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  چكيده

 ريتاث يو چگونگ يتيمجموعه امن هيو عربستان از منظر نظر هيتحول روابط ترك يحاضر  بررس مقالههدف 
 يقيكه تلف است 2016ـ2002در  اضيآنكارا و ر يو نظام ياسيس، يبر روابط دوجانبه اقتصاداي  تحوالت منطقه

 هيپژوهش حاضر بهبود روابط ترك ياصل هيفرض. است هاي مختلف در برهه كشوردو  انيم  ياز رقابت و همكار
از  ييو درجه باال 2013روابط در انقالب مصر  ييواگرا، 2003  به عراق در كايو عربستان بعد از تهاجم آمر

 يو نظام ياقتصاد، ياسياز روابط س يمختصر خيدر بخش اول مقاله تار. است 2015 هيدر بحران سور ييگرا هم
 يخارج استيس كرديرو يدر بخش دوم به بررس، عه قرار خواهد گرفتمورد مطال سال اخير 15در  دو كشور

انقالب مصر و بحران ( يو بعد از بهار عرب) حمله آمريكا به عراق و بحران لبنان( و عربستان در دوره قبل هيترك
  . پرداخته خواهد شد انهيخاورم در) سوريه

 عدالت و توسعه، خاورميانه، اي مجموعه امنيت منطقه، عربستان، تركيه : واژگان كليدي
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  دمهمق
روابط دو كشور در سطح ، 1932و پادشاهي عربستان در  1923بعد از تاسيس جمهوري تركيه در  

خاورميانه رويكرد هر دو كشور به تحوالت . اي در خاورميانه بوده است ي متأثر از مسائل منطقهبسيار باالي
دو كشور شاهد تاثيرات ) عربي  بهار( با شروع تحوالت جهان عرب. جانبه نيز تأثير داشته استبر روابط دو

هر دو كشور رويكردهاي مختلفي در قبال بهار عربي داشتند . مثبت و منفي در روابط دوجانبه خود بودند
هاي عربي را فرصتي مناسب  تركيه قيام. اي يكديگر نيز در تضاد بود كه در برخي موارد با منافع منطقه

كرد و روي كارآمدن حاكمان  ب فرض ميهاي حكومتي عربي با جوامع عر براي همگون شدن سيستم
حال اينكه عربستان سعودي ، كرد جديد را قدمي در رابطه با تامين امنيت و صلح در منطقه تصور مي

اختالف رويكرد دو . دانست مدت ميومرج در بلند ثباتي و هرج را گامي در مسير بي تحوالت جهان عرب
مصر نمود  2013و هم در تحوالت جوالي  2011ب ، هم در انقالمشخص در تحوالت مصر طور بهكشور 

شوراي  دايمي كه در انتخاب عضو غيرطور به ،از آن برهه روابط دوكشور تا حدودي سرد شد. پيدا كرد
از  يچند يها نشانه. البي عربستان به مخالفت با عضويت تركيه در اين شورا پرداخت 2014امنيت در 

و  يشدن عربستان سعود تر كيكه باعث نزد پديدار شد يدر دولت سعود يمواضع ضداخوان ليتعد
در مبارزه ) نيالمسلم اخوان منيشاخه ( منينمونه بارز آن توافق عربستان با حزب اصالح . دگردي هيترك

استنكاف كاخ سفيد از تغيير رژيم در سوريه باعث افزايش نفوذ  ها تركاز نظر . است مني يها يبا حوث
  . لذا مواضع عدالت و توسعه به عربستان نزديك شد، شد ايران در سوريه مي
؟ رويكرد سياست خارجي عربستان و تركيه در چيستبر روابط دو كشور گذار اثرعناصر اصلي 

كدامند؟ آيا امكان توسعه اين روابط و تشكيل اط افتراق و اشتقاق آنها قو نقبال تحوالت خاورميانه 
كه با  باشند سواالت اصلي پژوهش حاضر مياينها ر؟ اي وجود دارد يا خي مجموعه امنيتي منطقه

بررسي تاريخ تحول روابط دو كشور و سياست خارجي آنها در قبال تحوالت خاورميانه در چارچوب 
  . بدان پرداخته خواهد شد اي مجموعه امنيت منطقه

  اي نظريه مجموعه امنيت منطقه
 يهست كه توسط بار يا و منطقه يتيمطالعات امن يها رشاخهياز ز يكي يتيمجموعه امن هينظر
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و ) يداخل( خرد ليدر واقع واكنش مكتب كپنهاگ به سطح تحل هينظر نيا. شد جاديا وريو ان و اُولبوز
  يتيامن يها ليدر تحل يا دادن بر عوامل منطقه تيو هدف آن اهم در دوره جنگ سرد تيامن يجهان
 يتيامن يها ياز كشورهاست كه نگران يشامل گروه يا منطقه تيمجموعه امن«اساس  نيبر ا. بود

 ».ستيجداگانه قابل تصور ن طور بهآنها  يمل تيامن نيكه تام ندم مرتبط هسته به انآنان چن
)Buzan, 1983: 10( انيم 1تعامل. قرار داده است ديرا مورد تاك يبوزان عوامل چند فيتعر نيدر ا 

 يتيدر منطقه و وجود روابط امن يتيمجموعه امن يريگ شكل يعنوان عامل اصل به ستميس يواحدها
 يعناصر اساساز  يا منطقه يتيمجموعه امن جاديا يمستقل موجود در منطقه برا يكشورها انيم

آنها مجموعه ، دارند ديتاكاي  منطقه تيدر مجموعه امن تعاملبر نقش  زين كيمورگان و ل. است
مختلف  ييايدر جغراف 2يچند عامل جانب اي كي وسيله بهكه  دانند ياز كشورها م يرا شمار يتيامن
بر  يا عمده ريعضو تاث كيهستند كه عمل  وستهيهم پ به يتيچنان از نظر امن و اعضا شود يم جاديا

 ازرا  هيتمركز نظر وريو بوزان و اُول عدهاب )Lake & Morgan, 1977: 12(.دارد گرانيباز ريسا

مجدد  فيآنان در تعر .معطوف كردند) مدرن( يسنتريغ داتيتهدبا مقابله  يبه چگونگ يمحور دولت
 يتيامن ياصل يندهاياز واحــدها كــه فرا يا مجموعــه«آن را  يا منطقه تيخود از مجموعه امن

 يتــيگر مرتبط است كـه مســائل امنيكديبا  يا گونه ا هـر دو آنها بهيو  شدن يتيامنريغ، شدن
ـه نكه يا ايرد يـل قرار گيو تحل  هيگر مورد تجزيكديتواند جدا از  ينم يمنطقــصــورت  آنهــا ـب

 وشدن جز يتيامنريشدن و غ يتيامن )Buzan, Weaver & Jaap, 1998: 201( ».فصل شود و حل
خود مطرح كرد و تالش كرد تا  1998بود كه بوزان در كتاب  يا منطقه تيامن هيرظعناصر مهم ن

 . دينما نييتب ،جنگ سرد آغاز شدند انيرا كه بعد از پا يسنتريغ ديجد داتيتهد

 عيو سر يتوجه فور ازمنديموجود كه ن داتياز تهد ياالذهان نيشدن عبارت است از فهم ب يتيامن
استدالل  نيتر مهم) Weaver, 1995: 51(. مواجه با آن است يبرا ژهيو يبه آن و استفاده از ابزارها

كه  شود يم جاديا يزمان تياست و امن 3كنش گفتاري يامر تيامن نكهيشدن عبارت است از ا يتيامن

                                                         
1. Interaction 
2. Externalities 
3. Speech Act (Illocutionary)  
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بقاء  نيتضم يبرا هژيو يكه حق استفاده از ابزارها كند يساز ادعا م يتيامن گريباز، ميكن بيان را ديتهد
قرار  ژهيو يها استيخارج شده و در عرصه س ياسيس يلذا موضوع مورد مطالعه از حوزه عاد. را دارد

در ) Buzan, Weaver & Jaap, 1998: 6(. ستين يتيحال همه امور در عرصه امن نيبا ا. رديگ يم
 تيمجموعه امن جاديا يعامل شناخت را برا يتيمجموعه امن هينظر، تعاملو  شدن يتيكنار امن
كه شامل دو نوع  دارد ديتاك ها يهمكار يا بر بعد منطقه ويژه بهعامل  نيا. داند يم ياساس يا منطقه

 يها را در مجموعه گرانيخود و د شناخت از ايو  يشناخت داخل. است يو خارج يشناخت داخل
كه  رنديگ يدر نظر م ييمناطق را واحدها، يانگار سازه اتينظر. كند يتصور م يمشخص يتيامن
كشورها خودشان  رايز؛ )Buzan, 1986: 6-10( دارند تيو اهم كنند يم دايمعنا پ يصورت اجتماع هب

هستند كه  يزيآن چ مناطق ،نيبنابرا. مشترك دارند يا ندهيمشترك و آ يا در كنار هم منطقه
برداشت  نيمحصول ا يو خارج يشناخت داخل ) Wendt, 1992: 393. (كنند يم جاديها ا دولت

خودشان واقف هستند و  زيكامال بر وجوه تما يا منطقه ستميرسيز ياسيس گرانيباز. مشترك است
نقش  يا منطقه يناسخودش. كنند يم ييشناسا زيمتما يا عنوان منطقه آن را به زين يخارج گرانيباز

 فايمورد اختالف ا يها در حوزه يا منطقه ستميس ياعضا انيم ياسيس يها تنش شيدر افزا يمهم
در جهان  يگسترش دموكراس، يمانند سرنوشت مشترك مسلمانان سن يمياستفاده از مفاه. ندك يم

از  انهيخاورم يا منطقهمجموعه  يتوسط كشورها سميمبارزه با داعش و ترور، نيدفاع از مظلوم، اسالم
 . و فهم هست ليمنظر قابل تحل نيا

عبارت است از  اياز جغراف منظور .دارد يينقش بسزا يتيمجموعه امن جاديدر ا زين ييايجغراف عامل
 يطور موثر به يتيمجموعه امن يو اعضا شود ياعمال م جغرافياييدر آن منطقه  يتيكه روابط امن يمحل

وابسته به  اريخودشان را بس تيعضو امن يكشورها جغرافيايياز نظر . كنند ينقش م يفايدر آن روابط ا
مجاورت ) Lake & Morgan,1977: 48(. دانند يم يا منطقه تيواحدها در مجموعه امن ريسا تيامن

 ياسيو س ياجتماع، ستيز طيمح يها نهيدر زم گانيهمسا انيم يتيامن تعامل شيباعث افزا ييايجغراف
 ) Lake & Morgan,1977: 31(. شود يم زين

 يها قدرتاما بحث وجود ، است يا منطقه يتيمجموعه امن جاديدر ا يمهم اريعنصر بس ايجغراف
 كنند يو مورگان استدالل م كيل، است يگريد يخود عامل مهم زين يتيدر مجموعه امن يجهان
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 يا منطقه تيامن يها خطر افتادن منافع خود در مجموعه در زمان به توانند يبزرگ م يها قدرتكه 
 االتياساس  ا نيبر ا .با آن مجموعه نداشته باشند ييايهرچند كه مجاورت جغراف، وندوارد ش

در گرو حضور  نيمتقابل طرفمنافع  رايز ؛حضور دارند يا منطقه يها متحده در اكثر مجموعه
يي مانند آمريكا و روسيه ها قدرت ؛)Buzan, Weaver & Jaap, 1998: 7(بزرگ است يها قدرت

 . اند كرده روابط ميان تركيه و عربستان ايفانقش مهمي در گسترش و  يا كاهش 

 يو .كند ينم دييرا تا انهيخاورم ياروپا و حت يا منطقه تيدر مجموعه امن كايحضور آمر بوزان
 يمنازعات سنت، فرهنگ، خيتار، ايمانند جغراف يرا بر حسب عوامل يا منطقه تيامن يها مجموعه

منعطف هستند و  يمناطق تا حدود يبند ميدر تقس كيسو مورگان و ل در آن .كند يم ميتقس
درباره حوادث  موارد  فهم اعضا يهستند كه در برخ لئقا يتيامن يها مجموعه تعامل يبرا را ييفضا

 زيعوامل ن نياختالف داشته باشد و ا ايهماهنگ و  تواند يم يو موضوعات و واكنش به عوامل جانب
 يتيمنا يها مجموعه يبند ميتقس نيبنابرا، استگذار  اثر يتيمجموعه امن يريگ خود در شكل

 . ستيبراساس اصول متصلب چندان هم راهگشا ن

بوزان آن را عضو مجموعه ، يا منطقه تيدر مجموعه امن هيترك گاهيپاسخ به سوال جا در
 هيترك فيتوص يرا برا 1لئحااصطالح دولت  يو. داند ينم انهيم يايو  آس انهيخاورم، اروپا يا منطقه

به  بستهكامال وا ياسيو س يكه از لحاظ فرهنگ نديب يافغانستان و برمه م هيو آن را شب برد يكار م به
مهم و  شرفتياز نظر بوزان پ انهيبه خاورم هيترك رياخ يعالقمند. ستين يا مجموعه منطقه چيه
و عراق باعث شده تا  هيسور، رانيبا ا يدشمن، به اروپا هيترك لياما سنت تما ،است يخور توجهدر

و ) و عراق هيسور اب( مانند بحران آب يقيعم داتيتهدبا بلكه  ،در منطقه نداشته باشد يقيمنافع عم
كشور  گاهياحتماال در همان جا هيكه ترك كند ياستدالل م يو نيبنابرا. مواجه باشد بحران كردها

. است انهيدر درون خاورم يا نقش قدرت منطقه يفايمشتاق به ا ارياما بس. خواهد ماند يباق لئحا
 كشور ياما اعالم كرد كه برا ،ستا زيبرانگ چالش لئحاكه مفهوم  رفتيبوزان پذ ريبعد از تحوالت اخ

را در  هيترك يو. است يعيطب يخود امر گاهيجا يارتقا يفعال برا يخارج استياتخاذ س لئحا

                                                         
1. Insulator 



 1395وسوم، شماره سوم، پاييز  ، سال بيستفصلنامه مطالعات خاورميانه

 

 

86

به اندازه  هيكه اگر ترك نديب يم انهيم يايو آس انهيمنطقه خاورم يتيستون دو مجموعه امن تيوضع
صعود  يا قدرت منطقه گاهيجا و به درا درنورد يتيامن يها مجموعهتواند  ميقدرتمند بشود  يكاف

 . دينما جاديقالب ا نيدر ا يا منطقه تيمجموعه امن كيكند و 

زير مجموعه امنيتي  عنوان رهبر بوزان عربستان سعودي را در زير مجموعه امنيتي خليج فارس و به
  )Buzan& Weaver, 2003, 191-192. (كند تعريف مي، كه شامل كشورهاي خليج فارس است

كند كه قادر به بازي در جغرافياي اطراف خود و حصول به  احتشامي آن را قدرت متوسط معرفي مي
   )Ehteshami, 2014: 36(. منافع خود در منطقه است

از روابط  يمختصر خيخواهد كرد تا ابتدا تار يسع شدني تيامن هياز نظر يريگ حاضر با بهره مقاله
 يها در بخش انهيخاورم يا قهطمن تيعمده مجموعه امن گريبازعنوان دو  و عربستان را به هيترك
 يها و بعد از انقالب قبلز بر دو برهه كدر بخش دوم با تمر و دينما  يبررس يو نظام ياقتصاد، ياسيس
لبنان بعد از ، 2003در  كايدو كشور در قبال عراق بعد از تهاجم آمر يخارج استيس كرديرو يعرب

  . قرار دهد يرا مورد بررس 2011بعد از  هيو سور 2011مصر بعد از ، 2006

  تاريخ روابط تركيه و عربستان سعودي 
ايدئولوژي و سيستم سياسي ميان دو كشور تا ، ي اساسي در سياست خارجيها تفاوت به سبب
تركيه براي جذب حمايت  70دهه در . تالشي براي توسعه روابط دوجانبه انجام نشد ،60ميانه دهه 

به عضويت  1969المللي در موضوع قبرس سعي در بهبود روابط با كشورهاي مسلمان داشت و در  بين
. دارتباط برقرار كر 1975بخش فلسطين در  سازمان كنفرانس اسالمي درآمد و با سازمان آزادي

)Arakan, 1993: 102( له ئعربستان سعودي رويكردي سازنده به مس، در واكنش به اين تحوالت
عربستان  ،از سوي ديگر. مخالفتي نكرد 1974اتخاذ كرد و با حمله نظامي تركيه به قبرس در قبرس 

سازي آن مشغول بودند و  كه عمدتا در بخش ساختمان بود 70- 80مقصد اصلي مهاجران ترك در دهه 
  (Koni, 2012: 98-99). شد هزار نفر تخمين زده مي 130شمار آنها در حدود 

هاي عربستان در تركيه  بانك ،ياست آزادسازي اقتصادي تورگوت اوزالبا اتخاذ س 80در دهه 
عربستان و تركيه روابط ، نهاد شكل گرفت ي مردمها سازمانبسياري از . شروع به فعاليت كردند
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عمدتا هواداران ملي ( يگرا سياستمدارن اسالمهم هم تجار و . اقتصادي خود را توسعه دادند
در واقع ) Uras,14 March 2011: Milliyet(. كردندرابطه برقرار  تركيه با عربستان) گوروش

ي در يگرا گذاري عربستان در تركيه متأثر از تغييرات داخلي تركيه و رشد اسالم گسترش سرمايه
هاي  نهادهاي مالي بزرگ سعودي مانند شركت 1985در . بود 80داخل تركيه در ميانه دهه 

. كار كردند در تركيه شروع به 2و فاميلي) مد الفيصل السعودمالك آن مح( فيصل، 1البركه تجاري
سعودي روابط تجاري خود را با برخي از اعضاي  عربستان )5ـ4: 2015، ةية التركيالعالقات السعود(

  . توسعه داد) حزب حاكم( وطن مهم حزب مام
صدام حسين بودند و  عليه دو كشور در جبهه يكساني، 1991فارس در  جدر زمان جنگ خلي

با . براي كمك به اين كشور داد هايي وام، عربستان سعودي براي جبران خسارت اقتصادي تركيه
آن اختالفات تركيه با سوريه بر  علتيد و يروابط دو كشور به سردي گرا 90اين حال در اوايل دهه 

عليه تقاضاي وام تركيه آب رودخانه فرات بود و باعث شد تا عربستان سعودي  و له كردهائسر مس
اما اين وضعيت بعدها با روي كار ، المللي پول براي ساخت سد آتاتورك البي كند در صندوق بين

كاري  برداشت عربستان سعودي از تركيه كامال متأثر از محافظه. ردكآمدن دولت جديد تغيير
غيراسالمي و دولت تركيه  سكوالريسم گفتماني ، براساس تفكر وهابي. ي استيگرا اسالمي و عرب

در  اسراييلعربستان سعودي مخالف روابط تركيه با ، از منظر عربيسم. دولتي غيراسالمي است
 )(Altunisik, 2012. بود 90اواخر دهه 

   ياسيروابط س
ر تركيه در نزد كشورهاي عربي با روي كار آمدن عدالت و توسعه تصور منفي از نظام سكوال

توجهي به منطقه و توجه به خاورميانه  و درگير  با كنار گذاشتن سياست بيآنكارا  .ميان رفتاز
عدالت و توسعه . سعي در ايفاي نقشي فعال در خاورميانه داشت ،شدن در تحوالت منطقه

. سابق داشت يها استيبا س يادينمود كه اختالف ز ارايهانه يدر منطقه خاورم يچند يابتكارها
                                                         
1. Albaraka  
2. Family 
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تشكيل گروه همسايگان ، با حماس يو همراه ياست همكاريتوان به سين ابتكارها ميان ايم  در
اي ايران و تالش  حمايت از برنامه هسته، 2008ايجاد روابط دوستانه با سوريه در ، 2003عراق در 
  . آميز آن و گسترش روابط با كشورهاي حوزه خليج اشاره كرد فصل مسالمت و براي حل

اي از تركيه داشت و اين سفر پنجمين سفر وي  دار سه روزهملك عبداهللا دي، 2006آگوست  26در 
انجام  2005پاكستان و مالزي بود كه بعد از انتخاب وي به عنوان پادشاه عربستان در ، هند، بعد از چين

. بود 1932تركيه از زمان تاسيس عربستان در اولين ديدار پادشاه عربستان از  اين ديدار در واقع. گرفت
المللي به استانبول سفر  براي شركت در اجالس بين 1966فيصل پادشاه وقت عربستان در خارج از آن 

الدين احسان  انتخاب اكمل، هاي بهبود روابط ميان تركيه و عربستان سعودي يكي ديگر از نشانه. كرده بود
در اين  2014ژانويه  31تا  2004دسامبر 31عنوان دبيركل سازمان كنفرانس اسالمي بود كه از  اوغلو به

عربستان سعودي و ساير اعضاي شوراي همكاري خليج فارس نيز از نامزدي اوحمايت  .سمت باقي ماند
  ) Kayaoglu, 2015: 159( .وي به عنوان اولين ديپلمات ترك توانست به اين جايگاه برسد. كردند

ن به آنكارا در دومين سفر پادشاه عربستا ،تركيه جمهور رييسبا انتخاب عبداهللا گل به عنوان 
آغاز مذاكرات ، زمان با شروع بحران رياست جمهوري لبنان اين ديدار هم. انجام شد 2007نوامبر 

تشديد وضعيت ناامني در عراق و تهديد تركيه به دخالت ، در آناپليس اسراييل ـ صلح ميان اعراب
اي ايران  له هستهئمسبه عالوه دو طرف اختالفات جدي درباره . مستقيم در منطقه شمال عراق بود

با هم داشتند و اين ديدار بيانگر تالش دوكشور براي اتخاذ مواضع مشترك در قبال اين تحوالت 
لزوم و ، محكوميت تروريسم، آميز طور صلح به اسراييلله اعراب و ئبود و در قالب حمايت از حل مس

  . حفظ تماميت ارضي عراق اعالم شد
اولين سفر خود به عربستان  ،رجب طيب اردوغان، وزير تركيه نخست 2009ژانويه چهارم در 

 اسراييلاردن انجام داد كه با هدف رايزني درباره حمله  و سوريه، اي از مصر سعودي در قالب سفر دوره
بس در اين منطقه از طريق رايزني با  تركيه سعي در ايجاد آتش. انجام شد 2008- 2009به نوار غزه در 

اردوغان در اين دوره ديداري نيز با خالدمشعل و محمودعباس . شورهاي عرب داشتاياالت متحده و ك
  ) Iha, 2008(. داشت و محور مذاكرات اردوغان در عربستان نيز با ملك عبداهللا موضوع فلسطين بود

به عربستان داشت كه تجار  سفري ديگر ،وزير وقت تركيه نخست، اردوغان، 2010ژانويه  19در 
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 ؛شد االسالم اعطا در جريان اين سفر به وي نشان خادم. كردند سفر وي را همراهي ميترك در اين 
همچنين . شد اضع اردوغان در داووس به وي اعطاكه براساس اخبار برخي رسانه به خاطر مو نشاني

  ) 2010، ةيوكالة األنباء السعود. (كرد ان نيز به وي دكتري افتخاري اعطاعربست يالقرا دانشگاه ام
گري  يكه مصادف با ميانج، 2011ژانويه  دومدر ، احمد داوود اوغلو، ر سطح وزراي خارجهد

از آنكارا  2011ژانويه  12وزير خارجه عربستان نيز در . از رياض ديدار كرد، ميان فتح و حماس بود
ديدن كرد كه دو محور عمده آن نيز بحث درباره آينده حكومت فواد سينيوره در لبنان و تجديد 

  . ها در لبنان بود تنش
براي رايزني با عربستان در زمينه روابط  ،ت تركيهقوزير و نخست، اردوغان 2012آوريل  13در 

عبداهللا  2012آگوست  15- 14در . اي از رياض ديدار كرد له هستهئمس و له سوريهئمس، اقتصادي
سوريه به عربستان مي درباره العاده سازمان كنفرانس اسال گل براي شركت در اجالس فوق

 ) Muhittin, 2012(. كرد  سفر

 2015مارس  دومفوريه تا  28اولين سفر رسمي اردوغان بعد از روي كار آمدن ملك سلمان از 
تركيه  جمهور رييسعنوان  اردوغان دومين سفر خود به رياض را به 2015دسامبر  29در  .انجام شد
ي بلندپايه براي شركت در اجالس بيست هياتبا  2015نوامبر  15- 16ملك سلمان در  .انجام داد

از  ،وزير تركيه نخست، داود اوغلو 2016ژانويه  31در . به آنتالياي تركيه آمد G20اقتصاد بزرگ دنيا 
در اين ديدار پيشنهاد تشكيل شوراي عالي راهبردي ميان دو كشور مورد موافقت  .عربستان ديدار كرد
، انجام گرفت 2016آوريل  11ـ13آينده ملك سلمان كه در  در سفر مقرر شد تا طرفين قرار گرفت و

گذاري سعودي كه در حال  تركيه با اين طرح اميدوار است كه ميزان سرمايه. برسد اسناد آن به امضا
  ) Hatlani, 2016(. ميليارد دالر افزايش دهد25به  2023ست را تا سال اميليارد دالر  دو حاضر

 صاديروابط اقت

 ها ترك از طرف ،ها مورد توجه قرار گيرد سعوديجانب  زا آنكه توسعه روابط تجاري بيشتر از
اي كردن حجم روابط تجاري ميان دو  مقامات ترك همواره سعي در رسانه. است مورد توجه بوده

اي تاكيد  هاي سياسي روابط و موضوعات منطقه كشور داشتند و طرف سعودي بيشتر بر جنبه
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گذاران  يكي از سرمايه ،وزير لبنان نخست، با مالكيت سعد حريري اوغور شركت سعودي. داشت
درصد از سهام اپراتور صنايع ارتباطات  55و با خريد  رد بازار تركيه شد اصلي سعودي بود كه وا

يكي از اپراتورهاي تلفن  ،2آ سهام آويدرصد  81و  2005ميليارد در آگوست  5/6به ارزش  1ترك
اي به ارزش  اين شركت در حال حاضر سرمايه. كرد نقش مهمي در بازار تركيه ايفا، تركيه همراه

  )Oger, 2005(. ميليارد دالر در بازار تركيه دارد 6/15
گذارن خواست تا در  دولت سعودي از سرمايه، 2008در عربستان در  غذاييبا وقوع بحران 

هاي  شركت .نزديك به عربستان تمركز كنندهاي كشورهاي  زميني هاي كشاورزي و احيا طرح
اين دو . گذاري كردند هاي غذاهاي ارگانيك سرمايه در بخش جهاني غذايي سياره شركت و تابوك
  . ميليارد دالر انجام دادند 20گذاري  به ارزش  در شهر كليس سرمايه شركت
بانك تجاري ه به گذاري سهام بانك فينانس تركي با تصويب سازمان نظارت و قانون 2008در 

را به ارزش  بويداك و اولكردرصد دو شركت  60واگذار شد و  ،كه مركز آن عربستان است ملي
  ) Gulf News, March 2008( .خريداري كرد، ميليارد 08/1

و ) داران عمده آن است ماطالل از سه بنشاهزاده وليد( درصد سهام آك بانك 50همچنين بيش از
ترين شركت توزيع اتومبيل  عبدالطيف جميل صاحب بزرگ 2009در . تعلق داردها  البركه به سعودي

كه وظيفه توزيع قطعات يدكي در تركيه و اروپا را به ( درصد سهام شركت تويوتا صابانجي 65 ،تويوتا
عبدالطيف  ،اين بر عالوه. خريداري كرد دينگ صابانجيلميليون دالر از ه 49را به ارزش ) عهده داشت
گذاري گردشگري و امالك سرمايه، هاي انرژي در بخش ميليارد دالري گذاري يك د سرمايهجميل قص

ميليون دالر رسيده است  250گذاري آن در تركيه به مبلغ  شركت اعالم كرد كه حجم سرمايه، داشت
  ) Arab News, 2009( .ها به يك ميليارد دالر خواهد رسيد گذاري و با انجام سرمايه

 نظامي تركيه و عربستان سعودي هاي همكاري

براساس ، توسعه در روابط سياسي دوجانبه تاثير مثبتي در روابط نظامي ميان دو كشور داشت

                                                         
1.  Turk Telkom 
2.  AVEA 
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ول توليد و تامين نيازهاي اكثر تسليحات و ابزارآالت ئكه مس 1آمار سازمان صنايع و شيميايي تركيه
از تركيه هست كه بعد از  عربستان در صدر فهرست خريداران تسليحات، نظامي تركيه هست

در . ميليون لير افزايش يافت 5/44به ميزان  2011به رياض در  SS30تحويل سيستم راكت انداز 
   )MKEK, 2016(. درصد افزايش يافت 48ميزان اين تجارت  2013ـ2014هاي  فاصله سال

، سعوديكه شركت مشترك  شركت هوايي و دفاعي است،  FNSSان شركتبعربستان سعودي ميز
حجم تجارت  )FNSS, 2015(. كند تركيه و بريتانيا است و در زمينه صنايع دفاعي و امنيتي فعاليت مي

اين كمپاني  2007در . وظيفه آن تامين صنايع و دفاع زميني است 2004از  است و ميليارد دالر آن يك
در عربستان سعودي  1953اولين كارخانه دفاعي كه در ( ول مديريت صنايع دفاعي در الخليج شدئمس

ميليون دالر منعقد  200و قرارداي به ارزش ) هاي سبك ايجاد كرده است براي توليد مهمات و سالح
 SK2براي خريد سيستم مخابرات 2سان عربستان سعودي قرارداد همكاري با آسيل 2011در . كرد

تركيه همچنين ) Aselsan Rapor, 2011(. تحويل داده شود 2013منعقد كرد و مقرر شد در   4700
اما  ،داده است ارايهرا به سازمان امنيت ملي عربستان سعودي  T-129 پيشنهاد خريد بالگرد آتاك

  ) Saudi Arabian National Guard, 2011(. تاكنون خبري از نهايي شدن آن موجود نيست

خاورميانه قبل از  اي مجموعه امنيت منطقهرويكرد عربستان و تركيه در ) الف
  بهار عربي

  بعد از تهاجم آمريكاعراق  .يك
نفع كشورهاي غيرعرب و به ضرر كشورهاي  بعد از تهاجم آمريكا به عراق توازن قدرت در منطقه به

اي عربي گذاشت و عملكرد كشورهاي عربي نيز  اين حادثه تاثير مهمي در سيتم منطقه، عرب شد
ناتواني در اتخاذ سياست واحد و واكنش متناسب به اين . اين حادثه بودنشاني از ضعف آنها در برابر 

ت خارجي اياالت متحده و پذيرش قرار گرفتن در مسير سياس، تهاجم در داخل اتحاديه عرب
 .مشترك كشورهاي عربي بودهاي  جمله ويژگيآمريكا از وسيله بهفاكتوي وضعيت ايجاده شده دو

                                                         
1.  Makin eve Kimya Endusterisi Kurumu 
2. Aselsan 
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)Salem, 2008: 14-17 ( بعد از تهاجم  2001و 1988انتفاضه ، 1967عرب همانند جنگ اتحاديه
  ) Salem, 2008: 14-17. (اي براي بحث درباره آن برگزار كند آمريكا به عراق حتي نتوانست جلسه

عربستان سعودي چندان متمايل به عمليات نظامي آمريكا در عراق نبود و در اين زمينه در 
اما باز عربستان اجازه داد اياالت متحده از پايگاه نظامي . كردترين سطح با آمريكا همكاري  ينيپا

اين ) Starr, 2003. (رساني استفاده كند ي و سوختيپرنس سلطان براي فرماندهي عمليات هوا
ها  سلفي به حمايت از سني ـ در عراق حمايت كرد و با ترويج وهابيسم گرايان مليها و  كشور از سني

استفاده  )Gause, 2007: 3-4(.سازي در عراق را اتخاذ كرد امن و راهبرد نارابر شيعيان پرداخت در ب
از كارت وهابيسم در عراق و ساير كشورها با هدف بسيج كردن افكار عمومي داخلي در عربستان 

طلبي نيز نداشت و  ييبراي مقابله با ايران بود و صرفا دليل جدا) حتي در مصر و اردن( سعودي
  . شد مي ضور آن در ساير كشورها نيز محسوبنوعي توجيه براي ح

تركيه رويكرد متفاوفي در قبال عراق داشت و با تصميم اياالت متحده در تهاجم با عراق موافق نبود و 
بين نبود و احتمال تجزيه عراق و خودمختاري كردها را بسيار باال  به نتايج جنگ نيز چندان خوش

تركيه طرفدار ادامه . شد ي تركيه با كشوري كرد همسايه ميلذا در صورت وقوع چنين وضعيت ،ديد مي
اي به صدام ارسال كرد كه خواهان  وزير بولنت اجويت نامه لذا نخست ،حكومت صدام حسين در عراق بود

از سوي ديگر تركيه  )Turkish Foreign Ministry, 2016(. همكاري عراق با بازرسان سازمان ملل بود
اياالت متحده در مورد شرايط خود براي شركت در عمليات نظامي كرد و شرايطي شروع به مذاكره با 

، منظور اسكان پناهجويان در شمال عراق و نه در تركيه مانند افزايش نيروهاي تركيه در شمال عراق به
ها براي رهبران كرد  اعمال محدوديت، افزايش نيروهاي خارجي در منطقه شمال عراق، ك .ك .مبارزه با پ

  . هاي آنان بود جمله خواستهو توجه به وضعيت موصل و كركوك ازعراقي 
اي خود در چارچوب گسترش روابط اقتصادي و  عنوان بخشي از سياست منطقه تركيه به

كردها را  ويژه ، بهي عراقيها گروهروابط اقتصادي خود با ، سياسي خود با كشورهاي خاورميانه
يي ايجاد سترسي به بازارهاي اروپادمنظور  بهيم شمال عراق توسعه داد و فرصتي براي حكومت اقل

 ،از سوي ديگر. با اربيل ايجاد كند ويژه بهروابط اقتصادي قدرتمندي با اين منطقه  كرد و تالش نمود
 عملياتي زمان مجموعه تركيه روابط ديپلماتيك نيز با حكومت اقليم شمال عراق ايجاد كرد و هم



 1395وسوم، شماره سوم، پاييز  ، سال بيستفصلنامه مطالعات خاورميانه

 

 

93

    ) Hurriyet English, Mayıs 2008( .داد عراق انجام ك در شمال  .ك .عليه پ
كرد و بر حفظ تماميت ارضي آن  در صحنه تحوالت عراق ايفا مي گري ميانجيابتدا آنكارا نقش 

سعي در افزايش اعتبار خود در ميان  گري ميانجيو جلوگيري از تجزيه آن تاكيد داشت و با رويكرد 
از نامزدي  2010گرانه تركيه در انتخابات  ياين رويكرد ميانج رغم به. ي عراقي داشتها گروهتمام 

وزيري نوري المالكي  هاي نخست و در فاصله سال وزيري حمايت كرد اياد عالوي براي نخست
  . شديدترين انتقادات را عليه دولت مالكي مطرح كرد

تركيه و عربستان سعودي از ، حمله آمريكا با عراق باعث ايجاد آرايش جديد در داخل عراق شد
تهديدات و منافع ، يك امور خاصي را امنيتي كردندهاي خود هر تحوالت براساس برداشتاين 

ترس از ، آنان در موضوعاتي مانند حفظ تماميت ارضي عراق. اي خود را مشخص كردند منطقه
  . ندد داشتتاكي 2010حمايت از اياد عالوي در انتخابات و ، افزايش نفوذ ايران در عراق

  لبنان .دو
و مخالفت  اسراييلعربستان سعودي به حمايت از ، 2006به لبنان در  اسراييلدر زمان تهاجم 

 نيز 2008در حوادث سال  )Al-Sharq Al-Awsaat, June 2006(. اهللا لبنان پرداخت با حزب
 2008لبنان در ي ها تركيه برخالف عربستان در ناآرامي. اهللا پرداخت به مخالفت با حزب عربستان

داد  مارس كه احتمال تشديد جنگ داخلي در لبنان را افزايش مي 14مارس و  هشتميان ائتالف 
. طرفي را برگزيد و از گفتگوهاي ميان طرفين حمايت كرد ، بيشد ثباتي در منطقه مي بي و باعث

منافع اقتصادي تركيه را تركيه در مورد نقش ايران و سوريه در لبنان مادامي كه ، برخالف عربستان
لذا . اينكه تركيه روابط خوبي با سوريه و ايران نيز داشت ويژه به؛ بدبين نبود، افتاد نمي خطر به

مستقيم ميان دولت  طور بهتركيه . آوردند مارس فشار مي هشتبراي ادامه مذاكرات به گروه  ها ترك
كرد و  گري ميانجي) قطر( مارس هشت اي ائتالف و ساير حاميان منطقه) مارس 14ائتالف ( لبنان

در نهايت منجر به توافق دوحه شد و بحران رياست جمهوري پايان يافت و اين كشور به مراسم 
 جمهور رييساولين  2008وي در . ميشيل سليمان نيز دعوت شد، لبنان جمهور رييستحليف 

   )ORSAM Report No 5, August 2009(. لبنان بود كه از تركيه ديدار كرد
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حفظ تماميت ارضي عراق . تحوالت عراق و لبنان تاثيرات بر دو كشور تركيه و عربستان داشت
در لبنان مواضع دو . و ترس از گسترش نفوذ ايران در منطقه موضوع مشترك ميان دو كشور بود

 14حامي ائتالف  هعربستان سعودي هموار. اما تعارضي نيز وجود نداشت ،كشور همگون نبود
مارس  هشتمارس با  14دنبال ايفاي نقش ميانجي ميان ائتالف  حال اينكه تركيه به ،مارس بود

  . كرد زيرا تركيه از هرگونه درگيري مستقيم با ايران اجتناب مي ؛بود

  خاورميانه قبل از بهار عربي اي مجموعه  امنيت منطقهرويكرد عربستان و تركيه در ) ب
در اين بخش بررسي  2011و بحران سوريه از  2011- 2013اي تحوالت مصر در  منطقهابعاد 

خواهد شد و رويكرد تركيه و عربستان در قبال اين دو بحران و تاثيرات آن بر فهم آنها در مجموعه 
  . گيرد امنيتي و روابط متقابل مورد مطالعه قرار مي

  قيام مصر .يك
ها در تونس آغاز شد و بالفاصله بر كل منطقه  ل اعتراضدنبا به 2010بهار عربي در دسامبر 

تن قدرت گرف. سرايت كرد و جغرافياي سياسي كشورهاي عربي را در معرض تغيير دولت قرار داد
اي  هاي منطقه سيستم ويژه به( اي دولتي و زير سوال بردن برخي ساختارهاي منطقهبازيگران غير

ين كشور جهان عرب نقطه تر مهمعنوان  در مصر بهها  ناآرامي. ازجمله نتايج اين تحوالت بود) عربي
و شرايط  )Aras & Folk, 2015: 327( شد مي عطف بسيار مهمي در شيوع بهار عربي محسوب

  . شدت متاثر ساخت و جهاني را بهاي  منطقه
زمان با آغاز تحوالت  لبنان و فلسطين هم، شكست سنگين متحدين سني عربستان در عراق

نوري  ،رغم اينكه اياد عالوي توانست آراي قابل توجهي را كسب كند به 2010در . ربي بودبهار ع
براي تضعيف  اسراييلشكست كامل عمليات  ،در لبنان. وزير عراق شد المالكي براي بار دوم نخست

مارس و تاخير حماس در  14در مقابل ائتالف  2008نامه دوحه در  اهللا و پيروزي آن در توافق حزب
تا قدرت ) Gause, 2011:16( باعث شد ،هبود روابط خود با فتح و در اختيار داشتن نواره غزهب

عنوان كشوري پايبند به اصل  ايران را به، باالترين سطح خود برسد و جهان اسالم بهايران اي  منطقه
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جهان هاي متحد خود در  شاهد سقوط رژيم 2011عربستان در نيمه اول . دفاع از مظلومين ببيند
اعتراضات در . اعتراضات مردمي بود وسيله به) بن علي در تونس، حسني مبارك در مصر( عرب

وضعيت پيش ، بنابراين تحوالت در جريان مخالف خواست عربستان قرار گرفت. بحرين نيز آغاز شد
گري  ثبات كردن منطقه و تقويت سياست وهابي آمده باعث شد تا عربستان منافع خود را در بي

  . كند ثباتي در منطقه را ايفا بي د ببيند و رهبري جريانخو
في هاي مالي و تقويت متحدين سل كمك ارايهبا عربستان تالش كرد ، بعد از سقوط مبارك

ميليارد دالر براي حمايت از اقتصاد  چهارد نمورياض اعالم . كند خود در مصر نقش رهبري را ايفا
با  )Razzouk, 2011. (خواهد كرد و سپرده به مصر اهداكمك مالي ، مصر در قالب وام بدون سود

عربستان از رويكرد مرسي به ايران بسيار بيمناك شد و از ، روي كار آمدن محمد مرسي در مصر
عنوان منبع الهام  المسلمين مصر نيز چندان خشنود نبود و تركيه را به نزديكي روابط تركيه و اخوان

ربستان برخالف امارات متحده عربي كانال ارتباطي خود با مصر را با اين حال ع. ديد ها مي اخواني
ميليون  750ميليون دالر و تامين اعتباري به ارزش  500عربستان قرارداد وامي به ارزش . نبست

   )Egypt Independent, Jun 2013. (منعقد كرد 2013ژوئن  24براي واردات نفت در 
با مرسي در مصر ديدار كرد تا اطمينان  2012ي جوال 12عربستان اولين كشور بود كه در 

دنبال بهبود روابط خود با ايران نيست و موضع ضد سوري خود را نيز حفظ  حاصل كند كه مصر به
ها به طرح مرسي درباره سوريه در اجالس سازمان همكاري اسالمي در  اما سعودي. خواهد كرد

هاي  المسلمين براي تالفي مخالفت زماني كه اخوان و واكنش مثبتي نشان ندادند 2012آگوست 
مقامات سعودي . با مخالفت عربستان مواجه شد، شد امارات متحده عربي آماده نزديكي به ايران مي

وزير مصر به عراق براي بهبود روابط اقتصادي ميان دو كشور  نخست، همچنين از سفر هشام قنديل
عليه بعد از كودتاي نظاميان  )Farouk, 2014: 20-22(. نيز ناخرسند بودند 2013در فوريه 

را تبريك عربستان سعودي اولين كشوري بود كه رياست جمهوري موقت عدلي منصور ، مرسي
در پاريس با  2013در آگوست كاهش فشار بر دولت كودتا در مصر صعود الفيصل براي . گفت
مشاور دولت ، لستان و كريستوفر هيسكنوزير خارجه انگ، ويليام هيگ، فرانسه جمهور رييس، اوالند

ي ها قدرتهاي آمريكا و  عربستان همچنين اعالم كرد كه هرگونه قطع كمك. آلمان ديدار كرد
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  ) Egyptian Independent, February 2014( .غربي به مصر را جبران خواهد كرد
زيرا اين كشور  ؛دنبال حفظ وضع موجود بود تركيه در آغاز تحوالت بهار عربي ابتدا به

واكنش تركيه به اعتراضات در بهار . گذاري قابل توجهي در برخي از اين كشورها انجام داده بود سرمايه
در ، تركيه از انقالب تونس استقبال كرد. عربي موردي و برحسب سطح روابط خود با اين كشورها بود

از انقالب ) ميليون دالر20حدوددر ( خاطر دارا بودن منافع اقتصادي مهمي در اين كشور ليبي به
با شدت گرفتن . استقبال نكرد و با آغاز حمالت هوايي ناتو به ليبي تركيه نيز از اعتراضات حمايت كرد

موضع تركيه در قبال بحرين كامال . تركيه از تغيير رژيم در سوريه حمايت كرد، اعتراضات در سوريه
نيازي به تغيير در اين كشور «خارجه وقت اعالم كرد كه  وزير، داوود اوغلو، متضاد با ساير كشورها بود

زيرا احتمال تقابل با عربستان سعودي وجود داشت كه كامال به ضرر منافع اقتصادي و  ؛»نيست
  ) Fuller, 2014: 253(. سياسي تركيه در رابطه آن با كشورهاي حوزه خليج فارس بود

، يگان كه منجر به تقويت روابط اقتصاديبنابراين تركيه بعد از دكترين تنش صفر با همسا
 داوود اوغلو استدالل. از نسخه دوم اين نظريه بحث كرد، نظامي با كشورهاي عرب شد، سياسي

زيرا اين  ؛ها را توسعه داد تركيه در دوره قبل از بهار عربي روابط خود با اين دولت«كرد كه  مي
 يها ما در كنار مردمي كه خواسته، ها سركوب ها در جنگ با مردم خود نبودند اما با آغاز حكومت

چرخه  ،از سوي ديگر )Davutoğlu, 2012: 6( ».قرار خواهيم گرفت، كراتيك دارندومدني و دم
احمد . ديگري در سياست خارجي تركيه ايجاد شد و آن دستيابي به توازن ميان امنيت و آزادي بود

 كنيم كه به خواست مردم خويش ها توصيه مي ولتما به د«: كند داوود اوغلو آن را چنين عنوان مي
اگر امنيت فداي آزادي ، اعتنا نباشند و از آنها تقاضا داريم ميان آزادي و امنيت توازن برقرار كنند بي

هاي  باعث ايجاد رژيم، مرج خواهد شد و اگر آزادي فداي امنيت شود و منجر به هرج، شود
  ) Davutoğlu, 2012: 6( ».ديكتاتوري خواهد شد

عبداهللا گل اولين رهبر خارجي بود كه ، وقت تركيه جمهور رييس، بعد از سرنگوني رژيم مبارك
عنوان وام به  تركيه همچنين متعهد شد تا مبلغ دو ميليارد دالر به، از مصر ديدار كرد 2011در 

و در  له خدمات شهري را دادئهاي فني براي حل مس همچنين قول اعطاي كمك .كند مصر را اعطا
. گرايان اخواني بعد از انتخابات در مصر بسيار باال بود آن زمان احتمال روي كار آمدن اسالم
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)Haber Monitor, 27 May 2013 (زيرا از نظر ؛دنبال تقويت اين رابطه بود كيه نيز بهرو ت 
تركيه و  روابط عدالت و توسعه 2011ايدئولوژيكي به عدالت و توسعه بسيار نزديك بود و از اواسط 

 . ترين سطح بود در عالي) المسلمين مصر اخوانشاخه سياسي ( حزب آزادي و عدالت

 در، ديد المسلمين را در تهديدي براي مشروعيت خود مي عدالت و توسعه سرنگوني اخوان
و ) Akyol, Al-Monitor, May 2013( هاي پارك گزي بود استانبول شاهد اعتراض 2013 مي

دانستند كه  خارجي تركيه قدرت پشت پرده اعتراضات را همان قدرتي ميگيران سياست  تصميم
: اعالم كرد 2014در  ،وزير وقت تركيه نخست ،احمد داوود اوغلو. باعث سقوط دولت مرسي شد

 Sabah( ».كار آوردن سيسي ديگر در تركيه هستند  دنبال تبديل تركيه به مصر و روي آنها به«

Newspaper, May 2015 ( بسياري از مطبوعات وابسته به عدالت و توسعه ادعا كردند كه
اعتراضات عليه عدالت و توسعه را حمايت ، عربستان و امارات ويژه بهكشورهاي حوزه خليج فارس و 

  ) Selvi, Yenisafak Newspaper, May 2015( .مالي كردند
ابط گرم و در حال رو، با سقوط مرسي تركيه روابط ديپلماتيك خود با مصر را قطع كرد

ايران و عراق به حالت پرتنش ، گسترش با عربستان تا حدودي متوقف شد و تنش صفر با سوريه
ي ارزشمند قرار ايدر وضعيت تنه ،وزير تركيه مشاور نخست، تغيير يافت و به قول ابراهيم گالين

  ) Kalın,Tv24, Agust 2013( .گرفت

   بحران سوريه
مرج موجود در مصر به ساير كشورها و ها و هرج سرايت ناآراميعربستان براي جلوگيري از 

اما در مورد سوريه كامال موضعي  ،فارس ديپلماسي را در اولويت قرار داد حوزه خليج ويژه به
، ي مخالف اسد قرار گرفت و كشورهاي مصرها گروهطلبانه و مغرضانه داشت و از آغاز در كنار  جنگ
رويكرد مشابهي را  آلمان و ايتاليا نيز، فرانسه، آمريكا، انگلستان، كيهتر، اردن، امارات متحده، قطر

  . اتخاذ كردند

ر مالي و هم ظتحوالت سوريه فرصت خوبي براي عربستان بود تا نيروهاي مخالف اسد را هم از ن
اي خود را كه از زمان  يكي حمايت كند و فرصتي شد تا عربستان توازن قدرت منطقهدئولوژيااز نظر 
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تغيير دولت اسد به . تقويت كند، ديد كامال از دست رفته ميايران در مقابل  2003اشغال عراق در 
شد و  احتمال زياد باعث روي كار آمدن حكومت سني در سوريه و كاهش نفوذ ايران در آن مي

بته ال. شد شد و معادالت در لبنان نيز به نفع عربستان مي هاي ايران به لبنان نيز متوقف مي كمك
هايي مانند معاذ خطيب و جورج  جاي حمايت از شاخه اخواني مخالفان سوري و چهره عربستان به

  . كرد از جبهه سلفي و مخالف اخوان حمايت مي، صبرا
لذا از . نمود كه همانند تونس و مصر دولت اسد نيز سقوط خواهد كرد تركيه در ابتدا تصور مي

و ميزبان اجالس گروه دوستان سوريه در  ذار و قدرتمند برآمدگاثرهمان ابتدا به دنبال ايفاي نقشي 
جمله اقدامات تكيه در ها براي تضعيف سوريه از وه تحريمبود و پيشنهاد تشكيل كارگر 2012آوريل 

اين كشور عمال از ورود نيروهاي سلفي به ، ها در سوريه اين زمينه بود و با طوالني شدن درگيري
اين كشور را با مشكالت داخلي ، درگيري تركيه در امور سوريه. ردك پوشي مي داخل سوريه چشم
ي ها گروه )Altunışık, 2013: 3-7( .ين اين مسائل بودتر مهمله كردها يكي از ئمواجه كرد كه مس

دنبال اعالم استقالل نسبي از دولت سوريه همانند كردهاي شمال عراق بودند و  كرد سوري به
ي قوي بود و اسد نيز به كردها ها پايگاهك هم در شمال عراق و هم شمال سوريه داراي . ك .پ

گيرند و  دست بهعفرين را در مجاورت مرز تركيه و ، مالكيه ،قامشلي، اجازه داد تا كنترل كوباني
عمال  ،وجود آمده بود هاز جانب دولت تركيه براي آشتي با كردها ب 2013گفتگوهاي صلحي كه در 

 . دوباره از سرگرفته شد 2015ها از جوالي  ت خورد و درگيريشكس

ي افراطي در يگرا زمينه مناسبي براي اسالم 2012ـ2013هاي  ها در سال با تشديد درگيري
 هي ديگري مانند جبهها گروهسوريه ايجاد شد و مقامات تركيه در رويكرد خود تجديدنظر كرده و 

 سبببه  آمريكادولت  2013در . شام وارد مناطقي از تركيه شدند و احرار، وابسته با القاعده، النصره
در  و تركيه شدت مورد انتقاد قرار داد را بهتركيه ، ي افراطيها گروهتوجهي آنكارا در مبارزه با  بي

داد و  نمي اما چندان به اين امر اهميت ،پيوست 2014ظاهر به ائتالف مبارزه با داعش در اواخر 
دليل ناديده گرفتن  كرد و اياالت متحده را به ين تهديد امنيتي خود تلقي ميتر مهمدولت اسد را 

  ) Tastekin, 2015: 6-7(. داد اين موضوع مورد انتقاد قرار مي
عليه داعش دو تهديد مضاعف را براي تركيه ائتالف به رهبري اياالت متحده  آنكارا نگران بود كه



 1395وسوم، شماره سوم، پاييز  ، سال بيستفصلنامه مطالعات خاورميانه

 

 

99

هاي  طلب يرا كه روابط بسيار نزديكي با جدايكردهاي سوريه اول اينكه موضع . همراه داشته باشد به
ين نيروهاي پيكارجو تر مهم، كردي) YPG(هاي مدافع خلق زيرا يگان ؛ك دارند را تقويت كند. ك .پ

بنابراين . دوم حمله به داعش باعث تثبيت دولت اسد در دمشق شود. شوند عليه داعش محسوب مي
  . تهديد داعش و قدرت گرفتن كردها و دولت اسد باشد تركيه مجبور به انتخاب از ميان

اما  ،استآنكارا بسيار مشتاق به ايفاي نقش فعال در مبارزه با داعش و كرده ،بعد از اين تحوالت
آموزش نيروهاي ، عليه خود بسيار بيمناك استهاي حاكم بر منطقه  دن ديناميسماز معكوس ش

دانست كه با  ميمخالف اسد در  منطقه پرواز ممنوع در شمال سوريه را گامي درست در اين مسير 
اما ايجاد منطقه پرواز ممنوع مستلزم حمايت ناتو و ، باشد مي تقويت پايگاه اينجرليك قابل حصول

اين طرح را نيز براي  اياالت متحده آمريكا بود و حمالت هوايي روسيه در اين منطقه عمال اجراي
مواضع كشورهاي عضو خليج  با ييها تفاوترويكرد تركيه در قبال سوريه  .ناممكن ساخت تركيه

  . عربستان سعودي و امارات متحده تمايلي به مبارزه عليه كردها ندارند، فارس دارد
باعث  تواند چگونه ميها  هاي مردمي و درگيري ي سوريه و مصر نشان داد كه قيامها بحران

دو كشور از ابزارهاي  و ،اي براي تركيه و عربستان سعودي در منطقه شود ايجاد نتايج پيچيده
مصر نمونه كاملي از انشقاق در اهداف تركيه با  .استفاده كنند ها بحرانمتفاوتي در مواجه با اين 

  . تيكي بودي در روابط دو كشور بعد از اختالفات تاكيگرا عربستان بود و سوريه نيز نقطه هم

  گيري نتيجه
عنوان كشور مدل به ايفاي نقش بپردازد و  تواند به مي كرد كه مي تركيه در آغاز بهار عربي تصور

اي و واسط  زيستي اسالم و دموكراسي معرفي كند و از حالت بازيگر حاشيه عنوان نماد هم خود را به
نمايد و در مقابل دو گفتمان ايراني و اي  ايفاي نقش  دهنده منطقه عنوان كشور نظم خارج شده و به

عدم پذيرش ، هاي داخلي آن اما قابليت. ايجاد كند مجموعه امنيتي نويني را، سعودي خاورميانه
الملل چنين  هاي حاكم بر سياست بين اميسمينو د نقش رهبري آن در مجموعه امنيتي جديد

نوعي درصدد ايفاي  جود در منطقه بههاي مو اي به تركيه نداد و لذا تركيه با درك واقعيت اجازه
از سوي ديگر . برآمد اي در مجموعه امنيتي منطقه لئحاو بازگشت به جايگاه كشور  گر نقش موازنه
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هاي هويتي موجود آن را مجبور  هاي سياسي موجود در سوريه و سياست واقعيت، نيازهاي اقتصادي
سازي روابط خود  دنبال عادي به ها تركعدي در قدم ب. تر با عربستان كرده است اي نزديك به رابطه

اي كه در درجه اول باعث كاهش پرستيژ آن در سياست  رابطه ؛هستندو مصر  اسراييل ،روسيه با
 . ايران خواهد شد ويژه بهاعتمادي ساير كشورها به آن  بي الملل و بين

. شود يمحسوب م هياعراب به ترك يكيفاكتور نزد نيتر مهم ،ديعنوان تهد به رانيا تصور
 يا منطقه يها يبلكه ناامن ،ستنديكشور ن نيكننده اديدر عربستان تنها عامل تهد يعيش يها تياقل
ترك وجه  استمدارانيس، از منظر اعراب. دارد هيها به ترك عرب يكيدر نزداي  نقش عمده زين

و  تر ينقش جد ديبا ها ترك زين رانيرا دارند و در مبارزه با ا) بودن يسن( با آنها يتيمشترك هو
تركيه را ) عربستان سعودي ويژه به( اما اينكه كشورهاي حوزه خليج فارس. ندينما فايا يتر مهم
گار با زگذار مجموعه امنيتي جديد قبول كنند بسيار بعيد و در عين حال ناسا عنوان بنيان به

  . هاي تهاجمي كشورهاي اين حوزه است سياست
در  هيترك يبرا يراهبرد تيشدن اهم لئقاعربستان و  داتير فهم تهدد رانيا يباال تياهم

بر  توانند يم يكند كه تا چه حد مي جاديا يسازان سعود ميتصم يسوال را برا نيا، رانيمبارزه با ا
 ياساس فاترغم اختال بهاند  توانسته رانيو ا هيترك د؟ينما هيو تعهد آن نسبت به عربستان تك هيترك

كنند و  تيريروابط خود را مد) منيعراق و ، نيبحر، هيسور، مصر( يخارج استيدر موضوعات س
است كه شامل  دهيچيو پ يوجهرابطه چند كي، رانيبا ا هيابطه تركر. تنش را داشته باشند نيكمتر

، يو سن عهيش انيرقابت محال اينكه  .است يفرهنگ يها يوابستگ، يانرژ يوابستگ، يروابط اقتصاد
با  اضير يها چالش نيتر از عمده منيو  هيسور، عراق يها و رقابت در حوزه يحوزه انرژرقابت در 

 رشيپذ يرابطه با تهران به معن يساز هرگونه بهبود و روان ياز منظر عربستان سعود. تهران است
 يراهبرد كايآمر ندهيآ جمهور رييسو تا انتخاب  شود يدر منطقه محسوب م رانيا ينقش رهبر

  . را انتخاب نخواهد كرد رانيمنازعه و تنش با اجز  به
تحريك ( پاكستان، )المسلمين در حمايت از اخوان( عربستان سعودي بعد از سرخوردگي از قطر

در اكثر . سعي در جذب تركيه دارد) مشاركت در جنگ يمن( و مصر) عليه جمهوري اسالمي ايران
عنوان آخرين حربه  عربستان مغلوب بوده است و به، رغم حمايت متحدين غربي به  معادالت منطقه
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هاي جدي به  متحدين غربي عربستان نيز ترديد. سعي در ايجاد تنش ميان تركيه و ايران دارد
 در واقع غرب بعد از انعقاد برنامه جامع اقدام مشترك. عربستان در مقابله با خطر ايران دارند

عنوان عامل محدودكننده قدرت  ه عربي و سني را بهسياست تقويت جبه 5+1ميان ايران و ) برجام(
اي ايران تا حدودي كنار گذاشته است و دو طرف توانستند با مذاكرات مستقيم و استفاده از  منطقه

را به ) و عربستان اسراييلي تهديد ايران توسط نماي بزرگ( اي زبان مفاهمه تاثير عوامل حاشيه
ايران را قدرتي ، ي بنيادي در نگرش به تحوالت سوريهها وتتفارغم  بهها  غربي حداقل برسانند و

بيند و البته نقش ديپلماسي هوشمند و  اي مي پذيرتر از ساير بازيگران منطقه وليتئگراتر و مس واقع
   . بايست ادامه يابد نيز در اين رويكرد بسيار موثر بوده است و مي ايرانسازنده 
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  ري تركيه با عربستانروابط تجا
  
  سال

  ميزان صادرات
بر حسب ميليون ( 

  ) دالر

  واردات
بر حسب ميليون ( 

  ) دالر

  ميزان
بر حسب ميليون ( 

  ) دالر

  تراز
بر حسب ميليون ( 

  ) دالر
2004  769  354  1 .123  415  
2005  962  587  1 .549  375  
2006  983  623  1 .606  360  
2007  1 .486  736  2 .222  750  
2008  2 .201  909  3 .110  1 .292  
2009  1 .768  776  2 .544  992  
2010  2 .217  1 .380  3 .597  837  
2011  2 .764  2 .001  4 .765  763  
2012  3 .676  2 .171  5 .847  1 .505  
2013  3 .191  2 .015  5 .206  1 .176  

*

2014 
3 .047  2 .343  5 .390  704  

2014  2 .528  3 .337  5 .865  809 -  

2015  2 .874  2 .568  5 .443  306  

  . هست 2014آمار مربوط به ده ماه اول سال  *
  http://www. ekonomi. gov. tr  رت اقتصاد تركيه زااز سايت و**
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  محورهاي اشتراك و انشقاق سياست خارجي تركيه و عربستان در خاورميانه پيش از بهار عربي
  عراق  لبنان  رويكرد عربستان و تركيه

 
  شتركانقاط 

  

 لبنانحفظ ثبات در

ها  ممانعت از ادامه تنش
  شدن آناي  و منطقه 2008در 

 حفظ تماميت ارضي عراق

 ترس از افزايش نفوذ ايران

  ها در انتخابات عراق حمايت از سني
 
  

  نقاط افتراق

هاي متفاوت نسبتپاسخ
  به بحران

رويكردهاي متفاوت به 
  حزب اهللا و ايران

  امنيتي شدن و غير امنيتي شدن تشيع
هاي متفاوت در پشت پرده حمايت  سياست

  ها از سني
  هاي مختلف درباره افزايش نفوذ ايران ديدگاه

  
  از بهار عربي بعدمحورهاي اشتراك و انشقاق سياست خارجي تركيه و عربستان در خاورميانه 

  

   

رويكرد عربستان 
  و تركيه

  سوريه  مصر

 
  

  نقاط مشترك
  

 از اعتراضاتها  حمايت 

 پناهندگانحمايت از 

 المللي مخالفت با اسد در سطح بين

 حمايت از اقدامت نظامي مخالفان

  نفوذ ايران

  نقاط افتراق
المسلمينحمايت از اخوان
 اميانظدر مقابل ن

  نفوذ ايران

 له كردهائمس

اختالف بر سر حمايت از 
  المسلمين اخوان
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