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الشــراكة  أبعــاد  أفريقيــا:  نحــو  التوجــه 
األفريقيــة التركيــة 

مقدمة

الشــراكة  أفريقيــا«  نحــو  التوجــه  »سلســلة  مــن  الســابعة  الحلقــة  فــي  ســنتناول 
ــذه  ــدأت ه ــراء. ب ــوب الصح ــة جن ــدول األفريقي ــع ال ــا م ــتها تركي ــي أسس ــتراتيجية الت االس
العالقــة عنــد نشــأتها بــدول شــرق أفريقيــا، وباألخــص دول القــرن األفريقــي ثــم انتقلــت 
رويــدا رويــدا نحــو دول غــرب أفريقيــا ثم بعــد ذلك أسســت تركيا شــراكاتها االســتراتيجية 
ــا  ــكلت تحدي ــد ش ــا ق ــون تركي ــة تك ــذه العالق ــي. وبه ــوب األفريق ــط والجن ــع دول وس م
جديــدا للــدول الغربيــة، باألخــص أمريــكا وبقيــة دول االتحــاد األوربــي، وكذلــك للصيــن 
والــدول العربيــة وباألخــص دولــة االمــارات والمملكــة الســعودية وجمهوريــة مصــر 

ــا. ــع جوانبه ــن جمي ــراكة م ــذه الش ــتعرض ه ــوف  نس ــة س ــذه الحلق ــي ه ــة. وف العربي

البعد السياسي والدبلوماسي للعالقات التركية األفريقية

اتجهــت أنظــار الــدول الكبــرى الــى أفريقيــا، وحرصــت هــذه الــدول علــى تنظيــم مــا عــرف 
بالشــراكات االســتراتيجية مــع القــارة األفريقيــة مــن خــالل االتحــاد األفريقــي، ولذلــك 
وجدنــا كال مــن أميــركا والصيــن وأوروبــا تنظــم قممــا للشــراكات االســتراتيجية الدوريــة 

مــع هــذه القــارة، وكذلــك فعلــت بعــض الــدول االقليميــة، مثــل تركيــا.
ــي  ــدت ف ــد أع ــا فق ــا تركي ــي تتبعه ــاد الت ــددة األبع ــة المتع ــة الخارجي ــار السياس ــي إط وف
عــام 1998 خطــة االنفتــاح علــى أفريقيــا مــن أجــل تحقيــق نقلــة نوعيــة علــى صعيــد 
العالقــات االقتصاديــة والسياســية والعســكرية بينهــا وبيــن الــدول األفريقيــة. وفــي 
هــذا الســياق، أعــدت مستشــارية التجــارة الخارجيــة فــي تركيــا فــي بدايــة عــام 2003 
»اســتراتيجية تطويــر العالقــات االقتصاديــة مــع الــدول األفريقيــة«، ثــم أعلنــت الحكومــة 
التركيــة عــام 2005 »عــام أفريقيــا«. واضافــة إلــى ذلــك، فقــد تنوعــت العالقــات التركيــة 
مــع القــارة األفريقيــة وتطــورت بفضــل زيــادة عــدد الزيــارات المتبادلــة الرفيعــة المســتوى 
وتوقيــع االتفاقيــات االقتصاديــة والتجاريــة الجديــدة وانشــاء اآلليــات الثنائيــة االقتصاديــة 

ــة. ــود التجاري ــة للوف ــارات المتبادل ــجيع الزي ــية وتش والسياس
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وقــد نالــت تركيــا فــي عــام 2005 صفــة مراقــب فــي االتحــاد األفريقــي، وكلفــت ســفارتها 
لــدى أديــس أبابــا لتكــون ســفارة تركيــا المعتمــدة لــدى االتحــاد األفريقــي. كمــا قــام 
االتحــاد األفريقــي،  وبموجــب القــرار الــذي اتخــذه فــي اجتمــاع القمــة العاشــرة الــذي عقــد 
ــاد  ــد اعتم ــه. وبع ــتراتيجيا ل ــريكا اس ــا ش ــالن تركي ــام 2008 ، بإع ــي ع ــا ف ــس أباب ــي أدي ف
وثيقــة الشــراكة التركية-األفريقيــة االســتراتيجية التــي أقــرت عــام 2010، اســتبدلت 
»سياســة االنفتــاح علــى أفريقيــا« بسياســة »الشــراكة التركيــة - األفريقيــة«، التــي بــدأت 

ــاالت. ــة المج ــي كاف ــعب ف ــق وتتش ــات تتعم ــا العالق بموجبه

كمــا اعتمــدت تركيــا ســفارتها فــي أبوجــا لــدى المجموعــة االقتصاديــة لــدول غــرب 
ــي  ــى منتــدى الشــركاء الدول ــا ال ــا  )ECOWAS( اعتبــارا مــن 2005. وانضمــت تركي أفريقي
ــي  ــفارتها ف ــاد س ــت باعتم ــام 2008، وقام ــة)IGAD( ع ــة الدولي ــة الحكومي ــع للهيئ التاب
دار الســالم لــدى مجموعــة دول أفريقيــا الشــرقية. ونالــت تركيــا فــي 2008 عضويــة بنــك 
التنميــة األفريقــي وصنــدوق التنميــة األفريقــي. وبذلــك أصبحــت تركيــا العضــو الخامــس 

والعشــرين فــي بنــك التنميــة األفريقــي مــن خــارج أفريقيــا.

ــع  ــة م ــا االقتصادي ــات تركي ــك فعالق ــراغ، ولذل ــن ف ــأ م ــتراتيجية ال تنش ــات االس ان العالق
ــة  ــع وزارة الخارجي ــير موق ــبما يش ــح، فحس ــط واض ــق مخط ــير وف ــة تس ــارة األفريقي الق
فــي  وضعــت  أفريقيــا  مــع  لتركيــا  االقتصاديــة  العالقــات  اســتراتيجية  فــان  التركيــة، 
عــام 2003، ومهــدت تركيــا لتلــك االســتراتيجية مــن خــالل توســيع رقعــة تمثيلهــا 
ــام  ــط ع ــفارة فق ــن 12 س ــا م ــفاراتها بأفريقي ــدد س ــع ع ــا، فارتف ــي أفريقي ــي ف الدبلوماس
2003 الــى نحــو 42 ســفارة اآلن. كمــا أنشــأت العديــد مــن المجالــس االقتصاديــة فــي 
اطــار ثنائــي، حيــث بلــغ عــدد هــذه المجالــس نحــو 31 مجلســا مــع 31 دولــة، كمــا تصــل 

ــة.  ــة أفريقي ــو 54 وجه ــى نح ــة إل ــة التركي ــوط الجوي الخط

المنــح  وتقديــم  التعليمــي  بالجانــب  الخاصــة  العالقــات  تطــور  ذلــك  كل  الــى  يضــاف 
ــل  ــي والعم ــب الصح ــك الجان ــة، وكذل ــدول األفريقي ــاء ال ــا ألبن ــل تركي ــن قب ــة م التعليمي
تابعــة  المنظمــات  تلــك  كانــت  ســواء  تركيــة،  خيريــة  منظمــات  قبــل  مــن  الخيــري 

المدنــي.  للمجتمــع  تابعــة  أو  للحكومــة 
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البعد االقتصادي للعالقات التركية األفريقية

تعكــس العالقــات التركيــة األفريقيــة فــي جانبهــا االقتصــادي ترجمــة لمفهوم الشــراكة، 
حيــث تعمــل عــادة علــى انشــاء مشــروعات انتاجيــة فــي البلــدان األفريقيــة، وتحــرص علــى 
وجــود شــراكات مــع مواطنــي كل دولــة، فــي حيــن أن عالقــات الــدول األخــرى ترفــع شــعار 
المشــاركة، وفعليــا تذهــب الــى الممارســات التجاريــة التــي عــادة مــا تكــون فــي غيــر صالح 

ــدول األفريقية. ال

وقــد أقيمــت أول قمــة اقتصاديــة لتركيــا مــع أفريقيــا عــام 2008 فــي اســطنبول، والتــي 
ــة  ــة االقتصادي ــدت القم ــام 2014 عق ــر  ع ــي أواخ ــة. وف ــة أفريقي ــا 49 دول ــاركت فيه ش
الثانيــة بيــن الطرفيــن فــي غينيــا االســتوائية. وتظهــر البيانــات الخاصــة بمعهــد االحصــاء 
التركــي أن قيمــة التبــادل التجــاري بيــن تركيــا وأفريقيــا قــد بلغــت فــي عــام 2019 نحــو 
22.42 مليــار دوالر، مقارنــة بنحــو 20.67 مليــار دوالر فــي عــام 2014، وقرابــة 5.3 مليارات 

دوالر فــي عــام 2003.

االستثمارات التركية – االفريقية:

تركــز الشــركات التركيــة فــي اســتثماراتها فــي أفريقيــا علــى قطاعــات بــارزة، منهــا: البنــاء 
والتشــييد، والبنيــة التحتيــة، وتجارة الجملــة والتجزئــة، وصناعة المالبس والمنســوجات، 
ــر  ــة يعتب ــة التحتي ــييد والبني ــاء والتش ــاع البن ــة. اال أن قط ــات المعدني ــة، والصناع والطاق
صاحــب النصيــب األكبــر مــن االســتثمارات التركيــة فــي أفريقيــا. فالتقديــرات تذهــب الــى 
أن اســتثمارات مشــروعات البنيــة األساســية فــي أفريقيــا تقــدر ســنويا بنحــو 170 مليــار 
ــاالت  ــي مج ــروعا ف ــة 1150 مش ــذ قراب ــي بتنفي ــاوالت الترك ــاع المق ــام قط ــد ق دوالر، وق
ــدر  ــك تق ــار دوالر، وكذل ــو 70 ملي ــال بنح ــذه األعم ــدر ه ــية، وتق ــة األساس ــة للبني مختلف
أعمــال المقاوليــن األتــراك فــي أفريقيــا بنحــو %20 مــن اجمالــي أعمالهــم الخارجيــة علــى 

مســتوى العالــم.

تحــاول تركيــا التمــدد فــي القــارة األفريقيــة، وخاصــة فــي المناطــق االســتراتيجية المليئــة 
بالطاقــة، حيــث تعتبــر تركيــا القــارة األفريقيــة مــن األســواق البكــر الواعــدة التــي تســمح 
ــاريع  ــاعدات أو مش ــكل مس ــي ش ــة ف ــراءات المالي ــا االغ ــر تقديمه ــي نظي ــود الترك بالوج
ــة تزيــد مــن حجــم توســعها االفريقــي ويتيــح لهــا التحكــم فــي تلــك المناطــق  اقتصادي

ــتراتيجية. االس

ارتفــع حجــم االســتثمارات  فقــد شــهدت الســنوات األخيــرة تطــورا ملحوظــا، حيــث 
ــي  ــار دوالر ف ــل 6 ملي ــام 2002 لتص ــي الع ــون دوالر ف ــن 374 ملي ــا م ــي أفريقي ــة ف التركي
العــام 2014. وبإلقــاء نظــرة ســريعة علــى حجــم ومركــز االســتثمارات التركيــة فــي 
افريقيــا فإننــا نجــد ان معظــم الشــركات التركيــة تتركــز فــي جيبوتــي، الصومــال، أرتيريــا، 

واثيوبيــا، ونيجيريــا، والكاميــرون. 
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وهــذا الحضــور التركــي فــي أفريقيــا الــذي يشــمل ادارة موانــئ ومطــارات فــي الصومــال، أو 
مشــروعات بنيــة أساســية قويــة فــي كينيــا، أو مشــروعات صناعيــة فــي اثيوبيــا والنيجــر 
وتشــاد وبوركينــا فاســو وموريتانيــا، يأتــي ليمثــل منافســة للحضــور الصينــي والفرنســي 
ــة  ــتثمارات التركي ــم االس ــك تهت ــع. كذل ــتثمار والتصني ــتوى االس ــى مس ــا عل ــي أفريقي ف
فــي أفريقيــا باســتخدام المــوارد المحليــة، والعمــل علــى تصديــر جــزء مــن منتجــات هــذه 

 االســتثمارات لــدول أخــرى، وهــو مــا يزيــد مــن القيمــة المضافــة للــدول األفريقيــة.
تنخــرط العديــد مــن الشــركات التركيــة فــي معظــم بلــدان أفريقيــا وباألخــص دول غــرب 
ــح  ــم مصال ــة وتعظي ــتفادة االقتصادي ــادة االس ــدف زي ــة، به ــاالت متنوع ــي مج ــا ف أفريقي
ــذ  ــي تنف ــنغال الت ــل الس ــة، مث ــن دول المنطق ــدد م ــا لع ــريكا تجاري ــت ش ــي أضح ــرة الت أنق
الشــركات التركيــة فيهــا بعــض مشــروعات البنــى التحتيــة الرئيســة مثــل مركــز عبــده 
ضيــوف الدولــي للمؤتمــرات، وقصــر داكار الرياضــي، وفنــدق راديســون، باإلضافــة الــى 
ــي 29  ــى حوال ــا عل ــتحوذت تركي ــا اس ــا. كم ــدة 25 عام ــي لم ــان الدول ــز دي ــار بلي ادارة مط
ــم  ــرون ت ــي الكامي ــام 2018 .وف ــي ع ــورو ف ــون ي ــاوز 700 ملي ــة تتج ــرا بقيم ــروعا آخ مش
بنــاء مجمــع جابومــا الرياضــي فــي دواال مــن قبــل مجموعــة »يانجــان التركيــة«، وبتمويــل 
مــن »تــرك اكســيم بنــك« التركــي بقيمــة 116 مليــار فرنــك أفريقــي. كمــا وقعــت أنقــرة 
مــع مالــي فــي ديســمبر 2019 مــن خــالل مجموعــة »كاليــون« التركيــة مذكــرة تفاهــم 
بشــأن مشــروع انشــاء »متروبــاص« فــي العاصمــة باماكــو. وقــد ضخــت تركيــا نحــو 250 
مليــون دوالر فــي مشــروعات البنيــة التحتيــة بالنيجــر، واســتطاعت مجموعــة شــركات 
تركيــة الفــوز بعقــود ضخمــة أبرزهــا بنــاء مطــار نيامــي الجديــد بتكلفــة 154 مليــون يــورو. 
كمــا تحــرص أنقــرة علــى تعزيــز التعــاون مــع نيجيريــا فــي القطــاع النفطــي، وهــو مــا دللــت 
 )NNPC( عليــه زيــارة الســفير التركــي لــدى أبوجــا الــى شــركة البتــرول الوطنيــة النيجيريــة
فــي أغســطس 2019، والتأكيــد علــى حــرص أنقــرة علــى التعــاون لتطويــر البنيــة التحتيــة 

 لمشــروعات النفــط فــي المنطقــة، وتعزيــز الشــراكة التجاريــة بيــن البلديــن.
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لقــد أشــاد الصوماليــون علــى نطــاق واســع بنهــج أنقــرة فــي بالدهــم، والــذي يســتند 
ــى حضــور تركــي أكثــر وضوحــا علــى األرض مــن حضــور المانحيــن التقليدييــن. ويرتبــط  ال
ــورات  ــع تص ــر م ــكل كبي ــف بش ــة، ويختل ــروط قليل ــال بش ــي الصوم ــي ف ــراط الترك االنخ
ــام  ــي ع ــال ف ــًا للصوم ــا خاص ــا مبعوث ــت تركي ــد عين ــة. فق ــالت الغربي ــن التدخ ــي ع الماض
2018 -وهــو المبعــوث األول علــى صعيــد السياســة الخارجيــة التركيــة- وكلفتــه بتجديد 
الصومــال  أرض  ومنطقــة  الصوماليــة  الفيدراليــة  الحكومــة  بيــن  للتوفيــق  الجهــود 
ــدى  ــى الم ــك عل ــاح ذل ــتبعد نج ــن المس ــه م ــم أن ــى الرغ ــة، عل ــد( االنفصالي ــي الن )صومال
ــاك. ــي هن ــوذ اإلمارات ــص النف ــة تقلي ــا بمحاول ــد مدفوع ــك التواج ــون ذل ــد يك ــب. وق  القري
فــي ذات الســياق تعتبــر اثيوبيــا واحــدة مــن أهــم مراكــز االســتثمارات التركيــة فــي أفريقيــا 
حيــث بلــغ حجــم االســتثمارات التركيــة فيها قرابــة 3 مليــارات دوالر متفوقة علــى الصين 
ــا 350 شــركة تســتقطب مــا  والهنــد، وبلــغ عــدد الشــركات التركيــة العاملــة فــي اثيوبي

 يزيــد عــن 400 ألــف عامــل اثيوبــي.
ــمراء  ــارة الس ــي الق ــة ف ــتثمارات التركي ــي لالس ــاق الرئيس ــأن النط ــا ب ــارة هن ــدر االش وتج
التحتيــة  البنيــة  الطــرق،  واالنشــاءات،  التحتيــة  البنــى  قطــاع  فــي  باألســاس  يتمثــل 
واالســكان، حيــث تعتبــر شــركة »اينــكا« مــن شــركات البنــاء التركيــة األكثــر تحقيقــا 
ــة  ــركات التركي ــاول الش ــري تح ــات أخ ــى قطاع ــة ال ــة باإلضاف ــارة األفريقي ــي الق ــاح ف لألرب
االســتحواذ عليهــا كالطاقــة واالتصــاالت والتصنيــع، ال ســيما في ظــل المنافســة الصينية 
الشرســة لهــا فــي هــذه القطاعــات. وطبقــا لمعلومــات تقريــر مؤشــر االســتثمار الخارجــي 
االســتثمارات  فــان   ،2019 لعــام  التركــي  الخارجيــة  االقتصاديــة  العالقــات  بمجلــس 

ــار دوالر.  ــجلة 46 ملي ــة مس ــبة 11 بالمئ ــت بنس ــا ارتفع ــي أفريقي ــة ف التركي

آليات وأدوات الشراكة االستراتيجية

وكالــة التعــاون والتنســيق التركيــة )TIKA(:  تعتبــر هــذه الوكالــة واحــدة مــن أهــم أدوات 
ترجمــة السياســات الخارجيــة للدولــة التركيــة والتــي امتــد نشــاطها ليشــمل حوالــي 140 
بلــدا حــول العالــم وفــي القلــب منهــم دول االتحــاد االفريقــي. وافتتحــت وكالــة التعــاون 
والتنســيق التركيــة »تيــكا« أول مكتــب لهــا فــي القــارة االفريقيــة فــي العــام 2005 فــي 
ــذه  ــر ه ــة. تدي ــارة األفريقي ــي الق ــيقيا ف ــا تنس ــي 21 مكتب ــا حوال ــا حالي ــد له ــا. ويوج اثيوبي
المكاتــب مشــاريع تنمويــة طويلــة األجــل فــي عــدد مــن الــدول األفريقيــة. وحققــت 
»المؤسســة التركيــة للتعــاون والتنميــة« الكثيــر مــن المشــاريع التنمويــة فــي 40 بلــدا 
أفريقيــا مــن خــالل مكاتبهــا التــي كانــت تتواجــد بدايــة فقــط فــي ثــالث دول هــي، اثيوبيــا 

والســودان والســنغال، قبــل أن تنتشــر فــي العديــد مــن المــدن األفريقيــة.

شــركة صــادات التركيــة: تمثــل ذراعــا مهمة للسياســة التركية فــي أفريقيــا، باعتبارها عقال 
ــات  ــق النزاع ــي مناط ــي ف ــدد الخارج ــى التم ــوي عل ــي تنط ــا الت ــذا ألهدافه ــا منف ــرا وذراع مدب
فــي القــارة. كمــا يتــم توظيفهــا بأشــكال متعــددة، مثــل بيــع األســلحة والخدمــات األمنيــة 
واالســتخباراتية، ويمكــن اســتغاللها فــي بعــض المســائل غيــر القانونيــة وغيــر المشــروعة.
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مؤسســة »المعــارف« التركيــة: أنشــأتها الحكومــة التركيــة إلدارة المــدارس الخارجيــة  
وباتــت هــذه المؤسســة تملــك 23 فرعــا فــي أفريقيــا، وحوالــي 333 مدرســة فــي 43 دولــة، 
واســتطاعت تأســيس مكاتــب وممثليــات لهــا فــي عــدد مــن دول المنطقــة، هــي تشــاد 
والغابــون وغامبيــا وغينيــا ومالــي وموريتانيا والنيجر، والســنغال، وســيراليون، والســودان. 
وتتهــم هــذه المؤسســة بأنهــا بمثابــة ذراع طويلــة للنظــام التركــي فــي أفريقيــا فيمــا 
يتعلــق بتقديــم الخدمــات التعليميــة كجــزء مــن اســتراتيجية »تركنــة« األفارقــة، خاصــة 
أنهــا تهــدف إلــى تنشــئة جيــل جديــد مــن الناشــطين االســالميين السياســيين للتعبئــة 

حــول السياســة التركيــة فــي أفريقيــا. 

ــا،  ــي  أفريقي ــة ف ــة التركي ــة للسياس ــوة الناعم ــدد أدوات الق ــانية: تتع ــاعدات االنس المس
وتأتــي علــى رأســها المســاعدات االنســانية، حيــث تنخــرط أنقــرة بشــكل كبيــر فــي مجــال 
المســاعدات وتوزيــع الغــذاء لشــعوب المنطقــة. كمــا توجــد عــدد مــن المؤسســات 
التركيــة التــي تعمــل فــي المنطقــة مثــل الهــالل األحمــر التركــي، ووقــف الديانــة التركــي 
انســانية  بأنشــطة  المنظمــات  هــذه  تقــوم  التركيــة.   االنســانية  الجمعيــات  واتحــاد 

ــة. ــارة األفريقي ــق الق ــن دول المنط ــد م ــي العدي ــة ف واغاثي

البعد األمني للعالقات التركية األفريقية

علــى الرغــم مــن كل هــذا الحمــاس التركــي تجــاه أفريقيــا، فانــه مــن المهــم وضــع أهميــة 
ــد  ــا تحدي ــى تركي ــي عل ــي. واذا كان ينبغ ــي الترك ــن القوم ــح األم ــور مصال ــي منظ ــا ف أفريقي
األولويــات القصــوى للسياســة الخارجيــة التركيــة واألمــن القومــي، فانــه مــن المؤكــد أن 
أفريقيــا لــن تكــون ضمــن قائمــة األولويــات الخمــس األولــى التــي تضــم: مواجهــة الحركــة 
االنفصاليــة الكرديــة فــي ســوريا، وتجنــب تدفــق المزيــد مــن الالجئيــن مــن ســوريا، وتعزيــز 
أمــن الطاقــة بفضــل العالقــات المســتقرة مــع روســيا وايــران وأذربيجــان، وتقليــص حجــم 
األضــرار التــي أصابــت العالقــات مــع الواليــات المتحــدة، ونيــل حصــة عادلــة فــي شــرق البحــر 

المتوســط للتنقيــب عــن الغــاز.
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العســكري  نفوذهــا  لمــد  تركيــا  تســعى 
منــاورات  واجــراء  األفريقــي،  القــرن  الــى 
اذ  المنطقــة،  جيــوش  مــع  مشــتركة 
وقعــت بالفعــل اتفاقيــات أمنيــة، مــع كل 
وأوغنــدا،  وتنزانيــا،  وإثيوبيــا،  كينيــا،  مــن 
الــدول. لتدريــب قــوات األمــن فــي تلــك 

كمــا أن تركيــا تمتلــك قاعــدة بحريــة فــي 
جيبوتــي وقــد تمــت إثــارة الشــكوك حــول 
عســكرية  قاعــدة  إقامــة  تركيــا  عــزم 
كجــزء مــن تواجدهــا فــي جزيــرة ســواكن 
جــدة  لمينــاء  المقابلــة  الســودانية 

الســعودي.

العســكرية  القاعــدة  تدشــين  وتــم 
ــدن  ــج ع ــى خلي ــال عل ــي الصوم ــة ف التركي
االســتراتيجي )مدخــل بــاب المنــدب والبحر 
عســكرية  قاعــدة  أول  لتكــون  األحمــر(، 
ــن  ــرج م ــة. وتخ ــارة األفريقي ــي الق ــة ف تركي
مركــز التدريــب التركــي، منــذ افتتاحــه فــي 

ثــالث دفعــات. 2017، حوالــي 

تعــاون  إلقامــة  أيضــا  تركيــا  واتجهــت 
عســكري مــع  نيجريا في مجــاالت التدريب 
وغيرهــا، وقــد عقــدت جولتــان لمحادثــات 
مــن  رفيعيــن  وفديــن  بيــن  عســكرية 
البلديــن، وفــي الجولــة الثانيــة صــرح رئيس 
الجويــة  القــوات  قائــد  و  التركــي  الوفــد 
آنــذاك بــأن آفــاق التعــاون العســكري بيــن 

ــه  ــا، وأن ــى مصراعيه ــة عل ــن مفتوح البلدي
تنفيذيــة  آليــات  ارســاء  لبــدء  يتطلــع 
فــي  التركــي  الرئيــس  أعلــن  وقــد  لهــا. 
ــاون  ــتعدة للتع ــالده مس ــام 2018 أن ب ع
األمنــي والعســكري مــع كل مــن موريتانيــا 
ومالــي لتعزيــز األمــن والتصــدي للمخاطــر 

االرهابيــة بحســب زعمــه.

ــاح  ــى افتت ــر ال ــرء أن ينظ ــى الم ــي عل وينبغ
تركيــا لقاعــدة عســكرية فــي الصومــال، 
أو محاوالتهــا الســابقة لممارســة النفــوذ 
وغالبــًا  ذلــك.  ضــوء  فــي  الســودان  فــي 
مــا يكــون الهــدف الحقيقــي لتركيــا فــي 
ألن  األول  المقــام  فــي  تجاريــا  أفريقيــا 
أنقــرة تبحــث دائمــًا عــن أســواق جديــدة 
لشــركات االنشــاءات وفــرص لصــادرات 
قطــاع التصنيــع لديهــا. ويحــب الرئيــس 
التركــي الترويــج لبــالده كقــوة اقليميــة 
ومــع ذلــك، فقــد تــم احــراز تقــدم محــدود 
كتابــة  تتــم  ولــم  الخصــوص،  بهــذا 
االســتراتيجية  مــن  التاليــة  المرحلــة 
قــدرة  وان  بعــد.  أفريقيــا  فــي  التركيــة 
الدعــم  علــى  الحصــول  علــى  تركيــا 
للتأثيــر  اســتراتيجيتها  فــي  األمريكــي 
أفريقيــا  فــي  والسياســي  االقتصــادي 
العالقــات  علــى  الحــال  بطبيعــة  تعتمــد 

وواشــنطن. أنقــرة  بيــن 
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الشراكة األمريكية-التركية لمواجهة النفوذ الصيني في أفريقيا
ظهــر الســؤال حــول الــدور المحتمــل الــذي يمكــن لتركيــا أن تلعبــه فــي أفريقيــا، وخاصــة 
فــي ســياق مواجهــة النفــوذ االقتصــادي الصينــي، فــي نــدوة افتراضيــة نظمهــا »مجلــس 
األعمــال التركي-األمريكــي« الــذي يترأســه محمــد علــي يالجينــداغ، فــي 24 يونيــو 2020 
والتــي حملــت عنــوان »حــان الوقــت ليكــون الحلفــاء حلفــاء: سلســلة االمــداد التركيــة-

ــة  ــات وثيق ــم عالق ــذي تربطه ــن ال ــن الصناعيي ــداغ م ــد يالجين ــة. ويع ــة العالمي األمريكي
ــالل  ــن خ ــنر، م ــد كوش ــب وجاري ــكا ترم ــة ايفان ــب، وخاص ــة ترم ــع عائل ــال م ــراكة أعم وش

امتالكــه ألبــراج ترمــب فــي تركيــا.

طــرح عضــو مجلــس الشــيوخ األمريكــي )عــن الحــزب الجمهــوري( ليندســي جراهــام، الذي 
كان المتحــدث الرئيــس فــي النــدوة الــى جانــب الســناتور ديفيــد فيتــر، عبــارات التشــجيع 
ــار  ــي اط ــام ف ــال جراه ــن. وق ــة الصي ــي مواجه ــا ف ــي أفريقي ــي ف ــاون التركي-األمريك للتع
بتحقيــق  نبــدأ  أنقــرة وواشــنطن: »عندمــا  بيــن  الحــرة  للتجــارة  اتفاقيــة  حديثــه عــن 
التكامــل بيــن االقتصاديــن، ســنصبح شــريكين أكثــر فاعليــة فــي أفريقيــا. وليــس هنــاك 
شــيء يبعــث علــى ســروري أكثــر مــن الشــراكة مــع تركيــا لنوفــر للقــارة األفريقيــة بدائــل 
ــي  ــدة« ف ــة متزاي ــاك »رغب ــى أن هن ــام ال ــار جراه ــي«. وأش ــوذ الصين ــات والنف ــن المنتج ع
أعقــاب جائحــة كورونــا داخــل الواليــات المتحــدة للبحــث عــن بدائــل لـــ »هيمنــة الصيــن 
علــى عــدة سالســل امــداد«. وأوضــح جراهــام أن تركيــا فــي وضــع جيــد لتعويــض اعتمــاد 
الواليــات المتحــدة علــى الصيــن، مشــيرا الــى أن بإمــكان أنقــرة توفيــر بضائــع ذات نوعيــة 

ــة. ــات الصيني ــن المنتج ــدال م ــي ب ــتهلك األفريق ــة للمس ــعار منافس ــل وبأس أفض

ــة  ــرام اتفاقي ــل اب ــة، مث ــداف طموح ــب أه ــي يتطل ــاون التركي-األمريك ــاق التع ــز آف وتعزي
للتجــارة الحــرة، أو زيــادة حجــم التجــارة إلــى 100 مليــار دوالر، أو اقامــة شــراكة أمريكيــة-

تركيــة، ضمــن االطــار الصحيــح. ولكــن هنــاك مشــاكل كبيــرة حاليــا فــي العالقــات 
التركية-األمريكيــة، وال يمكــن تنفيــذ أي مــن هــذه المشــاريع دون موافقــة الكونجــرس. 
ويبــدو مــن الوهلــة األولــى أن الســناتور جراهــام طــرح فكــرة التعــاون األمريكي-التركــي 
فــي أفريقيــا كحافــز ألنقــرة للتعامــل أوال مــع المشــاكل الرئيســة المتعلقــة بصــورة 

ــدة. ــات المتح ــي الوالي ــا ف تركي

وفــي الوقــت الــذي انهمكــت فيــه واشــنطن بمناقشــة اســتدارتها نحــو آســيا، اســتدارت 
الصيــن نحــو أفريقيــا، حيــث رأت مــوارد وفرصــا اقتصاديــة ضخمــة غيــر مســتغلة. وازداد 
تدفــق االســتثمارات الصينيــة إلــى أفريقيــا خــالل الفتــرة 2017-2003 بمعــدل أكثــر مــن 
35 ضعفــًا، فــي الوقــت الــذي ازدادت فيــه االســتثمارات األمريكيــة إلــى القــارة بنســبة 
%35 فقــط تقريبــًا. وبحســب مؤشــر تتبــع االســتثمارات الصينيــة العالميــة فــي »معهــد 
المشــروع األمريكــي« فقــد وصلــت قيمــة االســتثمارات واالنشــاءات الصينيــة فــي أفريقيــا 
الــى نحــو تريليونــي دوالر منــذ عــام 2005. وفــي ظــل مثل هذه الظــروف فليس مــن قبيل 
المصادفــة أن تشــعر الواليــات المتحــدة بالقلــق ازاء النفــوذ االقتصــادي واالســتراتيجي 
الصينــي فــي أفريقيــا. ويــرى الكثيــر مــن المراقبيــن بــأن واشــنطن قــررت تشــكيل »القيادة 
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ــا  ــي فيه ــوذ الصين ــم النف ــتيت زخ ــوم( لتش ــا« )أفريك ــي أفريقي ــة ف ــكرية األمريكي العس
ــن  ــا لألم ــرا مهم ــت عنص ــة مازال ــوارد األفريقي ــى الم ــة ال ــول التفضيلي ــة الوص ألن امكاني

ــي. ــي األمريك القوم

ــال  ــوات االتص ــب، وقن ــة ترم ــة بعائل ــداغ الوثيق ــي يالجين ــد عل ــات محم ــى عالق ــر إل بالنظ
الخلفيــة بيــن جاريــد كوشــنر ويالجينــداغ، فمــن المفهــوم أن الفعاليــة التــي أقامهــا 
مجلــس األعمــال التركي-األمريكــي بشــأن التعــاون بيــن واشــنطن وانقــرة قــد تخلــق 
توقعــات كبيــرة بهــذا الشــأن. كمــا تســتحق تصريحــات الســناتور ليندســي جراهــام حــول 
الشــراكة األمريكية-التركيــة المحتملــة فــي أفريقيــا االنتبــاه فــي هــذا الصــدد. ومــع ذلــك، 
فــان التحليــل األكثــر واقعيــة لحالــة العالقــات التركية-األمريكيــة يشــير الــى أن أي أمــل 
فــي التعــاون الجــاد بيــن أنقرة وواشــنطن فــي أفريقيا ســيظل مجــرد تطلعات. وســتعتمد 
ــى  ــرازه عل ــيتم اح ــذي س ــدم ال ــدى التق ــى م ــر عل ــكل كبي ــاون بش ــذا التع ــور ه ــاق تط آف
مســتوى العالقــات الثنائيــة، الســيما فيمــا يتعلــق بقضيــة نظــام الدفــاع الجــوي الروســي 

ــنطن. ــرة وواش ــن أنق »أس400-« بي

وكمــا يقــول الصحفــي التركــي المخضــرم مــراد يتكيــن: »ربمــا لــم يكــن مــا قاله الســناتور 
األمريكــي جراهــام خــالل النــدوة عبــر االنترنت هو مــا أراد ممثلــو األعمال األتراك ســماعه، 
لكنهــم كانــوا واضحيــن بمــا يكفــي لعــدم نســج أي آمــال طموحــة حــول مســتقبل 
العالقــات التركية-األمريكيــة، الســيما فــي مجــال االقتصــاد والتجــارة«. ويذكــر يتكيــن أن 
جراهــام وصــف قــرار تركيــا بشــراء أنظمــة الدفــاع الجــوي الروســية طــراز »أس 40-« بأنــه 
أكبــر مشــكلة فــي نظــر الكونغــرس، بالنظــر الــى أن سياســة تركيــا تجــاه ســوريا تشــكل 
مصــدرا اضافيــا للخــالف بيــن البلديــن فــي نظــر المشــرعين األمريكييــن. وبعــد االشــارة 
الــى هاتيــن القضيتيــن الرئيســتين، أكــد جراهــام علــى أهميــة العمــل معــا لمواجهــة 

الصيــن فــي أفريقيــا، كمجــال للتعــاون الثنائــي المحتمــل بيــن البلديــن فــي المســتقبل.    
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االستنتاجات

تســعى الدولــة التركيــة بجديــة لتكــون العبــا اقليميــا ودوليــا مؤثــرا وفعــاال وتعتمــد فــي 
ذلــك إلــى تعزيــز عالقاتهــا فــي كافــة المجــاالت مــع بلــدان أفريقيــا ســعيا منهــا للتأثيــر فــي 
المعــادالت السياســية واألمنيــة، وتشــكيال لمحــاور متنوعــة تدعــم وتخــدم مصالحهــا، 

وتعــزز مــن وضعهــا االقليمــي.
ــدأت  ــمراء، ب ــارة الس ــى الق ــاح عل ــة االنفت ــا سياس ــي تركي ــن تبن ــوام م ــرات األع ــد عش بع
ــد  ــي العدي ــة ف ــة ومرموق ــات ناجح ــن عالق ــر ع ــوم وتثم ــا الي ــي أكله ــة تؤت ــذه السياس ه

مــن المجــاالت المختلفــة، وأبرزهــا السياســية واالقتصاديــة.
زادت تركيــا مــن اســتثماراتها فــي الــدول االفريقيــة خــالل الســنوات األخيــرة، وخاصــة 
بعــد تولــي حــزب العدالــة والتنميــة الســلطة فــي تركيــا، التــي تتصــدر قائمــة االقتصــادات 

األســرع نمــوا فــي العالــم.
ــد  ــدد بع ــاء ج ــن حلف ــث ع ــا، وتبح ــي أفريقي ــي ف ــالم السياس ــركات االس ــا ح ــم تركي تدع
ــل  ــعيا تمث ــروعا توس ــا مش ــدى تركي ــث ان ل ــودان، حي ــي الس ــوان ف ــة االخ ــقوط جماع س
ــى التعــاون مــع بعــض  فيــه ليبيــا نقطــة انطــالق نحــو أفريقيــا. ومــن ثــم تســعى أنقــرة ال
قــوى االســالم السياســي فــي المنطقــة، بهــدف تغييــر موازيــن القــوى عبــر التنظيمــات 

ــا.  ــاط بينه ــوط االرتب ــج خي ــي نس ــرة ف ــب أنق ــي ترغ ــة الت المتطرف
تؤكــد الحكومــة التركيــة دومــا أن ضمــان تأميــن المصالــح االقتصاديــة والتجاريــة لتركيــا 
ــية  ــط سياس ــى رواب ــؤدي إل ــن أن ت ــا  يمك ــة معه ــات اقتصادي ــة عالق ــا، واقام ــي أفريقي ف
ــارة  ــي الق ــوي ف ــوذ ق ــاء نف ــا بن ــن خالله ــرة م ــتطيع أنق ــتقبل تس ــي المس ــة ف وأيديولوجي
والمنطقــة، باعتبارهــا مســاحة حركــة معتبــرة لهــا، والبحــث عــن فــرص للشــراكات فــي 

الســاحل التــي مــن شــأنها تعزيــز مكانــة تركيــا كقــوة إقليميــة ودوليــة فاعلــة.
ــاق  ــا ونط ــع أفريقي ــا م ــات تركي ــيع عالق ــو توس ــه نح ــة أن التوج ــة التركي ــد الحكوم تعتق
نفوذهــا ســوف يعــوض الخســائر التــي تكبدتها أنقرة خــالل العقــد األخير على المســتويين 
االقليمــي والدولــي سياســيا واقتصاديــا  فــي ضــوء األزمــات فــي عالقــات أنقــرة مــع الغــرب 
وتزايــد عزلتهــا فــي الشــرق األوســط. كمــا أنــه مــن المتوقــع أن تزيــد مظاهر العســكرة في 
عالقــة تركيــا بالــدول األفريقيــة خــالل المرحلــة المقبلــة فــي ضــوء تشــابك المشــهدين 

األمنــي والجيوسياســي فــي المنطقــة.
ــكاال  ــذ أش ــد يتخ ــتقبال، ق ــي مس ــي ترك ــدام فرنس ــدالع ص ــدة الن ــة متزاي ــك احتمالي هنال
وتعبيــرات مختلفــة، فــي ظــل تهديــد التمــدد التركــي للمصالــح الفرنســية ونفوذهــا 
التقليــدي فــي القــارة األفريقيــة، وتزايــد قلــق الــدول األوروبيــة مــن التحــركات التركيــة فــي 

ــي. ــن األوروب ــدد األم ــي ته ــات الت ــية الملف ــوء حساس ــي ض ــا ف ــرب أفريقي غ
أخيــرا، حتــى لــو كانــت الواليــات المتحــدة تبحــث بجديــة عــن شــركاء للعمــل معهــا ضــد 
ــوبها  ــي تش ــات الت ــرا للعالق ــا، نظ ــارا طبيعي ــا خي ــون تركي ــن تك ــا، فل ــي أفريقي ــن ف الصي
الكثيــر مــن المشــاكل مــع شــركاء الواليــات المتحــدة اآلخريــن فــي شــرق أفريقيــا وغربها 
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وشــمالها. ففــي شــرق أفريقيــا، وخاصــة فــي منطقــة القــرن األفريقــي والبحــر األحمــر، قــد 
تفضــل واشــنطن المصالــح االقتصاديــة واالســتراتيجية القويــة مــع االمــارات والســعودية 
ومصــر بــدال مــن أنقــرة. وهــؤالء الحلفــاء األمريكييــن الثالثــة هــم علــى خــالف مــع تركيــا 
ــا  ــرب أفريقي ــي غ ــلمين. وف ــوان المس ــي واالخ ــالم السياس ــان  لإلس ــم أردوغ ــبب دع بس
ــنطن  ــف لواش ــي حلي ــس ه ــن، وباري ــب المهيم ــا الالع ــد فرنس ــمالها، تع ــطها وش ووس
ولهــا عالقــات تاريخيــة وتجاريــة وماليــة وثقافيــة ودبلوماســية بالواليــات المتحــدة أكثــر 
مــن تركيــا وإن كان تواجدهــا االقتصــادي أقــل نفــوذا مــن التواجــد االقتصــادي التركــي 

الســيما فيمــا يخــص فــي البنيــة التحتيــة، وكالهمــا يقلــل مــن تأثيــره النفــوذ الصينــي.

رغــم أن تركيــا تحــاول أن تكســب الدعــم األمريكــي لتواجدهــا فــي أفريقيــا كوجــاء للنفــوذ 
ــه  ــاون مع ــل التع ــتطيع تجاه ــن تس ــل ل ــتبداله، ب ــتطيع اس ــا ال تس ــا فعلي ــي إال أنه الصين
وبالتالــي فــإن التلويــح بتعــاون تركــي أمريكــي ضــد الصيــن فــي أفريقيــا قــد يكــون مجــرد 
ضــرب مــن االنتهازيــة السياســية نظــرا لعــدم تكافــؤ القوتيــن ال اقتصاديــا وال عســكريا.
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ــة  ــارات العربي ــي، اإلم ــي دب ــس ف ــة تأس ــات العام ــوث السياس ــتقل لبح ــز مس ــو مرك ــوث ه بح
المتحــدة فــي عــام 2002، ويركــز علــى الشــؤون الدوليــة، والشــؤون الجغرافيــة االســتراتيجية، 
ودراســات السياســة العامــة وبحــوث الــرأي العــام. نحــن نجمــع الخبراء فــي كل هــذه المجاالت 

للعمــل معنــا، والتعلــم مــن بعضنــا البعــض وتعزيــز التفكيــر اإلبداعــي. 

ويقــوم علماءنــا ومحللونــا بوضــع توصيــات عمليــة فــي مجــال السياســات وتقديمهــا إلــى 
ــي  ــي ف ــي واالجتماع ــين السياس ــل التحس ــن أج ــة م ــاب المصلح ــات وأصح ــي السياس واضع

الوقــت الــذي نســعى فيــه دائمــًا إلــى تقديــم »معــارف قابلــة للتنفيــذ«.

 وفــي كثيــر مــن األحيــان، يشــارك بهــوث فــي تنفيــذ هــذه التوصيــة. يؤمــن بـــ »بــارث« فــي تبــادل 
ــد  ــى الصعي ــة أو عل ــة العربي ــي المنطق ــواء ف ــا، س ــوض بمجتمعاتن ــل النه ــن أج ــة م المعرف
ــى  ــاعدة عل ــى المس ــا إل ــة وتوصياتن ــات العام ــل السياس ــي تحلي ــدف ف ــن نه ــي، ونح العالم

ــز فعاليــة الجمهــور السياســات. توســيع الفــرص المتاحــة للجميــع وتعزي
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