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  مقدمة املرتجم
 
 

ل ( نقطة حتو  Drones ل دخول تركيا كُمصن ع قوي يف جمال الطائرات بدون طيار )الدرونزشك  
 أكرر من أثبتت الطائرات الرتكية قدراهتا يف سرتاتيجية، خصوصًا بعد أنا-يف املعطيات اجليو
ميزان القوى  يريأسهمت يف تغومؤخراً يف أذربيجان، وابلتايل  ،والعراق ،وليبيا ،ساحة مرل سورية

ور التقين يف هذا تركيا التط د  ومشال إفريقيا. ويف حني تع ،والشرق األوسط ،العسكري يف القوقاز
يطة، ينور اتيجي ونقطة تغيري يف لعبة الصرا  العاملي عي  السسرت ا-اجملال تعزيزًا ملوقفها اجليو

الغرب و"إسرائيل" بعني القيق إىل هذا التطور الصناعي الرتكي، إذ وصفها وزير الدفا  الربيطاين 
ة لقواعد اليعبة". إن استقالل تركيا يف  Ben Wallaceبن واالس  حها، يعين نتاج سالإأهنا "مغري 
 د. املزيد من الطموح الرتكي ابلتوسع وتعزيز النفوذ خارج حدود البيمنته، و خروجاً عن هيليغرب 

أما اقتصادايً، فإن صادرات الطائرات العسكرية الرتكية بدون طيار أصبحت تنافس أبرز 
ة عن و"إسرائيل" والوالايت املتحدة. فقد حتدثت مصادر تركي ،عي تيك الطائرات يف الصنيصن   مُ 

 Mahathirوأذربيجان. كما قام مهاتري حممد  ،وأوكرانيا ،قطر من بينهالعدة بيدان تصديرها 

Mohamad  طائرات، بزايرة مصانع تيك ال)عندما كان رئيسًا لوزراء ماليزاي( خالل زايرته إىل تركيا
ك صر ح الرئيس وابكستان. وكذل ،وإندونيسيا ،ث بعض احملييني عن احتمال التصدير إىل ماليزايحتد   كما

 ،خالل زايرته إىل تركيا يف تشرين األول/ أكتوبر املاضي ،Aleksandar Vučićالصريب ألكسندر فوجيج 
أن صربيا تفاوض لشراء طائرات بدون طيار تركية. أما تونس، فقد عقدت صفقة شراء ثالث طائرات 

 .مييون دوالر 80بدون طيار مع تركيا بقيمة 

كز الزيتونة ليدراسات واالستشارات أن يسيط الضوء عي  القفزة النوعية اليت حققتها حياول مر 
تركيا يف جمال صناعة الطائرات بدون طيار وأثرها عي  املشهدين اإلقييمي والدويل، وذلك من 

صورة من زاويتني ، حبيث توهر الخالل تيخيص وترمجة دراستني، األوىل تركية والرانية إسرائييية
 تني. مع تنبيه القارئ الكرمي أن الدراسات الصادرة عن مراكز تفكري إسرائييية صهيونية جيبخمتيف

ة الدرونز إىل جانب عرضيهما ليتطور التارخيي لصناع وكيتا الدراستني. قراءهتا بصورة أكرر حذراً 
 ياسية لرتكياس-انعكاس هذا التطوير عي  املصاحل اجليو—من وجهة نورها—انالرتكية، تناقش

 وتطيعاهتا اإلقييمية والتوازانت يف املنطقة. 
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 ميخص الدرارسة األوىل
 صعرد تركيا كقرة يف جمال صناعة الطائرات بدون طيار 

 1رسيارسية-التارنخ، االرسرتاتيجية، واآلاثر اجلير
 

 

 مقدمة 
 
 

 

تعزيز االهتمام الرتكي ابلصناعات الدفاعية. وقد كان ( 2020–2011)شهد العقد املاضي 
 من أهم العوامل الرئيسية وراء صعود الصناعات الدفاعية الرتكية، تغيري تركيا السرتاتيجيتها الكربى
يف هذا اجملال، والتغريات اليت طرأت عي  املفهوم الرتكي ليتهديدات، ابإلضافة إىل املشهد األمين 

 ،ألهيية السوريةفريقيا، واحلرب اإع العريب يف منطقة الشرق األوسط ومشال يف حقبة ما بعد الربي
والتأثري غري املباشر ليصرا  عي  املشهد األمين الرتكي. ومن هذا املنطيق كان لربانمج الطائرات 
الرتكية بدون طيار فعاليته وأمهيته االسرتاتيجية، خصوصاً بعد النجاحات اليت حققها يف ساحات 

 . املعارك
ن أبرز بيوماسية املتوترة بني تركيا والدول الغربية أنقرة لتصبح واحدة ميلقد دفعت العالقات الد

البيدان املصنعة واملستخدمة لألنومة اجلوية بدون طيار يف العامل. فقد أمكن تصنيف املنتجات 
فعاليتها وذلك بفضل  ،combat proven" مربت أداء قتايلذات الرتكية يف هذا اجملال أبهنا "

وجنوب شرق تركيا؛  ،والعراق ،وليبيا ،سوريةوقدرهتا عي  الصمود يف اجلو يف  ،وقوهتا ،كيةيالتكت
 مما منح تركيا مسعة مرموقة يف هذا املضمار يف مجيع أحناء العامل. 

  

                                                

ة الدراسات يف مديريحث اب ةمساعدواحلرب غري النوامية، كما تعمل العالقات الدولية يف  ، ابحرةسيَبل دوز 1
 األمنية يف مؤسسة سيتا.
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  تطرر التارخيي لربانمج الطائرات بدون طيار الرتكيةلا
 
 

 

الرمانينيات، بدأت تركيا برانمج شراء الطائرات بدون طيار يف أعقاب التطورات يف هناية 
ت األجنبية كأساس اعتماد املشرتاي التكنولوجية اليت غزت العامل. ونوراً لعدم وجود بدائل حميية، ت  

ابنشي  3-السرتاتيجية امتالك هذه الطائرات. ويف هذا اإلطار، أدخيت طائرات ميجيت يب يت يت
Meggitt BTT-3 Banshee ، اليت تنتجها شركة اترجت تكنولوجي ليمتدTarget 

Technology Ltd  كأول طائرات هدف بدون 1989إىل اخلدمة يف اجليش الرتكي يف سنة ،
دون املراقبة ب بدأ اجليش الرتكي رحالت جوية مع طائرات، 1994. ويف سنة target droneطيار 

، اليت تربعت هبا أملانيا؛ إال أن هذه الطائرات Canadair CL-89أو  89-طيار كنداير سي أل
 قصرية بسبباالستغناء عنها خالل فرتة  ت  

ستية ووقو  حوادث. وكان من أهم يالصعوابت اليوج
 الصفقات اليت عقدت يف هذا اجملال، شراء طائرات

 ،I-Gnat آي جناتو  Gnat 750أو  750جنات 
 Generalأتوميكس وهي من تصميم شركة جنرال 

Atomics وقد دخيت هذه الطائرات املخزون .
ملهام املراقبة والدعم  2005واستخدمتها القوات الربية حىت سنة  ،1995العسكري الرتكي يف سنة 

 التكتيكي.
، ولتغطية االحتياجات امليحة ليطائرات بدون طيار، قامت تركيا 2010و 2007وما بني سنيت 

ذات االرتفا   Heronابستئجار طائرات هريون 
ون وطائرة حبث بد ،املتوسط والتحمل طويل األمد

 Israelاإلسرائييية  فضاءصناعات الشركة طيار من 

Aerospace Industries (IAI)،  وطائرة أخرى
بدون طيار من أنومة الدفا  اجلوية اإلسرائييية 

 جنات 750

 طائرة هريون
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Israeli Aeronautics Defense Systems Ltd.  وضع هذه الطائرات يف خدمة  ، حيث ت
اإلسرائييية أول طائرة بدون طيار تدخل خمزون القوات  طائرة هريونالقوات الربية. أصبحت 

فرعية اخلاصة ة بتطوير بعض األنومة التشغييية الاجلوية الرتكية، فيما قامت الشركات الرتكي
، وحمطة Aselsanمن أسييسان  Aselflir 300Tيت  300ابلطائرة، مرل كامريا أسييفيري 

 ،، وحمطة حتكم عن بعد ليفيديوSavronikقمر الصناعي بواسطة سافرونيك ليأرضية 
  .Milsoftونوام تقييم الصورة احملمول بواسطة مييسوفت 

يف وقت الحق، أوقفت تركيا صفقة هريون ليطائرات بدون طيار، ألن "إسرائيل" رفضت توفري 
؛ كما جاء املوقف الرتكي احتجاجاً عي  احلرب اإلسرائييية 2009–2008قطع الغيار بني سنيت 

 ،Mavi Marmara، ويف أعقاب أحداث سفينة مرمرة 2010عي  قطا  غزة. ويف أاير/ مايو 
اليت كان  Anatolian Eagleشاركة اإلسرائييية يف مناورات نسر األانضول اجلوية ألغت تركيا امل

من املزمع إقامتها، كما ألغت العديد من التدريبات املشرتكة األخرى، مما كان له تداعيات سيبية 
 عي  تسييم ونشر وصيانة طائرات هريون أيضاً. 

ح رئيس هيئة األركان العامة الرتكية اجلنرال ، صر  12/6/2010وبعد هذه األحداث، ويف 
أبن قوات األمن الرتكية شرعت يف استخدام طائرات بدون  Ilker Başbuğإييكري ابشبو 

رتكيا يف مهام املراقبة عي  احلدود اجلبيية الشرقية ل هريونطيار إسرائييية الصنع من طراز 
صرح  Nurettin Canikliيكيي مع العراق. غري أن وزير الدفا  الرتكي نور الدين جان

مل تستطع استخدام الطائرات اإلسرائييية بدون طيار إن تركيا  2018يف حزيران/ يونيو 
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ركيا تال؛ واهتم "إسرائيل" أبهنا ابعت بشكل فع  
عمدًا طائرات فيها عيوب، مما أدى إىل فشل 

ال مواقع حزب العم احلمالت اجلوية الرتكية ضد  
 Kurdistan Workers’ Partyالكردستاين 

(PKK)  يف العراق، حيث مل تصب الطائرات
 أهدافها أو أهنا ضربت الصخور. 

، مفاوضات مع شركة 2008اجلدير ذكره يف هذا اإلطار، أن تركيا أجرت يف سنة 
 طذات االرتفا  املتوساألمريكية من أجل شراء طائرات بدون طيار  جنرال أتوميكس

 ريرب 9-أو أم كيو MQ-1 Predatorبرديتور  1-من طراز أم كيو ،والتحمل طويل األمد
MQ-9 Reaper ؛ غري أنه بعد رفض العرض األمريكي اضطرت تركيا لشراء الطائرات

طائرات  10، طالبت تركيا بشراء 2008ديسمرب  اإلسرائييية. ويف الواقع، يف كانون األول/
يف حزب العمال الكردستاين. و  بدون طيار أمريكية الصنع الستخدامها يف حرهبا ضد  

رئيس  Barack Obama، أبيغ الرئيس األمريكي ابراك أوابما 2010يونيو  حزيران/
أن املوقف  Recep Tayyip Erdoğanالوزراء الرتكي آنذاك رجب طيب أردوغان 

 جنرسب موافقة الكو النووي اإليراين سيصع  بيوماسي الرتكي جتاه املوضو  يالد
Congress  عي  شراء تركيا ليطائرات بدون طيار. بعد ذلك، ومع بدء العمييات

العسكرية األمريكية يف العراق، جرى احلديث عن احتمال استهداف حزب العمال 
حدة املت انتقاماً من الوالايت ،الكردستاين ألفراد ومعدات اجليش األمريكي يف املنطقة

لتزويدها تركيا مبعدات وتكنولوجيات عسكرية متقدمة. ونتيجة لذلك، يف آذار/ 
، وبعد تعنت الكوجنرس يف رفض صفقة بيع طائرات الريرب، طالبت 2014مارس 

تركيا مبوافقة الكوجنرس عي  بيعها طائرات بدون طيار غري مزودة ابألسيحة. وبعد 
، صرح 2016ذلك، يف أاير/ مايو  املفاوضات والنقاشات واملساومات اليت تيت

الكردرستاينحزب العمال   
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مدير الصناعات  Ismail Demirإمساعيل دمري 
آلن "أنقرة لن حتتاج بعد االدفاعية الرتكية أبن 

إىل طائرات بدون طيار أمريكية" مشريًا إىل أن 
القيود األمريكية عي  بيع بعض أنومة األسيحة 
دفعت تركيا لتطوير التقنيات اخلاصة هبا. من 

أردوغان جهته، قال الرئيس الرتكي رجب طيب 
ت اليت دون طيار بسبب الصعوابأيضًا إن تركيا بدأت يف إنتاج طائراهتا اخلاصة ب

  واجهتها يف شراء هذه األنومة اجلوية من الوالايت املتحدة و"إسرائيل".
 

  طيار الرتكية صناعة الطائرات بدون
 
 

 

بدأت بنية حتتية صناعية كبرية ابلتبيور من خالل مشاريع مرل أول طائرة بدون طيار منتجة 
، وإنتاج أول طائرة هدف بدون طيار 1990خالل سنة  UAV –X1 1كسأ -حميياً يو أي يف

، ومشروعات تطوير منتجات وتكنولوجيا 1995يف سنة  Turna-Keklikكيكييك -حميية توران
، ومشرو  التصو ر 2003يف سنة  Pelikan-Baykuşابيكوش -الطائرات بدون طيار بـَييكان

 ANKAنت مع حتقيق مشرو  أنكا . غري أن نقطة التحول كا2004يف سنة  Martıالرقمي ماريت 
متعدد االستخدامات )االستخبارات واملراقبة واالستطال ( الذي قامت به الشركة الرتكية 

تسجيل أول رحية طريان  ، وت  2004. بدأ املشرو  يف سنة TUSAŞلصناعات الفضاء توساش 
ط هبا ية مع ما يرتب. يشمل نطاق املشرو  تطوير ثالثة مناذج أول2010يف كانون األول/ ديسمرب 

من أنومة أرضية. وتستمر األحباث لتطوير نسخة من طائرة أنكا قادرة عي  التحييق عي  
، ANKA+Aارتفاعات أعي ، وذات قدرة أكرب عي  التحمل حتت مسم  أنكا بالس أي 

تكون قادرة عي  استيعاب محولة  ANKA Block Bتسم  أنكا بيوك يب  ونسخة حمسنة منها
آي -، ونو  آخر يسم  أنكاANKA-Sأس -ضافة إىل إنتاج ضخم مسي أنكاأكرب، ابإل

 إمساعيل دمري
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ANKA-I أو 2-لكرتونية؛ وأيضًا طائرة أنكاجمهز أبنومة االستخبارات واحلرب اإل ANKA-2 
 (. Aksungurسم أكسوجنور مزودة مبحركني )كما تُعرف اب

أس إىل القيادة العامة لقوات الدرك، ابإلضافة –تسييم ثالثة أنومة أنكا ، ت  2019يف سنة 
. كما 2017أتجريمها وتشغييهما يف سنة  اليذان ت   Block Aإىل أنكا بيوك يب وأنكا بيوك أي 

طائرات  8ُوضعت طائرة أنكا بيوك يب واحدة يف خدمة القوات البحرية الرتكية، اليت طيبت 
 .2020سييمها يف سنة طائرات أنكا بيوك يب، عي  أن يتم ت 4أس و-أنكا

بري ك  وابلنسبة ألمة كانت تعتمد إىل حد  
عي  التكنولوجيا األجنبية لتعزيز قوهتا 

أمهية  حيول التصنيع احمليية تيعبالعسكرية، 
حيوية. ومن هذا املنطيق ظهر معيم آخر مهم 
يف جمال صناعة الطائرات الرتكية بدون طيار، 

، Bayraktar miniهو نوام بريقدار ميين 
 Kalekalıp-Baykarماكينا  ابيكار-املشرو  املشرتك كاليكالب 2005الذي أطيقه يف سنة 

Makina،  2007ودخل خمزون سالح اجلو الرتكي كأول طائرة بدون طيار حميية الصنع يف سنة .
طائرات بدون طيار ذات اجلناح الدوار املصغر  2006ابإلضافة إىل ذلك، طورت الشركة يف سنة 

. وقد بدأ تطوير 2009تسييمها ليقوات اجلوية الرتكية يف أاير/ مايو  ، وت  Malazgirtمالذكرد 
آالف  110؛ ومع 2007يف سنة  Bayraktar TB2 أو 2 ويل لنوام بريقدار يت يبالنموذج األ

والشرطة  ،والدرك ،ساعة طريان تشغييية، أثبتت الطائرة كفاءهتا يف خدمة القوات اجلوية الرتكية
. وقد كان نوام بريقدار أول نوام تركي ليطائرات بدون طيار يتم تصديره 2014الوطنية منذ سنة 

أو  Bayraktar Akıncı نجيكل قطر وأوكرانيا. كما طورت الشركة طائرة بريقدار أإىل دول مر
جو قادرة عي  محل أنوا  متعددة من –أرض وجو–املهامجة، وهي طائرة مهام هجومية جو

 احمليية الصنع.  ،الصواريخ والذخائر التقييدية والذكية

ريقدار ميينطائرة ب  
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شركة  ،كياليطائرات بدون طيار يف تر ومن الشركات األخرى الرائدة يف تطوير الربانمج الوطين 
؛ حيث بدأت بتطوير النموذج األويل Vestel Defense Industryفيستل ليصناعات الدفاعية 

. وكانت أول طائرة تركية 2007كية بدون طيار يف سنة يالتكت Karayelلنوام طائرات كارايل 
 (467-)ستاانج تاجها وفقًا ملعايريتكتيكية بدون طيار ملهام االستطال  واملراقبة يتم تصميمها وإن

STANAG-467   حيف الناتواليت وضعها North Atlantic Treaty Organization 

(NATO) . كما متت جدولة البدء 2017وقد شاركت الطائرة يف معرض ديب اجلوي يف سنة ،
 . 2018بتجارب عي  إنتاج نسخة مزودة جزئياً ابلسالح يف كانون الراين/ يناير 

 
 

 

  ر ليطائرات بدون طيارد  كمص تركيا صعرد
 
 

 

جليش ا أصبح برانمج صناعة الطائرات بدون طيار حميياً يف تركيا حمط  اهتمام عاملي عندما شن  
رة بعد قوات النوام السوري، وذلك مباش الرتكي عميية جوية وبرية نوعية يف حمافوة إدلب ضد  

يف  ،جندايً تركياً يف بيدة بييون يف حمافوة إدلب 33هجوم عي  رتل عسكري تركي أودى حبياة 
دولة منخرطة يف نشر طائرات عسكرية بدون  16. وتعد تركيا من ضمن 2020شباط/ فرباير 

طيار خارج حدودها. وبفضل مميزات الطائرات الرتكية، حويت تركيا بسمعة مرموقة يف سوق 
 الطائرات دون طيار يف مجيع أحناء العامل. 

وقد انعكس هذا النجاح يف مشاريع وصفقات خمتيفة مع عدة دول. فبعد النجاحات اليت 
، اتفقت الشركة الرتكية لصناعات الفضاء توساش مع شركة 2018أنكا يف سنة حققتها طائرة 

 PT يب يت ديرجانتارا إندونيسيا

Dirgantara Indonesiaوهي شركة ، 
حكومية إندونيسية ليصناعات اجلوية، 

نقل تكنولوجيا صناعة الطائرات عي  
وتطوير طائرة جديدة ذات  بدون طيار
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كم(.   12.19ألف قدم ) 40التحييق عي  عيو ميكنها  االرتفا  املتوسط والتحمل طويل األمد،
ووفقًا التفاق اإلطار بني الطرفني، فإن الشركة الرتكية ستشارك أيضًا الشركة اإلندونيسية خربة 

 N219 أو 219 الدفع التوربيين من طراز أناألخرية يف املشاريع الصغرية واإلقييمية ليطائرات ذات 
 .N245 أو 245 وأن

خالل املعرض الدويل ألنومة األسيحة 
 Internationalواملعدات العسكرية 

Exhibition of Weapons Systems and 

Military Equipment (KADEX) 2018 ،
 Turkishصناعات الفضاء الرتكية شركة أُعين أن 

Aerospace Industries  ستتعاون مع شركة
يف إنتاج وتوريد طائرات  Kazakhstan Aviation Industryصناعة الطريان الكازاخستانية 

من اجليل اجلديد من طائرات التدريب. ويف معرض وندوة الدفا   Hürkuşركوش وطائرات ه أنكا
يف كراتشي،  International Defence Exhibition and Seminar (IDEAS) 2018الدويل 

بدأت أس و –ترددت شائعات أن البحرية الباكستانية كانت مهتمة بـطائرة بدون طيار أنكا
ش توسا، أُعين أن الشركة الرتكية لصناعات الفضاء 2020يف آذار/ مارس و املفاوضات بشأهنا. 

 ،أس-طائرات بدون طيار أنكا 6مييون دوالر لتوريد  240أبرمت صفقة مع تونس بقيمة قد 
 ومستوى غري حمدد من نقل التكنولوجيا.  ،م أرضيةوثالث حمطات حتك  

ومن انحية أخرى، خطت شركة تركية أخرى 
 أوىل ،مزدهرة يف هذا اجملال هي ابيكار ماكينا

خطواهتا التارخيية ابجتاه تصدير منصات جوية 
متقدمة بدون طيار وأنومة مساعدة. ففي سنة 

يف إطار  ،2 ، قامت طائرات بريقدار يت يب2016
2ري بتوجيه الطائرات املقاتية الرتكية لتدم مهمة دعم، يب طائرات بريقدار يت    



  85 ترمجات الزيتونة

11                 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

يت بريقدار  خالل عميية در  الفرات. وقد بيغ إمجايل زمن رحالتسورية يف مشال  ،مخسة أهداف لداعش
 Operation من جممل الطيعات اجلوية يف عميية غصن الزيتون %90ساعة، حيث أدت  5,300 2 يب

Olive Branch من جممل طيعات عميية در  الربيع %80فذت خالهلا ساعة طريان ن 2,000؛ وإبمجايل 
Operation Spring Shield وقد كانت طائرات بريقدار أول طائرات تركية حميية الصنع يتم تصديرها .

 لدول مرل قطر وأوكرانيا. 
هتمام  بدون طيار اليت تنتجها شركة فيستل ليصناعات الدفاعية، ابمن جهتها، حويت طائرات كارايل  

يف أبو ظيب سنة  ،Unmanned System Exhibition (UMEX)كبرية يف معرض األنومة غري املأهولة 
، خصوصًا من املميكة العربية السعودية واإلمارات وقطر، اليت حبرت مع الشركة املنتجة خيارات 2016

ات عت الشركة مذكرة تفاهم يف معرض ديب ليطريان مع شركة اإللكرتونيلشراء. وقد وق  التطوير واإلنتاج وا
أاير/ مايو  هبدف التعاون عي  توطني التكنولوجيا ذات الصية. ويف ،املتقدمة يف املميكة العربية السعودية

 6شرو  إنتاج م ، أعينت املديرية العامة ليصناعات العسكرية يف املميكة العربية السعودية عن بدء2020
نح م يف غضون مخس سنوات. وقد أشار البيان إىل أنه ت  طائرة  40، و2021طائرات بدون طيار يف سنة 
اليت متتيك مجيع حقوق بيع طائرات   Intra Defense Technologiesشركة إنرتا ليتقنيات الدفاعية 
ارايل لدى كأن تسو ق الشركة طائرة   إنتاج طائرات بدون طيار. ومن املتوقع كارايل، املوافقة عي  مشرو 

 ر إىل الربازيل والكويت. اجليش السعودي بداية، كما قد تصد  

 

 خمزون تركيا من الطائرات بدون طيار
 

 
 

 الطراز
الشركة 
 املصنعة

بيد 
 فئة املصدر

اترنخ 
أول 
 إنتاج

 مالحوات املشغ ِّل الكمية

 بالك هررنيت
Black Hornet 

 فيري
FLIR 

الوالايت 
القوات   I 2018 املتحدة

  اخلاصة

 1-رسريتشِّ 
Serçe-1 

  الدرك–اجليش +I 2018 500 تركيا أسييسان
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Source: The Drone Databook, Center for the Study of the Drone at Bard College, 

https://dronecenter.bard.edu/files/2019/10/CSD-Drone-Databook-Web.pdf 
 

 Harpyهاريب 

صناعات 
 الفضاء
 اإلسرائييية

  اجليش I 1999 100 "إسرائيل"

 Karguكارجر 
هندسة 

 تقنيات الدفا 
 والتجارة

   +I 2018 160 تركيا

  الدرك–اجليش +I 2007 200 تركيا ابيكار بريقدار ميين

 III 2015 86 تركيا ابيكار ماكينا 2 بريقدار يت يب
–اجليش
القوات –الدرك

 البحرية
 

 1هريون 
صناعات 
 الفضاء
 اإلسرائييية

  القوات اجلوية III 2010 7 "إسرائيل"

صناعات  أنكا
 +III 2016 12 تركيا يةالرتك الفضاء

القوات 
 القوات–اجلوية

–البحرية
جهاز  –الدرك

االستخبارات 
 الوطنية

 يأ-أنكا
 يب-أنكا
 أس-أنكا

وأنوا  أخرى 
 من أنكا

 مؤجرة    III تركيا فيستل أس نر-كارانل

 2-كارجر
هندسة 

 تقنيات الدفا 
 والتجارة

 ذخرية التسكع  I 2019 356 تركيا

أسيسغارد  Songarرسرنغار 
Asisguard 

    I 2019 تركيا

https://dronecenter.bard.edu/files/2019/10/CSD-Drone-Databook-Web.pdf
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 رسيارسية -األثر االرسرتاتيجي واالنعكارسات اجلير
 
 

 

 ينور صنا  القرار األتراك إىل االبتكارات يف األنومة العسكرية غري املأهولة واحلرب اآللية
robotic warfare رد سياسية املقبية أكرر من كوهنا جم-عي  أهنا فرصة لقيادة التطورات اجليو

جزء من برانمج حتديث عسكري. بعبارة أخرى، ابلنسبة لرتكيا، إن التطوير احمليي ليطائرات 
 التكتيكية بدون طيار املسيحة والذخائر دقيقة التوجيه هي مبرابة ثورة عسكرية، وابلتايل تُعترب

 عي  السيطة.الصرا  العاملي  اجلديد لقواعد اليعبة يف املَغري   
سياسية لرتكيا، فإن هذه االبتكارات يف صناعة الطائرات بدون -وإىل جانب املصاحل اجليو

طيار حميياً ختدم أيضاً مصاحل تركيا الدفاعية وتساعدها يف إبراز قوهتا. وجتدر اإلشارة إىل أن حور 
تفاق دول االحتاد ، وا1978–1975األسيحة الذي فرضته الوالايت املتحدة عي  األسيحة ليفرتة 

، وعدم استعداد ةاألورويب عي  تقييد صادرات األسيحة إىل تركيا بسبب هجومها يف مشال سوري
حيفاء تركيا لبيع أنومة أسيحة متطورة، دفع تركيا إىل عدم االعتماد عي  املشرتايت األجنبية. 

يف الوقت نفسه سعت و يت تركيا حتسني قدراهتا القتالية واستخدامها بفعالية، هلذا السبب، فض  
ليفائدة االقتصادية من خالل طرح نفسها كمصدر مصن ع قادر عي  املنافسة مبنتجاته. فيما يتعيق 
بتأثري برانمج صناعة الطائرات بدون طيار حمييًا عي  صناعة الدفا  الوطين، ميكن القول إن 

 الربانمج أعط  دفعة ليصادرات الدفاعية. 
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ظم قوة الطائرات بدون طيار الرتكية، حني أسهمت هذه تعا 2020وقد شهد مطيع سنة 
القوات اجلوية الرتكية  وابلتايل أصبحتالطائرات يف تغيري املعايري واملمارسات العسكرية التقييدية، 

ي  لبيئات القتالية املستقبيية. كما اكتسبت تركيا قدرة جديدة عوقادرة عي  التعامل مع اجاهزة 
بعمييات يف املناطق النائية دون استخدام الطائرات املقاتية التقييدية. ابإلضافة املطاردة والقيام 

إىل ذلك، استخدام هذه الطائرات لدعم التغطية اإلعالمية يف مواجهة احلمالت اإلعالمية 
قد  ،ةإىل جنب مع املدفعية والذخائر الدقيق جنباً  ،املضادة. إن تشغيل هذه األنومة غري املأهولة

ائر إن زايدة قدرة التحديد الواضح ليهدف تُقيل من اخلسإذ لقوة الفتاكة بشكل كبري، ضاعفت ا
 املدنية، مما يسمح ابلتوظيف الفعال لألسيحة.

مسرحاً الختبار املدى التشغييي ليطائرات الرتكية اليت أثبتت  2019وقد شكيت ليبيا يف سنة 
 نتسريإطالق وصف "قاتالت اب درجة أنه ت  عد، لقدرهتا عي  إجناز مهام املساعدة اجلوية عن بُ 

Pantsir Killers" ]أو  1أس-حيث ابنتسري Pantsir-S1   هو نوام صاروخي ومدفعي ليدفا
وقد . بسبب اخلسائر اليت أحلقتها بتقنيات الدفا  اجلوي الروسي ،عي  الطائرات الرتكية[ اجلوي

، استخدمت حكومة الوفاق الوطين الييبية الطائرات 2019ذكرت التقارير أنه يف أاير/ مايو 
 شري خييفة حفرت.امل اليت يقودهاقوات الالرتكية لضرب مطار معيتيقة الدويل الذي تسيطر عييه 

 ،حتمل ذخرية لقوات اجليش الوطين اليييب ،طائرة شحن 26تدمري  ، ت  2020ويف نيسان/ أبريل 
من أنومة الدفا   75تدمري  الوطين قرب ترهونة، وت   يف غارة جوية من قبل قوات حكومة الوفاق

خالل  ،ليحرب اإللكرتونية Krasukhaإىل جانب نوام كراسوخا  1 أس-اجلوي ابنتسري
. وقد كانت هذه األنومة مقدمة إىل الشركة العسكرية 18/5/2020–17العمييات اليت نُفذت يف 
 2 ا. وما زالت طائرات بريقدار يت يبلدعم أنشطتها يف ليبي Wagner الروسية اخلاصة فاجنر

قوات حكومة الوفاق الوطين، تواصل حتييد أنومة الدفا  اجلوي  ، اليت تسيطر عييهااملسيحة
  سيت واملدرعات التابعة لقوات حفرت.يومركبات الدعم اليوج
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وجه القصور. أ حمصنة ضد  ينبغي أال يغيب عن البال أن الطائرات بدون طيار الرتكية ليست 
 عي  سبيل املرال، عي  ارتفاعات منخفضة، تكون أنومة طائرات أنكا وبريقدار بدون طيار

جو. لذلك، قد تؤدي احلروب املطولة إىل زايدة اخلسائر. يف -أرض SAMسام عرضة لصواريخ 
هذه الوروف، يعتمد احلفاظ عي  وترية تشغييية فعالة عي  معدل إنتاج الدولة وقدراهتا عي   ظل  

تعويض الطائرات املفقودة. وبفضل التقدم يف صناعة الطائرات بدون طيار، متكنت تركيا من أن 
جتعل وجودها العسكري ميموسًا يف ساحات قتال متعددة، يف وقت واحد، مع ضمان ومحاية 

 سياسية، دون وجود جنود عي  األرض. -اجليومصاحلها 
 
 

جر-صرارنخ رسام أرض  
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  خالصة
 

 

قوهتا  كبري عي  التكنولوجيا األجنبية لتعزيز  ابلنسبة لدولة كانت سابقًا تعتمد إىل حد  
العسكرية، يشكل تطوير التقنيات حمييًا خطوة ابلغة األمهية لتحقيق االستقالل االسرتاتيجي، 

ومها. ويف خص ليس فقط ملكافحة اإلرهاب، ولكن أيضًا الكتساب النفوذ االسرتاتيجي ضد  
 ،بعة هلاومة الطائرات بدون طيار واألنومة التاإحراز تقدم كبري يف تطوير أن العقود املاضية، ت  

ويف تعزيز املوارد البشرية واملعرفة املطيوبة. وقد مهد برانمج الطائرات بدون طيار الرتكية الصنع 
الطريق لتغيري األعراف واملمارسات العسكرية التقييدية. وقد جتي ت الطائرات الرتكية كأداة حامسة 

ر املراقب ليمدفعية األمامية وتولت مهام املراقبة اجلوية واملهام يف مكافحة اإلرهاب ولعبت دو 
سياسية لرتكيا، -القتالية يف بيئات تشغييية شديدة التوتر. وبصفتها كضامن وحامي ليمصاحل اجليو

فقد يتوسع استخدام الطائرات بدون طيار الرتكية يف مناطق الصرا  املستمر يف املدى القريب. 
االجتاه الستخدام األنومة غري املأهولة والذكاء االصطناعي، تول جاهزية  ويف عامل يزداد فيه

 وتساؤل. سالح اجلو الرتكي لبيئات القتال املستقبيية موضع شك  

 
 قراعد الطائرات بدون طيار يف تركيا

Source: The Drone Databook, Center for the Study of the Drone at Bard College, 

https://dronecenter.bard.edu/files/2019/10/CSD-Drone-Databook-Web.pdf 

https://dronecenter.bard.edu/files/2019/10/CSD-Drone-Databook-Web.pdf
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 ميخص الدرارسة الثانية
 

 2قفزة تركيا العمالقة  الطائرات بدون طيار
 

شكيت حماولة االنقالب الفاشية يف 
عالمة فارقة يف السياسة  15/7/2016

 ت الحقًا إىلالرتكية احمليية، حيث أد  
مركزية يف السيطة وجنم عنها أيضاً 
تغيريات جوهرية يف السياسة اخلارجية. 
فقد تبىن الرئيس الرتكي رجب طيب 

 ة. كما بدأت تركيا يف هذهأردوغان منذ ذلك احلني عقيدة سياسة خارجية متشددة وتدخيي
املرحية اجلديدة ابالعتماد عي  قوهتا العسكرية ومل ترتدد يف استخدامها مراراً. بدورها، طبقت 
القوات املسيحة الرتكية هذا اإلطار املستقل ليسياسة اخلارجية ووسعت منطقة عميياهتا لتشمل 

 ،توسطق البحر األبيض املوشر  ،وقربص ،وسورية ،ساحات صرا  خمتيفة، مبا يف ذلك العراق
 وليبيا. وكان لزاماً أن يرري هذا التوسع انتقادات سياسية، ويرتتب عييه عقوابت ،والصومال ،وقطر

وحور أسيحة من الغرب، وعي  وجه اخلصوص أملانيا وفرنسا؛ كما أنه زاد أيضًا وبشكل كبري 
تقييل  املتزايدة تركيا إىل من احتماالت االخنراط يف مواجهات مسيحة. وقد دفعت هذه املخاطر

اعتمادها عي  مصادر تزويدها التقييدية ابلسالح، أي الوالايت املتحدة وأملانيا. فقد اعتمد 
، بشكل كبري عي  1952املخزون العسكري لرتكيا، اليت انضمت إىل حيف الناتو منذ سنة 

اضي بعد رة يف املالتكنولوجيا العسكرية الغربية؛ غري أن حور األسيحة الذي فرض عي  أنق

                                                

 Jerusalemيتان كوهني ايانروكاك، متخصص يف الشأن الرتكي يف معهد القدس لالسرتاتيجية واألمن إد.هاي  2

Institute for Strategy and Security  ابحث  فريقيا. وهوإومركز موشيه داين لدراسات الشرق األوسط و
 Turkeyscopeيشغل منصب رئيس حترير جمية تركيسكوب  حماضر يف جامعيت تل أبيب وبن جوريون، كماوأستاذ 

 املتخصصة يف الشأن الرتكي.
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، دفعها إىل السعي لالستقالل عن مصادر التسيح 1974تدخيها العسكري يف قربص سنة 
التقييدية. ويف هذا اإلطار أطيقت تركيا العديد من مشاريع السالح حميية الصنع، مرل البارجة 

(، ومشرو  )قيد التنفيذ Altay، ومشرو  الداببة الرتكية ألتاي Milgemاحلربية احمليية مييجم 
 ابإلضافة ،)قيد التنفيذ( Siperوسيرب  Hisar أنومة الصواريخ املضادة ليصواريخ الباليستية حصار

ملعركة الطائرات دون طيار الرتكية الصنع بريقدار قدراهتا يف ا تإىل الطائرات دون طيار. وقد أثبت
، حيث 2020ر ربايخالل عميية در  الربيع اليت شنت يف حمافوة إدلب السورية يف شباط/ ف

متيزت بقدرة عالية عي  املناورة وإصابة األهداف يف مواجهة منوومة الدفا  اجلوي الروسي 
ابنتسري. غري أن استقالل تركيا يف إنتاج طائرات دون طيار مل يتحقق بني عشية وضحاها، وذلك 

الناتو وعي   أنقرة إىل االعتماد عي  حيفائها يف أجلأبسبب نقص التكنولوجيا واخلربة الذي 
 "إسرائيل" لفرتة طويية. 

 
  صعرد صناعة الطائرات بدون طيار الرتكية

 
 

 

فرضت طبيعة التضاريس اجلبيية يف شرق األانضول ضرورة جتهيز القوات املسيحة الرتكية 
يف إطار صراعها مع حزب العمال الكردستاين. وقد أدرك صنا  القرار  ،بطائرات دون طيار

األتراك املزااي املختيفة هلذا النو  من السالح من حيث القدرة عي  حتديد األهداف، والدفا  عن 
األراضي من اجلو، وإجراء خمتيف مهام االستطال  واملراقبة والدورايت البحرية ومهام البحث 

، بدأت القوات املسيحة الرتكية ألول مرة ابستخدام طائرة اهلدف دون 1989واإلنقاذ. ويف سنة 
قدمت أملانيا لرتكيا ، 1993. والحقًا يف سنة ةالربيطانيطيار ابنشي اليت تنتجها شركة ميجيت 

، غري أنه بسبب املشاكل 89-كنداير سي أل طائرات استطال  دون طيار من طراز 5
داًل ركيا بت استخدمتإيقاف العمل هبا؛ حيث  عييها ت   ستية واألعطال اليت طرأتياليوج
طائرات جنات األمريكية، وتعد هذه األخرية أول طائرة حقيقية دون طيار ميتيكها منها 

  اجليش الرتكي.
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خالل تيك الفرتة، بدأت تركيا بتشجيع قطا  تصنيع السالح احمليي عي  املشاركة يف إنتاج 
طائرات دون طيار؛ لتبدأ بعدها الشركة الرتكية لصناعات الفضاء توساش إبنتاج مناذج أولية خمتيفة 

كيكييك -، وتورانİHA-X (1992)أكس -آي أتش أي من الطائرات دون طيار مرل:
(، وأوجنو 2007) Gözcü(، وجوزجو 2003) Pelikan-Martıن ماريت (، وبيييكا1996)

Öncü (2008 وشيمَشك ،)(2012) Şimşek .وأنكا 

لكن اإلجنازات الرتكية يف ذلك الوقت مل تيب  احتياجات اجليش الرتكي، مما دفع تركيا لشراء 
ون إسرائييية طائرات هري  10، اشرتت تركيا 2008طائرات بدون طيار من "إسرائيل". ففي سنة 

مييون دوالر. وقد كان من أهم العوامل اليت دفعت تركيا إىل إجناز الصفقة  183بدون طيار مقابل 
الوالايت املتحدة هي موافقة احلكومة اإلسرائييية عي  تربيت نوام   منمع "إسرائيل" بدالً 

صفقة الطائرات.  مقابل Aselfir 300Tيت  300االستطال  واملراقبة الكهروضوئي الرتكي أسيفري 
وعي  الرغم من إجناز هذه الصفقة بني الطرفني، تشري املصادر الرتكية إىل أن املنتج اإلسرائييي مل 

طائرات هريون وتعرضت ابقي  3مطالب اجليش الرتكي. وحبسب املصادر نفسها، حتطمت  ييب   
بني البيدين، دفع  بيوماسييستية. وابإلضافة إىل ذلك، يقال أبن التوتر الديالطائرات ملشاكل لوج

اجلانب اإلسرائييي إىل اإلحجام عن تقدمي حيول ليمطالب الرتكية؛ مما دفع صنا  القرار يف تركيا 
مديرية الصناعات و إىل إهناء االعتماد عي  الطائرات اإلسرائييية ودعوة املصن عني احملييني: ابيكار، 

يصناعات الدفاعية وفيستل ل اعات الفضاء توساش،القيادة اجلوية، والشركة الرتكية لصنو الدفاعية، 
 إلنتاج طائرات تركية بدون طيار.

 
 
 

  ابنكار
 

 

تعد شركة ابيكار اليت يديرها صهر الرئيس رجب طيب 
، أهم شركة تركية Selçuk Bayraktarأردوجان، سيجوق بريقدار 

، أسست عائية 2000لتصنيع الطائرات دون طيار. ففي سنة 
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بريقدار أول مصنع هلا يف حمافوة شرانق املتوترة، وذلك من أجل مواجهة التحدايت اليت تفرضها 
حرب العصاابت اليت يشنها حزب العمال الكردستاين يف جبال شرق األانضول عي  األمن 
القومي الرتكي. وخالل السنوات األوىل من عميها، متكنت شركة ابيكار من إنتاج طائرة بريقدار 

. 2007واليت دخيت إىل خمزون القوات املسيحة الرتكية يف سنة  ،طيار املصغرة )حامية العيم(بدون 
النموذج األويل  ا. مهدت النتائج املرضية هلذ2012تصدير هذه الطائرة إىل قطر سنة  وقد ت  

 بدون مروحية، متكنت شركة ابيكار من تسييم طائرة 2009الطريق ملشاريع أخرى، ففي سنة 
إىل القوات املسيحة الرتكية. غري أن اجليش الرتكي  ،مالذكرد ،ذات اجلناح الدوار املصغر ،طيار

الفعيي ل االخرتاق وقد متر   قام ابستبعاد هذه الطائرة من خمزونه الحقاً بسبب مشاكل فنية فيها.
يومها . فمنذ 2014، يف سنة 2 الذي حققته شركة ابيكار أبول رحية طريان ليطائرة بريقدار يت يب

ابرتفا   دقيقة 34ساعة  24األول يف اجلو، أثبتت الطائرة فعاليتها من خالل التحييق يف اجلو ملدة 
كم(. وبتحقيق هذا اإلجناز، أصبحت تركيا ُمصن عًا مستقالً   8.23ألف قدم ) 27وصل إىل 

 ليطائرات بدون طيار. 

ألف  175 ـتزويد طائرة بريقدار ابلسالح، واستطاعت الطائرة أن تقوم ب ، ت  عاموبعد مرور 
مزودة ابلسالح ليجيش الرتكي. وقد فتح هذا النجاح  اتطائر  104تسييم  ساعة طريان. وقد ت  

الذي حققته طائرة بريقدار الطريق أمام تصدير هذه التكنولوجيا الرتكية إىل أوكرانيا وقطر. وبعد 
كة اليت حققتها الطائرة يف ميادين احلرب املختيفة، مرل سورية وليبيا، سعت شر  النتائج املبهرة

 ،ابيكار إىل تطوير طائرة بريقدار عرب إنتاج طائرة هجومية بدون طيار مسيحة تسييحًا ثقيالً 
ة هلا يف  يوأطيق عييها اسم أقنجي أو املهامجة. وقد أجرت الطائرة املنتجة حديرًا أول رحية جتريب

عي  ارتفا  يصل  ،ساعة 24. وهي قادرة عي  البقاء يف اجلو ملدة 2019األول/ ديسمرب  كانون
من "احلمولة املفيدة" وهي أنوا   غك  1,350كم(؛ كما ميكن أن حتمل   12.19ألف قدم ) 40إىل 

 خمتيفة من الذخرية والصواريخ والقذائف الرتكية الصنع. 
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  الشركة الرتكية لصناعات الفضاء تررساش
 

 
 

ابلتوازي مع شركة ابيكار، سعت شركة توساش لإلسهام يف مشرو  إنتاج طائرات تركية بدون 
بدأت طائرة أنكا املصنعة يف شركة توساش إبجراء أول رحية جتريبية هلا.  2010طيار. فمنذ سنة 

. ويف طائرات أنكا 10وبعد إجراء التعديالت الالزمة عييها، طيبت إدارة الصناعات الدفاعية 
، بدأت القوات املسيحة الرتكية استخدام مناذج أنكا األولية يف العمييات العسكرية 2015سنة 
 حزب العمال الكردستاين يف مراكز املدن احلضرية يف شرق تركيا. ومنذ ذلك احلني ت   ضد  

توسيع قدرات طائرة األنكا؛ حيث متت إطالة أجنحتها، وزايدة قدرهتا عي  التحميل، حيث 
دقيقة.   30ساعة و 26، واستطاعت البقاء يف اجلو ملدة غك  350إىل  غك  250تفعت من ار 

كما أعينت توساش عن عزمها إنتاج طائرات بدون طيار أسر  من الصوت، حيث أطيقت 
بدءاً ] شهراً  16، وختطط ليوصول إىل هدفها املنشود خالل 2019أبريل  املشرو  يف نيسان/
. وإىل جانب طائرة األنكا، ومشرو  الطائرات دون طيار األسر  [2019من نيسان/ أبريل 

من الصوت، بدأت شركة توساش جبذب االنتباه إىل أكسنجور، وهي طائرة بدون طيار 
مصممة ليمراقبة التكتيكية ومهام االستطال ، وقد انطيقت أول رحية جتريبية هلا يف 

استطاعت أن تصل إىل ساعة، و  24، حيث حيقت الطائرة مدة 2019آذار/ مارس 
 . غك700سعة احلمولة املفيدة  وبيغتكم(،   12.19ألف قدم ) 40ارتفا  
 

 
 

  فيستل
 

 

 شركة فيستل من أهم الشركات الرتكية يف تعد  
جمال إنتاج السيع التكنولوجية املنزلية املصنعة 

، أطيقت الشركة أول 2005حميياً. ويف سنة 
مشرو  جترييب لطائرة دون طيار، لكنها أحجمت 
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، أطيقت شركة فيستل ليصناعات الدفاعية برانجمًا أكرر 2007عن اإلنتاج التسيسيي. ويف سنة 
، متكنت طائرة كارايل من إجراء 2014طموحًا مسي كارايل )الرايح الشمالية الغربية(. ويف سنة 

تزويد الطائرة ابلسالح. غري أن قدرات هذه الطائرة ظيت  ، ت  2016ة أول رحية جتريبية؛ ويف سن
فقط من  غك  70كسنجور، حيث أهنا قادرة عي  حتميل أحمدودة جدًا مقارنة بطائريت بريقدار و 

 كم(.   6.858قدم ) 22,500احلمولة املفيدة، فيما استطاعت أن حتيق عي  ارتفا  
 

 

 

 مسارح العمييات 
 

 

 

جتهيز الطائرات الرتكية بدون طيار بقدرات حميية قوية، بدأت تركيا يف استخدام  بعد أن ت  
 يف الداخل واخلارج: ،يية الصنع يف خمتيف مسارح العميياتاحملطائراهتا 

  شرق األانضرل
مع اجليش الرتكي. وعي   وفر   صرا  كر  يف  1984اخنرط حزب العمال الكردستاين منذ سنة  
السنني اعتمد احلزب تكتيكات حرب العصاابت، وقد ساعده يف ذلك الطبيعة اجلغرافية  مر  

والتضاريس اجلبيية ملنطقة شرق األانضول. وخالل التسعينيات من القرن املاضي، سع  اجليش 
الرتكي إىل احلد من نشاط حزب العمال الكردستاين وحماولة القضاء عييه ابستخدام املروحيات 

وقتل  ،ليجيش Cobra، متكن احلزب من إسقاط مروحية كوبرا 2016ري أنه يف سنة املقاتية. غ
. فبعد أن اًل نوعيًا يف خطط اجليش الرتكيمما أحدث حتو   ،عسكريني تركيني يف حمافوة هكاري

اخترب اجليش الرتكي النتائج اإلجيابية الستخدام طائرات بدون طيار، قرر إنشاء قاعدة عسكرية 
 ا يف حمافوة أرضروم شرقي تركيا. جديدة خاصة هب

ووفق مصادر إخبارية تركية، سيتم إرسال طائرات بدون طيار مسيحة وغري مسيحة إىل القاعدة 
ش حزب العمال الكردستاين. وقد استخدم اجلي ليقيام مبهام املراقبة واالستطال  ضد   ،اجلديدة

أعضاء من  كيا؛ حيث قتل مخسةالرتكي ابلفعل طائرات بريقدار لتعقب أعضاء احلزب خارج تر 
. كما ستساعد 2019احلزب يف غارة إلحدى طائرات بريقدار يف العراق يف تشرين الراين/ نوفمرب 
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ابإلضافة  والقضاء عييها. وخمابئه هذه الطائرات اجليش الرتكي عي  الكشف عن مالجئ احلزب
إىل ذلك، ستساعد الطائرات بدون طيار يف "عمييات التطهري امليداين" اليت تقوم هبا قوات الدرك 

 التنويم الكردي.  الرتكية ضد  
 ة مشال رسررن - إدلب

اخنرطت تركيا يف احلرب السورية بشكل فعيي عندما احتيت كانتون جرابيس يف إطار عميية 
تنويم الدولة ". ومع أن اهلدف املعين من العميية كان القضاء عي  2016نة در  الفرات س

، إال أن أهدافها احلقيقية تكشفت يف وقت الحق عندما ركزت القوات الرتكية هجماهتا "اإلسالمية
، الذي تعده تركيا Democratic Union Partyعي  حزب االحتاد الدميقراطي الكردي 

جزءًا ال يتجزأ من حزب العمال الكردستاين. ومن خالل تيك العميية، سعت تركيا إىل  
 كسر التواصل اجلغرايف بني حمافويت عفرين وكوابين. وقد عززت تركيا موقفها أكرر ضد  

حزب االحتاد الدميقراطي مع 
، 2018غصن الزيتون سنة  عميييت

، حيث 2019ونبع السالم سنة 
كزت عي  تعزيز كانتوانت تل األبيض ر 

ورأس العني. وجتدر اإلشارة إىل أن طائرات بريقدار أسهمت يف جناح العمييتني يف عفرين 
، إذ حزب االحتاد الدميقراطي كانت غري متكافئة وتل األبيض. ويف حني أن العمييات ضد  

ال ميكن مقارنة إمكاانت احلزب إبمكاانت اجليش الرتكي، إال أن الوضع يف إدلب كان 
  خمتيفًا متامًا.

اليت  Astanaعقب مفاوضات أستانة  ،2017فقد دخل اجليش الرتكي حمافوة إدلب يف سنة 
نقطة مراقبة يف  12ن. وقد نصب اجليش الرتكي وإيرا ،وروسيا ،عقدت بشكل أساسي بني تركيا

مناطق خمتيفة من احملافوة لتخفيف حدة الصرا . ومنذ ذلك احلني، دخيت تركيا يف مواجهة مع 
نوام األسد يف إدلب وقدمت الدعم املادي واملعنوي ليروار؛ وابلتايل، مل يكن من املستغرب أن 
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ة إدلب. اخلصم غري املعين لرتكيا يف حمافو، ةتصبح روسيا، أهم حييف لقوات األسد يف سوري
فعي  الرغم من التقارب الرتكي الروسي يف قطاعي الطاقة وجتارة السالح، إال أن االحتكاك يف 

أوكرانيا  ق التدخل الرتكي يفإدلب بدأ يسمم العالقات بني أنقرة وموسكو. ومن انحية أخرى، عم  
مييون لرية تركية  200الرتكي عن ترب  أنقرة مببيغ  التوتر بني البيدين، خصوصاً مع إعالن الرئيس

اسي مع روسيا، بيوميمييون دوالر( مليزانية الدفا  األوكرانية. ويف خضم هذا التوتر الد 33.5 حنو)
جنداًي تركيًا يف هجوم شنه النوام السوري عي  حيب بدعم من حييفه الروسي. وقد   36قتل 

كية إلطالق دفع ابحلكومة الرت  ،فعل غاضب داخل تركيا كان من الطبيعي أن يرري هذا احلدث رد  
عميية در  الربيع. ويف هذا اإلطار، استخدم اجليش الرتكي ليمرة األوىل يف اترخيه طائرات بريقدار 

بشكل واسع ومكرف لشن غارات عي  خمازن األسيحة الرقيية والذخائر التابعة لقوات  2 يبيت 
استخدام أسراب هذه الطائرات لتدمري مجيع األهداف يف وقت واحد. وحتدثت  األسد؛ حيث ت  

اإلدارة األمريكية أيضًا عن تدمري مثانية أنومة دفا  جوي روسية الصنع من طراز ابنتسري، غري 
 وس مل يعرتفوا سوى بتدمري اثنني من أنومتهم. أن الر 

  منطقة حبر إجية
، ترى كل من تركيا واليوانن أن أحدمها يشكل هتديداً 1912منذ حرب البيقان األوىل يف سنة 

قومياً لآلخر. وبغض النور عن املسألة القربصية، فإن اخلالف بني البيدين يتمحور حول موضو  
السيادة يف منطقة حبر إجية؛ حيث تطيب اليوانن، مبوجوب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 

(UNCLOS) United Nations Convention of the Law of the Seas، ميالً  12ـ ب
كم( من املياه اإلقييمية يف حبر إجية؛ ولكن نوراً لقرب اجلزر اليواننية من الرب الرتكي، فإن   19.3)

ال  هاملطالب اليواننية متس بشكل كبري السيادة الرتكية يف حبر إجية؛ وابلتايل، تصر أنقرة عي  أن
كم( من املياه اإلقييمية يف املنطقة؛ انهيك عن أن تركيا   9.65أميال ) 6حيق لييوانن أبكرر من 

ترفض االعرتاف بفكرة أن لكل جزيرة من اجلزر اليواننية جرفها القاري، وحتتسب املياه اإلقييمية 
الب الرتكية أن تنفيذ املط انحيتها، ، منترى اليواننو من الرب اليوانين وليس من شواطئ اجلزر. 
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خلالصة. وعي  قييمية الرتكية ومنطقتها االقتصادية انية إىل جيوب يف املياه اإلل اجلزر اليوانسيحو  
اطق املتناز  عييها، يف املن البعضضوء هذا اخلالف، فإن كال الدولتني ال تعرتفان بسيطة بعضهما 

، أجرت تركيا مناورات الوطن األزرق 2019وهذا ما يرري التوترات جواً وحبراً. ففي آذار/ مارس 
Blue Homeland وهي مناورات عسكرية حبرية شامية من أجل رد  املخاطر اليواننية والقربصية ،

ابإلضافة إىل طائرات بريقدار وأنكا.  ،سفن حربية 103اليواننية. وقد شاركت يف املناورات الرتكية 
 أو 16-التدريب عي  "احتالل جزر العدو" وحماكاة تدمري طائرات أف وخالل املناورات ت  

F-16 .وطائرات بدون طيار  
وقد حافوت تركيا عي  وجودها العسكري يف حبر إجيه من خالل الدورايت ورحالت 
االستطال  اليت جتريها الطائرات بدون طيار املسيحة. وجتدر اإلشارة إىل أن هذه الرحالت 

ا إىل ، عندما سعت تركي2020الدورية واالستطالعية أصبحت أكرر تواترًا بعد شباط/ فرباير 
وية وذلك عرب فتح حدودها مع اليوانن. وتنبئ الطيعات اجل ؛اختالق أزمة تدفق الجئني إىل أورواب

األعي   16-األخرية لطائرات بريقدار فوق حبر إجيه إىل أن هذه الطائرات ستحل حمل طائرات أف
 يف تنفيذ املهام القتالية يف املنطقة.  ،تكيفة

  منطقة شرق املتررسط وليبيا
ابإلضافة إىل ما حيدث يف حبر إجيه، تصاعد التوتر أيضًا يف شرق البحر األبيض املتوسط يف 

بطريقة غري مسبوقة، وذلك بسبب التنافس عي  ثروات الغاز الطبيعي يف املنطقة.  2020سنة 
فمنذ أن أعينت كل من "إسرائيل" وقربص رغبتهما يف التوقيع عي  

( هبذا 2020التوقيع عييه يف كانون الراين/ يناير  اتفاق مشرتك )ت  
 اخلصوص، بدأت تركيا ابختاذ تدابري غري مسبوقة يف املنطقة. فقبل

وفاق عت تركيا وحكومة الشهر واحد من توقيع االتفاق املذكور، وق  
ومن  الوطين الييبية برائسة فايز السراج اتفاقية لرتسيم احلدود البحرية.

 فانز السراجاطئ الييبية املذكورة ليست حتت سيطرة حكومة املفارقات أن الشو 
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 ذلك، اكتسبت االتفاقية الرتكية الييبية شرعية دولية مع اعرتاف األمممن رغم ابلالسراج. ولكن 
املتحدة هبا. وابلتايل، وبروح عقيدة "الوطن األزرق" توسعت حدود تركيا البحرية بشكل كبري، 

يزو بني اليوانن وقربص، وحولت جزيرة كاستييور  وأدت االتفاقية إىل خرق االتصال اجلغرايف
Kastelorizo  .اليواننية الصغرية إىل جيب يف املياه اإلقييمية الرتكية 

 بيوماسي، خطت تركيا خطوات عميية أيضاً. ففي الشهر نفسه، ت  يوإىل جانب نشاطها الد
كم فقط عن العاصمة القربصية نيقوسيا،   40اجلوية اليت تبعد  Geçitkaleحتويل قاعدة جتشيتكل  

لقاعدة ليطائرات بدون طيار؛ مما زاد من قدرات تركيا االستخبارية وقدراهتا عي  االستجابة 
السريعة ألي حتدايت يف شرق البحر املتوسط ككل. يذكر أنه قبل افتتاح هذه القاعدة كانت 

، وتستغرق رحيتها ليوصول إىل Dalamanالطائرات الرتكية بدون طيار تقيع من قاعدة داالمان 
شرق البحر املتوسط مخس ساعات. وابلتايل، يفرتض أن يوفر افتتاح قاعدة هلذه الطائرات يف 
نقطة قريبة من قربص الشمالية املال والوقت. وابفتتاح هذه القاعدة انضمت طائرات بريقدار إىل 

لسفن  شاركة يف عمييات توفري احلمايةليم ،التابعة ليبحرية الرتكية Barbarosفرقاطة ابرابروس 
 التنقيب الرتكية يف شرق البحر املتوسط. 
قدار حكومة الوفاق الييبية، وقامت إبرسال طائرات بري  معومن انحية أخرى، وقفت تركيا بقوة 

إىل ليبيا، كما قامت بتزويد حكومة الوفاق الوطين ابألسيحة خالفًا لقرارات األمم املتحدة. 
من املرتزقة السوريني ليمشاركة يف املعارك يف  2,400ىل األسيحة، أرسيت تركيا أيضاً وابإلضافة إ

ود تزال األرقام حول الوج ماليبيا، كما نشرت أيضًا قوات عسكرية تركية هناك. وحىت اآلن 
زحف قوات  اءطبد ى إىل إالعسكري الرتكي يف ليبيا غري دقيقة، لكن املؤكد أن التدخل الرتكي أ

  قواعد اليعبة يف ليبيا. وغري   ،خييفة حفرت املشري
فقبل التدخل الرتكي، كادت العاصمة طرابيس تسقط يف أيدي قوات حفرت، غري أن 
التدخل الرتكي ساعد حكومة الوفاق الوطين عي  إحباط هجمات قوات حفرت. ويف وقت 

طية" ة "الو الحق، يف أاير/ مايو، متكنت حكومة الوفاق الوطين من االستيالء عي  قاعد
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اجلوية االسرتاتيجية. وكما حدث يف إدلب، قامت أسراب من طائرات بريقدار )حتمل العيم 
الذي متتيكه قوات  ،اليييب هذه املرة( مبواجهة نوام الصواريخ الروسي ابنتسري املضاد ليطائرات

الل إسقاط بعض هذه الطائرات خ وحتييده. وقد ذكرت بعض التقارير أنه قد ت   ،حفرت
املعارك، مما يعين أن تركيا قد تكبدت خسائر مادية ابهوة؛ غري أن هذا األمر مل يد  تركيا 

، أعين أردوغان عن ختصيص مبيغ 2019إىل تغيري اسرتاتيجيتها. ففي كانون األول/ ديسمرب 
ا مل يفاء تركيا، فيممييون لرية تركية( كحزمة مساعدات عسكرية حل 20دوالر ) ماليني 3.3

تقدم احلكومة الرتكية إجاابت واضحة عن طبيعة تيك املساعدات، خصوصًا مع التحدايت 
 اليت فرضتها جائحة كوروان والتدهور املتواصل لالقتصاد الرتكي. 

 
 

  خامتة
 
 

 

 إىل القضاء عي  مجيع الضوابط أد تمواقف السياسة اخلارجية الرتكية  يرى الباحث أن
عد تركيا تسع  رائسة أردوغان، مل ت بيوماسي. ففي ظل  يأضرت برصيد أنقرة الد وأهنابيوماسية، يالد

الروسي يردعها، كما كان الوضع أايم احلرب الباردة. يوفر هذا  إلرضاء الغرب كما مل يعد الدب  
أجندة  ذالوضع ألردوغان القدرة عي  املناورة الالزمة لتنفي

السياسة اخلارجية اخلاصة به، حيث يتم تصوير األزمات 
كية بيوماسية اليت تعيشها تركيا، والتدخالت العسكرية الرت يالد

خارج البالد ليشعب الرتكي عي  أهنا دليل عي  قوة دولتهم. 
ومن خالل القيام بذلك، حياول أردوغان حتويل انتباه 

ذا ساخنة". ويف هالشعب الرتكي عن القضااي احمليية "ال
 د  عح الوطين الرتكي، الذي تُ اإلطار، فإن مشرو  التسي  

طائرات بريقدار من أهم إجنازاته، خيدم الغرض نفسه. فبما 
 رجب طيب أردوغانأن سيجوق بريقدار، صهر أردوغان هو املسؤول عن هذه 
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القفزة العمالقة، فإن ذلك يعود ابلفائدة عي  أردوغان شخصياً؛ خصوصًا وأن بريقدار الذي 
و  إبشادة واسعة من الطيف السياسي الرتكي املختيف، مل خيرج من بني صفوف العيمانيني حي

األتراك، وهذا أيضًا سبب آخر ميك ن الرئيس الرتكي من حتويل مشرو  الطائرات إىل "ميحمة 
 بطولية". 

وبصرف النور عن املكاسب السياسية لربانمج الطائرات الرتكية بدون طيار، يبدو أن طائرات 
بريقدار، وابلتحديد مع اإلمكاانت اليت تتميز هبا طائرة أكينجي، مهيأة ليهيمنة عي  مستقبل 

وإذا  ل أعمق يف خطاب السياسة اخلارجية الرتكي.و  سالح اجلو الرتكي، مما سيؤدي حتماً إىل حتَ 
بشكل  ،اعتماد تركيا عي  املصادر اخلارجية يف التسيح فسوف يصعب عي  الغرب وروسيا قل  

من تطيعاهتا اإلقييمية، وابلتايل، فإن هذا التوازن اجلديد سوف يزيد من احتماالت  احلد   أكرب،
 نور عن الالعبني وعن انتماءاهتم.حدوث مواجهات عسكرية بغض ال






