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  البحث  مستخلص
يج التي تعتمد في نظامها على الكثير من جوانب الشريعة اإلسالمية، دول الخل إن

تركيا كانت تنظر دوماً أما . ابتعادحاولت جذب تركيا إلى الحظيرة اإلسالمية بعد طول 
، لـذا  االقتصـادية مهماً في جميع الميادين  اقتصادياإلى دول الخليج كونها مصدراً 

،  فوقفت دول الخليج إلى جانـب  1973 معاتطورت العالقات، وتكثفت الزيارات بعد
، فتعززت العالقات أكثر فانضمت 1974تركيا من خالل األزمة القبرصية الثانية سنة 

، كذلك 1976 عامتركيا إلى منظمة المؤتمر اإلسالمي بوصفها عضو كامل العضوية 
 أنشأت عالقات دبلوماسية وألول مرة مع قطر والبحرين واإلمارات وعمان، بعد ذلك
أخذت العالقات تأخذ مديات أكبر من خالل التوسع في الزيارات الرسمية وعلى أعلى 
المستويات، خاصةً بعد أن أصبحت تركيا عضواً فاعالً في منظمة المؤتمر اإلسالمي، 

  . فقد استضافت العديد من مؤسسات المنظمة وشاركت في جميع اجتماعاتها
سبباً آخر يعزز العالقات، فإن الكثيـر   لقد جاءت الحرب العراقية االيرانية لتكون

في مجال التعاون الدفاعي واألمني حصل في اثنـاء وقـوع الحـرب    المؤشرات من 
خليجي على أكثر من مسـتوى مـن خـالل دعـم      -العراقية االيرانية تعاون تركي

ميـاه  ( كذلك طرحت تركيا مشـروعاً مائيـاً   .الصناعات الحربية التركية، وشرائها
تب له النجاح لكان حالً ألغلب مشاكل تركيا االقتصادية، وعندما جـاءت  لو ك) السالم

م، عندما اجتاحت القوات العراقية الكويت، استفادت تركيا مـن  1990آب  2أحداث 
هذا الحدث من خالل الحصول على مكاسب مادية من الواليات المتحدة ودول الخليج، 

  .ي حلف شمال األطلسيمكاسب سياسية، من خالل تعزيز دورها ف إلى إضافة
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  مقدمة
العربية، لما  -تهتم األوساط األكاديمية العربية بدراسة العالقات التركية

يتمتع به هذا البلد من أهمية جيوستراتيجية، لها دور في جذب عدد ليس 
وعلى الرغم من . بقليل من الدارسين للتاريخ الحديث والمعاصر للمنطقة

نكشاف اغلب وثائقها، إال أنها تكتسب صعوبة الدراسات المعاصرة لعدم ا
أهمية بالغة لقربها الزمني من الحدث، وارتباطها بسير اإلحداث الدولية 

العالقات (وم بـ ـة الموسـوع الرسالـاء اختيار موضـفج ،المعاصرة
  .*مبنيا على هذا األساس) 1990-1973التركية  - الخليجية

اتمة، تناول الفصل األول تم تقسيم الرسالة على مقدمة وأربعة فصول وخ
مدخال تاريخيا للموضوع، وكرس الفصل الثاني لعرض العالقات الدبلوماسية 
والسياسية بين تركيا ودول الخليج العربي، أما الفصل الثالث فقد سلط الضوء 
على األبعاد اإلستراتيجية واألمنية للعالقات، وقد حدد الفصل الرابع أهم 

  .بين تركيا ودول الخليج العربي معالم العالقات االقتصادية
تركية، (ن المصادر العربية واألجنبية ـاعتمدت الرسالة، على عدد م

فكان بعضها ذات أهمية كبيرة في فهم جوانب الموضوع وتحديد ) إنكليزية
ز الدراسات اإلقليمية ـة في مركـق المحفوظـوابرز ذلك الوثائ ،معالمه
ية والعربية والمعربة، فضال عن كذلك الكتب الوثائق ،الموصل ةبجامع

وأفادت من البحوث والدراسات العربية واألجنبية، . المصادر األجنبية
وكذلك الدراسات والبحوث والمقاالت المنشورة في المجالت العربية 

   .واألجنبية، والصحف العراقية والعربية فضال عن التركية
                                                 

، قدمت الى مجلس "1990-1973التركية  -العالقات الخليجية"رسالة ماجستير بعنوان ستل من م *
بإشراف األستاذ الدكتور إبراهيم خليل العالف، وهي غير  2006لتربية، جامعة الموصل عامكلية ا

وقد اقتصرت الرسالة على الدول التي يضمها اليوم مجلس التعاون لدول الخليج العربية  .منشورة
 المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، دولة اإلمارات العربية المتحدة، دولة قطر،:فقط، وهي

    .   مملكة البحرين، سلطنة عمان
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  :1973تركيا حتى سنة البواكير األولى لعالقات الخليج العربي ب: أوال  

دة عن ـة اإلسالمي منه، بعيـاري وخاصـلم تكن تركيا بإرثها الحض
ة بهذه المنطقة منذ ـت الدولة العثمانيـد احتكـمنطقة الخليج العربي، فق

الدي، وكانت هناك أسباب ـالنصف األول من القرن السادس عشر المي
ربي، ولعل من أبرزها ج العـكثيرة دفعت العثمانيين إلى التوجه نحو الخلي

  . الصفوية ةالغزو البرتغالي للخليج العربي، وظهور الدولة الفارسي
كان الوضع السياسي الضعيف للمنطقة، قبيل وصول البرتغاليين إلى 

، قد شجع القوى الخارجية للسيطرة عليها، وقد 1504سواحل الهند سنة 
فقد تحولت تزامن ذلك مع حدوث تغير في سياسة الدولة العثمانية، 

رت على ـة، فسيطـإلى المنطقة العربي ،اـبتحركاتها العسكرية من أورب
، أما الشام فقد كان قد دخل 1516ة ـالعراق بمراحل بدأتها بالموصل سن

تحت النفوذ العثماني في السنة نفسها بعد معركة مرج دابق مع المماليك، 
  . )1(بعد معركة الريدانية 1517ومصر سنة 

، تحركوا باتجاه 1546ون على البصرة سنة ـر العثمانيوبعد أن سيط
، ومن ثم توجهوا في السنوات 1550الخليج فسيطروا على اإلحساء سنة 

الالحقة نحو البحرين ومضيق هرمز ومسقط، إال إن حكمهم في المناطق 
الواقعة وراء اإلحساء لم يستمر طويال، كما أنهم فشلوا في بسط سيطرتهم 

ب إلى وصولهم متأخرين إلى ـالعربي، ويعزى السب على سواحل الخليج
ا كالبرتغاليين، ـراع مع قوى أجنبية ثبتت نفسهـالمنطقة، فدخلوا في ص

  . )2(فضال عن أن العثمانيين لم ينسقوا مع العمانيين خالل حمالتهم
أربعة ) 1670- 1550(لقد حكم اإلحساء خالل مدة السيطرة العثمانية 

عثمانيين في اإلحساء بقوة حكمهم في الواليات باشوات، ولم يكن حكم ال
العربية األخرى، فلم تحاول الدولة العثمانية أن تجبي الضرائب، ولم تنشئ 

ا أن لحروب الدولة ـي، ويبدو أيضـقواعد بحرية قوية في الخليج العرب
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العثمانية في أوربا، األثر الكبير في إضعاف سطوتها في منطقة الخليج 
ك بقي الباب مفتوحا لنشاط القوى األوربية في الخليج وبذل. )3(العربي

  . العربي وال سيما بريطانيا 
يحكمون  ،شراف ممثلين ببيت بركاتأليخص الحجاز فقد بقي ا وفيما

مكة والمدنية طول القرنين السادس عشر والسابع عشر والنصف األول 
م، 1666-1631من القرن الثامن عشر، باستثناء فترة حكم زيد بن محسن

م، حيث انتقلت الشرافة إلى بيت زيد بعد 1716- 1687وسعيد بن زيد 
بيت بركات، وكان العثمانيون يتدخلون في بعض األحيان لعزل الشريف 

  .)4(وتنصيب غيره من نفس األسرة، بما يتوافق مع مصالحهم
، التـي عـدتها الدولـة    )5(ظهور الحركة الوهابيـة  1744شهد العام 

وجودها في الواليات العربية، لـذا طلبـت الدولـة     العثمانية خطرا يهدد
العثمانية من واليها على مصر محمد علي باشا، التحرك للقضاء على هذه 

قام محمد علي وأبنائـه بعـدة   ) 1818ـ  1811(، وخالل الفترة ةالحرك
حمالت انتهت باستسالم عبد اهللا بن سعود الذي أرسل إلى استانبول حيث 

، كانت 1818ظ أن حمالت محمد علي حتى سنة من المالحو. اعدم هناك
عثمانية التخطيط والتنفيذ، فأن اغلب قادة الحمالت كانوا أتراكـاً، بـل أن   
الضباط الذين شاركوا في هذا الحمالت، من االرناؤط واالنكشارية، ويؤيد 
ذلك تسمية مؤرخي نجد لهم باسم الترك، ولم يذكر اسم المصريين، أمـا  

د تغير الوضع، حيث بدأ محمد علي بتأسـيس دولتـه   بعد هذا التاريخ فق
المستقلة، لكنه في الوقت نفسه حاول إخفاء تطلعاته، من خـالل إرسـال   

وفي بدايـة  . العسكر واألموال التي يطلبها السلطان في حروبه مع روسيا
الفرصـة   علـي بـأن  العقد الرابع من القرن التاسع عشر، شعر محمـد  
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ة الدولة العثمانية، واالستئثار بالحكم في أصبحت سانحة للخروج عن طاع
    .)6(مصر والشام، لذلك بدأت الحرب بينه وبين الدولة العثمانية

، الذي شهد 1869بقيت أحداث الخليج تسير لصالح بريطانيا حتى عام 
افتتاح قناة السويس للمالحة البحرية مما سهل وصول األساطيل العثمانية 

لعربي، فضال عن تولية مدحت باشـا علـى   إلى البحر األحمر والخليج ا
بغداد، بعد منحه صالحيات واسعة في التحرك لما يراه مناسبا لمصـالح  

لذا استطاع أن يوظف الفتن التي شهدتها نجـد عقـب   . )7(الدولة العثمانية
وفاة فيصل بن تركي، فاعد حملة كبيرة تحركت من البصرة فـي أيـار   

اء دون مقاومة تذكر، إضافة إلـى  ، فتم السيطرة على اإلحس1871مايو /
إحكام السيطرة على قطر بعد أن دان شيوخها بالوالء لمدحت باشا، إال أن 
جهود مدحت باشا في البحرين فشلت بسبب تدخل بريطانيا التـي عـدت   

  . )8(البحرين من مناطق نفوذها
لقد عجز العثمانيون عن بسط السيطرة الكاملة والمستمرة على منطقـة  

عربي، فلم يدعموا أساطيلهم حتى في المنـاطق التـي سـيطروا    الخليج ال
عليها، فضال عن دور بريطانيا في تحجيم دور الدولة العثمانية في الخليج 
العربي، لذا فان حملة مدحت باشا على اإلحساء يمكـن أن تعـد أعلـى    
مراحل السيطرة التي وصلت إليها الدولة العثمانية في هذه المنطقة، فلـم  

  . )9(يستطيع متابعة مشاريعه ي بغداد القوي، واٍليعقب وال
، وبقيت حاميـاتهم تتعـرض   ي اإلحساءـلم يستقر وضع العثمانيين ف

لهجمات من قوات سعود بن فيصـل  وإخوانـه، فضـعفت اقتصـاديات     
المنطقة لكثرة الحروب، مما دفع العثمانيين الى طلب العون مـن ناصـر   

بأن يسـحب القـوات العثمانيـة     1873باشا السعدون والي البصرة سنة 
ويرسل بدالً عنها قوات من القبائل العربية والكردية، فيكون الحكـم اقـل   
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وبذلك يمكن القول أن هذه المرحلة كانت إيـذاناً بـتقلص نفـوذ    . )10(كلفة
  . العثمانيين في الخليج العربي

، بدأت الدولة العثمانية بتشجيع 1875بعد وفاة سعود بن فيصل سنة 
رشيد، للقضاء على حكم آل سعود، وفعال استطاع محمد بن الرشيد آل ال

في الوقت نفسه أظهرت ، 1890هزيمة آل سعود في معركة القصيم سنة
خاصة بعد  ،الدولة العثمانية استيائها من شيخ الكويت لعالقاته مع بريطانيا

، فحرضت الدولة العثمانية عبد العزيز 1899توقيع معاهدة الحماية سنة
 ،وحقق بعض االنتصارات 1901يد على غزو الكويت فغزاها سنة الرش

  .)11(لكن الحكومة البريطانية وجهت إنذاراً له فأوقف زحفه
) 1953- 1902(ز آل سعود ـاع عبد العزيـاستط 1902وفي عام 

 - ةـا القوات الرشيديـزم فيهـة هـاسترداد الرياض، بعد غارة مفاجئ
هجوما على اإلحساء، واجبر الحامية  ، شن1913، وفي عام )12(العثمانية

العثمانية على االستسالم، فأصبحت الدولة العثمانية تعترف بحكمه، 
د معاهدة ـو االسمية، فتم عقـشريطة االعتراف بسيادة الدولة العثمانية ول

رب العالمية األولى ـوبعد نشوب الح. )13(بين الطرفين على هذا األساس
للبصرة، فقدت الدولة العثمانية ما تبقى من  ، واحتالل بريطانيا1914سنة 

  . نفوذها في الجزيرة العربية
بالنسبة للكويت، فقد بقيت تعترف بالسلطة العثمانية، وتشارك في 

العربي، حتى توقيع معاهدة الحماية مع بريطانيا سنة  جحمالتها على الخلي
  . )14(، فأصبح النفوذ العثماني في الكويت اسميا1899

ن، األولى ـة العثمانية يتلخص بمرحلتيـفان موقفها من الدولأما قطر 
رة التردد ـ، ويمكن أن نسميها بفت)1893-1871(انحصرت بين 

، فقد اتسمت بتحول والء )1913 -1893(السياسي، أما المرحلة الثانية 
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شيوخ قطر إلى بريطانيا، والتي أسفرت عن توقيع قطر لمعاهدة الحماية 
ضمت إلى بقية شيوخ الخليج العربي التابعين للنفوذ ، وبذلك ان1916سنة 

خسرت  1918رب العالمية األولى عام ـوبعد انتهاء الح. )15(البريطاني
ده ـا إلى ما نجـوتقلصت ممتلكاته ،الدولة العثمانية اغلب مناطق نفوذها

ت صفحات الوجود ـة الحديثة، وبذلك انتهـاليوم من حدود الدولة التركي
  .الخليج العربيالعثماني في 

  

  : 1973التركية حتى سنة  -العالقات العربية -
ا مبدأ ـ، تبنت تركي1923ة سنة ـة التركية الحديثـعندما نشأت الدول

 1938-1923) أتاتورك(ال ـح مصطفى كمـالعلمانية في الحكم، وأصب
أول رئيس للجمهورية التركية، وقد أقامت تركيا عالقات مع بعض الدول 

ذه العالقات في غالب ـا، إال أن هـى استقاللهـي حصلت علالعربية الت
  . )16(مستوياتها كانت جامدة، لكنها لم تصل إلى مرحلة القطيعة

خالل هذه الفترة طالبت تركيا بوالية الموصل العراقية، لكنها فشـلت  
، كذلك طالبت بلواء االسكندرونة السوري، وقد 1926ر عام ـوحسم األم

وبعد وفاة .  )17(بمساعدة فرنسا 1932ضمته سنة ا، وـنجحت في مسعاه
رئاسة الجمهورية،الـذي   )1950-1938(أتاتورك وتولي عصمت اينونو 

التركية على المستوى نفسه من البرود، وقد  -أبقى على العالقات العربية
ع الدفاعية الغربية، ـشهدت المنطقة العربية خالل الفترة ترويجا للمشاري

وع، خاصة بعد أن ـت هذا الموضـالدول التي تبن وكانت تركيا من بين
، إال أن 1952سنة ) NATO(أصبحت عضوا في حلف شمالي األطلسي 

  . )18(تحركات تركيا لم تجد صدى يذكر في الدول العربية
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ت تركيا بحلف بغداد، الذي حقق نجاحا نسبيا، ـارتبط 1955في سنة 
دول العربية وقفـت  ـال ةـلمشاركة دولة عربية هي العراق، إال أن غالبي

  .                                        )19(ضده
يمثل محورا مهما من المحاور "  اإلسرائيلي" -لقد كان الصراع العربي

ـ / التركية، ففـي آذار  -التي تؤثر على العالقات العربية  1949ارس ـم
وماسـية  ات دبلـ، وفي السنة التالية أقامت عالق"بإسرائيل" ااعترفت تركي

التركية، خاصة بعد أن شجبت  -معها، مما اثر سلبا على العالقات العربية
ر سنة ـوخالل العدوان الثالثي على مص. الدول العربية الموقف التركي

  . )20(، كان الموقف التركي يتصف بالدبلوماسية المرنة1956
لقد حصلت تحوالت وإحداثا عديدة، دفعت تركيا إلى إعادة النظر فـي  

قاتها مع العرب، فبعد التعدد الحزبي الذي شهدته تركيا فـي أعقـاب   عال
ـ ـالحرب العالمية الثانية، ظه ا الحـزب  ـرت أحزاب جديدة في مقدمته

ه تطوير العالقات مع الدول ـم برامجـالديموقراطي، والذي كان من أه
تركيـة   -إال أن االنطالقة الفعلية لعالقات عربية. )21(العربية واإلسالمية 
ي من عقد الستينات من القرن الماضـي  ـف الثانـجيدة، كانت في النص

ة الصواريخ الكوبية، التي أثرت ـوبعد أزم1962ألسباب عدة، ففي سنة 
األمريكية، كذلك األزمة القبرصية األولـى سـنة    -على العالقات التركية

ا بمدى الفجوة ـرت تركيـ، وموقف العرب السلبي من تركيا، شع1964
ي الذي يمثل ـيضاف إلى ذلك الدين اإلسالم ،)22(بين العالم العربيبينها و

قوة فاعلة بين إفراد الشعب التركي، مما دفع األحزاب الى تغيير برامجها 
وة ـزاد على ذلك القـي. ات الجماهيرـم مع تطلعـة بما يتالئـاالنتخابي

، فبدأت ة وخاصة النفطية آنذاكـتمتعت بها الدول العربي ياالقتصادية الت
ا الدبلوماسية، ـتركيا تكثف اتصاالتها مع الدول العربية، وتطور عالقاته
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كذلك خطت العالقات االقتصادية خطوات جيدة، فوصلت صادرات تركيا 
ت عام ـمليون دوالر ارتفع) 26(إلى  1965ام ـة عـإلى الدول العربي

) 43(مليون دوالر كما ارتفعت وارداتها من ) 46(ر من ـإلى أكث 1970
  .)23(مليون دوالر خالل نفس الفترة) 559(مليون دوالر  إلى 

        

  : 1973التركية حتى سنة  -العالقات الخليجية -

از وملحقاتها، وإعالن الملك عبد العزيز ـبعد تكون مملكة نجد والحج
، كانت تركيا من أوائل الدول التي اعترفت 1926آل سعود ملكا عليها عام

م تبادل التمثيل الدبلوماسي، وبعد تبادل الزيارات ـذلك تا، وعلى اثر ـبه
/ بين مسؤولي البلدين تم عقد اتفاقية صداقة في الثالث عشر من آب 

  .)24(وقد نظمت هذه االتفاقية العالقات بين البلدين ،1929أغسطس 
ا إلى المملكة العربية ـر اسمهـوتغي دة،ـنشأت المملكة كدولة موح 

بعثة سياسية رسمية لزيارة  1932شكلت سنة  وقد ،1932السعودية سنة 
عواصم الدول العربية واإلسالمية، وكان من بين هذه العواصم أنقرة التي 

أ الجيش النظامي السعودي ـرحبت بالوفد السعودي وفي السنة نفسها، أنش
ن من أتراك وباكستانيين، ـرب والمسلميـبمساعدة العديد من الضباط الع

اط األتراك لتصليح بعض ـز ببعض الضبـملك عبد العزيان الـفقد استع
   .)25(المدافع التركية واأللمانية الموجودة في مكة والمدينة

أصاب العالقات السعودية التركية بعض البرود، بعد تشكيل حلف 
د أن بدأ المسؤولون ـف خاصة بعـت السعودية الحلـبغداد، فقد عارض

 /ي، ففي الرابع عشر من شباط ـلعرباألتراك التحرك في منطقة الخليج ا
) 1960-1950( ، قام رئيس الجمهورية التركية جالل بايار1955فبراير 

ة بأهمية منطقة الخليج ـث بعض األمور المتعلقـبزيارة إلى البحرين لبح
  . )26(العربي بالنسبة للحلف
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وعلى الرغم من تداعيات حلف بغداد تبنت المملكة العربية السعودية 
ر الذي حصل بينهم عندما حشدت ـطة بين تركيا وسوريا بعد التوتالوسا

  . )27(القوات التركية على الحدود السورية
) 1975 -1964(ل بن عبد العزيز ـقام الملك فيص 1966في العام 

د رحبت تركيا ـة حلف إسالمي، وقـبزيارة إلى تركيا لدعوتها إلى إقام
ف على أساس ديني، وقد تم رفع بالفكرة،إال أنها رفضت االنضمام الى حل

  .)28(التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى السفراء في ذلك العام
ن، كانت السعودية هي الدولة ـخالل النصف األول من القرن العشري

ت على استقاللها في التاسع ـالخليجية الوحيدة المستقلة، فقد حصلت الكوي
بت تركيا بذلك وأقامت عالقات ، وقد رح1961يونيو / عشر من حزيران

ي األخرى فقد حصلت على ـأما دول الخليج العرب. دبلوماسية مع الكويت
، فال غرابة أن 1971استقاللها بعد االنسحاب البريطاني من الخليج عام 

دة على ـذه المـنجد العالقات التركية مع دول الخليج قد اقتصرت في ه
  . )29(السعودية

ات ـد كانت العالقـب االقتصادي، فقـى الجانارة إلـالبد من اإلش
االقتصادية الخليجية التركية ضئيلة جدا، حتى النصف الثاني من ستينات 

ا شاركت الكويت في مشروع ـار عندمـالقرن الماضي، فكان أول استثم
س ميدان التجارة ـ، ولي1967ام ـفي تركيا ع تإلنتاج البتروكيمياويا

درت إلى تركيا ـة التي صـالمملك ءباستثنا بأفضل حاال، فقد كان ضعيفا
مليون ريال عام ) 1.4(ه ـمليون ريال، واستوردت ماقيمت) 375(ماقيمته 
1972)30( .  
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العربي    العالقات الدبلوماسية والسياسية بين تركيا ودول الخليج : ثانيا
  : تطورها وانعكاساتها

  : ليج العربيأبعاد العالقات السياسية بين تركيا ودول الخ -1
دة من العوامل التي ـ، واح1973أكتوبر / تعد حرب تشرين األول

ن خالل الموقف ـأسهمت في تطور عالقات تركيا مع العرب عموما، م
االيجابي لتركيا، والذي اخذ أوجها عدة، أهمها إعاقة الواليات المتحدة عن 

  .)31(عن طريق تركيا" إسرائيل"تقديم الدعم إلى 
م النفط كسالح في المعركة، تضررت الدول الغير منتجة وعندما استخد

للنفط ومنها تركيا، وكنتيجة للموقف االيجابي التركي من الحرب، قامت 
الدول الخليجية والسيما السعودية بمد تركيا باحتياجاتها النفطية بأسعار 
تفضيلية، كما استقبلت عدد كبير من العمال األتراك الذين فقدوا أعمالهم 

  . )32(وربافي أ
، تحركات تركية في منطقة الخليج العربي لتفتح 1973لقد شهد العام 

د لتركيا خالل األزمة ـج المسانـآفاق تعاون، فجاء موقف دول الخلي
اب النقاش الذي شهدته ـ، ليكون احد أهم أسب1974القبرصية الثانية سنة 

العربية، وقد ة، حول توطيد العالقات مع الدول ـاألوساط السياسية التركي
، 1976، فشهد العام )33(شاركت في هذا التوجه األحزاب التركية المختلفة

ع اإلمارات وقطر والبحرين ـة وألول مرة مـإقامة عالقات دبلوماسي
إلى منظمة المؤتمر اإلسالمي بوصفها عضوا  اوعمان، كما أنظمت تركي

  . )34(كامل العضوية
تم عقد اتفاقية كامب ديفيد،  ،1978سبتمبر / في السابع عشر من أيلول

والتي كانت دول الخليج قد وقفت بالضد منها، مما " اسرائيل"و بين مصر
ونتيجة  "إسرائيل"لعالقاتها المتنامية مع ،أربك واضر بالعالقات مع تركيا

ة إلى دول الخليج لشرح ـلذلك بدأ المسؤولون األتراك بزيارات رسمي
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 ،)35(ات الدبلوماسية لم تتكلل بالنجاحوجهة نظر تركيا، لكن هذه التحرك
في األمم  1980فأرادت تركيا الموازنة في موقفها، فصوتت في خريف 

المتحدة لصالح قرار ينتقد االتفاقية، كما قلصت التمثيل الدبلوماسي 
، ويبدو 1981بعد أن أعلنت األخيرة بان القدس عاصمتها سنة"إسرائيل"مع

سعودية، فلم يكن من باب الصدفة أن  أن هذا الموقف التركي تم بضغوط
احد أهم المساعدات المالية السعودية سلمت إلى تركيا بعد يوم واحد من 

  . )36("إسرائيل"تقليص العالقات الدبلوماسية مع
إن المتتبع للسياسة الخارجية التركية، يجدها دوما تجيد التعامل مع 

لتخلص من آثار اتفاقية المسائل التي من الممكن أن تضر بعالقاتها، فبعد ا
كامب ديفيد، تم توقيع عدد ليس بقليل من االتفاقيات االقتصادية واألمنية 
مع دول الخليج عادت بالنفع على الجانبين والسيما خالل حقبة الثمانينات 

  .من القرن الماضي
   

ي والعالقات ـر اإلسالمـة المؤتمـمنظم -ةـات اإلسالميـالتوجه -2

  : التركية -الخليجية

دة تغييرات، عملت على تغريب ـبعد تولي أتاتورك السلطة، قام بع
ن اإلجراءات التي ـتركيا وسلخها عن واقعها اإلسالمي، فقام بسلسلة م

ت هذه ـ، وقد وصل)37(م العلمانيةـاستهدفت تحجيم دور علماء الدين باس
اإلجراءات إلى حد منع أداء فريضة الحج، لذلك عدت وفاة أتاتورك عام 

ن والمثقفين لتكثيف نشاطاتهم السرية ـدة لعلماء الديـمناسبة جي ،1938
إال أن نقطة التحول . وإصدار نشرات ومطبوعات يهاجمون فيها العلمانية

، فعادت معظم 1950ة الحكومة عام ـكانت بتولي عدنان مندريس رئاس
بدأت  ،يـرن الماضـالل فترة الستينات من القـالشعائر اإلسالمية، وخ
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ور مع التوجهات ـبمد الجس ،ةـزب العدالـا حـحزاب وعلى رأسهاأل
وكسب  ، بمزج متناقض مع واقعها للحصول على قاعدة شعبية،اإلسالمية

  .     )38(األصوات خالل االنتخابات
، أسس نجم الدين اربكان حزب النظام 1970يناير / وفي كانون الثاني 

اسمه عدة مرات، بعد أن حل والذي تغير ) ذو التوجه اإلسالمي( الوطني 
  . )39(من قبل السلطات، ثم يعاد تشكيله تحت مسمى آخر

لقد كان للتوجهات اإلسالمية داخل تركيا دور كبير في تنامي العالقات 
، بمبادرة 1962مع دول الخليج، فقد أسست رابطة العالم اإلسالمي عام 

عينات ضخت كذلك خالل عقد السب. )40(سعودية وقد انظمت إليها تركيا
المملكة أمواال طائلة داخل تركيا لدعم بعض الحركات اإلسالمية كحركة 

اء الجوامع ـى برنامج إنشـرف علـوالص) النورسية(ور ـالب النـط
  .)41(والمؤسسات الدينية

وعلى الرغم من دور المؤسسة العسكرية التركية في مواجهة التيـار  
ي تحول اسمه فيما بعـد إلـى   اإلسالمي ممثالً بحزب النظام الوطني، الذ

نجدها هي المسؤولة عن نمو هذا التيار، وتحديداً في فتـرة   ،حزب الرفاه
 أيفـرن ، بزعامة الجنرال كنعان 1980الحكم العسكري بعد انقالب سنة 

، فقـد شـجعت المؤسسـة    1983وحتى العودة إلى الحكم المدني سـنة  
بر عدد مـن المـدارس   م الديني، فكان اكيالعسكرية  في هذه الحقبة التعل

خالل هذه الفترة، وسمح لخريجيها العمل في وظائف  أنشاؤهاالدينية قد تم 
الدولة، وااللتحاق بالكليات عدا العسكرية منها، ويبدو أن احد أهم أسـباب  
هذا التوجه هو استخدام االسالمين، كوسيلة لمنع تسـلل اليسـاريين إلـى    

  .)42(أجهزة الدولة
ؤتمر اإلسالمي، فقد انظمت تركيا إليها بوصفها وفيما يخص منظمة الم

، كما استضافت عددا من مؤسساتها، 1976عضوا كامل العضوية عام 
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ا من انضمامها إلى هذه ـادت تركيـلقد أف. تـبدعم من السعودية والكوي
ا في القضيتين ـد المؤتمر تركيـا، فقد سانـالمنظمة سياسيا واقتصادي

حصلت من بنك التنمية اإلسالمي على عدة القبرصية والبلغارية، كما 
  . قروض ميسرة إضافة الى تبنيه عدة مشاريع داخل تركيا بتمويل خليجي

لقد أدى النظام االنتخابي في تركيا إلى إضعاف التعدد الحزبي، في 
 الشعب،( عقد السبعينات من القرن الماضي، لذا حاول الحزبان الرئيسان

كشريك للبقاء في السلطة،  )حزب اإلنقاذ(جذب الحزب اإلسالمي ) العدالة
واالستفادة من رؤوس األموال في الدول الخليجية، لذا فرضت هذه 
االمتيازات على تركيا أن تعرض نفسها بصورة تعزز هويتها اإلسالمية، 

  .  )43(فكانت هذه األسباب من أهم مبررات انضمام تركيا إلى المنظمة
  

  :القبرصية والبلغارية موقف دول الخليج من القضيتين -3

  :القضية القبرصية -أ 

يتألف شعب قبرص من القوميتين التركية واليونانية، وبسـبب العـداء   
التقليدي بين تركيا  واليونان، ظهرت الخالفات على ارض قبرص، وبعد 

ع بصراع دموي بين القوميتين أواخر سـنة  ـتأزمات عدة، انفجر الوض
، أعلنت تركيـا أنهـا   1964ي سنة ـرص، وبعد إلغاء الدستور القب1963

. د الواليات المتحدة منعها مـن ذلـك  ـسوف تتدخل عسكريا، إال أن تهدي
، عندما قام قـادة  1974أخذت القضية القبرصية منحى آخر، في صيف 

عسكري، فقامت تركيا باحتالل الجـزء   بالحرس الوطني اليوناني بانقال
، اال ان دول )44(تركيا دـه ضـرب برمتـالشمالي من قبرص، فوقف الغ

الخليج العربي ساندت تركيا، من خالل إمدادها بالنفط، كما كان للسعودية 
والكويت دور بارز في مساندة الرئيس القبرصي التركي رؤوف دنكتاش، 
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، وبعـد  )45(بحضور مؤتمرات منظمة المؤتمر اإلسالمي بصفة مراقـب 
هذه الدولـة عضـوا   أصبحت  1983إعالن الدولة القبرصية التركية عام 

ـ   نمراقبا في المنظمة بدعم دول الخليج، ومن المالحظ أن تركيا جعلت م
  .)46(موضع مساومة" اسرائيل"تأييد العرب لقبرص التركية وعالقاتها مع 

  

  :القضية البلغارية -ب

، بعدة إجراءات  تعسفية 1984-1946قامت حكومة بلغاريا في المدة 
لى أراضيها، وبالذات فيما يخص ثقافتهم ضد األقلية التركية المسلمة ع

قامت القوات البلغارية بحملة  1984وشعائرهم اإلسالمية، وفي نهاية سنة 
عسكرية في المناطق التي تسكنها أكثرية مسلمة، لذا بدأت تركيا تتحرك 
إقليميا ودوليا لدفع بلغاريا على التراجع، فاستجابت دول عدة من بينها 

، بتسوية مرضية، وفي 1986مايو /لغاريا في أيار دول الخليج، فطالبت ب
، تم تشكيل لجنة 1987قمة المؤتمر اإلسالمي التي عقدت في الكويت عام 

  . )47(لمتابعة الموضوع
، عندما فرت أعداد كبيرة من المسلمين 1989تطور الوضع في صيف 

وعلى أثر ذلك استدعت الكويت سفيرها في بلغاريا، كما نددت  ،إلى تركيا
السعودية بموقف بلغاريا، وأبدت قطر عدم ارتياحها من موقف بلغاريـا،  

ـ   ة صـوفيا، ـدت حكومـوناش ـ ـبـاحترام حق علـى   ،نـوق المسلمي
أغسطس / ر، وفي آبـوطالبت اإلمارات بنفس مطلب قط. )48(أراضيها

، وجهت الجمعية االجتماعية في الكويت نداءا إلى الدول اإلسالمية 1989
بلغاريا، أيضا بادرت الكويت لعقـد اجتماعـات بـين     لقطع عالقاتها مع

  . )49(المسؤولين األتراك والبلغاريين على أراضيها
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  :البعد االستراتيجي في العالقات الخليجية ـ التركية: ثالثا  

التركية بالمتغيرات التي شهدتها المنطقة  -ارتبطت العالقات الخليجية
ة بسقوط شاه إيران واالحتالل ، والمتمثل1979خاصة والعالم عامة سنة 

) 1988-1980(السوفيتي ألفغانستان، فضال عن حربي الخليج األولى 
ن السعي ـدة عـة بعيـ، ولم تكن الدول الخليجي)1991- 1990(والثانية 

وانتهاء ) رمبدأ كارت( ـة على الخليج العربي، ابتداء بـاألمريكي للهيمن
إلخراج العراق من الكويت، وبما بالتحالف الذي قادته الواليات المتحدة 
رق إلى ميادين التعاون ـفسنتط ،أن تركيا لم تكن بعيدة عن هذه األحداث

  .التركي في النواحي العسكرية واألمنية -الخليجي
   

  :التركي في المجال العسكري -التعاون الخليجي -1

د ـة، في عقـاالت العسكريـي في المجـالترك - بدا التعاون الخليجي
نينات من القرن الماضي للظروف آنفة الذكر التي مرت بها المنطقة، الثما

لذا بدأت دول الخليج العربي تولي اهتماما كبيرا للتسلح فتعاونت مع تركيا 
  .في هذا المجال 

م، بعدة ـون منهـا العسكريـلقد قام المسؤولون من الجانبين والسيم
م إرسال ـت أمنية، كما تزيارات متبادلة، تم على اثرها توقيع عدة اتفاقيا

ي بناء ـة فـعدد من الخبراء والمستشارين العسكريين األتراك للمساهم
ة خفيفة ـبيع أسلح 1983د العام ـجيوش دول الخليج العربي، وقد شه

وذخائر تركية للسعودية والكويت، كذلك تم إرسال عدد من العسكريين من 
ت تركيا بتطوير ـقام 1984ام ـا، وفي عـهذه الدول للتدريب في تركي

في تركيا برأسمال خليجي وخبرة أمريكية، وقد رأت أول ) F16(طائرات 
  . )50(1988طائرة النور عام 
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قـوة  (دور تركيا في االستراتيجية األمريكية في الخلـيج العربـي   -2 

    ):االنتشار السريع األمريكية

حتالل بعد خسارة الواليات المتحدة األمريكية لحليفها الشاه، واال
وة ـالسوفيتي ألفغانستان، تمخضت سياسة الواليات المتحدة عن إنشاء ق

ة ـع األمريكيـار السريـوة االنتشـا قـعسكرية أمريكية اصطلح عليه
U.S.Rapid Deployment Forceج العربي عند ـي الخليـ، الستخدامها ف

، 1983يناير / الضرورة، وقد اكتمل نصاب هذه القوات في كانون الثاني 
رت كيثستون ـألف رجل يقودها الجنرال روب) 234(وأصبح تعدادها 

Ropert K.)51( .ا، ـة إلى تركيـت الواليات المتحدة بحاجـلقد كان
قاعدة ) 25(ي ـدام حوالـق استخـباعتبار الواليات المتحدة تملك ح

عسكرية في تركيا، إال أن تركيا كانت تنفي أن يكون لها دور في هذه 
ر ـذار المبكـرات اإلنـنت رسميا وجود طائـإال أن تركيا أعل .)52(القوة

ذه  ـان هـا ذلك بـررت تركيـا، وقد بـى أراضيهـعل) اواكس(
ي األطلسي، لم تستطع ـف شمالـرات ضمن الجناح العسكري لحلـالطائ

التابعة ) F16(تركيا إخفاء دورها في قوة االنتشار السريع فكانت طائرات 
  . )53(1984اعدة انجرلك سنة لها متمركزة في ق

بالنسبة لدول الخليج العربي، فان موقفها العلني هو رفض االشتراك 
في اإلجراءات األمريكية، إال أن وثائق عدة تشير إلى رغبة دول الخليج 

  .)54(ترحيب بالدور التركيالعربي بالحماية األمريكية وال
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   :التركية -عالقات الخليجيةاإليرانية في ال -تأثيرات الحرب العراقية -3

اليخفى على احد الخالفات التاريخية المتجددة بين العراق وإيران، إال 
لثمان ا، كان نقطة التحول عندما تفجرت حرب 1980سبتمبر  -أن أيلول

 - سنوات بين البلدين، ولفهم تأثيرات هذه الحرب على العالقات الخليجية
  . التركية نتطرق أوال إلى موقفهم منها 

فقد أعلنت دول الخليج الحياد، مع مساندة العراق بالحدود التي التستفز 
وكانت السعودية والكويت األكثر دعما للعراق، وعلى سبيل المثال  ،إيران

مليار دوالر خـالل السـنة األولـى    ) 6(أمدت السعودية العراق بحوالي 
  . )55(للحرب

دورا محوريـا فـي   أما تركيا فقد أعلنت الحياد أيضا، كما كان لهـا  
المنطقة أثناء فترة الحرب، فعلى سبيل المثال لعبت تركيـا دور الوسـيط   
 الدبلوماسي بين العراق وإيران عندما قطعت العالقات، كذلك منعت إيران

  .)56(من توجيه ضربة ألنبوب النفط العراقي المار في األراضي التركية
 بعـد فـي مقـدمتها ال   لقد كان للسياسة التركية تجاه الحرب إبعاد يأتي

فقد ازداد حجم التبادل التجاري بين تركيا من جهة والعـراق   ،االقتصادي
فخالل فترة الحرب كانت تركيا مسـتفيدة افـادة    ،وإيران من جهة أخرى

ماليين طن من النفط مـن إيـران   ) 6(كبيرة، حيث كانت تشتري سنوياً 
ـ  ) 1.2(وتصدر له سلعاً قيمتها حوالي  ) 5(ا تشـتري  مليـار دوالر، كم

ماليين طن من النفط العراقي وتصدر لـه سـلعاً بقيمـة مليـار دوالر     
  .)57(سنوياً

لقد كانت هذه الحرب على طاولة المفاوضات بين تركيا ودول الخليج 
خالل جميع الزيارات الرسمية المتبادلة، كما كان لها دور كبير في تعزيز 

د سياسي ـهناك جه ر كانـب آخـالتعاون العسكري واألمني، ومن جان
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ر اإلسالمي ـة المؤتمـادرات تبنتها منظمـرب كمبـمشترك إليقاف الح
فضال عـن تحركـاتهم لتقريـب     ،والمشاركة في لجنة المساعي الحميدة

د تصاعد حرب الناقالت فـي  ـوبع 1987،  وفي سنة )58(وجهات النظر
مين ال وحدات بحرية تركية لتـأ ـالخليج طالبت دول الخليج تركيا بإرس
ت ذلك خوفا على مصالحها، كما ـالمالحة في الخليج، إال أن تركيا رفض

ا بمنافع اقتصادية، ـاد الذي عاد عليهـأنها التريد الخروج عن مبدأ الحي
ـ  ج عنـدما  ـووفق هذا السياق قامت بدور الوسيط بين إيران ودول الخلي

ـ 1987توترت العالقات بينهما عام  ركيـا  ت تـ، وتأكيدا لهذا الدور قام
ت أواخر ـن السعودية وإيران التي قطعـبرعاية المصالح الدبلوماسية بي

  .  )59(الحرب
 - رب كانت سببا في تعزيز العالقات الخليجيةـيمكن القول أن هذه الح

ر األحداث يوحي إلى االعتقاد أن تركيا ودول الخليج ـفان سي ،التركية
فقد كانت  ،بدأ الحيادرب، على الرغم من إعالنهم مـأرادوا استمرار الح

ا دول الخليج فكانت تخشى العراق بقدر ما ـأم ،مستفيدة اقتصاديا ،تركيا
إال أن الرؤى  ،فعلى الرغم من أن العراق بلد عربي خليجي ،تخشى إيران

ه أنذاك، ويبدو أن هذه ـع توجهاتـلم تكن متوافقة م ةالسياسية الخليجي
د اندالع الحرب إلى تشكيل ـعالنظرية منطقية فقد سارعت دول الخليج ب

  .الذي استبعد العراق ،مجلس التعاون
  
  ): مشروع أنابيب السالم( تركيا واألمن المائي الخليجي  -4

ى دول العالم بالموارد المائية، وبالمقابل فان دول ـا من أغنـتعد تركي
مائي، وما يزيد المشكلة سوءا التزايد الخليج العربي تقع دون خط الفقر ال

ت دول ـر، وقد حاولـي الكبيـالمضطرد في عدد السكان والنمو العمران
ة ـاه البحر ومعالجـالخليج التغلب على هذه المشكلة من خالل تحلية مي
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من  3الصرف الصحي، لكن هذه الطرق مكلفة جدا بحيث تصل كلفة م
  . )60(دوالرات) 6(المياه إلى 
ا المائية، فقامت بعـدة  ـادة من مواردهـيا تحاول دوما، االستفإن ترك

في ثمانينات القرن ) غاب( مشاريع أهمها مشروع جنوب شرقي االناضول
  .  )61(الخليج في تمويله وفق مصادر عراقية لالماضي، والذي شاركت دو

عندما قدمت  1982إن فكرة تزويد دول الخليج بالمياه، تعود إلى عام 
روع لجنة خاصة تابعة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، إال انه لم ير هذا المش
رن الماضي عقدت العديد من ـن القـوخالل عقد الثمانينات م ،)62(النور

ـ   ي الرابـع  ـالندوات التي تناقش مسألة المياه في الشرق األوسـط، وف
ركز ـر نظمه مـعقد مؤتم1986رـنوفمب/ والعشرين من تشرين الثاني

ولية التابع لجامعة جورج تاون األمريكية، وإثناء سير أعماله الدراسات الد
عرض مستشار رئيس الوزراء التركي جم دونا مشروع مد أنابيب مـن  
المياه إلى دول الخليج وقد عرض المشروع بصفة رسمية من قبل اوزال 

، وقد تزامن ذلك مع قيام المسؤولون األتـراك  1987فبراير / في شباط 
  .  )63(الخليج العربي إلقناعهم بالمشروعبجولة في بلدان 

بالنسبة لموقف دول الخليج، فقد وردت أخبـار بعـد اإلعـالن عـن     
ة به ومتعهدة بتغطية نفقاته والسـيما  ـالمشروع أن الدول الخليجية مرحب
ن دول الخليج أدركت أبعاد المشروع ـدولة اإلمارات العربية المتحدة، لك
اك أسبابا أخـرى  ـوعلى ما يبدو أن هن ،ومخاطره لذا ضعف االهتمام به

ـ  ـت باهظـأيضا، أهمها أن نفقات المشروع كان ) 21(دى ـة جـدا تتع
مليار دوالر في وقت كانت فيه أسعار النفط منخفضة إضافة إلى األموال 

لكل ذلك لم ينفذ  ،الطائلة التي أنفقتها دول الخليج على مشاريع تحلية المياه
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التركية، على انه تـم   -ت العالقات الخليجيةالمشروع وبقي حلقة من حلقا
  . طرحه في تسعينات القرن الماضي عدة مرات

      
  ): 1990آب  2(موقف تركيا من أزمة الخليج  -5

والكويت، بل كـان لـبعض    قلم تكن هذه األزمة محصورة بين العرا
الدول الكبرى دور كبير في إشعال فتيلها، فقد كانت بعضها  تدفع الكويت 

سياسة مضرة بالعراق، فضال عن إغراء العراق وتمهيد الطريق بضم  إلى
وبعد فشل الجهود الدبلوماسية لحل األزمـة، اجتاحـت القـوات    . الكويت

، وقد كانت ردة 1990أغسطس / العراقية الكويت صبيحة الثاني من آب 
الفعل التركية في باديء األمر متأنية  لعالقاتهـا الجيـدة مـع العـراق     

) 661(و ) 660(لكن بعد صدور قرار مجلس األمـن المـرقم    والكويت،
الذي فرض حظرا اقتصاديا على العراق، تغير الموقـف التركـي بعـد    

 ،)64(الحصول على غطاء دولي، لذا أغلقت تركيا أنبوب الـنفط العراقـي  
ألف جندي، على الحـدود العراقيـة، وفتحـت    ) 100(وحشدت أكثر من 

تحالفة، وشاركت في التحالف بثالثـة قطـع   أراضيها ومنشآتها للقوات الم
، الذي أتـاح  )665(بحرية خاصة بعد صدور قرار مجلس األمن المرقم 

وعلى الرغم من أن الموقـف التركـي جـاء     ،استخدام القوة ضد العراق
إال أن النظام التركي لم يتـوان   ،متماشيا مع سياق قرارات األمم المتحدة

شير المصادر، انه عند لقاء الـرئيس  حيث ت ،في تحقيق المصلحة التركية
ـ ـم) 1993-1989(وت اوزال ـالتركي تورك -1988(وش األب ـع ب

ـ ـالء علـا أمريكيا لالستيـطلب من األخير دعم ،)1992 ل ـى الموص
ول، أن الجنرال نجيب تورماتي رئيس ـزز هذا القـوكركوك، والذي يع

ة لقناة ـلفزيونيدوة تـالل نـأركان الجيش التركي في عهد اوزال، أكد خ
)ATV (ه ـالتركية بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاة اوزال، بأن اوزال أحال
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ـ . على التقاعد لخالفه معه حول احتالل الموصل وكركوك ت ـلقد حصل
تركيا خالل هذه األزمة على مكاسب كثيرة، فقد طالبت بإعفائها عن جزء 

كما . لمتحدة بذلكمن ديونها العسكرية أسوة بمصر، وقد رحبت الواليات ا
شهدت تسعينات القرن الماضي حصول تركيا على مكاسـب اقتصـادية   

  .  )65(نتيجة لهذا الموقف، من دول الخليج التي عبرت عن شكرها لتركيا
  

  : التركية -البعد االقتصادي في العالقات الخليجية:  رابعا

ركية الت -ات الخليجيةـالبد أن للعامل االقتصادي دور فاعل في العالق
ن مشاكلها االقتصادية ـلقد بقيت تركيا تعاني م. 1973خاصة بعد عام 

وعجز الميزان  م، والبطالة،ـة، والتضخـة الخارجيـالمديوني(المزمنة، 
ة، بسبب ـ، وبالمقابل برزت الدول الخليجية بوصفها قوة مالي)التجاري

تجارة مع ن ذلك باالستثمار والـفحاولت تركيا االستفادة م ،عائدات النفط
  .دول الخليج العربي

   
  :االستثمارات المشتركة بين تركيا ودول الخليج العربي -1
  :استثمارات الشركات والمؤسسات -أ

دد رصد جميع االستثمارات، إال أننا سوف نسلط ـا في صـا هنـلسن
التركية  -ت االستثمارات الخليجيةـلقد كان. ض منهاـالضوء على بع

 1972فقد شهد العام  ،رن الماضيـنات من القضئيلة حتى عقد السبعي
ة مرسين ـاد البحر األبيض المتوسط في مدينـافتتاح مصنع شركة سم

ت مؤسسة البترول ـحصل 1981ديسمبر  /التركية، وفي كانون األول
ط داخل األراضي التركية، كما شهد ـن النفـالكويتية على عقد للتنقيب ع

التركية بمقاولة شبكة تصريف المياه  - فوز الشركة السعودية 1983العام 
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في مكة والمدينة، ومن الجدير بالذكر أن عددا كبيرا من الشركات التركية 
ورة، الن ـة المكرمة والمدينة المنـحصلت على عقود، ألعمال في مك

ق المقدسة، ـول المناطـالشريعة اإلسالمية تحضر على غير المسلم دخ
غ عدد الشركات ـلقد بل. ا قوياـافسلذلك لم تجد الشركات التركية من

) 150(ي حوالي ـالتركية العاملة في الخليج خالل ثمانينات القرن الماض
  . )66(شركة اغلبها تعمل في السعودية

د الثمانينات من القرن الماضي ـلقد صدرت في النصف الثاني من عق
لك عدة قوانين في تركيا تسهل على المستثمرين والسياح الخليجيين التم

بلغت االستثمارات العربية في تركيا حوالي  1990واإلقامة، ففي عام 
منها خليجية، فتم تاسيس ) ٪10(من إجمالي االستثمارات األجنبية ) 13٪(

  .)67(شركات خليجية بالمشاركة مع شركات تركية
  
  : االستثمارات المالية المباشرة -ب

عدد كبير مـن   يعتمد االقتصاد التركي على المساعدات والقروض في
وبخاصة من الواليات المتحدة األمريكية، والتي كـان لهـا دور    ،مفاصله

. على ما يبدو في تشجيع دول الخليج على منح تركيا عددا من القـروض 
وفي مقدمة المؤسسات الممولة لتركيا يأتي البنك اإلسالمي للتنمية وهـو  

ج اغلب أسهمه، مؤسسة تابعة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، تملك دول الخلي
، )1990 -1977(ن مليار دوالر في المـدة  ـا بأكثر مـول تركيـفقد م

مشروعا، وبذلك تأتي هذه المؤسسة في ) 165(ت في أكثر من ـاستخدم
مقدمة المانحين الخليجيين، حيث بلغ إجمالي القروض التي قدمت لتركيا، 

  . )68(مليار دوالر) 3(حوالي  1990من دول الخليج حتى عام 
فقد تم  ،ج العربيـوفيما يخص البنوك المشتركة بين تركيا ودول الخلي

التتعامل (ب هذه البنوك إسالمية ـواغل ،اـوك تعمل في تركيـتأسيس بن
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التركي، بمساهمة كويتية  -ومن اهم هذه البنوك المصرف العربي ،)بالربا
ـ ـل اإلسالمية، والبنـة، ومؤسسة فيصـليبية، دار البرك  -وديـك السع

 -األمريكي، كما انشأ البنك البحريني الكويتي، كما تم إنشاء البنك التركي
وبذلك  ،القطري -الكويتي والبنك التركي -الخليجي وبنك األوقاف التركي

تكون الدول الخليجية قد افتتحت ثمانية بنـوك فـي تركيـا حتـى عـام      
1990)69(  .  

  1987 - 1984االستثمارات المالية الخليجية في تركيا للفترة 

    )70(بماليين الدوالرات

السنة

  الدولة
1984  1985  1986  1987  

  77.270  75.770 4.360 0.930 السعودية

  0.270  0.050 0.160 0.090 الكويت

  1.030  4.640 - - اإلمارات

  -  0.950 6 - البحرين

  4.550  0.400 0.100 - قطر

  

  :لعاملة التركية في الخليج العربياأليدي ا -ج

من ركود  ا، وما تبعه1974األزمة االقتصادية التي أعقبت حرب بعد 
اقتصادي في أوربا، بدأت الدول األوربية تقلص عدد العاملين األجانب، 

  .ومنهم األتراك، وبالمقابل استقبلت الدول الخليجية أعدادا كبيرة منهم
) 3420(، حوالي 1967لقد كان عدد العمال األتراك في السعودية عام

 1977سنة  ، وفي1971عامال، سنة ) 3900(ازداد عددهم إلى  عامال،
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، وبذلك كان )97300(بلغ عددهم  1983، وفي عام )91497(بلغ عددهم 
) 120(حوالي  1984عدد األتراك العاملين في الخليج العربي حتى عام 

  . )71(ألف عامل 
بلغ عدد األتراك  ،وبعد جوالت عدة بين مسؤولي السعودية وتركيا

ألف يعملون ) 200(ألف عامل من اصل ) 160(املين في السعودية الع
  .  )72(في الخليج العربي

وفر فرصة واسعة  ،ان عد الشركات التركية الكبير في دول الخليج
لتشغيل األيدي العاملة التركية، وبالرغم من تراجع أسعار النفط أواخر 

ج العربي إلى ما عد العاملين األتراك الخلي ععقد الثمانيات، فقد ارتف
مليون دوالر ) 400(يحولون إلى تركيا حوالي  ،يقارب ربع مليون عامل

  .  )73(، أي نصف ما يحوله العمال األتراك من الدول العربيةاسنوي
        

  : يا ودول الخليج العربيالتبادل التجاري بين ترك -2

وربية عن لقد تسابقت الدول الخليجية الستيراد المنتجات التركية أو األ
ى سبيل الترانزيت، فتحسن ـا علـطريق تركيا واستخدام موانئها وطرقه

االقتصاد التركي بعد أن كان على حافة الهاوية بداية الثمانينات من القرن 
 - البحرين -السعودية - الكويت - العراق -الماضي، وأصبح طريق تركيا

أسطول  عمان منطقة ترانزيت واحدة، وأصبح لتركيا -األمارات -قطر
  .  )74(بري ضخم

ج وصل إلى مستويات ـا ودول الخليـإن حجم التجارة بين تركي
ا إلى دول الخليج سلعا بأكثر من ـ، صدرت تركي1981ففي عام  ،جيدة

ا نفطية، ـمليار دوالر اغلبه) 2(مليار دوالر واستوردت سلعا بـ ) 4,5(
العربية، فكانت  دانـوقد نجحت تركيا في إقامة تبادل تجاري مع كافة البل

ب صادرات الدول ـإن اغل. )75(سلعة متنوعة) 850(تصدر حوالي 
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ة وبالذات ـواد األوليـط الخام والمـالخليجية إلى تركيا تعتمد على النف
ة بلغتها قيمة االستيرادات النفطية ـت أعلى نسبـفكان ،السعودية والكويت

مليون ) 775(ن ـحيث بلغت أكثر م 1990التركية من السعودية سنة 
يا منها بحوالي ـوردت تركـاست 1983أما الكويت ففي سنة . )76(دوالر

مليون دوالر فكان هذا أعلى رقم استوردت به تركيا نفطا من ) 165(
  .  )77(الكويت

لقد شهد عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، عددا من 
طابع االقتصادي، بين االتفاقيات االقتصادية والمعارض والزيارات ذات ال

  . تركيا ودول الخليج عادت على الطرفين بمنافع اقتصادية
    

  األهمية النسبية لتوزيع الصادرات التركية لدول الخليج بالنسبة
   )78(لما تستورده دول الخليج من باقي دول العالم

  السنة          
 الدولة     

1980  1985  1990  

  ٪2.9  ٪3 ٪1 السعودية
  ٪1.6  ٪1.2 ٪6 الكويت
  ٪69  ٪60 ٪61 اإلمارات
  ٪0.1  - - البحرين
  ٪0.1  - - قطر
  ٪0.015  - - عمان
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  األهمية النسبية لتوزيع الواردات التركية من دول الخليج العربي

   )79(بالنسبة لما تستورده تركيا من باقي دول العالم

  

  السنة          
 الدولة    

1980-1989  1990  

  ٪23.4 ٪10.5 وديةالسع
  ٪1.7 ٪4.8 الكويت
  ٪6.1 ٪1.1 اإلمارات
  ٪0.26 0.15 البحرين
  ٪0.02 ٪0.06 قطر
 - ٪0.04 عمان

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :خاتمة
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لقد كانت التغييرات التي طرأت على السياسة الخارجية التركية تجاه 
على أساس السعي في عقد الستينات من القرن الماضي الدول العربية 

ء مصالحها القومية، فكلما كان من مصلحتها التقرب من العرب ورا
. فعلت، وعندما تجد مصلحتها في معاداتهم فعلت أيضاً ومن دون تردد

وهنا ال نعني العرب بوصفهم وحدة متكاملة، ولكن المقصود، مسائلهم 
  .المركزية كالقضية الفلسطينية، وأمنهم ووحدة أراضيهم

ذات توجهات وسياسات مختلفة، تتسم أحياناً بالمقابل، فالدول العربية 
بالغموض، فتجد ان المتتبعين للشأن العربي يجدون صعوبة في تحليلها، 

وفيما يخص مجلس التعاون لدول الخليج العربي، .والوقوف على مقاصدها
فعندما يتم وصف سياساتها من جانب المؤرخين والمحللين، نجد تباين في 

الموضوعية ويوصلها إلى مرحلة النضج اآلراء، فهناك من يصفها ب
السياسي في ميدان السياسة الخارجية، وآخر يصفها بالتخاذل والتهرب من 

  .مسؤولياتها تجاه قضايا األمة
بعد اإلنسحاب البريطاني من  استقاللهالقد حصلت دول الخليج على  

 ،م، عدا السعودية والكويت المستقلتان قبل هذا التاريخ1971 عامالخليج 
ذات إمكانيات إقتصادية كبيرة  ،وهذه الدول سوى السعودية، دول صغيرة

بالنسبة لعدد سكانها، وهذه اإلمكانيات سببها النفط والغاز الطبيعي، 
السلعتان اإلستراتيجيتان اللتان يتركز ثلثي اإلحتياطي العالمي منهما في 

ة دائماً، لذا فهذه المنطقة ضمن الحسابات الدولي. منطقة الخليج العربي
، 1979، 1973والمتتبع يعلم ماذا فعلت أزمات النفط في السنوات 

فادحة، والشركات تقفل  االقتصاديةم، بالغرب عندما كانت الخسائر 1980
أبوابها وتسرح عمالها والسيارات تقف أياماً أمام محطات تعبئة الوقود من 

كونة من لذا فإن سياسات دول الخليج عبارة عن معادلة م ،دون جدوى
والثاني هو . بالسلب أو باإليجاب إمكانياتهاعنصرين األول هو موقعها 
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الضغط الدولي الواقع عليها من الدول الكبرى، فكانت المحصلة سياسة 
متحفظة محايدة في أغلب األحيان، تجيد الحصول على الحماية الغربية 

من  عند الضرورة لذا فهي ناجحة في هذه السياسة إلى حد ما، وكان
الممكن أن تسبب لنفسها كوارث لو لم تتعامل مع األحداث بهذه الطريقة 
مع العلم أن هذه السياسة وفرت لدول الخليج فسحة من الحرية في 

فطورت المواطن، وأنشأت المؤسسات، وأعتمدت على  إجراءاتها الداخلية،
جزء كبير من الشريعة اإلسالمية من دون تحفظ قوي من الغرب، الذي 

  .ماً ما يتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربيةدائ
إن دول الخليج التي تعتمد في نظامها على جزء كبير من الشريعة 

أما . اإلسالمية حاولت جذب تركيا إلى جذورها اإلسالمية بعد طول ابتعاد
 ،تركيا فكانت تنظر دوما إلى دول الخليج كونها مصدرا اقتصاديا مهما

خاصة بعد أحداث المنطقة التي عززت  ،أمرا حتميافكان تطور العالقات 
 ،،التي أضافت بعدا امنيا للعالقة ،كالحرب العراقية اإليرانية ،هذا التطور

الذي كان من الممكن  ،كذلك كانت تركيا قد طرحت مشروع أنابيب السالم
فضال عن أزمة الخليج   ،أن يكون حال لكثير من مشاكل تركيا االقتصادية

ب وقد أفاد ذلك  تركيا ماديا وعزز دورها في حلف شمالي آ 2وأحداث 
كما جدد طموحات بعض األتراك في السيطرة على والية  ،األطلسي

لكن القيادة التركية السياسية والعسكرية، أثبتت في ضوء .الموصل العراقية
تلك الظروف القاسية والحساسة، أنها تحتكم إلى العقل وتسير باتجاه 

لقومية بأفضل من كثير من بلدان المنطقة، لهذا فإنها تحقيق مصالحها ا
كما أنها .عملت بأساليب متعددة على تطوير عالقاتها مع دول الخليج 

حرصت على عدم زج نفسها مع الواليات المتحدة األمريكية في احتالل 
  . 2003العراق سنة 

  
The Relations between the Gulf States and Turkey 
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Abstract  

The First Chapter encompasses the historical background. It 
pursues the Ottoman existence in the Arab Gulf. The Second 
Chapter overviews the diplomatic and political relations 
between Turkey and the Arab Gulf States. The chapter throws 
light on the regional and international factors affecting these 
relations. Finally, this chapter discusses the cultural relations 
and the role of the Islamic Conference Organization in 
activating the relations between Turkey and the Gulf States 
Third Chapter tackles the strategic aspects of te Turkish 
relations with the Arab Gulf States. It sheds light on the 
military co-operation in such fields as weapons sales to the Gulf 
States besides the role of Turkey in the context of USA strategy 
in the Gulf and the Iran-Iraq war deployment its impact on 
both Turkey and the Gulf-States, however, the chapter hints at 
the growing Turkish and Gulf-States fears from the ever-
increasing military might of their restless neighbors. Finally, 
the chapter provides an account on peace-pipes which were 
designed to provide the Gulf-States lacking water resources 
with drinking water. Then the chapter is rounded off by an 
account on the 2nd of July 1990 events when Iraqi forces swept 
Kuwait the Fourth Chapter is devoted to the economic 
relations between Turkey and the Arab Gulf.  

  الهوامش والمصادر
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العثمانية ضد البحرية  معارك البحرية"فالح حنظل، : لمزيد من التفاصيل ينظر) 1(

البحرين، (، )9(، السنة )17(، مجلة الوثيقة، العدد "البرتغالية في الخليج العربي
  .30 -29، ص ص )1990

صالح اوزبران، األتراك العثمانيون والبرتغاليون في : لمزيد من التفاصيل ينظر) 2(
لخليج ، ترجمة عبد الجبار ناجي، مركز دراسات ا1581-1534الخليج العربي 

؛ محمد صفي الدين أبو العز  59-32، ص ص 1979ربي، جامعة البصرة، الع
، معهد البحوث 3، جيوآخرون، العالقات العربية التركية من منظور عرب

 .127ص  ،)1991 ،القاهرة( والدراسات العربية، 
، معهد 1909- 1840السيد رجب حراز، الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب ) 3(

 .161، ص )1970القاهرة،(الدراسات العربية البحوث و
 . 104المصدر نفسه، ص ) 4(
سميت هذه الحركة بالوهابية نسبة إلى الشيخ محمد عبد الوهاب،كما أنها تعرف ) 5(

في بلدة  1703بالحركة الموحدية، والشيخ محمد بن عبد الوهاب ولد عام 
يرة العربية والعراق، العيينة، وهي من قرى نجد، تلقى علومه الدينية في الجز

وقد تبنى فكرة نبذ الخرافات والعودة باإلسالم إلى نقائه األول، فحصل اتفاق بينه 
فظهرت الدولة السعودية األولى، توفي الشيخ  1744وبين محمد بن سعود عام 

االنترنيت، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، موسوعة مقاتل : ينظر. 1792سنة 
                                                                     www.moqatel.comمن الصحراء 

: لمزيد من التفاصيل عن حمالت محمد علي باشا على الجزيرة العربية ينظر) 6(
صالح الدين المختار، تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها، 

 .187 -118، ص ص )1957بيروت، ( ، دار الحياة، 1ط
بغداد، (، وزارة الثقافة واإلعالم، 2محمود علي الداؤد، أحاديث عن الخليج، ط) 7(

 ؛17، ص )ت.د
-H. R. P. Dickson, Kuwait and Her Neighbors, (London, 1956), p118.         

سياسة مدحت باشا تجاه الخليج ((إسماعيل ياغي، : لمزيد من التفاصيل ينظر) 8(
ص ص  ،)1995،البحرين(، )14(، السنة )27(ثيقة، العدد ، مجلة الو))العربي

108- 135.  
، 1880 - 1820لشكري، البحرين دراسة سياسية اعبد الحميد كاظم حمادي ) 9(

دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة،  زرسالة ماجستير غير منشورة، مرك
  .103 -99، ص ص1990
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  . 123ياغي، المصدر السابق، ص)  10(
؛ 149-138حراز، المصدر السابق، ص ص : من التفاصيل ينظر لمزيد) 11(

  .186- 128ص ص ،المصدر السابق ،المختار
نجد والحجاز  - نجدة فتحي صفوة، الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية) 12(

  . 109،  ص )2001بيروت، (، دار الساقي، 2، ط1، مج 1914-1915
  . 719المصدر السابق، ص ؛ صفوة،159ص  ،حراز، المصدر السابق) 13(
  128المختار، المصدر السابق، ص ) 14(
 - 1868عبد العزيز محمد المنصور، التطور السياسي لقطر في الفترة ما بين ) 15(

  .146، ص)1975الكويت، (، 1، ط1916
الموازنة التركية بين اتجاهها نحو الغرب وانفتاحها "زهير عبد الحسين مهدي، ) 16(

، معهد )2(، السنة )3(، مجلة الشؤون التركية، العدد "طعلى الشرق األوس
 .3- 2، ص ص1987فريقية، الجامعة المستنصرية،واأل اآلسيويةالدراسات 

(17) Alain Gresh," Turkish- lsreal- Syrian relations and their impact", 
Middle East Journal vol. (52), no.(2), (washing ton, 1998 ), .195.                                                        

(18) Jerrey Waync Milam Toward independence a survey of the 
determinants of Turkeys foreign policy by novel post graduate school, 
December, 1928, p.p.41-42. 
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