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  أفريقيا شمال لىإ أردوغان زيارة

  :الخبر

 رئيسال صرح ومالي والسنغال وموريتانيا الجزائر من كل لىإ بها قام التي زيارته حول

 لىإ نتطلع نناإف للعالم جديد نظام نشاءإ فيه يتم الذي الوقت في": قائالً  أردوغان طيب رجبالتركي 

  )المساء 03/03/2018(. الكبير بالنجاح زيارته تكلل عن معربا "أفريقيا مع سوية المسير

  

 :التعليق

 خالل فريقيةاأل للبلدان ردوغانأ بها قام التي الزيارات مجموع نإف الحالية زيارته أضفنا إذا

 قام الماضي األول كانون شهر ففي. زيارة 28 يصبح المنصرمة السنة ونصف سنوات ثالثال

 خالل موقعا أعمال رجل 150 من مكونة هيئة معه مصطحبا وتونس وتشاد السودان من كل بزيارة

  ؟فريقيابأ ردوغانأ اهتمام أتى نأي من تُرى. اقتصادية اتفاقية عشرين على يربو ما على الزيارة هذه

 بشكل وفرنسي نجليزيإو عام بشكل وروبيأ نفوذ تحت تقع السوداء القارة نإف معلوم هو كما

 يكاد هناك مريكياأل النفوذ نإ ذإ. وظاهرها رضاأل باطن في غنية ثروة من به تتمتع لما خاص

 لجأت وروباأ لصالح يميل هناك السياسي الوسط نوأل دول، ببضع راوحصم وأ ماوعدم يكون

 مكافحةذريعة  لىإ ضافةباإل والعسكرية االقتصادية المساعدات سلوبأ ستخداما لىإ مريكاأ

 القوة يستخدم من بين  أفريقيا هينإف خرىأ وبعبارة. السوداء القارة في التغلغل بهدف )رهاباإل(

  .الناعمة والقوة ةظالغلي

 سلوبألا تعتمد حيث فقط، الناعمة القوة يستخدم نمَ  بين نمِ  نهاإف ذلك من تركيا موقع عن أما

 الهيمنة حاللإو فريقيةاأل القارة من وروبياأل النفوذ زالةإ لغرض وذلك والدبلوماسي االقتصادي

 صراعا تشهد التي المناطق في العمالء سلوبأ تستخدم نهاإف مريكيةاأل دارةاإل أما. محلها مريكيةاأل

 ونتائجه سلوباأل هذا كلفة النخفاض وذلك وتونس ومالي زائرالج مثل مريكيأ-وروأ استعماريا

  .الناعمة تركيا قوة استغالل خالل من طموحاتها لتحقيق تسعى نهاأ بمعنى العالية،

 الهيمنة نشر على تعتمد التي للفقرة خالصة بمثابة تعد والبلقان فريقياأ لىإ ردوغانأ زيارة نإ

 تحت مؤخرا أُعلن الذي ترامب )استراتيجية( مبدأ في وردت والتي العمالء طريق عن مريكيةاأل

 للتعاون التركية الوكالة لرئاسة التجديد وأعمال سفارة 42 لىإ السفارات عدد رفعُ  وما. فقرات ربعأ

 ،دوالر مليون 5 وقدرها )G5( المشتركة القوة ساحل لىإ مالية مساعدة وتقديم )TİKA( والتنسيق

ً  تركيا في المقيمين فارقةاأل الطلبة عطاءإو  الجوية للخطوط الرحالت عدد وزيادة ،دراسية ِمنحا

 ،التعليم مسمى تحت فريقيةاأل البلدان في دمغةاأل غسل بعملية المعارف مؤسسة وقيام ،التركية

 )نسانيةاإل( المساعدات هذه نإ. بها ملحقة مواد وأ الدستور في فقرات بمثابة هي مثلةاأل من يرهاوغ
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 ،العذاب ِقبَِلهِ  من اوباطنه الرحمة فيه اظاهره الدبلوماسية العالقات أو االقتصادية واالتفاقيات

  .وروبياأل النفوذ حساب على مريكيةاأل صالحالم خدمة هو منها والهدف

 ال ونحن ،همالاإل تحتمل ال مهمة ضرورة فريقيةاأل القارة نإ": قائال ردوغانأ رحيص عندما

 حقيقة في نهإف ،)خبر آخر ،03/03/2018( "ودية ةبطريق بل استعمارية ةبطريق معها نتعامل

 نحن ماأ االستعمارية، ةبالطريق تعاملت نهاأل المنطقة أهل من ُرفضت مريكاأ نأب القول يريد مراأل

 نأ السياسي بالمفهوم معناه وهذا. الودية ةالطريق استخدمنا نناأل والحفاوة بالورود استقبالنا تم فقد

 المصالح خدمة وهو نفسه الهدف نإ حين في ،ةالجزر نستعمل ونحن العصا تستعمل مريكاأ

  .مريكيةاأل

 حبه وه ولاأل السبب نإف السوداء القارة في وتركيا ألردوغان أمريكا استخدام سبب عن أما

ه للسيادة،  بصبغة المراسيم عشرات واستصداره لمناهضيه هؤوإقصا السجون في فالآلا مئاتب فَزجُّ

 وحزب والتنمية العدالة حزب بين والتحالف بالحز داخل معارضيه من وتخلصه )KHK( قانونية

 العداوة ردو تقمصه فهو الثاني السبب أما. بها وتشبثه للسيادة حبه بسبب وغيرها القومية الحركة

 للغرب العداوة هذه تقمص وكعادته خيرةاأل زيارته ففي ،مريكاأو يهود كيان ؛المسلمين اءعدأ تجاه

. ملتهبة دينية بمشاعر تتمتع التي الشعوب لدى صاغية آذانا وجدأ مما سالميةإ بمشاعر بطنها حيث

 السبب ولهذا. الخطاب لغة في خبير نهأ يأ استعماله، وفن الشعوب خداع فن يتقن نهإف والخالصة

  .بالتعاطف سالميةاإل الشعوب قبل من هيواجَ  نهإف

 فريقياأ في مصالحها وتحقيق قليميةاإل المشاكل في لتركيا الغليظة القوة من تستفيد مريكاأ نإ

 قامت هذا من وانطالقا عسكرية، قوة من تركيا به تتمتع فلما ولاأل الصعيد ماأ صعيدين، على

 نإ. سواكن جزيرة في نجليزياإل لنفوذل الخاضعة ماراتواإل قطر لمواجهة يةعسكر ةقاعد نشاءإب

 زمةباأل نومنشغل سعود آلحكام  نأل الغرض، لهذا والسعودية مصر استخدام تستطيع ال مريكاأ

 نهاأ كما االقتصادية زمةاأل تصارع نهاإف مصر عن أما. الداخل في نجليزياإل النفوذ وتصفية اليمنية

 مريكاأ نإ ذإ لتركيا، االقتصادية القوة تنامي بسبب فهو الثاني الصعيد ماأو. داخليا ةمستقر ليست

 نإف خرىأ بعبارة. فريقيةاأل البلدان في سياسي نفوذ على الحصول لىإ ذلك خالل من تطمح

 من كبير طاقم ومعه نجليزياإل لنفوذل الخاضعة فريقيةاأل للبلدان ردوغانأ زيارةل ساسياأل الغرض

  .سياسي نفوذ لىإ قادمة مراحل في االقتصادية المكاسب تحويل هو عمالاأل لرجا

ُ ﴿ ،يضاأ كيد له هللا نإف ،كيد تركياو مريكاأل كان نإف القول وخالصة َّ   .﴾أَْمِرهِ  َعلَى َغاِلبٌ  َو

  
  كتبه إلذاعة المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير

  تكينباش أرجان


