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ردود فعل واسوووووعا في ال، فما، ف،ا يي  ميما  اإلى السوووووأدان أ ير   ،رجب طيب أردوغان ،أثارت زيارة الرئيس التركي

بالفعل إلى  وما ؟أج دة يذه الزيارة تائجها  لدين؟ وإلى أي مدى ي،كن أن تمأد ن فاقيات التي تم تأقيعها بين الب طبيعا االت

 فما بكل تماطعاتها في ظل ر  لى مدوووالو دول ال،تحأالت اسوووتراتيجيا في مأازين المأة  لى الدوووعيد ا قلي،ي ب،ا ي ث   

 ؟التأترات الراي ا

 

يل كانت سووتح ى بذلل لأ جا ت في ظل وما الذي جعل يذه الزيارة تكتسووب يذه اري،يا االسووتي ائيا؟  :والسوو ال اربرز

وسيألا في اروضاع، وتحأالت في معادالت ظروف  اديا، أم أن تزام ها مع ما تشهده ال، فما من ا تمان في العالقات، 

سعأديا االنز اجاالستمرار، السي،ا أن الز م الذي رافمها كان مددره   مدر"،-ا مارات-الذي أظهرته دول محأر "ال

الفعل  ر يذه التأجسوووات أم أن رد  فهل ي اك تفأرات  ميميا إلى يذه الدرجا من التأثير تبر    يأ الذي أ فايا تلل اري،يا؟

 فيه، ولم يكن سأى محاولا تضخيم متع،دة ال تست د  لى  مائق واقعيا لخدما أج دات أ رى؟   اغ  كان مبال  

 

ا ي،كن أن تع يه يذه الزيارة واالتفاقيات التي تم تأقيعها ل،ستمبل العالقات بين تبرز تساؤالت  ،   ،و لى صعيد ذي صلا 

وإلى  ؟وما يي تدا يات ذلل  لى مدالو السأدان الأط يا لأل رى؟ا السأدان وتركيا، وما الذي ي،كن أن تمدمه كل م ه،

 الخارجيا؟ر  لى دوره و لى  القاته أي مدى ي،كن أن ي ث   

 

 . أولوية متأخرةمتأخرة.زيارة 

والبشووووووير، م،ا ي عزى  أردوغان ،من  القا وثيما بين تركيا والسووووووأدان في  هدي الرئيسووووووين ا لى الرغم م،ا يبدو ظاير  

ألأجيا للفكر "الحركي ا سووووووالمي"، إال أن ذلل لم ي عكس في طبيعا العالقات وال،دووووووالو يالشووووووتراكه،ا في الخلفيا اريد

دولا  23زيارة رسوو،يا إلى  30قام بأكير من "أن ال،تبادلا، ومن ذلل أن زيارة أردوغان للسووأدان جا ت متأ رة للغايا بعد 

(. وقد جرى تأجيل زيارة أردوغان ركير من مرة، ويذه االسوووتجابا ال،تأ رة 1ات العشووور ال،اضووويا" يا  الل السووو أإفريم

 لجزيرة(ا)  البشير وإردوغان يثير زوبعة في البحر األحمر لقاء  
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لى أن السووووووأدان ال يت،تع بأولأيا متمدما في أج دته  لى الرغم من ل  تاريخيا تربط البلدين، تدل     لى الرغم من وشووووووائ 

 يا في العمدين ال،اضيين.إفريماالنفتاح التركي  لى 

 

 تواضعةعالقات م

متأاضعا، سأا  ب،عيار تدأر وجأد  الت م شرات العالقات االقتداديا بين البلدين أرقام  سج   ، تى  شيا زيارة أردوغان

يا، أو ب،عيار  جم االستي،ارات التركيا وتجارتها الخارجيا  لى الدعيد يديألأج القات سياسيا مت،يزة بدوافع الخلفيا ار

"إن مج،أع  دد سكان البلدين الشميمين،  :أردوغان بذلل قائال   (، وأقر  2 اي  دأص  فريمأو  لى الدعيد ا  االعال،ي  ،أم  

"يجب رفع  جم  :امليأن دوالر، ال يليق ب ا أبد ا"، مضووويف   500مليأن نسووو،ا، لكن  جم التبادل التجاري الراين البال   119

 .(3مليارات دوالر"  10ا إلى في ال،ر لا ارولى، وال م   التبادل التجاري بين البلدين، إلى مليار دوالر

 

لع،ل في السوووووأدان م ذ العام  لى امليأن دوالر لتشوووووجيع الشوووووركات التركيا  ائت،انيا ب،ئتيوكانت تركيا قدمت تسوووووهيالت 

دوالر. إلى  ل ب ل ت ،يا الدوووادرات التركي بعش مشووورو ات الب يا التحتيا في واليا الخرطأم ب،ئا مليأن، ك،ا مأ  2008

قدمت بعش ال، و وال،عأنات ا ن،ائيا، من بي ها مسوووووتشوووووفى ب ياال في دارفأر، وأ رى في الخرطأم، وترميم  ،جانب ذلل

 (. 4 سأاكن بعش اآلثار التركيا في مدي ا 

 

 الموقف من المحكمة الجنائية

 لى إبالغ الدوووحفيين ال،رافمين له تجايل تركيا لفلب ال،حك،ا الج ائيا الدوليا لتأقيل البشوووير ال،فلأ    رص أردوغان

كهذا ييير الضحل، يل س مأم  ا"إن أمر   :سف بأل لل،شاركا في الم،ا ا سالميا، قائال  لديها أث ا  زيارته الشهر ال،اضي  

ا سووالمي، ويشووارك في ق،ا كهذه، أي نأع من الفهم يذا؟ من ال،سووتحيل في م  ،ا التعاون  ابهذه البسوواطا بتسوولي،كم  ضووأ  

 (.5" اه ايت،ام  ر  ع  فه،ه، لم ن  

 

رمأمتر لمياس متانا  القاتها تلم يكن مأقل تركيا من مسووووووألا "الج ائيا"، التي تعتبريا الخرطأم ب،يابا  ،في  ميما ارمر

فمد اضووووووفر البشووووووير  لغا  زيارة إلى تركيا لل،شوووووواركا في الم،ا بهذا الأضووووووأح الرافش للتعامل معها،  االخارجيا، دائ،  

 (. 6 لها ، بسبب الضغأط اروروبيا التي تعرضت 2009 تشرين الياني/في نأف،بر بإسف بألا سالميا 

 

التركي ولم يزر البشير تركيا مرة أ رى م ذ ذلل الحين إال في الشهر ال،اضي لل،شاركا في ق،ا المدس، بعد تحأل ال،أقل 

 في ظل تأتر  القاتها مع العديد من دول االتحاد اروروبي.

 

 االتفاقيات مضامين 

اتفاقيا بين الحكأمتين، وتسووووووع اتفاقيات بين المفاع الخاص، وكانت  ةتم  الل زيارة أردوغان التأقيع  لى اث تي  شوووووور

راتيجي"، والذي تم ب،أجبه تأسوووويس "ال،جلس "ا  الن ال،شووووترك"  ن "برنام  التعاون االسووووتيي االتفاقيا اركير أي،يا 

 (.7ار لى للتعاون االستراتيجي" بهدف "تفأير التعاون الي ائي وا قلي،ي والدولي بين الدولتين" 
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التجارة، واالقتدووواد، والشووو ون الدا ليا، وارمن، والجيش، والدفاع، ووتشووو،ل مجاالت التعاون االسوووتراتيجي "السوووياسوووا، 

ال،عأنات ا نسووووانيا والعلأم، واليمافا، والتعليم، والدووووحا، والسوووويا ا، والزرا ا، وال مل، والفاقا والتعدين، والج،ارك، و

 ي".فريمالتعاون ا قلي،ي في ا طار ا ووالت ،أيا، 

 

لس لتأسوويس يياكل ولجان مختدووا ل،تابعا ت فيذ االتفاقيات  لى ثالثا مسووتأيات، ويي ال،ج م سووسوويوتم االتفاق  لى إطار 

وضع “لـوو ، ثم ال،ج،أ ا ال،شتركا للتخفيط االستراتيجي برئاسا وزيري الخارجيا ا،ع س أي  تجيار لى برئاسا الرئيسين و

 الخفط والبرام  ومتابعا ت فيذ االتفاقيات ورفع التمارير وا نجازات وممتر ات الحلأل وتفعيل أفق الشراكا االستراتيجيا".

ا االقتدواديا والتجاريا، لج ا الشوراكواللج ا الزرا يا، واللج ا الحكأميا ال،شوتركا،  :يي ،إضوافا إلى تشوكيل  ،س لجان

شاور السياسي، واللجان ال،شتركا في ال،جاالت كافا التي يتض، ها اتفاق برنام  التعاون االستراتيجي. ومن بين لج ا التو

ريا ، ن في ال،جال ارم ي من أجل "الحر  ضووووووود ا التعاو :ال،جاالت التي تم التركيز  ليها في الأثيما االسووووووتراتيجيا

 والجري،ا ال،  ،ا، والتهريب". 

 

شراكا االقتداديا والتجاريا بين البلدين"  س أات وسط جدل 8ك،ا تم تأقيع اتفاقيا "ال ستغرق التفاوض  ألها  دة  ( التي ا

وسووووط سووووأدان، اسووووتجا  له البشووووير لإلى ابامتيازات ج،ركيا لدووووادرات تركيا  أل بعش ب أديا،  يث طالب أردوغان 

 من الجانب السأداني لح،ايا ال، تجات الأط يا. تحف ات

 

 التعاون العسكريأبعاد 

  لى قانأن ،2013 آذار/مارس 15في  ، بد هللا غأل ،عسووكري بين البلدين ب،دووادقا الرئيس التركي السووابقالبدأ التعاون 

 (. 9"اتفاق إطاري مع السأدان بشأن التدريب العسكري والتعاون التم ي والعل،ي للمأات العسكريا" 

 

ب،ي ا  "بأرتسووأدان"، أربع سووفن  ربيا ت ت،ي  ،2014في م تدوول  ،اسووتمبلت قأات البحريا السووأدانيا ،وبعديا ب حأ  ام

 ،ل برنامجها إجرا  تدريبات مشتركا.ل،ج،أ ا البارجا "بارباروس" التابعا لمأات البحريا التركيا، وش

 

 ،2017 أيار/في مايأ ،من اتفاقيات التعاون في مجاالت التدريب العسكري والد ا ات الدفا يا اع وزيرا الدفاع  دد  ك،ا وق  

 (.10 بإسف بأل  لى يامش ال،عرض الدولي للد ا ات الدفا يا  آيدف( 

 

 جدل سواكن: بين األسطورة والحقيقة

كان الجانب اركير إثارة للجدل في زيارة أردوغان ما راج بشووأن االتفاق  لى إقاما قا دة  سووكريا في سووأاكن. البحث في 

ضوو،ن برنام  الزيارة الرسوو،يا، وقد أصووال  أن زيارة أردوغان لسووأاكن لم تكن مدرجا  ( يكشوول11 بالفعل وقائع ما جرى 

تركيا  ،اسوووا بادأل ارمر، ثم تم االتفاق  لى ترتيبات الزيارة  د  ب   يث لم ت   اباك  ب ارتم،ا سوووب   ااقترح السوووأدان إضوووافتها ال م  

  لى ال حأ الذي جرت به. 

 

م،ا يجعل الحديث  ن  ؛يذه ال،البسووووووات التي دارت في الكأاليس ت كد أن زيارة سووووووأاكن كانت فمرة  ابرة في البرنام 

 ثارة  ا"تأاط   قاما قا دة  سكريا تركيا لتهديد أمن البحر ار ،ر ودول الجأار" مجرد است تاج ا تباطي أو م تحل  ،د  

 ر بهذه البساطا.  أبعاد استراتيجيا ي دب   اذ ا، إذ ال يتدأر أن أمر  التركي-مخاوف تبرر اال تراض  لى التعاون السأداني
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"ما رأيته في  :قال لم يتم  تى اليأم تأقيع أي اتفاق بين البلدين  أل "سووووووأاكن"، ما  در أن أردوغان ،ارمر وفي  ميما

الدمار في كافا أرجائها، وكان ل ا شورف ترميم مسوجدين فيها  بر وكالا التعاون والت سويق  فمد  ل   ؛جزيرة سوأاكن أ زن ي

أصووولها  ىلأقت معين ل عيد إنشوووا يا وإ ادتها إليص سوووأاكن لتركيا من الرئيس البشوووير "تخدووو طلبت   :التركيا"، وأضووواف

 (.12الع،رة في سيا ا مبرمجا"  ىسأاكن وم ها يذيبأن إل ىالمديم، ارتراك الذين يريدون الذيا  للع،رة سيأتأن إل

 

 (B.O.T) البأت"“بـ  تعاقدات ال،ماوالتوالتخديص الذي قدده أردوغان في يذا السياق يأ ما ي عرف في ن ام  

الذي يتكفل فيها ال،ماول بت،أيل وب ا  ال،شوووووروع، ثم تشوووووغيله لدوووووالحه لفترة زم يا معي ا يسوووووترد  اللها تكاليل وأرباح  

 ل لشركا تركيا بتأصيا من أردوغان.وك  ال،ماولا، كعمد إنشا  مفار الخرطأم الدولي الذي أ  

 

ن الرئيس البشوووير أ فى مأافما مبدئيا رردوغان، ولك ه أ ضوووع ارمر أ ،مح،د أبأ زيد ،وي كد وزير السووويا ا السوووأداني

سا،  بر لج ا تم تشكيلها ل، اقشا التفاصيل، ويضيل أن تسأيق مشروع إ ادة إ ،ار سأاكن ك، فما تاريخيا أثريا  للدرا

أن  ادي للبالد" مضيف  ،رين الستغالله ك،أرد اقتداييجري م ذ س أات "وقد  رض ا ال،شروع  لى العديد من الدول وال،ست

التي  ، اكم إمارة الشوووارقا ،ا مارات كانت من ضووو،ن من   رض  ليها ال،شوووروع  يث ايتم به الشووويل سووولفان الماسووو،ي

 (.13ا ودراسات جدوى  ألها" أجرت بحأث  

 

 العثمانيين؟قاعدة أم أنقاض 

فترضووا، وقاد النتمادات  ز  لىى رن يجري تضووخيم مسووألا سووأاكن وإضووفا  أبعاد ترك   ما الذي أد   ن،إذ جأانب  سووكريا م 

 تريا؟ يإر اويجأم إ المي  لى السأدان في مدر والسعأديا وا مارات، وأ ير  

 

قلي،ي مع قفر وتركيا إ لى سوووو ال ا ت،ال د أل السووووأدان في  لل  ارد   ،إبراييم غ دور ،نفى وزير الخارجيا السووووأداني

سأدان لم ولن يكأن ط :وإيران، بالمأل سا ار الف". وأكد انفتا ه  لى "أي تعاون إن "ال سيا رف ا في أي محأر وال ي من ب

إن "وزارة الدفاع السووأدانيا م فتحا  :دة"، قائال  ، وأي ترتيبات  سووكريا مع تركيا وار سووكري مع الدول الشووميما والدووديما

 لى التعاون العسووكري مع أي جها ولدي ا تعاون  سووكري مع ارشووما  وارصوودقا " في إشووارة إلى أن بالده مسووتعدة لتأقيع 

 سوووكريا مشوووتركا متتابعا  إلى تدريباتلتركيا، في إشوووارة  اأن يكأن ارمر  دوووري   ااتفاقات م،اثلا مع أي طرف آ ر، نافي  

 .(14 وسعأديا اضيا مع قأات إماراتيا، في م فما البحر ار ،ر السأدانيا  الل ارسابيع ال، م فدلاجرت 

 

"نريد اسووووووتعادة أنماض  هد  :ط لب ا  قا دة بحريا في السووووووأدان، قائال  ونفى أردوغان  مب  أدته أن تكأن بالده تخف   

أكد أنه "ال يأجد في قا دة بحريا في مي ا  سووأاكن السووأداني  لى سوو ال إن كانت تركيا سووتب  العي،انيين في ال، فما"، ورد  

 (.15ميل يذا ال،ي ا  العسكري" 

 

الفريق أول  ،اد  دوي،  ،رئيس أركان الجيش السووأداني زاد الهأاجس كان االجت،اع اليالثي الذي ضووم   التفأر الذيولعل 

الذي أكد  ،الفريق طيار ركن غانم بن شايين الغانم ،الج رال  لأصي أكار، ورئيس ارركان المفري ،وقائد الجيش التركي

"االجت،اع مع رئيس أركان الجيش السوووأداني  :ا"كان محش مدوووادفا، ودون ترتيب مسوووبق"، مضووويف   أن يذا اللما  اليالثي

ا  مده في وقت سووابق، لكن انشووغاالت ا  الت دون ذلل، وتأقيت اللما  بالتزامن مع زيارة الج رال التركي ، لم يكن كان ممرر 

  .(16ممدأدا" 
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 ما وراء التضخيم

دوافع المايرة في الهجأم ا  المي  لى زيارة أردوغان، في ظل العالقات ال،تأترة بين الفرفين، فمد كان  اولئن بدا مفهأم  

في  ال  فا  افي يجأم غير مسوووبأق  لى السوووأدان الذي ال يزال شوووريك   اانخراط وسوووائط إ الم سوووعأديا وإماراتيا أيضووو   االفت  

 بالتحالل معها؟ االتحالل العربي في الي،ن، ف،ا يي الدوافع التي تجعلها تتخذ يذا ال،أقل من طرف ال يزال مت،سك  

 

فترضوووا، وتهديديا رمن البحر ار ،ر من طرف  ارج ا قليم، أن أي   ما يد ش  االحجا التي ت سووواق  أل قا دة سوووأاكن ال، 

أي ا تجاج   دما  رض البشووووير  لى الرئيس بأتين إقاما قا دة  سووووكريا روسوووويا في البحر ار ،ر  بد  من يذه الدول لم ت  

لم ت ز   يذه الدول من الد أة السووأدانيا صوورا ا لأجأد روسووي في  (، فل،اذا17ركيا" يلح،ايا بالده من "التهديدات ارم

 البحر ار ،ر؟

 

فترضووووا في سووووأاكن، وال ب،خاوف من تهديد أمن البحر تشووووير الدالئل إلى أن ارمر في  ميمته ال يتعلق با لما دة التركيا ال، 

 لى ار ،ر، ذلل أنه م،ر مائي دولي بال  اري،يا والحيأيا للتجارة العال،يا والسوووولم الدولي، ومعلأم أن مسوووو وليا الحفاظ 

سوووابات تأازنات دول ا قليم لدووورا ات و  اد معه أن يكأن  اضوووع  سوووتبع  ، ويأ ما ي   لى دول ال، فما ا دووور   تليسووو أم ه

شك    ،فحسب، ومه،ا يكن من أمر  لى ارمن العال،ي في  ال  فر  فإن تأثير ارج دة الأط يا ستكأن محدودة للغايا بحيث ال ت

 ال، فما.

 

 ردوغان؟أذ يذه ال،أاقل من زيارة يا وا مارات ومدر تتخدما الذي جعل السعأ ن،إذ

تركي، ولك ه محاولا  -ال يتعلق ب،خاوف  ميميا لديها من تعاون  سووووكري سووووأدانيمن الأاضووووو في يذا السووووياق أن ارمر 

النتهاز يذه الفرصووا لتدووفيا  سوواباتها  لى  لفيا مأزق  دوواريا لمفر، بالتشووأيش من جها  لى ت،دد ال،دووالو التركيا،  

ان زيارته  الن البشووير مأاقل إب  بشووأن أزمتها مع قفر، و  مسووتمال   االضووغط  لى السووأدان التخاذه مأقف  بومن جها أ رى 

سد ال هضا  ل،أسكأ  أل إيران وسأريا ال تتفق مع  ط الرياض وأبأظبي، إضافا إلى مخاطبا ال،شاغل ال،دريا بشأن 

  ن انز اج مدر  ن العالقات الأثيما بين أنمرة وأديس أبابا. الذي تتهم فيه الخرطأم باالنحياز  ثيأبيا، فضال  

 

والسووأدان  رقفي لدول ال،حأر اليالثي، إذ ترى في العالقات الأثيما بين أيديألأجي اك مشوواغل ذات طابع  ،إلى جانب ذلل

"يالل ا سووالم السووياسووي" الدا م للتيار "ا  أاني"، ويأ ما  دا بدووحيفا مدووريا إلى وصووفه ـووووووووب،يابا تحالل ل وتركيا

بحدييه  ،أنأر قرقاش ،ر الدولا للش ون الخارجيا ا ماراتيوزي اي أيض  يديألأج"محأر الشر"، ك،ا أشار إلى الفابع ارـووووووب

الرياض  :ا لتعزيز ال،حأر العربي و ،أديه ن "أن الت افس الجيأستراتيجي الجاري في ال، فما، يجعل الحاجا أكير إلحا   

ع ا قلي،يا ال،حيفا، والحل في التعاضوووووود والتكاتل والتعاون أمام ارط،ا، العربي في مأزق ال  ام"أن  اوالمايرة" معتبر  

(. وفي 18وأن ال،  أر الفائفي والحزبي ليس بالبديل، والعالم العربي لن تمأده طهران أو أنمرة بل  أاصوووووو،ه مجت،عا" 

نه له ال ي،لل معلأمات م كدة  ن "وجأد تركي  سووووووكري في إ ،أسووووووياس أفأرقي ،ترييقال الرئيس ا ر ،السووووووياق ذاته

 (.19 السياسي لتيار ا سالم  اي د ،  أيديألأجمع السأدان تأتي في إطار  قات تركيااكن"، لك ه مع ذلل ا تبر  السأ

 

   تهديد يقود إلى تهدئة

ويبدو أن التدوووعيد الرسووو،ي السوووأداني ال، ايش للهج،ات ا  الميا  ليه من الدول اليالر قاد إلى فرض نأع من التهدئا 

من التحالل العربي،  يث  ،د إلى م اورة جرى فيها سحب  ابالخروج نهائي   ليها  شيا أن ي،ضي البشير في ت فيذ تهديده 

بعش المأات السوووأدانيا من الي،ن تحت غفا  تبديل روتي ي، ولذلل سوووار ت السوووعأديا إلى إرسوووال مسوووا د وزير دفا ها 
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ري مأاقل ضووووود  جرا ات محادثات في الخرطأم، وبعيت ا مارات الشووووويل م دوووووأر بن زايد الذي نفى للبشوووووير د ،ها 

ل،عالجا الخالفات بين البلدين  بر  االسوووووأدان، وبادر الرئيس ال،دوووووري لالجت،اع بالرئيس السوووووأداني في أديس أبابا دا ي  

 (.20 ارطا طريق جديدة 

 

 الخرطوم تعيد حساباتها

تجد نفسووووووها في كل المايرة، إال أن الخرطأم -أبأظبي-ال  ر  ن محاوالت التهدئا الحاليا من قبل محأر الرياض بغش   

ار أال مضووفرة   ادة  سووابات سووياسوواتها الخارجيا، فبعد ثالر سوو أات من االنخراط في التحالل العربي، تجد أنها لم 

 لى يذا ال،حأر، فمد كانت  اسوووتراتيجيا أو مدوووالو ذات بال من ارتهان  القاتها الخارجيا  دوووري  الا يدافهاأا من تحمق أي  

من دول الخلي   ااقتدوووووادي   الكبير في سوووووياسووووواتها الخارجيا بمفع العالقات مع إيران إلى أن تجد  أن  تأمل أن يمأد التحأل ا

السأداني شهد أسأأ  االته  أدا  االقتدادسا ديا في تخفي صدما انفدال ج أ  السأدان، غير أنه لل،فارقا فإن يالغ يا 

 (.21 الل س أات يذا التحالل 

 

يأ أن يسووووهم انخراط السووووأدان في التحالل العربي في ال،سووووا دة  لى  ل و ،ل  ليهيعأ   الرئيس البشووووير  آ ر كانويدف 

جا ته من قبل الرياض  ين  ضعت  افي يذا ال،لل تحديد   امأزق ال،حك،ا الج ائيا، ولعل أكبر ضربا تلمايا البشير شخدي  

، وقد كانت تلل نمفا تحأل 2017 أيار/ركيا التي رفضووت مشوواركته في ق،ا ترامب التي ا تضوو تها في مايأيللضووغأط ارم

 يا.فريمفي ثما البشير في جدوى يذا التحالل،  اصا   دما يمارنه بالد م الذي وجده من الدول ا 

 

في  وصووايا  ليهوما زاد من مبررات السووأدان ل،راجعا  سووابات وجأده في يذا التحالل، أنه بات يخضووع ل،حاولا فرض 

كشوووووفت   ه أزما الحدوووووار  لى قفر، ف،أقل السوووووأدان ال،حايد في يذا الخدوووووأص والدا م  القاته الخارجيا، ويأ ما 

، وقد أسووهم الضووغط الذي يوأبأ ظبمن الرياض  التسووأيا الخالفات بين ارشووما  بد ،ه للأسوواطا الكأيتيا، لم يجد اسووتحسووان  

شرنا أيذا ال،حأر ض،ن ارسبا  التي مارسته العاص،تان  لى الخرطأم في يذا ارمر  لى تحفيزيا ل،راجعا  القاته مع 

 .اإليها آنف  

 

 مستقبل العالقات مع تركيا

للغايا   د قرا تها بإقاما تركيا لعالقات اقتداديا مت،يزة  متأ رةجا ت زيارة أردوغان والتي جا ت  ،في ظل يذه ارجأا 

لدول ا  يد من ا عد مل ارفريممع ال عا ما يشووووووير إلى أن ال يا ي يديألأجيا، ويأ  نه يج،ع بين  كأمتي ترك لذي ي فترض أ ا

 يا لتركيا.إفريمل كبأابا لعب دوريا ال،فض   ولم ي فع الخرطأم فيفي  سابات أردوغان  اوالسأدان لم يكن  اضر  

 

وي اك العديد من العأامل التي تجعل  اجا السوووأدان لتركيا أكبر من  اجتها إليه، بدوووفا  اصوووا في ال،جال االقتدوووادي، 

(، لكن ار يرة تحتاج إلى ما يأ أكير من ذلل في ظل فشل 22تركيا ال ت،لل فأائش ماليا لتسا د بها الخرطأم صحيو أن 

 اسياسا اال ت،اد لفترة طأيلا  لى "ن ريا تدفق ارمأال الخليجيا" لالستي،ار في السأدان، ويي مسألا تمل ورا يا جزئي  

العربيا ميل الهيئا العربيا لإلن،ا  الزرا ي، وال،  ،ا العربيا للت ،يا  ، سووسوواتالأسووبا  ذاتيا دا ليا، و تى وجأد  اأيضوو  

لفكرة أن السووأدان سوولا غذا   جر بعد  مأد أيا ا تراقات في ال،جال الزرا ي الذي كان يرو   حد  الزرا يا في الخرطأم لم ت  

 العر .
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ت اقتدوووواديا  ديدة ومن ضوووو، ها التحديث في وفي ظل ال ،أ االقتدووووادي الذي تشووووهده تركيا، و برتها ال،ت اميا في مجاال

باالستفادة من  برتها وتجربتها ال،تمدما في  امختلف   افي أن تفتو له العالقا مع تركيا باب   يأملالمفاع الزرا ي، فإن السأدان 

 يذا الخدأص لل هأض الزرا ي مع ال،أارد الفبيعيا الكام ا الضخ،ا التي تت،تع بها البالد. 

 

بارولأيا في  نه لم يحظ  أيا ج أ  الدووووحرا ، إال فريمفه تركيا في إطار الدول ا أن السووووأدان الذي تدوووو     و لى الرغم من

م يسووتفيع السووأدان أن يمد    ،انفتا ها  لى المارة السوو،را  الذي شووهد تفأرات كبيرة في السوو أات ال،اضوويا. وفي يذا ا طار

 ن أن السوووأدان ي،كن أن يع،ل ك،عبر  ثرا  مأارده الفبيعيا، فضوووال  ي، بحكم فريملتركيا فرصوووا كبيرة لتعزيز وجأديا ا 

إلى مج،أ ا دول  للدول ال،فتمرة لل،أانئ في غربه وصووووووأال   ايكأن معبر   (، وأن23التركيا مع تكتل "كأميسووووووا" للتجارة 

 (.24ا يكأاس 

 

كالسوووووكل الحديديا، وال،فارات، والفرق ك،ا أن  اجا السوووووأدان ل،شووووورو ات كييرة في الب يا التحتيا في مجاالت  ديدة 

فإن ال،جال واسووع أمام البلدين لتحميق مدووالو مشووتركا  ،لكبريات شووركات ال،ماوالت التركيا. ولذلل ال فرصوو  وغيريا تشووك   

ل الما دة لعالقا اسووووتراتيجيا تتجاوز محدوديا العالقات السووووياسوووويا العابرة، وم افع متبادلا في الفضووووا  االقتدووووادي وت،ي   

 يا الضيما.يديألأجارو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 * بير في الش ون السياسيا السأدانيا

 

 الهوامش

مايأ/أيار من كل  ام.  25جا  ذلل في ممالا كتبها جاووش أوغلأ، وزير الخارجيا التركي، في صحيفا ديلي صباح التركيا، ب، اسبا يأم إفريميا الذي يدادف  (1)

https://goo.gl/JuSctA 

 .2016مليار دوالر  تى نهايا العام  18,8اري مليارات دوالر، و جم التبادل التج 6ال،ددر السابق: االستي،ارات التركيا في إفريميا تبل    (2)

  .2017ديس،بر/كانأن ارول  24من نص  فا  أردوغان في جلسا ال،حادثات الرس،يا مع ن يره السأداني بما ا الدداقا بالخرطأم، في  (3)

 http://www.mofa.gov.sd/more.php?main_id=9&sub_id=40&id=383مأقع وزارة الخارجيا السأدانيا، العالقات السأدانيا التركيا:  (4)

 /:2939307www.yenisafak.com/ar/news//httpsمأقع صحيفا ي ي شفق التركيا.  (5)

، أن  دم مشاركا الرئيس  ،ر البشير في الم،ا 2009نأف،بر/تشرين الياني  9أ لن  لي كرتي، وزير الدولا السأداني بأزارة الخارجيا، في م ت،ر صحفي، يأم  (6)

 سالميا في تركيا يرجع إلى رغبا الخرطأم في تج يب أنمرة ال،زيد من "الضغأط اروروبيا".ا 

.  يذه وثيما رس،يا غير 2017ديس،بر/كانأن ارول  24وثيما ا  الن ال،شترك لـ"برنام  التعاون االستراتيجي بين السأدان وتركيا" الذي تم تأقيعه في الخرطأم في  (7)

 ع الكاتب  لى ندها الكامل بفريما  اصا(.متا ا لل شر، اط ل

.  يذه وثيما رس،يا غير متا ا 2017ديس،بر/كانأن ارول  24وثيما اتفاقيا الشراكا االقتداديا والتجاريا بين السأدان وتركيا التي تم التأقيع  ليها في الخرطأم في  (8)

 لل شر، اط لع الكاتب  لى ندها الكامل بفريما  اصا(.

الذي يجيز اتفاق إطاري مع السأدان للتعاون بين المأات  6441، با ت،اده المانأن رقم 2013مارس/آذار  14ال،كتب الدحفي للرئيس " بد هللا غأل"، بتاريل بيان  (9)

 ال،سلحا بين الدولتين.

. 2017مايأ/أيار  13 بأل، مأقع جريدة الرياض السعأديا، وزيرا الدفاع السأداني والتركي يأق  عان اتفاقيا تعاون  سكري في إسف (10)

http://www.alriyadh.com/1593638 

 ممابلا للكاتب مع مس ول سأداني رفيع  ن ترتيب الزيارة طلب  دم ا فداح  ن يأيته. (11)

.  2017ديس،بر/كانأن ارول  25بما ا الدداقا في  من  فا  الرئيس أردوغان الذي ألماه في مراسم م حه الدكتأراه الفخريا من جامعا الخرطأم، (12)

https://goo.gl/pZtuw6 

ياني ي اير/كانأن ال 9ا، يأم أبأ زيد، مح،د، تدريحات لأكالا ارناضأل التركيا، نشريا مأقع صحيفا ي ي شفق التركي (13)

https://www.yenisafak.com/ar/economy/2989836 

ديس،بر/كانأن ارول  26بيا، ا ار الف وم فتحأن  لى أشمائ ا بالعالم بأسره. مأقع وكالا ارناضأل باللغا العرغ دور: ال ن من بسياس (14)

2017https://goo.gl/XgqzQd :  

 ، نمال   ن صحيفا صباح التركيا.2018ديس،بر/كانأن ارول  29أردوغان، مأقع صحيفا ال،دري اليأم،  (15)

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1238344 

 .2017ديس،بر/كانأن ارول  26، 2089تدريو للفريق طيار غانم الشايين، صحيفا التيار السأدانيا، العدد  (16)

يفزيأن روسيا اليأم، ، مأقع تل2017نأف،بر/تشرين الياني  23تدريحات البشير في جلسا ال،حادثات التي أجرايا مع الرئيس فالدي،ير بأتين في مدي ا سأتشي الروسيا،  (17)

 8KPB4https://goo.gl/v .2017نأف،بر/تشرين الياني  24يأم 

 ny4https://goo.gl/bym .2017ديس،بر/كانأن ارول  27قرقاش، أنأر، تغريدات في مأقعه بتأيتر، مأقع جريدة الحياة في  (18)

ي اير/كانأن الياني  15، مأقع وكالا سبأت يل العربي، 2018ي اير/كانأن الياني  14يتري الرس،ي، أفأرقي، الرئيس أسياس، إفادة في  أار تليفزيأني بيه التلفزيأن ا ر (19)

2018  :https://goo.gl/c84xrM 

-أول/   http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/1/28:2018  ي اير/كانأن الياني 28أول لما  للسيسي والبشير وسط أجأا  تأتر، مأقع الجزيرة نت،  (20)

 التأتر-أجأا -وسط-والبشير-للسيسي-لما 

https://goo.gl/JuSctA
http://www.mofa.gov.sd/more.php?main_id=9&sub_id=40&id=383
https://www.yenisafak.com/ar/news/2939307
http://www.alriyadh.com/1593638
https://goo.gl/pZtuw6
https://www.yenisafak.com/ar/economy/2989836
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1238344
https://goo.gl/v4KPB8
https://goo.gl/bym4ny
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/1/28/أول-لقاء-للسيسي-والبشير-وسط-أجواء-التوتر
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/1/28/أول-لقاء-للسيسي-والبشير-وسط-أجواء-التوتر
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/1/28/أول-لقاء-للسيسي-والبشير-وسط-أجواء-التوتر


 9 

 3، 653ف السأدانيا، العدد تديأرت م شرات االقتداد السأداني الكلي في الس أات اليالر ال،اضيا، من بي ها فمدان الع،لا الأط يا أربعا أضعاف قي،تها، صحيفا إيال (21)

 .2018ي اير/كانأن الياني 

مليار دوالر(  سب ال،أازنا التي وافق  ليها البرل،ان التركي،  بر بيته وكالا  17.28مليار ليرة   65.9إلى  2018تضا ل العجز ال،الي بال،أازنا التركيا لعام  (22)

 .2017ديس،بر/كانأن ارول  24رويترز يأم 

 كأميسا: السأق ال،شتركا لدول ج أ  وشرق إفريميا. (23)

 ال،ج،أ ا االقتداديا لدول غر  إفريميا. إيكأاس: (24)


