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املقدمة

ميتدُّ اتريخ العالقات الثنائية بي تركيا واململكة العربية السعودية إىل ما يقارب )100( عام، 
إذ كانت أول عالقة رمسية ما بي الدولتي قد نشأت يف عام 1929، حينما اعرتفت حكومة تركيا 
األاتتوركية بدولة احلجاز الناشئة، وقد تعرض مسار العالقات ما بي الدولتي لكثرٍي من العراقيل 
واملشكالت يف العقود املاضية؛ ألسباب عديدة، منها: االختالف يف صورة النظام السياسي وتركيبته 
وأسسه وخياراته املختلفة ما بي البلدين. كما كانت مشكلة االعرتاف الرتكي بدولة إسرائيل، هي 
أحد أهم احلواجز اليت متنع من حتسي العالقات ما بي السعودية وتركيا. وقد تدهورت العالقات 
بي البلدين يف التسعينيات حينما احنازت الرايض إىل جانب سوراي يف عديٍد من النزاعات مع أنقرة 
العدالة والتنمية إىل السلطة يف تركيا يف عام 2002، شهدت  اجملاورة. ولكن مع وصول حزب 
العالقات ما بي القوتي اإلقليميتي تطوراً ملحوظاً، واتفاقاً يف عديٍد من وجهات النظر فيما خيص 
السعودي  زار العاهل  العالقات حي  تلك  أحوال  أفضل  وكانت  والعاملية)1(.  اإلقليمية  األوضاع 
الراحل، امللك عبدهللا بن عبدالعزيز تركيا يف آب/أغسطس 2006، وهو ما شكَّل نقطة حتوُّل 
مهمة يف اتريخ العالقات، إذ شهدت توقيع )6( اتفاقات بي أنقرة والرايض. زار الرئيس الرتكي 
رجب طيِّب أردوغان الرايَض يف عام 2015، ووقَّع البلداِن اتفاقية التعاون اإلسرتاتيجي، وبعدها 
يف نيسان/أبريل 2016 زار امللك سلمان بن عبدالعزيز تركيا، ووقَّع البلداِن معاهدًة لتأسيس جملس 

التنسيق الرتكي السعودي، وعقد اجمللس اجتماعه األول يف أنقرة برائسة وزيري خارجية البلدين.

لكن نشأِت الصراعات والتوترات يف العالقات الثنائية بي تركيا واململكة العربية السعودية 
على  والسعودية  تركيا  كانت   .2010 عام  أواخر  األوسط  الشرق  العربية يف  الثورات  بداية  مع 
خالف منذ 2013؛ بسبب تضارب اآلراء واملصاحل يف أزمات إقليمية کمصر وسوراي وقطر وليبيا. 
حىت يوم 2 تشرين األول/ أکتوبر 2018، كانت العالقات بي السعودية وتركيا قائمة، وتتواصل 
النشاطات املختلفة بي البلدين ال سيَّما االقتصادية والسياحية. لكن يف اليوم الذي شهد جرمية 
اغتيال الصحفي السعودي »مجال خاشقجي« بقنصلية بالده يف مدينة إسطنبول فتح الباب أمام 

1. عباس فاضل، العالقات السعودية- الرتكية 2002- 2010، القاهرة: العريب للنشر والتوزيع، 2015، ص 14.
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علي نجات *

*کاتب وابحث متخصص يف شؤون الشرق األوسط.
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خالف سياسي، وقطع للعالقات بي البلدين. 

ظهرت بوادر حتسُّن العالقات بعد أربع سنوات من التوترات؛ عن طريق لقاءات وتصرحيات 
ملسؤولي من البلدين يف الربع األخري من عام 2021. إذ أعلن الرئيس الرتكي يف نيسان/أبريل 
2021 فتَح صفحة جديدة مع مجيع دول اخلليج. وحتدَّث أردوغان هاتفياً يف أاير/مايو املاضي مع 
العاهل السعودي امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لبحث العالقات الثنائية، وعقب املكاملة 
الرايض. فيما كان املؤشر األقوى هو إعالن  زار وزير اخلارجية الرتكي »مولود تشاووش أوغلو« 
الثاين/يناير 2022 عزمه زايرة السعودية يف  الرئيس الرتكي رجب طيِّب أردوغان، يف 3 كانون 
شباط/ فرباير املاضي، وذلك تزامناً مع زايرته لإلمارات، لكن الزايرة مل تتم. کما زار وزير اخلارجية 
الرتكي السعودية يف أاير/مايو املاضي، وأجرى حماداثت رمسية مع املسؤولي السعوديي، يف أول 
زايرة ملسؤول تركي رفيع املستوى بعد القطيعة اليت وقعت بي البلدين يف أعقاب اغتيال »مجال 
خاشقجي« عام 2018، يف قنصلية بالده إبسطنبول. وتُعدُّ زايرة رجب طيب أردوغان للسعودية 
العهد السعودي حممد بن سلمان نقطَة حتوُّل يف  بعد مخس سنوات ولقائه ابمللك سلمان وويل 
العالقات بي البلدين؛ ألنَّ هذه هي أول زايرة جيريها أردوغان للمملكة منذ عام 2017، وأتيت 

يف سياق حماوالت تفكيك اخلالفات اليت طفت على العالقات يف السنوات اخلمس املاضية.

تسلِّط هذه الورقة التحليلية الضوَء على مستقبل العالقات الرتكية السعودية، وهو ما فرض 
سؤالي مهمي وأساسيي تسعى إىل اإلجابة عنهما: أواًل: ما أسباب التوتر واالنفراج يف العالقات 
بي أنقرة والرايض؟ واثنياً: ما اآلفاق املستقبلية للعالقات الرتكية السعودية؟ ولإلجابة عن هذين 
َم هيكل البحث على ثالثة أقسام. فبعد حتليل أسباب توتر العالقات الرتكية السعودية  السؤالي، ُقسِّ
يف العقد املاضي وسياقاته، سُيذكر أسباب خفض تصعيد التوترات وختفيفها، ويف النهاية سُيدرس 

مستقبل العالقات بي البلدين.

أسباب التوتر يف العالقات الرتكية–السعودية وسياقاهتا

شهدت العالقات السعودية الرتكية عديداً من التحدايت والتقلبات على مدى العقد املاضي؛ 
بسبب التنافسات اجليوسياسية والصراعات األيديولوجية. وقد كانت املواقف املتباينة من االنقالب 
يف مصر عام 2013 السبب الرئيس للتوتر يف العالقات بي البلدين. إذ دعمت تركيا حكومة 
اإلخوان املسلمي بقيادة »حممد مرسي«، ودعمت السعودية »عبدالفتاح السيسي«. ويرجع ذلك 
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إىل االختالفات األيديولوجية واخلطابية بي الفاعلي. يف حي أنَّ تركيا من أشد املؤيدين جلماعة 
ا مجاعة  اإلخوان املسلمي، فقد صنَّفت اململكة العربية السعودية مجاعة اإلخوان املسلمي على أنَّ

إرهابية)2(.

أدَّى دعم الرايض لالنقالب يف القاهرة إىل تصعيد الصراع الرتكي السعودي يف سوراي. لقد 
كانت األزمة السورية منذ البداية دافعاً قوايً للتقارب الرتكي السعودي من أجل إسقاط نظام بشار 
األسد، سواًء على مستوى التنسيق السياسي، أم العسكري، أم اللوجسيت، أم تدريب مجاعات 
املعارضة املسلحة. لكن مع أتزُّم احلرب السورية، وحتوُّهلا لصراع إقليمي مث صراع دويل، مل يعد جامعاً 
جلهود البلدين ودافعاً للتقارب بينهما، فمن انحية أصبحت موازين القوى العسكرية على األرض 
تصبُّ يف صاحل نظام بشار األسد، وأصبحت املواقف الدولية واإلقليمية الفاعلة ترتاجع عن فكرة 
ضرورة رحيل بشار، وإمكانية إدماجه يف مرحلة انتقالية، بل وما بعدها أيضاً، -من انحية أخرى- 
تراجعت تركيا واقعياً عن فكرة دعم املعارضة من أجل إسقاط النظام، ليس فقط لعدم واقعية هذا 
الرتكي، وهو اخلطر  القومي  يهدِّد األمن  الذي  الرتكيز على اخلطر األكرب  املطلب، بل من أجل 
الكردي، وميكن النظر لعملية )درع الفرات( اليت أطلقتها تركيا يف 24 آب/أغسطس 2016، 
بوصفها احملطة األبرز هلذا التطور. إذ ختلَّت فيها تركيا عن إسقاط بشار األسد، وأعلنت أنَّ تدخلها 

العسكري يف مشال سوراي ملواجهة اخلطر »الداعشي« والكردي فقط، بتوافق وموافقة روسية.

املعارضة  إخراج  حول  ابلتوافق  بدأ  متعددة،  التفاقات  الروسي  الرتكي  التوافق  ذهب  لقد 
من حلب بعد هزميتها فيها عسكرايً، مث تلتها اتفاقات حول مناطق خفض التصعيد يف »أستاان« 
مبشاركة إيرانية وغياب سعودي، مث التوافق حول دخول فصائل من »اجليش احلر« مدعوم برايً من 
تركيا وجوايً من روسيا حملافظة »إدلب«؛ من أجل إخراج »هيئة حترير الشام« من احملافظة، وإدراجها 

ضمن املناطق منخفضة التصعيد.

مع أنَّه مل يظهر تصريح رمسي علين عن السعودية يعربِّ عن ختليها عن دعم املعارضة، وعن 
مطلب رحيل بشار األسد إالَّ أنَّ املؤشرات األولية تشري إىل أنَّ هناك مثة تراجعاً نسبياً يف املوقف 

السعودي بذا اخلصوص، وإن مل يكن بدرجة الرتاجع الرتكي نفسها.

2 . علي جنات، »العالقات السعودية الرتكية من التوتر إىل االنفراج«)روابط عربستان وترکيه از تنش زايی ات تنش زدايی(، مؤّسسة 
https://2u.pw/gQRE8  :الدراسات املستقبلية يف العامل اإلسالمي، 1 ديسمرب 2020، علی الرابط
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املبين على ختليها عن مسألة رحيل بشار  السورية  التعاطي الرتكي املؤكَّد مع األزمة  ر  يؤشِّ
األسد، وتركيزها على مواجهة األكراد، والتوافق مع روسيا بشأن ذلك ومناطق خفض التصعيد، 
فضاًل عن احتمالية أن يكون هناك تعاٍط سعودي جديد أيضاً إىل أنَّ امللف السوري مل يعد دافعاً 
يف الوقت احلايل حلاجة البلدين لبعضهما بعضاً، وتوافقهما من أجله. كما أنَّ وجود بشار األسد 
يف أيِّ ترتيبات انتقالية، ضمن أيِّ صفقة ميكن أن يصبح حامساً للملف السوري، ومن مَثَّ لن يكون 

هذا امللف دافعاً للتقارب حىت مستقباًل)3(.

بدأ السعوديُّون -بعد فشل اجلماعات السلفية املتحالفة مع السعودية يف اإلطاحة ابلنظام 
السوري- يف تعزيز عالقاهتم مع قوات سوراي الدميقراطية. إذ استضافت السعودية مراراً قادة قوات 
سوراي الدميقراطية. کما زار الوزير السعودي اثمر السبهان شرق سوراي يف عامي 2017 و2019 
عن  الرايض  أعلنت   ،2018 آب/أغسطس  ويف  وقادهتا.  العربية  العشائر  زعماء  ببعض  والتقى 
مساعدات بقيمة )100( مليون دوالر لقوات سوراي الدميقراطية)4(. ويف غضون ذلك، تعدُّ تركيا 
حزَب االحتاد الدميوقراطي الكردي وميليشياته وحدات محاية الشعب الكردية امتداداً حلزب العمال 
الكردستاين، الذي تصنُّفه على أنَّه مجاعة إرهابية، وهي يف حرب معه منذ مثانينيات القرن املاضي. 
»درع  عليها  أطلق  ضدهم،  عسكرية  عمليات  ثالث   2019 عام  حىت  نفذت  السبب  وهلذا 

الفرات« و«غصن الزيتون« و«نبع السالم«. 

العربية  اململكة  وتؤيدها  تدعمها  واليت كانت  سوراي،  يف  تركيا  تصرفات  فإنَّ  ذلك،  ومع 
السعودية سابقاً، تعرضت النتقادات من قبل الرايض. فعلى سبيل املثال، أاثرت احلملة العسكرية 
الرتكية ضد مواقع املسلحي األكراد يف مشال سوراي يف إطار عملية »نبع السالم« يف 9 تشرين 

األول/ أكتوبر 2019، احتجاجاٍت من اململكة العربية السعودية.

الوحدة  أنقرة حكومة رئيس حكومة  إذ دعمت  ليبيا،  والسعودية يف  تركيا  اشتبكت  كما 
الوطنية املدعومة من األمم املتحدة فايز السراج، يف حي دعمِت الرايض اللواء خليفة حفرت -قائد 
قوات شرق ليبيا-. ويف فرباير 2020، اهتم وزير الدولة للشؤون اخلارجية السعودي عادل اجلبري 

3. طارق دايب، »العالقات الرتكية السعودية حمددات وحتدايت«، املعهد املصري للدراسات،11نوفمرب، 2017، علی الرابط: 
https://2u.pw/xXN4h

4. معاذ العمري، »السعودية تربعت بـ100 مليون دوالر لدعم استقرار مشال شرقي سوراي«،صحيفة الشرق األوسط، رقم العدد 
14508، 18 أغسطس 2018.
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تركيا بتمويل »امليليشيات املتطرفة« ورعايتها يف ليبيا وسوراي، كما حتركت اململكة العربية السعودية 
حلجب مجيع املواقع الرتكية يف اململكة العربية السعودية. وأدانت اململكة العربية السعودية يف كانون 
الثاين/يناير2020، تصديق الربملان الرتكي على إرسال قوات عسكرية إىل ليبيا، عادَّة ذلك تدخُّاًل 

يف شأن دولة عربية، َوْفق ما أفادت وكالة األنباء السعودية)5(.

اشتدت العالقات املتوترة بي أنقرة والرايض مع حصار قطر يف عام 2017 من قبل أربع 
تركيا  بي  التوترات  من  مرحلة جديدة  ودخلت  ومصر،  والبحرين  واإلمارات  السعودية  هي  دول 
دعمها للدوحة كحليف  العربية األربع لقطر، أعلنت تركيا رمسياً  الدول  والسعودية. فبعد حصار 
إقليمي، ممَّا زاد من تعقيد العالقات السعودية الرتكية. مبجرد تفجر األزمة، بدأ احلديث يدور حول 
مدى أتثريها على الشراكة الرتكية اخلليجية، هل ستستمر تركيا يف احملافظة على عالقات جيدة مع 
ا ستنضم لقطر يف مواجهة السعودية؟ وقد تبنت تركيا موقفاً متدرجاً يف تعاملها  السعودية؟ أم هل أنَّ
مع هذه األزمة. ففي البداية تبنت موقفاً حمايداً، إذ صرَّح وزير اخلارجية الرتكي »مولود تشاووش 
أوغلو«، أنَّه يشعر ابألسى للخالف بي قطر ودول عربية أخرى، ودعا للحوار حلل النزاع. ومن 
مَثَّ فلم تصطف تركيا خلف قطر يف بداية هذه األزمة، على أمل جناح جهود الوساطة الكويتية، أو 
قدرهتا هي على القيام بذه اجلهود، وهو ما يفرض عليها الوقوف على احلياد. لكن ويف 7 حزيران/

يونيو 2017، أقر الربملان الرتكي مشروع قانون، يسمح بنشر قوات تركية يف قطر، ومن هنا بدأت 
تركيا التخلي عن سياسة احلياد، لتنتقل يف صف قطر علنية يف هذه األزمة، وقد صرَّح أردوغان يف 
9 حزيران/يونيو -يف أتكيد على موقفه الداعم لقطر- أبنَّ تركيا مستمرَّة بدعم أشقائها القطريي، 

ولن ترتكهم وحدهم)6(.

ابغتيال   2018 منذ  ذروهتا  والرايض  أنقرة  بي  التوترات  وبلغت  العالقات  أتزَّمت  وقد 
»مجال خاشقجي« يف القنصلية السعودية يف إسطنبول. بدأت األزمة بي البلدين، حي أكَّدت 
قبل أايم من  املخابرات، وصلوا إىل إسطنبول  برفقة ثالثة من عناصر  أنَّ )15( سعودايً،  تركيا، 
اغتيال خاشقجي، وقامت هذه اجملموعة إبزالة كامريات املراقبة واملواد اليت سجلتها داخل القنصلية 
السعودية قبل وصول الصحفي الذي لقي مصرعه يف املبىن. ويف تشرين األول/ أکتوبر 2018، 

https://2u.pw/q8TcW :5. »السعودية تدين »التصعيد الرتكي« يف ليبيا«، احلرة، 5 يناير 2020، علی الرابط
6 . طارق دايب، »العالقات الرتكية السعودية حمددات وحتدايت«، املعهد املصري للدراسات،11نوفمرب، 2017، علی الرابط: 

https://2u.pw/xXN4h
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أكَّد احملامي العام يف إسطنبول »عرفان فيدان« أنَّ »خاشقجي« ُخِنَق وُقطَِّعْت جثته بعد دخوله 
القنصلية بقليل. ويف مقال كتبه يف صحيفة »واشنطن بوست األمريكية« قال الرئيس الرتكي رجب 
طيب أردوغان: إنَّ »التحقيقات كشفت أنَّ خاشقجي قُِتَل بدم ابرد على يد فريِق قتٍل، وكان القتل 
عمداً مع سبق اإلصرار«. وأوضح أردوغان أنَّه علم مبجيء األوامر بقتل خاشقجي »من أعلى 
العام يف إسطنبول  السعودية«)7(، ويف آذار/مارس 2020، وجَّه احملامي  املستوايت يف احلكومة 

اهتامات رمسية بقتل »خاشقجي« إىل سعود القحطاين، وأمحد العسريي و)18( متهماً آخرين. 

شنت تركيا سلسلة من اهلجمات على ويل العهد السعودي األمري حممد بن سلمان َعِقَب 
قضية اغتيال »خاشقجي«. وبعد قيام احلكومة الرتكية إبجراء حماكمة لعدد من املسؤولي السعوديي 

م متورطون يف العملية، فرضت الرايض مقاطعة غري رمسية على البضائع الرتكية. الذين تقول إنِّ

أسباب خفض التصعيد يف العالقات الرتكية–السعودية ودوافعها

يبدو أنَّ العالقات السعودية الرتكية متجهة أخرياً حنو التقارب بعد سنوات من اجلفاء ضمن 
يواجه  الذي  اقتصادها  دعم  وحماوالت  اخلارجية  السياسية  مشاكلها  لتصفري  أنقرة  تقودها  موجة 
وارتفاع  احمللية  اللرية  قيمة  تراجع  بعد  املاضي،  العام  من  األخري  ابلفصل  تفاقمت  حتدايت كبرية 
مستوايت التضخم. ويف األشهر األخرية، جنحت الدبلوماسية الرتكية يف حتقيق اخرتاق يف مسارات 
العالقات مع  الكبري يف  التطور  العامل، فإىل جانب  الدول حول  العالقات مع عديٍد من  حتسي 

اإلمارات وإسرائيل وأرمينيا، جرت مباحثات متقدمة مع اليوانن ودول أخرى.

وأمَّا فيما يتعلق أبسباب خفض تصعيد العالقات الرتكية السعودية ودوافعه، فيمكن ذكر 
عوامل عديدة مصنَّفة على املستوايت الثالثة احمللية واإلقليمية والدولية. فعلى الصعيد احمللي، تُعدُّ 
األزمات املالية أحد عوامل رغبة الدولتي يف ختفيف حدة التوتر وحتسي العالقات الثنائية. ويُعدُّ 
امللف االقتصادي أحد األبعاد اليت قد يدفع تركيا واململكة العربية السعودية خلفض مستوى التوتر 
بينهما على األقل، يف ظل مؤشرات على استمرار أتثري تداعيات جائحة »كوروان« يف النصف 

األول من العام املقبل على أقل تقدير.

.7 Recep Tayyip Erdogan, “Saudi Arabia still has many questions to answer about Jamal 

Khashoggi’s killing”, November 2, 2018, https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/

wp/2018/11/02/recep-tayyip-erdogan-saudi-arabia-still-has-many-questions-to-answer-about-jaal-

khashoggis-killing/
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مع  التصعيد  أنقرة يف خفض  لرغبة  الرئيسة  واألسباب  الداخلية  الدوافع  أحد  احلقيقة  يف 
الرايض، هو اخلروج من الضغوط االقتصادية اهلشَّة. تعيش تركيا منذ عام 2018 أزمة اقتصادية 
متعددة اجلوانب، طالت آاثرها مجيع أركان الدولة، إذ جتاوز التضخُّم )25%(. كما انارت قيمة 
بنسبة  واملنسوجات  املالبس  قطاع  وتراجع   ،)30%( بنسبة  الصناعي  القطاع  وانكمش  اللرية، 
)%60(. وكذلك ارتفعت معدالت البطالة إىل )%34(، وبلغ عجز املوازنة )%12( من الناتج 
احمللي اإلمجايل. فضاًل عمَّا تسبَّبت فيه أزمة فريوس »كوروان« من أعباء اقتصادية زائدة، إذ تعمَّقِت 
األزمة املالية يف البالد، فضاًل عن فقدان )3320000( إنسان لوظائفهم، واخنفاض معدَّل النمو، 
للعملة  السوقية  القيمة  هبوط  بسبب  املواطني؛  ودائع  واالسترياد، وآتكل  اإلنتاج  تكلفة  وارتفاع 

احمللية)8(. 

فضاًل عن تركيا، فإنَّ هدف السعوديي من خفض التصعيد، هو ختفيف األزمة االقتصادية 
املتالحقة من  فالضرابت  اليمن.  وتكلفة حرب  املستجد،  النامجة عن جائحة فريوس »كوروان« 
أرهقت  قد  اليمن  يف  احلرب  تكلفة  وارتفاع  النفط،  إيرادات  وهتاوي  »كوروان«،  فريوس  جائحة 
اقتصاد السعودية، أكرب مصدِّر للنفط يف العامل. وعلى إثر تصاعد األزمات املالية، حتوَّلت السعودية 
من دولة توفِّر أموااًل طائلًة من عائدات النفط والعمرة واحلج إىل أحد أكرب املقرتضي يف املنطقة 
العربية)9(. ويبدو أنَّ هتاوي اإليرادات املالية ال يرجع إىل النفط فقط، بل امتدَّ إىل انيار إيرادات 
اللجوء  حنو  احلكومة  اندفاع  إىل  اإليرادات  أزمة  تفاقم  أدَّى  وقد  السياحة.  ومنها  مهمَّة،  أخرى 
أزمة  بسبب  اإليرادات  تراجع  األخرية. ويف ظل  املدَّة  يف  حاداً  نزيفاً  الذي شهد  االحتياطي  إىل 

»كوروان«، اضطرَِّت اململكة إىل اختاذ إجراءات تقشفية وصفتها بــ«املؤملة«.

وقد حذَّر صندوق النقد الدويل من انداثر ثروات السعودية يف عام 2035، إذا مل تتخذ 
إصالحات جذرية يف سياساهتا املالية اليت ترتكز أساساً على عائدات النفط، ممَّا جعل خيارات 
تنويع  خطط  فشل  ظل  يف  وخصوصاً  املنهك،  اقتصادها  مساندة  أجل  من  حمدودًة  السعودية 
االقتصاد، اليت روَّج هلا ويل العهد حممد بن سلمان طيلة السنوات املاضية. إذ يسعى ويل العهد 
لينفذ براجمه االقتصادية واالجتماعية الطموحة واملهمَّة  السعودي إىل حشد كل املوارد والطاقات 
8 . علي جنات، »حتسي عالقات اإلمارات مع تركيا وإيران وتداعياهتا على العراق«، مرکز البيان للدراسات والتخطيط، سلسلة 

إصدرات، 7 ديسمرب 2021، ص 10.
9. »اعرتفت ابلعجز وستلجأ لالقرتاض .. هل أوشك عصر الثراء السعودي على األفول؟«، العدسة، 6 مايو 2021، علی 

https://2u.pw/FUny2 :الرابط
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سياسياً ابلنسبة إليه. ولدى اململكة خطط خمتلفة للتطوير واالنتقال من اقتصاد نفطي إىل اقتصاد 
غري نفطي، وأن تصبح مركزاً اقتصادايً يف املنطقة، ويتطلب حتقيق ذلك كثرياً من االستثمار األجنيب. 
ومع ذلك، ال ميكن حتقيق رؤية 2030 ومشروع نيوم االقتصادي واخلطط االقتصادية األخرى يف 
ظل هذه الظروف االقتصادية واحلرب يف اليمن، خصوصاً أنَّ التكاليف الباهظة للحرب اليمنية قد 
أدَّت إىل آتكل احتياطيات اململكة من النقد األجنيب)10(، فاخنفضت األصول االحتياطية األجنبية 
ملؤسسة النقد السعودية بنسبة )%1.8( على أساس شهري، حىت نيسان/ أبريل 2021، إىل 
االحتياطية  األصول  وكانت  دوالر.  مليارات   )8.2( إىل  منخفضة  دوالر،  مليار   )440.75(
األجنبية للمملكة قد بلغت )448.95( مليار دوالر حىت آذار/مارس املاضي السابق له. وَوْفق 
تقرير صدر عن البنك املركزي السعودي، فإنَّ تراجع االحتياطيات األجنبية يف نيسان/أبريل، هي 
األدىن يف أكثر من عشر سنوات، منذ نوفمرب/تشرين الثاين 2010 حينما بلغت )438.4( مليار 
دوالر)11(. فوفقاً لبعض التقارير الغربية، تكلف احلرب اليمنية السعودية أكثر من )150( مليون 
دوالر يوميًا)12(. وتذهب تقديرات إىل أنَّ السعودية تكبَّدت ما يزيد على )100 )مليار دوالر؛ 
فإنَّ  واقتصاداًي،  سياسياً  استقراراً  يتطلَّب   2030 رؤية  حتقيق  أنَّ  ومبا  اليمن)13(.  حرب  بسبب 
الرايض حتاول حتقيق ذلك عن طريق سياسة ختفيف التوترات، وإناء األزمات األمنية واالقتصادية، 

مبا يف ذلك ختفيض حدَّة التوتُّر مع طهران. 

يف احلقيقة، أنَّ القيادتي الرتكية والسعودية مدركتاِن ملتطلبات الوضع االقتصادي الراهن، لذا 
ميكن أن تصبح املصاحل االقتصادية املشرتكة أساساً لبناء الثقة، وحل اخلالفات السياسية القائمة. 
تُعدُّ العالقات االقتصادية الرتكية السعودية جيدة حلد كبري. فقد بلغ حجم االستثمارات  عموماً 
السعودية يف عام 2017 يف تركيا )6( مليارات دوالر، وارتفع عدد الشركات السعودية يف تركيا 
يف العام نفسه  إىل )940( شركة، وتُعدُّ التجارة البينية بي اململكة وتركيا األعلى مقارنة بسائر 
10. علي جنات، »احملاداثت اإليرانية السعودية: الدوافع والتعقيدات والسيناريوهات احملتملة«، مركز الشرق لألحباث اإلسرتاتيجية،3 

نوفمرب 2021، ملخصات اخلرباء، ص 11.
11 . طارق خالد، »السعودية.. االحتياطي األجنيب أبدىن مستوى خالل 10 سنوات«، األانضول، 31 مايو 2021، علی 

https://2u.pw/avga9 :الرابط
12 . »كم أنفقت السعودية على حربا يف اليمن؟«، اخلليج أونالين، 4 مارس 2019، علی الرابط:

http://khaleej.online/GJX7y4  
13. Yoel Guzansky and Ari Heistein, “Saudi Arabia’s War in Yemen Has Been a Disaster”, March 
25, 2018, available at: https://nationalinterest.org/feature/saudi-arabias-war-yemen-has-been-dis-
aster-25064
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الدول اإلسالمية؛ فقد بلغ حجم التبادل التجاري بي البلدين يف عام 2016 )5.65( مليار 
اململكة  من  واردات  مقابل  دوالر،  مليار   )3.2( للسعودية  الرتكية  الصادرات  بلغت  إذ  دوالر؛ 
بقيمة )2.5( مليار دوالر تقريبًا)14(. ومن مثَّ فقد يلعب العامل االقتصادي دوراً حيواًي يف هتدئة 
اخلالفات السياسية البينية، خصوصاً يف ظل الظروف االقتصادية اليت متر با الدولتان، فاململكة 
تواجه ضغوطات اقتصادية على إثر اخنفاض سعر النفط العاملي، ألنَّ اقتصادها ريعي. فضاًل عن 
واإلنتاج،  الصناعة،  على  يقوم  منتج  الرتكي  االقتصادي  فإنَّ  السعودي،  االقتصاد  وخبالف  أنَّه 
والسياحة، واالستثمارات. ومن مَثَّ فحاجة البلدين لبعضهما بعضاً اقتصادايً؛ سواًء للطبيعة اهليكلية 
هلذه االقتصادايت، أم للظروف السياسية واالقتصادية اليت متر با الدولتان، سوف تلعب دوراً إجيابياً 

يف جسر اخلالفات البينية يف حال تصاعدها.

أدَّت انعطافة أنقرة من قضية »مجال خاشقجي« اليت كانت مصدراً رئيساً للتوتر بي القوتي 
اإلقليميتي يف السنوات األخرية، إىل حتسي العالقات بي أنقرة والرايض يف األشهر األخرية. فبعد 
قنصلية  السعودي »مجال خاشقجي« يف  الصحفي  به قضية مقتل  اليت تسببت  الكبري  التصعيد 
السعودية وتركيا، إذ بدأت تظهر مؤشرات  الرتكية، عام 2018، بي  بالده يف مدينة إسطنبول 
إلناء القضية بصورة نائية، وعودة العالقات إىل قوهتا بي البلدين. ففي 26 أبريل 2021، قال 
املتحدث ابسم الرائسة الرتكية »إبراهيم قالن«: إنَّ أنقرة تبحث حتسي العالقات مع السعودية، 
تغريُّ  الصحفي مجال خاشقجي.“ ويف  مقتل  السعودية بشأن  احملكمة  لقرار  بالده  احرتام  مؤكداً 
ملحوظ يف هلجة أنقرة، رحَّب »قالن« -وألول مرة- ابحملاكمة اليت أجرهتا السعودية وقضت العام 
املاضي بسجن مثانية متهمي بقتل »خاشقجي« بي سبع سنوات و)20( سنة. وقال »قالن«: 
»لديهم حمكمة أجرت حماكمات. واختذوا قراراً ومن مَثَّ فنحن حنرتم ذلك القرار«)15(. وتُعدُّ أوىل 
املؤشرات اليت تؤكد نية تركيا إناء القضية، هي مطالبة النيابة العامة الرتكية إبحالة قضية حماكمة 
األشخاص البال عددهم )26( املتهمي بقتل »خاشقجي« إىل السلطات القضائية السعودية. ويف 
جلسة احملاكمة اليت عقدت يف شهر آذار/مارس املاضي، يف احملكمة اجلنائية )11( يف إسطنبول، 
واليت مل حيضرها املتهمون البالغ عددهم )26(، طالبت النيابة العامة ببدء اإلجراءات الالزمة من 

14. »6 مليارات دوالر حجم االستثمارات السعودية يف تركيا«، اخلليج اجلديد، 13 فرباير 2017، علی الرابط:
/https://thenewkhalij.news/article/59368 

http:// :15. »رويرتز: وزير اخلارجية الرتكي سيزور السعودية األسبوع املقبل«، اخلليج أونالين، 6 مايو 2021، علی الرابط
khaleej.online/ek5mA8
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أجل أتمي نقل احملاكمة إىل اجلهات القضائية السعودية. كما قررت احملكمة التوقَُّف عن مواصلة 
النظر يف القضية، والبدء ابألسس واإلجراءات الالزمة من أجل نقلها للسلطات القضائية السعودية، 
السلطات  إىل  القضية  نقل  برأيها حول  الرتكية ابإلدالء  العدل  وزارة  مطالبة  مع  اجللسة  وأتجيل 

القضائية السعودية. 

وأنقرة  ظيب  أبو  وحتركات  واألزمات  التوترات  حدة  ختفيف  دفع  اإلقليمي،  الصعيد  وعلى 
العربية  اململكة  مع  العالقات  حتسي  إىل  ترکيا  الثنائية،  العالقات  الستئناف  وطهران  والرايض 
السعودية. فبعد حقبة عاصفة من التنافس اإلقليمي بي القوى اإلقليمية واجلهات الفاعلة يف الشرق 
األوسط، هدأت موجات الصراع الصاخبة للتحوُّل إىل التهدئة والدبلوماسية. لقد دفعت التجارب 
الشرق األوسط إىل احلد من  الفاعلة يف  املاضي اجلهات  العقد  ن  املؤملة من حروب ونزاعات إابَّ
التوترات وحتييد األزمات قدر اإلمكان، وإجياد صيغة للحوار، فبعد عقد من الربيع العريّب، تراجعت 
محى االنتفاضات العربية تدرجيياً، وحتوَّل الوضع يف املنطقة بعيداً عن االستقطاب واملواجهة. ومن 
مث، قامت معظم الدول مبراجعة نجها وسياساهتا وإصالحهما يف خمتلف جماالت السياسة اخلارجية، 

واليت فشلت ومل تكن قادرة على خدمة املصلحة الوطنية بصورة فعَّالة.

السياسي  املستويي  على  كبرياً  منواً  وتركيا  املتحدة  العربية  اإلمارات  بي  العالقات  منت 
واالقتصادي يف األشهر القليلة املاضية بعد عقد من التوترات واملنافسات اإلقليمية. وجتري طهران 
والرايض حماداثت أيضاً بعد ست سنواٍت من اخلالفات السياسية وقطع العالقات الدبلوماسية بي 
اجلانبـَْي. إذ عقدت إيران والسعودية من نيسان/ أبريل 2021 إلی نيسان/ أبريل 2022 مخس 

جوالٍت من احملاداثت استضافها العراق ملناقشة القضااي الثنائية واإلقليمية والدولية.

كما زادِت املصاحلة اخلليجية مطلع العام املاضي من فرص التقارب، إذ إَن موقف أنقرة 
جتاه احلصار الذي فرض على قطر منتصف 2017 كان واضحاً، وعززته خبطوات عملية على 
األرض، وإرسال جنود أتراك، وأتسيس قاعدة عسكرية هناك، ومن مَثَّ فإنَّ ذوابن جليد هذه األزمة 
ينعكس ابإلجياب على تركيا وعالقاهتا بتلك الدول. فبعد )6( أايم من إعالن إناء األزمة اخلليجية 
يف قمة اخلليج ذات الرقم )41( يف الُعال السعودية، وعودة العالقات القطرية السعودية، أعلنت 
الدوحة -على لسان مطلق القحطاين املبعوث اخلاص لوزير اخلارجية القطري ملكافحة اإلرهاب 
املنازعات- استعدادها للوساطة بي تركيا والسعودية. وبعد إعالن املصاحلة  والوساطة يف تسوية 
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اخلليجية يف كانون الثاين/يناير2021، شهدت العالقات السعودية الرتكية بعض مالمح التقارب 
عرب التصرحيات املتبادلة بي املسؤولي. وأعلن الرئيس الرتكي استعداد بالده لتصحيح العالقات مع 

ا تُعدُّ عالقات إسرتاتيجية. دول اخلليج، وقال إنَّ

على املستوى اإلقليمي حالة إيران، وخصوصاً الربانمج النووي، هي عامل آخر يف رغبة أنقرة 
والرايض يف ختفيف التوترات. الواضح متاماً أنَّ أنقرة والرايض تريدان أن تستعدا ملرحلة ما بعد نتائج 
احملاداثت النووية الغربية اإليرانية يف فيينا؛ جتنُّباً ألي مفاجآت إقليمية قد حتدث، وتؤثر على لعبة 
التوازانت واملعادالت القائمة يف املنطقة، مشابة ملا جرى يف العام 2011 حينما قررت واشنطن 

االنسحاب من العراق )16(. 

تستعد عديد من الدول حالياً لسيناريو إعادة االتفاق النووي واالنعكاسات اليت من املمكن 
أن يرتكها عليها، ال سيَّما دول اخلليج وإسرائيل وتركيا. فإعادة تفعيل االتفاق النووي اإليراين قد 
تعطي التعامالت التجارية بي تركيا وإيران زمخاً، لكنَّها ستشكِّل حتدِّايً كبرياً ألنقرة على املستوى 
األمين وعلى مستوى التنافس اإلقليمي. سيكون من الصعب جداً أن تقوم أنقرة بتجاهل التداعيات 
ر  احملتملة لعودة االتفاق النووي، لكن سيكون من املهم متابعة ردَّة فعلها، وعمَّا إذا كانت ستحضِّ
ملواجهة هذه التداعيات يف املرحلة املقبلة، ولن يكون من الصعب حينها مالحظة ذلك ال سيَّما 
حينما يتعلَّق األمر ابلتنافس اإلقليمي مع طهران. يعتقد عديد من اخلرباء أنَّ مزيداً من األموال 
إليران، يعين مزيد من الدعم العسكري واملايل للميليشيات املوالية لطهران يف املنطقة. إذ قد تزداد 
قدرة طهران يف سوراي، على توظيف مزيد من امليليشيات هناك بعد أن كانت قدرهتا على متويل 
ميليشياهتا ونفوذها قد تراجع إىل حدٍّ ما يف عهد »ترامب« نتيجة للعقوابت القاسية اليت فُِرضت 
عليها. ومبا أنَّ تركيا موجودة يف سوراي والعراق، فيعين ذلك أنَّ احتمال حصول مواجهة مباشرة بي 
أنقرة وهذه امليليشيات سريتفع مع إعادة تفعيل اتفاق النووي اإليراين. فضاًل عن ذلك، فإنَّ قدرة 
إيران على تطوير قدراهتا املسلحة التقليدية، وترسانتها من الصواريخ البالستّية اليت تُعدُّ األكرب يف 
املنطقة على اإلطالق ستزداد زايدًة سريعة يف مدة قصرية. سيشكِّل هذا األمر حتدِّايً جديداً لرتكيا 

اليت حتاول اخلروج من عثرهتا االقتصادية وتطوير قدراهتا لناحية أنظمة الدفاع الصاروخية)17(.

الرابط:  علی   ،2022 أبريل   28 عريب،   TRT والتطلعات«،  السياق  السعودية:  الرتكية  »املصاحلة  صاحلة،  مسري   .  16
https://2u.pw/wu3Yx

17. علي حسي ابكري، »عودة اتفاق النووي اإليراين.. االنعكاسات احملتملة على تركيا«، عريب 21،  23 أبريل 2022، علی 
/https://arabi21.com/story/1433424 :الرابط
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إىل جانب ذلك، ختشى السعودية من عودة قريبة لالتفاق النووي اإليراين الذي ميكن أن 
مينح إيران قوة أكرب يف املنطقة، وهو ما يفرتض أن تسعى الرايض ملواجهته عن طريق تعزيز حتالفاهتا 
اإلقليمية، ومن مَثَّ فإنَّ تركيا هي اخليار األول للمملكة اليت ستزيد إنفاقها العسكري إىل جانب 
حتالفها السياسي، وهو ما ميكن أن يوجه السعودية أكثر حنو الصناعات الدفاعية الرتكية اليت تشهد 

طفرة كبرية يف السنوات األخرية)18(.

ويعتقد الباحثاِن يف معهد حبوث األمن القومي )يوئيل جوجنسكي، وداليا ليندنشرتاوس( أن 
تسود يف السعودية واإلمارات فرضية أنَّ أنقرة السنية كفيلة أبن توازن -وإن كان ذلك جزئيًا- قوة 
إيران الشيعية. يكمن ختوُّف اخلليج يف أنَّه إذا ما وقع االتفاق النووي املتجدد، أو مل يقع، فمن 
َق أعماهلا اهلجومية يف أعقاب التطورات. وهذه النظرة الرتكية فعاًل، بوصفها قوة  شأن طهران أن تعمِّ
عظمى إقليمية ذات تطلعات لتوسيع نفوذها كانت ضمن أمور أخرى بي أسباب العداء بي تركيا 
ودول اخلليج يف العقد املاضي. لكن من الواضح أنَّ تغيرياً فكرايً يف هذا السياق يتطور يف اخلليج 
ووجد تعبريه يف حماولة التقرب من تركيا، وهذه املرة كوزن مضاد إليران. مشكوك أن يكونوا يف أنقرة 
شركاء يف هذه النظرة اإلسرتاتيجية، ومع التوتُّر مع طهران إال أنَّ السياسة الرتكية جتاه إيران خمتلفة، 

ا فجوة ستشكل خالفاً بي األطراف يف سياق الطريق«)19(. ويبدو أنَّ

يزاد على ذلك، ملف التنافس اإلقليمي مع اإلمارات اليت عزَّزت موقعها السياسي واالقتصادي 
يف السنوات األخرية على حساب السعودية، وهو ما دفع الرايض الختاذ إجراءات من قبيل نقل 
مقرات مؤسسات إعالمية واقتصادية كربى إليها، ومن مَثَّ فإنَّ تعزيز العالقات مع تركيا مينع تفرُّد 

اإلمارات با، ويعّزِز من العالقات االقتصادية اإلقليمية للمملكة)20(.

خلفض  والرايض  أنقرة  دفعت  اليت  الرئيسة  املتغريات  أحد  فإنَّ  الدويل،  الصعيد  على  أمَّا 
الرئيس  وسياسات  اجلديدة،  األمريكية  اإلدارة  وصول  بسبب  واشنطن  نج  تغريُّ  هو  التصعيد؛ 
األمريكي اجلديد »جو ابيدن« حنو تركيا واململكة العربية السعودية. فبعد رحيل »دوانلد ترامب«، 
فـََقد السعوديُّون حليفاً دولياً مهماً، خصوصاً أنَّ اإلدارة األمريكية اجلديدة قد تسعى إىل فتح قضااي 

18. إمساعيل مجال، »حتدايت سياسية وعسكرية واقتصادية.. أسباب دفعت السعودية وتركيا حنو املصاحلة والتعاون«، القدس 
https://2u.pw/Xp4lG :العريب، 28 أبريل 2022، علی الرابط

19 . يوئيل جوجنسكي وداليا ليندنشرتاوس، »دول اخلليج وتركيا… إعادة رسم خريطة التحالفات يف الشرق األوسط«، القدس 
https://2u.pw/rZTIM :العريب،  28  أبريل 2022، علی الرابط

20. إمساعيل مجال، املصدر السابق. 
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حرجة للمملكة، منها اغتيال »مجال خاشقجي«، وقضية حقوق اإلنسان، وحرب اليمن ملعاقبة 
السعودية، وخصوصاً ويل العهد، حممد بن سلمان.

هلذا السبب اختذت اململكة العربية السعودية خطواٍت لتهدئة عالقاهتا مع قطر وتركيا بعد 
فوز »جو ابيدن« يف االنتخاابت الرائسية األمريكية. كما تندرج الرغبة يف استئناف العالقات مع 
إيران وإجراء مخس جوالٍت من احملاداثت مع طهران يف اإلطار نفِسه. كما أدَّت سياسة اإلدارة 
األمريكية اجلديدة وتوجُّهها للعودة إىل االتفاق النووي مع إيران، وسعي الوالايت املتحدة لتقليل 
واليت  تواجهها،  اليت  اإلسرتاتيجية  التهديدات  على  والرتكيز  األوسط  الشرق  منطقة  يف  اخنراطها 
ا تتمثَّل يف الصي وروسيا، وسحب بطارايت صواريخ  حدَّدهتا وثيقة األمن القومي إلدارة ابيدن أبنَّ
»ابتريوت« من السعودية، واإلفراج عن الواثئق السرية املتعلِّقة بجمات احلادي عشر من سبتمرب 
يُعد  أنَّه مل  اململكة  استنتاج  أدَّى كل ذلك إىل  أفغانستان،  2001، واالنسحاب األمريكي من 
من املمكن الوثوق ابلوالايت املتحدة األمريكية. وهلذا السبب حاولت السعودية تغيري سياستها 

اإلقليمية.

ن رائسة »ابيدن«. لقد كانت  من انحية أخرى، توترت العالقات بي أنقرة وواشنطن إابَّ
العالقات الرتكية األمريكية تتسم ابلعالقة الشخصية بي الرئيس الرتكي »رجب طيب أردوغان« 
أزمات  وانتقلت  البلدين.  بي  تسود  اليت كانت  التوترات  مع  ترامب«  »دوانلد  السابق  والرئيس 
عديدة بي واشنطن وأنقرة من عام 2020 إىل 2021، وأسهمت يف زعزعة العالقات إسهاماً 
كبرياً، وكان أبرزها استحواذ تركيا على منظومة »أس400«، وفرض جزء من عقوابت »كاتسا« 
األمريكية وإخراج تركيا من برانمج مقاتالت »أف35«، فضاًل عن معضلة الدعم األمريكي للفرع 
لألزمات  وزايدة   ،2021 عام  ويف  سوراي.  شرق  مشال  يف  الكردستاين  العمال  ملنظمة  السوري 
السابقة، فقد أُْدرَِج توتُّر جديد بي البلدين؛ بسبب إقرار الرئيس األمريكي »جو ابيدن« ابإلابدة 

اجلماعية لألرمن.

يدفع  ما  لرتكيا والسعودية، وهو  مشرتكاً  الرئيس األمريكي »جو ابيدن« حتدايً  إدارة  متثِّل 
الضغوط  أمام  الصمود  على  قدرهتا  لتمكي  أقوى  شراكات  بناء  حماولة  إىل  اإلقليمية  األطراف 
األمريكية وسياسات »ابيدن« الذي مارس ضغوطاً كبرية على تركيا والسعودية بصورة خاصة، ال 
سيَّما فيما يتعلق حبرب اليمن، وامللفات احلقوقية، واخلالفات اليت تصاعدت مؤخراً بي واشنطن 
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والرايض حول رفع إنتاج النفط لتعويض النقص وارتفاع األسعار الذي خلفته احلرب يف أوكرانيا. 
لكن األهم أيضاً للسعودية هو ما وصلت إليه األوضاع حول حرب اليمن، إذ تراجع دعم اإلدارة 
األمريكية، وابتت األنظمة الدفاعية األمريكية حمل ابتزاز للمملكة اليت تتلقى ضرابت صاروخية يف 
عمق أراضيها ومصاحلها اإلسرتاتيجية املتعلقة خبزاانت النفط، وهو ما جيعل الرايض حباجة حقيقية 
لتعزيز التعاون الدفاعي مع تركيا ورمبا االستفادة من بعض أنظمتها الدفاعية املتطورة واملتعلقة مبواجهة 
ا نسختها  املسريات اهلجومية، إىل جانب امتالك الطائرات الرتكية املسرية من طراز »بريقدار«، ورمبَّ
األحدث »أقنجي« وهي املسريات اليت لعبت دوراً حامساً يف معارك سوراي وليبيا وقره ابغ ومؤخراً 

يف أوكرانيا، ومن مَثَّ قد تعوِّل عليها السعودية يف اليمن)21(.

إدارة »ابيدن«  ود  إىل كسب  وتركيا حباجة  السعودية  إنَّ  القول  أخرى، ميكن  من انحية 
وهو ما ال يبدو مضموانً يف ظل تعهدات الرئيس الدميقراطي بعدم تكرار سياسات سلفه »دوانلد 
ترامب«، الذي ارتبط بعالقات قوية مع أنقرة والرايض، ولطاملا غض الطرف عن ملفات حقوق 
للمصاحل  األولوية  إعطاء  على  أساسية  بصورة  »ترامب«  سياسات  استندت  واحلرايت.  اإلنسان 
املادية املباشرة مع كلٍّ من تركيا والسعودية، وترك مساحة الصراع اإلقليمي بينهما من دون تدخل 
أغلب الوقت، وهو ما لن يكرره »ابيدن« على األرجح، ما يعين أنَّ كال البلدين -أو أحدمها على 

األقل- رمبا جيد نفسه يف عالقات متوترة مع الوالايت املتحدة.

السيناريوهات املستقبلية للعالقات الرتكية–السعودية

السيناريو األول: التغلُّب على التوتُّر

الثنائية، وجتاوز  العالقات  السعودية هو حتسي  الرتكية  العالقات  السيناريو األول ملستقبل 
التوتُّر يف العالقات بي البلدين. فمنذ أشهر طويلة، بدأت تركيا حراكاً دبلوماسياً واسعاً يف مسعى 
إلناء اخلالفات مع عديٍد من دول املنطقة، وإعادة تطبيع العالقات مع كثرٍي من الدول اليت دخلت 
تطبيع  إعادة  املساعي يف  هذه  األخرية، ويف حي جنحت  السنوات  معها يف  يف خالفات كبرية 
العالقات مع اإلمارات، وإسرائيل والسعودية، وتقرتب من حتقيق هذا اهلدف مع مصر، إىل جانب 
املساعي املتواصلة إلحداث اخرتاق اترخيي يف العالقات مع أرمينيا، ابلتزامن مع جهود لعب دور 

أكرب يف األزمة األوكرانية.

21. إمساعيل مجال، »حتدايت سياسية وعسكرية واقتصادية.. أسباب دفعت السعودية وتركيا حنو املصاحلة والتعاون«، القدس 
https://2u.pw/Xp4lG :العريب، 28 أبريل 2022، علی الرابط
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ال ختفي أنقرة على اإلطالق رغبتها اجلاحمة يف حتسي العالقات مع السعودية، وذلك يف 
إطار حتوُّل إسرتاتيجي يف السياسة اخلارجية الرتكية عنوانه العودة إىل سياسة »صفر مشاكل«؛ عقب 
سنوات من التدخالت العسكرية اخلارجية واخلالفات األيديولوجية مع دول املنطقة، وهو ما أفقد 
أنقرة كثرياً من األصدقاء، وساعد أعداءها يف بناء حتالفات مناوئة هلا، وهو ما ظهر جلياً يف وقوف 
السعودية واإلمارات إىل جانب اليوانن يف صراع شرق املتوسط، وحماوالهتم عزل تركيا يف ملف ابت 

يُعدُّ مبثابة أولوية إسرتاتيجية ألنقرة.

ومن مَثَّ فإنَّ أنقرة ساعية إىل حتسي عالقاهتا مع الرايض يف إطار محلة دبلوماسية أوسع؛ 
أرمينيا  مع  العالقات  وحتسي  األورويب،  واالحتاد  األمريكية  اإلدارة  مع  اخلالفات  خفض  مشلت 
وإسرائيل واإلمارات والبحرين ودول عربية أخرى، لتتفرَّغ أنقرة ملسار حتسي العالقات مع السعودية، 

وهو ما تكلَّل أخرياً بزايرة رجب طيب أردوغان.

ومن بي العوامل اليت تعزز هذا السيناريو، حاجة أردوغان إىل تطبيع العالقات بدف حتسي 
العودة إىل إسرتاتيجية »صفر  أنَّ حماولة  الواقع،  املقبل. يف  العام  انتخاابت  قبل  الرتكي  االقتصاد 
مشاكل، وصفر أزمات« هي اخليار الوحيد املتبقي للرئيس الرتكي والذي قد يساعده على التكيُّف 
االنتخاابت  قبل  املبعثرة  الداخلية  أوراقه  مللمة  وحماولة  املستجدة،  والدولية  اإلقليمية  الظروف  مع 

الرائسية يف العام املقبل.

يَعدُّ اجلانب الرتكي االقتصاَد احملّرَِك الرئيَس ملسار حتسي العالقات، إذ تسعى أنقرة للقيام 
خبطوات سياسية بدف بناء عالقات اقتصادية قادرة على دعم اقتصادها الذي يواجه صعوابت 
كبرية؛ بسبب تبعات جائحة »كوروان«، واحلرب يف أوكرانيا، واالرتفاع الكبري يف أرقام التضخُّم، 
وتتوقع من مسار حتسي العالقات مع السعودية أن يؤدي إىل رفع احلظر غري املعلن الذي تفرضه 
السعودية على البضائع الرتكية، وعودة حجم التبادل التجاري إىل أكثر من )5( مليارات دوالر 
سريعاً كما كان عليه قبل األزمة. إىل جانب ذلك، يتوقَّع أن تتوصل الرايض وأنقرة إىل اتفاق يقضي 
ابلتوقيع على اتفاقيات تبادل عمالت كما جرى سابقاً مع اإلمارات لدعم استقرار اللرية الرتكية، 
الناخب  يلمسها  اقتصادية  يسعى إلصالحات  الذي  الرتكي  للرئيس  جداً  مهمة  أولوايت  وكلها 
الرتكي قبيل موعد االنتخاابت الربملانية والرائسية منتصف العام املقبل، واليت تُعدُّ اترخيية ملستقبل 

أردوغان السياسي.
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أرحب  آفاق  وفتح  اخلليج  ودول  السعودية  مع  العالقات  لتعزيز  الزايرة  على  تركيا  تعوِّل 
قال  السعودية،  العربية  اململكة  إىل  مغادرته  قبل  صحايف  مؤمتر  يف  املثال  سبيل  فعلی  للتعاون. 
إردوغان: إنَّ زايرته متثِّل مؤشراً على اإلرادة املشرتكة لبدء مرحلة جديدة يف العالقات. وأشار إىل 
أنَّ زايدة التعاون مع السعودية يف قطاعات الصحة والطاقة والغذاء واألمن والدفاع واملال »مفيدة 
للطرفي«. واتبع: »سنعمل على بدء عهد جديد من التعاون السياسي والعسكري واالقتصادي 
والثقايف مع السعودية«. وأوضح أنَّ قياديت البلدين ستستعرضان يف الزايرة العالقات الرتكية السعودية 
أمهية كبرية  تويل  بالَده  أنَّ  على  وشدَّد  والدولية.  اإلقليمية  القضااي  جانب  إىل  أبعادها  مبختلف 

للسعودية ودول اخلليج«)22(.

وقد تسعى تركيا إىل رفع حجم التبادل التجاري مع السعودية، وزايدة االستثمارات السعودية 
يف تركيا، وعقد شراكات ابستثمارات وعقود ممتدة. وترى أنقرة أنَّ هناك أجواًء إجيابيًة حتقَّقت قبل 
زايرة إردوغان مهَّدت األرضية املناسبة مرة أخرى للعمل والتنسيق فيما يتعلق ابلتجارة واالستثمار 
والقضااي اإلقليمية. وعشية زايرة إردوغان، عقد وزيرا املالية السعودي »حممد اجلدعان« والرتكي 
أيضاً  وتبادال  االقتصادي،  التعاون  حتسي  سبل  فيه  انقشا  افرتاضياً،  اجتماعاً  نبايت«  »نورالدين 

وجهات النظر فيما يتعلق ابلتجارة، وجماالت االستثمار.

ومن اجلدير ابلذكر، ارتفاع الواردات السعودية من تركيا بنسبة )%2.8( يف الربع األول 
من العام احلايل، َوْفق بياانت اهليئة العامة لإلحصاء يف السعودية، لتبلغ )19( مليون دوالر مقابل 
بنسبة  تركيا  من  الواردات  تراجعت  2021، حي  عام  املماثلة  املدَّة  يف  دوالر  مليون   )18.5(

)%62.3(، إىل )886( مليون دوالر، مقابل )2.35( مليار دوالر يف 2020)23(.

وقد يراهن كثريون على قدرة أردوغان على ختطِّي األزمة احلالية، عن طريق فتح ابب واسع 
وصفه  كما  واملصاحلة،  املصارحة  لقاء  جناح  مبدى  هذا  ويرتبط  البلدين.  بي  اإلقليمي  للتعاون 
مراقبون، بي أردوغان وويل عهد اململكة األمري حممد بن سلمان، يف التوصُّل إىل مقارابت تستجيب 
ملصاحل الطرفي. إذ إنَّ لدى تركيا الرغبة واالستعداد للخوض يف كل التفاصيل، وجتاوز أي عقبة 

ون-. ميكن أن تعيق تقدم العالقات بعد هذه الزايرة -كما يعربِّ

22 . سعيد عبد الرازق، »السعودية وتركيا لعهد جديد من الشراكة«، صحيفة الشرق األوسط، رقم العدد 15858، 29 أبريل 
.2022

23 . سعيد عبد الرازق، املصدر السابق. 
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السعودية يف  الرتكية  العالقات  التوترات يف  زيَّدا حدَّة  اللذان  الرئيسان  واملتغريان  العامالن 
السنوات األخرية مها قضية أزمة قطر، واغتيال الصحفي السعودي »مجال خاشقجي«. فقضية 
ارتدادات  هلما  كان  اخلليجية،  األزمة  يف  لقطر  املساند  موقف  تركيا  واختاذ  خاشقجي«  »مجال 
التعامل مع امللفات اإلقليمية سواًء  على العالقات الرتكية بصورة سلبية للغاية، ممَّا انعكس على 
للسعودية أم لرتكيا. فمع انتهاء حصار قطر، واألزمة اخلليجية بعد قمة الُعال، اختفى أحد عوامل 
حماكمة  قضية  إبحالة  الرتكية  العامة  النيابة  مطالبة  أدَّى  كما  البلدين.  بي  العالقات  يف  التوتر 
السعودية إىل تقليص اخلالفات  القضائية  السلطات  املتهمي بقتل »خاشقجي« إىل  األشخاص 
بي أنقرة والرايض. يف احلقيقة، جاء اإلعالن عن الزايرة يف أعقاب نقل القضاء الرتكي ملف قضية 
»خاشقجي« إىل السعودية يف 7 نيسان/ أبريل، بعد أن كانت أنقرة قد بدأت حماكمة غيابية يف 
متوز/ يوليو 2020 حبّق )26( سعودايً يشتبه يف تورُِّطهم مبقتل »خاشقجي«. وكانت احملاكمة 

تشكلُّ احلاجز األخري أمام زايرة تركية رمسية إىل الرايض. 

زايدة على ذلك، فإنَّ امللف اإليراين، خصوصاً بعد إعادة االتفاق النووي، ميكن أن يكون 
القوتي  بينهما. ألنَّ هاتي  النظر  الرتكية، وتقريب وجهات  السعودية  العالقات  فعااًل يف حتسي 

اإلقليميتي قلقتان من هيمنة إيران يف املنطقة، فإنَّ تعاونما يف هذا اجملال يبدو مرجحاً. 

فضاًل عن أنَّ حاجة السعودية إىل البحث عن بدائل أخرى لتلبية احتياجاهتا األمنية تدفعها 
إىل االهتمام بصناعات الدفاع الرتكية الصاعدة اليت أظهرت كفاءة كبرية يف تغيري مسار صراعات 
اليت  القوقاز. تزيد عضوية تركيا يف حلف مشال األطلسي واألمهية  عديدة كسوراي وليبيا وجنوب 

يوليها الغرب هلا ملوازنة الدور الروسي يف مناطق عديدة من أمهيتها اإلسرتاتيجية ابلنسبة للملكة.

ت تركيا سياستها اإلقليمية، وطبَّعت عالقاهتا مع مصر، ومل  عموماً، ميكن القول إنَّه إذا غريَّ
تصطف مع الرايض يف األزمات اإلقليمية، خاصة يف ليبيا وسوراي، فإنَّ سيناريو التغلُّب على التوتر 

وحتسي العالقات بي أنقرة والرايض مرجَّح.

السيناريو الثاين: ضبط حدود التوتُّر

السيناريو الثاين فيما يتعلق مبستقبل العالقات الرتكية السعودية هو جهود البلدين للسيطرة 
على التوترات، ومنع تصعيد اخلالفات السياسية. مل يكن حتسي العالقات بي البلدين مبنياً على 
املعقَّد  الوضع  لكن  املنطقة،  واألزمات يف  اجلانبـَْي  بي  اخلالفات  ومتبادلة يف حلِّ  رغبة حقيقية 
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يف املنطقة، والظروف غري املؤاتية للجانبـَْي دفعت البلدين ال سيَّما أنقرة إىل خفض التصعيد مع 
الرايض. 

إىل  اإلجيابية  النتائج  حتتاج  إذ  السعودية سريعًة،  إىل  الرتكي  الرئيس  زايرة  نتائج  تكون  لن 
الثقة. استهدفت تركيا يف املدَّة املاضية بسياساهتا السعودية واألخرية  لبناء  ُخطُوات من الدولتي 
كذلك، لذا من املهم اختاذ خطوات إلعادة بناء الثقة. يعوِّل كثريون يف املنطقة على نتائج زايرة 
الرئيس الرتكي إىل السعودية، فمن انحية حيتاج االقتصاد الرتكي لدفعة سعودية قوية، ومن انحية 
أخرى مل تعد السعودية تعوِّل كثرياً على الدعم األمريكي يف مواجهة إيران. فأحد األسباب الرئيسة 
االقتصادي  الوضع  تدهور  هو  الوقت  هذا  السعودية يف  مع  العالقات  تطبيع  يف  أردوغان  لرغبة 
يف تركيا، وجهوده ملنع اهلزمية يف االنتخاابت املقبلة. بعبارة أخرى أهم فائدة من الزايرة، وتطبيع 
العالقات ترجع إىل اقتصاد تركيا املتدهور. أمام أردوغان سنة فقط لالنتخاابت الرائسية والربملانية، 
الظروف االقتصادية،  نتائجها من  ن  فالزايرة ميكن أن حتسِّ لذا  أمامه هو االقتصاد،  وأكرب عائق 

وكذلك حتسي العالقات أيضاً سيؤثر يف قضية البحر املتوسط وليبيا واليمن وسوراي.

ستكون لنتيجة االنتخاابت الرتكية يف احلالتي تداعيات عديدة يف العالقات مع السعودية. 
تكون  فقد ال  االنتخاابت،  والتنمية يف  العدالة  أردوغان وحزب  فاز رجب طيب  إذا  من جهة، 
لديه الرغبة السابقة يف حتسي العالقات، ويرتدد يف منح الرايض أي تنازالت يف املستقبل. ومن 
جهة أخرى، قد تؤدي هزمية أردوغان وحزبه إىل تغيريات داخلية يف تركيا، وهو ما سيغري أيضاً نوع 

العالقات مع دول املنطقة، مبا يف ذلك السعودية.

ومن العوامل املهمة اليت تدفع اململكة العربية السعودية إىل تقليل التوترات مع تركيا هي إيران. 
ويف هذا الصدد يعتقد الباحث املتخصص يف سياسيات اخلليج يف مركز الدراسات التطبيقية يف 
ا حماطة ابلوجود  بون أبملانيا، )سيباستيان سونز( »أنَّ السعودية بدأت يف اآلونة األخرية تشعر أبنَّ
اإليراين من كل جانب، يف الوقت الذي يسود فيه شعور برتاجع الدعم األمريكي الذي كان مطلوابً 
بشدة يف هذا التوقيت. ومن مَثَّ فإنَّ تعاون السعودية مع تركيا وسائر دول املنطقة قد يشكِّل هلا 
نوعاً من الدعم املفقود من جانب احلليف األمريكي القدمي. فإنَّ التحوُّل الذي طرأ على السياسة 
القوى  لدى  إضافياً  السلطة شكَّل حافزاً  الرئيس »جو ابيدن«  املنطقة عقب تويل  األمريكية يف 
اإلقليمية الفاعلة إلناء خالفاهتا، وحماولة التفاهم على كيفية إدارة الوضع اإلقليمي يف مرحلة ما 

بعد تراجع الدور األمريكي«. 
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إذا جنحت املفاوضات بي إيران والسعودية، ودخل البلدان مرحلة بناء الثقة وإعادة فتح 
السفارات، فإنَّ القلق من جانب إيران سيخف إىل حد ما، ألنَّه سيتالشى عامل إيران يف التقارب 
بي السعودية وتركيا. فضاًل عن أنَّ مستقبل االنتخاابت الرائسية األمريكية سيؤثر على العالقات 
للغاية  متوترة  البلدين  بي  العالقات  أصبحت  املثال،  سبيل  على  املستقبل.  يف  الرتكية  السعودية 
يف عهد »دوانلد ترامب«، ولكن بعد وصول »جو ابيدن« إىل السلطة، حاولت أنقرة والرايض 
تقليل مستوى التوتر يف العالقات بينهما. لذا فإنَّ هزمية »ابيدن« يف االنتخاابت املقبلة، أو فوز 
اجلمهوريي ستؤثِّر على العالقات بي البلدين. بعبارة أخرى، ُيشري ارتباط احلراك الدبلوماسي يف 
املنطقة بتغريِّ اجلغرافيا السياسية فيها إىل أنَّ حصول تغريات يف البيئتي الدولية واإلقليمية قد يؤثر يف 
رغبة األطراف يف استكمال هذا احلراك، وخصوصاً أنَّ بعض القوى ما زالت تراهن على تغيريات 

كربى قد تفرزها االنتخاابت الرائسية األمريكية املقبلة.

عموماً، وبناًء على هذا السيناريو، ميكن القول إنَّ الغرض من ختفيف التوترات بي تركيا 
واململكة العربية السعودية هو املصاحل قصرية املدى لكال الطرفي. يسعى ويل العهد السعودي األمري 
حممد بن سلمان إىل اخلروج من العزلة، وحياول رجب طيب أردوغان إعادة تنظيم االقتصاد الرتكي 
قبيل موعد االنتخاابت الربملانية والرائسية. لذا، يف هذا السيناريو، سيحاول البلدان ضبط حدود 

التوتر، وإدارة التوتر السياسي يف العالقات.

السيناريو الثالث: استمرار حالة التوتُّر

العالقات  التوتُّر يف  استمرار  السعودية هو  الرتكية  يتعلق ابلعالقات  فيما  الثالث  السيناريو 
الثنائية. كانت قضية »خاشقجي« عقبة رئيسة يف طريق إصالح العالقات، واخلطوة الرتكية بنقل 
القضية إىل السعودية شكَّلت أساساً رئيسياً إلناء اخلالفات، وعقد لقاء بي أردوغان واألمري حممد 
بن سلمان. وقد يرى مراقبون أنَّ زايرة أردوغان إىل السعودية قد تساهم يف هتيئة األرضية املناسبة 
لفتح صفحة جديدة يف العالقات، إال أنَّ إزالة الرواسب النامجة عن أزمة »خاشقجي« تتطلَّب 

مزيداً من اجلهد إلعادة ترميم الثقة بي القيادتي السعودية والرتكية.

فمع زايرة أردوغان للسعودية، إال أنَّ هذا ال يعين ناية التوترات بي القوتي اإلقليميتي؛ 
ألنَّه مع حل العاملي املهمي اللذين تسببا يف توتر العالقات، ومها األزمة اخلليجية وملف قضية 
»خاشقجي«؛ إال أنَّه ما يزال هناك عديد من امللفات اخلالفية بي البلدين. ستلعب عوامل عديدة 
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أخرى، مبا يف ذلك ملف اإلخوان املسلمي، وطبيعة عالقات تركيا مع مصر، واألزمتي السورية 
والليبية دوراً مهماً يف مستقبل العالقات بي أنقرة والرايض. تشهد العالقات بي أنقرة والرايض 
حالة من التوتُّر بسبب عديد من امللفات منها امللف السوري، واللييب واخلالفات يف شرق املتوسط 
ومناطق أخرى، وكذلك فيما يتعلق مبلف مجاعة اإلخوان املسلمي، املصنفة منظمة إرهابية. ويف 
مقدمة هذه العوامل أنَّ حديث تركيا عن املصاحل واملنافع املتبادل ال ينفي متسُّك تركيا بدعم مجاعة 
اإلخوان وأهدافها يف الوصول للسلطة يف املنطقة وخارجها، ومع اخلطوات اليت تتعلَّق بوقف بث 
بعض الربامج اإلعالمية من تركيا ضد مصر، والتوقف عن انتقاد السعودية واإلمارات، إال أنَّ تركيا 
اثبتة حىت اللحظة كأكرب حاضنة لتنظيم اإلخوان يف العامل، وتدعم مشروعهم العابر للحدود يف مصر 
وليبيا وتونس وسوراي واليمن وغريها، وفضاًل عن كلِّ ذلك، فإنَّ حديث تركيا الدائم عن العودة لكل 
األراضي، إذ كان األجداد يسيطرون عليها كما يقول أردوغان ورئيس احلزب القومي الرتكي »دولت 
بشلي«، الذي قدم خريطة تشمل أراضي غري تركية إىل أردوغان، بوصفها أراضي تركيا املستقبلية، 

كل هذا يؤكد أنَّ النهج العدواين والتوسعي الرتكي ما زال قائمًا)24(.

مل تلَق زايرة أردوغان للسعودية ترحيباً من قبل املستخدمي السعوديي على وسائل التواصل 
ن حديثهم عن  االجتماعي، إذ طغت هلجة االنتصار على تغريدات السعوديي على موقع تويرت إابَّ
زايرة الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان لبالدهم. وكانت صورة جتمع بي ويل العهد السعودي 
األمري حممد بن سلمان وأردوغان، بدا فيها األخري منحنياً أمام ويل العهد، وهي أكثر الصور تداواًل 

على املوقع. وعمل مغردون على دراسة لغة جسد أردوغان. 

على  الرائج  احملتوى  و)#السعودية_العظمى(  )#أردوغان_يف_السعودية(،  وسم  وتصدَّر 
تويرت، فضاًل عن وسوٍم أخرى على غرار )#أردوغان(، و)#الرئيس_الرتكي(، وكان الفتاً غياب 
وسٍم ترحييب ابلرئيس الرتكي، وهو ما حيدث عادة عند زايرة رئيس دولة إىل السعودية. ويعدُّ مغردون 
للموافقة »أذعن«، مؤكدين أنَّ بالدهم ال  انتظار دام شهرين  للسعودية بعد  أنَّ أردوغان بزايرته 
ختضع لالبتزاز، وأنَّ أردوغان عاد صاغراً، وقدَّم التنازالت. وتواصل تركيا تقدمي التنازالت؛ بدف 

حتسي العالقات مع دول خليجية ومصر)25(.
يناير   18 اآلن،  تركيا  واأليدلوجيات«،  القناعات  على  وثبات  االقتصاد  العربية. حتسن يف  الرتكية  »العالقات  .أمين مسري،   24

/https://www.turkeynow.news/studies/2022/01/18/35259 :2022، علی الرابط
25. »هلجة االنتصار تطغى على تغريدات السعوديي«، صحيفة العرب، السنه 44، العدد 12403، 30 أبريل 2022، ص 

.16
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عموماً، يف هذا السيناريو، ميكن القول مع أنَّه يوفِّر التقارب مع تركيا خياراً معقواًل للسعودية 
للخروج من دوامة العزلة، لكنَّ ذلك قد ال يعين حدوث تغيريات جذرية يف توجُّهاهتا الرئيسة، إذ 

ما تزال كثري من امللفات تشكِّل عائقاً أمام عالقات طبيعية بي البلدين.

أنَّ  خصوصاً  أردوغان.  طيب  ورجب  سلمان  بن  حممد  األمري  بي  ثقة  توجد  ال  تكاد 
العالقات بي البلدين غري مستقرة ومليئة ابلعبء التارخيي، فضاًل عن مستوى املنافسة اإلقليمية 
على زعامة العامل اإلسالمي، وطبيعة توجهات األمري حممد بن سلمان اليت جتعله أقرب من مصر 

وابكستان وحىت إسرائيل يف املستقبل أكثر من تركيا.

يف النهاية، جتدر اإلشارة إىل أنَّ أسباب اخلالف بي أنقرة والرايض مل حُتل ابلكامل، وأنَّ 
بناء الثقة مل يكن بصورة صحيحة، لذا فإنَّ ظهور حدث، أو أزمة غري متوقعة ميكن أن يزيد من 
توتر العالقات السعودية الرتكية يف املستقبل. فعلى سبيل املثال، قد يؤدِّي استمرار دعم اململكة 
العربية السعودية لقوات سوراي الدميقراطية أو عدم وجود تفاهم بي البلدين فيما يتعلق مبلف اإلخوان 
املسلمي، وتصعيد التوترات يف عالقات تركيا مع مصر، أو أي دولة عربية يف املستقبل إىل توتر يف 

العالقات السياسية بي البلدين.

اخلامتة

تُعدُّ تركيا والسعودية -كقوتي إقليميتي- من أهم رکائز النظام اإلقليمي يف الشرق األوسط، 
اللتي كانتا يف حالة تنافس وعداوة مع بعضهما بعضاً منذ الربيع العريب؛ بسبب تضارب املصاحل، 
ووجهات النظر املختلفة. لكن عقب سنوات من اخلالفات احلادة، تتجه السعودية وتركيا حنو إناء 
اخلالفات، وفتح صفحة جديدة يف سجل العالقات عنوانا حتييد ملفات اخلالف، والبناء على نقط 
االتفاق، وتعزيز التعاون يف ملفات خمتلفة ملواجهة التحدايت السياسية والعسكرية واالقتصادية اليت 
مير با البلدان يف ظل حتوالت إقليمية ودولية متسارعة ترسم خريطة جديدة للعالقات يف املنطقة 

يريد كل طرف حتديد موقعه فيها؛ لتقليل اخلسائر قدر اإلمكان.

أكَّد  فيما  وأنقرة،  الرايض  بي  للتوترات  ملحوظاً  هدوءاً  األخرية  الشهور  شهدت  وقد 
املسؤولون األتراك رغبتهم يف إناء اخلالفات بي اجلانبي. وتُعدُّ زايرة أردوغان هي األوىل للمملكة 
منذ 2017، إذ أيمل أن تبشر بعهد جديد يف العالقات بعد جهود مكثفة إلصالحها بعدما 
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شابا من توتر يف السنوات املاضية. وتعدُّ الزايرة تتوجياً جلهود مستمرة منذ شهور إلصالح العالقات 
مشلت إغالق تركيا لقضية قتل الصحفي »مجال خاشقجي« يف إسطنبول عام 2018.

وما مهد للزايرة، التوصُّل إىل كثري من التحوالت السياسية والتوصل إىل تفامهات خمتلفة، 
فملفات اخلالف اإلقليمي تراجعت كثرياً من سوراي إىل ليبيا وغريها من مناطق التنافس العسكري، 
مؤسسات  وإغالق  املسلمي،  اإلخوان  مبلف  يتعلق  فيما  خاصة  السياسية  اخلالفات  وتراجعت 
جداً  كبرياً  دافعاً  الذي شكَّل  مع مصر  التقارب  مسار  إطار  تركيا يف  للتنظيم يف  اتبعة  إعالمية 
ملسار إعادة حتسي العالقات مع السعودية، يزاد على ذلك العامل األهم وهو إغالق ملف قضية 
»خاشقجي« يف القضاء الرتكي، ونقله للسعودية، وهي خطوة كانت حامسة لتحديد موعد الزايرة.

بي  اإلسرتاتيجي  التعاون  أنَّ  إال  والسعودية،  تركيا  بي  العالقات  تطبيع  ومع  النهاية،  يف 
القوتي اإلقليميتي غري متوقع على املديي القصري واملتوسط؛ ألنَّ اخلالفات بي البلدين مرتاكمة 
منذ العقد املاضي، وحلها سوف يستغرق وقتاً طوياًل. ومع ذلك، حياول البلدان احلد من التوترات 
السياسية؛ بسبب الظروف اإلقليمية والدولية اخلاصة. وابلطبع فإنَّ وجود بعض اخلالفات السياسية 
واستمرارها ال يتعارض مع التعاون االقتصادي، خصوصاً أنَّ البلدين حباجة حالياً للتعاون التجاري 

واالقتصادي؛ لتجاوز األزمة املالية.
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