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 أثار التقارب الكبير الحادث اآلن في العالقة بين السعودية وتركيا والذي توج بتوقيع الطرفين نهاية ديسمبر

يته تساؤالت حول توق- الماضي بالرياض اتفاقا للتعاون االستيراتيجي في مختلف المجاالت بما فيها العسكري

، دولة لمكافحة اإلرهاب 43مي يم  الذي جاء بعد نحو أسبوعين فقط من إعالن المملكة تشكيل تحالف إسال

التقارب على العالقات التركية  ، وإنعكاسات هذابشأنه كما طرح تساؤالت أخرى حول دوافع كال الطرفين

ان للسعودية تزامنت غال سيما وأن زيارة أردو ،احيةمن ن 3104يوليو  4المصرية المتوترة منذ االنقالب العسكري 

مع زيارة قام بها وزير الخارجية المصري سامح شكري للرياض، وما تردد حينها عن وساطة سعودية لتقريب 

على العالقة بين أما ثالث هذه التساؤالت فيتعلق بانعكاس هذا التقارب  .هوجهات النظر بين القاهرة وأنقر

 السيسي واإلخوان؟

 التركي-أوال: توقيت ودوافع التقارب السعودي

راتيجي ي تمخض عنها اتفاق التعاون االستوالت ،3102ديسمبر  32غان للسعودية يمكن القول بأن زيارة أردو

للتعزية في صصت إحداهما حيث سبق أن زارها مرتين ُخ ،3102ودية خالل عام له إلى السعتعد الزيارة الثالثة 

 ،أنها جاءت في توقيت بالغ األهمية، إال الزيارة األخيرة كانت معدة سلفا وبالرغ  من أن ،وفاة الملك عبد اهلل
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كما جاءت قبيل أيام  ،إذ سبقها بحوالي أسبوعين اإلعالن السعودي عن تشكيل تحالف إسالمي لمواجهة داعش

من توتر العالقات بين السعودية وإيران على خلفية قيام السعودية بتنفيذ حك  اإلعدام في المعارض 

ما مالشيعي نمر النمر وما تاله من االعتداء على كل من السفارة والقنصلية السعودية في طهران ومشهد، 

 .ب هذا التحالف الجديد زخما كبيراأكس

عادل الجبير وزير الخارجية السعودي فإن التحالف "يأتي في ظل الظروف والتحديات التي وبحسب تصريحات 

ما يتعلق ا يتعلق باإلرهاب والتطرف، أو فيمعراق أو اليمن أو ليبيا، سواء فينواجهها سويًا في سورية أو ال

إلى المواجهة والتعامل جميع هذه الملفات تحتاج "بتدخالت إيران السلبية في شؤون المنطقة، مشيرا إلى أن 

 ."معها

ومن جانبها أشارت وسائل إعالم تركية إلى أن السعودية وقعت عدًدا من االتفاقيات مع تركيا أبرزها اتفاقية 

مليار دوالر  01مليار دوالر ومن المتوقع أن تصل إلى  3.2شراء عربات مدرعة ومعدات عسكرية بقيمة تبدأ من 

 .خالل المرحلة القادمة أمريكي

 

 االحتياج السعودي للتقارب التركيـ 0

تاريخيا كانت إيران هي أحد نقاط التقارب بين السعودية وتركيا السيما مع وصول حزب العدالة والتنمية للحك  

-3113وما تاله من الغزو األمريكي للعراق وبداية التغلغل اإليراني هناك.. لذا شهدت الفترة من  3113عام 

 –مجلس األعمال التركي "الجانبين السيما على الصعيد االقتصادي . فتأسسس  تقاربا كبيرا بين 3100

ث  زيارة الملك عبد اهلل إلى  ،"السعودي –صندوق االستثمار التركي " ، وبعدها بعامين تأسس3114 "السعودي

إلى تركيا صل الخاطفة بعد أربعين عامًا من زيارة الملك السعودي الراحل في 3112و 3112تركيا مرتين عامي 

 .(1)0222العام 

ومؤخرا فإن السعودية في مواجهتها مع إيران تسعى لتشكيل تحالف إقليمي قوي يستند إلى الهوية 

فمال عن التهديدات  ،اإلسالمية" السنية" ..ال سيما في ظل التهديد اإليراني لها في كل من العراق واليمن

وعدائها  ،بروز داعش ودورها المتنامي في سوريا والعراقكما أن  والبحرين. ،المحتملة في المنطقة الشرقية

ي بتوحيد جبهة السنة في مواجهة األيدولوجي مع السعودية ربما يشكل عامال ثانيا في االهتمام السعود

 اإلرهاب الداعشي"."

                                  
 الرابط ،نقال عن جريدة السفير اللبنانيةموقع الخليج الجديد ، التقارب السعودي التركي: الخلفيات التاريخية والسياق اإلقليمي، د. مصطفى اللباد( 1)

http://www.thenewkhalij.net/ar/node/27857
http://www.thenewkhalij.net/ar/node/27857
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 :االحتياج التركي للتقارب السعوديـ 3

ودع  طهران لموسكو، في سعي تركيا  ،ركيةربما ساه  الخالف التركي الروسي األخير بعد حادث إسقاط الت

ان وإن ك–وكبديل مؤقت  ،لتوطيد عالقاتها مع دول الخليج السيما فيما يتعلق ببدائل الغاز الروسي من ناحية

ألف برميل  311فتركيا تستورد  للسوق الروسي. وتعد السعودية ث  الدوحة القاطرة في هذا الشأن، -محدودا

اإليراني، بخالف الغاز اإليراني والروسي. وبالتالي فإن السعودية وقطر هما وجهة تركيا للحصول يوميا من النفط 

 3102وفي هذا اإلطار وقعت أنقره والدوحة في سبتمبر  على بدائل لمواجهة أزمات الطاقة المحتملة في البالد.

ين التوقيع على اتفاقية بين الطرف اتفاقا لتأسيس المجلس األعلى للتعاون االستراتيجي بين البلدين، كما ت 

ث  جاء  .3102و 3102مليار متر مكعب من الغاز المسال القطري في تسع دفعات لشتاء  0.3تقمي باستيراد 

 .االتفاق األخير مع السعودية تتميما لهذه المصلحة

 

 :انعكاس التقارب على العالقة بين تركيا ومصرثانيًا: 

: هل يمكن أن تلعب السعودية دورا في التقارب بين يثور التساؤل ،ة وأنقرهبعد التقارب الكبير بين السعودي

 ؟نقره هذا الدور أيمامصر وتركيا؟ وفي المقابل هل يمكن أن تلعب أ

 

 :بالنسبة للسعودية  ـ0

قد يكون من المفيد للسعودية تحقيق هذا التقارب من أجل قيادة جبهة قوية في مواجهة إيران وداعش . 

السعودية قد تسعى لتحقيق هذا التقارب رغبة في إنجاح ف، تمغط على الطرفين في سبيل ذلكلكن قد ال 

ة القمة ئاسقمة التعاون اإلسالمي الذي ستعقد في أسطنبول في إبريل المقبل والتي يفترض أن تستل  تركيا ر

 . من مصر الرئيس الحالي

واجهة إيران .السيما في ظل وجود مقر وتكتسب القمة أهميتها من كونها ستخصص لدع  السعودية في م

. كما أن هذا التقارب من 3103األمانة في السعودية وتولي سعودي هو إياد مدني منصب األمين العام منذ عام 

وقد أشار جمال خاشقجي المقرب من السعودية إلى وجود جهود  شأنه دع  تحالفها الجديد في مواجهة داعش..

لكن قد ال تمارس الرياض ضغوطا على كال الطرفين في هذا الشأن. ولعل ما  وساطة سعودية بين الجانبين.

 .خير دليل على ذلك 3102حدث في مارس 
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وبحسب تصريحات  ،ان لكن ل  يحدث تقارب في حينهاغفقد زار السيسي في حينها السعودية تاله زيارة أردو

"إن الرياض عرضت قال: في حينها  في طريق عودته من السعودية "حريت"تصريحات لصحيفة  إلىان غألردو

ان قبل سفره للرياض في غالتوسط بين البلدين، ولكن ليس هناك إصرار من جانبها لفعل ذلك". بل إن أردو

خطوات إيجابية وجدية جدًا". وُحدد مممون بالسيسي  قيامحدد شروطا للقاء السيسي في الرياض منها "، حينها

في هذا الشرط بوضوح على أنها "إطالق سراح المعتقلين السياسيين وعلى  الخطوات اإليجابية والجدية الواردة

 رأسه  مرسي وحصوله  على حق ممارسة العمل السياسي".

وزير الخارجية سامح شكرى قبل سفره إلى الرياض ما تردد فى العديد من على لسان فإن مصر نفت وهذه المرة 

وتركيا، كما نفى إمكانية عقد لقاء بين المسئولين وسائل اإلعالم عن وجود وساطة سعودية بين مصر 

المصريين والرئيس التركى الموجود بالسعودية . وإن كان شكري ذاته كانت له تصريحات إيجابية تجاه أنقره 

اعتبر أن عالقة بالده بتركيا البد وأن حيث  (في اليوم التالي لتشكيل التحالف اإلسالمي) 3102ديسمبر 02في 

لمنطقة لما أسماه "الجهود التركية"، كما أشار إلى أن بالده تتمنى أن تعود عالقتها مع تركيا ولكن تعود لحاجة ا

على أساس االحترام المتبادل بين الدولتين، كما أشار إلى األزمة التركية الروسية قائال إن مصر لن تنصر طرفا 

 على حساب طرف آخر.

هذا النفي ال يعني عدم وجود لكن  ،للتقريب بين بالده ومصران وجود وساطة سعودية غوفي المقابل نفى أردو

 وإن كان ال يخلو أيما من عقبات ،"القاهرة وأنقره" في إحداث هذا التقارب دوافع لدى كال الطرفين

 ة.االحتياج المصري للتقارب مع أنقر

 

 :ةاالحتياج المصري للتقارب مع أنقرـ 3

الح مع تركيا أبرزها البحث عن مزيد من الشرعية لنظام االنقالب هناك عدة مبررات تدفع النظام المصري للتص

ما ال سي ،وربما تسعى مصر الستغالل ورقة السعودية في ذلك ،السيما لدى الدول الداعمة لإلخوان ومنها تركيا

 اوربما يت  استخدامها هذه المرة أيم ،بعدما نجحت الرياض سابقا في المغط على أنقره لغلق قناة مصر اآلن

 السيما في ظل حالة االنقسام الحاد الذي يعاني منه تنظي  اإلخوان.
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 االحتياج التركي للتقارب مع القاهرةـ 4

تسعى أنقره لقطع الطريق على قبرص في تشكيل تحالف قريب من خاصرة أنقرة، يم  مصر واليونان والذي 

ثالثية بين مصر وقبرص واليونان في ديسمبر بدأ يتشكل مع زيارة السيسي األخيرة إلى اليونان وعقده  قمة 

. هذا التحالف ربما يرتبط بالتنقيب على الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط . لذا قد يكون التقارب 3102

  .مع مصر أيما أحد الوسائل إلفشال هذا التحالف

 شروط و"عقبات" التقارب المصري التركيثالثًا: 

عملية التقارب بين مصر وأنقره عبر الوساطة السعودية لعل أبرزها ملف ربما تكون هناك عقبات إلحداث 

 -ولوجية وأخالقيةيالعتبارات أيد–اإلخوان المسلمين وفكرة الشرعية ..إذ ربما لن يكون سهال على أنقره 

وفي المقابل قد يكون من الصعب على السيسي قبول هذا االحتواء التركي لإلخوان.  ،التخلي عن هذا الملف

لكي تحقق هدفها في تشكيل تحالف –وبالتالي قد يشكل هذا الملف حجر عثرة .. وبالتالي قد تركز السعودية 

من خالل التركيز على النقاط  ،بينهما إلى تقريب وجهات النظر  -إسالمي سني باألساس في مواجهة إيران

وإن كان هذا ربما يشكل عائقا  ،الخالفاإليجابية في العالقة" مثل الجوانب االقتصادية" دون التطرق إلى نقاط 

ان بنظام غان ومصداقيته الداخلية، ألن أي نمط من أنماط العالقة يعني ضمنا اعتراف أردوغأمام أردو

في التهدئة وعدم  ترغبومع ذلك  ،هو انقالب السيسي. فتركيا على اقتناع راسخ بأّن ما حصل في مصر

مرحلة أولى، هذه الرغبة ال تتعلق بمصر بذاتها وإنما تأتي أيما ضمن االشتباك أو التصعيد مع الجانب المصري ك

الجهد األوسع الذي تقوم به الحكومة مؤخرا إلعادة إطالق آلتها الدبلوماسية بكفاءة أعلى السيما في الملفات 

 .(2)الشائكة كأرمينيا والعراق وقبرص واليونان

فيما يتعلق بعالقتها بروسيا يجعلها بداية ال تفكر في  كما أن الظروف األخيرة التي تمر بها تركيا السيما

عبر عنه جمال خاشقجي في حوار له مع جريدة  المغط على السعودية فيما يتعلق بالملف المصري. وهو ما

لبوا أن تختار أن تتخلى عن مصر واألتراك ل  يط السعودية ال يمكنحيث قال " 3102الشروق المصرية في مارس 

 .(3)وبين القاهرة، وال السعودية ستختار" السعودية بينه 

                                  
 الرابط، يةاتيجرلمصري للدراسات السياسية واالستالمعهد االمصرية،  ـتصريحات المسؤولين األتراك ومستقبل العالقات التركية علي حسين باكير، ( 2)

 الرابط، موقع المواطن نت نقال عن الشروق المصرية،” اإلخوان المسلمين“تقارب السعودية مع تركيا ليس تقارباً مع  خاشقجيجمال ( 3)

http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/2/0/304
http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/2/0/304
http://www.almowaten.net/2015/03/%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%82%D8%A7/
http://www.almowaten.net/2015/03/%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%82%D8%A7/
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السعودية االستمرار في نهج الملفات المتوازية في سياستها الخارجية بمعنى وفي هذا اإلطار قد تفمل 

دون أن يكون لذلك أثر على  ،في ملف سوريا وإيران –التنسيق مع تركيا التي يفترض أنها تدع  إخوان مصر 

ونفس األمر بالنسبة للملف . إخواني –مصري، أو سيساوي ـ تركي  أو إخواني، –إمكانية حدوث تقارب سعودي 

اليمني، حيث التحالف السعودي القطري، لكن دون أن يكون له انعكاسات أيما على العالقة بين قطر وإخوان 

 .(4)مصر بفرض أن قطر تدعمه 

 

 :الخالصة

يتعلق بالموقف في اليمن ورفض مصر رغ  وجود تباينات في العالقات السعوية المصرية خاصة فيما 

إال  ،المشاركة البرية في عاصفة الحزم مرورا باألزمة السورية ودع  القاهرة لبشار األسد في تحد واضح للرياض

أو المغط عليها بالنسبة لملف المصالحة مع اإلخوان  ،أن هذا ليس معناه تخلي الرياض كليا عن القاهرة

 :ألمرينا ال بد من اإلشارة المسلمين إرضاء لتركيا .. وهن

فهي ممطره إليه باعتباره شريك  ،زالت متمسكة بالسيسي بالرغ  من التباينات السابقة أن الرياض الاألول: 

 .االضطرار أو الحليف العبء

وبالتالي  ،أن تركيا في المقابل ل  تمغط على الرياض من أجل تحسين عالقاتها بالقاهرة من ناحية الثاني:

تحقيق المصالحة بين السيسي واإلخوان . بل على العكس فإن أنقره استجابت في فترة من الفترات إمكانية 

 .لمغوط سعودية بشأن غلق القناة الفمائية لإلخوان التي تبث من اسطنبول

السعودية حريصة على عدم التمحية بالسيسي باعتباره الحليف األقرب إليها في مواجهة اإلخوان. ول  أي أن  

بهذه  على عالقته–تسريبات مكتبه إبان توليه حقيبة الدفاع بعد االنقالب والتي أساء فيها لدول الخليج  تؤثر

الدول التي ل  تكتف السعودية على لسان الملك سلمان بالتأكيد على أن العالقات الثنائية بين البلدين أقوى 

المشاركة السعودية ، و3102خ في مارس من أي محاولة لزعزعتها. بل شاركت هذه الدول في مؤتمر شرم الشي

كانت من خالل ولي العهد في حينها األمير مقرن"، بل وتعهدت الدول الخليجية الثالث )السعودية واإلمارات 

 مليار دوالر. 03والكويت( بتقدي  منح ومساعدات وودائع له تقدر ب

التركي السعودي األخير في أن يكون فقد يكون من الخطأ تعويل اإلخوان على التحالف االستيراتيجي  لذا

ح إال أنهما يغلبان لغة المصال ،وبالرغ  من وجود تباينات بينهما ،لصالحه  .. فكال الطرفين له حساباته الخاصة

                                  
 الرابط. 5302مايو 03،  المعهد المصري للدراسات السياسية واالستيراتيجيةبدر شافعي، السعودية واإلخوان بعد تولي الملك سلمان،  د.( 4)

http://www.eipss-eg.com/Saudi-Muslim-Brotherhood-political-kingdom/2/0/167
http://www.eipss-eg.com/Saudi-Muslim-Brotherhood-political-kingdom/2/0/167
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 فمال عن خطر داعش ،والدب الروسي الذي يناطح أنقره ،في ظل وجود العدو اإليراني الذي يهدد السعودية

نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعمنا بعمنا ي فإن الطرفين يسيران وفق مبدأ "ال.. وبالتالذي يهددهما معا 

فيما اختلفنا فيه" . وبالنسبة للملف المصري فإن إحداث التقارب مع أنقره قد يكون هو األفمل للرياض، لكن 

 .ه قد ال يؤثر على مصالحها كثيرًافإن ،إن ل  يحدث

 


