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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

كتاب في التحالفات والرهانات استنادًا إلى النظرية الواقعية

السياسة الخارجية التركية
عمر كوش

ي ـس ـت ـنــد ال ـب ــاح ــث عـ ـم ــاد ق ـ ــدورة
فــي كتابه «السياسة الخارجية
التركية :االتجاهات ،التحالفات
املـ ــرنـ ــة ،س ـي ــاس ــة ال ـ ـقـ ــوة» (املـ ــركـ ــز ال ـعــربــي
ل ــأب ـح ــاث ودراسـ ـ ـ ــة ال ـس ـي ــاس ــات ،ب ـي ــروت،
الــدوحــة )2021 ،إلــى النظرية الواقعية في
ال ـعــاقــات الــدول ـيــة ال ـتــي تـتـمـ ّـيــز بالتركيز
عـ ـل ــى سـ ـي ــاس ــة ال ـ ـقـ ــوة وت ـع ـظ ـي ــم ال ـ ـقـ ــدرات
امل ــادي ــة وب ـنــاء الـتـحــالـفــات ،لكنها ال تولي
أه ـم ـي ـ ًـة ل ـت ــأث ـي ــرات ال ـع ــوام ــل امل ـح ـل ـيــة على
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدول ،لـ ــذلـ ــك ي ـل ـج ــأ إل ــى
الواقعية الكالسيكية الجديدة التي تبحث
في تأثير الـقــدرات املادية والتحالفات إلى
ج ــان ــب ال ـع ــوام ــل امل ـح ـل ـيــة ف ــي ال ـس ـيــاســات
الخارجية لـلــدول ،وذل ــك كــي يـقـ ّـدم دراسـتــه
عن السياسة الخارجية التركية وتطورها
منذ نشأة الجمهورية التركية ،مع التركيز
ع ـلــى ات ـجــاهــات ـهــا ال ـج ــدي ــدة ال ـســاع ـيــة إلــى
ت ـق ــوي ــة الـ ـع ــاق ــات م ــع الـ ـق ــوى ال ـك ـب ــرى فــي
مرنة
تحالفات
الغرب والشرق معًا ،ضمن
ٍ
ٍ
ت ـت ـجـ ّـنــب االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى ح ـل ـيــف ُم ـه ـي ـمــن،
ـوازن
وتـسـتـفـيــد م ــن م ــزاي ــا االت ـج ــاه ــنُ ،
وت ـ ـ ِ
أحــده ـمــا بــاآلخــر فــي ح ــال ال ـتــوتــر ،إضــافــة
إلــى اعتمادها فــي سلوكها اإلقليمي على
سياسة القوة الخشنة وعلى الدبلوماسية
أيـضــا بوصفها قــوة نــاعـمــة .وه ــذا يتطلب
دراس ــة جملة األح ــداث واملتغيرات املحلية
وال ـخــارج ـيــة  ،2021-2010ال ـتــي ّأث ـ ــرت في
بلورتها ،وتبيان مدى ارتباطها بسياسات
تركيا منذ تأسيس الجمهورية عام ،1923
وتلمس ما أصابها من انقطاع وتواصل.
ّ
يتحدد
ويضع قدورة ثالثة أهداف لكتابه،
ّ
أولها في التعرف على أهم معالم السياسة
ال ـخــارج ـيــة الـتــركـيــة مـنــذ االس ـت ـقــال وإل ــى
عامنا الحالي ،وعلى اتجاهاتها بني الشرق
والغرب مع تقييم مدى التغير في اتجاهات
الـسـيــاســة الـحــالـيــة فــي عـهــد ح ــزب الـعــدالــة
وال ـت ـن ـم ـيــة ال ـح ــاك ــم وال ــرئ ـي ــس رجـ ــب طيب
أردوغ ــان ،وثانيهما يتمحور حــول تحليل
الـعــوامــل املحلية والـخــارجـيــة والتحالفات
بني القوى الداخلية خالل العقد األخير ،مع
تقييم تأثير ذلــك على اتجاهات السياسة
ال ـخ ــارج ـي ــة ،وال ـتــرك ـيــز ع ـلــى االسـتـقــالـيــة،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ت ـح ـل ـيــل مـ ـ ـح ـ ــاوالت ال ـس ـل ـطــة
ال ـح ــاك ـم ــة مـ ــوازنـ ــة الـ ـع ــاق ــات بـ ــن ال ـغ ــرب
والـ ـش ــرق ،وثــالـثـهــا ي ـخـ ّ
ـص دراس ـ ــة التغير
فــي الـسـيــاســة الـخــارجـيــة الـحــالـيــة مـقــارنــة
بــال ـس ـيــاســات ال ـســاب ـقــة ،واع ـت ـم ــاده ــا على
سياسة القوة والتدخل الخارجي بعد عام
.2016
وس ـع ـيــا إل ــى ب ـل ــوغ أه ـ ــداف ال ـك ـت ــاب ،يضع
ق ـ ــدورة أربـ ــع فــرض ـيــات ي ـح ــاول اخـتـبــارهــا
عبر صفحاته ،تنهض األولــى على اعتبار
ات ـجــاه الـسـيــاســة الـخــارجـيــة الـحــالـيــة نحو
ال ـت ــوازن فــي ال ـعــاقــات مــع ال ـشــرق والـغــرب
هــي سـيــاســة مـتـجــددة ،وسـبــق أن اتبعتها
تركيا نتيجة شعورها السلبي حيال القوى
العاملية ،بأنها تسعى إلى إضعافها ،األمر
الذي عزز رغبة قادتها في االستقاللية منذ
ّ
تأسيس الجمهورية.
وتـحـيــل ثــانـيــة ال ـفــرض ـيــات إل ــى اع ـت ـبــار أن
للعوامل واملتغيرات الداخلية دورا مؤثرا
في السياسة الخارجية الحالية وسلوكها.
وترى ثالثة الفرضيات أن سلوك السياسة
الـخــارجـيــة الـحــالــي ليس جــدي ـدًا ،بــل يمزج
بــن عـنــاصــر ســابـقــة مــع ال ـت ـفـ ّـرد فــي بعض
ـركــز رابـعــة الفرضيات على
السياسات .وتـ ّ
أن الـسـلــوك واالت ـجــاهــات الـحــالـيــة القائمة
على تحقيق املصالح القومية عبر سياسة
القوة ومحاولة االستقاللية تزيد من فرص
التنافس مع القوى اإلقليمية والدولية ،ما
تحالفات مرنة مع عــدة قوى
يستلزم بناء
ٍ
في الغرب والشرق في الوقت نفسه.
ويـظـهــر تتبع ج ــذور الـسـيــاســة الـخــارجـيــة
الـتــركـيــة وم ـبــادئ ـهــا وال ـق ــوى واالت ـجــاهــات
املــؤثــرة فــي تشكيلها خ ــال الـفـتــرة (1923
–  )2011أن مـبــادئـهــا فــي ()1945 – 1923
تحددت في التشديد على مبدأ «ســام في
ّ
ال ــداخ ــل ،س ــام ف ــي ال ـع ــال ــم» ،الـ ــذي وضـعــه
مـ ــؤسـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،م ـص ـط ـف ــى ك ـم ــال
أتــاتــورك ،إلــى جانب احـتــرام سيادة جميع
الدول ،وعدم التدخل في شؤونها الداخلية،
والـ ـتـ ـع ــاون ف ــي ح ــل الـ ـن ــزاع ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة
والدولية.
وك ــان ــت ت ـلــك املـ ـب ــادئ ت ـه ــدف إل ــى الـحـفــاظ
عـلــى ك ـيــان دول ــة مــوحــدة ل ــأت ــراك وتـعــزيــز
االس ـت ـق ــال ،ل ــذل ــك س ــاد خ ــال ت ـلــك الـفـتــرة
ال ـج ـنــوح نـحــو ال ـعــزلــة اإلقـلـيـمـيــة والـحـيــاد
ال ــدول ــي ،لـكــن تــركـيــا تـحــالـفــت ،خ ــال فـتــرة
الحرب الباردة ( ،)1991 - 1946مع الغرب في
مــواجـهــة الطموحات السوفياتية ،وقامت
بالتدخل العسكري في قبرص .وبدأت منذ
 1991بالتطلع للقيام بــدور إقليمي خالل
فترة رئاسة تورغوت أوزال ،وبعدها أفضى
ال ـح ــراك الـسـيــاســي واالج ـت ـمــاعــي الــداخـلــي

إل ــى ن ـشــوء ح ــرك ــات إس ــام ـي ــة ،م ـثــل حــركــة
«الـخــدمــة» الـتــي يتزعمها فتح الـلــه غولن،
وح ــرك ــة «ال ــرؤي ــة الــوط ـن ـيــة» ال ـت ــي انـشـ ّـقــت
ـؤس ــس حـ ــزب ال ـع ــدال ــة
م ـج ـمــوعــة م ـن ـهــا ل ـت ـ ّ
والتنمية ،الذي تعاون مع حركة غولن منذ
وصــولــه إلــى الحكم عــام  2002حتى بداية
الصراع بينهما عام .2013
وأث ـ ـ ــر ذلـ ـ ــك كـ ـل ــه فـ ــي ت ــوجـ ـه ــات ال ـس ـي ــاس ــة
الخارجية التركية ،حيث اعتمد حزب العدالة
والتنمية (الحاكم) على الفاعلية اإلقليمية
ـدال مــن ال ـعــزلــة ،وع ـلــى امل ـشــاركــة الــدولـيــة
بـ ً
متعددة ،لكنه حافظ على
تحالفات
وبناء
ّ
املبدأ األساسي التقليدي «سالم في الداخل،
سالم في العالم» ،واشتملت سياسة الحزب
الخارجية على مبادئ وسياسات جديدة
راجــت في العقد األول من حكمه ،كالتوازن
بني األمن والديمقراطية في الدولة من أجل
تأسيس مجال للتأثير في البيئة املجاورة،
وسياسة «صفر مشكالت» مع دول الجوار،
وت ـط ــوي ــر الـ ـع ــاق ــات ال ـج ـي ــدة م ــع امل ـنــاطــق
امل ـج ــاورة وم ــا وراء ه ـ ــا ،وتــأسـيــس عــاقــات
م ـت ـعـ ّـددة الـتــوجـهــات مــع األطـ ــراف الــدولـيــة
ع ـل ــى أس ـ ــاس ال ـت ــواف ـق ــات والــدب ـلــومــاس ـيــة
املتناغمة من خــال الوجود واملشاركة في
كل املنظمات الدولية واإلقليمية.
وخــال الفترة (ّ ،)2021 - 2010أثــرت جملة
مــن التغيرات والـتـطــورات الداخلية ،ســواء
ع ـل ــى ص ـع ـيــد الـ ـع ــاق ــات فـ ــي ق ـ ـيـ ــادة ح ــزب
العدالة والتنمية ،أم على صعيد العالقة مع
حركة غولن وأحزاب املعارضة ،وأفضت إلى
تنافس وصــراع مع انسحاب
بروز عالقات
ٍ
ـات م ــن الـ ـح ــزب ،وإع ـ ـ ــادة تشكيل
ش ـخ ـص ـيـ ٍ
الـتـحــالـفــات مــع األحـ ــزاب وال ـق ــوى األخ ــرى،

اعتمد حزب العدالة
والتنمية على
الفاعلية اإلقليمية
بدًال من العزلة ،وعلى
المشاركة الدولية
وبناء تحالفات
متعددة
ّ
يتناول المؤلف موقف
الحكومة التركية من
ثورات الربيع العربي،
بالتردد،
والذي اتسم
ّ
في البداية ،ثم تحول
إلى تأييدها ودعمها

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

إض ــاف ــة إلـ ــى إعـ ـ ــادة تـشـكـيــل ال ـع ــاق ــات مع
املؤسستني ،العسكرية واألمنية ،واألهم هو
تغير طبيعة نظام الحكم مــن برملاني إلى
رئاسي.
وتزامنت تلك التغيرات مع انــدالع الثورات
العربية وتوتر عالقات تركيا مع إسرائيل
واالت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي والـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
وقوى دولية وإقليمية أخرى .لذلك يتناول
امل ــؤل ــف حـيـثـيــات تــوتــر ع ــاق ــات تــركـيــا مع
إسرائيل وارتباطها بحادثة سفينة «مافي
م ـ ــرم ـ ــرة» ،وت ــأزمـ ـه ــا مـ ــع كـ ــل مـ ــن االتـ ـح ــاد
األوروبي ،والذي أفضى إلى إغالق االتحاد
م ـل ــف ان ـض ـم ــام ت ــرك ـي ــا إلـ ـي ــه ،ح ـي ــث ي ـعــزو
بداية تأزمها إلى تعامل السلطات التركية
م ــع اح ـت ـ ّج ــاج ــات حــدي ـقــة غ ـي ــزي ب ـ ــارك في
إسطنبول صيف .2013
كـمــا يـتـنــاول مــوقــف الـحـكــومــة الـتــركـيــة من
بالتردد،
ثورات الربيع العربي ،والذي اتسم
ّ
في البداية ،ثم تحول إلى تأييدها ودعمها،
لـكــن مــع تـحــول األوضـ ــاع فــي بـعــض بـلــدان
الثورات إلى صراعات وحروب ،وخصوصا
ف ــي س ــوري ــة امل ـ ـجـ ــاورة وت ــأث ـي ــره ــا األم ـن ــي
واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي ع ـل ــى ت ــركـ ـي ــا ،ب ـ ـ ــدأت تـظـهــر
انتقادات من أحــزاب وحركات داخــل تركيا
ٌ
للسياسة الـخــارجـيــة ولـلـحــزب الـحــاكــم في
تعامله مع الثورات.
أم ــا الـعــاقــة مــع ال ــوالي ــات املـتـحــدة ،والـتــي
ـوط ــدت وت ــوث ـق ــت خـ ــال ال ـع ـقــد األول من
تـ ّ
حكم حــزب الـعــدالــة والتنمية ،فقد شهدت
وأزمات
توترات
في العقد الثاني من حكمه
ٍ
ٍ
عديدة ،أسهمت في تعزيز وجهة السياسة
الـخــارجـيــة الـتــركـيــة نـحــو ب ـنــاء (وتــوطـيــد)
عالقات وشــراكــات مع دول أخــرى ،وارتبط
ت ـل ــك ال ـ ـتـ ــوتـ ــرات ب ـق ـض ــاي ــا ع ـ ــدي ـ ــدة ،م ـن ـهــا:
محاكمة القس أنــدرو برونسون في تركيا،
والــدعــم األمـيــركــي لــوحــدات حماية الشعب
الكردية في سورية ،وشراء تركيا منظومة
ص ــواري ــخ إس  400م ــن روسـ ـي ــا ،وقــابـلـتــه
الواليات املتحدة بوقف تسليم طائرات إف
 35إلى تركيا وإقرارها عقوبات اقتصادية
عليها ،إلى جانب موقف الواليات املتحدة
م ــن امل ـحــاولــة االن ـقــاب ـيــة الـفــاشـلــة ف ــي عــام
 ،2016ل ـكــن األهـ ــم قـضـيــة مـحــاكـمــة «خـلــق
بنك» التركي في الــواليــات املتحدة ،بتهمة
االح ـت ـيــال وغـسـيــل األم ـ ــوال وامل ـش ــارك ــة في
ّ
التهرب من العقوبات األميركية على
جرائم
إيـ ــران ،إضــافــة إل ــى رف ــض تسليم فـتــح الله
غــولــن إلــى تــركـيــا ،وال ــذي تتهمه السلطات
التركية بالوقوف وراء املحاولة االنقالبية
الـ ـف ــاشـ ـل ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ـعـ ـتـ ـب ــره ــا امل ـ ــؤل ـ ــف أه ــم
متغير على صعيد السياستني ،الداخلية
والـخــارجـيــة ،كونها أتــاحــت التخلص مما
معيقات كانت تقيد حزب العدالة
تبقى من
ٍ

والـتـنـمـيــة م ــن تـنـفـيــذ سـيــاســاتــه الــداخـلـيــة
تمكن من توجيه ضربة
والخارجية ،حيث ّ
ق ــاض ـي ــة ل ـج ـمــاعــة غ ــول ــن واج ـت ـث ــاث ـه ــا فــي
ـارب مع
الــداخــل ،كما أفضت إلــى حــدوث تـقـ ٍ
حزب الحركة القومية بقيادة دولة بهجلي،
ال ــذي بــات حليفًا لـحــزب الـعــدالــة والتنمية
ّ
ف ــي ال ـح ـكــم ،األمـ ــر الـ ــذي مــهــد إل ــى الـتـحــول
نحو النظام الــرئــاســي ،وإلــى تعزيز مكانة
ال ــرئ ـي ــس وس ـل ـطــاتــه ف ــي ال ـب ـن ـيــة ال ـجــديــدة
التـخــاذ الـقــرار الـخــارجــي ،وإع ــادة تأسيس
العالقات بني السلطة التنفيذية واملؤسسة
العسكرية ،والتي أثرت بدورها على حشد
التأييد الداخلي للنهج الجديد للسياسة
الخارجية.
ويـعـتـبــر امل ــؤل ــف أن دخـ ــول تــرك ـيــا مــرحـلــة
الـ ـنـ ـظ ــام الـ ــرئـ ــاسـ ــي ف ـ ــي عـ ـ ــام  2017ال ـت ــي
عـ ــززت سـلـطــات الــرئ ـيــس أردوغـ ـ ــان أفـضــى
إل ـ ّـى صـعــود الــدبـلــومــاسـيــة الشخصية في
السياسة الخارجية التركية بشكل واضح
فــي ال ـس ـنــوات الـقـلـيـلــة املــاض ـيــة ،لـكــن بــروز
شخصية أردوغ ـ ــان وتــأث ـيــره فــي العقدين
ـدال سياسيًا لــم يقتصر
املــاضـيــن أث ــارا ج ـ ً
ع ـل ــى الـ ـش ــأن الـ ـخ ــارج ــي ،ب ــل ع ـل ــى مـجـمــل
السياسة التركية املعاصرة ،حيث يستمر
ن ـق ــاش ب ـش ــأن س ـم ــات شـخـصـيـتــه وكـيـفـيــة
تــأثـيــرهــا فــي خ ـي ــارات تــركـيــا وتــوجـهــاتـهــا
السياسية.
ويـ ــرى امل ــؤل ــف أن أردوغـ ـ ــان يـمـتـلــك سـمــات
شخصية دفـعـتــه إل ــى املـقــدمــة ،تـتـحـ ّـدد في
اع ـت ـق ــاده الـ ـج ــازم ب ــأن ف ــي إم ـكــانــه الـتــأثـيــر
فيما يحدث في البيئة السياسية في تركيا
وال ـع ــال ــم ،وك ــون ــه أك ـث ــر اه ـت ـمــامــا ونـشــاطــا
وان ـ ـخـ ــراطـ ــا فـ ــي ع ـم ـل ـيــة ص ـن ــع ال ـس ـي ــاس ــة،
إل ــى جــانــب اع ـت ـقــاده بــام ـتــاك ال ـق ــدرة على
الـسـيـطــرة عـلــى األحـ ـ ــداث ،بـمــا يـفـضــي إلــى
تـ ّ
ـوجــه سـيــاســي اسـتـبــاقــي ،وإل ــى إدراك أن
ال ـحــواجــز ال ـتــي ت ـحــول دون عـمـلــه الـنــاجــح
يمكن التغلب عليها ،إضــافــة إلــى الشعور
الـ ـع ــام ل ـ ــدى أردوغـ ـ ـ ـ ــان ب ــال ـش ــك ف ــي دواف ـ ــع
اآلخرين وأفعالهم.
وف ـ ــي مـ ـع ــرض ت ـن ــاول ــه ال ـت ـح ــال ـف ــات امل ــرن ــة
واالتـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــات فـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة
يحدد املؤلف ثالث سمات رئيسية
التركيةّ ،
تتجسد األولى في النزعة االستقاللية،
لها،
ّ
والـ ـث ــانـ ـي ــة فـ ــي اعـ ـتـ ـب ــار ات ـج ــاه ــات ـه ــا نـحــو
متجددة ،وليست جديدة،
الشرق أو الغرب
ّ
كونها تمتلك جذورًا منذ نشأة الجمهورية
الـتــركـيــة ،أم ــا الـثــالـثــة فتنتج عــن السمتني
السابقتني ،حيث تميل السياسة الخارجية
ال ـت ــرك ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة إل ـ ــى ت ـق ـل ـيــص دوره ـ ــا
تحالفات
الــوظـيـفــي الـتــابــع مــن خ ــال بـنــاء
ٍ
حليف ُمهيمن،
بدال من االعتماد على
ٍ
مرنةً ،
ومن ثم تسعى إلى موازنة عالقاتها بالقوى
الـخــارجـيــة الـفــاعـلــة ،عـلــى أس ــاس املـصــالــح
القومية التركية.
وعليه ،يسعى االتجاه الجديد في السياسة
الخارجية التركية إلى الجمع بني اتجاهي
تحالفات مرنة،
الغرب والشرق معًا ،ضمن
ٍ
قابلة لالستفادة من كليهما ،وق ــادرة على
إحداث التوازن بما يخدم املصالح القومية،
واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة م ـ ــن االتـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــن :ح ـل ـي ـف ـهــا
ال ـغ ــرب ــي األط ـل ـس ــي ال ـ ـضـ ــروري ،وال ـش ــراك ــة
االستراتيجية مع روسيا والصني وإيــران،
بمنافعها الدفاعية واالقتصادية ،من دون
التخلي عن أحدهما.
وقـ ــد ب ـ ــدأت ال ـح ـكــومــة ال ـت ــرك ـي ــة ،ب ــدع ــم من
ال ـج ـيــش وحـ ــزب ال ـحــركــة ال ـقــوم ـيــة ،تنفيذ
أج ـنــدت ـهــا بـنـفـسـهــا م ـنــذ ال ـع ــام  2016عبر
س ـي ــاس ــة الـ ـق ــوة والـ ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـك ــري فــي
الخارج ،اعتمادًا على موافقة روسيا أحيانًا
كـمــا فــي شـمــال ســوريــة ،وأحـيــانــا بموافقة
أميركية كما في ليبيا ،وأحيانًا أخــرى من
منطلق ذاتي كما في شرقي البحر املتوسط
وف ـ ــي أذرب ـ ـي ـ ـجـ ــان ،واالن ـ ـت ـ ـشـ ــار ال ـع ـس ـكــري
وتأسيس القواعد في الخارج كما في قطر
والصومال وغيرهما.
وتـكـمــن أهـمـيــة الـكـتــاب فــي تقديمه دراس ــة
علمية واسعة للسياسة الخارجية التركية
مـنــذ ن ـشــأة الـجـمـهــوريــة ،مــع الـتــركـيــز على
ال ـس ـن ــوات ال ـع ـشــر األخـ ـي ــرة ،لـكـنــه ال يعير
اهتمامًا لدبلوماسية املساعدات اإلنسانية
ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـت ـه ـج ـهــا ت ــركـ ـي ــا ف ـ ــي س ـيــاس ـت ـهــا
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،إذ ت ـع ـت ـبــر ه ـ ــذه املـ ـس ــاع ــدات
إح ــدى أدوات الـسـيــاســة الـخــارجـيــة لـلــدول
ال ـه ــادف ــة إل ــى تـحـســن وت ـعــزيــز صــورت ـهــا،
وت ـس ـت ـخ ــدم ـه ــا مـ ــن أجـ ـ ــل تـ ـع ــزي ــز ال ـن ـف ــوذ
وبـنــاء الـعــاقــات بــن ال ــدول لضمان الدعم
تعد الدولة
السياسي ،خصوصا أن تركيا ّ
األك ـث ــر مـنـحــا ل ـل ـم ـســاعــدات اإلن ـســان ـيــة في
ال ـعــالــم م ـقــارنــة م ــع دخـلـهــا ال ـقــومــي ،حيث
تفيد تـقــاريــر دول ـيــة ب ــأن تــركـيــا قـ ّـدمــت بني
عامي  2019-2002مساعدات إنسانية لـ 140
دول ــة ،قيمتها  49مليار دوالر ،األمــر الــذي
يظهر اعتمادها على املساعدات اإلنسانية
بوصفها إحــدى أدوات قوتها الناعمة في
سياستها الخارجية.
(كاتب سوري في إسطنبول)

