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( 0220-0277التخكية خالؿ السجة )-يتشاوؿ البحث مػضػع العالقات القصخية      
في السجاؿ الدياسي والجبمػماسي، إذ شيجت ىحه السجة تصػر العالقات الدياسية بيغ 

بيخ حتى وصمت الى مخحمة الذخاكة االستخاتيجية والتي انعكدت الجولتيغ بذكل ك
 بذكل ايجابي عمى الجػانب االقترادية والعدكخية في ىحه العالقات. ويحمل البحث

العػامل واالسباب والطخوؼ التي ادت الى ىحا التقارب بيغ الجانبيغ، وتع  أيزا  
وباقي  جية ت بيغ قصخ مغتدميط الزػء بذكل كبيخ عمى االزمة القصخية التي انجلع

وخاصة السسمكة العخبية الدعػدية واالمارات العخبية الستحجة مغ  دوؿ الخميج العخبي
 ذات في، وتدببت بتػتخ العالقات بيغ قصخ وىحه الجوؿ، و 0277جية أخخى عاـ 

التخكية بعج وقػؼ تخكيا -كانت سببا وعامال ميسا  في تصػر العالقات القصخيةت قالػ 
 إلى جانب قصخ خالؿ ىحه االزمة. قتراديا وعدكخيا  سياسيا وا

 االزمة القصخية. ؛التخكية-العالقات القصخية ؛: قصخ وتخكياالكمسات السفتاحية
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     The research deals with the issue of Qatar-Turkey relations 
during the period (2003-2017) in the political and diplomatic 
areas, as this period witnessed the development of political 
relations between the two countries significantly until they 
reached the stage of strategic partnership, that had a positive 
effect on the economic and military domains of these relations. 
The research also analyzes the factors, causes, and conditions 
that led to this rapprochement between the two sides. A great 
light was shed on the Qatari crisis that erupted between Qatar on 
the one hand and the rest of the Arab Gulf states, especially the 
Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates on the 
other hand in 2017, which caused tension in the relations 
between Qatar and these countries. At the same time, it was an 
important reason and factor in the development of Qatari-
Turkish relations after Turkey stood politically, economically 
and militarily alongside Qatar during this crisis. 
Keywords: Qatar and Turkey; Qatari-Turkish relations; Qatari 
crisis. 
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 مقجمة
عمى جسيع األصعجة  عالقات متسيدة التخكية-القصخيةالعالقات  تعج

 ىحه ، ويؤكج الباحثػف في ىحا الذأف بأفالعدكخية(و ، االقتراديةو ، )الدياسية
القخف  مغ تعػد إلى عقج الدبعيشات والثسانيشات مشيا والسيسا "الدياسية" اتالعالق

عاـ  ة والتشسية لمحكع في تخكياوصػؿ حدب العجالمع ، وازدادت تقاربا الساضي
الستبادلة بيغ البمجيغ التي  الجبمػماسية وعمى اثخ ذلظ تكثفت الديارات، 0220

، حتى نذػء األزمة القصخية فيسا بعجرسست ليكمية التقارب )االقترادي والعدكخي( 
( عشجما أعمشت )الدعػدية واإلمارات والبحخيغ( فزال عغ 0277يػنيػ في )حديخاف/

 مسارسة دور الػساشة ت تخكياحاولفسياسيا واقتراديا،  دولة قصخمقاشعة  )مرخ(
فذمت مداعييا في إيجاد حل وسط وعشجما  صخؽ الجبمػماسيةلحل تمظ األزمة بال

خضت ، مبخرة ذلظ بأف تمظ السصالب التي فقصخ، وقفت إلى جانب دولة األزمة يحهل
، وأىع ما جاء في يغ الجوليةتخالف القػان ،( مصمبا70عمى دولة قصخ الستزسشة )

وإغالؽ قشاة الجديخة  ،دولة قصختمظ السصاليب )إلغاء القاعجة العدكخية التخكية في 
وغيخىا مغ السصاليب( كسا أف دولة قصخ  ،وإلغاء عالقة قصخ بإيخاف ،الفزائية

يست بجعسيا لإلرىاب وزعدعة األمغ القػمي العخبي في السشصقة ودعسيا )لحخكة ات  
 لحلظ حرل تقارب سياسي ونتيجة .دصيشية( وما يدسى بالخبيع العخبيلفمحساس ا

 تخكي( استخاتيجي في السشصقة.-)قصخي  واقترادي وعدكخي 
 غالعالقات الثشائية بيغ البمجي نطخا  الكتداب البحث مػضػع جاء اختيار 

مغ تتسيد بو كل  اس  فزال  ع القصخية السيسا مغ خالؿ األزمة اقميسيا   أىسية كبيخة
صقة الذخؽ األوسط وتخكيا مغ مػاقع جغخافية وسياسية واستخاتيجية في مش دولة قصخ

، فقج عسقت ىحه األزمة مدتػيات وجػانب التعاوف بيغ البمجيغ والخميج العخبي
)اقتراديا وعدكخيا( وعدزت نفػذ تخكيا أكثخ وازدادت أىسية دورىا الدياسي في 

ت العالقات الثشائية بيغ البمجيغ فديتع الحجيث ونطخا  التداع جػانب ومجاال .السشصقة
 عغ الجانب الدياسي والجبمػماسي في ىحه العالقات.
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مجخل ومحػريغ رئيديغ أما فيسا يتعمق بسحاور البحث فقج تع تقديسو إلى 
لجبمػماسية خالؿ السجة واالعالقات الدياسية  األوؿ:، تشاوؿ مع خاتسة واستشتاجات

 0277 األزمة القصخية ركد عمى الثاني فقج. أما السحػر 0220-0277
ومػقف تخكيا مغ األزمة وتبادؿ  ،التخكية-انعكاساتيا عمى العالقات القصخيةو 

وانتيى البحث بخاتسة مع أىع . ي رسست ليكمية العالقات فيسا بعجالديارات الت
 االستشتاجات.

   :مجخل
أيمػؿ/  0في عمى استقالليا التاـ عغ السسمكة الستحجة  دولة قصخحرمت 

كسا ، بياكانت الجوؿ العخبية مغ أوائل الجوؿ التي اعتخفت و  ،7977سبتسبخ 
أقامت عالقات و األمع الستحجة وجامعة الجوؿ العخبية في العاـ نفدو. اعتخفت بيا 

. وكانت 7988دبمػماسية مع االتحاد الدػفياتي الدابق، والريغ الذعبية في عاـ 
 .(7)في مجمذ التعاوف الخميجي امؤسد اعزػ الجولة عزػا مبكخا في أوبظ و 

 ىاتأثيخ نقل إلى حساية شعبيا و  دولة قصخ تعمى الداحة الجولية، سع
 دولة قصخ شػرتالخارج. عمى مجى العقجيغ الساضييغ،  إلى الدياسي والجبمػماسي

في  ا  عزػ  أصبحت ، إذالجوليةو  االقميسية مكانتيا الجولية وتجاوزت ثقميا في الذؤوف 
واليػندكػ  7977مثل عزػيتيا في االمع الستحجة عاـ  ج مغ السشطسات الجوليةالعجي
. (0)وغيخىا مغ السشطسات الجولية ،0226ومجمذ االمغ الجولي عاـ  ،7987عاـ 

ثخوتيا  دولة قصختدتخجـ و  .العالعالجوؿ في  مع اغمبعمى عالقات ثشائية  توحافط
تعسل قشاة و  لػاليات الستحجة وأوروبا،، خاصة في افي الخارج ىانفػذ تعديداليائمة ل

 ىانفػذ دولة قصختعدز  .الجديخة اإلخبارية التي تسػليا الجولة كقػة ناعسة دولية لمبمج
تبخعات  وكاف تقجيع دولة قصخ في الجوؿ الغخبية مغ خالؿ االستثسارات والتبخعات

البارزة عمى مغ االمثمة  ، معيج بخوكيشغدلبارز في واششصغكبيخة إلى مخكد الفكخ ا
 .(0) ذلظ
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اىتساـ تخكيا  فقج تدايج ،فيسا يتعمق بعالقات تخكيا مع دوؿ الخميج العخبي
لعخاؽ عمى ادو الحي قادتو الػاليات الستحجة بذكل كبيخ في أعقاب الغ بيحه الجوؿ

. بيشسا كانت تفاعالت تخكيا في ىحه السشصقة قج حجثت سابق ا في 0220في عاـ 
الحخب  أجػاءكتدب اىتساـ تخكيا قػة دفع سياسية في ضل السجاؿ االقترادي، ا

في عاـ  العخاؽفي  األمخيكي تجخلالة ججيالسحتسمة ضج العخاؽ. عشجما ضيخت 
 Gulf مجمذ التعاوف الخميجي)اليجؼ السذتخؾ لتخكيا مع كاف ، 0220

Cooperation Councilالسعخوؼ اخترارا  بػ )(GCC بحؿ )ةسسكشال الجيػد 
 0220وبعج االحتالؿ األمخيكي لمعخاؽ عاـ دوف الحىاب إلى الحخب. إليجاد حل 

 تتعمقالسخاوؼ السذتخكة لكل مغ تخكيا ودوؿ مجمذ التعاوف الخميجي كانت 
، جعمت كل مغ ىحه السشصقة بأكسميا فيخاؽ وتأثيخه تراعج العشف الصائفي في العب

 ،خاغ الشاشئ في العخاؽالجوؿ تبحث عغ شخيظ استخاتيجي في السشصقة لمتعامل مع الف
ا السجاؿ لكمييسا لمكيا ـ بأدوار والعػاقب غيخ الستػقعة لمحخب. وقج أتاح ىحا أيز 

، لجرجة أف تخكيا ودوؿ مجمذ التعاوف الخميجي وقعت أكثخ نذاش ا في السشصقة
 فأ إذ، . وكانت ىحه الرفقة بالغة األىسية0228سبتسبخ أيمػؿ/  0محكخة تفاىع في 
تخكيا كأوؿ شخيظ  تحجد ،في محكخة التفاىع ىحه، عاوف الخميجيدوؿ مجمذ الت

يسكغ القػؿ أف التحجيات األمشية التي نذأت بعج  ؛استخاتيجي ليا خارج الخميج. وىشا
 واالقترادي األمشيالدياسي و  غدو العخاؽ ميجت الصخيق لسدتػى أكبخ مغ التعاوف 

 لعاـ التفاىع محكخة كانت ى،السعش الخميجي. وبيحا التعاوف  مجمذ ودوؿ بيغ تخكيا
ؽ حفد مدبػ  غيخ تعاوف  بسثابة الخميجي التعاوف  مجمذ ودوؿ تخكيا بيغ 0228

الباحثيغ والستخرريغ في السشصقة عمى إعادة الشطخ في أمغ الخميج وخمق مديج 
 .(4)مغ الجراسة والتحميل لمتعاوف بيغ تخكيا ودوؿ مجمذ التعاوف الخميجي
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 3002-3002الرتكية -سية لاللوماساسية القطريةألال: العالقات الايا
بسخاحػػل عػػجة،  بػػيغ دولػػة قصػػخ وتخكيػػا الجبمػماسػػيةو  الدياسػػيةالعالقػػات  مػػخت

 خػػػالؿ عقػػػجمخحمػػػة االعتػػػخاؼ الجبمػماسػػػي الستبػػػادؿ بػػػيغ الصػػػخفيغ فػػػي البجايػػػة كانػػػت 
يشيات ثع مخحمة تأشيخ ىحه العالقات قانػنيا  في الثسان مغ القخف الساضي، اتيالدبعيش

ثع مخحمة تصػر العالقات بعج وصػؿ حدب العجالة والتشسيػة الػى الحكػع  ،والتدعيشيات
حتػى الػقػت  0227ومخحمة تػشيج العالقات الثشائية مشح عاـ  ،0220عاـ  في تخكيا

الحاضػػػخ الػػػحي انعكػػػػذ مػػػغ خػػػػالؿ تكثيػػػف الديػػػػارات الخسػػػسية رفيعػػػػة السدػػػتػى بػػػػيغ 
 . (5)البمجيغ

 0224-4910التخكية -اسية القصخيةلعالقات الجبمهممدار ا .4
يا  بعج رسسوتخكيا  دولة قصخبيغ  والدياسية يةجبمػماسالعالقات ال بجأت

وتع افتتاح  (6)باستقالؿ دولة قصخاعتخفت تخكيا  حيث 7970استقالؿ قصخ عاـ 
 .(7)7979سفارتي البمجيغ عاـ 

تاح في العالقات الجبمػماسية مع االفت كاف ىشاؾ اتجاه تراعجي مؤقت 
" دولة قصخ وتخكيااتفاقية التعاون الثقافي بين ما أدى الى عقج "دؿ لمدفارات الستبا

لػ"تعديد الخوابط الػدية القائسة بيغ البمجيغ" و"تقػية وتصػيخ  7985في عاـ 
وقع البمجاف عجدا ، كسا (8)العالقات في مجاالت الثقافة، اآلداب، العمػـ والتكشمػجيا"

"تصػيخ في أبجى البمجاف رغبتيسا  اإلشار. وفي ىحا (9)األخخى  يةمغ االتفاقيات الثشائ
التبادؿ الثقافي والفكخي" عبخ العجيج مغ الػسائل مشيا "السصبػعات، األفالـ، البخامج 
اإلذاعية والتمفديػنية، عبخ تبادؿ السيشييغ مغ السجاالت السختمفة". وعمى أية حاؿ، 

تى عقج التدعيشيات، وليحا لع تكغ فعالة في لع تتع السرادقة عمى ىحه االتفاقيات ح
 .(72)تعديد وتقػية العالقات بيغ البمجيغ

 اتداعبجأت تخكيا باالىتساـ اكثخ بجوؿ مجمذ التعاوف الخميجي بدبب 
مكانتيا الدياسية واالقترادية الجولية في الشرف الثاني مغ عقج الثسانيشيات، 
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 Turgut Qzalحاؾ )تػركػت أوزاؿ وعسمت حكػمة رئيذ الػزراء التخكي األسبق آن
تصػيخ عالقات سياسية واقترادية وثقافية ججيجة مع دوؿ ( عمى 7980-7989

مجمذ التعاوف الخميجي وعمى رأسيا السسمكة العخبية الدعػدية والكػيت بدبب 
 . (77)تراعج قػتيسا الدياسية واالقترادية

في العالقات الشرف االوؿ مغ عقج التدعيشيات لع يحجث أي تصػر في و  
في العالقات الجبمػماسية واالقترادية بيغ البمجيغ شيج  لكغ الفتػر ،التخكية-القصخية

عاـ  دولة قصختغيخا  ممحػضا  مع تػلي حسج بغ خميفة آؿ ثاني مقاليج الدمصة في 
تساشيا مع نيجو الججيج في الدياسة الخارجية في تحديغ العالقات مع و . 7995

إلقامة  7999وتخكيا بخوتػكػال في عاـ  دولة قصخت كل مغ القػى االقميسية، وقع
"مذاورات بيغ وزارة الخارجية التخكية ووزارة الخارجية القصخية" نز عمى "رغبة 
الحكػمتيغ التخكية والقصخية بديادة وتعديد الخوابط القائسة وتصػيخ الرجاقة والتعاوف 

الـ الجولي، والتصػر االمشي في السجاالت ذات االىتساـ السذتخؾ لمسداىسة في الد
 .(70)واالقترادي عبخ خمق الثقة الستبادلة، والتفاىع والتعاوف في العالقات الجولية"

 ػص عميو في البخوتػكػؿ أعاله معشى  اكتدب اشار عسل السذاورات السشر
حسج بغ خميفة آؿ  دولة قصخعسميا عشجما بجأت العالقات بالتراعج مع زيارة أميخ 

 لػضع الصخيق فكانت بجاية ،0227كانػف األوؿ/ ديدسبخ  06-05في ثاني ألنقخة 
تػقيع  عبخ وتخكيا دولة قصخبيغ  شار القانػني لمتعاوف االقترادي والعدكخي اال

واتفاقية  ،التي تزسشت اتفاقية مشع االزدواج الزخيبي األخخى  عجد مغ البخوتػكػالت
. (70)تعاوف في السجاالت العدكخيةواتفاقية ال ،تعديد وحساية االستثسارات الستبادلة

فزال عغ التعاوف في السجاؿ االمشي، فإف زيارة حسج بغ خميفة ىحه أسفخت عغ 
اتفاقيات اخخى مثل التعاوف في محاربة الجخيسة السشطسة، ومحاربة اإلرىاب الجولي 

 .(74)التي عكدت األىسية التي يػلييا الصخفاف لألمغ واالستقخار اإلقميسييغ
ىحه البخوتػكػالت واالتفاقيات السيسة بيغ البمجيغ في أعقاب  ويأتي عقج

في الػاليات الستحجة، الحي حفد الجوؿ  0227أيمػؿ/ سبتسبخ  77ىجسات 



 
 
 

 عمر محمىد النعيمي د. لقمان                 التركية-العالقات القطرية              

 

 

 41 Regional Studies Journal, Vol.14, No.44, 2020 (9-34) 
Print ISSN: 1813-4610  Online ISSN: 2664-2948 

 

 أصبح، لمتعاوف مغ اجل الترجي لإلرىاب الحي دولة قصخ وتخكيااإلقميسية، ومشيا 
 ييجد الدالـ واالستقخار االقميسي والجولي.

 0221-0224التخكية -القصخية جبمهماسيةال العالقات. تصهر 0
مجيء حكػمة حدب  معسا كبيخا خز وتخكيا  دولة قصخ العالقات بيغاكتدبت 

وقج أعصت  ،0220في تذخيغ الثاني/ نػفسبخ في تخكيا العجالة والتشسية إلى الدمصة 
ارة زي، خاصة لمعالقات الثشائية ا  ججيج زخسا  الديارات الجبمػماسية بيغ مدؤولي البمجيغ 

 البمجيغ.بيغ التعاوف  مجاالت الدابقة التي ميجت الصخيق لتصػيخحسج بغ خميفة 
، بجأ التعاوف بيغ تخكيا ودوؿ مجمذ التعاوف 0220بتجاء  مغ عاـ ا
في أف يربح مكػن ا ميس ا في الدياسة الخارجية التخكية بدبب  بذكل عاـ الخميجي

ففزال عغ العالقات االقترادية  ؛لعخاؽا ضج الغدو الحي قادتو الػاليات الستحجة
تشديقا في السػاقف تجاه عجد مغ والتجارية واالستثسارية، تزسغ ىحا التعاوف 

مثل ضساف الدالمة اإلقميسية لمعخاؽ،  القزايا اإلقميسية ذات االىتساـ السذتخؾ
محاولة إيجاد حل سمسي لمقزية الفمدصيشية. و البخنامج الشػوي اإليخاني، وتصػرات 

عجـ و  االحتالؿ االمخيكي لوفخاغ الدياسي الحي نذأ في العخاؽ في أعقاب كاف ال
لمػاليات الستحجة في نطخ الدعساء األتخاؾ ودوؿ مجمذ التعاوف الخميجي  ةالسرجاقي

 .(75)ىحا الحػار االستخاتيجي تصػر أىع عامل وراء
زخسا ججيجا  التي جخت فيسا بعج أعصت الديارات رفيعة السدتػى وقج 

رجب األسبق ) قاـ رئيذ الػزراء التخكي إذ، وتخكيا قصخ دولتي ات الثشائية بيغلمعالق
خفقة وزيخ الصاقة ب (Recep Tayyip Erdogan 0220-0274 شيب أردوغاف

اتفق و . 0225أبخيل نيداف/  75-70بيغ  دولة قصخووزيخ السالية بديارة رسسية إلى 
االقترادية والصاقة وتعديد الجانباف عمى تحديغ العالقات وخاصة في السجاالت 

 . (76)التعاوف في القزايا اإلقميسية
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 0244-0221التخكية -القصخية الجبمهماسية العالقاتتصهر  .0
بالشدبة لتخكيا خالؿ السجة االولى مغ حكػمة حدب العجالة  كانت األولػية

مع  تحديغ العالقات ( بخئاسة رجب شيب اردوغاف ىي0220-0227والتشسية )
العسل عمى الدياسات التي مغ شأنيا أف تسيج  -األىع مغ ذلظو -األوروبي االتحاد 

 عسمية االحباشات الشاتجة عقب في ضػءلكغ الصخيق لعزػية االتحاد األوروبي. و 
بجأت حكػمة حدب  االنزساـ إلى االتحاد األوروبي، الجخػؿ في متاىات مفاوضات

الدياسة الخارجية لتخكيا  في ػؿتحبانتياج  (0227-0277العجالة والتشسية الثانية )
تصػيخ  ، الحي تزسغالحكػمة التخكيةفي ججوؿ أعساؿ  تغييخ" استخجاـ "بخنامجعبخ 

التخابط االقترادي  اليادفة إلى تعديد، القػة الشاعسةالجبمػماسية، ومسارسة  عالقاتال
 الذخؽ األوسط. قزايا والكياـ بأدوار وسيط في

بديارة عسل إلى  حسج بغ خميفة آؿ ثاني الذيخقاـ رئيذ الػزراء الَقصخي 
في خصػة قصخية ميسة لتعديد العالقات  .0227آذار/مارس عاـ  8و 7بيغ  تخكيا

ا  وبعجىا بعاـ .مع تخكيا  Abdullah Gül لعبج هللا غ  الخئيذ التخكي )قاـ أيز 
األشغاؿ العامة والتدػية ؛ يخافقو وزيخ السالية ووزيخ الصاقة ووزيخ (0227-0274

 7و 5ة بيغ سجديارة رسسية إلى دولة قصخ في الومجسػعة كبيخة مغ رجاؿ األعساؿ ب
وفي العاـ نفدو وقع ، كسا حزخا مشتجى األعساؿ أيزا 0228شباط/فبخايخ مغ عاـ 

  .(77)البمجاف محكخة تفاىع لبجء تعاوف شامل في شتى السجاالت بيشيسا
تجريجيا  غ الغخبع ، وبجأت تخكيا في التباعجالتخكي التػجوتع تغييخ  وىكحا 

تفديخ ىحه الخصػة  وتع"مغادرة الغخب"، في مقاربة أشمق عمييا بعس السحمميغ بػ
خاصة بعج مجيء )أحسج  "تصبيع" في الدياسة الخارجية التخكية،مدالة  عمى أنيا

ح ذلظ مش (0274-0229( الى وزارة الخارجية )Ahmet Davutoğlu أوغمػداوود 
والػاليات  االتحاد األوروبي) الغخب تخكيا الحفاظ عمى عالقاتيا مع حاولت الحيغ

تخكيا ووسعت الذخؽ األوسط،  بعس دوؿ وتحديغ عالقاتيا مع مغ جية، الستحجة(
تحجيات  مػقف تخكيا الستغيخ سخعاف ما واجو .مع ىحه الجوؿ الجبمػماسيةاالفاؽ 

 الػاليات الستحجةاسية واالمشية التي اعقبت غدو التجاعيات الديسياسية كبيخة، مثل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A2%D9%84_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A2%D9%84_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
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مصمع  ةالعخبي جوؿال أنحاء جسيع في الذعبية وانجالع الثػرات ،0220عاـ  لمعخاؽ
وأزمة  ،0274عاـ  داعر تشطيع وضيػر الدػرية، وتجاعيات األزمة ،0277عاـ 

 . (78)0277عاـ  دوؿ مجمذ التعاوف الخميجي
 : مخحمة الذخاكة االستخاتيجية0241-0244التخكية -العالقات القصخية  .4

كانت ىشاؾ لقاءات ثشائية وزيارات  0270وحتى عاـ  0228مشح عاـ 
في متبادلة كانت معطسيا في السجاؿ االقترادي. إال أف تػثيق العالقات الثشائية 

مغ انجالع الثػرات العخبية عاـ  ا  متراعجا  ابتجاء  السجاؿ الدياسي شيج تصػر 
0277 . 

 0277مغ عاـ  مل الجاخمية والخارجية ابتجاءست العجيج مغ العػالقج ساى
في تػثيق العالقات الثشائية بيغ البمجيغ في السجاالت كافة؛ فتصابق وجيات نطخ 
البمجيغ تجاه الثػرات العخبية في مرخ وتػنذ وليبيا فزال عغ الثػرة الدػرية التي 

 مػاقف البمجيغ الخسسية تجاه ىحه تحػلت فيسا بعج الى ازمة اقميسية ودولية، وتقارب
القزايا اإلقميسية ذات االىتساـ السذتخؾ مثل  الثػرات فزال عغ السػاقف تجاه

حخكة قزية البخنامج الشػوي االيخاني وتصػرات القزية الفمدصيشية، والتقارب مع 
 حساس، وتصػرات األوضاع الجاخمية في مرخ في عيج الخئيذ الدابق دمحم مخسي

، والسػقف مغ جساعة اإلخػاف السدمسيغ كل ذلظ اسيع بذكل (0270-0270)
وتخكيا تجاه ىحه القزايا االقميسية السيسة  دولة قصخكبيخ في التقارب الدياسي بيغ 

 .(79)ذات االىتساـ السذتخؾ
بالشدبة لمعػامل الجاخمية، كاف الحجث األبخز في ىحا الدياؽ فيسا يخز و 
غ حسج آؿ ثاني إلى الدمصة في صيف عاـ تحجيجا  ىػ مجيء تسيع ب دولة قصخ

 حػ تعديد السجتسع السجني، وتخفيس. أما تخكيا، فكانت متجية ىحه السجة ن0270
، مع انفتاح ندبي تجاه السدالة الكخدية لتعديد واقميسيا   الدياسات األمشية محميا  

 .(02)االستقخار االمشي واالقترادي في البالد
أردوغاف السقخ رئيذ الػزراء افتتح  0270 األوؿ/ ديدسبخ كانػف  4في 

سا أعمغ عغ بجء إنذاء مخكد يػنذ أمخه الثقافي ك ،الججيج لمدفارة التخكية بالجوحة
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، وىػ ما اعصى مؤشخا ميسا  عغ مدتػى التقارب الدياسي (07)دولة قصخالتخكي في 
 والثقافي بيغ البمجيغ.

في حسج آؿ ثاني،  الديارة التي قاـ بيا أميخ دولة قصخ، تسيع بغ وأضيخت
الى تخكيا، التصػر الكبيخ في العالقات الدياسية بيغ  0274شباط/ فبخايخ  74

البمجيغ، وسط تػافق كبيخ في رؤيتيسا لقزايا السشصقة، وخرػصا  في السمفيغ 
إلى تخكيا بعج أقل مغ ثالثة أشيخ  دولة قصخزيارة أميخ وجاءت  الدػري والسرخي.
الى الجوحة، التقى خالليا األميخ القصخي وأكج عمى أف  الدابقة مغ زيارة أردوغاف
 .(00)السختمفة تذيج تصػرا  كبيخا  في السجاالت التخكية-العالقات القصخية

سياسيا، دعست دولة قصخ وباركت تػلي رجب شيب أردوغاف مشرب 
الخئاسة التخكية، إذ حزخ أميخ دولة قصخ مخاسيع تشريب أردوغاف رئيدا لمبالد في 

 أوغمػمػلػد تذاوير )، وقاؿ ويد الخارجية التخكي 0274/ أغدصذ أب 08
Mevlüt Çavuşoğlu 0275-   ) مخاسع تدميع  دولة قصخأف حزػر أميخ

أىسية العالقات بيغ كال "رجب شيب أردوغاف رئاسة الجسيػرية التخكية، يذيخ إلى 
 .(00)"البمجيغ

ت دالالت سياسية في السقابل، وفي خصػة سياسية تخكية عسيقة السعشى وذا
في  دولة قصخبعج تػليو مشرب الخئاسة بديارة ميسة قاـ الخئيذ التخكي اردوغاف 

، وىي أوؿ دولة عخبية يدورىا الخئيذ أردوغاف بعج تػليو 0274أيمػؿ/ سبتسبخ  74
تحتل  دولة قصخأف ب تفزي مشرب الخئاسة بأياـ، ما أعصى إشارات إقميسية ميسة

ختبة األولى في عالقات تخكيا عخبيا، وأف ىحه العالقات في السخحمة الخاىشة الس
في ىحا الدياؽ صخح وزيخ الخارجية التخكي تتصػر في إشار الذخاكة االستخاتيجية. و 

تطيخ حجع  دولة قصخإف زيارة الخئيذ التخكي إلى ": قائال   اوير أوغمػتذ مػلػد
عجة مجاالت بيغ تخكيا وبي غ أف ىشاؾ تعاونا  في  "العالقات األخػية بيغ البمجيغ

، مثل الرشاعة والتجارة والرشاعات الجفاعية، وأف البمجيغ عسال معا  في دولة قصخو 
 دولة قصخالعجيج مغ قزايا السشصقة، مغ أجل الدالـ والعجالة، وأضاؼ: "تدتعج 

، فإف رؤية 0200الستزافة العجيج مغ الفعاليات الكبيخة، وكسا أف لشا رؤية لعاـ 
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، ونحغ نخيج أف يكػف لمذخكات التخكية مداىسة في ىحه 0202تج لعاـ تس دولة قصخ
 .(04)"الخؤية، كسا أف ىشاؾ أرضية سياسية واقترادية مغ أجل ذلظ

تسيع بغ حسج  دولة قصخأميخ وىػ ما أكجتو الخصػة القصخية التالية، إذ قاـ  
مذتخكة  اقيةاتف"، ووقع بعج حػالي شيخيغ مغ زيارة أردوغاف تخكيا بديارة آؿ ثاني

 0274األوؿ/ ديدسبخ  كانػف  78في  " مع تخكيالتذكيل المجشة االستخاتيجية العميا
 االستخاتيجي بيغ الجولتيغ فيسا بعج التعاوف  االتفاقية شكمت ارضيةىحه في انقخة، 

في مجاالت الدياسة واالقتراد والتجارة واالستثسار والتعميع والثقافة والعمـػ 
 .(05)قة والدراعة واالتراالتوالتكشػلػجيا والصا

في أعقاب تػقيع االتفاقية السذتخكة عكدت ترخيحات الخئيذ التخكي و 
في أنقخة عسق العالقات الثشائية بيغ دولة قصخ وتخكيا التي  لمتعاوف االستخاتيجي

وصمت الى مدتػى الذخاكة االستخاتيجية التصابق التاـ بيغ مػقفييسا تجاه القزايا 
ي أي مػضػع، وكشا دائسا : "إف تخكيا وقصخ لع تختمفا حتى اليػـ فاإلقميسية قائال  

ػميغ في حميفتشا الجائسة في الػقػؼ بجانب السطم دولة قصخوكانت  ،متزامشيغ
 .(06)القادمة بالسدتػى نفدو" خالؿ السجةوسشتابع صسػدنا ىحا  ،العالع

، قاـ وزيخ وفي إشار حخص البمجيغ عمى تشفيح اتفاقية التعاوف االستخاتيجي 
بديارة  0275كانػف الثاني/ يشايخ  02التخكي مػلػد تذاوير أوغمػ في الخارجية 

وقاؿ في ترخيحات أدلى بيا  دولة قصخعمى رأس وفج رفيع السدتػى إلى 
، ورئيذ خالج العصية عقجىسا مع نطيخه القصخي  لمرحفييغ، عقب المقاءيغ المحيغ

تشاوؿ تذكيل لجشة مخترة بػ  نو تعأثاني"،   بغ ناصخ بغ خميفة آؿالػزراء "عبج هللا
التخكي القصخي الخفيع السدتػى"، الحي تع تػقيعو في  االستخاتيجي"مجمذ التعاوف 

، أثشاء زيارة أميخ قصخ الذيخ تسيع بغ حسج آؿ ثاني، 0274وؿ/ ديدسبخ األكانػف 
بمجيغ، مبيشا  لمعاصسة التخكية أنقخة، والتحزيخات الستعمقة بالتعاوف العدكخي بيغ ال
 .(07)أف االجتساع مع العصية تسخس عغ اتخاذ قخار بتذكيل المجشة السذتخكة

 بسػجب اتفاقية دولة قصخوبعج اتخاذ قخار تأسيذ قاعجة عدكخية تخكية في 
وتخكيا مغ إرساؿ جشػد كل مشيسا  دولة قصخ، تتسكغ مغ خالليا التعاوف االستخاتيجي
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 / مارسآذار 70لتخكيا في  زيارة رسسية لة قصخدو أميخ  ى أجخ ، إلى الجولة األخخى 
  .(08)، بحث خالليا العالقات الثشائية والقزايا االقميسية0275

-وفي أعقاب تذكيل المجشة السذتخكة الخاصة بالتعاوف االستخاتيجي التخكي
االجتساع االوؿ ليحه المجشة في  0275األوؿ/ ديدسبخ  كانػف  0القصخي عقج في 

نصالقا  مغ العالقات األخػية فيو: "امذتخؾ عغ االجتساع جاء  الجوحة وصجر بياف
الستسيدة التي تخبط البمجيغ الذكيقيغ ورغبة كل مشيسا بتصػيخىا واالرتقاء بيا إلى 
مدتػى اإلرادة الدياسية السذتخكة، واستشادا  التفاقية إنذاء المجشة االستخاتيجية العميا 

، انعقجت الجورة األولى لمجشة 0274سبخ ديد 79والسػقعة بتاريخ  بيغ البمجيغ،
ـ. تخأس 0275/ 70/ 0التخكية في مجيشة الجوحة يػـ  -االستخاتيجية العميا القصخية

، وتخأس الجانب يع بغ حسج آؿ ثاني أميخ دولة قصخالجانب القصخي، الذيخ تس
 .(09)التخكي الخئيذ رجب شيب أردوغاف رئيذ جسيػرية تخكيا"

في مجاؿ الدياسة لمجشة عمى أف الجانبيغ اتفقا وأكج البياف السذتخؾ 
والجبمػماسية عمى أنيسا قج أجخيا "مباحثات شاممة تشاولت العالقات الثشائية بيغ 

القزايا اإلقميسية والجولية  فزال عغالبمجيغ، وأكجا عمى أىسية تصػيخىا وتفعيميا 
تغيخات الجولية، ذات االىتساـ السذتخؾ، وتبادال وجيات الشطخ بذأنيا في ضػء الس

كسا رحبت  التذاور والتشديق في ىحا الذأف.وعبخت المجشة عغ أىسية استسخار 
المجشة بشتائج اجتساع المجشة التحزيخية عمى السدتػى الػزاري والتي عقجت في 

 .(02)"بخئاسة وزيخي خارجية البمجيغ ،ـ0275/ 5/ 9مجيشة أنصاليا التخكية بتاريخ 
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 الرتكية-لانعكاساتها عمى العالقات القطرية 3002طرية عان ثانيا: األزسة الق
 الخميجية وأسبابيا-انجالع االزمة القصخية .4

دولة كانت  عشجما 7996عاـ الخميجية إلى -جحور األزمة القصخية تعػد
تغيخات في سياساتيا الخارجية الة انتقالية مع بجء بث قشاة الجديخة و سخحمتسخ ب قصخ

واالندجاـ تارة الخميجية بالتػتخ تارة  –ت العالقات القصخيةالتاريخ بجأومشح ذلظ 
ىي )السسمكة  دولة قصخثع تبعيا ازمة سحب سفخاء ثالثة دوؿ خميجية مغ  ،اخخى 

اجا  عمى االتفاؽ العدكخي احتج 0274البحخيغ( عاـ  ،االمارات ،العخبية الدعػدية 
 لإلخػافة ومدانجتيا تجاه الثػرة السرخي دولة قصخالتخكي وعمى مػاقف –القصخي 

 .(07)في مرخ السدمسيغ
حادثة سحب الدفخاء لمجوؿ  بعجج اعالخميجية بالتر-بجأت األزمة القصخية

. ولع تتدع العالقات 0274الدعػدية واالمارات والبحخيغ في عاـ بالثالث مسثمة 
الخامذ مغ باإليجابية لسجة وجيدة حتى تع ترعيج األزمة القصخية الخميجية في 

دولة عمى مقاشعة فزال عغ مرخ اتفقت الجوؿ األربع  إذ 0277يػنيػ ف/حديخا
 الحيالخميجية -. مغ ىشا بجأ ضيػر الجور التخكي السباشخ في األزمة القصخيةقصخ

 .(00)البمجيغبيغ  غيخ مدبػؽ نتج عشو تعاوف اقترادي وعدكخي وسياسي 
في ساعات  دولة قصخنتيجة تغيخ السػاقف الخميجية تجاه  تفاجأ الكثيخوف 

 االستغخاب ما أثار وىػ دفعة واحجةقميمة حتى وصل األمخ إلى قصع العالقات 
تمظ  انفجار، وبجأت التحميالت والتكيشات حػؿ األسباب التي أدت إلى لدخعة تشفيحه

مغ  خلعشاص دولة قصخبذكل مفاجئ ، فأرجع البعس سبب األزمة إلى إيػاء  االزمة
وبعس السعارضيغ مغ الذيخ يػسف القخضاوي عمى رأسيع "اإلخػاف السدمسيغ" 

دوؿ عخبية وعالقاتيا غيخ الستػازنة مع بعس دوؿ الخميج ، في حيغ ذىب آخخوف 
األزمة عالقات غيخ شبيعية  حجوثإلى أف الدعػدية واإلمارات اكتذفػا قبل أياـ مغ 

 . ( 00)وإيخاف دولة قصخبيغ 
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واإلمارات  عػديةوجيخانيا الد دولة قصخوقج وصمت حجة التػتخ بيغ 
، إذ تجىػرت عالقاتيا مع والبحخيغ فزال عغ مرخ، إلى مدتػيات غيخ مدبػقة

وفي خصػة تيجؼ إلى  .ج قصع العالقات الجبمػماسية معيالترل إلى ح جوؿالىحه 
، كسا أغمقت مرخ دوؿ الخميج السجاورة حجودىا معيا، أغمقت ى الجوحةالزغط عم

. جاءت تمظ الدياسة (04)ع وسائل الشقل القصخيةمجاليا الجػي ومػانئيا أماـ جسي
 ياجعسب دولة قصخالجوؿ الخميجية ومرخ  تيستعشجما ا دولة قصخالخميجية تجاه 

دولة ، واعتبخت الثػرات العخبيةمختمفة خالؿ التغيخات الدياسية التي أعقبت  ا  أشخاف
، لجوؿتحقيق مكاسب سياسية في بعس االحيغ استصاعػا  ة لإلسالمييغمؤيج قصخ

الحساية لكثيخ مغ  دولة قصخكسا دعست جساعة )اإلخػاف السدمسيغ( عشجما أتاحت 
، أحج قادة لخئيذ السرخي الدابق )دمحم مخسي(أعزاء اإلخػاف والسيسا بعج عدؿ ا

مغ  ، والسرشفة بأنيا )إرىابية(حاليا مغ قبل الحكػمة السرخيةالسحطػرة الجساعة 
سبب محممػف أرجع يشتو األمخ عشج ىحا الحج بل  . ولع(05)شخؼ اإلمارات والدعػدية

وجيات  عبخ الػكاالت اإلخباريةبعس  كسا جاء في  تخاكسات سابقةاالزمة الى 
إلى خالفات قجيسة بيغ آؿ حسج وآؿ  يخجعالدبب الحكيقي لألزمة " بأف شطخ القائمةال

لدعػدية ، وىي التي جعمت اات اباف تأسيذ دولة اإلماراتيزايج بجأت في الدبعيش
في حيغ أرجع خبخاء  .(06)"دولة قصخ لمػقػؼ ضجب حميفتيا اإلمارات تديخ بجان

قػى وجيات خارجية " إلى دولة قصخومحممػف أتخاؾ أسباب األزمة الخميجية مع 
تجفع لحرػؿ اصصجاـ بيغ دوؿ الخميج ، وأشاروا إلى أف الزخر سيمحق بيع 

، وستمحق األزمة بالسشصقة خعمى حداب اآلخ لصخؼ لغ يكػف ىشاؾ ربحجسيعا و 
فخض  اتقخار "اف  وكالة األناضػؿ التخكية لألنباء . ونقمت(07)"مديجا مغ األزمات

خح مغ نفذ الجوؿ وإنسا ؤ قخارات ت ليدت مغ عجة دوؿ ىي دولة قصخالعقػبات عمى 
ىي نتيجة لديارة الخئيذ األمخيكي دونالج تخامب لمدعػدية مؤخخا ، أي أنيا قخارات 

األشخاؼ تحميالت أخخى إلى أف " تأشار فيسا . (08)"تيجة الزغط األمخيكياتخحت ن
، وإف كاف ىشاؾ تبػف عمى دولة قصخ تغخيجىا خارج الدخبىع في قارب واحج ويع
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وحدب ، فال بج مغ لع شسل  دولة قصخخخؽ في القارب تزخر كل األشخاؼ وليذ 
  .(09)"كسا دعت تخكيا لحلظ

 الخميجية-القصخيةاألزمة  ودورىا فيمهقف تخكيا  .0
الى جانب تخكيا مػقفا  واضحا  ومتقجما   تعات االولى لألزمة بمػر مشح الدا

فقج سارعت تخكيا في الداعات االولى مغ تصبيق  دولة قصخ اتزح في عجة مدارات
الحرار الى فتح جدخ جػي يحسل السػاد الغحائية لمجوحة كدخا  لمحرار االقترادي 

ودعت أنقخة الى التعامل مع األزمة بحكسة  ،دولة قصخوتخفيفا  لمزغط عمى 
في الػقت الحي كانت ىشاؾ حػار لمػصػؿ الى حل سياسي سمسي وعقالنية عبخ ال

مخاوؼ حكيكية مغ سيشاريػىات تحسل عػاقب وخيسة مثل محاولة تختيب انقالب 
 .(42)او تجخل عدكخي خارجي دولة قصخداخمي في 

خسسية الجاعية لحل االزمة بيغ االشخاؼ ولع تكتف تخكيا بالترخيحات ال
السعشية بخوح االخػة والجػار، بل اتخحت خصػات عسمية لمتجخل في االزمة مشعا مغ 

التي  دراج االتفاقية العدكخيةإعسمت تخكيا عمى االسخاع بتجىػرىا، وفي ىحا الدياؽ 
قة عمى ججوؿ اعساؿ البخلساف التخكي لمسراد 0275أبخمتيا مع دولة قصخ عاـ 

 / يػنيػحديخاف 8وقج صػت االخيخ باألغمبية عمى مذخوع االتفاقية في  ا،عميي
تصػرات في  ةعمى دعػة عاجمة مغ الحكػمة التخكية تحدبا  ألي وبشاء   ،0277

حديخاف( صادؽ رئيذ  9وفي اليػـ التالي ) ،السشصقة في ضػء االزمة القصخية
جاء . و (47)تفاقية حيد التشفيحاال دخمتالجسيػرية التخكي عمى االتفاقية وبحلظ 

حاسسا  عشجما شالب  0277/ يػنيػحديخاف 9خصاب الخئيذ التخكي اردوغاف يػـ 
 ،كييوليذ تخفيفو كسا شالب وزيخ الخارجية االمخ  دولة قصخبخفع الحرار عغ 

وناشج الدعػدية "الذكيقة االكبخ في الخميج"  دولة قصخبأف تخكيا لغ تتخمى عغ  أكجو 
سمظ سمساف بجسع االشقاء ونبح الخالفات، وىحا ما ىػ مشتطخ مغ بالد البأف يقػـ 

 .(40)وحق السدمسيغ عمييا الحخميغ الذخيفيغ،



      
 (    41-9) 0202، نيدان 11، العجد 41مجمة دراسات إقميسية، الدشة       

 

 

 01 Regional Studies Journal, Vol.14, No.44, 2020 (9-34) 
Print ISSN: 1813-4610  Online ISSN: 2664-2948 

 

 واستقبل اردوغاف وزيخ خارجية البحخيغ خالج بغ احسج بغ دمحم آؿ خميفة 
تذاوير  جية تخكيا مػلػدر وعقب المقاء صخح وزيخ خا ،0277حديخاف/ يػنيػ72في 

مدالة  مى الحاجة لحلعذ اردوغاف أكج خالؿ لقائو الػزيخ البحخيشي أوغمػ أف الخئي
رئيدشا أكج كحلظ الحاجة لحل ىحه السدألة وقاؿ: " الخالؼ الخميجي مع دولة قصخ

السقمقة قبل نياية شيخ رمزاف ألنيا تتشافى مع ديششا ومعتقجاتشا وعاداتشا وخرػصا 
دوغاف خالؿ لقائيسا فيسا يتعمق ر أورحب الذيخ خالج بتعميقات "، خالؿ شيخ رمزاف

 .(40)بأف القاعجة العدكخية لرالح السشصقة كميا ال دولة بعيشيا في الخميج
 بترخيحات قصخ دولة جانب إلى بالده وقػؼ أردوغاف الخئيذ أكج كسا

، بل وتأكيج أف كال البمجيغ يعسالف معا  عشيا اإلرىاب تيسة نفي في وحاسسة كثيخة
مػقفيا الػاضح إلى جانب حميفيا مغ خغع عمى الرىابية. و لسػاجية السشطسات اإل

داحة ، وحافطت عمى مالدعػدية القصخي لع تدتْعِج تخكيا دوؿ الحرار خرػصا
مقبػلة مغ الحياد والتأكيج عمى الحل الدمسي، مسا سسح ليا بيامر لمعب دور في 

 .(44)األزمة
والسالحع عمى السػقف التخكي أنو أدار سياستو بجبمػماسية ترعيج متجرجة، 

عجـ تخمي أنقخة عغ عمى تأكيج الجسعت بيغ الخسائل الدياسية والعدكخية، مع 
لتي دعست السػقف القصخي، مع إقشاع الصخؼ اآلخخ الجوحة، فجاءت رسالة التػازف ا

بزخورة ووحجانية الحل الجبمػماسي وشاولة الحػار، وليذ بالزغط لمحرػؿ عمى 
، أو التمػيح باالنقالبات دولة قصخالتيجيج بالتجخل السباشخ في  تشازالت، أو

 .(45)العدكخية
ي حل االزمة أيزا إقميسيا ودوليا لمسداىسة ف ذصت الجبمػماسية التخكيةون

، فتػاصل أردوغاف ىاتفيا  مع عجد مغ الخؤساء والدعساء ذوي والحيمػلة دوف تفاقسيا
الذيخ صباح االحسج  الكػيت وأميخ دولة قصخالعالقة باألزمة، في مقجمتيع أميخ 

(،   -0275وممظ الدعػدية سمساف بغ عبج العديد ) (    -0226الجابخ الرباح )
والخئيذ  (  -Donald Trump 0277 دونالج تخامب) فزال عغ الخئيذ األمخيكي

https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/1ffa78d6-1266-45b5-8e34-20a17be777a6
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/e0cc9a36-b7fd-42ca-87d4-bb2916a8855d
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/6f510479-ccfe-45bd-8884-d8714487337f
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/6394c588-19ba-46b5-acd9-7ce7bb9820cb
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/6394c588-19ba-46b5-acd9-7ce7bb9820cb
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(        -Vladimir Putin 0222-2200 ،0200 فالديسيخ بػتيغ)الخوسي 
ذاوير توزار وزيخ الخارجية التخكي مػلػد  .والخئيذ الفخندي إيسانػيل ماكخوف 

، دوف أف يحقق نتائج كبيخة في حيشو. 0277 / يػنيػحديخاف 74أوغمػ السشصقة في 
ومع ىحا كمو، لع تصخح تخكيا مبادرة مدتقمة وال جعمت نفديا بجيال عغ الػساشة 

 .(46)وشجعتيا وأكجت أف جيجىا مكسل لجيػد أميخ الكػيت الكػيتية، بل دعستيا
ايجابيا  بعج زيادة وزيخ الخارجية البحخيشي الى انقخة  امع اف السػقف بجو 

وبعج زيارة لػزيخ الخارجية التخكي الى السسمكة العخبية الدعػدية ولقائو مع السمظ 
سمظ سمساف وولي واتفاؽ الخئيذ التخكي مع ال 0277/ يػنيػ حديخاف 76سمساف في 

اال اف  ،نياء االزمةعمى زيادة الجيػد إل مغ العاـ نفدو حديخاف 00عيجه ىاتفيا  في 
حديخاف قائسة مصالب تحتػي  00في  جولة قصخالجوؿ االربعة السقاشعة قجمت ل

وقج بجا أف ىحا . دولة قصخفي  ة( مصمبا  كاف مغ بيشيا أغالؽ القاعجة التخكي70)
خرػصا  دولة قصخترصف بذكل أكثخ وضػحا وقػة مع  السصمب سيجعل تخكيا

، وبالفعل استسخت تخكيا في إرساؿ دفعات دولة قصخمع انتقاد تخكيا لإلجخاءات ضج 
 .(47)عدكخي  022وصل مجسػعيا إلى حػالي  دولة قصخمغ الجشػد إلى 

مغ جية أخخى، نجحت الجبمػماسية القصخية في تػضيح وجية نطخىا، 
ي لمدعػدية ومرخ واإلمارات والبحخيغ حػؿ قػائع اإلرىاب؛ إذ بذأف البياف الخباع

قاؿ وزيخ الخارجية القصخي: إف "قائسة اإلرىاب مخسمة وتحتػي عمى بعس األسساء 
، وال تكيع فييا باألصل. كسا أف مغ ضسغ القػائع جولة قصخقة بالتي ليذ ليا عال

صفات استذارية في  جتسع الجولي، ولياسصحافييغ وجسعيات خيخية مخمػقة في ال
الخيخية. ونحغ ال نعخؼ السعاييخ التي قامت عمييا  دولة قصخاألمع الستحجة مثل 

القائسة التي تع نذخىا، ولكغ واضح أنيا تكامل لمدمدمة السخسمة مغ االتيامات التي 
 .(48)"تدتشج إلى أمػر واضحة ال أساس ليا

 زمةألا حل شة فيجور الػساب الكياـلقج ارتكد التحخؾ التخكي مغ أجل 
 :(49)االخميجية عمى عجة مختكدات، أىسي

https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/6394c588-19ba-46b5-acd9-7ce7bb9820cb
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 حخص تخكيا عمى بقاء مشصقة الخميج مشصقة مدتقخة. 7
حدب العجالة والتشسية عمى استقخار السشصقة حكػمة تختكد الخؤية التخكية ل

خح الخئيذ التخكي، رجب شيب أردوغاف، ، وقج صالعخبي وخاصة مشصقة الخميج
خيخة بذيخ تقخيب ا، أثشاء زيارتو لمكػيت، بأف "تخكيا والخميج ألزمة اع األقبيل انجال

كجديختي استقخار وسط مشصقة جغخافية تعاني مغ مذاكل شتى". وتخذى تخكيا مغ 
زمة عغ التحكع مسا يزيف السديج مغ التيجيجات ليا تخكيا تحاوؿ الحج مغ خخوج األ

 مػقفيا السدانج لجولة قصخيا خاصة بعج ألزمة عميلنعكاسات الدمبية السحتسمة اال
خاصة مع دخػؿ الحخب في سػريا والعخاؽ مخاحل ججيجة، وليحا فإف مغ أىع 

والتحكيخ  االستقخارمختكدات الػساشة التخكية التأكيج عمى ضخورة السحافطة عمى 
 .األزمةبالخدائخ التي قج تتكبجىا السشصقة والجوؿ السعشية في حاؿ تصػرت 

 قات الثشائية في الخميجالحخص عمى تصهر العال. 0
، وخاصة في السجاؿ األزمةقات جيجة مع شخفي تحتفع تخكيا بعال       

مغ  االستثساراتفي جحب  واالستسخاروتصػيخىا  ىا. وتخيج تخكيا استسخار االقترادي
السشصقة وتشفيح السذاريع فييا. وقج نجحت تخكيا في استقصاب استثسار أجشبي مباشخ 

ستثسارات قج جاء مغ الفقط، وأغمب ىحه ا 0276، في رر دوالمميا (0.70)بكيسة 
ر اإذ مشصقة الخميج  ر فيسا المميارات دو  (6)ستثسارات الدعػدية في تخكيا بػالت قجَّ

لس  و  .رالستثسارات القصخية إلى مميار دو االيرل حجع  صعػد في حجع  جِ 
ة مغ سج، في البالسئة (097)ستثسارات الخميجية السباشخة في تخكيا، بشدبة الا

وليحا . نفديا مغ العاـ الساضي سجةة بالمقارن ،0277مايػ/أيار -ايخ/كانػف الثانييش
زمة الكاف مغ أىجاؼ زيارة الخئيذ التخكي أف يػضح إيجابية مػقف تخكيا في ىحه ا

ا مع القات الثشائية معيا وخاصة عمى الرعيج السشع تجىػر العال قترادي وتحجيج 
تداؿ عيغ تخكيا عمى  مااتفاقيات في مجاؿ الترشيع العدكخي و  تػجج إذ ،الدعػدية

مذاريع مدتقبمية كبخى مع دوؿ الخميج. وفي ىحه الشقصة، تحخص تخكيا عمى تدػية 
خخ سيكػف فيو خدارة الزمة وىديسة األنتائج انترار أي مغ أشخاؼ ا ألف ،زمةألا

 .لتخكيا
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 يخاني في السشصقةإلمشع تدايج الشفهذ ا .0
 النقداـ الخميجي يرب في مرمحة إيخاف وسياساتيا التي التجرؾ تخكيا أف ا       

الدفيخ  ،0277تجعت إيخاف، في فبخايخ/شباط ت خفي تخكيا استياءىا مشيا، وقج اس
التخكي لجى شيخاف بدبب ترخيحات أدلى بيا وزيخ الخارجية التخكي والخئيذ، 

قخار السشصقة، وليحا تحتاج تخكيا رجب شيب أردوغاف، اتيسا فييا إيخاف بدعدعة است
يخانية، كسا إللسػاجية الدياسة ا الخميجيلمتعاوف والتشديق مع دوؿ مجمذ التعاوف 

فخصة كبيخة ال يا في ىحه الشقصة خاصة أف ىحهأف أنقخة تجرؾ اىتساـ دوؿ الخميج ب
وتخكيا  دولة قصخحاولت فييا إيخاف تقجيع مػاقف تذجع عمى تقاربيا مع كل مغ 

 .قميات الذيعية في الخميجألؿ اؿ استغالزمة وأيزا مغ خالألقل في ىحه األى اعم
 زمة إلى تخكياأل الخذية من امتجاد تجاعيات ا. 4

فيجعميا ذلظ في  دولة قصخصصفاؼ الػاضح مع تخيج تخكيا أف تزصخ لالال       
ػيح ستثسارات وتمالجخاءات وقف اإلاءات قج تتزخر بدببيا ومغ ىحه امػاجية إجخ 

معيا في  بالػرقة الكخدية في وجو تخكيا ورفس التعامل جولة قصخالجوؿ السقاشعة ل
مية مع ت إعالالكد عمى إجخاء مقابـ الدعػدي ر عالإلالسمف الدػري خاصة أف ا

تيار الغج الدػري السجعػـ مغ  سياسييغ أكخاد معارضيغ لتخكيا كسا لػحع نذاط
عارضيغ لتخكيا في شساؿ سػريا، كسا أف كخاد السألقة مع امارات في فتح عالإلا

وساشة تخكيا التي تتذارؾ في الكثيخ مغ وجيات الشطخ تجاه قزايا السشصقة مع 
. وليحا، فإف مشصمق دعع دولة قصخ وعجـ تخكيا وحجىا يسكغ أف ت قخأ مغ دولة قصخ

جو إلى في مػاجية اتيامات يسكغ أف ت ػ استسخار حػار تخكيا مع الدعػدية يديع 
ويخفف مغ أضخار عسمية  دولة قصخيا في نفذ الػقت أو الحق  في دعع تخك

 .استعجاء تخكيا أو التحخيس عمييا
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 خاتسة واستشتاجات
التخكية في بعجىا الجبمػماسي -تشاوؿ البحث مدار العالقات القصخية

 0277، وتصػرات االزمة القصخية عاـ 0277-0220والدياسي خالؿ السجة 
لعالقات الدياسية بيغ البمجيغ، فزال عغ العػامل والتفاعالت وانعكاساتيا عمى ا

 التي تحكست في مدار ىحه العالقات، وخخج البحث بعجد مغ االستشتاجات أىسيا:
يذيخ الخط البياني لتصػر مدار العالقات بيغ البمجيغ السيسا في بعجىا  .7

ي مشح ، أ0277-0220البحث ىشا خالؿ السجة  الجبمػماسي والدياسي وىػ مجاؿ
مجيء حكػمة حدب العجالة والتشسية إلى الدمصة في تخكيا إلى أف ىحا الخط اتخح 

، وىػ ما يعكذ اتخاذ 0227مشحى تراعجيا بذكل تجريجي السيسا بعج عاـ 
مدؤولي البمجيغ قخارا  استخاتيجيا بتصػيخ عالقاتيسا وتعاونيسا الثشائي في السجاالت 

ائية تجاه جسمة مغ القزايا االقميسية والجولية كافة، فزال عغ تشديق مػاقفيسا الثش
 ذات االىتساـ السذتخؾ.

شكل السػقف القصخي الجاعع لمحكػمة التخكية أثشاء وبعيج محاولة االنقالب  .0
، ومػقف تخكيا الجاعع لجولة قصخ أثشاء 0276الفاشمة في تخكيا مشترف تسػز 

قات بيغ البمجيغ وعسق اختبارا  حكيكيا لستانة العال 0277األزمة القصخية عاـ 
السرالح االستخاتيجية بيشيسا، إذ شكمت ىحه السػاقف االيجابية الستبادلة بيشيسا تجاه 
أزمات كل بمج تجاه اآلخخ عامال ايجابيا  ميسا  لتعديد ىحه العالقات ونقميا إلى 
مدتػى الذخاكة االستخاتيجية. كسا أثبتت ىحه السػاقف قجرة مدؤولي البمجيغ عمى 

 وز كل الطخوؼ واالزمات التي تيجد استسخارىا.تجا
دولة الستػاصمة بيغ الكيادات في و و  القسة الجبمػماسية العجيجة لقاءات تعكد .0

وتعديد مدتػيات  نحػ تخسيخ العالقات الثشائية البمجيغ مدؤولػ ، تػجووتخكيا قصخ
تشاغع في وقج ساىع التػافق في الخؤى والكافة،  سجاالتالفي  التعاوف االستخاتيجي

الثشائية السيسا  اتفي العالق ينػع تصػرالدياسات اإلقميسية بيغ البمجيغ في تحقيق 
يا بيغ البمجيغ تأكيجا العم االستخاتيجيةتأسيذ المجشة  جعمى السدتػى الدياسي، ويع

 .ومدتجامة بيغ البمجيغ استخاتيجيةف اليجؼ ىػ إنذاء عالقات ألحلظ، إذ 
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ووقعيا الخئيذ  0241من آذار/مارس  49، وأقخىا البخلسان التخكي في 0241الجوحة في 
مشو، تتعمق بالتعاون العدكخي والرشاعات  01التخكي ونذخت في الجخيجة الخسسية في 

خكية عمى األراضي الجفاعية وتذسل إقامة قاعجة عدكخية تخكية في قصخ وإمكانية نذخ قهات ت
القصخية والعكذ بالعكذ. ومشح ذل  الهقت والقاعجة في شهر التذييج ويتهاجج مئات 

عدكخية في القاعجة  قهات تركيا االتفاقية تشذخىحه هجل بس السدتذارين األتخاك في قصخ،
 .العدكخية السهجهدة في قصخ، كسا تسشحيا أيزا حق إقامة قهاعج عدكخية أخخ  في البالد
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