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مقدمه
ترکیه و عربستان دو کشوری هستند که از بقایای فروپاشی امپراتوری عثمانی در فاصله
 ]۱[۱۹۲۰-۱۹۱۸به وجود آمدهاند .ترکیه میراثدار سرزمین مرکزی عثمانی یعنی آناتولی میباشد و
عربستان کلیددار حرمین شریفین گردیده است .ترکیه و عربستان به همراه جمهوریاسالمیایران،
مهمترین کشورهای تاثیرگذار در منطقه غربآسیا هستند.
توتوسعه در ترکیه سرکارآمد ،بدلیل گرایشات اخوانی این
از سال  ۲۰۰۲که حزب عدال 
حزب و گرایش شدید حکومت عربستانسعودی به وهابیت ،این دوکشور از نظر ایدئولوژیک
دچار اختالفاتی شدند .این اختالفات زمینهساز رقابتهای بیشتر در سایر حوزهها نیز شد.

نگاه ترکیه به عربستان در چارچوب رقابتهای گفتمانی
باوجود اینکه مذهب هر دو کشور اسالم سنی میباشد ،اما دوکشور در گفتمان خود
مسیر متفاوتی را نسبت به یکدیگر طی کرده اند .حزب حاکم بر جمهوری ترکیه یعنی حزب
عدالت و توسعه گرایشات اخوانی دارد و به دلیل ظرفیت باالی سیاسی و ماهیت نشبتا معتدل
ایدئولوژی اسالمگرایانهی اخوانالمسلمین مبنی بر لزوم تعامل با همهی گروههای اسالمی به منظور
رسیدن به آرمان وحدت اسالمی ،در داخل توانسته است «طیف وسیعی از گرایشهای راستگرا
شامل اسالمگراها ،اصالحطلبان اسالمگرا ،محافظهکاران ،ملیگراها ،راستهای میانه و طرفداران
تجارت»[ ]۲را زیر چتر سیاسی خود جمع کند و در خارج هم به دلیل« نفوذ اخوان المسلمین در
میان افکار عمومی ،روشنفکران و حتی دولتمردان در بسیاری از کشورهای عربی و اسالمی،
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توتوسعه به عنوان پل ارتباطگیری با سایر
ترکیه توانسته است از گرایش اخوانی حزب عدال 
جریانهای سنی مذهب در جهان اسالم»[ ]۳بهره ببرد.
اما این مساله در عربستان سعودی به شکل دیگری رقم خورده و حکومت پادشاهی مطلقه
سعودی از زمان تاسیس آن در  ۱۹۳۲توسط ملک عبدالعزیز[ ]۴با نهاد روحانیت اهل تسنن که
گرایشات شدید وهابی داشتند ،پیمان نانوشتهای را بستند که طبق آن ،حکومت مشروعیت خود
را از دین بگیرد و در مقابل نهاد روحانیت وهابی از آزادیهایی برخوردار گردد و به این ترتیب
حکومت پادشاهی سعودی بخشی از مشروعیت خود را مرهون وهابیت می باشد و به دلیل گرایش
به این فرقهی ضالهی تکفیری حداقلگرا ،نتوانسته است با اکثر گروههای اسالمگرا رابطهی
عمیقی را ایجاد کند و روابط خود با سایرین را مدیون تهدید و تطمیع میباشد.
این تفاوت مدل حکومتداری در این دو کشور باعث شده که ترکیه حامی جدی
اخوانالمسلمین باشد ،درحالیکه عربستان از اساس این گروه و تفکر را تروریستی می شمارد و
سعی در تضعیف آن دارد]۵[.

نگاه ترکیه به عربستان در چارچوب رقابتهای نظامی و امنیتی
روابط نظامی بین ترکیه و عربستان همواره با فراز و نشیبهایی همراه بوده است و بعد
از حمله ایاالت متحده به عراق در سال  ۲۰۰۳این رابطه با تیرگی همراه گردید .این تنش بدلیل
حمایت ریاض و عدم حمایت آنکارا از این حمله و در اختیار نذاشتن پایگاه اینجرلیک در اختیار
نیروهای آمریکایی بوجود آمد.
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پس از سال  ۲۰۱۱و همزمان با وقوع بیداری اسالمی در منطقه ،در سوریه این دو کشور
مواضع مشترکی داشتند .سیاست عربستان بر آن موضع قبلی خود مبنی بر فروپاشی دولت اسد
استواراست تا از این طریق بتواند توازن قوا را در شرق مدیترانه به ضرر جمهوریاسالمیایران و
به نفع خود تغییر دهد ،اما ترکیه بعد از کودتای  ۲۰۱۶مسیر دیگری را در پیش گرفته و سعی بر
این دارد که به عنوان بازیگری مستقل در منطقه عمل کند .این اختالف نظر عربستان و ترکیه در
سوریه تاجایی پیشرفت که در سال  ۲۰۱۷گروههای مورد حمایت هردوکشور در غوطهی شرقی
درگیرشدند و تلفات انسانی به نسبت زیادی به هم وارد کردند]۶[.
آنچیز که اکنون ترکیه در سوریه دنبال آن است ،جلوگیری از قدرت گرفتن کردها می
باشد و تهدید ناشی از استقاللطلبی کردهای سوریه تبدیل به مهمترین اولویت ترکیه در سوریه
گردیده است و بارها عنوان کرده که این مساله مربوط به امنیت ملی ترکیه می باشد و از آن
کوتاه نخواهد آمد .اما رژیم کودک کش سعودی کماکان بر حمایت از کردهای جدایی طلب
سوریه به منظور مقابله بهمثل پای بند است .با حمایت ترکیه از قطر بعد از بحران ژوئن  ۲۰۱۷بین
قطر و عربستان ،این روند تشدید شد.
درحقیقت عربستان بر موضع خود از دهه  ۱۹۵۰مبنی بر حفظ وضع موجود که سیادت
ایاالت متحده آمریکا برمنطقه غربآسیا بوده پایبند است ،ولی در دیگرسو ،ترکیه از سال۲۰۰۳
که اینجرلیک را در اختیار آمریکا قرار نداد ،و در درجهای باالتر بعداز کودتای  ۲۰۱۶که ایاالت
متحدهآمریکا را مسبب آن میداند ،سعی در حفظ استقالل حداکثری در سیاست خارجی خود در
منطقه غربآسیا و شمالآفریقا دارد.
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مورد دیگر رقابت نظامی بین ترکیه و عربستان در خلیج فارس است که عربستان آنرا
حیاطخلوت و خط قرمز امنیتی خود می داند .طبق توافق دسامبر  ۲۰۱۴بین آنکارا و دوحه ،ترکیه
در دوحه پایگاه نظامی «طارق بن زیاد» را تاسیس کرد و از  ۲۰۱۵نظامیان ترک در این پایگاه
حضور دارند و از بحران ژوئن  ۲۰۱۷بین قطر و عربستان ،تعداد نظامیان ترک در این پایگاه با
رای پارلمان ترکیه افزایش  ۵۰۰۰نفری را تجربه کرد و به  ۳برابر رسید ]۷[.رجب طیب اردوغان
رئیس جمهور ترکیه هدف از این حضور نظامی را دوستی ،صلح و اعتماد عنوان کرده است[]۸
اما به نظر میرسد اهداف باالتری همچون حضور در منطقه ژئواستراتژیک خلیج فارس و کمک
به برقراری جریان انرژی ،حمایت از قطر که از نظر ایدئولوژیک هردو گرایشات اخوانی دارند و
همچنین عمل به دکترین عمق استراتژیک احمدداوود اوغلو پشت این حضور نظامی باشد و این
مساله را عربستان تهدید قلمداد میکند در حدی که یکی از شروط  ۱۳گانه عربستان برای قطر به
منظور برقراری دوباره ارتباط ،برچیده شدن پایگاه نظامی ترکیه از قطر بود]۹[.
محل دیگر رقابت نظامی بین ترکیه و عربستان ،شاخ آفریقا و منطقهی دریای سرخ می
باشد و هدف هردو تحکیم حضور نظامی خود بوده که از طریق آن بتوانند قدرتشان را فراتر از
مرزهای خود گسترش دهند]۱۰[.
البته روابط نظامی ترکیه و عربستان پیچیدهتر از آن است که بتوان سطح تحلیل را به
جنگ سوریه تقلیل داد و همکاریهای نظامی این دو کشور کماکان ادامه دارد .قرارداد فروش
تسلیحات ترکیه به عربستان که به گفته فیکری ایشیک وزیر دفاع وقت ترکیه بزرگترین قرارداد
فروش تسلیحات ترکیه است و تصمیم گیری راجع به آن به اواخر سال  ۲۰۱۵و سفر رجب طیب
اردوغان به عربستان بر میگردد[ ، ]۱۱نمونه ای از همکاری های نظامی بین دو کشور می باشد.
عالوه بر این ،آخرین بار عربستان در رزمایش نظامی نهنگآبی که از  ۲۸سپتامبر تا  ۷اکتبر ۲۰۱۸
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با میزبانی ترکیه و حضور نیروهای دوست و متحد در شرق آبهای مدیترانه اجرا شد ،شرکت
داشت]۱۲[.

نگاه ترکیه به عربستان در چارچوب رقابتهای اقتصادی
عربستان دارای اقتصاد تک محصولی است و  ۱۵۹میلیارد دالر میزان درآمد آن از صادرات
نفتخام می باشد که حدود  ۷۰درصد درآمد عربستان از صادرات را شامل میشود[ .]۱۳در سوی
دیگر ترکیه به عنوان کشوری صنعتی و تولیدمحور قراردارد و میزان صادرات آن حدود ۱۵۶
میلیارد دالر میباشد و اغلب آن مربوط به کاالهای صنعتی تولیدی است[ ]۱۴و چون اقتصاد
دوکشور باهم تداخل ندارد یعنی رقیب اقتصادی نیستند ،پس رقابتهای اقتصادی بین ترکیه و
عربستان را باید در چارچوب رقابتهای سیاسی بررسی کرد.
در بحران اقتصادی اخیر ترکیه که بدلیل تنش با ایاالتمتحده بوجود آمده[ ،]۱۵عربستان
اگر دخیل نباشد ،حداقل از آن سود خواهد برد .تضعیف اقتصادی ترکیه در چارچوب رقابت های
دو کشور ،به سود ریاض است .از سوی دیگر ،آنکارا نیز چنین تلقی ای از وضعیت اقتصادی
عربستان دارد.
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نگاه ترکیه به عربستان در چارچوب رقابتهای سیاسی
درسال  ۲۰۱۱و با وقوع بیداری اسالمی در منطقه غربآسیا و شمالآفریقا ،ترکیه به دلیل
گرایشات اخوانی از حزب اخوان المسلمین مصر و رئیسجمهور مورد تایید اخوان ،محمدمرسی
حمایت می کرد .اما در سوی دیگر رژی م سنتیعربستانسعودی مطرح شدن اخوان المسلمین و
حکومت برآمده از دل آن توسط مردم را برنتابید چراکه به دلیل قرابت اخوان المسلمین و ترکیه،
به قدرت رسیدن جریان نزدیک به ترکیه در کشور مهمی مانند مصر زمینه را برای رهبری ترکیه
در جهان اسالم فراهم کرده و بهخودیخود عربستان را از این جایگاه دور میکرد .از سوی دیگر
مشارکت مردم در ساختار قدرت مصر ،سایر دولتهای عربی و علیالخصوص عربستان سعودی
که به صورت سنتی و پادشاهی اداره می شدند را به چالش می کشید و این مساله را در اذهان
متبادر میساخت که در ساختار قدرت کشورهای عربی حوزه خلیجفارس هم مردم باید مشارکت
داشته باشند .فلذا عربستانسعودی از کودتای السیسی علیه محمدمرسی رئیسجمهور مصر حمایت
کرد و این حمایت باعث ظهور تضاد منافع بین ترکیه و عربستان در شمال آفریقا گردید.
مورد دومی که باعث گسترش شکاف تضاد منافع بین ترکیه و عربستان شد ،به وجود
آمدن اختالف بین قطر از یکسو و عربستان ،امارات ،مصر و بحرین به بهانه حمایت قطر از ایران
و محور مقاومت و به زعم خودشان حمایت قطر از تروریسم از سوی دیگر بود که منجر به تحریم
قطر ازسوی این  ۴کشور در تاریخ  ۵ژوئن  ۲۰۱۷گردید[ . ]۱۶به دلیل اینکه ترکیه مهمترین متحد
قطر در منطقه غربآسیا می باشد ،همین امر موجب شد تا آنکارا در حمایت از قطر رفتارهای
آرام اما فعال از خود نشان دهد[ ]۱۷اما این مساله ،به معنای تنش آفرینی و واردشدن در تنشی
جدی با عربستان نبود.
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موارد دیگری از جمله رقابت در خصوص ارتباط با قدرت های بزرگ نیز از جمله مواردی
است که قابل بیان است.

تحلیــل رویکــرد ترکیــه نســبت بــه ماجــرای خاشــقچی در چارچــوب
رقابــت بــا عربســتان
در قتل جمال خاشقچی شهروند سعودی ،ترکیه به نوعی رفتار کردهاست که بسیار شبیه
تئوری چماق و هویج می باشد .از یک سو با انتشار جزئیترین اخبار در مورد ناپدید شدن
خاشقچی و اعالم موضع سیاسیون رده باال همچون اردوغان و چاووشاوغلو توانسته است افکار
عمومی جهانی را به سمت مقابله با عربستان سعودی بکشاند و از دیگر سو با تساهل در مورد
کارکنان کنسولگری عربستان ،مقدمات خروج محمدالعتیبی سرکنسول عربستان در استانبول را
فراهم نموده است.
برای فهم رویکرد ترکیه نسبت به عربستان درماجرای خاشقچی میتوان چند سطح تحلیل
را در نظرگرفت:
-۱ترکیه با وجود بحران اقتصادی حاضر و افت ارزش پول ملی ،نمیتواند وارد مناقشه
ای جدی با عربستان گردد چرا که وجود هر نوع کشمکشی میان این دو کشور ،عالوه بر اینکه
موجب کاهش حجم مبادالت اقتصادی بین آنها گردیده و صادرات ترکیه را به عربستان تحت
تاثیر قرار می دهد ،سرمایهگذاری عربستان در ترکیه را هم تحت الشعاع قرار داده و طبیعتا ترکیه
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حداقل در شرایط حاضر تمایلی ندارد چنین اتفاقی بیافتد و تساهل ترکیه در مورد کارکنان
کنسولگری عربستان میتواند شاهدی براین ادعا باشد.
-۲طبق سیاست تنش صفر با همسایگان ،ترکیه خود را وارد تنش جدی با کشورهای
غربآسیا نخواهد کرد مگر در صورتی که منافع جدی آن از قبیل تمامیت ارضی مورد تعرض
قرار بگیرد و از اینرو که ماجرای قتل جمال خاشقچی هیچگاه چنین موقعیت حساسی برای ترکیه
محسوب نمی گردد ،بنابراین نمیتواند موجب بروز تنش جدی بین ترکیه و عربستان گردد.
-۳ترکیه و عربستان هردو خواستار رهبری جهان اسالم هستند ،ترکیه خود را وارث
بالمنازع امپراتوری عثمانی می داند و میخواهد نوع حکومت نوین خود را به عنوان الگو و پیشرو
در جهان اسالم معرفی کند و این مساله باعث بروز تیرهگی بین ترکیه و عربستان میگردد چراکه
عربستان نیز ادعای رهبری جهان اسالم را دارد و دلیل آن بر این امر ظهور اسالم از شبهجزیره
عربستان و همچنین قرار داشتن حرمین شریفین در سرزمین عربستان است .قتل جمال خاشقچی
فرصتی تکرارنشدنی را برای ترکیه فراهم میکند که از این طریق بتواند اجماع جهانی را علیه
عربستان و به منظور تضعیف آن بهوجود بیاورد و به تسویه حساب سیاسی بخاطر حمایت عربستان
از کردهای شمال سوریه ،حمایت عربستان از کودتا علیه محمد مرسی و تحریم قطر توسط
عربستان سعودی بپردازد و هم به بهبود وجهه خود نزد افکارعمومیجهانی در راستای حمایت
از آزادی بیان و حقوق روزنامه نگاران کمک کند و انتشار اخبار قتل خاشقچی به صورت قطره
ن ادعا باشد.
چکانی و در طول زمان میتواند شاهدی بر ای 
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