز       تركيالالشأن، أن اجليش    
، لكنـه    العام وبشكل إجيايب   أيالصورة الواضحة للر  

  .)154("تأخر عن رسم هذه الصورة
 األمريكيـة   / العالقات التركية  هذا التوتر يف  

لقوات األمريكية بتوقيف   شكل خلفية مباشرة لقيام ا    
11 من القوات اخلاصة التركية واحتجـازهم    ا جندي 

 ةتيكية الشهري ألكياس البالس إلباسهم ا (بطريقة مهينة   
 يف) جوانتانامو والعـراق   يف   اليت يلبسوا للمعتقلني  

 يوليـو   4 يف)  العراق يمشال شرق (مدينة السليمانية   
2003   م خيططون الغتيال الزعيم     حبجة االشتباه بأ

  . كركوك يفيالكرد
 الـيت   احلادث، وبالذات املعاملة اخلشنة   هذا  

األمـريكيني التنـسيق    لقيها هؤالء اجلنود، وجتاهل     
حيال املعلومات االستخباراتية أثـارت ردود فعـل        
تركية عنيفة، واعتربت الصحف التركية أن واشنطن       
سعت إىل االنتقام مـن تركيـا، ورأت صـحيفة          

جيـب أن تطلـب     "أن احلكومة التركيـة     " اكسام"

 ولـيس الـسعى     مريكـي تفسريات من حليفها األ   
ـ  " أمهية هذه القـضية    للتخفيف من  ا صـحيفة   ، أم

ر فتوقعـت تـدهو   ) اليسار الوسـط  " (مجهوريت"
يف "وصفتها بأـا   اليت   األمريكية، /العالقات التركية 

عـن إصـالحها،     اوعوض.. األساس مل تكن ممتازة   
وانتقدت ". رمت واشنطن اإلناء املكسور عرب النافذة     

املؤيدة لإلسالميني والقريبة من    "  سافاك يين"صحيفة  
 ، إدارة احلكومة هلذه األزمـة     حزب العدالة والتنمية  

متهمة إياها بعدم اعتمـاد موقـف حـازم جتـاه           
 أوزكوك قد اعترب    يوكان اجلنرال حلم  . األمريكيني

أثـار  "أن توقيف القوات األمريكية للجنود األتراك       
  ال سابق هلا بني القـوات املـسلحة يف         أزمة كبرية 

 يف  مريكـي ، وقال لدى استقباله السفري األ     "البلدين
ن هذه القضية أثارت أكـرب      إريسون  ة روبرت ب  أنقر

 ويـصعب   التركـي  و مريكيأزمة ثقة بني اجليش األ    
  .)155(ياعتبارها جمرد حادث حمل

وقد تدخل ديك تـشيىن نائـب الـرئيس         
مـع رئـيس الـوزراء      في   عرب اتصال هات   مريكياأل

 رجب طيب أردوغـان لوضـع ترتيبـات         التركي
ـ  . إلطالق سراح اجلنود احملتجزين    سئولون وكان امل

األمريكيون قد دافعوا عن اعتقال اجلنود األتراك وفق        
ما جاء على لسان ريتشارد باوتشر املتحدث باسـم         

ن القـوات   إ قـال    الذيوزارة اخلارجية األمريكية    
بناًء على تقـارير حـول      "األمريكية نفذت عمليتها    

أنشطة مثرية لإلزعاج رمبا تكون القـوات التركيـة         
  .)156("متورطة فيها

ـ       عدوب  ي مباحثات مباشرة بني جنـرال ترك
 مت اإلفـراج عـن اجلنـود        ؛ أنقرة  يف أمريكيوآخر  

 ،تفاصيل ومالبسات احلادث  يف  بعد البحث   األتراك  
لقـوات األمريكيـة    وحماولة حتسني التنسيق بـني ا     

  .)157(املنطقة يف والقوات التركية
 مبـا   ان يبدو أن هذه األزمة كانت دافع      ولك

ملف العالقات املتدهورة بني    فيه الكفاية إلعادة فتح     
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تركيا والواليات املتحدة، وخاصة إحساس تركيـا       
  ا من جانـب الواليـات    املتزايد بتهميشها استراتيجي

 أعقبت   زيارته للواليات املتحدة، اليت    يف  و. املتحدة
 السليمانية واستهدفت   يفأزمة احتجاز اجلنود األتراك     

 نـذ تلـك   املتعثـرة م  " الشراكة االستراتيجية "إنقاذ  
 التركـي  التقط عبد اهللا جول وزير اخلارجية        ؛األزمة

اخليط املناسب لتأكيد أمهية املكانـة االسـتراتيجية        
 لنسبة للواليـات املتحـدة ومـصاحلها يف       لتركيا با 

 رده على سؤال عن مدى استعداد بالده        في ف ؛املنطقة
إلرسال قوات إضافية إىل العراق جبانـب القـوات         

تادت واشنطن علـى تـسميته       ما اع  األمريكية وهو 
شـروط  "تعمد جول طـرح     " قوات التحالف "بـ
  .لالستجابة ملثل هذا الطلب" شددةمت

ن بالده  إحتديده هلذه الشروط قال جول      يف  و
 وإىل وعـود بعقـود      ،حتتاج إىل ضمانات اقتصادية   

تفاهم مشترك مع واشنطن علـى      " إضافة إىل    ،جتارية
 يف أكـرب    اوراألمم املتحدة د  مستقبل العراق، ومنح    

د الطريق لتمرير طلـب      فذلك من شأنه متهي    ؛العراق
أن "، إال أنه أضاف     "التركي الربملان   قوات إضافية يف  

  ".ار األكرب لألمم املتحدة ليس شرطًالدو
وحرص جول على جتديد التأكيد علـى أن        

كإحـدى دول اجلـوار     - يموقع تركيا االستراتيج  
 عهد  كمته يف ا كدولة سبق هلا أن ح     للعراق وتارخيه 

 جيعالن مـن الـضرورى أن       -اإلمرباطورية العثمانية 
  .)158(هذه املنطقةيف تعتمد واشنطن على خربا 

 صاحب زيارة   الذيوعلى الرغم من التعتيم     
 فقد ترددت أنباء حتـدثت      ؛اهللا جول لواشنطن   عبد

 ي ترك يعن وجود اقتراح بإرسال ثالثة آالف جند      
ني الساخنني  وقعقد ينتشرون حول بغداد وتكريت، امل     

تلك اآلونة على القوات     يف   بسبب هجمات املقاومة  
 حيـث ختـشى     ؛ مشال العراق  يفاألمريكية، وليس   

 اشـتباك القـوات التركيـة       واشنطن من احتمال  
 يوحى بـأن هـذا االقتـراح    الذي األمر   ؛والكردية

 يـضطر   ، وتوقع حمللـون أن    ي وليس ترك  أمريكي
 - السليمانية دثمنذ حا - اجلنراالت األتراك القلقون  

مثل هذا االقتراح إن كان سيساعد على       " هضم"إىل  
فعـل  املـزدحم بال " العراق الشمايل"معاجلة مستقبل   

مبا يضمن حتـسني     ؛بقوات أمريكية وتركية وكردية   
  .)159(األمريكية /العالقات التركية

  زمة إرسال قوات تركية إىل العراق أ-جـ
جيـة  يبدو أن زيارة عبد اهللا جول وزير اخلار  

 لواشنطن مل حتقق أغراضها املرجوة فلم حترك        التركي
 بإرسال قوات تركية إىل العراق ليتم       التركيالطلب  

 سواء بسبب الرفض    ؛انتشارها خارج املنطقة الكردية   
 للشروط التركية اخلاصة بتأمني األوضـاع       مريكياأل
 مشال العراق، أو بسبب حدة املعارضة الـشعبية         يف

، كما أعرب نواب ميثلون حزب      التركية هلذه اخلطوة  
العدالة والتنمية احلاكم واملعارضة عن حتفظات قوية       

 احلصول على تفويض  بشأن إرسال قوات تركية دون    
، وأعلنت املعارضـة التركيـة      ) 160(من جملس األمن  

 الـيت    للمطالب العسكرية األمريكيـة    أيضارفضها  
تقدمت ا واشنطن الراميـة السـتخدام قواعـد         

 ونشر طائرات   ، التركية ياألراضيف  يدة  عسكرية جد 
قواعـد   وإقامة   ،جنرليكأقاعدة  يف  "  تو –يو"جتسس  

طو نائب رئيس  ينال با إوقال  . عسكرية وحبرية أخرى  
 )أكرب أحزاب املعارضـة   ( حزب الشعب اجلمهورى  

 ألن من شـأا     ؛أن حزبه يعارض املطالب األمريكية    
واليات دفع تركيا حنو مصري جمهول، وجعلها خمفراً لل       

 أن منح الواليات املتحـدة      أياملنطقة، ور يف  املتحدة  
 تركيا سوف يرغم أنقرة على أن       يفإمكانات جديدة   

والضغوط األمريكية مبـا    تظل واقعة حتت التأثريات     
 ا   ايضر سلبيللحصول على عضوية االحتـاد      مبسري

  .)161( يباألورو
ـ     ة علـى   ولكن استمرار الضغوط األمريكي

 العراق، وعلى مدى    م األوضاع يف  تركيا، بسبب تفاق  
ملـان  ثالثة شهور دفع احلكومة التركية إىل حث الرب       
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 العراق لتخفيـف  للتصويت على قرار لنشر قوات يف 
الضغط على القوات األمريكية والربيطانية، وكـان       

 أن  يرجب طيب أردوغان قد أعلن أن حكومته تنو       
   تطلب من الربملان تصويت د حول إرسال اجلنو  اا مبدئي، 

 تريد  اليتعلى أن تقرر احلكومة مبفردها عدد القوات        
وأوضح مجيل تشيتشيك   . إرساهلا وظروف انتشارها  

وزير العدل واملتحدث باسم احلكومـة التركيـة أن         
إىل إعطاء  ) 6/10/2003(احلكومة دعت الربملان    

 العراق، وبرر هـذه     يفالضوء األخضر لنشر جنود     
أن ختـشى   ينبغى    اليت  الدولة هياخلطوة بأن تركيا    

 العراق ااور، حيث    أكثر من غريها من الفوضى يف     
  .)162("ي األيديف الميكننا أن نبقى مكتو: "قال

 علـى   يهذا التربير يكشف عن حرص ترك     
العراق مبـا يفيـد أن إقـدام        يف   العسكريالوجود  

احلكومة على تقدمي ذلك الطلب إىل الربملان مل يكن         
بقدر ما كان رغبـة     ة  جمرد استجابة لضغوط أمريكي   

يف اليـوم    بدليل تصويت الربملان باإلمجـاع       ؛تركية
السابع من   يف   أي( مباشرة على طلب احلكومة      التايل

 ولكن هذه املوافقة فجرت معارضة      )2003أكتوبر  
 بـل   ؛قوية مل تقتصر على الزعماء األكراد وحدهم      

  . معارضة شعبية واسعة داخل تركيافجرت
احلـزبني   يففقد وصف أعـضاء بـارزون       

واالحتـاد الـوطىن     الكردستاين يالكرديني الدميقراط 
 ا باعتباره مـصدر   التركيوعدد من السكان التدخل     

لزعزعة االستقرار واألمن، وبداية جديـدة ألزمـة        
 مع اجلـيش  العراقيتصادم الشارع    يف   حقيقية تتمثل 

 ياألراض يف    بسبب األطماع التارخيية التركية    التركي
ة إجهاض التجربة الكردية، ودعـم      العراقية، وحماول 

 دعت أكثر من مرة إىل ضرورة       اليتاجلبهة التركمانية   
 ،"إلنقاذ الشعب التركماين  " السريع   التركيالتدخل  

 وإـاء   ،كـوك واملوصـل   والسيطرة على مدن كر   
 يواعترب احلزب الدميقراط  . ملنطقةايف   يالوجود الكرد 

ة لتوسيع يقد يكون بدا  "التركي أن القرار    الكردستاين

 القـوات    تـشن علـى     اليت دائرة اهلجمات اليومية  
  ملشاركة بعـض األكـراد      ااألمريكية، وسيوفر مربر

  .)163("ياأليديف الذين ال يتوقع وقوفهم مكتو
ومل تكن املعارضة التركية هلذا القـرار أقـل    

 القـرار   التركيالعراق، فقد استقبل الشارع     يف  منها  
يف  قوات مـسلمة     مبشاعر االستياء والقلق من تدخل    

دولة مسلمة، ووصفت الـصحف قـرار الربملـان         
باملوافقة على إرسال قوات تركية إىل العراق تقاتـل         

قد تكلف  " مغامرة"جبانب األمريكيني وحلفائهم بأنه     
، وأظهر استطالع   السياسيرئيس احلكومة مستقبله    

مـن األتـراك هلـذا    % 72رضة   معا أيحديث للر 
  .القرار

اف التركية وكثري من    لكن رفض بعض األطر   
 ؛ية للقرار مل ينف وجود مؤيدين لـه       الصحف الترك 

" يقـرار تـارخي    "حيث وصفته بعض الصحف بأنه    
  التطورات املستقبلية ليس فقط    يف   اسيمنح تركيا دور

منطقة الشرق األوسط بأكملها، يف   ولكن   ؛ العراق يف
الـيت  األمريكيـة    /كما سيعزز العالقات التركيـة    

لقـوات  ر الربملان عدم السماح ل    تضررت بسبب قرا  
وهـا  غزيف   التركيـة    ياألمريكية باستخدام األراض  

ال "ن تركيـا    إ" مليـت "وقالت صـحيفة    . للعراق
 ن حتمى نفسها من األخطـار األمنيـة يف        تستطيع أ 

 ألن خماطر ذلـك     ؛ياملنطقة بالوقوف مكتوفة األيد   
  .)164("أكرب

هذا التأييد للقرار كان األقرب إىل موقـف        
 قبل بالدخول إىل خنـدق      الذي التركيلقرار  صانع ا 

محاية املصاحل  " حتت الفتة    العراقي الوضع   يفالتدخل  
، فضالً عن   ة واإلثنية واألمنية  السياسي" الوطنية احليوية 

يف  التركـي احلرص على تأكيد احلضور والنفـوذ       
 إعادة صياغتها ضمن املشروع     يفاملنطقة للمشاركة   

 أن   مبا يعين  ؛السياسية ة رسم اخلرائط   إلعاد مريكياأل
القرار األخري للربملان جاء مبثابة تصحيح خلطأ القرار        

 رفض مشاركة تركيا للواليات املتحدة      الذياألول  
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غزو العراق عن طريق متكني األمريكيني من فـتح  يف  
ـ      ـ    اجبهة مشالية لغزو العراق انطالقً  ي مـن األراض

  .التركية
  أظهرتـه  الذيهذا االستنتاج يدعمه احلرص     

احلكومة التركية على وصل ما انقطع مع الواليـات         
 صورة من الصور، كما يدعمه صـدمة        أياملتحدة ب 
 أظهرا احلكومة عقب رفض الربملـان   اليت  املفاجأة  

 للقرار األول مبنح األمـريكيني تـسهيالت        التركي
ـ    أمريكي ي ألف جند  62انتشار    ي علـى األراض

  .التركية لغزو العراق
اليات املتحـدة غـريت     ولكن يبدو أن الو   

موقفها من إشراك قوات تركية مع قواا للقتال ضد         
 يفض اجلمـاع  العراق بسبب الر   يف   قاومة الوطنية امل

 ومن مث عدلت    ؛التركي للقرار   لس احلكم االنتقايل  
تركيا عن قرارها بإرسال قوات إىل العـراق، علـى      
عكس ما تقول بعض املصادر بأن هذا العدول كان         

 يف  قف أدركته تركيـا أثنـاء مـشاركتها       ونتيجة م 
 الـذي اجتماع وزراء خارجية دول اجلوار للعـراق    

 أبـداها    الـيت     دمشق، بدليل تلك احلسرة      عقد يف 
 أوزكوك رئيس أركان القوات التركية      ياجلنرال حلم 

ول عن إرسال قـوات      أكد أن قرار تركيا العد     الذي
ملستقبل  أنه مل يعد ألنقرة تأثري على ا       إىل العراق يعين  

 للعراق، وبدليل إصرار اجلنرال أوزكـوك       السياسي
 وتـشديده   العراقيعلى تأكيد اهتمام بالده بالشأن      

على أن أنقرة ستظل تراقب الوضع عن كثب كمـا          
  .)165(مشال العراقيف ستحتفظ جبنودها 

ويؤكد هذا االستنتاج رد الفعل غري املباشـر      
عراق على العدول عن قرار إرسال قوات تركية إىل ال        

 فقد طلب   ؛بداه عبد اهللا جول وزير اخلارجية      أ الذي
ياز إىل جانـب    جول من الواليات املتحدة عدم االحن     

 من احتمال أن خيل ذلـك مبـا    ا حمذر ،أكراد العراق 
ـ   إىل  ي ويـؤد  ،العراقيف  " يالتوازن العرق "وصفه ب

املستقبل، وأوضح جـول خلفيـات      يف  مشكالت  

  بأن إىل العراق، عدول تركيا عن قرار إرسال قوات       
ق الرافض هلذا   هذا العدول بسبب موقف أكراد العرا     

ن لديه انطباعـاً واضـحاً بـأن        إالقرار، لكنه قال    
الواليات املتحدة تصرفت بشكل يشجع األكـراد       "

 عىن أن املوقـف يف     مب ؛)166("فيما يتعلق مبعظم األمور   
. د العـراق   بتشجيع من أكرا   أمريكياألصل موقف   

 حيث حتدث عن ما ميكـن       ؛جول مل يكتف بذلك   
 وعدت فيه الواليـات     يترك /أمريكيوصفه باتفاق   

 الكردستايناملتحدة بالقضاء على ديد حزب العمال       
حتتفظ حبق التدخل إذا    "، لكنه أكد أن أنقرة      التركي

: وقـال . من العراق " شعرت بوجود ديد أو هجوم    
 العراقـي  أن يسيطر الشعب     هيلدينا أمنية واحدة    "

 وال يسمح بعمليات تسلل عرب      ، وحدوده على أرضه 
احلدود وعدم السماح لإلرهابيني باستخدام أرضـه       

ويبدو أن هـذا هـو مـضمون        . )167("كقاعدة هلم 
 عدلت به أنقرة عن     الذي مريكياأل /التركياالتفاق  

  .العراق يف قرارها بإرسال قوات تركية للقتال
 زيارة أردوغان لواشـنطن وطمـوح ملرحلـة         –د

  عالقاتجديدة من ال
الـيت   حتـدثنا عنـها و     اليتاألزمات الثالث   

 مع تـداعيات االحـتالل      التركيحكمت التفاعل   
 التركـي  العسكريأزمة االنتشار   (  للعراق مريكياأل
 11عتقال القوات األمريكية  مشال العراق، وأزمة ا   يف  

جندي السليمانية، وأزمة إرسـال قـوات      يف   اا تركي
 )ب القوات األمريكية  لعراق إىل جان  ايف  تركية للقتال   

  :كشفت عن حقيقتني رئيسيتني
 حرص أنقرة على إنقاذ     هي -احلقيقة األوىل 

عالقاا مع واشنطن بعد أن تعرضت هلـزة عنيفـة          
 62 رفض انتـشار     الذي التركينتيجة قرار الربملان    

 التركية كضرورة   ي على األراض  أمريكي يألف جند 
ن جنـوب    م اجبهة مشالية لغزو العراق انطالقً    لفتح  
 بوعى أنقرة   ا كان حمكوم  التركيهذا احلرص   . تركيا

 /عالقـة الـشراكة التركيـة     يف  للمتغريات اجلديدة   
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 ومن بينها سقوط نظام صـدام حـسني         ،األمريكية
ا  عشر عام  ثينامدى   ظلت تركيا تلعب وعلى      الذي
دور مما عـزز    ؛ عليه فرض احلظر الدويل  يف   اا أساسي 

  .لواليات املتحدة ليمكانتها كشريك استراتيج
 حرص تركيا علـى  هي ف-أما احلقيقة الثانية  

عـن املـصاحل     والدفاع   التركيمحاية أمنها القومي    
 العراق، بالتصدى حملـاوالت  االستراتيجية التركية يف 

أكراد العراق لالستقالل أو لفرض فيدرالية عرقيـة،        
  . العراق جتاوز حلقوق التركمان يفيوبالتصدى أل

حتقق جناحات  ت تركيا أن    وبشكل عام حاول  
إنقاذ حتالفها مع الواليـات     : ملموسة على الصعيدين  

 واملصاحل  التركي ياملتحدة، والدفاع عن األمن القوم    
العراق، لكن الفشل كـان      يف   االستراتيجية التركية 

إدارـا  فـي    ف ؛أغلب األحـوال  يف  يالحق تركيا   
 تقدم التنـازالت،     اليت هيلألزمات الثالث كانت    

 ما ميكن عن طريقه وضع      بد من اختاذ إجراءٍ   وكان ال 
حد هلذه التنازالت التركية، وكان هذا اإلجراء هـو         

 يناير  25وغان لواشنطن يوم    زيارة رجب طيب أرد   
2004.  

قبل أن يقوم أردوغان بزيارة واشنطن ولقاء       
 جورج بوش اختذ خطـوة مهمـة       مريكيالرئيس األ 

حيـث   ؛اعتربت إشارة إجيابية تركية حنو واشـنطن      
 قبل  أي( 2004 يناير   12 يوم   يأعلن مسئول ترك  

 أن الواليات   )أسبوعني من وصول أردوغان لواشنطن    
يف املتحدة بدأت عملية إبدال وإحالل لقواا العاملة        

 وكانـت   ؛ تركيا يفالعراق عرب قاعدة جوية أمريكية      
واشنطن قد طلبت قبل هذا التاريخ بأسبوع من أنقرة        

جنرليك القريبـة مـن     أاعدة  هلا باستخدام ق  السماح  
احلدود مع العراق وسوريا للقيام بأكرب عملية إبدال        
وإحالل للقوات األمريكية منـذ احلـرب العامليـة         

  .)168(الثانية
واختار أردوغان أن يدخل إىل البيت األبيض       

 مريكـي  وهو املؤمتر اليهودى األ    ؛من أنسب األبواب  

يف  حـدة ول أيام زيارته للواليات املت     أ يف زاره   الذي
 حيث أجاد اإلطراء علـى اليهـود        ؛مقره بنيويورك 

ـم  إ: "تركيا بقولـه    يفوطمأم على وضع اليهود     
، كما أعرب عن سـروره  " لدينايأمانة العامل اليهود  

 / للعالقـات التركيـة    البالغ من املـستوى العـايل     
ـ    اليت   و ،اإلسرائيلية ا ومشوليـة،   يأمل أن تزداد عمقً

ركيا وإسـرائيل   اعية بني ت  واقترح أن تقام منطقة صن    
  . تركيايمنطقة جنوب شرق يف والواليات املتحدة

هذا االختيار مل حيصل مبوجبه أردوغان فقط       
 مريكي األ يمن املؤمتر اليهود  " جائزة الشجاعة "على  

 أحـدمها الـرئيس  ( مل متنح إال الثنني من قبـل    اليت
 أيضا لكنه حصل  )السابق حاييم هريتزوج  اإلسرائيلي  

 وهو مفتاح البيت األبيض وتأمني جناح       ؛همعلى األ 
  .زيارته لواشنطن

وملزيد من تأمني النجـاح املـأمول اختـار         
تركيزه على مـسألة مكافحـة      أردوغان أن يكون    

 بأنـه   2001 سبتمرب   11 حيث وصف    ؛اإلرهاب
قـرة ضـد    ميالد جديد للتعاون بني واشـنطن وأن      

  . جديدةا إذ اكتسب أبعاد؛اإلرهاب
ريد أن يتوصـل إىل أسـس       وهو هنا كان ي   

األمريكية بعد   /دة لتنمية عالقة الشراكة التركية    جدي
عتمدت عليها تلـك    أن تداعت أسس أخرى قوية ا     

 وخاصة العداء لالحتاد الـسوفييت     ،االشراكة تارخيي ، 
 لذلك فقـد    ؛ العراق يفومناهضة نظام صدام حسني     

 معركـة   حنن يف : " أردوغان خماطبة بوش بقوله    تعمد
 إنـين : "، وكان رد بـوش    "د اإلرهاب مشتركة ض 
 معىن أن يقتل مواطنون من بلدينا علـى         اأعرف جيد 

يف  ا جيب أن نكـون أكثـر إقـدام        ؛هابينييد اإلر 
  ".مكافحة اإلرهاب

 ؛ركز عليها أردوغـان    اليت   أما القضية الثانية  
 والـشرق   اإلسالمي العامل    قضية الدميقراطية يف   هيف

 للرئيس  السياسيشروع  حماولة ملغازلة امل  يف   ؛األوسط
 اعترب أن إسقاط صدام حسني وإقامة       الذي مريكياأل
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العراق أحد أهم املـربرات     يف   ينظام حكم دميقراط  
فقد أفاض أردوغـان وهـو      . األمريكية لغزو العراق  

راك يدعون العـامل    يشرح لبوش كيف أن القادة األت     
ـ    ا دائم اإلسالمي  بانتقـاد الغـرب     هي إىل عدم التل

االنصراف بدالً من ذلـك إىل حتقيـق        واآلخرين، و 
  .)169(الدميقراطية وااللتزام حبقوق اإلنسان

حتدث أردوغان عن ثالث قـضايا إلرضـاء     
العالقة املتميزة مع اليهـود وإسـرائيل،       : هيبوش  

 احلرب على اإلرهاب، والريادة     يفواملشاركة التركية   
، يالعـامل اإلسـالم   يف  التركية للدعوة الدميقراطية    

ن أردوغان مركزة على ثـالث قـضايا        وكانت عيو 
القـضية  : هي و ؛يريد من بوش أن يدعم تركيا فيها      

، القربصية، وعـضوية تركيـا يف االحتـاد األورويب        
فقـد أظهـر    ؛  العـراق  يف   التركيومطالب األمن   

أردوغان لبوش قلق تركيا مـن حتركـات أكـراد          
العراق، ومن سعيهم إلقامة دولة كرديـة مـستقلة،         

 مريكـي  إىل بوش أن احلـاكم األ      واشتكى أردوغان 
 العراق بول برمير واقع حتت تأثري جـالل         السابق يف 

، وطلب من بوش أن يكـون        ومسعود برزاين  طالباين
 فيدراليـة   ص، وأن تكـون أي    لكركوك وضع خا  

العراق جغرافية وليست عرقية، كما نقـل        يف   حمتملة
  .لبوش خشيته من سيطرة الشيعة على العراق

ان فإن أغلب مـا     أردوغورغم كل ما قدمه     
 قربص  قضييت -على ما يبدو  - حصل عليه كان خيص   

 فقـد   ؛ أما فيما يتعلق بـالعراق     .يبواالحتاد األورو 
 من بوش بعدم السماح حلزب      يحصل على تعهد قو   

 مـن   ا بالتحرك ضد تركيا انطالقً    دستاينالعمال الكر 
 العراقية، وبـضمه إىل قائمـة اإلرهـاب         ياألراض

ة الفرصة أمام مقاتليه إلجياد حـل       األمريكية، وبإتاح 
 على وعد بـأن     أيضا ملشكلتهم، كما حصل     يسلم

العراق لن يقسم وسيحافظ على وحدته، ولكن دون        
أن يتطرق إىل مسألة الفيدرالية أو وضـع كركـوك        

، ولعل هـذا  )170(على عكس ما كان أردوغان يأمل   

ما جعل أنقرة شديدة احلساسية جتـاه قـانون إدارة          
قبل إقـراره  ) ستور املؤقتالد( املؤقت اقيالعرالدولة  

2004 مارس 8  يف ارمسي.  
فقد أعربت تركيا عن عدم ارتياحها لقانون       

وقالت ) الدستور املؤقت ( املؤقت   العراقيإدارة الدولة   
العـراق،   يف  إىل مزيد من عدم االستقرار     ينه سيؤد إ

ووصفه مجيل تشيتشيك وزير العدل الناطق باسـم        
ة بأنه تسوية لن تساعد على إحـالل        احلكومة التركي 

 وستقود إىل مرحلة طويلة من      ،العراقيف  سالم دائم   
مل حيـدد   . )171(االضطرابات وانعـدام االسـتقرار    

تشيتشيك مآخذ أنقرة علـى قـانون إدارة الدولـة       
ن هذه املآخذ تتركز     ولكن واضح أ   ، املؤقت العراقي

د فق.  أعطاها هذا القانون لألكراد    حول املميزات اليت  
اعترف حبكومة إقليم كردستان بـصفتها احلكومـة        
اإلقليمية الرمسية ضمن العراق الواحـد، واعتـرف        

 كردية بصفتهما اللغتني الـرمسيتني    باللغتني العربية وال  
 أحد بنوده على عـدم       العراق، ونص القانون يف    يف

إقرار الدستور إذا رفضت ثالث حمافظـات عراقيـة         
 نص الدستور الدائم    يت على  التصو )بأكثرية الثلثني (

 لألكراد حبق   اا يعترب متكين   مب ؛استفتاء الحق  يف   للعراق
 فبدالً مـن أن     ؛الفيتو على مشروع الدستور الدائم    

ينص على أن إقرار الدستور يكون بأغلبية الثلثني من         
مجهور الناخبني العراقيني أعطى لثالثة حمافظات مثل       

حمافظات   يفهذا احلق، ونظراً لتركز األكراد بكثافة       
 مقـدورهم التـدخل      فقد بات يف   ؛الشمال الثالث 

  . نصوص الدستور الدائم للبالدحسب ما يريدون يف
هذه املآخذ دفعت وزير اخلارجية عبـد اهللا        

 كولن  مريكيجول إىل أن يبعث برسالة إىل نظريه األ       
باول تضمنت وجهات نظر أنقرة حـول مـستقبل         

ـ ن باول اتصل به هات    إول  وقال ج العراق،   8  يف افي 
 وقدم له معلومات حول الدسـتور       ،2004مارس  

 يفاملؤقت للعراق، وأبلغه أن ممثالً لإلدارة األمريكية        
وهذا ما  . )172(العراق سيزور أنقرة لبحث قلق تركيا     
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ن نومـان مـسئول      حيث وصل رو   ؛حدث بالفعل 
سلطة االحـتالل األمريكيـة      يف   العالقات اخلارجية 

مـن اللقـاءات مـع      للعراق إىل أنقرة، وبعد عدد      
وزارة اخلارجية التركية اعترفت أنقـرة      يف  مسئولني  

 على اآلخر، وقال    اطرفًبأن الدستور املؤقت ال يؤثر      
 اخلارجية التركية أن الدسـتور املؤقـت        مسئول يف 

 إال أن   ؛طوة مهمة على طريـق زوال االحـتالل       خ
بعض فقراته تضع مستقبل العـراق رهينـة ألحـد          

دستور حر دائـم طاملـا أن       األطراف ويعيق صياغة    
 فقـرة مـن     أياألكراد يستطيعون االعتراض على     

  .)173(الدستور الدائم
وقد عرض رون نومان على املسئولني األتراك       
فكرة التوقيع على اتفاق عدم اعتداء علـى غـرار          

 مع الكويت ملزيـد مـن        وقعه العراق  الذياالتفاق  
 إال أن اخلارجية التركية رفضت ذلـك    ؛طمأنة تركيا 

مشرية إىل عدم وجود حاجة إىل مثل ذلك االتفاق،         
وأن العالقات بني العراق وتركيا جيب أن تتجـاوز         

 الــسياسيذلــك إىل توقيــع اتفاقــات للتعــاون 
، كما عربت أنقرة عن رضـاها عـن         االقتصاديو

 املؤقت على توزيع    العراقيحرص قانون إدارة الدولة     
ـ    الثروة على مجيع العرا     يردقيني، ورفض الطلب الك

بتخصيص جزء من الثروات للمحافظات الكرديـة،       
كما أشادت بعدم اعتماد صيغة اجلمهورية اإلسالمية       

  .)174(العراقيف 
 من الدستور   التركي املوقف   يفهذا التراجع   

ـ        العراقي   يف ي املؤقت يكشف عـن تراجـع حقيق
 ويؤكـد   ،الشروط التركية اخلاصة مبستقبل العـراق     

رئـيس  ( صدق توقع اجلنـرال حلمـى أوزكـوك       
 العـسكري  ربط بني استبعاد الدور      الذي )األركان
 عدام القدرة التركية على التأثري    العراق وان  يف   التركي

  .مستقبل العراقيف 
نت فكرة الدولة الكردية املستقلة      كا افتارخيي

  يف هـي  و ؛ أمحر لتركيـا   ايف مشال العراق متثل خطً    

سبب إلعـالن    "التركي  القومي   استراتيجية األمن   
املفاوضات مع الواليات املتحدة عشية     يف  و". حلربا

 صـيغة   أياحلرب على العراق طالبت أنقرة برفض       
مـع اعتبـار     املنتظـر،    العراقي الدستور   فيدرالية يف 

 التركمان عنصر للعراق على قدم املـساواة      اا مؤسس 
وبنشوب احلرب على العراق،    . مع العرب واألكراد  

 اخلطـوط    سقطت معه  ؛وسقوط نظام صدام حسني   
احلمراء لتركيا، ومن مث مل يعد هـم أنقـرة سـوى        
التقليل من اخلسائر، وتطور رفـض الفيدراليـة إىل         

 وقبوهلا على أسـاس     يرفضها فقط على أساس عرق    
: وجغرافية كردسـتان العـراق معروفـة      . يفجغرا

 تشكل منطقة احلكم الـذاتى      اليتاحملافظات الثالث   
 أعيد منحها هذا    اليت، و 1970ة عام   السابقة واملقر 

الـيت  احلكم مع صالحيات أوسع، وحمافظة كركوك       
يف ، و 1970 عام   بقيت خارج منطقة احلكم الذايت    

 أقره جملـس احلكـم      الذي املؤقت   العراقيالدستور  
 وهذا يعـىن   ؛2004 مارس   8 يوم   العراقي االنتقايل

أن فيدرالية األكراد سواء مسيت جغرافية أم عرقيـة         
  .ع اهلوية الكردية فيدرالية هلا طابهي

على هذا النحو   - ومع توقيع الدستور املؤقت   
لكردية والعراقية قد    تكون سياسة أنقرة ا    -املشار إليه 

 اية الطريق   اوصلت تقريب تثبيت خروج تركيا   :  إىل
كيا إىل قبـول  من املعادلة العراقية بعد أن اضطرت تر 

 لسنوات طويلـة، وبـسببه      ما ظلت ترفضه وحبدة   
مشكالت مـع الواليـات     يف  الدخول  اضطرت إىل   

طرت املتحدة، وأهم ما أقره الدستور املؤقت وما اض       
ا هوأنقرة إىل قبوله اضطرار:  

الدستور املؤقت على   يف  عدم وضع التركمان     )1(
 .قدم املساواة مع العرب واألكراد

 حـق   -من دون تـسميتهم   - منح األكراد  )2(
ـ   دستو أيعلى  ) الفيتو(االعتراض    ير عراق

فقهم من خالل اشـتراط عـدم      جديد ال يوا  
ثالث حمافظات هلـذا    يف  رفض أكثرية الثلثني    
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 وهو مـا يتـأمن بـسهولة مـن          ؛الدستور
 ميـنح   لتـايل احملافظات الكردية الثالث، وبا   

  ا أكرب بكـثري مـن      الدستور األكراد حجم
، وأكرب بكثري ممـا كانـت    يحجمهم احلقيق 

 .وقت سابقيف ترفضه تركيا 

اقتـصرت  وإن  استمرار وجود البـشمرجة،      )3(
 .يمهمام على األمن الداخل

 قانون  أي ال جتيز سن     ليت ا نص املادة السابعة   )4(
 تراه  الذي األمر   ؛يتعارض مع ثوابت اإلسالم   

تركيا يفتح الطريق أمام إمكانية قيام دولـة        
  .دينية

 اضطرت تركيا   الذيهذا األمر الواقع اجلديد     
ة إىل قبوله جعل الريبة املتبادلة حتل حمـل الـشراك          

 ا خصوص ؛ تركيا والواليات املتحدة   االستراتيجية بني 
 بعد أن استبعدت تركيا من الناحية الفعلية عن التأثري        

 هلـا حيـل   اا قويمستقبل العراق، ووجدت منافس  يف  
هـذا  .  كانت تطمح للقيام بـه     الذيمكان الدور   

مشـال  يف   املتـصاعد    ياملنافس هو الدور اإلسرائيل   
 فرض على تركيـا     الذير   األم ؛العراق بصفة خاصة  

 مـع   يإجراء مراجعة لعالقات التعاون االسـتراتيج     
إسرائيل، وأن تعلـن مواقـف مدعمـة للـشعب          

ـ       الفلسطيىن ب   اصورة غري مسبوقة، وأن تفـتح آفاقً
واسعة للتعاون والتنسيق مع إيران وسـوريا رغـم         

  .التحفظات األمريكية على هذه السياسة التركية
 /ألزمة األمريكية انعكاسات ا-القسم الثالث

  العراقية على إيران وتركيا
حرصت كل من إيران وتركيا طيلة أشـهر        

 بالغزو  االعراقية منذ تفجرها مرور    /األزمة األمريكية 
أدىن خـسائر وأعلـى   : وتداعياته على حتقيق هدفني   

مكاسب، على الرغم من وقع األزمة عليهما، وعلى        
ـ  يفالرغم من موقع كل منهما بالنسبة لطر       : صراع ال

  .الواليات املتحدة والعراق

 مريكـي كانت إيران واعية خبطورة الغزو األ     
ظـل وضـعها    يف يمريكللعراق وملعىن االحتالل األ   

مع كـل  مجعتها اليت على قائمة حمور الشر األمريكية  
 لذلك اتبعت سياسـة     ؛من العراق وكوريا الشمالية   

درء املخاطر لعدم التعرض ألزمة مشاة مع الواليات        
 الوقت نفسه على    يفاملتحدة، لكنها كانت حريصة     

كانت إيران تـدرك قيمـة      . حتقيق أعلى املكاسب  
، وكانت تـدرك أمهيـة      سقوط نظام صدام حسني   

 احلكم مبـا     يف العراق من املشاركة   يف   متكني الشيعة 
يف  ي والتارخي االقتصادي و السياسي مع وزم    ييتواز

بة للمصاحل   أمهية هذا كله بالنس    يالعراق، وكانت تع  
  . إليرانياإليرانية وطموحات الدور اإلقليمالقومية 

 األخرى كانت تدرك خطـورة      هيوتركيا  
تداعيات سقوط نظام صدام حـسني علـى أمنـها         

، لكنها كانت تفهم معـىن املـشاركة مـع          يالقوم
 احلرب لتجديد أمهيـة الـدور        يف الواليات املتحدة 

الشرق يف  ة  االستراتيجية األمريكية اجلديد  يف   التركي
 تراجع بعد سـقوط     تركيا وعت أن وزا   . األوسط

سيتراجع بعد سقوط نظام صدام      و ،االحتاد السوفييت 
 لذلك كانـت عنـدها ضـغوط حقيقيـة          ؛حسني

للتجاوب مع املطالب األمريكية، لكن مثـل هـذا         
ـ      التجاوب يتعارض     ييف الوقت نفسه مع دور ترك

، ومـع عالقـات      وعالقات تركية عربيـة    يليمإق
 لذلك واجهت تركيا االختيـار  ؛قتصادية مع العراق  ا

الصعب بني أن تـشارك أو ال تـشارك الواليـات           
 هـي جهودها للحرب على العراق، وما      يف  املتحدة  

  . شروطهاهيحدود هذه املشاركة وما 
لقد سعت إيران وتركيا لإلجابة على تلـك        
التساؤالت من خالل سياسات متنوعة، ولكن يبقى       

 مدى استطاعت كل مـن      أيإىل  : السؤال املهم هو  
 درجة؟، مبعـىن    أيإيران وتركيا حتقيق أهدافهما، وب    

 انعكاسـات تـداعيات األزمـة       هـي آخر مـا    
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ـ     /األمريكية  يالعراقيـة وبالـذات االحـتالل الفعل
  .للعراق على كل من إيران وتركيا؟ مريكياأل

العراقية علـى   /يكية انعكاسات األزمة األمر   -أوالً

  إيران
 للعراق  مريكي االحتالل األ  فرضت تداعيات 

-اليت اختذا إيران يف تفاعلها مع األزمة     والسياسات  
إىل احتالل   الرمسي بعد أن حتول االحتالل      اخصوص 

 أربعة ملفات   -1546فعلى بقرار جملس األمن رقم      
ساخنة على إيران ستظل متثـل حتـديات خطـرية          

 امللـف   هـي  ؛للمصاحل واألهداف القومية اإليرانية   
 املتصاعد، وملف األزمـة مـع دول      اإليراين يالنوو

 ، القادم من العراق   ياخلليج العربية، واخلطر اإلسرائيل   
مث حتول العراق إىل جبهة مواجهة ساخنة بني إيـران          
من جهة والواليات املتحدة واحلكومة العراقية املؤقتة       

ة نفـوذ   من جهة أخرى، بدالً من أن يصبح سـاح        
  .واسعة إليران

 يتطور بسرعة ملفتة بضغوط     نوويال فامللف   -1
أمريكية وأوروبية هذه املرة بعد صدور قـرار        

وكالة الدوليـة   شديد اللهجة من جملس أمناء ال     
لعدم  يأسف )2004/ 6/ 18(للطاقة الذرية   

تعاون إيران بشكل كامل مع الوكالة، وحيثهـا        
جابة على سؤالني   على إظهار تعاون أكرب، واإل    

در آثـار    عن مص  -هلماأو :اشديدا  يثريان قلقً 
  عثر عليهـا يف    اليورانيوم عاىل التخصيب اليت   

 املوجودة داخل مواقـع     يآالت الطرد املركز  
 عن حجـم برنـامج      -وثانيهمانووية إيرانية،   

. ياملتطور للطرد املركـز   " 2أجهزة يب "إنتاج  
 علـى   اإليـراين كما أوصى القرار ببقاء امللف      

 لكنه  ؛ذريةة الوكالة الدولية للطاقة ال    رأس أجند 
مل يرفع امللف إىل جملس األمن وفق ما كانـت          

  .تأمل واشنطن
وعقب صدور القرار أعلـن الـدكتور    

 األمني العام للمجلس األعلـى      حسن روحاين 

 اخلاص  ستراجع قرارها " أن إيران    يلألمن القوم 
 زاد من   الذي األمر   ؛"بتعليق ختصيب اليورانيوم  

تحـدة  تعقيد األزمة بني إيران والواليـات امل      
 فقد هدد البيت األبيض برفع    ؛واالحتاد األورويب 

 إىل جملس األمن لفـرض      اإليراين النوويامللف  
عقوبات دولية على إيران، وصرح جاك سترو       

من " ليس متأكدا "وزير اخلارجية الربيطاىن بأنه  
  .)175(أن إيران ال تسعى إىل إنتاج أسلحة نووية

 يف  جـرت  الـيت    وبعد فشل احملادثات  
 )2004متوز  /  يوليو 30 و 29يومى  (باريس  

أعلنت إيران استئناف إنتاج أجهـزة الطـرد        
 بسبب إصرار األوروبيني على ضرورة      ياملركز

ختـصيب   (النووي إيران عن إنتاج الوقود      يختل
 رفضته إيران وقاومتـه     الذي األمر   ؛)اليورانيوم

حبزم على حد تعبري حسني موسـويان أحـد         
   .رايناإلي النووياملكلفني بامللف 

ملتحـدة باـام    فقد بادرت الواليات ا   
 تعهداا بشأن برناجمهـا     إيران بعدم اجلدية يف   

، وحذرت اإلدارة األمريكية إيران مـن       النووي
ا دولية متزايدة إذا رفـضت    أا ستواجه ضغوطً  

ران طه ":نإالنووي قائلة   التراجع عن برناجمها    
". ستتعرض للعزلة إذا استمرت يف هذا املـسار       

الواليـات املتحـدة    "ن  إل الرئيس بـوش     وقا
 والدول الثالث الكربى أعضاء االحتاد األورويب     

تتوقع أن يكون هناك    ) فرنسا وبريطانيا وأملانيا  (
كشف كامل وشفافية كاملـة فيمـا يتعلـق         

أما كوندوليزا ". النوويللتسلح  ) إيران(برباجمها  
فقد ؛  مريكي األ يرايس مستشارة األمن القوم   

البد أن يعزل هـذا     : "بقوة قائلة حذرت إيران   
 ال أن جيـرى   يءالنظام بسبب سـلوكه الـس     

   .)176("التعامل معه
 دفعت أوروبا   النوويتعقيد أزمة امللف    

 يفإىل فتح ملف انتهاكات حقـوق اإلنـسان        
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 فقـد   ؛طهرانإيران كورقة ضغط أخرى على      
 قلقـه الـشديد   " عن   أعرب االحتاد األورويب  

 ؛"نسان يف إيران  الستمرار انتهاكات حقوق اإل   
ا  تتوىل حالي  اليتبيان أصدرته أيرلندا    وذلك يف   

رئاسة االحتاد األوروىب بعد جولة املناقـشات       
الرابعة بني االحتاد األوروىب وإيران حول حقوق       

 أكثر سخونة وعلى    اإليراينوجاء الرد   . اإلنسان
 املرشـد األعلـى     ي خـامنئ  يلسان السيد عل  

مـن   ":كـد أن   أ الذي ؛للجمهورية اإلسالمية 
 يإليران أن تنتج وقودها النوو    ا  الضرورى جد 

عن استقالهلا ا  دفاع" الوقت نفسه أن    يف   ا، نافي 
تكون إيران لديها النية لصنع القنبلة الذريـة،        
كما رفضت وزارة اخلارجية اإليرانيـة بيـان        

 بشأن أوضاع حقوق اإلنسان     ألورويباالحتاد ا 
الـذي  هو   "يبن االحتاد األورو  إإيران قائلة    يف

  ". هذا االجيب أن يتعلم الكثري من طهران يف
 ال يقل خطورة هو تفجـر       الذي  امللف الثاين  -2

أزمة غري طارئة بني إيران وعدد من دول جملـس          
امللـف شـديد احلـساسية      . يالتعاون اخلليج 

ل  حيث االامـات متبادلـة حـو       ؛والغموض
 أخـذت    الـيت    املسئولية عن تفجري هذه األزمة    

 هي و ؛"حرب مراكب الصيد  "اسم أزمة   ا  حليمر
 وقعت بني زوارق إيرانية     اليتحوادث االحتكاك   

وبعض  الزوارق التابعة لعدد من الدول اخلليجية        
 وامتـدت األزمـة إىل      ،خاصة اإلمارات وقطر  

  .زوارق بريطانية
أقل من أسبوع ترددت أنباء عـن       في  ف

ية وعمانيـة   اعتراض سفن حربية إماراتية وقطر    
 وأسفر  . يف مياه اخلليج   "سفن صيد إيرانية  "لـ  
 عن سـقوط أحـد      - احلالة القطرية  يف- ذلك

 يف مما أدى إىل اسـتدعاء املـسئولني         ؛القتلى
طهـران   يف   يخلارجية اإليرانية للسفري القطر   ا

لإلعراب عن االحتجاج لتعرض زورق صـيد       

 ميـاه  يف هلجوم من قطعة حربية قطريـة   إيراين
دمي تفسريات للحادث   اخلليج، وقامت قطر بتق   

  اوالسماح ألفراد الطاقم والزورق بالعودة فـور 
  .إىل طهران

احلالة اإلماراتية اخترقـت زوارق      يف  
 فقامت  ؛رانية املياه اإلقليمية لإلمارات   الصيد اإلي 

تالها والبحرية اإلماراتية بتوقيف تلك الزوارق،      
توقيفات متبادلة بني الطرفني، مث وساطة عمانية       

  .)177(زمةحلل األ
كاكات املتبادلة مل تنشأ من     هذه االحت 

 امتداد لتراكم أزمات وخالفـات،      هي ف ؛فراغ
 أحـد   -وهذا هو األهم  -  الوقت ذاته   يف هيو

وجه اجلميع داخـل    يف  إفرازات املوقف املتأزم    
 ولــذلك ظهــر تفــسريان لتلــك ؛العــراق

ل إيـران املـسئولية     األول حيم . االحتكاكات
 تكـن إال زوارق  ن زوارق الـصيد مل إويقول  

 استهدفت التحرش   يحربية تابعة للحرس الثور   
اولة لتأكيد الوجود القـوى     حميف  بدول اخلليج   

 ا لـه  اخلليج، ووجد هذا التفسري دعمإليران يف 
 باحتجاز  اإليراينقيام زوارق احلرس الثورى     يف  

ثالثة زوارق بريطانية وحبارا الثمانية بـالغرب   
. ط وأسـلحة  من شط العرب، ومصادرة خرائ    

وأرجع الناطق بلسان اخلارجية اإليرانية محيـد       
هلا املياه  احتجاز هذه الزوارق لدخو   في  رضا آص 

  .اإلقليمية اإليرانية
 فيصور إيران مستهدفة    أما التفسري الثاين  

من جانب الواليـات املتحـدة، وأن الـدول         
اخلليجية حتاول استفزاز وتوريط إيران حلساب      

 وجهات النظر تقول    ىإحد. الواليات املتحدة 
 ياملوقف القطـر  يف  ن التشدد   إذا اخلصوص   

 محل ديدات صرحية إليران ملنع تكـرار        الذي
 اإلقليمية ومناطقها النفطيـة    االنتهاكات ملياهها 

 أعقاب لقاء عاجل مت بناًء على طلـب      يف   جاء
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 الدوحة بصحبة قائـد     يف مريكيمن السفري األ  
خ محد بـن    طر مع الشي  قيف  القوات األمريكية   

  أمري دولة قطر، وأن هناك مـا       خليفة آل ثاين  
جهة  موا يرجح إمكانية قيام قطر بدور مهم يف      

 مواجهـة   إيران سبق أن قامت به الكويت يف      
  .)178( مدروسأمريكيالعراق ضمن خمطط 

 هذا   الضحية يف  هي اجلاىن أم    هيهل إيران   
  .إىل أزمة؟ا  يتحول تدرجييالذيالتوتر 

فجـذور األزمـة     ؛ا كانت اإلجابـة   أي 
اإلشارة هنا إىل ما جاء علـى       في  موجودة، ويك 

يس الـوزراء   لسان الشيخ حممد الصباح نائب رئ     
 حيث  ؛ للداللة على ذلك   وزير اخلارجية الكوييت  

ا بعيـد   يجيا  استرات  تشكل خطر "اعترب أن إيران    
 ضوء تطويرها أسلحة     يف ،املدى على دول اخلليج   

جاء ذلك  ". ةهذه مسألة خطري  "  وأن شاملدمار  
 أعقاب استدعاء وزارة اخلارجيـة اإليرانيـة        يف

 طهـران   يف السفارة الكويتية يف   للسكرتري األول   
بعد اامات كويتية إليران بتنظيم لقاءات داخـل    
الكويت مع الشيعة الكويتيني، وقامت باسـتدعاء    

 الكويـت هلـذا     يف   اإليـراين القائم باألعمال   
  .)179(الغرض

تدفع إىل مزيـد مـن      جممل هذه التطورات    
، وهذا  ي إيران ودول جملس التعاون اخلليج     التوتر بني 

     من التـداعيات   با  التوتر تزداد خطورته كلما كان قري 
  . حتدث داخل العراقاليت 
 امللف الثالث هو ملف تـصاعد التهديـدات         -3

اإلسرائيلية واألمريكية إليران بسبب ما يسميانه      
متثـال إيـران    الناتج عن عدم ا  اإليراينباخلطر  

ملطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبسبب      
أنـه  امتالك إيران ملا تزعم واشنطن وتل أبيب        

  .أسلحة دمار شامل
 اجتماع شديد األمهيـة للحكومـة       فيف

أمجع قادة  " حلربحكومة ا "اإلسرائيلية املصغرة   

ــة ــزة األمني ــابرات ( األجه ــيش واملخ اجل
يران تعترب   على أن إ   )واالستخبارات العسكرية 
   ؛ا على أمن إسـرائيل   مصدر اخلطر األكرب حالي 

 متتلك صواريخ بعيدة املدى ـدد كـل         هيف
 اإلسرائيلية، وتسعى بـشكل  ي األراض يفزاوية  

حثيث المتالك أسلحة نووية، كمـا تـسعى        
إلقامة طابور خامس تابع هلا داخل إسرائيل من        

، وتدعم  )1948عرب  (املواطنني العرب فيها    
املقاومـة  " (اإلرهـاب " ومنظمات   حزب اهللا 
هذه احليثيات مربرات إسـرائيلية     ). الفلسطينية

كافية لشن هجوم واسع على إيران باالستفادة       
 سـواء   ؛اإليرانية /كيةمن حالة التصعيد األمري   

 أو بسبب تصاعد    ،اإليراين يبسبب امللف النوو  
  . )180( العراقيف اإليراين /يالتوتر األمريك

ت إيران النوويـة    ئامنشفاهلجوم على   
شر خيدم طموحات التفـرد      مبا يهدف إسرائيل 

 وفرض  ،يامتالك السالح النوو  يف   ياإلسرائيل
إسرائيل كقوة إقليمية عظمـى، كمـا خيـدم       

 يف التطلعات اإلسرائيلية خللق نفوذ قـوى هلـا    
العراق خيدم أطماعهـا النفطيـة وطموحاـا        

 ي وبالذات حماصرة الدور اإلقليم    ،يةاالستراتيج
  . إليران عرب العراق

ل تنوى خلق جبهة مواجهة مـع     إسرائي
- العراق، واألسلوب األمثل لـذلك     يف   إيران

" نيويـوركر " جملة   يفكما كتب سيمور هريش     
 هو التحالف مع أكراد العراق عن       -األمريكية

 طريق استخدام أقصى درجـات التخويـف       
فاإلسرائيليون يثريون الذعر داخـل     . والترغيب

دية من خطورة تزايـد النفـوذ       األوساط الكر 
 يف   العراق، واحتماالت جناح إيران     يف   اإليراين

العراق إلقامة   يف   دعم املوالني هلا داخل الشيعة    
دولة دينية أشبه باجلمهورية اإلسالمية اإليرانية،      
أو على األقل حتجـيم الطموحـات الوطنيـة         
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 إذا مـا أجريـت      يف احلكم الـذايت   الكردية  
 حيرز فيها الشيعة األغلبيـة      انتخابات دميقراطية 

متكنهم من حكم العراق دون التزام مبا نص      اليت  
 وبالذات حـق الفيتـو      ؛عليه الدستور املؤقت  

  . ينص عليه هذا الدستورالذيلألكراد 
ـ   استغل اإلسرائيلي   يون الفتور األمريك

 الصادر 1546مشروع القرار  يف   هلذا الدستور 
ـ   شكلي ي أ الذيعن جملس األمن     تالل ا االح

 للعراق لتعميق خماوف األكراد مـن       ياألمريك
وهنا يطرحون سالح الترغيب بتأكيد     . املستقبل

نواياهم لدعم املطالب الكردية، بـل ولتأييـد        
مشال العراق، واالستعداد   يف  إقامة دولة كردية    

لتدريب قـادة الفـصائل الكرديـة وقـوات         
كوماندوز كردية تكون جاهزة للتدخل ضـد       

 انتـهاك للمـصاحل   أينعهم من   شيعة العراق مل  
الكردية، وتكون قادرة على مواجهة امليليشيات      

سيمور هريش نقل   . الشيعية املسنودة من إيران   
 سابق باملوساد أن إسرائيل     يئول إسرائيل عن مس 

تقوم منذ صيف العام املاضى بتدريب وحدات       
عسكرية كردية للقيام مبا مل تستطع الواليـات        

ـ     مجـع املعلومـات    "و  املتحدة القيام به، وه
االستخباراتية، وقتل القادة الـشيعة أو الـسنة        

". العـراق  يف   املسئولني عن التفجريات املنتشرة   
 أبلغـه أن    يأن املسئول اإلسرائيل  وذكر هريش   

عناصر من املوساد عربت مع عدد من األكراد        
وا بزرع أجهزة    حيث قام  ؛إىل احلدود مع إيران   

ت نووية ئاحميط منش يف   جتسس ولواقط حساسة  
  .)181(إيرانية

 تواجـه    فهو التعقيدات اليت   ؛ أما امللف الرابع   -4
 ظـل تـصاعد     يفالعـراق   يف   اإليراينالدور  

كومة املواجهة من جانب الواليات املتحدة واحل     
 االعراق، خـصوص   يف   العراقية املؤقتة مع إيران   
 أدىل ا هوشـيار     اليت  بعد التصرحيات املثرية    

ومـة العراقيـة    احلكيف   زيبارى وزير اخلارجية  
ن احلكومـة العراقيـة لـن       إاملؤقتة وقال فيها    

تعارض قيام القوات األمريكية بشن هجمـات       
يف " التمـرد "دعـم   يف  ضد الدول املتورطـة     

  . العراق
 يفكما أن تصعيد عمليـات املقاومـة      

العراق بعد تشكيل احلكومة االنتقالية بدرجـة       
ية ضد  وتوجيه اامات مباشرة وقو   - اأشد عنفً 

 كـان   -إيران من أمريكيني وقيادات عراقيـة     
بإشعال نار املواجهـة بـني الواليـات         كفيالً

 فاجلنرال جـون أيب   ؛   العراق  يف املتحدة وإيران 
زيد رئيس أركان القيادة األمريكية الوسـطى       

 عدم اسـتقرار    يفام إيران وسوريا باملسامهة     
هذا االام تزامن مع تصرحيات نقديـة    . العراق

 الدفاع والداخلية   ييفة ضد إيران من وزير    وعن
فقد هدد حازم الشعالن وزيـر       .)182(العراقيني
" اإلرهابية" بالرد على العمليات     العراقيالدفاع  

 ونقلـها إىل   ، جترى على الساحة العراقيـة     اليت
.  العراق يفتدعم اإلرهابيني ومتوهلم    اليت  الدول  

ء لدينا القابلية على نقل ساحات االعتدا     : "وقال
 إىل تلـك    العراقيعلى الكرامات وعلى احلق     

 احلـديث عـن     يفوأفاض الشعالن   ". البلدان
" االختـراق االسـتخبارايت  "ـخماطر ما أمساه ب  

 اإليـراين إن التوغـل    : " للعراق، وقال  اإليراين
واسع وغري مسبوق منـذ تأسـيس الدولـة         

  .)183("العراقية
 ؛أما وزير الداخلية فالح حسن النقيب     

 بـالوقوف   اآلخر إيران وامها  فقد هاجم هو    
 يتعرض هلا العراق،    وراء األعمال اإلرهابية اليت   

ا بد من االعتراف بـأن إليـران دور       ال: "وقال
الـيت   والتخريبيـة    العمليات اإلرهابية يف   اكبري

 على الساحة العراقية سواء على املستوى       يجتر
  .)184("الشعيب أو الرمسي
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 لعراقياامللفت لالنتباه أن وزير الدفاع      
صعد من هجومه على إيران واعتربها العـدو         

استولت على  "ا   وام إيران بأ   ،األول للعراق 
 عراقية حدودية، وأرسلت اجلواسـيس      يأراض

 واخترقت احلكومة   ،واملخربني إىل داخل العراق   
هـذا   ".ايف ذلك وزارته شخـصي    اجلديدة مبا   

التصعيد تزامن مع تفجر املواجهات العنيفة بني       
ات األمريكية والربيطانية وقـوات جـيش     القو
املدن الشيعية الرئيـسية وبالـذات      يف   ياملهد

 يفالنجف وكربالء، وامتدت إىل مدينة الصدر       
بغداد، كما تزامن مع اعتقال أربعة مـسئولني        

ة التجسس وارتكـاب    العراق بتهم يف  إيرانيني  
 اضطرت معه إيران   الذي األمر   ؛عمليات ختريبية 
ر اخلارجيـة    مع حرص وزي   ،فإىل تصعيد املوق  

 الرد بنفس القـوة     ي على تفاد  يكمال خراز 
 اعتربها  اليتيرحيات وزير الدفاع العراق على تص 

غري معربة عن احلكومـة العراقيـة أو القـوى       
  .السياسية العراقية الفاعلة

وإذا كانت الصحف اإليرانية تولـت      
 ي فإن السيد عل   ؛يير الدفاع العراق  الرد على وز  

ملرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية رد      ا يخامنئ
 يف  وشـاركه  ،مباشرة على الواليات املتحـدة    

ية،  رئيس اجلمهور  يذلك الرد السيد حممد خامت    
 تتعامل بـه    يومتحور حول العنف املفرط الذ    

  .)185(العراقيف القوات األمريكية مع الشيعة 
لقد حرصـت إيـران منـذ متكـن         

لعـراق  األمريكيون والربيطانيون من احتالل ا    
 الواليـات املتحـدة     على عدم التصعيد مـع    

 ،يف العـراق   دور إيـراين   ياملتحفزة ضـد أ   
مـستقبل النظـام    يف   دور للتأثري    يوبالذات أ 

 اجلديد باجتاه اتبـاع نظـام       ي العراق يالسياس
. إيران أو نظام شبيه به    يف  اجلمهورية اإلسالمية   

ـ     ـ   " ال"كانت إيران واعية بـ ة أمريكيـة قوي

 لـذلك اكتفـت     ؛ االحتمال وعنيفة ضد هذا  
ا ضـد   ا صـارم  بالتزام التهدئة، واختذت موقفً   

السيد مقتدى الصدر عندما صعد املواجهة مع       
ية أن تتهم بأا املـساند      قوات االحتالل خش  

 دف درء   كل هذا كان  .  هلذا التصعيد  ياحلقيق
 للشيعة العـراقيني    ياملخاطر ودعم دور سياس   

 التارخييـة يف  ع قوم الدميوجرافية و   يتناسب م 
  .العراق

 األخـرى   يكانت الواليات املتحدة ه   
حريصة على عدم استفزاز إيـران، وأظهـرت        

نة، واضحة حنو الشيعة على حساب الـس   ميوالً
العـراق كانـت    يف  كما أن الورطة األمريكية     

 يكافية إلقناع حكام البيت األبـيض لتفـاد       
  . إيرانيفورطة أخرى مشاة وأفدح 

ا علـى   ادل انقلب رأس  هذا احلرص املتب  
قـم  عقب منذ صدور قرار جملـس األمـن ر        

ل، لكنـه   ا االحتال  شكلي ي أ ي الذ ؛1546
ـ  يحافظ على الوجود العسكر    يف  ي األمريك

 أثار خماوف إيرانية مل تكن      ي األمر الذ  ؛العراق
كمـا أن   .  حلظة من اللحظـات    ييف أ غائبة  

إياد  العراق برئاسة تشكيل احلكومة االنتقالية يف   
 ،ليـاور إ ي، وتسليم الرئاسـة لغـاز     يالوع

واحلديث بصراحة أكثر من الالزم عن ضرورة       
 كبرية من البعثيني غري املتورطني    استمالة أعداد   

 اجليش والشرطة وغريها من    يف   جرائم للعمل يف  
 كلـها   ؛مؤسسات احلكم، وأغلبهم من السنة    

تطورات اعتربا طهـران سـلبية، وأثـارت        
، وزادت من سخونة    الشكوك واملخاوف لديها  

يرانيني مع االحتالل   هلجة تعامل كبار القادة اإل    
 للعراق، وكانت أزمة النجف فرصة      ياألمريك

 للوجـود   العـداء اإليـراين   للتعبري عن حدة    
ترتكب ضد  اليت  العراق واجلرائم    يف   ياألمريك

 ي خامنئ يفقد أدان السيد عل   ؛  يالشعب العراق 
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: نجف وقال ريها أزمة ال  الواليات املتحدة لتفج  
ن الواليات املتحدة وصلت إىل طريق مسدود       إ"

العراق، وباتت كالذئب احملاصر، وحتـاول      يف  
لـن  "ن العراقيني   إ، وقال   "س بالعواء إخافة النا 

 ،يسمحوا للواليات املتحدة بابتالع بالدهـم      
العراق دليل على   يف  وأشار إىل أن سفك الدماء      

  .)186("جشع االحتالل
يـف أزمـة   ولقد حاولت إيـران توظ    
ديدة للـدور   النجف لصاحل إكساب شرعية ج    

من خالل مطالبة الـرئيس      ؛العراقيف   اإليراين
 بعقد قمة إسالمية طارئة خـالل       يحممد خامت 

 رئـيس   ياهللا أمحد بدو   حمادثة هاتفية مع عبد   
 احلالية ملنظمة املؤمتر    وزراء ماليزيا رئيس الدورة   

وصفها اليت   أزمة النجف    يف للبحث   ياإلسالم
 احليلولة دون  ينبغكارثة إنسانية ومعنوية ي   "أا  ب

، كما دعت   )187(" مدينة النجف  استمرارها يف 
ـ       وار مـع   إيران لعقد اجتماع طارئ لدول اجل

 وزير اخلارجيـة    يالعراق، وحبث كمال خراز   
اتصال  يف  هذه الدعوة  مع نظريه األردين   اإليراين

أن الوقت قد حان ليساهم     " على أساس    فيهات
  .)188("حل أزمتهيف عراق جريان ال

هذه الـدعوة أحبطتـها بعـض دول        
لـرفض  لكرت مصادر ثالثة أسباب     اجلوار، وذ 

 يالتزام الكويت املبدئ   -أوهلا ؛ للدعوة كوييتال
 ودعمهـا   الشئون العراقيـة،  يف  بعدم التدخل   

 موقفها من حـل     الكامل للحكومة العراقية يف   
 واخنـراط   ،امليليشيات وتوحيد األجهزة األمنية   

 أن  -وثانيهـا . العملية الدميقراطية يف  عراقيني  ال
أزمة النجف بدأت منذ مدة طويلـة وقاربـت     

رئ  وال ميكن عقد اجتماع طـا      ،على االنتهاء 
    يا عن مناقشة باق   ملناقشة تلك األزمة فقط بعيد 

 يف  ع األمنية واالقتـصادية والـسياسية     األوضا
 وجـود  يف يتمثـل  ي إجرائ -هماوثالثالعراق،  

الشيخ حممد الـصباح      ية الكوييت وزير اخلارج 
جولة عمل تشمل سـت دول      يف  خارج البالد   

  . )189(عربية وآسيوية وأوروبية
يف وبالفعل مل تستجب الدول األعضاء      

 دول اجلـوار    ي وال باق  يمنظمة املؤمتر اإلسالم  
 ؛الدعوتني اإليرانيتني  من   ي للعراق أل  ياإلقليم

ر للدو اعترب انتكاسة ال ميكن إغفاهلا       ياألمر الذ 
 اليت  العراق، على الرغم من الزيارة      يف   اإليراين

 العراقيقام ا برهم صاحل نائب رئيس الوزراء        
مـن  " رسالة صداقة " حامالً ما أمساه     ،لطهران

احلكومة العراقية وشعبها للحكومـة اإليرانيـة      
وشعبها، وعلى الرغم من احلرص على جتـاوز        

بعـض   أثارا االامات حبصول     اليتاخلالفات  
اجلهات املناوئة علـى دعـم مـن جانـب          

  .)190(إيران
هذه امللفات األربعة تعترب انتكاسة بالنـسبة       

تواجهها  اليت   صاحل اإليرانية وتكشف عمق األزمة    للم
 بالعراق، كما أـا     ي ظل الوجود األمريك   يف  إيران  

تفرض على إيران انتهاج سياسات جديدة للتعامـل        
علـى األهـداف     ااظًمع تداعيات هذه امللفات حف    

  . واملصاحل اإليرانية
  العراقيـة  / انعكاسات األزمـة األمريكيـة     -اًثاني

  على تركيا       
املـشاركة أو   " مأزق"مل تستطع تركيا حل     

 ؛ريكية علـى العـراق    احلرب األم  يف   عدم املشاركة 
 املصاحل بني املـشاركة وعـدم       للتعارض الشديد يف  

مـن  -زق  للمأ" احلل الوسط "املشاركة، ومل يستطع    
 يفخالل املشاركة احملدودة أو املـشاركة املتـرددة         

ـ  احلرب ودعم اهود احلريب     أن ينقـذ    -ي األمريك
 بعد احلرب األمريكيـة علـى   تركيا من تداعيات ما 

 فقد اضطرت تركيا ملواجهة هذه التداعيات       ،العراق
 سواء على مستوى    ؛ودفع أمثاا على كافة املستويات    

 املتحدة، أو علـى مـستوى       العالقات مع الواليات  
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 مما اضطرها إىل حماولة احلد      ؛ العراق يف يالدور الترك 
 -األوىل: من هذه التداعيات بالعمل على جبـهتني      

كبديل لتعويض اهتـزاز       جبهة االحتاد األورويب   هي
 ي ه -والثانيةاألمريكية،   /العالقات التركية يف  الثقة  

ن جبهة تقوية العالقات اإلقليمية خاصة مـع إيـرا        
 مل   اليت   وسوريا على حساب العالقات مع إسرائيل       

التدخل للدفاع عن هـذه     يف  تتردد الواليات املتحدة    
  . العالقات ودعمها بشكل مباشر أو غري مباشر

وى العالقـات مـع      التداعيات على مـست    -1
  الواليات املتحدة

للعراق ي  لقد أثبتت جتربة االحتالل األمريك    
ستعدة للقبول بشركاء   ة ليست م  أن الواليات املتحد  

.  فالكعكة العراقية غري قابلة للتقـسيم      ؛ العراق هلا يف 
 تأكدت منها   اليتورمبا تكون هذه أكثر احلقائق املرة       

 الواليات املتحدة وبالـذات     تركيا وغريها من حلفاء   
اختار رئيسها جاك شرياك أن يعلن عـن         اليت   فرنسا

ج  جور ي تعهد الرئيس األمريك    اليت   رفضه للصيغة   
ـ     يم العالقـات بـني بـالده     بوش أن يطرحها لتنظ

  .وحلفائها
فعندما حتدث بوش يف اجتماع حلف مشـال        

 قرر أن يـضع     2004 يونيو   يف إسطنبول ب ياألطلس
ـ        فقـد   ؛يالنقاط على احلروف لتنظيم الدور الترك

 العراق، وبالتحديـد    يف دور لتركيا    يجتاهل بوش أ  
ور  منافس أو حىت مشارك للـد      ي دور استراتيج  يأ

 - أوهلما ؛جمالني يف   ي، وحصر الدور الترك   ياألمريك
 جمال منوذج الدميقراطيـة     -ثانيهما، و اال األورويب 

وكان حديثه عـن    . دول الشرق األوسط  يف  املأمولة  
 لألوروبـيني   ا مستفز عالقة تركيا باالحتاد األورويب   

 فقـد ذكـر     ؛ جاك شرياك  يوخاصة الرئيس الفرنس  
 وأن أوروبـا    ،اد األورويب  لالحت يبوش أن تركيا تنتم   

" كمـا اعتـرب   ".  يقتصر على دين واحداليست نادي
 يوذج دال على وجود نظام دميقراط     بوش أن تركيا من   

ن انـضمامها   إة وقـال    بلد تسكنه أغلبية مسلم   يف  

العالقـات بـني العـامل      يف   اا حامس تقدم"سيكون  
  .)191("ثننيوالغرب ألم جزء من اال ياإلسالم

ـ    يت  الهذه اللغة     ياختارها الـرئيس األمريك
ودعمه للمطلب  -للحديث عن عالقة تركيا بأوروبا      

 كتعويض عن    باالنضمام إىل االحتاد األورويب    يالترك
 كانـت مـستفزة     -لعراقا يف   دور كانت تأمل به   

تصرحيات على هامش   يف   قال   ي الذ يللرئيس الفرنس 
 ؛مل يتخط حدوده فحسب    ":ن بوش إ إسطنبولمؤمتر  

ليس مـن   : "وقال" خيصه موضوع ال    بل تطرق إىل  
ـ  ا أو توجه   واجب يا أن ميل  شأنه إطالقً  ا علـى   ا معين

هـل يقبـل الـرئيس    ": وتساءل". االحتاد األورويب 
 عليه كيفية إدارة الواليات املتحدة      ي أن أمل  ياألمريك

حنن أصدقاء  : "، وقال شرياك  "القاا مع املكسيك  لع
  امـضيفً " ا للواليات املتحـدة   وحلفاء ولسنا خدم :

قول ذلك، لكن ال نقوله     عندما نكون غري متفقني ن    "
  ." بل نقوله بشكل حازميبشكل عدائ

جتاهل بوش احلديث عن عالقة تركيا بالعراق       
األمريكية حول   /يكشف حقيقة أن اخلالفات التركية    

الـيت  " شراكتهما االستراتيجية "العراق قد نالت من     
ذلك أن  في  حلت حملها الريبة والتشكك، دون أن ين      

 ا للواليـات املتحـدة يف     ا مميز  شريكً تركيا ال زالت  
 مسئول  يافقد أوضح سونر كاجابت   . الشرق األوسط 

األمـور  " معهد واشنطن أن     األحباث حول تركيا يف   
ن انعكاسات احلرب على العـراق      إ و ،تغريت اليوم 

ـ    )192("تركت مرارة لدى الطرفني    ارك ، كما أقر م
مـن   ":نه أنقرة أ   يف  السابق يبارس السفري األمريك  

ـ    الصعب اليوم تشخيص الظروف اليت     ا  قد تتم فيه
 السابق مـن    مسامهة أساسية لتركيا كما كانت يف     

، وأوضـح   " وصدام  لالحتاد السوفييت  يأجل التصد 
 يفمعهد السياسة اخلارجيـة      يف   رمي الباحث أرست  

 حاجة إىل حاملة    ألمريكيني مل يعودوا يف   ن ا إ ":أنقرة
وبنفس القدر يـشكك اجلـيش   ". الطائرات التركية 

مواجهـة  يف  إرادة واشـنطن املـشاركة       يف التركي



 محمد السعيد إدريس                                                       إيران وتركيا والحرب على العراقمحمد السعيد إدريس                                                       إيران وتركيا والحرب على العراقمحمد السعيد إدريس                                                       إيران وتركيا والحرب على العراقمحمد السعيد إدريس                                                       إيران وتركيا والحرب على العراق. . . . دددد

أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات 

824  اسيةاسيةاسيةاسيةالسيالسيالسيالسي

مشـال   يف   جـئني من أكراد تركيـا الال    " تمردينامل"
  .)193(العراق

وقد أقر معهد واشنطن لسياسة الشرق األدىن       
 باتـت حتكـم     اليتحبقيقة الريبة والتشكك املتبادل     

وان ورقة حبثية بعن  في   ف ؛األمريكية /العالقات التركية 
 اخلطوة  :العراق يف ي عسكر ي ترك /يتعاون أمريك "

 ياجليش الترك  يف   أقرت الورقة بأن الكثريين   " التالية
 يف(يعتقدون بأن تركيا دف إىل عرقلة األمور هناك         

ذا يؤكد ضـعف     وه ؛أمام الواليات املتحدة  ) العراق
 ؛بني األمـريكيني واألتـراك     الوقت الراهن    الثقة يف 

ـ  /ي تعاون أمريك  يأن أ ولذلك ترى الورقة      ي ترك
فعال يقتضى إعادة بناء الثقة بني القوتني املـسلحتني         

  .)194(البلدينيف 
   العراق  التداعيات التركية يف-2

 ي ظل االحتالل األمريك   يف- واجهت تركيا 
العـراق  يف   ثالثة تداعيات خطرية ملصاحلها      -للعراق

على مستوى قضية تقسيم العراق وتزايـد اخلطـر         
ى كركوك، وعلى مـستوى مواجهـة        عل يالكرد

 املعارض، وعلـى    ي الترك حزب العمال الكردستاين  
 مشـال العـراق      يف يمستوى تزايد النفوذ اإلسرائيل   

هذه التـداعيات تعتـرب انتكاسـة       وبصفة خاصة،   
  .  العراقيفللمصاحل التركية 

   خطر تقسيم العـراق واألطمـاع الكرديـة         –أ  
   كركوكيف    

تحذير  وال ي الترك على الرغم من كل احلرص    
لعـراق، وحمـاوالت    امن عواقب إقرار الفيدرالية يف 

 بـوش   يلضغط على الرئيس األمريك   االقادة األتراك   
عند زيارته ألنقرة على هامش حـضوره قمـة دول       

/  أواخـر يونيـو    إسطنبول يف األطلسيحلف مشال   
 ي فقد مت إقرار الدستور املؤقت الذ      ؛2004حزيران  

ن كانت فيدراليـة جغرافيـة      نص على الفيدرالية وإ   
وليست عرقية أو طائفية، كما تزايدت ضغوط قادة        

كيـان  األكراد من أجل ضم حمافظة كركـوك إىل ال  

مدينة تلعفر ذروة    يف    وقد مثل تفجر األزمة    .يالكرد
املدينة على حـساب    " تكريد" لـ   يالتصعيد الكرد 

  . سكاا من العرب والتركمان
ت مـن   بداية التصعيد حول كركوك جـاء     

املدينة بالدعوة إىل إقامة    يف   يخالل حترك جتمع كرد   
ــمتها  " ــون عاص ــستقلة تك ــة م ــة كردي دول

مث صعد األكراد من زيـادة حـدة        . )195("كركوك
وزيـر  ( املدينة، وجاءت زيارة جاك سترو       يفالتوتر  

 ؛ هلا لتؤكد جدية ما خيطط هلـا       )اخلارجية الربيطاين 
ي اطاحلـزب الـدميقر   يف   بـارز    يحيث أكد قياد  

 أن كركـوك     بزعامة مـسعود بـرزاين     الكردستاين
حمافطة كردستانية، وهذا بالنسبة لنا موقف ثابت ال        "

  ا لنـضالنا وتـضحياتنا   ميكن التنازل عنه ويعد أساس
  . )196("طيلة العقود الثالثة املاضية

 ألنقرة ودمشق   وجاءت زيارة مسعود برزاين   
   اليت لتؤكد جدية النوايا الكردية خبصوص كركوك       

ها حمافظة تركمانية ومصلحة    تنظر إليها أنقرة باعتبار   
أكراد  ": يف أنقرة بأن   فقد هدد مسعود برزاين   . تركية

 قوة تقمعهم،   يالعراق مستعدون لشن حرب على أ     
مواصـلة تعريـب    يف  وإن كان هناك من يرغـب       

 فسوف ندافع عن    ؛يكركوك أو قمع الشعب الكرد    
حقوقنا، وحنن مـستعدون خلـوض معركـة مـن          

  . )197("أجلها
 ااورة للعراق    الدول دمشق دعا برزاين  يف  و

 أـا  ا معترب،شأن مدينة كركوك يف إىل عدم التدخل  
 عراقية وية "ن املدينة   إ، وقال   "ي داخل يشأن عراق "

    ي للتعايش القوم  اكردستانية، وجيب أن تكون منوذج 
بني الكرد والعرب والتركمان والكلدان واآلشوريني      

 مشروع ي العراق، وسنتصدى أل  يفيش  ومجيع من يع  
 الـيت   كركوك يف   يفيرمى إىل تغيري الواقع الدميوجرا    

  . )198(" مدينة كردستانيةا وجغرافياعترب تارخييت
 مل تكن جمـرد تأكيـدات       تأكيدات برزاين 

ا يف مدينة تلعفر،     لكنها اكتسبت مدلوالً عملي    ؛ظريةن
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  أكدت صول كول جابوك عضو الس الوطين       اليت
جملـس احلكـم     يف    املؤقت وممثلة التركمان   يلعراقا

 اليتسبب تفجر مشكلة تلعفر      ": السابق أن  االنتقايل
شهدت مواجهات عنيفة ودامية هو حماولة األكـراد        
اقتحام املدينة وتأسيس وجود هلم فيها، وفتح مقرات        

 حيث ال توجد مقرات إال      ؛لألحزاب الكردية هناك  
ركمانيـة، وعنـدما    ألحزاب عربية ومقر للجبهة الت    

 يسبق  ألنه مل - ي هذا الوجود الكرد   عارض األهايل 
 مت تبليغ األجهزة األمنية     -للمدينة أن سكنها األكراد   

العراقية والقوات األمريكية بوجود إرهابيني فيها ليتم       
اقتحامها من غري أن تتأكد األجهزة األمنية العراقيـة         

ة كلهم  من حقيقة األمور، ومت تعيني شرطة على املدين       
من األكراد ومت استبعاد العرب والتركمان من جهاز        

  . )199("الشرطة
 تعترب انتكاسـة للتطلعـات      هذه التطورات 

العراق، رغم حماولة عبد اهللا جول وزيـر         يف   التركية
تعليقـه  في   ف ؛ التهوين من خطورا   ياخلارجية الترك 

خبـصوص  -  أنقرة يف على تصرحيات مسعود برزاين   
إن : " قـال  -مدينة كردسـتانية  عتباره أن كركوك    ا

هناك عراق واحد   .. هيموضوع مشال العراق قد انت    
وأوضح أن قوائم االنتخابات املقرر إجراؤهـا       " اآلن
مجيع أحناء البالد، ولـن     يف  العراق سيتم إعدادها    يف  

وكانت . )200( العراق يفيتم إجراء انتخابات إقليمية     
ـ     اخلارجية ا   يف يلتركية قد استدعت السفري األمريك

تلعفر إثر انـدالع القتـال      يف  أنقرة لبحث الوضع    
 إزاء ي أكد قلق اجلانب الترك ياملدينة، الذ  يف   العنيف

 50 أوقـع  ي على هذه املدينة الذ  يالقصف األمريك 
 التركمان إدارة   كما طالبت تركيا بتويل   . )201(قتيالً  

املدينة بعد انسحاب املسلحني منها، وقال النـاطق        
دينـة تركمانيـة،    تلعفر م : "كيةبلسان اخلارجية التر  

ذلك واضح إىل مـن جيـب أن تـسلم إدارـا            و
ارجية قد  وكان عبداهللا جول وزير اخل    . )202("وأمنها

، امدينة كركوك بأنه حساس جـد   يف   وصف الوضع 

 األطراف الكردية العراقيـة     يولفت النظر إىل مساع   
لتغيري التركيبة السكانية للمدينة وإسكان اآلالف من       

تركيـا   ":نإكركوك وقـال    يف   الكردية   العائالت
تراقب الوضع هنـاك عـن كثـب وبكـل دقـة            

  .)203("وحذر
   استمرار خطر حزب العمال الكردستاين–ب 

منطقة جبلية يسيطر عليها أنصار حزب       يف  
 يطلق على نفسه اآلن اسم      يالذ( العمال الكردستاين 

 بـالقرب مـن     )"حزب مؤمتر الشعب الكردستاين   "
رئـيس  (يـدار   أعلن زبري    أ ؛التركية/احلدود اإليرانية 

 دام  ي انتهاء وقف إطالق النـار الـذ       ا رمسي )احلزب
 واحلكومة التركية، وأرجع    بمخس سنوات بني احلز   

ذلك إىل اخلروقات املتكررة لوقف إطالق النار مـن         
 فهذه اخلروقات جعلـت مـن       ؛يقبل اجليش الترك  

ن ار أ يدأالنار عمالً ال معىن له، واعترب       وقف إطالق   
االستجابة لنداءات   يف   احلكومة التركية فشلت بذلك   

  .)204(احلزب باالعتراف بوقف إطالق النار
 كوـا انتكاسـة      فضالً عن  ؛هذه العودة   

ق، فإا تعتـرب فـشالً       العرا للطموحات التركية يف  
 ي الذ ي الترك ي وضع اية للتمرد الكرد    للحكومة يف 

حـزب مـؤمتر     (يتواله حزب العمال الكردسـتاين    
أن تردد احلكومـة    في  فال يك ). لشعب الكردستاين ا

على - "منظمة إرهابية "صفها للحزب بأنه    التركية و 
 على إـاء    يالرمسي  يف رد الفعل الترك   حنو ما جاء    

 اهلدنة مع اجلـيش     حزب مؤمتر الشعب الكردستاين   
ة  فقد اعترب املتحدث باسم اخلارجية التركي      -يالترك

     ديد ألمن واسـتقرار    اأن نص بيان احلزب يتضمن 
واليات املتحدة واالحتاد   تركيا، كما دعا املتحدث ال    

 احلرب على ما    تعاون مع أنقرة يف    لتدعيم ال  األورويب
  .)205("اإلرهاب الدويل"أمساه 

 العراق  لقد تراجعت الطموحات التركية يف      
إىل جمرد مطالبة القوات األمريكية بقمع املتمـردين        

 ؛لعراقمشال ا  يف   اعداألكراد الذين ينشطون داخل قو    
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فحسب املتحدث باسم اخلارجية التركية يقوم حزب       
حــزب مــؤمتر الــشعب  (تاينالعمــال الكردســ

بتهريب مقاتليه من العراق إىل داخـل       ) الكردستاين
  .)206( التركيةاألراضي

طموحات التركية من أن تكون     تراجعت ال   
العراق إىل جمرد مطالبـة    يف   للواليات املتحدة    اشريكً
 من عمليـات    ييات املتحدة حبماية األمن الترك    الوال

ـ املتمردين األكراد الذين ينتشرون علـى األر        ياض
 أثناء زيارة   اا حيوي ا تركي لقد كان هذا مطلب   . العراقية

 علـى  2004حزيران /يونيويف الرئيس بوش ألنقرة    
 األطلـسي قمة حلـف مشـال      يف  هامش مشاركته   

كيـا   حيث تعهد بوش بالعمـل مـع تر      ؛إسطنبولب
 حـزب   ي ملقـاتل  ي العراقية املؤقتة للتصد   واحلكومة

. مشال العراق يف   املختبئني   ستاينمؤمتر الشعب الكرد  
 التعامل مع   يفوأكد بوش أن الواليات املتحدة جادة       

حزب مـؤمتر الـشعب      (العمال الكردستاين حزب  
يف  وضعته اخلارجيـة األمريكيـة      يالذ) الكردستاين

سـنعمل  : "ألجنبية وقال هابية ا قائمة املنظمات اإلر  
حني نعلن أن مجاعة مـا        حنن وراء اإلرهابيني   .امع ،

  .)207(" فإننا نعىن ما نقول؛إرهابية
 حـزب  يورغم ذلك مازالت مشكلة متمرد   

حــزب مــؤمتر الــشعب  (العمــال الكردســتاين
 فلم يتمكن اجلـيش     ؛دون حل مستمرة  ) الكردستاين

ال  احلزب من مش من منع تسلل ميليشيا هذا     ياألمريك
 ولذلك أصبح هذا الوضع املقلـق       ؛العراق إىل تركيا  

 للرتاع بينها وبني الواليات املتحـدة       امصدرلتركيا  
 اعتـادت توجيـه     الـيت واحلكومة العراقية املؤقتة،    

االامات لدول اجلوار، على لسان كبار مسئوليها،        
بسبب ما تؤكده من تسلل متمردين من هذه الدول         

  .العراقيف للقتال 
   العراق اإلسرائيلي يف تزايد خطر النفوذ–جـ 

ـ   كان من أهم        ينتائج االحتالل األمريك
 متكن إسـرائيل مـن      -ورمبا من أخطرها  - للعراق

 تـرتبط خنبتـه     يالذ" العراق اجلديد "التغلغل داخل   
احلاكمة اجلديدة بعالقـات وثيقـة مـع وكالـة          
االستخبارات املركزية األمريكيـة واالسـتخبارات      

 لكن العالقـة بـني      ؛)املوساد(سرائيلية  اخلارجية اإل 
قيادات كردية عراقية مع إسرائيل عالقة هلـا أبعـاد          

 حيث توافقت املصاحل منذ سنوات طويلـة        ؛تارخيية
العـراق  يف  على التعامل املشترك ضد النظام احلاكم       

فقد اسـتخدم   . حىت قبل توىل صدام حسني السلطة     
رضـا  حممـد  (اإلسرائيليون مثلهم مثل شاه إيـران       

 يف  كردية والفصائل الكردية املتمردة    القضية ال  )لوى
 والد الـزعيم     برزاين ىف وبالذات املال مصط   ،العراق
العراق وابتزازه   للضغط على    ؛ مسعود برزاين  يالكرد
سياسي حتت وهم دعم مطالب االستقالل      اا وعسكري 

  .لكردستان العراق
سواء - يلقد أكد أكثر من مسئول أمريك       

حلرب  أن ا  -الكوجنرسيف  يني أو أعضاء    من العسكر 
 -أحد جوانبـها  يف  - األمريكية على العراق كانت   

ـ    ؛حرب من أجل الدفاع عن إسرائيل      ان  لـذلك ك
ـ   أن يعطى احلاكم املدين    اطبيعي  الـسابق   ي األمريك

 وللشركات  ي للموساد اإلسرائيل  )بول برمير (راق  للع
 يف قـوى    يسرائيلية فرصة خللق نفـوذ إسـرائيل      اإل
راق، وأكدت العديد من التقارير علـى وجـود         الع

كـثري  يف   بشكل مكثف    ي إسرائيل خبارايتنشاط است 
 على الشمال فقط،    ان املدن العراقية ومل يعد مقتصر     م

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد حتدثت عـن      
أن شركات إسرائيلية تعتزم تنظيم رحالت سـياحية        

ـ ؛للعراق بالتعاون مع شركات سياحية أردنية    دف
 يف  وجودةزيارة آثار يهودية يزعم اإلسرائيليون أا م      

  .)208(العراق
العـراق يعتـرب     يف   ي النفوذ اإلسرائيل  يتنام

 فتركيا تدرك   ؛صدر خطر بالنسبة للمصاحل التركية    م
أن إسرائيل تسعى إىل استغالل الفرصة التارخيية لدعم      

إجياد حكومة عراقية مواليـة     يف  األهداف األمريكية   
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 تطبيع العالقـات مـع إسـرائيل        يفتسهم   ؛للغرب
ــيدب ــصاديلوماس ــتراتيجيا واقت ــسعى . اا واس فامل

 للوصول إىل نفط العراق والتـهام جـزء       ياإلسرائيل
ت منها تركيـا    حرماليت  " الكعكة العراقية "مهم من   

 يظـل احلمـاس اإلسـرائيل    يف يثري خماوف األتراك  
  من املوصـل   ي ملد خط نقل النفط العراق     يواألمريك
ـ يف   مير   ي مبا يؤثر على اخلط الذ     ؛اإىل حيفً   ياألراض

 يواملسعى اإلسرائيل . التركية من كركوك إىل جيهان    
 تيجية إسرائيلية مع احلكم اجلديـد     خللق مصاحل استرا  

ـ    يف إىل خلل    ي العراق سيؤد  يف  ي التـوازن اإلقليم
 بصفة أساسـية    ا ألنه سيكون موجه   ؛لصاحل إسرائيل 

  .ضد إيران وسوريا
املخاوف التركية حتولت إىل حقـائق      هذه    

ترى أنقـرة أـا   -ظل معلومات يف وخماطر مؤكدة  
يف ن إسرائيل تتعاون مع األكـراد       إ تقول   -مؤكدة

 وتقوم بتدريب مليـشيام لتوظيفهـا       ،مشال العراق 
خلدمة أهداف انفصالية كردية وأهداف إسـرائيلية       

  .بطريق غري مباشر
      رية مـن    كب افقد الحظ األتراك أن أعداد

مشـال  يف  عناصر االستخبارات اإلسرائيلية تعمـل      
العراق ضد مـصاحل سـوريا وإيـران، وتتـضمن          

 يقومون ـا مـساعدة األكـراد         اليت   النشاطات  
اإليرانيني واألكراد الـسوريني الـذين يعارضـون        

 تقرير كتبه سيمور هريش     يفوجاء  . حكومام احمللية 
أنه ) 20/6/2004( األمريكية   "نيويوركر"جملة  يف  
كردستان العراق   يف   إلسرائيلية للتوغل  للخطة ا  اطبقً

 فإن تـل    ؛"اخلطة ب " أطلق عليها املوساد اسم      اليتو
أبيب جيب أن توطد عالقاا القوية مع أكراد العراق         

 املنطقـة إذا    للحفاظ على مصاحلها االستراتيجية يف    
 وضاع امليدانيـة أمـام األمـريكيني يف     تدهورت األ 

احل  تأمني مصاحلها ومص   يفلت واشنطن    وفش ،العراق
تها وضـع الـيت    "اخلطـة ب  "وتنص هذه   . إسرائيل

رييل شـارون علـى     آاحلكومة اإلسرائيلية برئاسة    

كردستان العراق عـرب    يف   يتوسيع النفوذ اإلسرائيل  
تدريب قادة الفصائل الكردية وفـرق كومانـدوز        
كردية تكون جاهزة للتدخل ضد شيعة العراق ملنعهم        

ين دولة دينية على غرار إيـران، لـضمان         من تكو 
، خاصة  ل أبيب على مصاحلها االستراتيجية    حفاظ ت 

 صدام حـسني أدت     يأن إطاحة نظام الرئيس العراق    
تعتربهـا   الـيت   إليران ي تعزيز الوضع االستراتيج   إىل

  .)209(إسرائيل القوة اإلقليمية األشد عداًء هلا
 حيقـق   ياإلسـرائيل / يهذا التعاون الكرد    

 فهو صمام أمان بالنسبة لألكراد من       ؛ للطرفني مصاحل
العراق بينـهم وبـني     يف   السياسي خلل للتوازن    يأ

ية إىل االحنياز   الشيعة إذا ما اضطرت اإلدارة األمريك     
 عندها ميكن لألكـراد التمـرد       ؛إىل جانب الشيعة  

وهو يعطى إلسرائيل فرصة    . وفرض احلل االنفصايل  
حالـة   يف   قعـرا لتهديد إيران وسوريا من داخل ال     

  .العراق يف يالفشل األمريك
تركيا راقبت هذه التطورات وبالذات مـا         

 بارز بأن هناك    ذكره هريش على لسان مسئول أملاين     
استقالل  يف    داخل إدارة الرئيس بوش ال متانع      أجنحة

كردستان العراق، ومن بني هذه األجنحة تيار بـول         
ـ         ن وولفوتيز نائب وزير الدفاع، كما نقل هريش ع

ن هـدف   إيكية قولـه    مسئول باالستخبارات األمر  
/  يونيو 30يف  ( ائيل بعد تسليم السلطة للعراقيني    إسر

 هو إنـشاء وحـدات عـسكرية        )2004حزيران  
اليت خاصة تلك    "؛ امليليشيات الشيعية  يكردية لتواز 

". كردستان العراق يف  تعادى املخططات اإلسرائيلية    
صـر مـن    كما ذكر مسئول سابق باملوساد أن عنا      

املوساد عربت مع عدد من قادة ميليشيا األكراد إىل          
وا بزرع أجهزة جتـسس      حيث قام  ؛احلدود مع إيران  
  .)210(ت نووية إيرانيةئاحميط منش يف ولواقط حساسة

هذه املعلومات أكد سيمور هريش أا حمط         
 ونقل عن وزير خارجيتـها      ،اهتمام احلكومة التركية  

ء قولـه   لس الوزرا  اجتماع مغلق     يف عبد اهللا جول  



 محمد السعيد إدريس                                                       إيران وتركيا والحرب على العراقمحمد السعيد إدريس                                                       إيران وتركيا والحرب على العراقمحمد السعيد إدريس                                                       إيران وتركيا والحرب على العراقمحمد السعيد إدريس                                                       إيران وتركيا والحرب على العراق. . . . دددد

أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات 

828  اسيةاسيةاسيةاسيةالسيالسيالسيالسي

كردستان العـراق ال     يف   السياسات اإلسرائيلية  ":نإ
تترك ألنقرة خيارات تذكر بني بقاء الدولة وحتالفها        

 ،ومل ينف اإلسرائيليون هذه املعلومات    ". مع إسرائيل 
 نوايـا لإلضـرار     أيلكنهم حرصوا على اسـتبعاد      

  .بتركيا
رييل شارون رئيس احلكومـة     آفقد أكد     

 قـادة   ية أن إسرائيل تقيم اتـصاالت مـع       اإلسرائيل
 العراق، إال أنه زعم أن إسرائيل ال متـنح          األكراد يف 

ـ     حـساسية  يمساعدات عسكرية لألكراد، وأا تع
، لكن هذا التوضيح مل يقلل      )211(األمر بالنسبة لتركيا  

من إدراك تركيا للخطر القادم من مشـال العـراق،          
ضـبط  خاصة بعد أن متكنت السلطات التركية من        

ثالث شاحنات قادمة من مشال العـراق بداخلـها         
أسلحة إسرائيلية الصنع قبل ريبها إىل داخل تركيـا    

  .)212(لتنفيذ عمليات مسلحة غري حمدودة
هذه التطورات أدت إىل توتر العالقات بني         

ـ  يأنقرة وتل أبيب، وظهر إمجاع رمس       علـى   ي ترك
معاقبة إسرائيل فكان القرار املشترك بـني رئـيس          

ـ       احل  يكومة رجب طيب أردوغان واجلنـرال حلم
أوزكوك رئيس األركان بإلغاء بعض عقود التـسليح    

قف الزيارات التركيـة إىل     مع إسرائيل، فضالً عن و    
 وسامهت املمارسات اإلرهابية اإلسـرائيلية      .إسرائيل

خاصة اسـتخدام القـوة     - ضد الشعب الفلسطيين  
 زيادة  يف - قمع املدنيني واغتيال القيادات    يفاملفرطة  

التوتر ودفع أردوغان إىل وصف تلـك املمارسـات       
، كمـا أكـد     )213("إرهاب الدولة "اإلسرائيلية بأا   

 يفحديث آخر أن السياسة اإلسـرائيلية      يف  أردوغان  
تقـوى نزعـة معـاداة      "تلة   الفلسطينية احمل  ياألراض

، كما وصف أردوغان جدار     )214(" العامل السامية يف 
 األراضيسرائيل داخل    تبنيه إ  الذيالفصل العنصرى   

، أما عبد اهللا    )215("جدار العار "الفلسطينية احملتلة بأنه    
جول وزير اخلارجية فقد ام إسرائيل بأا بسياساا        

تسمم أجواء املنطقة وتنسف عملية الـسالم       "احلالية  

، وأعلن أنه لن يزور تل أبيب إال بعـد أن           "بالكامل
 مـع   الـسالم يفتثبت إسرائيل رغبتـها الـصادقة       

 .)216(الفلسطينيني ومع كل مـن سـوريا ولبنـان        
الـيت  وأكملت احلكومة التركية هذه املواقف النقدية      

تعكس مدى التوتر بني أنقرة وتل أبيـب بقيامهـا          
يف سفريها  (بسحب كل من فريدون سينريىل أوغلو       

 حتـت   )القدس يف   قنصلها(فىن  أ وحسني   )تل أبيب 
  .)217("التشاور االعتيادى"مسمى 

امتد إىل العالقـات الثنائيـة بـني        التوتر    
 وكانت البداية مبقاطعة كل من رجب طيب        .ينالبلد

أردوغان رئيس احلكومة وعبـد اهللا جـول وزيـر          
 أنقرة بعيـد    يفاخلارجية احتفال السفارة اإلسرائيلية     

، وامتد التوتر إىل اختاذ     )218(تأسيس الدولة الصهيونية  
يف رائيل  قرار قوى بإلغاء كل العقود العسكرية مع إس       

اجتماع للهيئة العليا للصناعات العـسكرية ترأسـه        
 وحبـضور  ،أردوغان للمرة األوىل منذ تسلمه السلطة  

وزير الدفاع وجدى جونول ورئيس األركان اجلنرال       
 حيث قررت اهليئة إلغاء كل العقود       ؛ أوزكوك يحلم

العسكرية املوقعة أو قيد التوقيـع مـع الـشركات          
 وكان أردوغان قـد رفـض   ة،اإلسرائيلية واألمريكي 

  شارون رئيس احلكومة اإلسرائيلية يف     رييلآاستقبال  
مطار أنقرة، كما رفض وألغى زيارات عـدد مـن          
الوزراء واملسئولني اإلسرائيليني إىل تركيـا، وألغـى        

اهللا جول زيـارة لتـل أبيـب        وزير اخلارجية عبد    
ـ اليت  على سياسة االغتيال  ااحتجاج ة تنفذها احلكوم
 وخاصة عقـب    ،لية ضد الشعب الفلسطيين   اإلسرائي

 زعيم حركـة    ياغتيال الدكتور عبد العزيز الرنتيس    
  .)219(محاس

     علـى الـسياسة     اهذا التوتر انعكس أيض 
يف  حيث تعمدت تركيـا الـسري        ؛اإلقليمية لتركيا 

الطريق املعاكس للسياسة األمريكية بتحسني وتقوية      
ة  حيث استقبلت أنقـر    ؛ سوريا وإيران  العالقات مع 

 يف  2004د يف ينـاير      بشار األس  يالرئيس السور 
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الل سوريا عام    األوىل من نوعها منذ استق     يزيارة ه 
1946  على مستوى عالٍ من رجال   ا، وأرسلت وفد 

األعمال األتراك إىل حلب للقاء عدد من نظـرائهم         
ملتقى الـشراكة الـسورية     "السوريني حتت عنوان    

 جتارة حرة،    على إقامة منطقة   وا حيث اتفق  ؛"تركيةال
 رئـيس احلكومـة     ي عطر يمث استقبلت حممد ناج   

 حيث مت التأكيـد     ؛2004متوز  /  يوليو يفالسورية  
 العراقية وتدعيم التعاون الثنائى     يعلى وحدة األراض  

، كما قام رجب طيـب أردوغـان       )220(بني البلدين 
متـوز  / يوليويف  رئيس احلكومة التركية بزيارة إيران      

دوغـان  ن اهتمام أر   حيث ترددت أنباء ع    ؛2004
 إيراين/يسور/ي ترك يبطرح فكرة تشكيل حمور ثالث    

مشـال  يف  يستهدف احليلولة دون إقامة دولة كردية       
  .)221(العراق

يف - ل هذه السياسة التركية كان ميكن     مث  
اجتاه معاكس للمـصاحل     يف    أن تعمل  -حالة تطورها 

 وهو أمر ال تقدر عليه تركيا       ؛األمريكية واإلسرائيلية 
طن لذلك بادرت واشـن   . بله الواليات املتحدة  وال تق 

فقد كشفت  . اإلسرائيلية/بتحسني العالقات التركية  
أن ) 11/6/2004(التركيـة   " مجهوريت"صحيفة  

حماولة لتخفيف حـدة    يف  الواليات املتحدة تدخلت    
طــرأت علــى مــسار العالقــات  الــيت التــوتر

 وقت ذهب فيه رجب طيب       يف ؛اإلسرائيلية/ةالتركي
 الحتواء ردود فعـل     إىل الواليات املتحدة  أردوغان  

لواليـات   ولتحسني العالقات مع ا    ،ي اليهود اللويب
ن روبـرت وكـسلر     إوقالت الـصحيفة    . املتحدة

نقـرة  ألجملس الشيوخ قام بزيارة  يف  السيناتور البارز   
توليها واشنطن للتعاون اليت  أكد خالهلا األمهية البالغة     

ونقلت . ت معوقا  واستمراره دون  ياإلسرائيل/يالترك
ن تصرحيات أردوغـان    إالصحيفة عن وكسلر قوله     

قـة،  املنطيف  ضد إسرائيل قد تعرقل التوازن احلساس       
 ييف الدعم الذ  من ضرر   إضافة إىل ما ميكن أن تسببه       

 بالواليات املتحدة لتركيا، كما     يد اليهو يقدمه اللويب 

ن إ ":نقلت الصحيفة عن مصارد إسـرائيلية قوهلـا       
 ي تدخلت بالفعل إلزالة الربود الذ     تحدةالواليات امل 

 ولعـل   ؛ )222("إلسرائيليةا/يكتنف العالقات التركية  
ردوغان الذهاب أوالً   هذا ما يفسر السر وراء تعمد أ      

زيارته للواليات املتحدة، وتعهده أن      يف   إىل نيويورك 
وتأكدت . يون أول حديث له مع الس اليهود      يك

راجـع التـوتر    تيف  جدوى هذه الوساطة األمريكية     
ـ   /العالقات التركية يف  احلادث   دى اإلسرائيلية على م

     ختاذ رجـب   ايف   اأكثر من شهرين، وظهر ذلك جلي
مـصلحة حتـسني     يف تصبطيب أردوغان خطوة    

ا لزيارـا   ا برملاني  فأرسل وفد  ؛ئيلالعالقات مع إسرا  
 إشـارة  يف  ،  )223( من النواب املقربني منه    ايضم عدد 

وايا التركية علـى حتـسني      مفهومة تؤكد صدق الن   
  .العالقات مع إسرائيل

سياسة التصعيد التركيـة    يف  هذا التراجع     
ضد إسرائيل تزامن مع اقتراب موعد إعداد املفوضية        

 فيه إىل قمة االحتاد     ي ستوص يذاألوروبية تقريرها ال  
 ببدء  )2005 مارس   17يف  ستعقد  ليت  ا( األورويب

 احلكومة   فقد أدركت  ؛عضوية مع أنقرة  مفاوضات ال 
التركية أن قرار القمة األوروبية لن مير دون عالقات         

  .)224(تركية جيدة مع إسرائيل
وهذا يعىن أن تركيا اختـارت أن تعطـى           

 ؛ة االحتـاد األورويب األولوية للحصول على عـضوي    
يف حىت ولو كان ذلك علـى حـساب مـصاحلها           

قاا املتناميـة مـع   العراق، أو حىت على حساب عال 
  .ياإيران وسور

  
  :اهلوامش
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