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 فی هذا العدد:
 أقطاي: مرسي أصبح رمزا للمقاومة  

 ترکیا تتطلع لقاعدتین عسکریتین يف لیبیا  

 النسر الترکیة شمالي العراق   – عملیة املخلب    حدث األسبوع:  

 االتحاد األوروبي لبناء عالقات قویة مع ترکیا؟ هل ستقود أملانیا    قضیة األسبوع:  

 وزیر املالیة والخزانة: هدفنا التحول ملرکز تمویل عاملي بال فوائد  

 ترکیا تختبر أول قطار کهربائي محلي الصنع  

 قلعة "نمرون" اعرف ترکیا:   

 األوضاع يف لیبیا تدخل منعطفًا حرجًا. للکاتب الترکي: طلحة کوسا مقال:   
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 هذا العدد

  يونيو من شهر    األولمتابعة التطورات يف تركيا يف النصف  الرتيك    املرصديتناول  

  ترصيحات الرئيس رجب طيب  السيايس؛ يف املحور  عىل عدة محاور كالتايل: 

بعد افتتاح املدرج الثالث    مطار إسطنبول تحفة عاملية وفخر لرتكياأن  أردوغان  

ملستشار رئيس حزب العدالة والتنمية   حوترصي. ودار الضيافة ومسجد املطار

يف   مريس أصبح رمزا للمقاومةأن الرئيس املرصي الراحل محمد أقطاي: ياس� 

  ة واصلم  تشاووش أوغلووترصيح وزير الخارجية مولود  . لرحيلهالذكرى األوىل  

"البحر بجانب مناورات . املباحثات مع روسيا لض�ن هدنة دامئة يف ليبيا

إزالة تبدأ  الدفاع الرتكيةووزارة . املتوسطالبحر رتكية يف ال البحرية املفتوح"

وتقرير يشيد  . من مناطق انسحبت منها حفرت يف ليبيازرعتها قوات ألغام 

قاعدت�  لتشغيل  تركيا  وتطلع  .  برسعة يف ليبيا  16Fنرش طائرات  بأنقرة  بقدرات  

رئيس الشؤون الدينية لوحدة األمة باإلضافة إىل دعوة من  .  عسكريت� يف ليبيا

ضد ترصيحات  وإدانة من السفارة الرتكية يف لبنان . ضد مخططات إرسائيل

فتح آيا صوفيا للعبادة خاضع لسيادة   يرصح أن وزير العدل و . يا"مسيئة" لرتك

زاعم  مل   تريكوتفنيد  .  رتيك يدعو لفتح آيا صوفيا للعبادةالبطريك األرمن  و .  تركيا

 . "تويرت" بخصوص الحسابات املغلقة

هل ستقود أملانيا االتحاد األورويب لبناء   : املرصدويف قضية األسبوع، يستعرض 

  رصدامل  . ويف حدث األسبوع؛ يستعرضتركيا يف الفرتة القادمة؟عالقات قوية مع  

 الرتكية ش�يل العراق.  النرس  –عملية املخلب  

  وزير املالية والخزانة ترصيحات ل  ؛ املرصداالقتصادي؛ يستعرض  املرصدويف 

بجانب بدء .  التحول ملركز متويل عاملي بال فوائد  تركيا   هدف  برات الب�ق حول

نسخ مس�ة من  وطراز جديد ل. ر أول قطار كهربايئ محيل الصنعاختباتركيا 

  قطارات  "أسبيلسان" تدعم ورشكة . التفج�ية طائرات "كاميكازي" اإلنتحارية

تركيا تدعو الرشكات الصينية وأخ�اً . محلية ات السكك الحديدية ببطاري

 . لالستث�ر لديها

. أما  قلعة "�رون" ن نبذة عاملرصد ويف محور إعرف تركيا: يقدم  

. وختاماً؛ يتناول  السلطان سلي�ن القانو�ي فه لهذا األسبوع املرصد شخصية 

. للكاتب الرتيك:  األوضاع يف ليبيا تدخل منعطفاً حرجاً  بعنوان: مقاالًاملرصد 

  .طلحة كوسا

 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

 اإليرانيالمرصد 

 المرصد الخليجي

 مرصد إسرائيل

 يالمرصد المغارب
 املرصد  منصات

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

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 السیاسيأوًال: املشهد 

 أردوغان: مطار إسطنبول تحفة عاملیة وفخر لترکیا

إن "مطار إسطنبول  ؛قال الرئيس رجب طيب أردوغان

أصبح تحفة عاملية، ومصدر فخر لبلدنا، واليوم نفتتح 

جاء ذلك يف كلمة   مستقال جديدا وبرج مراقبة ثاٍن". مدرجا

أردوغان، خالل مشاركته يف مراسم افتتاح املدرج املستقل 

وقال  الثالث ودار ضيافة ومسجد يف مطار إسطنبول.

مطار إسطنبول يعد من رموز أهداف حكومته الرئيس، إن 

 يف إشارة إىل مئوية تأسيس الجمهورية الرتكية. 2023لعام 

 وأضاف: مطارنا هذا يعد تحفة عىل مستوى العامل يف املعنى الحقيقي بدءا من عملية البناء وحتى القدرة االستيعابية.

أن إج�يل عدد الرحالت    أردوغانوكشف    بارها ماركة عاملية.ولفت إىل أن املطار سيساهم يف االرتقاء بإسطنبول أكرث باعت

 مليونا. 65مسافرين بلغ  دعدب أبريل/ نيسان من العام املايض. 6ألًفا منذ افتتاحه بطاقة كاملة يف  423يف املطار بلغ 

متع بقدر استيعابية وأن الوضع الحايل ملطار إسطنبول يت ،املدرج الثالث قادر عىل استضافة أكرب الطائرات يف العاملو 

 مليون مسافر سنويا. 200ف يستضرغم تصميمه لي مليون مسافر سنويا. 90تصل إىل 

 أقطاي: مرسي أصبح رمزا للمقاومة 

قال ياس� أقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية 

نىس، يُ  الرتيك، إن الرئيس املرصي الراحل محمد مريس، "لن

الذي ال  ،فقد أصبح رمزا للمقاومة كشخصية عمر املختار

جاء ذلك يف كلمة ألقاها  يشكل رمزا قوميا مه�".يزال 

بندوة، مبدينة إسطنبول، تحت عنوان "يف الذكرى األوىل 

ورأى   لوفاة محمد مريس.. إىل أين وصل الربيع العريب؟".

أقطاي أنه "مل يُسمح للشهيد مريس بحكم مرص أكرث من 

واعترب أن "طريقة اغتيال   حريات وكرامة إنسان".عام، ولو استمر حكم الرجل مدة أطول لشهدت مرص تطورا وتنمية و 

لو كان الدستور ه  وشدد عىل أن  مريس تفضح كل الجرائم التي ينظمها النظام العاملي بأرسه بسكوته عىل هذه الجر�ة".

وندد أقطاي باملعاملة التي تعرض لها  مت�سك ومطبق يف بالد املسلم� لكان العامل اإلسالمي غ� ما كان عليه".

مريس خالل فرتة سجنه، ك� عرب عن استيائه من املجتمع الدويل الذي يدعي تبنيه لحقوق اإلنسان والعدالة، يف 

 الوقت الذي يبقى صامتا عن كل ما يحدث بحق املعتقل� يف مرص.

 تشاووش أوغلو: نواصل املباحثات مع روسیا لضمان هدنة دائمة يف لیبیا 

وغلو، إن بالده ستواصل املباحثات مع روسيا لض�ن وقف إطالق نار دائم قال وزير الخارجية مولود تشاووش أ 

وأوضح أن الرئيس� الرتيك رجب طيب أردوغان والرويس فالد�� بوت�، اتفقا عىل مواصلة العمل  يف ليبيا.
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ما من خالف حول   أنهو ولفت إىل عقد اجت�عات عىل املستوى الفني ب� البلدين    املشرتك من أجل هدنة دامئة يف ليبيا.

قررنا مواصلة املفاوضات عىل املستوى الفني من أجل ترسيخ الهدنة، وكذلك من أجل تحديد :  وأضاف  املبادئ األساسية.

طراف بل مبشاركة األ بالطبع لن يكون أحادي الجانب، و تفاصيل الخطوات التي يجب اتخاذها بعد وقف إطالق النار، 

تشاووش أوغلو أنه قد ال يكون القرار الصادر عن تركيا وروسيا حول تطبيق الهدنة واقعيا وأوضح  قبائل.التنازعة، و امل

 دون التباحث حول القضايا التاريخية والقضايا األخرى أو دون موافقة الليبي� وخاصة الحكومة الرشعية عليه.

 قوات ترکیة تجري مناورات "البحر املفتوح" يف املتوسط 

لجمعة مناورات "البحر املفتوح" يف أجرت القوات الرتكية ا

  وأعلنت وزارة الدفاع  املياه الدولية بالبحر األبيض املتوسط.

الرتكية، يف بيان، أن املناورات التي أجرتها وحدات تابعة  

لقياديت القوات الجوية والبحرية متت إدارتها من مراكز  

طائرة تابعة  17وشارك يف املناورات  عمليات يف تركيا.

فرقاطات وطرادات تابعة لقيادة القوات   8للقوات الجوية و

ومتت خالل  ساعات، وشملت مسارا بطول ألفي كيلو مرت. 8قت نحو واملناورات التي اكتملت بنجاح، استغر  البحرية.

وتهدف املناورات الختبار  البحري وغ�ها.-املناورات تنفيذ عمليات التزود بالوقود الجوي، والتدريب املشرتك الجوي

 وتطوير مهام عمليات املسافات الطويلة دون انقطاع.

 ألغام حفتر يف لیبیاالدفاع الترکیة: انطالق أعمال إزالة 

أعلنت وزارة الدفاع الرتكية، إطالق قواتها أع�ل إزالة ألغام 

وعبوات ناسفة زرعتها مليشيا االنقاليب خليفة حفرت يف 

وأوضحت أنه مع تحرير املناطق التي كان يحتلها  ليبيا.

الج�ال االنقاليب حفرت، بدأت مرة أخرى أع�ل إزالة األلغام 

وأشارت إىل أن القوات املسلحة  التي زرعتها مليشياته.

تدريبيا واستشاريا للجيش الليبي بناء الرتكية تقدم دع� 

وأضافت: مع تحرير   .رشعيةعىل دعوة الحكومة الليبية ال

املناطق التي كان يحتلها الج�ال االنقاليب حفرت، وبهدف منع تعرض املدني� األبرياء لألذى، وتسهيل عودتهم بأمان إىل  

والكشف عن املتفجرات اليدوية لدى القوات املسلحة منازلهم، بدأ خرباء التخلص من القنابل، وفرق تدم� األلغام 

 الرتكية، يف أع�ل إزالة املتفجرات واأللغام املزروعة من قبل قوات االنقاليب حفرت، وإعادة الحياة إىل طبيعتها.

 بسرعة يف لیبیا  -16Fقدرتها یلع نشر طائرات  ت ثبتأأنقرة 

 أجرى تدريبا جويا إىل الساحل الليبي أمس الخميس قال مسؤول تريك ملوقع ميدل إيست آي إن الجيش الرتيك

وطائرات   16-استغرق مثا� ساعات إلثبات أن بإمكانه نرشا رسيعا وسهال لعدد من الطائرات املقاتلة من طراز إف

ويف إعالن رسمي منفصل، أفاد الجيش الرتيك بأن سالحه الجوي   اإلنذار املبكر يف البلد، إذا دعت الحاجة إىل ذلك.

طائرة حربية أقلعت من مدينة   17البحري أجريا معا "تدريب البحر املفتوح" يف رشق البحر املتوسط تضمن  و 
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ورصح مسؤول تريك ثان للموقع الربيطا� بأن "التدريب   إسيك شه�. ك� انضمت مثا� فرقاطات وطرادات إىل التدريبات.

ا وإيابا". ك� تضمن التدريب الذي قادته القيادة العسكرية كيلومرت ذهاب 2000أجري يف املياه الدولية يف مسار طوله 

 .130-يف تركيا، طائرات نقل وطائرات شحن عسكرية من طراز يس

 يف لیبیاترکیا تتطلع لقاعدتین عسکریتین 

وسائل اإلعالم الرتكية أن أنقرة ستقيم قاعدت�  قالت

عسكريت� يف ليبيا يف إطار تعاونها األمني مع حكومة 

وقال التقرير اليومي لصحيفة  الوطني يف طرابلس. الوفاق

يني شفق الرتكية، مش�ا إىل مصادر إقليمية، إن قاعدة 

يف غريب ليبيا ستصبح مركزا لنرش  االسرتاتيجيةالوطية 

الطائرات املس�ة املسلحة وطائرات املراقبة. وقالت 

ع الصحيفة إن الطائرات املس�ة ستحميها أنظمة الدفا 

وقالت الصحيفة إنه سيجري إنشاء قاعدة  الجوي الرتكية.

 بحرية ثانية يف مرصاتة نظرا ألهميتها الكب�ة لسلسلة اإلمدادات العسكرية من تركيا.

 رئیس الشؤون الدینیة یدعو لوحدة األمة ضد مخططات إسرائیل

عيل أرباش، إىل وحدة األمة ، دعا رئيس الشؤون الدينية

 اإلسالمية يف هذه املرحلة ملنع الظلم والتصدي مل�رسات

العاملي  جاء ذلك يف كلمته بامللتقى االحتالل اإلرسائييل.

لعل�ء األمة نرصة للقدس واملرسى، للتنديد بكافة مشاريع 

التهويد والضم اإلرسائييل املرتقب ألراض من الضفة الغربية 

طالب أرباش، بوضع مناهج تعليمية حول تاريخ وجغرافية فلسط�، و   دولة.  19هيئة عل�ئية من    64  ةشاركمب  ،املحتلة

ودعا املسلم� إىل االجتهاد إليجاد الحلول للتصدي لالحتالل، ألن  ديدة وتوعيتهم.من أجل نقل قضيتها إىل األجيال الج

 .الذين يحتلون القدس ال يهتمون وال يراعون القانون الدويل وحقوق اإلنسان والد�قراطية

 الخارجیة اللبنانیة تتحرك ضد تصریحات "مسیئة" لترکیا

"باتخاذ  اللبنانية،طالبت الخارجية اللبنانية، وزارة اإلعالم 

ما تراه مناسبا وفق القوان�"، ضد إعالمي ووزير 

أقدما عىل اإلساءة إىل تركيا خالل  لبنا� سابق،

مذكرة احتجاج  وتضمن الخطاب برنامج تلفزيو�.

اإلعالمي  وتطاول من السفارة الرتكية يف ب�وت.

اللبنا� من أصول أرمينية نيشان، عىل قناة الجديد 

املحلية، مع الوزير السابق املقرب من النظام 
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وقال بيان الخارجية اللبنانية، إن السلطات الرتكية طالبت بتدخل السلطات املختصة لض�ن احرتام   السوري، وئام وهاب.

 منصات اإلعالم اللبنانية، وكرامة الدولة الرتكية ممثلة برئيسها.األصول عىل 

 صوفیا" للعبادة خاضع لسیادة ترکیا   وزیر العدل: فتح "آیا

 قال وزير العدل عبد الحميد ُغل، إن مسألة رصح "آيا

أن  عىل وأكد صوفيا" خاضعة لسيادة الجمهورية الرتكية.

صوفيا وفتح أبوابه للعبادة رغبة مشرتكة لدينا   قيود آيا كرس

آيا يعترب    تح.جميعا وهي تنفيذ لوصية السلطان محمد الفا

 481استخدم ملدة  .سطنبولبإصوفيا رصح فني ومع�ري 

، ويعترب 1934عاماً مسجًدا، وتم تحويله إىل متحف عام 

من أهم املعامل املع�رية يف تاريخ الرشق  آيا صوفيارصح 

صوفيا إىل أصله، وليس ، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا تخطط إلعادة آيا 2019ويف مارس/ آذار  األوسط.

وشدد عىل أن مسألة إعادة تحويل آيا صوفيا  جعله مجانيا فقط، وهذا يعني أنه لن يصبح متحًفا، وسيسمى مسجًدا.

 إىل مسجد مطلب يتطلع إليه شعبنا، والعامل اإلسالمي.

 یدعو لفتح "آیا صوفیا" للعبادة يف ترکیا بطریك األرمن

سحق مشعليان، إىل فتح ادعا بطريق األرمن يف تركيا، 

متحف "آيا صوفيا" للعبادة، وتحويله إىل رمز للسالم 

وقال مشعليان، يف تغريدة عرب تويرت: تم بناء آيا  اإلنسا�.

عىل مدار ، آالف عامل 10صوفيا بإنفاق ثروة وبجهود 

شهد آيا صوفيا عمليات ترميم ال تحىص، جميع  ؛عام 1500

جهود وقف السلطان الفاتح، كانت تهدف للحفاظ عىل آيا 

صاً بالعبادة وليس متحفا، فلتفتح آيا صوفيا صوفيا مكاناً خا

وتابع: أعتقد أنه سيكون مناسبا لفطرة املكان رؤية صفوف املؤمن� بدل السياح الفضولي� املندفع� التقاط  للعبادة.

 . وطالب بتخصيص مكان داخل آيا صوفيا لعبادة املسيحي�، حتى يكون رمزا للسالم اإلنسا� الصور.

https://almarsad.co.uk/
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 مزاعم "تویتر" بخصوص الحسابات املغلقة فیها ترکیا تفند 

فندت دائرة االتصال بالرئاسة الرتكية، املزاعم التي ادعتها 

 يف تركيا رشكة تويرت حول بعض الحسابات التي أغلقتها

مزيفة وجرى فتحها لدعم الرئيس رجب طيب بحجة أنها 

تويرت قامت  و   أردوغان، ك� ادعت أنها تدار من مركز واحد.

وقال "ألطون"، إن   آالف حساب يف تركيا.  7ق أكرث من  أغال ب

املزاعم التي ساقتها رشكة "تويرت"، بخصوص الحسابات التي 

أن بعض الوثائق املزعومة التي  و   غلقتها عارية عن الصحة.أ 

اعتربتها "تويرت" أساسا لقرار إغالق الحسابات غ� علمية 

الجهود الرامية إلضفاء الرشعية عىل القرار الذي اتخذته رشكة ؛ واعترب ألطون وتم إنشاؤها بدوافع سياسية متحيزة.

 .فضيحة تاريخيةهو مقرها الواليات املتحدة األمريكية 
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 ثانیًا: قضیة األسبوع 

 هل ستقود أملانیا االتحاد األوروبي لبناء عالقات قویة مع ترکیا؟ 

بلغت التوترات ذروتها مجدداً ب� تركيا واليونان حول عدد من النزاعات التقليدية مثل قضايا قربص وبحر إيجة، باإلضافة 

إبطال اتفاق تركيا وليبيا  سابقاً ق املتوسط. وكانت أثينا قد حاولت إىل الخالفات األخ�ة املتعلقة بالنفوذ البحري رش 

بهدف الحد من السيطرة الرتكية عىل منطقة رشق املتوسط التي متتد إىل خليج أنطاليا. وتعتقد  2019املربم يف نوفمرب 

اع سياسة متطرفة وغ� عادلة أثينا أنها بدعم من فرنسا ومرص واإلمارات العربية املتحدة والقبارصة الروم، تستطيع اتب

األخ� حول الجرف القاري لبحر إيجه، حيث برز رشق املتوسط كمنصة رئيسية   نزاعهايف كل قضاياها مع تركيا، وخاصة  

 لتجدد التنافس بينها وب� تركيا.

اليائسة تستعد   يلمح املسؤولون العسكريون اليونانيون إىل إمكانية نشوب حرب علنية، يف إشارة إىل أن حكومة بالدهم

ملواجهة أحدث خطوات تركيا يف املنطقة. لكن األزمات السابقة ب� البلدين علمت أثينا أال تخاطر أبداً مبواجهة عسكرية 

وطرد زعيم "يب كا كا" اإلرهايب عبد الله أوجالن من اليونان قرساً  ،1996إ�يا عام  / مع أنقرة مثل أزمة جزيرة كارداك

ضح أن اليونان، الذين مل يتمكنوا حتى من مجاراة قوة تركيا يف التسعينيات، سيهربون من قتال . ومن الوا1998عام 

األتراك اليوم. ومنذ أن قلل الرئيس رجب طيب أردوغان من أهمية التهديدات اليونانية معترباً إياها "رصاصات فارغة"، 

لتوترات. ومن املفيد هنا أن نتذكر أنه تلقى رسالة فّضل رئيس الوزراء اليونا� "ك�ياكوس ميتسوتاكيس" تخفيف حدة ا

واضحة من الرئيس األمرييك دونالد ترامب العام املايض خالل مكاملة هاتفية، بأن بالده ستضطر إىل محاربة تركيا وحدها 

 إذا ما وصل األمر إىل ذلك الحد.

س" أن حكومته منفتحة عىل الحوار مع ، أعلن "ميتسوتاكي2020ويف حديثه األخ� يف منتدى دلفي االقتصادي لعام 

تركيا حول ترسيم الحدود البحرية. واقرتح السيايس اليونا� أنه �كن حل النزاعات ب� البلدين يف الهاي، وحذر من أن 

إىل أوروبا كلها سرتد عىل تركيا يف حالة انتهاك السيادة اليونانية. وبعبارة أخرى، نقل "ميتسوتاكيس" عداء اليونان لرتكيا  

مستوى تصعيد الضغط بواسطة االتحاد األورويب. وما من شك يف أن ممثل اليونان يف اجت�ع وزراء خارجية االتحاد 

األورويب اليوم، سيبذل قصارى جهده للدفاع عن مصالح بالده املعلنة ذاتياً يف رشق املتوسط. وإذا ما استجاب االتحاد 

ادة سياسته تجاه تركيا، فسوف تترضر املصالح االسرتاتيجية األوروبية طويلة األورويب وسمح لليونان األكرث عدوانية بقي

املدى بشكل خط�. ويسعى االتحاد األورويب يف ضوء الدور العاملي املتغ� لواشنطن، وضعف تضامن حلف ش�ل  

، في� يتعلق بأزمة الالجئ� األطليس وانسحاب بريطانيا من االتحاد، إلرشاك الص� وروسيا. ك� أن عالقات أوروبا مع تركيا

 والتهديدات األمنية وغ�ها من القضايا، ستكون ذات أهمية حاسمة ملستقبل املنظمة الدولية.

يوليو، التعامل  1ومن هذا املنظور، سيكون من املفيد ألملانيا، التي ستتوىل الرئاسة الدورية لالتحاد األورويب يف 

أما تكريس وفرض سياسة  ث االتحاد الجمريك وتحرير التأش�ات والالجئ�،مع القضايا املتعلقة برتكيا مثل تحدي

اليونان املتطرفة والجشعة تجاه تركيا يف منطقة رشق املتوسط فمن شأنه أن يغذي التوترات بدالً من تعزيز 

يا. وكذلك تسعى الحل. ك� يفتقر االتحاد األورويب ببساطة إىل القوة إلقناع أنقرة بإلغاء اتفاقها البحري مع ليب

املستشارة األملانية أنجيال م�كل بقوة من خالل توليها الرئاسة الدورية لالتحاد للمرة األخ�ة، إىل إعادة توحيد 

املنظمة إىل جانب تعهد األملان بتعزيز وحدة أوروبا، وإخراج االتحاد من أزمة الف�وس املستجد وتحس� 
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عات رشق املتوسط تقود العالقات ب� تركيا واالتحاد األورويب إىل طريق مسدود، مكانته العاملية. وبالتايل فإن ترك نزا

 لن يخدم هذا الغرض.

 حقيقة أن األتراك لن يغضوا الطرف عن سياسة اليونانهناك؛ لقد أبرز دعم تركيا لليبيا يف األشهر األخ�ة وإنجازاتها 

يس الفرنيس إ�انويل ماكرون يف تحقيق النتائج عندما العدوانية يف بحر إيجه ورشق املتوسط. ك� فشلت خطة الرئ

�اقب ما إذا كانت م�كل ستتمكن من إقناع لتعزيز مصالح بالده ش�ل إفريقيا. ل استخدم أثينا كمدفع لرضب تركيا

 .أم ال ماكرون وميتسوتاكيس برضورة تعزيز االتحاد األورويب وإحياء عالقته مع تركيا

 األسبوع ثالثًا: حدث 

 النسر - عملیة املخلب 

هدفا ملنظمة "يب كا كا" اإلرهابية ش�يل العراق، يف إطار عملية  81، تدم� املايض أعلنت وزارة الدفاع الرتكية، اإلثن�

جاء ذلك يف بيان نرشته الوزارة عرب تويرت، بشأن استهداف مواقع يف سنجار وقرجيك وقنديل والزاب  النرس".  -"املخلب

هدفا، تشمل  81كدت الدفاع أنه تم تدم� وأ وأفش� باسيان وهاكورك، يتخذها اإلرهابيون قواعد لهم ش�يل العراق.

كهوفا ومخابئ وتحصينات إلرهابيي "يب كا كا"، مش�ة إىل أن املقاتالت عادت إىل قواعدها يف تركيا ساملة عقب تنفيذ 

 وأشارت أن العملية، التي أسفرت عن خسائر كب�ة للتنظيم اإلرهايب، استخدمت فيها ذخائر محلية الصنع. مهامها.

أنها راعت، خالل تخطيط وتنفيذ العملية، ح�ية أرواح املدني� وأمالكهم، الفتة إىل أن القوات املسلحة وأوضحت 

 الرتكية ستواصل بحزم مكافحة اإلرهاب حتى تحييد آخر إرهايب.
مة النرس" العسكرية ضد منظ-ويف وقت متأخر من ليل األحد/اإلثن�، أطلقت القوات املسلحة الرتكية، عملية "املخلب

النرس، وطائراتنا تدّمر جحور اإلرهابي� -وقالت وزارة الدفاع: "انطلقت عملية املخلب  "يب كا كا" اإلرهابية ش�يل العراق.

ك� هنأ وزير الدفاع الرتيك "خلويص أكار" طياري سالح الجو، العائدين إىل قواعدهم العسكرية بعد  فوق رؤوسهم".

جدير بالذكر أن منظمة "يب كا كا" اإلرهابية،  العراق، عىل تكلل العملية بالنجاح. رضب أوكار إرهابيي "يب كا كا" ش�يل

تتخذ من جبال قنديل ش�يل العراق، معقال لها، وتنشط يف العديد من املدن والبلدات وتحتل عددا كب�ا من القرى يف 

  املنطقة.
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 رابعًا: املشهد االقتصادي 

 التحول ملرکز تمویل عاملي بال فوائد: هدفنا والخزانة  وزیر املالیة

براءت ألب�ق، أّن هدف الحكومة   ،أكد وزير الخزانة واملالية

عرب  هو تحويل البالد إىل مركز متويل عاملي بدون فوائد،

وذلك خالل  تسهيالت سيقدمها "مركز إسطنبول للتمويل".

مؤمتر التمويل واالقتصاد اإلسالمي الثا� عرش مشاركته يف 

ولفت الوزير إىل وجود عدة عوامل ستساعد يف   بإسطنبول.

بالده، إىل مركز متويل عاملي، منها البنية التحتية تحويل 

املالية املتطورة ورشيحة الشباب الواسعة والخربات واملوقع 

 ،2005وأشار ألب�ق إىل أّن مؤسسات التمويل التشاركية يف تركيا، اكتسبت صفة البنوك بشكل قانو� عام  سرتاتيجي.اال 

 ٪.6.5إىل  ٪2.4حصة سوقية قفزت من وب ،له البنوك التقليديةتجاوزت من خال٪ و 23 ـوا سنويا ب�حققت  أنهاو 

 ترکیا تختبر أول قطار کهربائي محلي الصنع

 ،عادل قره إس�عيل أوغلو  ،أعلن وزير النقل والبنى التحتية

استعداد بالده الختبار أول قطار كهربايئ محيل الصنع عىل  

ضمن ، أغسطس/آب املقبل 30يوم  سكة الحديد

مؤكدا استك�ل عملية  ،أنقرة للتفوق الصناعي اسرتاتيجية

تصميم وإنتاج القطار الكهربايئ املحيل، التي ستدخل 

وتحدث الوزير عن استمرار  الخدمة نهاية العام الحايل.

مساعي البالد لتصنيع القطار الرسيع املحيل، عقب االنتهاء 

العرش وشهدت السنوات    من إنتاج القطار الكهربايئ املحيل.

ارتفع عدد مراكز  و   ،األخ�ة يف تركيا ثورة عمالقة يف عدد من الصناعات، بينها الصناعات االستهالكية والبحرية والدفاعية

 .2019مركزا عام  84إىل  2001"تكنوباركس" التي تضم رشكات التقنية الرتكية، من مركزين عام 

 نسخ مسیرة من طائرات "کامیکازي" اإلنتحاریة

الرتكية لهندسة وتجارة  STMكة تواصل رش 

تكنولوجيا الدفاع، مساعيها لتطوير املزيد من 

 ا، وأبرزهإىل الخارج وتصديرهاالدفاعية املنتجات 

وترتكز . طائرات "كاميكازي" بدون طيار االنتحارية

أع�ل مهنديس الرشكة الرتكية عىل تصنيع وتطوير 

ألباغو"، الطائرات االنتحارية، ذات الجناح الثابت "

والجناح املتحرك واملروحي "كارغو"، وطائرات 
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إثر مشاركتها يف وقت و تستطيع "كارغو" تنفيذ املهام لوحدها،و  ذات أجنحة مروحية للطلعات االستكشافية "توغان".

 سابق بتجارب واختبارات يف دول متعددة، أظهرت نجاحها يف الظروف املناخية االستوائية والصحراوية والجليدية.

 بطاریة محلیة ب "أسبیلسان" الترکیة تدعم السکك الحدیدیة

قامت رشكة "أسبيلسان" الرتكية املتخصصة بإنتاج 

البطاريات طويلة األمد للقوات املسلحة، بإضافة إنجاز 

أع�لها بإنتاج أول بطارية محلية الصنع  جديد لسلسلة

وتلبي الرشكة غالبية احتياجات  ألنظمة السكك الحديدية.

الرشكة وتنتج الطائرات التابعة للدولة من بطاريات، 

بطاريات فردية من النيكل والكادميوم للطائرات 

"أسبيلسان" تجربة   وأجرت  عاما.  30والهليكوبرت محليا منذ  

تطوير تقنية الكادميوم ، عرب  املتوقعن  وشهدنا أداًء أفضل م،  البطارية عىل الرتام التابع لرشكة النقل العام مبدينة قيرصي

ملانيا أل سد الفجوة يف الحصة السوقية واستطاعة الرشكة  وألياف النيكل، وهي األكرث مالءمة ألنظمة السكك الحديدية".

 وفرنسا والص�.

 ترکیا تدعو الشرکات الصینیة لالستثمار لدیها 

الصينية روهصار بكجان، الرشكات ، دعت وزيرة التجارة

، خالل لقاء لالستث�ر يف بالدها واملناطق الحرة التخصصية

وتناول الطرفان  نظ�ها الصيني زونغ شان.مع الوزيرة ب� 

وأعربت  العالقات الثنائية ب� البلدين وسبل تطويرها.

الوزيرة عن رغبتها يف جعل التجارة الثنائية أكرث استدامة 

ة مضافة أعىل إىل وتوازنا، عرب متك� صادرات ذات قيم

وأفادت أنها تنتظر من الحكومة الصينية تشجيعا  الص�.

وتوجيها واضحا للرشكات الصينية، التي تتعامل تجاريا مع 

وأكدت أن الرشكات الرتكية ينبغي أن تأخذ مكانها الفعال يف املشاريع التي ستُنفذ   تركيا، حيال استخدام العملة املحلية.

 ي الستث�رات البنية التحتية.بتمويل من البنك اآلسيو 

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

 قلعة "نمرون" 

وأجريت،  تركيا فتح أبوابها أمام الزوار. أعادت قلعة "�رون" التاريخية بوالية مرس� جنويب ،بعد إمتام عمليات الرتميم

ل ترميم وصيانة عىل قلعة "�رون" الواقعة عىل مشارف جبال طوروس، يف منطقة تشاميل خالل الفرتة املاضية، أع�

وقامت بأع�ل الرتميم مديرية مراقبة وتنسيق االستث�ر يف مرس� تحت  قدم عن سطح البحر. 1600يايال، عىل ارتفاع 

لقلعة من قبل العديد من اإلمرباطوريات واستخدمت ا  إرشاف املجلس املحيل للمحافظة عىل الرتاث الثقايف مبدينة أضنة.

 والدول التي يعود تاريخها إىل الحضارات الحثية واآلشورية ألغراض دفاعية.

وبُنيت القلعة يف موقع اسرتاتيجي عند نقطة تقاطع الوديان الجبلية الثالثة، كانت تعرف باسم "إليربو" من قبل الحثي� 

دفاعية من جانب البيزنطي�، ومملكة كيليكيا األرمنية، وإمارة قرامان استُخدمت في� بعد ألغراض و  واآلشوري�.

وتحتوي الجدران الخارجية للقلعة عىل خصائص مع�رية أرمينية   أوغوللري، ودولة سالجقة األناضول والدولة العث�نية.

 400لة صعبة والصعود حوايل  و�كن الوصول إىل القلعة بعد رح  وبيزنطية انتقلت عرب العصور التاريخية إىل يومنا هذا.

مرتاً، ك� يوجد بها آثار لجدران حجرية، وتتكون من صخور طبيعية ترتاوح  40وللقلعة منحدر حاد يصل إىل  درجة.

ويرفرف عىل قمة القلعة العلم الرتيك، وتقدم القلعة فرصة لزوارها من عشاق  أمتار. 10إىل  3أطوالها ب� 

، وكانت هناك 1061الوثائق التاريخية أن هناك أناس عاشوا هنا حتى عام  تقول التصوير اللتقاط مناظر رائعة.

أن القلعة ومحيطها يجذبان إليه� بشدة محبي و  مستوطنات حول قلعة �رون، وجزء كب� منها تم هدمه.

 كافة تتوسط قلعة �رون منطقة تشاميل يايال وتطل عىل الطبيعة الخالبة، وعشاق التقاط الصور الفوتوغرافية.

  نواحيها، وعند الصعود ألعىل هذه القلعة �كن رؤية كل األماكن من فوق.

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

 سلیمان القانونيّ 

 

لطان سليم األّول الذي اهتمَّ بتنشئته،  900ُولِد سلي�ن القانوّ� يف عام  للهجرة يف طرابزون، وهو االبن الوحيد للسُّ

َغر؛ فأصبح سلي�ن ُمحبّاً للِعلم، والعل�ء، واألدب، واألدباء، والفقهاء، عل�ً بأنّه كان يشتهُر بالوقار، وتربيته منذ  الصِّ

ومن الجدير بالذكر أّن لسلي�ن صديق ُمقرَّب كان يقيض معه الوقت يف صغره، وهو أخوه يف الرضاعة   والجّدية يف شبابه،

، وعندما أصبح شابّاً، أصبح يراقب ما يدور حوله من عمليّات عسكريّة، ك� يحيى، حيث تعلَّ� صياغة الجواهر سويّةً 

لطان سليم األّول.   يُعتَقد بأنّه شارك يف إحدى هذه العمليّات إىل جانب والده السُّ

لطان سليم األّول عام اية للهجرة، توّىل سلي�ن الُحكم، وبدأ بتوجيه السياسات يف الدولة، ويف بد 926بعد وفاة السُّ

ُحكمه، متكَّن من فَرض َهيبة الدولة؛ حيث قىض عىل الخارج� عليها، وعىل كلِّ َمن كان يُحاول االستقالل عنها من الُوالة، 

وقد أظهر عز�ته القويّة عندما قىض عىل مترُّد الغزاّيل يف الشام، ومترُّد أحمد باشا يف مرص، باإلضافة إىل مترُّد قلندر جلبي 

لطان سلي�ن القانوّ� عهداً ذهبيّاً للدولة اإلسالميّة؛ حيث ضمَّت دولته مجموعة كب�ة   .يف قونية، ومرعش يُعتَرب عهد السُّ

من املُُدن، والعواصم يف أفريقيا، وآسيا، وأوروبا، ك� أصبحت دولته تسيطُر عىل كلٍّ من البحر األحمر، والبحر األسود، 

ط، ومن الجدير بال ول والبحر األبيض املُتوسِّ ذكر أنّه كان لُسلي�ن القانوّ� إنجازات مختلفة يف كلٍّ من أوروبا، والدُّ

: إنجازاته يف البالد العربيّة: ضمَّ كُّالً من َعدن صنعاء، ومضيق باب املندب إىل دولته. استطاع ح�ية منهاالعربيّة،  

ي لتدخُّالت أفريقيا من الخطر املُحيط بهم، وبقيادة خ� الدين بربروس تّم ضّم تونس   إىل دولته. متكَّن من التصدِّ

سيطَر عىل بالد القرم الواقعة ش�ل البحر األسود،  ك� .ـه 942الصفويّ� يف العراق، وغزا عاصمتهم تربيز عام 

دة من  ك� استطاع دخول عاصمة رصبيا بلغراد، وحارص عاصمة النمسا فيينا. متكَّن من السيطرة عىل ُجُزر ُمتعدِّ

عقَد اتِّفاقية مع فرنسا؛ حتى يضمن وقوفها إىل جانبه يف َحربه ِضّد كُلٍّ من  ، و حمر، كجزيرة رودسالبحر األ 

 إسبانيا، والربتغال، والنمسا. 
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ُعرِف عن سلي�ن القانوّ� حبُّه، وتذوُّقه للشعر، ومعرفته بلغات الرشق، كاللغة العربيّة، ومقدرته عىل الكتابة بخطٍّ 

ِحبّاً للبناء، واإلع�ر؛ وهذا ما جعله يُنفق بسخاء عىل األبنية الكب�ة، فبنى الحصون، واملعاقل يف جميل، ك� أنّه كان مُ 

بلغراد، ورودس، وكذلك بودا، وأنشأ الصهاريج، والقناطر، واملساجد يف مختلف أنحاء دولته، وخصوصاً بغداد، ودمشق، 

عة يف عاصمة دولته، ومن أهّم َمعالِم التطوُّر الحضارّي يف َعهده، بناء ومّكة املُكرَّمة، باإلضافة إىل ما شيَّده من ع�ئر رائ

مسجد السلي�نيّة يف إسطنبول، والذي يُعتَرب من أبرز األع�ل املع�ريّة التاريخّية يف العالَم اإلسالمّي. ظهور ُمهندس� 

البناء، ك� انّه شارك يف كث� من الحمالت مع�ريّ� بارزين يف عهده، وأهّمهم سنان باشا الذي كان له أسلوب خاّص يف 

االهت�م بالخّط؛ حيث برزت يف عهده مجموعة من الخطّاط� الِعظام، و   ،الُعث�نيّة. ازدهار املُنمنَ�ت الُعث�نيّة يف عهده

ن أيضاً وعىل رأسهم حسن أفندي الذي كتَب الخطوط املوجودة عىل جامع السلي�نيّة، ك� أّن من الخطّاط� املشهوري

أحمد بن قره حصاري الذي كتَب القرآن الكريم بخطّه، عل�ً بأّن هذا املصحف يُعتَرب من روائع الخّط العريّب، وهو 

يُوَجد حاليّاً يف متحف طوب قايب. بروز مجموعة كب�ة من العل�ء يف عهده، ومن أهّمهم أبو السعود أفندي، صاحب 

 ُمهّم، أال وهو ترميم املسجد األقىص، وقّبة الصخرة، والَحرَم امليّك، باإلضافة كتاب التفس�. إنشاء أكرب مرشوع حضاريّ 

إىل ترميمه للمسجد النبوّي، وإنشاء الحّ�مات العاّمة، واملالجئ للُحّجاج، وتحصينه للمدينة املُنوَّرة من خالل بناء سوٍر 

 حولها.

 مرضه، وأصبح غ� قادر عىل ركوب الخيل، إّال أّن هذا مل �نعه كان سلي�ن القانوّ� قد تجاوز َعقده السابع عندما اشتدَّ 

من مواصلة الجهاد؛ حيث قاَد جيشاً؛ للثأر من ملك هابسبورغ الذي أغار عىل ثغور املسلم�، عىل الرغم من أّن طبيبه 

له"، وهذا ما كان له؛ حيث مل ينصحه بالخروج؛ فقد كان مرضه شديداً، إّال أنّه قال: "أُحبُّ أن أموت غازياً يف سبيل ال

استطاع الوصول إىل مدينة سيكتوار املجريّة غازياً لها، وُمظِهراً قّوته املعهودة أمام أعدائه، ومن الجدير بالذكر أنّه تُويفِّ 

 .م1566يف أثناء غزوته لها يف عام 
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 : مقال املشهدسابعًا

   األوضاع يف لیبیا تدخل منعطفًا حرجًا 

 كوسا طلحة الكاتب: 

حملًة مدعومًة مالياً وعسكرياً لالستيالء عىل   2019أبريل    4بدأ االنقاليب خليفة حفرت يف  

العاصمة الليبية طرابلس، وإطاحة حكومة الوفاق الوطني املعرتف بها دولياً بقيادة فايز 

الرساج. ونجحت قواته يف البداية يف محارصة العاصمة الليبية والسيطرة عىل العديد من  

دن غرب البالد. وقبل شهرين فقط، وصل املرتزقة الروس عىل بعد عدة كيلومرتات امل

من طرابلس، وتورطوا يف حرب مدنية ضد الجيش الليبي. وقامت صواريخ وطائرات 

مس�ة صينية الصنع مقدمة لحفرت من اإلمارات العربية املتحدة، باستهداف البنية 

 املناطق التي تسيطر عليها قوات حفرت. م� التحتية املدنية وبعض املواقع الحيوية يف

وكان التحالف الداعم لخليفة حفرت  ة لذلك.له نتيج اضطر بعض املدن إىل تحويل والئها إىل جيش حفرت وخضوعها

عىل ليبيا، حيث  تهواملؤلف من اإلمارات ومرص وفرنسا والسعودية، واثقاً من إحراز نرص رسيع �كن أن يضمن سيطر 

 دوراً حيوياً يف الخطوط األمامية لقوات حفرت. لعب املرتزقة الروس والسودانيون والتشاديون

غّ�ت اتفاقيتان رئيسيتان ب� حكومة الوفاق الوطني وتركيا مسار الحرب األهلية يف ليبيا، حيث  2019ويف أواخر عام 

وقعت الحكومة الرشعية اتفاقيات تعاون عسكري وحدود بحرية مع أنقرة. وبالرغم من ضعف موقف حكومة الوفاق 

ضد التحالف املؤيد لحفرت، قررت أنقرة العمل مع الحكومة املعرتف بها دولياً يف طرابلس. ومتكن الدعم  الوطني

العسكري الرتيك لهذه الحكومة وخاصة الطائرات املس�ة، من تغي� ميزان القوى عىل األرض. ومنذ يناير استمرت 

ين العسكري� يف عكس مكاسب جيش حفرت. ويف األسابيع التكنولوجيا املتقدمة للُمسّ�ات الرتكية اضافة إىل املستشار

األخ�ة سيطرت حكومة الوفاق الوطني مبساعدة تركية، عىل عدة مناطق وبلدات، كانت قاعدة "الوطية" الجوية القريبة 

"بانتس�" " العديد من أنظمة الدفاع الجوي  TB2من الحدود التونسية األهم بينها. ك� دمرت املس�ات الرتكية من طراز "

الروسية الصنع. وبالنتيجة أسفرت هج�ت املس�ات الرتكية الفعالة الداعمة لحكومة الوفاق الوطني عن إحباط تحالف 

 حفرت، وأدت إىل تراجع املقاتل� واملرتزقة األجانب بشكل خاص.

كونها قريبة من الحدود لقد جاء استيالء حكومة الوفاق عىل قاعدة "الوطية" الجوية نقطة تحول حاسمة يف القتال 

التونسية، ومتثل أحد األركان االسرتاتيجية الرئيسية يف هجوم حفرت عىل طرابلس ونجاح حملته بأكملها يف السيطرة عىل 

الجزء الغريب من ليبيا. وبعد سقوط القاعدة الجوية، متكنت حكومة الوفاق الوطني من بسط سيطرتها عىل معسكرات 

"حمزة" جنوب العاصمة. وقبل ذلك كان املرتزقة الروس من مجموعة "واغ�" "ال�موك" و"الصواريخ" و

يسيطرون عىل قاعدة ال�موك لكنهم اضطروا في� بعد إىل مغادرتها إىل قاعدة "بني وليد"، قبل أن يتقهقروا إىل  

ء الجنوبية والرشقية قاعدة "الجفرة" الجوية وبدؤوا باالنسحاب التدريجي من األجزاء الجنوبية الغربية إىل األجزا

 من البالد. وقد أعلنت حكومة الوفاق الوطني وقًفا إلطالق النار ملدة يوم� للس�ح بهذا االنسحاب.

إن بسط جيش الوفاق الوطني سيطرته عىل املنشآت العسكرية الهامة وانسحاب املرتزقة الروس، �ثل رضبة 

يه بعض االنتقادات له يف بنغازي وطربق. ك� عرب "عقيلة كب�ة لحفرت والتحالف الداعم له. وقد تم بالفعل توج

صالح" رئيس مجلس النواب يف طربق، عن انتقاده لخطة حفرت، معلناً مبادرة سياسية لتفريق أحادي الجانب 
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 رداً عىل هذه االنتكاسات يف أرض املعركة. واليوم يشهد العامل انهيار التحالف الذي يدعم حفرت وجيشه، الذين يفكرون

 رمبا بسيناريوهات بديلة ملستقبل مغامرتهم يف ليبيا.

ك� حدث تطور هام آخر متثل بإعالن الج�ال األمرييك "ستيفن تاونسند" قائد "أفريكوم" حيث قال:"أدخلت روسيا 

ثل طائرات مقاتلة إىل ليبيا من أجل قلب املوازين يف الحرب األهلية يف البالد، وهي خطوة وصفتها القيادة بأنها مت

تهديداً أمنياً محتمالً للناتو". ومتتلك املقاتالت الروسية من الجيل الرابع القدرة عىل تغي� مستقبل القتال يف ليبيا. ويف 

ح� تنفي السلطات الروسية تورطها املبارش يف ليبيا، تناقض تقارير املخابرات امليدانية هذه الرواية. وإذا حصلت روسيا 

خلت منظومة أسلحة بعيدة املدى، فستشكل خطراً أمنياً كب�اً عىل الجناح الجنويب للناتو. وقد عىل قواعد يف ليبيا وأد 

يؤدي ذلك أيضاً إىل زيادة تغي�ات تويل السلطة يف البلدان اإلفريقية. وقد يتحول نفوذ روسيا يف ليبيا إىل ورقة مساومة 

ء خططها لتوسيع نفوذها يف إفريقيا. وبكل األحوال تستخدمها موسكو لتعزيز موقعها يف رشق البحر املتوسط يف ضو 

 يبدو أن روسيا من خالل هذه الخطوات اإلضافية، تخترب ردود األفعال أو "تجس النبض" ك� يقال.

ومع تعاظم الوجود الرويس يف الحرب األهلية الليبية، وإذا مل يتم تحريك الجمود الحاصل يف العملية الدبلوماسية يف 

بلة، قد تتحول ليبيا إىل مكان أكرث خطورة، ك� هو الحال يف سوريا. ومن املؤكد اآلن أن الحرب األهلية األسابيع املق

الليبية تدخل منعطفاً حرجاً، فإذا تحركت القوى العظمى نحو تنافس عىل السلطة واعتربت ليبيا مكاناً للرصاع بالوكالة، 

 عىل مرص وتونس الواقعت� عىل جانبي ليبيا إضافة إىل األطراف فقد يؤدي هذا إىل موجة جديدة من التصعيد. ك� يتع�

األجنبية املشاركة يف الحرب القيام بتحمل مسؤولياتهم الواضحة. ويجب أن تكون الخطوة األوىل يف عملية االنتقال 

أيضاً كبح  السيايس هذه إرسال حفرت وأبنائه إىل منفى مريح. ك� يجب عىل الواليات املتحدة والقوى األوروبية

ومن شأن  الطموحات العدوانية لحاكم اإلمارات محمد بن زايد للحيلولة دون املزيد من زعزعة االستقرار يف املنطقة.

هذه الخطوات إذا متت أن متهد الطريق لعملية سياسية جديدة يف ليبيا. وإال فإن تصعيداً إضافياً مدمراً للنزاع يف ليبيا 

 .)1(مكان منعهسيقع ال محالة ولن يكون باإل 

  

 

 

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

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 

 

 

16 | P a g e  

 المرصد التركي
 June 2020 16  ||العدد الرابع عشر

 

 

 

 

 
 

Contents 

 1 ................................................................................................................................................ هذا العدد

 2 ..................................................................................................................................أوالً: املشهد السيايس

 2 ............................................................................................. أردوغان: مطار إسطنبول تحفة عاملية وفخر لرتكيا
 2 .................................................................................................................... أقطاي: مريس أصبح رمزا للمقاومة

 2 ............................................................. تشاووش أوغلو: نواصل املباحثات مع روسيا لض�ن هدنة دامئة يف ليبيا
 3 ..................................................................................... قوات تركية تجري مناورات "البحر املفتوح" يف املتوسط

 3 ........................................................................................ فرت يف ليبياالدفاع الرتكية: انطالق أع�ل إزالة ألغام ح

 3 ............................................................................... برسعة يف ليبيا -16Fأنقرة أثبتت قدرتها عىل نرش طائرات 
 4 ............................................................................................................ تركيا تتطلع لقاعدت� عسكريت� يف ليبيا

 4 ....................................................................... رئيس الشؤون الدينية يدعو لوحدة األمة ضد مخططات إرسائيل
 4 ..................................................................................... الخارجية اللبنانية تتحرك ضد ترصيحات "مسيئة" لرتكيا

 5 ................................................................................. وزير العدل: فتح "آيا صوفيا" للعبادة خاضع لسيادة تركيا
 5 .......................................................................................ك األرمن يف تركيا يدعو لفتح "آيا صوفيا" للعبادةبطري

 6 ................................................................................. تركيا تفند مزاعم "تويرت" بخصوص الحسابات املغلقة فيها

 7 ................................................................................................................................... ثانياً: قضية األسبوع

 7 .......................................................................... هل ستقود أملانيا االتحاد األورويب لبناء عالقات قوية مع تركيا؟

 8 .................................................................................................................................. ثالثاً: حدث األسبوع

 8 ..................................................................................................................................  النرس -عملية املخلب 

 9 ............................................................................................................................. رابعاً: املشهد االقتصادي

 9 ........................................................................ وزير املالية والخزانة: هدفنا التحول ملركز متويل عاملي بال فوائد
 9 ........................................................................................................ تركيا تخترب أول قطار كهربايئ محيل الصنع

 9 ................................................................................................. نسخ مس�ة من طائرات "كاميكازي" اإلنتحارية
 10.............................................................................. "أسبيلسان" الرتكية تدعم السكك الحديدية ببطارية محلية

 10.................................................................................................... تركيا تدعو الرشكات الصينية لالستث�ر لديها

 11 .................................................................................................................................. خامساً: اعرف تركيا

 11................................................................................................................................   قلعة "�رون"

 12 .................................................................................................................. سادساً: شخصية املشهد

 12................................................................................................................................   سلي�ن القانو�ّ 

 14 ....................................................................................................................... سابعاً: مقال املشهد

 14......................................................................................................... األوضاع يف ليبيا تدخل منعطفاً حرجاً 

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, Turkey 

Mobile: +90 546 662 4440  
Tel: +90 212 227 2262  
Email: info@almarsad.co.uk 
 

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

 Al Marsad 

 +905466624440 
 

 املرصد للنشر والصحافة واإلعالم
ALMARSAD FOR PUBLISHING, PRESS & MEDIA 

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

	هذا العدد
	أولاً: المشهد السياسي
	أردوغان: مطار إسطنبول تحفة عالمية وفخر لتركيا
	أقطاي: مرسي أصبح رمزا للمقاومة
	تشاووش أوغلو: نواصل المباحثات مع روسيا لضمان هدنة دائمة في ليبيا
	قوات تركية تجري مناورات "البحر المفتوح" في المتوسط
	الدفاع التركية: انطلاق أعمال إزالة ألغام حفتر في ليبيا
	أنقرة أثبتت قدرتها على نشر طائرات 16F- بسرعة في ليبيا
	تركيا تتطلع لقاعدتين عسكريتين في ليبيا
	رئيس الشؤون الدينية يدعو لوحدة الأمة ضد مخططات إسرائيل
	الخارجية اللبنانية تتحرك ضد تصريحات "مسيئة" لتركيا
	وزير العدل: فتح "آيا صوفيا" للعبادة خاضع لسيادة تركيا
	بطريك الأرمن في تركيا يدعو لفتح "آيا صوفيا" للعبادة
	تركيا تفند مزاعم "تويتر" بخصوص الحسابات المغلقة فيها

	ثانياً: قضية الأسبوع
	هل ستقود ألمانيا الاتحاد الأوروبي لبناء علاقات قوية مع تركيا؟

	ثالثاً: حدث الأسبوع
	عملية المخلب - النسر

	رابعاً: المشهد الاقتصادي
	وزير المالية والخزانة: هدفنا التحول لمركز تمويل عالمي بلا فوائد
	تركيا تختبر أول قطار كهربائي محلي الصنع
	نسخ مسيرة من طائرات "كاميكازي" الإنتحارية
	"أسبيلسان" التركية تدعم السكك الحديدية ببطارية محلية
	تركيا تدعو الشركات الصينية للاستثمار لديها

	خامساً: اعرف تركيا
	قلعة "نمرون"

	سادساً: شخصية المشهد
	سليمان القانونيّ

	سابعاً: مقال المشهد
	الأوضاع في ليبيا تدخل منعطفاً حرجاً


