بسم هللا الرمحن الرحيم

جواب سؤال
اتفاق تركيا مع روسيا على صفقة إس  400وتداعياته
[(واشنطن :الوالايت املتحدة جتمد منح تركيا مقاتالت اف  35الشبح ...وقال متحدث ابسم البنتاغون "ابنتظار قرار صريح
من تركيا ابالمتناع عن تسلم نظام اس  ،400مت تعليق عمليات التسليم واألنشطة املرتبطة بتفعيل القدرات التشغيلية لطائرات إف
 35يف تركيا" .وأضاف "حواران مستمر مع تركيا يف شان هذه املسألة املهمة"]2019/4/1 i24news.tv )...
والسؤال :هو أن اتفاق تركيا مع روسيا على صفقة إس  400قد بدأ التداول فيه منذ شهر أيلول  ،2017وحينها فإن أمريكا
مل تعرتض بشدة على تلك االتفاقية بل كان موقفها أشبه ابلتحفظ ،فما الذي جعلها اليوم بعد حنو سنة ونصف تُظهر هذه الشدة

اليت هي أشبه ابلتهديد لرتكيا إذا استلمت هذه الصفقة من روسيا؟ وجزاك هللا خريا.
اجلواب :لكي يتضح جواب السؤال نستعرض األمور التالية:

 -1لقد بدأ عدوان روسيا يف  2015/9/30على سوراي ابتفاق مع أمريكا حيث (سبقه مباشرة اجتماع أوابما وبوتني يف
 2015/9/29ودام االجتماع  90دقيقة ...احتلت األزمة األوكرانية اجلزء األول منه بينما ركز الرئيسان على الوضع يف سوراي
ابجلزء املتبقي .وقد ظهرت نتائج هذا اللقاء فورا ،ويف  2015/9/30وافق جملس االحتاد الروسي ابإلمجاع على طلب بوتني
استخدام القوات اجلوية الروسية يف سوراي ...روسيا اليوم  )"2015/9/30وقد كانت أمريكا تدرك أن روسيا إن طالت احلرب
وضاق املستنقع على روسيا فقد تستعجل القيام أبعمال غري حمسوبة أمريكيا ،فأرادت أن جتعل تركيا أردوغان عينا هلا لضبط اإليقاع
الروسي وفق احلدود األمريكية فأوعزت إىل تركيا أن تشرتك مع روسيا يف ما يشبه التحالف حىت تضبط تركيا إيقاع اهلجمات الروسية
حبيث ال تتجاوز احلدود املطلوبة وهي أن ال يُقضى على املعارضة اليت ُجت َّمع يف إدلب قبل انتهاء مشروع أمريكا يف احلل النهائي
لألزمة السورية ألن أمريكا تريد بقاء معارضة لتتفاوض مع النظام عند احلل النهائي.
 -2لكن املشكلة كانت أن تركيا تبدو يف الظاهر مع املعارضة وروسيا مع النظام ،أي مها يف خصومة ...مث أتزمت املسألة
أكثر عندما أُسقطت الطائرة الروسية من قبل طيارين أتراك يف  2015/11/24وركب املوجة أردوغان! ورفض االعتذار ...وألن
أمريكا كانت مهتمة أبن تتوافق تركيا مع روسيا ،فقد كان رأيها أن تعتذر تركيا وتتقارب مع روسيا ،وهكذا كان ...فبعد أن كانت
تركيا تقول إن الطائرة الروسية اخرتقت األجواء وال تستحق االعتذار قامت وقدمت االعتذار يف ( :2016/6/27وقال الناطق
ابسم الكرملني دميرتي بيسكوف إن "الرئيس الرتكي عرب عن تعاطفه وتعازيه احلارة لعائلة الطيار الروسي الذي قتل ،كما قدم
اعتذاره" مضيفا أن أردوغان قال إنه "سيبذل كل ما بوسعه إلصالح العالقات الودية تقليداي بني تركيا وروسيا" ...العربية،
2016/06/27م) وكذلك كان ما يشبه التعويض (وقد اقرتح عمدة منتجع كمر الرتكي منح منزل لعائلة الطيار املغدور خالل
لقاء مع القنصل العام الروسي يف مدينة أنطاليا جرى يف وقت سابق من يوم اجلمعة ...روسيا اليوم  .)2016/7/1وبعد أن كان
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بوتني العدو الذي يقصف األهل وخاصة جبل الرتكمان أصبح احلديث معه يف أجواء ودية ،فقد اتصل أردوغان ببوتني هاتفيا يف
( 2016/6/29وحبسب مصادر يف الرائسة الرتكية ،فقد متت املكاملة يف أجواء ودية للغاية ...العريب اجلديد...)2016/6/29 ،
مث أصبحت تركيا وروسيا يف صورة األصدقاء فيخاطب أردوغان بوتني ابلصديق رغم استمرار روسيا بقصف املسلمني يف سوراي!...
 -3وهكذا أصبحت الصداقة محيمية ودخل أردوغان مع بوتني يف اتفاقات ولقاءات ...وقلنا يف جواب سؤال سابق يف
( :2017/2/5وظلت تركيا تقوم هبذا الدور خدمة ألمريكا كتابع خملص حىت بعد إعالن فوز الرئيس املنتخب ترامب
 ،2016/11/9ومل تكن حىت لتفكر يف أي تغيريات حمتملة بعد استالمه مهام منصبه  .2017/1/20ونظرا ألن ترامب أظهر
مرونة جتاه روسيا يف محلته االنتخابية فقد ظنت روسيا أن حتديد موعد األستانة بعد تنصيب ترامب سيجعل أمريكا ترفع من شأن
املؤمتر أبن حتضره مبستوى رفيع ،فروسيا كانت تنتظر على أحر من اجلمر تسلُّم الرئيس ترامب ملنصبه أمال منها يف أن وزير خارجية
ترامب سيحضر ،وهكذا فقد كانت روسيا تتطلع إىل أن يكون مؤمتر أستانة انطالقة ملفاوضات سالم شاملة بني املعارضة السورية
وحكومة بشار بدعم من ترامب ...وذلك نتيجة غبائها السياسي يف أن ترامب يدعم روسيا! ومن مث وجهت الدعوة لواشنطن
حلضور املؤمتر ،وهي تتوقع حضور وفد عايل املستوى ،فكانت الصفعة اليت تلقتها هي أن تشارك واشنطن-ترامب يف مفاوضات
أستانة إبيفاد السفري األمريكي يف أستانة كمراقب! وهكذا انعقدت مفاوضات أستانة  2017/1/23وانتهت يف 2017/1/24
دومنا أي نتيجة ذات شأن ابلنسبة لوقف إطالق النار ،بل تكثف إطالق النار على وادي بردى! وبطبيعة احلال دومنا أي حل
سياسي ،فنزلت مفاوضات أستانة كثريا عن املستوى الذي أرادته روسيا له ،وانتهت املفاوضات ابملراوحة حول مربع وقف إطالق
النار!) انتهى االقتباس
 -4واستمر الوضع هكذا حىت أواخر  2017فقد أتزم الوضع الروسي وأصبحت روسيا تلوح ابلقضاء على املعارضة يف إدلب
وكان هذا االهتمام ابلغا لدرجة خشيت معها أمريكا من أن تركب روسيا رأسها وخترج عن طوع أمريكا فتُعد للهجوم النهائي على

إدلب قبل احلل النهائي األمريكي لألزمة السورية .يف هذه املرحلة كان من الضروري أن تتقارب تركيا مع روسيا بقوة يف ما يشبه
التحالف ومن مث ال يقع هجوم كاسح على إدلب إال مبوافقة الطرفني ،وهكذا كانت صفقة إس  400مببلغ  2.5مليار وهي صفقة
ُمغرية لروسيا وخباصة خالل أزمتها االقتصادية اليت متر هبا ،وقد بررها أردوغان أبن الطيارين األتراك مت اعتقال أكثر من نصفهم بعد
حماولة االنقالب العسكري الفاشلة اليت وقعت منتصف متوز/يوليو من عام  ،2016ومن مث فإن القوات اجلوية الرتكية ال متلك عددا

كافيا من الطيارين القادرين على استخدام مجيع مقاتالت إف –  16اليت حبوزة تركيا ،وإذن هي حباجة إىل صفقة إس 400الروسية
املتطورة لتعويض نقص الطيارين الذين يقودون الطائرات احلربية ،فتكون تركيا يف أمان من حيث الدفاع اجلوي.
 -5لقد انفرجت أسارير روسيا جتاه هذه الصفقة فهي تركز على كسب مزااي مادية ،فصفقة إس  400مع تركيا يف حدود
 2.5مليار دوالر ،وتريد موسكو تعويض خسائرها جراء العقوابت األوروبية األمريكية عليها ومقاطعة الكثري منهم للنفط والغاز
الروسي ،وكانت هذه الصفقة عبارة عن التصاق جديد بني روسيا وتركيا ،وملا اشرتطت تركيا إلمتام الصفقة اإلنتاج املشرتك (نقلت
صحيفة "أكشام" عن وزير اخلارجية الرتكي مولود أوغلو قوله األثنني  2017/10/9أن بالده قد تسعى وراء اتفاق مع دولة أخرى
المتالك نظام دفاع صاروخي إذا مل توافق روسيا على اإلنتاج املشرتك ملنظومة صواريخ إس  DW 400يف  )2017/10/9مث
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رفضت روسيا اإلنتاج املشرتك فرتاجعت تركيا ووافقت على الصفقة لتوقف اهلجوم الروسي على إدلب الذي بدأته روسيا فعال (أ ف
ب :قتل  28مدنيا على األقل ليل اجلمعة السبت يف غارات جوية على بلدة ارمناز يف حمافظة إدلب اليت تعد بني مناطق خفض
التوتر يف مشال غرب سوراي ،حبسب ما أعلن املرصد السوري حلقوق اإلنسان .وكان  12قتيال وردوا يف حصيلة سابقة أعلنها مساء
اجلمعة املرصد ...وكانت حمافظة إدلب أُعلنت منطقة خفض توتر مبوجب اتفاق أستانة ومع ذلك هامجتها روسيا ...وأشار رامي
عبد الرمحن مدير املرصد اىل" :تنفيذ الطائرات احلربية غارة اثنية استهدفت بلدة أرمناز بريف إدلب الشمايل الغريب ،حيث قصفت
الطائرات هذه مناطق تنفيذ الغارة األوىل ،خالل عملية إنقاذ اجلرحى وانتشال العالقني من حتت أنقاض املباين اليت دمرهتا الطائرات
احلربية" .واتبع املرصد من جهة اخرى ،ان  13مدنيا آخرين قُتلوا يف عمليات قصف يف خمتلف مناطق احملافظة .وتتعرض حمافظة
إدلب منذ أسبوعني لغارات روسية وأخرى سورية مكثفة ...أخبار اخلليج يف 2017/09/30م) وهكذا عُقدت الصفقة دون
اإلنتاج املشرتك! وقال أردوغان  -خالل عودته من رحلة إىل أوكرانيا وصربيا ( -إنه لن يكون هناك إنتاج مشرتك ابملرحلة األوىل من
صواريخ "أس  "400اليت ستشرتيها بالده ،لكن يف املرحلة الثانية "سنتخذ إبذن هللا خطوات خبصوص اإلنتاج املشرتك" .و"إس
 "400منظومة صواريخ متطورة قادرة على تدمري أهداف من مسافات بعيدة ،ويصل عدد األهداف اليت إبمكاهنا تتبعها يف وقت
واحد إىل ثالمثئة ،ويبلغ مدى تدمري الطائرات ما بني ثالثة و 240كيلومرتا ،وإبمكاهنا تدمري مجيع أنواع املقاتالت واعرتاض
الصواريخ اجملنحة ...وإىل جانب قدرهتا التدمريية ،فإن منظومة "إس  "400حتتاج فقط إىل مخس دقائق ليكون الصاروخ جاهزا
لإلطالق ،وقد تزود اجليش الروسي هبا منذ عام  ...2007اجلزيرة يف .)2017/12/29
 -6وبطبيعة احلال وقفت أمريكا من االتفاقية موقفا هادائ أشبه ابلتحفظ وحسب ،مع أن تركيا عضو يف احللف األطلسي
وتنظيم األسلحة خالل احللف تنظيم غريب يتعارض مع أن يكون بينه أسلحة من روسيا وخباصة إس  400اليت تستطيع اخرتاق
املنظومة الغربية يف احللف ...ولكن أمريكا واحللف أبدوا حينها موقفا لينا العتبارين :األول أن أمريكا حباجة إىل بقاء االلتصاق بني
روسيا وتركيا قائما ملنع روسيا من اهلجوم على إدلب قبل اكتمال احلل النهائي األمريكي لألزمة السورية ،والثاين أن أمريكا تستبعد
تنفيذ هذه الصفقة ما دامت تركيا يف احللف األطلسي ،فال تسمح أمريكا لرتكيا أن توجد منظومة روسية داخل املنظومة الغربية يف
احللف األطلسي ...هلذين االعتبارين كان موقف أمريكا ومن مث احللف األطلسي هادائ ال يتجاوز التحفظ! ( ...وال تزال واشنطن
تصر على موقفها التحفظ إزاء شراء تركيا هذه الصواريخ فيما اعترب حلف الناتو أن من حق تركيا اقتناء األسلحة اليت تساعدها يف
حفظ أمنها بعد أن أعلنت أنقرة أن املنظومة الرئيسية لن تُدمج يف منظومات الناتو ...الشرق األوسط .)2017/12/28
 -7ونتيجة الصفقة فقد انتعشت العالقات بني روسيا وتركيا انتعاشا الفتا للنظر وهدأت جبهة إدلب نسبيا ...وكانت روسيا
تظن أن هذه الصداقة واحملاداثت املشرتكة مع تركيا ستعجل الوصول إىل حل تستطيع روسيا اخلروج من مأزقها ،ولكن احلال استمر
حنو سنة إىل أواخر  2018ومل يتغري شيء ابلنسبة ملأزق روسيا ،فقد كانت أمريكا ال تويل اهتماما للمحاداثت اليت كانت جتري
وخباصة يف أستانة بل حتضرها كمراقب مثل األردن أو ميثلها سفريها يف كازاخستان! وروسيا تدرك أن ليس هناك حل إذا مل تشرتك
أمريكا بصورة جدية ...ويبدو أن روسيا أدركت اللعبة األمريكية فقررت اهلجوم على إدلب وكانت لغبائها تظن أن تركيا ستقف
معها ففوجئت مبوقفها الرافض ومن مث أعادت قواهتا إىل ثكناهتا! وقد وضحنا هذا األمر يف جواب سابق يف [ :2018/9/22وملا
مت حشر الثورة السورية املسلحة يف إدلب ،وأرادت روسيا االستمرار يف أعماهلا العسكرية ،فحشدت وتوعدت وانورت يف املتوسط
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ببوارج كبرية وقاذفات جوية اسرتاتيجية وأغلقت اجملال اجلوي يف شرقي املتوسط للمرة األوىل يف اترخيها ،فقد وجدت نفسها أمام
مأزق كبري حيث شاهدت روسيا أمورا مل تكن يف حسباهنا:
أ ... -مل توافق تركيا على حرب شاملة على إدلب( ،واعترب الوزير الرتكي أنه ينبغي حتديد "اإلرهابيني" وحماربتهم ،وال يصح
شن حرب شاملة على إدلب وقصفها بشكل عشوائي .عنب بلدي  ،)2018/8/14وقد جتلّت معارضة تركيا للحرب بشكل
واضح أثناء مؤمتر طهران بني رؤساء روسيا وتركيا وإيران ،وأبرزت تركيا ،بشكل فاجأ روسيا ،خماوفَها من احلرب على إدلب ،ومن

تدفق الالجئني إليها ،وأحرجت روسيا ابعتبار احلرب أداة للقضاء على احلل السياسي يف سوراي( ،قال الرئيس الرتكي رجب طيب
أردوغان اليوم اجلمعة إن استمرار اهلجمات على حمافظة إدلب اليت تسيطر عليها املعارضة سيؤدي إىل اهنيار العملية السياسية يف
سوراي ...اليوم السابع  ،)2018/9/7وهبذا فقد أصبحت تركيا عقبة أمام الطموح الروسي ابلقضاء على الفصائل العسكرية يف
إدلب .وألهنا كذلك ،فقد استدعى األمر اجتماعا اثنيا بني أردوغان وبوتني  2018/9/16يف سوتشي ،أي بعد تسعة أايم فقط
من اجتماعهما يف طهران...
ب -وهكذا فإن أمريكا تريد لروسيا أن تبقى عالقة يف سوراي ،ال تستطيع اخلروج منها إىل أن تنتهي أمريكا من تنفيذ احلل
السياسي وفق خمططاهتا ...لقد ابتت روسيا تعي هذه السياسة األمريكية ،ورمبا أدركت توريط أمريكا هلا يف سوراي ،وهي فعال عالقة
فيها ال تستطيع اخلروج إال إبذن أمريكا اليت متتلك كافة أدوات التأثري يف سوراي ،لذلك مل تستطع إكمال هجومها الذي أعدت له
إلهناء األزمة يف إدلب على طريقتها ألن تركيا بدفع من أمريكا اعرتضت وإيران صمتت ...وهكذا فشل اجتماع إيران 2018/9/7
يف إقرار خطة روسيا ملهامجة إدلب وإهناء األزمة على طريقة روسيا ...ومل ميض سوى بضعة أايم حىت عقد اجتماع أردوغان بوتني
وحل حمل اهلجوم إنشاءُ منطقة منزوعة السالح! وذلك مبباركة أمريكية ،فقد نقلت وكالة نوفسيت يوم  2018/9/18عن مسؤول يف

اخلارجية األمريكية قوله للوكالة" :نرحب ونشجع روسيا وتركيا على اختاذ خطوات عملية ملنع اهلجوم العسكري من حكومة األسد
وحلفائه على حمافظة إدلب "...وقال الرئيس الروسي يف ختام لقائه نظريه الرتكي يف منتجع سوتشي الروسي "قرران إقامة منطقة
منزوعة السالح بعرض يرتاوح بني  15و 20كيلومرتا على طول خط التماس ،ابتداء من اخلامس عشر من تشرين األول/أكتوبر من
هذا العام" ...وأعلن وزير الدفاع الروسي سريغي شويغو للوكاالت الروسية أن هذا االتفاق سيمنع اهلجوم املرتقب منذ أايم على
آخر معقل للفصائل يف سوراي .وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا االتفاق يعين أنه لن يكون هناك هجوم عسكري على إدلب،
أجاب الوزير "نعم" ،وفقا لوكاليت "إنرتفاكس" و"اتس" ...ويف املقابل ،قال أردوغان يف املؤمتر الصحفي عقب االجتماع بني
الرئيسني" :إن روسيا ستتخذ اخلطوات الالزمة لضمان عدم حصول أي هجوم على منطقة خفض التصعيد يف إدلب" ...فرانس
 /24أ ف ب  ...)2018/09/17وهكذا أوقفت روسيا قصفها على إدلب وأعادت سفنها اليت انورت يف البحر املتوسط ...أي
أن اهتمام تركيا ومن ورائها أمريكا مبنع هجوم روسيا على إدلب كان يف الدرجة األوىل ملصلحة أمريكا وليس ملنع النظام من
الوصول إلدلب أو حلماية املدنيني ،بل يف الوقت الذي ُحتكم فيه أمريكا احلل الذي تريد وختضع له روسيا فحينها هتون عندهم دماء
إدلب ،مدنيني أو غري مدنيني ،منزوعة السالح أو غري منزوعة السالح ...وسريهتم تنطق بذلك يف مناطق سوراي املختلفة ،وجرائمهم
تتقدمهم من كل جانب ]...انتهى االقتباس.
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 -8وبذلك اطمأنت أمريكا بنجاح خطتها وأن تركيا أصبحت قادرة على إحباط أي هجوم روسي على إدلب قبل اكتمال
احلل األمريكي لألزمة السورية أبن توجد أمريكا عميال جديدا خيلف العميل احلايل ويكون له قبول من املعارضة احلالية وهذا يقتضي
بطبيعة احلال أن تبقى املعارضة يف إدلب للتفاوض مع النظام إلقرار احلكم اجلديد حسب اخلطة األمريكية ...وبناء عليه فقد
أصبحت أمريكا ليست حباجة إىل تعاون تركيا مع روسيا ،فلم تعد روسيا بقادرة على حشد احلشود واهلجوم على إدلب ،ولذلك
زال السبب الذي سكتت أمريكا من أجله عن اتفاقية تركيا مع روسيا على صفقة إس  ،400وعليه بدأت مواقف أمريكا املتشددة
واملهددة لرتكيا إذا مت تنفيذ الصفقة كمنظومة روسية داخل منظومة احللف األطلسي الغربية ...وأصبحت املواقف األمريكية ضد
الصفقة متشددة مع أهنا كانت لينة حني عقدها الختالف حاجة أمريكية لتقارب تركيا مع روسيا عند عقد االتفاقية ،2017
وانتهاء هذه احلاجة يف ...2019
 -9ومن هذه املواقف املتشددة اليت أُعلن عنها:
أ( -حذر مسئولون من الوالايت املتحدة وحلف مشال األطلسي (انتو) أنقرة من أنه ال ميكن دمج املنظومة الروسية يف
املنظومة اجلوية الصاروخية للحلف وأن شراء منظومة إس  400سيضعف احتمال شراء تركيا ملقاتالت إف  35من "لوكهيد مارتن"
األمريكية وقد يؤدي إىل عقوابت من جانب واشنطن ...سكاي نيوز عربية.)2019/2/26 .
ب( -أعلن املتحدث ابسم وزارة الدفاع األمريكية تشارلز سامرز اجلمعة  2019/3/8أن تركيا قد تواجه عواقب خطرية يف
حال اشرتت املنظومة الروسية املضادة ،مث أضاف يف مؤمتر صحفي يف البنتاغون (يف حال اشرتت تركيا إس  400ستكون هناك
عواقب خطرية على عالقتنا بشكل عام وعالقاتنا العسكرية يشكل خاص ...ولن يكون إبمكاهنم احلصول على طائرات إف 35
وصواريخ ابتريوت DW ...يف )2019/3/8
ج( -فيما قال مسؤول يف اخلارجية األمريكية ،الثالاثء ،إن الوالايت املتحدة أخربت تركيا أبن استمرار األخرية قدما يف صفقة
الـ"إس  ،"400ستهدد مشاركتها يف برانمج الـ"إف  ،"35كما ستهدد أي صفقة سالح مقبلة مع واشنطن ...ويف أول إجراء
أمريكي ملنع تسليم طائرات "إف  "35لرتكيا ،ذكر متحدث ابسم وزارة الدفاع األمريكية "البنتاغون" ،اإلثنني ،أن الوالايت املتحدة
أوقفت شحن معدات متصلة هبذه الطائرات ألنقرة ...وأبلغ مصدران مطلعان وكالة "رويرتز" أبن مسؤولني أمريكيني أبلغوا نظراءهم
األتراك يف األايم القليلة املاضية أبهنم لن حيصلوا على شحنات أخرى من املعدات املتعلقة إبف  35والالزمة لإلعداد لوصول
الطائرات الشبح اليت تصنعها لوكهيد مارتن ...وقال املتحدث ابسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل ،مايك أندروز ،يف بيان" :حلني
صدور قرار تركي ال لبس فيه ابلتخلي عن شحنات إس  ،400فإن الشحنات واألنشطة املرتبطة بقدرات تركيا على تشغيل طائرات
إف  35ستتوقف" .العربية نت يف )2019/4/2
د( -وكان مساعد وزير اخلارجية األمريكي روبرت ابالدينو قال إن واشنطن قلقة بشكل جدي جتاه هذه الصفقة .كما شدد
ابالدينو على أن هناك إعادة حمتملة للتفكري ابإلنتاج املشرتك لطائرات إف  35مع تركيا ،وكذلك أي صفقات سالح أخرى يف
املستقبل .وذكر أيضا أن الدولة أو املؤسسات اخلاصة والشخصيات املشاركة يف شراء إس  400ميكن أن ختضع لعقوابت حمتملة
مبوجب قانون "  Kurdstreet ."CAATSAيف .)2019/3/11
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 -10أما املتوقع ابلنسبة لتنفيذ الصفقة فهو يرتاوح بني األمور التالية:
أ -أن تقرر تركيا عدم املضي قدما يف الصفقة ،نظرا الرتباطاهتا الوثيقة أبمريكا سياسيا واقتصاداي ،وأن تعوض الصفقة بشراء
أسلحة تكتيكية ،مثل املروحيات ،من روسيا بدال من صفقة إس ،400-إذ إن مثل هذه األسلحة التكتيكية لن حتظى برد فعل
عدائي من حلف الناتو أو الوالايت املتحدة ،ومن مث حتصل تركيا من أمريكا على معدات دفاعية حتفظ أمنها ...قال ابتريك
شاانهان القائم أبعمال وزير الدفاع األمريكي للصحفيني يف البنتاغون اليوم الثالاثء ("أتوقع أن حنل املشكلة حبيث حيصلون على
املعدات الدفاعية املناسبة فيما يتعلق بصواريخ ابتريوت وطائرات إف ."35-العربية نت يف .)2019/4/2
ب -أو يطرح األمريكيون "احلل اليوانين" ،أي وضع الصواريخ الروسية يف مستودعات وتركها لرمحة الصدأ ،مقابل شراء
بطارايت صواريخ ابتريوت من الوالايت املتحدة اليت تبلغ كلفتها ثالثة مليارات دوالر ونصف املليار .وتعود قصة الصواريخ الروسية
يف اليوانن إىل أن موسكو ابعتها أصال لقربص اليت دفعت مثنها ،لكن اعرتاضات أنقرة الشديدة أرغمت أثينا على االحتفاظ هبا
لديها جتنبا ألزمة خطرية مع تركيا .وهو ما يعين أن يدفع األتراك هذا املبلغ إضافة إىل مليارين ونصف من الدوالرات مثن الصواريخ
الروسية! وهذا احلل يناسب دوانلد ترامب ابلتأكيد ،لكن كلفته املالية الباهظة ستضع احلكومة الرتكية يف مرمى مدافع املعارضة
الرتكية اليت سيكون من حقها أن تتهم احلكومة ابلتفريط أبموال الشعب الرتكي على مذبح أخطاء السياسة اخلارجية للحكومة.
ج -أو من املمكن إرسال هذا النظام إىل دولة اثلثة كاهلند لعدم إسخاط روسيا وهو أيضا يتماشى مع اسرتاتيجية أمريكا
لتطويق الصني.
وببدو أن االحتمال األرجح هو األول (النقطة أ) حيث لوحظ أن التصرحيات احلالية من أطراف القضية متهد لذلك مثل
تصريح شاانهان املذكور أعاله يف  ،2019/4/2وكذلك تصريح انئب رئيس الوزراء الروسي لشؤون التصنيع العسكري( :ال توجد
خماوف لدينا من إمكانية تراجع تركيا عن صفقة إس  400اجلزيرة يف  )2019/4/3وأيضا ما نقلته اجلزيرة يف اليوم نفسه
( 2019/4/3مل يستبعد رئيس جلنة الدفاع مبجلس الدوما الروسي فالدميري شامانوف إمكانية ختلي تركيا عن صفقة منظومة
صواريخ إس  400مع روسيا ...اجلزيرة نت يف  ،)2019/4/3وأيضا ما نقلته العربية احلدث هذا اليوم ( :2019/4/4تركيا تدعو
جملموعة عمل مع واشنطن تبحث خطر منظومة الصواريخ الروسية إس  ...) 400وكل هذا يرجح االحتمال األول بعدم تنفيذ
صفقة الصواريخ مع روسيا ،أي إلغاء الصفقة.
الثامن والعشرون من رجب 1440ه
2019/4/4م
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