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 سعودي -مؤشرات توتر تركي  :قمة القدس
 اجالحسعيد د

 

ألسططباع ةدت تتىطم محططا ة   ين الطرفينالمضطططر ة رغم التاريخ الطويل من العالقات 
تركيا والمملكة العر ية الحطططططططعودية في الحطططططططألوات القليلة األ يرت تقار ت ، هذا المقال

في  حبب المهددات المشتركة في المقام األول وتحديدًا  عد تولي الملك سلمان للعرش، 
دفع هذا التقارع، الذي كان يمكن له أن يوازن نفوذ  .التمدد اإليراني في المألطقةتها مقدم

ل  الطريقة  "محور"ةن  -مبالغًة  -األنحطططططططب، الكليرين للحدي   طهران في المألطقة لو فعِّ
 .قطري -سعودي  -سعودي وأ يانًا تركي  -تركي  "تحالف"أو 

لكن، في  قيقة األمر، كانت العوائق أمام إمكانية إنشطا   لف من هذا القبيل أكبر وأقو  
ين من ةوامل تشططكله، سططيما التألاقو الوايططل في فلحططفة الحكم ونموذج العالقة  ين الد

والدولة والألظرت لمىتلف تطورات المألطقة، فضططططالً ةن تردد الرياو الوايططططل في تعميق 
 .التعاون مع أنقرت

ورغم ةديد اإلشططططارات الحططططلبية ال ططططادرت من المملكة أو وسططططائل اإلةالم والشططططى ططططيات 
العالقة مع الحططططعودية، طيب المححططططو ة ةليها، إ  أن تركيا أ هرت  رشططططًا شططططديدًا ةلم 

ألزمة الىليجية التي اتىذت فيها موقفًا وايطططططططحًا وشطططططططريحًا إلم  انب قطر،  تم  عد ا
 .ن ليس ةلم قاةدت استعدا  الرياولك
دولة كردية في  ألوع "دةا اإلةالم الدائر في فلك األ يرت في تلك الفترت  ويوح لطططفقد 
وناد   ضططططرورت دةم الف ططططائل الكردية المحططططلحة في سططططوريا واسططططتضططططا   عو  "تركيا

الذي  (PKK)نادت  دةم  زع العمال الكردسططتاني سططعودية قياداتها  ل وارتفعت أشططوات 
م طططألف ةلم قوائمها لارهاع، فضطططالً ةن الو 1984يىوو  ر ًا انف طططالية يطططد تركيا مألذ 
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لتشطططجيع البارزاني ةلم  ( طططعب الت كد من شطططحتهي)تحطططريبات ةن دور سطططعودي يطططمألي 
 .إ را  ا ستفتا  في كردستان العراق

كان يفترو  قرار ترمب المتعلق  اةتبار القدس ةاشطططططططمة للكيان ال طططططططهيوني أن يجمع 
هته في قمة مألظمة التعاون اإلسططالمي التي الدول اإلسططالمية ةلم قلب ر ل وا د لموا 

لتقييم محططططتو   -كما هي العادت  -اتجهت األنظار لذ فقد ترأسططططها تركيا في هذد الدورت، و
تمليل الدول المىتلفة في القمة   طططططوشطططططًا تلك الفاةلة والمؤدرت وفي مقدمتها المملكة 

 .العر ية الحعودية
قمة الحا قة وا  تفا  التركي الىاص  ه، ملك سلمان  ألفحه في المشاركة القا ل وفي م

إةطائه كلمة في افتتا ها،  ملت القمة الحالية   المعمول  ه  ما شطططططمل كحطططططر البروتوكول
 :زيادت في محتو  التوتر  ين الطرفين، أهمهاإشارات ةلم وما تزامن معها من تطورات 

الدولة للشططططؤون  وزيرها في القمة،  ي  مللللحططططعودية محططططتو  التمليل المتدني  ،أو ً  

خ، وهو تمليل متدن اإلسالمية والدةوت واإلرشاد شالل  ن ةبدالعزيز  ن مطحمطد آل الطشي
ولعل قرار التمليل  .القمةهمية الحدث وألقم   يركما أنه  دًا  المقارنة مع القمة الحا قة 

ذلك المألىفو هذا مرتبط  رغبة الرياو ةدم الت طططططططعيد مع الو يات المتحدت ويؤكد 
الو يات المتحدت "الت ططططريحات التي شططططدرت ةن وزير  ار يتها البار ة  ين اةتبر أن 

أةتقد،  ماي، فلهذا التمليل لكن الحططبب األ رز ".تحططعم فعالً للحططالم  يين العرع وإسططرائيل
هو الفتور الذي تمر  ه العالقات  ين الطرفين، وةدم ريطططططم الرياو ةن المواقف التركية 

ي األزمة الىليجية، وتو حطططططططها من الدور التركي الرائد لقاطرت العمل األ يرت سطططططططيما ف
 .اإلسالمي الرسمي المشترك ةلم محتو  قمة التعاون اإلسالمي
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نشطططططططرت شطططططططحيفة ةكال الحطططططططعودية، قبل يومين من القمة،  وارًا أ رته مع من  ،دانياً 

الدول وليس شيف يحتعمل مع عمال الكردستاني وهو تو زع ال "وزير  ار ية"أسمته 
أ ري في معحطططططططكرات الحزع في الذي حوار ال .ع مألظمة م طططططططألفة ةلم قوائم اإلرهاعم

  ن  -وفي ةألوان ال طططططططحيفة  - ويطططططططوح  "الضطططططططيف" بال قألديل في العراق، يقول فيه 
ومن المؤكد أن الرياو تدرك مد   حططاسططية هذا لملف تحديدًا  الألحططبة  ".أولويتألا تركيا"

المتوقع أن يح طططططططل تطور من هذا القبيل دون يطططططططو  أ ضطططططططر  ألنقرت، كما أنه من  غير
 .سياسي من الرياو

 

ورغم اسططططططتمرار المحططططططتو  الحططططططياسططططططي التركي في تجألب التوتر مع في المقا ل،  ،داللاً 

حططياسططة الىار ية ياسططين أقطاي الرياو، ومن ذلك ت ططريل كبير محططتشططاري اردوغان لل
، إ  أن أوسططططططططا  "تلعططب دورًا قيططاديططاً    تألططافس الحطططططططعوديططة،  ططل تريططد لهططا أن" طط ن  الدد 

من اإلشططططططارات الحططططططعودية  اتذمرهتىف اإلةالميين والمحللين الحططططططياسططططططيين األتراك لم 
كما أن العالم أكبر من "ونة األ يرت، ولعل أ د أ رز األمللة ةلم ذلك  ملة اآلالحطططلبية في 

 .تركية معروفةالتي أطلقتها إةالمية  " محة، فالعالم اإلسالمي أكبر من الحعودية

ةلم  " امي الحرم الشططريف"رأت  عو األوسططا  في إطالق الرئيس التركي لقب  ،را عاً 

رسطططالة يطططمألية مو هة للحطططعودية التي يحمل ملكها  ي الملك ةبدهللا اللانيردنالعاهل األ
 و غو الألظر أكان ذلك مق طططططططودًا من اردوغان أم   ". ادم الحرمين الشطططططططريفين"لقب 

إ  أن تفحططططططير ذلك  هذد الطريقة من قبل كليرين  (غير مق ططططططود  هذا المعألموأةتقد أنه )
 . دير  الت مل ويبدو تعبيرًا طبيعيًا ةن  الة التوتر التي تمر  ها العالقات  ين البلدين
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تبدو الرياو  حا ة ماسطططططططة لمرا عة ةميقة لمحطططططططار ةالقاتها في العالم العر ي  ،أ يراً 

وا هة طهران  يألما تدفع  حططططياسططططاتها الكلير من األطرا  واإلقليم، إذ هي ترفع شططططعار م
للتقارع والتعاون معها، وفي مقدمتهم تركيا وقطر، األمر الذي يطرح ةالمات اسطططططططتفهام 

أن تفكر ها ولعله من المفيد ل .و يهة ةلم قدرتها ةلم هذد الموا هة وفرص نجا ها فيها
في في  ديله كررها اردوغان   تمعن  أل طططططيحة فاتل القدس شطططططالح الدين األيو ي التي

 ".لن يحتطيعوا هزيمة   ومهم من يألشغلون   شدقائهم،"لقمة، وهي أن فتتاح اا
 


