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 فی هذا العدد: 
 ترکیا تفتتح منشأتین للصناعات الدفاعیة    

 الیونان: مساعي عزل أردوغان بالعقوبات تحولت ألضغاث أحالم  

 يف بحر إیجة   ترکیا تعزز مکانتها الدولیة مع اکتشاف الغاز حدث األسبوع:   

 . والتوترات يف شرق املتوسط والیونان. ترکیا    قضیة األسبوع:  

 أردوغان: سنجعل ترکیا قاعدة عاملیة لإلنتاج والتکنولوجیا  

 من العام   يف الربع الثاني   ٪ 9.9ـ  االقتصاد الترکي ینکمش ب  

 عید النصر الترکي ترکیا:    اعرف  

 . الحوار يف شرق املتوسط ترکیا مستعدة للتصعید.. ولکنها مع  مقال:   
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 هذا العدد 

يف النصف    تركيا الداخلية والخارجية  متابعة التطوراتالرتيك    املرصديتناول  

شهر    الثا�  محاور  أغسطس من  عدة  املرصد    ؛اً سياسي  ؛ عىل  يتناول 

الرئيس رجب طيب افتتاح  أردوغان  ترصيحات  "روكيتسان"    خالل  مركز 

ومنشأة   املتقدمة  التكنولوجيا  وأبحاث  الصناعية  األق�ر  إطالق  ألنظمة 

بخصوص  ترصيحاته  وأربع� مصنعاً جديداً،    ،إلنتاج املواد الخام املتفجرة 

ل تركيا  واستعداد  املتوسط  البحر  رشقي  يف  اليونان  مع  ح�ية  التوترات 

فرنسا وأملانيا  ، يف الوقت الذي تبدي فيه كالً من  مه� كان الثمنها  مصالح

بناء مع تركيا    ته�رغب ؛  رشق املتوسطوالتصعيد  توترات  ال  الحتواءبحوار 

تتحدث   تحولت   أن   نان اليو بين�  بالعقوبات  أردوغان  عزل  مساعي 

 . وملفات أخرى داخلية وخارجية. ألضغاث أحالم

يستعرض  أما   األسبوع،  قضية  و املرصد  يف  رشق  التصعيد  يف  التوترات 

واليونانب�  املتوسط   حدودها    تركيا  بتوسيع  األخ�ة  قيام  خلفية  عىل 

املكانة اإلقليمية    حدث األسبوع؛  بين� يتناول.  البحرية يف رشق املتوسط

الطبيعي يف بحر    الغازحقل  اكتشاف  إثر رتكيا  والدولية سياسياً واقتصادياً ل

 إيجة وترصيح الرئيس أردوغان ببرشيات م�ثلة قادمة من رشق املتوسط.

االقتصاد الرتيك  تقريراً تركياً حول انك�ش    ؛املرصديستعرض  ؛  اقتصادياأما  

للعام الجاري، بين� تفتتح   يف الربع الثا�  -بأقل من املتوقع-٪  9.9بنسبة  

، وإبرام اتفاقية تعاون  والدفاعية   لإلنتاج والتكنولوجياتركيا مركزاً متقدماً  

والليبي  الرتيك  املركزي�  البنك�    ب� 

 لتسهيل التعامالت املالية ب� الطرف�.

يقدم  اويف محور   تركيا:  املرصد  عرف 

الرتيك  عننبذة   النرص  أما  عيد   .

األسبوعاملرصد  شخصية     فهي   لهذا 

املرصد  وختاماً؛ يتناول    .واصب شاه�

مستعدة    بعنوان:   مقاالً تركيا 

للتصعيد.. ولكنها مع الحوار يف رشق  

  .سال�ةلباحث: بالل ، لاملتوسط 

 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

 وأبحاث التکنولوجیا املتقدمة  فتتح منشأتین للصناعات الدفاعیةت ترکیا

 

ومنشأة   افتتح الرئيس رجب طيب أردوغان، مركز ألنظمة إطالق األق�ر الصناعية وأبحاث التكنولوجيا املتقدمة

ردوغان إن بالده  وقال أ  روكيتسان" الرتكية لصناعة الصواريخ.تتبعان لرشكة "  ،أخرى إلنتاج املواد الخام املتفجرة

الدفاعية وتعزيزها مبوارد برشية.  الصناعات  استث�راتها يف  التهديدات بفضل  فّعاال ضد جميع    تخوض كفاحا 

نا  عندما نجمع ب� تفوقنا التكنولوجي ومواردنا البرشية وقوت  :جامعة الدفاع الوطني بأنقرة  يفوأضاف يف كلمة له  

كل من يخطط ملواجهتنا رأى تصميمنا عىل ح�ية   :وأردف  .ناالروحية فلن تقدر قوة عىل وجه األرض اعرتاض

يف  األتراك  تهديدات تستهدف حقوق ومصالح  ، مش�اً إىل حقوق تركيا التي تكتسب رشعيتها من القانون الدويل

 .وإيجةاملنطقة والبحرين املتوسط 

 مصالح ترکیا مهما کان الثمن أکار: مصممون یلع حمایة 

املسلحة  القوات  إن  أكار،  خلويص  الدفاع  وزير  قال 

وقيمه   والشعب  البالد  ح�ية  عىل  وقادرة  مصممة 

ومصالحه الثمن. املعنوية  كان  قواتنا    مه�  وأضاف 

وشعبنا   بالدنا  ح�ية  عىل  وقادرة  مصممة  املسلحة 

  : ودّون أيضا  وقيمنا املعنوية ومصالحنا مه� كان الثمن. 

وجميع   نستذكركم  املجيد،  اليوم  هذا  الشهداء  مبناسبة 
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ورافق الوزير، رئيس األركان العامة   األبطال الذين قدموا أرواحهم يف سبيل الوطن، ونرتحم عىل الشهداء األبرار.

البحرية األدم�ال عدنان أوزبال، وقائد   القوات  الج�ال أوميد دوندار، وقائد  الربية  القوات  يشار غولر، وقائد 

 التقطوا صورا تذكارية أمام أرضحة القادة الشهداء. القوات الجوية الج�ال حسن كوجك آقيوز، و 

 باهتشلي: مخطئ َمن یظن أن ترکیا ستهمل مصالحها 

دولت   الرتيك  القومية  الحركة  حزب  رئيس  شّدد 

بهتشيل، عىل أن الدول التي تظن بأن تركيا ستدير  

ملصالحها  إّما     ظهرها  فهي  املنطقة،  يف  التاريخية 

يبدو أن  :  وقال  عاجزة أو واقعة يف حسابات خاطئة.

الشع الذين طردهم  للغزاة  الذليلة  الرتيك البقايا  ب 

سنة، مل تستخلص الدروس    98قبل    إيجةحتى بحر  

وسيتم عالجه    1821ورم خبيث يزعج األمة الرتكية منذ عام  بأنها  اليونان  ك� وصف    من األحداث التاريخية.

وأوضح أن عداء العقلية    أن ندير ظهرنا ملصالحنا التاريخية يف املتوسط وإيجة.  وتابع: ال �كن  اجتثاثه.أو  

تحوال إىل ساحة رئيسية    إيجة اليونانية كب� جًدا ضد األتراك واإلسالم، وأن البحر األبيض املتوسط وبحر  

نرش فرنسا قوات عسكرية يف    بهتشيلانتقد  و   إلمالءات القراصنة، واالستفزازات واالستعراضات العدائية.

 .1960عام وزيورخ  1959عام ن إدارة جنوب قربص الرومية مخالفة معاهديت لند 

 شرق املتوسطتوترات  فرنسا وأملانیا ترغبان بحوار بناء مع ترکیا حول 

لودريان،  فرنسا    خارجية  وزيريأعربت   إيف  جان 

وأملانيا هايكو ماس، خالل اجت�ع مع سفراء باريس  

وأملانيا عن رغبته� يف تطوير حوار بنّاء  بدول أوروبا  

قال  و   رشقي البحر املتوسط.  توترات  مع تركيا، حول

الجرف القاري لبلد عضو    ن تركيا انتهكتإ   ؛لودريان 

  أن االتحاد و   . رشقي البحر املتوسط  يف االتحاد األورويب

لقد حشدنا  ، مستعد للحوار؛ وإذا كانت اإلدانة الشديدة والعقوبات رضورية ضد تركيا لفعل االتحاد ذلك

جميع السبل الدبلوماسية لتهيئة الظروف لحوار بناء مع أنقرة، فأملانيا وفرنسا متفقتان حول هذا  

الخ وقال    الشأن. اليونان وقربص    ،ارجية األملا� هايكو ماسوزير  االتحاد ستحمي سيادة  أن دول 

 ال �كن الخروج من هذا الوضع إال بالحوار. وأنه   ه،الرومية العضوان في 
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 یونان: مساعي عزل أردوغان بالعقوبات تحولت ألضغاث أحالم ال

الرتيك رجب طيب أردوغان دبلوماسيا عرب " اليونا� املعارض، إن محاولة عزل الرئيس  25قال حزب "م�ا

أحالم. أضغاث  إىل  تحولت  يانيس    العقوبات،  السابق  املالية  وزير  يرأسه  الذي  الحزب  عن  بيان  وذكر 

وجاء بيان  .  فاروفاكيس، أن غالبية األحزاب الرئيسية يف أملانيا تعّول عىل أصوات الناخب� األتراك بالبالد

عىل اجت�ع غ� رسمي لوزراء خارجية دول االتحاد األورويب، احتضنته    الحزب املعارض، يف معرض تعليقه 

يوم�. مدار  عىل  برل�  األملانية  حتى    العاصمة  تقبل  لن  م�كل  أنجيال  األملانية  املستشارة  أن  وأضاف 

وأوضح أن مباحثات رئيس الوزراء ك�ياكوس ميتسوتاكيس الهاتفية مع م�كل    بالعقوبات نظريا عىل تركيا. 

ومل يخرج    ع الرئيس األمرييك دونالد ترامب، تندرج ضمن جهود إعطاء انطباع بالحراك الدويل ال أكرث.وم

 االجت�ع غ� الرسمي لوزراء خارجية دول االتحاد بالعاصمة األملانية برل�، بقرار عقوبات ضد تركيا. 

 مشعل: ترکیا تؤرق إسرائیل ووحدة الفلسطینیین لن تسهل التطبیع

يس السابق للمكتب السيايس لحركة ح�س  قال الرئ

خالد مشعل، إن فكرة التطبيع جاءت لدمج الكيان  

ب� الدول العربية واإلسالمية، لكن املوقف   اإلرسائييل

  وأشار إىل أن تركيا  الفلسطيني املوحد لن يسهل ذلك. 

بثوب   السيايس  لإلسالم  �وذج  من  قدمته  مبا 

د�قراطي وقوتها الصناعية والتجارية والد�قراطية،  

وأشار مشعل،    .لرغم من بعض العالقات الشكلية بينه�بدأت تشكل مخاوف لدى العدو اإلرسائييل، عىل ا

وأوضح مشعل أن إرسائيل    . هاإىل أن كل محاوالت التطبيع مع إرسائيل، مل تجلب املنفعة والفائدة إال ل

استغلت الضعف العريب، لبناء املستوطنات، وحصار غزة واملقاومة وتهويد القدس والضغط عىل القيادة  

ودعا إىل تشكيل موقف    ، ولرضب قضية الالجئ� الفلسطيني�. 48والتآمر عىل أهل مناطق  الفلسطينية،  

 . عريب وإسالمي، يعيد االعتبار للقضية الفلسطينية 
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 ثانیًا: قضیة األسبوع 

 ترکیا والیونان .. والتوترات يف شرق املتوسط 

إثر   املتوسط توترًا،  البحر  تشهد منطقة رشق 

خطو  اتخاذ  اليونان  مع  مواصلة  أحادية  ات 

قربص جزيرة  من  الرومي  بخصوص   الجانب 

البحرية.  الصالحية  أثينا    مناطق  تتجاهل  ك� 

للتفاوض    التعامل أنقرة  عرض  مع  بإيجابية 

وبحر   املتوسط  برشق  املتعلقة  املسائل  حول 

للمشاكل. عادلة  حلول  وإيجاد  في�    إيجة، 

يجدد الجانب الرتيك موقفه الحازم حيال اتخاذ  

 التداب� الالزمة ضد الخطوات األحادية. 

االستفزاز املتمثل بإرسال جنود إىل جزيرة  أكدت تركيا أنها لن تسمح لليونان بتحقيق هدفها يف  بالخصوص؛  

املتحدث باسم وزارة الخارجية حامي أقصوي تعليقا عىل أنباء    ، حسبتقع قبالة السواحل الرتكية مبارشة

وقال    كم عن السواحل الرتكية يف البحر املتوسط.   2إرسال اليونان جنود إىل جزيرة ميس التي تبعد أقل من  

، وما قامت به  تنص عىل نزع السالح عن جزيرة ميس  1947سالم املربمة عام أقصوي إن اتفاقية باريس لل

الحقيقية يف رشق املتوسط. اليونان،   نيتها  اليونان للقانون وعىل  رفض تركيا  وت  مؤرش جديد عىل تجاهل 

  أن اليونان ستكون عىل  وشدد    ليونان.لالفائدة  التي لن تحقق    ملحاوالت غ� الرشعية لتغي� وضع الجزيرةا

تركيا مصممة حتى النهاية عىل الدفاع عن حقوقها     أن الخارس إذا استمرت يف زيادة التوتر باملنطقة، مضيفاً 

 ومصالحها النابعة من القانون الدويل. 

أنه ال خطوط حمراء يف منطقة رشق املتوسط سوى الحقوق النابعة من القانون  ،  تهاخارجيتركيا عرب  أكدت  

ترصيحات الرئيس الفرنيس إ�انويل ماكرون التي قال فيها إن  تعليقاً عىل  تراك،  الدويل لرتكيا والقبارصة األ 

إن من يظنون    ت الخارجية الرتكية؛وقال  بالده تطبق سياسة خطوط حمراء ضد تركيا يف رشق املتوسط.

  أنهم رسموا خطوطا حمراء أمام قضية تركيا يف رشق املتوسط لن يواجهوا إال موقفا حازما من بالدنا. 

وأضاف إذا كانت هناك خطوط حمراء يف املنطقة، فهي حقوق تركيا والقبارصة األتراك النابعة من  

واستطرد آن ملن ينظرون إىل أنفسهم يف مرآة مكربة أن يواجهوا الحقائق، فقد وىل    القانون الدويل.

تركيا  أن    ة عىلشدد، محقبة تحديد التفاه�ت اإلمربيالية من خالل رسم الخطوط عىل الخرائط

وأكد أن  قادرة عىل ردع كل من يحاول اغتصاب حقوقها ومصالحها الرشعية عرب إرسال قوة بحرية.

الخالفات يف رشق املتوسط ال تحل من خالل تحريض العب� من خارج املنطقة، وإ�ا من خالل  
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ن األتراك  بأ   ضية،املا  الجمعةكان ماكرون قد رصح    الحوار والتعاون ب� الدول املشاطئة عىل أساس الحقوق.

إرسال قوة عسكرية  عرب  يحرتمون الترصيحات عندما تقرتن باألفعال، وفرنسا قامت بعمل مهم هذا الصيف  

 إىل رشق املتوسط، هذه سياسة رسم خطوط حمراء. 

 ثالثًا: حدث األسبوع 

 ترکیا تعزز مکانتها الدولیة مع اکتشاف الغاز 

قوة يف قطاع الطاقة، بعد إعالنها عن كشف للغاز الطبيعي يقدر  ينتظر أن تنتقل تركيا إىل مرحلة أكرث  

وسيوفر حقل الغاز الطبيعي املكتشف،    ، طاقةالقتصاد و اال مرت مكعب، وفق ما يراه خرباء    مليار   320بنحو  

األسعار مفاوضات  يف  كب�ة  تركيا.   ميزة  مع  الحالية  العقود  وصياغة  للغاز  املصدرة  الدول  مع    الجارية 

  473.8، ارتفع إنتاج تركيا السنوي من الغاز الطبيعي إىل  لألنباء  األناضولمن وكالة  وبحسب املعلومات  

وبالنسبة لواردات    مليار مرت مكعب.  45.2طبيعي  ، وبلغت واردات الغاز ال2019مليون مرت مكعب بنهاية  

تركيا من الغاز الطبيعي خالل السنة املاضية، فقد نالت روسيا النصيب األكرب من تلك الواردات بنسبة  

ك� استطاعت تركيا توف� احتياجاتها املتبقية   .٪.17، وإيران بنسبة  ٪21.2، تبعتها أذربيجان بنسبة 33.6٪

من الجزائر ونيج�يا وقطر والواليات املتحدة    ، عن طريق است�اد٪28.1البالغ نسبتها  من الغاز الطبيعي، و 

 وترينيداد وتوباغو وال�ويج.

وبين� شارفت العقود طويلة األجل التي أبرمتها تركيا الست�اد الغاز الطبيعي عىل االنتهاء، تزايدت حصة  

العقود    2021تنتهي يف  ، و �كن است�اده بأسعار معقولةتركيا تدريجيا من الغاز الطبيعي املسال، الذي  

مليارات مرت مكعب من واردات    8طويلة األجل التي أبرمتها تركيا مع رشكة غازبروم الروسية، والتي تغطي  

عقد    الغاز. ينتهي  التاريخ،  نفس  الغاز    6.6ويف  واتفاقية  أذربيجان،  مع  الغاز  من  مكعب  مرت  مليارات 

إضافة إىل ذلك، فإن مدة    مليار مرت مكعب.  1.3يلة األجل مع نيج�يا، والتي تغطي  الطبيعي املسال طو

عقد خط أنابيب "بلو   2025، ك� ينتهي يف  2024مليارات مرت مكعب ينتهي    4.4عقد الغاز مع الجزائر بـ  

يار مرت  مل 9.6مليار مرت مكعب، وعقد الغاز طويل األجل مع إيران والذي يغطي   16سرتيم" من روسيا بـ 

مليارات مرت مكعب والقادمة إىل تركيا عرب خط أنابيب الغاز    6وتنتهي عقود الغاز التي تغطي    مكعب.

، بين� تنتهي عقود الغاز الخاصة بالقطاع الخاص الرتيك مع روسيا،  2033الطبيعي العابر لألناضول يف  

بالنسبة للواردات  بالتايل، فإن مفاوضات ا  .2043مليارات مرت مكعب عام    6والتي تغطي   ألسعار 

الطبيعي، ب� تركيا والجهات املوردة األخرى يف روسيا وإيران   الغاز  الخاصة بعقود  طويلة األجل 

 والجزائر ونيج�يا، ما تزال مستمرة عىل قدم وساق. 
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مليار مرت مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي يف البحر األسود، سيقوي    320وفق خرباء، فإن اكتشاف  

  موقف تركيا خالل املفاوضات، ك� أنها تساعد يف تحقيق تركيا لهدفها املتمثل يف أن تصبح مركزا للتجارة. 

يف الوقت نفسه، يتوقع الخرباء إجراء أع�ل حفر أعمق يف املنطقة التي جرى فيها اكتشاف الغاز الطبيعي  

 يف البحر األسود، وقد تكون هناك اكتشافات محتملة أخرى.

اكتشاف تركيا حقل  APLUSيت، الرشيك يف رشكة (فولكان يك ) الستث�ر الطاقة واالستشارات، قال إن 

أسعار   التفاوض عىل  فيها  للغاية، يجري  تزامن مع فرتة مهمة ومفيدة  األسود،  البحر  الطبيعي يف  للغاز 

رمتها تركيا  وأضاف أن اتفاقية توريد الغاز الطبيعي طويلة األجل، التي أب  جديدة للعقود طويلة األجل.

عام    16بقيمة   الطبيعي  2021مليار مرت مكعب، ستنتهي  الغاز  اتفاقيات  تركيا نجحت من خالل  ، وأن 

املسال والغاز الطبيعي املسال العائم، يف تقليل حصة عقود الغاز عرب خطوط األنابيب التي تقوم عىل نقل  

اضية، انخفاضا بسبب تأث�ات تفيش وباء  وأشار إىل أن أسعار الغاز الطبيعي شهدت خالل الفرتة امل  النفط.

 كورونا، وأن قطاع الغاز الطبيعي يف تركيا جنى أرباحا ملحوظة يف هذا املجال. 

وشدد يكيت عىل أن االكتشافات األخ�ة يف البحر األسود ستساعد تركيا يف تحقيق مكانة أكرث رسوًخا يف  

قال براق كويان، رئيس جمعية تجارة  و   تاج الغاز.سوق التجارة الدولية وتحول أنقرة إىل مركز تجاري إلن

االكتشاف نقلة نوعية ستؤثر عىل مجاالت أخرى، مش�ا أن االكتشاف املذكور لن يقترص تأث�ه  إن    الطاقة،

عىل قطاع الغاز الطبيعي وحسب، ذلك أن البحر األسود يزخر بالعديد من املوارد التي ستعمل تركيا حتً�  

وقال: غّ� هذا االكتشاف قواعد اللعبة إىل حد كب� بالنسبة لرتكيا..    الفرتة املقبلة. عىل استث�رها خالل  

  مليارات مرت مكعب.  5يُعتقد أن كمية االحتياطي السنوي التي �كن استخراجها من هنا قد تصل إىل حوايل  

عىل تركيا أن تعرض    من استهالك تركيا السنوي من مادة الغاز الطبيعي. يتع�٪  10وأكمل: هذا الرقم �ثل  

وأشار كويان إىل أن امتالك تركيا    غازًا أرخص، وبهذه الطريقة، توفر وصول الغاز إىل مزيد من األسواق.

الكهربائية   الطاقة  توليد  من  �كنها  أرخص،  غازًا  لها  يوفر  يوف  الطبيعي  الغاز  من  الكمية  هذه 

اف أنه خطوة أوىل يف عملية من شأنها  لذلك، �كننا اعتبار هذا االكتش  ، بتكاليف أرخص من أوروبا

 ترسيع تجارة الكهرباء والغاز الطبيعي. 

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

 أردوغان: سنجعل ترکیا قاعدة عاملیة لإلنتاج والتکنولوجیا 

خالل افتتاح مركز  قال الرئيس رجب طيب أردوغان،  

"MESSإن حكومته  ؛  " للتكنولوجيا مبدينة إسطنبول

عىل   لإلنتاج  عازمة  عاملية  قاعدة  البالد  جعل 

ت   والتكنولوجيا، ب�  باعتبارها  وأوضح    قارات.   3قع 

أردوغان أن املركز الذي يعد الوحيد يف هذا املجال  

قيمته   باستث�ر  بني  تركية    200بالعامل،  ل�ة  مليون 

القوة   مليون دوالر).  27.3( لتعادل  العامل، وفًقا  اقتصاد يف  أكرب  ثالث  اليوم  أردوغان إن تركيا هي  وقال 

رشكات   7وأن    حدث التقنيات يف مجال الطائرات بدون طيار. دول فقط متتلك أ  5-4وواحدة من    الرشائية.

املرتبة الثانية  يف  أن تركيا  ، و رشكة حول العامل يف مجال الصناعات الدفاعية  100تركية مدرجة عىل قامئة أكرب  

وأوضح أن العامل أصبح يتحدث عن  ،  عامليًا يف مجال خدمات املقاوالت، واألوىل أوروبيًا يف اإلنتاج الزراعي

السيزمية يف رشق املتوسط،    ومسحاتهاخمة للغاز الطبيعي يف البحر األسود،  ضتركيا بنجاحاتها واكتشافاتها ال

 بعد أن كان يتحدث عنها يف السابق باألزمات واالضطرابات السياسية. 

 فوربس: ترکیا "الجنة الجدیدة" ألثریاء العالم 

ركيا، بالـ"جنة الجديدة" ألثرياء العامل، عىل خلفية  وصفت مجلة "فوربس" األمريكية يف نسختها الفرنسية، ت

املصاب� بف�وس كورونا. أعداد  إثر تزايد  إليه�  السفر    إعادة فرض دول مثل فرنسا وإسبانيا قيود عىل 

ولفتت أن إسبانيا استقبلت    وقالت املجلة إن تركيا أصبحت الوجهة املفضلة لألثرياء من جميع أنحاء العامل. 

قاربا، مقارنة    16قاربا، ك� تراجع عدد اليخوت املتجهة إىل فرنسا بنحو    26وتا أقل بنحو  هذا الصيف يخ

في� أشارت إىل أن عدد اليخوت املتجهة إىل كرواتيا وتركيا واليونان بلغ أعىل مستوى له منذ    بالعام املايض.

من قبل أثرياء العامل مبختلف  وحسب املجلة، كان املث� للدهشة هو اإلقبال عىل زيارة تركيا    ثالث سنوات.

وأضافت فوربس: مياه تركيا تجذب اآلن    جنسياتهم، بعدما كانت األكرث تفضيال من قبل النخبة الروسية.

 املزيد من الزوار من جميع أنحاء العامل. 

 االقتصاد الترکي ینکمش بأقل من املتوقع يف الربع الثاني

الثا�   الربع  الرتيك خالل  االقتصاد  توقعات  2020سجل  من  بأقل  انك�شا  استمرار    راقب�،امل،  مع 

كورونا. جائحة  لتفيش  السلبية  املحيل    التبعات  االقتصاد  إن  الرتكية،  اإلحصاءات  هيئة  وقالت 
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املسجلة  ونسبة االنك�ش    . ٪11عىل أساس سنوي، مقارنة مع توقعات مراقب� بلغت  ٪  9.9انكمش بنسبة  

، والواليات  ٪20.2يف الربع الثا�، تقل عن نظ�اتها يف العديد من اقتصادات العامل، مثل اململكة املتحدة  

وذكرت الهيئة أن الناتج اإلج�يل املحيل، زاد وفقا لألسعار الحالية، بنسبة   .٪13.8دوفرنسا ٪ 31.7املتحدة 

االقتصاد الرتيك خالل    وحقق  مليار دوالر).   202ية (مليون ل�ة ترك  643مليار و  41وبلغ تريليون و٪  1.3

ومن املتوقع تراجع وت�ة االنك�ش خالل الربع الثالث،    .٪4.4الربع األول من العام الجاري، �وا بنسبة  

 مع تحسن مؤرشات قطاعات اقتصادية يف البالد، كالسياحة والصادرات والخدمات، واالستهالك املحيل. 

 یبرم مذکرة تفاهم مع نظیره اللیبي املرکزي الترکيالبنك 

الليبي، لتأسيس األرضية الالزمة للتعاون    البنك املركزيأعلن البنك املركزي الرتيك، إبرام مذكرة تفاهم مع  

وأفاد بيان صادر عن املركزي الرتيك، أن مذكرة التفاهم التي    بينه� يف القضايا التي تهم البنوك املركزية.

هم يف تأسيس األرضية الالزمة لتطوير التعاون بينه� يف القضايا التي تتعلق بالبنوك  أبرمت، االثن�، ستسا

وأضاف البيان أنه من املخطط يف إطار مذكرة التفاهم، إطالق األنشطة التي من شأنها تطوير    املركزية.

 العالقات االقتصادية، وتعزيز التعاون املايل ب� البلدين.

 یر قواعد اللعبة يف شرق املتوسط وبحر إیجة بصاروخها الجدید.. ترکیا تغ

-TRLG" نظام الصواريخ  Roketsanرشكة "  طورت

بواسطة    230 تحديدها  يتم  والتي  األهداف  لرضب 

طريق عن  املس�ة.  الليزر  الرئيس    أشادو   الطائرات 

أردوغان   طيب  قائًال برجب  التطور  :  الصاروخ  هذا 

سيع الجبهات. الجديد  عىل  جنودنا  قوة    وسالح   زز 

TRLG-230    ،بالليزر نظام صاروخي موجه  املوجهة  ، حيث  Roketsanرشكة  من  هو  الذخ�ة  أصبحت 

بالليزر أكرث أهمية يف السنوات األخ�ة، خاصة مع تطوير أنظمة جوية بدون طيار وأنظمة تصوير 

ألهداف الديناميكية والحساسة بدقة  ميزات عدة أهمها، تدم� االصاروخ    يوفر. ك�  )ISPثابتة (

بجانب  عالية التكلفة ،  قابلة    قلة  منصات  وكونها  حجمها  لصغر  نظرًا  األخرى،  باملنصات  مقارنة 

 كم.  70لديه مدى فعال يبلغ  TRLG-230أن صاروخ ك�  للحركة. 
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 ترکیا عرفاخامسًا: 

 أغسطس.. عید النصر الترکي  ٣٠

لعيد النرص    98  تركيا، الذكرى الـ  أحيت

يتم   حيث  املسلحة،  القوات  ويوم 

التي   االنتصارات  بذكرى  االحتفال 

القوات الرتكية بقيادة مصطفى    أحرزتها 

الحلفاء  ك�ل   قوات  عىل  أتاتورك، 

بتاريخ   الغازية،  اليونانية    30والجيوش 

 .1922أغسطس/آب 

ويف أعقاب الحرب العاملية األوىل، بدأت  

منطقة   باحتالل  التحالف  قوات 

األناضول، متذرعة بحجج مختلفة بينها  

عام  (أبرمت  مودروس  هدنة  بنود 

الذي  1918 األمر  النار،  إطالق  لوقف   (

ويف هذا    وضع صعب.وضع األتراك يف  

اإلطار، استقر أسطول قوات التحالف يف  

إسطنبول، في� دخلت القوات الفرنسية 

إىل والية أضنة، والربيطانية إىل واليات  

وقضاء  أورفه وسامسون  ومرعش،   ،

القوات   استقرت  في�  مارزيفون، 

ومناطق   أنطاليا  والية  يف  اإليطالية 

األناضول غريب  األسطول  ،  جنوب  أما 

قوات   من  وبإذن  اليونا� 

والية   إىل  دخل  فقد  التحالف، 

 .1919مايو/أيار  15إزم� يوم 

، بدأت قوات التحالف املحتلة لألناضول، بتكثيف سياسات  1920ومع افتتاح مجلس األمة الرتيك عام  

تحركات   لألناضول،  الغربية  الجبهة  بعدها  لتشهد  السالح،  حملة  ورفاقه  أتاتورك  عىل  الضغط 
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واستطاع أتاتورك ورفاقه إيقاف متدد جيوش األعداء يف صقاريا، بعد معارك دامية    شيئاً فشيئاً.  عسكرية

 يوماً وليلة.  22استمرت لـ 

وبعد عام كامل من التحض�ات املختلفة، أعلن القائد األعىل للجيش مصطفى ك�ل أتاتورك، بدء "الهجوم  

يوم   ا1922أغسطس/آب    26الكب�"  كامل  تحرير  بهدف  األعداء.،  قوات  من  يوم    لبالد    30وصبيحة 

أغسطس/آب من العام نفسه، ألحقت القوات الرتكية، الهز�ة بالجيش اليونا� يف مواقع عدة كان أبرزها  

،  1922ويف األول من سبتمرب/أيلول    معركة "دوملوبنار"، ليلوذ بعدها عدد من قادة الجيش اليونا�، بالفرار. 

الكب� النرص  أرسل مصطفى ك�ل  وبالتحديد عقب  "دوملوبنار"،  األتراك يف معركة  الجنود  الذي حققه   

 أتاتورك، بياناً أمر بتالوته لجميع الضباط والجنود املتواجدين عىل الجبهات الغربية لألناضول. 

تضمن بيان أتاتورك املذكور، إشادته هو وأبناء شعبه، بانتصارات وتضحيات الجنود األتراك عىل الجبهات  

وأعرب أتاتورك يف بيانه  ة، ومحّفزاً إياهم عىل مواصلة االنتصارات حتى طرد جميع القوات الغازية. الغربي

يف   اليونانية  القوات  ضد  املحققة  االنتصارات  إزاء  بالفخر  الرتيك،  الشعب  أطياف  باقي  مع  شعوره  عن 

 الجبهات الغربية. 

لف مناطق األناضول أيضاً، وذلك عىل خلفية  وأعلن أتاتورك، عن انطالق معارك التحرير واالستقالل يف مخت

االنتصارات التي تحققت عىل الجبهات الغربية، داعياً جميع األتراك إىل تقديم التضحيات من أجل هذه  

وأصدر أتاتورك من خالل البيان ذاته، أمراً إىل القوات الرتكية ينص عىل منح األولوية لتحرير مناطق    املعارك.

وبحلول    ، قائالً لهم: "أيها الجيش! إن هدفكم األول هو البحر املتوسط، فتقّدموا!"البحر األبيض املتوسط

اليونا� وإجباره عىل  1922التاسع من سبتمرب/أيلول   ، نجحت القوات الرتكية يف إلحاق الهزائم بالجيش 

 االنسحاب، لتنال بذلك والية إزم� استقاللها الكامل. 

"عند الساعة العارشة    أعلنت حينها عن خرب نيل إزم� استقاللها عرب خرب نّصه:وكانت وكالة األناضول قد  

والنصف قبل ظهر اليوم السبت، دخل األبطال من فرسان جيشنا املظّفر، إىل والية إزم� وسط دموع الفرح  

م،  أعوا  3للسكان. وكالة األناضول تحيي بلدنا الجميل الذي عاد إىل حضن الوطن عقب فراق ألكرث من  

العز�ة." لشعبنا صاحب  وبتهانيها  املخلص،  لجيشنا  بشكرها  لعيد    وتبعث  الثانية  السنوية  الذكرى  ويف 

، زار مصطفى ك�ل أتاتورك، منطقة "ظفر تبه تشالكوي"  1924أغسطس/آب    30النرص، وبالتحديد يوم  

هناك كلمة شدد  وألقى أتاتورك،    بوالية كوتاهية، وحرض مراسم إحياء عيد النرص مع السكان هناك.

الحلفاء   قوات  الرتكية عىل  القوات  بانتصارات  وأشاد  الرتكية،  الجمهورية  ومبادئ  أسس  فيها عىل 

 والجيوش اليونانية، مؤكداً أنها كانت نقطة تحّول يف تاريخ تركيا والعامل أجمع. 

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

 واصب شاهین 

أنقرة..   محافظ  شاه�  واصب  هو    واصب  ولد من 

االبتدايئ    1964عام   تعليمه  أكمل  بايبورت.  يف 

يف   الحقوق  ارزينجان والثانوي  كلية  من  تخرج   .

عام  اسطنبول  كمرشح    .1985 بجامعة  العمل  بدأ 

. يف  1986يف يونيو    ارزينجانملنصب حاكم مقاطعة  

أجرى دراسات وأبحاثًا يف إنجلرتا ملدة عام.    1987عام  

بوتورج، ونائب محافظ  -كور، ومناطق مالطية -ثم عىل التوايل؛ شغل منصب حاكم منطقة يف كاستامونو

، شغل منصب املستشار  2003يف عام    ، وبولو مودورنو، وأنقرة كيزيلجاهامام، ونائب محافظ دوزجي.موش

، 2008وأغسطس    2005القانو� لوزارة الداخلية ورئيس إدارة يف املديرية العامة للدفاع املد�. ب� سبتمرب  

وشغل  ،  2008أغسطس    منذ  اإلقليميةاملدير العام لإلدارة  و نائب املدير العام لإلدارة اإلقليمية،  شغل منصب  

ملدة عام� ب� عامي    مالطيهشغل منصب حاكم  ك�  ،  2012-2010ملدة عام� ب�    يدوزج   منصب وايل

 . 2018نوفمرب  6وبدأ مهامه يف  202تم تعيينه محافظاً ألنقرة بقرار رئايس رقم و  ،2014و 2012

 : مقال املشهدسابعًا

 بالل سالیمة   الباحث:.  ولکنها مع الحوار يف شرق املتوسطترکیا مستعدة للتصعید  

طاولة   عىل  عينها  لكن  امليدان  يف  تتحرك  أنقرة 

املفاوضات. هذا املوقف الرتيك ب� طاولة املفاوضات  

عنه الرئيس الرتيك بشكل واضح بقوله:  وامليدان عّرب 

  نحن جاهزون دوماً لحل الخالف عن طريق الحوار 

الحقوق. أساس  رشق    وعىل  مياه  عادت 

اكتشاف   مع  جديد  من  لتسخن  املتوسط 

الثقة عىل إثر دعم فرنسا  اليونان مزيداً من 

واالتحاد األورويب، وإعالنها مع مرص التوقيع عىل اتفاقية لرتسيم الحدود البحرية ب� الطرف�، وذلك  

االتفاقية الثنائية    لسادس من أغسطس/آب. يف أثناء زيارة وزير الخارجية اليونا� إىل القاهرة يف ا 

املستوى   عند  يقف  لن  لالتفاقية  رفضها  أن  أعلنت  التي  أنقرة،  قبل  من  قاطع  برفض  قوبلت 

https://almarsad.co.uk/
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https://twitter.com/Almarsad_uk
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الدبلومايس فحسب، بل سيتعدى ذلك إىل الصعيد امليدا� أيضاً. وبالفعل فإن الرد الرتيك مل يتأخر، إذ قامت  

ملنطقة املتنازع عليها مع اليونان، وذلك برفقة قطع عسكرية، ما  أنقرة بإرسال سفينة املسح الزلزايل إىل ا

فتح املجال أمام أسئلة التصعيد. وإذ تسعى أنقرة لتثبيت حقوقها ميدانياً فإنها تتطلع للعودة إىل طاولة  

ت  الرد الرتيك الرافض جاء نتيجة قراءة أنقرة لالتفاقية عىل أنها استمرار ملحاوال ف  الحوار البناء من جديد.

تهميش تركيا يف رشق املتوسط، وأنها تستهدف االتفاقية األخ�ة املوقعة ب� طرابلس وأنقرة، وبهذا تتعدى  

املسح   عمليات  أوقفت  التي  أنقرة  نية  حسن  رغم  جاءت  االتفاقية  وبأن  الرتكية،  اإلقليمية  املياه  عىل 

فاالتفاقية املعلنة ب� القاهرة    نية.والتنقيب مستجيبة بذلك لدعوات الحوار التي أطلقتها الحكومة األملا

وأثينا متثل حلقة يف سلسلة املحاوالت اإلقليمية لعزل تركيا واستبعادها من مياه وثروات رشق املتوسط،  

ومن الجدير بالذكر أن محاوالت تهميش    هذا بالرغم من متتع أنقرة بالشواطئ األطول يف رشق املتوسط.

الب العسكري يف مرص الذي قاده عبد الفتاح السييس، إذ بدأ النظام  تركيا وإقصائها قد بدأت منذ االنق

هذا التعاون الثاليث تعزز عرب دخول اليونان    املرصي العمل عىل التقارب الثاليث مع إرسائيل وقربص اليونانية.

غاز رشق    منتدى عىل خط التقارب، والتعاون ب� هذه الدول جرى تتويجه من خالل اإلعالن عن تأسيسها

 ، يف ح� استبعدت تركيا من مفاوضات إنشائه ومن اجت�عه التأسييس.2019املتوسط يف يناير/كانون الثا�  

التصعيد ميدانياً، والبدء بعمليات   تركيا من خالل  املتوسط ردت عليها  محاوالت استبعاد تركيا يف رشق 

لذاتية. ويسجل هنا أن عمليات  مع تعزيز أنقرة لقدراتها ا  2018املسح والتنقيب التي تسارعت منذ عام  

، يف ح� أن تركيا مل تطلق عمليات البحث أو التنقيب إال بعد  2011التنقيب بدأتها قربص الرومية منذ عام  

محاوالت تركيا لتجاوز االستبعاد وأخذ زمام املبادرة تتوج من خالل توقيع مذكرة   .2017سبعة أعوام يف  

، وهي االتفاقية التي نقلت تركيا  2019لس يف نوفمرب/ترشين الثا�  تفاهم لرتسيم الحدود البحرية مع طراب

وبالرغم من تسجيل تركيا لالتفاقية    من خانة الدفاع ورد الفعل إىل خانة الهجوم والفعل يف رشق املتوسط.

ليبية  لدى األمم املتحدة، فإن االتفاقية األخ�ة املعلن عنها ب� اليونان ومرص تجاهلت االتفاقية الرتكية ال

بل تعمل عىل استهدافها، وذلك من خالل ترسيم املساحات التي جرى ترسيمها سابقاً. وبهذا فإن أنقرة  

اإلقليمية. ومياهها  عىل سيادتها  واضحاً  اعتداًء  االتفاقية  تجاه    ترى  حاس�ً  موقفاً  تأخذ  أنقرة  وما جعل 

ض فيه أن الطرف اليونا� قد بدأ جولة  االتفاقية أيضاً، هو أن هذه االتفاقية جاءت يف الوقت الذي يفرت 

 من الحوارات مع الطرف الرتيك إليجاد حلول لقضايا رشق املتوسط. 

فقد كانت تركيا قد استجابت لدعوات الحوار التي أطلقتها أملانيا التي ترتأس الرئاسة الدورية لالتحاد  

جهت للحوار الدبلومايس يف  األورويب، وعليه فقد قامت تركيا بإيقاف عمليات املسح والتنقيب، وتو 

العاصمة األملانية برل� عىل رأس وفٍد ترأسه السف� إبراهيم قالن الناطق باسم الرئاسة الرتكية. إال 

أن أثينا قامت باستغالل حسن النية الرتكية واستغلت الظرف لتوقيع اتفاقية ترسيم حدود بحرية  

 مع مرص، وذلك يف محاولة لفرض أمر واقع عىل األرض. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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قوبلت   للحوار  نياتها  التي وقعتها مع طرابلس واستغالل  االتفاقية  وتجاوز  إقليمياً  أنقرة  محاوالت عزل 

برفض قاطع من قبل أنقرة، وجاء الرد الرتيك عرب إطالق سفينة أوروتش رئيس للعودة من جديد إىل عمليات  

املنطقة التي تزعم اليونان أنها    املسح والتنقيب. وامللفت أن السفينة ستقوم بأع�ل التنقيب األولية يف

متثل نقطة تقاطع مع حدودها البحرية مع قربص الرومية، عىل أن يتم توسيع مساحة التنقيب، بل حتى  

جاو  الرتكية  الخارجية  وزير  أشار  ك�  الصدد،  هذا  يف  دولية  رشكات  مع  التعاون  يف و إمكانية  أوغلو  ش 

عيد ورداً للحوار، بل عىل العكس من ذلك فقد قام الرئيس  املوقف الرتيك ال �ثل محاولة للتص  ترصيحاته. 

الرتيك، حتى بعد الخطوة املرصية اليونانية، بالدعوة إىل عقد حوار ب� الدول املتشاطئة والعمل عىل "إيجاد  

الجميع". الرتيك    صيغة تحفظ حقوق  الخارجية  الذي جدد فيه وزير  الوقت  أوغلو من    ش جاوو هذا يف 

العاصمة السويرسية ب�ن املوقف الرتيك املبديئ من الحوار. ك� أن تركيا مل تقم حتى اآلن بإعالن حدود  

منطقتها االقتصادية الخالصة يف عموم رشق املتوسط، مفضلة االنتظار إىل ح� حصول تفاهم ب� أنقرة 

وات الحوار يربز الدور األملا�، إذ تتمتع ويف سياق دع  وكل من القاهرة وب�وت، بل حتى الحقاً مع دمشق. 

بالنسبة إليها، ك� أن   أملانيا بعالقات جيدة مع كل من أثينا وأنقرة، التي متثل أملانيا رشيكاً تجارياً مه�ً 

أملانيا ترتأس حالياً الرئاسة الدورية لالتحاد األورويب ما يعطيها ثقالً أكرب كوسيط، فضالً عن أن ثقل أملانيا  

أو حتى دعوات    داخل الذي تتخذه فرنسا من تركيا،  العدايئ  االتحاد يجعلها قادرة عىل موازنة املوقف 

 قربص الرومية واليونان لفرض عقوبات عىل تركيا. 

برل�، أن أملانيا تبحث  -وحول الدور األملا� كوسيط ب� تركيا واليونان يرى إركوت أيواز الباحث يف مركز ستا

ها الخارجية، مبا يعزز من دورها يف االتحاد األورويب عىل الصعيد السيايس، فضالً  عن قصة نجاح يف سياست

عن الصعيد االقتصادي، خاصًة بعد خروج اململكة املتحدة من االتحاد، وما يعزز دورها أيضاً عىل املنصة  

أيواز إىل أن    ويش�  .الدولية يف ظل خالفات برل� مع واشنطن حول است�اد الغاز الرويس من قبل أملانيا

أملانيا تريد تحقيق نجاح عىل صعيد سياستها الخارجية يف املرحلة الحالية التي ترتأس فيها الرئاسة الدورية  

ويضيف: أنه ال ينبغي إغفال رغبة املستشارة   لألمم املتحدة، وتشغل فيها مقعداً غ� دائم يف مجلس األمن.

وبالرغم من استغالل  .  غادرتها سدة الحكم يف العام القادماألملانية م�كل يف تحقيق إنجاز سيايس قبيل م

أثينا املساعي األملانية للحوار مع تركيا وعقد صفقة منفردة مع مرص، فإن أنقرة عادت ورحبت بالجهود  

األملانية. ويف هذا السياق جاءت زيارة وزير الخارجية األملانية هايكو ماس إىل أنقرة يف الخامس والعرشين  

 أوغلو.  شجاوو آب، حيث التقى نظ�ه الرتيك مولود /من أغسطس

وحول حدود الدور األملا� وإمكانية مساهمته يف الوساطة ب� تركيا واليونان يرى الباحث أيواز أن  

أملانيا ال تتبنى سياسة عدوانية تجاه تركيا مقارنة بفرنسا، لكنها يف املقابل ال تدين بشكٍل واضح 

اليونا  التصعيدية  أثينا.  الخطوات  إىل  أقرب  نظر  تتبنى وجهة  أيضاً  إنها  القول  ثم �كن  نية، ومن 

وبين�  .  مشدداً عىل أن برل� عىل األقل تؤكد أنه ال بّد من التوصل إىل حل عىل طاولة املفاوضات
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  تنظر تركيا بإيجابية إىل املساعي األملانية، فإنها مستمرة يف تثبيت حقوقها عىل األرض، وهو ما جرى تأكيده

ومتديد عمل سفينة أوروتش رئيس املسحية حتى األول    NAVTEXمن خالل إطالق تركيا إلخطار بحري  

أنقرة تتحرك يف    من سبتمرب/أيلول، مع استمرار إجراء العمليات العسكرية يف بحر إيجة والبحر املتوسط.

ات وامليدان عرب عنه الرئيس  امليدان لكن عينها عىل طاولة املفاوضات. هذا املوقف الرتيك ب� طاولة املفاوض

الرتيك بشكل واضح بقوله: نحن جاهزون دوماً لحل الخالف عن طريق الحوار وعىل أساس الحقوق، وإىل  

   ح� تبني هذه الفكرة فإن تركيا ستستمر يف تنفيذ خططها يف امليدان واملجال الدبلومايس. 

  . )TRT World. )1هذا املوضوع مرتجم عن شبكة *

 

 

 

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