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 فی هذا العدد:
 تجنبًا من "کورونا"   میرکل و ماکرون  و قمة إلکترونیة تجمع أردوغان   

 طائرات بیرقدار ترصد انتهاکات الیونان بحق املهاجرین إلی أوروبا  

 يف إدلب   ًا سیاسی   الروسي   انعکاسات االتفاق الترکي   قضیة األسبوع:  

 جهود ترکیا يف محاصرة والحد من انتشار فیروس کورونا حدث األسبوع:   

 تونس تطلب شراء طائرات "العنقاء" من ترکیا   

 شرکة "أسیلسان" تطرق أبواب تطویر األجهزة الطبیة  

 علي باکیر   . التأثیر املحتمل لفیروس کورونا یلع ترکیا، للکاتب: د مقال:   

 نشید االستقالل الترکي تعرف یلع   
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 هذا العدد

 قمة إلكرتونية تجمعالرتيك لهذا األسبوع، يف املحور السيايس؛  املرصديتناول  تقرير

ماكرون، واملستشارة  إ�انويلبالرئيس الفرنيس ؛ أردوغانالرئيس رجب طيب 

أنجيال م�كل، عرب تقنية الفيديو كونفرنس يف إطار االحتياطات الالزمة من  انيةملاأل 

. " بإدلب4تسي� أول دورية تركية روسية مشرتكة عىل طريق "إمو ف�وس كورونا. 

بجانب . سورياواشنطن ولندن وباريس وبرل� بوقف املجازر يف ومطالبة من 

 التوازنات السياسية بالعراق، والتعاونحول  لدى بغداد السف� الرتيكترصيحات 

. نحو أوروبا أسالك اليونان الشائكةعبور طالبي اللجوء ومحاوالت . الرتيك العراقي

. ترصد انتهاكات اليونان بحق املهاجرين إىل أوروبا عرب حدودهاطائرات ب�قدار و 

. الربملان األورويب إىل عالقات تركز عىل التعاون مع تركيادعوة يتطرق املرصد إىل و

عيل  وأخ�اً تأسيس . تركيا التقرير األمرييك حول حقوق اإلنسان يف تركياورفض 

 باسم الد�قراطية والتقدم. باباجان حزبه الجديد

الرويس عىل الحل -انعكاسات االتفاق الرتيك املرصدويف قضية األسبوع، يستعرض 

 .السيايس يف إدلب

ويف حدث األسبوع، يستعرض املرصد جهود تركيا يف محارصة والحد من انتشار 

 ف�وس كورونا عىل الصعيد السيايس واالجت�عي والتعليمي والصحي والثقايف.

حزمة تداب� اقتصادية ملواجهة وباء ؛ املرصداالقتصادي؛ يستعرض  املرصدويف 

تركيا وموريتانيا وبحث . طائرات "العنقاء" من تركياتونس تطلب رشاء و . كورونا

تسهيالت تركية للسياحة الحالل لجذب بجانب  .  تعزيز التعاون يف االقتصاد البحري

. بإمكانيات تركيا يف قطاع السياحة ة�ساوي وإشادة. مليون مسلم إىل تركيا 400

أخ�اً؛ رشكة و . اً كهرومغناطيسي طائرات الدرون دصيل "ES-60"وتصنيع جديد من 

 ."أسيلسان" تطرق أبواب تطوير األجهزة الطبية

. أما شخصية نشيد االستقالل الرتيك ننبذة عاملرصد ويف محور إعرف تركيا: يقدم 

التأث� بعنوان:    مقاالًاملرصد  . وختاماً؛ يتناول  باباجانعيل  فهي  لهذا األسبوع،  املرصد  

 عيل حس� باك�. .: دلكاتبل، املحتمل لف�وس كورونا عىل تركيا
  

 المرصد التركي
 

الترکي دوریًا املشهد  یرصد

وتطوراته وقضایاه الداخلیة 

 والخارجیة

 رامي الجندي إعداد: 

 

 "وعى صناع الوعي" 

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

وتقـاریر رصـدیة ومعلومـاتیة 

   "الکتبوتحلیلیة، وطبع ونشر 

 

 املرصد  بوابات

 المرصد المصـرى

 المرصد التركي

 المرصد اإليراني

 المرصد الخليجي

 مرصد إسـرائيل

 يالمرصد المغارب
 املرصد  منصات

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

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 أوًال: املشهد السیاسي

 عبر الفیدیو کونفرانس قمة بین أردوغان وماکرون ومیرکل 

تقرر إقامة القمة املزمعة ب� زع�ء تركيا وفرنسا وأملانيا، 

به مصادر  وحسب ما أفادت عرب دائرة تلفزيونية مغلقة.

ه ، سيعقد الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان ونظ� تركية

الفرنيس إ�انويل ماكرون واملستشارة األملانية أنجيال م�كل 

، قمتهم عرب دائرة تلفزيونية مغلقة فيديو كونفرانس

ويتناول القادة يف القمة   كورونا.ف�وس  إجراء احرتازي من  ك

قضية إدلب السورية وأزمة الالجئ� إضافة إىل العالقات 

 الرتكية األوروبية.

 " بإدلب 4روسیة مشترکة یلع طریق "إم تسییر أول دوریة ترکیة

أعلنت وزارة الدفاع الرتكية، تسي� أول دورية برية مشرتكة  

، " يف محافظة إدلب السورية4مع روسيا عىل طريق "إم 

يف إطار اتفاق موسكو الذي أبرم يف وذلك  ،رافقتها طائرات

رجب طيب أردوغان  الرئيسانمارس الجاري، ب�  5

ك� أصدرت وزارة الدفاع، بيانا آخر، جاء  وفالد�� بوت�.

تم اتخاذ التداب� الالزمة عرب التنسيق ب� مركزي  :فيه

التنسيق الرتيك والرويس، من أجل منع االستفزازات املحتملة 

عىل ، و كم جنوبه  6" و4ق الدويل "إم  كم ش�يل الطري  6إنشاء ممر آمن عىل عمق  واتفق الرئيسان؛ عىل    للدورية الربية.

 "، مع احتفاظ تركيا بحق الرد عىل هج�ت النظام السوري.4إطالق دوريات تركية وروسية، عىل امتداد طريق "إم 

 عىل أن نقاط املراقبة التابعة لها يف إدلب تواصل مهامها، وأن سحب األسلحة الثقيلة منها غ� وارد. اأكدت تركيو 

 اریس وبرلین تطالب بوقف املجازر يف سوریاواشنطن ولندن وب

طالبت الواليات املتحدة األمريكية، وبريطانيا، وفرنسا 

روسيا وإيران،  هوأملانيا، النظام السوري وحليفي

جاء ذلك  التي يرتكبونها يف سوريا. بوقف املجازر

د، عن الدول األربعة، يف بيان مشرتك صادر، األح

األعضاء يف حلف ش�ل األطليس، تزامناً مع الذكرى 

وأشار البيان إىل أن  السنوية للثورة السورية.

سنوات من اآلن، إىل  9الشعب السوري خرج قبل 

 الشارع للمطالبة بحقوقه املرشوعة، إال أن نظام األسد رد عليهم بالعنف، والتعذيب واالعتقاالت العشوائية.
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إىل وقف استهدافه املدني� بالغارات الجوية وبراميل املتفجرات واألسلحة الكيميائية،  ،النظام السوري ؛ دعا البيانك�

مؤكداً عىل أن الحرب عىل اإلرهاب ال �كن وال ينبغي لها أن تؤدي إىل انتهاكات جسيمة للقانون الدويل اإلنسا� وإىل 

مسؤول من جانب األسد وروسيا وإيران مل يؤِد إال إىل املزيد من   لعسكري الالوتابع: الهجوم ا تربير العنف املستمر.

ولفت   حيث تم تدم� البنية التحتية اإلنسانية والطبية وأطقم املساعدة واملدني�.  ،املعاناة وإىل أزمة إنسانية ال مثيل لها

نزوح مليون شخص، مؤكداً عىل رضورة  إىل أن هجوم النظام السوري بدعم رويس إيرا�، عىل محافظة إدلب أسفر عن

، 4ووعدت الدول الـ  تأم� استمرارية وقف إطالق النار الذي تم التوصل إليه ب� أنقرة وموسكو يف عموم البالد.

باستمرارها يف تقديم مساعدات إنسانية، لكنها رفضت منح دمشق أي دعم يف مجال إعادة اإلع�ر، طاملا مل تبدأ عملية 

ستطالب مستقبال مبساءلة   4وشددت عىل أن الدول الـ  ،  ية تكون ذات مصداقية وجوهرية وال رجعة فيهاسياسية حقيق

 .نظام األسد عن الفظائع التي ارتكبها

 ونعمل یلع تعزیز التعاون ،  السفیر الترکي: التوازنات السیاسیة تغیرت بالعراق

التوازنات قال السف� الرتيك لدى بغداد، فاتح يلدز، إن 

، قد تغ�ت، 2003السياسية، التي تأسست يف العراق عام 

أنقرة تعمل عىل تحس� التعاون الثنايئ ب� البلدين،  وإن

خاصة مبجايل األمن واالقتصاد، موضًحا أن مكافحة تنظيم 

"داعش" ومنظمة "يب كا كا" اإلرهابي�، تتصدر العالقات 

لدينا شبكة من العالقات تعمل عىل زيادة  وتابع: الثنائية.

يف مكافحة فرص التعاون مع الجانب العراقي، ال سي� 

وشدد عىل أهمية التعاون التجاري ب� تركيا والعراق، مضيًفا أن  اإلرهاب، والس� قدًما نحو تعزيز العالقات السياسية.

ووصف العالقات الثنائية يف مجال الطاقة بالواعدة،  العراق إىل قاعدة لالستث�ر. مع التعاون تحويلأنقرة تعمل عىل 

وأعرب عن ثقته بأن يحافظ مؤرش العالقات الرتكية العراقية عىل منحًى   العراقي إىل تركيا.السي� يف مجال تصدير النفط  

وتابع أن أنقرة تتابع عن كثب عملية  تصاعدي، الفًتا أن تركيا ستحتاج خالل املرحلة املقبلة، املزيد من النفط العراقي.

 وتقاسم الرثوات املائية ب� البلدين.إعادة إع�ر العراق، وتقديم الدعم لقضايا البنى التحتية 

 آمال طالبي اللجوء تنزف یلع أسالك الیونان الشائکة 

يواصل طالبو اللجوء االنتظار عىل الحدود الرتكية اليونانية، 

أوروبا الغربية، رغم مرارة ما  لعىل أمل الوصول إىل دو 

يصيبهم، بدءا من الطقس السيئ إىل عنف األمن 

واألسالك الشائكة اليونانية التي تنزف عندها 

الباحث� عن اللجوء اجتياز ويحاول غالبية  آمالهم.

الحدود من خالل عبور نهر مريج الفاصل ب� 

البلدين، في� ينتظر قسم آخر يف املنطقة العازلة 

ويصل عدد طالبي  ب� معربي "بازار كوله" الرتيك وكاستانييس اليونا� عىل أمل أن تفتح اليونان أبوابها أمامهم.

آالف يقيمون يف خيام بدائية، مّرصين عىل الدخول إىل  10رابة اللجوء املنتظرين عىل املعرب الحدودي، ق
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اليونان، رغم برودة الطقس، وتعرضهم بَْ�َ ِحْ�ٍ وآَخر للمياه املضغوطة والرصاص والغازات املسيلة للدموع التي يطلقها 

حيث نصب مؤخرا حاجزا من   ويواصل حرس الحدود اليونا� تعزيز اإلجراءات األمنية يف املنطقة؛ األمن اليونا� عليهم.

ك� رشعت السلطات اليونانية، يف بناء جدار من اإلسمنت أمام البوابة   األسالك الشائكة أمام بوابة كاستانيس الحدودية.

فرباير/شباط املايض، بدأ تدفق  27ومنذ  الحدودية، فضال عن تعزيز األسالك الشائكة املوجودة عىل ضفة نهر مريج.

 الحدود الغربية لرتكيا، عقب إعالن أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.طالبي اللجوء إىل 

 طائرات "بیرقدار" الترکیة.. عین طالبي اللجوء الساهرة یلع حدود الیونان 

تواصل طائرات "ب�قدار" املس�ة، إجراء دوريات مراقبة 

عىل الحدود الرتكية اليونانية، حيث تتواجد حشود ضخمة 

 طالبي اللجوء الحامل� بالعبور إىل الدول األوروبية. من

لطائرات مبثابة الع� الساهرة عىل الحدود، وتعترب هذه ا

حيث ترصد انتهاكات األمن اليونا� بحق طالبي اللجوء، 

 وترسل اللقطات التي تصورها إىل مركز القيادة العسكرية. 

ولدى إجبار حرس الحدود اليونا� طالبي اللجوء عىل 

من قِبل الطائرات، تقوم الفرق العسكرية بإبالغ  العودة إىل األرايض الرتكية، بشكل مخالف للقوان� الدولية، ورصدها

لب، إن أ قال وايل أدرنة، أكرم جان  و   ، ما يجرب األمن اليونا� وقف انتهاكاته.ملكانعنارص املهام الخاصة، التي تهرع عىل ا

كب� يف تزويد طائرات ب�قدار تعترب من أفضل الطائرات التكتيكية املس�ة، عىل مستوى العامل، وأنها تساهم بشكل 

 تساهم يف الحد من إعادة قوات اليونانية لطالبي اللجوء إىل تركيا.ك�    ،قوات حرس الحدود باملعلومات الفورية الالزمة

 البرملان األوروبي یدعو إلی عالقات ترکز یلع التعاون مع ترکیا 

يف العالقات ب�   دعا الربملان األورويب، نوابه إىل إعادة النظر

 التحاد األورويب بشكل يركز بشكل أكرب عىل مجاالتتركيا وا

أجرى تحديثا عىل الوثيقة ، بعد أن لجانب�التعاون ب� ا

وأشار البيان  املتعلقة بعالقات االتحاد األورويب مع تركيا.

إىل أن العالقات ب� تركيا واالتحاد األورويب تُراجع عىل  

خلفية مسائل تتعلق بحقوق اإلنسان، والتطورات يف 

واعترب أن هناك جوانب خالفية يف العالقات، إال أن  سوريا.

وأكد أن تركيا كان لها عالقات مثمرة لعرشات السنوات مع االتحاد األورويب عىل    هناك مجاالت عديدة للتعاون.

وأضاف: التطورات تقدم العديد من األسباب ألعضاء الربملان  العالقات التجارية.و  صعيد حلف ش�ل األطليس

تركيا تعترب الدولة التي تستضيف أكرب  ولفت أن ويب.األورويب إلعادة النظر يف العالقات ب� تركيا واالتحاد األور 

انخفض عدد املهاجرين   ؛وأنه عقب اتفاق الهجرة ب� تركيا واالتحاد األورويب عدد من طالبي اللجوء يف العامل.

بتعهداته؛ لذلك  وأضاف: الرئيس أردوغان يشعر بأن االتحاد األورويب مل يِف  القادم� إىل أوروبا بشكل كب�.

 تعدو  ،هو أكرب سوق للصادرات الرتكية ٪50االتحاد األورويب، مبعدل ن وأ  ،بفتح حدود بالده مع اليونانهدد 

 .كرب رشيك تجاري لالتحاد يف الصادرات والوارداتأتركيا 
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 التقریر األمریکي حول حقوق اإلنسان يف ترکیا  ترکیا ترفض 

رفضت أنقرة تقريرا لوزارة الخارجية األمريكية حول 

، وأكدت أنه ُمسيس 2019ق اإلنسان يف تركيا"، لعام "حقو 

 تعقيباً عىل جاء ذلك  ادعاءات ال أساس لها. ويتضمن

الخارجية التقرير الذي صدر ضمن حزمة تقارير أعدتها 

 190األمريكية بشأن أوضاع حقوق االنسان يف أكرث من 

وأكد البيان أّن التقرير ُمسيس بوضوح، وبعيد كل البعد عن املوضوعية، ويتضمن  مارس الحايل. 11دولة، ونرشت يف 

بـ"حركة  واستنكر البيان وصف التقرير ملنظمة غولن اإلرهابية ادعاءات ال أساس لها، ويستند إىل مصادر مجهولة.

وأوضح أن هذا النهج األمرييك يظهر عدم رغبة  وكأنها منظمة مدنية بريئة. املنظمة أن التقرير يحاول إظهار، و غولن"

ك� شدد البيان عىل أن االدعاءات القائلة باستهداف  الواليات املتحدة إدراك طبيعة كفاح تركيا ضد تلك املنظمة.

نبع السالم، ال متت للحقيقية بأي صلة، ومل يتم تأكيدها من قبل منظ�ت مستقلة املدني� والبنى التحتية خالل عملية  

يوجد أي درس تتلقاه تركيا التي يرضب املثل يف حرصها عىل املدني� خالل  وأكد البيان عىل أنه ال ذات مصداقية.

 .ةعة محاربة داعش اإلرهابياإلرهاب، من أولئك الذين دمروا مدنا سورية وسووها باألرض بذري عملياتها بسوريا ضد

 DEVA  علي باباجان یعلن تأسیس حزبه الجدید

أعلن رئيس الحكومة الرتكية األسبق، والعضو السابق يف 

عيل باباجان، عن إطالق حزبه  حزب العدالة والتنمية،

 حزب الد�قراطية والتقدم). DEVAتحت اسم ( الجديد

يف العاصمة  املايض ، األربعاءالحفل التأسييس للحزبخالل 

نحن هنا اآلن، وآن األوان لتحمل  :وقال باباجان أنقرة.

املسؤولية تجاه تركيا، ونتمنى أن يكون الحزب مفيدا لرتكيا، 

فاليوم هو بداية نتطلع فيها إىل املستقبل بأمل، وقمنا 

م أسلوب حياة الجميع، ولن نضحي مبقدساتنا سنحرت   :وأضاف  قوية يف حقبة جديدة.  باتخاذ الخطوة األوىل لتشكيل تركيا

أس�ء  منها عضو آخرين،  90باباجان لوزارة الداخلية مبلف تأسيس حزبه الجديد مع  وتقدم الدينية من أجل السياسة.

، أعلن باباجان عن 2019متوز/يوليو  8يشار إىل أنه يف يف  حزب الجديد.البارزة مث�ة للجدل أدرجت يف قامئة مؤسيس 

 استقالته الرسمية من حزب العدالة والتنمية.
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 ثانیًا: قضیة األسبوع 

 إدلب يف   الروسي یلع الحل السیاسي - انعکاسات االتفاق الترکي

عىل وقع الهدوء الحذر الذي ال يزال يسود جبهات محافظة 

إدلب، تثار تساؤالت ع� إذا كان تراجع آلة الحرب، من 

 ،العودة للحل السيايس يف سورياشأنه إفساح املجال أمام 

وأبدت أوساط املعارضة السورية تشاؤما حيال تحقيق 

ذلك، مؤكدة عىل عدم جدية النظام السوري يف امليض 

  ونقلت صحيفة "الوطن" املوالية للنظام باملسار السيايس.

السوري، عن مصادر دبلوماسية مل تسمها، تأكيدها وجود  

لجنة املصغرة ملناقشة مساع دولية، لعقد جولة جديدة ل

 الدستور، يف جنيف قبل نهاية آذار/ مارس الجاري.

الرئيس املشرتك للجنة الدستورية عن املعارضة السورية هادي البحرة، قال إن إرصار النظام عىل امليض بالسعي نحو 

� بشكل واضح إىل  وهم حسم عسكري وتصعيد أع�له العدائية تجاه املدني� والسعي لقضم املزيد من األرايض، يش

وأكد أن املبعوث الخاص لألم� العام لألمم املتحدة إىل سوريا، غ� يبدرسون، يبذل   عدم جديته تجاه العملية السياسية.

لكن تبقى األولوية هي تحقيق وقف إطالق نار  ؛واستدرك جهوده من أجل عودة انعقاد جلسات اللجنة الدستورية.

لتزم النظام وداعموه، من املمكن حينها البحث يف انعقاد اللجنة الدستورية وفق شامل يف ش�ل غرب سوريا، فإن ا

ال بد أن يتحول وقف إطالق النار، إىل وقف شامل مع آليات   إنه  وقال  جدول أع�ل محدد ومن ضمن حدود تفويضها.

ال بد من أنه و  كل مجدي.رقابة وردع يحقق الهدوء ويؤمن البيئة املناسبة لتحريك العملية السياسية ويك تتحرك بش

وفق  2254التوصل إىل توافقات دولية وإقليمية تجمع عىل رضورة التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس األمن رقم 

عضو هيئة التفاوض التابعة للمعارضة، يحيى العرييض، أما  الجدول الزمني الذي جاء فيه، ووفق الرتاتبية التي نص عليها.  

إدلب التي تحولت إىل سوريا مصغرة، تشهد رصاعا تركيا روسيا إيرانيا، تحرك الواليات املتحدة  إن من الواضح أنفقال 

إن روسيا وتركيا ؛ وأوضح طبيعة الرصاع يف إدلب خيوطه، والنظام السوري يف هذه املعادلة ليس إال تفصيال بسيطا.

يا وإيران إخراج تركيا، كذلك حاولت إيران قبل  تريدان إزاحة إيران، وكذلك الواليات املتحدة، من جانب آخر تريد روس

وبأن إيران التي استشعرت بوجود محاوالت استبعادها  أسابيع سحب تركيا إىل جانبها من وراء روسيا، لكنهم فشلوا.

من امللف السيايس، عمدت إىل تعطيل تلك املساعي بالعمل العسكري عىل األرض، مؤكدا أن إيران هي املسؤولة عن 

رتيك العسكري العنيف يف إدلب، وذلك يف اتهام منه إليران باملسؤولية عن مقتل العرشات من الجنود الرد ال

ن ما جرى يف موسكو اتفاق معدل عن اتفاق سوتيش، والواليات املتحدة قطعت وأضاف أ  األتراك يف إدلب.

ي فشل روسيا يف فرض حل الطريق عىل املساعي الروسية يف مجلس األمن، لكسب دعم األخ� لالتفاق، ما يعن

ن الخطوة األمريكية تكشف عن رغبة منها، بالعودة إىل القرارات األممية للحل يف سوريا، ما وأ وفق رؤيتها. 

وأنه مع اقرتاب تطبيق الواليات املتحدة لقانون "قيرص/سيزر"، سيكون   ،يعني أن مسار جنيف هو املخرج الوحيد

 الحل السيايس أقرب نسبيا.
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رّحب عضو الهيئة السياسية يف االئتالف السوري املعارض، عبد املجيد بركات، بإعالن وقف إطالق النار، فسه؛  يف الوقت ن

شكك بجدية النظام واملليشيات غ� املنضبطة املساندة لقواته، ك�  الذي يجنب مالي� السوري� املزيد من الكوارث.

التوصل إىل آلية دولية حقيقية، ملراقبة وقف إطالق النار، منعا من سعى املعارضة السورية إىل ، مش�اً إىل بااللتزام

ال علم إن كان االتفاق الرتيك الرويس األخ�، قد تطرق يف بنوده  ، مضيفاً إىل أنهانهياره ك� حدث مع االتفاقات السابقة

عطال، ألن النظام السوري يربط  أضاف أنه من الواضح أن مسار الحل السيايس ال يزال م لكنه    الرسية إىل الحل السيايس.

التحرك العسكري بالحل السيايس، وسبق أن تهرب النظام من املسؤوليات السياسية يف جنيف، وحتى يف لجنة الدستور، 

النظام يف املسار السيايس، عندما يحرز تقدما عسكريا عىل األرض، ألنه يدرك  متعلالً بتعنت مبواصلة العمل العسكري.

لعملية السياسية لن يشكل له طوق نجاة، مضيفا أن النظام سيستمر بعرقلة أي حل سيايس، حتى يعيد متاما أن جوهر ا

 إىل سلطته كل األرايض السورية.

 

 ثالثًا: حدث األسبوع 

 حاصرة وباء فیروس کورونا مل اترکیجهود 

 إىل أن وزارته مستعدة لتنفيذ أكد وزير الرتبية ضياء سلجوق، أن تركيا ستقدم للعامل �وذجا للتعليم عن بعد، مش�ا

ما يلزم من أجل الحيلولة دون عرقلة تعليم التالميذ، وتعويض ما قد يفوتهم من دروس ضمن تداب� الوقاية من  كل

وتحدث فيها عن التداب� التي اتخذتها الرئاسة الرتكية تحسبا للف�وس، وضمنها تعطيل املدارس ملدة  .ف�وس كورونا

من الشهر ذاته؛ حفاظا عىل سالمة التالميذ   30مارس/آذار وحتى الـ  16وأوضح الوزير أن املدارس ستُعطل من    أسبوع�.

عن بعد وإعطاء الدروس للتالميذ   يف تطبيق نظام التعليم  وأكد أن تركيا مستعدة لتكون دولة �وذجية  وأولياء أمورهم.

وطالب  .عرب التلفزيون واإلنرتنت مجانا عىل نطاق وطني ألول مرة يف العامل، وذلك ضمن التداب� الوقائية ضد األوبئة

املتوفرة لدى وزارة   الوزير التالميذ بالتزام منازلهم يف األسبوع األول من العطلة، ولفت إىل أن "شبكة معلومات التعليم"

وأوضح أنه سيتم إعادة ترتيب الربنامج الدرايس لتالميذ  الرتبية ستتوىل دورا مه� يف إعطاء الدروس عن بعد للتالميذ.

املرحلت� االبتدائية واإلعدادية يف كافة املدارس؛ ليتوىل نظام "شبكة معلومات التعليم" عرب اإلنرتنت، وهيئة اإلذاعة 

وشدد سلجوق عىل أنه بالتزامن مع هذه  سمية عرب شاشات التلفزة تعويض دروس التالميذ عن بعد.والتلفزيون الر 

وأكد أن أولياء أمور  اإلجراءات، كثّفت وزارة الرتبية أع�ل التنظيف والتعقيم يف كافة املدارس واملؤسسات التعليمية.

األسبوع، واالستفسار عن أي يشء يخص تعليم ساعة يف  24التالميذ �كنهم االتصال بوزارة الرتبية عىل مدار 

  أبنائهم، عالوة عن أن الوزارة ستتواصل مع أولياء األمور لتزويدهم بالتفاصيل املتعلقة بالتعليم عن بعد.

 أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانا توضيحيا لترصيح وزيرها محمد محرم قصاب أوغلو حول أعدادو 

آالف، الطاقة   10وأكدت أن الوزير قصد بالرقم    الخاضع� للحجر الصحي إثر عودتهم من السعودية.    املعتمرين

االستيعابية للمساكن الطالبية يف واليتي أنقرة وقونية، التي تم تخصيصها للحجر الصحي عىل املعتمرين  

فخرالدين قوجة، تسجيل  ،أعلن وزير الصحةو  العائدين، ومل يقصد عدد املعتمرين الخاضع� للحجر الصحي.

يف تركيا إصابة جديدة بكورونا ملواطن بعد أسبوع من عودته من العمرة؛ ل�تفع إج�يل اإلصابات بالف�وس 
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قال وزير شخص، ك�  18إىل 

الصحة، إن كافة املواطن� األتراك  

العائدين من العمرة اعتبارا من  

مساء السبت يخضعون للحجر 

  الصحي.

الثقافة  أعلنت وزارةك� 

والسياحة، إغالق كافة املكتبات 

 30و  16التابعة لها خالل الفرتة ب�  

ضمن و مارس/آذار الحايل؛ احرتازا 

 ،التداب� املتخذة ضد انتشار كورونا

جميع الفعاليات  ألغتك� 

وإغالق القصور الوطنية  الثقافية

واملسارح وإلغاء كافة الفعاليات 

واملهرجان واالجت�عات العامة 

أنشأت وزارة الخارجية و  .والخاصة

مركزا لـ"إدارة األزمات" لتقديم 

الخدمات واملساعدة عىل مدار 

الساعة للمواطن� األتراك يف كل 

)، وهو متاح عىل مدار الساعة 00903122922929لهاتفي (عىل الرقم ا ،أنحاء العامل عىل خلفية تفيش ف�وس كورونا

 .طوال أيام األسبوع

ألف مسجد يف جميع   90، تعقيم  املايض ك� رشعت رئاسة الشؤون الدينية الرتكية بالتعاون مع السلطات، منذ الخميس

اش قراراً بإغالق املساجد ، لكن الحقاً أصدر رئيس الشؤون الدينية بروفيسور عيل أربأنحاء البالد قبيل صالة الجمعة

ك� أغلقت العديد من . وعدم إقامة الصالة ومنها صالة الجمعة ضمن اإلجراءات االحرتازية ملنع انتشار ف�وس كورونا

ك� زودت الجهات الصحية يف تركيا العديد من املستشفيات  مالهي األطفال أبوابها أمام الزوار يف إطار التداب�.

 لتثبيت الحاالت املشتبه بها من خالل درجة حرارة الجسم. بالكام�ات الحرارية

 كثّفت السلطات الرتكية عمليات تعقيم وتنظيف القصور الوطنية يف البالد ضمن إجراءات الوقاية من ف�وس كورونا.و 

تعقيم قصور "طوب قال مت� غوللو، مسؤول الخدمات الخارجية يف رئاسة إدارة القصور الوطنية، إنهم كثفوا عمليات  و 

وأوضح أنه تم تزويد القصور باملعق�ت اليدوية عند  قايب" و"دومله بهتشه" و"بايلر بايي" يف مدينة إسطنبول.

  .املداخل واملخارج، عالوة عن عمليات تعقيم تجريها إدارة القصور الوطنية، بشكل دوري ومنتظم
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 رابعًا: املشهد االقتصادي 

 هة وباء "کورونا" ملواج اقتصادیةحزمة تدابیر 

قال وزير الخزانة واملالية الرتيك، براءت ألب�ق، إن الرئيس 

التداب�  سلسلة من رجب طيب أردوغان، سيعلن

 عىل االقتصادية ملواجهة وباء ف�وس كورونا، دون التأث�

وأوضح الوزير أن من ضمن التداب� املقررة    سيولة األسواق.

تقديم حزمة دعم لجميع القطاعات وخاصة القطاعات 

وأكد أن البالد مستعدة ملواجهة آثار تفيش  املتأثرة بالوباء.

الف�وس عىل االقتصاد، من خالل وضع خارطة طريق 

ي�ت والطلبات حول التداب� من مختلف املنظ�ت غ� الحكومية وأشار الحكومة تلقت التقي  للسيناريوهات املحتملة.

الرتكية وعىل رأسها اتحاد الغرف والبورصات الرتكية، ومجلس املصدرين يف تركيا، وجمعية رجال األع�ل والصناعي� 

لعاملية أن تركيا أكرث استعدادا وحذرا من أي وقت مىض حيال االضطرابات ا وشدد ".MÜSİADاملستقل� "موصياد 

 املحتملة، مش�ا أنها سرتاقب التطورات عن كثب وتنفذ اإلجراءات برسعة عند الرضورة.

 "العنقاء" من ترکیا طائراتتونس تطلب شراء 

) TAIطلبت تونس من الرشكة الرتكية لصناعات الفضاء (

)، وذلك يف أول  Anka-Sرشاء طائرات بدون طيار من نوع (

طلب لرشاء هذا النوع من الطائرات، وفق ما ذكر موقع 

، أفيد أن 2019 ويف ديسمرب/ كانون األول ديفينس ويب.

)TAI �فازت باملناقصة وأن املفاوضات جارية ب� الجانب (

وذكر املوقع أن الصفقة تغطي ثالثة   حول تفاصيل التعاقد.

أنظمة تتألف من طائرت� لكل منه� ومحطة تحكم أرضية 

وأضاف أن الجانب  مليون دوالر. 80تبلغ قيمتها حوايل 

ع الطائرة يف تونس ) إمكانية تجميTAIالتونيس يبحث مع (

"، بإمكانية S-وتتميز الطائرة "أنكا من خالل رشكة محلية.

طائرات بنفس الوقت مركزيًا. وكذلك تحتوي الطائرة عىل  6تسي�ها عرب األق�ر الصناعية، وإمكانية التحكم يف 

موعة متنوعة من مبج  Anka-Sو�كن تزويد    كام�ات وعدسات عالية الدقة ونظام تحكم عرب األق�ر الصناعية.

الحموالت منها رادار يعمل باألشعة تحت الحمراء ووصلة اتصاالت األق�ر الصناعية. وهي قادرة عىل التحليق 

مرت. يتم تشغيل الطائرة بواسطة محرك ديزل يقود املروحة    9000ساعة متواصلة، وبارتفاع أقىص قدره    24ملدة  

 كم / ساعة. 200 بثالث شفرات، م� �نح رسعة ط�ان تبلغ حوايل
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 تبحثان تعزیز التعاون يف االقتصاد البحري  وموریتانیاترکیا 

السف� الرتيك لدى موريتانيا، محمد جيم كاهيا أوغلو،   بحث

  مع رئيس سلطة املنطقة الحرة املوريتانية يف مدينة نواذيبو

التعاون الثنايئ يف مجايل الصيد ، أحمدو تيجا� أتيام

ملباحثات تعزيز التعاون الثنايئ وتناولت ا  تصاد البحري.واالق

تقديم ، و املُتعلق باملوانئ وقطاع الصيد واالقتصاد البحري

عرض حول املؤهالت وفرص االستث�ر والتسهيالت التي 

 وتعترب توفرها املنطقة الحرة مبدينة نواذيبو للمستثمرين.

 نوعا قابال للتسويق عامليا.  170نوع من األس�ك منها    300نحو  ب  غنية  كم،  755الشواطئ املوريتانية، املمتدة عىل طول  

 28العالقات ب� أنقرة ونواكشوط، تطورا مستمرا عززته زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إىل موريتانيا يف  وتشهد

مذكرة و والسياحة،  بتوقيع عدة اتفاقيات يف مجاالت املعادن والصيد واالقتصاد البحري وتَُوجت .2018فرباير/ شباط 

 تفاهم يف مجال الزراعة واتفاقية حول ح�ية وتعزيز االستث�رات ب� البلدين.

 إلی ترکیا ملیون مسلم  400لجذب الحالل  للسیاحةتسهیالت ترکیة 

قال عمر آقغون تك�، عضو اللجنة االستشارية بالجمعية 

 مسلممليون    400) إن  IHATOالدولية للسياحة الحالل (

بعدها جواً عن تركيا  يف مناطق جغرافية يرتاوح يعيشون

ساعات، مؤكدا أن هذا املوقع الحيوي يكسب تركيا  5نحو 

�كن تطبيق أن  وأوضح اسرتاتيجية. أهمية وميزة جيو

تك�  العالجية.و السياحة الحالل عىل السياحة الشتوية 

أوضح أن تقرير مؤرش السياحة الدويل بالنسبة للمسلم� 

مليون مسلم  131أظهر أن  ،Crescent Ratingالذي أعدته رشكة "األبحاث واالستشارات السنغافورية"  2019لعام 

ار أنه وأش مليار دوالر خالل تلك الرحالت.170، وأنه تم إنفاق 2018سافروا لقضاء العطلة يف دول غ� بلدانهم خالل 

مليون شخص وأن يصل إج�يل  180من املتوقع أن يصل عدد املسلم� الذين أمضوا العطلة يف بلدان غ� بالدهم إىل 

وأكد تك� أن تركيا هي الدولة الثالثة ب� الدول األعضاء يف منظمة التعاون  مليار دوالر. 212نفقاتهم إىل 

وأوضح أن األبحاث  الظروف املالمئة لسياحة املسلم�. اإلسالمي بعد ماليزيا وإندونيسيا من حيث امتالك

منشأة يف تركيا تعمل مبفهوم الفنادق صديقة  299ومعطيات الجمعية الدولية للسياحة الحالل تش� إىل وجود 

وأشار إىل وجود   الباق� فنادق ال تقدم مرشوبات كحولية.  252منها تقدم خدمة الفنادق الحالل، و  47املسلم�  

 .لكب�اً منها �كن تطبيقه يف إطار السياحة الحال قس�ً من أنواع السياحة يف تركيا وأن  العديد
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 یشید بإمکانیات ترکیا "الهائلة" يف قطاع السیاحة  نمساوي مسؤول  

قال املفوض التجاري النمساوي، جورج كرابازك، إن تركيا 

بدءا  لديها مقومات هائلة ملواصلة تطوير القطاع السياحي،

من الشواطئ إىل البح�ات، والجبال وغ�ها من األماكن  

غم مواجهة تركيا بعض الصعوبات وأكد أنه ر  الطبيعية.

التي تحد من تطويرها للمناطق الجبلية حتى تصبح مركزا 

وأشار إىل أن تركيا لديها  للسياحة يف فصل الصيف، لكنها تستطيع تخطيها بقليل من االستث�رات، واألفكار الجيدة.

مواجهة تركيا بعض الصعوبات في� يتعلق   ولفت كرابازك إىل  الكث� من الفرص لتلقي االستث�رات األجنبية من النمسا.

، رشكة 250بلغت استث�رات الرشكات النمساوية العاملة يف تركيا وعددها و  بجذب السياح إىل املناطق الجبلية صيفا.

 الرشكات النمساوية تعمل يف مجاالت الطاقة والتغليف ومواد البناء وخدمات التأم� والبنوك.  تعملو   مليارات دوالر.  10

كارابازاك  ضاف: "سنويا ندعم أكرث من ألف رشكة �ساوية ترغب باالستث�ر يف تركيا، وننظم لها املعارض والفعاليات.وأ 

وأمة متعلمة، وتبرش مبعدل �و  ،سوقا للرشكات النمساوية، ولديها مستقبل واعد 20شدد عىل أن تركيا ضمن أفضل 

ونوه أيضا بأن موقع  ،اوية يف تنفيذ املشاريع يف بلدان العامل الثالثك� أكد أن تركيا رشيك مهم للرشكات النمس عايل".

 .تركيا مهم كمركز الصادرات ألوروبا ودول البلقان

"ES-60 ترکي لطائرات الدرون  کهرومغناطیسي".. صّیاد 

توفر رشكة "حرب" الرتكية للبحث والتطوير، املتخصصة يف 

إلكرتونية بأحجام صغ�ة الصناعات الدفاعية، أسلحة 

لتي طورتها ملضادات خفيفة، بفضل تقنية الهوايئ ا وأوزان

التي تعد أول رشكة تركية   ل الرشكةوتعم طائرات الدرون.

تنتج مضادات لطائرات الدرون املسّ�ة، عىل تطوير  

تكنولوجيا وأنظمة تعزز قدرات القوات املسلحة يف 

ومن آخر أع�ل الرشكة  التصدي لهج�ت هذه الطائرات.

بهوايئ ساهم  ،السالح ،رشكةالوزودت  .اطييس املضاد لطائرات الدرون" الكهرومغنES-60يف هذا املجال، تطوير سالح "

كغ فقط، وقادر عىل اصطياد الدورنات من  2.5يف تقليل حجم ووزن السالح إىل حد كب�، حيث يبلغ وزنه 

 واختربت الرشكة هوايئ السالح بنجاح يف مخترب لقياس الرتددات الراديوية، حيث إن نسبة الصناعة  كم.  3مسافة  

 وباختبار السالح، بات مستعدا لوضعه يف متناول قوات األمن الرتكية. .٪70املحلية يف هذا الهوايئ تجاوز 
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 األجهزة الطبیة  تطویر"أسیلسان" الترکیة تطرق أبواب 

بعد النجاح الكب� الذي حققته يف مجال الصناعات 

الدفاعية، تواصل رشكة أسيلسان الرتكية للصناعات 

اإللكرتونية مساعيها يف إنتاج وتطوير أجهزة  العسكرية

ويف هذا اإلطار، تعتزم الرشكة  إمكانات محلية.طبية ب

مجاالت هي التصوير  3الرتكية تطوير أجهزة طبية يف 

تواصل ك�  الشعاعي، والتشخيص والدعم الصحي.

مشاريعها املتعلقة بتطوير ماسحات ضوئية وأنظمة 

وتقوم الرشكة بتأسيس تعاون  التصوير بالرن� املغناطييس.

ومن املتوقع أن يدخل جهاز الصدمات الكهربائية الذي طورته  خصصة داخل وخارج تركيا.ورشاكات مع الرشكات املت

رشكة أسيلسان التي تشتهر بصناعة أنظمة وأجهزة  أسيلسان بالتعاون مع رشكة أخرى، أسواق البيع، خالل العام الحايل.

ة، بهدف تلبية احتياجات الجيش الرتيك مببادرة من "مؤسسة تعزيز القوات املسلحة الرتكي  1975إلكرتونية، تأسست عام  

وباتت أسيلسان التي برزت يف تطوير أنظمة ومنتجات مستخدمة تقنيات دقيقة، تسهم يف  يف مجال أجهزة االتصاالت.

 االقتصاد الرتيك، من خالل تصديرها ملنتجاتها خارج البالد.

 خامسًا: إعرف ترکیا

 نشید "االستقالل" الوطني

مارس/آذار من كل عام، تحتفل تركيا بذكرى إعالن  12يف 

نشيد االستقالل، لشاعرها محمد عاكف أرصوي، نشيدا 

 99، الذكرى الـ املايض ووافق الخميس رسميا للبالد. وطنيا

إلعالن االستقالل نشيدا وطنيا، بعد التصويت عليه وقبوله 

، وال يزال النشيد الرسمي للبالد 1921مارس    12بالربملان يف  

 23فبعد مرور قرابة عام عىل تأسيس الربملان يف    حتى اآلن.

، وإعالن الشعب الرتيك السيادة، ظهرت 1920أبريل/نيسان  

)، وتأكيد الوطنية يف وقت 1918ـ  1914فكرة كتابة النشيد الوطني، لجمع ح�سة الناس بعد الحرب العاملية األوىل (

وحظيت هذه الفكرة بالدعم نظرا ألن الدول األخرى لديها أناشيدها الوطنية  كانت األناضول ال تزال محتلة.

ونظمت وزارة التعليم مسابقة الختيار  الخاصة، وبالتايل يجب أن يكون لدى األمة الرتكية نشيدها الخاص.

 .ل�ة تركية للفائز 500النشيد الوطني، حيث قدمت جائزة قدرها 

مايو/أيار  19وطلبت الوزارة من املشارك� كتابة نشيد وطني للتعب� عن روح حرب االستقالل، التي بدأت يف 

أكتوبر/ترشين   29، وتوجت بإعالن الجمهورية الرتكية يف  1922سبتمرب/أيلول    9، وأدت إىل انتصار كب� يف  1919

قصيدة للمسابقة، مل تجد الوزارة أيًا منها كفيال بالتعب� عن مشاعر   700ورغم تقديم أكرث من  .1923األول 
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ـ  1873ي أوفر، من الشاعر محمد عاكف أرصوي (ويف ذلك الوقت، طلب وزير التعليم حمد الله صبحي تانر  األمة.

 )، الذي كان آنذاك نائبًا يف الربملان، كتابة قصيدة لتكون نشيدا وطنيا للبالد.1936

يف البداية، رفض أرصوي، املشاركة يف املسابقة، ألنه مل يرد كتابة أغنية وطنية لتحقيق مكاسب مالية، لكن وزير التعليم 

وخلّد أرصوي، يف نشيد االستقالل، معركة أمته من أجل البقاء التي توجت بالتحرير   مة مبواهبه.متكن من إقناعه باملساه

ويف ظل ظروف انهيار اإلمرباطورية   ، يف أعقاب الحرب العاملية األوىل، إثر حرب االستقالل ضد االحتالل األجنبي.1921عام  

يطانية والفرنسية، استهل أرصوي نشيد االستقالل بكلمة "ال العث�نية، بعد الحرب العاملية األوىل، عىل يد القوات الرب

وأعلنت قصيدة أرصوي، التي استهلها بأبيات إهداء لـ "الجيش البطويل الرتيك"، رسميا، نشيدا وطنيا للبالد  تخف".

 .1921مارس  12بتصويت برملا� يف 

خالدة مثل االستقالل والحرب والحضارة واإل�ان رباعية، حول مواضيع  12بيتا و 41ويتمحور النشيد، املؤلف من 

وبعد ذلك بسنوات، رفض أرصوي، إضافة قصيدة نشيد االستقالل، إىل كتاب  والروحانيات والشجاعة والبطولة واألمل.

، ألّف امللحن عيل رفعت جغطاي، أول 1924ويف  يحوي قصائده التي تم تجميعها، قائال إن العمل يخص األمة الرتكية.

، حين� ألف عث�ن زيك أونغور، قائد األوركسرتا الرئاسية، 1930يقى مصاحبة للقصيدة، تم استخدامها حتى عام موس

وما زال النشيد الوطني، الذي يعزف يف املدارس بداية األسبوع، وكذلك باملناسبات  اللحن الجديد املستخدم اآلن.

 خصية الوطنية الرتكية وروحها وتضحيتها.الرسمية، قادرا عىل تحريك القلوب، واستدعاء شجاعة الش

 : شخصیة املشهدسادسًا

 باباجان  علي 

العاصمة يف  1967أبريل  4 يف ُولد سيايس واقتصادي تريك،

بزعامة حزب  58 الـالحكومة  وزيراً لالقتصاد يف، كان أنقرة

وزيراً  تم اختياره، 2007أغسطس  29العدالة والتنمية. يف 

، ردوغانأخارجية يف حكومة رئيس الوزراء رجب طيب لل

نائب رئيس الوزراء للشئون االقتصادية ك� شغل منصب 

 .2015–2009يف الفرتة  واملالية

حيث حصل عىل املرتبة  1985كلية أنقرة عام  تخرج من

عىل البكالوريوس يف الهندسة   1989عام  حصل    ،جامعة الرشق األوسط للتكنولوجيا يف أنقرةبتحق  يلل،  عىل دفعته  األوىل

ويف عام   ؛إىل الواليات املتحدة مبنحة من مؤسسة فولربايت إلك�ل دراساته العليا  سافرالصناعية بدرجات عالية.  

، بالواليات املتحدة األمريكية إلينوي بوالية، يف يف اإلدارة حصل عىل املاجست� من جامعة نورث وسرتن 1992

 السلوك املؤسيس واألع�ل الدولية.و سويق، حيث تخصص يف الت

يف االستشارات املالية  حيث تعمل الرشكةكيو آر إم. يف شيكاغو، رشكة يف  اً ملدة سنت� مساعد بعد تخرجه عمل

كب� يف منصب عمل ؛ ليعاد إىل تركيا، 1994عام ويف لكبار املوظف� التنفيذي� يف البنوك األمريكية الكربى. 
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، وهو 2002و 1994ب� عام  رئيس رشكة النسيج اململوكة لعائلته، ك� شغل منصب أنقرة والية محافظمستشاري 

 .متزوج وله ثالثة أبناء

 : مقال املشهدسابعًا

 علي باكير  د. الكاتب:  یلع ترکیا  التأثیر املحتمل لفیروس کورونا 
العامل التي حتى يوم األربعاء املايض، كانت تركيا من ب� الدول القليلة يف  

مل تشهد تسجيل حاالت إصابة بف�وس كورونا. لكن لكونها بلدا سياحيا 

بامتياز، وألنّها تعّد مبثابة عقدة مواصالت يف تقاطع جغرايف يربط آسيا 

بأوروبا يف الجهة املقابلة لش�ل إفريقيا تقع يف منتصف الطريق ب� إيران  

خارج املنطقة األم، كان ال بد وإيطاليا أكرب بؤرت� النتشار ف�وس كورونا 

يف نهاية املطاف أن يصل الف�وس إليها بالرغم من االحتياطات 

الشكوك كانت تحوم يف البداية حول  واإلجراءات التي تّم اتّخاذها.

إمكانية أن يكون هناك إصابات مل يتم اكتشافها بعد، سي� وأّن هناك 

د، حيث ينشط اإليرانيون عادة يف السياحة والتجارة، والثانية مدينة نقطتي ضعف يف هذا املجال، األوىل يف رشق البال 

إسطنبول بوصفها مدينة سياحيّة ضخمة. لكن كان من البديهي القول إنّه من غ� املمكن أن يكون الف�وس موجوداً 

التوّسع ما مل يتم دون أن نشهد حاالت انتشار رسيعة، إذ يكفي أن يكون هناك حالة إصابة واحدة حتى يبدأ املرض يف 

 احتواؤه. 

علّقت الخطوط الجّوية الرتكية رحالتها إىل إيران وأغلقت الحدود وأخضعت السلطات املعنيّة نهاية الشهر املايض آخر  

طائرة قادمة من إيران ـ مبا يف ذلك الركّاب والطاقم املحيل ـ لعملية حجر صحي ملدة حوايل أسبوع�، وكذلك األمر  

تراك العائدين من إيران، وذلك للتأكّد من أن ال إصابات من املمكن أن تنتقل إىل داخل تركيا. وبعد انتهاء بالنسبة إىل األ 

العزل بفرتة وجيزة، بدأت مرحلة ثانية من التداب� االحرتازيّة، وحظيت اإلجراءات التي طبّقتها السلطات الرتكية بثناء 

 ممثل منظمة الصحة العاملية.

يف إيطاليا، اكتشفت السلطات الرتكية حالة ملواطن تريك عائد من إيطاليا، مش�ًة إىل أّن حالته الصّحية مع تفيش الف�وس  

جيّدة، وأنّها تقوم مبراقبة من تواصل معه بعناية. وبعد يوم�، أعلنت السلطات عن تسجيل حالة ثانية مرتبطة بالحالة 

ساعات جمع الرئيس الرتيك والوزراء املعني� ملناقشة اإلجراءات  األوىل. ومبوازاة ذلك، وبعد اجت�ع دام قرابة الخمس

التي سيتم اتخاذها للحد من امكانية انتشار الف�وس، تّم اتخاذ سلسلة من القرارات من بينها تعطيل املدارس ملدة 

من الشهر   23من  آذار مارس الجاري، عىل أن تتم االستعانة بوسائل التعليم عن بُعد اعتباراً    17أسبوع بدءاً من  

آذار مارس، وإجراء املباريات الرياضية بدون   16نفسه، وتعطيل الجامعات يف البالد مدة ثالثة أسابيع اعتباراً من  

 جمهور حتى نهاية نيسان أبريل املقبل.

ال شك يف أّن قدرة البالد عىل احتواء الف�وس ووضع حد إلمكانية انتشاره تعتمد بشكل أساس عىل سلسلة من 

لتداب� الوقائية املتناسقة واملتزامنة ب� مؤسسات الدولة. ويلعب توقيت اتخاذ هذه القرارات ورسعة تطبيقها ا

دوراً حاس�ً كذلك يف تحقيق هذا الهدف، فضًال عن مدى فعالية القطاع الصحي وإجراءات الحجر واملتابعة 

 املعتمدة.
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اسات االقتصادية الحقاً وأن تعفي السلطات من اتخاذ من شأن نجاح هذه اإلجراءات أن تخفف من وطأة االنعك

إجراءات راديكالية كتلك التي اتّبعتها الص� وإيطاليا وشملت عزالً كامال ملدن مبالي� البرش مع ما ملثل هذا األمر من 

ك� ظهر يف  يؤدي الخوف والذعر من انتشار الف�وس انعكاسات سلبية عىل القطاعات االقتصادية وعىل اقتصاد البالد.

العديد من البلدان إىل صدمة لدى بعض القطاعات التي ال تستطيع تلبية الطلب يف فرتة األزمة، السي� يف كل ما يتعلق 

بهذه الحالة مبنتجات األقنعة والتعقيم والتطه� واملأكوالت املعلّبة واملعكرونة... إلخ. تيل ذلك مرحلة الحجر الصحي 

 انخفاض حاد يف اإلنتاج وحتى يف االستهالك العام، خاصة إذا ما كانت أعداد املصاب� كب�ة وهي التي عادة ما تؤدي إىل

 ك� هو الحال يف الص� وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية. 

من سوء حظ تركيا أّن مرحلة انتشار الف�وس تأيت بالتزامن مع التقارير التي كانت تتحّدث عن بدء مرحلة تعايف جزيئ  

قتصاد املحيل. لكن من حسن حظّها أيضاً أنّها مل تتعرض ملا تعرّضت له دول أخرى، والتوقيت الحايل النتشار يف اال 

الف�وس يف العامل ال يدخل كذلك يف ذروة املوسم السياحي الشتوي أو الصيفي يف البالد. لكن قطاع السياحة والخدمات 

شك أّن اإلجراءات املتّبعة ستؤثر عىل أداء هذا القطاع الحقاً خاصة إذا يساهم بشكل كب� يف الناتج املحيل اإلج�يل، وال  

 .ما استمر الوضع العاملي عىل حاله ومل يتم احتواء الفايروس يف أماكن أخرى من العامل السي� يف الجوار اإلقليمي

تكاليف اقتصادية بطبيعة تدهور وضع الجوار اإلقليمي قد يفرض عىل تركيا أيضاً عزل نفسها عنه، وهو ما سيكون له 

الحال. لكن بغض النظر عن هذه التكاليف، فإّن ذلك سيظّل أقل تكلفة من تجاهل اتخاذ تداب� احرتازية والوقوع في� 

وقعت فيه الدول األخرى، حيث تصبح تكلفة احتواء الف�وس بعد انتشاره أكرب بكث� من تكلفة احتوائه يف مراحله  

فاض الحاد يف أسعار النفط أن يخفف كذلك من وطأة أي تراجع اقتصادي محتمل أو مرتقب األوىل. من املمكن لالنخ

مليار دوالر، وال يبدو أّن حرب األسعار والحصص   40يف البالد حيث تبلغ فاتورة است�اد الطاقة السنوية لدى تركيا حوايل  

دوالرا ـ املرّة األوىل منذ سنوات طويلة ـ  32السعودية ـ الروسية التي أّدت اىل انخفاض سعر برميل النفط إىل حدود 

 ستنتهي قريباً.

كل ما قيل عن أّن الف�وس غ� خط� تبّ� أنّه غ� صحيح يف نهاية املطاف السي� مع اإلعالن عن تحّوله إىل وباء عاملي 

ة واملتابعة الدقيقة للحاالت مؤخراً. لذلك، فإّن مكافحة واحتواء الف�وس تبدأ من خالل االلتزام بأعىل معاي� الشفافي

الصحيّة وتجّنب نرش األخبار املغلوطة أو املوضوعة أو الكاذبة، ييل ذلك تطبيق الوقاية الذاتية، والتحرّك املدروس لكن 

الرسيع ألجهزة الدولة يقي من التداعيات السيئة للف�وس. أّما عن التكلفة االقتصادية، فلم تكن هناك دولة مبنأى عن 

ات، لكن الفارق سيكون بيّناً حت�ً ب� التكاليف الوقائية وتلك الح�ئية التي تتم بالتوازي مع اكتشاف أوىل التداعي

حاالت الف�وس، وب� التكاليف التي تأيت نتيجة للرد املتأخر أو التقاعس يف اتخاذ القرارات الحاسمة أو حتى إخفاء 

 .)1( .الحقيقة بشأن الوضع العام ك� يحصل يف إيران

  

 

 

 .رصدتعرب بالرضورة عن امل) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال 1(
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