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 فی هذا العدد: 
 أردوغان: افتتاح "آیا صوفیا" للعبادة میالد جدید لألمة  

 املشري: اتفاقنا مع ترکیا کان واضحا لصد عدوان قوات غیر شرعیة  

 جامعًا بعد عودته  آیا صوفیا    أول صالة يف حدث األسبوع:   

 تقییم للنظام الرئاسي بعد سنتین من انتقال ترکیا إلیه   قضیة األسبوع:  

 وزیر املالیة: ترکیا مرکزا الستقطاب املستثمرین  

   وهیاکل طائرات هیلیوکبتر صدر مکابح القطارات السریعة  ترکیا ت  

 سجاد جامع آیا صوفیا إعرف ترکیا:   

 مروة شبننام ما هو دور الالعبین األجانب يف الصراع بین أذربیجان وأرمینیا؟  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


 

 

1 | P a g e  

 المرصد التركي 
 July 2020 30  ||  017العدد 

 

 

 

 

 
 

 هذا العدد 

التطوراتالرتيك    املرصد تناول  ي والخارجية  متابعة  الداخلية  يف    تركيا 

يتناول    املحور السيايس؛ يف    ؛عىل عدة محاور  يوليومن شهر    ثا� الالنصف  

الرئيس رجب طيباملرصد   إعادة  أردوغان  ترصيحات  "آيا    بشأن  افتتاح 

الرتكية واإلسالمية، ورده    يالد جديد لألمةمسجداً والذي اعتربه مصوفيا"  

.  عىل منتقدي الخطوة بالتأكيد عىل أنها متثل السيادة الرتكية وقوة الدولة

جه  مبنى  افتتاحه  خالل  إشادته  يف  بجانب  الوطنية  االستخبارات  از 

املحاولة   إفشال  يف  تركيا  وخارج  داخل  الهام  الجهاز  دور  عىل  إسطنبول 

، ودوره يف  ، وكذلك القبض وجلب اإلرهابي� إىل تركيا2016االنقالبية عام  

ليبيا �غيت اللعبة يف  قواعد  الرئاسة  .    باسم  املتحدث  تعليق  إىل  باإلضافة 

الرتكية يف ظل   الجمهورية  عل�نية  القائم حول  الجدل  بخصوص  الرتكية 

خجمة من حزب الشعب الجمهوري عىل أن صالة الجمعة وخطبتها يف آيا  

ويف   أتاتورك،  ك�ل  مصطفى  الجمهورية  ملؤسس  ولعن  نقد  هو  صوفيا 

 .املرصد عناوين أخرى

ما تضمنه خطاب الرئيس الرتيك  املرصد  سبوع، يستعرض  يف قضية األ أما  

رجب طيب أردوغان حول إنجازات حكومته خالل عام� بعد انتقال نظام  

أول صالة  حدث األسبوع؛    بين� يتناول.  الحكم يف تركيا إىل النظام الرئايس

 . عاماً  86جمعة يف مسجد آيا صوفيا بعد 

يستعرض  ا قتصادياأما   لوزير  ؛املرصد؛  أصبحت  تركيا    أن  املالية   ترصيحاً 

املستثمرين تركيا    مركزا الستقطاب  فيه  الذي تصدر  الوقت  األجانب، يف 

اً بجانب بلد  40والحافالت الكب�ة إىل أكرث من  مكابح القطارات الرسيعة  

تمروحيات    هياكل  يرتصد الذي  الوقت  يف  مبيعات  فيه    رتفععمودية، 

 .2020٪ يف النصف األول 32العقارات 

. أما  جامع آيا صوفياعن سجاد  نبذة  املرصد  ويف محور إعرف تركيا: يقدم  

األسبوعاملرصد  شخصية   يافوزي  فه  لهذا  إحسان  يتناول  عيل  وختاماً؛   .

مقال: ما هو دور الالعب� األجانب يف الرصاع ب�     بعنوان: مقاالًاملرصد  

  أوروتش.  أذربيجان وأرمينيا؟ مروة شبنام

 المرصد التركي 
 

الترکي دوریًا املشهد  یرصد

وتطوراته وقضایاه الداخلیة 

 والخارجیة 

 رامي الجندي إعداد: 

 

 "وعى صناع الوعي" 

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

رصـدیة ومعلومـاتیة وتقـاریر  

   "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 

 املرصد  بوابات

 المرصد المصـرى 

 المرصد التركي 

 المرصد اإليراني 

 المرصد الخليجي 

 مرصد إسرائيل

 يالمرصد المغارب 
 املرصد  منصات

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

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 املشهد السیاسيأوًال: 

 أردوغان: افتتاح "آیا صوفیا" للعبادة میالد جدید لألمة 

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن إعادة افتتاح مسجد  

يبعث  ، وجديد  �ثل ميالد أمة من  ؛آيا صوفيا الكب� للعبادة

وتابع: لن نسمح    الرسور يف نفوس الناس من كافة األديان.

وأوضح أن فريقا   ألحد بالتطاول عىل أذاننا وعلمنا ووطننا.

من   بشكل    500أمنيا  سيتوىل  آيا  شخص  ح�ية  مستمر 

�كن    صوفيا.  املسلم�،  إىل  باإلضافة  أنه  الرئيس  ولفت 

  إىل مسجد. إعادته  للمسيحي� أيضا زيارة آيا صوفيا، بعد  

وأكد أردوغان أن إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة مبا يت�ىش مع وقفية السلطان محمد الفاتح، يعد أحد أحدث األمثلة  

ولفت أردوغان إىل أن هناك بعض األطراف التي تعتقد أن تركيا   دام حقوقها السيادية. عىل حزم تركيا في� يتعلق باستخ

وشدد عىل أن تركيا    مازالت تلك الدولة الضعيفة ك� يف املايض، وتتوهم أنها قادرة عىل فرض هيمنتها عليها مجددا.

 . تدرك مدى قوتها وحجم إمكاناتهادولة تتمتع بالقوة، ومتتلك اإلرادة في� يتعلق باستخدام حقوقها السيادية، و 

 أردوغان: االستخبارات الترکیة غیرت قواعد اللعبة يف لیبیا 

املعلومايت  الدعم  إن  أردوغان،  طيب  رجب  الرئيس  قال 

والعمليايت الذي وفره جهاز االستخبارات الرتيك يف ليبيا، غّ�  

  اللعبة وأسهم يف وقف تقدم االنقاليب خليفة حفرت.  قواعد

جاء ذلك يف افتتاح مبنى جهاز االستخبارات الجديد مبدينة  

أردوغان:  إسطنبول. االستخبارايت    وقال    والعمليايت الدعم 

قدمته االستخبارات الرتكية، لعب دورا يف وقف تقدم    الذي

للحل". السيايس  الخيار  من  بدالً  العسكرية  الطرق  اختار  الذي  حفرت  جهاز    االنقاليب  أهمية  إىل  الرتيك  الرئيس  وأشار 

ن عبد الحميد الثا�،  واستدرك أردوغان أن السلطا االستخبارات للدولة ملا تشكله من حجر أساس للوقوف عىل قدميها.

  أنقذ البالد من براثن كوارث كث�ة دون إطالق طلقة رصاص واحدة، بفضل قوة جهاز استخباراته وعبقريته الدبلوماسية.

  وأوضح أنه وبفضل تعاظم تأث� االستخبارات الخارجية، بدأت تركيا تحتل مكانتها يف كافة املحافل كقوة إقليمية وعاملية.

لتي حققناها يف مناطق االشتباكات، تعزز قوتنا عىل طاولة املفاوضات ومتنحنا قوة الدفاع  وأردف: املكاسب ا

وتابع: جهاز االستخبارات سالح محوري يف كفاحنا التاريخي من أجل بناء تركيا القوية والكب�ة،    عن مصالح شعبنا.

رات الرتكية يف عملية املخلب  وقال أردوغان: نحن نعلم مدى التضحيات التي بذلتها االستخبا   وسيبقى كذلك

ش�يل العراق وعمليات درع الفرات وغصن الزيتون، ونبع السالم ودرع الربيع يف سوريا، وأيضا يف ليبيا ومناطق  

عنرص لتنظيم غولن اإلرهايب    100وأشار إىل أن جهاز االستخبارات متكن حتى اليوم من جلب أكرث من    أخرى".

ىل أنشطة جهاز االستخبارات إلنقاذ الرهائن يف الخارج، وقال بفضل اإلنجازات يف  ك� تطرق أردوغان إ ، إىل تركيا

 مجال الدبلوماسية االستخباراتية، أصبحنا قادرين عىل تنفيذ أع�لنا األخرى بقوة وحزم أكرب. 

https://almarsad.co.uk/
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 املشري: اتفاقنا مع ترکیا کان واضحا لصد عدوان قوات غیر شرعیة

قال رئيس املجلس األعىل للدولة الليبي، خالد املرشي، إن  

غ�   بالده عقدت اتفاقا واضحا مع تركيا لصد عدوان قوات

تركيا مدتها سنة  و .  رشعية االتفاقية مع  أن  املرشي  أضاف 

وهي   الليبي،  الجانب  من  فيها  ومتحكم  للتمديد،  قابلة 

ليبيا. مفروضة عىل  غ�  الوفاق   اتفاقية  مل    وتابع: حكومة 

الرتكية إال بعدما وجدت أن ما ب�   أو   6تستعن بالقوات 

تدعم حفرت، وليست لنا قدرة الدفاع عن رشعيتنا  دول    10

، ومن مرص ودول أخرى،  2013وأردف: ليبيا تعرضت لتدخل عسكري من طرف اإلمارات منذ  أمام هذه الدول جميعا. 

 لمقررات األممية. لخرق يف 

 أکار: الدعم الخارجي لحفتر العائق األکبر للسالم يف لیبیا 

العائق األكرب    الدعم الخارجي الذي يتلقاه الج�ال االنقاليب خليفة حفرت يف ليبيا �ثلقال وزير الدفاع خلويص أكار، إن  

� أنفسهم،  يوأكد أكار أن هدف تركيا الرئييس يف ليبيا، هو إيجاد حل سيايس شامل بقيادة الليب  .ليبياأمام السالم يف  

وسيادتها. واستقاللها  ترابها  وحدة  وفرنسا الولفت    يضمن  وروسيا  ومرص  اإلمارات  مثل  الدول  بعض  أن  إىل  وزير 

 السيايس يف ليبيا، بين� تواصل تزويد حفرت بالسالح واملعدات العسكرية. والسعودية تدعي تأييدها للحل

 مناورات عسکریة بین ترکیا وأذربیجان 

،  املايض  وصل قسم من املروحيات الحربية الرتكية، الثالثاء 

ذاتية الحكم بأذربيجان، للمشاركة    إىل جمهورية نخجوان

وتبدأ    مع أذربيجان.   عسكرية مشرتكة واسعة يف مناورات 

يوم   لغاية    29املناورات  الجاري، وتستمر    10يوليو/ متوز 

وتتضمن املناورات اختبارات جاهزية    أغسطس/آب املقبل.

باكو،   مناطق  وتشمل  البلدين،  يف  الحربية  الطائرات 

ويوالخ. وكوردم�،  وكنجه،  خالل    ونخجوان،  سيتم  ك� 

يأيت ذلك يف ظل تصاعد التوتر، ب� أذربيجان    النار عىل أهداف افرتاضية.   املناورات اختبار جاهزية القوات، وإطالق

 يوليو/ متوز الجاري باملدفعية، عىل القوات األذرية يف منطقة توفوز الحدودية.  12يف    ااعتداء أرميني  بعدوأرمينيا،  
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 " 35-أکار: ترکیا شریکة يف صناعة "إف

رشيكة يف برنامج قال وزير الدفاع خلويص أكار، إن أنقرة  

وأشار إىل    "، وليست مجرد زبون.35-تصنيع مقاتالت "إف

وإنتاج   وتطوير  لتصميم  كربى  أهمية  أولت  تركيا  أن 

الصناعات الدفاعية، حيث ركزت عىل االعت�د عىل نفسها،  

مهمة. نجاحات  بالده    وحققت  وعزم  رغبة  عن  وأعرب 

املت الواليات  مع  واملتبادل  البناء  التعاون  يف مواصلة  حدة 

بشأن  مرييك  تقرير األ الن  إ   قالو   مجال الصناعات الدفاعية.

، أظهر أن استبعاد تركيا سيؤثر سلبا عىل تأم� قطع حساسة للمقاتالت، والجدول الزمني للربنامج  35-إنتاج مقاتالت إف

مع منظومة    35إننا عىل استعداد للتباحث مع واشنطن بخصوص شكوكها حول توافق مقاتالت إف  :  وقال   وتكلفته. 

وأشار إىل أن مص� املنطقة متعلق برتكيا، ويجب عىل الواليات املتحدة أن تدرك ذلك وتعطي أولوية    .400صواريخ إس  

 ملعاملتها عىل أنها رشيك إقليمي من شأنه املساهمة يف حل األزمات العاملية. 

 الیونان: مستعدون للحوار مع ترکیا 

نيكوس اليونا�  الخارجية  وزير  استعداد   أبدى  ديندياس، 

تهديدات.  أو  ضغوط  دون  تركيا  مع  للحوار  وأشار   بالده 

إىل أن املشكلة الوحيدة ب� اليونان وتركيا تكمل   ديندياس

ولفت    البحرية.  يف تحديد الجرف القاري ومناطق الصالحية 

طالبي   مسألة  اإلسبانية  نظ�ته  مع  بحث  أنه  إىل  الوزير 

رضورة   عىل  واتفقا  املتوسط،  رشقي  والتطورات  اللجوء 

املسألة   بشأن  فاعلية  أكرث  موقًفا  األورويب  االتحاد  اتخاذ 

الرئاسة    الليبية. متحدث  إىل ترصيحات  ديندياس  وتطرق 

 وط أو تهديد.الرتكية، قائًال: مستعدون للحوار مع تركيا دون ضغ

 وزیرة الخارجیة اإلسبانیة: ترکیا حلیف يف الناتو ولیست شریًکا فقط

قالت وزيرة الخارجية اإلسبانية أرانتشا غونزاليس اليا، إن  

مجرد صديق�،   ليستا  وإسبانيا  حلفاءتركيا  يف    بل 

األطليس  تنظر   .حلف ش�ل  أوروبا  أن  إىل  ولفتت 

االتحاد   مع  املتميزة  روابطها  رغم  تركيا  إىل  بقلق 

الكفاية    األورويب. فيه  مبا  قريبون  الحلفاء  وقالت: 

مثل   بينهم  في�  املهمة  القضايا    من األ ملشاركة 

مستوى و  عىل  يدل  وهذا  الصواريخ،  بطاريات 

أن مدريد تشارك أنقرة األهداف والصعوبات نظ�ها الرتيك نقلت لو  عالقات إسبانيا العضو يف الناتو مع تركيا.
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بيا والهجرة، وأن الجانب األورويب لديه بعض املخاوف حول خطوات اتخذتها في� يخص قضايا مثل رشقي املتوسط ولي

 . وأكدت أن لدى تركيا بعض الحساسيات املتعلقة بالخطوات التي تتخذها أوروبا بهذا الصدد تركيا يف تلك القضايا.

 محکمة أمریکیة: الضرائب اإلضافیة یلع صادرات الصلب الترکیة مناقضة للدستور 

املحكمة املتحدة    قضت  الواليات  يف  الدولية  التجارية 

دونالد    األمريكية، بأن الرضائب اإلضافية التي فرضها الرئيس

للدستور.  مناقضة  الرتكية،  الصلب  صادرات  عىل    ترامب، 

وأشار بيان صادر عن اتحاد مصّدري الصلب يف تركيا، إىل  

بنسبة   جمركية  است�اد  رسوم  فرض  ترامب  عىل  ٪  25أن 

مارس/آذار   خالل  الرتيك،  قرار  2018الصلب  وعقب   .

يعتزم األمريكية،  بتعويض  االتحاد  املحكمة  عن    املطالبة 

تذهب إىل الواليات املتحدة خالل عام    من صادرات الصلب الرتكية ٪  15  كانت و   األرضار التي لحقت باملصدرين األتراك.

 حالياً، متأثراً بقرار ترامب. ٪3، إال أن هذا الحجم انخفض إىل 2017

 قالن: الجمهوریة الترکیة دولة قائمة یلع مبادئ العلمانیة 

الرئاسة الرتكية إبراهيم قالن، املزاعم   باسم  تحدثاملنفى  

من   والجدل الذي يرتدد حول تغي� نظام الحكم يف البالد 

خالفة أو  سلطنة  إىل  جمهورية  ،  جمهورية  تركيا  أن  وأكد 

قامئة عىل مبادئ العل�نية، وأن تلك املزاعم هدفها خلق  

مصطنعة. الجمهورية  أ   وأوضح  أجندات  ومبادئ  أسس  ن 

و  الدستور،  يف  موضحة  تركياإىل    هدفتالرتكية  إىل   نقل 

ت التي  القانون  املكانة  دولة  تحقيق  خالل  من  ستحقها 

وب�   االجت�عي، واالستقالل التام املستند عىل اإلرادة الد�قراطية للشعب واإلرادة الوطنية يف إطار مبادئ العل�نية. 

وأكد املسؤول الرتيك أن الحكومة ترفض    عام.  700هي جزء من الثقافة الرتكية تعود إىل نحو  الرتكية  أن ثقافة األوقاف  

 بشكل قاطع أي تهجم عىل شخص مؤسس الجمهورية مصطفى ك�ل أتاتورك.

 ثانیًا: قضیة األسبوع 

 تقییم للنظام الرئاسي بعد سنتین من انتقال ترکیا إلیه

، خالل اجت�ع تقييمي ألداء حكومة النظام  املايض  قال الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان، يف كلمة له، الثالثاء 

"النظام الرئايس هو اإلصالح اإلداري الوحيد املنّفذ بإرادة الشعب مبارشة، خالل    ؛ أنالعام� املاضي�الرئايس يف  

املمتدة   الد�قراطية  تحقيق  عىل   عاما".  200مس�ة  قادرة  باتت  الجديد  الرئايس  النظام  بفضل  تركيا  وتابع: 

اإلقليمية والعاملية األزمات  الفعال والرسيع والشامل مع  للجمهورية عىل  وعرب    .التجاوب   64توقيع رئيس 
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وبّ� الرئيس أنه ال مفر من املرور مبخاض يف   قرارا يف العام� املاضي�، قدمنا خدماتنا لشعبنا.  755مرسوًما وألف� و

 وأكد: منفتحون سياسيا عىل كل تغي� يف نظام حكم البالد  الكث� من القطاعات أثناء تغي� شكل نظام الحكم يف البالد. 

  87خالل العام� األخ�ين إىل جانب تعي�    مدارس ابتدائية ومتوسطة   805أردف: أنشأنا ألف� وو   إن كان أفضل وأجود.

  يوماً.  180منها حتى يف فرتة الوباء وذلك ضمن خطة الـ    ٪ 93خطة عمل، أنهينا    2384ومن أصل    مدرًسا.  681ألًفا و

 مؤسسات دولية لدعمها باملستلزمات الطبية.  4بلداً و  136تركيا لبّت طلبات أن  وشدد أردوغان

تهدف إلطالق  واقتصادياً؛   تركيا  أن  أردوغان،  الرئيس  عام    10أعلن  بحلول  القرن"  "أحادية  قيمة    2023رشكات  تبلغ 

ورشكة "أحادية القرن" أو "يو� كورن" مصطلح اقتصادي يطلق عىل الرشكات الصاعدة التي    الواحدة منها مليار دوالر.

مليار    36عاما، من    17أضعاف خالل    5وأشار إىل أن الصادرات الرتكية ازدادت مبقدار    يتخطى رأس�لها مليار دوالر.

من    2019من طاقتها الكهربائية عام    ٪62وأوضح أن تركيا أنتجت    .2019مليار دوالر عام    180.8إىل    2002دوالر عام  

وفرنا ملواطنينا  :  وتابع الرئيس  أن تركيا تخرج من كونها محتاجة للطاقة.مواردها املحلية واملتجددة، مؤكدا أن ذلك يعني  

ألف أرسة من امتالك منزل   200إمكانية امتالك منازل بأقل تكلفة وبتمويل طويل األمد، وبفضل ذلك مكنّا أكرث من  

لبينا طلبات    :ل أردوغانوحول املساهمة الرتكية يف إطار مكافحة كورونا ملختلف دول العامل، قا  خالل يونيو/حزيران.

وذكر أن االقتصاد الرتيك يكتسب مناعة ضد االضطرابات    مؤسسات دولية لدعمها باملستلزمات الطبية.  4بلدا و  136

الخبيثة. املالية  التداب� املتخذة حيال املحاوالت  الرئايس عىل االقتصاد، ذكر    العاملية، الفتا إىل  النظام  تأث�  وبخصوص 

وأضاف أن   ه ال مفر من املرور مبخاض يف الكث� من القطاعات أثناء تغي� شكل نظام الحكم يف البالد.الرئيس الرتيك أن

االقتصاد الرتيك أصبح هدفا لهج�ت أسعار الرصف والعقوبات املبارشة مع االنتقال إىل النظام الرئايس، مؤكدا أن تركيا 

ر "نهدف إىل اقتصاد ذو �وذج متويل رخيص وطويل األجل  وأشا  تتخذ احتياطاتها بشأن مضاربات املؤسسات املالية.

وأردف أن تركيا اتخذت إجراءات هامة يف سوق مبادلة العمالت بحظرها القنوات    ومستدام بالنسبة للقطاع الخاص.

ىل بنوك  املستهدفة لل�ة الرتكية، ومتك� البنوك الرتكية من إجراء معامالت بالعملة األجنبية في� بينها دون الحاجة إ

الصادرات   أجنبية". زادت  الزارعي،  القطاع  يف  الذايت  االكتفاء  عالوة عىل  أنه  أردوغان  أوضح  الزراعي،  القطاع  وحول 

قيمة  ارتفعت    و   مليون طن.   123مالي� طن ليبلغ اإلج�يل    8الزراعية خالل العام� املاضي� وازداد اإلنتاج الزراعي بـ

 مليار دوالر.  18إج�يل باملاضي� مبقدار مليار دوالر، الصادرات الزراعية خالل العام� 

، حيث بلغت نسبة الصادرات  ٪53.7وأشار أردوغان إىل انخفاض عجز التجارة الخارجية خالل العام� املاضي�، بنسبة  

ر) خالل  مليون دوال   875مليار ل�ة تركية (نحو    6.1ولفت إىل تقديم حزمة دعم للمصدرين بقيمة  ٪،  84.1إىل الواردات  

وذكر أن التجارة الخارجية مع دول االتحاد األورويب والعراق وإيران ظلت مستمرة خالل جائحة كورونا    العام� املاضي�.

وأشار إىل إنشاء منطقة حرة خاصة بتكنولوجيا املعلومات يف   عرب استخدامهم أنشطة التجارة الخارجية غ� التالمسية. 

ويف مجال الصناعات الدفاعية الرتكية، أوضح أردوغان أن   إنتاج وتصدير التكنولوجيا العالية.مدينة إسطنبول لتشجيع  

،  2002مليارات دوالر عام    5.5مرشوعا مبيزانية    62، مش�ا إىل تنفيذ  ٪30إىل    ٪70االعت�د عىل الخارج تراجع من  

، ارتفع عدد الرشكات 2020-2002الفرتة    اللخو   .2019مليار دوالر عام    60مرشوع مبيزانية    700يف ح� تم تنفيذ  

رشكة، وارتفع حجم القطاع من مليار دوالر إىل    1500إىل    56الرتكية العاملة يف مجال الصناعات الدفاعية من  

 رشكات تركية إىل قامئة أكرب الرشكات الدفاعية يف العامل.   5نض�م او ، مليار دوالر 11
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 ثالثًا: حدث األسبوع 

 عامًا  86مسجد آیا صوفیا بعد    الجمعة األولی يف

يواصل "مسجد آيا صوفيا الكب�"، الثالثاء، استقبال   

اليوم  يف  البالد،  وخارج  داخل  من  الزوار  حشود 

افتتاحه.  من  الخمس،   الخامس  الصلوات  ب�  وما 

منع  أجل  من  املسجد  بتعقيم  خاصة  فرق  تقوم 

يف الوقت    انتشار ف�وس كورونا ب� الزوار واملصل�.

التذكارية  الصور  بالتقاط  الزوار  فيه  ينشغل  الذي 

الكب�"   صوفيا  آيا  لـ"مسجد  املحمولة،  بهواتفهم 

عام من تحويله    86ذي جرى افتتاحه للعبادة بعد  ال

الصادر يف    10ويف    إىل متحف. الوزراء  قرار مجلس  الرتكية،  العليا  اإلدارية  املحكمة  ألغت  الجاري،  نوفمرب/    24يوليو 

"آيا صوفيا"، رصح فني ومع�ري فريد، يقع يف منطقة    ، بتحويل "آيا صوفيا" من جامع إىل متحف.1934ترشين الثا�  

، وهو من أهم املعامل 1934سنة جامعا، ثم تحول إىل متحف يف    481"السلطان أحمد" مبدينة إسطنبول، واستُخدم ملدة  

 . املع�رية يف تاريخ منطقة الرشق األوسط

كب�ة   بأعداد  الجمعة،  فجر  منذ  األتراك  املواطنون  توافد 

نحو ساحة مسجد آيا صوفيا للمشاركة يف أداء أول صالة  

آيا  ظت  واكت  ،فيه  وساحة  أحمد  السلطان  مسجد  حديقة 

الصالة،   سجادات  معهم  مصطحب�  باملواطن�  صوفيا 

الكريم. القرآن  من  آيات  البعض    ومرتل�  هتف  ك� 

صوفيا"،   آيا  وفتحت  السالسل  "كرست  مثل  بشعارات 

جانب لتغطية الحدث،  األتراك واأل   وجود عدد كب� من الصحفي�بجانب    ،وشعارات داعمة للرئيس رجب طيب أردوغان 

نقطة صحية تضم كادرا   17وضمن التداب� الوقائية تم إنشاء  .مشددة إضافة إىل العديد من السياح وسط تداب� أمنية

سيارة إسعاف ومروحية. ك� تم تخصيص مكان� مكشوف� للنساء بالقرب من رضيح    101شخصا، و  736طبيا مكونا من  

مناطق مكشوفة للرجال يف ميدان املسجد وميدان السلطان أحمد وجادة   3ة محمد عاكف، والسلطان أحمد وحديق

 ي�اباتان.  

ن الدينية  و وقبيل صالة الجمعة، بدأت رئاسة الشؤ 

برنامجاً لتالوة القران الكريم، واألدعية يف املسجد،  

الذكر   من  سورا  األتراك  القراء  أشهر  يقرأ  حيث 

 دعاء. البانتهاًء و  الحكيم، بدأوها بسورة الكهف،

الدينية   الجمعة األوىل رئيس الشؤون  ألقى خطبة 

أرباش عيل  الربوفيسور  املنرب   ،الرتيك  صعد  الذي 

به طوال   بالسيف يف يده وظل ممسكاً  ممسكاً 
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وأثار ذلك تساؤالت عدة حول رمزية حمل السيف أثناء الخطبة أو الرسالة املُراد توجيهها وما إذا كان لذلك   الخطبة.

 عالقة مببدأ "حق السيف" لإلشارة إىل حق الترصف يف األماكن التي تم فتحها بقوة السيف. 

يومنا هذا    هي عادة وتقليد عث�� متبع منذ قرون وال تزال تطبق حتى   ،عادة حمل الخطيب سيفاً أثناء خطبة الجمعة 

يف بعض املساجد يف تركيا أشهرها "أسيك جامع" أو الجامع القديم بوالية أدرنة التي ظلت عاصمة لدولة العث�نية إىل  

السيف أهمية خاصة لدى العث�ني� إذ كانت تش� إىل تويل السلطان إدارة  كان ملراسم تقلد    أن تم فتح إسطنبول.

وكان الجامع القديم بأدرنة يشهد مراسم تقلد السيف وكانت تتم يوم الجمعة. وظل    الدولة وإعالن حكمه للجميع. 

 بالسيوف، إىل يومنا أمئة املسجد الكب� يواصلون ذلك التقليد ويصعدون عىل املنرب يف صالة الجمعة والعيدين ممسك�

 . هذا باملسجد نفسه وبعض املساجد يف األناضول

 ابعًا: املشهد االقتصادي ر

 وزیر املالیة: ترکیا مرکزا الستقطاب املستثمرین 

إن   ألب�اق،  الخزانة واملالية، براءت  ستظل    تركياقال وزير 

السنوات  يف  ارتقت  حيث  املستثمرين،  الستقطاب   مركزا 

عامليا يف مؤرش سهولة م�رسة أنشطة  33األخ�ة إىل املركز 

أن    األع�ل. الكث�  وأضاف  بالده تفوقت بشكل كب� عىل 

املستثمرين  افتتاح  حيث  من  املتقدمة،  الدول  من 

  60أن تركيا كانت تحتل املرتبة  و   مرشوعات عىل أراضيها.

أصل   أنشطة    190من  م�رسة  سهولة  مؤرش  عىل  دولة 

تقرير سنوي يصدر عن    ، هو2020وتقرير م�رسة أنشطة األع�ل    .33، بين� اليوم تحتل املركز  2017األع�ل، عام  

ويعتمد التقرير يف ترتيب   اقتصادا يف سهولة تنفيذ األع�ل.  190وحدة أنشطة األع�ل يف البنك الدويل، ويقدم أداًء لـ  

معاي�، هي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول عىل الكهرباء، وتسجيل امللكية،    10الدول عىل  

كذلك، تتألف املعاي� العرشة من ح�ية مستثمري األقلية، ودفع الرضائب، والتجارة عرب الحدود،    ن.والحصول عىل االئت�

 .وإنفاذ العقود، وتسوية حاالت اإلعسار

 بلدا  40وزیر الصناعة: نصدر مکابح القطارات السریعة لـ

ورانك،   مصطفى  والتكنولوجيا  الصناعة  وزير  خالل  قال 

  تركيا إن  ،  بل) للصSilvan Sanayiإىل مصنع (زيارته  

الرسعة عالية  للقطارات  مكابح  أنظمة    تنتج 

من  و  أكرث  إىل  جميع ،  بلدا  40تصدرها  رأسها  عىل 

ورانك أن   وأضاف  الدول األوروبية والص� واليابان.

عالية   الفوالذية  املصبوبات  ويصّدر  ينتج  املصنع 

ورانك أن   ولفت  من اإلنتاج إىل الخارج.٪  90حيث يتم تصدير أكرث من  ،  الجودة واملقاومة للحرارة والتآكل
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ضافة يف  وزارة الصناعة والتكنولوجيا الرتكية، توفر مزايا كب�ة للصناعة املحلية من أجل تطوير الصناعة ذات القيمة امل

: رمبا يكون هذا الرصح الصناعي واحًدا من أكرب املصانع يف العامل إلنتاج أنظمة وأقراص املكابح الخاصة  وتابع  البالد.

 . بالقطارات عالية الرسعة

 شرکة ترکیة تصّدر أجسام مروحیات إلی کوریا الجنوبیة 

، إنتاج والية أسيك شه� يف    تواصل رشكة "جوشقونوز" الرتكية

  أجسام مروحيات الهليكوبرت وتصديرها إىل كوريا الجنوبية. 

والصناعات   الط�ان  مجاالت  يف  أنشطتها  تواصل  في� 

ل أردم أجاي، كب�  و قيو  .2006الدفاعية والطاقة، منذ عام  

عام  المسؤويل   وقعوا  إنهم  مع  2015رشكة،  بروتوكوالً   ،

  15وقاموا بتسليم    العديد من الرشكات يف كوريا الجنوبية. 

لصالح رشكات   60من أجسام طائرات الهليكوبرت، من أصل 

 خالل العام املايض.   ٪15رشكة "جوشقونوز" �واً بنسبة وحققت   الجنوبية. اكوري

 سفینة الفاتح الترکیة تبدأ أول عملیة تنقیب لها يف البحر األسود 

بدأت سفينة الفاتح الرتكية، االثن�، أول عملية تنقيب لها  

" حقل  األسود.Tuna-1يف  بالبحر  تغريدة   "  يف  ذلك  جاء 

واملوارد الطبيعية الرتيك فاتح دو�از يف  وزير الطاقة    نرشها 

تويرت. عىل  السفينة   موقعه  إن  تغريدته،  يف  دو�از  وقال 

بدأت أع�ل التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي يف البحر  

وأضاف   األسود، آخذًة ورائها دعوات ودعم الشعب الرتيك.

دون   االقليمية  مياهها  يف  شربا  ترتك  لن  تركيا  أن  دو�از 

 وذلك بهدف تحقيق استقالليتها يف مجال الطاقة. تنقيب، 

 2020يف النصف األول  ٪32ارتفاع مبیعات العقارات 

الحايل،   العام  األول من  النصف  العقارات خالل  تركيا من  مبيعات  العام  ٪32ارتفعت  نفسها من  الفرتة  مع  مقارنة   ،

منزال بيع يف عموم تركيا خالل األشهر    798ألفا و  581وأوضحت وزارة البيئة والتخطيط العمرا� الرتكية أن    املنرصم.

وأضاف البيان أن مدينة اسطنبول احتلت املرتبة األوىل ب� الواليات الرتكية من حيث   .2020الستة األوىل من  

  منزال.  271ألفا و  95وأشار إىل أن عدد املنازل التي بيعت يف اسطنبول خالل الفرتة املذكورة، بلغ    بيع العقارت.

بـوجاء الثانية  املرتبة  أنقرة يف  العاصمة  بـ52ألفا و  64ت  ثالثا  الدولة    .651ألفا و  36، وإزم�  ودخلت خزينة 

مليار دوالر    1.3مليون ل�ة تركية (ما بعادل    792مليارات و  7الرتكية من مبيعات العقارات خالل الفرتة املذكورة،  

 أمرييك).

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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 بلدا 86ترکیا تصدر الحافالت إلی 

وحسب    بلدا،  86صادرات تركيا من الحافالت، إىل  وصلت  

السيارات، فإن قيمة الصادرات من جمعية أولوداغ ملصدري 

األوىل من العام،   6يف األشهر الـأحجامها املختلفة  الحافالت ب

ألف دوالر، بعدما كانت    714مليون و  674انخفضت إىل  

  . 2019ألف دوالر، يف النصف األول من    282مليون و  990

للحافالت   املستوردين  قامئة  األوروبية  الدول  وتصدرت 

أملو الرتكية،   أوالحلّت  مليون    122  بصادرات  ة بقيم  انيا 

  ألف دوالر.  712مليون و  63ألف دوالر، تليها إيطاليا بـ    479مليون و  94فرنسا بقيمة صادرات    ثم   ألف دوالر.  922و

ألف دوالر، ثم بولونيا   860مليون و   30بريطانيا بـ  ثم  من إج�يل صادرات تركيا.    ٪41.6  يهاوتشكل نسبة الصادرات إل

 ألف دوالر.  386مليون و 23ألف دوالر، وروسيا بـ  951مليون و 25ألف دوالر، ثم تشيكيا بـ  394مليون و 28بـ 

 عرف ترکیااخامسًا: 

 یا صوفیا آجامع سجاد 

 عريب   TRTبتحرير عن  

أول صالة جمعة يف مسجد آيا صوفيا، تتكشف املزيد من التفاصيل الصغ�ة املتعلقة بشكل املسجد   انقضاءمع 

لعل أبرز هذه التفاصيل التي شغلت اهت�م املتابع� حول العامل السجاد    عاما.  86ن متحفاً عىل مدار  كا  الذي

ففي أحد املصانع    الذي سيبسط عىل أرضية املسجد، ال سي� مواصفاته ولونه وسمكه ونقوشه ودالالت كل ذلك.

أع�ل حياكة السجادات الرئيسية    متتتركيا،  أعوام يف والية مانيسا غريب    108التاريخية التي يبلغ عمرها أكرث من  

 . ملسجد آيا صوفيا 

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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عملية صناعة السجاد الخاص مبسجد آيا صوفيا يف أحد املصانع التاريخية العريقة عىل مستوى العامل، واملوجودة  تجر 

تتم صناعتها مبواصفات وتقنيات ورشوط خاصة جداً،   تركيا، حيث  مانيسا غريب  لوالية  التابعة  "د��جي"  يف ضاحية 

واملصنع الذي   رئاسة الشؤون الدينية ووزارة السياحة والثقافة.وترشف عليها أعىل الجهات الرسمية يف الدولة ال سي�  

السجادة  صنعت  سنوات.    108أوكلت إليه هذه املهمة يعد أول مصنع آيل لصناعة السجاد يف تاريخ تركيا ويبلغ عمره  

كيلوغرامات،   5  ٪ غ� املرض بالصحة، وغ� القابل لالشتعال عىل اإلطالق، املرت الواحد منها يزن100من الصوف الرتيك  

السجادة صنعت مبعاي� خاصة جداً تجعلها  . ك� أن  مليمرتاً، وانتخب مبعاي� ومواصفات خاصة بآيا صوفيا  16وبسمك  

جرى استخدام تقنيات خاصة يف صباغة الصوف املستخدم يف صناعتها، ومن  ك� قابلة لالستخدام لسنوات طويلة جداً، 

السجود تم معالجة ريش السجادة بتقنية خاصة عن طريق البخار ليكون    أجل منع حصول أثر أو تخريب يف مكان 

الرئيس    قبلمن    ؛ فقد تم اختيارهالرتكواز  وعن اختيار اللون  .فقط  تركياموجودة يف    ةتقني وهي  مائالً باتجاه القبلة،  

يف    ة املصنععن أصعب مشكلة واجهو   شدد عىل رضورة استخدام القطن الرتيك الوطني.الذي  رجب طيب أردوغان،  

وجود مشكلة يف توافق اتجاه القبلة مع اتجاهات املبنى، موضحاً    هيإعداد السجاد وفرشه داخل مسجد آيا صوفيا،  

 أن القبلة تأيت ملتوية مع تصميم البناء الداخيل، وأن إعداد السجادات تم مبعاي� خاصة ليك يتالءم مع هذا األمر.

وعىل مستوى تركيا تكفلت الرشكة بصناعة سجادات عدد من أبرز املساجد التاريخية الكب�ة ومنها مسجد السلي�نية  

الذي صنعت له سجادة مبساحة   الجديد يف    4200يف إسطنبول  السلطان أيوب، ومسجد أمينونو  مرت مربع، ومسجد 

الشه�، ومسجد دوملا بهتشيه، ومس أورتا كوي  أولو جامع يف  إسطنبول، ومسجد  أنقرة، ومسجد  بايرام يف  جد حجي 

وعىل الصعيد الدويل تكفل هذا املصنع بحياكة سجادات    بورصة، ومسجد موالنا يف قونيا، وغ�ها كث� من املساجد. 

د مئات املساجد الكربى حول العامل، منها يف أمريكا وبريطانيا وروسيا وفرنسا وأملانيا وأسرتاليا وكندا وسويرسا والسوي

والد�ارك واليونان وهولندا وألبانيا وال�ويج وأذربيجان وبلغاريا والبوسنة والهرسك وقربص وتشييل والتشيك وجورجيا 

عربياً حاك هذا املصنع سجادات   واليابان وكازاخستان وطاجاكستان ومقدونيا ورصبيا ورومانيا وجنوب إفريقيا وأوكرانيا.

ع�ن، ومسجد طرابلس يف العاصمة الليبية، ومسجد الشيخ أحمد يف مدينة ديب  مسجد أبو عيشه يف العاصمة األردنية  

 باإلمارات العربية املتحدة، ومسجد الشعب (الصالح) يف العاصمة اليمنية صنعاء. 

تعد صناعة السجاد من أقدم الصناعات الرتكية املتوارثة التي بدأت يف القرن الحادي عرش وامتهنتها ألول مرة القبائل  

التاسع عرش ظهر البد القرن  الوسطى، ثم تطورت وأدخلها السالجقة إىل األناضول. ومع نهاية  التي سكنت آسيا  وية 

السجاد الرتيك يف رسومات عرص النهضة كداللة عىل الهيبة والكرامة والسالم والذي ما يزال قامئاً حتى يومنا، وبرز اهت�م  

بدراس الغريب  العامل  والعل�ء يف  الفنون  كالكليم  مؤرخي  املنسوج  السجاد  أنواع  إذ جذبت  الرتيك والرشقي،  السجاد  ة 

والسوماك والسيسيم والزييل اهت�م جامعي الفنون والعل�ء، ويف أواخر القرن العرشين بدأت مشاريع إلحياء فن نسج  

 السجاد الرتيك التقليدي باستخدام النسج اليدوي، واألصواف املصبوغة طبيعياً. 

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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 ملشهد: شخصیة اسادسًا

 لي أحسان یافوزع

تخرج من كلية الحقوق بجامعة    ،يف طرابزون  1969يوليو    7ولد عيل إحسان يافوز يف  

سنوات عضو مؤسس    10عمل ملدة  ،  سنوات   10ملدة  عمل محاميًا مستقًال  و   إسطنبول،

رئاسة منطقة سكاريا  يف  ات  سنو   7ونائب رئيس مجلس إدارة منطقة سكاريا املركزية،  

رئاسة مقاطعة سكاريا أدابازاري، ونائب رئيس مقاطعة سكاريا ملدة  يف  املركزية، وسنتان  

عضو عن حزب العدالة .  27،  26  ،25  ،24  انتخب نائباً عن سكاريا يف الفرتات  سنة واحدة.

وعضو لجنة حقوق اإلنسان، ك� شغل منصب نائب الرئيس   والتنمية يف الربملان الرتيك،

ورئيس مركز تنسيق سنوات،    7بحزب العدالة والتنمية ملدة  يف مديرية شؤون االنتخابات  

متزوج ولديه  ، 2018إىل أغسطس  2017حزب العدالة والتنمية من سبتمرب لاالنتخابات 

 أطفال.  4

 : مقال املشهدسابعًا

 جانب يف الصراع بین أذربیجان وأرمینیا؟  ما هو دور الالعبین األ 

 مروة شبنام أوروتش 

الليبي الرتيك  االتفاق  الساحلية   ؛بعد  الدول  استبعاد  اليونان وإرسائيل  باستطاعة  يعد  مل 

القوقاز مجدداً، عىل   األخرى يف املنطقة بعد غفوةٍ  الساحة قص�ة استيقظت يف جنوب 

فتوتر العالقات ب� أذربيجان وأرمينيا    الدولية القضية التي تعود جذورها لفرتة طويلة.

الذي   باغ"  قره  "ناغورنو  إقليم  املاضية، ويرتكز حول  الست  السنوات  مستمر عىل مدى 

يشكل أساساً لرصاٍع جديد ال ينتهي إال بحل النزاعات املجمدة. وكانت االشتباكات الخط�ة  

العسكرية للبلدين تحدث بشكل شبه يومي منذ صيف  واملحدو  القوات  ،  2014دة ب� 

واتخذت األطراف املتنازعة    لكنها أصبحت جزءاً من جدول األع�ل الدويل عندما وقعت إصابات يف صفوف الطرف�.

 جندياً أرمنياً.  84أذربيجانياً بينهم مدنيان، و 94، عندما قتل 2016حالة تأهب دائم بعد حرب األيام األربعة عام 

يوليو مبهاجمة أذربيجان بشكل مفاجئ.   12لكن التوتر تصاعد يف املنطقة مرة أخرى عندما قامت أرمينيا يف  

الهجوم مختلفاً هذه املرة ألنه استهدف األرايض األذربيجانية، ومل يأت كجزٍء من النزاع يف قره باغ. إن  وجاء 

متنازع عليها واعرتاف أرمينيا به، هو إجراء يتعارض مع القانون    عدوان إدارة يريفان الذي وقع يف منطقة غ�

 الدويل ويكشف بوضوح عن سياسة حكومة أرمينيا املعادية للسالم. 

مع   العالقات  لتطبيع  يخططون  بأنهم  باشينيان"  "نيكول  الجديد  األرميني  الوزراء  رئيس  وبالرغم من ترصيح 

يتعارض مع خطابه. ويف زيارة سابقة له إىل قره باغ، قال باشينيان:    أذربيجان وتركيا، نجده يتخذ نهجاً عدوانياً 

 "هذه أرض أرمينيا". ما يدل عىل أن ترصيحاته املزعومة حول السالم كانت مجرد تلميعٍ لصورته. 

https://almarsad.co.uk/
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ومن غ� املؤكد حتى اآلن وجود دولة أو عدة دول تدعم أو حتى تشجع أرمينيا عىل عدوانها. فاملكان الذي وقع فيه  

لهجوم مريب للغاية ألن مدينة "توفوز" تقع بالقرب من ممر يصل ب� أذربيجان وجورجيا وتركيا، ك� تقع بجوار طرق ا

النقل والشحن والطاقة حيث يتم نقل النفط والغاز من بحر قزوين إىل تركيا عرب هذا املمر. ومن املحتمل أن يؤثر  

  -تبلييس    -قلب االقتصاد األذربيجا�، عىل خط أنابيب النفط باكو  النزاع بشكل مبارش يف هذه املنطقة التي ترتبع يف  

 قارص.  -تبلييس  -جيهان، وممر الغاز الجنويب وخط السكك الحديدية باكو 

عاماً يف حل هذه املشكلة، وفشلت   24ومل تنجح مجموعة "مينسك" التي أسستها منظمة األمن والتعاون يف أوروبا منذ  

ب� البلدين. وتتوىل رئاسة مجموعة "مينسك" كال من فرنسا والواليات املتحدة وروسيا، إىل  يف التوصل إىل حل عادل  

جانب أعضائها تركيا وأملانيا وهولندا وإيطاليا والربتغال وبيالروسيا والسويد وفنلندا. ومن املعروف أن فرنسا تنهج نهجاً  

صوص، يف ح� أنه من غ� املرجح أن تسفر إدارة هذا األمر  ال يتصف بالحيادية أبداً تجاه القضية األرمينية عىل وجه الخ

السبب يف عدم إحراز املجموعة تقدماً  الواليات املتحدة وروسيا عن نتائج جيدة. ومن هنا يتضح جلياً  املشرتكة ب� 

بلدين منذ  ويسعى كال ال  يذكر. ك� أن "مينسك" ال تحمل أية نية لدعوة أرمينيا لالنسحاب من األرايض التي تحتلها. 

قامت   والغاز  النفط  من  املرتفعة  عائداتها  فبفضل  النطاق.  واسع  محتمل  رصاع  لخوض  واالستعداد  للتسلح  سنوات 

أذربيجان بتطوير صناعاتها الدفاعية وال تزال تستثمر يف هذا القطاع بشكل متزايد، ك� تستطيع أرمينيا رشاء معدات 

يجان بسهولة الحصول عىل عتاد كب� من األسلحة من روسيا وبلدان  خاصة مقابل قروض من موسكو، كذلك �كن ألذرب

أخرى. ومتتلك أذربيجان القدرة عىل رضب أي هدف يف أرمينيا بعد أن اشرتت باكو أسلحة من تركيا مثل دبابات "ألطاي"  

دون طيار  " وطائرات استطالع بدون طيار، وأخرى مسلحة باإلضافة إىل طائرات بT129 ATAKوطائرات هليكوبرت " 

التي متتلكها   األسلحة  يريفان إىل بعض  تفتقر  املدى تم رشاؤها من إرسائيل. يف ح�  باليستية شبه بعيدة  وصواريخ 

الحقبة   من  دبابات  عنها  بدال  ومتتلك  للدبابات،  املضادة  الجنوبية  والكورية  اإلرسائيلية  الصواريخ  مثل  أذربيجان، 

بإمكانها ثقيلة م�ثلة  األذربيجانية بصواريخ    السوفيتية وأسلحة  والغاز  النفط  مثل منشآت  الحساسة  املناطق  رضب 

سكود والصواريخ شبه الباليستية الجديدة. لكنها إن فعلت ذلك �كن أن تتلقى رداً بقصف محطة "ميتسامور" للطاقة  

 عف من موقف أذربيجان.كيلومرتاً غرب العاصمة األرمينية يريفان. لذلك، فإن موقفها أض  40النووية التي تقع عىل بعد  

البعض، حيث تدار   الجارية إىل وضع العب� عاملي� يف مواجهة بعضهم  الطبيعي أن تؤدي الرصاعات اإلقليمية  ومن 

الخطط الجديدة وفقاً لخطوط اإلمداد بالطاقة والتطورات األخ�ة يف ليبيا ورشق البحر املتوسط م� يعيد اسم روسيا  

وتر ب� أرمينيا وأذربيجان. ومع سعي روسيا إىل الحفاظ عىل عالقات وثيقة مع البلدين  إىل الذهن كالعب خفي يف الت 

وتعترب روسيا "باشينيان" الذي توىل منصبه قبل عام� نتيجة للمظاهرات املناهضة    إال أنها تبيع األسلحة لكل منه�.

 ده. للنظام "ثورياً" مدعوماً من الغرب، وبالتايل فهي تراقبه وتدرس أوضاع بال 

من ناحية أخرى، ال تريد روسيا تصعيد التوتر ب� أرمينيا وأذربيجان الغنية بالنفط والغاز الطبيعي، ك� أنها ال تسمح  

لـ"باكو" بالتحول إىل العب كب� يف القوقاز يتحرك خارج سيطرتها. و�كن القول إن روسيا التي تقيم عالقات  

الرئيس األذربيجا� "إلهام علييف"  الحفاظ عىل قربها  جيدة مع  السيطرة عىل املنطقة من خالل  ، تهدف إىل 

االسرتاتيجي ليس فقط مع يريفان ولكن مع باكو وتبلييس أيضاً، ولذا ال تريد موسكو الدخول يف توترات مع  

أذربيجان. وعندما أعلنت تركيا ردها الحازم عىل الهجوم األخ�، دعت يريفان منظمة معاهدة األمن الج�عي  

تشارك مع روسيا يف عضويتها، إىل تقديم الدعم والتضامن ضد أذربيجان وضد "أي تدخل تريك محتمل"،  التي  

 لكنها مل تنل من حلفائها أكرث من دعوة إىل الهدنة. 
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عالوة عىل ذلك، فإن روسيا ال تغفل عن التقارب املستمر ب� أذربيجان وإرسائيل بسبب النفط والغاز، بغض النظر عن 

األس تكون هي مبيعات  أن  تريد  ألنها  أرمينيا  الج�عية" يف  "اإلبادة  إىل دحض حجة وقوع  تسعى إرسائيل  لحة. ك� 

ومن ناحيتها تعد إيران الرشيك التجاري الرائد ألرمينيا. فإىل جانب   "الدولة الوحيدة التي عانت من اإلبادة الج�عية".

وذات نفوذ كب� يف إيران. لذلك تقف روسيا أقرب إىل الجانب اإليرا� األتراك األذربيجاني�، توجد جالية أرمنية كب�ة  

 جورجيا يف املنطقة.  -أذربيجان-األرميني ضد تحالف تركيا 

يظهر من عرض كل ما سبق أن روسيا ال تريد أن تخرس أرمينيا وال أذربيجان. لكن موسكو مع ذلك، قد ترسل رسائل  

ومتتد من القوقاز إىل البحر املتوسط. وبالرغم من أن أنقرة طورت عالقات مضللة بسبب قوة تركيا التي بدأت تتسع  

أنها  أعلنت  التي  القوية،  تركيا  تريد  أن روسيا ال  الواضح  املاضية، فمن  األربع  السنوات  وثيقة مع موسكو عىل مدى 

طائرات املقاتلة والعربات  ستقدم الدعم العسكري ألذربيجان ضد عدوان أرمينيا. ومتتلك روسيا عدة آالف من القوات وال

املدرعة والصواريخ املضادة للطائرات يف قاعدتها العسكرية يف أرمينيا. وليس الغرض الحقيقي من وجودها هو محاربة  

أذربيجان، ولكن موسكو تهدف من وجودها إىل وضع رادع يف أرمينيا ضد تركيا. لكن موقف أنقرة أقوى يف حالة اقتىض 

ألن روسيا ال �كنها إرسال الدعم العسكري ألرمينيا إال عرب جورجيا وهذا بحد ذاته مشكلة  األمر للتدخل العسكري  

كب�ة. ك� أننا يجب أال ننىس أيضاً أن روسيا هددت بقوتها النووية أماكن ال تستطيع الوصول إليها، مثل دول أوروبا  

وم أرمينيا إىل نتائج أكرث سوءاً، ووفقاً لواقع األمر  ونتيجة لذلك، من غ� املرجح أن يؤدي التوتر الذي بدأ بهج  الرشقية.

  عىل األرض سيستأنف وقف إطالق النار. وك� يبدو أن الرصاعات املتجمدة سوف تغفو لفرتة قص�ة إىل أن تستيقظ

 .)1(مرة أخرى، وسيستمر التوتر علواً وانخفاضاً إىل أن ينفجر يف مرحلة ما.

  

 

 

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