
 

  



 

 

 التقارب التركي اإلماراتي: األبعاد والدالالت 1   69 أبريل 6102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، قام 5101أبريل  01و 01التركية، بين  إسطنبولبعد انتهاء فعاليات القمة اإلسالمية التي شهدتها مدينة 

كانت زيارة وزير الخارجية التركي "جاويش أوغلو" ف ،الخليجيةاألتراك بعدد من الزيارات للدول  المسؤولون

 (،بريلأ 51اإلثنين ) العربية المتحدة اإلمارات ومنها انتقل لزيارة(، 5102بريل أ 52األحد )للمملكة السعودية 

  1.(إبريل 52ألربعاء ا)بجانب زيارة رئيس الوزراء التركي "داوود أوغلو" إلى قطر 

ألن عالقات الدولتين شهدت الكثير من هنا يتمثل في زيارة وزير الخارجية التركي لإلمارات، التغير النوعي 

نتيجة الختالف وجهات النظر حول االنقالب العسكري ، 5102أنقرة منذ من السفير اإلماراتي التوترات، وتم سحب 

 .ترضت عليه تركيافي مصر الذي دعمته اإلمارات بينما اع

إلى أنقرة واإلعالن عن عودة السفير اإلماراتي  ،المفاجئةومن هنا تأتي أهمية الوقوف على دالالت هذه الزيارة 

 :5102مايو السابع من في 

                                  
 .5102إبريل  52: زيارةتاريخ ال ،لرابطا ،5102إبريل  52 ،الخليج أونالينزير الخارجية التركي يزور اإلمارات تلبية لدعوة رسمية، ( و 1 )

http://alkhaleejonline.net/articles/1461562207103011000/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/
http://alkhaleejonline.net/articles/1461562207103011000/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/
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 اإلماراتي:ـ  التركي دوافع التقاربأواًل: 

النواحي االقتصادية السيما من قبل الثورات العربية بالقوة والنمو المتسارع اتسمت العالقة بين البلدين 

شهدت العالقات تدهوًرا كبيًرا مع تداعيات االنقالب العسكري في مصر، وتعارض السياسات، ولكن والعسكرية، 

تسريبات عن سعي اإلمارات لإلعداد النقالب علي ، وتداول تقارير تتحدث عن وصل إلى حد التراشق اللفظي

على حول أردوغان الرئيس تصريحات ى احتماالت التقارب مع لشرات عولكن برزت مؤ ،الرئيس التركي أردوغان

أن هناك عالقات على مستوي منخفض على  ، وتأكيدهالعالقات مع دول الخليج واإلمارات على وجه التحديد

 ،وتجنب الخالف حول الوضع في مصر بالطرق الدبلوماسية ها،ولكنه يسعي لحل األزمة وتحسين العالقات مع

 مؤخًرا في التقارب مع تركيا. تهارغباإلمارات أظهرت كما 

 :التقاربفع الطرفين نحو هذا اوهنا تأتي أهمية الوقوف على دو

 

 الدوافع التركية: ـ 0

وفوز حزب العدالة والتنمية وتمكنه من تشكيل  ،5102، نوفمبر تركيا منذ االنتخابات البرلمانية األخيرة)أ( 

ماد االعتة تصفير المشكالت ومن سياس الحكومة منفرًدا تورطت في العديد من الصراعات اإلقليمية وتحولت

على القوة الناعمة كأساس حاكم لعالقاتها الخارجية إلى االعتماد على مزيد من القوة الصلبة العسكرية. ونتج 

في الداخل السوري ، كما تورطت الصراع مع روسيا بعد حادث إسقاط الطائرة الروسيةعن هذا تورطها في 

فقدان حلفائها التي كانت تعول عليهم من بعد ثورات الربيع العربي في المنطقة في  إلىكذلك. باإلضافة 

بحاجة  هيك لذل 2ن مما أدي إلى حصرها نسبيا وربما عزلها عن أقرب شركائها.يمصر وتونس كحلفاء استراتيجي

ما يفرضه عليها محيطها اإلقليمي وحولها  هاتجنب العزلة التي خلق، ل، ولو مؤقتةإلى تكوين تحالفات جديدة

 .الجيوسياسي هاوضع

 

تمدد تنظيم داعش في المنطقة والسيما في الجوار التركي والذي يمثل خطر على أمنها القومي بل ويصيبها )ب( 

لذا فالحاجة لدول الخليج وعلى رأسها السعودية واإلمارات اللتان  ،ن واآلخربين الحيمن االعتداءات د يعدالب

 تتفقان معها في الموقف من داعش قد يساعدها على مواجهة التنظيم بشكل أكثر فاعلية.

                                  
2 SENEM AYDIN-DÜZGIT, “Turkey has given up on democracy outside its borders, Too”, Foreign Policy, 12 April 2016, 
URL, Date of access: 26 April 2016. 

https://foreignpolicy.com/2016/04/12/turkey-has-given-up-on-democracy-outside-its-borders-too/
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التوصيات األمريكية في المنطقة بضرورة العمل على القضاء على تنظيمي داعش والقاعدة والتي أكدت )ج( 

مما يدفع تركيا للتنسيق مع دول  األخيرة؛وباما لدول الخليج وزيارات كيري في المنطقة في الفترة عليها زيارة أ

 للقضاء على تلك التنظيمات. المتبناةالمنطقة وفًقا للخطة 

 

اعتبار أن دول الخليج هي الداعم األكبر لها نظرا لتقارب وجهات راني وتصاعد نفوذه في المنطقة والملف اإلي)د( 

ع مبشكل كبير مع األخذ في االعتبار أن مجرد الخطاب السياسي التركي في هذا االتجاه يمثل الكثير للمجت النظر

 لهذا البعد.التركي بسبب طبيعة إدراك األتراك 

 

العامل االقتصادي ال يمكن تجاهله في السياق التركي فاإلمارات تعد ثاني أكبر سوق في الشرق األوسط )هـ( 

مليار  2.2تصدير بالنسبة لالقتصاد التركي حيث تقدر حجم الصادرات التركية لإلمارات بـ وتاسع أكبر سوق لل

بجانب حجم   3من السلع والخدمات سنوًيا والتي ال تستطيع تركيا تحمله في ظل تراجع صادرتها. دوالر

 لخبرات التركية.االستثمارات االقتصادية التي يمكن أن تقوم بها اإلمارات في تركيا أو تعتمد فيها على ا

 

يساهم في تدعيم الصناعات الحربية التركية وتوسيع بما لألسلحة التركية  ًا واسعًااإلمارات تمثل سوق)و( أن 

 إنتاجها.

 

تركيا أوشكت على الوصول لتعاون متكامل وتطبيع مع السعودية في العالقات الثنائية وهناك جهود تركية )ز( 

المصري سيبقى الحائل دون ذلك أو على األقل عقبة والتقارب مع دولة إسرائيلية لتحقيق هذا ولكن الدور 

كاإلمارات أو السعودية في ظل تأثير دول الخليج على التوجهات المصرية قد يساهم في تسهيل الترتيبات 

 المصرية التركية.

 

                                  
3 Ufuk Sanli, “How Turkey is losing a top trade partner”, Almonitor, 25 Jan 2016, URL, Date of access: 26 April 2016. 
 
 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/01/turkey-uae-erdogan-about-to-lose-his-partner-in-gulf.html
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 الدوافع اإلماراتية:ـ 5

 ممارساتها فيالكثير من األبعاد حول  كشفبعد كادت اإلمارات تفقد أوراقها وحلفائها في المنطقة والسيما )أ( 

أن اإلمارات تتدخل في  المرزوقيثم تونس وإعالن  ،المنطقة بداية من ليبيا وتورطها مع المبعوث األممي ليون

 وتبع ،ثم اليمن وما حدث من عزل بحاح وتعيين األحمر الموالي للسعودية ،الشأن التونسي وتضر بمصالحه

ا كمحاولة لترتيب أوراقها من جديد. فالتقارب مع تركيا يكسبها حليف قوي في المنطقة هذا صمت إماراتي ربم

 .يعوضها عن ما فقدته من أوراق

 

مع من العالقات مع السعودية وهو ما تحتاجه اإلمارات حالًيا وال سيما  ئيهدمن شأنه أن أن هذا التقارب  )ب(

السيما التوترات عالقات اإلمارات مع السعودية شهدت بعض ، خاصة وأن الوضع المضطرب سياسًيا في مصر

بجانب العالقات اإلماراتية اإليرانية والروسية والتي قد تثير حفيظة السعودية لذا ربما ، في ملف اليمن وسوريا

 4.إعادة التموضع في المعادالت الجديدةتسعى اإلمارات إلى 

 

والسيما في إطار الوضع في مصر والقمة الخليجية األمريكية السعودية اآلن تمثل مصدر جذب لإلمارات )ج( أن 

بجانب أن السعودية أصبحت على تقارب من إسرائيل والسيما بعد دخولها ضمن اتفاقية كامب ديفيد بعد 

 5ضم جزيرتي تيران وصنافير إليها.

 

د يجمعهما على التنسيق تنظيمي داعش والقاعدة واتفاقها في ذلك مع تركيا مما ق مع ةاإلماراتي ةجهاومال)د( 

تركيا تمثل مركز قوة في القضاء على هذه التنظيمات من األخير، وخاصة أن ه األمريكي يالتوج، في ظل بينهما

لمرور من أراضيها با البشمرجةوسماحها لقوات قربها من الحدود السورية وإحكامها السيطرة في الفترة األخيرة 

لنفوذ العسكري التركي في العراق والذي يدعم موقفها في ردع هذه مما أضعف من هذه التنظيمات بجانب ا

 التنظيمات.

 

تحسين صورتها في يمكن أن يساعد اإلمارات في  ،بجانب الدوافع األخرى ا،تركياإلماراتي مع أن التقارب )هـ( 

 ، بعد كل الممارسات التي تورطت فيها.على المستوى اإلقليمي

                                  
 .5102إبريل  52: الزيارةتاريخ  ،الرابط ،5102إبريل  50 ،شؤون خليجية ،وآليات التعامل مع الصحوة السعودية" لإلمارات اإلقليميالدور ( 4)
 .5102إبريل  52: الزيارةتاريخ  ،الرابط ،5102إبريل  01 ،مصر العربية ،األردنمحمد بن سلمان التقى نتنياهو في ( 5)

http://alkhaleejaffairs.info/main/Content/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%20%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://alkhaleejaffairs.info/main/Content/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%20%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1020427-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1020427-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
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 التوقيت: تدالالثانيًا: 

معظم هذه الدوافع ليست جديدة على مشهد العالقات بين البلدين لكن هناك منها ما قد يعد المفسر ن إ

 :لتوقيت التقارب الحالي

قمة التعاون الخليجي األمريكي وزيارة جون كيري للمنطقة وما تبعها من توجهات تستهدف القضاء على ـ 0

ي تحالف دول الخليج مع تركيا لتكوين جبهة توغل وتمدد تنظيم داعش والقاعدة في المنطقة مما يقتض

ي لجيش اليمنامساعدة بماراتية موحدة تستطيع إنجاز المهمة. والتي أعقبها الضربات العسكرية السعودية اإل

 6عنصر من تنظيم القاعدة. 011في منطقة حضرموت باليمن والتي أسفرت عن مقتل على القاعدة 

 .أوراقها في الوقت الحالي بالنسبة لإلماراتالضغط السعودي المتزامن مع تصاعد ـ 5

 التحالف اإلماراتي مع فواعل دولية هامة منها روسيا وفرنسا والرباعي اليونان وقبرص ومصر وإسرائيل.ـ 2

في مصر واحتمالية تغيير رأس النظام وما يمكن أن تنتج عنه من تداعيات على  الوضع غير المستقرـ 2

 رات ضرورة إيجاد بدائل للحلفاء جديدة.المنطقة. لذا فقد تري اإلما

 

 اإلماراتي: ـ سيناريوهات التقارب التركيثالثًا: 

 في إطار الدوافع والدالالت السابقة، تبرز عدة سيناريوهات:

 سيناريو التقارب المتدرج:األول: 

يرى البعض أن تقارًبا تدريجًيا بين اإلمارات وتركيا يبدو في األفق يبدأ بالزيارات الرسمية على المستوي الوزاري 

كما كان في زيارة وزير الخارجية تمهد لمزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين. ويرجح هذا الرأي أن عدم 

التي يشعر بها المجتمع التركي والنظام التركي تجاه التوافق على عدة ملفات بين البلدين إلى جانب الرواسب 

؛ فالمخاوف لم تزل تماًما من الجانب في دعم انقالب على النظام التركيالتسريبات التي أشارت إلى تورط اإلمارات 

 التركي حتى لو على المستوى الشعبي لذا فالتدريج سيكون أوقع.

 

 النوعي:سيناريو التقارب الثاني: 

ن تركيا ستتقارب من اإلمارات في الملفات المشتركة فقط كمحاربة داعش من قبل تركيا في أويقوم على 

مقابل االستثمارات اإلقتصادية على سبيل المثال. أي أن التقارب سيكون نوعي في بعض المجاالت وليس كلها. 

                                  
 .5102إبريل  52: الزيارةتاريخ  ،الرابط ،5102إبريل  52 ،شؤون خليجية ،التحالف العربي يقصف تجمعات للقاعدة غرب حضرموت"( 6)

http://alkhaleejaffairs.info/c-36448/
http://alkhaleejaffairs.info/c-36448/
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 ن اإلماراتيينالمعارضي " إلى محاولة طلب تسليموالسيما بعد معرفة السعي اإلماراتي في زيارة "جاويش أوغلو

المقيمين بتركيا والرفض التركي للطلب ألنه يتناقض مع المبادئ التركية والقوانين الدولية ومعاهدات األمم 

لذا من المتوقع أن يتم  7المتحدة. باإلضافة إلى عدم تطرق اإلمارات للحديث عن الملف المصري أثناء الزيارة.

 لمسلمين في مصر ودعم ثورات الربيع العربي.تجنب الشأن المصري وملف اإلخوان ا

 

 :سيناريو التعاون ضمن آلية حاكمةالثالث: 

تحول التقارب إلى تعاون بين البلدين وترسيخ التعاون باعتماد آلية حاكمة كعقد اتفاقيات للتعاون  أي

ي العام الماضي العسكري أو مذكرات تفاهم. فكما قامت تركيا بتوقيع اتفاقيات للتعاون العسكري مع قطر ف

في إطار تقاربها مع دول الخليج وتشكيل  ستسعىمؤخًرا فإن تركيا  سعودي تركيوإنشاء مجلس تنسيقي 

جبهة حلفاء من الدول العربية واإلسالمية كظهير لها في المنطقة بجانب الرغبة اإلماراتية في الفترة الحالية 

يكون هناك تغير قريب في المشهد المصري الداخلي وضمن إطار التوجهات األمريكية في المنطقة. أو ربما 

تحدث معه انفراجة في األزمة ويتم فيها تغيير السيسي بواجهة أخري ويتحقق بها بعض من شروط تركيا 

فيما يتعلق بخروج المعتقلين وإلغاء أحكام اإلعدام وبذلك يحدث تغير في معطيات األمور مما يرفع عن 

 ا على نفسها وتعلي من شأن مصالحها مع اإلمارات.تركيا أي قيود مبادئية وضعته

والرأي المرجح أن تركيا ستفصل ما بين تقاربها من اإلمارات الذي تأخر طويًلا لقرابة السنتين وستنحي قضايا 

الخالف جانًبا وتبدأ نوع من التقارب النوعي الذي في األغلب سيتزايد تدريجًيا فيما بعد وفًقا لمعادلة المصالح 

التدريج ربما ينتهي بمزيد من التعاون بين البلدين أي أن سيناريو التقارب النوعي  دين. هذاالبلتركة بين المش

خرين. أما عن السيناريوهين اآل إلىسيكون بداية التقارب ووفًقا للمعطيات الجديدة ربما تساق العالقات 

فالمشهد يبدو تقاربًيا ، حالية على األقلفي الفترة ال ًاسيناريو عودة تدهور العالقات مرة أخري فليس متوقع

 أكثر من كونه تباعدًيا.
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