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 فی هذا العدد: 

 أردوغان یحذر أرمینیا من انتهاك الهدنة يف "قره باغ"  

 واشنطن تعرض یلع ترکیا تأسیس مجموعة عمل حول عقوبات "کاتسا"  

 حدث األسبوع   االتحاد األوروبي ترکیا وبریطانیا شراکة تجاریة بعد خروج لندن رسمیًا من   

 قضیة األسبوع   2020  التطور النوعي يف تطویر أنظمة الصناعات الدفاعیة الترکیة عام  

 تدشین القسم الصربي من خط أنابیب السیل الترکي   

 البوسنة: نتطلع ملزید من االستثمارات الترکیة يف البوسنة  

 شخصیة املرصد    بیري ریس: األدمیرال العثماني وراسم الخرائط البارع  

 دوران للکاتبة حزال    .. التحدیات والفرص 2021السیاسة الخارجیة الترکیة يف   
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 هذا العدد 

يف النصف    تركيا الداخلية والخارجية  متابعة التطوراتالرتيك    املرصديتناول  

يف الشأن  -  يتناول املرصد  ؛اً سياسي  ؛عىل عدة محاور  ديسمربمن شهر    الثا�

ب  -الداخيل تركية  محكمة  املؤبد  حكم  محاولة  عىل  السجن  يف  متورط� 

عام   نقالبال ا الخارجي -،  2016  الفاشلة  الشأن  املرصد    -أما يف  يستعرض 

، يف  قره باغإقليم  من انتهاك الهدنة يف    ، أرمينيا،  أردوغانتحذير الرئيس  

يوجِّ  الذي  وزير  الوقت  فيه  محاربة ه  عىل  بالده  تصميم  الرتيك  الدفاع 

عرض  اإلرهاب املرصد  يستعرض  األمريكية،  الرتكية  العالقات  يف  بين�   ،

"كاتسا" عقوبات  حول  عمل  مجموعة  تأسيس  تركيا  عىل  عىل   واشنطن 

، باإلضافة إىل  ب� تركيا وروسيا اً ثمرم اً تعاون 2020، يف ح� شهد عام أنقرة

 . الثنائية ه�عالقاتأنقرة والقاهرة ترميم ومنها محاوالت  ملفات أخرى

املرصد يستعرض  األسبوع؛  قضية  النوعي  ويف  أنظمة   التطور  تطوير  يف 

الرتكية  الدفاعية  عام    الصناعات  يتناول    .2020يف  األسبوع،  أما يف حدث 

  لندن خروج  تركيا وبريطانيا مزيد من القوة التجارية املشرتكة بعد    املرصد

 رسمياً من االتحاد األورويب. 

يستعرض  اقتصاديا  مستوى   ؛املرصد ؛  أعىل  عند  تغلق  إسطنبول  بورصة 

تدش� القسم الرصيب من خط أنابيب السيل  ، بجانب  قيايس عىل اإلطالق

، واستعراض للمشاريع االقتصادية الرتكية خالل عام جائحة كورونا  الرتيك

 املنرصم.  2020عام 

. أما  املدارس األهلية يف تركيا  عننبذة  املرصد  ويف محور إعرف تركيا: يقدم  

األسبوعاملرصد  شخصية   رئيس  فهي  لهذا  يتناول    . ب�ي  املرصد  وختاماً؛ 

الخارجية    بعنوان:  مقاالً يف  السياسة  والفرص2021الرتكية  التحديات   ..  ،

  الرتكية.  باحثة يف مؤسسة سيتاالحزال دوران، للكاتبة  

 المرصد التركي 
 

الترکي دوریًا املشهد  یرصد

وتطوراته وقضایاه الداخلیة 

 والخارجیة 

 الجندي رامي إعداد: 

 

 "وعى صناع الوعي" 

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

وتقـاریر رصـدیة ومعلومـاتیة 

   "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب
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 أوًال: املشهد السیاسي

 أردوغان یحذر أرمینیا من انتهاك الهدنة يف "قره باغ"

حذر الرئيس رجب طيب أردوغان، أرمينيا من انتهاك وقف  

الذي حررته باغ،  إقليم قره  النار يف  أذربيجان من   إطالق 

األتراك،   جاء ذلك يف خطاب إىل الجنود  .األرمينياالحتالل  

إطالق   وقف  مراقبة  يف  للمشاركة  بأذربيجان  املوجودين 

املشرتك الرويس  الرتيك  املركز  ضمن  مراسم  ،  النار،  خالل 

خلويص   الدفاع  وزير  مبشاركة  باكو،  يف  أقيمت  عسكرية 

ت إليه  : وجودكم يف قره باغ وسام رشف يظهر أهمية املستوى الذي وصلقائالً   .ي�أذر  مسؤول� و أكار، وقادة الجيش  

وأشار إىل أن تركيا تدعم نضال أذربيجان ميدانيا ويف جميع املحافل الدولية، وهي يف طريقها   عالقاتنا مع أذربيجان.

وأضاف: أنصح القوات األرمينية بالرتاجع رسيعا عن خطأ القيام بأنشطة    لتتويج انتصارها العسكري بنجاح دبلومايس.

د أن تاريخ الجيش الرتيك ميلء باألمجاد والكرامة، وسيستمر يف التضحية وخدمة  وأك  من شأنها انتهاك وقف إطالق النار.

 قضيته يف مختلف القارات. 

 وزیر الدفاع: مصممون یلع القضاء یلع اإلرهاب

تفقد وزير الدفاع خلويص أكار، قوات بالده املرابطة عىل  

عىل القضاء عىل    الحدود مع سوريا، وقال إن أنقرة مصممة

قادة الجيش،    وأجرى أكار زيارة تفقدية رفقة كبار   اإلرهاب. 

إىل قيادة فرقة املشاة اآللية السادسة بوالية كييل املتاخمة  

إن أمن الحدود والشعب الرتكي�   :قالو   للحدود مع سوريا.

اإلرهابي� يجدو  أن  للخطر طاملا  موطئ    امعرضان 

كية يف ح�ية  وأضاف أن الشعب الرتيك لديه آمال كب�ة من القوات املسلحة الرت   قدم لهم ش�ل سوريا والعراق.

وأرضه املسلحة  .  أمنه  القوات  أن  وأذربيجان   ستواصل وأكد  العراق  وش�يل  وسوريا  ليبيا  يف  بحزم  أنشطتها 

 وكوسوفو والبوسنة وأفغانستان وقربص ورشق البحر املتوسط وبحر إيجة. 

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 
 

 

 

3 | P a g e  

 المرصد التركي 
 December 2020 31  ||28العدد 

 

 

 

 

 
 

 واشنطن تعرض یلع ترکیا تأسیس مجموعة عمل حول عقوبات "کاتسا" 

الخارجية   وزير  الواليات  قال  إن  أوغلو،  تشاووش  مولود 

املتحدة عرضت عىل أنقرة تأسيس مجموعة عمل مشرتكة  

وأضاف أن بالده   العقوبات املرتبطة بقانون "كاتسا". بشأن

وأوضح   وافقت عىل املقرتح ألنها تقف إىل جانب الحوار.

أن العقوبات األمريكية عىل تركيا تعترب قرارا خاطئا، ألنها  

وّرصح تشاووش أوغلو    مبثابة اعتداء عىل السيادة الرتكية.

مع  وجود  ب منهاواشنمشاكل  مشكلة    طن  تنظيم  استمرار 

أنقرة منظومة الصواريخ الروسية    ورشاء  ، غولن، ومواصلة واشنطن دعم منظمتي "يب كا كا" و"ي ب ك" ش�يل سوريا

"S-400.وسبق أن عرضت أنقرة عىل واشنطن تأسيس مجموعة عمل عىل خلفية    "، إضافة إىل قرار العقوبات عىل تركيا

خرباء من حلف ش�ل األطليس والواليات املتحدة وتركيا ليقيّموا ما إذا  "، تضم  S-400رشائها منظومة الدفاع الروسية "

 مل تستجب حينها.  ، إال أن واشنطنصحيحة أم ال S-400كانت املزاعم املتعلقة بـ

 ... عام "التعاون املثمر" بین ترکیا وروسیا 2020

كان    ،أكّد خرباء أتراك، أن التعاون القائم ب� تركيا وروسيا 

خالل   تعزيز    واوأضاف  .2020عام  مثمرا  إىل  أدى  ذلك  أن 

السالم واالستقرار يف مناطق مختلفة بدءاً من سوريا، ومروراً 

الخالفات   رغم  بالقوقاز،  وانتهاًء  املتوسط  ورشقي  بليبيا 

منع دوال   الجانب�ولفت الخرباء إىل أن التعاون ب�    .ه�بين

 نه�. بيأخرى من التدّخل يف املناطق التي شملها التعاون 

يف   الدولية  العالقات  قسم  رئيس  إ�ار  سنجر  الربوفيسور 

وأضاف أن هناك تقارباً   .2020جامعة "أفق" الرتكية، رأى أن التعاون منذ سنوات ب� تركيا وروسيا كان مثمراً خالل عام  

  و(داعش) اإلرهابي�.يف وجهات النظر ب� أنقرة وموسكو حول رضورة تطه� سوريا من تنظيمي (ب ي د/ي ب ك)  

وأشار إىل    يتوجب استمرار هذا التعاون ب� البلدين، يك يتم تأسيس السالم يف سوريا خالل أقرب وقت ممكن".  ضاف:وأ 

 ، الربوفيسور أحمد سادات أيبارأما    أن التعاون املثمر ب� أنقرة وموسكو، حال أيضاً دون تدّخل دول أخرى باملنطقة.

إنه "وبفضل السياسات الخارجية الرتكية تم  فقال  ينية يف جامعة "إسطنبول أيدين" الرتكية،  مدير مركز الدراسات الص

التوصل إىل توافق مع موسكو في� يخص التطورات بإقليم قره باغ األذربيجا� رغم الخالفات القامئة ب� الجانب�  

جيدة مع تركيا نظراً للعالقات القامئة  وأكد أيبار، أن موسكو تريد الحفاظ عىل عالقاتها ال  بسبب امللف السوري. 

 .ب� األخ�ة وأذربيجان، أو التي سيتم تأسيسها وتعزيزها الحقاً مع باقي الجمهوريات الرتكية 

الربوفيسور نادر دولت الخب� يف العالقات الدولية، قال بدوره إن روسيا تعمل عىل تنظيم وتشكيل عالقاتها مع 

وأضاف أن موسكو ترغب يف رؤية أنقرة تبتعد عن واشنطن    ة مع الواليات املتحدة.تركيا بالنظر إىل عالقات األخ� 

  إال أن أنقرة تفّضل انتهاج سياسة تقوم عىل تأسيس عالقاتها بناء عىل املصالح التجارية. ،  وحلف ش�ل األطليس
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ن السياسة الخارجية الرتكية  أ   ،عضو هيئة التدريس يف جامعة إسطنبول أيدين  ،في� رأى الربوفيسور راغب قوتاي قراجة

وأضاف أنه يف حال نجح العامل  عىل صعيد منطقة القوقاز والعامل الرتيك والرشق األقىص. 2020سطرت نجاحاً خالل عام 

سيكون مبثابة العرص   21الرتيك يف قراءة املعادالت الدولية الراهنة واتخذ خطوت صحيحة يف هذا اإلطار، فإن القرن الـ

إىل أن تأث� الثنايئ الرتيك واألذربيجا� يف تحقيق النرص بإقليم قره باغ ودعم أنقرة الالفت لباكو، دفع روسيا    وأشار  الرتيك. 

 . للقبول برتكيا كرشيكة يف منظومة القوقاز 

 2016السجن املؤبد ملتورطین يف محاولة انقالب 

شخصا، واملؤبد    80قضت محكمة تركية بالسجن املؤبد عىل  

عىل   خلفية   12املشدد  عىل  سابق،  عميد  بينهم  شخصا 

  . 2016متوز / يوليو عام    15االنقالبية الفاشلة يف    املحاولة

يف أنقرة، قرارها   19وأصدرت محكمة العقوبات املشددة الـ  

خالل جلسة للحكم يف أحداث "قيادة القوات الربية" أثناء  

غولن  تنظيم  بها  قام  التي  الفاشلة  االنقالبية  املحاولة 

عىل   اإلرهايب. املشدد  املؤبد  بالسجن  املحكمة    وحكمت 

ومعه   أوغلو"  بودور  "آدم  الربية  القوى  قيادة  يف  السابق  النظام    11العميد  انتهاك  محاولة  بتهمة  آخرين،  شخصا 

 19أشهر إىل    6سنة و  12آخرين بنفس التهمة، والحبس ملدد ترتاوح من   80ك� قضت بالسجن املؤبد عىل    الدستوري.

أشهر    3سنوات و  6وُحكم عىل شخص� بالسجن ملدة    ستوري.سنة بتهمة املساعدة يف جر�ة محاولة انتهاك النظام الد

 .أشهر، بتهمة االنت�ء لتنظيم إرهايب مسلح 6سنوات و 7لكل منه�، وعىل آخر بالسجن مدة 

 2021ترکیا تترأس قوة املهام املشترکة عالیة الجاهزیة للناتو يف  

، رئاسة قوة وملدة عام  2021  يف األول من ينايرتتسلم تركيا  

  األطليس ضمن حلف ش�ل   املشرتكة عالية الجاهزية املهام

وتعترب قوة املهام    بيان صادر عن الحلف.  حسب  . يف بولونيا

للناتو،   الرد  قوة  فروع  إحدى  الجاهزية،  عالية  املشرتكة 

الـ املشاة  لواء  قيادة  يضم  نحو    66حيث  لها   4200التابع 

وأضاف البيان أن الحلف سيزود قوة املهام بعربات   جندي.

الطراز من  للدبابات  مضادة  وصواريخ   املتطور.  مدرعة 

، عقب أنشطة  2014واتفق زع�ء دول الناتو عىل إنشاء قوة عمل مشرتكة عالية الجاهزية، خالل قمة ويلز عام  

 روسيا الرامية إىل زعزعة االستقرار يف أوكرانيا، والتوترات مبنطقة الرشق األوسط. 

 تشاووش أوغلو: نعمل یلع خارطة طریق بشأن عالقاتنا مع مصر

الخارج وزير  عالقاته�  قال  بشأن  طريق  خارطة  لتحديد  تسعيان  بالده ومرص  إن  أوغلو،  تشاووش  مولود  ية 

قائم عىل   الثنائية. والحوار  العالقات،  لتعزيز  االستخبارايت مستمر  الصعيد  التواصل مع مرص عىل  أن  وأوضح 

املحاف يف  التضارب  عدم  مبدأ  وفق  للتحرك  مساعي  وجود  إىل  مش�ا  الخارجية،  وزاريت  الدولية.مستوى    ل 
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وأضاف: التواصل ب� البلدين يتم أيضا عرب ممثلياتيه� يف أنقرة والقاهرة، مش�ا أنه التقى نظ�ه املرصي العام الفائت  

واستطرد: نسعى مع    يف االجت�عات الدولية، وأنه� شددا عىل رضورة العمل عىل خارطة طريق بشأن عالقات البلدين.

ارب يف املحافل الدولية، فعىل سبيل املثال فإن مرص رفعت اعرتاضاتها حول بعض  مرص للتحرك وفق مبدأ عدم التض

 . املسائل يف اجت�ع منظمة التعاون اإلسالمي األخ�

 صحفي فرنسي: أردوغان غیر قواعد اللعبة يف لیبیا والقوقاز 

قال الصحفي الفرنيس "جان دومينيك م�شيت" إن الرئيس  

رجب طيب أردوغان، هو الزعيم الذي غ� قواعد اللعبة يف

والقوقاز. لوبينيون    ليبيا  فيديو نرشته صحيفة  وأضاف يف 

: يف 2021الفرنسية يف صفحتها عىل االنرتنت، بعنوان "تركيا  

رشيحة واسعة   2003مثّل منذ  ن أردوغان  أ ؛  فكر أردوغان"

وأشار إىل أن    ،يف بالده تعرضت للتهميش لسنوات طويلة

، مبيناً أن االنقالبات العسكرية ألحقت  1945يا بدأت بالتحول الد�قراطي عندما انتقلت إىل التعددية الحزبية عام ترك

ولفت إىل أن أردوغان جاء إىل السلطة عندما انعكست الد�قراطية عىل    الرضر يف املسار الد�قراطي واالستقرار فيها.

وأردف أن تركيا أظهرت طواعية أنها ترغب أن   وصاية عسكرية يف البالد.صناديق االقرتاع، يف الوقت الذي كان يواجه  

تصبح جزًءا من االتحاد األورويب الذي يعيش عدد كب� من املواطن� األتراك يف بلدانه، ك� تعد أنقرة رشيكاً اقتصاديا 

خمسينيات القرن املايض ضم    وأكد أن السبب الحقيقي وراء م�طلة االتحاد األورويب منذ  مه�ً ملعظم دول االتحاد. 

وبّ� أنه يف الوقت الذي    مليونا، مسلم�.  80تركيا إليه مبختلف الذرائع، هو كون معظم سكانها البالغ عددهم أكرث من  

أغلق االتحاد األورويب أبوابه أمام تركيا، اتجهت األخ�ة نحو منطقة الرشق األوسط، وأسيا، ك� أن لها حضور مهم يف 

شار إىل أنه رغم وجود مشاكل اقتصادية لرتكيا يف اآلونة األخ�ة، إال أنها حققت تطورا كب�اً يف التكنولوجيا  وأ   .إفريقيا

 يوأوضح أن الرئيس الرتيك �تلك جيشاً قوياً ونشطاً، يقو   العسكرية، وحققت انتصارات كب�ة بفضل طائراتها املس�ة.

أردوغان زعيم  ، وأن  يف ليبيا وسوريا والقوقاز ومناطق أخرى  ا قوي  اعبيعزز دور تركيا ال وموقفه عىل طاولة املفاوضات،  

وأكد أن تدخل    قوي يحظى بدعم رشيحة املحافظ� الواسعة التي تعرضت للتهميش خالل العقود السابقة.

دوراً الرئيس يف ليبيا والقوقاز غ� قواعد اللعبة يف املنطقة، ك� أن لرتكيا حضور عسكري يف سوريا أيضا، وتلعب  

وبّ� أنه مل يُغ� أي زعيم تريك البالد بهذا العمق منذ حكم    محورياً يف الرصاع هناك بدعم من حليفتها روسيا.

 مصطفى ك�ل أتاتورك.
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 ثانیًا: قضیة األسبوع 

 أنظمة الصناعات الدفاعیة الترکیةتطویر .. عام نوعي يف 2020

الدفاعية   الصناعات  متكنت 

خالل من 2020  عام  الرتكية   ،

إنتاج عدد من األنظمة الدفاعية  

الكفاءات  لزيادة  الجديدة 

ظل  التقنية يف  األمن،  لقوات 

إنتاج  عىل  بالعمل  استمرارها 

وغ�  متطورة  حربية  أنظمة 

رشكات و  تقليدية. حطمت 

الصناعات الدفاعية الرتكية أرقاما 

قياسية مع حجم مبيعاتها خالل 

أن  ح�  يف  الجاري،  العام 

إىل   املقاييس تش�  االقتصادية 

تقدم رشكات الصناعات الدفاعية  

نظ�اتها   مع  مقارنة  الرتكية 

الرشكات  الدولية. عدد  وارتفع 

"أفضل   قامئة  يف   100الرتكية 

الدفاعية"  للصناعات  رشكة 

)Defense News Top 100 (

 رشكات.  7األكرث شهرة عامليا، إىل  

) رشكة  ) ASELSANونجحت 

الدفاع للصناعات  يف الرتكية  ية 

أفضل   قامئة  رشكة    50دخول 

املذكورة. القامئة  متكنت  و  ضمن 

رشكات  

)HAVELSAN  (

والرشكة FNSSو"  "

الفضاء   لصناعات  الرتكية 

)TAI  ،(

) ROKETSANو(

و" STMو"  "BMC  "
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وواصلت الصناعات الدفاعية الرتكية تطوير مشاريعها الدفاعية دون انقطاع، ك� دعمت   .املايض   يف دخول القامئة العام

 هذه الرشكات إنتاج األجهزة التي يحتاجها النظام الصحي، أبرزها معدات التنفس محلية الصنع. 

حدوث تطورات اسرتاتيجية خاصة يف مجال محركات الط�ان الوطنية، وتم إنتاح وتسليم أول محرك    2020  عام   شهد

الرشكة نفسها عىل إنتاج أول محرك    ك� تعمل ،  طائرة عمودية محيل الصنع، من قبل الرشكة الرتكية لصناعات الفضاء

 )، من املخطط أن يجري استخدامه يف الطائرات بدون ط�ان الرتكية. TEI-PD170توربيني من سلسلة (

) يف إطار مرشوع P-72الرشكة الرتكية لصناعات الفضاء، أنتجت خالل العام الجاري أيضا أول طائرة دوريات من طراز (

)MELTEM-3  ك� بدأت القوات املسلحة الرتكية باستخدام نظام   الطائرة إىل قيادة القوات البحرية.)؛ وجرى تسليم

الرتددات البعيدة محيل الصنع "قره قوالق"، في� بدأت قوات األمن وألول مرة باستخدام طائرات بدون طيار محلية  

-DMام أنظمة الذخ�ة املحمولة (، باستخداملنرصفكذلك، بدأت قوات األمن خالل العام  ).Songarالصنع من طراز (

) ملم التي وفرت تقنيات دفاعية أكرث 7.62) و(5.56)، في� وفّر النظام املطّور محليا للمدافع الرشاشة (DM-7) و(5

)، اللذان يوفران حلوًال فعالة ضد التهديدات  Anka-S) و (Kangalك� تم استخدام أنظمة التشويش ( رسعة وكفاءة.

 رات بدون طيار واملتفجرات اليدوية. الصادرة عن الطائ

 Bayraktarووفرت الصناعات الدفاعية الرتكية للقوات املسلحة، مركبات جوية عملية وفعالة يف العمليات القتالية مثل (

TB2) والطائرة العمودية (Atak) والطائرة (Anka.(  ) ك� وفرت مركبات مضادة لأللغامM4K  ومركبات العمليات ،(

)، ونظام "قورقوت" للدفاع الجوي ذايت الدفع، ورادارات  Kirpi-II)، واملركبة املدرعة املضادة لأللغام (Hit 4x4املدرعة (

)، إضافة إىل مجموعة  REDET-IIووفرت كذلك، نظام الدعم اإللكرتو� للرادار ( "رسهات" للكشف عن قذائف الهاون.

ال واملسدسات  القنابل  وقاذفات  التوجيه  مجموعات  من  (واسعة  والبنادق  و(MPT-76فردية   (MPT-55  �ومناظ  ،(

 حرارية وقنابل خارقة، وأنظمة رادارات للكشف عن طائرات بدون طيار، وكام�ات حرارية وزوارق الدوريات الرسيعة.

، عندما تحول إىل أول مركبة تركية  ها" رق� قياسيا يف قامئة منتجاتROKETSANسجل الصاروخ الذي طورته رشكة "

 الصاوخ لرتكيا إمكانية تجاوز حدود الفضاء ودخولها التنافس الدويل يف أبحاث الفضاء.  رد الفضاء؛ وهكذا، وفتعرب حدو 

)، من تطوير أول طائرة من  F-16ومتكنت الصناعات الدفاعية الرتكية، يف إطار مرشوع محيل لتطوير الطائرة الحربية (

جوية؛ وإجراء اختبارات ناجحة عىل طائرات "أقينجي" و"آق  ) وتسليمها إىل قيادة القوات ال F-16 Block-30طراز (

)، والتي ZAHAك� تم إجراء سلسلة من االختبارات الناجحة للمركبة الهجومية الربمائية املدرعة ( سنقر" بدون طيار.

يف فرقاطات  تم تطويرها خصيصا لتلبية احتياجات القوات البحرية؛ وتطوير أنظمة الحرب اإللكرتونية الوطنية املدمجة  

 ).Yavuzمن طراز (

)،  Hisar-A، تم إجراء اختبارات القبول النهايئ ألول نظام صاروخي محيل للدفاع الجوي (نرصمخالل العام امل

) الردع.Atmacaوصواريخ  الرتكية عىل  البحرية  قدرات  من  ستزيد  التي  التوجيه   )،  مجموعة  تطوير  تم  ك� 

)، والتي تم تطويرها يف إطار  SARB-83خرتاق الذكية جو أرض () وصواريخ اال HGK-83الصاروخي من طراز (

  ) إىل صواريخ ذكية.MK-83مرشوع لتحويل الصواريخ طراز (
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 ثالثًا: حدث األسبوع 

 مزید من القوة التجاریة املشترکة بعد بریکست لندنوبریطانیا  ترکیا 

لرفعتركيا وبريطانيا؛  وقعت   الحرة  التجارة  حجم   اتفاقية 

إىل   التجاري  دوالر  20التبادل  األوىل   مليار  املرحلة    . يف 

انتهاء التعاون  إىل    وزيرة التجارة روهصار بكجان،  أشارتو 

ب� تركيا وبريطانيا يف إطار اتفاقية االتحاد الجمريك، بتاريخ  

، مش�ة أن اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا  2021يناير    1

تعد مبثابة أرضية تهدف للحفاظ عىل حقوق ومكتسبات  

حت أن  وأوض  عاما.  25رجال األع�ل واملصدرين عىل مدى  

أوسع  اتفاقية  أوىل يف سبيل  الحرة خطوة  التجارة  اتفاقية 

نطاقا مع بريطانيا، مش�ة إىل أن البلدين يهدفان لتوسيع االتفاقية بحيث تشمل مجاالت غ� مدرجة يف اتفاقية االتحاد 

الزراعية. الخدمات، واالستث�ر، واملنتجات  ال  الجمريك، مثل  تأيت يف مقدمة  تركيا  احتضان  وأشارت إىل  دول من حيث 

أن تركيا تعد قاعدة إنتاج وتصدير  و   مليون دوالر.  600مليارا و  11املشاريع االستث�رية الربيطانية، إذ تبلغ قيمتها نحو  

 .تعترب مركز استقطاب للمستثمر الربيطا� والدويل التي عاما،   25وفق املعاي� األوروبية منذ 

لصادرات الرتكية إىل بريطانيا خالل السنوات األخ�ة تسارعا كب�ا، حيث ارتفع اكتسبت وت�ة اويف التفاصيل باألرقام؛  

، محققة بذلك زيادة  2017مليون دوالر، عام    604مليار و  9، إىل  2009مليون دوالر، عام    937مليار و  5حجمها من  

الواردات الربيطانية إىل تركيا، فقد    أما في� يخص  املرتبة الثانية بعد أملانيا يف السوق األوروبية.لتأيت يف  ،  ٪ 60قدرها  

ارتفاعا باملقابل من   ، 2017مليون دوالر، عام    548مليار و  6، لتصبح  2009مليون دوالر، عام    473مليار و  3سجلت 

أما بخصوص أهم املنتجات الرتكية املُصدرة إىل بريطانيا، فهي اآلالت الكهربائية وغ�    .٪ 89لتحرز بذلك زيادة قدرها  

 الذهب واملجوهرات.و ية واملحركات وقطع غيارها ومنتجات الجديد والفوالذ، والنسيج واأللبسة الجاهزة،  الكهربائ

 ابعًا: املشهد االقتصادي ر

 بورصة إسطنبول تغلق عند أیلع مستوى قیاسي یلع اإلطالق

،  ٪1.38أغلقت بورصة إسطنبول، تعامالتها، بارتفاع  

إىل   محققة    1.483.16ليصل  قياسيا. نقطة،    رق� 

 نقطة  20.21مؤرش بورصة إسطنبول، مبقدار   وارتفع 

حجم   إج�يل  بلغ  حيث  السابق،  باإلغالق  مقارنة 

تركية.  35.5املعامالت   ل�ة  القطاع    مليار  وحقق 

يف   القطاعات  مؤرشات  ب�  املكاسب  أكرب  املرصيف 

ارتفع   حيث  مؤرش  ٪2.79البورصة،  زاد  في�   ،
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القابضة   الحرة مع بريطانيا، ساهم يف  .٪ 0.86الرشكات  التجارة  اتفاق    ، إنعاش بورصة إسطنبول  يذكر أن توقيع تركيا 

 . وتعترب هذه االتفاقية هي األوىل من نوعها لربيطانيا بعد إمتام مس�ة خروجها من االتحاد األورويب

 .. تنفیذ مشاریع للحد من تأثیر کورونا 2020"التجارة الترکیة" 

 ، مشاريع هامة2020نفذت وزارة التجارة الرتكية، يف عام  

عدد وزيادة  االقتصاد  عىل  كورونا  جائحة  تأث�  من  للحد 

التطبيقات  املصدر منها  الجمركية،  اإلجراءات  وتسهيل  ين 

نفذت تركيا إجراءات ومشاريع  و .  عن بعدالرقمية والتجارة  

داعمة للنشاط االقتصادي والتجاري خالل الجائحة، أثرت  

الحايل  العام  الثا� من  النصف  الصادرات خالل  ،  إيجابا يف 

الرتكية يف يونيو/حزيران املايض، ارتفعت    حيث الصادرات 

وتراجعت الصادرات   مقارنة مع مايو/ أيار املايض.  ٪35، وبنسبة  2019، مقارنة مع الفرتة نفسها من العام  ٪ 15.8نسبة  ب

، مقارنة مع الفرتة نفسها من ٪8.31نوفمرب/ ترشين الثا� من العام الجاري، بنسبة    -خالل الفرتة يناير/ كانون الثا�

 47مليارا و  197مليون دوالر، يف ح� بلغت الواردات    704مليارا و  151وبلغت الصادرات خالل الفرتة    .2019العام  

بزيادة   دوالر  الربنامج   .٪3.55مليون  يف  له  املخطط  الهدف  الرتكية  الصادرات  تجاوزت  املتخذة،  اإلجراءات  وبفضل 

ن األول الجاري، بالرغم  ديسمرب/كانو   25مليار دوالر اعتبارا من    166مليار دوالر، بتحقيقه    165.9بـ  االقتصادي الجديد  

ألفا   84إىل    ٪3.1، بنسبة  2020من العام    11ارتفع عدد الرشكات الرتكية املصدرة خالل األشهر  و   من تأث�ات الجائحة.

  534ك� ارتفع عدد الرشكات الحاصلة عىل شهادة مشغل اقتصادي معتمد إىل    رشكة مقارنة مع العام املايض.  344و

 . يف الواردات ٪34.7يف الصادرات، و  ٪29.1شهرا بنسبة  11خالل رشكة، ساهمت هذه الرشكات  

 تدشین القسم الصربي من خط أنابیب "السیل الترکي"

الخاص  القسم  فوتشيتش،  ألكسندر  الرصيب  الرئيس  دشن 

عرب خط أوروبا  إىل  بالده  عرب  الرويس  الغاز  أنابيب    بنقل 

الرتيك مبشاركة  السيل  بوتان  ،  بلغراد  لدى  روسيا  سف� 

الحكومية   الرصبية  للرشكة  التنفيذي  واملدير  خارتشينكو، 

إن تدش�   ؛ال الرئيس الرصيبق و   للغاز دوشان باياتوفيتش.

لبالده كب�ة  أهمية  يشكل  الغاز  يف  و   ،أنابيب  سيساهم 

من  ويرفع  رصبيا،  يف  واالقتصاد  الصناعة  تطوير 

مالي� مرت   6ستحصل عىل حوايل  و   بتكلفة أقلوأكد أن املرشوع سيوفر الغاز الطبيعي لرصبيا    مستوى الرفاهية.

يوميا الطبيعي  الغاز  من  االستث�رات.مكعب  مستوى  من  ويزيد  الرتيك  ،  بسعة ؛  والسيل  أنبوب�  ملد  مرشوع 

مليار مرت مكعب من الغاز سنويا لكل من روسيا إىل تركيا مرورا بالبحر األسود، بحيث يغذي األنبوب    15.75

رشوع من مدينة أنابا الروسية حتى  امل القسم البحري من    �تد  ول رشقي وجنويب أوروبا. األول تركيا، والثا� د

كلم ويتألف من خط� يغذي إحداه� تركيا والثا�   930إييل" الرتكية عىل البحر األسود بطول    والية "قرقالر

 كلم.  70و 142أوروبا، والقسم الربي يتألف من خط� بطول 
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 مباحثات مع "بیونتك" إلنتاج لقاح کورونا يف ترکیا

ورانك،   مصطفى  الرتيك  والتكنولوجيا  الصناعة  وزير  أعلن 

إجراء مباحثات مع العامل الرتيك الربوفيسور أوغور شاه�، 

اإلنتاج   بشأن  األملانية،  "بيونتك"  لرشكة  املؤسس  الرشيك 

  عرب منذ مارس/ آذار املايض، ، املشرتك للقاح كورونا يف تركيا

الرتكية   والتكنولوجية  العلمية  األبحاث  مؤسسة  رئيس 

قاحها املحيل ولفت إىل أن تركيا وصلت مستوى جيدا وهي عازمة عىل تطوير ل  .الربوفيسور حسن ماندال  ،(توبيتاك)

وقبل أيام، أكّد شاه� رغبته يف االستث�ر داخل تركيا، إىل جانب إجراء بحوث    مع إمكانية التعاون مع بلدان أخرى.

علمية، قائال: لدينا تواصل مع توبيتاك، وبدأنا العمل مع أكاد�ي� يف عدة جامعات تركية، ونريد فتح فرع لرشكة بيونتك  

 يف تركيا. 

 ةلبوسنة: نتطلع ملزید من االستثمارات الترکیوزیرة خارجیة ا

قالت بيس�ا توركوفيتش، نائبة رئيس مجلس وزراء البوسنة  

 والهرسك، وزيرة الخارجية، إن بالدها تتطلع إىل استقطاب 

مزيد من االستث�رات الرتكية، مشددة عىل الدور اإليجايب  

التعاون. الذ عالقات  توثيق  يف  االستث�رات  تلك  تلعبه    ي 

تركيا إىل  ينظر  والهرسك  البوسنة  شعب  أن  كبلد   وأكدت 

شقيق، وبالدها تتطلع إىل تدعيم أوارص األخوة والصداقة  

وسنة  ب� البلدين من خالل التنمية االقتصادية، التي تعترب حاجة ملحة لرساييفو يف املجاالت كافة. تركيا سعت لدعم الب

بلدنا. يف  الرتكية  االستث�رات  من  املزيد  برؤية  تلقينا    والهرسك يف مشاريع عديدة، وسنكون سعيدين جدا  وأردفت: 

تربعات ومنحا عديدة من تركيا، عىل رأسها إعادة بناء جرس موستار التاريخي وإعادة ترميم املبا� التي تعترب تراثا ثقافيا  

 ن البلدين يجب أن يكون بينه� حجم تجارة أعىل وأكرث تطورا.مشرتكا للبلدين. ومع ذلك، أعتقد أ 
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 عرف ترکیااخامسًا: 

 املدارس املهنیة يف ترکیا

ضمن رؤية دمج   تركياتطورت مؤسسات التدريب املهني يف  

، قتصادال التعلم بالكسب، إىل رشكات تصنيع تساهم يف رفد ا

إصالح املرافق إىل زيادة إيرادات املنتجات املصنوعة    وأدى

ويقوم الطالب مبالبسهم البيضاء    مليون دوالر.  20.7فيها إىل  

األسطح   ومنظفات  البالستيكية  املطهرات  علب  بتعبئة 

ومواد التعقيم يف املدرسة الثانوية املهنية يف والية ماردين  

  لصناعية. الجنوبية بطريقة تشبه العمل يف ورش املنطقة ا

الشباب واملدرس�  العمل من الطالب  وتتكون مجموعات 

 الذين يشاركونهم شغفهم باإلنتاج واملساهمة يف دفع عجلة االقتصاد الوطني. 

املدارس الثانوية املهنية هي املدارس الوحيدة التي ظلت مفتوحة يف تركيا رغم تفيش الف�وس املستجد وذلك ألن طالبها 

إىل    .عملية إنتاج األقنعة واملطهرات  ومدرسيها يشاركون يف  20.7وقد وصلت العائدات املتزايدة لهذه املدارس حالياً 

  1000وترشف وزارة الرتبية الوطنية عىل مرشوع طموح بعنوان "  مليون دوالر م� يرفد االقتصاد الرتيك بأموال إضافية.

مدرسة مهنية فقط، زادت هذا العام  438مع أن أرباح مدرسة مهنية" لتوسيع املرافق وتعزيز اإلنتاج يف هذه املدارس، 

املايض.42بنسبة   بالعام  مقارنة  الـ    %  إىل  للوصول  املقبل  العام  الحكومة يف خطة  ويتضمن    1000وتسعى  مدرسة، 

القامئة، مثل إضافة ورشتي عمل جديدت� لكل مدرسة من  الوسائل والتجهيزات للمدارس  املرشوع توف� املزيد من 

مليون ل�ة تركية يف املدارس لتحس� بنيتها التحتية، وزيادة القدرات    161املتبقية. واستثمرت الوزارة    562الـ    املدارس

اإلنتاجية فيها إىل جانب إثراء تجربة التعلم ملالي� الطالب. ويساعد الدخل املادي الناتج عن املدارس املهنية بشكل  

 للطالب واملعلم�.  اً إضافي  يوفر دخالًوعىل املساعدات الخارجية،   أسايس عىل االستدامة الذاتية دون االعت�د

يكون لديها رأس مال متداول، لتكون    بحيث  يف املدارس  زيادة جودة التدريب املهنيإىل  الرتبية الوطنية، وتسعى وزارة  

من فرص التطبيق العميل،  ل الطالب عىل املزيد  و حص، باإلضافة إىل  قادرة عىل متويل نفسها وإدارة مصاريفها بشكل ذايت

إمكان الطالب الحصول عىل دعم مايل اآلن إذ حصل    جانب تخرج. ب بعد الوبالتايل مساعدتهم يف العثور عىل مهن جيدة  

مليون   25مليون ل�ة تركية، وحصل املدرسون عىل  11، عىل إج�يل 2020شهر من عام  11طالب هذه املدارس يف أول 

 . ل�ة تركية أخرى

يا مع تزايد الحاجة إىل موظف� تقني� يف جميع القطاعات، إىل تعزيز املدارس الثانوية املهنية التي  وتسعى ترك

تعتمد املصانع عىل خريجيها يف عمليات التوظيف. ك� تدفع الحاجة إىل موظف� مؤهل� أيضاً إىل إصالح شامل  

مدرسة مهنية"    1000يذكر أن مرشوع "  اء البالد.يف تحس� جودة التعليم يف املدارس الثانوية املهنية يف كافة أنح

من   أكرث  يف  التعليمية  القدرات  تحس�  من  جزء  حوايل   3.200هو  يغطي  وهو  وفنية.  مهنية  ثانوية  مدرسة 

مدرسة. ويتضمن املرشوع الجديد إىل جانب ورش العمل املستحدثة، مرافق إضافية    1000طالب يف    600.000

 دة، فضالً عن برامج تعليمية داعمة لتطوير مهارات الطلبة الشخصية. مثل املخابر واملكتبات الجدي
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 العدد: شخصیة سادسًا

 بیري ریس: األدمیرال العثماني وراسم الخرائط البارع

 

 عىل مدار قرون فُقد العمل العبقري لألدم�ال العث�� ب�ي ريس يف مجال الخرائط الجغرافية، حتى اكتُشف جزء منه

القرن السادس عرش كان ، وهو االكتشاف الذي أثبت أن علم رسم الخرائط يف اإلمرباطورية العث�نية يف  1929يف عام  

سابقاً لعرصه. بالنسبة إىل أي مؤرخ مهتم برسم الخرائط، فإن حياة القائد البحري العث�� ب�ي ريس تشكل دراسة  

مقنعة للعبقرية البرشية. ونظراً إىل أنه عامل متعدد املهارات، فقد استخدم مهاراته الرياضية غ� العادية لرسم خريطة  

 ، م�َّ فتح طرقاً ووجهات جديدة للبحارة والتجار والقراصنة. 1513ستثنايئ يف عام عاملية دقيقة بشكل ا

وطبقاً للمؤرخ� فإن ريس كان أول رسام خرائط يقدم وصفاً دقيقاً ألمريكا، إىل جانب بص�ة عميقة حول فكرة الدوران  

حول إفريقيا يف أثناء تقديم عمله للسلطان العث�� سليم األول. لكن من املؤسف أن مجمل أع�ل ريس فقدت عىل 

رشي. ولكن بعد أربعة قرون ُعرث عىل جزء من خريطة العامل الخاصة  مر السن�، ويرجع ذلك يف الغالب إىل اإله�ل الب

 ، ورسعان ما حظيت باهت�م كب� من كبار رسامي الخرائط يف العامل.1929به يف مكتبة قرص توبكايب يف إسطنبول عام 

ط، وهو ما سمح ويف العقود التالية بنى الباحثون واألكاد�يون الكث� من األع�ل عىل تقنيات ريس لرسم الخرائ

عاماً   2013لهم بتحليالت متنوعة ومهمة للمالحة. واحتفاالً مبساهمته يف العلوم البحرية، أعلنت اليونسكو عام  

لب�ي ريس، وهو ما مهد الطريق للعديد من املناسبات واالحتفاالت يف تركيا والعامل لتسليط الضوء عىل تاريخ  

 عمله وحياته. 

البحرية  كان إسهام ريس يف مسائل رس الرباعة  السادس عرش، وهي حقبة  القرن  يف  البحرية هاماً  الخرائط  م 

 العث�نية التي ال تُقهر، خاصة يف عهد السلطان محمد الثا�، ويف عهد سلي�ن القانو�. 
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ي ال  خالل حكم السلطان محمد بدأت الهيمنة البحرية للقوات البندقية القوية تبدو باهتة أمام البحرية العث�نية الت

تقهر. وترك النفوذ املرتاجع للبحرية البندقية فراغاً يف السلطة يف غرب البحر األبيض املتوسط، رسعان ما مأله األسطوالن  

وقد ُولد ريس يف شبه جزيرة غاليبويل يف ش�ل غرب تركيا، وكان االسم األصيل لريس هو الحاج أحمد   اإلسبا� والربتغايل.

ه شغف بتعلم كيفية اإلبحار منذ سنوات املراهقة. وقال املؤرخ العث�� الشه� شمس  محيي الدين ب�ي. وكان لدي

 الدين أحمد، املعروف أيضاً باسم ك�ل بازازاد، ذات مرة إن ريس"ترعرع يف املياه مثل� ترتعرع الت�سيح يف غاليبويل". 

مه ك�ل ريس، وهو بحار معروف يف ذلك  وقبل تحقيق إتقانه املالحة البحرية، أمىض ريس معظم شبابه تحت قيادة ع

الوقت. وخاض الثنايئ العم وابن األخ العديد من املعارك البحرية معاً، وخدما أيضاً تحت قيادة القائد البحري العث��  

باشا. الدين  خ�  بربروس  والجنوية   املوقر  اإلسبانية  البحرية  القوات  ضد  وشاقة  طويلة  معارك  يف  ريس  شارك  وقد 

. 1500ومعركة ليبانتو الثانية (معركة مودون) عام    1499ة، مبا يف ذلك معركة ليبانتو األوىل (معركة زونكيو) عام  والبندقي 

تويف عمه ك�ل    1511ثم يف عام   ويف النهاية قاد األسطول العث�� ملحاربة الربتغالي� يف البحر األحمر واملحيط الهندي.

 . 1513من أكرث خرائط العامل دقة يف عام  ريس، وعاد إىل غاليبويل البتكار واحدة

لقد كانت حقبة شجع فيها السالط� العث�نيون بحارتهم عىل رسم الخرائط وحفظ جغرافية املناطق التي اكتشفوها  

اتبع ريس النصيحة وكتب "كتاب البحرية"، حيث   بالتفصيل الكامل، حتى تقلل قياساتهم من الخطأ يف تقارير املسارات.

التي نقل مالحظ األرض  األماكن عىل  البورتوال�،  الطراز  البحرية. وميزت خريطته، ذات  املالحة  اته وخرباته يف مجال 

اكتُشفت بعد قرون. وحملت صوراً تفصيلية ودقيقة إىل حد كب� للخطوط الساحلية وجزر العامل، وذلك يف شكل خريطة 

توضيحية. ومثلت الخريطة أيضاً أول سجل خرائط لرحالت دائرية مصممة عىل مركز افرتايض مع تنوع غني يف الرسوم ال

كولومبوس املحيطية، وهي ميزة تجعلها من ب� أول األع�ل التي أظهرت ت�ا أسرتاليس باإلضافة إىل كونها أول خريطة  

 تصور حيواناتها الفريدة. 

قط يف الصور الجوية. و�كن العثور  واحدة من أكرث امليزات الالفتة للنظر هي أن التفاصيل م�ثلة لتلك التي وصفت ف

عىل أكرث العنارص إثارة لالهت�م يف تصوير ب�ي ريس لسواحل أنتاركتيكا، التي �كن أن تظهر التقنيات الحديثة فقط  

أنه حصل عليها قبل ظهور بعض األنهار الجليدية. وهذا يعني أن بعض مصادر ب�ي ريس تضمنت خرائط رسمت قبل  

انت رحالته االستكشافية إىل موا� بحر إيجة والبحر األدرياتييك وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وتونس يف  وك  العرص الجليدي.

أوقات مختلفة، قد أعطته معرفة مبارشة عن جغرافية بحر إيجة والبحر األبيض املتوسط. وقد استخدم هذا يف كتابه  

إىل أرخبيل بيلوبونيز وساحل البحر األدرياتييك    وقدم معلومات جغرافية وبحرية مفصلة عن هذه األماكن، باإلضافة

، وتتوفر نسخ من الكتاب يف املكتبات الخاصة والعامة  1525- 1521والبندقية وجزر الكناري. وكتب "كتاب البحرية" ب�  

  وقد طلب الوزير األعظم إبراهيم باشا يف عهد سلي�ن  يف إسطنبول وبرل� ودرسدن وبولونيا وباريس وفيينا ولندن.

عام   ريس  ب�ي  أكمله  الذي  البحرية"،  "كتاب  من  نظيفة  نسخة  رحلته  1521القانو�  أثناء  يف  السلطان  إىل  وقُدم   ،

، مضافاً  1526. أما النسخة النهائية فقد قدمها إبراهيم باشا إىل السلطان يف  1524االستكشافية إىل مرص عام  

 إليها قصيدة للسيد مرادي. 

ميناء عىل ح املناطق  رسم ب�ي ريس كل  منها. وأظهر  املوجودة يف كل  املهمة  املبا�  كتابه بصور  دة، وزين 

األلوان  تفرده يف كل من  املائية واملستوطنات. ويربز  اآلمنة واملنحدرات واملوارد  الضحلة والشواطئ واملرافئ 

بحر إيجة،  خريطة للبحر األبيض املتوسط و   290واألسلوب يف خرائطه، ففي النسخة املقدمة للسلطان هناك  

يف وقت الحق صمم ورسم خريطة العامل    ويف العهود التالية أضاف البحارة إضافات إىل الكتاب ووّسعوه أكرث.

عامي   ب�  عام  1529-1528الثانية  من  الطويل  بغيابه  الغموض  يف   1528.ويحيط  أخرى  مرة  حتى ظهوره 

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 
 

 

 

14 | P a g e  

 المرصد التركي 
 December 2020 31  ||28العدد 

 

 

 

 

 
 

تقدم خرائط ريس العامل من    مر واملحيط الهندي.منتصف القرن السادس عرش قائداً لألسطول العث�� يف البحر األح

منظور ع� الطائر وبوفرة من األلوان. وبالرغم من أن معظم أع�له فُقدت بسبب سنوات من اإله�ل، فإن األجزاء 

هو  القليلة الباقية منه هي شهادة عىل أنه كان رسام الخرائط األكرث بعداً للنظر واألكرث موهبة من الناحية الرياضية، ف

 الذي رأى العامل بوضوح لدرجة أن عمله أصبح مرجعاً للمنح الدراسية املستقبلية يف مجال علوم املالحة البحرية. 

 العدد : مقال سابعًا

    .. التحدیات والفرص2021السیاسة الخارجیة الترکیة يف 

 سیتا مرکزباحثة يف ، حزال دوران
بالتطورات املهمة عىل صعيد السياسة الخارجية  كان حافالً    2020ال شك أن عام  

 املستجد وما نجم عنها من تداعيات.كورونا   الرتكية عىل الرغم من أزمة ف�وس

،  S-400فكانت الحرب األهلية يف سوريا، ورشاء واختبار منظومة الدفاع الروسية 

التي  الرئيسية  القضايا  ليبيا، أهم  الدائر يف  والوضع يف رشقي املتوسط، والرصاع 

ك� كانت هذه القضايا صاحبة التأث�   استحوذت عىل السياسة الخارجية الرتكية.

األورويب. األ  االتحاد  ودول  وروسيا  املتحدة  الواليات  مع  أنقرة  عالقات  عىل  كرب 

أن تتواصل آثار هذه التحديات عىل السياسة الخارجية    2021ويُتوقع خالل عام  

الرتكية، كذلك يُتوقع ظهور فرص جديدة ستلعب دوراً بارزًا يف انتشار السياسة 

الرتكية املعروفة بأنها "سياسة ر العقوبات األمريكية  يادية إنسانية".الخارجية  القول إن  التحديات، �كن  عىل صعيد 

الروسية   الدفاع  أمام    S-400املفروضة مؤخراً عىل تركيا عىل خلفية رشائها واختبارها منظومة  التحدي األكرب  ستمثل 

ديسمرب/كانون    14ركيا يف  فقد جرى اإلعالن عن قرار العقوبات األمريكية عىل ت .2021السياسة الخارجية الرتكية يف  

 من الشهر ذاته. 11األول الجاري، بعد مدة طويلة من املداوالت انتهت مبصادقة مجلس الشيوخ عىل العقوبات يف 

لكن من املهم   من مسؤوليها.  3وجاء القرار بفرض عقوبات عىل مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة الرتكية، و

الف األنباء التي ُرّوج لها بخصوص العقوبات، فإن عدم اتخاذ واشنطن قرارات من شأنها التأث� هنا اإلشارة إىل أنه عىل خ

لكن مثة احت�الت مختلفة عن الشكل الذي سوف تتخذه العالقات   عىل العالقات الرتكية األمريكية، يعد تطوراً إيجابيًا.

ن، وهل مثة عقوبات أقوى قد يجري الحديث عنها  ب� واشنطن وأنقرة مع إدارة الرئيس األمرييك املنتخب جو بايد

عىل   املحسوبة  الفكر  ومراكز  اإلعالم  وسائل  تركيز  مع  سي�  ال  الثنائية.  العالقات  عىل  سلبًا  يؤثر  قد  ما  مستقبالً، 

لذي  الد�قراطي�، عىل "عدم كفاية" العقوبات املفروضة عىل أنقرة، ودعوتها بايدن إىل فرض مزيد من العقوبات، األمر ا

 قد يلحق مزيداً من التوتر بالعالقات الثنائية. 

عىل أية حال قد ال تلقى هذه الدعوات أي أصداء لدى اإلدارة الجديدة، حال رغبة بايدن يف فتح صفحة جديدة  

كذلك مثة توقعات أيضاً بشأن استمرار توتر العالقات ب� تركيا واالتحاد   في� يتعلق بالعالقات الرتكية األمريكية.

وذلك عىل خلفية أزمة الوضع رشقي املتوسط، والتهديدات بفرض عقوبات، بيد أن   2021ألورويب خالل عام  ا

 أنقرة قد تطلق مبادرة جديدة يف هذا السياق، تقوم عىل الحوار كأساس لحل الخالفات. 

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� أن ترصيحات الرئيس    .2016يشار إىل أن عالقات االتحاد األورويب مع أنقرة بدأت تتخذ منحى سلبياً بداية من عام  

نوفمرب/ترشين الثا� املايض عن العالقات مع أوروبا مهدت الطريق أمام فرصة جديدة    21الرتيك رجب طيب أردوغان يف  

 فقد أكد أردوغان أن تركيا ترى مستقبلها مع االتحاد األورويب وتسعى لتطوير التعاون مع دول االتحاد. لتعزيز التعاون.

ش أوغلو أن عضوية االتحاد األورويب ستظل هدفاً اسرتاتيجياً  و أكيد وزير الخارجية الرتيك مولود جاو كذلك كان مه�ً ت

لذا قد نشهد خالل املرحلة املقبلة خطوات يف إطار تعزيز العالقات الرتكية األوروبية. ويف هذا السياق،   .2021لرتكيا يف 

العالقات ب� الجانب�، ويتمثل ذلك العنرص يف عدم موافقة قادة ينبغي اإلشارة إىل عنرص إيجايب آخر يدعم توجه تعزيز  

أوروبا يف قمتهم األخ�ة عىل طلب تقدمت به دول اليونان وفرنسا وقربص الرومية لفرض عقوبات عىل تركيا عىل خلفية 

 أنشطتها رشقي املتوسط. 

لكن البيان الختامي للقمة أكد أهمية    ديسمرب/كانون األول الجاري،   8فقد بحث الزع�ء األوروبيون هذا الطلب يف  

عالقات االتحاد األورويب مع تركيا في� يتعلق مبجاالت االقتصاد والهجرة والتجارة، ودعا إىل إعداد تقرير عن مجاالت  

وهذا التوجه يش� إىل أن خيار فرض عقوبات عىل تركيا   التعاون مع تركيا لقمة االتحاد املزمعة يف مارس/ آذار املقبل. 

مل يعد مطروحاً حالياً عىل طاولة االتحاد األورويب. وهكذا فإن توجه أنقرة واالتحاد األورويب نحو الحوار والتعاون املتبادل  

 ، من شأنه خلق فرصة جديدة أمام السياسة الخارجية الرتكية. 2021يف 

بالتع يتعلق  في�  مه�ً  دوراً  تلعبان  املتوسط  ليبيا ورشق  قضيتي  أن  أيضاً  واالتحاد  ال شك  املتحدة  الواليات  مع  اون 

وقد شدد   .2021األورويب. ويتوقع أن تواصل تركيا نهج سياستها الخارجية باملستوى ذاته إزاء هات� القضيت� خالل عام  

أبًدا ولو خطوة واحدة عن   الرتكية عىل أن أنقرة لن ترتاجع  الخارجية  السياسة  الرئيس أردوغان ومعه جميع ممثيل 

ل الوضع رشقي املتوسط، عىل الرغم من الضغوطات التي تتعرض لها. وعليه فإن أنشطة التنقيب الرتكية  موقفها حيا

رشقي املتوسط والنهج الرتيك تجاه الرصاع يف ليبيا أمران سيتواصالن حتى لو من شأن ذلك إلحاق توتر بالعالقات مع 

يات التي تواجهها العالقات مع الواليات املتحدة واالتحاد وهكذا، فإىل جانب التحد الواليات املتحدة واالتحاد األورويب.

للرتكيز أكرث    2021األورويب، هناك أيضاً فرص مهمة قد تحقق انفراجات عىل مستوى العالقة والتعاون. وتخطط تركيا يف  

 عىل استغالل هذه الفرص وتعزيز التعاون.

املستجد كم الحديث هنا عن جائحة ف�وس كورونا  أيضاً  تتواصل  ينبغي  أن  يتوقع  السياق. حيث  تغ� مهم يف هذا 

عىل الرغم من اإلعالن عن التوصل للقاحات مضادة له. وخالل الجائحة    2021تداعيات الف�وس عىل الصعيد العاملي يف  

ت  جرى تنفيذ صور مهمة للتعاون في� يتعلق بجهود إعداد وتوف� اللقاح واملستلزمات الطبية. وقد أبرمت تركيا اتفاقا

مع الص� والواليات املتحدة وأملانيا بخصوص تنفيذ تجارب حول اللقاحات املضادة للف�وس، وعقود لرشاء كميات منها.  

ومن شأن مثل هذه االتفاقات التأث� إيجابياً عىل ديناميكيات السياسة الخارجية ب� الدول، ومن ثم خلق فرص جديدة  

 TRT Worldعن  عريب TRTمقال ترجمه   .)1( للتعاون.

  

 

 

 . رصد) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب بالرضورة عن امل1(
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