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 71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ توصيات

 

 ملخص تنفيذي
 يجمع 

ا
 جغرافيا

ا
اعتمدت الدراسة منهج النسق اإلقليمي، وكان الشرق األوسط هو النسق اإلقليمي باعتباره إطارا

. وحاولت الدراسة معالجة اإلشكالية الرئيسية املتعلقة بمدى تأثير هذا النسق الشرق أوسطي 
ا
السعودية وتركيا معا

 . 2019حتى  2011من بمكوناته على العالقات التركية السعودية في الفترة 

وفي سياق معالجة هذه اإلشكالية، انقسمت الدراسة ألربعة مطالب رئيسية، تضمنت تأثير مكونات نسق الشرق 

 األوسط األربعة على هذه العالقات:

 األول تأثير الوحدات الدولية. 

درات الحيوية واملعنوية، ومنظومات الثاني تأثير البنيان اإلقليمي، وما يتضمنه من هيكل لتوزيع القوى، بناءا على املق

 القيم والتجاهات الفكرية والسياسية التي تؤثر في تشكيل التحالفات ومن ثم بنية النسق. 

 الثالث تأثير املؤسسات الواقعة في نطاق الشرق األوسط، بشقيها التنظيمي والقانوني. 

 الرابع تأثير التفاعالت اإلقليمية، بشقيها الصراعي والتعاوني.

وتوصلت الدراسة في النهاية لعدد من النتائج، أهمها أن الشرق األوسط كنسق إقليمي أثر بشكل كبير على العالقات 

 تأثير إيجابي، حيث دفع الطرفين نحو 2019وحتى  2011التركية السعودية في الفترة من 
ا
. وبينما كان له أحيانا

فإن الغلبة كانت لجانب التأثير السلبي، حيث دفعهما في أغلب تحسين أواصر العالقات والتعاون البيني في اإلقليم،  

فترات املرحلة محل الدراسة ملزيد من التصعيد والصراع البيني في اإلقليم. وبينما لم تصل عالقاتهما البينية ملستوى 
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البيني حتى  التحالف اإلستراتيجي، فإن الطرفين حرصا على استمرار الحد األدنى من العالقات والتواصل السياس ي

 في ظل تأزم العالقات.

 من العمل على حل األزمة الخليجية، بل ومحاولة عقد مصالحة 
ا
وأوصت الدراسة بضرورة تجاوز األزمات، انطالقا

داخلية مصرية، بما يساعد في النهاية على ديمومة التحسن في العالقات التركية. وعلى تركيا تجاوز أزمة خاشقجي في 

املسارات السياسية والقانونية التي سلكتها، في مقابل تنازلت سعودية في هذا الجانب، ظل ضعف فرص نجاعة 

كتقديم بعض املسؤولين املقربين من ولي العهد واملتهمين من قبل تركيا للمحاكمة. كما على تركيا محاولة تبديد 

حماية تحالفها الستراتيجي مع  املخاوف السعودية بشأن تواجدها العسكري في قطر. وكذلك في املقابل على تركيا

 عن أي أزمات، ومحالة نسج تحالفات أخرى شبيهة مع الكويت وعمان. 
ا
 قطر بعيدا

 مقدمة 
، في إطار نسق إقليمي، وهو 2019وحتى عام  2011تتناول الدراسة العالقات التركية السعودية في الفترة من عام 

عددة. ومن ثم يطرح هذا املوضوع ثالثة متغيرات مركزية. املتغير الشرق األوسط بمكوناته املختلفة وتفاعالته املت

األول، تركيا والسعودية، كقوتين إقليميتين فاعلتين في منطقة الشرق األوسط، وما تمتلكه كل منهما من مقدرات 

 وإمكانيات حيوية ومعنوية، تؤهلهما لإلضطالع بأدوار إقليمية فاعلة في املنطقة. 

، وهي تعبر عن مرحلة محورية في تاريخ املنطقة؛ ملا 2019وحتى عام  2011فترة الزمنية منذ عام املتغير الثاني، ال

شهدته من تغييرات سياسية بنيوية وجيوسياسية وديموغرافية داخل بعض دول اإلقليم، وهو ما انعكس عليه 

، ونجاح بعضها، وفشل 2011منذ تغييرات بنيوية في نسق اإلقليم ذاته. باألخص ما يتعلق بموجة الثورات العربية 

 عن تأزم البعض اآلخر، وتحولها لحرب أهلية في إطار صراع إقليمي ودولي. وهو ما انعكس في 
ا
البعض اآلخر، فضال

 مع تراجع أدوار عدد 
ا
النهاية على الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا والسعودية، باعتبارهما دولتين مركزيتين، خاصة

 . من الفاعلين اآلخرين

املتغير الثالث وهو منطقة الشرق األوسط، أحد أهم املناطق الجغرافية في العالم حساسية من الناحية 

الجيواستراتيجية. سواء لعاملي النفط والغاز، أو للوجود اإلسرائيلي، أو املمرات املائية الستراتيجية، أو حتى بروز 
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 كتنظيم الدولة اإلسالمية 
ا
"داعش". ومن هنا تأتي أهمية دراسة موضوع العالقات التنظيمات الجهادية مؤخرا

 التركية السعودية، في تلك الفترة بكل تغيراتها، وفي إطار هذا النسق اإلقليمي. 

 إشكالية الدراسة
تتمثل اإلشكالية األساسية في البحث عن مدى تأثير النسق اإلقليمي الشرق أوسطي على العالقات التركية السعودية 

 حددة. ويتفرع من هذه اإلشكالية أربعة أسئلة رئيسية: في الفترة امل

 ما تأثير الوحدات الدولية في نسق الشرق األوسط على العالقات التركية السعودية؟ -1

 ما تأثير بنيان نسق الشرق األوسط وهيكلية توزيع القوى فيه على العالقات التركية السعودية؟ -2

 ي والقانوني على العالقات التركية السعودية؟ما تأثير املؤسسات بشقيها التنظيم -3

 ما تأثير التفاعالت اإلقليمية على العالقات التركية السعودية؟ -4

 فرضية الدراسة: 
إلى  2011ثمة عالقة طردية بين طبيعة النسق اإلقليمي الشرق أوسطي وتطورات العالقات التركية ـ السعودية من 

2019. 

 منهجية الدراسة:
اعتمدت الدراسة على منهج النسق اإلقليمي. ويشير املنهج أو القتراب النسقي إلى أن السياسة الدولية تنشأ وتتطور 

في إطار نسق دولي معين، كما أنها تنطلق من عناصره الرئيسية، ومن ثم فإن فهم السياسة الدولية في مرحلة تاريخية 

يفية تفاعلها، ويتكون النسق من أربعة عناصر رئيسية، الوحدات معينة يتطلب التعرف على ماهية هذه العناصر وك

 . 1والبنيان واملؤسسات والعمليات "التفاعالت"

 

 .11، ص 2002والعشرين، دار الفجر للنشر والتوزيع، طبعة أولى، محمد السيد سليم، تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر  1
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ويقصد بالوحدات؛ )الفاعلون الدوليون( بأشكالهم املختلفة، من دول ومنظمات وشركات وحركات وأفراد. فيما 

 لعاملي توزيع املقدرات بينهم، وقياسها بمعايير يقصد بالبنيان تراتبية الوحدات وتوزيع القوى داخل النسق، ا
ا
ستنادا

معينة للقوة، وطبيعة القيم والتوجهات، وما ترتبه من تحالفات تشكل بنية النسق. أما املؤسسات فتنصرف 

للقواعد واألطر القانونية التي تؤطر داخل هذا النسق، وذلك بشقيها التنظيمي "منظمات" والقانوني "اتفاقيات 

 العمليات، وتنصرف للتفاعالت بين الوحدات وبعضها البعض، وما تنتجه من أنماط للسياسات ومعاهدا
ا
ت". أخيرا

 سواء تعاونية أو صراعية. وسُتمثل هذه العناصر املطالب األربعة للدراسة.

دى وبما أن ما يجمع تركيا والسعودية نسق إقليمي متمثل في الشرق األوسط، فإن الدراسة ستعتمد عليه. أي م

وكيف أثرت مكونات هذا النسق في هذه العالقات في تلك الفترة. وستعتمد الدراسة مصطلح الشرق األوسط الذي 

 كمفهوم إجرائي. 2بجانب تركيا وإيران وإسرائيل 22يضم الدول العربية الـ

 في "إيران و 
ا
إسرائيل ومصر وفي إطار الدراسة، سيتم التركيز في فصل الوحدات الدولية على الدول فقط ممثلة

واإلمارات وقطر". أما البنيان، فسيتناول هيكلية توزيع القوى، من خالل عرض للقوى اإلقليمية الرئيسية في منطقة 

الشرق األوسط بناء على معايير معينة للقياس، ثم نمط التوجهات والقيم التي تحكم كل من تركيا والسعودية، وما 

في النهاية على البنيان. أما املؤسسات فستشمل الشق التنظيمي   تفرضه هذه التوجهات من تحالفات، تؤثر

 في املعاهدات 
ا
كاملنظمات اإلقليمية الدولية داخل منطقة الشرق األوسط، وكذلك الشق القانوني، متمثال

 
ا
والتفاقيات، سواء تلك التي تمت بين تركيا والسعودية، أو التي جمعت إحدى الدولتين مع دولة أخرى. أخيرا

عمليات أو التفاعالت، بشقيها الصراعي والتعاوني، وشملت األزمات التي شهدتها املنطقة في تلك الفترة، بجانب ال

 بعض امللفات األخرى، التي تمثل مجال ملمارسة القوى الفاعلة نفوذها فيها.

 

 رابط، 2019/ 11/ 15عصام عبد الشافي، محاضرة "مدخل السياسات اإلقليمية في العالقات الدولية"، دبلوم السياسات اإلقليمية، أكاديمية العالقات الدولية،  2

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.facebook.com/iraacademyedu/videos/564548067654553/?hc_ref=ARTyECt2OgEkH8Ns1D2vI-IMl0qeRnaiEPel9lKc9WTZ4mDdSfVjoK-uq_BkIcKkDF4&fref=gs&dti=492442230868372&hc_location=group


Page 6 of 72 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

January 23, 2020     

 حدود الدراسة:
، حيث شهد اإلقليم منذ 2011. وجاء اختيار بداية الفترة عام  2019حتى    2011الحدود الزمنية: الفترة من   •

هذا العام تغييرات بنيوية داخل بعض دول املنطقة، وداخل بنية إقليم الشرق األوسط ذاته. حيث تراجعت 

 أدوار بعض القوى لصالح أخرى على رأسهم تركيا والسعودية. 

ضوعية: العالقات البينية التركية السعودية، السياسية والقتصادية والعسكرية واألمنية، الحدود املو  •

 بشقيها الصراعي والتعاوني. 

 الحدود املكانية، وتتمثل في منطقة الشرق األوسط. •

 مفاهيم الدراسة:
 في إطار هذه الدراسة. وستعتمد الدراسة ا

ا
 مركزيا

ا
ملفهوم اإلجرائي االذي يعد مفهوم "العالقات الدولية" مفهوما

يعرف العالقات الدولية بأنها تعبر عن أنماط التفاعالت سواء الصراعية أو التعاونية، بين الفواعل الدولية 

املختلفة، عبر العديد من مستويات التفاعل، سواء اإلقليمية أو الدولية، والرسمية أو غير الرسمية، والسياسية 

 . 3جتماعية، وسواء تفاعالت ثنائية أو متعدة األطرافأو القتصادية أو العسكرية أو ال 

ومن ثم فهي تختلف عن مفهوم "السياسة الخارجية"، والتي تنصرف لبرنامج العمل العلني الذي يختاره املمثلون 

الرسميون للوحدة الدولية، من بين مجموعة من البدائل البرنامجية املتاحة، من أجل تحقيق أهداف محددة في 

 . 4الخارجي املحيط

أي أن السياسة الخارجية تعبر فقط عن سياسة وحدة دولية واحدة تعلنها في مواجهة الوحدات األخرى. أما 

العالقات الدولية هي نتيجة تفاعل عدد من السياسات الخارجية لعدد من الوحدات الدولية في املحيط اإلقليمي 

 أو الدولي.

 

 .16، ص 2019عصام عبد الشافي، مدخل العالقات الدولية، دبلوم العالقات الدولية، أكاديمية العالقات الدولية،  3
 . 12_10، ص ص 1998د السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية، مصر، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثانية، محم 4
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 تقسيم الدراسة:
 ألركان منهج النسق اإلقليمي، إلى أربعة مطالب أساسية، في إطار العتبارات الس 

ا
ابقة تم تقسيم الدراسة، استنادا

 :وذلك على النحو التالي: املطلب األول: الوحدات اإلقليمية وتأثيراتها على العالقات التركيةـ  السعودية، املطلب الثاني

املؤسسات اإلقليمية وتأثيراتها على  :، املطلب الثالثالبنيان اإلقليمي وتأثيراته على العالقات التركية ـ السعودية

 التفاعالت البينية اإلقليمية وتأثيراتها على العالقات التركية ـ السعودية  :، املطلب الرابعالعالقات التركية السعودية.

 املطلب األول: الوحدات اإلقليمية وتأثيراتها ىلع العالقات التركية ـ السعودية
ول فقط كفواعل دولية، والتي تقع ضمن اإلطار الجغرافي إلقليم الشرق األوسط، وأثرت على سيتم تناول الد

العالقات التركية السعودية في تلك الفترة، بغض النظر عن حجم قوتها اإلقليمية. ويمكن إجمالها في: إيران، 

 إسرائيل، مصر، اإلمارات، وقطر.

ًإيرانً:أولًا

العالقات التركية السعودية من خالل عدة محددات، فإيران كما تركيا والسعودية، قوة يمكن إليران أن تؤثر في 

إقليمية فاعلة في منطقة الشرق األوسط. ومن ثم فإن التنافس اإلقليمي بين هذه الدول الثالث على النفوذ 

، وتتبنى  والسيطرة في املنطقة يعد محدد حاكم في هذا الصدد. كما يكتسب الدور اإلقليمي اإليراني
ا
 مذهبيا

ا
بعدا

 له، كممثل للعالم اإلسالمي السني. وباعتبار تركيا أحد الفواعل املركزية في الدائرة اإلسالمية 
ا
 مواجها

ا
السعودية دورا

السنية، فإنه يمكن أن تقوم مع السعودية بدور تعاوني، ملوازنة الدور اإليراني في اإلقليم. لكن في الوقت نفسه قد 

 
ا
، من خالل تنافس تركي سعودي على قيادة العالم السني.يمثل ذلك بعدا

ا
  صراعيا

 من  1979وتتعامل الوليات املتحدة مع إيران منذ الثورة اإليرانية عام 
ا
كعدو يجب مواجهته واحتواؤه. وانطالقا

بان الحرب التحالف الستراتيجي الذي يربط الوليات املتحدة بتركيا من خالل مظلة حلف الناتو، والتي ترسخت إ

الباردة، باعتبار تركيا جسر للغرب في الوصول ملنطقة الشرق األوسط، وكحاجز جغرافي وسياس ي وأيديولوجي ضد 

 كذلك للتحالف الستراتيجي الذي يجمع الوليات املتحدة والسعودية، وفق 
ا
انتشار الشيوعية في املنطقة. واستنادا

بعد الجتماع الشهير بين الرئيس األمريكي "فرانكلين روزفلت" مقايضة األمن مقابل النفط، والذي تم ترسيخه 
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. فإن الدور األمريكي يمثل عامال موحدا لجهود الجانبين التركي 1945وامللك السعودي "عبد العزيز آل سعود" عام 

 والسعودي في مواجهة إيران. 

 يمكن الوقوف على عدة نقاط:، 2019_2011وبالنظر لهذه املحددات وتطبيقها على أرض الواقع في الفترة 

 وأنه في تلك  (1
ا
، يقع ضمن أولوياتها كمهدد ألمنها القومي. خاصة

ا
 إقليميا

ا
مثلت إيران بالنسبة للسعودية خصما

الفترة استطاعت إيران تحقيق هدفها الجيواستراتيجي، بإنشاء الهالل الشيعي املمتد من طهران لبيروت. 

. ودمشق 20115بغداد بعد إتمام النسحاب األمريكي من العراق    عواصم عربية،  4وذلك بعد سيطرتها على  

. 20126بعد التدخل اإليراني العسكري في سوريا، للدفاع عن النظام في مواجهة املعارضة املسلحة منذ عام  

وصنعاء بعد سيطرة جماعة "أنصار هللا الحوثي" على عدد من املحافظات اليمنية، على رأسها العاصمة 

 بيروت بعد أن فاز "حزب هللا" وحلفاؤه في النتخابات البرملانية اللبنانية عام  20147  صنعاء في
ا
، 2018. وأخيرا

. لتكتمل سيطرته العسكرية بقواتة في الداخل اللبناني مع السيطرة 8ما مكنه من السيطرة على الحكومة

، حيث قطعت الرياض عالقاتها 2016السياسية. وكان من أبرز مؤشرات التوتر السعودي اإليراني، في يناير  

 .9الدبلوماسبة مع طهران، على وقع الهجوم الذي استهدف السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران

. بمثابة خسارة إقليمية 201510يوليو  5لقد كان التفاق النووي اإليراني الذي تم التوصل إليه في  (2

التقنية في برنامج إيران النووي، دون أن يشمل ذلك تقييد للسعودية؛ لقتصار التفاق على تقيد الجوانب  

سياستها اإلقليمية، وبرنامجها الصاروخي الباليستي. وهو ما مكن األخيرة من استغالل النتعاش 

 في اإلقليم.
ا
 وأفقيا

ا
، في ترسيخ نفوذها عموديا

ا
 القتصادي الحاصل بفعل رفع العقوبات جزئيا

 

 الرابط(، 2019/ 12/ 12، )تاريخ الدخول: 2011/ 10/ 21( أوباما يعلن انسحاب القوات األمريكية من العراق بحلول نهاية العام، بي بي سي، 5)
 الرابط(، 2019/ 12/ 12، )تاريخ الدخول: 2019/ 7/ 15خريطة النفوذ اإليراني في سوريا، الجمهورية نت،  6
 الرابط(، 12/2019/ 12، )تاريخ الدخول: 2014/ 9/ 26كيف سيطر الحوثيون على صنعاء دون مقاومة من الجيش؟، بي بي سي،  7
 الرابط(، 2019/ 12/ 12، )تاريخ الدخول: 5/2018/ 10ماذا يعني فوز "حزب هللا" في االنتخابات بالنسبة إلى لبنان؟، الحرة؟،  8
 الرابط(، 2019/ 12/ 12، )تاريخ الدخول: 2016/ 1/ 3، 24وماسية مع إيران، فرانسالسعودية تعلن قطع العالقات الدبل 9

 الرابط(، 2019/ 12/ 12، )تاريخ الدخول : 2015/ 7/ 14اإلعالن الرسمي عن اتفاق "تاريخي" بشأن برنامج إيران النووي، بي ب سي،  10
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https://www.france24.com/ar/20160103-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/07/150714_iran_nuclear_talk_agreement
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 ثم جاء الرئيس األمريكي "دون
ا
الد ترامب" للسلطة، مع استراتيجيته التصعيدية ضد إيران "الضغط القصوى"، معلنا

، وأعاد رفع العقوبات القتصادية عليها بشكل أقوى من عقوبات ما قبل 2018انسحاب بالده من التفاق في مايو 

 في تمويل  . وهو ما أعاد الثقة في العالقات األمريكية السعودية من جديد، وأصبحت األ 11التفاق
ا
 رئيسيا

ا
خيرة ركنا

. سواء احتجاز 2019استراتيجية ترامب. والتي رتبت تداعيات على األمن في منطقة الخليج ومضيق هرمز في 

. أو استهداف الداخل السعودي ذاته، كاستهدف شركة أرامكو السعودية النفطية في 12واستهداف ناقالت النفط

 . 201913سبتمبر 

ا قبل التفاق النووي، لم تلتزم بالعقوبات التي فرضتها الوليات املتحدة على إيران. أما تركيا ففي مرحلة م (3

. وقد 14، التزامها فقط بالعقوبات التي تفرض من خالل مجلس األمن الدولي2012حيث أعلنت في يناير 

 إليران لتجاوز هذه العقوبات. وفي مرحلة ما بعد التفاق
ا
النووي، أعلنت  كانت تركيا في تلك الفترة منفذا

. 15، رفضها لقراري النسحاب األمريكي من التفاق، وإعادة فرض العقوبات على إيران2018تركيا في مايو 

أشهر، في استمرار استيراد  6وبعد أن انتهت فترة العفاء التي منحها "ترامب" لبعض الدول ومنها تركيا ملدة 

. لكن الرئيس التركي "رجب طيب 201916استيراده في مايو النفط اإليراني، التزمت تركيا بالتوقف عن 

 . 17أردوغان"، أعلن بعدها في سبتمبر من نفس العام، استمرار بالده في استيراد النفط والغاز اإليراني

أزمات متعددة، فرضت على تركيا والسعودية أن يكون لهما دور  2011شهدت مناطق النفوذ اإليراني منذ  (4

 في مواجهة فيها. بالنسبة لس 
ا
 وعسكريا

ا
، تمثل في دعم املعارضة سياسيا

ا
 تركيا سعوديا

ا
وريا شهدت تعاونا

 

 الرابط(، 2019/ 12/ 12، )تاريخ الدخول: 2019/ 5/ 8ترامب يعلن انسحابه من االتفاق النووي ويعيد فرض العقوبات على إيران، الميادين،  11
 الرابط(، 2019/ 12/ 12، )تاريخ الدخول: 2019/ 6/ 13أبرز حوادث استهداف ناقالت النفط والموانئ بالخليج، الجزيرة،  12
 الرابط(، 2019/ 12/ 12، )تاريخ الدخول: 2019/ 9/ 13ستهداف معمل أرامكو السعودية في بقيق بهجوم طائرات "درون"، سي ان ان، ا 13
(، 2019/ 12/ 12، )تاريخ الدخول:  2012/ 1/ 12عقوبات على إيران ليست صادرة من مجلس األمن، وكالة األنباء الكويتية كونا،  ( تركيا ترفض اإللتزام بأي   5)14

 الرابط
(، 2019/ 12/ 12، )تاريخ الدخول: 2018/ 5/ 9تركيا: االنسحاب األمريكي من االتفاق النووي مع إيران سيؤدي لعدم االستقرار، وكالة األنباء الكويتية كونا،  15

 الرابط
 الرابط(، 2019/ 12/ 12، )تاريخ الدخول: 2019/ 5/ 21نفط إيران، العربية نت، موانئ تركيا "تغلق" أمام  16
 الرابط(،  2019/ 12/ 12، )تاريخ الدخول: 2019/ 9/ 28إردوغان يتعهد بمواصلة شراء النفط والغاز من إيران وال يخشى العقوبات األميركية، الشرق األوسط،   17
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Page 10 of 72 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

January 23, 2020     

 في تعميق 
ا
النظام وحلفائه اإليرانيين. لكن هذا التوافق لم يدم طويال، بل أصبح امللف السوري سببا

، كان أقرب 2019ر خالفاتهما البينية. أما العراق، فإن املوقف التركي من احتجاجاتها، التي بدأت في أكتوب

 اليمن، وبينما تزامن إطالق السعودية لعملية "عاصفة الحزم" ضد جماعة 18للموقف اإليراني
ا
. أخيرا

 في مارس 
ا
، مع تحسن كبير في العالقات التركية السعودية، دفع تركيا لدعم 2015الحوثي املدعومة إيرانيا

. فإنها لم تقدم على أرض الواقع أي دعم 19ةالعملية، وإعالن استعدادها لتقديم دعم لوجيستي للعملي

لوجستي وعسكري بعد ذلك. كما أن الضربة التي استهدفت أرامكو، وتبناها الحوثيون، فإن تركيا استبعدت 

 . 20أن يكون إليران دور فيها، بخالف اإلدعاءات السعودية

مسار أستانا، واألمنية في امللف بجانب التفاهمات التركية اإليرانية السياسية في امللف السوري في إطار  (5

مليار   21الكردي. فهناك عالقات اقتصادية كبيرة بين البلدين، فقد وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى  

شركة تركية على األراض ي اإليرانية، هذا باإلضافة لحقائق جيواقتصادية  100دولر، وتأسست أكثر من 

فتركيا ممر إليران وبضائعها نحو أوروبا، وإيران ممر لتركيا نحو تحتم التقارب القتصادي بين البلدين، 

 .21آسيا، وقد سهل التقارب الجغرافي وخفض من نفقات النقل

 عن معوقات  (6
ا
 من التقارب املذهبي، فضال

ا
إن فكرة قيام تحالف سعودي تركي في مواجهة إيران انطالقا

سياسية وأيديولوجية حالية، فهناك معوقات استراتيجية تاريخية عميقة، مازالت تلقي بظاللها على الواقع 

حمد داود أوغلو" في كتابه "العمق الحالي. كما أنه في مقابل هذا الطرح، طرح رئيس الوزراء التركي األسبق "أ

اإلستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية"، فكرة تحالف تركي إيراني مصري. حيث أشار إلى أن 

العامل الجغرافي والتاريخي عنصرين أساسيين في تحقيق التوازن لجيوسياسية لشرق األوسط، ويمثل هذا 

الذي يقع في أطرافه كل من مصر وتركيا وإيران، وأن تحالف دولتين   التوازن في املثلث الستراتيجي الحساس

 

 الرابط(،  2019/ 12/ 13، )تاريخ الدخول: 20219/ 11/ 10إيران تعلق على تصريحات أردوغان بشأن إمكانية امتداد مظاهرات العراق إليها، سبوتنك عربي،   18 
 الرابط(، 2019\12/ 22، )تاريخ الدخول: 2019/ 3/ 26، العربي نت، أردوغان: مستعدون لتقديم دعم لوجستي لـ"عاصفة الحزم" 19
 الرابط(،  2019/ 12/ 12، )تاريخ الدخول: 2019/ 9/ 26"ليست إيران"... أردوغان يشير إلى الجهة التي نفذت هجمات "أرامكو" في السعودية، سبوتنك عربي،   20
 الرابط(، 2019/ 12/ 13، )تاريخ الدخول: 2017/ 2/ 13: المسارات المحتملة، المعهد المصري للدراسات، 2017طارق دياب، تركيا وإيران  21
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https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/yemen/2015/03/26/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85-
https://arabic.sputniknews.com/world/201909261042984000-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%AA-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
https://eipss-eg.org/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-2017-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%85%d9%84%d8%a9/
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 22فقط من هذه الدول خارج إطار املنظومة الغربية سيكون مصدر تهديد خطير
ا
. وهو ما يفسر جزئيا

، في إطار "قمة كوالملبور"، بين تركيا وقطر وماليزيا وإيران، دون حضور 2019التحالف املنشأ في ديسمبر 

 .23سعودي

 
ا
بالتالي وبرغم التشارك الديني املذهبي التركي السعودي، وبروز الدور اإليراني ونفوذه املتصاعد في املنطقة، مهددا

 على قوته الصلبة باألخص بعد 
ا
، وبروز الدور األمريكي كعامل 2011نفوذ الجانبين التركي والسعودي، ومعتمدا

 لتوحيد السياسات السعودية التركية أو  موحد لتركيا والسعودية في مواجهة إيران. ومع ذلك
ا
لم تكن األخيرة دافعا

قيام تحالف بينهما، باستثناء فترة قصيرة في امللف السوري. بل إن تركيا في كثير من الفترات بدت أقرب إليران منها 

 إلى السعودية.

ً"إسرائيل"ً:ثانياًا

لعالقات التركية السعودية. فلدى تركيا عالقات هناك عدد من املحددات يمكن من خاللها أن تؤثر إسرائيل على ا

، وهي ثاني دولة إسالمية تعترف بإسرائيل بعد إيران، وتركزت 1949رسمية معلنة مع إسرائيل، ترجع إلى عام 

 على الجانب العسكري، حيث اعتمدت تركيا على السالح اإلسرائيلي في تسليح جيشها، باإلضافة 
ا
عالقاتهما تاريخيا

. لكن هذه العالقات تمر بحالة غير مستقرة 24مليارات دولر 5.7إلى  2014ادل تجاري نشط وصل عام إلى وجود تب

، غلب عليها التوتر. في املقابل ل يوجد تطبيع رسمي معلن للعالقات السعودية اإلسرائيلية. أيضا تعد 2011منذ 

ن القوة املهيمنة دون منافس. وهو ما ينعكس إسرائيل قوة إقليمية فاعلة في املنطقة، وتسعى بدعم أمريكي ألن تكو 

 بدوره على تركيا والسعودية كقوى إقليمية، وعلى الديناميات التي تحكم تفاعالتهما.

 

 392 - 389، ص ص 2010يا ودورها في الساحة الدولية، الدار العربية للعلوم ناشرون، طبعة أولى، أحمد داوود أوغلو، العمق اإلستراتيجي: موقع ترك 22
 الرابط(، 2019/ 12/ 20، )تاريخ الدخول: 2019/ 12/ 18السعودية تقاطع قمة إسالمية في ماليزيا تحضرها إيران وتركيا، دويتشه فيال،  23
 الرابط(، 12/2019/ 20، )تاريخ الدخول: 2016/ 2/ 10مركز برق لألبحاث والدراسات، مروان األقرع، العالقة بين تركيا وحماس،  24
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https://barq-rs.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3/
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 في طريق تحسين 
ا
 عائقا

ا
 للمحددات السابقة، وبينما مثلت العالقات اإلسرائيلية التركية الجيدة تاريخيا

ا
استنادا

. فلم يؤثر وجود تطبيع 2019وحتى    2011ك الدينامية لم تكن فاعلة في الفترة منذ  العالقات التركية العربية، فإن تل

 إسرائيلي تركي على عالقات األخيرة مع الدول العربية، وباألخص السعودية. لعدد من األسباب:

م. ، ومع انطالق موجة الثورات العربية، تبدلت القضايا التي تمثل أولوية وشاغل لدول اإلقلي2011منذ عام   (1

فتراجعت القضية الفلسطينية لصالح هذه الثورات وما أحدثته من تغييرات. كما انشغلت السعودية في 

تلك الفترة باملواجهة مع إيران ونفوذها في املنطقة، بل وتشاركت إسرائيل معها في هذه املواجهة من حيث 

 وحدة الهدف. 

 بعد ذهاب شهدت تلك الفترة محاولت لتطبيع العالقات الخليجية اإلس (2
ا
رائيلي بشكل رسمي ومعلن، خاصة

إلى واشنطن، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق "عدم اعتداء" مع دول  2019وفد إسرائيلي في ديسمبر 

. وقد سبق هذه الزيارة مؤشرات عديدة على قيام دول الخليج باستثناء الكويت، بإجراءات لتهيئة 25الخليج

 . 26اإلقليم لهكذا تطبيع

ت التركية اإلسرائيلية كانت في أسوأ أحوالها في تلك الفترة، ، فمنذ العتداء اإلسرائيلي على أسطول العالقا (3

. تسير بوتيرة متقطعة، يغلب عليها 27، الذي ضم سفن تركية، كانت في طريقها لفلسطين2010الحرية في 

 . 28التوتر، وزادات حدتها في الفترة األخيرة في ظل حكومة "بنيامين نتنياهو"

ًثالثاا:ًمصر

وفقا لالقتراب النسقي، تقوم مصر بدور محوري في التأثير على العالقات التركية السعودية؛ سواء لجهة كونها قوة 

إقليمية في املنطقة، وما ترتبه من تداعيات تنافسية في اإلقليم من ناحية، وسعي كل قوة إقليمية أخرى للتحالف 

 

 الرابط(، 2019/ 18/12، )تاريخ الدخول: 2019/ 12/ 3ن لبحث اتفاق “عدم اعتداء” مع دول خليجية، الجزيرة نت، وفد إسرائيلي بواشنط 25
 الرابط (، 12/2019/ 18، )تاريخ الدخول: 2019/ 11/ 12، المعهد المصري للدراسات، 2019طارق دياب، المشهد الخليجي أكتوبر  26
 الرابط(، 2019/ 12/ 20، )تاريخ الدخول: 2010/ 6/ 1ردود فعل دولية تجاه الهجوم اإلسرائيلي على سفن "أسطول الحرية"، بي بي سي،  27
 الرابط(، 2019/ 12/ 20، )تاريخ الدخول: 2018/ 4/ 2: قد تصل للقطيعة الدبلوماسية، سبوتنك عربي، "خناقة" تصريحات بين أردوغان ونتنياهو... وخبير 28
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https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2010/05/100531_ae_reactions_tc2.shtml
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201804021031253883-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88/
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من ناحية أخرى. أو لجهة تراجع دور مصر اإلقليمي في العقود األخيرة، وهو ما   معها؛ لترجيح موازين القوى لصالحها

 الدور الفعال فيها.
ا
 سمح للقوى األخرى، كالسعودية وتركيا بمد نفوذها والتنافس في ملفات، كان ملصر تاريخيا

لثانية فترة الرئيس (، ا2012_2011ويمكن تقسيم الحالة املصرية لثالث فترات، األولى فترة املجلس العسكري )

(. في الفترة 2019_2013(، والثالثة فترة الرئيس الحالي "عبد الفتاح السيس ي" )2013_2012الراحل "محمد مرس ي" )

األولى بدت مصر متحررة من سياسة املحاور اإلقليمية، ومنفتحة على الجميع، مع حالة من الجمود في عالقاتها مع 

، حينما 2012"مبارك"، وموقفها من الثورة آنذاك. والذي وصل قمته في إبريل    السعودية، بحكم دعم األخيرة لحكم

قررت السعودية إغالق سفارتها بالقاهرة وقنصلياتها باإلسكندرية والسويس، واستدعاء سفيرها "أحمد عبد العزيز 

ظر لها باعتبارها نموذج ديموقراطي ي30. وذلك بخالف تركيا التي أيدت الثورة29قطان"
ُ
 مكن القتداء به آنذاك. . ون

أما في الفترة الثانية، فقد استمرت السياسة الخارجية املصرية دون تغييرات جذرية، سواء لقصر فترة حكم 

"مرس ي"، أو لعدم قدرته على صنع القرار الستراتيجي. وإن كان هناك مالمح لتشكل تحالف استراتيجي مصري تركي، 

فكرية. في مقابل حالة من عدم الثقة في العالقات املصرية السعودية، برغم في ظل تقارب التوجهات السياسية وال

 . لكن لم يكتب لهذه التجربة أن تستمر. 201231أن أول زيارة ملرس ي كانت للسعودية في يوليو 

. وظلت العالقات 201332وفي الفترة الثالثة، تم طرد السفير املصري من تركيا والسفير التركي من مصر في نوفمبر 

الدبلوماسية بين البلدين منخفضة التمثيل ألدنى درجاتها. وانحازت السياسة الخارجية املصرية للمحور السعودي 

، من 
ا
 ودوليا

ا
 وإقليميا

ا
 من الدعم املقدم من قبل األخيرتين للسيس ي، داخليا

ا
اإلماراتي وتحالفاته في املنطقة، انطالقا

ركانه. بالتالي، أصبحت مصر في تلك الفترة، ألول مرة بعد ثورة يناير، منخرطة ضمن أجل الوصول للحكم، وتثبيت أ

سياسة أحد املحاور والتحالفات اإلقليمية في مواجهة محاور أخرى متنافسة. وهنا ظهر تأثير مصر على العالقات 

 

، )تاريخ الدخول: 2012/ 4/ 30مصير العالقات المصرية السعودية.. أزمة القاهرة والمملكة بين »لقمة العيش والكرامة«، اليوم السابع،  محمود عسكر، 29
 الرابط(، 2019/ 12/ 18
 الرابط(، 2019/ 12/ 17، )تاريخ الدخول: 2011/ 2/ 11تسلسل زمني: األصداء وردود الفعل الدولية على أحداث مصر، بي بي سي،  30
 الرابط(، 2019/ 12/ 17، )تاريخ الدخول: 2012/ 7/ 11الرئيس مرسي يصل السعودية في أول زيارة خارجية بعد تنصيبه، الوطن،  31
 الرابط(، 2019/ 12/ 17، )تاريخ الدخول: 2013/ 11/ 23مصر تطرد السفير التركي.. وأنقرة ترد بالمثل، مصر العربية،  32
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. فبينما اعترفت السعودية بن
ا
 تصعيديا

ا
 صراعيا

ا
ظام الحكم الجديد في مصر التركية السعودية، إذ أكسبها طابعا

 ودعمته، فإن تركيا لم تعترف به وعارضته.

، مرت مصر بثالث فترات مختلفة، اختلف فيها الحاكم، 2019وحتى  2011واستنادا ملا سبق، يمكن القول إنه منذ 

زين واختلف معه سياسته الخارجية. ومصر بحكم قوتها وموقعها اإلقليمي، يمكن أن تمثل عامال مرجحا في موا

القوى والتحالفات اإلقليمية. ولكن في الفترة األولى لم تنخرط مصر في التجاذبات اإلقليمية بشكل واضح، لذلك لم 

يلحظ أي تأثير لها على العالقات التركية السعودية. بينما في الفترة الثانية، فكان بمقدور التحالف املصري التركي، 

ل سلبي أكثر منه إيجابي، ألنه كان سيكون تحالف مؤدلج، ل يتناغم مع يؤثر على العالقات التركية السعودية بشك

 توجهات السعودية، لكن لم تتح له الفرصة أن يكتمل. 

 في الفترة الثالثة، ومع انخراط مصر في سياسة املحاور اإلقليمية بشكل قوي مع السعودية واإلمارات، في 
ا
وأخيرا

صر من ناحية واإلمارات والسعودية أحيانا من ناحية أخرى. فإن الدور الوقت الذي تتوتر فيها عالقة تركيا مع م

.  2013املصري منذ يوليو 
ا
 تصعيديا

ا
 صراعيا

ا
 في إكساب العالقات التركية السعودية بعدا

ا
 كان سببا

ًاإلمارات:ً:رابعاًا

اإلسالم السياس ي، باألخص أحد ركائز توجهات السياسة الخارجية اإلماراتية، املواجهة مع الثورات العربية وتيارات 

 في الحالة 
ا
جماعة اإلخوان املسلمين. وبرغم أن السعودية تحمل ذات التوجهات، إل أنها مترسخة أكثر عمقا

 للخلفيات الفكرية التي تحكم توجهات الرئيس التركي "أردوغان"، وموقفه من التيارات اإلسالمية 
ا
اإلماراتية. واستنادا

 على التعاطي السعودي مع تركيا. في املنطقة، وفي القلب من
ا
ها جماعة اإلخوان. فإنه يمكن لإلمارات التأثير سلبا

 وإليضاح ذلك، يتطلب تقسيم الحالة السعودية لفترتين:

، والثانية منذ تقلد 2017وحتى ما قبل وصول األمير "محمد بن سلمان" ملنصب ولي العهد في يونيو    2011األولى منذ  

. في املرحلة األولى سواء في فترة امللك الراحل "عبد هللا بن عبد العزيز"، أو 2019صب، وحتى "بن سلمان" لهذا املن

امللك الحالي "سلمان بن عبد العزيز" لم يكن هناك تأثير للتوجهات اإلماراتية على السياسة الخارجية السعودية، 

ركية السعودية. على الرغم أنه كان هناك ومن ثم لم يكن هناك دور بارز لإلمارات في التأثير على العالقات الت

اختالفات جوهرية في التعاطي السعودي مع تركيا بين فترة امللك "عبد هللا" وامللك "سلمان"، حيث نسج األخير 
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عالقات جيدة مع تركيا حينما جاء للسلطة بخالف امللك "عبد هللا". لكن مرد التعاطي السلبي للملك عبدهللا مع 

 افع من اإلمارات، بل الظروف اإلقليمية من ناحية وتوجهات امللك ذاته من ناحية أخرى. تركيا لم يكن بد

. 33أما في الفترة الثانية، بدأت مع وصول "محمد بن سلمان" ملنصب ولي العهد، بعد إقالة عمه "محمد بن نايف"

"بن سلمان" بحاجة ملن يدعمه عند املقرب من الدوائر األمريكية التقليدية كالستخبارات والبنتاجون. ومن ثم كان  

صناع القرار داخل الوليات املتحدة. وهنا يأتي دور اإلمارات، باألخص ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد"، عبر ُمدير 

مكتبه السابق، وسفير بالده في واشنطن "يوسف العتيبة"، في الترويج ودعم "بن سلمان" لدى النخبة الحاكمة 

ن، وكان "العتيبة" الوسيط الذي ساهم في تطوير التصالت مع "جاريد كوشنر" صهر الجديدة من الجمهوريي

  .34ومستشار "ترمب"، وهو ما أدى إلى العالقة الجيدة بين "ابن سلمان" و"كوشنر" بعد ذلك

 
ا
 على ومنذ تلك اللحظة بدأ يظهر تأثير اإلمارات وتوجهاتها على السياسة الخارجية السعودية. والتي انعكست سلبا

العالقات التركية السعودية، سواء بشكل مباشر حيث توترت العالقات السعودية التركية، أو غير مباشر من خالل 

 األزمة الخليجية، التي تدخلت فيها تركيا لصالح قطر. 

ًخامساا:ًقطر

مختلفة: األولى منذ يتطلب دراسة تأثير قطر على العالقات التركية السعودية، تقسيم الحالة القطرية لثالث فترات 

وحتى ما قبل وصول "محمد بن سلمان"  2015، الثانية من يناير 2015وحتى وفاة امللك "عبد هللا" في يناير  2011

 .2019وحتى  2017، الثالثة من يونيو 2017ملنصب ولي العهد في يونيو 

شهدت توجهات سياسية قطرية متناغمة   في الفترة األولى، وهي بداية مرحلة املوجة األولى من الثورات العربية، حيث

مع تركيا ومتعارضة مع السعودية، تجاه دعم الثورات العربية، والتيارات اإلسالمية، باألخص جماعة اإلخوان. 

وبرغم التباينات في العالقات السعودية القطرية في تلك الفترة، إل أن األخيرة كان لها حدود تحرص على عدم 

السعودية، كما لم تكن خالفاتهما بذات العمق الحاصل في الفترات التي تلت بعد ذلك. وهو  تجاوزها في التعاطي مع

 

 الرابط(، 2019/  12/ 17، )تاريخ الدخول: 2017/ 6/ 21محمد بن سلمان ولي العهد السعودي: سلطات واسعة وتحديات كبرى، بي بي سي،  33
 الرابط(،  2019/   12/ 17، )تاريخ الدخول: 2019/ 7/ 25»الورطة الكبرى«.. كيف كانت السعودية الخاسر األكبر من التحالف مع اإلمارات؟، ساسة بوست،   34
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، حينما طلبت من قيادات إخوانية مغادرة بالدها في 2014ما يفسر تراجع قطر عن التصعيد في امللف املصري في 

 . 36ر". وفي ديسمبر من نفس العام قامت بإغالق قناة "الجزيرة مباشر مص201435سبتمبر 

، انتهج سياسة خارجية مغايرة 2015أما الفترة الثانية، مع وصول امللك "سلمان بن عبد العزيز" للحكم في يناير 

 عن سلفه "عبد هللا"، كان من أهم معاملها، التقارب مع تركيا. ويمكن رصد بداية هذا التغير، من مشهد جنازة 
ا
نسبيا

. في حين لم يحضر "محمد بن زايد" 37ميم بن حمد" الجنازةامللك "عبد هللا". حيث حضر "أردوغان" و"ت

. في هذه الفترة يمكن الحديث عن دور قطري إيجابي مؤثر على العالقات التركية السعودية، من خالل 38و"السيس ي"

 بوادر تقارب قطري تركي سعودي، انعكس في عدد من ملفات اإلقليم، لكنه لم يستمر.

، والذي أحدث تغييرات جذرية في السياسة 2017ن سلمان" ملنصب ولي العهد في يونيو الفترة الثالثة، مع وصول "ب

الخارجية السعودية. فكما أعطى امللك "عبد هللا" األولوية للخطر الثوري واإلسالم السياس ي، ثم جاء خلفه "سلمان" 

 لتحالفه مع حزب اإلصالح اإلخوا
ا
ني في اليمن، وإصالح العالقات مع ليعطي األولوية للخطر اإليراني، ما كان دافعا

، ليعلن مواجهتهما 
ا
تركيا. جاء "بن سلمان" باستراتيجية مغايرة تجمع الخطر اإليراني وخطر اإلسالم السياس ي معا

، حينما قال بأن تركيا جزء من مثلث الشر إلى جانب إيران 2018في آن واحد. وقد أعلن عن هذه السياسة في مارس  

. لكنه اتضحت معامله في سياستها بعد 40. وبرغم أن السعودية نفت هذا التصريح39ة املتشددةوالجماعات اإلسالمي

 ذلك تجاه تركيا.

 

 الرابط (،2019/ 12/ 18، )تاريخ الدخول: 2014/ 9/ 13من قيادات اإلخوان والمتعاطفين معها، بي بي سي،  7قطر تبعد  35
 الرابط (،2019/ 12/ 18، )تاريخ الدخول: 2014/ 12/ 23بي سي، شبكة الجزيرة توقف بث “الجزيرة مباشر مصر”، بي  36
(، 2019/ 12/ 18، )تاريخ الدخول: 2019/ 1/ 23، 24ارأردوغان والشيخ تميم في مقدمة قادة الدول يصلون للرياض للمشاركة في تشييع الملك عبدهللا، أخب 37

 الرابط
 الرابط(، 2019/ 12/ 18، )تاريخ الدخول: 2019/ 1/ 25لماذا لم يحضر الرئيس السيسي وولي عهد أبو ظبي جنازة العاهل السعودي؟، الفجر،  38
 الرابط (،2019\12/ 18، )تاريخ الدخول: 2018\3\7ولي العهد السعودي يقول تركيا جزء من “مثلث الشر، رويترز،  39
 الرابط(، 2019\12/ 18، )تاريخ الدخول: 2018/ 3/ 6ا، الجزيرة نت، نفي سعودي لتصريح ابن سلمان بشأن تركي 40
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. وبرغم أنها بدأت قبل 201741يونيو    5لقد كان من أهم مخرجات سياسة "بن سلمان" الخارجية، األزمة مع قطر في  

 لولي العهد. رتبت   توليه منصب ولي العهد بأيام، إل أن تأثير األخير ونفوذه
ا
في السلطة، ظهر قبل ذلك، حينما كان وليا

األزمة مع قطر التزامات على تركيا بحكم التحالف الذي يجمعها مع قطر، واتفاقيات عسكرية سابقة، دفعها لنشر 

 في األزمة. من هنا كان لقطر تأثير سلبي كبير على 42قواتها في قطر
ا
 رئيسيا

ا
العالقات . ومن ثم أصبحت تركيا جزءا

 التركية السعودية. 

 في دول إيران وإسرائيل ومصر واإلمارات وقطر، وبرغم دور بعضها 
ا
في املحصلة النهائية، فإن الوحدات الدولية ممثلة

في بعض الفترات كعامل موحد للجهود ومقرب للعالقات التركية السعودية، إل أن أغلب هذه الوحدات وفي الجزء 

 2019وحتى  2011تدة من األكبر من الفترة املم
ا
، قامت بأدوار سلبية في إكساب العالقات التركية السعودية بعدا

 في اإلقليم.
ا
 تصعيديا

ا
 صراعيا

 البنيان اإلقليمي وتأثيراته ىلع العالقات التركية ـ السعودية :املطلب الثاني
السعودية من خالل عاملين: بنية نسق الشرق األوسط يمكن تناول البنيان اإلقليمي وتأثيره على العالقات التركية 

 لتوزيع املقدرات بين وحداته، ونمط القيم والتوجهات الفكرية والسياسية التي تحكم كل من تركيا 
ا
استنادا

 والسعودية وتفاعالتهما في اإلقليم، وما ترتبه من تكتالت وتحالفات.

ًأولا:ًبنيةًنسقًالشرقًاألوسط

التفريق بين مفهومي القوة اإلقليمية والدور اإلقليمي. بالنسبة للقوة اإلقليمية، فتعبر عن في هذا اإلطار يجب 

 بغيرها من الدول التي تقع في نفس اإلقليم، 
ا
الدولة التي تمتلك مقومات وإمكانيات مادية ومعنوية كبيرة، مقارنة

الدور اإلقليمي، فهو ينصرف للمخرجات  و"تؤهلها" ألن تقوم بأدوار قيادية وفاعلة في هذا اإلقليم. أما مفهوم

الناتجة عن إدارة هذه املقومات واإلمكانيات واستغاللها بشكل فعال في إطار إقليم معين، سواء في شكل عسكري، 

 أمني، إقتصادي، سياس ي، أو دبلوماس ي. 

 

 الرابط(، 2019\12/ 18، )تاريخ الدخول: 2017/ 6/ 5دول عربية تقطع العالقات مع قطر لـ"دعمها اإلرهاب" وقطر تأسف للقرار، بي بي سي،  41
 الرابط(، 2019\12/ 18، )تاريخ الدخول: 2019/ 6/ 7التركي يوافق على نشر قوات في قطر، سي ان ان، البرلمان  42

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-40155690
https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/06/07/turkey-parliament-troops-qatar


Page 18 of 72 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

January 23, 2020     

معينة، تعني بأنها قوة في أي أن القوة اإلقليمية مفهوم نسبي، فالقول بأن دولة ما قوة إقليمية في منطقة جغرافية 

 بغيرها من دول اإلقليم. أيضا مفهوم القوة اإلقليمية مفهوم شبه استاتيكي، أي أنه يتسم بحالة 
ا
مواجهة ومقارنة

من الثبات والديمومة. لكنه ليس ثبات مطلق، فقد تمر قوة إقليمية بحرب مدمرة، تقض ي ليس على دورها اإلقليمي 

 لحيوية كقوة إقليمية. فقط، بل حتى على مقوماتها ا

 من موقع قوتها اإلقليمية، برغم تدميرها، أن تستعيد 
ا
لكن حتى في بعض األحيان قد تستطيع هذه الدول، وانطالقا

هذه القوة وهذا الدور بعد ذلك. والحالة األملانية بعد الحربين العامليتين مثال على ذلك، وما ينطبق على القوة 

الدولية. أما الدور فيتسم بأنه شديد الديناميكية، والذي يتغير من فترة ألخرى، حسب اإلقليمية ينطبق على القوة  

 عوامل سياسة داخل الوحدة الدولية، أواإلقليم.

ويمكن لدولة ل تمتلك مقومات قوة إقليمية حقيقية ممارسة دور إقليمي، عبر استغالل ميزة نسبية لديها، في لحظة 

تمتلك مقومات قوة إقليمية وفي ذات الوقت ل تقوم بأدوار إقليمية فعالة تتناسب   تاريخية معينة. كما يمكن لدولة

وهذه القوة؛ وذلك نتيجة لتعطل أدوارها، بفعل عوامل سياسية أو عسكرية، في لحظة زمنية معينة. كإنشغال 

 بأزمات داخلية، أو ضعف القيادة السياسية.

قوى إقليمية مركزية في منطقة الشرق األوسط: مصر، تركيا،  5ووفق مفهوم القوة اإلقليمية، يمكن الحديث عن 

إيران، السعودية، الجزائر. وبرغم أن بعض هذه الدول يفتقد لبعض املقومات، كالسعودية التي ل تتمتع بتوزان 

ليمية بين عدد سكانها ومساحتها الجغرافية. إل أن تمتعهما بميزة قوية في بقية املؤشرات، يضعهما ضمن القوى اإلق

الرئيسية. وسيتم تطبيق مقياس القوة الذي وضعه الدكتور "جمال زهران" في كتابه "منهج قياس قوة الدولة 

واحتمالت تطور الصراع العربي اإلسرائيلي". وتشمل عوامل مادية، تتمثل في القدرة القتصادية والقدرة العسكرية 

تتمثل في القدرة السياسية واإلرادة القومية والقدرة  والقدرة التصالية والقدرة الحيوية، وعوامل معنوية،

 . 43الدبلوماسية

 

 . 70، ص 2006جمال زهران، منهج قياس قوة الدولة واحتماالت تطور الصراع العربي اإلسرائيلي، مركز دراسات الوحدة العربية، طبعة أولى، ديسمبر  43
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 ( مصر1) 

a)  مليون  98بلغ عدد سكانها  2019. وفي عام 44 2كم 1,002,450القدرة الحيوية، تبلغ مساحتها حوالي

. ويعد موقع مصر استراتيجي، يربط قارات العالم القديم ببعض، آسيا وأفريقيا وأوروبا. وتشرف 45نسمة

على حدود مائية مميزة، البحر األحمر وأهميته الجيواستراتيجية لجهة وقوع مضيق باب املندب في جنوبه، 

 قناة ا
ا
لسويس التي تربط والبحر املتوسط وما يحويه من ثروات طبيعية هائلة من غاز ونفط، وأخيرا

 البحرين األحمر واألبيض املتوسط ببعضهما البعض. 

b)  في قائمة أقوى جيوش العالم لعام  12القدرة العسكرية، يحتل الجيش املصري املرتبة الـ ،
ا
،  2019عامليا

 لتصنيف مؤسسة "غلوبال فاير باور"، حيث يصل عدد أفراد الجيش املصري إلى 
ا
ألف جندي،   920وفقا

طائرة  1092ألف جندي في قوات الحتياط، ويمتلك الجيش املصري  480ألف جندي عامل، و 440بينهم 

"مدفع ميداني"، إضافة إلى   2189مدفع ذاتي الحركة و  1000مدرعة و  5735دبابة و  2160حربية متنوعة و

 تصل ميزانية دفاع    319راجمة صواريخ، ويضم األسطول البحري قرابة    1100
ا
الجيش قطعة بحرية، وأخيرا

 . 46مليارات دولر 4.4املصري إلى 

c)  لبيانات البنك الدولي لعام 
ا
 235، بلغ حجم الناتج املحلي اإلجمالي ملصر، 2017القدرة القصادية، وفقا

 . 48دولر 2167. ومتوسط دخل الفرد 47مليار دولر

d) " القدرة املعنوية، وفقا ملؤشر الدول الهشةFragile states Index 
ا
 مجلة فورين بوليس ي،  "، تعده سنويا

 على درجة الستقرار السياس ي  12دولة، من خالل تحليل  178تصنف فيه 
ا
، بناءا

ا
 أساسيا

ا
عامال

 

 لرابطا(، 2019\12/ 18، )تاريخ الدخول: 2015/ 11/ 24ترتيب دول العالم من حيث المساحة،  44
  الرابط (، 2019\12/ 18، )تاريخ الدخول: PopulationPyramid، 2100إلى  1950مصر، الهرم السكاني للعالم في الفترة من  45

46 Egypt Military Strength, global firepower, (Accessed on:19/12/2019), Link 
47 GDP (current US$) - Egypt, Arab Rep, The World Bank, (Accessed on:18/12/2019), Link 
48 Adjusted net national income per capita (current US$) - Egypt, Arab Rep., The World Bank, (Accessed 
on:19/12/2019), link 
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 High، ضمن منطقة )88.5بمعدل  34والقتصادي والجتماعي واملالي، وجاءت مصر في املرتبة الـ 

Warning )49 
ا
 من شرعية القومية العربية، . كما تسعى مصر للقيام بدور قيادي في اإلقليم، انطالقا

والتجربة الناصرية الفعالة في هذا الجانب. باإلضافة لشرعية تاريخية متمثلة في مركزية القاهرة التاريخية 

بالنسبة للعالم العربي واإلسالمي في أكثر من مرحلة تاريخية. كما تستضيف مقر الجامعة العربية. كل ذلك 

 ار العالم العربي باألخص.ينعكس على املكانة املصرية في إط 

 ( إيران2)

a)  أما 51مليون نسمة 82بلغ عدد سكانها  2019. وفي عام 250كم 1,648,195القدرة الحيوية، تبلغ مساحتها .

موقعها الجغرافي، فتشرف على مضيق هرمز، وتطل على الخليج العربي وبحر العرب وبحر قزوين. وقربها 

 عالم الجيوبولتيك "ماكيندر" أن من يسيطر عليها يسيطر على العالم.من منطقة قلب العالم التي يرى 

b)  في قائمة أقوى جيوش العالم لعام  14القدرة العسكرية، يحتل الجيش اإليراني املرتبة الـ ،
ا
، 2019عامليا

 لتصنيف مؤسسة "غلوبال فاير باور"، حيث يصل عدد أفراد الجيش اإليراني إلى 
ا
ألف جندي،  873وفقا

"طائرة  509ألف جندي في قوات الحتياط، ويمتلك الجيش اإليراني  350ألف جندي عامل، و 523 بينهم

"مدفع ميداني"، إضافة  2128"مدفع ذاتي الحركة" و 570مدرعة و 2345دبابة و 1634حربية" متنوعة و

 تصل ميزان 398راجمة صواريخ، ويضم األسطول البحري قرابة  1900إلى 
ا
ية دفاع قطعة بحرية، وأخيرا

 . 52مليارات دولر 6.3الجيش اإليراني إلى

 

49 FRAGILE STATES INDEX ANNUAL REPORT 2019, The Fund for Peace, (Accessed on:20/12/2019), Link 
 الرابطحيث المساحة، مصدر سابق، ترتيب دول العالم من  50
 الرابط(، 2019\12/ 19، )تاريخ الدخول: PopulationPyramid، 2100إلى  1950الهرم السكاني للعالم في الفترة من  51

52 Iran Military Strength, , global firepower, (Accessed on:19/12/2019), Link 
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https://www.populationpyramid.net/ar/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/2019/
https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=iran
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c)  لبيانات البنك الدولي لعام 
ا
 445، بلغ حجم الناتج املحلي اإلجمالي إليران، 2017القدرة القصادية، فوفقا

. وتمتلك إيران ميزة نسبية في كونها من أهم عمالقة 54دولرات 4,238. ومتوسط دخل الفرد 53مليار دولر 

لعالم، إذ تمتلك رابع أكبر احتياطي نفطي مؤكد، وثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في الطاقة في ا

العالم، وتصنف من بين أكبر عشرة منتجين للنفط الخام، ومن بين أكبر خمسة منتجين للغاز الطبيعي 

 
ا
 . 55عامليا

d)  ملؤشر الدول الهشة، جاءت إيران في املرتبة الـ 
ا
 High، ضمن منطقة)83بمعدل  52القدرة املعنوية، وفقا

Warning )56 من شرعية مذهبية شيعية، وهو ما 
ا
. كما وتسعى إيران للقيام بدور قيادي في اإلقليم، انطالقا

 عن شرعية تاريخية ممثلة في 
ا
يمكنها من التأثير في عدد من الدول التي تحتوى على طوائف شيعية. فضال

 لنهاية على مكانتها في اإلقليم.اإلمبراطورية الفارسية. وهو ما ينعكس في ا

 ( تركيا3)

a)  ويعد 58مليون نسمة 81بلغ عدد سكانها  2019. وفي عام 257كم 780,580القدرة الحيوية، تبلغ مساحتها .

موقعها استراتيجي، فكما مصر، تربط تركيا قارات العالم القديم "آسيا وأفريقيا وأوروبا" ببعضهما البعض، 

 ر والدردنيل، باإلضافة لبحار مرمرة واألسود وإيجة واألبيض املتوسط. وتشرف على مضيقي البوسفو 

b)  في قائمة أقوى جيوش العالم لعام  9القدرة العسكرية، يحتل الجيش التركي املرتبة الـ ،
ا
 2019عامليا

ا
، وفقا

ألف جندي، بينهم  735لتصنيف مؤسسة "غلوبال فاير باور"، حيث يصل عدد أفراد الجيش التركي إلى 

 

53 GDP (current US$) - Iran, Islamic Rep, The World Bank, (Accessed on:19/12/2019), Link 
54 Adjusted net national income per capita (current US$) - Iran, Islamic Rep, The World Bank, (Accessed on:19/12/2019), 
Link 

ظل االتفاق النووي، مجلة الدراسات اإليرانية، مركز الخليج العربي للدراسات اإليرانية، العدد الرابع، أحمد قنديل، قطاع الطاقة في إيران مستقبل غامض في 55
 الرابط(، 2019\12/ 19، )تاريخ الدخول: 100-99، ص ص 2017سبتمبر 

56 Previous source, FRAGILE STATES INDEX ANNUAL REPORT 2019, Link 
 الرابطترتيب دول العالم من حيث المساحة، مصدر سابق،  57
 الرابط(، 2019\12/ 19، )تاريخ الدخول: PopulationPyramid، 2100لى إ 1950الهرم السكاني للعالم في الفترة من  58
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https://rasanah-iiis.org/wp-content/uploads/2017/12/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A.pdf
https://fragilestatesindex.org/wp-content/uploads/2019/03/9511904-fragilestatesindex.pdf
https://ar.mehrnews.com/news/1400097/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-200-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%83%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://www.populationpyramid.net/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/2019/
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طائرة حربية  1067ألف جندي في قوات الحتياط، ويمتلك الجيش التركي  380ألف جندي عامل،  355

راجمة صواريخ، ويضم   350"مدفع ذاتي الحركة"، إضافة إلى    1120مدرعة و  9500دبابة و  3200متنوعة و

 تصل ميزانية دفاع الجيش التركي إلى    194األسطول البحري قرابة  
ا
 . 59مليارات دولر  68.قطعة بحرية، وأخيرا

c)  لبيانات البنك الدولي لعام 
ا
 851، بلغ حجم الناتج املحلي اإلجمالي لتركيا، 2017القدرة القتصادية، فوفقا

 .61ادولر  8652. ومتوسط دخل الفرد 60مليار دولر

d)   ملؤشر الدول الهشة، جاءت تركيا في املرتبة الـ 
ا
 Highضمن منطقة )،  80.3بمعدل    59القدرة املعنوية، وفقا

Warning )62 من الشرعية التاريخية، حيث إعادة 
ا
. كما وتسعى تركيا للقيام بدور قيادي في اإلقليم انطالقا

إحياء ميراث الدولة العثمانية، وما يعرف بالعثمانية الجديدة، مع وصول حزب العدالة والتنمية للحكم. 

 سالمية.وهو ما ينعكس على مكانتها في املنطقة العربية واإل 

 ( السعودية4)

a)  63، وهي أكبر دولة في الشرق األوسط من حيث املساحة2كم 2,240,000القدرة الحيوية، تبلغ مساحتها .

. وفيما يتعلق باملوقع، فهي تطل على الخليج العربي، 64مليون نسمة 33بلغ عدد سكانها  2019وفي عام 

 والبحر األحمر، حيث تمتلك أكبر ساحل على هذا البحر. كما تربط قارتي آسيا بأفريقيا عبر هذا البحر. 

b) في قائمة أقوى جيوش العالم لعام  25القدرة العسكرية، يحتل الجيش السعودي املرتبة الـ ،
ا
، 2019عامليا

 لتصنيف مؤ 
ا
ألف جندي،   230سسة "غلوبال فاير باور"، حيث يصل عدد أفراد الجيش السعودي إلى  وفقا

 11000دبابة و 1062طائرة حربية متنوعة و 848ألف جندي عامل، ويمتلك الجيش السعودي  230والــ 

 

59Turkey Military Strength, global firepower, (Accessed on:19/12/2019), Link 
60 GDP (current US$) – Turkey, The World Bank, (Accessed on:19/12/2019), Link 
61 Adjusted net national income per capita (current US$) - Turkey, The World Bank, (Accessed on:19/12/2019), link 
62 Previous source, FRAGILE STATES INDEX ANNUAL REPORT 2019, Link 

 الرابطترتيب دول العالم من حيث المساحة، مصدر سابق،  63
 رابطال(، 2019\12/ 19، )تاريخ الدخول: PopulationPyramid، 2100إلى  1950الهرم السكاني للعالم في الفترة من  64
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https://ar.mehrnews.com/news/1400097/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-200-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%83%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://www.populationpyramid.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2019/
https://www.populationpyramid.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2019/
https://www.populationpyramid.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2019/
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راجمة صواريخ، ويضم األسطول  122مدفع ميداني، إضافة إلى  1818مدفع ذاتي الحركة و 705مدرعة و

 تصل ميزانية دفاع الجيش السعودي إلى  55قرابة  البحري 
ا
 . 65مليار دولر 70قطعة بحرية، وأخيرا

c)  لبيانات البنك الدولي لعام 
ا
، بلغ حجم الناتج املحلي اإلجمالي للسعودية، 2017القدرة القتصادية، وفقا

دية ميزة نسبية فيما . كما إيران، تمتلك السعو 67دولرا 16852. ومتوسط دخل الفرد 66مليار دولر 782

يتعلق بكونها أحد أهم عمالقة الطاقة في العالم، حيث تملك ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم بعد  

. كما تعد من أكبر منتجي النفط في العالم، وصلت للمرتبة الثالثة بعد 68مليار برميل  266.1فنزويال، يقدر بـ  

  11، بمعدل 2018الوليات املتحدة وروسيا في 
ا
. كما تعد املصدر األكبر في العالم  69مليون برميل يوميا

  7.1للنفط، بمتوسط 
ا
 . 70مليون برميل يوميا

d)  ملؤشر الدول الهشة، جاءت السعودية في املرتبة الـ 
ا
، ضمن 70.4بمعدل  93القدرة املعنوية، وفقا

 من الشرعية . وتسعى السعودية للقيام بدور قيادي في اإلقليم71(Elevated Warningمنطقة)
ا
، إنطالقا

الدينية، بحكم رمزية الحرمين الشريفين عند املسلمين. كما تستضيف السعودية مقر منظمة التعاون 

 وأنه 
ا
اإلسالمي ومجلس التعاون الخليجي. وكل ذلك ينعكس على مكانتها اإلقليمية في العالم اإلسالمي. خاصة

 كان سيطرة الدول اإلسالمية املتعاقبة ع
ا
 لى الحرمين، مدخل للشرعية السياسية لحكامها. تاريخيا

 

65 Saudi Arabia Military Strength, global firepower, (Accessed on:19/12/2019), Link 
66 GDP (current US$) - Saudi Arabia, The World Bank, (Accessed on:19/12/2019), Link 
67 Adjusted net national income per capita (current US$) - Saudi Arabia, The World Bank, (Accessed on:19/12/2019), 
Link 

 الرابط(، 2019\12/ 19، )تاريخ الدخول: 2019/ 9/ 16حقائق عن النفط السعودي... تعّرف إليها، العربي الجديد،   685
 الرابط(، 2019\12/ 19، )تاريخ الدخول: 2018/ 12/ 6، العين اإلماراتية، 2018أحمد صقر، أكبر منتجي ومستهلكي النفط خالل نوفمبر  69
 الرابط(، 2019\12/ 19، )تاريخ الدخول:2019/ 3/ 8ن برميل يوميا، االقتصادية، مليو  7.1بمتوسط  2018السعودية أكبر مصدر للنفط عام  70

71 Previous source, FRAGILE STATES INDEX ANNUAL REPORT 2019, Link 
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http://www.aleqt.com/2019/03/08/article_1556471.html
https://fragilestatesindex.org/wp-content/uploads/2019/03/9511904-fragilestatesindex.pdf
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 72( القوى اإلقليمية في منطقة الشرق األوسط1جدول )

ترتيب وفق 

مؤشر 

 الهشاشة

متوسط 

دخل الفرد 

2017 

 "دولر"

حجم الناتج 

 2017املحلي 

 "مليار دولر"

ترتيب قوة 

الجيش 

 
ا
 عامليا

عدد 

السكان 

2019 

 "مليون "

 

املساحة 

 "2"كم

 

 مصر 1,002,450 98 12 235 2167 34

 إيران 1,648,195 82 14 445 4238 52

 تركيا 780,580 81 9 851 8652 59

 السعودية 2,240,000 33 25 782 16852 93

 ( القدرة العسكرية للقوى اإلقليمية في الشرق األوسط:2جدول )

  القوة البشرية "ألف" القوة التسليحية امليزانية "دولر"
ا
  الترتيب عامليا

 

 

 مليار 4.4

 طائرات 1092

 دبابات 2160

 مدرعات 5735

 األفراد 920

 العاملون 440

 اإلحتياط 480
 

 مصر 12

 

"جلوبال فاير باور"، وفي مؤشر في مؤشري السكان واملساحة تم العتماد على نفس املصدر ونفس السنة مع الدول الخمس، وفي مؤشر القوة العسكرية تم اعتماد ترتيب مؤسسة  72

 وفي مؤشر الهشاشة، تم العتماد على ترتيب مجلة "فورين بوليس ي".القتصاد تم اإلعتماد على بيانات البنك الدولي، 
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 مدافع 3189

 صواريخ 1100

 سفن 319

 

 مليار 6.3

 طائرات 509

 دبابات 1634

 مدرعات 2345

 مدافع 2698

 صواريخ 1900

 سفن 398
 

 األفراد 873

 العاملون 523

 اإلحتياط 350
 

 إيران 14

 مليار 8.6

 طائرات 1067

 دبابات 3200

 مدرعات 9500

 مدافع 1120

 صواريخ 350

 سفن 194
 

 األفراد 735

 العاملون 355

 اإلحتياط 380
 

 تركيا 9

 مليار 70
 طائرات 848

 دبابات 1062

 األفراد 230

 العاملون 230
 السعودية 25
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 مدرعات 11000

 مدافع 2523

 صواريخ 122

 سفن 55
 

ــ   اإلحتياط ــــــــــــ
 

 الجدول من إعداد الباحث.

أما بالنسبة للدور اإلقليمي، فإن الدول التي تقوم بأدوار فاعلة في منطقة الشرق األوسط، تتمثل في: مصر وقد 

تراجع دورها اإلقليمي خالل العقود األربعة األخيرة، مع استمرار دورها الفاعل في امللفين الفلسطيني والليبي. وكال 

 من األمن القومي املصري،
ا
أحدهما على حدودها الشرقية واألخرى على الحدود الغربية. ومن  امللفين يعتبران جزءا

ثم قيام مصر بأدوار فاعلة فيهما ضرورة تفرضها الحتمية الجغرافية، أكثر منها تعبير عن دور ونفوذ إقليمي لها. 

، في املشرق واملغرب العربيين. 
ا
 في أي ملف آخر كما كان تاريخيا

ا
 مصريا فاعال

ا
 لذلك لنجد دورا

نه كما أشار الدكتور "جمال زهران" في سياق حديثه عن عوامل ومؤشرات القوة، بأن العوامل املعنوية هي التي وأل 

. فإنه يمكن تفسير تراجع الدور املصري في ضوء ذلك. من خالل 73تحرك وتوظف العوامل املادية لتحقيق هدف ما

أثبتها مؤشر الدول الهشة، حيث تعد مصر الدولة األكثر تراجع القوة املعنوية ممثلة في القدرة السياسية. وهي التي 

، وهو ما انعكس على قدرتها في ترجمة قوتها اإلقليمية ألدوار 88.5هشاشة ضمن القوى اإلقليمية الخمسة، بمعدل  

 إقليمية فاعلة.

ا في سوريا والعراق أما إيران فتقوم بأدوار فاعلة في سوريا والعراق واليمن ولبنان وفلسطين. وتركيا تتمثل أدواره

وفلسطين والصومال وليبيا. في حين تقوم السعودية بأدوارها في اليمن ولبنان. وإسرائيل من خالل ضربات متعددة 

في سوريا والعراق، باإلضافة للدور الستخباراتي األقوى في املنطقة. واإلمارات تتمثل أدوارها في اليمن وليبيا 

 

 .70مصدر سابق، جمال زهران، ص  73
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 عمان، عبر القيام بدور والصومال"صومال لند". وقطر تتم
ا
ثل في ليبيا وفلسطين وملف حركة طالبان. وأخيرا

الوساطة في أغلب ملفات املنطقة املتأزمة، باألخص امللف اإليراني النووي، واألزمة الخليجية واألزمة اليمنية، 

 والصراع اإليراني السعودي. وتعبر اإلمارات وقطر وعمان عن الدول التي ليست قوى إقليمية،  
ا
لكنهم يمارسون أدوارا

 5إقليمية فاعلة. وبالتالي وبينما هناك تعددية قطبية من حيث عدد القوى اإلقليمية في منطقة الشرق األوسط "

 دول".  8دول"، فإن هذه التعددية أيضا مترسخة من حيث الدول التي تقوم بأدوار إقليمية فاعلة "

 ة في منطقة الشرق األوسط:( الدول التي تقوم بأدوار إقليمية فاعل3جدول )

 الدولة ملفات ومناطق النفوذ

 مصر ليبيا وفلسطين

 إيران سوريا، العراق، اليمن، لبنان، وفلسطين

 تركيا سوريا، العراق، فلسطين، ليبيا، الصومال

 السعودية اليمن ولبنان وفلسطين

ضربات متعددة في سوريا والعراق ولبنان والدور 

 اإلستخباراتي األكبر في املنطقة
 إسرائيل

 اإلمارات اليمن، ليبيا والصومال "صومال الند"

 قطر ليبيا، فلسطين والصومال

دور الوساطة في امللف النووي اإليراني، وأزمات: اإليرانية 

 السعودية، واليمنية والخليجية
 عمان

 الجدول من إعداد الباحث.

ولقد أثرت هذه املعطيات على العالقات التركية السعودية من ناحيتين، من ناحية أن هذه التعددية زادت من حدة 

التنافس اإلقليمي، وجعلت عالقات القوى اإلقليمية فيما بينها يشوبها حالة من عدم الثقة، كما أن هذه التعددية 

طبيعة عدد من التحالفات اإلقليمية. ففي بعض املراحل كان هناك تحالف تركي كان لها دور في تحديد شكل و 

 من الساحة السورية، بدافع مواجهة قوة إقليمية أخرى"إيران"، حينما أخلت بتوازن القوى 
ا
سعودي، انطالقا
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اونية. كما اإلقليمي، بعد سيطرتها على عدة عواصم عربية، وهو ما أكسب العالقات التركية السعودية طبيعة تع

 ليبيا، دفع ذلك السعودية 
ا
أن تركيا وبعد أن أصبح لها تواجد عسكري في عدة دول عربية كقطر والصومال وأخيرا

 من خطورة تهديد تركيا لتوازن القوى اإلقليمي. وهو ما 
ا
ومصر واإلمارات للتحالف والتكتل في مواجهتها، انطالقا

 فترة األخيرة طبيعة صراعية.أكسب العالقات التركية السعودية في تلك ال

ومن ناحية أخرى، فإن إدراك كل من تركيا والسعودية لحجم القوة اإلقليمية لكل منهما، وما يقومان به من أدوار 

فاعلة، أدخل عالقاتهما البينية في فترات كثيرة من التوتر، كما كان حاجزا ألن تصل هذه العالقات ملستوى تحالف 

 استراتيجي. فقيام التحا
ا
 ما تفشل إذا تمت بين قوتين إقليميتين بنفس الحجم؛ نتيجة

ا
لفات الستراتيجية غالبا

لتنافسهما حول ممارسة النفوذ، والقيام بالدور القيادي في إطار هذا التحالف من ناحية، وفي إطار اإلقليم ككل 

 من ناحية أخرى.

حيث القوة، كأن يكون أحدهما قوة إقليمية كبيرة  لكن إذا كان التحالف الستراتيجي بين قوتين غير متعادلتين من

وأخرى متوسطة أو صغيرة، فإن فرص النجاح تتزايد. وهو ما يفسر نجاح تركيا وقطر في تشكيل تحالف استراتيجي 

، 2013بيني حقيقي. كما يفسر عدم قدرة مصر والسعودية، برغم التقاربات والتفاهمات السياسية البينية منذ 

التحالف، فعالقاتهما البينية برغم غلبة التحسن والتقارب عليها، إل أنه تخللها فترات توتر متعددة   على تحقيق هذا

 بين الحين واآلخر.

لكن في املقابل إدراك تركيا والسعودية لهذه الحقائق أيضا، يدفعهما لعدم إيصال التصعيد والصراع لنقطة 

حد األدنى من العالقات في ظل األزمات. فكل دولة تحرص الالعودة، ووضع حدود لهكذا تصعيد، والحرص على ال

من ناحية على عدم خسارة قوة إقليمية بهذا الحجم في اإلقليم، ومن ناحية أخرى تخش ى تركيا من أي دعم يمكن 

أن تقدمه السعودية لألكراد، في املقابل تحرص السعودية، إذا لم تستطع جذب تركيا في صفها، أن تحيدها في 

 ع إيران.صراعها م
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ًنمطًالتوجهاتًوالتحالفاتً:ثانياًا

هناك عدد من التوجهات واملنطلقات الفكرية والسياسية التي تستند إليها كل من السعودية وتركيا، تؤثر في النهاية 

على تحركاتهما وأدوارهما في اإلقليم. وهذه التوجهات بجانب املصالح، هي التي تتحكم في نشأة وطبيعة التحالفات. 

 ي تؤثر في املحصلة النهائية على بنية النسق وتوازن القوى داخله.والت

 ( تركيا1)

   :التوجهات الفكرية
ا
ينطلق حزب العدالة والتنمية الحاكم بحكم النشأة من منطلقات فكرية إسالمية. لكن ونتيجة

لنظام الحكم العلماني القوى املترسخ في الدولة واملجتمع التركيين، لم تكن هناك قدرة للحزب على إبراز هذه 

 من كون تجربة العدالة والتنمية ، ليمثل محطة فاصلة إلبرازها، انطالق2011التوجهات في سياساتها. وجاء عام 
ا
ا

تعبر عن نموذج ناجح آنذاك، مزج ما بين القيم الدينية اإلسالمية وقيم الديموقراطية العلمانية. جاءت املحطة 

، والتي مكنت "أردوغان" من السيطرة على مفاصل الدولة، وتحجيم 2016الثانية بعد محاولة اإلنقالب الفاشلة عام  

 من 2017دستور عام الجيش، ثم تغيير ال
ا
، ليصبح النظام رئاس ي. فبات الرئيس "أردوغان" منذ ذلك الحين متمكنا

 
ا
 داخليا

ا
 74أدوات الحكم بشكل كبير. وهنا بدأ يبرز هذه التوجهات اإلسالمية بشكل أكثر وضوحا

ا
 . 75. وخارجيا

وقراطي، يقوم على التداول على املستوى الداخلي؛ النظام السياس ي الحاكم علماني ديم :التوجهات السياسية

السلمي للسلطة عبر النتخابات. أما على املستوى اإلقليمي فيمكن إبراز التوجه التركي تجاه أهم ثالث قضايا إقليمية 

وهي )الثورات العربية، إسرائيل، إيران(. بالنسبة للقضية األولى أيدت تركيا ثورات شعوب املنطقة إبان املوجة األولى 

أن يتغير هذا املوقف بعد ذلك على وقع ديناميات التمدد الكردي في الحالة السورية. وبخالف أيضا  ، قبل2011في 

موقفها من املوجة الثانية األقرب للحياد، والتي طالت دول "الجزائر والسودان والعراق ولبنان". أما الثانية، فبرغم 

في  2019، وصلت لقمتها في 2011الة توتر عميقة منذ العالقات الرسمية التي تجمعها مع إسرائيل، إل أنها تشهد ح

 

 الرابط(، 2019\12/ 22، )تاريخ الدخول: 2017/ 7/ 27عاما من طردها من البرلمان بسبب حجابها.. قاوقجي سفيرة لتركيا في ماليزيا، ترك برس،  18بعد  74
 الرابط(، 2019\12/ 22، )تاريخ الدخول: 2019/ 11/ 27أردوغان ينتقد عدم وجود تمثيل دائم للدول اإلسالمية بمجلس األمن، الجزيرة نت،  75
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 في موقفها من التصعيد واملواجهة مع إيران، 76ظل حالة التصعيد املتبادلة بين "أردوغان" و"نتنياهو"
ا
. وأخيرا

 فموقف تركيا املعلن معارض لهذه املواجهة.

 بالنسبة للتوجهات السياسية على املستوى الدولي، هناك تحالف ا
ا
ستراتيجي تاريخي يجمع تركيا مع الوليات أخيرا

املتحدة منذ الحرب الباردة، بجانب تشاركهما في حلف الناتو مع دول أوروبا. لكن هذا التحالف يواجه تهديدات 

مصيرية في السنوات األخيرة؛ على وقع املعضلة الكردية واستمرار الدعم األمريكي لألكراد، وأزمة تسليم "فتح هللا 

، واملوقف األمريكي 2016حركة الخدمة، املتهم من قبل السلطة بتدبير محاولة اإلنقالب الفاشلة يوليو    غولن" زعيم

". وهو ما انعكس على توجه 400من هذه املحاولة، وحصول تركيا على منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية "إس 

ما القتصادية. فبالضافة للمنظومة الروسية تركيا نحو روسيا سواء في تفاهماتهما السياسية في سوريا، أو شراكته

. في 77، هناك مشروع محطة "أق قويو" النووية، ومشروع غاز "السيل التركي"، وكلها مشاريع استراتيجية400اس 

 مقابل استمرار الفشل التركي في النضمام لالتحاد األوروبي، بل وتوتر العالقات التركية مع دوله. 

 ( السعودية2)

 للتحالف الذي   :الفكرية  التوجهات
ا
تأسست الدولة السعودية في مراحلها الثالث على أساس السلطة الدينية، نظرا

جمع الشيخ "محمد بن عبد الوهاب" وإمام الدرعية "محمد آل سعود". بدأ دور السلطة الدينية والبعد الديني في  

سعووديي الجنسية فيها، ومن ثم طالت  سبتمبر، واتهام أفراد 11التراجع بشكل تنازلي؛ باألخص بعد أحداث 

التهامات اململكة ذاتها، وتوجهاتها ومناهجها الدراسية، وهو ما أجبرها على تقليم وتحجيم دور هذه السلطة وهذا 

البعد. وصل هذا التحجيم في محطته الثانية مع تولي األمير "محمد بن سلمان" منصب ولي العهد، والتغييرات 

ا في الداخل السعودي في سياق ما سمي بتحديث السعودية. حتى أصبحت السلطة الدينية الجذرية التي أحدثه

راضخة بشكل مطلق للسلطة الزمنية. ومن ثم فبينما أخذ البعد الديني دورا تصاعديا في الحالة التركية، فقد أخذ 

 في الحالة السعودية دورا تنازليا.

 

 الرابط(، 2019\12/ 22، )تاريخ الدخول: 2019/ 3/ 13تصعيد جديد بين أردوغان ونتنياهو.. هجمات وشتائم متبادلة، آر تي عربي،  76
 الرابط(، 2019\12/ 22، )تاريخ الدخول: 2019/ 4/ 19طارق دياب، تركيا بين موسكو وواشنطن: البحث عن مسار، المعهد المصري للدراسات، 77
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نظام السياس ي السعودي ملكي، السلطة فيها مطلقة للملك، على مستوى الداخل، يعد ال :التوجهات السياسية

، 2011ول يوجد تداول للسلطة عبر النتخابات. على املستوى اإلقليمي عارضت السعودية الثورات العربية في 

، لوقوعه2019باألخص نسختها املصرية والتونسية واليمنية. بخالف املوجة الثانية في 
ا
 محايدا

ا
ا ، والتي تبنت موقفا

في دول تقع ضمن مناطق النفوذ اإليراني. أما إيران فتعد خصم السعودية اإلقليمي األول، وضمن أولوياتها كمهدد 

 إسرائيل، ل تجمعهما عالقات رسمية علنية، لكن الفترة األخيرة شهدت جهودا متزايدة من أجل 
ا
ألمنها القومي. وأخيرا

 على املستوى الدولي، فالتوجه
ا
السعودي السياس ي نحو الغرب، في ظل تحالف استراتيجي يجمعها مع   التطبيع. أخيرا

الوليات املتحدة منذ منتصف القرن املاض ي. ولزالت هذه العالقة مستمرة، برغم حالة عدم الثقة التي مرت بها 

 نحو هذه العالقات في أكثر من محطة. في ظل انعدام القدرة سعودية على التحرر من هذا التحالف، والتوجه شر 
ا
قا

 روسيا والصين بشكل حقيقي.

 لهذه التوجهات، فإن ما يفرق السعودية وتركيا في إطار نسق الشرق األوسط يفوق ما يوحدهما. وهو ما 
ا
واستنادا

 انعكس على نمط التحالفات وسياسة املحاور في املنطقة. 

 تحالف جمعهما في بداية األزم
ا
ة السورية في مواجهة إيران والنظام وتتمثل التحالفات التي جمعت البلدين، أول

السوري. باإلضافة لتحالف تشكل حينما وصل امللك "سلمان بن عبد العزيز" للسلطة، ومساعي التقارب التي 

عن تشكيل التحالف اإلسالمي  2015نسجها تجاه تركيا، وتمخض هذا التقارب عن إعالن السعودية في ديسمبر 

 فيه
ا
 من أجل املواجهة مع إيران. لكن املشترك بين هذين 78العسكري، وكانت تركيا عضوا

ا
. الذي أنشأ خصيصا

، بل وأصبح بعضها بعد ذلك كامللف السوري، أداة لتباعد البلدين ل لتوحدهما.
ا
 التحالفين أنهما لم يستمرا طويال

ملضاد للثورات في مقابل ذلك يمكن رصد عدد من التحالفات واملحاور املتضادة، كاملحور السعودي اإلماراتي ا

، في مواجهة املحور التركي القطري الداعم لها. واملحور السعودي اإلماراتي الداعم للنظام املصري 2011العربية منذ  

 

 الرابط(، 2019\12/ 22، )تاريخ الدخول: 11/2017/ 26ما هو التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب؟، بي بي سي،  78
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، في مواجهة املحور القطري التركي املعارض له. واملحور السعودي اإلماراتي البحريني املصري في 2013بعد يوليو 

 مة الخليجية. مواجهة تركيا وقطر في سياق األز 

والدعم السعودي للتحالف اليوناني القبرص ي اإلسرائيلي املصري، في مواجهة تركيا في شرق املتوسط. والتحالف 

السعودي اإلماراتي املصري الفرنس ي الروس ي الداعم لقوات "خليفة حفتر" في ليبيا، في مواجهة التحالف التركي 

ج". والتحالف األوربي السعودي اإلماراتي الداعم للقوات الكردية القطري اإليطالي الداعم لحكومة "فايز السرا

 في 
ا
 التحالف اإلسالمي، الذي أنشأ مؤخرا

ا
السورية، في مواجهة تركيا التي في مواجهة عسكرية مع هذه القوات. وأخيرا

وسيتم دراسة ، جمع تركيا وقطر وماليزيا وإيران، بدون حضور سعودي. 2019إطار قمة "كوالملبور" في ديسمبر 

 هذه املحاور بالتفصيل في الفصل األخير.

 في النصف الثاني من الفترة محل الدراسة، في حين كان 
ا
 وأفقيا

ا
ويمكن مالحظة أن هذه التحالفات قد تعمقت رأسيا

نية . كما أصبح سلوك هذه املحاور في الفترة الثا2011عددها أقل في املرحلة التي تلت الثورات العربية مباشرة في 

أكثر حدة، في ذلك لطغيان البعد العسكري والقوة الصلبة في سياسات القوى اإلقليمية الفاعلة   2013باألخص بعد  

 في املنطقة.

اـل  ب الـث ة  :املطـل ات التركـي ا ىلع العالـق أثيراتـه ة وـت املؤســـســـات اإلقليمـي
 السعودية.

تشمل املؤسسات شقين، األول تنظيمي وهو ينصرف للمنظمات اإلقليمية الواقعة ضمن منطقة الشرق األوسط، 

 والثاني شق قانوني، ينصرف لالتفاقيات واملعاهدات.

ًًالمنظماتًاإلقليميةًالدوليةً:ولًاأ

ق األوسط، هناك منظمات إقليمية تتشارك السعودية وتركيا في عضويتها، كمنظمة التعاون ضمن منطقة الشر 

 اإلسالمي، ومنظمات أخرى تنفرد السعودية بالعضوية فيها، كالجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي.
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 ( منظمة التعاون اإلسالمي 1)

نشئت في دولة،  57هي منظمة حكومية إقليمية دولية، تضم في عضويتها 
ُ
سبتمبر  25من بينها السعودية وتركيا، أ

ا على إحراق املسجد األقص ى، وقد ُعقد في عام  1969 أول مؤتمر للمنظمة في جدة بالسعودية، وفيها يقع   1970، ردا

  .79مقر األمانة العامة للمنظمة، ويعتبر السعودي الدكتور "يوسف بن أحمد العثيمين" األمين العام الحالي للمنظمة

، قرار بإحداث بعثة دائمة لدى املنظمة في 2014مايو  22املؤسسين، واتخذت في  25وتعد تركيا إحدى األعضاء الـ 

، في حين عقدت األخيرة في مكة بالسعودية 2016جدة، كما وانعقدت القمة الثالثة عشر في إسطنبول بتركيا في إبريل  

، والقمة الطارئة السابعة في مايو 2017السادسة في يناير ، كما عقدت في إسطنبول القمة الطارئة 2019في مايو 

، بناء على دعوة "أردوغان"؛ جراء التطورات التي شهدتها القدس وفلسطين، كما تستضيف تركيا اللجنة 2018

، ويرأسها "أردوغان"، وكان آخر 1981الدائمة للتعاون القتصادي والتجاري في املنظمة "كومسيك" املنشأة عام 

 . 201980عات اللجنة في نوفمبر اجتما

عد تركيا والسعودية من أهم الدول الفاعلة في إطار منظمة التعاون اإلسالمي، سواء من خالل استقبال 
ُ
وبالتالي ت

قممها الدورية العادية والطارئة، أو تمركز أمانتها وأجهزتها الفرعية فيهما. ومن هنا تعد املنظمة محدد محوري في 

. سواء من خالل ضرورة تضافر جهودهما، كأبرز الفاعلين التأثير على الع
ا
 أو إيجابا

ا
القات التركية السعودية، سلبا

ضمن الدول األعضاء، لجعل املنظمة فاعلة وحاضرة في قضايا العالم اإلسالمي. أو من ناحية بروز بعد تنافس ي بين 

 البلدين، في إطار القيام بالدور القيادي داخل املنظة.

 ذلك:من مؤشرات 

a)  وأناب 2019عدم حضور "أردوغان" القمة العادية األخيرة للمنظمة، والتي استضافتها السعودية في مايو ،

. وغياب تمثيل 81عنهه وزير خارجيته "مولود جاويش أوغلو"، كما لم يحضر الرئيس اإليراني "حسن روحاني"

 

 الرابط(، 2019\12/ 23تاريخ المنظمة، الموقع الرسمي لمنظمة التعاون اإلسالمي، )تاريخ الدخول:  79
 الرابط(، 2019\12/ 23سالمي، )تاريخ الدخول: الموقع الرسمي لوزارة الخارجية التركية، منظمة التعاون اإل 80
 الرابط(، 2019\12/ 23، )تاريخ الدخول: 2019/ 6/ 1القمة اإلسالمية بمكة المكرمة تؤكد على مركزية فلسطين والقدس، الجزيرة نت،  81
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التوتر في العالقات التركية السعودية على تركيا وإيران على مستوى الرؤساء، يعبر عن كيفية انعكاس 

 املنظمة من ناحية، وأيضا عن حالة الصطفاف اإلقليمي في إطار نسق الشرق األوسط من ناحية أخرى.

b)  حضرتها تركيا وقطر وماليزيا وإيران، بدون حضور 2019انعقاد قمة إسالمية "قمة كوالملبور" ديسمبر ،

ا أثار قضية إمكانية أن تكون القمة األخيرة بديل ملنظمة التعاون سعودي، وخارج إطار املنظمة. وهو م

. كما عارضت منظمة التعاون 82اإلسالمي. ما دفع رئيس الوزراء املاليزي "مهاتير محمد" لنفي هذه الفكرة

 أنها تضعف العالم اإلسالمي
ا
. فإدراك تركيا وحلفائها أن منظمة التعاون 83اإلسالمي هذه القمة، مشيرة

سالمي لم تعد مظلة مناسبة لتوحيد العمل املشترك تجاه القضايا اإلسالمية، في ظل تناقض التوجهات اإل 

 
ا
واألولويات تجاه هذه القضايا بين الدول األعضاء. بل يبدو أن موازين القوى داخل املنظمة تميل نسبيا

بين تركيا والسعودية  لصالح السعودية، دفعهما لهكذا خطوة، والتي عمقت من حالة التنافس والصراع

 على قيادة العالم اإلسالمي.

 ( جامعة الدول العربية2)

دولة، من بينها السعودية، تم التوقيع على ميثاق الجامعة  22هي منظمة حكومية إقليمية دولية، تضم في عضويتها 

وفي إطارها  دائم للجامعة،، وتعد القاهرة املقر ال1964، وانعقدت أول قمة عربية فى القاهرة عام  1945مارس    22في  

، والتي أنشأت أربعة أجهزة في مجال األمن الجماعي، 1950تم توقيع معاهدة الدفاع املشترك والتعاون القتصادي في  

 . 84أهمها مجلس الدفاع املشترك

امعة في وقد طورت تركيا عالقاتها مع الدول العربية تحت مظلة الجامعة العربية، حين وقعت مذكرة تفاهم مع الج 

 عام 2004عام 
ا
، بتعزيز التعاون بين تركيا والدول العربية عن طريق "منتدى 2006، كما اتخذت الجامعة قرارا
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 الرابط(، 2019\12/ 23الموقع الرسمي للجامعة العربية، لمحة تاريخية، )تاريخ الدخول:  84
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التعاون التركي العربي"، الذي كان من املقرر إنشاؤه في ذلك الوقت، كما وافقت الدول العربية في ذلك الجتماع 

 . 201085-2009ن الدولي غير الدائمة للفترة باإلجماع على دعم ترشح تركيا لعضوية مجلس األم

، لبحث التدخل التركي العسكري في شرق 2019لقد كان آخر اجتماعين طارئين للجامعة العربية، األول في أكتوبر 

. 86الفرات السوري، حيث أدان هذا التدخل، مع تحفظ قطري، وطالب تركيا بالنسحاب من كافة األراض ي السورية

. وبالرغم 87، لبحث التدخل التركي العسكري في ليبيا، حيث أدان التدخالت الخارجية في ليبيا2019ديسمبر  الثاني في  

 بشكل مباشر في سوريا والعراق منذ  
ا
، لم تقابل هذه التدخالت باجتماعات طارئة أو 2016أن تركيا تتدخل عسكريا

العالقات التركية السعودية حينها كانت جيدة، بينما . وتفسير ذلك أن  2019إدانات من الجامعة العربية إل في عام  

 . 2019وصلت لقمة توترها في عام 

ومن ثم فإن ذلك يطرح قضيتين شديدتي األهمية، األولى هي مدى فاعلية التأثير السعودي على الجامعة العربية، 

قاتها مع تركيا. الثانية، أنه في واستخدامها كأداة من أدوات سياستها الخارجية تجاه اإلقليم، وانعكاس ذلك على عال

الفترة األخيرة، ومع توتر العالقات التركية السعودية، أصبحت هناك قوتان إقليميتان معارضتان للدور اإلقليمي  

التركي بشكل علني، السعودية ومصر. بعد أن كانت السعودية تتغاض ى قبل ذلك عن هذا الدور، لحسابات مصالحها 

اك. ومن ثم فتوافق قوتين بهذا الحجم على معارضة الدور التركي، كان الدافع وراء انعقاد وتوافقها مع تركيا آنذ

الجامعة. بخالف السابق، حيث كان يعارض من قبل قوة واحدة وهي مصر، في حين لم تكن تؤيدها السعودية. وفي 

الشرق األوسط وتوازنات القوى   املحصلة النهائية يعبر ذلك عن دينامية التفاعالت بين القوى اإلقليمية داخل نسق

 داخله.

 

 الرابط(، 2019\12/ 23الموقع الرسمي لوزارة الخارجية التركية، العالقات التركية مع دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، )تاريخ الدخول:  85
 الرابط(، 2019\12/ 23، )تاريخ الدخول: 2019/ 10/ 12الجامعة العربية تطالب تركيا باالنسحاب الفوري من كافة األراضي السورية، الشرق األوسط،  86
(، 2019\12/ 23، )تاريخ الدخول: 2020/ 1/ 1هكذا ردت تركيا على بيان الجامعة العربية وأردوغان يعد بالجديد في ليبيا وشرق المتوسط، الجزيرة نت،  87

 الرابط
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 ( مجلس التعاون لدول الخليج العربية3)

هو منظمة حكومية إقليمية دولية، تضم دول الخليج العربي: اإلمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت. 

، وفي إطار 1981يو تم اإلعالن عن إنشائها في العاصمة السعودية الرياض، والتي تستضيف مقر املنظمة، في ما

 .88ألف جندي 22املنظمة، تشكلت قوة دفاع مشتركة "قوات درع الجزيرة"، بقوام 

إن بداية العالقة املؤسساتية فيما بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي يستند إلى "التفاق اإلطاري بين الطرفين 

 2005حول التعاون القتصادي"، تم التوقيع عليه في مايو 
ا
عليه أنشأت اللجنة املشتركة للتعاون ، وبناءا

في مدينة جدة، وعقد حتى اآلن خمسة اجتماعات  2008القتصادي، وأسس آلية الحوار الستراتيجي في سبتمبر 

، الرياض 2012، إسطنبول 2010، الكويت 2009، إسطنبول 2008للحوار الستراتيجي الرفيع املستوى )جدة 

اري، عقدت أربع جولت من املفاوضات بين الجانبين التركي والخليجي، إلقامة . وتحت مظلة التفاق اإلط 89(2016

 .90منطقة تجارة حرة

مستثمر خليجي وتركي،  600، ُعقد "منتدى الستثمار الخليجي التركي الثاني" في املنامة، بمشاركة 2016وفي فبراير 

مليار دولر، وتنفذ الشركات  16جلس التعاون ، بين تركيا ودول م2016وقد بلغ حجم التبادلت التجارية في عام 

. في ذات السياق يمكن اإلشارة لــ"مبادرة إسطنبول 91مليار دولر  40التركية مشاريع إنشائية في منطقة الخليج بقيمة  

لت نقلة نوعية في التعاون بين دول الخليج من جهة والغرب وحلف الناتو من جهة أخرى 2004للتعاون"  
ّ
 . 92، والتي مث

 للقاءات الدورية بين تركيا ومجلس التعاون، يمكن مالحظة أن هناك فجوة في هذه اللقاءات 
ا
بالتالي واستنادا

، باستثناء قطر، على 2015و 2012والتواصل بين الطرفين في الفترة ما بين 
ا
. وهي الفترة التي توترت عالقاتهما نسبيا

، تم عقد اجتماع للحوار الستراتيجي املشترك في السعودية، 2016وقع املوجة األولى من الثورات العربية. وخالل عام  

 

 الرابط(، 2019/ 12/ 24، )تاريخ الدخول: 2019/ 12/ 5مجلس التعاون الخليجي: أرقام وحقائق، بي بي سي،  88
 الرابط(، 2019/ 12/ 24العالقات بين تركيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، الموقع الرسمي لوزارة الخارجية التركية، )تاريخ الدخول: 89
 الرابط(، 2019/ 12/ 24القات االقتصادية مع الدول والمجموعات االقتصادية الدولية، الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي، )تاريخ الدخول: الع 90
 الرابط(، 2019/ 12/ 24، )تاريخ الدخول: 2016/ 11/ 2تركيا والخليج تعاون لخق أكبر قوة اقتصادية في المنطقة،  91
 الرابط(، 2019/ 12/ 24مبادرة إستانبول للتعاون، الموقع الرسمي لحلف الناتو، )تاريخ الدخول:  92
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سنوات، وفي نفس العام تم عقد منتدى الستثمار الخليجي التركي في البحرين. والسبب في ذلك  4بعد انقطاع دام 

وهو ما  ،2015هو أن العالقات التركية السعودية تحسنت في تلك الفترة مع تولي امللك "سلمان" للحكم في يناير 

انعكس على عالقة تركيا مع مجلس التعاون، باعتبار السعودية الفاعل األهم داخل املجلس. ومن ثم استخدمت 

 السعودية مجلس التعاون، كما الجامعة العربية، في عالقاتها وتعاطيها مع تركيا.

، لم يرصد أي 2019 وحتى 2017لذلك وبعد أن توترت العالقات التركية السعودية من جديد منذ منتصف عام 

. 2016اجتماعات أو لقاءات تركية مع مجلس التعاون. فقد كان آخر اجتماع للحوار الستراتيجي الدوري في الرياض  

وفيما يتعلق بمجلس التعاون الخليجي ككيان إقليمي فاعل، يجب اإلشارة لألزمة الخليجية، والتي تدخلت فيها تركيا 

لثالثة أطراف، طرف معارض لقطر "السعودية واإلمارات والبحرين"، وطرف لصالح قطر. وقسمت مجلس التعاون  

محايد "الكويت وعمان"، واألخير متمثل في "قطر". وقد أثر النقسام على فاعلية املجلس، الذي لم ينعقد بتمثيل 

 . 2019وحتى عام  2017كامل على أعلى مستوى منذ 

ًالتفاقياتًوالمعاهداتً:ثانياًا

يمكن رصد عدد من التفاقيات واملعاهدات املشتركة بين تركيا والسعودية، وأخرى وقعها أحد  في هذا اإلطار

 على العالقات التركية السعودية. ولن يتم القتصار فقط على املعاهدات التي 
ا
الطرفين مع طرف ثالث، ورتبت تأثيرا

 تمت في فترة الدراسة؛ ألن بعضها مؤسس للعالقات وحاكم لها.

 اقيات التركية السعودية املشتركة( االتف1)

 وتشمل هذه التفاقيات الجوانب السياسية والقتصادية واألمنية والعسكرية:

، والتي أسست لبدء العالقات الرسمية بين البلدين، 1929اتفاقية الصداقة والسالم عام  :االتفاقيات السياسية

كي األسبق "مصطفى كمال أتاتورك"، وبناءا عليها تمت أول في عهد امللك املؤسس "عبد العزيز آل سعود" والرئيس التر 

 . 196693زيارة على مستوى القمة، قام بها امللك "فيصل بن عبد العزيز" إلى تركيا عام 

 

 .127عباس فاضل عطوان، العالقات السعودية التركية، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، ص  93
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، حيث 1973هناك العديد من التفاقيات القتصادية بين البلدين، ومن أهمها في عام  :االتفاقيات االقتصادية

اتفاقية التعاون التجاري والقتصادي والفني بين البلدين، وتشكلت على ضوئها اتفاقية اللجنة السعودية تم توقيع  

اتفاقية مؤسسة  1973. لقد كانت اتفاقية عام 200394التركية املشتركة، ومجلس رجال األعمال السعودي التركي 

وقيع اتفاقيات اقتصادية أخرى متخصصة. أهما للعالقات القتصادية بين البلدين بعد ذلك، وما ترتب عليها من ت

مليون دولر،  400اتفاقيات اقتصادية ومذكرات تفاهم بلغ إجماليها أكثر من    9، حيث وقع الجانبان  2016في إبريل  

 . 95ولم يتم اإلفصاح عن تفاصيلها

ة واملخدرات"، وثانيها يوليو ، اتفاقية "اإلرهاب والجريمة املنظم2005كان أولها فبراير عام  :االتفاقيات األمنية

، اتفاقية "تبادل املعلومات حول تمويل اإلرهاب وغسيل األموال" وهي التفاقيات التي جاءت متأثرة بأجواء 2013

 . 96سبتمبر 11ما بعد 

، اتفاقية 2012، اتفاقية بخصوص التدريب والتعاون العلمي، الثانية مايو  2010األولى مايو    :االتفاقيات العسكرية

، اتفاقية بخصوص املناورات العسكرية، الرابعة مايو 2012بخصوص التدريب العسكري، الثالثة أغسطس 

قعتها شركة ، اتفاقية و 2015. الخامسة يوليو 97، اتفاقية بخصوص التعاون في الصناعات الدفاعية2013

 في مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية وشركة 
ا
"أسلسان" التركية للصناعات الدفاعية مع السعودية، ممثلة

، اتفاقية نصت على نقل تركيا تقنية تصنيع األجهزة اإللكترونية، وصيانة 2016السادسة ديسمبر  .98تقنية الدفاع

 .99األقمار الصناعية إلى السعودية الرادارات واملعدات وأنظمة التصالت عبر

 

، )تاريخ 2015/ 11/ 13م، الرياض، 1929عالم منذ المملكة وتركيا.. عالقات متنامية وتوافق في معظم المواقف حيال قضايا المنطقة وال 94
 الرابط(، 2019/ 12/ 24الدخول: 

(، 2019/ 12/ 24، )تاريخ الدخول: 2016/ 4/ 17مليون دوالر.. وتحالف مشترك لإلسكان والتصنيع، السرق األوسط،    400اتفاقيات سعودية ـ تركية بقيمة     959
 الرابط

 الرابط(، 2019/ 12/ 24، )تاريخ الدخول: 105، مجلة آراء حول الخليج، عدد فؤاد فرحاوي، التعاون االستراتيجي التركي ــ الخليجي: المظاهر واألبعاد 96
 الرابطالمصدر السابق، فؤاد فرحاوي،  97
 الرابط(، 2019/ 12/ 24، )تاريخ الدخول: 2015/ 21/7اتفاقية السالح السعودية التركية.. خطوة لتحسين العالقات، الجزيرة نت،  98
 الرابط(، 2019/ 12/ 24، )تاريخ الدخول: 2016/ 12/ 2اتفاقية عسكرية سعودية تركية تعكس عمق العالقات بين البلدين، موقع األمن والدفاع العربي،  99
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 ( املعاهدات واالتفاقيات التركية مع أطراف أخرى 2)

سيتم التركيز فقط على التفاقيات العسكرية، ملا تحمله من تأثير مباشر على العالقات التركية السعودية. وفي هذا 

ل األطلس ي، املنشأة لحلف الناتو عام اإلطار ترتبط تركيا بمعاهدة للدفاع املشترك، ممثلة في معاهدة حلف شما

 2011. وبجانب هذه املعاهدة، يمكن الحديث عن أربعة اتفاقيات عقدتها تركيا مع أطراف أخرى في الفترة من  1949

 ، وكان لها تأثير على عالقاتها مع السعودية.2019وحتى 

، وقع الطرفان 2014ري، وفي ديسمبر ، حيث وقع الطرفان اتفاقية للتدريب العسك2012األولى مع قطر، في يوليو 

 على 100اتفاقية عسكرية أخرى للتدريب ونشر القوات
ا
 مباشرا

ا
. وتعد التفاقية األخيرة هي األهم، حيث أحدثت تأثيرا

العالقات التركية السعودية؛ ألن تركيا استندت لهذه التفاقية في القاعدة العسكرية التي أنشأتها في قطر بعد ذلك، 

 لتدخل عسكري في قطر خططت 2017101ا قواتها في يونيو ونشرت فيه
ا
. إبان األزمة الخليجية، وهو ما اعتبر مانعا

 .103. وقد نفى الجانبان السعودي واإلماراتي ذلك102له السعودية واإلمارات

"أردوغان" ، حيث وقع الجانبان اتفاقية للتعاون العسكري واألمني خالل زيارة  2017الثانية مع السودان، في ديسمبر  

للسودان في ذلك العام، تركزت التفاقية على أمن البحر األحمر، كما ستتولى تركيا إعادة إعمار جزيرة سواكن، 

. وهي الجزيرة الواقعة في موقع استراتيجي في البحر األحمر، عند مفترق الطرق بين السعودية 104وترميم اآلثار فيها

اإلقليمي بين تركيا والسعودية في املنطقة، وتخوف األخيرة من التواجد . وبالتالي، وفي ظل التنافس 105وبورسودان

العسكري التركي في املنطقة العربية، باألخص بعد انتشار قواتها في قطر، أتت هذه التفاقية لتزيد من هذه املخاوف، 

 وتضيف مزيد من التعقيدات على العالقات التركية السعودية. 

 

 الرابطمصدر سابق، فؤاد فرحاوي،  100
 الرابط(، 2019/ 12/ 25، )تاريخ الدخول: 2019/ 6/ 22تركيا ترسل جنودها إلى قطر، الحرة،  101
 الرابط(، 2019/ 12/ 25، )تاريخ الدخول: 2017/ 9/ 8دول الحصار تنتقد أمير الكويت وتنفي الخيار العسكري، الجزيرة،  102
 الرابط(،  2019/ 12/ 25، )تاريخ الدخول: 2017/ 9/ 8بعد تصريحات أمير الكويت.. بيان قوي من "الدول األربع" رًدا على قطر: ال نقبل شروط، الميادين،   103
 الرابط(، 2019/ 12/ 25، )تاريخ الدخول: 2017/ 12/ 26السودان وتركيا يوقعان اتفاقات للتعاون العسكري واألمني، سي إن إن،  104
 الرابط(، 2019/ 12/ 25، )تاريخ الدخول:2018/ 11/ 28ير العالقات التركية السودانية حنق المنافسين اإلقليميين ألنقرة، ترك برس، لماذا تث 105
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. وتأتي التفاقية بعد األزمة 106، حيث وقع الجانبان اتفاقية تعاون دفاعي مشترك2018بر  الثالثة مع الكويت، في أكتو 

 
ا
الخليجية، الذي رأت فيها الكويت كيف أن التفاقية العسكرية التي وقعتها قطر مع تركيا بمثابة منقذ لها، وتقوية

لفات تتجاوز املسارات التقليدية، لزيادة ملوقفها في خضم هذه األزمة. وأدركت معها الكويت أهمية نسج عالقات وتحا

الخيارات التي يمكن أن تحقق بها أمنها الستراتيجي. وكما تعاملت السعودية مع الوجود العسكرية التركي في قطر 

 يهدد أمنها القومي، لوجود قوة إقليمية منافسة لها في عمقها الستراتيجي. فإن التفاقية التركية مع 
ا
باعتباره خطرا

.الك
ا
 ويت العسكرية تعد مقلقة للجانب السعودي، ألنها قد تكون نواة لنتشار عسكري تركي في الكويت مستقبال

 ليبيا، أعلنت تركيا وليبيا في نوفمبر 
ا
، عن توقيع اتفاقيتين، األولى حول التعاون األمني والعسكري، 2019أخيرا

. وهي التفاقية التي استندت إليها تركيا 107املتوسط والثانية بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية في شرقي البحر

 لحكومة الوفاق، في مواجهة قوات الجنرال "خليفة حفتر"، والذي تدعمه 
ا
بعد ذلك في إرسال قواتها لليبيا. دعما

 السعودية.

 لتوتر 
ا
ومن ثم يمكن القول إن التفاقيات األربع التي وقعتها تركيا مع قطر والسودان وليبيا والكويت كانت سببا

العالقات التركية السعودية، وإضفاء مزيد من التعقيدات عليها وعلى إمكانية تحسينها. ويالحظ أن كل هذا 

، وهي الفترة التي ساءت فيها 2019وحتى  2017ام التفاقيات تم توقيعها أو تفيعلها في الفترة منذ منتصف ع

 العالقات التركية السعودية بشكل كبير. 

 ( املعاهدات واالتفاقيات السعودية مع أطراف أخرى 3) 

سيتم التركيز فقط على التفاقيات العسكرية أيضا. وفي هذا اإلطار ترتبط السعودية بعدد من التفاقيات األمنية 

جدها في منظمتين إقليميتين: مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية. في إطار الجامعة والعسكرية بحكم توا

، واعتبرت 1950العربية، هناك معاهدة الدفاع املشترك والتعاون القتصادي، وافق عليها مجلس الجامعة في إبريل  

 

 الرابط(، 2019/ 12/ 25، )تاريخ الدخول: 2018/ 10/ 10عربي،  الكويت وتركيا توقعان اتفاقية عسكرية، سبوتنك 106
 الرابط(، 2019/ 12/ 25، )تاريخ الدخول:2019/ 12/ 3االتفاقية التركية الليبية.. مكسب هام لسياسات أنقرة في شرقي المتوسط، األناضول،  107
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. كما 108نشأة "ملجلس الدفاع املشترك"أي اعتداء على أي دولة هو اعتداء على بقية الدول األعضاء، وهي املعاهدة امل

 . 1955109أن هناك اتفاقية دفاع مشتركة سعودية مصرية ُوقعت في أكتوبر

، تم التوقيع على اتفاقية "الدفاع املشترك ملجلس التعاون 2000أما في إطار مجلس التعاون الخليجي، ففي ديسمبر  

أو اعتداء على أحد دول املجلس بأنه تهديد أو اعتداء على لدول الخليج العربية"، والتي نصت على اعتبار أي تهديد 

. وهي التفاقية املنشاة "ملجلس الدفاع املشترك الخليجي"، والذي كان آخر اجتماعاته في أكتوبر 110كل دوله

، . كما ترتبط السعودية مع دول مجلس التعاون األخرى باتفاقية أمنية، تعالج قضايا التعاون األمني البيني2019111

 . 2010112تم تحديثها وتطويرها في نوفمبر 

 في ديسمبر 
ا
، وقعت السعودية مع األمين العام ملجلس التعاون الخليجي في الرياض، اتفاقية "مقر 2019وأخيرا

القيادة العسكرية املوحدة ملجلس التعاون"، وسيكون مقرها في الرياض، وترتبط هذه القيادة بقوات درع الجزيرة 

 من مبدأ األمن الجماعي
ا
 .113والدفاع الجوي ومركز القيادة البحري، وذلك رغبة في تحقيق الدفاع الذاتي انطالقا

وبالنظر في التفاقيات واملعاهدات التي وقعتها السعودية مع أطراف أخرى، يالحظ أنها اتفاقيات تاريخية قديمة 

الستراتيجيين داخل الجامعة العربية ومجلس التعاون.  مؤسسة لطبيعة العالقات األمنية والعسكرية مع حلفائها

 على عالقاتها مع تركيا، بقدر ما تمثل تقوية ملوقفها اإلقليمي كقوة إقليمية 
ا
 لحظيا

ا
 مباشرا

ا
وبالتالي هي لم ترتب تأثيرا

 في مواجهة منافسيها اإلقليميين. 

 

  بط الرا(، 2019/ 12/ 25محمد عبد العاطي، جامعة الدول العربية: المبادئ واألهداف، الجزيرة نت، )تاريخ الدخول:  108
  الرابط (، 2019/ 12/ 25، )تاريخ الدخول: 2018/ 26/11مصر والسعودية.. عالقات استراتيجية تاريخية وممتدة، العين اإلماراتي،  109
 الرابط(، 2019/ 12/ 25، )تاريخ الدخول: 2019/ 12/ 25ول الخليج العربية، البوابة القطرية القانونية، إتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لد 110
(، 2019/ 12/ 25، )تاريخ الدخول: 2019/ 10/ 30اجتماع مجلس الدفاع المشترك الخليجي بمشاركة قطر وغياب محمد بن سلمان، تي آر تي عربي،  111

 الرابط
  الرابط (، 2019/ 12/ 25االتفاقية األمنية، الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي، )تاريخ الدخول:  112
 الرابط(، 2019/ 21/ 25، )تاريخ الدخول: 2019/ 12/ 23السعودية تحتضن مقر القيادة العسكرية الخليجية، االشرق األوسط،  113
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ظمات اإلقليمية" والقانوني "التفاقيات وبقراءة ختامية في تأثير عامل املؤسسات بشقيها التنظيمي "املن

واملعاهدات" على العالقات التركية السعودية، فإنه يمكن القول إنه في حين مثل بعض هذه املنظمات أو التفاقيات 

كعامل موحد للجهود ومقرب للعالقات التركية السعودية في بعض الفترات، كمنظمة التعاون اإلسالمي وعدد من 

كرية بن البلدين، فإن أغلبها قام بدور أكبر في إكساب هذه العالقات طبيعة صراعية تصعيدية في التفاقيات العس 

 اإلقليم، في إطار ثنائية التنافس والتهديد. 

 مع قمة كوالملبور، 
ا
أي سواء ألن بعضها كان مساحة للتنافس البيني، كمنظمة التعاون اإلسالمي، باألخص مؤخرا

مصدر تهديد، كالتفاقية العسكرية مع قطر وتفعيلها بعد ذلك. هذا باإلضافة إلى أن بعض أو ألن البعض اآلخر كان  

ستخدم كأداة من أدوات السياسة الخارجية ألحد الطرفين للتصعيد في مواجهة الطرف اآلخر، 
ُ
هذه املؤسسات ا

 كاستخدام السعودية للجامعة العربية في مواجهة تركيا. 

لبينـية اإلقليمـية وـتأثيراتـها ىلع العالـقات التركـية ـ التـفاالالت ا :املطـلب الراع 
 السعودية 

شملت العالقات التركية السعودية عدة تفاعالت بينية في اإلقليم، سواء كانت اقتصادية أودبلوماسية أوسياسية، 

 بشقيها الصراعي والتعاوني. 

ًالملفاتًالقتصاديةً:أولًا

 ت رئيسية:يمكن تناول هذا البعد من خالل أربعة قطاعا

مليارات دولر،  8لـ ـ 2012مليار دولر، و 5.8لـ ـ 2011بالنسبة لحجم التبادلت التجارية، فقد وصل في عام  (1

 2016مليارات دولر، وفي    5,59لــ    2015. وفي عام  114مليارات دولر  6.6لـ ـ  2014مليارات دولر، و  7.5لــ    2013و

 

  الرابط (، 12/2019/ 26، الهيئة العامة لإلحصاء، )تاريخ الدخول: 2014التبادل التجاري بين المملكة وشركائها التجاريين الرئيسيين  114
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 في عام 115مليارات دولر 4,96لـ ـ 2018مليارات دولر، وفي  ,854لــ  2017مليارات دولر، وفي  5,01لـ ـ
ا
. وأخيرا

 . 116مليارات دولر 4.7حتى شهر نوفمبر لـ  2019

 ( مليار دولر:2019ـ  2011( حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية )4جدول )

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

5.8 8.0 7.5 6.6 5.59 5.01 4.85 4.96 4.7 

 لبيانات اإلدارة  660ما يتعلق بحجم الستثمار، بلغت الستثمارات التركية في السعودية  (2
ا
مليون دولر وفقا

مليار دولر، وبلغ عدد السياح   2العامة لالستثمار في اململكة، وتقدر الستثمارات السعودية في تركيا بحدود  

 . 117ألف سائح  747، قدر بــ 1820السعوديين القادمين إلى تركيا في أعلى معدل له في عام 

ما يتعلق بالتعاون القتصادي العسكري، كانت السعودية أول الدول التي تفتتح فيها "مستشارية الصناعة  (3

 فيها في مارس 
ا
، لتغطية كل من اإلمارات واألردن وقطر واليمن والبحرين 2011الدفاعية" التركية مكتبا

مجلس املصدرين األتراك، فإنه خالل النصف األول من عام . وبحسب بيانات 118والكويت وسلطنة عمان

ألف  399مليون و 21، بلغ حجم الواردات السعودية من تركيا في مجال الصناعة الدفاعية والطيران 2019

 .119دولر

 

115 Türkiye- Suudi Arabistan Ekonomik ve Ticari İlişkileri, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı,  )  Giriş tarihi:26/12/2019  
), bağlantı 
116 Ülkelere Göre Dış Ticaret, türkiye cumhuriyeti ticaret bakanlığı, 2/12/2019,  )Giriş tarihi:26/12/2019 ), bağlantı 

السعودية، الموقع الرسمي لوزارة الخارجية التركية،  المشهد االقتصادي للمملكة العربية السعودية والعالقات االقتصادية والتجارية بين تركيا والمملكة العربية 117
 الرابط (، 2019/ 12/ 26)تاريخ الدخول: 

 الرابطمصدر سابق، فؤاد فرحاوي،  118
  الرابط (، 2019/ 12/ 26، )تاريخ الدخول: 2019/ 6/ 7، ترك برس، 2019أرقام وإحصائيات.. تنامي صادرات تركيا الدفاعية إلى اإلمارات والسعودية في  119
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آلية التعاون الثنائية في املجال القتصادي، تتمثل في "اللجنة القتصادية املشتركة"، وكان آخر اجتماع لها  (4

في أنقرة، و"مجلس األعمال التركي السعودي"، وكان آخر اجتماعاته في  2013نوفمبر  6-4في الفترة ما بين 

 . 120في إسطنبول  2016نوفمبر 

وبالتالي يمكن رصد تراجع في حجم العالقات القتصادية التركية السعودية، لكنه تراجع طفيف غير مؤثر. أي أن 

 على تعاونهما القتصادي. بل يمكن القول إنه في ظل حالة  الخالفات السياسية في بعض الفترات
ا
لم تؤثر كثيرا

القتصاد السعودي، والذي يمر بأزمات عديدة خالل الفترة املاضية، سواء بنيوية لكونه اقتصاد ريعي، أو نتيجة 

 على رأسها اليمن.   أحداث طارئة كانخفاض أسعار النفط، والستنزاف القتصادي في العديد من امللفات اإلقليمية،

وفي ظل األزمات التي يمر بها القتصاد التركي، على وقع تراجع أسعار الليرة في مقابل الدولر، وارتفاع معدل التضخم، 

على وقع أزمتها مع الوليات املتحدة. كما أن القتصاد التركي منتج متنوع، وبحاجة كبيرة لالستثمار وتدفق رؤوس 

حرصا على استمرار عالقاتهما القتصادية بشكل جيد، بشكل منفصل عن الخالفات األموال. فإن البلدين 

 للطرفين لحرصهما على بقاء حد أدنى 
ا
والتوترات السياسية البينية من ناحية. كما أن امللف القتصادي مثل دافعا

 من العالقات والتواصل حتى في أوقات األزمات.

ًالملفاتًالدبلوماسيةً:ثانياًا

 لها من خالل محورين رئيسيين:ويمكن تناو 

. 2019وحتى    2011ما يتعلق بالتمثيل الدبلوماس ي، فإن هذا التمثيل ظل على أعلى مستوى طوال الفترة من   (1

. وبالتالي لم يتم رصد أي حالة لتخفيض 122. وكذلك التركي121فالتمثيل السعودي كان على مستوى السفير

 البلدين، أو طرد السفراء، في تلك الفترة. بما في ذلك فترة أزمة خاشقجي.مستوى التمثيل الدبلوماس ي بين 

 

 الرابط مصدر سابق، الموقع الرسمي لوزارة الخارجية التركية،  120
  الرابط (، 2019/ 12/ 27الموقع الرسمي لسفارة السعودية في تركيا، )تاريخ الدخول:  121
  الرابط (، 2019/ 12/ 27الموقع الرسمي لسفارة تركيا في السعودية، )تاريخ الدخول:  122
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فيما يتعلق بالزيارات واللقاءات بين البلدين على مستوى القمة، فقد تم رصد سبع زيارات ولقاءات قمة بين  (2

، 2011. وهي كالتالي، زيارة الرئيس التركي السابق "عبد هللا غول" أغسطس 2019وحتى  2011الطرفين منذ 

 للوزراء إبريل 
ا
، وزيارة 2015. وزيارة "أردوغان" للسعودية مارس 2012123وزيارة "أردوغان" حينما كان رئيسا

. وكانت زيارة امللك "سلمان" في أبريل 2016124، وزيارة "أردوغان" إبريل 2015امللك "سلمان" لتركيا نوفمبر 

، بزيارة "أردوغان" للسعودية إبان 2017كيا كانت في يوليو  . بينما تر 125، الزيارة السعودية األخيرة لتركيا  2016

 . 126األزمة الخليجية

ومن ثم فلم يتأثر التمثيل الدبلوماس ي بين تركيا والسعودية بالفترات التي شهدت توترات وأزمات عميقة، وهو يشير 

ظل تفاقم أزماتهما البينية.  إلى حرص البلدين على بقاء حد أدنى من العالقات والتواصل السياس ي البيني، حتى في

، لم تكن هناك لقاءات على 2015وحتى  2012في املقابل تأثرت الزيارات ولقاءات القمة. لذلك يالحظ أن الفترة من 

مستوى القمة بين البلدين. وهي الفترة التي لم تكن فيها عالقاتهما البينية على ما يرام إبان امللك "عبد هللا". بينما 

، وصلت لثالث زيارات ولقاءات قمة، وهي الفترة التي تحسنت فيها 2016وحتى  2015ت وتكثفت منذ عادت الزيارا

 العالقات، مع وصول امللك "سلمان" للحكم. 

، فلم تكن هناك زيارات رسيمة على مستوى القمة، باستثناء زيارة رسمية وحيدة 2019وحتى  2017أما الفترة من 

كن زيارة عادية، وإنما كانت جولة قام بها لقطر والكويت والسعودية للتوسط لحل ، ولم ت2017ألردوغان في يوليو 

األزمة الخليجية. وتوقف الزيارات يعكس التوترات التي شهدتها عالقاتهما البينية، على وقع عدد من األزمات، كاألزمة 

وقت التي توقفت فيها دبلوماسية الخليجية مع قطر، وأزمة خاشقجي، وعملية نبع السالم التركية في سوريا. وفي ال

 

 . 130-129ن، ص ص مصدر سابق، عباس فاضل عطوا 123
  الرابط (، 2019/ 12/ 27، )تاريخ الدخول: 2016/ 4/ 11عامًا من العالقات السعودية التركية تناٍم مستمر وتوافق بقضايا المنطقة والعالم، سبق،   12487
  الرابط (، 12/2019/ 27، )تاريخ الدخول: 2016/ 4/ 12زيارة الملك سلمان إلى تركيا.. وانعكاساتها على الصعيد اإلقليمي، أورينت،  125
 الرابط(، 2019/ 12/ 27، )تاريخ الدخول: 2017/ 7/ 23أردوغان: استمرار األزمة الخليجية لن يفيد أحدا، بي بي سي،  126
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. والتي تعبر أيضا عن 127الزيارات، فإن دبلوماسية الهاتف كانت بديل في هذا السياق حتى في ظل فترات األزمات

 الحرص على استمرارية التواصل السياس ي البيني.

ًالملفاتًالسياسيةً:ثالثاًا

 تشمل العديد من امللفات اإلقليمية، ويمكن إجمالها في ثمانية ملفات محورية:

 ( امللف السوري1)

 ضمن أولويات واهتمامات السياستين 2011لقد كان امللف السوري منذ بداية الثورة في مارس 
ا
 مشتركا

َ
، ملفا

أهلية. وفي البداية كان هناك تشابه في الخارجيتين التركية والسعودية، حتى مع تأزمها بعد ذلك، ثم لتحولها لحرب 

املوقفين التركي والسعودي من الثورة السورية، تمثل في أنه وبعد فترة من املطالبة بإصالحات سياسية، طالبا 

 . 2012129. أو السعودية في يوليو 2012128بضرورة رحيل األسد. سواء تركيا في يونيو 

املشترك التركي والسعودي املؤيد لرحيل األسد. فمن الناحية وهناك سياقات يمكن من خاللها قراءة املوقف 

السياسية هناك خالفات جمعتهما مع النظام السوري، برغم عالقاتهما القتصادية الجيدة معه آنذاك. ومن 

روت الناحية الجيواستراتيجية يظهر النفوذ اإليراني في سوريا، والطريق البري الذي أرادت إيران تأمينه من طهران لبي

 عبر العراق وسوريا. 

 من الناحية الجيواقتصادية، وقضية تصدير الغاز. ففي عام 
ا
وضعت كٌل من تركيا وقطر والسعودّية  2009وأخيرا

 إلى 
ا
الخطوط الرئيسّية لتفاق مد أنبوب يحمل الغاز القطري عبر أراض ي كّل من السعودية واألردن وسوريا وصول

 للحليف الروس ي، وفي عام تركيا، ومن ثم نقله إلى الدول 
ا
األوروبّية، لكن سوريا أفشلت املشروع برفضها له، ترضية

 ملشروع بديل يقض ي بمّد أنبوب يصل بين حقول الغاز اإليرانية ويمّر 2011
ا
، وقع النظام السوري مع إيران عقدا

 

 الرابط(، 2019/ 12/ 27، )تاريخ الدخول: 2019/ 7/ 31بعد أشهر من التوتر... أردوغان والملك سلمان يبحثان العالقات، سبوتنك عربي،  127
 الرابط(، 2020/ 1/ 2، )تاريخ الدخول: 2012/ 6/ 8أردوغان يدعو األسد لترك منصبه، شبكة راية اإلعالمية،  128
(، 2020/ 1/ 2، )تاريخ الدخول: 2012/ 7/ 6سد وتكثيف المساعدة للمعارضة، بي بي سي، مؤتمر أصدقاء سوريا في باريس يؤكد على ضرورة "رحيل" األ 129

 الرابط
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 للظروف التي . لكن لم يتم على أر 130عبر األراض ي العراقية والسورية ثم لبنان، ومنها إلى أوروبا
ا
ض الواقع، نتيجة

 شهدتها سوريا بعد ذلك.

 في هذا امللف 
ا
 مشتركا

ا
لكن هذه التفاهمات التركية السعودية في سياق األزمة السورية، لم تكن كافية ألن تنتج تعاونا

 بشكل دائم، فقد مر تفاعلهما مع األزمة بأربع مراحل مختلفة: 

، وشهدت تلك املرحلة تعاون بيني. بالنسبة ملالمحه 2013وحتى يوليو    2011رس  األولى منذ بداية الثورة السورية في ما

 عن 131السياسية، تمثل في دعمهما ملسار جنيف لحل األزمة السورية، وتشاركهما في مجموعة أصدقاء سوريا
ا
. فضال

طرية الدوحة في نوفمبر دعمهما املشترك لالئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية، واملنشأ في العاصمة الق

، أنشأت 2012. أما على املستوى العسكري، فكالهما دعما ما يعرف بـ "الجيش السوري الحر"، ففي يوليو  2012132

 . 133تركيا قاعدة على الحدود مع سوريا، بالتعاون مع السعودية وقطر، لتقديم الدعم العسكري لهذا الجيش

، برغم استمرار التعاون إل أنه لم يسر على ما يرام. فكان هناك أحيانا 2015وحتى يناير  2013الثانية منذ يوليو 

خالفات وتضارب في دعم جماعات معارضة مختلفة، وتعمقت بعد تضارب املوقفين التركي والسعودي من نظام 

 . 2013يوليو  3الحكم الجديد في مصر بعد 

ربا"، وهو من املعارضين السوريين القريبين من وتمثل الجانب السياس ي من هذه الخالفات في انتخاب "أحمد الج

. أما الجانب العسكري لهذه 2013134السعودية، لرئاسة الئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة، في يوليو 

التباينات، تمثل في اقتصار الدعم السعودي في ذلك الوقت على الفصائل في جنوب سورية، وتلك التي ليست قريبة 

 

، )تاريخ 2015/ 12/ 29، البيت الخليجي للدراسات والنشر، محمد جميل، التحالف السعودي التركي في الحرب السورية والصراع على مد أنابيب الغاز 130
 الرابط(، 2020/ 1/ 2الدخول: 

 الرابط(، 2020/ 1/ 2، )تاريخ الدخول: 2012/ 7/ 7"أصدقاء الشعب السوري".. مؤتمرات وقرارات، الجزيرة نت،  131
 الرابط(، 2020/ 1/ 2، )تاريخ الدخول: 2012/ 11/ 12يد المعارضة السورية بالدوحة، الجزيرة نت، توقيع اتفاق توح 132
 الرابط(، 2020/ 1/ 3، )تاريخ الدخول: 2012/ 8/ 11، 24قاعدة سرية في تركيا لدعم "الجيش السوري الحر" برعاية سعودية وقطرية، فرانس  133
 الرابط(، 2020/ 1/ 3، )تاريخ الدخول: 2013/ 7/ 6، 24انتخاب أحمد الجربا رئيسا لالئتالف الوطني السوري المعارض، فرانس 134
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 إلى فصائل قريبة من "أحمد الجربا"، ولرئيس هيئة األركان في الجيش من اإلسالميين 
ا
أو اإلخوان املسلمين، تحديدا

 
ا
 . 135الحر اللواء "سليم إدريس"، وللمقدم "أحمد النعمة" في درعا

، 2015، فمع وصول امللك سلمان ملنصب العاهل السعودي في يناير 2017وحتى منتصف 2015الثالثة، منذ يناير 

دارة التي أحدثها في سياسة بالده الخارجية، دفعته لنسج عالقات تعاونية مع الجانب التركي، كان امللف والست

 السوري أحد مظاهر هذا التعاون. 

، 2015فعلى املستوى السياس ي كان من أبرز مخرجات هذا التقارب هو تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات في ديسمبر  

واملنبثق عن مؤتمر الرياض بالعاصمة السعودية، والتي ضمت كل أطراف املعارضة العتدلة بكل تواجهاتها 

. في حين تم استبعاد األطراف الكردية 136ياالسياسية، سواء املحسوبة منها على السعودية أو املحسوبة على ترك

 لألخيرة
ا
قطري، -تركي –، بتوافق سعودي 2015. كما تم انتخاب "خالد خوجة" في يناير 137املعادية لتركيا إرضاءا

 لإلئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة
ا
 .138رئيسا

سياسية تقديم الدعم العسكري، حيث أما على املستوى العسكري، فمع تولي امللك سلمان مقاليد الحكم، تغيرت 

لم تعد السعودية تضع "فيتو" على دعم فصائل إسالمية، وبدأت تدعم الفصائل القادرة على تحقيق إنجازات 

عسكرية، حتى لو كانت إسالمية أو قريبة من "اإلخوان"، وامتد الدعم ليشمل فصائل في شمال سورية، وجاء هذا 

 . 139تركي –يق قطري الدعم السعودي أيضا من خالل تنس 

، في تلك املرحلة برزت عدة تناقضات، كانت كفيلة ليس فقط 2019وحتى نهاية    2017الرابعة واألخيرة، من منتصف  

بالقضاء على مظاهر تعاونهما البيني، بل أصبح معها امللف السوري أداة لتفريق البلدين وتوتير عالقاتهما البينية. 

 

 الرابط، ( 2020/ 1/ 3، )تاريخ الدخول: 2015/ 8/12السعودية والثورة السورية، مركز الروابط للبحوث والدراسات اإلستراتيجية،  135
 الرابط(، 2020/ 1/ 3، )تاريخ الدخول: 2015/ 12/ 9المعارضة السورية تجتمع في الرياض لتشكيل جبهة موحدة للتفاوض مع حكومة األسد، بي بي سي،  136
 الرابط(، 2020/ 1/ 3، )تاريخ الدخول: 2015/ 12/ 8انتقامًا من عدم دعوته إلى الرياض.. صالح مسلم ينظم مؤتمرًا في الحسكة، أورينت،  137
 الرابطمصدر سابق، السعودية والثورة السورية،  138
 الرابطالمصدر السابق،  139
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لداخل السوري، كتقاربات وتفاهمات تركية روسية إيرانية ضمن مسار أستانا تمثلت هذه التناقضات سواء في ا

. في مقابل املوقف السعودي املعارض إليران ولنفوذه في سوريا. أو خارج امللف السوري، كبروز 2017140بدء في يناير  

دور "محمد بن سلمان" في صنع القرار، واألزمة الخليجية مع قطر، ثم بعد ذلك مقتل خاشقجي، كل ذلك انعكس 

 .
ا
 صراعيا

ا
 على التفاعل التركي السعودي في األزمة السورية، وأكسبه طابعا

ى املستوى السياس ي، في تلك املرحلة تراجع الدعم السياس ي السعودي والتركي للمعارضة بشكل كبير. خاصة بعد عل

 عن مطلب رحيل األسد، مدفوعين بتبدل موازين القوى على األرض 142. والسعودي141تخلي الطرفين التركي
ا
. عمليا

 للتدخل الروس ي العسكري في األزم
ا
 من 2015ة في سبتمبر لصالح النظام السوري، نتيجة

ا
، والذي ظهرت ثماره بدءا

. كما أدخلت السعودية للهيئة العليا للمفاوضات منصتي القاهرة وموسكو املعارضتين في نوفمبر 2017عام 

 . وهما منصتان تتبنيان مقاربة أقل حدة تجاه النظام السوري. 2017143

. فإن الدعم التركي اقتصر على 144سعودي للمعارضةأما على املستوى العسكري، فبينما توقف الدعم العسكري ال

دعم عملياتها العسكرية في مواجهة "قوات سوريا الديموقراطية"، التي تسيطر عليها "وحدات حماية الشعب 

 
ا
 وعسكريا

ا
 سياسيا

ا
الكردية"، ما سمح لقوات النظام بزيادة مساحة سيطرته الجغرافية. وبالتالي لم يعد هناك دعما

 يقد
ا
مه الجانبان السعودي أو التركي في مواجه النظام السوري، وبالتالي لم يعد هناك مساحة للتعاون البيني.  حقيقيا

 بل إن امللف السوري أصبح مساحة إلبراز العديد من التناقضات والتعقيدات في عالقاتهما البينية في تلك املرحلة. 

 

 الرابط(، 2020/ 1/ 2زيرة نت، )تاريخ الدخول: مفاوضات أستانا.. تثبيت التهدئة واستثناء "تنظيم الدولة" و"فتح الشام"، الج 140
 الرابط(، 2020/ 1/ 2، )تاريخ الدخول: 2018/ 12/ 16عربي،  وزير خارجية تركيا يلمح إلى احتمال تعامل بالده مع الرئيس األسد، سبوتنك 141
 الرابط(، 2020/ 1/ 2، )تاريخ الدخول: 2018/ 4/ 6ن: من األفضل أن يكون نظام األسد قويًا في سوريا، الخليج أون الين، بن سلما 142
 الرابط(، 2020/ 1/ 2، )تاريخ الدخول: 11/2017/ 21السعودية تجمع المعارضة السورية وتحدد سقف مطالبها، بي بي سي، 143
(، 2020/ 1/ 2، )تاريخ الدخول: 2018/ 4/ 23نصر الحريري: السعودية ودول عربية أخرى توقفت عن دعم المعارضة السورية عسكريا، آر تي عربي،  144
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 في 
ا
. حينما كانت تجمعهما 145مواجهة القوات الكرديةفبينما أيدت السعودية التدخل التركي العسكري سابقا

عالقات جيدة. فإنه وبعد أن ساءت هذه العالقات، أصبحت من أقوى الدول املعارضة لهذا التدخل، كموقفها 

. وإن كان هناك أبعاد أخرى لهذه 146، في شرق الفرات السوري2019املعارض لعملية "نبع السالم" التركية في أكتوبر  

ث إن العلميات التركية السابقة ضد األكراد كانت في غرب الفرات، وهي ل تمثل أهمية طبوغرافية املعارضة، حي

كبيرة للسعودية، في سبيل مواجهة النفوذ اإليراني. بعكس شرق الفرات، الذي يمثل ضرب النفوذ اإليراني فيه أهمية 

ماد على األكراد. والعملية التركية األخيرة جيواستراتيجية لقطع طريق اإلمداد من طهران لبيروت، من خالل العت

 "نبع السالم"، كانت كفيلة بتهديد هذه الجهود وإجهاضها. 

، أعلنت 2018وفي مقابل املواجهة التركية معهم، تعاظم الدعم السعودي لألكراد في تلك املرحلة، ففي أغسطس 

ستعادة سبل العيش والخدمات األساسية في مليون دولر لصالح مشاريع ا 100السعودية أنها قدمت مساهمة تبلغ  

، 2019. وكان آخر محطات هذا الدعم، في ديسمير  147مناطق شمال شرق سوريا، التي تسيطر عليها القوات الكردية

حيث أرسلت السعودية عشرات الجنود السعوديين إلى حقل "العمر" النفطي، الخاضع تحت سيطرة القوات 

 . 148لفرات السوريالكردية، بدعم أمريكي في شرق ا

ومن ثم فقد أصبحت األولويات التركية في هذا املف املواجهة مع األكراد، بينما أضحت أولويات السعودية املواجهة  

مع إيران، في حين لم يعد من أولويات أحدهما املواجهة مع بشار األسد. وتركيا من أجل ضمان فاعلية مواجهتها مع 

وأمنية مع روسيا وإيران الخصم اإلقليمي األكبر للسعودية. والسعودية لكي األكراد، عقدت تفاهمات سياسية 

تتمكن من املواجهة مع النفوذ اإليراني في سوريا، تحالفت مع القوات الكردية "وحدات حماية الشعب" املهدد األكبر 

 لألمن القومي التركي. 

 

 طالراب(، 2020/ 1/ 3، )تاريخ الدخول: 2017/ 2/ 8الجبير: تطابق سعودي تركي حيال تدخالت إيران، العربية نت،  145
 الرابط (،2020/ 1/ 3، )تاريخ الدخول: 2019/ 10/ 10، 24دول عربية وغربية تطالب بوقف العملية العسكرية التركية في سوريا، فرانس  146
 الرابط (، 2020\1\3، )تاريخ الدخول: 2018\8\18يون دوالر لدعم شمال شرق سوريا، العرب، مل 100السعودية تقدم  147
 الرابط(، 2020/ 1/ 3، )تاريخ الدخول: 2019/ 12/ 22تعزيزات أمريكية لحقول النفط السورية المحتلة من "ي ب ك" اإلرهابي، األناضول،  148
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 ( امللف العراقي2)

نسبة لتركيا والسعودية. فاألخيرتين تجمعهما حدود مشتركة مع تمثل العراق أهمية جيواستراتيجية حيوية بال

العراق، التي تجمعها حدود مشتركة أيضا مع إيران، كما تمثل منطقة نفوذ مركزية لها. وبالتالي فإن امللف العراقي 

حجم التفاعل كان يجب أن يمثل جامع للجهود التركية السعودية املشتركة في مواجهة النفوذ اإليراني. ومع ذلك فإن  

التركي السعودي املشترك في هذا امللف يكاد يكون نادر، باستثناء التشارك في التحالف الدولي ضد داعش؛ وذلك ألن 

. 2011149السعودية منذ أن تعمق النفوذ اإليراني في العراق، باألخص بعد الخروج األمريكي العسكري منها في ديسمبر  

 لعراقية. بينما كانت السياسة الخارجية التركية ولزالت فاعلة في هذا امللف. انتهجت سياسة النزواء عن الساحة ا

تجاه العراق، مع وصول "دونالد ترامب" للحكم وبدعم  2017وحينما استدارت السياسة الخارجية السعودية في 

سمية لوزير خارجية منه، حيث بدأت تنسج عالقات تعاونية مع الحكومة العراقية، كان أبرز مؤشراتها، أول زيارة ر 

. في سعيها إلحداث فك ارتباط بين العراق وإيران. 2017150سعودي للعراق منذ اإلطاحة بصدام حسين، في فبراير 

في تلك الفترة، ومع عودة السعودية للملف العراقي، كان يمكن أن يكون هناك عالقات تركية سعودية تعاونية تجاه 

يراني املتغلغل فيه. لكن لم يحدث؛ نتيجة تأزم العالقات السعودية التركية امللف العراقي وفي مواجهة النفوذ اإل 

 آنذاك. 

وألنه تندر مظاهر التعاون املشترك السعودي التركي في هذا امللف، فسيتم رصد مواقف البلدين من األحداث 

، والتحالف 2011فبراير  املحورية التي شهدتها العراق، ومدى انعكاسها على عالقاتهما البينية. وتشمل: احتجاجات

 2017، واستفتاء استقالل كردستان العراق 2014الدولي ضد تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" 
ا
، وأخيرا

 . 2019احتجاجات أكتوبر 

 

 الرابط(، 2020/ 1/ 3، )تاريخ الدخول: 2011/ 10/ 21أوباما يعلن انسحاب القوات األمريكية من العراق بحلول نهاية العام، بي بي سي،  149
 الرابط(، 1/2020/ 3، )تاريخ الدخول: 2017/ 2/ 25اإلطاحة بصدام، دويتشه فيال،  أول زيارة لوزير خارجية سعودي إلى العراق منذ 150
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 كنظيرتها السورية، وبالتالي لم 151، فتم اجهاضها2011بالنسبة للحدث األول، احتجاجات فبراير 
ا
. ولم تستمر كثيرا

الت دولية وإقليمية تجاه هذه الحتجاجات، كما لم يكن لها تأثير جيوسياس ي حقيقي في اإلقليم. يكن هناك تفاع

وكان من شأن نجاح هذه الحتجاجات تهديد النفوذ اإليراني هناك، وهو هدف مشترك للجانبين السعودي والتركي. 

أعلنت عنه الوليات املتحدة في  الحدث الثاني، تشكيل التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش"،

. مثل هذا امللف أساس لتعاون البلدين وتشاركهم 153. وانضمت إليه السعودية ثم تركيا بعد ذلك2014152سبتمبر 

 في جهود عسكرية دولية. 

 وحسب املوقع الرسمي للتحالف الدولي، تمثل الدور التركي في إطار التحالف في املشاركة في التخطيط للعمليات ضد

طائرة  60داعش في شمال سوريا، والسماح لطائرات التحالف باستخدام مجالها الجوي، وسمحت بنشر أكثر من 

ا في العمليات ضد داعش، و منذ أكتوبر إلى أغسطس  1200وما يزيد على  ، قامت تركيا بضرب أهداف 2016فردا

 تدريب  1200لداعش، وتحييد أكثر من 
ا
د من أفراد األمن العراقي على القتال فر  7000عنصر من عناصره، وأخيرا

 . 154ضد داعش

أما بالنسبة للسعودية، فُتصَنف في املرتبة الثانية بعد الوليات املتحدة فيما يتعلق بعدد ضربات التحالف الجوية 

طلعة جوية، انطلق بعضها من قاعدة أنجرليك التركية، وأسست مركز اعتدال ملكافحة  341في سوريا، بـ 

 قدره 
ا
ر كمساعدة إنسانية للعراقيين الفارين من داعش، مليون دول  500اإليديولوجية "املتطرفة"، وقدمت مبلغا

 قدره 2018وفي عام 
ا
 ملشاريع تحقيق الستقرار في املناطق  100، وقدمت مبلغا

ا
مليون دولر للتحالف الدولي، دعما

 . 155املحررة من داعش في شمال شرق سوريا

 

 الرابط(، 2020/ 1/ 3، )تاريخ الدخول: 2015/ 2/ 26فبراير.. ثورة عراقية قمعتها األجهزة األمنية، الجزيرة نت،  25 151
 الرابط(، 2020/ 3/1، )تاريخ الدخول: 2014/ 9/ 5كا تعلن تشكيل "تحالف أساسي" لمحاربة الدولة االسالمية في العراق، رويترز، أمري 152
 الرابط(، 2020/ 1/ 3تحالف الدولي، )تاريخ الدخول: شريكًا اتحدوا لتأكيد هزيمة داعش المحققة، الموقع الرسمي لل 81 153
 الرابط(، 2020/ 1/ 6تركيا، الموقع الرسمي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، )تاريخ الدخول:  154
 الرابط(، 2020/ 1/ 6المملكة العربية السعودية، الموقع الرسمي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، )تاريخ الدخول:  155
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، وأسفر عن تأييد 2017الحدث الثالث، استفتاء انفصال إقليم كردسان العراق، والذي أجراه اإلقليم في سبتمبر 

. فإن املوقف السعودي 157. وبينما كانت تركيا من أقوى الدول معارضة لهذا الستفتاء156% لالنفصال92أكثر من 

 من الغموض. 
ا
 شابه قدرا

. 158ئاسة إقليم كردستان قبل إجراء الستفتاء بأيام، إلى التراجع عن إجرائهفبرغم أن السعودية، كانت قد دعت ر 

وبرغم أنه ل يوجد موقف رسمي يشير لدعم اململكة لنفصال كردستان عن العراق، إل أن هناك تقارير كشفت 

 من السعودية واألردن واإلمارات؛ لتنفيذ مشروع ا
ا
لنفصال، مقابل عن تلقي رئيس اإلقليم "مسعود بارزاني" دعما

 لتشكيل قوة موازية إليران وتركيا في املنطقة
ا
. كما تم 159قيامهم بإنشاء قواعد عسكرية في "أربيل ودهوك"؛ سعيا

رصد مواقف لشخصيات غير رسمية سعودية وإماراتية لكنها مقربة من دوائر صنع القرار في البلدين، تبنت خيار 

 . 160النفصال

ون هناك اتجاه داخل اململكة مؤيد لهذا الستفتاء وانفصال إقليم كردستان؛ مبني على ومن ثم فإن احتمالية أن يك

أساس أن النفصال يضعف النفوذ اإليراني في العراق، ومن ناحية ثانية قد يدفع أكراد إيران لسلوك نفس مسار 

لى إثر خالفاتهما البينية في أكراد العراق نحو النفصال، ومن ناحية ثالثة قد تكون ورقة ضغط تواجه بها تركيا ع

ملفات أخرى متعددة، خاصة وأن الستفتاء تزامن مع بداية مرحلة التأزم في العالقات التركية السعودية واألزمة 

 الخليجية. 

في الوقت ذاته لم تستطع اململكة تقديم دعم علني لهذه الخطوة، ألنه من ناحية كانت هناك حدود ل يتجاوزها 

 بعد ذلك، مع دخول عالقاتهما  الطرفان التركي
ا
والسعودي تجاه بعضهما البعض، وهي الحدود التي تالشت نسبيا

. ومن ناحية ثانية خشت السعودية أن يدفع ذلك اتحاد القوتين اإلقليميتين األكبر في 
ا
البينية في مرحلة أكثر تأزما

 

 الرابط(، 2020/ 1/ 6، )تاريخ الدخول: 2017/ 9/ 27في المئة أيدوا االنفصال عن العراق، بي بي سي،  92استفتاء إقليم كردستان: أكثر من  156
 الرابط(، 2020/ 1/ 6، )تاريخ الدخول: 2017/ 9/ 26أردوغان: استفتاء انفصال كردستان العراق "خيانة"، بي بي سي،  157
 الرابط (، 2019/ 1/ 6، )تاريخ الدخول: 2017/ 9/ 20السعودية تعلن موقفها الرسمي تجاه استفتاء كردستان العراق، سبوتنك عربي،  158
 الرابط(،2019/ 1/ 6، )تاريخ الدخول: 2017/ 6/ 10مصدر كردي: السعودية واالردن واالمارات دعموا استفتاء إقليم كردستان، العالم الجديد،  159
 الرابط(، 2019/ 1/ 6، )تاريخ الدخول: 2017/ 9/ 27نون بوست،  بالل الخالدي، كيف يمكن قراءة موقف الرياض وأبو ظبي من استفتاء كردستان؟،  160
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دعم دولي أو إقليمي لهذا النفصال، باستثناء  املنطقة "تركيا وإيران" في مواجهتها. ومن ناحية ثالثة، لم يكن هناك

 . 161املوقف اإلسرائيلي الداعم له

إن مسألة الستفتاء وتأثيره على العالقات التركية السعودية يمكن قراءته من زاوية أخرى، وهو تأثير هذا الستفتاء 

يراني كبير ليس في املوقف املشترك على العالقات التركية اإليرانية. فعلى وقع هذا الستفتاء، حدث تقارب تركي إ

الرافض له فقط، بل في اإلجراءات على األرض أيضا، سواء من خالل الزيارات املتبادلة كزيارة رئيس األركان العامة 

أكتوبر   4. وزيارة "أردوغان" إليران في  2017162في القوات املسلحة اإليرانية اللواء "محمد باقري"، لتركيا في أغسطس  

 . 164أو من خالل مناورات مشتركة، تمت بين قوات عراقية وتركية وإيرانية. 2017163

 للموقف السعودي املعلن الرافض لالستفتاء، وكذلك لعدم قدرة اإلقليم على تنفيذ مخرجات هذا 
ا
واستنادا

 بعد سيطرة الحكومة التحادية على مدينة كركوك في أكتوبر  
ا
ف عامال . فلم يكن هذا املل2017165الستفتاء، خاصة

 رئيسيا من عوامل تأزيم العالقات التركية السعودية.

، وبينما بدى املوقف التركي أقرب ملوقف الحكومة العراقية، 2019املحطة الرابعة واألخيرة، احتجاجات أكتوبر 

ة . وهي سردي166حينما أعلن "أردوغان" بأن لديه تكهنات بمن يقف خلف التظاهرات، وأنها يمكن أن تنتقل لطهران

قريبة من السردية اإليرانية، التي تصبغ الحالة الحتجاجية في مناطق نفوذها في لبنان والعراق بالطبيعة التآمرية. 

 في املقابل لم يصدر عن السعودية أي تصريح رسمي أو موقف معلن تجاه الحتجاجات. 
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من تحرك املتظاهرين، بما يشرعن  فاململكة ل ترغب في إعطاء مبرر لحلفاء إيران في الداخل العراقي على أنها

تصفيتهم بدون قيود. ومن ناحية ثانية خشيت السعودية من أن يؤدي دعمها العلني لهذه الحتجاجات في تأزيم 

. لكن في مقابل ذلك فإن وسائل اإلعالم املحسوبة على السعودية، 
ا
عالقاتها الجيدة التي نسجتها مع العراق مؤخرا

ي تغطية هذه الحتجاجات، لدرجة قيام الحكومة العراقية بإغالق مكتبي العربية والحدث كان لها املوقف األقوى ف

 . 167في العراق

. والسبب في 168ومع ذلك، هناك اتهامات إيرانية رسمية للسعودية والوليات املتحدة بالوقوف خلف الحتجاجات

 عامل التوقيت، فقد سبق هذه املظاهرات بأيام قليلة إقالة
ا
رئيس الحكومة العراقي "عادل عبد املهدي"،  ذلك أول

بضغط من الحشد الشعبي، لرئيس هيئة مكافحة اإلرهاب املقرب من واشنطن "عبد الوهاب الساعدي"، وتعين 

. كما جاءت بعد تفجيرات أرامكو السعودية، التي تم الزج فيها باسم العراق 169"حيدر يوسف" املقرب من طهران

 قيام املتظاهرين بحرق العلم اإليراني170لتي انطلق منها الهجوم كأحد املنصات املحتملة ا
ا
 تزامنها مع 171. ثانيا

ا
. وأخيرا

 . والتي تمثل منطقة نفوذ إيرانية كما العراق. 172احتجاجات لبنان

 لم يكن في هذه الحتجاجات كغيرها من القضايا املحورية التي مرت بها العراق منذ 
ا
أي مظاهر لتفاعل  2011وأخيرا

بيني سعودي تركي، باستثناء التحالف الدولي ضد تنظيم داعش. أي أنه لم يكن هناك تأثير مباشر للملف العراقي 

على العالقات التركية السعودية. وبرغم وجود مؤشرات بعضها رسمي وآخر غير رسمي على وجود تباين في توجهات 
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 على العالقات   البلدين تجاه بعض التطورات التي شهدتها العراق، إل أن هذا
ا
امللف لم يكن من العوامل املؤثرة سلبا

 التركية السعودية. 

لكن غياب التأثير اإليجابي له هو أمر سلبي في حد ذاته؛ ألن امللف العراقي كان يجب أن يكون مساحة لتضافر 

 من كونها دولة تشترك مع السعودية  
ا
 جهودهما في مواجهة النفوذ اإليراني. انطالقا

ا
وتركيا بحدود برية مشتركة، فضال

 عن كونها الدولة األهم وفق املنظور اإليراني، في إطار نفوذها في اإلقليم.

 ( امللف الفلسطيني3)

لقد تراجع الزخم املتعلق بالقضية الفلسطينية، والتجاذبات الدولية واإلقليمية حولها، وذلك لصالح الهتمام 

، بدأ الزخم يعود من جديد 2017. لكن ومع وصول "ترامب" للسلطة في 2011بملف الثورات العربية منذ عام 

للقضية الفلسطينية بملفاتها وتشابكاتها املتعددة، بعد طرح تصوره لحل القضية. وكما امللف العراقي لم يكن هناك 

من قضيتين  تفاعل مشترك سعودي تركي تجاه امللف الفلسطيني. ومن ثم يمكن تبيان املوقف التركي والسعودي 

مركزيتين في هذا امللف، ومدى تأثير مواقفهما هذه على عالقاتهما البينية، من خالل تبيان مدى التباين أو التوافق 

 في هذه املواقف.

القضية األولى املوقف من حركة املقاومة اإلسالمية "حماس"، بالنسبة لتركيا، فعالقتها مع الحركة جيدة منذ وصول 

من ناحية مع استمرار وتعمق التوتر   2011. وقد تعمقت العالقات بينهما منذ  2002مية للسلطة  حزب العدالة والتن

. ومن ناحية خروج جزء كبير من قيادة الحركة 2010في العالقات التركية اإلسرائيلية على وقع أزمة أسطول الحرية  

. ومنذ ذلك الحين وتركيا 174اتهم مصر. وانتقالهم إلى تركيا مع توتر عالق173بضغط تركي قطري  2011من سوريا في 

توفر لهم كل أنواع الدعم والتأييد السياس ي، ما دفع إسرائيل لإلدعاء بأن حماس تستغل أراض ي تركيا لإلعداد 

 . 175لضرباتها ضد إسرائيل
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اوحة بين ولم يتم رصد في الفترة محل الدراسة أي فترة توترت فيها العالقات بين الطرفين، باستثناء ما يتعلق باملر 

تكثيف الدعم وتراجعه، بحسب الضغوط اإلقليمية والدولية التي تتعرض لها تركيا في هذا امللف. وكان آخر لقاء 

 . 2019176رسمي بين الطرفين، جمع "أردوغان" برئيس مكتب الحركة "إسماعيل هنية" في ديسمبر

 من تبعيتها لجماعة أما بالنسبة للسعودية، فتتبني توجهات فكرية وسياسية معارضة لحركة 
ا
حماس، انطالقا

اإلخوان املسلمين من ناحية، وتلقي دعمها من إيران من ناحية أخرى، وكالهما تربطهما عالقات سيئة باململكة. ومع 

 على وقع 
ا
ذلك تراوحت عالقة السعودية بين التحسن والتوتر، مع غلبة أكبر لجانب التوتر. فبينما تحسنت نسبيا

. والتي أعقبها خروج قيادات الحركة من سوريا. وما رتبه من توتر عالقاتها 177م للثورة السوريةموقف الحركة الداع

. والذي من الطبيعي أن يعود باإليجاب على العالقات السعودية مع حماس. كان من أهم مؤشرات ذلك، 178مع إيران

"خالد مشعل" للسعودية ولقاء امللك الزيارة التي قام بها وقد من الحركة برئاسة رئيس مكتبها السياس ي آنذاك 

 . 2015179"سلمان" في يولو 

جدير بالذكر أن التحسن في عالقة السعودية بحركة حماس لم يأت مباشرة بعد موقف الحركة من الثورة السورية، 

. وهو ما يعبر عن حالة الفجوة التي تفصل بين الطرفين. 180كما أن هذا التحسن تم ببطء وعلى مستوى متواضع

لعل تفسير ذلك يعود إلى أنه حتى في مرحلة التباعد في العالقة بين إيران وحماس، لم يكن قطيعة بقدر ما كان و 

 لم ينقطع معه التواصل، من مؤشراتها الزيارة التي قامت بها الحركة لطهران في ديسمبر 
ا
 .2014181جمودا

، وما تبناه من نهج معاد للتيارات اإلسالمية ، على وقع صعود دور "محمد بن سلمان" في الحكم2017لكن ومنذ عام  

في املنطقة. دخلت معها العالقات السعودية مع حماس في مسار سلبي من جديد، أحدثت معه الحركة استدارة في 
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 الرابط(، 2020/ 1/ 6، )تاريخ الدخول: 2016/ 3/ 15في العالقة بين حماس وإيران بسبب رفضنا دعم األسد، مشعل: هناك جمود  178
 الرابط(، 2020/ 1/ 6، )تاريخ الدخول: 2015/ 7/ 18ارة مشعل للسعودية ناجحة، الجزيرة نت، هنية: زي 179
 الرابط(، 2020/ 1/ 6، )تاريخ الدخول: 2015/ 7/ 23السعودية تقلل من أهمية لقاء مشعل بالملك سلمان، بي بي سي،  180
 الرابط(، 2020/ 1/ 6، )تاريخ الدخول: 2014/ 12/ 17تقاُرب حماس وإيران: المكاسب واألثمان، مركز الجزيرة للدراسات،  عدنان أبوعامر،  181
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. 182لطهران 2017عالقاتها الخارجية تجاه إيران، كان من أهم مؤشراته الزيارة التي قامت بها الحركة في أغسطس 

 . 2019183إلسماعيل هنية" في يوليو وزيارة أخرى "

، مطالبة وزير الخارجية 2019وحتى   2017ومن أهم مؤشرات التوتر في عالقات الحركة مع السعودية في الفترة منذ  

، بوقف الدعم لحركة حماس وجماعة اإلخوان كشرط إلنهاء 2017السعودي السابق "عادل الجبير" قطر في يونيو  

 قضية معتقلي حماس في 2018185الجبير للحركة بأنها حركة متطرفة في فبراير . ووصف 184األزمة الخليجية
ا
. وأخيرا

السجون السعودية، والتي تصاعدت حدتها حينما أعلنت الحركة عن اعتقال السعودية عدد من أعضائها، على 

 . 2019186رأسهم القيادي "محمد صالح الخضري" في بيان رسمي في سبتمبر 

ة القرن، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، من خالل تبادل أراٍض، بعد أن يتم القضية الثانية، صفق

توسيع قطاع غزة على حساب سيناء، وتوسيع دولة الحتالل السرائيلي على حساب الكتل الستيطانية املتواجدة 

لتالي: قطاع غزة املوسع، على في الضفة الغربية ومناطق الغور األردنية، لتصبح الدولة الفلسطينية على النحو ا

حساب سيناء، بداخله ميناء ومطار دولي تحت مراقبة دولية، ومناطق الضفة الغربية )أ، ب( تتصل فيما بينهم 

بطريقة اتصال )مترو انفاق، قطار سريع، معبر أمن(، مع حق إسرائيل في الحتفاظ بضمانات أمنية بالشكل الذي 

. ومع وصول دونالد ترامب 187ة صفتها السيادية، بمعني حكم ذاتي وظيفي موسعيفقد الدولة الفلسطينية املتوقع

 .188، تم طرح هذه الصفقة بشكل غير رسمي2017للسلطة يناير 
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 الرابط(، 2020/ 1/ 6، )تاريخ الدخول: 2019/ 7/ 21"حماس" تعود للمصالحة مع األسد من بوابة طهران، العربية نت،  183
 الرابط(، 2020/ 1/ 6دخول: ، )تاريخ ال2017/ 6/ 7حركة حماس: تصريحات الجبير حيالنا غريبة عن الموقف السعودي، سي إن إن عربي،  184
 الرابط(، 2020/ 1/ 6، )تاريخ الدخول: 2018/ 2/ 25هل تعكس تصريحات الجبير موقف السعودية الرسمي من حركة حماس؟، بي بي سي،  185
 الرابط(، 2020/ 1/ 6، )تاريخ الدخول: 2019/ 9/ 10عنصرًا من الحركة، الخليج أون الين،  56"حماس" تكشف لـ"الخليج أونالين": السعودية ُتخفي  186
 الرابط(، 2020/ 1/ 7، )تاريخ الدخول: 2018/ 10/ 24محسن صالح، صفقة القرن.. هل ستمر؟!، الجزيرة نت،  187
 الرابط(، 2020/ 1/ 7، )تاريخ الدخول: 2018/ 7/ 8تسريبات جديدة عن "صفقة القرن"... ترامب يواجه رفض عباس بخطة "غزة أوال"، سبوتنك عربي،  188
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. 189، بأنه لن يسمح بتنفيذ هذ الصفقة2019بالنسبة للموقف التركي من الصفقة، فقد وعد "أردوغان" في مايو 

 في يونيو 
ا
. ويأتي املوقف التركي املعارض في ظل موقفها من القضية 190استحالة أن تقبل بالده بها، 2019مؤكدا

من ناحية ثانية،  2010الفلسطينية في ظل حكم العدالة والتنمية من ناحية، وتوتر عالقاتها مع إسرائيل منذ 

ة للصفقة في جانب معاكس وطبيعة وشكل التحالفات واملحاور اإلقليمية التي تضع تركيا في جانب والدول الداعم

 من ناحية ثالثة. 

، عن رفض بالده تنفيذ الصفقة ما لم تتضمن 2018أما املوقف السعودي، فقد أعلن امللك "سلمان" في أغسطس  

. في املقابل هناك 191التأكيد على القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، واللتزام بعودة الالجئين الفلسطينيين 

، 2017املوقف الرافض للصفقة. األول ما ذكرته القناة اإلسرائيلية السابعة في نوفمبر مؤشران متعارضان مع هذا 

أن "محمد بن سلمان" أمر رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" خالل لقاء معه بالرياض، بالقبول بــ "صفقة 

 سعودية هذا الخبر.. ولم تنف ال192القرن"، وحذرته من أنه إذا لم يقبل بالخطة فمن املتوقع أن يستقيل

، وهو املؤتمر الذي أعلن فيه "جاريد كوشنر" الجانب 2019الثاني حضور السعودية ملؤتمر البحرين في يونيو 

. وهو بمثابة قبول 193القتصادي من الخطة األمريكية للسالم "صفقة القرن"، بحضور سعودي وغياب فلسطيني

 رسمي سعودي بالصفقة. وفي نفس الشهر أعلن  
ا
"كوشنر"، بأن إدارة ترامب تأمل بأن تغطي دول الخليج الغنية، قدرا

. وهو مؤشر على أهمية الدور السعودي في هذا اإلطار. وبالتالي يبدو أن هناك تضاربا 194كبيرا من ميزانية الصفقة

 في موقفي امللك سلمان وولي عهده "محمد بن سلمان".

 

 الرابط(، 2020/ 1/ 7، )تاريخ الدخول: 2019/ 5/ 3أردوغان يتحدث عن جوهر "صفقة القرن" ويعد بمنع تنفيذها، آر تي عربي،  189
 الرابط(، 2020/ 1/ 7، )تاريخ الدخول: 2019/ 6/ 30أردوغان: من المستحيل أن تقبل تركيا "صفقة القرن"، آر تي عربي،  190
 الرابط(، 2020/ 1/ 7، )تاريخ الدخول: 2018/ 8/ 1فيتو سعودي ضد "صفقة القرن".. لكن بأّي ثمن؟، دويتشه فيال،  191

192 Saudi Arabia demands of Palestinian President to accept anticipated U.S. peace plan, TV7 ISRAEL NEWS, 
2/11/2017, (Accessed on:7/1/2020), Link 
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 ويمكن تفسير هذا املوقف من خالل مسارين:

a)  بيعة التحالف الذي يربط "محمد بن سلمان" بــ"ترامب". فقد مر األخير في سياق صعوده للسلطة بعدة ط

 منذ أن صعد ملنصب ولي العهد على حساب عمه "محمد 
ا
محطات، كان فيها بحاجة لداعم دولي، سواء بدءا

 بأزمة خا
ا
شقجي التي كاد معها أن بن نايف" املقرب من دوائر البنتاغون والستخبارات األمريكية. مرورا

يخسر منصبه نتيجة الضغوط التركية في هذا الجانب، وانتهاءا بحاجة اململكة لرادع للسياسات اإليرانية 

اإلقليمية، التي تعاظمت بفعل التفاق النووي اإليراني، وقد كان "ترامب" الوسيلة التي استطاعت من 

 لصعوبات. خاللها اململكة ومعها "بن سلمان" تجاوز كل هذه ا

b)  أن القلق من النفوذ اإليراني تتشارك فيه السعودية وإسرائيل، ومن ثم حاجتهما لتطبيع العالقات، لتوحيد

 وأن الدول 
ا
 لذلك، خاصة

ا
 مناسبا

ا
جهودهما في مواجهة الخطر املشترك. وصفقة القرن قد تكون مدخال

 العربية وعلى رأسهم السعودية تشترط الحل قبل التطبيع. 

 
ا
 للجهود العربية واإلسالمية، على رأسها 2011 يمكن القول إنه وبينما كان امللف الفلسطيني قبل عام  إجمال

ا
، جامعا

تركيا والسعودية، باألخص من خالل منظمة التعاون اإلسالمي في تبني حل عادل للقضية الفلسطينية ويحمي 

 منذ عام 
ا
، لصالح التركيز اإلقليمي على الثورات العربية. 2011حقوقها. فإن هذا امللف قد تراجع الهتمام به نسبيا

 ومع بروز امللف الفلسطيني من جديد، ظهرت ما عرف بصفقة القرن. 

وبينما املوقف التركي من حركة حماس إيجابي ويسوده التعاون، فإن املوقف السعودي، وبرغم بعض فترات 

عارضت تركيا صفقة القرن بشكل علني واضح، فإن املوقف   التقارب، إل أن في أغلبه اتسم بالتوتر والتباعد. وبينما

 بين رفض امللك لها، ومؤشرات غير رسمية على دعم ولي العهد لها، بجانب حضور مؤتمر 
ا
السعودي، بدى متخبطا

البحرين. ومن ثم فإن امللف الفلسطيني ضاعف من حجم التناقضات التركية السعودية في اإلقليم وتجاه قضاياه 

 .املركزية
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 ( امللف الليبي 4)

، والثانية صعود حفتر. بالنسبة 2011فبرير  17بالنسبة للمف الليبي، فيتمثل في محطتين رئيسيتين، األولى ثورة 

 في البداية لرحيل الرئيس السابق "معمر القذافي" كنظيره املصري  17لثورة 
ا
فبراير، لم يكن املوقف التركي متحمسا

. لكن بعد ذلك تغير املوقف التركي، وطالب أردوغان 195فرض حظر جوي على ليبيا  "حسني مبارك"، كما رفضت قرار

. موقف تركيا املتردد في البداية 197. كما عادت ووافقت تركيا على فرض حظر جوي على ليبيا196القذافي بالرحيل

، فقد وصل 2011يعود لطبيعة العالقات السياسية والقتصادية الجيدة التي ربطت تركيا بنظام القذافي قبل 

 100مليارات دولر، وأعلنت ليبيا أنها ستقّدم استثمارات بقيمة  9,8إلى  2010مستوى الّتبادل التجاري بينهما عام 

ركات التركية حتى عام  
ّ
، وكذلك دعوة ليبيا ألردوغان كضيف مشارك في القّمة العربية في سرت 2013مليار دولر للش

يد الضغوط الدولية واإلقليمية، والخشية من خسار الصورة اإليجابية التي . لكن مع تعمق األزمة وتزا2010198

 ترسخت في املخيال العربي عن تركيا لدعمها ثورتي تونس ومصر، فلم يكن أمام تركيا إل تغيير موقفها.

 أما السعودية، فقد دعمت بشكل واضح إسقاط القذافي منذ البداية، وصوتت في الجامعة العربية لصالح فرض

 لحالة العداء التي كان يكنها القذافي للسعودية، وهو ما طبع العالقات 199حظر جوي على ليبيا
ا
. وهو متوقع نظرا

حث القذافي املسلمين على عدم القيام بالحج للسعودية،   1980بطابع سلبي. ففي عام    2011السعودية الليبية قبل  

اُتهم  2003. وفي عام 200ع مسؤولية إدارته من السعوديةوأنها تحت الحتالل، كما دعى لتدويل الحج، وضرورة نز 

 للعهد
ا
 . 201القذافي بالتورط في محاولة اغتيال امللك "عبد هللا" حينما كان وليا
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 لحكومة الوفاق الوطني 
ا
 له، ومؤيدا

ا
 معارضا

ا
القضية الثانية، املوقف من الجنرال "خليفة حفتر"، تتبنى تركيا موقفا

. وفي عام  بقيادة "فايز السراج"،
ا
 على 2019املعترف بها دوليا

ا
، أصبح الدور التركي أكثر فاعلية في هذا امللف. خاصة

مستوى الدعم العسكري لحكومة الوفاق، والذي أصبح بشكل معلن ورسمي مع توقيع تركيا مذكرتي تفاهم مع 

إليها بعد ذلك "أردوغان" في . والتي استند 202، أحدهما تتعلق بالتعاون العسكري 2019حكومة الوفاق في نوفمبر 

 . ملنع سقوط العاصمة طرابلس وحكومة الوفاق، على يد قوات حفتر.203إرسال قوات تركية لليبيا

 كنظيره التركي، فالساحة الليبية ثانوية بالنسبة للسياسة الخارجية 
ا
أما املوقف السعودي، فال يعد فاعال

 البعد السعودية، لبعدها عن حدودها، وعن مناطق 
ا
، تاركة

ا
النفوذ اإليراني. لكن موقفها داعم لحفتر سياسيا

. وذلك قبل أسبوع 204، استقبل امللك سلمان "خليفة حفتر" في الرياض2019العسكري لإلمارات ومصر. ففي مارس  

 . كما اعترضت السعودية على قرار2019205واحد من إطالق حفتر حملته للسيطرة على العاصمة طرابلس في إبريل  

 . وهو التشابك السياس ي املباشر األول بين البلدين في هذا امللف.206"أردوغان" إرسال قواته لليبيا

وبالتالي وبينما كانت القضية األولى أداة لتوحيد جهودهم املشتركة تجاه إسقاط القذافي. فإن امللف الليبي أصبح 

. والتي تعود سواء لخالفاتهم في ملفات 2019عام    بعد ذلك مساحة ظهرت فيها خالفاتهم البينية من جديد باألخص في

 انعكست على هذا امللف، أو لرفض سعودي مبدئي ألي تموضع عسكري تركي في املنطقة العربية، 
ا
أخرى أكثر عمقا

 بعد تمدده في قطر والصومال، وانتقل لليبيا. 
ا
 خاصة

قليمي على قيادة املنطقة وتأثير هذا التمدد على وترى فيه السعودية تهديدا من زاويتين، األولى زاوية تنافسهما اإل

 ألي تحركات عسكرية مضادة 
ا
موازين القوى اإلقليمية. وزاوية القلق من أن تكون هذه القواعد منطلقا مستقبال
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 بشكل متزايد في 
ا
 عسكريا

ا
 في ظل تعاظم سياسة املحاور بشكل قوى، واكتسابه بعدا

ا
للسعودية وتحالفاتها، خاصة

 اإلقليم. 

 ( ملف شرق املتوسط5)

، مع اكتشاف إسرائيل أول 2009لقد تعاظمت األهمية الجيواقتصادية ملنطقة شرق البحر املتوسط منذ العام 

 رئيسيا في 2015207، ومصر حيث حقل ظهر في  2011مخزون للغاز في شرق املتوسط، وقبرص في  
ا
. وتعد تركيا شريكا

فات حول ترسيم الحدود البحرية واملياه القتصادية من ناحية، سواحل هذا البحر، وما عقد هذا امللف، الخال 

 والخالفات السياسية التاريخية حول ما يعرف بقبرص اليونانية وقبرص التركية. 

 بين تركيا من ناحية واليونان وقبرص ومصر من ناحية أخرى، 
ا
 وتصعيدا

ا
ولقد دخلت هذه األزمة ملرحلة أكثر تعقيدا

رتي تفاهم مع حكومة الوفاق الليبية، أحدهما تتعلق بترسيم الحدود البحرية في نوفمبر حينما وقعت تركيا مذك

. ومن ثم فإن هذا امللف تشارك فيه تركيا بشكل رئيس ي ومباشر، فهي جزء أصيل منه، بينما ل تعد 2019208

 السعودية من دول البحر املتوسط، إل أنها اشتبكت مع هذا امللف بدافعين:

دافع استخدامها هذا امللف في مواجهة تركيا، سواء بالتصعيد معها فيه أو التهدئة حسب طبيعة عالقات األول 

البلدين. والدافع الثاني تعد عالقات تركيا الوثيقة مع قطر وإيران، وإمكاناتها الجيوسياسية، واألدوار التي يمكن أن 

توسط، قد تؤدي إلى تهميش السعودية في سوق الطاقة تلعبها في نقل احتياطات الطاقة في الشرق األوسط وشرق امل

 . 209العاملية

وقد اشتبكت السعودية مع هذا امللف من خالل محورين، األول موقفها الداعم لحفتر واملعارض للتواجد التركي في  

 مع قبرص كأحد دول شرق املتوسط أيضا. حيث
ا
قدم   ليبيا كأحد دول شرق املتوسط. والتقارب الذي نسجته مؤخرا

، أوراق اعتماده بصفته أول سفير للمملكة في قبرص، 2019السفير السعودي "خالد بن محمد الشريف" في سبتمبر  
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بأول زيارة دبلوماسية سعودية لقبرص، بل وأكد   ،وفي نفس الشهر قام وزير الخارجية السعودي "إبراهيم االعساف"

إشارة للخالف بين تركيا وقبرص بشأن مستقبل الجزيرة هناك على دعم بالده لـ “مشروعية قبرص وسيادتها"، في 

. وهنا يظهر موقف سعود 211. واعتبرت تركيا هذه الخطوة تحد لها210املقسمة، والتنقيب عن الغاز في شرق املتوسط

 رسمي معلن مؤيد لقبرص في مواجهة تركيا. خاصة وأن هذه الفترة شهدت بلوغ التصعيد بين طرفي الصراع لقمته.

 لهذه املؤشرات، يتضح أن السعودية تقف بجانب الحلف املصري اليوناني القبرص ي في مواجهة تركيا. واستناد
ا
ا

، إل أنه تحول لعامل مؤثر في العالقات التركية السعودية 2009وبالتالي فإن هذا امللف وبينما اكتسب أهميته منذ 

 من عام 
ا
 لكونه ملف ثانوي بالنسبة ، لكنه تأثير سلبي، طبع العالقات بطابع صرا2019بدءا

ا
عي تصعيدي. ونظرا

 لحالة التأزم في هذه العالقات بقدر ما كان مخرج من مخرجاتها. 
ا
للسياسة الخارجية السعودية، فإنه لم يكن مدخال

 سعودية ضد تركيا في امللف وليس العكس. 
ا
 أي أن التأزم في العالقات التركية السعودية أنتج تصعيدا

 فريقي( ملف القرن األ 6)

 من الحدود املكانية للدراسة، فسيتم التركيز على 
ا
يشمل القرن األفريقي دول الصومال وجيبوتي وأريتريا، وانطالقا

الصومال وجيبوتي فقط، باعتبارهما دولتين عربيتين يقعان ضمن منطقة الشرق األوسط. وتمثل أهميتها بأنها بوابة 

، وإطاللها أفريقيا الشرقية نحو الجزيرة العربية جهة 
ا
 إيرانيا

ا
 سعوديا

ا
الجنوب، وقربها من اليمن التي تشهد صراعا

على البحر األحمر وخليج عدن ومضيق باب املندب. وقد مثلت تلك املنطقة أساس للصراع الخليجي البيني من 

مالمح ناحية والخليجي التركي من ناحية أخرى، باألخص بعد األزمة الخليجية. حيث احتدم هذا الصراع، وبدت 

محورين إقليميين في الظهور فيها، بين السعودية واإلمارات من ناحية وتركيا وقطر من ناحية أخرى في منطقة القرن 

 األفريقي.
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. وفي سبتمبر 212مليون دولر 100، بلغ حجم التبادل التجاري التركي الصومالي، 2018بالنسبة للصومال، في عام 

جندي،  1500ة عسكرية لها في الخارج في الصومال، ويمكنها أن تأوي حوالي ، قامت تركيا بافتتاح أكبر قاعد2017

. وقد تزامن النشاط التركي في الصومال مع ترسيخ ²213كم  4ومخصصة لتدريب الجنود الصوماليين، وتبلغ مساحتها  

الصومال، فلدى اإلمارات لنفوذها في اإلقليمين الصوماليين، اللذين انفصال عن الصومال وهما أرض البونت وأرض  

 . 214اإلمارات قاعدة عسكرية في أرض الصومال

. كما توافقت 215مليون دولر  355لــ    2016أما السعودية، فقد وصل حجم التبادل التجاري بينها وبين الصومال عام  

 السياسات الصومالية مع توجهاتها في أكثر من محطة، مثل قطع الصومال عالقتها مع إيران عقب العتداء على 

 . 2015216السفارة السعودية، وانضمامها إلى "التحالف العربي" الذي شكلته الرياض املوجه ضد الحوثيين في 

. وفي ديسمبر 217مليون دولر 70، 2016أما بالنسبة لجيبوتي، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بينها وبين تركيا عام 

عت تركيا اتفاقية مع جيبوتي، إلنشاء 2016
ّ
مليون متر مربع، مع قدرة اقتصادية  12منطقة تجارية حّرة، تبلغ ، وق

. في الوقت الذي ألغت فيه جيبوتي عقد المتياز املمنوح ملجموعة موانئ دبي العاملية، 218تريليون دولر  1متوقعة تبلغ  

، وذلك بدافع أن شروط التعاقد  
ا
. 219كانت مجحفةالذي يقض ي بأن تتولى تشغيل محطة "دوراليه" ملدة خمسين عاما
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، وقعت  2016. وفي إبريل 220مليون دولر 730، 2016أما السعودية فبلغ حجم تبادلها التجاري مع جيبوتي عام 

 . 222، اتفاقية عسكرية مشتركة2017. فيما وقع البلدان في إبريل 221السعودية مع جيبوتي اتفاقية أمنية

جيوسياس ي الخطير، تمثل حافز للتنافس حول ترسيخ النفوذ وبالتالي فإن منطقة القرن األفريقي بطبيعة موقعها ال

، وبدا معه 2017فيها بين القوى اإلقليمية والدولية. وقد تعمق التنافس السعودي التركي بعد األزمة الخليجية في 

 وكأن هناك تنسيقا تركيا قطريا في مواجهة آخر سعودي إماراتي في هذه املنطقة.

 ( ملف األزمة الخليجية7)

، حينما قامت دول "السعودية واإلمارات والبحرين ومصر" بقطع عالقاتهم مع 2017أت األزمة الخليجية في يونيو  بد

. وبمجرد تفجر األزمة، بدأ الحديث يدور حول مدى تأثيرها على الشراكة التركية الخليجية، باألخص مع 223قطر

 في تعاملها مع ه
ا
 متدرجا

ا
، حينما دعت السعودية. وقد اتبعت تركيا منهجا

ا
 محايدا

ا
ذه األزمة، ففي البداية تبنت موقفا

. فلم تصطف تركيا خلف قطر في بداية هذه األزمة، على أمل نجاح جهود الوساطة 224الطرفين للحوار لحل النزاع

زمة، الكويتية، أو قدرتها هي على القيام بهذه الجهود، وهو ما يفرض عليها الوقوف على الحياد. لكن ومع استمرار األ 

. ومن هنا 225وفي نفس الشهر الذي بدأت فيه، أقر البرملان التركي مشروع قانون، يسمح بنشر قوات تركية في قطر

. لتصبح 226بدأت تركيا بالتخلي عن سياسة الحياد، لتنتقل نحو دعم قطر، وهو املوقف الذي أكد عليه "أردوغان"

 في األزمة.
ا
 أصيال

ا
 طرفا
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هناك عدة دوافع تقف خلف املوقف التركي الداعم لقطر، منها هشاشة العالقات التركية الخليجية، باستثناء 

 بالعامل التاريخي الصراعي بينهما من ناحية، 
ا
 للنظرة السلبية الخليجية تجاه تركيا، متأثرة

ا
تحالفها مع قطر؛ نظرا

أخرى، من وجهة نظر بعض الدول الخليجية. كما قد  وباعتبارها دولة ترنو نحو طموح إقليمي مهيمن من ناحية

. 227يوليو املاض ي  15يكون اقتناع أردوغان بأن أحد دول الخليج دعم محاولة النقالب الفاشلة، التي شهدتها تركيا في  

 تعد قطر الدولة الوحيدة في املنطقة ا
ا
 لالنتقام منها، عبر دعم املوقف القطري في هذه األزمة. وأخيرا

ا
لعربية دافعا

التي تشاطر تركيا توجهاتها السياسية في دعم تيارات اإلسالم السياس ي وحركة التغيير السياس ي في املنطقة، ومن ثم 

خسارة تركيا لها تعد خطأ كبيرا من الناحية الستراتيجية. بل تعد الدولة العربية الوحيدة التي نسجت معها تركيا 

، تم تمتين
ا
 حقيقيا

ا
 استراتيجيا

ا
 أواصره بعد األزمة الخليجية. تحالفا

، إل أن األزمة ظلت مستمرة طيلة هذه 2019حتى  2017وبرغم مساعي الحل التي بذلت طوال الثالث سنوات من 

 ورأسيا بعد األزمة. سواء تعاظم حجم الخالفات في 
ا
الفترة. والسبب في ذلك، أن الخالفات بين طرفيها تعمقت أفقيا

 عن أن امللفات السابقة، أو تمدده
ا
ا مللفات أخرى، في القرن األفريقي واألزمة الليبية واليمنية واإليرانية. فضال

العالقات التركية القطرية وصلت ملرحلة التحالف الستراتيجي، بمفهومه األمني والعسكري والسياس ي والقتصادي، 

من هكذا تحالف، وأصبح بفعل هذه األزمة وعوامل أخرى، بشكل أقلق خصوم قطر، وبشكل يصعب معه التخلص  

الوجود التركي يمثل عامل توازن للقوة، ورادعا في املستقبل في حال تكررت هذه األزمة. وبالتالي كانت األزمة الخليجية 

 .
ا
 صراعيا

ا
 محوريا في إكساب العالقات التركية السعودية طابعا

ا
 سببا

 ( ملف أزمة خاشقجي8)

. من أخطر 2018228جي" في قنصلية بالده بتركيا، في أكتوبر تعد أزمة مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشق

 على العالقات التركية السعودية في هذه الفترة؛ وذلك ألن الجانب التركي سعى من خالل 
ا
األزمات التي أثرت سلبا

اإلقليم  الطريقة التي أدار بها األزمة لتحجيم دور "محمد بن سلمان" في السلطة، وتحجيم الرؤية التي يتبناها تجاه

كحد أدنى، أو اإلطاحة به كحد أقص ى. وذلك إلدراكها للمدى الذي يمثله "بن سلمان" بالنسبة لها كخصم إقليمي  
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 الرابط(، 2020/ 1/ 8، )تاريخ الدخول: 2018/ 11/ 15قجي، الحرة، السعودية تعلن نتائج تحقيقات مقتل خاش 228
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قوي. كما أضعفت األزمة موقف السعودية في مواجهة املجتمع الدولي، وحتى في مواجهة حليفها "ترامب"، الذي 

 لدعم "ترامب". جعلت اململكة وباألخص "محمد بن سلمان" في حاجة أكثر

، أن تحقق أهدافها من هذه األزمة، سواء تقديم الجناة الحقيقيين 2019وحتى    2018ولم تستطع تركيا في الفترة من  

من وجهة نظرها للمحاكمة، أو محاكمتهم محاكمة دولية أو خاصة وليست محاكمة سعودية داخلية، أو إضعاف 

 ن تفسير ذلك في ضوء عدد من املعطيات:دور "بن سلمان" في الحكم أو اإلطاحة به. ويمك

a)  في بداية األزمة، تركت تركيا املبادرة للسعودية للكشف عن الجريمة والتحقيق فيها، ولكن األداء السعودي

لم يكن على املستوى املطلوب، فطلبت تركيا تسلم املتهمين بارتكاب الجريمة للتحقيق معهم، ومع رفض 

، من خالل تحقيق قامت به املقررة األممية 2019القضية في يناير ؛ لجأت تركيا لتدويل 229السعودية

. وبعد أن انتهت من تقريرها، 230"آغنيس كالمار" وقدمته إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة

أعلنت في يوليو من نفس العام، عن أن هناك دور لــ "محمد بن سلمان" في الجريمة، وفي أكتوبر اتهمت 

. أي أن مخرجات هذا التحقيق لم 231" األمم املتحدة بالتردد في دفع هذه التحقيقات خطوة لألمام"كالمار

 ُيعمل بها.

b)  ما يتعلق بمسار املحاكمة القضائي، فمن الصعب رفع القضية أمام محكمة دولية، فال تركيا ول السعودية

طرف في النظام األساس ي ملعاهدة روما املنشئة ملحكمة الجنايات الدولية. وحتى إن كانا طرفْين فيها، فإن 

الصعب إنشاء محكمة خاصة  جريمة القتل ل تدخل في اختصاص الولية القضائية للمحكمة. كذلك من

في غياب املوافقة السعودية عليها، كما أن التسجيالت التركية لحادث مقتل خاشقجي ل يمكن اعتمادها 

ا لعتبارها أدلة تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية. ول يمكن  كأدلة في العديد من النظم القضائية، نظرا
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ر في قضية جريمة قتل طاملا لم يتم العثور على الجثة، أو على السماح بدعوة هيئة املحكمة لالنعقاد والنظ

 .232األقل بعض أجزاء جثة القتيل

c)  قيام امللك "سلمان"، بتشكيل لجنة حكومية بقيادة "محمد بن سلمان"، من أجل إعادة هيكلة جهاز

ترض أن تعالج . إن ترأس "بن سلمان" للجنة التي كان من املف233الستخبارات، كرد فعل على مقتل خاشقجي

 للتخلص منه أو حتى تحجيم دوره. 
ا
أسباب أزمة خاشقجي، كشفت عن رسالة مفادها أن امللك ليس مستعدا

كما لم تكن هناك رغبة من قبل "ترامب" للتخلص من "بن سلمان"، بل وحتى في الضغط عليه وتحجيمه. 

 وذلك بالنظر لطبيعة التحالف الذي يربط "ترامب" و"بن سلمان". 

d) بإعدام خمسة 2019آخر محطات هذه القضية، في ديسمبر    كانت 
ا
، حينما أصدر القضاء السعودي أحكاما

أشخاص في قضية مقتل "خاشقجي"، وقرر اإلفراج عن املستشار في الديوان امللكي "سعود القحطاني" 

تركيا على . وقد اعترضت 234املقرب من ولي العهد، وعن نائب رئيس الستخبارات السابق "أحمد العسيري"

 .235هذا الحكم، واعتبرت أن القضاء السعودي برأ األشخاص الذين أمروا بقتل خاشقجي

، لم يتم حلها، ولم تتنازل تركيا في هذا امللف. وهو 2019وحتى نهاية عام  2018وبالتالي منذ بداية األزمة في أكتوبر 

 في تعميق التوتر والخالفات التركية
ا
السعودية، ما انعكس على عالقاتهما البينية،  ما جعل من هذه األزمة سببا

 وتفاعالتهما في اإلقليم.
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 خاتمة:
 في ختام هذه الدراسة يمكن الوقوق على عدد من النتائج األساسية:

وحتى    2011قام الشرق األوسط كنسق إقليمي بدور كبير في التأثير على العالقات التركية السعودية في الفترة من  :  1

 من تأثير كل من: بعض وحدات هذا النسق، وموقع البلدين في البنيان اإلقليمي له منظومة . وذلك ان2019
ا
طالقا

 عن الجانب املؤسس ي للنسق بشقيه التنظيمي 
ا
قيمهما الفكرية والسياس ي الحاكمة لسياستهما الخارجية، فضال

 التفاعالت اإلقليمية داخل النسق بشقيها الصراعي والتعا
ا
 وني. والقانوني، وأخيرا

، نحو إكساب هذه 2019وحتى    2011لقد دفع الجزء األكبر من مكونات هذا النسق، في أغلب فترات املرحلة من  :  2

العالقات طبيعة تصعيدية صراعية، برغم أنه تخللها فترات متقطعة اتسمت بالتحسن والتقارب، إل أن األغلب 

األنسب للوصول لهذه النتيجة؛ ألن بعد التنافس حول كان للجانب الصراعي منها. وأن منهج النسق اإلقليمي هو 

 في عالقاتهما البينية.
ا
 ممارسة النفوذ اإلقليمي بين البلدين هو الجانب األكثر تأثيرا

أن العالقات التركية السعودية لم تصل في أي فترة من فترات الدراسة ملستوى التحالف الستراتيجي، وإنما : 3

 ما تقاربات وقتية  
ا
فرضتها الضرورة. ويمكن تفسير ذلك وفق اقتراب النسق، بأن قيام التحالفات الستراتيجية غالبا

 لتنافسهما حول ممارسة النفوذ، والقيام بالدور القيادي 
ا
تفشل إذا تمت بين قوتين إقليميتين بنفس الحجم؛ نتيجة

أخرى. لكن إذا كان التحالف الستراتيجي بين في إطار هذا التحالف من ناحية، وفي إطار اإلقليم ككل من ناحية 

قوتين غير متعادلتين من حيث القوة، كأن يكون أحدهما قوة إقليمية كبرى وأخرى متوسطة أو صغرى، فإن فرص 

 النجاح تتزايد.

إدراك تركيا والسعودية لحجم قوة كل منهما اإلقليمية دفعهما لعدم إيصال التصعيد في فترات الصراع لنقطة : 4

لالعودة، ووضع حدود لهكذا تصعيد، والحرص على الحد األدنى من العالقات الجيدة والتواصل السياس ي في ظل ا

األزمات. فكل دولة حرصت على عدم خسارة قوة إقليمية بهذا الحجم في اإلقليم، حتى ل يختل توازن القوى اإلقليمي 

يدة، واستمرار التمثيل الدبلوماس ي على أعلى في عكس صالحهما. فبجانب استمرار العالقات القتصادية الج

 مستوى حتى فترات التأزم الشديدة، فإن دبلوماسية الهاتف تعاظم دورها.
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 توصيات
للسعودية وتركيا: إن إدراكهما لكونهما قوتين إقليميتين فاعلتين ل يجب أن يترتب عليه فقط الحفاظ على الحد : 1

ات، بل يجب أيضا أن يتعدى لبذل الجهد من أجل تجاوز وحل هذه األزمات. األدنى من التواصل البيني في ظل األزم

 لصالح إيران، وتعديله لصالحهما. خاصة وأن 
ا
ومن شأن تقاربهما إصالح الخلل في توازن القوى اإلقليمي املائل نسبيا

نها ستتزايد في الفترة شهد إخفاقات تعرضت لها إيران في الداخل وفي مناطق نفوذها في اإلقليم، ويبدو أ 2019عام 

 املقبلة، وبالتالي يمثل ذلك فرصة للجانبين في التقارب وحل أزماتهما.

كما عليهما إدراك أنه وانطالقا من موقع قوتهما في البنيان اإلقليمي للشرق األوسط، أن طبيعة العالقة بينهما ليست 

ينات في موقفهما من بعضهما البعض في فقط لن تصل ملستوى التحالف الستراتيجي، بل أيضا سيظل هناك تبا

ملفات اإلقليم. وبالتالي عليهما أن يتقبال هذا الختالف، والبناء على توافقهما حول ملفات مشتركة أخرى. ومن شأن 

ذلك أن تحيد السعودية تركيا في صراعها مع إيران على األقل، خاصة وأن موقف تركيا في هذا الصدد مؤثر في ظل 

 ي. ومن شأن ذلك أيضا أن يحجم السعودية عن استمرار دعمها لألكراد، باألخص في سوريا.وزنها اإلقليم

 يمكن للدولتين باعتبارهما داعمتين لطرفي املعادلة املصرية النظام واملعارضة، البناء على هذا التقارب في 
ا
وأخيرا

استمرار التوتر في العالقات التركية حلحلة امللف املصري، بعقد مصالحة داخلية؛ ألن هذا امللف يعد أحد عوامل 

 السعودية، ومن شأن حله أن يدعم أي تحسن في هذه العالقات لفترة أطول.

عليها تجاوز بعض األزمات التي تقف عائقا أمام تحسن عالقاتها مع السعودية، باألخص أزمة خاشقجي. : لتركيا: 2

 وأن املسار السياس ي الذي سلكته تركيا من خالل الض
ا
 حتى اآلن، في ظل دعم البيت خاصة

ا
غط الدولي لم يجد نفعا

األبيض لولي العهد السعودي. كما أن املسار القانوني لتدويل القضية، وعقد محاكمة كما ترغب فيها تركيا باتت 

فرصه محدودة. بل ويمكن أن تنطلق تركيا من هذه األزمة في إصالح عالقاتها املتأزمة مع اململكة، عبر التوقف عن 

لضغط في إتجاه التصعيد، في مقابل بعض التنازلت من جانب السعودية، كتقديم بعض األفراد املقربين من ا

 "محمد بن سلمان" واملتهمين في القضية للمحاكمة. 
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في املقابل وفي حال لم تسلك تركيا املسار السابق، فيجب عليها حينئذ عدم السماح بتعريض تحالفها الستراتيجي 

هزات أو أزمات. ومحاولة تكرار نسج مثل هذه التحالفات مع دول خليجية أخرى، كالكويت وعمان. مع قطر ألي 

 لتكون بمثابة أوراق ضغط في يدها في مواجهة خصومها في منطقة الخليج.

 لحل األزمة الخليجية في إنهاء هذه: للسعودية: 3
ا
 عليها استغالل قناة التواصل والحوار الذي بدأته مع قطر مؤخرا

 وأن السعودية في حاجة 
ا
األزمة في أقرب وقت من جانبها على األقل، في حال أصرت اإلمارات على عدم الحل. خاصة

 أكثر من غيرها إلنهاء األزمة، فقد تضررت كما تضررت قطر أيضا منها. 

عالقة توسيع دائرة التواصل هذه لتكون قطرية تركية سعودية، ليتم حل التأزم في  ومن ناحية أخرى يمكن

السعودية مع قطر ومع تركيا في نفس الوقت. ليتكرر معها صيغة التحالف التي كادت أن تتشكل في الفترة التي تلت 

، لكن لم يكتب لها النجاح والستمرار. كما يمكن تبديد املخاوف  2015وصول امللك "سلمان" للسلطة في 
ا
مباشرة

إنشاء مركز عمليات عسكرية مشتركة تركية قطرية سعودية السعودية من التواجد العسكري التركي في قطر عبر 

برعاية أمريكية يكون مقرها الدوحة. حتى ولو لم يكن لها إطار برنامجي وأهداف محددة، فالغرض منه سياس ي أكثر 

 من أي ش ئ آخر.

الخارجية، أن تتحرر من أي كما أنه على السعودية، لكي تتمكن من إحداث هكذا استدارة من جديد في سياستها 

 . 236سياسات خارجية أخرى، التي قد ل تؤدي في النهاية أحيانا لخدمة أمنها الوطني

 

 اآلراء الواردة تعبر عن أصحابها ول تعبر بالضرورة عن املعهد املصري للدراسات 236
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