
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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الوديعة السعودية واالتفاقية 
االقتصادية اإلماراتية: تركيا ُتحكم دائرة 

الشراكة مع دول الخليج

قال الصندوق السعودي للتنمية، قال الصندوق السعودي للتنمية، في بيانفي بيان يوم اإلثنين  يوم اإلثنين 66 مارس/آذار حول الوديعة السعودية،  مارس/آذار حول الوديعة السعودية، 
إن المملكـة العربيـة السـعودية وافقـت علـى إيـداع إن المملكـة العربيـة السـعودية وافقـت علـى إيـداع 55 مليـارات دوالر في البنـك المركزي التركي،  مليـارات دوالر في البنـك المركزي التركي، 
واصفـا القـرار بأنـه “دليـل علـى التـزام السـعودية بدعـم جهـود تركيـا لتعزيـز اقتصادهـا”، مـن واصفـا القـرار بأنـه “دليـل علـى التـزام السـعودية بدعـم جهـود تركيـا لتعزيـز اقتصادهـا”، مـن 
جانبـه، ثّمـن وزيـر الخزانـة والماليـة التركي “نورالدين نباتي” الخطوة، جانبـه، ثّمـن وزيـر الخزانـة والماليـة التركي “نورالدين نباتي” الخطوة، وقـالوقـال إنها “نتيجة إيجابية  إنها “نتيجة إيجابية 
التركـي”، وسـبق هـذا فـي يـوم الجمعـة  التركـي”، وسـبق هـذا فـي يـوم الجمعـة لثقـة إدارة المملكـة العربيـة السـعودية باالقتصـاد  لثقـة إدارة المملكـة العربيـة السـعودية باالقتصـاد 
33 مـارس/آذار،  مـارس/آذار، توقيـعتوقيـع “اتفاقيـة الشـراكة االقتصاديـة الشـاملة” بيـن تركيـا واإلمـارات العربيـة  “اتفاقيـة الشـراكة االقتصاديـة الشـاملة” بيـن تركيـا واإلمـارات العربيـة 
أردوغـان” و”الشـيخ  البلديـن “رجـب طيـب  رئيسـي  افتراضيـة بحضـور  أردوغـان” و”الشـيخ المتحـدة، فـي مراسـم  البلديـن “رجـب طيـب  رئيسـي  افتراضيـة بحضـور  المتحـدة، فـي مراسـم 
محمـد بـن زايـد”، حيـث أعـرب “أردوغـان” عـن ثقته في رفع حجـم التبادل الثنائي إلـى محمـد بـن زايـد”، حيـث أعـرب “أردوغـان” عـن ثقته في رفع حجـم التبادل الثنائي إلـى 2525 مليار  مليار 
دوالر خـال دوالر خـال 55 أعـوام، بينمـا أكـدت حكومة اإلمارات أن االتفاقية سـتحقق مجموعة من األهداف  أعـوام، بينمـا أكـدت حكومة اإلمارات أن االتفاقية سـتحقق مجموعة من األهداف 

االسـتراتيجية والطموحـة.االسـتراتيجية والطموحـة.

سـبق أن أشـرنا في تقييم “أسـباب” سـبق أن أشـرنا في تقييم “أسـباب” لتداعيات زلزال تركيا الجيوسياسـية لتداعيات زلزال تركيا الجيوسياسـية إلى أن مسـتوى الدعم إلى أن مسـتوى الدعم 
االقتصـادي المقـدم مـن السـعودية واإلمـارات سـيعكس إلى أي مدى تراهـن كا الدولتين على االقتصـادي المقـدم مـن السـعودية واإلمـارات سـيعكس إلى أي مدى تراهـن كا الدولتين على 
االسـتثمار فـي شـراكة طويلـة األمـد مـع أنقـرة. وعلـى الرغـم مـن أن النقاشـات حـول الوديعـة االسـتثمار فـي شـراكة طويلـة األمـد مـع أنقـرة. وعلـى الرغـم مـن أن النقاشـات حـول الوديعـة 
السـعودية واالتفاقيـة مـع اإلمـارات جاريـة قبـل أشـهر مـن زلـزال السـعودية واالتفاقيـة مـع اإلمـارات جاريـة قبـل أشـهر مـن زلـزال 66 فبراير/شـباط،  فبراير/شـباط، إال أن توقيـت إال أن توقيـت 
الزلـزال  التـي خلفهـا  الزلـزال  سـواء األعبـاء االقتصاديـة  التـي خلفهـا  الراهـن، سـواء األعبـاء االقتصاديـة  الراهـن،إتمامهمـا ال يمكـن عزلـه عـن سـياقه  إتمامهمـا ال يمكـن عزلـه عـن سـياقه 
-والتي قال برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إن أضراره المباشـرة وغير المباشـرة قد تتجاوز -والتي قال برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إن أضراره المباشـرة وغير المباشـرة قد تتجاوز 100100  
مليـار دوالر-، أو موسـم االنتخابـات التركيـة األصعـب منـذ صعـود حزب العدالة والتنمية للسـلطة مليـار دوالر-، أو موسـم االنتخابـات التركيـة األصعـب منـذ صعـود حزب العدالة والتنمية للسـلطة 
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ســـيـــاقـــات

عـام عـام 20022002. لذلـك؛ تعتبـر الوديعـة السـعودية واالتفاقيـة اإلماراتية إشـارة ال تقبل الشـك حول توجه . لذلـك؛ تعتبـر الوديعـة السـعودية واالتفاقيـة اإلماراتية إشـارة ال تقبل الشـك حول توجه 
الريـاض وأبوظبـي لتطويـر العاقـة مـع أنقـرة وليـس مجـردالريـاض وأبوظبـي لتطويـر العاقـة مـع أنقـرة وليـس مجـرد تهدئـة التوترات. تهدئـة التوترات.

بالنسبة لبعض المراقبين؛ فإن خطوة الرياض تحديدا لها أجندة واضحة قبل االنتخابات الرئاسية بالنسبة لبعض المراقبين؛ فإن خطوة الرياض تحديدا لها أجندة واضحة قبل االنتخابات الرئاسية 
التركيـة فـي التركيـة فـي 1414 مايو/أيـار، فهـي ُتظهـر أهميـة “أردوغان” من وجهة نظر ولي العهد السـعودي،  مايو/أيـار، فهـي ُتظهـر أهميـة “أردوغان” من وجهة نظر ولي العهد السـعودي، 
والترحيـب السـعودي بإعـادة انتخابـه لضمـان مضـي التفاهمـات التركيـة السـعودية قدمـا، خاصـة والترحيـب السـعودي بإعـادة انتخابـه لضمـان مضـي التفاهمـات التركيـة السـعودية قدمـا، خاصـة 
وأن اإلقـراض السـعودي لتركيـا ال يأتـي مـع أي قيـود، فـي الوقـت الـذي تشـدد فيه الرياض شـروط وأن اإلقـراض السـعودي لتركيـا ال يأتـي مـع أي قيـود، فـي الوقـت الـذي تشـدد فيه الرياض شـروط 
االئتمـان لـدول أخـرى متعثـرة، مثـل باكسـتان ومصـر وتونـس والبحريـن. ومـع أن هـذا قـد يكون غير االئتمـان لـدول أخـرى متعثـرة، مثـل باكسـتان ومصـر وتونـس والبحريـن. ومـع أن هـذا قـد يكون غير 
مسـتبعد، إال أن القرار السـعودي قبيل االنتخابات قد يشـير إلى أن األمير “محمد بن سـلمان” تعمد مسـتبعد، إال أن القرار السـعودي قبيل االنتخابات قد يشـير إلى أن األمير “محمد بن سـلمان” تعمد 
تنفيـذ االتفـاق وعـدم االنتظـار لمـا بعـد االنتخابـات للتأكيد أن الشـراكة السـعودية التركية هي شـراكة تنفيـذ االتفـاق وعـدم االنتظـار لمـا بعـد االنتخابـات للتأكيد أن الشـراكة السـعودية التركية هي شـراكة 

بيـن الدولتيـن وال ترتبـط بهويـة الفائـز في االنتخابـات المقبلة.بيـن الدولتيـن وال ترتبـط بهويـة الفائـز في االنتخابـات المقبلة.
كانـت وتيـرة التطبيـع التركـي اإلماراتـي متسـارعة وواضحة وبلغت حد اسـتام أبوظبي دفعات كانـت وتيـرة التطبيـع التركـي اإلماراتـي متسـارعة وواضحة وبلغت حد اسـتام أبوظبي دفعات 
مـن صفقـة طائـرات بـدون طيـار تركيـة،مـن صفقـة طائـرات بـدون طيـار تركيـة، واآلن يمثـل إضافـة تركيـا واآلن يمثـل إضافـة تركيـا التفاقيـات الشـراكة االقتصاديـة  التفاقيـات الشـراكة االقتصاديـة 
القائمـة  القائمـة   المشـاكل  تصفيـر  المشـاكلبسياسـة  تصفيـر  بسياسـة  االسـتراتيجي  تمسـكها  علـى  اإلمـارات  مـن  االسـتراتيجي تأكيـدا  تمسـكها  علـى  اإلمـارات  مـن  تأكيـدا  الشـاملة الشـاملة 
علـى تعزيـز الروابـط التجاريـة مـع القـوى اإلقليميـة.علـى تعزيـز الروابـط التجاريـة مـع القـوى اإلقليميـة. فـي المقابـل؛ كانـت وتيـرة التعافـي العاقات  فـي المقابـل؛ كانـت وتيـرة التعافـي العاقات 
السـعودية التركية أبطأ، لكن اآلن بات واضحا أن الاعبين المهمين في العالم اإلسـامي والمنطقة السـعودية التركية أبطأ، لكن اآلن بات واضحا أن الاعبين المهمين في العالم اإلسـامي والمنطقة 
قد اتفقا على أسـس لتطوير العاقات في المدى المتوسـط على األقل،قد اتفقا على أسـس لتطوير العاقات في المدى المتوسـط على األقل، ومن المتوقع أن نشـهد  ومن المتوقع أن نشـهد 
تدفقا في االسـتثمارات السـعودية ونشـاطا أوسـع في التجارة بين الجانبين، بينما سـتكون تركيا تدفقا في االسـتثمارات السـعودية ونشـاطا أوسـع في التجارة بين الجانبين، بينما سـتكون تركيا 
أكثـر التزامـا تجـاه تلبيـة احتياجـات السـعودية األمنيـة خاصـة مـا يتعلق ببرامـج التصنيع العسـكري أكثـر التزامـا تجـاه تلبيـة احتياجـات السـعودية األمنيـة خاصـة مـا يتعلق ببرامـج التصنيع العسـكري 

المشترك.المشترك.
ومع هذا؛ سـيكون من المبالغة النظر إلى الشـراكة السـعودية التركية الناشـئة باعتبارها محورا ومع هذا؛ سـيكون من المبالغة النظر إلى الشـراكة السـعودية التركية الناشـئة باعتبارها محورا 
أو تحالفـا إقليميـا صاعـدا؛ حيـث سـيظل التنافس الجيوسياسـي كامنا في عاقـة البلدين، خاصة مع أو تحالفـا إقليميـا صاعـدا؛ حيـث سـيظل التنافس الجيوسياسـي كامنا في عاقـة البلدين، خاصة مع 
الصعـود الواسـع للـدور التركـي فـي المناطـق التـي تعتبرهـا السـعودية مجـال نفوذهـا األساسـي، الصعـود الواسـع للـدور التركـي فـي المناطـق التـي تعتبرهـا السـعودية مجـال نفوذهـا األساسـي، 

في الشـرق األوسـط وفي العالم اإلسـامي.في الشـرق األوسـط وفي العالم اإلسـامي.
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