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 فی هذا العدد: 
 تموز    15الشعب الترکي تجاوز بنجاح أصعب امتحاناته لیلة  أردوغان:   

   لجنة أمریکیة ترکیة تطالب الکونغرس بتسلیم "غولن" اإلرهابي ألنقرة  

 ًا جامع إعادة آیا صوفیا    قرار   حدث األسبوع:  

 الذکرى الرابعة للمحاولة االنقالبیة الفاشلة   قضیة األسبوع:  

 ٪ يف شهر مایو املاضي 17.4ارتفاع اإلنتاج الصناعي يف ترکیا   

   ًا کبرى الشرکات الصناعیة الترکیة إنتاج تتصدر  شرکة "توبراش"   

 یا صوفیا آ جامع  إعرف ترکیا:   

 ي رامي اجلند :  . الکاتب کورونا النموذج الصحي الترکي يف مکافحة جائحة  مقال:   
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 هذا العدد 

من شهر    األولمتابعة التطورات يف تركيا يف النصف  الرتيك    املرصديتناول  

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

  15الشعب الرتيك تجاوز بنجاح أصعب امتحاناته ليلة    أن   أردوغان  طيب

لجنة أمريكية تركية  بجانب  .  وهي ذكرى املحاولة االنقالبية الفاشلة  متوز

. ألنقرةاإلرهابية  "غولن"  زعيم منظمة  بتسليم  األمرييك  غرس  تطالب الكون

إشادة   إىل  بالده عقب  باإلضافة  مع  إيطاليا  بتضامن  تركيا  محاولة  سف� 

. العتداء األرميني عىل أذربيجانل  "املجلس الرتيك"وإدانة  .  االنقالب الفاشل 

تركيا لن ترتدد يف التصدي للهجوم    أن  أردوغانباإلضافة إىل ترصيح للرئيس  

وأن    اإلرسائيلية  خطة الضمل  أردوغان بجانب رفض الرئيس  .  عىل أذربيجان

تركيا  ك� يستعرض املرصد إدانة  .  الصمت العاملي يزيد من وقاحة إرسائيل 

.  من قبل متطرف� إرسائيلي�   حراق علمها أمام قنصليتها يف القدسإل بشدة  

 . األورويب يف تطوير العالقات مع تركيا االتحاد وترصيحات برغبة 

الذكرى الرابعة للمحاولة االنقالبية    :املرصد ويف قضية األسبوع، يستعرض  

يستعرضالفاشلة األسبوع؛  حدث  ويف  اإلدارية    رصدامل  .  املحكمة  قرار 

 .الرتكية إعادة آيا صوفيا جامعاً 

  أن   أردوغانترصيحات الرئيس    ؛املرصداالقتصادي؛ يستعرض    املرصدويف  

وتقرير حول  . يف الطائرات املسّ�ة دول رائدة عاملياً   4صبح ضمن تستركيا  

السكنية  تحقيق   الوحدات  ملبيعات  قيايس  تركيا  رقم    يونيو شهر  يف  يف 

.  املايض  مايوشهر  ٪ يف  17.4ارتفاع اإلنتاج الصناعي يف تركيا  بجانب  .  املايض

رشكة   تصدر  إىل  الرتكيةباإلضافة  الصناعية  الرشكات  كربى  يف    "توبراش" 

"اسرتاتيجية  وأخ�اً؛  .  اإلنتاج يف  وأملانيا  تركيا  ب�  جديد  تعاون  مجال 

 . الهيدروج�"

. أما شخصية  جامع آيا صوفيانبذة  املرصد  ويف محور إعرف تركيا: يقدم  

  مقاالً املرصد  ؛ يتناول  . وختاماً عمر خالص دم�ي  فه  لهذا األسبوعاملرصد  

رامي  . للباحث:  النموذج الصحي الرتيك يف مكافحة جائحة كورونا  بعنوان:

  . الجندي

 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

 تموز  15أردوغان: الشعب الترکي تجاوز بنجاح أصعب امتحاناته لیلة  

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن شعب بالده تجاوز  

أصعب   من  الخامس واحدا  ليلة  تاريخه،  عرب   االمتحانات 

متوز   من  محاولة وأشار    .2016عرش  أن  إىل  أردوغان 

الشعب  وشجاعة  ببسالة  اصطدمت  الفاشلة،  االنقالب 

وقال إن    شهيدا خالل التصدي لها.  251الرتيك، الذي قدم  

والدبابات   واملروحيات  للطائرات  تصدى  الرتيك  الشعب 

واألسلحة، بإ�انه الكب� فقط، بشكل قل نظ�ه حول العامل،  

وشدد عىل أنه أوىل اإلرادة الشعبية أهمية كب�ة خالل مس�ته السياسية،    الفجر.ما أدى إلحباط االنقالب قبيل طلوع  

ولفت إىل أنه يف الوقت الذي    متوز.  15وسعى لنيل رضا، ودعم الشعب يف كل خطوة يتخذها، وهو ما ظهر جليا ليلة  

 . يتابع األحداث عرب التلفاز ل نزل فيه جميع أبناء الشعب إىل الشوارع بشجاعة كب�ة، هرب زعيم املعارضة إىل املنزل

 لجنة "أمریکیة ترکیة" تطالب الکونغرس بتسلیم "غولن" ألنقرة 

الرتكية   األمريكية  الوطنية  التوجيهية  اللجنة  طالبت 

)TASC  ،(  مبجلسيه الكونغرس  إىل  اللجنة  بعثتها  رسالة  يف 

الكونغرس  ، الشيوخ والنواب، موقعة من قبل جميع أعضائها 

الله غولن" اإلرهابية إىل     زعيم منظمة "فتحاألمرييك بتسليم  

أنوأوضحت    تركيا. غولن    هالرسالة  من    هوجم بتعلي�ت 

م أسلحة حلف ش�ل األطليس "ناتو"،  استخدباالشعب الرتيك  

وذكرت الرسالة أن غولن   مش�ة إىل وجود أدلة تثبت ذلك.

أعطى رسائل واضحة حول محاولة االنقالب يف بعض خطاباته، الفتة أنه ال �ثل األتراك األمريكي� واإلسالم وال يؤمن  

 وأكدت اللجنة أن األتراك األمريكي� والشعب الرتيك يطالبان مبحاكمة غولن وأعضاء املنظمة.  د�قراطية.بالقيم ال

 سفیر ترکیا یشید بتضامن إیطالیا مع بالده عقب االنقالب الفاشل

إن   أسنيل،  سامل  مراد  روما،  يف  الرتيك  السف�  قال 

زارت   التي  الغربية  الدول  أوائل  من  تعد  إيطاليا 

ملحاولة االنقالب الفاشلة ليلة   عقب تعرضها بالده،

رئيس الوزراء السابق ، بزيارة  2016يوليو/ متوز    15

جينتيلو�  تركيا   باولو  تنظيم    .إىل  أن  إىل  ولفت 

الحديث،   الجيل  "غولن" يعترب تنظي� إرهابيا من 

حيث يحاول أن يُظهر نفسه بأنه يُعنى بأع�ل  
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وأشار أسنيل إىل تضامن    المية وخائنة ذات أط�ع سياسية واقتصادية.الخ� والتعليم والصحة، لكنه يف الواقع منظمة ظ 

وأن تركيا وإيطاليا تتمتعان بعالقات متينة يف املجال�    إيطاليا الوثيق مع تركيا عقب تعرضها للمحاولة االنقالبية الفاشلة.

 . واألمني واالستخبارايت

 "املجلس الترکي" یدین االعتداء األرمیني یلع أذربیجان 

باللغة   الناطقة  الدول  تعاون  ملجلس  العام  األم�  أعرب 

لهجوم الجيش    الرتكية، بغداد عمرييف، عن إدانته الشديدة 

قلقه جراء  بالغ  األذرية، معربا عن  األرايض  األرميني عىل 

البلدين. ب�  التوتر  حدة  الرتيك  ويضم    ارتفاع  املجلس 

وتركيا  وأوزبكستان  وق�غيزستان  وكازاخستان  أذربيجان 

مراقب.  بصفة  صفوفه  يف  املجر  تتواجد  بين�    كأعضاء، 

للجيش  و  اعتداء  تسجيل  أذربيجان،  دفاع  وزارة  أعلنت 

وأكدت أنها ردت باملثل عىل الن�ان األرمينية، وأوقعت    األرميني باملدفعية، استهدف قواتها يف منطقة توفوز الحدودية.

 خسائر يف صفوفها وأجربتها عىل الرتاجع.

 أردوغان: ترکیا لن تتردد يف التصدي للهجوم یلع أذربیجان 

الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا لن ترتدد أبدا يف قال  

أذربيجان. وأرايض  حقوق  عىل  للهجوم  وأدان   التصدي 

  أردوغان بشدة الهج�ت التي شنتها أرمينيا ضد أذربيجان 

والشقيقة. ضد    الصديقة  أرمينيا  هج�ت  أن  وأشار 

أذربيجان تتجاوز الحدود بهدف إطالة أزمة إقليم "قره باغ"  

وأشار أردوغان أن تركيا    لق منطقة رصاع جديدة.األذري وخ

عرب عالقاتها السياسية    ستستمر يف أداء واجب الدفاع عن أذربيجان الذي بدأ به أجداده لعدة قرون يف منطقة القوقاز

ودعا    قد�ة.والدبلوماسية واالجت�عية يف املنطقة والعامل، لدعم أذربيجان التي تربطها مع تركيا عالقات أخوة وصداقة  

دول املنطقة إلظهار موقف صادق ومبديئ ضد عدوانية أرمينيا وسلوكها الذي يث� عدم االستقرار يف املنطقة منذ احتاللها  

 لألرايض األذرية التي تضم إقليم "قره باغ". 

 أردوغان: نرفض خطة الضم والصمت العاملي یزید من وقاحة إسرائیل

ض بالده خطة أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، رف

الضم اإلرسائيلية ملناطق يف الضفة الغربية، مبينا أن  

وأوضح    العاملي يزيد من وقاحة إرسائيل.  الصمت 

أن  املحلية،  "كريرت"  مجلة  مع  حوار  يف  أردوغان 

االحتالل   تحت  الواقعة  الفلسطينية  األرايض 

العامل. للظلم يف  األكرث تعرضا  املناطق  تتصدر قامئة  الذين  أن  و   اإلرسائييل  قتلوا بوحشية عىل يالفلسطيني� 
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  الصمت العاملي عىل أفعال، بسبب وسائل اإلعالم العاملية حتى من باب الخرب  أيدي القوات اإلرسائيلية مل تعد تتناولهم 

ولفت أردوغان أنه عرض أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة العام املايض،    .الدويل املستمرالقانون    هوتجاهل   االحتالل

ها سؤال "أين إرسائيل، وما هي املساحة  وأضاف أنه وّجه للعامل حين  خرائط عن التوسع اإلرسائييل يف األرايض الفلسطينية. 

كانت كافة األرايض تابعة لفلسط�، ومع مرور األعوام تقلصت    1947وشدد أنه يف خريطة    التي تشملها أراضيها؟". 

ومع احتالل القدس، تم الدخول إىل مرحلة جديدة، ويف يومنا الحايل    1967وأضاف "يف    فلسط� وازداد حجم إرسائيل. 

وأشار الرئيس إىل استمرار الحصار غ� اإلنسا� عىل قطاع غزة، والتعدي عىل الوضع التاريخي  .  مه فلسط�مل يبق يشء اس

الرتكية قائم عىل إقامة دولة فلسطينية مستقلة موحدة ذات    والقانو� للقدس.  الرئييس للسياسة  وأوضح أن املحور 

ا أن أي خطة سالم ال تضمن ذلك، لن تكون عادلة،  ، مؤكد1967سيادة عاصمتها القدس الرشقية عىل أساس حدود عام 

بالقبول. تحظى  قبلة    ولن  وأول  الثالث،  الس�وية  للديانات  بالنسبة  مقدس  مكان  القدس  أن  إىل  أردوغان  ولفت 

 للمسلم�، ومن واجبات املسلم� ح�ية عزة املسجد األقىص ومنع أي يد من التطاول عليه.

 م قنصلیتها يف القدس ترکیا تدین بشدة إحراق علمها أما

يوليو   13يوم    أدانت الخارجية الرتكية بشدة، قيام مجموعة بإحراق العلم الرتيك أمام قنصلية أنقرة يف القدس الرشقية 

"النكراء" بأقرب وقت، وإنزال العقاب املستحق    مرتكبي هذا العمل الذي وصفته بـ  محاكمةعىل وجوب    ت وشدد  .2020

أشخاص تطلق عىل نفسها اسم "مبادرة القدس" بإحراق العلم الرتيك أمام قنصلية أنقرة يف   9قامت مجموعة من  و   بهم.

وعلقت املجموعة الفتات مناهضة لرتكيا    القدس الرشقية، عىل خلفية فتح مسجد "آيا صوفيا" بإسطنبول للعبادة مجددا.

 زنطية، ومن ثم أحرقوا العلم الرتيك.عىل جدران القنصلية، وقاموا بالتلويح بأعالم اليونان واإلمرباطورية البي

 االتحاد األوروبي یرغب يف تطویر العالقات مع ترکیا 

الخارجية   للشؤون  األورويب  لالتحاد  السامي  املمثل  أعرب 

يف   االتحاد  رغبة  عن  بوريل،  جوزيب  األمنية،  والسياسة 

العالقات مع تركيا، والبحث عن سبل لتخفيف التوتر  تطوير

الطرف�. وزراء   ب�  مع  اجت�عه  عقب  بوريل  وأوضح 

ية قبلوا النتائج التي  خارجية دول االتحاد، أن وزراء الخارج

ستحدد  والتي  السامي،  املمثل  بصفته  عليهم  عرضها 

وأكد أن تركيا رشيك هام  العالقات املستقبلية ب� الطرف�.

تعارضت مع التي    مع تركيا مبا يت�ىش مع قيم ومصالح االتحاد األورويب  هتعزيز عالقاتورغبة األخ� يف  لالتحاد األورويب،  

وأضاف أن دول االتحاد ترى بأن بناء جو من الثقة مع تركيا يتطلب   تركيا يف رشق املتوسط والتطورات يف ليبيا.

 وضع حد لألع�ل الفردية التي ترض مبصالح االتحاد األورويب وسيادة الدول األعضاء. 
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 ضیة األسبوع ثانیًا: ق

 لةالفاشیة نقالبالذکرى الرابعة للمحاولة اال

"الد�قراطية  بيوم  األربعاء،  تركيا،  تحتفل 

السنوية  للذكرى  إحياًء  الوطنية"،  والوحدة 

االنقالبية  املحاولة  إلحباط  التي    الرابعة 

تشهد   .2016يوليو/ متوز    15شهدتها البالد يف  

كافة واليات البالد، أنشطة وفعاليات يشارك  

السياسية   األحزاب  كافة  ممثلو  فيها 

املجتمع   الفعاليات    املد�.ومنظ�ت  ومتتد 

يف   الرتكية  واملمثليات  للبعثات  اليوم  بهذا 

ومتتزج يف هذا اليوم مشاعر الفرح بالحزن والفخر، إذ تستذكر األرس الرتكية شهداءها الذين ارتقوا دفاعا عن   الخارج.

ي قادتها مجموعة من  ساعة فقط، نجحت السلطات الرتكية يف إجهاض محاولة االنقالب الفاشلة الت  15خالل    وطنهم.

يوليو/ متوز    15األمريكية، ليلة    ای"فتح الله غولن" القابع يف بنسلفان  ةم ازعبالضباط املنتسب� ملنظمة "غولن" اإلرهابية  

)، يف مقر  2016يوليو/ متوز    15بالتوقيت املحيل من يوم الجمعة (  22.00محاولة االنقالب التي بدأت الساعة    .2016

  ، وأدناه بالتوقيت املحيل  12.57يوليو/ متوز يف الساعة    16كية بالعاصمة أنقرة، تم إحباطها ظهر السبت  رئاسة األركان الرت 

 :لألحداث تسلسل زمني

ع دوي إطالق نار داخل مقر رئاسة األركان القريبة من ميدان "كزيالي" وسط العاصمة، أعقبه إطالق نار  : س� 22.00

مجموعة من الجنود في� بعد عىل مقر    وسيطرت  � لالنقالب يف محيط املقر.من إحدى املروحيات باتجاه جنود معارض

األركان، ومبنى مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون الكائن يف منطقة أوران، تزامنًا مع إغالق مجموعة أخرى من الجنود لجرسي  

 ."البوسفور"، و"السلطان محمد الفاتح"

ى القنوات التلفزيونية املحلية، معلنًا أن ما يجري هو "محاولة انقالب  : اتصل رئيس الوزراء بن عيل يلدريم، بإحد23.30

 عىل يد مجموعة داخل الجيش"، مشّددا أنه لن يُسمح بحدوث ذلك، وسيدفع القامئون عليه مثنًا باهظًا". 

 قالب. : اإلعالن عن أرس رئيس األركان خلويص أكار، عىل يد مجموعة من الجنود املشارك� يف محاولة االن23.30

غولن  00.00 الله  فتح  منظمة  إىل  املنتسب�  الضباط  من  مجموعة  تجريها  االنقالب  محاولة  إن  أمنية  مصادر  قالت   :

 اإلرهابية املتغلغلة داخل الجيش. 

 : الرئيس أردوغان، يتوجه من قضاء مرمريس بوالية موغال غريب البالد، إىل مطار أتاتورك يف إسطنبول. 00.11

االنقالبيون موظفي مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون عىل قراءة بيان انقالب، لتعلن الرئاسة أن البيان مل  : أجرب  00.13

 يصدر باسم رئاسة األركان، داعية املواطن� إىل التزام الدقّة حيال هذا الشأن، أعقب ذلك انقطاع البث التلفزيو�. 

نقالب، داعيًا الشعب للنزول إىل الشوارع، وأكّد أن اتصل أردوغان بإحدى القنوات التلفزيونية وأدان محاولة اال 

انت�ؤهم  أيًا كان  الرتكية  للدستور والقوان�  املحاولة سيُحاسبون وفًقا  ترصيحات    ودفعت،  القامئ� عىل هذه 

 أردوغان حشود الشعب إىل التوافد نحو مراكز املدن تعب�ًا عن رفضهم لالنقالب. 
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بول عيل دوغان، فتح ملف التحقيق حول محاولة االنقالب، وقال إنه سيتم اعتقال  : أعلن املدعي العام يف إسطن00.35

 الجنود املنترشين يف املدن.

املروحيات  00.57 إحدى  باستخدام  بأنقرة،  بايش"  "غول  منطقة  يف  الفضايئ  البث  مؤسسة  مقر  االنقالبيون  هاجم   :

 يون.العسكرية الرتكية، بعد قطعها البث عن مؤسسة اإلذاعة والتلفز

: تعرض مقر مديرية األمن العام يف أنقرة لهجوم املقاتالت الحربية واملروحيات العسكرية، ليعلن وزير الدفاع 01.01

 الرتيك إثر ذلك أن ما يجري هو "محاولة انقالب عىل يد مجموعة من الضباط يف القوات املسلحة". 

 : عقد رئيس الربملان والنواب جلسة يف مبنى الربملان. 01.39

 : بدأت قوات األمن بتوقيف الجنود االنقالبي� املنتسب� ملنظمة "غولن" اإلرهابية. 02.00

عنًرصا من الرشطة،   17: تعرضت رئاسة دائرة القوات الخاصة لقصف جوي من قبل االنقالبي�، أسفر عن استشهاد  02.20

 يك" كانت تحت سيطرة االنقالبي�. " ملروحية عسكرية من طراز "سيكورس16-تال ذلك إسقاط مقاتلة من طراز "إف

ضباط، حاولوا اقتحام املجمع الرئايس يف أنقرة، ويف الوقت ذاته أعلن   3عسكريًّا انقالبيًّا، بينهم    13: القبض عىل  02.30

 املستشار اإلعالمي لجهاز االستخبارات، نوح يل�ز "إجهاض املحاولة االنقالبية". 

 لقاء قنبلة عىل مجلس األمة الكب� (الربملان) بأنقرة. : إصابة بعض عنارص الرشطة يف إ02.42

 : عودة التلفزيون الحكومي إىل بثه املعتاد، والقبض عىل العسكري� االنقالبي� الذين حاولوا السيطرة عليه. 03.00

الجمهورية والوزراء، سيتم  : يلدريم يعلن أن أية طائرة عسكرية تحلق فوق مبنى االستخبارات والربملان ورئاستي  03.10

 إسقاطها بالصواريخ. 

 . : أردوغان يصل إسطنبول03.20

 : النيابة العامة تصدر مذكرة توقيف بحق أعضاء لجنة السالم يف الوطن، التي تضم قادة املحاولة اإلنقالبية. 04.00

 دوغان بعد مغادرته له. : مروحية تطلق النار عىل فندق يف مدينة مرمريس بوالية موغال كان يقيم فيه أر 04.42

 . عسكري 130ورود معلومات عن مقتل ج�ال انقاليب، ويش� إىل توقيف  ن: يلدريم يعلن ع05.20

شخًصا    42: أعلنت السلطات أن النيابة يف منطقة "غولبايش" بأنقرة بدأت تحقيًقا باملحاولة االنقالبية الفاشلة، وأن  06.00

 ة املذكورة، وأن قوات األمن سيطرت عىل األوضاع فيها. قُتلوا يف مقر القوات الخاصة باملنطق

: أغلقت السلطات كافة الطرق املؤدية إىل قرص جانقايا واملقر الرسمي لرئاسة الوزراء بأنقرة، وتم إسقاط مروحية  06.30

 عسكرية استخدمها االنقالبيون يف قصف مؤسسة البث الفضايئ "توركسات".

  قرب املجمع الرئايس يف أنقرة، سقطت إحداها قرب املسجد التابع للمجمع. : ألقى االنقالبيون قنبلت�06.43

 : رئيس الوزراء يعلن تعي� قائد الجيش األول رئيًسا لألركان بالوكالة. 06.52

 : طائرة تلقي قنابل عىل منطقة قريبة من القيادة العامة للدرك، بالقرب من املجمع الرئايس بأنقرة. 07.00

 شخًصا من املنتم� ملنظمة غولن.  336اخلية تعلن القبض عىل : وزارة الد07.10

 من عنارص القوات املسلحة.  754: قوات األمن يف عموم تركيا تقبض عىل 07.35

 ج�االت من املنتم� ملنظمة غولن.  5عقيًدا و 29: وزير الداخلية إفكان آال، يعزل 07.50

 لجوية بأنقرة، ويحرر رئيس هيئة األركان خلويص أكار. : الجيش الرتيك ينفذ عملية يف قاعدة أقنجي ا08.32

: القوات الخاصة التابعة للرشطة تتمكن من السيطرة عىل مقر القيادة العامة للدرك، وتحييد العنارص  08.36

 العسكرية التابعة للكيان املوازي. 

 للكيان نفسه. من عنارص القوات املسلحة املنتم�  1374: ألقت السلطات القبض عىل 09.32
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 جندي يخرجون بدون أسلحتهم من رئاسة األركان، ويستسلمون للرشطة.  200: حوايل 09.40

 آخرين يف عموم تركيا.  1154شخًصا وجرح  90: االعالن عن استشهاد 09.44

قيادة    : فتح تحقيق بحق قائد القوات الجوية السابق الج�ال أكن أوزتورك، وقائد التدريب القتايل والدعم يف09.46

 التدريب بالقوات الربية الج�ال مت� إييديل. 

 من عنارص منظمة فتح الله غولن يف عموم تركيا.  1563: القبض عىل 09.56

 جندي يخرجون بدون أسلحتهم من رئاسة األركان، ويستسلمون للرشطة.  700: حوايل 10.07

نس قوطامان، وقائد لواء الكوماندوز الثا� يف بولو يف بينغول الج�ال يو   49: القبض عىل قائد لواء الكوماندوز  10.15

 الج�ال إس�عيل غونيش أر. 

 مركز إدارة األزمة، بقرص جانقايا. يقود  وأنه: يلدريم يعلن تحرير رئيس هيئة األركان خلويص أكار، 10.37

 : وزير الداخلية يعزل قائد خفر السواحل، األم�ال هاكان أوستيم، من منصبه. 10.59

 عنارص منظمة غولن املتمركزون يف قاعدة أقنجي الجوية يبدأون مغادرتها بعد فشل املحاولة االنقالبية.  :10.41

 واملتمركزون يف رئاسة األركان، يطلبون التفاوض من أجل االستسالم. ون: عنارص املنظمة اإلرهابية االنقالبي 11.27

 عسكري انقاليب يف مبنى القيادة العامة للدرك.  200: القوات الخاصة التابعة للرشطة تقبض عىل حوايل 12.04

  1440شهيًدا، و 161: يلدريم يصل قرص جانقايا ويرصح للصحافة بأنه تم إخ�د التمرد، مش�ًا وقتئٍذ إىل سقوط 12.57

 عسكريًّا، بينهم ضباط برتب مختلفة، بعضها رفيعة.  2839جريًحا، والقبض عىل 

باحتجا  وقوبلت إذ توجه املواطنون بحشود املحاولة االنقالبية  الرتكية،  جات شعبية عارمة يف معظم املدن والواليات 

غف�ة تجاه الربملان ورئاسة األركان بالعاصمة، واملطار الدويل مبدينة إسطنبول، ومديريات األمن يف عدد من املدن، ما  

املوقف   وأجرب ل املخطط االنقاليب.وساهم بشكل كب� يف إفشا االنسحاب،أجرب آليات عسكرية كانت تنترش حولها عىل 

الشعبي آليات عسكرية كانت تنترش حول تلك املقرات عىل االنسحاب، ما ساهم بشكل كب� يف إفشال املخطط االنقاليب 

قرابة   استشهاد  أسفر عن  ألف� و  248الذي  عام    ويقيم  آخرين.  196وإصابة  منذ  املتحدة  الواليات  ،  1999غولن يف 

  . وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل املثول أمام العدالة
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 ثالثًا: حدث األسبوع 

 جامعًا  آیا صوفیاقرار املحکمة اإلداریة الترکیة إعادة 

قرار   الرتكية،  العليا  اإلدارية  املحكمة  ألغت 

نوفمرب/ترشين   24مجلس الوزراء الصادر يف  

من مسجد     ، بتحويل "آيا صوفيا"1934الثا�  

ك� كان سابقاً ، وإعادته إىل جامع  إىل متحف

الجمهورية القرار رئيس  و"آيا    .وصادق عىل 

صوفيا" هو رصح فني ومع�ري فريد، يقع  

بإسطنبول،   أحمد  السلطان  منطقة  يف 

سنة مسجدا، ثم تحول    481واستُخدم ملدة  

يف متحف  أهم  1934  عام  إىل  من  وهو   ،

 املعامل املع�رية يف تاريخ الرشق األوسط. 

لعدالة والتنمية،  ال املتحدث باسم حزب اوق

سيظل   صوفيا،  آيا  جامع  إن  جليك،  عمر 

رصحا يعكس عظمة الرتاث اإلنسا� العاملي، 

ومسجدا يف نفس الوقت بعد فتحه للعبادة  

األمم    مجددا. منظمة  ودعا جليك، مسؤويل 

والثقافة   والعلم  للرتبية  يونسكو،   -املتحدة 

تركيا منفتحة عىل  بأن  ثقة  يكونوا عىل  ألن 

ال التعاون للحفاظ عىل امل�اث مختلف أشك 

واستبعد جليك إخراج آيا   العاملي آليا صوفيا.

أن  مش�ا  العاملي،  الرتاث  قامئة  من  صوفيا 

العكس.  وليس  صوفيا،  بآيا  تترشف    القامئة 

صوفيا   آيا  فتح  من  أثينا  استياء  إىل  وتطرق 

للعبادة، قائال: إن كانت هناك دولة يتوجب  

ب إطالقا  التحدث  عدم  هذا عليها 

ولفت جليك إىل أن اليونان الدولة الوحيدة يف االتحاد األورويب التي ال يوجد مسجد يف  ،  الشأن، فهي اليونان 

يا صوفيا، أن الصلوت الخمس ستقام يوميا  آ أعلن رئيس الشؤون الدينية، عيل أرباش، خالل زيارته  و   . عاصمتها

كنيسة ومعبدا لحوايل    435وجد يف تركيا  ي  الجاري.   يوليو متوز   24يف املسجد بشكل منتظم، اعتبارا من الجمعة  

أضعاف عدد أماكن العبادة املخصصة    4ألف يهودي، وهو ما يشكل أكرث من    20مسيحيًا ونحو    854ألف و  180

شخًصا    461وهذا يعني أنه توجد يف تركيا دار عبادة واحدة لكل    لألقليات املسلمة يف أي من الدول الغربية.

 مسلم يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية.   2000ملسلمة، مقابل وجود مسجد فقط لكل  من الطوائف غ� ا
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ورغم ردود األفعال السلبية يف الغرب حول قرار القضاء الرتيك، إعادة "آيا صوفيا" مبدينة إسطنبول من متحف إىل مسجد،  

العب أماكن  أعداد  الغرب يف مجال  تركيا عىل  تقدم  تظهر  األرقام  أن  املعتقدات  إال  للطوائف وأصحاب  املخصصة  ادة 

، أصدرت تركيا قرارات مهمة مكنت الطوائف الدينية غ� املسلمة من اسرتداد ممتلكاتها  2011ويف عام    الدينية املختلفة.

مت  وبالفعل، قا  غ� املنقولة املصادرة، أو الحصول عىل تعويضات عنها، وح�ية املواقع الدينية وترميمها إذا لزم األمر.

تركيا برتميم كنيسة "الصليب املقدس"، التابعة للطائفة األرمنية يف جزيرة أقدامار عىل شاطئ بح�ة "وان" رشقي البالد  

)، ما يؤكّد األهمية التي توليها  2017)، والكنيسة البلغارية يف إسطنبول (2015)، وكنيس أدرنة اليهودي الكب� (2010(

ألف يهودي، ويشكل أبناء   20مسيحيا وحوايل    854ألفا و  180ويعيش يف تركيا    يف تركيا.أنقرة لألقليات الدينية املختلفة  

الدينية غ� املسلمة حوايل   التي يُقدر عمر    0.4الطوائف  اليهودية،  الكنائس واملعابد  باملئة من السكان، ويبلغ عدد 

 شخصا.  461مكانًا للعبادة، أي مبعدل مكان عبادة واحد لكل  435بعضها مبئات السن�، 

شأن داخيل   ،قال نائب وزير الخارجية الرويس س�غي ف�شين�، إن فتح تركيا آيا صوفيا للعبادةويف ردود الفعل الدولية؛  

وأشار إىل أن مسألة آيا صوفيا    ف�شين� رضورة عدم تدخل الدول األخرى مبن فيها روسيا يف هذا الشأن. وأكد  تريك.

نحن نتحرك من منطلق أن هذا شأن داخيل تريك، وبطبيعة الحال ال ينبغي لنا  :  وأضاف  العامل. شكلت صدى واسعا يف  

رّحب مجلس  بين�    ولفت إىل أهمية آيا صوفيا عامليا من حيث الرتاث الثقايف والحضاري.،  وال لآلخرين التدخل فيها

"آيا ص إعادة  حول  الرتيك  القضاء  بقرار  إفريقيا،  بجنوب  اإلسالمي  مسجد.القضاء  إىل  إسطنبول  يف  رئيس  و   وفيا"  قال 

 املجلس، شيخ عرفان إبراهيم، إن قرار إعادة افتتاح "آيا صوفيا" للعبادة، مبثابة نقطة تحّول تاريخية. 

أعرب وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، عن رفضه لكلمة "إدانة" التي استخدمها املمثل السامي  ويف معرض رده؛  

: وقال تشاووش أوغلو  ؤون الخارجية والسياسة األمنية جوزيب بوريل يف ترصيحاته حول آيا صوفيا.لالتحاد األورويب للش

هناك آثار بنيت كمساجد ثم تحولت إىل كنائس يف إسبانيا، فهل يجب علينا اآلن أن نقول إلسبانيا حولوها إىل مساجد،  

ا صوفيا أو بقائه متحًفا لكنت احرتمت ذلك، ولكننا  لو أن بوريل أعرب عن رغبته بعدم افتتاح آي وأردف: .؟ إننا ندينكم

 ولفت إىل أن إدانة تركيا، تعتربا نهجا غ� صحيح، نظرا ملوقفها البنّاء بخصوص آيا صوفيا.  نرفض كلمة إدانة.

 ابعًا: املشهد االقتصادي ر

 دول رائدة عاملیا يف الطائرات املسّیرة 4أردوغان: سنصبح ضمن 

أردوغان، إن بالده ستصبح ضمن  قال الرئيس رجب طيب  

الطائرات صناعة  يف  عامليا  األوىل  األربعة   املس�ة.  الدول 

صناعة   أن  املحلية،  "كريرت"  مجلة  مع  حوار  يف  وأوضح 

الطائرات املس�ة املسلحة وغ� املسلحة، من أهم 

الرتكية. الدفاعية  الصناعات  أن    مشاريع  وأكد 

الطائرات املس�ة املسلحة الرتكية تقدم إسهاما كب�ا  

يف مكافحة اإلرهاب، ك� أنها تلعب دورا فاعال جدا 

و  سوريا  عامليا    ليبيا.يف  اهت�ما  هناك  أن  حيث  الرتكية،  املسّ�ات  عىل  كب�  خارجي  طلب  وجود  إىل  وأشار 

إىل نحو   62ك� لفت أردوغان إىل زيادة مشاريع الصناعات الدفاعية الرتكية من    بالصناعات الدفاعية املحلية.

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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أنه خالل العام ذاته كان حجم الصادرات  وذكر    مليار دوالر.  60، لتصل إىل  2002ضعفا منذ    11، ورفع ميزانيتها  700

الرتكية   أكرث من    248الدفاعية  العام    3مليون دوالر، ل�تفع إىل  البحث    .2019مليارات دوالر يف  أن ميزانية  وأضاف 

من رشكاتنا   5واستطرد: "توجد حاليا    .2019والتطوير املرصودة يف هذا املجال تجاوزت مليار ونصف املليار دوالر خالل  

 . أكرب الرشكات العاملية يف مجال الصناعات الدفاعية  ضمن

 رقم قیاسي ملبیعات الوحدات السکنیة يف یونیو 

مبيعات   أن  ألب�ق،  براءت  واملالية  الخزانة  وزير  كشف 

حققت املايض،  حزيران  يونيو/  خالل  السكنية   الوحدات 

ألب�ق،    وحدة.  12ألفا و  190رق� قياسيا وبلغت   وتطرق 

  بيعات الوحدات السكنية خالل يونيو الفائت. إىل إحصاء م

السكنية،   الوحدات  مبيعات  يف  الكب�ة  الزيادة  إىل  وأشار 

قطاعا فرعيا، والدعم   250مبينا أن قطاع اإلنشاءات يحرك  

  املايل املقدم من البنوك، لعب دورا كب�ا يف إنعاش القطاع. 

الشهر املايض، وسجلت أعىل رقم يف تاريخها خالل أشهر   ٪ 209.7وقال ألب�ق: مبيعات الوحدات السكنية زادت بنسبة 

 .وحدة 12ألفا و 190حزيران بـ 

 يف مایو ٪  17.4يف ترکیا اإلنتاج الصناعي ارتفاع 

يف مايو/ أيار  ٪17,4كشف وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، إن اإلنتاج الصناعي لبالده ارتفع بنسبة 

 املايض

وأشار إىل أن جميع األسواق العاملية شهدت  .  عىل أساس سنوي  ل انخفاضيسج، رغم ت مقارنة بأبريل/ نيسان 

ونرش الوزير    واحدة من أرسع ثالث دول تعافت اقتصاداتها يف مايو.تركيا    نتانك�ًشا حاًدا يف أبريل، مضيًفا: كا

صور بيانية حول التغ�ات الشهرية لإلنتاج الصناعي يف مايو بحسب الدول، إذ احتلت تركيا املرتبة الثالثة باإلنتاج 

تقدمة عىل العديد من الدول أبرزها الص� والواليات املتحدة  الصناعي عىل أساس شهري بعد إيطاليا وفرنسا، م 

 األمريكية وأسباينا وأملانيا وكوريا الجنوبية. 

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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 "توبراش" تتصدر کبرى الشرکات الصناعیة الترکیة

املساهمة الرتكية  النفط  مصايف  رشكة  ،  توبراش  -  تصدرت 

مجلس   وأعلن رئيس  رشكة صناعية يف تركيا. 500قامئة أكرب 

نتائج   باهجوان،  أردال  إسطنبول،  يف  الصناعة  غرفة  إدارة 

الـ    دراسة الصناعية  تركيا  500الرشكات    ،2019-الكربى يف 

األول محققة   املركز  "توبراش" يف    949مليارا و  87وحلت 

(حوايل   تركية  ل�ة  مبيعات    12.8مليون  من  دوالر)  مليار 

مليارا    37ويف املركز الثا� رشكة فورد للسيارات بـ    إنتاجها.

،  " رونو  -أوياك"ثم    ،مليار دوالر)  3.77مليون ل�ة (  851مليار و  25تا بـ  مليار دوالر)، تبعتها تويو   5.38مليون ل�ة (  71و

 . اوأريغيل للحديد والصلب عارش  مصفاة النفط ستار، أرجليك، طوفاش، إسكندرون للحديد والصلب.

 "استراتیجیة الهیدروجین"يف  تعاون جدید بین ترکیا وأملانیا مجال 

الصناعة   لغرفة  العام  األم�  األملانية  قال  الرتكية  والتجارة 

 ثيلو باهل، إن الرشكات الرتكية واألملانية تعمل بنجاح منذ 

أن   وأعتقد  املتجددة،  الطاقة  قطاع  يف  طويلة  سنوات 

الهيدروج� األخرض سيفتح أبوابا جديدة للبلدين يف قطاع  

وأفاد بأن أملانيا تهدف يف إطار االسرتاتيجية الوطنية  .  الطاقة 

األجل   وطويلة  متوسطة  دراسات  إجراء  إىل  للهيدروج�، 

وأن أملانيا خصصت    � املناخ.للحد من اآلثار التي تسبب تغ

الهيدروج� و  7 الدولية يف هذا املجال.  2مليار يورو لتقنيات  البنية    مليار يورو للرشاكات  وشدد عىل أهمية تطوير 

 أن الهيدروج� األخرض �كن أن يصبح نفط املستقبل. و التحتية الالزمة الستخدام الهيدروج� كمصدر رئييس للطاقة،  

  

https://almarsad.co.uk/
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 اعرف ترکیاخامسًا: 

 یا صوفیا آجامع 

املحكمة اإلدارية العليا، بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر    عد قرارألقى الرئيس رجب طيب أردوغان، خطابًا تاريخيًا ب

، ليعود إىل جامع مرة أخرى، ، والذي قىض بتحويل "آيا صوفيا" يف مدينة إسطنبول من مسجد إىل متحف1934عام  

 الرئيس أردوغان: نورد أدناه تاريخ جامع آيا صوفيا مقتبساً من خطاب و 

ا" إىل مسجد، من ب� أنصع صفحات التاريخ الرتيك. فبعد حصار طويل يدخل  يعترب فتح إسطنبول وتحويل "آيا صوفي

فاتحا يف   إسطنبول  مدينة  الفاتح  آيا صوفيا1453أيار    مايو  29السلطان محمد  إىل  مبارشة  وعندها ساور  ،  ، ويتوجه 

  حياتهم وحرياتهم.السكان البيزنطيون الخوف والقلق بانتظار مص�هم داخل آيا صوفيا، فيعطيهم الفاتح األمان عىل

ثم يدخل آيا صوفيا، ويغرس رايته كرمز للفتح يف املكان الذي يوجد فيه املحراب، ويرمي سه� باتجاه القبة، ويصدح  

بأول أذان داخله، وهكذا يسجل فتحه، ينتقل بعدها إىل أحد زوايا املعبد فيسجد سجدة شكر ثم يصيل ركعت�، وبترصفه 

يا إىل مسجد. السلطان محمد الفاتح عاين بدقة املعبد الذي يعد لؤلؤة إسطنبول من هذا يكشف عن تحويل آيا صوف

 أرضيته إىل سقفه. 

واملؤرخون أوردوا أن السلطان محمد الفاتح تال بيت� من الشعر عند وقوفه أمام منظر الخراب الذي حل بالرصح  

نعم، هكذا استلم السلطان    فراسياب".قال فيه� "عنكبوت ينسج ستارة يف قرص قيرص.. وبومة تحرس يف برج أ 

"آيا صوفيا" التي استلمها    محمد الفاتح مدينة إسطنبول وآيا صوفيا، حيث كانتا مدمرت� وخرابت� متداعيت�.

  السلطان محمد الفاتح، كانت قد بنيت للمرة الثالثة عىل أطالل كنيست� دمرتا وحرقتا خالل فرتة االضطرابات. 

آيا صوفيا" للعبادة بعد ثالثة أيام من فتح املدينة، من خالل جهد مضن بذله ليقيم صالة  ومحمد الفاتح افتتح "

فيه. التكب�ات والصلوات يف   الجمعة  الدولة صدحت  املسجد مع جيشه ومسؤويل  الفاتح دخل  وملا دخل 
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السلطان محمد    وعندما فتح  استقباله، وخطب الجمعة يف ذلك اليوم، وصىل شيخه "آق شمس الدين" صالة الج�عة. 

الفاتح إسطنبول، حصل أيضا عىل لقب اإلمرباطور الروما�، وبالتايل أصبح مالكا للعقارات املسجلة باسم األرسة البيزنطية،  

الجمهورية   الذي أسسه، ك� صدرت يف فرتة  الفاتح والوقف  باسم محمد  آيا صوفيا  تم تسجيل  القانون،  لهذا  ووفقا 

 ملعد باألحرف الجديدة، ليسجل وضعه القانو� بشكل رسمي. نسخة رسمية من سند امللكية ا

ولوال أن آيا صوفيا ملك السلطان محمد الفاتح، ملا كان له الحق يف تكريس هذا املكان بشكل قانو�، ويقول السلطان  

  شخصأي    ، ما ييل:1453يونيو/ حزيران    1محمد الفاتح، يف واحدة من مئات صفحاته الوقفية التي يرجع تاريخها إىل  

قام بتغي� هذه الوقفية التي حولت آيا صوفيا إىل مسجد، أو قام بتبديل إحدى موادها، أو ألغاها أو حتى قام بتعديها،  

أو غ� أصله،   أو فاسد،  تأويل فاسق  أو  باملسجد من خالل أي مؤامرة  الخاص  الوقف  العمل بحكم  أو سعى لوقف 

الترصفات بشكل غ�  واعرتض عىل تفريعاته، أو ساعد وأرشد من يقو  مون بذلك، أو ساهم مع من قاموا مبثل هذه 

قانو�، أو قام بإخراج آيا صوفيا من كونه مسجًدا، أو طالب بأشياء مثل حق الوصاية من خالل أوراق مزورة، أو سجله  

أنواع الحرام    يف سجالته عن طريق الباطل أو أضافه لحسابه كذبًا، أقول يف حضوركم جميًعا أنه يكون قد ارتكب أكرب

ج�عة، عليه أو عليهم إىل األبد لعنة الله والنبي واملالئكة والحكام    ومن غّ� هذه الوقفية شخًصا كان أو  واقرتف إمثًا.

وكل املسلم� أجمع�، ونسأل الله أال يخفف عنهم العذاب، وأال ينظر لوجوههم يوم الحرش، ومن سمع هذا الكالم، 

 قع ذنبه عىل من يسمح له بالتغي�، وعليهم جميًعا عذاب من الله، والله سميع عليم. وواصل سعيه لتغي� ذلك، سي

عاما، كانت موئالً لألذان والصلوات والتكب�ات واألدعية    481وقباب هذا املعبد الكب�، وجدرانه، منذ ذلك اليوم وطوال  

ت آيا صوفيا رمزا له، عندما نهضت عىل قدميها  وختم القرآن واالحتفاالت باملولد النبوي الرشيف. ومع فتح إسطنبول كان 

 من جديد بعد أن لحق بها الخراب طوال عصور، جراء الزالزل والحرائق والرسقات واإله�ل. 

جلبت مستلزمات البناء من أطراف االمرباطورية، أما السالط� بعد الفتح،    ،عندما أنشئت آيا صوفيا يف عهد روما الرشقية 

 من منطقة األناضول ورومييل إلسطنبول من أجل بنائها وإع�ر آيا صوفيا من جديد. فجلبوا أرباب الفنون 

الجدل حول آيا صوفيا يعود تاريخه إىل قرن من الزمن، فخالل أعوام احتالل األناضول وإسطنبول دار نقاش حول تحويل  

ويف   د الكامل عند باب آيا صوفيا.آيا صوفيا إىل كنيسة، وكخطوة أوىل تعكس النوايا، حطت وحدة احتالل مجهزة بالعتا

ذلك الوقت قال القائد الفرنيس لهذه الوحدة العسكرية للضابط العث�� حينها إنه يريد التموضع يف املكان وأنه عىل 

املسجد. مغادرة  األتراك  مع   الجنود  آيا صوفيا  بح�ية  املكلف  باي،  توفيق  الرائد  وهو  حينها  العث��  الضابط  لكن 

عساكره، قالوا للضباط الفرنيس ال �كن الدخول إىل هنا ولن تدخلوها، ألن هذا املكان معبدنا، وإن حاولت الدخول  

من مختلف أركان املسجد، وإن كنت  عنوة، فإن هذه األسلحة الثقيلة ستعطيكم الرد األول، ومن ثم سيأتيك الرد الثا�  

واضعا نصب عينيك انهيار آيا صوفيا عىل رأسك، تفضل وحاول الدخول. ليخيّب برده هذا آمال املحتل� باالستيالء عىل  

 آيا صوفيا. 

مرسوًما وضعت فيه    -يف بداية تأسيس الجمهورية الرتكية-وسبق أن أصدرت الحكومة يف فرتة الحزب الواحد  

وبعد فرتة،    مرت عىل األقل، لتغلق آيا صوفيا بذلك أمام العبادة.   500ن املسافة ب� مسجد ومسجد  قاعدة أن تكو 

 ، تم اإلعالن عن تحويل املكان إىل متحف وفتحه أمام الزوار.1935فرباير/ شباط  1وبتاريخ 

ملدرسة التي بناها  هدم مدرسة آيا صوفيا، وهي ا تم  وخالل السنوات التي أغلقت فيها آيا صوفيا أمام العباد،  

السلطان محمد الفاتح بجانب البناء، وكانت تعد أول جامعة عث�نية، ثم تقطيع السجاد النادر املفروش يف  

العتيقة إىل املسبك ليتم صهرها. التي ال تزال يف مكانها، وضعوها    أرضيته، وأخذوا الشموع  اللوحات  وكذلك 

ها من الباب بسبب كرب حجمها، وتم تعليقها يف مكانها ثانية  بالبداية يف املستودعات لعدم متكنهم من إخراج
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حظيت مكانة "آيا صوفيا" مبكانة ب� األدباء والشعراء، إذ سبق للدبلومايس    يف وقت الحق يف عهد الحزب الد�قراطي.

، أولها األذان من  هذه الدولة لها أساسان معنويان  : قال فيه  1922والشاعر الرتيك يحيى ك�ل بياتيل، أن كتب مقاال عام  

وم� كتب   وهي مازالت تتألأل. مآذن آيا صوفيا وهي مازالت تصدح، والثانية تالوة القرآن الكريم أمام الخرقة الرشيفة

والشاعر  كالكاتب  إسطنبول،  لفتح  أيقونة  بآيا صوفيا من خالل جعلها  تغنوا  أتراك  أدباء  كتبها  أشعار  الشأن  يف هذا 

قصاكورك، عندما قال "من تراودهم املخاوف ببقاء األتراك يف هذا الوطن.. هم أنفسهم    واملفكر الرتيك نجيب فاضل

من جديد". للعبادة  آيا صوفيا  فتح  إعادة  الشكوك من  تراودهم  بفتح    الذين  تغنى  عندما  ناظم حكمت  ومن شعر 

ة الروم/ فتح إسطنبول يف مثانية  إسطنبول قائالً: إنه أمجد أيام اإلسالم املرتقبة/ غدت إسطنبول الرتك، من بعد قسطنطين 

أسابيع وثالثة أيام/ سلطان الرتك، ممتطيا جواده الربي/ وعىل رأس جيش تحدى الدنيا، دخل من باب أدرنة/ طوىب لذلك 

ك�   العبد املبارك لله/ السلطان الذي فتح البلدة الطيبة/ الحق أحّل علينا أكرب نعمه/ وأقام صالة العرص يف آيا صوفيا".

ا تصبحوا؟  أن  أن  تريدون  ماذا  للدنيا من جديد  أتيتم  إذا  عندما سئل  قال  أتسيز  نهال  الرتيك  القومي  والشاعر  ملؤرخ 

إن الغرب مل ينس مطلًقا    :كذلك املؤرخ الرتيك العاملي، خليل أينالجيق، حين� قال .  أريد أن أكون إماما آليا صوفيا  :فأجاب

إن تحويل آيا صوفيا إىل متحف، مل تقوض اآلمال املسيحية تجاه   :الرتيك بيامي وقال الروايئ    فتح إسطنبول وال آيا صوفيا. 

وكذلك ذكر الكاتب الرتيك عث�ن يوكسل رسدنغتشيت،  .  مدينة إسطنبول، بل عىل العكس، زادت من جسارتها وحرصها

املعبد العظيم، ال تقلق آيا صوفيا! أيها  :  مقالة قد متت محاكمته وإعدامه بسببها تحت عنوان "آيا صوفيا" قال فيها

بدموعهم ويخرون سجًدا ب� جدرانك، وسيصدح   ويتوضؤون سيحطم أحفاد الفاتح كل األصنام، ويحولونك إىل مسجد، 

التهليل والتكب� ثانية ب� قبابك، وسيكون هذا الفتح الثا�، وسيكتب الشعراء عنه املالحم، وسيصدح اآلذان من جديد  

آذن الصامتة اليتيمة، وستتوهج رشفات مآذنك باألنوار تقديًسا لله ورشف نبيه، حتى أن  وأصوات التكب� من تلك امل

الناس سيظنون أن الفاتح بعث من جديد. كل هذا سيحدث يا آيا صوفيا، والفتح الثا� سيكون بعثًا بعد موت، هذا أمر 

 .أكيد ال تقلق، وهذه األيام باتت قريبة، رمبا غًدا أو أقرب من غد

 شخصیة املشهد :سادسًا

 عمر خالص دمیر

ولد عمر حسن حس� خالص دم� يف الرابع من مارس/آذار 

يف قرية شكر كويو القريبة من بلدة بُر يف محافظة    1974

لعائلة    نايدة برتكيا،  الجنويب  األناضول  وسط  مرتفعات  يف 

أبنائها   أحد  كان  أفراد،  تسعة  من  مكونة  سنية  مسلمة 

ترعرع يف قريته، ودرس يف مدارسها، وتزوج    السبعة.

من خديجة خالص دم�، ورزق منها بطفل�، ه�  

 أليف نور ودوغان أرطغرل. 

ترجع قصة    ل رتبة رقيب أول يف القوات الخاصة الرتكية.، برتبة جندي، وحم1996التحق بالقوات الرتكية عام  

دم� إىل ليلة املحاولة االنقالبية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، فحين� وصلت وحدة من قوات االنقالبي�  

يقودها العميد سميح ترزي إىل مقر القوات الخاصة يف منطقة غولبايش بأنقرة، طلبت من املجند تسليم املقر 
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


29 Ekim Cad. No:7 A2 Blok 1 Plaza, Kat: 1, D:18, Yenibosna mah. Bahçelievler, Istanbul, +90 546 662 4440 

 

 

15 | P a g e  

 المرصد التركي 
 July 2020 15 ||016العدد 

 

 

 

 

 
 

كان خالص دم� خدم مع العميد ترزي يف صفوف القوات الرتكية بأفغانستان،   سكرت� قائد القوات الخاصة. لها بصفته

لكن ذلك مل �نعه من رفض طلبه بتسلم املقر، وأخربه بأنه مل يتلق أي تعلي�ت بذلك من قيادته، فرد عليه ترزي بأن  

در خالص دم� إىل االتصال بقائده الذي طلب منه عدم تسليم االنقالبي� سيطروا عىل تركيا، وأن عليه أن يستجيب، فبا

عند تلقيه األمر بالدفاع عن املقر، صوب خالص دم� سالحه إىل رأس العميد قائد الوحدة و   املقر، وكلفه بالدفاع عنه.

، م� أدى إىل مقتله  االنقالبية وعاجله برصاصة أردته قتيال عىل الفور، لكن الجنود املرافق� للعميد أطلقوا النار عليه

يُنسب للجندي الرتيك خالص دم� الكث� من الفضل يف إحباط عملية االنقالب؛ فلو أنه انصاع لطلب االنقالبي�    أيضا.

وسلمهم مقر قواته الذي كان من أول املقرات التي خططوا لالستيالء عليها الستخدموه يف عمليات القنص واالغتيال،  

وأضحى دم� رمزا وطنيا، وكانت صوره مرفوعة    اصة التي لعبت دورا كب�ا يف مواجهة االنقالب.وأعاقوا تحرك القوات الخ

ك�    . 2016يوليو/متوز    15خالل أيام فعاليات "صون الد�قراطية" التي عاشتها تركيا منذ املحاولة االنقالب الفاشلة يف  

، وتحول إىل أيقونة من أيقونات الجمهورية الرتكية  أن اسم "الشهيد" عمر خالص دم� تردد يف خطب السياسي� األتراك

 الحديثة. 

 : مقال املشهدسابعًا

 رامي الجندي  النموذج الصحي الترکي يف مکافحة جائحة کورونا 

مل يفت الوقت بعد الستعراض ما �كن تسميته بالنموذج الرتيك يف إدارة أزمة جائحة كورونا، لقد حالت جهود وزارة  

الرتكية واإلجراءات الحكومية األخرى من مختلف القطاعات الرتكية دون وقوع كارثة أكرب بالنظر والقياس إىل  الصحة  

اإلصابات وحاالت   كب�ة يف  أعداداً  التي شهدت  مليوناً،  االثن� ومثان�  السكان  األوربية، وكذلك مع عدد  الدول  حال 

 تطرق إىل بعض الجهود الحكومية الصحية بالخصوص. الوفاة، ورغم أن هذا املوضوع كب�؛ لكني سأحاول ال

البالد، بسبب   انترش يف فرتة قص�ة بعموم  الحادي عرش من مارس/ املايض، لكنه  الف�وس إىل تركيا يف  البداية، وصل 

أ حلقة وصل لدول العامل عرب مطاراتها وحدودها، وتراوحت تركيا يف املكانة العارشة ضمن أسو   -جغرافياً - وجود تركيا  

، لكن بعد ثالثة أشهر من تسجيل الحاالت األوىل، مل  -أسوأ من الص� وبريطانيا-دول العامل بخصوص جائحة كورونا  

تشهد تركيا تدهورا دراماتيكياً يف أعداد اإلصابات والوفاة رغم عدم فرض السلطات اإلغالق التام يف البالد، إال إغالقاً تاماً  

ع وملدة شهرين ونصف الشهر فقط، حيث تم إعالن السيطرة عىل الف�وس من قبل  ليومي السبت واألحد نهاية األسبو 

 وزير الصحة فخر الدين قوجة، بعد مثانية أسابيع من اكتشاف املريض صفر.

 اسرتاتيجية من عدة مراحل �كن استعراضها كالتايل:  -يف املجال الصحي بالخصوص-اعتمدت تركيا 

صاب� بالف�وس، عرب إجراء فحوصات لكل من يعا� من أعراض الف�وس املرحلة األوىل: رسعة الكشف عن امل

ذات   واملجاالت  الصحة  خرباء  مع  مكثفة  إعالمية  تغطيات  الرتكية ضمن  اإلعالم  وسائل  عرب  نرشها  تم  والتي 

 العالقة.

املرحلة   املرحلة الثانية: عزل من ثبتت إصابتهم عن محيطهم حسب سوء حالة املصاب، ويتم عزل املصاب� يف

األوىل عرب الحجر والعزل املنزيل لإلصابات غ� بالغة السوء، وبخصوص املحجورين يف املنزل؛ تم تتبع تحركاتهم  
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حال خروجهم من البيت عرب رقم املوبايل الشخيص يف محاولة لتقليل أو منع احتكاكهم باآلخرين، أما حاالت اإلصابة  

 ملتخصصة للعالج من ف�وس كورونا. بالغة السوء فيتم نقلهم إىل املستشفيات ا

املرحلة الثالثة: مع كشف املصاب� بالف�وس، يتم تعقب كل شخص اختلط باملصاب� وإجراء اختبار فحص اإلصابة عليهم  

يتم حجره بناًء عىل سوء حالته الصحية، يف املنزل أو إىل املستشفيات    -إيجابية-للتأكد من سالمتهم، ومن تثبت إصابته  

 لعالج املكثف، ويف العموم كانت النتيجة منخفضة مقارنة بعدد سكان تركيا. لتلقي ا

  31-هناك عدد من القواعد التي اعتمدتها القيادة الرتكية، تم بشكل رئييس ودائم حظر التجوال يف الواليات الكربى  

بجانب ذلك منع من تزيد ومنها إسطنبول وأنقرة عىل مدار ما يقرب من ثالثة أشهر يف يومي السبت واألحد،    -والية

عاماً من الخروج، مع منحهم فرصة ب� وقت وآخر للخروج من املنزل، أما األطفال   20عاماً وتقل عن  65أع�رهم عن 

 فقد منحت لهم ثالث مرات فقط للخروج من املنزل.

واطنيها خارج األرايض الرتكية، ويف املجال الصحي والجهود املبذولة فيه؛ قامت السلطات الرتكية مبتابعة الحالة الصحية مل

ومل تتوان عن جلب املصاب� منهم للعالج يف املشايف الرتكية، أو أولئك الراغب� منهم يف العودة إىل بلدهم يف ظل اإلغالق  

اً يوم  14التام للحياة يف دول العامل رغم أن العديد من دول العامل مل تقم بذلك، مع القيام واتباع الحجر للعائدين ملدة  

يف سكن خاص، وهو ما مل تجاريه سوى عدد قليل جداً من دول العامل مع املصاب� أو املشتبه بإصابتهم أو املحجورين 

 احرتازياً حال عودتهم إىل بالدهم. 

بعض املراحل السابقة قد تتشابه مع بعض اإلجراءات يف دول أخرى، لكنها بالتأكيد ليست العامل الحاسم يف تقليل  

بات والوفيات، لكنها مساِهمة بشكل كب� يف منع االختالط يف الشوارع وبالتايل انتقال الف�وس، والعامل  أعداد اإلصا

األهم يف النموذج الرتيك هو قدرة النظام الصحي الذي تم تأسيسه بشكل قوي خالل السنوات السابقة وخاصة ليكون  

رض الحصبة، هو من كان له الفضل يف تقليل أعداد اإلصابات  رائداً يف السياحة العالجية؛ وتحديداً خربة عقود يف تعقب م

وكذلك عدم وصول املصاب� إىل حالة وفاة أو دخولهم غرف العناية املركزة، بجانب االستجابة الرسيعة لألزمة من خالل 

 التجوال.  االختبارات، وتعّقب املصاب�، وعزلهم، وفرض قيود صارمة عىل الحركة وفرض غرامات عىل املخالف� لحظر

، الخطوط العريضة 2019وبتفصيل أدق؛ لقد شكلت الخطة الوطنية الرتكية ملكافحة وباء اإلنفلونزا التي أعدت يف عام 

اللجنة العلمية ملكافحة    2020يناير/كانون الثا�    10السرتاتيجية تركيا يف مكافحة كورونا، وعىل إثرها؛ شكلت تركيا يف  

ب�ا يف املجال الطبي، عرب العديد من االسرتاتيجيات والتي منها: مراجعة وتقويم القصور  خ  31ف�وس كورونا املكونة من  

يف عملية إدارة املرىض مع زيادة قدرة املعامل الصحية عىل التعامل مع أعداد املرىض الكب�، بجانب زيادة عدد املوارد 

الص للشؤون  املخصصة  املالية  املوارد  وتحس�  العالقة،  ذات  وتحس� البرشية  املرنة  التنظيمية  الهياكل  وإنشاء  حية، 

 اسرتاتيجية االتصال الرسيعة. 

مبعنى؛ يعود النجاح الرتيك يف أساسه إىل االستث�ر الحكومي الكب� مبكراً يف النظام الصحي، وتقد�ها تغطية  

سية الصحية خالل أقل من  صحية شاملة ومجانية لجميع مواطنيها، مبوازاة التطوير الهائل لرتكيا يف البنية التأسي

ل تركيا لتكون مرجعاً وعنواناً للسياحة العالجية.  18  عاماً من حكم حزب العدالة والتنمية الذي أهَّ

ويف املجال الصحي أيضاً؛ شهدت تركيا خالل أزمة جائحة كورونا؛ افتتاح عدد من املستشفيات بنظام املدينة  

 ذه املستشفيات: الطبية بكامل التجهيزات الطبية املحلية، وه
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مشايف متكاملة، وهو األكرب يف أوربا من حيث سعة وحدات    8مستشفى املدينة الطبية تشام وساكورا يف إسطنبول، يضم  

عملية يومياً   500وحدة فحص، بقدرة إجراء    7000رسير عادي،    2682رسير عناية مركزة، و  426العناية املركزة وعددها  

 غرفة عمليات.  90بـ 

وفسور مراد ديلم�" يف مطار أتاتورك بإسطنبول، وسيتم تشغيله يف مجال السياحة العالجية ومكافحة  مستشفى "الرب 

رسيراً لقسم الطوارئ، مع   36رسيراً ملرىض العناية املركزة، و    432رساير، به    1008األوبئة واألمراض، يتسع املستشفى لـ  

أجهزة للتصوير املقطعي،   4، وجهازي إنعاش قلبي رئوي، و  غرفة مرىض  576غرفة عمليات، و    16لفرز املصاب�، عدد    8

 أجهزة للرن� املغناطييس، وغرفت� للتصوير اإلشعاعي.  4و 

ألف مرت مربع،   75ألف مرت مربع، مبنى املستشفى  125إسطنبول، مبساحة إج�لية  -مستشفى بروفيسور فريحة أوز 

غرفة   16رساير،    1008ف مرت مربع، عدد األرسة اإلج�يل  أل  50حدائق ومساحات خرضاء ومواقف سيارات مبساحة  

غرفة مجهزة ملرىض غسيل الكىل، عدد   36غرفة للمرىض مع ح�م مجهزة للعناية املركزة، بها عدد    576عمليات، عدد  

الرئوي،   غرف لفرز املرىض، غرفتان لإلنعاش القلبي  8رسير الطوارئ، عدد    36غرفة نوم ملرىض العناية املركزة، عدد    432

 ، غرفتان لألشعة السينية. MRغرف  4غرف للتصوير املقطعي، عدد  4عدد 

 غرفة عمليات.   28رسير،  600مستشفى املدينة الطبية اوك ميدان بروفيسور جميل طاشجي أوغلو، وبها 

نيازي كورتوملوش  -مستشفى هاضم كوي   ترميمه  59رسير،    101بسعة    -إس�عيل  تم    رسير عمليات مركزة، حيث 

 وإعادة افتتاحه. 

ألف رسير   40ألف رسير، إضافة إىل    240مستشفى فاعلة بها    1518ووفقاً إلحصائيات حكومية تركية، يوجد يف تركيا  

ح وزير الصحة الرتيك فخر الدين قوجة، بأن املستشفيات الرتكية تضم نحو   ألف    100يف وحدات العناية املكثفة. ك� رصَّ

زل أو عناية مركزة إن قضت الحاجة، ورغم ذلك مل تصل نسبة اإلشغال يف غرف العناية غرفة جاهزة لتتحول إىل غرف ع

 ٪ خالل أزمة ف�وس كورونا. 60املركزة أكرث من 

لكن ماذا عن العنرص البرشي الطبي يف تركيا؟ تتميز تركيا ببنية تحتية صحية قوية، يبلغ عدد األطباء العامل� يف وزارة 

ألف   360آالف ممرض وممرضة، و  205ألف طبيب، إىل جانب    165عية والقطاع الخاص نحو  الصحة ويف املشايف الجام

  32فرد دعم طبي، بجانب ذلك ويف ظل مكافحة جائحة كورونا؛ أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن البدء بتوظيف 

 ألف عامل جديد يف املجال الصحي. 

وهو إغالق الحكومة الرتكية ألجوائها وحدودها فوراً أمام حركة  يف مقدمة كل ما سبق؛ يأيت عامل مهم ال ينبغي نسيانه؛  

الدخول والخروج منها وإليها للدول التي شهدت أعداداً كب�ة من اإلصابات، وبالرغم من عدم ظهور إصابات يف املطارات  

  3ن الثا�، ويف  يناير/كانو   21إال أنها اتخذت قرارا بإيقاف حركة الط�ان إىل مدينة ووهان الصينية ابتداء من  

 29من الشهر ذاته أغلقت الحدود مع إيران، ويف    23فرباير/شباط أوقفت تركيا الرحالت من وإىل الص�، ويف  

من ذلك الشهر أوقفت الرحالت مع إيطاليا، بجانب وقف حركة السفر الداخلية ب� الواليات الرتكية، اعتباراً من  

 الوالية يب� األسباب الداعية للسفر.  مارس/آذار إال بإذن خروج رسمي من وايل 27

�كن القول إن تركيا لديها نظام صحي قوي ومت� ويتفوق عىل العديد من الدول وتحديداً من حيث نصيب  

املواطن من غرف العناية املركزة، األكرث من نظ�اتها يف العديد من الدول مبا فيها الواليات املتحدة وبريطانيا،  
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الجائحة مل تشهد تركيا نقًصا يف توافر الك�مات أو املعق�ت وأدوات الفحص الخاصة بالف�وس، بجانب  ك� أنه يف ظل  

ذلك؛ اإلعالن اليومي الدقيق لعدد اإلصابات والوفيات وأعداد اختبارات فحص الف�وس والتي كانت يف تزايد يوماً بعد 

األطباء يف اللجنة العلمية ملكافحة ف�وس كورونا، ولعل  اآلخر، بإدارة وزير الصحة بنفسه، ووجود فريق من الخرباء  

قادم األيام تكشف مزيداً من الجهود بخصوص مكافحة ف�وس كورونا. يف املقال القادم نتكلم عن الجهود الحكومية  

 .)1( لدعم القطاع االقتصادي.

  

 

 

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