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روابطاماراتوترکیه؛ازتنشزاییتاتنشزدایی
سیدعلی نجات؛ پژوهشگر مسائل خاورمیانه

روابط ترکیه و امارات پس از انقالب های عربی سال 2011، تنش زا شد؛ به طوری که ابوظبی و آنکارا در بحرآن های منطقه، از 

جمله بحران سوریه، یمن، لیبی و مصر، در جبهه های متضاد علیه یکدیگر صف آرایی کردند. با این حال پس از یک دهه تقابل 

و تنش در روابط ترکیه و امارات، اکنون، این دو بازیگر منطقه ای به دنبال تنش زدایی در روابط هستند. در واقع از ابتدای ژانویه 

2021 و پس از آشتی کشورهای شورای همکاری و آغاز تنش زدایی در روابط ترکیه با عربستان سعودی و مصر، آنکارا و ابوظبی 

به چند پرسش کلیدی است:  پاسخ  به دنبال  نوشتار حاضر  ازاین رو  برداشته اند؛  بهبود و عادی سازی روابط  برای  نیز گام هایی 

نخست اینکه دلیل تنش زا شدن روابط امارات و ترکیه در ده سال اخیر چیست؟ دوم اینکه نشانه های تنش زدایی در روابط امارات 

و ترکیه کدام اند و چه عواملی زمینه ساز متمایل شدن این دو بازیگر به کاهش تنش و عادی سازی روابط شده است؟ سوم اینکه 

چه سناریوهایی برای آیندۀ روابط ابوظبی و آنکارا می توان متصور بود؟

تنشزاییدرروابطاماراتوترکیه

روابط بین امارات و ترکیه طی ده سال گذشته به دالیل متعدد داخلی و منطقه ای، پرتنش و کشمکش زا بوده است. آنکارا و ابوظبی 

طی سال های اخیر در مناطق و بحرآن های مختلف، منافع متضادی داشته  اند. امارات متحدۀ عربی در سوریه، یمن، مصر و لیبی 

نفوذ بسیاری دارد و به دلیل حمایت ترکیه از گروه های رقیب و متخاصم در این کشورها، ابوظبی و آنکارا تضاد منافع پیدا کرده اند. 

روابط ترکیه و امارات متحدۀ عربی در سال 2020 با تنش بی سابقه ای همراه بود؛ به طوری که وزارت خارجۀ امارات و ترکیه 

کید کرد  کار، وزیر دفاع ترکیه، در ادامۀ تنش های موجود میان دو کشور تأ بیانیه های تندی علیه یکدیگر صادر کردند. خلوصی آ

ابوظبی به منافع آنکارا در لیبی و سوریه آسیب وارد کرده است و ترکیه در زمان و مکان مناسب به این اقدامات امارات پاسخ 

خواهد داد.
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از برخورداری از حمایت مالی و رسآن های از سوی  از سرمایه گذاری سنگین در سوریه و پس  امارات متحدۀ عربی بعد 

معارضان سوری، برای مقابله با نفوذ ترکیه و دراختیارگرفتن اهرم فشار علیه آنکارا، از گروه های کردی سوریه و حتی پ.ک.ک 

حمایت کرد. حساب توئیتری »بدون سایه« که به افشاسازی اطالعات در خصوص امارات می پردازد، در این زمینه می نویسد: 

»ابوظبی برای تهدیدکردن مرزهای ترکیه، تسلیحات پیشرفته ای به کردهای سوریه تحویل داده است.« ابوظبی همچنین بارها 

حضور نظامی نیروهای ترکیه در خاک سوریه را اشغالگری دانسته و آن را به شدت محکوم کرده است.

در پروندۀ مصر نیز ترکیه از اخوان المسلمین و محمد مرسی که در سال 2013 توسط عبدالفتاح السیسی برکنار شد، حمایت 

می کرد. این اقدام در تضاد آشکار با سیاست ابوظبی در این کشور بود. پس از کودتای السیسی در مصر و برچیده شدن قدرت 

مرسی و اخوانی ها، مثلث امارات - عربستان - مصر در همۀ معادالت دیپلماسی منطقه علیه آنکارا موضع گرفت.

روابط ترکیه و امارات در سال 2016 و پس از کودتای نافرجام در ترکیه به شدت متشنج شد. در آن زمان، آنکارا ابوظبی را به 

نقش آفرینی و دست داشتن در کودتای جوالی 2016 متهم کرد؛ اما امارات این موضوع را رد کرد.

توسط  قطر  محاصرۀ  در  امارات  فعال  مشارکت  شد،  منجر  ترکیه  و  امارات  روابط  تنش زا شدن  به  که  مهمی  دالیل  دیگر  از 

عربستان و متحدانش در سال 2017 بود. در واقع، بیشترین تقابل سیاست  های ترکیه و امارات در بحران قطر نمایان شد. در این 

بحران، آنکارا با حمایت همه جانبه از دوحه در برابر ائتالف سعودی، اماراتی، مصری و بحرین از حملۀ نظامی این ائتالف به 

قطر جلوگیری کرد.

حضور محمد دحالن، رهبر سابق جناح فلسطینی فتح در امارات نیز موضوع دیگری است که به تشدید تنش بین ترکیه و 

امارات منجر شده است. ترکیه از اینترپل درخواست کرد محمد دحالن را که گفته می شود مشاور امنیتی محمد بن زاید است، 

به این کشور بازگرداند. دادستان آنکارا مدعی شده است که دحالن مدیریت شبکه ای جاسوسی در ترکیه را که برای امارات و 

اسرائیل اطالعات جمع آوری می کند، برعهده دارد. دحالن همچنین به نقش آفرینی در کودتای نافرجام 2016 ترکیه متهم شده 

است.

با این حال، اوج اختالف و تنش در روابط آنکارا و ابوظبی به مواضع دو طرف دربارۀ بحران لیبی بازمی گردد. در بحران لیبی، 

ترکیه از دولت وفاق ملی به ریاست فایز السراج که مورد حمایت سازمان ملل است، حمایت می کند. در مقابل، امارات متحدۀ 

عربی از دولت شرق لیبی به رهبری ژنرال خلیفه حفتر که علیه نیروهای دولت وفاق می جنگد، حمایت می کند.

عادی سازی روابط امارات با اسرائیل و مشارکت نیروهای امارات در رزمایش مشترک با ارتش یونان و اعزام چندین جنگنده 

به این کشور نیز به تشدید اختالفات بین ترکیه و امارات منجر شده است. در ادامۀ روابط پرتنش میان ترکیه و امارات، در ماه 

اوت 2020، ابوظبی 9 فروند هواپیمای نظامی برای رزمایش مشترک با یونان، کشوری که سال هاست در تنش با ترکیه به سر 

می برد، اعزام کرد. در این راستا، یکی از مقامات دولتی ترکیه گفت: »اگر جنگنده های اماراتی به حریم دریایی ترکیه یا اطراف 

کشتی عروچ رئیس که در نزدیکی جزیرۀ کرت مشغول حفاری است، نزدیک شوند، بی تردید هدف قرار خواهند گرفت.« دولت 
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ترکیه در اوت 2020 نیز در واکنش به سازش امارات با اسرائیل، سفیر خود را از ابوظبی فراخواند. عبدالله اربوغا، از تحلیلگران 

کپارتی )AKP(، معتقد است اتحاد امارات و اسرائیل برای کل منطقه، پیامدهای منفی به دنبال خواهد داشت. نزدیک به آ

تنش زدایی در روابط امارات و ترکیه

با آغاز سال 2021 و آشتی کشورهای شورای همکاری، بین ابوظبی و آنکارا سیگنال هایی برای احیای روابط مبادله شده است. 

در واقع، پس از تنش زدایی در روابط ترکیه با عربستان سعودی و مصر، امارات و ترکیه نیز گام هایی برای بهبود و عادی سازی 

امور  در  پیشین  مشاور  وزیر  قرقاش،  انور  اظهارات  به  روابط  عادی سازی  و  تنش زدایی  نشانه های  نخستین  برداشته اند.  روابط 

خارجۀ امارات بازمی گردد. قرقاش 8ژانویه2021 در گفت وگو با بلومبرگ گفت: »امارات شریک تجاری شمارۀ یک ترکیه در 

با شبکۀ اسکای نیوز عربی  نیز در گفت وگو  نداریم.« قرقاش 10ژانویه2021  این کشور  با  خاورمیانه است و ما هیچ دشمنی 

امارات تصریح کرد: »ما به ترکیه می گوییم خواهان مناسبات طبیعی با این کشور هستیم که به حاکمیت یکدیگر احترام گذاشته 

شود.«

در  به سؤالی  پاسخ  در  با خبرنگاران  در گفت و گو  ترکیه،  وزیر خارجۀ  اغلو،  مولود چاووش  قرقاش،  اظهارات  به  پاسخ  در 

خصوص بهبود روابط با امارات گفت: »اگر آن ها گام های صادقانه و ملموس و سازنده ای بردارند، ما نیز پاسخ مثبت خواهیم 

داد.« او مدعی شد: »پیام های مثبتی از سوی امارات به ترکیه رسیده؛ اما آنکارا خواهان اقدامات مصداقی است.«

دومین نشانه در تنش زدایی و بهبود روابط دو کشور، تبادل پیام تبریک بین وزرای صنعت و تکنولوژی ترکیه و امارات است. 

مصطفی وارانک، وزیر صنعت و فناوری ترکیه، پرتاب موفقیت آمیز موشک حامل کاوشگر امید به سوی مریخ توسط امارات را 

تبریک گفت که با تشکر ساره امیری، وزیر علوم پیشرفته و نیز رئیس سازمان فضایی و نایب  رئیس مأموریت مریخ امارات متحدۀ 

عربی مواجه شد.

سومین تحول و نشانه در بهبود روابط، تعیین توگای تونجر به عنوان سفیر جدید ترکیه در امارات است. توگای تونجر سفیر 

جدید ترکیه در امارات جایگزین جان دیزدار، سفیر سابق ترکیه است که از سال ها پیش، مسئول پروندۀ سوریه در وزارت خارجۀ 

ترکیه بود.

چهارمین نشانۀ بهبود روابط و تحول در آن، تماس تلفنی وزرای خارجۀ ترکیه و امارات پس از چهار سال قطع تماس های 

دیپلماتیک و سردی روابط است. مولود چاووش اوغلو، وزیر خارج، ترکیه، 22آوریل2021 به مناسبت تبریک ماه مبارک رمضان 

با عبدالله بن زاید آل نهیان، همتای اماراتی خود تماس گرفت. 

در خصوص دالیل و انگیزه های تنش زدایی در روابط امارات و ترکیه می توان به چند عامل اصلی اشاره کرد. نخستین عامل، 

تحرکات ریاض و آنکارا برای ازسرگیری روابط دوجانبه است. عربستان سعودی و ترکیه پس از سال ها تنش، به دلیل تعارض 

دیدگاه ها و منافع در بحران های منطقه، نظیر سوریه، مصر، قطر و لیبی و قتل جمال خاشقچی، به سمت تنش زدایی در روابط 

گام برداشته اند.
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در  قاهره  و  آنکارا  متمایل شود، تحرکات  ترکیه  با  روابط  به سمت عادی سازی  امارات  است  که موجب شده  عاملی  دومین 

خصوص کاهش تنش ها، به خصوص در پروندۀ جنگ لیبی است. مناسبات قاهره و آنکارا که از زمان کودتای ارتش مصر علیه 

محمد مرسی، رئیس جمهور اخوانی مصر، و خودداری ترکیه از پذیرش این کودتا، شاهد بحران سیاسی بود، اکنون وارد مرحلۀ 

کید بر عزم کشورش برای ادامۀ  جدیدی شده است. مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجۀ ترکیه، 15آوریل2021 ضمن تأ

روند کاهش اختالفات با مصر، گام های بعدی در مسیر توسعۀ روابط آنکارا و قاهره را اعالم کرد. چاووش اوغلو خبر داد در 

کید کرد پس از این  هفتۀ نخست ماه مه، معاون وزرای خارجۀ دو کشور دیدار خواهند کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی ترکیه تأ

دیدار، خود نیز با سامح شکری، همتای مصری اش دیدار می کند و راه های افزایش سطح روابط دو کشور در آینده و تعیین سفرا 

را بررسی خواهد کرد.

سومین انگیزۀ امارات و ترکیه برای بهبود روابط، به قدرت رسیدن جو بایدن است. دوران چهارسالۀ دولت آمریکا به رهبری 

دونالد ترامپ برای امارات و ترکیه نقطه عطف محسوب می شود. برای امارات و ترکیه، باقی ماندن دونالد ترامپ در رأس قدرت 

آمریکا بهترین هدیه بود. دونالد ترامپ با محمد بن زاید و رجب طیب اردوغان روابط خوبی داشت. در حقیقت، عاملی که 

می تواند انگیزۀ تنش زدایی ابوظبی - آنکارا را تقویت کند، فقدان دونالد ترامپ به عنوان هم پیمان کلیدی است. 

امارات به دالیل متعددی نظیر کاهش فشارها علیه جمهوری اسالمی ایران و بازگشت آمریکا به برجام، قدرت گیری جنبش 

اخوان المسلیمن، افزایش فشارها در خصوص پرونده های حقوق بشر و مخالفت با سیاست های منطقه ای امارات در سوریه، 

اردوغان،  به رجب طیب  بایدن  نظیر رویکرد منفی  به دالیلی  نیز  ترکیه  نگران است.  بایدن  از روی کار آمدن جو  و یمن،  لیبی 

نقض حقوق بشر، مخالفت بایدن با سیاست خارجی منطقه ای ترکیه و احتمال تشدید اختالفات دربارۀ سامانۀ اس 400، از 

به دست  ارامنه  آغاز کشتار  آمریکا، در سالگرد  بایدن، رئیس جمهور  به خصوص که جو  نگران است؛  بایدن  روی کارآمدن جو 

عوامل امپراتوری عثمانی، این حادثه را به طور رسمی »نسل کشی« نامید که موجب تشدید تنش در روابط آنکارا و واشنگتن شد.

چهارمین مؤلفه ای که امارات متحدۀ عربی و ترکیه را به سمت تنش زدایی در روابط سوق می دهد، پروندۀ اقتصادی است. 

پاندمی کرونا بحران مالی برای بسیاری از کشورها به وجود آورد. البته بحران مالی برای آنکارا بیش از ابوظبی دارای اهمیت 

است؛ زیرا ترکیه از تحریم های احتمالی دولت جو بایدن در خصوص سامانه اس400 روسی به شدت نگران است.

در واقع، مشکالت مالی و بحران اقتصادی ترکیه می تواند به مثابۀ کاتالیزوری در پیشبرد روابط با امارات نقش آفرینی کند؛ 

به خصوص که ابوظبی در حال حاضر یکی از شرکای برجستۀ اقتصادی آنکارا در منطقه است و به رغم بحران های سیاسی متوالی 

که روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار داده است، مبادالت تجاری و سرمایه گذاری های اقتصادی همچنان ادامه دارد. در این 

بین، همکاری اقتصادی امارت دبی با ترکیه بیش  از امارت های دیگر است؛ برای مثال در دسامبر 2020 با همکاری وزارت 

بازرگانی ترکیه و شورای صادرکنندگان این کشور »مرکز تجارت ترکیه« در شهرک صنعتی قیصری دبی افتتاح شد؛ این اقدام از 

تأثیرنپذیرفتن روابط اقتصادی در مناسبات ترکیه و امارات حکایت می کند.
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سناریوهایآیندۀروابطاماراتوترکیه

در خصوص آیندۀ روابط امارات و ترکیه، سه سناریو می توان متصور بود. سناریوی نخست، عادی سازی و بهبود روابط دو کشور 

است؛ زیرا عادی سازی روابط قاهره و ریاض با آنکارا، ابوظبی را نیز به تنش زدایی سوق می دهد. عالوه بر این، امارات یکی از 

بازارهای مهم برای کاالهای ترکی است و آنکارا در شرایط اقتصادی بحرانی به افزایش حجم مبادالت با امارات نیازمند است. 

کل حجم مبادالت ترکیه و امارات در سال 2017 میالدی به مرز 15میلیارد دالر رسید؛ ولی در سالیان بعد، با کاهش جدی 

مواجه شد؛ به نحوی که کل مبادالت طرفین در سال 2019 میالدی به مرز 8میلیارد دالر نزدیک شد. 

سناریوی دوم کنترل اختالفات و مدیریت تنش بین ترکیه و امارات دربارۀ بحران های منطقه است. در واقع، دو کشور سعی 

رئیس جمهور  بایدن،  جو  تصمیمات  و  اقدامات  نکنند.  یکدیگر صف آرایی  علیه  منطقه ای  ائتالف های  و  در جبهه ها  می کنند 

تشدید  از  جلوگیری  برای  آنکارا  و  ابوظبی  دیگر،  به بیان  می کند.  تقویت  را  سناریو  این  امارات  و  ترکیه  خصوص  در  آمریکا، 

اختالفات با دولت دموکرات سعی خواهند کرد تنش موجود بین خود را به حداقل و پایین ترین سطح کاهش دهند.

سناریوی سوم، ادامۀ تنش در روابط بین امارات و ترکیه و پایان نیافتن پرونده های اختالف زا بین دو کشور است؛ به خصوص 

که این دو بازیگر در مناطق مختلفی از جمله بحران سوریه، یمن و لیبی با یکدیگر رقابت شدیدی دارند. عالوه بر آن، تنش های 

میان ابوظبی و آنکارا از نوع اختالفات راهبردی است که ریشه های ایدئولوژیک دارد؛ بنابراین حتی اگر دو طرف اراده ای برای 

پایان دادن به تنش ها داشته باشند، نمی توان به بازگشت روابط به سال های پیش از تنش  امیدوار بود. در واقع می توان گفت اگر در 

آینده، اقدامات جدی در راستای عادی سازی صورت پذیرد، با هدف جلوگیری از افزایش سطح اختالفات و به نوعی مدیریت 

تنش ها در جبهه های متعدد و نه بازگشت به روابط پیش از سال 2011 است.

نتیجهگیری

به رغم اینکه امارات و ترکیه طی ماه های اخیر، پالس های مثبت متعددی برای یکدیگر ارسال کرده اند، وجود برخی موانع از 

برای  اماراتی  ترکیه پیش شرط مقامات  و  امارات  تنش زدایی در روابط  از موانع  بهبود روابط دو کشور جلوگیری می کند. یکی 

عادی سازی روابط با آنکاراست. انور قرقاش از آنکارا به عنوان حامی اصلی جریان اخوان المسلمین خواسته است از حمایت 

خود از این جریان دست بردارد. عبدالخالق عبدالله، استاد دانشگاه امارات و مشاور سابق بن زاید که به مراکز تصمیم گیر در 

این کشور نزدیک است، هفت شرط برای عاد ی سازی روابط برای ترکیه گذاشته است که عبارت اند از: پایان دادن به اشغالگری 

ثبات  از تحریک علیه  اخوان المسلمین، خودداری  از  توقف حمایت  لیبی،  از  نیروهای مزدور  در سوریه و عراق، خارج کردن 

مصر، اخراج فوری نیروها از خلیج )فارس(، بازنگری در نقشه های توسعه طلبانۀ عثمانی و عذرخواهی بابت حمله به رهبران 

سعودی.

بتواند  ترکیه  نیست که  آسانی  تروریستی می داند، مسئلۀ  را جریان  آن  امارات  بر سر اخوان المسلمین که  تنش  بین،  این  در 

به سادگی از کنار آن عبور کند. مسئلۀ حائز اهمیت دیگر در این زمینه، افزایش تحرکات ترکیه در منطقه از جمله، سوریه، عراق 



روابطاماراتوترکیه؛ازتنشزاییتاتنشزدایی

6

و یمن است که امارات به شدت از آن نگران است و همواره در جبهۀ مقابل ترک ها ایستاده است. 

در پایان می توان گفت اکنون امارات در دوراهی سخت و پیچیده ای قرار گرفته است: از  سویی به دلیل اختالفات ایدئولوژیکی 

و ژئوپلیتیکی، خواهان عادی سازی مشروط با ترکیه است و از سوی دیگر، از تنش زدایِی بدون پیش شرط ریاض و قاهره با آنکارا 

و انزوای خود نگران است.


