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 فی هذا العدد:
 أردوغان: عازمون یلع استمرار دعم متضرري کورونا  

 "شبکة القیادة عبر األطلسي": ترکیا نجحت باختبار کورونا  

 . الصفقة التجاریة الطبیة الترکیة مع "إسرائیل" حدث األسبوع:   

 الفرید يف التعامل مع جائحة کورونا النظام الطبي الترکي    قضیة األسبوع:  

 : ندیر املرحلة الحالیة دون اللجوء للمؤسسات الدولیة واملالیة وزیر الخزانة   

 ملیاري دوالر قیمة صادرات إسطنبول يف الربع األول  

 متاحف إسطنبول لآلثار اعرف ترکیا:   

 "مقال"      کاد یطیح بوزیر الداخلیة يف ترکیا: األسباب والنتائج   ١٩- کوفید  
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 هذا العدد

عىل    أبريلمن شهر    األولمتابعة التطورات يف تركيا يف النصف  الرتيك    املرصديتناول  

  عدة محاور كالتايل:

عزم عىل استمرار دعم مترضري بال أردوغانترصيح الرئيس  يف املحور السيايس؛

قانون لإلفراج عن السجناء بجانب  واستعراض إجراءات بالده يف هذا اإلطار.    كورونا

لعامل لوزير الخارجية  وبالخصوص؛ دعوة  .  انتشار كوروناالجنائي� يف تركيا للحد من  

إلجراءات "شبكة القيادة عرب األطليس" وإشادة من . إلنقاذ إدلب من براثن كورونا

بجانب إشادة من حلف ش�ل األطليس . كورونايف التعامل بجائحة  هاحانجو تركيا 

 10لكويت بـ ل ةتركيمساعدات طبية . مبساعدات تركيا إىل حلفاء الناتو "الناتو"

 .مالي� ك�مة ومعدات طبية

صدى واسعاً حيث القت  كورونا  جائحة  التحذيرات الرتكية حول  ويتطرق املرصد إىل  

الخريطة الجينية  يف تحديدعل�ء أتراك ويف الجهود الرتكية نجاح . حول العامل

. يف تركيا أطباء وممرضون سوريون يف مكافحة كوروناومساهمة . لف�وس كورونا

 .الستضافة العائدين إىل غزةيف غزة املستشفى الرتيك  وأخ�اً بدء تشغيل

النظام الطبي الرتيك الفريد يف التعامل   قضيةاملرصد ويف قضية األسبوع، يستعرض 

الصفقة التجارية الطبية الرتكية  األسبوع؛ يستعرض. ويف حدث مع جائحة كورونا

  .مع "إرسائيل"

زيادة صادرات الغاز األذري إىل تركيا  ؛املرصداالقتصادي؛ يستعرض  املرصدويف 

ملياري بنحو  إسطنبول يف الربع األولوالية قيمة صادرات وارتفاع  .٪23بنسبة 

بجانب . 2020 عام األول من٪ يف الربع 51�و صادرات الشاي الرتيك و . دوالر

ماكينة رشكة تركية وتصنيع . ألف سائح 323الرتكية السياحية كبادوكيا استقبال 

. مصادقة أوروبية عىل حقوق ملكية تصميم السيارة الرتكيةو .  ك�مات جراحيةانتاج  

يف ظل جائحة كورونا املرحلة الحالية  تدير    أن تركيا  يعلن  وزير الخزانة الرتيكوأخ�اً؛  

 .دون اللجوء للمؤسسات الدولية

. أما شخصية متاحف إسطنبول لآلثار ننبذة عاملرصد ويف محور إعرف تركيا: يقدم 

املرصد . وختاماً؛ يتناول سلي�ن صويلو، وزير الداخليةلهذا األسبوع، فهي املرصد 

، تركيا: األسباب والنتائجكاد يطيح بوزير الداخلية يف  ١٩-كوفيد بعنوان: مقاالً

 .عيل باك�للدكتور 

  

 المرصد التركي
 

الترکي دوریًا املشهد  یرصد

وتطوراته وقضایاه الداخلیة 

 والخارجیة

 رامي الجندي إعداد: 

 

 "وعى صناع الوعي" 

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

وتقـاریر رصـدیة ومعلومـاتیة 

   "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 

 املرصد  بوابات

 المرصد المصـرى

 المرصد التركي

 المرصد اإليراني

 المرصد الخليجي

 مرصد إسرائيل

 يالمرصد المغارب
 املرصد  منصات

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

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 أوًال: املشهد السیاسي

 أردوغان: عازمون یلع استمرار دعم متضرري کورونا

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، عزم بالده استمرار دعم 

 التداب�. املترضرين من انتشار ف�وس كورونا عرب مختلف

 نتخذ مختلف التداب� من أجل ح�ية الوظائف : وقال

ودعم مواطنينا الذين توقف دخلهم ومتقاعدينا وأرباب 

وتابع: عازمون عىل دعم   العمل والفنان� وقطاعات اإلنتاج.

كافة فئات املجتمع سواًء عرب التداب� السابقة أو التي 

العديد من التداب� تركيا اتخذت و  سنتخذها مستقبال.

ا بالبالد، ك� أطلقت حملة للتضامن الوطني متكنت من جمع االقتصادية لدعم املترضرين جراء انتشار ف�وس كورون

اجه أي مشكلة يف تأم� مستلزمات تو ال    تركيا  أنوأشار الرئيس    ألف دوالر).  292مليون و  237مليون ل�ة (  612مليار و

حيث تم توزيع ، مختلفةمات الطبية عىل مواطنينا مجانا عرب قنوات مواطن�، ونواصل توزيع الك�لالنظافة والصحة ل

أن املنشآت الطبية الرتكية متتلك القدرة يف التغلب عىل عىل وشدد ، مليون مواطن حتى اآلن 32كم�ت طبية عىل 

ألف رسير   240وأضاف أن تركيا متتلك    الوباء سواء من ناحية تشخيص املرض أو من حيث سعة وحدات العناية املركزة.

ألف رسير يف وحدات العناية املركزة، تجعل من تركيا يف  40البالد، إىل جانب  مستشفى منترشة يف عموم 1518يف 

ولفت إىل أن الحكومة رشعت يف بناء مشفى جديد بسعة  صدارة الدول األوروبية من حيث عدد أرسة العناية املركزة.

د أردوغان عىل وأك .بإسطنبولدوزجه رسير يف منطقة  250رسير يف منطقة "هضم كوي" ومشفى آخر بسعة  100

رسيرا، وسيتم افتتاح  862استمرار أع�ل تشييد مدينة "باشاك شه�" الطبية بإسطنبول والتي يبلغ عدد أرستها ألف� و

 .نيسان/ أبريل الجاري 20قسمه األول يف 

 الجنائیین يف ترکیا للحد من انتشار کورونا إلفراج عن السجناء لقانون 

ن قانون اإلفراج عن قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إ 

مرشوع تعديل  ، يف إطارالربملان عليه صادقالذي  سجناء،

قانو� يتيح اإلفراج عن آالف السجناء، يف إطار تداب� الحد 

يراعي حساسيات  ؛ أنهمن انتشار جائحة ف�وس كورونا

وأضاف: بدأنا يف دراسة  .الشعب الرتيك وضم�ه

التوازن ب� الجر�ة شاملة ستعيد النظر بالكامل يف  

وتابع:  وأوضح أن التغ�ات يف مدة العقوبة سيتيح للكث� من املحكوم� اإلفراج من السجن. والعقوبة.

ال �كن وقف تأنيب الضم� يف مكان ال توجد فيه ، سرتاتيجية اإلصالح القضايئ أهم حلقة يف املرحلة الحاليةا

 279ووافق    من أجل تحقيق العدالة التي هي املثل األعىل لإلنسانية.  لدينا الكث� للقيام به،  عدالة يف العقوبات

نائبًا شاركوا   330من أصل    51نائبًا عىل املرشوع الذي أعده حزبا العدالة والتنمية، والحركة القومية، في� رفضه  

 بالتصويت.
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 وزیر الخارجیة یدعو العالم إلنقاذ إدلب من براثن کورونا 

ود تشاووش أوغلو، املجتمع الدويل دعا وزير الخارجية مول
  إىل التحرك رسيعا ملواجهة تفاقم الوضع يف إدلب يف

خالل مشاركته عرب الفيديو كونفرانس، ، ظل جائحة كورونا

 اليومماذا يجب فعله  :يف ندوة بالعاصمة واشنطن بعنوان

وأوضح . ، نظمها املجلس األطليس؟أجل املستقبل من

تشاووش أوغلو، أن مجلس األمن الدويل تأخر كث�اً يف تناول 

كورونا زاد من تفاقم األوضاع يف ف�وس ، و ملف كورونا

. ولفت إىل أن إيجاد حل لالشتباكات الدائرة يف سوريا وليبيا ومناطق أخرى بالعامل، بات أكرث رضورة وإلحاحا، إدلب

 وأكد تشاووش أوغلو أن بالده ليست قادرة عىل تحمل أعباء موجة لجوء جديدة من الجانب السوري إثر تفيش كورونا.

غلو إىل أن تفيش كورونا، يعّد مبثابة اختبار عاملي، وأن هذه الجائحة أظهرت جوانب الضعف والقوة وأشار تشاووش أو 

؛ وفي� يخص مكافحة ف�وس كورونا  .وشدد عىل رضورة الحفاظ عىل اتفاق وقف إطالق النار يف إدلب  لدى العامل بأرسه.

إىل اآلن تلقينا ،  دول عديدة مثل بريطانيا وإيطاليا واسبانيا: رغم حاجتنا للمعدات الطبية، إّال أننا قدمنا املساعدات للقا

دولة حول العامل، لكن ال يسعنا أن نلبي كافة الطلبات، ونحتل املرتبة الثالثة بعد الواليات  104طلب مساعدة من 

 املتحدة والص� يف تقديم املساعدات ملكافحة كورونا.

 باختبار کورونا "شبکة القیادة عبر األطلسي": ترکیا نجحت 

أوضح ساشا توبريتش، نائب رئيس شبكة القيادة عرب 

األطليس، التي تتخذ من الواليات املتحدة مقرا لها، أن تركيا 

 .رئييس يف الحملة العاملية ملكافحة جائحة كورونا فاعل

، باملوقع املايض الة نرشها توبريتش، الثالثاءذلك يف مقو 

" بعنوان "تركيا تربز كفاعل رئييس يف The Hillاإلخباري "

وذكر توبريتش يف   ".19الحملة العاملية ملكافحة كوفيد 

املقالة أن تركيا اتخذت تداب� ملواجهة الوباء برسعة أكرب 

وأفاد أن  رس بعد يوم واحد من تسجيل أول إصابة يف البالد.من معظم الدول األوروبية، مش�ا إىل أنها أغلقت املدا

دولة   88وقال توبريتش إن    تركيا سارعت يف زيادة إنتاج املستلزمات الوقائية، وقامت بتوزيع الك�مات مجانا ملواطنيها.

نيا وبريطانيا بلدا منها إيطاليا وإسبا 33طلبت املساعدات من تركيا، الفتا إىل أنها أرسلت مستلزمات طبية إىل 

 والعديد من دول البلقان.
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 ستولتنبرغ یشید بمساعدات ترکیا إلی حلفاء الناتو 

قال ينس ستولتنربغ، أم� عام حلف ش�ل األطليس، إن 

إىل   تركيا واحدة من البلدان التي قدمت املساعدات األكرب

ذلك يف ترصيح و  الحلفاء يف إطار مكافحة وباء كورونا.

ستولتنربغ أن وذكر . لصحيفة "فرانكفورت العامة" األملانية

تركيا للحلفاء، قامت بإرسال من ضمن مساعدات 

مستلزمات طبية ومالبس واقية إىل بريطانيا عرب طائرة 

أن الطائرة الرتكية استخدمت ألول مرة رقم الناتو، لقد قمنا بتطوير هذه اآللية مع الوكالة األوروبية ، و شحن عسكرية

وأشار إىل أن تركيا أرسلت مساعدات   جربتها للمرة األوىل من قبل تركيا.) ومتت تEurocontrolلسالمة املالحة الجوية (

أرسلت تركيا خالل األيام املاضية مساعدات طبية ك�  طبية إىل ش�ل مقدونيا التي انضمت حديثاً إىل حلف الناتو.

 الهرسك، وكوسوفو.م�ثلة إىل كل من إيطاليا، وإسبانيا، وش�ل مقدونيا، والجبل األسود، ورصبيا، والبوسنة و 

 طبیة ومعدات طبیة  مالیین کمامة 10  الکویت بـ ا تزود ترکی

 تركياقالت السف�ة الرتكية لدى الكويت، عائشة كويتاك، إن  

اإلمدادات  بعضمع مالي� ك�مة،  10زودت الكويت بـ 

أشارت الطبية التي أرادت الكويت است�ادها من بالدنا، و 

، وتم آالف مواطن تريك يعملون بالكويت  10كويتاك إىل أن  

واطن� الراغب� يف العودة من املوظف� املألف من  إعادة

ولفتت إىل  والطلبة وكبار السن واملرىض والحالت الخاصة.

مواطن كويتي لديهم إقامات يف تركيا  1300أن هناك 

وأشارت إىل أن تركيا تصنع أجهزة التنفس محلياً  لراغب� منهم.والسلطات الكويتية تعمل جاهدة من أجل إعادة ا

 .جهاز طلبتها وزارة الصحة الرتكية 5000ورشكات الصناعات الدفاعية ستبدأ هذا األسبوع تسليم 

 التحذیرات الترکیة حول "کورونا" تلقی صدى واسعًا حول العالم 

القت التحذيرات التي أطلقها يف وقت سابق، وزير 

الخارجية الرتيك، مولود تشاووش أوغلو، حول ف�وس  

وكانت صحيفة "ذا   واسعاً حول العامل.  كورونا، صدى

األمريكية، قد نرشت مقاالً للوزير واشنطن تا�ز" 

الرتيك، يف الثا� من أبريل/نيسان الحايل، تحت 

ونُرش  عنوان "ما نفعله اليوم يحدد مالمح الغد".

إيطاليا، وفرنسا، والربتغال، ورومانيا وغ�ها من البلدان يف أمريكا   يفمؤسسة إعالمية  78مقال الوزير من قبل 

ودعا تشاووش أوغلو، املجتمع الدويل إىل تنحية كافة النزاعات جانًبا، مبا يف   فريقيا.الش�لية والجنوبية، وآسيا وإ

وأشار إىل أن القضية   ذلك تلك التي مبنطقة الرشق األوسط، وإنهاء الرصاعات والسعي الجاد للحوار واملصالحة.
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اس واألنظمة البيئية واالقتصاد التي تهم الجميع وتتطلب استجابة عاملية اآلن هي إنهاء الرصاعات التي تجعل الن

ك� لفت إىل أن التكلفة ، وتابع: يُطلب من أكرث من ثلث البرشية البقاء يف املنازل والضم� يدفعون الثمن باهظًا.

وأردف: مل  عىل الحكومات. االقتصادية لتفيش الف�وس مخيفة أيًضا. ومن املتوقع كذلك أن يكون لها آثار طويلة املدى

 إنها لحظة تفك� ولحظة قيادة وعمل. ،نهاية النفق حتى اآلن، وال ينبغي أن ننتظره نر النور يف

 ترکیا: تصریحات الیونان حول اتفاق الهجرة "مزاعم لتشویه الحقیقة"

قال املتحدث باسم الخارجية، حامي أقصوي، إن ترصيحات 

 حول تركيا، وزير الهجرة اليونانية نوتيس ميتاراكيس األخ�ة

ىل ما هي إال مزاعم لتشويه الحقيقة، بدافع التسرت ع

وأوضح   الجرائم التي ارتكبها هذا البلد بحق طالبي اللجوء.

أقصوي أن الهجرة غ� النظامية إىل أوروبا انخفضت بنسبة 

االتحاد أن بفضل تنفيذ تركيا اللتزاماتها، مضيفا  92٪

 :وأردف األورويب هو من مل ينفذ التزاماته يف هذا اإلطار.

وشدد أن اليونان علقت   رشعي من اليونان ممن تطابقت عليهم الرشوط.مهاجرا غ� 139استقبلنا حتى اليوم ألف� و

وأضاف "تحاول   استقبال طلبات اللجوء ملدة شهر بشكل يخالف االتفاقيات املؤسسة لالتحاد األورويب والتزاماتها الدولية.

 :وأضاف مارس". 18اتفاق  باتهم، بشكل يخالفلاليونان إعادة طالبي اللجوء إىل بالدنا دون تسجيلهم وبدون دراسة ط

مارس لح�ية الصحة العامة،  18وهو عنرص مهم يف اتفاق  -ك� أوقف االتحاد األورويب مؤقتا برنامج إعادة التوط� 

 فإن تركيا أيضا أوقفت بشكل مؤقت إعادة االستقبال مبوجب االتفاق.

 علماء أتراك یحددون الخریطة الجینیة لفیروس کورونا 

 َ� أوضح مدير املركز أيكوت أوزدارندهيل، وهو أحد عاملِ 

متكنا من عزل الف�وس يف تركيا، أنهم نرشوا خريطة 

، 2 -الجينات عىل منصة تسلسل جينات ف�وس كورونا 

) تحت 2-كوف-املرتبط باملتالزمة التنفسية الحادة (سارس

"، وتم تسجيل جينوم الف�وس EPI_ISL_424366الرمز "

ويف وقت   ".2333526بيانات بنك الجينات برقم "  يف قاعدة

سابق، أعلن معهد التكنولوجيا الحيوية التابع لجامعة 

وأضاف يف تغريدة أن   أنقرة، استك�ل الربوفسور أيقوت أوزقول، املرحلة األوىل من إيجاد لقاح مضاد لكورونا.

، Covid-19)، املسبب ملرض SARS-COV-2"منّسق املعهد الربوفسور أوزقول، نجح يف عملية عزل الف�وس (

 .ليكون بذلك قد أتم الخطوة األوىل للتوصل إىل لقاح مضاد لف�وس كورونا
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 املساعدات الطبیة الترکیة إلی الدول ال تتوقف 

بقضاء فتحية يف والية مواطنون بريطانيون مقيمون يف    قدم

، شكرهم ألنقرة عىل إرسالها مساعدات طبية إىل موغال

 يف مكافحة ف�وس كورونا. لندن، من أجل استخدامها

ملايض، أرسلت أنقرة مساعدات طبية عىل ا واألسبوع

 دفعت� إىل بريطانيا، دع� لها يف مكافحة ف�وس كورونا.

أعلنت الوكالة الرتكية للتعاون والتنسيق (تيكا)، دعمها 

ملرشوع يف البوسنة والهرسك، إلنتاج ك�مات طبية، يف إطار 

منظ�ت مجتمع مد� مبدينتي زنيجا وفيسوكو يف ويتمثل دعم "تيكا" للمرشوع عرب مساندة  مكافحة ف�وس كورونا.

تعتزم الوكالة ؛ نويف أفغانستا ألف ك�مة طبية يومياً، يف إطار املرشوع. 50ومن املستهدف إنتاج  البوسنة والهرسك.

أوضح منسق مكتب الوكالة و   ألف ك�مة يف إطار مكافحة ف�وس كورونا.  100الرتكية للتعاون والتنسيق (تيكا)، تقديم  

يف مدينة "مزار رشيف"، فاضل أك� أردوغان، أنهم بارشوا يف إنتاج الك�مات يف إطار مكافحة كورونا، وأنهم سينتجون 

 من البالد.مختلفة توزيعها عىل مناطق  وسيتمألف ك�مة يوميا، 

 أطباء وممرضون سوریون یساهمون يف مکافحة کورونا 

طباء واملمرض� السوري� يف مدينة بادرت مجموعة من األ 

الرتكية يف تطبيق  غازي عنتاب، مبساعدة الطواقم الصحية

التداب� املتخذة ملكافحة انتشار ف�وس كورونا املستجد، يف 

 مسعى للتعب� عن الوفاء ملا قدمته تركيا للشعب السوري.

يشارك األطباء واملمرضون السوريون نظرائهم األتراك يف  و

األنشطة التطوعية التي تهدف إىل مكافحة انتشار الوباء، 

طبيبًا سوريًا،  12أعضاء املجموعة املؤلفة من حيث يقوم 

ومنذ أسبوع� تقريبًا، بقياس درجات الحرارة للمواطن� واملقيم� عند مداخل ومخارج املدينة وإحالتهم إىل 

 املستشفيات إذا لزم األمر.

 تجهیز املستشفی الترکي الستضافة "املرضی" العائدین إلی غزة

بالتعاون مع الجهات الحكومية املختصة، تجهيز مستشفى الصداقة الرتيك أنهت وزارة الصحة الفلسطينية، 

وقال   الفلسطيني، الستضافة املرىض من العائدين إىل قطاع غزة، عرب معرب رفح الربي، لقضاء فرتة الحجر الصحي.

ي، الذي من  أرشف القدرة، املتحدث باسم الوزارة، أن الوزارة زّودت املستشفى بالطاقم الطبي واإلداري والفن

ومّولت الحكومة الرتكية، بناء مستشفى الصداقة الرتيك  شأنه خدمة املستضاف� حّتى انتهاء فرتة الحجر.

 6مرت مربع، ومؤلف من  800ألفا و 34الفلسطيني، والذي يعد أكرب املشايف يف فلسط�، حيث تبلغ مساحته 

 .رسير 180طوابق، ويحوي 
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 ثانیًا: قضیة األسبوع 

 کورونا جائحة لتعامل مع يف افرید الترکي البي طالنظام ال

تعتمد تركيا يف مواجهتها لف�وس كورونا عىل نظام فريد 

ما أهلها لتكون يف طليعة  تختلف به عن كث� من الدول

النظام الذي   .الدول التي تعامل مع الف�وس بحنكة شديدة

، يعتمد عىل االصحة الرتيك فخر الدين قوج  كشف عنه وزير

واملسمى باللغة عن مصدر العدوى  تطبيق طريقة البحث

وليس املسح الشامل املتبع يف معظم  ،(فيلياسيون)الرتكية 

ووفق الطريقة التي أوضحها الوزير فإن النظام  الدول.

" هو مصطلح طبي يعني عملية Filyasyonوأوضح أن فيلياسيون " الطبي يراقب أكرث من ربع مليون شخص يف البالد.

وأشار إىل أن عدد اإلصابات بالف�وس يزداد يف معظم الدول،  حتمل إصابتهم مبرض معد ما.مسح سلسلة األشخاص امل

وأن الطرق الوقائية تتشابه بشكل عام، لكنها يف الوقت ذاته تختلف حسب ظروف كل دولة، الفتا إىل أن أعداد املصاب� 

 والوفيات املعلنة تعترب موضع شك يف الكث� من الدول.

وقال إن الواليات املتحدة سجلت أعىل معدل   تركيا تتعامل بكامل الشفافية في� يتعلق بإعالن اإلحصائيات.وأضاف أن  

، وإسبانيا يف التاسع، وإيطاليا يف الثامن، وكال من أملانيا وفرنسا يف العارش، حادي عرشالإصابات أسبوعي يف األسبوع 

وتابع:   ابات يف األسبوع الرابع، ومن ثم بدأت وت�ة الزيادة بالرتاجع.والص� يف السابع، يف ح� سجلت تركيا أكرث عدد إص

لقد بدأنا يف السيطرة عىل رسعة انتشار الف�وس بفضل عملية الفيلياسيون املكثفة التي اتبعناها، والتي ساهمت يف 

اتبعنا هذه :  وأوضح  تركيا.تد� أعداد املصاب� بهذا الشكل املبكر، وليست هناك دولة طبقت الطريقة بهذا الشكل مثل  

مارس/ آذار، حيث بدأنا مبسح األشخاص الذين خالطوا  11الطريقة تجاه كل مصاب منذ تحديد أول إصابة بتاريخ 

وأكد عىل أن هذه العملية تحتاج الدقة والرسعة الكب�ت�، معربا عن افتخاره بأداء الكوادر  أيام. 3املصاب� يف آخر 

 أن هذه اآللية تتضمن الوصول إىل األشخاص املحتمل إصابتهم بالعدوى، وإجراء الفحوصات ولفت إىل املسؤولة عنها.

 لهم، وإخضاعهم للعزل، ومن ثم البدء مبرحلة معالجتهم.

ملاذا ال يتم إجراء الفحوصات عىل جميع املواطن�، ورد الوزير بالقول إن املسح  ؛وأوضح أن هناك انتقادات مفادها

اجعة أو منطقية للحصول عىل نتائج موثوقة، وهنا تربز أهمية الفيلياسيون، حيث نتقدم من خالل العام ليس طريقة ن

مع األسف هناك الكث� من الدول التي تقوم بتحديد  :واستدرك الرتكيز عىل رصد اإلصابات والحاالت املشتبه فيها.

هم، بدال من طريقة الفيلياسيون، بين� اإلصابات فقط من خالل لجوء املصاب� إىل املشايف إثر ظهور أعراض لدي

ولفت إىل أن وت�ة زيادة أعداد  .تقوم دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة، باملسح العام عىل كافة مواطنيها

الوفيات بكورونا يف تركيا بدأت بالرتاجع يف األسبوع الخامس، لتكون بذلك أول دولة حول العامل تحرز الرتاجع 

شدد عىل أن هذه املعطيات تعترب دليال ملموسا عىل ميض بالده يف الطريق الصحيح يف و  يف هذا الخصوص.

وكشف عن أن الفرق املختصة بالبحث عن  مكافحة الف�وس، ونجاعة التداب� التي تتخذها يف هذه الشأن.

حيث   شخصا يف سلسة األشخاص املحتمل إصابتهم بالعدوى،  989ألفا و  261مصدر العدوى حددت حتى اليوم  

 .28ألف و 251منهم، وعددهم ٪ 95.8توصلت إىل 
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ساعة من تشخيص   48أشخاص هم طبيب، وممرض، ومساعد مرىض، حيث يقومون خالل    3فرق الفيلياسيون من    يتكون

، إحدى اإلصابات، بتحديد كافة األشخاص الذين خالطوا املصاب، والذهاب إىل عناوينهم، وإجراء الفحوصات الالزمة لهم

التشخيص املبكر يساهم يف الحد من تفيش الف�وس، وإنقاذ حياة األشخاص املصنف� يف الفئة املعرضة للخطر، حيث أن  

ولفت إىل أن عملية الفيلياسيون تُطبق يف عموم الواليات الرتكية، حيث يتواجد يف  مثل املسن� وذوي األمراض املزمنة.

 فريق. 600آالف و 4اسيون يف عموم البالد يبلغ فريق، وأن عدد فرق الفيلي 200إسطنبول وحدها ألف و
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 ثالثًا: حدث األسبوع 

 "إسرائیل" معالصفقة التجاریة الطبیة الترکیة 

انترش خالل األسبوع، خرباً عن مساعدات تركية مقدمة إىل 

إرسائيل، ويف تقرير لوكالة األناضول لألنباء تتبعت الخرب، 

تجارية ب� رشكات  املساعدات هي صفقةُوِجد أن 

إرسائيلية وتركية، وليست ب� حكومت� أو "مساعدات أو 

الصفقة التجارية  .بعضدعم" تريك إلرسائيل، ك� يُصّوره ال

ال تزال معلقة بسبب اشرتاط مكتب الرئيس الرتيك أن يتم 

إرسال شحنة م�ثلة إىل الفلسطيني�، وهذا ما كتبه مراسل 

تجاهلته املواقع والصحف والقنوات ومواقع التواصل االجت�عي رغم ذلك؛ اإلرسائيلية، و  12الشؤون الدولية يف القناة 

بأي إشارة من بعض من حصيلة املساعدات الرتكية خالل يوم�، مل تحَظ  املؤدلجة عىل العداء لرتكيا واإلساءة إليها.

 مغردين ومواقع وصحف وقنوات جعلت هّمها األول "تصيّد" االخبار عن تركيا لالساءة إليها.

جاء ترصيح وزير الصحة الرتيك مؤكدا صحة تلقي تركيا طلبا للمساعدة، وأن تركيا ستلبي هذا وتأكيداً لشفافية موقفها؛  

تسلمت كل من ليبيا وألبانيا وتونس دول أخرى؛ حيث  ، متاماً ك� فعلت تركيا معالطلب من منظور إنسا� بحت

وباكستان والجبل األسود ورصبيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو وغ�ها أجهزة ومعدات طبية من تركيا، كمساعدات 

 ويف مجال تقديم املساعدات اإلغاثية، قدمت أيضا الوكالة الرتكية للتنسيق والتعاون كورونا.ملواجهة تفيش وباء ف�وس 

"تيكا"، مساعدات ملترضري ف�وس كورونا يف مقدونيا، ويف لبنان، ونظمت سلسلة من النشاطات للتخفيف عن املسن� 

املصاب� بف�وس كورونا يف أذربيجان، باإلضافة إىل حملة يف ش�ل سوريا للتوعية مبخاطر الف�وس والوقاية منه 

 الف�وس. واإلجراءات للحد من تفيش

بالشكر للمساعدات التي قدمتها الحكومة الرتكية، ك� أن وزارة الدفاع األمريكية شكرت تركيا عىل  وتقدمت بريطانيا

لكن بعض حصيلة املساعدات الرتكية  املساعدات التي تقدمها لدول العامل واصفة إياها بأنها مساعدات سخية جدا.

ك� -همها األول تصيّد األخبار عن تركيا  خالل يوم�، مل تحظ بأي إشارة من مغردين ومواقع وصحف وقنوات جعلت

وإخراجها من سياقاتها مع مزيد من التضليل بل الكذب أحيانا، لإلساءة إىل تركيا، وهنا نش� إىل الحملة  -قالت الوكالة

 الواسعة لتغطية خرب وكالة بلومب�غ عن "تزويد" تركيا إلرسائيل مبعدات طبية خاصة بف�وس كورنا.

وتناقلته مواقع وصحف بعناوين تتسق مع أجنداتها يف اإلساءة لرتكيا واصفة   ه وكالة بلومب�غ األمريكيةأصل الخرب نرشت

ذلك أحيانا بأنه دعم تريك إلرسائيل، وأنه مساعدات تركية إلرسائيل، يف أحيان أخرى مع حملة دعائية واسعة 

، نقال عن املايض رييك قد أفاد، الخميسوكان موقع بلومب�غ األم. ضد تركيا عىل مواقع التواصل االجت�عي

مسؤول تريك "كب�" مل تذكر اسمه، أن تركيا تزود إرسائيل مبعدات وقاية شخصية، مبا يف ذلك األقنعة الجراحية 

والبدالت والقفازات املعقمة ملساعدة البالد عىل مكافحة تفيش ف�وس كورونا، وأن أنقرة وافقت عىل بيع 

سباب إنسانية، وأن تل أبيب سوف ترد باملثل من خالل الس�ح مبساعدة تركية معدات طبية إلرسائيل أل 

 للفلسطيني�.
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وعىل هذا، أكد وزير الصحة الرتيك فخر الدين قوجة، صحة األنباء التي تداولتها بعض وسائل اإلعالم أن وزارته تلقت 

وبحسب متابعة  منظور إنسا� بحت. من إرسائيل طلب املساعدة، موضحا أن حكومة بالده ستلبي هذا الطلب، من

التفاصيل املتعلقة بالخرب، فإن بعض الرشكات اإلرسائيلية الخاصة استغلت انفتاح تركيا عىل تزويد دول العامل بحاجتها 

ووفقا لإلعالم اإلرسائييل، كتب مراسل  من املعدات الطبية لتتقدم بطلب رشاء كمية منها من رشكات تركية خاصة أيضا.

اإلرسائيلية، "عراد ن�"، فإن املعدات الطبّية طلبتها مؤسسات إرسائيليّة خاّصة، ال الحكومة   12الدولية يف القناة  الشؤون  

ولفت الكاتب إىل أن املساعدات تم رشاؤها من قبل رجال   يف القدس.  Shaare Zedekاإلرسائيليّة، مبا يف ذلك مستشفى  

الحكومة مبارشة، لكنها ما زالت عالقة يف املطار الرتيك بسبب اشرتاط  أع�ل إرسائيلي� وجهات غ� رسمية، وليس من

 .أردوغان أن يتم إرسال شحنة م�ثلة إىل الفلسطيني�

ك�   ذن هي صفقة تجارية ب� رشكات إرسائيلية وتركية، وليست ب� حكومت� أو أنها مساعدات أو دعم تريك إلرسائيل.إ 

  معلقة بسبب اشرتاط مكتب الرئيس الرتيك أن يتم إرسال شحنة م�ثلة إىل الفلسطيني�.أن الصفقة التجارية ال تزال 
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 رابعًا: املشهد االقتصادي 

 ٪ 23زیادة صادرات الغاز األذري إلی ترکیا 

٪ 23زادت صادرات الغاز الطبيعي األذري إىل تركيا مبعدل 

 وقالت وزارة الطاقة يف الربع األول من العام الجاري.

مليار مرت مكعب   3.57يف بيان، إنها صّدرت إىل تركيا    ألذريةا

من الغاز الطبيعي، يف الفرتة ب� يناير/ كانون الثا�، 

وأضافت أن مبيعاتها من الغاز   ومارس/ آذار املاضي�.

  ٪ 23الطبيعي إىل تركيا خالل الفرتة املذكورة، زادت مبعدل 

 2.6ينها  مقارنة مع ذات الفرتة من العام املايض، إذ بلغت ح

 .مليون مرت مكعب من الغاز الطبيعي إىل جورجيا 923وأوضحت أنها باعت خالل نفس الفرتة ، مليار مرت مكعب

 إسطنبول يف الربع األول قیمة صادرات ملیاري دوالر 

أعلن املنسق التحادات املصدرين بإسطنبول، محسن 

يف  اتحادات املصدرين يف اسطنبولتشاقيجي، أن صادرت 

 تزادو  بلغت ملياري دوالر. ؛الحايل الربع األول من العام

مقارنة   ٪9الصادرات يف الربع األول من العام الجاري بنسبة  

وقال تشاقيجي: عىل الرغم من  .2019بالربع األول من 

تفيش وباء كورونا الذي اجتاح االقتصاد العاملي، واصلنا 

واحتل العراق ، 2020زيادة الصادرات يف الربع األول من 

 114مليون دوالر، ويف املرتبة الثانية جاءت ال�ويج بـ  128.5بقيمة  املرتبة األوىل ب� الدول املستوردة من إسطنبول

وأوضح البيان أن قيمة صادرات اتحادات املصدرين بإسطنبول يف مارس/ اذار  .دوالر 105، وتلتها أملانيا بـ دوالر مليون

 مليون دوالر. 660املايض، بلغت 

 2020يف الربع األول من  ٪ 51نمو صادرات الشاي الترکي 

خالل الربع ٪ 51حققت صادرات الشاي الرتيك، �واً بنسبة 

، مقارنة بالفرتة نفسها من 2020األول من العام 

وبحسب اتحاد مصّدري منطقة رشقي  العام املايض.

ات الشاي خالل البحر األسود، فإن قيمة صادر 

 3األشهر الثالثة األوىل من العام الحايل، بلغت 

صّدرت تركيا ، حيث دوالر 510ألف و 875مالي� و

 بلدا حول العامل. 75طن من الشاي إىل  1047

 123ألف و 471وتصدرت بلجيكا قامئة البلدان األكرث است�اًدا للشاي الرتيك، إذ استوردت ما قيمته مليون و
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 دوالر.  793ألف و  422دوالر، ثم أملانيا يف املرتبة الثالثة، بـ    417آالف و  504جمهورية ش�ل قربص الرتكية بـ    دوالر، تلتها

 285وفي� يخص الواليات الرتكية األكرث تصديراً للشاي، فقد حلّت ريزا يف املركز األول، بإج�يل صادرات بلغت مليون� و

والية وتستحوذ  دوالر. 398ألف و 231دوالر، ومن ثم أنقرة بـ  836لف وأ  573دوالر، تلتها إسطنبول بـ  621ألف و

 من إج�يل صادرات الشاي الرتكية. ٪60ريزا عىل 

 ألف سائح  323کبادوکیا الترکیة تستقبل 

استقبلت كبادوكيا بوالية نوشه�، إحدى أهم املناطق 

ألف سائح، خالل الفرتة ب�  323السياحية يف تركيا، قرابة 

 مارس/ آذار من العام الجاري.  19كانون الثا�، حتى   يناير  1

سائحا األماكن السياحية واملتاحف،  894ألفا و 322زار و 

تصدر و  والكناس األثرية، مبنطقة كبادوكيا التاريخية.

متحف "غورامة" املفتوح، قامئة األماكن األثرية األكرث  

ألفا  199استقباال للسياح باملنطقة، حيث بلغ عدد زواره 

 زائر. 245ألفا و 159عوامل النحت والتعرية، يف ح� بلغ عدد زوار مداخن الجنيات التي تشكلت نتيجة  .888و

 شرکة ترکیة تصنع آلة کمامات جراحیة 

صنعت رشكة تركية آلة إلنتاج ك�مات جراحية، يف مدينة 

 "تكنوكنت" للتكنولوجيا بوالية طرابزون ش�يل البالد.

اآللة ضمن "مرشوع آلة إنتاج ك�مات جراحية  وجاءت

معقمة بثالث طبقات"، الذي تقوده رشكة "هيدروج� 

لصناعة وهندسة آالت األجهزة الطبية" بالتعاون مع رشكة 

"يل�زالر" لصناعة اآلالت، بهدف زيادة قدرة البالد عىل  

قال و  انتاج الك�مات، ضمن التداب� ضد ف�وس كورونا.

، سيف الله طونبول، إنهم بدأوا يف اإلنتاج  مدير املرشوع

املتسلسل لآللة خالل فرتة وجيزة، بعد إعداد النموذج 

وأكد رغبتهم الكب�ة يف املساهمة  األويل لها يف وقت قص�.

وأضاف  يف إنتاج الك�مات، من أجل مكافحة وباء كورونا.

 .أن املرشوع يهدف لرفع القدرة اإلنتاجية للك�مات يف تركيا
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 مصادقة أوروبیة یلع حقوق ملکیة تصمیم السیارة الترکیة

صادق االتحاد األورويب عىل امتالك تركيا، ملكية كافة 

الحقوق الفكرية للتصميم الداخيل والخارجي الخاص 

بناء عىل طلب تقّدمت به  "TOGGاملحلية " بسيارتها

مجموعة الرشكات املرشفة عىل تصنيع السيارة الرتكية 

 املحلية، إىل مكتب االتحاد األورويب لحقوق امللكية الفكرية.

ووفقاً للقرار، باتت حقوق امللكية الفكرية لتصميم السيارة 

وال يحق ألي جهة أخرى حول  ٪100املحلية، خاصة برتكيا 

 أعوام. 5وتعترب مصادقة مكتب االتحاد األورويب لحقوق امللكية الفكرية، سارية لـ  العامل استنساخها.

 لمؤسسات الدولیةوزیر الخزانة الترکي: ندیر املرحلة الحالیة دون اللجوء ل

أكد وزير الخزانة واملالية، براءت ألب�ق، أن تركيا مل تلجأ 

للمرحلة الحالية   ألي مؤسسة أو منظمة دولية خالل إدارتها

مليار  12.1وأشار إىل تخصيصهم  من وباء ف�وس كورونا.

مليار دوالر) لتلبية االحتياجات  1.7ل�ة تركية (نحو 

وأضاف أنهم خصصوا أيضا  مليون مواطن. 2.1األساسية لـ 

مليار دوالر) لدعم   5.2مليون ل�ة ( 326مليار و 36

ك� ذكر   نقطاع.االصناعي� يف مواصلة العمل واإلنتاج دون  

ويف  مليون دوالر). 985ل�ة تركية ( 737مليارات و 6أن إج�يل التمويل املخصص ألصحاب املحال التجارية بلغ 

رجب طيب أردوغان، عن حزمة جديدة من التداب� ملواجهة ف�وس كورونا تحمل مارس/آذار الفائت، أعلن الرئيس 

مليار دوالر)، كخطوة الحتواء األزمة  15.5مليار ل�ة تركية (قرابة  100اسم "درع االستقرار االقتصادي"، وُخصصت لها 

 يف تركيا وتفادي البالد تسجيل أي خسائر.
 
  

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 

 

 

14 | P a g e  

 المرصد التركي
 April 2020 15  ||العدد العاشر

 

 

 

 

 
 

 عرف ترکیااخامسًا: 

 لآلثارإسطنبول متاحف 

أول متحف افتتح  تعترب مؤسسة "متاحف إسطنبول لآلثار

يف عهد الدولة العث�نية، ويضم أكرث من مليون قطعة 

موقع   ش�، ويمن مختلف املناطق والفرتات التاريخية أثرية

متاحف إسطنبول لآلثار،  مؤسسة والية إسطنبول، إىل أن

الطريق املؤدي من  عىلتقع عىل تل عث�ن حمدي بك، 

حديقة غولهانة بارك إىل قرص طوب كايب يف شبه الجزيرة  

ثار اسم مجمع عىل متاحف إسطنبول لآل   ويطلق  التاريخية.

املتاحف؛ وهي تتألف من ثالثة أقسام رئيسية هي: متحف 

 اآلثار، ومتحف اآلثار الرشقي القديم، ومتحف القرص الخزيف.

تاريخ تأسيس متاحف إسطنبول لآلثار إىل العهد العث��، وتعترب أول متحف يفتتح خالل الفرتة العث�نية، بجهود   يعود

املؤسسة من   تتألف اسم "متحف ه�يون" املعروف مبتحف الدولة.بمش� املدفعية أحمد فتحي باشا يف "آيا إيريني"، 

العتيقة،   ةحلالقد�ة، والجزء الثا� مبجمع األس  فة باسم مجموعة اآلثارجزأين رئيسي�، ه� مجمع األثار العتيقة، واملعرو 

تزايد مجموعة قطع املتحف تدريجياً، تم نقل القطع األثرية يف املتحف   معو   املعروفة باسم مجموعة األسلحة القد�ة.

، ويعد القرص إحدى أقدم البنايات املدنية يف إسطنبول، وكان 1880إىل القرص الخزيف وافتتح أبوابه أمام الزوار يف 

�اذج من الخزف  اً،، ويعرض فيه حالي1472يستخدم كقرص للصيد من قبل السلطان محمد الفاتح، أنشئ القرص يف 

 والس�اميك الرتيك تعود للعهدين السلجوقي والعث��.

جديدة يف مجال املتاحف   ةتم تعي� عث�ن حمدي بك يف إدارة متحف القرص الخزيف، ويف عهده فتح حقب  1881عام    يف

بد هيكايت الغينا وغ�ها، الرتيك. قام عث�ن حمدي بك بالتنقيب يف جبل �رود، وخرائب مدينة مرينا "ميسيا"، وكيم، ومع

، ونقل العديد من التوابيت 1888-1887يف صيدا خالل الفرتة ماب�  بوعرث عىل تابوت ملك صيدا، خالل أع�ل التنقي

ويف مقدمتها تابوت اإلسكندر الشه� إىل إسطنبول، حيث تُعرض تلك اآلثار التي عرث عليها خالل التنقيب يف متحف 

 إسطنبول لآلثار.

لعدم قدرة متحف القرص الخزيف استيعاب القطع األثرية، تم إنشاء مبنى متحف إسطنبول لألثار الحايل، عىل  نتيجة

الطراز الكالسييك الجديد من قبل املع�ر الفرنيس الكسندر فالوري الذي أنشئ مبنى مدرسة الصنايع النفيسة إبان فرتة 

بوابات مدخل املتحف  عىل .1891حزيران/ يونيو  13يف  ارعث�ن حمدي بك، وافتتح أبواب املتحف أمام الزو 

 مكتوب بالحروف العث�نية "متحف اآلثار العتيقة "، والطُغراء املوجودة فوق الكتابة تعود إىل السلطان عبد

املبنى الذي كان يُستخدم مدرسة الصنايع النفيسة، واليوم "متحف آثار الرشق القديم"،   يفتعرض    الحميد الثا�.

ع أثرية من شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم، ومرص، وبالد ما ب� النهرين، واألناضول، والواح تعرض قط

 مس�رية.
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 : شخصیة املشهدسادسًا

 سلیمان صویلو 

يف مدينة  1969نوفمرب/ ترشين الثا�  21ولد صويلو يف 

إسطنبول. وبعد إنهائه مرحلة الثانوية من مدرسة بلفنة، 

بدأ  تخرج من كلية إدارة األع�ل يف جامعة إسطنبول.

يف أفرع الشباب  1987انخراطه يف العمل السيايس عام 

وترأس فروع الحزب يف عدد من البلدات ونائب رئيس 

 عدد من الواليات.الحزب يف 

ترأس فرع الحزب يف بلدة غازي عث�ن باشا يف إسطنبول 

توىل منصب رئيس الحزب  .2002 – 1999وترأس فرع الحزب يف محافظة إسطنبول يف الفرتة  1999 – 1995يف الفرتة 

عن العمل السيايس وبعد أن انقطع  .2009مايو/ أيار  16حتى  2008يناير/ كانون الثا�  6الد�قراطي يف الفرتة من 

لفرتة من الزمن، عاد من جديد ونظم سلسلة من اللقاءات يف مختلف أرجاء تركيا من أجل أن يوضح للناس أهمية 

تم  2012انضم لحزب العدالة والتنمية عام  .2010سبتمرب/ أيلول  12التصويت بنعم لالستفتاء الذي شهدته البالد يف 

رة واستصدار القرارات يف املؤمتر االعتيادي الرابع للحزب، وتوىل منصب نائب رئيس اختياره لعضوية املجلس األعىل لإلدا

انتخب   .2014الحزب املسؤول عن نشاطات األبحاث والتطوير. وأصبح نائب الرئيس املسؤول عن أجهزة الحزب يف العام  

، وعن والية إسطنبول يف الدورة 26و 25صويلو نائبًا للربملان لحزب العدالة والتنمية عن والية طرابزون خالل الدورت� 

شغل منصب وزير العمل والض�ن االجت�عي يف الحكومت� الرابعة والست� والخامسة والست�، ووزير  للربملان.  27

عيّنه رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وزيرًا للداخلية يف الحكومة الرئاسية   الداخلية يف الحكومة الخامسة والست�.

يف قطاع التأم�. وهو  1994سلي�ن صويلو له رشكة عائلية تقوم بأنشطة مختلفة منذ العام  .2018وليو/ متوز ي 9يف 

 متزوج وله ابنان.

 : مقال املشهدسابعًا

  کاد یطیح بوزیر الداخلیة يف ترکیا: األسباب والنتائج  ١٩-کوفید

 د. عيل باك�

، املايض استقالته اىل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان مساء األحدقّدم وزير الداخلية سلي�ن صويلو 

أبريل ضمن إجراءات احتواء ف�وس كورونا.  ١٢و ١١وذلك عىل خلفية تطبيق قرار حظر التجّول العام يومي 

أثار القرار آنذاك ردود فعل عنيفة وانتقادات واسعة من قبل السياسي� ورشيحة واسعة من الشعب نظراً 

يقة الخاطئة التي تّم تخريجه بها والتي هّددت بإضاعة كل الجهود التي تّم بذلها سابقاً ملواجهة وباء للطر

 كورونا يف البالد.
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ركّزت االنتقادات املوّجهة لوزير الداخلية عىل نقطت� أساسيت�: النقطة األوىل تتعلّق بتوقيت اإلعالن عن القرار والذي 

ء يوم الجمعة املايض أي قبل حوايل ساعت� فقط من دخوله حيّز التنفيذ. أّدى اإلخطار تّم يف الساعة العارشة من مسا

عىل  - املفاجئ إىل نرش حالة من الهلع لدى رشيحة من املواطن� ألنّه مل يتح لهم الوقت الكايف لتأم� ما يلزمهم ليوم� 

اعت� خارق� بذلك كل الربوتوكوالت والقيود ألف شخص إىل الشوارع خالل س ٢٥٠، فاندفع حوايل -األقل لناحية الخبز

 التي تّم اعت�دها خالل األسابيع املاضية للوقاية من الف�وس.

أّما النقطة الثانية، فهي تتعلق بالتنسيق ب� الجهات املعنيّة بتطبيق قرار حظر التجّول. ويف هذا السياق بالتحديد، فقد 

ّم فيها اتّخاذ القرار عىل اعتبار أنّه مل يتم التنسيق معهم بشأنه أو حتى انتقد العديد من املسؤول� الطريقة التي ت

إخطارهم باألمر قبل وقت كاٍف التخاذ كل االحتياطات الالزمة لتنفيذه عىل أكمل وجه. أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية 

م بهذا القرار وبالتايل ال تعرف ما  مليون نسمة، قال إّن البلدية مل يكن لديها عل ١٥إسطنبول التي يقطنها ما يزيد عىل 

 هي الخدمات التي ستقّدمها خالل حظر التجّول.

املفارقة أّن االنتقادات يف هذه النقطة بالتحديد مل تشمل املعارض� الذين عادة ما يُعارضون القرارات التي تتخذها 

ايل الذي تشهده البالد خالل السنوات  الحكومة بغض النظر عّ� إذا كانت صحيحة أو خاطئة وذلك بسبب االستقطاب الع

القليلة املاضية، وإ�ا شملت أيضاً هذه املرّة أطرافاً من الحكومة ومن املحسوب� عليها كذلك. بعض املعلومات أشارت 

اىل أّن وزير الصحة فخر الدين كوجة مل يكن عىل اطّالع مسبق بالقرار وأّن الهيئة العلمية أو املجلس العلمي الذي تّم 

تشكيله يف الوزارة مل يتم إبالغه باألمر ما دفع األعضاء إىل تقديم استقاالتهم للوزير الذي رّدها مش�اً إىل أّن ذلك يعني 

 التخّيل عن تركيا يف أوج معركتها مع الوباء.

هذا الشكل ألنّه ليس وزير الداخلية كان قد دافع عن نفسه يف البداية الفتاً إىل أنّه من املفرتض أال يكون رّد فعل الناس ب

هناك نقص يف أي من الخدمات ُملّمحاً يف نفس الوقت إىل أّن القرار وإدارة العملية بهذا الخصوص متّت بتعلي�ت من 

الرئيس رجب طّيب أردوغان. بغض النظر عّ� إذا كان ما قاله سلي�ن صويلو صحيحاً أم ال، فهو بترصيحه هذا يكون 

ة. بعض املعارض� تلّقف األمر وبدأ أيضاً يش� إىل مسؤولية الرئيس عّ� جرى. أمام حجم قد ورّط معه رئيس الجمهوري

التي أعلن فيها االستقالة أّن مسؤولية ما  تهوزير استقالته. وقد جاء يف تغريدالاالنتقادات املتدحرج ككرة الثلج، قّدم 

قاً من خربته الطويلة ما كان يجب ملثل هذا األمر أن  جرى تقع عىل عاتقه متاماً مبا يف ذلك تطبيق القرار وأنّه انطال 

 هناك عّدة أمور يجب أن نأخذها بع� االعتبار عند الحديث عن حيثيات األزمة: يحصل.

أوالً، ليس هناك عالقة ملا جرى ببعض االدعاءات التي تش� إىل أّن املوضوع يتعلق بتنافس حزيب أو برصاع تيارات داخل 

ية كان صويلو كان قد قّدم استقالة غ� معلنة سابقاً بسببها. مثل هذه االدعاءات غ� صحيحة بتاتاً، حزب العدالة والتنم

ففي حزب العدالة والتنمية ال يوجد تّيارات عىل مستوى القيادات. التيار الوحيد املوجود هو تيّار رئيس الجمهورية 

التعّددية هو الذي أدى إىل انشقاق الكث� من   الذي هو يف نفس الوقت رئيس الحزب، وغياب أو باألحرى تغييب

 الشخصيات املعروفة ذات الوزن من الحزب أو ابتعادها عن املشهد.

ثانياً، صويلو من الشخصيات الرسمية املقّربة جداً من رئيس الجمهورية وهو من القلّة القليلة التي يثق بها 

أمور تتعلّق بالفصل ب� السلطات وتنفيذ التعلي�ت بشكل مطلق. اصطدم مرات عديدة مع صهر أردوغان حول  

 وحدود الصالحيات، وقد مكنّه قربه من الرئيس أن يخرج من هذه اإلشكاليات دون أي تبعات دوماً.

ثالثاً، استطاع سلي�ن صويلو أن يبني شعبية له خالل السنوات املاضية شملت رشائح واسعة عىل رأسها جمهور 

وجمهور حزب الحركة القومية حتى أنّه قام بتوظيف بعض العشائر الكردية يف رصاع حزب العدالة والتنمية 

الدولة مع حزب العّ�ل الكردستا�. لكن مل يكن صويلو الوحيد الذي استطاع تحقيق شعبية، إذ ارتفعت 

https://almarsad.co.uk/
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ه وكفاءته مبا يف مؤخراً أسهم شخصيات عديدة لعل أبرزها وزير الصّحة فخر الدين كوجة الذي يثني الجميع عىل قدرات

ذلك املسؤول� رفيعي املستوى يف املعارضة. ملثل هذه الشعبية حساباتها عىل املستوى السيايس ال سي� عندما يحصل 

 هناك خالف أو تضارب يف الصالحيات أو املسؤوليات. 

. النجاح يف تطبيقها سيمنحه رابعاً، طريقة إدارة أزمة كورونا مهّمة جداً بالنسبة إىل رئيس الجمهورية للمرحلة املقبلة

والحزب دفعة إىل األمام يف مواجهة أحزاب املعارضة واألحزاب الجديدة التي تّم إنشاؤها من رحم حزب العدالة، أّما 

الفشل يف إدارة األزمة فمن شأنه أن يزيد من تراجع الحزب. وذلك فمن غ� املسموح حصول أخطاء من هذا النوع ال 

طالع الذي نرشته مؤسسة مرتوبول الستطالعات الرأي مؤخراً عن شهر مارس املايض وأظهر ألّول سي� مع نتائج االست

 %. ٥٥،٨ارتفاعاً يف نسبة مؤيدي طريقة عمل الرئيس إىل  ٢٠١٦مرّة منذ أغسطس 

 يف خامساً، أّن هذا القرار الصحيح الذي تّم تنفيذه بشكل خاطئ يش� إىل وجود مشكلة تواصل وتنسيق مع املعني�

األزمة. البعض يش� إىل أن ذلك مرّده القيود التي فرضها الوباء عىل طبيعة عمل املسؤول� ولقاءاتهم، والبعض اآلخر 

يش� إىل االختالفات الحاصلة يف وجهات النظر ب� املسؤول� حول تكتيكات التصّدي للوباء. بغض النظر، هناك اعرتاف 

وى تطبيق القرار. ولذلك، فإّن مترير خطأ بهذا الحجم دون أن يكون هناك بأّن خطأً قد حصل عىل األقل عىل مست

محاسبة أو تكاليف سيعّقد من وضع رئيس الجمهورية ويقلّص من شعبيته، وسيزيد من الخالفات داخل طاقمه 

� الناس عىل الحكومي من جهة ومع املعارضة الرتكية من جهة أخرى، ال سي� وأّن مثل هذا الخطأ له تبعات ال متيّز ب

 أساس سيايس أو حزيب، ويقَوض جهود وزير الصحة الحثيثة الحتواء الوباء يف أرسع وقت. 

لكن يف املقابل، وبخالف سيناريو إقالة وزير النقل الذي تّم بسالسة نهاية الشهر املايض، فاّن قبول استقالة وزير الداخلية 

د رضبة إضافية لت�سك الحكومة والحزب وملعادلة الوالء القامئة مبا لديه من وزن ك� ذكرنا أعاله من شأنها أن تسد

وتخلق مشاكل إضافية للرئيس يف وقت حّساس جداً. أمام هذه املعطيات، فإّن قيام وزير الداخلية بتقديم استقالته 

ل من وجهة النظر املؤيدة  (سواء بإرادته الذاتية أو بدفع من الرئيس)، وقيام الرئيس برّدها الحقاً يعترب مبثابة الحل األمث

 للحكومة. فبهذه الطريقة يكون قد تّم االعرتاف بالخطأ وتحّمل مسؤولية وقوعه لكن بأد� التكاليف السياسية املمكنة.

وك� أّن للحكومة حساباتها، فإّن للمعارضة حساباتها أيضاً. البعض حاول االستث�ر يف األزمة لناحية ربط امللف بالرصاع 

ي أرشنا إليه ب� صويلو وصهر أردوغان براءة ألب�ق، والبعض اآلخر قام بالرتويج لرواية تقول إّن رئيس السابق الذ

الجمهورية قبل االستقالة يف بداية األمر لكنّه تراجع عنها الحقاً تحت ضغط من حليفه زعيم الحركة القومي دولت 

ال �كن أن تصمد ملن يدرك طبيعة الرتكيبة النفسية  بهتشيل وشخصيات من حزب العدالة والتنمية. مثل هذه الرواية

 والشخصية لرئيس حزب العدالة والتنمية.

يف جميع األحوال، فإّن تداعيات الوباء لن تقترص عىل ما يبدو عىل البُعد االجت�عي أو االقتصادي وهي آخذة يف التمدد 

لكن ما أن ينجيل الغبار حتى يتكّشف املشهد بصورة لتطال املشهد السيايس كذلك. االحتواء هو خيار الجميع حالياً، 

 .)1( .أوضح ويتبّ� إىل أين ستتجه البالد عىل الصعيد السيايس واالقتصادي خالل املرحلة املقبلة

  

 

 

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