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 مقدمة

المكانة الدولية واالنطالق الطموحات التركية نحو زيادة القوة وتحسين إلى تنامي  تشير العديد من المؤشرات

ظروف جوارها ومع تقدير إمكانات تركيا و نحو مزيد من التأثير في النظام العالمي واإلقليمي، وانسجاما مع هذا

من مجموعة من السياسات التي  2002عام  للسلطة وصولهمنذ  "العدالة والتنمية"حزب تبني فقد الجغرافي، 

 حقيق هذه الطموحات.أن تساعده إلى الوصول إلى ت شأنها

مع دول  "تصفير المشكالت"سياسة ، ومن السياسات التي وضعها الحزب وحققت نجاحا كبيرا بعد انطالقها

الجوار قدر اإلمكان، والسياسة الخارجية المتعددة، والدبلوماسية المتناغمة، والتي يتضح منها أن تركيا قد 

ت القوة الناعمة والدبلوماسية الشعبية لتطبيق تصوراتها اختارت خالل الفترة الماضية ترجيح استخدام أدوا

 ،2002" للقوة الناعمة للدول عام Monocoleويؤكد هذا ارتقاء تركيا للمرتبة العشرين في تصنيف " ورؤاها.

 1والذي حذر أيضا من إمكانية حدوث مشاكل لتركيا بسبب حالة عدم االستقرار في جوارها.

                                  
(1) Soft Power Survey – 2012,Monocle, Nov. 2012, link  

https://monocle.com/film/affairs/soft-power-survey-2012/


 

 

 تركيا وتفعيل القوة الصلبة: األبعاد والتداعيات 2   3 أبريل 1026

 

 :الصلبةتفعيل القوة  مؤشراتأواًل: 

، ومع تدهور أوضاع بلدان الربيع العربي وزيادة التدخالت واألحالف العسكرية في 2002منذ منتصف عام 

المنطقة، وخاصة التدخل العسكري الروسي المباشر في سوريا وتزايد االحتقان بين السعودية وإيران، بدا أن 

قوة الصلبة أمر صعب المنال ودون تفعيل لخيارات التحقيق تركيا ألهدافها باالعتماد على أدوات القوة الناعمة 

ظهر هذا في عدد من ، والتركية الصلبةبوادر تفعيل خيارات القوة  ترهظ 2002منذ منتصف عام ، و(2) عمليا

 النماذج مثل:

 

 :تدريب وتجهيز المعارضة السوريةـ 0

دول أخرى في ظل الضغط  بدأت أنقرة بتسليح المعارضة السورية بأسلحة خفيفة جنبا إلى جنب معحيث 

لكنها قامت بعد فترة طويلة من المباحثات  20023األمريكي الذي ظل يحول دون تقديم أسلحة نوعية منذ العام 

ألفا من مقاتلي  02على تدريب وتسليح أكثر من  2002وبعد اتفاق سابق مع واشنطن في فبراير/شباط 

، وذلك تمهيدا النخراطهم في 2002في نهاية مايو في هذا  وبدأتالمعارضة "المعتدلة" على األراضي التركية، 

 .4القتال ضد تنظيم الدولة اإلسالمية

وقد مني هذا البرنامج التدريبي بالفشل بعد فترة من بدايته بسبب تعرض الدفعة األولى منه لتسليم كل ما 

البرنامج العتمادها على تمتلكه لجبهة النصرة مقابل الحفاظ على سالمتها، وعدم رغبة واشنطن في نجاح 

وبالرغم من ذلك فإن الرعاية العسكرية للمعارضة  ووحدات حماية الشعب في مواجهة داعش. البشمرجةقوات 

حا تحوال واض كانتمنذ بدايتها بما فيها مشروع البرنامج التدريبي وعمليات تسليح بعض فصائل المعارضة 

 التغيير في سوريا. من أجل إحداث الصلبةنحو استخدام أدوات القوة 

 

 :قطر معاتفاق تعزيز التعاون الدفاعي ـ 2

بالمصادقة على مشروع  2002قامت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، في مطلع مارس/ آذار حيث 

في مجاالت التدريب العسكري والصناعة  2002ديسمبر  01قطر، تم توقيعه في مع عسكري"  تعاون"اتفاق 

                                  
الباحثين إلى التناقض وعدم االتساق بين تصورات تركيا التي تنطلق من نظريات منهج الجيوبوليتكس التي تعتمد على الواقعية  أحدر يش( في هذا السياق ي2)

ة المرتكزة ألدوات القوة الناعم 2002وسياسة القوة، والتي تعنى بحقائق الجغرافيا وبالتحوالت االستراتيجية في أوضاع دول العالم، وبين استخدام تركيا منذ عام 

ا عماد يوسف، تركي)أنظر:  على خطاب قيمي أخالقي مثالي، وتجنبها الستخدام القوة العسكرية أو استعراضها أو التلويح بها لتحقيق مصالحها وأهدافها.

 .011ص ، 2002استراتيجية طموحة وسياسة مقيدة، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث، 

 الرابط، 2002إبريل  00لمعارضة السورية بين الوعود األمريكية والواقع، مركز الروابط للبحوث، عبد القادر الشهبائي، تسليح ا( 3)

 الرابط، 2002مايو  22تركيا وأميركا تبدآن تدريب المعارضة السورية "المعتدلة"، الجزيرة نت، ( 4)

http://rawabetcenter.com/archives/5818
http://rawabetcenter.com/archives/5818
http://goo.gl/JQfYP5
http://goo.gl/JQfYP5
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وقد أعلنت الحكومة التركية، في  ويتيح االتفاق لكل دولة نشر قوات على أراضي الدولة األخرى.الدفاعية 

 قطر. وبين دولة ، عن بدء سريان اتفاقية التعاون العسكري بينها 2002يونيو/ حزيران 

جوي، ومجاله الباستخدام موانئه البحرية وطائراته المضيف يسمح للبلد اآلخر وتنص االتفاقية: "على أن البلد 

والوحدات والمؤسسات والمنشآت العسكرية على أراضيه، وباستفادته من المنشآت والمخيمات وبتمركز قواته 

 " .العسكرية

أن بالده ستنشئ قاعدة عسكرية في قطر في إطار  2002، في منتصف ديسمبر قطروأعلن السفير التركي في 

وأن ثالثة آالف جندي من  ."لى مواجهة "األعداء المشتركيناتفاقية دفاعية تهدف إلى مساعدة البلدين ع

 5القوات البرّية سيتمركزون في القاعدة.

أعلنت تركيا بعد بدء سريان ، ثم هذه القاعدة أول قاعدة عسكرية تنشئها تركيا خارج أراضيها تشكلو

القاعدة مساهمة في  إنشاءويمثل االتفاقية أنها ستقوم بتوقيع اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى في الخليج، 

للتوصل إلى صيغة من التوازن بعد اتضاح  الصلبةتفعيل دور تركيا اإلقليمي وفي تفعيل استخدام أدوات القوة 

 .(6) فقطقصور االعتماد على أدوات القوة الناعمة 

 

 تزايد التعاون العسكري بين تركيا وأذربيجانـ 2

بين تركيا وجورجيا عسكري التعاون االهتمام بال تصاعد 2002يونيو  00 إلىمايو  20الفترة الممتدة من  شهدت

أذرية بسلسلة من المناورات العسكرية المشتركة ت قوات عسكرية تركية وجورجية وأذربيجان، حيث قامو

 في موسكو مشاركة معالعسكري ويترافق نشاط الدول الثالثة ، (7)غرب تركيا أطلق عليها اسم "نسر القوقاز"

 .(8) األوكراني النزاع

 

 :إسقاط الطائرة الروسيةـ 2

بإسقاط طائرة سوخوي روسية بعد أن اخترقت المجال الجوي التركي مما أدى  2002نوفمبر  22قامت تركيا في 

وة الناعمة إلى تصعيد الحديث عن مواجهة روسية تركية، وقد بدا ذلك بعيدا تماما عن مناخ االقتصاد والق

                                  
 الرابط، 2002ديسمبر  02قاعدة عسكرية تركية في قطر، صحيفة السفير، ( 5)

6 Galip Dalay, Türkiye neden Katar’da askeri üs kuruyor?, Aljazeera Türk, 17 Haz 2015, link 

 الرابط، 2002يوليو  02العربية،  (TRT)النشاط العسكري التركي المتزايد وتحفيز التحركات العسكرية الروسية، ( 7)

 المرجع السابق.( 8)

http://assafir.com/Article/1/462214
http://assafir.com/Article/1/462214
http://www.aljazeera.com.tr/gorus/turkiye-neden-katarda-askeri-us-kuruyor
http://goo.gl/SVUaNf
http://goo.gl/SVUaNf
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وبالرغم من أن تفاصيل اتخاذ قرار إسقاط الطائرة الروسية ليست واضحة . (9) العالقاتمشهد  تتصدرالتي كانت 

أن أدوات تعامل الدولتين مع واضحًا بدا و، في عالقات الدولتينتماما فقد كانت تلك الحادثة عالمة فارقة 

عقوبات االقتصادية على تركيا وبقصف مناطق بعضهما تتجه نحو الخشونة في ظل التهديد الروسي بال

لمنظومة بالمقابل الدفاعية وتفعيل تركيا ( S400)مع تفعيل روسيا لمنظومةالوضع التركمان، وتفاقم 

 .(10)"كورال"

 

 ()بعشيقةالتواجد العسكري في العراق ـ 2

اتفاقية تسمح بضرب معاقل عبر  0112بالرغم من أن التواجد العسكري التركي في العراق قد بدأ في عام 

كيلومترا داخل الحدود العراقية وهي االتفاقية التي تم  22حزب العمال الكردستاني ومالحقته لمسافة 

بطلب من  2002، إال أن معسكر بعشيقة الذي أثير الخالف حوله قد أنشئ في مارس/آذار 2002تمديدها في 

والعشائر السنية لمواجهة تنظيم الدولة )داعش( والذي  البشمرجةرئيس الوزراء العراقي وبهدف تدريب قوات 

. وقد حدثت أزمة بين حكومتي العراق وتركيا بسبب إرسال تركيا 2002سيطر على الموصل في يوليو/تموز 

 2002القريبة من مدينة الموصل في ديسمبر  كرية التركية الموجودة في بعشيقةجنديا إلى القوات العس 020

دبابة إلى  22و 20كما تّم استقدام ما بين  ،وحدة التركية المتمركزة هناك منذ عامين ونصفوذلك الستبدال ال

 المنطقة المذكورة خالل عملية التبديل.

 

 :2006القاعدة العسكرية في الصومال يناير ـ 6

ن مأفادت عدة تقارير بأن تركيا تستعد لتأسيس قاعدة عسكرية لها من أجل تدريب الجيش الصومالي المكون 

جندي وهو العدد الذي سمحت به األمم المتحدة، وأن انطالق هذا المشروع سيكون في الصيف  200آالف و 00

 200 مدرب عسكري تركي فإن 20جندي. وفيما وصل الصومال  200القادم وعلى دفعات متتالية قوام كل منها 

لتركيا اإلشراف على موقع استراتيجي، وتؤمن القاعدة العسكرية في الصومال  (11) بهمآخرين يتأهبون للحاق 

مطل على حركة مرور السفن التجارية في مضيق باب المندب، والطرق المؤدية إلى كل من إثيوبيا وكينيا 

 وإريتريا في القرن األفريقي، إضافة إلى قربها من الفرص االستثمارية العالية في الصومال.

                                  
(9) Turkey shoots down Russian warplane on Syria border, bbc, 24 Nov. 2015, link 

(10) Düşman radarları "kör" olacak, hürriyet, 22 Şubat 2016, link 

(11) Somali’ye Türk Askeri Eğitim Üssü, hürriyet, 18 Ocak 2016, link 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34907983
http://www.hurriyet.com.tr/dusman-radarlari-kor-olacak-40058713
http://www.hurriyet.com.tr/somaliye-turk-askeri-egitim-ussu-40042244
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 ارتفاع منتجات الصناعات العسكرية التركيةـ 2

 دوالر مليارات 2.2 بقيمة أسلحة إنتاج إلى لتصل ،2002ارتفعت منتجات الصناعة العسكرية التركية في عام 

مقارنة بالعام السابق، وتخطط تركيا لرفع قيمة صادراتها  %22 نسبته بارتفاع وذلك مليار، 0.2 منها صدَّرت

 12العاشرة عالميا لجهة التصدير العسكري. إلى 20الـ ، لتقفز من المرتبة 2006العسكرية لملياري دوالر عام 

ما يخص الصناعات الدفاعية بشكل كامل، مع مئوية تأسيس االكتفاء الذاتي في وتسعى تركيا إلى الوصول إلى

 . 2022الجمهورية التركية عام 

 :ركي على مستوى الصناعات العسكريةويمكن من خالل الجدول التالي االطالع على حجم التطور الت

 مالحظات 13السالح المصنع محليا نوع م

 " اإليطالية021تطوير لمروحية "إيه  أتاك" 021مروحيات مقاتلة من نوع "تي  0

طائرات بدون طيار من نوع "عنقاء  2

 “ب بلوك 

 صناعة تركية كاملة

"، 0طائرات مقاتلة تركية من "إف إكس  2

 التدريبية "ُحركوش" وطائرات

 2002تدخل الخدمة في عام 

مليون دوالر وهي  220أول سفينة حربية تركية بالكامل بتكلفة  "كورفيت ميلغم" 2

 نصف تكلفة مثيلتها األمريكية

 020مترا وعرض  021أول سفينة برمائية تركية من نوع بطول  بيرقدار 2

 .0200مترا، بحمولة قدرها 

 يتم العمل عليها. طرادات )بحرية( شبح من طراز "آدا". 6

ملم فيرتينا  022هاوتزر ذاتي الحركة  2

caliber T155 

مدفع ميدان ثقيل صناعة تركية بترخيص من كوريا 

 14كيلومترا. 20مداه أكثر من  ويبلغ الجنوبية

مدرعة برمائية متعددة االستخدامات، مزودة بحماية ضّد األلغام  المدرعة "أرما" 8

 واالنفجارات.

 تجربتها.يتم  الدبابة التركية "ألتاي" 1

 يتبع للقوات البرية تطوير نظام الدفاع الصاروخي الخاص 00

جهاز التشويش األرضي )كورال( معدات  00

 الحرب اإللكترونية

التركية للصناعات ” أسيلسان“وطورتها شركة  2002في  إضافتهتم 

العسكرية اإللكترونية، لصالح القوات الجوية التركية، الخدمة، بعد 

                                  
 http://goo.gl/4pgAxA، 2002يناير  22باسم دباغ، "القطب" التركي في عصر "القوة الخشنة" يتمدّد إلى الصومال، العربي الجديد، ( 12)

 المرجع السابق. (13)

 الرابط ،2200ديسمبر  00أحمد مصري، الصناعات العسكرية التركية.. مراكز القوة، تركيا بوست، ( 14)

http://goo.gl/4pgAxA
http://www.turkey-post.net/p-95472/
http://www.turkey-post.net/p-95472/
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كيلومترًا،  020ويبلغ مداه  15ألف اختبار للمنظومة.إجراء أكثر من 

وتم تصميمه لخداع وتشويش أية أجهزة رادار معادية. وقد تم 

نشره على الحدود السورية وذكرت وسائل إعالمية أن بإمكانه 

 16التشويش على منظومة الرادار الروسية.

 بندقية سالح المشاة   02

 MPT-76 

طلقة في  620وتبلغ سرعتها متر،  600ويصل تأثيرها لمدى 

 الدقيقة الواحدة.

 "اليزر" 02

 سالح ليزر

كيلو واطًا. ويعمل على صد التهديدات  20أول سالح تركي بقوة 

 اآلتية من البحر أو الجو أو البر عن طريق إرسال شعاع من "الليزر".

 

 ظهور انسجام القيادة السياسية والعسكرية ـ 8

إشارات على التواصل أو التفاعل بين القيادة السياسية والعسكرية يين خالل العامين الماضظهرت فقد 

هذا عندما قال: "إن هناك تعاوًنا مشترًكا  "داود أوغلو"واألمنية في البالد وبشكل مختلف عن السابق، وقد أكد 

ر وهناك رفيع المستوى بين األجهزة األمنية في الدولة وألول مرة في تركيا تعمل الشرطة إلى جانب العسك

 .17شفافية وتعاون مباشر" وتوقع أن انعكاس أثر ذلك على أرض الواقع سيكون مختلًفا وأكثر تأثيًرا

ومشاركة ، خاصة في زيارة رئيس الوزراء التركي للسعوديةفي هذا السياق، عدة سوابق  2006وقد شهد عام 

 .رئيس هيئة األركان ألول مرة في زيارة خارجية مع وفد حكومي

 

 الصلبة:دالالت تفعيل خيار القوة ثانيًا: 

لعل أهم دالالت تفعيل تركيا ألدوات القوة الصلبة هو استمرار تركيا في العمل على تعزيز مكانتها في الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا، ووصول القيادة التركية إلى قناعة إلى أن االعتماد على القوة الناعمة ليس كافيا 

طموحات التركية، خاصة مع اعتماد العبين منافسين مثل روسيا وإيران على القوة الصلبة لتحقيق األهداف وال

لتحقيق مصالحهم في المنطقة، وفي ظل انتهاء واقعي لمرحلة تصفير المشاكل التي انتهجتها مع الجيران 

 المتحدة.وفي ظل الخالف في الرؤى مع الواليات 

                                  
  الرابط ،2002فبراير  22التركي للتشويش الّراداري يدخل الخدمة، تي ار تي العربية، ” كورال“محلي الصنع.. نظام ( 15)

 الرابط، 2002فبراير  22منظومة تشويش تركية تعطل تحليق الطائرات الروسية واألمريكية ليال في سوريا، ترك برس، ( 16)

 الرابط، 2002ير فبرا 0ألول مرة رئيس هيئة األركان العامة التركي يرافق وفدا حكوميا في زيارته إلى الخارج، ترك برس، ( 17)

http://goo.gl/u6d27i
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حيث بدأت تركيا تستشعر  2002متعلقة بأمنها القومي منذ عام وقد عززت ذلك مخاوف تركيا المتزايدة وال

اقتراب الخطر من حدودها وتهديده ألراضيها في ظل وجود عدة مجموعات عسكرية تهددها مثل حزب العمال 

الكردستاني وتنظيم داعش، وتنامى هذا مع أمرين أحدهما تعرض تركيا لعدة عمليات تفجيرية في كل من 

وروج، واآلخر هو قيام كل من واشنطن وموسكو بدعم وتسليح وحدات حماية الشعب وس وإسطنبولأنقرة 

 الكردية.

وبالنظر إلى القواعد العسكرية التركية في قطر والصومال فإن دالالت ذلك أيضا هو أن تركيا تحاول التعبير 

ى إمكانية تطور العالقات عن رفضها لسلوك دول أخرى مثل إيران في الخليج وفي أفريقيا، كما أن لذلك داللة عل

 بين تركيا والدول الخليجية.

اح في إلى االنفت لتركيا تسعىمستقبلية  الصلبة بخططومن الدالالت األخرى لما سبق ارتباط تفعيل األدوات 

مجال الصناعات الدفاعية والبحث عن أسواق جديدة وتعزيز التعاون العسكري والعمل على االستفادة من 

 العسكري.ة التي اكتسبتها تركيا في حلف الناتو واستثمار ذلك في مجاالت التدريب الخبرة الطويل

 

 :المستقبلية على السياسة التركية ثالثًا: التداعيات

ن تفعيل هذا الخيار سيكون له تداعيات وانعكاسات على تركيا تتفاوت مع تفاوت مستوى تفعيل هذه إ

ول كبرى مثل واشنطن حيث أن قيام تركيا بتفعيل أدوات القوة السياسة ومع مستوى توافقها أو خالفها مع د

ضد بعض القوى مثل داعش أو حزب االتحاد الديمقراطي في سوريا قد عرضها لعدة هجمات في الداخل  الصلبة

التركي وهذه الهجمات تربك موقف الحكومة أمام الرأي العام وتؤثر على قطاعات مهمة في البالد مثل السياحة 

وال إلى قرارات السياسة الخارجية، ويعتقد أن موقف الحكومة الداخلي والخارجي  سيزداد تعقيدا مار وصواالستث

 في حال استمرت تلك الهجمات.

ومن زاوية أخرى فقد ظهر الخالف مع واشنطن حول آلية التعامل مع حزب االتحاد الديمقراطي في سوريا مما 

ظهر نوعا من االستقاللية عن واشنطن في حال شعرت بتزايد جعل الموقف التركي مقيدا إال أن تركيا ست

 التهديدات على أمنها القومي ولكن تحركها سيكون مضبوطا بحدود معينة أيضا.

ومن المرجح أن يؤدي قيام تركيا بافتتاح قواعد عسكرية إلى إذكاء التوتر مع دول منافسة أو غير راضية عن 

هذه الخطوة سواء في أفريقيا أو قطر ولكن ال يتوقع في المدى القريب أن تحدث أي مواجهة بسبب ذلك. كما 
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التأكيد عليها طويال عبر القوة الناعمة سيؤثر استخدام تركيا ألدوات القوة الصلبة على صورتها التي حاولت 

بأنها ليست مثل الدول االستعمارية األخرى وستزداد االتهامات لتركيا بمحاولة استعادة نفوذ وسيطرة 

العثمانية خاصة أن تركيا لم تسلم من هذه االتهامات خالل الفترة التي لم تستخدم فيها أدوات  اإلمبراطورية

 القوة الصلبة.

 

 خاتمة

التطورات الحاصلة في المنطقة إلى صعوبة تنفيذ أي دولة ألجندتها عبر أدوات القوة الناعمة فقط وقد تشير 

وبالتالي بدا أن هناك ضرورة  الصلبةوجدت تركيا نفسها في وضع حرج في ظل قلة اعتمادها على أدوات القوة 

وخاصة في سوريا فإنه  األدواتهذه وفيما يلوم كثيرون تركيا على تأخرها في تفعيل ، لتفعيل هذه األدوات

من الالزم أيضا إدراك إمكانات تركيا وشبكة تحالفاتها والحدود التي يمكن أن تعمل بها في ظل هذه البيئة 

 المتغيرة واالنسحاب األمريكي من التدخل المباشر في نزاعات المنطقة.

كيا أن ترتشير إلى  المؤشراتلكن  صلبةالإلى أي حد ستتجه تركيا في تفعيل أدوات القوة  ةمعرفومن الصعب 

القوة الناعمة + القوة ) ستسير تدريجيا في هذا المسار وستعمل على إيجاد صيغة لمعادلة القوة الذكية

استقرارها الداخلي تهديد  الداخليين والخارجيين الذين يمكنهممنافسين العداء واأل تعدد( خاصة مع الصلبة

 .ها ولقوتها الناعمة أيضاالقتصاد والذي يعد ركيزة مهمة


