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 العالقات التركية القطرية: تحديات وآفاق

 حنان عمارنه

 تمهيد

تشهد العالقات التركية القطرية تقاربًا واضحًا في وجهات النظر حول القضايا العربية واإلقليمية والدولية، 

منها قضايا اإلرهاب، الثورات العربية، القضية الفلسطينية، وطرق معالجة األزمات التي تتصدر المشهد الدولي 

م، وانعقاد 4102التركية القطرية العليا عام  يجيةاالسترات اللجنة تأسيس التقارب هذا مظاهر ومنواإلقليمي 

، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل 4102اجتماعها األول بالدوحة عام 

اتفاقية في  44ثاني. والتي دفعت بالعالقات بين البلدين إلى آفاق واسعة على كافة المستويات من خالل 

 والتعليم.السياسية، العسكرية، االقتصادية، األمنية، المالية، الصناعة والطاقة،  كافة مناحي التعاون،

حيث بلغ مستوى التعاون بين البلدين أعلى مستوى له مع توقيع اتفاقية التعاون العسكري والصناعات 

التفاقية ، والتي تنص على انشاء قاعدة عسكرية تركية على األراضي القطرية، كما نصت ا4102الدفاعية عام

أيضا على امكانية نشر متبادل لقوات تركية في قطر وقطرية في تركيا، وترتب عليها تأسيس قاعدة عسكرية 

 تركية في قطر وهي األولي من نوعها.

وتتمثل أهداف إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، من المنظور القطري إلى توفير الحماية العسكرية لها 

ها لكون وذلك لها. الالزمة الحماية توفير على قادر استراتيجي بعمق يتمتع ال حةالمسا" بصفتها "بلد صغير

دولة عائمة على بحر من الغاز الطبيعي. خصوصا بعد الحديث االمريكي حول احتمالية إغالق قاعدة العديد 

 العسكرية االمريكية المتواجدة على األراضي القطرية، وهو أمر قد يشكل تهديدًا لألمن القومي القطري. 

محتملة مع دول الجوار وخاصة بعد تصاعد لذلك عمدت إلى ابرام اتفاقيات عسكرية مع تركيا من أجل مواجهة 

 م.4102-6-2، ثم تفاقمها في 4102األزمة الخليجية القطرية منذ 

وفيما يتعلق بمستقبل القاعدة حسب ما ورد على لسان ناطقين عسكريين وإعالميين أتراك وقطريين، 

أهيل كوادرها وتدريبهم، ستتمكن من توفير الدعم الالزم للمؤسسة العسكرية القطرية وتطويرها وتحديث وت

وستكون قادرة في المستقبل على مساعدة قطر في أزمات طارئة ومواجهة تحديات قد تحصل مع إمكانية 
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جندي تركي وفق مسؤولين أتراك مع  0111زيادة نسبة الجنود والعتاد العسكري التركي بما يمكن أن تستوعب 

 .تركيعسكري  2111زيادة محتملة تصل إلى 

داف إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، من المنظور القطري، فإن وجود قاعدة الريان التركية وتتمثل أه

في قطر ألول مره في تاريخها يضمن لتركيا أن تكون قريبة من مياه الخليج العربي والمحيط الهندي، والذي 

 األوسط.لقوى في الشرق ييسر لها تجارتها مع دول آسيا، عالوة على قربها من إيران إلحداث توازن بين ا

فإيران تتواجد عن طريق ميلشياتها العسكرية سواء تلك الموجودة جنوبي العراق وسوريا باإلضافة لحزب اهلل 

في لبنان والمطل مباشرة على البحر األبيض المتوسط، كما أن التواجد العسكري التركي يتيح للقوات التركية 

ة، السيما البيئة الصحراوية، مما يضمن لها مستقبال القدرة على القيام التدريب في بيئة مغايرة للبيئة التركي

 بعمليات خارج نطاق الجغرافيا التركية.

وقد تباينت ردود األفعال اإلقليمية إزاء القاعدة العسكرية التركية في قطر، وذلك من خالل قائمة مطالب 

قدمتها الكويت إلى الدوحة، والتي  (، والتيمصر –ات االمار –البحرين  –الدول األربع المقاطعة لقطر )السعودية 

 .الدوحة في العسكرية تضمنت إغالق تركيا لقاعدتها

وقد عقب وزير الدفاع التركي، فكري إيشيك، على المطالبة بإغالق القاعدة العسكرية في قطر بانه تدخال في 

 .أن القاعدة العسكرية في قطرالعالقات الثنائية، مؤكدًا أنه ال خطط إلعادة تقييم االتفاق بش

 

ن ذلك يجعلنا إف وعند الحديث عن مستقبل القاعدة العسكرية التركية في قطر،

 :اهمهانقف امام عده سيناريوهات 

اغالق القاعدة العسكرية: واحتمالية هذا السيناريو ربما ترجع إلى عدة أمور: التداعيات السيناريو األول: 

دول الحصار الخليجية حال قررت قطع عالقاتها االقتصادية والتجارية مع تركيا  السلبية لبقائها على سياسات

في حال لم تغلق القاعدة، وإذا كانت الخسائر أكبر من المغانم لتركيا، وفي حال حدوث أية تغيرات في نظام 

 .الحكم داخل تركيا
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 لهادفةاالحثيثة اريو المحاوالت التركية : استمرار القاعدة العسكرية: يؤكد احتمالية هذا السينالسيناريو الثاني

. وأن انشاء هذه القاعدة ما هو إال اتفاقيات تعاون مشترك بالذات الخليج ودول العربية األطراف طمأنة الى

 .االمريكية التركية لمواجهة أي تحديات في المستقبل، إضافة إلى قوة العالقات

ى بعض األطراف اإلقليمية ومنها دول الخليج أن انشاء القاعدة تطور القاعدة العسكرية: ترالسيناريو الثالث: 

العسكرية التركية هي محاولة للهيمنة على الخليج، بداية من قطر بهدف معاودة احياء المشروع العثماني من 

أن الرئيس أردوغان له أحالمه الساعية لبسط النفوذ  خاصة خالل فرض معادالت جديدة في الشرق األوسط،

في الساحة االقليمية والدولية، وفي حال صحت هذه التفسيرات فإنه من المتوقع أن تسعى تركيا إلى تطوير 

 .القاعدة في السنوات القادمة

يج ف دول الخلوبنظرة استشرافية لمستقبل العالقات العسكرية التركية وتحديات أزمة الخليج األخيرة وموق

 اتعدة، وصعوبالتي تنظر بعين التنافس والخصومة لقطر سيفرضان على الطرفين التركي والقطري تحديات 

كبيرة، مع بقاء هذا التحالف لذا فإن السيناريو الثاني هو استمرار القاعدة العسكرية التركية في قطر هو 

 .(1) االرجح

 

                                  
 اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية".( 1)


