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 هذا العدد

عىل   أبريلمن شهر    الثا�متابعة التطورات يف تركيا يف النصف  الرتيك    املرصديتناول  

إلمارات إىل ة، ارتكيدعوة الجمهورية ال يف املحور السيايس؛ عدة محاور كالتايل:

إخفاء   ةحاولمبإلدارة املرصية  ل  يف الوقت نفسه اتهام أنقرة.  التخيل عن معاداة أنقرة

لتصدي بقوة لخطط لالدويل  املجتمعبجانب دعوة تركيا . مخططاتها يف ليبيا

تسي� ويف امللف السوري تم . عقب تشكيل حكومتها الجديدة إرسائيل التوسعية

 الواليات املتحدةو .  السورية  " يف إدلب4دورية تركيةـ  روسية سابعة عىل طريق "إم  

. ملكافحة ف�وس كورونا رتكيا إلرسالها مساعدات طبيةل هاشكر األمريكية تقدم 

رغم  جاالت واسعة للتعاون مع واشنطنمبالرئاسة الرتكية وبالخصوص ترصيح 

 غولن بـوصف بسبب واشنطن توجه أنقرة نقداً ل ،ويف الوقت نفسه. الخالفات

ويتطرق املرصد إىل  .2016عام  تجاهل محاولة االنقالبوتصف األمر ب"رجل دين" 

هي يف مكافحة كورونا ة ولوياأل  يف عيد الع�ل الرتيك بأن أردوغانترصيح الرئيس 

بجانب . إلقاء القبض عىل منفذي هجوم عفرين اإلرهايبو. األتراك ح�ية العّ�ل

 خطأتريك والد الشاب السوري املتوىف برصاص رشطي لأردوغان تعزية من الرئيس 

 .تواصل بناء مستشفي� يف مطار أتاتورك وسنجاق تبهوأخ�اً؛ تركيا  يف والية أضنة.

يف املجاالت كافة كيف تسهم إجراءات تركيا املرصد ويف قضية األسبوع، يستعرض 

ملاذا شن العل�نيون الحدث  يستعرض ،ويف حدث األسبوع يف التعايف من كورونا؟

 هجوماً ضد رئيس الشؤون الدينية الرتيك؟

رتاجع ب هاملركزي الرتيك توقعإعالن البنك  املرصديستعرض  ،االقتصادي املرصدويف 

عجلة االقتصاد لدورتها بعودة  أردوغانوترصيح الرئيس . باملئة 7.4التضخم إىل 

. كفاءة وتكلفة أجهزة التنفس الصناعي الرتكية مثيالتها األجنبيةوتفوق . قريباً 

. تركيا قبلة عاملية يف إمدادات سالسل التوريد بعد كوروناوتوقعات أن تصبح 

واستعداد  .  أكرب مصّدري األلبسة لالتحاد األورويبالثالثة ب�املرتبة تركيا وتسجيل 

تركيا  وتبوء. مليون يورو 13.2رشكة تركية لبناء مستشفى ميدا� يف رومانيا بقيمة 

حرس  وأخ�اً؛ تسلم . ملكافحة كورونا يف تقديم مساعدات طبية الثالثة عاملياً املرتبة 

 .إنتاج محيلمن الحدود الرتيك أنظمة مراقبة متنقلة 

. أما شخصية معركة كوت الع�رة ننبذة عاملرصد : يقدم "عرف تركيا"اويف محور 

 بعنوان: مقاالًاملرصد . وختاماً؛ يتناول نصوح السالحيلهذا األسبوع، فهي املرصد 

  .ايتياس� أك للدكتور متوز تتجىل يف ليبيا ضد حفرت. 15روح 

 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
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 أوًال: املشهد السیاسي

 التخلي عن معاداة أنقرةترکیا تدعو اإلمارات إلی 

 هاعىل لسان املتحدث باسمدعت وزارة الخارجية الرتكية، 

حكومة اإلمارات إىل أن تتخيل عن اتخاذ ، حامي أقصوي

وقال: "بيان  موقف عدايئ ضد تركيا، وأن تلزم حدودها.

وزارة الخارجية والتعاون الدويل اإلماراتية، هو محاولة 

دم كافة أشكال الدعم إلخفاء سياسة منافقة لدولة تق

لالنقالب�"، مشدًدا أن تركيا تظهر دامئًا االحرتام للوحدة 

وأفاد أن تركيا من   السياسية للدول العربية ووحدة أراضيها.

وبّ�   أنقرة موقفها املبدئ.مواصلة  هذا املنطلق وقفت إىل جانب الرشعية يف ليبيا ودعمت جهود الحل السيايس، مؤكًدا  

اإلمارات للتغطية عىل أنشطته   هامات البشعة بحق تركيا والتي ال أساس لها، هي باألصل نتاج محاوالتأقصوي أن "االت

  يف ليبيا.�فت إىل أن اإلمارات قدمت لسنوات أسلحة ومستلزمات عسكرية وجنود مأجورين لالنقالبيول الهدامة".

من والسلم الدولي� التي تنفذها اإلمارات يف املنطقة وأوضح أن املجتمع الدويل عىل دراية بحركات زعزعة االستقرار واأل 

وأردف: "ندعو إدارة اإلمارات إىل التخيل عن اتخاذ موقع   بأرسها، ومنها اليمن وسوريا والقرن اإلفريقي وليس ليبيا فقط.

يكون عرب دعم واستطرد: "ونؤكد مجدًدا أن تحقيق االستقرار واألمن يف املنطقة  عدايئ ضد بلدنا، والتزام حدودها".

 االتفاق السيايس الليبي وحكومة الوفاق الوطني الرشعية وليس عصابات غ� مرشوعة تستهدف الشعب دون أي متييز".

 أنقرة: اإلدارة املصریة تحاول إخفاء مخططاتها يف لیبیا 

، إن اتهام اإلدارة املرصية يف بيان قالت الخارجية الرتكية

اإلرهابي� املتطرف� يف ليبيا، يعكس بكل أنقرة بدعم 

جاء البيان  جهودها للتسرت عىل مخططاتها هناك. وضوح

فيه عىل مزاعم ساقها متحدث الخارجية املرصية أحمد   اً رد

: البيان  وأضاف  والتي استهدفت تركيا.  املايض  حافظ، الثالثاء

"دعم اإلدارة املرصية لحفرت الذي يهدف إىل إقامة 

علنا أنه  رصحوتابع: "دعم اإلدارة املرصية أم� الحرب حفرت الذي  ديكتاتورية عسكرية يف ليبيا، ليس أمرا مستغربا".

، من 2259الصخ�ات املصادق عليه من مجلس األمن الدويل بالقرار رقم  اتفاقو لن يعرتف بالرشعية الدولية 

: "إذا كانت اإلدارة البيانوأكد  جهة، وادعاء االلتزام بعملية الحل السيايس يف ليبيا من جهة تناقض غريب".

قالبية املرصية تريد تشجيع الحل السيايس يف ليبيا، ينبغي عليها أن تتوقف فورا عن دعمها للمحاوالت االن

 لحفرت".
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 املجتمع الدولي التصدي بقوة لخطط إسرائیل التوسعیة تدعو  أنقرة

دعا املتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر جليك، 

املجتمع الدويل للتصدي بقوة لخطط إرسائيل حول ضم 

وأضاف أن أول قرار اتخذته   أراض يف الضفة الغربية املحتلة.

هو ضم الضفة الغربية، وهذا الحكومة اإلرسائيلية الجديدة 

: هذه مقاربة تعرقل مؤكداً   لألسف غ� أخالقي ويعد جر�ة.

مبني عىل حل الدولت�، ومنع قيام  التوصل إىل سالم دائم

وأكد أنه من الرضوري عىل املجتمع   دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف: هذه املقاربة عنرصية والهدف   الدويل إدانة خطط التوسع اإلرسائيلية بشدة، عرب تداب� جدية وليس بالكالم.

رئيس الحكومة اإلرسائيلية زعيم حزب الليكود، وقبل أسبوع، وقّع    منها حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه املتبقية.

ويقيض االتفاق بالبدء   أبيض"، بيني غانتس، اتفاقًا لتشكيل حكومة وحدة طارئة.  -بنيام� نتنياهو، ورئيس تحالف "أزرق

 قبل.يف طرح مرشوع قانون لضم غور األردن واملستوطنات اإلرسائيلية يف الضفة الغربية املحتلة، مطلع يوليو/ متوز امل

 " يف إدلب 4تسییر دوریة ترکیة ـ روسیة سابعة یلع طریق "إم 

استكملت القوات الرتكية والروسية تسي� الدورية املشرتكة 

" يف محافظة إدلب، 4السابعة عىل الطريق الدويل "إم 

 حسب بيان نرشته وزارة الدفاع الرتكية.  ،غريب سوريا ش�ل

ونرشت الوزارة صورا تظهر العنارص العسكرية املشاركة يف  

وتأيت  كورونا.الدورية وسط تداب� متخذة ضد ف�وس 

مارس/ آذار  5الدوريات يف إطار اتفاق موسكو املربم يف 

املايض، ب� الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان، ونظ�ه 

وجاء االتفاق عىل خلفية املستجدات يف إدلب، إثر التصعيد الذي شهدته املنطقة وبلغ ذروته  الرويس فالد�� بوت�.

اير/ شباط املايض، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري عىل منطقة خفض فرب  27جنديا تركيا يف  33باستشهاد 

 وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية درع الربيع ضد قوات النظام السوري يف إدلب. ،التصعيد

 الوالیات املتحدة تشکر ترکیا إلرسالها مساعدات طبیة

أعرب وزير الصحة والخدمات اإلنسانية األمرييك، 

فخر ال هاتفي مع نظ�ه الرتيك يف اتصألكس أزار، 

عن بالغ شكره لرتكيا، إزاء إرسالها  ،الدين قوجة

مساعدات طبية لبالده يف إطار مكافحة ف�وس 

بناء عىل تعلي�ت الرئيس رجب طيب  كورونا

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، يف  .أردوغان

؛ هاتفيالتصال خالل اال تغريدة عىل تويرت، إنه 
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وأرسلت تركيا خالل األيام القليلة  نظ�ه األمرييك عىل التداب� التي تتخذها بالده ملكافحة كورونا بشكل مفصل.أطلع 

ك� أرسلت   املاضية، طائرت� من املساعدات الطبية إىل الواليات املتحدة، الدولة األكرث ترضًرا من وباء كورونا حول العامل.

 عم جهود مكافحة جائحة كورونا يف مقدمتها بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.دولة لد 54تركيا مستلزمات طبية إىل 

 الرئاسة الترکیة: هناك مجاالت واسعة للتعاون مع واشنطن 

قال متحدث الرئاسة الرتكية إبراهيم قالن، إن مثة مجاالت 

واسعة لتعاون تركيا مع الواليات املتحدة، رغم وجود 

جاء ذلك يف  امللفات.اختالفات ب� البلدين يف عدد من 

كلمة ألقاها قالن الخميس، خالل مشاركته يف ندوة نظمها 

عنوان "مستقبل املهّجرين من إدلب باملجلس األطليس، 

وسوريا"، بحضور املبعوث األمرييك إىل سوريا، جيمس 

أن الشعب السوري شهد آالما أكرث من  قالنوأفاد  جيفري.

ضاف: يجب وضع وأ  أي شعوب أخرى يف السنوات األخ�ة.

الخالفات جانبا، والتخيل عن املصالح املؤقتة واأللعاب 

بعيدا عن إدلب وسوريا، توجد أنه  و   ،الجيوسياسية الصغ�ة، ومنح األولوية ملساعدة الشعب السوري، حان الوقت لذلك

يق ألنشطة الجيش الرتيك أكد جيفري عىل دعم بالده الوث  ك�  دامئا مساحات لتعاون أعمق ب� الواليات املتحدة وتركيا.

 يف إدلب، معربا عن امتنانه من محاربة القوات الرتكية مختلف التنظي�ت اإلرهابية.

 أنقرة: وصف واشنطن لغولن بـ"رجل دین" تجاهل ملحاولة االنقالب

أكدت وزارة الخارجية الرتكية يف بيان، أن وصف الواليات املتحدة 

غولن بـ"رجل  اإلرهابية فتح اللهاألمريكية لزعيم منظمة غولن 

دين"، يعترب تجاهال ملحاولة االنقالب التي قامت بها املنظمة 

الجزء املتعلق برتكيا يف البيان انتقد و  .2016منتصف متوز/ يوليو 

، الصادر عن الخارجية 2020تقرير الحريات الدينية يف العامل لعام 

باألدلة التي  ودعا واشنطن إىل التمّعن أكرث وأوضح أن التقرير يستند إىل ادعاءات ومزاعم ومصادر مجهولة. األمريكية.

وأن هذه املزاعم تكشف بوضوح مدى تأث�   ،التقرير ليس محايداوأن    ،منظمة غولن اإلرهابيةأرسلتها تركيا حول ملف  

وفي� يخص البند الذي يتطرق إىل الوجود الرتيك   .تهمصداقيعدم  عىل    ويؤكد  الجهات املعادية لرتكيا عىل ُمعّدي التقرير

ع السالم مبنطقة احتالل، يش� إىل تناقض : وصف الوجود الرتيك يف منطقة نبالخارجية  تيف الش�ل السوري، قال

تركيا تكافح كافة أنواع اإلرهاب يف الش�ل السوري، ومرشوعية عملية نبع السالم ، الواليات املتحدة األمريكية

كان من مضيفاً:  .2019أكتوبر عام  17أُقرّت من قِبل الواليات املتحدة، يف البيان املشرتك ألنقرة وواشنطن يوم 

لتقرير أن يفضح الجرائم التي ارتكبتها منظمة "يب كا كا/ ي ب ك" والتطه� العرقي التي قامت بها يف لاألوىل 

ولفت إىل أن عدم تطرق  مدنيا يف عفرين. 60بحياة أكرث من  ىأودالذي أمس تفج�  ومنها الش�ل السوري،

ن الغاية األساسية من التقرير ليس ح�ية التقرير إىل تعاظم ظاهرة معاداة االسالم يف العامل الغريب، يش� إىل أ 

 الحريات الدينية.
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 أردوغان: أولویتنا يف مکافحة کورونا حمایة العّمال 

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن بالده أعطت أولية لح�ية 

مبناسبة عيد  هيف رسالة ل العّ�ل، خالل مكافحة ف�وس كورونا.

أيار من كل عام، نرشها موقع  الع�ل الذي يوافق األول من مايو

مكافحة وأكد أردوغان أنه بالتوازي مع  الرئاسة الرتكية اإللكرتو�.

جائحة كورونا، نبذل ما بوسعنا يك ال يترضر أي من مواطنينا 

وأضاف: خالل كفاحنا ضد كورونا أولينا  وخاصة الطبقة العاملة.

وتابع:  أهمية كب�ة للتداب� التي تحمي عاملينا بكافة املجاالت.

يستمر عىل أرضية التوافق، ولقد منذ اليوم الذي تولينا فيه مقاليد السلطة، آمنا بأن البحث عن الحقوق يجب أن 

 ، مؤكداً أن رأس املال الوحيد للع�ل هو عملهم وعرق جبينهمأشار الرئيس إىل  و   ناضلنا من أجل إقامة العدل يف العمل.

 .أن الحكومة تحاول تقليل املشاكل التي يسببها وباء كورونا عىل حياة املوظف�، من خالل حزمة تداب� اجت�عية

  منفذي هجوم عفرین اإلرهابي إلقاء القبض یلع

ألقت السلطات األمنية، القبض عىل إرهابيي منظمة "يب كا كا/ 

يوم�  ي ب ك" املتورط� يف تنفيذ هجوم عفرين السورية قبل

وأفادت  ما خلف عرشات الضحايا من املدني� بينهم أطفال.

مصادر أمنية، أن قوات األمن  وكالة األناضول لألنباء عن

باملنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري ألقت 

القبض عىل اإلرهايب الذي أحرض الصهريج املفخخ إىل موقع 

وأوضحت التحقيقات الجارية مع اإلرهايب، أنه كان يخدم يف صفوف "ي ب ك"، ذراع منظمة "يب  التفج� يف عفرين.

وألقت قوى األمن أيًضا القبض عىل عنرصين آخرين ساعدا األول   نظمة.املوأن ابنه يعمل مع    كاكا" اإلرهابية يف سوريا،

آخرين، يف تفج� لصهريج مفخخ ميلء مبادة املازوت،  48طفال وأصيب  11شخصا بينهم  44وقتل الثالثاء  يف التفج�.

 .عفرين نفذته منظمة "يب كاكا / ي ب ك" اإلرهابية، يف شارع "راجو" املزدحم وسط

 أردوغان یعزي والد الشاب السوري املتوفی برصاص شرطي خطأً 

لمواطن تعازيه لهاتفياً، قّدم الرئيس رجب طيب أردوغان، 

 لسوري "عدنان حمدان العسا�"، بوفاة ابنه "عيل"ا

الذي أصيب بالخطأ بعيار ناري عقب عدم امتثاله 

لطلب الوقوف من قبل الرشطة عند نقطة تفتيش 

دائرة االتصال يف الرئاسة  لبحسب بيان  ،بوالية أضنة

وأعرب أردوغان عن حزنه الشديد إزاء الحادثة   الرتكية.

إن  -والد الشاب-قال العسا� و  األليمة التي أودت بحياة الشاب، مؤكدا متابعته التحقيقات ومحاسبة الفاعل.
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وأعلنت السلطات  عن اعتزازه بالحكومة الرتكية ورئيسها.الشعب� الرتيك والسوري تربطه� عالقات أخوة متينة، معربا 

 وإحالته إىل القضاء. عن العملالذي أطلق النار رشطي الالرتكية، توقيف 

 تواصل بناء مستشفیین يف "مطار أتاتورك" و "سنجاق تبه"

تتواصل أع�ل بناء مستشفي� جديدين يف مدينة إسطنبول الرتكية، 

"سنجاق تبه"  أتاتورك الدويل، واآلخر يف منطقةإحداها داخل مطار  

ومن  كافحة ف�وس كورونا.بالشطر اآلسيوي للمدينة، بهدف م

 9املقرر أن يكتمل بناء املستشفي� اللذين بدء العمل به� يف 

أرسة  1008مايو/أيار املقبل، بسعة  24أبريل/نيسان الجاري، يف 

آالف  8املستشفي� فريق مكون من يعمل يف إنشاء و لكل منه�.

ورديات، مش�ا أن املستشفي� سيتم تخصيصه�  3عامل وعىل 

ألف مرت مربع، ومبساحة مغلقة  184وأضاف أن كال املستشفي� يتم إنشائه� عىل مساحة  باء والزالزل والكوارث.للو

 ألف مرت مربع، الفتا إىل أنه �كن تحويل كل غرفة لوحدة عناية مركزة. 70تبلغ 

 ثانیًا: قضیة األسبوع 

 ؟ من کورونا  تعايفيف الترکیا کیف تسهم إجراءات 

تلقي بظاللها عىل  -كوروناف�وس جائحة -ال تزال القضية األوىل 

قال وزير كافة مناحي الحياة يف تركيا؛ ويف آخر ترصيح يومي له، 

الصحة فخرالدين قوجة، إن عدد املتعاف� من ف�وس كورونا 

ذلك يف تغريدة نرشها الوزير  جاء تخطى ثلث إج�يل املصاب�.

عرب تويرت مرفقا معها املعطيات األخ�ة حول ضحايا كورونا، التي 

وقال قوجة إن أعداد املتعاف�  لرتكية.أعلنتها وزارة الصحة ا

وأضاف: يتواصل انخفاض أعداد املرىض الذين تتطلب حالتهم  ألفا، متخطية بذلك ثلث إج�يل املصاب�. 44تجاوزت 

حصيلة إصابة، لرتتفع    936ساعة األخ�ة، ألف� و  24  وسجلت تركيا خالل الـ  العناية املركزة، فلنصرب عىل االلتزام بالتداب�.

ك� أظهرت املعطيات تسجيل  .وفاة 81آالف و 3وارتفعت حصيلة الوفيات بالف�وس إىل  .589ألفا و 117اإلصابات إىل 

رق� قياسيا يف  املايض وسجلت تركيا األربعاء .حالة 22ألفا و 44حالة شفاء، ل�تفع إج�يل املتعاف� إىل  231آالف و 5

فحصاً.  613ألفا و 991فحصا يف يوم واحد، ل�تفع اإلج�يل إىل  498و ألفا 43عدد فحوص كورونا، بإجرائها 

مصابا موصولون عىل أجهزة  831، منهم مريض 574وتراجع عدد املرىض يف وحدات العناية املركزة إىل ألف و

  التنفس االصطناعي.

أن بالده وصلت مرحلة قال قوجة عقب اجت�ع املجلس العلمي حول كورونا يف العاصمة أنقرة،    ،ويف وقت سابق

 .٪10إىل  ٪58وأن معدل وفيات كورونا يف وحدات العناية املركزة تراجع من  الذروة بالنسبة لجائحة كورونا.

وذكر أن عدد اإلصابات   .٪14إىل    ٪74وأفاد أن نسبة وفيات املرىض الخاضع� للتنفس االصطناعي انخفض من  
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، أي مصاباً   428آالف و  7ب� أفراد الكوادر الطبية بلغ  

 .من عموم املصاب� بالف�وس٪ 6.5ما نسبته 

ن تركيا توفر إ   وبخصوص اإلسعاف الجوي، قال الوزير

أن تركيا الدولة و   ،2008خدمة للمرىض منذ عام  هذه ال

، الوحيدة التي تقدم الخدمة مجانا بإمكاناتها الخاصة

 453مريضا عرب طائرات إسعاف، و  211نقل    حيث تم

 آخرين عرب طائرات أخرى خالل العام الحايل فقط.

انعكست إجراءات الحجر  ،ويف موضوع ذي صلة

سكان منازلهم يف الأعلنت بلدية إسطنبول الكربى، أن التزام    الصحي عىل الهواء بشكل إيجايب يف إسطنبول تحديداً؛ فقد

وأن مؤرش جودة ونقاوة ٪. 03، زاد من جودة ونقاوة هوائها مبعّدل وسطي بلغت نسبته إطار الحجر املنزيل الطوعي

مقارنة بالفرتة نفسها من العام   2020خالل الفرتة ب� يناير/كانون الثا� وأبريل/نيسان    ٪13هواء املدينة تحّسن بنسبة  

 املايض.

معلومات حول اإلجراءات   الجمهورية نرشت رئاسةبالد؛ وفي� يتعلق بالجهود الرتكية عامة ملكافحة ف�وس كورونا يف ال

 75ألف مواطن تريك من أكرث من  40إجالء أكرث من منها  والتداب� املتخذة خالل فرتة انتشار ف�وس كورونا يف البالد.

خالل إيصالها لتعاون والتضامن عىل املستوى الدويل من ، بجانب �وذج اعمليات اإلجالءمع استمرار بلدا حول العامل، 

طلبت الدعم من أنقرة، مش�ة إىل أن تحض�ات تقديم مساعدات للكث� من   104بلًدا من أصل  55مساعدات طبية لـ 

 الدول ال تزال مستمرة.

لحصول عىل الدعم االجت�عي ومنها االخدمات الرقمية إىل  مل توقف الجائحة تقديم الخدمات للمواطن�؛ إذ تحولت

طلبات الحصول عىل الدعم االجت�عي عرب املنصات الرقمية  ، حيث سجلتالحكومية االلكرتونيةعن طريق البوابة 

ضعفا، في� ارتفع عدد  30االستفسارات حول نظام "شبكة معلومات التعليم" بـ زيادة أضعاف، و  3زيادة بنسبة 

 أضعاف. 4املستفرسين عن وثيقة تسجيل الض�ن االجت�عي بواقع 

تم تأسيس اماً، حيث ه اً دور  يف إدارة املرحلة استنادا عىل الحقائق العلمية "ملكافحة كورونا العلمي "املجلسك� لعب 

كجائحة. وأُخذ  19-كانون الثا� / يناير، أي قبل أن تعلن منظمة الصحة العاملية تصنيف كوفيد 10املجلس العلمي يف 

إطالع الرأي العام عىل ، بجانب  يم املشورة العلمية حول الوباءبع� االعتبار آراء املختص� الذين لديهم القدرة عىل تقد

 الجهود التي تبذلها تركيا يف مكافحة كورونا بشكل منهجي ومنظم، من خالل اتباع اسرتاتيجية تواصل شفافة وفعالة

ركزة واملوصول� أرقام االختبارات واإلصابات والوفيات وأعداد املتعاف� واملوجودين يف وحدات العناية املعرب إعالن 

نرش جميع اإللكرتو� و  bizbizeyeteriz.gov.trح موقع اافتتك� تم . بأجهزة التنفس االصطناعي، بشكل منظم يوميا

إىل جميع املعلومات املهمة حول   ولالتطورات املتعلقة بالوباء عرب حساباتها يف مواقع التواصل االجت�عي للوص

 .ف�وس كورونا

تم دمج حيث  تركيا متقدمة خطوة إىل األمام يف مكافحة ف�وس كورونا،ظهرت  ،الرتيكوحول النظام الصحي 

املستشفيات الحكومية، ومستشفيات التأم� واملستشفيات املؤسسية، لالستخدام املشرتك لكافة فئات الشعب، 

مليون مواطن الحصول   1.5مع مواصلة خدمة طبيب األرسة بكل طاقتها، وتنفيذ الربامج الصحية بحيث �كن لـ  

سيارة مجهزة   5400تشكيل أحدث أسطول من سيارات اإلسعاف بـ  بجانب    عىل خدمات الرعاية املنزلية املجانية.

 400طائرة إسعاف، وتأسيس جيش من طواقم الصحة من خالل توظيف ما يقرب من مليون و 19بالكامل و
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 واملهني�ببنيتها التحتية الحديثة وأجهزة التكنولوجيا الفائقة  ألفا من املوارد البرشية، ووضع املدن الطبية يف الخدمة

 مدن طبية أخرى. 10والية، مع االستمرار بتشييد  11الصحي� املؤهل� يف 

 100انتقلت إىل مرحلة االنتاج املتسلسل، حيث قدمت أول صناعي، فقد جهزة التنفس الوبخصوص اإلنتاج املحيل أل 

مستشفى،   1526دينة باشاك شه� الطبية بإسطنبول، مع الحفاظ عىل الخدمات الصحية عرب  جهاز من هذه األجهزة إىل م

رفع ميزانية الرعاية وأيضاً  ألف مؤسسة صحية من الدرجة األوىل.  15آالف مؤسسة عالجية، وأكرث من   4وما يقرب من 

  عاما. 17مليار دوالر) يف غضون  27.186مليار ل�ة (نحو  190مليار دوالر) إىل  2.719مليار ل�ة (نحو  19الصحية من 

سلسلة تداب� مهمة للحفاظ عىل سالمة االقتصاد واإلنتاج خالل مكافحة الوباء، ودون تركيا اتخذت أما اقتصادياً؛ فقد 

)، مليار دوالر 14.307مليار ل�ة (نحو  100تنفيذ حزمة درع االستقرار االقتصادي بقيمة ، عرب النيل من االنضباط املايل

 4.4مليار دوالر) حسب االحتياجات املتغ�ة، مع تقديم دعم مايل لـ    28.614مليار ل�ة (نحو    200وزاد مبلغ الدعم إىل  

ل�ة ملن ال   1000دوالر) لكل أرسة، إىل جانب تقديم  143مالي� أرسة ذات الدخل املنخفض بقيمة ألف ل�ة (نحو 

دوالر)، مع  214ل�ة (نحو  1500رفع الحد األد� ألجور املتقاعدين إىل ، مع يشملهم القرار وفقدوا دخلهم ووظائفهم

دوالر)  715آالف ل�ة (نحو  5دوالر) لكل فرد يقل دخله الشهري عن  1.430آالف ل�ة (نحو  10حزمة دعم تصل إىل 

. مع ور ألصحاب العمللألج األد�أشهر، وتوف� حزمة دعم الحد  6تقدمها املصارف الحكومية، مبيعاد سداد يبدأ بعد 

ألفا أخرى للبطاقة التجارية تستهدف كافة التجار يف إطار  25دوالر) و 3.577ألف ل�ة ( 25توف� قرض نقدي بقيمة 

شهرا، إىل جانب البدء يف تقديم دعم يتمثل يف  36أشهر وتقسيطه عىل  6حزمة دعمهم، عىل أن يبدأ سداد املبلغ بعد 

 توقفت أنشطتهم يف إطار حزمة مدفوعات العمل القص�ة. وانخفضت أ رواتب للعامل� الذين 3دفع 

 167ل�ة ( 1170أشهر، مع البدء يف تقديم دعم مايل بقيمة  3فصل الع�ل من عملهم ملدة  ت تركياحظر بجانب ذلك؛ 

توف� و ،  البطالة  مارس/ آذار، ومل يستفد من إعانات  15دوالر) لكل عامل ُمنح إجازة بدون راتب، أو ُفصل من عمله بعد  

"صندوق ض�ن االئت�ن" من أجل مواصلة تلبية احتياجات رؤوس األموال العاملة للرشكات، مع توف� مدفوعات 

الرضائب للقطاعات املترضرة من الوباء ألشهر أبريل/ نيسان، ومايو/ أيار، ويونيو/ حزيران، إىل جانب إتاحة فرصة تأخ� 

 .2020مارس  31التي كان من املفرتض سدادها يف  ةمستحقات القروض للمصارف الحكومي
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 ثالثًا: حدث األسبوع 

 الترکي؟  ضد رئیس الشؤون الدینیة  ًا هجومملاذا شن العلمانیون  

ضد رئيس اً هجوماملعارضة الرتكية شنت أطراف يف 
نقابتي املحام� وتحديداً من  الشؤون الدينية عيل أرباش،

  يف والية
بسبب خطبة جمعة تحدث إزم� والعاصمة الرتكية أنقرة،   

 أرباش ةً خاللها عن تحريم الزنا والشذوذ الجنيس، واصف

باالستقالة من ، ك� طالبوه بأنه مثرة عقلية استعالئية

 يف هدااستنبسبب منصبه وتقديم االعتذار للشعب الرتيك، 

  إىل القرآن الكريم. حديثه

واسعة يف تركيا، بعد أن دخل الرئيس رجب طيب أردوغان رشائح  ردود  و   صدىلقي  الهجوم عىل رئيس الشؤون الدينية  

وكان بدأت القصة  بقوله إن الهجوم عىل رئيس الشؤون الدينية هو هجوم عىل دولتنا.ودافع عن أرباش عىل الخط 

رئيس الشؤون الدينية أرباش يف أول خطبة جمعة من شهر رمضان، قد ذكّر الناس باألوامر التي فرضها الله عىل عباده 

وقال أرباش إن "الزنا من الكبائر وإن املثلية من األمور املحرمة، والحكمة   املسلم�، واملحرمات التي أمرهم أن يجتنبوها.

من ذلك أن هذه األمور تجلب األمراض، وتقطع أوارص املجتمع، وهي من أكرب أسباب البالء والف�وسات.. تعالوا نقاتل 

 معا لح�ية الناس من هذا الرش".

من عصور ماضية ويخالف الدستور الرتيك، ويسلب املثلي�  رجعيًّا وقد�اً خطاباً نقابة املحام� اعتربتها الخطبة  هذه

إىل جانب نقابة املحام�، وأكد املتحدث الرسمي   -أكرب أحزاب املعارضة-اصطف حزب الشعب الجمهوري  ، ك�  حقوقهم

 بة، معتربًا أن خطاب أرباش يحتوي عىل لغة الكراهية والعداوة.باسم الحزب فايق أوزتراك، دعم حزبه املطلق للنقا

وأثار الهجوم عىل أرباش غضب قطاع واسع من الشعب الرتيك، فقد أطلق مغردون حملة شعبية تدعم رئيس الشؤون 

بل اً شخصياً يقوله أرباش ليس رأي، وأشاروا إىل أن ما الدينية الرتيك، شارك فيها آالف املغردين بينهم مسؤولون بارزون

املتحدث باسم الرئاسة الرتكية، إبراهيم قالن يف تغريدة، إنه "خرس الدنيا واآلخرة من يتطاول ك� دافع    .هو حكم القرآن

  قال يف فرئيس دائرة االتصال يف الرئاسة، فخر الدين ألطون ، أما عىل أحكام الله تعاىل يف أرضه وزمانه الذي خلقه�

إن ديننا الحنيف هو الذي أعطى لكل الكائنات قيمتها وأضاء لنا الطريق يف املايض والحارض، وقواعده ليست تغريدة: 

ك� أعلن وزير الداخلية سلي�ن ، تلك التي يكيّفها ويفرسها عىل أهوائهم أولئك الذين يهاجمون األستاذ عيل أرباش

 طاله.صويلو مساندته ألرباش والوقوف إىل جانبه ضد أي إساءة ت

، من أدوات تركيا القد�ة، وتسيطر يف تركيا  معظم نقابات املحام� وجمعيات حقوق اإلنسان غ� الحكوميةتعترب  

 إىل األيام التي كانت تفرض فيها وصايتها عىل إرادة الشعب.  لم بالعودةعليها القوى العل�نية املتطرفة التي تح

حق نقابة املحام� يف أنقرة بتهمة اإلساءة إىل القيم الدينية، ك�  يف تحقيقٍ الرتكية فتح النيابة العامة وأعلنت 

  .رفع رئيس الشؤون الدينية دعوى قضائية ضد النقابة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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 رابعًا: املشهد االقتصادي 

 ٪ 7.4املرکزي الترکي یتوقع تراجع التضخم إلی 

أن يبلغ معدل  ،مراد أويصال البنك املركزي الرتيك، محافظ توقع

، وتتد� يف العام القادم ٪7.4التضخم يف البالد نهاية العام الجاري 

وأشار أن موقف السياسة النقدية الحالية والتنسيق  .٪5.4 إىل

القوي �ّكن من التقارب التدريجي للتضخم مع األهداف املخطط 

ولفت أن نظام العمل لوقت قص�، الذي طبق ضمن تداب�  لها.

وقاية ف�وس كورونا، ساهم يف منع االرتفاع الرسيع يف نسب 

أكد أنه ليس لدى البنك املركزي نية للجوء إىل صندوق النقد الدويل أو طرح سندات، مش�ا أن التقلبات يف و  البطالة.

 لوباء مؤقتة، وأن تعايف االقتصاد سيبدأ يف النصف الثا� من العام الحايل.لأن اآلثار السلبية ، و االحتياطي املركزي مؤقتة

 أردوغان: عجلة االقتصاد ستعود لدورتها قریبا 

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، أن عجلة االقتصاد يف البالد 

تدريجيا وفق  ستعود مجددا لرسعتها الكاملة مع رفع تداب� كورونا

يف خزينة ستعيد ضخ األموال من جديد  ، حيث أنهااملخطط له

: أضافو  كافحة كورونا.ملودعا الشعب للصرب ملدة أخرى  الدولة.

أشكر جميع الذين دعمونا عرب االلتزام بالتداب� الوقائية يف هذه 

التغي� الذي يطرأ عىل العامل يتيح أمام بلدنا فرصا  ،الفرتة العصيبة

ه الرسعة من أجل استغالل هذه الفرصة نحن الشعب والدولة، عازمون عىل العمل بوج :وأردف جديدة وكب�ة. 

وحول دعم الشعب ملواجهة األزمة، أوضح أن قيمة الدعم املقدم للقطاع الحقيقي وفئات الدخل األد� حتى   التاريخية.

مليار دوالر. مؤكدا أن إنفاق كل قرش من أجل رفاه واستقرار وأمن ومستقبل الشعب والدولة يعني   28اآلن بلغت نحو  

 .يف مكانه الصحيحأنه أُنفق 

 أجهزة التنفس الصناعي الترکیة تفوق مثیالتها األجنبیة 

ووجهت تركيا  ؛مستوى عاملي بعد تفيش ف�وس كورونا عىل

لكمي ألجهزة التنفس كوادرها املحلية للبدء باإلنتاج ا

وتولت هذه  الصناعي باالعت�د عىل إمكانياتها الوطنية.

" املتخصصة باألجهزة أرتشيليك"رشكات تركية،  4املهمة 

الكهربائية واإللكرتونية، "أسلسان" املتخصصة بالصناعات 

العسكرية اإللكرتونية، "ب�قدار" للصناعات الدفاعية 

 بية، بالتعاون مع وزارة الصحة والتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا.والط�ان، و"بيوسيس" للهندسة الط

ك�   أظهرت تفوقاً واضحاً عىل مثيالتها املستوردة من الخارج،  اً تركي  اً وطنيويعترب إنتاج أجهزة التنفس مرشوعاً  
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أعدادا كافية من أجهزة التنفس الصناعي تركيا متتلك و  .بواسطة بعض الربمجيات اإلضافية أكرث تأث�اً و أقل تكلفة أنها 

 بوحدات العناية املركزة م� يجعلها مختلفة ومتميزة عن باقي الدول.

 ترکیا.. قبلة عاملیة يف إمدادات سالسل التورید بعد کورونا 

تحول قطاع اللوجستيات والنقل إىل صناعة ازدهرت يف البلدان 

واألهم  واملطارات والطرق الربية،التي متلك بنى تحتية كاملوانئ 

 القريب من مراكز اإلنتاج إىل األسواق االستهالكية.املوقع الجغرايف  

ولدى تركيا واحد من أكرب مطارات العامل، يضاف له بنية تحتية 

بحرية من خالل موانئ قادرة عىل استيعاب أكرب الناقالت حول 

العامل، ومخازن ومراكز تخليص، وطرق برية تربط قاريت آسيا 

عضو هيئة التدريس بجامعة بوغاز ايتيش يف إسطنبول، إن تركيا قادرة  ،غلول الربوفيسور براق صالت أو و قيو بأوروبا.

 عىل تصنيع بعض املنتجات التي تربع الص� فيها، مثل الرقائق اإللكرتونية والسلع األخرى.

 ي ترکیا الثالثة بین أکبر مصّدري األلبسة لالتحاد األوروب

األلبسة إىل دول   حلّت تركيا يف املرتبة الثالثة من حيث مبيعاتها من

وفق معطيات مكتب  ،يورو مليار 9 ةقيمباالتحاد األورويب، 

يف االتحاد  2019اإلحصاء األورويب حول األلبسة املستوردة لعام 

من خارج االتحاد ألبسة بقيمة  واستوردت دول االتحاد األورويب.

مليار يورو،   23بـ    أوالًوحلت الص� يف    مليار يورو العام املايض.  80

 5بريطانيا بـ و ت، مليارا 9مليار، ثم تركيا بـ  15تليها بنغالديش بـ 

 13مليار يورو تليها إسبانيا بـ  19 ـأملانيا دول االتحاد من حيث واردات األلبسة ب وتصدرت مليار. 4مليار، والهند بـ 

 مليارات. 8مليارات وإيطاليا بـ  10مليار وهولندا بـ  11مليار وفرنسا بـ 

 ملیون یورو   13.2بقیمة  يف رومانیا شرکة ترکیة تستعد لبناء مستشفی میداني

" الرتكية، مبناقصة لبناء مستشفى SDI Global LLCفازت رشكة "  

يف إطار  الستخدامهيورو مليون  13.2رومانيا، بقيمة ميدا� يف 

من بناء املستشفى خالل وسيتم االنتهاء  حة ف�وس كورونا.مكاف

ويتكون املستشفى من وحدة عناية مشددة تضم   يوماً.  20

مختربات، و أرسّة،  5رسيراً، وقسم للطوارئ تضم  103

وغرف للتصوير اإلشعاعي، وغرف عمليات واألقسام الالزمة 

 ااعتزامه  ،يف تطوير أنظمة املستشفيات امليدانيةاملتخصصة    SDI Global LLCرشكة    وتعتزم  ملكافحة الف�وس.

 .مليون يورو 33بقيمة  اين يف أوروببناء مستشفي� آخر
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 ترکیا الثالثة عاملیا يف تقدیم مساعدات کورونا الطبیة 

أوغلو، إن بالده تأيت يف املرتبة  قال وزير الخارجية مولود تشاووش

ملساعدات ا تقديم يفالثالثة عامليا بعد الص� والواليات املتحدة 

طائرات شحن القوات  . وعربكافحة ف�وس كورونامل الطبية للدول

دولة  54مؤخرا تركية املسلحة الرتكية، وصلت مساعدات طبية 

ك�  .وبريطانيا وبريطانيا والواليات املتحدة إيطاليا وإسبانيامنها 

مساعدات طبية طن    15أعلن املتحدث باسم الرئاسة الرتكية إرسال  

ألف بدلة  40"، و95ألف ك�مة من طراز "إن  100ألفا من مجموعات اختبار كورونا، و 40تضم نحو إىل فلسط�، 

 طبية أخرى.  "، وموادPCRأجهزة فحص "  4ألف ليرت مواد تعقيم، و  20ألف نظارة واقية، و  20ألف قفاز، و  100واقية، و

 یتسّلم أنظمة مراقبة متنقلة إنتاج محليالترکي حرس الحدود 

سلّمت رشكة "أسيلسان" الرتكية للصناعات العسكرية اإللكرتونية، 

أنظمة مراقبة   10  ملراقبة الحدود الغربية للبالد قوات األمن الرتيك،

، ل�تفع بذلك إج�يل األنظمة التي ATEŞراز متنقلة من ط

"أسيلسان" قد فازت ب�  وكانت .57سلمتها القوات الرتكية إىل ت

، مبناقصة إنتاج 2017العديد من الرشكات األوروبية، يف مايو/أيار 

تركيب   ويتم  مليون يورو.  30أنظمة املراقبة بقيمة إج�لية بلغت  

ة الدفع، وتتكون من كام�ات مراقبة مناسبة لجميع الظروف البيئية، وأجهزة إنذار، أنظمة املراقبة عىل املركبات رباعي

وتنّصت، وتحديد مواقع وأهداف، فضالً عن برمجيات قادرة عىل التحكم بكافة أقسام النظام يف آن واحد، وجميعها 

ل الحدود الرتكية مع البلدان األوروبية، املركبة التي تحمل نظام املراقبة، التجّول عىل طو   وبإمكان  مطورة بإمكانات تركية.

  لرصد موجات الهجرة غ� الرشعية، وضبط تّجار البرش واملهّرب�. 
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 عرف ترکیااخامسًا: 

 کوت العمارة

 املايض؛ يوم األربعاءمنذ تحيي تركيا 

ملعركة كوت الع�رة  104الـ الذكرى 

التي وقعت إبان الحرب العاملية 

األوىل، جنوب رشقي العراق، وتعترب 

ثا� أكرب نرص للجيش العث�� يف 

 ذلك الوقت بعد معركة جناق قلعة.

وانترص الجيش العث�� عىل نظ�ه 

عركة املعروفة أيًضا املالربيطا� يف 

بـحصار الكوت، حيث انتهى الحصار 

لجيش الربيطا� للقوات ستسالم ااب

وتقول كتب التاريخ  العث�نية.

بدأت بحصار الرتكية، إن املعركة 

الجيش العث�� للقوات الربيطانية 

والحلفاء يف بلدة الكوت الواقعة عىل 

ضفاف نهر دجلة جنوب رشقي 

العراق، وانتهت بسيطرة العث�ني� 

عىل الكوت واستسالم كامل الجيش 

األكرث إذالالً يف  ماالستسال " ،الربيطا�

 .املؤرخ الربيطا� جيمس موريس هوصف ك�التاريخ العسكري الربيطا�"، 

وثائق أرشيف رئاسة األركان الرتكية، إىل أن قائد الجيش العث�� آنذاك، خليل باشا، كتب عقب استسالم الجيش  وتُش�

خليل   وأعلن  ، أن "التاريخ سيواجه صعوبة يف إيجاد كل�ت لتسجيل هذا الحادث".1916نيسان/ أبريل    29الربيطا� يف  

العث�ني� كرس عناد اإلنكليز، فكان النرص األول يف جناق قلعة،  إن ثبات القول:باشا النرص يف معركة كوت الع�رة ب

الفرقة السادسة يف الجيش الربيطا� بقيادة الج�ال تشارلز ف� ف�يرز تاونسند، تتقدم نحو بغداد،  وكانت والثا� هنا.

ن الثا�/ نوفمرب ترشي 23-22ك، يف يغ� أنها منيت بهز�ة بعد مواجهة القوات العث�نية يف معركة سل�ن ب

  ديسمرب من العام نفسه. /ول، ما دفعها إىل الرتاجع إىل الكوت يف الثالث من كانون األ 1915

القائد األملا� الذي تم تعيينه يف الفيلق السادس العث��، أمر قائد  ،الج�ال كوملار فون در غولتس باشا وكان

كانون األول/ ديسمرب  27الجيش العث�� يف العراق وما حوله، العقيد نورالدين باشا، مبحارصة بلدة الكوت يف 

أنهم اضطروا إىل الربيطانيون هجوماً بقيادة الج�ال أيلمر إلنقاذ جيشهم املحارص يف الكوت، إال  وبدأ .1915

، وعقب إصداره 1916كانون الثا� / يناير  6الرتاجع، بعد أن خرسوا أربعة آالف جندي يف معركة شيخ سعد يف 

الدين باشا من قيادة الجيش التاسع العث��،   رُعزل العقيد نو   ؛نسحاب للجيش العث�� يف هذه املعركةأمر اال 
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جندي يف معركة الوادي،  1600خرس الجيش الربيطا�  ،1916ن الثا�/ يناير كانو  13 ويف وُع� خليل باشا عوًضا عنه.

كانون الثا�/ يناير، ويف مطلع آذار/ مارس عاود  21جندي يف معركة أم الحنة، التي وقعت يف  700ك� فقدوا ألف� و

معركة سابيس   ودارت  ان بيك.عيل إحس  يدالعث�� بقيادة العق  13الربيطانيون الهجوم، حيث شنوا هجوًما عىل الفيلق  

من جنوده، ومن ثم  500يف الثامن من آذار/ مارس، ب� الجانب� لتنتهي بهز�ة الجيش الربيطا�، ومقتل ثالثة آالف و

ُع� خليل باشا قائداً للجيش  1916نيسان/ أبريل  19 ويف انسحابه، األمر الذي أدى إىل عزل الج�ال أيلمر من منصبه.

نيسان/ أبريل  29اة الج�ال كوملار فون در غولتس باشا يف بغداد جراء إصابته مبرض التيفوئيد، ويف السادس بعد وف

 ستسلم الجيش الربيطا� بقيادة تشارلز تاونسند.ا

النرص العث�� الكب� الذي تحقق يف الكوت، رفع قائد الفوج الثالث العث��، النقيب نظمي، العلم العث�� عىل  وبعد

رسالة تلقتها قيادة الجيش العث��،   وقالت  لحكومة يف الكوت، ك� رُفعت راية الفوج عىل مقر الج�ال تاونسند.مبنى ا

ترشح ما حدث يف الكوت "لقد تلقى اإلنكليز مرة ثانية، الدرس الذي سبق أن تلقوه يف جناق قلعة، وفهموا أنهم لن 

 ."من يد العث�ني� يتمكنوا من كرس املقاومة العث�نية، ومن أخذ غنائم
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 : شخصیة املشهدسادسًا

 نصوح السالحي 

هو نصوح أفندي السالحي، ابن عبد الله قرة كوز، واشتهر 
باسم "مطراقي زاده". ولد يف ناحية فيسيكو بوالية البوسنة 

، وتّم تجنيده 1480التي كانت تابعة للدولة العث�نية عام 
تعلّم نصوح وتدرب يف مدرسة  وفًقا لنظام الدوش�مة.

ودرس  ،1512- 1481القرص خالل فرتة حكم بايزيد الثا� 
عىل يد معلم السلطان "ساي شلبي"، ويف أثناء حكم 

 1520، سافر إىل مرص عام 1520- 1512السلطان سليم 
للدراسة وحرض عدة ألعاب حربية، وتألق بهذا املجال، 

لُّقب باملطراقجي بعد   وحصل عىل شهادة يف ألعاب الحرب.
باستخدام عصا تدعى الالبوت، أو هراوة أو سيف ذي حدين. واملطراق هو الدرع املغلف بالجلد ،  تفوقه يف لعبة املطراق

وشاعرًا، ورياضيًا، ومهندًسا، ورساًما  كاتبًا يعترب نصوح السالحي الذي يستخدم يف أثناء القتال ويف التدريب امليدا�.
 صحب اثن� من أهم السالط� العث�ني� وأّرخ له�. وجغرافيًا، وبذلك يعد من مؤرخي الدولة العث�نية املهم�، وقد

"السالحي" لفروسيته، ومهارته باستخدام أسلحة  تقدم نصوح يف الرتب العسكرية نظ� مهاراته يف الفروسية ولُّقب بـ
 عرصه.  ، مدحه فيها ونّصبه كب� فرسان1529ذلك العرص. وحاز املطراقجي عىل شهادة من السلطان سلي�ن القانو� عام  

وسلي�ن القانو�، فإجادته لخمس لغات ومهاراته املتعددة يف الفنون والكتابة والحساب   ولأل صحب السلطان� سليم ا
جعلته كاتبا يف الديوان السلطا�، وكلف لرباعته يف التأليف والرسم بتسجيل وقائع الحمالت العسكرية التي كان فيها 

الح�يس والشعر والتفصيالت الحسابية  ءواإلنشايج من أدب الرحالت نصوح تسجيالته إىل مز حّول شاهد عيان.
 برسوم ملونة للمدن واألرضحة الدينية التي كان �ر بها الجيش العث�� يف أثناء حمالته. لحاقهاإلوالهندسية، إضافة 

ح السالحي عىل نصو  أدرج املليك. سطبلإل ، وكان يحتل منصب رئيس ا1564نيسان/ أبريل  28نصوح السالحي يف  تويف
قامئة منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة اليونسكو كأحد أهم الشخصيات التي أسهمت يف إثراء الحضارة 

 :أهم مؤلفاته منو  العاملية.

أضاف إليها ملحًقا من تأليفه أكمل فيه أحداث السنوات التالية حتى   وهو ترجمة لتاريخ الرسل وامللوك للطربي،  :مجمع التواريخ  •

 .1551عام 

. وأصل املخطوطة لهذه  1534عام  وىلأل ألّفه باسم السلطان سلي�ن القانو�، وذكر فيه تفاصيل الحملة الصفوية ا : سلي�ن نامه •

 الحملة محفوظ يف مكتبة قرص يلدز بإسطنبول. 

 . 1538ام  تضمن وصف املنازل التي مر بها الجيش العث�� زمن القانو� أثناء غزوه لرومانيا، وأنهى تأليفه يف ع  :فتوح قرة بوغدان  •

 ذكرت فيه تفاصيل غزوات القانو� يف تلك النواحي.  :فتح شلقوش وأسرتغون وآرستوف بلغراد تاريخ •

 رستم باشا.  عظمأل ، وقد نُِسَب الكتاب إىل الصدر ا1561خصصه لألحداث العث�نية حتى عام  : تواريخ آل عث�ن •

 .1532و 1529 . ألّفه ما ب�سلحةأل حول فنون الفروسية واستع�ل ا :تحفة الغزاة •

 حول الرياضيات. 1547ألّفه عام  :عمدة الحساب يف الفروض املقدرة بالكليات •

 وهو سجل مفصل لوقائع حملة القانو� عىل الدولة الصفوية. :منازل سفر العراق� للسلطان سلي�ن خان •
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 : مقال املشهدسابعًا

  تموز تتجلی يف لیبیا ضد حفتر  15روح 

 د. یاسین أكتاي
العامل بأرسه يف مواجهة ف�وس كورونا عرب مفهوم مشرتك من الحس يتحد 

حثيث عن التضامن عىل شكل  والبحث عن األمان، وفهم جدية األمر، وسعي

اسرتاتيجية مشرتكة ب� الجميع. يعلم الجميع أن هذا الف�وس هو مشكلة العامل 

كله، وأنه حتى ولو متكنت دولة ما من السيطرة عىل هذا الف�وس؛ فال طريق 

كلها. ومن للنجاة املطلقة ما مل يتم القضاء عليه يف وقت واحد عند بقية الدول 

الطبيعي أن يكون هناك وعي برضورة اتخاذ تداب� طارئة واستثنائية، تحتم عىل 

الجميع الرتكيز عىل مواجهة هذه األزمة بجهود مشرتكة، وتأجيل نزاعاتهم 

لكن عىل الرغم من كل ذلك، فإن بعض الدول وبعض  واختالفاتهم لوقت آخر.

 هم شيئًا، ولذا يجرون الهث� وراء رسابهم.األشخاص يترصفون وكأن هذه األزمة ال تعني ل

تواصل دولة اإلمارات تنفيذ مخططاتها يف جنوب اليمن خطوة خطوة، غ� عابئة بأي أزمة إنسانية هناك، ساعية إىل 

تقسيم اليمن. يف الواقع لو أعرنا انتباهنا لوجدنا أن أرقام الوفيات التي حصدها ف�وس كورونا الذي يعترب القضية األهم 

كرث من عدد األطفال الذين قضوا بسبب الجوع فحسب يف اليمن وخالل عىل أجندة العامل يف الوقت الحايل، ليست أ

بضعة شهور، جراء الحرب القذرة التي تديرها السعودية واإلمارات. بالطبع لقد استنفر العامل بأكمله عرب آلية دفاع 

�وتون بسبب  مشرتكة عىل صعيد وفيات كورونا، إال أن الوضع عىل صعيد وفيات األطفال يف اليمن مختلف، حيث ال

 ف�وس بل عرب الذين جاؤوا لليمن بحجة إنقاذه، بيد أنهم ينهبونه ويحاولون تقسيمه.

يف نفس السياق، هناك يف ليبيا االنقاليب حفرت املدعوم من قبل اإلمارات، بدًال من أن يتوقف لحظة بسبب الف�وس 

ن ملواجهة الوباء؛ فإنه عىل العكس متاًما راح يستغل والوباء املنترش، ويتذكر أنه إنسان وأن عليه التضامن مع اآلخري

انشغال العامل بذلك ليبدأ بشن هج�ته عىل طرابلس. وككل مرة يرضب أهدافًا مدنية، ويرتكب جرائم فوق جرامئه 

. الكث�ة. حتى يف اتفاقية برل� التي هي آخر االتفاقيات لوقف إطالق النار، نجده قد انصاع لذلك مرغً� بضغط رويس

ال �تلك اآلن أي حجة ودافع لعدم االلتزام بوقف إطالق النار، بل الحجة الوحيدة التي �لكها هي انشغال العامل وال 

 سي� تركيا مبواجهة ف�وس كورونا، ليظن واهً� أن لن يقدر عليه أحد و�نعه من االستيالء عىل ليبيا مبفرده.

خاطئة، واستسلم بشكل يث� الشفقة، أمام املقاومة العنيفة التي تلقاها لكنه أخفق هذه املرة وعلم أن حساباته كانت  

ردًّا عىل هج�ته. ألن تركيا حتى ولو كانت مشغولة مبواجهة الف�وس، إال أنها ال تزال موجودة. إنه مل يعبا برتكيا 

يف إيقاف انتشار املرض  التي تعترب أكرث الدول نجاًحا يف مكافحة ف�وس كورونا حول العامل. ونجاحها ال يتمثل

والتغلب عليه فحسب، بل يف إظهار قوة الدولة من حيث التعامل مع املشاكل واألزمات بحكمة، والتغلب عليها 

 بكل قوة ونجاح.

بفضل الدعم العسكري والتقني الذي قدمته تركيا لحكومة الوفاق الرشعية يف ليبيا، عرب اتفاقية رشعية للغاية 

رشعية الوحيدة يف الساحة الليبية؛ رأى حفرت حق اليق� أنه ارتكب خطأ فادًحا عرب انقالبه بل عرب االتفاقية ال

 الكب� الذي هو رمبا آخر انقالب له يف حياته.
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لقد متكنت قوات حكومة الوفاق الوطنية من صد هج�ت حفرت، واالنتقال إىل هجوم مضاد خالل وقت قص�، والسيطرة 

بلدات عىل رأسها صرباته ورصمان والعجيالت. واآلن نجد  7ورة، عرب استعادتها ما مجموعه عىل الحدود التونسية املجا

وتعترب  كيلومرت جنويب العاصمة طرابلس. 50أنها مل تتوقف عند هذا الحد، بل تتجه نحو ترهونة التي تقع عىل بعد 

يب الذي يبدأ من جنوب طرابلس وصوًال ترهونة أهم قاعدة عسكرية لحفرت يف غرب ليبيا، من أجل تنفيذ مخططه االنقال 

لالستيالء عىل كامل ليبيا. وإن حصار قاعدة بهذه األهمية يعطي بدوره أمًال كب�ًا ألهايل جنوب طرابلس بان نهاية حفرت 

قد اقرتبت. حيث إن تحرير ترهونة يعني قصم ظهر حفرت متاًما يف غرب ليبيا. لقد باتت قوات الوفاق هي الطرف 

وإن تحريرها الذي بات وشيًكا لرتهونة، سيفتح الطريق لها أمام الجفرة يف الجنوب، ومن ثّم أجدابيا يف الرشق املطارد، 

 التي تعترب نقطة انطالق حفرت األساسية.

لقد رصح رئيس املجلس األعىل للدولة الليبية خالد املرشي، أنهم يف صدد القضاء عىل ميليشيا حفرت بشكل كامل حتى 

إن حفرت الذي ال يثق إال بقوته املسلحة قد دخل اآلن يف مرحلة نهاية الطريق يف ليبيا. قبل يوم� فقط  .نهاية رمضان

فاجأنا حفرت وبتخطيط إمارايت راح لينقلب عىل مجلس نواب طربق الذي يستمد رشعيته منه أصًال، ليعلن نفسه الحاكم 

فاجأنا ألن شخًصا مثله ال يزال يخرس باستمرار عىل األرض وقد  لقد    الوحيد لكل ليبيا، طالًبا من الشعب االعرتاف بذلك.

فقد كل يشء، لن تنفعه خطوة كهذه. إنه من خالل هذه الخطوة أعاد تذك� الجميع بتاريخه الحافل باالنقالبات. أما 

أي وقت مىض. بالنسبة للشعب الليبي الذي طالبه حفرت بإطاعته واإلذعان له، فقد أظهر عىل الفور ردة فعل أقوى من  

متوز يف تركيا قد تجسدت يف ليبيا. أما عىل مستوى املجتمع الدويل فقد القت هذه الخطوة ردًّا شديًدا   15وكأن روح 

 من الواليات املتحدة وأوروبا.

إن املشهد القائم اآلن يرسم بوضوح معامل نهاية حفرت الذي ما استطاع أن يستمر حتى اآلن إال بدعم سخي من اإلمارات 

ومرص وفرنسا. لكن عل الرغم من أن انقالبه األخ� الذي أعلنه يف خضم الخسارات التي يتلقاها؛ ال �كن تفس�ه بالعقل 

واملنطق، إال أنه يحاول التمسك بإمكانية السيطرة عىل رشق ليبيا من خالل تقسيمها. وبالطبع إن التقسيم كان خياًرا 

رأسها اإلمارات. وإن ذلك يف ظل انقطاع األمل يف السيطرة عىل كامل ليبيا؛ مطروًحا بالنسبة للقوى التي تدعمه وعىل 

يف الحقيقة هناك جانب ذو معنى للقضية، وهو أن حملة حفرت  زء منها.جيعني أن األمور قد وصلت إىل االكتفاء ب

لتوحيد ليبيا الفيدرالية، الساعية إىل تقسيم ليبيا، تزامنت مع تاريخ إعالن امللك إدريس السنويس الدستور الذي يسعى  

نهاية ال بد من القول بأن حفرت عىل الرغم من أن ورقته األخ�ة تسعى نحو تقسيم ليبيا، لكن يبدو   .1963أبريل    26يف  

 .)1( أن السحر سينقلب عىل الساحر وسيكون ذلك سببًا لوحدة ليبيا بأكملها دون أن يدري.

  

 

 

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