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 تمهيد 

ما زالت الجغرافيا الـسياـسية تحكم التواتات الـسياـسية والعـسكرية بالعالم ر م  

ك موارد الطاقة  ثورة االتصـاالت في قـقتا المادي االقتقاليو وقوامتا في  ل

 والمواد الخام واألسواق.

وكما تنتعش الجيوســياســةو فظر ة رية يماكيندري حول قلع العالم والســيطرة 

عليهو تعيدةا للصـــرال القوي حول الدور التركي في اســـيا الوســـطى التي تم ل 

ــارات   ا تطرح للنـقات  ـحد مســ دريو كـم المفتوم الـماكيـن الم ـب ــلق قـلع الـع قــ

 هو المسار الذي تشارك فيه اإلمارات تحت قيادة فرةسية. مقاومة هذا الدورو و

فـما نر ـبدا وـكثر ثـمة اتـجاه تركي للتـعاور اـلدـفاعي ما   ربيـجار في موااـتة 

ـــناعتـتا  ــر اوي بي   ــ ــارـعت اإلـمارات لـمد اســ ــات األرمينـيةو حتى ســ التحرقــ

 العسكرية وبي   رمينيا.

السـالحو بعد اتسـال التمو ل اإلماراتيو  اةطلق الجسـر م  المرك  األردةي لصـناعة  

اـلـمرـك    ـع   ــدـ ال  ب ــاره  اـعـتب ـ ـمـك   ــاه  اـتج ـفي 

ــربي الـذي  بـدو  ةـه مـال نلى الجـاةـع  الصــ

ــنيا  مــظمكــاةيــة تصــ بعــد تلو ا األخير  التركي 

 مشترك للمسيرات التركية هناك.

العالقة بي  اإلمارات و رمينيا ليسـت بالحد  ةو 

ــر بتـذا الحلف و مـا بـل نر خطـا مـا  ربص مصــ

اســـتدعى ح ـــور الرريي األرميني نلى ااةع 

د   ة   ي بو ظبولي عـت اح تفريـع ل افتـت في حـف

  قناة السو ي.

اةكشــاف األوراق  مام   ربيجار متد لتوســيا ةطاق حره قره باغ لصــالا دخول  

باكسـتار كذلكو بعد اطـطرار تركيا للدخول ب قلتا بعد تني  اسـتتدافتا عبر تفجير 

 . بواه تركياو ما قد  خلق  زمة في واه  ردو ار خص الغاز فيما دق الشتاء

ــار اد د الحتواء تركيا في هذه المنطقةو و لك عبر  هزيمة  رمينيا  دت لبدء مسـ

تدخل نماراتي مالي وعســكري واســتخباراتي طــم  خطة فرةســية  شــارك فيتا 

ام  ا م  ككك  م انكككف كككككك أم

 ذربيج نم هدملتوسككينمنق  م

حربمقرهمبك  ملاككككك ل م  و م

ب كسكت نمكلل، مبددماطكقرارم

تركي مللد و مبثقله مبددمتبينم

اسككككتهككدارهكك مر رمت جيرم  م

 بوابممالغ زمريم م  مال كككت  

تركيك  م ك مقكدمق لزم ز ك مر م

 . جهم ر  غ ن
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ــف   ــة تكشــ ــطرف . فـما مالما  دوار اإلـمارات ال الـثة. ـهذه اـلدراســ الروس م ــ

 التفا يل.

ــية   ــر و رمينيا عالقات دبلوماس ــياقو العالقات بي  مص وبذكر مصــر في هذا الس

عاد ة  تعلق تطورها بالمـساةدة الدبلوماـسية وايادة االـست مارات المتبادلةو ولم 

 تلق لمستوى المساةدة العسكرية كما هو الحال بالنسبة لإلمارات واألردر. 

و كار تدخل مصــر الدبلوماســي  وفي نطار العالقات الوثيقة المصــرية اإلماراتية

 حمل ةفي الخطاه الدبلوماـسي لإلماراتو حي  ح ت مـصر الطرفي  على ـطبص  

و وكار تطور الموقف المصــري بعد االســتنجاد األرميني بمصــر محدوداو 1النفي 

 .2وتم ل في التثكيد على ي همية تقو ض التدخالت الخاراية في المنطقةي

المصـــري وفرت له  رمينيا الحقا  طاء دبلوماســـيا تقليد ا محدود ة تطو ر الدور  

.  ير  ر الموقف المصــري م  الصــرال  3بالتثكيد على  ر ي ــوت مصــر مســمولي

ــراريل ما   ربيجار والتي  تحكمه عوامل  خرى منتا عالقة االعتماد القو ة إلسـ

ــتورد تل  بيع م  باك ــكريذو ن  تســ و تثخذ معادلة )النفص مقابل التعاور العســ

ـــعار زهـيدة  40ةحو   ــا اـلذي ـقد 4ـبالمـةة م  احتـياـااتـتا النفطـية ـبثســ و وهو الوطــ

  تطور في المستقبل بعد التطنيا اإلماراتي.

ــلق  ــتـتا الـخاراـية حـيال الشــ ـــياســ  ير  ر   ربيـجار تتبا عالـقات متوازـةة في ســ

و كما تربطتا عالقات طيبة بمصــر نلى حد عدم واود تثقــيرات لدخول 5األوســص

   .6نلى مصر والعكي   مواطنيتا

  

 
 https://bit.ly/3ni6FoR. 2020سبتمبر   27وكاالتو مصر تناقد  رمينيا و  ربيجار ب بص النفي وتتابا التطورات باهتمامو موقا يمصراوييو  1

.  2020سبتمبر  14المصريةو حول  همية تقو ض التدخالت الخاراية في المنطقةو  حيفة يالمالي  و رمينيا مراسلورو السيسي  ؤكد توافق مصر   2

https://bit.ly/2K3JP5R 

.  2020 كتوبر  3خالد الشاميو مسؤول  رميني  كشف سبع اللجوء لمصر لوقف القتال ما   ربيجار: »كلمتتا مسموعة«و  حيفة يالمصري اليوميو  3

https://bit.ly/381XPoP 

.  2020 كتوبر  9طقة القوقاز؟و موقا ين اعة موةت كارلو الدوليةي بالعربيةو المحررو كيف   بحت   ربيجار الحليف اإلسالمي إلسراريل في من  4

https://bit.ly/3nj1wMZ 

 https://bit.ly/3oQC169.  2020 كتوبر   5المحررو ما موقف مصر ودول الخليج م  الحره المشتعلة بي    ربيجار و فريقياو موقا ياألمة برسيو  5

.  2019  سطي   29موقا يقناة روسيا اليومي بالعربيةو  ،ء تثقيرات السفر بي  مصر و  ربيجار لفةات محددةوكاالتو السيسي  وافق على نلغا 6

https://bit.ly/37hTtL9 
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 الناتو التركي وقدرات أنقرة

   س  اتمالتح لفمالترك : •

تخوض تركيـا عـدة ابتـات لبنـاء تحـالفـاتتـا. حيـ  تعتبر تركيـا  ر داررة تحـالفتـا  

ذـلت في ـهذا اإلـطار اتودا  او وـب ــتقبلي لـت األوروبي الغربي  هم مســــار مســ

و كما تبني 7الغربية  -  دبلوماســـية وعســـكرية امة عبر مســـار العالقات التركية

 ةقرة مسـار تحالف عربي  بد  م  سـوايا ولينيا المسـتقبل،ي و عالوة على المسـار 

ــي الج ارريو الــذي تحترمــه المغره وقــد تر ــع في تطو ر  المغــاربي التوةســ

و  9و باإلطــافة للوطــا الخاال لعالقتتا بالصــومال8التعاطي معه ن جابيا مســتقبال

 نطلق م  قطرو و حترمه الطرفار الكو تي والعماةيو ثم المسار الخليجي الذي  

 .10والذي قد تن م نليه السعود ة في المستقبل

ــار الـ اـل  فيتعلق ـبالقومـية التركـية   ـما المســ

اتو   اء يـة ل  ةقرة في نطـارهـا على بـن التي تعـم

دفعتـا لتعزف  واودهـا في  تركييو وهو مـا ـ 

يا الوـسطىو وتطو ر عالقاتتا ما  القوقاز واـس

ــتار    -هذه المنطقة )  ربيجار   دول   -تركماةسـ

ــا   ــار    -ـقـيرـ ـيزي ــت ــاـاـيكســ ــار    -ط ــت   - وزـبكســ

ــتارذه وهو التطو ر الذي  تجاوز تثمي   كازاخسـ

ا م  الطـاقـة ااـات تركـي ة    11احتـي بر م األهمـي

 الفارقة لموارد الطاقة بالنسبة لتركيا. 

ية اللغة األم األوا ــر الجامعة تتجاوز المصــالا المباقــرةو حي  تعتبر اللغة الترك

لخمي دول م  دول اـسيا الوـسطىو وهي: كازخـستارو   ربيجارو و وزباكـستارو  

و كما تتشـابه قر ي سـتارو تركماةسـتارو ما عدا طااكسـتار التي تتحدث الفارسـية

 
.  2020 سبتمبر 3خير الد   الجابريو بر م “التحريض” الفرةسي المستمر.. “الناتو” ال  مكنه التخلي ع  تركيا لتذه األسباهو موقا يعربي بوستيو  7

https://bit.ly/3mbobJN 

 https://bit.ly/2Lvkbr8. 2020ما و  29مرحلة اد دة على  عيد العالقات التركية المغاربيةو موقا يتركيا اآلريو   كورقوروزكريا   8

 0Ihttps://bit.ly/347iE.  2020  سطي   3قاسم داميو كيف  ةقذت تركيا وطنا اسمه الصومال؟و الجزفرة ةتو  عبد اهلل 9

 https://bit.ly/2KjqOMu. 2020  سطي   2يو المحررو تركيا ودول الخليج.. بي  األعداء والحلفاءو موقا يالخليج الجد د 10

 https://bit.ly/381SD3Y. 2009ةوفمبر   25محرم  كشيو تركيا في اسيا الوسطى والقوقاز.. تثمي  لجسور الطاقةو مرك  الجزفرة للدراساتو  11

الكجكك  كدكك م كتكجكك  زمم ام اصككككرم

الما ل مالم  شرة محيثمتدت رم

الكتكركك ام مالكلكغكك م الكلكغكك م يكك م

ل مسم   م نم   مآسككككيكك مم

الوسكق، م ي :مك ز سكت ن م

 ذربكيكجكك ن م   زبكك كسككككتكك ن م

قرغيزسككت ن متركم نسككت ن م  م

 تحدثمم ط جفسكت نمالت  ردا

 ال  رسي 
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الـعادات والتـقالـيد في ـهذه اـلدول ما ة يرتـتا في تركـياو ما واود رابص  قوى 

مشـاعر قـعوه هذه المنطقة والشـعع وهو الد   اإلسـالميو الذي  وحد بي   

ــالا  12التركي اء  ـمة ـقادرة على تواـيه مواردـها لصــ ــة إلـعادة بـن و و تيا الفر ــ

 حااات قعوبتا.

ــاف لـتذا البـعد القوميو تـلك العالـقة التـعاوةـية اـلدـفاعـية التي تجما تركـيا    ــ

بباكســــتار اليومو وتعد مدخال لتطو ر مشــــرول ةووي مشــــترك محتمل. وفيما 

ت   ــ،ي  في هـذه المنطقـة عبر قوتتـا  كـاـة ا تتمـدد خالل العقـد   المـاطــ تركـي

اد اـلدرامي اعـمة م  خالل الـيات العلم والتعليم واإلقـت و ـفظةـتا اليوم عمـلت  13الـن

ــواءو   ــورتتا على حد سـ على خوض حربي  في هذه المنطقة لتعزف  ةفو ها و ـ

ه  ردو ـار في كـل   ل ـب ذي قوـب ال الحـافـل اـل ــتقـب ل في االســ م   وهو مـا تمـ 

باكســتار و  ربيجارو خا ــة بعد النصــر الذي حققته هذه األخيرة في حربتا ما 

 على التدخل المحدود بالقوات.   تركيةو عالوة رمينيا بمساعدة تقنية 

وتلعع تركيا اليوم ةفي الدور لك  مظستراتيجية  

التي  لتحرفر المنطقــة  مختلفــة ما ي وكراةيــاي 

ــلق البالد   ال قــ ـــم اول االةفصــــال في قــ تـح

ــكذو وهو ما قد  نتتي  ــكذ و)لوهاةس )دوةيتس

 .14مظقامة قاعدة تركية في  وكراةيا

و ت عمت  ةقرة قمة رؤســاء الدول 1992وفي 

ــام  بي    الـناطـقة ـبالتركـية م   ـال اـيادة الت ــ

اور   ةو وخلق فرال تـع التركـي ة ـب اطـق دار الـن البـل

 اد دة بينتا.

  3ةاخيتشــيفاري في اكتســبت تلك العملية هيكالم مؤســســيام م  خالل يمعاهدة 

ــرف  األول   ــاء مجلي تـعاور اـلدول 2009 كتوبر /تشــ ــت على نةشــ و والتي ةصــ

 الناطقة بالتركيةو وتم تثسيي  ماةة المجلي في نسطنبول. 

 
 https://bit.ly/34H1jei.  2017 نا ر  4مقراوي الو ليسيو الصعود التركي في اسيا الوسطى.. الواقا واآلمالو منتدى العلماءو محمد األمي   12

اي على ةفو هم!و موقا يترك برسيو  13 ا تركيم  https://bit.ly/37cZXuF. 2019  سطي   1المحررو اسيا الوسطى والقوقاز.. الروس  ستشعرور يخطرم

 https://bit.ly/2WbsHxE. 2020 كتوبر  19يلينسكي  جند  ردو ار لموااتة روسياو موقا يقناة روسيا اليومي بالعربيةو المحررو ا  14

لممتمكك ننم  سككككيكك مالح ككككورم

آسككككيكك م بكلككدانم رك م الكتكركك م

وسكق، م   مر ماسكتغ  مال

الكتكركك م الكجكغكرارك م الكمكوقكنم

لتحقيزم اك لحه ماققتاك  ق م

 السكي سكي مال  ص  مكم مك نم

الكتكركك م كرتك كقكك م الكقكمكولم

بكك لكمكاكقكقكك مم الكتكاكمكيكك م بكتكدك اكزم

 .   ضمحدةمالتوتراتمريه 
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لم تماةا روســيا الح ــور التركي في بلدار اســيا الوســطىو  مال في اســتغالل  

ســية الخا ــةو  الموقا الجغرافي التركي لتحقيق مصــالحتا االقتصــاد ة والســيا

كـما ـكار الطموح التركي مرتبـطا بتعزف  التنمـية ـبالمنطـقة وخفض ـحدة التوترات 

و و لك في طوء ة رة دول المنطقة اإل جابية لكل م  روسيا وتركيا بسبع فيتا

مواقفتما المحا دة نلى حد ما للتطورات الـسياـسية الداخلية لتذه البلدارو فيما 

 .15اإلةسار والد مقراطية   تعلق بق ا ا االقتخابات وحقوق

لم تسـتعجل تركيا تك يف التعاور الدفاعي ما دول اسـيا الوسـطىو ولك  تتجه 

اإلرادات تدايجيا للتالقي االقتصـادي والعسـكري. وفيما لم تن ـم طاايكسـتار 

ـــتار بـعد نلى يمجلي تـعاور اـلدول الـناطـقة   ـــيةو وتركمنســ  ات األ لنـية الـفارســ

ــم    16بــالتركيــةي ــتــار وقر يزيــا دول  5الــذي   ــ : )تركيــا و  ربيجــار وكــازاخســ

ار في   ســــطي /اه   ـــت ارذو قررت  وزبكســ ـــت اور   2020و وزبكســ ادة التـع اـي

ــناعي ما تركيا في  كتوبر  ــادي الصـ ــتراتيجي بالتركي  على المجال االقتصـ اإلسـ

و وتبا  لك توقيا اتفاق تعاور دفاعي وعســـكري في 17   2020تشـــرف   ول  /

 .18 2020  كتوبر/ تشرف   ول

ــبق لتركيـا  ر وقعـت في   ــتراتيجيـة ما   2019وســ ــراكـة اإلســ اتفـاقيـة الشــ

كازاخســـتارو ثم طورت الدولتار العالقات باتجاه توقيا اتفاقية تعاور ف ـــاري  

ــرف   ول   و وـكار توقيا االتـفاقـية  مـ ل  ول اـيارة لوافر  19  2020في  كتوبر /تشــ

 الدفال التركي نلى كازاخستار.

عاور ما بقية امتوايات اســيا الوســطىو خا ــة في المجال  وتك ف تركيا الت

ار  ـــت اكســ ا وكـل م  ـب دفـاعي ما تركـي االقتصـــــاديو فيمـا  تك ف التعـاور اـل

ه المعوق األهم  دخالـت ــي والمخـاوف م  ـت ده الروســ و  ربيجـارو فيمـا  عـد اـل

 لتك يف هذا التعاور.
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  القد اتمالدسفري مالتركي : •

ا   ير القلق األوروبي ت ا في م   برز ـم ا تركـي ة التي تتمتا بـت ارـل درات الـت ك الـق ـل

مجال التقنية العسكرية. وتمتلك تركيا مجمعا  ناعيا عسكريا  م له تكتل األماةة  

ذو  SAHA Istanbulالعامة التركية لمجموعة الطيرار والدفال يـساها نـسطنبولي )

وهو تكتل اقتصــــادي  ــــناعي  تدف نلى تعزف  الصــــناعات الدفاعية المحليةو  

قــركة متخصــصــة   342 ــم في ع ــو ته  و 

  .20في مجال اإلقتاد العسكري والتقني

التركيــة في  ــت مــارات  االســ نامــالي  ارتفا 

دفـال م    اعـة اـل ـــن ارات ليرة )  5.5 ــ  1.3ملـي

ـم    نـلى  ـكـ ر  دوالرذ  ــار  ي ـفي   60ـمـل ــارا  ي ـمـل

اح لتركيـا    12)ةحو    2018 مليـار دوالرذو مـا  ـت

ــترـيات األاننـية   تقليص اعتـمادـها على المشــ

ــبــة االكتفــاء الــذاتي فيمــا  تعلق  ورفا ةســ

تبل    ــالح والتي  بــالمةــة م  حجم   80بــالســ

  .21احتياااتتا م  السالح

بالمةة خالل   170 ــادرات تركيا م  األســلحة زادت بنســبة وفي ةفي الصــعيدو 

قركة   100. ودخلت قركات تركية راردةو قوارم  كبر  22الماطية 10السنوات الــ

و كشــركة يروكيتســاري ويتي.  ه.ايي وي ســيلســاريو التي لصــناعة الدفال عالميام 

ــكرية التركية تعتبر األكبر والراردة في تركيا ــادرات العسـ و و طـــحت عاردات الصـ

تـشكل رافدام متمام القتـصادهاو بعد  ر راات في  ـسواق التـصد ر منتجات وكالة  

  .23 ناعات الدفال والشركات الخا ةو خا ة قركتي ي وتوكاري وي سيلساري
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صكككك   اتمتركيك م نمامسككككلحك مم

ب لمئ م   ممم170ممزا تمباسكك  

الم طكككي م.ممم10السكككاواتمالككككككك

   لتمشككككرك تمتركي م ا دة مم

شكككككرككك ممم100قككوا ككمم ككك ككرمم

لاكا ر مالدر  مر لمي ، مك كرك مم

"  كيتسككككك ن"م "ت . قكه.آ "م

 " سيلس ن" مالت متدت رمامك رمم

 . الرا دةمر متركي 
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ــكرـية  ــادراتـتا العســ وـباـتت الـمدر التركـية اليوم تتـنافي فيـما بينـتا م  حـي   ــ

. وم   برز المن ومات العسكرية التركية اليوم من ومة التشو ش  24لخااد البالد 

 . 25الراداري يكورالي ومسيرات يبيرقداري ويالعنقاءي وي سيسجوردي فارقة الصغر 

اإللكتروةيةو طورت تركيا  قمارها الصــناعية الخا ــة م ل  وفيما  تعلق بالقدرات  

و بجاةع من ومة 26ي العســـكري المنتجة محليا1يراســـاي االتصـــالي ويايوك ترك

ــو ش اإللكتروةي يكورالي ورادارات يهيوزي وي ي المخطص دمجـتا ما EIKSالتشــ

ذ الصـاروخية بعيدة المدى المصـنعة محليا الم ـادة لمقاتالت  SIPERمن ومة )

  .27جيل الخامي الشبحيةال

هذا عالوة على تطو ر المحرك النفاث الذي سـيمك  تركيا م  تحقيق طموحتا  

يو باإلطــافة لتطو ر محرك المروحية ياوك TF-Xبتدقــي  طاررة الجيل الخامي ي

ل  T700بيي م  طراز   ة مـ  ا المحلـي اتـت درات مروحـي دـمه في تعزف  ـق ــتـخ ييو لتســ

 "30T625.وحية المدةية يو والمر 29و وي تاكي28يقره قاهي ي

و م ل  ــارو" يبوراي الباليســتي المحلي ةمو د القدرة في المحركات التركيةو 

ــورا و يهــاربوري  لصــ المنــافي  التركيــة ي طمجــهي  ــواايو كروز  عالوة على  ــ

ي بعيد المدى عالي الدقة المخصـــصـــة  2و والصـــارو" يســـوم ســـي  31األميركية

ــاد للدبابات  و 32لقصـــف األهداف فوق ســـطا الماء ــارو" الم ـ عالوة على الصـ

ذ 83  - رض )ســــاره -و و ــــارو" او34او-و و ــــارو" يبوزدواري او"33OMTASي

 .35الخارق للسواتر الخرساةية

 
 https://bit.ly/346NkiM. 2019مارس  19بالعربييو  تركياالمحررو  ةقرة تتصّدر المدر التركية في  ادرات الصناعات الدفاعية التركيةو موقا ي 24

 https://bit.ly/37ctcxK. 2019 برفل  29لعربييو .. “سالغور” التركية.. طاررة مسيرة فارقة الصغر بقدرات هجوميةو موقا يتركيا باGPSالمحررو ال تحتاد لـ  25

 https://bit.ly/37Vjij7. 2019فبرا ر  23المحررو ر م العراقيل.. هكذا تّتجه تركيا نلى الريادة في الصناعات العسكرية!و موقا يتركيا بالعربييو  26

ا.. هكذا تطّور تركيا ترساقتتا العسكرية طم  27 ا واوم ا وبحرم   .2020  سطي 18و موقا يةور بوستيو 2023خطة    حمد سلطارو برم

https://bit.ly/2K1Z677 

 https://bit.ly/2Wa7zYo. 2019 نا ر  5المحررو محرك المروحية التركية “ وك بي”  تجاوز االختبارات بنجاحو موقا يتركيا بالعربييو  28

 https://bit.ly/37cvUmR. 2019مارس  1حية “ تاك”و موقا يتركيا بالعربييو المحررو الشركة التركية لصناعات الف اء تطّور ةسخةم اد دةم م  مرو  29

 https://bit.ly/381YOp3.  2020سبتمبر   29دول تصنا مروحياتتاو وكالة  ةباء األةاطولو  7كوكسل  لدرمو محرك محلي لـ يكوكبايي.. تركيا طم   30

 https://bit.ly/2K1HjNk. 2020 وليو  4بوابة يالشلقي اإلخباايةو المحررو ةجاح اختبار اد د ألول  ارو" كروز بحري تركيو  31

 https://bit.ly/37XmydN. 2019 نا ر  26ةسختي  اد دتي  لصاروختا “سوم”و موقا يتركيا بالعربييو  إلقتادالمحررو تركيا تستعد  32

 https://bit.ly/346L2Ac. 2019فبرا ر   17بييو المحررو تركيا تنجا في اختبار  ارو" اد د م اد للدباباتو موقا يتركيا بالعر 33

 https://bit.ly/3ndKa45. 2019ةوفمبر  30اّو “بوزدو ار” المحلية العام القادمو موقا يترك برسيو -المحررو القوات المسلحة التركية تستلم  واايو اّو  34

ا.. هكذا تطّور تركيا ترساقتتا العسكرية ط 35 ا واوم ا وبحرم .  2020ا سطي   18و موقا يةور بوستيو 2023م  خطة   حمد سلطارو برم

https://bit.ly/2K1Z677 



 
 

   د ــريـــالشــعب يـ                            

 

.  ـ اف نلى 36 رض المواه باللي ر -ي  رض  TRGL-230هذا عالوة على الـصارو" ي

ــاري ــاد للطاررات ال37 لك من ومات الدفال الجوي يحصـ ــيرة و والن ام الم ـ مسـ

دام   ــتـخ ة المواتـة م  دور اســ ذي  عمـل بن ـام الطـاـق اي واـل ــمى ي لـق المســ

 .38قذ فة

ــنجـقداري   ـــماة يســ ــفيـنة اإلة ال البرـمارـية المســ وبحرـياو تمكـنت تركـيا م  نقـتاد ســ

ا ة ي39محلـي ة الطـاررات التركـي ارات اإلبحـار لحـامـل  L 400و عالوة على ةجـاح اختـب

. 40TCG Anadolu" 

البرـيةو وبعـيدا ع  نقـتاد وفيـما  تعلق ـبالقوات  

ات  ة للجنودو وعرـب اقـل ات الـن ا م  المـدرـع تركـي

ل اـب ـــعاف الم ــــادة للقـن ا 41اإلســ و تنتج تركـي

الجي ي ويفوراري متـعددة   دار ـ  ات ينـا درـع الـم

يو  2و والـمدرـعة الكترـبارـية يالعقره42األ راض

ومن وـمة الـمدفا الـتاور ي لـكاريو والمركـبة 

يالنم ــات  ــاب ــدب لل الم ـــــادة  ــة  ــكري ريو  العســ

ــفحة ي مازوري  اتية القيادة.  والمركبة المصـ

ــال ع  اـلدـباـبة ي ي المعروـفة M60TMـهذا ف ــ

 باسم ي لتايي و خيرتتا المطورة يطاةوكي.
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ثمك مت ورك تمغربيك مرميقك م نم

الكككتكككركككك مم الكككاككك كككوذم تكككمكككد م

  رممالدسككككفر  م عاوقنم اككككك

سكككك حهك م ب ك صكككك م ا و ك م

قككدرتكهكك مم400"إسمم " م تكااقككدم

رل،مبا  م ا و  متسكل مذايي  م

 ارتم  ي مباككككورةمقوق مرل،م

لككدرككممم الككدسكككككفككريكك م الككقككوةم

  ا لحه .



 
 

   د ــريـــالشــعب يـ                            

 

 حد  مال وأمالغرب : •

ــادر  ثمة تخوفات  ربية عميقة م  تمدد النفو  التركي العســـكريو وتنو ا مصـ

ــة من ومة ينس   ــالحتا وبخا  ــلا يو وت ا د 400س قدرتتا على بناء من ومة تس

 . اتيةو واعتمادها بصورة قو ة على القوة العسكرية لدعم مصالحتا

ــ   ــيةو قامت تركيا بش ــنوات القليلة الماط ــكرية  3فخالل الس ل عس عمليات تو ُّ

ــرت قواتتا البحرية في  ــكرية نلى لينياو وةش ــلت نمدادات عس ــواياو و رس في س

حقوقتا في المنطقةو ووـسعت عملياتتا    ـقلق المتوـسص لتثكيد م اعمتا بـشثر

العســـكرية طـــد مســـلحي ح ه العمال الكردســـتاةي قـــمال العراقو و رســـلت 

دمت   تعزي ات عســكرية نلى اخر معاقل المعارطــة الســواية في يندلعيو كما ق 

ــد  رمينـيا م   ـال  ــخـمة ـلدعم   ربيـجار في حربـتا طــ ــكرـية طــ ــاـعدات عســ مســ

 استعادة نقليم قره باغ.

اليوم واود عـسكري مباـقر في   ولدى تركيا

قطر والصــومال و فغاةســتارو وقوات لحف  

ــا   واـوده ر  ـب عــت وـ  ــارو  ق ـل ـب اـل فـي  الســـــالم 

الحــالي   الوقــت  العــالمي في  ــكري  العســ

الع مــاةيــة و 43األكبر منــذ   ــام اإلمبراطوايــة 

ــة ما  وهو مـا  قلق الكتلـة الغربيـةو خـا ـــ

ــمال  ــكك في والء تركيا لحلف قـ واود تشـ

 األطلسي يةاتوي.

ور م الخوف الغربيو واـلدور التركي اـلذي ـكار محواـيا في نـطار الحره الـباردةو 

ــار الوال ات المتحدة والعالم الغربي على االتحاد   والذي  دى فى النتا ة القتصـ

ــعيد   اإلقليمي  ــدر تتد د للصـ ــال ع  تركيا  م ل مصـ ــوفيتىو فظر االةفصـ السـ

 .والعالمي فيما  تعلق بتتد د منطقة يقلع العالمي

 
كات والقيود واآلفاقو مرك  اإلمارات للسياساتو  43 د التركي في المنطقة: الُمحرِّ  https://bit.ly/3m8IhEN. 2020ةوفمبر   10 حمد د اهو التمدُّ
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ال كككك  م تكدكاك م طككككنم لكلكغكربم

ام سك مرل،مرت  مب بم    ب  م

 إلغك  مالحك جزمالمحتمكمم  ك  م

غكيكرمم الكر سكككك م الكاك كوذم تكمككد م

لمحسككككوبمر مامقليم مبمكك ما

قسكم ملهلامام يرمب لتوغممر،م

 قلبمال   مام س 
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او  لـك العمالق الجغرافي واالقتصـــــادي في المنطقـة   فم  اتـةو فـظر تركـي

 ؤدي دورا متما في الفـصل بي   وروبا والـشلق األوـسصو وبي  الـشلق األوـسص 

 وروسيا. 

خســارة تركيا كحليف للغره تعني وطــا الشــلق األوســص في هذا اإلطارو فظر 

او ونلـغاء الـحاا  المحتـمل  ـمام ت ة ـباه  وروـب ــي  ير على عتـب ـمدد النفو  الروســ

و المحسوه في اإلقليمو بما  سما لتذا األخير بالتو ل فى قلع الشلق األوسص

وفي هذا اإلطار قد  كور اةســحاه روســيا م  قاعدة الجفرة )قاعدة او ة تقا 

في مد نة الجفرة بقلع الصـــحراء اللينية الجنوبيةذ باتجاه الســـودار والموااتة  

م    ربيجار و وكراةيا وســوايا  برز األم لة على هذا  الروســية في كل   -التركية  

 الدور.

ــا  ؤهلتا لتحقيق التوا ر   ــل وط ــافة نلى  لكو تعد تركيا دولة في  ف  وباإلط

ما ن رار التي تتعاظم طموحاتتا وةفو ها بالت ام  ما ـقراكتتا ما روـسياو م   

ــلحة متبادلة بي  البلد  و فم  دور الوال ات المتحد ــبا  هنا فظر المصـ ــتصـ ةو سـ

 .44تركيا تحت رحمة طترار وموسكو

ـهذه االعتـبارات ـتدفا االتـحاد األوروبي لتحجيم العقوـبات على تركـياو وموااـتة  

المطالع الفرةســية المعاد ة لتركياو وتو ــل الناتو إل جاد الية للحوار حول الن ال  

ي  و هذا عالوة على اتود ندارة الرري45بي  تركيا واليوةار في قـــلق المتوســـص

ــراء تركيا من ومة ينس   ــلنية لشـ ــابقذ دوةالد ترامع لتحجيم التداعيات السـ )السـ

يو ومحاولة وافر دفاعتا )الســابقذ يمارك  ســبري النثي ببالده ع  الجدل في 400

ــى  مريكي ع  الـدور  النـاتو حول دور تركيـا في لينيـاو مـا دل على واود رطــ

 .46التركي هناك

ــال ع  تطور موقف   الرريي األميركي الجــد ــد او بــا ــدر م  تركيــاو  هــذا ف ــ

ــتـبداـله ـمظـطار تـعاور    -ومـحاوالـته تحجيم التـعاور التقني التركي   ــينيو واســ الصــ

ـــبة   -تقني  ميركي   تركي. وهو ـما  جـعل ـحدود مـخاوف يالكتـلة الغربـيةي منصــ
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الـتـركـيو  ــدد  الـتـم احـتـواء  ــة  ــاول مـح عـلـى 

وموااتة مرك  الـسلطة الـسياـسية في تركياه 

السـتبداله مسـتقبليا بصـورة ال تخل  والسـعي

  بعالقة تركيا بتذه الكتلة الغربية.

 

 

  

الكو كيك كيكك م الككد لكك م  ك كهكو م

صككككفككهمالم فرم امصكككك ح مم

الماكككر مالدكتورمر دمالوي بمم

المسكككير ملياكككفمبهمالاموذ م

 "امسرا يل ".
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 االستخبارات اإلماراتية في قره باغ

 الد ل مالو ي ي مام   ايي مر مامستراييجي مالغربي : •

ــري اـلدكتور عـبد   ــالحي المصــ ـــكه المفكر واإل ــ مفتوم اـلدوـلة الوظيفـية  ــ

  .ييالوهاه المسيري ليصف به النمو د ياإلسراريل

فالكيار الـصتيوةي هو  حد ةفي التطنيقات التاايخية لدور اليتود في المجتما  

الغربيو حي  كاةوا  وكلور نلى اليتود متام الربا الفاحش وااللت ام الوظيفيو  

عالوة على  ر ايتوات اليتود في  وروبا وحتى في الشلق الروسي كاةت تعج 

ــروـقات   ـبالوـظارف التي ال  مك  قبولـتا مجتمعـيا مـ ل ــريف المســ اـلدـعارة وتصــ

 و يرها.

هذا المفتوم  ـ با ما قره زوال االـستعمار 

ــار  كـي اـل هـي  ــةو  دول فـي  ـــــورة  ى  جــل ـت ـ 

الصـــتيوةيو وما لب ت الدول المســـتعمرة  ر  

ــتقالل  حوـلت قـطاـعا م  اـلدول ـحد ـ ة االســ

نلى دول وظيفـيةو ـهدفـتا الرريي  تمـ ل في 

حما ة مـصالحتا بعد اةـسحابتاو وـطمار تدفق 

 .47ردات االستعمار بدور واود عسكريعا

د في الت ــــام    ة ب  زاـ  ة خليـف اـةت تجرـب او وـك د ـم ارات عمق عربي ـق ـكار لإلـم

ــعف العربي  دى الحتالل ا رهاو وبدا   ــع لإلماراتو لك  واقا ال ـ العربي تحسـ

 ما االرتتار لواقا ال عف والتبعية  ر هذه الج ر طاعت لألبد.

لعع دور وظيفي  كبر الســـتعادة  رطـــتا عبر في هذا اإلطار اتجتت اإلمارات ل

 .ةاالةدراد طم  نستراتيجية القوى االستعمااية السابقة إلدارة مستقبل المنطق

ــة   واـلـترـكي ــة  اـلـعرـبي األـمم  ـما  اـلـيوم  ــا  ــاـتت ــاـلف ـتح ـتـبـني  اـلـتي  ــا  ـبـترـكي ــة  ــارة وـمق

ــتعـمااـية الـقد ـمةو   والقوـقااـيةو  هـبت اإلـمارات لتبني تـحالـفاتـتا ما القوى االســ

 ر   -في ةفي اإلطـار    -ق  هـداف هـذه القوى في المنطقـةو و مكنتـا  لتحقي

 تحقق مصالحتا القطرية ال يقةو ولو على حساه ايراةتا العره.

 
 https://bit.ly/2KiJfRE. 2017ةوفمبر  17عمر السطيو الدولة الوظيفية وندامة العنفو مدوةات الجزفرةو  47

ايككجككهككتمم امطكك رم يككلام ركك م

للدككبم  رم  ي  م ام كك  اتم

 ك رمقسككككتدكك  ةم رطككككهكك مر رم

اقنككد ا مطككككمنمإسككككتراييجيكك مم

القوىماقسككتدم ةي مالسكك بق مم

 م ارةم ستق ممالماقق .
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او ليي  دا واودـ  دـ  اره تـت اعتـب ارات للربيا العربي ـب وفي هـذا اإلطـارو ة رت اإلـم

دول   ات اـل ة فحســـــعو لك     ـــــا لترتيـب دـ  والنخـع لألة مـة المحـاف ـة التقلـي

 الوظيفية التي خلفت االستعمار في تحقيق  هدافه.

م  اتة  خرىو ســـعت اإلمارات لتوظيف الســـيولة التي  عقبت تدهور  وطـــال  

ـــمار واود ـتدفـقات ـمالـية لـلدوـلة في  النـخع الوظيفـية في تحقيق ـمآربـتا ل ــ

يمرحلة ما بعد النفصيو وهو ـسبع الكوارث اإلةـساةية التي تـسببتا اإلمارات في 

 الدول التي قتدت الربيا العربي.   كل

و وهو ما  سـر لإلمارات 2013 وليو/تموز    3اسـتسـلمت مصـر سـريعا عبر اةقاله 

العـصف بكل م  لينيا واليم و فـ ال ع  التالعع بالمغره والج اررو ما  دى لدفا 

د الحراك  ا بـع ة نرث ـم ــفـي اه ةحو تصــ ــتـتدفي واالتـج المغره ةحو التطنيا المســ

خبة العســــكرية ما بعد رريي األركار الراحل ي حمد قا د  ــــالاي  الج ارري عبر الن

 والرريي الحالي يعبد المجيد تبوري.

التواه الوظيفي لإلمارات هو التفـسير األـساـسي لعـصفتا بالتيار اإلـسالمي في 

ار  ار هـذا التـي ا ـك الم العربيو فيـم ــر والـع مصــ

ــي لجتود مقـاومـة  ل المحف  األســـــاســ  مـ 

في الدولة العربية.   يالوظيفية االســتعماايةي

ــة  تجرب احتواء  فــظر  ــاو  بتركي  مــا فيمــا  تعلق 

اإلقـلـيـمـي   ــدف  ــتـت الـمســـ هـي  ــار   ردو 

 األساسي.

الغربي م  تركيــا ال  مك  االختالف عليــه  ربيــاو  مــا محــل االتفــاق   الموقف 

وبر م توـاه تركـيا الراه     .الغربي اليوم فيتمـ ل في خطورة التجرـبة األردوـ اةـية

متزري للســياســة الخاراية الروســيةو وما  ر هذا التدف الغربي  ةحو ياالحتواء ال

هو احتواء روسـياو لك  ال  مك  القول بثر التحدي التركي المنفرد لروسـيا  وفر 

 الطمثةينة للكتلة الغربية. 

فالقوة التركية التي بلغت مرحلة تحدي روـسيا م  وفرة النفص القادم م  اـسيا 

في المتوســـص تقلق الغره م  نمكاةية  الوســـطى  و م  دور حصـــاد التنقيع

اـلـمـكور  ــا ــــــة  وـبخ اـلـغرهو  ــدـفا  ــا   م وـهو  اـلـترـكي.  اـلـقوـمي  اـلـحـلم  اـحـتواء 

قمم تركيكك م الغرب م نم الموقفم

قمفنماق ت أمرليهمغربي  م   م

الكيكو مم الكغكربك م اقتك كك  م  كحككمم

الكتكجكربكك م رك م كقكورةم ركيكتكمكثككمم

 ي .امر  غ ن
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ــيحيو للتركي  على خيار احتواء  ردو ار. وهو  حد روافد توظيف اإلمارات  المســ

للمـشاركة في عملية االحتواء. و ـصادف  ر مـشاركة اإلمارات في خطة احتواء  

 بل تخلصه م  طغوط اإلدارة األمريكية الجد دة. ردو ار قد تكور نحدى س

ا  ـــي ة اســ ة النفو  التركي في منطـق ة  خرى لموااـت اراتـي ة دوافا نـم  ير  ر ثـم

ــطىو حيــ  تعمــل تركيــا على موااتــة الطموح اإلمــاراتي في تع يم   الوســ

ح ــورها االقتصــادي م  بوابة ال ــغص على باكســتار و فغاةســتار لموااتة  

اق  ـفقات خدمات ندارة المواة  والمطارات التي سـعي اإلمارات لتوسـيا ةط

و وهو ما   ـيف هذه الصـفقة نلى 48تخطص إلةجازها في عدة دول وسـص اسـيا

و وهو ما  ثتي  49دولةو كاةت الج ارر  قــترها 13 ــفقة  خرى تعطلت في  45

 ردا على لجوء اإلمارات للحره االقتصاد ة وحره العمالت إلخ ال تركيا.

 ر مقرهمب  :مالد رمام   اي م •

ــعال  ــار األ ريو وكار  حد عوامل نق بد  الدور اإلماراتي في قره باغ قبل االقتص

الحره مجــددا بي   رمينيــا و  ربيجــارو وهي الحره التي بــد ت بتحرت  رميني  

ـبث ربيـجارو ليي على ـحدود نقليم قره ـباغو ـبل 

ـفي  ــدودو  اـلح ـم   ــاـلي  ــم الشــ اـلـطرف  ـفي 

القره م ــرة ـب اقــ اف ـة يتوفوزي مـب   خص  مـح

ايتارذو والذي تم   -تبليســــي   - ةابيع )باكو  

ــرـف   ول   /تشــ ـمـطـلا  ـكـتوـبر  و 2020ـتـفـجـيره 

بــالتفجيرو مــا  نثره   ربيجــار  رمينيــا  واتتمــت 

ــتــد  ــوال للمشــ ال لج و ــ لتــدحرد كرة   دى 

  .50الراه 

او   اء الموااـتة بي  الطرفي  م  دور تحقيق  ـهدافـت ــورة   -وهي  وما اقتـت بصــ

م  الغاز فيما  دق الـشتاء األبواهو كار للتحالف األرميني  حرمار تركيا  - ـساـسية
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اإلماراتي رؤ ة مفادها  ر اولة  كتوبر /تشــرف   ول ليســت األخيرةو  -الفرةســي  

 و ةه البد م  اولة  خرى ي ات موا فات خا ةي.

  التد ممالم ل م/مالدسفر : •

لسـالحو اتجه  بد ت روسـيا في توفير اسـر اوي لت و د  رمينيا باوم  اتةو ففيما  

الرريي األرميني ي رمي  سركيسياري للتواه  ربا لطلع التدخل وعدم ترك الروس 

و حي  قام يسـركسـياري بزيارة ي بو وحدهم  د رور دفة اإلعداد للمرحلة القادمة

للتوافق على تفاـ يل العتاد المطلوهو وهو   52لتوفير التمو لو واألردر  51ظبيي

ينية قررت نثرها باايي رفا دراة التدخل لمـساةدة ما تم بعد اتـصاالت فرةـسية  رم

ــينياري ةتبة للنفو   ــت ترك رريي الوزراء األرميني يةيكول باقـ  رمينياو حي  رف ـ

ــكر األرمين،ي و هذا  بطنيعة  -الروســـي وخريطة الوالءات المرتبطة به بي  العسـ

  نلى اــاةــع ر بتــه في نةتــاك تركيــا عبر مــد  مــد القتــال على الجبتــة   -الحــال  

األرمينية م  اتةو والتســو ق لصــورة ســلنية حول تركيا اراء هذه الحرهو وهو  

ما ل   تثتى نال عبر توايه ـطربة مـستقبلية مواعة أل ربيجارو وهي اإلـستراتيجية  

 اإلماراتية الشتيرة التي استخدمتتا لتشو ه  ورة الربيا العربي.

ــا هي األخرى   وفي ـهذا اإلـطارو ـبد ت فرةســ

ات م  مرك  اإلقـتاد األردةي في توفير المـعد

و سـواء في  لك السـالح الخفيف  و 53الجد د

طاررات    4المدرعاتو فيما تتجه اإلمارات لنيا  

ــكري نلى  رمينياو  16ينف   ي م  عتادها العسـ

وهي الطاررات األربعة المســــتقرة في اليوةارو وهي الصــــفقة التي رســــمت 

 ي.35ة الخا ة بطاررات ينف  و خا ة بعد تفعيل الصفق54مالمحتا ندارة يترامعي

ــا في لعـبة تواـيد و تـعد األردرو في ـهذا اإلـطارو  ـحد الالعني  اـلذ   ـبد وا التوســ

و و بدو  ر التوـسا في التـصنيا الـسالح لمناطق الن ال التي تـشارك فيتا اإلمارات
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ا على األردر لموااـتة األزـمة   ة التي طرحتـت اراتـي ل  ـحد الحلول اإلـم د مـ  والتواـي

ة في  المـي ة الـع الـي ة الـم اه األزـم ذ  عـق ا مـن اةيـت ت تـع ة التي كـاـة اةـق ة الـخ الـي الـم

درـاة  55  2008 دة ـب ة ع  المســــاـع ة والعربـي دولـي ة اـل اةـح و وتـقاعي الجـتات الـم

و وبخا ــة ما تمســك األردر بنتج التطنيا 56تكفي لمعالجة األزمة م  اذورها

ــا ميو ــي اإلدارة األميركـية التي ات ــ لـتا ـباالعتراف ـبالـقدس  الـبارد اـلذي ال  رطــ

 عا مة إلسراريل واالعتراف كذلك ب م الجوالرو والتتيةة ل م ال فة.  

ــا في التموـ ل اإلـماراتي في مـحاوـلة الحتواء التـقاره اـلذي ـكار   و تى التوســ

و خاـ ة و ر األخيرة كاةت تبح  ع  ـقريك 2018في   57وـقيكا بينتا وبي  تركيا

تركيا الحقا بنقل ا ء م  اســت مارات تصــنيا في نقتاد الســالحو وهو ما عوطــته 

 السالح نلى كل م  قطر و وكراةيا وباكستار وبلغاايا و لباةيا. 

كار م  قــثر العرض اإلماراتي  ر  وفر تدفقات اســت مااية في األال القصــيرو 

ودخال مسـتقرا بالعملة األاننية في األالي  المن ور والبعيد. وسـاعد في رواد 

ــتوى  ك ر   ـهذا االقتراح  ر البنـية التحتـية األردةـية ـكاـةت متوفرةو ونر على مســ

ذ   ة مـن دودـ  ة تقلر  كر 1999مـح دولـي اافر اـل ت التـق . وفي األعوام األخيرةو كـاـة

 .58كل م  اإلمارات واألردر في خروقات ح ر توايد السالح لمناطق الصرال

بد اهلل  وتقوم البنية المؤســســية لتصــنيا الســالح في األردر على مرك  الملك ع

ــدور اإلرادة الملكية في عام    1999ال اةي للتصـــميم والتطو ر )كادبيذ بعد  ـ

ــركـات   ــثت تبعـا لتـذا المرك  عـدة قــ وةشـــ

ــليا و وتطورت ـهذه البنـية عبر 59ألة ـمة التســ

ت  ل  انبي متعـدد المراحـلو حـي  كـاـة تموـ 

و ـباـلدخول 2009الخطوة األردةـية الـتالـية في  

بعد قيام لمجال  ــــناعة اآلليات العســــكرية 
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يكادبيي ويمجموعة باراموةتي الجنوه نفريقية بتوقيا اتفاق لتصـنيا األسـلحة  

  .60ال قيلة والمتوسطة

و افتتحت هيةة تصـــنيا الســـالح الفيدرالية في روســـيا مصـــنعا في 2013وفي 

ــم   ــم  1انوه األردر إلقـتاد ـقا ـفات القـناـبل )ـهاقــ و والتي ارتبص  61ذ2ذ و)ـهاقــ

تطو ر األة مة البرية المختلفةو وبخا ـة المدرعات.  بتطو رها قـرول األردر في

تشــارك اإلمارات بحصــة في مرك  يكادبييو زادتتا في األعوام األخيرة لتلنية و

 .62توقعات ت ا د الطلع الليبي على السالح األردةي

وبالعودة لترتيبات الوـطا في يقره باغيو وفيما  تعلق باإلدارة الـسياـسية لمرحلة  

الروســية تقوم على  -األرمينية    -المقبلةو فظر الترتيبات الفرةســية  ما بعد الحره  

اقتصــار طلع الوســاطة على تدخالت دبلوماســية فرةســية و مريكيةو ورفض  ي 

حـ ور دبلوماـسي تركيو وهو ما  ـ م  لروـسيا مـشروعية الواود على اإلقليم  

ســالح  األ ريو و  ــم  ألرمينيا  ــورة المنتصــرو و  ــم  لفرةســا  ــيتا ومنيعات

ــي الذي  ةتكـته االحتـجااات األخيرة في بالدهو   ــرا معنو ا للرريي الفرةســ وةصــ

هزيمة تركية  مكنتا  ر تصـــبا    -في قراءتتم للمســـتقبل    -كما   ـــم  للجميا  

 مادة ثرية لإلعالم المدعوم نماراتيا.  

ــمبر/كاةور األول  14وقد تجدد القتال بالفعل في  ــارل  2020د س و وتحاول وس

ــنعة تركية  اإلعالم ال ــو ر تجدد نطالق النار وكثةه   ــية والمقربة منتا تص   -فرةس

 .63  اية
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  التد مماقست    اي مام   اي :م •

بعد  سبول م  اقتعال الن ال مجددا بي    ربيجار و رمينيا على الحدود الشمالية 

ــدر الكرملي  ـةداء ـادـ دا لألطراف المتـقاتـلة إلةـتاء األعـمال الـعدارـية   بينتـماو   ــ

نقليم قره باغ وحولتاو بعد وقت قليل م  نعالر موســـكو تخوفاتتا م   ر   في

الجيع الجبلي  مك   ر  صـبا منصـة اةطالق 

 .64مسلحي  نسالم،ي  لدخول روسيا

 بـدو نعالر التخوفـات ثم النـداء  مرا عـاد ـاو  

التي  للمعــارك  ــة  ــب ــالنســ ب روتين،ي   لكنتمــا 

او حـي   ا وتركـي ـــي ا ـكل م  روســ ــترك فيـت تشــ

كذا  ر  م ل  سـاسـا لنسـج من ومة  مك  لت

دعا ة حول المرت قة والمســـلحي  المجلوبي  

 و يرهم. 

 دى التوافق الفرةســي الروســي حول طــرورة احتواء تمدد النفو  التركي في 

تلك المنطقة وفي قــلق المتوســصو وبخا ــة بعد الحرد الذي القته روســيا ما 

و عالوة على اإل الل السـوداراطـطرارها لسـحع قواتتا م  لينيا )الجفرةذ باتجاه  

الذي تعرطــت له  ــناعة الســالح الروســي في المعارك في لينيا وقبرال وقره  

باغو كل هذا دفا موسـكو للتوافق ما الفرةسـ،ي  لتمرفر خطتتم الحتواء تركياو 

خا ــة و ر المســتتدف الجد د قد  مك  روســيا م  نزاحة الرريي األ ري نلتام  

ــي في المنطـقةو ومع زا للنفو  عل،يف اـلذي ـبات معوـقا لت ن ـيت النفو  الروســ

 التركي.  

و شـير مراقبور نلى  ر التوافق المشـار نليه دفا الروس للموافقة على طلبات 

ــه اـلدوـلة  ــتعالم في نقليم قره ـباغو وهو ـما لم تـعارطــ نـماراتـية بفتا مكـتع اســ

ســاعدات األ ايةو وبخا ــة ما العالقات المتنامية بي  اإلمارات و  ربيجار م  م

ــت مـارات بنحو   ا واســ ة كوروـة ارـح اور   2.2ـا ــترك للتـع ار دوالر ومجلي مشــ ملـي

 
64Karabakh could become Islamist militant stronghold. Reuters, 6 -Nailia Bagirova, Russia warns that Nagorno -Nvard Hovhannisyan  

OCTOBER 2020. https://reut.rs/3nia5aX 
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ــافرف    ــلـطات األ اية الفي ا في المـطار للمســ ــاديو ما بل  حد منا الســ االقتصــ

 القادمي  م  اإلمارات. 

ي بالطيرار فوق ســـماء 16وبل  األمر الســـماح للطاررات اإلماراتية م  طراز ينف  

ــكر ي  الروس  و وال  65اإلقليم ــوة العســ ــر اإلـماراتـية عنـتا في رقــ تالقي العـنا ــ

ــود  ــف األ ري للحشــ المـيداة،ي و وهو ـما لفـتت األةـباء نلـيه خالل مـعالـجة القصــ

ــدة في قرى انوه اإلقليمو والتي علق مســــؤولور   األرمينية القتالية المحتشــ

ة نما  تت   افور بثةتم تلقوا دعما ن راةيا بموافقة روـسيةو و ر الموافقة الروـسي

 .66تعاطفا د نيا  و بسبع رقوة
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 خاتمة 

ا    ت نمتركيك مإسككككتراييجيك مذكيك متقو مرل،م  ضمالا قك تمالدسككككفريك ممفيـم

 اقكت   مبا كرمالمسكت ك ةانم المدداتمرل،محسك بم نمققلبمالمسك ردة مم

 يوم ك مقمفاهك م نمرت م كثرم نمج هك  م تحقيزم كثرم نمناككككرمر م قكتمم

ة وقتتا الكامل قنيل الشـــرول في فتا الجبتة  و ما منا الدبلوماســـيقي سككك 

ــورة اإل جابيةو فيما تتجه تركيا هذه   ــد الصـ ــر وم  ثم حصـ ــد النصـ الجد دة وحصـ

الواتةو تتجه اإلمارات الواتة المعاكسـة تماماو حي  تنفق المال ألال تحقيق  

ةقيض التدف التركيو  ال وهو الصــورة الســلنية ع  الح ــور التركيو وتداعيات  

ورة على الطلع اإلقليمي على خدمات تركيا وـ ناعاتتا العـسكريةو  و  هذه الـص

في تداعياته على الر ي العام التركي في الداخلو خا ة و ر المعسكر الدولي 

ــور  ــادةو  ر بور في احتواء التصــ ــاـفة لقوى محور ال ورة الم ــ الغربيو ـباإلطــ

ــكالت )ةم الي م  المشــ ا الـخ ا لنمو اـت اودة تركـي اةيو ومـع و د رريي األردوـ 

ــير على الحافةو   ــر  ردو ار في الس ــابق  حمد داوود  و لوذو فيما  ص الوزراء الس

 ودفا النمو د األردو اةي ألقصى مدى  مكنه بلو ه.

الحـ ور اإلماراتي االقتـصادي والعـسكري واالـستخباراتي في قره باغ  ثتي في 

ة   ـــي ثدـ ع   ربيـجار    -نـطار خـطة فرةســ ا ـت ونةـتاك  ردوـ ارو وهي   رمينـية قوامـت

خطة  راها الروـسي في مـصلحتهو وتراها اإلمارات كذلكو وتتجه اإلمارات لجما  

ة ع  االقتشـــــار التركي األ ري في اإلقليمو وهو مـا   كـل المعلومـات الممكـن

 مك   ر  كور  داة كســــع الجولة الجد دة م  المعركةو وبخا ــــة ما ن داق 

 على الجيش األرميني.  الروس واإلمارات،ي  المعدات العسكرية


