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 مقدمة

ــعيد على الفتا كان ــتانلوزراء الا رئيس يقف أن العالمي الصـ ــ  لو أنه ليعلن ني عمران خاباكسـ   ترشـ

 .  سيفوز فإنه الباكستانية للرئاسيات أردوغان طيب رجب التركي الرئيس

ـارة  - كلمته تضـمنت التي  النيابي المجلس جلسـة خالل - الباكسـتاني الوزراء  رئيس وأضـاف  أنه  إلى إش

ـا د ـفي  حياته في األولى للمرة  يشـ ــتانية الحكومة مؤيدي تصـ   نفس في ومعارضــيها البرلمان في الباكس

 .1النيابي المجلس في أردوغان تقديم خالل، الوقت

ة العالقـات أن ورغم ة ذات اـلدولـي ة الوجـه ة  التعـاونـي ـادة  بين بـالمجـامالت حـافـل   من أيـا فـإن، والزعمـاء  الق

  نجاح إمكانية تصــــوير من الحد  ذا طالت أن يســــب  لم البروتوكولية والمجامالت الترحيب أمارات

 .  جنسيتها يحمل ال دولة رئاسيات في أجنبي رئيس

ــية العبارة  ــتان في  النيابي والترحيب الرئاسـ   تركيا قوة  تحمله الذي التأثير مبلغ على  داللة يحمالن باكسـ

 .اليوم الناعمة

  

 
المحرر، عمران خان: سيفوز أردوغان لو خاض االنتخابات المقبلة في باكستان!، موقع قناة "روسيا اليوم"،  1

 https://bit.ly/2RI15hE. 2020فبراير   17
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 الناعمة  القوة  مفهوم

  تشـير  التي، التقليدية القوة  مفهوم: أوال ا، المحللون يسـتخدمها مفا يم 3 تعرف  اليوم عالم في الدول قوة 

ـادر ــتخدم  التي القوة  لمصــ ــبيل على تسـ ــكرية القوة  مثل، اإلكراه  سـ ـاد اإلكرا ية والقوة ، العسـ   لالقتصــ

 .2أخرى جهة من والعقوبات جهة من المنع إمكانية من المن  يتضمنه بما، والمعونة

  تقوم ـبل، اإلكراه  على تقوم ال وتـأثير قوة  عالـقة و ي، النـاعـمة القوة  مفهوم فهو: القوة  مفـا يم ثـاني أمـا

  جوزيف األميركي السـياسـة عالم إليها النظر ولفت ،للدولة والتقني والثقافي السـياسـي األداء  جاذبية على

 إلى  المصـطل  حول عندما، 2004 في وعمقها، الناعمة القوة  مصـطل  صـ  عندما،  1990 منذ ناي

   .للقياس قابل إجرائي مفهوم

ــو ويرى ــكرية القوة  من كل في الناعمة القوة  دارسـ   والقوة العسـ

ـادية ــكل  التكلفة مرتفعتي أداتين االقتصـ   تؤديان وال، كبير بش

 . الدولية العالقات لتعقد إال

ــدول وتحرص ــ  في بمــا، ال ــدول ذل   أعقــاب في الكبرى ال

  على - الناعمة القوة  مفهوم بلورة  بعد خاصة، الباردة  الحرب

ـادة  ة القوة  من موارد ـا زي ـاعـم ــه نفوذ خالل من أثر ـا ينعكس التي الن ة تفرضـــ دول أداء  جـاذبـي   على اـل

 
، مجلة المستقل، القا رة، مارس 7خالد الحراري، مفهوم القوة في السياسة الدولية، كتاب المستقل، العدد رقم:   2

 .21  - 19، ص ص:  2015

 

ـاعمـة، و ي عالقـة قوة  مفهوم القوة الن

ـأثير ال تقوم على اإلكراه، بـل تقوم  وت

ــي والثقافي  ـياس على جاذبية األداء السـ

 والتقني للدولة

" 
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،  للحكومات المحكم واألداء  الثقافة ومن، وتعاونية مشروعية من تحمله بما، الخارجية السياسية األصعدة 

 .3للمجتمعات والسياسي الثقافي األداء  وحتى

 القوتين  بين مـا تجمع إســــتراتيجيـات عن عبـارة  و و، اـلذكـية القوة  مفهوم فهو: للقوة  الثـاـل  المفهوم أمـا

ة ـاعمـة التقليـدـي ـامى مصــــطل  و و، والن ـا بـأن إدرا  وســــط تن ل يؤتي لن بمفرده  القوتين من أي   األـك

  نموذجها تحمي  تقليدية قوة  إلى أيضـا تحتاج التي للدول الخارجية الـسياـسة أ داف يحق  ولن، المـستهدفة

 .4والمشروعية الجاذبية ذا

ــنا ــدد  نا لسـ ــبر بصـ  الناعمة القوة  حول النظري اإلطار سـ

ـا ـاته ـا وعالق ـا يم من بغير   نقف أن المهم من لكن، القوة  مف

ــ  على ونحن، المفهوم  ـذا حـدود عنـد ـاطي وشـــ   مع التع

 . الرا نة التركية الناعمة القوة  دالالت

 

 الستة  المؤشرات

 :5يلي فيما تتمثل، فرعية مؤشرات 6 على الناعمة القوة  تقرير ويعتمد

 
جوزيف س. ناي، القوة الناعمة؛ وسيلة النجاح في السياسة الدولية، ترجمة: محمد توفي  البيجرمي، الرياض،  3

 .9، ص:  1، ط2007دار العبيكان،  

(، القا رة، دار 10سماح عبد الصبور عبد الحي، القوة الذكية في السياسة الخارجية، سلسلة الوعي الحضاري )  4

 .12  - 11، ص ص:  1، ط2014وم، البشير للثقافة والعل

5MCCLORY, JONATHAN. The Soft Power 30; A Globa Ranking of Soft Power,  

US Center for Public Diplomacy, 2018. PP: 32 - 33. 

 
مفهوم القوة الــذكيــة، و و عبــارة عن  

ـا بين القوتين   ـات تجمع م ــتراتيجي إســـ

 التقليدية والناعمة،

" 
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ــر. 1 ــر و و: الحكومة مؤش ــية القيم  لتقييم مصــمم مؤش ــياس ـاتها، الدول من لدولة الس ــسـ ،  العامة ومؤس

 .العامة لسياساتها الكلية والنتائج

  الناعمة القوة  قياس مؤشــرات كأحد، الثقافة مؤشــر على" الناعمة القوة  تقرير" يعتمد: الثقافة مؤشــر. 2

 .الدول من لدولة

 الدبلوماســية  للموارد العالمي األثر لقياس، الدولي المجتمع في االنخراط مؤشــر يهدف: الدبلوماســية. 3

 .الدولي المجتمع جهود في مسا ماتها إجمالي وقياس، للدولة

،  ناعما مددا واتخاذ م، الطالبي التبادل تســــهيل أو، أجانب طلبة جذب على الدولة قدرة  إن: التعليم. 4

 .الشعبية للدبلوماسية  القوية األدوات من تعد

ــروعات. 5 ــر تبدو قد: المشــ   بالقوة ارتباطا أكثر  التقليدية القوة  قبيل من باالقتصــــاد المرتبطة العناصــ

ة ـاعـم ـاوـله اـلذي المشــــروعـات مقيـاس أن إال، الن ة القوة  تقرير مؤشــــر يتن ـاعـم   بـالنشـــــاط يتعل  ال الن

 .الدولة تتبناه  الذي االقتصادي النموذج جاذبية مدى لقياس يهدف بل، االقتصادي

  تغيير  إلى أدى المؤـشر  ذا إن حي ، الناعمة القوة  قياس في مهما بعدا يمثل الرقمنة مؤـشر: الرقمنة. 6

 .التقني للتطور الدول من دولة اعتناق مدى لقياس المؤشر  ذا ويهدف. حياتنا جوانب كل في شامل

  عـالميـا المســــتـهدف وتـأثيره ، النـاعـمة القوة  قيـاس ـمدرج على تركيـا لموقع اإلجرائي التـحدـيد ـ ذا وينقلنـا

 :التالية المحاور عبر نتناوله ما و و، وإقليميا

 :الحكومة مؤشر .أ
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  السـياسـية المؤسـسـية مؤشـرات تعد، التركية الناعمة القوة  لدعم قوية سـياسـات حزمة مع جنب إلى جنبا 

 الداخلية  الســـياســـة إســـهام تمثل التي الجذب عوامل أ م من تركيا في الحاكمة  األيديولوجية والتركيبة

   .الناعمة قوتها دعم في التركية

ــية التجربة  نا ، ناحية فمن ــياس ، والتنمية العدالة لحزب الس

  حيز إلى التركـية اـلديمقراطـية إدخـال في مـبدئيـا نجـحت والتي

  تأسـيس منذ شـهدت التي تركيا وضـع لتبدَّ حي ، االسـتقرار

  حتى، حكوـمة 56 تشــــكـيل 1923 عـام  الـحديـثة الجمهورـية

ــت ــة حزب" تكليف وق ــدال ــة الع ــل التركي" والتنمي   بتشــــكي

  وسلبي كبير رقم و ذا، 2002 آذار/مارس 11 في الحكومة

 الســياســي باالســتقرار قورن ما إذا، 6الديمقراطية بالمعايير

  وأدى، االقتصادي البناء  عملية عزز ما و و(، 2015 - 2002 من الفترة  خالل حكومات 5) ذل  بعد

  المعتر  في المناورة  على تركيا قدرة  من وعزز، الخارجية الـسياـسة بإدارة   المعنية المؤـسـسة أداء  لدعم

 .الدولي

ـا لهذا يضــاف ــكر تدخل جماح كب  في  والتنمية العدالة حزب دور، أيضـ ــة في العس ــياس   من لينتقل، الس

  محـاوـلة ـحدو  مرحـلة إلى( عـامـا 37) 1997و 1960 بين الفترة  خالل انقالبـات 4 شـــــهدت مرحـلة

 
. 2017أبريل  25حسين عبد العزيز، تركيا والتحول الديمقراطي الثاني، صحيفة "العربي الجديد"،  6

https://bit.ly/3csO6IL 

 

ة   ـي ـياسـ ـية السـ ــسـ ــرات المؤس تعد مؤش

ـاكمـة في  ـديولوجيـة الح والتركيبـة األي

تركيا من أ م عوامل الجذب التي تمثل  

ــة الداخلية التركية في  إســـهام الســـياسـ

 دعم قوتها الناعمة
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ـلة  االنقالبية المحاولة و ي، عاما 20 خالل واحدة   انقالبية   تموز/يوليو 15 في تركيا شـهدتها التي الفاش

72016.  

،  الســياســية  التعددية حال على تركيا حفاظ عن فضــال  ذا

 العدالة حزب" بها يتمتع  التي القوية الـشعبية رغم وـصيانتها

  رجب التركي للزعيم االســــتثنائية الكاريزما أو"، والتنمية

ــب ــة  مقتضــــيــات على عالوة ، أردوغــان طي ــديمقراطي  ال

ة األخرى ـاء  اســــتقالل في المتمثـل ــل القضــــ  بين  والفصـــ

 في  إال نسـبيا تتراجع لم التي  السـياسـية والحريات، السـلطات

ذي، يوليو 15 انقالب أعقـاب ة  ظروفـا خل  واـل ـائـي  اســــتثن

  من كولن هللا فت  حركة تمكنت التي 8العميقة للدولة خطيرة  تركيبة لمقاومة  استثنائية إجراءات استدعت

ـاطها فترة  طيلة بنائها ــكرية االنقالبات ظا رة  لمكابدة  أنقرة  أعادت  والتي، تركيا في الدعوي نشــ ،  العسـ

 .تركيا في اضمحلت قد الظا رة   ذه  كانت بعدما

ة ومن ـا فـإن، أخرى جـه ديولوجي ة حزب أـي داـل ة الـع ل مكونـات عـدة  على تنطوي والتنمـي دخال تمـث   للقوة  ـم

  المجتمعية األزمة تركيا بها عالجت  التي الهوياتية  األيديولوجية المكونات  ذه  أ م ومن، التركية الناعمة

ـا تعبر التي ـات عنه ـالم في المـدنيـة اإلســــالميـة العالق ذي، العربي الع ديمقراطيـة ذ بـت واـل  العربيـة  اـل

 .  مصر في خاصة، ضحيتها

 
. 2016يوليو  16بول كيربي، لماذا فشل االنقالب العسكري في تركيا؟، موقع "بي بي سي" العربي،  7

https://bbc.in/3bhOKbR 

. 2018يوليو  11إرغون بابا ان، الدولة العميقة مسيطرة على النظام التركي، صحيفة "أحوال" التركية،  8

https://bit.ly/2RG5Qbu 

 

ــة   ـدديـ ـال التعـ ـا على حـ ـاظ تركيـ حفـ

الســـياســـية، وصـــيانتها رغم الشـــعبية 

ـدالـة  ـا "حزب الع القويـة التي يتمتع به

ة   ــتثنـائـي والتنمـية"، أو الكـاريزمـا االســـ

 للزعيم التركي رجب طيب أردوغان 

" 

" 
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 التركي والتنميــة العــدالـة حزب منطلقــات أن مفكرون يرىو

 في واأل م الرئيس الجســــم يتبنا ا التي المنطلقات عن تختلف

ة التيـارات ة اإلســــالمـي ة، العربـي  اإلخوان" جمـاعـة في المتمثـل

ـلمين ـالحزب المنطل   ـذا وأدى، "المســـ   تعريف تبني نحو ب

  و و، المعتـقدات حيـال اـلدوـلة حيـاد في تمـثل للعلمـانـية تـجدـيدي

 السياسية القوى من عدد ونظر، الحزب نظر وجهة من  مثل ما

  اإلقصــاء لظا رة  فعاال وتجاوزا، للديمقراطية ضــمانة التركية

  .92002 وحتى 1923 من الفترة  خالل تركيا عرفتها التي

  شريعة خطاب" تصدير أو، للشريعة الحرفي التطبي  عن النأي قبيل من معالم شمل الذي االختالف  ذا

  حمالت نجحت التي"، الخالفة" أو"، الحاكمية" مثل  المدني الذعر  تثير التي المفا يم اعتماد أو"، الحدود

  الجموع وتر يب شـيطنتها في عقود بضـعة مدار على السـواء  على واألجنبية العربية الحكومية الدعاية

 .والعالمية اإلقليمية الرافعتين على باالعتماد أم داخليا سواء ، حاملها من

 
"، مو قع 2016- 2002مجموعة باحثين، دور حزب العدالة والتنمية في دعم التحول الديمقراطي في تركيا " 9

 https://bit.ly/3bh3846. 2017يونيو   18"المركز الديمقراطى العربي"، 

 

ـقـــات ـحزب  طـل ـكـرون أن مــن ـيرى مـف

ــة التركي تختلف عن   ــة والتنمي العــدال

المنطلقات التي يتبنا ا الجســـم الرئيس  

اإلسالمية العربية،  واأل م في التيارات 

ــة "اإلخـوان  ـمـــاعـ ــة فـي ج ـلـ ـث ـم ـت ـم ال

 المسلمين"

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
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ة حزب تجربـة ـاعال تقيم التي التركي والتنميـة العـداـل ـاخالَّ  تف دين بين ق ـانيـة، اـل ديمقراطيـة، والعلم ،  واـل

  كنموذج تركيا توجيه ويعيد، األمة مورو  على المفا يم  ذه  يصـــال  خطابا وتقدم، 10الســـلطة وتداول

،  الغربي الطابع أو الـشكل عن واالبتعاد، المنطقة في للتأثير

ـاد أجـل من ة إيج ـاـل  التركيـة  الهويتين على ترتكز إقليميـة ح

 .11واإلسالمية

ـالحة نموذج  تبني، ثالثة جهة ومن  األمة  مورو  بين المصـ

ـاريخي الظرف ومســــتجـدات ل – الرا ن الت ذا ـك   دفع - ـ 

  اإلنجازات بمعايير نفســه وتقديم، الهوياتية الحرب قضــية في الوطنية مواجهاته اختزال لتجاوز الحزب

ـاريع في ـادية المشــ   االتحاد عضـــوية  لنيل الجاد الســـعي مع، واإلنتاج  التعليم مســـتوى ورفع االقتصــ

ـاتها المتحدة  الواليات مع وثيقة عالقة وبناء ، األوروبي ــياســـ  التي  الوكالة عالقة تتجاوز الخارجية وســ

ـادت   بالمصـال  وربطها، األوسـط الشـرق وملفات قضـايا في النشـط الدور مع، الباردة  الحرب خالل س

 .12التركية واالقتصادية  األمنية الحيوية

 :الثقافة مؤشر. ب

  في تثور، التركية الناعمة القوة  مصـادر أ م أحد  تمثل التي التركية الثقافية المنتجات عن نتحد  عندما 

ــماء  األذ ان ــالت أسـ ـلسـ ـلطان حياة  على يركز الذي"، العظيم القرن: "مثل مســ ـليمان العثماني الســ   ســ

 
. 2018يونيو  27فاروق طيفور، النجاح التركي وإخفاقاتنا، موقع "تر  برس"،  10

https://bit.ly/2KaonZn 

سبتمبر  28آدم جابر، "لوفيغارو"’: تركيا .. بين القوة الناعمة والقوة الصلبة، صحيفة "القدس العربي"،  11

2018 .https://bit.ly/2VBLVeQ 

. 2018يونيو  27فاروق طيفور، النجاح التركي وإخفاقاتنا، موقع "تر  برس"،  12

https://bit.ly/2KaonZn 

 

ة التركي  ة والتنمـي ـداـل ة حزب الع تجرـب

ـدين،   ـا بين الـ قـ ـاعال خالَّ التي تقيم تفـ

ــة، وتــداول   ــة، والــديمقراطي والعلمــاني

 السلطة

" 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
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https://www.facebook.com/alestiklal
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  في مشا دة  األكثر  التركية المسلسالت قائمة في األولى المرتبة يحتل والذي، 16الــــ  القرن في القانوني

 .العالم

ــل  يليه ـلسـ ــل ثم"، جول فاطمة ذنب ما" مســ ـلسـ   الحب" مثل عناوين على عالوة "، وليلة ليلة ألف" مســ

  يحظى الذي"، الحميد عبد السـلطان"و"، أرطغرل قيامة" و"، العمر يمـضي  كذا"و"، نور"و"، الممنوع

 .  كبيرة  متابعة بنسبة

  تركيا أن، 2019 من  الثاني النصــف في" ســرفيســز ميديا إنتربريس" شــركة أجرتها دراســة وكشــفت

  تقدر كانت بإيرادات الدراما تصــــدير في األميركية المتحدة  الواليات بعد العالم في  الثانية المرتبة تحتل

  .دوالر مليون 350 بنحو 2015 في

ـارت ـا د التركية الدراما أن إلى وأشـ ـا ديها عدد ويصــل، 13األقل على بلد 100 في اليوم تشـ  إلى مشـ

،  التركية الوزراء  لرئاســة العامة الدبلوماســية  التنســيقية لبيانات ووفقا. تركيا خارج مشــا د مليون 400

  األوســط الشــرق دول إلى عمال 15 قرابة منها صــدرت  ، ســنويا درامي عمل 100 نحو تنتج تركيا فإن

  .14وغير ا  الالتينية وأميركا والبلقان

 
. 2019نوفمبر  15ي تصدير الدراما، صحيفة "العربي الجديد"، المحرر، تركيا الثانية عالمياً ف 13

https://bit.ly/34HT95b 

نوفمبر   1"،  22مجدي سمير، الدراما التركية... القّوة الناعمة التي تدخل إلى بيوت كل العرب، موقع "رصيف    14

2018 .https://bit.ly/2RJ8MUQ 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar


 
                   

   الشــعب يـريـد                 

 

 

11 

  الدراما أن إلى" فيفاريللي ني " األميركي المراقب ويشــير

ــعبية تتمتع التركية ــعة بشــ ، الجنوبية أميركا دول في واســ

  يلفت كما، وأوروجواي، وبنما، وتشــيلي، بيرو في خاصــة

،  التركي باإلنتاج تهتم، عالمية توزيع شــــركات وجود إلى

ــذ ـا مقرات وتتخ ـا في لهـ ـا ومن، تركيـ   شــــركــات بينهـ

  .15"جروب نتوركس فوكس"و"، نتفليكس"

  مسـلسـال 75 أن لها دراـسة في ذكرت" الفرنـسية الجمهور أبحا   يئة" فإن، العالمي الـسوق عن وبعيدا

ـات على عرضــت تركيا ـاشـ   وأن، دوالر مليون 600 بلغت إيرادات بإجمالي، 2016 عام العربية الشـ

ــط ــعر متوس ــالت من الواحدة  الحلقة س ـلس   عام دوالر 500 من ارتفع قد العربي العالم في التركية المسـ

در حين في، 162017 عـام دوالر ألف 50 إلى 2007 درامـا المراقبين بعض ـق ة لـل   ســــعر أن التركـي

 .17المشترين نطاق التساع بالنظر، دوالر ألف 250 بنحو يباع الحلقة

  مواطني من% 74 أن بتركيا" واالجتماعية االقتصـادية الدراسـات  يئة" عن الصـادر التقرير وأوضـ 

  كما. األقل على تركي فنان اســــم ويعرفون، األقل على واحدا تركيا دراميا عمال يتابعون العربي العالم

  من بتركيا الدول  ذه  في المواطن تعل  زيادة  يوضـ ، عربية دول 7 في رأي اسـتطالع التقرير تضـمن

 
15Sell Despite Local Turmoil,  Nick Vivarelli, Turkish TV Dramas Continue to 

Variety, Apr 3, 2017. https://bit.ly/3bkufv2 

نوفمبر   1"،  22مجدي سمير، الدراما التركية... القّوة الناعمة التي تدخل إلى بيوت كل العرب، موقع "رصيف    16

2018 .https://bit.ly/2RJ8MUQ 

دولة حول العالم، صحيفة "ديلي صباح"  130ت المحرر، الدراما التركية تحق  نجاحات كبيرة عبر شاشا 17

 https://bit.ly/2Kog1h3.  2015أكتوبر   14التركية،  

 

ـالم  ة في الع ـانـي ة الث ل المرتـب ـا تحـت تركي

بعــد الواليــات المتحــدة األميركيــة في 

ــدير الدراما بإيرادات كانت تقدر   تصـــ

 مليون دوالر 350بنحو  2015في 

" 

https://twitter.com/alestiklal
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ـارت، األخيرة  الثال  الســنوات خالل%، 80 إلى% 75   المكانة تحتل الســعودية المملكة أن إلى وأشـ

 .18عربيا  التركية الدراما جما ير بين األولى

  تجعل التي الـسياـسة و ي"، التركية القومية  الكتلة"بــــــ  المتعلقة أ دافها  و لتركيا بالنـسبة األ م أن غير

  األســاســي الهدف، كذل  البلقان وجمهوريات، الســوفيتي االتحاد عن المســتقلة التركية الجمهوريات من

  روســيا لها تحســب التي والســياســية البشــرية  الكتلة و ي، التاريخية الدراما خاصــة، التركية للدراما

  خالل سـلبيا منحى  البلدين بين العالقات اتخذت عندما خاصـة، بتركيا لعالقتها إدارتها في األ م الحسـاب

  .19"إدلب" أزمة

،  الوسـطى آسـيا دول من دول لخمس األم اللغة تعد  التي التركية اللغة على اإلقليمي الطموح  ذا  وينبني

ــتان: و ي ــتان وأذربيجان كازاخس ــتان وأوزباكس ــتان وقيرغيزس ــتان فقط، وتركمانس  التي   ي طاجكس

 .20الفارسية تتحد 

  أنقرة صــادرات حجم رفع في ســا مت الدراما أن إلى التركية والتجارة  الجمار  وزارة  بيانات وتشــير

 اإللكترونية  واأللعاب%، 8.92 بنسـبة والديكور الموضـة وفنون والمالبس والحلي اإلكسـسـوارات من

 %.18.11 بنسبة الروائية واألعمال%، 26.51 بنسبة

 
نوفمبر   1"،  22مجدي سمير، الدراما التركية... القّوة الناعمة التي تدخل إلى بيوت كل العرب، موقع "رصيف    18

2018 .https://bit.ly/2RJ8MUQ 

دولة حول العالم، صحيفة "ديلي صباح"  130كبيرة عبر شاشات   المحرر، الدراما التركية تحق  نجاحات 19

 https://bit.ly/2Kog1h3.  2015أكتوبر   14التركية،  

يناير   4الصعود التركي في آسيا الوسطى.. الواقع واآلمال، منتدى العلماء،   محمد األمين مقراوي الوغليسين 20

2017 .https://bit.ly/34H1jei 
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  بشــراء اال تمام إلى األمر امتد بل، فحســب الموضــة  تقليد في التركية بالدراما العربي التأثر يقف ولم

 . الفنية األعمال في تداولها يتم حسبما المنازل وديكورات األثا 

   ذا في العربي بالوطن النماذج أبرز من السـعودية وتعتبر

  المواطن إقبـال إلى التركـية اـلدرامـا نجـاح أدى إذ، الشـــــأن

  دفع مـا و و، التقلـيدي غير األثـا  اقتنـاء  على الســــعودي

ـادة  ة واردات لزي   81.2 من التركي األثـا  من الســــعودـي

ـام دوالر مليون ـام دوالر مليون 159.7 إلى 2013 ع   ع

212015. 

 

 

 

 :الدبلوماسية مؤشر. ج

  تمظهر تناقش بل، التركية الخارجية السـياسـة  بنية تناقش أن السـطور  ذه  مهمة من ليس، الحال بطبيعة

 .الخارجية السياسة ملف إدارة  لعملية التركية القيادات ممارسة خالل التركية الناعمة القوة 

 
نوفمبر   1"،  22مجدي سمير، الدراما التركية... القّوة الناعمة التي تدخل إلى بيوت كل العرب، موقع "رصيف    21

2018 .https://bit.ly/2RJ8MUQ 

 

ــير بيـــانـــات وزارة الجمـــار   وتشـــ

ـا  ـدرامـ ـارة التركيــة إلى أن الـ والتجـ

ـا مت في رفع حجم صـادرات أنقرة  س

ــوارات والحلي والمالبس  ــس من اإلكس

 وفنون الموضة والديكور

" 
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  وقياس، للدولة  الدبلوماسية للموارد العالمي األثر قياس إلى الدولي المجتمع في االنخراط مؤشر ويهدف

ـا ماتها إجمالي   أو مالم  بعض أحد تشــكيل في اإلســهام على وقدرتها، الدولي المجتمع جهود في مسـ

  .الدولي التعاون نتاج

ـايا عن كمناف  أردوغان طيب رجب التركي الزعيم برز، جهة فمن ــعوب يهم وما، المظلومين قضـ   الش

 القتل  عملية مواجهة على أردوغان إصـــرار في الســـلوكية الســـمة  ذه  تبدت وقد، واإلســـالمية العربية

  تشــرين/أكتوبر 2 في بالده  قنصــلية في خاشــقجي جمال الســعودي الصــحفي لها تعرض  التي الوحشــية

 .  2018 األول

دت كمـا  الالجئين  من أردوغـان موقف في آخر جـاـنب من تـب

  أوروبـا وفـاء  ـعدم رغم، لهم تركيـا أبواب وفت ، الســــوريين

 وكذل ، 22تدفقهم احتواء  على تركيا مســـــاعدة  في بتعهداتها

  األحزاب بعض محاوالت برغم اسـتضـافتهم على اإلصـرار

 .وسياسية اقتصادية أزمة إلى وجود م تحويل التركية

ل ـكذـل  وثـمة. 23ميـانمـار في" الرو ينجيـا" أقلـية قضـــــية من تركيـا موقف في ـكذـل  األمر تـبدى   الـتدـخ

  تدعمه عسـكريا انقالبا تواجه التي الحكومة و ي، العربي للربيع تنتمي لحكومة مسـاندة   ليبيا في التركي

  .24المضادة  الثورة  محور دول

 
.  2016سبتمبر   20لم تف بتعهداتها تجاه تركيا، موقع "قناة روسيا اليوم"،  المحرر، أردوغان: أوروبا   22

https://bit.ly/2VfkRmP 

وكاالت، أردوغان يطالب زعماء العالم بمساعدة مسلمي الرو ينجا في ميانمار، صحيفة "المصري اليوم"،  23

 https://bit.ly/2wK2mxl. 2017سبتمبر   4

: تركيا تدعم ليبيا وف  االتفاقات بينهما و نا  دعم عسكري مصري وإماراتي وسعودي  المحرر، آكار 24

 https://bit.ly/34OEBRp. 2020يناير   15لحفتر، شبكة الجزيرة،  

 

رـكي رجـــب طـيـــب   ـم الــت ـبرز اـلزعـي

ــا   ــــايـ ـنـــافـ  ـعن قضـــ ـم أردوغـــان ك

المظلومين، وما يهم الشـــعوب العربية  

 واإلسالمية،

" 
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ــة وقـعت التي األوروبـية اـلدول تســـــاـند تركيـا نـجد، أخيرا وليس آخرا   وتـمدـ ا، كورونـا جـائـحة فريســـ

، الحيوية تركيا مصـال  ـضمن يأتي المسـل   ذا أن ـصحي . 25الفيروس  ذا انتشـار مواجهة بمـستلزمات

ــة في المزيج وذا  الحزمة  ذه  لكن ــياس ــالمية العربية الدول من أي تنهجه لم الخارجية الس  التي  واإلس

  .التركية الدبلوماسية األ داف مع نسبيا الخارجية سياستها توجهات في تتشابه

 إقامة في ناجحة تبدو  التركية الدبلوماـسية فإن، ثانية جهة من

 الواليـــات :الكبرى القوى مع عالقـــاتهـــا في دقي  توازن

ــيا، المتحدة  ــرق منطقة في، وأوروبا، وروسـ ــط الشـ   ،األوسـ

 في، بهم متوازنة عالقة إقامة على شــــديد حرص في وتبدو

ـار ــال  تحقي  إط ـا و و، التركيـة الوطنيـة المصــــ  تبـدى م

ـاســية بصــورة  ،  ســوريا: قضــيتي من تركيا مواقف في أسـ

 .26وليبيا

ــيا، المتحدة  الواليات من كل بين تركيا أجرتها  التي التوازنات ـأن، األوروبي واالتحاد، وروس    اتين بشـ

  باإلضـافة، الجوي الدفاع بمنظومات المتعلقة الـسالح مـشتريات على التركي الطلب وتوظيف، القـضيتين

  .27التوازن  ذا إدارة  في الكبرى القوى لمصال 

 
أحمد يحيى، حقيقة كشفها “كورونا”.. تركيا قلعة لصناعة األجهزة والمستلزمات الطبية، صحيفة "االستقالل"  25

 https://bit.ly/2K8YARi. 2020أبريل   3اللندنية،  

المحرر، أردوغان ينفي وجود مشاكل مع روسيا والواليات المتحدة حول العملية العسكرية، موقع "بروكار   26

 https://bit.ly/2VBeg55.  2019أكتوبر   14برس"، 

يا، موقع  المحرر، تركيا تطلب من الواليات المتحدة صواريخ باتريوت ومن روسيا التّنّحي جانبا عن سور 27

 https://bit.ly/2VcMMDQ. 2020فبراير   29"إذاعة مونت كارلو"،  

 

ة تبـدو ناجـحة في  ة التركـي ـــي الدبلوماســـ

ــة توازن دقي  في عالقــاتهــا مع   إقــام

حـــدة،  الــقوى الـكــبرى: اـلواليـــات الـمــت

الشــرق وروســيا، وأوروبا، في منطقة 

 األوسط،

" 
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ــعوب وتوحيد" التركية القومية" فكرة  تعد، ثالثة جهة من ــيطرة  تحت التركية الشـ   من ورعايتها أنقرة  سـ

ــتها في تهتم فتركيا، لها الطموحة األ داف ــياس   العوامل على باالعتماد"، تركي عالم" ببناء  الخارجية س

 .  المشتركة والتاريخية الثقافية

ـاء  على العمل، ذل  لتحقي  الفعلية تركيا محاوالت أبرز من   شــعوب تجمع مشــتركة تركية أبجدية إنشـ

،  أذربيجان:  من كل ســلطات قرارات على انعكس ما و و، الوســطى آســيا في اإلســالمية الجمهوريات

  .28مشتركة جديدة   أبجدية اعتماد إلى  االنتقال في، وأوزبكستان، وتركمانستان

ــتان، أذربيجان: من كل ثقافة وزراء  وقع كما ــتان، وكازاخس ــتان، وقيرغيزس ــتان، وأوزبكس ،  وتركمانس

 ".  التركية للثقافة دولية منظمة" إنشاء  بشأن اتفاقا  -السنة نفس في -وتركيا

  للعـالم المشــــتر  الترا " بتـقديم تعنى، ثقـافـية فعـاليـات ـعدة  ســــنويـا تقـام، المنظـمة ـ ذه  رعـاـية وتـحت

:  من كال المجلس  ذا وشــــمل"، بالتركية الناطقة الدول تعاون مجلس" تأســــس، 2009 فيو". التركي

ـا ة المهـام ومن ،وقيرغيزســــتـان، وكـازاخســــتـان، وأذربيجـان تركي ذا الرا ـن   الكـتب تطوير المجلس لـه

ــية ـاء  البلدان في، واألدب، والجغرافيا، التاريخ في المدرس   التصــورات مع يتواف  بما، للمجلس األعضـ

 .29"التركية القومية" فكرة  لتعزيز التركية

ـاحة  ذه  في أخيرا وليس آخرا   الصـــورة عن نتحد  المســ

 ال  العمليــة  ــذه  أن وبرغم". إدلــب" عمليــات خلفتهــا التي

 
 بعض الجمهوريات أعادت النظر الحقا في  ذذا القرار تحت تأثير الضغوط الروسية. 28

ناديجدا أليكسيفا، تركيا تعزز نفوذ ا في األراضي التي كانت تتبع االتحاد السوفييتي سابقًا، موقع "نون يوست"،   29

 https://bit.ly/2XJ2oRs.  2017ليو  يو 31

 

، تأســـــس "مجلس تعاون  2009وفي 

ــمل  ذا  الدول الناطقة بالتركية"، وشـــ

المجلس كال من: تركيــا وأذربيجــان،  

 " وكازاخستان، وقيرغيزستان،
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  لسـياسـتها ممارسـتها في الدولة بصـورة  يتعل ، أعم سـياق في تعالج فإنها، الدبلوماسـية إطار في تندرج

 .  الخارجية

ـاركة التحضـير فترة  فخالل   مآل باعتبار، دعايته إقليميا المضـادة  الثورة  محور أدار، ليبيا في تركيا لمش

ـلحة القوات فيه تريثت الذي المسـار و و، المصـري الجيش مع صـدام إلى ليبيا في التركي الوجود   المس

 .عدة  لدواع المصرية

  والكفاءة، الروســي تســليحه ونمط، الســوري النظام مواجهة في" إدلب" في لعمليتها تركيا تغطية أن إال

ـفية عملية تركيا بها أدارت التي ـلي  منظومة تصــ ــتوردة  التســ ــي الدب من المسـ  التي  والدعاية، الروسـ

  عالية مدفعية أنظمة إلنتاج تركيا واتجاه ، طيار بدون الطائرات إنتاج كفاءة  حول التركية العملية رافقت

ـل  منظومتي بين مواجهة باعتبار ا المعركة طبيعة ومعالجة، التقنية ــية  التركية التســ    ذا كل، والروسـ

  حال قويا إقليميا رادعا وخل ، 30التركية العـسكرية للمؤـسـسة  الميدانية الممارـسة ـصورة  تغيير في ـصب

 . التركية المصرية الشاملة المواجهة لمربع ليبيا في األمني الوضع تد ور دون

  غرب الـمدن من ـعدد لتحرير أدت التي،  الليبـية للعمليـات تركيـا بمســـــاـندة  يتعل  فيمـا األمر نفس ويقـال

ـاع بمنع كفيلين ردع عنصـري يمثالن 31فيها األداء  وكفاءة  العمليات إنجاز فسـرعة. طرابلس   نطاق اتس

 .شاملة مواجهة لتصب  ليبيا في المواجهة

 :التعليم مؤشر. د

 
.  2020مارس   3عمر قدور، ينتصر أردوغان وال ي هزم بوتين؟، موقع "المدن"،  30

https://bit.ly/2XGLH96 

 13محمود رفيدة، خسر مدنا إستراتيجية.. ماذا وراء "السقوط المدوي" لحفتر غربي ليبيا؟، الجزيرة نت،  31

 https://bit.ly/2wRqIpa. 2020أبريل  
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ـاد ا أبرز من وكان، تركيا في ملموســة تعليمية طفرة  الثالثة  األلفية من األول العقد شــهد    ارتفاع حصـ

  غالبية على موزعة،  2017 في جامعة 170 إلى 2007 في جامعة 76 من تركيا في الجامعات عدد

 .الجمهورية عبر التركية المدن

  ـعدد ويبلغ. الجمهورـية مســــتوى على جـامـعة 500 ـلديهـا يكون أن على، 2023 للعـام تركيـا وتخطط

 .تقريبا أستاذ ألف 100 حوالي تركيا في الجامعات أساتذة 

  العالم جامعات بين(  42) رقم الجامعية الدراسة مستوى حي  من تركيا تصنيف كان، 1981 عام وفي

ـال في ـا وتقـدم، العلمي البحـ  مج ـام في ترتيبه ـالم دول بين( 18) للمرتبـة 2008 ع   البحـ  في الع

 .العلمي

  في الخبرة  بيت -" إيديوكيشـن  اي تايمز" موقع تقييم بحسـب فإنه، العالي التعليم بملف لال تمام ونتيجة

ــمن تركية جامعات 6 اختيرت -العالي  التعليم تقييم مجال ــل قائمة ضــ   في العالم في جامعة 500 أفضــ

  جامعة"و(، 467" )إيجة جامعة"و(، 375: الرتبة" )التقنية األوســـط الشـــرق" جامعات و ي، 2017

 (497" )إســطنبول جامعة"و(، 496" )أنقرة  جامعة"و(، 493) غازي جامعة"و(، 489" )تبة حجي

. 32 

  اجتازت و كذا. 33العالم مســـتوى على جامعة 1000 أفضـــل ضـــمن جامعات 9 دخلت، 2020 فيو

  في النشــــر ومنها، العلمي البح  في التقدم معدل لقياس العالمية والمعايير للتقارير وفقا تركيا وتقدمت

 
32QS World Universities Ranking: https://bit.ly/2XStSEj   

33QS World Universities Ranking: https://bit.ly/3adF54O   
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ــول، عالمية علمية دوريات ــول، العلمي  واإلبداع، االختراع براءات على والحصـ   جوائز على والحصـ

 .34عالمية

ــب   عام في( 25) المرتبة تركيا احتلت، الناعمة القوة  لقياس البريطاني" الحكومة معهد" تصــنيف وحس

  في العالم مستوى على متقدمة دولة 40 تضمنت قائمة ضمن، 2012 عام في( 20) والمرتبة، 2011

 .وآسيا الشمالية وأميركا أوروبا

  المختلفة  اإلقليمية محيطاتها ضــمن  األولى كانت فإنها، المتقدمة المراتب على تنافس لم تركيا أن ورغم

  ثم(، 29) المرتبة في كبير بفارق إسـرائيل تلتها(، القوقاز - الوسـطى آسـيا - البلقان - األوسـط الشـرق)

  .35(33) المرتبة في اليونان

 إقليميا  للتعليم وجهة تركيا من جعلت  التي األســـباب أ م ومن

  وانخفاض، جامعاتها في الدراســــة وفاعلية جودة ، وعالميا

  المؤسـسـات في الدراسـة رسـوم تكلفة وقلة، المعيشـة تكاليف

 .الغربية بالدول مقارنة التركية الجامعية

 
 https://bit.ly/2VdCV0zالمحرر، لماذا الدراسه في تركيا، مدونة "آفاق" التعليمية التركية، د.ت.:   34

عبد القادر محمد علي، التعليم العالي والمن  الدراسية: قوة ناعمة في السياسة الخارجية التركية، منتدى العالقات   35

 .3، ص:  2017العربية والدولية،  

 

ــمن   9، دخلـت 2020في  ـات ضـــ ـامع ج

 " جامعة على مستوى العالم 1000أفضل 
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  الجامعية الدرجات بين توزع حي ، العالم في المن  برامج أ م من التركية التعليمية المن  برنامج يعدو

  المراحل  ذه  في الدراســية التخصــصــات معظم وتشــمل، والدكتوراه  والماجســتير البكالوريوس: الثالثة

ــية بمزايا يحظون، العالم حول طالب 4000  إلى المنحة  وتنتهي، الثال    الجامعات بمن  مقارنة، تنافسـ

 إلى  700 بين ما يتراوح شـــهري وراتب، كاملة اإلقامة مصـــاريف توفير بين ما، العالم حول المختلفة

  المنحة صـاحب – يحصـل كما، الدراسـة مدة  طيلة المجاني الصـحي التأمين بجانب، تركية ليرة  3000

ذاكر على- ة طيران ـت ة العطالت في بالده  إلى مجـانـي ة الســــنوـي ــة فترة  طيـل دراســـ ة، اـل   تنقالت وبطـاـق

ـافية مجانية ومنحة، رمزية بقيمة( مواصــالت) ــة عام لمدة  إضـ   زيارة على عالوة ، التركية اللغة لدراس

 .36الدراسة فترة  طيلة مجانا والمتاحف األثرية األماكن

  أبواب فت  على بتركيز ا األجانب الطالب من كبير عدد اسـتقطاب في تركيا نجحت، المن  نظام وعبر

ــة   داخلي نظام المن  نظام وراف ، دولة 176 بلغ، الدول من عدد مع والثقافي العلمي والتعاون الدراســ

 .واإلقامة التأشيرة  على الحصول إجراءات تبسيط على قام

  طـاـلب مليون 4.1 نحو بتركيـا الجـامعيين الطلـبة ـعدد ويبلغ

  تقرير بحسـب، أجنبي طالب ألف 54.4 من أكثر بينهم من

ــكو" منظمة  ألف  87 إلى العدد وزاد، 2013 لعام" اليونسـ

 .372016 - 2015 الدراسي العام في طالب

 اللغــة   ي الجــامعــات أغلــب في التــدريس لغــة أن ورغم

  أمـا، اإلنجليزـية بـاللـغة معيـنة تخصــــصـــــات سـتدرّ  الحكومـية الجـامعـات من كبيرا ـعددا فـإن، التركـية

 .اإلنجليزية باللغة يدرس فأغلبها الخاصة الجامعات

 
 https://bit.ly/3cuC3KX: 2020مدونة "نهدي" التعليمية، المن  الدراسية التركية   36

عبد القادر محمد علي، التعليم العالي والمن  الدراسية: قوة ناعمة في السياسة الخارجية التركية، منتدى العالقات   37

 .5، ص:  2017العربية والدولية،  

 

ـامج المن  التعليميـة التركيـة   ـد برن ويع

ـالم، حـي    من أ م برامج المن  في الع

ة:  توزع  ة الثالـث بين الـدرجـات الجـامعـي

 البكالوريوس والماجستير والدكتوراه

" 
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ــتها ضــمن اإلقليمي بمحيطها تركيا ا تمام على  األمثلة أبرز ومن ــياس   - 2011 عام في  أنه  التعليمية س

ــبة أكبر ألذربيجان كان 2012 ــتان تلتها، طالب 4200 نحو بلغ، الطالب عدد حي  من نسـ   تركمانسـ

ة قبرص شــــمـال جمهورـية طالب ـعدد وبلغ، طالب 1110 بنحو   أن كمـا. طـاـلب 3800 نحو التركـي

ـلت حي ، األوروبيين الطالب من محدودة  نســبة  نا    أكثر العام  ذا في واليونان، ألمانيا من كل أرسـ

 .38طالب 1300 من

ــورتها نفوذ ا لتعزيز تركيا ترميو   عقول في الذ نية وصــ

  خاصـة، إليها أشـرنا التي المتعددة  اإلقليمية محيطاتها شـباب

ـات ـا توالى التي التركيـة الجمهوري ـاد عن اســــتقالله  االتح

 .  1991 عام سقوطه إثر السوفيتي

 :المشروعات مؤشر.  ـ

ــر  تبدو قد ــر المرتبطة العناصـ ــروعات بمؤشـ ــنة القوة  قبيل من المشـ   ناي جوزيف تعريف وف ) الخشـ

  العقوبات أو بالمن  يتعل  ال الناعمة القوة  تقرير مؤشـر يتناوله الذي المشـروعات مقياس أن إال(، نفسـه

  لمعايير بالنظر الدول من  دولة تتبناه  الذي االقتصادي النموذج جاذبية مدى لقياس يهدف  بل، االقتصادية

،  والتجارة االقتصــادية المشــروعات وتعزيز تســهيل على وقدرتها،  اإلبداع على والقدرة ، التنافســية مثل

 .الدولة  ذه  في الفساد مكافحة ومستوى

 
 https://bit.ly/3cmTTPWالمحرر، نسبة الطالب الدوليين في تركيا، مدونة "أسيل" التعليمية التركية:   38

 
ـا وصـــــورتهـا   ـا لتعزيز نفوذ  ترمي تركي

الذ نية في عقول شباب محيطاتها اإلقليمية 

 المتعددة
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  وصـورتها الناعمة قوتها تدعم، عالية عامة عالقات بحرفية الداخلي االقتصـاد ملف صـورة  تركيا وتدير

  مؤشـــرات بعض بين الصـــورة   ذه  في فعاال توازنا وتقيم، المنطقة وشـــعوب المســـتثمرين أعين في

ـلبية تبدو التي  الكلي االقتصـــــاد ،  دوالر مليار 217 بلغت التي الحكومية الخارجية المديونية مثل، ســـ

 .392019 تموز/ يوليو حتى، والمالية الخزانة وزارة  بحسب

ــة ــيـ ــوائـ ــتـ ديرو احـ ذا أنقرة  ـت ـا الملف ـ  ة بمؤشــــرات عالقتهـا إطـار في أيضــــ  موازـي

 185 نحو يبلغ الذي التركية الصـادرات حجم مثل، إيجابية

 بلغ بإجمالي المحلي الناتج حجم عن فضــــال، دوالر مليار

ه ومـا، 40دوالر مليـار 900 نحو درة  من ذـل  يعنـي ة ـق  عـالـي

ـاد ــير على يعمل الذي لالقتصـ ـادرات بين الفجوة  تجس   الصـ

 .  وكفاءة  بسرعة والواردات

  ملف لصال  ضحيتها وقعت التي 41"العملة حرب" ملف أيضا المساحة  ذه  إدارة  في الفاعلية قبيل ومن

  دفعت  التي الحرفية و ي، 42التركية الليرة  قيمة انخفاض بعد التركية للصـادرات التنافسـية الميزة  زيادة 

  أن -"موســى عمرو" األســب  المصــري الخارجية وزير و و -المصــرية  الســياســية الحركة رموز أحد

 
 24تمثل الديون الخارجية أزمة لالقتصاد التركي؟، صحيفة "العربي الجديد"،   عدنان عبد الرزاق،  ل 39

 https://bit.ly/2xsNwfi.  2019أغسطس  

يناير   4، الجزيرة نت، 2019مليار دوالر عام   180وكاالت، أرقام قياسية.. الصادرات التركية تتجاوز   40

2020 .https://bit.ly/2VyTymo 

. 2019أغسطس   12ركي بعد عام من "حرب العمالت"، موقع "تركيا اآلن"،  المحرر، حال االقتصاد الت 41

https://bit.ly/3aeDfAE 

. 2019أكتوبر   10محمد أفزاز، تراجع الليرة التركية.. من الرابحون والخاسرون؟، الجزيرة نت،  42

https://bit.ly/2XJdRQX 

 

ـــا في إطـار   ـذا الملف أيضـــ ـدير أنقرة   ت

ـا بمؤشـــــرات موازيــة  احتوائيــة عالقتهـ

إيجابية، مثل حجم الصادرات التركية الذي 

 مليار دوالر، 185يبلغ نحو 
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ـا يوجه ـاد حول المصـــرية اإلعالمية األذرع رموز ألحد محرجا عرضــ  بنيته قوة  في التركي االقتصــ

 .43الخارجية تجارته عوائد وارتفاع

  تشـكل أنها مالمحه أ م من، اقتصـادي اسـتقرار من به تتمتع بما نفسـها السـياق نفس في تركيا وتسـوق

  مســتوى على عشــرة  الســادســة  المرتبة ذ واالقتصــاد، أوروبا مســتوى على اقتصــادية قوة  أكبر ســادس

ــندوق توقعات مع، العالم ـابقة بتوقعات مقارنة%، 3 إلى النمو معدل بزيادة  الدولي  النقد صــ   حملت ســـ

ـا توقعـت بلومبرج شــــبكـة إن بـل. 44%2.5 نمو معـدل ـام من األخير الربع في% 5 يبلغ نموا له   ع

452020. 

ــور أ م أن غير ــدير عمليات - األخيرة  الفترة  في -التركية الناعمة القوة  صـ ــتلزمات التركية التصـ   لمسـ

  لمواجهة الالزمة الطبية للمســــتلزمات صــــناعية قلعة تركيا فيها بدت والتي، كورونا جائحة مواجهة

 .التنفس وأجهزة   الطبية الكمامات من المحلية االحتياجات غطت حي ، الفيروس

 
 24لنظام، موقع "الجزيرة مباشر"، المحرر، شا د: تصريحات لعمرو موسى عن تركيا ت غضب مؤيدي ا 43

 https://bit.ly/2RGV44D. 2020فبراير  

".. اقتصاد تركيا يترقب مزيدا من التحسنن وكالة  2020بلغين ياكيشان موتلو، "مؤشرات    -كير غوردامار   44

 https://bit.ly/2VzX3Jn.  2019ديسمبر   31األناضول لالنباء،  

 27، صحيفة "المال"، 2020سرع دول العالم نمًوا في الربع األخير من  أيمن عزامن بلومبرج: تركيا ثال  أ 45

 https://bit.ly/2RI4JYH. 2020فبراير  
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ــدير ـا ذـل  وتجـاوزت ة 70 من ألكثر لتصـــ ـا ـي ، المتحـدة  الواليـات بينهـا من، العـالم حول دوـل   عن ن

  من تضــــررا األكثر لـلدول وجهتهـا والتي -الصـــــدد ـ ذا في – تركيـا بهـا قـاـمت التي الطبـية المعونـات

 .  وإسبانيا إيطاليا مثل، الفيروس

ــدد ـ ذا في الالـفت  ـ ذا في االســــتثمـارات طبيـعة أن الصـــ

ــة، اإلطــار ــة وجــا زي ــة البني ــة التحتي  والتجهيزيــة، التعليمي

ــت، اإلطــار  ــذا في للتوســــع   بــالمعــايير بــااللتزام اقترن

 .46العالمية

 العــالم حول األنظــار تلفــت التي المشــــروعــات بين ومن

  شــــرـكات من و ي"، التركـية الجوـية الخطوط" مشــــروع

 .  العالمي الصعيد على الواعد النجاح ذات الطيران

  في وجهاتها بلغت حي ، تقصـد ا التي البلدان عدد حي  من عالميا األولى المرتبة الخطوط  ذه  وتحتل

 .  بلدا 121 نحو 2019

  منها، طائرة  332 تمتل  فهي، األسـطول حجم حي  من عالميا عشـرة  الثانية المرتبة الشـركة تحتل كما

ــة المرتبة في تقع كما، الضــيقة الطائرات من 225و، العريضــة الطائرات من 107 ـادس   حي  من  السـ

ــركة لها تتوجه التي الوجهات عدد ــبتمبر في الوجهات عدد يبلغ حي ، خاصــة ش   302 نحو 2017 س

 (.مطار) وجهة

 
أحمد يحيى، حقيقة كشفها “كورونا”.. تركيا قلعة لصناعة األجهزة والمستلزمات الطبية، صحيفة "االستقالل"  46

 https://bit.ly/2K8YARi. 2020أبريل   3اللندنية،  

 

ــور القوة الناعمة التركية في  -أ م صــ

ـــدير   -األخيرة الفترة  عمليــات التصـــ

ــتلزمـات مواجـهة جـائـحة  ة لمســـ التركـي

ـا قلعـة  ـا تركي ـدت فيه ـا، والتي ب كورون

ـتلزمات الطبية الالزمة  ـناعية للمسـ صـ

 لمواجهة الفيروس

" 
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ــرات" ذي  Sky Tracks تقرير وف  2018 عام في عالميا 18 المرتبة تحتل كما "،  الشـــاملة المؤشـ

ــركات من كبير عدد على متفوقة ــركات بينها ومن، المجال  ذا في الكبرى الشــ ــخمة شــ ــينية  ضــ  صــ

  .47وعربية وأوروبية وأميركية

ة وزير كـان د أوغلو تشـــــاووش مولود التركي الخـارجـي  ـق

 الناعمة القوى صـور إحدى" التركية الخطوط" بأن صـرح

 تكريم مراســـم خالل كلمته في وأضـــاف، العالم في لتركيا

 التركية الجوية للخطوط" للصـــور اليف ســـكاي" مســـابقة

  محاورونا منا يطلب عندما الفخر ينتابنا: "إسـطنبول  بمدينة

ـاطة أحيانا  إلى   الالتينية أميركا من الرحالت في التركية الخطوط متن على لهم مقعد حجز أجل من وسـ

 .48"األقصى الشرق

  فيما، عالميا 33 المرتبة في تركيا حلول، األعمال تيسـير حول 2020 لعام  الدولي البن  بيانات وتشـير

ــير يتعل  ــرائيل على حتى متفوقة، األعمال بتيســ ـائر، 35 المرتبة في تقبع التي إســ ،  اإلقليم دول وســـ

 .49لألعمال منصة باعتبار ا للعالم نفسها تقدم التي اإلمارات باستثناء 

ــر. و ــر ضــمن الرقمنة مقياس: الرقمنة مؤش .  الناعمة القوة  قياس في مهما بعدا يمثل الناعمة القوة  مؤش

  بالعالم ارتباطها عم  ومدى،  التقني للتطور الدول من دولة اعتناق مدى قياس إلى المؤشـر  ذا ويهدف

 .االجتماعي التواصل منصات عبر الرقمية للدبلوماسية استخدامها ومدى، الرقمي

 
47100 Airline results, Sky Tracks Report: https://bit.ly/2RRqu8M The Top  

نوفمبر   1المحرر، تشاووش أوغلو: الخطوط التركية ماركة عالمية نفتخر بها، وكالة األناضول لألنباء،   48

2019 .https://bit.ly/2RTj9FI 

 2Vhtayp/https://bit.lyالبن  الدولي لإلنشاء والتعمير، مؤشر تيسير األعمال:   49

 

ا   وتحتل  ذه الخطوط المرتبة األولى عالمـي

من حي  عدد البلدان التي تقصـــد ا، حي  

 بلدا. 121نحو  2019بلغت وجهاتها في  
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ــر  ذا أن غير ــتوى تراجع كان حي ، التقنية اعتناق مجرد من أكثر لتركيا يعني المؤش   أحد  التقني المس

ــباب أ م ــيا في التركي التكتل عرقلة أســ ــطى آســ ــيا كفة ورجحان، الوســ   بعض مع عالقتها في روســ

  .50الوسطى آسيا جمهوريات

  تبلوره  بدأ ما و و، التقني تطور ا قاعدة  توســـيع على وتعمل، الوضـــع  ذا تغيير على تركيا وتحرص

"،  إدلب" في  الجيوســياســي الوضــع تعقد مع، ســوريا في  األســد نظام قوات على تركيا  جوم مع دعائيا

  تســل  لتقنيات المســتند الســوري النظام على تركيا كفة ترجي  عوامل أ م أحد التركية  التقنية بدت حي 

   .ومتطورة  متنوعة روسية

 التركية والتنســــي  التعـاون وكالة" تعـمل، أخرى جـهة ومن

(TİKA ،")التنموية للمســـاعدات مان  أكبر ثال  تعد والتي 

 التي  الدولـية الوكاالت مـقدمة في، 51العـالمي الصــــعـيد على

،  القوقـاز لمنطـقة خـاصـــــة، إقليمـية  تنموـية مســـــاـعدات تـقدم

ـار  ــم في فعال بدور - اإلطار  ذا في - وتشـــ   مالم  رســ

 .52التقنية والمساعدات والمشاريع  التعليمية البرامج تنظيم عبر للمنطقة المستقبلية الثقافة

  

 
ناديجدا أليكسيفا، تركيا تعزز نفوذ ا في األراضي التي كانت تتبع االتحاد السوفييتي سابقًا، موقع "نون يوست"،   50

 https://bit.ly/2XJ2oRs.  2017يوليو   31

سبتمبر   28آدم جابر، "لوفيغارو"’: تركيا .. بين القوة الناعمة والقوة الصلبة، صحيفة "القدس العربي"،  51

2018 .https://bit.ly/2VBLVeQ 

 https://bit.ly/3ckYD8Cموقع وزارة الخارجية التركية، العالقات التركية مع دول آسيا الوسطى:   52

 

بدت التقنية التركية أحد أ م عوامل ترجي   

ـتند   كفة تركيا على النظام الســـوري المســ

 لتقنيات تسل  روسية متنوعة ومتطورة.
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 خاتمة

  الزعامة وتأثير، التركـية النـاعـمة القوة  حول باكســــتـان وزراء  رئيس  بكلـمة الدراســـــة  ذه  بدأنا قد كنـا

ــة، داللة ذات كلمة و ي، العالم حول التركية الكاريزمية ــدر عندما وبخاصـ   بوزن دولة رئيس من تصـ

 .  باكستان

  تنصبها التي الكبيرة  الشرا  فبرغم. الصدد  ذا في المنطقة وقيادات شعوب تلمسها كثيرة  إشارات وثمة

 قبيل  من للجميع تتراءى التركية الناعمة القوة  تأثير من صــورا فإن، وقيادتها لتركيا المنطقة دول بعض

ــية بمهارة  اللعب على تركيا قدرة    على وقدرتها، اإلقليم في  تتمدد التي الكبرى القوى بين فائقة دبلوماســ

 .سلفا أشرنا ما نحو على، إليها الموجهة االقتصادية الحروب بعض آثار عكس

  االقتصــــادي التركي الطموح محاصــــرة  تريد  التي األوروبية الدبلوماســــية تحدي على قدرتها أيضــــا

 إليهم  تنظر الذين الالجئين ماليين طاقة من االســتفادة  على وقدرتها، المتوســط شــرق في والســياســي

  وتعزيز التنمية أجل من المضـادة  الثورة  محور مواطني لجذب الزخم  ذا كل واسـتخدام، برعب أوروبا

 .تركيا في العقاري والتمل ، السياحة وإنعاش، التركي االقتصاد

ــية" تحويل على أنقرة  قدرة   إلى البعض وينظر ــالح" خاشــــقجي قضــ   الثورة  محور تغول وجه في لســ

 .التركية الناعمة القوة  تجليات من ياتجلّ   باعتباره ، عالميا ومحاصرته، المضادة 

،  الدراسـة  ذه  مطلع في مالمحه أوضـحنا الذي"، الذكية القوة " بمنط  كفء  بصـورة  اليوم تركيا وتلعب

،  سياسية) المختلفة الدبلوماسية المسارات بين خالق لتوازن تعمد أنها الرا نة الوقائع تحليالت تفيد حي 

  الالعبين أخطر من يجعلها ما، الضــــرورة  عند العســــكرية القوة  وتوظيف( وشــــعبية، وتكنوقراطية

  جعلها عسـكري تقدم مسـتوى عن فضـال، المسـتوى رفيعة ناعمة قوة  بمصـادر يتمتعون الذين اإلقليميين

 .العالمية العسكرية القوى بين التاسعة المرتبة تحتل
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ة القوة  ترتيبـات فـإن، ذـل  ورغم ـاعـم ة الن د محض تكون أن من وأعم  أوســــع، التركـي ـاـن   للقوة  مســــ

ــكرية ـاع، العس ـاع، الناعمة القوة  موارد إنتاج نطاق فاتسـ   بتحقي  يتعل  ما خاصــة، توظيفها نطاق واتسـ

  على قدرة  أكبر متجددا موردا يمثل، وقيادته  والتنمية  العدالة حزب لحكومة الخارجية الســـياســـة أ داف

 .  خاللها من والمساعدة ، بها والتلوي  العسكرية القوة  محض من التأثير

ــي الكاب  تمثل الناعمة القوة   ذه  زالت فما   لقدرة األســــاســ

  الـشرق منطقة في التركي النفوذ تنامي مواجهة على روـسيا

 الرؤى مقاومة مصــدر أنها كما، والبلقان والقوقاز األوســط

ـاط األوروبيين والتخطيط ـات إلحب ـا التركيـة التحرك ،  إقليمي

  وقادرة، الحيلة واســـعة تبدو التي التركية  الدبلوماســـية عبر

  الوضــع تشــابكات مواجهة في التعقيد بالغة نماذج بناء  على

  وغير الــدوليين الفــاعلين شــــبكــات إدارة  وعلى، اإلقليمي

 .الحاكمة العربية األنظمة أداء  تراخي من عقود إثر المنطقة في مصالحها تزدحم  التي الدوليين

 

ــة أنهــا تعمــد   تفيــد تحليالت الوقــائع الرا ن

ـية  ـارات الدبلوماسـ لتوازن خالق بين المسـ

المختلفة )سـياسـية، وتكنوقراطية، وشـعبية(  

 وتوظيف القوة العسكرية عند الضرورة

" 
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