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 ادللخص

ل العالقة الًتكية األفريقية جانًبا جديًدا ومهًما يف السياسة اػبارجية الًتكية، ويعد اىتمام تركيا للقارة كتش
ركزت السياسة اػبارجية الًتكيو على  لذااألفريقية مؤشرًا على رغبتها يف أن تصبح فاعاًل نشطًا فيها،

تستعيد مكانتها  يلك 2002التوجو كبو افريقيا منذ وصول حزب العدالة و التنمية اىل اغبكم عام 
لسلطنة العثمانية و قيام فقدهتا منذ اهنيار السلطنة العثمانية. فبعد سقوط ا االقليمية و الدولية اليت

افتتاح سفارة انقرة يف اديس ااباب  ىاعبمهورية الًتكية اغبديثة مل يكن ىناك دور تركي يذكر يف افريقيا سو 
بدأت تركيا تتجو لسياسة  1998عام يف ال. لكن بعد رفض االرباد االورويب ضم تركيا اليو 1926عام 

بوصول حزب العدالة و التنمية للسلطة نظرا لاليديولوجية االنفتاح كبو افريقيا و تصاعد ىذا االنفتاح 
العثمانية اعبديدة و من مث عمل  ىاىل اعادة االرث العثماين ربت مسم ىاليت يتبعها اغبزب حيث يسع

 .االقتصادايت يف العامل  ىجعلها من اقو  ىعلى استعادة دور تركيا االقليمي و الدويل و عل

فريقية،حزب العدالة والتنمية،اعبمهورية الًتكية اػبارجية الًتكية،القارة األالسياسة  :الكلمات ادلفتاحية
 اغبديثة.
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Abstract 

The Turkish-African relationship is a new and important aspect of Turkey's foreign 
policy. Turkey's interest in the African continent is an indication of its desire to become 
an active player. Turkish foreign policy has focused on the direction of Africa since the 
Justice and Development Party came to power in 2002 to regain its regional status. And 
the international lost since the collapse of the Ottoman Sultanate. After the fall of the 
Ottoman Empire and the establishment of the modern Turkish Republic, there was 
little Turkish role in Africa except the opening of the Ankara embassy in Addis Ababa 
in 1926. But after the European Union refused to annex Turkey in 1998, Turkey began 
to open its policy towards Africa. And the development of power due to the ideology 
followed by the party, which seeks to restore Ottoman heritage under the name of the 
new Ottoman and then work to restore Turkey's regional and international role and to 
make it one of the strongest economies in the world . 

Key words: Turkish Foreign Policy, African Continent, Justice and Development 
Party, Modern Turkish Republic. 

 

 :مقدمة

بعد صعود حزب العدالة والتنمية إىل قمة السلطة. عكست السياسات اػبارجية للدولة الًتكية بوجهها 
وتوجهها لتوظيف القفزات اؼبختلف رؤية القيادة اعبديدة على الصعيد الفكري والسياسي واالقتصادي، 

 .االقتصادية اليت حققتها يف صياغة عالقات أكثر توازاًن وبراغماتية مع دول العامل
ضمن ىذا السياق توجهت أنظار تركيا إىل القارة االفريقية واقامت عالقات سياسة واقتصادية مع عدد 

 .من الدول فيها، بل واقبزت شراكات مع البعض اآلخر

وقيادتو اغبزبية والسياسية على قناعة راسخة أن قوة أية دولة تقاس بناء على وزهنا ابت حزب العدالة 
اإلقليمي، وقدرهتا على التأثَت يف السياسة الدولية، وليس فقط بناء على قوهتا الداخلية ويف ؿبيطها، بل 

والثقافية ،السياسية ،و بقدر الدور اليت ربتلو ىذه الدولة أو تلك يف العامل، على األصعدة االقتصادية 
 . والعسكرية
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القارة  عليها الوجود يف األماكن األكثر أمهية للقوى الكربى، ويف مقدمة ىذه اؼبناطق لذا وجدت تركيا ان
أن تبدأ ببناء اعبسور االسًتاتيجية بُت سياستها ورؤيتها ؼبنطقة الشرق األوسط  االفريقية. وأنو عليها
تستكمل ىذه الرؤية يف التخطيط االسًتاتيجي ببناء عالقات نوعية أن ان عليها وشرقي اؼبتوسط، مث 

 .وربديد سياسات مع دول القارة السمراء

يف ؾبال اؼبساعدات اإلنسانية والعالقات  اً اذ عمدت تركيا اىل تقدمي العديد من اؼببادرات وربديد
االقتصادية، فضال عن تقدمي منظمات اجملتمع اؼبدين العديد من اؼبساعدات االنسانية، وىذا يعٍت أن 

 .سياسة تركيا ذباه إفريقيا كانت من أىم عوامل قباح سياستها اػبارجية ذباه دول اؼبنطقة

اإلفريقية(، يف سياق اإلؼبام برؤية تركيا للدائرة  -الًتكية ويهدف البحث إىل إلقاء الضوء على العالقات )
اإلفريقية يف سياستها اػبارجية بشكٍل كّلي، وربليل احملددات االسًتاتيجية للنفوذ الًتكي داخل القارة 

 .السمراء، ومن مثّ توصيف الواقع الراىن لتلك العالقات وربليلو بكّل أبعاده 

 منطقة الشرق االوسطجتاه  خلارجية الرتكيةاسياسة ال مسات-احملور االول:

 اؼبستلزمات ىيء وامكاانهتا العسكرية واقتصادىا الشرق االوسط فسكاهنا يف من الدول اؼبهمة  تركيا تعد
ىو مدى قدرهتا على  دولة ألي اؼبميزة ان الصفة اال ، ألداء ادوارا مهمة وفاعلة تؤىل اليت االساسية

التأثَت يف االستقرار العاؼبي واالقليمي ،فعلى صعيد منطقة الشرق االوسط،برزت تركيا يف العقد اؼباضي  
كالعب اقليمي كبَت االمهية،عسكراي ودبلوماسيا وىذا االىتمام اؼبتنامي بشؤون الشرق االوسط مثل 

ذ ربولت سياسة تركيا اػبارجية من سياستها ربوال مهما يف سياسة تركيا ازاء منطقة الشرق االوسط ،ا
التقليدية واليت كانت تقوم على عدم التدخل وعدم اػبوض العميق يف شؤون الشرق االوسط اىل 

.كما  حدث يف حرب (1)االندفاع واػبوض العميق يف شؤون اؼبنطقة وذلك يف تسعينيات القرن اؼباضي
بعد ذباذابت كثَتة الدخول يف التحالف الدويل (عندما قررت تركيا 1991-1990اػبليج الثانية )

 .(2)اؼبوجو ضد العراق
                                                           

مركز اؼبستنصرية ،عبامعة اؼبستنصرية ،ؾبلة اؼبستنصرية للدراسات العربية والدولية ا ،خيارات تركيا كبو العراق بعد ربرير اؼبوصل،شيماء معروف فرحان  -1
 4،ص 2017،اذار 14،اجمللد 57العدد  ،للدراسات العربية والدولية

 
 51،ص2012التغيَت،بَتوت،اؼبركز العريب لالحباث ودراسة السياسات،-السياسة اػبارجية الًتكية :االستمرارية ،عقيل سعيد ؿبفوظ - 2
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،قامت تركيا ابعادة ىيكلة سياستها اػبارجية لتصبح اكثر نشاطا واكثر فاعلية مع  2002ومنذ عام 
دول اعبوار اعبغرايف ،ويف اؼبنظمات االقليمية والدولية اثر ؾبيء حزب العدالة والتنمية،حيث ربركت تركيا 

استعادة الرايدة ابمتالك زمام اؼببادرة يف مناطق عمقها االسًتاتيجي )اعبوار اعبغرايف( مستندا اىل اىل 
االرث التارخيي والثقايف واغبضاري اؼبشًتك والقوة االقتصادية والقوة الناعمة للبالد كقوة اقليمية صاعدة 

اي مناطق أتثَتىا يف الشرق االوسط ذباوزت خالفات التاريخ وحدود اعبغرافية،ومل تعد تركيا تتجاىل قضا
والعامل عموما،وبدأت تركيا تنظر اىل دول الشرق االوسط وفق مفهوم االستباقية بدال من سياسة رد 

( وىذا يعٍت ان 2002-2000الفعل وذلك يف اؼبدة اليت سبقت تسلم حزب العدالة والتنمية اغبكم )
انتو وحاالت اغبراك اؼبتتابعة واؼبستمرة فيو،حيث تركيا التريد البقاء بعيدة عن الشرق االوسط ومكو 

سعت تركيا السيما يف عهد حزب العدالة والتنمية اىل ان تكون وسيطا يف الشرق االوسط على صعيد 
االسرائيلي دون احراز نتائج معينة،ورأت –السوري،والسوري –عمليات التسوية يف اؼبلفُت الفلسطيٍت 

بة ومالئمة القامة عالقات ذات ابعاد اسًتاتيجية مع دولو كوهنا تشكل تركيا يف العامل العريب تربة خص
 .(3)سوقا مهما فضال عن دورىا يف دعم أو تقويض االستقرار السياسي لًتكيا

لقد سبت اعادة صياغة الدور الًتكي وتفعيلو وفقا لرؤية رئيس الوزراء السابق اضبد اوغلو ليؤكد ان تركيا 
ؼبنطقة اعادت توجيو سياستها اػبارجية انطالقا من وعيها ومكانتها دولة مركزية وؿبورية يف ا

 اعبيوسًتاتيجية واعبيوثقافية وربطها دبجاؽبا اغبيوي.
 
 
 
 
 
 

 -:(4)هي مبادىء مخسة على اجلديدة الرتكية اخلارجية السياسية وتقوم
                                                           

 .6-5شيماء معروف فرحان ،اؼبصدرالسابق ،ص - 3
منشورة،كلية اغبقوق  ،رسالة ماجستَت غَت2015-2010صوفيا بو علي ووفاء طوالبيو،الدور االقليمي الًتكي يف ظل اؼبتغَتات الدولية الراىنة  - 4

 37،ص2016-2015تبسة،-والعلوم السياسية،جامعة العريب التبسي
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 واألمن احلرية بني السليم التوازن- :األول ادلبدأ
 بداخلها واألمن اغبرية بُت للتوازن دولة أي ربقيق دون من أنو تركيا وزير خارجيةأوغلو  داوود اضبد عد
 األمن األخَتة ىذه بتوفَت مرتبط السياسية النظم مشروعية أن ربقق كما ؿبيطها، يف التأثَت تستطيع فلن

 من حرماهنا مقابل يف لشعوهبا األمن اليت توفر فاألنظمة ذلك، مقابل يف حرايهتا تقليص وعدم لشعوهبا
 منح حبجة تضحي ابألمن اليت األنظمة أن كما سلطوية، أنظمة إىل الزمن مرور مع ستتحول اغبرية
 بعد العامل ساد الذي التوجو إىل أوغلو ويتعرض .ـبيف اضطراب حبالة ستصاب اغبرايت، من الكثَت

 للحرايت اؼبقلصة اؼبمارسات واإلجراءات العديد من رافقتها واليت سبتمرب من عشر اغبادي أحداث
 من اغبرايت انطالقا مسألة صون على اغبريصة الًتكية الدولة اإلرىابية،منوىا بسياسة التهديدات حبجة
 .تركيا سبتلكها انعمة قوة أفضل تعدىا اليت ابلدميقراطية إمياهنا

 "مشاكل صفر"اجلوار دول مع ادلشكالت تصفري- :الثاين ادلبدأ 
 أن سيجد للسلطة، والتنمية العدالة حزب وصول وبعد قبل تركيا لوضع اؼبقارن أن أوغلو داود يذكر

فضال  2011 - سنة األزمة اندالع قبل بسوراي بدءا جيدة عالقة أصبحت اعبوار تركيا بدول عالقات
 وىو تركي مطار وكأنو اعبورجي "ابتوم" ؼبطار تركيا استخدام لدرجة الًتكية اعبورجية العالقات تطور عن
 .وإيران بلغاراي على ينسحباالمر نفسو و  ،مهماً  دبلوماسياً  قباحاً  عده ميكن ما

 اجلوار لدول واخلارجية الداخلية األقاليم يف التأثري :-الثالث ادلبدأ
 الوسطى، آسيا ودول والقوقاز األوسط والشرق البلقان منطقة يف تركيا أتثَت اؼببدأ ىذا من واؼبقصود

 أزمات يف السيما التسعينيات سنوات يف البلقان يف وجاد مؤثر اىتمام الًتكية كان للخارجية حيث
 بسبب ؿبدودا كان والذي األوسط الشرق منطقة يف خبالف التأثَت وكوسوفو، واؽبرسك البوسنة

 الرباغماتية الضرورات أن غَت الطرفُت ببعضهما، عالقة رظبت اليت السلبية والصورة التارخيية اػبلفيات
 التزاما أكثر وجعلت تركيا والتارخيية، النفسية اغبواجز تلك حطمت الدبلوماسيُت والتنسيق للتعاون
واتصاالت  قدرات سبلك تركيا أضحت حيث ، 2002 سنة بعد السيما فعالة أوسطية شرق بسياسة
 سنة للبنان غول هللا عبد زايرة دلت وقد بلحظة، غبظة األوسط الشرق يف للتطورات متابعة ذبعلها
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 اىتمام على للبنان تركي خارجية لوزير األوىل الزايرة كانت واليت للخارجية وزيرا كان عندما 2004
 .(5)الشرق األوسط منطقة ومشاكل بواقع واضح تركي
 األبعاد متعددة اخلارجية السياسة- :الرابع ادلبدأ

 بل البعض، بعضها عن بديلة تعد ال الدوليُت الالعبُت ـبتلف مع العالقات أن اؼببدأ هبذا ويقصد
 إطار يف األمريكية اؼبتحدة الوالايت مع اإلسًتاتيجية تركيا عالقات يضع مبدأ بينها، وىو فيما متكاملة
 األورويب اإلرباد إىل لالنضمام تركيا سعي أن كما الثنائية، مفهوم العالقات ربت الناتو حبلف ارتباطها
 يف وإمنا متضاد إطار يف فهمها ميكن ال وأوراسيا روسيا مع اؼبتطورة وعالقاهتا تركيا سياسات مع ابلتزامن

 منذ تركيا تنتهجها اليت متعددة األبعاد السياسة أن سبق ما خالل من ربديدا واؼبقصود متكامل، إطار
 عما ما خيتلف وىو .راسخة مؤسسية سياسات أهنا إذ بعضها، مع تتناقض وال تتضارب ال 2002 عام
استعداء  يعد الشرقي اؼبعسكر مع تنسيق أي أن حيث الباردة، اغبرب حقبة يف الوضع عليو كان

 .صحيح الغريب والعكس للمعسكر
 ادلتناغمة الدبلوماسية- :اخلامس ادلبدأ

 اؼبنظمات من عديدال يف عضويتها خالل من ابرزا نشاطا 2003 سنة منذ الًتكية الدبلوماسية شهدت
 مشال حلف قمة 2003 منذ تركيا استضافت فقد الدولية، اؼبؤسبرات للعديد منواستضافتها  الدولية

 أن إىل 2007 سنة ووصلت كثَتة، دولية اإلسالمي، ومنتدايت التعاون منظمة وقمة األطلسي
 اغبكومة وإعالن األفريقية على القارة انفتاحها بعد وذلك األفريقي، االرباد يف مراقبا عضوا أصبحت

 سنة من امتدت اليت اغبقبة على أوغلو داود أضبد أطلق وقد .أفريقيا سنة ىي 2005 سنة أبن الًتكية
 .العاؼبية القوة صفة إىل مركز دولة من صفة تركيا ربولت خالؽبا من اليت اإلجيايب التغيَت قبةحب 2002

 
 جديد دبلوماسي أسلوب- :السادس ادلبدأ
 أن إىل اعبسر دولة مفهوم أدى حيث فاعلة، دولة إىل جسر دولة من تركيا ربول يف األسلوب ىذا يتمثل
 لًتكيا جديدة خريطة رسم إىل أوغلو دعا لذلك شرقية، أبهنا للغريب وتظهر غربية أبهنا تركيا للشرقي تظهر

                                                           

ؾبلة العلوم القانونية :حكومة تركية جديدة وواقع ثنائي ـبتلف ، 2002خالد بقاص ،العالقات الًتكية االفريقية بعد  - 5
 141،ص15،2017والسياسية،العدد
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 يف حلول واقًتاح أفكار إنتاج على عملها خالل من وذلك ومركزي دور رئيس ذات دولة منها ذبعل
 احملافل يف أورواب ؼبستقبل رؤيتها الوقت ذات يف وأن تقدم الشرقية، ىويتها ابسم ومنتدايتو الشرق منابر

 للمثقفُت يتعداىم بل فقط، السياسيُت والدبلوماسيُت ينسحب على ال اػبطة تلك وتطبيق األوروبية،
 يعدون األوروبيُت بشكل جيعل روابو أل واغبضارية التارخيية مورواثهتم نقل صبيعا عليهم والذين أيضا األتراك
 .عبئا ال مكسبا  ؽبم تركيا انضمام

 والناطق أردوغان طيب رجب الًتكي الرئيس مستشاري كبَت كالن إبراىيم الدكتور اشار ويف ىذا الصدد
 2002 - سنة منذ اػبارجية تركيا سياسة عليها ارتكزت اليت بادئاؼباىل  الًتكية الرائسة ابسم- الرظبي
 اؼببدآن أما ،والذي سبق وان مت ذكره واألمن اغبرية بُت زن التوا وىو أوغلو لو الربوفيسور تعرض أحدىا

 وجوب على األتراك القادة خالؽبا من واليت أكد واالقتصادية السياسية العدالة إىل أوؽبما فيتطرق اآلخران
 األجل طويلة حلول مستدامة إلجياد مسبق كشرط واؼبساواة العدالة مبادئ على العاؼبي النظام إقامة

على  اػبارجي العامل مع عالقاهتا أسست تركيا أبن كالن الدكتور ويذكر العامل، يف اؼبوجودة للصراعات
 على أكدت كما ، العامل دول وابقي وأفريقيا األوسط الشرق ومنطقة البلقان من كل مع النمط ىذا

 الفلسطينية، للقضية تعرضها عند وذلك اؼبتحدة، األمم منظومة إصالح عن سياق حديثها يف اؼببدأ ذات
 السياسية العدالة ربقيق مسؤولية الدويل اجملتمع وضبلت الفلسطيٍت، االحتالل إهناء على أكدت إذ

 األقل للبلدان اؼبتحدة األمم ؼبنظمة الرابعة يف القمة مهمة مسألة تركيا طرحت كما الفلسطيٍت، للشعب
 الظلم رفع عن إذ ربدثت 2011 سنة اسطنبول الًتكية العاصمة استضافتها واليت العامل يف منوا

 يف الفقَتة الدول إىل اؼبساعدة لتقدمي العامل يف الغنية الدول ودعت الضعيفة الدول عن االقتصادي
 . وآسيا أفريقيا

 التجارة خالل من تتحقق اليت والتجارية االقتصادية التنمية إىل كالن إبراىيم فيو فتطرق الثالث اؼببدأ أما
 يف االقتصادايت أكرب ضمن عاؼبيا عشر السابعة اؼبرتبة إىل الوصول تركيا استطاعت واالستثمار، حيث

 إىل الًتكية القيادة سعت وقد أورواب، مع قورنت ما إذا أكرب االقتصادايت ضمن السادسة واؼبرتبة العامل
 قوى مع للتواصل اسًتاتيجيتها يف الالتينية آسيا وأمريكا يف الصاعدة القوى مع االقتصادية عالقاهتا تنويع
 6).)غربية غَت ودول

 مع االقتصادي التكامل ربقيق هبدف تعاونية اقتصادية مشاريع إقامة من اإلطار ىذا يف تركيا وسبكنت
 معها، التأشَتة على اغبصول متطلبات وتسهيل اغبرة للتجارة مناطق إقامة طريق اجملاورة عن الدول
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 مريح اقتصادي وضع خلق أي ،"اؼبتبادل التمكُت" : ب الدكتور كالن يسميو ما إىل للوصول استهدافا
 لًتكيا مرحبة نتائج السياسة تلك وقد أشبرت والتجاري، االقتصادي ابلتبادل اؼبعنية األطراف عبميع

 .(7)وآسيا الوسطى اؼبتوسط األبيض والبحر األسود والبحر األوسط الشرق يف التجاريُت وشركائها
 
 

 :إفريقياالسياسة اخلارجية الرتكية جتاه  هداف دوافع وا-احملور الثاين:

تسَت السياسة اػبارجية الًتكية صوب إفريقيا مدفوعة بعدد من الدوافع، منها دافع التوازن اغبضاري بُت 
إرث اؼباضي ومعطيات اغباضر، حيث تعطي أنقرة أولوية قصوى لتحقيق مصاغبة اترخيية مع ؿبيطها 

شراكة اسًتاتيجية مع ىذه الدول. أما الدافع االسًتاتيجي، فلدى العريب واإلسالمي واإلفريقي وإقامة 
حكومة العدالة والتنمية قناعة أبن أمنها القومي ومصاغبها االسًتاتيجية مرتبط أكثر دبحيطها العريب 

 .واإلسالمي، ما يدفعها إىل إقامة شراكة اسًتاتيجية مع الدول العربية واإلسالمية واإلفريقية

لديٍت عنصرًا مهمًا يف دفع تركيا كبو إفريقيا. حيث يذكر ىنا، أن إدارة الشؤون الدينية يف وميثل الدافع ا
تركيا مل تكن، اترخيياً، تؤدي أي دور على مستوى السياسة اػبارجية، وكان دورىا مقتصرًا على تلبية 

الية النشطة ومتعددة احتياجات اؼبسلمُت داخلها، إال أن ذلك تغَّت يف عهد السياسة اػبارجية الًتكية اغب
أحد أبعاد قوة تركيا الناعمة خباصة يف إفريقيا، ما انعكس على دور اإلدارة ” الِدين“اؼبستوايت. وأصبح 

نبول، وىذا ربول مهم لًتكيا، اسطالدينية، ومن أدوارىا اآلن صبع القيادات الدينية اإلفريقية لالجتماع يف 
 .(8)الدولة العلمانية وفق دستورىا

والذي حّفز صانع القرار الًتكي كبو االنتقال ابلشراكة االسًتاتيجية مع الدافع األمٍت االستخباري:اما 
 Hard إىل االشتباك اػبشن Soft Engagement القارة اإلفريقية من االشتباك الناعم

Engagement من خالل تدشُت القاعدة العسكرية الًتكية يف الصومال على خليج عدن ،
 )مدخل ابب اؼبندب والبحر األضبر(؛ لتكون أول قاعدة عسكرية تركية يف القارة السمراء . االسًتاتيجيّ 
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وميكن القول أبّن االىتمام األمٍت الًتكي ابلقارة اإلفريقية ينبع من عدة اعتبارات مهّمة، بعضها يرتبط 
يف حُت يتعلق بعضها  بتأمُت العالقات االقتصادية والتجارية واالستثمارية الًتكية الضخمة يف القارة،

فضال اآلخر ابالسًتاتيجية الدبلوماسية الًتكية اؼبرتبطة ابغبصول على دعم دول القارة يف احملافل الدولية، 
بعٍد استخبارّي لوجيسيّت داخلّي؛ يتعلق بتجفيف منابع صباعة فتح هللا كولن اؼبناوئة ألردوغان،  عن 

ية، وأخَتًا مكافحة اعبماعات اؼبتشّددة التابعة لتنظيم الدولة واليت ؽبا امتداٌد كبٌَت يف القارة اإلفريق
بعد تعّرض السفارة الًتكية يف الصومال ؽبجوٍم السيما اإلسالمية والقاعدة يف عدٍد من أقاليم القارة، و 
م؛ حيث أدركت القيادة السياسية الًتكية أهنا 2013إرىايبٍّ تبّنتو حركة الشباب الصومالية يف العام 

مرحلًة جيدًة من النمّو القتصادّي واستقرار اؼبناخ السياسّي والقوة العسكرية داخلّياً، وأهنا ابتت قطعت 
حباجة إىل آلياٍت جديدٍة تتعلق ابلشّق اؼبعلومايّت األمٍّت واالستخباري يف ؿبيطها اػبارجي ذي البعد 

 .(9) يف قارة إفريقيا السيمااالسًتاتيجي، و 

أىم الدوافع لدى تركيا اليت قد قدمت قصة قباح خالل السنوات اؼباضية حيث ويعد الدافع االقتصادي 
 2، ويسعى األتراك إىل الوصول لرقم 2014مليار دوالر يف ( 820)وصل الدخل القومي الًتكي إىل 

 ، وتريد مضاعفة قباحاهتا يف إفريقيا اليت تعجُّ ابلفرص االستثمارية واألسواق واؼبوارد.2023تريليون يف 
مليون دوالر فقد بلغت (  813)إىل  2013فيما ارتفعت صادرات تركيا إىل دول شرق إفريقيا يف و 

مليون دوالر، ورباول تركيا حالًيا زايدة حجم ذبارهتا مع إثيوبيا اليت تعد صاحبة  (160)قيمة الواردات 
سكك اغبديدية ىناك أكرب استثمار تركي يف شرق إفريقيا حيث تبلغ، على سبيل اؼبثال، قيمة مشاريع ال

مليون  500أن يصل حجم التجارة إىل  وترغب تركيامليار دوالر، (  1.7 )واليت تنفذىا شركات تركية
 مليون دوالر العام اؼباضي. 400إىل  420دوالر يف أقصر مدة بعد أن شهد تراجًعا من 

عمل ضمن مبدأ "أنت تركيا تقدمي إغراءات أكثر مثل التعاون مع البنوك اإلفريقية، وال كما تسعى
 .(10)تكسب وأان أكسب" وىو ما ال يفعلو بعض الدول األخرى 
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ت تركيا يف إفريقيا فرصة لالنفتاح االقتصادي، لذا ارتكز الدور الًتكي على تقدمي اؼبساعدات أر  وقد
التنموية والعالقات التجارة، وأولت اىتمامها األكرب للمسامهة يف هنضة الدول اإلفريقية، من خالل تسعة 

ؼبشاريع اػبدمية الطبية واليت تقدم خدماهتا يف إفريقيا دبجال ا” تيكا“مكاتب ؼبؤسسة التعاون الًتكي 
ومشاريع اإلمناء الزراعي ومصادر اؼبياه، كما إن تركيا أصبحت إحدى أكرب الدول اؼبتربعة من خالل 

 مليون دوالر. أما على مستوى التبادل التجاري فقد وصل حجم(  300)مساعداهتا اؼبالية اليت ذباوزت 
م، بينما  2014يار دوالر أمريكي يف هناية عام مل (24 )بُت تركيا ودول إفريقيا إىل التبادل التجاري

 6)م. أما عن االستثمار الًتكي يف إفريقيا فقد بلغ 2002مليار دوالر أمريكي يف هناية عام ( 3 )كانت
 )11)م2013مليار دوالر أمريكي يف هناية عام ( 

فًتيد تركيا تعزيز السلم واالستقرار يف إفريقيا من خالل مساعدة الدول اإلفريقية على  اما الدافع االنساين
ًتسيخ اسم تركيا يف العقل اعبمعي اإلفريقي، من خالل ب كما ترغبالتخلص من تبعات االستعمار،  

ة تقدمي اؼبساعدات، على أهنا دولة ربًتم اإلنسان وتتبٌت سياسات أخالقية حيث قدمت مساعدات كبَت 
 ماليُت دوالر من أجل مكافحة مرض إيبوال. 5إلفريقيا مل يكن آخرىا تقدمي 

وقد قدمت تركيا يف األعوام الثالثة األخَتة قدرًا كبَتًا من اؼبساعدات حيث جاءت يف اؼبرتبة الثالثة بعد 
عام ال% من ىذه اؼبساعدات يف 24الوالايت اؼبتحدة وبريطانيا يف ىذا اجملال، وقد حصلت إفريقيا على 

2013. 
الل بناء اؼبدارس واؼبساجد وترميم اآلاثر ومع ىذا رباول تركيا أن ترسخ قوهتا الناعمة يف إفريقيا من خ

حيث رفبت تركيا على سبيل اؼبثال مؤخرًا قرب النجاشي وعدًدا من قبور الصحابة يف إثيوبيا، وقد قال 
الرئيس الًتكي يف زايرتو األخَتة لشرق إفريقيا: "إن البعض جاء إلفريقيا من أجل الذىب لكن تركيا أتت 

 إلفريقيا لكي تضمد اعبراح".
اغبصول  من مثوميكننا اغبديث ىنا عن أن الدول حالًيا تُراكم أعماؽبا اإلنسانية لزايدة قوهتا الناعمة و 

ل تركيا على دول أخرى يف  وىناك العديد من الدول االفريقيةعلى مكاسب سياسية واقتصادية،  تفضِّ
 .(12)ؾبال التجارة واالستثمار
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 -:(13)التحرك الًتكي كبو إفريقيا استجابة إجيابية، العتبارات عدة، منها يوعلى اعبانب اإلفريقي لق
أن األخَتة ليس لديها ماض احتاليل أو استعماري  السيماسعي إفريقيا إلقامة عالقة إجيابية مع تركيا و 

إليها معظم  مع القارة، واالستفادة من التجربة الًتكية السيما يف ؾبال االستثمار ابلبنية التحتية اليت ربتاج
من صراعات وحروب، واغبصول على الدعم اإلنساين واالقتصادي،  ةاػبارجالسيما الدول اإلفريقية و 

السيما بعد أن استجابت تركيا لبعض النداءات اإلفريقية لتوفَت اؼبساعدات التنموية واإلنسانية لبعض 
وسعيها ”. تيكا“خالل مؤسسة الدول اؼبنكوبة ابلصراعات واغبروب األىلية والكوارث الطبيعية من 

إفريقيا لنيل الدعم السياسي واألمٍت، لالستفادة من الدعم الًتكي يف خدمة القضااي  -أي –أيًضا 
االستفادة من اؼبساعدات الًتكية  لكيف إطار األمم اؼبتحدة وكذ السيمااألفريقية يف احملافل الدولية 

 .)14)يف اجملال اإلنساين السيماو 

 

 

 

 

 

 افريقيا يف عهد تركيا احلديثة-:احملور الثالث

مع مشال السيما ترجع العالقات الًتكية االفريقية اىل عهد االمرباطورية العثمانية اذ اقامة عالقات وثيقة 
، أي بعد  1926جنوب الصحراء مت افتتاحها يف العام –كما ان أول سفارة لًتكيا يف إفريقيا   (15)افريقيا

                                                           
 /   http://webcache.googleusercontent.com، نقال عن شبكة االنًتنت اؼبوقعالسياسة اػبارجية الًتكية ذباه افريقيا، - 13

 
 اؼبصدر نفسو.- 14

15  - 1-kieran E.Uchehara,continuity and change in Turkish Foreign policy Toward 
Africa,Journal of Gazi Academic,Gazi University, Volume:2,Issue:3 ,year:2008, p.43. 

 



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(6); June 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal 2:4 

Volume 6(6); June 2019 

، بسنتُت فقط،على أنقاض اػبالفة العثمانية ،اليت ألغيت  1924إعالن اعبمهورية الًتكية يف العام 
هورية علمانية خالل ذلك العام من قبل الرئيس العثماين األسبق كمال أاتتورك ،الذي حول تركيا اىل صب

 .(16)على النمط األوريب آنذاك

ومع ذلك، مل يلحظ لًتكيا نشاط واضح اؼبعامل إزاء أفريقيا،السيما يف اعبزء الواقع جنوب الصحراء    
 .(17)1926طوال اغبقب اليت تلت العام 

ريقية ، حيث ولكن بعد انتهاء اغبرب الباردة أولت السياسة اػبارجية الًتكية أىتمامها ابلقارة اإلف    
ارتبطت معها بعالقات متميزة يف اجملاالت السياسية واالقتصادية والثقافية. وابلرغم من الدور الذي لعبتو 
تركيا والسيما يف تقدمي اؼبساعدات اىل الدول اإلفريقية، اال اهنا كانت تتفادى التدخل يف النزاعات 

ذباه العام يف السياسة اػبارجية الًتكية حينذاك، ولكن اإلفريقية نظراً لتعقد تلك النزاعات، وسباشيًا مع اال
مع هناية الثمانينيات تغَتت تلك السياسة حيث أعلنت تركيا سياسة جديدة ذباه إفريقيا قائمة على 

 .(18)تقدمي اؼبساعدات وربقيق التبادل الثقايف وحفظ السالم

اىل أحياء  1998عام التركيا يف  وكجزء من السياسة اػبارجية الًتكية متعددة االبعاد عمدت      
، حيث أصدرت تركيا وثيقة عن توجهها اعبديد أطلقت عليها اسم " السياسة (19)عالقاهتا مع افريقيا

اإلفريقية"، وتسعى ىذه السياسة اىل تدعيم الروابط الدبلوماسية واالقتصادية والثقافية مع الدول 
 .(20)اإلفريقية

                                                           
عبد السالم ابراىيم بغدادي،البعد االفريقي يف السياسة الًتكية اؼبعاصرة،ؾبلة السياسة الدولية،جامعة بغداد،مركز الدراسات  - 16

 .1،ص2011،تشرين االول50الدولية،العدد

 
 .2اؼبصدر نفسو،ص- 17
 وقع:اؼب 20/4/2009طو عودة،االنفتاح الًتكي على افريقيا،نقال عن شبكة االنًتنت ،بتاريخ - 18

http://www.almoslim.net.p.3. 

 
15- Ozkan,Mehmet…Akgun Birol,Turkeys opening to Africa,The Journal of Modern Africa 

Studies,Cambridge University,Volume48.Issu:4, year:2010 
 .3-2طو عودة،اؼبصدر نفسو،ص - 20

http://www.almoslim.net.p.3/
http://www.almoslim.net.p.3/


Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(6); June 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal 2:5 

Volume 6(6); June 2019 

ثل سبة على أربعة عوامل رئيس 1998سنة  اؼبعلنةفريقية االعلى القارة  االنفتاح الًتكيوقد ارتكزت خطة  
 يفزايدة عدد التمثيليات الدبلوماسية  اىل تركيا  خاللوالعامل الدبلوماسي، والذي ىدفت من  يف اوؽبا

الشق  يففتمثل  ينأرقى درجاتو وىي درجة السفارة، أما العامل الثا اىل أفريقيا، ورفع مستوى التمثيل
، وىو ما يرتبط بشكل وثيق مع العامل الدبلوماسي، أما ظبيةتبادل الزايرات الر خالل لسياسي من ا

تشجيع التبادل التجاري  اىلوالتنموي، إذ ىدفت تركيا ابعبانب االقتصادي  العامل الثالث فيتعلق
 ينتعا اليتفريقية االوالتنموي للقارة  االنساينوزايدة الدعم  العالقات االقتصادية بُت الطرفُتوتنشيط 

تعميق أواصر  اىل الًتكيةحيث سعت القيادة  الثقايف، أما العامل الرابع فهو العامل كبَتةمشاكل تنموية  
يشملهما وىي الثقافة  يفبعد ثقا االتراك يففارقة يتشاركون مع االأن والسيما وتطويره،  يفالثقاالتعاون 

 العالقات واقع ربسُت يفستناد عليو اال ميكنمشجعا  عامال الذي  يشكل االسالمي ث االًت و االسالمية 
 .(21)فارقةاالمع 

 حزب العدالة والتنمية ظل سياسةافريقيا يف -احملور الرابع:

السمة الفكرية البارزة اليوم، واليت تتصدر السياسة الًتكية اػبارجية بعد حكم حزب العدالة ان قبد 
والتنمية تكمن يف زبّيل جغرافية جديدة للعامل من وجهة نظر تركية، فلم تعد تركيا تقرأ العامل كما كانت 

توازانت ـبتلفة، وضمن تقرأه خالل اغبرب الباردة، بل بدأت تنظر إىل العامل من منظور ـبتلف، يف ظل 
كونو نتاًجا لإلصالحات فضال عن  إطار ـبتلف أيضا؛ ويُعدُّ ىذا التغَت الفكري نتاًجا للسياسة اػبارجية، 

الداخلية، فمهما كانت األسباب والنتائج فإن تركيا اغبالية تنظر إىل إقليمها وإىل العامل من وجهة نظر 
س على وجهة النظر الًتكية ذباه إفريقيا أيًضا، وسُتحدث ـبتلفة عما سبق، ومن البديهي أن ىذا سينعك

تغَتًا جذراًي يف ذلك، فبحسب وجهة النظر الًتكية اعبديدة مل تعد دول إفريقيا وآسيا مناطق انئية 

                                                           

ؾبلة العلوم القانونية :حكومة تركية جديدة وواقع ثنائي ـبتلف ، 2002خالد بقاص ،العالقات الًتكية االفريقية بعد  - 21
 144-143،ص15،2017والسياسية،العدد
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ومصدًرا للمشكالت، بل دول جيب إنشاء عالقات سياسية واقتصادية معها وتطويرىا، بل يتعّدى األمر 
 .(22)سواي، والدخول يف شراكة إن تطلب األمرىذا، إذ ينبغي التحرك 

األساس السياسي لالنفتاح الًتكي ذباه إفريقيا ىو رغبة أنقرة يف اإلسهام يف السالم العاؼبي  يعدحيث 
عن طريق زايدة عالقاهتا وأتثَتاهتا يف اؼبنطقة والعامل؛ فًتكيا اليوم مل تعد مركز أزمات، بل دولة ذات رؤية 

أن العالقات اليت تصيغها مع إفريقيا تُعدُّ بدياًل عن العالقات مع أورواب، اليت  سياسة واضحة ، كما
القارة االفريقية لذا عملت على تطوير عالقاهتا مع دول .(23)أغلقت أبواهبا يف وجو ىذه القوة اؼبتصاعدة

 وعلى كافة الصعد السياسية واالقتصادية والدبلوماسية.

 البعد السياسي -اوال:

السياسة الًتكية اػبارجية اليت هتدف إىل تعظيم النفوذ الًتكي يف العامل؛ فإن تعميق الشراكة مع يف إطار 
الدول اإلفريقية يعطي دفعًا لوريثة اإلمرباطورية العثمانية الستعادة نفوذىا حبصد مزيد من األصوات يف 

مثل الرئيس السوداين عمر وقد مارست تركيا دورًا يف دعم بعض القادة األفارقة,  اؼبنظمات الدولية،
الًتكية( إبستانبول, وكانت أول زايرة  –حسن البشَت الذي قاد وفد بالده اؼبشارك يف القمة )اإلفريقية 

 .(24)خارجية لو منذ مذكرة توقيفو بتهمة ارتكاب جرائم حرب يف دارفور

لوالايت اؼبتحدة, تنظر ولكن ذلك الدور السياسي اؼبتنامي لًتكيا يف إفريقيا جعل بعض الدول، ومنها ا
نظرة ارتياب إىل تركيا، والسيما عالقتها ابلسودان, واستضافتها لعمر البشَت ابلرغم من اؼبطالبة بتسليمو 
إىل احملكمة اعبنائية الدولية، وترى أن التغَتات يف السياسة اػبارجية الًتكية ردبا تصطدم دبصاحل الدول 

ويف ىذا اإلطارقدمت تركيا  .العديد من اؼبهام السياسية إلفريقياويبدو ان تركيا تريد أن تنجز .الغربية

                                                           

 https://www.sasapost.com/opinio (، نقال عن شبكة االنًتنت اؼبوقع2015 – 2002العالقات الًتكية اإلفريقية ) - 22

 
 https://www.sasapost.com/opinio نقال عن شبكة االنًتنت اؼبوقع، (2015 – 2002العالقات الًتكية اإلفريقية ) - 23
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وعودًا للدول األفريقية أبن توىل اىتمامًا ابلقضااي واؼبشكالت األفريقية وأن تضعها على أجندة اجملتمع 
الدويل فضاًل عن توقعات الدول األفريقية ابغبصول على دعم لقضاايىا القارية من خالل منظمة اؼبؤسبر 

 .(25)سالمي ، واليت تعد دبثابة أحد أبرز األطر اإلقليمية الفرعية اؼبتعلقة ابلدول االسالميةاال

 البعد االقتصادي -: اثنيا

ابؼبنتجات الًتكية ومن انحية أخرى ضمان أتمُت تدفق اؼبواد واغراقها وتتمثل يف اخًتاق السوق اإلفريقية 
 .)26)االستثمارات الًتكية يف إفريقيا فضال عناػبام من القارة اإلفريقية 

وقد ارتقى مستوى التعاون بُت تركيا والدول اإلفريقية اىل حد ان أعلنت اغبكومة الًتكية يف أنقرة رظبياً ان 
)عامًا إفريقيا يف تركيا(، حيث قام رئيس الوزراء الًتكي رجب طيب اردوغان يف آذار عام 2005عام 

نوب إفريقيا، ليكون بذلك اول رئيس تركي يزور دولة جنوب خط بزايرة كل من إثيوبيا وج 2005
 . وحصلت تركيا يف العام نفسو على صفة مراقب يف االرباد اإلفريقي.(27)االستواء

كما عمدت تركيا اىل توثيق أواصر العالقة مع إفريقيا عن طريق عقد مؤسبر للتعاون خالل اؼبدة من     
، وكان ىدف  (28)،وىو يعد األول من نوعو يف اتريخ العالقة مع إفريقيا2008أب عام  18-20

(،وضع تركيا من عقد ذلك اؼبؤسبر ،والذي جاء ربت شعار)التعاون والتضامن من اجل مستقبل مشًتك
خارطة طريق لتطوير العالقات بُت تركيا وإفريقيا يف ـبتلف اجملاالت السياسية واالقتصادية والعسكرية 
والثقافية. وإجياد مسار لتحسُت العالقات الًتكية مع البلدان اإلفريقية ووضع منهج للتعاون الدائم وتعزيز 

 التبادل التجاري بُت الطرفُت.

                                                           
25

 دمحم سليمان الزواوي،المصدر السابق.- 
 http://almoslim.net، نقال عن شبكة االنًتنت اؼبوقع:االنفتاح الًتكي على إفريقيا - 26

 
ضبدي عبد الرضبن،اؼبثلث االيراين الًتكي االسرائيلي وافريقيا،اؼبعرفة،نقال عن شبكة االنًتنت ،بتاريخ  - 27

 .http://www.aljazeera.net.p.2،اؼبوقع:23/5/2010
العدد ينظر عبد السالم ابراىيم بغدادي،العالقات الًتكية اإلفريقية،اؼبرصد الدويل ،جامعة بغداد،مركز الدراسات الدولية، - 28
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انعقاد ذلك اؼبؤسبر، اىل ان تزيد من استثماراهتا وذبارهتا مع منطقة إفريقيا ويبدو ان تركيا تسعى من    
جنوب الصحراء،بعد ان الحظت قباح خطوات دول آسيوية أخرى يف حركتها كبو إفريقيا السيما الياابن 

 .(29)واؽبند والصُت وماليزاي وإيران واندنوسيا

 -:(30)ىو أمرينويف الواقع ،ان أىم ما يشغل تركيا من ىذه العالقة 

 رغبتها الشديدة يف التواجد قرب مصادر الطاقة العاؼبية.-األول:

%من 75حاجتها اؼبتزايدة ؼبصادر الطاقة،السيما وقد ثبت قرب تركيا من مناطق يوجد فيها -والثاين:
حيث  احتياطي النفط والغاز يف العامل،فاؼبعروف ان تركيا التنتج النفط والغاز اال بكميات ؿبدودة نسبيا

 يعد الفحم مصدر الطاقة احمللي الرئيس.

.ولعل السبب يف ذلك يعود اىل ان تركيا (31)ويف القمة ذاهتا  مت اختيار تركيا شريكا إسًتاتيجيا إلفريقيا   
أي مواقف مناوئة للتطلعات اإلفريقية ،اال فيما ندر كما ان تركيا ليس ؽبا تطلعات عليها مل يسجل 

 .(32)كرية أو أمنية هتدد اؼبصاحل اإلفريقية يف ربركها داخل العمق اإلفريقيإيديولوجية أو أىداف عس

وازداد التوجو الًتكي كبو إفريقيا قوة بعد عقد تلك القمة، حيث قام الرئيس الًتكي عبد هللا غول يف    
تلف بزايرة الكامَتون والكونغو، وعقد العديد من االتفاقيات مع تلك الدول يف ـب 2009آذار من عام 

اجملاالت والسيما االقتصادية منها فبا يعكس ذلك أمهية البعد االقتصادي يف التوجو الًتكي اعبديد كبو 
 .(33)إفريقيا

اىل جانب ذلك، فقد قامت تركيا بتقدمي اؼبساعدات لبعض الدول اإلفريقية، حيث قدمت ما يقارب    
( مليون دوالر أمريكي كمساعدات إنسانية لعدد من الدول اإلفريقية عرب برانمج األمم اؼبتحدة 3500)

                                                           
 3اؼبصدر نفسو،ص - 29
 20،ص2008،ايلول 169اإلفريقي،أوراق دولية،جامعة بغداد ،مركز الدراسات الدولية ،العدد -خلود دمحم طبيس،واقع ومستقبل التعاون الًتكي - 30
-21. 

 
 .32-31اؼبصدر السابق،صعبد السالم ابراىيم بغدادي،البعد االفريقي يف السياسة الًتكية اؼبعاصرة، - 31
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غشقر ومالوي، لألغذية من ضمنها السودان، وإثيوبيا، وتشاد، والكونغو، واوغندة، والصومال، ومد
فضاًل عن قيام اؼبؤسسات اػبَتية الًتكية إبطالق ضبالت عبمع التربعات وإرساؽبا لعدد من الدول 

 .(34)اإلفريقية

ويف ظل تلك التطورات حققت اؼبؤسسة الًتكية للتعاون والتنمية قفزة جادة يف االنفتاح على     
ية،ىي إثيوبيا والسودان والسنغال ،ان تسهم إفريقيا،اذ استطاعت من خالل مكاتبها يف ثالث دول افريق

دولة افريقية،فضال عن تنفيذ برانؾبها اػباص  37إسهاما مباشرا يف العديد من مشروعات التنمية داخل 
 2010واستمر حىت العام  2008ابلتنمية الزراعية يف إفريقيا والذي بدء العمل فيو يف أب من العام 

-افريقية ىي بوركينافاسو،جيبويت،اثيوبيا،غينيادولة  13،هبدف تطوير الزراعة يف 
 (35)بيساو،مايل،السنغال،جزرالقمر ،مدغشقر،تنزانيا،كينيا،رواندا،أوغندا

كما بذلت تركيا جهودا وإسهامات مباشرة يف األزمات اإلنسانية اليت شهدهتا بعض دول القارة     
(مليون دوالر 50مهات تقدر بنحو )اإلفريقية،وذلك من خالل اؼبؤسسات الدولية.اذ قدمت تركيا مسا

ؼبشروعات التنمية يف إفريقيا،من خالل بعض اؼبنظمات مثل منظمة الصحة العاؼبية،وبرانمج الغذاء العاؼبي 
 اؼبساعدات ميمن حيث تقد (36)والصليب األضبر.وىذا ما جعل تركيا أتيت يف اؼبرتبة الثانية بعد الصُت

ريقيا ساحة مؤثرة يف السياسة اػبارجية الًتكية،وربقق لًتكيا انفتاحا للقارة اإلفريقية ،وىذا ما جعل من إف
 .(37)على الساحات العاؼبية يف سياستها اػبارجية

                                                           
 http://www.alniLin.com.p.1العالقات السودانية الًتكية...كبو انفتاح اوسع،نقال عن شبكة االنًتنت اؼبوقع: - 34
 ثلجي وطارق جابر دمحم الدولية،ترصبة الدولية،العمق االسًتاتيجي:موقع تركيا ودورىا يف الساحة  اضبد داوود اوغلو، - 35

 .642،ص2011 انشرون، للعلوم العربية اعبليل،بَتوت،الدار عبد
 
 .2012كانون الثاين   8سنهوري عيسى،انعقاد اؼبؤسبر الًتكي االفريقي..مكاسب سودانية،صحيفة الرأي العام ،السودان،د.ع، - 36
 .643اضبد داوود اوغلو ،اؼبصدر السابق،ص - 37
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دولة افريقية استطاعت ان ربصل على مقعد  51وبفضل الدعم الذي حصلت عليو تركيا من قبل    
 .(38).  2008عضو غَت دائم يف ؾبلس اآلمن الدويل عام 

إلشارة ىنا ، اىل ان تركيا قد شاركت خبمس مهمات غبفظ السالم يف افريقيا، وسبتلك اثنيت وذبدر ا    
 عشر فرقاطة يف اؼبياه اإلقليمية الصومالية يف إطار األسطول الدويل حملاربة إعمال القرصنة.

ان  (، إذ تنويBADىذا وتعد من بُت الدول األعضاء من خارج اؼبنطقة يف بنك التنمية اإلفريقي)   
 (39)تقيم منطقة تبادل حر مع ؾبموعة دول شرق افريقيا )كينيا ،واوغندة ،وتنزانيا ،وبوروندي ،ورواندا(

 البعد الدبلوماسي  -:اثلثا

حكومة العدالة والتنمية يف تركيا، جاء انفتاح تركيا اؼبتعددة األبعاد اليت تتبعها  يف إطار السياسة اػبارجية
السياسة اػبارجية الًتكية يف العقود األخَتة، اليت بدأت تستشعر روحها القيادية كبو إفريقيا ضمن أىداف 

القدمية، ابعتماد اؼبشاركة الفعالة يف القضااي العاؼبية. وفبا ساعد على ذلك إحساس تركيا اؼبتفاقم ابلبحث 
عليو، ميكن األورويب يف انضمام تركيا لالرباد األورويب. و ” التعنت“عن شركاء إقليميُت من خالل 

 -:تقسيم تطور الدبلوماسية الًتكية ذباه القارة األفريقية إىل مرحلتُت

ففي ىذه اؼبرحلة، عملت تركيا على تقوية عالقاهتا إبفريقيا  :-م2011-م2002ادلرحلة األوىل )-1
نيسان/ ابريل عام 12على اؼبستوايت كافة، وحصلت على منصب مراقب يف االرباد اإلفريقي يف 

م، كما عملت على تقوية 2005أاير /مايو عام  15انضمت اىل البنك اإلفريقي للتنمية يف ، و 2005
عالقاهتا هبيئة اؼبنظمات اغبـكومية الدولية للتنــمية يف شرق إفريقيا، والتجمع االقتصادي لدول غرب 

كية اإلفريقية، إفريقيا، ما ساىم يف إعطاء ىذه العالقة شكاًل مؤسسياً. ويف سبيل تدعيم العالقات الًت 
                                                           

 أالن فيكي،تركيا هتجم على افريقيا:دينامية الشركات ونشاط دبلوماسي ،نص مًتجم عن - 38

Lemonde dipiomatique-edition arabes. :نقال عن اؼبوقع 

http://www.mondiploar.com.p.2. 
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، ليعلن االرباد ”قمة التعاون الًتكي اإلفريقي” م، 2008استضافت تركيا يف آب/ أغسطس عام 
 .”شريكو االسًتاتيجي” تركيا ىي  اإلفريقي بعدىا مباشرة أن

ومن أجل تقييم اؼبرحلة اليت وصلت إليها العالقات بُت تركيا والدول اإلفريقية وربديد الطرق والوسائل 
 18ما بُت اؼبدة لة بتعزيز ىذه العالقات، عقد يف إسطنبول قمة التعاون الًتكية اإلفريقية األوىل يف الكفي

منظمة إقليمية ودولية من ضمنها  11دولة إفريقية وفبثلو  49دبشاركة  2008آب/أغسطس  21 –
إعالن إسطنبول للتعاون الًتكي “ابإلصباع:  االتيةاالرباد اإلفريقي، وقد مت يف ىذه القمة اعتماد الواثئق 

 .(40)إطار التعاون للشراكة الًتكية األفريقية”و” األفريقي: التعاون والتضامن من أجل مستقبل مشًتك

وتوّظف تركيا وجودىا الدبلوماسّي يف القارة اإلفريقية لدعم تغلغلها الناعم؛ بوصفها شريكًا يف القارة، 
ولقد شهدت السنوات الثماين اؼباضية نشاطًا تركّيًا مكثّفًا يف ؾبال افتتاح السفارات والبعثات 

قد بلغ عدد السفارات الًتكية يف الدبلوماسية يف اغبواضر اإلفريقية، ووفقًا لوزارة اػبارجية الًتكية ؛ ف
م 2009سفارة جديدة بعد  27قنصليات عاّمة، حيث مّت افتتاح  4 فضال عنسفارة،  40إفريقيا 

سفارة يف دول جنوب الساحل والصحراء، بينما كان عدد سفارات أنقرة يف إفريقيا  19فقط، منها 
م مل يكن لًتكيا إال سبع سفارات فقط يف  2002سفارة فقط، وحىت عام  12م كبو 2009حىت عام 

ا، وأمهيتها إفريقيا، وىذا يعكس مدى األولوية اليت تفردىا تركيا ربت حكم العدالة والتنمية إلفريقي كافة
 .)41)النوعية يف االسًتاتيجية الًتكية اعبديدة
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سبوز/يوليو  9كما افتتحت تركيا قنصلية عامة يف جواب بعد اعًتافها جبمهورية جنوب السودان بتاريخ   
ويف اؼبقابل توجد يف أنقرة سفارات لثماين دول واقعة جنوب الصحراء اإلفريقية وىي أثيوبية   .2011

ودان. ويف السنوات األخَتة  وغامبيا وصبهورية جنوب إفريقيا وموريتانيا ونيجَتاي والسنغال والصومال والس
قد  2010عام الوغامبيا يف  2008عام الوالصومال يف  2006عام الكانت كل من السنغال يف 

افتتحت سفارات ؽبا لدى أنقرة. وعلى ضوء ما تقدم، وبفعل النشاط الدبلوماسي الًتكي يف إفريقيا فقد 
ل زاد عدد سفارات الدول األفريقية يف ويف اؼبقاب ،سفارة فيها 39وصل عدد سفاراهتا حىت اليوم إىل 
 .تركيا من شبان إىل كبو عشرين سفارة

أما على مستوى الزايرات رفيعة اؼبستوى ، فقد زاد عددىا إىل القارة اإلفريقية. إذ قام رئيس اعبمهورية 
وإىل م، 2009عام البزايرات رظبية إىل كل من إىل كينيا وتنزانيا يف ” عبد هللا غل“الًتكية األسبق 

ما اؼبدة م، وأخَتا إىل غاان والغابون يف 2010عام الصبهورية الكونغو الدميقراطية والكامَتون ونيجَتاي يف 
م. وعليو فإن البعد الدبلوماسي اؼببٍت على فتح السفارات بُت تركيا 2011آذار /مارس 26-23بُت 

 .)42)صاحل تركيا العليا يف إفريقياوالدول األفريقية والزايرات اؼبتبادلة بينهما كان مدخال لتعزيز م

وىي مرحلة االىتمام الًتكي ابلوضع يف الصومال، فقد ألقت  ):-2012 -2011ادلرحلة الثانية)-2
ذباه مقديشو لتأسيس وجود كبَت ىناك،   الضوء على ما يعانيو الشعب الصومايل، وأطلقت ضبلة إنسانية

وتبّنت مشروعات ىدفت إىل مساعدة الصومال على تطوير بنيتو التحتية. وكان رئيس الوزراء السابق 
م، ىو أول زعيم غَت أفريقي زار 2011عام اليف ” رجب طيب أردوغان“غبايل ورئيس صبهورية تركيا ا

الصومال منذ حوايل عقدين، حيث افتتحت تركيا سفارة ؽبا يف مقديشو. ويف زايرتو األخَتة للصومال يف  
آالف وحدة سكنية يف  10م، تعهد رئيس اعبهورية الًتكي ببناء 2015كانون الثاين/يناير عام 

 .تاجُت، إىل جانب إعادة ترميم وتوسيع ميناء مقديشو الدويلاحملدة أتىيل الصومال إلعا

خالل عام ” اؼبؤسبر الصومايل الثاين“ويف سياسة اؼبضي يف دعم الصومال، استضافت مدينة اسطنبول  
، ابلتعاون مع ىيئة األمم ″2015ربديد اؼبستقبل الصومايل أىداف عام “م، ربت عنوان 2012
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ىيئة إقليمية ودولية، ونوقشت خاللو قضااي ملّحة، مثل اؼبياه والطاقة  11دولة، و 57ة اؼبتحدة ودبشارك
 .والطرق والنزعات االنفصالية

أما على مستوى الزايرات الدبلوماسية يف ىذه اؼبرحلة، فقد تضاعفت تلك الزايرات بُت القيادة تركيا 
هبا رئيس الوزراء الًتكي السابق ورئيس اعبمهورية  وقادة الدول األفريقية، ونشَت ىنا فقط للزايرات اليت قام

دولة إفريقية، وىذا  12م، حيث زار 2014عام اللدول إفريقيا، خالل ” رجب طيب أردوغان“اغبايل 
 .مؤشر واضح على أمهية إفريقيا يف السياسة اػبارجية الًتكية

وأثيوبيا والصومال يف كانون   كل من جيبويت   بزايرة” رجب طيب أردوغان“، قام الرئيس الًتكي كما  
م، ففي كلمتو اليت ألقاىا يف منتدى األعمال الًتكي اعبيبويت، أكد الرئيس الًتكي أن 2015الثاين/ يناير 

دائمًا وقفت جبانب قارة إفريقيا، وستستمر يف ذلك ابعتبار أهنا دولة تدرك جيدًا حجم “دولتو 
دولة جيبويت واحدة : “وذكر ايضا ان”. اليت تتمتع هبا اؼبشكالت يف القارة السمراء، وحجم اإلمكانيات

من دول القرن اإلفريقي اؼبستقرة اليت ربرز تقدمًا على مسار التنمية كما تعد يف الوقت ذاتو واحدة من 
أىم اؼبراكز اإلفريقية ؼبا تتمتع بو من إمكانيات اقتصادية وموارد بشرية، وىي دولة ذات ثقل يف عالقاهتا 

 .((43"ؼبنطقةالدولية اب
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 اخلامتة

مكاسب عدة بعضها اقتصادي" ارتفاع  -واليزال–إن مد تركيا جسور العالقات مع أفريقيا حقق ؽبا 
مليار دوالر" ،  16.7ليسجل  2017-2004من اؼبدة حجم التبادل التجاري ثالثة أضعاف يف 

ابستثناء اثنتُت فقط لصاحل  2008وآخر سياسي وأمٍت ، كما حدث يف تصويت كل دول القارة عام 
"، ، وكذلك دعمها يف قضية قربص، 2010-2009حصول أنقره على مقعد غَت دائم دبجلس األمن 

دن وغَتىا، وبعضها ـبابرايت حيث كانت كينيا واؼبساعدة يف مواجهة القرصنة يف البحر األضبر وخليج ع
. وأخَتا 1998  مسرح العملية الناجحة العتقال زعيم حزب العمال الكردستاين عبد هللا أوجالن عام

وليس آخرا حصول أنقره على اؼبوافقة الفعلية أو اؼببدئية إلقامة ثالث قواعد عسكرية يف ثالث دول 
 القارة.  عربية ذات موقع اسًتاتيجي ىام بشرق
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