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 فی هذا العدد: 

 یعزي بوفاة أمیر الكویت   أردوغان  
 : ماكرون یقف في الجانب الخطأ  تشاووش أوغلو  
 والصراع حول إقلیم كاراباخ   تركیا   : حدث األسبوع  
 أردوغان إلى زعماء االتحاد األوربي بشأن شرق المتوسط   رسائل الرئیس   قضیة األسبوع:  
 وزیر المالیة التركي یعلن عن برنامج اقتصادي جدید  
 وارتفاع مؤشر ثقة المستھلك   ملیار دوالر في أغسطس   12صادرات تركیا تتجاوز   
 إعرف تركیا: "ألیجین جوسیتي" من عجائب القالع الصخریة  
 كیا"  النفسیة لخطاب "عزلة تر   األسس   : مقال  
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 هذا العدد 

يف النصف    تركيا الداخلية والخارجية  متابعة التطوراتالرتيك    املرصديتناول  

ترصيحات  يتناول املرصد    ؛اً سياسي  ؛عىل عدة محاور  سبتمربمن شهر    الثا�

وزير الخارجية الرتيك مولود تشاووش أوغلو حول الدور الفرنيس الخطأ يف  

وأرمينيا،   أذربيجان  ب�  كاراباخ  إقليم  يف  والرصاع  ليبيا  من  بجانب  كل 

محاوالت تركيا الدبلوماسية للتعريف بوجهة النظر الرتكية من التوترات  

جت�ع  يف رشق املتوسط دون الوصول إىل صدام عسكري، يف ظل انتهاء اال 

السادس ب� تركيا واليونان يف مقر حلف ش�ل األطليس دون التوصل إىل  

انطالق املباحثات االستكشافية مع تركيا  ، بين� تأمل اليونان  نتائج مبارشة

بسعي املجلس إىل  رئيس املجلس األورويب  يف الوقت الذي أعلن فيه    .قريبا

   . اء مع تركيافتح حوار بنّ 

رسائل الرئيس أردوغان إىل زع�ء   املرصديستعرض  فيف قضية األسبوع،  أما  

املتوسط  رشق  بشأن  األوريب  يتناول  .االتحاد  األسبوع  بين�  تركيا    حدث 

 والرصاع حول إقليم كاراباخ.

عرب  املرصديستعرض  ف؛  اقتصادياأما   لرتكيا  والتجاري  االقتصادي    الوضع 

تقديم وزير املالية والخزانة الربنامج االقتصادي الجديد ومحاوره الثالث،  

استمرار   العسكري بجانب  التصنيع  مجال  يف  الرتيك  االقتصاد  صعود 

 والتجارة والسياحة العالجية والسياحة العامة. 

يقدم   تركيا:  إعرف  محور  من    عن نبذة  املرصد  ويف  جوسيتي"  "أليج� 

  فهي   لهذا األسبوعاملرصد  . أما شخصية  يف أنقرةعجائب القالع الصخرية  

آيدن يتناول    . مصطفى  النفسية    بعنوان:  مقاالًاملرصد  وختاماً؛  األسس 

  اي. تللربوفيسور ياس� أك، لخطاب "عزلة تركيا" 

 المرصد التركي 
 

الترکي دوریًا املشهد  یرصد

وتطوراته وقضایاه الداخلیة 

 والخارجیة 

 رامي الجندي إعداد: 

 

 "وعى صناع الوعي" 

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

وتقـاریر رصـدیة ومعلومـاتیة 

   "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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 أوًال: املشهد السیاسي

 أردوغان یعّزي الکویت يف وفاة أمیرها 

أردوغان   طيب  رجب  الرتيك  الرئيس  للشعب  قدم  تعازيه 

الجابر   األحمد  صباح  الشيخ  أم�هم  وفاة  يف  الكويتي 

وقال أردوغان يف تغريدة باللغت� الرتكية والعربية   .الصباح

عىل حسابه يف تويرت: تلقينا ببالغ الحزن واألىس نبأ وفاة أم�  

الصباح الجابر  األحمد  الشيخ صباح  الكويت  أعرب  ،  دولة 

باسم الشعب الرتيك عن مشاعر التعازي واملواساة الخالصة  

  ه ل أن يتغمدللشعب الكويتي الشقيق، سائال الله عز وج

 . بواسع رحمته 

 تشاووش أوغلو: ماکرون یقف يف الجانب الخطأ  

الرئيس  إن  أوغلو،  تشاووش  مولود  الخارجية  وزير  قال 

 ، يف ليبياالفرنيس إ�انويل ماكرون، يقف يف الجانب الخطأ  

وأوضح أن فرنسا كانت تأمل يف أن يتمكن االنقاليب خليفة  

 حفرت من بسط سيطرته عىل كامل ليبيا خالل فرتة وجيزة.

الرتكية    وتابع: البحرية  تحرش  قصة  ابتدعوا  ذلك  بعد 

دليل   أي  تقديم  يستطيعوا  ومل  املتوسط،  يف  لهم  بسفينة 

وتعليقا عىل املكاملة الهاتفية األخ�ة ب�   يدعم ادعاءاتهم.

وأردف: مطلع  انت إيجابية ومفيدة واتفقا عىل مواصلة الحوار.الرئيس الرتيك ونظ�ه الفرنيس، قال تشاووش أوغلو: ك

سبتمرب الجاري، تلقيت دعوة من نظ�ي الفرنيس لزيارة باريس لكنني مل أمتكن من تلبية الدعوة بسبب جدول أع�ل 

 قاء يف أقرب وقت. اللالطرف�، والرئيس أردوغان وماكرون شددا عىل أهمية 

 وسط بمشارکة إیطالیة تنظم ندوة حول شرق املت اترکی

نظمت دائرة االتصال بالرئاسة الرتكية، ندوة افرتاضية عرب  

الفيديو األوضاع  تقنية  تطورات  حول    كونفرانس 

املتوسط،   والتعاون  و برشق  للعدالة  أنقرة  رؤية 

وتأث�  املتوسط،  الدويل. رشقي  النظام  عىل    اتها 

وشارك يف الندوة كل من السف� الرتيك لدى روما،  

لدى   السابق  اإليطايل  والسف�  أسانيل  سليم  مراد 

فالريا  اإليطايل  والكاتب  مارسييل،  كارلو  أنقرة، 

  أرجياس.غيانوتا، ومدير عام الشؤون السياسية الثنائية والبحرية والط�ان والحدود بالخارجية الرتكية، شغتاي  
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يونيو/حزيران املايض اتفاقية بشأن ترسيم الحدود يف البحر األيو�    7وقعت إيطاليا واليونان يف    :وقال السف� أسانيل

الذي يفصل البلدين املجاورين، والنقاط التي وافقت عليها اليونان يف هذا االتفاق تتطابق مع مبادئ القانون الدويل  

كد رضورة أن يلعب االتحاد األورويب دورا بناًء يف قضية رشق املتوسط، مش�ا أن تركيا وأ   الذي طاملا طالبت بها تركيا.

أن تقبل طلب اليونان أن تنطلق   اال �كن لرتكي:  قال السف� اإليطايل السابق مارسييلو   .منفتحة عىل الحوار واملفاوضات

لقد قامت    :وأضاف  م بأي نشاط يف املنطقة.حدودها البحرية من الجزر يف بحر إيجه، وهو ما يعرقل تركيا عن القيا

قول الرئيس    : قال الكاتب غيانوتاو   .1947اليونان بتسليح جزرها منتهكة بذلك اتفاقية باريس للسالم مع إيطاليا يف عام  

  ، منهجه املنحاز، ما يش� إىل  سبتمرب/أيلول الجاري، إن تركيا مل تعد رشيًكا يف البحر املتوسط  10إ�انويل ماكرون يف قمة  

 . يف املنطقة ةفرتكيا دولة متوسطية ذات دور ومصالح كب� 

 انتهاء االجتماع الترکي الیوناني السادس بمقر الناتو 

أعلنت وزارة الدفاع الرتكية، انتهاء االجت�ع الفني السادس  

لبحث  واليونا�  الرتيك  العسكري�  الوفدين  "أساليب    ب� 

"الناتو"،   األطليس  ش�ل  حلف  مقر  يف  عقد  النزاع"،  فض 

بروكسل.  البلجيكية  أن  بالعاصمة  إىل  املقرر    ه وأشارت  من 

وكان االجت�ع    عات الحقة خالل األيام القادمة.عقد اجت�

يوم   عقد  العسكري�  الوفدين  ب�  سبتمرب/    22الخامس 

الجاري. ينس    أيلول  للحلف  العام  األم�  اتفق  أن  وسبق 

ستولتنربغ، والرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان، عىل انطالق محادثات فنية ب� أنقرة وأثينا، لتأسيس آليات تجنّب  

سبتمرب، أعلن ستولتنربغ، انطالق محادثات فنية ب� تركيا واليونان، مش�ا إىل    4ويف    وشات رشقي املتوسط.حدوث منا

 عدم التوصل إىل اتفاق بعد. 

 الیونان: نأمل انطالق املباحثات االستکشافیة مع ترکیا قریبا 

خالل  أعرب رئيس الوزراء اليونا�، كرياكوس ميكوتاكيس،  

وزير  برفقة  كريت،  بجزيرة  جوية  قاعدة  إىل  زيارته 

بومبيو مايك  األمرييك،  انطالق  ،  الخارجية  يف  أمله  عن 

وشدد عىل   وقت قريب. املباحثات االستكشافية مع تركيا يف

الدويل لالستقرار  بالنسبة  املتوسط  رشقي  منطقة    ، أهمية 

الدبلوماسية.وأنه   التوتر    حان وقت  أن  إىل  وأشار 

عضوي بلدين  ب�  ش�ل القائم  حلف  لدى  ن 

األطليس، لن يكون لصالح أحد، مشدداً عىل رضورة أن يكون حل الخالفات ب� أنقرة وأثينا قامئاً عىل القانون 

عام    الدويل. واليونان  تركيا  ب�  االستكشافية  املحادثات  من  األوىل  الجولة  وانعقدت  2002وانطلقت  الجولة  ، 

 . ستمر املفاوضات عىل شكل مشاورات سياسية، لتبالعاصمة أثينا 2016مارس/ آذار  1يف  ة� خالسادسة واآل 
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 رئیس املجلس األوروبي: هدفنا فتح حوار بناء مع ترکیا 

قال رئيس املجلس األورويب شارل ميشيل، يف رسالة لزع�ء 

 الدول األعضاء، إن هدفنا فتح مساحة حوار بناءة مع تركيا

  من أجل ض�ن االستقرار واألمن يف جميع أنحاء املنطقة. 

ال الدعوة  رسالة  نص  ميشيل  دول ونرش  لقادة  وجهها  تي 

 1االتحاد األورويب قبيل اجت�ع املجلس يف بروكسل يومي  

املقبل.  2و األول  ترشين  االجت�عات    أكتوبر/  أن  وأوضح 

تشكيل   عىل  وقدرتها  العامل  يف  أوروبا  مكانة  عىل  سرتكز 

نافالني، إضافة إىل وضع  مص�ها، وعىل العالقات مع الص�، والوضع يف بيالروسيا، وتسميم املعارض الرويس أليكيس  

 .إقليم قره باغ، والوضع رشقي املتوسط والعالقات مع تركيا

 دعو إلی دعم ترکیا يف استیعاب الالجئین األورومتوسطي ی

بالوسائل  تركيا  دعم  إىل  اإلنسان،  لحقوق  األورومتوسطي  املرصد  منظمة  دعت 

الباحثة  وقالت  مالي� الالجئ� عىل أراضيها.   املناسبة لتمكينها من استيعاب ودمج

  45يشيال بولييزي، أمام اجت�عات الدورة الـ  بشؤون اللجوء والهجرة لدى املرصد م

سويرسا يف  األممي  اإلنسان  حقوق  بها  ،  ملجلس  تسببت  التي  الكب�ة  الضغوط  إن 

موجة اللجوء غ� املسبوقة إىل تركيا نتيجة الحرب يف سوريا، جعلتها يف حاجة متزايدة  

دمج هؤالء  للدعم حتى تتمكن من توف� املستلزمات والربامج الالزمة الستيعاب و 

مالي� الجئ   4أكرث من    2019و  2015وأضافت: تركيا استقبلت ب� عامي    الالجئ�.

الـ الفرتة    27  معظمهم من السوري�، وهو ما يعادل مجموع ما استقبلته دول االتحاد األوريب  اللجوء يف  من طالبي 

 يف املنطقة األورومتوسطية، ينذر مبزيد من  وحذرت بولييزي، من أن التوزيع غ� الدائم وغ� املتكافئ لالجئ�   ذاتها".

  3، بتوف� متويل بقيمة  2015االتحاد األورويب خالل القمة الرتكية األوروبية يف نوفمرب/ ترشين الثا�    وتعهد  األزمات.

مليارات    3، تعهد بتوف� متويل إضايف بقيمة  2016مارس/ آذار يف    القمة الثانيةيف  و   ،لسوري� يف تركيالمليارات يورو  

 . يورو أيضا
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 ثانیًا: قضیة األسبوع 

 زعماء االتحاد األوربي بشأن شرق املتوسط إلیأردوغان رسائل الرئیس 

الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان، رسائل إىل قادة وزع�ء دول االتحاد األورويب ورؤسات مؤسساته باستثناء    بعث 

أنقرة من الوضع مبنطقة رشق البحر املتوسط ومقرتحاتها لحل األزمة  اليونان وإدارة قربص الرومية، رسد فيها موقف  

وأكد أردوغان يف رسائله عىل أهمية العالقات الرتكية األوروبية، مبينا أن أنقرة تويل دامئا اهت�ما خاصا    القامئة فيها.

من الخطوات التي من شأنها    وذكر أن حكومات العدالة والتنمية املتعاقبة، أقدمت عىل الكث�  لتعزيز تلك العالقات.

وقال يف رسائله: "عالقاتنا تواجه تحديات جديدة نتيجة التطورات الحاصلة    تعزيز عالقات تركيا مع االتحاد األورويب.

وأردف:  رشق املتوسط، وأود عرب هذه الرسائل أن استعرض لكم موقف تركيا من أزمة رشق املتوسط ومقرتحاتنا لحلها. 

ملتوسط لها هدفان، األول تحديد مناطق الصالحية البحرية يف رشق املتوسط بشكل عادل ومطابق  سياساتنا حول رشق ا

املوارد   يف  الرتكية  قربص  ش�ل  جمهورية  حقوق  ض�ن  والثا�  القاري،  جرفنا  يف  حقوقنا  وح�ية  الدولية،  للقوان� 

يف إطار هذين الهدف� إىل تقاسم ثروات املنطقة وذكر أن تركيا تسعى    الهيدروكربونية عىل اعتبار أنها رشيك يف الجزيرة.

 استقرار. و بشكل عادل عرب تعاون جميع األطراف املعنية باملنطقة، وبالتايل تحويل رشق املتوسط إىل واحة سالم 

ولفت الرئيس الرتيك إىل أن اليونان وإدارة قربص الرومية تعمالن عىل تصعيد التوتر يف رشق املتوسط، مبينا أن أثينا  

وقربص الرومية تتجاهالن حقوق تركيا والقبارصة األتراك، وتقدمان عىل خطوات أحادية الجانب يف املنطقة وتحاوالن  

، شجع اليونان وإدارة قربص  2003وأشار أردوغان إىل أن التزام االتحاد األورويب الصمت منذ عام    فرض األمر الواقع.

بأن االتحاد األورويب تجاهل وجود القبارصة األتراك وضم إدارة قربص  وذكّر    الرومية عىل القيام مبثل هذه الترصفات.

وتابع: "اليونان وقربص الرومية تحاوالن حبس تركيا يف ساحل أنطاليا،    الرومية قبل أن يتم إيجاد حل ألزمة الجزيرة.

ل تقومان بإبرام اتفاقيات  وتسعى لدفع تركيا إىل قبول خريطة إشبيلية عرب ورقة الضغط األوروبية، وال تكتفيان بذلك ب

 . ثالثية ورباعية مع دول املنطقة ضد تركيا والقبارصة األتراك

وأكد أن تركيا مصممة عىل ح�ية مصالحها ومصالح ش�ل قربص الرتكية يف رشق املتوسط، وأن أنقرة منحت الدبلوماسية  

، باتخاذ خطوات جدية  2018يا بدأت يف عام  وأضاف أن ترك  مزيدا من األولوية لحل الخالفات القامئة يف تلك املنطقة.

 يف رشق املتوسط بعد فشل دعوات الحوار والتعاون التي أطلقتها أنقرة طيلة السنوات السبعة األخ�ة. 

م مع القانون الدويل، مؤكداً أن بالده تدافع  ءوأشار إىل أن حدود الصالحية البحرية لرتكيا يف البحر املتوسط تتال 

البحرية يف املنطقة بأحقية وعدالة.عن تحديد   أننا    الصالحيات  الغرض أود أن أؤكد مرة أخرى  وأردف: لهذا 

مستعدون للحوار مع اليونان دون رشوط مسبقة، ويف هذا السياق أود أن أش� إىل أننا دعمنا منذ البداية مبادرة  

وتابع: ومن ناحية   جل تخفيف التوتر.األم� العام لحلف ش�ل األطليس، لفصل العنارص البحرية والجوية من أ 

أخرى، يتع� عىل القبارصة األتراك والقبارصة الروم، بوصفهم املؤسس� املشارك� لجمهورية قربص، وبصفتهم  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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تقاسم العادل لإليرادات، ومن أجل إنشاء  والاملالك� املشارك� للجزيرة، إنشاء آلية تعاون بشأن املوارد الهيدروكربونية،  

وأكمل: ألن كال الطرف� يف الجزيرة يقومان بأنشطة من خالل    عاون هذه، ال داعي النتظار حل قضية قربص.آلية الت

رشكات نفط دولية يف مساحات الرتخيص التي حددتها، فقرار وقف أو مواصلة هذه األنشطة ينبغي أن يكون مشرتكا  

 .الجزيرة يمن شعب

شامل للتعاون يف مجال الطاقة يجمع جميع األطراف يف رشق املتوسط،    وأعرب الرئيس الرتيك عن ثقته بأن إنشاء منتدى

مبا يف ذلك القبارصة األتراك، سيكون مفيداً للغاية، مؤكداً أن بالده مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم للخطوات التي  

قفهم املتحيز ضد تركيا التي  ودعا أردوغان االتحاد األورويب إىل دعم فكرة أنقرة، والتخيل عن مو   ستتخذ يف هذا االتجاه.

ال العادل  الدعم غ� املرشوط وغ�  الرومية يف  ذتعترب دولة مرشحة لعضوية االتحاد، وعن  ي يقدمه لليونان واإلدارة 

وشدد عىل أن املوقف املتحيز الذي يتخذه االتحاد األورويب ضد تركيا، يتعارض مع قوان� االتحاد نفسه    جنوب قربص.

 والقانون الدويل. 

العالقات  بلحق الرضر  عب من فرص التوصل إىل حل، ويزيد من التوتر، ويُ وأكد أن موقف االتحاد األورويب املتحيز يصَ 

وأضاف: "نتوقع من االتحاد األورويب أن يبقى عىل الحياد،  ب� تركيا واالتحاد واملصالح املشرتكة يف العديد من املجاالت. 

وبدون اتخاذ تلك الخطوات املذكورة، فإن مطالبة    ؛ة، وأن يدعم الحوار والتعاونيتعامل مع الجميع عىل قدم املساواأن  و 

 . تركيا والقبارصة األتراك بوقف األنشطة الهيدروكربونية يف رشق البحر املتوسط، هو مطلب ظامل وغ� عادل

لرئاسة الدورية لالتحاد األورويب  ولفت إىل رد اليونان عىل حسن النية الذي أبدته تركيا استجابة لطلب أملانيا التي تتوىل ا

آب/ أغسطس، وهو ما    6نهاية متوز/ يوليو املايض، إذ قامت أثينا بعقد اتفاقية لتحديد الصالحيات البحرية مع مرص يف  

وأردف: "يف الوقت الذي تواصل البلدان املطلة عىل البحر املتوسط أنشطتها الهيدروكربونية بوت�ة    زاد من انعدام الثقة.

رعة، واستمرار تحالف الرش ضد تركيا، وتجاهل القبارصة األتراك، يجب أن ال يتوقع أحد بحبس تركيا يف سواحلها  متسا

وتابع: "كنا دامئا عىل استعداد للحوار والتعاون، ومل    يف الوقت الذي متلك هي أطول رشيط ساحيل عىل البحر املتوسط".

من خالل االتحاد األورويب، ليست لدينا أي أط�ع يف حقوق أي دولة،    نستسلم للمطالب املتطرفة التي يراد فرضها علينا

وأكد أن "من مسؤوليتنا    ومع ذلك، فقد وفرنا الح�ية وسنواصل ح�ية حقوقنا وحقوق القبارصة األتراك كدولة ضامنة".

التعاون والحوار   البحر املتوسط، ولهذا يجب دعم  وتجنب الخطوات  املشرتكة إيجاد حل عادل وسلمي لقضايا رشق 

 والقرارات التي من شأنها تفاقم األزمة الحالية". 

الهجرة املوقعة مع االتحاد األورويب أخذا باالعتبار   اتفاقية  الرئيس الرتيك إىل أن بالده ترغب بتحديث  ولفت 

بع: "أعتقد أن  وتا  الظروف الحالية، وامليض قدماً يف تطوير العالقات ب� تركيا واالتحاد وفقاً للمصالح املشرتكة. 

غ�  الهجرة  مثل  املختلفة  املجاالت  من  العديد  يف  لعالقاتنا  الحيوية  األهمية  إدراك  هو  بذلك  للقيام  السبيل 

 النظامية، واإلرهاب، والتجارة، والطاقة، وأتوقع دعمكم القيم لهذا الغرض".

https://almarsad.co.uk/
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https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


29 Ekim Cad. No:7 A2 Blok 3 Plaza, Kat: 6, D:64, Yenibosna mah. Bahçelievler, Istanbul, +90 546 662 4440 
 

 

 

7 | P a g e  

 المرصد التركي 
 September 2020 30  ||  022العدد 

 

 

 

 

 
 

 ثالثًا: حدث األسبوع 

 ترکیا والصراع حول إقلیم کاراباخ

 

، إحدى أبرز مشاكل منطقة القوقاز،  1992إقليم "قره باغ" األذربيجا�، املحتل من قبل أرمينيا منذ عام  تعترب مشكلة  

يقرب من   ما  منذ  الدولية،  النقاشات  أع�ل  بقّوة عىل جدول  يتم حلها وبقيت حارضة  عاما، السي� مع   30التي مل 

 هج�ت األرمن املتزايدة. 

عمدت إىل تصعيد التوترات يف منطقة جنوب القوقاز، من خالل جبهة "قره باغ"،  العديد من الخرباء رأوا أن أرمينيا  

لتشتيت االنتباه عن مشاكلها االجت�عية واالقتصادية، بالتزامن مع تزايد املطالبات داخل أذربيجان، بتحرير املنطقة  

 املحتلة وعودة املهّجرين إليها. 

ة القرن العرشين، فخالل حقبة االتحاد السوفيتي، قرر جوزيف ستال�  يعود أصل الرصاع األذربيجا� األرميني إىل بداي

احتل األرمن، بدعم من موسكو،   إنشاء منطقة حكم ذايت أرمنية يف قره باغ، داخل حدود جمهورية أذربيجان السوفييتية.

األرمن عىل الج�، بعدها، استوىل    .1992، ثم مدينتي شوشا وخوجايل عام  1991األذربيجانية عام    يخان كيند مدينة  

، تبع ذلك احتالل محافظات جربائيل وفضويل وقوباديل  1993وخوجه وند، وكلبجار، وآغدره، ودخلوا أغدام عام  

وخالل الهج�ت التي شنتها العصابات األرمنية والقوات املسلحة األرمينية الحتالل مزيد من األرايض،    وزنكيالن.

ومتكن   أبشع املجازر بحق األتراك األذربيجاني� خالل هذه الفرتة.  عمدت تلك العصابات والقوات عىل ارتكاب

 من األرايض األذربيجانية، وإجبار ما يقرب من مليون أذربيجا� عىل مغادرة مناطقهم.   % 20األرمن من احتالل  

عىل اتفاق    مع تزايد املذابح األرمنية ضد املدني� األذربيجاني�، وقع الطرفان يف العاصمة القرغيزية بيشكيك،

جاء ذلك، بعد اجت�ع مببادرة من    . 1994مايو/ أيار    5وقف إطالق النار املعروف باسم "بروتوكول بيشكيك"، يف  

الجمعية الربملانية لبلدان رابطة الدول املستقلة، وبرملان جمهورية قرغيزيا، والجمعية العامة الفيدرالية ووزارة  
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الروسيت�. الربوتوكو   الخارجية  اعتبارا من  وبتوقيع  أنه  االتفاق عىل  تم  الربملان،  أيار    12ل عىل مستوى  ، 1994مايو/ 

سيعلن الطرفان وقف إطالق النار وعدم القيام بعمليات عسكرية متبادلة، وانسحاب القوات من "املناطق املسيطر 

 .عليها"، وإعادة تشغيل البنية التحتية، وتوقيع اتفاق ملزم قانونيا ينص عىل عودة الالجئ�

، بعد إجراء بعض 1994مايو/ أيار    8تم التوقيع عىل نسخة الوثيقة، التي تم إحضارها إىل العاصمة األذربيجانية باكو، يف  

التغي�ات من قبل رئيس الربملان آنذاك، وبإلحاح من الجانب األذربيجا�، استعيض عن كلمة "املناطق املسيطر عليها"  

من إنهاء الهج�ت والعمليات العسكرية وفق الربوتوكول، إال أن وقف إطالق    وعىل الرغم  يف النص بكلمة "محتلة".

  24يف    املاضية، وتكبد كال الجانب� خسائر كب�ة يف صفوف قواته�.عاما    26الـ  النار ظل حربا عىل ورق طيلة السنوات  

جاد حل سلمي لنزاع "قره  ، شكلت منظمة األمن والتعاون يف أوروبا "مجموعة مينسك"، بهدف إي1992مارس/ آذار  

ومل تحقق مجموعة مينسك، أي نتائج عىل   الرئاسة املشرتكة للمجموعة.  ،باغ"، وتولت روسيا وفرنسا والواليات املتحدة 

واكتفى الرؤساء املشاركون ملجموعة مينسك، الذين زاروا البلدين بشكل   صعيد حل املشكلة طيلة السنوات املاضية.

 بتحذير الطرف� من انتهاك وقف إطالق النار يف كل مرة.   دوري واجتمعوا بالسلطات،

أنباء عن قيام روسيا بإرسال شحنات    عمدت روسيا إىل تسليح أرمينيا، رغم جميع االحتجاجات األذربيجانية. ورست 

ويف    ألرمينيا.مبارشة من األسلحة ألرمينيا عىل شكل منحة، ك� أوعزت للرشكات الخاصة الروسية بتكثيف بيع األسلحة  

، كشف عن حجم األسلحة التي تربعت  1997تقرير أعده رئيس لجنة الدفاع يف مجلس الدوما الرويس ليف روخل�، عام  

، حيث وصلت قيمة األسلحة الروسية املتربع بها ألرمينيا مليار  1996-1993بها روسيا لصالح أرمينيا يف الفرتة ما ب�  

عام    دوالر. أخرى، يف  ناحية  مببلغ  2008من  تربعت  أن موسكو  روسية،  إعالم  مليون دوالر من    800، نرشت وسائل 

أغسطس/ آب املايض، أعلن الرئيس األرميني السابق س�ج رسكسيان، يف ترصيح صحفي، أن    19ويف    األسلحة ألرمينيا. 

، خصصت روسيا  2015عام  ويف    .2018-2010ألف طن من األسلحة إىل أرمينيا ما ب� عامي    50روسيا أرسلت أكرث من  

مليون دوالر لرشاء أسلحة، ويف إطار هذا القرض اشرتت أرمينيا أسلحة من روسيا بسعر  200قرضا لصالح أرمينيا بقيمة 

،  االسرتاتيجية ، عىل خط الجبهة، متكنت أذربيجان من تحرير بعض املرتفعات  2016وخالل اشتباكات عام    السوق املحيل.

 ربيجان بنرش صواريخ "إسكندر إم" يف أرمينيا. وردت روسيا عىل تقدم أذ

أعلنت تركيا ومنذ اليوم األول لالشتباكات دعمها ألذربيجان، وذلك مبا ينسجم مع القانون الدويل وقرارات مجلس األمن  

بة،  ودعا املسؤولون األتراك، وعىل رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان، أرمينيا يف أكرث من مناس  التابع لألمم املتحدة.

املحتلة. األذربيجانية  األرايض  بعد  لالنسحاب من  مرارا وتكرارا،  األتراك،  املسؤولون  العالقات    م وشدد  تطبيع  إمكانية 

مل تعرتف أي دولة أو    الدبلوماسية مع أرمينيا، ما مل تسحب يريفان قواتها العسكرية من األرايض األذربيجانية املحتلة.

عاما عىل    30ميني إلقليم "قره باغ" وأراض أذربيجانية أخرى، رغم مرور ما يقرب من  منظمة دولية برشعية االحتالل األر 

قرارات، تطالب أرمينيا باالنسحاب من املناطق املحتلة دون قيد أو   4وخالل تلك الفرتة، اعتمد مجلس األمن  االحتالل.

القرارات. لهذه  يريفان مل متتثل  لكن  انسحا  رشط،  األذربيجا�  الجانب  املناطق ويطرح  األرمن من  الجنود  ب 

املحتلة، كرشط لبدء عملية الحل، ك� تعد حكومة باكو بحكم ذايت رفيع املستوى إلقليم "قره باغ"، في� تطالب  

 أرمينيا أن يتحول اإلقليم إىل جمهورية مستقلة عن أذربيجان. 

جانب أذربيجان سواء يف امليدان أو أكد وزير الخارجية الرتيك مولود تشاووش أوغلو، وقوف بالده إىل  وسياسياً؛  

أجراها مع نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الرتيك، نع�ن قوتوملوش، إىل    عقب زيارة،  املفاوضات  عىل طاولة

أن حل إىل  تشاووش أوغلو    وأشار  لتقوا فيها بسف� أذربيجان، هزار إبراهيم.االسفارة األذربيجانية لدى أنقرة،  
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يأيت السالم واالستقرار إىل  حتى    " املحتل أمر بسيط تكمن يف انسحاب أرمينيا من األرايض األذربيجانيةكاراباخمسألة "

 . القوقاز وليعود قرابة مليون من أشقائنا األذربيجاني� الذين اضطروا إىل الهجرة من بيوتهم

أذربيجان فإن مجموعة   أرايض  املتحدة بشأن وحدة  األمم  بالرغم من وضوح قرارات  أنه  أوغلو عىل  وشدد جاويش 

وأكد أن تركيا بذلت   أوروبا، مل تتخذ أي خطوات ملموسة لحل املشكلة."مينسك" التابعة ملنظمة األمن والتعاون يف  

وأشار إىل دعمهم جميعا وحدة أرايض أوكرانيا وجورجيا،    جهودا كب�ة لحل املسألة بشكل سلمي يف السنوات السابقة. 

أذربيجان وأرمي ب�  يساوون  فإنهم   ، بأذربيجان  األمر  يتعلق  عندما  أمر صائب ولكن  "هذا  املحتلة، وهذه  وتابع:  نيا 

 مقاربة خاطئة و غ� محقة. 

ترصيح املرشح لالنتخابات الرئاسية األمريكية جو بايدن، حول انتقد  فالناطق باسم الرئاسة الرتكية إبراهيم قالن،  أما  

تغريدة نرشها رداً عىل    ،تركيا وإقليم قره باغ األذربيحا� املحتل من قبل أرمينيا، مته�ً آياه باالستسالم للويب األرمني

مع تزايد الخسائر البرشية يف ناغور� كاراباخ وحولها برسعة، يجب عىل إدارة    بايدن يف حسابه عىل توت�، قال فيها: 

ترامب دعوة القادة األرميني� واألذربيجاني� لتخفيف التوتر عىل الفور، و يجب مطالبة دول مثل تركيا للبقاء بعيًدا  

سؤاالً لبايدن: هل ستطالب أرمينيا بإنهاء احتاللها لألرايض األذربيجانية؟ أم أنك ستستسلم  ووجه قالن    عن هذا الرصاع.

 . فقط لحمالت التشه� التي يقوم بها اللويب األرمني؟

 ابعًا: املشهد االقتصادي ر

 وزیر املالیة الترکي یعلن عن برنامج اقتصادي جدید

ا  أعلن عن  ألب�اق،  براءت  واملالية  الخزانة  لربنامج  وزير 

 أنهم  وأوضح  .2023-2021االقتصادي الجديد لبالده للفرتة  

يف   اسرتاتيجية  إصالحات  إجراء  طريق  عن  يستهدفون 

ية إىل دعم فاعلية توزيع املوارد ورفع مستوى  األسواق املال

هي    الربنامج الجديد عىل ثالث محاور يقوم  و  الوعي املايل.

الوضع  مع  والتكيف  الجديد  واالقتصاد  الجديد  التوازن 

الجديد بنسبة  ف  ديهو .الطبيعي  �و  تحقيق  إىل  الربنامج 

تراجع معدل و نهاية العام الحايل،    %0.3يا بنسبة  �وا اقتصاديا إيجاب   وتوقع  . 2023و    2022يف    %5، و2021يف    5.8%

من الناتج املحيل اإلج�يل بنهاية الفرتة    %3.5انخفاض عجز امليزانية تدريجيا بنسبة  ، و 2023بحلول    %10.9البطالة إىل  

خفض  و  ،من الناتج القومي املحيل  % 10مليار ل�ة تركية مبا يعادل    494حزم الدعم خالل وباء كورونا  بلغت  و  الحالية.

مواضع وهي الحفاظ عىل   3ثار جائحة كورونا عرب  آ إىل مكافحة    ولفت .%11-10إىل    25معدل التضخم من  

سوق العمل وتوف� املوارد الالزمة لألرس والرشكات املترضرة من الوباء، وض�ن استمرار القطاعات الرئيسية يف  

أغسطس آب من العام الجاري، مقارنة مع بداية ظهور    -خالل يونيو حزيران  %27الصادرات  زادت  و  أنشطتها.

أن التوازن الجديد يعني تحقيق التوازن يف االقتصاد   وأكد أيار املايض.  كورونا يف مارس آذار ولغاية مايو  جائحة

عجز   وإغالق  أحادي  رقم  إىل  التضخم  وخفض  والخارجي،  الداخيل  التوازن  واستعادة  املايل  واالستقرار  الكيل 

 الحساب الجاري. 
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 يف سبتمبر %3.1یرتفع يف ترکیا مؤشر الثقة االقتصادیة 

عىل أساس شهري يف سبتمرب/ أيلول   %3.1صعد مؤرش الثقة يف االقتصاد الرتيك بنسبة ،  يكبيان هيئة اإلحصاء الرت حسب 

نقطة، يف   82ليبلغ    %3.2وأوضح أن مؤرش ثقة املستهلك ارتفع خالل سبتمرب الحايل بنسبة    نقطة.  88.5الجاري، ليبلغ  

،  %6.4مؤرش ثقة قطاع الخدمات فارتفع  وأما نقطة. 105.7ليبلغ  %0.5ح� ارتفاع مؤرش ثقة القطاع الحقيقي بنسبة 

نقطة، وكذلك تراجع مؤرش ثقة قطاع    93.5، ليبلغ  %1.5وانخفض مؤرش ثقة قطاع تجارة التجزئة    نقطة.  74.9ليبلغ  

 .%2نقطة بنسبة  83.3البناء إىل 

 ملیار دوالر يف أغسطس   12صادرات ترکیا تتجاوز  

حسب هيئة اإلحصاء الرتكية    مليون دوالر.  464مليارا و  12ايض،  بلغت قيمة الصادرات الرتكية خالل أغسطس/ آب امل

التجارة،  و  تراجعا مبعدل  و وزارة  البالد  ذاته من    %5.7سجلت صادرات  بالشهر  وأضافت    .2019يف أغسطس، مقارنة 

  والر.مليون د  742مليارا و  18، بقيمة  %20.4املعطيات أن حجم الواردات إىل تركيا خالل أغسطس، حقق زيادة مبعدل  

ك� تراجع معدل الصادرات   مليون دوالر.  278مليارات و  6، بقيمة  %168.2وسجل عجز التجارة الخارجية زيادة بنسبة  

وفي� يخص حجم التجارة الخارجية يف الفرتة ب�   .2019يف أغسطس    %85، بعدما كان يبلغ  %66.5إىل الواردات لـ  

ت الصادرات  سجلت  وأغسطس،  الثا�،  كانون  مبعدل  يناير/  مسجلة  %12.9راجعا  و  102،  دوالر.   343مليار    مليون 

  مليون   347مليارا و  135، وبقيمة بلغت  2019، مقارنة بالفرتة نفسها من  %1.2وتناقصت نسبة الواردات إىل تركيا بواقع  

 .دوالر

 أشهر 6ملیار دوالر جنتها ترکیا من السیاحة الصحیة خالل 

ة، يوسف متريل، إن إيرادات قطاع السياحة الصحية يف تركيا، خالل األشهر الستة  مدير وكالة "دوك" للسياحة الصحيقال  

من إيرادات    %60أضاف أن حوايل  و  األوىل من هذا العام، بلغت نحو مليار دوالر، رغم الظروف املتعلقة بالجائحة.

تركيا.  التي تجري يف  التجميل  تأيت من خالل عمليات  الصحية،  السياحة  تركيا   قطاع  استأنفت  املايض،  أيار  ويف مايو/ 

دولة يف إطار السياحة العالجية، خالل مرحلة عودة الحياة إىل طبيعتها تدريجيا بعد    31استقبال املرىض القادم� من  

كورونا. وباء  عىل  والطبية    وكانت  السيطرة  الصحية  الرعاية  لتلقي  القادم�  األجانب  الزوار  من  السياحة  إيرادات 

 .2019مليون دوالر يف  65واملواطن� املقيم� يف الخارج، نحو مليار و

 شرکة  1500بحضور  نعقدمنتدى األعمال الترکي القطري ی

فعالياته   الرتيك،  القطري  األع�ل  ملتقى  عقد 

دائرة   عرب  أافرتاضيا  مبشاركة  من    كرثتلفزيونية، 

وناقش امللتقى الذي   ،البلدين  كالرشكة من    1500

واتحاد   قطر  غرفة  زيادة  نظمته  الرتكية،  الغرف 

وتعزيز التعاون التجاري واالستث�ري ب� الجانب�،  

إقامة   لبحث  البلدين  أمام رشكات  الفرصة  وإتاحة 

اقتصاديه�.  تدعم  منصة   تحالفات  وشهدت 
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ثنائية   لقاءات عمل  الطرف�، حيث عقدت من خاللها  تفاعال من رشكات  بامللتقى،  الخاصة  الرتكية،  القطرية  األع�ل 

وقال خليفة بن جاسم آل ثا� رئيس   ختلف القطاعات االقتصادية، استعرضت فرص إقامة رشاكات تجارية يف السوق�.مل

األتراك،  القطري� ونظرائهم  االع�ل  املشرتك ب� رجال  التعاون  تعزيزه عالقات  تكمن يف  امللتقى  أهمية  غرفة قطر: 

  4طورت العالقات التجارية ب� البلدين بشكل الفت، منذ إعالن  وت.  وتعزيز التبادل التجاري ومناقشة فرص االستث�ر

قال  و  ، وأصبحت أنقرة من ب� كبار الرشكاء التجاري� للدوحة.2017دول عربية حصارا عىل قطر يف يونيو/ حزيران  

ال الرتكية  االقتصادية  العالقات  الرتكية:  التجارية والبورصات  الغرف  اتحاد  رئيس  نائب  أوزتورك  قطرية متينة  سيلكوك 

وأوضح أن حجم التبادل التجاري ب�   مجاالت التعاون تشهد زيادة يف ظل تكثيف اللقاءات الثنائية.  ،وآخذة يف التطور

مليون دوالر، مش�ا إىل أن تركيا    120البلدين تخطى امللياري دوالر العام املايض، وحجم االستث�رات الرتكية يف قطر بلغ  

الرابعة ب النصف األول  احتلت املرتبة  القطرية يف  السنوات األخ�ة شهدت زيادة   .2020النسبة للواردات  وأضاف أن 

 179كب�ة يف حجم الرشاكات ب� القطاع الخاص يف كال البلدين، إذ بلغ عدد الرشكات القطرية العاملة يف تركيا حوايل  

بالده تفتح أبوابها لرجال األع�ل القطري�  الدوحة مصطفى كوكصو، إن سفارة يف قال سف� تركيا و يف مجاالت متنوعة. 

 . الراغب� باالستث�ر أو التجارة مع رشكات تركية 

 دول تصنع مروحیاتها  7محرك محلي لـ "کوکباي".. ترکیا ضمن 

تعتزم رشكة الصناعات الجوية والفضائية الرتكية "توساش"،  

سيُدخل ما  محيل  مبحرك  "كوكباي"  مروحية  تركيا   تزويد 

دول بالعامل فقط تُصمم وتصنع مروحيات بقدرات    7ضمن  

وقال نائب مدير عام الرشكة، يلدرم ك�ل    محلية خالصة.

تدير حاليا   "توساش"  إن  لصناعة �اذج    4يللقجي،  برامج 

الهليكوبرت طائرات  من  تزويد    .مختلفة  عزمهم  إىل  وأشار 

املطورة محليا   نهاية    Gökbeyاملروحية  مبحرك محيل مع 

وقال إنه   صنع للقوات املسلحة الرتكية ووزارة الداخلية.مروحية محلية ال  59وأضاف أن الرشكة سلمت   العام الجاري.

حتوي عىل ميزات تاعتبارا من مطلع العام الجاري، أطلقنا إصدارا جديدا من مروحية (أتاك) الهجومية محلية الصنع،  

م�ثال مروحية، وعقدا    30الرشكة عقدا مع باكستان، لبيعها    وأبرمت  جديدة وقدرات أعىل من حيث القدرة التشغيلية.

 .مروحيات أخرى  6لبيع الفلب� 
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 عرف ترکیاإخامسًا: 

 "ألیجین جوسیتي" من عجائب القالع الصخریة يف أنقرة 

 

تساءل عل�ء اآلثار دامئا عن كيفية الحياة التي كان يعيشها القدماء، لذلك تتبعوا آثارهم التي ال زالت باقية، وعرثوا  

)، املختبئ ب� الجبال وال زال رسه مجهوال،  Alicin Jeositiعىل هياكل ضخمة عىل األرض، مثل “أليج� جوسيتي” (

قع عىل بعد  وبالرغم من عدم متكنهم من إيجاد حل أللغازها ومعرفة أرسار الكث� منها إال أنهم مستمرون يف أع�لهم. ي

كيلومرتا من أنقرة، وقد وجد هيكله إىل جانب جدول أليج� يف مدينة “كيزيلجا هامام”، ك� أنه يشبه بطريقة بنائه    90

 . عىل منحدر حاد دير سوميال يف طرابزون، إال أن من املعتقد أن تاريخ أليج� جوسيتي، أقدم بكث� من تاريخ دير سوميال

 وديان شديدة االنحدار ومنحدرات بعيدة عن التجمعات السكنية، وعىل الرغم من أن هيكل بُنيت األديرة تاريخيًا عىل

أثرت االكتشافات    .أليج� جوسيتي بُني عىل طراز م�ثل لألديرة، إال أنه ال توجد فيه آثار دينية أو اجت�عية

ت�عية يف املنطقة بدءا من العرص الدراسات الثقافية واالج  ،األثرية الناتجة عن األبحاث التي أجريت حول أنقرة

الحجري القديم إىل العرص الحجري الحديث والعرص النحايس، لذلك ترتكز دراسة الدير عىل العصور القد�ة، 

الهيكل ومن مؤسسه بالرغم من هذه االكتشافات األثرية. تب� من   ومع ذلك مل يعرف بالضبط متى تأسس 

ة التي قام بها الدكتور مظفر شنيورك، بأن الحثّيّ� عاشوا يف كيزيلجا  خالل أع�ل التنقيب واألبحاث التاريخي 

البيزنطي والروما�، فمن  أليج�، لذلك يعتقد أنه من العرص  هامام وبجانب وادي ك�م� ويف قاعدة جدول 
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أن املنطقة شهدت    الرضوري املرور عرب أنقرة ووادي ك�م� للتوجه باتجاه إسطنبول منذ القرن السابع قبل امليالد، ك�

 . دمالذ كر تغي�ا مستمرا ب� الحكم البيزنطي والعريب خالل البعثات العربية حتى انتصار 

يعتقد مؤرخون أن املنطقة كانت عبارة عن مبنى من العرص الروما� بُنَي ألغراض أمنية، وأنشئ عن طريق سد فجوة  

تتكون  ،  ال يوجد أي طريق واضح للوصول إىل هذه القلعة اليوم مرتا، و   15يف تكتالت أرضية، ك� يبلغ ارتفاعه عن األرض  

 دو�ات.  10أنقاض الهيكل املصنوع من األحجار من ثالث طوابق ونوافذ، وتغطي ما يقرب من 

فتح اكتشاف أليج� جوسيتي، موضوعا بحثيا جديدا للخرباء املختص�، م� أثار إعجابهم وحّمسهم، ومن املقرر قيام  

اآلثار بأع�ل تنقيب وحفريات حول أنقرة يف هذه املنطقة. وتهدف هذه الدراسات األثرية لتحديد الغرض املؤكد  عل�ء  

تجدر اإلشارة إىل أن دير سوميال، املعروف ب� العامة باسم “األم مريم”، تأّسس من قبل رهباني�    من تشييد املبنى.

أثينا “ باقادم� من  البيزنطي ثيودوسيوس األول (وسوفرانيوس”، يف عهد    سبارنا  )، عىل منحدر 395-375اإلمرباطور 

تركيا. لوالية طرابزون رشق  التابعة  “كاراداغ” مبنطقة “مانشكا”  “تنديرة” يف سفوح جبل  دير   قرب وادي  افتتح  ك� 

أع�ل ترميمه    ، بعد انتهاء2020سوميال التاريخي مبشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان، عرب الفيديو يف شهر متوز/ يوليو  

 آب/ أغسطس.  15التي استمرت أربعة أعوام، وتم افتتاحه للعبادة يف 

 : شخصیة املشهدسادسًا

   مصور فلکي مصطفی آیدن.. 

مبنطقة زيل التابعة ملدينة توكات،    1974ولد آيدن يف عام  

خاصة رشكة  ولديه  األع�ل،  إدارة  كلية  من   وتخرج 

الفلك   علم  مع  وتعامل  الخارجية.  التجارية  لالستشارات 

ملدة ستة    للهواة ملدة عرشة أعوام، ومارس التصوير الفليك

ابنة. ولديه  متزوج  وهو  بالتصوير    أعوام،  آيدن  اهتم 

بدأ   البداية  ويف  صغره،  منذ  الفلك  وعلم  الفوتوغرايف 

قرر  ذلك  التلسكوب، وبعد  الس�ء مستخدما  باستكشاف 

الفليك  ،  تصويرها التصوير  يف  األوىل  خطواته  خطى  ثم 

 .بالتقاط صور ألماكن بعيدة عن التلوث الضويئ

صورة مجرة أندروميد، التي التقطها آيدن إعجابه أوال، وتعد أقرب مجرة إىل األرض. وقد ظل واقفا بعد التقاطه أثارت  

أشار آيدن إىل أن الصورة الواحدة التي نراها .  الصور، ال يفعل شيئا لفرتة تراوحت ب� الساعة والساعت� بدافع اإلثارة

وذكر أن التقاط الصورة الفلكية    سة ليال من العمل اللتقاطها". يف بضع ثوان وتث� إعجابنا تستغرق أحيانا خم

تسبقه مرحلة تخطيط، وقال: "يف هذه املرحلة ينبغي أن يكون لدي معرفة بحالة الطقس وحالة القمر وحالة  

األجرام الس�وية األخرى وحالة الس�ء للكائن الذي أرغب بتصويره عىل الكمبيوتر، وينبغي تحديد املوقع وفقا  

   ملا أرغب بتصويره، هل هو تصوير بنطاق عريض أو نطاق ضيق.

تطرق أيدن ملا يجري بعد ذلك قائال: "عندما يتم إجراء الضبط وعند حلول الظالم التام، أبدأ يف التقاط الصور 

لليشء الذي أريد تصويره، وآخذ عدًدا قليًال من املربع للتجربة، وعندما أحصل عىل وقت التعرض الذي أريده، 
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ى أمتكن من التصوير طوال الليل وترك الكام�ا تصور �كنني تعي� لقطات فاصلة من جهاز الكمبيوتر الخاص يب حت

أكرب عدد ممكن من   اهت�ما اللتقاط  الليل، وأويل  امللتقطة طوال  الصور  أتابع  الكمبيوتر  أمام جهاز  وحدها. أجلس 

ملربعات  من الرضوري التصوير طوال الليل، وأحيانا لعدة ليال متتالية. ينبغي تصوير ا هالصور لليشء املراد تصويره، ألن 

التي نسميها إطارات املعايرة، وأقوم بجمع اإلطارات التي التقطتها مع إطارات املعايرة بعد التقاطي صورا كافية، ثم  

أبدأ عملية الرتاص والتكديس. ولدي صور خام. نُخِضُع هذه الصور األولية لعملية متسلسلة تستغرق حوايل بضع ساعات  

 . تلك الصور التي يراها الجميع  وتسمى باملعالجة، ويف النهاية تظهر

اخت�ت صور آيدن للتكريم عرب وسائل التواصل االجت�عي يف العديد من املنصات الوطنية والدولية حتى اليوم، منها  

 ، وجمعيات علم الفلك الوطنية والدولية، وُسّميت الصور األفضل لبعض األشهر واألسابيع. ESAوكالة الفضاء األوروبية  

التي تنظمها املتاحف  يف اآلونة األ  العام،  الفلك لهذا  القطبي مبسابقة مصور  خ�ة، ُعرضت صور آيدن يف فئة الشفق 

ك� يجري آيدن مفاوضات مع بعض مجالت الصور يف تركيا، بهدف نقل معرفته بعلم   امللكية الربيطانية "غرين ويتش".

يوا ك�  املقاالت،  من  سلسلة  يف  أوسع  جمهور  إىل  الفليك  الفليك  التصوير  التصوير  لدورات  وتحض�اته  دراساته  صل 

 االختبارية يف قسم علم الفلك وعلوم الفضاء بجامعة أرجييس. 

 : مقال املشهدسابعًا

 األسس النفسیة لخطاب "عزلة ترکیا"
إّن معدل �ّو تركيا يزيد عىل معدل �ّو التهديدات التي تواجهها عىل املستوي� 

ومع   والعاملي،  مقّدر اإلقليمي  هل  التوترات  ذلك  مع  لوجه  وجًها  تظل  أن  لها 

هذه املشكلة بطبيعة الحال   ة الخارجية؟والرصاعات، أم هل هو فشل يف السياس

تضاف إىل تركيا مع مشاكل أخرى مؤخرًا، وهي "العزلة" و"الحصار"، م� يدعو 

النظر من منظور آخر بالطبع. التي تنظر بها إىل  إىل  الطريقة  الحقيقة هي أن 

 الحدث تحدد بالتأكيد كيف ترى التطورات. 

لها  يسبق  مل  نشطة  خارجية  سياسة  تركيا  وهذه    تطبق  األخ�،  القرن  يف  مثيل 

�كن رؤية ذلك بأكرث الطرق موضوعية وهي   النشاطات بالتأكيد تضعها يف مواجهات مبارشة مع الكث� من الجهات.

مليار اليوم ستجلب لك حتً�    180مليار دوالر لتتجاوز    35حقيقة أن الصادرات ارتفعت من   أرقام الصادرات الرتكية.

 خاصة أّن جزًءا من قضية املنافسة يف مجال الصناعات الدفاعية.  العديد من املنافس�.

إّن ازدياد االهت�م باملنتجات الرتكية يف جميع أنحاء العامل، وتغ� النظرة بشكل إيجايب تجاه جودة املنتجات كان  

ل سيحتم عىل إذن هل التطور يف هذا املجا عنًرصا أساسيًّا يف التطورات التي تشهدها تركيا يف الوقت الحارض.

 تركيا الرصاع يف كل الجبهات وسيفرض عليها البقاء وحيدة؟ 

يف ملف سوريا صحيح أّن  أوًال، من الذي يّدعي أّن تركيا وحيدة، وأين هي وحيدة، وعىل أي أساس يّدعي ذلك؟

مواجهات  نها دخلت يف  إ تركيا تعارض كالًّ من روسيا وإيران والواليات املتحدة وفرنسا والنظام السوري حتى  

هي لديها أطروحات وادعاءات يف بعض  هل كل عالقاتها مع هذه الدول مبنية عىل الرصاع؟ عىل األرض، ولكن
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القضايا التي ترص عليها والتي ال تتفق مع الدول األخرى بها، لكنها تحافظ عىل عالقات أكرث تقدًما مع تلك الدول يف 

 العديد من املجاالت األخرى. 

العديد من املحاور يف الكث� من األمور الهامة بالنسبة لها، لكنها تجد طريقة ملوازنة هذا املحور مع محور تواجه تركيا  

آخر، ويف النهاية فإّن تركيا حاليًا تثبت نفسها بشكل غ� مسبوق يف تاريخها عرب تواجدها يف ساحات عدة ابتداًءا من  

يم أطروحة العزلة وتقييم كل حدث عىل حدة، ففي جميع املواضيع  بدالً من تقي  سوريا إىل العراق وليبيا والصومال.

املختلف عليها يتم جمع كافة األطراف التي تقف يف مواجهة تركيا مؤكدين عىل اختالفهم معها ك� أنهم يحبون جًدا 

مبوقف أجنبي    ربط تركيا بالفشل. وباملناسبة هذا الذي ينسب الحق للطرف اآلخر يف كل القضايا املختلف عليها يترصف

 للغاية. هذا األجنبي حتى قليًال الفرنيس، كيف سيقدم اقرتاًحا للسياسة الخارجية غ� التسليم لألقوى وترك املبادئ؟

عىل سبيل املثال مرص؛ حيث   ومع وصفهم تركيا بالوحيدة، فليطبقوا نفس املعاي� عىل الدول األخرى ل�ى ماذا سيظهر؟

هي اجت�عية للغاية يف العامل؟ هل متتلك عالقة سياسة خارجية مثالية وناجحة مع   أن العالقات معها منقطعة، هل

إذا كان الجواب نعم ف� هي الفائدة التي حققتها لها تلك العالقات؟ وقد أصبحت اآلن شبه "ال دولة" بكل   دول العامل؟

 تع بسمعة طيبة يف العامل.مؤرشاتها االقتصادية، واقتصادها املنهار، وال توجد بيئة استث�رية وال تتم

إذا كنت تريد التعمق، ألق نظرة دقيقة، وسرتى مشاكل أكرب بكث�، ناهيك عن تحول البالد إىل جحيم ضد الحريات  

لبناء عالقات   ماذا عن اإلمارات العربية املتحدة؟ عالقاتها جيدة مع من؟ هل عىل تركيا أن تهتم   السياسية للمواطن�.

لتي بين� كانت تبدي حالوة من طرف لسانها؛ تقوم بدعم محاولة االنقالب الفاشلة والتنظي�ت  خارجية مع اإلمارات ا

 اإلرهابية ضد تركيا؟ مع اإلمارات التي باتت تُعرف يف العامل العريب باسم "املؤامرات"؟.

التي تعترب   أيًضا مع السعودية  لبناء عالقات  السياق ذاته، هل عىل تركيا أن تكون مهتمة  األجواء بينه� معكرة  ويف 

بطريقة ما؟ إن تركيا كسبت أكرث م� خرسته من تعكر هذه األجواء مع إدارة باتت سمعتها سيئة للغاية يف أرجاء العامل،  

عقب إقدامها عىل قتل أحد مواطنيها وذبحه باملنشار داخل قنصليتها. إذا كنتم ال ترون هذا، فأّي نوع من التواصل 

أي نوع تتحدثون عنه من التواصل والسياسة الخارجية يف عامل تتوقون   العزلة تتحدثون عنه؟ االجت�عي سيقيض عىل  

لننتقل إىل الغرب أيًضا.. كيف   إليه، تريدون أن نعيش فيه ونتصالح مع االنقالبي� وأصحاب املؤامرات ومجرمي املناش�؟

 ىل سبيل املثال؟ هناك طريقان يف الحقيقة لذلك: األمريكية ع-�كن التخلص من العقدة املوجودة يف العالقات الرتكية

أن تقوم تركيا بغض طرفها متاًما عن الدولة التي تؤسسها منظمة يب كاكا اإلرهابية عىل الحدود الرتكية، وأن تسلّم    -1

ا، بل أن تضع مقرتحات إلمكانية تعاونها بهذا الخصوص، وعندها ستكون تركيا بطًال يف  نظر الواليات  لهذا األمر تسليً� تامًّ

 املتحدة، لكن تركيا وشعبها سيكونان الخاَرسين. 

أال تعرتض تركيا بتاتًا عىل سياسة إرسائيل الصهيونية، بل ستدعم سياساتها االحتاللية والتوسعية، وبهذه الحالة    -2

ونان الخاَرسين. وحينها  أيًضا ستكون تركيا بطًال يف نظر اللويب اليهودي بالواليات املتحدة، إال أن تركيا وشعبها سيك

سيكون بجانب تركيا إرسائيل والواليات املتحدة والعديد من الدول األوروبية أيًضا، لكن من الذي سيتخىل عنها؛  

الذين يت السؤال أولئك  اليوم.ذليِجْب عن هذا  الجميع؛ أن   مرون من عزلة أو وحدة تركيا  سأقولها عذًرا من 

الخارج السياسة  التمعن فيه، نجد أمراًضا نفسية خط�ة تختبئ وراءه.  خطاب "العزلة" حول  ية حين� يتم 
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ملاذا؟ ما هي تحدياتنا أو عوائقنا؟ هل ألننا ال   إنهم ينصحون تركيا يك ال تبقى وحيدة؛ بأن تقوم بالتخيل عن حقوقها. 

  واملحاصصةلية التقاسم  يحق لنا االعرتاض عىل محاولة تحييد تركيا من البحر املتوسط، حتى قبل أن يقوم الذئاب بعم

 يف املتوسط؟ هل علينا إذن أن نتحمل هذا الظلم وهضم الحقوق، ألننا لو اعرتضنا عليهم سنبقى وحيدين أو معزول�؟ 

 إن االضطراب النفيس والخوف من العزلة ينبعان من عدم رؤية من بجانبك أو محاولة تحق�ه. 

الحالت�، حيث أنها تتلقى دعً� واضًحا من العديد من البلدان  وعىل الرغم من ذلك فإن تركيا ليست وحدها يف كال  

والشعوب التي ال تُعجب بطبيعة الحال هؤالء الخائف� من الوحدة، ومن جانب آخر فإن تركيا حتى مع الدول التي  

 يوجد أي بلد ال  تعيش معها خالفًا بقضية ما، فإن قضايا كث�ة ال تزال قامئة ب� الطرف� دون أن يؤثر يشء عىل يشء.

خالصة القول؛ هناك تحركات هائلة يف  آخر يختلف عن تركيا مع املعاي� ذاتها، بل الوضع عند تلك الدول أسوأ بكث�.

العامل، ك� أن هناك تقاس�ت جديدة ما يعني وجود رصاعات جديدة ايًضا، وبناء عىل ذلك فإن الجميع سيشارك يف  

  .)1( .جديدةهذه املرحلة وفق تحالفات 

 

 

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