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ملخص: ال  
ْْْ-2002التركيةْتجاهْالمملكةْالعربيةْالسعودية"ْخاللْالفترةْمنْْْْْت"التوجهاْْالدراسة:لت هذه  او تن
،ْوالتيْاالنقالبية.ْوتكمنْمشكلةْهذهْالدراسةْطبيعةْالعالقاتْالتركيةْالسعوديةْماْقبلْالمحاولة2015ْْ

دْهذاْالدورْخاصةْإبانْْكانتْتتحركْوفقْطبيعةْالمصالحْاالقتصاديةْوالبعدْالتاريخيْوالجغرافي،ْويزدا
ْاليرانيةْْْْثوراْت ْالعربيْوالتهديدات ْاليرانية،ْْْْعلىالربيع ْاألطماع ْمن ْالتيْهيْجزء ْالسعودية المنطقة،ْالسيما

كماْوفهمْأهميةْالتقاربْمعْالقويْالقليميةْالكبرىْلحمايةْحدودهاْوسيادتها،ْالْسيماْالتقاربْمعْالمملكةْْ
ْ-جذورْالتاريخيةْفيْتطورْالعالقاتْالتركيْةالوقوفْعلىْالْْ: الدراسة إلي  وقد هدفت هذهالعربيةْالسعودية.ْْ

السعودية.ْكماْوفهمْطبيعةْتوجهاتْالسياسةْالخارجيةْالتركيةْتجاهْالمملكةْالعربيةْالسعوديةْإبانْثوراتْ
العالقاتْْ طبيعةْ علىْ والتعرفْ الحكم.ْ مقاليدْ سليمانْ الملكْ توليْ وحتىْ العربيْ نْْبْيْْاالقتصاديةالربيعْ

أنْالعالقاتْالتركيةْاليرانيةْفيْهذهْالفترةْغلبْعليهاْْْْعدة نتائج أهمها:  ىلوتوصلت الدراسة إلبلدين.ْْا
ْالعالقاتْْْاالقتصاديالطابعْْ ْإيجابيْعلىْطبيعة ْأثرْبشكل ْللحكم ْالعدالةْوالتنمية بدرجةْكبيرة،ْومنذْوصول

الع الربيعْ ثوراتْ أثرتْ الشرق،ْ التقدمْنحوْ ْْإذْعملتْعلىْتحقيقْ نتيجة العالقاتْ تلكْ الموقفْربيْعلىْ
ْالمختلفْلكالْالدولتينْمنْالملفاتْالقليميةْالمختلفةْوطبيعتهاْ.

ْالعالقاتْالتركية،ْالسياسةْالخارجية،ْالعالقاتْالسعوديةْالقوىْالقليميةْالكبرىْ.ْالكلمات المفتاحية:
ْ
ْ
ْ
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Abstract: 

This study focuses on the "Turkish attitudes towards Saudi Arabia" during the 

period from 2002 to 2015. The study problem lies in the nature of the Turkish-

Saudi relations before the coup attempt, which was moving according to the 

nature of economic interests and historical and geographical dimension. This role, 

however, increased especially during the spring revolutions and Iranian threats to 

the region, especially Saudi Arabia, which is part of Iranian ambition. This study 

highlights the importance of rapprochement with the major regional powers to 

protect their borders and sovereignty, especially with Saudi Arabia. This study 

aimed to identify the historical roots in the development of Turkish-Saudi 

relations and understood the nature of Turkish foreign policy orientations towards 

Saudi Arabia during the Arab Spring revolutions until King Suleiman' recipient 

of the authority, and to know the nature of economic relations between the two 

countries. The study revealed several results, the most important of which is that 

the Turkish-Iranian relations in this period were predominantly economic, and the 

arrival of the Justice and Development government has positively impacted the 

nature of relations as it worked to achieve progress towards the East. The Arab 

Spring revolutions affected those relations due to the different positions of both 

countries because they have different regional portfolios.   

Key words: Turkish relations, foreign policy, Saudi relations, major regional 

powers . 

  

 المقدمة 
تعدْتركياْدولةْإقليميةْفاعلةْفيْالشرقْاألوسط،ْويتحددْذلكْمنْخاللْموقعهاْالتاريخيْوالجغرافيْْ

استمرْحكمهاْألكثرْمنْأربعْْلوجيْوالثقافي،ْنظراْللتاريخْالعثمانيْفيْالمنطقة،ْفقدْْيْووالديمغرافيْواأليْد
(،1924ْحتىْانهيارْالخالفةْالعثمانية،)ْْقرون،ْحيثْكانتْتركياْتعطيْأهميةْكبيرةْلدائرةْالشرقْاألوسط،

وتعزيزْالدولةْالقومية،ْوالتيْاتبعتْسياسةْإدارةْالظهرْْْْإلىْأنْجاءتْفترةْالجهوريةْواتباعْسياسةْالتتريك
ثمانينياْت حتىْ للغرب،ْ والتوجهْ العربيْْْْللشرقْ لعمقهاْ بالتوجهْ تركياْ فيهْ بدأتْ والذيْ الماضي،ْ القرنْ

(،ْفكانْبمثابة2002ْْضور،ْفوزْحزبْالعدالةْوالتنميةْفيْاالنتخاباتْعامْ)والسالمي،ْوقدْعززْهذاْالح
يْالتوجهْللعمقْالعربيْوالسالمي،ْحيثْشكلْالسياسةْالخارجيةْالتركيةْعلىْأساسْنقطةْتحولْكبيرةْف
تيْْقليمْبتحقيقْالدولةْالمركزْمنْخالل،ْإعالنْالمباديْالستةْللسياسةْالخارجيةْالتركية،ْوالالحضورْفيْال

ْكانتْسياسةْتصفيرْالمشكالتْ.
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وعليه:ْفإنْالمملكةْالعربيةْالسعوديةْلهاْخصوصيتهاْفيْالتاريخْالعثمانيْوالذيْيربطْحضورهاْْ
اْبفاتحْالقسطنطينية،ْحتىْْرةْبينْالبلدين،ْمرورًْالقويْفيْالعقلْالسياسيْالتركي،ْفالعالقاتْالتاريخيةْمتجْذ

هذه عززْ والذيْ العثمانية،ْ الدولةْ األيْدْْالعالقةْ،ْْسالطينْ المملكة،ْ والجغرافيْيْوموقعْ والتاريخيْ لوجيْ
واالقتصادي،ْفوجودْالحرمينْالشريفينْفيهاْيحققْالمكانةْالدينية،ْوامتالكهاْثلثيْاحتياطيْالنفطْفيْالعالم،ْ

التكاملْاالقتصاديْوالسياسيْْاْاالقتصادية،ْوالتيْتعملْتركيا،ْمنْخاللهاْعلىْتحقيقْْيعززْمنْمكانته
ْليمي.والق
فالمنطقةْالعربيةْتعانيْحالةْمنْالفراغْالسياسي،ْهذاْبدورهْيدفعْالقويْالقليميةْوالدوليةْلشغلْهذاْْْْ

ْْ فصولهاْفيْالقرنْالحاديْوالعشرين،ْْالفراغْمنْخاللْالسيطرةْعليْالمنطقةْومقدراتها،ْوالتيْبدأتْأهم
ْالعام)11أحداثْ) ْاألمري2000(ْسبتمبرْمن ْالغزو ْتالها ْالذي ْللعراق،ْعام)(،و ْبالصراع2003ْْكي (،ْمرورا

جاذباتْالسياسيةْوالعسكرية،ْسيماْالملفْالسوريْالعربيْالسرائيلي،ْوثوراتْالربيعْالعربي،ْالتيْأفرزتْالْت
وسعيْاليرانيْفيْالمنطقة،ْبدورهْأديْإليْمتغيراتْجديدةْوفرضْمعادالتْواليمني،ْبالضافةْللمشروعْالت
اْعلىْتحيقْالتوازنْفيْالمنطقة،ْوسدْالفراغْالسياسيْالموجود،ْوالتيْتقاطعتْْجديدة،ْعلىْذلكْعملتْتركْي

لسياسيْفيْظلْالقيادةْالجديدة،ْلمحاولةْإعادةْصياغةْجديدةْللمنطقةْلسدْهذاْالفراغْاْْمعْالرؤيةْالسعودية،
تحال المحاور،ْوتشكيلْ بناءْ بينهماْمنْخالل،ْإعادةْ التعاونْ تعزيزْ التقاربْ أفرزْهذاْ فقدْ فْعسكريْ،ْ

ْسعوديْيضمْتركيا،ْوالعالنْعنْتشكيلْمجلسْتعاونْاستراتيجيْ.
ْالتركيْْ ْالحضور ْأهمية ْالمنطقة،ْومدي ْفي ْالجديدة ْالمتغيرات ْالضوءْعلي ْالدراسةْستسلط ْفإن لذلك

ةْالتركيةْعليْإعادةْصياغةْرؤيةْجديدةْللمنطقةْالعربيةْمنْخاللْالتعاونْالتركيْالسعودي،ْفيها،ْوالقدْر
ليْْعدْاألخيرة،ْجزءْمحوريْفيْالمنطقةْالعربية،ْوتحقيقْالتكاملْوالتوازن،ْفيْالعالقةْبينْالبلدينْعالتيْت

والجيواقت الجيوسياسيةْ المصالحْ ويقاربْ ويجمعْ والحدود،ْ القومياتْ يتعدىْ عليْْأساسْ والتركيزْ صادية،ْ
ْالمختلفةْوكذلكْدراسةْْ ْالحكم ْالبلدينْفيْفترات ْالتقاربْوالتباعدْبين ْالمنطقة،ْْعوامل ْلتركياْفي ْالجديد الدور

ْوالتقاطعْالتركيْالسعودي.ْْْ
ْا: مشكلة الدراسة وتساؤالتها: ثانيً 

الشرقْاألوسط التركيةْجزءْمهم،ْفيْمنطقةْ الخارجيةْ السياسةْ العدالةْْْْ،ْوقدْعززهْْتشكلْ صعودْحزبْ
بية،ْالسيماْالسعوديةْْوالتنميةْإليْسدةْالحكم،ْْوالذيْشكلْتحولْواضحْفيْسياستهاْتجاهْالمنطقةْالعْر
الدْو الساحةْ فيْ إقليميْ لدورْ تؤهلهاْ أكبرْ مكاسبْ للبحثْعنْ دفعهاْ الذيْ المكاسبْْاألمرْ وتحقيقْ لية،ْ

دْهذاْالدورْخاصةْإبانْثوراتْالربيعْالعربيْْاالقتصاديةْوالسياسيةْوالعسكريةْوالحضورْالقليمي،ْويزدا
التيْهيْجزءْمنْاألطماعْاليرانية،ْكماْوفهمْأهميةْْْْوالتهديداتْاليرانيةْعليْالمنطقة،ْالسيماْالسعودية

حدودهاْوسيادتها،ْسيماْالتقاربْمعْالمملكةْالعربيةْالسعودية.ْْالتقاربْمعْالقويْالقليميةْالكبرىْلحمايةْْ
التوجهاتْالتركيةْتجاهْالمملكةْالعربيةْالسعوديةْماْبعدْالعدالةْوالتنميةْأثرتْعليهاْعواملْْلذلكْفإنْطبيعةْْ

ْإقليميْومنهاْماْهوْذاتي.ْوماْهمنهاْماْهوْدوليْومنهاْْعدة
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 وتتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
ْمْ؟2015ْ-2002مْنماهيْطبيعةْالتوجهاتْالتركيةْتجاهْالمملكةْالعربيةْالسعوديةْ

ْ
 النحو التالي: علىويتفرع من هذا التساؤل مجموعة من األسئلة الفرعية، وهي 

 السعودية؟ْْ-طورْالعالقاتْالتركيةتاريخيةْفيْتماْالجذورْال •
ْالعربيْوحتىْْ • ْالربيع ْثورات ْإبان ْالسعودية ْالعربية ْالمملكة ْتجاه ْالتركية ْالخارجية ْالسياسة ْتوجهات ما

 الحكمْ؟قاليدْتوليْالملكْسليمانْْم
 ْ؟البلدينماْطبيعةْومستقبلْالعالقةْبينْ •
 ا: أهداف الدراسة:  ثالثً 

 السعوديةْ.-قاتْالتركيةتاريخيةْفيْتطورْالعالالوقوفْعلىْالجذورْال •
الربيعْْ • إبانْثوراتْ السعوديةْ العربيةْ المملكةْ تجاهْ التركيةْ الخارجيةْ السياسةْ فهمْطبيعةْتوجهاتْ

 توليْالملكْسليمانْمقاليدْالحكمْ.العربيْوحتىْْ
 ْ.البلدينالتعرفْعلىْطبيعةْومستقبلْالعالقةْبينْ •

 قة بين البلدينأواًل: الجذور التاريخية للعال 
حظيتْشبهْالجزيرةْالعربيةْإبانْحكمْالدولةْالعثمانيةْلها،ْباهتمامْكبيرْمنذْظهورهاْكإمبراطورية،ْْ

م،ْباعتبارهاْعمقْإسالميْحضاريْبوجودْ)الحرمينْالشريفين(ْفهوْجزءْمن1924ْْوحتىْنهايتهاْفيْعامْ
مرةْأخري،ْمعانيهاْبوجودْالدولةْالعثمانية،ْْالموروثْالدينيْوالتاريخيْلحضارةْالمسلمينْاألوليْالتيْتجلتْْ

جغرافيْْوالتيْامتدتْفترةْحكمهاْللمنطقةْالعربيةْألكثرْمنْأربعةْقرونْمتتالية،ْفهيْأيضاْتمثلْعمقْْ
ْسياسيْكمنطقةْجوارْوامتدادْحضاري.

فترةْْوسيتناولْهذاْالفصل:ْاألبعادْوالمنطلقاتْالتيْتحكمْعالقةْالدولةْالعثمانيةْبمنطقةْالحجاز،ْْو
نْتركياْْمصطفيْكمالْأتاتورك،ْوعواملْالتباعدْوالتقارب،ْوالذيْطرأتْفيهْأحداثْومتغيراتْبينْكلْم

ْالسعوديةْف ْالعربية ْإطاوالمملكة ْانقالبْعامْْْإرْمتغيراتْداخليةْواقليميةْْي ْالقبرصيةْعام1965ْْثر ،ْواألزمة
المدركاتْلديْصانعْالقرارْفيْْْْ،ْكماْسيسلطْالضوءْعلىْالفترةْالتيْشهدتْحالةْمنْالتغيرْفي1965

ودية،ْإليْأنْتعززتْالعالقةْتركياْحولْالتوجهْإلىْالمشرقْالعربي،ْالْسيماْللدولْالمركزيةْكالمملكةْالسع
العدالةْ إليْوصولْحزبْ تركيا،ْ تجاهْ السعوديةْ والجهودْ الثانيةْ الخليجْ فترةْحربْ التركيةْ المواقفْ عبرْ

ْ.2002والتنميةْللحكمْعاْم
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(م،ْانتهجْمبدأْالتوسع1300ْْالعثمانيةْعلىْيدْالسلطانْعثمانْبنْأرطغرلْعامْْ)ْْستْالسلطنةمنذْأنْتأس
جيةْالتوسعيةْعلىْمفهومْالسالمْوالجهاد،ْلتمتدْتلكْْفيْالمحيطْالجغرافيْمنْحوله،ْوالذيْبنىْاستراتي

ْ(1)ْعاصمةْالنمسا.ْ-السلطنةْحتيْوصلتْجيوشهاْإلىْأسوارْفيينْا
دهاْالسالمي،ْبوجودْالحرمينْالشريفينْفيها،ْحظيتْباهتمامْْمكانتهاْالدينيةْوبعكانتْمنطقةْالحجازْل

كذلكْجمعْالضرائبْوالرعايةْالعامة،ْفكانْْكبير،ْمنْخاللْالحمايةْالعسكرية،ْوتأمينْطرقْالحجيج،ْْو
لىْالحجازْفكانْمكانهْمكةْفيْالشتاءْوالطائفْفيْالصيف،ْك ماْْهناكْقائمقامْعثمانيْمقرهْجدة،ْأماْوا 

ْويوجدْمحافظْعثمانيْللمدينةْالمنورةْ.
فقدْكانتْرغبةْالسلطانْالعثمانيْأنْيحملْلقبْخادمْالحرمينْالشريفينْكوريثْشرعيْللسلطان،ْفيْْ

ْْ م،ْإذْنصتْالمادةْالثالثةْمنهْأنْالسلطان،ْهو1896ْْعامْْْْأكدهْدستورالسيادةْعلىْالمنطقة.ْوهذاْما
ْأماْْ ْالكبرى، ْالسالمية ْالخالفة ْالسالميْْبمنزلة ْالدين ْالسلطانْهوْحامي ْأنْحضرة ْنصت ْفقد ْالرابعة المادة

البق لحميدْنادىْبأنْسلطتهْالزمنيةْْعةْالعثمانيةْوسلطانها.ْفالسلطانْعبدْابحسبْالخالفةْوحاكمْجميعْ
تستندْإلىْسلطتهْالدينية،ْفهوْالخليفةْوخادمْالحرمينْوأميرْالمؤمنينْوظلْهللاْعلىْاألرضْوهذاْماْجعلْْ

ْ(2ْ)المسلمين.ْحترامْللخليفةْمنْماليينْاال
.ْوبعدهاْفقدْقدمتْالمملكةْالعربيةْالسعودية1972ْْالمؤتمرْاالسالميْالذيْعقدْفيْجدةْفيْعامْْ

ْ(3ْ)المنظمة.ْلمنحْوالهباتْلتركيا،ْحيثْأنْجهودْالمملكةْكانتْحاضرةْفيْتمكينْعضويةْتركياْفيْا
ْفيْعامْْ ْلتركيا ْالمملكة ْاالقتصادية1.5ْْْ)مةْْبقيهبات1979ْْْْوقدمت ْأزمتها ْمن ْللخروج ْدوالر ْمليار )
ْ(4ْ)أمريكية.ْوقدْالقيْذلكْترحيباْعربياْومباركةْ

ْ(5ْ)ْالبلدين:ْالعالقاتْبيْنهناكْثالثْعواملْساهمتْفيْتطويرْهذهْ
ْالتركيْ،إلىْالتأثيرْعلىْاالقتصاد1974ْْْْحيثْأدىْارتفاعْاسعارْالنفطْمنذْعامْْْْالنفط،تأثيرْزيادةْأسعارْْ

ْْْْمام العملة التركيْمنْ باالحتياطيْ )ْْالصعبة،أوقعْالضررْ تنتجْ %(ْفقطْمن20ْْْْوبالنظرْلكونْتركياْ
الىْتطويرْعالقاتهاْمعْْ دفعهاْ النفطْمماْ النفطيةْوهيْنسبةْالْتغطيْكاملْاحتياجاتهاْمنْ احتياجاتهاْ

 ركياْفيْوقتهاْ.األقطارْالعربيةْالمصدرةْللنفط.ْفقدْاعتبرتْفالسعوديةْمنْأهمْالدولْبالنسبةْلت

 

 )1 ( الشفراتْالجيوسياسيةْفيْآراءْداودْأوغلواْتجاهْالشرقْاألوسط،ْموقعْرؤيةْتركيةْاللكترْوني،8ْْْصباحاْْ)2015/7/20(.ْ
http://rouyaturkiyyah.com/feedْ 

 .م(2012)63ْ.ْدارْزهرانْللنشر.ْص1.ْطالنظام السياسي في تركياأحمدْالنعيمي،ْْ (  2)
 م(ْ.2003.)286ص 1.ط ائلْللنشرْوالتوزيع..ْدارْْوعالقات العرب الدولية في مطلع القرن الحادي والعشرينسعدْتوفيق،ْْ)3ْ)
(4(  ْْ الدولية واإلقليمية  وليدْرضوان، اليهود والتحالفات  التركية: دور  التركية، العالقات    pkkالعالقات العربية  في العالقات العربية 

 م(ْ.2006)151صْشركةْالمطبوعاتْللتوزيعْوالنشر.ْالتركية نموذجًا. –السورية 
ْ.ْبيروت:ْمركزْدراساتْالوحدةْالعربية.188،ْالمستقبلْالعربي.ْالعددْالعربية الراهنة -التركيةت االقتصادية العالقا بطرسْلبكي،ْ( 5)

 م(ْ.1994أكتوبر)54-53صْ

http://rouyaturkiyyah.com/feed/
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إثرْاحتاللهاْللجزءْالشمالي1975ْْْْإنْفرضْالحظرْالعسكريْمنْقبلْالكونغرسْاألمريكيْعلىْتركياْعامْْ
 منْجزيرةْقبرص،ْأدىْإلىْإضعافْالقدرةْالقتاليةْللجيشْالتركي.

األمريكيةْْالكوبيةْالتيْجعلتْتركياْتدركْبعدمْصدقْالنواياْمعهاْمنْقبلْالوالياتْالمتحدةْْأزمةْالصواريخْْْ
 ْ(1)عنها.ْوأوروباْفيْالدفاعْ

لقدْكانْْْْترجمته:ومرحلةْجديدة،ْفيماْيليْْْْعبدْهللامنْجهتهْيقولْداوودْدورسونْأنْ"ْزيارةْالملكْْْ
اْمعْالشرقْاألوسط،ْإذْأنْالشرقْاألوسطْكانْْللمملكةْالعربيةْالسعوديةْفضلْكبيرْفيْتطويرْعالقاتن

ْقسم ْإلى ْالباردة ْالحرب ْاألسهلْْْمقسومًاْخالل ْالسوفييتيْوطبعًاْكانْمن ْلالتحاد ْآخرْمؤيد ْللغربْوقسم مؤيد
لتْر السعوديةْْبالنسبةْ العربيةْ المملكةْ مقدمتهاْ وفيْ للغربْ المؤيدةْ المعتدلةْ الدولْ معْ عالقاتْ إقامةْ كياْ

ْ.الجيدةْمعْالوالياتْالمتحدةْاألمريكيْةْالمعروفةْبعالقاتها
الميْكماْوفيْالبيئةْْارجيةْالتركيةْفيْإقليمهاْالعربيْواالْسنقطةْتحولْفيْالسياسةْالخ2002ْْشكلْعامْْ

الدولية،ْوالذيْعززْمنْحضورهاْتجاهْالمملكةْالعربيةْالسعودية،ْفقدْرسمتْتركياْسياستهاْالخارجيةْعلىْْ
رسمْمالمحْمستقبلْعبرتْعنهْالقيادةْالجديدةْمنْخاللْتطبيقْمبادئْْأسسْتعززْالماضيْوالحاضر،ْوت

يةْعاملْْلخارجيةْوحددتْأدواتهاْوأهدافهاْبناءْعلىْالمعطياتْالسابقة،ْفكانْللمملكةْالعربعامةْللسياسةْا
ْرئيسْومهمْفيْهذهْالتحوالتْعلىْاعتبارها،ْأكبرْدولةْعربية،ْومركزيةْاقتصادية،ْودولةْنفطيةْ.

ْنظرية العمق االستراتيجي  -

ْتركياْدولةْطرف ْتكون ْأال ْالجديدة ْالخارجية ْالسياسة ْتجسدت ْبلْهيْدولةْمركزْْْْلقد ْأيْمحور، في
والحض الجغرافيْ موقعهاْ إطارْ دبلوماسيةْفيْ وأدواتْ مؤهالتْ بصياغةْ دفعهاْ والذيْ والتاريخي،ْ اريْ

مقدراتْفيْإطارْالقوةْالناعمة،ْالتيْعملتْْواقتصاديةْوثقافية،ْوالذيْيعتبرْأوغلواْأنْتركياْتملكْتلكْال
ْ(2)الجغرافي.ْالجوارْتبنيهاْالسيماْفيْدولْْْعلىالسياسةْالخارجيةْ

ْالقليميةْوالدولية،ْ ْالبيئة ْتلعبْدورْكبيرْفي ْأن ْيحتمْعليها ْالجغرافي ْتركيا ْأنْموقع ْأوغلوا كماْيري
الجغرافي،ْفتركياْالتيْأصبحتْالدولةْالجناحْْْْبالضافةْإلىْالعاملْالتاريخيْالذيْيحكمْالعالقةْفيْالجوار

لي،ْالْيمكنْأنْتستمرْأوْأنْتبقيْعلىْالنهجْالسابقْبلْإعادةْْأوْالطرفْالتيْمزقتهاْالحربْالعالميةْاألْو
ْ(3ْ)النهضة.ْحضورْفعالْوقويْيساعدْفيْ

 

 م(ْ.2010)392ْْْْ.1ط  .ْدارْالجزيرةْللنشرْوالتوزيع.العالقات العربية التركية تاريخها واقعها ونظرة في مستقبلهاعمرْالحضرمي،ْْ  ( 1)
 

 م(ْ.2009).144ْ:ْالدارْالعربيةْللعلومْناشرون.ْصتركيا بين تحديات الداخل ورهانات الخارج. بيروتْكير،ْوآخروْنباْعلي )2)
"ْالدوليةْْوالشركاتْْالعربيةْْالمستقبليْةْْالرؤْى"ْْالملتقىْالعلميْْفيْْمقدمْْبحثْْ،المتاحة  اإلستراتيجية  والخيارات  ملكاوي،ْتركياْْعصام  )3)

 ْ.(2013)3الخرطوم.ْصْبمدينةْالمنعقد
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وفقْمعادلةْمغادرةْْْلذلكْتعتبرْتركياْمثااًلْبارزًاْفيْإعادةْرسمْاستراتيجيتها،ْتلبيةْلتلكْالمتغيراْت
لدورْالتركيْالمستندْإلىْنظريةْْاألطرافْواالستقرارْفيْمركزْاألحداث،ْوهذاْماْيالحظْمنْخاللْتناميْا

ْْ(1)"العمقْاالستراتيجي".ْ

فتركياْترتبطْبثالثْمناطقْبريةْوهيْالبلقانْوالشرقْالوسطْوالقوقازْتجعلهاْدولةْقويةْوفاعلةْتؤثرْْ
فالتراكمْالتاريخيْأيضاْيحتمْعليهاْأنْْْْالسابقة،معالجةْحالةْالعزلةْفيْالفترةْْفيْالمحيطْالذيْيحيطه،ْْو

ْ(2)والدولية.ْيةْمركزْتقفْعلىْمسافةْواحدةْمعْجميعْاألطرافْالقليمتكونْدولةْ

ْتفعيلهْْ ْالماضيْوتم ْالقرن ْالثمانيناتْمن ْفيْمطلع ْأطلق ْالذي ْالجديدة ْالعثمانية ْإطارْمصطلح وفي
التنميةْمنْقبلْالمنظرين،ْالْبتناولهْفيْإطارْالرؤيةْالسياسيةْهناكْتحفظْعليهْمنْقبلْْفيْعهدْالعدالةْْو

بدايتهْمنْقبلْصانعيْالقرارْفيْحزبْالعدالةْوالتنمية،ْولكنْتركتْالمساحةْالحْز ب.ْفقدْعورضْفيْ
ْْال ْالعثمانية،ْعلى ْالخلفية ْأساس ْالحزبْعلى ْالتعاملْمع ْفي عتبارْمرجعيتهْْإلعالمينْوالسياسيينْوالمحللين،

ْْ.تركياالسالميةْالمحظورةْفيْْ

 العربي الربيع ثورات ثانيًا:

ْفْيْْوالتغولْْالهيمنةْْحالةْْإلىْْاأليدلوجيةْْالفكرةْْحالةْْمْنْْإيرانْْفيهاْْتنتقلْْبدأت،ْْالتيْْالجديدةْْالمتغيراْتْْوعقْب

ْْعلْىْْالباْبْْفتحْْوالذيْْللعراق،ْْاألمريكْيْْالغزوْْأفغانستان،ْْعلْىْْالحرْبْْفيْْخطواته،ْْبدأْتْْوالتْيْْالمنطقة،

ْالخليْجْْمنطقةْْسيماْْالْْالقليمْْفيْْأكبرْْقوةْْلذاتهاْْاعتبارهْاْْعلىْْطموحهاْْلتحقيقْْاليراني،ْْللتوسعْْمصراعيه

ْ(3)ْالعراق.ْفيْلهاْالكبيرْالشيعيْالحشْدْذلكْفيْجعهاشْوالذيْالجميع،ْعلىْلتمليْالعربي

ْْزيارْةْْخاللْْمنْْيظهر:ْْذلكْْولعلْْالسعودي،ْْالتركيْْبالتقارْبْْدفعْتْْالتيْْالهامةْْالملفاْتْْأحْدْْوهو

ْْهللْاْْعبْدْْالملكْْبهاْْقامْْالتيْْالزيارةْْوالسيماْْخيرةاألْْالسنواْتْْخاللْْتركياْْإلىْْالسعوديين،ْْالمسؤولينْْمنْْالعديْد
ْالموازْنْْبوصفهاْْوالعربيْْالخليجيْْالمستوْىْْعلىْْتركياْْإلىْْنظرْْحيْث2006ْْْْعامْْفيْْأنقرةْْإلىْْيزالعْزْْعبْدْْبن

 

ْالمرجعْالسابق( 1)
 

(2(  ْْ   .م2013م وحتى  2002من  ْْالسياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفلسطينية في ظل حزب العدالة والتنميةياسرْالعشي،
55ْصْْ.العلياْْللدراساتْْوالسياسةْْالدارةْْاكاديمية:ْْغزةْْالدولية،ْْوالعالقاتْْدبلوماسيةْْماجستيرْْبرنامجْْ-منشورةْْغيرْْماجستيرْْرسالة

 م(ْ.2014)
. (60التركية،ْسلسلةْتراجمْمركزْالزيتونةْللدارساتْالعدد)تحليل النشاط الزائد في السياسة الخارجية ْ،ميرال،ْوباريسْجونثانْدزيا )3)

 (.2010)8ص
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ْْتعنْيْْهيْْسابقا:ْْذكرْتْْالتي2008ْْْْعاْمْْالخليجيةْْ–ْْالتركيةْْالتفاهمْْمذكرةْْبأنْْالمعنيينْْبعْضْْذكرْْوقْدْْليران.

نْْاألساسيْةْْدرجةبالْإيران ْْالقليميْةْْسياساتهاْْلتعديلْْليرانْيةخليْجْْرسالةْْتمثلْأنهاْْإالْْمنهاْْةمستمْدْْتكنْْلمْْوا 

ْْتولْيْْتركياْْ"إنْْ)(1ْ)جانْْباباْْعليْْقالْْحيْثْْالنووي.ْْبالمشروْعْْوالتمسكْْالتمدْدْْخاللْْمنْْالخليجْْفْيْْخصوصا

ْتدهورْْأيْْمنْْمباشرْْبشكلْْتتأثرْْقدْْيالتْْالدوْلْْطليعةْْفيْْستكوْنْْوهيْْواستقراره.ْْالخليجْْألمنْْكبيرةْْأهمية

ْْوالنمائيْةْْالسياسيةْْالمجاالْتْْفيْْوشاملْْمنظمْْبنيوْيْْتنسيقْْإلىْْتتطرْقْْلوثيقةاْْإنْْالواقعْْوفيْْهناك"ْْأمنى

ْْاالنفتاحْيْْبمشروعهاْْبالمساسْتركياْتسمحْفلنْْمعينْْأمرْْعليْْوقوفهاْْيصعْبْْوثيقةْْوهيْْوالدفاعية.ْْواألمنية

ْ(2)ْلسعودية(اْْسيماْالْالعربيْالخليجْعلي

   اإليراني الملف والتمدد العربي الربيع ثورات-

ْسياسياًْْْالسورْيْْالشأنْْفيْْللتدخلْْدفعتهاْْليرانْْجديدةْْفرصةْْلتكوْنْْالعربيْْالربيْعْْثوراْتْْجاءْت

ْْاليرانيْ،ْْالتغولْْهذاْْإنْْالحوثين،ْْبدعمْْالمتمثلْْاليمنيْْالملفْْثمْْاألسد،ْْبشارْْنظاْمْْلتثبيْتْْوأمنيًا،ْْوعسكرياًْ

ْْمواجهةْْخطواتهْْأوليْْكانْتْْالمنطقة،ْْفيْْجديْدْْمتغيرْْبمثابةْْكانْْالسعودية،ْْفيْْللحكمْْنسلماْْالملكْْليتْوْْوبعْد

ْْالمنطقةْ،ْْفيْْتحولْْنطقهْْاعتبرْتْْوالتيْْالحزم،ْْعاصفةْْبعمليةْْ-ْْالسعوديةْْقيامْْخاللْْمنْْاليرانيْْالتمدْد

ْْفْيْْالمباركةْْوتحقيْقْْة،الدوليْْالجهوْدْْإلْىْْبالضافةْْذاتها،ْْتثبيْتْْإلىْْدفعهاْْمماْْاألولي،ْْبالدرجةْْإيراْنْْتستهدف

ْْقاعدْةْْعلىْالقليم،ْْفيْْقوْيْْمنافسْْتركياْْاعتبارْْعلىْْالسعوديْْالتركيْْالتقارْبْْالتحوالْتْْهذهْمعْْتقاطعْْذلك.

ْ(3ْ)ْلذلك.ْوحشدْتْعليهْوعملْتْبلْتركيا،ْترجوهْوالتيْمعهاْالتحالف

 الطموح اإليراني وأهمية التقارب -

ْالجيبْوْ ْالتغييرات ْالمنطقةْالفيْخضمْهذه ْالمهمةْفي ْالعراقْوالمتأتيةْمنْتدخلْعسكريْلوتكية سيما
إيران(ْجاءْالرئيسْأحمديْنجادْإلىْالسلطةْفيْْْْ-أيْالغزوْاألميركيْْْْ-خارجيْأطاحْمعادالتْالقوةْفيهاْْ

الشمالْمنْجزيرةْالعرب.ْْْوبدأتْتتبلورْلديهْفكرةْمشروعْإقليميْإيرانيْمهيمنْيمتدْإلىْ(2005)عامْْفي
فيْبغدادْفتحتْالبابْواسًعاْأمامْإيرانْللسيطرةْليسْفقطْعلىْالعراق،ْاحةْصدامْحسينْوحكمْ"السنة"ْْفإط

 
 2007أغسطس  29علي بابا جان، وزير االقتصاد التركي السابق. قبل أن يتولى وزارة االقتصاد كان وزيراً للخارجية وذلك من  )1)

، كما إنه كان المفاوض في  2009مايو  1وذلك بعد إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان رئيساً للوزراء وظل وزيراً للخارجية حتى 

 (، أنقرة، تركيا الحزب: حزب العدالة والتنمية48)العمر  ١٩٦٧أبريل،  ٤روبي، الميالد: ملف انضمام تركيا لالتحاد األو
10ْْصْسابق.ْمرجع،2009ْْتوفيقْْ)2ْ)
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بلْلفسحْالمجالْأمامْرؤيةْطموحةْفيْطهرانْللهيمنةْالقليميةْعبرْشبكةْتحالفاتْنسجتْعلىْامتدادْ
ْ(1)عقود.ْ

ةْليران،ْفإّنْخطيئتهاْفيْْئةْأميركاْفيْإهمالْسوريةْهديفإذاْكانْالسعوديونْيعتبرونْأنْخطْيْ
ْْال عام العراقيْصدامْحسينْ الرئيسْ إزاحةْ عنْْْْ)كانْت2004عراقْ ولكنْعوًضاْ لطهران.ْ هديةْضخمةْ

التصارعْبعدوانيةْمعْالقوةْاليرانيةْكماْتفعلْفيْبالدْالشام،ْانتهجتْالسعوديةْسياسةْغيرْفاعلةْتمثلتْْ
فيْالبالد،ْأقرْالمسؤولونْْْيكي".ْفنظراْلألكثريةْالشيعيةالعراقْأوْاالحتواءْ"االستاتْْفيْاحتواءْاألضرارْفي

ْالسعوديونْسراْبأنهمْيقومونْ

ورفعْْ  بالحرياتْ مطالبةْ األوسط،ْ الشرقْ منطقةْ فيْ مركزيةْ تحولْ كنقطةْ العربيْ الربيعْ ثوراتْ جاءتْ
ْالعربية،ْوهوْماْْ ْالجماهير ْقبل ْبالحريةْمن ْالمطالبة ْالتْرالشعارات ْالتوجهْوالحضور ْالمنطقةْْتناغمْمع ْفي كي

بناءْسياسةْخارجيةْقوية،ْالذيْكانْيرجواْالتغيرْفيْجسمْالنظامْالعربي،ْاهتمتْتركياْبنقطةْْالعربيةْنتيجةْْ
جانبْالشعوبْالعربيةْ)فيْالتغير(ْْْإلىاعتبارهاْنقطةْارتكازْأيضاْللعملْعلىْوقوفهاْْْْهذه،ْعلىالتحولْْ

 (2ْ)لقرارْفيْتركيا.ْوهوْماْيؤكدهْصانعْا

الفاعلةْْمعْالقوىْْْْوالتعاوْناألمرْالذيْيدفعهاْللتشاركْْْْللسعودية،ةْتشكلْقلقْكبيرْبالنسبةْْةْالسوريإنْاألزم
أجلْحمايةْحدودهاْالتيْباتتْمهددةْمنْقبلْإيران.ْفقدْمّهدتْْْالدوليةْمنوتعزيزْالجهودْْْْالمنطقة،ْْفي

يرا نْوتركيا.ْويعدْذلكْبمثابةْالقوةْْالطريقْلعداءْاستراتيجيْجديدْبينْاألطرافْالقليميةْمثلْالسعوديةْوا 
ْ(3)ْ.السورْيالدافعةْالرئيسةْوراءْالنتائجْالكارثيةْللقتلْالجماعيْللمدنيينْونزوحْاآلالفْمنْالشعبْ

بأنْالمدخلْالرئيسْلهاْفيْسوريا،ْفمنْخاللْالرافعةْالسنيةْْْْالسعودية،العالقاتْالتركيةْْْْإلىبهذاْينظرْْْوْ
يدفعْالعالقةْنحوْالتوجهْالىْالمواجهةْااليرانيةْفيْسوريا،ْكدولةْثورةْْْْ،المياالسعلىْقيادةْالعالمْْْْوالتنافس

ْفإنه ْالجيوستراتيجي. ْببعده ْالسعودي ْالتركي ْالربط ْالمركزيةْْْْعلىْحدود ْللقوى ْاالقليمية ْالجهود ْتكاتف ْمن البد

 

 ْ(2015)18الدوحة:ْقطر.ْصْْْ-،ْسلسلةْإصدارات،ْالمركزْالعربيْلألبحاثموازين القوي اإلقليمية بعد انهيار العراقمروانْقبالن،ْْ  )1)
:ْزياتْالدوحةْْعزتْْمعتمد،ْْعاطف:ْْترجمةْْاإلقليمية.(  ظل التحوالت  في  التركية  الخارجية  السياسةْْإسماعيلْتلجي،ْْيشيلطاش،مرادْْ  )2)

 . (2013)6صْ.زْالجزيرةْللدراساتمرك
18ْمرجعْسابق.ْص:2015ْْقبالن، )3)
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ْْ المنطقةْمنْتوجيهْوتوحيدْاهدافهاْلحماية باستماتهْفيْسوريْْفإيرانْْمصالحها،فيْ اْكبعدْتوسعيْْتقاتلْ
ْلتركياْمنْخاللْوجودهاْعلىْالحدودْمعها.ْتهديدْقومييحكمهاْفيْالمقابلْْجغرافي،وجوارْ

 2015م عتبارات التقارب التركي السعودي عاا

بهْوزيرْالخارجيةْْْْماْصرحإنْماْيدفعْالعجلةْللتقاربْالتركيْالسعودي،ْالملفْالسوريْبأهميةْكبيرة،ْوهوْْ
ْاستراتيجي،ْحيثْقال:ْْ،ْعقبْلقاءْالقمةْبينهما:)وهوْالعالنْعنْمالسعوديْمعْنظيرهْالتركي جلسْتعاون

أنهْيشملْالتنسيقْبشكلْأكبرْفيْظلْالظروفْوالتحدياتْالتيْتواجهها،ْفيْسورياْوالعراقْأوْاليمنْأوْْ
ارةْْتيْالشهنا:ْتأ،  التْاليرانيةْالسلبيةْفيْالمنطقةليبيا(ْسواءْفيماْيتعلقْبالرهابْأوْالتطرف،ْأوْالتدخ

ْْ.الحدودْالسعوديةْالتركيةْعلىتنظيمْالدولةْالسالمية،ْوالذيْيعتبرْمهدداْخطيراْيقفْْإلى

وتثبيتْنظامْالعدالةْْْ–وفيْظلْهذهْمتغيراتْالقليميةْالجديدة،ْتزامنْمعْوصولْالملكْسليمانْللحكمْْ
ْا ْاألمر ْالحكم، ْاالستراتيجوالتنميةْفي ْالتعاون ْإلىْتشكيلْمجلس ْأدي ْتحالفْْلذي ْالسعوديةْبتشكيل ي،ْوقيام

ْوالذيْتكمنْأهدافهاْفيْالتالي:ْيضمْتركيا،

ْالتهديدْالروسيْلتركياْمنْخاللْوجودهْفيْسورياْفإنهْيمثلْتهديدْعلىْالحدودْمعْتركيا.ْْْ-أ

ْْإيراْنيضعْالسعوديةْبينْفكيْكماشةْفيْحصارهْللسعوديةْمنْاتجاهْْْْوالذيالوجودْااليرانيْفيْسورياْْ-ْب
ْتركياْ.معْْمدعاةْللتقارْبثمْتأتيْالحدودْالجنوبيةْاليمنْمماْيهددهاْجيبولوتوكياْوهوْْا،وسوري

وهوْالسعوديةْْْْومصالحهاالتحالفْالتركيْمعْالقوىْالمؤثرةْفيْالمنطقةْلتحقيقْتوازنْلحمايةْأهدافهاْْْْ-ْت
ْومشتركْفيْالمصالح.ْْْمقارْبْوكبعدْسنيْ

منْالصراعْالروسْْْْوكبيرالملفْالسوري،ْوالتيْهيْجزءْمهمْْالوالياتْالمتحدةْاالمريكيةْودورهاْفيْْْْ-ْث
ْوالسعودية.تركياْْوهمايدفعْبوجودْتقاربْمعْحلفاءْأمريكاْفيْاالقليمْلتحقيقْذلكْالتوازنْْمريكي،األ

تهديْْ-ج يشكلْ والذيْ أهمية،ْ ذاتْ الكرديْ ْْْْالملفْ لتركيا العمالْْْوالتيقوميْ تدعمْحزبْ باتتْروسياْ
ْعلناْلرباكْالبيئةْالداخليةْالتركية.ْْالكردستاني،ْبالسالحْْ

ْ

ْ
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 الجهود التركية السعودية في احتواء األزمة السورية -

ْالتدريبْالميدانيْللقواتْفيْمنطقةْبعشيقةْالعراقيةْ.(1)ْ:علي صعيد الموقف التركي -
 والسالح.الدعمْالماليْ -
 احتضانْالالجئينْالسوريين. -
ْالمواقفْالسياسيةْمنْبشارْاألسد. -

ْ:السعودي د الموقفعلى صعي-

الموقفْالسياسي:ْضدْبشارْاألسدْومعْإنهاءْحكمه،ْفالسعوديةْتبذلْجهدًاْكبيرًاْلنهاءْاألزمةْْ -
ْالسورية.

 الوسائلْالالزمة.الموقفْالميداني:ْفإنْالسعوديةْتدعمْالمعارضةْالسوريةْبكلْ -

رْالجوهريْفيْشكلْالمنطقةْْنْفيْساحةْالشرقْاألوسط،ْأمرْيدفعْالعجلةْلحالةْمنْالتغيإنْماْيجريْاآل
ْالواْق ْالمقبلة،ْهذا ْالمرحلة ْالسابق،ْْفي ْفي ْالواقعْعليه ْلماْكان ْالمغاير ْالوضع ْيظهرْحقيقة ْالموجود ْالحالي ع

وجودْْالكبرىْتتحولْإلىْحالةْمنْالعداءْأوْعلىْاألقلْالْْفحالةْالتناقضْفيْالتحالفاتْالسابقةْمعْالقوىْْ
اءْفيْتحالفاتْمعْاألعداء،ْوالحلفاءْالقويْالفاعلة،ْودخولْاألصدقحقيقيْواضحْبينْالتحالفاتْْوْْلتصور

ْ(2ْ)ْ.األخرالقليمينْحلفاءْفيْدائرةْالقليم،ْاألخرْالذيْيتبعْلمعسكرْغيرْ

 الواليات المتحدة األمريكية -

بانْالحربْالباردةْبينْالمعسكرينْالشرقيْوالغربي،ْعملتْالوال ياتْبعدْنهايةْالحربْالعالميةْالثانية،ْوا 
ْلم ْأيضا ْالحيويْواالستراتيجي،ْهذا ْاألوسطْلبعدها ْالشرق ْالتوغلْفيْمنطقة ْاألمريكيةْعلى نعْتدفقْالمتحدة

تركياْفيْتلكْالفترةْقدْأسستْلدولةْْالنفوذْالروسيْعليْتلكْالمنطقةْالتيْهيْجزءْمنْأطماعهم،ْفكانتْْ
فيْأوجه،ْونظراْلموقعاْاالستراتيجيْالذيْالجمهورية،ْبعدْسقوطْالدولةْالعثمانية،ْوتوجههاْنحوْالغربْكانْْ

ْالعدوْْ ْلمواجهة ْالثالث،ْوتقاطعاْمعْمصالحها ْالقارات ْأرهقْتركياْْيتوسط ْالذيْقد ْالسوفيتي ْاالتحاد المشترك
متْبدمجْتركياْفيْاالستراتيجيةْاألمريكيةْوربطهاْبأحالفهاْالعسكريةْوجعلهاْدولةْلمدةْقرنينْمنْالزمن،ْفقا

 

ْتطور  )1) ْالقدرة، ْْماجستيرْْ،ْرسالة2012  -2007السورية في ضوء المتغيرات اإلقليمية والدولية:    -العالقات السياسية التركية   محمود
 (ْ.2013)ْ.65ص.ْغزة:ْاألزهرْجامعةْنسانية،الْوالعلومْاآلداْبْكليةْاألوسط،ْالشرْقْفيْدراساتْماجستيرْبرنامجْ-منشورةْغير

 ْ(2014)3-1قطر.ْصْ-الدوحةْسياساتْتحليلْسلسلة التركي في سوريا، -التباين األمريكيخلفيات  لألبحاث،ْْالعربيْالمركز )2)
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جهاْكدولةْأساسْفيْحلفْبغدادْالذيْيضمْبعضْالدولْالمشرقية،ْوثمْاالنضمامْإلىْمركزية،ْفقدْتمْدم
ْ(1)حلفْالناتو.

ةْودولْالجوارْالجغرافيْفكانْأولْاختبارْحقيقيْلحزبْالعدالةْوالتنمية،ْأمامْالبيئةْالداخليةْالتركي
ياتْالمتحدةْشنْحربْعلىْْودولْحلفْالشمالْاألطلسيْسيماْالوالياتْالمتحدةْاألمريكية،ْوهوْإعالنْالوال
المحكْأمامْالرأيْالعامْْْعلىالعراق،ْنتيجةْامتالكْاألخيرةْأسلحةْالدمارْالشامل.ْاألمرْالذيْوضعْالحزبْْ

ستفتاءْشعبيْوتصويتْبرلمانيْليحددْمصيرْالمشاركةْاألمرْْالرافضْلهذهْالحرب.ْاألمرْالذيْاستدعيْلال
(ْوالرسمي)البرلمان(،ْلدخولْتركياْفيْغمارْْألحزابْالسياسية)الرأيْالعامْواالجماهيريْْالذيْقوبلْبالرفضْْ

ْْ(2)العراقْمنْخاللْاستخدامْأراضيها،ْكدولةْتعدْثانيْأكبرْجيشْفيْحلفْالناتو.ْْعلىالغزوْاألمريكيْْ

ربطْالعالقاتْاألمريكيةْمعْكلْمنْتركياْوالسعوديةْفيْهذاْالسياق،ْفإنْهناكْرؤيةْْْْوهناْيمكْنْ
ْتتبعهاْْ ْفاألوليْْاستراتيجية ْلها ْأهميةْكبيرة ْتجاهْمركزيتانْذات ْاألوسط، ْالشرق ْفي ْاألمريكية ْالمتحدة الواليات

ارجيةْاألمريكية.ْفبامتالكهاْلمختلفةْوالتيْسبقْذكرهاْوالثانية،ْتحتلْوضًعاْهاماْفيْالسياسةْالخبأبعادهاْا
ىْأنْتكونْأكبرْمنتجْنفطيْفيْْألكثرْمنْربعْاالحتياطاتْالنفطيةْالعالمية،ْستحتفظْالسعوديةْبقدرتهاْعل
منْالمنتجينْاآلخرينْقدْتضاءلتْْالعالمْفيْالقرنْالحاديْوالعشرون،ْعندماْستكونْالمواردْالبتروليةْلعددْ

أعلىْمستوىْْْْإلىتْالحالية؛ْمنْالمحتملْأنْيصلْإنتاجْالنفطْالعالمي،ْْكثيًراْعلىْاألرجح.ْفوقًعاْلالتجاها
ْ(3)ْ.والسعوديةتركياْلهْبينْكلْمنْالوالياتْالمتحدةْْو

فيْالفترةْالسابقةْكانتْاالحتياجاتْالعالميةْللنفطْمرتفعة،ْوبالتاليْفإنهْسيخفقْفيْتلبيةْالطلبْْْْ
العالميْعلىْالنفطْبأسعارْتعتبرْمقبولةْحالًيا.ْوترتكزْالسياسةْاألمريكيةْتجاهْالمملكةْعلىْتوليفةْمنْْ

اسيةْوعسكرية.ْونظًراْألهميةْالمملكةْاْتشملْأيًضاْأهداًفاْسيالمصالح،ْتشملْأهداًفاْاقتصاديةْوتجارية،ْكْم
كمنتجْللنفطْوكقوةْفيْالشرقْاألوسط،ْفإنْالوالياتْالمتحدةْتنظرْإلىْالسعوديةْكقائدْلدولْشبهْالجزيرةْ

 
ْجامعــــــةْمجلــــــة األمتتتتتن القتتتتتومي العربتتتتتي. علتتتتتى وأثرهتتتتتا النتتتتتاتو لحلتتتتتف التوستتتتتعية اإلستتتتتتراتيجية م(.2010محمــــــدْحســــــون،ْ) ( 1)
 334ْْ،33الثاني.ْصْْالعددْ-26ْْالمجلدْ–والقانونيةْاالقتصاديةْللعلومْمشقد

 م(ْ.2008ْ)237ْ،246ص .1ط  .ْرياضْالريسْللنشرتركيا الصيغة والدورْمحمدْنورْالدين، )2)
ْ(.2003)ْهْ-ص.1ْ.ْطالجزيرة العربية والنظام العالمي الجديدكاملْعبدْالجليل.،ْْ(  3)
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العربية،ْوجنحتْالسياسةْاألمريكيةْإلىْتشجيعْاالستقرارْفيماْبينْالدولْالعربيةْالموجودةْفيْهذهْالمنطقةْْ
قدْحددتْالمصالحْاألمريكيةْبهدفْاستمرارْحريةْوصولْالوالياتْالمتحدةْإلىْْتحتْالقيادةْالسعودية.ْْو

إعادةْاستثمارْالفوائضْالماليةْالسعوديةْالناجمةْعنْبيعْالنفطْالمشاركةْاألمريكيةْفيْنشاطاتْتحديثْْ
ْ(1)السعودية.ْ

كي،ْفإنهاْتعملْْإغفالهاْالسلوكْاألمريْْهناْيتجلىْللباحث:ْأنهْفيْظلْإدراكْالقيادةْالتركيةْوعدم
ْلتركيا،ْ ْاالستراتيجية ْالمصالحْوالرؤية ْالقضاياْعلىْقاعدة ْالفرص،ْفي ْالنقاطْوتفويت ْإحراز فيْعلىْسياسة
فكسبْودْالسعوديةْمنْقبلْتركياْهوْورقةْذاتْأهمية،ْالْسيماْالتوقيتْالحالي،ْوبالتاليْفإنْاستطاعتْْ

وتقديمْالمشورةْفهذاْبدورهْيجعلْالمنطقةْفيْحالةْْمملكةْسيماْالقليمية،ْْتركياْأنْتؤثرْعلىْسياساتْال
نْلزمتْالبعدْالعسكري. صالحْوا  ْاستقرارْعلىْهذاْالواقعْلوعيْمدركاتهْلدخولْفيْحالةْتحسينْوا 

الجغرافيْوموقعهاْ لجوارهاْ بالنسبةْ وأهميتهاْ بناءْعلىْموقعهاْومقوماتها،ْ وأهدافهاْ الدولْسياساتهاْ ترسمْ
االقتصادْوالسياسةْوالعسكر،ْواالعالمْومساحةْالدولة.ْْْْعدة:ْوهيمنْعواملْْليا،ْيتجلىْذلكْالموقعْْدْو

واالقتصاديةْْ السياسيةْ األبعادْ هذهْ األخرى.ْ الدولْ تجاهْ الخارجيةْ سياستهاْ الدولةْ ترسمْ ذلكْ علىْ وبناءْ
تعملْمعْالدولْاألخرى،ْلذلكْْوالعسكريةْوالدينية،ْالْيمكنْاغفالهاْمنْقبلْالدولةْفيْسياستهاْالخارجيةْْ

ْتركياْفيْسياستهاْالخارجية،ْمعْالمملكةْالعربيةْالسعوديةْبموجبْهذهْاألبعاد.ْ

ْالتطور االقتصادي التركي في عهد حزب العدالة والتنمية -

العزيزْْ عبدْ بنْ الملكْعبدْهللاْ زيارةْ بعدْ كبيراْ اقتصادياْ تدفقاْ السعوديةْ التركيةْ العالقةْ اكتسبتْ
وهيْبمثابةْازدهارْللنشاطاتْالمصرفيةْالسالميةْورأسْالمالْاالستثماريْالسعودي،ْوالذيْْ،2006ْْعاْم

جيةْ)الداخلية(ْتشهدْالعالقاتْحقيقيْللعلمانية.ْوعلىْالرغمْمنْهذهْالتوتراتْاليديولْوْْتعتبرْبمثابةْتحديْد
 (2ْ)االقتصاديةْبينْالبلدينْازدهاراْمنذْالسبعينات.ْ

 

ْْ.قطرْْ-الدوحةْْسياساتْْتحليلْْسلسلةْْلألبحاث،ْْالعربيْْالمركز  ْ،األمريكي في شرق أوسط متغير  - لسعودي الخالف اويريْفردريك،ْْ  )1)
 . ( 2015)9ْص

ْْللسالْمْْكارينغْيْْمؤسسةْْاألوسطْْالشرْقْْمركز  ،"الجديدة  والعثمانية  الكمالية  بين:  األوسط  الشرق   في  تركيا  سياسات"  عمرْتشيبينار،  )2)
 ْ(2007)29صْ.واشنطنْالدولي،
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ديةْصاعدةْفيْالعالمْإلىْجانبْالصينْْركيْضمنْسبعةْقوىْاقتصاحيثْأدرجْاالقتصاديْالت
ندونيسياْوالمكسيكْوروسيا.ْوأصدرْْ بالكونغرسْاألمريكيْتقريراْحولْْْمركز،ْ)الدراساْتوالبرازيلْوالهندْوا 

مستقبلْاالقتصادْالعالمي،ْوتحدثْبثناءْعنْتركياْحيثْجاءتْتركياْبعدْالصينْفيْالنموْاالقتصادي،ْ
المركزْالسادسْعشرْاقتصاديًاْفيْالعالم،ْوتوقعْالتقريرْأنْتحتلْتركياْالمركزْالثانيْعشرْْْْوتحتلْتركيا

ْ(1ْ).2050ْْدياتْفيْالعالمْبحلولْعامبينْأكبرْاالقتصا

اتفاقياتْعدةْحولْاالقتصادْتمهيداْللدخولْفيْعالقاتْاستراتيجيةْوسياسيةْْْْىعلفقدْوقعتْتركياْ
اتفاقيةْْْإلىالنصيبْاألكبرْفيْاالتفاقياتْاالقتصادية،ْحيثْتمْاالشارةْْودفاعية،ْمعْجوارها،ْفكانْللملكة،

 (2)ْومديْأهميتهاْفيْالتحولْبينْتركياْوالمملكة.ْ،2008عامْْ

(2013ْْ)عامينْْفيْهذاْالطار:ْأكدتْاللجنةْالسعوديةْالتركيةْالمشتركةْفيْدورتهاْالحاديةْعشرةْقبلْْ
العم أهميةْ علىْ أنقرة،ْ التركيةْ بمستوْىبالعاصمةْ والدفعْ القائمةْ العالقاتْ تعزيزْ أجلْ منْ العالقاتْْْلْ

ْالمنشآتْْاالقتصاديةْوالتجاريةْْ ْدعم ْمجال ْفي ْالتعاون ْإلى ْاللجنة ْالتجاري.ْوأشارت ْالتبادل ْمستوى ْرفع بهدف
ْالمواصفاتْ ْمجاالت ْفي ْالتعاون ْأهمية ْالتأكيدْعلى ْمع ْالمجال، ْفيْهذا ْالخبرات الصغيرةْوالمتوسطة،ْوتبادل

نْوالتعاونْفيْكافةْْقاييسْوالخدماتْالماليةْوالمصرفية،ْوزيادةْحجمْاالستثماراتْبينْالبلدينْالصديقْيوالم
ْ(3ْ)المجاالتْاالقتصاديةْوالعسكريةْوالتنمويةْوالسياحية.ْ

 األهمية االقتصادية لتركيا والسعودية -

للخ مهمْ جزءْ تكونْ بأنْ المملكة،ْ عنْ تغنيهاْ الْ لالقتصادْ التركيةْ الحاجةْ كبوتهاْْإنْ منْ روجْ
يةْاالقتصاديةْبصفةْأساسية،ْحيثْأنْدولْاالقتصادية،ْفالدولْالعربيةْتحويْتناقضاتْمتعددةْمنْالناح

غيرْأنهاْتفتقرْإلىْْتريليونْدوالر،ْْْ(1,5)الخليجْتمتلكْثرواتْماليةْفيْإطارْصناديقهاْالسياديةْتتجاوز.ْ
الضخمة،ْاألمرْالذيْدفعْتركياْبالتوجهْنحوْْْْالتنوعْاالقتصاديْالذيْيضمنْاستدامةْهذهْاالحتياطياْت

 
 10ْمرجعْسابقْْ:2013كاوي،ملْ)1)
 44:مرجعْسابق2009ْْمعوض،ْ)2ْ)
 (2016العربية،ْموقعْالكتروني:)ْْ)3ْ)
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تنمية.ْ)وهذاْماْتمْإيضاحهْسابقا(.ْفيْالوقتْالذيْتتسمْباعتمادهاْالكبيرْعلىْْالمملكةْلتعزيزْاالقتصادْوال
ْ(1ْ)ْت.وخدماالخارجْفيْاستيرادْماْتحتاجْإليهْمنْسلعْ

تقومْْْْاالستفادةْمنْماْْتحتاجْإلْىالسعوديةْْفيْاتجاهْالبناءْوالتنميةْالعمرانيةْالتيْتشهدهْالمملكةْالعربيةْْ
بهْتركياْبإنتاجهْبمختلفْاألنواعْالتيْتخدمْموادْالبناء،ْواألدواتْالعمرانية،ْذلكْأنْتركياْتعدْثانيْأكبرْْ
ْالثالثةْضمنْْ ْالمرتبة ْتحتل ْلإلسمنت،ْعالوةْعلىْكونها ْأكبرْمنتج ْالعالم،ْوسادس ْالزجاجْفي ْلصفائح منتج

ْ(2ْ)المتحدةْوالصين.ْْينْلإلنشاءاتْعالمًيا،ْبعدْالوالياْتأفضلْالئحةْالمتعهْد

 التنمية واالستثمار والتبادل التجاري -

ْالعربيةْالسعودية،ْبإعالنْالعديدْمنْالمبادراتْاالقتصادية،ْلتعزيزْالتعاونْْْْقامتْكالْمنْتركيا المملكة
لديها،ْخطة الطموحْلديْكليهما،ْحيثْأنْتركياْ بماْينسجمْمعْ القوميْْْْاالقتصادي،ْ الناتجْ 2ْْليصالْ

،ْبينماْتطمحْالسعوديةْإلىْتقليلْاعتمادهاْاالقتصاديْعلىْعائداتْالنفطْبتنويع2023ْْتريليونْدوالر،ْفيْْ
الحرمينْْ خادمْ وصولْ شهدهْ الذيْ السياسيْ التقاربْ أجواءْ معْ خاصةْ أخرى،ْ مجاالتْ فيْ الصادراتْ

دةْالحكمْفيْبلديهما،ْكم متاحةْومؤهلةْللتعاونْْاْأنْالفرصةْبينْالبلدينْْالشريفين،ْوالرئيسْأردوغانْلس 
ْْ(3ْ)ْْحيث سيتم رصد حجم التبادل التجاري واالستثمار كالتالي:ْْاالقتصاديْفيْمجاالتْالطاقةْواالستثمار.

مستويْدولْالخليج،ْحيثْبلغْحجمْْْْعلىتمثلْالمملكةْالعربيةْالسعوديةْأكبرْشريكْتجاريْلتركيا،ْْ
ْا ْالتجاريْبينهماْفي ْالمشتركة129ْْْ)،2002ْْلعامْْالتبادل ْالمشاريع (36ْْْ)بينهماْْ(ْمليونْدوالرْوقدْبلغْحجم

(1,2ْْ)بلغتْْ،2003ْْمشروعًاْوفقْمؤشراتْالعامْنفسه.ْكماْازداد،ْحجمْالتبادلْالتجاريْبينهماْفيْالعامْ
ملْاْعلىْمعاهدةْإنشاءْمجلسْاألعمالْالسعوديْالتركي،ْالذيْظلْيعفيْنفسْالعام،ْوقعتمليارْدوالر.ْْو

ْمايو2004ْْمنذْعامْْ ْأج2005.ْوفي ْمن ْإنشاءْصندوق ْإقرار ْتم ْالخاصةْوالحكوميةْْ، ْاالستثمارات ْتشجيع ل

 
 12ص 2013مرجع سابق  ملكاوي، (1)

ْْالدراساتْقسمْمنشورة،ْغيرْدكتوراهْرسالةْاإلستراتيجية التركية شرق أوسطيا في ظل عالقتها مع )إسرائيل(،وْداير،ْأْبْرائدْْ(2)
 (ْ.2014)261ْصْ.طرابلس:ْلبنانْ-جنانالْجامعةْالستراتيجية،

 ْ(2016خليجية،ْموقعْالكتروني:)شؤونْ ( 3)
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القادمةْمنْدولْالخليجْإلىْتركيا،ْوالذيْأقرْأنْتنظمهْهيئةْدوليةْبالتنسيقْمعْغرفةْاسطنبولْالتجاريةْْ
ْ(1)جدةْللتبادلْالتجاري.ْوغرفةْ

ْالتجاريْْ ْالتبادل ْبنهايةْعامْْم4.65ْْوازدادْحجم ْالثقافةْوالسياحةْْْْ.ْووفقا2010ليارْدوالر ْالتركيةْ،لوزارة
بنسبةْْ السعوديينْ للسياحْ الحجزْ المئةْخاللْعامْواحد.75ْْفقدْازدادتْمعدالتْ التبادلْْْْفيْ وزادْحجمْ

خمسْملياراتْْْإلى،2014ْْالتجاريْبينْالدولتينْعدةْمراتْخاللْالسنواتْالعشرْاألخيرةْوالذيْارتفعْْ
ْ(2)دوالر.ْ

مشروعاْصناعيا،41ْْْْمنهاْْمشروعا،159ْْْْكماْوبلغْعددْالمشاريعْالمشتركةْبينْالبلدينْحواليْْ
ويرصدْالتقرير،ْتناميْحجمْالتبادلْْْْنشاطاتها،مشروعاْفيْمجاالتْغيرْصناعيةْتختلفْباختالف118ْْْْ

ْالماضية،ْحيثْْ ْالقليلة ْالسنوات ْالبلدينْفي ْبين ْالمنصرم2011عامْ)ْْبلغْحجمهالتجاري ْْْ(21747،ْنحوْْ)(
ْْ(9192مليونْريال،ْووارداتهاْمنْتركياْنحوْ)(12555ْْ)لتركياْْالمملكةْْْْبلغتْصادراْتمليونْريال،ْحيثْْ

ْْْ.ريالمليونْ

التبادلْالتجاريْفيْنهايةْعامْْ ملياراتْدوالرْأميركي،ْوفي10ْْْْم،ْإلى2013ْْوكذلكْبلغْحجمْ
لكةْالعربيةْالسعوديةْخاللْالمدةْالواقعةْماْْمجالْقطاعْالبناءْوصلتْخدماتْالمقاوالتْالتركيةْفيْالمم

ركياْحتىْنهايةْْمليارْدوالرْأمريكي،ْوبلغتْاالستثماراتْالسعوديةْفيْت12.7ْْم،ْإلى2012ْْْ-م2002بينْْ
ْ(3ْ)ْأمريكي.مليارْدوالر2ْْم،ْإلى2013ْعامْْ

شيًراْْشركة،ْلمئاتْمنْالمستثمرينْالسعوديين،ْم800ْْإنْعددْالشركاتْالسعوديةْفيْتركياْيبلغْْ
ْْ(4).اْمجالْالعقارملياراتْدوالر،ْبماْفيْه6ْإلىْأنْحجمْاالستثمارْبينْالرياضْوأنقرةْتجاوزْحاجزْْ
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ْال ْأنْحجم ْالسعودي ْالتجارةْوالصناعة ْالربيعةْوزير ْفوزان ْبن ْتوفيق ْبه: ْالتجاريْْوهوْماْصرح تبادل
مليارْريالْإلىْماْيزيدْعن12ْْْْمن2014ْْْإلى2009ْْْْبينْالمملكةْالسعوديةْوتركياْقفزْخاللْالفترةْمنْْ

ْْ.ملياراتْدوالر6ْمليارْريالْ)ماْيعادلْنحو24ْ

 مما سبق يتضح للباحث التالي:

 إنْاالقتصادْيمثلْأهميةْكبيرةْفيْالتقاربْالتركيْالسعوديْ. -
 عجزْفيْمجالْالطاقةْمنْخاللْالتعاونْمعْالمملكةْ.سدْالْعلىتعملْتركياْْْ -
ينبعْمنْأهميةْتركياْلديْْْ،ْوهوْماتركياْفيْعدةْمراحلسدْالعجزْالماليْلْْعلىعملتْالمملكةْْ -

 المملكة.
ْترابطْالعالقات،ْبينهماْ.ْْعلىإنْحجمْالتبادلْالتجاري،ْواالستثمارْالتركيْفيْالسعودية،ْيؤكدْْ -

 التعاون العسكري التركي السعودي-

لتركيْالسعودي،ْمنْعامالْمهماْمنْشانهْتعزيزْالدورْا-يعتبرْالتعاونْالعسكريْبينْتركياْوالسعوديةْْ
اْمهماْالْيمكنْتجاوزهْمنْخاللْذلك.ْفإنناْسيحاولْهذاْخاللْقوةْالردعْوالتيْتجعلْمنْحضورهماْموازن

االتفاقياتْالموقعةْبينْتركياْوالسعودية،ْمنْأجلْتعزيزْالصناعاتْالعسكريةْواألخذْْْعلىالمبحثْالوقوفْ
ْقاعدةْالقدرات.ْعلىةْالتشاركْبينهماْبالمقارنةْالقدراتْالعسكريةْلكلْمنهماْلتغطيةْأهمْي

( عامْ فيْ تعاونْعسكريْ اتفاقْ وتركياْ السعوديةْ وقعتْ فقدْ يغطيْمجاالت2010ْْوعليه:ْ م،ْ ْ)
فيْقيامْالشركةْْْالسعوديْالتركيالتدريبْواألبحاثْالعلميةْوالتكنولوجيةْكماْيتمثلْالمجالْاآلخرْللتعاونْْ

1ْالصنع".(ْ"ْاألمريكية113ْلجنودْالمدرعةْ"إم.)التركيةْ"إفْإنْإسْإس"ْبتحديثْمئاتْناقالتْا

الخليجْ التسليحْفيْدولْ بتكنولوجياْ الدولية،ْالخاصةْ وقدْشاركتْتركياْتقريبًاْفيْكلْالمعارضْ
وذلكْللترويجْلمنتجاتهاْالعسكرية.ْوقدْأفضتْهذهْالتطوراتْفيْمجملهاْإلىْتوقيعْالعديدْمنْاتفاقياتْْ

ضحتْالسعوديةْتحتلْالمركزْأ2012ْْالجماعيْأوْالثنائي.ْففيْعامْْْْالتعاونْاألمنيْسواءْعلىْالصعيْد
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99ْْ)الثالثْمنْحيثْحجمْوارداتهاْمنْالصناعاتْوالمنتجاتْالعسكريةْالتركية،ْوالتيْبلغتْقيمتهاْحواليْْ
1ْْ.%(ْمنْإجماليْالصادراتْالعسكريةْالتركية7.8ْمليونْدوالر(ْوهوْماْيمثلْحواليْ)

،ْتوصلتْتركيا2015ْْيةْفيْنهايةْعامْْرتْبينْالطرفينْفيْالسعوْدوفيْخاللْاللقاءاتْالتيْج
والسعوديةْإلىْاتفاقْللتعاونْالعسكري،ْمنْخاللْتعزيزْالتعاونْالعسكري،ْوزيادةْحجمْاالنتاجْمنه،ْوعلىْْ

مليار10ْْْْتصلْالىْْْْمدرعاتْعسكريةْمنْتركيا،ْبقيمْةْْوالسعوديةْبشراءأثره:ْتمْتوقيعْاتفاق،ْبينْتركياْْ
وقدْأكد:ْْْْوفيْ)مناقصةْأولية(ْتقومْالمملكةْمنْخاللهاْبشراءْمدرعات،ْبقيمةْملياريْونصفْدوالر.ْْدوالر،

اردوغانْقوله،ْفيْأعقابْالزيارة،ْأنْالجانبْاألهمْمنْأعمالْمجلسْالتعاونْاالستراتيجيْالمعزمْعقدهْبينْْ
ْالبلدين،ْيتمثلْفيْتجارةْالصناعاتْالدفاعيةْ.

حول القوي المركزية في اإلقليم من حيث القدرات العسكرية   لكاوي()علي م أجراها  وفي مقارنة  
واإلنفاق العسكري، تبين أن القدرات العسكرية السعودية تمثل أكبر موازنة من بين خمس دول وهي:  

 (2)  مصر.  -إسرائيل–تركيا  - السعودية -إيران

ْأكثر ْبين ْالتاسعة ْالمرتبة ْفي ْالسعودي، ْالعسكري ْالنفاق ْالشؤونْْدولة30ْْْْيأتي ْإنفاقًاْعلى ْالعالم في
بالنظرْإلىْالميزانيةْالدفاعيةْلكلْمنْالدولْآنفةْالذكر،ْوهنا:ْنالحظْْْ(26)العسكرية،ْكماْواحتلتْالمرتبةْْ

مليار46,100ْْْ)م2012ْْْْثْبلغتْعامْْأنْميزانيةْالمملكةْالعربيةْالسعوديةْهيْاألعلىْمنْبينْالدولْحي
الشرقْاأل العسكريْفيْعامْْدوالر(ْوهيْاألعلىْمنْدولْ فيماْازدادْاالنفاقْ نتيجة2015ْْْْوسط،ْ وذلكْ

ْمليارْدوالر(.10مليارْدوالر(ْبمعدلْزيادةْ)56ْْ)إلىْالتحدياتْالتيْتواجهْالمملكة.ْوالتيْبلغتْقيمتهاْ

مليارْدوالر(ْواحتلتْالمرتبةْالثانية،18,697ْْْْ)سْالعامْْوقدْبلغتْميزانيةْتركياْالدفاعية،ْفيْنف
لشرقْاألوسط،ْشكلتْبالنسبةْلتركياْْالضخمةْلميزانياتْالدفاعْفيْالدولْالكبرىْفيْمنطقةْاهذهْاألرقامْْ

ْالسعودية،ْْ ْالرغبة ْيتقاطعْمع ْما ْالسعودية.ْوهو ْالعربية ْالمملكة ْمعظمهاْوخاصة، ْإلى ْالتوجه ْفي عاملْجذب
يرانْيظهرْأنْالجيشْالسعوديْلديهْطائراتْأكثركذلكْفيْالم بينماْالجيشْاليرانيْْْقارنةْبينْالسعوديةْوا 

ْْلديهْأعدادْأكثرْومدافعْوغواصاتْأكثر.
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منْهنا:ْيظهرْأنْالتقاربْبالقوةْبينْالسعوديةْوتركياْيمكنْأنْيشكلْعاملْحسمْوتوازنْعسكريْْْ
فْعسكريْبينْتركياْوالسعوديةْوانضمتْإليهْبعضْالدولْْإنْلمْيكنْتفوقْفيْالقليمْإذاْماْتمْعقدْتحال

ْْ ْْوالعْراالسالمية منْْْْوكذلكبية، ودعمْضمنيْ موافقةْرسمية،ْ لوالْ ممكنةْ تكنْ لمْ السعوديةْ معْ االتفاقيةْ
ْالوالياتْالمتحدة،ْوتحرصْأنقرةْعلىْإبقاءْنشاطاتهاْمحصورةْضمنْحدودْمعينةْتفاديًا.

 من هنا: يظهر للبحث التالي:

ازنْموثرْتستطيعْكلْمنْتركياْوالسعودية،ْتشكيلْجبهةْمشتركةْموحدةْتحققْعاملْردعْوتْو -أ
 وفاعل.

تعزيزْالتوافقْبينهما،ْْْإلىإنْحجمْاالنفاقْعلىْالميزانيةْالعسكريةْكبير،ْاألمرْالذيْيحتاجْْْ -ْب
 لالستفادةْمنْاالمكاناتْالمتاحةْوالتيْمنْشأنهاْترشيدْالنفقاتْ.

ركيْالسعوديْلهاْأهميةْبمكان:ْفيْتحقيقْالحضورْالفاعلْفيْالمنطقة،ْْإنْحالةْالتشاركْالتْ -ْت
 راغْالسياسيْ.لسدْالف

 : االنقالبيةالموقف من المحاولة 

لتكونْتحواًلْكبيرًاْفيْسياسةْتركياْالخارجية،ْوالتيْحصلْفيهاْانعكاسْاستدارةْْْْاالنقالبيةجاءتْالمحاولةْْ
وجيهْأصابعْاالتهامْلدورْسعوديْفيْهذاْاالنقالبْمنْقبلْْوالعالقاتْالمختلفة،ْحيثْأنْتْْْاالقضايتجاهْْ

يْجعلتْْولة،ْجعلْالموقفْالتركيْأكثرْحدةْتجاهْالعالقةْوالملفاتْالمشتركة،ْوهيْالتأجهزةْمحددةْفيْالْد
تركياْتتحولْباتجاهْإيرانْوتطورْالعالقةْمعهاْعلىْقاعدةْرفضْالتدخلْفيْشؤنهاْالداخلية،ْومنذْذلكْ

معْروسياْ،ْاتجهتْتركياْإليْخلقْتوازنْفيْمربعْالعالقة2015ْْاطْالطائرةْالروسيةْعامْْالحين،ْوعقْاسق
يران،ْحيثْالحليفْاالستراتيجيْاألمريكي،ْالذيْشكلْضغطْعلىْتركْي اْوآوىْفتحْهللاْقولن،ْوالتحركْوا 

ْالخليجيْأيضًاْتجاهْذلك،ْأحدثْتحواًلْكبيرًاْفيْالسياسةْالتركيةْ.

 قجي: قضية الصحفي جمال خاش-

قنصل مبنىْ داخلْ خاشقجي،ْ اغتيالْ لجريمةْ األولىْ اللحظاتْ منذْ تركياْ مطلعْتبنتْ بإسطنبولْ بالدهْ يةْ
تْالسعوديةْإلىْالتعاونْلكشفْالحقيقة.ْحتىْأنْالرئيسْْ،ْموقفاْإيجابياْعبرْدعوةْالسلطا2018أكتوبر/ْْ

قةْفيْالقضية،ْمستثنياْأردوغان،ْوجهْشخصياْدعوةْإلىْالعاهلْالسعودي،ْللتعاونْمنْأجلْكشفْالحقي
نقرةْتبنيْلغةْحذرةْومعتدلةْتجاهْالرياضْبهذاْْتورطْالملكْسلمانْبهذهْالحادثةْبشكلْكامل.ْوواصلتْأ
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ْالحفاظ ْالهدف ْفيْخطوة ْتتسببْجريمةْخاشقجيْْْْالصدد، ْبأن ْالسماح ْالسعوديةْوالمنطقة،ْوعدم ْاستقرار على
ْفيْزعزعتهْ.

برْمنهْاتخاذْإجراءاتْمباشرةْتجاهْمساحاتْمحددةْفيْْلكنْالواقعْالذيْشكلْضغطًاْإعالميةْأك
أنْتركياْأرادتْالضغطْالمعنويْعلىْالسعودية،ْلتحيديهاْمنْأيْتحركاتْضدْْْْإلىشكلْالعالقة،ْيشيرْْ
ْتركياْفيْالمستقبلْ.

إنْتعاونْأنقرةْوالرياضْفيْالعديدْمنْالقضاياْالتيْتهمْالمنطقة،ْأمرْحتميْالْبدْمنه،ْفيماْتتمحورْْ
هْالمنطقةْوسكانها.ْْاتْاألطرافْالقادمةْمنْخارجْالمنطقة،ْحولْمصالحهاْدونْمراعاةْاستقرارْورفاسياس

والسعْو لتركياْ يمكنْ المنطقة،ْ تشهدهْ الذيْ الصراعْ السياسيةْْوفيْظلْ المجاالتْ تعاونهماْفيْ ترسيخْ ديةْ
يجابياْفيْوالعسكريةْواالقتصاديةْوالتجاريةْواالجتماعية.ْوالْشكْأنْعلىْالعالمْأنْيتبن ىْدوراْفاعالْوا 

ْهذاْالطار.

 خاتمة: 

علىْالدولةْالتركية،ْاتبعتْتركياْسياسةْإدارةْْ،ْوسيطرةْالفكرْالعلماني1924ْعقبْسقوطْالدولةْالعثمانيةْْ
الظهرْللشرقْوالموالةْللغرب،ْاألمرْالذيْجعلْاألتراكْيعيشونْأزمةْهوية،ْبتاريخهمْوحضارتهمْودينهم،ْْ

عامْْمرحلةْجديدةْفيْتاريخْتركياْالمعاصرةْ،وهيْفوزْحزبْالعدالةْوالتنميةْفيْانتخاباتْْإليْأنْجاءتْْ
بالتوجهْللشرق2002ْْ التركيةْفيْسياستهاْالخارجية،ْ التوازنْفيْ،ْوالتيْأعادتْصياغةْالرؤيةْ وتحقيقْ

المركزْمنْْعالقتهاْمعْالغربْ،ْواعتمدتْبذلكْاتباعْسياسةْتصفيرْالمشكالت،ْوالعملْعلىْتحيقْالدولة
فيْالتاريخْوالجغرافياْوالحضارة،ْْْْخاللْالتفاعلْوالتوازنْوْالتقارب،ْمعْعمقهاْالجغرافيْوالذيْتترابطْمعه

(،ْفكانت2003ْْتزامنْمعْالغزوْاألمريكيْللعراقْعامْ)مماْعززْمنْحضورهاْوموقعهاْاالستراتيجي،ْوالذيْْ
عقلْالسياسيْالتركي،ْنظراْألهميتهاْالدينيةْوموقعهاْْالمملكةْالعربيةْالسعودية،ْدولةْذاتْأهميةْكبيرةْفيْال

لثلثيْاحتياطيْالنفطْفيْالعالم،ْوموقعهاْاالقتصادي.ْعززْتلكْاألهميةْلديْْالقليميْوالدولي،ْفبامتالكها
(،ْدفعتهاْلتحقيقْالتكامل2002ْحيثْكانتْتركياْتمرْبأزمةْاقتصاديةْفيْتلكْالفترةْمنْتوليْعامْ)تركيا،ْ

ْتشكيلْمجلاالقتصادي،ْْ ْتقارباْكبيرا،ْمنْخالل ْبذلك ْالعربيْوالسالمي،ْوقدْحققت ْلعمقها ْتعاونْْبالتوجه س
يْبناءْالقدراتْالعسكريةْْم،ْبالضافةْللتعاونْالعسكريْوالسياسيْف2008استراتيجيْمعْدولْالخليجْعامْْ

ياراتْالمتبادلةْبشكلْْللطرفين،ْوتحقيقْالتوافقْفيْالجانبْالسياسيْمنْخاللْالعالقاتْالدبلوماسية،ْوالْز
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حالةْمنْالتباينْفيْالمواقفْوْالتوجهاتْمتواصل،ْإلىْأنْجاءتْفترةْثوراتْالربيعْالعربي،ْوالتيْعملتْْ
ْال ْالعربيةْ،لمْتدمْتلك ْالثورات ْالملكْعبدْهللا،ْعام)لديناميات ْليأتيْمتغيرْجديد،ْبعدْوفاة (2015ْْفترةْطويال
ْ.كبيربْمجموعةْمنْالعواملْأثرتْعلىْالعالقاتْبشكلْلكنْلمْتستمرْطوياًلْتلكْالعالقاتْبسب

مرحلةْجديدةْتدهورتْفيهاْالعالقاتْألسبابْمتعددة،ْمنهاْماْهو2015ْْْمْبعدْعاْْفيماوقدْدخلتْالعالقةْْ
ْاالوسطْْ ْللشرق ْاألمريكية ْالتوجهات ْفي ْفيْمرحلةْجديدة ْالعربي،ْومنهاْماْهوْمتعلق ْالربيع ْبارتدادات متعلق

ْركياْفْيعقبْوصولْدوالندْترامبْللحكم،ْوالتيْبدأتْمرحلةْجديدةْمبنيةْعلىْإضعافْالدورْالقياديْلت
ة،ْوالتيْكانتْالمملةْومازالتْعلىْمسارْالوالياتْالمتحددةْفيْإضعافْهذاْالدورْعلىْاعتبارهْْالمنطق

ْاألوسطْوفقْْ ْالشرق ْيسيرْعليه ْالتي ْالقليمي،ْوالسياق ْالفجوةْْْْةاالستراتيجييضعفْدورها ْازدادت األمريكية.
تركيا،ْواألمرْالذيْْْْوديةْفييةْالسعفيْالعالقةْبعدْمقتلْالصحفيْالسعوديْجمالْخاشقجيْفيْالقنصل

ْشكلْرأيْعامْعالميْضدْالسعودية.ْ

 : والتوصياتالنتائج 

 النتائج:

إنْالعالقاتْالتركيةْالسعوديةْعالقاتْتاريخيةْذاتْطابعْتنافسيْمصلحي،ْأوْعدائيْفيْحقبْ -
 تاريخيةْمختلفة،ْالْسيماْفترةْماْقبلْسقوطْالدولةْالعثمانيةْ.

ْللحكم،ْْالعدالةْوالْتبعدْوصولْحزبْْ - ْاقتصادي،ْنمية ْبراغماتي ْبطابعْذاتْطابع ْالعالقة اتسمتْهذه
ارتبطْبرغبةْصانعْالقرارْالتركي،ْفيْتصفيرْالمشكالتْمعْدولْالجوارْالجغرافي،ْوالثانيْيتعلقْْ

 بضرورةْمعالجةْالواقعْاالقتصاديْالصعبْفيْتركيا.
- ْْ بعد العربيْماْ الربيعْ العالقمْعلىْطبيْع2011اثرتْثوراتْ تلكْ اةْ المصريةْْاتْالْسيماْ لثورةْ

 والتفاعلْالتركيْمعهاْ.
 مْتحولْغيرْمسبوقْفيْطبيعةْالعالقةْبينْالبلدين.2015شكلتْمرحلةْماْبعدْعامْ -

ْ

ْ

ْ 
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 قامة المراجع:  
 الكتب العربية:

ْْعقيلْْمحفوظ - التغيير،  _ )االستمرارية  التركية  الخارجية  العربي1ْطْْ(.السياسة  المركزْ ْ،
 م(ْ:2012)قطر.ْات.ْالدوحة:ْدراسةْالسياسلألبحاثْْو

 م(.2012)ْ.ْدارْالرضوانْللنشر.1ْط.ْتركياسياسات الواليات المتحدة تجاه ْ،كريمْالزبيدي -
.ْمركزْدراساتْالوحدة1ْْ.ْطالمستقبل  واحتماالتالواقع الراهن    وتركيا سوريا  ْْ،عقيلْْمحفوظ -

 م(ْ.2009)ْالعربية.
 الوحدةْالعربية. -
العامة.   والسياسةالمؤسسة العسكرية  -في تركيا    ولةوالدجدليات المجتمع  عقيل.ْْْْمحفوظْ -

 م(ْ.2008)ْاالستراتيجية.ْوالبحوْث:ْمركزْاالماراتْللدراساتْيأبوْظب
:ْالدارْالعربيةْللعلومْْالخارج. بيروت  ورهاناتبين تحديات الداخل    ا. تركيوآخروْنعلي،ْْْْباكير -

 مْ(2009ناشرونْ)
اتحادْْ  العالمية واإلمبريالية األمريكية،  الشرق األوسط الكبير بين الصهيونية ،ْْغازْيْْحسين -

 ْ(2005)ْالكتابْالعرب،ْدمشق
مركزْدراساتْالوحدةْْْْ:التركية. بيروتالعربية    والعالقاتصناعة القرار في تركيا  ْْ،جاللْْمعو -

 م(.1998)ْالعربية
 . (2008ْ)والنشرْْ.ْبيروت:ْرياضْالريسْللكتب1ْْطْْتركيا الصيغة والدور،  ْْ،محمْدْْنورْالدين -
ْْشيْدخوْرْْدلي - الخارجية  وقضاياتركيا  ، ْْالسياسة  العربْ.ْْدمشق:. الكتابْ اتحادْ ْْمنشوراتْ

 م(ْ.1999)
ْْ، (1993  -2010)األوروبي الدور األمريكي في سياسة تركيا حيال االتحاد ْالغريرْيْمحمْد -

 (2010)مركزْالجزيرةْللدراسات،ْالدوحة.ْ
 ْ.(2010)ْبيروت.وزيع،ْْ،ْمجدْللدراساتْالنشرْوالتنظرية العالقات الدوليةْ،ْحسينعدنانْ -
،ْمكتبةْجزيرة1ْْطْْوالدولة في تركيا المعاصرة، صراع اإلسالم والعلمانية،  الدين،ْْكمالْْحبيْب -

 (2010)ْالورد،ْالقاهرة.
ْْ،ْالقاهرةْالدارْالمصريةْاللبنانيةْ.1طْْاألسرة،مكتبةْْْْ-تقبل تركيا البحث عن مس،ْْحسنياسرْْْ -

(2006)ْ 
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بيروت،ْدارْوجوهْللنشرْْْ-،ْمركزْنماءْللبحوْث1طْْ،التجربة النهضوية التركية،ْْمحمْدْْقولْ -
 (ْ.2013)ْوالتوزيع.

 الكتب األجنبية المترجمة:  

بعيون  ْْقياليْْحسن - العربية  القومية  ترجْم(م1918- م1908عثمانية) الحركة  فاضلْْْْة.ْ
 م(ْ.2003)ْ..ْقدمسْللنشر1جتكر.ط
 الرسائل العلمية  

رسالةْْْْعلى العالقات التركية اإلسرائيلية،  أثر صعود حزب العدالة والتنمية التركي ْْالغولْْيسرْي -
منشورة غيرْ والعلومْْْْ-ماجستيرْ اآلدابْ كليةْ األوسط،ْ الشرقْ فيْ دراساتْ ماجستيرْ برنامجْ

ْ(2011)ْالنسانية،ْجامعةْاألزهر:ْغزة.
التلوليمحمْد - .ْرسالةْماجستير2008ْْْْ-2002السياسةْالخارجيةْالتركيةْتجاهْسورياْمنْْْْ،ْ

ةْاآلدابْوالعلومْالنسانية،ْاجستيرْدراساتْفيْالشرقْاألوسط،ْكليبرنامجْمْْ-غيرْمنشورْة
ْم(ْ.2011)ْ.جامعةْاألزهر:ْغزة

 األبحاث و التقارير  

ْالسياسية.ْْْْ،٢010م الى  ٢٠٠٢الدور اإلقليمي التركي للمدة من    حسينْْمصطفى - ْالعلوم كلية
   م(.2002المستنصرية.ْ)الجامعةْ

اإلسرائي  عودةْْجهاْد - العسكري  السياسةالتركي"،  -لي"التحالف  ْْ  مجلةْ مجلدْْْْعدد،الدولية،
 ( 2003) م.38٠١0

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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 : والدورياتالمجالت 

 (2005)ْدولةْالماراتْالعربيةْالمتحدةْأبوْظبي.، 2004في عام لألبحاث:ْالخليجالخليجْ -
ْلألبحاث.ْْْإشكالي، المركزالعالقات الروسية الخليجية: البناء على ماض  مليكلمانْْْْإلينا - العربي

 (ْ.2016)قطرْْ-الدوحةْلسلةْتحليلْسياسات،س
ْالسياسية2002ْْ  2008السياسة اإلقليمية التركية تجاه الخليج العربي  ْْتوفيقْسعْد - ْالعلوم مجلة

 .(2009)ْ.24ْ-1(،39-38)المشتركْجامعةْبغداد.ْالعددْ
زْوراقْمركمبادئ السياسة الخارجية التركية وموقفها السياسي اإلقليمي. أداوودْاوغلوْْْْأحمْد -

 ْ.(2012)ْ.2ْ-1(3ْ)العددْاالستراتيجية.ْْالبحوْث
سلسلةْتحليلْسياساتْْْالتركي في سوريا، -خلفيات التباين األمريكي لألبحاثْالمركزْالعربيْ -

ْْ(2014)ْقطرْ-الدوحة
المركزْْْات متطورة، وطموحات متنافسة في المنطقة العربية.روسيا وتركيا: عالقْْقدورةْْعماْد -

 (.2015)ْقطرْ-يلْسياساتْالدوحةالعربيْلألبحاث،ْسلسلةْتحْل
شؤونْسياسية،ْمركزْدراساتْالوحدةْ"الدور التركي تجاه المحيط العربي"،  ْْنورْالدينْمحمْد -

 ْ(2012)ْ.5العربية،ْبيروت.ْعددْ
 المواقع االلكترونية 

  مساءً   11مركزْالجزيرةْللدراساتْْْْاتفاقية السالح التركية السعودية خطوة لتحسين العالقات، -
(20/2/2016 ) 

http://www.aljazeera.net/Views/Shared/shared/images/media/favi
con.ico  

موقعْتركْبرسْسادسةْمساءْْأصداء تركية وعربية للمجلس االستراتيجي التركي السعودي،   -
(20/ْ1/2016)ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

ْhttp://turkpress.co/sites/default/files/TPlogo_1.png 
 

تشتري مدرع - الى  السعودية  بقيمة تصل  الصنع  تركية محلية  ْْمليار دوالر، 10ات عسكرية 
ْ اللكتروني،ْ نيوزْ 10ْموقعْ ْصباحاًْْ ْ(20/1/ْ1016.) 

arabic/v2/i/favicon.ico-http://i.tmgrup.com.tr/dailysabahْْ 

http://www.aljazeera.net/Views/Shared/shared/images/media/favicon.ico
http://www.aljazeera.net/Views/Shared/shared/images/media/favicon.ico
http://turkpress.co/sites/default/files/TPlogo_1.png
http://i.tmgrup.com.tr/dailysabah-arabic/v2/i/favicon.ico
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ْتعلنْا - ْاللكتروني،ْْالسعوديةْوتركيا ْالعربية ْموقع ْاستراتيجي"، ْتعاون ْ"مجلس ْتشكيل ْْصباحا11ًْْْن
(20/ْ2/2016.)-http://arabic.cnn.com/sites/all/themes/cnnarabic/zurb 

precomposed.png-144x144-icon-touch-foundation/appleْْ 
http://www.enabbaladi.org/xmlrpc.phpْْْ

ْْمساء12ًْْْتطلعْلمضاعفةْالتجارةْبينْتركياْوالسعودية،ْمركزْالجزيرةْللدراساتْاللكتروني،ْْ -
(12/ْ10/ْ2015.) 

http://purl.org/dc/elements/1.1/ْْْ

ْ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://arabic.cnn.com/sites/all/themes/cnnarabic/zurb-foundation/apple-touch-icon-144x144-precomposed.png
http://arabic.cnn.com/sites/all/themes/cnnarabic/zurb-foundation/apple-touch-icon-144x144-precomposed.png
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