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فريقيػػػةي فػػػي الوقػػػت الػػػذي أصػػػلحت فيػػػو جػػػاال امىتمػػػاـ التركػػػي لالقػػػارة اأ
سػػعت تركيػػا منػػذ الصػػعود  ي حيػػثوالتجػػاري العػػالمي قتصػػاديسػػاحة لمتنػػافس ام

قمػػػب تالػػػانالت النظػػػاـ الػػػدوليي  السياسػػػي لحػػػزب العدالػػػة والتنميػػػة لتصػػػلح فػػػ 
في الشػرؽ اأوسػط ة وليا دور مؤثر ميم دولةكي ولرزت كالانؿ رئيس ومركزي

وقد تأرجحت سياسػاتيا مػت توسػت دورىػاي ممػا جعػؿ سياسػتيا  يالكلير وما ورااله
تمعب دوًرا ميًما في م شؾ وىي  يالخارجية ذات دوائر وألعاد متعددة ومتشالكة

 القمب منو الصوماؿ.ي وف  فريقيالقرف اأ
نتيجػة لسياسػة أنقػرة فػ  امنالتػاح يمثؿ امنخراط التركي في الصوماؿ أىػـ 

وىػػػدفت إلػػػ  ي 5002نػػػاـ  تػػػـ تالعيميػػػا لشػػػكؿ مكثػػػؼ منػػػذلتػػػي نمػػػ  أفريقيػػػاي وا
تحتػؿ الصػوماؿ موقًعػا . تعزيز الوجود الدلموماسػي والتجػاري التركػي نلػر القػارة

ممػػرات مائيػػة  نمػػ تطػػؿ فيػػ  محيطيػػا القميمػػي والػػدوليي  فػػ  اميًمػػ ااسػػتراتيجيً 
ي فػػػي أفريقيػػػا سػػػاحؿ لحػػري طػػوؿأ وتمتمػػػؾذات أىميػػة تجاريػػػة ونسػػكرية كليػػػرةي 

سيا آليف شرؽ  التي تصؿي ةموقعيا في مركز طرؽ التجارة الرئيسيإضافة إل  
 يالعػالـا لمطاقػة فػي ا ميًمػممػرً تعد الصػوماؿ أيًضػا كما ي ورولاوأوالصيف واليند 

 .ؿنم  المدى الطويلالستثمار فرصة جذالة  ما يجعمياالموارد  مفتمتمؾ و 
ىلطػػػػت فػػػػي مقديشػػػػو الطػػػػائرة التػػػػي تقػػػػؿ رئػػػػيس  ي5088 فػػػػي أ سػػػػطس 

الوزراال أردو اف ونائمتو ووفد كليػر مؤلػؼ مػف مختمػؼ شػرائح الدولػة والمجتمػت 
كانػػػت ىػػػذه واحػػػدة مػػػف أولػػػ  الػػػرحالت الجويػػػة الدوليػػػة المتجيػػػة إلػػػ  . التركػػػي
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قملت ىػذه الرحمػة مسػار اأحػداث فػي الصػوماؿ  ا.الصوماؿ لعد فترة طويمة جدً 
التػػي كانػػت فػػي حالػػة اضػػطراب لالتػػرة طويمػػةي ممػػا أدى لػػدوره إلػػ  أزمػػة إنسػػانية 

يفػػي ذلػػؾ . تزامنػػت مػػت الجالػػاؼ الشػػديد والمجانػػة خطيػػرةي شػػراكة ولػػدت  اليػػـو
 .جديدة مف رماد الحرب اأىمية والكارثة النسانية

 الكممات المفتاحية:
العالقػػػػػػػػات  -القػػػػػػػػوة النانمػػػػػػػػة -الصػػػػػػػػوماؿ –القػػػػػػػػرف اأفريقػػػػػػػػي  –تركيػػػػػػػػا 
 امقتصاديةلمصالح ا -الدلموماسية
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Abstract 

Turkey's involvement in Somalia is the most important 

result of Ankara's ambitious policy of openness to Africa, 

which appeared in 2005 and aimed to strengthen Turkey's 

diplomatic and commercial presence in Africa. Somalia 

occupies an important strategic location in its regional and 

international surroundings, as it overlooks waterways of 

great commercial and military importance, and has the 

longest sea coast in Africa, in addition to its location at the 

center of the main trade routes that link East Asia, China, 

India and Europe. Somalia is also a corridor. Important for 

energy in the world, as it possesses the resources, which 

makes it an attractive investment opportunity in the long 

term. 

On August 19, 2011, the plane carrying Prime Minister 

Erdoğan, his family and a large delegation composed of the 

different segments of Turkish State and society landed in 

Mogadishu. This was one of the first international flights 

destined for Somalia after a very long interval. This flight 

turned the course of events in Somalia which had been in 

turmoil for so long with chronic instability and prolonged 

social strife creating, in turn, serious humanitarian crisis, 

coinciding with severe drought and famine. That day, a 

new partnership was born out of the ashes of civil war and 

humanitarian disaster. 

KeyWords: Turkey - Horn of Africa - Somalia - Soft 

Power - Economic Interests. 
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 مقدمــــــــة
تركيا مف حيث الموقت والجغرافيا ىي دولػة تنتمػي يسػيا وأورولػاي أمػا مػف 

نجػد  .  ترنػو إلػ  منػاطؽ نالوذىػا القػديـحيث التاريخ والماضي امملراطوري في
: ي لعنػواف5008ىذه الالكػرة واضػحة فػ  كتػاب أحمػد داود أو مػو الصػادر نػاـ 

ي حيػػػث (السػػػاحة الدوليػػػة فػػػ  العمػػػؽ امسػػػتراتيجي.. موقػػػت تركيػػػا ودورىػػػا فػػػ )
أوضػػػح أو مػػػو أنػػػو م يمكػػػف أف تقصػػػر تركيػػػا جيودىػػػا الخارجيػػػة نمػػػ  مجاليػػػا 
الجغرافػػي اأورولػػي أو ايسػػيوي فقػػطي لػػؿ يجػػب أف تعػػود إلػػ  مجػػامت تمػػددىا 

أف  يوالواقػػػػت .امملراطػػػػوري القػػػػديـي فػػػػي اللمقػػػػاف والعػػػػالـ العرلػػػػي وشػػػػرؽ أفريقيػػػػا
اتيح السياسػة التركيػة فػ  مػف مالػ اميًمػ اتاًحػالمحور التاريخي والحضاري يعد مال

مػػت  سػػعت تركيػػا إلػػ  تحقيػػؽ مصػػالحة تاريخيػػةىػػذا التوجػػو إطػػار فػػي ي أفريقيػػا
فريقػػيي وأف تكػػوف ليػػا شػػراكات اسػػتراتيجية فػػي محيطيػػا العرلػػي والسػػالمي واأ

توازًنػا مػت نالقاتيػا الخارجيػة ليػا ىذه الػدوائر الػثالثي كعمػؽ اسػتراتيجي يحقػؽ 
 .اأخرى

 واتيامػػػات متجػػددةلانتظػػػاـ فػػي نقاشػػػات  تركيػػا تمػػف ناحيػػػة أخػػرىي ظيػػػر 
. التكينػات حػوؿ دوافعيػا العديػد مػف ـ إثارةوتحوؿ النالوذ اأجنلي في المنطقةي 

إف خصوميا يقوؿ  لسياسة خارجيةي أنقرة نالسيا كقوة خيرية مدفونة قدـلينما تو 
مسع  السياسة رجب طيب أردو اف في القرف اأفريقي تعكس  ياتحركات رئيس

 مػػػػف أمػػػػاـ مجمونػػػػة ممػػػػا يضػػػػعنا .العثمػػػػانييف الجػػػػددمشػػػػروع لحيػػػػاال  التركيػػػػة
مػػا يقػػاؿ ىػػؿ لػػدى أنقػػرة مخططػػات كليػػرة لشػػأف المنطقػػةي أـ أف اأسػػئمةي وىػػي: 

 ي أـ فػ يوىؿ تعمؿ تركيا مستقمة ف  القػرف اأفريقػ طموحاتيا ملالغ فيو؟حوؿ 
ي وحميػػؼ لموميػػات المتحػػدة شػػماؿ اأطمسػػيإطػػار كونيػػا دولػػة نضػػو فػػ  حمػػؼ 

ي تػـ الػدفت لػو فػ  الصػوماؿ الذياأمريكية؟ وىؿ ىي الوجو السالمي المقلوؿ 
حػػالؿ  لعػػد فشػػؿ كػػؿ الحمػػوؿ اأخػػرىي مسػػتيعاب نشػػاط الجمانػػات المسػػمحةي وا 

سػػالـ معتػػدؿ اسػػتقرار الصػػوماؿي يحػػافظ نمػػ   فػػ  -كمػػا يػػراه الغػػرب – سػػالـ وا 
 ؟ممر العالـ التجاري
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ليػػاف المصػػالح التركيػػة فػػي ىػػذه الدراسػػة اأسػػئمة تحػػاوؿ فػي مواجيػػة ىػػذا  
فػػػػػػ  ضػػػػػػوال المصػػػػػػالح صػػػػػػوماؿ دور تركيػػػػػػا فػػػػػػ  ال وتأصػػػػػػيؿ رصػػػػػػدأفريقيػػػػػػاي و 

التصورات الت  تحرؾ السياسػة  دراسةو  فريقيةيالتركية ف  القارة اأ امستراتيجية
 -مسػػار العالقػػات التركيػػة  اسػػتعراض وتحميػػؿ مػػف خػػالؿي منطقػػةال التركيػػة فػػ 
تجرلػة الوجػود  تقيػيـمت لياف دوافػت تػدخميا فػي الصػوماؿي وختاًمػاي ي الصومالية
 وجمانػػػػػات المعارضػػػػػةالمجتمػػػػػت وموقػػػػػؼ الحكومػػػػػة و ي فػػػػػ  الصػػػػػوماؿالتركػػػػػي 

فػػػػػي أرض وميػػػػػاه  الوجػػػػػود التركػػػػػي مػػػػػفنمػػػػػ  اختالفيػػػػػا وتمايزىػػػػػا  يالصػػػػػومالية
  .الصوماؿ

الدلموماسػػػية  ىػػػذه الدراسػػػة لاليػػػـ حػػػدود خطػػػاب تركيػػػا وممارسػػػتياتيػػػدؼ 
يتعمػؽ للنػاال السػالـ فػي الصػوماؿ.  فيما -كما أنمنت لإصرار دوًما –النسانية 

إلػ  نػاـ  5088وقد حددت اللاحثة الضالط الزمن  لملحػث فػ  الالتػرة مػف نػاـ 
رجػػػػب طيػػػػب  رئػػػػيس الػػػػوزراال التركػػػػيىػػػػو تػػػػاريخ زيػػػػارة ي 5088. نػػػػاـ 3508

لمصوماؿي وما أنقب ىذه الزيارة مػف دخػوؿ تركيػا لقػوة لمصػوماؿي أمػا  أردو اف
افتتػػػاح القانػػػدة فيػػػو ي تػػػـ ي فيػػػو العػػػاـ الػػػذ3508لعػػػاـ المحػػػدد تػػػاريخ امنتيػػػاال 

ي ومػػػف ثػػػـ فػػػإف الدراسػػػة تركػػػز نمػػػ  العالقػػػات فػػػ  الصػػػوماؿالتركيػػػة العسػػػكرية 
تأسػػػيس مرحمػػػة ي ومػػػا صػػػاحب ذلػػػؾ مػػػف تمػػػؾ الالتػػػرةالصػػػومالية إلػػػاف  –التركيػػػة 

لجيػػػػػػود ال اثػػػػػػة  لػػػػػػدالً  فػػػػػػ  الصػػػػػػوماؿي النػػػػػػانـ التركػػػػػػ تغمغػػػػػػؿ اللمعالقػػػػػػاتي و 
 االً وانتيػػ ومػػروًرا لتكػػريس وجػػود تركػػي فانػػؿ فػػ  كافػػة المجػػامتي والمسػػانداتي

القانػػػدة لإرسػػػاال دنػػػائـ صػػػملة لوجػػػود طويػػػؿ المػػػدى فػػػ  الصػػػوماؿ مػػػف خػػػالؿ 
  .ةرية التركيالعسك
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 .مصالح تركيا فى أفريقيا -أوًل 
 .ةالمصالح القتصادي -1
وحكػـ الػلالد منػذ فػوزه ي 5008نػاـ  حزب العدالة والتنمية التركػيتأسس  
لعػػػد خمسػػػة نشػػػر ي (8)5005عػػػاـ فػػػ  امنتخالػػػات اللرلمانيػػػة لكاسػػػحة  لأ مليػػػة

تركيػا منػذ أكثػر  ي ممػا جعمػو أوؿ حكومػة حػزب واحػد فػ شيًرا فقط مػف تأسيسػو
حزمػػػػة لعػػػػد وصػػػػولو إلػػػػ  السػػػػمطة أطمػػػػؽ حػػػػزب العدالػػػػة والتنميػػػة  .(5) نقػػػػدمػػػف 

امقتصػػاد التركػػي نمػػًوا شػػيد ي نتيجػػة لػػذلؾ (7) الداخميػػةمتنونػػة مػػف الصػػالحات 
 5080 وحت  ناـ 5005ناـ نذم أما فيما يخص السياسة الخارجيةي .(4) كليًرا

                                        
(1  ) Tezcür, G. Murat, Historical and Contemporary Trends in the Turkish Political 

Party System, The AKP and Turkish Foreign Policy in the Middle East, Middle 

East Centre. Vol.5, 2016, p.9. 

(2  ) Jenkins, Gareth H., Illusion‟s End: Erdoğan and Turkey‟s Coming Economic 

Chill, Institute for Security & Development Policy, June 20, 2018, 

  https://isdp.eu/publication/illusions-end-erdogan-turkeys-coming-economic-chill/ 

قاـ حزب العدالة والتنمية لمجمونة مف السياسات تملي احتياجات الالئات امجتمانية المختمالةي (  7)
-وخاصػػة الالقػػراالي ممػػا شػػكؿ تغييػػًرا مفتًػػا فػػ  أولويػػات الدولػػةي حيػػث لػػدأ رئػػيس الػػوزراال الجديػػد 

رجب طيب أردو اف ف  سف إصالحات ىيكميةي مثؿ السماح لمزيد مف الديموقراطيػةي  -آنذاؾ 
زيز الرقالة المدنية نمي قوات اأمفي وفرض سػيطرة حازمػة نمػ  الجػيشي خاصػة لعػد نػدة وتع

جػومت مػف حمػالت التطييػػر التػ  قػاـ ليػػا أتلػاع حركػة "فػتح م جػػولف" لعػد محاولػة امنقػػالب 
ي  إضػػػافة إلػػػ  إنػػػادة النظػػػر فػػػ  أمػػػف تركيػػػا الخػػػارجيي ورسػػػـ اسػػػتراتيجية تركيػػػة 5082نػػػاـ 

 خارجية.
Van Veen, Erwin& Yüksel Engin, Too big for its Boots: Turkish Foreign Policy 

towards the Middle East from 2002 to 2018, Clingendael, Netherlands Institute on 

International Relations, July 2018, p.7.  

 5.5عدمت نمػو لمغػت لعد مي 5085% ناـ 5.5(  لمغ الناتج المحمي الجمالي السنوي التركي 4)
توسػػت  5087وفػػ  الرلػػت اأخيػػر مػػف نػػاـ  .5088و 65080 نمػػ  التػػوالي فػػي نػػامي 4.2و

فػػػي المائػػػة لمعػػػاـ  4ي ممػػػا أدى إلػػػ  نمػػػو لنسػػػلة 4.4النػػػاتج المحمػػػي الجمػػػالي التركػػػي لنسػػػلة 
 .5087مميار دومر لاأسعار الجارية ناـ  450لأكمموي ولمغ حجـ امقتصاد التركي 

 Presidency of the Repuplic of Turkey, Turkey‟s GDP growth rate hits 4 

percent in 2013, APR02,2014.  

https://www.invest.gov.tr/en/news/news-from-turkey  

Yeldan, Erinc & Burcu Unuvar, An Assessment of the Turkish Economy in 

the AKP Era, Research and Policy on Turkey, January 2016, p. 12. 
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نمػػػػػ  أسػػػػػاس التعػػػػػاوف امقتصػػػػػادي كانػػػػػت السياسػػػػػة الخارجيػػػػػة التركيػػػػػة قائمػػػػػة 
كانػت القيػادة  .القميميي وتدور حوؿ العلارة الشائعة "صالر مشاكؿ مت جيراننػا"

التركية آنذاؾ ف  مرحمة لناال القوة وامستقرار داخمًياي ف  ىػذه المرحمػة اسػتطاع 
لػػيف السػػالـ والديمقراطيػػة والقوميػػةي  إنشػػاال جسػػر مؤقػػتحػػزب العدالػػة والتنميػػة 

 .(8) واليمنييفلجسر جذب الناخليف السالمييف والميلرالييف نلر ىذا ا
مػف خػالؿ تكػويف كما استطاع تعزيز قلضتو نم  الدولة مقالػؿ الجػيشي  

اسػػتقرار الميػػرة  إلػػ  ىأد الػػذيي ياىػػا النمػػو امقتصػػادو  قانػػدة شػػعلية نريضػػةي ق
الناجحة أصلحت الشركات التركية لالتال  و التضخـي  معدمت التركيةي وخالض

يشػػار إلييػػا لاسػػـ نمػػور اأناضػػوؿ( لحاجػػة إلػػ  اللحػػث نػػف المزيػػد كػػاف  )والتػػي
مػػف اأسػػواؽ الخارجيػػةي ممػػا نػػزز ثقػػة النظػػاـ فػػ  أف يكػػوف لػػو سياسػػة خارجيػػة 

 سػػرناف مػا لػدأت تركيػا فػي إنػادة تنظػيـ سياسػتيا الخارجيػػةي و وحزًمػا قػوة أكثػر
 .(5) امقتصاديةا لشكؿ يتناسب مت مصالحي

ولي اأفريقيػة منػذ تػ -حدثت طالرة كليرة في العالقات التركية لشكؿ ناـ  
ؼ اىػدأ  تمثمت. ي وخاصة في المجامت امقتصاديةحزب العدالة والتنمية الحكـ

رفت مكانة تركيا مف مجرد حميؼ تقميػدي لػدوؿ في امقتصادية في أفريقيا تركيا 
فريقيػػػا جنػػػوب دوؿ أقػػػوي فػػػي اقتصػػػاد شػػػط ومنػػػب شػػػماؿ أفريقيػػػاي إلػػػ  حميػػػؼ ن

رفػػػػػض  -جزئًيػػػػػا  -التوجػػػػػو امقتصػػػػػادي ىػػػػػذا . كػػػػػاف الػػػػػدافت وراال (7) الصػػػػػحراال

                                        
(1  ) Onis, Z., Conservative Globalism at the Crossroads: The Justice 

and Development Party and the Thorny Path to Democratic 

Consolidation in Turkey, Mediterranean Politics: 14 (1), 2007, p. 

22. 

(2) Van Veen, Erwin. Engin Yüksel, Op. Cit, p.8  

(3) Enwere, Chigozie & Mesut Yilmaz, Turkey‟s Strategic Economic 

Relations with Africa: Trends and Challenges, Journal of 

Economics and Political Economy, Vol.1, Issue.2, December 

2014, p.221  
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رأت تركيػا  ؛لػذلؾ (8) امتحػاد عضوية الكاممة فػ تركيا ال منحاأورولي لػ تحادام
والتوسػػػػػت فػػػػ  أسػػػػواؽ طاقتيػػػػػا  يفػػػػ  أفريقيػػػػا آفاقًػػػػا جديػػػػػدة لمتعػػػػاوف امقتصػػػػادي

حػػزب العدالػػة الجديػػدة لزنامػػة  تركيػػا رؤيػػةفػػي ظػػؿ و  .محػػدودةامسػػتيعالية  يػػر 
 (استراتيجية تنمية العالقػات امقتصػادية مػت اللمػداف اأفريقيػة)تـ إنداد والتنمية 
 .(5) 5007في ناـ 

إلػ   فريقيػا ييػدؼأالنيج امقتصادي امسػتراتيجي لتركيػا فيمػا يخػص كاف 
جنػػػػػػوب أفريقيػػػػػػا صػػػػػنت جسػػػػػػر فػػػػػػ  نالقاتيػػػػػػا لػػػػػيف دوؿ شػػػػػػماؿ أفريقيػػػػػػاي ودوؿ 

فريقيػا أولويػة اقتصػادية أشماؿ دوؿ ي وتغيير النيج القديـ الذي أنط  الصحراال
ا الالجػػوة أنطػػ  تركيػػا نيًجػػىػػذه جنػػوب الصػػحراال. سػػد أفريقيػػا ناليػػة نمػػ  دوؿ 

نمػػ  لػػدًم مػػف التعامػػؿ مػػت القػػارة فريقيػػا ككػػؿ شػػاماًل فػػي شػػراكة اقتصػػادية مػػت أ
 نتائجػػو سػػاندتو ىػػذا الػػنيج الشػػمولي الجديػػد أكثػػر إيجاليػػةي كػػاف  .أنيػػا نطػػاقيف

مستثمارية لشكؿ أكثػر فانميػة فػي أفريقيػا. في توسيت حدود تركيا امقتصادية وا
ناًمػا  2008نػاـ  كاف. )فريقياأناـ ( لأنو 5002يا ناـ ترك أنمنتي لنااًل نميو

امتحػػاد اأفريقػي فػػي أنمػف اأفريقيػةي حيػػث  -فارقًػا فػ  مسػػار العالقػات التركيػػة
قد مػػػؤتمر نػػػػػػ وتػػػـفريقيػػػةي تركيػػػا شػػػريؾ اسػػػتراتيجي لمقػػػارة اأ دورتػػػو العاشػػػرة أف

تسػػعة لحضػػور  يالتعػػاوف التركػػي اأفريقػػي اأوؿ فػػي إسػػطنلوؿ مػػف نالػػس العػػاـ
تضػمف اجتمانػات اقتصػادية ثنائيػة مػت اثنتػيف وأرلعػيف و  يدولة أفريقيػة وأرلعوف

لػػػيف تركيػػػا  المػػػؤتمر نمميػػػة تعػػػاوف منظمػػػة ومتناميػػػةدشػػػف ذلػػػؾ دولػػػة أفريقيػػػةي 
 .(7) وأفريقيا

 فريقيػةاأ اأسػواؽ فػتح :فريقيػاأ فػي امقتصػادية التركيػة المصػالح تشػمؿ
 واكتسػاب لألتػراؾي فػرص العمػؿ التركيةي وتػوفير وامستثمارات الصادرات أماـ

                                        
(1) Ozkan M, Turkey‟s opening to Africa, Journal of Modern African 

Studies, vol. 48, no. 4, 2010, p. 525. 

(2) Enwere, Chigozie & Mesut Yilmaz, Op.cit, p.221  

(3) Ibid, p.222  
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إضػػافة إلػػ  وفػرة وتنػػوع المػػواد  ي(8)لمشػػركات التركيػة ميػاديف العمػػؿ مػػف المزيػد
 لػالمؤىالت أفريقيػا تتمتػت الخاـ في القارةي ورخص تكمالة اأيدى العاممةي حيػث

 إذ الخاـي الموادمف  التركية امحتياجات سد في تساىـ أف يمكف التي المناسلة
 و العػالميي اللتػروؿ مػف احتيػاطي المائػة فػي نشػرة نػف يزيػد مػا القػارة تمتمػؾ
 والمعػادف لػالالمزات تزخػر كمػا العػالميي الطليعػي الغػاز احتيػاطي مػف % 7.5
 .(5) نمييا الطمب يتزايد التي

تمتمػػػػػػػؾ إمكانيػػػػػػػات جاذلػػػػػػػة لمشػػػػػػػراكة اأفريقيػػػػػػػة فضػػػػػػػاًل نػػػػػػػف أف القػػػػػػػارة  
امقتصػػػػػاديةي سػػػػػواال نمػػػػػ  مسػػػػػتوى التلػػػػػادؿ التجػػػػػاري أو نمػػػػػ  صػػػػػعيد التػػػػػدفؽ 

وتزايػػػد معػػػدمت القػػػوة  اليائػػػؿي فريقيػػػةي فػػػي ظػػػؿ اتسػػػاع السػػػوؽ اأيمسػػػتثمار ا
نجاًحػػػا اأفريقيػػػة العديػػػد مػػػف دوؿ القػػػارة  تحققػػػمػػػف ناحيػػػة أخػػػرى  .(7) الشػػػرائية

مما انعكس نم  ما تحققو القارة ي كليًرانمًوا اقتصادًيا ممموًساي وشيد اقتصادىا 
 السػنوي الجمػالي المحمػي النػاتج معػدؿي حيػث نمػا (4) سػريتمػف معػدمت نمػو 

 فػي ممػاثاًل ا نمػوً  ةقػت القػار حقي ولالمثػؿ  2000نػاـ منػذ %  4.5لنسػلة لمقػارة

                                        
(1) Enwere, Chigozie & Mesut Yilmaz, Op.cit, p.222  

(2) Roxburgh, et. al.  Lions on the Move: The Progress and Potential 

of African Economies, McKinseyGlobal Institute, June 2010, pp. 

39–46. Ernst & Young, Global Limited Natural Gaz in Africa: the 

Frontiers of the Golden Age, 2012, p. 6  

إف وضػػػت تصػػػور لمعالقػػػات امقتصػػػادية لػػػيف تركيػػػا وأفريقيػػػا فػػػي ظػػػؿ النظػػػاـ العػػػالمي ( 7)
الجديدي مستوح  مف قػيـ وآفػاؽ العولمػة التػي ي نظػر إلييػا نمػ  أنيػا أنمػ  قمػة فػ  ىػـر 
الرأسماليةي وتؤدي إل  نمميػة التكامػؿ العػالمي لالقتصػاد والسياسػةي وتيػدؼ إلػ  تعزيػز 

ؽ الحػػري والتػػدفؽ الحػػر لػػرأس المػػاؿي وتقمػػيص دور الدولػػة التجػػارة الحػػرةي واقتصػػاد السػػو 
 اأخػرى الميمػة لعػض العوامػؿ مػا سػلؽ إلػ  أضػؼفػ  تحاليػز اأنشػطة امقتصػادية. 

امقتصػادية مػت أفريقيػا فػ  ظػؿ النظػاـ العػالمي الجديػدي تركيػا  نالقات أىمية تلرز التي
    العمؿ. فرص الشركاتي وتوفير أداال الحكومة لدنـ نم  المستمرة كالضغوط

Enwere, Chigozie & Mesut Yilmaz, Op. Cit, p.222  

 (4) Brown, David E., Hidden Dragon, Croucbing Lion, Carlisle, Pa.: 

Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 2012, p. 23  
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 تسػعة مػف امسػتثمارات قيمػة زادت حيػث الملاشػرة الخارجيػة امسػتثمارات نسلة
قويػة دولػة وك  (8)5004نػاـ  مميػار  62إلػ   2000نػاـ سػنوياً  دومر مميػار

 أرلعػة وخمسػوف لػدوليا اللػالغ نػددىاالقػارة اأفريقيػة فػي تركيػا  وجػدتصاندةي 
اتسػانو الضػخـي ميػزه سػوًقا لكػًراي يي تخطػت المميػار نسػمةالتػ  دولةي وشػعوليا 

 .(5) اللشريةتو ثرو وتنونوي و 
ممحوًظػػػا. لمػػػغ حجػػػـ التجػػػارة مػػػت  افريقيػػػا ارتالاًنػػػمػػػت أتركيػػػا تجػػػارة ت شػػػيد

ي وثالثػػػة 5000مميػػػوف دومر أمريكػػػي فػػػي نػػػاـ  345أفريقيػػػا جنػػػوب الصػػػحراال 
لميػوف نػاـ  7.5ي ووصػمت 5004لميوف ناـ  5.5ي و5002لميوف دومر ناـ 

 5لالمثػػؿي لمػػغ حجػػـ التجػػارة الخارجيػػة لتركيػػا مػػت القػػارة اأفريقيػػة ككػػؿ . 5088
 84.8 ي5005مميػػػػػار دومر فػػػػػي نػػػػػاـ  82.43 ي5002مميػػػػػارات دومر نػػػػػاـ 
ي وفػ  نػػاـ 5088مميػػار دومر فػي نػاـ  83.8ي  5080مميػار دومر فػي نػاـ 

لمػػػغ حجػػػـ التلػػػادؿ التجػػػاري لػػػيف  5083وفػػػ  نػػػاـ  يمميػػػار 83تجػػػاوز  5085
 . (7) 6 نف العاـ السالؽ12دومر لزيادة  مميار 18.8تركيا وأفريقيا 

التركيػػػػػػة تعاقػػػػػػدت  ولحسػػػػػػب إحصػػػػػػائيات تركيػػػػػػة رسػػػػػػميةي فػػػػػػإف الشػػػػػػركات
فػػي و  يلميػػوف دومر 55ي لحجػػـ أنمػػاؿ 2015لنيايػػة نػػاـ  مشػػروع 1150نمػػ 
6 مػػػف حجػػػـ التجػػػارة اأفريقيػػػة لينمػػػػا 2.4اسػػػتحوذت تركيػػػا نمػػػ   2015نػػػاـ 

كمػػا لمػػغ حجػػـ  ي8.76لػػ  إارتالعػػت حصػػة القػػارة اأفريقيػػة مػػف التجػػارة التركيػػة 
 .(2014إحصػاال لحسػب لميوف دومر ) 3.3المساندات التنموية التركية لمقارة 

ي مػػػف طػػػرؽي وجسػػػوري فػػػي اللنػػػ  التحتيػػػةلالسػػػتثمار  ةتركيػػػالشػػػركات الاتجيػػػت 

                                        
(1)  Roxburgh, et. Al, Op. Cit, p. 3  

(2) Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs, Turkey- Africa 

Relations, http://www.mfa.gov.tr/turkey-africa-relations.en.mfa.  

(3) Enwere, Chigozie & Mesut Yilmaz, Op. Cit, p.222  
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لشػػػػكؿ يجعػػػػؿ الػػػػدوؿ اأفريقيػػػػة م تسػػػػتطيت  حديديػػػػةيوأنالػػػػاؽي وتطػػػػوير سػػػػكؾ 
 (.8) المدىي شديدة اأىميةذه المصالح لعيدة أو تضحي لي تخم أف تمستقلاًل 

نػػػف منافسػػػييا فػػػ  أفريقيػػػا لالػػػارقيف امقتصػػػادية تميػػػزت السياسػػػة التركيػػػة 
لطػػة لاشػػتراطات أف المسػاندات أو العقػػود التركيػػة م تػأتي مرت يجػوىرييف: أوًم 

مػػػػوارده الطليعيػػػػة لشػػػػكؿ تحػػػػاوؿ اسػػػػتنزاؼ  فريقػػػػي أونمػػػػ  الطػػػػرؼ اأتضػػػػغط 
العقود كػػػأو  يالقػػػروض مقالػػػؿ الػػػنالطالمتمثػػػؿ فػػػي ع الصػػػيني كالمشػػػرو  ملاشػػػري

أخػػػرىي مثػػػػؿ اللػػػػريكس ي أو قػػػػوى الينديػػػة التػػػػي تشػػػترط شػػػػراال اللضػػػػائت الينديػػػة
BRICS تركػػػػز نمػػػػ  امسػػػػتيراد والسػػػػيطرة نمػػػػ  المػػػػوارد الطليعيػػػػة فػػػػي  ي التػػػػ

الدلموماسػػػية اأسػػػاليب تسػػػتخدـ كػػػاًل مػػػف التػػػ  الوميػػػات المتحػػػدة  وي أ(5)أفريقيػػػا
  .(7) والعسكرية لتأميف الوصوؿ إل  موارد أفريقيا الوفيرة

سياسػػػة ) 5005فريقيػػػا الػػػذي انطمػػػؽ نػػػاـ أامنالتػػػاح" نمػػػ  أصػػػلح " ثانًيػػػاي
تنميػة اقتصػادىا مػف  ياىػدفوسعت تركيا لمتأكيد لشػكؿ مسػتمر نمػ  أف  (يدولة

ذىب لػػـ تػػػ وأنيػػػاي دوف الضػػرار لػػػالطرؼ اأفريقػػي يخػػالؿ مشػػرونات مشػػػتركة
فريقيػػػا أخػػػذ الػػػذىب والمػػػوارد الطليعيػػػة كمػػػا فعػػػؿ الغرليػػػوف فػػػي الماضػػػيي أإلػػػ  

فت متينػػػػة ومسػػػػتدامة نمػػػػ  أسػػػػاس المنػػػػا اقتصػػػػادية للنػػػػاال شػػػػراكة ولكنيػػػػا ذىلػػػػت
نتػػادت نمػػػ  كػػػاف ىػػذا لػػػال شػػؾ محالػػػز كليػػر لمػػػدوؿ اأفريقيػػة التػػػي ا  المتلادلػػة.
الػػذي يػػنقض نمػػ  مواردىػػا الطليعيػػة مػػف أجػػؿ اسػػتثمارىا خػػارج الغرلػػي السػػموؾ 

                                        
(1) Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs, Turkey- Africa 

Relations, http://www.mfa.gov.tr/turkey-africa-relations.en.mfa.  

ويضػػـ لعضػػويتو خمػػس دوؿ ىػػي اللرازيػػؿ وروسػػيا  5088أنشػػت تجمػػت لػػريكس نػػاـ  (5)
والينػػد والصػػيف وجنػػوب أفريقيػػاي وي عػػد منتػػدى لػػريكس منظمػػة دوليػػة مسػػتقمة تعمػػؿ نمػػ  

 .المنضوية لعضويتوتشجيت التعاوف التجاري والسياسي والثقافي ليف الدوؿ 
Habiyaremye, A & T. Oguzlu “Engagement with Africa : Making 

Sense of Turkey‟s Approach in the Context of Growing East-

West Rivalry”, Uluslararasi Iliskiler, 1(41), 2014, P. 65-85. 

(3) Habiyaremye, A, Afrika‟nin Dogal Kaynaklari ve SinoAmerikan 

Jeostrateji Rekabeti. Ortadogu Analiz, 4(46), 2012, P.41  
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التػػػػ  م تػػػػرى الػػػػدوؿ اأفريقيػػػػة خػػػػارج إطػػػػار الغرليػػػػة أفريقيػػػػاي وىػػػػي السياسػػػػات 
 .(8) امقتصاديةمستعمرات لمنيبي والتلعية 

تقريػر  أفريقيػا فػي تسػميط الضػوال نمػ  مكانػة تركيػا المتصػاندة فػيتـ وقد 
نػػػف لنػػػؾ التنميػػػة اأفريقػػػي  5088نػػػاـ  الصػػػادر آفػػػاؽ امقتصػػػاد اأفريقػػػي(ي)

ف تركيػػػا ىػػػي أحػػػد حيػػػث أكػػػد التقريػػػر أ يومنظمػػػة التعػػػاوف امقتصػػػادي والتنميػػػة
وليذا المعنػ ي تػـ تقيػيـ التعػاوف النمػائي  ا.فريقيأالالنليف الرئيسييف الجدد في 

وكالػػة  ي ذكػػر التقريػػر أيًضػػا أف(5) لأفريقيػػالانتلػػاره ركيػػزة أساسػػية لعالقػػة تركيػػا 
 Coordination  Turkish Cooperation andالتركيػةالتعػاوف والتنسػيؽ 

Agency (
 

TIKA)
تعمػػػػؿ مكتػػػػب  55لمكاتليػػػػا القطريػػػػة اللػػػػالغ نػػػػددىا  ي(7) 

 .(4) مشرونات تشمؿ مختمؼ دوؿ القارة اأفريقيةنم  تطوير 

                                        
(1)  Tepecikliogu, Elem Eyrice, Economic Relations between Turkkey 

and Africa; Challenges and Prospects, AFE Babalola University; 

J. of SUST. DEV.LAW& Policy, vol.8;1, 2017, p.2. 

(2) African Economic Outlook, Special theme: Africa and its 

Emerging Partners, African Development Bank, 2011, p.104  

لعد تالكػؾ اتحػاد الجميوريػات السػوفيتية امشػتراكية فػي : )تيكا (وكالة التعاون والتنسيق التركية (7)
إسػػتقالليا فػػي وسػػط آسػػيا والقوقػػاز. وكانػػت أنمنػػت العديػػد مػػف الػػدوؿ  8558ديسػػملر نػػاـ  52

تركيا أوؿ الدوؿ التي انترفػت ليػذه الجميوريػاتي فػي اللدايػة قػدمت تركيػا مسػاندات نينيػةي ثػـ 
مشرونات طويمة اأجؿ ال  أف تحولت مت الوقت الػ  جيػود تعاونيػة تنمويػة. فظيػرت الحاجػة 

واأنشػطة التػي سػتتـ فػي المنطقػةي  ال  منظمة تقـو لتنسيؽ وتطليؽ أولويات السياسة الخارجيػة
ليػذا الغػرض. ومػت ترسػخ ماليػـو  8555 فتـ تأسيس وكالة التعاوف والتسػيؽ التركيػة )تيكػا( نػاـ

السياسػة الالانمػة فػي السياسػة الخارجيػة التركيػػة أصػلحت )تيكػا( أداة مػف أدوات تطليػؽ السياسػػة 
الػدوؿ التػي تشػترؾ مػت تركيػا فػي الخارجية التركية في العديد مػف الػدوؿ والمنػاطؽ ونمػ  رأسػيا 

مميػوف دومر  42مػف  5005رفعػت تركيػا مػف حجػـ مسػانداتيا التنمويػة فػي نػاـ  .القيـ والثقافة
مميػار دومر فػي  4.3ي ومػف ثػـ الػ  5082نػاـ  مميػوف دومر فػي 587مميػار و 7إلػ   أمريكي
الترمية لمتعاوف والتنسيؽي المصدر: وزارة الثقافة والسياحة التركيةي رئاسة الوكالة   .5083سنة 
 /TIKA. https://www.tika.gov.tr/arتيكا 

(4) African Economic Outlook, Special theme: Africa and its 

Emerging Partners, African Development Bank, 2011, p.104  
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 .السياسية المصالح -2
ي ركػػػػزت 8557لعقػػػػود طويمػػػػة منػػػػذ إنشػػػػاال الجميوريػػػػة التركيػػػػة فػػػػي نػػػػاـ  

الحكومػػػػات التركيػػػػة المتعاقلػػػػة نمػػػػ  تطػػػػوير العالقػػػػات السياسػػػػية وامقتصػػػػادية 
الغرليػة  والعسكرية مت العالـ الغرلػيي خػالؿ ىػذه الالتػرة كػاف التحػالؼ مػت الػدوؿ

ـ تكػػف أفريقيػػا لػػ. (8) يعتلػػر إحػػدى الركػػائز اأساسػػية لمسياسػػة الخارجيػػة التركيػػة
ي حيػػث اتمسػػمت العالقػػات مػػت أفريقيػػا لالضػػعؼ ونػػدـ تركيػػانمػ  قائمػػة أولويػػات 
خالؿ فترة الحرب اللاردةي لدأت تركيا ت ولي لعض اأىميػة  الالانمية. ومت ذلؾي 

 .(5) الدلموماسية مت ندد مف الدوؿ اأفريقيةمف خالؿ لدال العالقات أفريقياي 
مسػػاندات خارجيػػة لعػػدد قميػػؿ مػػف اللمػػداف تركيػػا قػػدمت  خػػالؿ تمػػؾ الالتػػرة

اتالاقيػػات لمتجػػارة والتعػػاوف  وزيملػػاوىي ووقعػػتاأفريقيػػةي مثػػؿ ناميليػػاي روديسػػياي 
ي المتلػػادؿي مثػػؿ اتالاقيػػات التعػػاوف امقتصػػادي والالنػػي مػػت سػػيراليوف والصػػوماؿ

كمػػػا تػػػـ القيػػػاـ لزيػػػارات رسػػػمية لػػػلعض الػػػدوؿ اأفريقيػػػة مثػػػؿي إثيوليػػػاي تػػػونسي 
ولشكؿ نػاـ لػـ ت ػوؿ  ومصري خالؿ سلعينيات وأوائؿ ثمانينيات القرف العشريف. 

ةي حيػث أناقػت الصػرانات الالتػر إلػاف تمػؾ تركيا اىتماًما كليػًرا لالشػئوف اأفريقيػة 

                                        

المعػروؼ لاسػـ  8522نػاـ  يفػي المػؤتمر ايسػيوي اأفريقػي التػاريخكاف موقػؼ تركيػا  (8)
مػؤتمر لانػػدونغي سػػلًلا فػػ  تكػػريس نظػػرة معينػػة لتركيػػا لػػدى العػػرب واأفارقػػةي حيػػث حػػذر 

ي Fatin Rüstü Zorluوزيػر خارجيػة تركيػا وممثميػا فػ  المػؤتمر فػاتف روسػتو زورلػو 
الػػدوؿ ايسػػيوية واأفريقيػػة مػػف مخػػاطر نػػدـ امنحيػػازي وشػػدد نمػػ  ضػػرورة امصػػطالاؼ 
مػػت الغػػربي كمػػا انحػػازت تركيػػا إلػػ  حمالائيػػا فػػي النػػاتو خػػالؿ أزمػػة السػػويسي وانضػػمت 
إل  حمؼ لغدادي وامتنعت نف التصويت مستقالؿ الجزائر ف  اأمـ المتحدةي ممػا أدى 

 تحدث الرسم  لاسـ الملريالية الغرلية.إل  النظر إل  تركيا لوصاليا الم
Dikerdem, M, Ortadogu‟da Devrim Yillari, Istanbul Matbaasi, 

Istanbul, 1977, P. 118.          

(2) Oran, B, Az Geliþmiþ Ülke Milliyetçiliði: Kara Afrika Modeli, 

Bilgi Yayinevi, Ankara, 1977, P. 677.     
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 يإلػ  جانػب افتقػار تركيػا لممػوارد الماليػةاأىمية في العديد مف الدوؿ اأفريقيػةي 
 . (8) ت ليف تركيا والدوؿ اأفريقيةزيادة تطوير العالقا يوندـ امىتماـ السياسي

مػػػػػت القػػػػػارة  تنػػػػػتيج سياسػػػػػة تقػػػػػاربي حاولػػػػػت تركيػػػػػا أف 8554نػػػػػاـ  فػػػػػي
سياسػػػات ) :ننػػػدما انتمػػػدت الحكومػػػة التركيػػػة وثيقػػػة جديػػػدة لعنػػػواف اأفريقيػػػةي
ي حيػػػث سػػػعت أنقػػػرة إلػػػ  تطػػػوير العالقػػػات الدلموماسػػػية (أفريقيػػػانمػػػ   امنالتػػػاح 

 يػػر أف امفتقػػار  يوالتعػاوف السياسػػي وامقتصػػادي والثقػػافي مػت الػػدوؿ اأفريقيػػة 
الحػادة  إل  الخػدمات الموجسػتيةي ونػدـ امسػتقرار الػداخميي واأزمػة امقتصػادية 

ؾ وقؼ حائاًل دوف ؛ كؿُّ ذل5008إل   5000التي شيدتيا تركيا في الالترة مف 
ي 5005ومػػت تػػولمي حػػزب العدالػػة والتنميػػة السػػمطة فػػي نػػاـ . تناليػػذ ىػػذه الخطػػة

 .(5) أفريقياالنظاـ التركي ف  صيا ة استراتيجية لمتحرؾ صوب  لدأ
يقوؿ أحمد داود ي أفريقياالتركي النانـ نم  الدلموماسي في سياؽ اليجوـ 

قيػػاس قػػوة الدولػػة فػػي ىػػذا القػػرف ف امسػػتراتيجي:" إأو مػػو فػػ  كتالػػو فػػ  العمػػؽ 
لنػػااًل نمػػ  ثقميػػا النػػوني فػػ  يػػتـ تػػزداد فيػػو العالقػػات المتلادلػػة لػػيف الػػدوؿ  الػػذي
الدولػػة الحقيقيػػة لػػيس فػػ  قوتيػػا داخػػؿ احات التػػأثير الدوليػػة؛ لػػذلؾ فػػإف قيمػػة سػػ

محيطيا وحسبي لؿ ف  تأثيرىا امقتصادي والثقػافي والدلموماسػي فػ  المنػاطؽ 
تلق  ف  ذيػؿ الركػب فػ   أمنم  تركيا إذا أرادت أضاؼ أنو و . "كذلؾ المختمالة

ف تغيػر وجيػة نظرىػا تجػاه المنػاطؽ التػ  صعلةي فيجب نمييػا أىذه المنافسة ال
 .(7) فريقياكؿ كاٍؼي وف  مقدمة ىذه المناطؽ ألـ تيتـ ليا لش

                                        
(1) Ipek. V & G. Biltekin “Turkey‟s Foreign Policy Implementation in 

Sub-Saharan Africa : A post-internationalist approach” New 

Perspectives on Turkey. 49, (2013), p.  126-127.          

(2) Ozkan M, Op. Cit, p. 526  

فػ  السػاحة الدوليػةي ترجمػة: ( أحمد داود أو مو: العمؽ امستراتيج ي موقت تركيا ودورىػا 7)
ي 5088محمد جالر ثمجيي طارؽ نلد الجميػؿي الػدار العرليػة لمعمػـو ناشػروفي ليػروتي 

 .574ص 
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فػػ  الحصػػوؿ نمػػ  حصػػة ميمػػة نجػػاح تجرلػػة اليالػػاف إلػػ   وأشػػار أو مػػو 
ي مػػف خػػالؿ تأثيرىػػا امقتصػػاديي لػػالر ـ مػػف نػػدـ وجػػود فريقيػػةاأسػػواؽ اأفػػ  

اتصػػاؿ ملاشػػػر ليػػػا مػػػت أفريقيػػاي وأنػػػو يتوجػػػب نمػػػ  تركيػػاي التػػػ  تلػػػدي اىتماًمػػػا 
لتعزيز تأثيرىا الدوليي أف تيتـ لمناطؽ المنافسة السياسية وامقتصادية الدولية؛ 

فريقيػا. نمػ  أأكثػر كما يجب تجديد روح السياسػة الخارجيػةي مػف أجػؿ امنالتػاح 
افيػة وامقتصػادية فػ  قأف التركيز يجب أف يكوف نم  المجػامت الثوأكد أو مو 

 .(8) المراحؿ اأول 
فريقيػػا أحػػد التوجيػػات الرئيسػػية لمسياسػػة الخارجيػػة أالعالقػػات مػػت  أصػػلحت

 ؛ لػذلؾأوروليػة آسػيوية-دولة أفروتركيا  إفلقولو  أو مو لذلؾ نظ ر  وقد  يةالتركي
س لتوقعػات سياسػية فريقيا ليست مجػرد انعكػاأفإف سياسة امنالتاح التركية نم  

نتاج نممية ذات جوانب تاريخيػة   ي فينم  العكس مف ذلؾةي واقتصادية نالر 
ي أفريقيػػافػػي سػػياؽ ىػػذه النظػػرة ولتأطيرىػػا كواجيػػة لمعالقػػات مػػت  .وثقافيػػة قويػػة

ا منػػػذ إنػػػالف تركيػػػا كشػػػريؾ ا كليػػػرً اأفريقيػػػة زخًمػػػ -العالقػػػات التركيػػػة  اكتسػػػلت
. 5084حتػػػ  نػػػاـ  5004اأفريقػػػي نػػػاـ  ؿ امتحػػػاداسػػػتراتيجي لمقػػػارة مػػػف قلػػػ

لػيف تركيػا والعديػد ىذه الالترة نم  أنيا فترة تحولت فييػا العالقػات  يمكف وصؼ
   .(5) إل  شراكة سياسية اقتصادية معززة لشكؿ متلادؿمف الدوؿ اأفريقية 

التركػي الػذي يػول  أفريقيػا مػف خػالؿ تصػريحات  مستوى امىتماـتضح ا
رجػػػب طيػػػب  -آنػػػذاؾ –مختمػػػؼ الساسػػػة اأتػػػراؾي لمػػػا فػػػي ذلػػػؾ رئػػػيس الػػػوزراال 

                                        

 نالس المرجت والصالحة. (8)
فػي الصػالحة الرسػمية ( يمكننا أف نمحظ نمؽ امىتماـ لأفريقيا مف خالؿ تتلت ما تـ نشره 5)

امىتمػاـ لتأصػيؿ وتػأريخ العالقػات التركيػة لوزارة الشؤوف الخارجية التركيةي حيث لوحظ 
اأفريقيةي والتركيز نم  أف الدولة العثمانية وقالػت حػاجًزا أمػاـ توسػت القػوى امسػتعمارية 

 .الغرلية ف  شماؿ وشرؽ أفريقيا
Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs, Turkey- Africa 

Relations, http://www.mfa.gov.tr/turkey-africa-relations.en.mfa.   
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الذي تحدث فػي قمػة امتحػاد اأفريقػي الثامنػة التػي نقػدت فػي أديػس  يأردو اف
ف أفريقيػا ىػي مركػز مسػتقلمنا المشػترؾ. نجػاح إي معمًنػا: "5003ألالا فػي ينػاير 

فػػ  إطػػار نالػػس السػػياؽ قػػاؿ الػػرئيس  .(8)يكوف ناجًحػػا لملشػػرية جمعػػاال"أفريقيػػا سػػ
السالؽي نلد م جوؿ:"إف الحكومة التركية التي كانت دائًما تظيػر حًلػا التركي 

لال مقالؿ أفريقياي يجب أف تتلن  نيًجا مختماًلا نف نيػج السياسػة الغرليػة تجػاه 
مجػػػرد السػػػعي وراال المصػػػالح  أفريقيػػػاي يقػػػوـ نمػػػ  الشػػػراكة المتسػػػاويةي لػػػدًم مػػػف

وزيػػػر الشػػػؤوف الخارجيػػػة آنػػػذؾي ورئػػػيس الػػػوزراال السػػػالؽي  أفصػػػح. كمػػػا "التركيػػػة
أف القرف الحادي والعشروف سيكوف قرف أفريقياي ل و نف توقعاتوأحمد داود أو م

 .(5) وقاؿ إنو لوصالو أفريقًيا! فخور لصعود أفريقيا
مػداخميا كاف اتكاال تركيا نم  مخزوف العالقات التاريخية مػت القػارة ألػرز 

فػي ليػاي ليجػاد مػوطت قػدـ و  يمف أجػؿ تأسػيس نالػوذي في أفريقيا لمتغمغؿ النانـ
واسػعة مػف القػوى مجمونػة مػف قلػؿ اأفريقيػة المنافسة المتزايدة نم  القػارة  ظؿ

وزيػػر الخارجيػػة أحمػػد داود أو مػػو  صػػرحي نجػػد ىػػذا واضػػًحا فػػي تالدوليػػة الالانمػػة
فػي الثػامف مػف لسالراال الػدوؿ اأفريقيػة فػي أنقػرة فػي  ػداال نمػؿ ف  لقاال جمعو 

يتحػػدث نػػف أف رفاىيػػة أفريقيػػا قػػائاًل: "لػػأف التػػاريخ حيػػث صػػرح ي 5084ينػػاير 
قائمػػػة نمػػػ  المسػػػاواة  عالقػػػةفال !يمكػػػف فصػػػميـ نػػػف لعضػػػيـ الػػػلعض موتركيػػػا 

ف تقويػػػة أنػػػداالي كمػػػا أوالموقػػػؼ المشػػػترؾ ضػػػد ا يوالتعػػػاوفحتػػػراـ المتلػػػادؿ موا
لتحقيػػػؽ  الثقافيػػػة والتجاريػػػة والسياسػػػية المتلادلػػػة سػػػتقود والصػػػالتت التالػػػانال

ا التاريخيػػػة يػػػعػػػزز روالطسػػػوؼ تأف تركيػػػا " وأضػػػاؼ النجػػػاح والرخػػػاال لمطػػػرفيف
  .(7) في كؿ مجاؿلأفريقيا 

                                        
(1) Hürriyet, 29.01.2007  

(2) Cited in (Afacan, 2012: 17; Arman, 25.03.2011). Following the First 

Ministerial Review Conference of Turkey-Africa Cooperation held in 

Ýstanbul in December 2011  

(3) Republic of Turky, Ministry of Foreign Affairs, Foreign Minister 

Davutoğlu “21st century will be the century of Africa and Turkey”, 

http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-_21st-century-will-

be-the-century-of-africa-and-turkey  
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تجػػاه ومتعػػددة المسػػتويات تركيػػا سياسػػة شػػاممة  انتيجػػت يفػػي ىػػذا السػػياؽ
ليػذه السياسػة نمػ   -لحسب المعمػف –يمكف تمخيص الملادئ الرئيسية ي افريقيأ

 :(8) التاليالنحو 
مػػف خػػالؿ تكثيػػؼ مػػت الػػدوؿ اأفريقيػػة إقامػػة نالقػػات سياسػػية أوثػػؽ  -8

والدفاع نف  يفريقياأوالعمؿ كصوت  يالزيارات الثنائية رفيعة المستوى
 ت تركيػػػافريقيػػػة فػػػي محادثػػػاالحقػػػوؽ والمصػػػالح المشػػػرونة لملمػػػداف اأ

 .الثنائية والمتعددة اأطراؼ
فػػػي المجػػػاؿ امقتصػػػادي لمتغمػػػب نمػػػ  الصػػػعولات  دوؿ القػػػارة دنػػػـ  -5

 .التي يواجيونيا مف خالؿ التجارة وامستثمار والمساندات النسانية
التسػوية السػممية لمنزانػات فػي القياـ لدور دلموماسي نند الطمب فػي   -7

 .القارة
لقػػػارة لحػػػراز مزيػػػد مػػػف التقػػػدـ فػػػي مجػػػامت دوؿ اتقػػػديـ المسػػػاندة لػػػ -4

 .الديمقراطية والحكـ الرشيد
دنػػػـ المنظمػػػات الدوليػػػة والقميميػػػة فػػػي القػػػارة لزيػػػادة الحػػػوار والتالػػػاىـ  -2

 .والسالـ في المنطقة
 .المشاركة لنشاط في لعثات حالظ السالـ في أفريقيا -2
تمسػػػؾ لملػػػدأ "الحمػػػوؿ اأفريقيػػػة لممشػػػاكؿ اأفريقيػػػة" لمػػػا يتوافػػػؽ مػػػت ال -3

 .سياسة امتحاد اأفريقي
تتمركػػز حػػوؿ ىػػدؼ فريقيػػا أ فػػي المصػػالح السياسػػية التركيػػة والواقػػتي أف
. فػي إطػار الػدولي الصػعيد نمػ  ونالوذىػا صػورة تركيػا فػ  تعزيػزرئيسي يتمثػؿ 

وى الغرليػة قػلم لػديالً نالسػيا  تقػديـ فػ نجحت تركيػا  مسعاىا لتحقيؽ ىذا اليدؼي
 العديداستثمار ف   نجحت كماي النالعية العظمي القوى وسياسات امستعماريةي

 دلموماسػية فوائػد إلػ  فريقيػةاأ الػدوؿ مػت المتزايػد التػأثير لتحويػؿ الالػرص مػف
                                        

 (1) Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs, Turkey- Africa 

Relations, http://www.mfa.gov.tr/turkey-africa-relations.en.mfa  
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 العامػة الجمعيػة أصػوات رلػت مػف أكثػر فريقيػةاأ الػدوؿ حيػث تممػؾ ممموسػةي
ننػدما صػوت  ياتلعتو تركيا ثمػاره السياسػية الذيالنيج أت  وقد  .المتحدة لألمـ

لدنـ تركيا في الحصوؿ نم  مقعد  يػر دائػـ فػي  يواحد وخمسوف دولة أفريقية
 .(8) المتحدةمجمس اأمف التالت لألمـ 

حرصػػػػػت تركيػػػػػا نمػػػػػ  تعزيػػػػػز التنسػػػػػيؽ والتعػػػػػاوفي فػػػػػي إطػػػػػار العالقػػػػػات 
السياسية القوية مت الدوؿ اأفريقيةي وقد استخدمت تركيا ندة آليػات لتناليػذ ىػذه 

زار أردو ػػػاف أفريقيػػػا  ي حيػػػثالغايػػػةي يػػػأت  نمػػػ  رأسػػػيا آليػػػة الزيػػػارات الرسػػػمية
لزيػػارات رقػػـ قياسػػي ىػػذا العػػدد مػػف الزيػػارات يعػػد ي 5007ثالثػػيف مػػرة منػػذ نػػاـ 
لدرجػػػػة أنػػػػو وصػػػػؼ لأنػػػػو أكثػػػػر الرؤسػػػػاال ي لمػػػػدوؿ اأفريقيػػػػةزنػػػػيـ  يػػػػر أفريقػػػػي 
زيػػارة قػػاـ ليػػا الػػرئيس أو  سػػلعة وثالثػػوفأحصػػيت  وقػػد .(5) اأجانػػب زيػػارة لمقػػارة

إلػػػ  أفريقيػػػا لػػػيف  التركػػػي رئػػػيس الػػػوزراال أو رئػػػيس اللرلمػػػاف أو وزيػػػر الخارجيػػػة
فقػػػػطي وفػػػػي نالػػػػس تمػػػػؾ الالتػػػػرة القصػػػػيرة اسػػػػتقلمت تركيػػػػا  5088و5005نػػػػامي 

 2014مسػئوًم أفريقًيػا نمػ  نالػس المسػتوىي وفػي نػاـ  ستة وسلعيفزيارات مف 
صػػحالي أفريقػػي لممتقػػ  النػػالـ التركػػي اأفريقػػي فػػي  ثمثمائػػةحضػػر أكثػػر مػػف 

  .(7)أنقرة
تجػػاه تناليػػذ سياسػػة تركيػػا  آليػػاتمػػف  ىأخػػر آليػػة ي عػػد التمثيػػؿ الدلموماسػػي 

اثنػػي نشػػر سػػالارة مػػف فػػي أفريقيػػا  حيػػث نمػػا التمثيػػؿ الدلموماسػػي التركػػيي القػػارة
أنمنػػػػػت وزارة كمػػػػا  . 5085فػػػػي نػػػػػاـ إلػػػػػ  أرلػػػػت وثالثػػػػػيف ي 5005نػػػػاـ  فقػػػػط

نمػ  الجانػب  .نف نيتيا فتح ممثميات ليا في لاقي دوؿ القػارةالتركية الخارجية 
تطيػػر الخطػػوط الجويػػػة ي و سػػالارة أفريقيػػػة ثالثػػة وثالثػػوفتوجػػد فػػي أنقػػػرة خػػر اأ

                                        
(1) Enwere, Chigozie & Mesut Yilmaz, Op. Cit, p.222  

(2)  News Analysis: Erdogan's Africa visit reflects Turkey's increasing 

weight on continent Source: Xinhua| 2018-07-25 18:25:00|Editor: 

Yamei.  

(3) The North Africa Post, Turkey‟s Erdogan on Another Africa Tour.  

https://northafricapost.com/37321-turkeys-erdogan-on-another-

africa-tour        
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ليػذا ي و أفريقيػة دولػة واحد وثالثوفمدينة أفريقية في  اثنيف وخمسيف التركية إل 
  .(8) القارةأكلر ناقؿ جوي في  الخطوط الجوية التركية تعتلر

  .وحماية النفوذ األمنية المصالح -7  
 تركيػا أىػداؼ نمػ  فريقيػاأ فػي الناشػئة التركيػة اأمنيػة المصػالح تقػوـ
ي مػف السياسػيىا نالوذ وزيادة امقتصاديةي مصالحيا حمايةالمتمثمة في  اأوست
فػي لشػكؿ فعػاؿ تسػاىـ تركيػا  ي لػذلؾضماف السالـ وامستقرار في أفريقياخالؿ 

مالًيػػا  توسػػاىم يمػػوظاليف تقػػدمكمػػا  .لعثػػات اأمػػـ المتحػػدة المنتشػػرة فػػي القػػارة
 فػػ  كػػؿ مػػف: لتحقيػػؽ امسػػتقرار اأمػػـ المتحػػدةمنظمػػة لعثػػات تالعػػة لفػػي سػػلت 

دارفػوري لعثػة  يجميوريػة أفريقيػا الوسػط ي جميورية الكونغو الديمقراطيػةي مػالي
اأمـ المتحدة في جنوب السودافي نممية اأمـ المتحدة في كوت ديالػواري لعثػة 

 .(5) ليليريااأمـ المتحدة 
التػػدريب فػػي مجػػامت مختمالػػة لالضػػافة إلػػ  ذلػػؾي تػػوفر الشػػرطة التركيػػة  

تقدـ تركيػا أيًضػا تػدريلات لألفػراد العسػكرييف  .أفراد نظرائيا في الدوؿ اأفريقية
متػدرًلا  5505 ت تركيػاماسػتقلي 5084حمػوؿ نيايػة نػاـ ول يمف الدوؿ اأفريقية

  .(7) تركياأفريقًيا في 
 
 
 
 
 

                                        
(1) TRT HABER, Türkiye'nin diplomatik ağı genişliyor, Son 

Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi  

(2  ) Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs, Turkey- Africa 

Relations, http://www.mfa.gov.tr/turkey-africa-relations.en.mfa  

(3  ) Ibid  
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الشػػػركات اأمنيػػػة ا فػػػي نشػػػاط ا ممحوًظػػػالقػػػارة اأفريقيػػػة نمػػػوً  تشػػػيدكمػػػا 
 ية(الصادات لالستشارات الدفانية الدول)مسيما شركة ي التركية الخاصة الدولية

International Defense Consultancy  SADAT
 تنػػام  دور . (8)

محاولػػػػة امنقػػػػالب  نمػػػػ  السػػػػاحة التركيػػػػة لعػػػػد مشػػػػاركتيا فػػػػي إحلػػػػاط الشػػػػركة
الشػركة دوًرا كما لعلت ي 5082 ناـ في أردو افالتركي ضد الرئيس  العسكري

 . (5) اأفريقيةالعديد مف الدوؿ ي ف انشطً 
 يونسػػػػكرية يا لػػػػيف سياسػػػػيةي مػػػػالشػػػػركةتتعػػػدد الميػػػػاـ التػػػػي تضػػػػطمت ليػػػػا 

إل  جانػب المشػػاركة فػي نمميػػات القتػاؿ فػػي الخطػوط اأماميػػةي تػػوفر ي فػػوأمنيػة
تقػدـ عسػكريي وفػ  مجػاؿ اأمػف الػداخميي كمػا استشارات فػي المجػاؿ ال الشركة

الشػرطة  أجيػزةدنـ الػأيًضػا وتػوفر ي والجويػة يواللحريػة يتدريلات لمقوات اللريػة

                                        

سػػػت شػػػركة "الصػػػادات لالستشػػػارات الدفانيػػػة الدوليػػػة" فػػػي نػػػاـ  (8) ي نمػػػي يػػػد 5085تأسم 
ي وىو نميد نسكري متقاندي وترأسػيا لعػده Adnan Tanrıverdi ندناف تانري فيردي

. ضػم ت    Ali Kamil Melih Tanrıverdiالنػوي نمػي كامػؿ ممػيح تػانري فيػردي
الوحػػدات العسػػكرية فػػي  ضػػالط وصػػؼ ضػػالط مػػف مختمػػؼ 57الشػػركة ننػػد تأسيسػػيا 
شالت اأزمة الميليػة نػف تنػامي دور شػركة الصػادات فػي ليليػاي م كالجيش التركي. وقد 

. 5085سيما لعد انخراطيا في تدريب الميميشيات المرتلطة لحكومة الوفاؽ منذ نوفملر 
لالستالسػار نػف  5050وقد أرسمت اأمـ المتحدة خطاًلا إل  الحكومة التركية في يونيو 

ر "الصػػادات" فػػي تجنيػػد ونقػػؿ المرتزقػػة واأطالػػاؿ السػػورييف إلػػ  ليليػػا. خطػػاب اأمػػـ دو 
المتحدة إل  الحكومة التركيػة لالستالسػار نػف دور الشػركات اأمنيػة الخاصػة فػي تجنيػد 

رساليـ إل  ليلياي لتاريخ   ي80/2/5050المرتزقة واأطالاؿ وا 
 "https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublic

CommunicationFile?gId=25292". 

حمػػػػدى لشػػػػير: دور الشػػػػركات اأمنيػػػػة التركيػػػػة فػػػػي القػػػػارة اأفريقػػػػيي محالػػػػزات التمػػػػدد      
 ي5050أ سطس 54ومخاطرهي مركز المارات لمسياساتي 

    https://epc.ae/ar/brief/the-role-of-turkish-security-companies-in-

africa 

(2) Ergur, Ersan, SADAT Savunma ve Vekalet Savaşları (1), Milat, 

17 Jan 2021  
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عمميػػػػات التػػػػأميف الشخصػػػػي لكلػػػػار كمػػػػا تقػػػػـو ل يوأجيػػػػزة امسػػػػتخلارات المدنيػػػػة
شػػركة استشػػارات دفانيػػة  وتصػػؼ الشػػركة ميمتيػػا لأنيػػا يالشخصػػيات السياسػػية

ىػػػػػي اأولػػػػػ  والوحيػػػػػدة فػػػػػي الػػػػػدوؿ تعتلػػػػػر الشػػػػػركة نالسػػػػػيا و  يمحميػػػػػة ووطنيػػػػػة
  .(8)السالمية

 يالتركيةفي يد الحكومة  نسكرية خاصةأداة تمثؿ )صادات(  والواقتي أف
دوف الحاجة إل  توسيت انخراط لتعزيز الوجود العسكري التركي في الخارجي 

الجيش في نمميات نسكرية خارجيةي مسيما تدريب المرتزقة ونقميـ إل  
كاًل مف وزارة الخارجية ووزارة الدفاع. ويتـ  الشركة تخدـ .مناطؽ النزانات

ليدؼ تعزيز  التركيةتعلئتيا في المناطؽ ذات اأىمية امستراتيجية لممصالح 
المعمومات إل  أف "الصادات" تتمق  ي حيث تشير لتركياالمكانة العالمية 

 . (5) ملاشرة التركيةالتمويؿ مف الحكومة 
ىػو مشػركة لاأسػاس الػذي يسػتند إليػو الحضػور اأفريقػي يتـ التػرويج لػأف 

والحيمولػػة  يفػػي ىزيمػػة التنظيمػػات الرىاليػػة والمتمػػرديفة الػػدوؿ اأفريقيػػة مسػػاند
مػف  - تركيػايأتي ذلؾ في إطار مساني ي دوف زنزنة امستقرار في دوؿ القارة

ػػت فػػي إنشػػاال ليئػػات أمنيػػة  -واتجاىيػػا صػػاداتخػػالؿ انتشػػار قػػوات  نحػػو التوسُّ
مػػف إقامػػة  تركيػػةالجديػػدة فػػي الػػدوؿ اأفريقيػػة ت مكمػػف نػػددًا أكلػػر مػػف الشػػركات 

لخدمػػة ىػػذا التوجػػو  .المزيػػد مػػف المشػػرونات امسػػتثمارية فػػي مجػػامت مختمالػػة
وليليا و يرىػاي ليصػؿ حاليػًا إجمػالي  في الصوماؿي مال يتقدـ الشركة خدماتيا 

 55منيػػػػة إلػػػػ  اأ ياخػػػػدماتشػػػػركة صػػػػادات الػػػػدوؿ السػػػػالمية التػػػػي تقػػػػدـ فييػػػػا 
 .(7)دولة

                                        
(1) https://sadat.com.tr/ar/our-services-aa/consultancy-aa/consultancy-

military-aa.htm .  

(2) Sergey Sukhankin, France to Lead Joint Effort in War on Ter- 

rorism in Sahel Region, Terrorism Monitor, The Jamestown 

Foundation, Volume Xviii, Issue 10, May 15, 2020, p.5. 

(3) https://sadat.com.tr/ar/our-services-aa/consultancy-aa/consultancy-

military-aa.htm .              
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كليػرة ومؤكػدة فػ   فمتركيػا مصػالح يمكف القوؿ إنو فيمػا يتعمػؽ لالجوانػب اأمنيػة
حجػػـ  مػػت لمػػا يتناسػػبالصػػديقة لتركيػػا لالقػػارة اأفريقػػيي واأنظمػػة  امسػػتقرار دنػػـ

ي لػػذلؾ  الًلػػا مػػا اأفريقيػػة التركػػي المتنػػامي لالقػػارة والسياسػػي امسػػتثمار امقتصػػادي
 حػوؿمحادثػات يدرج ف  جدوؿ أنماؿ لقاالات أردو اف مت القادة اأفارقة لنػًدا يتعمػؽ ل

 تركيػةضمف حممة  أفريقيا في تأت  خطط تركيا اأمنيةإجماًمي . الحرب ضد الرىاب
الضػػافة إلػػ  ل يممنيجػػة ليػػدؼ كسػػب النالػػوذ وتعظػػيـ المصػػالح امقتصػػادية فػػي القػػارة

وتػأميف ي دنـ نالقاتيا مت اأنظمة الحاكمة في القارةي والتدخؿ فػي السياسػة اأفريقيػة
المػوارد الطليعيػة مػف خػالؿ امسػػتجالة لممصػالح السياسػية وامقتصػادية لمقػادة والنخػػب 

خمػػػؽ واسػػػتمالة  أنقػػػرةكمػػػا تسػػػتيدؼ اأمنيػػػةي  نشػػػاطاته الىػػػذاأفريقيػػػة الحاكمػػػة نلػػػر 
ووكػػػالال النالػػػوذ وشػػػركاال موثػػػوقيف مػػػف المػػػواليف  يسمسػػػمة جديػػػدة مػػػف النخػػػب اأفريقيػػػة

الػػذي  النالػػوذ العثمػػاني القػػديـيراميػػة إلػػ  إحيػػاال  تركيػػةي وذلػػؾ فػػي إطػػار سياسػػة لتركيػػا
ةي ومػػف جيػػة أخػػرى تثليػػت مػػف جيػنالمًيػػاي التركيػػة يرتكػز نمػػ  التػػرويج لمقػػوة والثقافػة 

 .ةفريقياأقارة الانطالًقا مف دورىا كقوة نالمية كلرىي وصانعة سياساتي 
 .يةالصومال -ةتركيالعالقات ال مسار -ثانياً 
 .بالصومال يالهتمام الترك -8
ازداد اىتماـ تركيا لالصوماؿ لعد منتصؼ العقد اأوؿ مف القرف الحادي  

أحػػد أىػػـ المواقػػت الجيوسػػتراتيجية يي اأفريقػػالقػػرف فػػي يقػػت الصػػوماؿ  والعشػػريف.
 حيػػػثلػػػؤرة صػػػراع ممتيلػػػةي الصػػػوماؿ مػػػف ناحيػػػة أخػػػرىي كػػػاف  .(8) العػػػالـفػػػ  

التػػي زنمػػت القػػوي الكلػػري أنيػػا  ينشػػطت حركػػة الشػػلابي إلػػ  جانػػب القرصػػنة
                                        

الممػرات اللحريػة لكػؿ مػف اللحػر اأحمػري  نمػ  تكمف أىمية منطقة القػرف اأفريقػي فػي إشػرافو(  8)
كانػػت  يومضػػيؽ لػػاب المنػػدبي والمحػػيط الينػػديي ممػػا أكسػػلو أىميػػة اسػػتراتيجية وتجاريػػة كلػػرى

وقد زادت أىمية المنطقة لسلب قرليا مػف منػاطؽ انتػاج اللتػروؿ  جاذلة لمقوى القميمية والدولية.
نطقة لمثالة نقػاط مالصػمية لقامػة قوانػد والطاقة في الخميج العرليي وصارت الجزر الميمة لالم

نسػػكرية واسػػتخلاراتيةي تنافسػػت نمييػػا القػػوى القميميػػة والعالميػػة الكلػػرى؛ لػػذلؾ تحتػػؿ المنطقػػة 
 أىمية كليرة ف  مقارلات اأمف القومي لكؿ القوى.

 Donelli, Federico, The Ankara consensus: the significance of Turkey‟s 

engagement in sub- Saharan Africa, Journal of Global Change, Peace & 

Security, Vol.30, Issue1, 2018, p.12  
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كمركػػػز الصػػػوماؿ إلػػػ  مختمػػػؼ القػػػوى ي لػػػذلؾ نظػػػرت تيػػػدد مصػػػالحيا التجاريػػػة
كػاف انتشػػار القوانػد العسػكرية اأجنليػػة فػ  المنطقػػةي  .اأمنيػػةرئيسػي لألنشػطة 

النانمػػةي مثػػؿ امسػػتثمارات واسػػعة النطػػاؽ مػػف قلػػؿ  ىمصػػحوب لمقارلػػات القػػو 
مسػػيما الصػػوماؿ  القػػرف اأفريقػػ يدوؿ أىميػػة ي ممػػا زاد فػػي اأجنليػػةالشػػركات 

الصػػػوماؿ  ولالتػػػالي أصػػػلح لموقعػػػو امسػػػتراتيجيي وىشاشػػػة وضػػػعو السياسػػػيي
أدوًرا أمنيػػػةي واقتصػػػاديةي واسػػػتخلارتية لشػػػكؿ  ىالكلػػػر  ىلعلػػػت فيػػػو القػػػو  امسػػػرحً 

اي كمػػػا انخرطػػػت القػػػوي الصػػػاندة كتركيػػػا فػػػ  رسػػػـ ملاشػػػر و يػػػر ملاشػػػر أحياًنػػػ
 .(8) وفتح مجاؿ لنالوذىا يتجاه المنطقة تياسياس

 نتيجة لسياسة أنقرة الطموحػة فػ يمثؿ امنخراط التركي في الصوماؿ أىـ 
وىػدفت إلػ  تعزيػز الوجػود  5002لتي ظيرت في نػاـ امنالتاح نم  أفريقياي وا

 اتحتػػػؿ الصػػػوماؿ موقًعػػػا اسػػػتراتيجيً . الدلموماسػػػي والتجػػػاري التركػػػي نلػػػر القػػػارة
ممػػػػرات مائيػػػػة ذات أىميػػػػة تجاريػػػػة ونسػػػػكرية كليػػػػرةي  نمػػػػ ي حيػػػػث تطػػػػؿ اميًمػػػػ

مركػػز طػػرؽ  موقعيػػا فػػيي إضػػافة إلػػ  فػػي أفريقيػػا سػػاحؿ لحػػري طػػوؿأ وتمتمػػؾ
ي تعػػػد ورولػػػاوأسػػػيا والصػػػيف والينػػػد آلػػػيف شػػػرؽ  التػػػي تصػػػؿي ةالتجػػػارة الرئيسػػػي
 مػا يجعميػاالمػوارد  مػفتمتمػؾ كما  يا لمطاقة في العالـا ميمً ممرً الصوماؿ أيًضا 
يمكػػف القػػوؿ إف منطقػػة إجمػػاًمي  ؿ.نمػػ  المػػدى الطويػػلالسػػتثمار فرصػػة جذالػػة 

يتطممػب فيػـ سػلب ي لتركيػا ة جًداميمم  اؿالقرف اأفريقيي وف  القمب منيا الصوم
القرف اأفريقي كجزال  يقت فييا النظر مف خالؿ زاوية أكلر لمرؤيةيىذه اأىمية 

 ريواللحػر اأحمػ يمف ملارزة استراتيجية أوست لكسب النالوذ في الشػرؽ اأوسػط
 .(5) اليندي و رلي المحيط

                                        
(1) Berg, Willem Van den & Jos Meester, Turkey in the horn of 

Africa between the Ankara Consensus and the Gulf Crisis, 

Clingendael, Netherlands Institute of International Relations, May 

2019, p. 4  

(2) Berg, Willem Van den & Jos Meester, Op. Cit, p.5  
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حظيت الصوماؿ لأولوية خاصة في إطار امستراتيجية التركية تجاه دوؿ 
ر لػػة تركيػػا فػػي : أىميػػامػػف ي يعػػود ذلػػؾ إلػػ  نػػدد مػػف العوامػػؿ . فريقػػاأالقػػرف 

مػف وذلػؾ كدولة قائدة لمعالـ السالمي انطالقًػا مػف الصػوماؿي  تياتسويؽ صور 
قػرار اأ مػفي وتػوفير مػواد خالؿ المسػاىمة فػي تسػوية الصػراع السياسػي فييػاي وا 

لػػػػدأ أوؿ اتصػػػػاؿ رسػػػػمي لػػػػيف تركيػػػػا والصػػػػوماؿ ننػػػػدما   .(8) ال اثػػػػة النسػػػػانية
حضػػر رئػػيس الػػوزراال التركػػي أردو ػػاف مػػؤتمر قمػػة امتحػػاد اأفريقػػي فػػي أديػػس 

نلػد الصػومالي التق  أردو ػاف لػالرئيس  ي حيث5003يناير  70-55ألالا في 
 تعمػػؽ لقضػػايا الصػػوماؿتأنقػػرة  مقترحػػاتوطمػػب منػػو تقػػديـ  يم يوسػػؼ أحمػػد

 . (5) وواحتياجات
محادثػػات السػػالـ الخاصػػة لقضػػية فػػي  5004نػػاـ أيًضػػا شػػاركت تركيػػا 

نقػػد فػػي لروكسػػؿ نػػاـ  الػػذيالصػػوماؿ فػػي جيلػػوتيي وخػػالؿ مػػؤتمر المػػانحيف 
تسػػييؿ الجيػػود نحػػو إقػػػرار لالصػػػوماؿي نمػػ  مسػػاندة تركيػػا النرضػػت  5005
ي أدى الجالػاؼ الشػديد الػذي أصػاب 5085إلػ   5080فػي الالتػرة مػف  السػالـ.

الصػػوماؿي ممػػا أسػػالر نػػف مقتػػؿ مػػا  شػػرؽ إفريقيػػا إلػػ  أزمػػة  ذائيػػة حػػادة فػػي

                                        

نثمانيػة جديػدة  أجنػدة خصـو تركيا أف تحركات أردو اف في الصوماؿ دليؿ نم (  يرى 8)
نمػػػ  الػػػػر ـ مػػػف خطػػػاب الحنػػػيف أيػػػػاـ السػػػيادة العثمانيػػػةي إم أف ىػػػػذا ولكػػػف لمييمنػػػةي 

المقاـ اأوؿ لالستيالؾ المحميي وىو نقطػة تجمػت قوميػة لميويػة الخطاب مخصص في 
قػيـ أحػد الخلػراال اأتػراؾ ىػذا الخطػاب قػائاًل: "ليػذا . وقػد التركية فػي وقػت امضػطرالات

الخطاب قيمة ناطالية محميةي لكنو م يمثؿ مسع  حقيقي لمسياسة الخارجيػة لمدولػة فػي 
 إطار ليئة التوازنات الدولية".

Vertin, Zach, Turkey and the New Scramble for Africa: Ottoman 

Designs or Unfounded Fears? Foreign Policy, May 19, 2019 

https://www.lawfareblog.com/turkey-and-new-scramble-africa-

ottoman-designs-or-unfounded-fears. 

(2) International Crisis Group, Assessing Turkey‟s role in Somalia. 

Africa Briefing, No 92, 2012, p. 3-6. 



 تركيا يف أفريقيا: السعي نحو حتقيق مصالح اسرتاتيجية واقتصادية

  2017 -2011"نموذًجا "الصومالية  -العالقات الرتكية 

﴿7588﴾ 

 . لالػػت الوضػػت فػػي الصػػوماؿ اىتمػػاـ تركيػػا(8) شػػخص 520000يقػػرب مػػف 
 تناسػػبمثمػػت فرصػػة كمػػا أنيػػا  يلسػػلب العواقػػب النسػػانية المأسػػاوية لممجانػػة

ىػدؼ السياسػػة الخارجيػػة اأوسػػت لتركيػػا المتمثػؿ فػػي تكثيػػؼ العالقػػات وتنويعيػػا 
مت دوؿ إفريقيا جنػوب الصػحراالي فضػاًل نػف سياسػتيا النمائيػة الدوليػة لتوجيػو 

 .(5) النزاناتالمساندات التركية إل  الدوؿ المتضررة مف 

مػػايو  57إلػػ   58تركيػػا فػػي الالتػػرة مػػف  فػػي إطػػار تناليػػذ سياسػػتيا قامػػت 
نمػػار واأمػػف فػػي الصػػوماؿ(ي لتنظػػيـ مػػؤتمر لعنػػواف: )إنػػادة الي 5080نػػاـ 

اأمػػر . (7) لالتعػػاوف مػػت اأمػػـ المتحػػدة والحكومػػة الالدراليػػة امنتقاليػػة الصػػومالية
لػيس  يحينو لأنو اىتماـ مكثؼ مػف قلػؿ تركيػا لالوضػت الصػوماليفي الذي فيـ 

نما نم  صعيد اأمف المضطرب وحالظ السالـ المالق صػعيد  نمػ ود وحسبي وا 
  .(4) أيًضاالنمار العمؿ وامستثمار مف خالؿ نقود إنادة 

 
 
 
 
 

                                        
(1) OCHA, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 

Eastern Africa Drought Humanitarian Report No. 3, 10 jun 2011, 

p.7  

(2) Sucuoglu, Gizem, Jason Stearns, Turkish aid to Somalia, South 

African Institute of International Affairs ,2016, p.17  

(3) United Nations, Security Council, Distr: General 2 June 2010, 

Letter dated 27 May 2010 from the Permanent Representative of 

Turkey to the United Nations addressed to the Secretary-General  

التركيػػػة وتأثيرىػػػا نمػػػ  مسػػػيرة السػػػالـ  -شػػػيخ حسػػػف حسػػػيف: العالقػػػات الصػػػومالية آدـ  (4)
والتنميػػة فػػي الصػػوماؿي مركػػز الصػػوماؿ لملحػػوث ودراسػػة السياسػػاتي التقريػػر الشػػيريي 

 .5ي ص 5050مقديشيوي 
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اسػتقالؿ و  جدد المؤتمر التأكيد نم  السػيادة والسػالمة القميميػة والسياسػية
 –الصػػوماؿ ووحدتػػوي وأنػػرب الحضػػور نػػف دنميػػـ الكامػػؿ لمػػرئيس الصػػومالي 

شيخ شريؼ أحمدي والمؤسسات امتحادية امنتقاليةي في جيودىـ لتناليذ  -آنذاؾ
. كمػػا أكػػد المػػأتمريف التػػزاميـ لتحسػػيف الحيػػاة واأمػػف لمشػػعب (8)جيلػػوتياتالاقيػػة 

الحكـ الرشػيدي وزيػادة الوصػوؿ الصوماليي وتعزيز المصالحة وحقوؽ النساف و 
  .(5) إل  الخدمات اأساسيةي والشروع في أنشطة إنادة النمار

أكػػػد المػػػؤتمر أيًضػػػا أف الصػػػوماؿ لحاجػػػة إلػػػ  إنشػػػاال قػػػوات أمػػػف مواليػػػة 
ومحترفة ذات قوةي وىيكؿ قيادة وتحكـ موحدي مف خالؿ إنادة دمػج الجمانػات 
المسػػػمحة الػػػذيف انضػػػموا إلػػػ  الحكومػػػة امتحاديػػػة امنتقاليػػػة. مسػػػيما أف إنػػػادة 

                                        

الػػػذي تػػػـ توقيعػػػو فػػػي جيلػػػوتيي لػػػيف  5004ىػػػو اتالػػػاؽ السػػػالـ لعػػػاـ اتالاقيػػػة جيلػػػوتي:  (8)
the Transitional Federal Government (TFG )الحكومػة الاليدراليػة امنتقاليػة 

 Alliance for the Re-liberation ofوالتحػالؼ مػف أجػؿ إنػادة تحريػر الصػوماؿ 
Somalia (ARS)  والػػػػذي ييػػػػدؼ إلػػػػ  تمييػػػػد الطريػػػػؽ لوقػػػػؼ جميػػػػت أنػػػػواع اأنمػػػػاؿ

المسػػمحة والصػػراع فػػي جميػػت أنحػػاال الػػلالد. وسػػعت امتالاقيػػة المكونػػة مػػف احػػدى نشػػر 
نقطػػة مجمػػس النػػواب ليشػػمؿ ممثمػػيف نػػف تحػػالؼ المعارضػػة والمجتمػػت المػػدني. أسػػالرت 

اتحاديػة انتقاليػة  المرحمة اأول  مف محادثات جيلوتي نػف امتالػاؽ نمػ  تشػكيؿ حكومػة
نضػًواي  220إلػ   532. وشمؿ ذلػؾ توسػيت اللرلمػاف مػف 5005جديدة في أوائؿ ناـ 

لجمػػب لرلمػػانيي التحػػالؼ مػػف أجػػؿ إنػػادة تحريػػر الصػػوماؿ ومجمػػس وزراال موسػػت. كمػػا 
طاللت اأمـ المتحدة لنشر قوة دوليػة لتحقيػؽ امسػتقرار مػف "الػدوؿ الصػديقة لمصػوماؿ" 

حظػػي اتالػػاؽ جيلػػوتي  ار وانسػػحاب القػػوات الثيوليػػة مػػف الصػػوماؿ.لاسػػتثناال دوؿ الجػػو 
لػػػػدنـ المجتمػػػػت الػػػػدوليي لمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ اأمػػػػـ المتحػػػػدةي وامتحػػػػاد اأفريقػػػػيي وامتحػػػػاد 

 اأوروليي والوميات المتحدة. لمزيد مف المعمومات حوؿ اتالاؽ جيلوت  انظري
AMISOM (African Union Mission in Somalia), „Somali peace 

process‟, http://amisom-au.org/about-somalia/somali-peace-process. 

(2) United Nations, Security Council, Distr: General 2 June 2010, 

Letter dated 27 May 2010 from the Permanent Representative of 

Turkey to the United Nations addressed to the Secretary-General, 

p.1  
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ر الصػوماؿ تدريب وتجييز قوات اأمػف الصػومالية أمػر حيػوي مػف أجػؿ اسػتقرا
ونمػ  صػعيد إنػادة النمػار أكػد المػؤتمر أنػو م يمكػف  .(8)نم  المدى الطويػؿ

تحقيػػؽ إنػػادة إنمػػار الصػػوماؿ وتنميتػػو إم ننػػدما يػػتـ إقامػػة ودنػػـ المؤسسػػات 
الحكوميػػةي وقطػػاع اأنمػػاؿي والمجتمػػت المػػدنيي يػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ مزيػػد مػػف 

فػػػػ  ىػػػػذا الشػػػػأف أوصػػػػ   امسػػػػتثماري واسػػػػتمرار خمػػػػؽ فػػػػرص العمػػػػؿ والتػػػػدريب.
المػػؤتمر التركيػػز نمػػ  المجػػامت السػػتة ذات اأولويػػة اأوليػػةي وىػػي: الحكومػػة 
ومجتمػػػػػػػػت اأنمػػػػػػػػػاؿي امتصػػػػػػػػامت السػػػػػػػػػمكية والالسػػػػػػػػمكية؛ اللنيػػػػػػػػػة اأساسػػػػػػػػػية 
والمواصػػػػالت؛ صػػػػادرات الماشػػػػية؛ ومصػػػػايد اأسػػػػماؾي والخػػػػدمات المصػػػػرفية 

يمػػة. ودنػػا المػػؤتمر إلػػ  تقػػديـ والتحػػويالت؛ وامسػػتثمار فػػ  مصػػادر الطاقػػة اللد
كػػػػاف ىػػػذا المػػػؤتمر لقرارتػػػػو . الػػػدنـ لتمويػػػؿ إكمػػػاؿ مطػػػػارات لوساسػػػو و ػػػاروي

وتوصياتو لمثالة الدفعة اأول  منطالقة تركيػا الكلػرى فػي الصػوماؿي كمػا تعػد 
قراراتػػو وتوصػػياتو لمثالػػة خارطػػة الطريػػؽ التػػي نممػػت تركيػػا فػػي ضػػوالىا ونمػػ  

 . (5) أساسيا
توالػػػت استضػػػافة ومشػػػاركة تركيػػػا فػػػ  المػػػؤتمرات الخاصػػػة لإنػػػادة إنمػػػار 

نػػداد مسػػتقلؿ الصػػوماؿ.  ي استضػػافت تركيػػا اجتمػػاع منظمػػة 5088فػػ  نػػاـ وا 
مميػػػػػػػوف دومر  720دولػػػػػػػة لتقػػػػػػػديـ  40حيػػػػػػػث تعيػػػػػػػدت  المػػػػػػػؤتمر السػػػػػػػالميي

إل  المنظمػة  يػر الرسػمية المعروفػة تركيا كمساندات لمصوماؿ. كما انضمت 
ة اتصػػػاؿ الصػػػوماؿ إلػػػ  جانػػػب امتحػػػاد اأورولػػػي والوميػػػات المتحػػػدة لمجمونػػػ

ثيوليػػػػػا. وفػػػػػي نػػػػػاـ  سػػػػػطنلوؿ الثػػػػػاني حػػػػػوؿ إي نظمػػػػػت تركيػػػػػا مػػػػػؤتمر 5085وا 
الصػػػػػػوماؿي والػػػػػػذي كػػػػػػاف لعنػػػػػػواف "إنػػػػػػداد مسػػػػػػتقلؿ الصػػػػػػوماؿ: أىػػػػػػداؼ نػػػػػػاـ 

5082"(7). 

                                        
(1) United Nations, Security Council, Distr: General 2 June 2010, Op. 

Cit, p.23.  

(2) United Nations, Security Council, Distr: General 2 June 2010, Op. 

Cit, p.23  

(3) Sucuoglu, Gizem, Jason Stearns, Op. Cit, p.19  
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تػػـ تقػػػديـ تحػػػرؾ تركيػػا إلػػػ  الصػػػوماؿ نمػػػ  أنػػو خطػػػوة شخصػػػية يقودىػػػا  
ي لعػػػد أيػػػاـ فقػػػط مػػػف تالجيػػػر المجمػػػت 5088أردو ػػػاف نالسػػػو. فالػػػي أكتػػػولر نػػػاـ 

الوزاري لمحكومة الاليدرالية امنتقالية لشػاحنة مالخخػةي قػاـ أردو ػاف لكتالػة مقػاؿ 
لعنػػواف:  يForeign Policy السياسػػة الخارجيػػة لالمغػػة النجميزيػػة فػػي مجمػػة

. "دمػػوع الصػػوماؿ.. تضػػانؼ تركيػػا جيودىػػا لنيػػاال معانػػاة الشػػعب الصػػومالي"
ومما كتب أردو اف:" أف الصوماؿ يعاني مػف أشػد موجػات الجالػاؼ والمجانػةي 
والتػػػػػػي أدت إلػػػػػػ  مقتػػػػػػؿ نشػػػػػػرات ايمؼ مػػػػػػف اأشػػػػػػخاصي وتعػػػػػػريض حيػػػػػػاة 

يػػػـو اأزمػػػة الصػػومالية تختلػػر مالصػػومالي لمخطػػر"ي وأضػػاؼ:"إف  750.000
الحضارة وقيمنا الحديثة". ودنا المجتمػت الػدولي لتقػديـ التعػاوف والتضػامف لمػف 
يعػػانوف مػػف الكػػوارث الطليعيػػة والكػػوارث التػػي ىػػ  مػػف صػػنت النسػػافي وتقػػديـ 

 .(8)الدنـ لمصوماؿ أثناال المجانة 
محنػػة الصػػوماؿ شػػدد أردو ػػاف نمػػ  نػػدـ واقعيػػة الطػػرح الػػذي يعتلػػر أف 

طليعية شديدةي وأنو م يمكف تجاىؿ حقيقة أنو لالضافة ناجمة فقط نف كارثة 
إلػػػ  الجالػػػاؼي فػػػإف قػػػرار المجتمػػػت الػػػدولي لتػػػرؾ الصػػػوماؿ لمصػػػيره ىػػػو أيضػػػا 
نامؿ أساسي تسلب في ىذه المأسػاةي التػي تمثمػت فػ  نشػروف ناًمػا مػف نػدـ 
امستقرار السياسي وامجتمانيي و ياب القانوفي والالوض . وأضاؼ أف تالجير 

أكتػػولر ىػػو مجػػرد  الرالػػت مػػفالػػوزاري لمحكومػػة الاليدراليػػة امنتقاليػػة فػػي  المجمػػت
أحػػدث دليػػؿ نمػػ  ذلػػؾ. ويجػػب نمػػ  المجتمػػت الػػدولي أم يػػرد نمػػ  ىػػذا العمػػؿ 
الرىػػػالي لامنسػػػحاب مػػػف الصػػػوماؿي لػػػؿ لمضػػػانالة جيػػػوده لتقػػػديـ المسػػػاندة 

 .(5) لشعلو

                                        
 (1) Erdogan, Recep Tayyip, The Tears of Somalia, Turkey is 

redoubling its efforts to end the suffering of the Somali people. 

The world should follow, Foreign Policy, October 10, 2011. 

https://foreignpolicy.com/2011/10/10/the-tears-of-somalia/ 

(2 ) Erdogan, Recep Tayyip, Op. Cit  
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اأىػػداؼ الرئيسػػية لتػػدخؿ تركيػػا فػػي الصػػوماؿ. حػػدد أردو ػػاف فػػي مقالػػو 
وىػػي كالتػػالي: أ. تقويػػة نالقػػات تركيػػا التاريخيػػة لالصػػوماؿ. ب. التخاليػػؼ مػػف 

ي وجػػػذب انتلػػػاه العػػػالـ أكلػػػر حػػػدة اأزمػػػة النسػػػانية التػػػ  يواجييػػػا الصػػػومالييف
نمػػار الصػػوماؿ. ج. . موجػػة جالػػاؼ شػػيدىا الصػػوماؿ . اسػػتعادة دإنػػادة لنػػاال وا 

 أردو اف مقالتػو ختـصوماؿي والمساىمة ف  أمف المنطقة. أمف في الالسالـ وا
أنػػػا واثػػػؽ مػػػف أف تراثنػػػا ي لغػػػض النظػػػر نػػػف الثقافػػػةأنػػػو: " لعلػػػارة ناطاليػػػة قػػػائاًل 

. والواقػػت أف أىػػداؼ (8)"كلشػػر سػػيحالزنا نمػػ  تخاليػػؼ معانػػاة الصػػوماؿ المشػػترؾ
مقالتو كانػت تعلػر لشػكؿ ملاشػر نػف أىػداؼ السياسػة  أردو اف الت  حددىا ف 

لوالتيػػا لرسػػاال  االخارجيػة التػػ  التركيػػة التػػ  اسػػتثمرت أزمػػة الصػػوماؿي وجعمتيػػ
فيما لعد نلػر تتلػت سيتضح ف  المنطقة كما  نالوذ اقتصادي وسياسي ونسكري

 خطوات تركيا ف  الصوماؿ.
لممسػاندة ـ التركػي سرناف ما حشدت الحكومة التركية الشػارع والػرأي العػا

فػػػي إنيػػػػاال معانػػػاة الصػػػػومالييف. وانتلػػػػرت ىػػػذا التضػػػػامف التزاًمػػػا إنسػػػػانًيا تجػػػػاه 
نميقػػػة. تػػػـ ودينيػػػة الشػػػعب الصػػػوماليي الػػػذي ترلطػػػو لتركيػػػا نالقػػػات تاريخيػػػة 

مميػػػوف دومر مػػػف  540اسػػػتثمار مناسػػػلة شػػػير رمضػػػاف وجمػػػت مػػػا يقػػػرب مػػػف 
تمػػػػاع طػػػارئ لمجنػػػػة التناليذيػػػػة التلرنػػػات لمصػػػػوماؿ. كمػػػا لػػػػادرت تركيػػػػا لعقػػػد اج

. 5088أ سػػطس  83لمنظمػػة التعػػاوف السػػالمي نمػػ  المسػػتوى الػػوزاري فػػي 
في ىذا امجتمػاعي الػذي حضػره رئػيس الصػوماؿ وممثمػوف رفيعػو المسػتوى مػف 
أرلعيف دولة مف الدوؿ اأنضاال في منظمػة المػؤتمر السػالميي تػـ تخصػيص 

المجانػػة فػػي الصػػوماؿي واتالػػؽ مميػػوف دومر لممسػػاندة فػػي تخاليػػؼ حػػدة  720
 . (5) المشاركوف نم  زيادة ىذا الملمغ إل  نصؼ مميار دومر

                                        
(1 ) Ibid  

(2 ) Siradag, Abdurrahim, Turkish – Somali Relations; Changing 

State Identity and Foreign Policy, Sarajevo Journal of Social 

Sciences, 2016, p.90  
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جادؿ اللعض أف سلب اختيار تركيا لمصوماؿ كميداف لرساال النالوذ كاف 
لسػػلب نػػدـ وجػػود قػػوى أجنليػػة ىنػػاؾي ولكػػف وجيػػة النظػػر ىػػذه م تتوافػػؽ مػػػت 

. فينػاؾ ى في ذاؾ الوقػتالواقت الذي ياليد لأف الصوماؿ كاف لو العديد مف القو 
مػػػػف خػػػػالؿ  الوميػػػػات المتحػػػػدة اأمريكيػػػػة كقػػػػوة كلػػػػرىي متواجػػػػدة لشػػػػكؿ ملاشػػػػر

قاندتيا العسكرية ف  الصوماؿ أو مف خالؿ وكالئياي كما أف جػوار الصػوماؿ 
القميمػػي لػػو وجػػود قػػوي نمػػػ  اأرض كإثيوليػػا وكينيػػاي إضػػافة إلػػ  المنظمػػػات 

   .(8) الدولية كاأمـ المتحدة والقميمية كامتحاد اأفريقي
ت الالانمػػػة والواقػػػتي أف المشػػػيد الصػػػومالي كػػػاف يزخػػػر لػػػالكثير مػػػف الجيػػػا

ي ولكػػف اختيػػار تركيػػا لمصػػوماؿي ونجاحيػػا فػػ  التواجػػد ذات اأىػػداؼ المتنافسػػة
لكالػاالة وفانميػػة يرجػت منتلػػارات كثيػرةي مػػف أىميػا: التوقيػػت. نجحػت تركيػػا فػػ  
اختيػػػػار التوقيػػػػت المناسػػػػب لػػػػدخوليا الصػػػػوماؿي فقػػػػد أدت المجانػػػػة إلػػػػ  نػػػػودة 

ومػف خػالؿ خػدمات ال اثػة  الصوماؿ لتصدر العناويف نمػ  المسػتوى الػدولي.
والمسػػػاندة اسػػػتطانت تركيػػػػا أف ترسػػػخ صػػػػورة إيجاليػػػة لنالسػػػػياي نمػػػ  مسػػػػتوي 
المسػػػؤوليف والشػػػعب الصػػػوماليي وأيًضػػػا نمػػػ  مسػػػتوى المجتمػػػت الػػػدولي الػػػذي 
رحب ليذا التدخؿي خاصة لعد نجػاح تركيػا كدولػة مسػممة حيػث فشػؿ ايخػروف 

نتيجػة نػدـ  -القوى الغرلية كالوميات المتحدةي والقوى القميمية إثيوليا وكينيا –
اللعػػػػػػد السػػػػػػالمي فػػػػػػ  نالقػػػػػػات تركيػػػػػػا م شػػػػػػؾ أف تقلػػػػػػؿ الصػػػػػػومالييف ليػػػػػػـ. و 

وىػو يتمثػؿ ليس لتركيا منافسوف أقوياال فييػاي  يلمياديف واسعة لالصوماؿي تمتت
الػديني أنطػ  ىػذا اللعػد وقػد رالطة م تنالصـ نراىا تتمثؿ فػ  أخػوة الػديف. في 
 اتكسػب ليػتمػدىا لوالحضاري لتركيا جسوًرا مف الثقةي اسػتطانت أف  يالتاريخو 

 .(5) الصومالييفثقة 

                                        
(1) Berg, Willem Van den & Jos Meester, Op. Cit, p.7  

(2) Cannon, Brendon J., Turkey in Africa: Lessons in Political 

Economy, Florya Chronicles of Political Economy - Year 3 

Number 1 - April 2017, P. 95  
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اأتػػراؾ نمػػ  النجػػاح لسػػرنة كمػػا سػػاند امسػػتقرار اأمنػػي فػػي الصػػوماؿ 
وفانميػػةي فمػػو كانػػت تركيػػا قػػد شػػرنت فػػ  اقتحػػاـ الصػػوماؿ قلػػؿ نشػػر سػػنوات 

ت اأمني مزرًياي م شؾ أف قدرتيا نمػ  تحقيػؽ النجػاح كانػت نندما كاف الوض
حركػػػة  نػػػذ طػػػردي حيػػػث سػػػاىـ امسػػػتقرار اأمنػػػيي الػػػذي تػػػوفر مسػػػتتقمص لشػػػدة

ض نػدد اليجمػات اانخالػو ي نمػ  يػد قػوات امتحػاد اأفريقػي الشلاب مف مقديشو
الصػػػوماؿ أف تصػػػلح إمكانيػػػة  فػػػ  زيػػػادةفػػػي العاصػػػمة لشػػػكؿ كليػػػري  المسػػػمحة

 . (8) اأجنليلالستثمار  وجذًلا أكثر أماًناجية و 
ىػػي  - مػػت انتخػػاب الحكومػػة الاليدراليػػة الصػػوماليةأنػػو إضػػافة لمػػا سػػلؽي 

يمكػػػف  نظػػػاـوجػػػدت الحكومػػػة التركيػػػة  -اأولػػػ  مػػػف نونيػػػا منػػػذ ثالثػػػوف ناًمػػػا
ترحيػػب وشػػركاال ليئػػة مواتيػػة و التعامػػؿ معػػوي ولالتػػالي وجػػدت الشػػركات التركيػػة 

ي لتعويض نقود مف ندـ امسػتقراري ونػدـ (5) التعاوف معيـ را ليف ف  محمييف
ي ممػػا أدي إلػػ  تسػػييؿ دخػػوؿ (7)تالعيػػؿ خطػػط لمتنميػػةي وضػػعؼ اللنيػػة التحتيػػة 

                                        
(1) Harte, Julia, Turky Shocks Africa, World Policy Journal, June 12, 

2012, p.11  

(2) Ibid  

ي وانييار اللالد فػ  حػرب أىميػةي 8558مف  ياب الدولة لعد سقوط نظاـ سياد لري ناـ  لالرنـ (7)
إم أف القطاع الخاص استطاع أف يلتكر حموؿ مدىشة لمعالجة اأزمة نم  المستوى الداخميي 
حيػػث ازدىػػرت المنافسػػة فػػ  اأسػػواؽ التػػ  تكػػوف فييػػا المعػػامالت لسػػيطةي مثػػؿ تجػػارة التجزئػػة 

ي القطانػات اأكثػر تعقيػًداي مثػؿ امتصػامت السػمكية والالسػمكية والكيرلػاالي لػر ـ أما فواللناالي 
كػػؿ الصػػعولات توسػػعت التغطيػػةي مػػت وجػػود أسػػعار جذالػػة مقارنػػة لتمػػؾ الموجػػودة فػػ  اللمػػداف 
اأفريقية اأخرى. فقط نندما يتعمؽ اأمر لامسػتقرار النقػديي والنظػاـ القػانونيي والنظػاـ المػالي 

حدودي يمكف أف نممس أف الدولة مالقودة لشدة. لكف حتػ  ىنػا اسػتطاع القطػاع الخػاص العالر لم
أف يطػػور نيػػج يمكػػف جزئي ػػا أف يكػػوف لػػدياًل لمالعاليػػة الحكوميػػة. نتيجػػة لػػذلؾي تالػػاخر الصػػوماؿ 
لانخالػػاض معػػدمت الالقػػر المػػدقتي وفػػي لعػػض الحػػامتي لنيػػة تحتيػػة أفضػػؿ مػػف لعػػض اللمػػداف 

 لمعموماتي انظرياأفريقية. لمزيد مف ا
Nenova, Tatiana & Tim Harford, Anarchy and Invention. How Does 

Somalia‟s Private Sector Cope without Government ?  The World Bank 

Group, Note No. 280, November 2004  
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كانػت القػدرة كػذلؾ . (8) لسػيولة أكلػر الحكومة والشػركات التركيػة إلػ  الصػوماؿ
الصػػوماؿي لػػذلؾ كػػاف  نمػػ  المخػػاطرة جػػزاًل ميًمػػا مػػف أسػػلاب نجػػاح تركيػػا فػػ 

ينظػػر إلػػ  تركيػػا نالمًيػػا لأنيػػا قػػوة سياسػػية ودلموماسػػية صػػاندةي لسػػلب قػػدرتيا 
   .(5) نم  تجاوز المخاطر الت  واجيتيا ف  الصوماؿ

وىنػػػػا تكمػػػػف الطليعػػػػة اليجاليػػػػة لمػػػػدور التركػػػػي فػػػػ  الصػػػػوماؿي فقػػػػد كػػػػاف 
مخػػػاطرةي ورجػػػاؿ اأنمػػػاؿ اأتػػػراؾ يػػػدركوف صػػػعولة التحػػػديي ونظػػػـ ال ساسػػػةال

ولكػػػنيـ لػػػـ يحجمػػػواي نظػػػًرا لدراكيػػػـ أف العائػػػد السياسػػػي وامقتصػػػادي المحتمػػػؿ 
سػػيكوف كليػػًراي م سػػيما أف الشػػركات التركيػػة اكتسػػلت خلػػرة واسػػعة فػػ  التعامػػؿ 
مػػت اأمػػاكف  يػػر المسػػتقرة نتيجػػة تعػػامالتيـ فػػ  شػػماؿ العػػراؽي وقلػػؿ ذلػػؾ فػػي 

 .(7) لسيولة ة السوؽ الصوماليآسيا الوسط ي مما أدي إل  استيعاليـ لطليع
  .السياسيةالعالقات التمثيل الدبموماسي و  -2
رجب طيػب أردو ػاف رئيس الوزراال التركي  قاـ 5088 أ سطس 85ف  و 

ي شػػػخص مػػػائتيضػػػـ نحػػػو ضػػػخـ  وفػػػد تركػػػي نمػػػ  رأسلزيػػػارة إلػػػ  الصػػػوماؿ 
ىػذه الزيػارة  تكانػ. وزراالي ورجاؿ أنمػاؿي وصػحالييفي وأفػراد مػف أسػرة أردو ػاف

مػػػػف جانػػػػب أخػػػػر ا نمػػػػ  أىميػػػػة الصػػػػوماؿ لمسياسػػػػة الخارجيػػػػة التركيػػػػةي مؤشػػػػرً 
ىػػذه الزيػػارة وصػػؼ أردو ػػاف . معانػػاة الصػػوماؿسػػاندت فػػي لالػػت امنتلػػاه إلػػ  

 ىػػػذه ي خاصػػػة أفـلشػػػعب الصػػػومالي لػػػأنيـ ليسػػػوا وحػػػدىلخلػػػار الأنيػػػا كانػػػت 
 الصػوماؿإلػ   أفريقيػة  يػردولػة رئيس لػرفيعػة المسػتوى ة أوؿ زيار  كانتالزيارة 
ظيارىانقديفيقرب مف منذ ما   ي وقد حرص أردو اف نم  تأكيد ىذه الحقيقة وا 

  .(4) كليرةتغطية إنالمية  لمصوماؿ صاحب زيارتو إذف  كؿ وسائؿ النالـي 

                                        
(1) Cannon, Brendon J.,Op. Cit, P. 95  

(2) Çağaptay, Soner. Defining Turkish power : Turkey as a Rising 

Power Embedded in the Western International System. Turkish 

Studies, 14(4), 2013, P.801  

(3) Cannon, Brendon J.,Op. Cit, P. 96  

(4) Siradag, Abdurrahim, Op. Cit, p. 90  
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يعػػػػػود تػػػػػاريخ العالقػػػػػات الدلموماسػػػػػية لػػػػػيف تركيػػػػػا والصػػػػػوماؿ إلػػػػػ  نيايػػػػػة 
افتتػػػاح السػػػالارة التركيػػػة فػػػي مقديشػػػو نػػػاـ  سػػػلعينيات القػػػرف العشػػػريفي حيػػػث تػػػـ

ي وانييػار لسػلب الحػرب اأىميػة 8558فػي نػاـ  ألواليػا أ مقػتولكنيػا ي 8535
أنيػػػد لمصػػػوماؿ  أردو ػػػافلعػػػد أقػػػؿ مػػػف شػػػير مػػػف زيػػػارة . الدولػػػة فػػػي الصػػػوماؿ

نينػػت  .5088نػوفملر  8فػي  يفػي الصػوماؿ افتتػاح السػالارة التركيػة مػرة أخػػرى
 Cemalettinي السيد كمػاؿ الػديف كػاني تػوروف 5088سلتملر  87تركيا في 

Kani Torun  ساليًرا لدى الصوماؿي ومف المالحظ أف السػيد كمػاؿ الػديف كػاف
 المتحػدةفػي المممكػة  يعمػؿ كطليػبكػاف مديًرا سالًقا لجمعية اأطلاال العالميةي و 

كانػػػت ىػػػذه إشػػػارة رمزيػػػة مػػػف النظػػػاـ التركػػػي موجيػػػة لمصػػػومالييف والقػػػوى . (8)
الدولية تعمف نف طليعة الميمة التركية النسانية في الصوماؿ كما كانت تروج 

 .(5) لإصرار تركيا
كاف قرار إنادة فتح السالارة التركية في مقديشو قراًرا جرئًياي لكنو محسوب 

لنػاال الثقػةي  لدقةي مت إدراؾ لحجـ المخاطرةي مقالؿ حجػـ المكافػأةي المتمثمػة فػ 
حيػػث أرادت تركيػػا مػػف خػػالؿ ىػػذا العمػػؿ أف تظيػػر لصػػورة مختمالػػة فػػ  الذىنيػػة 

ي فػ  وزادتيػا تعقيػًدا الصومالية نف  يرىا مف القوى الت  مرت لأزمة الصػوماؿ
لمياميػا الدلموماسػية  تقػوـالعديد مف الدوؿ  ضوال حقيقة أنو ف  ىذا الوقت كاف

                                        
(1) Ibid, p.92  

ي نشػػر مقػػاؿ رأي فػػي قنػػاة 5082يونيػػو  7قلػػؿ زيػػارة أردو ػػاف الثالثػػة لمصػػوماؿ فػػي  (5)
الجزيرة يجادؿ فيو لأف تركيا تركز نم  التنمية النسانية ف  نالقاتيا الخارجيةي مسيما 
لأفريقيػػاي وأنيػػا تمثػػؿ النمػػوذج النسػػاني لتقػػديـ معونػػات سػػاندت ماليػػيف مػػف النػػاسي لمػػا 

ماؿ التي ضرليا الجالاؼي وساىمت ف  وقوفيـ نمػ  أقػداميـ في ذلؾ ايمؼ في الصو 
 مرة أخرى.

 Erdoğan RT, „Turkey: Africa‟s friend, compatriot and partner‟, Al 

Jazeera, 1 June 2016, 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/06/turkey-africa-

friend-compatriotpartner-160601070207148.html. 
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لدأت  ي5084يونيو  8في و  .(8) منيةأأسلاب  داخؿ نيروليف  الصوماؿ مف 
التركػػػػػي زار الػػػػػرئيس  .ملاشػػػػػرة نمميػػػػػاالقنصػػػػػمية العامػػػػػة التركيػػػػػة فػػػػػي ىرجيسػػػػػا 

. وخػالؿ زيارتػو 5082و 5082مػرتيف فػي نػامي لعد ذلػؾ أردو اف الصوماؿ 
رسػػمًيا فػػي العػػالـ افتتػػاح أكلػػر مجمػػت سػػالارة لتركيػػا فػػي ل قػػاـ ي5082فػػي نػػاـ 
نػػػػاـ لتركيػػػػا ي وىػػػػي مقامػػػػة نمػػػػ  أرض منحتيػػػػا الحكومػػػػة الصػػػػومالية مقديشػػػػو
لإنشػاال ملنػ   ينف تقديـ تركيػا ىديػة لمشػعب الصػومالأردو اف ي وأنمف 5082

 .(5) جديد لملرلماف الصومالي
لػػيف اللمػػديف لشػػكؿ المتلادلػػة ازداد نػػدد الزيػػارات الرسػػمية رفيعػػة المسػػتوى 

نػػػدة مػػػراتي أنػػػواـ  -كمػػػا سػػػلؽ القػػػوؿ –حيػػػث زار أردو ػػػاف الصػػػوماؿ  مفػػػتي
تـ إنشاال مجمونػة صػداقة لػيف اللرلمػاف التركػي  كما .5082ي 5082ي 5088

زار نائب رئيس الوزراال  5085مارس  2في  .5088 ناـ واللرلماف الصومالي
الصػػػوماؿ لملاشػػػرة لػػػدال  Bekir Bozdag غلػػػوزدا  لكيػػػر -آنػػػذاؾ –التركػػػي 

ي حضػػػر ملاشػػػرة إسػػػطنلوؿ إلػػػ  مقديشػػػونمميػػػات الخطػػػوط الجويػػػة التركيػػػة مػػػف 
يوليػػػػو  83( أيًضػػػػا اجتمػػػػاع مجمػػػػس الػػػػوزراال الصػػػػوماليي المعقػػػػود فػػػػي غ)لػػػػوزدا 
5085(7) . 

. لتركيػػا المسػػؤوليف الصػػومالييف نمػػ  الجانػػب الصػػوماليي تعػػددت زيػػارات
حسػػف شػػيخ محمػػود لزيػػارة رسػػمية إلػػ  تركيػػا  -آنػػذاؾ-قػػاـ الػػرئيس الصػػومالي 
 55وفػػ   .(4)5085ديسػػملر  3 -4لػػيف اللمػػديف فػػي  للحػػث العالقػػات الثنائيػػة

قاـ الرئيس حسف شيخ لزيػارة تركيػا مػرة أخػرىي وسػافر إلػ   5087أكتولر ناـ 
                                        

 (1) Siradag, Abdurrahim, Op. Cit, p.92  

 (2) Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs, Relations 

between Turkey and Somalia https://www.mfa.gov.tr/relations-

between-turkey-and-somalia.en.mfa.   

 (3) Coskun, Abdullah, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Afrika 

ziyareti kapsamında Somali'ye geldi, 2012, 

 https://www.iha.com.tr/haber-bekir-bozdag-somalide-235332/.  

(4) Somali Embassy, President Hassan Visits Turkey, 25 May 2015, 

http://www.somaliembassytr.org/president-hassan-visits-turkey/  
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حالػػؿ افتتػػاح مشػػروع سػػكة حديػػد مرمػػرة. أنقػػب ىػػذه الزيػػارة  لحضػػورإسػػطنلوؿ 
 Abdi Farahنلػػدي فػػرح شػػيندوف زيػػارة أخػػرى لػػرئيس الػػوزراال الصػػومال  

Shindon  ي لمناقشػة مجمونػػة واسػعة مػػف 5087أكتػػولر  70 -52أنقػرة فػي
. الرئيس نلد م جػوؿ ورئػيس الػوزراال أردو ػاف تالقضايا المتعمقة لالصوماؿ م

لمناقشػػػػة جيػػػػود إنمػػػػار قامػػػػت تركيػػػػا لالػػػػدنوة الػػػػي مػػػػؤتمر  5082فػػػػي فلرايػػػػر 
الصػػوماؿي وسػػػلؿ دنػػػـ الحكومػػة فػػػي إنػػػادة لنػػاال المؤسسػػػات الوطنيػػػةي وتعزيػػػز 

ونػدد  يحسػف شػيخ محمػودالػرئيس وقػد حضػره  وامستقرار في الصوماؿياأمف 
 .(8)والدولية مف وزراال الخارجية ولعض المنظمات امقميمية 

 أصلحت زيارات أنقرة نادة شػلو سػنوية لػدى رؤسػاال الصػوماؿي حيػث قػاـ
ة تركيا لزيار رئيس جميورية الصوماؿ الاليدرالية محمد نلد م محمد )فارماجو( 

 52زيػػارة دولػة إلػػ  تركيػا فػػي لي حيػػث قػاـ انتخالػومنػػذ  مػػف مػرة فػػي السػنةأكثػر 
مػػػػؤتمر قمػػػػة القػػػػدس امسػػػػتثنائي لمنظمػػػػة التعػػػػاوف وشػػػػارؾ فػػػػي ي 5083ألريػػػػؿ 

منػذ نػػاـ  .(5) إسػػطنلوؿفػي  5083ديسػػملر  87-85السػالمي الػذي نقػػد فػي 
اضػػطمعت تركيػػا لػػدور تيسػػيري فػػي المحادثػػات لػػيف الحكومػػة الاليدراليػػة  ي5087

دارة أرض الصوما ؿي وقامت لدور كلير مف خالؿ جيود الوساطة الصومالية وا 
 Olganليكػػاراف جػػتػػـ تناليػػذ ىػػذه العمميػػة مػػف قلػػؿ السػػالير أول لػػيف الجػػانليفي

                                        
(1) Siradag, Abdurrahim, Op. Cit, p.92  

(  تعػددت زيػػارات الػرئيس فارمػػاجو أنقػػرة أسػلاب ومناسػػلات مختمالػػةي يػدؿ تواترىػػا وقػػرب 5)
  ليا نم  طليعة العالقة التي رلطت ليف الػرئيس الصػومالي ولػيف الػرئيس المدى الزمن
اأفريقػي  -مؤتمر وزراال الزرانة التركي  5084ألريؿ  52حضر فارماجو في التركي. 

حضػػػر فػػػي نالػػػس العػػػاـ مراسػػػـ أداال اليمػػػيف لػػػرئيس الجميوريػػػة ي و الػػػذي نقػػػد فػػػي أنطاليػػػا
قاـ لزيػارة نمػؿ إلػ   وف  نالس العاـي 5084يوليو  5التركيةي رجب طيب أردو اف في 

لزيػارة رسػمية ي وقػاـ والتق  لالرئيس أردو اف في إسػطنلوؿ 5084نوفملر  57تركيا في 
 .5085نوفملر  53و 52أخرى إل  تركيا يومي 

 Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs, Relations between 

Turkey and Somalia https://www.mfa.gov.tr/relations-between-

turkey-and-somalia.en.mfa.   
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Bekarميمػة  لجيود المصالحةي كانتالملعوث الخاص لوزير خارجية تركيا  ي
قػد و ي الصوماؿأرض و  الصوماؿليف ممحادثات )ليكار( ترتيب وتنسيؽ اأمور ل

اسػػتطانت ي 5083السػالير التركػػ  فػي الصػوماؿ لػػداًل مػف نػاـ أصػلح )ليكػار( 
أوؿ مػػػا لػػػيف قػػػادة الصػػػوماؿ وأرض مػػػف خػػػالؿ جيػػػود الوسػػػاطة الجمػػػت تركيػػػا 

ي وقػػد لعلػػت السػػالارة التركيػػة فػػي مقديشػػو 5087مًعػػا فػػي ألريػػؿ نػػاـ  الصػػوماؿ
وىكذاي نجحػت تركيػا فػ  أف تجعػؿ . المقاالدوًرا ميًما في التنسيؽ والترتيب ليذا 

 .(8) مف نالسيا شريؾ سياسي يعتمد نميو لمحكومة الصومالية
  .العالقات القتصادية: الجهات الفاعمة وحركة التجارة -3

ات يػػػػالتركػػػػي لالصػػػػوماؿ إلػػػػ  توقيػػػػت نػػػػدد كليػػػػر مػػػػف امتالاق لوجػػػػودا أدى
ـ. لمغ نددىا نحو أرلعة نشر اتالاؽ ومذكرة تالاىليف اللمديفي ومذكرات التالاىـ 

 Zaferوزيػر الشػؤوف امقتصػادية التركػي ظػافر جا ميػاف  ـقػا 5085 في ناـ
Çağlayan  ي لزيػارة لمصػوماؿ لتجارة وامستثمار ليف تركيا والصػوماؿامنسؽ و

 Bayrakالليػػػػرؽ توقيػػػت نقػػػد مػػػت شػػػركة  :منيػػػػاوتوقيػػػت نػػػدد مػػػف امتالاقيػػػات. 
تقػػـو الشػػركة . نشػػروف ناًمػػاتركيػػة لنػػادة لنػػاال وصػػيانة مينػػاال مقديشػػيو لمػػدة ال

ي وذلػؾ لعػد امنتيػاال مػف ترميمػوي وتعػود نائػدات 5082الميناال منذ ناـ  لإدارة
ة نسػػلة الحكومػػة الصػػوماليلينمػػا تعػػود إلػػ  %ي 22المينػػاال إلػػ  الشػػركة لنسػػلة 

ي وتشػػػير لعػػػض التقػػػارير إلػػػ  أف اسػػػتثمارات الشػػػركة فػػػ  المينػػػاال لمغػػػت 42%
إدارة مطار مقديشيو  5087ناـ استمـ اأتراؾ  في نالس السياؽ .ضخمة أرقاًما

حيػػػث لػػػدأت شػػػركة "فػػػافوري"  الػػػدولي( نلػػػد منثمػػػاف  آدـ)لمطػػػار المعػػػروؼ 
دارتػو إضػافة لمػا . معػدات المالحػة والمراقلػة الجػويوتركيػب ي التركية لتطػويره وا 

                                        

منػػذ ذلػػؾ الحػػيفي استضػػافت تركيػػا نػػػدة جػػومت مػػف المحادثػػات لػػيف الصػػػوماؿ وأرض ( 8)
ي جمعػت تركيػا لػيف رؤسػاال الصػوماؿ وأرض 5087الصوماؿ ف  اسػطنلوؿ. فػي ألريػؿ 

 أنقرة.الصوماؿ مًعا أنقرةي مما أدى إل  توقيت إنالف 
 Sucuoglu, Gizem, Jason Stearns, Op. Cit, p.19  
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ي منيػػا السػماح لمسػالف التركيػػة فػي الصػوماؿ تركيػا لامتيػػازات كثيػرة تتمتعػسػلؽ 
 .(8) الصوماليةاصطياد اأسماؾ ف  المياه القميمية ل

 لموجلياتتول   ناًما تسعة وأرلعوفتوقيت اتالاقية مدتيا قامت تركيا أيًضا ل
دارة نظاـ التعميـ في الصوماؿ إضافة إل  ما سلؽ قامت  .ىيئة تركية تطوير وا 

أكاديميػة  تسػأسي و إصالح وتػرميـ العديػد مػف المقػرات الحكوميػةعمميات تركيا ل
ي لنػاال وتشػغيؿ أكلػر مجمػت طلػي فػي مقديشػيولي كمػا قامػت لحرية في مقديشيو

وتعليػػػد شػػػوارع ي وصػػػيانتياتحسػػػيف معػػػدات ميػػػاه الشػػػرب فػػػي العاصػػػمة والقيػػػاـ ل
أف تنالػػرد  الشػػركات التركيػػةاسػػتطانت  نمػػؿ كػػؿ ىػػذه اأمػػور لعقػػودالعاصػػمةي 

تـ تناليذ ىذه المشاريت فػي الغالػب لالشػراكة مػت وزارات الحكومػة امتحاديػة  .ليا
 .(5) الخاصوالسمطات المحمية والجيات الالانمة في القطاع 

د مػػػواالتػػػ  تشػػػمؿ  التركيػػػةأصػػػلحت الصػػػوماؿ وجيػػػة لملضػػػائت والخػػػدمات 
والخلػػػػػرة اليندسػػػػػيةي واأدوات المنزليػػػػػةي والماللػػػػػسي اللنػػػػػاال والمعػػػػػدات الطليػػػػػةي 

نالػػػوذ القػػػوى ي دليػػػؿ نمػػ  اللالصػػوماؿ اأنػػػالـ التركيػػة فػػػ  كػػؿ مكػػػافوانتشػػرت 
قالز حجـ التلادؿ التجاري ليف تركيا والصوماؿ مف نتيجة لذلؾ . والوجود الالعاؿ

ي ووصػؿ 5082مميػوف دومر نػاـ  857إلػ   2010مالييف دومر ناـ  خمسة
أصلحت المنتجات التركية ىي السمت و . 5083مميوف دومر في ناـ  844إل  

يشػػرلوف الحميػػب كػػانوا نمػػاؿ اأمػػـ المتحػػدة إف حتػػ  الصػػوماؿي اأساسػػية فػػي 
 .(7) لجودتو وتوفره لالسوؽ التركي

صػػرح نائػػب رئػػيس الػػوزراال التركػػيي لطالػػي ألػػوافي لػػأف حجػػـ امسػػتثمارات 
حػػيف "ي وقػػاؿ: 5082التركيػػة فػػي الصػػوماؿ لمػػغ مئػػة مميػػوف دومر لنيايػػة العػػاـ 

ننظر إل  إمكانيات العمؿ في الصوماؿي يجذب انتلاىنػا امتالكػو أطػوؿ سػاحؿ 

                                        
(1) Siradag, Abdurrahim, Op. Cit, p.97  

(2) Wasuge, Mahad, Turkey‟s assistance model in Somalia: 

Achieving much with little. The Heritage Institute for Policy 

Studies, Mogadishu, p. 201  

(3) Cannon, Brendon J.,Op. Cit, P. 97  
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سػػػتثمار فػػػي ومػػػوارد الطاقػػػة المتجػػػددة؛ وسنشػػػجت مسػػػتثمرينا نمػػػ  ام يفريقيػػػاأل
 .(8)"الصوماؿ خاصة في مجامت صيد اأسماؾ والزرانة

امسػػػػػػتثمار فػػػػػػي  نمػػػػػػ رواد اأنمػػػػػػاؿ اأتػػػػػػراؾ  شػػػػػػجعت القيػػػػػػادة التركيػػػػػػة
 في زياراتػو لمصػوماؿ يضػـ نػدًداردو اف ي وكاف دوًما الوفد المرافؽ أالصوماؿ

نمػ   يامستثمار في جميت المجػامت نم  يـلتشجيع يرجاؿ اأنماؿمف  كليًرا
تػػـ نقػػد  .(5) لالسػػتثماروأوجػػو متعػػددة  يالصػػوماؿ تمتمػػؾ مغػػانـ كثيػػرةأف  انتلػػار

خػػػػالؿ مػػػػؤتمر امسػػػػتثمار العديػػػػد مػػػػف المػػػػؤتمرات امقتصػػػػادية ليػػػػذا الغػػػػرضي و 
والقطػػػاع الخػػػاصي لرئاسػػػة أردو ػػػاف والػػػرئيس الصػػػومالي حسػػػف شػػػيخ محمػػػودي 

ؾ اىتمػػػاميـ أنمػػػف مسػػػتثمروف أتػػػرا 5082الػػػذي نقػػػد فػػػي إسػػػطنلوؿ فػػػي فلرايػػػر 
لامسػػتثمار فػػي مجػػاؿ الطاقػػة الصػػوماليةي واللنيػػة التحتيػػة والمػػوانتي وتكنولوجيػػا 
المعمومات وامتصامتي والزرانة والثروة الحيوانية ومصايد اأسماؾ. في حػيف 

فػػػإف القيػػػادة  مقديشػػػويأف معظػػػـ الشػػػركات التركيػػػة ركػػػزت لشػػػكؿ أساسػػػي نمػػػ  
التركية حاولت جذليـ لتوسيت نمميػات امسػتثماري حيػث أشػار السػالير التركػيي 

ي إلػ  أنػو مػف 5082خالؿ زيارتو إل   ارويي في مقاطعة لونتالنػد فػي ألريػؿ 
مختمػػػػػؼ منػػػػػاطؽ إلػػػػػ   نطػػػػػاؽ نمميػػػػػافػػػػػي توسػػػػػيت التركيػػػػػة مصػػػػػمحة الشػػػػػركات 

   .(7)لونتالند وجولامندالصوماؿي مثؿي 
اأولػػػيي  :تػػػراؾ لميػػػزتيف فػػػي السػػػوؽ الصػػػوماليةؿ اأنمػػػاؿ اأتمتػػػت رجػػػا 

ي را لػػيف فػػي الكسػػب نمػػ  المخػػاطرةمنالتحػػيف كػػونيـ  ي والثانيػػةيكػػونيـ مسػػمميف
ي مػػت الصػػومالييفسػػمح ليػػـ لامنػػدماج لشػػكؿ جيػػد ممػػا مػػف السػػوؽ الصػػوماليي 

 .في العطاالات لمشاريت إنػادة النمػار الضػخمةتالضيميـ  يفنحيـ ذلؾ ميزة م
جمعيػػػة رجػػػاؿ  وىػػػو رجػػػؿ أنمػػػاؿ تركػػػي ورئػػػيس "لػػػالؿ جيميػػػؾ"نػػػف ذلػػػؾ يقػػػوؿ 
الصػػػوماليةي وىػػػي اأولػػػ  فػػػي الصػػػوماؿ مػػػت دولػػػة أخػػػرىي  - اأنمػػػاؿ التركيػػػة

                                        

 .4(  آدـ شيخ حسف: مرجت سلؽ ذكرهي ص 8)
 نالس المرجت والصالحة.(  5)

(3) Sucuoglu, Gizem, Jason Stearns, Op. Cit, p.25  
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الصػػوماليوف م يريػػدوف الشػػركات " :5085والتػػي سػػاند فػػي إنشػػائيا فػػي ألريػػؿ 
لػدأت لسػلب أمريكػا  يـمشػاكم يعتقػدوف أف في أنيػـاي لعػد الغرلية فػي أسػواقيـ

"إنيػػػـ يريػػػدوف امسػػػتمرار لػػػدوف أمريكػػػا والػػػدوؿ  :" ويضػػػيؼ مؤكػػػًداودوؿ أخػػػرى
 . (8) وم شؾ أجاد اأتراؾ استثماره الذي". وىو اأمر اأخرى

وىكذاي تمكنت الشركات التركية مف الوصوؿ إل  قادة الصوماؿي وانتزنوا 
دـ تركيػا لشػكؿ إيجػالي لالضػؿ العقود التجاريػة المرلحػة. فػ  ىػذه العمميػة لػـ تتقػ

ملادرتيػػػػا وقػػػػدرتيا نمػػػػ  تحمػػػػؿ المخػػػػػاطرة فقػػػػطي ولكػػػػف أيًضػػػػا لعظػػػػـ مقػػػػػدرات 
الصػػوماؿ امقتصػػاديةي والتقلػػؿ امجتمػػاني لمػػدور التركػػي نمػػ  مسػػتوى النخلػػة 

 يتضح السياؽي ىذا فيي لالصوماؿ ف  لداية الوجود التركيخاصة والمواطنيف 
 تركيا مقارنةً  إيجالية لشأف أكثر تصريحات إطالؽ إل  ميؿ القادة الصومالييف

 .(5) القوى اأخرى نف لتصريحاتيـ
 . في الصومال التركية القوة الناعمةالعالقات الثقافية:  -4

ي الصػػوماؿ النانمػػة نمػػ ننصػػًرا رئيسػػًيا فػػي الحممػػة التركيػػة  كػػاف التعمػػيـ
ألػؼ طالػب صػومالي لمػنح دراسػية  خمسػة نشػرحػوالي  حيث استضػافت تركيػا
رفعػػػت "ي حينمػػػا تمقػػػ  5088لػػػدأ اأمػػػر فػػػي أ سػػػطس  .فػػػي الجامعػػػات التركيػػػة

ي رئػيس اتحػاد الجامعػات الخاصػة فػي تركيػاي مكالمػة مػف مكتػب "ساريجا أو مػو
جمػػت أكلػػػر نػػدد ممكػػف مػػػف التعيػػدات لػػػالمنح ليػػدؼ رئػػيس الػػوزراال أردو ػػػافي 

أردو ػػػاف نمػػػ  وشػػػؾ السػػػالر إلػػػ  كػػػاف وقتيػػػا  يلمطػػػالب الصػػػومالييفالدراسػػػية 
مقديشػػػوي وأراد تقػػػديـ ىديػػػة لالغػػػة اأىميػػػة لمشػػػعب الصػػػومالي مػػػف خػػػالؿ ىػػػذه 

طالػب صػومالي إلػ  تركيػا  8500خالؿ العػاـ التػاليي وصػؿ أكثػر مػف . المنح
العنصػر  ضػخًما فػيتركًيػا يمثػؿ اسػتثماًرا  كػاف ىػذا اأمػر ة.لمنحة دراسية كامم

                                        
 (1) Harte, Julia, Op. Cit, p.12  

(2) Cannon, Brendon J.,Op. Cit, P. 96  
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 30مػا يقػرب مػف ي حيث تـ تخصػيص ي الشلاب الصومالياللشريي المتمثؿ ف
  .(8) الغرضليذا  مميوف دومر

 ي ير مسلوؽكاف لالنسلة لكال اللمديفي فإف حجـ لرنامج المنح الدراسية  
مػػػـ تقػػػدـ الدولػػػة التركيػػػة مػػػف قلػػػؿ ىػػػذا العػػػدد الكليػػػر مػػػف المػػػنح الدراسػػػية لدولػػػة ف

الصػػػومالييف فػػػي كػػػـر الحكومػػػة الكثيػػػر مػػػف كليػػػرة لػػػدى  ي ممػػػا خمػػػؽ ثقػػػةواحػػػدة
كتلػػػػػوا ملاشػػػػػرة إلػػػػػ  رئػػػػػيس الػػػػػوزراال  الصػػػػػومالييف لدرجػػػػػة أف الطػػػػػالب يالتركيػػػػػة

نلػد العزيػز إلػراىيـ "مف رسالة  ة. مف ىذه الرسائؿأردو اف لطمب المنح الدراسي
تتضػمف  وىػيناًماي مف لوساسػوي لونتالنػدي  نشروفي اللالغ مف العمر "يوسؼ

: "يحدوني ي حيث كتب أردو اف قائاًل دراسية وتعيًداندااًل لمحصوؿ نم  منحة 
أريد أف يتعمـ جيمنا ف. و اأمؿ وحريًصا نم  تسمية الني اأوؿ طيب أو أردو ا

 .(5) "القادـ التاريخ اأخوي ليننا
دؼ اأساسػػي مػػف المػػنح الدراسػػية ىػػو نػػودة الطػػالب فػػي نيايػػة كػػاف اليػػ

نػػادة لنائيػػػاالمطػػاؼ إلػػ  الصػػػوماؿ لممسػػاندة فػػػي قيػػادة دولػػػت وفػػي نالػػػس  .يـ وا 
الصػومالييفي فػ  النانمػة لػيف تركيػا وسػيمة لتعزيػز قػوة المػنح  كانت ىػذهالوقت 

الػػذيف درسػػوا فػػ   الشػػلاب الصػػومال سػػيكوف إطػػار امسػػتثمار فػػ  المسػػتقلؿي ف
والدلموماسػػييف المسػػتقلمييف  يوالميندسػػيف يكلػػار المػػديريف التناليػػذييف تركيػػا يوًمػػاي
تػػػـ إشػػػلانيـ لاممتنػػػاف والنجػػػاب مػػػدى  خػػػالؿ ىػػػذه المػػػنحي ومػػػف فػػػي لالدىػػػـ

 جػزال الصػوماؿلناال اللنيػة التحتيػة فػي  تركيا ف جيود كانت ا. كما تركيلالحياة 
سيكوف طالب المػنح الدراسػية أكثػر ةي فم يتجزأ مف نجاح لرنامج المنح الدراسي

عًدا حماًسػػػػػا لمعػػػػػودة إلػػػػػ  ديػػػػػارىـ إذا كػػػػػاف المجتمػػػػػت الصػػػػػومالي مسػػػػػتقًرا ومسػػػػػت
تػػأثير  يكلػػر وينمػػوفيمػػا لعػػد  ي ومػػف خالليػػـلالسػػتالادة مػػف مػػواىليـ لعػػد التخػػرج

 .(7) اللالدالمستقلمي في  ويترسخ نالوذىا تركيا

                                        
(1) Harte, Julia, Op. Cit, p.12  

(2) Ibid, p.13  

(3) Ibid  
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ىتمت تركيػا لشػكؿ كليػر فػ  السػياـ فػ  التعمػيـ ا في إطار نالس السياسة 
 Türkiye التركيةكانت المؤسسة الدينية الدينيي وتأىيؿ اأئمة ورجاؿ الديف. 
Diyanet Foudation (TDV) ، التػي تعمػؿ لشػكؿ وثيػؽ مػت وزارة الشػؤوف

مسػػؤولة نػػف ترتيػػػب نصػػؼ المػػنح الدراسػػػية  ي ووزارة التعمػػيـ التركػػػييالسػػالمية
مػ  نكػس المػنح الدراسػية . ونلمطػالب الصػومالييفمنحػة  8500اللػالغ نػددىا 

الدينيػة مخصصػة لمدراسػات انػت ك (TDV)مؤسسػة الديانػة  اأخرىي فإف مػنح
فػػػػي ىنػػػػاؾ جػػػػزال مخصػػػػص لدراسػػػػة نمػػػػـو الشػػػػريعة . كػػػػاف نمػػػػ  وجػػػػو التحديػػػػد

 دوراتمخصػػص لػػالمػػنح  جػػزال أخػػر مػفي لينمػػا التركيػةالجامعػات الحكوميػػة فػػي 
أئمػػػػػة  لتخػػػػػريج المخصصػػػػػةالثانويػػػػػة  خطيػػػػػب-إمػػػػػاـ مػػػػػدارسلو  يتعمػػػػػيـ القػػػػػرآف

 .(8) ي ومنحة الدراسات العميا لطالب كمية الشريعةالمستقلؿ
فػػػػػ  العمػػػػػؿ فػػػػػي الصػػػػػوماؿي ومػػػػػف التركيػػػػػة نشػػػػػطت المؤسسػػػػػات الدينيػػػػػة 

ي (مؤسسػة أناضػوؿالمؤسسات التي كاف ليا دور كلير فػي الػداخؿ الصػومال  )
ثانويػػة الشػػيخ تػػدير  المؤسسػػة . كانػػت ىػػذهلشػػؤوف الدينيػػة التركيػػةوزارة االتالعػػة لػػ

 كما أدارتصوف ي لعد ترمييما وتحويميا إل  مدرسة لتخريج اأئمة والخطلاال. 
مؤسسة أناضوؿ أيًضا مػدارس تشػمؿ كػؿ المراحػؿ التعميميػة مػف املتدائيػة إلػ  

لنشػػػر المغػػػة والثقافػػػة  ىػػػذه الميمػػػة مػػػف خػػػالؿوقامػػػت ي فػػػي الصػػػوماؿ الثانويػػػة
مدرسػػة والتػػي تػػـ تسػػميتيا ل يالثانويػػة )سػػالًقا(لنػػادر  مدرسػػة مثػػاؿ ذلػػؾي التركيػػة.

ليػػػذا  لتحػػػؽالتعمػػػيـ المغػػة التركيػػػةي  لمدرسػػػة لرنػػامج مجػػػانيا توفػػػر (ي كلمونومػػا)
فػي  اأمػؿندد كلير مف خريجي الثانويػات والجامعػاتي ممػف يحػدوىـ اللرنامج 

الشركات والمؤسسػات  ف مواصمة دراستيـ في تركيا أو الحصوؿ نم  وظائؼ 
تشترط في المتقدـ إل  وظائاليا إتقاف المغة  العاممة ف  الصوماؿي والتيالتركية 

لمػػػػغ نػػػػدد  . وقػػػػدالتركيػػػػة كشػػػػرط مسػػػػلؽ لمدراسػػػػة أو الحصػػػػوؿ نمػػػػ  الوظػػػػائؼ
 حػواليالصومالييف الذيف تعمموا المغة التركية خالؿ ناميف مف نشاط المدرسةي 

                                        
(1) Cannon, Brendon J.,Op. Cit, P. 97  
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كمػػػػا انترفػػػػت الحكومػػػػة التركيػػػػة لتسػػػػت  .(8) 5084سػػػػتة آمؼ صػػػػومالي نػػػػاـ 
 يسػػػػات تعميميػػػػة مؤىمػػػػة لػػػػانتراؼ الجامعػػػػات التركيػػػػةجامعػػػػات صػػػػومالية كمؤس

 .(5) الحاسوبوأجيزة  يمولدات الكيرلاالل ىـوساندتيـ لإمداد
معيػػػد العمػػػـو الصػػػحية الػػػذي أطمػػػؽ مػػػا سػػػلؽي أفتتحػػػت تركيػػػا  إضػػػافة إلػػػ 

إلػػ  يتسػػت المعيػػد . (ردو ػػاف المينػػي العػػالي لمعمػػـو الصػػحيةأمعيػػد ) اسػػـ نميػػو
طالػػب وطاللػػةي وتسػػتمر الدراسػػة فيػػو لمػػدة سػػنتيف تسػػلقيا فتػػرة تمييديػػة  ثالثمائػػة

تسػػتغرؽ تسػػعة أشػػير يػػتعمـ فييػػا الطملػػة المغػػة التركيػػةي وىػػذا المعيػػد تػػالت لػػوزارة 
الحكومة التركية أيًضاي لػإدارة المػدارس التػ  كانػت تتلػت قامت  .الصحة التركية

ممؤسسػػػة لية لاالحكومػػة الصػػػومي لعػػد طػػػرد فػػػي الصػػػوماؿ حركػػة فػػػتح م جػػولف
التالعػػػة لجػػػولفي والتػػػ  كانػػػت تػػػدير ىػػػذه المػػػدارسي لنػػػااًل نمػػػ  طمػػػب الحكومػػػة 

 .(7)5082لعد ناـ  التركية
نظػػر اأتػػراؾ إلػػ  المػػدارس نمػػ  أنيػػا لمثالػػة جسػػور لػػيف اللمػػدافي جسػػر 

المػػػدارس  أكػػد ىػػػذا اأمػػػر أفلمتعمػػيـي وجسػػػر لمثقافػػػةي وجسػػر لالقتصػػػاد أيًضػػػا. 
إلػػ  تسػػييؿ دخػػػوؿ أدت فػػي جميػػػت أنحػػاال القػػارة  لحركػػة فػػتح م جػػولفالتالعػػة 

خشػػ  كانػػت ت فريقيػػا حيػػثأأجػػزاال مػػف  إلػػ اأتػػراؾ  والمسػػتثمريفرجػػاؿ اأنمػػاؿ 
ولف جػػف الشػركات التالعػة لويشػير لعػض اللػػاحثيف إلػ  أ .دوؿ أخػرى أف تخطػو

فريقيػػػا جنػػػوب أكانػػػت القػػػوة الدافعػػػة وراال العديػػػد مػػػف العالقػػػات لػػػيف تركيػػػا ودوؿ 
اسػتطاع أردو ػاف مػا ف  لداية إرساال تركيػا لنالػوذ ليػا فػ  القػارةي وىػو  الصحراال

 .(4) استثماره قلؿ أف يتمكف مف المضي قدًما لدوف مساندات حركة جولف

                                        

المظػػػاىر وايثػػػار السػػػمليةي مؤسسػػػة الصػػػوماؿ الجديػػػد  -التغمغػػػؿ التركػػػي فػػػ  الصػػػوماؿ( 8)
ي 5083سػػػلتملر 3ي مقديشػػػيوي 4لإلنػػػالـ واللحػػػوث والتنميػػػةي التقريػػػر اأسػػػلونيي رقػػػـ 

 .4ص
 .4آدـ شيخ حسف: مرجت سلؽ ذكرهي ص  (5)
 .4التغمغؿ التركي في الصوماؿ: مرجت سلؽ ذكرهي ص ( 7)

(4  ) Harte, Julia, Op. Cit, p.15  
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التعميـ مف ىذا التركيز نم  إل  ريلتيـ لعض المعمقيف الصومالييف  أشار
 فػ  إطػار التركيػة نانمػةالقػوة النمػ  أنػو جيػد  اللعض ينظر إليوي حيث يالدين

خطػػػة لتػػػدريب فيمػػػؽ مػػػف اأئمػػػة ليكونػػػوا لمثالػػػة قػػػوة معتدلػػػة مؤيػػػدة لتركيػػػا فػػػي 
ىػػػذا العػػػدد  تقػػػديـأف ىػػػذا ىػػػو الػػػدافت الػػػرئيس ل وفويعتقػػػد .المسػػػاجد الصػػػومالية
أنػػػو كػػػاف لػػػدى خاصػػػة  يإلػػػ  الصػػػومالييف تركيػػػافػػػي دراسػػػة الالكليػػػر مػػػف مػػػنح 

التػػػػي ترناىػػػػا دوؿ مسػػػػممةي مثػػػػؿ مػػػػف المػػػػدارس الدينيػػػػة فػػػػي  عديػػػػدال الصػػػػوماؿ
التعمػيـ وجػود إضافة إل  ي نم  وجو التحديد يجدوؿ الخمالمدارس التي أسستيا 
إمكانيػػة  ـلػػدييكػػاف ا المنػػاطؽ تضػػررً أىػػالي أكثػػر  أف لدرجػػةالػػديني الصػػوماليي 

شػػر جيػػود تركيػػا لن تجعمػػىػػذه المنافسػػة  يلسػػيولة الوصػػوؿ إلػػ  التعمػػيـ الػػديني
خطػػػػػوة  -مػػػػػف وجيػػػػػة نظػػػػػر مصػػػػػالحيا وتوجياتيػػػػػا –عتػػػػػدؿ شػػػػػكؿ السػػػػػالـ الم

ي "محمػػػد أردا" أكػػد نمػػ  ىػػذا الاليػػـىميػػػةي نمػػ  درجػػة كليػػرة مػػف اأاسػػتراتيجية 
تػػرى  ":قػػاؿحيػػث   يمطػػة سػػراي فػػي إسػػطنلوؿجأسػػتاذ العالقػػات الدوليػػة لجامعػػة 

أف تكػػوف سػػتكوف دولػػة إسػػالميةي فمػػف اأفضػػؿ كانػػت الصػػوماؿ  إذا تركيػػا أنػػو
 .(8)"!دولة إسالمية وفًقا لنسختنا مف السالـ

 . ةوالعسكري ةاألمني عالقاتال -5
يعد ىذا المحور مف أىػـ المحػاور التػي نممػت تركيػا نمػ  تعليػد الطريػؽ  

ـ تمريػر تػلوي مف خالؿ نمميا النساني والسياسي وامقتصادي فػي الصػوماؿ. 
فلرايػر  80فػ   لمكافحػة القرصػنةأوؿ تشريت يمكمف تركيا مف نشر قػوات لحريػة 

فرقة العمؿ متعػددة الجنسػيات  CTF151 إل  انضمت تركيا محًقا ي ثـ5005
                                        

(8  )Ibid  والواقػتي أف امىتمػػاـ لػػالتعميـ الػديني سػػواال مػػف جانػػب تركيػا أـ مػػف جانػػب الػػدوؿ
نحػو تلنػ  فكػر  الخميجية يأتي ف  إطار خطة لنشر السالـ المعتدؿي لمجالية النػدفاع

الجمانػػػػات الجياديػػػػة المسػػػػمحةي وىػػػػو أمػػػػر م يتناسػػػػب مػػػػت مصػػػػالح القػػػػوى الكلػػػػرى وم 
حمالائيػػاي فػػي سػػياؽ نػػزع فتيػػؿ الخطػػر المتمثػػؿ فػػ  تلنػػي الشػػلاب الصػػومالي وجيػػة نظػػر 
دينية أصولية؛ أف المسمـ الصالح مف وجية نظر ىذه القوى ىو المسمـ  ير المسيسي 

 مارس صمواتو. الذي يقلت ف  المسجد لي
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تركيػػػا منػػػذ ذلػػػؾ الحػػػيفي نشػػػرت . لمكافحػػػة القرصػػػنة قلالػػػة السػػػاحؿ الصػػػومالي
 .(8) منتظـ لشكؿلحر العرب أسطوليا اللحري في اللحر اأحمر وخميج ندف و 

تػـ  الػذيالمنطقػةي لمكافحػة القرصػنة فػي  التركيػة تالػويض اللحريػةكما تـ تمديد 
خػػػر مػػػف قلػػػؿ الجمعيػػػة آنػػػاـ مػػػدة لي 5004الموافقػػػة نميػػػو أوؿ مػػػرة فػػػي نػػػاـ 

 .(5) لمميمة تاستتمديد الىذا ال وكاف .5083الكلرى في  التركية الوطنية
الصػوماؿ نمػ  الشػارة إلػ   مت لداية التواجػد التركػي فػ حرص أردو اف 

لإرسػػػػاال اأمػػػػف. وذكػػػػر أف  املاشػػػػرً  ارتلاًطػػػػا أف نجػػػػاح نمميػػػػات ال اثػػػػة مػػػػرتلط
انسحاب العناصر المسمحة مف حركة الشلاب مف مقديشو تطور إيجالي لألمف 
فػػي المنطقػػةي ووصػػؼ فكػػرة نقػػؿ مكاتػػب اأمػػـ المتحػػدة ذات الصػػمة لالصػػوماؿ 
والموجػػػودة فػػػي نيرولػػػي إلػػػ  مقديشػػػو لأنيػػػا خطػػػوة إيجاليػػػة لػػػدنـ نمميػػػة إرسػػػاال 

دوؿ الجػػػوار إثيوليػػػا وكينيػػػا  اكمػػػا دنػػػيجػػػب اتخاذىػػػا دوف تػػػأخير. أنػػػو اأمػػػفي و 
 . (7) الصوماؿفيما يتعمؽ لإنادة السالـ وامستقرار في  تيـلتحمؿ مسؤولي

ي وكافػػػػة الالػػػػانميف الػػػػدولييف فػػػػ  يػػػػاتركقمػػػػؽ  سػػػػلاب التػػػػي تلػػػػررأا تعػػػػددت
القػػػدرة والكالػػػاالة لتناليػػػذ تممػػػؾ نظػػػًرا أف الحركػػػة ي مػػػف حركػػػة الشػػػلابالصػػػوماؿ 
كيانػػات المريكيػػة و أخػػارج الصػػوماؿي لمػػا فييػػا ضػػد السػػالارات ا مسػػمحةىجمػػات 

سػػػلتملر اليجػػػـو الػػػذي شػػػنتو الحركػػػة  يخػػػرى. وخيػػػر دليػػػؿ نمػػػ  ذلػػػؾأا يػػػةالغرل
ي وقياميػا فػي نيرولػي Westgate نمػ  مجمػت ويسػت  يػت التجػاري 5087

شماؿ  يمقاطعة  اريسا يف ينم  جامعة  اريسا 5082لريؿ آخر ف  أ يجوـل

                                        
(1) Turkish Naval Forces: Dependable in Cooperation, deterrent in 

crises and decisive in combat, Defence Turkey, vol. 12, no. 80 

(2018).    Melvin, Neil, the Foreign Military Presence in the Horn 

of Africa Region, SIPRI Background Paper, April 2019, p.14  

(2) Melvin, Neil, The Foreign Military Presence in the Horn of Africa 

Region, SIPRI Background Paper, April 2019, p. 14  

(3) Ibid  
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 ليجمػػػػاتيؤكػػػػد اليجومػػػػاف نمػػػػ  قػػػػدرة الجمانػػػػة نمػػػػ  التخطػػػػيط ي شػػػػرؽ كينيػػػػا
 .(8) أفريقياأنحاال شرؽ  وتناليذىا في مختمؼ

توسػيت اسػػتثماراتيـ اأتػراؾ مػػف رجػاؿ اأنمػاؿ تطمػب أنقػرة  كانػتلينمػا و  
فػػػي الصػػػوماؿ  لمصػػػالح التركيػػػةا تتونػػػد حركػػػة الشػػػلاب كانػػػتفػػػي الصػػػوماؿي 

تعػػػرض نمػػػػاؿ شػػػركة إنشػػػػاالات تركيػػػة لالصػػػػوماؿ لحػػػػادث  ولالالعػػػػؿ .ليجمػػػات
 "حركػة الشػلاب"شػماؿ  رلػي العاصػمة مقديشػوي نالذتػو  "أفجػوي"تالجيري لمدينػة 

أسػالر  آخػراي وذلػؾ لعػد تالجيػر جريًحػ وقوع سػلعة نشػرالصوماليةي وأسالر نف 
شخًصػػػػا مػػػػف ليػػػػنيـ مواطنػػػػوف أتػػػػراؾ فػػػػي العاصػػػػمة  واحػػػػد وثمػػػػانوفنػػػػف مقتػػػػؿ 

سالارات و يرىػا الو مجمعات الشف ىجمات نم  ل كما قامت الحركة .(5) مقديشو
مصػػالح ىػػذه ىػػدد الغرليػػةي ممػػا دوؿ الػػمػػف  اأجانػػباكف التػػي يرتادىػػا مػػأمػػف ا
 . (7) الصوماؿفي  والمنتشرة ي ومصالح تركيا امقتصادية المتشعلةالقوى

                                        

في ظؿ  ياب التدخؿ اأمريك  الملاشري مت وجود تدخؿ ملاشػر محػدود النطػاؽ للعثػة ( 8)
ي أصػلحت حركػة الشػلاب ىػي الحكومػة  AMISOM امتحػاد اأفريقػي فػي الصػوماؿ

الالعميػػة فػػي أقػػاليـ رئيسػػية فػػي الصػػوماؿي وقامػػت لتػػوفير خػػدمات حكوميػػة فػػي مجػػامت 
نػػػدةي مسػػػيما فػػػ  مجػػػامت التعمػػػيـ والعدالػػػة واأمػػػف والرنايػػػة الصػػػحيةي وشػػػؤوف الدارة 
ا المحميػػةي واأشػػغاؿ العامػػة. كمػػا خاطػػب قػػادة الحركػػة الشػػعب الصػػومالي نمًنػػاي وناقشػػو 

ضػػرورة تغييػػر الوضػػت مػػت التطػػرؽ إلػػ  اللرنػػامج الصػػالحي الػػذي تعتمػػده الحركػػة مػػف 
ي أضػػػحت الحركػػػة المجمونػػػة 5080أجػػػؿ مصػػػمحة الشػػػعب الصػػػومالي. ولحمػػػوؿ العػػػاـ 

العسكرية القويةي التي تتميز لالتنظيـ اأفضؿي وتحظ  لالموارد المالية. ونميوي لسػطت 
سيث ج. جػونزي المناطؽ في جنوب الصوماؿ. الحركة نالوذىا نم  النطاؽ اأكلر مف 

آنػػدرو ـ. ليلمػػافي ناثيػػاف تشػػاندلر: اسػػتراتيجية مكافحػػة الرىػػاب والتمػػرد فػػ  الصػػوماؿي 
  .72ي 5ي ص 5082تقييـ الحممة ضد حركة الشلابي مؤسسة راندي كاليالورنياي 

ينػػاير الصػػوماؿ: تركيػػا لػػـ تحصػػؿ نمػػ  تػػرخيص لالتنقيػػب نػػف اللتػػروؿي  جريػػدة زمػػاف: (5)
 /https://www.zamanarabic.com/2020/01/23 .5050ي 57

  .5( سيث ج. جونزي آندرو ـ. ليلمافي ناثياف تشاندلر: مرجت سلؽ ذكرهي ص 7)
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لمواجيػػػػػة حركػػػػػة الشػػػػػلابي نػػػػػدة ائيػػػػػا كػػػػػاف أمػػػػػاـ الوميػػػػػات المتحػػػػػدة وحمال
يتضػػمف امنتمػاد نمػ  قػػوات  الػذيالتػدخؿ  يػػر الملاشػري  يمنيػا :اسػتراتيجيات

أخػػػرى  يػػػر أمريكيػػػةي مػػػف أجػػػػؿ تناليػػػذ ضػػػرلاتي أو تػػػدريب العناصػػػر اأمنيػػػػة 
كالقوات التركية التي لعلػت لالالعػؿ دوًرا  الصومالية التالعة لمحكومة الصوماليةي

تراتيجية تتػػيح لموميػػات اسػػ وىػػي كليػػًرا فػػي تػػدريب القػػوات الصػػومالية الحكوميػػة.
ي الصػػػػػوماليتجنػػػػػب امشػػػػػتلاؾ الملاشػػػػػري تجنًلػػػػا لتػػػػػأجيج الػػػػػرأى العػػػػػاـ  المتحػػػػدة

وقػػػػد انتمػػػػدت الوميػػػػات . (8) اأمريكيػػػػةاد ضػػػػد القػػػػوات واسػػػػتنالار الجيػػػػود لمجيػػػػ
المتحػػػػػػدة ىػػػػػػذه امسػػػػػػتراتيجية فػػػػػػ  منتصػػػػػػؼ العقػػػػػػد اأوؿ مػػػػػػف القػػػػػػرف الحػػػػػػادي 

ي ولػػػػالر ـ مػػػػف ذلػػػػؾ فقػػػػد أدى التػػػػدخؿ الثيػػػػول  فػػػػ  الصػػػػوماؿ نػػػػاـ والعشػػػػريف
 .(5) إل  موجة رفض شعلي كليرة مف الصومالييف ف  الداخؿ والخارج 5002

                                        

ي شػػػػنت لعثػػػػة امتحػػػػاد اأفريقػػػػي فػػػػ  5088فػػػػي الالتػػػػرة الممتػػػػدة مػػػػف فلرايػػػػر إلػػػػ  مػػػػايو ( 8)
يشػػيوي ولحمػػوؿ نػػاـ الصػػوماؿي سمسػػمة مػػف اليجمػػات اسػػتيدفت معاقػػؿ الحركػػة فػػ  مقد

ومية ف  نطػاؽ العاصػمة. وخػارج  82ومية مف أصؿ  87سيطرت اللعثة نم   5088
نطػاؽ العاصػػمة مقديشػػوي نجحػػت اللعثػػة فػػي إجلػػار قػػوات الشػػلاب نمػػ  التراجػػتي لحيػػث 

ي خسػػػرت حركػػػة 5088أصػػلح نالوذىػػػا ضػػػعياًلا نمػػ  جليػػػات قتػػػاؿ نػػػدةي ولحمػػوؿ رليػػػت 
ثيوليػا. ومػػت الشػلاب أقػاليـ نػدة لصػالح ميميشػي ات صػومالية مدنومػة مػف دولتػي كينيػا وا 

ي 5088لدايػػػػة موسػػػػـ الجالػػػػاؼ الشػػػػديد التػػػػاريخي فػػػػي منطقػػػػة شػػػػرؽ إفريقيػػػػا فػػػػي يوليػػػػو 
انسحلت حركة الشلاب مف مقديشو وقد ضعؼ نالوذىا أكثر فػأكثر فػي منػاطؽ نػدة فػي 

نمميػػة  ي شػػنت كينيػػا نػػدواًنا جوًيػػا ولرًيػػاي نػػرؼ لاسػػـ5088أكتػػولر  84الجنػػوب. وفػػ  
فػػي منطقػػة جولػػا السػػالمي شػػماؿ مقديشػػوي وقػػد شػػكؿ العػػدواف  Linda Nchiلينػػدا نشػػي 

لداية مرحمة أخرى شيدت الحركة خسائر فادحػة نمػ  صػعيد اأرض التػ  كانػت تحػت 
سػػػيطرتياي ولالتعػػػاوف مػػػت قػػػوات الحكومػػػة امتحاديػػػة امنتقاليػػػةي والميميشػػػيات العشػػػائريةي 

قػت خاضػعة لنالػوذ الحركػة فػ  رأس كملػونيي وكيسػمايوي انتػدت القػوات الكينيػة نمػ  موا
ي وخػالؿ نػاـ 5088وليدواي ومناطؽ أخرى فػ  جنػواب الصػوماؿي طيمػة خريػؼ وشػتاال 

  .55ي57. نالس المرجتي ص ص 5085
  .72( نالس المرجتي ص 5)
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أف قػرار نشػر مف تكرار تجارب التػدخؿ الملاشػر أدركت الوميات المتحدة  
لنتػائج نكسػية. وقػد يسػاىـ  قػوات أمريكيػة فػ  اللمػداف السػالمية  الًلػا مػا يػأت 

النزنػػة  ي ويزيػػدمػػف الشػػلاب الػػذى يتلنػػ  اأفكػػار الجياديػػةجديػػد فػػ  خمػػؽ جيػػؿ 
ي ضػػػد الحركػػػات المسػػػمحة ممػػػا يصػػػعب معػػػو حشػػػد الػػػدنـ الشػػػعليالراديكاليػػػةي 

جية قائمػة يوخصوًصا ف  الصوماؿي مما دفت الوميات المتحدة إل  تلن  اسػترات
ي لحيث تنالذ القػوات اأجنليػة ؽ الوضت القائـوف نم  التدخؿ العسكري المحدود

وتقديـ ودنميا اأخري المقلولة لدى الصومالييفي مياـ تدريب القوات المحميةي 
امستشارة لياي مػف أجػؿ تعزيػز قػدرة القػوات الصػومالية الحكوميػة نمػ  مواجيػة 
الجمانػات المسػمحةي ذات التوجيػػات  يػر المر ػوب فييػػاي لتكػوف المواجيػة فػػ  

لميمة تػدريب يقـو مقلوؿ صوماليةي مف خالؿ طرؼ ثالث  –اية صومالية الني
ي وىػو ي لعيػًدا نػف التػدخؿ اأمريكػي الملاشػروتسميح القوات الصػومالية المواليػة

مػف خػالؿ القانػدة العسػكرية  لو تركيػا فػي الصػوماؿ قامتجزال مف الدور الذى 
 .(8)التركية لالصوماؿ
لافتتاح أكلر قاندة نسكرية ليا خارج  5083 سلتملر 70ف قامت تركيا 

لحضػور قائػد أركػاف  تـ افتتاح القاندةالعاصمة الصومالية مقديشيو.  اللالد في
 ي(حسف نم  خيري)ورئيس الوزراال الصومالي ( خموص  أكار)الجيش التركي 

وتمتػد نمػ   مميػوف دومري 20تكمالػت القانػدة  ومسؤوليف آخريف مف الجػانليف. 
ىكتػػار فػػي العاصػػمة الصػػوماليةي لػػالقرب مػػف مطارىػػا الرئيسػػيي  400مسػػاحة 

 8200تسػػػػػػتونب و  وتضػػػػػػـ ثالثػػػػػػة مػػػػػػدارسي وميػػػػػػاجتي ومسػػػػػػتودنات أسػػػػػػمحةي
  .(5) اأتراؾمف العسكرييف  مائتيف يعمؿ ليامتدربي و 

 نشػػػرةتػػػدريب أكثػػػر مػػػف  نمػػػ مػػػف خػػػالؿ القانػػػدة شػػػرؼ الجػػػيش التركػػػي أ
تركيا الصوماؿ أيًضا لالػدنـ التػدريلي والمعػدات  تزود .صوماليمؼ جندي آ

                                        

  .20سيث ج. جونزي آندرو ـ. ليلمافي ناثياف تشاندلر: مرجت سلؽ ذكرهي ص   (8)
(2) Melvin, Neil, Op. Cit, p. 14  
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فػػػػ  الخطػػػػاب  –لنشػػػػاال قػػػػوات لحريػػػػةي وخالػػػػر سػػػػواحؿ لمػػػػلالد. انتلػػػػرت تركيػػػػا 
ىػػذه القانػػدة لمثالػػة معسػػكر تػػدريلي  أف -النالمػػي الموجػػو لألطػػراؼ المعنيػػة

نلد الرشيد نلد م )وزير الدفاع الصومالي  وصؼكما وليس قاندة نسكرية. 
فػػي ىػػا دور نػػف ؿ اولػػيس القانػػدةي وقػػ (المعسػػكر)القانػػدة التركيػػة لمالػػظ  (محمػػد

 – إف المعسكر" ت صومالية قادرة نم  التصدي لمجمانات المتمردة:تأىيؿ قوا
 8200سػػػيكوف مجيػػػًزا مستضػػػافة مػػػا يصػػػؿ إلػػػ   -العسػػػكرية التركيػػػة القانػػػدة

مو أكلر منشػأة مػف نونيػا فػي الػدوؿ الواقعػة فػي جندي في وقت واحدي مما يجع
 .(8)"فريقياأشرؽ 
ثاني منشأة نسكرية تركية في الخارجي لعد إنشاال ي ى ىذه القاندة تكان 

لمسػػاندة قػػوات اأمػػف  التزاميػػا أنقػػرةأنمنػػت وقػػد . 5082قانػػدة فػػي قطػػر نػػاـ 
الشػػلاب السػػالمية المتشػػددةي التالعػػة لتنظػػيـ  حركػػةالمحميػػة فػػي المعركػػة ضػػد 

آمؼ جنػػػدي  80تيػػػدؼ إلػػػ  تػػػدريب كانػػػت القانػػػدة  .(5) كمػػػا وصػػػالتيا ةالقانػػػد
صومالي في الجيش والشػرطةي مػف أجػؿ مسػاندة الحكومػة لمسػيطرة نمػ  مزيػد 

ةي ومسػػػػػاندة الجػػػػػيش الػػػػػوطني مػػػػف المنػػػػػاطؽي ولسػػػػػط ىيمنػػػػػة السػػػػػمطة المركزيػػػػػ
  مػػؿال الالػػراغ السياسػػي واأمنػػي لعػػد انسػػحاب قػػوات والميمشػػيات العشػػائرية نمػػ

 .(7) حركة الشلاب
إف لنػػاال القانػػدة العسػػكرية التركيػػة فػػي الصػػوماؿ لػػر ـ اأزمػػات الداخميػػة 

تركيا يؤكد نم  امستراتيجية التركية التي تضػت أفريقيػا  واجيتياوالقميمية التي 
جػػزال مػػف أيًضػػا  وىػػي يفػػي مركػػز اىتماميػػا امسػػتراتيجي نمػػ  المسػػتوى الػػدولي

لملحػػر  يوننػػد المػػدخؿ الجنػػول لشػػكؿ نػػاـي ارةالتمػػدد العسػػكري التركػػي فػػي القػػ
                                        

(1) Ibid  

(2) O‟Connor, T., „Turkey‟s Military to move into Somalia after 

backing Qatar in Gulf Crisis‟, Newsweek, 8 July 2017. 

https://www.newsweek.com/turkey-military-move-somalia  

(3) Knodell, K, The Turkish army is going to Somalia. War is Boring, 

(2016, January 13). Retrieved from https://warisboring. com/the-

turkish-army-is-going-to-somalia-404cef31739e#. Cbgjlrhkc  
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كانت  ركيا مف خالؿ قاندتيا العسكريةت كما أف .نم  وجو الخصوص اأحمر
 ي وىػػػو مػػػافريقيػػػة لصػػػادراتيا العسػػػكريةأسػػػواؽ فػػػي القػػػارة اأتػػػأميف تلحػػػث نػػػف 

يتماشػػػػ  مػػػػت أولويػػػػات أنقػػػػرة فػػػػي توسػػػػيت نطػػػػاؽ مليعاتيػػػػا لمسػػػػالح إلػػػػ  أسػػػػواؽ 
  .(8)جديدة

استعصػ  نسػكرًيا نمػ   الػذيفػي ىػذا اللمػد  إنشاال ىػذه القانػدة يشيركما 
الحركػات المسػمحة رلما كانت تمعب دوًرا لصالح استيعاب  أف تركيا يقوى كلرى

التصػػدي  نمػػ فػػي الصػػوماؿي مػػف خػػالؿ لنػػاال قػػوات صػػومالية مؤىمػػة ومدرلػػة 
الالانمػة فػي  ىلمجمانات التي تشػكؿ خطػًرا نمػ  مصػالح المجتمػت الػدولي والقػو 

نمػػػػػ  يػػػػػد قػػػػػوة إسػػػػػالمية مقلولػػػػػة لػػػػػدى المجتمػػػػػت  يىػػػػػذه المنطقػػػػػة امسػػػػػتراتيجية
لمجاىػػديفي لأنيػػا العميػػؿ لػػو حركػػة شػػلاب اا اتيمتيػػا وىػػو مػػي الصػػومال  المسػػمـ
أحمػػد ذكػػر فقػػد نمػػ  تركيػػاي  اجديػػدً لػػيس الػػدور والواقػػتي أف ىػػذا  المسػػمـ لمغػػرب.

كانػػػت الوميػػػات المتحػػػدة ي أف "العمػػػؽ امسػػػتراتيجي فػػػي كتالػػػو "فػػػ أو مػػػو داود 
قميميػػػة مػػػف قلػػػؿ تسػػػتخدـ مػػػف  يتركيػػػا كػػػأداة مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ ميمػػػات نالميػػػة وا 

ظػػؿ  اسػػتطانت تركيػػا التحػػرؾمػػف جيػػة أخػػرىي خػػالؿ حمػػؼ شػػماؿ اأطمسػػي. 
 أقامػػت نالقػػات خػػارج إطػػار حمػػؼ شػػماؿ اأطمسػػيو  يىػػامش واسػػت مػػف الحريػػة

 .(5) امستراتيجيةمف أجؿ تحقيؽ مصالحيا 
فػػي الصػػوماؿ لالتنسػػيؽ مػػت حمالائيػػاي  تنممػػ إف تركيػػايمكننػػا القػػوؿ  لػػذا 

لدارة الوطنيػػػة وفػػػؽ رؤيتيػػػا أيًضػػػاي ولصػػػالح مصػػػالحيا السياسػػػية وامقتصػػػادية 
في الصػوماؿ والقػرف اأفريقػي التحركات التركية  خاصة أفي نالقاتيا الخارجية

لالصػػػراع الػػػدولي نمػػػ  المػػػوارد الطليعيػػػة فػػػي كػػػؿ مػػػف اللحػػػر اأحمػػػر  ارتلطػػػت

                                        

 58نلػػػد الػػػرحمف لخػػػاري: التواجػػػد التركػػػي فػػػي الصػػػوماؿ لوالػػػة لنالػػػوذ أكلػػػر فػػػي أفريقيػػػاي (8)
 .5084فلراير 

 https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2018/02/21/ 

 .527( أحمد داود أو مو: مرجت سلؽ ذكرهي ص5)
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إنػػالف "أردو ػػاف" نػػف قيػػاـ لػػالده لالتنقيػػب نػػف وقػػد أكػػد ذلػػؾ  .وشػػرؽ المتوسػػط
 . (8) مقديشوالنالط قلالة السواحؿ الصومالية لناال نم  طمب حكومة 

إحيػاال مف خػالؿ ي موحات تركيا في أف تصلح قوة مييمنة إقميميةكانت ط
اىتماميػػػػا  أسػػػػلابىػػػػي جػػػػزال مػػػػف  النالػػػػوذ العثمػػػػاني القػػػػديـمنػػػػاطؽ وجودىػػػػا فػػػػي 
 يالطاقػةالحصػوؿ نمػ  أما الجزال اأكلر واأىـ فيو السعي لتأميف لالصوماؿي 

لؾ كانػت لػذ ي(5)مقتصػاد التركػيا في ظؿ الصعولات التي كاف يواجيياخاصة 
الػػػنالط ي التػػػي تشػػػمؿ الوصػػػوؿ إلػػػ  مػػػوارد الطاقػػػةلحاجػػػة ماسػػػة إلػػػ   الحكومػػػة

نيػا أ أنمنػت يةالصػومالالحكومػة  ولكف اأمػر الالفػت أفي اللحري في الصوماؿ
ف كانػػت  لػػـ تمػػنح تركيػػا امتيػػاًزا لمتنقيػػب نػػف الػػنالط فػػي سػػواحؿ الػػلالدي حتػػ  وا 
العالقػػػػات مػػػػت أنقػػػػرة جيػػػػدةي مؤكػػػػدة نمػػػػ  ضػػػػرورة اتلػػػػاع القػػػػوانيف السػػػػارية فػػػػي 

 .(7)اللالد
 .تفاعل النخب والشعب الصومالي مع الوجود التركي -6
الكثيػػريف يػػر مػػف قلػػؿ موضػػت ترحيػػب كل فػػي لدايتػػو كػػاف الوجػػود التركػػي 

كونو جاال كميمة إنقاذ إنسانية مف قلؿ دولة مسػممة كليػرة فػ   داخؿ الصوماؿي
الالاينانشػػػػياؿ تػػػػايمز ذكػػػػرت أف جريػػػػدة لدرجػػػػة أف محيطيػػػػا القميمػػػػي والػػػػدوليي 

 ي5088ة إلاف زيػارة أردو ػاف لمصػوماؿ نػاـ اأطالاؿ الصومالييف حديثي الومد
اسػػػػـ تركيػػػػا  ث أطمػػػػؽ نمػػػػييفاسػػػػـ أردو ػػػػافي والنػػػػا الػػػػذكور مػػػػنيـ نمػػػػ أطمػػػػؽ 

                                        

(  حمػػدي نلػػد الػػرحمف: سياسػػات التغمغػػؿي دوافػػت أردو ػػاف لحيػػاال العثمانيػػة الجديػػدة فػػي 8)
 ي5050فلراير  88أفريقياي المستقلؿ لأللحاث والدراسات المتقدمةي 

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/5264 

(2)  DW. 22/1/2020  Mules, Ineke,  Turkey sets its sights on the Horn 

of Africa https://www.dw.com/en/turkey-sets-its-sights-on-the-

horn-of-africa  

اللتػػروؿي ينػػاير الصػػوماؿ: تركيػػا لػػـ تحصػػؿ نمػػ  تػػرخيص لالتنقيػػب نػػف  جريػػدة زمػػاف: (7)
 .5050ي 57

 https://www.zamanarabic.com/2020/01/23/ 
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لػدى الشػعب  كليػرة مسػاحات تكسػلفي اللدايػة م شؾ أف تركيا  .(8)سطنلوؿ وا  
تطييػػر إمػػدادات الميػػاهي  ليػػاي مثػػؿ تالصػػوماليي مػػف خػػالؿ اأنمػػاؿ التػػي قامػػ

زالة ونيػادات صػحية  يولنػاال مػدارسورصؼ الشػوارعي ي مف العاصمةالقمامة  وا 
نشػػػػاال أكثػػػػر المسػػػػتوطنات الدائمػػػػة فعاليػػػػة فػػػػي المدينػػػػة جديػػػػدةي لمصػػػػومالييف ي وا 

 يقػوؿ كيميػاف كالينشػميتونػف ذلػؾ  .النازحيف لسلب الصػراع اأىمػي والمجانػة
Kilian Kleinschmidt ي نائػب منسػؽ اأمػـ المتحػدة لمشػؤوف النسػانية فػي

انػػػي الصػػػوماؿ: "ىػػػؤمال ىػػػـ النػػػازحوف الوحيػػػدوف فػػػي كػػػؿ الصػػػوماؿ الػػػذيف م د
". أو القمػػػػػؽ مػػػػػف تعرضػػػػػيـ لال تصػػػػػاب يـمطعػػػػال يـلمقمػػػػؽ لشػػػػػأف طريقػػػػػة تنػػػػػاول

ويضػػػيؼ أنػػػو فػػػي  ضػػػوف أشػػػير قميمػػػةي أنجػػػز اأتػػػراؾ أكثػػػر مػػػف أي دولػػػة أو 
 . (5) الكثير جًدا ناًما واحد ونشروفمجمونة مساندة أخرى في 

السػػػػالارة التركيػػػػة المحطػػػػة اأولػػػػ  أي وافػػػػد جديػػػػد يسػػػػع   أصػػػػلحتكمػػػػا 
لالضؿ ىذه الحممة المكثالػةي أصػلحت و  يالمشورة لشأف الصوماؿ لمحصوؿ نم 

وصػػػػؼ سػػػػالير لدرجػػػػة أف  يالشػػػػعب الصػػػػوماليتركيػػػػا محلولػػػػة لمغايػػػػة مػػػػف قلػػػػؿ 
لعثػو م إلػ   يمنقػذ" :لأنيػا تركيػا "نػور شػيخ حمػود مرسػاؿ"الصوماؿ في تركيػا 

 ."الصوماؿ
سياسػػة مػػدى نجػاح أثلتػت الصػوماؿ أنيػػا المنصػة المثاليػػة لتركيػا مختلػار 

ي لينمػػا فػػي نالػػس الوقػػت تحشػػد ليػػدوال مجػػاؿ نالػػوذ (خارجيػػةال والمػػنح )التعػػاطؼ
فػػػػي ىػػػػذه المنطقػػػػة  أكلػػػػر مػػػػف أي وقػػػػت مضػػػػ  واقتصػػػػادي ونسػػػػكري سياسػػػػي

ي لػػػذؿ قػػػادة تركيػػػا قصػػػارى فػػػي الصػػػوماؿلاسػػػتثمار جيػػػود تركيػػػا  .امسػػػتراتيجية
ى ولكنػػو قػػو  يونزييًػػا ًلػػاجيػػدىـ لرسػػـ صػػورة تركيػػا العالميػػة لانتلارىػػا وسػػيًطا طي

                                        
(1) Pitel, Laura. “Somalia reaps rewards of Ankara‟s investment from 

clearing rubbish to paving the roads, Turkey is changing the 

image of Mogadishu” The Financial Times. (25 May 2016). 

.https://www.ft.com/content/bae31b04-fa6f-11e5-8f41-

df5bda8beb40 

(2) Harte, Julia,Op. Cit, p.18  
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أخالقيػة فػي تعامالتػو الخارجيػةي ينطمػؽ مػف نقيػدة ةي في اأزمات الدوليػ وفعاؿ
 .(8) الالاضمة(القوة نقيدة ) وىي

تميػػز الػػدنـ التركػػي لمصػػوماؿ لانتظامػػو وثلاتػػو مػػت الوقػػتي وننػػدما وقػػػت 
ومئات  قتيؿ 720أوقت  5083يو في أكتولر تالجير ضخـ في العاصمة مقديش

الجرحػ ي كانػػت تركيػػا أوؿ مػػف لػػادر لالمسػػاندة فأرسػػمت طػػائرات إسػػعاؼ نقمػػت 
حالة حرجة إل  أنقرة لمعالجي ووصؿ وزير الصحة التركي وطػاقـ جػراحيف  72

إل  الصوماؿ ومعيػـ نشػرة أطنػاف مػف اأدويػة والمػواد الطليػة فػي اليػـو التػالي 
. فػػي لواف العمػػـ الصػػوماليلمحػػادثي وأنػػارت المواقػػت الرئيسػػية فػػي إسػػطنلوؿ لػػأ

وسػػػػائؿ التواصػػػػؿ امجتمػػػػاني لرسػػػػائؿ الشػػػػكر واممتنػػػػاف مػػػػػف  حالمػػػػت المقالػػػػؿ
فػػي تصػػريح لوكالػػة و  .الصػومالييف لمتحػػرؾ التركػػي السػػريت أمػػاـ الحػادث المػػروع

لقػػد كسػػلت "رويتػػرز قػػاؿ وزيػػر النػػالـ الصػػومالي نلػػد الػػرحمف نمػػر نثمػػاف: 
نمػػػا تركيػػػا نقػػػوؿ وقمػػػوب الصػػػومالييفي تركيػػػا  لػػػـ تعطنػػػا مسػػػاندات فحسػػػب؛ وا 

 .(5) "أسست لنية تحتية ومؤسسات ستلق  لنا لخمسيف أو مائة سنة قادمة
 ىاالوجػو ايخػر لعقيػدة القػوة الالاضػمة التػي تحػرص تركيػا نمػ  تصػدير أما 

كواجية لتحركاتيا في الصػوماؿي فيػو أف تركيػا اسػتغمت نالوذىػا فػي الصػوماؿي 
يػػػػرى ي والثػػػػروات الصػػػػومالية الطليعيػػػػة واسػػػػتثمرت فػػػػي اللشػػػػر كمػػػػا فػػػػي المػػػػوارد

فػػػي صػػػالح  تصػػػلالتػػػي نقػػػدتيا تركيػػػا مػػػت الصػػػوماؿ صػػػالقات الالمراقلػػػوف أف 
مقالػػػؿ لعػػػض النالػػػت  يطائمػػػة مػػػواًم أمنيػػػا أنقػػػرة  وجنػػػتاأتػػػراؾ لالدرجػػػة اأولػػػ ي 

وم أوضػػػح مػػػف  .نمػػػ  الحكومػػػة الصػػػومالية المدنومػػػة مػػػف الغػػػربنػػػاد  الػػػذي
فػػي تحقيػػؽ  ذىليػػةتصػػريحات المسػػؤوليف اأتػػراؾ فػػي أف الصػػوماؿ يعػػد فرصػػة 

                                        

ي أخلػػر الػػرئيس التركػػي نلػػد م جػػوؿ جميػػوًرا مػػف الضػػلاط 5085فػػي ألريػػؿ مػػف نػػاـ (  8)
في اأكاديمية العسػكرية فػي إسػطنلوؿ أف نقيػدة الػدفاع التركيػة الجديػدة يجػب أف تكػوف 

   .Harte, Julia, Op. Cit, p.19 الالاضمة". "القوة
(2  ) Ibid, p.19  
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لػػػػالنظر لظروفػػػػو المضػػػػطرلة وقيادتػػػػو لتركيػػػػا قالػػػػزات مػػػػف اأرلػػػػاح امقتصػػػػادية 
 .(8) الخلرةالعديمة 

تامػػة نمػػ  مطػػار ومينػػاال مقديشػػو ووضػػعوا أيػػدييـ  سػػيطر اأتػػراؾ سػػيطرة
 حققػوف مػا لػالنظر لكػؿ ىػذه اأمػور فػإنم  مداخيمو ومصاريالو لشػكؿ ملاشػري 

ا مضػانالة مػا أضػعافً  فػاؽاأتراؾ مف أرلاح مف خالؿ مشاريعيـ في الصػوماؿ 
ونم  نكس الجانب النسػاني  .شعب الصوماليلم مف مساندات إنسانية قدموه
يا نم  تصديره لمواجية كانػت الشػركات التركيػة تنتيػؾ حقػوؽ تحرص ترك الذي

العمػػػاؿ الصػػػومالييفي وتقػػػـو لتسػػػريحيـ دوف مرانػػػاة لظػػػروفيـ الصػػػعلةي حيػػػث 
موظػؼ  2000شركة التركية التي تسيطر نمػ  مينػاال مقديشػو لتسػريح القامت 

ي نمػػاؿ  مػنيـموظػػؼ كػانوا يعممػوف فػػي المينػاال ليوظالػوا لػػدًم  2700مػف أصػؿ 
وخػػػرج  يقػػػاموا لاسػػػتقداميـ مػػػف تركيػػػاي مػػػا أثػػػار سػػػخط الشػػػارع الصػػػوماليأتػػػراؾ 

لمتنديػد لػامحتالؿ  الموظالوف المالصػولوف فػي مظػاىرات شػيدتيا شػوارع مقديشػو
 .(5) لمصوماؿالتركي 

وانتلػػػرت  ي(حػػػتالؿما)حركػػػة الشػػػلاب نمػػػ  الوجػػػود التركػػػي لالػػػظ أطمقػػػت 
خاصػة  ـيخيػرات لالدىػاسػتغالؿ جػاال فػي سػياؽ  التغمغػؿ التركػي فػي الصػوماؿ

فػػي امتالػػاؽ نمػػ  امسػػتثمار فػػي الػػنالط. وأحػػدث ذلػػؾ ىجومػػًا  تركيػػا لعػػد شػػروع
ي أدى 5088فػػػي أكتػػػولر  .التػػػدأ لالليانػػػات ثػػػـ تطػػػور إلػػػ  اأسػػػمحة والتالجيػػػرات

صػومالًياي مسػتيدًفا الطػالب الػذيف  30انالجار في مقديشػو إلػ  مقتػؿ أكثػر مػف 
ات لمحصػػوؿ نمػػ  مػػنح دراسػػية تركيػػةي كػػانوا يصػػطالوف فػػي طػػوالير لتقػػديـ طملػػ

ي انالجػػػرت سػػػيارة محممػػػة لالػػػديناميت أمػػػاـ مكتػػػب يسػػػتخدمو 5087وفػػػي يوليػػػو 
موظالػػػو السػػػالارة التركيػػػة فػػػي العاصػػػمة الصػػػوماليةي مػػػا أسػػػالر نػػػف مقتػػػؿ ثالثػػػة 

                                        

(  مػػا وراال القانػػدة العسػػكرية التركيػػة فػػي الصػػوماؿ: تقريػػر خػػاص لوكالػػة شػػيادة الدوليػػة 8)
 المتخصصة في متالعة الشأف الصومالي وشرؽ أفريقيا.

 https://shahadanews.com/?p=1177 

 (  نالس المرجت.5)
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ػػػر انتحػػػاري  أشػػخاص. وقلػػػؿ أيػػاـ مػػػف زيػػػارة الػػرئيس أردو ػػػاف إلػػػ  مقديشػػوي فجم
. 5082قيـ فيػو الػزنيـ التركػي فػي ينػاير سياف نالسو نم  ألواب الالندؽ الذي ك

حمػؼ النػاتو يسػتخدـ تركيػا “وأصدر متحدث لاسـ حركة الشلاب لياًنػا قػاؿ فيػو: 
ولعػد نػاـٍ واحػدي قتػؿ مسػمحاف مػف حركػة الشػلاب ”. كمطرقة لتحطػيـ المسػمميف

 .(8) ميندًسا تركًيا يعمؿ مت وكالة إ اثة في مقديشو
نػػريض قطػػاع  التركػػي فػػي الصػػوماؿ معارضػػة مػػف قلػػؿ نالػػوذواجػػو الكمػػا 

الصومالييفي إذ رفضت المعارضػة فػي جميوريػة أرض الصػوماؿ الوسػاطة مف 
مػػػػػف  انتلػػػػػرت أف أنقػػػػرة جػػػػػزالً التركيػػػػة لحػػػػػؿ النػػػػزاع مػػػػػت الحكومػػػػػة الصػػػػوماليةي و 

وكانػػػػت . فحسػػػػبالمشػػػػكمةي ذلػػػػؾ أنيػػػػا تركػػػػز جيػػػػود المسػػػػاندات فػػػػي مقديشػػػػو 
مجمونػػػة اأزمػػػات الدوليػػػة قػػػد ذكػػػرت فػػػي تحميػػػؿ ليػػػا نػػػف التػػػدخؿ التركػػػي فػػػي 

"يجب التعامؿ معػو لحػذر" مشػيرة إلػ  أنػو م يمكػف أنقػرة وحػدىا  إنو الصوماؿ
 .(5) حؿ أزمات نقود مف انييار الدولة الصومالية

نجووا  سياسووة المسوواعدات اننسووانية ودورهووا فووي القوووة الناعمووة و  -3
 .في الصومالالتجربة التركية 

نمػػاذج المشػػاركة الغرليػػةي فمنػػذ  الػػنيج التركػػي فػػي الصػػوماؿ نػػف اختمػػؼ 
منخػػػراط التركػػػي فػػػي الصػػػوماؿي اشػػترؾ الجانػػػب السياسػػػي مػػػت الجوانػػػب الدايػػة 

 تـ ىذا اأمر مف خالؿ نجاح تركيا فػ التنموية وامقتصادية والدنـ النسانيي 
ت الالانمة لمعمػؿ فػ  الصػوماؿي نمػ  النقػيض حشد مجمونة متنونة مف الجيا

مف المشاركة الغرلية في الصوماؿ التي ركزت إما نم  المسػاندات النسػانيةي 
اأمػػف؛ ومػػف حػػيف يخػػر كمييمػػا مًعػػاي ولكػػف نػػادًرا مػػا كانػػت الحالػػاظ نمػػ   أو

                                        
(1) Shay, Saul. “Between Ankara and Mogadishu”International 

Institute for Counter-Terrorism 

https://www.ict.org.il/Article/2491/Between_Ankara_and_Mogadish

u#gsc.tab=0 
 ( لحالنة مساندات كيؼ وصمت تركيا لثروة الصوماؿ النالطية5)

 https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1314558- 
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والواقػػتي أف التعػػاط  الغرلػػ  مػػت  .(8) المشػػاركة الغرليػػة تػػتـ لطريقػػة متكاممػػة
يػدور حػوؿ مكافحػػة الرىػاب والقرصػنة واليجػرة إلػ  الغػػربي وم كػاف الصػوماؿ 

 .(5) يستيدؼ لعث الدولة الصومالية واحتراـ سيادتيا
اسػػتطانت تركيػػا تنسػػيؽ الجيػػود وتوزيػػت اأدوار لػػيف كػػؿ الجيػػات التركيػػة 
العاممػػػة فػػػ  الصػػػوماؿي نمػػػ  مسػػػتوي وزارة الخارجيػػػةي وزارة الصػػػحةي والػػػدفاعي 

الدينيػػة التركيػػةي واليػػالؿ اأحمػػر التركػػيي والجيػػات المسػػؤولة ومديريػػة الشػػؤوف 
نف ممؼ المنح الدراسية والجامعاتي وحت  منظمات ال اثة والمجتمػت المػدني 
 ير الحكوميةي الت  تنسؽ جيودىا نف طريؽ وكالة التعاوف والتنسيؽ التركيةي 
ة ممػػػػا سػػػػاىـ لشػػػػكؿ كليػػػػر فػػػػ  فانميػػػػة ونجػػػػاح التقػػػػدـ التركػػػػي صػػػػوب الحكومػػػػ

. خاصػػػة فػػػ  ظػػػؿ رفػػػض المجتمػػػت الصػػػومالي المسػػػمـ (7) والمجتمػػػت الصػػػومالي
تدخالت الغرب ووكالئو ف  المنطقةي كإثيوليا وكينيا وأو نداي الذيف ساىموا ف  
زيػػػػادة تعقيػػػػد الوضػػػػت فػػػػ  الصػػػػوماؿي ونممػػػػوا نمػػػػ  تكػػػػريس تالكيػػػػؾ الصػػػػوماؿ 

 .(4)وتالتيتو
التحػػرؾ التركػػي صػػوب الصػػوماؿ لػػـ يشػػمؿ وزارات أو وكػػالت الالفػػت أف 

شػارؾ نػدد كليػر مػف اللمػديات إ اثة حكومية ومنظمػات  يػر حكوميػة فقػط لػؿ 
مػػػت نظػػػرائيـ فػػػي الحكومػػػة المحميػػػة فػػػي  ةخاصػػػ يػػػاتاتالاقودخمػػػوا فػػػ  التركيػػػة 

حيػػث تقػػدـ مػػف اأكثػػر نشػػاًطاي ي التػػ  كانػػت اسػػطنلوؿخاصػػة لمديػػة الصػػوماؿ. 
فػػػ  لمسػػاندة افػػرؽ و  ي حػػامت الطػػوارئ نػػف طريػػؽ إرسػػاؿ الػػدنـالمسػػاندة فػػ

توفير التػدريب لمسػؤولي الحكومػة المحميػة إضافة لجيود ال اثة مف المجانة؛ 
ة امنخػػػراط فػػػي مشػػػاريت التنميػػػو لشػػػأف مسػػػائؿ السياسػػػة الحضػػػرية؛  الصػػػومالية

 فػػػي ؤيػػػدةوالصػػػرؼ الصػػػحي. كمػػػا أطمقػػػت اللمػػػدياتي الم ملنيػػػة التحتيػػػة والميػػػاهل

                                        
(1) Berg, Willem Van den & Meester, Jos, Op. Cit, p.7  

  450( السيد فميالؿ: مرجت سلؽ ذكرهي ص 5)
(3) Cannon, Brendon J.,Op. Cit, P. 99  

  450( السيد فميالؿ: مرجت سلؽ ذكرهي ص 4)
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ي وم حمػالت لمسػاندة الصػوماؿ يحكومة حزب العدالػة والتنميػة الحػاكـلالغالب 
. كاف ىػذا تغييػر ميػـ آخػر فػي 5088لمصوماؿي ناـ زيارة أردو اف  سيما لعد

ي يقض  لتنويت الجيات الالانمة المشاركة في نمميات السياسة الخارجية التركية
 .(8) تناليذ السياسة الخارجية

لالضػػافة إلػػ  مػػا سػػلؽ كػػاف نيػػج تركيػػا فػػ  الصػػوماؿ قػػائـ نمػػ  أسػػاس 
لػػدوف  ؿالعالقػػات الثنائيػػةي والتعامػػؿ الملاشػػرة مػػت الجيػػات الالانمػػة فػػي الصػػوما

وسػػػيطي لينمػػػا الػػػدوؿ الغرليػػػة كانػػػت تتخػػػذ نيًجػػػا متعػػػدد اأطػػػراؼ. نمػػػ  سػػػليؿ 
المثػػػاؿي لينمػػػا كانػػػت الػػػدوؿ الغرليػػػة تتلػػػرع لػػػأمواؿ لمصػػػوماؿ مػػػف خػػػالؿ قنػػػوات 

تركيػػػا ترسػػػؿ اأمػػػواؿ ملاشػػػرة إلػػػ  حكومػػػة  كانػػػتوسػػػيطة مثػػػؿ اأمػػػـ المتحػػػدةي 
نالقػات وتكػاليؼ أقػؿي مقديشيو. ولالتاليي كانت اأمواؿ تصؿ لشكؿ أسرعي مت 

 . (5) وامتناف أكلر
القػوة النانمػةي وقػػدمت نموذًجػا مختمالًػا نمػػا  وسػػائؿ أجػادت تركيػا اسػتخداـ

انتػػػاده الصػػػومالييف مػػػف القػػػوى اأخػػػرىي ولالتػػػالي كػػػاف النالػػػوذ التركػػػ  اسػػػتراحة 
وانػػدة مػػف القالػػب التقميػػدي لدارة السياسػػة الخارجيػػة فػػي أفريقيػػا مػػف قلػػؿ القػػوى 

ي لػػذلؾ حرصػػت تركيػػا نمػػ  مرانػػاة (7)ة مثػػؿ الصػػيف والوميػػات المتحػػدة التقميديػػ

                                        

كاف ىذا اأمر نتيجة التوجيات الجديػدة لمسياسػة الخارجيػة التركيػةي وتلػدليا مػف فانػؿ (  8)
أساسي واحػد ىػو )الدولػة الليروقراطيػة الرسػمية والجػيش( إلػ  انتيػاج دلموماسػية متعػددة 
المساراتي فييا العديد مف الجيات الالانمة الت  أصلحت مؤثرة ولػيس فقػط الدولػة ولكػف 

ميػػػة والمنظمػػػات  يػػػر الحكوميػػػة والجمعيػػػات الخيريػػػة والشػػػركات أيًضػػػا المنظمػػػات الحكو 
امسػػػتثماريةي يحػػػػدث التالانػػػؿ فيمػػػػا ليػػػػنيـ نتيجػػػة وجػػػػود المصػػػػالح المتلادلػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ 

  مشترؾ يتـ فيو صيا ة السياسة الخارجية وممارستيا.
Akpinar, Pinar, Turkey‟s peacebuilding in Somalia: The limits of 

humanitarian diplomacy, Turkish Studies,vol. 14, no. 4, 2013, p. 736  

(2) Berg, Willem Van den & Jos Meester , Op. Cit, p.7  

 (3) Camacho, P. R., Çelik, A., Sezgin, E., & Tekinbaş, M. R. (2016). 

Soft power : The Turkish effort in Somalia. The GLOBAL : A 

Journal of Policy and Strategy, 1(2), p. 71-90  
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يسػتاال منػو اأفارقػة لشػدةي وىػو امسػتخداـ الالػج والملاشػر لرأسػمالية  الػذيالشت 
 .(8) السوؽ الحرة التي تيدؼ إل  تأميف أفضؿ اتالاقية ميما كاف الثمف

نسػػػؽ اختػػػارت تركيػػػا منػػػذ اللدايػػػة العمػػػؿ فػػػ  الصػػػوماؿ لشػػػكؿ أحػػػادي وم 
لمغايػػػةي فػػػي حػػػيف كػػػاف المجتمػػػت الػػػدولي موجػػػود أ ػػػراض ومصػػػالح متقاطعػػػة 
ومتنافسػػػةي نتيجػػػة لػػػػذلؾ تػػػـ إىػػػدار الكثيػػػػر مػػػف اأمػػػواؿ نمػػػػ  السياسػػػات التػػػػي 
  تتعارض مت لعضيا اللعضي مما ألحؽ أضراًرا لالصوماؿ نم  كؿ المستويات

لنػاال شػػعور سػػعت تركيػا إلػػ  ي فقػد مػف القػػوى اأخػرى . ونمػ  نكػس  يرىػػا(5)
سػػػػػػاندىا نمػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ نظافػػػػػػة يػػػػػػدىا مػػػػػػف الماضػػػػػػي  ييفيلالثقػػػػػػة مػػػػػػت الصػػػػػػومال

لذلؾي ي نظر إل  تركيا مف قلؿ كثيريف نم  أنيػا صػانت سػالـ فػي  امستعماري؛
وسػػػيط نزيػػػو فػػػي القػػػرف  وىػػػيأفريقيػػػاي ولالنسػػػلة لمػػػلعض ىػػػ  منقػػػذة الصػػػوماؿي 

الناحيػػة الجغرافيػػة مػػا يكالػػي مػػف لاأفريقػػي. نػػالوة نمػػ  ذلػػؾي فػػإف تركيػػا قريلػػة 
لحيث م تشكؿ خطًرا  ةلعيدي وف  نالس الوقت الصوماليوف قوة صديقة ىاليعتلر 

 .(7) نالوذىا في الصوماؿلاقتطاع مجاؿ ظاىًراي وليذا استطانت تركيا 
 
 
 
 

                                        
(1) Özkan, M., Turkey discovers Africa: Implications and prospects 

(SETA Policy Brief No. 22). Ankara: SETA Foundation for 

Political, Economic, and Social Research. 2008  

(2  ) Özkan, M. Turkey‟s involvement in Somalia: Assessment of a 

state-building in progress. Ankara: SETA Foundation for 

Political, Economic, and Social Research, 2014, p.50.           

حػػاوؿ أردو ػػاف تكػػريس صػػورة تركيػػا كقػػومة إنسػػانية أخالقيػػة مػػف الصػػوماؿ إلػػ  سػػورياي ( 7)
لنازحي العالـ. ووضت نالسو في موقت المدافت نف المستضعاليف في العالـ ومالذًا مرحًلا 

 السالميي ومدافت أخالقي نف مجتمعاتيا المحاصرةي مف الصوماؿ إل  فمسطيف
 Cannon, Brendon J., Op. Cit, P. 99. 
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 ةـخامت
لوالتيػػػػا لرسػػػػاال نالػػػػوذ وتصػػػػدير الصػػػػوماؿ  أف يكػػػػوف كانػػػػت تركيػػػػا تيػػػػدؼ

لالضػؿ  وقد نجحت تركيػا. أفريقيا جنوب الصحراال صورة مثالية لتركيا لدى دوؿ
قػوة إنسػانية لانتلارىػا  يفريقياأسمعة طيلة في ف  اكتساب نمميا في الصوماؿ 

ا زادت إنجػػػازات كممػػػو  ة. أىيػػػؿ كػػػريـ وفعػػػاؿ لملمػػػداف المنيػػػار إنػػػادة تتسػػػاىـ فػػػي 
ي ممػػا أدى قػارةا السياسػػي فػي جميػت أنحػاال الي زاد رأس ماليػتركيػا فػي الصػوماؿ

مف موزمليؽ  أفريقية إل  تحسيف آفاؽ امستثمار والتحالالات السياسية مت لمداف
الوحػػػػدة مػػػػنح تالػػػػدوؿ ذات اأ مليػػػػة المسػػػممةي حيػػػػث  فػػػي ةخاصػػػػ .إلػػػ   امليػػػػا

 .يزة نم  نظرائيـ مف  ير المسمميفالمستثمريف والملعوثيف اأتراؾ م الدينية
ظيػػػر قػػػوة قوتيػػػا يالصػػػوماؿ  التعمغػػػؿ فػػػي فػػػي ةلتركيػػػا التجرلػػػةإف نجػػػاح 

تيجًيا لجنػػػي نالػػػوذ طويػػػؿ اأمػػػد فػػػي أنشػػػأت تركيػػػا نظاًمػػػا اسػػػترا حيػػػث مػػػة.النان
مػف القػوى مف خالؿ معالجة مشاكؿ اللنية التحتية التي فشػؿ المػانحوف  يفريقياأ

قػػػػػؿ ي ونملاشػػػػػرة مػػػػػت الصػػػػػومالييف فػػػػػي لالدىػػػػػـ ي وامنخػػػػػراطفػػػػػي حميػػػػػا الكلػػػػػرى
 رسػػاؿي وا  المشػػرونات التركيػػة فػػ  الصػػوماؿ لعمػػؿ فػػ االمػػواطنيف اأتػػراؾ إلػػ  

 . مػػػف خػػػالؿ ىػػػذه امسػػػتراتيجيةصػػػومالي إلػػػ  تركيػػػا مػػػف أجػػػؿ التعمػػػيـالشػػلاب ال
فػػي الوقػػت  ه.قتصػػادسػػاندت تركيػػا نمػػ  اسػػتقرار المجتمػػت الصػػومالي وتنشػػيط ا

 اأوؿ ي الرئيسػي والشػريؾ التجػارينالسيا نم  أنيا الحميؼ اأجنلػ ثلتتي نالسو
 .صوماؿلم

فػي الغالػب مػف خػالؿ قنػوات  5088كاف تػدخؿ تركيػا فػي الصػوماؿ قلػؿ 
دولية متعدد اأطراؼي وركزت في اللداية نم  جيود ال اثة مف المجانػة مػف 

. ومػػػت ذلػػػؾي فقػػػد تطػػػورت 5088خػػػالؿ تػػػوفير المسػػػاندات الطارئػػػة فػػػي نػػػاـ 
لسػػرنة إلػػ  نالقػػة تركيػػا لالصػػوماؿ إلػػ  نالقػػات ثنائيػػة ملاشػػرةي وتوسػػعت فػػي 
العديد مف مجامت التنمية ولناال الدولةي مت التركيز لشكؿ خاص نم  الصحة 
والتعميـ واللنية التحتية ولنػاال القػدراتي انتيػااًل لامنتشػار العسػكريي ولنػاال قانػدة 
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نسكرية تركية فػ  الصػوماؿ لخدمػة المصػالح امقتصػادية واأمنيػة التركيػة فػ  
 المنطقة.

ٍح نديػػدة اختلػػاًرا حاسػػًما لنػػوع الالانػػؿ يعػػد امنخػػراط فػػي الصػػوماؿ مػػف نػػوا
الذي تمثمو تركيا وأي نوع مف المكانات يحمؿ أفريقيا والمنطقػة. يشػير تحميػؿ 
الليانػػات الرسػػمية الصػػادرة نػػف مختمػػؼ الػػوزارات والييئػػات التركيػػة إلػػ  خمسػػة 
أىػػداؼ ميػػزت العمػػؿ التركػػي فػػ  الصػػوماؿ: وىػػيي تمليػػة امحتياجػػات الطارئػػة. 

اندة التنمويػػػػةي تعزيػػػػز المؤسسػػػػات ولنػػػػاال القػػػػدراتي دنػػػػـ العمميػػػػات تقػػػػديـ المسػػػػ
مثمت ىذه اأىداؼ محصمة نمؿ تركيا في  السياسية. وتحسيف التجارة الثنائية.

 واسػػت وتقيػػيـ صػػوماؿيفػػي دوؿ التركيػػا  فاحصػػة نمػػ  نشػػاطلنظػػرة الصػػوماؿ. 
 التركػػي نخػػراطوضػػت سػػياؽ لالي يمكػػف اويػػة لصػػنت السياسػػة الخارجيػػة التركيػػةالز 

تكشػؼ  لكنيػا حػدودىاينالوذىا خػارج  مدفي  ة تركيار لصوماؿ ف  إطار في ال
تركيػػػا التػػػي تلحػػػث نػػػف نالسػػػياي فػػػي الػػػداخؿ والخػػػارج دولػػػة أقػػػؿ أف أيًضػػػا نػػػف 

اىتماًما وأقؿ قدرة نمػ  التػأثير فػي نػوع اأجنػدة العثمانيػة الجديػدة التػي يخشػاىا 
 .منتقدوىا
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