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- تناولت هذه الدراسة بعد تسليط الضوء عىل أمهية التعاون االقتصادي الرتكي:ملخص
ّ ثم
حلل البحث
ّ ، العوامل التي تعرقل هذا التعاون بشكل مفصل-اإليراين بالنسبة للبلدين
،النقطة التي توصلت إليها العالقات االقتصادية بني البلدين رغم وجود هذه العراقيل
 ويف هذا اإلطار توصل البحث إىل أن السياسة اخلارجية التي،يف ضوء معطيات حمددة
 وأن، حتققت يف بعض الفرتات فقط1980 تويل التعاون االقتصادي األولوية منذ عام
- والتأثريات السلبية من بعض القوى العظمى كالواليات املتحدة،املشكالت السياسية
ّ أعاقت يف كثري من األحيان
 اإليرانية عىل أرضية-تشكل العالقات االقتصادية الرتكية
 كام تناول البحث دراسة، وأورد البحث أمثلة عىل ذلك،املصالح االقتصادية املتبادلة
 وذلك من،أسباب اختالف املستوى التجاري بني تركيا وإيران بحسب مراحله املختلفة
.خالل دراسة تطور هذه العالقات بني البلدين
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ABSTRACT: Inadequacy of the Turkish-Iranian economic relations from the
required level despite significant steps taken in the 2000’s indicates there are a
number of impediments hindering the cooperation. After the analysis of what TurkeyIran economic cooperation means for both countries, in this article the impediments
hindering this cooperation are scrutinized followed by the analysis through tangible
data about developmental state of the economic relations.
In this context, it is concluded that the foreign policy approach that champions
economic co-operation exists only in some certain periods. Moreover, political issues
experienced and negative impact reflected from global actors like U.S. impeded
Turkey-Iran economic cooperation. Finally, the periodic variations are analyzed based
on the development of commerce between Turkey and Iran.
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مدخل

رغم وجود بعض التباينات الدورية ،فقد شوهد أن املشكالت السياسية بني أنقرة وطهران
تلق�ي بظالهل�ا عىل التعاون االقتصادي فيام بينهام .وهلذا الس�بب مل تصل العالقات االقتصادية
بين البلدين إىل املس�توى املطلوب ً
أب�دا ،ومل يكن هناك تعاون اقتصادي مشترك يدعم حتقيق
طموحات البلدين يف أن يكونا قوة إقليمية ،ثم عاملية.

كام يظهر أنه بينام حتاول تركيا وإيران اللتان هلام جذور تارخيية وإرث إمرباطوريات كربى-
أن تكونا أكثر فاعلية يف ّ
تشكل السياسة الدولية ،فإهنام ال تستطيعان إقامة تعاون بينهام يف يومنا
ه�ذا حيال إجياد حلول ملش�كالت الرشق األوس�ط ال�ذي ينتميان إليه .وإن ع�دم حترك أنقرة
وطهران بشكل مشرتك إلجياد حلول ملشكالت الرشق األوسط قبل أن تودي هذه املشكالت
باملنطق�ة إىل كارث�ة أكرب -ي�ؤدي إىل تقليص فاعليتهام ال عىل املس�توى الدويل فحس�ب؛ بل يف
الرشق األوسط ً
أيضا.

العوائق التي تعترض التعاون االقتصادي

المشكالت السياسية
ت َُعدّ املشكالت السياسية وما تؤدي إليه من أزمة يف الثقة السبب األسايس يف كون العالقات
االقتصادي�ة بين تركيا وإيران دون املس�توى املطلوب بكثري .وتظهر بين تركيا وإيران أزمات
كثرية؛ لكوهنام دولتني متتلكان قدرات قيادية يف الرشق األوسط ،ولتنافسهام يف هذا اإلطار.

ويمك�ن ذكر املش�كالت األساس�ية الت�ي حصلت بين البلدي�ن يف اآلونة األخيرة ،مثل
سياس�ات طه�ران يف تصدي�ر األنظم�ة يف ثامنينيات القرن امل�ايض عقب قيام الثورة فيها س�نة
 ،1979واهتامات تركيا إليران حتى التسعينيات بدعم منظمة (يب كا كا) اإلرهابية ،وبالوقوف
خل�ف بعض عمليات االغتيال التي حصلت يف تركيا خالل أعوام التس�عينياتً ،
وأيضا اهتام
تركيا إيران يف عام  2010باتباع هنج السياس�ة التوس�عية يف ّ
كل من س�وريا والعراق واليمن،
ويف املقابل اهتام إيران تركيا بالتدخل يف الش�ؤون الداخلية لسوريا والعراق ،وانتقادها إلنشاء
منظومة رادار الدرع الصاروخي التابعة حللف شمال األطلسي "ناتو" يف منطقة "كوراجيك"
بوالية "مالطيا" الرتكية.
وأما النقطة التي ينبغي الرتكيز عليها فيام يتعلق بتأثري املش�كالت السياس�ية ،واألمنية عىل
سلبيا إال
وجه اخلصوص يف العالقات االقتصادية بني البلدين -فهي أنه رغم كون هذا التأثري ًّ
أن هذه السلبية ال تكون بنفس املستوى يف كل الفرتات.
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ختتلف اخلطوات حول إجياد احللول للمش�كالت السياس�ية ،وبخاص�ة اجلهود التي تبذل
للحيلول�ة دون تأثير ه�ذه املش�كالت يف العالق�ات االقتصادي�ة ،بحس�ب النهج السياس�يي
والرؤى االقتصادية لكل من السلطة احلاكمة يف البلدين.
ويف هذا اإلطار يمكن تقس�يم العالقات الرتكية اإليراني�ة خالل األعوام الثالثني األخرية
إىل ثالث مراحل.

يف الفترة الت�ي كان فيه�ا "تورغوت أوزال" رئي�س وزراء تركيا كانت هن�اك حرب عنيفة
وطويل�ة األم�د بني إي�ران والع�راق ،وكان النهج الذي اتبع�ه أوزال جتاه إي�ران يف هذه الفرتة
يندرج ضمن إطار تطوير العالقات االقتصادية.

َ
وهدف تورغوت أوزال إىل تطوير العالقات االقتصادية مع إيران ألنه كان يؤمن أن تقليل
ارتباط تركيا بالدول الغربية وعىل رأس�ها الواليات املتحدة يكون من خالل تنويع سياس�ات
بالده اخلارجية ،وتطوير العالقات التجارية بد ًءا من دول اجلوار.
ويف ه�ذا اإلطار ،فقد ُأ ِّس�س يف ع�ام  "ECO" 1985التي هتدف إلحي�اء منظمة التعاون

اإلقليمي والتنمية ( )RegionalCooperationand Development-RCDبني كل
من تركيا ،وإيران وباكس�تان ،التي ُأ ِ
نش�ئت س�نة  1964ضمن نطاق حلف بغداد ،واستمرت
حتى عام .1979

�ه أوزال لتعاون من هذا النوع مع طهران يف وقت كانت فيه عالقات األخرية س�يئة
وتوج ُ
ّ
م�ع الواليات املتحدة وال�دول الغربية األخرى ودول اخلليج الع�ريب -دليل عىل األمهية التي
كان يوليها للتعاون االقتصادي اإلقليمي من أجل تنمية بالده اقتصاد ًّيا.

وم�ن أب�رز األمثلة عىل عدم قي�ام احلكومات االئتالفي�ة يف أعوام التس�عينيات بإدامة هنج
أوزال يف السياس�ة اخلارجي�ة وال�ذي كان يعط�ي األولوية للتع�اون االقتص�ادي -العالقات
م�ع إي�ران .حي�ث ش�وهد يف ه�ذه الفرتة وبش�كل واض�ح انع�كاس التوت�ر يف العالقات بني
البلدي�ن بس�بب االهتام�ات املتبادلة فيام خيص دع�م يب كا كا ،ومنظمة جماه�دي خلق ،وحول
احتمال وجود صلة إليران يف االغتياالت السياس�ية التي حصلت يف تركيا ،وكذلك انعكاس
ّ
تشكلت تحت
االهتامات املتبادلة بني الطرفني فيام يتعلق بتصدير إ ّن العالقات التركية -اإليرانية
األنظمة عىل املجال االقتصادي.
رهانات وجهة نظ��ر أيديولوجية مبنية على
فقد ش�هد حجم التب�ادل التج�اري مع إيران
تراجع ًا إىل نس�بة م�ا قبل الثامنيني�ات ،وكان دو ًما
دون املليار دوالر ،باس�تثناء عام  ،1996وعندما
دورا
نتذكر االدعاءات الرتكية بأهنا كانت ستؤ ّدي ً
رياد ًّيا خالل أعوام التسعينيات جتاه اجلمهوريات

ش��عار مفاده أن "تركيا لن تتحول إلى إيران"،
فاستغل الالعبون السياسيون العالقات مع
إيران بش��كل س��لبي ،من أج��ل إنهاك حزب
الرفاه الترك��ي في الداخل ،ال��ذي كان يُنظر
إليه على أنه يه ّدد النظام الداخلي القائم
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الرتكية التي حصلت عىل استقالهلا حدي ًثا بعد تفكك االحتاد السوفييتي ،نتساءل :كيف لرتكيا
املهم�ة يف حني أن حجم تبادهل�ا التجاري مع جارة
نم�و ًا اقتصاد ًّي�ا قو ًّيا ،وحت ّقق هذه ّ
أن حت ّق�ق ّ
كبرية هلا كإيران دون املليار دوالر؟!

إن العالق�ات الرتكية -اإليرانية ّ
ّ
تش�كلت حتت رهانات وجهة نظ�ر أيديولوجية مبنية عىل
شعار مفاده أن "تركيا لن تتحول إىل إيران" ،فاستغل الالعبون السياسيون العالقات مع إيران
بشكل سلبي ،من أجل إهناك حزب الرفاه الرتكي يف الداخل ،الذي كان ُينظر إليه عىل أنه هيدّ د
النظ�ام الداخيل القائ�م ،من خالل الدمج بني اهلوية "اإلسلامية" 2حلزب الرف�اه ،وبني اهلوية
"اإلسالمية" اإليرانية.

حيث كانت إحدى احلجج السياسية األساسية النقالب  28شباط /فرباير من عام 1997
وال�ذي ُخ ِّط�ط إلبعاد رئيس ح�زب الرفاه نجم الدين أربكان ،الذي ت�وىل ملدة قصرية منصب
رئاسة الوزراء يف هذه الفرتة -هي أن أربكان يرغب يف تطوير العالقات االقتصادية مع إيران.

وق�د قرأت اجلهات السياس�ية توقيع أرب�كان اتفاقية الغاز الطبيعي م�ع إيران عام 1996
التي كان هدفها تأمني حاجة اقتصاد تركيا من الغاز الطبيعي وتقليل ارتباطها بروسيا ،وكذلك
تش�كيل جمموعة الدول الثامين اإلسلامية  D8بقيادة أنقرة وطهران -عىل أنه إشارة إىل "رغبة
أرب�كان يف جل�ب نظام ش�بيه بالنظ�ام املوج�ود يف إيران إىل تركي�ا" ،وقوبلت ه�ذه اخلطوات
بالرفض.

وكان إعلان البلدي�ن لس�فراء وقناصل يف بع�ض املدن عىل أهنم أش�خاص غري مرغوبني
ً
م�ؤرشا على مس�توى تأث�ر العالق�ات الرتكي�ة اإليرانية
فيه�م ،أو اس�تدعاؤهم إىل بلداهن�م،
بالتطورات السياسية الداخلية.

حترك حزب العدالة والتنمية احلاكم عرب توسيع السياسة
وعند حلول أعوام األلفية الثالثة ّ
اخلارجي�ة الت�ي انتهجه�ا أوزال يف الثامنينيات ،والقائم�ة عىل أولوية التنمي�ة االقتصادية -من
منطلق سيايس يؤمن بإمكانية إقامة تعاون اقتصادي مع دول اجلوار.

وق�د أمكن جتاهل النزاع�ات األيديولوجية التي كانت
املهمة عام  ،1990كام خرجت مس�ألة
من بني املش�كالت ّ
يب كا كا من كوهنا س�ب ًبا للتوتر بني أنقرة وطهران ،إذ أصبح
البل�دان يتعاون�ان فيما يتعل�ق بـمس�ألة يب كا كا وذراع�ه
اإليراين "بيجاك".

بفض��ل التط��ورات اإليجابي��ة التي
ش��هدها المجال السياس��ي ُطوِّرت
العالق��ات االقتصادي��ة بي��ن تركي��ا
وإيران ،وتجاوز حجم التبادل التجاري
بين البلدين في عام  2008حاجز 10
ملي��ارات دوالر .وإذا قارن��ا ه��ذا الرقم
مقر ًبا من طهران يف مسألتها النووية،
واختاذ تركيا موق ًفا ّ
تقرهبا من حليفتها الوالي�ات املتحدة ،وتصويتها
بع��ام  1998نج��د أن��ه يقاب��ل زيادة بدلاً م�ن ّ
ً
بنسبة 16
ضعفا عما كانت عليه ض�د قرار جملس األمن بفرض عقوب�ات صارمة عىل إيران
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لع�دم قبوله اتفاقية طهران التي ُو ِّقعت عام  2010بوس�اطة تركي�ة برازيلية -دليل عىل النقطة
اإلجيابية التي توصل إليها البلدان.

وبفضل التطورات اإلجيابية التي شهدها املجال السيايس ُط ِّورت العالقات االقتصادية بني
تركي�ا وإيران ،وجتاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين يف عام  2008حاجز  10مليارات
دوالر .وإذا قارنا هذا الرقم بعام  1998نجد أنه يقابل زيادة بنسبة  16ضع ًفا عام كانت عليه.
والس�يام ما خيص
إال أن وق�وف تركيا وإي�ران يف أقطاب خمتلفة عند بدء الثورات العربية،
ّ
الش�أن الس�وري ،ودع�م طه�ران إلدارة ن�وري املالك�ي يف الع�راق الذي ب�دأ يزيد م�ن اتباع
سياس�ات إقصائي�ة جتاه الس�نة من الع�رب واألكراد -أ ّدي�ا إىل تر ّدي العالقات السياس�ية بني
البلدين من جديد.

س�يئ بس�بب قيام تركيا بوضع
وقبله�ا مب�ارشة ،دخلت العالقات بني البلدين يف منعطف ّ
رادار ال�درع الصاروخ�ي يف "كوراجيك"بمدين�ة مالطي�ا ،يف إط�ار سياس�اهتا م�ع الـ"ناتو"،
وع�دّ ت إي�ران هذه اخلطوة مبادرة هت�دّ د أمنها -وأصبح ذلك عاملاً يعرق�ل التعاون فيام بينهام
حيال إجياد حلول للمشكالت النامجة عن الثورات العربية.

ثم إن حتميل أنقرة طهران مسؤولية وصول االشتباكات يف اليمن إىل درجة احلرب األهلية،
ودعمها للعمليات اجلوية بقيادة اململكة السعودية ،وترصحيات الرئيس الرتكي أردوغان الذي
يسبب اإلزعاج لنا
قال فيها" :إن إيران حتاول بس�ط سيطرهتا عىل املنطقة .وقد بدأ هذا الوضع ّ
حتمل هذا الوضع" -تُظهر النقطة التي وصلت إليها
وللدول اخلليجية .وليس من املمكن أبدً ا ّ
العالقات بني البلدين.

إال أنه وبالرغم من األزمات الكبرية التي حصلت يف املوضوعات السياس�ية ،فقد اس�تمر
التسعينيات ،وقد ُتصرُ ِّ ف بحساسية حيال عرقلة
التعاون االقتصادي بشكل خمتلف عن أعوام
ّ
تأثري األزمات السياسية يف العالقات االقتصادية.

وكانت الرس�ائل التي غلب عليها طابع الصداقة وحاول الطرفان إيصاهلا بش�كل متبادل
يف لقاءاهتام التي جرت خالل زيارة أردوغان إىل إيران بعد أس�بوع واحد من الترصحيات التي
ً
ً
مشرتكا من قبل الطرفني جتاه هكذا حساسية.
مؤرشا واهتام ًما
ذكرناها ساب ًقا-

حتى إن إقامة آلية جملس التعاون اإلستراتيجي الرفيع ( )YDSKالتي اس�تخدمتها تركيا
ع�ام  2010وس�يلة للتع�اون املتق�دم يف جم�ال السياس�ة اخلارجية م�ع إيران -حت ّقق�ت يف عام
 ،2014وهو العام الذي كانت العالقات السياسية بني البلدين تشهد مشكالت خمتلفة.
وإن ع�دم إقام�ة جمل�س التع�اون اإلستراتيجي الرفيع بين البلدين خلال عامي 2009
و 2010حي�ث كان�ت العالقات الرتكية اإليرانية حينها جي�دة ،وإقامتها بدلاً من ذلك يف عام
 2014الذي اتس�مت فيه العالقات بالس�وء بش�كل جدي -يظهر لنا مس�اعي أنقرة وطهران
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إن وج��ود أط��راف ف��ي ّ
كل م��ن تركيا
وإي��ران تع��ارض وألس��باب مختلف��ة
استمرار تطور العالقات الثنائية بين
البلدين بش��كل إيجابي وأنشطتها
إال أنه وعىل الرغم من هذه املساعي فقد أثرت التوترات
المتعلق��ة ف��ي هذا الس��ياق -يبقى السياس�ية بني البلدين سل ًبا يف العالقات االقتصادية ،وطرأ
عنص ًرا يسهم في التأثير السلبي في انخف�اض متتال عىل حج�م التبادل التج�اري بينهام خالل
عالقات أنقرة وطهران االقتصادية.
أعوام  ،2013و ،2014و.2015
إىل عرقل�ة طغيان اخلالفات التي بينهام يف الش�أن الس�وري
والعراق�ي على كام�ل العالق�ات الت�ي بينهما ،وبخاص�ة
االقتصادية منها وتأثريها فيها سل ًبا.

والب�د م�ن اإلش�ارة إىل أن انخفاض حجم التب�ادل التجاري بني البلدي�ن عام  2015إىل
 9.7ملي�ار دوالر ،بع�د أن كان ق�د وصل يف ع�ام  2012إىل  22ملي�ار دوالر بفضل لقاءات
ق�ادة البلدي�ن ،وحديثهم عن هدف البلدي�ن برفع هذا الرقم خالل فرتة قصيرة إىل  30مليار
ريا.
دوالرُ -يعدّ
ً
تراجعا كب ً
ومن املؤرشات عىل تس�بب املش�كالت يف املجالني الس�يايس واألمني بني تركيا وإيران يف
إحلاق الرضر بجو العالقات االقتصادية بينهام -املشكالت التي تعرف بمصطلح األزمة ،مثل
مؤخرا.
"أزمة أسعار الغاز الطبيعي" ،و"أزمة الشاحنات" بني البلدين
ً

إن ه�ذه املش�كالت التي من املمكن ح ّلها عرب النوايا احلس�نة ،وعرقل�ة حتوهلا إىل أزمة من
خالل خطوات س�هلة -نراها تتحول إىل عوامل تفسد العالقات السياسية أكثر مما هي عليها،
وذلك بسبب تعاظمها مع اجلو السيايس املتوتر.

وأما نرش بعض وس�ائل اإلعالم يف كال البلدين موضوعات حول "طموح الطرف اآلخر
يف التم�دد وسياس�اته العدائي�ة" -فقد حول املس�ألة إىل دائرة فارغة م�ن الصعب جدًّ ا اخلروج
منها.
إن وج�ود أط�راف يف ّ
كل م�ن تركي�ا وإي�ران تع�ارض وألس�باب خمتلف�ة اس�تمرار تطور
عنرصا
العالق�ات الثنائية بني البلدين بش�كل إجيايب وأنش�طتها املتعلقة يف هذا الس�ياق -يبقى
ً
يسهم يف التأثري السلبي يف عالقات أنقرة وطهران االقتصادية.

سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه إيران

وم�ن العوامل األخ�رى التي تعيق تطور العالق�ات االقتصادية بني تركي�ا وإيران وينبغي
التطرق إليها سياس�ات الوالي�ات املتحدة وبعض الدول الغربية األخ�رى جتاه إيران والرشق
األوس�ط .فقد عج�زت الواليات املتحدة التي حتول�ت عقب الثورة اإليراني�ة عام 1979من
أبرز حلفاء إيران يف الرشق األوسط إىل أحد ألدّ أعدائها يف العامل -عن حترير  52من مواطنيها
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الذي�ن اخت ُِطفوا نتيجة تعرض س�فارهتا يف طهران القتحام يف نوفمبر /ترشين الثاين من العام
نفسه ،عىل مدى  444يو ًما.

بع�د هذه احلادثة التي تعدّ م�ن أبرز الصدمات التي تلقتها الواليات املتحدة بعد تلك التي
عاش�تها يف فيتنام -كانت حكومات واش�نطن التي عملت عىل عزل إيران عن النظام الدويل،
والقض�اء عىل النظام اإلسلامي يف طه�ران ،وأطلقت عليها لقب "الش�يطان األكرب" -كانت
ترغب من حلفائها يف الرشق األوسط دعم سياساهتا يف هذا الصدد.

إىل جانب ذلك شوهد أن اللويب اليهودي الذي يعدّ املدافع عن دولة إرسائيل يف الواليات
املتح�دة ،الت�ي تنظر بدورها إىل النظام اإليراين عىل أنه أح�د أكرب أعدائها -أحد أهم املوجهني
األساس�يني لسياسات واشنطن العدائية جتاه إيران ،وأهنا متارس
ومن العوام��ل األخرى التي تعيق
الضغط عىل دول املنطقة لالس�تمرار يف دعم اإلدارة األمريكية،
تطور العالق��ات االقتصادية بين
ولسياستها يف التضييق عىل طهران.

تركيا وإيران وينبغي التطرق إليها
وكان�ت هن�اك آلي�ات ووس�ائل خمتلف�ة لسياس�ة الواليات سياس��ات الوالي��ات المتح��دة
املتح�دة املتعلق�ة بالتضيي�ق على إي�ران .م�ن بني ه�ذه اآلليات وبع��ض ال��دول الغربي��ة األخرى
ق�رارات ف�رض العقوب�ات الصادرة م�ن جملس األم�ن واألمم تجاه إيران والشرق األوسط.

املتحدة ،لكن بدأ تأثري هذه القرارات يف أنش�طة إيران النووية يف
3
األعوام الـتالية لعام .2000

والبد من الرتكيز بش�كل خاص عىل قرار العقوبات املتخذ عام  ،2010الذي ش�كل آلية
عقوب�ات مؤث�رة يف هذا الش�أن .واضطرت تركي�ا كباقي ال�دول األعضاء يف األم�م املتحدة،
لالمتث�ال لق�رارات جمل�س األم�ن ،إال أهن�ا كان�ت يف مقدمة ال�دول الت�ي تأثرت س�ل ًبا هبذه
القرارات ،لكوهنا جارة إليران ،ولوجود عالقات كثيفة معها ،وبخاصة يف جمال الطاقة.

ً
ضغوطا على دول من بينه�ا تركيا ،من�ذ الثامنينيات م�ن القرن
وكان�ت واش�نطن مت�ارس
املايض ،هبدف عزل إيران.

عند النظر إىل الثقل الكبري للواليات املتحدة آنذاك يف السياسة الداخلية واخلارجية لرتكيا،
ً
يمكننا إدراك مدى صعوبة وقوف حكومة أوزال التي كانت ترى إيران
رشيكا جتار ًّيا مهماًّ هلا،
يف وجه الضغوطات التي كانت متارسها واشنطن ضد أنقرة.

إال أنه وعىل الرغم من هذه الضغوطات ،فقد خطا أوزال -الذي كان يرى أن السبيل نحو
اس�تقالل تركيا بسياس�تها الداخلية واخلارجية بش�كل أكرب هي االقتصاد القوي والطريق إىل
ذلك يكون عرب زيادة الصادرات -خطوات لتطوير التعاون االقتصادي مع طهران ،حماولاً يف
الوقت نفس�ه عدم الرضر بعالقات بالده مع الواليات املتحدة .وكان تأس�يس منظمة التعاون
االقتصادي عام  1985التي تطرقنا إليها ساب ًقا ،إحدى هذه اخلطوات.
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التسعينيات زادت اإلدارة األمريكية من ضغوطاهتا بشأن تضييق اخلناق عىل
خالل أعوام
ّ
إي�ران .وكان قان�ون العقوبات على إي�ران وليبي�ا ""Iran and Libya SanctionsAct
( )ILSAالص�ادر ع�ام  1996من الكونغرس األمريكي ،حيظر اس�تثامر أكث�ر من  20مليون
دوالر يف قط�اع الطاق�ة يف إيران وليبي�ا ،وفرض عقوبات عىل الشركات األمريكية واألجنبية
التي تنتهك هذا احلظر.

وه�ذا القان�ون وإن كان غير ملزم من ناحي�ة القوانني الدولي�ة ،إال أن�ه أ ّدى إىل قلق لدى
الدول التي ختشى من توتر العالقات مع الواليات املتحدة ،وبخاصة يف املجال االقتصادي.

يف الوقت الذي كانت تو ّقع فيه الرشكات الفرنسية ،واإليطالية ،والكندية ،اتفاقيات الغاز
الطبيعي والبرتول مع إيران وبكميات كبرية دون اخلش�ية من العقوبات األمريكية ،فإن توقيع
رئيس الوزراء الرتكي آنذاك نجم الدين أربكان التفاقية شاملة يف جمال الغاز الطبيعي مع إيران
خالل زيارته إليها يف العام نفسه -أصبح موضع انتقاد.

وق�د عارضت بعض الصح�ف الغربية هذه االتفاقية من خلال ادعائها أن توقيع أربكان
هلذه االتفاقية ّ
يشكل حتدّ ًيا لسياسة كلينتون جتاه إيران ،ودليلاً عىل موقفه العدائي جتاه الـ"ناتو"
4
والغرب ،ودعمه لنظام املاليل يف إيران.
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ورغ�م أن االتفاقية األخرية تنص عىل الب�دء بنقل الغاز الطبيعي من إيران إىل تركيا يف عام
 ،1999إال أن معارض�ة الوالي�ات املتحدة لالتفاقي�ة وإدراجها رشك�ة ( )BOTAŞالرتكية
املس�ؤولية عن إنش�اء خطوط أنابيب نقل الغاز إىل القائمة الس�وداء -تس�ببت يف تأخري تاريخ
البدء بضخ الغاز حتى عام .2001

وإن ازدي�اد العقوب�ات املفروضة على إيران التي كانت من بني ال�دول الثالث التي كانت
تعدّ ها الواليات املتحدة ضمن حمور " ،"axisof evilوتطوير تركيا عالقاهتا مع إيران بشكل
رسيع ،كام كان األمر بالنسبة للدول املجاورة األخرى -تسببا يف مواجهة شديدة بني واشنطن
وأنقرة.
ه�ذه الفرتة ،التي بات�ت تركيا تتبع فيها سياس�ة خارجية مبنية عىل الثق�ة املتزايدة بالنفس،
ريا
بفض�ل التنمي�ة االقتصادي�ة الرسيعة الت�ي حققته�ا ،أصبحت تتخ�ذ موق ًفا ال تبايل في�ه كث ً
بإحياءات واشنطن حول عالقتها مع إيران.
واس�تمرت إدارة ح�زب العدال�ة والتنمي�ة الت�ي كان�ت ت�رى أن تطوير عالق�ات بالدها
ّ
االقتصادي�ة م�ع جارهت�ا إيران م�ن الرضوريات بالنس�بة ملصال�ح الدولة -يف تطوي�ر التعاون
االقتصادي مع إيران ،وقالت إن املطالب األمريكية بشأن عرقلة هذا التعاون غري عادلة.

ُط�و ُر التج�ارة م�ع إي�ران من جه�ة ،ومن جه�ة أخ�رى ،تُو َّقع
ويف ه�ذا اإلط�ار ،كان�ت ت َّ
بروتوك�والت إلنت�اج الرشك�ة الرتكية للنف�ط املس�امهة ( )TPAOللغاز الطبيع�ي يف إيران،
وبيعها الطاقة الكهربائية التي تنتجها تركيا من الغاز الطبيعي املستورد.
أم�ا يف عام  ،2009فق�د حاولت تركيا وعىل الرغم من معارضة الواليات املتحدة وبعض
ال�دول الغربي�ة املقربة منها -ضم إيران إىل قائمة الدول التي تؤ ّمن الغاز خلط أنابيب "نابوكو"
الذي كان من املزمع إنشاؤه يف تلك الفرتة.
قرارا
إال أن ه�ذا األم�ر مل يتحق�ق بس�بب معارضة إدارة واش�نطن الش�ديدة التي اخت�ذت ً
بتشديد سياسة التضييق التي كانت تنتهجها ضد إيران.

وأصبح�ت الرغب�ة بإقص�اء إيران عن مشروع "نابوك�و" ،وتأثري ذل�ك يف تعليق املرشوع
موضع نقاش فيام بعد.

وق�د أ ّدى تطوي�ر تركي�ا عالقاهتا مع إيران وال�دول املجاورة األخرى يف الرشق األوس�ط
اعتبارا من ع�ام  -2009إىل تعرضها الهتامات عديد
بالتزام�ن م�ع تأزم عالقاهتا مع إرسائيل
ً
من األطراف يف الدول الغربية ،وعىل رأسها الواليات املتحدة -بـ"تغيري املحور".

وم�ن بين أهداف ه�ذه االهتامات التي كان�ت تلقى ً
أيضا دعًم�اً من أط�راف داخلية -نيل
دعم تركيا لسياس�ة التضييق املشددة التي متارسها الواليات املتحدة ضد إيران من خالل إهناء
العالقات القريبة التي أقامتها أنقرة مع طهران.
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وخلال األع�وام القليل�ة األخيرة زادت اإلدارة األمريكية التي كثفت م�ن عقوباهتا ضد
إي�ران والت�ي باتت تأمل التوصل إىل نتيجة هبذا الش�أن -ضغوطاهتا يف ه�ذا اإلطار عىل تركيا
الت�ي س�بق أن واجهت مضايق�ات ،من قبيل اهتامه�ا بتغيري حمورها ،وكذل�ك باختاذ خطوات
جديدة ذات تأثريات سلبية كبرية يف العالقات االقتصادية الرتكية اإليرانية.
وم�ع قبول قرارجملس األمن رقم  1929بتاريخ  9يوني�و /حزيران ُ ،2010أ ِّقرت القيود
الكبيرة عىل جتارة إيران ،وعىل قطاعها التموييل ،ومنع االس�تثامر يف جم�ال الصناعات النفطية
والغ�از اإلي�راين ،إىل جانب أنش�طتها وفعالياهتا النووي�ة وطاقتها العس�كرية ،وهو ما أدى إىل
وضع دول مثل تركيا التي كانت تسعى إىل تطوير عالقاهتا االقتصادية مع طهران -يف مأزق.

مهمة إجياد حل سلمي ألزمة إيران النووية
وأظهرت تركيا التي تولت مع الربازيل مبادرة ّ
قب�ل قرار جملس األم�ن رقم  1929وتوقيعه�ا اتفاقية طهران بتصويتها ض�د القرار املذكور-
عدم موافقتها عىل سياسة الضغوط التي متارس ضد إيران.
إال أن اضط�رار تركي�ا كباق�ي الدول األعض�اء يف األمم املتحدة لالمتث�ال لقرارات جملس
األمن أثر سل ًبا يف العالقات االقتصادية بني تركيا وإيران.

وعق�ب قرار جملس األم�ن هذا قررت اإلدارة األمريكية من ط�رف واحد فرض عقوبات
أش�د من ذي قبل عىل إيران ،إذ ح ّفزت حلفاءها وعىل رأس�هم االحتاد األوريب الختاذ قرارات
مماثلة ،وزادت من ممارسة ضغوطها عىل دول مثل تركيا التي مل تستجب ملثل هذه العقوبات.

وكان ق�رار "العقوب�ات الش�املة ض�د إي�ران :املحاس�بة ،والتجري�د م�ن املمتل�كات"-
"Comprehensive Iran Sanctions Accountability and Divestment Act",
) (CISADAالذي وقعه الرئيس األمريكي يف األول من يوليو /متوز من عام  2010-هيدد
بفرض عقوبات عىل أنشطة املؤسسات االقتصادية العامة واخلاصة للدول األخرى مع إيران،
5
وكذلك الرشكات التي تقيم معها فعاليات من هذا النوع.

وعق�ب دخ�ول هذا الق�رار حيز التنفي�ذ ،كثّفت الوالي�ات املتحدة ضغوطاهت�ا عىل قطاع
البنوك ،وطالبت بإيقاف أنشطة "بنك ميلاّ ت" اإليراين الذي كان ينشط يف األرايض الرتكية6.

وقد زعمت واشنطن أن بنك ميلاّ ت الذي يعدّ من أكرب البنوك اإليرانية يسهم بشكل كبري
ّ
التس�لح ،ويف أنش�طتها النووية ،وأدرجت هذا البنك يف إطار قانون
يف متويل مس�اعي إيران يف
( )CISADAضمن املؤسسات التمويلية التي ستشملها العقوبات.

وخالل زيارة رس�مية لدافيد كوهن وكيل املستش�ار املس�ؤول عن اس�تخبارات اإلرهاب
والتموي�ل يف وزارة اخلزان�ة األمريكي�ة إىل تركي�ا -عبرّ ع�ن وجوب عزل ف�روع بنك ميلاّ ت
"أي عالقة مالية مع
اإليراني�ة يف تركيا ،وذكر أنه قد "ثبت دعمها للتس�لح الن�ووي" ،وقال إن ّ
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إيران قد تصحب معها خطر استغالل هذه الدولة لتلك العالقة يف األنشطة غري الشفافة ،وإنه
7
أوعز إىل احلكومة الرتكية أن تكون متيقظة يف هذا اخلصوص".

وأف�اد كوهن خالل ترصحيات أدىل هبا عقب زيارته إىل تركيا أن البنوك الرتكية قد تتعرض
لعقوب�ات أمريكي�ة يف حال اس�تمرارها بالعمل مع بن�ك ميلاّ ت ،وهدّ د بأهنا س�تفقد حقها يف
8
إمكانية الوصول إىل الواليات املتحدة.
وقد ثبت أن ضغوط اإلدارة األمريكية هذه أثرت سل ًبا يف القطاع اخلاص يف تركيا.
وبسبب ُتأثري هذه الدولة (الواليات املتحدة) القوي يف أسواق املالية العاملية قطعت البنوك

الرتكية عالقاهتا مع بنك ميلاّ ت؛ خشية تعرضها لعقوبات قد تفرضها واشنطن.

9

إال أن حكوم�ة ح�زب العدال�ة والتنمية اس�تمرت يف مقاومة ضغ�وط اإلدارة األمريكية،
ورفضت طلب إغالق فروع البنك املذكور يف تركيا.

وتظه�ر لن�ا الترصحيات التي أدىل هبا وزي�ر الطاقة الرتكي تنار يلدز ،خلال زيارته طهران
يف م�ارس /آذار  2011الت�ي ق�ال فيها :إن "ال�دول الغربية التي تضغط عىل إي�ران فيام يتعلق
بربناجمه�ا النووي ،وتنتظر من تركيا اختاذ مواقف صارمة ضدها حتاول أن تتجاهل احتياجات
تركيا إىل إيران يف موضوع الطاقة ،لكننا لن نسمح بذلك" -تظهر املوقف الرتكي يف هذا الشأن
بشكل واضح.

ولفت يلدز يف الترصيح ذاته النظر إىل أن األولوية بالنسبة لرتكيا هي احتياجاهتا ،وأنه رغم
عملها بانسجام مع الواليات املتحدة واالحتاد األورويب فإن القرارات األحادية التي يتخذاهنا
لن تُلزم تركيا
قانونيا ،وأنه جيب عليهام فيام يتعلق بتطبيق العقوبات عىل إيران ،أال ينتظرا املزيد
ًّ
10
ريا من حاجاهتا من البرتول والغاز الطبيعي من هذا البلد.
من تركيا التي تسدّ قسماً كب ً

م�ن جهت�ه ً
أيضا أوض�ح وزير الدولة ظافر تش�اغليان ،خلال اجتامع مع مجعية "مراس�لو
الدبلوماسية ( ")DMDيف فرباير /شباط  2011أن "قرار العقوبات عىل إيران الذي اختذته
الوالي�ات املتح�دة ال يل�زم إال إياها" ،وأنه ال معن�ى لقرار العقوبات األح�ادي اجلانب الذي
اختذته واشنطن بالنسبة لرتكيا ،إال أن األخرية ستلتزم بقرارات األمم املتحدة التي هي عضوة
فيها.

وأضاف تش�اغليان أن "هناك عالقة جوار ستس�تمر إىل األبد بني تركيا وإيران" ،مؤكدً ا يف
11
الوقت نفسه أنه ال نية لدى بالده يف أن تكون بموقف املدافع عن إيران.
وبينام اس�تمرت سياس�ات احلكوم�ة للحيلولة دون إحلاق العقوب�ات األمريكية عىل إيران
الضرر باالقتص�اد الرتكي ،كانت الواليات املتحدة ودول االحتاد األورويب تزيد ش�يئًا فش�يئًا
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من عقوباهتا عىل طهران .وكانت خطوات تش�ديد العقوبات هذه تعني يف الوقت نفس�ه زيادة
الضغوطات عىل البلدان التي هلا عالقات اقتصادية مع إيران.

حيز التنفيذ
وبموج�ب قرار العقوب�ات اجلديد الذي أصدرت�ه الواليات املتحدة ،ودخ�ل ّ
بتاريخ  6فرباير /ش�باط من عام ُ -2013يمنَع تسديد ثمن النفط والغاز الطبيعي املستوردين
من إيران بالذهب واألحجار الثمينة ،ويس�مح بإيداع األموال النامجة عن هذا االس�ترياد فقط
يف احلسابات البنكية اإليرانية اخلاصة برشاء السلع واخلدمات القانونية.

وكان هذا القرار بمثابة عقبة جديدة أمام أنقرة التي كانت تس�عى لتجاوز العقوبات املالية
األمريكية املفروضة عىل إيران ،بتس�ديدها ثمن النفط والغاز الطبيعي اللذين تس�توردمها من
إيران بالذهب.

وبع�د ي�وم واحد من دخول القرار حي�ز التنفيذ أوضح وزير االقتصاد ظافر تش�اغليان يف
ترصيح له أن تركيا س�وف تس�تمر يف بيع الذهب إليران ،وأن القرارات األحادية اجلانب التي
تتخذها البلدان األخرى لن تلزم تركيا .وقال "ال توجد لدينا قيود يف هذا الش�أن ،ونحن غري
ملزمين بقيد يتخذه اآلخرون .إن تركيا تقوم بام يتطلب منها من مس�ؤوليات دولية .إن الذين
فرض�وا احلظ�ر عىل إيران اليوم ،ورشكات الدول التي حظرت بيع الس�لع إليران تتوىل وحتت
عباءات أخرى تصدير كل ما لدهيا إليران ،وصادراتنا هي حمدودة للغاية؛ فممن تستورد إيران
 %90من الصادرات املتبقية؟".

لكن الوزير تش�اغليان كان قد أش�ار يف قوله" :إنني أتوقع أن يكون هناك تراجع يف الطلب
مقارن�ة بالع�ام الفائ�ت" إىل أنه س�يكون هناك تراج�ع يف مبيعات الذهب ،حي�ث قال" :هناك
العدي�د من البن�وك األخرى التي لدهي�ا ارتباطات باخل�ارج .وتراجعت بطبيع�ة احلال يف هذا
اخلصوص نتيجة الضغوط املامرسة من قبل الواليات املتحدة ،إال أن البنك األهيل سيقوم هبذ
12
العمل ،ولمِ َ ال يقوم به؟".
وغدا البنك األهيل الذي يسّي�رّ عمليات تس�ديد أثامن صفقات التجارة التي تعقدها تركيا
ودول أخ�رى كاهلن�د من ضمن املؤسس�ات الت�ي خرقت العقوب�ات التي فرضته�ا الواليات
املتحدة عىل إيران ،وغدا مستهد ًفا من قبل بعض األطراف.
وحاول�ت ه�ذه األطراف ِ
بجدّ يف ع�ام  2013عرقلة إي�رادات البنك األهلي التي حصل
عليها من خالل إدارة عمليات التسديد.

عرجنا عليها أعاله -بتاريخ  6ش�باط من عام  2013تنص
املقررة -التي َّ
وكانت العقوبة ّ
ً
أيض�ا على منع حصول إيران عىل الذهب مقابل األموال الت�ي تودعها تركيا والدول األخرى
التي تصدّ ر إليها إيران النفط والغاز الطبيعي يف البنك األهيل.

 150رؤيــــــــــــة تركـــيــــــــة

25/08/16 11:18

���� �����18.indd 150

العالقات االقتصادية بين تركيا وإيران

وكان ُيسمح إليران التي ال تستطيع سحب هذه األموال نقدً ا أو ذه ًبا بسبب العقوبات أن
13
حتصل عىل أثامن صادراهتا عىل شكل بضائع الغذائية ودواء وسلع استهالكية أخرى.

وكانت العقوبات هذه تؤثر س�ل ًبا يف حجم التبادل التجاري بني تركيا وإيران بش�كل عام،
بس�بب عدم حصول األخرية عىل أثامن صادراهتا إىل تركيا بش�كل نقدي ،لكن يف الوقت نفسه
كان هذا األمر يسهم يف زيادة الصادرات الرتكية إىل إيران.

كما أن التأثري الس�لبي للعقوبات املفروضة عىل إي�ران يف التجارة بينها وبني تركيا مل يقترص
على اس�ترياد الطاقة من إيران فقط ،بل انعكس�ت على املنتجات املس�توردة منها يف املجاالت
األخرى ً
أيضا.

وم�ن األمثلة عىل ذلك حادثة رشكة "بوليمكس" لإلنش�اءات يف ش�باط 2013؛ إذ كانت
تنق�ل الرشك�ة كمية كبرية م�ن الذهب إىل إي�ران عرب تركامنس�تان مقابل ثمن مس�تورداهتا من
14
ثم ُك ِشف هذا األمر وصودرت الكمية يف مطار "صبيحة كوكجن" بإسطنبول.
إيرانّ ،

وخاطرت الرشكات التي كانت تتجنب التعرض للعقوبات املالية األمريكية بس�بب عدم
امتثاهل�ا للعقوبات الت�ي فرضتها هذه االخيرة عىل إيران -ورغ��م اعتب��ار تركي��ا العقوب��ات
بنفس�ها من خالل س�لوك هذه الط�رق يف جتارهتا مع إيران ،األمريكية على إيران قرارات "أحادية
لكن عدم رغبة اجلميع يف ّ
حتمل مثل هذه املخاطر أثر بشكل الجانب" إال أن الوضع السابق يظهر
سلبي يف التجارة الرتكية -اإليرانية.

لن��ا تخفي��ض تركيا كمي��ة النفط
ومن األمثلة األخرى عىل التأثريات الس�لبية للعقوبات المس��تورد م��ن إيران بش��كل كبير،
األمريكي�ة الصعوبات التي تعرض�ت هلا رشكة "أونور إير" وذلك م��ن أجل تجنبه��ا الوقوع في
للطيران ،حي�ث عرقل�ت اإلدارة األمريكي�ة التي فرضت مشكالت جدية مع واشنطن.

عقوب�ات على ه�ذه الرشك�ة -حصوهل�ا على قط�ع تبديل
لطائراهت�ا من الواليات املتح�دة ،وذلك لكون رجل األعامل اإلم�ارايت ذي األصول اإليرانية
مهدي شميس أحد رشكاء هذه الرشكة.
واشترطت اإلدارة االمريكي�ة م�ن أجل رف�ع احلظر والعقوب�ات عن رشك�ة "أونور إير"
إخراج "شميس" من عضوية املجلس اإلداري للرشكة ،وأال تنظم الرشكة رحالت إىل إيران،
وأال تنقل أموالاً ومنتجات كالطائرات إىل إيران.

ورغ�م مفارقة مهدي ش�ميس املجلس اإلداري للرشكة يف ش�هر أيلول م�ن عام  2013مل
تستطع الرشكة التي أصبحت يف حالة صعبة أمام هذا احلظر -إنعاش نفسها ،وبدأت مناقشات
15
بعرضها للبيع.
ويف حزيران من عام  2013طالبت أنقرة يف مسعى منها لتخفيف العقوبات األمريكية عىل
إيران -بتمديد فرتة اإلعفاء املمنوح هلا.
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وكان�ت اإلدارة األمريكي�ة الت�ي أق�رت تطبي�ق عقوب�ات مالية على الدول الت�ي ال متتثل
ً
انخفاضا يف وارداهتا مع هذه
للعقوب�ات الت�ي تفرضها ضد إيران -منحت الدول التي تعي�ش
األخرية إعفا ًء من العقوبات ملدة  180يو ًما.

ويف ه�ذا اإلط�ار حصل�ت تركي�ا من الوالي�ات املتحدة عىل إعف�اء مل�دة  180يو ًما مقابل
ختفيضه�ا كمي�ة وارداهتا من الطاقة التي تشترهيا من إيران ،ومن املمكن رؤية التأثري الس�لبي
للعقوب�ات األمريكي�ة يف إيران يف التجارة الرتكي�ة اإليرانية ،من خالل انخف�اض كمية النفط
التي كانت تستوردها تركيا من إيران؛ إذ كان املتوسط اليومي للنفط اخلام الذي تستورده تركيا
من إيران خالل األش�هر الس�ت من ديس�مرب /كانون األول -2012مايو/أي�ار  ،2013هو
 106آالف برمي�ل ،وه�ذا املعدّ ل كان خالل الفرتة ما بين كانون األول  - 2011أيار 2012
16
يوميا.
حوايل  178ألف برميل ًّ

ورغم اعتبار تركيا العقوبات األمريكية عىل إيران قرارات "أحادية اجلانب" إال أن الوضع
الس�ابق يظه�ر لنا ختفيض تركيا كمية النفط املس�تورد من إيران بش�كل كبير ،وذلك من أجل
جتنبها الوقوع يف مشكالت جدية مع واشنطن.

ويف الفرتة التي تكثّفت فيها العقوبات املفروضة عىل إيران ،وبسبب التحديدات املفروضة
عليه�ا فيام يتعلق بتصدي�ر النفط -كان يتوجب أال تتجاوز صادراهت�ا اليومية من النفط مليون
برميل.
وم�ع اخت�اذ قرار العقوبات اجلدي�د يف النصف األول من ع�ام ُ ،2013و ِضع حد لوصول
إدارة طه�ران إىل احتياطياهتا من العملة األجنبية يف اخلارج ،و ِزيدت أعداد الرشكات اإليرانية
17
يف القائمة السوداء ،إىل جانب وضع حد لصادراهتا النفطية.

ونتيج�ة للتأثريات الس�لبية الفائقة هل�ذه العقوبات يف االقتصاد اإليراين فقد أس�هم تراجع
إي�ران يف خطواهت�ا املتعلق�ة باألزمة النووية خلال النصف الثاين من ع�ام  ،2013وتلميحها
بقب�ول رشوط ال�دول الغربية بقيادة الواليات املتحدة -يف ّ
تش�كل أمل بإزال�ة عائق كبري أمام
العالقات االقتصادية الرتكية اإليرانية.

ُوص َل إلي�ه يف جنيف بتاريخ 24
وبحس�ب خط�ة العمل التي ُقبِلت نتيج�ة االتفاق الذي ت ِّ
س�ي َ
لغى جتميد قس�م من واردات النفط اإليرانية املجمدة يف البنوك
ترشين الثاين  ،2013فإنه ُ
اخلارجية ،وسيرُ َفع احلظر الذي فرضته الواليات املتحدة واالحتاد األورويب عىل جتارة الذهب
واملواد البرتوكياموية.
واشُت�رُ ِ ط مقابل هذه التحس�ينات املتعلقة بالعقوبات اس�تمرار املباحثات النووية بنجاح،
وتنفيذ إيران مسؤولياهتا يف هذه الفرتة.
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ّ
التمكن م�ن الوصول إىل االتفاقي�ة النهائية يف  25ترشين الث�اين  2014التي
ورغ�م ع�دم
ُح�دِّ دت بصفته�ا مرحلة جدي�دة يف املباحثات -فقد ُح�دِّ د  30حزي�ران  2015تار ًخيا جديدً ا
ور ِفع يف هذه الفرتة احلظر ً
أيضا عن قس�م آخر
لالتفاقي�ة النهائي�ة؛ لوجود تقدم يف املباحثاتُ ،
من الواردات النفطية املجمدة إليران.

وقد كان إعالن التوصل إىل اتفاق حول اإلطار العام لألزمة النووية بني دول  1+5وإيران
عقب املباحثات التي جرت بتاريخ  2أبريل /نيسان  ،2015واالتفاق عىل إجراء التباحث يف
تطورا
التفاصيل الفنية خالل حزيران من عام  ،2015والتوقيع بعدها عىل االتفاقية النهائية-
ً
كانت الدول التي تريد االس�تثامر يف موارد الطاق�ة اإليرانية تنتظره وهتدف إىل تطوير عالقات
اقتصادية معها.

وقد ُو ِّقعت مذكرة "خطة العمل املشتركة الش�املة"Joint Comprehensive Plan
 )JCPOA( - -of Actionالت�ي أس�همت يف إجي�اد ح�ل دبلومايس ألزمة إي�ران النووية
والت�ي تع�رف بمذك�رة تفاهم فيينا ً
أيضا -يف وق�ت متأخر عام كان ُخ ِّطط ل�ه ،بتاريخ  14متوز
ِ
صودق عليها بقرار جملس األمن رقم 2231
 2015وبحض�ور الواليات املتح�دة األمريكية،
بتاريخ  20متوز /يوليو .2015

كما جرت خالل مذكرة التفاهم املذكورة موافق�ة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عىل الرفع
التدرجي�ي للعقوب�ات املفروض�ة على إي�ران من األم�م املتح�دة والواليات املتح�دة واالحتاد
األورويب بسبب أنشطتها النووية ،بعد التأكد من تنفيذ إيران التزاماهتا النامجة عن االتفاقية.

ويف ه�ذا اإلط�ار وعق�ب كش�ف الوكالة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة والتأكد م�ن أداء إيران
التزاماهتا ُر ِفعت العقوبات االقتصادية واملالية عن إيران بتاريخ  16كانون الثاين .2016

وعق�ب ه�ذه اخلط�وة زادت اآلراء الت�ي كانت تقول إن إيران س�تخطو خط�وات رسيعة
لالندماج يف االقتصاد العاملي ،وأنه سيكون لرتكيا نصيب من هذا التطور.

إال أن االنخفاض املستمر يف أسعار النفط ،والعوائق التي كانت تتسبب بعدم إعادة أموال
إيران املجمدة إليها ،وانخفاض التوقعات يف هذا الش�أن ،وكون أنقرة وطهران يف تنافس جتاه
أزمات الرشق األوسط وعىل رأسها األزمة السورية -كل ذلك أ ّدى إىل استمرار العوائق أمام
تطور العالقات االقتصادية بني تركيا وإيران.

التطور التجاري

إن التجارة بني تركيا وإيران ،يف مستوى بعيد إىل حدّ كبري عن حتقيق أهداف كل منهام يف أن
تطورا
تصبحا قوة مركزية ،لكن البد من اإلشارة إىل أن حجم التجارة يف الفرتة األخرية شهد
ً
والتسعينيات.
ريا مقارنة بام كان عليه خالل الثامنينيات
كب ً
ّ
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وإذا بحثن�ا عن التطور التجاري بني البلدين نالحظ أن هناك أربع فرتات (مراحل) خمتلفة
ع�ن بعضها منذ ع�ام  :1985هذه املراحل ه�ي :مرحلة الثامنينيات التي كان�ت األولوية فيها
التس�عينيات التي كان�ت العالقات االقتصادية فيها حتت
هلدف التعاون االقتصادي ،ومرحلة
ّ
رهان النهج الس�يايس اخلارجي املتش�كل عىل أس�اس األيديولوجية واألم�ن ،ومرحلة أعوام
ريا مرحلة
األلفيني�ات الت�ي كانت فيها السياس�ة اخلارجية يف خدم�ة التنمية االقتصادي�ة ،وأخ ً
الثورات العربية التي عادت فيها األزمات السياسية لتلقي بظالهلا عىل التعاونات االقتصادية.

املصدر :بيانات مؤسسة اإلحصاء املركزي

حصة هذا البلد
عند تسليط الضوء عىل التجارة الرتكية مع إيران خالل الثامنينيات نجد أن ّ
يف جمم�وع التج�ارة اخلارجية الرتكي�ة عالية جدًّ ا حتى عام  ،1985وأن نس�بتها يف عام 1983
جتاوزت .%15
وعند النظر إىل إحصائيات عام  1985نالحظ أن حصة إيران من الصادرات الرتكية ،%13.54
بينام وارداهتا منها بلغت  ،%11.18باملقابل نجد أن حصة تركيا من الصادرات اإليرانية ،%8.96
ووارداهتا .%9.29
واالنخفاض الرسيع يف صادرات إيران النفطية يف الثامنينيات بعد أن كانت نسبتها كبرية خالل
الس�بعينات -كان بس�بب الف�وىض الداخلية التي عاش�تها ،واحلرب التي خاضتها ض�د العراق،
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واألزم�ات الت�ي ش�هدهتا مع الدول الغربي�ة ،وعىل رأس�ها الواليات املتحدة ،وهو الذي تس�بب
باخلسائر يف دخلها ،وهذا أدى إىل تراجع كبري يف جمموع وارداهتا ً
أيضا.

إن الصعوبات التي عاشتها طهران يف الوصول إىل أسواق أخرى بسبب احلرب والعزلة الدولية،
واملش�كالت التي واجهتها يف تأمني املنتجات التي حتتاج إليها يف إطار االقتصاد احلريب -أدت إىل
بروز دور جارهتا تركيا عىل هيئة دولة تشرتي نفط إيران وتؤ ّمن ما حتتاج إليه األخرية من منتجات.

وبسبب سياسة تركيا االقتصادية يف تلك الفرتة املبنية عىل بدائل-الواردات ،والتي ُط ِّبقت حتى
أواخ�ر الس�بعينيات لكوهنا من بني الدول املتخلف�ة جدًّ ا يف التجارة اخلارجي�ة ،فقد نتج عن زيادة
التجارة مع إيران بس�بب هذه الرشوط االس�تثنائية -ارتفاع حصة هذا البلد ضمن جمموع التجارة
الرتكية.
ً
مرتبطا بالثورة
وكان االرتف�اع النس�بي يف حج�م التجارة الرتكي�ة اإليرانية خالل الثامنيني�ات
اإليرانية والرشوط االستثنائية النامجة عن احلرب التي شهدهتا فيام بعد.

كام أن حجم التبادل التجاري بني تركيا وإيران يف أعوام العقد الثاين من األلفية الثالثة التي يمكن
عدّ ها ضمن املرحلة غري العادية واملشاهبة ملا سبق ،والتي شددت فيها الدول الغربية عقوباهتا عىل
ريا عن نسبة  %3التي كانت عليها يف الفرتات العادية.
طهران -ارتفع بنسبة تزيد كث ً
ويف ه�ذه الفرتة نجحت مس�اعي كل من أنقرة وطهران يف عرقل�ة إحلاق العقوبات األمريكية
واألوربية الرضر بعالقاهتام االقتصادية؛ حيث أ ّدى متويل تركيا للتجارة البينية بالذهب التي تصدره
إىل إيران -إىل رفع حجم التبادل التجاري بني البلدين.

ويف النتيج�ة ارتفعت حصة تركيا ضمن جمم�وع الواردات اإليرانية ع�ام  2012إىل ،%17.4
وكان ثلث�ا هذه ال�واردات الذهب التي تصدره تركيا إىل إيران مقابل النفط والغاز الطبيعي اللذين
تستوردمهامنها.

وخلال هذه الفرتة التي اش�تدت فيه�ا العقوبات عىل إيران كان�ت حصة تركيا ضمن جمموع
الص�ادرات اإليرانية فوق  ،%10وارتفعت هذه النس�بة التي كانت ع�ام  2011تبلغ  %11.3إىل
نسبة  %11.5يف عام  ،2012وإىل نسبة  %12.6يف عام .2013

وبينام كانت إيران تعاين صعوبة الوصول إىل األسواق الدولية ،نتيجة العقوبات املفروضة عليها
كان املجموع اإلمجايل لصادراهتا ينخفض بش�كل رسيع ،بينام س�جلت صادراهتا إىل تركيا ازديا ًدا
مهماًّ  ،رغم موافقة األخرية عىل عقوبات األمم املتحدة املفروضة عىل إيران ،وذلك بفضل مواقف
أنقرة املعارضة للعقوبات األحادية اجلانب من الواليات املتحدة واالحتاد األوريب.
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إال أنه وعىل الرغم من االرتفاع النسبي املستمر للصادرات اإليرانية إىل تركيا حتى عام ،2013
فقد كان هناك انخفاض يف حجمها بعد عام  ،2011ومن املمكن احلديث عن ثالثة أسباب هلذا
االنخفاض:
1 .1كام قرأنا أعاله ،فإن االنخفاض الكبري يف إمجايل الصادرات اإليرانية بسبب العقوبات
املفروض�ة عليها ،أدى إىل انخفاض صادراهتا إىل تركي�ا ً
أيضا ،حيث انخفض جمموع
الص�ادرات اإليراني�ة بفع�ل العقوبات املفروض�ة عليها من  109ملي�ون دوالر عام
 2011إىل  82مليون دوالر عام .2013

2 .2وكام أشير يف القسم السابق ،فإن املشكالت التي ش�هدهتا العالقات الرتكية اإليرانية
والسيام امللف السوري ،كان هلا دور سلبي عىل التبادل التجاري
بسبب الثورات العربية
ّ
م��ن الفت��رات الت��ي س��جل فيها بني البلدين ،وتسببت املشكالت السياسية -وبخاصة ّ
تشكل
حج��م التب��ادل التج��اري بي��ن رأي يف تركيا حول اتباع إيران سياس�ة توس�عية يف املنطقة -يف
ً
انخفاضا بس��بب األزمات احلدّ من فرص التعاون االقتصادي بينهام.
البلدين

السياس��ية -أعوام التسعينيّات،
وكان��ت اتهامات أنق��رة الموجهة
ف��ي ه��ذه الفت��رة إلى طه��ران هي
أنه��ا تدع��م منظمة "ب��ي كا كا"
اإلرهابي��ة ،وأنه��ا المس��ؤولة ع��ن
االغتياالت التي وقعت داخل تركيا

3 .3ع�دم حتقي�ق تركي�ا عق�ب األزم�ة العاملي�ة /2008
نم�وا اقتصاد ًّي�ا كال�ذي حققته قب�ل  ،2008وكذلك
ًّ 2009
عدم ارتفاع حجم التجارة بش�كل عام -يعدّ ان من األس�باب
التي حالت دون بلوغ نس�بة التجارة مع إيران املس�توى الذي
شهدته الفرتات األوىل حلكومة حزب العدالة والتنمية.

ورغ�م س�عي أنقرة وطه�ران للحد م�ن تأثير العقوبات
االقتصادية املفروضة خالل فرتات عام  ،2010وكذلك من تأثري املش�كالت السياس�ية التي
حدثت خالل مرحلة الثورات العربية يف العالقات االقتصادية التي بينهام قدر املس�تطاع -إال
أن هذه اجلهود مل تكن كافية لعرقلة انخفاض حجم التبادل التجاري بني البلدين خالل أعوام
 2013و 2014و.2015
وهك�ذا ج�رى االبتعاد عن هدف الوص�ول بحجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران إىل
مستوى  30مليار دوالر.

ً
انخفاضا بسبب األزمات
ومن الفرتات التي سجل فيها حجم التبادل التجاري بني البلدين
التسعينيات ،وكانت اهتامات أنقرة املوجهة يف هذه الفرتة إىل طهران هي أهنا
السياسية -أعوام
ّ
تدع�م منظمة "يب كا كا" اإلرهابية ،وأهنا املس�ؤولة عن االغتياالت الت�ي وقعت داخل تركيا،
ويف املقاب�ل كان�ت اهتامات طه�ران ألنقرة هي أهنا تتدخل يف ش�ؤوهنا الداخلي�ة ،وأهنا تدعم
منظم�ة جماه�دي خلق .وقد تس�بب ذلك يف ازدياد ع�دم الثقة بني البلدين إىل درجة اس�تحالة
احلف�اظ يف ظ�ل هذه األجواء الس�لبية عىل حجم التب�ادل التجاري ال�ذي كان بينهام يف أواخر
الثامنينيات.
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كانت حصة إيران من جمموع الصادرات الرتكية عام  1990تبلغ  ،%3.8لكن هذه النسبة
انخفضت يف عام  2000إىل  ،%0.8أما نس�بة الواردات الرتكية من إيران يف األعوام ذاهتا فقد
انخفضت من  %2.2إىل .%1.5
ويف ع�ام  2000كانت قيم�ة الصادرات الرتكية إىل إيران  235ملي�ون دوالر فقط ،وعند
النظر إىل هذا الرقم يف ضوء حجم البلدين فإنه كان يشري إىل وجود مشكلة حقيقية.

مهم ،لكنه
حتس�ن ّ
وإن كان ارتفاع هذا الرقم إىل  3.6مليار دوالر يف عام  2015يشير إىل ّ
اليزال دون املستوى املطلوب بكثري.

وإن اس�تغالل خط�وات حكومة حزب الرفاه يف تطوير عالقاهت�ا مع إيران يف فرتة انقالب
 28ش�باط بوصفه�ا إحدى وس�ائل من�ح الرشعية لالنقلاب ،وعقوبات الوالي�ات املتحدة
املفروضة عىل إيران ودعمها هلذا االنقالب -أدت إىل تراجع التجارة الرتكية مع جارهتا إيران
منطقيا.
إىل مستوى يصعب دعمه
ًّ

وكان تراج�ع التج�ارة اإلمجالي�ة لرتكي�ا مع إي�ران يف ع�ام  1998إىل  627ملي�ون دوالر
ً
مؤرشا عىل مدى األرضار التي تنجم عن النزاعات األيديولوجية يف الداخل عىل اقتصاد البلد
وعالقاته اخلارجية.
وأدى النه�ج األيديولوج�ي ال�ذي اتبعت�ه تركي�ا ،وسياس�تها اخلارجي�ة التي تش�كلت يف
ظ�ل ضغوط�ات ٍ
دول كالواليات املتح�دة -إىل مواجهتها عام  2001إلح�دى أكرب األزمات
االقتصادية يف تارخيها.
وأدت املش�كالت االقتصادية التي واجهتها تركيا بعد أزمة عام  2001إىل تش�كيل حزب
العدال�ة والتنمي�ة ال�ذي ج�اء إىل احلك�م بعد ه�ذه األزمة سياس�ة الدول�ة اخلارجية م�ن مبدأ
"تسخريها خلدمة التنمية االقتصادية".

ومل تع�د تنظر حكومات حزب العدالة والتنمية التي جعلت السياس�ة اخلارجية قائمة عىل
أس�اس زيادة االرتباط االقتصادي املتبادل -إىل إيران على أهنا دولة تتنازع معها ،بل تعدّ أهم
الشركاء التي ينبغي تطوير التعاون االقتصادي معها بش�كل يس�هم يف دع�م تركيا نحو حتقيق
هدفها ألن تكون "قوة مركزية".

مهمة جتاه حل املشكالت السياسية
ويف هذا اإلطار ،يمكن القول إنه كانت هناك خطوات ّ
م�ع إيران ،وزيادة حجم التبادل التجاري معها بش�كل رسيع حت�ى األزمة االقتصادية العاملية
عام .2008
فق�د ارتف�ع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران الذي كان يبل�غ  1.2مليار دوالر يف
عام  ،2002الذي تس�لم فيه حزب العدال�ة والتنمية مقاليد احلكم -إىل حوايل  8.5أضعاف،
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إذ وصل يف عام  2008إىل  10.2مليار دوالر ،وقد أ ّدى ابتعاد تركيا عن النهج األيديولوجي
التس�عينيات ،ورغبته�ا يف تطوي�ر العالقات م�ع إيران على الرغم من
ال�ذي كان�ت تتبع�ه يف
ّ
أساسيا يف هذا االرتفاع الكبري.
دورا
الضغوط املوجهة إليها من الواليات املتحدةً -
ًّ

وبينما كان�ت الوقود املع�دين كالنفط والغ�از الطبيعي يش�كل  %90من حج�م الواردات
الرتكي�ة م�ن إيران ع�ام  ،2008كان�ت املنتوج�ات الصناعي�ة واآلليات واملع�دات ،واحلديد
والفوالذ ،تشكل اجلانب األكرب من صادراهتا إىل إيران ،حتى جتاوز حجمها  2مليار دوالر.

ومع االزدياد الذي ش�هدته التج�ارة املتبادلة بني البلدين فق�د ارتفعت حصة تركيا ضمن
ص�ادرات إي�ران اإلمجالي�ة ما بين عام�ي  2000و 2008م�ن  %2.8إىل  ،%7.2كام ارتفعت
حصة تركيا ضمن واردات إيران اإلمجالية يف األعوام ذاهتا من  %1.69إىل .%3.53

وبذلك أصبحت تركيا من أهم الرشكاء التجاريني بالنسبة إليران ،وارتفعت حصة إيران ضمن
الص�ادرات الرتكية يف الفرتة نفس�ها من  %0.8إىل  ،%1.53أم�ا حصتها ضمن الواردات فقد
ارتفعت من  %1.5إىل .%4
وهذه األرقام تظهر لنا أن إيران تعدّ من أهم الرشكاء التجاريني لرتكيا فيام يتعلق بالواردات،
وإن مل يكن األمر كذلك بالنسبة للصادرات.
حصة إيران  %الواردات من جمموع الواردات حصة إيران %
إيران

10,10
11,18
2,20
1,49
3,88
4,06
2,41
4,12
5,17
5,05
4,10
4,06
2,94

802
1.264
492
815
6.615
8.199
3.405
7.645
12.461
11.964
10.383
9.833
6.096

7.909
11.343
22.302
54.502
170.062
201.963
140.928
185.544
240.841
236.545
251.661
242.182
207.206

2,88
13,54
3,81
0,84
1,34
1,53
1,98
2,67
2,66
6,52
2,76
2,46
2,54

الصادرات إىل
إيران

84
1.078
495
235
1.441
2.029
2.024
3.044
3.589
9.921
4.192
3.888
3.664

جمم الصادرات

2.910
7.958
12.959
27.774
107.271
132.027
102.142
113.883
134.906
152.461
151.802
157.627
143.850

املصدر :مؤسة اإلحصاء الرتكية و ""WTO Time Series on international trad

األعوام

1980
1985
1990
2000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

اجلدول :1حصة إيران ضمن إمجايل التجارة الرتكية ( 2015 - 1980مليون دوالر)
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حصة تركيا  %الواردات من
تركيا
0,68
9,29
2,43
1,69
3,20
3,53
4,01
4,85
6,09
17,37
8,55
7,62
8,62

84
1.078
495
235
1.441
2.029
2.024
3.044
3.589
9.921
4.192
3.888
3.664

جمموع
الواردات

12.246
11.635
20.322
13.898
44.942
57.401
50.469
62.670
58.900
57.092
49.000
51.000
42.500

حصة تركيا %
6,50
8,96
2,54
2,83
7,45
7,21
4,31
7,57
11,39
11,50
12,66
11,07
9,67

الصادرات إىل
تركيا

802
1.264
492
815
6.615
8.199
3.405
7.645
12.461
11.964
10.383
9.833
6.096

جمموع
الصادرات

12.338
14.175
19.305
28.739
88.733
113.668
78.830
100.900
109.400
104.000
82.000
88.800
63.000

املصدر :مؤسسة اإلحصاء الرتكية و""WTO Time Series on international trad

األعوام
1980
1985
1990
2000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

اجلدول :2حصة تركيا ضمن إمجايل التجارة اإليرانية ( 2013 - 1980مليون دوالر)

وقد زاد حجم التبادل التجاري بني تركيا وإيران خالل س�تة األعوام التي توىل فيها حزب
العدالة والتنمية إدارة احلكم يف البالد بني عامي  2008 -2002حوايل  8.5أضعاف؛ لريتفع
م�ن  1.2مليار دوالر إىل  10.2دوالر ،إال أنه انخفض بني عامي  2015- 2008ليبلغ 9.7
مليار دوالر.

ومم�ا جي�در ذكره هنا أن حج�م التبادل التجاري بين البلدين يف أع�وام  ،2011و،2012
و ،2013و 2014وصل بحسب الرتتيب إىل ،)16( :ثم ( ،)21.8ثم ( ،)14.5ثم ()13.7
مليار دوالر ،إال أنه خالل عامي  2012و 2013كان بيع الذهب (بالرتتيب  6.5و 1.6مليار
دوالر) يشكل النسبة األكرب ضمن الصادرات الرتكية إىل إيران.

وإذا وضعن�ا يف احلس�بان ّ
أن حوايل  820مليون دوالر من الذه�ب واملعادن الثمينة ضمن
أرقام عام  2014أرس�لت إىل إيران هبدف تس�ديد أثامن النفط والغاز الطبيعي املستورد منها-
عندها جيب أن نسقط نسبة بيع الذهب ملعرفة حجم التبادل التجاري احلقيقي بني البلدين.
وق�د أ ّثرت األزمة االقتصادي�ة عام  ،2008ثم العقويات االقتصادية املش�ددة عىل إيران،
وس�وء العالقات السياس�ية مع بدء الثورات العربية -يف تطوير العالق�ات التجارية بني تركيا
وإيران كتلك التي كانت يف فرتة بداية حكومات حزب العدالة والتنمية.

ويالح�ظ أن اتفاقي�ة التج�ارة التفضيلي�ة املوقعة بني البلدي�ن خالل زيارة رئي�س الوزراء
رج�ب طي�ب أردوغان إىل إي�ران بتاري�خ  29-28يناير/كانون الثاين من ع�ام  -2014التي
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حي�ز التنفي�ذ بتاريخ  1كانون الث�اين من ع�ام  2015بعد اكتامل اإلج�راءات الالزمة
دخل�ت ّ
للموافقة عليها -مل حتقق التحسينات املرجوة يف التجارة الرتكية اإليرانية عام .2015

وبحسب االتفاقية املذكورة املوقعة بعد عملية مباحثات طويلة استغرقت  10سنوات كان
من املقرر أن جتري تركيا ختفيضات يف الرسومات اجلمركية لبعض املنتجات الزراعية املصدرة
إىل إيران ،وجتري األخرية ختفيضات يف الرسوم اجلمركية يف بعض املنتجات الصناعية املصدرة
إىل تركيا.

منتجا خمتل ًفا
يف ه�ذا اإلط�ار أزالت تركيا يف املرحل�ة األوىل الرضائب اجلمركية ع�ن ً 140
منتجا خمتل ًفا.
بشكل كامل ،أو خفضتها بنسبة كبرية  ،وكذلك فعلت إيران يف ً 125

التعاون في مجال الطاقة

حدث تعاون مشترك بني أنقرة وطهران يف جمال الطاقة يف إطار رشاء تركيا للنفط والغاز
الطبيعي ويف بعض األحيان الكهرباء من إيران.

إىل جان�ب ذل�ك ،كان احلدي�ث جي�ري خالل النص�ف الثاين من ع�ام  2000ع�ن توقيع
بروتوكوالت اتفاق بني تركيا وإيران تنتج أنقرة بموجبه الغاز الطبيعي يف بعض مناطق إيران،
وتنقل الغاز الذي ُيستخرج إىل تركيا ،و ُيصدّ ر قسم منه إىل أوربا ،إضافة إىل بيع الكهرباء الذي
تنتج�ه تركيا من القس�م املتبق�ي إىل إيران ،حتى إن�ه ُو ِّقع بعض بروتوك�والت االتفاق يف هذا
الشأن ،إال أن ذلك مل يتحقق حتى وقتنا احلارض.

كما أن موض�وع اس�ترياد تركيا للطاقة من إيران واجه ً
أيضا مش�كالت مس�تمرة ،بس�بب
والسيام أن مرحلة استرياد الغاز الطبيعي بدأت وهي
عرجنا عليها مسب ًقا؛
ّ
العوامل املعيقة التي ّ
التسعينيات .وعقب وصول أول
تواجه مش�كالت يف ظل العقوبات األمريكية خالل أواسط
ّ
دفعة من الغاز الطبيعي اإليراين إىل تركيا أواخر عام  2001أصبح موضع نقاش مستمر بسبب
عدم اكتامل عمليات التس�ليم بني الفينة واألخرى ،وطلب إيران املستمر إجراء تعديالت عىل
أسعار الغاز الطبيعي.
كام أن العقوبات األمريكية التي ألقت بظالهلا عىل بداية هذه واملرحلة اس�تمرت منذ ذلك
ً
ضغوطا هبدف عرقلة استرياد تركيا للطاقة من إيران.
احلني وبشكل متصاعد -مارست

وال خمرج لرتكيا التي تعدّ مضطرة السترياد  %92من احتياجاهتا من النفط اخلام ،و 98من
الغ�از الطبيع�ي من اخلارج -إال بالتعاون يف جمال الطاقة مع جارهت�ا إيران التي تعدّ من الدول
املتقدمة فيام خيص امتالك احتياطيات الغاز الطبيعي والنفط يف العامل.
وعند النظر إىل تزايد حاجة تركيا إىل الطاقة بش�كل مس�تمر مع نموها االقتصادي ونقص
املوارد البديلة لس�د حاجتها من النفط والغاز الطبيعي -يمكن عندها فهم س�بب األمهية التي
توليها تركيا ،السترياد الطاقة من إيران رغم مجيع السلبيات.
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وعند البحث عن حصة إيران من واردات تركيا ،من املحروقات املعدنية ومش�تقاهتا التي
تشكل القسم األهم من النفط والغاز الطبيعي ،بني عامي 1980و -2014نرى أن حصة هذا
البلد ،ماعدا بعض االستثناءات ،ترتاوح بشكل عام بني .%10-20

وبينما كان�ت حص�ة إيران م�ن واردات الطاق�ة الرتكية خالل فترة ترأس ح�زب العدالة
والتنمي�ة للس�لطة ترتاوح بني  %15-20باس�تثناء عام  -2009فقد انخف�ض هذا املعدل من
جديد إىل ما دون  %15يف عام  ،2015ليصبح ( %12.9اجلدول.)3
حصة إيران ()%

واردات املحروقات املعدنية ومشتقاهتا من
إيران

20,5

800

10,5

486

32,9
13,9
7,9

1.248
644

4.620

760

15,6
17,7

6.011

10,2

3.050

15,6

17,4

5.260
7.551
6.711

20,3

11.020

16,3

9.124

12,9

4.900

17,8
15,3

3.906
3.779

3.325

18,2

جمموع الواردات من املحروقات املعدنية
ومشتقاهتا

4.622
9.540

األعوام

1980
1985
1990
1995
2000

21.255

2005

33.883

2007

28.859
48.281
29.905
38.497
54.117

10.698

60.117

8.420

54.895

2006
2008
2009
2010
2011

2012

55.917

2013

37.841

2015

املصدر :جمُ ِعت املعلومات من بيانات مؤسسة اإلحصاء الرتكية

2014

اجلدول :3حصة إيران من واردات تركيا من املحروقات املعدنية ومشتقاهتا ( 2014 1980-مليون دوالر)

وأحد أس�باب ازدياد االس�ترياد الرتكي من الطاقة اإليرانية خالل عامي  2011و 2012
هو ارتفاع أس�عار النفط؛ فرغم ازدياد ثمن االسترياد الذي دفعته تركيا يف هذه الفرتة من أجل
النفط الذي بلغ سعر الربميل الواحد منه حوايل  120دوالر -إال أنه من حيث الكمية مل تكن
هناك زيادة هبذا القدر.

مهم من حي�ث الكمية والقيمة
أم�ا يف الفترة التي تلت عام  2011ف�كان هناك انخفاض ّ
ً
أيضا يف النفط املس�تورد من إيران ،حتى إن الس�بب الرئيس هلذا االنخفاض كام ذكر يف األعىل
هو عقوبات الدول الغربية واألمريكية املفروضة عىل إيران ،واألزمات السياسية التي شهدهتا
العالقات مع طهران خالل مرحلة الثورات العربية.
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ويف الوق�ت ال�ذي تراجعت فيه كمية النفط املس�تورد من إيران من  9.2مليون طن يف عام
 2011إىل  5.2مليون طن يف عام  -2013فإن كمية النفط املستورد من العراق يف الفرتة ذاهتا
ارتفعت إىل ضعفي ما كانت عليه ،لرتتفع من  3مليون طن إىل  6مليون طن (غرافيك)2

نيجرييا

2011
2012
2013

0
397
478

ليبيا

0
1.019
674

كازاخستان

1.186
1.414
1.545

السعودية

1.965
2.823
2.754

العراق

3.071
3.739
6.000

روسيا

2.131
2.11
1.462

إيران

9.287
7.561
5.256

املصدر :تقرير قطاع سوق النفط ملؤسسة تنظيم سوق الطاقة 2013

وق�د خ ّفضت تركي�ا يف الفرتة التي ُكثفت فيها العقوبات ضد إي�ران كمية وارداهتا النفطية
من هذا البلد ،لكنها مل ختفض كمية الغاز الطبيعي الذي كانت تستورده من إيران.

حتى إن كمية الغاز الطبيعي املستوردة من إيران ارتفعت من  8.2مليون سينتميرت مكعب
يف ع�ام  2011إىل  8.7س�ينتميرت مكعب خالل عام ( 2013اجلدول .)4ورغم كون أس�عار
ستورد من روسيا وأذربيجان-
الغاز الطبيعي املستورد من إيران يف هذه الفرتة أغىل من الذي ُي َ
فقد اضطرت أنقرة للترصف هبذا الشكل عملاً بمبدأ "اش ِ
رت أو ادفع الثمن".
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األعوام

روسيا

إيران

أذربيجان

اجلزائر

نيجرييا

الدول األخرى

()LNG

()LNG

()LNG

املجموع

2005

17.524

4.248

0

3.786

1.013

0

2007

22.762

6.054

1.258

4.205

1.396

167

35.842

5.252

4.960

4.487

781

35.856

8.190

3.608

2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

19.316

23.159

19.473

17.576

25.406

26.491

26.212

5.594

4.113

7.765

8.215

8.730

0

4.580

4.521

3.354

4.245

4.132

4.148

3.906

4.156

4.076

3.917

1.100

1.017

903

79

333

26.571

30.221

37.350

1.189

3.079

38.036

1.322

2.464

45.922

1.248

1.247

1.069

892

43.874

45.269

املصدر :تقرير قطاع سوق الغاز الطبيعي ملؤسسة تنظيم سوق الطاقة 2013

تقرير أسواق الغاز الطبيعي 2013
اجلدول :4واردات تركيا من الغاز الطبيعي ( 2013 - 2005مليون سم مكعب)

وق�د ُو َّقع�ت اتفاقية الغ�از الطبيعي بني تركيا وإي�ران التي التزال قائم�ة حتى اآلن يف عام
 ،1996و ُن ِق�ل أول دفع�ة من الغاز الطبيعي إىل تركيا ضمن إطار هذ ه االتفاقية يف عام 2001
عرب خطوط األنابيب املمدودة بني البلدين.
وبحس�ب ه�ذه االتفاقية التي ُن ّظمت وفق مبدأ "اشتر أو ادفع الثم�ن" ()Takeor pay
فق�د قبلت تركيا يف حال عدم  sكمية الغاز الطبيعي الس�نوية التي تعهدت برشائها من إيران-
خاصا بإيران فقط.
أن تدفع لطهران ثمن هذه الكمية .وهذا األمر ليس ًّ

فقد أجرت أنقرة اتفاقيات رشاء الغاز الطبيعي مع روسيا وأذربيجان عىل نفس املبدأ ً
أيضا،
حيث ينبغي عىل تركيا ضمن إطار االتفاقيات التي وقعتها إىل يومنا احلايل وفق مبدأ "اشتر أو
ادفع الثمن" ،أن تشرتي من الغاز الطبيعي سنو ًّيا  9.6مليار مرت مكعب من إيران ،و 20مليار
مرت مكعب من روسيا و 6مليار مرت مكعب من أذربيجان.

ويالحظ يف بعض السنوات أن تركيا التي هلا اتفاقيات يف الغاز املسال مع نيجرييا واجلزائر
إىل جانب الدول الس�ابقة مل تس�تهلك مجيع الكميات املس�توردة من الغاز يف السوق الداخلية،
وهلذا الس�بب وضمن إطار مبدأ "اشتر أو ادفع الثمن" فإهنا تواجه مش�كلة تسديد أثامن الغاز
الذي ال تستطيع رشاءه.

وكما رأين�ا يف األرقام املذكورة أعلاه فإن إيران ه�ي الدولة الثانية من بين الدول املوردة
للغاز الطبيعي إىل تركيا.
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لكن باملقابل ،فإن تركيا هي أكرب زبون بالنس�بة إليران؛ ألن تركيا تشتري  %90من الغاز
الطبيع�ي الت�ي تبيعها إيران ،الت�ي تتعرض بدورها لعقوبات دولية ،ف�إن إليران عالقة ارتباط
18
مهمة مع تركيا يف هذه الصدد.
ّ

كان تخفيض روسيا لسعر الغاز
ً
مرتبط��ا ش��ي ًئا ما بس��عر الغاز
اإليران��ي؛ ألنه كان م��ن الصعب
لها إقناع روسيا بتخفيض سعر
غازها قبل تخفيض س��عر الغاز
اإليراني الذي ه��و أغلى من الغاز
الروس��ي ،وله��ذا الس��بب فقد
إن تركيا بحاجة إىل الغاز اإليراين لس�د احتياجات اقتصادها
زادت تركيا من مس��اعيها خالل املتنامي من الغاز الطبيعي ،كام أن إيران بحاجة إىل السوق الرتكية؛
الفترة الماضية لتخفيض سعر ألهنا تواجه صعوبات يف الوصول إىل األسواق األخرى.
الغاز الذي تشتريه من إيران.
وم�ن املتوقع أن ينخفض ه�ذا االرتباط ،عقب إنش�اء إيران
خطوط أنابيب من أجل بيع الغاز الطبيعي إىل العراق وباكس�تان
والت�ي تس�عى من أجلها .وتشير البحوث األخيرة إىل أن إيران
تتبوأ املرتبة األوىل يف العامل متفوقة عىل روس�يا فيام يتعلق بامتالك
ّ
احتياطي�ات الغ�از الطبيع�ي ،ولذل�ك فإنه ال مناص م�ن تعاون
تركيا مع إيران يف جمال الغاز الطبيعي.

ويف ه�ذا احل�ال ،ورغ�م العالق�ة املحتم�ة بين الدولتين
املذكورتني يف جمال الطاقة ،فإنه س�يكون من املفيد النظر عن كثب إىل املش�كالت التي شهدهتا
أنقرة وطهران يف جمال الغاز الطبيعي.
إن اجل�دل الرئي�س حول موض�وع رشاء الغاز الطبيعي من إيران ،هو غالء الس�عر بنس�بة
كبرية منذ عام  2014مقارنة بالغاز الذي ُيشترَ ى من روسيا وأذربيجان.

ويف إط�ار اتفاقي�ات رشاء الغاز الطبيعي التي وقعتها تركيا ،فإهنا تس�دد مقابل كل 1000
دوالرا ألذربيج�ان ،بينام تدفع
دوالرا لروس�يا ،و425
متر مكعب م�ن الغاز الطبيع�ي 335
ً
ً
19
دوالرا مقابل الكمية نفسها.
إليران 490
ً

ومع انخفاض أس�عار الغاز الطبيعي يف األس�واق العاملية وتس�ديد تركي�ا مبالغ أكرب ليس
للغاز اإليراين فحس�ب وإنام للرويس ً
أيضا ،فإهنا بدأت بالس�عي من أجل ختفيض أسعار الغاز
الطبيعي.
ً
مرتبطا شيئًا ما بسعر الغاز اإليراين؛ ألنه
ويف هذا اإلطار ،كان ختفيض روس�يا لس�عر الغاز
كان من الصعب هلا إقناع روس�يا بتخفيض س�عر غازها قبل ختفيض سعر الغاز اإليراين الذي
ه�و أغىل من الغاز الرويس ،وهلذا الس�بب فقد زادت تركيا من مس�اعيها خالل الفرتة املاضية
لتخفيض سعر الغاز الذي تشرتيه من إيران.
وكان اخللاف احلاص�ل فيام يتعلق بأس�عار الغاز الطبيع�ي أحد املوضوع�ات التي تناوهلا
رئيس الوزراء أردوغان خالل زيارته إىل إيران أواخر يناير /كانون الثاين .2014
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َوصل
وأفاد وزير الطاقة واملوارد الطبيعية تنار يلدز خالل ترصحيات له يف هذا الشأن أنه مل ُيت ّ
بع�د إىل اتفاق مع إيران فيام خيص أس�عار الغاز الطبيعي ،وأن عملي�ة التحكيم التي بدأت بناء
مقرتحا لتخفيض األسعار "بحيث
عىل طلب تركيا ،التزال مستمرة ،وأنه يف حال قدمت إيران
ً
يقابل مس�توى الربح الذي قد تكس�به تركيا خالل التحكيم" فعندها يمكن ألنقرة التخيل عن
20
خيار التحكيم.
وكان الطل�ب الرتكي فيام خي�ص التحكيم يتضمن أمرين :األول هو ختفيض أس�عار الغاز
املس�تورد من إيران وتعويض خس�ائر تركيا النامجة عن الس�عر الباهظ ،أما الثاين فكان متعل ًقا
بعدم التزام إيران بمسؤولياهتا عرب ضخها يف بعض األحيان كميات أقل من التي تعهدت هبا.

وكان�ت تركي�ا ق�د ذهبت إىل التحكيم ض�د إيران يف وقت س�ابق ً
أيضا ،فف�ي عام 2004
ُ
�رت أحقي�ة رشكة نقل النفط عبر األنانيب املس�امهة ( )BOTAŞيف الطلب الذي تقدمت
أ ِق ّ
به حول حتديث األس�عار ،واضطرت رشكة إيران اإلقليمية للغاز ( )NIGCعقبها بتخفيض
س�عر الغاز الذي تبيعه لرتكيا بنس�بة  %16.5وعىل دفع مبلغ ق�دره  970مليون دوالر لرشكة
21
ً
تعويضا عن الفرتة املاضية.
( )BOTAŞالرتكية

ويف  17فرباير/ش�باط من عام  2014بدأ دي�وان التحكيم الدويل ( )UTDببحث قضية
الغاز الطبيعي بني تركيا وإيران.
أمرا
وكانت مس�ألة حل خالفات البلدين فيام يتعلق باملوضوعات املتعلقة بالغاز الطبيعيً ،
مطروحا باستمرار عىل جدول أعامل اللقاءات بني مسؤويل البلدين خالل فرتة التحكيم.
ً

أخبارا حول أن طهران جاهزة إلجراء ختفيض يف األسعار
ونرشت وسائل اإلعالم آنذاك
ً
يف ح�ال ختلت تركيا عن التحكيم وقبلت بشراء مزيد من الغاز منها ،وأن تركيا لن تتخىل عن
التحكيم يف حال عدم إجراء ختفيض يف األس�عار ،ولن تقبل بتوجيه إيران ضغوطات إليها يف
22
هذا اخلصوص.

إال أن مجي�ع املباحثات ب�اءت باإلخفاق ،وبدأت األطراف بانتظار القرار الذي س�يصدره
ديوان التحكيم الدويل.

ويف نوفمبر /ترشي�ن الثاين أصدر ديوان التحكيم الدويل قراره املتعلق بالقس�م األول من
القضي�ةـ ومل يع�ط احلق ألنقرة يف الش�كوى التي تقدمت هبا ضد طهران حول تس�ليمها الغاز
بكمي�ات أق�ل مما تعهدت عليه 23.وخالل زي�ارة الرئيس الرتكي أردوغ�ان إىل إيران بتاريخ 7
نيس�ان  2015ع�ادت ه�ذه القضي�ة لتأخذ مكاهن�ا ضمن ج�دول األعمال ،إال أن الطرفان مل
يتمكنا من إجياد حل خارج التحكيم.

رصح وزير النف�ط اإليراين "بيجن نامدار زنغنه" بأن طهران
وبعد أس�بوع من هذه الزيارة ّ
ً
ختفيضا يف سعر الغاز أن تضاعف األخرية رشاءها من الغاز
اقرتحت عىل أنقرة مقابل إجرائها
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الطبيع�ي م�ن إي�ران إىل ضعفي الكمية التي كانت تشترهيا من قب�ل ،إال أن أنقرة رفضت هذا
املقرتح.

وكان�ت ق�د قبل�ت تركي�ا من حي�ث املب�دأ رشاء املزي�د من الغ�از اإلي�راين مقاب�ل إجراء
األخرية التخفيض مناس�ب ،إال أن مس�ؤويل البلدين أخفقوا يف الوصول إىل اتفاق حول نسبة
24
التخفيض.

أما قرار القسم الثاين من القضية واملتعلق بطلب تركيا من إيران ختفيضها سعر الغاز الذي
تبيعه إليها -فقد ُأ ِ
علن يف  2فرباير /شباط  ،2016حيث أقر ديوان جلنة التحكيم بأحقية تركيا
يف هذا اخلصوص ،وقرر إجراء ختفيض يف س�عر الغاز اإليراين املباع لرتكيا بنس�بة ،15% -10
وأن يكون التخفيض شاملاً الكمية املستوردة منذ عام  .2011وبناء عليه فإنه جيب عىل إيران
25
دفع تعويض لرتكيا عن الغاز الطبيعي الذي باعته هلا بسعر مرتفع بعد عام .2011

وم�ن بين املوضوعات التي طرحت عىل جدول أعامل تركيا وإي�ران فيام خيص التعاون يف
جمال الطاقة ،ومل تتكلل بنجاح نتيجة املش�كالت التي واجهتها -قيام تركيا باالس�تثامر يف جمال
الغاز الطبيعي اإليراين يف خليج البرصة.

ريا ،تقرر يف وثيقة مذكرة
وخالل الفرتة التي ش�هدت فيها العالقات بني البلدين حتس�نً ا كب ً
التفاه�م الت�ي ُو ِ
وف�ق عليها بتاري�خ  14يوليو /مت�وز  2007أن تق�وم الرشك�ة الرتكية للنفط
املسامهة ( )TPAOبإنتاج الغاز الطبيعي يف بعض أجزاء احلقل املعروف باسم بارس اجلنويب،
الغني بالغاز والواقع يف خليج البرصة.
إال أن جت�اوز تركيا مرحلة رشاء الغاز اإليراين ،ورشاءه�ا حقوق إنتاج الغاز ضمن حدود
ريا لإلدارة األمريكية.
األرايض اإليرانية سبب
ً
إزعاجا كب ً

وأف�ادت الترصحيات الص�ادرة عن الس�فارة األمريكية يف أنقرة أن واش�نطن تعارض كل
أن�واع التعاون م�ع طهران ،وأن تعاون أنقرة م�ع إيران التي تتهمها واش�نطن بانتهاك قرارات
يع�رض املرشوعات التي ُط ِّورت بني تركيا
جمل�س األم�ن والوكالة الدولية للطاقة الذرية -قد ّ
26
والواليات املتحدة يف جمال املوارد الطبيعية يف حوض بحر قزوين ،إىل اخلطر.

أم�ا أنقرة ،فقد رفضت هذه الترصحيات س�واء عىل مس�توى رئي�س اجلمهورية ،أم رئيس
الوزراء ،أم وزير اخلارجية ،وأكدت أن تعاوهنا مع إيران فيام خيص س�د احتياجاهتا املتزايدة يف
جمال الطاقة باستمرار أمر طبيعي للغاية.
وعلى الرغم م�ن املواقف األمريكية ف�إن تركيا مل ترتاج�ع عن خطواهتا ،وبع�د املباحثات
واللقاءات بني البلدين ُو ِّقعت بتاريخ  17نوفمرب /ترشين الثاين من عام  2008مذكرة تفاهم
جدي�دة يف جم�ال التعاون املتعلق بالغ�از الطبيعي من خالل توس�يع املذكرة املوقع�ة بينهام عام
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 .2007وبموجبه�ا امتلكت تركيا حق تش�غيل األح�واض  ،22و 23و 24للغاز الطبيعي يف
حوض بارس اجلنويب التابع إليران.

يوميا الت�ي تقدر بـ  46مليون
وانطال ًق�ا من ذلك فإن تركيا تشتري نص�ف الكمية املنتجة ًّ
مرت مكعب ،أما النصف الثاين فيبقى إليران ،وكان من املخطط أن ُين َقل الغاز من مدينة أسوليا
الواقع�ة قرب حوض الغاز الطبيعي إىل تركيا عبر خطوط األنابيب املمتدة بطول  1850كم،
ومن ثم بيع قسم منه إىل أوربا.
ُ
وخ ِّطط إلنشاء خطوط األنابيب هذه بالرشاكة بني تركيا وإيران ،إضافة إىل ذلك فإن تركيا
س�محت باستخدام أراضيها لنقل قس�م من الغاز اإليراين إىل أوربا ،ووافقت عىل املشاركة يف
27
إنشاء خط األنابيب املرتتب عىل ذلك.

إال أنه مل تس�نح للبلدين الفرص من أجل حتقيق هذا املرشوع الذي كان س�ينقل بالعالقات
االقتصادية بني البلدين إىل مرحلة متقدمة جدًّ ا.

ّ
إن إمكاني�ة حتقيق هذا املرشوع بات مس�تحيلاً ؛ نتيجة إضاعة مس�ؤويل البلدين الكثري من
الوق�ت يف تفصيلات االتفاقية ،بس�بب تأثري انعدام الثقة املوجودة بين أنقرة وطهران عىل مر
والسيام مع بداية الثورات العربية خالل األعوام األخرية وتشديد العقوبات الدولية
التاريخ،
ّ
املفروضة عىل إيران.

النتيجة
إن إلقاء األزمات السياسية بظالهلا عىل العالقات االقتصادية مشكلة قد حتصل بني الدول
مجيع�ا ،إال أن�ه ينبغي أال ننس�ى أن ال�دول الفاعلة يف السياس�ة العاملية ،مدين�ة بذلك إىل قوهتا
ً
االقتصادية عىل وجه اخلصوص.

أما الطريق إىل أن تصبح صاحب قوة من الناحية االقتصادية فإنه يمر من تطوير التجارة مع
املهمة وعىل رأس�ها دول اجلوار ،وبسياس�ة اقتصاد مفتوحة عىل العاملّ .
وإن من احلقائق
الدول ّ
ُس�مى يف وقتنا احلارض بالقوى العظمى ،متتلك أرقا ًما مرتفعة يف جمال
املعروفة أن الدول التي ت ّ
الصادرات ،وبخاصة أهنا تكون من أهم الرشكاء التجاريني بني الدول املجاورة هلا.

وعند النظر من هذه الزاوية نرى أنه يف حال عدم استطاعة تركيا رفع حجم تبادهلا التجاري
مع إيران وبقية الدول اجلوار يف عام  2023إىل أكثر من  300مليار دوالر ،ورفع جمموع حجم
جتارهتا اخلارجية إىل أكثر من  1ترليون دوالر -فإنه س�يكون حينها من الصعب جدًّ ا هلا حتقيق
أهداف  ،2023واألهم من بينها" :الدخول ضمن أقوى عرش اقتصادات يف العامل".
ولك�ي تص�ل تركيا إىل هذه االهداف عليها رفع حجم تبادهل�ا التجاري مع إيران التي هي
أكبر دول�ة من بني دول اجلوار إىل  100مليار دوالر كأقل تقدير ،ويتح ّتم عىل تركيا يف س�بيل
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الوصول إىل مستوى القوة املطلوبة ،من أجل محاية وزيادة أمن ورفاهية شعبها -أن ختطو هذه
اخلطوات املتعلقة بتطوير اقتصادها.
وهل�ذا الس�بب عليها العمل من أج�ل إزالة مجيع العوائ�ق التي تقف أم�ام تطوير عالقاهتا
االقتصادية س�واء مع إيران أم مع الدول األخرى يف املنطقة .وأال تس�مح بأن حتدّ املش�كالت
الت�ي تعيش�ها مع ه�ذه الدول يف املج�االت األخرى من حج�م تبادهلا التج�اري معها ،أو من
حجم استثامر الرشكات الرتكية يف هذه البلدان.

إن م�ن املع�روف أن القرارات احلاس�مة التي ُت َّت َخذ من أجل اس�تمرار التع�اون يف املجال
االقتصادي وتطويره ،يف الفرتات التي يس�ود فيها جو س�يايس س�لبي -تؤثر يف الوقت نفس�ه
إجيا ًبا يف حل املشكالت املتعلقة باملجاالت السياسية ً
أيضا.

وعن�د النظ�ر من هذه الناحية ن�رى أن تطوير تركيا عالقاهتا االقتصادية مع إيران سيس�هم
يف جتاوز املش�كالت السياس�ية بني البلدين ،ويف اقرتاهبام من األهداف التي يريدان حتقيقها يف
الوصول إىل مرحلة تكونان فيها العبني ِ
فاع َلني يف السياسة الدولية.
مؤخرا حول إجياد حل ملش�كلة
املهم لرتكيا ،ونتيجة للجو اإلجيايب الذي نش�أ
ً
هلذا فإنه من ّ
إيران النووية -أن تطور جتارهتا واستثامراهتا املتبادلة مع هذه الدولة.
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