
1

لخليــج ا لــي  إ ة  فــد ا لو ا يــة  لمصر ا لــة  لعما لخليــجا ا لــي  إ ة  فــد ا لو ا يــة  لمصر ا لــة  لعما ا



2

لخليــج ا لــي  إ ة  فــد ا لو ا يــة  لمصر ا لــة  لعما لخليــجا ا لــي  إ ة  فــد ا لو ا يــة  لمصر ا لــة  لعما ا

ورقة تقييم استراتيجيورقة تقييم استراتيجي
اإلتزان الصعب: كيف ستدير تركيا عالقاتها املستقبلية مع دول الخليجاإلتزان الصعب: كيف ستدير تركيا عالقاتها املستقبلية مع دول الخليج

 بعد زيارة أردوغان األخيرة إلى اإلمارات بعد زيارة أردوغان األخيرة إلى اإلمارات
ــارة مهمــة لإلمــارات، يومــي 14 و15 مــن الشــهر  قــام الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان بزي
الجــاري، تــم خاللهــا توقيــع عــددًا مــن اإلتفاقيــات بيــن البلديــن، وبــدأ مــن أجــواء الزيــارة اإليجابيــة 
والوديــة، وتصريحــات مســئولي البلديــن بعدهــا، أن هنــاك رغبــة مشــتركة لطــي صفحــة التوتــر 
والقطيعــة التــي ســيطرت ىلع عالقــات البلديــن خــالل الخمــس ســنوات األخيــرة. حيــث تعــد 
هــذه الزيــارة هــي األولــى منــذ عشــر ســنوات تقريبــا، بينمــا ســبقها زيــارات مــن الجانــب اإلماراتــي 
ألنقــرة خــالل العــام املاضــي، منهــا زيــارة ملستشــار األمــن القومــي اإلماراتــي الشــيخ طحنــون بــن 
زايــد، وزيــارة للشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األىلع للقــوات 
املســلحة. بينمــا زار اإلمــارات مــن الجانــب التركــي وزيــر الخارجيــة جاويــش اوغلــو يف ديســمبر 

.2021

ــة  ــا الصــورة الكامل ــارة يف ســياق ثنائــي فقــط، قــد ال تعطين ــة فهــم أبعــاد هــذه الزي إن محاول
ــدة  ــة بع ــاءت مصحوب ــي، ج ــي الترك ــي، أو اإلمارات ــي اإلمارات ــارب الترك ــوة التق ــهد، فخط للمش
تحــركات مــن البلديــن خــالل الســنة املاضية وال تــزال مســتمرة حتى اليــوم، إلســتعادة تموضعهما 

اإلقليمــي، وإعــادة تعريــف أدوارهــم يف بعــض امللفــات يف املنطقــة، 

ومن هنا فإن هذه الورقة ستحاول طرح بعض األسئلة املهمة: 

ما هي مساحات اإللتقاء املحتملة بين هذه التحركات؟ . 1

هــل تقــود بالفعــل لتقــارب ىلع صعيــد العالقــات الثنائيــة يف املجــاالت االقتصاديــة والصحيــة والتجارية . 2
واالســتثمارية وحتــى الدفاعيــة ، كمــا تكشــف عنهــا نوعيــة اإلتفاقيــات التــي تــم التوقيــع عليها؟

ما هي مساحات التقاطع املحتملة بين أبو ظبي وأنقره يف الساحة اإلقليمية؟ . 	

كيــف ســتدير تركيــا عالقاتهــا الخليجيــة بعــد هــذا التحــول االفــت ، والــذي ينقصــه فقــط خطــوة التقــارب . 4
التركــي مــع الســعودية، ليكتمــل بذلــك رحلــة اســتعادة التــوازن االســتراتيجي مــرة أخــرى للموقــف التركــي 

يف الخليــج؟
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سياقات الزيارة ودوافعها: سياقات الزيارة ودوافعها: 

لــم تكــن هــذه الزيــارة الخطــوة األولــى فــى مســار إصــالح وتطويــر العالقــات التركيــة االماراتيــة، بــل 
يمكــن القــول أنهــا محصلــة عــدة تحــركات مــن الجانبيــن، تبلــورت تدريجيــا خــالل النصــف الثانــي 
مــن العــام املاضــي، وجــاءت ىلع وقــع بعــض التغيــرات التــي جــرت يف البيئــة االســتراتيجية 
الخليجيــة منــذ ينايــر 2021 بتوقيــع اتفــاق العــال، الــذي أنهــى أكبــر أزمــة سياســية يف منظومــة 
ــم توقيعهــا  ــة إســتثمارية ت ــع إتفاقي ــارة توقي ــذ تأسيســه. ســبق هــذه الزي مجلــس التعــاون من
فــى أنقــره مــن قبــل ولــي عهــد أبــو ظبــي فــى نوفمبــر 2021 وخطــوة مهمــة قبلهــا، قــام بهــا 
مستشــار األمــن القومــي اإلماراتــي الشــيخ طحنــون بــن زايــد، بزيارتــه ألنقــره يف اغســطس  2021، 
ثــم خطــوة مقابلــة مــن الجانــب التركــي بزيــارة لوزيــر خارجيتهــا ألبوظبــي نهايــة العــام املاضــي 
أيضــا. وبالتالــي يمكــن القــول أن هــذه الزيــارة هــي تتمــة لعــدة تحــركات ســابقة، كانــت تمهــد 
نحــو عــودة العالقــات بيــن أبــو ظبــي وأنقــرة  إلــى املســتوي الطبيعــي، بعــد التوتــرات العنيفــة 
التــى حدثــت بينهــم ىلع مــدار أربعــة ســنوات تقريبــا،  كمــا تأتــي هــذه الزيــارة ضمــن تحــركات 
تركيــة، قامــت بهــا خــالل العــام املاضــي أيضــا، تجــاه مصــر وتجــاه اإلمــارات والســعودية، وكذلــك 
ــة تفكيــك بعــض التكتــالت اإلقليميــة  مــع اليونــان، لتخفيــف عزلتهــا داخــل املنطقــة، ومحاول
املضــادة لهــا يف املنطقــة، والتــي مثلــت إزعــاج كبيــر لتركيــا، ولعــل أهمهــا التعــاون املصــري 
اإلماراتــي يف ليبيــا، والــذي منــع تركيــا فعليــا مــن التمــدد شــرقا والســيطرة ىلع مناطــق شــرق 
ليبيــا الغنيــة بالنفــط ، والتأييــد الســعودي ملوقــف مصــر بشــكل خــاص يف ليبيــا ويف قضايــا 
إقليميــة أخــرى،  عــالوة ىلع اإلنزعــاج التركــي الشــديد مــن نجــاح مصــر يف إدخــال الســعودية 
واإلمــارات ضمــن املعادلــة االســتراتيجية املضــادة لتركيــا يف شــرق املتوســط) مناورات عســكرية 
ــارات  ــان/ زي ــع اليون ــكري م ــاون عس ــان/ تع ــع اليون ــة م ــعودية وإماراتي ــوات س ــا ق ــارك فيه تش
متبادلــة مــع اليونــان وقبــرص، بحــث ضــم الســعودية واإلمــارات ملنظمــة غــاز شــرق املتوســط(.

ــارات، بســبب الوضــع  ــع اإلم ــر املســار االقتصــادي والتجــاري م ــة  يف تطوي ــاك مصلحــة تركي هن
ــات  ــل ىلع انتخاب ــم ُمقب ــه الحاك ــان وتحالف ــا أن أردوغ ــا، خصوص ــب يف تركي ــادي الصع االقتص
العــام القــادم، ويحتــاج ملعالجــة الوضــع االقتصــادي وانعاشــه، لكســب أصــوات الداخــل التركــي، 
ــرأى يف  الــذي بــدأ يف تحميــل حــزب أردوغــان املســئولية عــن الوضــع الراهــن) اســتطالعات ال
تركيــا تؤكــد تراجــع شــعبية تحالــف الشــعب ممثــاًل يف حــزب العدالــة والتنميــة وحــزب الحركــة 
ــات  ــن اإلتفاقي ــر م ــدد كبي ــع ع ــارة ىلع توقي ــرًا يف الزي ــزًا كبي ــنلحظ تركي ــك س ــة(، لذل القومي
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ــارات دوالر  ــة 10 ملي ــدوق بقيم ــن صن ــارات ع ــة االم ــت دول ــث أعلن ــة، حي ــة والتجاري االقتصادي
لالســتثمار فــى تركيــا نظــًرا ملعاناتهــا مــن إرتفــاع مســتوى التضخــم فــى أىلع مســتوى لــه منــذ 
20 عاًمــا بمــا يقــارب 50%. وخــالل الزيــارة االخيــرة تــم توقيــع عــدد مــن االتفاقيــات فيمــا يخــص 
ــى  ــة إل ــر املناخــي باالضاف ــري والبحــري والتغي ــوم والنقــل الب التجــارة والصناعــة والصحــة والعل
االتفاقيــات الدفاعيــة. بلــغ حجــم التجــارة غيــر النفطيــة بيــن البلديــن 7.	1 مليــار دوالر يف عــام 
2021 ، بزيــادة 54% عــن 2020 و 86% عــن 2019 ، بحســب وزارة االقتصــاد اإلماراتية. وتتوقــع االمــارات  
أن حجــم  التجــارة الثنائيــة غيــر النفطيــة ســتتجاوز 0	 مليــار دوالر يف غضــون خمــس ســنوات. 
ومــن الجانــب اإلماراتــي هنالــك أيضــا مصالــح مشــتركة دفعــت العالقــات إلــى هــذا التطــور ومــن 
بيــن تلــك االســباب أن هنــاك حوالــى 400 شــركة إماراتيــة تعمــل فــى  تركيــا وهنــاك عــدد مــن 

االســتثمارات القويــة بيــن البلديــن.

انعكاسات الزيارة ىلع املوقف االستراتيجي التركي يف الخليج: انعكاسات الزيارة ىلع املوقف االستراتيجي التركي يف الخليج: 

أوالً: اســتعادة التوازن السياســي مع كل دول مجلس التعاون الخليجي:أوالً: اســتعادة التوازن السياســي مع كل دول مجلس التعاون الخليجي:

حققــت تركيــا يف الفتــرة التــي ســبقت األزمة الخليجيــة اختراقــات مهمة ىلع مســتوى عالقاتها 
االســتراتيجية مــع دول مجلــس التعــاون، ووصلــت هــذه العالقات ملســتوى الشــراكة االســتراتيجية 
مــع قطــر والســعودية تحديــدًا، ومســتويات مرتفعــة مــع الكويــت واإلمــارات أيضــا، وبشــكل عــام 
كانــت النظــرة لتركيــا ايجابيــة بصــورة كبيــرة مــن جانــب دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وُنظــر 
للــدور التركــي يف هــذه الفتــرة ىلع أنــه ركــن مهــم يف اســتراتيجية مواجهــة التوســع اإليرانــي 
ــن  ــتتبعها م ــا اس ــه 2017، وم ــت يف يوني ــي أندلع ــة الت ــة الخليجي ــد أن األزم ــة. بي يف املنطق
مواقــف تركيــة تجــاه األزمــة، قــد ســاهمت يف تغييــر النظــرة لتركيــا ىلع أنهــا تهديــد محتمــل 
لــكاًل مــن الســعودية واإلمــارات والبحريــن، التــي لــم تكــن راضيــة يف تلــك الفتــرة عــن دور أنقــرة 
ــد مــن  ــه دور مشــجع لهــا ىلع مزي ــل أن ــى جانــب قطــر، ب ــه دورًا منحــازًا إل يف األزمــة، واعتبرت

التحــدي لقواعــد العمــل الخليجــي املشــترك.
كمــا كان لقضيــة مقتــل الصحفــي الســعودي جمــال خاشــقجي يف القنصليــة الســعودية باســطنبول دورًا 
كبيــرًا يف توتيــر العالقــات السياســية مــع كل مــن الســعودية واإلمــارات، وتســببت القضيــة وتفاصيلهــا 
ــات  ــي سياس ــارات ىلع تبن ــعودية واإلم ــن الس ــجعت كاًل م ــادل، وش ــي متب ــوم إعالم ــرة يف هج الكثي
مضــادة لتركيــا اقتصاديــا وسياســيا وتشــكيل محــور مضــاد لتركيــا يف املنطقــة بالتعــاون مــع دول أخــرى. 
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تراهــن تركيــا بصــورة كبيــرة، وخاصــة منــذ ينايــر 2021 وتوقيــع اتفــاق العــال ىلع إمكانيــة إصــالح 
الشــرخ الــذي حــدث يف جــدار مجلــس التعــاون الخليجــي، بمــا يســاعدها ىلع إعــادة تصويــب 
موقفهــا السياســي تجــاه كل دول املجلــس ، دون أن تبــدو أنهــا طــرف شــريك يف أزمــات 
الخليــج الداخليــة، حيــث ُمنيــت تركيــا بخســائر كبيــرة ىلع املســتوى السياســي واالســتراتيجي 
واالقتصــادي، جــراء موقفهــا املنحــاز لقطــر يف األزمــة الخليجيــة، لذلــك تراهــن الدوائــر التركيــة 
ىلع أن تســاهم الزيــارة التــي قــام بهــا الرئيــس أردوغــان يف طــي هــذه الصفحــة، وفتــح صفحــة 
ــة(،  ــرة املاضي ــالل الفت ــا خ ــا لتركي ــج تحدي ــر دول الخلي ــارات ) أكث ــع اإلم ــاون م ــن التع ــة م جدي
وىلع أمــل أن تفتــح هــذه الزيــارة البــاب لخطــوة قريبــة مــع الســعودية، وبهــا تكــون تركيــا عــادت 

لســابق وضعهــا يف الخليــج قبــل 2017، ىلع األقــل مــن الناحيــة النظريــة.

ثانيا: كيفية تأمين الوجود العســكري التركي يف الخليج وتوســيع نطاق انتشاره. ثانيا: كيفية تأمين الوجود العســكري التركي يف الخليج وتوســيع نطاق انتشاره. 

ال شــك أن وجــود تركيــا عســكريا يف الخليــج يحقــق لهــا أهــداف كثيــرة ، ربمــا ال ترتبــط بشــكل 
مباشــر بمســألة تأميــن حليــف اســتراتيجي لهــا وهــي »دولــة قطــر« ، فلتركيا أهــداف اســتراتيجية 
مــن هــذا الوجــود بعضهــا يتعلــق بإيــران) الخصــم التاريخــي لها(،وبعضهــا يتعلــق بالرؤيــة لكيفية 
الخــروج خــارج الحــدود نحــو املحيــط الهنــدي وأفريقيــا ، لذلــك حقــق وجــود القــوات التركيــة يف 

قطــر جــزء مــن اســتراتيجية الخــروج خــارج النطــاق .
نظــرت الســعودية واإلمــارات تحديــدًا بقلــق كبيــر للوجــود العســكري التركــي يف قطــر -والــذي 
تــم تعزيــزه خــالل األزمــة الخليجيــة ليصبــح قاعدتيــن عســكريتين، ووجــود عســكري محــدود ىلع 
األرض، تأســيس مركــز قيــادة وعمليــات مشــترك، وتوســع يف مجــاالت التعاون العســكري ، وتشــمل 
التعليــم والتدريــب واملنــاورات املشــتركة والتصنيــع املشــترك لبعــض األســلحة، وتمويــل بعــض 

الصناعــات الدفاعيــة التركيــة  .
ترغــب تركيــا يف توســيع قاعــدة االنتشــار لتشــمل دول أخــرى يف الخليــج ) الكويــت، وســلطنة 
عمــان(، حيــث شــهدت العالقــات مــع كاًل مــن الكويــت وســلطنة عمــان تطــورًا ملحوظــا خــالل 
ــس  ــكري، وانعك ــي والعس ــادي والسياس ــتوى االقتص ــد 2017( ىلع املس ــة ) بع ــنوات املاضي الس
ــارات  ــام 2020 زي ــهد ع ــال ش ــبيل املث ــى س ــة، فعل ــارات املتبادل ــدد الزي ــتوى وع ــك يف مس ذل
متبادلــة بيــن مســئولين أتــراك ومســئولين مــن الكويــت وســلطنة عمــان، طــرح خاللهــا توقيــع 
اتفاقــات اقتصاديــة وأخــرى اســتراتيجية للتعــاون املشــترك، كان اهمهــا الزيــارة التــي قــام بهــا 
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الرئيــس التركــي لــكل مــن الكويــت وقطــر يف شــهر اكتوبــر 2020.  كمــا اســتكملت شــركة تركيــة 
ــى ســلطنة ُعمــان، يف إطــار  ــع إل ــة الصن ــارس« محلي للصناعــات الدفاعيــة تســليم مدرعــات »ب
ــا  ــام 2018، مقرًا دائم ــان«، يف الع ــركة »هافلس ــت ش ــبتمبر 2015. وافتتح ــرم يف 20 س ــد أب عق
لهــا يف الســلطنة، بعــد أن كانــت قــد قّدمــت خدمــات دفاعيــة للبــالد؛ مــن بينهــا بيــع أنظمــة 
قيــادة وتحّكــم ومعلومــات لتطويــر األداء العســكري للقــوات الُعمانيــة، وتدريــب عــدد مــن الكــوادر 
الُعمانيــة املتخصصــة الســتخدام هــذه األنظمــة وإجــراء عمليــات الصيانــة املطلوبــة. ويف يف 
مايــو 2020، أعلنــت ســلطنة ُعمــان اســتالمها زوارق ســريعة مــن نــوع »هرقــل« مصنعــة يف تركيا؛ 
ضمــن اتفاقيــة موقعــة معهــا، مشــيرة إلــى أنهــا تأتــي ضمــن اتفاقيــة لتصنيــع 14 زورقــا. كمــا 
تقــرر إنشــاء شــراكة ُعمانيــة مــع »هاولســان« بنســبة 70% لتركيــا و0	% لُعمــان، وجــرى افتتــاح 

املقــر الجديــد يف مــارس 2020.
مــع ذلــك فــإن الطمــوح التركــي بالحصــول ىلع موافقــة بتوســيع وجودهــا العســكري يف الخليــج 
خــارج قطــر، لــم يتحقــق حتــى اآلن، ربمــا بســبب تحســب الكويــت وســلطنة عمــان لهــذه الخطوة، 
ــض  ــارات( وبع ــعودية واإلم ــج ) الس ــركاء يف الخلي ــض الش ــدى بع ــر ل ــق كبي ــر قل ــد تثي ــي ق الت
الشــركاء اإلقليمييــن) إيــران( وكذلــك الشــركاء الدولييــن) خاصــة الواليــات املتحــدة التــي ســبق أن 

عبــرت عــن عــدم رضاهــا عــن الوجــود العســكري التركــي يف قطــر( .
وقــد الحظنــا يف الزيــارة األخيــرة ألردوغــان لدولــة اإلمــارات توقيــع الجانبيــن ىلع خطــاب نوايــا بشــأن التعازن 
ــا  ــن يف تعــاون عســكري حقيقــي، وربم ــة لدخــول الطرفي ــرة للغاي ــة مبك ــال شــك مرحل الدفاعــي، وهــي ب
ســيكون هــذا املســار مرهــون بمــدى التقــدم يف املســار السياســي، ومــدى قــدرة البلديــن ىلع إدارة امللفــات 
ــة  ــرة القادم ــالل الفت ــهد خ ــا نش ــا(. وربم ــا نموذج ــة ) ليبي ــاحة اإلقليمي ــة يف الس ــا، خاص ــة بينهم الخالفي
زيــارات مــن املســئوليين العســكريين يف البلديــن، لرســم مالمــح التعــاون العســكري املطــروح، والــذي نعتقــد 
أنــه ســيدور بشــكل أولــي حــول تبــادل الخبــرات يف مجــال تصنيــع املســيرات، ونقــل الخبــرة يف مجــاالت 

التعليــم والتدريــب العســكري.  
كمــا ترغــب تركيــا يف اســتمالة الســعودية نحــو ســوق الســالح التركــي، فالســعودية أكبــر مشــتري للســالح 
يف العالــم، وقــد ســبق أن أعلــن الرئيــس التركــي رجــب طيــب اردوغــان ان اململكــة العربيــة الســعودية قــد 
قدمــت طلبــا لشــراء الطائــرات بــدون طيــار التركيــة، بينمــا لــم يتــام تأكيــد أو نفــي هــذا الخبــر مــن الجانــب 
الســعودي حتــى اآلن . لكــن هنــاك بعــض املؤشــرات ىلع وجود بعــض القنــوات املفتوحة بيــن الجانبين يف 
هــذا املســار منهــا مــا اعلنــت عنــه الســعودية مطلــع ينايــر 2021 البــدء بتصنيــع الطائــرة املســيرة “هابــوب”، 

التــي تصّنعهــا عبــر نقــل تكنولوجيــا الطائــرة “فيســتل كارايــل” اململوكــة لشــركة “فيســتل” التركيــة.
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ثالثا: كيفية استعادة العالقات االقتصادية التركية الخليجية لسابق عهدها ثالثا: كيفية استعادة العالقات االقتصادية التركية الخليجية لسابق عهدها 
قبل قبل 20172017

تعانــي تركيــا منــذ 2017 مــن تراجــع يف حضورهــا االقتصــادي يف الخليــج ، كذلــك تراجــع مســتويات الحضــور 
الخليجــي داخــل تركيــا، فســبب موقفهــا السياســي مــن الزمــة مــع قطــر توقفــت شــركاتها املختلفــة التــي 
كانــت تعمــل يف الســعودية واإلمــارات والبحريــن عــن العمــل هنــاك، وتراجــع حجــم التجــارة الخارجيــة بيــن 
ــت تحظــى  ــي كان ــة الت ــال شــك للمنتجــات التركي ــالث الســابقة) وهــي أســواق واســعة ب ــدول الث ــا وال تركي
ــتثمارية  ــة اس ــرة وجه ــر أنق ــت تعتب ــة كان ــة الخليجي ــل األزم ــل 2017( ، فقب ــا قب ــويقية فيه ــة تس بأفضلي
تقليديــة مفضلــة لــدى املســتثمرين الخليجييــن، حيــث قــدرت قيمــة اســتثمارات الخليجييــن يف تركيــا بنحــو 
19 مليــار دوالر يف عــام 2017،  وتعتبــر دول الخليــج ثالــث أكبــر مصــدر لالســتثمارات األجنبيــة يف تركيــا بعــد 
بريطانيــا وهولنــدا. كشــفت أرقــام وزارة االقتصــاد التركيــة عــن وجــود 	197 شــركة خليجيــة عملــت يف تركيــا 
عــام 2017، حيــث تصــدر املســتثمرون الســعوديون نظائرهــم يف دول الخليــج مــن حيــث حجــم االســتثمارات 
ــن  ــدة يف عــام 2017 نحــو 2000 شــركة، م ــغ عــدد الشــركات الجدي ــث بل ــا خــالل 2017، حي املوجهــة لتركي
بينهــا 6	10 ســعودية، ويف املرتبــة الثانيــة جــاء املســتثمرون اإلماراتيــون بنحــو 445 شــركة، فالكويــت بـــ 
291 شــركة، وقطــر 117 شــركة، والبحريــن 	6 شــركة، فيمــا كان نصيــب املســتثمرين العمانييــن 21 شــركة. بينمــا 
بلغــت حصــة مــا بحــوزة ســعوديين يف ســوق األوراق املاليــة التركيــة، حتــى عــام 2016، مــا نســبته 2.4%، يف 
حيــن تتــراوح الحصــة الكليــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي يف ســوق األوراق املاليــة التركيــة بيــن %5 
و7%. وبحســب األرقــام الرســمية لهيئــة اإلحصــاء التركيــة فقــد بلــغ حجــم التبــادل التجــاري بيــن دول الخليــج 
وتركيــا يف 2016، نحــو 15.9 مليــار دوالر. اإلمــارات جــاءت ىلع رأس دول الخليــج يف حجــم التبــادل التجــاري 
بنحــو 9.107 مليــار دوالر، تلتهــا الســعودية 5.010 مليــار دوالر، قطــر 710 مالييــن دوالر، الكويــت 542 مليــون دوالر، 
البحريــن 21	 مليــون دوالر، وســلطنة عمــان 	29 مليــون دوالر. األرقــام تكشــف أيضــا أن الســعودية جــاءت يف 
قائمــة أكبــر 20 دولــة اســتقبلت صــادرات تركيــة يف 2017، واحتلــت املرتبــة رقــم 18 يف قائمــة املســتوردين 
مــن تركيــا بقيمــة إجماليــة 	2.7 مليــار دوالر. وتعتبــر اإلمــارات أكبــر دولــة عربيــة تصــدر لتركيــا بقيمــة بلغــت 

5.5 مليــار دوالر خــالل 2017، وبنمــو 50% عــن مثيلتهــا يف 2016.

ــا  ــار دوالر، وفيم ــج بقيمــة 40 ملي ــة ىلع مشــاريع إنشــائية يف دول الخلي ــا اســتحوذت الشــركات التركي كم
يتعلــق بســوق العقــارات التركيــة كان مواطنــو دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن بيــن األكثــر نشــاًطا يف 
ــة ىلع  ــة والثالث ــة الثاني ــون املرتب ــعوديون والكويتي ــتثمرون الس ــل املس ــا، واحت ــارات يف تركي ــوق العق س

التوالــي يف شــراء املنــازل التــي تبــاع لألجانــب يف تركيــا خــالل عامــي 2016 و2017. 
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ــل  ــارات، ىلع أم ــان لإلم ــارة أردوغ ــج زي ــب نتائ ــة تترق ــة التركي ــر االقتصادي ــإن الدوائ ــك ف ــال ش ب
اســتعادة األرقــام الســابقة مــرة أخــرى، حيــث جــرى التوقيــع ىلع عــدد مــن اإلتفاقيــات االقتصادية 
املهمــة ) 	1 اتفاقيــة يف مجــال االســتثمار والتجــارة والصناعــة ووالتقنيــات املتقدمــة والنقــل 
والصحــة والزراعــة( كمــا وقــع البلــدان ىلع بيــان مشــترك بشــان بــدء مفاوضــات اتفاقية للشــراكة 
االقتصاديــة( . فعلــى الرغــم مــن الدعــم الســخي غيــر املشــروط الــذي تقدمــه قطــر لإلقتصــاد 
ــال  ــح مج ــتركة أو فت ــتثمارات مش ــر أو اس ــم مباش ــة أو دع ــة التركي ــم للعمل ــواء دع ــي، س الترك
للشــركات التركيــة للعمــل داخــل قطــر، إال أن قطــر ســوق محــدود، وتركيــا تحتــاج لتوســيع قاعــدة 

وجودهــا االقتصــادي يف الخليــج، خاصــة يف الســوق الســعودي واإلماراتــي.

خالصة التقييم االستراتيجي للزيارة: خالصة التقييم االستراتيجي للزيارة: 

نخلــص مــن هــذه الورقــة إلــى أن هنــاك تحديــات ماثلــة أمــام هــذه الخطــوة » التكتيكيــة«، ولكــي 
ــا يف  ــع تركي ــادة تموض ــق بإع ــا يتعل ــتراتيجي، فيم ــتوى االس ــرات ىلع املس ــن تغي ــدث ع نتح
الخليــج، أو خطــوط جديــدة للعالقــات بيــن اإلمــارات وتركيــا، قــد يكــون مــن املفيــد اإلشــارة ملــا 

يلــي: 

إن تحقيــق تــوازن يف عالقــات سياســية لقــوة إقليميــة كبيــرة مثــل تركيــا مــع أطــراف داخــل . 1
منظومــة سياســية وأمنيــة واحــدة ُيعــد مســألة حساســة، عــالوة ىلع اســتمرار وجــود تباينات 
– رغــم املصالحــة- بيــن بعــض األطــراف يف الخليــج حــول رؤيــة كاًل منهــا ملصــادر التهديــد، 
وترتيــب األولويــات، وخريطــة التحالفــات لــكاًل منهــا، عــالوة ىلع اختــالف الــرؤى الخليجيــة إزاء 

بعــض امللفــات اإلقليميــة.

أن اســتعادة التــوزان السياســي لتركيــا يف منظومــة مجلــس التعــاون ليســت ســهلة، وســتحتاج ملزيــد . 2
مــن الوقــت، وربمــا تتعــرض إلنتكاســات قريبــة، حيــث ال تــزال تركيــا ُمصــرة ىلع ممارســة سياســة تدخليــة 
يف دوائــر وملفــات عربيــة مهمــة منهــا ســوريا والعــراق وليبيــا وغيرهــا، وهــذه السياســة تتقاطــع بصــورة 
أو بأخــرى مــع مصالــح بعــض دول الخليــج خاصــة اإلمــارات والســعودية، إال إذا كانــت هنــاك تفاصيــل غيــر 
مكشــوف عنهــا حتــى اآلن، حــول شــروط هــذا التقــارب، ومــا إذا كان يتضمــن تنــازالت معينــة، أو مراجعــة 
لبعــض املواقــف. ونخشــى أن يكــون مــن بيــن امللفــات التــي قــد تشــهد تغيــرًا يف املوقــف الخليجــي 

منهــا: ملــف شــرق املتوســط وملــف ليبيــا،  وكلهــا ملفــات حيويــة لألمــن القومــي املصــري.
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هنــاك ســياقات جديــدة يف املنطقــة قــد تســاعد تركيــا ىلع إعــادة تعريــف دورهــا بالنســبة . 	
ملعادلــة األمــن الخليجــي أهمهــا:

 تراجــع الواليــات املتحــدة االســتراتيجي عــن اإللتــزام الصــارم بحمايــة دول الخليــج مــن أي  	
تهديــدات خارجيــة ) تعــرض الســعودية واإلمــارات لهجمــات صاروخيــة وبالطائــرات املســيرة مــن 

الحوثييــن وخلفهــم إيــران ، دون رد مناســب مــن واشــنطن( .
 قــرب توقيــع اتفــاق مع إيــران، قد يســاعدها ىلع حرية الحركــة بصورة أكبــر يف املنطقة،  	

بعــد حصولهــا ىلع األمــوال املجمــدة لهــا يف الخــارج، والتــي ستشــكل بــال شــك عنصــر داعــم 
إلقتصادهــا ودورهــا الخارجــي الداعــم للميليشــيات واملكونــات السياســية والعســكرية التابعــة 
ــج  ــض دول الخلي ــد لبع ــا تمت ــن وربم ــطين واليم ــان وفلس ــراق ولبن ــوريا والع ــواء يف س ــا س له
)البحريــن مرشــحة لذلــك، وقــد شــاهدنا اســتضافة حزب اهلل االســبوع املاضــي ملؤتمــر للمعارضة 
البحرينيــة رغــم رفــض الســلطات اللبنانيــة عقــد املؤتمــر، وتــم نقلــه ملناطــق نفــوذ الحــزب، 

يف أكبــر دليــل ىلع أن البحريــن ال تــزال مســتهدفة مــن إيــران(. 
 تزايــد مســاحة الحركــة اإلســرائيلية كالعــب مباشــر يف املنظومــة الخليجيــة، وربمــا هــذا  	

األمــر يحــرك تركيــا للتواجــد واســتعادة دورهــا يف كل الخليــج، خاصــة وأن هنــاك مؤشــرات ىلع 
ــارة مرتقبــة للرئيــس اإلســرائيلي ألنقــرة(،  تقــارب تركــي إســرائيلي يلــوح يف األفــق) هنــاك زي
ــرة القادمــة اتفــاق إســرائيلي تركــي ىلع بعــض املفاهيــم الخاصــة بأمــن  وربمــا نشــهد الفت

الخليــج.

4. الشــك أن البعــد االقتصــادي يأتــي ىلع رأس األهــداف املتحققــة، والتــي يمكن تلمــس نتائجها 
مــن هــذه الزيــارة ىلع املــدى القريــب، بينمــا ســتظل األهــداف االســتراتيجية لهــا مؤجلــة أو ربمــا 
تكــون غيــر واضحــة، انتظــارًا إلســتكمال عمليــة التقــارب التركــي مــع الســعودية، وتحقيــق تقــدم 
يف مســار التقــارب مــع مصــر أيضــا، دون ذلــك ســتظل نتائــج هــذه الزيــارة قاصــرة ىلع الســياق 

الثنائــي فقــط، دون تغيــرات جوهريــة يف طبيعــة الوجــود والحركــة التركيــة يف الخليــج.
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أخيــرًا نقــول أن الزيــارة التــي قــام بهــا أردوغــان لإلمــارات ستؤســس ملرحلــة مهمــة ليــس 
فقــط يف مســار العالقــات التركيــة اإلماراتيــة، بــل يف مســار العالقــات التركيــة الخليجيــة بشــكل 
عــام، خاصــة إذا كان لهــذه الزيــارة تأثيــر إيجابــي ىلع خطــوة التقــارب التركــي مــع الســعودية، 
ــر  ــي وزن أكب ــرًا وتعط ــا كبي ــي اهتمام ــا تول ــتراتيجية يف تركي ــر االس ــدرك أن الدوائ ــا أن ن وعلين
بثــالث دول يف الخليــج وهــي قطــر والســعودية واإلمــارات، وهــي بالقطــع الــدول التــي تملــك 
مصــادر ثــروة كبيــرة ســواء يف البتــرول أو الغــاز، عــالوة ىلع أدوراهــا يف التفاعــالت اإلقليميــة 
التــي تقــع ضمــن نطــاق االهتمــام التركــي، ويف هــذا اإلطار تريــد تركيــا أن تحافــظ ىلع عالقاتها 
مــع قطــر ويف نفــس الوقــت تعيــد الزخــم لعالقاتهــا مــع الســعودية واإلمــارات، وهــي معادلــة 
ــة هــذه املــرة؟ هــذا هــو  صعبــة وســبق تجريبهــا يف الســابق وفشــلت ، فهــل تنجــح املعادل

الســؤال املهــم، والــذي يحتــاج ملتابعــة للموقــف خــالل الفتــرة القادمــة.
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