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 العالقات التركية السعودية: محددات وتحديات

 طارق دياب

 تمهيد

تتسم العالقات التركية الخليجية بدرجة كبيرة من التعقيد، وتحمل في طياتها العديدد مدن التقاقتدات  

فالطرفان من ناحية دائما في حاجة ماسة للتقارب والتعاون، في الوقت الذي تشوب فيه عالقاتهما البيقية 

كزية في المقطقة  ومن ناحية درجة ليست بالقليلة من الشك وعدم الثقة، وتتباين تجاه بعض القتايا المر

أخرى ال تسير العالقات التركية الخليجية بوتيرة ثابتة، وال يمكن التعامل معها ككتلة واحدة، وإنما يختلد  

 تعاطي تركيا مع كل دولة خليجية على حدة  

ع ففي حين تصل العالقات ألوج تحسقها مع قطر خاصة بعد األزمة الخليجية، فإنها تصل لقمة توترهدا مد

اإلمارات خاصة بعد ثورات الربيع العربي، بيقما تقع العالقات التركية السدعودية فدي المقتصد ، بحيد  

تتراوح بين التباعد تارة والتقارب تارة أخرى  وكانت آخر محطات هذه العالقة هو التقارب، والذي حدث فدي 

ن وفي لل اتدتعال العديدد مدن ، بعد وصول الملك "سلمان بن عبدالعزيز" لحكم المملكة  واآل5102يقاير 

المفات اإلقليمية، على رأسها األزمة السورية والخليجية والكردية، وتصاعد الدور الروسي على حسداب الددور 

األمريكي في المقطقة، تستعرض هذه الورقة المحددات الحالية التي تحكم العالقات التركية السعودية، ثدم 

 لعالقات تستقد عليها في استشراف مستقبل هذه ا

 

 المحور األول: محددات العالقة

يمكن تقاول المحددات التي تحكم العالقات التركية السعودية من خالل محدددات سياسدية، والتدي تشدمل 

 محددات إقليمية وأخرى دولية، ومحدات اقتصادية:

 

 أواًل: المحددات السياسية اإلقليمية

األوسط في الوقدت الحدالي، وهدي األزمدة السدورية وهي تتعلق بأهم ثالث أزمات تواجهها مقطقة الشرق 

 والخليجية والكردية، ويمكن تقاولها كالتالي:
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 ( المحدد السوري0)

لقد كانت الثورة السورية مقذ البداية دافعًا قويًا لتقارب تركي سعودي؛ من أجل اسقاط نظام "بشار األسدد"، 

تي أو تدريب جماعات المعارضة المسلحة  بيد أن سواء على مستوى التقسيق السياسي أو العسكري أو اللوجس

هذا المل  ومع تأزم الثورة السورية، وتحولها لصراع إقليمي ثم صراع دولي، لم يعد جامعًا لجهدود البلددين 

ودافعا للتقارب بيقهما، فمن ناحية أصبحت موازين القوى العسكرية على األرض تصب فدي صدالن نظدام 

ولية واإلقليمية الفاعلة تتراجع عن فكرة ضدرورة رحيدل "بشدار"، وامكانيدة "بشار"، وأصبحت المواق  الد

ادماجه في مرحلة انتقالية بل وما بعدها أيتا، من ناحية أخرى تراجعت تركيا واقعيدًا عدن فكدرة دعدم 

المعارضة من أجل إسقاط القظام، ليس فقط لعدم واقعية هذا المطلب، بل أيتا من أجدل التركيدز علدى 

كبر بالقسبة لألمن القومي التركي، وهو الخطر الكردي، ويمكن القظدر لعمليدة "درع الفدرات" التدي الخطر األ

(، باعتبارها المحطة األبرز لهذا التطور  حي  تخلت فيها تركيدا عدن 0)5102أغسطس  52أطلقتها تركيا في 

الخطر الداعشي والكردي  اسقاط "بشار األسد"، وأعلقت أن تدخلها العسكري في تمال سوريا؛ من أجل مواجهة

 فقط، بتوافق وموافقة روسية     

لقد ذهب التوافق التركي الروسي التفاقات متعددة، بدأ بالتوافق حول اخراج المعارضدة مدن حلدب بعدد 

هزيمتها فيها عسكريًا، ثم تلتها اتفاقات حول مقاطق خفض التصعيد في "أستانا" بمشاركة إيرانية وغياب 

حول دخول فصائل من "الجيش الحر" مدعوم بريًا من تركيا وجويًا من روسيا لمحافظدة  سعودي، ثم التوافق

"إدلب"؛ من أجل إخراج "هيئة تحرير الشام" )وهي تتم عدد من الفصائل بقيادة جبهة "فتن الشدام"( مدن 

 (  5المحافظة، وإدراجها ضمن المقاطق مقخفتة التصعيد)

آلن تصرين رسمي علقي يعبر عن تخليها عن دعم المعارضدة وعدن أما السعودية وبرغم أنه لم يظهر إلى ا

مطلب رحيل "بشار"، إال أن المؤترات األولية تشير إلى أن هقاك ثمة تراجعًا نسبيًا في الموق  السعودي بهذا 

وزير الخارجية السدعودي الخصوص، وإن لم يكن بقفس درجة التراجع التركي، خاصًة مع ما أثير عن مطالبة 

 (  3)الجبير" المعارضة السورية للقبول ببقاء "بشار" في السلطة"عادل 

بتوسيع نطاق القوى المشاركة  وبرغم أن الجبير نفى ذلك، إال أن مطالبة السعودية "الهيئة العليا للتفاوض" 

(، يرجن صدحة الخبدر، واحتماليدة أن 2فيها، بحي  تتم جماعات معارضة أخرى مدعومة من روسيا ومصر)

هقاك تعاطي سعودي جديد في األزمة السورية، خاصة مع اتتداد األزمة الخليجيدة البيقيدة، وحاجدة يكون 

 السعودية لتهدئة بعض الملفات اإلقليمية األخرى 
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إن التعاطي التركي المؤكد مع األزمة السورية المبقي على تخليها عن مسألة رحيل "بشار األسدد"، وتركيزهدا 

افق مع روسيا بشأن ذلك ومقاطق خفض التصعيد، إضافة إلى احتمالية أن يكدون على مواجهة األكراد، والتو

هقاك تعاطي سعودي جديد أيتا، يؤتر إلى أن المل  السوري لم يعد دافعًا في الوقت الحالي لحاجة البلدين 

فقة لبعتهما البعض وتوافقهما من أجله  كما أن وجود "بشار األسد" في أى ترتيبات انتقالية، ضمن أى صد

يمكن أن تعد للمل  السوري مستقباًل ًأضحت حاسمة، ومن ثم لن يكون هذا المل  دافعدًا للتقدارب حتدى 

 مستقباًل 

 

 ( المحدد الخليجي5)

يونيو الماضي، أعلقت عدة دول )السعودية والبحرين واإلمارات واليمن إضافة إلى مصر وحكومدة تدرق  2في 

ر؛ مبررين ذلك بتدخلها في تؤونهم الداخليدة ودعدم اإلرهداب، ليبيا( قطع عالقاتها الدبلوماسية مع قط

وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن أسفها لهذا القرار، وأن هذه اإلجراءات غير مبررة وتقدوم علدى مدزاعم 

وادعاءات ال أساس لها من الصحة، والتي تهدف إلى وضع قطر تحت الوصاية، وأنها تعد انتهاكًا لسيادة الدولة 

 (  2ية)القطر

وبمجرد تفجر األزمة، بدأ الحدي  يدور حول مدى تأثيرها على الشراكة التركية الخليجية، هل ستستمر تركيا 

في المحافظة على عالقات جيدة مع السعودية وبشكل أقل اإلمارات؟، أم أنها ستقتم لقطر فدي مواجهدة 

ا مع هذه األزمة  ففي البداية تبقت موقفدًا السعودية واإلمارات؟  وقد تبقت تركيا موقفًا متدرجًا في تعامله

محايدًا، حي  صرح وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، أنه يشعر باألسى للخالف بين قطدر ودول 

 (  2عربية أخرى، ودعا للحوار لحل القزاع)

كويتيدة، أو ومن ثم فلم تصط  تركيا خل  قطر في بداية هذه األزمة، على أمل نجداح جهدود الوسداطة ال

يونيو الماضي، أقر 7قدرتها هي على القيام بهذه الجهود، وهو ما يفرض عليها الوقوف على الحياد  لكن وفي 

(  ومن هقا بدأت تركيا التخلي عن سياسة 7البرلمان التركي مشروع قانون، يسمن بقشر قوات تركية في قطر)

 9كيد على موقفه الداعم لقطر،صرح "أردوغان" في الحياد، لتقتقل للتمترس مع قطر في هذه األزمة، وفي تأ

هقاك عدة دوافع تق   ( 8يونيو الماضي، بأن تركيا ستستمر بدعم أتقائها القطريين، ولن تتركهم وحدهم)

خل  الموق  التركي الداعم لقطر، األول هو هشاتة التحال  التركي الخليجي، باستثقاء تحالفها مدع قطدر؛ 

لخليجية المتوجسة خيفة تجاه تركيا، باعتبارها دولة ترنو نحو طموح إقليمي مهيمن  نظرًا للقظرة السلبية ا
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الثاني تشارك تركيا قطر في دعم جماعة "اإلخوان المسلمين" و"حماس"، ومن ثم تخشى تركيا من أن تواجه 

تقادًا لهدذه بعد ذلك بقفس األدوات التي تمت مواجهة بها قطر، وبالتالي ُتعد هزيمة قطر هزيمة لتركيا اسد

الفرضية  الثال  قد يكون اقتقاع أردوغان بأن أحد دول الخليج تق  خل  محاولة االنقدالب الفاتدلة، التدي 

يوليو الماضي، دافع لالنتقام مقها مما يدفعه لالصطفاف مع قطر فدي مواجهتهدا   02حدثت في تركيا في 

كان سعيدًا في الخليج، عقدما تعرضت تركيدا يونيو الماضي، أنه يعلم جيدًا من  9فقد صرح  "أردوغان" في 

(  وأخيرًا الدواقع االقتصادية المتعلقة بقطاع الغاز القطري، وامكانية تصديره عن طريق 9لمحاولة االنقالب)

 أنابيب تمر بتركيا ومقها ألوروبا ليست بعيدة 

ن عبد العزيز" الحكدم، كدان إن التقارب الحاصل في العالقات التركية السعودية إبان وصول الملك "سلمان ب

نتيجًة لتغيير المقاربة السعودية المركزية تجاه أزمات المقطقة، فبعد أن كانت المملكة فدي عهدد الملدك 

"عبد اهلل بن عبد العزيز" تعطي الخطر من الثورات العربية وجماعة "اإلخوان المسلمين" أولوية على حساب 

نتيجته التمدد اإليراني في المقطقة وباألخص في الساحة اليمقية،  الخطر اإليراني في المقطقة؛ والذي كان من

جاء الملك لُيغير هذه المقاربة باعطاء األولوية للخطر اإليراني، وهو ما نتج عقده تقاربدًا تركيدا سدعوديًا، 

 وانفتاحًا سعوديًا على جماعة "اإلخوان المسلمين" وباألخص "إخوان اليمن"  

البيقية، والتي تزامقت مع صعود نجم ولي العهد السعودي "محمدد بدن سدلمان"،  ثم جاءت األزمة الخليجية

لُتعبر عن مقاربة جديدة ومختلفة، تجمع بين مواجهة الخطر اإليراني والخطر من فكرة التغييدر السياسدي 

وجماعة اإلخوان في نفس الوقت  ومن ثم وبرغم أن األزمة الخليجية لم تؤد لتغيير جدذري فدي العالقدات 

التركية السعودية إلى اآلن، بحي  مازال هقاك درجة من التعاون والتقارب بين البلدين، إال أن درجة التواصل 

 والتعاون السياسي التي كانت موجودة بيقهما قبل األزمة، لم تعد كما كانت بعد هذه األزمة  

وسداطة اإلقليميدة والدوليدة، إن احتمالية إطالة أمد األزمة هو االحتمال األرجن؛ في لل فشل كل جهدود ال

ورفض قطر لشروط دول الحصار "المقاطعة"؛ إلدراكها أن التقازل عن أحد الشروط قدد يددفعها لمزيدد مدن 

التقازالت، ولرؤيتها لهذه الشروط باعتبارها عوامل تقتهك من سيادتها ومن دورها اإلقليمي، هذا فتال عدن 

تركي واإليراني والعماني  كما تدرك دول الحصار"المقاطعة" تعويض قطر البعد االقتصادي من خالل الدعم ال

أن حل األزمة بدون تقفيذ قطر أي من هذه الشروط، ستكون خسارة سياسية لهم تفوق أى خسارة ناتجة عن 

استمرار األزمة، هذا فتال عن رهان دول الحصار "المقاطعة" على عامدل الوقدت واالسدتقزاف االقتصدادي، 

 للرضوخ لشروطهم  كعامل قد يدفع قطر
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 ( المحدد الكردي3)

حتى وقت قريب لم يكن هقاك لهور واضن للسعودية على خط األزمة الكردية اإلقليمية، ولكن وبعد احتدام 

األزمة الخليجية والموق  التركي مقها، بدأت تظهر مؤترات عن قيام المملكة باللعب على هذا المل ؛ مقاكفًة 

 في تركيا:

 -يونيو تقريًرا، تحدثت من خاللده عدن تقسديق أمريكدي 02التركية، في ” يقي تفق“فقد نشرت صحيفة 

في المقاطق التي يوجد فيها في ” PYD“إماراتي؛ لدعم حزب "االتحاد الديموقراطي الكردي" السوري  -سعودي

ديقة الحسكة ، كما أتارت الصحيفة إلى أن اجتماًعا عقد في م”سوريا، بعد االنتهاء من محاربة "تقظيم الدولة

يونيو، بحتور ممثلين عن المخابرات األمريكية والسعودية واإلماراتية والمصرية، وممثلين عن الكرد  01في 

(  وتعتبر تركيا 01”)تحديد استراتيجية مشتركة لمستقبل القفط السوري“وعشائر عربية تدعمها اإلمارات، لد 

ات حماية الشعب" الكرديدة امتددادًا لحدزب "العمدال حزب "االتحاد الديموقراطي الكردي" وميليشياته "وحد

 الكردستاني"، الذي تصقفه جماعة إرهابية، وهي في حرب معه مقذ ثمانيقات القرن الماضي  

سبتمبر الماضي، صوت أكراد العراق في استفتاء على انفصال إقليم كردستان عن  52ثانيًا، أكراد العراق، في 

صوتوا بد"ال"، وبلغ عدد القاخبين المشداركين فدي  %7، وحوالي %95نعم" العراق، وبلغ عدد المصوتين بد"

أن السعودية، كانت قدد دعدت رئاسدة إقلديم (  وبرغم 00مليون ناخب من اإلقليم وخارجه) 2 2االستفتاء 

(  وبرغم أنه ال يوجد موق  رسدمي 05كردستان قبل إجراء االستفتاء بأيام، إلى التراجع عن إجراء االستفتاء)

شير لدعم المملكة النفصال كردستان العراق، إال أن هقاك مصدر كردي كش  عدن تلقدي رئديس اإلقلديم ي

"مسعود بارزاني" دعمًا من  السعودية واألردن واالمارات؛ لتقفيذ مشروع انفصال إقليم كردستان عن العراق، 

وازية إليدران وتركيدا فدي مقابل قيامهم بإنشاء قواعد عسكرية في "أربيل ودهوك"؛ سعيًا لتشكيل قوة م

 ( 03المقطقة)

ومن ثم فإن احتمالية أن يكون هقاك اتجاهًا داخل المملكة مؤيدًا لهذا االستفتاء وانفصال إقليم كردسدتان؛ 

من أجل مواجهة القفوذ اإليراني، مبقي على أن االنفصال يتع  القفوذ اإليراني في العراق، ومن ناحية ثانية 

سلوك نفس مسار أكراد العراق نحو االنفصال، ومن ناحية ثالثة قد تكون ورقة ضدغط قد يدفع أكراد إيران ل

 تواجه بها تركيا على إثر خالفاتهما البيقية في األزمة الخليجية  

ولكن هذه الخطوة فتاًل عن عدم وجود أدلة حقيقية عن موق  المملكة الدداعم لالنفصدال، فدإن هدذه 

الخطوة تتقاقض مع مساعيها الرامية لتحسين عالقاتها بالحكومة المركزية في بغداد؛ رغبًة فدي مزاحمدة 
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مريكي الغامض، ال يوجد دعم القفوذ اإليراني في العراق بإيعاز من "دونالد ترامب"، كما أنه وبرغم الموق  األ

إقليمي ودولي النفصال إقليم كردستان غير الدعم اإلسرائيلي، كما قد يدفع ذلك اتحاد القوتين اإلقليميتين 

األكبر في المقطقة "تركيا وإيران" في مواجهة السعودية، وهي لم تفلن في مواجهة إيران وحددها إلدى اآلن، 

ذلك فإن المملكة لم تستطع اتخاذ موق  معلن داعم لهذا االسدتفتاء، فكي  ستواجه تركيا وإيران معًا؟! ول

بل العكس ساندت بشكل كبير موق  الحكومة االتحادية، خاصة بعد تراجع احتماليدة تحقيدق االنفصدال، 

 سعيًا النجاح استراتيجية مزاحمة القفوذ اإليراني في العراق 

سعودي، وهو ما يعطي داللة أن المملكة لم تقخرط كثيدرًا  إذًا لم يصبن بعد المل  الكردي دافعًا لتوتر تركي

في هذه اللعبة، ولكن إذا أصبن الدور السعوي في دعم األكراد أكثر وضوحًا، في هذه الحالة مدن الممكدن أن 

نشهد ليس مجرد تباعد تركي سعودي، بل توترًا حادًا وصراعًا قد يدفع الددولتين للعدب بمخداطر أمقهمدا 

 القومي    

مسألة االستفتاء الذي قام به إقليم كردستان، وتأثيره على العالقات التركية السعودية ال تتوقد  عقدد إن 

هذا الحد، بل هقاك متغير آخر، وهو تأثير هذا االستفتاء على العالقات التركية اإليرانية، والتي تؤثر بدورها 

ع تركيا ودول الخليج، ورغدم توجسدهم على العالقات التركية السعودية  فبرغم حجم التقاقتات التي تجم

خيفًة من الدور اإلقليمي التركي في المقطقة، والمتأثر بماضي الدولة العثمانية، إال أن مواجهة القفوذ اإليراني 

المتصاعد في المقطقة دائما كانت الدافع األكبر للتقارب بين تركيا والسعودية، ومن ثم تقحية تركيا وإيران 

ة جانبًا؛ من أجل التعاون في مواجهة الخطر الكردي، يمثل تحديًا للتقارب والتعاون التركي خالفاتهما السياسي

السعودي في مواجهة إيران، وبالتالي لم يعد المل  اإليراني حاليًا وفي المدى القريب دافعًا لتقارب وتعداون 

 تركي سعودي  

قليم كردستان، زيارة رئيس األركان العامة في ومن مؤترات التقارب التركي اإليراني على وقع أزمة استفتاء إ

أغسطس الماضي وذلك قبل إجراء االسدتفتاء،  02القوات المسلحة اإليرانية، اللواء "محمد باقري"، تركيا في 

أكتوبر الماضي، قام  2(  وفي 02وقد أكد خالل هذه الزيارة تشارك إيران مع تركيا في معارضة هذا االستفتاء)

رجب طيب أردوغان" بزيارة رسمية إليران، في إطار توحيد جهود الدولتين من أجل مواجهدة الرئيس التركي "

(  كما قامت قوات عراقية بالمشاركة في مقاورات عسكرية مع كل 02مساعي انفصال إقليم كردستان العراق)

 (  02من تركيا وإيران)
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يتعدى كونه تعاون حذر وتقارب مؤقت، يقتهي  إن التقارب التركي اإليراني على وقع األزمة الكردية األخيرة لن

بانتهاء أزمة إقليم كردستان، فال يمكن أن يتحول هذا التقدارب لتحدال  اسدتراتيجي دائدم؛ فالتقاقتدات 

 السياسية والمذهبية، والتاريخ الصراعي الحافل بالحروب والقزاعات البيقية يهدد هكذا تحال   

في اآلونة األخيرة تقدمًا لصالن الحكومدة االتحاديدة وتراجعدًا فدي لقد تهدت أزمة إقليم كردستان العراق 

الموق  الكردي، خاصًة بعد سيطرة الحكومة االتحادية على مديقة كركوك، وباألخص آبار القفط ومؤسسداتها 

الرسمية، ومن ثم بات تحقيق االستقالل مستحياًل، ولذلك فإن التخوف التركي اإليراني من تحقيق االستقالل 

كراد العراق قد انتهى  لكن هذا ال يعقي عودة التوتر بين البلدين، أو وقوف تركيا بجاندب السدعودية فدي أل

مواجهة إيران، في لل اتتعال الصراع اإليراني السعودي حاليًا؛ على وقع موق  الرئيس األمريكدي "دونالدد 

ديد، على إثر تقديم رئيس الحكومة ترامب" التصعيدي تجاه إيران من ناحية، واتتعال الداخل اللبقاني من ج

(  بما يعقي أن التصدعيد ضدد حلفداء إيدران فدي 07اللبقاني "سعد الحريري" استقالته وهو داخل المملكة)

 المقطقة، وباألخص "حزب اهلل" سوف يشتد في األيام المقبلة 

ألسدباب سياسدية يرجع  ولعل دوافع الموق  التركي غير الداعم للمملكة في مواجهة إيران وحلفائها حاليًا،

مليدار  01التجاري بين تركيا وإيران خالل هذا العدام لدد وجيوسياسية واقتصادية، فقد بلغت قيمة التبادل

مليار دوالر، وذلك على لسان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، والدذي  31دوالر، ويسعيان لزيادته ليصل 

لمحلية للدولتين في التبادالت التجارية لالبتعاد عن ضدغوط أكد على أنه تم االتفاق على التعامل بالعملة ا

(  08العملة األجقبية، واالتفاق على إنشاء فروع للبقوك اإليرانية في تركيا وفروع للبقوك التركية فدي إيدران)

حدو إليران نحو أوروبا، وإيران ممر لتركيا ن كذلك البعد الجيواقتصادي يحتم التقارب بين البلدين، فتركيا ممر

(  كما تخشدى تركيدا مدن خسدارة مكاسدبها 09نفقات الققل) آسيا، كما سهل وخفض التقارب الجغرافي من

السوري، والذي جاءت نتيجة توافق تركي روسي، فبإمكدان إيدران أن تهددد  السياسية والميدانية في المل 

تركيدا  األكراد  وأخيرًا لم تلتدزمعلى األرض السورية، فتاًل عن قدرتها على اللعب بمل   مصالحها ومكاسبها

، ومن ثم فالمرجن أال 5103في  بالعقوبات التي فرضتها الواليات المتحدة على إيران قبل إبرام االتفاق القووي

 .تلتزم بهذه العقوبات بعد إبرام هذا االتفاق
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 ثانيًا، المحددات السياسية الدولية

ة: الواليات المتحدة وروسيا االتحادية، واللذين لهمدا دور بدارز وتشمل الفاعلين الدوليين على الساحة الدولي

 وفي تماس مع مقطقة الشرق األوسط بتعقيداتها وأزماتها، ويمكن تقاولهما كالتالي:

 

 ( المحدد األمريكي0)

طي تشهد العالقات األمريكية التركية توترًا حادًا؛ نتيجًة للموق  األمريكي الداعم لحزب "االتحداد الدديموقرا

الكردي" السوري وميليشياته التي تسيطر على "قوات سوريا الديموقراطية" في مواجهة تقظديم "داعدش"، 

وزادت حدة التوتر بعد محاولة االنقالب الفاتلة، على وقع رفض الواليات المتحدة تسليم تركيا رجل الددين 

ديدها لمل  حقوق االنسان في تركيدا "فتن اهلل جولن"، الذي تتهمه تركيا بتدبير المحاولة االنقالبية، وتق

بعد هذه المحاولة الفاتلة  وقد تهد التوتر األمريكي التركي محطة جديدة، انتقل فيها لمرحلدة اإلجدراءات 

أكتوبر الماضي، أعلقت السفارة التركية بواتقطن عن تعليق إجدراءات مدقن  8التقفيذية التصعيدية، ففي 

(  51ثات التركية في الواليات المتحدة، ردًا على قدرار أمريكدي مماثدل)التأتيرات لألمريكيين في جميع البع

تخصًا؛ لالتتباه في صلتهم بد  590إلقاء تركيا القبض على وتأتي هذه اإلجراءات واإلجراءات المتادة على إثر 

إلدى أن "جولن"، وكان من بين المعتقلين مواطقًا تركيًا يعمل في الققصلية األمريكية في اسطقبول، ويشار 

مول  الققصلية األمريكية يعد ثاني مول  يعمل بالسلك الدبلوماسي األمريكي في تركيا يتم اعتقاله هذا 

 ( 50العام)

يمكن رؤية تأثير التوتر األمريكي التركي على العالقات التركية السعودية من خالل زاويتين، األولى هدي دور 

ت وجسر الخالفات بين حليفين استراتيجيين لده، وبمدا أن الواليات المتحدة كوسيط، يمكقه تمتين العالقا

العالقات األمريكية التركية متوترة أيتا، فإن قدرة الواليات المتحدة على لعب هذا الدور ضدعيفة  الثانيدة 

وهي أن الواليات المتحدة قد تستخدم المملكة في مقاكفة تركيا، في لل التوتر القائم بين تركيا والسعودية 

  ولقد اتتن ذلك سابقًا في دور ترامب في دفع السعودية نحو توطيد عالقاتها بالعراق؛ مدن أجدل وأمريكا

(  وكما للسعودية هدف مشترك مع أمريكا في مواجهة القفدوذ 55مزاحمة وإزاحة القفوذ اإليراني في العراق)

 02التركيدة فدي ” قيقي تدف“نشرت صحيفة اإليراني؛ فإن لهما هدف مشترك أيتا في مقاكفة تركيا  فقد 

إماراتي؛ لدعم حزب "االتحداد الدديموقراطي  -سعودي -يونيو تقريًرا، تحدثت من خالله عن تقسيق أمريكي

  PYD(”53  )“الكردي" السوري 
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 ( المحدد الروسي5)

في السقوات األخيرة، وبعد أن وجدت روسيا مساحة نفوذها في مقطقة الشرق األوسط وهي تتقلص لحد كبير 

لمقافس األمريكي بعد سقوط حلفائها، بدءًا بقظام "صدام حسين" ثم "معمرالقذافي"، وأخيرًا محاولة لصالن ا

اسقاط نظام "بشار األسد" آخر معاقله في المقطقة، عزمت روسيا على التمسك بقظام "األسد" والدفاع عقده 

ن جديدد، خاصدة مدع تراجدع للقهاية مهما كلفها األمر  من حيقها والدور الروسي في المقطقة في تصاعد م

الموثوقية في أمريكا كحلي  يمكن أن يعتمد عليه ويق  مع حلفائه للقهاية، فقد استقر حكم "بشار األسد" 

لحد كبير بفتل الدعم الروسي، وأصبن الحدي  عن رحيله تيئًا من الماضي، وعادت روسيا للساحة العراقية 

م اإلعالن عن اتفاق بين العراق وروسيا وإيران وسوريا لتشكيل ، ت5102سبتمبر  57من البوابة اإليرانية، ففي 

 (  52مركز معلوماتي أو لجقة مشتركة لتبادل المعلومات االستخباراتية؛ بهدف مالحقة تقظيم "داعش")

وتحسقت العالقات المصرية الروسية بعد وصول "عبد الفتاح السيسي" للحكدم، وعقدد الطرفدان تدراكات 

المصدرية  وبعد االنتهاء من االجتماع األول للجقة الروسدية، 5102مارس  2بيرة، ففي اقتصادية وعسكرية ك

للتعاون العسكري التققي في موسكو، تم التوقيع على ثالث اتفاقيات تعداون عسدكرية بدين الجيشدين 

ش وعاد الدور الروسي في المل  الليبي من خالل الجقرال "خليفة حفتدر" قائدد الجدي .(52والروسي) المصري

الوطقي الليبي المسيطر على ترق ليبيا، ففي يقاير الماضي أعلقت وزارة الدفاع الروسية أن "خليفة حفتر" زار 

حاملة الطائرات الروسية "األميرال كوزنيتسوف"، حي  بح  مع وزير الدفاع الروسي "سيرجي تويجو" مسدألة 

 ( 52مكافحة اإلرهاب في الشرق األوسط ومسألة امداده بالسالح)

إن التطور األهم في هذا السياق، هو مستوى التحسن الحاصل في العالقات الروسية التركيدة، علدى وقدع 

التعاون المشترك في المل  السوري من ناحية، والتوتر في العالقات األمريكية التركية مدن ناحيدة أخدرى  

خية لروسيا، فهي أول زيارة يقوم أكتوبر الماضي قام الملك "سلمان بن عبدالعزيز" بزيارة تاري 2ومؤخرًا وفي 

(  ومن ثم البد أن لهذه الزيارة ما بعدها، ولن تكدون مجدرد زيدارة 57بها ملك سعودي لروسيا على اإلطالق)

عابرة، وبغض القظر عن األهداف السعودية من هذه الزيارة، إال أنه وفي لل تصداعد مسدتويات التعداون 

السعودية في لل عقد اتفاقيات اقتصادية تعاونية وعسدكرية، الروسي التركي، وتحسن العالقات الروسية 

وتشمل إنشاء صقدوق استثمار برأسمال مليار دوالر، وموافقة السعودية على تراء أنظمة دفاع جوي روسدية 

(  فإن روسيا يمكن أن تلعب دور الوسيط في حال تصاعد الخالفات التركية السعودية، 58الدفاعي) 211-إس
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ور األمريكي نظرًا لتوتر العالقات األمريكية التركية، فروسيا حيقها ستكون الوسيط األنسدب في لل غياب الد

 لهكذا دور 

إن إصرار ودوافع روسيا على لعب هذا الدور "الوسيط" حيقها ستكون كبيرة جدًا؛ فدي لدل إصدرار الدرئيس 

لمي المقدافس للواليدات المتحددة، الروسي "فالديمير بوتين" على التأكيد دومًا على عودة الدور الروسي العا

والتعافي الروسي من تبعات تفكك االتحاد السوفيتي، وما تبعه من تراجع دوره العالمي وانحساره، هذا فتاًل 

عن أن هذا الدور يرتبط بأكثر دولتين تربطهما بأمريكا تحال  استراتيجي في مقطقة الشرق األوسط "تركيدا 

مة إصرار روسي على إلهار قدرته على ممارسة نفدوذه فدي الملعدب والسعودية"، ومن ثم سيكون هقاك ث

 األمريكي   

 

 ثالثًا: المحددات االقتصادية:

حجم االستثمارات السدعودية خدالل ُتعد العالقات االقتصادية التركية السعودية جيدة لحد كبير  فقد بلغ 

 921وارتفع عدد الشركات السعودية في تركيا خالل نفس العدام إلدى مليارات دوالر،  2في تركيا  5107عام 

وتعد التجارة البيقية بين المملكة وتركيا األعلى مقارنة بباقي الدول اإلسالمية؛ فقد بلغ حجم التبادل تركة، 

مليار  5 3مليار دوالر؛ حي  بلغت الصادرات التركية للسعودية  22 2التجاري بين بين البلدين العام الماضي، 

 (  59مليار دوالر تقريبا ) 2 5دوالر، مقابل واردات من المملكة بقيمة 

ومن ثم فقد يلعب العامل االقتصادي دورًا حيويًا في تهدئة الخالفات السياسية البيقية، خاصدة فدي لدل 

عر الظروف االقتصادية التي تمر بها الدولتان، فالمملكة تواجه ضغوطات اقتصادية على إثدر انخفداض سد

القفط العالمي، خاصة مع اقتصادها الريعي  بيقما تركيا وفي لل االضطرابات السياسية التي تعيشها، وعدم 

أكتوبر الماضي، حي  ارتفع سعر الدوالر األمريكي مقابدل  9استقرار سعر الصرف، والذي كان آخر محطاته في 

يات المتحدة أنها سدُتعلقق طلبدات تأتديرة ، بعد وقٍت قصير من إعالن الوال73 3الليرة التركية، ليصل إلى 

(  هذا فتال عن أنه وبخالف االقتصاد السعودي، فإن االقتصادي التركي مقتج يقدوم 31المواطقين األتراك)

على الصقاعة واالنتاج والسياحة واالستثمارات  وبالتالي فحاجة البلدين لبعتهما البعض اقتصداديًا؛ سدواء 

تصاديات، أو للظروف السياسية واالقتصادية التي تمر بها الدولتان، سوف سدوف للطبيعة الهيكلية لهذه االق

 تلعب دورًا إيجابيًا في جسر الخالفات البيقية في حال تصاعدها 
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 خالصة

 بعد استعراض المحددات التي تحكم طبيعة العالقات التركية السعودية، فإنقا نخلص إلى:

وباألخص السعودية في السقوات األخيرة علدى أسداس تحقيدق  لقد تأسست العالقات التركية الخليجية (0

مقافع متبادلة اقتصادية، ومواجهة تحديات مشتركة ، وباألخص التحدي اإليراني ومواجهة نفوذه المتصاعد 

في المقطقة، وهو ما انعكس على التقارب والتشارك في دعم المعارضة السورية في مواجهة نظدام بشدار 

 المخاوف السعودية من الدور اإلقليمي الذي ترنو إليه تركيا في المقطقة "األسد"، وذلك برغم 

ثم حلت تطورات جديدة جعلت العالقات التركية السعودية محفوفة بالمخاطر، فالعامل اإليراني اآلن لدم  (5

يعد دافع لتقاربهما، بعد التقارب التركي اإليراني على وقدع األزمدة الكرديدة، ومطالدب إقلديم كردسدتان 

النفصال عن العراق، وتراجع تركيا عن المطالبة برحيل "بشار األسد"، وتراجع الحمداس السدعودي بهدذا با

الخصوص أيتا  كذلك جاءت األزمة الخليجية، والموق  التركي الداعم لقطر في مواجهة السعودية وحلفائها، 

ع إيدران لددوافع ساسدية لتؤثر سلبًا على عالقاتهما البيقية  وعدم رغبة تركيا في مواجهدة مباتدرة مد

 واقتصادية  وغياب الدور األمريكي كوسيط وجاسر لخالفاتهما البيقية 

ووصدول "سدلمان بدن  5102مع ذلك، وبرغم أن هذه العالقات ليست على ما يرام كما كانت مقدذ عدام  (3

لتصدعيد أو  عبدالعزيز" للحكم، فمستويات التحسن والتعاون آخذه في التراجع، إال أن هذه التطورات لم تؤد

توتر حاد في العالقات التركية السعودية، فقد حرص الطرفان حتى اآلن على الحفاظ على مستوى طبيعدي 

للعالقات البيقية ودرجة من التعاون، فلم يحدث تصعيد إعالمي متبادل، أو تخفيض للتمثيدل الدبلوماسدي 

 قتصادية البيقية  فتاًل عن قطع العالقات الدبلوماسية بالكامل، أو قطع للعالقات اال

لعل الدافع وراء إصرار الطرفين على الحفاظ على عالقاتهم الطبيعية إلى اآلن؛ هو حرص المملكة علدى  (2

عدم معاداة القوتين اإلقليميتين األكبر في المقطقة "تركيا وإيران" في ذات الوقت، وحرص تركيا على علدى 

تقديم السعودية الدعم لألكراد، هذا فتدال عدن  كسب المملكة في مواجهة المخاطر الكردية، وضمان عدم

 التعاون االقتصادي البيقي    

إن مستقبل العالقات التركية السعودية على المدى القريب والمتوسط يبدو أنها لن تتغير كثيرًا عما هي  (2

لحدد عليه اآلن، فسوف يحرص الطرفان على استمرار حد أدنى من التعاون والتواصل السياسي، دون الوصول 

التوتر الحاد والتصعيد، الذي يؤدي لقطيعة اقتصادية وسياسية ودبلوماسية كما هي مع قطر، كما قد تلعب 

 روسيا دورًا إيجابيًا في هذا الخصوص في لل غياب الدور األمريكي 
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هقاك عامل يمكن أن يدفع البلدين لمسار مغاير، وهو لعب أحد الطرفين باألوراق التي تتعلدق بصدميم  (2

القومي للطرف اآلخر، ففي حال استخدمت المملكة ورقة األكراد ولعبت عليها بشكل واضدن وعلقدي، أو  األمن

قامت تركيا بمقاكفة السعودية في مل  اليمن، وهو احتمال غير مدرجن تمامدا، فدإن العالقدات التركيدة 

 االحتماالت  السعودية قد تدخل مقحقى جديد، يغلب عليه التوتر والتصعيد الحاد المفتوح على كل 

 

 المصادر:

، 52/8/5102السوري، الحيداة،  –من الشريط الحدودي التركي « داعش»لطرد « درع الفرات»بدء عملية  (:0)

 :الرابط(، 5107\01/01)تاريخ الدخول: 

، )تداريخ 7/01/5107أنقرة: عملية عسكرية يقفذها "الجيش السوري الحر" في إدلب، ار تدي عربدي،  (:5) 

 :الرابط(، 5107\01/01الدخول: 

، )تداريخ 2/8/5107البوصلة،  مصدر: السعودية تتغط على المعارضة السورية للقبول ببقاء األسد، (:3) 

 :الرابط(، 5107\01/01الدخول: 

، )تاريخ 9/8/5107، (: اجتماعات االئتالف السوري بالرياض من أجل توسيع الهيئة العليا، العربي الجديد2) 

 :الرابط(، 5107\01/01الدخول: 

عربدي، (: دول عربية تقطع العالقات مع قطر لد"دعمها اإلرهاب" وقطر تأسد  للقدرار، بدي بدي سدي 2) 

 :الرابط(، 5107\01/01، )تاريخ الدخول: 5107\2\2

، )تداريخ الددخول: 5107\2\2(: ردود فعل دولية تجاه قرار قطع العالقدات مدع قطدر، العربيدة ندت، 2) 

 : الرابط(، 5107\01/01

، )تداريخ 5107\2\7(: البرلمان التركي يقر مشروع قانون يسمن بقشر قوات تركية في قطر، ار تي عربدي، 7)

 :الرابط(، 5107\01/01الدخول: 

(: أردوغان للمقزعجين من دعم تركيا لقطر: سقستمر في هدذا الددعم ولدن نتدركهم وحددهم، وطدن، 8) 

 : الرابط(، 5107\01/01، )تاريخ الدخول: 5107\2\9

(: أردوغان: نحن نعلم جيدًا من كان سعيدًا في الخليج عقدما تعرضت تركيا لمحاولة االنقالب، الخليج اون 9)

 :الرابط(، 5107\01/01، )تاريخ الدخول: 5107\2\9الين، 
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(: عبادة كوجان، ثالثة مؤترات على دعم السدعودية لمشدروع "روج آفدا" االنفصدالي، سدوريا اليدوم، 01) 

 :الرابط(، 5107\01/01ريخ الدخول: ، )تا52/2/5107

 ، 57/9/5107أيدوا االنفصال، العربية نت،  %95نتائج استفتاء كردستان العراق    (:00) 

 :الرابط(، 5107\01/01)تاريخ الدخول: 

، 51/9/5107السعودية تعلن موقفها الرسمي تجاه استفتاء كردسدتان العدراق، سدبوتقك عربدي،  (:05) 

 :الرابط(، 5107\01/01)تاريخ الدخول: 

، 01/2/5107(: مصدر كردي: السعودية واالردن واالمارات دعموا استفتاء إقليم كردستان، العالم الجديد، 03) 

 :الرابط(، 5107\01/01)تاريخ الدخول: 

رئيس األركان اإليراني: لتركيا وإيران موقد  مشدترك معدارض لالسدتفتاء، بدي بدي سدي عربدي،  (:02) 

 :الرابط(، 5107\01/01، )تاريخ الدخول: 07/8/5107

 ، 2/01/5107كراد العراق، العربية نت، أردوغان وروحاني: نعارض استفتاء أ (:02) 

 :الرابط(، 5107\01/01)تاريخ الدخول: 

، 3/01/5107(: قوات عراقية تشارك في المقاورات العسكرية مع كل من تركيا وإيدران، ار تدي عربدي، 02) 

 :الرابط(، 5107\01/01)تاريخ الدخول: 

مليدار دوالر، سدبوتقك عربدي،  31اتفققا على رفع قيمة التبادل التجداري مدع إيدران إلدى أردوغان:  (:07) 

 :الرابط(، 5107\2/00)تاريخ الدخول: ، 2/01/5107

تقالته من السعودية ويؤكد محاولة الغتياله، آر تدي عربدي، توعد بقطع يد إيران   الحريري يعلن اس (:08) 

 :الرابط(، 5107\2/00)تاريخ الدخول: ، 2/00/5107

، 5102\05\53ت االقتصادية التركية اإليرانية، مركدز التفكيدر االسدتراتيجي، مصطفى ختري، العالقا (:09) 

 :الرابط(، 5107\2/00)تاريخ الدخول: 

 ، 8/01/5107ن، ار تي عربي، ترد بالمثل   تركيا توق  مقن التأتيرات لألمريكيي (:51) 

 :الرابط(، 5107\00/01)تاريخ الدخول: 

، )تدداريخ 2/01/5107اخددرين، مصددراوي،  591تركيددا تعتقددل مولفددا بالققصددلية األمريكيددة و (:50) 

 :الرابط(، 5107\00/01الدخول:
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، 57/5/5107حاتم عبد القادر، محاوالت سعودية لحصار إيران من البوابة العراقية، البوابدة نيدوز،  (:55) 

 :الرابط(، 00/01/5107:)تاريخ الدخول

 (01(: مصدر سابق، في )53) 

(: تعاون استخباراتي بين العراق وروسيا وإيران وسوريا لمحاربدة "داعدش"، دويتشده فيلده األلمداني، 52)

 :الرابط(، 53/01/5107، )تاريخ الدخول:57/9/5102

، )تدداريخ 2/3/5102اتفاقيددات تعدداون عسددكري بددين مصددر وروسدديا، العربيددة نددت،  3 (:52) 

 :الرابط(، 53/01/5107الدخول:

، )تداريخ 00/0/5107(: "حفتر" يبح  مع وزير الدفاع الروسي إمداد قواته بالسالح، الخلديج الجديدد، 52) 

 :الرابط(، 53/01/5107الدخول:

، )تدداريخ 2/01/5107(: الملددك "سددلمان" يبدددأ بزيددارة تاريخيددة لموسددكو، الجزيددرة نددت، 57) 

 : الرابط(، 53/01/5107الدخول:

مة دفاع صاروخي للسعودية، بي بي سي عربدي، سلسلة صفقات اقتصادية وعسكرية تشمل بيع أنظ (:58) 

 : الرابط(، 53/01/5107، )تاريخ الدخول:2/01/5107

 ، 03/5/5107مليارات دوالر حجم االستثمارات السعودية في تركيا، الخليج الجديد،  2(: 59) 

 الرابط(، 00/01/5107)تاريخ الدخول:

، 01/01/5107الدوالر األمريكي يرتفع مقابل الليرة التركية في ختم التوتر بين البلدين، ترك بدرس،  (:31)

 الرابط(، 00/01/5107)تاريخ الدخول:

) 13) 

 

 

                                  
 ."اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية( 13)
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