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  ؛متحدان نزدیک آنکارا ریاض ـ
  ؟یا رقابت استراتژیک

  
انـد امـا در    داراي روابـط پایـدار و چندبعـدي بـوده     دور ترکیه و عربستان هرچنـد از گذشـتۀ  

گرایان ترك به خاورمیانه این روابط ابعـادي نـوین بـه     ۀ توجه اسالمهاي اخیر و در سای سال
بعـدي و بسـترهاي فـراوان همکـاري و     ست و اکنون دو کشـور بـا روابـط چند   گرفته اخود 

اولویـت سیاسـت    عربسـتان بنـا بـر   . کننـد  ها عمل می برخی حوزه تضاد در البته همگرایی و
وضـع موجـود در شـوراي همکـاري      حفـظ «هـدف   منطقه مایل است با دو خارجی خود در

در « و نیز »جمله سوریهکشورهاي عربی از ر درمدیریت تغیی ویژه در بحرین و فارس به خلیج
افزاري  سخت افزاري و جمی از قدرت نرمبا تکیه بر دیپلماسی تها »رقابت استراتژیک با ایران

  .را هم به نفع خود استفاده کندآنکا
یافته علیه  نظامی سازمان هاي سیاسی وـ آنکارا در حفظ فشار هاي ریاض بنابراین سیاست

المللی براي  رغم توافقات بین که به طوري هب. ایران در خاورمیانه همپوشانی داردمتحد نزدیک 
کشـور در   هـر دو  ؛وفصل سیاسی بحران هاي امید براي حل گشایش روزنه و 2 برگزاري ژنو

خضر ه الیمساعی جم بخشیاي مانع اثر نیز ابزار رسانه تالشند که با تجهیز معارضان سوري و
   .المللی گردند طلبانه بین دیگر اقدامات صلح و یرکل سازمان ملل متحدة دبنمایند ،ابراهیمی

تـوان از   متحد کلیـدي غـرب در منطقـه نمـی     رغم روابط پایدار میان دو بهدر این میان 
شـاید اخـتالف    .نظـر نمـود   مسائل منطقه صرف برخی ازکشور نسبت به  اختالف دیدگاه دو

مقامـات ترکیـه از   . موارد باشـد  تر از سایر آشکار ریاض ـ آنکارا نسبت به بحران مصر عمیق 
در  گرایـی  نوعثمـانی بر باد رفتن آمـال خالفـت    کیشان اخوانی خود در مصر و سرنگونی هم
دولـت موقـت    که اردوغان براي ایجاد فشار بـر  طوري هبکنند؛  اس نگرانی میخاورمیانه احس

پایـان حصـر    گرایان به قدرت و بازگشت اسالمحاکمیت نهاد نظامی همچنان از لزوم  و مصر
ایجاد  بر گرایان عالوه رویکرد حمایتی ترکیه از اسالم .کند المسلمین حمایت می رهبران اخوان
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ان سعودي هم اثـر منفـی   عربست تواند بر روابط نزدیک ترکیه و تنش میان آنکارا ـ قاهره می 
قـد نظامیـان بـا اعطـاي      عنـوان متحـد تمـام    هعربستان بکه  این درحالی است .داشته باشد

در  پـذیري دولـت جدیـد مصـر را     کوشد ضریب آسیب هاي بالعوض مالی گسترده می کمک
هـاي خـود    گیـري  کشور در موضـع  همچنین دو .ۀ آمریکا کاهش دهدهاي سالیان نبود کمک

هـا بـه ایـران     كتـر . دچـار اختالفنـد   5+1مذاکرات آن با گـروه   نسبت به تحوالت ایران و
هـاي مختلـف اسـتقبال     غـرب در عرصـه   ت ایـران و گسترش مـراودا  از بهبود و مندند ونیاز
مسـائل  غـرب در   حالی است که فروکش نمـودن اختالفـات میـان ایـران و    این در .کنند می

  . تواند براي ریاض خطرآفرین باشد اي می بحران هسته اي و منطقه
هراسـی مـانع تحقـق     کوشـد بـا تـداوم ایـران     ن محور جهان سنی مـی عنوا عربستان به

ۀ که سفر جدید وزیـر امـور خارجـ    حالیدر .امید گردد و جویانه دولت تدبیر هاي آشتی سیاست
ـ  دو ایران به ترکیه ثابت کرد  رادنبـال ثبـات پایـد    هکشور همسایه در فضاي جدید گفتمانی ب

  .مختلف هستند ۀعرص ها در گسترش همکاري منطقه و
 را برخی اختالفات سیاسی بسترهاي همکاري و ؛ـ آنکارا  ریاض ۀبا نگاه به روابط گذشت

  :توان متصور شد میهم 
ا بـا  اي ر مراودات سیاسی و اقتصـادي گسـترده   هاي گذشته ـ عربستان از دهه  ترکیه. 1

یکـدیگر  هـاي   سـیل هـا و پتان  اند که از ظرفیت اند و در این میان تالش نموده همدیگر داشته
ز از آنجا کـه هـر دو کشـور ا    .اي نیز استفاده کنند هاي منطقه براي هماهنگی بیشتر سیاست

در پیمـان نظـامی نـاتو و     که عضـویت ترکیـه   طوري هب اند خاورمیانه ۀمتحدان غرب در منطق
مریکا اقدامات خـویش را در  آهاي اقتصادي و سیاسی عربستان باعث شده بود که  توانمندي

یه و نقش عربسـتان  ، همچنین نیازهاي نفتی ترکبا محوریت این دو کشور انجام دهدطقه من
شـتر  بی يهـا  همکـاري  فارس شرایط را بـراي نزدیکـی و   ة خلیجخیز حوز در کشورهاي نفت

. واشنگتن است ۀاتصال ریاض و آنکارا در منطق ۀتردید حلق بی اقتصادي فراهم ساخته است؛
گونه تنش و اختالف میان دو متحد استراتژیک دارند که از بروز هرمقامات کاخ سفید تالش 

  .خود جلوگیري کنند
هـار  هـاي اخیـر روي داده بـروز ب    حولی که در روابط دو کشور در سـال ترین ت ولی عمده

علی در تـونس و مبـارك در مصـر و     رگرا نظیر بنهاي اقتدا عربی و سرنگونی برخی از رژیم
 ر نسبت به این تحوالت متفاوت بـود؛ نگاه دو کشو .ی بوده استین معمر قذافی در لیبهمچن
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هـاي   مـی در ایـن کشـورها و سـرنگونی رژیـم     مرد ةکه ترکیه از اعتراضات گسترد طوري هب
ویش و تـرس از  دلیل سـاختار سیاسـی خـ    هدیکتاتور در منطقه حمایت نمود ولی عربستان ب

اي  گونـه  به، ها داشت با این خیرشمین حجاز مخالفت جدي ها به داخل سرز سرایت این قیام
  .من امنی براي دیکتاتورهاي فراري منطقه شدأریاض م که

که اشاره  طوري هاي دیپلماتیک دو کشور در منطقه همان اخیراً محور اصلی همکاري. 2
که میان سـوریه و ترکیـه اختالفـات تـاریخی بـر سـر تعیـین        ازآنجا. ، سوریه بوده استشد

کردهاي مخـالف   ها ادعا دارند که سوریه همواره از وجود دارد و تركسرنوشت استان هاتاي 
عنوان  ست که ترکیه همراه با عربستان بهها باعث شده ا ؤلفهکند این م این کشور حمایت می

دلیل اتحاد اسـتراتژیک   هریاض نیز ب. اي علیه سوریه عمل کند هاي ضدمنطقه محور سیاست
کنـد و تثبیـت    ارکان حکومتی بشار اسد حمایت مـی  در تهران از ایجاد تزلزل ـ  میان دمشق
، لذا ایـن  داند از نفوذ طبیعی ایران در منطقه میس ي را در ساختار قدرت سوریه زمینهحضور و

عربسـتان را   ،همچنین ترکیه. کند را براي دشمنی با سوریه فراهم میاشتراك دیدگاه زمینه 
  . عربی هموارتر سازد ۀ خاورمیانهور در منطقبراي این کش را تواند راه داند که می پلی می

بـه رهبـري    عـدالت و توسـعه  گـراي   حزب اسـالم این است که آنچه مشخص است . 3
ي همسـایگان  با ایجاد موازنه در روابط با کشـورها درت تالش کرده اردوغان پس از کسب ق

لـی کشـور   أمین حداکثري منـافع م هاي موجود براي ت خود و نیز غرب و اسرائیل، از ظرفیت
دیپلماتیـک از حقـوق مـردم     صـرف  بـا حمایـت  توانـد   میدر این میان ترکیه  .مند شود بهره

نـوعی بـا کسـب مشـروعیت      بـه  نظیر حمـاس  هاي جهادي ۀ روابط با گروهفلسطین و توسع
رسان مرمره به اعزام کشتی امداد .نمایداي را بازي  تحوالت منطقه نقش برجستهسیاسی در 

عنـوان   آویو به ـ تل  شدن چندین نفر از اتباع ترك باعث شد که روابط آنکارانوار غزه و کشته 
حمایـت نمـود    روزه ترکیه از حماس 21بخورد و در جنگ هم  بهدو متحد استراتژیک سابق 

 .دانسـت  آغـازگر جنـگ بـا رژیـم صهیونیسـتی مـی      عربستان سعودي، حماس را  که درحالی
پـیش   نطقه بار دیگر سیاست نزدیکی با غـرب را در ، آنکارا پس از بروز تحوالت ماینوجودبا

هـاي یکـدیگر بـراي     کند که با مدیریت بحـران از ظرفیـت   گرفته و همراه ریاض تالش می
 مشـارکت نیروهـاي نظـامی ترکیـه در برانـدازي      .هاي بیشتر استفاده کنـد  يهمکار ۀتوسع

ـ هاي مـالی پادشـاه عربسـتان و م    دیکتاتور لیبی معمر قذافی و کمک ه در امـور داخلـی   داخل
  .ثابت نمودهایی از همگامی دو کشور در تحوالت منطقه را  بحرین نمونه
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رژیم نه و به خطر افتادن امنیت خاورمیا ۀمریکا در منطقآپس از سقوط متحدان نزدیک . 4
هاي مشخصی را براي ایجاد محـور جدیـد بـا مشـارکت      تبع آن، غرب تالش به صهیونیستی

مریکـا در  آدر این میان براي محقق شدن اهـداف  . آویو آغاز نموده است ـ آنکارا و تل  ریاض
مریکا تالش دارد کـه از  آ. همسویی و همکاري ترکیه و عربستان اصل اساسی است ،منطقه
ط نفوذ خـویش و تثبیـت اوضـاع    هاي سیاسی و اقتصادي ترکیه و عربستان براي بس ظرفیت
وریه و حمایت ایران از این کشور، وضاع سیاسی سا وخامتدر این میان  .اي استفاده کند منطقه

خاورمیانه  ۀستونی نیکسون در منطق نوعی درصدد احیاي مجدد تز دو آمریکا بهکه  باعث شده
ذار شـده تـا   ترکیه و مالی نیز بـه عربسـتان واگـ    ةعهددر تز جدید ستون نظامی آن بر. شدبا

  . منطقه باشدساز حفظ منافع راهبردي غرب در  همکاري دو کشور زمینه
اي  هاي گسترده هاي اخیر همکاري نزدیک در سال ۀعنوان دو همسای ترکیه به ـایران  .5

ـ هاي سیاس را در زمینه عنـوان میـانجی در    نقشی که آنکـارا بـه   .اند داشته اقتصادي با هم ی 
نگرش مثبت تهران براي تعامـل بیشـتر بـا آنکـارا      داد درانجام  5+1مذاکرات ایران و گروه 

. ین انرژي خود نیاز دارنـد مأها به منابع نفتی کشورمان براي ت دیگر ترك ازسوي .ثیر داشتأت
 ،هـاي سـوریه   چگونگی برخورد با ناآرامی ترکیه بر سر و ، بروز اختالف میان ایراناینوجودبا

مـورد  همچنـین اخـتالف عمیـق دو کشـور در    . پی داشته اسـت ـ آنکارا را در  واگرایی تهران
اي  نهسرنگونی بشار اسـد کـه در قالـب حمایـت مـالی و رسـا       ةمقامات ترکیه از ایدخواست 
ز بـا اطـالع از ایـن موضـوع     گیرد بر پیچیدگی این روابط افزوده است و ریاض نی صورت می
موجـود بـراي   اي آنکارا از شرایط  هاي منطقه کند ضمن همراهی بیشتر با سیاست تالش می

  . رانی خود استفاده کندایهاي ضد پیشبرد اهداف و سیاست
اي خـویش   هاي منطقه ۀ سیاستاي مهم براي توسع ترکیه را برگه ،عربستان سعودي. 6
اي خـود منجـر    تواند به تقویت منطقـه  شریک مساعی بیشتر با این کشور میبیند که با ت می
الی هاي م رکیه در منطقه نیز ناشی از حمایتتوان گفت بخشی از نفوذ ت که می طوري ه، بشود

 پـذیر نا اجتنـاب  و قدرتمنـد  يعنـوان کشـور   ترکیه از دیدگاه مقامات سعودي به .ریاض است
دیگر  اقتصادي با عربستان و ةرا در داشتن روابط گسترد ترکیه نیز نیاز خود .شود شناخته می

 منطقـه بـراي کسـب    با استفاده از اعتبـار ریـاض در   و دبین فارس می ة خلیجکشورهاي حوز
ي دیگر اعضا وجود ذخایر عظیم نفتی در عربستان و .کند امتیازات اقتصادي بیشتر تالش می

هـاي راهبـردي    گسترش همکاري گذاري و به سرمایه را نکاراآفارس  شوراي همکاري خلیج
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 یک وقالـب دکتـرین عمـق اسـتراتژ     اهـداف خـود در   واقع ترکیـه در راسـتاي  در. دارد وامی
توجه به اینکـه   با به عربستان نزدیک شود و کند تا تالش می سیاسی مالحظات اقتصادي و

به توجه  کنند مقامات سعودي با عنوان دو رقیب عمل می هعربستان در جهان عرب ب ایران و
ـ  مـی  رغم اختالف درمورد سوریه هنکارا بآۀ تهران ـ  روابط دوستان هـاي  از تمـام ابزار  دخواهن

ل قـدرت  کنتـر  همسـایه و  برهم زدن ایـن روابـط دو  نفتی براي  موجود ازجمله توان مالی و
  .ایران استفاده کنند

ـ آنکارا مشـاهده    بین ریاض چند پنهانهر رقابتی مصرپی تحوالت رد و حاضر درحال. 7
سعی کرده بـود   الگوي یک دولت اخوانی با اخیر به رهبري اردوغان ةترکیه در دور .شود می

گرچه این الگو . وکراسی باشددم با رو پذیري اسالم میانه تز سازش قیام مردمی وکه سرمشق 
ها باشد ولی با فـروکش نمـودن    كاي تر مدت کوتاهی در خدمت منافع منطقه توانست براي

به انحراف کشیده شدن آنها شاهد افول قدرت نرم ترکیـه   و ي مردمی در جهان عربها قیام
تزلـزل در ارکـان    مرسی وگراي مصر به رهبري  نگونی دولت اسالمسر. در خاورمیانه هستیم

اسـالم   کـه آنجااز .است درآورده به صدا االنهضه تونس زنگ خطر را براي آنکار ۀقدرت جبه
؛ ریـاض از سـرنگونی   المسلمین ندارد رو اخوان گونه سنخیتی با اسالم میانه وهابی تندرو هیچ

سرانجام جدال نظامیان بـا   صر ومدیریت بحران م. اخوانی در مصر استقبال کرده است دولت
نظـر   درهرحـال بـه  . ـ آنکـارا اثرگـذار باشـد     تواند در تنظیم مجدد روابط ریاض ها می نیاخوا
ترکیـه تـوان بـازیگري     باشد و عربستان سعودي می ،ازي تحوالت مصرب ةبرند فعالًرسد  می
  .دبین رفته می دست تبع آن در منطقه از به را در مصر و خود


