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ــاحـــث عـــمـــاد قـــــدورة  ــبـ يــســتــنــد الـ
الخارجية  »السياسة  كتابه  فــي 
التحالفات  االتجاهات،  التركية: 
ــز الــعــربــي  ــ ــــركـ ــــوة« )املـ ــقـ ــ ــة، ســـيـــاســـة الـ ــ ــرنـ ــ املـ
ــيـــروت،  ــيـــاســـات، بـ لـــأبـــحـــاث ودراســــــــة الـــسـ
في  الواقعية  النظرية  إلــى   )2021 الــدوحــة، 
تــتــمــّيــز بالتركيز  الــتــي  الــدولــيــة  الــعــاقــات 
ــــدرات  ــقـ ــ ــــوة وتـــعـــظـــيـــم الـ ــقـ ــ ــة الـ ــاسـ ــيـ ــلـــى سـ عـ
الــتــحــالــفــات، لكنها ال تولي  املـــاديـــة وبــنــاء 
أهـــمـــيـــًة لـــتـــأثـــيـــرات الـــعـــوامـــل املــحــلــيــة على 
ــذلــــك يـــلـــجـــأ إلـــى  ــــن الـــــــــــدول، لــ الــــعــــاقــــات بـ
التي تبحث  الواقعية الكاسيكية الجديدة 
إلى  والتحالفات  املادية  الــقــدرات  تأثير  في 
ــل املــحــلــيــة فـــي الــســيــاســات  ــعـــوامـ جـــانـــب الـ
الخارجية لــلــدول، وذلـــك كــي يــقــّدم دراســتــه 
وتطورها  التركية  الخارجية  السياسة  عن 
منذ نشأة الجمهورية التركية، مع التركيز 
عــلــى اتــجــاهــاتــهــا الـــجـــديـــدة الــســاعــيــة إلــى 
تـــقـــويـــة الـــعـــاقـــات مــــع الــــقــــوى الـــكـــبـــرى فــي 
مرنٍة  تحالفاٍت  ضمن  معًا،  والشرق  الغرب 
تــتــجــّنــب االعـــتـــمـــاد عـــلـــى حــلــيــف ُمــهــيــمــن، 
ــواِزن  ــ ــ وتــســتــفــيــد مـــن مـــزايـــا االتـــجـــاهـــن، وُت
ــال الــتــوتــر، إضــافــة  أحــدهــمــا بــاآلخــر فــي حـ
على  اإلقليمي  سلوكها  فــي  اعتمادها  إلــى 
سياسة القوة الخشنة وعلى الدبلوماسية 
أيــضــًا بوصفها قــوة نــاعــمــة. وهـــذا يتطلب 
املحلية  واملتغيرات  األحـــداث  جملة  دراســـة 
في  أّثـــــرت  الــتــي   ،2021-2010 والــخــارجــيــة 
بلورتها، وتبيان مدى ارتباطها بسياسات 
تركيا منذ تأسيس الجمهورية عام 1923، 

وتلّمس ما أصابها من انقطاع وتواصل.
ويضع قدورة ثاثة أهداف لكتابه، يتحّدد 
أولها في التعرف على أهم معالم السياسة 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة مــنــذ االســتــقــال وإلـــى 
عامنا الحالي، وعلى اتجاهاتها بن الشرق 
والغرب مع تقييم مدى التغير في اتجاهات 
الــســيــاســة الــحــالــيــة فــي عــهــد حـــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم والـــرئـــيـــس رجــــب طيب 
أردوغـــان، وثانيهما يتمحور حــول تحليل 
والتحالفات  والــخــارجــيــة  املحلية  الــعــوامــل 
بن القوى الداخلية خال العقد األخير، مع 
السياسة  اتجاهات  على  ذلــك  تأثير  تقييم 
الـــخـــارجـــيـــة، والــتــركــيــز عــلــى االســتــقــالــيــة، 
ــى تــحــلــيــل مـــــحـــــاوالت الــســلــطــة  ــ إضــــافــــة إلــ
ــة الــــعــــاقــــات بــــن الـــغـــرب  ــ ــوازنـ ــ الـــحـــاكـــمـــة مـ
والـــشـــرق، وثــالــثــهــا يــخــّص دراســـــة التغير 
فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــحــالــيــة مــقــارنــة 
بــالــســيــاســات الــســابــقــة، واعـــتـــمـــادهـــا على 
سياسة القوة والتدخل الخارجي بعد عام 

.2016
وســعــيــًا إلــــى بـــلـــوغ أهـــــداف الـــكـــتـــاب، يضع 
ــدورة أربــــع فــرضــيــات يـــحـــاول اخــتــبــارهــا  ــ قـ
اعتبار  األولــى على  عبر صفحاته، تنهض 
اتــجــاه الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــحــالــيــة نحو 
الـــتـــوازن فــي الــعــاقــات مــع الــشــرق والــغــرب 
هــي ســيــاســة مــتــجــددة، وســبــق أن اتبعتها 
تركيا نتيجة شعورها السلبي حيال القوى 
العاملية، بأنها تسعى إلى إضعافها، األمر 
ز رغبة قادتها في االستقالية منذ 

ّ
الذي عز

تأسيس الجمهورية. 
وتــحــيــل ثــانــيــة الــفــرضــيــات إلـــى اعــتــبــار أن 
مؤثرا  دورا  الداخلية  واملتغيرات  للعوامل 
في السياسة الخارجية الحالية وسلوكها. 
وترى ثالثة الفرضيات أن سلوك السياسة 
الــخــارجــيــة الــحــالــي ليس جــديــدًا، بــل يمزج 
بــن عــنــاصــر ســابــقــة مــع الــتــفــّرد فــي بعض 
على  الفرضيات  رابــعــة  وتــرّكــز  السياسات. 
القائمة  الــحــالــيــة  الــســلــوك واالتــجــاهــات  أن 
على تحقيق املصالح القومية عبر سياسة 
القوة ومحاولة االستقالية تزيد من فرص 
التنافس مع القوى اإلقليمية والدولية، ما 
قوى  عــدة  مع  مرنة  بناء تحالفاٍت  يستلزم 

في الغرب والشرق في الوقت نفسه.
ويــظــهــر تتبع جـــذور الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الــتــركــيــة ومــبــادئــهــا والـــقـــوى واالتــجــاهــات 
الــفــتــرة )1923  فــي تشكيلها خـــال  املــؤثــرة 
 )1945  –  1923( فــي  مــبــادئــهــا  أن   )2011  –
التشديد على مبدأ »ســام في  تحّددت في 
الــــداخــــل، ســــام فـــي الـــعـــالـــم«، الــــذي وضــعــه 
ــة، مـــصـــطـــفـــى كـــمـــال  ــهــــوريــ ــمــ مــــؤســــس الــــجــ
أتــاتــورك، إلــى جانب احــتــرام سيادة جميع 
الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، 
ــزاعــــات اإلقــلــيــمــيــة  ــنــ ــل الــ ــاون فــــي حــ ــعــ ــتــ والــ

والدولية. 
ــى الــحــفــاظ  ــانـــت تــلــك املــــبــــادئ تـــهـــدف إلــ وكـ
عــلــى كــيــان دولــــة مــوحــدة لـــأتـــراك وتــعــزيــز 
ــاد خــــال تــلــك الــفــتــرة  ــقـــال، لـــذلـــك ســ ــتـ االسـ
الــجــنــوح نــحــو الــعــزلــة اإلقــلــيــمــيــة والــحــيــاد 
ــدولـــي، لــكــن تــركــيــا تــحــالــفــت، خـــال فــتــرة  الـ
الحرب الباردة )1946 - 1991(، مع الغرب في 
وقامت  السوفياتية،  الطموحات  مــواجــهــة 
بالتدخل العسكري في قبرص. وبدأت منذ 
خال  إقليمي  بــدور  للقيام  بالتطلع   1991
فترة رئاسة تورغوت أوزال، وبعدها أفضى 
الـــحـــراك الــســيــاســي واالجــتــمــاعــي الــداخــلــي 

إلــــى نــشــوء حـــركـــات إســـامـــيـــة، مــثــل حــركــة 
الــلــه غولن،  فتح  يتزعمها  الــتــي  »الــخــدمــة« 
وحـــركـــة »الــــرؤيــــة الــوطــنــيــة« الـــتـــي انــشــّقــت 
ــــزب الـــعـــدالـــة  مــجــمــوعــة مــنــهــا لـــتـــؤّســـس حـ
والتنمية، الذي تعاون مع حركة غولن منذ 
عــام 2002 حتى بداية  الحكم  إلــى  وصــولــه 

الصراع بينهما عام 2013. 
ــــي تــــوجــــهــــات الـــســـيـــاســـة  ــه فـ ــلـ وأثـــــــر ذلــــــك كـ
الخارجية التركية، حيث اعتمد حزب العدالة 
والتنمية )الحاكم( على الفاعلية اإلقليمية 
ــداًل مـــن الــعــزلــة، وعــلــى املــشــاركــة الــدولــيــة  بــ
على  حافظ  لكنه  متعّددة،  تحالفات  وبناء 
املبدأ األساسي التقليدي »سام في الداخل، 
سام في العالم«، واشتملت سياسة الحزب 
جديدة  وسياسات  مبادئ  على  الخارجية 
راجــت في العقد األول من حكمه، كالتوازن 
بن األمن والديمقراطية في الدولة من أجل 
تأسيس مجال للتأثير في البيئة املجاورة، 
وسياسة »صفر مشكات« مع دول الجوار، 
ــات الـــجـــيـــدة مــــع املــنــاطــق  ــعـــاقـ وتـــطـــويـــر الـ
املـــجـــاورة ومـــا وراءهـــــا، وتــأســيــس عــاقــات 
ــراف الــدولــيــة  ــ مــتــعــّددة الــتــوجــهــات مــع األطـ
ــقـــات والــدبــلــومــاســيــة  ــتـــوافـ ــــاس الـ عـــلـــى أســ
في  واملشاركة  الوجود  من خــال  املتناغمة 

كل املنظمات الدولية واإلقليمية.
أّثــرت جملة   ،)2021 - الفترة )2010  وخــال 
ســواء  الداخلية،  والــتــطــورات  التغيرات  مــن 
ــادة حـــزب  ــيــ ــي قــ عـــلـــى صــعــيــد الــــعــــاقــــات فــ
العدالة والتنمية، أم على صعيد العاقة مع 
حركة غولن وأحزاب املعارضة، وأفضت إلى 
بروز عاقات تنافٍس وصــراع مع انسحاب 
شــخــصــيــاٍت مـــن الــــحــــزب، وإعـــــــادة تشكيل 
ــزاب والـــقـــوى األخـــرى،  ــ الــتــحــالــفــات مــع األحـ

ــافـــة إلــــى إعــــــادة تــشــكــيــل الـــعـــاقـــات مع  إضـ
املؤسستن، العسكرية واألمنية، واألهم هو 
إلى  برملاني  مــن  الحكم  نظام  طبيعة  تغير 

رئاسي. 
وتزامنت تلك التغيرات مع انــدالع الثورات 
العربية وتوتر عاقات تركيا مع إسرائيل 
ــات املــتــحــدة  ــ ــــواليـ واالتــــحــــاد األوروبــــــــي والـ
وقوى دولية وإقليمية أخرى. لذلك يتناول 
املـــؤلـــف حــيــثــيــات تــوتــر عـــاقـــات تــركــيــا مع 
إسرائيل وارتباطها بحادثة سفينة »مافي 
ــا مــــع كــــل مــــن االتــــحــــاد  ــهــ ــأزمــ ــرة«، وتــ ــ ــرمــ ــ مــ
األوروبي، والذي أفضى إلى إغاق االتحاد 
ــه، حـــيـــث يــعــزو  ــيــ ــام تـــركـــيـــا إلــ ــمـ مـــلـــف انـــضـ
مها إلى تعامل السلطات التركية 

ّ
بداية تأز

مـــع احـــتـــجـــاجـــات حــديــقــة غـــيـــزي بـــــارك في 
إسطنبول صيف 2013. 

كــمــا يــتــنــاول مــوقــف الــحــكــومــة الــتــركــيــة من 
ثورات الربيع العربي، والذي اتسم بالترّدد، 
في البداية، ثم تحول إلى تأييدها ودعمها، 
لــكــن مــع تــحــول األوضــــاع فــي بــعــض بــلــدان 
الثورات إلى صراعات وحروب، وخصوصا 
ــــاورة وتـــأثـــيـــرهـــا األمـــنـــي  ــــجـ فــــي ســــوريــــة املـ
ــدأت تــظــهــر  ــ ــ واالجــــتــــمــــاعــــي عـــلـــى تـــركـــيـــا، بـ
انتقاداٌت من أحــزاب وحركات داخــل تركيا 
للسياسة الــخــارجــيــة ولــلــحــزب الــحــاكــم في 

تعامله مع الثورات.
 أمـــا الــعــاقــة مــع الـــواليـــات املــتــحــدة، والــتــي 
تــــوّطــــدت وتـــوثـــقـــت خــــال الــعــقــد األول من 
شهدت  فقد  والتنمية،  الــعــدالــة  حــزب  حكم 
في العقد الثاني من حكمه توتراٍت وأزماٍت 
عديدة، أسهمت في تعزيز وجهة السياسة 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة نــحــو بــنــاء )وتــوطــيــد( 
عاقات وشــراكــات مع دول أخــرى، وارتبط 
ــدة، مــنــهــا:  ــ ــديـ ــ ــلـــك الــــتــــوتــــرات بـــقـــضـــايـــا عـ تـ
محاكمة القس أنــدرو برونسون في تركيا، 
والــدعــم األمــيــركــي لــوحــدات حماية الشعب 
الكردية في سورية، وشراء تركيا منظومة 
ــيــــا، وقــابــلــتــه  مـــن روســ صــــواريــــخ إس 400 
الواليات املتحدة بوقف تسليم طائرات إف 
35 إلى تركيا وإقرارها عقوبات اقتصادية 
الواليات املتحدة  عليها، إلى جانب موقف 
مـــن املــحــاولــة االنــقــابــيــة الــفــاشــلــة فـــي عــام 
ــم قــضــيــة مــحــاكــمــة »خــلــق  ــ 2016، لــكــن األهـ
املتحدة، بتهمة  الــواليــات  التركي في  بنك« 
االحــتــيــال وغــســيــل األمـــــوال واملـــشـــاركـــة في 
جرائم التهّرب من العقوبات األميركية على 
إيــــران، إضــافــة إلـــى رفـــض تسليم فــتــح الله 
غــولــن إلــى تــركــيــا، والـــذي تتهمه السلطات 
االنقابية  املحاولة  وراء  بالوقوف  التركية 
ــم  ــــف أهــ ــؤلــ ــ ــي يـــعـــتـــبـــرهـــا املــ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــلــ ــاشــ ــفــ الــ
الداخلية  السياستن،  صعيد  على  متغير 
مما  التخلص  أتــاحــت  كونها  والــخــارجــيــة، 
تبقى من معيقاٍت كانت تقيد حزب العدالة 

والــتــنــمــيــة مـــن تــنــفــيــذ ســيــاســاتــه الــداخــلــيــة 
والخارجية، حيث تمّكن من توجيه ضربة 
قـــاضـــيـــة لــجــمــاعــة غـــولـــن واجـــتـــثـــاثـــهـــا فــي 
الــداخــل، كما أفضت إلــى حــدوث تــقــارٍب مع 
حزب الحركة القومية بقيادة دولة بهجلي، 
الــعــدالــة والتنمية  الـــذي بــات حليفًا لــحــزب 
ــد إلـــى الــتــحــول 

ّ
فـــي الــحــكــم، األمــــر الــــذي مــه

الــرئــاســي، وإلــى تعزيز مكانة  النظام  نحو 
الـــرئـــيـــس وســلــطــاتــه فـــي الــبــنــيــة الــجــديــدة 
التــخــاذ الــقــرار الــخــارجــي، وإعـــادة تأسيس 
العاقات بن السلطة التنفيذية واملؤسسة 
العسكرية، والتي أثرت بدورها على حشد 
للسياسة  الجديد  للنهج  الداخلي  التأييد 

الخارجية.
ــول تــركــيــا مــرحــلــة  ــ ويــعــتــبــر املـــؤلـــف أن دخـ
الـــتـــي  عــــــام 2017  ــي  ــ فـ الــــرئــــاســــي  ــام  ــظــ ــنــ الــ
زت ســلــطــات الــرئــيــس أردوغــــــان أفــضــى 

ّ
ــز ــ عـ

الــدبــلــومــاســيــة الشخصية في  إلـــى صــعــود 
واضح  بشكل  التركية  الخارجية  السياسة 
فــي الــســنــوات الــقــلــيــلــة املــاضــيــة، لــكــن بــروز 
العقدين  فــي  وتــأثــيــره  أردوغـــــان  شخصية 
لــم يقتصر  ــارا جـــداًل سياسيًا  أثــ املــاضــيــن 
ــل عـــلـــى مــجــمــل  ــارجــــي، بــ ــخــ ــأن الــ ــشــ عـــلـــى الــ
يستمر  حيث  املعاصرة،  التركية  السياسة 
نـــقـــاش بـــشـــأن ســـمـــات شــخــصــيــتــه وكــيــفــيــة 
تــأثــيــرهــا فــي خـــيـــارات تــركــيــا وتــوجــهــاتــهــا 

السياسية. 
ويــــرى املـــؤلـــف أن أردوغــــــان يــمــتــلــك ســمــات 
شخصية دفــعــتــه إلـــى املــقــدمــة، تــتــحــّدد في 
اعـــتـــقـــاده الـــجـــازم بــــأن فـــي إمــكــانــه الــتــأثــيــر 
فيما يحدث في البيئة السياسية في تركيا 
ــه أكـــثـــر اهــتــمــامــًا ونــشــاطــًا  ــم، وكـــونـ ــالـ ــعـ والـ
وانــــخــــراطــــًا فــــي عــمــلــيــة صـــنـــع الـــســـيـــاســـة، 
إلـــى جــانــب اعــتــقــاده بــامــتــاك الـــقـــدرة على 
الــســيــطــرة عــلــى األحــــــداث، بــمــا يــفــضــي إلــى 
تــوّجــه ســيــاســي اســتــبــاقــي، وإلـــى إدراك أن 
الــحــواجــز الــتــي تــحــول دون عــمــلــه الــنــاجــح 
الشعور  إلــى  إضــافــة  عليها،  التغلب  يمكن 
ــام لـــــدى أردوغــــــــــان بـــالـــشـــك فــــي دوافـــــع  ــعــ الــ

اآلخرين وأفعالهم.
ــنـــاولـــه الـــتـــحـــالـــفـــات املـــرنـــة  ــعـــرض تـ ــي مـ ــ وفـ
ــة الـــخـــارجـــيـــة  ــيـــاسـ ــات فــــي الـــسـ ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ واالتـ
التركية، يحّدد املؤلف ثاث سمات رئيسية 
لها، تتجّسد األولى في النزعة االستقالية، 
ــة فــــي اعـــتـــبـــار اتـــجـــاهـــاتـــهـــا نــحــو  ــيـ ــانـ ــثـ والـ
الشرق أو الغرب متجّددة، وليست جديدة، 
كونها تمتلك جذورًا منذ نشأة الجمهورية 
الــثــالــثــة فتنتج عــن السمتن  أمـــا  الــتــركــيــة، 
السابقتن، حيث تميل السياسة الخارجية 
الـــتـــركـــيـــة الــــجــــديــــدة إلـــــى تــقــلــيــص دورهـــــا 
الــوظــيــفــي الــتــابــع مــن خـــال بــنــاء تحالفاٍت 
مرنة، بداًل من االعتماد على حليٍف ُمهيمن، 
ومن ثم تسعى إلى موازنة عاقاتها بالقوى 
الــخــارجــيــة الــفــاعــلــة، عــلــى أســــاس املــصــالــح 

القومية التركية. 
وعليه، يسعى االتجاه الجديد في السياسة 
الخارجية التركية إلى الجمع بن اتجاهي 
الغرب والشرق معًا، ضمن تحالفاٍت مرنة، 
على  وقـــادرة  كليهما،  من  لاستفادة  قابلة 
إحداث التوازن بما يخدم املصالح القومية، 
ــادة مـــــن االتـــــجـــــاهـــــن: حــلــيــفــهــا  واالســــــتــــــفــــ
ــــروري، والـــشـــراكـــة  ــــضـ الـــغـــربـــي األطـــلـــســـي الـ
االستراتيجية مع روسيا والصن وإيــران، 
الدفاعية واالقتصادية، من دون  بمنافعها 

التخلي عن أحدهما. 
وقــــد بـــــدأت الــحــكــومــة الـــتـــركـــيـــة، بـــدعـــم من 
ــــزب الــحــركــة الــقــومــيــة، تنفيذ  الــجــيــش وحـ
الـــعـــام 2016 عبر  أجــنــدتــهــا بــنــفــســهــا مــنــذ 
ــقــــوة والــــتــــدخــــل الـــعـــســـكـــري فــي  ســـيـــاســـة الــ
الخارج، اعتمادًا على موافقة روسيا أحيانًا 
كــمــا فــي شــمــال ســوريــة، وأحــيــانــًا بموافقة 
أميركية كما في ليبيا، وأحيانًا أخــرى من 
منطلق ذاتي كما في شرقي البحر املتوسط 
ــــان، واالنــــتــــشــــار الــعــســكــري  ــــجـ ــيـ ــ وفـــــي أذربـ
وتأسيس القواعد في الخارج كما في قطر 

والصومال وغيرهما.
وتــكــمــن أهــمــيــة الــكــتــاب فــي تقديمه دراســـة 
علمية واسعة للسياسة الخارجية التركية 
مــنــذ نــشــأة الــجــمــهــوريــة، مــع الــتــركــيــز على 
ــرة، لــكــنــه ال يعير  ــيــ الـــســـنـــوات الــعــشــر األخــ
اهتمامًا لدبلوماسية املساعدات اإلنسانية 
الــــتــــي تــنــتــهــجــهــا تـــركـــيـــا فـــــي ســيــاســتــهــا 
ــذه املــــســــاعــــدات  ــ ــيــــة، إذ تــعــتــبــر هــ الــــخــــارجــ
إحــــدى أدوات الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــدول 
الـــهـــادفـــة إلــــى تــحــســن وتــعــزيــز صــورتــهــا، 
ــن أجــــــل تـــعـــزيـــز الـــنـــفـــوذ  ــ وتـــســـتـــخـــدمـــهـــا مـ
وبــنــاء الــعــاقــات بــن الـــدول لضمان الدعم 
الدولة  تعّد  تركيا  أن  السياسي، خصوصا 
األكـــثـــر مــنــحــًا لــلــمــســاعــدات اإلنــســانــيــة في 
الــعــالــم مــقــارنــة مـــع دخــلــهــا الــقــومــي، حيث 
تفيد تــقــاريــر دولــيــة بـــأن تــركــيــا قــّدمــت بن 
عامي 2002-2019 مساعدات إنسانية لـ 140 
الــذي  األمــر  دولـــة، قيمتها 49 مليار دوالر، 
يظهر اعتمادها على املساعدات اإلنسانية 
في  الناعمة  قوتها  أدوات  إحــدى  بوصفها 

سياستها الخارجية.    
)كاتب سوري في إسطنبول(

كتاب في التحالفات والرهانات استنادًا إلى النظرية الواقعية

السياسة الخارجية التركية

اعتمد حزب العدالة 
والتنمية على 

الفاعلية اإلقليمية 
بدًال من العزلة، وعلى 

المشاركة الدولية 
وبناء تحالفات 

متعّددة

يتناول المؤلف موقف 
الحكومة التركية من 

ثورات الربيع العربي، 
والذي اتسم بالترّدد، 

في البداية، ثم تحول 
إلى تأييدها ودعمها

تكمن أهمية كتاب »السياســة الخارجية التركية« في تقديمه دراســة علمية واســعة لهذه السياســة منذ نشــأة الجمهورية، 
مع التركيز على السنوات العشر األخيرة. تستكشف القراءة اآلتية أهداف الكتاب ومراميه المستندة إلى النظرية الواقعية في 

العالقات الدولية

ال يعير الكتاب اهتمامًا لدبلوماسية المساعدات اإلنسانية التي تنتهجها 
للدول  الخارجية  السياسة  أدوات  إحدى  تعتبر  إذ  سياستها،  في  تركيا 
النفوذ،  تعزيز  أجل  من  وتستخدمها  صورتها،  تحسين  إلى  الهادفة 
في  اإلنسانية  للمساعدات  منحًا  األكثر  الدولة  تعّد  تركيا  أن  خصوصا 
العالم مقارنة مع دخلها القومي، حيث تفيد تقارير دولية بأن تركيا 
قّدمت بين عامي 2002-2019 مساعدات إنسانية لـ 140 دولة، قيمتها 
إحدى  بوصفها  عليها  اعتمادها  يظهر  الذي  األمر  دوالر،  مليار   49

أدوات قوتها الناعمة في سياستها الخارجية.

المساعدات اإلنسانية قوة ناعمة
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