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 العدد: فی هذا 
 % 80اعتماد ترکیا یلع نفسها بالصناعات الدفاعیة یصل  أردوغان:   

 توقف املتهم باغتیال رئیس هایتي   ا ترکی  

 للصناعات الدفاعیة   SAHA EXPOمعرض  حدث األسبوع:   

 من شراکة استراتیجیة إلی إدارة خالفات أنقرة وواشنطن  قضیة األسبوع:   

 ٪ 19  بـ تحقق نمًوا  الترکیة  صادرات السیارات   

 ٪ 38نمو مشتریات األجانب من العقارات   

 مصطفی کوتشاك  شخصیة العدد:  

 محاوالت تقویض قدرات ترکیا الهجومیة.. القّوة الجّویة نموذجًا مقال:   

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
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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 هذا العدد 

يف  الرتيك    املرصديتناول   والخارجية  الداخلية  تركيا  التطورات  متابعة 

يتناول املرصد؛    ؛ اً سياسيعىل عدة محاور؛    أكتوبرمن شهر    الثا� النصف  

نفسها  ب  أردوغانالرئيس رجب طيب ترصيحات  عىل  تركيا  اعت�د 

حتى اآلن، مع دعوة من الرئيس اإليرا�    %80بالصناعات الدفاعية يصل  

التعاون ب� طهران    اً مكافحة اإلرهاب محور لرتكيا لجعل    رئييسإبراهيم  

يف    رتاتيجي بينه�التعاون االسو   لعالقاته�تركيا وإسبانيا  وتعميق  ،  وأنقرة

وإشادة من املبعوث األمرييك السابق إىل سوريا  ظل قمة أنقرة املقبلة،  

،  ال �كن تحقيق حل دائم يف سوريا مبعزل عن تركيا  أنه  جيفريجيمس  

 وعناوين أخرى.

أنقرة وواشنطن من رشاكة اسرتاتيجية    األسبوع؛ يستعرض املرصد  ويف قضية

 SAHAمعرض    اول املرصدسبوع، يتنحدث األ أما يف  ،  إىل إدارة خالفات

EXPO للصناعات الدفاعية . 

  ووصولهالتبادل التجاري الرتيك مع أذربيجان    ؛ املرصد ؛ يستعرض  ا قتصاديا

إلقامة خط إنتاج  ومنغوليا    اتركي، يف ظل رشاكة ب�  مليارات دوالر  3إىل  

  الرتكية لـ   العقاراتمشرتيات األجانب من  ، وارتفاع  أع�ة نارية يف منغوليا

، مع  نقطة  1.700بورصة إسطنبول رق� قياسيا بتجاوزها  ، بين� تحقق  38٪

 وملفات أخرى.، مليون دوالر 184استث�رات "هواوي" يف تركيا وصول 

محور   يقدم    اعرفويف  كابادوكيا.عنبذة  املرصد  تركيا:  شخصية    ن  أما 

وختاماً؛ يتناول    .كمصطفى كوتشا الربوفيسور    فهي  لهذا األسبوعاملرصد  

الجّوية    مقاالًاملرصد   القّوة  الهجومية..  تركيا  قدرات  تقويض  محاوالت 

  .، للكاتب الدكتور عيل باك��وذجاً 

د   ص مر ال

  
 

الترکي دوریًا املشهد  یرصد

وتطوراته وقضایاه الداخلیة 

 والخارجیة 

 رامي الجندي إعداد: 

 

 "وعى صناع الوعي" 

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

وتقـاریر رصـدیة ومعلومـاتیة 

   "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 رئیس التحریر

 خالد عاشـــور 

 املرصد  بوابات

 المرصد المصـرى 

ي  ك تر ل د ا ص مر ل  ا

ي  إليران د ا ص مر  ال

 المرصد الخليجي 

ل ي ئ ا ر س د إ ص ر  م

 ي المرصد المغارب 
 املرصد  منصات

 facebook.com/AlMarsad 
 twitter.com/Almarsad_uk 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 أوًال: املشهد السیاسي

 %80أردوغان: اعتماد ترکیا یلع نفسها بالصناعات الدفاعیة یصل 

أوضح الرئيس رجب طيب أردوغان أن نسبة اعت�د تركيا  

، %80عىل نفسها في� يخص الصناعات الدفاعية ارتفع إىل  

ولفت إىل أن   هذا يعني أننا بتنا مبوقع نكتفي فيه ذاتيًا"."

الواليات املتحدة األمريكية طلبت من تركيا إعادة منظومة  

"إس الصاروخي  روسيا،  400-الدفاع  من  اشرتتها  التي   "

نحن ، و تعطونا  : قلنا لهم، ملاذا علينا إعادتها؟ أنتم ملمضيفا

وشدد أردوغان أن الواليات املتحدة ارتكبت نفس    العرض واشرتيناها منهم.  ياتدبرنا أمورنا، وتلقينا من روس

املقاتالت ومل    400: نحن دفعنا مليارا وقائالً"،  35-الخطأ بخصوص مقاتالت "إف مليون دوالر من أجل 

 ولكن إن شاء الله نحن سننتجها يف النهاية".  نحصل عليها، واآلن نتلقى عروضا جديدة وس�ى ما سيحصل،

 رئیسي: مکافحة اإلرهاب یمکن أن تشکل محور التعاون بین طهران وأنقرة

إن مكافحة اإلرهاب  إبراهيم رئييس،  الرئيس اإليرا�  قال 

والجر�ة املنظمة �كن أن تشكل محور التعاون ب� طهران  

بالعالقات القامئة إىل مستوى لنهوض  اوأكد رضورة    وأنقرة.

الجوانب. متعدد  الثنائية    التعاون  العالقات  أن  وأوضح 

�كن أن ترتقي إىل املستوى الدويل، من خالل إعداد مذكرة 

وأشار أن العالقات الوثيقة ب� إيران    تعاون طويلة األجل.

املنطقة السالم واالستقرار يف  الدولية  وتركيا ستخدم  التوازنات  التعاون  و   . وتعزيز  تعزيز  أن  رئييس  لفت 

إيران لها روابط دينية    ، حيث أن التجاري واالقتصادي ب� تركيا وإيران يصب يف مصلحة شعبي البلدين

 وثقافية عميقة مع تركيا وأذربيجان تتجاوز عالقات الجوار. 

 التعاون االستراتیجي بینهما  انعمقی ترکیا وإسبانیا 

املرتقبة بينه� غًدا األربعاء، تعميق التعاون االسرتاتيجي القائم  تعتزم تركيا وإسبانيا، خالل القمة  

والتجارة. االقتصاد  مقدمتها  ويف  املجاالت  من  العديد  يف  القمة  و  بينه�  الحتضان  أنقرة،  تستعد 

 . سنوات 3السابعة ب� الحكومت� الرتكية واإلسبانية، األربعاء، ألول مرة منذ 
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ويشارك يف القمة املرتقبة من الجانب اإلسبا� رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إىل جانب وزراء الخارجية،  

، حيث  والدفاع، والداخلية، والتجارة والسياحة، والعمل واالقتصاد االجت�عي، والتحول البيئي والد�وغرايف

 . ات ب� البلدينتطوير العالق لبحث يلتقي سانشيز الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان

املتوسط،   رشق  وتطورات  األورويب،  واالتحاد  أنقرة  ب�  والعالقات  االقتصادية،  العالقات  مناقشة  وسيتم 

مناقشة امللف�  و ،  ومبادرة "تحالف الحضارات" التي أطلقتها تركيا وإسبانيا ضمن بنية منظمة األمم املتحدة

ومن املنتظر أن تشهد    ىل الحدود ب� بولندا وبيالروسيا.السوري والليبي، وأزمة املهاجرين غ� النظامي� ع

 . اتفاقيات ثنائية  6القمة توقيع 

وبلغ حجم التبادل  ،  رشكة تركية نشاطها يف إسبانيا  129رشكة إسبانية يف تركيا، في� تواصل    700وتنشط  

الستث�ر اإلسبا�،  وبحسب معهد التصدير وا  .2019مليار يورو بحلول نهاية عام    13التجاري ب� البلدين  

، مقارنة  2021أغسطس    –   خالل الفرتة ب� يناير٪  34.2  بـفإن حجم التبادل التجاري ب� البلدين حقق �واً  

مليارات    8.57وبلغت قيمة التبادل التجاري ب� البلدين خالل هذه الفرتة،    بالفرتة نفسها من العام الفائت.

ويعد النسيج وقطع تبديل السيارات   .2019رتة نفسها من عام  ، مقارنة بالف٪6يورو، أي بزيادة تقدر بـ  

 والحديد والصلب ومعدات اآلالت واألملنيوم من أبرز القطاعات يف العالقات التجارية ب� البلدين. 

 جیفري: ال یمکن تحقیق حل دائم يف سوریا بمعزل عن ترکیا 

السابق إىل سوريا جيمس جيفري،  قال املبعوث األمرييك 

احت�ل تحقيق حل دائم يف سوريا مبعزل عن تركيا أمر  إن  

وارد. مركز    غ�  نظمها  ندوة  مشاركته يف  ذلك خالل  جاء 

أبحاث الرشق األوسط بعنوان "مستقبل سوريا وتطلعات 

 تركيا والواليات املتحدة األمريكية". 

مستوى  عىل  القضايا  أخطر  من  تعد  سوريا  أن  وأوضح 

  والعامل، وأن دول إيران وروسيا والواليات املتحدة وتركيا وإرسائيل، لها كلمة يف هذه القضية.الرشق األوسط  

مليون سوري اضطروا لرتك ديارهم عىل مدى السنوات السابقة، وأن قرابة نصف    12وأشار إىل وجود نحو  

اء عىل قيد الحياة، إنه ال وتابع قائال: "بشار األسد ببساطة، يحاول البق  هذا العدد يعيشون حاليا يف تركيا.

يقبل املقرتحات التي من شأنها أن تجعل الناس يعودون إىل بالده وتجعل األموال تتدفق إىل سوريا.  

وعن تركيا قال جيفري، إن أنقرة ال تريد مغادرة سوريا بسبب    كل ما يريده هو البقاء يف السلطة.

عن نفسها عىل طول حدودها. قضية "يب كا كا"  وأضاف قائال: "عىل تركيا أن تدافع    مخاوفها األمنية. 

 مالي� نازح يف إدلب".   3مالي� الجئ عىل أراضيها إىل جانب    3قضية خط�ة للغاية، وهناك أكرث من  
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 الخارجیة اإلسرائیلیة: لم نصدر تحذیرا جدیدا حول السفر إلی ترکیا

د بإصدار مجلس األمن القومي اإلرسائييل  ادعاءات متداولة يف وسائل إعالم تفي،  نفت الخارجية اإلرسائيلية

إىل أن تحذير السفر الذي    الخارجية ولفت    تحذيرا جديدا للمواطن� اإلرسائيلي� بشأن السفر إىل تركيا. 

وكان   أصدرته إرسائيل بشأن السفر إىل تركيا يف املايض اليزال ساريا، لكن ذلك ليس متعلقا بالوضع الراهن.

القومي اإلرس  األمن  أيلول/سبتمرب  مجلس  تركيا يف  إىل  للسفر  تحذيرا  ، خشية هج�ت  2017ائييل أصدر 

أشخاص بينهم زوج� إرسائيلي�،   3نوفمرب/ترشين الثا� الحايل، أمر القضاء الرتيك بحبس    12ويف  .  إرهابية

التقاط صور ملنزل   توقيفهم بدعوى  التحقيق، بعدما تم  السيايس والعسكري عىل ذمة  التجسس  بتهمة 

 ئيس رجب طيب أردوغان، من تلة تشامليجا يف منطقة أوسكودار باسطنبول. الر

 السلطات الترکیة توقف املتهم باغتیال رئیس هایتي 

أوقفت السلطات الرتكية، االثن�، يف مطار إسطنبول، شخصا مطلوب لدى االنرتبول الدويل، بتهمة اغتيال  

امل   رئيس هايتي جوفينيل مويس. فإن  أمنية،  املطلوب مبذكرة بحث وحسب مصادر  دعو سم� هاندال 

كان    وذكرت املصادر األمنية أن هاندال   حمراء من قِبل االنرتبول الدويل، تم توقيفه يف مطار إسطنبول.

وتعا� هايتي من أزمة سياسية خالل    ينتقل من الواليات املتحدة األمريكية إىل األردن مرورا بإسطنبول.

األشهر األخ�ة، حيث شارك املئات يف مظاهرات يف فرباير/ شباط املايض يف "بورت أو برانس"، للمطالبة  

ن مجهولون مويس، داخل منزله، بحسب  ومطلع يوليو/متوز املايض، اغتال مسلحو   بإنهاء الحكومة الحالية.

 بيان لرئيس وزراء هايتي املؤقت، كلود جوزيف. 

 ثانیًا: قضیة األسبوع 

 العالقات الترکیة األمریکیة من "شراکة استراتیجیة" إلی "إدارة خالفات"

بداية ال بد من التأكيد عىل أن العالقات الرتكية  

باملعنى   اسرتاتيجية  عالقات  هي  األمريكية 

بحاجة  الحق الطرف�  ألن  للكلمة،  يقي 

بعضه� البعض فعليا، فهناك العديد من  

سوى  لواشنطن  فيها  خيار  ال  امللفات 

أن تلك العالقات  ك�    االعت�د عىل أنقرة.

مل تكن يوما عىل ما يرام، خصوصا يف ظل  

https://almarsad.co.uk/
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وظيفية تؤدي ما    كانت ترى يف تركيا دولة  واشنطنوجود حكومات قوية برتكيا، ألن اإلدارات املتعاقبة يف  

 يطلب منها حتى لو مل يكن ذلك مطابقا ملصالحها. 

قيادة حزب العدالة والتنمية، حريصة عىل نوع  ب مقابل ذلك تبدو تركيا، خصوصا خالل العقدين األخ�ين

من االستقاللية يف قراراتها، حيث نهجت يف سياساتها الخارجية، اسرتاتيجية قامئة عىل االنفتاح عىل جميع 

ى العاملية النافذة، مع تحقيق قدر التوازن يف عالقاتها مع تلك القوى، مبا يحقق أكرب قدر من املصالح  القو 

وقد نجحت أنقرة إىل حد كب� يف تطبيق اسرتاتيجية التوازنات، م� أهلها لتصبح قوة   االسرتاتيجية لرتكيا.

ة معقدة، يف مقدمتها امللفان السوري  إقليمية يحسب لها حساب، ولتكون العبا رئيسا يف عدة ملفات إقليمي

 والليبي، ويكون لها ثقل سيايس وعسكري يف مناطق القوقاز والبلقان. 

من هنا، ال يفتأ الرئيس رجب طيب أردوغان يردد مقولة "تركيا الجديدة"، للتأكيد عىل النقلة النوعية التي  

ب� الدول الرائدة يف العامل بواسطة قوتها    حققتها أنقرة يف السنوات األخ�ة، م� أهلها لتكون صاحبة كلمة 

السياسية واالقتصادية، من خالل البنية التحتية املتينة التي أنشأتها يف كل مجال، بدءا من التعليم وحتى  

رغم كل ذلك فإن النظام املؤسس يف الواليات املتحدة ومعه بعض اإلدارات    الصحة واألمن والتكنولوجيا.

 قبول هذه الحقيقة، ويحاولون القفز وااللتفاف حولها يف كل مرة.األمريكية، ال يريدون 

طابع   ذات  الدوام    اسرتاتيجي مثة مشكالت  عىل  أنقرة    - شكلت  نظر  وجهة  تهديد جدي    -من  مصدر 

للعالقات ب� البلدين، يضاف إليها توترات أقل أهمية، لكنها ساهمت هي األخرى يف تعك� صفو العالقات  

الف التقديرات والتصورات لكل من تركيا والواليات املتحدة بخصوص ترتيبات األمن يف  أولها، اخت  بينه�.

املنطقة، وعىل رأس هذه التباينات تقع مسألة دعم واشنطن ملنظومة "يب كا كا" اإلرهابية بشتى فروعها 

 ومختلف مسمياتها، واتخاذها رشيكا اسرتاتيجيا يف الحرب عىل اإلرهاب. 

مريكان ال يبالون باألمن القومي الرتيك، وال يكرتثون ملا سبق ومثلته هذه املليشيات  وتعتقد أنقرة أن األ 

االنفصالية من تهديد إرهايب، كلّف تركيا خالل ثالثة عقود أكرث من تريليون دوالر، وتسبب يف مقتل ما  

 يقارب أربع� ألف إنسان، عدا الرضيبة اإلنسانية لهذه الحرب. 

املوازي يف السياق ذاته، حيث ما تزال واشنطن ترص عىل عدم تسليم فتح الله غولن، ثانيا، يأيت دعم الكيان  

، رغم جميع األدلة التي قدمتها أنقرة  2016يوليو/متوز    15املتهم األول برتتيب محاولة االنقالب الفاشلة يف  

 لواشنطن بهذا الخصوص. 

فاعية االسرتاتيجية، وكأنها تابع ال حليف  ثالثا، التجاهل األمرييك ملطالب تركيا بتأم� احتياجاتها الد

، وهو ما بدا من تجاهل مطالب التسليح التي توجهت بها تركيا للدول الغربية، قبل أن  اسرتاتيجي

تتجه لروسيا، م� يث� الشكوك لدى أنقرة حول األسباب التي تقف خلف تجاهل مطالبها يف الدفاع  

 عن نفسها.

، بالرغم من وفاء أنقرة  F35رابعا، قرار إدارة الرئيس جو بايدن بإخراج تركيا من مرشوع طائرات  

 الكامل بجميع التزاماتها تجاه املرشوع. 
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السلطات األمريكية يف   الذي احتجزته  أتيال،  الرتيك هاكان  ،  2017مارس/ آذار    27خامسا، قضية املرصيف 

شهرا، ثم أفرجت    32األمريكية عىل إيران، وحكم عليه القضاء األمرييك بالسجن ملدة  بتهمة خرق العقوبات  

 شهرا، وسلمته لرتكيا.  28عنه بعد 

إلسقاط   املعارضة  دعم  عن  تحدث  الذي  بايدن،  الرئيس  أجرى  أشهر،  بثالثة  منصبه  توليه  بعد  سادسا، 

 بلغه بإقراره مبا يسمى اإلبادة الج�عية لألرمن. أردوغان يف حملته االنتخابية، اتصاال هاتفيا بنظ�ه الرتيك لي

، وهو تصنيف 1915إقرار بايدن، بأن األرمن تعرضوا ملذبحة مزعومة عىل يد اإلمرباطورية العث�نية عام  

 حرص الرؤساء األمريكيون السابقون عىل تجنب استخدامه، مراعاة لعالقات الرشاكة االسرتاتيجية مع أنقرة. 

تظل تركيا أحد املفاتيح املهمة للسياسة األمريكية يف منطقة الرشق األوسط والقوقاز   ورغم نقاط الخالف،

والبلقان، انطالقاً من الدور املهم ألنقرة كنافذة عىل محاور وبلدان ذات أهمية خاصة بالنسبة لواشنطن 

حفظ االستقرار يف  مثل إرسائيل والعراق وإيران وسوريا وأرمينيا وجورجيا وأذربيجان، ودورها املحوري يف  

 الحزام املمتد من وسط أوروبا حتى تخوم الهند وروسيا.

أثار رشاء تركيا    �كن إج�ل االتفاق والخالف ب� أنقرة وواشنطن من وجهة نظر األخ�ة عىل الشكل التايل:

عادي  " الروسية مخاوف حقيقية لدى واشنطن، من انحراف تركيا باتجاه املحور الرويس امل400ملنظومة "أس

لحلف الناتو. حيث مل يقترص التعاون الرتيك الرويس عىل رشاء املنظومة، فقد تطورت العالقة ب� الطرف�  

التبادل   مستوى  وارتفع  سوريا  يف  والتعاون  النووية  الطاقة  مجاالت  يف  عمالقة  اسرتاتيجية  مشاريع  إىل 

 التجاري بينه� إىل أرقام قياسية. 

لدول األعضاء يف حلف "الناتو"، رشاء تركيا للمنظومة الروسية تهديدا محتمال  ترى الواليات املتحدة ومعها ا

لألمن الج�عي األورويب، من دون النظر إىل املسؤولية األوروبية عن توجه أنقرة رشقا، وبخاصة خذالن  

 يد ضباط  دول الناتو لرتكيا أثناء تدهور عالقاتها مع روسيا عىل خلفية إسقاط الطائرة الحربية الروسية عىل

 أتراك من تنظيم الكيان املوازي.

قطعت تركيا شوطا بعيدا يف تطوير صناعاتها الحربية، من حيث املبدأ ال ترى واشنطن بأساً يف ذلك، لكن  

األدوار العسكرية التي قامت بها مس�ات "ب�قدار" يف ليبيا وسوريا وأذربيجان أذهل املراقب� العسكري�  

 ت كث� من الدول تنظر إىل تركيا كمنافس قوي يف مجال الصناعات العسكرية. والسياسي� معا، وأصبح

يف هذا اإلطار بدأت واشنطن باتخاذ بعض اإلجراءات التي من شأنها التضييق عىل قطاع الصناعات الحربية  

ة  ترى الواليات املتحدة تركيا رشيكا اسرتاتيجيا، يلعب دورا هاما يف خدمة املصالح األمريكي   الرتيك.

التحول يف اسرتاتيجية املواجهة األمريكية،    مبنطقة القوقاز وآسيا الوسطى، يتمثل يف مواجهة روسيا.

من مواجهة روسيا إىل مواجهة الص�، ومحاولة إبعاد روسيا عن الص�، أدى إىل زيادة حاجة الواليات  

 املتحدة األمريكية إىل التحالف مع تركيا. 
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األمريكية الدور الرتيك يف متثيله خط دفاع متقدم يف مواجهة روسيا،    يجيةاالسرتاتويف هذا اإلطار، حددت  

من خالل العمل عىل الحد من قدرتها، ومن سعيها إىل نرش نفوذها يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى. وقد  

 . 1952لعبت تركيا هذا الدور بكفاءة منذ انض�مها إىل حلف الناتو عام 

قات االسرتاتيجية املتطورة ب� تركيا وأوكرانيا، وترى تلك العالقات مدخال مناسبا  تدعم الواليات املتحدة العال 

ويشكل امللف األوكرا� أحد خطوط    إلقحام أنقرة يف امللف األوكرا� الساخن، املرشح لالنفجار يف أي وقت.

 زيرة القرم. الت�س الساخنة ب� الواليات املتحدة وروسيا، خصوصا بعد قيام األخ�ة باحتالل شبه ج

نجحت الص� يف اخرتاق القارة اإلفريقية، من خالل تقديم خدمات غ� محدودة يف مجاالت عدة، وألن  

الوجود األمرييك يف القارة السمراء ضعيف، وخياراتها هناك محدودة، فهي بحاجة إىل رشيك اسرتاتيجي  

القارة السمراء، كرشيك اسرتاتيجي    لهذا السبب، تدعم الواليات املتحدة وجود تركيا ومتددها يف  موثوق.

�كن العمل معه عىل كبح ج�ح التغول الصيني هناك، مبا متلكه تركيا من روابط تاريخية وقوة ناعمة  

تؤهلها لبناء عالقات متينة هناك دون مصاعب تذكر، عىل عكس الدور الفرنيس واألورويب غ� املرغوب 

 أمام التن� الصيني.  واملنبوذ إفريقيا، والذي ال يستطيع الصمود

من ب� امللفات الخالفية ذات الطبيعة اإلقليمية التي تعقد املوقف األمرييك من تركيا، ما تبديه أنقرة من  

متسك بعالقاتها مع إيران، ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات والعقوبات األمريكية، وهو ما أدى لعدد من 

هناك دعايات    منها ملف اعتقال املرصيف الرتيك هاكان أتيال.  حوادث االحتكاك وتوتر العالقات ب� الطرف�،

اللوبيات   مقدمتها  يف  عديدة،  قوى  وراءها  تقف  املتحدة،  الواليات  يف  لرتكيا  شيطنة  وعمليات  سلبية، 

 الصهيونية، وج�عة غولن التي تنشط هناك. 

ة للضغط عىل تركيا، من أجل  يف كث� من األحيان تقوم اإلدارات األمريكية باستخدام هذه الحالة السلبي

ويف بعض الحاالت    دفعها التخاذ مواقف معينة، مثل م�رسة ضغوط أكرث عىل إيران، عىل سبيل املثال. 

الناخب�، فيقومون   يضطر الساسة األمريكان إىل مجاراة ما يشاع يف الصحافة األمريكية لكسب أصوات 

وقد اتفق    عام األمرييك، وهذا ما ترفضه تركيا بشدة.باإلدالء بترصيحات عدائية ضد تركيا إرضاء للرأي ال

 الرئيسان أردوغان وبايدن عىل آلية للتخفيف من حدة التوتر الناتج عن تلك الحمالت السلبية ضد تركيا. 

يف ضوء سعي أنقرة لزيادة نفوذها وتأث�ها يف العامل اإلسالمي، تأيت قضية القدس واملسجد األقىص يف مقدمة  

التي   بالقدس  الرموز  االعرتاف  ترامب  دونالد  السابق  األمرييك  الرئيس  إعالن  أدى  وقد  تركيا،  بها  تعنى 

األول    7عاصمة إلرسائيل يف   الواليات    2017ديسمرب/كانون  ب�  ودبلوماسية  مواجهة سياسية  إىل 

 املتحدة وتركيا، التي تزعمت احتجاجا إسالميا يف مواجهة قرار نقل السفارة.

رتكية املتوترة مع تل أبيب أحد أهم دوافع القلق األمرييك من تركيا، خصوصا مع  ومتثل العالقات ال

وقد ساهم قيام    تنامي العالقات ب� حكومة "حزب العدالة والتنمية" وحركة "ح�س" الفلسطينية. 

جهاز املخابرات الرتيك مؤخرا، باعتقال شبكة تجسس تعمل لحساب إرسائيل، يف زيادة حالة التوتر  

 لدين. ب� الب
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أبيب، سيؤدي  تل  األوسط مع  الرشق  توتر اسرتاتيجي ألية دولة يف منطقة  أي  أن  أحد،  وال يخفى عىل 

 بالرضورة إىل توتر يف عالقاتها مع واشنطن. 

تويل أنقرة أهمية بالغة للتحالف الراسخ متعدد األبعاد مع الواليات املتحدة، الذي يعود تاريخه إىل أعوام  

هناك    ات الرشاكة والتحالف ب� البلدين يف التغلب عىل جميع أنواع التحديات.طويلة، وقد نجحت عالق

مجال كب� للتعاون مع الواليات املتحدة عىل نطاق واسع، بدًءا من سوريا مروًرا إىل ليبيا وأوكرانيا، إضافة  

 إىل مكافحة اإلرهاب والطاقة والتجارة واالستث�رات. 

التجاري ب� تركيا والواليات املتحدة خالل األشهر األربعة األوىل من  رغم كورونا، فقد بلغ حجم التبادل  

مليون دوالر، في� وصلت االستث�رات األمريكية املبارشة يف تركيا    272مليارات و  أربع،  2021العام الجاري  

وقد تم    مليارات دوالر.  7.2مليار دوالر، وبلغت استث�رات الرشكات الرتكية يف الواليات املتحدة    13إىل  

 مليار دوالر.  100تحديد الحجم املستهدف للتجارة مع الواليات املتحدة مببلغ 

بالتأكيد ال توجد عصا سحرية تنهي الخالفات كليًا بجرة قلم، إ�ا باإلمكان تحييد املواضيع الخالفية التي  

 املصالح املشرتكة، وبناء  تؤدي إىل توتر العالقات ب� البلدين، والرتكيز عىل القواسم املشرتكة القامئة عىل

رغم املشاكل الكب�ة والخط�ة القامئة ب� البلدين، فإن تاريخ وواقع العالقات   آلية إلدارة املواضيع الشائكة.

 الرتكية األمريكية ومجاالت التعاون املشرتك تشكل العامل األساس يف استمرار العالقة بينه�.

الطالق البائن والتخيل عن خدمات بعضه� البعض، فه� مضطران للرتكيز  وألن البلدين ال �لكان خيار  

عىل املساحات املشرتكة ومجاالت التعاون وطرق حل املشاكل العالقة، وبهذا الصدد اتفق رئيسا البلدين  

يف لقائه� األخ� بروما، عىل هامش "قمة العرشين" عىل تشكيل لجان مشرتكة، تعنى بحل املشاكل وتذليل  

 عقبات، ما يؤكد حقيقة بقاء تركيا حليفا اسرتاتيجيا موثوقا للواليات املتحدة. ال
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 ثالثًا: حدث األسبوع 

 للصناعات الدفاعیة  االفتراضي " SAHA EXPOمعرض " 

، رئيس مجلس إدارة رشكة "أسيلسان" الرتكية للصناعات الدفاعية، عدد زوار معرض  توقع خلوق غورغون

SAHA EXPO    انطلق يف إسطنبول معرض  و   .ألف زائر  25للدفاع والط�ان، نحوSAHA  EXPOستمر  ي، و

االفرتايض  يشارك يف املعرض  ، ونوفمرب الجاري  15النسخة االفرتاضية للمعرض يف  ستنطلق  و   نوفمرب.  13حتى  

 . بلدا 30مشارك وعارض، من رشكات متثل  600حوايل 

أبرز ما �يز املعرض مشاركة الرشكات الصغ�ة واملتوسطة "ورشكات املقاوالت التي لها جهود كب�ة يف قطاع  

ولفت إىل أنهم يولون أهمية كب�ة لتوسيع نطاق تعاون رشكة "أسيلسان" مع الرشكات    ، الصناعات الدفاعية

ليس فقط يف اإلنتاج والحصول عىل القطع الفرعية لبعض األنظمة، وإ�ا في� يخص ،  ة واملتوسطةالصغ� 

 رشكة صغ�ة ومتوسطة.  2917رشكة، منها  3200الرشكة العام املايض، مع تعاملت و   ،التصميم أيضا

مشار  معينة  أفكار  لديهم  ومن  األع�ل  لرواد  تتيح  عدة  منصات  وجود  املعرض،  خصائص  أبرز  كة  من 

�ّكن املعرض االفرتايض الزوار من تجربة    ك�  )،B2Bعقد اللقاءات ب� الرشكات ( ،  أفكارهم والحديث عنها

أكرث   وبطريقة  األبعاد  ثالثية  بن�ذج  املنتجات  تلك  عرض  إىل  إضافة  تفاعلية،  بطريقة  املنتجات 

تأسيسو   واقعية. والوطنية،   تم  املحلية  واإلمكانات  بالقدرات  البالد  احتياجات  لتلبية    "أسيلسان" 

  والعام   مرشوعا يف الصناعات الدفاعية.   411الرشكة خالل السنوات الثالثة املاضية يف توط�    تنجحو 

األكرب عىل مستوى العامل، يف   50الـ املايض، أصبحت "أسيلسان" أول رشكة تركية، تدخل ضمن قامئة 

 ل الصناعات الدفاعية. مجا
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 ابعًا: املشهد االقتصادي ر

 ٪ 19صادرات السیارات تحقق نمًوا بقیمة  

بنسبة   �واً  السيارات،  من  تركيا  صادرات  ، ٪19حققت 

خالل األشهر العرشة األوىل من العام الحايل، مقارنة بنفس  

وبحسب بيانات اتحاد "أولوداغ"    الفرتة من العام السابق. 

، 2021إىل أكتوبر    السيارات، فإن الفرتة ب� ينايرملصدري  

 903مليونا و   852مليار و  23شهدت تصدير سيارات بقيمة  

وأضاف أنهم يهدفون إىل رفع صادرات القطاع    ،ألف دوالر

 مليار دوالر، بحلول نهاية العام الحايل.  30إىل 

 ملیارات دوالر 3صل إلی یمع أذربیجان الترکي تبادل التجاري ال

ال نائب وزير الخزانة واملالية، نور الدين نبايت، إن بالده ق

نحو   إىل  ووصل  أذربيجان  مع  التجاري  التبادل    3عززت 

دوالر. للوصولم  مليارات  الهدف  دوالر    15إىل    ع  مليار 

وزير االقتصاد األذربيجا�، ميكائيل  وأعرب    أعوام.  5خالل  

العدي يف  "موصياد"  مع  بالعمل  ترحيبهم  عن  د  جباروف، 

قال  و   من املشاريع املتواصلة يف بالده، وخاصة يف "قره باغ." 

أرول يارار، رئيس منتدى األع�ل الدويل والرئيس املؤسس لـ "موصياد"، إنهم يرغبون يف مشاركة تجربة  

 تركيا مبجاالت السياحة والزراعة، مع أذربيجان. 

 ولیا شرکة ترکیة تبرم اتفاقیة إلقامة خط إنتاج أعیرة ناریة يف منغ

)، اتفاقية إلنشاء خط  MKEوقعت رشكة "صناعة اآلالت والكي�ويات" الرتكية ( 

منغوليا. يف  نارية  أع�ة  املنغويل    إنتاج  الدفاع  وزير  زيارة  خالل  ذلك  جاء 

أنقرة.  يف  النارية  األع�ة  إلنتاج  الرشكة  مصنع  غورسيد،    سيخانبايار 

يف   إنتاج  خط  الرشكة  ستقيم  االتفاقية  قدرته  ومبوجب  تبلغ  منغوليا 

إن تركيا دول متطورة    ؛ وقال غورسيد  مالي� طلقة.  10اإلنتاجية السنوية  

وأعرب عن ثقته بأن مؤسسات البلدين ستقدمان    ،يف الصناعات الدفاعية 

 عىل خطوات هامة عرب اتفاقيات التعاون الثنائية. 

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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 ٪ 38نمو مشتریات األجانب من العقارات 

، ٪38  ـالعقارات لألجانب يف تركيا، �ًوا بحققت مبيعات  

األشهر   بالفرتة   10خالل  مقارنة  الحايل،  العام  من  األوىل 

العام   من  العقارات 2020ذاتها  مبيعات  إج�يل  بلغ   .

يناير  43372لألجانب،   ب�  الفرتة  أكتوبر عقارا خالل   إىل 

وتصدرت إسطنبول، الواليات األكرث بيعاً للعقارات  .2021

بـ    20247  بـب،  لألجان أنطاليا  ، ثم  عقار  8640عقار، تلتها 

  7188وعىل صعيد األجانب األكرث رشاء للعقارات يف تركيا، تصدر اإليرانيون القامئة بـ    عقار.   20775أنقرة بـ  

قال عمر فاروق آقبال، رئيس    عقار.  2277، واألفغان  3658، ثم الروس بـ  6547عقار، تالهم العراقيون بـ  

ألف عقار لألجانب يف تركيا،    50)، إنهم يهدفون إىل بيع  GİGDERالرتويج للعقارات يف الخارج (جمعية  

 مليارات دوالر.   10بقيمة  بيع العقارات لألجانب لتحقيق عائدات بحلول نهاية العام الحايل

 نقطة  1.700بورصة إسطنبول تحقق رقما قیاسیا بتجاوزها 

" رقً� BIST 100"   حقق املؤرش الرئييس لبورصة إسطنبول

قياسيًا خالل تعامالت اإلثن�، مدعوًما بارتفاع أسهم قطاع  

له    حققو   البنوك. مستوى  أعىل  للبورصة  الرئييس  املؤرش 

نقطة يف تعامالت النصف   1.709,88عىل اإلطالق ببلوغه  

بواقع ٪  3.97وسجل املؤرش زيادة بلغت    األول من اليوم.

 13:00نقاط مقارنة باإلغالق السابق له عند الساعة    65.10

 18.7امالت خالل الفرتة املذكورة إىل  ووصل إج�يل حجم التع  نقطة.  1.703,60بالتوقيت املحيل، ل�تفع إىل  

، متأثرا بإعالن مجموعة  ٪9.54وكان أعىل ارتفاع من نصيب مؤرش قطاع البنوك بنسبة    مليار ل�ة تركية.

BBVA    املرصفية اإلسبانية متعددة الجنسيات، كونها ستقدم عرض استحواذ طوعي ملرصف "غارانتي" يف

 تركيا. 

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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 ملیون دوالر 184  استثمارات "هواوي" يف ترکیا تصل

كشف مدير عام "هواوي" يف تركيا، جينغ يل، أن استث�رات  

وأضاف يف   مليون دوالر.  184رشكته يف هذا البلد، وصلت  

من   أكرث  منذ  تركيا  يف  االستث�ر  يواصلون  أنهم   11بيان، 

لألبحاث   عاماً. مركز  أكرب  ثا�  باتت  تركيا  أن  وأضاف 

مبيناً أن استث�راتهم يف    والتطوير لـ "هواوي" خارج الص�،

وأشار إىل أن استث�رات   مليون دوالر.  184هذا البلد، بلغ  

لـ   تركيا، وفرت فرص عمل  يقدمون حلوالً    900"هواوي" يف  املهندس  أن هؤالء  إىل  الفتاً  تريك،  مهندس 

 تكنولوجية لألسواق داخل وخارج تركيا. 

 عرف ترکیااخامسًا: 

 کابادوکیا  

تركيا،  تتمتع   كابادوكيا مبوقع مميز يف وسط 

مبقاطعة نوشه� رشق هضبة األناضول، عىل 

مرت فوق مستوى سطح    1000ارتفاع يزيد عن  

إىل   ارتفاعها  يصل  بركانية  قمم  مع  البحر، 

 مرت. 3916

إقليمي اليكونيا وغالطية، ونهر   غربًا  يحدها 

طوروس   جبال  وسلسلة  الرشق،  من  الفرات 

ومتتد منطقة كابادوكيا من غرب مدينة قيرصي إىل أكساراي،    ر األسود الجبلية ش�ًال.جنوبًا، وسلسلة البح

 وتشمل مدن نوشه� وجوريم وأفانوس وأوروغوب وأوشيسار وأورتاهيسار وكافوش�. 

تعاقب عىل منطقة كابادوكيا إمرباطوريات عديدة خلفت ورائها تاريخ غني وآثار ومعامل فريدة، أبرزها  

بدأت العشائر الرتكية تحت قيادة السالجقة باستيطان تلك    1071ومنذ عام    البيزنطية.  اإلمرباطورية 

 املنطقة، ويف القرن الخامس عرش سيطرت عليها اإلمرباطورية العث�نية. 

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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 سادسًا: شخصیة املشهد

 اك تشمصطفی کو

اسطنبول بجامعة  الحقوق  كلية  من  محامي  ،  تخرج  عمل 

حصل  إسطنبول،  ومؤسس ومدير يف العديد من الرشكات يف  

مع  اسطنبول  جامعة  من  العام  القانون  يف  الدكتوراه  عىل 

وفًقا   السياسية  لألحزاب  القانو�  "الوضع  حول  أطروحته 

، درس القانون 1998-1995  األعوام  ب�.  1982لدستور عام  

قلعة  يف جامعة اإلدجناق  ارة ، وشغل منصب رئيس قسم 

 العامة ونائب العميد. 

، 2005وأستاذًا يف عام  1999، أصبح أستاذًا مشاركًا يف عام 1998يف كلية الحقوق بجامعة كوجايل عام  �ِّ عُ 

،  2004و    2002-2001  األعوام   اسكتلندا يفبأبحاثًا وألقى ندوات يف كلية الحقوق بجامعة جالسكو    أجرى

  ، 2008-2007جامعة جورج تاون بالواليات املتحدة األمريكية يف بمؤمترات  شارك يفو  ةثًا علميابحأ أجرى و 

يشغل كوتشاك حاليًا منصب العميد املؤسس  ،  كتبًا والعديد من املقاالت باللغت� الرتكية واإلنجليزيةله  

 .لكلية الحقوق بجامعة أوكان

 سابعًا: مقال املشهد

 علي حسین باکیر د.      الجّویة نموذجًامحاوالت تقویض قدرات ترکیا الهجومیة.. القّوة 

الشيوخ   مبجلس  الخارجية  العالقات  لجنة  رئيس  اعترب 

مسألة  مبثابة  الرتكيّة  املسّ�ات  أّن  منينديز،  بوب  األمرييك، 

أمن قومي عندما قال إّن مبيعات املُس�ّات الرتكية خط�ة 

وحقوق   للسالم  تهديد  مبثابة  وهي  االستقرار  وتزعزع 

و  اقرتاح اإلنسان.  عن  قليلة  أيام  قبل  منيديز  أعلن 

تعديالت عىل قانون الدفاع الوطني املتعلق بنفقات  

املايل   للعام  أشار فيها إىل رضورة مراقبة    2022الدفاع  وذلك من خالل مرشوعي قانون� إضافي� 

املس�ّ  صادرات  عن  دورية  تقارير  والدفاع  الخارجية  وزاريت  وتقديم  الرتكية  املسّ�ات  ات  برنامج 

، والتحّقق م� إذا كانت املس�ات الرتكية تحتوي عىل أجزاء أو تقنيات تنتجها  2018الرتكية منذ عام  

 رشكات أمريكية، ومنعها يف حال تبّ� أن هناك أي قطع أمريكية. 

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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جان  وقال منينديز يف مرشوع القانون، إّن "املس�ات الرتكية لعبت دورًا حاسً� يف الحرب ب� أرمينيا وأذربي

، وتبدي  TP2العام املايض، ومنذ ذلك التاريخ فقط اشرتت كل من بولندا واملغرب وأوكرانيا طائرات ب�قدار  

العديد من الدول اهت�ًما مبا فيها أنغوال وإثيوبيا والنيجر ونيج�يا ورواندا". البعض فّرس موقف منينديز  

قّوياً يف واشنطن ضد تركيا إىل  بأنّه نابع من تأثّره بعمل اللوبيات األرمنيّة واليونان ية التي متارس ضغطاً 

 جانب لوبيات أخرى مثل إرسائيل واإلمارات.  

وإن كان مثل هذا التفس� صحيحاً، إالّ أنّه يجب النظر إىل املوقف األمرييك مبجمله، وهو موقف يستهدف  

حقيق استقاللية قدراتها  تقويض قدرات تركيا العسكرية من خالل حرمانها م� من شأنه أن يساعد عىل ت 

 ، تعّد مثاالً صارخاً عىل ذلك.  F-35العسكرية السي� يف التكنولوجية الحّساسة. األزمة املفتعلة إزاء مقاتالت  

القليلة املاضية، تذّرع عدد كب� من املسؤول� والخرباء واملحللّ� برشاء تركيا نظام الدفاع   خالل األعوام 

واشن لتربير حرمان  مقاتالت  الصاروخي  ألنقرة من حصولها عىل  لكّن    F-35طن  بحّقها.  عقوبات  وإنزال 

تقديم املّرشع� األمريكي� طلبات إعفاء من العقوبات مؤخراً يف الكونغرس للهند لرشائها نفس املنظومة  

 عدة.يش� إىل أّن املوضع ال يتعلق بحقيقته بروسيا وإ�ا بقدرات تركيا الصا  S-400التي حصلت عليها تركيا  

الواليات املتّحدة تريد تقييد االستقاللية املتزايدة ألنقرة عىل صعيد قرارات السياسة الخارجية والقدرات  

العسكرية. ولتحقيق ذلك، تسعى واشنطن منذ فرتة إىل زيادة الضغط عىل تركيا بكل السبل املمكنة السي�  

 يف املواضع الحّساسة ذات الطابع االقتصادي أو العسكري. 

تلك تركيا ثا� أكرب جيش يف حلف ش�ل األطليس بعد الواليات املتّحدة، وال تزال تحتفظ مبرتبة ثالث ومت

يف العامل بعد الواليات املتّحدة وإرسائيل، عالوًة عىل كونها واحدة من ب� دول    F-16أكرب مشّغل ملقاتالت  

لوكهيد من  برتخيص  محلّياً  املقاتلة  تنتج  فقط  العامل  يف  دول  من   خمس  الرغم  وعىل  األمريكية.  مارتن 

التحديثات التي كانت أنقرة قد أدخلتها عىل قوتها الجّوية خالل العقدين املاضي�، إالّ أّن أسطول مقاتلتها  

مقاتلة   استبدال  تقتيض  الخطّة  كانت  فقد  ولذلك،  يشيخ،  بدأ  قد  الجيل    F-35كان  من  املهام  املتعددة 

مقاتلة، وانخرطت فعلياً يف برنامج    100بهذا األسطول. وخططت تركيا لرشاء  الخامس األكرث تطوراً يف العامل  

 إنتاج املقاتلة، ودفعت مقّدماً مثن عّدة مقاتالت. 

املقاتالت من طراز   أوىل  التسليم،  F-35عندما حان موعد تسليم  بتقديم طلب تجميد  الكونغرس  قام   ،

تركيا من برنامج إنتاج املقاتلة، وصوالً إىل فرض عقوبات   وتحّول الحقاً اىل إلغاء التسليم، ثّم تطوّر اىل طرد

الدفاع   ملنظومة  أنقرة  رشاء  كانت  فقد  ذلك  لتربير  استخدامها  تّم  التي  الذريعة  أّما  أنقرة.  عىل 

، وإمكانية نقل معلومات حّساسة عن املقاتلة إىل موسكو. لكّن  S-400الصاروخي الروسية الصنع  

تُفنّد هذه الذريعة مبا ال يرتك مجاالً للشك يف نوايا واشنطن من بينها  عدداً من التطورات الالحقة  

 املطالبة باستثناء الهند من العقوبات إزاء رشائها نفس املنظومة. 

الرئيس   أّن  افرتضنا  ولو  األمريكية.  وامل�طلة  التسويف  سياسة  يف ظل  كب�  بشكل  متفائالً  لست 

إيجابية تجاه هذا امل نوايا  للوبيات األمرييك يحمل  الذي يخضع  الكونغرس  قرتح، ستبقى عقبة 

https://almarsad.co.uk/
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أقلّوية قامئة، وسيكون من الصعب حلّها إذا كانت العقليات املوجودة ستترصّف بأسلوب منينديز، لكن  

 آمل أن أكون مخطئاً. 

بشكل    F-35لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي البدائل املتوافرة لدى تركيا يف حال تّم حرمانها من  

من خالل قدراتها املحلّية أو    F-16نهايئ مستقبال؟ لدى أنقرة القدرة عىل إطالة حياة أسطول مقاتالتها من 

من خالل االستعانة بالقطع التي كانت قد خزّنتها يف مرحلة ما قبل العقوبات، لكّن هذا الحل لن يعّوضها  

ر قدراتها الجوية من بينها إرسائيل التي  عن مقاتلة من الجيل الخامس يف وقت بدأت فيه دول عديدة تطوّ 

حصلت عىل املقاتلة من أمريكا، واإلمارات التي تقّدمت بطلب لرشائها، واليونان التي تسعى إىل رشائها  

 أيضاً فضالً عن حصولها عىل مقاتلة رافائيل الفرنسية.  

تس� بشكل إيجايب مع    TFXوبالرغم من أّن خطّة تركيا إنتاج مقاتلة محلّية الصنع من الجيل الخامس  

 ) األوىل من أصل  TAIإعالن رشكة  القطعة  إنتاجها أمس بشكل رسمي  املسؤولة عن املرشوع  ألف    20) 

قطعة ستُشّكل املقاتلة املنتظرة، إال أّن املوعد املعلن إلنتاج املقاتلة طموح للغاية ومن املتوقع أن يتطلب  

ك فجوة زمنية ب� توقيت إعالن تقاعد أسطول مقاتالت  إنتاجها وقت أكرب وهو ما يعني أنّه ستكون هنا

F-16    ودخول مقاتلة تركيا محلّية الصنعTFX    الخدمة، وهي فجوة قاتلة قد تهّدد بتقويض قدرات تركيا

 الجوية الهجومية. 

أّمام هذا الواقع، برز خيار إمكانية التوّجه إىل روسيا للحصول عىل مقاتلتها من الجيل الخامس من طراز  

SU-57  أنقرة حاولت  فقد  ولذلك  جداً  عالية  وتكاليف  عظيمة  مخاطر  عىل  ينطوي  الخيار  هذا  لكن   ،

لكن عناد الجانب األمرييك    F-35استخدامه كمناورة للضغط باتجاه الس�ح لها بالحصول عىل مقاتالت  

 مجدداً إىل روسيا.وإرصاره عىل املسار الخاطئ دفع تركيا إىل بحث خيار آخر قد يكون األخ� قبيل توّجهها  

الشهر املايض، ويبدو أّن هذه الورقة تستهدف تحقيق خرق يف إدارة   F-16تركيا اقرتحت رشاء مقاتالت  

إنتاج مقاتلتها املحليّة ما مل يتم الس�ح لها   األزمة ب� الطرف�، ومد عمر أسطولها بشكل أكرب إىل ح� 

  والدفاعي يف أمريكا بعد عقد من الرتاجع الكب�. وتحقيق تقّدم يف التعاون السيايس F-35بالحصول عىل 

 إىل أي مدى من املمكن لهذه الخطوة أن تنجح؟

شخصياً، لست متفائالً بشكل كب� يف ظل سياسة التسويف وامل�طلة األمريكية. ولو افرتضنا أّن الرئيس  

الذي الكونغرس  املقرتح، فستبقى عقبة  إيجابية تجاه هذا  نوايا  أقلّوية    األمرييك يحمل  للوبيات  يخضع 

قامئة، وسيكون من الصعب حلّها إذا كانت العقليات املوجودة ستترصّف بأسلوب منينديز، لكن  

  ) 1( آمل أن أكون مخطئاً.

 

 

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

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


 

 

16 | P a g e  

ي  ك د التر ص مر  ال
 November 2021 16 ||48العدد 

 

 

 

 

 

 

 

Contents 
 1 ......................................................................................................................................... هذا العدد

 2 ......................................................................................................................... أوالً: املشهد السيايس 

 2 ........................................ %80أردوغان: اعت�د تركيا عىل نفسها بالصناعات الدفاعية يصل 

 2 ................................. رئييس: مكافحة اإلرهاب �كن أن تشكل محور التعاون ب� طهران وأنقرة

 2 .................................................................. تركيا وإسبانيا يعمقان التعاون االسرتاتيجي بينه� 

 3 ..................................................... جيفري: ال �كن تحقيق حل دائم يف سوريا مبعزل عن تركيا

 4 ............................................. الخارجية اإلرسائيلية: مل نصدر تحذيرا جديدا حول السفر إىل تركيا

 4 ................................................................ السلطات الرتكية توقف املتهم باغتيال رئيس هايتي 

 4 .......................................................................................................................... ثانياً: قضية األسبوع 

 4 ...................................... العالقات الرتكية األمريكية من "رشاكة اسرتاتيجية" إىل "إدارة خالفات"

 9 .......................................................................................................................... ثالثاً: حدث األسبوع 

 9 ...................................................... " االفرتايض للصناعات الدفاعيةSAHA EXPOمعرض "

 10.................................................................................................................. رابعاً: املشهد االقتصادي

 10 ............................................................................ ٪ 19صادرات السيارات تحقق �ًوا بقيمة 

 10 ............................................... مليارات دوالر 3التبادل التجاري الرتيك مع أذربيجان يصل إىل 

 10 ..............................................إنتاج أع�ة نارية يف منغوليا رشكة تركية تربم اتفاقية إلقامة خط 

 11 ............................................................................ ٪38�و مشرتيات األجانب من العقارات 

 11 .................................................... نقطة 1.700بورصة إسطنبول تحقق رق� قياسيا بتجاوزها 

 12 ............................................................ مليون دوالر  184" يف تركيا تصل استث�رات "هواوي

 12.......................................................................................................................... خامساً: اعرف تركيا

 12 .............................................................................................................  كابادوكيا 

 13................................................................................................................... سادساً: شخصية املشهد

 13 ......................................................................................................... مصطفى كوتشاك

 13............................................................................................................... سابعاً: مقال املشهد 

باك�  محاوالت تقويض قدرات تركيا الهجومية.. القّوة الجّوية �وذجاً   حس�  عيل  د. 

   ..................................................................................................... 13 

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, Turkey 

Mobile: +90 546 662 4440  
Tel: +90 212 227 2262  
Email: info@almarsad.co.uk 
 

 facebook.com/AlMarsad 
 twitter.com/Almarsad_uk 
 @Al Marsad 

 Al Marsad 

 +905466624440 
 

 املرصد للنشر والصحافة واإلعالم
ALMARSAD FOR PUBLISHING, PRESS & MEDIA 

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

	هذا العدد
	أولاً: المشهد السياسي
	أردوغان: اعتماد تركيا على نفسها بالصناعات الدفاعية يصل 80%
	رئيسي: مكافحة الإرهاب يمكن أن تشكل محور التعاون بين طهران وأنقرة
	تركيا وإسبانيا يعمقان التعاون الاستراتيجي بينهما
	جيفري: لا يمكن تحقيق حل دائم في سوريا بمعزل عن تركيا
	الخارجية الإسرائيلية: لم نصدر تحذيرا جديدا حول السفر إلى تركيا
	السلطات التركية توقف المتهم باغتيال رئيس هايتي

	ثانياً: قضية الأسبوع
	العلاقات التركية الأمريكية من "شراكة استراتيجية" إلى "إدارة خلافات"

	ثالثاً: حدث الأسبوع
	معرض "SAHA EXPO" الافتراضي للصناعات الدفاعية

	رابعاً: المشهد الاقتصادي
	صادرات السيارات تحقق نموًا بقيمة 19٪
	التبادل التجاري التركي مع أذربيجان يصل إلى 3 مليارات دولار
	شركة تركية تبرم اتفاقية لإقامة خط إنتاج أعيرة نارية في منغوليا
	نمو مشتريات الأجانب من العقارات 38٪
	بورصة إسطنبول تحقق رقما قياسيا بتجاوزها 1.700 نقطة
	استثمارات "هواوي" في تركيا تصل 184 مليون دولار

	خامساً: اعرف تركيا
	كابادوكيا

	سادساً: شخصية المشهد
	مصطفى كوتشاك

	سابعاً: مقال المشهد
	محاولات تقويض قدرات تركيا الهجومية.. القوّة الجوّية نموذجاً    د. علي حسين باكير


