
 العالقات التركیة السعودیة: سبل التعاون في شرق أوسط متغیر

 تا أنقرةالمكان: س 10:30الساعة :  2016ل أیلو 9التاریخ: 

 تا للدراساتبرھان الدین دوران، رئیس مركز س المقدم:

 المتحدث الرئیسي: وزیر الخارجیة السعودي عادل الجبیر

  

استضاف مركز سیتا للدراسات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة سعادة وزیر الخارجیة السعودي 
عادل الجبیر في ندوة خاصة تحت عنوان: " العالقات التركیة السعودیة" بحث التعاون في شرق أوسط متغیر، 

سور برھان الدین دوران الذي حیث قدم الندوة التي انعقدت في العاصمة التركیة أنقرة رئیس مركز سیتا البروف
بسعادة وزیر الخارجیة السعودیة قال دوران  وفي إطار ترحیبھأعطى نبذة عن طبیعة عمل مركز سیتا وأقسامھ. 

بین  أن ھذه الندوة تتم في مرحلة حساسة تمر بھا المنطقة مما یستدعي ضرورة تعاون القوى اإلقلیمیة وتحدیداً 
مشتركة لحل المشاكل الكثیر من الروابط ویمكنھما العمل وفق استراتیجیة  تركیا والسعودیة اللتان یجمعھما

 المشتركة.

امتالك السعودیة  الخارجیة السعودیة حدیثھ بمقدمة عن تاریخ الدولة السعودیة الحدیثة مؤكداً  وقد افتتح وزیر
 ورمزیتھا ھمیة السعودیةشار معالي الوزیر إلى ألكافة المقومات وأنھا ال تطمع في أي شيء خارج حدودھا، وأ

أضاف السید % من احتیاطات البترول في العالم، و20بالنسبة للعالم اإلسالمي إضافة إلى امتالكھا لحوالي 
السیاسة الخارجیة السعودیة تتناول األمور بمسؤولیة عالیة في ظل منطقة ملیئة باألزمات وھذا ما الجبیر أن 

 المنطقة. فيیستدعي العمل بالتعاون مع عدة جھات 

وأكد الوزیر على اھتمام السعودیة بتنویع المصادر في كافة المجاالت في مصادر الدخل واالستثمار. وفي ھذا 
ن السعودیة تعمل مع تركیا في سوریا ضاف بأاإلطار تحدث عن الشراكات الموجودة بین تركیا والسعودیة، وأ

باألزمة في سوریا  بعض المسائل اإلقلیمیة مبتدئاً إلى  في إطار كلمتھ من منطلقات متوافقة، وتطرق الوزیر
أن السعودیة  تدعم العملیة  كما أكد أن ،مؤكداً أن األسد ھو المتسبب بذلك األزمة سقطوا في ھذهوالضحایا الذین 

 السیاسیة ولكنھا ترفض أي دور لألسد في مستقبل سوریا.

د الحرب في الیمن وھي تعمل مع المجتمع الدولي عن الیمن فقد أكد وزیر الخارجیة أن السعودیة ال تری أما
تموز أكد الوزیر أن خروج الشعب التركي في مواجھة  15األزمة. وفیما یتعلق باالنقالب في تركیا في  إلنھاء

على  وذلك في إطار رّدهوأكد أن السعودیة تتعاون مع تركیا ومستعدة للتعاون مع تركیا  ملھماً  االنقالب كان أمراً 
ودیة للمساعدة في الجھود التركیة في مكافحة جماعة غولن التي كانت وراء علق بمدى استعداد السعسؤال یت

الكردیة ورفض  PYDكما أكد الوزیر دعم السعودیة للموقف التركي تجاه منظمة  المحاولة االنقالبیة األخیرة.
منطقة آمنة في شمال  نشاءإلفي ھذا السیاق دعم الریاض  الریاض لخطط المنظمة في شمال سوریا مؤكداً 

 سوریا.


