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 فی هذا العدد:

 أوروبا إلی  لتوجه  ل لالجئین  أمام ا مفتوحة  وحدودنا    ، أردوغان: لن نتراجع  

 للتنحي جانًبا لنواجه النظام يف سوریا   بوتین أردوغان: دعوُت   

 الترکیة   " طیار دون  املسیرة " طائرات بیرقدار  ترکیا:    اعرف  

 عملیة درع الربیع العسکریة الترکیة يف إدلب ضد نظام األسد   قضیة األسبوع:  

 ألف مهاجر من ترکیا إلی أوروبا 100حدث األسبوع: تدفق أکثر من   

ـ     2019٪ يف الربع األخیر من عام  6االقتصاد الترکي نموًا ب

   دوالر تجاوز التبادل التجاري بین ترکیا وأوزباکستان ملیاري   

 لکاتب الترکي: طلحة کوسا ل   أین تقف ترکیا وروسیا من أزمة إدلب؟ مقال:   
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 هذا العدد

الرئيس الرتيك لهذا األسبوع، يف املحور السيايس؛ ترصيحات  املرصديتناول  تقرير

يف  ا الحق ولن ننىس أي خيانةهرتاجع عن نضالتلن  ؛ أن بالدهأردوغانرجب طيب 

ويف سياق متصل يف رسالة إىل املستشارة . إشارة الستشهاد الجنود األتراك يف إدلب

مفتوحة لالجئ� الراغب� بالتوجه  حدودهابقي تسإن تركيا  أردوغاناألملانية؛ قال 

ويف ترصيح . أردوغان وماكرون هاتفيا أزمة إدلببين� بحث الرئيسان . ألوروبا

 األزمةأردوغان نظ�ه الرتيك رجب طيب مع  حثب، بأنه ترامبللرئيس دونالد 

وعىل إثر استشهاد الجنود األتراك  .  باتريوتصواريخ  منظومة  وتسليم تركيا    ةسوريال

واجه لتنحي جانًبا ملة إىل الرئيس بوت� باأردوغان دعو من قبل نظام األسد؛ وجه 

وإغالق ري دعم تركيا وإنهاء الرصاع السو لمسؤول أممي ودعوة . النظام يف سوريا

دك قوات األسد ل حليةلطائرات املس�ة املبجانب استخدام تركيا ل. أزمة الالجئ�

بدراج لندن تنظيم� مرتبط� بـ "يب كا  وأخ�اً؛ ترحيب أنقرة. وقواعده العسكرية

 .كا" عىل الئحة اإلرهاب

. الرتكية يف إدلبعملية درع الربيع العسكرية  املرصد  ويف قضية األسبوع، يستعرض  

املهاجرين ألف من    100املرصد حدث تدفق أكرث من    ويف حدث األسبوع؛ يستعرض

 . دول أوروبية تؤكد تضامنها مع تركيا من تركيا اتجاه أوروبا.

"فيتش" الدولية تبقي عىل مؤسسة ؛ املرصداالقتصادي؛ يستعرض  املرصدويف 

بين� يشهد .  املايض  ٪ يف يناير6.4الصادرات الرتكية  ارتفاع  و .  تصنيفها االئت�� لرتكيا

 إنتاجمن زيد ت تركياو . 2019 عام ٪ يف الربع األخ� من6بـ  اً االقتصاد الرتيك �و 

 506  لـالسيل الرتيك  بجانب نقل خط  .  املتزايد  الص�  طلبلتلبية   الك�مات الطبية

التبادل التجاري ب� وتجاوز . املايض مالي� مرت مكعب من الغاز الرويس يف يناير

 .روسيا وارداتها من الط�طم الرتكيةبين� ترفع . ملياري دوالر تركيا وأوزباكستان

دون طيار   BAYRAKTARطائرات  ن  نبذة عاملرصد  ويف محور إعرف تركيا: يقدم  

. سلجوق ب�قدارفهي لهذا األسبوع، املرصد . أما شخصية الرتكية محلية الصنع

أين تقف تركيا وروسيا من أزمة إدلب؟بعنوان:  مقاالًاملرصد ول وختاماً؛ يتنا

 .لكاتب الرتيك: طلحة كوسال 
  

 المرصد التركي
 

الترکي دوریًا املشهد  یرصد
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 أوًال: املشهد السیاسي

 نسی أي خیانة نا املحق ولن  نتراجع عن نضالنأردوغان: لن 

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، أن تركيا لن ترتاجع 

 خيانة بحقها. عن نضالها املحق، ولن تنىس أي

نضاال مص�يا وتاريخيا من  تخوضن تركيا وأضاف أ 

أجل حارضها ومستقبلها، بعد استهداف الجيش 

الرتيك ملواقع النظام السوري وامليليشيات اإلرهابية 

 الداعمة له يف منطقة خفض التصعيد بدلب.

وأردف: إذا تخلفنا  عام. 100وأضاف: نكافح لنيل نٍرص سيتمخض عنه نتائج كب�ة كتلك التي وقعت قبل 

تركيا لن ترتاجع أبدا عن نضالها املحق،   ،ومل نحافظ عىل وحدتنا فننا سندفع أمثانا باهظة جدا  عن النضال

واستطرد: نحن نخوض هذا النضال الكب�، أترحم مرة أخرى عىل  ولن تدع دماء شهدائها تذهب سدى.

جانبنا سنجتاز كل وأردف: ما دام شعبنا يقف ب  أرواح شهدائنا الذين جعلوا لنا هذه األرض وطنا بدمائهم.

 الصعوبات، ونلقن درسا تاريخيا لكل من يظن بأنه قادر عىل حرشنا يف الزاوية.

 : سنبقي أبوابنا مفتوحة لالجئین الراغبین بالتوجه ألوروبا ملیرکل أردوغان

ي قِ أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، أن بالده ستبُ 

أبوابها مفتوحة أمام الالجئ� الراغب� بالتوجه إىل 

أن تركيا ال طاقة لها الستيعاب موجة هجرة و أوروبا، 

قلنا قبل أشهر، إذا استمر الوضع  وأضاف: جديدة.

عىل حاله فننا سنضطر لفتح األبواب، لقد انزعجوا 

من قولنا هذا ومل يصدقوه، وأمس الجمعة فتحنا 

بسبب هج�ت النظام الرتكية  حدودالمالي� شخص يتوجهون نحو  4نحو مش�اً إىل  .هاولن نغلق، األبواب

ولفت الرئيس إىل أن بالده تقوم بجراءات   مليون نازح موجودون بالفعل عىل الحدود.  1.5الدامية، منهم  

م�كل، وقال إنه دعا املستشارة األملانية أنجيال  يف سبيل إنشاء منطقة آمنة وإسكان الالجئ� فيها.

 إىل دعم املرشوع الستك�له يف أقرب وقت، بناًء عىل وعود قدمتها األخ�ة سابًقا يف هذا اإلطار.

لكن ذلك مل ؛  مليون يورو إىل الهالل األحمر الرتيك  25وكشف أردوغان عن أن م�كل وعدت بتقديم  

نقودكم الجاهزة مل يتحقق، فاتصلت مرة أخرى باملستشارة، وقالت إن النقود جاهزة، فقلت لها إن  
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مليون يورو بدًال من  100تصل، فن كنتم ال تريدون تقد�ها فل�سل الالجئ� إليكم إًذا ولنقدم نحن لكم 

 .مليون 25

 ترامب: بحثت مع أردوغان مواضیع حول سوریا بینها منظومة باتریوت

أعلن الرئيس دونالد ترامب، أنه بحث مع نظ�ه 

 العديد من املواضيع حول ،رجب طيب أردوغان

: أجريت وأضاف سوريا بينها منظومة باتريوت.

العديد من املباحثات مع الرئيس أردوغان حول 

وطلبت تركيا  .سوريا، ومن بينها منظومة باتريوت

من الواليات املتحدة نرش منظومة الدفاع الجوي 

أنها أجرت تقييً�   ،أعلنت الخارجية األمريكيةك�    الصاروخي األمرييك "باتريوت" عىل حدودها مع سوريا.

قنوات ، ووجود  خاللها تقديم املساعدة لرتكيا بخصوص التطورات األخ�ة يف إدلبألرسع طريقة �كن من  

ولفت املصدر  مفتوحة لتبادل املعلومات االستخبارية واملعدات العسكرية ب� الواليات املتحدة وتركيا.

كية، مش�ًا ذاته إىل أن هناك تعاون قام ب� النظام السوري وروسيا يف الهجوم األخ� بدلب ضد القوات الرت 

 إىل أن نظام بشار األسد ال �كن أن يقدم عىل هذه الخطوة دون مشورة وموافقة موسكو.

 أردوغان: دعوُت روسیا للتنحي جانًبا لنواجه النظام يف سوریا 

الرئيس رجب طيب أردوغان، نظ�ه الرويس  طالب

تنحي جانبًا وإفساح املجال أمام الفالد�� بوت�، ب

عىل أن  وشدد نظام األسد يف سوريا. ملواجهة تركيا

تركيا ال تسعى إطالقًا ملغامرة يف سوريا أو توسعة 

ولفت إىل أن الهدف الرئييس من هذا  حدودها.

أضاف: لروسيا و  السيناريو هو تركيا وليس سوريا.

هدف فقط إلنشاء منطقة آمنة ش�يل ، لكننا نحاليا أكرث من قاعدة يف سوريا، وليس لدينا مشكلة يف ذلك

من الخطأ تقييم القضية ضمن إطار إدلب فقط، إ�ا  مضيفاً: ا.نسوريا، بهدف املحافظة عىل أمن حدود

نطّهر حدودنا من التنظي�ت يجب النظر إىل السياسة الرتكية ككل يف امللف السوري، فن مل 

وأوضح   .داخل تركيايف واليات    ة اإلرهابملواج، وسنضطر  اإلرهابية، فن املشهد الذي ينتظرنا واضح

واعترب أن  ،أن األطراف التي ستأخذ ما تريده من سوريا اليوم ستوجه أسلحتها باتجاه تركيا غدا

 .وحدة األرايض الرتكية، أمر يف غاية الجهلاالعتقاد بأن األطراف التي قسمت سوريا ستحرتم 
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 أردوغان وماکرون یبحثان هاتفیا أزمة إدلب 

إ�انويل ماكرون، ورجب طيب أردوغان،  انبحث الرئيس

 الرئيسان تناولو  السورية وعىل رأسها إدلب. األزمة

العالقات الثنائية وقضايا إقليمية والالجئ� خالل اتصال 

وأكد أردوغان ملاكرون أن عنارص النظام  هاتفي بينه�.

لهجومها الد�ء عىل القوات السوري دفعت مثنا باهظا 

وشدد عىل رضورة اتخاذ خطوات ملموسة   الرتكية يف إدلب.

 بشأن التضامن ب� الدول األعضاء يف حلف ش�ل األطليس.

وأضاف أن ضغط الالجئ� عىل    ك� شدد أنه إذا مل تتوقف هج�ت النظام يف سوريا ستتعمق األزمة اإلنسانية يف إدلب.

 روسيا لوقف هج�تها يف إدلب.  ،ماكرونك� دعا    من ضغط املهاجرين عىل حدودنا مع أوروبا.حدودنا مع سوريا يزيد  

 مسؤول أممي: دعم ترکیا وإنهاء الصراع السوري ینهیان أزمة الالجئین 

قال رئيس الجمعية العامة لألمم املتحدة، تيجا� محمد 

حل  باندي، إن أفضل وسيلة لحل أزمة الالجئ�، هو إيجاد

 الالزمة لرتكيا.سيايس للرصاع القائم يف سوريا وتقديم الدعم  

وأوضح أن أزمة الالجئ� ليست مشكلة مقترصة عىل تركيا 

وقال: علينا مواصلة دعم  فحسب، بل هي مشكلة العامل.

تركيا من أجل توف� فرصة استمرارية التعليم ألبناء الالجئ� 

السوري�، وأدعو املجتمع الدويل إىل االستمرار يف دعم تركيا 

وفي� يخص مقرتحات تغي� هيكلية مجلس األمن الدويل وآلية عمله، قال باندي،  م الجميع.ألنها تحتضن الالجئ� باس

 أن يتحقق هذا األمر قبل انتهاء فرتة رئاسته للجمعية العامة لألمم املتحدة. مالًآ إن املباحثات يف هذا الشأن مستمرة، 

 دول أوروبیة تؤکد تضامنها مع ترکیا 

أملانيا، واستونيا، وبولندا، قبيل سفراء بلجيكا، وفرنسا، و   أكد

ملناقشة تداعيات الهجوم ، بدء جلسة طارئة ملجلس األمن

القوات الرتكية يف  عىلالذي شنته قوات النظام السوري 

تضامنها مع تركيا، داعية النظام السوري،  إدلب،

املدني� يف  فوري لهج�تهم عىل وروسيا إىل وقف

وقال مندوب إستونيا الدائم، سيفن  سوريا.

مع تركيا،  نؤكد تضامننا الكامل ؛يروجنسون

 والتصعيد الجاري يف إدلب يجب أن يتوقف اآلن ونقدم تعازينا يف الوفيات التي حدثت بصفوف الجنود األتراك.

هذه الهج�ت تظهر بجالء أن النظام السوري املدعوم سياسيا وعسكريا من قبل روسيا مستمر يف أن وأضاف 

 ظة التي يدفعها املدنيون.اسرتاتيجيته العسكرية بأي مثن ومتجاهال التكاليف الباه
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 وقواعده العسکریة الطائرات املسیرة الترکیة تدك قوات األسد 

أثارت الخسائر التي ألحقتها الطائرات املس�ة املسلحة الرتكية بقوات نظام بشار األسد، موجة خوف وقلق 

ووفًقا ملا رصح به الرئيس رجب طيب أردوغان، فن العمليات  لدى أنصار منظمة "يب كا كا" اإلرهابية.

مركبة، بينها  300عنرص من قوات النظام السوري، وتدم� نحو  2100الرتكية أسفرت عن تحييد أكرث من 

ك� أدت العمليات العسكرية الرتكية إىل  عربة مدرعة. 17منصة صاروخية، و 28مدفع، و 37دبابة، و 94

ملواقع مثل مدارج طائرات، ومستودعات ذخ�ة، وأنظمة دفاع جوي، وحظائر طائرات، تدم� الكث� من ا

وتسببت هذه الخسائر التي ألحقها الجيش الرتيك بقوات  ومنشأة كيميائية عسكرية، بحسب أردوغان.

نرش مقطع مصور لقصف الجيش وتم  نظام األسد، يف حالة خوف قلق لدى أنصار "يب كا كا" اإلرهابية.

" الروسية، دون متكن املنظومة من رصد الطائرات املس�ة 1اس- منظومة دفاع جوي من طراز "بانتس�الرتيك

 الرتكية، حيث يعتقد أن تشويش أنظمة الحرب االلكرتونية لرتكيا تقف وراء ذلك.

 "بي کا کا" یلع الئحة اإلرهاب  ترکیا ترّحب بإدراج لندن تنظیمین مرتبطین بـ 

" التابع� ملنظمة "يب كا كا"، عىل HPG" و"TAKالرتكية، بدراج بريطانيا تنظيمي "  رّحبت وزارة الخارجية

وذكر أقصوي أن وزارة الداخلية الربيطانية أعلنت الجمعة، إدارج . نظي�ت اإلرهابية لديهاالت الئحة

"TAK"و "HPG  وأكد أن "يب   بذلك."، امتدادي "يب كا كا" اإلرهابية عىل الئحة اإلرهاب، معربا عن ترحيبه

كا كا" اإلرهابية تلجأ إىل استخدام ألقاب وأس�ء مختلفة من أجل التهرب من تحمل مسؤولية الهج�ت 

ودعا حلفاء تركيا اآلخرين واالتحاد األورويب، إىل   الغادرة التي تطال املدني�، والتسرت عىل أع�لها اإلرهابية.

أعوام عىل املنتم� للتنظي�ت  10طا� عقوبة بالسجن تصل إىل ويفرض القانون الربي االقتداء بربيطانيا.

 املحظورة وعىل الذين يدعمونها.
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 ثانیًا: قضیة األسبوع 

 الترکي يف إدلب ضد نظام األسدالعسکریة درع الربیع عملیة 

 

املستمرة مبحافظة إدلب عنرص من النظام يف العمليات  2100أعلنت وزارة الدفاع الرتكية، تحييد أكرث من 

يأيت ذلك ردا  وأكدت أنها مستمرة يف تدم� أهداف النظام املحددة بنجاح يف سوريا. ش�ل غريب سوريا.

، عىل مواقعهم املايض جنديا تركيا إثر هجوم شنته قوات النظام السوري، الخميس 36عىل استشهاد 

قوات النظام وداعميه، واستيالئها عىل مدن وتشهد إدلب توترا غ� مسبوق جراء تصعيد  مبحافظة إدلب.

وقرى داخل منطقة خفض التصعيد؛ ما أسفر عن نزوح مئات اآلالف من املدني� نحو الحدود السورية 

من أنه يف حال عدم النجاح يف محاربة اإلرهابي� يف سوريا،  طيب أردوغان؛ بالرئيس رج وحّذر الرتكية.

فن الكث� منهم سيوجهون أسلحتهم صوب تركيا، مش�ا أن مكافحة تركيا لإلرهاب يف سوريا متعلقة بض�ن 

آلية  300دمرت حوايل  مستقبل البالد. وأكد أن القوات املسلحة تواصل االنتقام لدماء الشهداء، وأنها

مدارج وتدم� ، عربة مدرعة 17راجمة صواريخ، و 28مدفعية، و 37دبابة، و 94ا وموقع بينه

مصنع إلنتاج األسلحة و للطيارات، ومستودعات لألسلحة، وأنظمة دفاع جوي، وعنابر الطائرات 

وأكد عىل أن الضغوطات عىل قوات نظام األسد ستزداد يوما بعد يوم، وأن تركيا ستظهر   .الكيميائية

أن بالده مل تكن ترغب يف تصعيد األمور إىل هذا الحد إىل أن النظام ، و وداعميه حزمها للنظام
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كيلو  30السوري أجربها عىل ذلك. وأكد عىل أن تركيا تواصل جهودها إلنشاء منطقة آمنة فعليا بعمق 

 مرتا، عىل طول حدودها املشرتكة مع سوريا.

 تريد الحرب؛ لكنها لن ترتدد الي�يل أوغلو، إن بالده  قال ممثل تركيا الدائم لدى األمم املتحدة، فريدون سو 

يف استخدام القوة عند تهديد أمنها لرتد عىل أي استفزاز ومضايقات بكل الوسائل، مطالبًا املجتمع الدويل 

بوقف جرائم  ،مجلس األمن ،وطالب املندوب بتحمل مسؤولياته حيال هج�ت النظام السوري بدلب.

الحرب التي يرتكبها النظام السوري وسلوكه املتهور الذي يشكل تهديدا مبارشا للسلم واألمن الدولي� 

لقد : وأضاف محذرا من أن تقاعس املجلس ستكون له تداعيات تشمل أوروبا بأرسها واملنطقة والعامل.

سلسلة من الغارات الجوية ملدة استُهدفت قافلة عسكرية تركية، داخل منطقة خفض التصعيد بدلب، ب

ومل نحدد جنسية الطائرة التي رضبت قافلتنا ومواقعنا، لكن مسارات الرادار أظهرت أن طائرات ،  ساعات  5

أن القوات الرتكية كانت وحدها يف تلك  مش�اً إىل النظام وروسيا كانت يف رحلة تشكيل خالل تلك الفرتة.

وكان لدينا تنسيق مسبق وكتابيًا مع القوات الروسية حول موقع  يظهر استهدافهم عمدا، املنطقة وهو ما

حتى سيارات اإلسعاف التي أرسلت   ؛استمرت الرضبات الجوية رغم التحذيرات الفورية  أضاف أنهو   قافلتنا.

 .لقد كان هذا عمالً عدوانياً ضد تركيا ،للجنود الجرحى كانت مستهدفة

قال املحلل العسكري اللواء متقاعد مأمون أبو نوار، إن عمليات تركيا ويف تقييم الوضع العسكري؛ 

تركيا دولة قوية ، وأن  العسكرية يف محافظة إدلب ش�ل غريب سوريا تهدف إىل ح�ية األمن الوطني الرتيك

سقوطها يعني عودة التنظي�ت ، ألن جًدا، وال �كن أن تسمح للنظام السوري بالسيطرة عىل إدلب

. اإلرهابية، التي تهدد أمن تركيا الوطني، إىل حدودها، إضافة إىل تدفق عدد كب� من الالجئ� إىل أراضيها

ب� أنقرة والنظام السوري تسمح لرتكيا بح�ية  1998أن اتفاقية أضنة األمنية املوقعة عام وأشار إىل 

إلرهابية داخل األرايض السورية، وبالتايل ف� تقوم به أنقرة هو حق أراضيها، ومالحقة أعضاء التنظي�ت ا

السيطرة عىل أن  تركيا تستخدم الدبلوماسية الوقائية املدعومة بالقوة العسكرية، و ، وأن  للدفاع عن نفسها

املشكلة تكمن يف الدعم الجوي الرويس وأشار إىل    أردوغان.  كانت رضبة قوية من الرئيس  ؛رساقب يف إدلب

لنظام السوري، لكنه مل يستطع منع تركيا من رضب قوات النظام، ورد حلف الناتو تجاه تركيا جاء مخيبًا ل

كانت تتوقع منه موقًفا مغايرًا يتمثل يف فرض حظر جوي للط�ان و  الناتوتركيا عضو يف  ، رغم كونلآلمال

عامل مع األزمات الدولية، لكن تركيا يؤكد أن هناك معاي� مزدوجة يف الت  هذاأشار إىل أن  و   ،يحمي املدني�

وعن املوقف الرويس، رأى  عوضت ذلك بالراج�ت والطائرات املس�ة التي تلعب دوًرا مهً� وكب�ًا.

أبو نوار أن موسكو تستعرض عضالتها، لكن الرئيس فيالد�� بوت� يدرك أهمية تركيا ألية تسوية 

وشدد عىل أن تركيا وروسيا   ،ود أنقرة عىل الطاولةمستقبلية يف سوريا، ولن يحدث أي يشء دون وج

 .ال �كنه� االستغناء عن بعضه�، رغم بعض الغموض يف العالقة أحيانًا

دعا املمثل األعىل لألمن والسياسة الخارجية لالتحاد األورويب أما عن موقف االتحاد األورويب؛ 

ث التطورات يف محافظة إدلب. جوزيف بوريل، وزراء خارجية االتحاد إىل اجت�ع طارئ لبح
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وأكد رضورة أن يبذل االتحاد األورويب ، االشتباك يف إدلب يهدد السالم واألمن الدويل بشكل خط�مضيفاً: 

 ،كافة الجهود من أجل إيقاف األزمة اإلنسانية. وأشار إىل أن األزمة ال �كن حلها إال بالطرق السياسية

الهجرة عىل حدودنا الخارجية، وينبغي تنفيذ االتفاقية ب� تركيا واالتحاد : نراقب عن كثب وضع ضافوأ 

 .األورويب

دعا أعضاء يف مجليس الشيوخ والنواب األمريكي�، إىل التعاون مع تركيا يف إطار الكارثة اإلنسانية وأمريكياً؛  

ي توم كوتون، عىل أن وشدد السيناتور الجمهور  يف إدلب جراء تعرضها لهجومات النظام السوري وروسيا.

: حليفتنا أضافو   روسيا ونظام األسد يتحمالن بشكل مبارش مسؤولية الكارثة اإلنسانية التي تعيشها إدلب.

األسد، أن   بشاريف الناتو تركيا تس� عىل جادة الصواب، وعىل الرئيس فالد�� بوت� ورئيس النظام السوري  

 .يفيا بوعوده� ويوقفا املجازر

مل يبق مكان يلجأ ، صف عضو مجلس النواب ستيني هوير، الوضع يف إدلب بأنه كارثة رهيبةمن جانبه و 

 وقال إليه األطفال والنساء، ينبغي عىل الواليات املتحدة األمريكية العمل مع تركيا لح�ية املدني�.

حليفتنا يف الناتو عىل وشك تكبدت خسائر كب�ة يف سوريا، تركيا  ؛ إنالسيناتور الجمهوري ماركو روبيو

ينبغي عىل الواليات املتحدة أن تقود من  ؛وأفاد السيناتور الد�قراطي بوب مينينديز االشتباك مع روسيا.

ودعا السيناتور لينديس غراهام، كالً من الرئيس   خالل حلفائها واألمم املتحدة مسار سيايس واقعي وإنسا�.

وقال غراهام   رض حظر جوي يف منطقة خفض التصعيد مبحافظة إدلب.دونالد ترامب، واملجتمع الدويل، لف

إن املجتمع الدويل يراقب بصمت تدم� منطقة إدلب عىل يد قوات األسد، وإيران، وروسيا، دون أن يحرك 

 ساكنا.

إرهابيا من امليليشيات املدعومة من إيران  21تل قُ فقد  -ك� وصفه مراقبون-ويف رد الفعل الرتيك القوي 

وأفاد موقع   عمليات نفذها الجيش الرتيك مبنطقة خفض التصعيد يف إدلب، وفق ما أقر إعالم إيرا�.يف

عنرصا من كتائب زينبيون   21"حوزة نيوز" املقرب من املدارس الدينية الشيعية يف مدينة "قم" اإليرانية بأن  

وسيا وإيران توصلهم إىل اتفاق ، أعلنت تركيا ور 2017ويف مايو/أيار  وكتائب فاطميون قتلوا يف إدلب.

ورغم تفاه�ت الحقة   منطقة خفض التصعيد يف إدلب، يف إطار اجت�عات أستانة املتعلقة بالشأن السوري.

تم إبرامها لتثبيت وقف إطالق النار يف إدلب، وآخرها يف يناير/كانون الثا� املايض، إال أن قوات النظام 

مد�، ونزوح أكرث  1800وأدت الهج�ت إىل مقتل أكرث من  طقة.وداعميه تواصل شّن هج�تها عىل املن

 17ألف آخرين إىل مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود الرتكية، منذ  300من مليون و

أقرت صفحات إعالمية موالية للنظام السوري عىل مواقع التواصل ك�  .2018سبتمرب/أيلول 

قوات النظام جراء عمليات الجيش الرتيك املستمرة يف  صفوفاالجت�عي، مبقتل ضباط كبار يف 

ن القصف املدفعي للجيش الرتيك أدى ملقتل العميد الركن برهان رحمون قائد أ وأوضحت  ب.إدل

 حرس جمهوري، والعميد إس�عيل عيل، والعقيد مازن فروايت، واملُقدم محمد حمود. 124اللواء 
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 ثالثًا: حدث األسبوع 

 ا أوروب اتجاهتواصل تدفق املهاجرین إلی أدرنة الترکیة  

األمن اليونانية، األحد، ضد املهاجرين غ� تدخلت قوات 

النظامي� يف املنطقة العازلة مع تركيا، واستخدمت 

الرصاص املطاطي والغاز املسيل للدموع وقنابل صوتية 

باملنطقة العازلة ب� معربي  وخراطيم املياه لتفريقهم

رغم استمرار  ."بازار كولة" الرتيك و"كاستانييس" اليونا�

ين الراغب� يف الذهاب إىل أوروبا، من والية تدفق املهاجر

ك� قام  أدرنة ش�ل غريب تركيا، إىل األرايض اليونانية.

اليونا�، بنصب حاجز من األسالك الشائكة أمام معرب "كاستانييس"، وبتعزيزات أمنية كب�ة ملنع عبور األمن 

وقىض الكث� من املهاجرين الليلة  دودي يف أدرنة،وينتظر آالف املهاجرين أمام معرب "بازار كولة" الح املهاجرين.

املاضية يف املناطق الحراجية املحيطة، حيث أنشأ الكث� منهم خياما بالستيكية، وخاصة األرس التي لديها أطفال، ك� 

خصصت بلدية والية بولو ش�ل غريب تركيا حافالت لنقل املهاجرين و  أشعل عدد من املهاجرين الن�ان للتدفئة.

وحسب وكالة األناضول لألنباء؛ فقد   االنتقال منها إىل دول أوروبا الغربية.ثم  الراغب� يف التوجه إىل الحدود مع اليونان

، من مدينة بولو عرب الحافالت، ووصلوا إىل والية أدرنة الحدودية مع املايض شخص، السبت 400أكرث من انطلق 

ن الراغب� يف التوجه إىل فالت يف بولو شهدت، ازدحاما كب�ا جراء تزايد أعداد املهاجرياوأوضح أن محطة الح اليونان.

ترصيحات للرئيس لرتكيا، ابتداء من مساء الخميس املايض، عقب  بدأ تدفق املهاجرين إىل الحدود الغربية أوروبا.

مؤكدا أن تركيا ال طاقة لها الستيعاب  ،بأن أنقرة لن تعيق حركة املهاجرين باتجاه أوروبا الرتيك رجي طيب أردوغان،

لن وزير الداخلية سلي�ن صويلو، أن عدد املهاجرين الذين غادروا من والية أدرنة ش�ل  أعو  موجة هجرة جديدة.

  ألف مهاجرا. 100 أكرث من غرب البالد باتجاه أوروبا، بلغ

أظهرت مشاهد مصورة، منع فرق خفر السواحل و 

اليونانية، زورقاً مطاطياً عىل متنه مهاجرين يف بحر إيجة، 

اليونانية، وذلك بعد مصادرة عبوة من التوجه للجزر 

وتظهر  الوقود الخاصة بالزورق، وتركهم يف عرض البحر.

املشاهد مجموعة من املهاجرين يستقلون زورقاً مطاطياً 

وبحسب  يف بحر إيجة، باتجاه الجزر اليونانية.

املشاهد، اعرتض زورق الخفر اليونا�، قارب 

زر، في� يصعد أحد عنارصها إىل زورق املهاجرين ويصادر عبوة املهاجرين، وعمل عىل منعهم من الوصول للج

والحقاً، تم إنقاذ املهاجرين  الوقود ويقطع خرطوم البنزين الخاص بالزورق، ليمنع تحركهم يف عرض البحر.

  العالق� يف وسط البحر، من قبل خفر السواحل الرتكية التي تواصل دورياتها ليالً نهاراً يف بحر إيجة، إلنقاذ 

   املهاجرين.
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 رابعًا: املشهد االقتصادي 

 "فیتش" الدولیة تبقي یلع تصنیفها االئتماني لترکیا

أبقت وكالة فيتش الدولية تصنيفها االئت�� لرتكيا 

عند الدرجة "يب يب سالب" مع نظرة مستقبلية 

أن "�و االقتصاد الرتيك تعاىف  وذكر البيان مستقرة.

ألقل من  بقوة، وانخفضت معدالت التضخم

% التي تم تسجيلها بداية العام 20 مستويات الـ

املايض، ك� تطور عجز الحساب الجاري وانخفض 

نقطة مقارنة   0.8مبعدل    2020وتوقع �و االقتصاد الرتيك للعام    رغم أن املخاطر الخارجية ال زالت مرتفعة.

البيان عىل أن املراجعة وأكد    %.3.9مبقدار  مع التوقع السابق، مش�ًا إىل أنه من املنتظر أن ينمو هذا العام  

الصعودية يف توقعات النمو تنبع من االستهالك الخاص، واالنتعاش التدريجي يف االستث�رات، مشدًدا عىل 

 أن انخفاض أسعار الفائدة، واالنتعاش الرسيع يف القروض، كان له� بالغ األثر يف زيادة الطلب الداخيل.

أن نسبة عجز الحساب الجاري إىل و  .2021% خالل العام 4قتصاد الرتيك مبعدل املتوقع أن ينمو اال ومن 

أن التقديرات تش� إىل أن هذا املعدل و ، 2020% عام 0.9الناتج املحيل اإلج�يل من املتوقع أن تصل إىل 

م % العا10 و% نهاية العام الجاري، 10.5 املتوقع نه معدل التضخم، ك� أ 2021% عام 1.8سيصل إىل 

 .القادم

 يف ینایر ٪ 6.4ارتفاع الصادرات الترکیة 

ارتفعت الصادرات الرتكية خالل يناير/كانون الثا� 

مقارنة مع نفس الشهر من العام ٪  6.4املايض، بنسبة  

 مليون دوالر. 759مليارا و 14لتبلغ قيمتها ، 2019

لهيئة اإلحصاء الرتكية حول جاء ذلك يف بيان 

وأضافت الهيئة أن   إحصاءات أرقام التجارة الخارجية.

 ٪18.8الواردات الرتكية ارتفعت أيضا بنسبة 

وأشارت أن عجز التجارة الخارجية يف الفرتة املذكورة،  مليون دوالر. 207مليارا و 19لتبلغ قيمة 

لفتت أن نسبة الصادرات إىل الواردات و  مليون دوالر. 448مليار و 4وبلغ  ٪94.3ارتفع بنسبة 

وبحسب بيانات الهيئة يف وقت سابق الجمعة، �ا  خالل يناير املايض.٪ 76.8إىل  85.8انخفض من 

 .2018مقارنة مع العام  ٪0.9، وبنسبة 2019يف الربع األخ� من  ٪6االقتصاد الرتيك 
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 2019يف الربع األخیر من  ٪6االقتصاد الترکي ینمو 

إلحصاء حول الناتج املحيل اإلج�يل يف تركيا ا هيئة تقال

�وا  حقق االقتصاد الرتيكن إ ؛ عىل أساس أسلوب اإلنتاج

عىل املستوى  ٪0.9، و2019يف الربع األخ� من  ٪6بة بنس

 .2019يف الربع األخ� من  ٪6�ا االقتصاد الرتيك ك�  العام.

، زاد بنسبة 2019وأشارت أن الناتج املحيل اإلج�يل خالل 

مليون  381مليارا و 280تريلون و 4وبلغت قيمته  14.9٪

وأضافت املعطيات أن القيمة املضافة لقطاع  ل�ة تركية.

، والزراعي بنسبة ٪7، وكذلك القطاع املايل  ٪4.6التعليم والصحة والخدمات االجت�عية ارتفع خالل العام املنرصم بنسبة  

 ٪.8.6اإلنشاءات، تراجعت خالل العام املايض بنسبة  ولفتت هيئة االحصاء أن القيمة املضافة لقطاع .3.3٪

 ترکیا.. منتجو الکمامات یزیدون إنتاجهم لتلبیة الطلب الصین

لجأت الرشكات املصنّعة للك�مات يف تركيا، إىل مضاعفة 

 هاإنتاجها بشكل كب�، لتلبية احتياجات الص� املتزايدة من

ها أكرب الص� وبصفت عقب ظهور ف�وس كورونا الجديد.

منتج للك�مات حول العامل، عانت مؤخراً من نقص حاد، 

بسبب زيادة الطلب عقب ظهور "كورونا"، ولتتوقف بعض 

الرشكات عن تصنيعه، ما دفعها لسد هذه الحاجة عرب 

قال مت� دم�، رئيس املجلس اإلداري و  الرشكات الرتكية.

وأوضح أن معدل    كربى.  5متخصصة يف تصنيع الك�مات، منها    رشكات  10لنقابة صناعات صحية يف تركيا، إن لدى بالده  

مالي� ك�مة، إال أنها اضطرت لرفع هذا  10اإلنتاج الشهري للرشكات الرتكية من الك�مات يف األحوال العادية، كان 

 مليون ك�مة شهرياً، لتلبية الطلب الصيني. 30الرقم إىل 

 مکعب من الغاز الروسي يف ینایر مالیین متر  506السیل الترکي ینقل 

مالي� مرت مكعب  506.3نقل خط أنابيب السيل الرتيك، 

من الغاز الرويس إىل أوروبا، خالل كانون الثا�/ يناير 

وتتلقى تركيا أجرا    عرب خطه املار من بلغاريا. ،املايض

محددا عن كل مرت مربع من الغاز الطبيعي الذي 

يشار أن السيل الرتيك دخل  ينقل عرب أراضيها.

ح يناير املايض، وسط مراسم افتتا 8الخدمة يف 

رسمية أقيمت مبدينة إسطنبول، بحضور الرئيس� 

والسيل الرتيك هو خط� لنقل الغاز من روسيا إىل كل من  الرتيك رجب طيب أردوغان والرويس فالد�� بوت�.

 تركيا وأوروبا مرورا بالبحر األسود، ويغذي األنبوب األول تركيا، والثا� دول رشقي وجنويب أوروبا.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


29 Ekim Cad. No:7 A2 Blok 3 Plaza, Kat: 6, D:64, Yenibosna mah. Bahçelievler, Istanbul, +90 546 662 4440 

 

 

12 | P a g e  

 المرصد التركي
 February 2020 29 ||العدد  السابع

 

 

 

 

 
 

 ن ترکیا وأوزباکستان یتجاوز ملیاري دوالر التبادل التجاري بی

سفارة أنقرة لدى طشقند، أن حجم التبادل  أعلنت

 ٪26.6التجاري ب� تركيا وأوزباكستان، �ا بنسبة 

ليتجاوز مستوى ملياري دوالر ،2019خالل العام 

ية بيانات املستشارية التجار وأظهرت ألول مرة.

للسفارة، أنه يف الوقت الذي بلغ فيه حجم التبادل 

، 2018مليار دوالر خالل  1.7التجاري ب� البلدين 

الصادرات الرتكية إىل  وحققت مليون دوالر خالل العام املايض. 212فن الرقم ارتفع إىل مليارين و

مليون   135.7تاريخ البلدين، مليار و، لتبلغ وألول مرة يف  ٪19.4أوزباكستان خالل العام املايض، �واً بنسبة  

مليون دوالر، بزيادة  76.2الفرتة نفسها، استوردت تركيا من أوزباكستان، ما قيمته ملياراً و وخالل دوالر.

 .لسابق، مقارنة بالعام ا٪35.3قدرها 

 روسیا ترفع کمیة وارداتها من الطماطم الترکیة

 150بكجان، إن روسيا رفعت كمية وارداتها من الط�طم الرتكية من قالت وزيرة التجارة الرتكية روهصار 

وأوضحت بكجان، أن وزارة الزراعة الروسية صادقت عىل قرار رفع كمية الط�طم   ألف.  200ألف طن إىل  

، حصة تركيا من الط�طم 2019كانت روسيا قد رفعت يف مايو/أيار    ألف.  200ألف طن إىل    150الرتكية من  

، بنسبة 2019وارتفعت صادرات تركيا من الط�طم إىل روسيا يف    ألفا.  150ألف طن إىل    50من  املستوردة  

 مقارنة بالسنة التي قبلها. 186٪
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 خامسًا: إعرف ترکیا

 دون طیار الترکیة محلیة الصنع BAYRAKTARطائرات 

وهي تقصف آليات عسكرية وجنوداً تابع� للنظام السوري   Bayraktar TB2حظيت مقاطع الطائرات املسّ�ة ب�قدار  

 ك؛ هيبالنسبة لألتراإذ أنها  بدقة متناهية، بانتشار واسع عىل اإلنرتنت وشعبية كب�ة ب� السوري� املعارض� واألتراك.

لب، ويف الوقت ذاته تجسيد لنجاحهم يف التحول لقوة كربى يف مجال يف إد استشهدواالذي  36انتقام للجنود الـ 

 تكنولوجيا الطائرات رغم القيود املفروضة عليهم.

  ، متكن املهندس سلجوق ب�قدار من إقناع مجموعة من املسؤول� األتراك بحضور عرض لطائرة من دون 2005يف العام 

 Paredatorيف التوقيت ذاته كان الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان يحاول رشاء طائرات  طيّار قام بصناعتها بنفسه.

من دون طيار من الواليات املتحدة األمريكية، لكن هذه املحاوالت اصطدمت برفض الكونغرس األمرييك، الذي يعد 

نحو نهج بديل، وهو تطوير طائرات الجهة التي تلزم موافقتها عىل املبيعات، وهو ما أجرب الرئيس أردوغان عىل التوجه  

بدأت تركيا بعد ذلك برامجها الخاصة لتطوير الطائرات بدون طيار، وأرشف  املهندس سلجوق ب�قدار وصناعتها محلياً.

يف الواليات  MITعليها بصورة كب�ة سلجوق ب�قدار، وكان وقتها طالب دكتوراه مبعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 

، ح� اخترب ب�قدار بنجاح ألول مرة إطالق صاروخ من 2015جاز الرئييس يف ديسمرب/كانون األول جاء اإلن املتحدة.

 الربيطانية. The Guardianسنوات، وفق صحيفة  10طائرته التي اخرتعها قبل 

ألمريكية يف السنوات العرش األخ�ة كانت التزال تركيا تعتمد بشكل كب� عىل الطائرات املس�ة أجنبية الصنع خاصة ا
ولكنها بعد بدء التصنيع حققت قفزة نوعية يف هذا املجال  .Atomics Gnat 750s 1995القد�ة التي استوردتها يف 

أول طائرة بدون طيار تنتج محلياً يف تركيا والعمود الفقري للعمليات الجوية الرتكية يف  TB2وكانت طائرة ب�قدار 
 :الطائرات الرتكية، ومن ات أخرى متطورةإدلب، يف ح� أّن لدى الروس أيضاً طائر 

، كغ 150حمولة  تهااستطاعوب، متواصلةط�ان ساعة  25وتحلق لـ ، آالف مرت 8ارتفاع تحلق عىل ، TB2ب�قدار  -١

د قاعدة االتصال األرضية يمليار بيكسل، تستطيع رصد األهداف ليالً ونهاراً، وتزو 1.8مزودة بكام�ا تبلغ دقتها و 

 إمكانية رضب أهداف محددة بشكل فوري.وباملعلومات، 
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٢-  Anka  ،  وتحلق ،  مرت  1000ارتفاع  تحلق عىل

، كغ 200 حمولة  تهااستطاعوب، ساعة 24 لـ

 .تتحمل الظروف الجوية السيئةو 

 

رئيس فريق املرشوع متكن  2005يف عام 

ب�قدار من إقناع مجموعة من سلجوق 

ون املسؤول� األتراك بحضور عرض لطائرة د

أن يعرض ب�قدار   وقبل صنعها هو محليا. طيار

طائرته الدرون ملجموعة املسؤول�، كانت رشكة 

تاي، التابعة  -الصناعات الجوية والفضائية 

ك، املؤسسة العسكرية املتنفذة آنذاقادة أن  غ� لوزارة الدفاع الرتكية، تعكف بالفعل عىل برنامج إلنتاج هذه التقنية.

 وبحسب يات املتحدة وإرسائيل بدال من االستمرار يف تطويرها محليا.قالوا إن من األعقل رشاء تلك الطائرات من الوال 

تقرير إنرتسبت، فن تركيا ولجت عرص الدرونات األول عىل الطريقة القد�ة حيث اشرتت ست طائرات غ� مسلحة من 

 ) جنويب رشقي البالد.PKK، واستخدمتها ضد مقاتيل (1996رشكة "ج�ال أتومميكس" األم�كية عام 

لكن األمر استغرق من إرسائيل خمس سنوات  ؛عرش طائرات درون طراز "ه�ون" من إرسائيل 2006تركيا يف رتت اش

  طائرات أنقرة حينها اإلرسائيلي� بتعمد تخريب آالت وأجهزة تصوير تلك ال واتهمت ،ليك تسلم تركيا تلك الطائرات

أن طائرات ه�ون التي   عىل  ت عدة لتقوم تل أبيب باملهمة.فأعادتها إىل إرسائيل إلصالحها، ومرة أخرى أخذ األمر سنوا

تسلمتها تركيا كان يوجهها يف بادئ األمر أفراد إرسائيليون، م� دفع املسؤول� األتراك إىل االرتياب من أن الصور التي  

 الحل الذي تنشده تركيا.تلتقطها تُرسل رسا إىل املخابرات اإلرسائيلية. وعىل هذا األساس مل تكن طائرات ه�ون املس�ة  

عىل   وأطلق اللثام ع� قالت إنها طائرة مس�ة محلية الصنع تحل محل طائرات ه�ون. 2010أن أماطت تركيا يف  وكان

 .هذه الطائرة اسم "أنكا"، وتعني باللغة العربية "العنقاء"

ساعة  24قدما وهي قادرة عىل الط�ان بارتفاع عرشة آالف كيلومرت والتحليق ملدة  56طول جناح طائرة "أنكا"  ويبلغ

أما ما  بشكل متواصل، لكنها مثل ه�ون غ� مسلحة، م� يعني أن هناك حلقة رئيسية مفقودة، برأي تقرير إنرتسبت.

عىل الواليات املتحدة يف تزويدها بصور  2011تركيا تعتمد يف  تفقد كان ؛ع تركيا إىل تصنيع طائرتها املس�ة بنفسهادف

النوع  ذلكرفضت تزويدها بإال أن األخ�ة )، PKKمن طائرات درون طراز بريديتور األم�كية حول تحركات مقاتيل (

ب�قدار يت يب طائرة " باتت. أما االن؛ من الطائرات بذريعة خشيتها من أن تشكل تلك الطائرات مشكلة أمنية إلرسائيل

ألف قدم ملدة  26" املس�ة املسلحة تشكل اليوم العمود الفقري للعمليات الجوية الرتكية، فهي تحلق عىل ارتفاع 2

" حمل 2لطائرة "ب�قدار يت يب  و�كن ساعة، لكنها تعتمد يف اتصاالتها عىل محطات تحكم أرضية. 24تصل إىل 

ة االستطالع اللييل وإمكانية إجراء مهام املراقبة واالستكشاف والتدم� رطال، ك� تتمتع مبيز  120أوزان تصل إىل 

لهذه الطائرة حضور دائم تقريبا يف س�وات جنويب رشقي تركيا، إذ ال �ر يوم دون أن   وأضحى اآل� لألهداف.

أو  16تطلق طائرة مس�ة ن�ان أسلحتها عىل هدف ما، أو الكشف عن موقع أحد األهداف لتتوىل طائرة أف 

 طائرة مروحية قصفه.
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 : شخصیة املشهدسادسًا

 سلجوق بیرقدار 

، ونشأ بأرسة ذات 1979أكتوبر/ترشين األول  7ولد سلجوق ب�قدار يف 

صاحب  ،أوزدم� ب�قدار رؤى قومية محافظة، فهو نجل رجل األع�ل

ار التقنية املتخصصة بتصنيع املركبات الجوية من دون طيار قدرشكة ب� 

تلقى سلجوق   وتطوير خوارزميات املالحة الجوية وتطوير برامج املركبات.

، وهي مدارس أمريكية موجودة Robert Kolejiدراسته الثانوية مبدارس  

ويف الجامعة درس الهندسة الكهربائية يف جامعة إسطنبول  بسطنبول.

 التقنية، ثم حصل عىل شهادة املاجست� من جامعة بنسلفانيا األمريكية،

وماجست� آخر من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، قبل أن يعود إىل  

 للتفرغ لصناعة طائرته املس�ة. 2007بالده يف 

ويرتأس ب�قدار حالياً الفريق املسؤول عن تصميم الطائرة من دون طيار، وله دوٌر كب� يف تطوير العديد من أنظمة 

 زدم� ب�قدار.و ار التي �لكها والده أ قدأعوام يف رشكة ب�  10 من الطائرات من دون طيار يف تركيا، ويعمل منذ أكرث

أصبح هذا الشاب الطموح، الذي أسهم بأفكاره يف مساعدة بالده، صهراً للرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان،   2016ومنذ  

 بعد أن تزوج ابنته الصغرى سمية.

 : مقال املشهدسابعًا

 طلحة کوسا الکاتب الترکي:   إدلب؟ أین تقف ترکیا وروسیا من أزمة 
ُ�ثل تصاعد التوتر بشأن قضية إدلب السورية ب� تركيا من جهة وروسيا 

حرجة ملا يحمله من  ونظام بشار األسد وإيران من جهة أخرى نقطة

هات التي ستؤول إليها الحرب يف سوريا، كذلك عىل اإشارات عن االتج

لروسية. فبعد اكتسابها زخ�ً يف األعوام صعيد مستقبل العالقات الرتكية ا

الروسية سلباً -األخ�ة ووصولها إىل بعد اسرتاتيجي، تأثرت العالقات الرتكية

عىل خلفية التوتر الذي شهدته منطقة إدلب يف اآلونة األخ�ة. وحتى لو 

نجحت املباحثات عىل مستوى الزع�ء ب� البلدين يف تجميد 

الفات كب�ة تبدو يف موقف كل من تركيا األزمة مجدداً، إال أن اخت

فاألهداف االسرتاتيجية لرتكيا بخصوص  وروسيا من قضية إدلب.

إدلب تتمثل يف انسحاب قوات النظام السوري إىل خلف نقاط املراقبة الرتكية املنصوص عليها ضمن اتفاقية 

 سوتيش، ومن ثم توف� مناطق آمنة دامئة للمدني� يف هذه املنطقة.

ب الرئييس وراء دعم تركيا محادثات أستانا وسوتيش يتمثل يف توف� مساحات آمنة يف هذه املناطق، وإبقاء فالسب

موجات النزوح داخل الجانب السوري من الحدود. ومنذ خمس سنوات، تدافع تركيا بوت�ة راسخة عن فكرة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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غ�  الالعب� األوروبي� بشأن هذا املوضوع.تأسيس منطقة آمنة للمدني� يف املنطقة. وتواصلت مع الواليات املتحدة و 

أنها مل تلمس حتى هذه اللحظة نتيجة مادية يف هذا الصدد. ودعمت تركيا اتفاقية سوتيش ونقاط املراقبة الناجمة عن 

 التنسيق مع روسيا، كونه� �ثالن أقرب نتيجة لخطتها املتعلقة باملنطقة اآلمنة.

إعادة إنشاء مناطق عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السالم إىل جانب مناطق ويف املرحلة التالية أرادت تركيا 

خفض التصعيد املنصوص عليها ضمن اتفاقية سوتيش، من أجل إعادة الالجئ� السوري� املوجودين يف تركيا تدريجياً 

التصعيد املنصوص عليها  شهور عىل مناطق خفض 6غ� أن مواصلة النظام السوري هج�ته منذ  إىل هذه املناطق.

ضمن اتفاقية سوتيش جعل األمر حرجاً للغاية بالنسبة إىل تركيا. وإذا تواصلت الهج�ت عىل هذا النحو فلن تتبقى أية 

 مالي�. 4عددهم نحو و مساحات وبنى تحتية قادرة عىل استيعاب عودة السوري� املوجودين يف تركيا 

يسعيان إىل حد ما من أجل تحقيق ذلك. وإىل جانب القضاء عىل فكرة إمكانية  يف الواقع، فن روسيا والنظام السوري

وقد تجاوز بالفعل عدد النازح� خالل   مالي� مد� إىل الحدود الرتكية.  3عودة الالجئ�، توجد أيضاً احت�لية نزوح نحو  

مالي� سوري بال أرض.   7ام أكرث من  الشهرين املاضي� مليون شخص. وإذا مل تتدخل تركيا فستجد نفسها وجهاً لوجه أم

 وعىل الرغم من ذلك ال يوجد أي العب دويل يقف إىل جانب تركيا يف هذه القضية.

له أو السكوت عنه. هذا األمر يعني زعزعة استقرار تركيا عىل املدى الطويل، وال �كن  وهذا وضع ال �كن لرتكيا تحمُّ

ذه الظروف واملالبسات نجد تركيا وصلت إىل نقطة تجعلها تقوم بأية قبول سيناريو هكذا البتة. وعند النظر يف ه

مخاطرة، مبا يف ذلك التوتر مع روسيا. وحتى لو كانت أولوية تركيا هي تسوية الخالفات مع روسيا بالطرق الدبلوماسية، 

 فنه مع زوال هذا الخيار قد تجد نفسها مضطرة إىل الخيار العسكري ضد نظام األسد.

أن روسيا تقوض بخطواتها األخ�ة جهود تسوية األزمة السورية عرب حل سيايس. وتسعى مع النظام السوري ال شك 

لفرض الحل العسكري. فهي تريد من تركيا إبعاد هيئة تحرير الشام والعنارص الراديكالية من إدلب ومحيطها بشكل 

فهم يريدون أيضا إبعاد عنارص املعارضة املعتدلة مثل غ� أن الروس ال يرون أية اختالفات ب� عنارص املعارضة،  كامل.

 الجيش الوطني السوري والجيش السوري الحر من املنطقة بشكل كامل.

ويف ظل هذه الظروف لن يوجد درع لح�ية املدني� يف املناطق التي تسيطر عليها املعارضة. فعنارص النظام السوري 

ناطق التي يدخلونها. وينرشون بعض هذه الهج�ت عرب وسائل التواصل يقومون بهج�ت دنيئة ويرتكبون فظائع يف امل

االجت�عي. وتضم هذه الفظائع استهداف املدني� وحتى املقابر واملساجد. وهي أع�ل مخطط لها إلجبار املدني� عىل 

يا مل تنفذ تعهداتها في� تزعم روسيا أن ترك الهجرة والنزوح. وال �كن لعنارص املعارضة أن تسكت عن عدوان هكذا.

بخصوص هيئة تحرير الشام التي ال يزال عنارصها مسيطرين إىل حد كب� عىل مركز مدينة إدلب وبعض املواقع يف 

ريفها. لكّن استهداف روسيا والنظام السوري للمعارضة املعتدلة واملدني� يساعد يف تعزيز قوة هيئة تحرير الشام  

 ة.وعنارص املعارضة األكرث راديكالي

وعىل الجانب اآلخر، انسحبت هيئة تحرير الشام من الخط الحدودي مع عنارص النظام، أمًال يف حدوث مواجهة 

مبارشة ب� تركيا ونظام األسد. و�كن القول إنهم نجحوا نسبياً يف تحقيق ذلك. ولهذا يعود الفضل يف اجتياح  

ستهداف روسيا والنظام للعنارص املعتدلة يعزز النظام السوري لريف إدلب وتقدمه الرسيع هناك. وال شك أن ا

العنارص األكرث هامشية. ولن تكون مفاجأة إذا هاجموا يف مرحلة تالية جميع هذه العنارص الراديكالية مجتمعة، 

كذلك امل�رسات العدائية التي يرتكبها  يف محاولة للحصول عىل نتيجة شبيهة مبا جرى يف غروز� بالشيشان.

يف املناطق التي يدخلونها تزيد رسعة وت�ة هروب املدني� ونزوحهم. هم يسعون يف الواقع إىل عنارص النظام 

 إنشاء مساحات تطه� سيايس يف املنطقة.

https://almarsad.co.uk/
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يستهدفون البنية التحتية اإلنسانية بشكل كامل معتمدين يف ذلك عىل سياسة القضاء عىل اإلنسان والتجريد اإلنسا�.  

ات املمكن أن يلجأ إليها املدنيون. وتبقى الحدود الرتكية ومناطق عمليات درع الفرات وتتقلص إىل حد كب� املساح

وهذا األمر يثقل بطبيعة الحال كاهل تركيا مبزيد من الضغط من الناحية   وغصن الزيتون هي جهتهم وخيارهم الوحيد.

ويضيقون الخناق عىل عنارص املعارضة  M5و M4االسرتاتيجية. فقد سيطر عنارص النظام عىل الطرق االسرتاتيجية 

 املوجودين يف جنوب هذه املنطقة ورشقها لدفعهم إىل املناطق املتاخمة للحدود الرتكية.

ال شك أن امل�رسات الروسية األخ�ة يف إدلب تسببت يف إلحاق أرضار كب�ة بثقة تركيا بها. غ� أنه إذا نجحت تركيا يف 

شهور، فسيضطر الرئيس الرويس فالد��   6الجديدة التي تنفذها روسيا ونظام األسد منذ  إفشال االسرتاتيجية العسكرية  

 بوت� إىل التدخل مجدداً، لكن هذه املرة لن يلمس لدى ُمخاِطبه الثقة التي اعتاد عليها سابقاً.

ن جانب حلفائها، ولعل من األسباب الرئيسية وراء تجاهل روسيا اتفاقية سوتيش بهذه السهولة، عدم دعم تركيا م

ف�  الواليات املتحدة و"الناتو" والالعب� األوروبي�، كذلك عدم امتالك أنقرة منظمة دفاع جوي أو دعم جوي قريب.

كان لروسيا أن تنتهك البنود املتفق عليها يف اتفاقي أستانا وسوتيش بهذه السهولة، لو كانت الواليات املتحدة واالتحاد 

لفرتة املاضية تضامنه� مع تركيا في� يتعلق بالقضية السورية عىل األقل. وال شك أيضاً أن أي  األورويب أظهرا خالل ا

تقارب قد يحدث ب� تركيا والواليات املتحدة عىل خلفية التهديدات القادمة من سوريا لن يكون عىل هوى روسيا. لكّن 

 ، متهد الطريق أمام ذلك.الحمالت العدائية التي استهدفت القوات الرتكية يف سوريا مؤخراً 

تركيا تنتظر من روسيا انسحاب النظام إىل خلف نقاط املراقبة املتفق عليها يف سوتيش ووقف الهج�ت عىل املناطق 

فالحل السيايس  املدنية. غ� أن اإلشارات املتعلقة برغبة روسيا يف تسوية األزمة السورية عرب حل سيايس تبدو ضعيفة.

عني ض�ن املكتسبات التي ُحققت عسكرياً يف امليدان من الناحية السياسية. وهذا األمر يتعارض بالنسبة إىل الروس ي

يف الواقع مع منطق الحل السيايس. وال شك أن استهداف روسيا والنظام السوري للقوات الرتكية داخل نقاط املراقبة 

و الحدود الرتكية سيتسبب يف استمرار تردي املنصوص عليها ضمن اتفاقية سوتيش واستمرار موجات نزوح الالجئ� نح

غ� أن هذا الوضع قد يُتجاوز يف حال تدخل زعيمي البلدين، وتوصله� إىل اتفاق، وتبنيه�  العالقات الرتكية الروسية.

 لخطوات جديدة تعزز الثقة ب� الجانب�. روسيا يف الوقت الراهن تتهم تركيا بعدم مكافحة اإلرهاب بشكل كاٍف. لكنّ 

الهج�ت العدوانية التي ينفذها النظام السوري بذريعة "مكافحة اإلرهاب"، ما هي إىل م�رسات تعود بالنفع عىل 

 املجموعات الراديكالية وتدعم توجهاتها.

إن العالقات الدبلوماسية والعسكرية ب� تركيا وروسيا تس� وفق املستجدات امليدانية وتتقدم يف توازن حساس. وال 

خ هذا التوازن وتخريبه لن يعود بالنفع عىل الجانب�، لذا فليس من املرجح أن يخطو الطرفان يف املرحلة شك أن فس

 .)1( األخ�ة خطوات تفسخ هذا التوازن.

  

 

 

 .رصدتعرب بالرضورة عن امل) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال 1(
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