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 مقدمة

رفت قارة إفريقيا مع بداية القرن العشررررررررررريص ب للا اد رررررررررردر لمكنال اولاا الاع ة يك ص لمد   ال رررررررررر اعية عُ 

ال برى اةسررررررررررر ك ا  عهلات ثكا يللا قك ذ ته النقت لاقر المرررررررررررند ل  رررررررررررريل م   ا      الد  ت   ن ما  عذ ل   

م قن هع ي ررردال الرررد   ال برى بررراسررررررررررررر كال   مع ز ا  اةح ال  ل .مص اةح ال  األ  بع لعقنل طنيمرررةالقرررارة نعرررا   

مقدرا      الد  ت باإلضرررررررررررررافة لي كية اةسررررررررررررريراقي ية لبعأ الد   اإلفريقيةت  ل ل  بدي  ي ررررررررررررر ا  م  م ة 

لالسررررررررر  الة  المررررررررريدرة علق العديد مص ل   القارةت  يكلر   ا ال كمكذ لشررررررررر ذ  ا ررررررررر  ته ل   القرن اإلفريق  دا 

نقنعلا علق البحر األحكرت  ل ل  فإن     اد دقة باقت م دقة صررررررررررررررا  ب ن ث  ر قك مر مص ي كية اسررررررررررررريراقي ية ل

 تد األزما  ته ل   القرن اإلفريق   زال مص معاناتلامص القنى الد لية  اإلقميكية علق اخ الل قن لاتلا لش ذ عق ُ

ُناط  ن.مماعدا  ضعي ة لبعأ اد بكا ي ند يي فائدة ح مت عميلا لعأ اوح نما  اإلفريقية ي 

 رغم ال ررردخال  الناسرررررررررررررعرررة مص القنى الرررد ليرررة  اإلقميكيرررة ته م دقرررة القرن اإلفريق   الاع ق رررررررررررررم ل   

 دقة  يبنن ت إرييريات إثينبيات ثكا نعد   نب المنلان  ثينيا ضكص ل   القرن اإلفريق ت فإن     اد ال نما ت

قداعا  خاصة ته  لبنية ال ح ية  اولدما  الصحية الليار ته ا تي ضا  ميرلية لمكايةُ يزمة إ مانية حالة نشلد 

له الرغم مص ام الك ل   القرن اإلفريق   اد رررررررالر عت  لل  م  الزراعة  اديا   ال ررررررررل ال ررررررر هالصرررررررحة  ال عمي

إة يللا ة قك م  اإللارة المرررررررررررياسرررررررررررية ال اعمة ل حقي   تاديا   األرض القابمة لمزراعة الدبيعية  ادعالن  م رررررررررررالُر

الد    ا ق  رررررررع لعأ اوح نما  ل ن لت بذ ال  كية  الق رررررررا  علق معدة  ال قر  سرررررررن  األ ضرررررررا  المرررررررياسرررررررية

ُالداعكة للا.

لدعم قداعا  ال عميم إفريقيا  القرن اإلفريق ت ققدا العديد مص الد   ادمرراعدا  اإل مررانية لشررعنب ُ 

  نن يل ا  لم  ث ر علق صرررررررررررا ع القرار ته     لالبنية ال ح يةت إة ين     ادمررررررررررراعدا  ق ن  ته األغم   الصرررررررررررحة ُ 

بالتوظيف السيييييييييييا يييييييييي   الد   ل بنع قرارا  سرررررررررررياسرررررررررررية معي ة ق دا ي دال  م ررررررررررراو  الد   ادانحة فيكا  عرل 

قي  ي دال سررررررياسررررررية بد   ت  مص ب ن الد   الاع نمرررررر  دا ادمرررررراعدا  اإل مررررررانية ل حللمسيييييياعدات اإلنسييييييانية

ُ.قرثيال لة القرن اإلفريق  

لمكمررررررررررررراعدا  مص قكنيذ مشرررررررررررررر عا  لمبنية ال ح ية م ذ ب ا  اددار   ينكاط م عدلةقرثيا نمررررررررررررر  دا  

 ققديم خدما   ممرررررررراعدا  ت د  مشررررررررار ع إعالة اديا  لمك ازُ  ادمررررررررششرررررررر يا    رررررررر  ق نا  الري  ق رررررررركيم الدُر
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ت علق ين  عنل ت  لعم مشررررررررررررررار ع ال  كيررة ا ل م ررةاا لم قرا  مص خال  برامج م  ككررةالدعرر ققررديمإ مررررررررررررررانيررة م ررذ 

   ادمرررررراعدا  القميمة علق قرثيا علق  رررررر ذ نعزيز ل ر ا المررررررياهرررررر،ع  العمرررررر ري ته     الد  ت  نمررررررليذ مرل ل  

ا لد   اد دقة ته ال ح م ته م رررررررري  باب اد دبت باإلضررررررررافة لزيالة  حرثتلا ته البحر األحكر بلدل ين ق نن  ررررررررري ا

ُن اإلفريق  فقط.ن نل ا ال قاته الاع قحرص عمير قرثيا علق مم نى العالم  ليس ته القُر

  أبعاد األزمة اإلنسانية في منطقة القرن اإلفريقي

ل قر علق كافة  نان  اوحياة   اكت حيث يؤثر ات ة يك ص ح ر األزما  اإل مانية ته ل   القرن اإلفريق 

اوحر ب  قش ن  يسرررررررررررررباب     األزما  ما ب ن  لم دخذ ته     الد  . الد   اإلقميكية  مهلا قرثيا يصرررررررررررررب  بنابة 

ا . ال ا كة عص ال دنرا  المررياسررية ا ل م ةُ  ادمررةحة اد الحقة النزاعا   إلق ق اقم ققنل     النزاعا  ما  لائكا

العامة الصررحية  ال عميكية  ادراف  اولدما  ُ البنية ال ح ية  ته قنف ُرلمرر   غياب ل ر الد لة ت األزمة اإل مررانية

اوحالة الصررررحية لمكناط  ن  نق   ا ل م ة  قد نُر مص األمراضق شرررر،ع ال   ر  ت  ين ج عص لل لمد لة األسرررراسررررية

د  رر لم لربررا   نق  ميررا   غيرراب األمص  اةنقدررا  ا تبرراإلضررررررررررررررافررة إلق ارق ررا  ته معرردة  ال قر تالكرر ا   ال عميم

ُ.الشرب

علق  رررامش قكرررة اةقحرررال األفريق   شاندننين غنق ر  اا ليمم اد حررردةثشرررررررررررررل ق رررررررررررررري  ليم ن العرررقرررد ُ  

ال ام ة  العشرررررررررررررريص الاع عقد  ته يل س يبابا عص نعرض عشرررررررررررررريص  ممينن  رررررررررررررل  إلق ا  اعة  ادن   لمررررررررررررر   

ا ب  نب المرررنلان  ال رررنما  ت  ق داخذ 1اوحر ب  النزاعا  ادمرررةحة بك اط  م  م ة بالقرن اإلفريق   خ رررنصرررا

ل ررررع  قحديد يي مهلا يؤلي ل خرت إة يللا نمرررر دأه لشرررر ذ يسرررراهرررر،ع  قل ال دخال  األسررررباب لشرررر ذ ي عذ مص ا

األ   ية ته  رررررررررررررؤ ن     الد  ت  ين ق نلق ح نما  ليكقراطية ادمرررررررررررررؤ لية ته     الد   ي نن محنر عكملا  ن 

ُاس كال  منارل     الد   ل او  الشعنب.

ال ك را  اد اخية الاع ي  م عهلا    اإل مررانيةت ق ن  إلق  ان  األسررباب المررياسررية الاع قؤلي لزيالة األزما

في ررررررررانا   فيرا    ال غ ر ممرررررررربنقة قؤلي إلق فقدان ا حاصرررررررريذ الزراعية مكا يؤلي إلق حد   يزما  غ ائية 

يل  حالة  2017عاا   ف  ت 2 ارق ا  يسرررررررررررررعار ا حاصررررررررررررريذ الك ائية ت سرررررررررررررن  نك ية حال ب ن األط ا   ادناط  ن

ثنع عشررررررررر ممينن  ررررررررل  ته ينحا  ال ررررررررنما   يثينبيا  ثينيا دمرررررررراعدا  ااو  ال لمرررررررر   قمة األمدار إلق اح يا  

                                                            
البث المباشر ، متاح على الرابطة ،  مليون شخص في القرن اإلفريقي 20عندما تتحالف الحروب والتغيرات المناخية لتجويع ،  التليليحسان  1

https://bit.ly/31vR0aG 
2 of red cross and red crescent  nal FederationInternatio,  Drought in the Horn of Africa Preventing the next disaster

societies , https://bit.ly/2Ras9EQp 8 : 9  available at  

https://bit.ly/31vR0aG
https://bit.ly/2Ras9EQ
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ته ظذ ان  اض م ز نا  اوحبنب  الب  ر  ان  اض إن ا  اوحمي   الةحنا األمر ال ي سرررررررررررررا م ب ق  ت غ ائية

ُفيكا يله: إل مانية ته م دقة القرن اإلفريق يبرز مالم  األزمة ا  يك ص قحديدت 3حال ته الك ا 

علق % مص المررررررررررررر ان بالقارة اإلفريقية مص ال قر إل يح رررررررررررررذ ال رل 50حيث  عا   يثثر مص  تفاقم الفقر:

ا ل قرير الب   الد له المررررررررررررر ني ر ال قر ته إفريقيا ر ت 4يقذ ته الينا ل ةر يُ  1.90 فإفريقيا هه األفقر بالعالم طبقا

 نعيش م دقة القرن اإلفريق  ته القم  مص ادعاناة الاع نشررلد ا  ت5ال ينيةال ي قم ققديكر مص ن ر ب  العاصرركة 

ُالقارة.

اص ققمبا  م اخية حالة قنا ر إفريقيا لشررررررررررررر ذ عاا  م دقة القرن اإلفريق  لشررررررررررررر ذ خ :التغذيةسيييييييييييو  

فيشررررررررررررر ر  . م اعا  قؤلي إلق قمة األمدار  او  ال األمر ال ي ين ج ع ر قمة ا حاصررررررررررررريذ الزراعية  سرررررررررررررن  ال ك ية

ممينن  34.5بناقع  2019خال   ققرير يممع عص ارق ا  عدل األ لاص ال يص  عاننن مص نق  ال ك ية ته يفريقيا

كس سررررررررررررر ان القارة اإلفريقية  عاننا مص سرررررررررررررن  ال ك يةت   ا إلق بكا  عنع ين نحن خ ُ 2015 رررررررررررررل  مقارنة لعاا 

  مش د ال قرير  .6ة ي لاصص ب ن كذ خكم احد مي يمص سن  ال ك ية  نُن عان ممينن  ل  257 ان    نل 

ته قحديد ممررررررر نيا  ال قر إلق م كنعة مص ادؤ ررررررررا  نشررررررركذ معد  العكر   مررررررربة اةل حاد باددار   اولدما  

ت  كذ     ادؤ رررررا  بلا خمذ  ا رررر  لمرررر   غياب ل ر 7الصررررحية األسرررراسررررية  ال عميم  لخذ ال رل  النضررررع األمنع

ُ .ر ب  ال راعا   عدا اةس قرار اةق  اليالد لة األساه،ع ال اقج عص اوح

قدفع األسرررررباب المرررررابقة  علق ريسرررررلا ال مرررررال اوح نم   انششرررررار ال قرت  انهيار الخدمات والبنية التحتية:

ا ولدما  الصرررررررررررررحية  عدقد نر اإلق عدا قدرة الد لة علق القياا بد ر ا علق كافة األصرررررررررررررعدة   ن ما ين ج ع ر 

ب ن األمراض اد ششرررررررررررررة  األمراض بكا يزيد مص ادعاناة الصررررررررررررحية  زيالة  مرررررررررررربة النفيا ت فكصالقدرة علق منا لة 

٪ مص  فيا  األط ا  ال يص ققذ يعكار م عص خكمرررررررررررة يعناا بالقارةت إلق 16مرض اةلتلاب الرئني ادمرررررررررررؤ   عص 

 يك د األمر  ت8 او  ال  ان  انششرررررررررررار ف ر   اإليبنة  يمراض او لاز الل رررررررررررمع لمررررررررررر   ال ك را  اد اخية اوحالة

ل عميم علق كافة ممررررررررر نياقر حيث ة نكد  اولدما  ال عميكية ادقدمة اةح يا ا  الشرررررررررعبية ثكا لاقر إلق الليار ا

ثكا يكلر الليار البنية ال ح ية لشررررررررررررر ذ  ا ررررررررررررر   ب رررررررررررررنرة م  ا قة ته ل   القرن  ق   أ  نلتلا لشررررررررررررر ذ ثب رت

                                                            
 https://bit.ly/2wOW5Nl، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،  الماليين يواجهون نقصاً في األغذية في القرن األفريقي 3
 .ly/2wQuvzmhttps://bit، جريدة الرأي ، متاح على الرابطة  ُمعِضلة الفقر في إفريقيا بين الماضي والحاضر،  عزيزة عبدالعزيز منير 4
 https://bit.ly/2RbfMrS،  الشرق األوسط ، متاح على الرابطة  البنك الدولي يرسم صورة قاتمة للفقر في القارة األفريقية،  شوقي الريّس 5
 https://bit.ly/2MFNXcKة والزراعة العالمية متاح على الرابطة ،  منظمة األغذي  تقرير أممي جديد يكشف أن الفقر مستمر في االرتفاع في أفريقيا 6
 شوقي الريس ، مرجع سابق ذكره 7
 https://bit.ly/2I9QqaZ، المواطن ، متاح على الرابطة  أمراض في أفريقيا .. أبرزها اإليدز 5أخطر ،  ساره نويجي 8

https://bit.ly/2wOW5Nl
https://bit.ly/2wQuvzm
https://bit.ly/2RbfMrS
https://bit.ly/2MFNXcK
https://bit.ly/2I9QqaZ
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اديا  ال كي ةت   رررررررررررررب ا  الريت  إقامة الدرد  ال باري اددمنبةت   ن حيث نع ز اوح نما  عص قنف ر اةفريق ت 

ا ل دخذ القنى اإلقميكية  مهلا قرثيا لمدخن  لعك      الد   مص خال  قنف ر  ز  مص      ما ي    الباب  اسعا

ُاولدما .

لعمررررر ري  ا كالدعم المرررررياهررررر،ع  اةق  ررررراليالعديد مص األل ا       األ دالت  نمررررر  دا قرثيا ل حقي 

  لا  صررررر ة إ مرررررانيةت م ككا    كاُة مص خال ي م ت باإلضرررررافة لمشررررر  اإل مرررررا   ال ي لةح نما  ته     الد ُ 

ت اللال  ر TIKAرت  النكالة اليرثية لم نمرررررري   ال عا ن رIHHر يئة اإلغاثة اإل مررررررانية اليرثية  : مؤسررررررمررررررامص بيهلا 

 ر. AFADر إلارة ال نار   الدنارئ اليرثية  ت  قل الديانة اليرك  تاألحكر اليرك 

 أدوات تركيا االنسانية لتعزيز نفوذها بمنطقة القرن االفريقي

مع نك ر يل ا  اةسررر عكار  ال دخذ ته  رررؤ ن الد   ال ق رةت م   مدمع القرن اوحاله  ال ي  اث  صرررعنل 

قرثيررا لالع كررال علق األل ا  اوحرردي ررة لم رردخررذ  نعزيز ال  نلت  يرر ن  علق قرثيررا ثقنة إقميكيررة مص  ررديرردت اق لررت 

 ري      األل ا  ادماعدا  اإل مانيةت  الاع ققنل ل    يسناد  ديدة ليرثيا ته إفريقيات  نعزز ال بال  ال  ارُي

ُالقرن اإلفريق .باألخ  م دقة مع ل   القارة ُ 

ت غ ر اوح نمية اوح نمية يُ  اليرثية سررررررررررررنا  عكمت قرثيا علق قحقي  ي دافلا مص خال  اد ككا  اول رية 

عميلا الة ان  ادمررررراعدا  ادبا ررررررة ادقدمة مص الد لةت  الاع نشررررررل طريق ن م نازي نت الدري  األ   ي ك ذ ته عبُر

او كعيا   اد ككا  غ ر اوح نمية الاع باقت  علقال النزارية ادع ية  المررررررر ارا  ا ل  رررررررةت يما ال ا   فلن اةع ك

ته  الدريق ن رغم اخ الل ا ته ققديم ادمررررررراعدا  اة مرررررررانيةت ا يسررررررراسررررررريُال راُ قمع ته المررررررر نا  القميمة اداضرررررررية 

مص خال  ال  امذ  ال نمررري  ل حقي   دل اوح نمة ا قدرتلكا  يسرررمنب عكملكا إة ين ال نمررري  بيهلكا  ا ررر  قكاماُ

ُته للاية األمرت  يك ص اس عراض ادؤسما  اول رية  اإل مانية اليرثية فيكا يله: اليرثية

 أوال: املؤسسات الخيرية الحكومية التركية

 مؤسسة رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق )تيكا( -

ال العة لرئاسرررة النزرا  اليرثية علق عر   ررئاسرررة النكالة اليرثية لم عا ن  ال نمررري   قي ا رق ن  مؤسرررمرررة 

بمد حن   50ادؤسررررمررررا  اوح نمية ا ل  ررررة بادمرررراعدة اة مررررانية اولار يةت حيث قك م  م اق  للا ته يثثر مص 
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ل لة  37 قك م  رقي ار مشرررررررررررررار ع ق كنية ته ت 9ل لة حن  العالم 140ته يثثر مص  االعالمت ثكا يللا قكار   شررررررررررررراطُا

ث ل  بدراسرة ادشرار ع الاع يك ص ق  ي  ا ته البالل ادع يةت  قؤمص  رقي ارل لة ثكا نمرا م  54يفريقية مص يصرذ 

يمناللا مص صرررررر الي  اوح نمة اليرثيةت يما ادشررررررار ع الاع ققنا بلا ف ن تن ر قي ار  ق  ي  برامج ادمرررررراعدة اإلنكائية 

ل ح ية اة  كاعيةت  ةسررررررررررررريكا ال عميم  الصرررررررررررررحةت ا م عدل األ  ر ته ال  كيةت فهع قرثز علق مشرررررررررررررار ع البنية انت اُ

ُ رعاية األا  الد ذت  اديا ت  الصحة العامة لرفع  نلة اوحياة ته يفريقيا.

 قرردرب النكررالررة  ةل مص ادنظ  ن اوح نمي ن األفررارقررة ته قرثيررات  ق  رر  العررديررد مص األ شررررررررررررردررة مص ي ررذ 

نمررررررررررررا ت  مالري األي اات  رياض األط ا ت  نشررررررررررررارك ته قحديث قدنير البنى ال ح ية اإللارية م ذ البمديا ت  ل ر ال

اددررارا ت  ب ررا  الدردت  قدنير البنيررة ال ح يررة لم قررذت  ربط القررارة بررالعررالمت ثكررا ي ري قحمررررررررررررر ن البنيررة ال ح يررة 

ُلإلعالات  ققديم ال دري  لم نالر ال  ية.

طبية  ب ا  ممررررررررررررششرررررررررررر يا   مراثز مص ققديم خدما   بال عذت الاع قامت بلا النكالة قد سررررررررررررا كت  لنل 

رفع قرردرة البمرردان األفريقيررة علق ت ته كررال رررررررررررررنمررا   ثينيررا    نب المرررررررررررررنلان تته م دقررة القرن اةفريق صرررررررررررررحيررة 

ُت  يقامت محدا  إلاعية ته   نب المنلان.م افحة األ بئة م ذ اإليبنة  ال نل را

 "AFAD"هيئة الكوارث والطوارئ التركية   -

ت  هه م ككة إ مررررررانية نعنى بإي ررررررا  ادمرررررراعدا  اإلغاثية رAFADرإلارة ال نار   الدنارئ اليرثية ر فالر 

  ققنا بحكال إلغاثة  رررررررررررحايا المرررررررررررين   نعكذ الليئة ةت إلق كذ مح ا  ته العالمت  قشبع لةح نمة اليرثية مبا رررررررررررُر

ُ.10اد اط  ال ق رة ثكا ته ال نما  بار تهادعديةت ثكا ققنا بح ر اُل  األمراضال قر إلغاثة كذ مص يصابر او ن  ُ 

 هيئة وقف الديانة التركية -

 ه إغاثة مرررررررررررانية لاخذ قرثيا  خار لات تته ققديم ادمررررررررررراعدا  اإلاا ل ُر ر قل الديانة اليرثيةر يئة  قمع 

  نن يحد ع ا يص ت لحن  العالمالرعاية  ادمررررررررا د  ل ُرت  ب ا  ريصال ازح ن  ادت  ُُ ال قرا  ة مرررررررراعدما ح ا  ن ُ 

 م ي شرررررررررردة الليئة هه ب ا   قرميم ادمررررررررررا د ي  مص العكذ اإل مررررررررررا   اليرك  خاصررررررررررة ته إفريقيات ثكا ظلر ته ثينيا.

   النقل اع كالا  مالية ثبرى ة ان  اليربني  ال عميمع حيث ي ل باإلضافة تلمكح ا  ن ققديم ادماعدا  

صررربحت قك ذ  يفريقيات إ نصررراق عدل النشررراطا   ادشرررار ع اول رية لمليئة ته العالم  خ رررت ُ لنشرررر الديص اإلسرررالم 

                                                            
 16377-تيكا20%حول/https://www.tika.gov.tr/ar/pageحول تيكا ، موقع رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق ،  9

 /post.net/p-https://www.turkey-15498،  18/2/2015، موقع تركيا بوست ، بتاريخ  والعالم تركيا في اإلنسانية اإلغاثة نبض... التركية" أفاد" 10

https://www.tika.gov.tr/ar/page/حول%20تيكا-16377
https://www.tika.gov.tr/ar/page/حول%20تيكا-16377
https://www.turkey-post.net/p-15498/
https://www.turkey-post.net/p-15498/
https://www.turkey-post.net/p-15498/
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 شرررررر  يل ا حدى ت  هه إم قدة القرن اةفريق  المررررركرا   خاصرررررةالقنة ال اعكة اليرثية ل نطيد ن نل ا ته القارة 

ُ.11نعزيز ال  نل اليرك  ال قافة اليرثية ث حد  سائذ

 حكومية التركيةال: املؤسسات الخيرية غير ثانيا

 مؤسسة الهالل األحمر التركي -

ت ة مررررانية اولار يمقدمة ادؤسررررمررررا  الاع للا ل ر رائد ته م ا  ادمرررراعدة اإل اليرك  تهاللال  األحكر  ي ن 

ا ته قرثيات  ققدا  ث  ر مص الد    خاصررررة ته  اإل مررررانية تهال   ر مص ادمرررراعدا   هه ادؤسررررمررررة األثثر  ررررلرة  ق ث را

عميلا ته ققديم ادماعدا   ع كدل   م ذ   نب المنلانت حيث يللا اد ككة األساسية الاع   اةفريقية تهالقارة 

ُ.12المر عة خال  األزما  الدارئة ته العالم

 "IHH"ن والحريات انسانية وحقوق االنسإلغاثة اإلهيئة ا -

ا ته قمع  ل راُت "IHH" يئة اإلغاثة اإل مررررررانية  حقند اإل مرررررران  اوحريا ر م ا  ققديم ادمرررررراعدا  ا ملكا

فريق ت  قح رررررذ     اد ككة غ ر اوح نمية علق معكم قكنيملا فريقيا  خاصرررررة ته م دقة القرن اإُلإاإل مرررررانية ته 

علق  ررررررررررررر ذ منال غ ائية  طبيةت  قمع       نزعلايعكا  يقراك ي مص عائدا  األ قال  ال برعا ت  قمص ر ا  

ُ ااد ككة ل راُ ات حيث ققنل عكميا  ادماعدة ته يماثص النزاعا  فريق  خ نصاُته م دقة القرن اإُل ا مؤثرُاا ميزايدا

ُرن اةفريق . اوحر ب  األزما  ثكا حد  ته   نب المنلان  ال نما  ته م دقة الق

نعكذ عشررررررررررا  او كعيا  اليرثية ادمررررررررر قمة علق ققديم لليئا  المرررررررررابقةت ادؤسرررررررررمرررررررررا   اإلق  باإلضرررررررررافةُ 

لع رررررررلا ينشرررررررط خال   رررررررلر رم ررررررران فقطت  غ ر ا ي    لعأ ادشرررررررار ع  تادمررررررراعدا  لشررررررر ذ محد ل ي  منسرررررررمع

عبر المررررررررررر ارا  اليرثية  ال نمررررررررررري  ما ب ن ادؤسرررررررررررمرررررررررررا  الرسررررررررررركية  او كعيا  غ ر اوح نمية لل   ف  اولار يةت 

ل حقي  ي دال الد لة مص ال  ال لد   القرن اإلفريق ت   ن ما ي حق  ليرثيا لشررررررررررررر ذ  يد اليرثية حن  العالمت 

ن  عبر ادمرررررراعدا  اإل مررررررانية الاع قح ا لا  ررررررعنب الد   اإلفريقية لشرررررر ذ ثب رت  رغم البعد او كراته ب ن  مقب

ا بمداُ 12ته  2022 عااممينن عكمية  راحية بحمن  قرثيا  ل   القرن اإلفريق  فإن قرثيا  ضرررررررررررررعت خدة إل را  

ُ.ت ته ضن  ي دافلا ادرسنمة ته القارة المكرا افريقيُاإ

                                                            
، موقع نون بوست ،  عالميًا ينتشر التركي الديانة وقف: جوامع وبناء ومساعدات ِمنح عائد عميرة ، 11

https://www.noonpost.com/content/27650 
  https://www.turkpress.co/node/11984، موقع ترك برس ، "كيزيالي ترك" التركي األحمر الهالل جمعيةجالل سلمي ،  12

https://www.noonpost.com/content/27650
https://www.turkpress.co/node/11984
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 إلفريقي عبر املساعدات اإلنسانيةتركي في القرن االتمدد ال

مرؤية اليرثية الاع قم اسرر عراضررلات  الاع تلدل ل عزيز ال  نل اليرك  ته إفريقيا  ل   القرن اإلفريق  اا ل فق

ت  فيكا علق ادمررراعدا  اإل مرررانية ث حد يل ا  ال دخذ  نعزيز ال  نل اع كد  ث ل  ته ق  ي  ا  لشررر ذ خاصت

ة  را    ا ال قارب  قم  ي ز  مص     ادمرررراعدا  الاع نش ا للا لشرررر ذ قحميله دعرفة األسررررباب اوحقيقيله رصررررد 

ُالاع قحكذ طالع إ ما  ت  قحكذ ب ن طياتلا ال   ر مص الدكنحا   األ دال اليرثية. ادماعدا 

 املساعدات اإلنسانية التركية في الصومال

فريقية الاع عكمت قرثيا علق اسررررر كال  ادمررررراعدا  اإل مرررررانية ادقدمة ته مقدمة الد   اُة نعد ال رررررنما 

بذحيث ملد  ادمررررراعدا  اإل مرررررانية إليلا مص ي ذ يغراض سرررررياسررررريةت  ا مص  سررررر  ال نا د اليرك  ته ال رررررنما ت بد ا

ا باةسررش كارا   صررنةا إله مرحمة ال نغذ المررياهرر،ع  العمرر ري ال امم نت  قد اإلادمرراعدا   سرراعد ته  مررانية مر را

ت ح ن كال  ا  اعة ين نع رررررررررررررل  2010  ا ال نغذ األزمة اإل مرررررررررررررانية الاع عا   مهلا ال رررررررررررررنما  ته ي اخر عاا 

بال ررررررنما ت األمر ال ي صرررررراحبر ا غررررررحاب قنا  اإلغاثة ال العة ليمم اد حدة مص ال ررررررنما   ته النقت لاقر ف   

 ررررنما  ب ررررنرة ظا ر ا إعكار ال ررررنما   باطهلا قحقي  ا  ا  يماا ال نغذ اليرك  ليحذ محذ قنا  اإلغاثة ته ال

ُي دافلا المياسية ته اد دقة.

األسرررررررررررربابت فال ررررررررررررنما  لا    قرى قرثيا ين ال ررررررررررررنما  يرض خ رررررررررررربة ل حقي  ي دافلا  لل  لمعديد مص

    األغمبية مص سن  األ ضا  ادعيشية  نعيش يزما  ا مانيةت  بال اله فإن قنا د ل لة  ت  نعا  مممكةيغمبية 

ققنية ن نل قرثيا بيهلم  اةل  ال حنللا باع بار ين كميلكا  علقممررررررمكة ققدا ممرررررراعدا  لل   األغمبية سرررررريمرررررراعد 

 اإلسررررررالم .لد لة القائدة لمعالم ق نن ا يك ص قرثيا مص قحقي  ي دافلا ب نق كعلم اللنية الدينيةت األمر ال ي سرررررر

ا بكنقع ال رررررررررررررنما  اةسررررررررررررريراقياهت  ال ي ي عذ للا ل ر ته ال ح م ته ق ارة ل     ي ن  اللدل اليرك  ال ا   م عمقا

م ي  باب اد دب  ال ي  عد بنابة ال  ارة الاع قربط البحر األحكر  ا حيط  علق كا  إفريقيات  لل  ألللا قدذ 

ا بكا قك ع بر ال رررررررررررررنما  مص منارل غ ية ي عملا مدكع لالسرررررررررررررشيال  الل ديت فيكا ي ن   اللدل اليرك  ال الث مرقبدا

كذ     ادكريا   عمت  العاديةت    ادنارل ي ته يحمص األحنا  اوح ن  عميلا بكقابذ ز يد مقارنة األسعار  علق

ُخدنا   اسعة نحن ال نا د ته ال نما . ق   قرثيا 

 قد  رركمت عدة م اة   ت2010انية اليرثية ادمرريمررة ته ال ررنما  ته ي اخر عاا بدي  ادمرراعدا  اإل مرر

 علقممرراعدا  صررحيةت  يك ص اةسرر دة   ح ر البارت يُ لك ائية سررنا  ققديم سررمع غ ائية ُ يبرز ات ادمرراعدا  ا
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 ررررررلامة ادمرررررراعدا  ادقدمة مص خال  قشبع ادمرررررراعدا  الاع قدملا خال  األعناا األخ رةت ثكؤ ررررررر ل تن قرثيا ته 

ال يرة الزم ية ب ن ثالا مهلات  سرررررر ش بع  ت يُ ا  مص حيث ح م ادمرررررراعدا  ادقدمةت ي  ننعلاققديم ادمرررررراعدا  سررررررُن

ُ الاع كان يبرز ا ما يله: 2019  حاى 2016ال ال  الم نا  األخ رة ثكؤ رت يي بد ا مص 

بئر لمكررا  قم قز يررد ررا  36ل ةر ته ح ر  يلل 120 مالي ن  6 ان قررت  يئررة اإلغرراثررة اليرثيررة 2016ته مررار  

ا مص البار نمرراعد     اةبار ته  رر   20ي   15لعد  علقب  لزة منلدة لمداقة الشرركيةت  قم إ شررا  م ازن ميا   ميرا

ُ.13ثيمن 2اديا  دمافة 

طص مص ادمرررررراعدا   11 ررررررررررررررررررريرسررررررمت قرثيا عص طري  اللال  األحكر اليرك  سرررررر ي ة محكمة ب 2016 ته ماين  

 هه ممررررراعدا  مالي ن ل ةرت  8ال رررررنما ت حيث بمكت قيكة ما قحكمر     المررررري ة مص ممررررراعدا   إلقالك ائية 

 ت14فقط ا العاا ل ةريص ته   هت حيث بمغ م نسرررررط لخذ ال رل ال رررررنمالبالنمررررربة لمنضرررررع العاا ته   اك  رررررلكة

ا ته لا  ال نقيتت قم قنز ع ممررررررراعدا  غ ائية  يسررررررررة مص ال ازح ن ته ال رررررررنما   ررررررركمت سرررررررمع  1150 علق يي رررررررا

ُ.15اةل  ل ت  قامت ب نز علا م ككة رقي ار 10غ ائ ت  استلدفت     ادماعدا  

مبع ا 2017 ته يننين  مالي ن  3ةح يا ا  الك ائية لرررر يرسذ اللال  األحكر اليرك  س ي ة قحكذ مماعدا  ق 

ُ . كعلا مص خال  ال برعا إنر قمذ  ل  ته ال نما  ددة  لرت قي

ا اله ممرررررششررررر يا  2017 ته يث نبر  ا  رررررلد  ال رررررنما  ق   را  ع ي ة  قامت قرثيا ب قذ اد ررررراب ن  نا

يط رران مص اإلمرردالا   10قرثيررةت  ان قررذ  زير الصرررررررررررررحررة اليرك  لم رررررررررررررنمررا  ل نمررررررررررررري   لنل اإلغرراثررة  قرردمررت قرثيررا 

ُ .16الدبية

ات مهلا ي لزة  216قدمت ممررررررررررررراعدا  طبية علق  ررررررررررررر ذ ي لزة  معدا ت بمغ عدل ا  2019 ته ي اير   لازا

ي لزة ق ديرت  ق ديط صرردى القم ت باإلضررافة إلق  لازي قرث ز األ ثغرر  نت  التلنيةت ال ررنقيةت ُ ادن ا  فند 

ُ.17ل ممينن   3خدماقر وحناله  ىش  يقدا   ا اد

                                                            
متاح علي الرابط اآلتي  ،4/4/2017، نشر بتاريخ،  (2016-2015)  للصومال التركية والمنح المساعدات مركز مقديشيو للبحوث والدراسات، 13

//bit.ly/31BCwX2https: 
 https://www.kizilay.org.tr. متاح علي الرابط اآلتي، 16/6/2016منظمة الهالل األحمر التركية ، مساعدات تركية للصومال، نشر بتاريخ  14
 مرجع سابق 15
ً  العون يد تمد تركيا مقاديشو في لإلرهاب ضربة أعنف منظمة الهالل األحمر التركية ،   16 ، نشر بتاريخ ، أنقرة إلى الجرحى لنقل طائرات عبر طبيا
   zilay.org.tr/Haber/HaberArsiviDetay/3839https://www.ki،  متاح علي الرابط اآلتي ، 10/7/2017

متاح علي الرابط اآلتي،  2019 /15/1الصومال ، نشر بتاريخ  في حكومي لمستشفى طبية مساعدات تقدم التركية" تيكا" كالة األناضول، 17
https://bit.ly/2QRKEvY 

 

https://bit.ly/31BCwX2
https://www.kizilay.org.tr/
https://www.kizilay.org.tr/Haber/HaberArsiviDetay/3839
https://bit.ly/2QRKEvY
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 ررل ررا ب ن طبي   32قدمت م ككة رقي ار ل رة قدري ية ل ري  طبع صررنماله م نن مص  2019 ته مار  

ُ.2017م   عاا  يت  ققدا   ا ال دري  لش ذ ل ُر18 مكرض  ممعل

ته ققديم اولدما  ال عميكية حيث قامت ب    مدار  ل عميم ال بار بالمكة اليرثيةت ثكا ث ل  قنسعت ُ 

ك  عله مدار  ثاننيةت  يعد  ولرياه     اددار  اوح  ته اسررر  كا  نعميكلم ته ادؤسرررمرررا  ي ررررل النقل اليُر

م   ةسررررررررررررر  كا  لراسرررررررررررررتلم ته او امعا   علقارق ا  معد  الدالب ال يص ح رررررررررررررمنا  إلقاألمر ال ي يلي  ت19اليرثية

 اددار  اليرثيةت باإلضررررافة إله اف  اد اددار  الاع يغمقتلا اوح نمة اليرثية لمرررر  ين     اددار  كانت نشرررررل 

ُ.20عميلا  امعة  نلصت  الاع نع بر ا اوح نمة اليرثية  كاعة إر ابية

ت لرئيس اليرك  رممرررررششررررر ى يرل غانرا قحكذ يسرررررم ىقم إ شرررررا  ممرررررششررررر  2013صرررررحةت ته عاا  ته م ا  ال

  لزقر ب حد  ال  ل زا   ىقم إ شررا  ممررششرر  2013ت  ته عاا ةته العاصرركة ال ررنمالي ممررششرر ى يصرربحت يثبر 

ل غانر ته ال ررنما  ته الرئيس اليرك  رممررششرر ى يُرالدبيةت علق ينقاض ممررششرر ى قديمت  غ ر ا يطم  عميلا اسررم 

 زا  الدبيةت ف صرررررررررررررب  القدا  الدبع ته العاصررررررررررررركة ال رررررررررررررنمالية مع كد ت   لزقر ب حد  ال  ل2013ي اخر عاا 

ُ.21ذ ثله عله ادمشش يا  اليرثيةلش 

 املساعدات اإلنسانية التركية في جيبوتي

دا ادؤسررمررا  اإل مررانية اليرثية ممرراعدا  و يبنن  بلدل نعزيز ال  نل اةسرريراقياه  العمرر ري اليرك  قق

المررررريدرة علق ادنقع او كراته اد ك ز و يبنن  الناقع علق الشررررراطض الكرب  د ررررري  باب اد دب  مص ي ذته إفريقيا 

بكررا  عنع ت % مص ح م ال  ررارة العرراديررة 15نفعبر  يبنن  يكر نحت ر الرابط ب ن خميج عرردن  م دقررة البحر األحك

 ادنقع اةسررررررررررررريراقياه محررذ ا  كرراا بررالغ مص ة عررذ  يبنن  صرررررررررررررراحبررمكررا ي ت22امالي ن برميررذ ن ط ينميررُا 4عبنر نحن 

ُي دافلا.اةقيراب مص اديا  الد لية  اإلقميكية ته البحر األحكر يحد ي م  ت  الاع نع بُرقرثيا

                                                            
 الصومال في الكوارث لمواجهة تدريبية دورة تنهي التركية" تيكارئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق ،  18
 https://www.tika.gov.tr/ar/news/detail-50588، متاح علي الرابط التالي، 1/4/2019نشر بتاريخ  

19  , Turkish Schools In Somaliazmet movement, Hi ،متاح علي االبط اآلتي، 19/3/2017نشر بتاريخ ،https://bit.ly/2FbTFNq 
20 ,s Maarif Foundation takes over FETO schools in Somalia ,Trt world’Turkey اح علي الرابط التالي، ، مت9/2016/ 16تم النشر بتاريخ

https://bit.ly/2IjwFhg 
 ، متاح علي الرابط اآلتي 2018نشر بتاريخ غير معروف في  العالج عن الباحثين قبلة.. الصومال في التركي ”أردوغان“ مستشفىتركيا اآلن،  21

https://bit.ly/2Xct7W. 
العثمانيين الجدد ، متاح على الرابطة   ، بقاعدة عسكرية ..السرطان العثماني يعود لشرق إفريقيا عبر جيبوتي..................،  22

https://bit.ly/2ZxoZOx 

https://www.tika.gov.tr/ar/news/detail-50588
https://bit.ly/2FbTFNq
https://bit.ly/2IjwFhg
https://bit.ly/2Xct7W
https://bit.ly/2ZxoZOx
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حيررث قرغرر  قرثيررا ته ين ق نن  يبنن   ل  يبنن  ته او ررامعررة العربيررةتن ُنثب رة ل كيررة ثكررا ين   رراك ي 

الاع قكر بحالة خ ررررررررنمة ثب رة ضررررررررد قرثيا ُ  تإلا ما كان ا ته  ررررررررؤ ن او امعة  ال  ث ر علق القراُريلاة للا لم دخذ 

 ان  ا ب    يسررررررررناد  ديدة بلا إلق يُااسرررررررر كال   يبنن  اق  ررررررررالمع العديد مص الد   العربيةت باإلضررررررررافة أل كية 

ُ.23لم ح م ته اوحرثة ال  ارية بلا علق منا ض ال  دير فيلا الميدرة

مت   يئة اإلغاثة اإل مررررررانية اليرثية ممرررررراعدا  غ ائية إلق الشررررررع  او يبنن   ل حقي      األ دالت قد 

علق  اليرثيررة ادمررررررررررررررراعرردا  قرثز ت ُ قررا نرةمرردي ررة ته ح رررررررررررررررة علق ا ح ررا  ن  350 كررتبمب نز ع وحنا يضرررررررررررررررا ه 

صنرة قرثيا لدى الشع  او يبنن   خم    لل  ل حم ن 2013ا عاا ثثر فقرُاحيا  األي اا  اأُلادمشش يا   ل ر اأُل

ُ. 24قدعيم منق لا الشعبع بالداخذ او يبنن   ملم تهقاعدة  عبية للا علق إطار  اسع مكا 

اقي ار ن  ال نمررررررررررررري  عت النكالة اليرثية لم عا ز ُ تاإلطار لا   تق مص األسررررررررررررر  1136غ ائية علق  رت طر لا

سررررراسرررررية لررررررررررررررررررمررررر ة  ةل  رررررل  ا ح ا ة ته م اط  العاصررررركة  يبنن    ةية قا نرةت  الاع نكد  اةح يا ا  اأُل

ت ثكا صرررررررررررككت مؤسرررررررررررمرررررررررررة  قل الديانة اليرك  مغررررررررررر د م ررررررررررركم علق طراز العكارة ال السررررررررررري ية 2018 لل  عاا 

ُ. 25 ل   لل  ل ق  ادما د باددي ة لولكمة  ُةالع كانية يشمع 

 دات اإلنسانية التركية في كينيا:املساع

 اةسيراقياه للا ته ثينيا ب قديم ادماعدا  اإل مانية  اةق  الي  العم رُيقحا   قرثيا نعكي  ال  نل 

ت 26 لل  مص ي ذ المررررررررررررريدرة علق منا ض ثينيا ا ل م ة ل عزيز ال  ارة اليرثية  ف   يسرررررررررررررناد  ديدة بلا ا ل م ةت

لاقر ق    قرثيا مشررررر عا  لمبنية ال ح ية بال عميم  الصررررحة  الداقة الاع نمررررك  ليرثيا بال رررركط علق   ته اإلطاُر

ُد دقة اإلفريقية.م   ي القرار ال ينع ل   ي  سياسا  ق دا م او  قرثيا المياسية با

يلل  ررررررررررل  ته  245ادعننا  الدارئة إلق  تاوحريا حقند اإل مرررررررررران ُ قدمت  يئة اإلغاثة اإل مررررررررررانية ُ ُ 

 100مص بيهلا ققديم منال غ ائية  ممرر مزما  طبية   ا باإلضررافة إلق ققديم   بة إفدار سرراخ ة ألثثر مص ت ثينيا

بالعاا لاقرت مع ق  ي  العديد  ارةل ينميُا 3رته ثينيا  رلالابرلل ته م يم ي 39 رررررررررررررل  ته اد دقة مهلم  يلل

                                                            
، العين األخبارية ، متاح على الرابطة  وكالة "تيكا" التركية.. مخلب أردوغان المسموم الختراق جيبوتي..............................،  23

https://bit.ly/2IMeZtE   
 https://bit.ly/2FnCZCTموقع هيئة اإلغاثة اإلنسانية ، متاح على الرابطة ،  فرق هيئة اإلغاثة اإلنسانية في جيبوتي........ ،  24
 https://bit.ly/2SQVaF1، وكالة األناضول ،   متاح على الرابطة  ير(أكبر مساجد شرق إفريقيا.. هدية تركيا لشعب جيبوتي )تقر............. ،  25
 https://bit.ly/31CjQ9t، ترك برس ، متاح على الرابطة  تركيا من سياسة االنفتاح على أفريقيا إلى الشراكة االستراتيجية،  سردار تشام 26

https://bit.ly/2IMeZtE
https://bit.ly/2FnCZCT
https://bit.ly/2SQVaF1
https://bit.ly/31CjQ9t
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إي ن   لاغررا له رته م يكررا   27مراثز لم رردريرر  م ررذ اف  ررادولرردمررة ي رردال إ مررررررررررررررانيررة  ادشرررررررررررررر عررا  ال  كنيررةمص 

ُ.2011ته ثينيا  لل  عاا  رلالابرته م دقة  ر  الاغارُي

ت  ح ر   بار اديا   لعكت برامج ث  رة خاصة *يد مص ادما دالعد 2013الليئة اليرثية عاا  ي ش   ثكا

ُ 300عكمت الليئة علق إقامة مغ د  مع لرررررُ بالي امىت  ته قرية ر يثرر بك دقة رمانديرار ته رثينيارت  مةح   م ذ 

مص المرررررررررررررند اول ري بكرررردي ررررة رينظ ررررا ر  قررررامنا ب كعلررررابررررر قرررراعررررة ل عميم القر ن ال ريمت  للرررر  بررررال برعررررا  الاع 

ُ. 2012عاا  28اليرثية

 ادالي ن خدر ادن ت قررامررت ت  منا لررةمص او  ررال  ا  رراعررةنعررا   ثينيررا ت  ع رردمررا كررانررت 2017 تق عرراا 

عائال  اد  ررررررررررررة مص او  ال ته  ةياع رقنركانار مادمرررررررررراعدا  ل ر ب قديمقي ارالنكالة اليرثية لم نمرررررررررري   ال عا ن 

ُ. 29ر رمانديرا

 نسانية التركية في جنوب السوداناملساعدات اإل

 نب المرررررررررررررنلان م     ا  ا  كاا قرثيا بد لة  اليرثية ته القرن اإلفريق تته إطار المرررررررررررررياسرررررررررررررة اولار ية 

زيالة عدل الزيارا   ق نعت العالقا  اليرثية مع  نبا  قدنر  ب  رررررررررررررذُ  ت2011ان  ررررررررررررراللا عص المرررررررررررررنلان عاا 

 قنقيع اةق اقيا  اةق  رررالية  ال  ارية او ديدة  إ شرررا  الليا  ال  ائية اةق  رررالية  ترفيعة ادمررر نُىاد باللة 

ت فيرثيا نعا   مص قد نر ماله حالت ال باطؤ ته ال كن ي  يارا  اد باللة لمنفنل ال  اريةع الُز المرررررررررررياسرررررررررررية  ن ررررررررررر ي

ُ.الا يدفع دزيد مص الليار الم رةحاى ثم

خددت قرثيا لدخن  األسناد اةفريقية إلنقال اق  ال ا خاصة ته   نب المنلانت حيث ق ك ع  ل ل  

الاع نعيشررررررررلا  اةخ رة بكنارل اق  ررررررررالية ثب رة  سررررررررلنلة عكمية ال دخذ فيلا ته ظذ الكر ل اةق  ررررررررالية ال ررررررررعبة

نل خاصررررة ته م دقة القرن ضررررافة ألطكا  قرثيا المررررياسررررية  العمرررر رية  محا   مد ال  باإُل  نبا مص فقر  م اعة

قميكية  الد لية لزيالة ن نل ا   ضرررع قدا للا ته اةفريق   المررريدرة عله م ررري  باب اد دبت ف شمرررار  القني اإل

                                                            
، موقع هيئة اإلغاثة اإلنسانية ، متاح على الرابطة  من توزيع المواد الغذائية إلى آبار المياه : هيئة اإلغاثة اإلنسانية في افريقيا...................،  27

bit.ly/2RiHFP0https:// 
 https://bit.ly/31Btdq8، متاح على الرابطة  شبكة األلوكة،  كينيا: بناء مسجد في منطقة مانديرا بمساعدات تركية.........................،  28
موقع الوكالة التركيا للتعاون والتنسيق ، متاح على الرابطة  ،  ياعائلة متضررة من الجفاف في كين 1170"تيكا" التركية تقدم مساعدات لـ  29

https://bit.ly/2XN0VXm 

https://bit.ly/2RiHFP0
https://bit.ly/31Btdq8
https://bit.ly/2XN0VXm
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 رر   اد دقررة ادلكررةت  مص   ررا  ررا  ا  كرراا قرثيررا بررد لررة   نب المرررررررررررررنلانت  للرر  عص طري  ققررديم ادمرررررررررررررراعرردا  

ُ.ةالك ر اوح نمي ُ ية سنا  اوح نمية  مانية عبر اد ككا  اول رية اليرثياإل

 2017ال الث مص إبريذ عاا قدمت  كالة ال عا ن  ال نمررررررررررررري  اليرثية ال العة لرئاسرررررررررررررة النزرا  رقي ار  ته ُ 

ت 30ته ظذ او ن   او  ال ا صررررعبةعائمة ة ئة مص   نب المررررنلان نعا   ظر فُا 1300  حُنلممرررراعدا  إ مررررانية 

قدمت ُ   معدا  إلق ادزارع ن ته  نبات ت31ُرا مص الب ُ ط ُا 30ال ا   مص ينلين مص عاا لاقرت ته  رقي ارثكا قدمت 

ذ قنز ع ادمرررراعدا  المرررر  ر فالد  ع كد ن علق الزراعة ثك رررردر لخذ للمت  ح ررررر ح  500إلق     ادمرررراعدا  

بكا  عزز مص  ان بالزراعة ل ال الح ن ته   نب المنلقرثيا ب ل  ق م  ُ ت رحمص سي يم ر ي انرته  نبا  اليرك 

م انتلا ته الد لة حدي ة اإل شرررررررررررررا   الاع قح ا  ل افة ي ررررررررررررر ا  الدعم ته ظذ الليار األ ضرررررررررررررا  بلا لمررررررررررررر   اوحر ب 

ُاأل مية.

ت ل رة قرر  يررذ لرردبمنمرراسررررررررررررري ن مص   نب المرررررررررررررنلان ته 2019ال ررالررث عشرررررررررررررر مص مررار  ته  رقي ررارنككررت ُ 

 10بال عا ن مع األكاليكية الدبمنماسرررررررررية لةلار ية اليرثيةت   رررررررررارك فيلا العاصررررررررركة ينقرة  اندمقت ل رة ال   يذ 

لبمنماسررررررررررري ن مص   نب المرررررررررررنلانت  خال  الد رة اطمع الدبمنماسرررررررررررينن األ ان  علق ادبالئ العامة لممرررررررررررياسرررررررررررة 

ُ ة ا حن  الرردبمنمرراسررررررررررررريرراولررار يررة اليرثيررةت  عالقررا  ينقرة ال  ررائيررة مع الررد   األخرىت ثكررا قمقى اوح رررررررررررررنر لر سررررررررررررررا

اةق  رررررررررررررررراليررررة  إلارة البع ررررا  الرررردبمنمرررراسررررررررررررريررررةت  العالقررررا  الررررد ليررررةت  ثي يررررة إ را  ا حررررالثررررا  ال  ررررائيررررة  قنقيع 

ا وحا ة   نب المرررنلان بكا  عملا ق  ر ت ُ 32البر قنكنة  ا لقيقا قك ذ     ادمررراعدا  مص النكالة اليرثية ققديرا

ا لاخذ ادؤس ا خاصا ُمة الدبمنماسية ته   نب المنلان.ل قديم خدمة لبمنماسيةت ةثشماب ن نل 

إلق  زارة الشرررررررؤ ن  ق ل زا مررررررراعدا  علق  ررررررر ذ ت م2017ال امص عشرررررررر مص ل مررررررركبرته  رقي ارثكا قدمت 

حمرررص سررر يم ر ربكراسرررم ح رررر ا المررر  ر اليرك  لدى  نبا  النزارةقم نمرررميكلا إلق ت ُ ال يدرالية ته   نب المرررنلان

ُ.33ريحيى   نرب نبا  رقي ارت  منم  ر  ان

                                                            
 https://www.turkpress.co/node/32721، 3/4/2017، موقع تركي برس ، بتاريخ  السودان جنوب من لالجئين إنسانية مساعدات تقدم تيكا 30
،  2/7/2017، موقع رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق ، بتاريخ  "السودان جنوب" لمزارعي البذور من طنا 30 تقدم التركية تيكا 31

45262-https://www.tika.gov.tr/ar/news/detail 
،  13/3/2019، موقع رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق ، بتاريخ  السودان جنوب من للدبلوماسيين تدريبية دورة تنظم التركية تيكا 32

50393-https://www.tika.gov.tr/ar/news/detail 
،  18/12/2017، بتاريخ  والتنسيق نللتعاو التركية الوكالة رئاسة، موقع  السودان جنوب إلى مساعدات تقدم التركية" تيكا" 33

40041-https://www.tika.gov.tr/ar/news/detail 

https://www.turkpress.co/node/32721
https://www.tika.gov.tr/ar/news/detail-45262
https://www.tika.gov.tr/ar/news/detail-50393
https://www.tika.gov.tr/ar/news/detail-40041
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ت 2017ال الث عشرررررررررررررر مص مار ته اول رية المرررررررررررررنلانية  رالزب ررمؤسرررررررررررررمرررررررررررررة مع اللال  األحكر اليرك   عقد 

ح م الدعم ت   ن ما يب ن مص ل لة   نب المنلان  اد  رريصبد  برنامج عكذ مشيرك لدعم الال ئ ن اق اقية ل

ا ثكات 34ل نسيع ن نل ا لاخذ   نب المنلانت نقرة و نبا دماعدة الال ئ نيادقدا مص  اللال  األحكر اليرك   قد 

 ته م رررا  ققرررديم  .يلل ةري مص   نب المرررررررررررررنلان 300ممررررررررررررررراعررردا  ألثثر مص ت 2017المرررررررررررررررال  مص ننفكبر  ته

ت   ن ما يك ذ قكة العكذ 35يلل ةري 100قم ال نمررررررررررررري  ل قديم خدما  عال ية ألثثر مص  اولدما  الصرررررررررررررحية

ا. ل ر ايرك  ال ي  عزز اإل ما   ال ُ ل ليا

 نعررد  كررالررة ال عررا ن  ال نمررررررررررررري  اليرثيررة رقي ررار هه ادمرررررررررررررؤ لررة عص ق  يرر  م دط اخيراد القدررا  الزراأه 

و نبات مص  اليرثية اوح نمية سررررررررررررلمت النكالة الزيارا  ال  ية ولبرا  النزارا  2018عاا  المررررررررررررنلانت ف  ب  نب 

ُي ذ إعالة ال كر ته المياسا   اإل را ا  الاع قشبعلا   نب المنلان ته م اة  الزراعة  الثر ة اوحينانية.

ل عزيز ال  نل ته اع تلم او ان  اليرك  لشررررررررررررر ذ ثب ر يحد ي م القداعا  ال  بالنمررررررررررررربة لقدا  ال عميمت فلُن

 ا ا  ا  مص ي ذ نعزيز منق لا مم قبالا يماا الشع    نب المنلانت  قد عكمت قرثيا علق الدخن  بقنة ته  

ا مص ي ذ نقذ اولبرا  اليرثية ته م ا   ا رسررركيا اإلثينب  عبر ادؤسرررمرررا  ال عميكيةت   قعت ح نماع البمديص اق اقا

ا ادعمك ن  قبال  الدالب  غ ر ا  اد اهن ال عميكية  اولبرا  ُ ت مص خال  ممرررراعدة ينقرة ته م 36ال عميم الرسررررمع

مص م اة  ال عا نت  ق ررررررررررررركص اةق اد قنف ر اإلم انيا  مص ي ذ قدر س اليرثية كمكة ي   ية بكدار    امعا  

  نب المرررررررنلانت  ق رررررررك ن اد اهن ال عميكية لمكناضررررررريع الاع ق دا الرؤية ادشررررررريرثة لق رررررررايا ال اري   او كرافيا 

ا  ا عدلا مص اد   ا  انية ل عميم اليرثية لي الهت باإلضررررررافة إلق  ال قافة  غ ر ا مص الق ررررررايات ل ا قنفر ينقرة سرررررر نيا

م   لم عميم العاله  البحث العممعت ثكا اق قت  كالة رقي ار مع  نبا علق إ شررررررررا  مدرسرررررررر  ن  ديدق ن مص مدار  

ُت   ن ما يك ذ يحد اةخيراقا  اليرثية مص خال  ادماعدا  اإل مانية اوح نمية.رنيذر

 يةنتائج املساعدات الترك

نجحت قرثيا بال عذ ته قحقي   ز  ثب ر مص ممررررررررررررراعيلا ته القرن اإلفريق ت  با  للا ن نل  اسرررررررررررررع ته ل   

ا دا ق ك ع بر ال ررررررررررررنما  مص ي كية اسرررررررررررريراقي ية ب ح كلا ته ادالحة  تالقرن اإلفريق   علق ريسررررررررررررلا ال ررررررررررررنما  نكرا

                                                            
-الدول/https://www.aa.com.tr/ar،  13/3/2017، موقع وكالة االناضول ، بتاريخ  السودان جنوب لالجئي العون يقدم التركي" األحمر الهالل" 34

 977070/-السودان-جنوب-لالجئي-العون-يقدم-التركي-األحمر-الهالل/العربية
،  6/11/2017، موقع رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق ، بتاريخ  السودان جنوب في الالجئة األسر الى تصل التركية تيكا مساعدات 35

33966-https://www.tika.gov.tr/ar/news/detail 
-النهب/anly.com/ar/articlehttps://3thm،  12/3/2019، موقع عثمانلي ، بتاريخ  إردوغان قبضة في السودان جنوب..  الفقراء من العثماني النهب 36

 إردوغان-قبضة-في-السودان-جنوب-الفقراء-من-العثماني

https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/الهلال-الأحمر-التركي-يقدم-العون-للاجئي-جنوب-السودان-/770709
https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/الهلال-الأحمر-التركي-يقدم-العون-للاجئي-جنوب-السودان-/770709
https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/الهلال-الأحمر-التركي-يقدم-العون-للاجئي-جنوب-السودان-/770709
https://www.tika.gov.tr/ar/news/detail-33966
https://3thmanly.com/ar/article/النهب-العثماني-من-الفقراء-جنوب-السودان-في-قبضة-إردوغان
https://3thmanly.com/ar/article/النهب-العثماني-من-الفقراء-جنوب-السودان-في-قبضة-إردوغان
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الررد ليررة ته البحر األحكر لشررررررررررررر ررذ ثب رت   ن مررا يرردفع ال   ر مص الررد    مهلررا قرثيررا ممررررررررررررر كمررة األ ضررررررررررررررا  اديرليررة ته 

ات  قحقي  ال   ر مص اد اسرررر  ال  اريةت   ن ما ي  رررر  ت ا  عمرررر ريا ه ال ررررنما ت ال ررررنما  لم نا د   اك سررررياسرررريا

ا ته ل   القرن اإلفريق ت  ل   إفريقيرررررا لشررررررررررررر رررررذ عررررراات  ل ص ي  مل ح م ال نا رررررد برررررال كر لقنة   يكلر يي رررررررررررررررررا

  ب اوح نما  ته     الد  ت   اقعلا اةق  ررررررررررررراليت باإلضرررررررررررررافة دا قك مر     الد   مص ي كية اسررررررررررررريراقي ية ق

ُالقنى اإلقميكية.

  ما ب ن ب ا  القناعد العمررررررررررررر ريةت  قنقيع اق اقيا  ال عا ن  ق نعت اد اسررررررررررررر  اليرثية ته القرن اإلفريق

اةق  رررررررررررررالي  ال قاته ب ن ح نما  ل   القرن اإلفريق  بالشررررررررررررر ذ ال ي  عنل بالعائد ادالي ال ب ر علق اوح نمة 

اليرثيةت   ن ما قكلر  ال  ائج اولاصرررررررة ب  نب المرررررررنلانت فالد لة الك ية بال  ط سررررررركحت ليرثيا بالعكذ ته   ا 

ا  ا  باسررررررررش كارا   ررررررررلكةت   ن ما  عنع لقة ال  ديط اليرك  لالسرررررررر  الة مص كذ ل لة بالشرررررررر ذ األم ذت  يك ص 

ُاس عراض اد اس  اليرثية  ال كدل ته القرن اإلفريق  علق ال حن ال اله:

ته النقت ال ي قدأه فير قرثيا يللا ق نله إعكار ال ررررررررررررنما ت فان سررررررررررررياسررررررررررررتلا ال نسررررررررررررعية   في الصيييييييييييومال:

 ت ية ته ال رررررررررررررنما  ف رررررررررررررحت ث ب     ادمررررررررررررراأهت حيث خددت قرثيا لم نغذ ته قداعا  الد لة ا ل م ةت اد

فال در س ل بار  قدا  ال عميم  ُن تال نا د اليرك  بلاكان يبرز القداعا  الاع لنحظ ت ُ  بال عذ قك  ت مص لل 

ي ته اددار  الاع  شررررررررررل عميلا النقل المرررررررررص كان بالمكة اليرثيةت  ث ل  ي م قدر س المكة اليرثية لشررررررررر ذ ا باُر

ين اددار   باإلضررررافة إلقاليرك ت ثكا ين ا  ياز ام حان المكة اليرثية  رررررط يسرررراهرررر،ع ةسرررر  كا  ال عميم ته قرثيات 

ا ته فيلرررا اسررررررررررررر عررران  االاع يعرررال النقل اليرك  اف  ررراحلررر بكررردرسررررررررررررر ن يقراكت   ن مرررا يؤثرررد نعزيز ال  نل اليرك  ثقرررافيرررا

ُفع الدارس ن مص كافة األطرال لدعم الرؤى اليرثية لاخذ بمد م.ال نما  لش ذ يد

قراك ع اصررررررررررررر الع  ررررررررررررر ال شررررررررررررري اليرك ت   عذ األ علقخم  حالة مص اةع كال ال له  علق يصررررررررررررر  قرثيا 

ته النحدا  ال دري ية  رئيمررررية ته ادؤسررررمررررا  ال ررررنمالية سررررنا  ته ادمررررششرررر يا ت ي  ته ادؤسررررمررررا  ال عميكيةت يُ 

 العمررر ريةت  قربط ال دنير  ال دري  ته ادؤسرررمرررا  ال رررنمالية  خاصرررة قدا  ال عميم  الصرررحة بادناطص اليرك ت 

ُبكا يحق  للا اةس  الة علق كافة ادم نيا .

ب ن الدرف ن  2018ته عاا اق اقية قم قنقيع ثر ا   منارل ال رررنما  الدبيعيةت  فيكا ي عم  باسررر كال  ال

ه اديا  اإلقميكية لم رنما   لشر ذ غ ر مشرر ط عله اإلطالد األمر ال ي  عنع اسر نزال ثر ا  قشي  ليرثيا ال ريد ت
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ثكررا قك  ررت قرثيررا مص إلارة معكم ادنا ض ال رررررررررررررنمرراليررةت ثكررا ين إلارة قرثيررا دي ررا  ت 37ل رررررررررررررراو  قرثيررا  ال رررررررررررررنمررا

مرق عة لمكاية ة نع س محا لة إعكار  هه  مرررررررررربة  مص إيرالاتلات %45رمقد شررررررررررينرت قح ررررررررررذ قرثيا ب ا ا عمير عله 

ل او  ال نما  عله اإلطالدت  انكا تلدل إله قحقي  م اس   اسش كارا  ل او  قرثيات باإلضافة اله اللا يلار  

ُ.38مي ا  بربرة ته  قت ساب 

 د  نعد الميدرة علق ادنا ض ال نمالية هه ي م األ دال اليرثية  الاع نجحت ته قحقي   ز  مهلا لم نا 

ته البحر األحكرت  فرض ن نل ا ته اد دقة لش ذ يقني منق لا ته ال  ا ض مع ل   اد دقة ته م  مل الق ايا 

الشرررررررررررررائ ةت  قد يلى زيالة ال نا د اليرك  ته منا ض ال رررررررررررررنما ت لم رررررررررررررداا بيهلا  ب ن ل لة اإلمارا  الاع نعد ي م 

مص قنقر األ ضررررررررا  ته اد دقةت  ع س يحد ي م األ دال الشررررررررركا  وح نمة ال ررررررررنما  ته إلارة ادنا ضت   ن ما زال 

ُاليرثية ته ال نا د ته ال نما .

ات  كان لل  لر ة األ دال الاع حققلا  قد  ا  عمررررررررر ريا عزز الدرل اليرك  قنا د  ته ال رررررررررنما  سرررررررررياسررررررررريا

  ت ارة ته ال نما  الاع كان  معه إليلا مص البدايةت فكص ال احية المياسية قك  ت قرثيا ين ق نن صاحبة يثبر س

يثبر قاعدة عمرررر رية  قم إ شررررا يما مص ال احية العمرررر ريةت ت  قد م حتلا ال ررررنما      األراإلرررر،ع إل شررررا  سرررر ارتلا

  دي  500 ةل   10 فر      القاعدة اولدما  ال دري ية دا يقرب مص ت ُ 2017ته عاا  قرثية ته ال رررررررررررررنما 

ا  ال دريبة  ي شررررررردة األمص اولاصرررررررة بالقاعدةت ثكا ينر ي م   دي قرك  ي نلنن ال عالي 200صرررررررنمالهت  قح  رررررررص 

ات يي ين  اقدر س المكة اليرثية لة  نل فيل ضرررررررررررررابط قرك   ع بر ن بك ابة ام دال لممررررررررررررريدرة اليرثية ته  200إ باريا

 سررررررريدرتلا عله  ته يثبر قاعدة قدري  صرررررررنماليةت األمر ال ي  عد ا ع ا  لم نغذ اليرك  ته ال رررررررنما ت  ال رررررررنما 

ت   ن  عد  رررررررررررر الا مص ي رررررررررررر ا  ال كدل اليرك  النا رررررررررررر  خار  او يش ال ررررررررررررنمالهت  مهلا ا لابرا ت  الد لة ب ثكملا

حد ل ات  الاع نمررررررعق مص خاللر لم  ثيد علق يللا قنى إقميكية مؤثرة قك م  قناعد عمرررررر رية خار  يراضرررررريلات  لم 

ل ررررررررررنما  بادمرررررررررراعدا  اإل مررررررررررانية الاع يح ا  ادناط نن   اك ق ص ل  ررررررررررذ لل   اةم يازا  لنة ال كمكذ لاخذ ا

ُلشدة.

 ته النقت ال ي ق عا ن فير قرثيا مع اوح نمة ال ررررنمالية ال يدراليةت فإللا ته النقت لاقر ق دخذ ب ا  

قديم األل ا   هه ادمرراعدا  اإل مررانيةت ته إقميم رصررنماليا ةندر اةن  ررالهت عبر ققديم ادمرراعدا  الك ائيةت  ق

                                                            
، متاح علي الرابط التالي. 1/12/2018، نشر بتاريخ  Turkey, Somalia sign economic partnership pactوكالة األناضول،  37
 https://bit.ly/2ZsjIHK . 

 ، متاح علي الرابط التالي ،16/1/2019،  نشر بتاريخ، أردوغان انتصر كيف.. األحمر البحر في اإلماراتي التركي الصراععربي بوست،  38
https://bit.ly/2wWmGYX . 

https://bit.ly/2ZsjIHK
https://bit.ly/2wWmGYX
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لعأ اولدما  اإل مررررررررررررانية ثح ر  بار اديا ت  لل  بلدل ضرررررررررررركان ال نا د علق  رررررررررررراطض اإلقميم ته البحر األحكرت 

 اسررر كرار ال نا د اليرك  ته اإلقميم ته حا  نج  ته اةن  رررا  لشررر ذ كامذت ل ررركان ن اد األ دال اليرثية  عدا 

 ققديم  اإلعكاُرما  لشررررررررررررر ذ قدرياه قحت سررررررررررررر ار إعالة ق ثر ات   ن ما ي عذ قرثيا قبد  يللا ق  ر ةح ال  ال رررررررررررررُن

ُاولدما  اإل مانية الاع يح ا  ال نمالي ن.

حققت قرثيا العديد مص األ دال مص ادمرررررررررررراعدا  اإل مررررررررررررانية الاع قدمتلا إلق  يبنن   الاع  وفي جيبوتي:

قرثز  يغمبلررا علق او ررانرر  اةق  ررررررررررررررالي  ال عميم ت 2015اق رراقيررا  ملكررة ب ن البمررديص عرراا  مص بيهلررا قنقيع ثكررا  

 الصررررررررحةت مكا  عنع نعزيز ال  نل اةق  ررررررررالي للا لاخذ األراإلرررررررر،ع او يبنن  ليك د إلق  كيع ننا ه البنية ال ح ية 

مالي ن مير مربع  5ممررررررراحتلا اليرثية بكشرررررررر عا  علق ممررررررر نى ال عميم  الصرررررررحةت   ا إلق  ان  ق  ررررررري  يرض 

ُ. 39إلقامة م دقة اق  الية حرة ليرثيا ب يبنن 

ممينن ل ةرت   ا إلق  ان   500 صذ ح م ال بال  ال  اري ب ن ينقرة   يبنن  إلق  2017 ته للاية عاا 

لمررررررلنلة  لشرررررررا البيع  ااألعكا  اليرثي ن العامم ن ته  يبنن  بكزايا ضررررررري ية قك هلم مص إ را  عكميا   قك ع ر ا 

قرثيا  ينمكا سرررررررررررررلذ للم المررررررررررررريدرة علق اةق  رررررررررررررال ب يبنن  ال ي  ع بر سرررررررررررررند ثب ر ليرثيات  مص ثم يك ص القن  

ا  الاع نمرررررررلم ته نعزيز ال  نل المرررررررياهررررررر،ع للا  حققت مك زا  اق  رررررررالية  ائمة مص  را  ممررررررراعدة  يبنن  إ مرررررررانيا

ُ.40لمميدرة علق م   ي القرار لاخذ  يبنن 

يثر إي اب  علق العالقا  اةق  رررررررررررررالية ب ن الدرف ن إل ت كان لمكمررررررررررررراعدا  اإل مرررررررررررررانية اليرثية في كينيا:و

 3ت مع  قنقيع 201641ممينن ل ةر عاا  144ت إلق 2011ممينن ل ةر عاا  75ارق ع ح م ال  ارة ب ن الدرف ن مص 

مررررررررررررر   اوحديدية  ال عميم اق اقيا  نشررررررررررررركذ إقامة م دقة لم  ارة اوحرة إضرررررررررررررافة إلق اق اقيا  نشررررررررررررركذ ينككة ال

مكا  عد  قرثيا م زة  مرر ية  ت الصررحة  الداقة  ال  كية الري ية  الد را  ادل ية  ادمرراعدة ته ال نار   الزراعة

ته المرررررريدرة علق البنية ال ح ية ته ثينيا  مص ثم ثمرررررر  مزيد مص ال  نل المررررررياهرررررر،ع لم  ث ر علق م   ي القرار إلق 

 خاصررررررررررة قم  ادشررررررررررارثة ته ب ا   ر ين العديد مص الشررررررررررركا  اليرثيةتاو دير بال ث   ان  ال  نل اةق  ررررررررررالي للات

ُ. 42ية للا ي شدة اق  الية ته ثينياالبنية ال ح ية اليرث

                                                            
 https://bit.ly/2FnFDsj،  تركيا برس ، متاح على الرابطة  اتّفاقيات تعاون مشترك 8تركيا وجيبوتي توقّعان .......................،  39
  https://bit.ly/2WJVrQP، عثمانلي ، متاح على الرابطة  حصار جيبوتي .. خطة إردوغان........................،  40
 
 https://bit.ly/2WHz6hJ، ن بوست ، متاح على الرابطة  تركيا وإفريقيا.. شراكة قوية ال تتأثر بحمالت التشويه،  محمد مصطفى 41
،  مركز المزماة للدراسات والبحوث،  1طري في دول القرن اإلفريقي: الصومال، إثيوبيا، جيبوتي، كينيا، أريتريا جالتغلغل التركي والق...................،  42

 https://bit.ly/31wC2Bsمتاح على الرابطة  

https://bit.ly/2FnFDsj
https://bit.ly/2WJVrQP
https://bit.ly/2WHz6hJ
https://bit.ly/31wC2Bs
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 نمعق قرثيا إلق اس كال  ادماعدا  اإل مانية لمميدرة علق مدي ة رةمنر ال ينية الماحمية  الاع نع بر 

ثكا قحا   قرثيا   اسررررررررررر كالللاتاسررررررررررريراقي ية قرثيا إلقامة منا   خار ية للا  مص ي م منا    ررررررررررررد إفريقيات ته ظذ

اسررررر كال  ثينيا ل    سرررررند  ديد للات  ي ن    ا ته ظذ ان راط الشرررررركا  اليرثية اولاصرررررة  اوح نمية ته العديد 

ُ.43مص مشر عا  البنية ال ح ية بال عميم  الصحة  العمنا ال   نلن ية

ن ق دخذ لشرررر ذ مبا ررررر ته الشرررر ن ياسرررر داعت قرثيا ت  نشي ة لمكمرررراعدا  اليرثية وفي جنوب السيييودان:

الداخله ته   نب المرررررنلان ادهل  بال رررررراعا  القبيمةت ممررررر كمة ته لل  ادمررررراعدا  اة مرررررانية الاع ققدملا عبر 

خذ  يئة اوحنار األطرال اد  ازعة لا ب ن 2018مؤسرررررمررررراتلا اول ريةت ف دخمت قرثيا ته مباح ا  اق اد المرررررالا ته 

النطنعت عبر سررر  ر ا ته   نب المرررنلان حمرررص سررري يم ر ي رررانت ل  د للا منطض قدا لاخذ اولريدة اةق  رررالية 

ته البمدت  بال عذ اسررررررررر داعت ح رررررررررد اد اسررررررررر   قنغمت يثثر ته يعكاد  نبا لشمررررررررريدر علق اإلعالا  ادؤسرررررررررمرررررررررا  

ُال عميكية.

د مص ا  اة ت  نجحت  كالة ادعننة ال  كنية اوح نمية  سرررررررررررعت قرثيا ل عكي  عالقتلا مع  نبا ته العدي

ا ته اوح ررن  علق ق ررري  لمعكذ ته  نبا  بدي  بال عذ العديد مص ادشررر عا ت ثكا نجحت قرثيا ته قدنير  مؤخرا

صررالراتلا ال رر اعية إله  نبا ته قدا  م   ا  اديا   الثر ة اوحينانية ل    يسررناد  ديدة للات   قعت قرثيا مع 

اق اقيا  اق  رررررررررررررالية  ق ارية عدةت ته قداعا  الزراعة  الثر ة اوحينانية  ال عميم  2017  نب المرررررررررررررنلان ته 

ت اس داعت    اسش كارا  ثب رة 2018 الصحة  ال عديص  ال   نلن يا  الداقة  الثر ة المك يةت  ته س  كبر 

ُر.ممينن ل ُة 100ته قدا  ال  ط الناعد ته   نب المنلانت بمكت نحن 

 قرررد نجحرررت  كرررالرررة رقي رررار مع م كنعرررة رن   ر ن ر اإلعالميرررة اوح نميرررة اليرثيرررةت ته ق كيم برامج قررردري يرررة 

دنظ   ادررديريررة العرررامررة لرالين  قم زينن   نب المرررررررررررررنلان  ال ري  الصرررررررررررررح   ال رررالع للرررا  اد مل ب كديرررة يخبرررار 

قراكت  قنلت رقي ار ب ا  مبنى األر رريل النطنع مؤسررمررة الرئاسررةت   ن ما  عنع ين اإلعالا الرئاهرر،ع يصررب  ته يد األ

 قنلت رقي ار  .ا الرؤية اليرثية ألحدا  اد دقةب  نب المررررررررنلانت يي ين قاري   ممرررررررر قبذ البالل سرررررررر  ررررررررنغر ةحق

ا ق ل ز مبنى  زارة الشررررؤ ن ال يدراليةت لعدما كان منظ ن ا  قيالاتلا يكارسررررنن عكملم مص لاخذ مبنى  زارة  يي ررررا

نضرررررند ول م ال  نل اليرك  ته اإلعالا  ادؤسرررررمرررررا  الدبمنماسرررررية اليرثيةت بلبحث العممعت   ن ما  شررررر ر ميم  اال ع

                                                            
 1الصومال، إثيوبيا، جيبوتي، كينيا، أريتريا جالتغلغل التركي والقطري في دول القرن اإلفريقي: مرجع سابق ذكره  43
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بكا ي عذ الرؤية اليرثية م  نقة ته الد لة حدي ة اإل شررررررا ت  يك ص قن ير سررررررياسررررررتلا ضررررررد الد   الاع ق  مل مع 

ُقرثيا ته مشر عاتلا ته اد دقة.

الاع قدمتلا قرثيا لد   القرن اإلفريق ت  ما قرق  علق     ادمررراعدا ت  اإلنسيييانيةوبالنظر للمسييياعدات 

ا لةحررا رة اإل مررررررررررررررانيررة ته  ر   الرد   ل حقي  ي ردافلررا اةسررررررررررررريراقي يررة علق كرافرة  ي  ررررررررررررر  ين   رراك اسررررررررررررر كالةا قرثيررا

اوحر ب األ مية األصررررررعدةت  لل  لمرررررر   األ ضررررررا  اد سررررررا ية الاع نعيشررررررلا ال   ر مص الشررررررعنب اإلفريقيةت لمرررررر   

 ال رررررررررراعا ت  ال مرررررررررال اوح نم ت  غياب اوح م الديكقراط  لشررررررررر ذ ي عذ اوحاثم ة يحاسررررررررر  عص إ دار منارل 

الد لة  سرررررررررن  اسررررررررر  داملات   ن ما ييرق  عمير زيالة ال قرت  اةلليار ته كافة اولدما ت األمر ال ي يك ذ فرصرررررررررة 

نية ضررررررررررر يمة ة ق    لمرررررررررررد حا ة ا ح ا  ن ته     سرررررررررررانحة لبعأ الد   ثيرثيا لم دخذ عبر ممررررررررررراعدا  إ مرررررررررررا

الد  ت  ل هلا قك ص الد لة ادانحة مص اةسررر  الة مص منارل  مقدرا      الد لة بكا يحق  طكنحاتلا  يطكاعلات 

ات ثكا    ن ما ي دب  علق ال عامذ اليرك  مع ل   القرن اإلفريق ت لش ذ ي عذ ال  رفا  اليرثية مرفنض يخالقيا

ر إلق ين اد ككا  اإل مرررررانية اليرثية نعكذ  ف  قن ر سرررررياهررررر،عت  ليس لشررررر ذ ممررررر قذ  ع كد علق ققديم ينر  شررررر 

ا. ُادماعدا  لمك اط  األثثر اح يا ا

 مص اد نقع ين ققنا اإللارة اليرثية ته ال يرة ادقبمة بال نسرررررررررررررع ته اسررررررررررررر كال  يل اتلا ا ل م ة  خاصرررررررررررررة اد ككا  

يثثر ته  كيع م اط  ل   القرن اةفريق ت علق ين ي م اةنششار يي ا بال دريج لاخذ  اإل مانية  اول ريةت  ال نغذ

القارة المرركرا  ب امملات نكراا لن نل ال   ر مص ال رص اد  نحة يماا قرثيا ل حقي  م اسرر  سررياسررية  اق  ررالية 

 نعية مص ادمرراعدا  الاع  عمرر ريةت  زيالة ن نل ا ته القارة ث ذ  ف  خدتلا ال نسررعية  لل  عص طري      ال

ُس  نن فقط م رل ب  ر   ا ا لدط.

ُ

ُ

ُ

ُ
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