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ووقــع وزيــر الدفــاع األوكــراين، أنــدري تــاران، يف أواخــر 
ســبتمرب 2021 مــع رشكــة بريقــدار املنتجــة للطائــرات مذكــرة 
إلنشــاء مركــز تدريــب وصيانــة مشــرك للطائــرات مــن دون 
طيــار يف أوكرانيــا، كــا أعلــن عــن صفقــة للحصــول عــى 24 
طائــرة بقيمــة 69 مليــون دوالر، كــا تبنــي أوكرانيــا مصنعــاً 
إلنتــاج طائــرات تركيــة مســرية، وســوف يكــون جاهــزاً للعمــل 
خــال أشــهر. كــا أشــارت املصــادر إىل أن البلديــن يجريــان 
حاليــاً مباحثــات تتعلــق باإلنتــاج املشــركة للصــاروخ الحامــل 
ــة  ــن إلقام ــؤرش عــى ســعي البلدي ــت 2، يف م ــراين زيني األوك

ــع العســكري. رشاكــة عســكرية يف مجــال التصني

أبعاد الصفقة األخيرة
أبــدت موســكو رفضهــا بيــع تركيــا طائــرات مســرية ألوكرانيــا، 
وذلــك يف ظــل تصاعــد التوتــر بــن موســكو وكييــف يف مطلــع 
ــة  ــدالع مواجه ــن ان ــة م ــاوف غربي ــاري، ومخ ــمرب الج ديس

عســكرية بــن البلديــن مطلــع العــام القــادم، وميكــن توضيــح 
الخــاف الــرويس – الــريك عــى النحــو التــايل:

1- ليســت الصفقــة األوىل: ال تعــد صفقــة الطائــرات املســرية 
الركيــة إىل أوكرانيــا باألمــر الجديــد. فقــد بــدأ التعــاون 
العســكري بينهــا منــذ عــام 2019، حــن باعــت أنقــرة حــوايل 
ــن  ــة م ــن مجموع ــاً ع ــا، فض ــرّية إىل أوكراني ــرة مس 12 طائ
الصواريــخ ومحطــات التحكــم والتوجيــه. وياحــظ أنــه وقــت 
ــة، أو  ــذه الصفق ــى ه ــكو ع ــرض موس ــة مل تع ــام الصفق إمت

ــا.  ــة إمتامه تهــدد أنقــرة يف حال

2- تبــدل املوقــف الــرويس: قامــت أوكرانيــا يف أكتوبــر، وألول 
مــرة، باســتخدام الطائــرة املســرية “بريقــدار” يف دونبــاس 
جنــوب رشق أوكرانيــا، حيــث دمــرت عــدداً مــن مدافــع 
الهــاون” لقــوات دونيتســك الشــعبية االنفصاليــة، املدعومــة 
مــن موســكو، وذلــك عــى الرغــم مــن انتهــاك ذلــك اتفاقــات 
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أعلنــت وكالــة بلومبيــرج األمريكيــة، فــي 3 ديســمبر 2021، أنــه وفقــًا لعــدد مــن المســؤولين فــي شــركة 
بايــكار الدفاعيــة التركيــة، والتــي تربطهــا عالقــات وثيقــة بالرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، فــإن تركيــا صــدرت 
إلــى أوكرانيــا طائــرات مســيرة مــن طــراز “بايرقــدار 2” أكثــر مــن العــدد المعلــن عنه ســابقًا، وأشــارت بلومبيرج 
إلــى رفــض الحكومــة التركيــة وشــركة بايــكار المصنعــة لتلــك الطائــرات، التعليــق علــى عــدد الطائــرات 

المباعــة ألوكرانيــا، حتــى اآلن.

مصالــح متناقضــة: تداعيــات الرفــض الروســي صفقــة الطائــرات المســيرة التركيــة إلــى أوكرانيــا, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1416، 
13 ديســمبر 2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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مينســك لعــام 2015، التــي تحظــر اســتخدام الطائــرات 
ــتطاع.  ــراض االس ــوى ألغ ــرية س املس

ويبــدو أن موســكو بــدأت تضــع قيــوداً عــى بيــع طائــرات 
مســرية تركيــة بعــد هــذه الواقعــة، إذ أجــرى الرئيــس الــرويس 
فادميــري بوتــن اتصــاالً مــع نظــريه الــريك، رجــب طيــب 
أردوغــان، يف 3 ديســمرب، وأطلعــه عــى كيفيــة اســتخدام 
طائــرات بريقــدار، معتــرباً أن ذلــك يعكــس إرصاراً تركيــاً عــى 
اتبــاع ســلوك “مدمــر”، وهــو مــا ســعت أنقــرة للتهــرب منــه 
مــن خــال التأكيــد عــى عــدم تحملهــا مســؤولية نــر كييف 
طائــرات تركيــة. كــا أكــد بوتــن خــال االتصــال نفســه عــى 
حاجــة كييــف إىل التخــي عــن أنشــطتها العدائيــة، يف تلميــح 
عــى رفضــه ألي صفقــات جديــدة تهــدف لتزويــد أنقــرة لهــا 

مبزيــد مــن املســريات العســكرية.

فهم الرفض الروسي 
ــه  ــرأ علي ــدأ يط ــا ب ــاه تركي ــرويس تج ــف ال ــظ أن املوق ياح
تغيــري، وميكــن فهــم أبعــاد هــذا املوقــف عــى النحــو التــايل:

ــايس  ــؤول دبلوم ــار مس ــة: أش ــة الخاطئ ــابات الرتكي 1- الحس
تــريك رفيــع املســتوى إىل أن الطائــرات املســرية الركيــة ال 
ميكنهــا تغــري قواعــد اللعبــة يف أي رصاع رويس – أوكــراين، يف 
ــد للجيــش  ــل أي تهدي ــة ال متث ــرات الركي إشــارة إىل أن الطائ
الــرويس. كــا عــرّب عــن قناعتــه بــأن “الــروس لــن يرغبــوا يف 
إفســاد تعاونهــم الدفاعــي االســراتيجي مــع تركيــا مــن أجــل 
ــا  عــدد قليــل مــن األنظمــة التســليحية التــي تبيعهــا رشكاتن

ــا”. إىل أوكراني

ويبــدو أن هــذه الحســابات كانــت خاطئــة، إذ باتــت 
روســيا تــرى أنــه ال يجــب عليهــا منــح أنقــرة حريــة الحركــة، 
ــة  ــية، خاص ــح الروس ــاإلرضار باملصال ــا ب ــمح له ــورة تس وبص
أن أنقــرة تســعى لتطويــر صناعاتهــا الدفاعيــة بالتعــاون مــع 
موســكو، وذلــك عــرب إنتــاج نظــم الدفــاع الجــوي “إس 400”. 
وبالتــايل، فــإن موســكو باتــت تــرى أنهــا متتلــك نفــوذاً أكــرب 
عــى تركيــا، وليــس العكــس، ومــن ثــم، فإنــه ال ينبغــي لهــا 
أن تتغــاىض عــن تعــاون أنقــرة مــع كييــف، والتــي تناصبهــا 

موســكو العــداء. 

ــارة إىل أن  ــدر اإلش ــرتيك: تج ــدور ال ــن ال ــتياء رويس م 2- اس
الخافــات بــن تركيــا وروســيا باتــت تتصاعــد يف ملفــات 
ــبيل  ــى س ــوري، ع ــف الس ــك يف املل ــح ذل ــد وض ــرى. وق أخ
املثــال، فقــد هــددت أنقــرة مــراراً بالقيــام بعمليات عســكرية 
ضــد األكــراد يف شــال ســوريا يف أكتوبــر 2021، بل وحشــدت 

ــد  ــراد ســوريا لتأكي ــا بالقــرب مــن مناطــق ســيطرة أك قواته
ــن  ــزت ع ــة عج ــرة يف النهاي ــري أن أنق ــا، غ ــة تهديداته صدقي
ــذه  ــي له ــرويس – األمري ــض ال ــبب الرف ــة بس ــذ العملي تنفي

ــة.  العملي

ومــن ثــم بــات مــن الواضــح أن السياســة الركيــة القامئــة 
عــى اللعــب عــى التناقضــات املصلحيــة بــن واشــنطن 
وموســكو مل تنجــح هــذه املــرة، خاصــة يف ظــل دعــم الطرفــن 
ألكــراد ســوريا يف مواجهــة أنقــرة. وياحظ أن موســكو تســعى 
إلضعــاف الوجــود الــريك يف ســوريا. ويف املقابــل، أعلنــت تركيا 
دعمهــا انضــام أوكرانيــا إىل حلــف الناتــو، وهــو األمــر الــذي 
ــتمرار  ــن اس ــاً ع ــيا، فض ــبة لروس ــر بالنس ــاً أحم ــل خط ميث

معارضــة أنقــرة لضــم موســكو لشــبه جزيــرة القــرم. 

دوافع التعاون مع أوكرانيا
تســعى أنقــرة عــرب تعزيــز تعاونهــا الدفاعــي مــع أوكرانيــا إىل 
تحقيــق عــدد مــن األهــداف، والتــي ميكــن توضيحهــا عــى 

النحــو التــايل: 

ــا  ــت أوكراني ــة: أبرم ــكرية الرتكي ــدرات العس ــر الق 1- تطوي
ــي  ــن دوالر، والت ــة 7 ماي ــا بقيم ــع تركي ــة م ــة منفصل صفق
ــة  ــريان األوكراني ــركات الط ــة مح ــوم رشك ــوف تق ــا س مبوجبه
ــة  ــي الرك ــكار )Baykar(، وه ــد باي ــيش” بتزوي ــور س “موت
الركيــة الرئيســية التــي تنتــج الطائــرات املســرية الركيــة، بـــ 
30 محــركاً توربينيــاً الســتخدامها يف طائراتهــا املســرية آقنجــي 

.)Akinci(

وياحــظ أن رشكــة “روتاكــس” النمســاوية، اململوكــة 
لركــة “مببارديــر” الكنديــة، قــد قــررت وقــف تصديــر 
محــركات الطائــرات املســرية مــن طــراز “روتاكــس 914” إىل 
تركيــا يف أكتوبــر 2020، والتــي تســتخدمها األخــرية يف الطائــرة 
غيــاب  إىل  ذلــك  الركــة  وأرجعــت  “بريقــدار”.  املســرية 

ــتخدامها.  ــق باس ــا يتعل ــفافية في الش

كــا أوقفــت رشكــة “أنــد آيــر إل يت دي” الربيطانيــة 
ــات  ــرية مبضخ ــرات املس ــة للطائ ــكار الركي ــة باي ــد رشك تزوي
الوقــود املســتخدمة يف الطائــرات املســرية الركيــة “بريقــدار يت 
بيــه 2”، بعــد اكتشــاف اســتخدام مكوناتهــا يف رصاع ناجورنــو 
كارابــاخ، وذلــك يف ينايــر 2021. وتعرضــت رشكــة كنديــة 
ــتخدام  ــاف اس ــم اكتش ــا ت ــة يف 2019، عندم ــوط ماثل لضغ
مكوناتهــا يف الطائــرات املســرية الركيــة التــي اســتخدمت ضــد 

األكــراد يف شــال ســوريا. 

وال شــك أن مثــل هــذا الحظر يــر بإنتاج تركيــا للطائرات 
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ــا إىل  ــذا، فإنهــا تســعى عــرب تعاونهــا مــع أوكراني املســرية، ول
تفــادي الحظــر الغــريب عــى تصديــر مكونــات مهمــة لربنامــج 
طائــرات تركيــا املســرية، خاصــة عندمــا تتدخــل يف رصاعــات 

ال تخــدم املصالــح الغربيــة. 

ــز  ــز االقتصــاد الــرتيك: تســعى أنقــرة دومــاً إىل تعزي 2- تعزي
صادراتهــا العســكرية، وتوظيــف ذلــك للنهــوض بأوضــاع 
إلبــرام صفقــات  تركيــا  تســعى  ولــذا،  الــريك.  االقتصــاد 
ــرية إىل  ــرات املس ــن الطائ ــد م ــع مزي ــدة لبي ــكرية جدي عس
ــيع  ــاعيها لتوس ــار مس ــدول، يف إط ــن ال ــا م ــا وغريه أوكراني

ــة.  ــا الدفاعي ــع أنظمته ــواق بي أس

ويعــاين االقتصــاد الــريك تقلبــات كــربى، تتمثــل يف انهيــار 
العملــة التــي فقــدت نحــو 45% مــن قيمتهــا مقابــل الــدوالر 
ــم  ــاع التضخ ــن ارتف ــاً ع ــاري، فض ــام الج ــع الع ــذ مطل من

بصــورة كبــرية. 

3- مدخــل للتقــارب مــع الغــرب: تتصاعــد العاقــات املتوتــرة 
ــة مــن  ــة، وواشــنطن والقــوى األوروبي ــرة مــن ناحي ــن أنق ب
ناحيــة أخــرى. ورمبــا تســعى أنقــرة إىل توظيــف الرفــض 

الــرويس لبيــع الطائــرات املســرية الركيــة إىل أوكرانيــا باعتبــاره 
دليــاً عــى أن أنقــرة تدعــم املوقــف الغــريب حــول أوكرانيــا 
يف مواجهــة روســيا، ومــن ثــم محاولــة الحصــول عــى دعــم 
الغــرب يف مواجهــة روســيا، مبــا يســتتبعه ذلــك مــن تخفيــف 
الضغــط الغــريب عــى أنقــرة، غــري أنــه مــن امللحــوظ أن تركيــا 
قــد ال تنجــح يف تحقيــق ذلــك، نظــراً الســتمرار تعاونهــا مــع 
ــوي “إس 400”،  ــاع الج ــم الدف ــاج نظ ــال إنت ــيا يف مج روس
وهــو األمــر الــذي اليــزال ياقــي معارضــة أمريكيــة واســعة.

ــات مــن الواضــح  ــه ب ــول إن ــه ميكــن الق ــام، فإن ويف الخت
ــد  ــد. وق ــيا يف تصاع ــا وروس ــن تركي ــة ب ــات الخافي أن امللف
ــا العســكري  ــأزق، نظــراً ألن تعاونه ــا نفســها يف م تجــد تركي
ــا يســاعدها يف تحقيــق االســتقالية عــن الغــرب  مــع أوكراني
ــا  ــة لطائراته ــكرية املهم ــات العس ــى املكون ــول ع يف الحص
ــعى  ــع أن تس ــه يتوق ــذا، فإن ــركات، ول ــة املح ــرية، خاص املس
ــا، وأن  ــع أوكراني ــا العســكري م ــاظ عــى تعاونه ــرة للحف أنق
تلجــأ الســتيعاب الغضــب الــرويس، وإن كان مــن غــري الواضــح 

ــة أم ال.  ــذه السياس ــتنجح ه ــت س ــا إذا كان م
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