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ترجمات �لزيتونة

للدرا�شات واال�شت�شارات.  الزيتونة  التي ت�شدر دورياً عن مركز  الرتجمات  هي �شل�شلة من 

مراكز  عن  ال�شادرة  والدرا�شات  املقاالت  اأبرز  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  الرتجمات  هذه  تهدف 

الدرا�شات االإ�رسائيلية والغربية، التي لها تاأثري مبا�رس على عملية �شناعة القرار يف “اإ�رسائيل” ويف 

الغرب، وخ�شو�شاً الواليات املتحدة االأمريكية. ويحر�ص مركز الزيتونة على اختيار الدرا�شات 

واملقاالت املهمة التي مت�ص ب�شكل مبا�رس ق�شايا العاملني العربي واالإ�شالمي ب�شكل عام، وال�شاأن 

العلمي وتقدم  البحث  الباحثني واملهتمني مادة ترثي  الفل�شطيني ب�شكل خا�ص؛ وا�شعاً بني يدي 

�شورة وا�شحة عن اجتاهات التفكري يف مراكز �شناعة القرار. ومتتاز ترجمات الزيتونة بجديتها 

وتوخيها الدقة واملهنية العالية يف الرتجمة.
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مقدمة املرتجم

ترتكز �أهمية هذه �لدر��سة على �أنها تبحث بالتف�سيل تو�ّسع تركيا، �لدولة 

�لقو�عد يف  �ملتقدمة. وقد تختلف هذه  �لنفوذ، عرب قو�عدها  �ملتز�يدة  �الإقليمية 

يف  �الإقليمية  تركيا  طموحات  تعك�س  �أنها  �إال  و�لع�سكرية،  �ل�سيا�سية  �أجندتها 

�لع�رشينيات �لقادمة من هذ� �لقرن، من خالل عمليات �النت�سار خارج �لبالد، 

و�لتي �ستبني من خاللها عالقات ثقافية ��سرت�تيجية قوية مع �لدول �مل�سيفة.

�أوغلو من مركز در��سات  �لدكتور جان ك�سب  �إعد�د  �لدر��سة هي من  هذه 

درجة  على  حا�سل  وهو  �إ�ستانبول،  يف  �خلارجية  و�ل�سيا�سة  �القت�ساد 

“�لكلية �لع�سكرية �لرتكية”.  “معهد �الأبحاث �ال�سرت�تيجية” يف  �لدكتور�ه من 

وهي تبحث بالتف�سيل عمليات �النت�سار �ملتقدمة لرتكيا يف �ل�سومال، وقطر، 

وقرب�س �ل�سمالية، جنباً �إىل جنب مع قو�عد �لعمليات �ملتقدمة يف �سمال �لعر�ق، 

باالإ�سافة  �ل�سورية،  �لباب  مدينة  يف  �ملتمركزة  �ملتنامية  �لع�سكرية  و�لوحدة 

“�لقاعدة  مبفهوم  يعرف  ما  �أو  �لهليكوبرت  طائر�ت  هبوط  من�سة  م�رشوع  �إىل 

�لعائمة”.

تاأتي هذه �لدر��سة و�سط تز�يد يف حدة �ل�رش�ع يف �ملنطقة، حيث ن�سهد �ملزيد 

و�ملتابعني  �لباحثني  �ست�ساعد  وبالتايل  و�لتحالفات.  �ملو�قف  يف  �لتقلبات  من 

ل�سوؤون �ملنطقة على فهم خلفيات ومفاعيل �لقو�عد �ملتقدمة �لرتكية، وماآالت 

�نت�سارها و�نعكا�سها على دو�ئر �لنفوذ.
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املقدمة

�صياق النت�صار الرتكي املتقدم:

 - �ل�سيا�سي  �لو�سع  على  متوقعة  غري  عو�قب  له  �ملتقدمة  �لقو�عد  بناء  �إن 

�لع�سكري للدولة. فمن �لناحية �الإيجابية، مُتّكن هذه �ال�سرت�تيجية من حت�سني 

و�سمان  للردع  معززة  تد�بري  توفري  خالل  من  للطو�رئ  �ال�ستجابة  قدر�ت 

�الأمن، و�لتي من �ساأنها بعث ر�سائل �سيا�سية فعالة. كما ميكنها تطوير تعاون 

 .
1
�أمني قوي وتوفري �لفر�س لبناء قدر�ت �ل�رشكاء

عدة  خماطر  على  ينطوي  �ملتقدمة  �لقو�عد  بناء  فاإن  �أخرى،  ناحية  ومن 

�مل�سيفة. ففي هذ�  �لدولة  �لثنائية مع  �لعالقات  على  كبري�ً  �عتماد�ً  يعتمد  الأنه 

مهمات  على  �لقيود  )كفر�س  قيود�ً  تفر�س  �أن  �مل�سيفة  للدولة  ميكن  �ل�سدد، 

�ل�رشبات �لقتالية �أو عدد �لطلعات �جلوية( �أو حتى �سحب حقوق �إن�ساء �لقو�عد 

�لع�سكرية  �خليار�ت  كانت   ،2003 �سنة  يف  �ملثال،  �سبيل  على   .
2
�لع�سكرية

�ل�سدد.  �ملفرو�سة يف هذ�  بالقيود  �لعر�ق حمدودة ب�سكل كبرية  �الأمريكية يف 

ففي ذلك �لوقت، رف�ست تركيا منحها حقوق �إن�ساء �لقو�عد للغزو �لربي، �الأمر 

�الأمريكي  للجي�س  �لتابعة  �لر�بعة  �مل�ساة  لعدم م�ساركة فرقة  �أدى عملياً  �لذي 

بالطلعات  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �سماح  من  �لرغم  وعلى  طويلة.  لفرتة 

�لدفاعات  �لقتالية للبحث و�الإنقاذ، وكبح  �ل�سهاريج، وباملهمات  �جلوية لنقل 

�جلوية للعدو، و�لقيام مبهمات �ملر�قبة من قاعدة �الأمري �سلطان �جلوية، فاإن 

على  �سلباً  توؤثر  �لتي كانت  �لطائر�ت  ��ستهد�ف  �أمام  �أغلقت قو�عدها  �لريا�س 

فاإن  ذلك،  على  عالوة   .Pentagon �لبنتاجون  و�سعها  �لتي  �لعمليات  خطط 

 For a detailed assessment of forward and overseas basing, see: Michael J. Lostumbo, et.al.,  
1

Overseas Basing of U.S. Military Forces, RAND Corpo ration, 2013.
Ibid.  

2
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وكانت  �أر��سيها.  من  �ملر�قبة  بطلعات  فقط  �سمحت  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت 

�ملتقدمة يف  �لع�سكرية  �لعمليات  �لكثيفة على  �أن طغت �حلركة �جلوية  �لنتيجة 

 .
3
�لكويت وقطر

�ملعادية،  �لفاعلة  للجهات  جذ�بًة  �أهد�فاً  �لقو�عد  ت�سكل  �أخرى،  ناحية  من 

. فعلى �سبيل �ملثال، يف �أو�ئل �سنة 2017، 
4
�سو�ء كانت حكومية �أم غري حكومية

هاجم م�سلحو حركة �ل�سباب قاعدة ع�سكرية كينية يف �ل�سومال، و�لتابعة لبعثة 

�الحتاد �الإفريقي. ويف حني �دعت حركة �ل�سباب �أنها قتلت �أكرث من مئة جندي، 

. و�أخري�ً، فاإن بناء �لقو�عد �ملتقدمة 
5
فاإن �خل�سائر �حلقيقية ما تز�ل غري معروفة

يعني ت�سكيل �سبكة لوجي�ستية معقدة، وبالتايل فاإن تكلفة عملية �نت�سار د�ئم 

.
6
خارج �لبالد �أكرب بكثري من �إن�ساء من�ساآت ع�سكرية على �أر�س �لوطن

ويف �الآونة �الأخرية، بد�أ �ملوقف �لرتكي �ملتمثل ببناء �لقو�عد �ملتقدمة يجذب 

�ملزيد من �الهتمام نظر�ً ل�رشعة �لت�رشيع �لذي قام به �لربملان للت�سديق على 

معاهدة �لدفاع �لثنائية مع �لدوحة، و�لذي �سمح بتمركز �لقو�ت �لرتكية على 

يف  �لقو�ت  لن�رش  �لزمني  �جلدول  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن  �لقطرية.  �الأر��سي 

�الإد�رة  خطط  ذلك  �إىل  ي�ساف  �ل�سومال،  يف  �ملتقدم  �النت�سار  مع  تد�خل  قطر 

الإطالق حاملة �لطائر�ت �خلفيفة. ويهدف هذ� �لتحليل �إىل توفري �إطار �سياقي 

لفهم ��سرت�تيجية �أنقرة �لع�سكرية خارج حدودها.

�إىل ��ستنتاجني رئي�سيني ب�ساأن �ملوقف �لرتكي �ملتمثل  �لتقرير  يخل�س هذ� 

ببناء �لقو�عد �ملتقدمة. �أوالً، �أف�سل طريقة ميكن بها ت�سور هذ� �ملوقف هو �أنه 

�لفردية مبحدد�تها  �الأجز�ء  �لعديد من  فيه  تكيفّي معقد ومركب، توجد  نظاٌم 

  
3

RAND Corporation, 2013. Michael J. Lostumbo, et.al., Overseas Basing of U.S. Military Forces,  
4

 BBC, http://www.bbc.com/news/world-africa-38768453, Accessed on: July 7, 2017.  
5

RAND Corporation, 2013. Michael J. Lostumbo, et.al., Overseas Basing of U.S. Military Forces,  
6
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�لوحد�ت  ثانياً، تختلف  تتفاعل مع بع�سها ب�سكل غري منتظم.  �لتي  �ملتاأ�سلة 

و�لقو�عد �لرتكية �ملنت�رشة للعمليات �ملتقدمة يف خ�سائ�سها، و�سبب وجودها 

�ل�سيا�سي و�لع�سكري، و�لطريقة �لتي تخدم بها �ل�سيا�سات �لدفاعية و�خلارجية 

�أن  ترى  �لدر��سة  وهذه  �الإقليمية.  �لتقلبات  وجه  يف  �سمودها  ومدى  الأنقرة، 

عمليات �النت�سار �ملتقدمة لرتكيا يف �ل�سومال، وقطر، وقرب�س �ل�سمالية، جنباً 

�لع�سكرية  و�لوحدة  �لعر�ق،  �سمال  يف  �ملتقدمة  �لعمليات  قو�عد  مع  جنب  �إىل 

�ملتنامية �ملتمركزة يف مدينة �لباب �ل�سورية، كلها مبنية على حمدد�ت خمتلفة.

�أخري�ً، يقدم هذ� �لتقرير تقييماً للتخطيط �لدفاعي �خلا�س مب�رشوع حاملة 

�لقدر�ت  �إن  حيث  �لهليكوبرت،  طائر�ت  هبوط  من�سة  —�أو  �خلفيفة  �لطائر�ت 

�لقو�عد  ببناء  �ملتمثل  تركيا  موقف  يف  �أ�سا�سياً  دور�ً  �ستلعب  �ملتغرية  �لبحرية 

�ملتقدمة يف �لع�رشينيات �لقادمة. 



7

املوقف الرتكي املتمثل باإن�ساء القواعد الع�سكرية املتقدمة

الوظيفة ال�صيا�صية - الع�صكرية الأ�صا�صيةموقع/ نوع القاعدة

ال�صومال

)من�ساأة للتدريب �لع�سكري(

بناء قدر�ت �ل�رشكاء، دور حمتمل يف مهام 

�لدفاع �لد�خلي �الأجنبي، م�ساعدة �أمنية، دور 

حمتمل يف �مل�ساعد�ت �الإن�سانية �الأجنبية

قطر

)قو�عد ع�سكرية ومن�ساآت تدريب م�سرتكة 

على م�ستوى �الألوية، من �ملقرر �أن يتم 

��ستكمال عمليات �النت�سار �لع�سكري على 

م�ستوى �لكتائب خالل �سنة 2017(

م�ساعدة �أمنية )قوات اأمن تقليدية وقوات 

اأمن داخلي(، بناء �لتحالفات، بعث �لر�سائل 

�ل�سيا�سية، �إظهار �لقوة

قرب�ص ال�صمالية

)قو�ت على م�ستوى �لفيالق، عمليات �نت�سار 

�إ�سافية �سمن �أفر�د قو�ت �الأمن �لرتكية 

�لقرب�سية، فرق ع�سكرية على م�ستوى 

�الأفو�ج(

دفاع جماعي، �سمانات دولية، بعث �لر�سائل 

�ل�سيا�سية، �إظهار �لقوة

�صمال العراق

)قو�عد عمليات متقدمة يف مو�قع متعددة(

مكافحة �الإرهاب، �حلروب غري �لتقليدية، 

عمليات �ال�ستطالع �خلا�سة، بناء قدر�ت 

�ل�رشكاء* )بع�سيقة*(، حماية �لقو�ت

�صورية

)قو�عد عمليات متقدمة وبع�س مناطق �لتدريب 

يف �لباب و�ملناطق �ملجاورة، �إمكانية ن�رش �لقو�ت 

يف �إدلب(

مهام متعددة ومهام متابعة، مكافحة 

�الإرهاب، حماية �لقو�ت، عمليات �ال�ستطالع 

�خلا�سة

حاملة الطائرات اخلفيفة / م�رشوع من�صة 

هبوط طائرات الهليكوبرت

�لدبلوما�سية �لبحرية، �لعمليات �الإن�سانية، 

�إظهار �لقوة، �لنقل �ل�رشيع، �الإخالء غري 

�لقتايل، �ملالحة �لبحرية
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قواعد العمليات املتقدمة يف قطر: الوجود الرتكي يف اخلليج:

من �أجل �لو�سول �إىل فهم كامل الأهمية قطر �جليو-��سرت�تيجية �لع�سكرية، 

ت�سكيل  مّت  فقد  �الأمريكي.  �لدفاع  ملوقف  جيد  فهم  تطوير  �ملرء  على  ينبغي 

�لقو�ت �مل�سلحة �الأمريكية لتلبية �حتياجات قوة عظمى ت�سعى للنفوذ �لعاملي. 

من  ت�سعة  �أ�سل  من  �ستة  بناء  مّت  �ملوحدة،  �لقيادة  خطة  ومبوجب  وبالتايل، 

�جلغر�فية  �لقتالية  �لقياد�ت  هذه  �أحد  جغر�يف.  �أ�سا�س  على  �لقتالية  �لقياد�ت 

�ملخت�رش �سنتكوم  با�سمها  �ملركزية، و�ملعروفة على نطاق و��سع  �لقيادة  هي 

CENTCOM. ومتتد �ملناطق �لتي تقع حتت م�سوؤولية �ل�سنتكوم من �ل�رشق 
عملية  كانت  �لقيادة  لهذه  �لريادية  �ملهام  و�أحد  �لو�سطى.  �آ�سيا  �إىل  �الأو�سط 

�حلزم �ل�سلب Operation Inherent Resolve ملحاربة �إرهاب تنظيم �لدولة 

لل�سنتكوم  �لعامة  �لقيادة  �أن  حني  ويف  )د�ع�س(.  و�ل�سام  �لعر�ق  يف  �الإ�سالمية 

تقع يف فلوريد�، فاإنها تعمل من خالل قياد�ت جزئية متقدمة مّت ن�رشها. وهناك 

�جلوية  للقو�ت  �إحد�ها  لل�سنتكوم،  جزئية  قياد�ت  خم�س  �أ�سل  من  �ثنتان 

نظر  وجهة  ومن   .
7
قطر يف  مقر�تها  تقع  �خلا�سة،  �لعمليات  لقو�ت  و�الأخرى 

��سرت�تيجية، ت�سكل هذه �ملقر�ت �أحد �أهم �ملو�رد �مل�ساعدة على مكافحة تنظيم 

�لدولة. وبعبارة �أخرى، ت�سكل قطر مركز�ً رئي�سياً للعمليات.

1992. ومنذ ذلك  �تفاقية تعاون دفاعي يف �سنة  وقعت و��سنطن و�لدوحة 

جتديد  ومّت  ر�سمي.  �إطار  �سمن  �لثنائية  �لدفاعية  �لعالقات  ��ستمرت  �حلني، 

لكن  �رشي،  فهو  �التفاقية  ن�ّس  عن  �أما   .2013 يف  �لدفاعي  �لتعاون  �تفاقية 

نحو  لكون  نظر�ً  حيوية  ق�سايا  يت�سمن  �أنه  ب�سهولة  يفهم  �أن  �ملرء  ي�ستطيع 

10 �آالف جندي �أمريكي منت�رشين يف قطر. ويرتكز �لوجود �لع�سكري �ملتقدم 
للواليات �ملتحدة يف هذه �لدولة �خلليجية �ل�سغرية على �لو�سعية �لقوية ل�سالح 

 For detailed info about the CENTCOM, see: the official website, http:// www.centcom.mil,  
7

Accessed in: July 10, 2017.
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. وعالوة 
8
�جلو يف قاعدة �لُعَديد �لتي تلعب دور�ً �أ�سا�سياً يف عملية �حلزم �ل�سلب

على ذلك، تتمتع قاعدة �لُعَديد ببنية حتتية ممتازة متكنها من ت�سغيل قاذفات 

B-52 Stratofortress �ال�سرت�تيجية طويلة �ملدى.  ب-52 �سرت�توفورتر�س 

منت�رشون  �سنتكوم  حتت  �ملن�سويني  �الأمريكي  �جلي�س  عنا�رش  فاإن  و�أخري�ً، 

�أمريكية  . وباملجمل، ت�ست�سيف قطر مو�رد 
9
�ل�سيلية لو�ء يف قاعدة  مب�ستوى 

حيوية الإد�رة �ال�سرت�تيجية �لع�سكرية للبنتاجون يف �ل�رشق �الأو�سط.

لي�س لدى �لدوحة �سوى قدر�ت دفاعية متو��سعة. فوفقاً لتقدير�ت مفتوحة 

نحو  �لقطرية  �مل�سلحة  للقو�ت  �لن�سطة  �لعاملة  �لقوى  �إجمايل  يبلغ  �مل�سدر، 

 .
10

11,800، �أي بالكاد ما يعادل عدد �أفر�د كتيبة قيا�سية

ومبا �أن قطر لديها عدد قليل جد�ً من �ل�سكان، فهناك طريقتان فقط لتعزيز 

قدر�ت �لدفاع �لوطني: �إما بناء �لتحالفات �لع�سكرية �أو �لرتكيز على �الأ�سلحة 

للجي�س  �ملتقدمة  �النت�سار  عمليات  وتبقى  �لوطنية.  �لقو�ت  لتجهيز  �ملتطورة 

ومن  للدوحة.  �لع�سكري  �لتحالف  ل�سيا�سة  �الأ�سا�سية  �لركيزة  �الأمريكي 

�ملتقدم على تنويع قدر�ت  �أن ي�ساعد �النت�سار �لرتكي  �ملتوقع يف هذه �ملرحلة 

قطر كدولة م�سيفة.

تقييم النت�صار الرتكي املتنامي:

جرت  مهمة  ت�رشيعية  جل�سة  يف  �لرتكي،  �لربملان  �سّدق   ،2017/6/7 يف 

كانت   .
11

قطر مع  �سابقاً  عليه  �لتوقيع  مّت  ثنائي  دفاع  قانون  على  ب�رشعة، 

وعقب  �خلليج.  �أزمة  خالل  �أنقرة  �تخذتها  �لتي  �الأهم  �مللمو�سة  �خلطوة  هذه 

 For a detailed assessment, see: Kenneth Katzman. Qatar: Governance Security and US  
8

Foreign Policy, Congressional Research Service, 2017.
Ibid.  

9

IISS, Military Balance 2017, Routledge, London, 2017.  
10
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لبدء  �مل�ستوى  رفيعة  ع�سكرية  بعثة  �أنقرة  �أر�سلت  �لربملاين،  �لت�سويت 

�ملتقدمة  �لرتكية  �لقاعدة  �أهم عاملني يف بناء  . وكان 
12

�لقو�ت ��ستعد�د�ت ن�رش 

يف �خلليج هما خريطة �لطريق وتوقيت عملية �النت�سار. وبب�ساطة، من �ملتوقع 

�أن ت�سل �لقاعدة �إىل م�ستوى كتيبة خالل �سنة 2017، ومن �ملحتمل �أن يكون 

�لهدف �لنهائي منها متركز قوة م�سرتكة مب�ستوى لو�ء.

�خلطة  �أن  �إىل  �لرتكي  �لربملان  يف  �خلارجية  �ل�سوؤون  جلنة  �إجر�ء�ت  ت�سري 

��سم  عليها  )يطلق  قطر  يف   600–500 قو�مها  قوية  كتيبة  �إن�ساء  هي  �الأولية 

جنمتني،  برتبة  قطري  جرن�ل  ير�أ�سها  �مل�سرتكة”(،  �لتكتيكية  �ل�سعبة  “مقر 
باأن نحو ت�سعني  �أي�ساً  �أفيد  وي�ستلم قائد لو�ء تركي من�سب نائب �لقائد. كما 

منذ  �خلليجية  �لدولة  �أر��سي  يف  �نت�رشو�  �رشية،  يعادل  ما  �أي  تركياً،  جندياً 

�أ�سارت بع�س �مل�سادر �ل�سحفية  �لتقرير،  . ويف وقت كتابة هذ� 
132015 �سنة 

�ألف  �إىل  �أن ت�سل  �النت�سار �ملخطط لها ميكن  �الأوىل من عمليات  �لدفعة  �أن  �إىل 

جندي، مما ي�سري �إىل �إمكانية �إجر�ء تعديل يف عملية توريد �لقو�ت ب�سبب �حلالة 

. وعالوة على ذلك، ذكرت و�سائل �الإعالم �لرتكية �أن �لتدريبات 
14

�مللحة يف قطر

. �أخري�ً، �أظهرت هذه �الإجر�ء�ت �أن �أنقرة �قرتبت 
بد�أت بالفعل يف 152017/6/19

من �النتهاء من �إن�ساء بعثة م�سرتكة م�ستقلة بني �لدرك �لرتكي وقو�ت �الأمن 

 .
16

�لد�خلي �لقطري

 Hurriyet, http://www.hurriyet.com.tr/katara-us-icin-oncu-askeri-heyetgitti-40489284,  
12

Accessed on: July 12, 2017.
 
13

 
14

 
15

Ibid.  
16
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عملية نقل العربات املدرعة والقوات الرتكية جواً اإىل القاعدة املتقدمة يف قطر17

الوحدة الرتكية يف قاعدة الريان18

�لتي  �ملادة  هي  �لدفاعي  �لتعاون  �تفاق  يف  مادة  �أهم  �أن  فيه  �سّك  ال  ومما 

ت�سمح للقو�ت �لرتكية بالتمركز على �الأر�س �لقطرية. ومع ذلك، وعلى عك�س 

 �لتكهنات، فاإن �ملعاهدة �لتي مّت �لت�سديق عليها ال تت�سمن �رشط �لدفاع �مل�سرتك

Daily Sabah, https://www.dailysabah.com/columns/yahya_bostan/2017/06/25/why-  
17

Accessed on: July 12, 2017.  turkeys-military-base-will-remain-in-qatar,
Hurriyet, http://www.hurriyet.com.tr/son-dakika-iste-turkiyenin-katardaki-askeri-  

18

ussu-40483254, Accessed on: July 12, 2017.
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�لتي  �لظروف  ، وهو �رشط ديبلوما�سي يحدد 
19

)casus foederis )بالالتينية 

5 من �تفاقية حلف �سمال  يتم مبوجبها �ل�رشوع بالتحالف �لع�سكري، كاملادة 

North Atlantic Treaty Organization (NATO)l. وبالتايل، فاإن  �الأطل�سي 

فاإن  �ملقارنة،  بالدفاع عن دولة قطر. وعلى �سبيل  قانونياً  لي�ست ملزمة  تركيا 

غري  بنود�ً  تت�سمن  �ملثال،  �سبيل  على  �الأذربيجانية،  �لرتكية  �لدفاعية  �ل�رش�كة 

مقيَّدة، ميكن تف�سريها على �أنها casus foederis �أي �رشط �لدفاع �مل�سرتك يف 

. ويف �لوقت نف�سه، فاإن �لقو�عد �ملتقدمة �لرتكية يف قطر هي بالتاأكيد 
20

�أوقات �حلرب

. وحتى �جليب �لرتكي يف �سورية، و�لذي ميتد حول 
�أكرث من وجود “رمزي”21

�لقرب �لتاريخي ل�سليمان �ساه، �لذي كانت حتر�سه فرقة �ملر�قبة �ل�رشفية على 

مدى عقود، �أدى �إىل حدوث ق�سايا معقدة، مبا يف ذلك عملية �إجالء لتلك �لقو�ت 

. ويف حالة قطر، حيث يعمل �آالف �لرجال �لذين يرتدون 
22

ثم عملية �إعادة توغل

�لزي �لر�سمي يف �لقاعدة �ملتقدمة �مل�سرتكة، فاإن �ال�ستثمار �لع�سكري هناك كبري 

ويعك�س �الأولوية �جليو-�سيا�سية الأنقرة وم�ساحلها �جلوهرية يف �خلليج.

املنظور اجليو-�صيا�صي الكامن وراء التمركز يف قطر:

�إن �النت�سار �لع�سكري �ملتقدم هو جزء ال يتجز�أ من �ملنظور �ال�سرت�تيجي 

�أو�سع،  نطاق  على  ملو�ردها  تركيا  ن�رش  زيادة  فمع   .21 �لـ  �لقرن  يف  لرتكيا 

نفوذها جمال  تبني  فتئت  ما   ،
23

�الإفريقي �لقرن  �إىل  �ملتو�سط  �رشق  من   بدء�ً 

�ملتقدم يف قطر  �لرتكي  �لوجود  �ل�سياق، يعدُّ  �لع�سكري. ويف هذ�  �ل�سيا�سي - 

For the full text of the treaty, see: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150608-1-1.  
19

pdf, Accessed on: June 22, 2017.
ABC AZ, http://abc.az/eng/news_22_12_2010_50349.html, Accessed on: June 22, 2017.  

20

Al Jazeera, http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/06/analysis-turkey-deploying-  
21

troops-qatar-170607174911372.html, Accessed on: July 7, 2017.
CNN, http://edition.cnn.com/2015/02/22/middleeast/turkey-syria-tomb-rescue/index.  

22

html, Accessed on: July 7, 2017.
Anadolu Agency, http://aa.com.tr/en/africa/details-emerge-of-turkish-military-base-in-  

23

somalia/664139, Accessed on: June 22, 2017.
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م�ستوى  �إىل  �أنقرة  �إي�سال  هدفه  كان  عليه،  �لعمل  بد�أ  فعندما  �إقليمياً.  �إجناز�ً 

عندما   ،2015 �سنة  يف  �أنه  �لو��سح  ومن  �لوطنية.  �لقدر�ت  من  كلياً  جديد 

�أن  �خلرب�ء  بع�س  ر�أى  كبرية،  قاعدة  �إن�ساء  على  �لدوحة  مع  �حلكومة  �تفقت 

�لقوة  زيادة  �إىل  �لهادف  �لناعم  نفوذها  زيادة  �إىل  �خلطوة  بهذه  ت�سعى  تركيا 

�لر�أي،  لهذ�  ووفقاً  ذلك،  على  وعالوة  �ل�سلبة.  �لقوة  من  بعنا�رش  �خلليج  يف 

�لقطرية يف  �ل�رش�كة �ال�سرت�تيجية �لرتكية -  �إر�ساء  �لد�ئم يعني  �لتمركز  فاإن 

. حتى �إن بع�س و�سائل 
24

بيئة �أمنية �إقليمية �رشيعة �لتغري ال ميكن �لتنبوؤ بها

�الإعالم �لرتكية �سورت �لتمركز �لرتكي يف �خلليج على �أنه عودة �إىل �الأر��سي 

.
25

�الإمرب�طورية �لعثمانية �لتي ُفقدت بعد �حلرب �لعاملية �الأوىل

2020، �ستتمركز قوة  و�إذ� �سار كل �سيء كما هو خمطط له، بحلول �سنة 

م�سرتكة مب�ستوى لو�ء، �أي ما يعني ب�سعة �آالف من �لقو�ت من جميع فروع 

. بالتاأكيد، قد يغري هذ� قو�عد �للعبة �الإقليمية. وعلى 
26

�جلي�س �لرتكي، يف قطر

�لرغم من �أن لو�ء و�حد�ً هو وحدة �سغرية بالن�سبة لرتكيا نظر�ً لعظم �ملو�رد 

�أكرث من  �أو  �آالف  �ملحتمل لنحو ثالثة  �لتمركز  فاإن  �مل�سلحة،  لقو�تها  �لب�رشية 

�لقو�ت �لرتكية �سيكون مبثابة ما يقرب من ثلث �الأفر�د �لع�سكريني �لقطريني 

�أو  �لبحرية  �لقو�ت  �أفر�د  عدد  لوحده  �ل�سغري  �لعدد  هذ�  ويتجاوز  �لن�سطني، 

وبالتايل،   .
27

�ل�سغرية �خلليجية  �لدولة  لهذه  �جلوية  �لقو�ت  يف  �لعاملة  �لقوى 

و�سمن حدود �التفاقات �لثنائية بني �أنقرة و�لدوحة، ميكن للقاعدة �لع�سكرية 

�أن تلعب دور�ً رئي�سياً يف �لتخطيط �لدفاعي لدولة قطر، �إ�سافة �إىل جدول �أعمال 

�الأمري لل�سوؤون �الإقليمية.

 
24

 
25

  
26

 
27
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�أي�ساً، ال تقت�رش �ل�رش�كات �لدفاعية على عمليات نقل �الأجهزة �لع�سكرية 

نف�سية   - �سيا�سية  رو�بط  بناء  �أي�ساً  باإمكانها  بل  فح�سب،  �لقو�ت  و�أعد�د 

ي�سمل  �لقطرية  �لرتكية  �لدفاعية  �ل�رش�كة  فمحتوى  وثقافية.  و��سرت�تيجية 

جيل  ظهور  �إىل  توؤدي  �أن  ميكن  �جلهود  وهذه  �ساملة.  تدريبية  م�ساريع 

قوية  در�ية  على  يكون  �لقطرية  �مل�سلحة  �لقو�ت  �سفوف  بني  جديد  ع�سكري 

2030، هناك  �ل�سدد، وبحلول �سنة  �لرتكية. ففي هذ�  �ال�سرت�تيجية  بالثقافة 

�حتمال كبري باأن عدد�ً ال ي�ستهان به من �جلرن�الت و�ل�سباط �لقطريني �سوف 

يتكلمون �لرتكية بطالقة ويكونون قادرين على ت�سغيل �ملن�سات �مل�سنّعة يف 

تركيا.

ت�سمل  �سوف  ��ستكمالها،  فبعد  جد�ً.  مهم  نف�سها  �لقاعدة  �سكل  فاإن  ثالثاً، 

�خلا�سة  �لنخبة  قو�ت  �إىل  �إ�سافة  �لرتكي،  �جلي�س  فروع  جميع  من  عنا�رش 

�أخرى،  وبعبارة  �خلمرية.  �لقبعات  �أي   The Maroon Berets �لرتكية 

�ل�سيا�سية  �خليار�ت  من  بالعديد  �أنقرة  �ستزود  قطر  يف  �لرتكية  �لقاعدة  فاإن 

و�لع�سكرية، بدء�ً من �الإر�ساء �ملتقدم لل�سفن �لرتكية يف مو�نئ خم�س�سة لها، 

ون�رش طائر�ت �لتزويد بالوقود �أو �لطائر�ت ذ�ت �أنظمة �الإنذ�ر �ملبكر و�لتحكم، 

�أو �إد�رة �لعمليات �خلا�سة يف �ملنطقة.

العوائق ال�صيا�صية:

يف  تركيا  دور  �التفاقية  على  للربملان  �ل�رشيع  �لت�سديق  حّول  تاأكيد،  بكل 

. و�أظهرت �أن �أنقرة ر�أت يف 
28

�الأزمة �خلليجية من و�سيط حمتمل �إىل طرف فيها

عالقاتها �ال�سرت�تيجية �ملزدهرة مع �لدوحة جزء�ً ال غنى عنه من �أجندة تركيا 

�ملعاهدة ومن ثم ن�رش  بالت�سديق على  �جليو-�سيا�سية. ومل يكن قر�ر تركيا 

قو�تها ب�رشعة يف قطر حتركاً مناه�ساً لل�سعودية، بل حتركاً موؤيد�ً لقطر. وهذ� 

The New York Times, https://www.nytimes.com/2017/06/07/world/europe/turkey-qatar-  
28

support.html?_r=0, Accessed on: June 22, 2017.
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�أمر معقد لكنه فارق ب�سيط مهم لفهم وجهة نظر �أنقرة. ويف هذ� �ل�سدد، �أعرب 

�لبيان �لر�سمي لوز�رة �خلارجية �لرتكية حول �أزمة �خلليج عن “رغبة تركيا 

باالآر�ء  �ختالفهم  بحل  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  �أع�ساء  يقوم  باأن  �ل�سادقة 

.
و�ملناهج عرب �حلو�ر”29

لكن هناك �سوؤ�ل �أ�سا�سي يتم طرحه يف هذه �ملرحلة: هل ميكن لرتكيا �أن تتخذ 

موقفاً مو�لياً لقطر وغري معاٍد لل�سعودية يف حال ت�ساعد حدة �لو�سع؟ فبعد كل 

�سيء، كان من �لو��سح �أن �إز�لة �لقاعدة �لرتكية من قطر كانت من بني مطالب 

دول �خلليج �لعربية، مما يدل على عدم �رتياح دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 

للوجود �لع�سكري �لرتكي يف �ملنطقة. وحتى �الآن، رّكز �خلطاب �لقا�سي الأنقرة 

على دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة عو�ساً عن �ململكة �لعربية �ل�سعودية. ففي 

حني دعا �لرئي�س �أردوغان Recep Tayyip Erdoğan �إىل �لو�ساطة �ل�سعودية 

، فاإن �الإد�رة وم�سادر �ل�سحافة �لرتكيتني 
30

لالأزمة كونها �أكرب دولة خليجية

ملحاولة  �ملزعوم  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  دولة  دعم  �إىل  �سمناً  ت�سري�ن  كانتا 

ت�رشيب خالل  من   ،2016 �سنة  يوليو  متوز/  يف  تركيا  يف  �لفا�سلة   �النقالب 

يف  �لرتكي  للتمركز  متاماً  �حلال  هو  وكما  وبالتايل،   .
31

دوالر مليار�ت  ثالثة 

�ملزيد من  �ملتقدمة يف قطر  �النت�سار  �أن ت�سبب عمليات  �ملرجح  �ل�سومال، من 

د�مت  ما  ذلك،  مع  لكن  �لبلدين.  بني  للعالقات  وتاأزماً  �الإمار�ت  مع  �ملناف�سة 

�أنقرة قادرة على تق�سيم وجتزئة عالقاتها مع دول جمل�س �لتعاون �خلليجي، 

ويف �ملقام �الأول مع �ململكة �لعربية �ل�سعودية، فباإمكانها �لتعامل مع �أي نز�ع 

�سيا�سي مع دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

For the press release, see: Ministry of Foreign Affairs, http://www.mfa.gov.tr/no_-175_-  
29

5-june-2017_press-release-regarding-the-developmentsamong-saudi-arabia_-united-arab-
emirates_-bahrain_-egypt-and-qatar.en.mfa, Accessed on: June 22, 2017.
Daily Sabah, https://www.dailysabah.com/diplomacy/2017/06/22/president-erdogan-saudi-  

30

king-salman-agree-to-increase-efforts-to-endtension-in-gulf, Accessed on: July 10, 2017.
 
31
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بناء القواعد املتقدمة يف ال�صومال: الوجود الع�صكري الرتكي يف القرن 

الإفريقي:

�ل�سومال جزء ال يتجز�أ من مبادرة  �ملتقدمة لرتكيا يف  �لعمليات  �إن قو�عد 

لرتكيا  �لذكية  �لقوة  قدر�ت  تعزيز  �إىل  تهدف  و�لتي  �إفريقيا،  جتاه  �أنقرة 

لقناة  �فتتاحيته  يف  �أردوغان  �لرئي�س  �أو�سح  وكما  �لقارة.  �أنحاء  جميع  يف 

و�رشيكة  وطن،  ورفيقة  “�سديقة،  ت�سبح  �أن  �إىل  تهدف  تركيا  فاإن  �جلزيرة، 

الإفريقيا”، �الأمر �لذي يعك�س تركيز�ً و��سع �لنطاق، يرت�وح بني مبادر�ت �لقوة 

�سميم  يف  �ل�سومال  ز�لت  فما   .
32

و�الأمنية �القت�سادية  و�ل�رش�كات  �لناعمة 

�لقرن من  �الأول  �لعقد  يف  �الإفريقية  �لقارة  يف  �لرتكي  �جليو-�سيا�سي   �ملنظور 

�لـ 21. وكانت زيارة �لرئي�س �أردوغان لهذ� �لبلد يف 2011 —حني كان رئي�ساً 

للوزر�ء— نقطة حتول للعالقات �لثنائية �ملزدهرة بني �أنقرة ومقدي�سو.

�لع�سكرية �جلديدة تتمتع مبوقع  �لقاعدة  �الأنباء �لرتكية، فاإن  لوكالة  وفقاً 

 
33

حيوي على م�سافة قريبة جد�ً من مطار مقدي�سو وميناء مقدي�سو و�مل�ست�سفى

. و�ست�سغل �لقاعدة �أربعمئة هكتار )نحو �أربعة 
�لذي �سيدته تركيا �سنة 342013

كيلومرت مربع( مع عدة م�ساحات �أخرى للتدريب بتكلفة تقدر بنحو 50 مليون 

�لقاعدة  �أن  �إىل  بد�يًة  �أ�سارت  �لتقارير  �أن  من  �لرغم  وعلى   .
35

�أمريكي دوالر 

36—�أي قوة ع�سكرية 
قادرة على تدريب خم�سمئة من �أفر�د �لقو�ت �ل�سومالية

 
32 

 
33

 For the details of the hospital, see: http://somaliturkishhospital.gov.tr/s/1/tarihcemiz,  
34

Accessed on: July 4, 2017.
 
35

Ibid.  
36
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مب�ستوى كتيبة، ت�سري �الأنباء �الأخرية �إىل �أن 1,500 من �أفر�د �لدولة �مل�سيفة 

وذكر  �ملن�ساأة.  هذه  يف  �سيخدمون  جندي   200 قو�مها  متقدمة  تركية  وقوة 

�لدولة  هذه  قدر�ت  بناء  هو  للكتيبة  �لرئي�سي  �لهدف  �أن  �الأتر�ك  �مل�سوؤولون 

عليها  يهيمن  و�لتي  �ل�سومال،  يف  �مل�سطربة  �الأمنية  �لبيئة  ظّل  يف  �ل�رشيكة 

�أكد  �لرتكية،   CNN �أن  �أن  . ويف مقابلة مع حمطة �سي 
37

�ل�سباب تهديد تنظيم 

�لقاعدة �ُسممت للعمل كمن�ساأة للتدريب فقط،  �أن  �ل�سفري �لرتكي يف مقدي�سو 

�أي  �أنها ال حتمل  �لذي من �ساأنه تعزيز قدر�ت �جلي�س �ل�سومايل، و�أكد  �الأمر 

. ومع ذلك، ت�سري �لتقدير�ت �أنه يف حال تغري قو�عد �ال�ستباك، 
38

�أجندة تو�سعية

فاإن مهمتها قد متتد لت�سمل �لدفاع �لد�خلي �الأجنبي �إذ� لزم �الأمر.

 Mevlüt �أوغلو  جاوو�س  مولود  �لرتكي  �خلارجية  لوزير  ووفقاً 

�لرتكية  �لقاعدة  يف  تدريبها  �سيتم  �لتي  �ل�سومالية  �لقو�ت  فاإن   ،Çavuşoğlu
 .

39
�ل�سباب تنظيم  �إرهاب  لهزمية  مقدي�سو  حلكومة  �ل�ساربة  �لقوة  �ست�سكل 

على  �لرتكيز  وت�سب  �ل�رشكاء،  قدر�ت  بناء  فكرة  توؤكد  �لت�رشيحات  هذه  �إن 

�لتهديد �لذي ي�سّكله تنظيم �ل�سباب. وباالإ�سافة �إىل ذلك، لفت وزير �خلارجية 

�النتباه �إىل �أن �خلطوط �جلوية �لرتكية ما ز�لت �رشكة �لطري�ن غري �الإفريقية 

�أن  من  �لرغم  وعلى   .
�لدو�م”40 على  بالعامل  مقدي�سو  تربط  “�لتي  �لوحيدة 

�لرحالت �لتجارية �إىل �ل�سومال قد تبدو م�ساألة تتعلق باالقت�ساد وبناء �ملكانة، 

فاإن �الإبقاء على �لعمليات �للوجي�ستية يبقى جزء�ً ال يتجز�أ من عملية �حلفاظ 

على �لكتيبة.

 
37

 For the CNNTurk documentary, see: https://www.youtube.com/watch?v=zDumRXNdy5g,  
38

Accessed on: July 4, 2017.
 

Ibid.  
40
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�ل�سومال  يف  �ملتقدم  �لرتكي  لالنت�سار  �الأخرى  �لرئي�سية  �جلو�نب  ومن 

�خلارجية.  مهماتها  يف  �سائبة  ت�سوبه  ال  �لذي  �لرتكية  �مل�سلحة  �لقو�ت  �ِسِجلُّ 

لقو�ت  �ملوجهة  لالتهامات  نظر�ً  �الإفريقي  �لقرن  يف  �الأهمية  بالغ  �أمر  وهذ� 

.
41

�الحتاد �الإفريقي بانتهاك حقوق �الإن�سان و�لف�ساد

فزعمت  موؤكد.  غري  �ملتوقع  �لرتكي  لالنت�سار  �الأول  �لظهور  توقيت  يبقى 

قدرتها  كامل  �إىل  ت�سل  �أن  �ملقرر  من  كان  �لقاعدة  �أن  بد�يًة  �سحفية  م�سادر 

2017، قال وزير �خلارجية  . ويف حزير�ن/ يونيو 
422017 �أو�ئل �سنة  بحلول 

�ل�سومايل يو�سف جر�د عمر، خالل زيارته �إىل �أنقرة، �أن �ملن�ساأة من �ملتوقع �أن 

�ل�سفري �لرتكي يف  . و�أخري�ً، �رشح 
�ملقبلة”43 �الأ�سهر  “يف  تعمل بكامل طاقتها 

. ومن �جلدير 
مقدي�سو �أن �لقاعدة �ستبد�أ عملها يف مطلع �أيلول/ �سبتمرب 442017

باملالحظة �أنه يف �أثناء كتابة هذ� �لتقرير، �أفادت بع�س �مل�سادر باأن �لعمل على 

.
45

�إر�سال �لدفعة �الأوىل من �لقو�ت �لرتكية �إىل �ل�سومال قد بد�أ بالفعل

العوائق املحتملة:

�إن �لعائق �الأهم بالن�سبة لالنت�سار �لرتكي �ملتقدم يف منطقة �لقرن �الإفريقي 

هو تهديد تنظيم �ل�سباب. فقد هددت �جلماعة �الإرهابية �أنقرة ب�سكل مبا�رش، 

�جلماعة  موقف  جتاوز  ذلك،  على  وعالوة   .
بالـ“عدو”46 علناً  وو�سفتها 

 Human Rights Watch, The Power These Men Have Over Us: Sexual Exploitation and  
41

Union Forces in Somalia, September 2014. For the full text, see: https:// Abuse by African
www.hrw.org/report/2014/09/08/power-these-men-have-over-us/sexual-exploitation-and-
abuse-african-union-forces, Accessed on: July 13, 2017.

 
42

 
43

 
44

https://twitter.com/search?q=%23somalia, Accessed on: July 7, 2017.  
45

Anadolu Agency, http://aa.com.tr/en/africa/al-shabaab-labels-turkey-enemy-of-  
46

somalia/606862, Accessed on: July 13, 2017.
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�أطباء تركيني من قبل، بل فجرو� �سيارة  ��ستهدفو�  �لكلمات، الأنهم  �لتهديدي 

 Improvised Explosive Device �ل�سنع  بد�ئية  نا�سفة  بعبوة  مفخخة 

�لرئي�س  �أتر�ك قبل زيارة  بالقرب من فندٍق كان يعمل فيه مبعوثون   ،(IED)l

. وما يز�ل تنظيم �ل�سباب كياناً �إرهابياً قوياً يف �ل�سومال، 
�أردوغان يف 472015

وباإمكانهم ت�سكيل خطٍر كبري على من�ساأة �لتدريب �لع�سكري �لرتكية.

الأنقرة  �لرئي�سي  �ملناف�س  �ملتحدة،  �لعربية  �الإمار�ت  دولة  حتاول  �أي�ساً، 

مع  �سفقات  خالل  من  �لبالد  يف  وجودها  تو�سيع  �حلالية،  قطر  �أزمة  يف 

�سوماليالند، �أو جمهورية �أر�س �ل�سومال، )وهي دولة �أعلنت ��ستقاللها ومّت 

مقابل  بربرة  ميناء  ��ستخد�م  بهدف  ذ�تي(  حكم  كمنطقة  دولياً  بها  �العرت�ف 

تدريب قو�ت �الأمن �ملحلية، حيث �إن �مليناء من �ساأنه تعزيز عمليات �الإمار�ت 

�لعربية  �الإمار�ت  من  �خلطوة  هذه  ووجهت  وقد   .
48

�ليمن يف  �ملتحدة  �لعربية 

مع  �ل�سفقات  �أن  ر�أت  �لتي  مقدي�سو  حكومة  من  قا�سية  فعل  بردود  �ملتحدة 

. وبعبارة 
49

�ل�سومال ل�سيادة  �سوماليالند �النف�سالية غري قانونية و�نتهاك 

�أخرى، �ستنخرط تركيا و�الإمار�ت يف مناف�سة �أخرى يف �إفريقيا بعد �رش�عهما 

�ل�سيا�سي يف �خلليج.

ومع ذلك، ما يز�ل �النت�سار �ملتقدم يف �ل�سومال فر�سة حقيقية الأنقرة �إذ� 

�إد�رة �ملخاطر �الأمنية ب�سال�سة. فاعتماد حكومة مقدي�سو على تركيا  ما متت 

�إ�سافية وم�سوؤوليات  �آخذ يف �لنمو مع مرور �لوقت، �الأمر �لذي يوجد فر�ساً 

كبرية ب�سكل متز�من. ويف هذ� �ل�سدد، من �ملتوقع �أن تلعب �لقاعدة �لع�سكرية 

دور�ً مهماً يف تعزيز �ملوقف �ال�سرت�تيجي لرتكيا يف �لقارة.

Ibid.  
47

BBC, http://www.bbc.com/news/world-africa-38956093, Accessed on: July 13, 2017.  
48

VOA News, https://www.voanews.com/a/somali-official-says-somaliland-deal-with-uae-  
49

corrupt-illegal/3724682.html, Accessed on: July 13, 2017.
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النت�صار الرتكي املتقدم يف قرب�ص ال�صمالية:

تركيا هي و�حدة من ثالث دول تدير قو�عد متقدمة على جزيرة قرب�س. 

فتمتلك �ململكة �ملتحدة قو�عد يف مناطق �سيادية يف �أكروتريي Akrotiri وديكيليا 

�ليونانيني  �لقبار�سة  منطقة  يف  كتيبة  لديها  �ليونان  �أن  حني  يف   ،
50Dhekelia

.
51

�مل�ستبعدين �إىل �جلزء �جلنوبي من �جلزيرة

خالل  من  �ل�سمالية  قرب�س  يف  �لرتكي  �لع�سكري  �لوجود  ويتجلى 

 Kıbrıs Türk Barış �ل�سالم  قو�ت  قيادة  فيلق  مب�ستوى  ع�سكري  �نت�سار 

جمهزة  لها  تابعة  م�ساة  فرق  مع   ،Kuvvetleri Komutanlığı—KTBK
بناقالت جند ومركبات قتالية، ولو�ء مدرع، و�أفر�د من �لكوماندو�س، و�أفو�ج 

�لرتتيبات  وب�سبب  ذلك،  على  عالوة   .
52

�لدعم ووحد�ت  �خلا�سة،  �لعمليات 

—�لتي �عرتفت  �لرتكية  �لقرب�سية  �الإد�رة  �لدفاعية و�الأمنية �ال�ستثنائية بني 

�أنقرة بو�سفها جمهورية �سمال قرب�س �لرتكية— وتركيا، فاإن عدد�ً من  بها 

 Güvenlik Kuvvetleri �لرتكية  �لقرب�سية  �الأمن  قو�ت  قيادة  يف  �ملنا�سب 

فيهم  مبن  �لرتكية،  �مل�سلحة  �لقو�ت  من  �أفر�د  ي�سغلها   Komutanlığı GKK
جرن�ل برتبة جنمتني يقود �لوحدة. ومتتلك قيادة قو�ت �الأمن هذه �لعديد من 

وحتى  �ل�سو�حل،  حر�س  �إىل  �ملحلية  �ل�رشطة  من  بدء�ً  لها،  �لتابعة  �ملوؤ�س�سات 

قرب�سي  �سابط  ترقية  متت  مرة،  والأول   ،2005 �سنة  ويف   .
53

�الإطفاء رجال 

. ومنذ ذلك �حلني، مّت 
54

تركي �إىل رتبة قائد لو�ء، وُعني نائباً لقائد قو�ت �الأمن

For detailed info, see: Sovereign Base Areas official website, http:// www.sbaadministration.  
50

org/, Accessed on: July 13, 2017.
IISS, Military Balance 2017, Routledge, London, 2017.  

51

IISS, Military Balance 2017, Routledge, London, 2017.  
52

 Güvenlik Kuvvetleri Komutanligi, http://www.mucahit.net/Komutanla rimiz.aspx,  
53

Accessed on: July 7, 2017.
Hurriyet, http://www.hurriyet.com.tr/kktc-nin-ilk-pasasi-346041, Ac cessed on: July 7, 2017.  

54
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. وبغ�س �لنظر عن �لوحد�ت �ملذكورة �أعاله، لدى 
55

�الإبقاء على هذه �ملمار�سة

تركيا فوج منت�رش يف نيقو�سيا وفقاً لنظام �ل�سمان يف �جلزيرة، و�لذي �أن�سئ 

عرب �تفاقات 1959–1960 يف زوريخ – لندن.

تعد �لقاعدة �لرتكية �ملتقدمة يف قرب�س �ل�سمالية �الأقدم يف تاريخ �جلمهورية. 

�لتو�زن  يف  مهماً  نفوذ�ً  �أنقرة  �لقاعدة  تعطي  �جليو-�سيا�سية،  �لناحية  فمن 

�لع�سكري ل�رشق �ملتو�سط. فبغ�س �لنظر عن �الختالفات �الأيديولوجية، كانت 

جميع �الإد�ر�ت �لرتكية تقريباً حري�سًة جد�ً على حماية هذه �ليد �لعليا. ول�رشح 

�لت�سعينيات،  يف   S-300أو� �أ�س-300  �سو�ريخ  �أزمة  نذكر  �لرتكي  �ملوقف  هذ� 

فهي مثال جيد على ذلك. باخت�سار، حاول �لقبار�سة �ليونانيون يف �سنة 1997 

 S-300 PMU-1 �أم يو و�حد  �أ�س-300 بي  �رش�ء منظومات دفاعية من طر�ز 

من �الحتاد �لرو�سي، مما هدد باإلغاء �ل�سيادة �جلوية ل�سالح �جلو �لرتكي. �أثار 

هذ� �لقر�ر ردة فعل ت�سعيدية حا�سمة من جانب تركيا. حتى �إن �الإد�رة �لرتكية 

�إذ�  �لبطاريات  �لقيام ب�رشبة وقائية لتدمري  �إمكانية  �إىل  �لوقت  �أ�سارت يف ذلك 

موؤقت  ب�سكل  تركيا  قامت  ملمو�س،  ردع  وكعملية   .
56

�ل�رش�ء عملية  متت 

باإر�سال بع�س طائر�ت �أف-16 �أو F-16 �إىل مطار جيت�سيتكايل Geçitkale يف 

قرب�س �ل�سمالية، جمهزة بحموالت قتالية كاملة، مبا يف ذلك �سو�ريخ بوباي 

�لبطاريات  نقل  مّت  لذلك،  ونتيجة   .
57

�ل�سنع �الإ�رش�ئيلية  جو-�أر�س   Popeye
�إىل �ليونان حتى قبل �أن يتم �سحنها �إىل قرب�س، وهي �الآن منت�رشة يف جزيرة 

.
58

كريت يف بحر �إيجة

http://www.kibrispostasi.com/index.php/cat/35/news/111528, Ac cessed on: July 7, 2017.  
55

Independent, http://www.independent.co.uk/news/world/turkey-hints-at-strike-on-  
56

cypriot-missiles-1282572.html, Accessed on: July 10, 2017.
 Hurriyet, http://www.hurriyet.com.tr/turk-f-16-lari-kuzey-kibris-ta-39024559, Accessed  

57

on: July 10, 2017.
 The Aviationist, https://theaviationist.com/2014/01/12/greece-fires-s300/, Accessed on:  

58

July 10, 2017.
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كانت �أزمة �لـ �أ�س 300 و�حدة من �ثنتني من �أهم �سيا�سات �لت�سعيد �ملتعمدة 

�لتي �نتهجتها تركيا، وجنحت بذلك؛ وذلك جنباً �إىل جنب مع حادثة طرد زعيم 

 Kurdistan Workers’ Party (Partiya �لكرد�ستاين  �لعمال  حزب  منظمة 

 Abdullah �أوجالن  �هلل  عبد  �الإرهابية   Karkerên Kurdistan—PKK)l

—وذلك عقب �نتهاج تركيا لديبلوما�سية   1998 Öcalan من �سورية يف �سنة 
ولكن  �الأ�سد.  حافظ  �إد�رة  �سّد  �لع�سكرية  �لقوة  با�ستخد�م  هددت  ت�سعيدية 

ملاذ� كان تفوقها �لع�سكري يف جزيرة قرب�س بالغ �الأهمية بالن�سبة لرتكيا؟

د�ئم  ب�سكل  مالزماً  كان  لقرب�س”  �جليو-�سيا�سية  “�الأهمية  م�سطلح  �إن 

يف  �جلزيرة  تز�ل  ما  �حلا�رش،  �لوقت  ويف  �لرتكية.  �ال�سرت�تيجية  للمجموعة 

ب�سبب  �ملتو�سط  �الأبي�س  �لبحر  �رشق  يف  للطاقة  �ل�سيا�سية  �جلغر�فية  �سلب 

. ومع ذلك، فاإن �أنقرة �أولت �أهمية 
59

�كت�ساف �ملو�رد �لهيدرو-كربونية �ملربحة

ق�سوى لقرب�س قبل ظهور هذه �الأجندة �لهيدرو-كربونية بفرتة طويلة. 

على �سبيل �ملثال، تعدُّ �لوحدة �لرتكية يف قرب�س ر�دعاً هجومياً يف �لتو�زن 

. ويف هذ� �ل�سياق، يقال �إن ع�سكرة جزر بحر 
60

�لع�سكري بني �ليونان وتركيا

تتمثل  بثمن  تقدر  ال  �أف�سلية  الأثينا  توفر  �ليوناين  �جلو  �سالح  قبل  من  �إيجة 

�إىل رّد فعل ر�دع  باإجر�ء �رشبات عميقة مفاجئة. ف�سالح �جلو �لرتكي يفتقر 

�إجناز  ميكنها  ال  و�لتي  �جلوية،  لقو�عده  �جليو-��سرت�تيجي  �ملوقع  ب�سبب 

طلعات كافية بال�رشعة �ملطلوبة فوق �لرب �لرئي�سي لليونان. و�إ�سافًة �إىل ذلك، 

�الأهد�ف  عن  جد�ً  وبعيد  جد�ً  �سيق   Thra cian corridor �لرث��سي  �ملمر  فاإن 

جانب  من  حا�سماً  برياً  �جتياحاً  ي�ستبعد  �لذي  �الأمر  �ليونانية،  �ال�سرت�تيجية 

تركيا رد�ً على هجوم جوي مفاجئ. �أي�ساً، ال ي�سمح �لتو�زن �حلا�سل للقو�ت 

 For an overview, see: Michael Ratner, Natural Gas Discoveries in the Eastern Mediterranean,  
59

 Congressional Research Service, 2016; Patrick Nopens, Geopolitical Shifts in the Eastern
Mediterranean, Egmont Royal Institute for International Relations, 2013.
 Mustafa Kibaroglu, “Ege – Doğu Akdeniz Denkleminde Kıbrıs’ın Stratejik Konumu ve  

60

Annan Planı”, Mülkiye Dergisi, February 2004.
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�لبحرية بني تركيا و�ليونان، ف�سالً عن �ل�سمات �جلغر�فية لبحر �إيجه، للبحرية 

يف  �ملنت�رشة  �لرتكية  �لقو�ت  فاإن  لذلك،   .
61

�لكاملة �لبحرية  بال�سيطرة  �لرتكية 

�أف�سلية  حتقيق  خالل  من  و��سح  هجومي  تفوق  لك�سب  و�سيلة  تعدُّ  قرب�س 

.
62

عددية هائلة على �لقو�ت �ليونانية

ويف �أعقاب �لف�سل �الأخري للمحادثات �لتي ترعاها �الأمم �ملتحدة، �سيكون من 

�ل�سمالية  �ملتقدمة لرتكيا يف قرب�س  �النت�سار  �أن عمليات  �أن ن�ستنتج  �لطبيعي 

�ال�سرت�تيجي  �ملوقف  فاإن  نف�سه،  �لوقت  ويف  �ملنظور.  �مل�ستقبل  يف  تتغري  لن 

للبحرية �لرتكية �سوف يكت�سب �أهمية �إ�سافية يف �لع�رشينيات �لقادمة. �ملقطع 

�لتايل يقيم هذه �لق�سية بالتف�سيل. 

روؤية تركيا لإظهار القوة البحرية: مفهوم “القاعدة العائمة”:

�أ�سا�س  على  �ملتو�سط  ل�رشق  �جلديد  �ل�سكل  بر�سم  م�ستحدثة  حالة  بد�أت 

�ملناف�سة �جليو-�سيا�سية للطاقة من قبل �لدول �ل�ساحلية، ي�ساف �إليها عودة 

طغى  فقد  �مل�ستمرة.  �ل�سورية  �الأهلية  و�حلرب  �ملنطقة،  �إىل  �لرو�سية  �لبحرية 

وهي:   ،21 �لـ  �لقرن  من  �الأول  �لعقد  يف  �ل�رشق  �أجندة  على  �ل�سمات  من  عدد 

ح�سماً،  �أكرث  لت�سبح  �لبحرية  �لقطع  وحتديث  للغو��سات،  �ملتز�يد  �لن�ساط 

قدر�تها  تعزيز  خالل  من  نف�سه  �حلذو  �أنقرة  حذت  وقد   .
63

�لقتالية و�ملهمات 

�لبحرية.

يظهر حتديث �لقوة �لدفاعية لرتكيا يف �لعقد �الأول من �لقرن �لع�رشين فهمها 

�جليو-�سيا�سي. فاأنقرة بد�أت بتحويل قو�تها �ل�ساحلية �إىل قو�ت لديها قدر�ت 

��ستك�سافية عرب �ملياه �لعميقة. و�إن �أهم �سمات �ملوقف �ال�سرت�تيجي للبحرية 

�لهليكوبرت طائر�ت  هبوط  من�سة  �ستكون  �لقادمة  �لع�رشينيات  يف   �لرتكية 

Ibid.  
61

Ibid.  
62

 For a detailed assessment, see: Can Kasapoğlu, Naval Balance of Power in the  
63

Mediterranean and Political–Military Trends, Konrad Ade nauer Stiftung, 2017.
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�ألـ �أت�س دي Landing Helicopter Dock—LHD، حتت م�سمى تي جي غي 

 وخالل مر��سم �إطالق �ل�سفينة �حلربية تي جي غي 
64TCG Anadolu أنادولو�

كينالياد� TCG Kınaalıada، وهي �ل�سفينة �لر�بعة من جمموعة طر�د�ت من 

طر�ز ميلجم MİLGEM �الأ�سلية يف تركيا، �رشح �لرئي�س رجب طيب �أردوغان 

. و�أ�سارت �الأنباء �الأخرية 
65

باأن �لبحرية �لرتكية �ست�سّغل قريباً حاملة طائر�ت

�أنقرة  �أن  �إىل  تركيا  يف  �لهليكوبرت  طائر�ت  هبوط  من�سة  م�رشوع  بخ�سو�س 

تخطط لبناء مدرج ت�ساعدي ski-jump ملن�ستها �لقادمة، �الأمر �لذي �سيمكنها 

 ،F-35B بي  �أف-35  طر�ز  من  للطائر�ت  ق�سرية  �إقالع  عمليات  �إجناز  من 

 Short Takeoff/ Vertical Landing—STOVL عمودي  هبوط  وعمليات 

. مثل هذ� �لقر�ر �لذي يرمي �إىل ت�سغيل هذه �ل�سفينة 
66

للمقاتالت متعددة �ملهام

�مل�ستقبلية �لر�ئدة كمن�سة هجوم برمائية �أو حاملة طائر�ت خفيفة �سوف يحدد 

�ملوقف �ال�سرت�تيجي للبحرية �لرتكية يف �لع�رشينيات �لقادمة وما بعدها.

من�صة هبوط طائرات الهليكوبرت من طراز خوان كارلو�ص واحد:

��ستناد�ً �إىل ت�سميم �ل�سفينة �الإ�سبانية من طر�ز خو�ن كارلو�س و�حد �لتي 

للبحرية  �لر�ئدة  �مل�ستقبلية  �ل�سفينة  �ُسمِّمت   ،
67Navantia نافانتيا  �أنتجتها 

�لرتكية لتحمل على متنها وحدة بحرية مب�ستوى كتيبة، ودبابات، ومدرعات، 

 .
68

�لهليكوبرت �أنو�ع خمتلفة من طائر�ت  �إىل جناح جوي مكون من  باالإ�سافة 

لن  خفيفة  طائر�ت  حاملة  �إىل  دي  �أت�س  �ألـ  �لقادمة  �لرتكية  �ملن�سة  حتويل  �إن 

بي �أف-35  �ستوفل  طائر�ت  من  قليل  عدد  بن�رش  متعلقاً  “بب�ساطة”   يكون 

Navantia, http://www.navantia.es/noticia.php?id_noti=291, Accessed on: June 22, 2017.  
64

Anadolu Agency, http://aa.com.tr/en/todays-headlines/we-will-build-our-own-aircraft-  
65

carriers-erdogan/853272, Accessed on: July 6, 2017.
 Dave Majumdar, “Turkey’s Jump-Jet Carrying Amphibious Assault Carrier”, The National  

66

Interest, January 2017, http://nationalinterest.org/ blog/the-buzz/exposed-turkeys-jump-
jet-carrying-amphibious-assault-carrier-14832, Accessed on: July 6, 2017.
Navantia, http://www.navantia.es/noticia.php?id_noti=291, Accessed on: July 6, 2017.  

67

IHS Jane’s, Jane’s Fighting Ships – Juan Carlos 1 Class, February 2017.  
68
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�إذ� كانت تي جي  �أن تبحر. بل حتديد ما  �ملن�سة قبل  F-35B STOVL على 
�أو من�سة عمليات حاملة للطائر�ت  �أنادولو �ستكون مبثابة مورد برمائي  غي 

هو قر�ر كبري لي�س من �ساأنه حتديد �لدور �لرئي�سي لل�سفينة فقط ولكن �أي�ساً 

حتديد �ملهام �الأ�سا�سية لقو�ت �لبحرية، وكذلك �آفاق �القت�ساد �لدفاعي �لرتكي. 

وعلى �لرغم من �أن �لبحرية �الإ�سبانية ت�ستخدم هذ� �لطر�ز كبديل حلامالت 

�لطائر�ت �خلفيفة، �أبقت �لبحرية �الأ�سرت�لية �ل�سفينة حمدودة بدورين: �لعمل 

طر�ز  من  �لربمائي  �لهجوم  �سفن  بناء  يتم  فلم  �لقوة.  و��ستعر��س  �لربمائي 

خو�ن كارلو�س و�حد للعمل بفعالية كحامالت للطائر�ت �خلفيفة. لي�س �سبب 

)27.5 مليون كغ( فقط،  27,500 طن  يبلغ  �لذي  �ل�سفينة  �الأمر هو وزن  ذلك 

�لعمالقة، ولكن  �الأمريكية  �لطائر�ت  �أوز�ن حامالت  �أقل بكثري من  وهو وزن 

�الأمر متعلق �أي�ساً بت�سميمها وخ�سائ�سها. فحامالت �لطائر�ت �خلفيفة لديها 

مكونات مر�قبة للحركة �جلوية، باالإ�سافة �إىل �لذخائر ومر�فق تخزين �لوقود، 

فعلى   .
69STOVL �ستوفل  طائر�ت  ت�سغيل  �أجل  من  لالإقالع  معدلة  و�أ�سطح 

 Charles de سبيل �ملثال، بينما تلبي �سفينة �لبحرية �لفرن�سية �سارل ديجول�

�الإيطالية  �لبحرية  �سفينة  �أو  كغ(  مليون   42( طن  �ألف   42 تزن  �لتي   Gaulle
عمليات  متطلبات  كغ(  مليون   30( طن   30 �ألف  تزن  �لتي   Cavour كافور 

�لتي  �الأخرى  �لربمائية  �ل�سفن  من  �لعديد  فاإن  �خلفيفة،  �لطائر�ت  حامالت 

.
70

تتمتع باأوز�ن مماثلة غري قادرة على �لقيام مبهام حاملة طائر�ت بكفاءة

بـ“�سفينة  و�حد  كارلو�س  خو�ن  �سفينة  �الإ�سبانية  �مل�سادر  وتدعو 

يف  بنيت  حربية  �سفينة  �أكرب  متثل  فهي  �ال�سرت�تيجية”،  �ال�ستعر��س 

مبهام مرتبطاً  و�حد  كارلو�س  خو�ن  بناء  ور�ء  �لكامن  �ل�سبب  وكان   �إ�سبانيا. 

 Richard Brabin-Smith and Benjamin Schreer, “Jump Jets for the ADF’’, Strategic Insights,  
69

ASPI, November 2014.
Ibid.  

70
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�الأمن  �ملدرجة �سمن �سيا�سة  �لوقت—  —يف ذلك   
71Petersberg بيرت�سبريج 

 ،European Security and Defense Policy—ESDP �الأوروبية  و�لدفاع 

لالحتاد  �مل�سرتكة  و�لدفاع  �الأمن  �سيا�سة  �إىل  ذلك  بعد  حتويلها  مّت  و�لتي 

وحفظ  �الإن�سانية،  �مل�ساعدة  يف  لالإ�سهام  �ل�سفينة  ت�سميم  مّت  فقد  �الأوروبي. 

�إىل  . وي�سري �خلرب�ء �الإ�سبان 
72

�أوقات �الأزمات �لقتالية يف  �ل�سالم، و�لو�جبات 

�لهجمات  ومهام  �خلفيفة  �لطائر�ت  حمل  مبهام  �لقيام  باإمكانه  �لطر�ز  هذ�  �أن 

�لربمائية. وكان �لهدف �الأويل منها �جلمع بني خ�سائ�س حامالت �لطائر�ت من 

�لربمائية  و�ل�سفن   Principe de Asturias �أ�ستوريا�س  دي  برين�سيبي  طر�ز 

 Armada �الأرماد�  �أ�سطول  من  جزء�ً  كانت  �لتي   Galicia غالي�سيا  طر�ز  من 

�الإ�سبانية يف ذلك �لوقت.

73
�شفينة خوان كارلو�س واحد مبقدمتها الطافية ومدرجها الت�شاعدي

 IDS, Ambhibious Warfare Ships: The Navantia Achievements Juan Carlos 1 Class Galicia  
71

Class and Athlas Family, Sponsored by Navantia, 2011, p. 57.
Ibid.  

72

Ibid. p.56.  
73
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�أربع  الأد�ء  و�حد  كارلو�س  خو�ن  ت�سميم  مّت  �الإ�سبانية،  للتقييمات  ووفقاً 

74
مهمات حمددة ل�سالح �الأرماد� �الإ�سبانية، هي:

�لعمليات �لربمائية، 	•
متنها  على  حتمل  �أن  لل�سفينة  ميكن  �أنه  �الأنباء  )�أفادت  �جلي�س  وحد�ت  ن�رش  	•
ليوبارد–2  �لرئي�سية  �لقتال  دبابات  مثل  �جلي�س،  تر�سانات  من  كبرية  من�سات 

�سينوك �أت�س–47  �سي  طر�ز  من  �جلوية  �لهليكوبرت  وطائر�ت   Leopard–2  �أو 

،)CH-47 Chinook
�لطائر�ت  ناقالت  دعم  �أو  ��ستبد�ل  �الأ�سطول.  مع  �ملتكاملة  �ال�ستعر��س  عمليات  	•

�خلفيفة،

عمليات �مل�ساعدة �الإن�سانية. 	•

�الإ�سبانية،  لالأرماد�  و�ملخ�س�سة  �أعاله،  �ملذكورة  �لو�جبات  �إىل  و�إ�سافة 

�ملهمات  جميع  �إجر�ء  على  قادرة  و�حد  كارلو�س  خو�ن  �أن  �إىل  �لتقارير  ت�سري 

�ملنوطة بال�سفن �لربمائية �لكبرية �ملعا�رشة:

M ��ستعر��س �لقوة

M �حل�سور

M قيادة �لعمليات

M �لدعم �للوج�ستي

M �لنقل �ل�رشيع

M مهمات حمل طائر�ت �لهبوط �لعمودي و�الإقالع من مدرج ق�سري

M عمليات �الإجالء لغري �ملقاتلني

A و�جبات �ل�سفن �لد�عمة

 IDS, Amphibious Warfare Ships: The Navantia Achievements Juan Carlos 1 Class Galicia  
74

Class and Athlas Family, Sponsored by Navantia, 2011, p. 60.
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A و�جبات �ل�سفن �لتدريبية 

C عمليات �الإغاثة �الإن�سانية

C عمليات �الإغاثة يف حاالت �لكو�رث

 M: Military Missions ،ملهام �حلربية�

 A: Auxiliary Missions ،ملهام �مل�ساعدة�

C: Civilian Missions, for detailed assessment 
75

�ملهام �ملدنية 

76
خوان كارلو�س واحد يف طريقها اإىل مربطها، قاعدة روتا البحرية يف اإ�شبانيا 

وحاملة  الهيلوكوبرت  طائرات  هبوط  من�صة  بني  احلا�صم  تركيا  قرار 

الطائرات اخلفيفة:

على  �ملعتمدة  �لبحرية  �ملالحة  يف  بالعمل  قبل  من  �لرتكية  �لبحرية  تقم  مل 

�أنادولو لت�سبح حاملة  حامالت �لطائر�ت. و�إذ� مّت تعديل �سفينة تي جي غي 

طائر�ت خفيفة، �ستكون هذه �ملرة �الأوىل �لتي تدير فيها تركيا “قاعدة عائمة” 

يف �ملياه �لعميقة. من ناحية �أخرى، لدى �لبحرية �لرتكية قدر�ت برمائية قوية، 

Ibid., p. 14.  
75

 IDS, Ambhibious Warfare Ships: The Navantia Achievements Juan Carlos 1 Class Galicia  
76

Class and Athlas Family, Sponsored by Navantia, 2011, p.76.
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�ستينيات  يف  �لربمائية  قدر�تها  ببناء  �أنقرة  فبد�أت  �أي�ساً.  ناجح  قتايل  و�سجل 

�لو�سع يف قرب�س. فقبل  �لع�رشين على م�ستوى كتيبة، و�سط ت�ساعد  �لقرن 

برمائي  م�ساة  فوج  �إن�ساء  من  تركيا  متكنت   ،1974 �سنة  �لع�سكري  �لتدخل 

�سارك يف �حلملة �لع�سكرية. �أما يف �لوقت �حلا�رش، فلدى �لبحرية �لرتكية قوة 

من  �لبحرية  �لكوماندو�س  وحد�ت  مع  جنب  �إىل  جنباً  لو�ء،  مب�ستوى  برمائية 

. وقد مّت تكليف وحد�ت من هذ� �للو�ء بعمليات مكافحة �الإرهاب �سّد 
77

�لنخبة

حملة  وخالل  ذلك،  على  عالوة  �لت�سعينيات.  منذ  �لكرد�ستاين  �لعمال  حزب 

درع �لفر�ت �لرتكية �الأخرية يف �سورية، مّت ن�رش قو�ت �لنخبة من �لكوماندو�س 

. فقو�ت �مل�ساة �لتابعة للبحرية 
78

يف منطقة �لعمليات، بالقرب من مدينة �لباب

و�كت�سبت  عقود،  �أربعة  من  الأكرث  بالدها  حروب  يف  تقاتل  فتئت  ما  �لرتكية 

بني  �خليار  �إذ�ً  �ملدن.  وحرب  �لتقليدية  غري  �لعمليات  يف  جيدة  خربة  بالفعل 

ت�سميم �ل�سفينة �مل�ستقبلية �لر�ئدة لرتكيا ك�سفينة هجوم برمائية �أو ت�سميمها 

 كحاملة طائر�ت خفيفة �سوف يكون متعلقاً بالقر�ر بني تعزيز قدر�ت ٍوثقافٍة

كان فاإذ�  للبحرية.  جديد  دور  بناء  �أو  بالفعل،  ٍ قائمة  ع�سكرية   ��سرت�تيجية 

�خليار �الأول هو �خليار �ملف�سل، فاإن تركيا قد ترّقي لو�ء م�ساة �لبحرية لديها 

�إىل فيلق باإمكانيات ��ستطالعية.

�أنقرة �خليار �الأخري، فاإن ت�سغيل حاملة طائر�ت خفيفة  ويف حال �ختارت 

من �ساأنه �أن يوفر خيار�ت ع�سكرية مرنة للحكومة �لرتكية يف �أثناء عملها على 

�لطري�ن  قدر�ت  من  نوع  بناء  من  تركيا  فتمكن  خارجية.  ��سرت�تيجية  �أجندة 

�لبحري بالطائر�ت �ملقاتلة ثابتة �جلناحني يعني �أنها لن تقت�رش على �العتماد 

وبدون  �حلايل،  �لوقت  ففي  �لرتكية.  �الأر��سي  د�خل  �جلوية  �لقو�عد  على 

�لقتايل �ملجدي ملن�سات �سالح  �لتزود بالوقود جو�ً، ميكن للمدى  �لقدرة على 

For detailed info, see: IISS, Military Balance 2017, Routledge, London, 2017.  
77

Daily Sabah, https://www.dailysabah.com/war-on-terror/2017/03/01/ turkey-deploys-elite-  
78

commando-units-in-syria, Accessed on: July 6, 2017.
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�جلو �لرتكي —يف �لغالب طائر�ت �أف-16 مبختلف �أنو�عها— دعم �لعمليات 

يكون  قد  �إذ�ً  �لرتكية.  �حلدود  من  �لكيلومرت�ت  من  مئات  ب�سع  بعد  على 

�لو�سول. ومع ذلك، يعتمد هذ� �خليار  لتو�سيع نطاق  �ملتقدم بديالً  �النت�سار 

�ملحتملة، مثل قطر. وقد ك�سفت  �مل�سيفة  �لدول  �ل�سيا�سية مع  �التفاقات  على 

�لرتكي،  �جلو�ر  يف  �ملتقدم  �النت�سار  خيار�ت  �سعف  عن  �حلالية  �خلليج  �أزمة 

�لقاعدة  باإغالق  قطر  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  طالبت  عندما  خ�سو�ساً 

. وبالتايل، قد ت�سعى �أنقرة �إىل �متالك “قاعدة جوية عائمة” للتخل�س 
79

�لرتكية

من �العتبار�ت �لديبلوما�سية.

�سيكون  خفيفة  طائر�ت  كحاملة  �أنادولو  غي  جي  تي  �سفينة  ت�سغيل  �إن 

من  عدد�ً  �الأ�سرت�لية  �ال�سرت�تيجية  �ملجموعة  �أ�سدرت  فقد  �أي�ساً.  �سلبياته  له 

�لتحليالت �لغنية حول هذه �لق�سية قبل ب�سع �سنو�ت عندما كانو� يجهزون 

من�سات هبوط طائر�ت �لهليكوبرت من طر�ز كانبري� Canberra، �لتي ت�ستند 

�إىل ت�سميم خو�ن كارلو�س و�حد، بطائر�ت �ستوفل �أف–35 بي؛ وحدث جدل 

طائر�ت  هبوط  من�سات  حتويل  �أن  �إىل  �لتقدير�ت  فاأ�سارت  �الأمر.  هذ�  حول 

�لهليكوبرت من طر�ز خو�ن كارلو�س و�حد �إىل حامالت طائر�ت خفيفة ميكن �أن 

. وعالوة على ذلك، فاإن مثل هذ� �لتعديل 
80

يكلف 500 مليون دوالر لكل وحدة

 
تكاليف �إليها  ي�ساف  بي،  �أف–35  طائر�ت  من  خمتلفة  �أ�سناف  �رش�ء  يتطلب 

�لدفاعي  �القت�ساد  على  �إ�سافياً  عبئاً  �لتحول  هذ�  يعني  وقد   .
81

حياتها دورة 

�لرتكي، �لذي قد يكلفه ذلك تكلفة �رش�ء مماثلة ل�سفينة ثانية من طر�ز خو�ن 

كارلو�س و�حد.

The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2017/jun/23/ close-al-jazeera-saudi-  
79

arabia-issues-qatar-with-13-demands-to-end-blockade, Accessed on: July 6, 2017.
 Richard Brabin-Smith and Benjamin Schreer, “Jump Jets for the ADF’’, Strategic Insights,  

80

ASPI, November 2014.
Ibid.  
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كيف ت�صمن تركيا قدرات م�صتدامة ل�صتعرا�ص القوة؟

�أم �سفينة برمائية ال�ستعر��س  �سو�ء �ختارت تركيا حاملة طائر�ت خفيفة 

تركيا  قدر�ت  با�ستد�مة  يتعلق  فيما  �إ�سافية  م�سكلة  هناك  تكون  قد  �لقوة، 

�لرئي�سية  �مل�سرتيات  هيئة  ذكرت  فقد  �لبحرية.  �لقوة  ال�ستعر��س  �مل�ستقبلية 

يف �لبالد، م�ست�سارية وز�رة �ل�سناعات �لدفاعية، �أن خطة �مل�رشوع تهدف �إىل 

كيفية  ب�ساأن  خماوف  يثري  �لقر�ر  وهذ�   .
82

فقط و�حدة  من�سة  على  �حل�سول 

��ستد�مة �لبحرية �لرتكية لقدر�تها حني يتم �إر�ساء �سفينة تي جي غي �أنادولو 

لل�سيانة. فبب�ساطة، و�سو�ًء يف �لعقيدة �أم �ملمار�سة، يعتمد ت�سغيل �ملجموعات 

�لقتالية حلامالت �لطائر�ت و�ملجموعات �لربمائية �ملدربة على �أ�سا�س �لتناوب. 

وعلى �سبيل �ملثال، تخطط �لبحرية �الأ�سرت�لية لت�سغيل من�ستي هبوط طائر�ت 

 HMAS Canberra �هما �أت�س �أم �أي �أ�س كانبري ،
83

هليكوبرت من طر�ز كانبري�

�نت�سارها  ��ستد�مة  ل�سمان   ،HMAS Adelaide �أدياليد  �أ�س  �أي  �أم  و�أت�س 

حاملتي  بت�سغيل  �لربيطانية  �مللكية  �لبحرية  �ستقوم  وباملثل،  �لربمائي. 

�أ�س �أم  �أت�س  هما   ،
84Queen Elizabeth �إليز�بيث  كوين  طر�ز  من   طائر�ت 

و�يلز  �أوف  برن�س  �أ�س  �أم  و�أت�س   HMS Queen Elizabeth �إليز�بيث  كوين 

�ال�سرت�تيجي. ومن  للحفاظ على موقع بحريتها   ،HMS Prince of Wales
�أخرى، فقدت �لبحرية �لرو�سية تقريباً جميع قدر�تها يف جمال �ملالحة  ناحية 

�الأمري�ل كوزنيت�سوف  �لطائر�ت  �إعادة حاملة  �لبحرية يف �سورية عندما متت 

بعد  كبرية،  �إ�سالحات  الإجر�ء  �خلا�س  مينائها  �إىل   Admiral Kuznetsov

Undersecretariat for Defense Industries, http://www.ssm.gov.tr/home/ projects/Sayfalar/  
82

proje.aspx?projeID=30, Accessed on: July 6, 2017.
For detailed info, see: Australian Government – Department of De fence, White Paper 2016.  

83

The Royal Navy, http://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latest-activi ty/features/  
84

equipped-for-the-future, Accessed on: July 6, 2017.
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. وبالطريقة نف�سها، مل تتمكن 
85

�ل�سورية �ملياه  �أ�سهر قبالة  ن�رشها ملدة ثالثة 

لد�ع�س  �ملناه�سة  �لبحرية  �لطري�ن  عمليات  مو��سلة  من  �لفرن�سية  �لبحرية 

عندما خ�سعت حاملة �لطائر�ت �لوحيدة �خلا�سة بها، �سارل ديجول، لعملية 

جهة  لت�سبح  فعالً  تخطط  تركيا  كانت  �إذ�  وبالتايل،   .
86

عمرية ن�سف  �سيانة 

قادرة على ��ستعر��س �لقوة، فيجب عليها �سمان قدر من �إمكانيات �النت�سار 

�إىل  �الأخرى  تعود  عندما  �لعمل  على  قادرة  ثانية  �سفينة  �متالك  عرب  �ملتناوب 

مينائها �ملخ�س�س.

احل�صول على ما هو اأكرب من القدرات الع�صكرية: اجلانب الديبلوما�صي 

للبحرية:

مما ال �سّك فيه �أن ت�سغيل جمموعة قتالية حلاملة طائر�ت )رمبا م�سغرة( 

�أو جمموعة برمائية مدربة من �ساأنه �أن يوفر لرتكيا �إمكانية �إظهار ع�سالتها 

و�لبعث بر�سائل �سيا�سية مهمة. فاإر�سال �سفينة تي جي غي �أنادولو وفريقها 

�لقتايل �لبحري �إىل منطقة �أزمة �سوف مُيَّكن تركيا من �جلمع بني �لقوة �ل�سلبة 

��ستك�سافية  �كت�ساب قدر�ت  فاإن  �لديبلوما�سي. وعالوة على ذلك،  و�خلطاب 

لديبلوما�سية  �ملتز�يدة  �لقدر�ت  على  موؤ�رش�ً  يكون  �سوف  �لعميقة  �ملياه  عرب 

�أنقرة �لبحرية. وتتمتع �لديبلوما�سية �لبحرية بطيف و��سع من �ملهام، ترت�وح 

دوريات  �إجر�ء  �إىل  �ل�رش�كات،  بناء  بهدف  و�لتدريبات  �ملو�نئ  زيار�ت  بني 

ت�سبح  �أن  ميكن  باخت�سار،   .
87

�لتهديدية �الإجر�ء�ت  وحتى  بل  �حلر��سة؛ 

�سفينة تي جي غي �أنادولو جزء�ً �أ�سا�سياً من �لديبلوما�سية �لرتكية، باالإ�سافة 

�إىل دورها �لقتايل.

 Sputnik, https://sputniknews.com/russia/201704241052924773-russia-carrier-overhaul/,  
85

Accessed on: July 6, 2017.
UPI, http://www.upi.com/Defense-News/2017/02/08/Carrier-Charles-de-Gaulle-undergoing-  

86

refit-and-upgrade/5721486576719/, Accessed on: July 6, 2017.
 For a detailed assessment of naval diplomacy, see: Matthew Scarlet. Coercive Naval  

87

Diplomacy, US Naval War College, 2009.
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خال�سة �الأمر �أن �ل�سفينة �لبحرية �لر�ئدة لرتكيا قد تكون �إما حاملة طائر�ت 

من  �لثاين  �لعقد  بحلول  �لهيلوكوبرت  لطائر�ت  هبوط  من�سة  �أو  معدلة  خفيفة 

�ل�سفن  �أما �خليار �ملثايل ف�سيكون على �الأقل ت�سغيل �ثنتني من  �لقرن �حلايل. 

�لقادرة على ��ستعر��س �لقوة بالتناوب ل�سمان �ال�ستد�مة. لكن يبقى �لعامل 

�الأ�سا�سي يف حتديد عدد ونوع �ل�سفن هو طريقة �سري �القت�ساد �لدفاعي.

قواعد العمليات املتقدمة يف �صمال العراق و�صورية:

�إن قو�عد �لعمليات �ملتقدمة لرتكيا يف �سمال �لعر�ق و�سورية ت�سكل مظاهر 

�أنقرة �الأمنية خارج حدودها �ملبا�رشة. عالوة على  ر�دعة وملمو�سة ملخاوف 

�لع�سكرية  �ملو�زين  تغيري  ميكنها  ال  �لوحد�ت  هذه  �أن  من  �لرغم  وعلى  ذلك، 

لوحدها، فباإمكانها �لعمل كر�أ�س حربة لعملية توغل كبرية.

�لعمليات �ملتقدمة يف �سورية على ت�سكيالت ع�سكرية )لكل  وترتكز قاعدة 

و�ملناطق  �لباب  منطقة  يف  �حلليفة(  �ملحلية  و�ملجموعات  �لرتكي  �جلي�س  من 

يز�ل  وما  جديدة،  قاعدة  فهي  وبالتايل،  �لفر�ت.  درع  عملية  بعد  لها  �ملتاخمة 

�إليه �حلرب �الأهلية �ل�سورية. ومن ناحية �أخرى،  م�سريها مرتبطاً مبا توؤول 

ما ز�لت قاعدة �لعمليات �ملتقدمة يف �سمال �لعر�ق تعمل منذ حو�يل عقدين.

العمليات  العراق:  املتقدمة لرتكيا يف �صمال  العمليات  ملحة عن قاعدة 

العابرة للحدود يف الت�صعينيات:

يف ذروة �لعنف �لذي �سنه حزب �لعمال �لكرد�ستاين يف �أو�ئل �لت�سعينيات، 

كانت �لقو�ت �مل�سلحة �لرتكية ما تز�ل تتبع بقايا نظام �ملعارك �لعقائدي للحرب 

ملو�جهة  م�سممة  �سخمة  بهيكلية  �ل�سعب،  نظام  على  مرتكز�ً  وكان  �لباردة. 

�الأطل�سي، ولي�س  لدولة كانت ت�سكل خا�رشة حلف �سمال  �ل�سوفييتي  �لغزو 

�لعابر للحدود  �لتهديد �الإرهابي  منظماً خلو�س �رش�ع منخف�س �حلدة لَهْزم 

�ملتمثل بحزب �لعمال �لكرد�ستاين.
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و�ملر�قبة  �ال�ستخبار�ت  جمال  يف  متقدمة  قدر�ت  وجود  عدم  ظّل  ويف 

�لعمال  حزب  مقاتلو  كان  �لرتكية،  �الأمن  قو�ت  ت�رشف  حتت  و�ال�ستطالع 

�لكرد�ستاين متمركزين يف مناطق جبلية على �حلدود �لرتكية �لعر�قية. وكانو� 

�أما  طبيعي.  كتمويه  �لطويل  �لليل  جنح  حتت  �مل�سري  عرب  �النت�سار  يعيدون 

. عالوة على ذلك، 
88

�ملو�قع �لرتكية فكانت يف ذلك �لوقت تعتمد عقلية دفاعية

ُبنيت معظم هذه �ملن�ساآت �لع�سكرية �ل�سغرية ملو�جهة �ملهربني، وبالتايل، كانو� 

كثري�ً ما يتعر�سون للهجمات �ملفاجئة من قبل حزب �لعمال �لكرد�ستاين.

يتعلق  فيما  �سو�ء  �أعاله،  �ملذكور  �لع�سكري  �لفهم  عن  ��ستعي�س  وقد 

بت�سكيالت �لوحد�ت �أم �لتفكري �ال�سرت�تيجي، بنظام معارك عقائدي مب�ستوى 

لو�ء، قابل للحركة ويخدم عملية �النت�سار �ل�رشيع طو�ل فرتة �لت�سعينيات. ويف 

هذ� �ل�سدد، عزز �جلي�س �لرتكي قدر�ته يف جمال �لطري�ن �لع�سكري بربنامج 

�ملهام. كما  �لهجومي ومتعدد  �لهليكوبرت على نوعيها:  ل�رش�ء طائر�ت  �سامل 

متت ترقية هذه �ملن�سات مبعد�ت �لروؤية �لليلية. ونتيجة لذلك، �كت�سبت وحد�ت 

�جلي�س و�لدرك خرب�ت يف عمليات �لكوماندو�س للهجمات �جلوية، و�أ�سبحو� 

قادرين على ��ستدعاء �لدعم �جلوي �لقريب يف �أثناء �ال�ستباكات. كما ��ستبدل 

با�سرت�تيجية  �لدفاعية  �لقو�عد  ت�سكيالت  �الأتر�ك  �لع�سكريون  �ملخططون 

“�لبحث و�لتدمري �لفعال”. وبذلك، كانت فكرة �ل�سيطرة على �ملناطق من قبل 
�للو�ء  من  كتيبة  �إن  حتى  عنه.  غنى  ال  �أمر�ً  �لكوماندو�س  من  �لنخبة  وحد�ت 

�الإرهاب يف �جلزء  �لتابع للبحرية �لرتكية مّت تكليفها مبهام مكافحة  �لربمائي 

.
89

�جلنوبي �ل�رشقي من �لبالد

 Can Kasapoğlu and Soner Çağaptay, “Turkey’s Military Presence in Iraq: A Complex  
88

 Strategic Deterrent”, Policy Watch 2538, the Washington Institute for Near East Policy,
December 2015.

Ibid.  
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فاإن  �آنفاً،  �ملذكور  �لناجح  �لع�سكري  �لتحول  من  �لرغم  وعلى  ذلك،  مع 

خ�سائ�س حزب �لعمال �لكرد�ستاين �لعابرة للحدود ومالذه �الآمنة يف �سمال 

�لعر�ق ما تز�ل ت�سكل تهديد�ً لرتكيا، خ�سو�ساً �أن فر�غ �ل�سلطة يف �ملنطقة بعد 

�لرغم  وعلى  �مل�ستقرة.  غري  �الأمنية  �لبيئة  من  يزيد  كان  �الأوىل  �خلليج  حرب 

من �إيو�ء �لقيادة �لعليا حلزب �لعمال �لكرد�ستاين يف �سورية، �إ�سافة �إىل و�دي 

�لبقاع يف لبنان، منذ �أو�ئل �لثمانينيات كجزء من �حلرب �لتي كان ي�سنها نظام 

مالءمة  �أكرث  كانت  �لعر�قية  �الأر��سي  فاإن  �أنقرة،  �سّد  بالوكالة  �الأ�سد  حافظ 

�لطبيعة  ذ�ت  �ل�سورية،   - �لرتكية  �حلدود  تكن  مل  �أوالً،  �الإرهابية.  للمنظمة 

�ملنخف�سة ب�سكل عام، متنح �حلزب �أّي �أف�سليات من حيث �لت�ساري�س. ثانياً، 

 ،Ottawa Convention �ويف ذلك �لوقت، مل تكن تركيا طرفاً يف �تفاقية �أوتاو

وكانت �ملناطق �حلدودية مع �سورية يف �أغلبها مزروعة باالألغام. فنتيجة لذلك، 

�نطالق  كنقطة  �لعر�قية  �الأر��سي  ��ستخد�م  �لكرد�ستاين  �لعمال  حزب  ف�سل 

 .
90

ل�سن هجماته

ورد�ً على �إرهاب حزب �لعمال �لكرد�ستاين �لعابر للحدود، ��سطرت �أنقرة 

�إىل تغيري نهجها �جليو-�سيا�سي يف �ل�رش�ع. وبالتايل، قررت �لنخبة �لع�سكرية 

�إىل  لت�سل  �الإرهاب  �لوقت تو�سيع عمليات مكافحة  �لرتكية يف ذلك  �ل�سيا�سية 

1992، �سّن �جلي�س �لرتكي �أول توغل كبري له، حيث  �سمال �لعر�ق. ويف �سنة 

�لعملية  يف  و�لدرك  و�جلي�س  �جلوية  �لقو�ت  من  جندي  �ألف   15 نحو  �سارك 

�مل�سرتكة �لتي مثلت ثاين �أكرب مهمة ع�سكرية لرتكيا خارج �لبالد بعد �لتدخل 

�لع�سكري يف قرب�س �سنة 1974. وكانت عملية �سنة 1992 مباغتة حلزب �لعمال 

 ،1995 �سنة  ويف  �الإرهابية.  �ملنظمة  يف  فادحة  خ�سائر  و�أوقعت  �لكرد�ستاين 

بد�أت تركيا حملة و��سعة �لنطاق عرب �حلدود، ُعرفت با�سم عملية �لفوالذ و�حد 

 Çelik–1 Harekâtı، مّت فيها ن�رش نحو 35 �ألف جندي قامو� بالتوغل نحو 60 كم
يف  �لو�قعة  �جلوية  �لقو�ت  قو�عد  من  كبري  بدعم  �لعر�قية،  �الأر��سي  عمق  يف 

Ibid.  
90
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�لرتكية،  �خلا�سة  �لعمليات  قو�ت  �أما  �لبالد.  �رشقي  جنوب  بكر  ديار  مدينة 

�ملعروفة با�سم �لقبعات �خلمرية، فقد توغلت ب�سكل �أعمق خلف خطوط �لعدو. 

.
91

وقد تكون عملية �لفوالذ و�حد �أكرب من �لتدخل �لع�سكري �لرتكي يف قرب�س

بلغت �لعمليتان �للتان حدثتا �سنتي 1992 و1995 ذروتهما يف �سنة 1997، 

و�نتهى �الأمر بن�رش قو�ت د�ئمة مب�ستوى لو�ء يف �سمال �لعر�ق. وهدفت �أنقرة 

من  �لكرد�ستاين  �لعمال  حزب  حرمان  �إىل  هذه  �ملتقدمة  �لعمليات  قاعدة  ببناء 

ي�ساف  جديد.  من  �ل�ساحة  �إىل  �لعودة  من  ومنعه  �لعميقة  �لتكتيكية  قدر�ته 

�أنه يف ظّل �حلرب �الأهلية �لكردية �لعر�قية يف �لت�سعينيات بني �حلزب  �إىل ذلك 

 Kurdistan Democratic Party (Partiya �لكرد�ستاين  �لدميوقر�طي 

�لكرد�ستاين  �لوطني  و�الحتاد   Dêmokirata Kurdistanê—PDK)l

هو  لرتكيا  �لثاين  �لهدف  كان   ،Patriotic Union of Kurdistan (PUK)l

�لعمال  حلزب  �نحيازه  ب�سبب  �لكرد�ستاين  �لوطني  �الحتاد  �سيطرة  منع 

�لكرد�ستاين، وكذلك موقفه �ملو�يل الإير�ن.

املوقف احلايل للقوات يف �صمال العراق:

ترتكز �لقاعدة �لع�سكرية �ملتقدمة لرتكيا يف �سمال �لعر�ق حالياً على وحدة 

مدرعة مب�ستوى كتيبة تتمركز يف مطار بامريين Bamerni. وتتمركز وحد�ت 

�لنخبة من �لكوماندو�س �أي�ساً يف كانيما�سي Kanimasi وبع�س �لقرى �لقليلة 

 .
92

�الأخرى )مثل بيجوفا Begova( ملنع ت�سلل �الإرهابيني �إىل �الأر��سي �لرتكية

وباالإ�سافة �إىل هذه �لقو�ت �ملنت�رشة و�لف�سائل �ملحيطة بها، فاإن قيادة �لعمليات 

�خلا�سة �لرتكية لديها مهمات �رتباط يف �لعر�ق منذ فرتة طويلة.

 For Turkey’s cross–border counter–terrorism operations in the 1990s, see: Can Kasapoğlu,  
91

 “Assessing the Role of Cross–Border Military Opera tions in Confronting Transnational
 Violent Non – State Groups: 1992 – 1998 Turkish Armed Forces Case”, Defence Against
Terrorism Review, Vol.4 N.1, Spring – Fall 2012.
CNNTurk, http://www.cnnturk.com/2008/turkiye/02/22/tsknin.kuzey.irakta.6.ussu.  

92

var/431089.0/index.html, Accessed on: July 6, 2017.
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93
واحدة من اللقطات الإعالمية النادرة للوحدة الرتكية يف مطار بامريين

يف �سنة 2015، �أر�سلت �أنقرة قوة مب�ستوى كتيبة، رمبا من لو�ء �لكوماندو�س 

�إىل مدينة  25 دبابة،  �لقو�ت �خلا�سة ووحدة من  بعنا�رش   م�سحوباً 
94

�لثالث

�لقتال  دبابات  �إحدى  �أ�سيبت  وقد  �ملو�سل.  من  بالقرب  �لعر�قية  بع�سيقة 

�لرئي�سية، وهي من طر�ز �أم-60 تي M-60T، ب�ساروخ موجه م�ساد للدبابات 

�لهجوم  من  �لدبابة  جنت   .2016 �أبريل  ني�سان/  يف  د�ع�س  من  عنا�رش  �أطلقه 

�حلادث  فاإن  ذلك،  ومع  �ل�سنع.  �الإ�رش�ئيلي  �حلديث  �ملتفاعل  درعها  بف�سل 

.
95

�أظهر �الأخطار �لفعلية لبيئة �حلرب �لهجينة

وعلى �لرغم من �أن �حلكومة �لرتكية ذكرت �أن ن�رش جنودها جاء بناًء على 

طلب حكومة �إقليم كرد�ستان �لعر�ق للقيام مبهمة تدريب ملحاربة د�ع�س، ردت 

 Milliyet, http://www.milliyet.com.tr/uslerinizi-kaptin-askeri-cekin-gundem-1605850/,  
93

Accessed on: July 5, 2017.
Hurriyet, http://www.hurriyet.com.tr/basikada-kampa-sizmaya-cal isan-18-isidli-olduruldu-  

94

puskurttuler-40037958, Accessed on: July 6, 2017.
 Milliyet, http://www.milliyet.com.tr/basika-da-turk-tanki-fuzeyle-gundem-2230237/,  

95

Accessed on: July 6, 2017.



38

ترجمات الزيتونة 81

. وعقب هذه �لتوتر�ت، نقلت �أنقرة 
96

بغد�د بقوة على �أن �سيادتها كانت تنتهك

. ويف 
97

كتيبتها يف بع�سيقة �إىل �الإقليم �لذي ت�سيطر عليه حكومة �إقليم كرد�ستان

 Binali كانون �لثاين/ يناير 2017، �لتقى رئي�س �لوزر�ء �لرتكي بن علي يلدرم

حيث  �لق�سية،  هذه  حلل  بغد�د  يف  �لعبادي  حيدر  �لعر�قي  نظريه   Yıldırım
�أ�سارت �لتقارير باأنه مّت �لتو�سل �إىل �تفاق على �حرت�م �حلقوق �ل�سيادية للعر�ق 

. ومع ذلك، وبانتهاء عمليات 
98

ومعاجلة �ملخاوف �الأمنية �لرتكية يف �لوقت نف�سه

�النت�سار �الأخرية، يقدر عدد �لقو�ت �لرتكية يف �لعر�ق باأنه “ب�سعة �آالف”.

قاعدة التدريب والعمليات املتقدمة لرتكيا يف بع�صيقة، 992016

 Reuters, http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-turkey-abadi-idUSKBN14R0D4,  
96

  Accessed on: July 6, 2017.
TRT World, http://www.trtworld.com/turkey/turkey-relocates-some-troops-from-bashiqa-  

97

in-northern-iraq-12869, Accessed on: July 6, 2017.
Reuters, http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-turkey-abadi-idUSKBN  

98 

  14R0D4, Accessed on: July 6, 2017.
 Hurriyet, http://www.hurriyet.com.tr/iste-basikadaki-turk-us su-40132255, Accessed on:  

99

  July 6, 2017.
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القواعد الرتكية للعمليات املتقدمة يف �صورية:

�أن  ��ستطاعت تركيا  �أ�سهر،  ��ستمرت ل�سبعة  �لتي  �لفر�ت  عقب عملية درع 

عنا�رش  من  �ل�سوري  �ل�سمال  �أر��سي  عمق  يف  كيلومرت�ً  ثالثني  قر�بة  تطهر 

تنظيم �لدولة. ومنذ ذلك �حلني، متركزت ت�سكيالت �لنخبة من �لقو�ت �مل�سلحة 

�لعامل  �أن  �إىل  �الإ�سارة  وجتدر  �لباب.  بلدة  فيها  مبا  �ملناطق  هذه  يف  �لرتكية 

�لقبعات  وجود  كان  لرتكيا  �ملتقدمة  �لعمليات  قو�عد  عمل  لت�سهيل  �لرئي�سي 

�خلمرية. ومن �جلدير بالذكر �أن قائد هذه �لوحدة من مقاتلي �لنخبة هو نف�سه 

. وعقب 
100

كان م�سوؤوالً عن درع �لفر�ت، و�أحياناً كان يقود �لعمليات من �لباب

�ملنطقة.  يف  ن�سطة  �خلا�سة  �لقو�ت  ظلت  للحدود،  �لعابرة  �حلملة  هذه  �إجناز 

�لوحد�ت  بزيارة  �خلمرية  �لقبعات  قائد  قام  تركية،  �سحفية  مل�سادر  ووفقاً 

حزير�ن/  )�أو�خر  �الأخري  �لفطر  عيد  �سالة  بعد  بكلمة  �إليهم  وتوجه  �ملتقدمة 

.
101

يونيو 2017(

�لباب، ت�سري  �مل�سدر حول قاعدة  �ملعلومات مفتوحة  �لرغم من قلة  وعلى 

 1,500 نحو  �إىل  ُيخف�س  قد  �لرتكية  �لقو�ت  عدد  �أن  �إىل  للجميع  �ملتاحة  �الأدلة 

بع�س  وت�سري   .
102

�لفر�ت درع  معركة  ذروة  مثّلو�   8,000 �أ�سل  من  جندي 

. ويف 
103

�مل�سادر �ل�سحفية �إىل عمليات �نت�سار تركية �إ�سافية قريبة من �عز�ز

 Veysi كيناك  وي�سي  �لرتكي  �لوزر�ء  رئي�س  نائب  �رشح  مايو2017،  �أيار/ 

�لعرب  �أن تركيا بد�أت بالفعل بت�سغيل قاعدة قريبة من منطقة عني   Kaynak

Haberturk, http://www.haberturk.com/gundem/haber/1376565- zekai-aksakalli-el-babda-  
100

firat-kalkanini-boyle-yurutuyor, Accessed on: July 12, 2017.
CNNTurk, http://www.cnnturk.com/turkiye/korg-aksakalli-el-babda-askerlerle-bayram-  

101

namazi-kildi?page=2, Accessed on: July 11, 2017.
 Russia Today, https://www.rt.com/news/388437-turkey-albab-base-syria/, Accessed on:  

102

July 11, 2017; Hurriyet Daily News, http://www.hur riyetdailynews.com/turkish-forces-
offered-truce-monitoring-mission-in-idlib-turkish-deputy-pm.aspx?pageID=238&nID=1
13082&NewsCatID=341, Accessed on: July 11, 2017.
Sputnik, https://sputniknews.com/middleeast/201703021051201589- turkey-syria-  

103

military-bases/, Accessed on: July 12, 2017.
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�لعامة  و�الأغر��س  للدرك  ع�سكرية  قاعدة  ببناء  �ستقوم  �أنقرة  و�أن  )كوباين(، 

لل�سيطرة  �ال�ستباكات  �أعنف  �الأخرى، يكون مركزها جبل عقيل حيث وقعت 

ملركز  �ملعمقة  �لدفاعي  �لبحث  حتليالت  يف  جاء  وكما   .
104

�لباب مدينة  على 

EDAM، و�لتي وردت يف �إ�سد�ر�ته �خلا�سة بعملية درع �لفر�ت، يبقى جبل 
�إىل جانب  �لباب.  �ملطلة على  �ملرتفعة �جليو-��سرت�تيجية  �الأر��سي  �أهم  عقيل 

ذلك، فاإن ��سرت�تيجية �لتمركز �ملعتِمدة على �لتق�سيم �لثنائي بني قو�ت �لدرك 

ففي  قطر.  يف  �ملتنامية  �لرتكية  �لكتيبة  ��سرت�تيجية  ت�سبه  �لتقليدية  و�لقو�ت 

قرب�س �ل�سمالية، على �سبيل �ملثال، ال تن�رش تركيا قو�ت درك. وقد يكون �أحد 

�لتف�سري�ت لذلك �أولويات �الأمن �لد�خلي. فالدرك �لرتكي هو قوة �أمن د�خلي 

�لقانون  �إنفاذ  من  بدء�ً  �ملهمات،  تقوم مبجموعة و��سعة من  ذ�ت خربة كبرية 

كمنطقة  جر�بل�س  ببناء  فرتة  منذ  �أنقرة  بد�أت  وقد  �الإرهاب.  ملكافحة  و�سوالً 

يخفف  �أن  �ساأنه  من  �لذي  �الأمر  �سورية،  �سمال  يف  لالإد�رة  وقابلة  م�ستقرة 

عبء �لالجئني عن تركيا �إىل حّد ما. وتفيد �لتقارير �أن نحو 66 �ألف طفل حٍملي 

�إىل  يتم تعليمهم يف �ملد�ر�س �لتي بنتها تركيا؛ فاأنقرة حتاول حتويل جر�بل�س 

. لذلك، من �ملرجح �أن تقوم وحد�ت 
105

مركز �سكني جذ�ب للنازحني �ل�سوريني

�ل�سكان  لتدريب  �مل�ساعدة  �ل�رشكاء وتقدمي  ببناء قدر�ت  �لدرك مبهام متعلقة 

�ملحليني على �حلفاظ على �لنظام �لعام ومنع ت�سلل �الإرهابيني �إىل �ملناطق �لتي 

�سوف  �لرتكية  �لقو�عد  فاإن  �لوزر�ء،  رئي�س  نائب  �رشح  وكما  تطهريها.  مّت 

�أن�سطة بناء قدر�ت  ، غالباً يف �إطار 
106

تقوم بتدريب وجتهيز �ل�رشكاء �ملحليني

�لرتكية  �الأنا�سول  وكالة  �أن  بالذكر،  �جلدير  ومن  �أعاله.  �ملذكورة  �ل�رشكاء 

Daily Sabah, https://www.dailysabah.com/war-on-terror/2017/05/15/turkish-military-  
104

considering-bases-in-syrias-al-bab-says-deputy-pm, Ac cessed on: July 11, 2017.
Hurriyet Daily News, http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-forc es-offered-truce-  

105

monitoring-mission-in-idlib-turkish-deputy-pm.aspx?pa geID=238&nID=113082&New
sCatID=341, Accessed on: July 11, 2017.
Daily Sabah, https://www.dailysabah.com/war-on-terror/2017/05/15/turkish-military-  

106

considering-bases-in-syrias-al-bab-says-deputy-pm, Ac cessed on: July 11, 2017.
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�أفادت، يف �أيار/ مايو 2017، �أن �لقو�ت �مل�سلحة �لرتكية تدير برناجماً تدريبياً 

مكثفاً منذ �أو�خر �آذ�ر/ مار�س 2017 لتعزيز �لقدر�ت �لقتالية للجي�س �ل�سوري 

.
107

�حلر

 ن�شرت وكالة الأنباء الر�شمية الرتكية بع�س ال�شور من تدريبات

108
اجلي�س ال�شوري احلر

اخلطوة القادمة: قاعدة عمليات اأخرى يف اإدلب؟

قد تكون �إدلب موقعاً �آخر للتمركز �لرتكي �ملتقدم. وقد �أملح �ملتحدث با�سم 

�إطار  يف   2017 يونيو  حزير�ن/  �أو�خر  يف  �الإمكانية  هذه  �إىل  �لرتكي  �لرئي�س 

ن�رشت  كما   .
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ورو�سيا تركيا  فيها  تو�سطت  �لتي  �لت�سعيد  تخفيف  �تفاقية 

 .
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�لقو�ت تلك  �ستتمركز  حيث  �إدلب  يف  لتلة  �سور�ً  تركية  �سحفية  م�سادر 
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�ملوقع  �أن  �إىل  �ملو�قع  بتحديد  خمت�سة  �مل�سدر  مفتوحة  حتليالت  وت�سري 

كبرية  تكتيكية  �أهمية  ذو  موقع  وهو  بركات،  �ل�سيخ  جبل  كان  �ملذكور 

عمليات  قاعدة  �ملرتفعة  �الأر�س  هذه  �أ�سبحت  �إذ�   .
111

�لريحانية من  بالقرب 

مهمة  جيو-��سرت�تيجية  �أف�سلية  �لرتكية  �مل�سلحة  �لقو�ت  �ستمتلك  متقدمة، 

�لكرد�ستاين �لعمال  حلزب  �لتابعة  �ل�سعب  حماية  وحد�ت  عنا�رش  �سّد   جد�ً 

.
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يف عفرين
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اخلامتة

لي�س لدى �أنقرة منوذج قيا�سي و�حد لالنت�سار �ملتقدم. فكل وحدة، �أو قاعدة 

�ل�سيا�سية  �أجندتها  �أو قاعدة عمليات متقدمة لها  �أو مرفق للتدريب،  رئي�سية، 

و�لع�سكرية �خلا�سة بها. فالقاعدة �لع�سكرية يف �ل�سومال، على �سبيل �ملثال، 

لرتكيا  قدم  موطئ  على  للح�سول  �ل�رشكاء  قدر�ت  بناء  جهود  متاماً  تعك�س 

و�خلطط  �لتودد  حمالت  من  �ملزيد  على  ذلك  يعتمد  جوهره،  ففي  �إفريقيا.  يف 

�ل�سمالية  قرب�س  يف  �ملنت�رشة  �ملتقدمة  �لقو�ت  �أما  �لع�سكرية.  �ملهام  ال  �الأمنية 

�ليوناين   - �لرتكي  �لع�سكري  �لتو�زن  �إطار  يف  تقليدي  ر�دع  بدور  فتقوم 

�الأو�سع نطاقاً. و�أما م�رشوع حاملة �لطائر�ت �خلفيفة ف�سيعزز نفوذ تركيا يف 

�لبحر �الأبي�س �ملتو�سط من خالل �إجناز نقطة حتول يف تاريخ �لبحرية. وقد مّت 

ت�سميم �الأن�سطة �ملتنامية للقاعدة �لع�سكرية يف قطر بحيث متنح �أنقرة نفوذ�ً 

كبري�ً يف منطقة �خلليج.

ويعك�س ذلك حتى �الآن وجهة نظر �أنقرة، �أو حتوالً يف منظورها �لتقليدي، يف 

�لتعامل مع �لنز�عات بني �لعرب. �أما قو�عد �لعمليات �ملتقدمة يف �سمال �لعر�ق 

تاأ�سي�سها  مّت  �لوحد�ت  تلك  �إن  حيث  �ل�سومال،  يف  �لقاعدة  نقي�س  تقريباً  هي 

لتنفيذ �أغر��س ع�سكرية باملجمل، مع �لقليل من �الهتمام بالقوة �لناعمة. ومع 

ذلك، فاإن قاعدة �لعمليات �ملتقدمة يف �سورية ال ت�سبه تلك �لتي يف �لعر�ق، الأنها 

يف  ذكر  وكما  �ل�رشكاء.  قدر�ت  بناء  ومتطلبات  �لع�سكرية  �الحتياجات  تخدم 

تكيّفي  “نظام  هو  �ملتقدم  باالنت�سار  �ملتمثل  �لرتكي  �ملوقف  فاإن  �سابق،  وقت 

�لنظام  �لتي ال تتو�فق د�ئماً مع �سلوك  �لفردية  �الأجز�ء  �لعديد من  معقد” مع 

باأكمله.

�لقادمة  �لع�رشينيات  يف  �الإقليمية  تركيا  طموحات  تزد�د  �أن  �ملرجح  ومن 

من خالل عمليات �النت�سار خارج �لبالد. وهذ� �سيوِجد �لعديد من �الأف�سليات 
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�النت�سار  يبني  �أن  �ملرجح  من  �الإيجابي،  �ل�سعيد  فعلى  الأنقرة.  و�ملعوقات 

ناحية  ومن  �مل�سيفة.  �لدول  مع  قوية  ��سرت�تيجية  ثقافية  عالقات  �ملتقدم 

�أخرى، زودت قو�عد �لعمليات �ملتقدمة يف �لعر�ق و�سورية �أنقرة بعمق تكتيكي 

و�أف�سلية حا�سمة يف عملياتها عرب �حلدود. فبدون هذه �ملو�رد، �ستظل �ملنطقة 

�لتي تقع حتت م�سوؤولية �جلي�س �مليد�ين �لثاين لرتكيا —حدود �لعر�ق، �إير�ن، 

ظّل  ويف  لها.  نظام  ال  �لتي  �لهجينة  للتهديد�ت  ب�سدة  معر�سة  و�سورية— 

�إمكانية  �ل�سديقة يف �سورية و�لعر�ق، ال تكاد توجد  �ملركزية  �ل�سلطات  غياب 

�آخر�ً،  ولي�س  و�أخري�ً  �لبلد�ن.  هذه  يف  �ملتقدمة  �لعمليات  قو�عد  من  لالن�سحاب 

فاإن �لقو�عد �ملتقدمة هي مبثابة جت�سيد للفخر �لوطني لرتكيا.

جيدة  �أهد�فاً  �ملتقدمة  �لقو�عد  ت�سكل  فاأوالً،  �ل�سلبي،  �جلانب  على  �أما 

للجماعات �الإرهابية، وبع�سيقة هو مثال و��سح على ذلك. ومما ال �سّك فيه �أن 

�ملو�قع خطورة  �أكرث  �لتو�سع يف �سورية �ست�سكل  �الآخذة يف  �لرتكية  �لوحد�ت 

تنظيم  تهديد  ب�سبب  �آخر  قلق  م�سدر  �ل�سومال  تكون  وقد  �ل�سدد.  هذ�  يف 

�الأعباء  من  �ملزيد  يعني  �ال�ستطالعية  باملهام  �لقيام  �إن  ثانياً،  هناك.  �ل�سباب 

�ل�سومال  �إىل  �ملنتظم  �ال�سرت�تيجي  �جلوي  فالنقل  �لدفاعي.  �القت�ساد  على 

وقطر، ويف �لوقت نف�سه �إد�رة جمموعة هجوم من حاملة طائر�ت خفيفة على 

بعد �أميال من �أر�س �لوطن، ميكن �أن يكلف كثري�ً. ومع ذلك، فاإن هذ� �لتقرير 

يخلُ�ُس �إىل �أن وجود ��سرت�تيجية مدرو�سة بعناية لالنت�سار �ملتقدم هي حاجة 

ملحة الأنقرة على �لرغم من �ل�سلبيات �ملحتملة. 





بالتف�شيل  تبحث  اأنها  على  الدرا�شة  هذه  اأهمية  ترتكز 

تو�ّشع تركيا، الدولة االإقليمية املتزايدة النفوذ، عرب قواعدها 

ال�شيا�شية  اأجندتها  يف  القواعد  هذه  تختلف  وقد  املتقدمة. 

يف  االإقليمية  تركيا  طموحات  تعك�ص  اأنها  اإال  والع�شكرية، 

عمليات  خالل  من  القرن،  هذا  من  القادمة  الع�رسينيات 

عالقات  خاللها  من  �شتبني  والتي  البالد،  خارج  االنت�شار 

تبحث  وهي  امل�شيفة.  الدول  مع  قوية  ا�شرتاتيجية  ثقافية 

ال�شومال،  يف  لرتكيا  املتقدمة  االنت�شار  عمليات  بالتف�شيل 

وقطر، وقرب�ص ال�شمالية، جنباً اإىل جنب مع قواعد العمليات 

املتنامية  الع�شكرية  والوحدة  العراق،  �شمال  يف  املتقدمة 

م�رسوع  اإىل  باالإ�شافة  ال�شورية،  الباب  مدينة  يف  املتمركزة 

مبفهوم  يعرف  ما  اأو  الهليكوبرت  طائرات  هبوط  من�شة 

“القاعدة العائمة”.

ال�رساع  حدة  يف  تزايد  و�شط  الدرا�شة  هذه  تاأتي 

املواقف  يف  التقلبات  من  املزيد  ن�شهد  حيث  املنطقة،  يف 

والتحالفات. وبالتايل �شت�شاعد الباحثني واملتابعني ل�شوؤون 

املنطقة على فهم خلفيات ومفاعيل القواعد املتقدمة الرتكية، 

وماآالت انت�شارها وانعكا�شها على دوائر النفوذ.


