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 فی هذا العدد:
 کورونا فیروس  مب سبل احتواء  ا الرئیس أردوغان یبحث مع تر أردوغان:   

 تقریر خاص.   - فیروس کورونا    من التداعیات االقتصادیة یلع ترکیا  حدث األسبوع:   

 مواجهة جائحة کورونا يف البالد جهود ترکیا يف    قضیة األسبوع:  

 والیة   21بلدة يف    50فرض حجر صحي یلع   

 تقدیم ألف جهاز تنفس لوزارة الصحة.   : وزیر الصناعة  

 . لالکتفاء الذاتي من وقود الطائرات تسعی  ترکیا   

 للدکتور أحمد ذکر الله مقال  وفرة السلع الزراعیة الترکیة تتحدى أزمة کورونا،   

 يف فبرایر ٪  2.3زیادة الصادرات الترکیة بنسبة  رغم کورونا..   
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 هذا العدد

من شهر مارس عىل    الثا�نصف  ال  يفتركيا    يفمتابعة التطورات  الرتيك    املرصديتناول  

 :كالتايل عدة محاور

نظ�ه األمرييك دونالد مع  ،أردوغانالرئيس رجب طيب  بحثيف املحور السيايس؛ 

أردوغان بجانب ترصيحات للرئيس . كوروناف�وس سبل احتواء  -هاتفياً  –مب اتر 

ف�وس  اإلنتاج والتصدير رغم  تركيا    ةواصلمو   الرتكيةالصحية    ةبنيحول متانة وقوة ال

 عاجالً  تركيا وروسيا مل تطلبا دع�ً  أن النقد الدويلوبالخصوص؛ إعالن . كورونا

 .أوروبامن دول كغ�هم 

 50فرض حجر صحي عىل ك� يتطرق املشهد إىل ترصيح لوزير الداخلية الرتيك ب

مواطناً تركياً   98  أن  تشاووش أوغلوالخارجية مولود    وإعالن وزير.  والية  21بلدة يف  

 .ف�وس كوروناجراء اإلصابة بيف الخارج توفوا 

ضد  إسبانيا وإيطالياو مساعدات طبية للعراقويتطرق املرصد إىل إرسال تركيا 

. أمل وصول أجهزة تنفس من تركيابرئيس ش�ل مقدونيا وترصيح . ف�وس كورونا

وأخ�اً؛ . كوروناف�وس بدء تشغيل املستشفى الرتيك بغزة ملواجهة مع إعالن تركيا 

 . "نيكوتيانا بينثاميانا"نبتة كورونا بلعالج لتوصل إىل باحثون أتراك يطمحون ل

جهود تركيا يف مواجهة جائحة كورونا  قضيةاملرصد ويف قضية األسبوع، يستعرض 

التداعيات االقتصادية عىل تركيا بسبب  ض. ويف حدث األسبوع؛ يستعر البالديف 

 ف�وس كورونا يف البالد ضمن تقرير خاص.

ملواجهة  املركزي الرتيكتداب� البنك  ؛املرصداالقتصادي؛ يستعرض  املرصدويف 

 ٪ يف فرباير2.3زيادة الصادرات الرتكية بنسبة و . كوروناف�وس التأث�ات السلبية ل

تركيا . وتصدير  مليون دوالر  700صادرات تركيا من الفواكه املجففة  املايض. وتجاوز  

م ألف جهاز يقدبتوزير الصناعة    نعال إ . ومليون دوالر إىل روسيا  17س�ك بقيمة  لأل 

انفجار . وأخ�اً؛  ذايت من وقود الطائراتالالكتفاء  لتركيا  . وجهود  تنفس لوزارة الصحة

 .ز ب� إيران وتركيامجهول بخط أنابيب الغا

مؤسسة تركيا لألبحاث التكنولوجية ن نبذة عاملرصد ويف محور إعرف تركيا: يقدم 

. فخر الدين كوجالهذا األسبوع، فهي املرصد . أما شخصية توبيتاك -والعلمية 

وفرة السلع الزراعية الرتكية تتحدى أزمة بعنوان:  مقاالًاملرصد وختاماً؛ يتناول 

 .أحمد ذكر اللهوالباحث االقتصادي، دكتور ، للكورونا

  

 المرصد التركي
 

الترکي دوریًا املشهد  یرصد

وتطوراته وقضایاه الداخلیة 

 والخارجیة

 رامي الجندي إعداد: 

 

 "وعى صناع الوعي" 

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

ومعلومـاتیة وتقـاریر رصـدیة 

   "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 

 املرصد  بوابات

 المرصد المصـرى

 المرصد التركي

 المرصد اإليراني

 المرصد الخليجي

 مرصد إسرائيل

 يالمرصد المغارب
 املرصد  منصات

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

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 أوًال: املشهد السیاسي

 الرئیس أردوغان یبحث مع ترمب سبل احتواء کورونا 

بحث الرئيس رجب طيب أردوغان، مع نظ�ه األمرييك 

 دونالد ترامب، هاتفياً، التطورات اإلقليمية ووباء كورونا

وقال بيان صادر   الذي اجتاح العامل، إىل جانب قضايا ثنائية.

عن دائرة االتصال يف الرئاسة الرتكية، إن الرئيس� أردوغان 

وترامب اتفقا عىل أن التضامن والتعاون الدولي� ه� 

ك� اتفق  السبيل الوحيد للنجاح يف مكافحة كورونا.

الزعي�ن بشأن اإلقدام عىل الخطوات الالزمة في� يتعلق 

 ا.تواء التداعيات املختلفة لوباء كورونبتبادل املعلومات والخربات ب� البلدين، من أجل اح

 أردوغان: بنیتنا الصحیة قویة وسنواصل اإلنتاج والتصدیر رغم کورونا 

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، أن أزمة كورونا لن تقف عائقا أمام عجلة اإلنتاج والتصدير يف تركيا، مش�ا إىل الجهود  

ودعا أردوغان جميع املواطن� إىل االلتزام  بنية الصحية القوية يف البالد.املتواصلة يف مكافحة الف�وس باالعت�د عىل ال

 أت بدإىل أن تركيا  أردوغان شارأ و  بالحجر الصحي الطوعي يك ال تضطر الحكومة التخاذ تداب� صارمة يف هذا الشأن.

إىل اتباع القواعد الخاصة  ؤسسات الرتكية تفعل ما هو رضوري وندعو مواطنينا، وأن املمكافحة الف�وس يف وقت مبكر

للتضامن مع املصاب�  وطنيةالحملة ك� أشار إىل ال باالعتناء بصحتهم قدر اإلمكان حتى متر هذه األيام العصيبة.

 واملتأثرين بف�وس كورونا.

 النقد الدولي: ترکیا وروسیا لم تطلبا دعما عاجال کغیرهم بأوروبا

النقد الدويل بول أكد مدير قسم أوروبا يف صندوق 

تومسون، إنه باستثناء تركيا وروسيا، فإن معظم االقتصادات 

الصاعدة وسط ورشقي أوروبا، تقدمت بطلبات  التسعة

وأوضح أن ف�وس كورونا رضب  للحصول عىل دعم عاجل.

أوروبا بقوة، مشددا أن األزمة سيكون لها تأث� كب� عىل  

وأشار إىل توقف الخدمات غ� الرضورية،   .االقتصاد

التي تشكل ما نسبته نحو ثلث الناتج االقتصادي 

حصول ركود عميق يف وأن    .شهرياً   انخفاضا بنسبة الثلث يف الناتج املحيل اإلج�يل، و قتصادات الكربى ألوروبالال 

دولة ترغب يف االستفادة من برنامج  70وأشار إىل وجود أكرث من  أوروبا العام الحايل بات أمرا ال مفر منه.

واجهة الضغوط الناجمة من األزمة التي خلفها مليار دوالر مل 50الطوارئ لصندوق النقد البالغ قيمته نحو 

 ف�وس كورونا.
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 والیة   21بلدة يف   50فرض حجر صحي یلع 

أعلن وزير الداخلية سلي�ن صويلو، فرض حجر صحي عىل 

 كورونا.  والية، ملكافحة انتشار  21بلدة وقرية ومزرعة يف    50

عقب ، ٪98.9سفر املواطن� ب� الواليات بنسبة وانخفاض 

ولفت إىل أن من ب� املصاب�  تقييد السفر إال إذن رسمي.

قامئقام،   4من الدرك و  18عنرص أمن و  30بكورونا يف تركيا،  

اإلحصائية الرسمية الصحة، وزير وأعلن  ووايل واحد.

 1بخصوص ف�وس كورونا املستجد لليوم  اليومية يف تركيا

شخص منذ  277شخص يف عموم تركيا، وإج�يل الوفيات  15679املصاب� بالف�وس إىل صل عدد قائالً: و : 2020أبريل 

شخص عىل أجهزة التنفس الصناعي، أما عدد املتعاف� من   692شخص يف العناية املركزة،    979، ووجود  املايض  مارس  11

 .صشخ 106799 حتى تاريخه شخص، وإج�يل من أُجريت لهم فحوص الف�وس 333 وصل الف�وس

 کورونا من فیروس يف الخارج توفوا   ترکیًامواطنًا   98تشاووش أوغلو:  

قال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو إن عدد املواطن� 

 98بلغ    األتراك الذين توفوا جراء ف�وس كورونا خارج البالد

تأم� وأضاف يف ترصيحات للتلفزيون الرتيك: جرى  مواطنا.

دولة، إثر  50ألف مواطن من أكرث من  20عودة أكرث من 

آالف  10وذكر أنه مازال هناك نحو  تفيش ف�وس كورونا.

مواطن يف دول أخرى سيتم إجالؤهم خالل الفرتة املقبلة، 

مع األخذ بع� االعتبار ظروف الحجر الصحي املتخذة يف 

 سن إجالؤه حاليا.تلك الدول، وأكد أنه سيتم تقديم الدعم ملن مل يت

 کورونا ضد فیروس   مساعدات طبیة ترکیة للعراق

أكد القنصل الرتيك يف مدينة املوصل العراقية، محمد 

كوجوك صاقايل، تقديم بالده مساعدات طبية للمدينة، 

أّن القنصل وأشار  انتشار وباء ف�وس كورونا. ملكافحة

املساعدات تشمل أقنعة واقية ومنظفات 

وُسلمت املساعدات ملدير الصحة يف  ومعق�ت.

وقال صاقايل: كورونا وباء فتاك يف . محافظة نينوى

العامل. تركيا والعراق تكافحان بجدية للحيلولة دون 

املساعدات يف   تقديموأكد مواصلة  تشمل أقنعة واقية ومعدات تنظيف وتعقيم.مساعداتنا انتشار هذا الوباء، 

 املستقبل.
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 رئیس شمال مقدونیا: نأمل وصول أجهزة تنفس من ترکیا 

قدونيا، ستيفو بينداروفسيك، عن أمله أعرب رئيس ش�ل م

 يف وصول أجهزة تنفس إىل بالده من تركيا، التي علقت

وقال   تصديرها، ضمن تداب� مكافحة ف�وس كورونا.األخ�ة  

بينداروفسيك، إن تلك األجهزة اشرتتها ال�ويج من تركيا، من 

وأضاف أن تركيا علقت  أجل التربع بها إىل ش�ل مقدونيا.

وأفاد بأن  تصدير كافة أنواع أجهزة التنفس إىل الخارج.

د حل ، عىل أمل إيجارتكيةحكومة الالبالده عىل تواصل مع 

قد تكون هذه املساعدة صغ�ة  وأردف: لهذه املشكلة.

حل هذه لسنواصل جهودنا الدبلوماسية مع تركيا ، بالنسبة لرتكيا أو أي دولة كربى أخرى، لكن بالنسبة لنا كب�ة جدا

 املشكلة.

 ترکیا ُترسل مساعدات طبیة إلی إسبانیا وإیطالیا 

طاليا اللتان أرسلت تركيا مساعدات طبية إىل إسبانيا وإي

تشهدان أكرب رضراً من جائحة ف�وس كورونا، وأصبحتا 

وصباح األربعاء أقلعت طائرة    للف�وس يف قارة أوروبا. بؤرة

كرية تركية محملة مبساعدات طبية من مطار شحن عس

ة نحو إسبانيا هأتيمسكوت العسكري يف العاصمة أنقرة متج

 املساعداتوتتضمن  وإيطاليا األكرث ترضرا بف�وس كورونا.

أقنعة ومالبس واقعية ومواد "آالف املستلزمات الطبية 

يف مصانع وزارة الدفاع، ومؤسسة تصنيع اآلالت نتجت باإلمكانات الوطنية الرتكية أ  "تعقيم سائلة مضادة للجراثيم

وكُتب عىل صناديق املساعدات باللغت� اإليطالية واإلسبانية، مقولة جالل الدين الرومي "هناك  واملواد الكيمياوية.

 ."الكث� من اآلمال وراء اليأس، وهناك العديد من الشموس وراء الظلمة"، "من تركيا مع الحب إىل الشعب اإلسبا�

 بدء تشغیل املستشفی الترکي بغزة ملواجهة "کورونا"

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، 

بدء تشغيل مستشفى الصداقة الرتيك الفلسطيني، 

 ؛وقال ملحم غزة ملواجهة ف�وس كورونا. يف قطاع

محمود عباس أجرى اتصاال  إن الرئيس الفلسطيني

هاتفيا مع نظ�ه الرتيك رجب طيب أردوغان، وتم 

االتفاق عىل بدء تشغيل مستشفى الصداقة الرتيك 

أعلن محمد عوض، رئيس ك�   الفلسطيني يف غزة.

لجنة املتابعة الحكومية، أنه تم البدء بتجهيز مستشفى الصداقة الرتيك، وسيتم تخصيص مقدراته لتعزيز قدرة  
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 34واملستشفى الرتيك الفلسطيني من أكرب املشايف يف فلسط�، حيث تبلغ مساحته    نظومة الصحية يف مواجهة كورونا.امل

 رسيرا. 180طوابق، ويحوي  6مرت مربع، ومؤلف من  800ألفا و

 "نیکوتیانا بینثامیانا"  باحثون أتراك یطمحون لعالج کورونا بـ

مضاد لف�وس كورونا يسعى باحثون أتراك إىل إنتاج لقاح 

وقال تارالن  عرب استخدام نبتة "نيكوتيانا بينثاميانا".

عضو هيئة علم التلقيح التابعة لوزارة الصحة  ماميدوف،

الرتكية، لألناضول، إن العمل جاري منذ شهر عىل إنتاج 

وأضاف أنهم  اللقاح، بجامعة آق دنيز يف والية أنطاليا.

يطمحون إىل الحصول عىل مضادات لف�وس كورونا من 

أنهم يعملون "عىل وأوضح    خاليا نبتة "نيكوتيانا بينثاميانا".

وتابع، "بعد التمكن   النبتة التي تنتمي إىل عائلة النباتات التبغية، التي ينتجونها باملخترب، باستخدام نظام التعب� الجيني.

ولفت إىل أن فريقا مكونا من أكرث من  من إنتاج اللقاح سنبدأ يف إجراء االختبارات الرسيرية عىل اإلنسان والحيوان".

 أشهر. 6ملون عىل إنتاج اللقاح بالجامعة، والذي قد يستغرق إنتاجه باحثا يع 15
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 ثانیًا: قضیة األسبوع 

 ترکیا وجهودها يف محاربة فیروس کورونا 

أعلن الرئيس أردوغان، منذ بدء تفيش جائحة ف�وس كورونا يف كل دول العامل؛ وبعد اتخاذ إجراءات وتداب� وقائية؛ 

والقت  أشهر. 7إطالق حملة تضامن وطنية ملساعدة املترضرين اقتصاديا من انتشار كورونا، وافتتحها بالتربع براتب 

تصادية والسياسية وغ�ها، حيث سارعت العديد من املؤسسات الحملة تفاعال كب�ا من قبل مختلف األوساط االق

والرشكات واملسؤول� ورجال األع�ل، 

تواصل مختلف و  للتربع يف الحملة.

املؤسسات الرسمية والخاصة برتكيا، 

املشاركة يف حملة التضامن الوطنية 

 ملساعدة املترضرين من ف�وس "كورونا.

، تربعه أعلن االتحاد الرتيك لكرة القدمحيث  

ألف  293ألف ل�ة (نحو  923مبليون و

دوالر)، للحملة التي أعلن عنها الرئيس 

التي تهدف ملساعدة ، رجب طيب أردوغان

املواطن� املترضرين اقتصاديا من انتشار 

أعلنت رشكة تورك تيليكوم ك�  الف�وس.

 40لالتصاالت، أنها ساهمت بأكرث من 

الح مليون دوالر)، لص 6.5مليون ل�ة (

ك� أعلن "صندوق تأم� ودائع   الحملة.

التوف�"، يف بيان، أنه سيقوم بتأم� دعم 

ألف  43مليون و 3مليون ل�ة ( 20قيمته 

ويف  دوالر) عرب الرشكات التي يديرها.

السياق، أعلن موقع "ترينديول" للتسوق 

مالي�   6اإللكرتو�، يف بيان، عن تربعه مببلغ  

من  الح الحملة.ل�ة (مليون دوالر)، لص

جانبها، أعلنت رئاسة الصناعات 

الدفاعية التابعة للرئاسة الرتكية، يف 

مالي� ل�ة  10بـ بيان، عن تربعها 

مليون دوالر)   7.5مليون ل�ة تركية (  50أعلن مرصف "وقف بنك" الرتيك تربعه مببلغ  و   ألف دوالر).  522(مليون و

مع  األع�ل يف تركيا ك� تفاعل مؤسسات عامل. اء كورونا يف البالدلحملة التضامن الوطنية ملساعدة مترضري وب

وأعلن رئيس غرفة تجارة إسطنبول  حملة التضامن التي أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان، لدعم املترضرين.

من جانبه، أعلن رئيس  مالي� ل�ة تركية يف حملة التضامن الوطنية. 5شكيب أوداغيتش، أنه سيساهم بـ 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


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

 

 

7 | P a g e  

 المرصد التركي
 March 2020 31  ||العدد التاسع 

 

 

 

 

 
 

ك� أكد رئيس اتحاد الغرف وتبادل  مليون ل�ة. 15مجلس املصدرين يف تركيا، إس�عيل ُغولّه، أن املجلس سيتربع بـ 

 مالي� ل�ة للحملة. 10بـ يصار جيكيل أوغلو، أن االتحاد سيتربع هالسلع، 

دولت بهتشيل، مشاركته يف الحملة الوطنية التي أعلن زعيم حزب الحركة القومية، وعىل صعيد القيادات السياسية؛ 

عن ثقته بتجاوز ، معرباً أشهر 5أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان لدعم مترضري ف�وس كورونا عرب التربع براتب 

وسنمد   وقال: سنويف بالتزاماتنا اإلنسانية واإلسالمية  البالد لأليام الصعبة التي متر بها حالًيا عرب تشجيع مشاعر التضامن.

مصطفى شنطوب، مشاركته يف الحملة   ،أعلن رئيس الربملانك�    يد العون لبعضنا البعض وندعم من يعانون الصعوبات.

 .أكد أن تركيا ستتجاوز األيام الصعبة التي متر بها من خالل االتحاد والتضامنو  أشهر. 5الوطنية عرب التربع براتب 

 والية، لحجر صحي كامل، بهدف منع انتشار ف�وس كورونا. 18منطقة سكنية يف  39أعلنت وزارة الداخلية، خضوع و 

يف  81والية من أصل  18مزارع يف  4قرية و 28أحياء و 6وأوضحت أن الحجر الشامل يطبق حاليا عىل بلدة واحدة و

 فيش الف�وس عىل نطاق واسع. وأكد البيان أن هذه الخطوة تأيت يف إطار التداب� االحرتازية للحيلولة دون ت  عموم تركيا.

كونفرنس، مع أطباء يرشفون عىل معالجة مرىض مصابون   التقى وزير الصحة الرتيك، فخر الدين قوجة، عرب تقنية فيديوو 

مبينا ،  وزير عىل األوضاع الصحية للمصاب� الذين يخضعون للعالج يف عدد من الوالياتواُطلع ال  بف�وس كورونا الجديد.

ة ر وزاوكانت  ملبكرة ستوقف تدهور األوضاع الصحية للمرىض وستقيهم من االنتقال إىل العناية املركزة.أن املعالجة ا

أعداد املصاب� ، لرتتفع 214ساعة، ل�تفع بذلك اإلج�يل إىل  24وفاة جديدة، خالل آخر  46تسجيل أعلنت قد الصحة 

عدد املتعاف� من الف�وس وصل إىل   أما  حالة جديدة.  2704، بعد تسجيل  531ألفا و  13بالف�وس يف البالد ارتفعت إىل  

، األمر 75اإلثن�، وأن عدد مراكز الفحص وصل إىل  بيوممقارنة  ٪25.2حصيلة االختبارات بنسبة زادت و  حالة. 243

 الذي سيساهم يف زيادة رسعة عملية تشخيص املصاب� بالف�وس، داعيا الجميع ملواصلة االلتزام بالعزل االجت�عي.

، 19-كافحة الف�وس كوفيدملأعلن وزير الصحة عن افتتاح مستشفى "أوك ميدان" لألبحاث والتدريب بشكل جزيئ و 

 180ساحة ماملستشفى ويغطي  رسير وبنية تحتية تكنولوجية. 600يضم الذي  إعادة تجديده وتجهيزه بالكاملبعد 

 .غرفة عمليات 28 ،عيادة 240ألف مرت مربع ويضم 

تواصل مجموعة "الوفاء للدعم االجت�عي" يف جميع وت

 65الواليات الرتكية، تلبية احتياجات آالف املواطن� فوق 

 21ويف  واملصاب� بأمراض مزمنة عىل مدار اليوم. عاما،

، أعلنت الداخلية الرتكية يف بيان، تقييد خروج مارس الجاري

املسن� واملصاب� بأمراض مزمنة، ضمن تداب� منع انتشار 

وأصدرت الداخلية الرتكية مؤخرا تعلي�ت للوالة  كورونا.

وقائم مقام األقضية، بتشكيل مجموعة الوفاء للدعم 

بأمراض مزمنة، وذلك بعد تقييد خروجهم من  االجت�عي، لتتوىل تلبية احتياجات وطلبات املسن� واملصاب�

 112ويف هذا اإلطار، يتصل مواطنون بالرقم  املنازل ضمن إطار تداب� مكافحة انتشار ف�وس كورونا الجديد.

ك� يتواصل أطباء األرس يف  للدرك، لتلبية احتياجاتهم األساسية. 156للرشطة، و 155املخصص لإلسعاف، و

ويجري التواصل مع الذين  يف فرتات معينة ويتحققون من وضعهم وتناول أدويتهم.املستوصفات مع املسن� 

أن األرقام الهاتفية التي خصصتها لهذا  ةوأوضحت الوزار  يعيشون مبفردهم وال �لكون هواتف عرب املختار.

 ألف منها. 320ألف مكاملة هاتفية، وجرى تلبية  360الغرض، استقبلت حتى الخميس املايض، 
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مت والية إسطنبول، مساعدات شملت مواد غذائية قدّ و 

املدينة،  ومنظفات، لكبار السن الخاضع� للحجر املنزيل يف

بعدما قيدت السلطات خروجهم من املنازل، ضمن تداب� 

ذلك ضمن حملة تشمل تقديم ، و منع انتشار ف�وس كورونا

ألف سلة مساعدات للمحتاج� ممن تتجاوز أع�رهم   333

وانطلقت االثن�، الدفعة األوىل  ، يف إسطنبول.65سن الـ 

 مبراسم حرضها وايل إسطنبول، عيل يريل املساعداتمن 

إن طرود املساعدات قامت بتحض�ها فرق الوالية ومديرية الزراعة والرثوة الحيوانية يف إسطنبول، وتكلّف  :وقال ايا.ك

يومياً  وجبات من الطعام، 3أعلنت جمعية الهالل األحمر الرتيك، تقد�ها ك�  ك.من رجال األع�ل األترا 10بتمويلها 

لهالل األحمر الرتيك كرم قنق، أن الجمعية وظفت وقال رئيس ا  ألف شخص خاضع� للحجر الصحي يف البالد.  20لقرابة  

أن أنشطة ، و متطوعاً لديها، لخدمة املحتاج� خالل املرحلة االستثنائية التي متر بها البالد بسبب كورونا 111آالف و 8

 والية تركية. 42تتوزع عىل نقطة مختلفة  63الكوادر تتواصل يف 
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 ثالثًا: حدث األسبوع 

  ؟ زمة کوروناأيف ظل   يف ترکیا قتصادیةاالتواجه املؤشرات  ي برز التحدیات التأ ما

 الباحث االقتصادي د. أحمد مصبح
للحكومات، بعد قرابة شهرين من تفيش ف�وس كورونا عىل نطاق واسع يف معظم دول العامل، وما سببه من صدمة كب�ة  

واالفراد، واالسواق، وما نتج عنه من اعالن الطوارئ يف معظم دول العامل، وتوقف شبه كامل ملناحي الحياة. باتت معظم 

نتجت  يالتقارير والبيانات الرسمية، تش� إىل حتمية ركود االقتصاد العاملي، حيث كان للصدمة وحالة عدم اليق� الت

عن انتشار الف�وس وعدم السيطرة عليه إىل هذه اللحظة، تأث� كب� عىل االسواق العاملية، خاصة اسواق املال والنفط، 

مثل الواليات املتحدة واالتحاد االورويب. وكانت تركيا ايضا عىل موعد مع   ىوال سي� الدول والتكتل االقتصادية الكرب 

ملتزايد يف اعداد االصابات، وزيادة وت�ة االغالق داخل االرايض الرتكية، بعد التوقف هذه التأث�ات خاصة بعد النسق ا

عىل األمر الذي يلقى بضالله  شبه الكامل للمطارات، وإغالق كافة أماكن التجمعات املغلقة وغ�ها من االجراءات.

 يف تركيا يف االشهر املاضية. االقتصادية املتقلبةاملؤرشات  استقرار

، كانت معظم املؤرشات االقتصادية تش� إىل سيطرة الحكومة الرتكية إىل حٍد كب� عىل االنخفاض 2019ية العام مع نها

، وامدت أثاره 2018الكب� يف املؤرشات االقتصادية، خاصة بعد ما تعرضت له هذه املؤرشات يف النصف الثا� من العام  

صعيد السيايس خارجياً و داخلياً، خاصة بعد خسارة الحزب الحاكم إىل وقت قريب، ففي ظل األحداث املتسارعة  عىل ال

يف   العسكريةالروسية، ووصوال إىل العمليات    400املحلية، وإرصار تركيا عىل موقفها في� يتعلق بصفقة اس    لالنتخابات

قوقها يف حقول الغاز رشق سوريا، مرورا بتهديدات ترامب املتكررة بتدم� االقتصاد الرتيك، وتوسع تركيا يف الدفاع عن ح 

زمات االقتصاد الرتيك، ولكن بفعل االجراءات املالية أن تفاقم أ كان من املتوقع لها  التياملتوسط، وغ�ها من االحداث 

، بداية من إيجايبمبنحي  2019اتخذتها الحكومة، تغ�ت العديد من املؤرشات االقتصادية يف العام  يوالنقدية الت

، وانخفاض عجز الحساب 2019مع نهاية ديسمرب  11.8ليصل % 2018% يف اكتوبر 25ضخم من انخفاض معدالت الت

، ك� حقق االقتصاد الرتيك �واً  2019% مع نهاية العام 1.6، لتحقق فائض بنسبة 2018يف نهاية   ٪2.68-الجاري من 

هناك استقرار كب� عىل سعر رصف الل�ة   من االنك�ش، وكان    رباع سابقةثالثة أ% بعد  1وصل إىل قرابة    2019مع نهاية  

 .2019مع هامش تقلب محدود طوال العام 

طالت االقتصاد العاملي، والتوقف شبه الكامل للنقل الجوي، وما نتج عنه من اعالن  يولكن مع التطورات االخ�ة الت

ية (الحركة التجارية)، وُعطل يف الطوارئ يف معظم دول العامل، تسبب يف حدوث تقلبات كب�ة يف سالسل التوريد العامل

معظم القطاعات سواء كانت صناعية او تجارية او سياحية وغ�ها، وخلق صدمة سلبية يف معدالت الطلب واالستهالك. 

األمر الذي يش� إىل انخفاض كب� متوقع يف معظم املؤرشات االقتصادية، من خالل هذا التقرير نسلط الضوء  

زمة عىل املؤرشات االقتصادية يف تركيا، وما ما واقعية التطمينات التي تصدر من عىل أهم انعكاسات هذه اال 

 الستخداممتلكها؟ وما هي االثار الجانبية    يالحكومة الرتكية بشأن صالبة االقتصاد الرتيك وما هي اهم األدوات الت

 هذه االزمة؟ سوف تسهل الخروج من يتلك األدوات؟ وما هي اهم العوامل الخارجية االساسية الت

جه الحكومة الرتكية يف امللف االقتصادي (وهي باملجمل ما سوف تعا� منه اتو  يبرز التحديات التأ لعل من 

هو االرتفاع الكب� املتوقع يف معدالت البطالة، خاصة يف ظل االغالق  معظم دول العامل بدرجات متفاوتة)،

العاملة الرتكية، وتأثر قطاعات اخرى بحالة  يدياأل متتص جزء كب� من  يالكامل للعديد من القطاعات الت
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% 13.7 ،2019فحسب بيانات املعهد الرتيك لإلحصاء بلغ معدل البطالة مع نهاية عام  االغالق.االنك�ش نتيجة هذا 

مليون عاطل عن العمل يف ظل   1قرابة ضافة إ  وعليه فاملتوقع شخص،ألف  400ومالي�  4يقرب إىل  بإج�يل عدد

تش� تقديرات الخرباء االتراك أن قطاعات مثل املطاعم والتجزئة سوف يؤدي االنك�ش فيها   ،مثاالً  االزمة،استمرار هذه  

هو القدرة عىل السيطرة عىل   ؛مام الحكومةأ ويربز تحدى أخر  القادمة.يف زيادة معدالت البطالة بشكل كب� الفرتة 

نتيجة تعطل عمليات  االستهالكية،خاصة يف ظل ارتفاع االسعار العاملي يف السلع  القادمة،يف الفرتات  معدالت التضخم

يف عجز   الحكومة زيادةتواجه    ؛باإلضافة إىل ذلك  الطلب.  يف معدلمع االرتفاع املستمر    التوريد،االنتاج وتوقف سالسل  

انت تدخل الدولة من قطاع السياحة والتجارة واالستث�رات ك  االجنبية التينتيجة انخفاض التدفقات    الجاري،الحساب  

وصندوق الض�ن  الدخل،أقرتها الحكومة لدعم محدودي  التينتيجة الحوافز  املوازنة،يف عجز  وزيادةاالجنبية. 

 االجت�عي.

دالت االنفاق وتحفيز مع االستث�ر،وتنشيط حركة  االقتصادي،عىل صعيد السياسة النقدية، وملحاولة تحفيز النمو 

يف اسعار الفائدة يف الفرتة  أكربيتوجه البنك املركزي لتخفيض  البطالة، سوفوالعمل عىل تقليل معدالت  الرأس�يل،

والعمل عىل مساعدة البنوك عىل تقديم تسهيالت ائت�� من خالل خفض متطلبات  االزمة،القادمة او بعد انتهاء 

 خاص عىل توف� السيولة الالزمة من خالل االقراض منخفض التكاليف.ملساعدة القطاع ال النقدية،االحتياط 

تزويد البنوك بالسيولة بالل�ة الرتكية   االجراءات، مثلمن    الرتيك مؤخراً مجموعةالبنك املركزي    اتخذتويف هذه السياق  

لة من خالل تبسيط اجراءات سيو   وتوف� تسهيالت  عنه،مقابل الدوالر أو اليورو أو الذهب، بسعر فائدة اقل من املعلن  

يف زيادة   التوسعية، واملتمثلةثار الجانبية لهذه السياسة  من اآل   مطالبة بالتقليلولكن الحكومة الرتكية    التحويل النقدي.  

 زيادة معدالت الدين العام.و يف سعر رصف الل�ة  أكربوانخفاض  التضخم،معدالت 

الدخل يف  محدوديعباء املالية عىل الرشكات واالفراد، ومساعدة وملحاولة تخفيف األ ما عىل صعيد السياسة املالية، أ 

وزارة املالية الرتكية مجموعة   اتخذتنفاق واالستهالك،  سواق وحركة اإل خروج من هذه االزمة بأقل االرضار، وتنشيط األ 

علن مجموعة أ عنه يف وقت سابق، حيث    لرتيكعلن الرئيس اأ جراءات واملتمثلة بتغي� السياسات الرضيبية: وهذا ما  من اإل 

تخصيص مجموعة من الحزم املالية لدعم و تقديم مجموعة من االعانات املالية،  و من التخفيضات واالعفاءات الرضيبية،  

علن الرئيس الرتيك يف وقت سابق من شهر مارس املايض، مجموعة من أ صندوق الض�ن االجت�عي، ويف هذا السياق 

مليار دوالر لدعم االقتصاد مع خفض الرضائب لألع�ل التجارية وإجراءات ملساعدة العائالت   15ة  بقيمة الحزم املالي

هي كيفية الحد من تفاقم عجز املوازنة العامة  ؛مام هذه االجراءات الرضوريةأ  التحديذات الدخل املحدود. ويبقى 

 التمويالت.الذي يعترب مصدر مهم لهذه  النقدي،تياط واالنخفاض املتوقع يف رصيد االح الطارئة،نتيجة هذه الظروف 

صاحبت انخفاض سعر رصف الل�ة يف   التين االقتصاد الرتيك ما زال يعا� من أثار االزمة املالية أ حد أ ال يخفى عىل 

ولكن ،  2019العديد من املؤرشات الرئيسية مع نهاية العام    إنعاش، ويُحسب للحكومة الرتكية نجاحها يف  2018غسطس  أ 

ثار االقتصادية لتداعيات ف�وس كورونا، هي بحاجة إىل: السيطرة عىل انتشار حتى تتمكن من السيطرة عىل اآل 

غالق، والعودة الرسيعة ملسار الحياة الطبيعية (األمر الغ� محدد أفقه الزمنى رسيعا، وتخفيض أمد اإل  الف�وس

تركيا غالق يعنى تعميق للمشاكل االقتصادية. سوف تكون العامل) فزيادة مدة اإل و تركيا  يفإىل هذه اللحظة، 

العودة الرسيعة  ،والنقديةووضوح يف السياسات املالية  والخارجي،ماسة إىل االستقرار السيايس الداخيل  بحاجة

 نىالعاملي، يعفاستقرار االقتصاد  العاملي،يضا باالقتصاد أ بطة تر امل لحركة السياحة والتجارة والتدفقات النقدية

 عودة رسيعة لحركة هذه القطاعات.
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 رابعًا: املشهد االقتصادي 

 تدابیر ملواجهة التأثیرات السلبیة لکورونا ال"املرکزي الترکي" یزید 

زيادة التداب� االقتصادية  ،أعلن البنك املركزي الرتيك
ملواجهة التأث�ات السلبية لف�وس كورونا عىل االقتصاد 

 االقتصاديةوأوضح املركزي الرتيك، أن التداب�  الوطني.
املتخذة، تهدف إىل تعزيز آلية التدفق النقدي يف البالد، 

ومن ضمن التداب�،   دون التأث� عىل سيولة األسواق املحلية.
زيادة السيولة النقدية لدى املصارف بالل�ة الرتكية 

وتداب� لض�ن استمرار تدفق االئت�ن والعمالت األجنبية، 
للقطاع الحقيقي، عرب دعم مصّدري السلع والخدمات عىل 

نقطة أساس، عىل  150مليار ل�ة لدعم الرشكات الصغ�ة واملتوسطة، بفائدة مخفضة  60تم تخصيص ك�  نطاق واسع.
أساس، عىل عمليات إعادة الرشاء ألجل  نقطة 100أعلن البنك املركزي خفض سعر الفائدة ك�  ،عمليات إعادة الرشاء

 ٪.9.75إىل  10.75أسبوع، من 

 يف فبرایر ٪ 2.3زیادة الصادرات الترکیة بنسبة رغم کورونا... 

زاد حجم الصادرات الرتكية يف فرباير شباط املايض بنسبة 
 653و مليارا  14، ليبلغ  2019مقارنة بالشهر نفسه من    2.3٪

حسب معطيات هيئة اإلحصاء ووزارة و  والر.مليون د
، مقارنة ٪9.8زاد حجم الواردات يف فرباير بنسبة  ؛التجارة

مليون  634مليارا و 17، ليصل 2019بالشهر نفسه من 
ويف شهري يناير كانون الثا�، وفرباير من العام  دوالر.

، مقارنة بالفرتة ٪4.1الجاري، زاد حجم الصادرات بنسبة 
 مليون دوالر. 357مليارا و 29، ليبلغ 2019نفسها من 

أملانيا الوجهة تعد و  مليون دوالر. 981، ليبلغ مليارين و٪72وتظهر املعطيات زيادة العجز التجاري يف فرباير، بنسبة 
 .مليون دوالر 341األوىل للصادرات الرتكية، إذ وصل حجمها يف فرباير مليارا و

 ملیون دوالر  700املجففة تتجاوز صادرات ترکیا من الفواکه 

دوالر، مليون    704عائدات تركيا من الفواكه املجففة    بلغت
، مقارنة ٪7 نمو، ب2020آذار /مارس نهايةبحلول 

واستوردت أملانيا  بالفرتة نفسها من العام املايض.
ثم مليون دوالر،    25  ةقيمب  من الت� املجفف الرتيك

ثم الواليات املتحدة مليون دوالر ومن   24فرنسا بـ  
وبلغت صادرات تركيا   مليون دوالر.  20األمريكية بـ  

مليون دوالر،  332من الزبيب الخايل من البذور، 
ومارس/آذار   2019خالل الفرتة ب� سبتمرب/أيلول  
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شمش ك� حققت الصادرات الرتكية إىل الص� من امل مليون دوالر منها فقط لبلدان االتحاد األورويب. 265و ،2020
 مليون دوالر. 4.5، مقارنة بالعام املايض، لتبلغ ٪125املجفف، �واً بنسبة 

 ملیون دوالر إلی روسیا  17ترکیا تصّدر أسماك بقیمة 

بلغت قيمة صادرات األس�ك الرتكية إىل روسيا، أكرث من 
 مارس/  25مليون دوالر، منذ مطلع العام الجاري، وحتى    17

اسل وحسب املعلومات التي أحصاها مر  آذار الحايل.
األناضول، من بيانات اتحاد مصدري رشق البحر األسود، 

طنا من األس�ك،   701آالف و  3فإن تركيا صّدرت إىل روسيا  
مارس،  25يناير/ كانون الثا�، وحتى  1خالل الفرتة ب� 

وأعرب   دوالر. 160ألف و 348مليون و 17بقيمة قدرها 
رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري رشق البحر األسود 

 افيت قاليونجو"، أن إقبال روسيا عىل األس�ك الرتكية يزداد يوما عن يوم، وخصوصا أس�ك السلمون."ص

 وزیر الصناعة: سنقدم لوزارة الصحة ألف جهاز تنفس قریبا 

 ةوزار الوزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، أن    أكد
 قص�ةبدأت بإنتاج أجهزة تنفس، وأنه سيتم خالل فرتة 

ورانك يف مؤمتر  وأوضح بألف جهاز. وزارة الصحة يدتزو
صحفي، أن وزارته أعدت برنامجا لتفعيل مشاريع مجلس 
األبحاث العلمية والتكنولوجية الرتكية واملبتكرين بشكل 

أن وزارته ستقدم الدعم الالزم إلنتاج ما يلزم    وأضاف  رسيع.
: عقدنا وتابع لتشخيص وعالج ف�وس كورونا الجديد.

عا ب� الرشكات الرتكية التي تنتج أجهزة تنفس اجت�
إىل أن الرشكات   ولفت  واألشخاص واملبتكرين الذين يوّدون املساهمة، وقريبا سنهدي ألف جهاز تنفس إىل وزارة الصحة.

 .وزارةالالتي تحاول استغالل الفرتة الحالية لتحقيق مصالحها الذاتية، لن تستفيد بعد اليوم من دعم 

 االکتفاء ذاتي من وقود الطائراتترکیا تنشد 

تس� تركيا نحو تحقيق اكتفاء ذايت من إنتاج وقود الطائرات  
 االست�ادمحطات التكرير لديها، لتجنب تكاليف  من خالل  

الكميات املطلوبة يف أحد أكرث بلدان العامل نشاطا  وتوف�
صفاة ساهمت مبنتجاتها خالل امل .لحركة الط�ان

 800، يف تقليص العجز التجاري لرتكيا بحوايل 2019
 10تبلغ الطاقة اإلنتاجية للمصفاة و  مليون دوالر.

ألف طن  890مالي� طن مبتوسط يقرتب من 
من وقود الديزل، مالي� طن    3.5أنتجنا نحو    شهريا.

" مسؤولة STAR، ستكون املصفاة "2021واعتبارا من فرباير شباط    مليون طن من وقود الطائرات والنافثا.  1.2و
مليون طن من وقود    1.5وبإمكان املصفاة إنتاج    من املادة الخام لقطاع البرتوكي�ويات يف تركيا.٪  100عن إنتاج  

 من احتياجاتها من وقود الطائرات عرب محطات التكرير،٪  90كيا تنتج  وأوضح أن تر   .2020الطائرات اعتبارا من  
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 مالي� 10هدف إىل تكرير ت، و 2020مليون طن من البرتول الخام، خالل أول شهرين من  1.6بتكرير وقامت املصفاة 
 مليار دوالر". 1.5، وتقليل العجز يف التجارة الخارجية بقيمة 2020طن يف 

 انفجار مجهول بخط أنابیب الغاز بین إیران وترکیا 

انفجار مجهول يف خط أنابيب الغاز الطبيعي ب�  تسبب
حريق  اندالعإيران وتركيا بوالية أغري رشقي البالد يف 

أرضار بالخط. أن انفجار وقع يف خط أنابيب الغاز  وحدوث
اإليرا� بالقرب من معرب الطبيعي الذي يزود تركيا بالغاز 

غوربوالك الرتيك الحدودي يف ساعات مبكرة من صباح 
أن االنفجار أدى الشتعال حريق شوهدت  وأضاف اليوم.

من القرى املجاورة، مش�ا أن قوات األمن سارعت إىل مكان 
 وأوضح  الحادث واتخذت إجراءات أمنية واسعة يف املنطقة.

  لحريق الذي أدى إىل توقف تدفق الغاز الطبيعي إىل تركيا.أن فرق اإلطفاء متكنت من إخ�د ا
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 عرف ترکیااخامسًا: 

 مؤسسة ترکیا لألبحاث التکنولوجیة والعلمیة "توبیتاك" 

، وكانت أحد فروع مؤسسة 1963تأسست توبيتاك يف عام 
 املتمثلةأهداف تأسيسها  ومن  التخطيط االقتصادي الرتكية،  

يقية، وخاصة األبحاث دعم األبحاث األكاد�ية التطبيف 
تشجيع الباحث� من خالل و  ،املتعلقة بالعلوم الطبيعية

دائرة دعم   متويل مشاريعهم وتوف� البيئة املناسبة إلمتامها.
مشاريع العلوم األساسية "الكيمياء، والفيزياء، واألحياء، 

دائرة دعم املشاريع الهندسية ،  والرياضيات، وترشيد الطاقة
دائرة دعم ، ئرة دعم املشاريع الصحيةدا ،بكافة أنواعها

 دائرة دعم املشاريع البحثية املتعلقة بالعلوم االجت�عية.، نيةااملشاريع الزراعية واملشاريع املتعلقة بالرثوة الحيو 
ة دعم األبحاث التي تعمل عىل توف� طاقة كهربائيل؛  1968معهد إنتاج الكهرباء واألدوات اإللكرتونية الذي تأسس يف عام  

معهد األبحاث املع�رية بجانب  كافية لرتكيا وأيًضا دعم املشاريع املتعلقة بتطوير وإنتاج القطع اإللكرتونية الحديثة.
 .1971 الذي تأسس يف عام

يف مدينة جيبزه الصناعية، ويهدف إىل إجراء العديد من األبحاث   1972تأسس عام    ؛معهد األبحاث الصناعية والعلميةأما  
العلمية والعملية بخصوص العمل عىل تطوير معاي� وجودة الصناعة وتطوير طرق صحية للقضاء عىل التلوث البيئي 

ستوى تركيا، وكهدف أخ� دعم ورفع اإلنتاجية الصناعية لجميع املصانع املوجودة عىل م ،الناتج عن العمليات الصناعية
، 1973معهد أبحاث الصناعات الدفاعية الذي تأسس يف عام باإلضافة إىل  االستث�ر الصناعي املحيل واألجنبي يف تركيا.

 تطوير القوة الدفاعية لرتكيا وتوف� االكتفاء الذايت لها يف إنتاج قوتها الدفاعية.ل
؛ بعد تطور الصناعات 1995وتطوير اإللكرتونيات الذي تأسس عام  معهد أبحاثومن املعاهد التابعة للمؤسسة؛ 

اإللكرتونية حول العامل وبعدما أصبح العامل كله ُمس�ًا من خالل األجهزة واملكائن اإللكرتونية. وقد سعت الحكومة الرتكية 
مل عىل تطوير  إىل فصل قسم اإللكرتونيات عن معهد الطاقة الكهربائية ليعمل بشكل مستقل ونشط أكرث ويع

؛ وكان الهدف األسايس 1995معهد أبحاث التكنولوجيا الفضائية الذي تأسس يف عام  بجانب    اإللكرتونيات بشكل أفضل.
، 1967مركز املعلومات والوثائق العلمية. تأسس يف عام  أما    من إنشائه مواكبة الصناعات اإللكرتونية الفضائية املتطورة.

توف� جميع املعلومات والوثائق العلمية والبيئة املناسبة لالطالع عىل هذه الوثائق وتسعى توبيتاك من خالله إىل 
؛ والهدف الرئييس له 1996معهد الحاسوب األكاد�ي الذي تأسس يف عام و  للباحث� يف شتى املجاالت العلمية واألدبية.

 هو تطوير برامج املعلومات والشبكات العنكبوتية الخاصة بالحاسوب.
بيتاك من أهم املؤسسات العلمية والبحثية التي تقدم خدمة األبحاث واملعلومات التحليلية والعملية للحكومة؛ عد توتُ 

وبعد قدوم حكومة حزب العدالة والتنمية تم توضيح املهمة الرسمية لتوبيتاك يف مساعدة الحكومة يف تطوير املشاريع  
 2003التي تم إصدارها من قبل الربملان يف عام  ؛رتكية"التحليلية والعلمية من خالل وثيقة "سياسة العلوم ال

 ،والتي تؤكد عىل دور توبيتاك الرسمي يف تطوير األبحاث العلمية والتحليلية ودعم العملية العلمية والتطويرية
 والتي 2023من خالل متويل املشاريع العلمية بشتى أنواعها. ك� تم إرشاك توبيتاك برؤية تركيا املمتدة لعام 

ومن املشاريع التطويرية الضخمة .  " إلمتام املشاريع العلمية الشاملة2023تحمل شعار "دولة قوية شعب قوي  
صاروخ رصد الفضايئ بهدف مواكبة التكنولوجيا  التي أمتتها توبيتاك يف سبيل خدمة رؤية تركيا االسرتاتيجية:

بصناعة تركية خالصة وهو صارخ "سوم" الذي �كن إنتاج أول صاروخ    الفضائية وتقوية الحجم املعلومايت لرتكيا.
تطوير األسلحة الليزرية. مساعدة الكث� من الكتاب األدبي� يف نرش كتبهم وأفكارهم  التحكم به عن بعد.
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تطوير أكرب بطاقة تعريف  تركية. تطوير أول مدرعة عسكرية تركية. هليكوبرتالعلمية. املساهمة يف تطوير أول طائرة 
 تحتوي العديد من املعلومات التعريفية. تكنولوجية

ك� تلعب توبيتاك دوًرا بارزًا يف السياسة الخارجية الرتكية فهي تعمل عىل تنفيذ العديد من املشاريع العلمية التعاونية 
 ب� تركيا والدول األخرى. ومن الوظائف التي تقوم بها توبيتاك لتنفيذ هذه املهمة:

لتطويرية الثنائية والج�عية ب� تركيا والدول األخرى من خالل عقد االجت�عات والندوات ـ تطوير العالقات العلمية ا
 والدورات العلمية بشكل دوري وإبرام االتفاقيات العلمية التعاونية ب� تركيا والدول األخرى.

ويب لجعل تركيا دولة مواكبة ـ تطوير برنامج تكنولوجي علمي يعمل يف إطار الربنامج التعاو� ب� تركيا واالتحاد األور 
 عمليًا وتكنولوجيًا لالتحاد األورويب وسياسته التطويرية.

ـ دعم الطالب األجانب من الدول األخرى من خالل التوف� املنح الدراسية والبحثية لهم ومتويل مشاريعهم العلمية 
 املتنوعة ودعم خطواتهم الريادية يف تنفيذ جميع أنواع املشاريع.

تقدم و ملواطن� واألجانب يف مس�تهم التعليمية وتطوير مشاريعهم الشخصية،  ادعم الطالب    ؛أهداف توبيتاكومن ب�  
 دون استثناء دعم املشاريع البحثية العلمية . بجانباملنح العلمية الدراسية لجميع املراحل توبيتاك للطالب األجانب

 .توف� منح دراسية للدراسةو لطالب درجة املاجست� والدكتورة، 

 : شخصیة املشهدسادسًا

 فخر الدین کوجا 

، حصل عىل 1965ولد فخر الدين كوجا يف مدينة قونيا عام  
 تعليمه األسايس وحتى نهاية الثانوية يف نفس املدينة.

من كلية الطب يف  1988عىل شهادة الطب يف عام  حصل
الطب من قسم  اسطنبول، ومن ثم تابع تخصصه يف كلية

 .1995األطفال وتخرج كطبيب مختص يف عام 
تابع فخر الدين قوجا مهنته كطبيب ومدير طبي يف العديد 

كان له دور مهم حيث حقق نقلة  من املؤسسات الصحية.
نوعية يف قطاع الصحة من خالل اتباع سياسة اصالحات 

مستشفى   1997أسس يف عام  متعددة يف القطاع الصحي.
التي كانت تقدم الخدمات الطبية املتنوعة من ميديبول، و 

حديثة. وقد  خالل كادر قوي متمرس وتكنولوجيا طبية
أسست هذه املستشفى من قبل املؤسسة الرتكية للصحة 

 التي هو عضو فيها. TESAوالبحوث الرتبوية 
جمعية و عضو يف جمعية طب األطفال الرتكية، 

جمعية املؤسسات الصحية و لجنة املهن الصحية يف غرفة تجارة اسطنبول، و التغذية والتمثيل الغذايئ لألطفال، 
أصبح نائب رئيس مجلس األع�ل يف لجنة العالقات االقتصادية الخارجية ملجلس   للمستشفيات الخاصة يف تركيا.

، ورئيس لجنة الخدمات الصحية لجمعية شغل منصب رئيس وقف املستشفيات الجامعية أع�ل التعليم.
لرئيس رجب طيب أردوغان وزيراً للصحة كواحد من أعضاء الوزارة الجديدة املشكلة ا هعين املصدرين الرتكية.

 متزوج ولديه أربعة أوالد، يتكلم االنكليزية بشكل جيد.، 2018من قبل الحكومة يف عام 
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 : مقال املشهدسابعًا

 الزراعیة الترکیة تتحدى أزمة کورونا وفرة السلع 

 أحمد ذكر اللهدكتور  

بين� تتسابق دول العامل إىل إعالن مخزوناتها من السلع املختلفة، ال سي� السلع 
تجني تركيا مثار خمسة عرش عاماً من  الغذائية، لبث الط�نينة يف مواطنيها،

سياسات اإلصالح للقطاعات االقتصادية املختلفة، بخاصة يف املجال الزراعي، إذ 
وعىل الرغم من   تتوفر السلع كافة وباحتياطيات كافية لعدة أشهر قادمة.

صعوبات التوريد والنقل الذي تسببت فيها محاربة انتشار ف�وس كورونا، وعىل 
الرغم من إقبال املواطن� واملقيم� غ� املسبوق عىل رشاء السلع وتخزينها تحسباً 
إلجراءات محتملة أكرث قسوة يف مواجهة الف�وس خالل الفرتة القادمة، فإن 

 كل أنواع السلع بخاصة الغذائية.األسواق الرتكية مل تشهد نقصاً يذكر يف 
وعىل عكس الدول األوروبية مل تشهد أرفف املحالت التجارية شحاً يدفع املشرتين 

ومؤخراً، ط�ن وزير الزراعة والغابات الرتيك بكر باكد��يل  نحو الشجار، بل ظلت السلع متوافرة بكمياتها املعهودة.

والغذائية قائالً: "نحن بلد مكتٍف ذاتياً، والعزلة االجت�عية املفروضة يف الشعب الرتيك حول احتياطيات السلع األولية 

العديد من البلدان أثرت بشكل كب� عىل املنتجات، اآلن الكث� من البلدان ال �لك مواد مثل األس�ك، أما نحن فلدينا 

 خرى، ال مشاكل مع اإلمدادات الغذائية يف تركيا". املزيد يف الط�طم، لدينا املزيد يف األس�ك، لدينا املزيد يف كل املواد األ 

وحول احتياطي تركيا من املواد األولية وخصوصاً تلك التي تدخل يف صناعة املنتجات املرحلية املتعلقة بالتعقيم والتطه� 

الكولونيا ومواد  يف ظل تفيش وباء كورونا يف تركيا، أكد الوزير أن تركيا متلك مخزوناً من الكحول اإليثييل يكفي إلنتاج

%، ولكن ال تزال  1000أشهر، موضحاً أنه عىل الرغم من ارتفاع الطلب عىل مواد التعقيم بنسبة    5التعقيم األخرى ملدة  

تأيت هذه الوفرة يف اإلنتاج السلعي   السوق قادرة عىل اإلنتاج نظراً إىل توفر املواد األولية املستخدمة يف العملية بكرثة.

نطقية للسياسات االقتصادية املتبعة منذ بداية األلفية الحالية، إذ كان لتضافر جهود القطاع� الخاص الرتيك كنتيجة م

والعام األثر الواضح يف تنويع القاعدة االقتصادية ودفع عملية التنمية، ك� كان للجهود الحكومية التنظيمية دور بارز 

 حلية واألجنبية وتدفق النقد األجنبي ونقل التكنولوجيا.يف دفع عجلة النمو االقتصادي وزيادة االستث�رات امل

مليار دوالر   800إىل    2002مليار دوالر أمرييك يف عام    236أمثرت هذه السياسات زيادة الناتج املحيل اإلج�يل الرتيك من  

% 10.3لسنوي ك� حققت الصادرات الرتكية معدل �و ملحوظ خالل تلك الفرتة، بلغ متوسطه ا .2019أمرييك يف عام 

. وازدادت 2019مليار دوالر عام  180إىل  2002مليار دوالر عام  36يف الصادرات، وزادت قيمة الصادرات الرتكية من 

 .2017% عام 1إىل ما يقرُب من  2002% يف عام 0.6حصة تركيا يف الصادرات العاملية من أقل من 

، حدثت طفرة 2019مليار ل�ة تركية عام  137.7بلغ وكنتيجة للدعم الحكومي املتواصل للقطاع الزراعي الذي 

مليار  60إىل ما يقارب  2002مليار دوالر عام  40كب�ة يف اإلنتاج الزراعي الرتيك وتزايدت قيمته من أقل من 

مليار  17.7مليار دوالر إىل  3.7، وهو ما أدى إىل زيادة الصادرات الزراعية الرتكية من 2019دوالر بنهاية عام 

وبذلك أصبحت تركيا سابع أكرب بلد يف العامل لإلنتاج الزراعي بشكل عام، ومن أكرب   ر خالل نفس الفرتة.دوال 

وقامت تركيا عىل  الدول املصدرة للمنتجات الزراعية يف أوروبا الرشقية ومنطقة الرشق األوسط وش�يل إفريقيا.

، وباإلضافة إىل 2019دولة يف عام    190أكرث من   نوعاً من املنتجات الزراعية إىل  1781الصعيد العاملي بتصدير  
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وطبقاً  .11500نوع من النباتات، يف ح� أن العدد الكيل ألنواع النباتات يف أوروبا هو  11000ذلك تنتج تركيا حوايل 

ة يف ، م� يجعلها البلد الرائد2018مليون طن من الحليب يف عام  18.5ملوقع وزارة االستث�ر الرتكية أنتجت تركيا 

 30.3مليون طن من محاصيل الحبوب، و  35.3منطقتها الجغرافية يف إنتاج الحليب ومنتجات األلبان. ك� أنتجت كذلك  

مليون طن من اللحوم  1.2مليون طن من الدواجن، و 1.9مليون طن من الفواكه، و 18.9مليون طن من الخضار، و

 الحمراء.

الزراعة الرتيك خالل الفرتة املاضية، فإن تركيا متتلك خططاً أكرث طموحاً  وعىل الرغم من تلك القفزات املتتالية لقطاع

إىل أن تكون من ب� أكرب خمسة بلدان إنتاجاً زراعياً عىل مستوى العامل، وذلك  2023للقطاع، إذ تهدف بحلول عام 

مليار دوالر، وزيادة  40ية إىل مليار دوالر، ومضاعفة الصادرات الزراع 150بالوصول بقيمة الناتج الزراعي املحيل إىل 

مليون هكتار، واحتالل املرتبة األوىل يف تصنيف مصائد األس�ك   5.4مليون هكتار مقارنة بحوايل    8.5الرقعة الزراعية إىل  

 باملقارنة مع االتحاد األورويب.

لالستث�ر الزراعي، هو حائط وال شك يف أن هذا اإلنتاج الزراعي الوف� والناتج عن خطط اقتصادية واعية ودعم متواصل  

األمان الذي ترتكن إليه الدولة حالياً يف مواجهة األزمات املحتملة لتداعيات انتشار ف�وس كورونا عىل سالسل اإلمداد  

 والتوريد يف أنحاء العامل كافة، عالوة عىل الفوائض التي �كن أن تصّدر إىل دول العامل املختلفة ملواجهة تداعيات األزمة.

ن� انساقت الربامج التنموية للكث� من الدول إىل االهت�م بنمو القطاع الصناعي عىل حساب باقي القطاعات، واعتبار بي

ذلك املؤرش األهم للتنمية االقتصادية، وتجاهل كب� للقطاع الزراعي، واألمن الغذايئ، عىل أساس أن الصادرات الزراعية 

منتجات زراعية، جاءت أزمة كورونا لتكشف وهن هذا الطرح وتعيد القطاع ستوفر الدخل الكايف لرشاء ما يلزم من 

 الزراعي إىل مكانته املنطقية، وإبراز دوره يف توف� احتياجات اإلنسان والحيوان والصناعة.

طاع وأحسنت الدولة الرتكية بسعيها نحو النمو املتوازن ب� القطاعات االقتصادية املختلفة، وإعطائها أهمية كربى للق

الزراعي وتنميته، وهي يف ظل األزمة الحالية تجني مثار تلك السياسات ليس فقط عىل مستوى توافر السلع الغذائية 

مبا يكفي املواطن� واملقيم� عىل األرايض الرتكية، بل وكذلك مبا يسد احتياجات العديد من الدول التي تنّكرت لسنوات 

 .)1( عليه رضباً من التخلف االقتصادي.طوال للقطاع الزراعي واعتربت االعت�د 

  

 

 

 .رصدبالرضورة عن امل) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب 1(
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