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مقدمة

القطبية  مرحلة  وانتهاء  الســوفييتي،  االتحاد  بانهيار  الباردة؛  الحرب  نهاية  بعــد 
أكبر  المحلية  للقوى  التأثير  مســاحة  بدت  لعقود،  العالم  على  هيمنت  التــي  الثنائيــة 
بداية  ومع  القومي،  ألمنها  وحماية  مصالحها  عن  بحًثا  تأثيرها؛  ومجال  محيطها  فــي 
األميركية،  المتحدة  الواليات  عليــه  تهيمن  والذي  القطبية،  أحادي  العالمــي  النظــام 
وموقعه  فيه،  الهائلة  الطاقة  مصادر  بســبب  كبير؛  باهتمام  األوســط  الشــرق  حظي 
إعادة  ذلك؛  مظاهر  ومن  العالمية،  التجــارة  خطوط  معظم  فيه  تمر  حيث  المتوســط 
الباردة،  الحرب  خالل  أوروبا  في  مهامه  انتهاء  بعد  األوسط  الشرق  في  الناتو  انتشار 
1991م  عام  العراق  ضد  الحرب  في  الدولــي  للتحالف  المتحدة  الواليات  وتزعــم 

"اإلرهاب".  على  الحرب  في  االستمرار  مع  2003م،  عام  واحتالله 

في  تراجع  والذي  األوسط،  الشرق  على  األميركي  التركيز  هذا  من  الرغم  على   
لرعاية  الحركة  حرية  من  متفاوت  بهامش  اإلقليمية  القوى  تمتعت  األخيرة،  السنوات 
التنافس،  بين  داخلــه  التفاعل  أنماط  وتنوعت  القومــي،  أمنها  وحماية  مصالحهــا، 
تزايد  مع  الســيما  الشــامل،  بمفهومه  اإلقليمي  األمن  لتحقيق  والتعاون؛  والتوازن، 
للتدخالت  كنتيجة  اإلقليم،  دول  من  العديد  في  السياسية  والتغيرات  األمنية  األزمات 
الدول  من  بالعديد  لحقت  التي  العربي  الربيع  ثورات  اندالع  مع  ثم  الدولية  العسكرية 
مفتوحة  أهلية  وحرب  بالوكالة،  للصــراع  ســاحات  إلى  منها  عدًدا  وحولت  العربية، 
من  جعل  الذي  األمر  والعشــرين،  الحادي   القرن  من  الثاني  العقد  طيلة  اســتمرت 
األوسط،  الشرق  في  اإلقليمي  النسق  شــكل  تحديد  في  ا  رئيســيً عاماًل  األمني  البعد 

فيه. الثنائية  العالقات  ومسارات 
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األوســط:  الشــرق  في  اإلقليمية  والمحاور  القوى  بين  الصراعات  أبرز  ومن   
التابعة  المســلحة  والجماعات  ســوريا  يضم  الذي  اإليراني،  المحور  بيــن  الصــراع 
في  الحوثي  وجماعة  العــراق،  في  الشــعبي  والحشــد  اللبناني،  الله  كحزب  إليران 
المؤثرة  اإلقليمية  الدول  من  عدٌد  إليه  ينتمي  الذي  الســعودي  المحور  وبين  اليمن، 
ويحظى  "إسرائيل"  مع  ويتعاون  مصر،  وجمهورية  المتحدة،  العربية  اإلمارات  كدولة 
التي  تركيا  تأتي  المحورين  هذين  جانب  إلى  األميركية،  المتحدة  الواليات  من  بدعم 
واســعة،  جغرافية  مســاحة  تمتلك  ناهضة  إقليمية  قوة  وتشــكل  منهما  أليٍّ  تنتمي  ال 
وهي  الجيوستراتيجي،  بموقعها  وتتميز  غزيرة،  مائية  ومصادر  كبيرة،  بشــرية  وموارد 
األطلسي  شمال  حلف  في  وانضوائها  الكبيرة،  االقتصادية  الدول  من  كونها  جانب  إلى 
الســتعادة  2002م  عام  للحكم  والتنمية  العدالة  حزب  وصول  بعد  ســعت  "الناتو"، 
ذلك،  ولتحقيق  منه.  ا  مهمًّ جزًءا  األوسط  الشرق  يشكل  والذي  االستراتيجي،  عمقها 
التحالف  أهمها  من  كان  األوسط،  الشرق  في  وصداقات  تحالفات  إيجاد  على  عملت 
تمتلك  فإنها  سكانها،  عدد  وقلة  حجمها،  صغر  من  الرغم  على  والتي  قطر،  دولة  مع 
أدوار مهمة  للعب  أهلتها  كبيرة ودبلوماسية مؤثرة؛  الطاقة، وآلة إعالمية  ثروة هائلة من 

األوسط. الشرق  في 

لدى  حاجتها  وقطر  تركيــا  من  كل  وجدت  اإلقليمية،  الظروف  هــذه  ظل  فــي 
وبيئتها  القــوي،  وجيشــها  السياســية،  مكانتها  تركيا؛  من  تحتاج  فقطــر  األخــرى؛ 
قدراتها  قطر؛  من  تركيا  تستفيد  بينما  األمنية.  وقدراتها  العاملة،  وقواها  االســتثمارية، 
ليلعبا  الطاقة؛  من  االستراتيجي  مخزونها  جانب  إلى  اإلعالمية،  وآلتها  االســتثمارية، 
لقضايا  رؤيتيهما  أن  الســيما  األوســط،  الشــرق  في  ومؤثًرا  نافًذا  ا  تكامليًّ دوًرا  مًعا 
لرعاية  المشــترك  عملهما  يعزز  الذي  األمر  األحيان،  من  الكثير  في  متقاربة  المنطقة 
التهديدات،  لدفع  التعــاون؛  إلى  الحاجة  من  يزيد  آخــر،  جانب  ومن  مصالحهمــا، 

بهما.  المحدقة  والمخاطر 

التركية- العالقات  مسار  تطور  في  كبيٌر  أثٌر  أيًضا  الداخلية  للمتغيرات  كان  كما 
ثاني،  آل  بن خليفة  الشيخ، حمد  تولي  بعد  كبير  العالقة بشكل  القطرية، حيث تطورت 
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ســاهمت  مهمة  اتفاقيات  عدة  الدولتين  بين  وُعِقدت  1995م،  عام  قطر،  في  الحكم 
إلى  والتنمية  العدالة  حزب  وصول  وبعد  الثنائية.  العالقات  تطوير  في  مباشر  بشــكل 
متسارعة.  تصاعدية  وتيرة  وأنقرة  الدوحة  بين  العالقات  مؤشر  أخذ  تركيا  في  الحكم 
قطاعات  في  المتبادلة  والحاجة  للدولتين  الكبيران  والتجاري  االقتصادي  النمو  حيث 
المتميزة  العالقات  واقع  جســدت  والتي  وغيرها،  والعقارات  واالســتثمارات  الطاقة 

والتاريخ. الدين  أساسها  الجذور  عميقة  عالقات  وهي  البلدين،  بين  والراسخة 

باإلعالن  مراحل،  عدة  في  تطورت  والتي  الدولتيــن،  بين  العالقة  توجت  وقــد 
حمد  بن  تميم  الشيخ  قطر،  أمير  برئاسة  االســتراتيجي  للتعاون  األعلى  المجلس  عن 
من  ركز  والذي  عام2014م،  في  أردوغان،  طيب  رجب  التركي،  والرئيس  ثاني،  آل 
المجال  منها  عديدة  جوانب  على  فيها  الموقعة  واالتفاقيات  الدورية  اجتماعاته  خالل 
واإلعالم.  والصحافة  التعليم  جانــب  إلى  والمصرفي  والمالي  واالقتصادي  األمنــي 
في  قطر  في  تركية  عسكرية  قاعدة  إنشــاء  عن  ُأعلن  فقد  العســكري  الصعيد  على  أما 
المشتركين،  األعداء  مواجهة  على  الدولتين  مساعدة  إلى  تهدف  دفاعية؛  اتفاقية  إطار 
مجلس  اجتماعات  عقد  توالى  وقد  أراضيها.  خارج  تركية  عسكرية  منشأة  أول  وهي 
العالقات  بلغت  حيث  2020م،  عام  نهاية  السادسة  الدورة  لتبلغ  االستراتيجي  التعاون 

مستوياتها. أعلى  التركية-والقطرية 

تركيا  بين  العالقات  لتطور  وعميق  شــامل  تحليل  تقديم  إلى  الكتاب)1)  يســعى 
وانعكاســات  اإلقليم،  في  المؤثرة  الصغيرة  الدولة  وقطر  الناهضة،  اإلقليميــة  القــوة 
الثنائية  عالقاتهما  على  األوسط  الشرق  في  الدولية  والتدخالت  االقليمية  الصراعات 
حتى  تركيا،  في  الحكم  إلى  والتنمية  العدالة  حزب  وصول  عام  2002م،  العــام  منــذ 
وتسليط  وقطر،  تركيا  من  لكل  الخارجية  السياســة  تحليل  حيث:  من  2020م،  العام 
والعســكرية  واألمنية  واالقتصادية  السياســية  الثنائية  العالقات  مظاهر  على  الضــوء 
على  األوسط  الشرق  في  اإلقليمي  األمن  قضايا  انعكاســات  ودراســة  الجانبين،  بين 

)1)  مأخوذ من رسالة دكتوراه للكاتب نوقشت في جامعة سكاريا بتركيا في سبتمبر/أيلول 2020م، 
وقد أوصت لجنة المناقشة بنشرها.
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التركية-القطرية  العالقات  مستقبل  استشــراف  جانب  إلى  التركية-القطرية،  العالقات 
واإلقليم.  البلدين  في  والخارجية  الداخلية  المتغيرات  ظل  في 

والتي  الفرعية  األســئلة  من  ومجموعة  رئيســي،  ســؤال  حول  الكتاب  يتمحور 
تطورت  كيف  اآلتي:  في  الرئيســي  الســؤال  يتحدد  حيث  للبحث،  أرضية  تشــكل 
واألمنية  واالقتصادية  السياســية  الداخلية  العوامل  ظل  في  التركية-القطرية  العالقات 
2002-2020م؟.  العامين  بين  والسياسية،  األمنية  اإلقليمية  والمتغيرات  والعسكرية، 

ويتفرع منه األسئلة اآلتية: ما مقومات السياسة الخارجية وأهدافها لكل من تركيا 
بين  والعسكرية  واألمنية  واالقتصادية  السياســية  الثنائية  العالقات  مظاهر  وما  وقطر؟ 
العالقات  على  األوسط  الشرق  في  اإلقليمي  األمن  قضايا  انعكست  وكيف  الجانبين؟ 
الداخلية  المتغيرات  ظل  في  التركية-القطرية  العالقات  مستقبل  وما  التركية-القطرية؟ 

والخارجية؟

التركية- العالقات  التوقيت:  حيث  فمن  عدة؛  جوانب  من  الكتاب  أهمية  تبرز   
والدولية  اإلقليمية  األطــراف  من  األخيرة  الســنوات  في  كبير  اهتمام  محل  القطريــة 
الصراعات  ظل  في  االستراتيجي  التعاون  مستوى  وبلوغها  العالقات،  هذه  تطور  مع 

منها.  عدد  في  وقطر  تركيا  انخرطت  والتي  المتصاعدة،  اإلقليمية 

أنه: في  أهميته  فتتمثل  الموضوعية  الناحية  من  أما 

فتركيا  مختلفين؛  دوليين  العبين  بين  العالقات  دراســة  لكيفية  نموذًجا  يقدم   .1
فدولة  قطر  أما  األخيرين،  العقدين  خالل  اإلقليمي  دورها  تعاظم  ناهضة  إقليمية  قوة 
هائلة،  مالية  مــوارد  تمتلك  أنها  غير  الســكان،  وعدد  المســاحة،  حيث  من  صغيــرة 

ومؤثرة. نشطة  خارجية  وسياسة  كبيرة،  إعالمية  وقدرات 

حيث  من  مختلفتين  لدولتين  الخارجية  السياسة  صنع  مؤسسات  بين  يقارن   .2
في  الدولتين  كلتا  عليها  ارتكــزت  التي  القوة  مصادر  تنوع  وبيــن  السياســي،  النظام 

الوطنية. مصالحهما  لتحقيق  الخارجية  سياستيهما 
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2020-2002م،  العامين  بين  التركية-القطرية  العالقات  تطور  مراحل  يشرح   .3
وظروفها.  وسماتها  منها  مرحلة  كل  مميزات  وأهم 

مستويين:  على  التركية-القطرية  العالقات  تطور  طبيعة  على  الضوء  يسّلط   .4

واألمنية،  واالقتصادية،  السياســية،  العالقات  صعيد  على  الثنائي:  المســتوى  أ. 
والثقافية.  والعسكرية، 

من  وقطر  تركيا  موقــف  وهي؛  الثالثة،  األبعاد  في  اإلقليمــي:  المســتوى  ب. 
الصراعات  وانعكاسات  األوسط،  الشرق  في  السياسي  التغيير  وقضايا  األمنية  القضايا 
الشــرق  في  الدولية  للتدخالت  باإلضافة  التركية-القطرية،  العالقات  على  اإلقليميــة 

عالقتيهما.  في  وأثرها  األوسط 

على  التركية-القطرية  العالقات  تطور  وأســباب  لعوامل  عميقة  قراءة  يقــدم   .5
السياسية ومقومات  االيديولوجية والرؤى  الخلفيات  ثنائي، من حيث  مستويين: األول 
بمفهومها  األمنية  العوامل  أثر  تبين  حيث  إقليمي:  والثاني  الوطنية،  والمصلحة  القوة 
مفهومي  وفق  اإلقليمية  البيئة  تحليل  عبــر  التركية-القطرية،  العالقات  على  الشــامل 

اإلقليمي.  األمني  والمركب  القوى  توزان 

مفهوم  العلمي؛  للبحث  أرضيــة  شــكلت  نظرية  مفاهيم  على  الكتاب  ويعتمــد 
الكبرى  التحوالت  نتيجة  مفهومها؛  على  التغيرات  من  مجموعة  طرأت  والتي  القــوة 
في  الجديد  الواقع  لهذا  للتنظير  العلماء  ســعى  وقد  الباردة،  الحرب  نهاية  تلت  التي 
ذلك  تفســير  في  الدولية  العالقات  نظريات  واختلفت  المتجدد،  القوة  مفهــوم  ظــل 
إلحداث  واالقتصادية؛  العســكرية  القوتين  في  غالًبا  تنحصر  كانت  والتي  المفهــوم، 
واألســواق  العولمة،  انتشــار  حيث  الجديد  الدولي  الواقع  أن  بيد  المطلوب،  التغيير 
عبر  أهدافها  تحقيق  نحو  لالتجاه  الدولية  بالقوى  دفــع  التكنولوجيا؛  وتطور  الحــرة، 
اآلخرين،  لجذب  الناعمة؛  القوة  ذلــك  في  بما  المختلفة،  القوة  أدوات  بيــن  المــزج 

الحروب. عن  الناتجة  الخسائر  من  والتقليل  تفضيالتهم،  وتشكيل 
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ما  وفق  والقطرية  التركية  الخارجية  السياســة  لتحليل  الكتاب  يســعى  هنا،  ومن 
ومدى  وناعمة،  صلبة  كأدوات  توظيفها  وكيفية  القوة،  مقومات  من  دولة  كل  تمتلك 

الخارجية.  سياستها  أهداف  لتحقيق  بينها  الجمع  على  القدرة 

 Barry( بوزان  باري  من  كل  افترض  فقد  اإلقليمي،  األمني  المركب  مفهوم  أما 
مجموعة  فيها  تكون  التي  الحالة  إلى  يشــير  أنه   )Ole Waever( ويفر  وأولي   )Buzan

إن  بحيث  وثيقة،  بصورة  بعضها  مع  األساســية  األمنية  اهتماماتها  ترتبط  الدول  مــن 
ويركز  بعض.  عن  بعضهــا  بمنأى  إليها  النظر  يمكــن  ال  الوطنية  األمنيــة  أوضاعهــا 
تأثير  إن  حيث  الجوار،  وقاعدة  الجغرافية،  العوامل  على  اإلقليمــي  األمني  المركــب 
القطاعات  في  وضوًحا  واألكثر  األقوى  األمنــي   هو  التفاعل  على  الجغرافي  القــرب 
-وفق  "االختراق"  مفهــوم  ويبين  والبيئية.  واالجتماعيــة،  والسياســية،  العســكرية، 
على  قادرة  قوة  كونها  اإلقليم؛  في  وتأثيرها  العظمــى،  العالمية  القوى  دور  بــوزان- 
اإلقليمي  والتنافس  القوى  ميزان  منطق  ويعمل  العالم،  حول  بعيدة  أقاليم  في  التدخل 
وبهذه  الخارجية،  المساعدة  طلب  على  المحليين  المنافسين  لتشجيع  طبيعي؛  بشكل 

العالمية])1)[. باألنماط  مرتبطة  المحلية  التنافس  أنماط  تصبح  اآللية 

رئيسية  فئات  ثالث  إلى  مقسمة  العالم،  في  ا  إقليميًّ ا  أمنيًّ مركًبا  عشر  أحد  وهناك 
 (centered( على أساس عدد القوى العظمى الموجودة فيها. ثالث منها تسمى مركزية
على  قوة  من  إما  إنشاؤها  يجري   .)CIS والــ  األوروبي،  واالتحاد  الشمالية،  )أميركا 
األمن  لمركبات  تسمح  التي  الجماعية  المؤسسات  بعض  من  أو  العالمي،  المســتوى 
القوى  مجمع  هو  وواحد،  العالمي.  المستوى  على  جماعي  بشكل  بالعمل  اإلقليمي 
أكثر  وجود  بسبب  كذلك  سمي  آسيا(،  )شرق  في   )great power( complex العظمى 
الجنوبية،  وأميركا  األوسط،  )الشرق  معيارية  المتبقية  والسبع  واحدة.  عالمية  قوة  من 
إفريقيا(.  وجنوب  إفريقيا،  ووسط  إفريقيا،  وغرب  اإلفريقي،  والقرن  آســيا،  وجنوب 

(1)  Barry Buzan, - Ole Waever, Regions and Powers: The Structure of International 
Security, )Cambridge: Cambridge University, 2003(, 52. 



13

ما  األمني،  المركب  في  العالمي  المســتوى  على  قوة  أي  بغياب  األخيرة  هذه  تتميز 
اإلقليمية])1)[. القوى  قبل  من  ا  حصريًّ المحلية  القطبية  بتحديد  يسمح 

القوى  توزيع  طبيعة  فهم  يمكن  اإلقليمي،  األمن  مركب  مفهوم  إلى  باالســتناد 
العظمى  القوى  لدور  باإلضافة  وأدوارها،  وتوازناتها  األوســط  الشــرق  في  اإلقليمية 
التركية- العالقات  تشكيل  على  ذلك  كل  وانعكاســات  األوسط،  للشــرق  المخترقة 

وتطورها.  القطرية 

وهي:  للخاتمة،  باإلضافة  فصول  ثالثة  إلى  الكتاب  وينقسم 

مؤسسات  حيث:  من  التركية-القطرية،  الخارجية  السياسة  تحليل  األول:  الفصل 
الخارجية  سياستيهما  ومرتكزات  األول،  المبحث  في  والتنفيذية  التشريعية  القرار  صنع 
في  الدولتين  لكلتا  وأدواتها  الخارجية  السياســة  أهداف  وأخيًرا  الثاني،  المبحث  في 

الثالث. المبحث 

الثالثة،  مباحثه  في  ويشــمل،  التركية-القطرية،  العالقات  طبيعة  الثاني:  الفصل 
واالقتصادية،  السياسية،  المختلفة؛  المستويات  على  الجانبين  بين  العالقة  تطور  مسار 

والعسكرية. واألمنية،  والثقافية، 

إلى  وينقسم  التركية-القطرية،  والعالقات  األوسط  الشرق  قضايا  الثالث:  الفصل 
الشــرق  قضايا  في  المحلية  التغيرات  تجاه  وقطر  تركيا  دور  األول:  مباحــث:  ثالثــة 
والعالقات  األوسط  الشرق  في  اإلقليمية  الصراعات  في  فيبحث  الثاني،  أما  األوسط، 
األوسط  الشرق  في  الدولية  التدخالت  الثالث  المبحث  يتناول  بينما  التركية-القطرية، 

التركية-القطرية. والعالقات 

(1)  Ibid, 62.
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الفصل األول 

تحليل السياسة الخارجية التركية-القطرية
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العالقات  موضوع  فــي  البحث  مجاالت  أهم  أحــد  الخارجية  السياســة  تمثــل 
البد  الدول؛  مقدمتهــم  وفي  الدوليين،  الالعبيــن  بين  العالقات  ولتفســير  الدوليــة، 
وكشــف  جهة،  من  بينها  فيما  عالقاتها  في  الخارجية  وتوجهاتها  سياســتها،  فهم  من 
اإلقليمية والدولية من جهة أخرى. بيئاتها  للدول، وفهمها تجاه  القومية  االستراتيجيات 

التركية،  الخارجية  السياســة  صنع  الثالثة؛  مباحثه  فــي  الفصل  هذا  ويتنــاول 
ذات  والتنفيذية  التشــريعية  المختلفة  القرار  صنع  مؤسســات  في  القطرية  وكذلــك 
كل  لدى  وقدراتها  الشــاملة  البالد  مقومــات  على  الوقوف  جانب  إلــى  العالقــة، 
من  لكل  وأدواتها  الخارجيــة،  السياســة  أهداف  دراســة  وأخيًرا،  وقطر،  تركيا   من 

وقطر. تركيا 

املبحث األول: مؤسسات صنع السياسة الخارجية

تختلف مؤسسات صنع السياسة الخارجية في كل من تركيا وقطر؛ تبًعا لنظامهما 
2018م  عام  حتى  برلمانًيا  ديمقراطًيا  نظاًما  تركيا  تتبع  الذي  الوقت  ففي  السياســي، 

وراثي. حكم  نظام  قطر  دولة  تتبع  العام،  هذا  بعد  ورئاسًيا 

املطلب األول: مؤسسات صنع السياسة الخارجية يف تركيا 

فوزه  بعد  2002م،  عام  تركيا  في  للحكم  والتنمية  العدالــة  حزب  وصول  منــذ 
سياسات  بتغيير  بدأ  التركي،  البرلمان  في  كبيرة  أغلبية  على  وحصوله  االنتخابات  في 
الحياة  عن  الجيش  إلبعــاد  محاوالته  عبر  الخارجي  الصعيد  على  الســيما  الدولــة، 
وتتشارك  البالد.  دستور  في  عليها  المنصوص  الكمالية  القيود  من  والتخفف  السياسية، 
تؤثر  كما  مختلفة،  بأوزان  التركية  الخارجية  السياسة  صناعة  في  حكومية  جهات  عدة 

القرار. صنع  عملية  في  حكومية  غير  جهات 

أواًل: السلطة الترشيعية

العالقات  إدارة  في  الرئيسة  المهام  من  الكثير  الكبير  التركي  األمة  مجلس  يتولى 
التركي  الدستور  من   87 المادة  وفق  المجلس،  هذا  يختص  حيث  للبالد،  الخارجية 
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مع  البالد  في  التنفيذية  الجهات  تبرمها  التي  واالتفاقيات  المعاهدات  على  بالمصادقة 
على  والمصادقة  الحرب،  إعالن  صالحياته  من  أن  كمــا  األخرى،  الدولية  الجهــات 
مجلس  من  الرئيس  طلب  ذلك  على  األمثلة  ومن  البالد)1).  خارج  تركية  قوات  إرسال 
ما  وهو  قطر،  حصار  أزمة  إبان  البالد  خارج  تركية  قوات  نقل  على  المصادقــة  األمــة 

2017م)2). يونيو/حزيران   7 في  باألغلبية  المجلس  عليه  وافق 

حافظ  2002م  عــام  في  الحكم  إلى  والتنميــة  العدالة  حــزب  وصول  ومنــذ 
القرارات  تمرير  علــى  قدرته  وبالتالي  المجلــس)3)،  في  األكبر  الكتلــة  كونه  علــى 
الشــأنين  في  ومشــاريعها  التنفيذية  الجهــات  توجهــات  مــع  والتناغــم   بســهولة، 

والخارجي. الداخلي 

ثانًيا: السلطة التنفيذية

1. مؤسسة الرئاسة

تعديله  تم  حيث  2018م،  عام  منتصف  حتى  برلمانــي  تركيا  في  الحكم  نظــام 
2017م،  عام  من  أبريل/نيسان  في  جرى  الذي  الشعبي  االستفتاء  بعد  رئاسي  لنظام 
الذي  الدستور  له  كفلها  مهمة  صالحيات  للرئيس  كان  البرلماني  النظام  هذا  ظل  وفي 
إيفرين  كنعان  الجنرال  به  قام  الذي  العسكري  االنقالب  إثر  على  1982م  عام  وضع 
ومن  الوزراء،  رئيس  صالحيات  ضمن  تبقى  للبالد  الفعلية  اإلدارة  لكن  1980م،  عام 

الرئيس: صالحيات 

الدول  إلى  التركية  الدولة  ممثلي  وإرســال  الدولية،  المعاهدات  على  الموافقة 
للقوات  العام  القائد  ويمثل  األجنبية،  الدول  من  المبعوثين  اعتمادات  وقبول  األجنبية، 

(1)  T.C. Anayasasi   )2018(, Kanun No.: 2709, Kabul Tarihi: 7.11.1982, Değişik: 
23/7/1995-4121/1 md., Madde 87.

(2)  Türkiye Büyük Millet Meclisi )TBMM(, karar No. 7023, kabül tarihi )7/6/2017(, 
)Resmi Gazete ile yayımı: 9/6/2017(.

(3)  T.C. Yüksek Seçim Kurulu, Milletvekili Genel Seçim Arşivi, )4/05/2020(.
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التركية،  المسلحة  القوات  استخدام  في  والبت  التركي،  البرلمان  عن  بالنيابة  المسلحة 
وتوقيع  القومي،  األمن  مجلــس  ورئاســة  لالجتماع،  القومي  األمن  مجلس  ودعــوة 

المراسيم.)1( 

للجمهورية  عشر  الثاني  الرئيس  أردوغان  طيب  رجب  انتخب  2014م  العام  في 
االختيار  عملية  من  بداًل  الشعب  من  مباشر  بشكل  ينتخب  رئيس  أول  وهو  التركية)2(، 
في  الدســتور  على  أدخلت  التي  التعديالت  بعد  وذلك  البرلمان،  في  تتم  كانت  التي 
إضافية  تعديالت  إدخال  جرى  كما  2007م)3(،  عــام  اســتفتاء  عبر   101 رقم  المادة 
صالحيات  توسعة  تشمل  2010م،  عام  استفتاء  عبر  الدســتور  من   146 المادة  على 
أعضاء  ثالثة  تعيين  للرئيس  يحق  حيث  القضائي،  الســلك  أعضاء  اختيار  في  الرئيس 
المحكمة  في  واحد  وعضــو  الدولة،  مجلس  في  وعضويــن  العليا،  المحكمــة  فــي 

العليا)4(. اإلدارية  للمحكمة  العامة  الجمعية  في  واحد  وعضو  العليا،  العسكرية 

في  القرار  صنع  مؤسســات  داخل  الكبير  أردوغان  الرئيس  نفوذ  إلى  باإلضافة 
الناحية  من  فيه  عضــًوا  يعد  لم  أنه  من  الرغم  على  الحاكــم،  الحزب  وفــي  الدولــة 
أصبح  الذي  أوغلو  داود  أحمد  الجديد  الحزب  رئيس  حساب  على  وذلك  القانونية، 
رئيس  استقالة  إلى  الجانبين  بين  الصالحيات  تنازع  أسفر  وقد  للوزراء)5(،  رئيًسا  كذلك 

(1)  Türkiye Büyük Millet Meclisi )TBMM(, karar No. 2709, Madde 104, kabül tarihi 
)18/10/1982(, )Resmi Gazete ile yayımı: 20/10/1982(.

)2)  رئاسة الجمهورية التركية، "رؤساء الجمهورية التركية"، )تاريخ الدخول: 2 مايو/أيار 2020م(. 
(3)  Türkiye Büyük Millet Meclisi )TBMM(, karar No. 5678, Madde 5, kabül tarihi 
)31/05/2007(, )Resmi Gazete ile yayımı: 16/07/2007(.

(4)  Türkiye Büyük Millet Meclisi )TBMM(, karar No. 5678, Madde 5, kabül tarihi 
)07/05/2010(.

)5)  يوجد إشكال في طبيعة النظام السياسي وعدم وضوح الصالحيات داخله السيما بعد التعديالت 
التي أدخلت عليه عامي 2007 و2014م ليصبح نظاًما "شبه رئاسي"، ومحاولة الرئيس استخدام 
أهم قضايا  الوزراء. ومن  رئيس  التضارب مع صالحيات  كافة، فحصل  الممنوحة  الصالحيات 
داود  "استقالة  نت،  الجزيرة  الداخلية.  الحزب  شؤون  وإدارة  الرئاسي  للنظام  التحول  الخالف 

أوغلو.. األسباب والتداعيات"، 5 مايو/ آذار 2016م. 
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أشــهر  ســتة  بعد  2016م  عام  منصبيه  من  أوغلو  داود  أحمد  الحزب  رئيس  الوزراء 
استثنائية  دورة  انعقاد  إلى  مايو/أيار   5 في  دعا  حيث  الـ62،  للحكومة  رئاسته  من  فقط 
الرئيس  أعلن  ثم  جديد)1(،  من  الحزب  لرئاســة  فيها  ترشــحه  عدم  وأعلن  للحزب، 
باالستقالة)2(،  الوزراء  ومجلس  الوزراء  رئيس  تقدم  الشهر  نفس  من   22 في  أردوغان 
ســلم  والذي  أوغلو،  لداود  خلًفا  المنصبين  في  يلدرم  علي  بــن  تعيين  بعدها  ليتــم 
أدوار  لهم  كانت  كارزميين  رؤساء  تركيا  تاريخ  شــهد  وقد  أردوغان.  للرئيس  بالتبعية 
أوزال  تورغت  مثل:  والخارجية،  الداخلية  وقراراتها  البالد،  توجهات  صنع  في  بارزة 
الحالي  الرئيس  جانب  إلى  )1993-2000م(  ديميرل  وسليمان  )1989-1993م(، 

2014م(.  عام  )منذ  أردوغان  طيب  رجب 

تضمن  شعبي  استفتاء  عبر  الدستور  على  تعديالت  إجراء  تم  2017م  عام  وفي 
ألغي  كامل،  رئاســي  نظام  إلى  برلماني  نظام  من  للحكم  السياســي  النظام  تحويــل 
حددها  الرئيس  بيد  واســعة  صالحيات  وتركزت  الوزراء)3(،  رئيس  منصب  بموجبــه 
ونشرها،  المبرمة  الدولية  االتفاقيات  توقيع  التالي)4(:  في   104 رقم  المادة  في  الدستور 
مجلس  عن  وبالنيابة  الالزمــة،  التدابير  واتخاذ  القومــي،  األمن  سياســات  وتحديد 
القوات  استخدام  يقرر  كما  المسلحة،  للقوات  العام  القائد  يمثل  الكبير  التركي  األمة 
مجلس  يترأس  كما  الــدول،  ممثلي  اعتماد  طلبات  على  ويوقع  التركيــة،  المســلحة 
الدولة  أراضي  أمن  وحفظ  القومي  األمن  سياسات  تحديد  به  المنوط  القومي  األمن 

ووحدتها)5(. وسالمتها 

)1)  وكالة األناضول، داود أوغلو يعلن 22 مايو الجاري موعًدا لعقد المؤتمر العام االستثنائي لحزبه، 
5 مايو/ أيار 2016م. 

)2)  وكالة األناضول، "أردوغان يقبل استقالة رئيس الوزراء داود أوغلو"، 22 مايو/ أيار 2016م. 
(3)  Türkiye Büyük Millet Meclisi, karar No. 7023, kabül tarihi )7/6/2017(, )Resmi 
Gazete ile yayımı: 9/6/2017(.

(4)  T.C. Anayasasi   )2018(, Kanun No.: 2709, Madde 104.

(5)  T.C. Anayasasi   )2011(, Kanun No.: 2709, Madde 118.
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للجمهورية  رئيس  انتخاب  جرى  أن  منذ  الرئاسي  الحكم  نظام  تطبيق  ُبدئ  وقد 
طيب  رجب  الرئيس  في  الثقــة  أعيدت  حيث  2018م،  يوليو/تموز   9 فــي  التركيــة 

الجديد.)1( الرئاسي  النظام  ضمن  ينتخب  رئيس  أول  ليكون  أردوغان؛ 

2. جملس الوزراء 
وزير  بينهم  ومن  والوزراء،  الوزراء،  رئيس  ويضم  التنفيذية؛  الســلطة  محور  هو 
2011م،  لســنة  الدســتور  من   112 المادة  وفق  الوزراء،  رئيس  ويعــدُّ  الخارجيــة، 
وزرائه،  مع  بالتعاون  وتنفيذيها  الخارجية،  السياسة  صنع  عن  مباشرة  بصورة  المسئول 
وعن  بينهم،  والتنسيق  الوزراء،  أداء  عن  المسئول  فهو  الخارجية؛  وزير  مقدمتهم  وفي 
في  القومي  األمن  مجلس  يترأس  كما  الدولــة)2(.  مصالح  ورعاية  السياســات،  تنفيذ 
مسار  على  وقدراته  الوزراء  رئيس  شخصية  وتنعكس  الجمهورية)3(.  رئيس  غياب  حال 
لعب  )2002-2020م(  الدراسة  محل  الفترة  وفي  الدولة،  في  واتخاذه  القرار  صناعة 
كان  عندما  تركيا  في  واتخاذه  القرار  صناعة  في  األبرز  الدور  أردوغان  طيــب  رجــب 

اآلن(.  )2014م-حتى  للبالد  ورئيًسا  )2003-2014م(،  للوزراء  رئيًسا 

3. جملس األمن القومي 
العامة،  األركان  ورئيس  الوزراء،  رئيس  الجمهورية،  رئيس  رئاســة  تحت  ويضم 
والخارجية،  والداخلية،  الوطنــي،  والدفاع  العدل،  ووزراء  الــوزراء،  رئيس  ونــواب 
)الجندرما(.  الدرك  لقــوات  العام  والقائد  والجوية،  والبحرية  البريــة  القوات  وقــادة 
لحضور  الصلة  ذوي  واألشخاص  الوزراء  دعوة  يمكن  األعمال،  جدول  لطبيعة  ووفًقا 

آرائهم)4(. ألخذ  المجلس؛  اجتماعات 

األمن  سياســات  تحديد  في:  القومي  األمن  مجلس  مهام  الدســتور  حدد  وقد 
الالزم  التنســيق  وضمان  ووحدتها،  وســالمتها  الدولة  أراضي  أمن  وحفظ  القومي، 

)1)  مؤسسة الرئاسة التركية، "السيرة الذاتية"، )تاريخ الدخول: 3 مايو/ أيار 2020م(. 
(2)  T.C. Anayasasi   )2011(, Kanun No.: 2709, Madde 112.

(3)  T.C. Anayasasi   )2011(, Kanun No.: 2709, Madde 118.

(4)  Ibid.
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يراها  التي  بالتدابير  المتعلقة  القرارات  المجلس  ويتخذ  المختلفة،  الدولة  أجهزة  بين 
مجلس  قبل  من  وتقييمها  رفعها  بعد  المجتمع  في  واألمن  الســالم  لحماية  ضرورية؛ 

الوزراء)1(.

السياســات  رســم  في  الكبير  الجيش  دور  األذهان  عن  يغيب  ال  أن  يجب  وهنا 
وقد  1980م،  عام  انقالب  بعد  الحالي  الدستور  وضع  تم  حيث  وتنفيذها،  الخارجية 
والتنمية  العدالة  حزب  عمل  للجيش  واسعة  وصالحيات  كبيرة،  مســاحة  فيه  أفردت 
بمتطلبات  مستعيًنا  متدرجة  بصورة  المدنية  الحياة  عن  الجيش  وإبعاد  تقليصها،  على 
الحياة  في  الجيش  تدخل  عدم  تحتم  والتي  وشــروطه،  األوروبي  لالتحاد  االنضمام 
في  الغرض  لهذا  خدمة  كبيرة  دستورية  تعديالت  الحزب  أجرى  وقد  للدولة،  السياسة 

شعبية. استفتاءات  عبر  و2017م  2010م،  2007م،  األعوام 

 

(1)  Ibid.
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املطلب الثاني: مؤسسات صنع السياسة الخارجية يف قطر 

ومجلس  األمير،  وهي:  القطريــة  الخارجية  السياســة  صنع  جهات  عدة  تتولــى 
الشورى. ومجلس  الخارجية،  ووزارة  الوزراء، 

أواًل: السلطة التنفيذية

1. أمري البالد 

للقوات  األعلى  والقائــد  الدولة)1(،  رئيس  هــو  القطري  الدســتور  وفق  األمير 
اختصاصاته)3(:  ومن  مباشــرة)2(،  يتبعه  للدفاع  مجلس  ذلك  في  ويعاونه  المســلحة، 
واالتفاقيات  المعاهدات  وإبرام  الوزراء،  مجلس  بمعاونة  للدولة  العامة  السياسة  رسم 
وإعالن  العسكرية،  القوات  اســتخدام  ويقرر  الشورى،  لمجلس  وإبالغها  بمرســوم 

الحرب)4(. 

الخارجية،  السياسة  صناعة  في  األكبر  المهمة  البالد  ألمير  تتيح  الصالحيات  هذه 
الحالي،  واألمير  ثاني،  آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ  الوالد،  األمير  شخصية  جانب  إلى 
األمير  قدرة  من  يزيد  ما  الحاكمــة،  العائلة  ومكانة  ثاني،  آل  حمد  بن  تميــم  الشــيخ 
في  المهمة  المحطات  كل  في  دوره  برز  وقد  لقطر،  الخارجية  السياســة  توجيه  على 
ليبيا  على  الجوي  الحظر  فرض  في  المشــاركة  قرار  منها:  الخارجية،  البالد  عالقات 
للقوات  األعلى  القائد  كونه  البالد)5(؛  خارج  عســكرية  قوات  وإرســال  2011م،  عام 
على  التركية  العســكرية  القاعدة  اســتضافة  كذلك  الحرب)6(.  قرار  وبيده  المســلحة 

)1)  دستور دولة قطر، المادة 64، )2003م(.
)2)  دستور دولة قطر، المادة 65، )2003م(. 

)3)  دستور دولة قطر، المادتان 67-68، )2003م(. 
)4)  دستور دولة قطر، المادة 71، )2003م(.

(5)  Guido Steinberg, "Qatar and the Arab Spring: Support for Islamists and New An-
ti-Syrian Policy",  )February, 2012(, 4.

)6)  دستور دولة قطر، المادتان 65-71، )2003م(.
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على  والحفاظ  شــروطها،  ورفض  الحصار،  دول  ومواجهــة  القطرية)1(،  األراضــي 
القطرية)2(. الخارجية  السياسة  استقاللية 

الرئيس  المقر  وهو  األميري،  الديوان  عبر  مهامه  ويمارس  نائبه)3(،  األمير  ويعاون 
ونائبه  األمير  بين  الوصل  حلقة  وهو  فيها،  الســيادي  والجهاز  قطر،  دولة  في  للحكم 
بأهم  بإحاطته  يقوم  كافة،  والخارج  الداخل  في  الحكومية  وغير  الحكومية  واألجهزة 
التشريعية؛  واألدوات  القوانين،  مشــاريع  عليه  ويعرض  ا،  ودوليًّ ا  محليًّ المســتجدات 

. المعنية)4(  للجهات  توجيهاته  ويبلغ  عليها،  المصادقة  في  للنظر 

2. جملس الوزراء 
إلدارة  العليا  التنفيذية  الهيئة  بوصفــه  به  ويناط  األمير،  الوزراء  مجلس  يعــاون 
على  وعرضها  والمراسيم،  القوانين  مشروعات  اقتراح  والخارجية:  الداخلية  الشؤون 
واللوائح  والمراسيم  القوانين  تنفيذ  على  واإلشــراف  لمناقشتها،  الشــورى؛  مجلس 
العناية  وسائل  وعلى  الخارج،  في  الدولة  مصالح  رعاية  على  واإلشراف  والقرارات، 
وزير  مباشــرة  بصورة  تنفيذها  يتولى  التي  الخارجيــة،  وشــؤونها  الدولية  بعالقاتهــا 

الخارجية)5(.

ثانًيا: السلطة الترشيعية 

للدولة)6(،  العامة  الموازنة  يقر  البالد،  في  التشريعية  الجهة  هو  الشورى  مجلس 
الجهات  تبرمها  التي  واالتفاقيات  المعاهدات،  على  والمصادقة  القوانين،  سن  ويتولى 

(1)  T.C. Cumhurbaşkanlığı, Resmi Gazete, Sayı: 29380, "Milletlerarası Antlaşma", 
Karar Sayısı: 7649 )8 Haziran 2015(, 6.

)2)  وكالة األنباء السعودية ) واس (، "المملكة تقطع العالقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر" ، 
)5 يونيو/ حزيران     2017م(.

)3)  دولة قطر، الديوان األميري، "سمو نائب األمير"، )تاريخ الدخول: 5 مايو/ أيار 2020م(.
)4)  دولة قطر، الديوان األميري، "نبذة عن الديوان األميري"، )تاريخ الدخول: 5 مايو/ أيار 2020م(. 

)5)  الدستور القطري، المادة 121، )2003م(. 
)6)  دستور دولة قطر، المادة 76، )2003م(. 
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في  بما  بواجباتهم  وقيامهم  والوزراء،  الوزراء،  رئيس  أداء  على  ويشــرف  التنفيذية)1(، 
منها)2(. والموقف  الخارجية،  القضايا  ذلك 

المتعلقة  المســائل  المجلس  في  والخارجية  الداخلية  الشــؤون  لجنة  وتتولــى 
ويحيلها  الوزراء،  مجلس  على  تعرض  التــي  والخارجية،  الداخلية  العامة  بالسياســة 
من  والداخلية  الخارجية  بوزارتي  المتعلقة  المســائل  كذلك  الشــورى،  مجلس  إلى 

المجلس)3(.  اختصاص  في  تدخل  التي  النواحي 

)1)  دستور دولة قطر، المادة 68، )2003م(. 
)2)  دستور دولة قطر، المادة 109، )2003م(. 

)3)  مجلس الشورى، "اللجان واختصاصاتها"، )تاريخ الدخول: 2 مايو/ أذار 2020م(.
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املبحث الثاني: مرتكزات السياسة الخارجية 

في  عليها  ترتكز  التــي  القوة  مصادر  من  مجموعة  وقطــر  تركيا  من  كل  لــدى 
البلدين  لدى  القوة  مصادر  وتختلف  الخارجية،  سياساتها  ورســم  توجهاتها،  تحديد 

المشتركة.  والمصالح  التكامل،  لتحقيق  للتعاون؛  دافًعا  يشكل  الذي  األمر 

املطلب األول: مرتكزات السياسة الخارجية التركية

أواًل: املرتكز التارخيي

الســلجوقية  الدولتين  في  الســيما  طويلة،  لقرون  يمتد  كبيًرا  إرًثا  تركيا  تحمل 
سيطرتها  بسطت  التي  )1299هـ-1923م(،  العثمانية  ووريثتها  )1077م-1307هـ( 
وإفريقيا،  وآسيا،  أوروبا،  الثالث:  القديم  العالم  قارات  من  واســعة  مســاحات  على 
وغربي  أوروبا،  شرق  جنوب  من  كبيرة  وأجزاء  الصغرى،  آسيا  كامل  لها  خضع  فقد 

إفريقيا)1(. وشمالي  آسيا، 

اإلقليمي  المســتوى  على  فريدة  خصائص  تركيا  وهب  التاريخي  التراكم  هــذا 
التاريخ  عبر  طبعتها  التي  المختلفة  العالقات  أنواع  تالقي  ذلك  عن  نتج  وقد  والدولي، 
على  ظهرت  قومية  دولة  كأي  ليست  فتركيا  الدولية.  البنية  في  المتحكمة  األنظمة  مع 
شكلتها  حاكمة  لحضارة  نتاج  هي  بل  السياسية،  األوضاع  تطورات  خالل  من  الساحة 
الدولة  أن  كما  عديدة.  قروًنا  اســتمرت  تاريخية  وأنظمة  وميراث،  عالميــة،  منظومــة 
في  الوحيدة  السياســية  البنية  وكانت  التاريخي،  الميراث  لهذا  مصدًرا  تعدُّ  العثمانيــة 

أوروبا)2(. مقابل  في  المنطقة 

(1)  Stanford J. Shaw - Gökhan Çetinsaya, "Ottoman Empire", The Oxford Encyclope-
dia of the Islamic World.

)2)  أحمد داود أوغلو، العمق االستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية، ترجمة: محمد 
جابر ثلجي - طارق عبد الجليل، مراجعة: بشير نافع - برهان كور أوغلو، الطبعة الثالثة، )الدوحة: 

مركز الجزرة للدراسات والدار العربية للعلوم ناشرون، 2014م(، 88-87. 
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ردود  شملت  تقاطع  ساحة  في  الجمهورية  عهد  في  الخارجية  السياسة  تطورت 
الدولة  عهد  أواخر  فــي  بصماته  ترك  الذي  التاريخي  بالميــراث  المتعلقــة  األفعــال 

الدولي.  الوضع  يتطلبها  التي  الضرورات  مع  العثمانية، 

عهد  أواخر  في  اإلســالمي  العالم  شــهدها  التي  الكبرى  األزمات  ظــل  وفــي 
في  الحقيقي  دورهما  التركية  والقومية  اإلســالمية  النزعتين  وفقدان  العثمانية،  الدولة 
تتحقق  تأثير  كمساحة  الخلفية"  "الحديقة  تكوين  إلمكانية  الهامتين  األرضيتين  تشكيل 
الدولة  إدارة  توجه  إلى  الوضع  هذا  أدى  السياســية.  القوة  حوض  في  المصالح  فيها 
اإلعالن  وهذا  الدولية،  الناحية  مــن  القبول  يلقى  أن  له  يمكن  إعالن  إلــى  الجديــدة 
والطموحات  المسؤوليات  كل  عن  الجمهورية  بتخلي  يقضي  الدولة  به  صرحت  الذي 
الحدود  الدفاع عن  تبني استراتيجية  الدولية، ويحتوي على عنصرين أساسيين: األول: 
تكون  أن  والثاني:  الدولي،  البعد  ذات  االستراتيجية  من  بداًل  الوطنية،  والدولة  القومية 

له)1(. معارضة  أو  بديلة  وليست  المتصاعد،  الغرب  محور  من  جزًءا  التركية  الدولة 

العثمانية  النزعة  تأثير  ظهر  جديدة،  حقبة  في  والدخول  الباردة  الحرب  نهاية  ومع 
خطابات  عبر  و1993م  1987م  عامي  بين  الفترة  فــي  وتصاعد  برز  الذي  الجديــدة 
مع  تنسجم  سياسة  تطوير  حاول  والذي  األســبق،  التركي  الرئيس  أوزال"،  "تورغوت 
التقليدية  القيم  بين  توائم  وثقافية  سياسية  هوية  تشــكيل  عبر  الجديد،  الدولي  الوضع 
المتحدة  الواليات  الســيما  الكبرى  القوى  سياســة  مع  واالنســجام  الغربية،  والقيم 

الثانية")2(. "الجمهورية  شعار  تحت  األميركية، 

والتنمية  العدالة  حــزب  اســتالم  بعد  الجديدة"  "العثمانية  التوجه  هــذا  تجــدد 
والغرب،  الشرق  بين  التركية جسًرا  الدولة  لتكون  والذي سعى  الحكم،  زمام  المحافظ 

)1)   المرجع نفسه، 91.
)2)  المرجع نفسه، 108-107.
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رأسمالية،  اقتصادية  وقوة  ا،  ديمقراطيًّ ا  سياسيًّ ونظاًما  علمانية،  ودولة  إســالمية،  وأمة 
مهم)1(. دولي  والعب  اإلقليم،  في  عظمى  قوة  المحصلة  وفي 

ثانًيا: املرتكز الديمغرايف

مؤسســة  وفق  2018م  عام  نهاية  مع   82.003.882 تركيا  ســكان  عدد  بلغ 
دون  ما  السكان  عدد  نصف  إن  حيث  شاب  مجتمع  وهو  الرسمية،  التركية  اإلحصاء 
البلد  تركيا  لدى  القوة  مصادر  أهم  أحد  يشكل  الكبير  البشري  الخزان  هذا  عاًما)2(،   30
عالية  بديناميكية  تتمتع  فتية  دولة  تركيا  أن  يعني  الشباب  نسبة  ارتفاع  أن  كما  الصاعد، 
البشــرية  القوى  في  حاد  نقص  من  تعاني  والتي  "العجوز"،  األوروبية  بالقارة  مقارنة 

لالقتصاد. الرئيسية  الركيزة  هي  التي  العاملة 

الدولة  عن  مصغــرة  صورة  إال  هي  ما  الحالية  تركيــا  إن  القول:  يمكــن  كمــا 
بنسب  كان  وإن  ســكانها،  بين  والثقافي  والديني،  العرقي،  التعدد  حيث  من  العثمانية 
األكراد  الســيما  لألقليات،  أوســع  حقوق  إعطاء  على  الحكومة  وتحرص  مختلفة، 

.)3( واألديان  األعراق  متعددة  القوية  الدولة  لنموذج  يؤسس  بشكل 

ثالًثا: اجلغرافيا السياسية

والخصائص  وأهميتــه،  موقعها  أمــا  كــم)4(،   780043 تركيا  مســاحة  تبلــغ 
ومنظر  صانع  أوغلو،  داود  أحمد  عنه  كتب  ذلك  فكل  لتركيا،  المهمة  الجيوسياســية 

(1)  Ömer Taspinar, "Turkey’s Middle East Policies Between Neo-Ottomanism and Ke-
malism", Carnegie Endowment for International Peace, Number 10, )September 2008(, 
15-16.

(2)  Türkiye İstatistik Kurumu )TUIK(, "Türkite Nüfusu Toplam", 2019.

والجيوستراتيجية"،  الجيوسياسية  المقومات  والمجتمع،  الدولة  "تركيا:  باكير،  حسين  علي    (3(
مركز  )الدوحة:  الخارج  ورهانات  الداخل  تحديات  بين  تركيا:  العاطي،  عبد  محمد  تحرير: 

الجزيرة للدراسات والدار العربية للعلوم ناشرون، 2010م(، 22.
(4)  Turkish Statistical Institute, "Turkey in Statistics: For statistical data and informa-
tion requests" )2014(, 3.
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اإلستراتيجي"،  "العمق  كتابه  في  السابق،  الوزراء  ورئيس  التركية  الخارجية  السياســة 
القوى  نفوذ  صراع  ولســاحات  العبور،  لمناطق  مركزي  موقع  في  تقع  تركيا  أن  مبينا 
النقاط  تركيا  في  وتتقاطع  جنوب،  وشمال  غرب،  شرق  خطي  وبين  والبحرية،  البرية 
خط  على  وإفريقيا  الدافئة  البحار  مع  المركزية  األوروآسيوية  البرية  الكتلة  تربط  التي 
عبور  ونقاط  والقوقاز،  البلقان  هما:  بريتين  عبور  منطقتي  خالل  من  جنوب  شــمال 
منطقتي  مع  أوراســيا  تربط  التي  المناطق  إلى  باإلضافة  المضايق،  في  تتمثل  بحريــة 
اتجاه  في  أما  الجيوقتصادية،  للمصادر  مركًزا  تعدان  اللتين  وقزوين  األوسط  الشــرق 
الجزر  شبه  حزام  سلســلة  في  حلقة  أهم  األناضول  جزيرة  شــبه  فتعدُّ  غرب  شــرق 

األورآسيوية)1(. القارة  يطوق  الذي  االستراتيجية 

محيطها  في  طــرف  ال  مركز  دولة  لتصبح  تركيا  يؤهــل  المتميز  الموقــع  هــذا 
في  جيوسياســي  تأثير  ســاحات  على  االنفتاح  على  ويســاعدها  والدولي،  اإلقليمي 
األوسط،  والشــرق  البلقان،  وتضم  القريبة،  البرية  المناطق  أولها:  مهمة،  أماكن  ثالثة 
البرية القريبة، وتشمل البحر األسود، وشرق المتوسط،  والقوقاز، وثانيهما: األحواض 
فيها  وتدخل  القريبة،  القارية  المناطق  وثالثها:  قزوين،  بحر  إلى  باإلضافة  والخليــج، 

وشرقها)2(. آسيا  وسط  جانب  إلى  آسيا  وجنوب  إفريقيا،  وشمال  أوروبا، 

رابًعا: املرتكز السيايس

فاز  أن  منذ  تركيا،  في  منفرًدا  الحكم  إلى  والتنمية  العدالة  حزب  وصول  ل  شــكَّ
كبيًرا  تحواًل  2002م،  عام  من  الثاني   تشــرين  نوفمبر/  في  البرلمانية  االنتخابات  في 
اإلرث  قراءة  أعادت  جديدة  رؤية  الحزب  أسس  فقد  التركية،  الخارجية  السياسة  في 
الجديد؛  العالم  في  موقعها  ورسمت  المستقبل،  واستشراف  الواقع،  وتقييم  التاريخي، 
الكبرى  األطراف  بين  معبًرا  تكون  أن  سوى  رسالة  لها  ليس  جسرية  دولة  من  للتحول 
إلى دولة مركز قادرة على قيادة الشرق األوسط، ولعب دور مهم على الساحة الدولية. 

)1)  أوغلو، العمق اإلستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية، 142.
)2)  المرجع نفسه، 144.
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الستة؛  المبادئ  أوغلو  داود  أحمد  البروفيسور  الخارجية  سياستها  مهندس  أرسى  وقد 
الحرية  بين  السليم  التوازن  في:  تمثلت  والتي  المطلوبة،  والفعالية  اإليجابية،  لضمان 
في  التأثير  جانب  إلى  الجوار،  دول  مع  المشكالت  تصفير  سياســة  واعتماد  واألمن، 
ومبدأ  األبعاد،  متعددة  الخارجية  السياسة  مبدأ  واعتماد  والخارجية،  الداخلية  األقاليم 

جديد)1(. دبلوماسي  أسلوب  اتباع  وأخيًرا  المتناغمة،  الدبلوماسية 

من  الثاني  العقد  في  كبيرة  تحوالت  شهدت  التركية  الخارجية  السياسة  أن  غير 
الشــرق  في  الصراعات  حدة  وزيادة  اإلقليمية  التغيرات  نتيجة  والتنمية؛  العدالة  حكم 
األمر  اإلقليمية  القضايــا  في  فاعلية  أكثر  سياســات  تركيا  اتخذت  حيــث  األوســط، 
اإلقليم  أوضاع  عليها  حتمت  كما  ودولية،  إقليميــة  قوى  مواجهة  في  وضعها  الــذي 
القومي  أمنها  على  للحفاظ  الصلبة  القــوة  أدوات  اســتخدام  نحو  التدرج  المضطربة 

الحيوية. مصالحها  ورعاية 

سياســي  نظام  بناء  على  والتنمية  العدالة  حزب  عمل  الداخلي  الصعيد  وعلــى 
عمليات  عبر  بها  والنهوض  البالد،  ووحدة  االستقرار،  تحقيق  على  وقادر  متماســك 
والقضاء،  الجيش  وإصالح  دســتورية،  تعديالت  إدخال  في:  تمثلت  واســعة  إصالح 
الداخلية،  الجبهة  لتصليب  األقليات؛  ورعاية  األساســية،  والحريات  الحقوق  وتعزيز 
تنموية  نهضة  قاد  حيــث  االقتصادي،  المســتوى  على  الحزب  إصالحات  وكذلــك 
اإلنفاق،  وخفض  الفساد،  ومحاربة  الضرورية،  التشريعات  على ســن  عملت  شــاملة 
بقطاعات  النهوض  أيًضا  ذلك،  إلى  وما  الصادرات  وتعزيز  االســتثمارات،  وتشــجيع 
انعكست  الشاملة  اإلصالحات  هذه  والصحة)2(.  والثقافة،  كالتعليم،  المختلفة  الدولة 
وفي  عامة،  بصورة  العالم  في  إليها  النظر  كيفية  وعلى  تركيا،  صورة  على  كبيرة  بصورة 
في  واالقتصادي  السياســي  لإلصالح  حافًزا  وشــكلت  خاصة،  بصورة  العربي  العالم 
أكثر  بدور  تضطلع  كي  تركيا؛  أمام  الطريق  اإلصالحات  هذه  فتحت  كما  منها،  عــدد 

)1)  المرجع نفسه، 145. 
)2)  معمر خولي، اإلصالح الداخلي في تركيا، )الدوحة: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 

يوليو/ تموز 2011م(.
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واقتصادية،  سياسية،  أزمات  وتصاعد  العربية،  القومية  هيمنة  تآكل  مع  وتأثيرا  فاعلية 
األوسط)1(. الشرق  الفاعلة  بالدول  عصفت  عميقة  وأمنية 

خامًسا: املرتكز االقتصادي
أزماتها  من  للبالد  مخلًصا  تركيا  في  للحكم  والتنمية  العدالة  حزب  وصول  جاء 
أزمات  و2001م  و1999م،  1994م،  في  البالد  عانــت  حيث  الخانقة،  االقتصاديــة 
نســبة  وزيادة  مســتوياتها،  أدنى  التركية إلى  انهيار الليرة  إلى  أدى  ما  حادة؛  اقتصادية 
المحلي  الناتج  من  الفرد  نصيب  متوسط  كان  2002م  عام  ففي  كبير،  بشكل  التضخم 
لكن  مباشرة.  االستوائية  غينيا  قبل  تركيا  يضع  كان  ما  وهو  دوالر،   3600 اإلجمالي 
على  تركيا  لتتقدم  دوالر؛  ألف   11 مســجاًل  أمثاله  لثالثة  زاد  2013م  عــام  بحلــول 
وتم  مرات،  أربع  حوالي  البالد  في  النقدية  االحتياطات  حجم  تضاعف  كما  ماليزيا)2(. 
23.5 مليار دوالر)3(. وحقق  تسديد ديون تركيا لصندوق النقد الدولي والبالغ حجمها 

الكبار)4(. العشرين  نادي  البالد  أدخل  ما  دوالر؛  مليار   800 السنوي  الناتج  حجم 

االقتصاد  منها  جعل  األخيرة  الســنوات  في  كبيًرا  ا  اقتصاديًّ نمًوا  تركيا  وتشــهد 
قطاع  على  أساسي  بشكل  قائًما  متنوًعا  اقتصاًدا  تمتلك  حيث  ا،  عالميًّ عشر  السادس 
الصناعة  تشكل  بينما  المحلي،  الناتج  في  المساهمة  نسبة  ثلثي  يشكل  الذي  الخدمات 
والواردات  الصادرات  أما  2014م.  عام  تقديرات  وفق  منه   %8.1 والزراعة   ،%27.6
تركيا  في  الواردات  صعيد  فعلــى  والدولة؛  النوع  حيث  من  متنوعة  فهي  تركيــا  فــي 
النقل،  ومعدات  والوقود،  المصنعة،  نصف  والســلع  والكيماويات  اآلالت  في  تتركز 
 ،)%10.3( الصين  ثم   ،)%10.4( روســيا  تركيا:  منها  تســتورد  التي  الدول  أهم  ومن 

(1)  Meliha Benli Altunışık, "The Possibilities and Limits of Turkey’s Soft Power in the 
Middle East", Insight Turkey, Vol. 10, No. 2, )2008(, 41-54.

(2)  Fatih Acar, "Overview Of The Turkish Economy )2001-2013(", Working World 
Magazine, Issue: 2 )Oct-Dec 2013(, 15-32.

)3)  وزارة الخارجية القطرية "العالقات التركية القطرية"، 45.
(4)  Ahmet İncekara, Dünya ve Türkiye Ekonomısı, )Ankara: İktisadi Araştırmalar Vakı-
fı, 2015(.
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إيران  وأخيًرا   ،)%5( وإيطاليا   )%5.3( المتحدة  الواليات  تليها   ،)%9.2( ألمانيا  ثــم 
2014م)1(. عام  تقديرات  وفق   ،)%4.1(

والمنســوجات،  الغذائية،  والمواد  المالبس،  فهي:  التركية،  الصادرات  أهم  أمــا   
ألمانيا  تركيا:  من  تستورد  التي  الدول  أهم  ومن  النقل،  ومعدات  المعدنية،  والمصنوعات 
 )%4.5( إيطاليا  ثم   ،)%6.3( المتحدة  المملكــة  تليها   ،)%6.9( العراق  ثــم   ،)%9.6(
2014م)2(. عام  تقديرات  وفق   ،)%4.1( األميركية  المتحدة  والواليات   )%4.1( وفرنسا 

متوسطه  وصل  2002م  العام  بعد  كبيًرا  نمًوا  اإلجمالي  المحلي  الناتج  شهد  وقد 
في  تراجع  بينما  والتنمية،  العدالــة  حكم  من  األولى  األربعة  األعوام  فــي   7.2 إلــى 
االقتصادية  األزمــات  تصاعد  مع  فقط،   3.4 إلــى  متوســطه  ليصل  التالية  األعــوام 

 .)3( فيه  االستقرار  وغياب  اإلقليم،  واضطراب  العالمية، 

شكل رقم )1(: معدل نمو متوسط الناتج املحلي اإلجمالي ))(.

)1)  وزارة الخارجية القطرية "العالقات التركية القطرية"، 46.
)2)  المرجع نفسه، 46.

(3)  Ahmet İncekara, Dünya ve Türkiye Ekonomısı, 20.

(4)  Ibid, 20.
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موقعها  من  تســتفيد  تركيا  فإن  الطبيعية،  ومواردها  البالد  موقع  صعيــد  وعلــى 
فهي  ا،  مهمًّ ا  تجاريًّ وممًرا  مركًزا  لتكون  الثالث؛  القديمة  العالم  قارات  بين  المتوسط 
ا  دوليًّ وممًرا  والدردنيل،  البســفور  قناة  وهما:  المائية  الممرات  أهم  من  اثنين  تضــم 
غنية  أنها  جانب  إلى  لها،  والمستوردة  للطاقة  المصدرة  الدول  بين  تقع  فهي  للطاقة، 
غير  والغذاء،  الماء  وهما:  األهمية  في  غاية  َمْوِرَدْيِن  تمتلك  فهي  الطبيعية،  بالمــوارد 

والنفط)1(. الطبيعي  الغاز  من  معتبرة  لكميات  تفتقر  أنها 

سادًسا: القوة العسكرية

ألًفا،   477 قوامها  يبلغ  الدفاع  لــوزارة  تتبع  كبيرة  مســلحة  قوات  تركيا  تمتلك 
إلى  إضافة  2019م)2(،  فبراير/شباط  في  أكار،  خلوصي  الدفاع  وزير  به  صرح  ما  وفق 

مع   F35 طائرات  تطوير  في  تركيا  وتشارك  1952م،  عام  منذ  الناتو  لحلف  انضمامها 
كما  2019م)3(،  عام  منتصف  إيقافها  يجري  أن  قبل  أخرى  ودول  المتحدة  الواليات 

2019م.  عام  روسيا  من  عليها  حصلت  التي   S400 الجوية  للدفاعات  منظومة  تمتلك 

بأشكال  العالم  حول  األماكن  من  العديد  في  وجود  التركية  المسلحة  وللقوات 
وعمليات  عسكري  ووجود  وقطر،  الصومال  في  كما  عسكرية  قواعد  منها:  مختلفة، 
السالم  حفظ  قوات  في  وتشارك  قبرص،  وشــمال  والعراق  ســوريا  في  كما  ميدانية 
البلقان  بين  الحدود  وعلى  وألبانيا،  والهرسك،  البوسنة  مثل:  البلقان،  دول  بعض  في 
أفغانســتان،  وفي  ولبنان،  الســودان،  وفي  الناتو،  قوات  ضمن  األوروبي  واالتحاد 

وغيرها)4(.

)1)  باكير، "تركيا: الدولة والمجتمع، المقومات الجيوسياسية والجيوستراتيجية"، 24.
(2)  CNN Türk, "TSK personel sayısı açıklandı", )20 Şubat 2019(.

يناير/  بكثير"، 13  أقوى  الدفاعية ونجعلها  "سنعزز صناعاتنا  التركية،  الجمهورية  رئاسة  انظر:    (3(
كانون الثاني   2019م.

(4)  Yeni şafak gazetesi, "Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor", )03 ocak 2018(.
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التي  "ألطاي"  الدبابة  أبرزها:  ومن  متنوعة،  دفاعية  صناعات  تركيا  تمتلك  كمــا 
"أتاك"  المقاتلة  المروحية  والطائرة  2015م،  عام  التركي  الجيش  في  الخدمة  دخلت 
التي  "كيربي"  الجند  وناقلة  2017م،  عــام  التركية  القوات  في  الخدمة  دخلت  التــي 
صواريخ  راجمة  وأكبر  2018م،  مارس/آذار   عفرين،  معركة  في  كبيرة  فعالية  أثبتــت 
2018م،  عام  القياسية  لألرقام  غينيس  موســوعة  في  ُأدرجت  والتي  "جباريا"  بالعالم 
 "MMU" الوطنية  الفوهات، والمقاتلة  العالم من حيث عدد  كأكبر راجمة صواريخ في 
اجتازت جميع  التي   "MPT76" وبندقية  2023م،  عام  في  تجاربها  أولى  التي سُتجرى 
تعدُّ  الناتو، وتطوير طائرات االستطالع حيث  المطبقة في حلف  والمعايير  االختبارات 
طورت  الذخيرة  مجال  وفي  العالم،  في  تطوًرا  األكثر  هي  دول   5 من  واحــدة  تركيــا 
وصواريخ  طيار،  بدون  بالطائرات  الخاص  بالليزر  الموجهة  "بوزوك"  صواريخ  تركيا 
مســاهمة  وتشــكل   ."F-35" لمقاتالت  المالئمة   "Stand-Off" طراز  من   "SOM-J"
عام  في   %65 حوالي  نســبته  ما  الســالح  من  الجيش  حاجات  من  المحلي  اإلنتاج 
 2،740،906 والجوية  الدفاعية  الصناعات  من  تركيا  صادرات  بلغت  كما  2019م)1( 

2019م)2(. عام  أميركية  دوالرات 

)1)  تجميع الباحث من موقع وزارتي الصناعة والتكنولوجيا، والدفاع الوطني على اإلنترنت. 
(2)  Turkiye İhracatçılar Meclesi, "Yillik İhracat rakamlari", 2020. 
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املطلب الثاني: مرتكزات السياسة الخارجية القطرية 

أواًل: املرتكز السيايس والديبلومايس

الرئيسية،  االستراتيجيات  من  العديد  عبر  ومصالحها  أمنها  لحفظ  الدوحة  تسعى 
اإلقليم  في  ومحورية  قوية  دول  مع  دفاعية  ومعاهدات  أحــالف  في  الدخول  منهــا: 
الكبرى  الدول  من  عــدد  مع  متينة  دولية  عالقات  علــى  الحفاظ  وكذلــك  كتركيــا، 
دأبت  كما  الخارجية)1(.  التهديدات  لمواجهة  األميركية  المتحدة  الواليات  مع  السيما 
الصعيد  على  باستمرار؛  واإلسالمية  العربية  عالقاتها  تطوير  على  الحرص  على  قطر 
الدول  جامعة  وفي  الخليجي،  التعاون  مجلس  في  فاعل  دور  عبر  وكذلــك  الثنائــي، 

اإلسالمي.  المؤتمر  ومنظمة  العربية، 

كدولة  وبرزت  األوسط  الشرق  في  مؤثر  بدور  قطر  اضطلعت  آخر،  جانب  من 
طاولة  إلى  الدوحة  وتحولت  األوســط،  الشــرق  في  الدوليين  والســلم  لألمن  راعية 
الدول:  السلطة في عدد من  المتصارعة على  المنازعات، وملتقى لكل األطراف  لفض 
وحماس  فتح  وبين  والعراق،  أفغانســتان  إلى  واليمن،  ولبنان،  وليبيا،  الســودان،  من 
القمة؛  ومؤتمرات  للمنتديات  استضافتها  عن  فضاًل  وتشاد،  السودان  بين  والعالقات 

المنطقة)2(. كل  في  والسياسي  الدبلوماسي  للتأثير  متميًزا  موقًعا  تحتل  جعلها  ما 

الدوحة  اتفاق  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  الدبلوماسية،  النجاحات  هذه  ومن 
الذي  االتفاق  وهو  بقطر،  الدوحة  في  2008م  مايو/أيار   21 اللبنانية  الفصائــل  بيــن 
أحداثا  فتراتها  بعض  شهدت  لبنان  في  السياســية  األزمة  من  شــهًرا   18 لـ  نهاية  مثل 

السابق.  قطر  دولة  أمير  ثاني  آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ  برعاية  تم  وقد   ،)3( دامية 

)1)  وزارة الخارجية القطرية، "النظام السياسي"، )تاريخ الدخول 05 مارس/ آذار  2017(م. 
واإلقليمية"،  العربية  األزمات  ظل  في  القطرية  الخارجية  السياسة  "دور  الواحد،  عبد  ناظم  أثير    (2(

.119
)3)  الجزيرة نت، "أبرز نقاط اتفاق الدوحة لحل األزمة اللبنانية"، )21 مايو/ أيار 2008م(.
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ووقف  إطار  اتفاق  توقيع  في  2010م  شــباط  فبراير/  في  نجحت الدوحة  كما 
والمساواة  العدل  وحركة  السودانية  الحكومة  عن  ممثلين  بين  دارفور  في  نار  إطالق 
البشــير  الســوداني عمر  والرئيس  ثاني  آل  خليفة  بن  حمد  الشــيخ  قطر  أمير  بحضور 

.)1( أفورقي  أسياس  إريتريا  ورئيس  ديبي  إدريس  تشاد  ورئيس 

أدواًرا  وحماس  فتح  حركتي  بين  القطرية  الوساطة  لعبت  الفلسطينية  القضية  وفي 
دور  لقطر  كان  كذلك  الداخلي،  الفلسطيني  الصدع  لرأب  عديدة  محطات  في  مهمة 
عام  في  الســيما  غزة  على  المتكرر  اإلســرائيلي  العدوان  إليقاف  الســعي  في  بارز 

2008-2009م.

السياسي  االســتقرار  على  الخارجية  سياســتها  في  قطر  ترتكز  آخر،  جانب  من 
للمجلس  انتخابات  أول  جرت  فقد  فيها،  الحريات  تنامــي  مع  تعزز  الذي  الداخلــي 
الديمقراطية  البالد نحو  أولى خطوات  1999م، والتي مثلت  المركزي في عام  البلدي 
في  عليه  القطريين  استفتاء  بعد  للبالد  دائم  دستور  أول  أقرت  كما  المدني،  بمفهومها 

2003م)2(. عام  نيسان     أبريل/  شهر  من  والعشرين  التاسع 

ثانًيا: املرتكز االقتصادي

الشيخ  وابنه  ثاني  آل  خليفة  بن  حمد  حكم الشيخ  اقتصاد قطر خالل فترة  شــهد 

الطبيعي  الغاز  ويشكل  العالم،  في  ا  نموًّ االقتصادات  أكثر  من  جعلته  كبيرة  تميم قفزات 

تصدير  على  قطر  لدولة  المحلي  الناتج  أغلب  يستند  حيث  األساسية،  ركيزته  والنفط 

عبر  اقتصادها  لتنويع  قطر  تسعى  كما  صناعية،  أنشطة  من  يصاحبها  وما  والنفط  الغاز 

ا. وخارجيًّ ا  داخليًّ االستثمارات 

)1)  وثيقة الدوحة للسالم في دارفور، )14 يوليو/ تموز 2011م(؛ الجزيرة نت، "توقيع اتفاق سالم 
دارفور بالدوحة"، )23 فبراير/ شباط 2010م(.

)2)  وزارة الخارجية القطرية، "النظام السياسي"، )تاريخ الدخول: 15 إبريل/ نيسان    2017م(. 
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1. الغاز الطبيعي 
باعتبارها  عديدة  قادمة  سنوات  العالمية  الطاقة  سوق  في  بارًزا  قطر  موقف  سيظل 
الغاز  إمدادات  ربع  إلى  يصــل  بما  العالم،  في  المســال  الطبيعي  للغاز  مصدر  أكبــر 
الطبيعي  الغاز  حقول  أكبر  من  الشمال  غاز  حقل  يعد  حيث  العالمية.  المسال  الطبيعي 
في  1971م  سنة  اكتشافه  جرى  الذي  الحقل  ويقع  العالم،  في  للنفط  المصاحب  غير 
بين  ما  يتراوح  مائي  عمق  إلى  ويصل  قطر  جزيرة  شبه  شرقي  شمال  المغمورة  المياه 
حوالي  ويحوي  مربع  كيلومتر   6000 مســاحة  على  الحقل  يمتــد  و  متــًرا،   70-15
العالم  احتياطي  من   %20 يمثل  ما  أي  الطبيعي،  الغاز  من  مكعب  قدم  تريليون   900
.)1( وإيران  االتحادية  روسيا  بعد  ا  عالميًّ الثالثة  المرتبة  في  قطر  دولة  يضع  ما  الغاز؛  من 

بالدول  قورنت  ما  إذا  الخــام  للنفط  صغيًرا  منتًجا  قطر  تزال  ال  المقابــل،  فــي 
عام  فيه  اإلنتاج  بدأ  حيث  الشــاهين  حقل  في  األول  النجاح  تحقق  فقد  المجــاورة، 
الريان  حقل  تاله  قطر،  في  إنتاج  وأكبر  بحري  احتياطي  أكبر  النهاية  في  ووفر  1994م 
الشمال  حقول  تطوير  بدأ  ثم  1996م،  عام  في  الجنوبية  القبة   – الشرقي  العد  وحقل 
2005م تقريًبا. ونتيجة لهذه المشاريع، تضاعف  في الكركرة والتركيب في أواخر عام 
برميل/اليوم،  ألف   680 الكلي  اإلنتاج  فبلغ  2000م  عام  بحلول  الخام  النفط  إنتاج 
وارتفع  اإلنتاج.  في  المشــاركة  باتفاقيات  تطويرها  تم  التي  الحقول  مــن  منهــا   %36
2005م  إنتاج عام  50% من  إلى  ليصل  تدريجًيا  المذكورة  االتفاقيات  بموجب  اإلنتاج 
 300 إلى  الشــاهين  حقل  إنتاج  ذروة  وصلت  حيث  برميل/اليوم،  ألف   760 البالغ 

برميل/اليوم)2(. ألف   100 الشمالية(  )القبة  الشرقي  العد  وحقل  برميل/اليوم  ألف 

2. تنويع االقتصاد
على  والنفط،  الطبيعي  الغاز  جانب  إلى  القطرية،  االقتصادية  السياســة  ارتكزت 
أصبح  حيث  المعرفة  باقتصاد  يعرف  مــا  في  باالســتثمار  وذلك  الدخل،  تنويع  مبدأ 

)1)  وزارة الخارجية القطرية، "قطاع النفط والغاز"، )تاريخ الدخول: 11 إبريل/نيسان      2017م(. 
)2)  إبراهيم إبراهيم - فرانك هاريغان "االقتصاد القطري: الماضي والحاضر والمستقبل"، مجلة قطر 

ساينس كونيكت، )17 سبتمبر/ أيلول   2012م(، 12.
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واالبتكار  واالتصاالت  المعلومــات  وتكنولوجيا  والتطوير  البحوث  في  االســتثمار 
في  التوســع  جانب  إلى  لديها،  االقتصادي  النمو  محركات  أحد  المجاالت  كل  في 
استثماًرا  أكثرها  ومن  الدول  أكبر  إحدى  قطر  أصبحت  حيث  الخارجية،  االستثمارات 
سنوي  استثماري  وبمعدل  دوالر  مليار   320 تبلغ  خارجية  باســتثمارات  الخارج  في 
جميع  لتشمل  القطرية  االستثمارية  السياسات  وتتسع  دوالر،  مليار   40 عن  يزيد  ثابت 

تقريًبا)1(. العالم  قارات 

المالية  ومواردها  الغــاز  مجال  في  الضخم  إنتاجهــا  من  قطر  اســتفادت  كمــا 
الكبيرة إلنشاء قاعدة من الصناعات الثقيلة؛ لتساهم في تنويع االقتصاد بعيًدا عن النفط 
والبتروكيمياويات،  واألسمدة  الصلب  مجال  في  مصانع  عدة  أنشــأت  حيث  والغاز، 

.)2( أجنبية  وأخرى  قطرية  شركات  بين  مشتركة  مشروعات  عادًة  وهي 

ذا  االقتصادي  النمو  القطري  االقتصاد  شهد  االقتصادية  السياسات  لهذه  وكنتيجة 
2006م  عام  في  الحقيقي  النمو  بلغ  فقد   ،Double Digit Economic Growthالرقمين
وصل  أن  إلى  ا  تدريجيًّ االنخفاض  في  بدأ  الرقمين  ذا  النمو  هذا  أن  إال   ،%26 حوالي 
شهد  فقد  2012م  عام  في  وأّما  2011م،  عام   %13.0 ثم  2010م  عام   %16.7 إلى 
الحقيقي  المحلي  الناتج  بلغ  حيث   ،%6.3 بـ  ر  ُيقــدَّ ا  نموًّ المحلي  اإلجمالي  الناتــج 
النمو  معدالت  فيها  تعود  التي  األولى  المرة  هي  هذه  لتكون  قطري  ريال  341 مليار 

السنوات)3(. من  عدد  بعد  الواحد  الرقم  إلى 

ثالًثا: املرتكز اإلعالمي 
الرقابة  رفع  تم  أن  منذ  اإلعالم  مجال  في  ومنافســة  مميزة  بقدرات  قطر  تتمتع 
قطر  أمير  من  بتوجيهات  1995م،  عــام  ســبتمبر/أيلول    في  المحلية،  الصحف  عن 
اإلعالم  وزارة  بإلغاء  والقاضي  1998ٍم  لســنة   5 رقم  القانون  صدور  ثم  الســابق، 

)1)  جهاز قطر لالستثمار، )تاريخ الدخول: 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019م(. 
)2)  الجزيرة نت، "تطور اقتصاد قطر في عهد الشيخ حمد" )25 يونيو/ حزيران 2013م(. 

)3)  مركز الخليج لسياسات التنمية، "الخليج 2014: الثابت والمتغير" )2015م(.
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إنشاء  ومع  مستقلة،  هيئات  إلى  إداراتها  بعض  وتحويل  اختصاصاتها  وتوزيع  والثقافة 
متقدمة  مرتبة  تحتل  أن  لقطر  تسنى  كبيرة  نجاحات  وتحقيقها   1996 عام  الجزيرة  قناة 
قناة  بنفوذ  االعتراف  جاء  فقد  أيًضا)1(،  العالم  في  بل  فحسب  العربي  العالم  في  ليس 
كلينتون، حين  السابقة هيالري  األميركية  الخارجية  لسان وزيرة  الفضائية على  الجزيرة 
في  الخارجية  الشــؤون  لجنة  أعضاء  أمام  2011م،  مارس/آذار  من  الثاني  في  قالت 
العالم  في  اإلعالمية  الحرب  تخسر  األميركية  المتحدة  الواليات  إن  الشيوخ:  مجلس 
القصيرة  اإلعالنات  ماليين  تبث  التي  الخاصة  األميركية  التليفزيونية  القنوات  بســبب 
الواليات  في  الجزيرة  قناة  مشاهدي  عدد  يرتفع  حين  في  الخبراء،  بين  والســجاالت 
"سواء  الشيوخ:  لجنة  أعضاء  مخاطبة  وقالت  حقيقية،  معلومات  تقدم  ألنها  المتحدة؛ 

والتصرفات")2(. الذهنيات  في  تغييًرا  تحدث  إنها  قوية،  إنها  ال،  أم  تحبونها  كنتم 

ومن أهم اجلهات اإلعالمية يف قطر:

1. اهليئة العامة القطرية لإلذاعة والتليفزيون

والتليفزيون،  لإلذاعــة  القطرية  العامــة  الهيئة  بإنشــاء  الخاص  القانون  صــدر 
شــخصية  لها  تكون  أن  علــى  القانــون  ونــص  1997م،  عــام  مايو/أيــار   3 فــي 
لمجلس  الهيئة  تتبع  وأن  للدولة  العامــة  بالموازنة  ملحقة  مســتقلة  وموازنة  اعتباريــة 
والمرئي  المســموع  اإلذاعي  اإلعالم  رســالة  تحقيق  إلى  الهيئة  وتهــدف  الــوزراء، 
وتطوراته  ومتطلباته  الحديث  العلــم  أصول  وفق  للدولة،  العامة  السياســة  إطار  فــي 
تحمل  الهيئة  هــذه  صــارت  وقد  أهدافــه)3(.  وبلــوغ  المجتمع  حريــة  أجــل  مــن 
بتاريخ  تنظيمها  قانــون  تميم  األمير  أصــدر  التي  لإلعالم  القطرية  المؤسســة   اســم 

2014م)4(. فبراير/شباط   20

(1) Ulrichsen,"Qatar: Emergence of a Regional Power with International Reach".

)رام  األول،  العدد  مجلة مدى اإلعالم،  بديلة"،  الجزيرة كساحة سياسية  "قناة  العويفي،  )2)  محمد 
الله: المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية )مدى(، يونيو/حزيران 2011م(.

)3)  الجريدة الرسمية القطرية، "تشريعات 2007م"، وزارة العدل القطرية، 13. 
)4)  البوابة القانونية القطرية: تشريعات 2014م. القرار رقم 33. 
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2. شبكة اجلزيرة اإلعالمية

التميز،  حققت  التــي  1996م  عام  األم  العربية  بالقنــاة  بدأت  إعالميــة  شــبكة 
قطر  أكسب  ما  لعقود؛  مهملة  ظلت  وملفات  مناطق  على  الضوء  تسليط  في  ونجحت 
فبعد  اإلعالمية)1(.  الشبكة  لهذه  اإلعالمية  التغطية  توسع  مع  تعززت  ناعمة  تأثير  قوة 
فضال  وحريات  وتدريب  دراسات  مراكز  لتشمل  توسعت  إنشائها  على  قليلة  سنوات 
اإلنجليزية  بينها  موازية،  وقنوات  نت،  الجزيرة  مقدمتهــا:  في  إلكترونية،  مواقع  عــن 
مكاتب  الشــبكة  تمتلك  كما  والبلقان،  مباشــر  والجزيرة  أميركا  والجزيرة  والوثائقية 

العالم)2(. مناطق  مختلف  في  ومراسلين 

3. مركز الدوحة حلرية اإلعالم

2007م  لســنة   86 رقم  األميري  القرار  ثاني  آل  خليفة  بن  حمد  الشــيخ  أصدر 
من  تعمل  ربحية،  غير  مؤسسة  وهي  اإلعالم)3(،  لحرية  الدوحة  مركز  مؤسسة  إلنشاء 

والعالم.  األوسط  والشرق  قطر  في  اإلعالم  حرية  أجل 

وهي: مجاالت،  ثالثة  في  الدوحة  مركز  أنشطة  وتتركز 

يتعرضــون  الذيــن  اإلعالميــة  المساعدة المباشرة للصحفيين والمؤسســات 
أوقات  في  خاصة  المهني  لنشاطهم  نتيجة  المعاملة؛  وســوء  واالحتجاز  للمضايقات 
المركز  فإن  الفقيرة،  المناطــق  في  الطبيعية  الكوارث  حــاالت  في  أيًضا  األزمــات. 
على  السكان  إلبقاء  عملها؛  استئناف  من  اإلعالم  وســائل  لتمكين  المســاعدة؛  يقدم 
لتنظيم  الحاجة  تبــرز  حيث  والتدريب  التعليــم  كذلك  األحداث.  بمجريــات  علــم 
أيًضا  والصحفيين.  الطالب  لصالح  للصحافة  الدولية  المعايير  حول  تدريبيــة  دورات 
خالل  من  الصحافة  حريــة  تشــجيع  المركز  أهداف  من  إن  حيث  البحث والتفكيــر 

(1)  Paul Michael Brannagan, "Qatar: A First-Hand Account of Soft Power " , E-Interna-
tional Relations, )20 Mar 2014(.

)2)  الجزيرة نت، "شبكة الجزيرة اإلعالمية"، )23 ديسمبر/كانون األول    2015م(. 
)3)  الجريدة الرسمية القطرية، "تشريعات 2007"، وزارة العدل القطرية، 13.  
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ولجان  والمؤتمرات  للندوات  المركز  تنظيم  عبر  والمعلوماتية  اإلعالمية  األمية  محو 
النفاذ  في  والحق  اإلعالمية،  والتشريعات  الصحافة،  حرية  حول  والدراسات  البحوث، 
الجديد  اإلعالم  ووسائل  التكنولوجية،  التغيرات  على  المترتبة  واآلثار  المعلومات  إلى 

االجتماعي)1(. التواصل  وشبكات 

)1)  مركز الدوحة لحرية االعالم، "رسالة المركز "، )تاريخ الدخول: 21 إبريل/ نيسان      2017). 
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املبحث الثالث: أهداف وأدوات السياسة الخارجية لكل من 
تركيا وقطر

صناع  وضعها  التي  الخارجية  األهداف  من  مجموعة  وقطر  تركيا  من  كل  لدى 
تغير  مع  األهداف  هذه  تطورت  وقد  الوطنية،  المصالــح  لتحقيق  البلدين  في  القــرار 
أدوات  من  مجموعة  لتنفيذيها  ُيســخر  كما  الخارجية،  والعوامل  الداخلية  الظــروف 
واألدوات.  األهداف  هذه  ألهم  تفصيل  يلي  وفيما  المتاحة.  والصلبة  الناعمة  القوتين 

املطلب األول: أهداف وأدوات السياسة الخارجية التركية 

أواًل: أهداف السياسة اخلارجية الرتكية 

ســعت  2002م،  عام  نهاية  تركيا  في  الحكَم  والتنمية  العدالة  حزب  تولي  بعد 
سائدة  كانت  التي  الذات،  على  واالنكفاء  الداخلي  العمق  سياســة  الســتبدال  تركيا 
العمق  سياســة  إلى  1923م،  عام  التركية  الجمهوريــة  تأســيس  منذ  طويلة  لعقــود 
اتجهت  هنا  ومن  الجغرافي،  الجوار  وأقاليم  الشرق  نحو  واالستدارة  االســتراتيجي 
واالقتصادي  السياسي  وزخمها  التاريخي  إرثها  إلى  مســتندة  األوسط  للشــرق  تركيا 
التي  المبادئ  من  العديد  أنقــرة  أرســت  ذلك  ولتحقيق  دوله،  مع  عالقاتها  لتوطيــد 
أوغلو،  داود  أحمد  األسبق  الوزراء  ورئيس  الخارجية  سياستها  مهندس  عنها  تحدث 
الداخلية  األقاليم  فــي  والتأثير  الجوار،  دول  مع  المشــكالت  تصفير  أهمها:  ومــن 
المتناغمة،  الدبلوماســية  ومبدأ  األبعاد،  متعددة  خارجية  سياســة  ومبدأ  والخارجية، 

جديد.  دبلوماسي  أسلوب  اتباع  ومبدأ 

كبيرة،  إقليمية  عالقات  شبكة  صناعة  في  سنوات  بضع  خالل  تركيا  نجحت  وقد 
بين زعيمي  بعيد، وتكوين صداقة شخصية  إلى حد  التقارب مع سوريا  ومن مظاهرها: 
كبيًرا  توتًرا  الثنائية  العالقة  شهدت  أن  بعد  األسد  وبشار  أردوغان  طيب  رجب  البلدين 
مسببات  من  ذلك  وغير  الحدودي،  والنزاع  المياه،  وأزمة  الكردية،  األزمة  خلفية  على 
مع  أعلى  تنسيق  مجلس  إنشــاء  في  أنقرة  نجحت  أيًضا  ودمشــق.  أنقرة  بين  الخالف 
مستويات  إلى  واألمنية  واالقتصادية  السياسية  العالقات  مستوى  ورفع  الخليج،  دول 
ليبيا  مقدمتها  وفــي  إفريقيا،  شــمال  دول  معظم  مع  عالقاتها  تميزت  كمــا  متقدمــة، 
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األجنبية  الشركات  قائمة  ليتصدروا  األتراك؛  والعاملين  للشركات  أبوابها  فتحت  التي 
ليبيا.  في  العاملة 

2011م  العام  بعد  كبيرة  تحوالت  شــهدت  التركية  الخارجية  السياســة  أن  غير 
ساحات  إلى  لتتحول  أزمات؛  من  تالها  وما  العربي،  الربيع  ثورات  اندالع  بعد  السيما 
التدخالت  إلى  باإلضافة  مباشرة،  وغير  مباشرة  بصورة  اإلقليمية  القوى  بين  مواجهة 

أمدها.  وأطالت  الصراعات  هذه  أذكت  التي  الدولية 

الصراعات  هذه  فــي  للدخول  أنقرة  دفعت  االســتقرار  عدم  من  الحالــة  هــذه 
اإلقليمية؛  القوى  ومواجهة  الحاالت،  بعض  في  الخشنة  القوة  واســتخدام  اإلقليمية، 
لتحقيق  متاحة؛  فرص  والســتغالل  جارة،  دولة  كونها  القومي؛  أمنها  على  للحفــاظ 
العالقات  في  قطيعة  شهدت  لذا  اإلقليمي؛  حضورها  تعزيز  مقدمتها  وفي  مصالحها، 
خالل  بنتها  قوية  صداقة  عالقات  بددت  اإلقليمية  والدول  الجوار  دول  من  العديد  مع 
البلد  ســوريا  مع  العالقة  ذلك:  من  والتنمية،  العدالة  حزب  حكم  مــن  األول  العقــد 
في  كذلك  الدولية،  والتدخالت  اإلقليمية  للصراعات  ســاحة  إلى  تحول  الذي  الجار 
تدحرجت  ثم  2011م  شباط   فبراير/  شــهر  في  شــعبية  ثورة  فيها  اندلعت  التي  ليبيا 
وغيرهما  األجنبية،  والتدخالت  األهلية  والحرب  المسلحة  المواجهات  إلى  األوضاع 

والعراق.  كمصر  الدول  من 

ثالثة  في  التركية  الخارجيــة  السياســة  أهداف  تلخيص  يمكن  عامة،  وبصــورة 
وهي)1(:  رئيسة،  أهداف 

1. محاية األمن القومي 

في  ويتمثل  للسياســات،  الرئيس  الهدف  يشــكل  لتركيا  القومي  األمن  حمايــة 
كل  لتشــمل  تتســع  والتي  لها،  والتصدي  الدولة  تواجه  التي  التهديد  مصادر  تحديد 

المركز  )الدوحة:  التغيير   - االستمرارية  التركية:  الخارجية  السياسة  محفوض،  سعيد  عقيل     (1(
العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 2012م(، 65؛ موقع وزارة الخارجية التركية اإللكتروني 

باللغة التركية، "السياسة الخارجية"، )تاريخ الدخول: 31 مارس/ آذار  2017م(. 
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القومي  ولألمن  والثقافية.  واالجتماعيــة  واالقتصادية  والسياســية  األمنية  الجوانــب 
االستقرار  متطلبات  مواجهة  الداخلي:  المســتوى  على  وخارجي،  داخلي  مســتويان؛ 
تتوالها  التي  األخرى  والتحديات  التهديــدات،  ومواجهة  البالد،  ووحدة  الداخلــي، 
التهديدات  مواجهة  الخارجي:  المســتوى  وعلى  المختلفة.  أجهزتها  عبر  الحكومــة 
الجيش  األولى  بالدرجة  مواجهتهــا  يتولى  والتي  الخارج،  من  القادمــة  والتحديــات 

األخرى. الدولة  أجهزة  بمساندة 

رقابة  دونما  مواجهتها،  وكيفية  التهديد  مصادر  تحديد  الجيش  يتولى  تركيا  وفي 
قادة  سعى  األخيرة  الســنوات  وفي  األخرى،  الدولة  ومؤسســات  البرلمان  من  كبيرة 
على  الجيش  قدرة  من  تحد  الدستور  على  تعديالت  إلدخال  والتنمية؛  العدالة  حزب 
تمهد  التي  اإلصالحات  ضمن  جاءت  والتي  العامة،  السياســات  رســم  في  التدخل 
 12 باســتفتاء  أقرت  التي  التعديالت  منها:  األوروبي،  االتحاد  إلى  تركيــا  النضمــام 
األمن  مجلس  العالقة،  ذات  الدولة  مؤسسات  أهم  ومن  2010م)1(،  أيلول    سبتمبر/ 
واألولويات  الممكنة،  واالستجابات  التهديد،  مصادر  تقدير  سلطة  لديه  الذي  القومي 
المجلس  هذا  داخل  وتأثيره  التركي  الجيش  سلطة  تراجعت  وقد  اتباعها)2(.  الواجب 
يونيو/حزيران  منتصف  في  االنقالب  محاولة  بعد  السيما  المدنية  الســلطات  لصالح 

2016م. عام 

2. تعزيز مكانة تركيا اإلقليمية والدولية

والعمق  الجيوسياســي  والواقع  العثماني  اإلرث  مــن  المســتمدة  المكانة  هذه 
الســاحة  على  والمؤثر  األوســط  الشــرق  في  القيادي  دورها  لتأخذ  االســتراتيجي؛ 
كل  على  وحاضرة  مؤثرة  تكــون  أن  إلى  المتوســط  موقعها  يدفعها  حيث  الدوليــة، 

(1)  Yüksek Seçim Kurulu, 12 Eylül 2010 Anayasa Değişikliği Halkoylaması.

)2)  مجلس األمة الكبير التركي، الدستور التركي، مادة رقم 118، الفقرة الثانية.
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إليها  تنتمي  التي  األقاليم  كل  في  وغيرها  واألمنية  واالقتصادية  السياسية  المستويات 
.)1( سواء  حد  على 

"عدو" إلى دولة  وهذا ما دفع تركيا للتوجه نحو الشرق؛ لتحويل سوريا من دولة 
تجاوزت  كما  وغيرها،  الخليج  ودول  العراق  مع  متقدمة  عالقات  وإقامة  "حليــف"، 
وعدد  اليونان  مع  عالقاتها  أعادت  أوروبا؛  وفي  أرمينيا.  مع  التاريخية  خصومتها  أنقرة 

األوروبي)2(. االتحاد  إلى  االنضمام  نحو  خطوات  واقتربت  البلقان،  دول  من 

صراع  موجات  من  تبعها  وما  2011م  عام  العربي  الربيع  ثورات  اندالع  أن  غير 
مراكز  بين  الصراع  رقعــة  واتســاع  العربية،  الدول  من  العديد  في  لســنوات  امتــدت 
إعادة  تركيا  على  فــرض  العالمية؛  القوى  اختراقات  جانــب  إلى  اإلقليمية،  القــوى 
منها  الكثير  أصبح  والتي  األوسط،  الشــرق  دول  تجاه  الخارجية  سياســتها  في  النظر 
واإلمارات  والسعودية  كإيران  ألنقرة،  المنافسة  القوى  مع  بالوكالة  للصراع  ســاحات 

وغيرها. و"إسرائيل" 

3. حتقيق االقتصاد السيايس

السياســة  أن  كما  المشــترك،  والعمل  للتعاون  ا  مهمًّ مدخــاًل  االقتصاد  يشــكل 
شرعت  وقد  التجارية.  والتفاعالت  االقتصادية  المكاســب  لتعظيم  وســيلة  الخارجية 
ومالي  اقتصادي  وإصــالح  انفتاحية،  سياســات  تنفيذ  في  والتنمية  العدالــة  حكومــة 
الشــرق  دول  إلى  الســيما  والصادرات  اإلنتاج  زيادة  على  ذلك  انعكس  وقد  وإداري، 
الناتج  إجمالي  وتضاعف  مسبوقة،  غير  قفزات  التركي  االقتصاد  وشهد  وآسيا،  األوسط 

أضعاف)3(. ثالثة  المحلي 

)1)  أحمد داود أوغلو، العمق االستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية. 231. 
)2)   محمد عبدالقادر، "تحوالت السياسة الخارجية التركية في عهد حزب العدالة والتنمية"، ضمن 
الكتاب الجماعي: العرب وتركيا رهانات الحاضر وتحديات المستقبل، الطبعة الثانية )الدوحة: 

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 2015م(، 579.
(3)  Ahmet İncekara, Dünya ve Türkiye Ekonomısı.
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اقتصادي،  طابع  ذات  أهداف  تحقيق  إلى  التركية  الخارجية  السياسة  سعت  كما 
على  الحصول  التركية  للدولــة  تضمن  التي  السياســية  بالتفاعالت  بالقيــام  وتتمثــل 
السعي  ذلك  ومن  والجمركية،  المالية  والتسهيالت  الخارجية  واالستثمارات  القروض 
االقتصادية،  االتفاقيات  في  والدخول  األوروبية،  االقتصادية  المعايير  مع  التوافق  إلى 

وغيره. األوروبي  واالتحاد  تركيا  بين  الجمركي  االتحاد  كاتفاق 

الخصوم،  تحييد  مثل:  الجديــدة،  الخارجية  اســتراتيجياتها  عبر  تركيا  وعملت 
كبرى  واقتصادية  تجارية  لشراكات  اآلفاق  لفتح  المحيطة؛  األقاليم  كل  على  واالنفتاح 
هو  االقتصادي  التعاون  بأن  أخرى،  جهة  من  وإليمانها  السياسة،  تعقيدات  عن  بعيًدا 

والسياسية)1(. األمنية  األخرى  المجاالت  في  والتعاون  للتقارب  مدخل 

رعاية مصالحها  على  الخارجية  في سياســتها  أنقرة  تحرص  آخر،  مــن جانــب 
بالنسبة  اقتصادية  أهمية  ذات  دول  مع  تعاون  واتفاقيات  شراكات  عقد  عبر  االقتصادية 
الحماية  التركي  الجيش  يوفر  كذلك  جديدة،  أسواق  الستكشاف  الدائم  والسعي  لها، 

والصراعات. التوتر  مناطق  في  االقتصادية  ومصالحها  التجارية  لخطوطها 

ثانًيا: أدوات السياسة اخلارجية الرتكية

المعطيات  تتناسب وطبيعة  تمتلك تركيا أدوات عديدة إلنفاذ سياساتها الخارجية 
األدوات:  هذه  مقدمة  وفي  والدولية،  واإلقليمية  المحلية  والتحديات 

1. األداة الدبلوماسية 

ممثلياتها  عدد  بلغ  حيث  العالم،  حول  واســعة  دبلوماســية  عالقات  تركيا  لدى 
واحدة،  قنصلية  ووكالة  عامة،  قنصلية  و84  دائمة،  بعثة  و13  سفارة،   135 الخارجية 
بلغ  فقد  الخارجية  وزارة  لدى  العاملين  الدبلوماسيين  عدد  أما  واحًدا،  تجارًيا  ومكتًبا 
المركزية،  الممثليات الخارجية واإلدارة  2016م، موزعين على  ا عام  2217 دبلوماسيًّ
مثل:  موظًفا،   6711 كافة  الوظيفية  المراتب  في  الوزارة  لدى  العاملين  عدد  بلغ  كما 

)1)  أحمد داود أوغلو، العمق االستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية، 97.
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اإلدارة  وموظفي  الداخليين،  والمراقبين  القانونيين،  والمستشارين  الخبراء،  مساعدي 
األخرى)1(. الوظيفية  المراتب  في  العاملين  والموظفين  والمترجمين،  المركزية، 

أنقرة  تدرك  حيث  والدولية،  اإلقليمية  المؤسســات  في  فاعلة  مشــاركة  ولتركيا 
اإلقليمي  الصعيدين  علــى  التعاون  وتعزيز  االســتقرار،  إرســاء  في  الكبيرة  أهميتهــا 
الفاعلة  المشــاركة  على  حرصت  لذا  نفوذها،  وتعزيز  مصالحها،  لحماية  والدولــي؛ 
والبيئية؛  واالقتصادية  والسياسية  العسكرية  المختلفة  والدولية  اإلقليمية  المنظمات  في 
العشرين  الدول  مجموعة  في  وعضو  اإلسالمي،  المؤتمر  منظمة  في  فاعل  عضو  فهي 
التعاون  منظمة  في  وعضو   ،)ECO( االقتصادي  التعاون  منظمة  في  وعضو   ،)G-20(
النامية  الدول  مجموعة  في  وعضو   ،)KEIK( األسود  البحر  حوض  لدول  االقتصادي 
تحالف  ملتقى  مؤسســي  ومن  العربية،  الدول  جامعة  في  ومراقب   ،)D-8( الثمانية 
قوات  في  حضور  لها  كذلك  المتوســط.  أجل  من  االتحاد  في  وعضو  الحضارات، 
العالم،  في  التوتر  أماكــن  من  العديد  في  تركية  قوات  تشــارك  حيث  النظام،  حفــظ 

وغيرها)2(. وأفغانستان،  الصومال  وفي  لبنان،  جنوب  في  اليونيفيل  كقوات 

اإلدارة  في  الثالث  الطرف  بــدور  القيام  على  تركيا  حرصت  آخر،  جانــب  مــن 
إلى  بوضوح  االستعداد  هذا  ويشير  أمكن.  ما  األوســط  الشــرق  في  النزاعات  وحل 
الصراعات  في  التدخل  عــدم  في  المتمثلة  األمد  الطويلة  تركيــا  سياســة  في  تحول 
تطبيق  التركية  الحكومات  من  العديد  حاولت  الباردة  الحرب  نهاية  ومنذ  الخارجيــة. 
تجســيدها،  في  نجحت  والتنمية  العدالة  حزب  حكومات  ولكن  االســتراتيجية،  هذه 
واستفادت  المنطقة،  تجاه  سياستها  في  ا  هامًّ عنصًرا  الســالم"  "بناء  من  جعلت  حيث 

)تاريخ  التركية"،  الجمهورية  خارجية  وزارة  عن  "نبذة  الخارجية،  وزارة  التركية،  الجمهورية    (1(
الدخول: 7 مايو/ أيار 2020م(.

  .163 ص  الدولية،  الساحة  في  ودورها  تركيا  موقع  االستراتيجي:  العمق  أوغلو،  داود  أحمد    (2(
ومحمد نور الدين، "السياسة الخارجية أسس ومرتكزات"، ضمن الكتاب الجماعي: تركيا بين 

تحديات الداخل ورهانات الخارج، )الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، 2010م(، 39 .
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وضع  نوعه  من  الفريد  الوضع  هــذا  المتصارعة.  األطراف  مع  الطيبة  عالقاتهــا  مــن 
ثالًثا)1(. وسيًطا  لتكون  جيد؛  بشكل  تركيا 

لدول  دورية  اجتماعات  عقد  إلى  مبادرتها  الصدد،  هذا  في  أنقرة  نجاحات  ومن 
مثل:  األخرى  القضايا  من  العديد  في  ثم  وبعده،  له  األميركي  الغزو  قبل  العراق  جوار 
2008م،  في  و"إسرائيل"  وسوريا  2007م،  في  و"إســرائيل"  باكستان  بين  الوســاطة 
شــباط  فبراير/  في  باغ  قره  ناغورني  مشــكلة  لحل  وأرمينيا  أذربيجان  بين  والتحرك 
بين  والتوســط  الداخلية،  الباكســتانية  األطراف  بين  الصدع  رأب  ومحاولة  2009م، 

ذلك)2(. وغير  الفلسطينيتين،  وفتح  حماس  حركتي 

2. الدبلوماسية العامة 
دبلوماسية  استخدام  إلى  والبعيد  القريب  العالم  على  انفتاحها  في  تركيا  عمدت   
والرياضة،  والفنــون،  والدراما  والثقافة،  اإلعــالم،  كدبلوماســية  األشــكال،  متعددة 
على  العامة،  الدبلوماســية  هذه  أشــكال  ومن  وغيرها.  والمياه،  والطاقة،  والتجــارة، 
واســتثمارات  تصريف،  وأســواق  عمل،  لجبهات  تركيا  تأمين  االقتصادي:  الصعيــد 
من  كبير  عدد  مع  المعامالت  من  وغيرها  ضريبية،  وإعفاءات  حرة،  ومناطق  مشتركة، 
مع  السيما  أضعاف  عدة  الخارجية  تجارتها  حجم  أنقرة  ضاعفت  فقد  الجوار)3(،  دول 

العربية)4(. الدول 

والمؤتمرات  المهرجانات  من  العديد  تركيا  تحتضن  الثقافي،  المســتوى  وعلى 
التي  التركية  واألفالم  والمسلســالت  البرامج  تصدر  كما  باســتمرار،  والفنية  العلمية 
تقدم  كما  مختلفة)5(.  لغات  إلى  دبلجتها  يتم  حيــث  الخارج،  في  كبيًرا  رواًجا  تلقــى 

(1)  Meliha Benli Altunışık, "The Possibilities and Limits of Turkey’s Soft Power in the 
Middle East", 41-54.

)2)  محمد نور الدين، "السياسة الخارجية أسس ومرتكزات"، 39.
)3)   عقيل سعيد محفوض، السياسة الخارجية التركية: االستمرارية – التغيير، 145.

(4)  Ahmet İncekara, Dünya ve Türkiye Ekonomısı.

)5)  وزارة الخارجية القطرية "العالقات التركية القطرية"، 20.
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البلد  هذا  ثقافة  نشر  في  يساهم  ما  العالم؛  حول  للطلبة  ا  سنويًّ الدراسية  المنح  آالف 
الشعوب.  لدى  مكانته  وتعزيز 

3. األداة االقتصادية

ال  ما  بتقديم  التزمت  حيــث  الفقيرة،  للدول  المعونة  تقديم  في  تركيــا  تســاهم 
ما  وفق  العالم،  في  فقًرا  األكثر  للــدول  ا  ســنويًّ أميركي  دوالر  مليون   200 عن  يقــل 
السنوية  تركيا  تبرعات  تتخطى  ما  وكثيًرا  أردوغان،  طيب  رجب  التركي  الرئيس  أعلنه 
عامي  بين  تبرعت  كما  مليوًنا،   456 تركيا  قدمت  مثاًل  2015م  عام  ففي  الرقم،  هذا 
وكانت  نمًوا)1(.  البلدان  ألقل  أميركي  دوالر  مليار   1.5 من  بأكثر  2015م  و  2011م 
2015م  عام  في  الرســمية  اإلنمائية  المســاعدة  تلقت  التي  األوائل  العشــرة  البلدان 
والبوسنة،  وفلسطين،  وأفغانستان،  وألبانيا،  وقيرغيزستان،  والصومال،  ســوريا،  هي: 

.)2( والسودان  وكازاخستان،  ومقدونيا، 

تركيا،  تســتهدفها  التي  الدول  المســاعدات  لهذه  الجغرافي  التوزيــع  يوضــح 
حيث  الحيوي،  تركيا  محيط  في  تقع  الدول  هذه  أن  فنجد  أهميتهــا؛  في  والتفــاوت 
تجعل  التركية  والهبات  المســاعدات  هذه  أن  كما  الوطنية،  ومصالحها  القومي  أمنها 
واألمنية  السياســية  مصالحها  رعاية  وبالتالي  الــدول،  هذه  في  قدم  موطئ  ألنقــرة 

فيها. واالقتصادية 

4. األداة العسكرية

وقد  تركيا،  حدود  خارج  العسكرية  القوة  اســتخدام  في  رئيســية  بصورة  وتتمثل 
األراضي  التركي  الجيش  دخل  حيث  الحالية،  الســورية  األزمة  في  بوضوح  ظهرت 
الفرات"  "درع  العســكرية:  بالعمليات  قيامه  أبرزها  عديدة؛  مناســبات  في  الســورية 

(1)  Turkish Cooperation and Coordination Agency)TIKA(, Turkish Assistance deve-
lopment report )2015(, 6.

(2)  TIKA, Turkish Assistance development report, 15.
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شــمال  في  الســالم"  و"نبع  عفرين،  مدينة  في  الزيتون"  و"غصن  حلب)1(،  شــمال 
تركية  عسكرية  قوات  ترابط  حيث  كذلك  العراق  وفي  الفرات)2(،  نهر  شــرق  ســوريا 
تنظيم  لمحاربة  عراقيين  متطوعين  تدريب  بهــدف  العراق؛  غرب  بعشــيقة  منطقة  في 
الكردستاني  العمال  لحزب  المسلحة  العناصر  التركي  الجيش  يالحق  كما  "داعش")3(، 

باستمرار. العراقية  األراضي  في 

الخارج؛ أحدهما في قطر،  من جهة أخرى، تمتلك تركيا قاعدتين عسكريتين في 
العسكرية  االتفاقية  بموجب  2015م  الثاني   تشــرين  نوفمبر/  في  العمل  بدأت  حيث 
آلية  تشكيل  على  وتنص  2014م،  األول  كانون  ديسمبر/   19 في  الموقعة  البلدين  بين 
والصناعات  العســكري،  التدريب  مجاالت  في  الجانبين  بين  التعاون  تعزيز  أجل  من 
 ،)4( الجانبين  بين  المتبادل  القوات  وتمركز  المشتركة،  العسكرية  والمناورات  الدفاعية، 
ومدربين  مستشارين  إلى  باإلضافة  مختلفة،  قوات  قطر  في  التركية  القاعدة  وتتضمن 

القطري)5(، للجيش 

آذار   مارس/  شهر  في  تركيا  شــرعت  حيث  الصومال،  في  األخرى  القاعدة  أما 
وصلت  بتكلفة  وذلك  دونم،   400 مساحة  على  العســكرية  القاعدة  بناء  في  2015م 
من  أكثر  لتدريب  التركي  الجيش  من  مدرب   200 نحو  وبها  دوالر،  مليون   50 إلى 

المتحدة)6(.  األمم  رشحتهم  صومالي  جندي  و500  آالف   10

)1)  وزارة الخارجية التركية، "تصريح للمتحدث باسم الوزارة "تانجو بلقنتش" حول أهداف عملية 
درع الفرات"، )30 أغسطس/ آب  2016م(.

(2)  Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, "Tum Yayin", (Erişim 15 Mart 2020).

)3)  وكالة األناضول، "جاويش أوغلو: معسكر "بعشيقة" خلق توتًرا ال معنى له بين تركيا والعراق"، 
)1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016م(.

)4)  وكالة األناضول، "أنقرة تعلن سريان اتفاقية التعاون العسكري مع الدوحة"، )8 يونيو/ حزيران     
.(2015

(5)  Olivier Decottignies- Soner Cagaptay, "Turkey’s New Base in Qatar", )The Washp-
ington Institute, January 11, 2016(.

)6)  مركز مقديشو للبحوث والدراسات، "القاعدة العسكرية التركية في الصومال"، )18 مارس/ آذار  
2017م(.
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من  العديد  في  عسكرية  أنشــطة  وتمارس  ا،  ميدانيًّ ا  عســكريًّ وجودا  تمتلك  كما 
2017م  عام  عنصر   5000 حوالي  قواتهــا  تعداد  بلغ  حيث  ســوريا  ومنها:  الــدول، 
وفي  وإدلب،  الفرات  درع  منطقتي  في  الســيما  البالد  غرب  شــمالي  في  متمركزين 
وفي  البالد،  شــمال  مختلفة  مناطق  في  موزعين  عنصر   2500 قوامها  بقوات  العراق 
حوالي  تعدادها  يبلغ  حيث  1974م  العام  منذ  التركية  القوات  ترابط  قبرص  شــمال 
أخرى،  دول  في  الدولية  السالم  حفظ  قوات  في  أيًضا  أنقرة  وتشارك  عنصر،  ألف   40
بين  الحدود  وعلى  عنصر،   250 بـ  والهرسك  البوسنة  مثل:  البلقان،  دول  بعض  منها: 
يشــارك  لبنان  وفي  عنصر،   400 بـ  الناتو  قوات  ضمن  األوروبي  واالتحاد  البلقــان 
بقوة  أفغانســتان  وفي   ،"UNIFIL" المؤقتة  المتحدة  األمم  قوات  ضمن  عنصر   100
وفي   ،"ISAF" األمن  إلرســاء  الدولية  المســاعدة  قوات  ضمن  عنصر   2000 قوامها 

.)1( وغيرها  عنصرا،   70 أعوام  عشرة  منذ  يتواجد  التدريب  بغرض  أذربيجان 

والدولي،  اإلقليمي  تركيا  دور  مــن  يعزز  الخارج  في  العســكري  الوجود  هــذا 
لرعاية  فرصة  يوفر  كما  الدوليين،  والسلم  لألمن  الراعية  الدول  مصاف  في  ويجعلها 
غاية  استراتيجيين  موقعين  على  القاعدتان  تطل  حيث  األوسط،  الشرق  في  مصالحها 

عدن. وخليج  العربي  الخليج  وهما:  األهمية  في 

(1)  Yeni şafak gazetesi, "Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor", )03 ocak 2018(. 
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املطلب الثاني: أهداف وأدوات السياسة الخارجية القطرية 

ثروة  تمتلك  الســكان،  وعدد  الجغرافية  المســاحة  حيث  من  صغيرة  دولة  قطر 
التعاون  لمجلس  تنتمي  متصارعة،  كبرى  إقليمية  قــوى  بين  وتقع  الطاقة،  من  هائلــة 
وتسعى  1995م،  عام  منذ  الخارجية  سياساتها  استقالل  على  تعمل  أنها  غير  الخليجي 
القومية،  ومصالحها  أمنها  يحفظ  بما  اإلقليمية؛  القضايا  في  وفعال  مؤثر  دور  لعب  إلى 
القوة،  مصادر  من  تمتلك  ما  على  باالعتماد  وذلك  رائدة،  إقليمية  مكانة  لها  ويحقق 

أدوات.  من  لديها  ما  توظيف  على  وقدرتها 

أواًل: أهداف السياسة اخلارجية القطرية 

ثاني  آل  حمد  بن  خليفة  األمير  عهد  في  القطرية  الخارجية  السياســة  اتســمت 
ثاني  آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ  وصول  ومع  الذات،  على  باالنكفاء  1972-1995م 
قيود  من  متحررة  جديدة  خارجية  سياسة  رســم  إلى  ســعى  1995م  عام  في  للحكم 
حد  إلى  ذلك  في  نجح  وقد  فاعل؛  ودولي  إقليمي  دور  لعب  إلى  ومتطلعــة  التبعيــة، 
للسلم  مهًما  وراعًيا  اإلقليم،  قضايا  من  العديد  في  فعااًل  وسيًطا  الدوحة  أصبحت  أن 

الدوليين)1(. واألمن 

عام  الحكم  تولى  والذي  ثاني،  آل  حمــد  بن  تميم  األمير  سياســة  جاءت  وقــد 
البالد  تحالفات  تعزيز  علــى  التركيز  مع  الوالد،  األمير  لسياســة  اســتمراًرا  2013م 
مع  الســيما  واإلقليمية  األميركية،  المتحدة  الواليات  مع  خــاص  وبشــكل  الدولية، 
ويمكن  كإيران.  الكبيرة  اإلقليمية  بالــدول  وطيدة  عالقات  على  الحفاظ  مع  تركيــا، 

اآلتي)2(. في  الخارجية  قطر  سياسة  أهداف  تلخيص 

والتجزئة  االستراتيجي  الفراغ  معضلة  الخليجية-الخليجية:  العالقات  المسفر،  صالح  محمد    (1(
)1971-2018(، الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، )2018م(، 254.

2017م(؛  نيسان       إبريل/   11 الدخول:  )تاريخ  الخارجية"،  "السياسة  القطرية،  الخارجية  وزارة    (2(
ماجد حميد خضير، "مقومات السياسة الخارجية القطرية: دراسة في السلوك السياسي"، دراسات 

دولية، العدد 49، )30 سبتمبر/أيلول 2011م(، 212.
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1. محاية األمن القومي 

وعدد  الجغرافية  المســاحة  حيث  من  "الصغيرة"  الــدول  ضمن  قطــر  تصنــف 
إلى  والنفط،  الطبيعي  الغاز  من  كبيرة  كميات  ومياهها  أراضيها  تكتنز  كما  الســكان، 
العربية  المملكة  وهما:  متناحرين،  عمالقين  وبين  مضطرب،  إقليم  في  وقوعها  جانب 
كبيرة  تحديات  أمام  قطر  يضع  الذي  األمر  اإليرانية،  اإلسالمية  والجمهورية  السعودية 
السياســية  الجوانب  ليشــمل  التقليدي  مفهومه  يتعدى  الذي  القومي،  بأمنها  محدقة 

والبيئية)1(. واالجتماعية  والثقافية  واألمنية  واالقتصادية 

الواليات  مع  التحالف  مثل  الدولية  التحالفات  استراتيجية  على  قطر  ترتكز  لذا 
تركيا  مع  وثيقة  عالقات  أقامت  حيث  واإلقليمية  عظمى،  كقوة  األميركيــة  المتحــدة 

كبرى)2(.  إقليمية  كقوة 

اإلقليمية  الدول  من  واسع  وطيف  الجوار،  دول  مع  متفاوتة  عالقات  جانب  إلى 
قطر  حرصت  الحكم،  مقاليد  ثاني  آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ  استالم  فمنذ  والدولية. 
التي  الدول  أوائل  التي كانت من  األميركية،  المتحدة  الواليات  تحالفها مع  تثبيت  على 
العســكرية  "العديد"  قاعدة  بافتتاح  ذلك  وتوج  1995م،  عام  لقطر  أميًرا  به  اعترفت 
االنفتاح  لسياسة  رافعة  التحالف  هذا  شــكل  حيث  القطرية،  األراضي  على  األميركية 
كفرنســا)3(،  أخرى  دول  مع  عســكرية  تحالفات  قطر  تقيم  كما  الخارج،  على  القطرية 
االتفاق  ضمن  2015م  عــام  في  العســكرية  قاعدتها  ببنــاء  شــرعت  التي  وتركيــا 
من  األول  كانون  ديسمبر/  في  ع  ُوقِّ الذي  وأنقرة  الدوحة  بين  الشــامل  االســتراتيجي 

القول. سبق  كما  2014م)4(  عام 

لدراسات  بيروت  مركز  الحديث"،  السياسي  النظام  في  القومي  األمن  "مفهوم  محمد  جاسم    (1(
الشرق األوسط، )24 سبتمبر/ أيلول   2014م(.

واستراتيجياتها  روافعها   :)2013-1995( قطر  لدولة  الخارجية  السياسة  الله،  عبد  جمال    (2(
)الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، 2014(، 46.

)3)  جمال عبد الله، السياسة الخارجية القطرية )1995-2013(: روافعها واستراتيجياتها، 51.
)4)  المعهد الدبلوماسي، العالقات القطرية التركية، سلسلة قطر والعالم، )وزارة الخارجية القطرية، 

ديسمبر 2015(، 45.
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المنظمات  إلى  االنضمام  عبــر  الدولي  للتعاون  كبيًرا  اهتماًما  قطــر  تولي  كمــا 
الدول  وجامعة  المتحــدة،  األمم  منظمــة  إلى  انضمت  حيــث  المختلفــة؛  الدوليــة 
ووفق  اإلســالمي.  التعاون  ومنظمة  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  ومجلس  العربية، 
المتعدد  للتعاون  الرامية  سياســتها  ضمن  عمدت  قطر  فإن  القطرية،  الخارجية  وزارة 
تعمل  وإقليمية  عربية  دولية  وهيئة  منظمة   328 من  أكثر  إلى  االنضمام  إلى  األطراف 
إلى  والعلمية.  والثقافية،  واالجتماعية،  واالقتصادية،  السياسية،  الميادين  مختلف  في 
األغراض  المتعددة  االتفاقيات  من  العديد  إلى  واالنضمام  بالتصديق،  قيامها  جانــب 

واإلعالمية)1(. والسياسية،  والبيئية،  والقانونية،  التجارية،  المجاالت  في 

يسعون  لألمن،  الشامل  المفهوم  ضوء  على  الخارجية،  السياســة  صناع  أن  كما 
المخططة  باالستراتيجية  لالنطالق  المناســب  والمناخ  المناســبة،  الظروف  تهيئة  إلى 
التهديدات  يدفع  بما  والخــارج،  الداخل  من  الدولة  تأمين  بهدف  الشــاملة؛  للتنميــة 
طاقة  أقصى  له  توفر  مســتقرة  حياة  لشــعبها  يكفل  الذي  بالقدر  أبعادها،   باختــالف 

والتقدم. للنهوض 

2. تعزيز مكانة قطر إقليميًّا ودوليًّا

الشــيخ  وصول  مع  قطر  تبنتها  التي  الخارج،  على  االنفتاح  سياســة  شــكلت 
قطر  سياسة  في  كبيرة  وانعطافة  جديدة  مرحلة  الحكم،  إلى  ثاني  آل  خليفة  بن  حمد 
المملكة  ومواقف  لسياســات  التبعية  من  االنعتاق  إلى  قطر  ســعت  حيث  الخارجية، 
في  وفاعل  مؤثر  موقع  تبــوء  في  طموحها  تحقيق  إلى  والســعي  الســعودية،  العربية 

الدولي)2(. المجتمع 

انطلقت  صلبة  قاعــدة  لبناء  والمتعددة؛  الثنائيــة  التحالفات  قطــر  أبرمت  لــذا 
وحرصت  والدولية،  اإلقليمية  القضايا  فــي  ومؤثًرا  فاعاًل  موقًعا  لتتبوأ  خاللها؛  مــن 

2017م(.  إبريل/نيسان        11 الدخول:  )تاريخ  الخارجية"،  "السياسة  القطرية،  الخارجية  وزارة    (1(
https://bit.ly/3beJ0Bb

)2)  عبدالله، السياسة الخارجية لدولة قطر )1995-2013(: روافعها واستراتيجياتها، 52.
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مع  األوسط  الشرق  في  الســيما  الدوليين،  والســلم  لألمن  الراعي  بدور  القيام  على 
الداخلية  بأزماتها  وانشغالها  والعراق،  والســعودية  كمصر  فيه،  الكبرى  القوى  تراجع 
ونزع  الحوار،  طاولة  على  الفرقاء  من  الكثير  جمع  في  قطر  نجحت  وقد  والخارجية، 
أحد  قطر  من  الدبلوماسية  النجاحات  جعلت  اإلطار  هذا  وفي  األزمات.  من  عدد  فتيل 
صديقة  دولة  بوصفها  الغربية  المجتمعات  من  إليها  وينظر  الدولي،  الســالم  صانعي 

ومنفتحة. مزدهرة 

3. حتقيق األمن االقتصادي 

وتطويرها  االقتصادية  على مصالحها  للحفاظ  الخارجية  عبر سياستها  قطر  تسعى 
ذلك: ومن  االقتصادي،  أمنها  يحقق  بما 

الفقري  العمود  يشكالن  والنفط  الطبيعي  الغاز  يزال  فال  الطاقة،  إمدادات  حفظ 
من  للعديد  والنفط  المســال  الغاز  تصدير  على  قطــر  وتعتمد  القطــري،  لالقتصــاد 
دون  الطاقة  من  مواردها  تدفق  تضمن  خارجيــة  لسياســة  تحتاج  لذا  العالم)1(،  دول 
والعمل  الجوار،  كحسن  السياســات  من  عدد  على  اعتمدت  ذلك  ولتحقيق  عوائق، 
وتحالفات  شراكات  في  والدخول  النزاعات،  وحل  األوسط،  الشرق  اســتقرار  على 
التي  الدول  في  القرار  على  السياســيين  خصومها  ســيطرة  دون  والحيلولة  اقتصادية، 

داخلية. صراعات  تشهد 

والنفط  الغاز  على  االعتماد  وعدم  اقتصادها،  تنويع  إلى  الدوحة  ســعت  كذلك 
بيئة  إيجاد  فــي  المســاهمة  عبر  الخارجية  اســتثماراتها  تعزيز  ذلك  ومن  فحســب، 
التعاون  مجلس  من  ابتــداء  الممتدة  عالقاتها  مســتثمرة  ومنافســة،  منفتحة  اقتصادية 
تغطي  إذ  الالتينية.  وأميركا  وآســيا  إفريقيا  وفي  الغربية  الدول  إلى  وصواًل  الخليجي 
المرتبة  في  لالستثمار  قطر  جهاز  حل  وقد  العالم،  دول  معظم  القطرية  االستثمارات 
ناهز  الذي  األصول  حجم  في  النمو  معــدل  حيث  من  2014م،  في  ا  عالميًّ األولــى 
حجم  وتقدر  دوالر.  مليار   256 مســجاًل  2005م،  عام  في  عمله  انطالق  منذ   %50

)1)  وزارة الخارجية القطرية، "قطاع النفط والغاز"، )تاريخ الدخول: 11 إبريل/ نيسان      2017م(. 
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من  جملة  على  موزعــة  دوالر،  مليار   320 بنحــو  لالســتثمار  قطر  جهــاز  أصــول 
الســياحي،  والقطاع  والعقار،  والمصرفية  االســتثمارية  المحافظ  أبرزها  القطاعات؛ 
التعاون  مجلس  ودول  قطر،  في  االقتصادية  األنشــطة  من  وغيرها  الزراعي،  والقطاع 

العالم)1(. دول  ومختلف  الخليجي، 

ثانًيا: أدوات السياسة اخلارجية القطرية

قدر  بأكبر  الخارجية  سياســتها  أهداف  لتحقيق  أدواتها  من  العديد  قطر  وظفت 
الشــرق  في  الســيما  والمهمة،  المؤثرة  الدول  بين  لها  متقدًما  موقًعا  لتصنع  ممكن؛ 

األدوات: هذه  أهم  ومن  األوسط، 

1. األداة الدبلوماسية 

الجغرافية  إمكانياتهــا  وأن  المتصارعين  العمالقــة  بيــن  تقع  أنها  قطــر  تــدرك 
الناعمة؛ لالستمرار  القوة  تعزيز مكانتها عبر  تفضل قطر  لذلك  متواضعة،  والديمغرافية 
قطر  برعت  التي  القوة  هذه  أوجه  أحد  هي  الرسمية  والدبلوماســية  البقاء،  صراع  في 
أربعة  وطيلة  الدولي  التعاون  مجال  في  قطر  أحرزته  الذي  التقدم  أســهم  وقد  فيها، 
بعالقات  ارتبطت  حيث  العالم،  دول  مع  الثنائية  العالقات  تطوير  في  الزمن  من  عقود 

دبلوماسية)2(. بعثة   108 انتشار  خالل  من  كافة  العالم  دول  مع  دبلوماسية 

العديد  في  المتصارعين  بين  النزاعات  وحل  الوساطة  في  الدوحة  نشطت  كذلك 
حيث  المختلفة؛  األطراف  ثقة  محل  دبلوماسيتها  وأصبحت  النزاع،  وأماكن  الدول  من 
دور  لعب  فيها  تتولى  التي  القضايا  فــي  األطراف  كل  من  واحدة  مســافة  على  تقــف 
إلدارة  كافيتين  وإرادة  خبرة  دبلوماســيوها  يمتلك  كما  الصراع،  لحل  الثالث  الطرف 
اتفاقية  ذلك:  على  األمثلــة  ومن  ومثمرة،  جادة  وســاطة  ورعاية  المفاوضات،  دفــة 
2010م  في  اإلطار  واتفاق  اللبنانيين،  الفرقاء  بين  2008م  مايو/حزيران  في  الدوحة 

)1)  جهاز قطر لالستثمار، )تاريخ الدخول: 12 ديسمبر/ كانون األول 2019م(. 
)2)  وزارة الخارجية القطرية، "السياسة الخارجية"، )تاريخ الدخول: 11 إبريل/ نيسان      2017م(. 
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الســودان  بين  العالقات  إصالح  كذلك  الســودان،  غرب  دارفور  في  المتناحرين  بين 
وغيرها)1(. وتشاد، 

2. الدبلوماسية العامة 

والفن  كالثقافة  عديدة،  مجــاالت  وتشــمل  الناعمة،  القوة  من  آخر  وجه  وهــي 
اعتمدت  مثاًل،  الرياضي،  الصعيد  فعلــى  ذلك،  وغير  والتجارة  واإلعالم  والرياضــة 
كواحدة  تتبناها  التي  الذهنية  الصورة  بناء  الســتراتيجية  أساســي  كبعد  الرياضة  قطر 
المحافل  في  مكانتها  ولتعزيز  بها،  للتعريف  الخارجية؛  سياســتها  اســتراتيجيات  من 
تنظيم  الرياضية:  الدبلوماسية  مجاالت  جميع  في  قطر  دولة  اســتثمرت  وقد  الدولية، 
الرياضة  وتنمية  2022م،  عام  القدم  لكرة  العالم  كأس  كاستضافة  الدولية،  المنافسات 
ورعاية  التحتية(،  البنى  المهمة،  البطوالت  الرياضية،  المراكز  )األكاديميات،  داخلًيــا 
للمنافسات  الحصرية  البث  حقوق  على  والحصول  رياضية،  كيانات  أو  منافسات  عدة 

أجنبية)2(. رياضية  أندية  وشراء  الدولية، 

ا،  تكنولوجيًّ متفوقة  كبيــرة  إعالمية  آلة  قطر  تمتلك  اإلعالم؛  صعيــد  وعلــى    
والتي  اإلعالمية،  الجزيرة  شــبكة  في  تتمثل  ودولية،  وعربية  محلية  خبرات  وتضــم 
الجمعي  الوعي  صنع  في  التأثيــر  على  قادرة  كبيرة،  ودولية  عربية  بمتابعــة  تحظــى 
جانب  إلى  أكبر،  أهمية  الدوحة  توليهــا  التي  للقضايا  التعاطف  وجلب  للشــعوب، 
لإلعالم  كان  وقد  الشــعوب)3(،  هذه  لدى  مكانتها  من  والرفع  قطر،  صورة  تحســين 
من  العديد  في  الشــعبية  الثورات  تغطية  في  بارز  دور  الجزيرة  قناة  الســيما  القطري 

بها.  والتعريف  العربية  الدول 

واإلقليمية"،  العربية  األزمات  ظل  القطرية في  الخارجية  السياسة  "دور  الواحد،  عبد  ناظم  أثير    (1(
.119

الناعمة"، )الدوحة: مركز الجزيرة  الرياضية لدولة قطر والقوة  "الدبلوماسية  )2)  باسكال بونيفاس، 
للدراسات، 1 سبتمبر/ أيلول   2013م(.

(3)  Brannagan, "Qatar: A First-Hand Account of Soft Power".
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ومراكز  الجامعات  فــي  المثقفة  النخب  اســتقطاب  على  الدوحة  تعمــل  كمــا 
خليفة  بن  وحمد  قطر  جامعتي  إنشاء  ذلك:  ومن  االستراتيجي،  والتفكير  الدراســات 
تاون،  جورج  جامعات:  مثــل  وكبيرة  عريقة  لجامعات  فروع  واســتضافة  وغيرهمــا، 
كارنجي  وجامعة  أم"،  اند  "أي  تكساس  وجامعة  فرجينيا،  وجامعة  ويسترن،  ونورث 
ودراسة  لألبحاث  والعربي  للدراسات،  الجزيرة  لمركزي  باإلضافة  وغيرها)1(،  ميلون 
منتدى  إطالق  ذلك  ومن  المثقف،  الشباب  فئة  على  التركيز  مع  وغيرهما،  السياسات 

الشبابي. الشرق 

3. األداة االقتصادية

األداة  على  الدبلوماسي  الجهد  جانب  إلى  الخارجية  سياســتها  في  قطر  تســتند 
والمشــاريع  اإلغاثية  المســاعدات  على  كبيرة  مبالغ  ا  ســنويًّ تنفق  حيث  االقتصادية، 
اســتقرار  وعدم  اضطرابات  تشــهد  التي  أو  العالم،  في  فقًرا  األكثر  الــدول  لصالــح 
على  ونوعيتها  المســاعدات  طبيعــة  تقتصــر  وال  خارجيــة،  أو  داخليــة  ألســباب 
الطوارئ،  أوقات  فــي  العاجلة  اإلغاثة  فمن  بالتنــوع؛  تتميز  بل  محــددة،  مجــاالت 
مثل  المســتدامة،  التنمية  مشــاريع  دعم  في  واإلســهام  اإلعمار،  إعادة  برامج  إلــى 
تغيرات  نتيجة  الغذائي؛  األمن  مشــكالت  مواجهة  وإلى  والتعليم،  الصحة  مشــاريع 
حلول  وتقديم  الجهود،  لحشد  الدوحة  تسعى  حيث  واألزمات،  الكوارث  أو   المناخ 

وعملية)2(.  علمية 

ومن األمثلة على ما تقدمه قطر من مساعدات: المعونات والمساعدات اإلنمائية 
مؤسسة  إنشاء  كذلك  العالم،  أنحاء  مختلف  في  دولة   100 من  أكثر  منها  تستفيد  التي 
بين  للبطالة  المتفاقمة  للتصدي لألزمة  مليون دوالر، وذلك   100 مال  برأس  "صلتك" 

2008م؛  عام  في  الجميع  فوق  التعليم  مؤسسة  أنشأت  كما  العالم،  في  الشباب  جيل 

)1)  وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية، التعليم العالي في دولة قطر، )تاريخ الدخول: 5 مايو/ أيار 
2020م(. 

)2)  وزارة الخارجية القطرية، "السياسة الخارجية"، )تاريخ الدخول: 11 إبريل/ نيسان      2017م(.
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باألزمات  المهددة  أو  الواقعة  المناطق  فــي  ودعمه  التعليم  في  الحق  حماية  بهــدف 
والحروب)1(. والصراعات 

صنع  دوائر  مع  عالقاتها  لتمتين  لقطر،  الباب  تفتح  والهبات  المســاعدات  هذه 
فيها،  االقتصادي  لالســتثمار  أولوية  يمنحها  قد  الذي  األمر  الدول،  هذه  في  القــرار 
على  والتنسيق  السياســي،  المســتوى  على  والتعاون  معها،  التجاري  التبادل  وتعزيز 
مثل  النشأة  حديثة  صديقة  حكومات  تثبيت  في  ســاهمت  كذلك  األمني،  المســتوى 
حزب  وحكومة  2012-2013م،  عامي  في  مصر  في  مرسي  محمد  الرئيس  حكومة 

2011م)2(.  عام  منذ  تونس  في  النهضة 

)1)  المرجع نفسه.
)2)  مقابلة شخصية مع عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي األسبق، إسطنبول، )1 يوليو/ 

تموز 2018م(.
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خاتمة الفصل األول

العالقة،  ذات  والتنفيذية  التشريعية  الدولة  أجهزة  في  الخارجية  السياســة  تصنع 
ديمقراطًيا،  جمهورًيا  نظاًما  تتبع  فتركيــا  الدولة،  في  السياســي  النظام  وفق  وتختلف 
شخصية  أن  غير  الخارجية،  السياسة  صنع  والتنفيذية  التشريعية  الجهات  فيه  تتقاســم 
األغلبية  ذي  حزبــه  داخل  الواســع  ونفوذه  أردوغان  طيب  رجب  التركــي  الرئيــس 
حزبه  مع  نجح  كما  التركية،  الخارجية  السياسة  صناعة  على  قدرته  من  عزز  البرلمانية 
الدســتورية  التعديالت  إجراء  عبر  الجيش  دور  تقليص  في  2002م  عام  منذ  الحاكم 
األمير  فيه  يتمتع  وراثًيا،  نظاًما  قطر  تتبع  بينما  2017م.  2010م،  2007م،  األعوام  في 
الشورى  مجلس  مهام  جانب  إلى  الوزراء  مجلس  عليها  يعينه  واســعة  بمســؤوليات 
كبيرة  بمكانة  قطر  في  الحاكمة  ثانــي  آل  عائلة  وتحظى  الصدد،  هذا  فــي  التشــريعية 

الزمن. من  ونصف  قرن  من  ألكثر  ممتد  الحكم  في  طويل  وتاريخ 

الجيوسياسي  الخارجية على موقعها  تستند في سياستها  إقليمية  قوة  تركيا  وتشكل 
العريق، وقوتها االقتصادية  التاريخي والحضاري  الكبير، وإرثها  المتميز، وعدد سكانها 
إلى  الوطنية،  مصالحها  وتحقيق  القومي،  أمنها  لحماية  وتسعى  الضخمة،  والعســكرية 
الناعمة  أدواتها  ل  ُتفعِّ ذلك  سبيل  وفي  إقليمي،  كقائد  اإلقليمية  مكانتها  استعادة  جانب 
والمؤثرة  النشطة  الخارجية  بسياستها  فتتمتع  قطر  أما  المختلفة.  القضايا  في  والخشنة 
الكبيرة.  اإلعالمية  وقدراتها  الطاقة،  قطاع  في  الهائلة  الطبيعية  مواردها  على  مســتندة 
واألمن  للسلم  وراعية  للسالم  كصانعة  فعال  دور  ولعب  القومي،  أمنها  لحماية  وتسعى 

ورعايتها.  القومية  مصالحها  لحماية  سعيها  جانب  إلى  الدوليين، 
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الفصل الثاني

طبيعة العالقات الثنائية التركية-القطرية
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حزب  تولي  منذ  والتقارب  المســتمر  بالتطور  التركية-القطرية  العالقات  تميزت 
الثنائية،  العالقات  تعميق  إلى  وصواًل  2002م،  عام  تركيا  في  للحكم  والتنمية  العدالة 
العليا  االستراتيجية  اللجنة  تأسيس  مع  2014م  عام  استراتيجية  شراكة  إلى  وتحولها 
واإلقليمية  المحلية  العالقــات  جوانب  كل  وتشــمل  البلدين،  زعيما  يترأســها  التي 

والدولية.

األصعدة  على  وتطورها  الثنائية  العالقات  مجــاالت  أهم  الفصل  هذا  ويتنــاول 
-2002 العامين  بين  والثقافية  والعسكرية  واألمنية  واالقتصادية  السياســية  المختلفة، 

2020م.

املبحث األول: العالقات السياسية التركية-القطرية

البينية،  العالقات  من  كبير  تاريخي  إرث  إلى  التركية-القطرية  العالقات  تســتند 
التركية- العالقات  مســار  أن  غير  والدولية)1(،  المحلية  للظروف  تبًعا  تغيرت  والتــي 
شهد  2002م،  عام  تركيا  في  الحكم  إلى  والتنمية  العدالة  حزب  وصول  منذ  القطرية 

)1)  العالقات القطرية-العثمانية شهدت مراحل متفاوتة من العالقات قرًبا وبعًدا، ويمكن تلخيص 
موقف قطر من الدولة العثمانية في مرحلتين؛ األولى: مرحلة التردد السياسي بين عامي )1871-
1893م(، الثانية: اتسمت بتحول والء شيوخ قطر إلى بريطانيا بين عامي )1893-1913م(، وقد 
)إبراهيم خليل  1916م.  البريطانية سنة  الحماية  لمعاهدة  قطر  توقيع  المرحلة عن  أسفرت هذه 
العالف - ميثاق خير الله جلود "العالقات الخليجية التركية"، مركز الدراسات اإلقليمية، 11/5 

)سبتمبر/ أيلول  ، 2009م(، 6. 
ثاني، وهو من  آل  بن محمد  قاسم  الشيخ  1871م وطلب  إلى األحساء عام  العثمانية  القوات  دخلت 
أهم حكام قطر بل ويعد الشيخ قاسم المؤسس الحقيقي لدولة قطر، من العثمانيين في األحساء 
حمايته من أي اعتداء خارجي على األراضي القطرية في الوقت الذي كانت تسيطر فيه بريطانيا 
على الخليج العربي، وال تعير اهتماًما لمساندة قطر ضد أطماع دول الجوار لقضم أراضيها، وقد 
رحب المتصرف مدحت باشا بالشيخ قاسم، وعينه قائم مقام على قطر بعد أن تحركت قوة كبيرة 
لحمايتها؛ ما أزعج بريطانيا التي دخلت في صراع شبه دائم معه. غير أن تصاعد نفوذ العثمانيين، 
وزيادة قوتهم في قطر بدخولهم إلى مفاصل الدولة عبر تعيين إداريين تابعين لها، وتعزيز الحامية 
العثمانية في الدوحة؛ أدى إلى نشوب حرب مع الشيخ قاسم في عام 1893م بالوجبة على مسافة 
15 كيلومتًرا غربي الدوحة. )محمود شاكر، موسوعة تاريخ الخليج العربي )األردن: دار أسامة 

للنشر والتوزيع، 2015م(، 409.
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والعمل  التقارب  وتيرة  أن  كما  الثنائية،  العالقــات  ملفات  جميع  شــمل  الفًتا  تطوًرا 
العالقات  تقســيم  يمكن  لذا  2014م،  عام  بعد  أكبــر  بصورة  تصاعــدت  المشــترك 
بين  األولى  المرحلة  وتطورها:  العالقــة  حجم  وفق  مرحلتين  إلى  التركية-القطريــة 
عامي  بين  الثاني  والمرحلــة  والتقارب،  بالتعــاون  تميزت  2002-2013م  عامــي 

المختلفة. الثنائية  الملفات  في  االستراتيجية  بالشراكة  وتميزت  2014-2020م 

املطلب األول: تطور العالقات السياسية التركية-القطرية 

الحكم  إلى  المحافظ-  -الديمقراطــي  والتنمية  العدالة  حــزب  وصول  شــكل 
رؤية  الجديد  الحزب  يمتلك  حيث  التركية-القطرية،  العالقات  مسيرة  في  كبيرة  نقلة 
الجمهورية في عام  تأسيس  منذ  تركيا  التي سادت في  الخارجية غير  للعالقات  مختلفة 
كمال  مصطفى  التركية  الجمهورية  مؤسس  أسماه  ما  على  التركيز  كان  فقد  1923م، 
حزب  أما  الداخلية)1)،  المشــاكل  إصالح  على  واالنكفاء  الداخلي  بالعمق  أتاتــورك 

وضعها  ستة  ومبادئ  أسس  على  أعلنت  1923م،  عام  الحديثة  التركية  الدولة  أنشئت  أن  بعد    (1(
بـ"المواطنة"،  تؤمن   -2 معاصرة.  "جمهورية"   -1 لتصبح:  الجمهورية،  مؤسس  أتاتورك  كمال 
 -5 "الدولتية" أي خدمة جميع المجتمع بغض النظر عن عرقه،  "العلمانية" مسارها، و4-  و3- 
"القومية" التركية التي تسود بحكم األغلبية التركية في الدولة، و6- "التغريب" حيث التحالف مع 
الكمالية وتداعياتها  الدستورية  "الحركة  الجميل،  للتقدم والتمدن. سّيار  الذي عد أساًسا  الغرب 
المستقبل،  ورهانات  الحاضر  تحديات  وتركيا:  العرب  الجماعي،  الكتاب  ضمن  العرب"،  على 

الطبعة الثانية )الدوحة: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 2015م(، 107.
هذه المبادئ أخذت الجمهورية التركية بعيًدا عن عمقها العربي واإلسالمي، وحولت وجهتها للغرب، 
كما أن اقتطاع تركيا لبعض األراضي العربية وضمها إلى كيانها الجديد، زاد من مشاعر الكراهية 
أكثر  الكمالية  تركيا  ابتعدت  تقبع على حدود عربية طويلة جًدا. وقد  التي  الجديدة  الدولة  لهذه 
أول  فتركيا  عربية؛  أراٍض  على  قامت  التي  "إسرائيل"  تجاه  متقدمة  لمواقف  بتبنيها  العرب  عن 
)محمد  1948م.  مايو/حزيران  في  قيامها  من  عام  حوالي  بعد  بإسرائيل  تعترف  إسالمية  دولة 
الحاضر  العرب وتركيا: تحديات  لتركيا"، ضمن كتاب:  المستقبلي  "العرب والدور  الدين،  نور 
العالقة، حيث كانت معظم  الباردة بظاللها على  الحرب  ألقت  748. كما  المستقبل،  ورهانات 
البلدان العربية التي استقلت حديًثا تتبع المعسكر الشرقي على النقيض من تركيا وإسرائيل فهما 
جزء مهم من المعسكر الغربي، فانضوت تركيا إلى جانب "إسرائيل" في "حلف بغداد" الذي أراد 
ترتيب الشرق األوسط وفق المصالح الغربية في منتصف خمسينيات القرن الماضي. )مصطفى 
والوطن  الفلسطينية  القضية  على  وتداعياتها  وآفاقها  العالقات  واقع  وإسرائيل:  "تركيا  اللباد، 

العربي"، ضمن كتاب العرب وتركيا: تحديات الحاضر ورهانات المستقبل، 702. 
ثمة عوامل أخرى أسست لبداية العالقة بين العرب وتركيا منها داخلية في تركيا تتعلق بوصول أحزاب= 
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وفاعاًل  مؤثًرا  دوًرا  ولعب  الخارجــي،  المحيط  على  االنفتاح  أهمية  فأدرك  العدالــة 
الجوار،  دول  على  واالنفتاح  االستراتيجي  العمق  سياسة  فانتهج  األوسط،  الشرق  في 

قطر)1). دولة  بينها  ومن 

السياســة  في  التغير  1971م)2(،  عام  اســتقاللها  نالت  التي  قطر،  دولة  قــرأت 
آل  خليفة  بن  حمد  األمير  أســس  حيث  معها،  للتقارب  وســعت  الخارجية  التركية 
عن  مســتقلة  جديدة  خارجية  سياســة  قطر  في  1995م  عام  الحكم  توليه  منذ  ثاني 
دور  لعب  إلى  سعى  وقد  األوسط،  الشرق  على  ومنفتحة  الســعودية  العربية  المملكة 
الواليات  مع  العالقة  عــزز  ذلك  ســبيل  وفي  الكبرى،  اإلقليم  لدول  ومنافس  كبيــر 

العالم  مع  العالقة  تطوير  وأولوياته  برامجه  في  كان  الديمقراطي،  كالحزب  للحكم،  =جديدة 
االقتصادية  العربية  الدول  قوة  وزيادة  الجانبين،  في  اإلسالمية  التيارات  قوة  تنامي  ومع  العربي، 
مع تنامي الطلب العالمي على النفط. )العالف، جلود "العالقات الخليجية التركية"، 10(. كما 
شكل العدوان اإلسرائيلي على العرب في عام 1976م باحتالله ألراٍض عربية واسعة ردة فعل 
تركية سلبية تجاه "إسرائيل"، حيث نددت تركيا بهذا العدوان، فقد كان في أحد جوانبه رغبة من 
تركيا في منع تدهور صورتها عند العرب بما قد يهدد أمنها القومي. )اللباد، "تركيا وإسرائيل: واقع 
العالقات وآفاقها وتداعياتها على القضية الفلسطينية والوطن العربي"، 704. وبعد ذلك اتخذت 
تركيا المزيد من الخطوات التي جعلتها أقرب من العرب كاالنضمام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي 

ثم االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية. )نور الدين، العرب والدور المستقبلي لتركيا، 749). 
)1)  أحمد داود أوغلو، العمق االستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية، ص 144-141.
"معلومات عن قطر"،  1971م، )حكومة قطر اإللكترونية،  العام  بريطانيا في  )2)  استقلت قطر عن 
تاريخ الدخول 30 نوفمبر/ تشرين الثاني  2017م(. وبدأت ببناء عالقتها الدولية وفتح سفاراتها 
الدبلوماسي  االعتراف  1973م  عام  شهد  فقد  تركيا  مع  العالقة  صعيد  وعلى  العالم،  أنحاء  في 
المتبادل بين البلدين، وقد افتتحت تركيا أول سفارة لها في الدوحة عام 1980م، بينما افتتحت 
قطر سفارتها في أنقرة عام 1992م، كما شهد العام 1985م توقيع عدد من االتفاقيات الثنائية التي 
والثقافية.  والفنية  والتجارية  االقتصادية  المختلفة  المجاالت  في  البلدين  بين  للعالقات  أسست 
)وزارة الخارجية القطرية "العالقات التركية القطرية"، 64-66(. وقد تأثرت العالقة بين الجانبين 
بجملة من األحداث والمتغيرات في الشرق األوسط، من أهمها: القضية القبرصية عام 1974م 
التركي  القبرصي  الرئيس  بالنفط ومساندة  إمدادها  تركيا من خالل  بجوار  الخليج  ووقوف دول 
رؤوف دنكتاش، كما أن تحسن العالقات التركية العربية ينعكس باإليجاب على العالقات العربية 

مع القبارصة األتراك. )العالف - جلود "العالقات الخليجية التركية"، 14)؛
Umut ARIK, "Kıbrıs Krizi", European University of Lefke, Sosyal Bilimler Dergisi, (June 
2011).=
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أجرى  والتي  كبرى،  إقليمية  كدولة  تركيا  ومع  كبرى،  دولية  كقوة  األميركية  المتحدة 
وبدء  العالقة  لتعزيز  2001م)1(؛  عام  األول   من  كانون  ديسمبر/  في  لها  األولى  زيارته 
عام  من  آب   أغسطس/  في  والتنمية  العدالة  حزب  انطالق  مع  السيما  جديدة،  مرحلة 
تشــرين  نوفمبر/  انتخابات  في  الكبير  فوزه  بعد  البالد  في  الحكم  وتوليــه  2001م، 

2002م)2(. الثاني  

في  الحكم  وتوليه  والتنمية  العدالة  حزب  لتأســيس  التالية  الفترة  شــهدت  وقد 
عقد  لذا  كافة،  المشتركة  التعاون  ملفات  لتشمل  العالقة؛  لتعزيز  البلدان  ســعي  تركيا 

=كما شكل انضمام كل من قطر وتركيا إلى منظمة المؤتمر اإلسالمي عاماًل إضافيًّا لتقريب وجهات 
النظر والعمل المشترك، ففي عام 1974م انضمت قطر إلى المنظمة بينما انضمت تركيا في عام 
السياق  هذا  وفي  خليجي.  بدعم  المنظمة  مؤسسات  من  عدًدا  تركيا  استضافت  وقد  1976م، 
نددت قطر ودول الخليج األخرى باالضطهاد الذي تمارسه السلطات البلغارية ضد المسلمين 
في البالد، وهم في معظمهم من أصول تركية. )كريم الماجري، "مسلمو بلغاريا: إشكالية الهوية 
واتخذت  2014م(.  تموز  )يوليو/  للدراسات،  الجزيرة  مركز  الدوحة:  المستقبل"،  وتحديات 
المؤتمر  منظمة  وعبر  الدبلوماسية  الوسائل  ضمن  الممارسات  هذه  لوقف  عملية  إجراءات 
اإلسالمي. أكمل الدين إحسان أوغلو، العالم اإلسالمي وتحديات القرن الجديد: منظمة التعاون 

اإلسالمي، دار الشروق، )2013م(.
بينما كانت العوامل األكثر تأثيًرا على العالقات الخليجية التركية عموًما بدأت في العام 1979م بسقوط 
شاه إيران بقيام الثورة اإلسالمية في البالد، واندالع حربي الخليج األولى )1980 - 1988م( 
االتحاد  سقوط  بعد  الخليج  منطقة  في  األميركية  الهيمنة  ثم  ومن  1991م(   -  1990( والثانية 
الملحة  بحاجتها  الخليج  دول  شعرت  العشرين  القرن  من  األخيرة  السنوات  وفي  السوفييتي، 
الكبيرة  اإلقليمية  الجارة  تركيا  مع  تعاونت  لذا  التسليح؛  مستوى  ورفع  القتالية،  قدراتها  لتطوير 
العضوة في حلف الناتو. كما عزز من تقارب تركيا ودول الخليج تنامي التيار اإلسالمي التركي 
في الثمانينيات في عهد الرئيس تورغت أوزال ومحاولة االنفتاح على المنطقة العربية، ومن أوجه 
للتعاون  اتفاقيات  1985م  عام  في  والقطرية  التركية  الحكومتين  بأنقرة بين  عقد  مثاًل،  التقارب، 
لسنة   )19( رقم  مرسوم  القطرية،  الرسمية  )الجريدة  والثقافي  والفني  االقتصادي  المجال  في 
1986م، "اتفاق التعاون االقتصادي والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية"، 
العدد 6 )16 مارس/ آذار  1986م(، )214( )الجريدة الرسمية القطرية، مرسوم رقم )29( لسنة 
 5 العدد  التركية"،  الجمهورية  بين حكومة دولة قطر وحكومة  الثقافي  التعاون  "اتفاق  1991م، 

)23 مارس/ آذار  1991م(، )60).
)1)  وزارة الخارجية القطرية "العالقات التركية القطرية"، 64.

(2)  Adalet ve Kalkınma Partisi  )Ak Partisi(,  "Adalet ve Kalkınma Partisi" )2017(, 21.
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كافة  العقبات  لتذليل  المتبادلــة؛  زياراتهما  خالل  القمم  من  العديد  البلديــن  زعيمــا 

ومن  بينهما.  االســتراتيجية  للشــراكة  وصواًل  العالقة  وتطوير  البلدين،  تقارب  أمام 

في  الدوحة  إلى  التركي  الوزراء  رئيس  أردوغان  طيــب  رجب  زيارة  الزيارات:  هــذه 

شباط  فبراير/  في  قطر  ُغل  الله  عبد  التركي  الرئيس  زار  كما  2005م،  نيسان     أبريل/ 

أغســطس/  في  تركيا  ثاني  آل  خليفة  بن  حمد  الشــيخ  قطر  أمير  زار  بينما  2008م، 

2011م)1(. حزيران      يونيو/  وفي  2010م،  مايو/أيار  وفي  م2009م،  آب  

العوامل املؤثرة يف العالقات السياسية التركية-القطرية

وأمير . 1 أردوغان،  طيــب  رجب  التركي   الرئيس  بيــن  الشــخصية  الصداقة 

ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  األمير  وابنه  ثاني،  آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ  قطر 

لبلديهما  الخارجية  السياســة  صناعة  في  كبير  بشــكل  التأثير  على  وقدرتهم 

البلدين،  بين  متفاوتة  وهــي  ناحية)2(،  من  الدســتورية  الصالحيات  بحكــم 

طيب  رجب  فالرئيس  أخرى؛  ناحية  من  الشــخصية  وقدراتهم  وحضورهم 

ثم  2014م،  العام  وحتى  2003م  العامين  بين  الوزراء  رئاسة  تولى  أردوغان 

النظام  2014م وحتى اآلن، وقد نجح في تحويل  الجمهورية من عام  رئاسة 

رئيس  كأول  وانتخب  2018م،  عام  رئاســي  نظام  إلى  البالد  في  السياســي 

عاًما   17 لحوالي  الممتدة  الفترة  هذه  خالل  التحول،  هذا  بعد  للجمهورية 

البالد  سياســات  وصياغة  القرار،  صناعة  في  الرئيس  الدور  ألردوغان  كان 

الكبيرة  شــعبيته  إلى  ذلك  في  اســتند  وقد  والخارجية،  الداخلية  وتوجهاتها 

الجماهير،  وإقناع  الخطابة  على  وقدرته  وحضوره  وكاريزميته  الداخل،  في 

)1)  وزارة الخارجية القطرية "العالقات التركية القطرية"، 66.
)2)  الدستور القطري )2003(، المواد 66-67-68؛ الدستور التركي )1982(، المواد رقم 104.
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والحكومية)1(.  الحزبية  المناصب  من  العديد  تولى  حيث  المتراكمة  وخبرته 
والصالحيات  موقعه  له  ســمح  فقد  خليفة  بن  حمد  الشــيخ  قطر  أمير  أما 
الدور  بلعب  قطــر،  دولة  دســتور  وفق  البالد،  ألمير  الممنوحــة  الواســعة 
لقدراته  باإلضافة  البــالد،  توجهات  وصياغة  القــرار،  صناعة  في  الرئيــس 

لديه)2(. المتراكمة  البالد  حكم  في  والخبرة  الشخصية 

تبًعا . 2 والدوحة؛  أنقرة  من  كل  فــي  وآلياته  القرار  صنع  مؤسســات  اختالف 
تركيا  فيه  تتبع  الذي  الوقت  ففــي  البلدان،  به  يدار  الذي  السياســي  للنظام 
على  بظالله  يلقي  ما  وهذا  وراثًيا،  نظاًما  قطر  تتبع  ديمقراطًيا  جمهورًيا  نظاًما 
وتجاه  بعًضا،  بعضهما  تجاه  البلدين  وسياسة  القرار،  صنع  عملية  مخرجات 
السياسية  المكونات  تؤثر  حيث  المشــترك.  االهتمام  ذات  اإلقليمية  القضايا 
وتوجهات  القرار  صناعــة  على  ا،  تعدديًّ بلًدا  كونهــا  تركيا؛  في  المختلفــة 
الجهات  تتمتع  وبالتالي  قطر،  في  ذلك  يتوافر  ال  بينما  الخارجية،  السياســة 

)1)  التحق رجب طيب أردوغان بحزب السالمة الوطنية بزعامة نجم الدين أربكان منذ عام 1972م، 
عام  إسطنبول  في  فرعه  رئيس  أصبح  حيث  السالمة،  حزب  حظر  بعد  الوطني  الرفاه  حزب  ثم 
1985م، وبعد حظر حزب الرفاه انتقل أردوغان مع أصدقائه إلى حزب الفضيلة بزعامة أربكان، 
حيث فاز برئاسة بلدية إسطنبول عام 1994م، إلى أن جرى سجنه ومنعه من العمل في الوظائف 
العامة بحجة التحريض على الكراهية الدينية من قبل القضاء في البالد. وفي عام 2001م وبعد 
حظر حزب الرفاه أسس مع عدد من رفاقه حزب العدالة والتنمية الذي ال يزال يحكم البالد حتى 
طارق  ترجمة:  زعيم،  قصة  أردوغان:  طيب  رجب  أوزباي،  عمر   - بسلي  حسين  )انظر:  اآلن. 

عبدالجليل، الطبعة الثالثة، )بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 2014).
ا  عامًّ قائًدا  لواء، وعين  رتبة  إلى  رقي  العسكرية حتى  والرتب  المناصب  في  الشيخ حمد  تدرج    (2(
للقوات المسلحة القطرية، وفي يوم 31 مايو/أيار 1977م بويع وليًّا للعهد وعين وزيًرا للدفاع، 
كما عين رئيًسا للمجلس األعلى للتخطيط، ورئيًسا للمجلس األعلى للشباب، وقد تولى حكم 
بينها  المؤسسات من  فقد رأس عدًدا من  تميم  الشيخ  أما  1995م.  يونيو/ حزيران  قطر منذ27 
األعلى  والمجلس  للتعليم،  األعلى  والمجلس  الطبيعية،  والمحميات  للبيئة  األعلى  المجلس 
شغل  كما  أخرى.  مؤسسات  إلى  باإلضافة  لالستثمار،  قطر  جهاز  إدارة  ومجلس  لالتصاالت، 
منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة القطرية، ونائب رئيس مجلس العائلة الحاكمة. وقد 
2013م.  يونيو/ حزيران  البالد في 25  2003م، وحكم  آب  5 أغسطس/  في  للعهد  وليًّا  عين 

)الديوان األميري، سمو األمير، )تاريخ الدخول: 15 مارس/ آذار  2020م(. 
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الداخلي  المســتويين  على  القرار  صناعة  على  أكبر  بقــدرة  فيها  التنفيذيــة 
والخارجي)1(.

المســاحة . 3 حيث  من  صغير  بلد  فقطر  إقليمي،  لحليف  الماســة  قطر  حاجة 
الغربي  الساحل  منتصف  في  تقع  جزيرة  وشــبه  الســكان،  وعدد  الجغرافية 
عمالقين  بين  محصورة  فهــي  الجغرافي،  للعمق  وتفتقر  العربــي  للخليــج 
والمملكة  الخليج  شــرق  في  اإليرانية  اإلســالمية  الجمهورية  متصارعين؛ 
خطورة  األزمات  من  العديد  في  لقطر  ــف  تكشَّ وقد  غربه،  في  الســعودية 
في  للتوازن  ســعت  لذا  وحدها،  المتحدة  الواليات  حليفتها  على  االعتماد 
واإلمارات  كالسعودية  الكبيرة  الخليج  دول  مقابل  ففي  اإلقليمية،  عالقاتها 
محاولة  القطرية  القيادة  تنس  فلم  كتركيا،  كبير  إقليمي  شــريك  إلى  تحتاج 
سحب  قرار  أكد  كما  1996م،  عام  ثاني  آل  خليفة  بن  حمد  بالشيخ  اإلطاحة 
نحو  قطر  توجه  صحة  2017م،  عام  قطر،  وحصار  2014م،  عام  السفراء، 
األميركية.  المتحدة  الواليات  مع  الشراكة  تدعم  استراتيجية  كشراكة  تركيا، 
أجنبي  مع  شــراكة  تعد  ال  فهي  ا؛  عقالنيًّ خياًرا  لتركيا  قطر  اختيار  ويشــكل 
قوة  هي  بل  الداخلية،  الجهــات  بعض  عند  ا  دينيًّ عليه  االعتــراض  يمكــن 
تثير  ال  الوقت  ذات  في  وهي  الجانب،  هذا  من  حساسيات  تثير  ال  مســلمة 
قوة  تركيا  آخر  جانب  من  الناتو،  حلف  في  عضًوا  كونهــا  غربية؛  معارضــة 
لها  الحاجة  أن  كما  ا،  واقتصاديًّ ا  عسكريًّ متقدمة  ألنها  عليها؛  االعتماد  يمكن 
وتحميل  الخارجية،  األعباء  من  للتخفف  األميركية  اإلدارة  ســعي  مع  تزداد 
دول  لدى  قبواًل  يلقى  شريك  تركيا  أن  كما  اإلقليميين،  لحلفائها  منها  جزء 
النفوذ  توسع  مع  خصوًصا  فيها،  واألمن  االســتقرار  لحفظ  أخرى  خليجية 

الخليج)2(. منطقة  يتهدد  الذي  اإليراني 

)1)  انظر: الدستور القطري )2003م( المادة 66؛ الدستور التركي )1982م(، المواد رقم 69-68.
وتداعياتها،  الخليجية  األزمة  سياقات  قطر:  حصار  تقية،  الحواس   – المولى  عبد  عزالدين    (2(

)الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، 2017(، 194.
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للشــرق . 4 رؤيتها  في  معها  يتقاطع  موثوق  إقليمي  شــريك  إلى  تركيا  حاجة 
تمتلك  قطر  كانت  ولما  الخارجية،  سياســتها  إلســناد  وقضاياه؛  األوســط 
اإلقليم،  في  الفاعلة  القوى  من  موقفها  في  تركيا  مع  وتشــترك  الرؤية،  هذه 
عن  المســتقلة  الخارجية  وسياســتها  الكبيرة  المالية  قدراتها  إلى  باإلضافة 
وقد  االســتراتيجية،  للشــراكة  األنســب  الخيار  كانت  الخليجية؛  جاراتها 
ذلك:  ومن  قرارها  صوابية  الحًقا  تركيا  لها  تعرضت  التي  األزمات  أثبتــت 
بعد  المحلية  التركية  العملة  ودعم  االقتصادية،  أزماتها  في  لها  قطر  مساندة 
2018-2020م،  العمالت األجنبية خصوًصا في عامي  أمام  الكبير  تراجعها 
أدواتها  عبر  العربي  الجمهور  لدى  تركيا  ومواقف  بسياسات  التعريف  كذلك 

اإلعالمية.  الجزيرة  شبكة  مقدمتها  وفي  الكبيرة،  اإلعالمية 

في . 5 البلدان  يختلف  حيث  وقطــر،  تركيا  بين  الديمغرافي  الميزان  اختــالل 
2018م  عام  نهاية  مع  نسمة   82003882 تركيا  في  بلغ  إذ  الســكان،  عدد 
 30 حوالي  يعادل  ما  وهو  الرســمية)1(،  التركية  اإلحصاء  مؤسســة  وفق 
السكان  جميع  )تشمل  نسمة)2(   2674320 البالغ  قطر  ســكان  عدد  ضعف 
تركيا  أن  كما  قطريين(.  غير  أم  قطريين  كانوا  سواء  قطر  دولة  حدود  داخل 
تبلغ  إذ  كبير،  بشكل  الجغرافية  المســاحة  في  كبير  بشــكل  مختلفتان  وقطر 
التي  قطر  مســاحة  ضعف   68 حوالي  أي   ،)3(

 

كم2  780043 تركيا  مســاحة 
منافســين  ظل  في  أنقرة  أمام  ا  تحديًّ شــكل  ما  وهذا   ،)4(

 

كم2  11521 تبلغ 

(1)  Türkiye İstatistik Kurumu, "Türkiye Nüfusu Toplam", 2016.

)2)  وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، "إجمالي السكان المتواجدين في قطر"، 2018/12/31، 
)تاريخ الدخول: 2019/4/10). 

(3)  Turkish Statistical Institute, "Turkey in Statistics: For statistical data and informa-
tion requests", )2014(, 3.

)4)  حكومة قطر اإللكترونية، معلومات عن قطر: المساحة. )تاريخ الدخول: 5 يناير/ كانون الثاني 
.(2019
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كالمملكة  بكثير،  الجغرافية  والمساحة  السكان  عدد  في  يفوقونها  لقطر  كثر 
وغيرهما. ومصر،  السعودية، 

سياســي . 6 وثقل  أهمية  من  تشــكل  لما  العربي؛  الخليج  دول  مــع  العالقــة 
أن  غير  األوســط،  الشــرق  صعيد  على  الســيما  واســتراتيجي،  واقتصادي 
العالقات  اســتقرار  أمام  تحديات  وضعت  اإلقليم  في  األحداث  مجريــات 
عالقتها  تظهر  ال  أن  علــى  تركيا  حرصت  فقد  الدول؛  هــذه  مع  وتطورهــا 
قطر  ســعت  كما  األخرى،  الخليج  دول  حســاب  على  الدوحة  مع  المتقدمة 
الذي  الخليجي  التعــاون  مجلس  ودول  تركيا  مع  عالقاتهــا  بين  للموازنــة 
عدًدا  الخليجية  التركية  العالقــات  شــهدت  أخرى  ناحية  من  إليه)1(،  تنتمي 
ومن  المتحدة،  العربية  اإلمارات  السيما  الدول،  هذه  بعض  مع  األزمات  من 
اقتصادها،  وضرب  الداخلي،  أمنها  زعزعة  بمحاولة  لها  تركيا  اتهامات  ذلك 
العربي ساحة صراع  الربيع  كما شكل  فيها،  الحاكم  بالنظام  لإلطاحة  والسعي 
هذا  وفي  أخرى،  جهة  من  الســعودي  والمحور  جهة،  من  وقطر  تركيا  بين 
الختالف  نتيجة  2013م،  منذ  أنقرة  من  اإلماراتي  السفير  سحب  جاء  السياق 

)1)  تبنت تركيا سياسة منفتحة تجاه مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمته المملكة السعودية على كل 
المستويات، محورها الرئيسي االقتصاد، وقد كانت بداية العالقة المؤسساتية بين تركيا ومجلس 
التعاون  مجلس  في  األعضاء  والدول  تركيا  بين  اإلطاري  االتفاق  إلى  تستند  الخليجي  التعاون 
حول التعاون االقتصادي الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 30 أيار/مايو 2005م في مدينة المنامة. 
وتحديد  التعاونية،  االقتصادية  األنشطة  في  التعاون  قضايا  رصد  إلى  االتفاق  هذا  هدف  حيث 
مجاالت التعاون الجديدة، وبهذا الصدد تقرر إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون االقتصادي. )وزارة 
الخارجية التركية، "العالقات بين تركيا ومجلس التعاون لدى الخليج العربي"، )تاريخ الدخول: 

15 مارس/آذار 2018م(. 
وبتأسيس آلية الحوار االستراتيجي التي أنشئت بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي بتاريخ 2 سبتمبر/ 
أيلول 2008م اكتملت البنية التحتية الالزمة لتعميق العالقات بين الجانبين في جميع المجاالت، 
ومنها االقتصادية والسياسية والثقافية. كما تم توقيع مذكرة تفاهم إلنشاء آلية الحوار االستراتيجي 
اجتماع وزراء  2008م في  أيلول  2 سبتمبر/  بتاريخ  التعاون وتركيا في مدينة جدة  بين مجلس 
خارجية الدول األعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتركيا، وعقد حتى نهاية عام 
2016م خمسة اجتماعات للحوار االستراتيجي الرفيع المستوى في هذا اإلطار. )جدة 2008م، 

إسطنبول 2009م، الكويت 2010م، إسطنبول 2012م، الرياض 2016م(. )المرجع نفسه(.
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الذي  الوقت  ففي  مصر؛  مقدمتها  وفي  اإلقليمية  القضايا  حول  النظر  وجهات 
بشدة  تركيا  اعترضت  مرسي،  محمد  الرئيس  إســقاط  اإلمارات  في  دعمت 

. منتخب  مدني  رئيس  أول  على  انقالًبا  وعدته  به،  ونددت  ذلك  على 

الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  وأحد  العربي  الخليج  من  جــزء  فهي  قطر  أمــا 
األخيرة السيما  السنوات  والسياسات خالل  الرؤى  في  شديدة  اختالفات  والذي شهد 
والعشــرين،  الواحد  القرن  من  الثاني  العقد  مطلع  العربي  الربيع  ثورات  اندالع  بعد 
جهة  من  والبحرين  واإلمارات  والسعودية  جهة،  من  قطر  بين  الخالفات  تطورت  فمع 
على  احتجاًجا  2014م)1(؛  عام  الدوحة  من  سفراءها  الثالث  الدول  ســحبت  أخرى، 
الفريقين،  بين  محتدمة  أزمة  عن  ليســفر  الخالف  تطور  كما  الخارجية،  قطر  سياســة 
واالقتصادية،  واألمنية،  والسياســية،  الدبلوماســية،  كافة؛  المســتويات  على  وقطيعة 

2017م)2(. حزيران  يونيو/  في  واالجتماعية، 

مارس/آذار   5( مشترك"،  بيان  والبحرين:  والسعودية  "اإلمارات  )وام(،  اإلمارات  أنباء  وكالة    (1(
2014م(.

)2)  وكالة األنباء السعودية  ) واس (، "المملكة تقطع العالقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر"، 
.(2017/6/5(
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املطلب الثاني: الشراكة االستراتيجية التركية-القطرية

على  الثنائية  العالقات  تطوير  أهمية  وقطر  تركيا  من  كل  في  القرار  صناع  أدرك 
ذات  اإلقليمية  الملفات  فــي  وللتعاون  بينهما،  التكامل  لتحقيق  كافــة؛  المســتويات 
الجانبين،  بين  مسبوق  غير  زخًما  التالية  األعوام  شــهدت  لذلك  المشــترك،  االهتمام 
في  كافة  المجاالت  على  تشرف  عليا  اســتراتيجية  لجنة  بإنشاء  العالقة  مأسســة  عبر 
مبارك  بن  ســالم  تركيا  في  القطري  الســفير  تصريح  أكده  ما  وهذا  الثنائية.  العالقات 
البلدين  بين  الثنائية  العالقات  مستوى  على  2013م  العام  بعد  أنجزناه  "ما  شافي:  آل 

سابًقا")1(. أنجز  ما  كل  يفوق 

داود  أحمد  أكد  وقطــر،  تركيا  بين  الثنائية  العالقــات  تطور  أســباب  وحــول 
في  وقوية  ممتازة  بعالقات  يتمتعان  الجانبين  أن  الســابق  تركيا  وزراء  رئيس  أوغلو 
وأن  المنطقة،  في  كافة  القضايــا  حيال  مشــتركة  رؤية  ويمتلكان  كافة،  المجــاالت 
وعميقة  ســريعة  بصورة  العالقات  تطور  وراء  تقف  التي  األســباب  أهم  أحد  ذلك 

األخيرة)2(. السنوات  في 

السنوات  وخالل  2014م  عام  أواخر  منذ  التركي-القطري  للتعاون  وكحصيلة 
االستراتيجية  للجنة  اجتماعات  وســت  قمة،   28 البلدين  زعيما  عقد  التالية  الســت 
البلدين،  من  والمســؤولين  الوزراء  بين  التحضيرية  االجتماعات  وعشــرات  العليا، 
السياسية  المجاالت  مختلف  في  اتفاقية   60 من  أكثر  توقيع  اللقاءات  هذه  عن  نتج 

وغيرها)3(. والثقافية  والعسكرية  واألمنية  واالقتصادية 

رؤية  مجلة  اإلقليمية"،  الثنائية  للعالقات  فريد  نموذج  وتركيا:  "قطر  آل شافي،  مبارك  بن  )1)  سالم 
تركية، أنقرة: مركز ستا للدراسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ع 13 )2015(، 7.

)2)  صحيفة الراية، "محاضرة لرئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو بجامعة قطر بعنوان التعاون 
التركي-القطري: التحديات اإلقليمية آفاق أوسع"، )29 إبريل/ نيسان      2016م(.

)3)  وكالة األناضول، " تركيا وقطر.. 26 قمة في فترة قياسية تعكس عمق العالقات".  24 نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2019م، )تاريخ الدخول: 9 إبريل/ نيسان 2020م(.
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أواًل: مؤسسات التعاون الرتكي-القطري 

زعيما  يرأســها  عليا  اســتراتيجية  لجنة  بتشــكيل  البلدين  بين  العالقة  توجــت 
المجاالت،  كل  في  المشتركة  العمل  ملفات  على  مباشــرة  بصورة  لتشــرف  البلدين؛ 
واقتصادية  سياسية  شراكة  أساس  على  قائم  حقيقي  تحالف  مرحلة  إلى  العالقة  لتنتقل 
البلدين  بين  العليا  االستراتيجية  اللجنة  اتفاقية  وقعت  حيث  وثقافية،  وعسكرية  وأمنية 

.)1(
 2014 األول  كانون  ديسمبر/   19 بتاريخ 

عقد  جرى  البلدين  بين  العليا  االستراتيجية  للجنة  األول  االجتماع  انعقاد  وقبل 
بن  خالد  بين  عقد  الذي  االجتماع  أولهما  المســتوى،  رفيعي  تحضيريين  اجتماعيــن 
الخارجية  وزير  أوغلو  شاويش  ومولود  حينها،  القطري  الخارجية  وزير  العطية  محمد 
الذي شهد إنجاز  أنطاليا. وهو االجتماع  2015م في مدينة  أيار  التركي في شهر مايو/ 
أثناء  توقيعها  تم  التي  الجانبين،  بين  التفاهم  ومذكرات  االتفاقيات،  مشاريع  من  عدد 
عمل  لجنة  اجتماع  وثانيهما  2015م.  العام  نهاية  في  التركية  الجمهورية  رئيس  زيارة 
سبتمبر/   15 في  وقطر  تركيا  بين  العليا  االستراتيجية  للجنة  المشترك  االتفاق  متابعة 
لدى  قطر  دولة  سفير  شــافي  آل  مبارك  بن  ســالم  برئاســة  أنقرة  في  2015م  أيلول   
وبحضور  التركية،  الخارجية  وزارة  وكيل  نائب  يالتشين  وأوميت  التركية،  الجمهورية 

. والخاصة)2(  الحكومية  القطاعات  مختلف  من  البلدين  ممثلي  من  عدد 

الدوحة  في  عقد  فقد  البلدين  بين  العليا  االستراتيجية  للجنة  األول  االجتماع  أما 
مناقشة  خالله  تم  البلدين،  زعيمي  برئاسة  2015م،  األول    كانون  ديسمبر/   02 بتاريخ 
ومذكرة  اتفاقية   15 على  التوقيع  تم  وقد  كافة،  والمنطقة  وقطر  تركيا  تهم  التي  القضايا 
الرئيس  ونوه  السنة،  مدار  على  المعنيين  الوزراء  جميع  بين  التواصل  وســيتم  تفاهم، 
التركي بأن العالقات التركية-القطرية تشمل المجال التجاري واالستثماري، والتعاون 

(1)  Adem Dönmez, "Türkiye-Katar Stratejik Geleceğinde Önemli Adım", iş Dünyası ve 
Güncel Ekonomi Dergisi, yıl 23, )sayı 72, Kasım – Aralık 2015(, 6. 

)2)  وزارة الخارجية القطرية، "اجتماع لجنة عمل متابعة االتفاق المشترك للجنة االستراتيجية العليا 
بين قطر وتركيا"، 15 سبتمبر/ أيلول   2015م، )تاريخ الدخول: 02 سبتمبر/ أيلول   2017م(. 
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التعاون  دعم  على  االتفاق  تم  أنه  إلى  وأشار  البلدين،  بين  الثقافي  المجال  في  الوثيق 
واالقتصادية)1(. والمالية  العسكرية  المجاالت  في  الثنائي 

وفق  العليا  االســتراتيجية  للجنة  األول  االجتماع  في  عليه  االتفاق  تم  ما  أبــرز 
المشترك)2(: البيان 

عالقتيهما  تطوير  أهمية  على  الجانبان  أكد  والدبلوماســية:  السياســة  مجال  في 
اإلقليمية  القضايا  في  التنســيق  مســتوى  رفع  إلى  باإلضافة  وتفعيلهما،  الدبلوماســية 
على  بالتوقيع  اللجنة  رحبت  األمن:  مجال  وفي  المشــترك.  االهتمام  ذات  والدولية 
الوطني  الدرك  وقوة  قطر  بدولة  )لخويا(  الداخلي  األمن  قوات  بين  التعاون  بروتوكول 
حكومة  بين  والتعليم  التدريب  مجال  في  التعاون  وبروتوكــول  التركية.  بالجمهوريــة 
بالتوقيع  اللجنة  رحبت  المالية:  مجال  وفي  التركية.  الجمهورية  وحكومة  قطر  دولــة 
على اتفاقية تعاون في مجال تطوير إدارة المالية العامة بين حكومة دولة قطر وحكومة 
اتفاقية  على  بالتوقيع  اللجنة  رحبت  والصناعة:  الطاقة  مجال  وفي  التركية.  الجمهورية 
وفي  الغاز.  لتوريد  التركية  وبوتاس  للبترول  قطر  بين  الطبيعي  الغاز  قطاع  في  التعاون 

التالية)3(: التفاهم  مذكرات  على  بالتوقيع  اللجنة  رحبت  والمصارف:  البنوك  مجال 

التركي. . 1 واالستيراد  التصدير  وبنك  للتنمية  قطر  بنك  بين  تفاهم  مذكرة 

التركي. . 2 الصناعية  التنمية  وبنك  للتنمية  قطر  بنك  بين  تفاهم  مذكرة 

للتنمية . 3 قطر  بنك  بين  المتبادلة  األعمــال  مجال  في  للتعاون  تفاهم  مذكــرة 
إيكزيبنك.  وترك 

كما رحبت اللجنة بالتوقيع على اتفاق بخصوص المشاريع المتوسطة والصغيرة. 

)1)  وزارة الخارجية القطرية، "سمو األمير: مواقف قطر وتركيا ثابتة ومتماثلة تجاه قضايا اإلقليم"، 
)2015/12/02(، )تاريخ الدخول: 02 سبتمبر/ أيلول   2017م(.

للجنة  األولى  الدورة  الجتماع  الختامي  البيان  وقطر،  تركيا  بين  العليا  االستراتيجية  اللجنة    (2(
االستراتيجية العليا، الدوحة، 02 ديسمبر/ كانون األول   2015م. 

)3)  المرجع نفسه.
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اتفاقية  مشــروع  على:  بالتوقيع  اللجنة  رحبت  والمواصالت:  النقل  مجال  وفي 
للعاملين  األهلية  بالشهادات  المتبادل  االعتراف  بشأن  تفاهم  ومذكرة  البحري.  النقل 
الصحافة  مجال  وفي  التركية.  الجمهورية  وحكومة  قطر  دولة  حكومة  بين  البحر  في 
الصحافة  مجال  فــي  التعاون  بروتوكول  علــى  بالتوقيع  اللجنة  رحبــت  واإلعــالم: 

التركية)1(.  الجمهورية  وحكومة  قطر  دولة  حكومة  بين  واإلعالم 

في  عقد  فقد  وقطر،  تركيا  بين  العليا  االســتراتيجية  للجنة  الثاني  االجتماع  أما 
التركي  الرئيس  برئاسة  التركية  طرابزون  بمدينة  2016م  األول    كانون  ديســمبر/   18
العمل  ملفات  لمتابعة  ثاني؛  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  قطر  وأمير  أردوغان  طيب  رجب 
اجتماع  االجتماع  هذا  ســبق  وقد  والخارجي)2(،  الداخلي  الصعيدين  على  المشــترك 
وزير  اجتمع  حيث  الثاني  2016م،  تشــرين  نوفمبر/  بتاريخ 1  الدوحة  في  تحضيري 
التركية- التشــاورية  اللجنة  اجتماعات  إطار  في  التركي  ونظيره  القطري  الخارجيــة 
في  السيما  كافة،  المجاالت  في  الثنائية  للعالقات  شامل  استعراض  وجرى  القطرية. 
يخدم  بما  وتطويرها  بدعمها  الكفيلة  والسبل  والطاقة،  واالســتثمار  التجارة  مجاالت 

للبلدين)3(. المشتركة  المصالح 

الدوحة،  في  2017م  أيلول  ســبتمبر/   28 بتاريخ  الثالث  االجتماع  انعقد  كما 
والبروتوكوالت  االتفاقيات  من  العديد  على  التوقيع  تــم  االجتماعات،  هذه  وخــالل 
البلدين)4(،  بين  التعاون  تعزيز  في  أسهم  ما  المجاالت؛  مختلف  في  التفاهم  ومذكرات 

العليا. االستراتيجية  للجنة  الثالثة  االجتماعات  خالل  اتفاقية   40 إبرام  تم  فقد 

)1)  المرجع نفسه.
للجنة  الثانية  الدورة  الجتماع  الختامي  البيان  وقطر،  تركيا  بين  العليا  االستراتيجية  اللجنة    (2(

االستراتيجية العليا، طرابزون، 18 ديسمبر/ كانون األول 2016م. 
(3)  T.C. Dışişleri Pakanlığı )DP(, "Dış Politika Kronolojisi: Kasım 2016" )Erişim 5 
kasım 2017(. 

للجنة  الثالثة  الدورة  الجتماع  الختامي  البيان  وقطر،  تركيا  بين  العليا  االستراتيجية  اللجنة    (4(
االستراتيجية العليا، الدوحة، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017م. 
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2018م،  الثاني  تشرين  نوفمبر/   26 في  إسطنبول  في  فعقد  الرابع  االجتماع  أما 
من  وغيرها  والتجاريــة  االقتصادية  العالقــات  تطوير  آليات  بحــث  خالله  وجــرى 

اإلقليمية)1(. المسائل  في  النظر  وجهات  الجانبان  ناقش  كما  األخرى،  المجاالت 

األول  كانون  ديســمبر/   25 في  الدوحة  في  عقد  الذي  الخامس  االجتماع  وفي 
مالية  مختلفة،  مجاالت  في  ومذكــرات  اتفاقيات  ســبع  على  التوقيع  جرى  2019م، 
المتعلقة  االتفاقية  تعديل  منهــا:   ، وغيرها)2(  وإدارية  وتكنولوجية  وصناعية  وتجاريــة 
التعاون  بشــأن  واتفاقية  المركزيين،  البلدين  مصرفي  بيــن  المحلية  العمالت  بتبــادل 
التمويل  ومكتب  للمال  قطر  مركز  هيئة  بين  تفاهم  ومذكرة  والتكنولوجــي،  الصناعــي 
دولة  في  االستثمار  ترويج  وكالة  بين  تفاهم  ومذكرة  التركية،  الجمهورية  لرئاسة  التابع 
في  للتعاون  تفاهم  ومذكرة  التركية،  الجمهورية  لرئاسة  التابع  االستثمار  ومكتب  قطر 
األشغال  هيئة  بين  المعايير  مجال  في  للتعاون  تفاهم  ومذكرة  المدني،  التخطيط  مجال 
التركية)3(. الجمهورية  في   )TSE( التركي  المعايير  ومعهد  قطر  دولة  في  )أشغال(  العامة 

تشرين  نوفمبر/   26 في  أنقرة  في  عقد  الذي  السادس  االجتماع  آخرها  كان  وقد 
مجاالت  في  ومذكرات  اتفاقيات  عشــر  على  التوقيع  جرى  حيــث  2020م،  الثانــي 
المستجد  كورونا  فايروس  تفشي  ظل  في  االقتصادي،  المجال  في  الســيما  مختلفة، 
ومن  التركي،  االقتصاد  الســيما  البلدين  باقتصادي  لحقت  أضرار  من  به  تســبب  وما 
وأخرى  إســطنبول،  في  التجارية  المراكز  أكبر  أحد  شــراء  مذكرة  على  التوقيع  ذلك؛ 
على  المطلة  أنطاليا  مدنية  في  البحرية  الموانئ  أهم  أحد  تدير  شركة  على  لالستحواذ 
ألتون"  هاليك  و"شركة  لالســتثمار  قطر  جهاز  بين  تفاهم  ومذكرة  المتوســط،  البحر 

للجنة  الرابعة  الدورة  الجتماع  الختامي  البيان  وقطر،  تركيا  بين  العليا  االستراتيجية  اللجنة   (1(
االستراتيجية العليا، إسطنبول، 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018م.  

للجنة  الخامس  االجتماع  يترأسان  التركي  والرئيس  األمير  األميري،  " سمو  الديوان  قطر،  دولة    (2(
 26 الدخول:  )تاريخ  2019م،  الثاني  تشرين  نوفمبر/   25 البلدين " .  بين  العليا  االستراتيجية 

نوفمبر/ تشرين الثاني  2019م(. 
للجنة  الخامسة  الدورة  الجتماع  الختامي  البيان  وقطر،  تركيا  بين  العليا  االستراتيجية  اللجنة    (3(

االستراتيجية العليا، الدوحة، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019م. 
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بورصة  من  حصة  شراء  ومذكرة  الذهبي"،  القرن  "مشــروع  في  المحتمل  لالســتثمار 
على  االتفاق  عبر  التجاري  التبادل  حجم  من  للرفع  البلدان  سعى  كذلك  إســطنبول. 
ما  بينهما  التجاري  التبادل  حجم  الزال  حيث  البلدين،  بين  حرة  تجارة  منطقة  إنشــاء 

التركية)1(. اإلحصاء  مؤسسة  وفق  دوالر  الملياري  حاجز  دون 

ثانًيا: جماالت أخرى من التضامن والتعاون املشرتك بني تركيا وقطر

1. حماربة اإلرهاب داخل تركيا 

الهجمات  من  مســبوقة  غير  موجة  2015-2016م  العامين  في  تركيا  واجهت 
البالد،  من  متفرقة  أنحاء  في  ومدنية  عســكرية  أهداف  ضد  النار  وإطالق  التفجيريــة 
وبعض  الكردستاني،  العمال  وحزب  "داعش"،  أهمها  مسلحة  تنظيمات  خلفها  وقفت 
الهجمات  هذه  أعنف  وأنقرة  إسطنبول  شــهدت  وقد  المتطرفة،  اليســارية  الجماعات 
عن  قطر  أعربت  معها  وتضامنا  األتراك.  المواطنيــن  من  المئات  ضحيتها  راح  التــي 
في  أنقرة  التركية  العاصمة  شــهدتها  التي  للتفجيرات  الشديدين  واســتنكارها  إدانتها 
رئيس  مســجد  وقرب  ميادينها)2(،  أهم  أحد  "كزيالي"  في   2016 فبراير/شــباط   17
الدولي  أتاتورك  مطار  في  كذلك  2016م)3(،  إبريل/نيسان      27 في  بورصة  مدينة  في 
هذه  وصفت  حيث  2016م)4(،  يونيو/حزيــران       28 فــي  التركية  إســطنبول  بمدينــة 
اإلنســانية  والمبادئ  األخالقية  القيم  مع  تتنافى  التي  الجبانة  باإلجراميــة  الهجمــات 
تضامنها  على  نفسه  الوقت  في  وأكدت  المدنيين،  وتستهدف  كافة،  السماوية  والشرائع 

للجنة  السادسة  الدورة  الجتماع  الختامي  البيان  وقطر،  تركيا  بين  العليا  االستراتيجية  اللجنة    (1(
االستراتيجية العليا، أنقرة، 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020م.

فبراير/شباط   17 اإلجرامي".  أنقرة  تفجير  بشدة  تستنكر  قطر  "دولة  القطرية،  الخارجية  وزارة    (2(
2016م. )تاريخ الدخول: 5 نوفمبر/ تشرين الثاني  2017م(. 

نيسان  إبريل/   27 التركية".  بورصا  مدينة  تفجير  تدين  قطر  "دولة  القطرية،  الخارجية  وزارة    (3(
2016م.  )تاريخ الدخول: 5 نوفمبر/ تشرين الثاني  2017م(. 

)4)  وزارة الخارجية القطرية، "دولة قطر تدين بشدة التفجير الذي استهدف مطار أتاتورك بإسطنبول". 
28 يونيو/حزيران 2016م، )تاريخ الدخول: 5 نوفمبر/ تشرين الثاني  2017م(. 
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التي  والتدابير  األمنية  لإلجراءات  الكامل  وتأييدها  الشــقيقة،  التركية  الجمهورية  مع 
واستقرارها)1(. أمنها  حفظ  أجل  من  كافة  تتخذها 

2. حماولة االنقالب العسكري يف تركيا 

تنفيذ  التركي  الجيش  من  مجموعــات  حاولت  2016م،  يوليو/تموز   15 فــي 
اإلذاعة  مقر  علــى  باالســتيالء  وقامت  المنتخبة،  التركية  الحكومــة  علــى  انقــالب 
الميادين،  وإغالق  الطرق،  وقطع  التركــي،  البرلمان  وقصف  الرســمي،  والتليفزيون 
بعد  بالفشــل  باءت  المحاولة  هذه  أن  غير  الجمهورية،  رئيس  اعتقال  إلى  والســعي 
إلى  بالخروج  الرئيــس  لدعوة  الجماهير  وتلبيــة  مبكًرا،  االنقالبييــن  أمر  اكتشــاف 

المخابرات)2(. وجهاز  الشرطة  بمساعدة  االنقالب  وصد  الميادين، 

تركيا  في  انقالبية  محاولة  عن  أنبــاء  لوصول  األولى  اللحظة  منذ  قطر  بــادرت 
في  الحكم  لتغيير  محاولة  أي  ورفض  التركية،  الحكومة  جانب  إلى  وقوفها  إلعــالن 
العسكري  الشديدين لمحاولة االنقالب  استنكارها وإدانتها  بالقوة، وأعربت عن  البالد 

الشقيقة)3(. تركيا  جمهورية  في  الدستورية  الشرعية  وانتهاك  القانون  على  والخروج 

3. حصار قطر يف يوليو/متوز 2017م 

قطر  حصار  عن  اإلعالن  مع  التركية-القطريــة  العالقات  متانة  كذلك  ظهــرت 
السياســية  المختلفة  المســتويات  على  ومصر،  والبحرين  واإلمارات  الســعودية  من 
تركيا  عملت  وقد  المجاالت.  شــتى  وفي  واالجتماعية  واالقتصادية  والدبلوماســية 
والحيلولة  ا،  اقتصاديًّ انهيارها  ومنــع  لحصارها،  األول  اليوم  منذ  قطر  مســاندة  على 
على  التركي  البرلمان  موافقة  استكمال  جاء  الصدد،  هذا  وفي  ا.  عسكريًّ احتاللها  دون 

)1)  وزارة الخارجية القطرية، "دولة قطر تدين بشدة التفجير الذي استهدف مطار أتاتورك بإسطنبول".
(2)  İsmail Çağlar vd., "15 Temmuz’da Medya: Darbe ve Direnişin Mecrası" )Ankara:  
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı "SETA" , 2017( 27.

تركيا"   في  العسكري  االنقالب  محاولة  وتدين  تستنكر  قطر  "دولة  القطرية،  الخارجية  وزارة    (3(
16يوليو/ تموز 2016م.  )تاريخ الدخول: 15 نوفمبر/ تشرين الثاني  2017م(. 
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العسكرية  قاعدتها  إلى  قواتها  إرســال  لتركيا  تتيح  التي  العســكري)1(  التعاون  اتفاقية 
وعلى  األزمة)2(،  سبقت  التي  الثالث  األعوام  في  القطرية  األراضي  على  أقيمت  التي 
إطالق  إلى  التركية  الحكومة  بادرت  قطر،  عن  االقتصــادي  الحصار  تخفيف  صعيــد 
والحيوية،  الضرورية  الغذائية  المواد  في  أزمة  حدوث  لمنع  الجّوي؛  الجسر  يشبه  ما 

الحصار)3(. دول  من  الدوحة  عليها  تحصل  كانت  التي 

4. تكامل األدوار يف املحافل الدولية 
العمل  الدولية، ومن ذلك:  المحافل  في  بعًضا  إلى مساندة بعضهما  البلدان  يعمد 
األمن  مجلس  لعضوية  للترشح  الدعم  تبادل  من  ابتداء  المتحدة  األمم  في  المشــترك 
2009-2010م،  عامي  في  وتركيا  2006-2007م  عامي  في  قطر  بها  فــازت  التــي 
قرارات  بمشــاريع  والدوحة  أنقرة  عملت  كما  بها،  تفوزا  لم  أخرى  ترشــيحات  وفي 
الدولتين  لكلتا  قرارات  مشاريع  دعمتا  أيًضا  المتحدة.  لألمم  العامة  الجمعية  ثقة  نالت 
القرارات  المثال:  ســبيل  على  منها  البلدين،  بين  المشــترك  االهتمام  ذات  والقرارات 
التأييد  لحشــد  الدبلوماســي  جهدهما  را  وســخَّ البلدان  دعمها  بفلســطين  المتعلقة 
فلسطين  دولة  تمثيل  رفع  قرار  مثل:  الفلسطينيين،  مصلحة  في  تصب  التي  للقرارات 
"إســرائيل"  مطالبة  وقرار  2012م،  عام  المتحدة  األمم  في  "مراقب"  دولة  صفة  إلى 
في  الفلسطينيين  حق  يؤكد  وقرار  2015م،  عام  الفلسطينية  لألراضي  احتاللها  بإنهاء 
بالفلســطينيين  تضر  قرارات  تمرير  منع  على  والعمل  2017م،  عام  مصيرهم  تقريــر 
الذي  المتحدة  األمم  في  المرور  من  الفلســطينية  المقاومة  تجريم  كقرار  وقضيتهم، 

2018م)4(. عام  األميركية  المتحدة  الواليات  به  تقدمت 

(1)  Türkiye Büyük Millet Meclisi, karar No. 7023, kabül tarihi 7/6/2017, )Resmi 
Gazete ile yayımı: 9/6/2017(.

(2)  T.C. Cumhurbaşkanlığı, Resmi Gazete, Sayı: 29380, "Milletlerarası Andlaşma", 
Karar Sayısı: 7649 )8 Haziran 2015(, 6.

)3)  علي باكير، "الدور التركي واإليراني في مسارات األزمة إلسناد قطر"، عزالدين عبد المولى – 
مركز  )الدوحة:  الصغيرة،  الدول  وقوة  الحصار  مقاومة  في  نموذج  قطر:  صمود  تقية،  الحواس 

الجزيرة للدراسات، 2018م(، 70.
)4)  األمم المتحدة، "قرارات الجمعية العامة"، )تاريخ الدخول: 13 ديسمبر/ كانون األول    2019م(. 
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بين  الدولية  التجمعات  في  منســجمة  ومواقف  مشــتركة  برؤى  المشــاركة  تهدف 
للتفاوض  المثال: مسار جنيف  منها على سبيل  الشرق األوسط،  أزمات في  البلدين لحل 
المتحدة  األمم  مكتب  باستضافة  جنيف  مسار  بدأ  فقد  السورية،  األزمة  حل  سبل  حول 
"مجموعة  لـ  اجتماًعا  2012م  يونيو/حزيــران   30 يــوم  سويســرا  في  جنيف  بمدينــة 
وجامعة  المتحدة  األمم  مبعوث  أنــان  كوفي  دعوة  على  بناء  ســوريا"  أجل  من  العمــل 
بصفتها  قطر،  وكذلك  تركيا  شــاركت  وقد  الوقت.  ذلك  في  ســوريا  إلى  العربية  الدول 
بوزيري  االجتماع  في  ســوريا،  في  الوضع  لمتابعة  العربية  الدول  جامعة  لجنة  رئيســة 
تبنت  والتي  ســوريا،  في  للحل  المشــتركة  رؤيتهما  البلدان  حمل  وقد  خارجيتيهما)1(، 
مدنية  دولة  وإقامة  ونظامه،  األســد  بشــار  إســقاط  بضرورة  المتمثلة  المعارضة  مطالب 
.)2( إعمارها  وإعادة  أراضيها  وسالمة  سوريا  وحدة  على  الحفاظ  مع  تعددية،  ديمقراطية 

عام  غزة  على  اإلســرائيلية  الحرب  إبان  باريس  اجتماع  كذلك،  األمثلــة  ومــن 
الذي  لالجتماع  الفلسطيني  الجانب  رؤية  وقطر  تركيا  من  كل  حملت  حيث  2014م، 
المتحدة  الواليات  من  كل  خارجية  وزراء  جانب  إلى  البلدين  خارجية  وزيرا  فيه  شارك 
المجتمعون  دعا  وقد  األوروبي،  لالتحاد  وممثل  وألمانيا  وإيطاليا  وبريطانيا  وفرنســا 
إطالق  وقف  وإلى  الفلسطينية،  والمقاومة  "إسرائيل"  بين  اإلنسانية  الهدنة  تمديد  إلى 
بالتنمية  الفلسطينية  والمتطلبات  األمنية،  "إسرائيل"  متطلبات  يلبي  بما  دائم  النار بشكل 

واالقتصادية)3(. االجتماعية 

)1)  شارك كذلك األمين العام لألمم المتحدة، واألمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء خارجية 
الشمالية  وإيرلندا  المتحدة  والمملكة  والكويت  والعراق  وفرنسا  والصين  الروسي  االتحاد 
واألمنية،  والسياسة  الخارجية  للشؤون  السامية  األوروبي  االتحاد  وممثلة  المتحدة،  والواليات 
المتحدة  لألمم  المشترك  الخاص  المبعوث  برئاسة  سوريا،  أجل  من  العمل  مجموعة  بوصفهم 
أجل  من  العمل  مجموعة  عن  الختامي  "البيان  المتحدة،  األمم  لسوريا.  العربية  الدول  وجامعة 

سوريا"، )30 يونيو/ حزيران     2012م(.
)2)  االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، "ثوابت االئتالف". 6 أكتوبر/ تشرين الثاني 

2012م. )تاريخ الدخول: 3 مارس/ آذار 2019).
)3)  صحيفة النهار اللبنانية، " وزراء الخارجية المشاركون في اجتماع باريس: لتمديد الهدنة في غزة". 

26 يوليو/ تموز 2014م.
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 املبحث الثاني: العالقات االقتصادية والثقافية 
التركية-القطرية

والثقافي  االقتصادي  الصعيدين  على  التركية-القطرية  الثنائية  العالقات  تميــزت 
الثنائية  العالقات  تحسن  مع  بالتوازي  المستمر،  بالتطور  2002-2020م  العامين  بين 

والعسكرية.  واألمنية  السياسية  األخرى  التعاون  مجاالت  في 

املطلب األول: العالقات االقتصادية التركية-القطرية

االقتصادية  العالقات  شــهدت  وقطر  تركيا  بين  السياســية  العالقات  تنامي  مع 
بين  المتبادلة  واالســتثمارات  التجاري  التبــادل  حجم  في  الســيما  ملحوًظا  تقدًمــا 
مستهلك  تركيا  فمثاًل  تنافسية،  وليســت  متكاملة  التركية-القطرية  فالعالقات  البلدين، 
في  ريه  ومصدِّ الطبيعي  الغاز  منتجي  أكبر  من  قطر  تعد  حيث  لها،  منتجة  وقطر  للطاقة 
وهو الوصول  األمد،  طويلة  أهدافها  أحد  مثاًل  2010م  عام  في  حققت  فقد  العالــم، 
بينما  ا)1(،  سنويًّ المسال  الطبيعي  الغاز  من  طن  مليون   77 إلى  الوطنية  اإلنتاجية  بالقدرة 
مكعب)2(،  متر  مليار   41.7 الطبيعي  الغاز  من  2011م  عام  تركيا  واردات  إجمالي  بلغ 
إلى  البلدين  بين  النسبي  الجغرافي  البعد  أن  غير  بينهما،  للتكامل  فرصة  شكل  ما  وهو 
شكلت  وأذربيجان  وإيران  كروسيا  الطبيعي  للغاز  تركيا  من  قريبة  مصادر  توافر  جانب 

القطري.  الغاز  عن  بدياًل 

المتعلقة  خاصة  اإلنشاءات  مجال  في  التركية  الشركات  الى  بحاجة  قطر  أن  كما 
تركيا  تحتاج  المقابل  في  2030م،  قطر  رؤية  وتحقيق  2022م  العام  كأس  بمشاريع 
كما  األجنبية،  العمالت  وتوفيــر  المالي  القطاع  في  الســيما  القطرية  لالســتثمارات 
الوزراء  رئيس  لخص  وقد  الدفاعية،  تركيا  منتجات  لتسويق  رئيًسيا  منفًذا  قطر  تشكل 

)1)  شركة قطر غاز،  دولة قطر ونقلة نوعية  ، )تاريخ الدخول: 17 مايو/ آذار 2017م(.
)2)  غاريث وينرو، "ممر الغاز الجنوبي ودور تركيا"، مجلة رؤية تركية، أنقرة: مركز ستا للدراسات 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ع 12 )2014(، 114.
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تركيا،  في  يوجد  قطر  تحتاجه  ما  "كل  بقوله:  المعنى  هذا  أوغلو  داود  أحمد  التركي 
قطر")1(. في  يوجد  تركيا  تحتاجه  ما  وكل 

أواًل: مؤسسات التعاون االقتصادي الرتكي-القطري 

وزيادة  التجاري،  التبادل  حجم  لرفع  المشتركة  جهودهما  من  وقطر  تركيا  كثفت 
الهدف  هذا  ولتحقيق  الممتازة،  السياســية  العالقات  مع  يتناسب  بما  االســتثمارات 
وأسست  مســتوى،  أعلى  على  وللمســؤولين  البلدين  لقيادات  متبادلة  زيارات  جرت 
األعمال  ومجلس  المشــتركة،  االقتصادية  اللجنة  بينها:  من  تخصصية،  جهات  عــدة 

التركية-القطرية)2(. األعمال  رجال  وجمعية  التركي،   - القطري 

2006م، وقعت رابطة رجال األعمال  التركي-القطري: في عام  مجلس األعمال 
)DEIK))4(؛  التركي  الخارجية  االقتصاديــة  العالقات  مجلس  مع  اتفاقية  القطرييــن)3( 
حجم  زيادة  هو  المجلس  من  والغــرض  التركي-القطري،  األعمال  مجلس  إلنشــاء 
من  كل  في  واالســتثمار  وتطويرها،  األعمال  فرص  وتحديد  البلدين،  بيــن  التجــارة 

)1)  ديلي صباح، داود أوغلو يزور مقر القيادة العسكرية التركية في قطر ويثني على الثقة القطرية " . 28 
إبريل/ نيسان      2016م. )تاريخ الدخول: 01 سبتمبر/ أيلول   2017م(.

)2)  وزارة الخارجية القطرية "العالقات التركية-القطرية"، 68.
من  مجموعة  من  مكونة  حكومية  غير  مستقلة  منظمة  وهي  2002م،  عام  الرابطة  تأسست    (3(
قطر،  بدولة  والمدنية  االقتصادية  القطاعات  أداء  لتحسين  مًعا  يعملون  الذين  األعمال  رجال 
مجتمع  إطار  في  ومثمر  ملحوظ  بشكل  وقوية  ائتمانية  عمل  عالقات  الرابطة  أقامت   وقد 

رجال األعمال ككل.

)4)  تأسس هذا المجلس في 1986م، ويتولى مهام تنسيق فعاليات القطاع الخاص في مجال تسيير 
وخارجها،  البالد  داخل  االستثمارات  إمكانية  عن  والبحث  الخارجية  االقتصادية  العالقات 
والمشاركة في زيادة صادرات تركيا وما شابهها من أعمال، ويأتي على رأس هذه النشاطات ما 
يخص القطاع الخاص من نشاطات التجارة الخارجية واالستثمارات الدولية والخدمات وأعمال 
التعهدات والفعاليات اللوجستية، وفي عام 2014م تم إعادة هيكلة المجلس؛ ليتمكن من رعاية 
لدبلوماسية  تطوعية  منظمة  وأضحى  الخاص،  للقطاع  الخارجية  االقتصادية  العالقات  كامل 
األعمال، مؤلفة من مؤسساته الرئيسة وأعضائه ومجالس أعماله، إضافة إلى المبادرين الرئيسين 

وممثلي عالم األعمال في تركيا. 
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التجارية  األعمال  مجتمعات  ألعضــاء  اجتماعات  المجلس  ينظم  لذا  وقطر،  تركيــا 

مجاالت  حول  المعلومــات  تبادل  ويضمن  مختلفــة،  منصات  على  بهــم  الخاصــة 

تركيا،  إلى  القطري  المال  رأس  جذب  على  المجلس  يعمل  كما  المحتملة،  األعمال 

ستســتضيفها  التي  2022م  العالم  كأس  ضوء  في  قطر،  في  التركي  االقتصاد  وتعزيز 

في  والتعاون  والغذاء،  والصحة  البناء  قطاعات  علــى  جهوده  المجلس  ويركز  قطــر، 

الدفاعية)1(.  الصناعات 

اللجنة االقتصادية المشتركة: عقدت اجتماعات الدورة السادسة للجنة االقتصادية 

ويترأس  الدوحة،  في  2016م  األول  تشرين  أكتوبر/   24-23 يومي  التركية-القطرية 

والمالية)2(. الخزانة  وزير  ألبيرق  براءت  التركي  الجانب  عن  اللجنة  هذه 

ثانًيا: العالقات التجارية

صعيد  على  مطــرًدا  ا  نموًّ وأنقرة  الدوحة  بيــن  االقتصادية  العالقــات  شــهدت 

أن  من  الرغم  على  االســتثمارات،  وحجم  البلدين  بين  التجاري  التبادل  حجم  زيادة 

السنوات  في  مرات   3 وتضاعف  متسارع،  بشــكل  نما  الذي  التجاري،  التبادل  حجم 

ودول  تركيا  بن  التجاري  التبادل  حجم  مع  بالمقارنة  متواضًعا  يزال  ال  لكنه  األخيرة)3(، 

حوالي  نسبته  ما  التركي-القطري  التجاري  التبادل  حجم  يشكل  حيث  أخرى،  عربية 

والذي  2014م،  العربية سنة  والدول  تركيا  بين  التجاري  التبادل  حجم  من  فقط   %1.7

(1)  Foreign Economic Relations Board of Turkey )DEİK(, "Turkey - Qatar Busi-
ness Council", )15 April 2020(.

)2)  الجمهورية التركية، وزارة الخارجية، "المشهد االقتصادي لقطر والعالقات االقتصادية والتجارية 
بين تركيا وقطر"، )تاريخ الدخول: 4 مارس/ آذار  2020م(. 

(3)  Ekonomi Bakanlığı, "Türkiye-Katar Ticareti" )11 mayıs 2017( ; Ekonomi Bakan-
lığı, "Uluslararası Doğrudan Yatırımlar: 2016 Yılı Raporu" )Eylül 2017(.
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وزير  ثاني  آل  محمد  بن  جاســم  بن  أحمد  وفق  دوالر  مليون  و260  ملياًرا   45 بلغ 
القطري)1(. والتجارة  االقتصاد 

خالل  ضعًفا   12 الخليج  ودول  تركيا  بين  التجاري  التبادل  حجم  تضاعف  كما 
ملياري  نحو  مع  بالمقارنة  2015م،  عــام  دوالر  مليار   24 حوالي  ليبلــغ  عاًمــا،   15
صادراتها  بلغت  حيث  تركيا،  لصالح  التجاري  الميزان  ويميــل  2000م،  عــام  دوالر 
15 مليار دوالر، في حين بلغت قيمة صادرات دول الخليج إلى  لدول الخليج حوالي 
األكبر  النصيب  المتحدة  العربية  اإلمارات  احتلت  وقد  دوالر.  مليار   9 حوالي  تركيا 
مع  التجارية  مبادالتها  قيمة  بلغت  حيث  التركي،  الخليجي  التجاري  التبادل  حجم  من 
وحلت  دوالر،  مليار   9.5 بحوالي  السعودية  تلتها  دوالر،  مليارات   10 حوالي  تركيا 
دوالر،  ملياري  حوالي  تركيا  مع  البينية  تجارتها  بلغت  حيث  كبير،  بفارق  قطــر  ثالًثــا 
بحوالي  والبحرين  عمان  ســلطنة  ثم  المليار،  ونصف  مليار  بحوالي  الكويــت  تلتهــا 

منهما)2(. لكل  دوالر  مليار 

بالســعودية  تركيا  عالقات  علــى  للحفاظ  الكبيرة  األهميــة  تتبيــن  هنا  ومــن 
أنقرة  تســعى  لذا  قطر،  مع  بالمقارنة  ألنقرة  ا  جــدًّ مهمة  أســواق  وهي  واإلمــارات، 
المســارين  بين  بالفصل  والرياض،  أبوظبي  مع  االقتصادية  عالقاتها  علــى  للحفــاظ 
العالقة  ذلك  في  بمــا  الخليج  في  خطواتها  كل  وحســاب  والسياســي،   االقتصادي 

الدوحة. مع 

)1)  موقع وزارة االقتصاد القطرية، "وزير االقتصاد والتجارة: 45 مليار دوالر حجم التبادل التجاري 
العربي مع تركيا". إبريل/ نيسان/2015م. )تاريخ الدخول: 15 نوفمبر/ تشرين الثاني  2017م(. 

 ،" التركية  الخليجية  والتجارية  االقتصادية  "العالقات  الخليجي،  التعاون  مجلس  غرف  اتحاد    (2(
المنامة: منتدى األعمال واالستثمار الخليجي التركي الثاني 1-2016/11/2، )سبتمبر/ أيلول   

2016م(. 
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حجم التبادل التجاري بني البلدين

جدول رقم )1(: مؤشرات التجارة الخارجية التركية-القطرية )1000 دوالر 
أميركي()1(

تركيا السنة صادرات 
قطر إلى 

قطر  صادرات 
تركيا إلى 

التبادل  حجم 
التوازنالتجاري

200215.57210.65926.2314.913
200315.6888.31023.9987.377
200435.02617.72752.75317.299
200582.04550.724132.77031.320
2006342.14666.410408.557275.736
2007449.96229.643479.605420.319
20081.074.012159.3521.233.365914.659
2009289.36385.652375.015203.710
2010162.549177.046339.59514.496  -
2011188.137670.325858.463482.187  -
2012257.491466.498723.989209.007  -
2013244.077373.923597.942129.904  -
2014344.806394.552739.35849.746  -
2015423.568360.978784.54662.590
2016439.149271.083710.233168.066
2017649.489264.126913.615385.363
20181.096.417335.3201.431.737761097
20191.162.615264.7071.427.322897.908

شــهدت  2002-2005م  العامين  بين  الفترة  أن  )1(؛  رقم  الجدول  من  يتضح 
 26 حوالي  من  لينتقل  وقطر،  تركيا  بين  التجاري  التبادل  حجم  في  ملحوًظا  تصاعًدا 

(1)  Ekonomi Bakanlığı, "Türkiye-Katar Ticareti, )6 Mart 2020( ; Türkiye İstatistik Kuü-
rumu, "Diş Ticaret İstatitikleri Veri Tabanı: Ülkelere göre dış ticaret".
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من  أكثر  أي  2005م،  عام  دوالر  مليون   133 حوالي  إلى  2002م  عام  دوالر  مليون 
لتحسن  كنتيجة  البلدين؛  بين  المتبادل  االعتماد  زيادة  بسبب  وذلك  أضعاف،  خمســة 
2002م،  عام  للحكم  والتنمية  العدالة  حزب  وصول  مع  بينهما  السياســية  العالقات 
وقد  2001م،  عام  في  فقط  مليون دوالر   14 التجاري حوالي  التبادل  بلغ حجم  حيث 
ومضاعفة  اإلنتاج،  زيادة  ومنها:  االقتصادي،  الملف  في  كبيرة  نجاحات  الحزب  حقق 
حاجز  التجاري  التبادل  حجم  تخطى  و2007م   2006 العامين  وفي  البالد.  صادرات 
بشــكل  متزايد  بفارق  تركيا  لصالح  التجاري  الميزان  ويميل  دوالر،  مليون  الـــ400 
دوالر،  مليون   30 الـ  حاجز  2007م  عام  لتركيا  قطر  صادرات  تتجاوز  لم  إذ  كبيــر، 

.)1( اإلنشاءات  حديد  كان  ا  نموًّ األسرع  التركية  الصادرات  أهم  ومن 

تجاوزت  وقطر  تركيا  بين  البينية  التجارة  حجم  في  قفزة  2008م  عام  شهد  وقد 
للمرة  دوالر  المليار  لتتجاوز  التركية  الصــادرات  ارتفعت  حيث  دوالر،  مليــار   1.2
اســتكمال  كذلك  التركي،  االقتصادي  بالنمو  المتعلقة  األســباب  من  للعديد  األولى 
عام  الجانبين  بين  االستراتيجي  الحوار  بانطالق  التركية-القطرية  العالقات  مؤسسات 
مليون   375 ليبلغ حوالي  التجاري بصورة حادة  التبادل  تراجع حجم  بينما  2008م)2(، 
تراجعت  فقد  العالمية)3(،  االقتصادية  األزمة  وطأة  تحت  2009م  عام  في  فقط  دوالر 
االقتصادية  األزمة  تأثير  استمر  وقد  تقريًبا،  الربع  إلى  العام  هذا  في  التركية  الصادرات 
االقتصاد  من  أسرع  بصورة  القطري  االقتصاد  ليتعافى  الالحقة  السنوات  إلى  العالمية 
قطر،  لصالح  يميل  التجاري  الميزان  أصبح  و2014م   2010 العامين  فبين  التركــي، 
دوالر،  مليون   670 الـ  لتتجاوز  2011م  عام  لتركيا  صادراتهــا  ذروة  حققت  والتــي 

(1)  Ekonomi Bakanlığı, "Türkiye-Katar Ticareti" )11 mayıs 2017(.

(2)  Ufuk Yıldırımoğlu, "Uluslararası Ticaret, Türkiye – Katar İlişkileri Ve Taşımacılık", 
Yüksek Lisans Tezi, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Programı, İstanbul: Maltepe 
Üniversitesi, )2018(, 28.

وامتدت  األميركية،  المتحدة  الواليات  في  2008م  عام  في  العالمية  االقتصادية  األزمة  بدأت    (3(
في  حاًدا  ركوًدا  ولتسبب  األميركي،  باالقتصاد  المرتبطة  خصوًصا  األخرى  العالم  دول  لتطال 
االقتصاد العالمي امتد إلى سنوات. انظر: األمم المتحدة، تقرير الحالة االقتصادية والتوقعات في 

العالم )WESP(، لألعوام 2008،2009،2010م، قسم الشؤون االقتصادية واالجتماعية. 
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وفي  2019م.  العام  حتى  تركيا  مع  االقتصادية  عالقاتها  مسار  في  األكبر  النسبة  وهي 
2019م  عام  حتى  كذلك  واستمر  تركيا،  لصالح  التجاري  الميزان  عاد  2015م  العام 
2019م  عام  ذروتها  بلغت  البلدين  صادرات  حجم  بيــن  الفرق  في  كبيرة  زيادة  مــع 

.)1( 2008م  عام  في  ذلك  تكرر  وقد  دوالر،  مليون   897 بحوالي 

بالمواد  قطر  لتزويد  تركيا  سارعت  2017م،  عام  منتصف  قطر  حصار  أزمة  وبعد 
دوالر)2(،  المليار  حاجز  2018م  عام  قطر  إلى  التركية  الصــادرات  لتتجاوز  الغذائيــة، 
نسبة  تحقق  دول  ثالث  أكثر  من  واحدة  لتكون  2017م،  بعام  بالمقارنة   %70 وبزيادة 

التركية)3(. الصادرات  استقبال  في  زيادة 

أكبر  وكانت  دوالر،  مليار   1.2 التجاري  التبادل  حجم  بلغ  2019م  عــام  وفــي 
مليون   186.2 بقيمة  والطيران  الدفــاع  صناعة  هي  قطر  إلى  تركية  صــادرات  ثالثــة 
والورق  األثاث  وقطاع  دوالر،  مليون   121.8 بقيمة  الكيميائيــة  والمنتجــات  دوالر، 

دوالر)4(. مليون   91.7 بقيمة  الحرفية  والمنتجات 

القطاعات  في  البلدين  بين  المشترك  التعاون  وفرص  التجارية  العالقات  ولتعزيز 
ذلك  ومن  واالستثمارية،  التجارية  بالفرص  للتعريف  معارض  البلدان  يعقد  المختلفة 
الرئيس  رعاية  تحت  عقد  والذي  2018م،  عام  قطر"  في  تركيا  "إكسبو  معرض  مثاًل؛ 
على  المعرض  ويركز  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  واألمير  أردوغان  طيب  رجب 
والديكور،  واألثاث  األغذية،  وهي  رئيسية،  قطاعات  سبعة  في  االســتثمارية  الفرص 

(1)  Ekonomi Bakanlığı, "Türkiye-Katar Ticareti" )11 mayıs 2017(; Ekonomi Bakann-
lığı, "Uluslararası Doğrudan Yatırımlar: 2016 Yılı Raporu" )Eylül 2017(.

(2)  Ekonomi Bakanlığı, "Türkiye-Katar Ticareti, )6 Mart 2020( ; Türkiye İstatistik Kuru-
mu, "Diş Ticaret İstatitikleri Veri Tabanı: Ülkelere göre dış ticaret".

(3)  Turkiye İhracatçılar Meclesi "İhracat 2019 raporu" )2020(, 11.

(4)  Türkiye İstatistik Kurumu, "Diş Ticaret İstatitikleri Veri Tabanı: Fasıl ve ülkelv-
ere göre dış ticaret".
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والعقارات،  واإلنشــاءات،  اآللية،  والمعدات  واآلالت  المعلومــات،  وتكنولوجيــا 
والصحة)1(.

البنكين  بين  العمالت  لتبادل  اتفاقية  وقطر  تركيا  من  كل  وقعت  آخر  جانب  من 
التركية  الليرة  من  دوالر  مليارات  ثالثة  يعــادل  ما  بقيمة  وقطر  تركيا  في  المركزييــن 
في  األجنبية  العمالت  أمام  المحلية  التركية  العملة  تراجع  أزمة  خالل  القطري  والريال 
االقتصاد  على  فرضتها  أميركية  عقوبات  إثر  على  2018م،  عام  من  آب  أغســطس/ 
من  الهدف  أن  االتفاقية  أوضحت  وقد  الجانبين،  بين  سياسية  خالفات  جراء  التركي 
في  المالي  االستقرار  ودعم  المحلية،  بالعمالت  التجاري  التبادل  تعزيز  العملة  مبادلة 
التفاق  اإلجمالي  الســقف  رفع  تم  2019م  الثاني  تشــرين  نوفمبر/  وفي  البلدين)2(، 
ثم  المحلية)3(،  البلدين  عملة  من  دوالر  مليارات  خمسة  يعادل  ما  إلى  العملة  مبادلة 

2020م)4(. أيار  مايو/  في  دوالر  مليار   15 إلى  رفعها  تم 

ثالًثا: اجتاهات االستثامر

الليرة  وتثبيت  اقتصادها  لدعم  تركيا  في  المباشرة  اســتثماراتها  من  قطر  عززت 
قيمتها  نصف  قرابة  المحلية  العملة  خســرت  حيث  األجنبية،  العمالت  مقابل  التركية 
مليار   15 بتقديم  قطر  تعهدت  الشهر  نفس  وفي  2018م،  عام  من  آب  أغسطس/  في 
تركيا  في  القطرية  االستثمارات  تركزت  وقد  تركيا،  في  المحلية  العملة  لدعم  دوالر؛ 

يناير/   5 الدخول:  "إكسبو تركيا في قطر" 2018"، )تاريخ  "معرض  )1)  حكومة قطر اإللكترونية، 
كانون الثاني 2019م(.

(2)  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası )TCMB(, "TCMB ile Katar Merkez Bankası 
arasında İmzalanan Swap Anlaşmasına İlişkin", Basın Duyurusu, Sayı: 2018-33, )20 
Ağustos 2018(.

(3)  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB), "TCMB ile Katar Merkez Bankası 
arasında İmzalanan Swap Tadil Anlaşmasına İlişkin", Basın Duyurusu Sayı: 2019-46, (26 
Kasım 2019).

(4)  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, )TCMB(, "TCMB ile Katar Merkez Bankası 
arasında İmzalanan Swap Tadil Anlaşmasına İlişkin", Basın Duyurusu Sayı: 2020-29, )20 
Mayıs 2020(.
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حيث  والزراعة)1(،  واإلنشاءات،  والطاقة،  التمويل،  مثل  االســتراتيجية  القطاعات  في 
 22 من  يقرب  ما  2019م  عام  نهاية  حتى  تركيا  في  القطرية  االستثمارات  إجمالي  بلغ 
المكتب  بين  التعاون  لتعزيز  تفاهم  مذكرة  والدوحة،  أنقرة  وقعت  كما  دوالر)2(،  مليار 
رجب  الرئيس  زيارة  هامش  على  للمال،  قطر  ومركز  التركية  الجمهورية  لرئاسة  المالي 
مركز  أعلن  وقد  قطر،  إلى  2019م  الثاني  تشــرين  نوفمبر/   25 في  أردوغان،  طيب 
مليارات   7 بقيمة  تركيا  فــي  جديدة  اســتثمارات  إطالق  تعتزم  قطر  أن  للمال  قطــر 
أواخر  التوقيع  تم  السياق  ذات  في  والصيرفة)3(،  العقارات  مجالي  في  ستتركز  دوالر، 
وأخرى  إســطنبول،  في  التجارية  المراكز  أكبر  أحد  شــراء  مذكرة  على  2020م  عام 
على  المطلة  أنطاليا  مدنية  في  البحرية  الموانئ  أهم  أحد  تدير  شركة  على  لالستحواذ 
ألتون"  هاليك  و"شركة  لالســتثمار  قطر  جهاز  بين  تفاهم  ومذكرة  المتوســط،  البحر 
بورصة  من  حصة  شراء  ومذكرة  الذهبي"،  القرن  "مشــروع  في  المحتمل  لالســتثمار 

القول)4(. سبق  كما  إسطنبول، 

في  المجاالت  مختلف  في  وتركية-قطرية  تركية  شركة   180 من  أكثر  توجد  كما 
معظمها  قطر،  في  دوالر  مليار   17.4 بنحو  يقدر  ما  الشــركات  اســتثمرت  وقد  قطر، 
ونهضوية  عمرانية  طفرة  قطر  تشهد  حيث   . 2022م)5(  القدم  لكرة  العالم  بكأس  متصل 
كأس  استضافة  في  قطر  طموح  مع  يتماشى  بما  مؤخًرا  تكثفت  أنها  غير  سنوات  منذ 

مشرف.  بشكل  القدم  لكرة  العالم 

(1)  Hürriyet Gazetesi internet sitesi. "Katar Emiri bu mesajı verdi Erdoğan Twitter’dan 
paylaştı". 15 Ağustos 2018, )Erişim 16 Nisan 2019(.

)2)  وكالة األناضول، "بعالقات شاملة متطورة: تركيا وقطر تقدمان نموذًجا للتعاون"، 16 نوفمبر/ 
تشرين الثاني  2019م. )تاريخ الدخول: 1 إبريل/ نيسان      2020م(. 

)3)  وكالة األناضول، "قطر بصدد استثمارات جديدة في تركيا بقيمة 7 مليارات دوالر"، 3 ديسمبر/ 
كانون األول 2019م. )تاريخ الدخول: 1 إبريل/ نيسان      2020م(.

للجنة  السادسة  الدورة  الجتماع  الختامي  البيان  وقطر،  تركيا  بين  العليا  االستراتيجية  اللجنة    (4(
االستراتيجية العليا، أنقرة، 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020م.

)5)  وكالة األناضول، "رسائل زيارة أردوغان إلى قطر وانعكاساتها على أزمة الخليج". 28 نوفمبر/ 
تشرين الثاني  2019م، )تاريخ الدخول: 01 إبريل/ نيسان      2020م(.
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إجمالية  بقيمة  السريع  الخور  خط  إنشاء  مشروع  عقد  على  أنقرة  في  التوقيع  وتم 

التعاون  إطار  في  التركية  "تكفن"  شركة  ستنفذه  الذي  قطري  ريال  مليار   7.6 قدرها 

التركية)1(. الجمهورية  وحكومة  قطر  دولة  حكومة  بين  المشترك 

في  واإلنتاج  باالستزراع  مشتركة  زراعية  مشــاريع  أنشــئت  الزراعة،  قطاع  وفي 

وتســعى  للطاقة،  متعطشــة  فتركيا  الطاقة،  قطاع  في  أما  قطر)2(،  إلى  وجلبهــا  تركيــا 

فتمتلك  قطر  أما  وإيران،  روســيا  على  رئيســة  بصورة  تعتمد  حيث  مصادرها،  لتنويع 

في  للتعاون  فرصة  شكل  ما  وهذا  لتسويقه،  وتسعى  الطبيعي  الغاز  من  هائاًل  مخزوًنا 

وشــركة  القطرية  الوطنية  النفط  شــركة  من  كل  وقعت  ذلك  ولتحقيق  المجال،  هذا 

تركيا  الســتيراد  أولية؛  تفاهم  مذكرة  "بوتاش"  التركية  البترول  نقل  أنابيــب  خطــوط 

وذلك  منتظم،  وبشــكل  الطويل  المدى  على  قطر  دولة  من  المســال  الطبيعي  الغاز 

الدوحة  في  عقد  الذي  التركية-القطرية،  العليــا  االســتراتيجية  اللجنة  اجتماع  خالل 

.)3(
 2015 األول  كانون  ديسمبر/  في 

كبيرة  بصورة  التركية-القطرية  العالقات  تطور  مع  وبالتزامن  السياحة،  قطاع  وفي 

ملحوًظا،  تزايًدا  تركيا  يزورون  الذين  القطريين  السياح  عدد  يشهد  2014م،  العام  بعد 

اآلتي.  الجدول  في  موضًحا 

بقيمة  السريع  الخور  خط  إنشاء  مشروع  عقد  على  أنقرة  في  "التوقيع  القطرية،  الخارجية  وزارة    (1(
سبتمبر/   30 الدخول:  )تاريخ  2016م.  آب   أغسطس/   23 ريال"،  مليار   7.6 قدرها   إجمالية 

أيلول   2017م(. 

)2)  صحيفة الراية، "محاضرة لرئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو بجامعة قطر بعنوان التعاون 
التركي-القطري: التحديات اإلقليمية، آفاق أوسع".

)3)  وزارة الخارجية القطرية، "سفير قطر في أنقرة: تحضيراتنا متواصلة لتصدير الغاز إلى تركيا". 25 
مارس/ آذار  2016م، )تاريخ الدخول: 29 سبتمبر/ أيلول   2017م(. 
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جدول رقم )2(: عدد السياح القطريين يف تركيا بين 2015-2018م)1(

2015201620172018السنة
السياح 35832326814878496327عدد 

بين  مرات  ثالث  تضاعف  القطريين  السياح  عدد  أن  السابق  الجدول  من  يتضح 
و2018م.  2015 العامين 

التأشيرة  إلغاء  الســياح  أعداد  وزيادة  الســياحة  قطاع  تشــجيع  في  ســاهم  وقد 
الســفر  جوازات  لحاملي  بينهما  التأشــيرة  إلغاء  اتفاقية  على  التوقيع  بعد  البلدين  بين 
 28 بتاريخ  النفاذ  حيز  ودخلــت  2015م،  األول  كانون  ديســمبر/   2 في  )العاديــة( 

2016م)2(. مايو 

)1)  الجمهورية التركية، وزارة الخارجية، "المشهد االقتصادي لقطر والعالقات االقتصادية والتجارية 
بين تركيا وقطر"، )تاريخ الدخول: 4 مارس/ آذار  2020م(. 

)2)  وزارة الخارجية القطرية، "اتفاقية إلغاء التأشيرة بين قطر وتركيا تدخل حيز النفاذ"، 30 مايو/ أيار 
2016م.  )تاريخ الدخول: 30 سبتمبر/ أيلول   2017م(. 
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املطلب الثاني: العالقات الثقافية والعلمية

في  الشعبان  عليها  يرتكز  وقطر،  لتركيا  مشــتركة  قاعدة  والثقافة  الدين  يشــكل 
البلدين  نجاح  ومع  العالقات،  هذه  تعزيز  في  التاريخ  يســاهم  كما  البينية،  عالقاتهما 
السياسية واالقتصادية واألمنية  بناء شبكة عالقات قوية واستراتيجية على األصعدة  في 

الشعبين. بين  والتقارب  األخوة  أواصر  ونمت  الثقافية،  الصالت  ترسخت 

كبيرة  ثقافية  عالقات  والتنمية  العدالة  حزب  حكم  من  األول  العقد  يشــهد  ولم 
كانون  ديســمبر/  من  الرابع  ففي  التالية،  األعوام  شــهدتها  كالتي  وقطر  تركيــا  بيــن 
الجديد  المقر  أردوغان  طيب  رجــب  التركي  الوزراء  رئيــس  افتتــح  األول   2013م، 
في  إمرة(  )يونس  تركي  ثقافي  مركز  إنشــاء  عن  وأعلن  الدوحة،  في  بالده  لســفارة 
أثناء  الدوحة  في  تركية  قرية  بناء  أشغال  انطلقت  أيلول  2014م،  سبتمبر/  وفي  قطر، 
تضم  مربع،  متر  ألف  يقارب400  ما  لتشغل  القرية  وصممت  التركي،  الرئيس  زيارة 

األخرى)1(. الخدمية  والمرافق  والفنادق،  التقليدية،  العثمانية  األسواق 

أعلن  البينية،  الثقافيــة  للعالقات  وتعزيــًزا  الثقافي،  التبادل  لمســيرة  وتتويًجــا 
والنشــاطات  البرامج  من  سلســلة  فيه  عقد  ا)2(،  تركيًّ ا  قطريًّ ا  ثقافيًّ عاًما  2015م  العام 
اإلعالن  هذا  وجاء  البلدين.  فــي  والتركية  القطرية  الثقافية  والملتقيات  والمعــارض 
الفترة  خالل  والتركي  القطري  الجانبان  أطلقها  ثنائية  ثقافية  لنشــاطات  اســتكمااًل، 
في  )كتارا)  الثقافي  الحي  في  األناضول  ثقافة  عن  التركي  الكرنفال  فأقيــم  الماضيــة، 

أنقرة)3(. في  قطرية  ثقافية  احتفاالت  أقيمت  كما  الدوحة، 

الحوارات  قطر:  "تركيا-  مشــروع  تدشــين  تم  2018م،  أيلول  ســبتمر/  وفي 
موســيقية،  وعروًضا  ومؤتمرات،  فنية،  معارض  تضمن  والذي  الثقافات"،  بين  الفنية 
يوليو/  وفي  والحديثة،  التقليدية  الفن  فروع  شتى  تشمل  عمل  وورش  ومهرجانات، 

)1)  وزارة الخارجية القطرية "العالقات التركية القطرية"، 73.
)2)  سالم بن مبارك آل شافي، "قطر وتركيا: نموذج فريد للعالقات الثنائية اإلقليمية"، 12.

)3)  وزارة الخارجية القطرية، "العالقات التركية القطرية"، 72.
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البحرية،  الخير"  "فتح  رحلة  انطالق  إسطنبول  في  البسفور  قناة  شهدت  2019م  تموز 

القطري،  والتراث  الثقافــة  رســالة  حاملة  إفريقيا،  وشــمال  أوروبا  إلى  منها  لتنطلق 

2022م)1(. لمونديال  وللترويج 

بن  سالم  افتتح  والتركي،  القطري  الشعبين  وتقريب  الروابط  من  المزيد  وإليجاد 

أفخم  أحد  "صاريير"،  حي  في  "قطر"  شارع  تركيا،  لدى  قطر  سفير  شافي،  آل  مبارك 

في  وقال  وأرقاها،  البوسفور  على  المطلة  إسطنبول  مدينة  من  األوروبي  الشطر  أحياء 

روابطنا  على  دليل  خير  هو  "قطر"  باسم  إسطنبول  مدينة  في  شارع  تسمية  "إن  كلمته: 

"قطر"  اسم  يحمل  أصبح  الذي  الثاني  الشارع  هو  وهذا  العميقة"،  والثقافية  التاريخية 

مشهور  آخر  لشارع  أيضا  "قطر"  اسم  اختار  قد  تركيا  لدى  قطر  دولة  سفير  كان  أن  بعد 

قطر)2(. لدولة  الوطني  اليوم  مع  بالتزامن  بافتتاحه  وقام  أنقرة،  التركية  العاصمة  في 

االجتماع  في  والتركي  القطــري  الجانبان  عبر  والرياضة  الشــباب  مجال  وفــي 

هذا  في  بينهما  التعاون  توطيــد  في  رغبتيهما  عن  العليا  االســتراتيجية  للجنــة  األول 

على)3(:  التوقيع  طريق  عن  وذلك  المجال، 

وحكومة  قطر  دولة  حكومة  بين  والرياضة  الشباب  مجال  في  التعاون  اتفاق   .1

التركية.  الجمهورية 

التنفيذي األول التفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة. البرنامج  2. مشروع 

)1)  صحيفة يني شفق، "بعالقات شاملة متطورة: تركيا وقطر تقدمان نموذًجا للتعاون"، 16 نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2019م. )تاريخ الدخول: 25 مايو/ أيار 2020م(.

نيسان       إبريل/   20 التركية"،  إسطنبول  مدينة  في  قطر  شارع  "افتتاح  القطرية،  الخارجية  وزارة    (2(
2015م. تاريخ الدخول 30 سبتمبر/ أيلول   2017م. 

)3)  وزارة الخارجية القطرية، "بيان مشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية"، )02 ديسمبر/ كانون 
األول    2015(، )تاريخ الدخول: 8 سبتمبر/ أيلول   2017). 
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المجاالت  في  والشراكة  التعاون  تعزيز  إلى  البلدان  سعى  العلمي  المجال  وفي 
جامعتي  بين  تعاون  اتفاقية  منها:  االتفاقيات،  من  عدد  توقيع  تم  فقد  المختلفة،  العلمية 
الدكتوراه،  ورسائل  التدريس  هيئة  وأعضاء  والباحثين  الطلبة  لتبادل  وإســطنبول  قطر 

األكاديمية)1(. واألنشطة  البحثية  والدراسات  المشاريع  إنشاء  في  والتعاون 

)1)  صحيفة الراية، "محاضرة لرئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو بجامعة قطر بعنوان التعاون 
التركي-القطري: التحديات اإلقليمية، آفاق أوسع".
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املبحث الثالث: العالقات األمنية والعسكرية التركية-القطرية

ترافق مع  كبيًرا  التركية-القطرية كذلك تطوًرا  العسكرية  العالقات األمنية  شهدت 
البلدين  بين  االستراتيجية  الشراكة  مرحلة  بدخول  وتعزز  السياســية،  العالقات  تطور 

2014م. عام 

املطلب األول: العالقات األمنية التركية-القطرية

المصالح  فيه  تتصارع  األوســط  كالشــرق  االضطراب  شــديد  متفجر  إقليم  في 
أراضيها.  وحدة  وتحفظ  تحميها،  تحالفــات  عن  الدول  تبحث  واإلقليمية،  الدوليــة 
ســبتمبر/   11 هجمات  عقب  جاء  الذي  والعراق  ألفغانســتان  األميركي  الغزو  فمنذ 
من  موجة  في  األوسط  الشرق  دخل  األميركية؛  المتحدة  الواليات  في  2001  م  أيلول 
كذريعة  لها  الغرب  واتخاذ  المتشــددة،  التنظيمات  بظهور  مروًرا  مســبوقة  غير  العنف 
وإعادة  العربي،  الربيع  ثــورات  اندالع  إلى  وصواًل  المنطقة،  فــي  المباشــر  للتدخل 

المنطقة. في  والتحالفات  القوى  خارطة  تشكيل 

التقارب  عوامل  أهم  من  عاماًل  وتركيــا  قطر  يتهدد  وما  األمني  البعد  يعــد  لــذا 
يطمحان  فالبلدان  والدولية،  اإلقليمية  المهددات  من  الكثير  في  يشتركان  حيث  بينهما، 
المحورين  من  ألي  ينتميان  ال  كما  األوسط،  الشرق  في  وفاعل  مؤثر  دور  لعب  إلى 
تمتلك  وال  السعودي،  والمحور  اإليراني  المحور  األوسط،  الشرق  في  المتصارعين 
الشرق  في  مصالحه  وراعية  الغرب  حليفة  بإسرائيل  حميمية  عالقات  وأنقرة  الدوحة 
تقيمان  كما  أبيب،  تل  مع  العالقة  من  ما  مســتوى  وجود  من  الرغم  على  األوســط، 
اإلرهاب  قوائم  على  العســكري  جناحها  المصنف  حماس  حركة  مع  متقدمة  عالقة 

األوروبي.  واالتحاد  األميركية  المتحدة  الواليات  في 

الوزراء  رئيس  ذكره  ما  األمنــي  الصعيد  على  المشــتركة  التهديدات  هذه  ومــن 
اإلرهابية  والجماعات  المتنامية  اإلرهابية  التهديدات  حول  أوغلو  داود  أحمد  التركي 
العالقات  أن  وأكد  وحكومات،  دول  خلفها  تقف  والتي  البلدان،  بعض  في  المنتشرة 
المنطقة،  في  والســالم  االســتقرار  أجل  من  العمل  على  ممتاز  مثال  التركية-القطرية 
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وقطر  الخليج،  مع  القوية  عالقتها  لتعزيــز  قطر؛  مثل  شــريًكا  تريد  تركيا  "أن  مضيًفــا 
عام")1(. بشكل  األوروبية  اآلسيوية  والمنطقة  أوروبا  في  تركيا  مثل  شريك  إلى  بحاجة 

توقيع  تم  فقد  وقطر؛  تركيا  بين  المشتركة  والتفاهمات  االتفاقيات  صعيد  وعلى 
اللجنة  تشــكيل  عنه  تمخض  2011م،  عام  وقطر  تركيا  بين  أمني  تعاون  بروتوكــول 
بالتناوب  اجتماعاتها  تعقد  حيث  البلدين،  في  الداخلية  وزارتي  بين  المشتركة  األمنية 
وقطر،  تركيا  وقعت  حيث  2019م،  عام  نهاية  حتى  اجتماعات   4 عقد  وقد  بينهمــا، 
الالزم  األمنية  التدابير  تتضمن  أمني  تعاون  اتفاقية  2019م،  الثاني  تشرين  نوفمبر/  في 
قطر،  في  2022م  لعام  القدم  لكرة  العالم  كأس  نهائيات  بطولة  تنظيم  خالل  اتخاذها 
تركيا  إرســال  على  االتفاق  جانب  إلى  البلدين،  بين  األمنية  الخبرات  تبــادل  كذلــك 
اإلرهاب  مكافحة  في  مختصة  الخاصة  القوات  من  وعناصر  قطر،  إلــى  أمنية  كــوادر 

المنظمة)2(. والجريمة 

اجتماع  مخرجات  أهم  أحد  وقطر  تركيا  بين  المشترك  األمني  التعاون  ويشــكل 
2014م،  عام  األول   من  كانون  ديسمبر/  في  وقعت  التي  العليا  االستراتيجية  اللجنة 
السنوات  في  تعزز  كما  البلدين،  بين  السياسي  المستوى  على  للتحالف  كثمرة  وجاء 
خالل  األمني  المجال  فــي  واالتفاقيات  التفاهمات  مــن  العديد  إبرام  وتــم  التاليــة، 

العليا)3(. االستراتيجية  اللجنة  اجتماعات 

العالقات  أن  إلى  أردوغان  الرئيس  أشار  للجنة  الخامس  االجتماع  أعقاب  وفي 
تشكل  قال:  حيث  البلدين،  بين  التعاون  محور  تشكل  المشتركة  والعســكرية  األمنية 

)1)  صحيفة الراية، "محاضرة لرئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو بجامعة قطر بعنوان التعاون 
التركي-القطري: التحديات اإلقليمية، آفاق أوسع".

)2)  وكالة األناضول، "بعالقات شاملة متطورة: تركيا وقطر تقدمان نموذجا للتعاون"، )16 نوفمبر/ 
تشرين الثاني  2019م(. )تاريخ الدخول: 1 إبريل/ نيسان      2020م(.

الثاني  تشرين  نوفمبر/   25( قطر"،  وأمن  أمننا  بين  لدينا  فرق  "ال  التركية،  الجمهورية  رئاسة    (3(
2019م(.
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الفقري  العمود  والدفاعية  واألمنية  العسكرية  الصناعة  في مجاالت  المشتركة  مشاريعنا 
بلدنا)1(. أمن  عن  منفصاًل  قطر  أمن  نعدُّ  ال  نحن  قطر،  مع  الثنائية  لعالقاتنا 

التهديدات التي يتعرض لها أحدهما،  البلدان على التعاون في صد  لذلك حرص 
دون  للحيلولة  ووقوفها  2017م  عام  حصارها  أزمة  في  لقطر  تركيا  دعم  ذلك  ومــن 
فيها  بما  المستويات  كل  على  وذلك  فيها،  الحكم  نظام  وسقوط  للضغوط  خضوعها 
إمداداته  قطعت  الذي  اليومي  الغذائي  أمنها  ووفرت  والعسكري،  األمني  المســتويان 
كما  الحصار)2(،  دول  قبل  من  معها  والبحرية  والجويــة  البرية  الحدود  إغالق  بفعــل 
ومنها  بها،  لحقت  التي  األزمات  في  تركيا  مع  الدور  ذات  لعب  على  قطــر  حرصــت 
عام  الروســية  الحربية  الطائرة  إســقاط  أزمة  خالل  للتهديد  تعرض  الذي  الطاقة  أمن 
روسيا،  من  الطبيعي  الغاز  استيراد  على  رئيسي  بشكل  تركيا  تعتمد  حيث  2015م)3(، 
مذكرة  توقيع  وتم  اإلمدادات،  هذه  في  نقص  أي  عن  تركيا  بتعويض  قطر  تعهدت  وقد 
الطويل  المدى  على  قطر  دولة  من  المسال  الطبيعي  الغاز  تركيا  الستيراد  أولية،  تفاهم 
تركيا  في  العسكرية  االنقالب  لمحاولة  قطر  رفض  أيًضا  ذلك  ومن  منتظم)4(،  وبشكل 
أردوغان،  للرئيس  وتأييدها  تعلن موقفها  أول دولة  2016م، حيث كانت  منتصف عام 

ومترددة.  متأخرة  وغربية  وعربية  خليجية  دول  مواقف  كانت  المقابل  في 

وحماية  اإلرهاب،  ومواجهة  نفســها،  عن  الدفاع  في  تركيا  حق  قطر  أيدت  وقد 
في  التركية  العســكرية  للحمالت  تأييدها  ذلك  ومن  والجنوبيــة؛  الشــرقية  حدودها 

(1)  The Presidency of the Republic of Turkey, Directorate of Communications )DoC(, 
"We don’t deem Qatar’s security separate from that of our country", )25 November 2019(. 
)Access:  13 May 2020 (.

)2)   علي باكير، "الدور التركي واإليراني في مسارات األزمة إلسناد قطر"، 70.
(3)  The Russian Government, "On arriving in Yekaterinburg from Southeast Asia, Dmi-
try Medvedev comments on events related to the Russian Su-24 aircraft"25( ,   November 
2015(, )Access:  13 November 2019 (.

)4)  جرى التوقيع بين كل من شركة النفط الوطنية القطرية وشركة خطوط أنابيب نقل البترول التركية 
"بوتاش". )وزارة الخارجية القطرية، "سفير قطر في أنقرة: تحضيراتنا متواصلة لتصدير الغاز إلى 

تركيا"، 25 مارس/ آذار  2016م، )تاريخ الدخول: 29 سبتمبر/ أيلول   2017م(. 
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مدينة  في  الزيتون"  و"غصن  حلب،  شمال  الفرات"  "درع  عملية  مثل:  سوريا،  شمال 
بتأييد  قطر  انفردت  حيث  الفرات،  نهر  شرق  سوريا  شمال  في  السالم"  و"نبع  عفرين، 
بيان  على  قطر  تحفظت  وقد  أخرى،  عربية  دول  عارضت  بينما  العمليات،  هذه  جميع 
ألراٍض  غزًوا  ها  وعدَّ سوريا،  في  السالم"  "نبع  عملية  أدان  الذي  العربية  الدول  جامعة 
التركية  األنشطة  أيدت  كذلك  فوًرا)1(،  بتوقفها  وطالب  ســيادتها،  على  ا  وتعديًّ عربية، 
العمال  حزب  مقدمتها  وفي  المسلحة،  التنظيمات  لمحاربة  العراق  شمال  العســكرية 
العربي  نبيل  العام  أمينها  لســان  على  العربية  الدول  جامعة  أدانت  بينما  الكردســتاني، 

العراق)2(. لسيادة  خرًقا  اعتبرته  ما 

األزمات  في  حدودهما  خــارج  وقطر  تركيا  بين  المشــترك  العمل  ســاهم  وقد 
بينهما،  االســتخبارية  العالقات  تعزيز  في  الســورية،  األزمة  في  الســيما  اإلقليمية، 
السيما  المسلحة،  السورية  المعارضة  مع  المشــترك  الميداني  التنسيق  اســتمر  حيث 
وتقديم  وتسليحها،  وتدريبها،  صفوفها،  لتنظيم  سنوات؛  لعدة  الحر،  السوري  الجيش 
المستويات،  مختلف  على  تنسيًقا  تطلبت  التي  األمور  من  ذلك  وغير  االستشــارات، 

وقطر.  تركيا  من  كل  في  المختصة  األجهزة  بين  دائم  وبشكل 

والصومال  وقطر  ترفض  ليبيا  السالم"..  "نبع  عن  العربية  الجامعة  "بيان  األناضول،  وكالة    (1(
تتحفظان"، 13 أكتوبر/ تشرين األول 2019م. )تاريخ الدخول 15 يونيو/ حزيران 2020م(.

)2)  جامعة الدول العربية، بيانات، "األمين العام يعرب عن استنكار الجامعة العربية للقصف التركي 
في شمال العراق"، )4 أغسطس/ آب 2015م(.
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املطلب الثاني: العالقات العسكرية التركية-القطرية 

التعاون  مثَّل  وقطر؛  تركيا  بين  االستراتيجية  والشراكة  المتكاملة  للعالقات  نتيجة 
الذي  التعاون  هذا  الزمن،  من  عقدين  خالل  المتنامي  المسار  لهذا  تتويًجا  العسكري 
الخبرات،  وتبــادل  االستشــارات،  وتقديم  التدريب،  منها؛  مختلفة  جوانــب  شــمل 
المسلحة،  القوات  لنشر  وصواًل  الدفاعية،  الصناعات  ومبيعات  اللوجســتي،  والدعم 

عسكرية.  قواعد  إقامة  في  والحق 

أواًل: االتفاقيات العسكرية، والقاعدة العسكرية الرتكية يف قطر 

حيث  2007م،  العام  إلى  وقطر  تركيا  بين  المشترك  العسكري  العمل  بداية  تعود 
والعلوم  والتقنية  بالتدريب  المتعلقة  العســكرية  المجاالت  في  للتعاون  اتفاقية  وقعت 
التعاون العسكري بين تركيا  2015م، دخلت اتفاقية  العسكرية)1(، وفي يونيو/ حزيران 
العســكري،  التدريب  مجاالت  2014م في  عام  في  أبرمت  والتي  التنفيذ،  حيز  وقطر 
وبناء  القطرية)2(،  األراضي  على  التركية  المسلحة  القوات  وتمركز  الدفاعية،  والصناعة 
على  الخليج  منطقة  في  لها  عســكرية  قاعدة  أول  تركيا  أنشــأت  االتفاقية  هذه  على 

القطرية.  األراضي 

اتفاًقا  والقطري  التركي  الدفاع  وزيرا  وقع  2015م،  األول  كانون  ديسمبر/  وفي 
تركيا  تقوم  الحين  ذلك  ومنذ  القطرية)3(،  األراضي  على  قواتها  بنشــر  لتركيا  يســمح 
في  بما  تركي،  جندي   3000 تستضيف  أن  المقرر  من  قطر  في  عسكرية  قاعدة  ببناء 
األتراك  الجنود  مئات  وكان  والبحرية.  الجوية  القوات  عن  فضاًل  المشاة،  قوات  ذلك 
العالقات  العســكري  التحالف  هذا  يتفهم  القطري.  الجيش  بتدريب  بالفعل  يقومون 

(1)  T.C. Cumhurbaşkanlığı, Resmi Gazete, Sayı: 26958, "Milletlerarası Andlaşma", 
Karar Sayısı: 2008/13934 )5 Ağustos 2008(, 6.

(2)  T.C. Cumhurbaşkanlığı, Resmi Gazete, Sayı: 29380, "Milletlerarası Antlaşma", 
Karar Sayısı: 2015/7649 )8 Haziran 2015(, 6.

)3)  وزارة الخارجية التركية، "التصريحات والبيانات الصحفية". 30 ديسمبر/ كانون األول    2015م، 
)تاريخ الدخول: 24 سبتمبر/ أيلول   2017م(. 
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اإلقليمي  الوجود  في  ا  حقيقيًّ تقدًما  يمثل  كما  المشتركة.  بالتهديدات  والشعور  الوثيقة 
المباشرة)1(.   حدودها  وراء  فيما  التأثير  على  وقدرتها  لتركيا، 

الحفاظ  إلى اإلسهام في  بأنه يهدف  العسكري في قطر  تركيا وجودها  وقد بررت 
هذا  وأن  العســكري،  التدريب  صعيد  على  لقطر  الدعم  وتقديم  المنطقة،  أمن  على 
في  تركية  عسكرية  قاعدة  إقامة  أن  كما  دولة،  أي  ضد  موجًها  ليس  العسكري  التمركز 
واألمن  السالم  على  الحفاظ  حيال  المنطقة  دول  مع  المشتركة  الرؤية  مع  تتوافق  قطر 
فأنقرة  تركيا،  واستقرار  أمن  هو  قطر  واستقرار  أمن  أن  كما  المنطقة)2(،  في  واالستقرار 

وآمًنا)3(. ا  مستقرًّ خليًجا  تريد 

في  الموجودة  األخرى  األجنبية  العســكرية  العناصر  أو  القواعد  حال  هو  وكما 
قرار  إلى  األساس  في  يستند  أيًضا  قطر  في  العسكري  تركيا  وجود  فإن  المنطقة،  دول 
جيوستراتيجي  بموقع  قطر  وتتمتع   ، السيادية)4(  حقوقهما  إلى  اســتناًدا  البلدان  اتخذه 
ســاهم  الذي  األمر  الخليج،  دول  ويتوســط  بالنفط،  الغني  العربي  الخليج  على  مطل 
لتعزيز  وذلك؛  حدودها،  خارج  العســكرية  قواعدها  أولى  فيها  لتقيم  تركيا  إقدام  في 
كثيًرا  تطورت  التي  الدفاعية  صادراتها  وزيادة  اإلقليمية،  مصالحها  وحمايــة  نفوذها، 
لصناعات  المستوردة  الدول  قائمة  قطر  تتصدر  حيث  العســكرية،  القاعدة  افتتاح  بعد 
إلى  قطر  تحتاج  المقابل  في  العربية.  الدول  على  لتركيا  بوابة  وتمثل  الدفاعية،  تركيا 
سياستها  في  واالســتمرار  أمنها،  لحماية  أراضيها؛  على  العســكري  التركي  التواجد 
واإلمارات  السعودية  المملكة  السيما  األخرى،  الخليج  دول  عن  المستقلة  الخارجية 

(1)  Steven A. Cook - Hussein Ibish, "Turkey and the GCC: Cooperation Amid Diverg-
ing Interests", )The Arab Gulf States Institute in Washington "AGSIW",28   February 
2017(, 18.

)2)  رد السفير حسين مفتي أوغلو الناطق باسم وزارة الخارجية على سؤال حول األخبار التي تناقلتها 
وسائل اإلعالم فيما يتعلق بطلب بعض الدول إغالق القاعدة العسكرية التركية في قطر. وزارة 

الخارجية التركية، "التصريحات والبيانات الصحفية"، )25 يونيو/ حزيران     2017م(. 
)3)  ديلي صباح،  " داود أوغلو يزور مقر القيادة العسكرية التركية في قطر ويثني على الثقة القطرية " ، 

28 إبريل/ نيسان      2016م، )تاريخ الدخول: 01 سبتمبر/ أيلول   2017م(. 
)4)  موقع وزارة الخارجية التركي،  " التصريحات والبيانات الصحفية " . 
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العسكريين  مئات  بها  يقوم  التي  واالستشارات  التدريب  مهام  إلى  باإلضافة  المتحدة، 
قطر. في  األتراك 

ثانًيا: العوامل املؤثرة يف العالقات العسكرية الثنائية 

ليحل . 1 ألًفا)1(؛   477 قوامه  يبلغ  كبيًرا  جيًشا  تركيا  تمتلك  المسلحة:  القوات 
بينما  األميركية،  المتحدة  الواليات  بعد  الناتو  حلف  في  الثاني  المركز  فــي 
الهائل  الفرق  هذا  المسلحة)2(،  قواتها  في  فقط  عسكري  ألف   12 قطر  لدى 
تملك  دولة  مع  استراتيجية  شــراكة  لعقد  الماســة  قطر  حاجة  بوضوح  يبين 

كتركيا. قوًيا  جيًشا 

بنسبة . 2 ذاتيٌّ  اكتفاء  تركيا  لدى  أصبح  2019م  عام  في  الدفاعية:  الصناعات 
للتصدير،  اتجهــت  كما  الدفاعية)3(،  صناعاتهــا  بفضل  العتــاد  مــن   %65
الدفاعية،  صناعاتها  مســتوردي  أكبر  قطر  وتمثل  الكبرى،  الدول  ومنافســة 
التي  المعارض  عبر  عالمًيا  الصناعات  تلك  تسويق  في  دورها  إلى  باإلضافة 
البحري  للدفاع  الدولي  الدوحة  ومؤتمر  معرض  مثل:  أراضيها،  على  تقــام 

مجاله)4(. في  األوسط  الشرق  مستوى  على  األكبر  وهو  )ديمدكس(، 

بشكل . 3 الجغرافية  المساحة  في  مختلفتان  وقطر  تركيا  الجغرافية:  المســاحة 
68 ضعف مساحة  )5(، حوالي 

780043 كم2  تركيا  تبلغ مساحة  كبير، حيث 

(1)  CNN Türk, "TSK personel sayısı açıklandı", )20 Şubat 2019(.

(2)  globalfirepower (GFP), "Qatar Military Strength (2020)", (Access:  13 May 2020 ).

https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_
id=qatar

)3)  تجميع الباحث من موقع وزارتي الصناعة والتكنولوجيا، والدفاع الوطني على اإلنترنت. 
https://dimdex.com/ar/ .)4)  انظر: معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري )ديمدكس(

/about

(5)  Turkish Statistical Institute, "Turkey in Statistics: For statistical data and informa-
tion requests", )2014(, 3.
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المســاحة  حجم  في  االختالف  هذا  فقط)1(،  كم2   11521 تبلغ  التي  قطر 
عن  ويعوضها  قطر،  إلى  بالنســبة  أهميتها  من  يزيد  تركيا  لصالح  الجغرافية 
السيما  القطرية  المســلحة  القوات  لتدريب  الالزمة  المســاحة  في  النقص 

الجوية. القوات 

العربي، . 4 الخليج  دول  بين  المتوسط  بموقعها  قطر  تتميز  الجغرافي:  الموقع 
أهمية  يعطيها  والــذي  االســتراتيجية،  األهمية  ذي  الخليج  على  والمطلــة 
قطر  تشكل  كما  كبرى،  إقليمية  كقوة  تركيا  إلى  بالنسبة  جاذبة  جيوسياســية 
قطر  موقع  أن  غير  كذلك،  العربي  والعالم  الخليج  لدول  بوابة  لها  بالنســبة 
كبيًرا  تهديًدا  يشكل  والســعودية  إيران  ومنها  الكبرى،  اإلقليمية  القوى  بين 

ومتصارعة. متنافسة  قوى  كونها  تركيا؛  أمام  ًيا  وتحدِّ لقطر، 

ثالًثا: املبيعات العسكرية التركية إلى قطر

العدالة  حزب  وصول  بعد  كبيًرا  تطوًرا  التركي  الدفاعية  الصناعات  قطاع  شــهد 
كما  البالد،  في  الســلطة  هرم  أعلى  من  كبير  باهتمام  وحظي  الحكم،  إلــى  والتنميــة 
قبواًل  وجدت  ومنافســة  متنوعة  قتالية  وســائل  تقديم  في  التركية  الشــركات  نجحت 
وثيقة  عالقات  تربطها  التي  قطر  مقدمتها  وفي  العالم،  حول  الدول  من  العديد  لــدى 
 2،740،906 والجوية  الدفاعية  الصناعات  مــن  تركيا  صادرات  بلغت  وقد  بتركيــا، 

2019م)2(. عام  أميركي  دوالر 

الدفاع  وزارتي  بين  تفاهم  مذكرة  توقيع  تم  بأنقرة  2012م  تموز  يوليو/   2 وفي 
اســتندت  وقد  الدفاعية،  الصناعات  مجال  في  التعاون  حول  وقطر  تركيا  من  كل  في 
العسكرية  المجاالت  للتعاون في  2007م  التي وقعت عام  االتفاقية  المذكرة على  هذه 

)1)  حكومة قطر اإللكترونية، معلومات عن قطر: المساحة. )تاريخ الدخول: 5 يناير/ كانون الثاني 
2019م(.

(2)  Turkiye İhracatçılar Meclesi, "Yillik İhracat rakamlari", 2020. 
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الدفاعية  الصناعات  لتطوير  وهدفت  العسكرية)1(،  والعلوم  والتقنية  بالتدريب  المتعلقة 
واألســلحة،  العســكرية  المعدات  في  والفنية  العلمية  البلدين  قدرات  اســتخدام  عبر 
النهائية  المنتجات  وتسويق  الصلة،  ذات  والوثائق  والفنية  العلمية  المعلومات  وتبادل 
الدفاعية  الصناعات  وندوات  معارض  في  والمشــاركة  مشــترك،  باتفاق  ثالث  لطرف 

البلدان)2(. ينظمها  التي 

الدفاعية،  الصناعات  لتعزيز  مشتركة؛  شركات  وقطر  تركيا  من  كل  أسست  وقد 
برأس  قطر  في  "برق"  اسم  تحت  شركة  تأسيس  ذلك:  ومن  وكفاءتها،  جودتها  وزيادة 
باالشــتراك  2018م،  األول  تشــرين  أكتوبر/  في  وذلك  دوالر،  ألف   275 نحو  مال 
الصناعات  لتقنيات   "SSTEK" و  التركية  الدفاعية  للصناعات  "أسيلســان"  شــركة  بين 
وتهدف  القطرية.  الدفاع  لــوزارة  التابعة  القابضة"  "برزان  وشــركة  التركية  الدفاعيــة 
وأنظمة  والليلية،  الحرارية  الرؤيــة  وكاميرات  وتحكم،  قيادة  أنظمة  إلنتــاج  الشــركة 

بعد.)3( عن  تحكم  أسلحة  وأنظمة  تشفير، 

من  الثاني  العقد  خالل  وقطر  تركيا  بين  السالح  صفقات  عشــرات  عقدت  وقد 
الجانبين  بين  جرت  التي  الســالح  صفقات  أبرز  ومن  والتنمية،  العدالة  حزب  حكم 
البحري  للدفاع  الدوحة  ومؤتمر  معرض  هامش  على  قطر  في  توقيعها  تم  التي  تلــك 

ومنها:   ،)4("2018 "ديمدكس 

الصناعات  مجال  في  التعاون  حول  وقطر  تركيا  من  كل  في  الدفاع  وزارتي  بين  تفاهم  مذكرة     (1(
الدفاعية، الديباجة، )2 يوليو/ تموز 2012م(.

الصناعات  مجال  في  التعاون  حول  وقطر  تركيا  من  كل  في  الدفاع  وزارتي  بين  تفاهم  مذكرة    (2(
الدفاعية، المادة رقم )4). 

)3)  وكالة األناضول، تأسيس شركة تركية قطرية للصناعات الدفاعية، 4 أكتوبر/ تشرين أول 2018م. 
)تاريخ الدخول: 2 فبراير/ شباط 2020م(.

)4)  يعقد المعرض بصورة دورية منذ عام 2008م، وقد شهدت نسخته لعام 2018م عروًضا ضخمة 
للشركات العالمية التي يصل عددها إلى 180 عارًضا من أكثر من 60 بلًدا في مجال الصناعات 
تميزت  وقد  دوالر،  مليار   32 من  أكثر  الصفقات  قيمة  إجمالي  بلغ  حيث  والعسكرية،  البحرية 
30 شركة تركية فيه. )انظر: معرض ومؤتمر الدوحة  مشاركة تركيا فيه، حيث شاركت أكثر من 

.(/https://dimdex.com/ar/about .)الدولي للدفاع البحري )ديمدكس
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القوات . 1 مع  اتفاقية  العسكرية،  للصناعات  التركية  سي"  إم  "بي  شركة  وقعت 
مدرعة.)1(  سيارة   85 األخيرة  بموجبها  تشتري  القطرية،  المسلحة 

العسكرية . 2 الصناعات  في  المتخصصة  "أسيلســان"  التركية  الشــركة  وقعت 
الدفاع  لــوزارة  التابعة  القابضة  "بــرزان"  شــركة  مع  اتفاقية  واإللكترونيــة 
عليه  تجارب  إجراء  بعد  ظفر"   - "صرب  بسالح  تزويدها  تشــمل  القطرية، 
الذخيرة  تلقيم  على  قدرتها  المنظومة  ميزات  أهــم  ومن  قطر،  صحراء  فــي 
عن  فضاًل  العناصر،  خروج  إلى  الحاجــة  دون  القتالية  المركبة  داخل  مــن 
المناطق  في  العمليات  خالل  المركبة  على  إيجاًبا  ينعكس  الذي  تصميمهــا 

المأهولة)2(. 

إضافة . 3  ،(NH90( طراز  من  مروحية   28 لشــراء  عقًدا  قطر  كذلك  وّقعــت 
تفوق  بقيمة  التحتية  البنى  وأعمال  والصيانة  والتدريب،  الدعم،  خدمات  إلى 

. يورو)3(  مليار  الـ3 

الخبرات . 4 لنقل  شــراكة؛  اتفاقية  و"أسيلســان"  "برزان"  شــركتا  وقعت  كما 
بصرية  وأنظمة  المثبتة،  باألسلحة  بعد  عن  تحكم  أنظمة  وإنتاج  التكنولوجية، 

القطرية)4(. المسلحة  القوات  لصالح  للمراقبة، 

السفن . 5 بناء  شركة  إلى   )CTS( تدريب  لسفينتي  طلًبا  القطرية  البحرية  وقدمت 
 90 طولها  يبلغ  السفن  فإن  الشركة،  وبحســب  "أناضولو"،  الخاصة  التركية 

تركية على هامش معرض مدّرعة   85 تتعاقد على  "قطر   ،)SDA( العربي  والدفاع  األمن  موقع    (1(
Dimdex 2018 " )13 مارس/ آذار 2018م(، )تاريخ الدخول: 01 سبتمبر/ أيلول   2019م(.

)2)  وكالة األناضول، "أسيلسان التركية تختبر منظومة سالح حديثة في صحراء قطر"،   02 ديسمبر/ 
كانون األول    2018م، )تاريخ الدخول: 01 سبتمبر/ أيلول   2019م(. 

)3)  موقع األمن والدفاع العربي )SDA(، " 28مروحية NH90 بقيمة تفوق الـ3 مليار يورو لصالح 
القوات القطرية". 13 مارس/ آذار 2018م، )تاريخ الدخول: 01 سبتمبر/ أيلول   2019م(.

أول  تشرين  أكتوبر/   4 الدفاعية"،  للصناعات  قطرية  تركية  شركة  "تأسيس  األناضول،  وكالة    (4(
2018م. )تاريخ الدخول: 2 فبراير/ شباط 2020م(.
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متوســطة  عمودية  لطائرة  مهبط  على  وتحتوي  طًنا،   1950 ووزنها  متــًرا، 
الحجم)1(.

الطائرات . 6 التركية لصناعة  "بيكار"  القطرية مع شركة  المسلحة  القوات  وقعت 
.)2(  TB2"بيرقدار" طراز  من  طيار  بدون  طائرات   6 لشراء  اتفاقية 

بشراء  قطر  قامت  الدوحة،  في  لها  مكتًبا  "أسيلســان"  شــركة  افتتحت  أن  وبعد 
تركيبها  ليتم  )SARP RCWSs(؛  و   )STAMP-2( أنظمة  من  عنه،  الكشف  يتم  لم  عدد، 

القطرية)3(. المسلحة  القوات  في  العجالت  ذات  المدرعة  المركبات  على 

الدفاع  وزارة  بين  عقــد  توقيع  تم  2017م،  األول  تشــرين  أكتوبر/   11 وفــي 
المتنقلة  الحدود  "أمن  نظام  تســليم  بموجبه  يتم  التركية  "أصالن"  وشــركة  القطرية 

القطرية)4(. المسلحة  القوات  إلى  المتكامل" 

جرى   ،"2016 "ديمدكس  البحــري  للدفاع  الدوحة  ومؤتمر  معرض  وخــالل 
شــركة  مع  القطرية  البحرية  توقيع  ومنها:  الســالح،  صفقات  من  العديد  على  التوقيع 
طراز  من  بعد  عن  تحكــم  بأنظمة  تزويدها  بموجبه  يتــم  عقًدا  التركيــة  "أسيلســان" 
ومتخصصة  الســرعة  عالية  بحرية  زوارق  في  دمجهــا  ليتــم  )STAMP 12.7mm(؛ 
"يونجا  شــركة  من  لشــرائها  التوقيع  الوقت  ذات  في  جرى  بحرية،  دوريات  بإجراء 

يورو.)5(  مليون   41 بقيمة  التركية،  أونوك" 

(1)  İbrahim Sünnetci, "Turkey & Qatar Foul-Weather Friends!", Defence Turkey, (Issue 
98/2018), 43.

)2)  موقع األمن والدفاع العربي )SDA(، قطر تتعاقد على شراء 6 طائرات بدون طيار من إنتاج شركة 
"بيكار" التركية، 5 مارس/ آذار 2018م. )تاريخ الدخول: 2 فبراير/ شباط 2020).

(3)  İbrahim Sünnetci, "Turkey & Qatar Foul-Weather Friends!", Defence Turkey, (Issue 
98/2018), 44.

(4)  Ibid, 44.

)5)  موقع األمن والدفاع العربي )SDA(، تركيا تزود قطر بـ 6 زوارق بحرية بقيمة 41 مليون يورو، 5 
إبريل/ نيسان 2016م. )تاريخ الدخول: 2 فبراير/ شباط 2020م(.
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أحواض  من   18 مع  شــديدة  منافســة  وبعد   ،"2014 "ديمدكس  نســخة  وفي 
 55 بقيمة  عقد  علــى  الســفن  لبناء  "آريس"  شــركة  حصلت  الدولية،  الســفن  بنــاء 
الســواحل  أمن  لدائرة  متقدًما  مركًبا   17 مجموعه  ما  لتقديم  أميركي؛  دوالر   مليــون 

القطرية)1( والحدود 

(1)  İbrahim Sünnetci, "Turkey & Qatar Foul-Weather Friends!", Defence Turkey, (Issue 
98/2018), 45.
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خاتمة الفصل الثاني

االقتصادي،  والتكامل  السياســي،  بالتوافق  التركية-القطرية  العالقات  تعــززت 
الجغرافية  المساحة  في  الكبير  االختالف  الرغم من  والعسكرية، على  األمنية  والشراكة 
االنســجام  التاريخية  التركية-القطرية  العالقات  علــى  غلب  حيث  الســكان؛  وعدد 
1971م،  عام  قطر  دولة  استقالل  منذ  األحيان  غالب  في  المشترك  والعمل  والتعاون 
عمقها  الستعادة  تركيا  سعت  2002م  عام  منذ  والتنمية  العدالة  حزب  حكم  عهد  وفي 
العربي،  الخليج  بدول  عالقاتها  بينها  ومن  األوسط  الشرق  في  وعالقاتها  االستراتيجي 
في  الخليجي  التعاون  ومجلس  تركيا  بين  االستراتيجي  للحوار  آلية  تأسيس  تم  حيث 
الحوار  لقاءات  أن  غير  المجاالت،  مختلف  في  البينية  العالقات  لتعزيز  2008م،  عام 
تركيا  بين  الخالف  رقعة  اتساع  مع  تعثرت  سنوية  بصورة  عقدت  والتي  االستراتيجي 
السياســية  للتطورات  نتيجة  أخرى  جهة  من  واإلمارات  والســعودية  جهة  من  وقطر 

العربي. الربيع  ثورات  أعقبت  التي  اإلقليمية  واألمنية 

معه  العمل  تفضل  موثوًقا  طرًفا  القطرية  نظيرتها  فــي  التركية  القيادة  رأت  وقــد 
والصداقة  البلدين،  في  القيادتين  بين  لالنسجام  وذلك  واإلقليمية،  الثنائية  القضايا  في 
خليفة  بن  حمد  الشيخ  قطر  وأمير  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  بين  الشخصية 
االهتمام  ذات  للقضايا  البلدين  رؤية  أن  كما  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  األمير  ثم  ثاني  آل 
المشترك  والعمل  التقارب  من  يجعل  الذي  األمر  منها،  الكثير  في  متطابقة  المشــترك 

المجاالت. مختلف  في  المشتركة  المصالح  لتحقيق  لكليهما  مطلًبا 

والتعاون  التقارب  مرحلة  من  لتنتقل  التركية-القطرية  الثنائية  العالقات  تطورت 
2014م، إلى الشراكة االستراتيجية ومأسسة العالقة في مختلف المجاالت،  حتى عام 
والتنسيق  التعاون  حيث  البلدين،  زعيمي  برئاسة  العليا  االستراتيجية  اللجنة  بتشــكيل 
التركية  العسكرية  القاعدة  بافتتاح  االستراتيجية  العسكرية  والعالقات  المكثف،  األمني 
العالقات االقتصادية  الدفاعية، وعلى مستوى  في قطر، والشراكة في مجال الصناعات 
في  التجاري  التبادل  حجــم  زيادة  من  الرغم  وعلى  وتطويرها،  العالقة  مأسســة  تــم 
المقابل  في  فقط،  دوالر  الملياري  محيط  في  زالت  ال  أنها  غير  األخيرة،  الســنوات 
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حوالي  إلى  تركيا  في  القطرية  االستثمارات  لتصل  المتبادلة،  االستثمارات  حجم  نما 
جانب  إلى  2019م.  عام  في   17.4 إلى  قطر  في  التركية  ونظيرتها  دوالر،  مليار   22

2020م. عام  دوالر  مليار   15 يعادل  ما  بلغت  والتي  العمالت،  تبادل  اتفاقية  عقد 
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الفصل الثالث

قضايا الشرق األوسط والعالقات التركية-القطرية
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التي  السبعة  المعيارية  اإلقليمي  األمن  مركبات  أحد  األوســط  الشــرق  يشــكل 
ما  فيها؛  العالمي  المســتوى  على  قوة  أي  بغياب  تتميز  والتي  بوزان)1(،  باري  حددها 

اإلقليمية. القوى  ِقبل  من  المحلية  حصرًيا  القطبية  بتحديد  يسمح 

انعدام  من  متصاعدة  حالة  الباردة  الحرب  نهاية  منذ  األوســط  الشــرق  يشــهد   
جانب  إلى  اإلقليمية،  القوى  بين  فيه  المحتدمة  للصراعات  نتيجة  واالستقرار؛  األمن 
تدخالت القوى الدولية. حيث انتظمت القوى اإلقليمية في الشرق األوسط في محاور 
كحزب  مسلحة  وجماعات  سوريا  يضم  الذي  اإليراني  المحوران  أبرزها؛  وتحالفات، 
الدول  بعض  ويضم  أميركًيا  المدعوم  والسعودي  اليمن،  في  والحوثيين  لبنان  في  الله 
ال  طامحة  إقليمية  كقوة  تركيا  برزت  كما  أخرى،  عربية  ودواًل  ومصر  اإلمارات  مثل 
وعلى  األوسط.  الشرق  في  مكانتها  استعادة  إلى  وتسعى  المحورين،  من  ألي  تنتمي 
تحفظ  وتحالفات  محاور  في  االحتماء  إلى  ســعت  دول  فثمة  الصغيرة  الدول  صعيد 
يســعها  ال  حيث  تركيا،  مع  للتحالف  قطر  ســعت  هنا  ومن  مصالحها،  وترعى  أمنها 
ترغب  ال  كما  المتحدة،  الواليات  مع  الوثيقة  لعالقتها  اإليراني؛  المحور  في  الدخول 

الخارجية.  سياستها  الستقالل  وتسعى  السعودي،  الفلك  في  الدوران  في 

التركية- العالقات  تشكيل  في  األوسط  الشرق  قضايا  دور  الفصل  هذا  ويتناول 
وهي:  مستويات،  ثالثة  في  القطرية، 

الشرق  الدولة( في قضايا  المحلية )داخل  التغيرات  تركيا وقطر تجاه  األول: دور 
األوسط.

العالقات  على  وانعكاساتها  األوسط،  الشــرق  في  اإلقليمية  الصراعات  الثاني: 
التركية-القطرية. 

العالقات  على  وانعكاساتها  األوســط،  الشــرق  في  الدولية  التدخالت  الثالث: 
التركية-القطرية.

(1)  Barry Buzan, - Ole Waever, Regions and Powers: The Structure of International 
Security, )Cambridge: Cambridge University, 2003(, 62.
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املبحث األول: دور تركيا وقطر تجاه التغيرات املحلية يف 
الشرق األوسط

الصراعات  إذكاء  في  إضافًيا  عاماًل  األوسط  الشرق  في  الدول  من  العديد  شكلت 
الربيع  ثورات  اندالع  منذ  سياسية  تغيرات  أو  أمنية  أزمات  في  دخولها  نتيجة  اإلقليمية؛ 
فقد  األوسط،  الشرق  في  والمحاور  القوى  منظومة  في  كسًرا  أحدثت  والتي  العربي، 
والسعودي،  اإليراني  المتصارعين؛  المحورين  دول  بعض  في  الحكم  أنظمة  سقطت 
لسنوات  امتدت  أهلية  حرًبا  اآلخر  بعضها  وشهد  وتونس،  كمصر  شعبية  ثورات  بفعل 
اإلخوان  جماعة  لتصــدر  أحيانا  الفرصة  وأتاحت  واليمن.  ســوريا  في  كما  عديــدة 
تموز2013م،  يوليــو/  حتى  كمصر  الدول  هذه  مــن  عدد  في  المشــهد  المســلمين 
إلى  باإلضافة  لتشكال  وقطر؛  تركيا  من  وتعاوًنا  ترحيًبا  لقي  الذي  األمر  وهو  وتونس، 

التقليديين. للمحورين  منافًسا  جديًدا  محوًرا  اإلخوان  جماعة  جانب 

سوريا  في  والسياسية  األمنية  األحداث  على  متشابهة  أفعال  ردود  وقطر  ولتركيا 
ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  القطري  األمير  أكد  فقد  وتونس،  واليمن  وليبيا  ومصر 
في  ومتماثلة  ثابتة  بلديهما  مواقف  أن  على  أردوغــان  طيب  رجب  التركي  والرئيــس 
االستراتيجية  للجنة  األول  االجتماع  عقد  خالل  وذلك  المنطقة،  تخص  التي  القضايا 
مناقشة  تمت  حيث  2015م.  األول  كانون  ديسمبر/  في  بالدوحة  البلدين  بين  العليا 

وغيرها)1(. واليمن  وليبيا  سوريا  في  األوضاع  تطورات 

للجنة  الثاني  االجتماع  يترأسان  التركي  والرئيس  األمير  "سمو  القطرية،  الخارجية  وزارة    (1(
 15 الدخول:  )تاريخ  2015م،  األول     كانون  ديسمبر/   02 البلدين "   بين  العليا  اإلستراتيجية 

ديسمبر/ كانون األول    2017م(. 
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املطلب األول: دور تركيا وقطر تجاه القضايا األمنية 

أواًل: األزمة السورية

خرجت  الذي  النظام  إسقاط  في  تفلح  لم  أنها  غير  مبكًرا،  السورية  الثورة  بدأت 
الحسابات  فيها  تعقدت  كما  ومادية،  بشرية  تكلفة  الثورات  أكثر  من  جعلها  ما  ضده؛ 
وبالتالي  اإليراني،  المحــور  قلب  في  تقع  فســوريا  والدولية،  واإلقليميــة  المحليــة 
إسقاط  إلى  وحلفاؤها  السعودية  سعت  المقابل  وفي  حليفتها،  لدعم  إيران  ســارعت 

لها. األموال  وتقديم  المعارضة،  تسليح  عبر  سوريا  في  النظام 

واحدة  ككتلة  تصرفتا  اللتين  وقطر  تركيا  بين  كبيًرا  تنسيًقا  السوري  الملف  شهد 
الوطني  المجلس  تشكيل  في  مشترك  بشكل  ساهمتا  حيث  األحيان(،  من  الكثير  )في 
العســكري  جناحه  جانب  إلى  الســورية،  المعارضة  في  المدني  الجناح  الســوري، 
تركيا  استضافت  فقد  األسد.  بشار  السوري  الرئيس  إلسقاط  الحر؛  السوري  الجيش 
كمجلس  السوري"  الوطني  "المجلس  عنه  تمخض  الذي  الســورية  المعارضة  مؤتمر 
وكتل  شخصيات  إضافة  بعد  الســوري"  الوطني  "االئتالف  ليصبح  تطور  ثم  انتقالي، 
أيام  ثالثة  مدار  على  التشاورية  االجتماعات  من  مجموعة  خالل  وذلك  عليه،  جديدة 

2012م)1(. الثاني  تشرين  نوفمبر/   11-8 من  الدوحة  في 

ا،  دوليًّ عزله  إلى  وســعت  الســوري،  النظام  على  عقوبات  أنقرة  فرضت  كمــا 
دول  وبعض  قطر  مع  بالتنســيق  وذلك  األمن،  مجلس  في  ضده  قرارات  واســتصدار 
تجميد  تم  أن  بعد  دمشق  من  سفيرها  سحب  على  تركيا  أقدمت  وقد  األخرى،  الخليج 

2011م.  الثاني  تشرين  نوفمبر/   13 في  العربية  الدول  جامعة  في  عضويتها 

الواليات  بقيادة  الدولي  للتحالف  تركيا  تنضم  لم  "داعش"،  تنظيم  ظهور  وبعد 
المتحدة لمحاربة "داعش"، كما تأخرت بالسماح للتحالف باستخدام قاعد "إنجرليك" 
األسد،  بشار  نظام  إلسقاط  رئيسية  بصورة  العمل  ضرورة  تركيا  رأت  حيث  العسكرية، 

الدخول:  )تاريخ  االئتالف"،  السورية،  " أهداف  والمعارضة  الثورة  لقوى  الوطني  االئتالف    (1(
15يناير/كانون الثاني 2020م(. 
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السوري  الجناح  أنها  اعتبار  على  بالسالح  الكردية  الوحدات  دعم  بشدة  عارضت  كما 
تركيا. في  المحظور  التركي  الكردستاني  العمال  لحزب 

المهجرين؛  الســوريين  تســتوعب  آمنه  منطقة  إقامة  بضرورة  تركيــا  وطالبــت 
الشــمال  كامل  على  الســيطرة  من  األكراد  ولمنع  تركيا،  إلى  تدفقهم  من  للتخفيف 
على  األكراد  سيطرة  تصاعد  بعد  الســيما  بهم،  خاص  كيان  إلقامة  تمهيًدا  الســوري 

2015م.  عام  في  العرب  كوباني/عين  من  "داعش"  طرد  بعد  األرض 

حيث  سوريا،  تجاه  تركيا  سياســة  في  تحول  نقطة  التطورات  هذه  شــكلت  وقد 
السوري؛  للشمال  المدفعي  بالقصف  ابتداء  ا،  تدريجيًّ العسكرية  القوة  باستخدام  بدأت 
المحدود  التوغل  على  تركيا  أقدمــت  ثم  الكردية،  القوات  أو  "داعش"  تقــدم  لمنــع 
بدعوى  تركيا؛  إلى  شاه  سليمان  ضريح  كنقل  محددة؛  ألغراض  السوري  التراب  في 
ذلك  تبع  الســورية،  األراضي  على  رحاها  تدور  التي  المعارك  ظل  في  عليه  الحفاظ 
"درع  مثل:  متتالية  عمليات  عبر  النطاق  واســع  المباشــر  العســكري  التدخل  مرحلة 
شمال  في  السالم"  و"نبع  عفرين،  مدينة  في  الزيتون"  و"غصن  حلب،  شمال  الفرات" 

الفرات)1(. نهر  شرق  سوريا 

ثانًيا: األزمة اليمنية

ضد  وثورة  واســًعا،  شــعبًيا  حراًكا  العربي  الربيع  دول  من  كغيره  اليمن  شــهد 
العربية  المبادرة  عبر  حد  له  ُوِضع  الذي  ونظام حكمه،  صالح  عبدالله  علــي  الرئيــس 
في  الثورة  من  والقطري  التركي  الموقفان  تطابق  وقد  الحكم.  عن  برحيله  قضت  التي 
البالد  في  الديمقراطي  التحول  ودعمتا  األخرى،  العربي  الربيع  دول  في  كما  اليمن، 

الوطني. الحوار  ومخرجات  الخليجية،  بالمبادرة  المتمثل 

والمبادرة   ،)2216( األمن  مجلس  قرار  وفق  اليمنية  الحكومة  تركيــا  ودعمــت 
التركي  الخارجية  وزيــر  أكد  كما  اليمني.  الوطني  الحــوار  ومخرجات  الخليجيــة، 

(1)  Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, "Tum Yayin", (Erişim 15 Mart 2020).
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العسكرية  الحزم  عاصفة  عملية  في  التعاون  مجلس  لدول  بالده  دعم  أوغلو  جاويش 
الشرعية)1(. الدولة  سلطة  إحياء  إلعادة  اليمن؛  في 

المبادرة  تطبيق  على  المشــرفة  العشــر"  "الدول  كأحد  شــاركت  فقد  قطر  أما 
العضوية  دائمة  الخمس  الــدول  الخليج  دول  جانب  إلى  شــملت  والتي  الخليجيــة، 
 18 الـ  الدول  مجموعة  سفراء  ضمن  تركيا  دخلت  بينما  وألمانيا،  األمن  مجلس  في 

اليمن. في  الخليجية  للمبادرة  الداعمة 

انتقال  قبل  اليمن  يزور  رئيس  كآخر  جــول  عبدالله  التركي  الرئيس  زيارة  لعــل 
مع  وتعاون  شــراكة  إلقامة  األتــراك  توجه  جدية  تفســر  هادي؛  للرئيــس  الســلطة 
ترويجية  معــارض  إقامة  في  تركيا  نشــطت  الفترة  تلك  وفي  اليمنيــة،  الجمهوريــة 
دراســية  منح  تقديم  عن  فضاًل  إليها،  الطالب  اســتقطاب  بغرض  التركية؛  للجامعات 
التركيتين  "تيكا"  ومنظمة  السفارة  عبر  اليمن  في  التركية  الدبلوماسية  حاولت  محدودة، 
بعض  ترميم  وإعادة  وحرفية،  تعليمية  معاهد  وافتتاح  التركية،  اللغة  في  دورات  تقديم 
االستثمار  بفرص  األتراك  التجار  وتعريف  اقتصادية،  عروض  وتقديم  العثمانية،  اآلثار 
الصحي  الجانب  فــي  اليمن  مع  لشــراكة  التأســيس  تركيا  حاولت  كما  اليمن.  فــي 
لم  خارجية،  ضغوط  بســبب  اليمنية،  الحكومة  أن  غير  والطاقة،  والتقني  والتعليمــي 
صنعاء  العاصمة  إلى  الحوثيين  المتمردين  دخول  ومع  لذلك،  األجواء  تهيئة  تســتطع 
على  تعتمد  التي  الدول  كبقية  التركي  الــدور  تراجع  2014م  آذار  مارس/   21  فــي 

والدبلوماسية)2(. الناعمة  القوة 

اليمنية  العاصمة  على  الحوثييــن  بســيطرة  وأنقرة  الدوحة  من  كل  نددت  وقــد 
شــّنها  التي  الحزم  لعاصفة  دعمهما  وعلى  هادي،  الرئيس  دعم  على  وأكدتا  صنعاء، 
شاركت  الذي  الوقت  ففي  الســعودية،  العربية  المملكة  بقيادة  العربية  الدول  تحالف 

 26 التركي " ،  بنظيره  هاتفيًّا  اتصاالً  يجري  الخارجية  وزير  القطرية،  " سعادة  الخارجية  وزارة    (1(
مارس/ آذار  2015م، )تاريخ الدخول: 5 مايو/ أيار 2018م(. 

)2)  عاتق جار الله،  " التنافس الدولي وحدود الدور التركي في اليمن " ، تركيا بوست )8 يوليو/ تموز 
2017م(. 
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للحملة  الداعم  موقفها  تركيا  أعلنت  الحوثيين،  ضد  العسكرية  العمليات  في  قطر  فيه 
ووصولها  الخليجي،  البيت  في  الداخلية  الخالفات  تصاعد  أن  غيــر  لها.)1(  والمؤيــد 
بظالله  ألقى  2017م،  تموز  يوليو/  في  قطر  حصار  مع  مســبوقة  غير  مســتويات  إلى 

منه.  القطرية  القوات  أخرجت  حيث  التحالف،  على 

ثالًثا: األزمة الليبية بعد عام 2014

عام  في  حفتر  خليفــة  المتقاعد  اللواء  ظهور  بعــد  الليبي  المشــهد  تعقيــد  زاد 
الليبي"،  الوطني  "الجيش  بـ  سميت  قيادة  تحت  عسكرية  لقوات  وتشــكيله  2014م، 
الســراج  فايز  حكومة  مع  الســلطة  يتنازع  الذي  طبرق  برلمان  دعم  على  حصل  وقد 
ثم  العســكري  الصعيد  على  رئيًســا  العًبا  حفتر  أصبح  وبذلك  دولًيا،  بها  المعترف 
بدعم  حفتر  يحظى  حيث  اإلقليمية،  القوى  بين  التنافس  حدة  زادت  كذلك  السياسي، 

والسعودية. واإلمارات  مصر  من 

على  الســيطرة  واســتطاع  حفتر،  قوات  تعاظمت  2019م   -  2017 عامي  وبين 
ليتوجه  الجنوب،  من  وأجزاء  الشرق  على  استولى  حيث  البالد،  من  واسعة  مساحات 
نيسان  أبريل/  من  الرابع  وفي  طرابلس،  الليبية  العاصمة  على  السيطرة  لمحاولة  بعدها 

طرابلس.  على  للسيطرة  واسعة؛  عسكرية  حملة  أطلق  2019م 

في  السراج  لدعم حكومة  ليبيا، وسارعتا  في  المشهد  تركيا وقطر خطورة  أدركت 
الدفاع  وزير  زيارة  شكلت  فقد  واألمنية؛  والعسكرية  السياسية  المختلفة  المســتويات 
في  جديدة  انعطافة  2018م  الثاني   تشرين  نوفمبر/  في  طرابلس  أكار  خلوصي  التركي 
خالل  تركيا  قدمت  حيث  طرابلس،  إلى  المقدم  الدعم  وَشْكل  العالقة،  تطور  مســار 
نوعية  وأسلحة  عسكرية  معدات  2019م  عام  وفي  2018م  عام  من  األخيرة  األشهر 
دور  لها  كان  والتي  دولًيا،  بها  المعترف  الوفاق  لحكومة  التابعة  المســلحة  للفصائل 
نيسان  أبريل/  في  طرابلس  لمعركة  مقدمة  كانت  التي  الغريان  معركة  حسم  في  مهم 

)1)  موقع قناة تي آر تي العربية، "العالقات التركية السعودية: مرحلة متميزة وعهد جديد للعالقات 
مايو/   5 الدخول:  )تاريخ  2015م،  األول     كانون  ديسمبر/   28 الدولتين"،  بين  المتينة 

أيار2018م(. 
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التعاون  مستوى  ورفع  البلدين،  بين  الزيارات  وتيرة  ازدياد  وكذلك  2019م،  عام  من 
في  المقدم  والدعم  المتبادلة  التصريحات  في  جلًيا  كان  والذي  وطرابلس  أنقرة  بيــن 

المختلفة. المجاالت 

 27 في  تركيا  مع  تفاهم  مذكرة  دولًيا  بها  المعترف  السراج  حكومة  أبرمت  كما 
العسكرية  المساعدة  على  بالحصول  بموجبها  تسمح  2019م  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
مصالح  حفظ  منها:  عديدة،  جوانب  من  لتركيا  كبيرة  أهمية  ليبيا  وتشــكل  التركية)1(. 
يشــهد  والذي  الطبيعي،  الغاز  عن  التنقيب  حقوق  خــاص  وبشــكل  البحرية،  أنقرة 
مذكرة  على  التوقيع  جرى  حيث  المتوســط،  شــرق  على  المطلة  القوى  بين  صراًعا 
في  البلدين  زعيمي  جمع  الذي  اللقاء  في  البلدين)2(  بين  البحرية  الحدود  لترسيم  ثانية 
النفط،  من  هائل  ومخزون  طبيعية،  موارد  من  ليبيا  تملكه  ما  إلى  باإلضافة  إسطنبول، 
هذا  وفي  األخرى.  المختلفة  والقطاعات  التحتية  البنية  في  لالستثمارات  خصبة  وبيئة 
االقتصادي  الصعيدين  على  طرابلس  في  الشــرعية  للحكومة  قطر  دعم  جاء  الســياق، 

له.  ومكماًل  التركي،  الدور  مع  منسجًما  واألمني 

على  لها  تقدمه  وما  السراج  لحكومة  القطري  الدعم  تصاعد  الســياق،  ذات  في 
وتتأتى  دولًيا.  بها  المعترف  الشرعية  الحكومة  المالي؛ كونها  أو  السياسي  الدعم  صعيد 
السراج؛  التي يرأس مجلس رئاستها  الشرعية  ليبيا باستمرار الحكومة  مصالح تركيا في 
إخراجها  محاوالت  بعد  كبيرة  أهمية  أنقرة  توليه  الذي  المتوسط  شرق  غاز  وأهمها: 
تركيا  استثمارات  كذلك  المنطقة،  هذه  في  الغاز  الستخراج  وتعاون  اتفاقيات  أي  من 

(1)  T.C. Cumhurbaşkanlığı, Resmi Gazete, Sayı: 30990, "Türkiye Cumhuriyeti 
Hükûmeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükûmeti Arasında Güvenlik ve Askerî İş 
Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar", Karar Sayısı: 1926 )26 
Aralık 2019(, 5. 

(2)  T.C. Cumhurbaşkanlığı, Resmi Gazete, Sayı: 30976, "Türkiye Cumhuriyeti 
Hükûmeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükûmeti Arasında Akdeniz’de Deniz 
Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Yürürlük Tarihinin 
8 Aralık 2019 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar", Karar Sayısı: 1818 )12 Aralık 
2019(, 6.
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الكثير  وبها  نفط  دولة  ليبيا  أن  كما  فيها،  الكبير  األتراك  العاملين  وعدد  ليبيا  في  الكبيرة 
ذلك  عن  فضاًل  وهي  الكبيرة،  الجغرافية  مساحتها  امتداد  على  األخرى  الثروات  من 
كونها  إلى  باإلضافة  إفريقيا،  إلى  وبوابة  التركية،  العســكرية  للصناعات  واعد  ســوق 

والدوليين.  اإلقليميين  الخصوم  مواجهة  ساحات  أهم  أحد 

كون  ليبيا؛  في  المشتركة  المصالح  هذه  من  الكثير  في  تركيا  مع  قطر  تتقاطع  كما 
غني  بلد  ليبيا  أن  جانب  إلى  خصومها،  لمواجهة  ودولي  إقليمي  صراع  ســاحة  ليبيا 
الشرعية.  حكومته  عبر  كبيرة  بصورة  فيه  االستثمار  ويمكن  والطاقة،  الطبيعية  بالثروات 

املطلب الثاني: دور تركيا وقطر تجاه التغيرات السياسية 

أواًل: التغريات السياسية يف تونس

آتت  وقد  2010م،  عام  نهاية  تونس  في  العربي  الربيع  ثورات  شــرارة  انطلقت 
العابدين  زين  البالد  رئيس  إســقاط  في  الثوار  أفلح  حيث  2011م،  عام  مطلع  أكلها 

لعقود. امتدت  الحكم  من  حقبة  وإنهاء  علي،  بن 

االنتخابات وشكلت  قوائم  النهضة  برلمانية تصدرت حركة  انتخابات  أول    وفي 
تاريخ  في  األولى  للمرة  التاريخيين،  قادتهــا  أحد  الجبالي،  حمادي  برئاســة  حكومة 

وقطر.  تركيا  من  كل  مع  العالقة  ن  حسَّ الذي  األمر  2012م)1(،  عام  الحركة، 

وتونس  تركيا  بين  وصداقة  تعاون  اتفاقية  عقد  تم  2011م  أيلول    ســبتمبر/  في 
وهي  لتونس،  أردوغان  طيب  رجب  حينــه،  في  التركي  الوزراء  رئيس  زيارة  خــالل 
أعلى  المجلس  الزيارة  فــي  تأســس  وقد  الثورة،  بعد  تونس  إلى  له  األولى  الزيــارة 
حزيران  يونيو/  في  األولى  دورته  انعقدت  الذي  البلدين،  بين  االستراتيجي  للتعاون 
في  التونسي  السفير  وقال  الثورة)2(،  بعد  لتونس  الثانية  أردوغان  زيارة  خالل  2013م 

المستقلة  الهيئة  التشريعية " ؛  االنتخابات  "نتائج  لالنتخابات،  المستقلة  العليا  الهيئة  انظر:    (1(
لالنتخابات، "نتائج االنتخابات الرئاسية " . 

حزيران      يونيو/   6 يومين ".   تستغرق  زيارة  في  تونس  إلى  يصل  "أردوغان  األناضول،  وكالة    (2(
2013م، )تاريخ الدخول: 5 مايو/ أيار 2018م(. 
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على  كبيًرا  زخًما  تشهد  التركية  التونسية  العالقات  إن  مصطفى  بن  فيصل  محمد  أنقرة 
والتنموية  اإلغاثية  التركية  المســاعدات  بلغت  2014م  عام  وفي  مســتويات)1(،  عدة 

أميركي)2(. دوالر  مليون   200.7 لتونس 

داود  أحمد  حينها،  التركي،  الخارجية  وزير  زار  2014م،  شباط  فبراير/   11 في 
المرزوقي، ورئيس الحكومة  التونسي في حينه المنصف  الرئيس  أوغلو تونس، والتقى 
الديمقراطي. وفي  إلى جانب تونس ومسارها  تركيا  للتأكيد على وقوف  مهدي جمعة؛ 
حينه  في  التونســي  الخارجية  وزير  زار  العام  نفس  من  األول  تشــرين  أكتوبر/   20
في  الوزراء  ورئيس  أردوغان،  طيــب  رجب  بالرئيس  والتقى  تركيا،  حمــدي  منجــي 
االتفاق  تم  وقد  أوغلو،  جاويش  مولود  الخارجية  ووزيــر  أوغلو،  داود  أحمد  حينــه 

تركيا)3(. في  البلدين  بين  االستراتيجي  التعاون  لمجلس  الثاني  االجتماع  عقد  على 

الثورة،  بعد  الثانية  التشريعية  االنتخابات  ُعقدت  2014م  أيلول    سبتمبر/  شهر  في 
وزير  ووصفها  االنتخابات،  بنتائــج  تركيا  ورحبت  تونس،  نداء  حزب  فيها  فــاز  وقــد 

به)4(. يحتذى  نموذًجا  تشكل  والتي  والشفافة،  النزيهة  باالنتخابات  التركي  الخارجية 

2017م  األول     كانون  ديســمبر/  في  لتونس  التركي  الرئيس  زيارة  توجت  كما 
العســكري،  المجال  منها:  مجــاالت  عدة  شــملت  االتفاقيات،  من  عــدد  بتوقيــع 
حيث  التركية،  لالســتثمارات  وجهة  تونس  أصبحت  وقد  والبيئة)5(،  واالســتثمارات 

)1)  مقابلة لوكالة األناضول مع السفير التونسي في أنقرة محمد فيصل بن مصطفى. 26 إبريل/ نيسان      
2018م، )تاريخ الدخول: 5 مايو/ أيار 2018م(. 

(2)  TİKA,  " Türkiye Kalkınma Yardımları: 2014 Raboro.67 ,)2015(  " 

(3)  Burhanettin Duran, vd.,  " Türk Dış Politikası Yıllığı", )Ankara:  Siyaset, Ekonomi 
ve Toplum Araştırmaları Vakfı "SETA", 2014(, 291.

(4)  Duran, vd.,  " Türk Dış Politikası Yıllığı", 292.

إبريل/   26( بن مصطفى،  فيصل  أنقرة محمد  في  التونسي  السفير  مع  األناضول  لوكالة  مقابلة    (5(
نيسان 2018م(.
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مجاالت  في  2018م  عــام  أراضيها  على  تركية  اقتصادية  مؤسســة   50 اســتضافت 
عمل)1(. فرصة   2500 توفير  في  ساهمت  متعددة، 

ســاندت  فقد  الثورة،  بعد  تونس  مع  القطري  التعــاون  جاء  الســياق  ذات  فــي 
المادي  الدعم  لها  وقدمت  تونس،  في  الديمقراطية  والعمليــة  التونســية،  الثورة  قطر 
أواًل  تونس  في  األحداث  تغطية  في  بارز  بدور  الجزيرة  قناة  ساهمت  كما  واللوجستي، 
سدة  إلى  ووصولها  العامة،  االنتخابات  في  النهضة  حركة  بفوز  قطر  رحبت  وقد  بأول، 
الدوحة  عالقة  شــكلت  وقد  البلدين،  بين  التعاون  من  جديدة  مرحلة  لتبدأ  الحكــم؛ 
بهذا  لعالقاتها  رافعة  المرزوقي  المنصف  مثل  تونسيين،  وبزعماء  بالنهضة،  المتقدمة 

الثورة. بعد  األولى  السنوات  في  السيما  البلد، 

عالقات  إقامة  على  القطريون  المسؤولون  حرص  للثورة  األولى  السنوات  وفي 
العليا  اللجنة  للتعاون االستراتيجي معها عبر تدشين  برنامج  متقدمة مع تونس، ووضع 
االتفاقيات  تزيد  حيث  كافة،  المجاالت  في  والعمل  القطرية)2(،  التونســية  المشــتركة 
ومذكرة. كما  اتفاًقا  ثمانين  مــن  أكثر  على  البلدين  بين  الموقعة  التفاهــم  ومذكــرات 
المباشر  االستثمار  حجم  حيث  من  دولًيا  والثانية  عربًيا،  األولى  المرتبة  في  قطر  تأتي 
قطاعات  على  موزعة  دوالر  مليــارات  ثالثة  من  بأكثر  تقــدر  باســتثمارات  بتونس، 

وغيرها.  والسياحة،  والبنوك،  االتصاالت، 

ثانًيا: التغريات السياسية يف مرص 

الثاني    كانون  يناير/   25 في  تحديًدا  2011م  عام  مطلع  المصرية  الثورة  انطلقت 
الحكم،  سدة  عن  مبارك  حسني  محمد  الرئيس  إزاحة  في  الثوار  نجح  وقد  2011م، 
لتتصدر  والدينية؛  المجتمعية  والتيــارات  الحركات،  أمام  المجال  فســح  الذي  األمر 
حركة  في  المتمثل  المعتدل  اإلسالمي  التيار  كان  ولما  مصر،  في  السياســي  المشــهد 

)1)  المرجع نفسه.
أيار  مايو/   2 الدخول:  )تاريخ  التونسية" ،  القطرية  تونس،  " العالقات  في  قطر  دولة  سفارة    (2(

2018م(. 
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سدة  إلى  الوصول  اســتطاع  بينها؛  وقوة  وشــعبية  تنظيًما  األكثر  المســلمين  اإلخوان 
في  الفاعلة  المشاركة  وبمستوى  تونس،  في  أيًضا  ذلك  حقق  كما  البالد،  في  الحكم 
وصول  استبقت  التي  المغرب  وكذلك  وليبيا،  كاليمن،  األخرى،  الدول  من  عدد  حكم 

إليها. الثوري  التغيير  رياح 

لدفة  العســكري  المجلس  وتولي  مبارك  تنحي  في  وقطر  تركيا  من  كل  وجدت 
ظل  في  مصر  مع  العالقة  وتحســين  التعاون،  جســور  لمد  فرصة  البالد  في  الحكم 
فرصة  العســكري  المجلس  فيها  وجد  كما  التقليدية،  السياســة  النخبة  دور  تراجــع 

البالد.  في  المتردية  االقتصادية  الظروف  لتحسين 

في  التركي  الرئيس  أجرى  فقد  المصرية،  الثورة  دعم  من  أول  تركيا  كانت  وقد 
لرئيس  األولى  هي  2011م  آذار  مارس/   17 في  القاهرة  إلى  زيارة  غول  عبدالله  حينه 
التعاون  على  الزيارة  ركزت  وقد  الثاني  )1(،  كانون  يناير/  ثورة  بعد  مصــر  يزور  دولــة 
الوزراء  رئيس  زيارة  جاءت  السياق  ذات  وفي  والعسكري،  االقتصادي  المجالين  في 

2011م)2(. أيلول  سبتمبر/   12 في  أردوغان  طيب  رجب  حينه  في  التركي 

والقاهرة،  أنقرة  بين  العالقة  تطوير  في  وساهم  نشــيًطا  التركي  الســفير  كان  كما 
بعد  دراج  عمرو  آنذاك  المصري  الدولي  والتعاون  التخطيط  لوزير  زيارة  أول  وكانت 

تركيا)3(. إلى  منصبه  توليه 

أحدهما  دوالر  ملياري  أنقرة  قدمت  الثورة،  ظل  في  المصري  االقتصاد  ولدعم 
وبلغ  مصر،  إلى  تركيا  من  كصادرات  والثاني  المصري،  المركزي  البنك  في  كوديعة 
مليارات   5 يصبح  مليارات دوالر، وكان مخطًطا ألن   4 التجاري حدود  التبادل  حجم 
ومصر،  تركيا  بين  "الــرورو"،  المالحي  الخط  اتفاقية  تنفيذ  في  المضي  مــع  خاصــة 

)1)  مقابلة شخصية مع عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي األسبق، إسطنبول.
العربي  المركز  )الدوحة:  الثاني،  الجزء  االنقالب،  إلى  الثورة  من  مصر:  ثورة  بشارة،  عزمي    (2(

لألبحاث ودراسة السياسات، مايو/ أيار 2016(، 532.
)3)  مقابلة شخصية مع عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي األسبق، إسطنبول.
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التي  االتفاقية  وهي  والبري،  البحــري  النقل  حركة  في  مكانتهما  تعزيز  إلــى  الرامــي 
تهدف  وكانت  للتجديد،  قابلة  سنوات  ثالث  لمدة   2012 عام  أنقرة  في  توقيعها  جرى 
التركية  الصادرات  لنقل  المصرية  الموانئ  واستغالل  البلدين،  صادرات  نقل  لتسهيل 
الرغم  وعلى  الحًقا.  مصر  جانب  من  االتفاقية  إلغاء  تم  لكن  العربي،  الخليج  دول  إلى 
العالقات  أن  غير  السياسي،  المستوى  على  ومصر  تركيا  بين  العالقة  في  القطيعة  من 

وتتطور)1(. مستمرة  زالت  ال  االقتصادية 

محمد  الرئيس  انتخاب  بعد  مصر  في  الحكم  ســدة  إلى  اإلخوان  وصول  ومع 
فتور عدد من  تركيا، خصوًصا مع  العالقة مع  تعززت  برلمانية؛  أغلبية  مرسي، وتحقيق 
الجديد في مصر، كالسعودية، واإلمارات  النظام  التعاون مع  الكبيرة عن  العربية  الدول 
2012م؛  آب  أغسطس/   12 في  أنقرة  إلى  مرسي  زيارة  جاءت  وقد  المتحدة،  العربية 

البلدين)2(. بين  الثنائية  العالقات  لتطوير  المتحمسة  تركيا  مع  العالقات  لتعزيز 

تبنت  حيث  شــيء،  كل  بدد  2013م  تموز  يوليو/   30 في  جرى  مــا  أن  غيــر 
أول  على  ا  عســكريًّ انقالًبا  ته  وعدَّ مرســي،  الرئيس  عزل  من  متشــدًدا  موقًفا  تركيا 
رابعة  ميدان  اعتصام  فض  بعد  الرفض  حدة  وزادت  مصر،  في  منتخب  مدني  رئيــس 
السفير  اعتبار  بعد  باألعمال  قائم  إلى  الدبلوماسي  التمثيل  خفض  وتم  بالقوة،  العدوية 
مســتوياتها  ألدنى  البلدين  بين  العالقة  وتراجعت  فيه،  مرغوب  غير  شــخًصا   التركي 

األصعدة)3(. كل  على 

في  السياســية  التطورات  من  التركي  الموقف  عن  القطري  الموقف  يختلف  لم 
بعض  في  المشــترك  والعمل  للتنســيق  الجانبان  وعمد  المختلفة،  مراحلها  عبر  مصر 
كانون  يناير/   25 ثورة  حمى  العســكري  المجلس  أن  قطر  اعتبرت  حيث  مراحلها؛ 
أمير  مصر  زار  كما  مصر،  في  الديمقراطي  التحول  قطر  ودعمت  إليها،  وانحاز  الثاني   
عربي  زعيم  أول  وهو  2011م،  أيار/مايو   3 في  ثاني  آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ  قطر 

)1)  المرجع نفسه.
)2)  بشارة، ثورة مصر: من الثورة إلى االنقالب، 533.

)3)  مقابلة شخصية مع عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي األسبق، إسطنبول.
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السياسي  الدعم  لتقديم  الزيارة  جاءت  وقد  الثاني  ،  كانون  يناير/  ثورة  بعد  مصر  يزور 
الثورة)1(. بعد  بها  مرت  التي  الصعبة  ظروفها  ظل  في  لمصر  واالقتصادي 

مدني  رئيس  أول  انتخاب  عن  تمخض  الذي  الديمقراطي  بالنهج  قطر  ورحبت 
انفردت  كما  المنتخب،  الجديد  الرئيس  مرسي  لمحمد  تهنئة  برقية  وأرسلت  لمصر، 
بالحكم،  اإلخوان  فوز  بعد  لمصر  االقتصادي  الدعم  بتقديم  الخليج  دول  بين  من  قطر 
أغسطس/   11 في  مصر  إلى  ثاني  آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ  قطر  أمير  زيارة  فخالل 
جانب  إلى  المصري،  المركزي  البنك  في  دوالر  ملياري  إيداع  عن  أعلن  2012م  آب 

والسياحة)2(. الطاقة  قطاعي  في  السيما  كاستثمارات،  الدوالرات  مليارات  ضخ 

بسبب  اإلســالميين  تدعم  لم  قطر  أن  القطري  للشــأن  المتابعين  من  عدد  ويرى 
الخارجية  وزير  قال  هنا  ومن  قــوة"،  عامل  "ألنهم  ولكن  األيديولوجية،  توجهاتهــم 
المونيتور،  على  معه  مقابلة  في  ثاني  آل  جبر  بن  جاســم  بن  حمد  األســبق  القطري 

لإلسالميين)3(. ستكون  األوسط  الشرق  في  السياسية  السلطة  من  التالية  الموجة  إن 

ووصف  الحكم،  عن  مرســي  محمد  الرئيس  إزاحة  بشــدة  قطر  عارضت  كما 
االحتجاجات،  قمع  ودانت  العســكري،  باالنقالب  اإلزاحة  تلك  القطــري  اإلعــالم 
فيه  بدا  الذي  الوقت  في  مرســي،  عن  باإلفراج  وطالبت  بالقوة،  االعتصامات  وفض 
عبد  المصري،  الدفاع  وزيــر  دعمتا  إذ  تماًما،  مخالًفا  والســعودية  اإلمارات  موقــف 
الجديد  الرئيس  هنأ  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  قطر  أمير  أن  غير  السيسي.  الفتاح 
مختلف  بين  مصالحة  عملية  إلى  قطر  دعت  وقد  الدستورية)4(،  اليمين  أدائه  بمناســبة 

)1)   بشارة، ثورة مصر: من الثورة إلى االنقالب، 541.
)2)  بشارة، ثورة مصر: من الثورة إلى االنقالب، 545-544.

(3)  Saritarla, Arab Spring And Qatar: Big Role Of A Small State In Libya, 87.

)4)  بشارة، ثورة مصر: من الثورة إلى االنقالب، 555.
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القطرية  القيادتين  بين  المواقف  في  نسبي  تقارب  وحدث  المتنازعة)1(،  المصرية  القوى 

اليمن)2(. في  األحداث  تصاعد  خلفية  على  سعودية  بوساطة  والمصرية 

ثالًثا: التغريات السياسية يف ليبيا 

البالد  زعيم  على  سلمية  شعبية  ثورة  العربي  الربيع  دول  من  كغيرها  ليبيا  شهدت 

قمع  من  أشهر  وبعد  عاًما،  أربعين  من  ألكثر  الحكم  في  استمر  الذي  القذافي،  معمر 

طيران  حظر  منطقة  الناتو  قادها  التي  العسكرية  الحملة  فرضت  الســلمية  المظاهرات 

مع  عملياتها  نسقت  كما  للقذافي،  التابعة  للقوات  جوية  ضربات  ووجهت  ليبيا،  فوق 

وقد  البالد.  في  القذافي  حكم  إسقاط  في  نجحت  التي  الليبية  المسلحة  المجموعات 

إلى  وســعتا  واإلســناد،  الدعم  لها  وقدمتا  الليبية  الثورة  وتركيا  قطر  من  كل  دعمت 

البالد. في  الوليدة  الديمقراطية  التجربة  إنجاح 

دعًما  ليبيا  في  تدخلت  والتــي  الناتو،  حلف  قادها  التي  الحملة  قطــر  ســاندت 

فرنســا،  بعد  دولة  وثاني  عربية،  دولة  أول  وكانت  للقذافــي)3(،  المناهضيــن  للثــوار 

إلى  لعبت  كما  لليبيين)4(،  شــرعي  كممثل  الليبي  االنتقالي  الوطني  بالمجلس  تعترف 

ضد  للعمل  الدولي  المجتمع  تعبئة  في  ا  محوريًّ دوًرا  المتحدة  والمملكة  فرنسا  جانب 

حظر  منطقة  لفرض  العربية؛  الجامعة  خالل  من  العربي،  الدعم  وحشــدت  القذافي، 

)1)  جمال عبد الله، السياسة الخارجية القطرية: إعادة توجيه أم ضبط لإليقاع؟.
في  جديدة  حقبة  إلى  تتطلع  والقاهرة  سعودية  بمبادرة  قطري  مصري  العربي،  " تقارب  القدس    (2(

العالقات " ، )21 ديسمبر/ كانون األول   2014م(.
(3)  Kristian Coates Ulrichsen,  " Qatar And The Arab Spring Policy Drivers and Region-
al Implications", )September 2014(, 10.

(4)  Guido Steinberg, "Qatar and the Arab Spring: Support for Islamists and New An-
ti-Syrian Policy", )German Institute for International and Security Affairs( )February, 
2012(, 4.
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المساعدة  وقدمت  الجوي)2(،  الحظر  هذا  فرض  في  ســاهمت  كما  ليبيا)1(،  في  جوي 
للثوار)3(.

مالية  مســاعدات  شــكل  في  دوالر  مليون   400 من  أكثر  كذلك  قطر  وقدمت 
ونشطت  األساسية.  والســلع  التدفئة،  غاز  وتوفير  ليبيا،  في  المياه  إمدادات  لتحســين 
الدوحة  اســتضافت  كما  الليبية،  بالثــورة  التعريف  فــي  اإلعالمية  الجزيــرة  شــبكة 
قطاع  تنشــيط  في  أســهمت  كذلك  الثورة)4(.  يدعم  الذي  )األحرار(  الليبي  التليفزيون 
نيســان     أبريل/  في  توقيعها  تم  خاصة  اتفاقية  بموجب  أصبحت  حيث  الليبي،  الطاقة 
النفط  بمنتجات  ليبيا  تزويد  وكذلك  الليبي،  النفط  تســويق  عن  مســؤولة  2011م؛ 
الدعم  هذا  وكان  دوالر،  مليون   100 بيعه  تم  الذي  النفط  قيمة  وبلغت  المكــررة)5(، 
الوطني  للمجلس  الممكن  من  يكن  لم  المال  هذا  فبدون  وضروريًّــا،  حيويًّا  المالــي 
الضرورات  من  للعديد  الدعم  يمول  أن  وال  الموظفيــن،  رواتب  يدفع  أن  االنتقالــي 

والغاز)6(. الخبز  مثل  األساسية 

السياسي  االستقرار  لتوفير  والدبلوماسي؛  السياسي  الدعم  قدمت  فقد  تركيا  أما 
األمنية  المشــاكل  مقدمتها  وفي  اعترضتها،  التي  العقبات  من  الرغم  على  ليبيا،  فــي 
التعاون  مجلس  على  التوقيــع  تم  البلدين  بين  التعاون  ولتعزيــز  المنطقة.  هذه  فــي 

(1)  Ulrichsen,  " Qatar And The Arab Spring Policy Drivers and Regional Implica-
tions", 10.

(2)  Steinberg, "Qatar and the Arab Spring: Support for Islamists and New Anti-Syrian 
Policy", 4.

(3)  Silvia Colombo, "The GCC Countries and the Arab Spring. Between Outreach, 
Patronage and Repression", )Institute of International Affairs, March 2012(, 7.

(4)  Ulrichsen,  " Qatar And The Arab Spring Policy Drivers and Regional Implications", 11.

)5)  مجموعة األزمات الدولية )ICG(،  " االحتجاجات الشعبية في شمال إفريقيا والشرق األوسط: 
فهم الصراع في ليبيا " ، تقرير الشرق األوسط رقم 6 )يونيو/ حزيران     2011(، 107.

(6)  Saritarla, Arab Spring And Qatar: Big Role Of A Small State In Libya.
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 3 في  زيدان  علي  الليبي  الوزراء  رئيس  زيارة  خالل  وليبيا  تركيا  بين  اإلســتراتيجي 
2014م)1(. شباط  فبراير/ 

الوزراء  رئيس  ومساعد  البرلمان  في  النائب  إشــالر  أمرالله  تركيا  أرســلت  كما 
ومجلس  العام  المؤتمر  بين  للوســاطة  ســعى  وقد  ليبيا،  إلى  ا  خاصًّ مبعوًثا  الســابق 
صراح  إطالق  في  ونجح  الداخلية،  الحرب  وإنهاء  النظر،  وجهــات  لتقريب  طبــرق؛ 
الوفد  أن  أوغلو  جاويش  تركيا  خارجية  وزير  وذكر  ليبيا)2(،  في  معتقلين  كان  أتراك   9
تتخذ  بالده  أن  على  وأكد  ا،  تركيًّ وفًدا  كان  طرابلس  في  المجلس  رئيس  لزيارة  األول 
الجوية  الرحالت  استئناف  في  أمله  عن  معرًبا  البلدين،  بين  العالقات  لتنشيط  خطوات 

المطلوبة)3(. األمنية  التحتية  البنية  تشكيل  حالة  في  طرابلس  إلى 

الـ65  الحكومة  إنشاء  بعد  ليبيا  إلى  له  خارجية  رحلة  بأول  أوغلو  جاويش  وقام 
عبر  الطاقة  وقطاع  ليبيــا،  في  التحتية  البنية  في  االســتثمار  عن  وتحدث  تركيا،  فــي 
لصالح  األولية  والمواد  الغذائية،  المســاعدات  تقديم  جانب  إلى  التركية،  الشــركات 
 12.9 لليبيا  التركية  المساعدات  بلغت  وقد  الرئاسي.)4(  المجلس  عبر  الليبي  الشعب 

2014م)5(. عام  في  أميركي  دوالر  مليون 

(1)  Duran, vd.,  " Türk Dış Politikası Yıllığı", 290.

(2)  Ibid.

(3)  Ibid, 446.

(4)  Ibid, 447.

(5)  TİKA, "Türkiye Kalkınma Yardımları: 2014 Raboro" )2015(, 67. 
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املبحث الثاني: الصراعات اإلقليمية يف الشرق األوسط، 
والعالقات التركية-القطرية

المتسارعة  المتغيرات  من  مجموعة  األوسط  الشرق  في  القوى  موازين  شهدت 
2003م،  عام  له  المتحــدة  الواليات  غزو  بعد  إقليميــة  كقوة  العراق  تغييــب  منــذ 
الربيع  ثورات  اندالع  إلى  وصواًل  "اإلسرائيلي"،  الفلســطيني  الصراع  اســتمرار  ومع 
بين  الصراعات  حجم  من  ضاعف  الذي  األمر  أزمات،  من  عنها  نتــج  وما  العربــي، 
هذه  أبرز  ومن  المختلفة،  أزماتــه  في  متفاوتة  أدواًرا  لعبت  والتي  اإلقليميــة،  قــواه 
عبر  مباشــر  بشــكل  العربية  الدول  من  العديد  الختراق  ســعت  التي  إيران  القوى؛ 
في  كما  الدول  تلك  في  أذرعها  عبر  مباشر  غير  أو  سوريا،  في  كما  المسلحة  قواتها 
القوى  ومن  الشعبي".  "الحشد  تشكيالت  عبر  والعراق  "الحوثي"،  جماعة  عبر  اليمن 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مقدمتهم  وفي  وحلفاؤها،  السعودية  كذلك  اإلقليمية 
في  نفوذها  زيادة  إلى  حلفائها  مــع  المملكة  ســعت  وقد  2013م،  عام  بعد  ومصــر 
ورعاية  اإلقليمية،  مكانتها  استعادة  إلى  الصاعدة،  القوة  تركيا،  ســعت  بينما  اإلقليم، 

قطر.  مع  بالتعاون  مصالحها 

وألقى  اإلقليم،  في  واالســتقرار  األمن  زعزع  والنفوذ،  للســيطرة  التنافس  هذا 
من  لكل  القومي  األمن  تهديد  حيــث؛  من  التركية-القطرية،  العالقات  على  بظاللــه 
اإلقليمية  القضايا  في  مصالحهما  تحقيق  طريق  في  تحديات  فرض  كذلك  وقطر،  تركيا 

المختلفة.

املطلب األول: مواجهة تهديدات القوى اإلقليمية

مباشًرا  تهديًدا  بعضها  يشكل  أزمات  في  األوسط  الشرق  في  إقليمية  قوى  تنخرط 
التي  النماذج  ومن  الجيوسياســي،  الموقع  بحكم  القطري؛  أو  التركي  القومي  لألمن 
الجنوبية  الحدود  على  تقع  التي  السورية  األزمة  في  اإلقليمية  القوى  دور  سنتناولها: 
كذلك  مباشــرة،  بصورة  القومي  أمنها  وتهدد  كيلومتًرا،   911 بطول  لتركيا  الشــرقية 
القومي  أمنها  هدد  الذي  األمر  جارة،  إقليمية  قوى  من  ومقاطعتها  قطر  حصــار  أزمــة 

كبيرة.  بصورة 
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أواًل: الرصاع اإلقليمي يف سوريا

لمواجهة  وتطورها  2011م  عام  مطلع  ســوريا  في  الشــعبية  الثورة  اندالع  بعد 
الدعم  لتقديم  النظام،  حليفة  إيران،  سارعت  معارضين؛  ومسلحين  النظام  بين  مسلحة 
موقع  من  اإلفادة  مثَّل  وقد  عنه.  السابقين  سوريا  أصدقاء  تخلي  ظل  في  له  والمساعدة 
من  األهم  الدافع  وكان  سوريا؛  في  اإليراني  التدخل  أهداف  أهم  الجيوسياسي  سوريا 
اإلستراتيجي،  سوريا  موقع  من  اإلفادة  األسد  بشار  حكم  لنظام  اإليراني  الدعم  وراء 
الحركية  لفاعليتها  ا  حادًّ انتكاًسا  يعد  ذلك  فإنَّ  في ســوريا  نفوذها  إيران  خســرت  فلو 
العبين  يفرض  أن  شــأنه  من  االنحســار  هذا  إّن  إذ  اإلقليمي،  النظام  تفاعالت  ضمن 
تهديًدا  أنه يشكل  إلى  باإلضافة  منها،  النظام وإيران  جدًدا في معادالت األمن، ويخرج 
في  الرئيس  المؤثر  يكون  ألن  يســعى  الذي  اللبناني،  الله  حزب  إمداد  لطرق  ا  حقيقيًّ
البحر  على  إليران  قدم  موطئ  يضمن  كمــا  اللبناني،  الجنوب  في  المعادالت  تلــك 

لها)1(. االستراتيجية  األهمية  ذي  المتوسط 

أذرعها  ووجهت  السورية،  األزمة  في  والعسكري  السياســي  بثقلها  إيران  ألقت 
وقد  النظام،  قوات  جانب  إلــى  ســوريا  في  للقتال  اللبناني  الله  وحزب  العراق  فــي 

وقطر. تركيا  مع  مواجهة  في  التدخل  هذا  وضعها 

لتعزيز  رافعة  مراحلها،  وبمختلف  لسنوات  امتدت  التي  السورية،  األزمة  شكلت 
رؤية  لديهما  البلدين  كــون  المســتويات،  من  العديد  في  التركية-القطرية  العالقــات 
السياسي  التعاون  تعزيز  المستويات؛  هذه  ومن  الســورية،  األزمة  أطراف  من  متقاربة 
إيران،  السيما  المنافسة،  اإلقليمية  القوى  من  السورية  الساحة  في  التدخالت  لمواجهة 
الســوري  الملف  تناول  تم  حيث  األميركية،  المتحدة  والواليات  كروســيا  والدولية 
في  الثنائية  اللقاءات  مــن  غيرها  وفي  العليا،  االســتراتيجية  اللجنة  لقاءات  كل  فــي 
في  المشترك  الدبلوماسي  العمل  تفعيل  وجرى  وقطر،  تركيا  بين  المختلفة  المستويات 
وزيادة  لألزمة،  مخرج  إليجاد  الساعي  جنيف  مسار  ومنها  المختلفة،  الدولية  المحافل 

الدوحة:  التموضع والتحالفات والمستقبل"،  السورية:  "الدور اإليراني في األزمة  )1)  معن طالع، 
مركز الجزيرة للدراسات، )6 مارس/ آذار 2019م(. 
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التركية  المختصة  األجهزة  بين  المستوى  عالي  واالســتخباري  األمني  التنســيق  وتيرة 
قدرات  في  الثقة  وزيادة  العســكري،  التعاون  تعزيز  إلى  باإلضافة  القطرية،  ونظيرتها 
استخدمت  التي  تلك  خاص  وبشــكل  ونجاعتها،  الصنع  تركية  واألســلحة  المعدات 

المقاتلة.  المسيرة  الطائرات  مثل  سوريا،  في 

ثانًيا: الرصاع اخلليجي-اخلليجي )أزمة حصار قطر( 

حملة  وقع  على  2017م  أيار  مايو/  من  والعشرين  الرابع  فجر  القطريون  استيقظ 
القطرية،  األنباء  وكالة  بثتها  تصريحات  هاجمت  شرســة،  وإماراتية  ســعودية  إعالمية 
أكدت  بينما  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشــيخ  قطر  دولة  أمير  إلى  منســوبة  أنها  زعمت 
التي  التصريحات  هذه  ونشــر  القطرية،  األنباء  وكالة  اختراق  جرى  قد  أنــه  الدوحــة 
الخدمة  منتسبي  من  الثامنة  الدفعة  تخريج  حفل  في  بها  أدلى  قطر  دولة  أمير  بأن  قيل 
المتواصل،  القطري  النفي  من  الرغم  وعلى  السابق.  اليوم  صباح  جرى  الذي  الوطنية 
التابعة  اإلعالم  وسائل  من  وغيرها  واإلماراتية  الســعودية  اإلعالم  وسائل  اســتمرت 
وأميرها  وسياساتها  قطر  مهاجمة  في  ومصر  كالبحرين  وأبوظبي  للرياض  حليفة  لدول 

رموزها.    وكل 

يونيو/ من  الخامس  صباح  الســعودية  أعلنت  أســبوعين،  حوالي  مرور  وبعد 
قررت  كما  قطــر،  دولة  مع  والقنصلية  الدبلوماســية  العالقات  قطــع  عن  حزيــران 
واألجواء  األراضي  في  العبور  ومنع  كافة،  والجوية  والبحريــة  البرية  المنافذ  إغــالق 
الدول  مع  للتفاهم  الفورية  القانونية  باإلجراءات  والبدء  الســعودية،  اإلقليمية  والمياه 
ممكن  وقت  بأســرع  اإلجراء  ذات  لتطبيق  الدولية  والشــركات  والصديقة  الشــقيقة 
باألمن  تتعلق  إنها  قالت  ألســباب  وذلك  وإليها،  قطر  دولة  من  كافة  النقل  لوســائل 
نفســها  اإلجراءات  ومصر  والبحرين  اإلمارات  اتخذت  وقد  الســعودي)1(،   الوطنــي 

قطر. ضد 

)1)   وكالة األنباء السعودية ) واس (، "المملكة تقطع العالقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر" ، 
)5 يونيو/ حزيران     2017م(.  
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خلفيات األزمة

1995م،  عام  البالد  فــي  الحكم  ثاني  آل  خليفة  بــن  حمد  الشــيخ  تولي  بعــد 
شبكة  توســيع  إلى  وســعت  الخارجية،  سياســتها  في  منفتحة  سياســة  قطر  انتهجت 
القواعد  أكبر  إحــدى  اســتضافت  فقد  االســتراتيجية،  وشــراكاتها  الدولية  عالقاتها 
الدول  في  اســتثماراتها  تنويع  إلى  ســعت  بينما  العديد،  منطقة  في  الجوية  األميركية 
الشرق  دول  وأهم  وألمانيا،  كبريطانيا  الغربية  الدول  كبريات  مقدمتها  وفي  المختلفة، 

كتركيا. األوسط 

وأطلقت قناة الجزيرة الفضائية عام 1996م؛ لتخاطب الجمهور العربي، وتتناول 
المختلفة  العربية  والطاقات  النخب  واستقطبت  وتطلعاته،  ومعاناته،  الساخنة،  قضاياه 
العربي،  الجمعي  الوعي  صناعة  في  كبيــًرا  نجاًحا  بذلك  حققت  وقد  أطيافها،  بــكل 
األوسط،  الشرق  في  المختلفة  الصراعات  لحل  النزيه  الوسيط  دور  لعب  إلى  وسعت 
األوسط،  الشرق  في  الفقيرة  الدول  من  للكثير  والتنموية  اإلغاثية  المساعدات  وقدمت 

الخارجية.  وسياستها  قطر  بها  تميزت  التي  الناعمة  القوة  أدوات  من  ذلك  وغير 

قطر  أن  السيما  اإلمارات،  وحليفتها  للسعودية  ترق  لم  القطرية  السياسات  هذه 
ثورات  فيها  بما  األوسط  الشرق  قضايا  معظم  تجاه  موقفها  في  تركيا  حليفتها  مع  تلتقي 
نجاحها  مع  للتغيير  فرصة  وشكلت  2010م،  عام  أواخر  انطلقت  التي  العربي  الربيع 
دعم  على  والدوحة  أنقرة  من  كل  عملت  وقد  القمعية،  األنظمة  من  عدد  إسقاط  في 

العربي. الربيع  دول  في  الديمقراطي  التحول 

الرئيس  حكم  إسقاط  مع  العربي  الربيع  ثورات  بها  منيت  التي  االنتكاسة  أن  غير 
في  الحكم  من  النهضــة  حزب  وانســحاب  2013م،  عام  مصر  في  مرســي  محمــد 
التركي-القطري  المحور  أضعفت  ليبيــا،  في  المســلحة  الصراعات  وتأجيج  تونس، 
عبر  الثورات  مكتسبات  إحباط  في  نجح  الذي  الســعودي-اإلماراتي  المحور  لصالح 
الفتاح  عبد  الدفاع  لوزير  دعم  من  مصر  في  جرى  كما  لها،  المعادية  األطــراف  دعــم 
خليفة  المتقاعد  للواء  الدعم  وتقديم  المسلمين،  اإلخوان  بحكم  لإلطاحة  السيســي؛ 
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النهضة  حزب  حكم  وتقويض  البالد،  في  الشرعية  الحكومة  إلسقاط  ليبيا؛  في  حفتر 
هناك.   العميقة  الدولة  مع  بالتحالف  تونس  في 

السعودية  من  كل  سحب  إلى  لتصل  الخليج  ودول  قطر  بين  األزمة  تفاقمت  وقد 
قبل  أشهر   9 األزمة  واستمرت  2014م،  عام  قطر  من  سفراءها  والبحرين  واإلمارات 
الدول  ســفراء  عودة  على  نص  الذي  التكميلي  الرياض  اتفاق  على  التوقيــع  يتــم  أن 
ســوريا،  في  إيران  مواجهة  تأجيل  الثالث  الدول  فضلت  حيث  قطر)1(،  إلى  الثــالث 
لعقد  أوباما  باراك  األميركي  الرئيس  سعي  مع  السيما  اليمن،  في  الحوثيين  وحلفائها 
الستشــعار  الخليجيين  دفع  الذي  األمر  النووي،  برنامجهــا  حول  إيران  مــع  اتفــاق 

بأنفسهم. طهران  مواجهة  وضرورة  الخطر، 

سياســة  وتبنيه  األبيض،  البيت  إلى  ترامــب  دونالد  الرئيس  وصــول  أن  غيــر 
بالنفس  الثقة  أعاد  النووي  االتفاق  مــن  االنســحاب  على  وإقدامه  إيران  ضد  عدائية 
أول  تكون  أن  ترامب  قرر  أن  بعد  خاص  وبشكل  اإلمارات،  وحليفتها  السعودية  إلى 
واإلسالمية  العربية  الدول  ودعوة  الســعودية،  هي  عربية  أو  إســالمية  لدولة  له  زيارة 
أعطى  ما  وهو  2017م)2(  أيار  مايــو/  أواخر  المملكة  في  تعقد  قمم  فــي  للمشــاركة 
اإلمارات  عالقات  إلى  باإلضافة  المملكة،  مع  المتحدة  الواليات  لعالقة  كبيًرا  زخًما 
الواليات  مع  الســالح  صفقات  على  طائلة  أموااًل  البلدان  أنفق  وقد  معها،  الوطيــدة 
ذلك  ومن  قطر)3(،  مع  عالقتها  إلضعاف  داخلها؛  الرأي  صناعة  في  وللتأثير  المتحدة، 
قاعدتها  نقل  إمكانية  لبحث  استعدادها  المتحدة  الواليات  على  اإلمارات  دولة  عرض 

المملكة  على  منِّه  على  الله  يحمد  الشريفين  الحرمين  "خادم  السعودية  ) واس (،  األنباء  وكالة    (1(
وأشقائها في الوصول إلى اتفاق الرياض التكميلي"، )19 نوفمبر/ تشرين الثاني  2014م(. 

)2)   بيان قمة قادة الدول العربية واإلسالمية والواليات المتحدة األميركية، )21 مايو/ أيار 2017م(.
)3)  باتريك نيكوالس ثيروس، "الدور التركي واإليراني في مسارات األزمة إلسناد قطر"، عزالدين 
الصغيرة،  الدول  وقوة  الحصار  مقاومة  في  نموذج  قطر:  صمود  تقية،  الحواس   - المولى  عبد 

)الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، 2018م(، 119.
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الجهد  ثمرات  ومن  إليها)1(،  قطر  من  "العديد"  األوسط  الشرق  في  األكبر  العســكرية 
بداية  في  السيما  قطر،  ضد  الحصار  دول  إلجراءات  ترامب  تأييد  اإلماراتي  السعودي 
عن  عبر  وقد  ذلك،  عارضتا  اللتين  والخارجية  الدفاع  مؤسستي  عكس  على  األزمة، 
2017م  حزيران  يونيو/   6 بتاريخ  "تويتر"  موقع  في  حســابه  على  تغريدة  عبر  موقفه 
تمويل  نهاية  بداية  على  أكدت  األوســط،  للشــرق  األخيرة  زيارتي  "خالل  فيها:  جاء 

انظر")2(. قطر!  دولة  إلى  أشاروا  القادة  الراديكالية،  األيديولوجيات 

تدخل تركيا إلنقاذ قطر

كبيرين  وجهد  وقت  إلى  تحتاج  كانــت  وصداقاتها  الدبلوماســية  قطر  عالقات 
من  مطلًقا،  صالحها  فــي  الوقت  عامل  يكن  ولم  للحصار،  رفضها  اســتجالب  فــي 
القادر  الوحيد  شبه  الخيار  وبات  اإلقليمي،  للحليف  الكبيرة  األهمية  حجم  تبين  هنا 
إلدراكها  بالفعل؛  تركيا  به  قامت  ما  وهذا  تركيا،  القوية  حليفتها  فوًرا  مساندتها  على 
اســتراتيجي  تعاون  معها  يربطها  والتي  قطــر،  حليفتها  يتهدد  الــذي  الخطر  حجــم 
سياســاتها  معظم  في  قطر  مع  تشــترك  وأنها  2014م،  عام  منذ  المجاالت  كل  فــي 
بعد  التالي  البلد  أنها  فرضية  يعزز  ما  وهو  اإلقليمية،  أدوارها  في  وتشاركها  الخارجية، 
برئاسة  المتحدة  الواليات  بدعم  السعودي  المحور  من  االســتهداف  قائمة  على   قطر 

ترامب. دونالد 

تربطها  التي  تركيا  بادرت  حصارها،  قبيل  قطر  على  اإلعالمي  الهجوم  بداية  منذ 
إلى  الرئاسة  باسم  والناطق  الطاقة  وزير  بإرسال  األزمة  أطراف  بمعظم  قوية  عالقات 
لم  مساعيهما  أن  غير  االحتقان،  وتنفيس  الخالف،  الحتواء  وقطر؛  السعودية  من  كل 

)1)  بي بي سي، "الُعديد: أكبر قاعدة جوية أميركية في الخارج"، 15 يونيو/ حزيران 2017م. )تاريخ 
الدخول: 11 مارس/ آذار  2020م(؛ 

See: Foundation for Defense of Democracies, "Welcome Remarks by Cliff May and 
discussion with Dr. Robert Gates", YouTube (23 May 2017).

(2)  Donald Trump, "During my recent trip to the Middle East I stated that there can no 
longer be funding of Radical Ideology. Leaders pointed to Qatar – look!", Twitter )6 June 
15:06 ,2017(.
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الســعودي  اإلعالن  جاء  تركيا  إلى  عودتهما  على  يوم  من  أقل  فبعد  بالنجاح،  تكلل 
المستويات)1(. كل  على  ومقاطعتها  العالقات،  وقطع  قطر،  بحصار  اإلماراتي 

إخضاع  إلى  تســعى  الحصار  دول  أن  أنقرة  أدركت  قطر  حصار  إعــالن  وبعــد 
المنطقة،  في  اســتراتيجيا  حليًفا  ســيفقدها  الذي  األمر  األقل،  على  إضعافها  أو  قطر، 
تركيا  بادرت  لذا  لهــا،  المنافس  الســعودي  المحور  لصالح  دورها  من  وســيضعف 
سياســي،  مســتويات:  ثالثة  على  قطر  دعم  إلى  الحصار  لبدء  األولى  اللحظة  منــذ 
قطر،  جانب  إلى  الوقوف  بإعالنها  السياســي  الصعيد  على  وعســكري.  واقتصادي، 
االقتصادي  المستوى  وعلى  دبلوماســًيا،  ودعمها  عليها،  المفروض  الحصار  ورفض 
اســتيراد  على  تعتمد  كانت  حيث  اليومية،  الغذائية  اإلمدادات  من  قطر  الحصار  حرم 
بإرســال  تركيا  بادرت  لذا  قطر،  أمام  أبوابها  أوصدت  التي  الخليــج  دول  عبــر   %80
حيث  قطر،  إلى  الطائرات  عبر  عجل  على  الضرورية  والمســتلزمات  الغذائية  المواد 
بمعدل  طائرة   105 األولى  عشر  الخمسة  األيام  خالل  فأرسلت  ا،  جويًّ جسًرا  أنشأت 
إيران؛  عبر  البرية  الشحن  وســيارات  البحرية،  الســفن  جانب  إلى  ا،  يوميًّ طائرات   7

الحصار)2(. مواجهة  في  صمودها  ودعم  البالد،  انهيار  لمنع 

المصادقة  إلى االنعقاد فوًرا، وتمت  البرلمان  الرئيس أردوغان  ا؛ فدعا  أما عسكريًّ
العسكري  التعاون  اتفاقية  أن  من  الرغم  وعلى  البلدين)3(،  بين  العسكرية  االتفاقية  على 
بســرعة  التركي  البرلمان  في  تمريرها  أن  إال  2014م،  عام  وقعت  القطري   - التركي 
االرتياح  بعدم  ملموًسا  إحساًســا  ترك  قطر؛  حصار  عن  اإلعالن  من  فقط  يومين  بعد 
تركيا  وبدأت  لقطر)4(،  الواضح  تركيا  مساندة  التوقيت  أظهر  حيث  الحصار،  دول  لدى 

 - المولى  عبد  عزالدين  واالرتدادات"،  التقديرات  قطر:  "حصار  للدراسات،  الجزيرة  مركز    (1(
الجزيرة  مركز  )الدوحة:  وتداعياتها،  الخليجية  األزمة  سياقات  قطر:  حصار  تقية،  الحواس 

للدراسات، 2017م(، 157. 
)2)  علي باكير، "الدور التركي واإليراني في مسارات األزمة إلسناد قطر"، 70.

(3)  Türkiye Büyük Millet Meclisi, karar No. 7023, kabül tarihi )7/6/2017(, )Resmi 
Gazete ile yayımı: 9/6/2017(.

)4)  مركز الجزيرة للدراسات، "حصار قطر: التقديرات واالرتدادات"، 158.
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على  قطر،  في  العسكرية  القاعدة  إلى  المسلحة  قواتها  من  دفعات  بإرسال  الفور  على 
أصابتها  الحصار  دول  أن  إال  مئــات،  بضع  كبيرة،  تكن  لم  أعدادها  أن  مــن  الرغــم 
الضغط  في  العسكري  للبعد  بفقدانها  حساباتها  وأربكت  تركيا،  فعل  رد  من  الصدمة 

األطراف)1(. جميع  على  الثمن  وباهظ  معقًدا  أصبح  ألنه  قطر؛  على 

يعبران  أنهما  من  الرغم  على  قطر،  في  الكبيرتين  األميركيتين  القاعدتين  أن  كما 
والمراقبة  بالقيادة  يختصــان  فهما  وقطر،  المتحدة  الواليات  بين  العالقــة  متانة  عــن 
بذلك  فهما  برية،  مقاتلة  قوات  تضمان  وال  اللوجستية،  والعمليات  الجوية  والقوات 
غزوها؛  قطر  حصــار  دول  قررت  لو  وفيما  بــري،  هجوم  أي  لصد  مؤهلتيــن  غيــر 
الحصار  دول  مطالبة  ومع  ا،  عســكريًّ وليس  ا  سياســيًّ المتحدة  الواليات  رد  ســيكون 
وزيادة  توســيعهما،  عن  اإلعالن  إلى  قطر  عمدت  إليها،  األميركيتين  القاعدتين  بنقل 
مع  األميركية  المصالح  تكون  التي  اللحظة  في  لكن  فيهما،  والمرافق  الثكنــات  عــدد 

سابًقا)2(. حدث  ما  وهذا  بذلك،  ستقوم  إغالقها  أو  القاعدة  نقل 

على  الســعودية  مع  وثيقة  عالقات  تمتلك  التي  أنقرة  حرصت  الوقت  ذات  في 
التركية  العسكرية  القاعدة  بأن  وطمأنتها  المملكة،  على  القرار  وقع  حدة  من  التخفيف 
اســتعداد  على  تركيا  وأن  أحد،  ضد  موجهة  وليســت  الخليج،  أمن  لحماية  قطر  في 
ذلك،  في  المملكة  رغبت  إذا  السعودية  األراضي  على  مماثلة  عسكرية  قاعدة  إلنشاء 
قواتها  وأن  ذلك،  إلى  حاجتها  عدم  عن  وعبرت  التركي،  العرض  رفضت  أنهــا  غيــر 
الظهور  إلى  أنقرة  سعت  كما  مســتوى)3(،  أفضل  في  العســكرية  وقدراتها  المســلحة 
التركي  الخارجية  وزير  إرسال  عبر  األزمة  لحل  الوسيط  دور  ولعب  محايد،  كطرف 

)1)  علي باكير، "الدور التركي واإليراني في مسارات األزمة إلسناد قطر"، 77.
)2)  دافيد دي روش، "األمن العسكري في الدول الصغيرة: قطر نموذًجا"، عزالدين عبد المولى - 
مركز  )الدوحة:  الصغيرة،  الدول  وقوة  الحصار  مقاومة  في  نموذج  قطر:  صمود  تقية،  الحواس 

الجزيرة للدراسات، 2018م(، 169.
قواعد عسكرية على  بإقامة  لتركيا  لن تسمح  أنها  تؤكد  "السعودية  اإلمارات )وام(،  أنباء  )3)  وكالة 

أراضيها"، )17 يونيو/ حزيران     2017م(.



137

منتصف  في  الســعودية  العربية  والمملكة  والكويت  قطر  إلى  أوغلو  جاويش  مولود 
2017م)1(. حزيران      يونيو/ 

رأب  في  الكويتية،  الوســاطة  مع  تكاملت  التي  التركيــة،  الوســاطة  تفلح  ولم 
تركيا  إلى  ينظران  واللذان  اإلماراتي،  الســعودي  الموقف  لتشــدد  الخليجي؛  الصدع 
وتعيين  السعودية،  في  للحكم  سلمان  الملك  تولي  فمنذ  لهما،  معاٍد  طرف  أنها  على 
شؤونها  يدير  التي  باإلمارات  المملكة  عالقة  تعززت  للعهد  ا  وليًّ سلمان  بن  محمد  ابنه 
العربي  العالمين  لزعامة  السعودية  المملكة  وتسعى  زايد،  بن  محمد  العهد  ولي  ا  عمليًّ
على  حرًبا  المتحدة  العربية  اإلمارات  حليفتها  مع  تقود  ذلك  سبيل  وفي  واإلسالمي، 

ذلك.  تحقيق  في  طموحهما  أمام  عائًقا  يقف  من  كل 

تقديم  إلى  وبادرت  لقطر،  الداعم  التركي  الموقف  إيران  دعمت  آخر،  جانب  من 
من  الرغم  على  الجغرافي،  قربها  من  مستفيدة  والدوائية،  الغذائية  الفورية  المساعدات 
حيث  الثنائية.  عالقاتهما  على  ســلبي  تأثير  له  كان  العربي  الربيع  في  قطر  ســلوك  أن 
العربي  الربيع  ثورات  شــهدت  التي  العربية  الدول  معظم  في  البلدين  مصالح  تباينت 

األولى)2(. إيران  حليفة  سوريا  مقدمتها  وفي  2011م،  عام 

في  نفوذها  لتعزيز  محاولة  في  وذكاء؛  بحــذر  قطر  لمســاندة  إيران  بادرت  وقد 
التي  الداخلية  واألصوات  لقطر،  اإليراني  الفوري  الدعم  من  الرغم  وعلى  الخليــج، 
الرسمي  اإليراني  الموقف  جاء  قطر)3(؛  تجاه  وسلوكها  الحصار،  دول  بشــدة  انتقدت 

(1)  Aljazeera center studies, "Blockade of Qatar: Expectations and repercussions", )2 
july 2017(, 6.

(2)  David Roberts, "Qatar’s international relations under Emir Tamim, )Norway: Nor-
wegian Peacebuilding Resource Centre, September 2013(, 2. 

)3)  كما جاء على لسان المستشار السياسي لرئيس الجمهورية حميد أبو طالبي: "زمن التحالفات 
االحتالل  عبر  باألمن  القبائلي  والتالعب  السياسي  والتسلط  انتهى،  الكبرى  الشقيقة  ووصاية 
واالعتداء لن يكون له نتيجة سوى مزيد من عدم االستقرار والفوضى". فاطمة صمادي، "القراءة 
الحواس   - المولى  عبد  عزالدين  الماضي"،  من  أصبحت  الخليجية  الوحدة  لألزمة:  اإليرانية 
للدراسات،  الجزيرة  مركز  )الدوحة:  وتداعياتها،  الخليجية  األزمة  سياقات  قطر:  حصار  تقية، 

2017م(، 86.
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من  عدًدا  ن  تضمَّ الذي  الخارجية  وزارة  بيــان  في  تلَّخَص  دبلوماســية،  وبلغة  حذًرا، 
منها)1(: النقاط، 

بها -  تمر  التي  الراهنة  الظروف  في  الخليج  دول  بين  العالقات  في  التوتر  أن 
من  تعاني  والتي  المنطقة،  في  بلد  أي  مصلحة  في  يصب  ال  والعالم  المنطقة 
مصالح  يهدد  فالتوتر  فلسطين،  احتالل  عن  فضاًل  اإلرهاب،  فها  خلَّ أزمات 

استثناء. دون  الجميع 

االختالفات -  بينها  ومن  المنطقــة،  بلدان  بين  االختالفات  حــل  ســبيل  أن   
والسلمية،  السياسية  الطرق  إال عبر  تأتي  الثالثة وقطر، ال  البلدان  بين  الراهنة 

والصريح. الشفاف  والحوار 

في -  التدخل  وعدم  المستقلة،  الحكومات  أراضي  ووحدة  الوطنية  السيادة  أن 
أساسية  أصواًل  تعد  دولًيا؛  بها  المعترف  الحدود  واحترام  الداخلية،  شؤونها 

احترامها. األطراف  جميع  وعلى  الدولية،  العالقات  في  وجوهرية 

الســعودية  اســتحواذ  دون  للحيلولة  اإليراني؛  والحذر  الحــرص  هذا  يرجــع 
فقطر  االقتصادية،  ومصالحها  القومي،  أمنها  تهديــد  وبالتالي  قطر،  على  واإلمــارات 
حيث  والغاز،  النفط  صناعتي  في  خاصة  وثيقة،  اقتصاديــة  عالقات  تربطهما  وإيــران 
تصفه  والذي  بإيران،  المرتبط  الشــمال  غاز  حقل  من  قطر  نفط  من  كبير  جزء  يأتــي 
متر  تريليون   50.97 ويضم  العالم،  في  غاز  حقل  بأكبر  للطاقة  الدولية  الوكالة  تقارير 
يونيو/  في  اإليرانية  الصادرات  ترويج  مركز  طهران  افتتحت  وقد  الغاز،  من  مكعــب 
نسبة كبيرة  إيران  توفر  الدوحة)2(، كما  إيراني في  اقتصادي  2003م كأول كيان  حزيران     

الدول  بعض  مع  قطر  عالقات  إزاء  اإليرانية  الخارجية  فعل  "ردود  االيرانية،  الخارجية  وزارة    (1(
العربية"، 5 يونيو/ حزيران     2017م، )تاريخ الدخول: 13 ديسمبر/ كانون األول    2017م(. 

إبريل/   15 الدخول:  )تاريخ  وقطر"،  إيران  اقتصادي  "روابط  اإليرانية،  الخارجية  وزارة  موقع    (2(
نيسان      2018م(. 
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العضوية،  الكيماوية  والمنتجات  الحية،  الحيوانات  من  القطري  السوق  احتياجات  من 
والصلب)1(. والحديد  األثرية،  والقطع  واإلسمنت،  والجير،  والجبس،  والكبريت، 

عام  شــهد  فقد  بالدوحة،  وعســكرية  أمنية  تعاون  اتفاقيات  طهران  تربط  كمــا 
اإلرهاب  "مكافحة  مسمى  تحت  الجانبين  بين  وعسكرية  أمنية  اتفاقية  توقيع  2015م 
التقى  2015م  أيلول    سبتمبر/  وفي  المنطقة"،  في  باألمن  المخلة  للعناصر  والتصدي 
قطر  في  والحدود  الســواحل  أمن  بمدير  رضائي  قاســم  اإليراني  الحدود  حرس  قائد 
الحدود  لـ"حماية  تعاون  اتفاقية  توقيع  إلى  اللقاء  وانتهى  البديد،  ســيف  أحمد  على 
الثوري  "الحرس  بين  مــرة  ألول  األمني  التعاون  وتعزيز  البلديــن،  بين  المشــتركة" 

القطري")2(. والجيش 

طوق  وإلقاء  صمودها،  تعزيز  في  قطر  مــن  القريبة  بإيران  تركيا  اســتعانت  وقد 
من  الرغم  اإلطار، على  هذا  في  واإليرانية  التركية  المصالح  تقاطعت  حيث  لها،  النجاة 
الخليج  في  التغلغل  من  مزيد  لتحقيق  إليران  الفرصة  إتاحة  عدم  على  تركيا  حــرص 
الكويت  مثل  إيران،  مع  عالقتها  لتطوير  أخرى  خليجية  دول  تشجعت  كما  العربي.  

قادمة. أزمات  ألي  تحسًبا  عمان  وسلطنة 

)1)  موقع وزارة الخارجية اإليرانية، "روابط اقتصادي إيران وقطر".
)2)  المرجع نفسه. 

صراعها  مع  ظل  في  قطر  استمالة  على  اإليراني  الحرص  يظهر  البلدين  بين  العالقة  لتاريخ  وبالرجوع 
المملكة السعودية، في ذات الوقت حرص قطر على عدم احتواء جارتها الكبيرة إيران لها والتي 
عالقاتهما  تعززت  وقد  العسكرية،  والقدرات  السكان  وعدد  المساحة  حيث  من  تفوقها  بكثير 
الثنائية عام   1992م حين ساهم الخالف الحدودي بين السعودية وقطر على منطقة الخفوس، في 
تطبيع العالقات  الثنائية بين طهران والدوحة، وفي بداية عام 1999م قام الرئيس اإليراني محمد 
عام  وفي  مختلفة،  مجاالت  في  االتفاقيات  من  عدد  "توقيع  شهدت  إلى  الدوحة  بزيارة  خاتمي 
2000م، قام أمير قطر  الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بزيارة إلى طهران، وكانت تلك الزيارة هي 
األولى التي يقوم بها حاكم  دولة خليجية إلى الجمهورية اإليرانية منذ اندالع الثورة اإلسالمية، 
واإلطاحة بحكم الشاه، وفي عام   2006م قام األمير القطري بزيارة أخرى إلى العاصمة اإليرانية.  
العربي  المركز  القاهرة:  والعربي،  اإلقليمي  واألمن  اإليرانية  القطرية  العالقات  صالح،  بسام 

للبحوث والدراسات، )يوليو/ تموز 2017م(.



140

حصارها،  أزمــة  بعد  روســيا  على  انفتاًحا  قطــر  ســجلت  آخر،  جانــب  مــن 
دول  ر  ولُتذكِّ بموسكو،  عالقتها  لتعزيز  روســية؛  مقاتلة  طائرات  شــراء  على  وأقدمت 
عليها،  الضغط  تصاعد  إذا  أخــرى  خيارات  لديها  أن  المتحدة  والواليــات   الخليــج 

إليها)1(. واضطرت 

)1)  دي روش، "األمن العسكري في الدول الصغيرة: قطر نموذًجا"، 171.
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املطلب الثاني: حماية املصالح املشتركة يف اإلقليم

وتنامي  األوسط،  الشــرق  في  والســلم  لألمن  والمتزايد  الكبير  التراجع  ظل  في 
األزمات األمنية في الكثير من دوله، تسعى كل من تركيا وقطر إلى تحقيق مصالحهما، 
وحمايتها في مواجهة مصالح الدول اإلقليمية األخرى كإيران، والسعودية، واإلمارات 
التركي-القطري  التنافس  ذلك:  على  النماذج  ومن  وغيرها.  و"إســرائيل"،  المتحدة، 
وقطر  تركيا  من  كل  سعي  كذلك  الفلسطيني-اإلسرائيلي،  الصراع  في  إقليمية  قوى  مع 

األخرى.  اإلقليمية  القوى  مواجهة  في  ليبيا  في  مصالحهما  حماية  إلى 

أواًل: الرصاع الفلسطيني-اإلرسائييل

القضية  في  فعال  دور  لعب  على  األوسط  الشــرق  في  اإلقليمية  القوى  حرصت 
"إسرائيل"  أن  منها:  األسباب،  من  للعديد  ومؤثرة،  مركزية،  قضية  كونها  الفلســطينية؛ 
المتحدة،  الواليات  مع  وطيدة  بعالقات  وتتمتع  تكنولوجًيا،  متقدمة  مؤثرة  إقليمية  قوة 
كما أن لفلسطين حضوًرا كبيًرا في الوعي الجمعي العربي، وقد كان للقضية الفلسطينية 

عاًما. سبعين  من  أكثر  مدار  على  اإلسرائيلية  العربية  العالقات  على  كبير  تأثير 

الطموحة  وقطر  اإلســالمي،  العالم  لزعامة  تســعى  التي  تركيا  من  كل  وتحرص 
هذه  الفلسطيني-إلسرائيلي،  الصراع  في  قدم  موطئ  على  مؤثرة،  إقليمية  أدوار  للعب 
مصر،  مثل:  إقليمية،  لقوى  تقليدية  أدوار  مع  غالًبا  تتعارض  التركية-القطرية  األدوار 

2011م.  عام  الثورة  قبل  وسوريا  والسعودية، 

الشــرق  في  حولها  من  المتالحقة  بالتطورات  الفلســطينية  القضية  تأثرت  وقد 
مضادة  ثورات  من  له  تعرضت  وما  العربي،  الربيــع  ثورات  مقدمتها  وفي  األوســط، 
المنتفضة،  "إسرائيل"؛ أسقطت خيارات الشعوب  قادتها السعودية واإلمارات، وأيدتها 
من  العديد  رعت  التي  وقطر  تركيا  مع  اإلقليمية  القوى  هذه  صراع  من  عزز  ما  وهذا 

العربي.  الربيع  ثورات 

يونيو/  من  الرابع  حدود  أساس  على  الدولتين  حل  وقطر  تركيا  من  كل  وتتبنى 
شــرق  أن  على  تنص  والتي  الدولية،  الشــرعية  قرارات  وفق  1967م  عام  حزيران 
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التي  ديارهم  إلى  العودة  في  الالجئين  حق  وعلى  فلســطين،  لدولة  عاصمة  القدس 
الحق  مع  دائم  بشــكل  وقطر  تركيا  من  كل  وتقــف  تعويضات،  مع  منهــا  ــروا  ُهجِّ
السياســي  الدعم  تقديم  ذلك  ومن  المســتويات،  كل  على  وتناصــره  الفلســطيني 

الفلسطينية. للسلطة  والمالي  والدبلوماسي 

التشــريعية  االنتخابات  في  حمــاس  حركة  فازت  2006م  عــام  مطلــع  وفــي 
التعامل  ورفضت  اشــتراطات،  عليها  وضعت  الدولية  الرباعية  أن  غيــر  الفلســطينية 
لخيارات  وتنكر  ديمقراطية،  عملية  نتائج  رفض  في  ســابقة  شــكل  ما  حكومتها،  مع 
وأشادتا  الفلسطينية  الديمقراطية  بالتجربة  فرحبتا  وقطر  تركيا  أما  الفلسطيني،  الشعب 
للموقف  وخالًفا  الجديدة.  الفلسطينية  للحكومة  والمالي  السياسي  الدعم  وقدمتا  بها، 
تعترف  وتطرف،  إرهاب  بأنها  الفلســطينية  للمقاومة  ينظر  الذي  واألوروبي  األميركي 
أن  كما  اإلسرائيلي،  االحتالل  مقاومة  في  الفلسطينية  المقاومة  بحق  قطر  تركيا وكذلك 
تركيا  تستضيف  بينما  القطرية،  األراضي  في  يقيم  حماس  حركة  قيادة  من  ا  مهمًّ جزًءا 
ويسمح  "إرهابية")1(،  حركة  حماس  حركة  والدوحة  أنقرة  تعدُّ  ال  كما  منهم،  آخر  عدًدا 
المواقف  هذه  أراضيهما،  على  واإلعالمي  السياسي  نشاطها  بممارسة  لحماس  البلدان 
2010م  عام  للقطيعة  تعرضت  التي  التركية-اإلسرائيلية  العالقات  على  بظاللها  ألقت 
سفينة  على  اإلســرائيلي  الجيش  اعتداء  نتيجة  أتراك؛  مواطنين   10 مقتل  خلفية  على 
العالقات  تعود  أن  قبل  عنه،  الحصار  لكســر  غزة  لقطاع  متوجهة  كانت  التي  مرمرة 
الجانبين،  بين  الثقة  بانعدام  اتســمت  ومترددة  فاترة  كانت  أنها  غير  2016م  عام  في 
التركي  الرئيس  تصريحات  وفق  وإرهابية  قاتلة  االحتالل  دولة  تركيا  ترى  حين  ففــي 
المعادية  الحركات  باحتضان  تركيا  "إســرائيل"  تتهم  المقابل  في  المتكررة،  أردوغان 
المتصاعدة  ألنشــطتها  بريب  وتنظر  واللوجســتي،  السياســي  الدعم  لها  وتقدم  لها، 
ألعداد  الكبير  وللتزايد  أرضهم،  في  وتثبيتهم  المقدســيين  لنصرة  الهادفة  القدس  في 
القدس،  زيارة  لتكثيف  أردوغــان؛  الرئيس  لدعوة  تلبية  للقــدس؛  الزائرين  األتــراك 
األتراك  زيارة  من  للحد  اإلســرائيلي  االحتالل  يضعها  التي  العراقيل  من  الرغم  على 

(1)  Kadir Turgut, Arap Baharı Bağlamında Türkiye – Katar İlişkileri, 32.
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القدس،  في  اإلســرائيلي  االحتالل  إجراءات  مواجهة  على  تركيا  وتصر  القدس.  إلى 
"إســرائيل"،  لدولة  عاصمة  بالقدس  االعتراف  األميركي  الرئيس  إعالن  بعد  الســيما 

إليها)1(. األميركية  السفارة  ونقل 

الجيش  شن  خلفية  على  اإلسرائيلية  القطرية  العالقات  تأثرت  السياق  ذات  وفي 
قطر.  من  شديد  برفض  قوبلت  والتي  غزة،  قطاع  على  مدمرة  حروب  ثالثة  اإلسرائيلي 

مقدمتها  وفي  الفلسطينية،  الثوابت  كل  تجاه  وقطر  تركيا  من  كل  مواقف  وتتطابق 
للفلســطينيين  العودة  وحق  لفلســطين،  وعاصمة  للمســلمين،  ملكا  كونها  القدس؛ 
األراضي  في  اإلسرائيلي  االستيطان  وتجريم  1948م،  عام  منها  هجروا  التي  لديارهم 
كل  في  عنه  ويدافعان  الفلسطيني،  الحق  البلدان  يحمل  ذلك  سبيل  وفي  الفلسطينية، 

الدولية.  المحافل 

وإيصال  حدته،  مــن  التخفيف  على  البلدان  عمل  غــزة  بحصار  يتعلق  وفيمــا 
دمرتها  والتي  بالحصــار،  المنهكة  التحتيــة  البنية  وترميــم  اإلغاثيــة،  المســاعدات 
وأثناء  ذلك  ومن  القطــاع.  على  اإلســرائيلي  االحتالل  لجيش  المتعاقبــة  الحــروب 
قمة  لعقد  قطر  دعت  2008-2009م،  عامــي  غزة  قطاع  على  اإلســرائيلي  العدوان 
والسعودية  مصر  معارضة  ولكن  غزة،  لدعم  عربية  قمة  تكون  أن  لها  يراد  كان  عاجلة 
جانب  إلى  العربية  الدول  من  قليل  عدد  حضور  على  فاقتصرت  ذلــك،  دون  حالــت 
من  المقاومة  لحركات  الداعم  االتجاه  هذا  حماس،  حركة  وبمشــاركة  وإيران،  تركيا 
العربية  الشــعوب  من  واســعة  قطاعات  لدى   كبير  بقدر  مكانتهما   رفع  وتركيا  قطر 

للمقاومة)2(. المؤيدة  واإلسالمية 

عام  أواخر  اإلســرائيلي  العدوان  خاللها  من  انطلق  التي  األهداف  فإن  كذلــك 
الذي  األمر  السياسية،  حماس  مكانة  من  وعززت  العكسية،  بنتائجها  جاءت  2008م 
لتحقيق  مع حركة حماس؛  التواصل  بضرورة  كباريس  دولية  أطراًفا  تقنع  الدوحة  جعل 

)1)  رئاسة الجمهورية التركية،  " خطابات ورسائل " ، )تاريخ الدخول: 5 مارس/ آذار  2020م(. 
)2)  شراب، السياسة الخارجية القطرية في ظل التحوالت العربية 2012-2003، 127.
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وقد  2011م.  عام  أنجزت  التي  األسرى  تبادل  صفقة  إتمام  في  والمساهمة  السالم، 
رفض  بعد  المحررين  الفلسطينيين  األسرى  من  عدًدا  أنقرة  وكذلك  الدوحة  استقبلت 
بحفاوة،  اســتقبالهم  وتم  الغربية،  والضفة  غزة  إلى  عودتهم  اإلســرائيلي  االحتــالل 

الكريم.  العيش  وسائل  لهم  وقدمتا 

الموقف  كان  2012م،  عــام  غزة  قطاع  على  اإلســرائيلي  العدوان  أثناء  أيًضــا، 
جهود  ودعمت  العربية،  الدول  مــن  وكثير  وتركيا  مصر  موقف  مع  متناغًما  القطــري 
والسياسي  المالي  الدعم  وقدمت  مرسي،  محمد  برئاسة  مصر  بها  قامت  التي  الوساطة 
العدوان)1(، وقد  أثناء  ما دمره االحتالل  بتعمير  التزامها  تأكيد  بغزة، مع  لحكومة حماس 
شارك  حيث  2014م،  غزة  حرب  في  النار  إطالق  لوقف  وقطر  تركيا  من  كل  ســعت 
إلى  الفلسطينية  المطالب  وحمال  باريس،  اجتماع  في  والتركي  القطري  الخارجية  وزيرا 

غزة)2(. على  الحرب  إيقاف  في  المصرية  الورقة  فشل  بعد  وذلك  الغرب، 

االنقســام  إنهاء  ومحاولة  الفلســطيني،  الشــمل  لم  في  جهوًدا  البلدان  وبــذل 
فيه  استضافت  الذي  الوقت  ففي  وحماس،  فتح  بحركتي  عالقتيهما  بحكم  الداخلي؛ 
للحل،  مقترحات  وقدمت  الفلســطينيين،  الجانبين  بين  الحوار  من  جوالت  الدوحة 
الفلســطينية  البين  ذات  إصالح  على  نفقات  من  يترتــب  ما  كل  لتغطيــة  واســتعدت 
صفحة  طي  شأنه  من  ما  كل  لتقديم  واستعدت  الحركتين،  من  قيادات  أنقرة  استضافت 

الفلسطيني)3(. االنقسام 

القضية  لصالح  والتأييد  الدعم  حشد  في  ا  هامًّ دوًرا  البلدين  دبلوماسية  لعبت  كما 
التي  القرارات  لصالح  للتصويــت  الدول  إقناع  عبر  المتحدة  األمم  فــي  الفلســطينية 
فلسطين  نيل  أبرزها  من  كان  والتي  اإلسرائيلي،  المحتل  م  وتجرِّ الفلسطينيين،  تنصف 

المتحدة. األمم  في  مراقب  عضو  لصفة 

)1)  المرجع نفسه، 82.
)2)  صحيفة النهار اللبنانية، " وزراء الخارجية المشاركون في اجتماع باريس: لتمديد الهدنة في غزة"، 

)26 يوليو/ تموز 2014م(.
)3)  وزارة الخارجية القطرية، "جميع أخبار الوزارة"، )تاريخ الدخول: 22 فبراير/ شباط 2020م(. 
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المتحدة  الواليات  في  األبيض  البيت  إلى  ترامب  دونالد  الرئيس  وصول  وبعــد 
واتخذت  األغوار،  وضم  المســتوطنات،  وتوســيع  القدس،  تهويد  أعمال  تصاعدت 
التاريخية،  الفلسطينية  الحقوق  فيها  صادرت  مســبوقة  غير  قرارات  األميركية  اإلدارة 
أعلن  كما  "إســرائيل"،  لدولة  عاصمة  القدس  فيه  اعتبر  قــرار  على  ترامب  كتوقيــع 
الرؤية  وفق  الفلسطيني-اإلســرائيلي  الصراع  إنهاء  إلى  ترمي  التي  القرن  صفقة  عــن 
القدس،  في  حقهم  مقدمتها  وفي  الفلســطينية،  الحقوق  إلى  النظر  ودون  اإلســرائيلية 

ألراضيهم. العودة  في  الالجئين  وحق 

الفلسطينيين  مع  كامل  وتضامن  تركيا،  من  شديد  برفض  قوبلت  التطورات  هذه 
التي  المواقف  ذات  وهي  الدولية،  الشــرعية  بقرارات  والتمســك  العادلة،  وحقوقهم 
الفلســطينيين  صمود  تعزيز  شــأنها  من  خطوات  البلدان  اتخذ  وقد  قطر،  بها  نــادت 
التعاون  منظمة  عبر  التحرك  قبيل  من  اإلســرائيلي،  األميركي  التعســف  مواجهة  في 
الفلسطينية،  للسلطة  واألموال  والدبلوماســي،  السياسي  الدعم  وتقديم  اإلســالمي، 
إلى  2006م،  عــام  منذ  عليه  المفروض  الحصــار  وطأة  وتخفيــف  غزة،  وإعمــار 
الالجئين  حق  تثبيت  إلى  والسعي  القدس،  في  وتنموية  إغاثية  مشــاريع  رعاية  جانب 
الالجئين  وتشــغيل  غوث  وكالة  دعــم  من  حصتيهما  مضاعفــة  عبــر  الفلســطينيين 

الدولية)1(. المنظمة  لتلك  دعمها  المتحدة  الواليات  تقليص  بعد  )األونروا( 

ثانًيا: محاية املصالح الرتكية-القطرية يف ليبيا 

للعديد  وذلك  المختلفة،  اإلقليمية  القوى  بين  وتنافس  صراع  محطة  ليبيا  تشكل 
وتشاطئ  إفريقيا،  شمال  تتوسط  حيث  الجيوسياســي،  موقعها  أهمها  األســباب،  من 
أفريقي  لبلد  ســاحل  أطول  وتمتلك  المتوســط،  البحر  منتصف  في  األوروبية  إيطاليا 
واسعة  مساحة  على  وتقع  كيلومتًرا،   1770 بطول  المتوسط  األبيض  البحر  على  يطل 
والموارد  النفط  من  هائاًل  مخزوًنا  تمتلك  كمــا  مربًعا،  كيلومتًرا   1.759.540 تبلــغ 

من  حصتها  تركيا  ضاعفت  بينما  2018م،  عام  للوكالة  تبرًعا  األكثر  العشر  الدول  ضمن  قطر    (1(
في  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة  أضعاف.   4 للوكالة  التبرعات 

الشرق األدنى، "كيف تمول األونروا"، )تاريخ الدخول: 20 فبراير/ شباط 2020م(. 
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اإلقليمية  القوى  إحدى  مصر  الشرقية  الناحية  من  ليبيا  تجاور  كما  األخرى،  الطبيعية 
وبعد  لها،  بالنســبة  كبيرة  أهمية  تكتســب  لذا  كيلومتًرا)1(،   1115 طولها  يبلغ  بحدود 
ليبيا  أصبحت  القوية؛  المركزية  الدولة  وغياب  القذافي،  معمر  الزعيم  حكم  ســقوط 

اإلقليمية. القوى  بين  الصراع  معادلة  ودخلت  اإلقليمية،  لالختراقات  عرضة 

الســعودية  العربية  المملكة  مقدمتها  وفي  اإلقليمية،  األطراف  من  العديد  تدعم 
من  الرغم  على  حفتر،  خليفة  المتقاعد  اللــواء  ومصر؛  المتحدة  العربية  واإلمــارات 
وقطر  تركيا  من  كل  تدعم  بينما  الليبية،  الوطنــي  الوفاق  بحكومة  الدولي  االعتــراف 

ليبيا. كامل  على  حفتر  وسيطرة  تقويضها،  لمنع  ويسعيان  الوطنية،  الوفاق  حكومة 

الفتاح  عبد  لمصر  الجديــد  للرئيس  الحكم  اســتقر  2014م  عام  منتصف  فــي 
قوات  تشكيل  مع  بالتزامن  المتحدة،  واإلمارات  السعودية  حلفاء  أهم  أحد  السيسي، 
الدول  هذه  تركيز  لينصب  حفتر؛  خليفة  برئاسة  الوطني"  "الجيش  اسم  تحت  عسكرية 
واللوجستي  والعسكري  المالي  الدعم  تقديم  على  عملت  حيث  الليبية،  الســاحة  في 
االستيالء  من  الوطني"  "الجيش  تمكن  الالحقة  السنوات  وخالل  حفتر،  خليفة  لقوات 
في  الواقعة  طرابلس  العاصمة  مشــارف  إلى  والوصول  وجنوبها،  البالد  شــرق  على 

البالد.  غرب 

للتصدي  أسرعت  ليبيا  مع  مصالحها  على  الخطر  استشعرت  عندما  تركيا  أن  غير 
تدخل  وبعد  الوطني.  الوفاق  حكومة  دعم  عبر  المصري  اإلماراتي  السعودي  للثالثي 
2019م  عام  دولًيا  بها  المعترف  الوفاق  حكومة  من  بطلب  ليبيا  في  عســكرًيا  تركيا 
العاصمة  على  الهجوم  صد  من  قواتها  وتمكنــت  لصالحها،  القوى  موازين  تغيــرت 
أسلحة  تركيا  قدمت  حيث  عنها،  حفتر  خليفة  المتقاعد  اللواء  قوات  وإبعاد  طرابلس، 
بادرت  بينما  والتدريب،  االستشــارات  جانب  إلى  الوفاق  لحكومة  متطورة  ومعدات 

صمودها)2(. لتعزيز  مالًيا؛  دعمها  إلى  قطر 

)1)   وزارة الخارجية الليبية، "عين على ليبيا"، )تاريخ الدخول: 5 إبريل/ نيسان 2020م(.
)2)  وحدة التحليل السياسي، الدور المصري في ليبيا: المحددات والمسارات، إسطنبول: المعهد 

المصري للدراسات، )2 يوليو/ تموز 2020م(.
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بصورة  القومي  أمنها  يمس  الجارة،  الدولة  ليبيا،  في  يجري  ما  مصر  ت  عدَّ وقد 
الليبية،  ســرت  مدينة  دخول  السيســي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  وعدَّ  مباشــرة، 
ظل  في  أحمًرا  خًطا  طرابلس؛  العاصمــة  غرب  كيلومتًرا   450 مســافة  على  الواقعــة 
في  ا  عســكريًّ ســتتدخل  وأنها  مشــارفها،  على  الوطني  الوفاق  حكومة  قوات  مرابطة 
بتنفيذ  يسمح  البرلمان  من  قرار  استصدار  إلى  لذلك)1(، وسارعت  الضرورة  حال دعت 
المعارضة  الدولية  بالمواقف  االستقواء  جانب  إلى  البالد،  خارج  قتالية  مهام  الجيش 

الفرنسي.  الموقف  السيما  ليبيا  في  والقطري  التركي  للدور 

حكومة  مع  وتعاونها  ليبيا،  في  حضورها  تعزيز  في  تركيا  اســتمرت  المقابل  في 
أبرزها  المجاالت،  مــن  العديد  في  2019-2020م  عامي  خــالل  الوطني  الوفــاق 
التركي  الرئيس  لقاءات  ذلك:  ومن  واإلنشــاءات،  الطاقة  وملفا  العســكري،  التعاون 
البلدين،  في  الدفاع  وزيري  ولقاءات  الليبي،  الرئاســي  المجلس  رئيس  مع  أردوغان 
والمالية  أوغلو  جاويش  مولود  الخارجية  وزيري  ضم  كبير  تركي  وفد  زيــارة  كذلــك 
المتحدث  إلى  باإلضافة  فيدان،  هاكان  الوطنية  االستخبارات  ورئيس  ألبيرق،  براءت 

وغيرهم)2(. قالن،  إبراهيم  الرئاسة  باسم 

)1)  المرجع نفسه. 
)2)  وكالة األناضول، سيالة والسفير التركي يبحثان مخرجات زيارات وفود البلدين، 5 يوليو/ تموز 

2020م، )تاريخ الدخول: 6 يوليو/ تموز 2020م(.
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املبحث الثالث: التدخالت الدولية يف الشرق األوسط، 
والعالقات التركية-القطرية 

كالواليات  العظمى  الدول  لدى  الكبيرة  بأهميته  األوســط  الشــرق  إقليم  يتميز 
األوروبية،  القوى  وبعض  كروســيا  الكبرى  الدول  من  دونها  وما  األميركية،  المتحدة 
الحيوية،  مصالحها  على  للحفاظ  باستمرار؛  األوسط  الشرق  الختراق  تســعى  والتي 
هذه  في  وقطر  تركيا  وترى  اإلقليم.  في  والصراع  التوتر  حدة  من  يصعد  الذي  األمر 
تنافس  آخر  جانب  ومن  القومي،  لألمن  مباشــًرا  تهديًدا  جوانبها  أحد  في  التدخالت 

والقطرية.  التركية  المصالح  الدولية  االختراقات  هذه 

املطلب األول: مواجهة تهديدات التدخالت الدولية للشرق األوسط

األوســط،  الشــرق  أزمات  من  الكثير  في  رئيًســا  طرًفا  الدولي  العامل  ل  شــكَّ
ثالثة  وسنتناول  إحداهما،  أو  وقطر  تركيا  من  لكل  القومي  األمن  بعضها  هدد  والتي 
على  تقع  والتي  السورية،  األزمة  في  والروسي  األميركي  الدوران  وهي:  منها،  نماذج 
الواليات  في  ممثاًل  الدولي،  العامل  كان  وكذلك  لتركيا،  الشــرقية  الجنوبية  الحدود 
2003م،  عام  غزوها  منذ  العراق  أزمات  في  أساًســا  بريطانيا،  وشــريكتها  المتحدة 
 384 حوالي  بطول  الشــرقية  الجنوبية  حدودها  على  لتركيا  جارة  دولة  كذلك  وهي 
الدولة  تنظيم  بإعالن  ذروته  وصل  الذي  اإلرهاب  مكافحة  لقضية  باإلضافة  كيلومتًرا، 
وقطر،  تركيا  أمن  هددت  والتي  والعراق،  سوريا  في  الخالفة  دولة  "داعش"  اإلسالمية 

اإلقليمية.  الدول  من  وغيرهما 

أواًل: الغزو األمريكي للعراق عام 2003 

عبر  العربي  النظام  أسس  لتغيير  السياسي  الصعيد  على  األميركية  اإلدارة  سعت 
صدام  الرئيس  نظام  وهو  معاٍد،  نظام  حكم  وإنهاء  العربية،  العواصم  أهم  أحد  إخضاع 
الواليات  سعت  فقد  االقتصادي  الصعيد  على  أما  إيران،  تطويق  جانب  إلى  حســين، 
احتياطي  أكبر  يشــكل  الذي  العربي  النفط  على  هيمنتها  إلعادة  األميركيــة  المتحــدة 
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بالحفاظ  العراق  على  حربها  المتحدة  الواليات  بررت  وعســكرًيا  العالم،  في  نفطي 
الحيوية)1(. ومصالحها  العسكرية،  وقواعدها  المنطقة،  في  حلفائها  أمن  على 

بعدة  العراق  ضــد  حربه  آنذاك،  األميركي  الرئيــس  بوش،  جورج  غ  ســوَّ وقــد 
الجماعات  دعم  وإيقاف  العراق،  في  الشــامل  الدمار  أســلحة  نزع  بينها:  من  ذرائع، 
وهي  الدكتاتوري)2(،  الحكم  بدل  العراق  في  الديمقراطي  النظــام  وفرض  اإلرهابيــة، 
العراق  امتالك  يؤكد  واحد  دليل  يكتشــف  لم  حيث  وبطالنها،  زيفها  ثبت  مبــررات 
يتم  لم  اإلرهابي  القاعدة  بتنظيم  النظـــام  عالقـة  مبـــرر  أن  كما  محظورة)3(،  أسلحة 
مصيرها  تقرير  فـي  الـشعوب  حـــق  مع  يتعارض  فهو  األخير  المبرر  أما  أيًضا،  إثباته 
لحق  انتهاًكا  يعد  التدخل  هذا  فإن  ولذلك  لها،  المالئم  الحكم  نظام  اختيار  خالل  من 
الدكتاتوري  النظام  يغير  من  هو  فالشعب  وبنفسه،  مصيره  تقرير  في  العراقي  الشــعب 
في  القوات  هذه  لتدخل  القانوني  التكييف  أيًضا  اختلف  وقــد  ديمقراطي.  نظام  إلــى 
عن  الدفاع  نظرية  ضمن  يندرج  تدخلها  أن  وحلفاؤها  واشنطن  ادعت  فابتداًء  العراق؛ 
نظريـة  طرحـت  ذلـــك  بعـــد  المزعوم،  العراقي  الخطر  من  للوقاية  الوقائي؛  النفس 

األمن)4(.  مجلس  قرارات  بموجب  لهم  أعطيت  التي  الضمني  التفويض 

موقف  قام  لتركيا،  المجاور  البلد  للعراق  البريطانــي  األميركي  الغزو  هــذا  إزاء 
تغيير  أي  تفادي  وبالتالي  الغــزو،  قيام  منع  إلى  الســعي  أواًل:  ركيزتين:  على  أنقــرة 
الحرب  نشــوب  لمنع  تركيا  جهود  اتخذت  حيث  القائمة،  التوازنات  فــي  جوهــري 

)1)  خالد السهلي، حرب الخليج الثالثة )2003( وانعكاساتها على دولة الكويت، )األردن: جامعة 
الشرق األوسط، كلية اآلداب والعلوم، رسالة ماجستير، 2012(، 15.

)2)  فرانك هارفي، تفسير حرب العراق: نظرية افتراضية وتفسير منطقي مع األدلة، )مركز اإلمارات 
للدراسات  والبحوث االستراتيجية، اإلمارات، 2014م(، 133.

(3)  Rüstem Üstünel, 2003Yılı sonrası gelişmelerin Türkiye’nin güvenliğine etkilerinin 
incelenmesi )Ankara: Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, 
2015(, 45.

العراق  في  التدخل  من  الدولي  القانون  "موقف  الجنابي،  عبدالسالم   - المختار  جواد  طيبة    (4(
السابعة  السنة  األول،  العدد  والسياسية،  القانونية  للعلوم  الحلي  المحقق  مجلة   ،"2003 عام 

.260 ،)2015(
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على  تنص  وكما  الدولية،  الشــرعية  ضمن  إال  التحرك  عدم  منها:  متعددة،  أشــكااًل 
مع  اإلقليمي  والتنسيق  للتعاون  تركيا  سعي  التركي)1(،  الدســتور  من   29 المادة  ذلك 
في  المشــاركة  عن  واالمتناع  الحرب.  نشــوب  لمنع  للعراق؛  الجغرافي  الجوار  دول 
ونزع  السلطة،  عن  بالتنحي  العراقية  القيادة  إلقناع  بغداد  لدى  تركيا  وسعي  الحرب. 

األزمة)2(. فتيل 

إذا  بحيث  األميركية،  اإلدارة  مع  التعاون  في  التدرج  نفســه،  الوقت  وفي  ثانًيا: 
البرلمان  أن  غير  داخلها.  تركيا  تكون  الغزو  تحتــم  التي  النقطة  إلى  األمور  وصلــت 
قوات  بتمركز  بالســماح  الحكومة  مذكرة  رفض  مارس/آذار  من  األول  في  التركــي 
يرفضون  كانوا  األتراك  غالبيــة  أن  إلى  باإلضافة  التركية)3(،  األراضي  علــى  أميركيــة 
جميع  أن  كما  البرلمان،  قرار  في  ــد  تجسَّ الذي  األمر  للعراق،  األميركي  الغزو  قرار 
الغزو،  في  التركية  بالمشــاركة  تماًما  مقتنعين  غير  بأنهم  انطباًعا  أعطوا  الدولة  أركان 
يكن  لم  "لو  بأنه  يرى  كان  والعدالة  التنمية  حزب  رئيس  أن  إال  ذلك  من  ضرورة  وال 
المعارض  التركي  الموقف  لهذا  ونظًرا  مختلًفا")4(.  سلوكنا  لكان  اقتصادية  أزمة  عندنا 
ووجدت  العراق،  إعمار  إعادة  مشــاريع  من  اســتبعادها  تم  للعراق،  األميركي  للغزو 

العراقية)5(. المعادلة  خارج  نفسها  تركيا 

فتح  أو  أراضيها،  في  بالنـزول  األميركية  للقوات  السماح  أنقرة  رفض  جاء  كذلك 
طريق  عن  أميركي  عســكري  تدخل  أي  أن  تدرك  كانت  ألنها  وذلك؛  شــمالية،  جبهة 
يسيء  وسوف  اإلسالمية،  العربية   - التركية  بالعالقات  ضرر  إلحاق  إلى  سيؤدي  تركيا 

(1)  Türkiye Büyük Millet Meclisi, karar No. 763, kabül tarihi 20 Mart 2003, Resmi 
Gazete ile yayımı: 21 Mart 2003 Sayı:25, Cilt 8, Birleşim 51, Sayfa 302-305.

)2)  عزيز جبر شيال،  " العالقات العراقية التركية: الواقع والمستقبل " ، مجلة القادسية للقانون والعلوم 
السياسية، الجامعة المستنصرية، العراق، )المجلد 5، العدد 1، )يوليو/ تموز 2012م(، 49-48.
(3)  Türkiye Büyük Millet Meclisi, karar No. 763, kabül tarihi 20 Mart 2003.

)4)  عزري رحيمة، الغزو األميركي للعراق سنة 2003، )الجزائر: جامعة محمد خيضر، كلية العلوم 
االنسانية واالجتماعية، رسالة ماجستير، 2015(، 66-65.

)5)   المرجع نفسه،   66.
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ضمانات  على  تحصل  لم  تركيا  فإن  ذلك،  عن  فضاًل  ا،  ودوليًّ إقليمًيا  تركيــا  لصــورة 
نظر  وجهة  من  تركيا  مع  األميركي  التعامل  أن  كما  األكراد)1(،  مســتقبل  بشــأن  كافية 
 92 للمادة  انتهاك  فيها  المشاركة  وأن  شرعية،  غير  الحرب  أن  تركيا  وترى  استعالئية، 
تحصال  لم  وبريطانيا  األميركية  المتحدة  الواليات  أن  خصوًصا  التركي)2(،  الدستور  من 

فيها)3(. عضو  بلد  لغزو  المتحدة  األمم  من  غطاء  على 

جهوًدا  وبذلت  وقوعهــا،  قبل  العــراق  على  الحرب  قطر  عارضــت  كذلــك   
ذلك  ومن  األزمة،  فتيل  ونزع  الحرب  وقوع  لمنع  وغيرهــا  العربية  الدول  مع  كبيــرة 
القمة  2003م، واستضافة  آذار   الشيخ في مارس/  العربية في شرم  القمة  المشاركة في 
انتقد  العراقي  الوفد  أن  غير  2003م،  آذار   مارس/   5 بتاريخ  عقدت  التي  اإلسالمية 
واشنطن  إلى  رسالة  إليصال  القمة  جهود  وأفشل  نهيان،  آل  زايد  الشيخ  مبادرة  بشدة 
من  رسالة  إليصال  خارجيتها  وزير  عبر  قطر  سعت  كما  بغداد)4(،  على  الحرب  برفض 
وعلى  استالمها.  رفض  األخير  أن  غير  بوش  األميركي  للرئيس  موجهة  حسين  صدام 
لتقديم  العراقي  الجوار  دول  من  كغيرها  الدوحة  ســعت  واإلغاثي  اإلنســاني  الصعيد 

العراقي)5(. للشعب  والدوائية  الغذائية  المساعدات 

عام  تأسيسها  منذ  التركية  الجمهورية  أمام  الشائكة  القضايا  أبرز  أحد  الكردي  الملف  يشكل    (1(
أحد  كونها  عن  فضاًل  اقتصادها،  وترهق  البالد،  أمن  تهدد  مزمنة  مشكلة  باتت  وقد   ،1923
األوراق التي تستخدمها قوى إقليمية ودولية للضغط على أنقرة وابتزازها. للمزيد االطالع على 

المرجع اآلتي:
Bülent Aras, vd., Türkiye’nin Kürt Sorun Algısı, (Ankara: Siyaset Ekonomi ve Toplum 
Araşçöşmaları Vakfi, 2009), 40.

)2)  شيال،  " العالقات العراقية-التركية: الواقع والمستقبل " ، 49-48.
(3)  Erkan Avcı, 2003"  ABD’nin Irak’ı İşgali Sonrası Türkıye’nin Irak Polıtıkası ve 
PKK Sorunu )2003-2013(  ", Ankara: Uluslararası Stratejik Bakışn Enstitüsü, )Eylül 
2014(, 3.

)4)  خلود خميس، "دور الجامعة العربية في المسألة العراقية "، بغداد: مركز الدراسات االستراتيجية 
والدولية، مجلة دراسات دولية، العدد 33   )2007(، 79.   

)5)  المرجع نفسه،  79.
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ثانًيا: مكافحة اإلرهاب

"اإلرهابية" في مطلع القرن  مع تنامي ظاهرة التنظيمات المتشددة أو ما سميت بـ 

المتحدة،  الواليات  في  2001م  أيلول    ســبتمبر/   11 هجمات  بعد  الســيما  الحالي، 

الواليات  بقيادة  الغربية  السياسة  اتخذت  والعراق،  أفغانستان  من  لكل  األخيرة  وغزو 

األوســط،  الشــرق  منطقة  على  ســيطرتها  إلحكام  ذريعة  اإلرهاب  مكافحة  المتحدة 

مصالحها.  وفق  السياسية  حدوده  ورسم  تشكيله،  وإعادة 

ظاهرة  لمواجهة  األوســط  الشــرق  دول  أمام  كبيرة  تحديات  وضع  مــا  وهــذا 

أخرى،  ناحية  من  األجنبية  والتدخالت  االســتقرار  عدم  وحالة  ناحية،  من  التطــرف 

المؤثرة  الدول  وكذلك  تركيا،  مثل  األوسط  الشرق  في  الكبيرة  الدول  خاص  وبشكل 

الملف،  هذا  في  مًعا  البلدان  وقد عمل  الخارجية كقطر.  والنشطة على صعيد سياستها 

المتحدة. الواليات  مع  وبالتعاون 

تتعاون  حيث  اإلرهاب،  محاربة  في  األميركية  المتحدة  للواليات  حليف  فتركيا 

األفراد  على  المالية  الرقابة  مستوى  أهمها:  ومن  كافة،  المستويات  في  وواشنطن  أنقرة 

تعاون  هناك  وكان  اإلرهاب.  تمويل  بمنابع  أميركا  تســميه  ما  لتجفيف  والجماعات؛ 

المشــترك  للتعاون  اتصال  ضباط  تعيين  تم  حيث  االســتخباري،  المجال  في  واضح 

الناتو  في  وكعضو  2001م  أيلول  ســبتمبر/   11 هجمات  وبعد  المعلومات،  وتبادل 

القائلة  بالرؤية  دوًما  تركيا  واحتفظت  الحلف،  ميثاق  من   5 المادة  لدعم  تركيا  دعت 

االســتراتيجي  المفهوم  في  مواجهته  من  البد  الذي  الجديد  التهديد  هو  اإلرهاب  إن 

لمكافحة  األوروبي  والتعاون  األمن  منظمة  جهود  جميع  في  تركيا  وشاركت  الجديد. 

تلك  مثل:  اإلرهاب  لمكافحة  اإلقليميــة  المبادرات  تركيا  ســاندت  "كما  اإلرهاب، 

للبحر  االقتصادي  التعــاون  ومنظمة  الجنوبية،  ألوروبــا  التعاون  بمنظمــة  الخاصــة 
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والواليات  الوطنية،  المخابرات  منظمــة  بين  القائم  التعاون  إلى  باإلضافــة  األســود، 
الدولة")1(. في  الراديكالية  اإلسالمية  الجماعات  تتبع  في  المتحدة 

لمكافحة  أمنية واستخبارية وعسكرية  البلدان على مستويات مختلفة  ينسق  حيث 
المســلحة  المنظمات  من  العديد  المتحدة  والواليات  تركيا  من  كل  وتضع  اإلرهاب، 
التحرير  وجبهة   ،)PKK( الكردســتاني  العمال  وحزب  كداعش،  اإلرهاب  قوائم  على 

وغيرها. يسارية،  حركة  وهي   )DHKC( الشعبية  الثورية 

وتلعب تركيا دوًرا رئيًسا في التحالف الدولي من خالل السماح لقوات التحالف 
اإلرهابية  العناصر  واستهداف  الجوية،  العمليات  في  والمشاركة  قواعدها،  باستخدام 
وقد  "داعش"،  الدولة  لتنظيم  والتجنيدية  التمويلية  القدرات  من  والحد  ســوريا،  في 
العمليات  في  فرد   1200 عن  يزيد  وما  طائرة،   60 من  أكثر  بنشــر  تركيا  ســمحت 
لماليين  والمأوى  المســاعدات  تقديم  وكذلك  والعراق،  ســوريا  في  "داعش"  ضد 
مجموعة  رئاسة  في  لمشــاركتها  ونظًرا  وبيوتهم.  بالدهم  من  الُمشــّردين  الســوريين 
ال  تركيا  فإن  الدولي،  التحالف  فــي  األجانب  اإلرهابيين  بالمقاتلين  المعنية  العمــل 
ويشارك  ونشاط،  بفعالية  المجال  هذا  في  الدولية  المبادرات  أيًضا  تقود  بل  فقط  تدعم 
ومن  وســوريا،  تركيا  بين  الحدود  تأمين  في  التركي  الجيش  من  عســكري  ألف   20
للعمليات  المشتركة  التخطيط  جهود  في  :المشاركة  التركية  العسكرية  اإلسهامات  أهم 
تلك  لتحقيق  كافة؛  الالزمة  الخطوات  واتخذت  سوريا،  شمال  في  "داعش"  ضد  كافة 
محترفين  من  العراقي  األمن  أفراد  من  فرد   7000 بتدريب  وقامت  وتنفيذها،  الخطط 
في  العســكرية  عملياتها  جانب  إلى  هذا  "داعش")2(،  ضــد  القتال  على  ومتطوعيــن 
مقدمتها  وفي  اإلرهابية،  الجماعات  مــن  خالية  آمنة  مناطق  إلقامة  الســوري؛  العمق 

)1)  باكينام الشرقاوي،  " إيران وتركيا بعد 11 سبتمبر/ أيلول   " ، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، 
حولية أمتي في العالم، تداعيات اليوم األميركي: الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول  ، العدد الخامس، 

)فبراير/ شباط 2013م(، 981.
)2)  التحالف الدولي، تركيا، )تاريخ الدخول: 22 فبراير/ شباط 2020م(.
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عفرين،  مدينة  في  الزيتون"  و"غصن  حلب،  شــمال  الفرات"  "درع  ومنها:  "داعش"، 
الفرات)1(. نهر  شرق  سوريا  شمال  في  السالم"  و"نبع 

حيث  اإلرهابية،  الجماعات  هــذه  مكافحة  في  مهًما  دوًرا  قطــر  لعبت  كذلــك 
حلف  مع  كذلك  الخصوص،  بهــذا  ثنائية  اتفاقات  المتحدة  الواليات  مــع  يجمعهــا 
التي  الناتو  حلف  قمة  في  أعلنت  والتي  إســطنبول،  مبادرة  في  قطر  وتشــارك  الناتو، 
على  المبادرة  تركــز  حيث  2004م،  حزيران  يونيــو/   30-29 في  بتركيــا  عقــدت 
في  والسيما  قيمة،  يضيف  أن  للناتو  فيها  يمكن  التي  المجاالت  في  العملي  التعاون 

األمني)2(. المجال 

األطلسي  شمال  وحلف  بلجيكا  مملكة  لدى  ســفيرها  عبر  قطر  شــاركت  كما 
إسطنبول  لمبادرة  االستشارية  للمجموعة  األول  االجتماع  في  ثاني  آل  جاسم  بن  علي 
إطار  ضمن  إسطنبول  في  عقد  الذي  الثاني 2014م،  تشرين  نوفمبر/   19 في  للتعاون 
الجهود  لتنسيق  تهدف  والتي  المبادرة،  إطالق  على  ســنوات  عشــر  بمرور  االحتفال 

اإلرهاب)3(. محاربة  في  السيما  والتعاون 

األميركية  المتحدة  للواليــات  حلفاء  وقطر  تركيا  من  كالًّ  أن  القــول:  خالصــة 
عنه،  االســتغناء  لواشــنطن  يمكن  ال  دور  منهما  ولكل  اإلرهاب،  على  حربهــا  فــي 
االستخباري  التنســيق  عبر:  اإلطار،  هذا  في  بينهما  فيما  والدوحة،  أنقرة  تتعاون  كما 
الدائمة  االتصاالت  إلى  باإلضافة  البلدين،  بين مسؤولي  الدائمة  والزيارات  والميداني، 
االستراتيجية  للجنة  الستة  االجتماعات  فخالل  البلدين،  في  العالقة  ذات  الجهات  بين 
اإلرهاب،  انتشار  ظاهرة  ومنها  المنطقة،  مشــاكل  تناول  تم  والدوحة  أنقرة  بين  العليا 

مواجهتها.  وسبل  وتداعياتها  مسبباتها  نقاش  جرى  حيث 

(1)  T. C. Milli Savunma Bakanlığı, "Tum Yayin", (Erişim 02 Mart 2020).

(2)  North Atlantic Treaty Organaization )NATO(, "Istanbul Cooperation Initiative 
)ICI(", )Access  12 August 2017(.   

)3)  وزارة الخارجية القطرية، "دولة قطر تشارك في االجتماع األول للمجموعة االستشارية لمبادرة 
إسطنبول للتعاون". 11 سبتمبر/ أيلول   2014م، )تاريخ الدخول: 5 فبراير/ شباط 2018م(. 
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ثالًثا: التدخالت الدولية يف األزمة السورية 

المتحدة  الواليات  عظمييــن،  دوليتين  قوتين  بتدخل  الســورية  األزمة  تميــزت 
شرق  سوريا  شمال  قواتها  ترابط  أن  على  المتحدة  الواليات  حرصت  حيث  وروسيا، 
الشرقية  الجنوبية  الحدود  تحاذي  كما  النفط،  حقول  معظم  تتواجد  حيث  الفرات،  نهر 
وسط  في  الحدود  جانبي  على  األكراد  المتمردين  حيث  الضعيفة،  وخاصرتها  لتركيا 
الحدود  من  التركي  الجانب  فعلــى  الكردية،  القومية  عليها  يغلب  مجتمعيــة  تركيبــة 
هجماته  وينفذ  إرهابية)1(،  منظمة  أنقرة  ه  تعدُّ الذي  الكردستاني،  العمال  حزب  ينشــط 
الجانب  وفي  العراق،  شمال  قنديل  جبال  في  قيادته  تتمركز  بينما  تركية،  أهداف  ضد 
والتي  الشعب"،  حماية  "وحدات  الكردية  المليشــيات  تتمركز  الحدود  من  الســوري 
الكردية  القوات  هذه  تشــكل  بينما  الكردســتاني،  العمال  لحزب  امتداًدا  أنقرة  ها  تعدُّ
ا،  عسكريًّ المتحدة  الواليات  من  المدعومة  الديمقراطية  سوريا  لقوات  الفقري  العمود 

ا)2(. سياسيًّ غطاء  لها  وتوفر 

القومي؛  ألمنها  مباشًرا  تهديًدا  حدودها  على  الكردية  القوات  وجود  تركيا  وتعدُّ 
دولة  عن  واإلعالن  سوريا،  عن  لالنفصال  يمهد  مستقل  كيان  إقامة  إلى  تسعى  كونها 
يشكل  كما  الكردية،  الغالبية  ذي  تركيا  شرق  جنوب  انفصال  بالضرورة  تدعم  كردية 
تركيا  نجحت  وقد  المتحدة،  والواليات  تركيا  بين  الخالف  محطات  أبرز  الملف  هذا 
األراضي  في  جيشها  توغل  عبر  الفرات  غرب  كردي  كيان  إقامة  على  الطريق  قطع  في 
الفرات عبر عملية  الزيتون"، وشرق  الفرات"، و"غصن  "درع  السورية، خالل عمليات 

السالم")3(. "نبع 

(1)  Emniyet Genel Müdürlüğü, "Türkiye’de halen faaliyetlerine devam eden başlıca 
terör örgütleri", )9 Şubat 2012(. 

"نبع السالم" التركية في سوريا: الهواجس والتحديات"، الدوحة:  "عملية  )2)  محمد ياسين نجار، 
مركز الجزيرة للدراسات، )13 أكتوبر/ تشرين أول 2019م(.

(3)  Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, "Tum Yayin", (Erişim 15 Mart 2020).
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"داعش"  ضد  الدولــي  التحالف  فــي  قطر  فيه  شــاركت  الذي  الوقــت  وفــي 

قاعدة  السيما  العســكرية  قواعدها  تركيا  فتحت  األميركية،  المتحدة  الواليات  بزعامة 

أهداف  توسيع  ضرورة  ترى  كانت  أنها  غير  التحالف،  قوات  أمام  الجوية  "إنجيرلك" 

حماية  وحدات  ذلك  في  بما  اإلرهابية  المجموعات  كل  لتشمل  سوريا؛  في  التحالف 

الكردية.  الشعب 

دورها،  لتحجيم  والدولية  اإلقليمية  والمســاعي  التركية  التخوفات  قطر  تتفهــم 

مشــترًكا  عماًل  تقيم  التي  تركيا  جانب  إلى  وقوفها  وتعلن  القومي،  بأمنها  والمســاس 

السورية على األصعدة  المعارضة  فللبلدين عمل ميداني مباشر مع  معها داخل سوريا، 

المجلس  تشكيل  في  مشترك  بشكل  وساهما  واألمنية،  والعسكرية  السياسية  المختلفة 

السورية)1(. المعارضة  في  المدني  الجناح  السوري،  الوطني 

على  الدولية،  مكانتها  الستعادة  تسعى  التي  روســيا،  أقدمت  أخرى،  ناحية  من 

سقوط  لمنع  2015م؛  أيلول  سبتمبر/   30 في  السورية  األزمة  في  العسكري  التدخل 

للمعارضة في  الداعم  التركي-القطري  الجهد  قراراته، ولتحبط  النظام، وللسيطرة على 

األراضي  معظم  على  السيطرة  وفقدانه  الصمود،  على  النظام  قدرة  تراجع  فبعد  سوريا، 

قوات  بإرسال  هناك  العسكري  بثقلها  ألقت  والتي  روسيا،  من  اإلسناد  جاء  السورية؛ 

2017م)2(،  األول  كانون  ديسمبر/   22 في  معظمها  تسحب  أن  قبل  سوريا  إلى  كبيرة 

في  منتشرة  عسكرية  وشرطة  السوري،  النظام  قوات  لمساندة  مستشارين  على  وتبقي 

الدخول:  )تاريخ  االئتالف"،  السورية،  " أهداف  والمعارضة  الثورة  لقوى  الوطني  االئتالف    (1(
15يناير/كانون الثاني 2020م(. 

)2)  موقع وزارة الدفاع الروسية، "وزير الدفاع الروسي يقدم تقريًرا إلى القائد األعلى بشأن سحب 
القوات الروسية من سوريا"، 22 ديسمبر/ كانون األول    2017م. )تاريخ الدخول: 12 فبراير/ 

شباط 2020م(. 
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عســكريتين،  قاعدتين  في  القوات  هذه  معظم  وتتمركز  التصعيد")1(،  "خفض  مناطق 
الجوية. حميميم  وقاعدة  البحرية،  طرطوس  قاعدة  هما 

السوري  النظام  اســتطاع  الروسي،  واإلســناد  الدعم  من  ســنوات  عدة  وخالل 
تركيا  عليها  تســيطر  التي  تلك  عدا  تواجدها،  أماكن  من  وطردها  المعارضة  هزيمــة 
ومستقبلها،  سوريا  في  ورئيًسا  حاســًما  عنصًرا  روسيا  وأصبحت  البالد.  شــمال  في 
الشرق  إلى  هاًما  ومدخاًل  الحيوي،  مجالها  ضمن  تقع  سوريا  أن  موسكو  ترى  حيث 

الدافئة. والمياه  األوسط 

تركيا  متاعب  من  ضاعف  الســورية  األزمة  في  المباشــر  الروســي  التدخل  هذا 
اإليراني  المحور  أركان  أهم  أحد  سوريا،  في  النظام  إلسقاط  مساعيهما  وأحبط  وقطر، 
تركيا  إسقاط  بعد  موسكو  مع  التركية  المواجهة  وتصاعدت  بل  األوسط،  الشرق  في 
تدهوًرا  وشكلت  2015م،  الثاني   تشــرين  نوفمبر/   24 في  روسية  عســكرية  لطائرة 
إلى  قطر  سعت  وقد  أشهر)2(،  ســبعة  اســتمر  البلدين  بين  الثنائية  العالقات  في  كبيًرا 

)1)  وفق راعي مسار أسيتانا لتسوية النزاع في سوريا يقصد بمناطق خفض التصعيد: تلك المناطق 
األربعة الرئيسة التي حددت في سوريا في الرابع من مايو/ أيار 2017م؛ بهدف وقف األعمال 
القتالية بين النظام والمعارضة المسلحة، والسماح للمساعدات اإلنسانية بالدخول، مع استمرار 
تحليل  وحدة  األمن.  مجلس  عبر  المتحدة  األمم  حددتها  كما  اإلرهابية  التنظيمات  محاربة 
لألبحاث  العربي  المركز  الدوحة:  نجاحه"،  وفرص  خلفياته  الثالثي:  أستانا  "اتفاق  السياسات، 

ودراسة السياسات، )مايو/ أيار 2017م(. 
)2)  تصريحات وزير الخارجية الروسي جاء فيها: أدت األعمال اإلجرامية المتهورة التي قامت بها 
السلطات التركية، والتي أسقطت طائرة روسية إلى ثالث عواقب. أواًل: تفاقم خطير للعالقات 
بين روسيا والناتو، وهو ما ال يمكن تبريره بأي مبرر، بما في ذلك حماية حدود الدولة. ثانًيا، أثبتت 
للمعلومات  نظًرا  "داعش"، وهذا ليس مفاجًئا؛  إرهابيي  تدافع عن  أنها،  أفعالها  تركيا من خالل 
المتاحة التي تفيد بأن بعض المسؤولين األتراك لديهم مصلحة مالية مباشرة في تسليم المنتجات 
النفطية من المنشآت المملوكة لداعش. وثالًثا، تقوضت العالقات الودية طويلة األمد بين روسيا 
الضرر،  هذا  إصالح  الصعب  من  سيكون  والثقافية،  االقتصادية  العالقات  ذلك  في  بما  وتركيا 
ومن المحتمل أن تكون العواقب المباشرة هي التخلي عن عدد من المشاريع المشتركة الهامة، 

وخسارة الشركات التركية لمراكزها في السوق الروسية.
The Russian Government, "On arriving in Yekaterinburg from Southeast Asia, Dmitry 
Medvedev comments on events related to the Russian Su-24 aircraft"25)  ,   November 
2015), (Access:  13 November 2019 ). 
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تركيا  اســتثمرت  الروســية  الطائرة  أزمة  تجاوز  وبعد  البلدين،  بين  العالقة  هذه  ترميم 
على  للحفاظ  معها؛  تفاهمات  إلى  الوصول  لصالح  روســيا  مع  الثنائية  عالقاتها  في 
دعم  في  استمرارها  مع  ســوريا  في  القطري  الدور  تراجع  وقد  ســوريا،  في  وجودها 

هناك.  التركي  الجهد 

في  التعاون  إلى  وأنقرة  موسكو  من  كل  سعت  الطائرة  إسقاط  أزمة  تجاوز  وبعد 
أطلقت  السياسي  الصعيد  فعلى  األرض،  على  الجديدة  الوقائع  ضمن  السوري  الملف 
مع  ثالثية  لقاءات  عدة  عقدت  كما  سوريا)1(،  في  الصراع  لتسوية  أستانا  مسار  موسكو 

سوريا.  في  النزاع  لتسوية  وألمانيا  وفرنسا  تركيا  مع  رباعية  وأخرى  وإيران،  تركيا 

روســيا  مع  والمتصاعدة  المتقدمة  العالقات  هذه  إقامة  تركيا  اســتطاعت  وقد 
أهمها:  أســباب  لعدة  وتراجعها،  األميركية  المتحــدة  بالواليات  عالقتها  توتــر  مــع 
الجناح  أنقرة  ها  تعدُّ التي  الكردية،  الشــعب  حماية  لقوات  العسكري  واشــنطن  دعم 
قطر  أما  تركيا.  في  إرهابية  كجماعة  المصنف  الكردســتاني  العمال  لحزب  الســوري 
الواليات  مع  متقدمة  بعالقات  احتفظت  بينما  روســيا،  مع  محدودة  عالقات   فأقامت 

األميركية. المتحدة 

)1)  انطلق مسار أستانا في يناير/ كانون الثاني من العام 2017م في العاصمة الكازاخية، ويهدف إلى 
إيجاد حل سياسي لألزمة السورية عبر جلب النظام السوري ومعارضيه إلى طاولة الحوار، وقد 
مثلت كل من روسيا وتركيا وإيران دواًل راعية لهذا المسار، وقد عقد 13 لقاء حتى يوليو/ تموز 
2019م. علي باكير، "مسار أستانا: الدول الضامنة ومسارات التسوية السورية"، الدوحة: مركز 

الجزيرة للدراسات، )1 أغسطس/ آب 2019م(. 
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املطلب الثاني: حماية املصالح املشتركة يف اإلقليم

مواجهة  في  اإلقليم  فــي  مصالحهما  حماية  إلــى  وقطر  تركيا  مــن  كل  ســعت 
شــهدت  والتي  الليبية،  األزمة  ذلك  على  النماذج  أبرز  ومن  الدوليــة،  االختراقــات 
كفرنسا  والقريبة  كإيطاليا،  الجارة  األوروبية  القوى  من  ابتداء  واسعة،  دولية  تدخالت 

وروسيا.  األميركية  المتحدة  كالواليات  كبرى  دولية  قوى  جانب  إلى  وألمانيا، 

محاية املصالح الرتكية-القطرية يف ليبيا

وساحة  والدولية،  اإلقليمية  اإلرادات  لصراع  ســاحة  الليبية  الســاحة  شــكلت 
وصراعات  سياسي  انقسام  من  البالد  تعاني  حيث  الســالح،  بقوة  الصالحيات  لتنازع 
بالحكومة  الدولي  االعتــراف  من  الرغم  وعلى  وغربها،  البالد  شــرق  بين  مســلحة 
خليفة  المتقاعد  اللواء  تدعم  الدولية  األطراف  من  عدًدا  أن  إلى  طرابلس  فــي  الليبيــة 
محاربة  مسمى  تحت  واستخباراتًيا  عسكرًيا  تدعمه  التي  فرنســا  مقدمتها  وفي  حفتر، 
ليبيا  ثروات  من  حصتها  يضمن  بما  والجنوب  الشرق  في  توسعه  ليستكمل  اإلرهاب 
كالسعودية،  لحفتر  الداعمة  اإلقليمية  األطراف  مع  تعاونها  جانب  إلى  الهائلة،  الطبيعية 
لتقديم  المســتعد  الطرف  مع  التعــاون  تفّضل  والتــي  روســيا  كذلك  واإلمــارات. 
منتخب  غير  عسكري  شخص  وجود  في  أســهل  هذا  أن  شــك  وال  لها،  االمتيازات 
في  مكاسب  لتحقيق  ا؛  ميدانيًّ وحضوًرا  ا،  سياسيًّ نفوًذا  لها  يحقق  الذي  األمر  كحفتر، 
واالستخباري  العســكري  الدعم  لحفتر  روســيا  وتقدم  الطبيعية،  بالموارد  الغنية  ليبيا 
الشــرعية  الحكومة  تدعم  المقابل  في  جانبه.  إلى  للقتال  المرتزقة  من  كبيرة  وأعداًدا 
ضمن  ها  تعدُّ والتي  ليبيا،  إلى  ا  جغرافيًّ األقرب  إيطاليا  مثل  دولية  أطراًفا  طرابلس  في 
تتسم  سياساتها  أن  غير  الالجئين،  كملف  كبيرة،  ملفات  في  وتشاركها  القومي،  أمنها 

األحيان. من  كثير  في  والتردد  بالغموض 

ليبيا،  في  الداخلي  المشــهد  تعقيد  من  زادت  دولية  أطراف  من  التدخالت  هذه 
وأججت الحرب األهلية فيها، ووضعت األطراف اإلقليمية ومن بينها تركيا وقطر أمام 
بحكومة  رسمًيا  تعترف  كانت  وإن  الدولية،  القوى  معظم  أن  الســيما  أكبر،  تحديات 
إيطاليا  أن  كما  حفتر،  المتقاعد  اللواء  تدعم  أنها  غير  السراج،  برئاسة  الوطنية  الوفاق 
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لإلجراءات  رفضها  عن  أعلنت  الســراج  برئاســة  الوطنية  الوفاق  حكومة  تدعم  التي 

التفاهم  مذكرة  ذلك  ومن  وأمنًيا،  ا  عسكريًّ الســراج  حكومة  لمســاندة  الرامية  التركية 

والتي  2019م،  الثاني  تشــرين  نوفمبر/   27 في  وليبيا  تركيا  بين  توقيعهــا  تم  التــي 

هناك)1(. ومصالحها  نفوذها  على  حفاًظا  ليبيا؛  في  التركي  العسكري  بالتدخل  تسمح 

الشرعية  الحكومة  بوابة  ليبيا من  في  أكبر  بلعب دور  لتركيا  المذكرة سمحت  هذه 

النار  إطالق  لوقف  والتوصل  روســيا،  مقدمتهم  وفي  حفتر  حلفاء  لتفاوض  لها؛  وأهَّ

وإيطاليا  فرنسا  الرئيسة  الدولية  القوى  واعتراف  2020م،  الثاني  كانون  يناير/   12 في 

مؤتمر  انعقاد  في  تجلى  ما  وهذا  معها،  العمل  من  والبد  تركيا،  تجاوز  يمكن  ال  أنه 

 11 زعماء  وضم  المتحدة،  األمم  برعاية  2020م  الثاني  كانون  يناير/   19 في  برلين 

وبوريس  ماكرون،  وإيمانويل  بوتين،  وفالديمير  أردوغان،  طيب  رجب  بينهم  دولــة، 

ميركل)2(. أنغيال  والمستشارة  جونسون، 

معظمها  يصب  التي  الدولية  التدخالت  من  الكبير  الزخم  هذا  من  الرغــم  علــى 

ماضية  قطرية  وبمساندة  تركيا  أن  إال  ليبيا،  في  القطرية  وكذلك  التركية،  المصالح  ضد 

على  كبيرة  مكاسب  حققت  والتي  الوطني)3(،  الوفاق  حكومة  مع  شراكتها  تعميق  في 

تركيا  من  المدعومة  قواتها  وصلت  حيث  2020م  عام  من  األول  النصف  في  األرض 

(1)  Italian Ministry of Foreign and International Cooperation,  " Meeting between Min-
ister Luigi Di Maio and the Cypriot Foreign Minister, Nikos Christodoulides " , )Access 18 
March 2020(.

)2)  وزارة الخارجية األلمانية،  " بيان صحفي: مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا " ، )تاريخ الدخول: 
13 مارس/ آذار  2020م(. 

)3)  وكالة األناضول، "تركيا: سنواصل دعم الحكومة الليبية بموجب اتفاق التعاون العسكري"، 9 
يوليو/ تموز 2020م(، )تاريخ الدخول: 10 يوليو/ تموز 2020م(.
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 450 حوالي  بعد  على  والواقعة  الليبي)1(،  النفطي  الهالل  بوابة  سرت،  مدينة  مشارف 
أكبر  من  وهي  الجوية،  الجفرة  قاعدة  وإلى  طرابلس،  الليبية  العاصمة  غرب  كيلومتًرا 
الملف  بات  وقد  300 كم جنوب سرت)2(،  بعد  وتقع على  البالد،  في  الجوية  القواعد 

اإلقليم.  في  وقطر  تركيا  بين  المشترك  التعاون  ملفات  أهم  أحد  الليبي 

)1)  وتحتوي المنطقة الواقعة بين مدينتي سرت وبنغازي على معظم احتياطي ليبيا من النفط والغاز 
كما  2019م،  عام  برميل  مليار   48.4 المؤكد  الخام  النفط  احتياطي  حجم  بلغ  حيث  الطبيعي، 
بلغ حجم احتياطي الغاز الطبيعي المؤكد 1.505 مليار متر مكعب عام 2019م. منظمة األقطار 
14 يوليو/  ليبيا"، )تاريخ الدخول:  "الدول األعضاء: دولة  للبترول )أوابك(،  العربية المصدرة 

تموز 2020م(. 
 13 سرت"،  الستعادة  تحضيرات  لديها  الليبية  "الحكومة  أوغلو:  جاويش  األناضول،  وكالة    (2(

يوليو/ تموز 2020م، )تاريخ الدخول: 14 يوليو/ تموز 2020م(.
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خاتمة الفصل الثالث

تصاعدت  إقليمية  وصراعات  محلية  نزاعات  من  األوسط  الشــرق  إقليم  يعاني 
ميزان  في  تغييًرا  أحدث  والذي  2003م،  عــام  للعراق  المتحدة  الواليات  غزو  منــذ 
والعشــرين  الحادي  القرن  من  الثاني  العقد  في  وتيرتها  زادت  كما  اإلقليمية،  القوى 
تدخالت  جلبت  أمنية  أزمات  إلــى  بعضها  وتحول  العربي،  الربيع  ثــورات  بانــدالع 
وثروات  مهم،  جيوستراتيجي  بموقع  األوسط  الشرق  إقليم  يتميز  كما  ودولية،  إقليمية 
اإلقليمية  القوى  لدى  أهميته  من  عزز  الذي  األمر  الطاقة،  مقدمتها  في  هائلة  طبيعيــة 
توجد  ال  حيث  معيارًيا  أمنًيا  ُمَرّكًبا  األوسط  الشرق  يمثل  آخر،  جانب  من  والدولية، 

والسيطرة.  النفوذ  الكبيرة  قواه  وتتنازع  فيه،  مهيمنة  قوة 

أمنهما  حماية  إلى  وقطر  تركيا  من  كل  ســعت  اإلقليمية،  الظروف  هذه  ظل  في 
الناهضة  الكبيرة  اإلقليمية  القــوة  فتركيا  اإلقليم؛  في  مصالحهما  وتحقيــق  القومــي، 
والدولية  اإلقليمية  القوى  مواجهــة  في  إقليميا  وتدخالتها  اإلقليمي  دورها  تصاعــد 
السعودية،  هيمنة  عن  بعيًدا  النشط  المستقل  دور  لعب  إلى  قطر  سعت  بينما  األخرى، 
ســعيهما  جانب  إلى  المشــتركون،  واألعداء  المنافســون  وقطر  تركيا  بين  جمع  كما 

اإلقليم.  في  مصالحهما  لتحقيق 

كبيرة؛  بصورة  التركية-القطريــة  العالقــات  على  اإلقليمية  البيئــة  هذه  أثــرت 
القرن  من  األول  العقــد  في  وتقارب  صداقــة  عالقة  من  تحولها  علــى  وســاعدت 
من  وذلك  التالــي،  العقد  في  اســتراتيجية  شــراكة  عالقة  إلى  والعشــرين   الواحــد 

أوجه: ثالثة 

في:  كما  المختلفة،  اإلقليمية  القضايــا  مكونات  من  مواقفهمــا  تشــابهت  أواًل: 
في  األمنية  واألزمات  الثورة،  بعد  وليبيا  وتونس  مصر  في  السياســية  التغيرات  قضايا 
وبالتالي  أمنية،  أزمة  في  البالد  دخلت  حيث  2014م  عام  بعد  وليبيا  واليمن  ســوريا 

منها. كثير  في  والتنسيق  التعاون 
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عن:  الدفاع  في  وتعاونهما  اإلقليمية  القوى  مع  مواجهتهما  ثانًيا: 

ذلك  ومن  اإليراني،  االختراق  واجهتا  حيث  سوريا  في  كما  القومي؛  أمنهما  أ. 
الســعودية  طرف  من  حصارها  أزمة  في  لقطر  والجادة  العاجلة  تركيا  مســاندة  أيًضا، 

ومصر. والبحرين  واإلمارات 

السعودي- للدور  ليبيا، حيث تصدتا  في  اإلقليم: كما  في  ب. حماية مصالحهما 
اإلماراتي-المصري. 

إضافية  تحديات  فرضت  والتي  لإلقليم،  الكبرى  القوى  اختراقات  مواجهة  ثالًثا: 
على:  للحفاظ  والتنسيق،  التعاون  من  لمزيد  ودفعتهما  وقطر،  تركيا  على 

الروســي  االختراق  واجهتا  حيث  الســورية،  األزمة  في  كما  القومي؛  أمنهما  أ. 
للنظام. ودعمه 

الروســية  لالختراقات  مواجهتهما  في  كما  اإلقليم:  في  مصالحهما  حماية  ب. 
الليبية. لألزمة  واإليطالية  والفرنسية 
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الخاتمة

وقطر  الناهضة،  اإلقليمية  القوة  تركيا  بين  العالقات  بالتحليل  الدراســة  تناولت 
الثنائي  المستويين  على  الماضيين  العقدين  خالل  وتطورها  المؤثرة،  الصغيرة  الدولة 
واألمن،  للسلم  يفتقر  الذي  األوسط  الشرق  إقليم  في  البلدان  يقع  حيث  واإلقليمي، 
باإلضافة  الكبرى،  قواه  بين  وصدام  أهلية،  وحــروب  محلية،  صراعات  من  ويعانــي 
األمر  العالم،  في  العظمــى  القوى  تدخالت  جلبت  التي  االســتراتيجية  أهميته  إلــى 
جانب  إلى  دوله  بين  للعالقة  مهًما  محدًدا  االستراتيجي  األمني  البعد  من  جعل  الذي 
بهذه  التركية-القطرية  العالقات  تأثرت  وقد  واالقتصادية.  السياســية  األخرى  األبعاد 
اإلقليمي،  البعد  في  المتاحة،  والفرص  التهديدات،  صعيد؛  على  السيما  المتغيرات، 

الثنائي. البعد  في  الداخلية  والظروف  وبالعوامل 

منها:  األوســط،  الشــرق  في  اإلقليمية  البيئة  في  مهمة  أحداث  أثرت  إقليمًيــا، 
 11 وأحداث  1993م،  عــام  أســلو  واتفاقية  1990م،  عام  العــراق  على  الحــرب 
دورها  لعب  عن  غيبها  والذي  2003م،  عام  العراق  وغزو  2001م،  ســبتمبر/أيلول 
الفلسطيني  الصراع  وتداعيات  الخليج،  منطقة  في  القوى  بتوازن  وأخل  إقليمية  كقوة 
نتج  وما  2011م،  عام  منذ  العربي  الربيع  ثورات  اندالع  جانب  إلى  "اإلســرائيلي"، 
هذه  أحدثت  وقد  الثاني،  العقد  طيلة  امتدت  أمنية  وأزمات  سياسية  تغيرات  من  عنها 
أمام  المجال  وأتاحت  األوسط،  الشــرق  في  القوى  ميزان  في  للتغيير  فرصة  الثورات 

اإلقليم. في  أكبر  أدوار  للعب  اإلقليمية  القوى 

الختالف  تبًعا  األوسط  الشرق  في  مختلفة  أدواًرا  وقطر  تركيا  من  كل  لعبت  وقد 
قوة  تركيا  تشكل  حيث  الخارجية،  سياستاهما  عليها  استندت  التي  ومقوماتهما  بنيتيهما 
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ومواردها  المتميز،  الجيوسياسي  موقعها  على  الخارجية  سياستها  في  تســتند  إقليمية 
والعسكرية  االقتصادية  وقوتها  العريق،  والحضاري  التاريخي  وإرثها  الهائلة،  البشرية 
جانب  إلى  الوطنية،  مصالحها  وتحقيق  القومــي،  أمنها  لحماية  تســعى  كما  الكبيرة، 
الناعمة  أدواتها  استخدمت  ذلك  سبيل  وفي  إقليمي،  كقائد  اإلقليمية  مكانتها  استعادة 
فتتميز  وســكاًنا  مســاحًة  الصغيرة  الدولة  قطر  أما  المختلفة.  القضايا  في  والخشــنة 
قطاع  في  الهائلة  الطبيعية  مواردها  على  المستندة  والمؤثرة  النشطة  الخارجية  بسياستها 
ورعاية مصالحها  القومي  أمنها  لحماية  تسعى  كما  الكبيرة،  اإلعالمية  وقدراتها  الطاقة، 
الدوليين.  واألمن  للسلم  وراعية  للسالم  كصانعة  ال  فعَّ إقليمي  دور  ولعب  الوطنية، 

تركيا  في  الخارجية  السياسة  صنع  مؤسسات  فتختلف  الداخلي،  الصعيد  على  أما 
الوقت  ففي  األول(،  الفصل  في  مبين  هو  )كما  المتبع  السياســي  النظام  وفق  وقطر 
على  السياســية  األحزاب  فيه  تتداول  ديمقراطًيا  جمهورًيا  نظاًما  تركيا  فيه  تتبع  الذي 
تتبع  الخارجية،  السياسة  صنع  والتنفيذية  التشــريعية  الجهات  فيه  وتتقاسم  الســلطة، 
الوزراء  مجلس  عليها  يعينه  واســعة  بمســؤوليات  األمير  فيه  يتمتع  وراثًيا  نظاًما  قطر 

التشريعية.  الشورى  مجلس  مهام  جانب  إلى 

"الديمقراطي المحافظ" في تركيا  العدالة والتنمية  السياق، حافظ حزب  وفي هذا 
البرلمان  على  سيطرته  جانب  إلى  2002م  عام  منذ  منفرًدا  السلطة  في  المكوث  على 
المســار  هذا  في  بارز  دور  أردوغان  طيب  رجب  للرئيس  كان  وقد  المدة،  هذه  طيلة 
واسع،  شــعبي  بقبول  حظي  كما  تأسيســه  منذ  الحزب  داخل  كبير  بنفوذ  تمتع  حيث 
ولكن  الخارجي  الشــأن  في  واســتراتيجيتهم  رؤيتهم  فرض  من  مكنهم  الذي  األمر 
وصاية  في:  رئيســي  بشــكل  تمثلت  كبيرة  تحديات  اعترضتهم  فقد  متدرجة،  بصورة 
للدولة  باإلضافة  الخارجية،  السياســة  رســم  في  وتدخله  العامة  الحياة  على  الجيش 
نجاحات  أهم  ومن  الدولة.  مفاصل  في  غولــن"  الله  "فتح  جماعة  وتغلغل  العميقــة 
األعوام  في  الدستورية  التعديالت  إجراء  عبر  الجيش  دور  تقليص  من  تمكنه  الحزب 
في  ضلوعها  بعد  الســيما  "غولن"  جماعة  وإضعــاف  2017م،  2010م،  2007م، 

2016م.  عام  منتصف  العسكرية  االنقالب  محاولة 
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العامين  بين  ومطرد  إيجابــي  بشــكل  التركية-القطرية  العالقات  تطورت  وقــد 
التعاون  بمرحلة  لتمــر  الثاني(،  الفصل  فــي  تفصيله  جــرى  )كمــا  2002-2020م 
الرســمية،  الزيارات  بتبادل  اتســمت  والتي  2002-2013م،  عامي  بين  والتقــارب 
على  الثنائي  الطابــع  وغلبة  المختلفة،  المجــاالت  في  الثنائيــة  االتفاقيــات  وعقــد 
ملفات  في  إقليمي  تعاون  وجود  مع  2011م،  عام  حتى  التركية-القطريــة  العالقــات 
2012-2013م  عامي  وفي  الفلسطيني-اإلسرائيلي،  كالصراع  مشــترك  اهتمام  ذات 
الربيع  ثورات  اندالع  مع  كبير  بشكل  الدولتين  بين  اإلقليمي  والتنسيق  التعاون  تصاعد 
التركية-القطرية  العالقات  لتنتقل  وليبيا،  وتونس  ومصر  ســوريا  في  الســيما  العربي، 
واإلقليمية  الثنائية  الملفات  في  الشامل  االســتراتيجي  التعاون  من  جديدة  مرحلة  إلى 
االستراتيجي  التعاون  مجلس  تشكيل  تم  حيث  2014-2020م،  عامي  بين  والدولية 
واألمنية  واالقتصادية  السياسية  الملفات  كل  في  االستراتيجية  للشــراكة  2014م  عام 
افتتاح  التركية-القطرية  العالقــات  متانة  تجليات  أبــرز  ومن  والثقافية،  والعســكرية 
حدودها،  خارج  لتركيا  عسكرية  قاعدة  أول  وهي  قطر،  في  التركية  العسكرية  القاعدة 
المشترك  العمل  جانب  إلى  االقتصادي،  والتكامل  الدفاعية،  الصناعات  في  والشراكة 
أواخر  منذ  التركي-القطري  التعــاون  لهذا  وكحصيلة  المختلفة.  اإلقليم  قضايــا  فــي 
وستة  قمة،   28 الدولتين  زعيما  عقد  التالية  الخمس  الســنوات  وخالل  2014م  عام 
الوزراء  بين  التحضيرية  االجتماعات  وعشرات  العليا،  االستراتيجية  للجنة  اجتماعات 
في  اتفاقية   60 من  أكثر  توقيع  اللقــاءات  هذه  عن  نتج  الجانبين،  مــن  والمســؤولين 

وغيرها. والثقافية  والعسكرية  واألمنية  واالقتصادية  السياسية  المجاالت  مختلف 

الدولتين  إظهار  التركية-القطرية  العالقــات  وتنامي  قوة  على  المؤشــرات  ومن 
بعضهما  إلنقاذ  مباشــر  وبتدخل  الحرجة  األوقات  في  الســيما  متباداًل  كبيًرا  تعاوًنا 
حصارها  عن  اإلعالن  منذ  لقطر  والحاسمة  الفورية  تركيا  مساندة  ذلك:  من  البعض، 
السياســي  موقفها  واســناد  الغذائي  أمنها  على  بالحفــاظ  2017م،  عــام  منتصــف 
في  نقص  أي  لتعويض  بالغاز  تركيا  لتزويد  قطر  استعدت  المقابل؛  في  والعســكري. 
الطاقة  أمن  لحفظ  2015م،  عام  المقاتلة  الروسية  الطائرة  إسقاط  أزمة  خالل  إمداداته 
اللحظة  منذ  2016م  عام  منتصف  في  تركيا  في  االنقالب  محاولة  ورفضــت  لديهــا، 
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انهيار  لمنع  العاجلة  المالية  المساعدة  لتقديم  وأســرعت  حولها،  أنباء  لورود  األولى 
2018م. آب  أغسطس/  في  خاص  وبشكل  تركيا  في  المحلية  العملة 

عبر  الثنائية  العالقات  تعزيز  في  وقطر  تركيا  في  المحلي  المجتمع  ســاهم  كما 
التعاون  ذلك:  ومن  وغيرها،  والرياضية  والثقافية  االقتصادية  المجتمعية  المؤسســات 
التركية- األعمال  رجال  جمعية  وتأسيس  الجانبين،  في  األعمال  رجال  جمعيات  بين 
قطر  جامعتي  بين  التعاون  كاتفاقية  الجامعات  بين  التعاون  اتفاقيات  وعقــد  القطريــة، 
الدكتوراه،  ورســائل  التدريس  هيئة  وأعضاء  والباحثيــن  الطلبة  لتبــادل  وإســطنبول 

األكاديمية. واألنشطة  البحثية  والدراسات  المشاريع  إنشاء  في  والتعاون 

الصغيرة،  الدولة  قطر،  اســتراتيجية  أن  في  الجانبين  بين  العالقة  دوافع  وتمثلت 
والسلم  لألمن  تفتقر  بيئة  في  نفسها  لحماية  إقليمية؛  تحالفات  في  الدخول  على  تقوم 
جيوســتراتيجية  بيئة  في  تقع  إنها  حيث  الدولية،  تحالفاتها  جانب  إلى  كبير،  حد  إلى 
لمواجهة  الدولية؛  عالقاتها  تنويــع  من  حيوية  كضرورة  لها  بد  وال  العــداء،  شــديدة 
الرغم  فعلى  العربي،  الربيع  ثورات  اندالع  بعد  كثيًرا  تزايدت  التي  الخارجية  الضغوط 
لموازٍن  الماسة  بحاجتها  شــعرت  المتحدة،  الواليات  مع  االســتراتيجية  من عالقاتها 
األفضل  خيارها  تركيا  مثلت  وقد  واإلمارات،  كالسعودية  لها،  منافســة  لقوى  إقليمي 
أنها  كما  لحمايتها،  كافية  واقتصادية  عسكرية  بقوة  تمتعها  منها:  األسباب،  من  للعديد 
قضايا  من  للكثير  رؤيتها  في  معها  وتتقاطع  داخلي،  بقبول  تحظى  وسنية  مسلمة  قوة 
من  كثير  في  المشترك  التعاون  من  الممتد  التاريخي  لإلرث  باإلضافة  األوسط،  الشرق 
الناتو،  حلف  في  عضوًة  كونها  غربية؛  معارضة  تثير  ال  الوقت  ذات  في  وهي  محطاته، 
الخارجية،  األعباء  من  للتخفف  األميركية  اإلدارة  سعي  مع  تزداد  لها  الحاجة  أن  كما 
دول  لدى  قبواًل  تلقى  تركيا  أن  جانب  إلى  اإلقليميين،  لحلفائها  منها  جزء  وتحميــل 

بأسرها.  الخليج  منطقة  يتهدد  الذي  اإليراني  التوسع  مع  خصوًصا  أخرى  خليجية 

حزب  تولي  منذ  الشــرق  إلى  اتجهت  والتي  الناهضة  اإلقليمية  القوة  تركيا،  أما 
شــركاء  مع  التعاون  إلى  فســعت  2002م،  عام  تركيا  في  للحكم  والتنميــة  العدالــة 
قضايا  من  عدد  تجاه  رؤيتهــا  من  قريبة  اســتراتيجية  رؤية  لديهم  موثوقين  إقليمييــن 
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العربي  الربيع  بعد  ما  حقبة  أن  تركيا  أدركت  كمــا  المشــترك،  االهتمام  ذات  اإلقليم 
تقتصر  وأمنية  خارجية  سياسية  عبر  ببساطة  معها  التعامل  يمكن  وال  ثابتة،  وغير  دينامية 
والتي  والخليجية،  العربية  الدولة  قطر  مع  عالقاتها  من  عززت  لذا  واحد،  بعد  علــى 
نشــطة  خارجية  سياســة  وصاحبة  كبيرة،  إعالمية  وقدرات  هائلة  مالية  موارد  تمتلك 

الخارجية. سياستها  إلسناد  معها،  ومصالحها  رؤاها  تتقاطع  كما  ومؤثرة، 

الثنائي  الصعيدين  التركي-القطري ىلع  التقارب  تلخيص عوامل  ويمكن 
واإلقليمي، كاآلتي؛ 

أواًل: عىل الصعيد الثنائي )تناوهلا الفصل الثاين بالتحليل(

التركي رجب . 1 الرئيس  الدولتين، حيث يجمع  بين زعيمي  الشخصية  الصداقة 
تميم  الشيخ  وابنه  ثاني  آل  خليفه  بن  حمد  الشيخ  قطر  وأمير  أردوغان  طيب 

المشتركة. والقيم  الفكر  في  تقارب  ثاني  آل  حمد  بن 

في . 2 الطبيعي  الغاز  مصدري  أكبر  من  قطــر  تعدُّ  حيث  االقتصادي  التكامــل 
كما  للتكامل،  فرصة  شكل  ما  وهو  مستورديه،  أكبر  من  تركيا  بينما  العالم، 
المالية،  الموارد  قطر  تمتلك  بينما  البشرية،  والموارد  الخبرات  تركيا  تمتلك 
الرسمية  القطرية  لالســتثمارات  مهمة  اســتثمارية  بيئة  تركيا  شــكلت  وقد 
فتحت  كما  وغيرهما،  والمالية  العقارية  المختلفة  القطاعات  في  والخاصــة 
البنية  قطاع  في  السيما  قطر،  في  لالســتثمار  التركية  للشــركات  الباب  قطر 

2022م.   للعام  القدم  كرة  مونديال  الستضافة  لالستعداد  التحتية؛ 

تركيا . 3 بين  التقارب  عوامل  أهم  أحد  تشــكل  المشــتركة  األمنية  التهديدات 
البلدان  يتعاون  لذا  اإلقليمية،  المهددات  من  عدد  في  يشتركان  حيث  وقطر، 
االتفاقيات  من  العديد  ويجمعهما  مســتوى،  أعلى  على  وأمنًيا  اســتخبارًيا 

الصدد. هذا  في  الثنائية 

الخليج . 4 على  مطل  جيوستراتيجي  بموقع  قطر  تتمتع  العسكري،  الشــأن  في 
إقدام  في  ســاهم  الذي  األمر  الخليج،  دول  ويتوســط  بالنفط  الغني  العربي 
وذلك  فيها،  حدودها  خــارج  العســكرية  قواعدها  أولى  إقامة  على  تركيــا 
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الدفاعية،  صادراتها  وزيــادة  اإلقليمية،  مصالحها  وحماية  نفوذها،  لتعزيــز 
للتواجد  قطر  تحتاج  كما  العسكرية.  القاعدة  افتتاح  بعد  كثيًرا  تطورت  التي 
التدريب  مهام  إلى  باإلضافة  أمنها،  لحماية  أراضيها؛  على  العسكري  التركي 

المسلحة. قطر  قوات  تحتاجها  التي  واالستشارات 

ثانًيا: عىل الصعيد اإلقليمي )تناوهلا الفصل الثالث بالتحليل(

1. مواجهة التهديدات املشرتكة

النزاعات  وتيرة  وزيادة  األوسط،  الشــرق  في  االســتقرار  عدم  حالة  تصاعد  مع 
مقدمتها  وفي  ونفوذها،  العظمى  الدول  أطماع  محط  كونه  فيه؛  الخارجية  والتدخالت 
عدد  في  المباشر  العســكري  التدخل  على  أقدمت  التي  األميركية  المتحدة  الواليات 
اندالع  إلى  باإلضافة  مصالحها،  لتحقيق  وإقليمية؛  غربية  قوى  مع  بالتعاون  دوله،  من 
في  أخرى  وأدخلت  الدول،  بعض  في  الحكم  أنظمة  غيرت  التي  العربي  الربيع  ثورات 
األجنبية  والجيوش  الخارجية  التدخالت  من  مزيًدا  جلب  طويل  مســلح  أهلي  صراع 
وضعت  والتشظي  االستقرار  عدم  من  الخطورة  بالغة  الحالة  هذا  األوسط،  الشرق  إلى 
البلدين  دفع  الذي  األمر  القومي،  ألمنهما  وكبيرة  مباشــرة  تهديدات  أمام  وقطر  تركيا 

التحديات. هذه  لمواجهة  المشترك؛  والعمل  والتنسيق  التقارب  من  المزيد  إلى 

وتنظيم  القاعدة،  كتنظيم  المتشــددة  الجماعات  ظهور  التهديدات  هذه  أبرز  ومن 
منهما،  القريبة  أو  عنهما،  المنبثقة  المجموعــات  وبعض  "داعش"،  اإلســالمية  الدولة 
لتركيا  حيوي  ومجال  جوار  مناطق  وجميعها  والعراق،  ولبنان  سوريا  في  انتشرت  والتي 
تصدر  يفسر  ما  وهذ  لهما،  القومي  األمن  في  مباشرة  بصورة  يؤثر  الذي  األمر  وقطر، 
االستراتيجية  اللجنة  وأعمال  البلدين،  من  القادة  لقاءات  أعمال  لجدول  األمني  الملف 
اإلرهاب،  هوية  تحديد  في  كثيًرا  البلدين  رؤية  تقاربت  وقد  الست.  نسخها  في  العليا 
في  المثال  سبيل  على  البلدان  رأى  فقد  اإلرهابية،  المنظمات  الئحة  على  والمدرجين 
في  رأتا  بينما  إرهابية،  منظمات  الكردستاني  العمال  وحزب  القاعدة  وتنظيم  "داعش" 
هذا  ليس  إرهابية،  غير  منظمات  األخرى  المقاومة  الفلسطينية  والفصائل  حماس  حركة 

اإلسرائيلي.  االحتالل  تقاوم  وطني  تحرر  حركات  فيها  رأتا  بل  وحسب، 
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التركية  للمصالح  تهديًدا  شــكل  منافًســا  محوًرا  إيران  تشــكل  آخر،  جانب  من 
العربي،  الربيع  ثورات  اندالع  بعد  خاص  وبشــكل  األوســط،  الشــرق  في  والقطرية 
تدعم  حيث  الســورية،  األزمة  األطراف  هذه  بين  الدائر  الصــراع  ذلك  أوجه  ومــن 
كما  المعارضة،  وقطر  تركيا  تدعم  بينما  األسد،  بشــار  بزعامة  الســوري  النظام  إيران 
المحور  مع  صراعه  جانب  إلى  سعى  ثانًيا  محوًرا  واإلمارات  السعودية  محور  يشكل 
تغيير  محاولة  في  وســاهم  بل  اإلقليم،  في  التركي-القطري  الدور  لتحجيم  اإليراني؛ 
لصالح  اإلمارات  تدخل  إلى  التقارير  من  العديد  أشارت  فقد  وقطر،  تركيا  في  النظام 
األول  كانون  ديسمبر/  في  والشرطة  القضاء  انقالب  محاولة  إبان  تركيا  في  المعارضة 
جانب  إلى  2016م.  تموز  يوليو/  في  العســكري  االنقالب  محاولة  وفي  2013م،     
قطر  أما  العربي السيما مصر وتونس.  الربيع  ثورات  في دول  والنفوذ  المصالح  تصادم 
المملكة  وهي  أعضائه  من  دول  ثالث  أقدمت  فقد  الخليجي  التعاون  لمجلس  المنتمية 
بعد  2014م  عام  الدوحة  من  سفرائها  ســحب  على  والبحرين  واإلمارات  الســعودية 
تركيا،  مع  بالتعاون  مستقلة  خارجية  سياسة  انتهجت  التي  قطر  مع  مصالحها  تعارض 
ســعًيا  2017م؛  عام  منتصف  قطر  حصار  على  مصر  إلى  باإلضافة  كذلك  وأقدمت 
دول  مصالح  مع  واالنســجام  تركيا،  مع  الوثيق  تعاونها  وقف  علــى  إلرغامها  منهــا 

الخارجية.  وسياساتها  ورؤيتها  الحصار 

لحليفتها  الحال  هو  كما  لتركيا  التهديد  مستوى  من  قطر  حصار  أزمة  رفعت  وقد 
بكثير  أكبر  دول  حســاب  على  قطر  جانــب  إلى  الوقوف  اختــارت  أن  بعــد  قطــر، 
لقطر؛  السياسي  الدعم  تقديم  على  تركيا  حرصت  األولى  اللحظة  فمنذ  كالســعودية، 
الغذائية  المساعدات  بإرسال  االقتصادي  اإلسناد  وعلى  به،  والتنديد  حصارها  برفض 
على  وكذلك  الدوحة،  إلى  جوي  جسر  عبر  السرعة  وجه  على  اليومية  والمستلزمات 
التركي  البرلمان  في  العسكري  التعاون  اتفاقية  تمرير  في  اإلسراع  عبر  العسكري  العون 
قطر.  في  التركية  العسكرية  القاعدة  إلى  وإرسالهم  الحدود،  خارج  أتراك  جنود  لنقل 

الواليات  اهتمام  حجم  وقطر  تركيا  من  كل  تدرك  الدولية،  القوى  صعيد  وعلى 
األوسط،  بالشــرق  األوروبية  الكبرى  القوى  من  وعدد  وروســيا  األميركية  المتحدة 
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العمل  على  البلدان  يحرص  لذا  المضطرب،  اإلقليم  هذا  في  مصالحها  لرعاية  وسعيها 
التعاون  ذلك:  ومن  الحيوية،  مصالحهما  وحماية  الدولية،  األطماع  لمواجهة  المشترك 
بشار  نظام  روسيا  دعمت  حيث  وليبيا،  سوريا  في  الروسي  التدخل  لمواجهة  المشترك 
تركيا  أيدت  ليبيا  وفي  السورية،  المعارضة  وقطر  تركيا  دعمت  بينما  سوريا،  في  األسد 
خليفة  المتقاعد  اللواء  روسيا  دعمت  بينما  دولًيا،  بها  المعترف  الوفاق  حكومة  وقطر 
تتدخل  كما  طرابلس.  في  الوطنــي  الوفاق  حكومة  ضد  المســلح  صراعه  في  حفتــر 
المنافسة  اإلقليمية  األطراف  مع  وبالتنسيق  حفتر،  لصالح  الليبية  المســألة  في  فرنســا 
على  ليبيا  في  التركي  الدور  إيطاليا  تعارض  كما  واإلمارات،  كالسعودية  وقطر  لتركيا 

الوطني. الوفاق  لحكومة  تأييدها  من  الرغم 

2. رعاية املصالح املشرتكة واستغالل الفرص يف اإلقليم 

مساحات  خلق  في  والمحلية  واإلقليمية  الدولية  العوامل  من  مجموعة  ساهمت 
أهم  من  عليها،  للتنافس  والدولية  اإلقليمية  القوى  ســارعت  مصالح  وبروز  للتدخل 

العوامل:  هذه 

السياســية  والتغيرات  إقليمية،  كقوة  العراق  تغييب  اإلقليمي:  الصعيد  علــى  أ. 
العربي.  الربيع  ثورات  بدول  لحقت  التي  األمنية  واألزمات 

األوســط،  الشــرق  في  األميركي  الوجود  تقليص  الدولي:  الصعيد  علــى  ب. 
الصين.  كصعود  أخرى  تهديدات  ظهور  لصالح  لديها  األوسط  الشرق  أهمية  وتراجع 

الرئيس  نفوذ  وزيادة  العسكرية،  تركيا  قدرات  تنامي  المحلي:  الصعيد  على  ج. 
التركية. الخارجية  السياسة  صنع  في  الحاكم  وحزبه  أردوغان 

يلي: ما  اإلقليم،  في  التركي-القطري  المشترك  العمل  مساحات  أهم  ومن 

المسلمة  الشعوب  لدى  كبيرة  بأهمية  تحظى  قضية  كونها:  الفلســطينية؛  القضية 
العربي،  الربيع  ثورات  اندالع  مع  األخيرة  السنوات  في  ا  نسبيًّ تراجعها  من  الرغم  على 
الشرق  في  مفتاح مركزي لالستقرار  أنها  الداخلية، كما  الشعوب في قضاياها  وانشغال 
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الصراع  تســوية  إلى  والغربية  اإلقليمية  القوى  من  العديد  تســعى  حيث  األوســط، 
العربية-اإلســرائيلية،  العالقات  لتطبيع  المجال  إلفســاح  الفلسطيني-اإلســرائيلي؛ 
ومن  اإلقليميين،  الخصوم  لمنافســة  مجال  ألنها  باإلضافة  إيران،  لمواجهة  والتفــرغ 
تركيا  وتمتلك  وغيرها،  واإلمــارات  والســعودية  غزة،  لقطاع  المجاورة  مصر  بينهــم 
الفلسطينية )حركتي حماس وفتح بصورة رئيسية(،  وقطر عالقات وطيدة مع األطراف 
وإسرائيل. تركيا  بين  المراحل  بعض  في  تراجعها  من  الرغم  على  إسرائيل  مع  وكذلك 

العربي؛  الربيع  ثــورات  من  الموقف  في  والدوحة  أنقــرة  رؤى  تقاطعت  كمــا 
ورعاية  للفرص  اغتنامهما  في  ســاهم  الذي  األمر  دوله،  من  العديد  في  مًعا  وعملتا 

ذلك: ومن  المشتركة،  مصالحهما 

تعاونتا . 1 حيث  وتونس،  مصر  من  كل  بانضمام  التركي-القطري  المحور  تعزيز 
حركة  وحزب  المسلمين  اإلخوان  جماعة  في  المتمثل  السياسي  اإلسالم  مع 
-2012 في عامي  في مصر وتونس  السياسي  المشهد  اللتين تصدرتا  النهضة 
التقليديين؛  للمحورين  منافس  قطري  تركي  محور  تشــكل  وبذلك  2013م. 
في  العربي  الربيع  ثورات  إفشال  وبعد  اإليراني،  والمحور  السعودي،  المحور 
للمحورين  منتمية  إقليمية  قوى  من  بدعم  عليها  واالنقالب  أهدافها،  تحقيق 
اإلخوان  حكم  إســقاط  في  والنجــاح  اإليراني-الســعودي،  المتصارعيــن 
تراجعت  البالد؛  حكم  ترك  على  النهضة  حزب  وإجبار  مصر،  في  المسلمين 

األوسط. الشرق  في  ونفوذه  التركي-القطري  التحالف  قدرات 

الســيما . 2 اســتثمارية،  امتيازات  على  والحصول  ليبيا،  في  قدم  موطئ  تحقيق 
وزيادة  تركيا،  مع  البحرية  الحدود  ترسيم  كذلك  والنفط،  اإلعمار  ملفي  في 
تشكل  كما  الطبيعي،  الغاز  عن  التنقيب  حيث  المتوسط،  شــرق  في  حصتها 
فيها.  حضورهما  لتعزيز  وقطر  تركيا  من  كل  تسعى  التي  األفريقية  للقارة  بوابة 

المشاركة في رسم . 3 تركيا وقطر  الجنوبية مع سوريا، وضمان  تركيا  تأمين حدود 
بين  المشترك  العمل  ساهم  كما  اإلعمار،  إعادة  وفي  السياسي،  سوريا  مستقبل 

بينهما. االستخباري  التعاون  تعزيز  في  السوري  الملف  في  وقطر  تركيا 
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نظرة مستقبلية حول مستقبل العالقات التركية-القطرية
الشــراكة  من  المزيد  إلى  تتجه  التركية-القطرية  العالقــات  أن  الكاتب  يعتقــد 
المختلفة،  المجاالت  وفي  والدولية  واإلقليمية  الثنائية  المستويات  في  االســتراتيجية 

واالعتبارات.  المؤشرات  من  عدد  بحسب  وذلك 

أواًل: أهم االعتبارات واملؤرشات عىل ذلك، ما يأيت:

1. االستقرار الداخيل

الشراكة  لتوطيد  مهم  مؤشر  وقطر  تركيا  في  الداخلية  الظروف  استقرار  استمرار 
االستمرار  على  قادًرا  التركي  والتنمية  العدالة  حزب  يزال  ال  تركيا  ففي  البلدين؛  بين 
2018م،  تموز  يوليو/  في  والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات  في  فوزه  مع  الحكم  في 
الفترة  وتمتد  ثانية،  لفترة  للتمديــد  قابلة  ســنوات  خمس  االنتخابية  الفترة  تمتــد  إذ 
التشــريعية  باالنتخابات  الفوز  على  قادًرا  اليزال  كما  2023م،  عام  حتــى  الحاليــة 
من  حزيران  يونيو/  في  جرت  برلمانية  انتخابات  آخر  وفق  منافسيه  عن  كبير  بفارق 

2018م)1(. عام 

عقدين  حوالي  منذ  البــالد  يحكم  والذي  تركيا،  في  الحاكم  الحــزب  أن  كمــا 
الركود  وحالة  2001م،  عام  الخانقــة  االقتصادية  أزمتها  من  البالد  إخــراج  اســتطاع 
وعموم  االقتصاد،  انهيار  بعد  البطالة  وتفشــي  المســبوق،  غير  والتضخم  الشــديدة، 
والفشل  لسنوات،  واالجتماعي  واالقتصادي  السياســي  واالضطراب  الفســاد،  حالة 
باقتدار  الحزب  استطاع  كما  مستقرة.  حكومات  لتشكيل  دائمة  تحالفات  تشــكيل  في 
أميركي،  دوالر  حوالي  الواحدة  الليرة  قيمة  ليصبح  الستة؛  التركية  الليرة  أصفار  حذف 
األجنبية؛  العمالت  أمام  الحًقا  تراجعت  أنها  غير  الجديدة،  التركية  بالليرة  وســميت 

2020م.  عام  الواحد  األميركي  الدوالر  مقابل  ليرات   7 من  أكثر  إلى  لتصل 

الشعب  حزب  حصل  بينما   ،%42.6 نسبته  ما  مقعًدا   295 على  والتنمية  العدالة  حزب  حصل    (1(
التي  النتائج  وفق   .%22.6 نسبته  ما  مقعًدا   146 على  المعارضة  أحزاب  أكبر  وهو  الجمهوري 

أعلنتها لجنة االنتخابات المستقلة.
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المشــاريع  من  العشــرات  تدشــين  في  حكمه  فترة  خالل  الحزب  نجح  كمــا 
في  الواسعة  واإلصالحات  الســريعة،  والطرق  واألنفاق  المعلقة  كالجســور  الكبرى 
الحزب  وعمل  وغيرها،  الثقافية  والمراكز  والمدارس  كالمستشفيات  الخدمات  قطاع 
النظام  ومأسســها  كرســها  التي  الطبقية  حدة  من  والتخفيف  الفرص  تكافؤ  مبدأ  على 

العشرين. القرن  وتسعينيات  ثمانينيات  في  النيوليبرالي 

والمجموعات  "غولن"،  جماعة  على  الحاكم  الحزب  ســيطر  أخرى،  جهة  من 
اليسارية  والجماعات  و"داعش"،  الكردستاني،  العمال  كحزب  المعارضة  المســلحة 
الفترة  إنهاء  في  ونجح  السياســي،  واالســتقرار  األمن  اســتتباب  وفرض  المتطرفة، 
الخارجية،  التدخالت  من  يحد  الذي  الرئاســي  النظام  إلى  البالد  وتحويل  االنتقالية، 
البينية  إدارة عالقاته  على  قادًرا  الحزب  يزال  ال  كما  البيروقراطية،  العملية  من  ويخفف 
ويمنع  أنقرة،  يحقق مصالح  بما  السورية،  اإلقليمية كاألزمة  القضايا  واشنطن، وفي  مع 

أسبابها. معالجة  على  العمل  مع  االقتصادية  األزمة  تفاقم  من 

الذي  التركي،  الناخب  على  انعكست  الحزب  حققها  نجاحات  من  سبق  ما  كل 
الحزب  فاز  فقد  الحاكم،  وحزبه  أردوغان  الرئيس  في  ثقته  انتخابات  كل  فــي  يجــدد 
تراجع  من  الرغم  فعلى  2020م)1(،   -2002 عامــي  بين  ا  انتخابيًّ اســتحقاًقا   15 في 
ال  أنه  إال  2018م  تموز  يوليــو/  في  جرت  عامة  انتخابات  آخر  في  الحــزب  نســبة 

الجمهوري.  الشعب  حزب  منافسيه  أكبر  عن  كبير  بفارق  يحتفظ  يزال 

الحكم  استقرار  إلى  قطر  في  الداخلية  المعطيات  معظم  تشــير  آخر،  جانب  من 
صعيد  على  معيقات  وبدون  بسالسة  والده  من  الســلطة  اســتلم  حيث  تميم،  لألمير 
عالقات  شبكة  ووالده  الشاب  األمير  يملك  كما  القطري،  الشعب  أو  الحاكمة  األسرة 
التي  الضغوط  تراجع  جانب  إلى  الحكم،  في  استمراره  فرص  تدعم  واسعة  خارجية 

قطر.  حصار  بها  تسبب 

)1)  تشمل 6 انتخابات برلمانية، و2 انتخابات رئاسية مباشرة، و4 انتخابات محلية، و3 استفتاءات 
آب   أغسطس/   20 الدخول:  )تاريخ  االنتخابات"،  "أرشيف  العليا،  االنتخابات  مؤسسة  عامة. 

2019م(. 



176

بدعم  يحظى  واليزال  2013م،  عام  والده  من  الحكم  تميم  األمير  تســلم  فقد 
المحافظة  في  استمراره  إلى  باإلضافة  القطري.  الشعب  لدى  وقبول  الحاكمة  األسرة 
من  العديد  إبرام  عبر  تعزيزها  علــى  وعمل  بل  واشــنطن،  مع  متقدمة  عالقات  علــى 
وجود  واستمرار  واألمنية)1(،  االقتصادية  المجاالت  من  العديد  في  للتعاون  االتفاقيات 
االستمرار  من  الدوحة  مّكن  الذي  األمر  أراضيها.  على  األميركية  العسكرية  القواعد 

السعودية.  اإلمالءات  عن  بعيًدا  الخارجية  سياساتها  في 

لقطر،  االقتصادي  النمــو  تعزيز  فــي  تميم  األمير  وابنه  حمــد  األميــر  ونجــح 
الـ20  خالل  االقتصادي  للنمو  المحققــة  الدول  مؤشــر  في  األولى  المرتبة  وحصد 
.%10.5 مستوى  يبلغ  مركب  سنوي  اقتصادي  نمو  متوسط  حقق  كما  الماضية،  عاًما 

فلقطر  متنوعة،  قطاعــات  ليشــمل  االقتصاد  تنويع  على  الدوحة  عملــت  وقــد 
لالســتثمار  قطر  جهاز  يعد  حيث  ضخم،  ســيادي  وصندوق  قوية  اســتثمارية  أذرع 
مليار   320 أصولــه  حجم  بلوغ  مــع  العالم  في  الســيادية  الصناديــق  كبريــات  مــن 
مجاالت  في  وتتنوع  العالــم،  دول  معظم  فــي  الجهاز  اســتثمارات  وتنتشــر  دوالر، 
سلســلة  ويمتلك  والتكنولوجيا،  الثقيلة  والصناعات  المال  قطاع  أبرزها  من  عديــدة، 
الغاز  منتجي  أكبر  أحد  قطر  أن  جانــب  إلى  العالم)2(،  حول  والفنادق  العقــارات  مــن 
لدى  والسيولة  النقدي  االحتياطي  في  كبيرة  وفرة  ولديها  العالم،  في  ومصدريه   الطبيعي 

المركزي.  قطر  مصرف 

كمطار  الكبرى  والمشاريع  التحتية  البنية  وتوسيع  بترميم  الكبير  االهتمام  كذلك 
وتسعى  قطر،  موانئ  كأكبر  حمد،  كميناء  البحرية  الموانئ  من  والعديد  الدولي،  حمد 
كرة  مونديال  الستضافة  الضرورية  المرافق  وكل  المالعب،  بناء  لالســتكمال  الدوحة 

2022م.  عام  القدم 

)1)  بيان مشترك صادر عن واشنطن والدوحة عقب اللقاء الذي جمع الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بواشنطن )10 يوليو/ تموز 2019م(.

)2)  جهاز قطر لالستثمار، )تاريخ الدخول: 20 أغسطس/ آب  2019م(. 
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2. تصاعد الرصاعات اإلقليمية 

في  والفرص  التهديدات  اســتمرار  ومع  التغيرات،  ومتســارعة  مضطربة  بيئة  في 
وتنسيق  المشترك،  والعمل  التعاون  من  المزيد  إلى  البلدان  يســعى  األوسط؛  الشــرق 
الجهود لمواجهة التهديدات، واستغالل الفرص ضمن رؤية مشتركة وتكامل األدوات.

توازن  وزعزعة  إقليمية،  كقوة  دوره  وتغييب  2003م،  عام  العراق  غزو  فمنــذ 
القوى في الشرق األوسط؛ تنامت الصراعات اإلقليمية بين القوى المتنافسة اإلقليمية 
أنظمة سياسية، واندلعت حروب  تغيرت  العربي  الربيع  اندالع ثورات  والدولية، ومع 
يزيد  الذي  التدخالت والنزاعات اإلقليمية والدولية، األمر  بمزيد من  أهلية؛ سمحت 
الناجمة  المشــتركة  التهديدات  لمواجهة  التركي-القطري  التعاون  تعزيز  دوافع  من 

ذلك.  عن 

الربيع  ثورات  فشــل  بعد  كبيرة  بصورة  وقطر  تركيا  على  الضغوط  تزايدت  كما 
مصر  باسترجاع  واإلمارات  السعودية  المملكة  منافسيها  ونجاح  أيدتاها،  التي  العربي 
العربية األخرى كليبيا واليمن.  الدول  العديد من  إلى محورهما، ولعب دور رئيس في 
في  للسعودية  وزيارته  للحكم  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وصول  إلى  باإلضافة 
زخًما  اإلمارات  وحليفتهــا  المملكة  أعطى  الــذي  األمر  الخارجية،  جوالتــه  أولــى 
المستويات  كل  على  مقاطعتها  عبر  مســبوق  غير  بمســتوى  قطر  على  للضغط  كبيًرا؛ 
وبحري  بري  حصار  وفــرض  واالجتماعية،  واالقتصادية  والسياســية  الدبلوماســية 
ســنوات  ثالث  لحوالي  قطر  على  الحصار  اســتمرار  من  الرغم  وعلى  عليها.  وجوي 
والمحافظة  األولى،  الصدمة  امتصاص  مــن  تمكنت  الدوحة  أن  إال  الســنة،  ونصف 
السيما  الحصار،  بها  تسبب  التي  األزمات  على  والتغلب  الداخلي،  االســتقرار  على 
تركيا،  مقدمتهم  وفي  باألصدقاء  االستعانة  عبر  والسياسي  االقتصادي  المستويين  على 
وأجوائها  أراضيها  وفتح  قطر،  على  شروطها  فرض  عن  الحصار  دول  لتراجع  وصواًل 
قطر  على  الضغط  لمحاولة  العودة  إمكانية  من  يجعل  الذي  األمر  القطرية،  للرحالت 

مستبعًدا. أمًرا  تركيا  مع  عالقتها  في 
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في  تركيا؛  مع  عالقاتها  ترميم  في  ترغب  الحصار  دول  باتت  آخر،  جانــب  مــن 
مع  المواجهة  حدة  من  ســتخفف  األبيض  للبيت  جديدة  أميركية  إدارة  وصول  ظــل 
يمكن  إقليميا  موازنا  تركيا  تشــكل  حيث  معها،  النووي  لالتفاق  تعود  وربمــا  إيــران 
بين  االقتصادية  العالقات  أن  كما  المنطقة،  في  اإليراني  النفوذ  من  للحد  معه  التعاون 
تركيا  حققت  فقد  المصرية؛  الحالة  في  كما  وتتطور  بل  مســتمرة،  الدول  وهذه  تركيا 
التجاري،  التبادل  حجم  في  األخيرة  الســنوات  خالل  تاريخيًّا،  ا  قياســيًّ رقًما  ومصر 
مصطفى  مصر  لدى  التركي  باألعمال  القائم  وفق  دوالر  مليــارات   5.24 بلغ  حيــث 

آريغور)1(. الدين  كمال 

ثانًيا: جماالت تطور العالقات الرتكية-القطرية

1. املجال العسكري
تعزيز  إلى  قطر  تسعى  بينما  بقطر،  العســكرية  قاعدتها  تعزيز  إلى  تركيا  تســعى 
سالح  على  والحصول  كفاءتهم،  ورفع  قواتها،  لتدريب  تركيا؛  مع  العسكري  التعاون 
أمنها وسالمة أراضيها. وفي  لتعزيز  التبادل االستخباري واألمني  نوعي، ورفع مستوى 
وعبرها  لقطر،  العسكرية  لمنتجاتها  للترويج  تركيا  تســعى  الدفاعية  الصناعات  مجال 
الصناعات  مبيعات  حققت  فقد  الدولية،  معارضهــا  في  المشــاركة  خالل  من  للعالم 
العام  عن   %20 حوالي  بزيادة  2018م  عــام  في  دوالر  مليار   2.2 التركيــة  الدفاعيــة 
الســعودية  أن  غير  باســتمرار.  الدفاعية  صادراتها  زيادة  تركيا  وتســتهدف  2017م، 
توسعه. ويعارضان  قطر  في  التركي  العسكري  الوجود  هذا  بشدة  تنتقدان  واإلمارات 

2. املجال االقتصادي 
دوالر)2(،  مليارات   5 ليبلــغ  التجاري  التبادل  حجــم  رفع  إلى  البلدان  يســعى 
رفع  على  كالهما  يعمل  كما  2020م،  عام  حتى  دوالر  الملياري  دون  يزال  ال  حيث 

)1)  وكالة األناضول، دبلوماسي تركي: القاهرة وأنقرة حققتا رقًما قياسًيا في التجارة البينية، 23 مايو/ 
أيار 2019م. 

انطالق  عن  لإلعالن  الصحفي  المؤتمر  خالل  أوزار  فكرت  قطر  لدى  التركي  للسفير  تصريح    (2(
فعاليات "إكسبو تركيا في قطر" بالدوحة. 16 يناير/ كانون الثاني   2019م. )تاريخ الدخول: 21 

يونيو/ حزيران     2019م(. 
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قطاع  في  السيما  االقتصادية  االتفاقيات  شكلت  فقد  المتبادلة؛  االســتثمارات  حجم 
اللجنة  اجتماع  في  مؤخًرا  وقعت  التي  االتفاقيات  من  األكبر  الحجم  االســتثمارات 
أن  كما   ،)1(

 2020 الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  السادسة  دورتها  في  العليا  االستراتيجية 
ما  مع  تصاعديا  منحى  تأخذ  الدفاعية  الصناعات  مجال  في  المشــتركة  االســتثمارات 

الثاني(. الفصل  في  )وردت  كبيرة  نجاحات  من  حققته 

3. املجال السيايس 

الشــرق  في  اإليراني  المشــروع  مواجهة  التحديات:  مواجهة  فــي  االســتمرار 
التي  ومصر(؛  والبحرين  واإلمارات  )السعودية  العرب  للخصوم  والتصدي  األوسط، 
لتحالف  والتصدي  "إسرائيل"،  مع  بالتعاون  األوسط  الشرق  على  الهيمنة  إلى  تسعى 

أخرى.  ودوال  وقبرص  واليونان  "إسرائيل"  يضم  الذي  المتوسط  شرق 

داخل  كبيرة  وتحوالت  أنظمة  سقوط  عن  الناجم  الفراغ  سد  الفرص:  واستغالل 
الفلسطينية  والقضية  وسوريا  والسودان  كليبيا  األوسط  الشــرق  في  الدول  من  العديد 

البلدان.  مصالح  لرعاية  وغيرها 

المصالح  منظومة  بقاء  على  التركية-القطرية  العالقات  تطور  اســتمرار  ويتوقف 
قد  التي  االستقرار  مهددات  مع  بفاعلية  وتعاملهما  جهة،  من  بينهما  واإلقليمية  الثنائية 

ثانية. جهة  من  البلدين  في  الحكم  لنظامي  تظهر 

 

للجنة  السادسة  الدورة  الجتماع  الختامي  البيان  وقطر،  تركيا  بين  العليا  االستراتيجية  اللجنة    (1(
االستراتيجية العليا، أنقرة، 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020م. 





181

املراجع

أواًل: املراجع العربية

1. الوثائق 

 األمم املتحدة، البيان اخلتامي عن جمموعة العمل من أجل سوريا، 30 يونيو/ حزيران 2012م. 

للجنة  األوىل  الدورة  الجتامع  اخلتامي  البيان  وقطر،  تركيا  بني  العليا  االسرتاتيجية  اللجنة 
االسرتاتيجية العليا، الدوحة، 2 ديسمرب/ كانون األول   2015م. 

اللجنة االسرتاتيجية العليا بني تركيا وقطر، البيان اخلتامي الجتامع الدورة الثانية للجنة االسرتاتيجية 
العليا، طرابزون، 18 ديسمرب/ كانون األول 2016م. 

اللجنة االسرتاتيجية العليا بني تركيا وقطر، البيان اخلتامي الجتامع الدورة الثالثة للجنة االسرتاتيجية 
العليا، الدوحة، 14 نوفمرب/ترشين الثاين 2017م.

للجنة  الرابعة  الدورة  الجتامع  اخلتامي  البيان  وقطر،  تركيا  بني  العليا  االسرتاتيجية  اللجنة 
االسرتاتيجية العليا، اسطنبول، 26 نوفمرب/ ترشين الثاين 2018م. 
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الديوان األمريي القطري،  "سمو األمري"،   )تاريخ الدخول:  15 مارس/ آذار 2020م(. 

https://www.diwan.gov.qa/leadership/hh-the-amir#data---

الديوان األمريي القطري،  "سمو نائب األمري"،   )تاريخ الدخول:  5 مايو/ أيار 2020م(.

https://www.diwan.gov.qa/leadership/hh-deputy-amir#data---

الديوان األمريي القطري،  "نبذة عن الديوان األمريي"،   )تاريخ الدخول:  5 مايو/ أيار 2020م(. 

https://www.diwan.gov.qa/amiri-diwan/about-the-amiri-diwan
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رئاسة اجلمهورية الرتكية،  "رؤساء اجلمهورية الرتكية"،   )تاريخ الدخول:  2 مايو/ أيار 2020م(.  
 https://www.tccb.gov.tr/ar/past_presidents/

رئاسة اجلمهورية الرتكية،  "السرية الذاتية"،   )تاريخ الدخول:  3 مايو/ أيار 2020م(. 
https://www.tccb.gov.tr/ar/receptayyiperdogan/biography/

2018م،  آذار  مارس/   22 الرتكي"،   القطري  األعامل  "جملس  القطريني،   األعامل  رجال  رابطة 
 )تاريخ الدخول:  15 مايو/ أيار 2019م(. 

  http://www.qataribusinessmen.org/ar/event.aspx?id=536

2018م،   آذار  مارس/  الرتكي"، 22  القطري  األعامل  "جملس  القطريني،   األعامل  رجال  رابطة 
 )تاريخ الدخول:  15 مايو/ أيار   2019م(. 

 http://www.qataribusinessmen.org/ar/event.aspx?id=536 

"التعاون  الرتكي- بعنوان  الرتكي أمحد داود أوغلو بجامعة قطر  الوزراء  لرئيس  الراية، حمارضة 
القطري .. التحديات اإلقليمية.. آفاق أوسع"، 29 أبريل/ نيسان       2016م. 
رشكة قطر غاز،  "دولة قطر نقلة نوعية"،   )تاريخ الدخول:  17 مايو/ آذار 2017). 

http://www.qatargas.com/arabic/aboutus/qatar-a-country-transformed   

عن  لإلعالن  الصحفي  املؤمتر  خالل  أوزار  فكرت  قطر  لدى  الرتكي  للسفري  "ترصيح  الرشق،  
انطالق فعاليات إكسبو تركيا يف قطر"،  16 يناير/ كانون الثاين 2019م،   )تاريخ الدخول:  

21 يونيو/ حزيران 2019م(. 
 /https://www.al-sharq.com/article/16/01/2019السفري-الرتكي-أكثر-من-5-مليارات-

دوالر-حجم-التبادل-التجاري-املتوقع-بنهاية-2019
اللجنة العليا لالنتخابات يف تركيا،  "نتائج االنتخابات املحلية لعام 2019"،   )تاريخ الدخول:  26 

نوفمرب/ ترشين الثاين 2019م(.
http://www.ysk.gov.tr

مركز اخلليج لسياسات التنمية،  "اخلليج 2014: الثابت واملتغري "،  )2015م( 
http://gulfpolicies.com/

موقع األمن والدفاع العريب، )SDA)  "قطر تتعاقد عىل رشاء 6 طائرات بدون طيار من إنتاج رشكة 
"بيكار" الرتكية"،  5 مارس/ آذار 2018م،   )تاريخ الدخول:  2 فرباير / شباط 2020م(.

https://sdarabia.com/2018/03/قطر-تتعاقد-عىل-رشاء-6-طائرات-بدون-طيار-م/
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موقع األمن والدفاع العريب،  )SDA) "تركيا تزود قطر بـ 6 زوارق بحرية بقيمة 41 مليون يورو"،  
5 إبريل/ نيسان 2016م،   )تاريخ الدخول:  2 فرباير / شباط 2020م(.

https://sdarabia.com/2016/04/تركيا-تزود-قطر-بـ-6-زوارق-بحرية-بقيمة-41-مل/
معرض هامش  عىل  تركية  مدّرعة   85 عىل  تتعاقد  "قطر   (SDA( العريب،   والدفاع  األمن  موقع 
أيلول     / سبتمرب   01 الدخول:   2018م،   )تاريخ  آذار  مارس/   13 ،"  Dimdex 2018

2019م(.
  /https://sdarabia.com/2018/03قطر-تتعاقد-عىل-85-مدّرعة-تركية-عىل-هامش-م / 

جملس الشورى القطري،  "اللجان واختصاصاهتا"،   )تاريخ الدخول:  2 مايو/ أيار 2020م(. 
https://www.shura.qa/ar-QA/Pages/About-Council/Committees

آب  أغسطس/   20 الدخول:   االنتخابات"،   )تاريخ  "أرشيف  العليا،   االنتخابات  مؤسسة 
 http://www.ysk.gov.tr/tr/secim-arsivi/2612 .)2019م

وزارة اخلارجية الليبية،  "عني عىل ليبيا"،   )تاريخ الدخول:  5 إبريل/ نيسان 2020م(.
https://foreign.gov.ly/eye-on-libya

وزارة التعليم العايل القطرية،  التعليم العايل يف دولة قطر،   )تاريخ الدخول:  5 مايو/ أيار 2020م(. 
https://www.edu.gov.qa/ar/Pages/higheredudefault.aspx?ItemID=134

17 فرباير / شباط  "دولة قطر تستنكر بشدة تفجري أنقرة اإلجرامي"،   وزارة اخلارجية القطرية،  
2016م،   )تاريخ الدخول:  5 نوفمرب/ ترشين الثاين 2017م(.

 /https://www.mofa.gov.qaمجيع-أخبار-الوزارة/التفاصيل/17/02/2016/دولة-قطر-

تستنكر-بشدة-تفجري-أنقرة-اإلجرامي
نيسان  ابريل/   27 الرتكية"،   بورصا  مدينة  تفجري  تدين  قطر  "دولة  القطرية،   اخلارجية  وزارة 

2016م،   )تاريخ الدخول:  5 نوفمرب/ ترشين الثاين 2017م(.
 /https://www.mofa.gov.qa مجيع-أخبار-الوزارة/التفاصيل/27/04/2016/دولة-قطر-

تدين-تفجري-مدينة-بورصة-الرتكية
أوغلو  مفتي  حسني  السفري  "رد  الصحفية،   والبيانات  الترصحيات  الرتكي،   اخلارجية  وزارة 
فيام  اإلعالم  وسائل  تناقلتها  التي  األخبار  حول  سؤال  عىل  اخلارجية  وزارة  باسم  الناطق 
يتعلق بطلب بعض الدول إغالق القاعدة العسكرية الرتكية يف قطر"،  25 يونيو/ حزيران 

 http://www.mfa.gov.tr   .2017م
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وزارة اخلارجية القطرية،  "دولة قطر تدين بشدة التفجري الذي استهدف مطار أتاتورك باسطنبول 
2017م(.    الثاين  ترشين  نوفمرب/   5 الدخول:   2016م،   )تاريخ  حزيران  يونيو/   28   ،"

https://www.mofa.gov.qa

/مجيع-أخبار-الوزارة/التفاصيل/28/06/2016/-دولة-قطر-تدين-بشدة-التفجري-
الذي-استهدف-مطار-أتاتورك-بإسطنبول

وزارة اخلارجية القطرية،  "دولة قطر تعزي تركيا بوفاة املدعي العام "،  01 إبريل / نيسان 2016م،  
 )تاريخ الدخول:  5 نوفمرب/ ترشين الثاين 2017م(. 

https://www.mofa.gov.qa/مجيع-أخبار-الوزارة/التفاصيل/01/04/2015/دولة-قطر-

تعزي-تركيا-بوفاة-املدعي-العام-
التجاري  التبادل  حجم  دوالر  مليار   45 والتجارة:  االقتصاد  "وزير  القطرية،   االقتصاد  وزارة 
15 نوفمرب/ ترشن الثاين  2015م،   )تاريخ الدخول:   2 إبريل/ نيسان  العريب مع تركيا"،  

2017م(. 
http://www.mec.gov.qa/ar/news-and-media/news/Pages/201505231819321868.aspx

وزارة اخلارجية القطرية،  "سفري قطر يف أنقرة: حتضرياتنا متواصلة لتصدير الغاز إىل تركيا"،  25 
مارس / آذار 2016م،   )تاريخ الدخول:  14 أكتوبر/ ترشين األول 2017م(. 

 /https://www.mofa.gov.qaمجيع-أخبار-الوزارة/التفاصيل/25/03/2016/سفري-قطر-

يف-أنقرة-حتضرياتنا-متواصلة-لتصدير-الغاز-إىل-تركيا
وزارة اخلارجية القطرية،  "التوقيع يف أنقرة عىل عقد مرشوع إنشاء خط اخلور الرسيع بقيمة إمجالية 
أكتوبر/   30 الدخول:   2016م،   )تاريخ  آب  أغسطس/   23 ريال"،   مليار   7.6 قدرها 

ترشين األول 2017م(. 
https://www.mofa.gov.qa/مجيع-أخبار-الوزارة/التفاصيل/23/08/2016/التوقيع-يف-

أنقرة-عىل-عقد-مرشوع-إنشاء-خط-اخلور-الرسيع-بقيمة-إمجالية-قدرها-6-7-
مليار-ريال 

وزارة اخلارجية القطرية،  "سفري قطر يف أنقرة: حتضرياتنا متواصلة لتصدير الغاز إىل تركيا"،  25 
مارس/ آذار 2016م،   )تاريخ الدخول:  29 أكتوبر/ ترشين األول 2017م(. 

 /https://www.mofa.gov.qaمجيع-أخبار-الوزارة/التفاصيل/25/03/2016/سفري-قطر-

يف-أنقرة-حتضرياتنا-متواصلة-لتصدير-الغاز-إىل-تركياطغعالمي
وزارة اخلارجية القطرية،  "اتفاقية إلغاء التأشرية بني قطر وتركيا تدخل حيز النفاذ"،  30 مايو/ أيار 

2016م،   )تاريخ الدخول:  30 أكتوبر/ ترشين األول 2017م(. 
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 /https://www.mofa.gov.qaمجيع-أخبار-الوزارة/التفاصيل/30/05/2016/اتفاقية-

إلغاء-التأشرية-بني-قطر-وتركيا-تدخل-حيز-النفاذ

نيسان  أبريل/   20 الرتكية"،   إسطنبول  مدينة  يف  قطر  شارع  "افتتاح  القطرية،   اخلارجية  وزارة 
2015،   )تاريخ الدخول:  30 أكتوبر/ ترشين األول 2017م(.

/مجيع-أخبار-الوزارة/التفاصيل/20/04/2015/افتتاح-  https://www.mofa.gov.qa

شارع-قطر-يف-مدينة-اسطنبول-الرتكية

وزارة اخلارجية القطرية،  "بيان مشرتك بني دولة قطر واجلمهورية الرتكية"،  02 ديسمرب/ كانون 
األول 2015م،   )تاريخ الدخول:  30 أكتوبر/ ترشين األول 2017م(. 

https://www.mofa.gov.qa/مجيع-أخبار-الوزارة/التفاصيل/02/12/2015/بيان-  
مشرتك-بني-دولة-قطر-واجلمهورية-الرتكية

وزارة اخلارجية الرتكي،  "الترصحيات والبيانات الصحفية"،  30 ديسمرب/ آب 2015م،   )تاريخ 
الدخول:  24 أكتوبر/ ترشين األول 2017م(.

  http://www.mfa.gov.tr

 16 تركيا"،   العسكري يف  "دولة قطر تستنكر وتدين حماولة االنقالب  القطرية،   وزارة اخلارجية 
يوليو/ متوز 2016م،  )تاريخ الدخول:  15 نوفمرب/ ترشين الثاين 2017م،  عىل الرابط:

https://www.mofa.gov.qa/مجيع-أخبار-الوزارة/التفاصيل/16/07/2016/دولة-قطر-

تستنكر-و-تدين-حماولة-االنقالب-العسكري-يف-تركيا

"امجايل السكان املتواجدون يف قطر"، 31 ديسمرب/ كانون  وزارة التخطيط التنموي واالحصاء،  
األول 2018م،   )تاريخ الدخول:  10 إبريل / نيسان 2019م. 

 https://www.mdps.gov.qa/ar/statistics1/StatisticsSite/Pages/Population.aspx

العريب"،   )تاريخ  اخلليج  لدى  التعاون  وجملس  تركيا  بني  "العالقات  الرتكية،   اخلارجية  وزارة 
الدخول:  15 مارس / آذار 2018م(. 

http://www.mfa.gov.tr/korfez-arap-ulkeleri-isbirligi-konseyi_ar.ar.mfa

التجاري  التبادل  حجم  دوالر  مليار   45 والتجارة:  االقتصاد  "وزير  القطرية،   االقتصاد  وزارة 
العريب مع تركيا"،  2 ابريل/ نيسان 2015،   )تاريخ الدخول:  15 نوفمرب / ترشين الثاين 

2017م(. 

http://www.mec.gov.qa/ar/news-and-media/news/Pages/201505231819321868.aspx
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وزارة اخلارجية القطرية،  سفري قطر يف أنقرة: "حتضرياتنا متواصلة لتصدير الغاز إىل تركيا"،  25 
مارس/ آذار 2016م،   )تاريخ الدخول:  14 أكتوبر/ ترشين األول 2017م(.

 /https://www.mofa.gov.qa مجيع-أخبار-الوزارة/التفاصيل/25/03/2016/سفري-قطر-

يف-أنقرة-حتضرياتنا-متواصلة-لتصدير-الغاز-إىل-تركيا
وزارة اخلارجية القطرية،  "التوقيع يف أنقرة عىل عقد مرشوع إنشاء خط اخلور الرسيع بقيمة إمجالية 
قدرها 7.6 مليار ريال"،  23 أغسطس/ آب 2016،  )تاريخ الدخول:  30 أكتوبر/ ترشين 

األول 2017). 
https://www.mofa.gov.qa/مجيع-أخبار-الوزارة/التفاصيل/23/08/2016/التوقيع-يف-

أنقرة-عىل-عقد-مرشوع-إنشاء-خط-اخلور-الرسيع-بقيمة-إمجالية-قدرها-6-7-
مليار-ريال 

وزارة اخلارجية القطرية،  سفري قطر يف أنقرة: "حتضرياتنا متواصلة لتصدير الغاز إىل تركيا"،  25 
مارس/ آذار 2016م،   )تاريخ الدخول:  29 أكتوبر/ ترشين األول 2017م(. 

shorturl.at/bgGP6

وزارة اخلارجية الرتكي،  "الترصحيات والبيانات الصحفية"،  30 ديسمرب/ كانون األول 2015م،  
 )تاريخ الدخول:  24 أكتوبر/ ترشين األول 2017م(.

 http://www.mfa.gov.tr

تركيا  والتجارية  بني  االقتصادية  والعالقات  لقطر  االقتصادي  "املشهد  الرتكية،   اخلارجية  وزارة 
وقطر"،   )تاريخ الدخول:  )4 مارس/ آذار  2020م(.  
http://www.mfa.gov.tr/Katar_Ekonomisi-arapca.ar.mfa

"تانجو بلقنتش " حول أهداف عملية  وزارة اخلارجية الرتكية،  ترصيح للمتحدث باسم الوزارة 
درع الفرات،  30 أغسطس/ آب 2016م(.

وزارة اخلارجية الرتكية،  "العالقات الرتكية-القطرية"،   )تاريخ الدخول:  2 ديسمرب/ كانون األول 
2017م(. 

http://www.mfa.gov.tr/turkiye-katar-siyasi-iliskileri.tr.mfa

2017م(.  نيسان  إبريل/   15 الدخول:   السيايس"،   )تاريخ  "النظام  القطرية،   اخلارجية  وزارة 
https://www.mofa.gov.qa

نيسان  إبريل/   27 الرتكية"،   بورصا  مدينة  تفجري  تدين  قطر  "دولة  القطرية،   اخلارجية  وزارة 
2016م،   )تاريخ الدخول:  5 نوفمرب/ ترشين الثاين 2017م(.
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 /https://www.mofa.gov.qa مجيع-أخبار-الوزارة/التفاصيل/27/04/2016/دولة-قطر-

تدين-تفجري-مدينة-بورصة-الرتكية

وزارة اخلارجية القطرية،  "دولة قطر تدين بشدة التفجري الذي استهدف مطار أتاتورك بإسطنبول"،  
28 يونيو/ حزيران 2016م،   )تاريخ الدخول:  5 نوفمرب/ ترشين الثاين 2017م(. 

 /https://www.mofa.gov.qaمجيع-أخبار-الوزارة/التفاصيل/28/06/2016/-دولة-قطر-

تدين-بشدة-التفجري-الذي-استهدف-مطار-أتاتورك-بإسطنبول

وزارة اخلارجية القطرية،  "دولة قطر تعزي تركيا بوفاة املدعي العام "،  01 إبريل/ نيسان 2016م،  
 )تاريخ الدخول:  5 نوفمرب/ ترشين الثاين 2017م(. 

https://mofa.gov.qa/مجيع-أخبار-الوزارة/التفاصيل/01/04/2015/دولة-قطر-تعزي-

تركيا-بوفاة-املدعي-العام-

وزارة اخلارجية القطرية،  "اتفاقية إلغاء التأشرية بني قطر وتركيا تدخل حيز النفاذ"،  30 مايو/ أيار 
2016م،   )تاريخ الدخول:  30 أكتوبر/ ترشين األول 2017م(.

https://www.mofa.gov.qa/مجيع-أخبار-الوزارة/التفاصيل/30/05/2016/اتفاقية-

إلغاء-التأشرية-بني-قطر-وتركيا-تدخل-حيز-النفاذ

نيسان  أبريل/   20   ،" الرتكية  اسطنبول  مدينة  يف  قطر  شارع  "افتتاح  القطرية،   اخلارجية  وزارة 
2015م،   )تاريخ الدخول:  30 أكتوبر/ ترشين األول 2017م(. 

/مجيع-أخبار-الوزارة/التفاصيل/20/04/2015/افتتاح-  https://www.mofa.gov.qa  
شارع-قطر-يف-مدينة-اسطنبول-الرتكية

وزارة اخلارجية الرتكية،  "نبذة عن وزارة خارجية اجلمهورية الرتكية"،   )تاريخ الدخول:  7 مايو 
/ أيار 2020م(. 

ar.mfa.نبذة-عن-وزارة-خارجية-اجلمهورية-الرتكية/http://www.mfa.gov.tr

أحد  عىل  قطر  اسم  إطالق  تعتزم  الرتكية  عنتاب  غازي  والية  "بلدية  القطرية،   اخلارجية  وزارة 
شوارعها الرئيسية"،  21 مارس / آذار 2015،   )تاريخ الدخول:  30 أكتوبر/ ترشن األول 

.(2017

 /https://www.mofa.gov.qa مجيع-أخبار-الوزارة/التفاصيل/21/03/2015/بلدية-

والية-غازي-عنتاب-الرتكية-تعتزم-إطالق-اسم-قطر-عىل-أحد-شوارعها-
الرئيسية
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وزارة اخلارجية القطرية،  "اجتامع جلنة عمل متابعة االتفاق املشرتك للجنة االسرتاتيجية العليا بني 
02 أكتوبر/ ترشين األول  2015م،  )تاريخ الدخول:  15 سبتمرب/ أيلول  قطر وتركيا"،  

2017م(. 
/https://www.mofa.gov.qa مجيع-أخبار-الوزارة/التفاصيل/15/09/2015/اجتامع-جلنة-
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هذا الکتاب
یشــرح مراحــل تطــور العالقــات الترکیة-القطریــة بیــن العامیــن ٢٠٠٢- ٢٠٢٠، وممیــزات کل 
ــة  ــات الثنائی ــور العالق ــة تط ــوء یلع طبیع ــلِّط الض ــا، ویس ــماتها وظروفه ــة وس مرحل
بینهمــا سیاســیًّا واقتصادیًّــا وأمنیًّــا وعســکریًّا وثقافیًّــا، واملواقــف املشــترکة مــن 
املســائل األمنیــة وقضایــا التغییــر السیاســي يف الشــرق األوســط، وانعکاســات الصراعــات 

اإلقلیمیة یلع عالقتیهما. 
ــات بینهمــا یلع مســتویین:  ــراءة عمیقــة لعوامــل وأســباب تطــور العالق ــا یقــدم ق کم
ــوة  ــات الق ــیة ومقوم ــرؤى السیاس ــة وال ــات األیدیولوجی ــث الخلفی ــن حی ــي، م األول ثنائ
ــا  ــة بمعناه ــل األمنی ــر العوام ــان أث ــث تبی ــي: حی ــي إقلیم ــة، والثان ــة الوطنی واملصلح
ــوزان  ــي ت ــق مفهوم ــة وف ــة اإلقلیمی ــل البیئ ــر تحلی ــات، عب ــك العالق ــامل یلع تل الش

القوى واُملرکَّب األمني اإلقلیمي. 
وتبــرز أهمیتــه مــن کونــه یقــدم نموذًجــا لکیفیــة دراســة العالقــات بیــن العبیــن دولییــن 
ــن  ــالل العقدی ــي خ ــا اإلقلیم ــم دوره ــة تعاظ ــة ناهض ــوة إقلیمی ــا ق ــن؛ فترکی مختلفی
ــا  ــر أنه ــکان، غی ــدد الس ــاحة، وع ــث املس ــن حی ــرة م ــة صغی ــر فدول ــا قط ــن، أم األخیری

تمتلك موارد مالیة هائلة، وقدرات إعالمیة کبیرة، وسیاسة خارجیة نشطة ومؤثرة.

نبذة عن املؤلف 
صــادق عبــد اهللا الشــیخ عیــد: حاصــل یلع درجــة الدکتــوراه يف العالقــات الدولیــة مــن 
ــا، ویلع درجــة املاجســتیر يف الدبلوماســیة والعالقــات الدولیــة  جامعــة ســکاریا بترکی
مــن جامعــة األقصــی بفلســطین. باحــث يف الشــأنین، الترکــي والخلیجــي. لــه العدیــد 
مــة املنشــورة بالعربیــة واإلنجلیزیــة والترکیــة يف مجــالت علمیــة  مــن الدراســات املحکَّ
ــي ناقشــت  ــة الت ــرات الدولی ــن املؤتم ــد م ــة يف العدی ــأوراق بحثی متخصصــة، شــارك ب
ــة  ــة" باللغ ــاس الدولی ــة حم ــات حرک ــاب: "عالق ــه کت ــدر ل ــط، وص ــرق األوس ــا الش قضای

الترکیة عن مرکز الدراسات االجتماعیة واإلنسانیة (İNSAMER)، عام ٢٠٢١.
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