
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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أردوغان يستقبل رئيس فنزويال: تركيا 
ماضية في نهج مستقل عن الغرب

مـادورو”  نيكـوالس   “ الفنزويلـي،  نظيـره  أردوغـان”،  طيـب  “رجـب  التركـي،  الرئيـس  مـادورو” اسـتقبل  نيكـوالس   “ الفنزويلـي،  نظيـره  أردوغـان”،  طيـب  “رجـب  التركـي،  الرئيـس  اسـتقبل 
بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعقب لقاء ثنائي، وآخر على مستوى بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعقب لقاء ثنائي، وآخر على مستوى 
الوفود بين الرئيسـين، وّقع البلدان الوفود بين الرئيسـين، وّقع البلدان 33 مذكرات تفاهم؛ أحدها بين اتحاد وكاالت السـياحة التركية  مذكرات تفاهم؛ أحدها بين اتحاد وكاالت السـياحة التركية 
وشـركة السـياحة الحكوميـة الفنزويليـة التابعـة لـوزارة السـياحة، ومذكرة للتعـاون بمجال حماية وشـركة السـياحة الحكوميـة الفنزويليـة التابعـة لـوزارة السـياحة، ومذكرة للتعـاون بمجال حماية 
النبـات، وأخـرى للتعـاون بيـن البنكيـن المركزييـن للبلديـن،        وقـال “أردوغـان” فـي مؤتمـر صحفـي النبـات، وأخـرى للتعـاون بيـن البنكيـن المركزييـن للبلديـن،        وقـال “أردوغـان” فـي مؤتمـر صحفـي 
مشـترك مـع نظيـره الفنزويلـي: “لدينـا أفـكار مشـتركة متشـابهة، ونعـارض فـرض العقوبـات مشـترك مـع نظيـره الفنزويلـي: “لدينـا أفـكار مشـتركة متشـابهة، ونعـارض فـرض العقوبـات 
أحاديـة الجانـب ضـد فنزويـا”، موضحـا أنـه “سـوف يتـم رد الزيـارة فـي “تموز/يوليـو” المقبـل، أحاديـة الجانـب ضـد فنزويـا”، موضحـا أنـه “سـوف يتـم رد الزيـارة فـي “تموز/يوليـو” المقبـل، 
مؤكـدا السـعي نحـو رفـع االسـتثمارات المشـتركة بيـن البلديـن إلـى مؤكـدا السـعي نحـو رفـع االسـتثمارات المشـتركة بيـن البلديـن إلـى 33 مليـارات دوالر فـي فتـرة  مليـارات دوالر فـي فتـرة 

وجيـزة، وأنـه سـيظل “مخلًصـا” لفنزويـا.وجيـزة، وأنـه سـيظل “مخلًصـا” لفنزويـا.

الحدث

Asbab.com

أحسنت تركيا استثمار عالقتها مع فنزويال برئاسة “مادورو” في ظل أزماته الداخلية والخارجية، أحسنت تركيا استثمار عالقتها مع فنزويال برئاسة “مادورو” في ظل أزماته الداخلية والخارجية، 
خاصة في الجانب االقتصادي منها،خاصة في الجانب االقتصادي منها، ليرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من  ليرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 150150 مليون  مليون 
دوالر في دوالر في 20192019، إلى ، إلى 850850 مليون دوالر في  مليون دوالر في 20212021، وبحسب الرئيس التركي ستصل إلى مليار ، وبحسب الرئيس التركي ستصل إلى مليار 

دوالر خال العام الجاري. دوالر خال العام الجاري. 
وتأتي زيارة “مادورو” ألنقرة، والذي ال تعترف الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي برئاسته منذ وتأتي زيارة “مادورو” ألنقرة، والذي ال تعترف الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي برئاسته منذ 
مطلع مطلع 20192019، بالتزامن مع استضافة “بايدن” قمة األمريكتين في لوس أنجلوس، والتي استثنت ، بالتزامن مع استضافة “بايدن” قمة األمريكتين في لوس أنجلوس، والتي استثنت 
واشنطن منها فنزويا،واشنطن منها فنزويا، وهذه المفارقة تشير إلى رغبة تركيا في انتهاج سياسة خارجية أكثر  وهذه المفارقة تشير إلى رغبة تركيا في انتهاج سياسة خارجية أكثر 
استقالال عن واشنطن بصورة خاصة، وعن حلفائها الغربيين بصورة عامة، وذلك سعيا لتأكيد استقالال عن واشنطن بصورة خاصة، وعن حلفائها الغربيين بصورة عامة، وذلك سعيا لتأكيد 

موقعها كقوة دولية متوسطة صاعدة. موقعها كقوة دولية متوسطة صاعدة. 

يق للصعود التركي كقوة دولية متوسطة التحليل: الطر
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وعلى الرغم من أن قائمة الدول التي تدعم “مادورو” تشمل الصين وروسيا وإيران،وعلى الرغم من أن قائمة الدول التي تدعم “مادورو” تشمل الصين وروسيا وإيران، لكّن هذا ال  لكّن هذا ال 
يعني أن تركيا تخطط لالنتقال إلى محور مناهض للغرب؛يعني أن تركيا تخطط لالنتقال إلى محور مناهض للغرب؛ حيث تربطها مصالح وعاقات اقتصادية  حيث تربطها مصالح وعاقات اقتصادية 

وأمنية عميقة تخدم الطرفين، من المرجح أن تظل لها األولوية في السنوات القادمة. وأمنية عميقة تخدم الطرفين، من المرجح أن تظل لها األولوية في السنوات القادمة. 
لذا، فإن لذا، فإن االستمرار في هذا النهج المستقل يتطلب تنويع التحالفات السياسية واالقتصادية االستمرار في هذا النهج المستقل يتطلب تنويع التحالفات السياسية واالقتصادية 
والعسكرية، بحيث تتجنب أنقرة التعرض لضغوط حلفائها، وهو األمر الذي لم تحقق فيه تركيا والعسكرية، بحيث تتجنب أنقرة التعرض لضغوط حلفائها، وهو األمر الذي لم تحقق فيه تركيا 
خطوات كافيةخطوات كافية بعد، ومن ثم فإن السياسة الخارجية التركية ستظل خال السنوات المقبلة تختبر  بعد، ومن ثم فإن السياسة الخارجية التركية ستظل خال السنوات المقبلة تختبر 
حدود وإمكانات هذا النهج المستقل عن الغرب، دون التخلي عن الشراكة طويلة األمد معه اقتصاديا حدود وإمكانات هذا النهج المستقل عن الغرب، دون التخلي عن الشراكة طويلة األمد معه اقتصاديا 

وعسكريا. وعسكريا. 

يق للصعود التركي كقوة دولية متوسطة التحليل: الطر
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