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 فی هذا العدد: 
 أردوغان: سنمنع دخول وخروج اإلرهابیین یلع الحدود اإلیرانیة  

 الرئیس أردوغان ولي عهدها ب اتصال  اإلمارات تشید ب  

 تهافت دولي یلع املسیرات الترکیة الهجومیة حدث األسبوع:   

 ترکیا وطالبان.. ما شکل العالقة املستقبلیة؟ قضیة األسبوع:   

 ٪ يف یولیو  10.2ارتفاع صادرات ترکیا   

 "أسیلسان" تزود الجیش الترکي بقنبلة مصغرة بخصائص تدمیریة  

 الشیخ "إده بالي" شخصیة العدد:   

   هل یسیطر الجمود یلع العالقات األمریکیة اإلسرائیلیة؟  مقال:   
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 هذا العدد 

يف  الرتيك    املرصديتناول   والخارجية  الداخلية  تركيا  التطورات  متابعة 

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

طيب  ترصيحات   رجب  وخروج  تركيا  نع  مبأردوغان  الرئيس  دخول 

اإليرانية الحدود  عىل  أنقرة  ،اإلرهابي�  استعداد  يبدي  لتطبيع    بين� 

طريق  تركيا عىل    تضع  ب�قدار   الصناعة العسكرية؛. ويف  ا مع أرمينياهعالقات

أثينا  أنقرة    يف الوقت الذي تحّذر  ،صناعة مس�ة مقاتلة بإمكانيات محلية

إشادة مستشار ويل عهد  أخ�اً؛  ، و لن تجني شيئا من نهجها التوسعيأنها  

 وعناوين أخرى. ، يجايبباإلووصفه الرئيس أردوغان   األخ� مع اتصالب

تركيا وطالبان أفغانستان .. ما شكل    األسبوع؛ يستعرض املرصد ويف قضية  

تهافت دويل عىل    سبوع، يتناول املرصدأما يف حدث األ ،  العالقة املستقبلية؟

 . املس�ات الرتكية الهجومية

ارتفاع صادرات تركيا    عدداً من األخبار منها؛  ؛ املرصد؛ يستعرض  ا قتصاديا

قنبلة  ب  الجيش الرتيك  "أسيلسان" الرتكية تزودبجانب رشكة    ،٪ يف يوليو10.2

العراق يعلن رغبته يف رشاء مس�ات  ، و مصغرة بخصائص تدم�ية جديدة

 وملفات أخرى. ،ومروحيات تركية

. أما شخصية  بيبك اسطنبول  عننبذة  املرصد  تركيا: يقدم    اعرفويف محور  

األسبوع املرصد   امل  فهي   لهذا  بايل"..  "إده  للدولة  الشيخ  املعنوي  ؤسس 

هل يسيطر الجمود عىل    بعنوان  مقاالًاملرصد  وختاماً؛ يتناول    .العث�نية

  . العالقات األمريكية اإلرسائيلية؟ حقي أوجال

المرصد  

  
 

الترکي دوریًا املشهد  یرصد

وتطوراته وقضایاه الداخلیة 

 والخارجیة 

 رامي الجندي إعداد: 

 

 "وعى صناع الوعي" 

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

ومعلومـاتیة وتقـاریر رصـدیة  

   "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 رئیس التحریر

 خالد عاشـــور 

 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 

 +905466624440 
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 أوًال: املشهد السیاسي

 أردوغان: سنمنع دخول وخروج اإلرهابیین یلع الحدود اإلیرانیة 

بالده   أن  أردوغان  طيب  رجب  الرئيس  أكد 

ستمنع دخول اإلرهابي� إىل أراضيها وخروجهم  

منها بشكل كامل عرب الجدران التي تبنيها عىل  

اإليرانية. الرتيك  وأجرى     الحدود  الدفاع  وزير 

جولة تفقدية برفقة قادة الجيش، عىل حدود  

إيران. مع  أهمية   بالده  عىل  أردوغان  وشدد 

الجدران التي تبنيها بالده عىل حدودها، مبيناً  

 جدران األمان بالنسبة لها.  أنها

 بیرقدار: ترکیا قادرة یلع صناعة مسیرة مقاتلة بإمکانیات محلیة

"بايكار"   رشكة  تسليم  حفل  انتهاء  عقب 

"أقينجي طراز  من  الهجومية  تيها"    للمسَ�ة 

طيب  رجب  الرئيس  مبشاركة  الرتكية،  للقوات 

التقني    ،أردوغان املدير  ب�قدار،  سلجوق  قال 

تركيا   إن  الدفاعية،  للصناعات  "بايكار"  لرشكة 

طيار   بدون  مقاتلة  صناعة  عىل  اآلن  قادرة 

تركيا إحدى ثالث دول يف    ، وأنبقدراتها املحلية

 . طائرات املس�ةالعامل قادرة عىل تطوير مثل هذا النوع من ال

الصواريخ  تعد   لحمل  قابلة  العامل،  حول  فائقة  بتكنولوجيا  املس�ة  الطائرات  مقدمة  يف  تيها"  "أقنجي 

ألف    40ساعة متواصلة بارتفاع   24التحليق ها �كن، و والذخائر، سواء التقليدية منها أو املوجهة عرب الليزر

وزُّودت مبزايا تكنولوجيا فائقة مثل رادارات    طن.  1.5حمولتها من الذخ�ة  و أطنان،    6  هاويبلغ وزن قدم.

 . جو، وأنظمة مراسلة عرب األق�ر الصناعية، ورادارات تحديد العوائق، وغ�ها من املزايا –جو 

 أنقرة: الیونان لن تجني شیئا من نهجها التوسعي 

وقفها ونهجها  قال وزير الدفاع خلويص أكار، إن عىل اليونان أن تدرك بأنها لن تجني شيئا من م

اليونان يف بحر  رغم  التوسعي وترصفاتها االستفزازية،   القامئة مع  تركيا ترغب يف حل املشاكل  أن 

استفادة  و ،  إيجة، عن طريق الحوار وعمال مببدأ حسن الجوار وبالسبل الدبلوماسية والسياسية
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بعيدة متاما عن الواقعية، وأن قادة أثينا  وأشار إىل أن مطالب اليونان  شعبي البلدين من الرثوات املتوفرة.

ولفت إىل أن السلطات    يرصون عىل تجاهل حقوق تركيا يف املنطقة ويعتربون بحر إيجة ملك لهم وحدهم. 

 اليونانية تواصل تسليح الجزر يف بحر إيجة، متجاهلة كافة القوان� واألنظمة الدولية. 

 أردوغان: مستعدون لتطبیع عالقاتنا مع أرمینیا 

استعداد   عن  أردوغان،  طيب  رجب  الرئيس  أعرب 

بالده للتطبيع التدريجي مع أرمينيا، يف حال أقدمت  

حكومتها عىل انتهاج مواقف واقعية، وابتعدت عن  

بدال من االتهامات    :وأضاف  كيل االتهامات األحادية.

الواقعية   األساليب  تسود  أن  يجب  الجانب،  أحادية 

عىل  العمل  و�كننا  عالقاتنا  االسترشافية،  تطبيع   

وأكد أردوغان أن املنطقة بحاجة إىل    تدريجيا مع حكومة أرمينية تبدي استعدادها للتحرك يف هذا االتجاه.

بناءة جديدة.  الرأي فإن بذل جهد صادق لتطوير    مواقف  الرغم من وجود اختالفات يف  أنه عىل  وب� 

ة أرايض وسيادة كل طرف سيكون مسار  عالقات حسن الجوار عىل أساس الثقة مبا يف ذلك احرتام وحد

يكون التاريخ الحديث مصدرا للعداء ويجب اتخاذ خطوات بناءة من    ال وشدد أنه ينبغي أ   عمل مسؤول. 

 أجل السالم الدائم والتعايش. 

 ظبي کان "إیجابیا وودیا" قرقاش: اتصال الرئیس أردوغان وولي عهد أبو

لرئيس   الدبلومايس  املستشار  أنور  وصف  اإلمارات 

رجب   الرتيك  الرئيس  ب�  الهاتفي  االتصال  قرقاش، 

زايد   بن  أبو ظبي محمد  عهد  أردوغان وويل  طيب 

والودي مرحلة  ،  باإليجايب  إىل  استند  أنه  سي�  ال 

جديدة تسعى فيها اإلمارات إىل بناء الجسور وتعظيم  

واألشقاء   األصدقاء  مع  املشرتك  والعمل  القواسم 

مقبلة   عقود  اإلقليمي  لض�ن  االستقرار  من 

 واالزدهار لجميع شعوب ودول املنطقة. 

الوطني اإلمارايت   18ويف   أنقرة مستشار األمن  أردوغان يف  الرئيس  الجاري، استقبل  أغسطس/آب 

الشيخ طحنون بن زايد؛ وبحثا العالقات ب� البلدين وقضايا إقليمية، إضافة إىل استث�رات اإلمارات  

لفز يف اليوم ذاته، قال الرئيس أردوغان إن اإلمارات ستقوم قريبا باستث�رات  يف تركيا، ويف لقاء مت 

وحول سؤال ع� إذا كانت زيارة الشيخ طحنون إىل أنقرة تعني ذوبان الجليد ب�    كب�ة يف تركيا.
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وأوضح أن تركيا    البلدين، قال الرئيس الرتيك إن مثل هذه التقلبات �كن أن تحصل وحصلت ب� الدول. 

 مقدمتها جهاز استخباراتها قامت خالل األشهر املاضية بعقد بعض اللقاءات مع إدارة أبو ظبي، وتم  ويف

 التوصل خاللها إىل نقطة معينة.

 ثانیًا: قضیة األسبوع 

 .. ما شکل العالقة املستقبلیة؟   أفغانستانطالبان ترکیا و

بعد اكت�ل االنسحاب األجنبي من أفغانستان بتاريخ  

من أغسطس؛ تتوجه األنظار إىل شكل العالقة ب�    31

حركة طالبان والجمهورية الرتكية بجانب إمكانية عودة  

أكد  التواجد العسكري الرتيك يف مطار كابل. بالخصوص  

الرئيس رجب طيب أردوغان، أن هدف بالده هو تعايف 

وقت. أرسع  يف  مشاكلها  من  عىل   أفغانستان  لكن 

تركيا مستعدة  أردوغان إن    صعيد الشأن األفغا�؛ قال 

 يكفي أن نرى رغبة من األطراف األفغانية لتحقيق هذه الوحدة. ولدعم وحدة أفغانستان، 

ردا عىل سؤال حول تطورات األوضاع األمنية يف  لكن األوضاع األمنية كانت حارضة أيضا يف حديث الرئيس؛  

بل، فقبل مدة قص�ة وقع انفجار أسفر عن كابل، قال أردوغان: علينا أن نكون حذرين حيال األوضاع يف كا

 شخص، واملعلومات االستخباراتية تفيد بقيام تنظيم داعش بهذه العملية اإلرهابية.  200مقتل ما يقارب  

عاما، قدمت تركيا خدمات كب�ة ألفغانستان سواء بالبنية التحتية أو الفوقية، لكن    20: عىل مدى  مضيفاً 

نشآت يف األقسام الش�لية من البالد، واآلن أيضا نريد أن نساعد أفغانستان  طالبان ألحقت أرضارا بهذه امل

   فرتكيا لديها خربات وبنية تحتية قوية.

م�ثل لالتفاق املربم مع ليبيا، قال أردوغان:  وحول توثيق العالقات الرتكية مع طالبان أو عقد اتفاق معها  

 ر معه، تركيا هدفها الوحيد هو حل املشاكل. من املمكن عقد اتفاق م�ثل، يكفي أن نجد من نتحاو 

وعن عمل السفارة الرتكية يف كابل، قال أردوغان: سفارتنا تعمل منذ أسبوع� يف املطار، لكن املوظف�  

لديها    وأن أنقرة،  عادوا قبل يوم� إىل مقر السفارة يف مركز املدينة ويواصلون اع�لهم من هناك 

املتعلقة بأمن سفارتها يف كابل، وأن أولويتها هي توف� أمن   خطط بديلة حيال كافة االحت�الت

 . موظفيها

،  هااملتحدث باسممل يكن بعيداً حول العالقة مع تركيا؛ فقد قالت الحركة عرب    "طالبان"الرد من حركة  

الله مجاهد،   إدارة مطار كابول  إنه ذبيح  الرتكية يف  الفنية  بالخربة  مشددا عىل  ، و �كن االستعانة 

والوصول  الحا عديدة،  مجاالت  يف  تجاربهم  من  واالستفادة  األتراك  مساعدات  استمرار  إىل  جة 
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الدبلومايس الرتيك يجب أن يكون قويا، ويجب أن  ،  بالعالقات مع أنقرة إىل ثقة كاملة متبادلة والوجود 

 . نعتمد عليهم كإخوة لنا، ويجب أن يستمروا يف دعمنا

لالستفادة من خربات تركيا بعد مغادرة قواتها أفغانستان، قال: نريد عالقات متينة  وبشأن رؤية الحركة  

وحسنة، تركيا بلد مهم بالنسبة لنا، ولدى أفغانستان عالقات تاريخية قد�ة مع تركيا تريد الحفاظ عليها،  

أكرث. متتينها  ش  وتريد  ولدى  متبادلة،  كاملة  ثقة  إىل  العالقات  بهذه  نصل  أن  يجب  تركيا  وأضاف:  عبَي 

 .وأفغانستان مشرتكات عقدية وثقافية. نرغب يف توطيد العالقة والتقارب أكرث مع الحكومة والشعب الرتيك

 ثالثًا: حدث األسبوع 

 تهافت دولي یلع املسیرات الترکیة الهجومیة 

وجود   أردوغان،  طيب  رجب  الرئيس  أكد 

الرتكية،   املس�ات  كب� عىل رشاء  تهافت دويل 

ب عزم  الدول  مؤكدا  مصاف  إىل  لالرتقاء  الده 

بدون   الحربية  الطائرات  تكنولوجيا  الرائدة يف 

ة    ،طيار املس�َّ تسليم  حفل  مشاركته يف  خالل 

 الهجومية "أقينجي" للجيش الرتيك. 

إىل    2وقال: قمنا بتصدير املس�ة ب�قدار يت يب  

اتفاقيات تصدير جديدة إبرام  إىل مصاف مصممون    ،أوكرانيا وقطر وأذربيجان، وتم  برتكيا  االرتقاء  عىل 

وأشار أردوغان إىل أن العديد من الدول تنتظر    الدول الرائدة يف تكنولوجيا الطائرات الحربية بدون طيار.

أنه "أقينجي" أصبحت تركيا من ب� ثالث دول يف   دورها للحصول عىل الطائرات املس�ة الرتكية، مش�ا 

وأكد أن هدف تركيا اآلن هو تطوير مس�ات �كنها اإلقالع والهبوط عىل    التكنولوجيا.العامل متتلك هذه  

 حامالت الطائرات الرتكية ذات املدرج القص�. 

٪  20وذكر أن من أعظم إنجازات تركيا التاريخية رفع نسبة املساهمة املحلية يف الصناعات الدفاعية من  

سنمتلك اإلمكانيات الالزمة الستخدام مس�اتنا ذات القدرة عىل الهبوط  وتابع:   خالل وقت قص�.٪ 80إىل 

قائال: من    ؛وشدد عىل أهمية ودور تركيا يف املنطقة  يف املدارج القص�ة يف مه�ت ما وراء البحار. 

 . يرغب يف تحريك حجر من مكانه مبنطقتنا عليه أوال الحصول عىل موافقة تركيا

االنتصارات يف تركيا، مضيفا أن إضافة املس�ة للجيش الرتيك    وذكر أن شهر أغسطس/آب هو شهر

الدفاع يف تركيا آخر   نجاح صناعة  انتصارا جديدا وقصة  الذي    عاما.   19يعد  أن املستوى  وأضاف 

وصلت إليه تركيا يف تكنولوجيا صناعة املس�ات هو تعب� عن نجاح القدرات الرتكية يف الصناعات  

 الدفاعية. 
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أعوام، واليوم بعد النجاحات التي أحرزتها    10اك دوال رفضت بيع املس�ات لرتكيا قبل  ولفت إىل أن هن

 املس�ات الرتكية يف تغي� قواعد اللعب يف الساحات أصبحت املس�ات الرتكية حديث تلك الجهات. 

بدون طي املس�ات  الدفاعية وخاصة  الصناعات  العديد من  نفسها يف  أثبتت  تركيا  أن  أردوغان  ار،  وذكر 

ك� يتم الحديث    لدرجة أن العامل تحدث عن عقيدة القتال التي طبقتها تركيا يف سوريا وليبيا وأذربيجان.

املتوسط،   عن كيفية قضاء تركيا عىل املمر اإلرهايب ش�ل سوريا، وإيقاف املخططات األحادية يف البحر 

 وكيفية إنهاء االحتالل يف إقليم "قره باغ" األذربيجا�. 

ة الهجومية سيدخل العامل يف مفاوضات مختلفة للغاية، موضحا أن أولئك الذين  وأشار أ ردوغان أنه باملس�َّ

أن هذا الوضع ليس  و   يرغبون يف اتخاذ خطوات يف املنطقة سيفكرون ألفي مرة قبل قيامهم بأي خطوة.

ن املس�ات الرتكية لعبت  وأشار إىل أ   سببا للتفاخر أو االزدراء، بل وسيلة لح�ية استقالل ومستقبل تركيا.

 دورا رئيسيا يف عمل القوات املسلحة واملخابرات الوطنية واألمن واملديرية العامة للغابات.

" 2وذكر أنه تم وقيع اتفاقية بيع املس�ة الرتكية "عنقاء" إىل تونس، واتفاقيات بيع املس�ة "ب�قدار يت يب  

بولندا.  10مع   فيها  مبا  أخرى  مع  وأوض  دول  بالتعاون  تعمل  املعنية  املؤسسات  جميع  أن  أردوغان  ح 

وأكد أن العمل عىل تطوير العديد   الجامعات والقطاعات الخاصة لجعل تركيا قاعدة للصناعات الدفاعية.

من املنتجات العسكرية املحلية الهامة من معدات وذخائر وتجهيزات، واالستث�ر يف هذا املجال سيبعد  

وأشار إىل أنهم سينقلون الخربة التي اكتسبوها يف صناعة    عت�د عىل املصادر األجنبية.تركيا متاما من اال 

 الدفاع إىل جميع مجاالت التكنولوجيا املدنية وسيحققون نجاًحا كب�ا للغاية. 

 ابعًا: املشهد االقتصادي ر

 يف یولیو  ٪10.2ارتفاع صادرات ترکیا 

بنسبة   تركيا  صادرات  خالل  ٪  10.2ارتفعت 

نفسه من   بالشهر  مقارنة  املايض،  يوليو/ متوز 

وأوضحت هيئة اإلحصاء الرتكية،    العام املنرصم. 

أن قيمة الصادرات خالل يوليو الفائت بلغت 

و  16 دوالر.   415مليارا  وأن    مليون 

شهدت   نفسه،  الشهر  يف  تركيا  واردات 

بنسبة   ارتفاعا  مقارنة  ٪16.8أيضا   ،

  مليون دوالر.   693مليارا و  20ركيا خالل يوليو الفائت، بلغ  قيمة واردات تبلغت  و   .2020بيوليو  

ك� أشار البيان إىل    مليون دوالر.   278مليارات و  4وبلغ عجز التجارة الخارجية يف الشهر املذكور،  

، بنسبة 2021ارتفاع صادرات تركيا خالل الفرتة املمتدة من يناير/ كانون الثا� إىل يوليو/ متوز  

https://almarsad.co.uk/
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  325مليارا و  121وبلغت قيمة الصادرات يف هذه الفرتة،    فرتة نفسها من العام املايض. ، مقارنة بال34.9٪

 مليون دوالر. 

 "أسیلسان" الترکیة تزود قنبلة مصغرة بخصائص تدمیریة جدیدة

للصناعات   الرتكية  "أسيلسان"  رشكة  زودت 

القطر"  صغ�ة  "القنبلة  الخارقة    الدفاعية، 

من قدرتها  للتحصينات، بإضافات جديدة ترفع 

ذخ�ة    التدم�ية. لتصبح  القنبلة  تطوير  وتم 

بعد   القنبلة  الجو.  إسقاطها من  موجهة �كن 

كن استخدامها  �أصبح    عليها إضافة التعديالت  

تتميز مبدى  ، و ضد أهداف أرضية صلبة وناعمة

القنبلة صغ�ة القطر    .كيلومرت، باإلضافة إىل تكلفتها املادية املنخفضة باملقارنة مع مثيالتها من القنابل  100

انزالقية موجهة بدقة، والهدف منها توف� إمكانية للطائرات لحمل أكرب عدد من القنابل، وتستطيع القنبلة  

 األهداف غ� الثابتة.و تدم� املخازن والتحصينات ومرابض املدفعية ومنظومات الدفاع الجوي، 

 العراق یعلن رغبته يف شراء مسیرات ومروحیات ترکیة 

قال وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، إن بالده  

"،  TB2ترغب يف رشاء مس�ات ب�قدار املسلحة " 

" الهجومية  أتاك  وأسلحة  T129ومروحيات   ،"

أن بغداد طلبت من    وأوضح   متطورة من تركيا. 

أنقرة عروضا لتوريد طائرات مس�ة ومروحيات  

  أتاك وأنظمة دفاع جوي ضد الطائرات املس�ة. 

جدا  وتابع:   متطورة  ب�قدار  الرتكية  املس�ات 

وحققت نجاحات كب�ة، هذه املس�ات قادرة عىل القيام مبه�ت ليلية، ولهذا ستفيدنا كث�ا يف مكافحة  

 تنظيم داعش اإلرهايب. 
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 عرف ترکیااخامسًا: 

 "بیبیك" إسطنبول 

إسطنبول   مدينة  يُقسم 

ساحرة،   قصيدة  كشطري 

مضيق   مياه  تتدفق 

آسيا   قاريت  ب�  البوسفور 

وأوروبا، في� تعزف السفن  

أوتاره   عىل  العابرة 

الطبيعة   من  سيمفونية 

املنطقتان    املتناغمة.  وتعد 

 .الواقعتان عىل ضفاف الشطرين ملتقى للحضارات واآلثار والثقافات التاريخية 

تقدمه من توليفة سياحية تجمع  تحظى منطقة "بيبك" بإقبال كب� ب� السياح من مختلف الجنسيات، ملا  

 . ب� عبق التاريخ وسحر الطبيعة، ال سي� يف مشهد عبور البواخر ب� البحرين األسود ومرمرة

الرتكية   والواليات  املدينة  لسكان  مزاًرا  يجعلها  ما  الطبيعة  وسحر  األجواء  بنقاء  "بيبك"  منطقة  تتمتع 

نية، والتي تعد إحدى أعرق القالع وأكرثها هيبة يف  ك� تضم املنطقة قلعة روميل حصار العث�،  والسياح

وشيّد السلطان العث�� محمد الثا�،    تركيا، فضال عن إطاللتها املميزة ب� األشجار عىل مضيق البوسفور. 

 مرت.  82يبلغ ارتفاع أسوارها و، 1453أشهر، لتكون ركيزة لفتح القسطنطينية عام  4القلعة يف 

شاهقة االرتفاع والتي لعبت دورا حاس� يف فرض الحصار حول املدينة عند فتحها  وتتميز القلعة بأبراجها 

وإحكام   السفن،  مرور  حركة  لتقييد  البوسفور  مضيق  عىل  املبارش  مبوقعها  خاصة  العث�ني�،  قبل  من 

إىل    السيطرة. القادمة  اإلمداد  خطوط  لقطع  املوقع  ذلك  يف  القلعة  تشييد  الفاتح  السلطان  واختار 

طينية من البحر األسود، وصد الهج�ت املحتملة ش�يل البوسفور، وهو ما ساهم عمليا يف فتح  القسطن

أهم    املدينة. من  واحدة  كونها  والخارجية،  الداخلية  للسياحة  مقصدا  التاريخية  القلعة  باتت  وحديثا 

 . املتاحف واملواقع األثرية، إذ تحوي أسوارا وأبراجا ومدرجا وجامع

املنطقة عىل   البحرين األسود ومرمرة، حيث  وتقع  البوسفور مبارشة، حيث يجمع املضيق  ساحل 

يوميا والقوارب  البواخر  للزائرين.  تس�  سياحية  وتنظيم جوالت  البضائع  منطقة    تنقل  تطل  ك� 

"بيبك" عىل "جرس السلطان محمد الفاتح" املعلق، حيث تتألأل أضواء السيارات العابرة عىل الجرس 

وترتصع الحدائق حول املنطقة كفصوص املاس بألوان    مميزا عىل املنطقة بأكملها.ليال، لتضفي سحرا  

 . أشجارها وزهورها، أبرزها حديقة التوليب الشه�ة
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 سادسًا: شخصیة املشهد

 الشیخ "إده بالي".. املؤسس املعنوي للدولة العثمانیة  

التاريخية الهادفة التي انترشت خالل   للدرامااملتابع 

السنوات األخ�ة يف تركيا، حت� قد شاهد مسلسل  

"قيامة عث�ن"، الذي يتناول نشأة الدولة العث�نية  

أرطغرل. بن  عث�ن  مؤسسها  يف    وس�ة  ويظهر 

يف   املتمثلة  السياسية  الزعامة  جانب  إىل  املسلسل 

يث  عث�ن، شخصية أخرى متثل القيادة الروحية، ح

الدولة، وهي شخصية   تأسيس  بالغ يف  أثر  لها  كان 

 الشيخ أديب عيل، أو "إده بايل" ك� يف املصادر الرتكية. 

ورد يف روايات تاريخية أن العالقة ب� "إده بايل" وعث�ن، بدأت يف حياة الغازي أرطغرل، حيث كان يُجّل  

طوباش، يف كتابه "العث�نيون.. رجالهم  الشيخ، ووكل إليه مهمة تأديب ولده، وهو ما ذكره عث�ن نوري  

الشامخة". ومؤسساتهم  كتابه    العظام  يف  العالقة  هذه  إىل  أشار  غنيمة،  أبو  زياد  األرد�  املفكر  أن  ك� 

"جوانب مضيئة يف تاريخ العث�ني� األتراك"، قائال: "وقد انتقلت زعامة األتراك العث�ني� إىل عث�ن إثر 

العالِم املؤمن إده بايل بتسليم عث�ن سيف والده يف احتفال مهيب وأطلق عليه  وفاة أبيه أرطغرل، وقام  

 لقب الغازي"، فهذه املراسم تدل عىل أن عالقة "إده بايل" بعث�ن قد�ة ومحورية.

ولد "إده بايل" يف قرمان، واسمه األصيل يف بعض املصادر التاريخية ع�د الدين مصطفى بن إبراهيم بن  

ثم ارتحل إىل الشام، وهناك درس    ، درس الفقه الحنفي عىل يد العامل نجم الدين الزاهدي.إناج القرشهري

عىل يد عل�ئها التفس� واألصول والحديث، ثم عاد إىل بالده، وأقبل عىل الزهد والتصوف رغم أنه كان  

يشغل "إده بايل"    كان من الطبيعي أن  وة طائلة، وأنشأ زاوية يف "بلجيك"، واشتغل بإرشاد الناس.ر�تلك ث

منصب املستشار الديني لدى الغازي عث�ن، ويف ليلة بات األخ� يف زاوية الشيخ، ورأى مناما كان لتفس�ه  

وهذا املنام ينسبه البعض إىل أرطغرل، لكن الصحيح الذي دلت عليه املراجع التاريخية    أثر عظيم يف نفسه.

�نية يف عل�ء الدولة العث�نية" ملؤلفه طاشكربي أنه يرجع إىل عث�ن، ومنها كتاب "الشقائق النع

 م، وأدرج املؤلف "إده بايل" يف الطبقة األوىل لعل�ء الدولة. 1561زادة املتوىف سنة 

املنام قمرا من�ا خرج من حضن الشيخ إده بايل،   ويحيك طاشكربي زادة عن ذلك قائال: "رأى يف 

نبتت من رسّته شجرة   عظيمة سدت أغصانها اآلفاق، وتحتها جبال  ودخل يف حضنه، وعند ذلك 

ملا قص    عظيمة تتفجر منها األنهار، والناس ينتفعون من تلك األنهار ألنفسهم ودوابهم وبساتينهم".
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عث�ن الرؤيا عىل معلمه، قام األخ� بتأويلها عىل أنها السلطنة يهبها الله له وألوالده من بعده، ثم قام  

 بتزويجه ابنته. 

راجع التاريخية أن اسم ابنة "إده بايل" التي تزوجها عث�ن "مال خاتون"، لكن أحمد آق  وتذكر بعض امل

كوندز ذكر يف كتابه "الدولة العث�نية املجهولة"، أنه عرث عىل أحد أوقاف السلطان "أورخان"، يفيد بأن  

ما زوجة عث�ن التي  اسمها كان "رابعة باال خاتون"، وهي التي أنجبت لعث�ن ولده األم� عالء الدين، أ 

بك". "عمر  السلجوقي  الوزير  بنت  فهي  "أورخان"،  له  الدولة    ولدت  يف  األول  القايض  بايل"  "إده  ويعد 

العث�نية، أما الثا� فكان تلميذه طورصون الفقيه. وكان عث�ن يذهب إليه ويطلب منه الدعاء، ويستفتيه  

لطنة، فكان قائدا روحيا ُشدَّ به عضد الغازي عث�ن، يف املسائل الرشعية، ويطلب منه املشورة يف أمور الس 

 وكان له أثر كب� يف مس�ته الجهادية وتأسيس الدولة وتوسيع رقعتها. 

م، أو يف الذي يليه عىل أقىص تقدير للمؤرخ�، وذكر صاحب  1326تويف "إده بايل" يف مدينة "بلجيك" عام 

النع�نية، أنه ح� وفاته بلغ مئة وعرشي ن عاما، وال يزال رضيحه يف زاوية "الشيخ إده بايل"،  الشقائق 

 موجودا يف مدينة بلجيك. 

 سابعًا: مقال املشهد

 حقي أوجال  هل یسیطر الجمود یلع العالقات األمریکیة اإلسرائیلیة؟ 

مل يتمكن رئيس الوزراء اإلرسائييل "بينيت" من خالل زيارته إىل واشنطن ومحادثاته  

الواليات املتحدة جو بايدن وال مع رجال إدارته، من صنع بداية جديدة مع رئيس  

وتنبأ   األطليس.  املحيط  جانبي  الناس عىل  بعض  أِمل  ك�  الد�قراطية  اإلدارة  مع 

املحافظون الجدد يف واشنطن والقوميون املتطرفون يف القدس بأنها ستكون معادلة 

 واشنطن يترصف �يناً وائتالفا قومياً  شبه مستحيلة تلك التي تخلق تحالفاً يسارياً يف

 متطرفاً يف القدس يترصف يسارياً. 

وجاء االجت�ع يف أعقاب الفشل املتولد عن االنسحاب األمرييك من أفغانستان. وبالرغم من أن أجندة 

يتسبب يف  اللقاء مل ترتبك متاماً بسبب تفج�ات كابل التي تبناها تنظيم داعش يف أفغانستان، إال أنه مل  

باختصار،   ضجة كب�ة ك� كان مأموالً. وتم تأجيل االجت�ع ليوم واحد لكنه جاء مخيباً آلمال الطرف�.

مل يؤيد بايدن العمل اإلرسائييل أحادي الجانب ضد إيران ورفض اتخاذ إجراءات عسكرية ضدها يف  

ل بينيت الذي ذهب به إىل  ف�ذا كان جدول أع� "هناك خيارات أخرى".  إناملرحلة الراهنة، وقال  

 واشنطن؟

ترتبط فكرة بينيت التي ذهب بها إىل واشنطن باملوقف اإلرسائييل اتجاه إيران يف اتخاذ إجراءات  

من جانب واحد ضدها، ألن إرسائيل تنظر لطهران عىل أنها تشكل تهديداً حقيقياً ألمنها. ووفقاً  
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ش إذا  العربية  للدولة  يحق  فإنه  اإلرسائييل  تتخذ  للمبدأ  أن  للتهديد،  تتعرض  أنها  آلخر  أو  لسبب  عرت 

الجانب   است�لة  عىل  تصميمه  بينيت  يبد  مل  ذلك،  ومع  املتهم.  الطرف  واحد ضد  جانب  من  إجراءات 

األمرييك، ومل يفعل ذلك ألن هذا الرئيس ال يحب فكرة اتخاذ الحلفاء إجراءات من جانب واحد كل� شعروا  

 يرىض أن تقوم إرسائيل بابتزاز الواليات املتحدة من خالل عمل أحادي  أنهم يحتاجون إىل ذلك، وألنه ال

 الجانب.

ورمبا يكون "بينيت" قد استشار الرئيس الفرنيس إ�انويل ماكرون قبل التحدث إىل بايدن عن نيته يف رضب 

يدن أقنع  إيران يف غضون شهرين. وبالرغم من نهج التملق الذي يتبعه ماكرون تجاه بايدن، قائالً "إن با

األوروبي� أن الواليات املتحدة عادت حقاً وبشكل مؤكد ودائم، بعد غيابها خالل سنوات ترامب" وتسويق  

الفرنيس أن ترتك   بعدما اقرتح  بأن يكون هادئاً  امتثل لطلبه  لبايدن، حيث  نفسه كأفضل رشيك أورويب 

الود والوداد تبادل كل�ت  أنه  ليبيا. وحتى  القوات األجنبية  الدول    جميع  بايدن يف اجت�عات قمة  مع 

أنه السيايس األفضل لإلرشاف عىل شؤون  الذي يعتقد  أنه ال �كنه أن يخرب الرئيس األمرييك  السبع، إال 

 الخارجية األمريكية، ماذا يفعل أو ال يفعل تجاه هذا البلد أو ذاك! 

 ولكن ما الدور الذي لعبته وسائل اإلعالم اإلرسائيلية؟ 

"بينيت" كل النصائح التي يحتاجها عن "متى تكون حازماً ومتى تستمع   عالم اإلرسائيلية لـقدمت وسائل اإل 

فقط وتظهر فه�ً عميقاً للمصالح األمريكية وتقيي�ً لجدول أع�ل بايدن لالجت�ع". وبدوره عّرب "بينيت"، 

نة التي تعطي دولة ما الحق  الذي لديه أيضاً جمهور يريض غروره، بعناد عن هذه العقيدة اإلرسائيلية الشائ

يتم   مل  ألنه  ممتناً  "بينيت"  يكون  أن  ويجب  بالتهديد.  تشعر  عندما  الجانب  أحادية  إجراءات  اتخاذ  يف 

، عندما انسحب  2015تجاهله ك� حدث يف اجت�ع رئيس الوزراء اإلرسائييل مع آخر رئيس د�قراطي عام  

س الوزراء اإلرسائييل بنيام� نتنياهو عندما راح األخ�  الرئيس األمرييك باراك أوباما من اجت�عه مع رئي

يتحدث بعنف. وطُلب منه اإلقامة يف البيت األبيض، والتحدث إىل املستشارين وتم إبالغه برغبة أوباما  

 "اسمحوا يل أن أعرف إذا كان هناك أي يشء جديد". 

نب األمرييك أوضح أن هناك قضايا تلقي  ومل يكن أول اجت�ع لـ "بينيت" يف البيت األبيض مهيناً، لكن الجا

بظاللها عىل العالقات الثنائية، مثل احتالل األرايض الفلسطينية ومستوطنات الضفة الغربية وقضية غزة.  

واقرتح "ألوف بن" الكاتب يف صحيفة هآرتس أن يلتزم بينيت بتكتيك نتنياهو املتمثل يف قضاء الوقت يف  

ترك أي وقت للحديث عن الفلسطيني�، ولكن مل ينجح األمر    التحدث بشكل مكثف عن إيران، دون

هذه املرة عىل ما يبدو. لذلك، مل يكن اجت�ع بينيت وبايدن مه�ً، بل كان أشبه مبا قالت صحيفة  

، مل يكن هناك الكث� "لتحقيقه سوى فرصة اللتقاط الصور وإفساد إجازة  2015"هآرتس" حول لقاء  

 .نتنياهو يف هاواي

الو  املتحدة واللويب األمرييك يف  ويف  الواليات  اللويب اإلرسائييل يف  الكب�ة من  التوقعات  اقع، كانت 

األمريكيون   الجدد  املحافظون  بأن  اعتقادهم  أهمها  خاطئة  افرتاضات  عىل  مبنية  إرسائيل 
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األجانب    واملتطرفون القوميون اإلرسائيليون يتشاركون يف وجهات نظر عاملية متشابهة جداً أكرب من كراهية 

واإل�ان بـ "االستثناء". وأوضح وزير الخارجية األمريكية أنتو� بلينكن خالل اجت�عه القص� مع "بينيت"  

% من مستويات  60أن الجانب األمرييك يعرف جيداً أنه إذا مل يتم إقناع إيران خالل شهرين بعدم تجاوز 

 من جانب واحد. تنقية اليورانيوم، فيمكن إلرسائيل عندها أن ترضب إيران 

وبالرغم من كل املواقف التي ترددت يف االجت�ع من قبل الجانب�، فإن تأجيل االجت�ع بسبب التفج�ات  

االنتحارية يف أفغانستان أدى إىل توتر األجواء يف البداية. وكان من املقرر عقد االجت�ع مبارشة بعد بدء  

أفغانستان حيث أرص املسؤول الرئيس  االنسحاب األمرييك من  أن  "بينيت" يرى  أن  ون اإلرسائيليون عىل 

مهت�ً جداً بهذا االجت�ع بسبب التطورات عىل الجبهة النووية اإليرانية. لكن األزمة يف كابل ألقت بظاللها  

أغسطس/آب وأرسل الصحفي� اإلرسائيلي�    26عىل الرحلة منذ بدايتها. وألغى البيت األبيض الزيارة مساء  

ون تحديد موعد جديد. ومع ذلك، فإن إعادة اإلرسائيلي� إىل ديارهم بدت أمراً فظاً شبيهاً  إىل فنادقهم د

 مبا فعله أوباما بنتنياهو. لذلك، عاد "بينيت" صباح الجمعة.

آخرين، مل تويل وسائل اإلعالم األمريكية اهت�ماً    15جندياً أمريكياً وإصابة    13وبسبب انشغالها بخسارة  

ع الذي مل يبتهج املراسل� بعده مبا سمعوا. وذكرت وسائل اإلعالم األمريكية لفرتة وجيزة أن  كب�اً باالجت� 

بايدن وفريقه كرروا مطالب الواليات املتحدة السابقة مثل تجميد البناء يف الضفة الغربية واألرايض املحتلة  

رسائييل الفلسطيني ومل يقدم أي  األخرى. ومل يبِد بايدن أي استعداد للعب دور الوسيط يف اتفاق السالم اإل 

الجديدة يف   أن "الروح  تُظهر الترصيحات املقتضبة التي أدىل بها "بينيت" وفريقه  مبادرات جديدة. بل 

 العالقات األمريكية اإلرسائيلية" مل تتجسد يف املحادثات.

ط عليه يف غضون قد يترصف "بينيت" بتهور مثل� فعل نتنياهو إذا كان لدى رئيس إيران زر �كنه الضغ

أسابيع. ولكن هل سيرتاجع بايدن بشكل مغامر وغ� مسؤول ك� فعل الرئيس األمرييك السابق    10إىل    8

عندما شن سالح الجو اإلرسائييل غارة جوية مفاجئة لتدم� موقع نووي عراقي   1981رونالد ريغان يف عام  

فعل. لهذا السبب قال بايدن بوضوح إن هناك  عىل األغلب أنه لن ي غ� مكتمل بالقرب من بغداد بالعراق؟

  )1("خيارات أخرى" قبل اتخاذ أي إجراء إرسائييل أحادي الجانب ضد إيران.

 

 

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