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 المستخلص:

هيكلة سياستها اخلارجية لتصبح اكثر نشاطا واكثر فاعلية مع  بإعادة ، 2002منذ عام قامت تركيا 
دول اجلوار اجلغرايف ،حيث حتركت تركيا اىل استعادة الريادة بامتالك زمام املبادرة يف مناطق عمقها 

ة اىل االرث التارخيي والثقايف واحلضاري املشرتك والقوة االقتصادي ةاالسرتاتيجي )اجلوار اجلغرايف( مستند
 .والقوة الناعمة للبالد كقوة اقليمية صاعدة جتاوزت خالفات التاريخ وحدود اجلغرافية

 يف فاعل حموري والعب إقليمية كقوة حيث برزت متنامياً، تركيا حضورا وعرب هذه السياسة شهدت
 لدو  بينها ومن األوسط الشرق منطقة دول مع الثنائية عالقاهتا تطوير إىل سعتو  اإلقليمي حميطها

  .اخلليجي جملس التعاون
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االنفتاح على  جاء يف ضوءتطوير عالقتها بدول جملس التعاون اخلليجي، هدف تركيا من ان ويبدو 
احمليط اإلقليمي الذي تربطه برتكيا روابط تارخيية وثقافية خمتلفة، فضال عن اجلوانب االقتصادية كحاجة 

يف استقطاب االستثمارات اخلليجية إىل ورغبتها تركيا لتأمني الطلب احمللي املتزايد من املشتقات النفطية 
االستثمارية يف دول اخلليج العربية فضال عن إجياد  تركيا وكذلك متكني الشركات الرتكية من بعض الفرص

يف لعب دور أمين يف اخلليج إذ ترى تركيا أن اآللية   بتهارغ اىل جانبأسواق جديدة للمنتجات الرتكية 
 املثلى لتحقيق األمن يف منطقة اخلليج تكمن يف بناء توازن إقليمي مبساعدة القوى الكربى.

 
 ،الخليج العربي.تركيا،مجلس التعاون الخليجي،الشرق االوسط-:الكلمات المفتاحية

 
 

Turkey's relationship with the GCC Countries 

Assi.Prof.Dr. Muna H. Obaid 

Center of Strategic and International Studies 

          Since 2002, Turkey has restructured its foreign policy to become 
more active with neighboring countries. Turkey moved to regain 
leadership in its strategic depth, (geographic neighboring), based on the 
common historical and cultural heritage, and both economic and soft 
power of the country as  a raising regional power that passed over history 
differences and geographical boundaries. 

          Though this policy, Turkey has witnessed a growing presence that it 
emerged as a regional power and an active player in its regional 
environment and sought to develop its bilateral relations with the countries 
of the GCC countries. 
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          It seems that Turkey's aim to develop its relationship with the GCC 
countries came through the openness to the regional environment which 
has different historical and cultural ties with Turkey, as well as, economic 
aspects such as  Turkey's need to secure the increasing domestic demand of 
oil derivatives and its desire to attract  Gulf investments to Turkey. As well 
as, to enable Turkish companies with some  investment opportunities with 
Gulf countries, and to find new markets for Turkish products and desire to 
play a security role in the Gulf as Turkey believes that the best mechanism 
to achieve security in Gulf region is to build a regional balance with the 
help of major powers.         

 

Key words:- Turkey, GCC countries, Middle east, Gulf countries 
 مقدمة

 يف املستجدات يتواكب مع حنو على وسياستها رؤيتها تطوير ضرورة احلايل العقد بداية مع تركيا رأت
 موروثاهتا توظيف فيها يتم صلبة على أرضية رؤيتها إلرساء جهودها بذلت حيث والعشرين احلادي القرن

 إىل اإلسالمية اجلذور ذي “والتنمية العدالة” حزب ومع وصول .األمثل التوظيف واجلغرافية التارخيية
 التوازن :وهي مبادئ عدة على ترتكز فعالة خارجية سياسة تبين إىلتركيا  سعت 2002 عام السلطة
تصفري  حماولة حل املشكالت العالقة بني تركيا وجرياهنا او ما يسمى ب "،احلرية واألمن  بني السليم

اجلوار، إتباع سياسة خارجية متعددة االبعاد ومتعددة املسالك ،اعتماد  دول مع ،"املشكالت
 .املتناغمة الدبلوماسية

 يتعلق فيما بدور حموري االضطالع إىل سعت حيث متنامياً، تركيا حضورا وعرب هذه السياسة شهدت
 .املنطقة يف واحملورية احليوية امللفات من بالعديد

 عالقاهتا تطوير إىل حيث سعت اإلقليمي حميطها يف فاعل حموري والعب إقليمية كقوة تركيا برزتكما 
 إحدى تعد أضحت اخلليجي واليت ل جملس التعاوندو  بينها ومن األوسط الشرق منطقة دول مع الثنائية
 .اخلارجية تركيا سياسة يف املهمة احلوار دوائر
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تفرتض الدراسة إذا ما تعززت الثقة واتسعت املصاحل بني تركيا ودول جملس التعاون  فرضية الدراسة: -
اخلليجي  سيؤدي ذلك اىل حتقيق االستقرار ، فأن وجود مصاحل حقيقية بني تركيا ودول جملس التعاون 
اخلليجي ستمحي كل الشكوك واهلواجس لدى دول جملس التعاون من تركيا وبالعكس، مما يساعد على 

 اء عالقات راسخة ومتينة بني الطرفني. بن

 :أهمية  الدراسة -

 -تكمن أمهية الدراسة يف عدد من أالسباب امهها:
إمكانية تطور العالقة بني تركيا ودول جملس التعاون اخلليجي والسيما يف اجملاالت السياسية  -1

 واالقتصادية والعسكرية .
ليت حدثت يف املنطقة وبدءا من احتالل العراق وصوال أخذت العالقة بالتطور على أثر املتغريات ا -2

 إىل الربيع العريب .
لقد شكل املوقع االسرتاتيجي لكال الطرفني صياغة جديدة للعالقة بينهما على املستوى اإلقليمي  -3

 والدويل .
ليجي أدت اإلطماع الغربية إىل التقارب يف وجهات النظر بعالقات تركية مع دول جملس التعاون اخل -4

مما أدى إىل تزايد التقارب مبختلف اجلوانب بني الطرفني والسيما بعد التواجد األمريكي يف 
 املنطقة.

 هدف الدراسة:
هدفت الدراسة اىل رصد وحتليل طبيعة العالقات اليت ربطت تركيا بدول جملس التعاون اخلليجي ،وماالت 

السياسية واالقتصادية واالمنية، واهم العوامل اليت دفعت  اليه تلك العالقات من تطور يف كافة اجملاالت 
 كال من دول جملس التعاون اخلليجي وتركيا لتجاوز اخلالفات القائمة بينهما.

 

 -محاور الدراسة:
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 سياسة تركيا الخارجية تجاه منطقة الشرق االوسط-المحور االول:

 املستلزمات هيء وامكاناهتا العسكرية صادهاواقت الشرق االوسط فسكاهنا يف من الدول املهمة  تركيا تعد
هو مدى قدرهتا على  دولة ألي املميزة ان الصفة اال ، ألداء ادوارا مهمة وفاعلة تؤهل اليت االساسية

التأثري يف االستقرار العاملي واالقليمي ،فعلى صعيد منطقة الشرق االوسط،برزت تركيا يف العقد املاضي  
االمهية،عسكريا ودبلوماسيا وهذا االهتمام املتنامي بشؤون الشرق االوسط مثل كالعب اقليمي كبري 

حتوال مهما يف سياسة تركيا ازاء منطقة الشرق االوسط ،اذ حتولت سياسة تركيا اخلارجية من سياستها 
التقليدية واليت كانت تقوم على عدم التدخل وعدم اخلوض العميق يف شؤون الشرق االوسط اىل 

.كما  حدث يف حرب (1)واخلوض العميق يف شؤون املنطقة وذلك يف تسعينيات القرن املاضي االندفاع
(عندما قررت تركيا بعد جتاذبات كثرية الدخول يف التحالف الدويل 1991-1990اخلليج الثانية )

 .(2)املوجه ضد العراق
اطا واكثر فاعلية مع ،قامت تركيا باعادة هيكلة سياستها اخلارجية لتصبح اكثر نش 2002ومنذ عام 

دول اجلوار اجلغرايف ،ويف املنظمات االقليمية والدولية اثر جميء حزب العدالة والتنمية،حيث حتركت تركيا 
اىل استعادة الريادة بامتالك زمام املبادرة يف مناطق عمقها االسرتاتيجي )اجلوار اجلغرايف( مستندا اىل 

ك والقوة االقتصادية والقوة الناعمة للبالد كقوة اقليمية صاعدة االرث التارخيي والثقايف واحلضاري املشرت 
جتاوزت خالفات التاريخ وحدود اجلغرافية،ومل تعد تركيا تتجاهل قضايا مناطق تأثريها يف الشرق االوسط 
والعامل عموما،وبدأت تركيا تنظر اىل دول الشرق االوسط وفق مفهوم االستباقية بدال من سياسة رد 

( وهذا يعين ان 2002-2000يف املدة اليت سبقت تسلم حزب العدالة والتنمية احلكم ) الفعل وذلك
تركيا التريد البقاء بعيدة عن الشرق االوسط ومكوناته وحاالت احلراك املتتابعة واملستمرة فيه،حيث 

د سعت تركيا السيما يف عهد حزب العدالة والتنمية اىل ان تكون وسيطا يف الشرق االوسط على صعي
االسرائيلي دون احراز نتائج معينة،ورأت –السوري،والسوري –عمليات التسوية يف امللفني الفلسطيين 

                                                           
مركز املستنصرية ،جلامعة املستنصرية ،جملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية ا ،خيارات تركيا حنو العراق بعد حترير املوصل،شيماء معروف فرحان  -1

 4،ص 2015،اذار 14،اجمللد 75العدد  ،للدراسات العربية والدولية

 
 71،ص2012التغيري،بريوت،املركز العريب لالحباث ودراسة السياسات،-السياسة اخلارجية الرتكية :االستمرارية ،عقيل سعيد حمفوظ - 2
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تركيا يف العامل العريب تربة خصبة ومالئمة القامة عالقات ذات ابعاد اسرتاتيجية مع دوله كوهنا تشكل 
 .(3)سوقا مهما فضال عن دورها يف دعم أو تقويض االستقرار السياسي لرتكيا

لقد متت اعادة صياغة الدور الرتكي وتفعيله وفقا لرؤية رئيس الوزراء السابق امحد اوغلو ليؤكد ان تركيا 
دولة مركزية وحمورية يف املنطقة اعادت توجيه سياستها اخلارجية انطالقا من وعيها ومكانتها 

 اجليوسرتاتيجية واجليوثقافية وربطها مبجاهلا احليوي.
 -:(4)ارجية يف منطقة الشرق االوسط على مبادئ رئيسة باالمكان اجيازها يف اآليوتقوم سياسة تركيا اخل

عدم التدخل يف الشؤون الداخلية لدول الشرق االوسط.وعليه .فان تركيا تعد تغريات االنظمة -1
 السياسية يف هذه الدول تطورات داخلية.

ساندة احللول السلمية للمشكالت عدم التدخل يف املنازعات االقليمية لدول الشرق االوسط ،وم-2
 االقليمية.

ان السياسة اخلارجية الرتكية تويل حساسية للمصاحل االمنية العربية.وذلك كي اليلحق تعاوهنا مع -3
الغرب والسيما يف اجملال الدفاعي اي ضرر مبصاحل العرب االمنية.وبتعبري ادق، عدم مساح تركيا 

 ضد الدول العربية.باستخدام القواعد العسكرية االجنبية 
 تطور العالقات الثنائية مع الدول العربية ،تبعا لظروف وخصائص كل دولة. -7
 احلفاظ يف الوقت نفسه على عالقات دبلوماسية مع اسرائيل والدعم السياسي للقضية العربية.-6

 :(5)أسس هي خمسة على الجديدة التركية الخارجية السياسية كما ارتكزت
 يغلبون املتحدة الواليات واوهلم العامليون الالعبون كان وقت ففي :واالمن الحريات بين التوفيق-

 التقدم يف الذي جنح الوحيد البلد تركيا كانت سبتمرب احداثبعد  عداها ما على االعتبارات األمنية

                                                           
 .6-7شيماء معروف فرحان ،املصدرالسابق ،ص - 3
مي،بغداد،مركز بالدي امحد نوري النعيمي،تركيا واخلليج :قطر امنوذجا،جمموعة باحثني،قطر وازمة اخلليج:عقدة اجليوبولتيك والتنافس االقلي - 4

 .175-176،ص2012للدراسات واالحباث االسرتاتيجية ،

 
،رسالة ماجستري غري منشورة،كلية احلقوق 2017-2010صوفيا بو علي ووفاء طوالبيه،الدور االقليمي الرتكي يف ظل املتغريات الدولية الراهنة  - 5

 35،ص2016-2017تبسة،-والعلوم السياسية،جامعة العريب التبسي
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 لبلدان منوذجا تركيا جعل وهو ما األمنية، باملتطلبات التفريط دون من السياسي اإلصالح صعيد على
 .أخرى

 ، وبالتايل"المشكالت تصفير " ب يسمى ما او وجرياهنا تركيا بني العالقة املشكالت حل حماولة-
 اجلميع مع اجليدة العالقات ذي البلد صورة يف والدخول باملشكالت احملاط البلد، صورة من تركيا اخراج
 .املناورة علىاستثنائية  قدرة الرتكية اخلارجية السياسة مينح حتقق إن وهذا

 من احلالية  املتحركة الدولية الظروف ففي :المسالك ومتعددة االبعاد متعددة خارجية سياسة إتباع-
 استقطابات، يف مصدر مشكلة تركيا تكون ان من وبدال واحد، بعد ذات سياسة إتباع املمكن غري

 حل مصدر العكس على تكون والغرب واالسالم، واوروبا، واسيا ،اجلنوب والشمال، الشرق، الغرب،
 العاملي السالم إرساء يف يساهم جذب مركز يشكل هلا وبلدا احللول طرح اىل مبادرا وبلدا للمشكالت،

 مع التعاطي وال االخر عن بديل انه على خيار أي اىل النظر جيب ال هذا املنظور ضمن ومن واإلقليمي،
 .تناقض انه على نفسه يف الوقت راتكل اخليا

 كان التعريف لقد :الدولية الساحة في تركيا دور تعريف واعادة الدبلوماسي االسلوب تطوير-
 تكون ال ان تركيا على املرحلة اجلديدة يف طرفني بني تصل )جسر بلد) تركيا ان املاضية املرحلة يف الشائع
 .(مركز بلدا( بل جسرا

 العامل كل بلدان مع والتواصل الدائمة احلركة اىل الديبلوماسي والكمون اجلامدة السياسة من االنتقال-
 .(6)لرتكيا املهمة

ومن هنا، فان تركيا تتخذ سياسة ترتكز على التعزيز والتمكني املتبادل مع جرياهنا ومع العامل اإلسالمي  
بشكل أوسع. فهي تسعى إىل خلق حلول إقليمية للمشاكل اإلقليمية هبدف حتقيق االستقرار يف 

يف كلمته يف مؤسسة السالم العاملي يف .وهذا ما اكد عليه الرئيس الرتكي رجب طيب اردوغان املنطقة
 .(7)البحرين، على التزامه بنشر السالم واالستقرار يف منطقة الشرق األوسط

 عالقة تركيا بدول مجلس التعاون الخليجي :رؤية تاريخية-المحور الثاني:

باسم اخلالفة االسالمية حىت هناية  1523للسيطرة العثمانية عام عندما خضعت منطقة اخلليج العريب 
 (8)1296احلرب العاملية االوىل ،وتنبه العثمانيني اىل أمهية هذه املنطقة بعد افتتاح قناة السويس عام  

                                                           
 .32،صالسابقملصدر ،ا صوفيا بو علي ووفاء طوالبيه -6
 ابراهيم كالن، تركيا..اخلليج واملسؤولية االقليمية،نقال عن شبكة االنرتنت املوقع: - 7

https://www.dailysabah.com 
 .113-112, ص1924واملعاصر,جامعة البصرة,املكتبة الوطنية ,بغداد .مصطفى النجار وآخرون ,تاريخ اخلليج العريب احلديث  - 8

https://www.dailysabah.com/
https://www.dailysabah.com/
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،وتقلص املسافة بني اسطنبول واخلليج العريب الذي وفر هلم امكانية ارسال االمدادات الي محلة اجتاه 
طقة،كما استعانت الدولة العثمانية بالعشائر العربية لتنفيذ محالهتا،من جانب اخر رأت مشايخ املن

اخلليج يف الدولة العثمانية احلصن املنيع الي اطماع خارجية ،وخالل حكم مصطفى كمال اتاتورك فتح 
رن املاضي ،واستمر احلال حىت هناية ستينيات الق1922الباب للتمثيل الدبلوماسي مع العراق عام 

عندما جرى التبادل الدبلوماسي مع اململكة العربية السعودية والكويت هناية السبعينيات،وكانت لدول 
 .(9)اخلليج حماوالت للتقرب من تركيا وتذكريها مبرياثها االسالمي

ل اجلغرافية وبالرغم من ان التوجهات السياسية والفكرية والثقافية لرتكيا باجتاه اهلوية الغربية، اال ان عام
الثابت وبشكل مطلق كان وسيبقى يضيف تركيا اىل الشرق ، اذ تنفرد تركيا مبوقع جغرايف شديد االمهية 
والميكن وصفها اال بكوهنا حلقة ربط بني قاري اسيا واوروبا من جهة وبني اسيا وافريقيا واوروبا من جهة 

شكل املشرق العريب، مبا يعين ان وضعها اخرى عرب اجلسر العريب وهو الكتلة الربية الضخمة اليت ت
 .(10)اجلغرايف جيعلها نافذة اسيوية الوروبا ونافذة اوربية السيا

اما بالنسبة ملنطقة اخلليج العريب ، فتكمن امهيته بكونه حماط باملياه من ثالث جهات،مياه اخلليج العريب 
ن اجلنوب حىت اصبح اخلليج العريب وخليج عمان من الشرق والبحر االمحر من الغرب واحمليط اهلندي م

قلب الشرق جغرافيا،كما تكمن امهيته يف خانقه مضيق هرمز الذي يشكل طريق املرور االلزمامي حنو 
 .(11)احمليط اهلندي عن طريق خليج عمان

                                                           
-2005سابع،عامر علي راضي،ابعاد تطور العالقات الرتكية اخلليجية،اجمللة السياسية والدولية،اجلامعة املستنصرية ،كلية العلوم السياسية،العدد ال - 9

 .39، ص2002

 
 .40-39،صالسابقاملصدر ،عامر علي راضي  - 10

 
 .40املصدر نفسه،ص - 11
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لقد غريت تركيا وجهت نظرها من الغرب اىل دول املنطقة العربية ومنها دول اخلليج العريب، ومنذ 
واليت بدت فيها  1953بدأت تظهر عوامل شجعت على ذلك ، منها ازمة النفط يف العام  السبعينيات

 .(12)دول اخلليج العريب كالعب اقليمي مؤثر يف السياسة الدولية

كما ان رفض السوق االوروبية املشاركة يف السبعينيات املطالب الرتكية لدعم برنامج التنمية واالصالح 
ا يف السوق. دفع تركيا للعودة اىل املنطقة للبحث عن متويل واستثمارات االقتصادي وتوسيع امتيازاهت

.والسيما ان تركيا نظرت دوما اىل دول اخلليج كوهنا (13)للنهوض بواقعها االقتصادي املرتدي انذاك
، 1953مصدرا اقتصاديا مهما، لذا وقفت موقفا اجيابيا من العرب خالل حرب تشرين االول / اكتوبر 

ليها مبنافع اقتصادية. فقد استقبلت دول اخلليج عدد كبري من العمال االتراك الذين استغنت مما عاد ع
عنهم اوروبا بسبب ازمة النفط، كما حصلت على النفط بأسعار تفضيلية من دول اخلليج العريب 

 .(14)والسيما السعودية

العربية تركيا،وشهدت ،ساندت الدول (15) 1954وعندما حدثت االزمة القربصية الثانية يف العام 
( نقاشات وحوارات يف االوساط الرتكية حول أمهية تعزيز العالقات 1956-1954السنوات املمتدة )

مع العرب بصورة عامة واخلليجية بصورة خاصة،فانضمت تركيا اىل منظمة املؤمتر االسالمي بوصفها 
السابع لوزراء خارجية الدول  ،عندما استضافت املؤمتر االسالمي(16)1956عضوا كامل العضوية  عام 

االسالمية، كذلك أنشأت عالقات دبلوماسية والول مرة مع كل من االمارات وقطر والبحرين وعمان ، 

                                                           
الرتكية ...اىل اين،جمموعة -ارسني كااليسي اوغلو،السياسة اخلارجية الرتكية ازاء االمن االقليمي والتعاون يف الشرق االوسط،العالقات العربية - 12

 .237, ص2000مؤلفني،العرب وجوارهم..اىل اين؟،بريوت،مركز دراسات الوحدة العربية،
،جملة العلوم السياسية،جامعة بغداد،كلية العلوم السياسية،العددان 2002-2002توفيق،السياسة االقليمية الرتكية جتاه اخلليج العريب سعد حقي  -13

 .5،ص2009كانون االول -،كانون الثاين20،السنة 32-39

 
 9ة،جامعة املوصل،مركز الدراسات االقليمية،العدد ميثاق خري اهلل جلود ،االسرتاتيجية الرتكية جتاه دول اخلليج العريب،متابعات اقليمي - 14

 .5-6،ص2005(،تشرين الثاين 4،اجمللد)

 
 .15,ص1929حممود علي داود ,أحاديث عن اخلليج ,اجلزء الثاين,وزارة الثقافة واإلعالم,بغداد, - 15
 

للنشبببرو التوثببببق واالحببببباث ,مكتبببببة مببببدلويب,بريوت ,  فليبببب روبببببنس , تركيببببا والشببببرق األوسبببط,تر,ة ميخائيببببل جنببببم خوري,الطبعببببة األوىل,دارقرطبببببة - 16
 .74, ص1993
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نقطة حتول يف االسرتاتيجية الرتكية جتاه دول اخلليج العريب، فبعد هذه السنة  1956ولذا ميكن عد العام 
والسيما خالل الثمانينيات واليت أدت  (17)ل اخلليج العريبأخذت تركيا تكثف من زياراهتا الرمسية اىل دو 

اىل تطوير العالقات االقتصادية، ولعل مؤشرات التجارة يف ا,ايل الصادرات الرتكية اىل دول اخلليج 
،ولكن  1920( مليار دوالر عام 2,9مقابل ) 1921( مليارات دوالر يف العام 7,4العريب حنو )

ت االقتصادية اخلليجية بسبب اخنفاض اسعار النفط يف الثمانينيات تقلص هذا النمو يف العالقا
وانعكاساته على االقتصاد اخلليجي. ويبدو ان الصيغة االقتصادية كانت املربر الرتكي لالنفتاح على 
اخلليج كما ذكرنا سابقا، السيما ان القيود اليت تفرضها العلمانية يف تركيا تصعب من ارتياد جماالت 

هذا السياق قال الرئيس الرتكي الراحل )تورغوت اوزال("ان انفتاح تركيا على الدول اخلليجية  اخرى. ويف
 (18)يف هذا الوقت جاء لدوافع اقتصادية كون تلك الدول سوقا استهالكية من الدرجة االوىل

،سارعت تركيا اىل الرتحيب بذلك  1921وعندما اسس جملس التعاون  لدول اخلليج العربية عام   
جمللس.ليس هذا فحسب ،فقد استطاعت تركيا عقد صفقات مميزة مع دول اخلليج العريب ،فباعت ا

العديد من االسلحة اخلفيفة واملتوسطة والذخائر لدول اخلليج العريب،كما استطاعت احلصول على 
 الدعم املايل اخلليجي يف مسألة الصناعة احلربية الرتكية والسيما طائرات 

(16 F كما طرحت، ) مشروعا اصطلح عليه )انابيب السالم(لنقل املياه العذبة  1925تركيا سنة 

، الذي لو كتب له النجاح لكان حال للكثري من مشكالت تركيا (19)من تركيا اىل دول اخلليج العريب
االقتصادية،فطاملا افادت تركيا اقتصاديا من دول اخلليج العريب خالل االستثمارات املالية املباشرة وغري 

 .(20)املباشرة وبعده سوقا رائجه للشركات واملنتجات الرتكية
                                                           

؛سالم داوود غزيل احلياين،العالقات بني تركيا ودول جملس التعاون اخلليجي بعد احلرب الباردة وافاقها 5ميثاق خري اهلل جلود ،املصدر السابق،ص - 17
 .15،ص2017،كلية العلوم السياسية،املستقبلية :قطر امنوذجا،اطروحة دتوراه غري منشورة ،جامعة بغداد

 
 .2-5سعد حقي توفيق،املصدر السابق،ص -18

 
ة حاليا( عبد الرزاق عبد احلميد شريف, املوارد املائية لدول حوض دجلة والفرات واقعها وآفاقها املستقبلية , مركز الدراسات الرتكية )اإلقليمي - 19

 . 129,ص1994,جامعة املوصل ,

 
 5جلود،مصدر سابق،صميثاق خري اهلل  - 20
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عامال جديدا ساهم وبشكل فاعل يف تطور  1922-1920االيرانية –كما اضافت احلرب العراقية 
، فقد ازداد حجم (21)االقتصاد الرتكي بسبب استفادة تركيا من العالقات االقتصادية بني طريف احلرب

ن جهة والعراق وايران من جهة اخرى، كما حققت تركيا منفعة كبرية من التبادل التجاري بني تركيا م
رسوم خط النفط العراقي املار باراضيها،حيث اصبحت تركيا اهم منفذ للنفط العراقي مما اكسبها ميزة 

، من خالل )الرتانسيت( املستحصل من هذا اخلط، فخالل احلرب كانت (22)اقتصادية طوال مدة احلرب
( مليار  1,2( ماليني طن من النفط من ايران وتصدر له سلعا قيمتها حوايل )6نويا )تشرتي تركيا س

 .(23)( ماليني طن من النفط العراقي وتصدر له سلعا بقيمة مليار دوالر سنويا7دوالر ،كما تشرتي )

سباب اليت االيرانية من اهم اال –وبقدر تعلق االمر بالعالقات اخلليجية الرتكية فقد كانت احلرب العراقية 
اسهمت يف تطور العالقات الدفاعية بني تركيا ودول اخلليج العريب،مما كان له مردود اقتصادي كبري على 

 .(24)تركيا

لتمثل البوتقة اليت اظهرت فيها الطموحات الرتكية  1991لقد جاءت حرب اخلليج الثانية يف العام 
اء دورها كحامية للجناح اجلنويب الشرقي للنهوض بدور اقليمي جديد ضمن املعسكر الغريب بعد انته

حللف مشال االطلسي اثر انتهاء العداوه بني الشرق والغرب وزوال املخاوف الغربية من االمتداد السوفييت 
حنو منابع البرتول يف منطقة اخلليج العريب، فقد عكس املوقف الرتكي من ازمة اخلليج الثانية مستوى 

كية بالغرب عمومًا والواليات املتحدة خصوصاً، اذ وجدت يف حرب اخلليج ارهتان السياسة اخلارجية الرت 
الثانية احلل االمثل الستغالل موقعها السرتاتيجي عرب طريق اعادة بناء دورها ضمن نظام األمن الدفاعي 

                                                                                                                                                                      

 
, مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 41الرتكية بني احلاضر واملستقبل,دراسات استرياتيجية, العدد–حسن بكر امحد,العالقات العربية  - 21

 74، ص1922أيار ، 5االسترياتيجية,أبو ظيب,
، 17ل،مركز الدراسات االقليمية،سلسلة شؤون اقليمية،العدد،جامعة املوص1990-1953الرتكية  –ميثاق خري اهلل جلود،العالقات اخلليجية  - 22

 .139،ص2002

 
 .140-139،صالسابقاملصدر ميثاق خري اهلل جلود، - 23

 
 .140املصدر نفسه،ص - 24
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.والسيما حنو دول اخلليج (25)الغريب من خالل القيام بدور اقليمي نشط جتاه املنطقة العربية
صلت على مكاسب مادية وعسكرية من دول اخلليج العريب والواليات املتحدة االمريكية العريب،فح

.كذلك عززت تركيا دورها يف حلف مشال االطلسي بعد هذه احلرب، فقد كانت أمهيتها قد ضعفت 
نسبيا بعد اهنيار االحتادالسوفييت )روسيا حاليا(،لذا صرح السفري االمريكي السابق لدى انقرة روبرت  

( بان الدور الرتكي عبارة عن جسر بني دول حلف مشال االطلسي Robert Komerمري )كو 
 .(26)واقطار اخلليج العريب

ونتيجة لتعزيز  الدور الرتكي يف اخلليج العريب،شعرت تركيا ان الوقت أصبح مناسبا لطرح مشروع أنابيب 
حماوالت تركية القناع دول اخلليج العريب السالم مرة اخرى لذا شهد العقد االخري من القرن العشرين عدة 

 بذلك املشروع.

( جبولة يف 1993-1929حتديدا قام رئيس اجلمهورية انذاك سليمان دميرييل ) 1993ويف العام 
منطقة اخلليج العريب زار خالهلا دول اخلليج، ويبدو ان هدف تركيا من الزيارة ملىء الفراغ األمين الذي 

ة فاعلة بالتنسيق مع  دول اخلليج العريب، حيث ارادت تركيا ان تقدم نفسها  خلفه العراق كقوة اقليمي
 .(27)كبديل مقبول خليجيا وعربيا

ويف الواقع،ان حرب اخلليج الثانية جعلت السياسة الرتكية معنية بالتطورات االقليمية اكثر من الدولية 
 -:(28)وذلك لثالثة اسباب

 ة مستقلة وهو ما يشكل خطا أمحر يف السياسة الرتكية.الدعوات الكردية للسعي حنو اقامة دول-1

 تفكك االحتاد السوفييت حينما كانت تركيا أحد جدران الصد الغريب ضد املعسكر االشرتاكي.-2
                                                           

 .52، ص1991، 203حسابات املكسب واخلسارة، جملة السياسة الدولية، العدد -عماد جهاد، دول اجلوار اجلغرايف - 25
 

 .5اهلل جلود ،االسرتاتيجية الرتكية جتاه دول اخلليج العريب،املصدر السابق،صميثاق خري  - 26

 
وافاقها املستقبلية،اطروحة دكتوراه  1990؛بتول هليل جبري املوسوي،السياسة الرتكية جتاه منطقة اخلليج العريب منذ عام 2-5املصدر نفسه،ص - 27

 .37،ص2007غري منشوره،جامعة بغداد،كلية العلوم السياسية،
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احتياج تركيا لرؤوس االموال العربية السيما اخلليجية .ومن هنا بدأت تركيا تنتهج سياسة احلل والربط -3
وسعت اىل دخول االحتاد  1996حيث وطدت عالقتها باسرائيل عام داخل منطقة الشرق االوسط 

االوريب،عالوة على اهنا حليف قوي للواليات املتحدة االمريكية بسبب ارتباطها العسكري،ويف الوقت 
،وقد استطاعت السياسة اخلارجية الرتكية ان (29)نفسه اصبح هلا عالقة بالدول العربية والسيما اخلليجية

 .(30)ارات تلك حىت اليؤثر احدها على االخرتفصل بني املس

 أبعاد العالقات بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي-المحور الثالث:

 البعد السياسي  -1

إعادة  م، أطلق اسرتاتيجية2002 السلطة يف بداية العام اىل ومع وصول حزب العدالة والتنمية
توسيع رقعة التعاون واالنفتاح على  مبا يف ذلكالسياسة الداخلية والعالقات اخلارجية لرتكيا،  هيكلة
حلل املشاكل  لدفع العالقات حنو األفضل والتنسيق اخلليج وتبين سياسة فاعلة مشرتكة دول

اخلليجي هو الغزو األمريكي للعراق  –.ويف طليعة العوامل اليت أدت إىل تنامي التقارب الرتكي  اإلقليمية
 العراق يف الداخلية الطائفية على صعيد التوازنات فقط يس.وما متخض عنه من خماوف ل2003عام 

األمر  االيراين يف املنطقة، والتأثري النفوذ ومنها تنامي .القوى اإلقليمية توازنات أيضاً  مشلت بل فحسب،
االيراين  التأثري امتداد خشيت من واليت السعودية والسيما اجملاورة  اخلليجية الدول حفيظة أثار الذي
حتقيق  من حيث الرتكية نظريهتا مع اخلليجية الرؤية تطابقت ،لذاالغنية الشرقية احملافظات يف وحتديدا اليها

 .(31).ارضيه وسالمة العراق وحدة على واحلفاظ اإلقليمي االستقرار
 الوضع يف تغيريات جذرية إحداث من إليه أفضت وما “العريب الربيع” ثورات أن فيه شك ال ومما

 ناحيتها فمن .اخلليجية الرتكية العالقات يف جديدة مرحلة بداية مثلت قد القوى وتوازنات اإلقليمي
 برز وقد .وسوريا واليمن ليبيا من كل السياسية يف باألنظمة اإلطاحة عمليات اخلليج دول دعمت
 العربية والشعوب اجلماهري مساندة منطلق من فقط التغريات السياسية ليس هلذه املؤيد اخلليجي املوقف

                                                           
 2املصدر نفسه،ص - 29
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 اخلليجية تركيا واخلليج:خيارات االنفتاح االسرتاتيجي ومتطلباته،نقال عن شبكة االنرتنت املوقع –مسري صاحلة،مستقبل الشراكة الرتكية  - 31

http://araa.sa/index.php?view=article&id=3676:2016-03-06-10-30-
17&Itemid=172&option=com_content 

http://araa.sa/index.php?view=article&id=3676:2016-03-06-10-30-17&Itemid=172&option=com_content
http://araa.sa/index.php?view=article&id=3676:2016-03-06-10-30-17&Itemid=172&option=com_content


Route Educational & Social Science Journal 

Volume 5(13),December  2018 

Route Educational & Social Science Journal 2211 

Volume 5(13), December 2018 

 

 دول وتأثري نفوذ نطاق توسيع هبدف أيضاً  وٕامنا فحسب، احلقوق يف والعدالة واملساواة باحلرية مطالبها يف
األنظمة  تغيري عمليات األخرى هي ساندت فقد ألنقرة وبالنسبة .األوسط الشرق يف منطقة اخلليج

 .(32)السياسية واإلصالحات الدميقراطية يف الشعوب حق ودعمت املنطقة يف السياسية
 يتعلق فيما السيما الدول اخلليجية مواقف مع ومتناغماً  متوافقاً رات الثو  هذه من موقفها جاء فقد وعليه

على احلفاظ على وحدة  -وهو ذات املوقف اخلليجي عموما-،اذ يرتكز املوقف الرتكي  السورية باألزمة
الرتاب السوري وأمن سورية واستقرارها، مبا يضمن حقوق الشعب السوري يف حتقيق طموحاته وفق 

( القاضية بوقف اطالق النار وضمان دخول املساعدات اإلنسانية، وتشكيل هيئة 1مرجعية جنيف )
 .(33)نتقال سلمي للسلطةحكم متهد ال

ويف الوقت ذاته تدعم تركيا جهود السعودية يف حرهبا على اإلرهاب وجممل التهديدات األمنية اليت 
لعودة  2017تتعرض هلا، كما تدعم التحالف العريب الذي تقوده السعودية يف اليمن منذ مارس/آذار 

قد انضمت تركيا إىل التحالف العسكري ف .الشرعية وحل األزمة السياسية والصراع املسلح يف اليمن
 2017اإلسالمي للحرب على اإلرهاب الذي شكلته السعودية يف منتصف ديسمرب/كانون األول 

  .(34)دولة عربية وإسالمية 41واملتكون من 

 البعد االقتصادي-2

ومنواً لرتكية بشكل ملحوظ يف السنوات األخرية، حيث شهدت ازدهارًا ا -تطورت العالقات اخلليجية 
بني اجلانبني،وجتدر اإلشارة إىل أن املتغري االقتصادي كانت له األولوية يف العالقات بني اجلانبني، ويف 

مت توقيع العديد من االتفاقيات يف جمايل التجارة واالستثمار، هذا إىل جانب تأسيس جمالس  هذا السياق
العديد من املؤمترات واللقاءات بني رجال أعمال ثنائية مع ,يع دول جملس التعاون اخلليجي كما عقدت 
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األعمال لتوضيح فرص االستثمار املتاحة لدى اجلانبني وزيادة على ذلك فقد حرص قادة اجلانبني يف 
ولعل من أهم . (35)ألعمال هلذا الغرض زياراهتم املتبادلة على اصطحاب جمموعات كبرية من رجال

ايار  30االتفاقية االطارية للتعاون االقتصادي يف البحرين يف االتفاقيات اليت عقدت بني اجلانبني 
 العالقات ملأسسة حماولة ويف.اجلانبني بني احلرة للتجارة منطقة إقامة إىل التوصل هبدف وذلك 2007

 واالجتماعية واألمنية واالستثمارية السياسية واالقتصادية اجملاالت ,يع لتشمل اخلليجية – الرتكية
 ،فضال عن توقيع(36)والثقافية

 ويأي . 2002يف سبتمرب  التعاون اخلليجي جملس ودول تركيا بني تيجيةرتااإلس للشراكة تفاهم مذكرة
 اجراء على باألساس يرتكز توجه من اخلليجي التعاون جملس يتبناه ما إطار يف املذكرة هذه توقيع

 خمتلف يف العالقات تطوير هبدف اإلقليمية،وذلك والتجمعات الدول من عدد مع إسرتاتيجية واراتح
 مبا احلوار يف ادراجها على اجلانبان يتفق اليت اجملاالت من والتنموية وغريها واالقتصادية السياسية اجملاالت

 .املشرتك االهتمام القضايا ذات ذلك يف

 -: (37)ويبدو ان من االسباب التي دفعت الى توقيع تلك المذكرة هي

اخلليجية والسيما أن هذه املذكرة تؤسس حلوار منتظم  –إهنا متثل نقلة نوعية يف العالقات الرتكية -أولها:
بني اجلانبني وهذا ما أشار إليه وزير اخلارجية القطري الشيخ محد بن جاسم على هامش التوقيع على 

فأننا نرتئي أن يتم عقد  مذكرة التفاهم بقوله "مبوجب آلية احلوار االسرتاتيجي بني دول املنطقة وتركيا
اجتماع وزراء خارجية تركيا وجملس التعاون اخلليجي مرة واحدة يف السنة على أن تنفذ هذه االجتماعات 

 ."بشكل دوري يف تركيا والدول اليت ترأس القمة اخلليجية

أن التوقيع على هذه املذكرة من شأنه أن ميثل دفعة قوية للحوار االقتصادي بني اجلانبني والذي  -ثانيها:
على اتفاقية إطارية القامة منطقة جتارية حرة بني الطرفني وهو احلوار  2007بدأ منذ التوقيع يف أيار 
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جتارية حرة مشرتكة سوف الذي مازال مستمرًا ومل يصل إىل هنايته. والشك أن التوصل اىل اقامة منطقة 
  .يدفع بالعالقات االقتصادية بني اجلانبني إىل االمام بشكل كبري

إن التوقيع على املذكرة جاء يف الوقت الذي تتحرك فيه تركيا بقوة جتاه منطقة الشرق االوسط  -ثالثها:
يف مفاوضات  ويتعاظم دورها االقليمي بشكل ملحوظ ولعل اخنراطها يف الوساطة بني اسرائيل وسورية

السالم غري املباشرة الدائرة بينهما منذ فرتة وحضور رئيس وزرائها للقمة الرباعية اليت عقدت يف العاصمة 
السورية دمشق مؤخرًا فضال عن الرئيس الفرنسي والسوري وأمري قطر ودورها يف ملف الربنامج النووي 

هي كلها مؤشرات على تعاظم هذا الدور. 2002االيراين وزيارة الرئيس االيراين جناد هلا يف آب عام 
ويبدو إن تركيا ترى االحوال مهيأة من اجل أداء هذا الدور على خلفية القلق اخلليجي والعريب من 
برنامج ايران النووي وغياب القوى االقليمية العربية القادرة على ملئ الفراغ السياسي يف املنطقة فضال 

 .(38) يل هبذا الدور الرتكيعن ترحيب الواليات املتحدة واسرائ

 البعد التجاري -3

تعد السعودية من الدول اليت ارتبطت بعالقات جتارية مع تركيا فبعد ان كان حجم التبادل التجاري عام 
(مليار دوالر  ويبدو ان تصاعد 6اىل ) 2017( مليون دوالر وصل يف العام 129حوايل ) 2002

املساعي الرامية لتعميق العالقات وجتاوز اخلالفات بني حجم التبادل التجاري بني البلدين يوضح 
%(  74.كما ازداد حجم التبادل التجاري بني تركيا ودولة االمارات العربية املتحدة من )  (39)البلدين

كما ازداد حجم التبادل   .(40)2016مليارات دوالر يف العام 9،ليصل اىل (2003-2002بني سنة )
مليون  329.5حوايل ليصل اىل  2003( مليون دوالر يف سنة 34التجاري بني البحرين وتركيا من )

وتستثمر شركة ممتلكات البحرين القابضة اليت تعد الذراع االستثماري للبحرين، ،2017دوالر يف العام 
دمات املالية واللوجستية والصناعة واالتصاالت يف جماالت عدة بينها؛ إنتاج األملنيوم وقطاع الطريان واخل
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ومن أجل تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بني  .(41) والعقارات والسياحة واملواصالت وانتاج الغذاء
/تشرين الثاين/  2- 1استضافت البحرين منتدى األعمال اخلليجي الرتكي الثاين، للمدة البلدين 
مستثمر حبريين وخليجي وتركي، هبدف التواصل بني رجال األعمال  600والذي شارك به حنو .2015

األتراك ونظرائهم يف البحرين ودول اخلليج، لبحث سبل تعزيز العالقات االقتصادية بني تركيا ودول 
اجمللس وزيادة حجم التبادل التجاري، وتسويق الفرص االستثمارية والتجارية املتوافرة يف اجلانبني، وتعزيز 

وأوصى املنتدى"بالعمل على تذليل العقبات املتعلقة بالتبادل التجاري السيما  .لتواصل بينهماقنوات ا
فيما يتعلق بدخول أصحاب األعمال األتراك لدول جملس التعاون اخلليجي وتسهيل معاملتهم يف 

 .(42)اإلجراءات والتأشريات املتعلقة بدخوهلم لتفعيل التجارة احلرة"

عام البينما يف مليون دوالر  237حوايل  2016يف العام اري بني تركيا وقطر ووصل حجم التبادل التج
ويبدو ان العالقات بني تركيا وقطر تسري حنو االفضل .مليون دوالر 32، كان الرقم ال يتجاوز 2000

شركة مشرتكة، إىل 126شركة، منها  207والسيما ان عدد الشركات الرتكية بالسوق القطري يزيد عن 
و,يعها تعمل يف جمال البنية التحتية، املقاوالت .شركة مبلكية كاملة لرأس املال الرتكي 19جانب 

واالنشاءات، االستشارات اهلندسية، التجارة، واألعمال الكهربائية وقطع غيار السيارات واملواد 
ليار م 11.6ووصل حجم املشروعات اليت تنفذها شركات املقاوالت الرتكية يف قطر حبوايل .الغذائية

 .(43) تركية قوية وقائمة على املصلحة املتبادلة-دوالر، وذلك هبدف بناء عالقات اقتصادية قطرية

 2016مليار دوالر يف العام  1.225كما تضاعف حجم التبادل التجاري بني تركيا والكويت إىل 
إىل ( مليون دوالر ،حيث وصلت قيمة حجم الصادرات الرتكية 167) 2002بعدما كان يف العام 
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مليون دوالر يف حني وصلت قيمة  276مليون دوالر فيما بلغت قيمة الواردات  431الكويت 
مليارات دوالر وحجم  6.7املشروعات اليت نفذهتا شركات املقاوالت الرتكية يف الكويت إىل 

 .(44)مليار دوالر 1.5االستثمارات الكويتية املباشرة يف تركيا إىل حنو 
فرعا لبنك  322شركة فضال عن  220تثمارية ذات رأمسال كوييت يف تركيا وتبلغ عدد الشركات االس

% من أسهم البنك وامتالك بنك برقان 62.24)كويت ترك( الذي ميتلك بيت التمويل الكوييت نسبة 
ألف سائح يف  120اسهما يف احد البنوك الرتكية وجتاوز أعداد املواطنني الكويتيني الذين زاروا تركيا 

.وملعرفة نسب ارتفاع حجم التبادل التجاري (45)2016ألف بالربع األول من العام  30و  2017العام
 -:(1)انظر اجلدول رقم2016و2002بني تركيا ودول اخلليج العريب بني عامي 

 
:نسبة ارتفاع حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج العربي بين عامي 1جدول رقم 

 2012و 2002
 

حجم  الدولة ت
التبادل 
 التجاري

 السنة حجم التبادل التجاري السنة

تركيا  -1
 والسعودية

(مليو 121)
 ن دوالر

 2012 ( مليار دوالر  2) 2002

االمارات   -2
العربية 

 المتحدة
 وتركيا

مليون (25) 
 دوالر

2002
-

2003 

 2012 ( مليارات دوالر1)

 2012 دوالر( مليون 321.3) 2003( 35) البحرين  -3
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 مليون دوالر وتركيا
(مليون 33)  تركيا وقطر -5

 دوالر
 2012 ( مليون دوالر332)  2002

تركيا  -2
 والكويت

(122 )
 مليون دوالر

 2012 ( مليار دوالر1.233)  2002

 (الجدول من اعداد الباحثة1)
 

لتطوير ان زيادة حجم التبادل التجاري بني تركيا ودول اخلليج العريب يدل على ان اجلانبني يسعى  
العالقات التجارية واالقتصادية وذلك من خالل املشاريع الثنائية، وإتاحة البيئة املالئمة لتحقيق 

 االستثمار وإزالة كافة العراقيل بني اجلانبني.

 البعد الثقافي  -5

هناك روافد ثقافية مشرتكة بني اجلانبني الرتكي واخلليجي، واليت حرص حزب العدالة والتنمية على 
خادم ، وهذا ما كان واضحا بني السعودية وتركيا فخالل زيارة (46)زها من خالل التفاهم والتحاورتعزي

م اتفقت الدولتان على 2005تشرين الثاين 9احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز إىل تركيا يف
البيان املشرتك الذي ونص .توسيع العالقات وتطويرها يف شىت اجملاالت سياسياً، وأمنياً، واقتصادياً 

م على إثر زيارة خادم 2005تشرين الثاين9صدر عن اجلمهورية الرتكية واململكة العربية السعودية يف 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز على: "ان يعمل الطرفان على تنظيم فعاليات وأنشطة 

مما عزز العالقات بني البلدين قيام السعودية ثقافية يف البلدين هبدف إبراز الثراء الثقايف لديهما".و 
 .(47)باستقبال ، عشرات اآلالف من األتراك ألداء مناسك العمرة واحلج

وكان معظم هؤالء املعتمرين واحلجاج من الرموز الثقافية، واليت تسعى السعودية لالفادة منهم لتقدمي 
املنابر الثقافية الرمسية كاألندية األدبية،  شيء من الثقافة الرتكية يف الوسط الثقايف السعودي من خالل

                                                           
 37،ص132،2012الرتكية،جملة اراء اخلليج ،العدد-شريف شعبان مربوك، حنو ترسيخ العالقات اخلليجية - 46
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كما تعززت العالقات الثقافية بني تركيا والكويت من .(48)واجلامعات، واملنتديات الثقافية، وغريه
الكوييت يف تركيا والذي عد  معرض الفن املعماري باألبيض واألسودخالل فتح املعارض ومنها افتتاح 

 .(49)العالقات الثقافية بني البلديننقلة نوعية يف إطار تعزيز 

، حينما مت اختيار تركيا كضيف شرف ملعرض 2017وبلغ التعاون الثقايف بني تركيا وقطر مداه عام 
يف العاصمة ” يونس إمره“الدوحة الدويل للكتاب، كما تُبّوج هذا التعاون بافتتاح املركز الثقايف الرتكي 

 .(50)عالقات الثقافية بني البلدينالقطرية خالل زيارة أردوغان، تعزيزا لل

 البعد العسكري واألمني -2

شهدت العالقات العسكرية واألمنية الرتكية اخلليجية تطورا ملموسا يف السنوات األخرية، كان إحدى 
 . (51) 2002و 2001بني اجلانبني ما بني عامي  االتفاقيات األمنيةتوقيع أبرز جتلياهتا، 

 األمـــــنيـــــة: االتـــفــــــاقيـــــات-أ
تعد قطر أول دولة خليجية وقعت معها تركيا اتفاقية التعاون يف اجملال األمين، إذ تنص االتفاقية املوقعة يف 

م، على التعاون يف جمال مكافحة اإلرهاب، وتبادل املعلومات حول 2001ديسمرب/كانون االول  27
ملخدرات، وهتريب املواد املتفجرة واآلثار واألعمال األشخاص واملنظمات اإلرهابية، التعاون يف مكافحة ا

الفنية الثمينة. ووقعت تركيا أيضا اتفاقية التعاون األمين مع السعودية يف اجملال نفسه، تبعتها كل من 
الكويت والبحرين. واملالحظ أنه ضمن دول جملس التعاون اخلليجي مل توقع تركيا أي اتفاقية للتعاون 

 (.2مارات وسلطنة عمان،أنظر اجلدول رقم: )األمين مع كل من اإل

 : االتفاقيات األمنية بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي2جدول رقم 

 االتفاقية الدولة
مكان 
 التوقيع

تاريخ 
 التوقيع

تاريخ 
 النشر التصديق

عدد الجريدة 
الرسمية 

                                                           
 .املصدر نفسه - 48
 15/4/2012، 3349افتتاح الفن املعماري يف اسطنبول،جملة النهار،العدد - 49
 https://www.turkey-post.net قراءة يف اوجه العالقة بني تركيا وقطر،نقال عن شبكة االنرتنت املوقع: - 50
 ،نقال عن شبكة االنرتنت املوقع2012،حزيران 132اخلليجي:املظاهر واالبعاد،اراء اخلليج،العدد –،التعاون االسرتاتيجي الرتكي فؤاد فرحاوي -51

-50-09-06-03-http://araa.sa/index.php?view=article&id=3671:2016
50&Itemid=172&option=com_content 

http://araa.sa/index.php?option=com_content&view=article&id=3670&catid=21&Itemid=186
http://araa.sa/index.php?view=article&id=3671:2016-03-06-09-50-50&Itemid=172&option=com_content
http://araa.sa/index.php?view=article&id=3671:2016-03-06-09-50-50&Itemid=172&option=com_content
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 التركية

 البحرين

اإلرهاب 
والمخدرات 

والجريمة 
 المنامة المنظمة

مارس  2
2002 

سبتمبر  5
2002 

أكتوبر  2
2002 22311 

 السعودية

اإلرهاب 
والجريمة 
المنظمة 

 الرياض والمخدرات

12 
فبراير 

2002 

22 
أكتوبر 
2003 

نوفمبر  1
2003 22332 

       

 قطر

المخدرات 
واإلرهاب 
والجريمة 

 أنقرة المنظمة

22 
ديسمبر 
2001 

يناير  2
2002 

فبراير  13
2002 25232 

 الكويت

المخدرات 
واإلرهاب 
والجريمة 

 المنظمة
إسطانبو 

 ل

11 
يوليوز 
2002 

يناير  2
2002 

يناير  22
2002 22021 

 

اخلليجي:املظاهر واالبعاد،جملة آراء اخلليج،  –،التعاون االسرتاتيجي الرتكي فرحاوي فؤاد نقال عن (2)
 .2012، 132العدد

 11وعند التدقيق يف هذه االتفاقيات، ميكن القول إن تركيا كانت حمكومة باألجواء اليت فرضتها أحداث 
م، الشيء الذي يفسر توقيعها اتفاقية أمنية مع قطر بعد هذه األحداث. وظل 2001سبتمرب/ايلول 

حاضرا يف كل االتفاقيات األمنية لرتكيا مع باقي دول اخلليج، حتت تأثري قرارات جملس موضوع اإلرهاب 

http://araa.sa/index.php?option=com_content&view=article&id=3670&catid=21&Itemid=186
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م، تشكل نقطة حتول من  2006األمن. كما أن االتفاقية األمنية املوقعة بني تركيا والبحرين يف مارس 
ة حيث املوضوعات املدرجة، فعالوة على اإلرهاب والتهريب واجلرمية املنظمة، أضيفت نصوص خاص

 .(52)مبكافحة وحماربة االجتار وهتريب املواد اليت تدخل يف األسلحة الكيميائية والبيلوجية

 االتفاقيات العسكرية-ب

كما شهدت العالقات العسكرية الرتكية اخلليجية عدة تطورات منها توقّيع تركيا والكويت اتفاق تعاون 
اون بني اجليَشني. كذلك ، توقيع إلرساء إطار قانوين لتوسيع التع 2009عسكري يف منتصف عام 

اتفاق تعاون عسكري يغّطي التدريب واألحباث العلمية والتنمية 2010السعودية وتركيا يف مايو/أيار 
الرتكي يف قيام الشركة الرتكية "إف إن إس إس" -التكنولوجية. ويتمّثل اجملال اآلخر للتعاون السعودي

 .(53)" األمريكية الصنع113بتحديث مئات ناقالت اجلند املدّرعة "إم

على اتفاق يقضي  باقامة قاعدة عسكرية تركية يف قطر  2017كما وقعت كل من تركيا وقطر يف العام 
لتحقيق نوع من االطمئنان األمين يف املنطقة، بعد أن تراجع الدور األمريكي يف املنطقة بشكل عام يف 

أوباما، الذي توافقت سياساته إىل حد ما مع السنوات األربع من حكم الرئيس األمريكي السابق باراك 
السياسات اإليرانية يف املنطقة، وباألخص ما يتعلق بالربنامج النووي اإليراين الذي مت االتفاق عليه مع 

 . (54)الواليات املتحدة، دون مشاركة دول اخلليج العربية يف صياغته

ضمن إطار شامل خيدم منظور وحدة األمن ويندرج تطور العالقات األمنية والعسكرية بني قطر وتركيا 
اخلليجي، وإمكانيات تطوير أفق التعاون األمين والعسكري، ليشمل كل الدول اخلليجية يف اجملاالت 

                                                           
 4نفسه،ص املصدر،فؤاد فرحاوي -52

 
 :حممد عبود،تركيا واخلليج..تعاون عسكري متسارع قد يتحول لتحالف شامل،نقال عن شبكة االنرتنت املوقع -53

http://alkhaleejonline.net 

 
 https://arabic.cnn.com قاعدة عسكرية تركية يف قطر،نقال عن شبكة االنرتنت املوقع: - 54
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العسكرية اليت شهدت تطورات بالغة األمهية مبشاركة قوات سعودية، يف مناورات مشرتكة مع القوات 
 .(55)الرتكية يف تركيا لعدة مرات

ة ،تشكل العالقات األمنية بني تركيا ومنظومة الدول اخلليجية، والسيما مع السعودية ، عامال ويف احلقيق
 مهما يف تأطري العالقات بينهما، ودعم اجلهود الرتكية يف حماربة اإلرهاب .

 مستقبل العالقات التركية مع دول مجلس التعاون الخليجي-المحور الرابع:

عامة واخلليجية  يف املنطقةاالقليمية  التوازنات على املباشر وتأثريه ثقله له اخلليجي – الرتكي التفاهم أن
 املاضية السنوات خالل واستطاعت واجليوسياسي، العسكري واالقتصادي وزهنا هلا دولة فرتكيا .خاصة

 وال املنطقة يف رئيساً  العباً  وأصبحت واالقتصادي، السياسي الصعيدين متناميًا على صعوداً  حتقق أن
 ثقالً  يف جمملها اخلليجي التعاون جملس دول وتشكل .مشاركتها عن مبعزل إقليمية ترتيبات أية كن إمتاممي

 أن دون استثمارية أو أو اقتصادية أمنية إقليمية ترتيبات أية تتم أن ميكن وال األمهية، بالغ ومالياً  اقتصادياً 
 ألن مؤهل فهو قنواته تنمية واصلما  إذااحلوار االسرتاتيجي  كما ان .األكرب النصيب فيها هلا يكون
 وزيادة اإلقليمي االستقرار حتقيق يف النحو هذا على يسهم وسوف يف املنطقة االعتدال تيار يقود

 يف املنطقة التوتر سيخفف التنموية أهدافه وحتقيق فنجاحه .العريب اخلليج منطقة يف معدالت التنمية
 على املبين للتعاون النموذج العملي سيقدم أنه كما .اخلليج منطقة يف اإلقليمية القوى يف توازناً  وسيخلق
 فيه األطراف الدول اإلجيابية وآثاره منافعه تتجاوز أن إىل سيؤدي جناحه أن فضال عن .املتبادلة املصاحل
 .(56)اإلقليمي احمليط يف الدول الواقعة إىل حىت املنافع هذه وستمتد

 التطورات لتقييم وذلك ضروري أمر هو دوري بشكل اجلانبني املشاورات بني استمرار  أن كما
الربيع  بثورات ” يسمى فيما الشعبية االنتفاضات شهدت اليت الدول بأوضاع ذات الصلة واملستجدات

 العربية املنطقة اجلانبني بدخول قناعة إىل استناداً  التطورات وذلك هذه مع التعاطي سبل ودراسة “العريب
 على جوهرية من تغيريات أحدثته وما “العريب الربيع” رياح تسارع مع جديداً  منعطفاً  املرحلة هذه خالل

                                                           
 1احسان الفقيه،مصدر سابق،ص - 55
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 وتقدير حدودها مبعرفة اجلزم معه يصعب مبا دائرهتا نتائج تتسع من ترتكه قد وما احلاكمة األنظمة بعض
 .(57)واالجتماعية السياسية واالقتصادية تداعياهتا حجم
 االستقرار وحتقيق النزاعات  ملنع إقليمية آليات إلنشاء اخلليجية – الرتكية اجلهود تنسيق أن كما

 منطقة يف الشيعية – السنية االنقسامات الطائفية تسييس عمليات من باحلد يتعلق ما السيما اإلقليمي
 أجندة بلورة فإن ذلك اخلليج.فضال عن منطقة على أمن اإلجيابية انعكاساته له ستكون األوسط الشرق
تستهدف  ال اسرتاتيجية هي الشامل الدمار أسلحة من األوسط منطقة الشرق إخالء نبشأ مشرتكة

ضرورات  من الشعوب بني الثقافية العالقات توثيق فإن وأخريا .اسرائيل أيضاً  بل تستهدف فحسب ايران
 تتدهور بتغري قد واالقتصادية السياسية العالقات إن حيث اخلليجية، – الرتكية العالقات جتذر

 .(58) والتغريات السياسية بالتطورات تتأثر ال الثقافية العالقات أن إال املواقف، أو احلكومات
 

 االستنتاجات 
ان اهتمام تركيا بتطوير عالقتها بدول جملس التعاون اخلليجي، جاء يف إطار السياسية اخلارجية الرتكية 

واملتمثلة يف االنفتاح على احمليط اإلقليمي  2002منذ العام  تركيا اليت انتهجها حزب العدالة والتنمية يف
الذي تربطه برتكيا روابط تارخيية وثقافية خمتلفة، فضال عن اجلوانب االقتصادية كحاجة تركيا لتأمني 

يف استقطاب االستثمارات اخلليجية إىل تركيا وكذلك ورغبتها الطلب احمللي املتزايد من املشتقات النفطية 
متكني الشركات الرتكية من بعض الفرص االستثمارية يف دول اخلليج العربية فضال عن إجياد أسواق 

يف لعب دور أمين يف اخلليج إذ ترى تركيا أن اآللية املثلى   بتهارغ اىل جانبجديدة للمنتجات الرتكية 
 خلليج تكمن يف بناء توازن إقليمي مبساعدة القوى الكربى.لتحقيق األمن يف منطقة ا

دول اخلليجية العربية حباجة لرتكيا لتعزيز العالقات الثنائية معها واالرتقاء هبا لألفضل، ويف املقابل فان 
ففي ظل ما تعانيه دول اخلليج من إدمان ميزانياهتا على النفط وخلل يف القطاعات اإلنتاجية لديها، فإن 

ا من خالل ما تتمتع به وما تطمح إليه قادرة على تزويد دول اخلليج باملنتجات والصناعات تركي
االستهالكية الكالسيكية اليت تستوردها من دول أخرى فضال عن  الدخول يف عقد شراكات يف جمال 

ويبدو ان ما  . تنوعةمتكنولوجيا صناعة األسلحة والدفاع ملا تتمتع به تركيا من صناعات عسكرية حملية 
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باجتاه حتسني العالقات وتركيا إىل جتاوز اخلالفات، والدفع  اخلليجي كاًل من دول جملس التعاون  دفع
رغبة دول اخلليج يف إجياد حليف اسرتاتيجي هلا يف منطقة الشرق األوسط يكون موازناً هي  الثنائية،

تؤدي حالة التقارب بني تركيا من جهة  قلق دول جملس التعاون من أنفضال عن للنفوذ اإليراين باملنطقة.
واليت ظهرت يف أعقاب حماولة االنقالب العسكري الفاشلة يف تركيا، إىل  وإيران وروسيا من جهة أخرى،

وتركيا اخلليجي فقدان كل من دول جملس التعاون كما ان تغري يف السياسة الرتكية جتاه األزمة السورية.
وذلك  اسرتاتيجي ميكن االعتماد عليه لضمان مصاحلهما باملنطقة،الثقة يف الواليات املتحدة كحليف 

عقب إصدار الكوجنرس األمريكي قانون العدالة ضد رعاة اإلرهاب "جاستا" مبا يسمح ألقارب ضحايا 
هجمات احلادي عشر من سبتمرب مبُقاضاة احلكومة السعودية، وإصرار الواليات املتحدة على دعم 

ن االعرتاضات الرتكية، وهو ما دفع الطرفني لالعتماد على بعضهما لتأمني أكراد سوريا على الرغم م
 مصاحلهما يف املنطقة.

تضع تركيا العمل على منع  القضية الكردية اذتعمل تركيا على ضمان كسب التأييد اخلليجي يف  كما 
للنزعة االنفصالية لدى قيام دولة كردية يف سوريا أو العراق على رأس اهتماماهتا، خلشيتها من تعزيز ذلك 

أكراد تركيا، ولذا عملت تركيا بكل قوة ملنع سيطرة األكراد على احلدود السورية الرتكية، ومن هذا املنطلق 
وختشى تركيا من وجود أو .رفضت تركيا قيام األكراد باالستفتاء على إعالن الدولة الكردية مشال العراق

 م استمرار عالقاهتا احلسنة بدول اخلليج يف منع ذلك.نشوء تأييد خليجي لألكراد، وتأمل أن يساه

 التوصيات:

ومن خالل دراستنا لعالقة تركيا بدول مجلس التعاون الخليجي فقد خرجت الدراسة بمجموعة من 
 -التوصيات هي:

إن التوجه الرتكي جتاه منطقة الشرق األوسط، جيب توظيفه من قبل دول اخلليج لصاحل إعادة بناء -1
 الرتكية، بشكل يضمن كسب تركيا كحليف إقليمي قوي.  -العالقات العربية

أن عالقات تركيا املتميزة مع الشرق والغرب متنح الدبلوماسية الرتكية ثقاًل كبريًا يف التنقل بني خمتلف -2
 لقضايا املطروحة للمسامهة يف هتدئتها أو تقدمي حلول بشأهنا. ا
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كما أن هنجها املعتدل والتعاوين يوفر بيئة مواتية لعالقات قوية ومتطورة بينها وبني دول جملس -3
، السيما أهنا مهتمة بتقوية هذه العالقات، وتعميق روابطها مع العامل العريب بشكل عام اخلليجي التعاون

 وجه خاص. واخلليج ب

التشكل هتديًدا على دول اخلليج كالتهديد الذي تشكله إيران يف التدخل يف الشؤون  ان تركيا -4
الداخلية لدول اخلليج، وهذا ما مييز اجلانب الرتكي الذي استطاع بناء ثقة يف اجلانب اخلليجي بشكله 

 .اجملتمع أو املتفرق

 المصادر

 الكتب العربية-اوال:

النعيمي،تركيا واخلليج :قطر امنوذجا،جمموعة باحثني،قطر وازمة اخلليج:عقدة اجليوبولتيك أمحد نوري -1
 2012والتنافس االقليمي،بغداد،مركز بالدي للدراسات واالحباث االسرتاتيجية ،

ارسني كااليسي اوغلو،السياسة اخلارجية الرتكية ازاء االمن االقليمي والتعاون يف الشرق  -2
الرتكية ...اىل اين،جمموعة مؤلفني،العرب وجوارهم..اىل اين؟،بريوت،مركز -العربية االوسط،العالقات

 2000دراسات الوحدة العربية،

, 41الرتكية بني احلاضر واملستقبل,دراسات استرياتيجية, العدد–حسن بكر امحد,العالقات العربية  -3
 1922،أيار  5مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسترياتيجية,أبو ظيب,

السعودية بعد عام  –حيدر عبد الرزاق احليدري،العالقات الرتكية -4
:الدوافع..املتغريات..واحتماالت املستقبل،جملة احباث اسرتاتيجية،مركز بالدي للدراسات 2003

 2016،حزيران 12واالحباث االسرتاتيجية،العدد

امن منطقة اخلليج،االمانة العامة اخلليجي ومستقبل  –سامية بيربس،احلوار االسرتاتيجي الرتكي -7
 ،2015جلامعة الدول العربية،القاهرة،

التغيري،بريوت،املركز العريب لالحباث -عقيل سعيد حمفوظ السياسة اخلارجية الرتكية :االستمرارية-6
 2012ودراسة السياسات،
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آفاقها املستقبلية , عبد الرزاق عبد احلميد شريف, املوارد املائية لدول حوض دجلة والفرات واقعها و -5
 1994مركز الدراسات الرتكية )اإلقليمية حاليا( ,جامعة املوصل ,

فليب روبنس , تركيا والشرق األوسط,تر,ة ميخائيل جنم خوري,الطبعة األوىل,دارقرطبة للنشرو -2
 .1993التوثق واالحباث ,مكتبة مدلويب,بريوت , 

،جامعة املوصل،مركز الدراسات 1990-1953رتكية ال –ميثاق خري اهلل جلود،العالقات اخلليجية -9
 2002، 17االقليمية،سلسلة شؤون اقليمية،العدد

مصطفى النجار وآخرون ,تاريخ اخلليج العريب احلديث واملعاصر,جامعة البصرة,املكتبة الوطنية -10
 .1924,بغداد ،

العريب،متابعات اقليمية،جامعة ميثاق خري اهلل جلود ،االسرتاتيجية الرتكية جتاه دول اخلليج  -11
 .2005(،تشرين الثاين 4،اجمللد) 9املوصل،مركز الدراسات االقليمية،العدد 

 1929حممود علي داود ,أحاديث عن اخلليج ,اجلزء الثاين,وزارة الثقافة واإلعالم,بغداد, -12

 الرسائل واالطاريح الجامعية-ثانيا:

وافاقها  1990ة جتاه منطقة اخلليج العريب منذ عام بتول هليل جبري املوسوي،السياسة الرتكي-1
 <2007املستقبلية،اطروحة دكتوراه غري منشوره،جامعة بغداد،كلية العلوم السياسية،

سالم داوود غزيل احلياين،العالقات بني تركيا ودول جملس التعاون اخلليجي بعد احلرب الباردة  -2
 2017راه غري منشورة ،جامعة بغداد،كلية العلوم السياسية،وافاقها املستقبلية :قطر امنوذجا،اطروحة دتو 

-2010صوفيا بو علي ووفاء طوالبيه،الدور االقليمي الرتكي يف ظل املتغريات الدولية الراهنة -3
-،رسالة ماجستري غري منشورة،كلية احلقوق والعلوم السياسية،جامعة العريب التبسي2017

 2016-2017تبسة،

 الدوريات-ثالثا:

، 242د الطامي،العالقات الثقافية بني العرب وتركيا:السعودية وتركيا امنوذجا،اجمللة الثقافية،العددمحأ-1
5/4/2002. 
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 15/4/2012، 3349افتتاح الفن املعماري يف اسطنبول،جملة النهار،العدد-2

،جملة العلوم 2002-2002سعد حقي توفيق،السياسة االقليمية الرتكية جتاه اخلليج العريب -3
كانون االول -،كانون الثاين20،السنة 39-32لسياسية،جامعة بغداد،كلية العلوم السياسية،العددان ا

2009. 

، 132الرتكية،جملة اراء اخلليج ،العدد-شريف شعبان مربوك، حنو ترسيخ العالقات اخلليجية-4
2012. 

املستنصرية للدراسات العربية شيماء معروف فرحان خيارات تركيا حنو العراق بعد حترير املوصل جملة -7
،اذار 14،اجمللد 75والدولية اجلامعة املستنصرية مركز املستنصرية للدراسات العربية والدولية العدد 

2015. 

عامر علي راضي،ابعاد تطور العالقات الرتكية اخلليجية،اجمللة السياسية والدولية،اجلامعة املستنصرية -6
 .2002-2005ابع،،كلية العلوم السياسية،العدد الس

، 203حسابات املكسب واخلسارة، جملة السياسة الدولية، العدد -عماد جهاد، دول اجلوار اجلغرايف-5
1991، 

 االنترنت-رابعا:

 ابراهيم كالن، تركيا..اخلليج واملسؤولية االقليمية،نقال عن شبكة االنرتنت املوقع: -1

https://www.dailysabah.com 

احسان الفقيه،تركيا واخلليج..شراكة اسرتاتيجية ورؤى متطابقة حول ملفات املنطقة،نقال عن شبكة  -2
 https://www.turkpress.coاالنرتنت املوقع

 حمطات تربز تطور العالقات ،نقال عن شبكة االنرتنت املوقع: 3تركيا والبحرين..  -3

https://www.turkey-post.net 

 مليار دوالر،نقال عن شبكة االنرتنت املوقع: 9التبادل التجاري بني تركيا واالمارات يقفز اىل  -4

https://arabi21.com/story/992406 

https://www.dailysabah.com/
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 مليار دوالر،نقال عن شبكة االنرتنت املوقع: 1.5التبادل التجاري بني قطر وتركيا يرتفع  -7

https://www.mubasher.info/news 

 التحالف االسالمي العسكري حيدد جماالت حماربة االرهاب،نقال عن شبكة االنرتنت املوقع -6

https://www.dw.com 

 ،نقال عن شبكة االنرتنت املوقع:2016حجم التبادل التجاري بني الكويت وتركيا عام -5

https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news 

اخلليجية تركيا واخلليج:خيارات االنفتاح االسرتاتيجي  –مسري صاحلة،مستقبل الشراكة الرتكية  -2
 ومتطلباته،نقال عن شبكة االنرتنت املوقع

http://araa.sa/index.php?view=article&id=3676:2016-03-06-10-
30-17&Itemid=172&option=com_content 

اخلليجي:املظاهر واالبعاد،اراء  –،التعاون االسرتاتيجي الرتكي فؤاد فرحاوي -9
 ،نقال عن شبكة االنرتنت املوقع2012،حزيران 132اخلليج،العدد

http://araa.sa/index.php?view=article&id=3671:2016-03-06-09-
50-50&Itemid=172&option=com_content 

 https://arabic.cnn.com قاعدة عسكرية تركية يف قطر،نقال عن شبكة االنرتنت املوقع:-10

حممد عبود،تركيا واخلليج..تعاون عسكري متسارع قد يتحول لتحالف شامل،نقال عن شبكة -11
 http://alkhaleejonline.net االنرتنت املوقع:
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