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 فی هذا العدد: 

 أردوغان یبحث مع بوتین قضیة "قره باغ" والوضع يف سوریا ولیبیا  

 ألف سوري عادوا إلی املناطق املحررة بفضل ترکیا   414صویلو:   

 االقتصادي الترکي ـ اللیبي يف إسطنبول انطالق أعمال املنتدى   
 تلمیع إعالم أوروبا لـمنظمة "بي کا کا" وتعتیمه یلع اعتصام أمهات دیار بکر   

 أردوغان: سنعلن السبت کمیة الغاز املکتشف بالبحر األسود  

 کورونا  والتجاریة تتصاعد رغم جائحة    صادرات ترکیا الصناعیة  

 سعودیة ملهاجمة ترکیا - أذربیجان.. جبهة إماراتیة - أرمینیا  
 متحف "مجمع بایزید الثاني"  
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 هذا العدد 
  األول يف النصف    تركيا الداخلية والخارجية  متابعة التطوراتالرتيك    املرصديتناول  

الحراك الرتيك ذو العالقة يتناول املرصد    ؛اً سياسي  ؛عىل عدة محاور  أكتوبرمن شهر  

بالحرب ب� أذربيجان وأرمينيا عىل خلفية احتالل األخ�ة إلقليم كاراباخ األذربيجا� 

حيث اتصال هاتفي ب� الرئيس� الرتيك رجب طيب أردوغان والرويس فالد�� بوت�  

ك�ل كليشدار  زعيم املعارضة الرتكية  بجانب تأكيد من    ومناقشة قضايا ليبيا وسوريا،

   حربها مع أرمينيا.دعمه ألذربيجان يف فيه يّؤكد أوغلو 

الرتكية   أوروتش  رئس  سفينة  بخصوص  املتواصلة  تداعيات  املرصد  يستعرض  ك� 

املتخصصة باملسح الزلزايل والبحث عن الرثوات الطبيعية يف املياه اإلقليمية الرتكية،  

، وسط إرصار تريك عىل الحفاظ عىل ألنقرة ووقوفها مع اليونان وانتقادات األمريكية  

 حقوقها يف رشق املتوسط. 

يستعرض  أما   األسبوع،  قضية  أوروبا تلميع    املرصديف  كا"    كا  "يبمنظمة  لـ  إعالم 

ديار  هوتعتيم اإلرهابية   أمهات  اعتصام  تركيا   بكر  عىل  يتناول  . يف  حدث    بين� 

 يف إسطنبول.  املنتدى االقتصادي الرتيك ـ الليبيانطالق أع�ل  األسبوع؛

عزمه اإلعالن    أردوغانترصيح الرئيس رجب طيب    ؛ املرصد؛ يستعرض  ا قتصادياأما  

، بجانب استعراض بالبحر األسودجديداً  كمية الغاز املكتشف    املقبل عن   السبت  يوم

الرتكية   للصادرات  املتصاعدة  واالقتصادية  التجارية  جائحة  الحالة  رغم  املختلفة 

 كورونا. 

يقدم   تركيا:  إعرف  الثا�    عننبذة  املرصد  ويف محور  بايزيد  الذي  متحف مجمع 

بالصحة العث�ني�  اهت�م  شخصية  يوثق  أما  األسبوعاملرصد  .  حيايت    فهي  لهذا 

يتناول    .يازجي جبهة  -أرمينيا  بعنوان:  مقاالًاملرصد  وختاماً؛  -إماراتيةأذربيجان.. 

  . د. عيل حس� باك�، للكاتب سعودية ملهاجمة تركيا

 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 

 الخليجي المرصد 

 مرصد إسرائيل

 يالمرصد المغارب 
 املرصد  منصات

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

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 أوًال: املشهد السیاسي

 أردوغان یبحث مع بوتین قضیة "قره باغ" والوضع يف سوریا ولیبیا

الرويس   نظ�ه  مع  أردوغان  طيب  رجب  الرئيس  بحث 

 فالد�� بوت� قضية قره باغ والوضع يف سوريا وليبيا. وأفاد

بيان صادر عن دائرة االتصال يف الرئاسة الرتكية، أن أردوغان 

وأكد أردوغان خالل   اتصاال هاتفيا، األربعاء.وبوت� أجريا  

 االتصال، دعم بالده التوصل إىل حل دائم يف قضية قره باغ. 

وأضاف أن الرئيس� بحثا خطوات تعزيز العالقات الثنائية،  

وليبيا.  والوضع يف سوريا  باغ  قره  قضية  جانب  وأشار   إىل 

األذربيجانية خلقت أزمة جديدة، وأنها تعمل عىل تثبيت احتاللها الذي يستمر  أردوغان أن أرمينيا باعتدائها عىل األرايض  

 وأكد الرئيس الرتيك عىل رضورة الحفاظ عىل الزحم املكتسب يف عملية الحل السيايس لألزمة السورية. عاما.  30منذ نحو  

 أردوغان ینفي إرسال بالده مقاتلین سوریین إلی "قره باغ" 

أر  طيب  رجب  الرئيس  التي  نفى  األنباء  صحة  دوغان، 

 قليم قره باغ، دع�إتتحدث عن إرسال بالده مقاتل� إىل  

األرميني.  االحتالل  ضد  رصاعه  يف  األذربيجا�    للجيش 

وأوضح أردوغان أن تركيا ليست بحاجة إىل إرسال مقاتل� 

سوري� إىل اقليم قره باغ، وأن أنقرة قادرة عىل تقديم كافة 

ألذربيجان. الدعم  معنا  لوقا  أنواع  يتواصلون  الذين   :

سوريا إىل قره باغ، نحن  يتهموننا بأننا أرسلنا املجاهدين من  

األذربيجاني� وسنفعل. الدعم لإلخوة  كافة  تقديم  القدرة عىل  الصدد، ولدينا  بهذا  تتحدثون عن  لسنا  وأردف: ملا ال 

الدعم املقدم ألرمينيا من قِبل أعضاء مبجموعة مينسك، هناك كميات كب�ة من األسلحة تأيت من روسيا وفرنسا وتلتزمون  

 عم، السوريون ال عمل لديهم يف قره باغ، لديهم ما يشغلهم يف بالدهم، فال يذهبون إىل قره باغ. الصمت حيال هذا الد

 أردوغان یدعو "مجموعة مینسك" لعدم املماطلة يف حل مشکلة "قره باغ" 

دعا الرئيس رجب طيب أردوغان، مجموعة مينسك  

باغ   قره  إقليم  مشكلة  حل  يف  امل�طلة  عدم  إىل 

وقال: إذا كان هناك   املحتل من أرمينيا.  األذربيجا�، 

يف ود�قراطية  إنسان  كنتم   حقوق  وإذا  العامل، 

  30ضمن ثالثية مينسك منذ    مكلف� بحل املشكلة

تقوموا   أن  يجب  ألصحابها.بعاما،  األرايض   إعادة 

ألف مواطن تريك من   100وأشار إىل وجود نحو  

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 
 

 

 

3 | P a g e  

 المرصد التركي 
 October 2020 15  ||023العدد 

 

 

 

 

 
 

وبّ� أن النضال   األرمينيون طردوا أشقاءنا األذربيجاني� من قره باغ عرب احتاللها. ، لكن  أصل أرمني يعيشون يف تركيا

هدف الدول    وأردف: عاما من امل�طلة.  30  بعدالذي يقوده األذربيجانيون حاليا هو من أجل استعادة أراضيهم املحتلة  

يعتدي باألسلحة  والتي تضغط عىل أذربيجان بإرصار رغم أن أرمينيا هي الطرف املعتدي والذي يخرق وقف إطالق النار  

 يف أذربيجان.  �عىل املدنيالثقيلة والصواريخ البالستية 

 یّؤکد دعمه ألذربیجان يف أزمة "قره باغ" ة ترکیالزعیم املعارضة 

أكّد ك�ل قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري،  

يف   ألذربيجان  حزبه  دعم  تركيا،  يف  املعارضة  أحزاب  أكرب 

باغ." أزمة "قره  قليجدار   إقليم  بعثها  رسالة  يف  ذلك  جاء 

علييف،   إلهام  األذربيجا�،  الرئيس  إىل  عن أوغلو  للتعب� 

تضامنه ومساندته له يف االشتباكات الدائرة ب� قوات بالده  

  قليجدار أوغلو وترّحم   .وأذربيجان، عىل جبهة إقليم قره باغ

عىل شهداء أذربيجان الذين سقطوا منذ اندالع االشتباكات  

عرب عن ترحيبه إزاء بدء العمليات  وأ  سبتمرب/ أيلول املايض، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.  27املسلحة مع أرمينيا، يف  

 . وأردف: نؤكد دعمنا لكم يف قضيتكم املحقة .العسكرية األذربيجانية لتحرير أرايض قره باغ املحتلة

 أنقرة: انتقاد واشنطن ألنشطة "الریس عروج" تناقض 

إن   أقصوي،  حامي  الرتكية  الخارجية  باسم  املتحدث  قال 

املس ألنشطة  املتحدة  الواليات  لسفينة انتقاد  السيزمي  ح 

ر  رشقي    تشرو أس  ئي التنقيب  لرتكيا  القاري  الجرف  يف 

ترصيحات املتحدثة    عىل  اذلك ردو   املتوسط تناقض واضح.

أورتاغوس. مورغان  األمريكية  الخارجية  أن    باسم  وأضاف 

الواليات املتحدة التي أعلنت أن خريطة إشبيلية التي متثل  

الصالحية   مناطق  حول  الروم  والقبارصة  اليونان  مزاعم 

إ  املتوسط،  بتناقض.البحرية رشقي  يترصفون  لألمريكان،  املشابهة  الخطابات  األورويب صاحب  لالتحاد  أن    ضافة  وأكد 

اليونان وإدارة جنوب قربص الرومية ه� الطرفان اللذان يصعدان التوتر يف بحري إيجة واملتوسط وليس تركيا، مبينًا أن  

التوتر منذ   التي ساهمت يف تصعيد  اليونان  أنشطة  املايض.سبتمرب   12الوزارة نرشت  أيلول  تركيا إخطارا    /  وأصدرت 

 رشقي املتوسط. تشرو أس ئي ر جديدا للبحارة "نافتيكس"، حول مهام املسح السيزمي التي ستقوم بها 

 دبلوماسیة ترکیة: نتطلع لتطویر تعاون الصناعات الدفاعیة مع مالیزیا 

الذي ينظمه معهد    خالل منتدى العالقات الرتكية املاليزيةقالت سف�ة أنقرة لدى كواالملبور مروة صفا قاواقجي،  

املاليزية الخارجية  لوزارة  التابع  الخارجية  والعالقات  مع  ؛  الدبلوماسية  التعاون  من  مزيد  إىل  تتطلع  تركيا  إن 

وأضافت أن العالقات الرتكية املاليزية، باتت يف مرحلة   واملشاريع املشرتكة.ماليزيا يف مجال الصناعات الدفاعية 

) يف تطوير  D-8مثمرة جدا بالوقت الراهن، مشددة عىل أهمية مجموعة الدول الث�� اإلسالمية النامية (
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رفع لاملشاريع املشرتكة  : نتطلع إىل املزيد من التعاون مع ماليزيا يف مجال الصناعات الدفاعية و قالت و   عالقات البلدين.

 وأكدت أهمية ورضورة التعاون ب� تركيا وماليزيا يف مكافحة "اإلسالموفوبيا".  حجم التبادل التجاري ب� البلدين.

 بوزکیر یؤکد ضرورة إقامة دولة فلسطینیة وفقا للقرارات األممیة

الرتيك   السف�  املتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  رئيس  أكد 

أساس   ، عىل رضورة قيام دولة فلسطينية عىلفولكان بوزك�

املتحدة.1967عام    حدود األمم  لقرارات  تنفيذا  وقال:    ، 

الفلسطيني�   يتع� عىل األمم املتحدة أن تستمر يف دعم 

واإلرسائيلي� لحل النزاع عىل أساس قرارات األمم املتحدة 

والقانون الدويل واالتفاقيات الثنائية، وتحقيق رؤية دولت�  

رتف  تعيشان جنبا إىل جنب يف سالم وأمن داخل حدود مع

قبل   ما  أساس خطوط  القابلة  :  مضيفاً   .1967بها، عىل  الفلسطيني غ�  الشعب  بحقوق  الوفاء  تساعد جهودكم عىل 

اضطلعت وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئ� الفلسطيني�  ،  للترصف، مبا يف ذلك حقه يف تقرير املص� واالستقالل

وشدد عىل أنه يف  ،  مليون  5.6جئ� الفلسطيني�، البالغ عددهم اآلن  ، بدور رشيان الحياة لال 1949منذ إنشائها عام  

انتظار التوصل إىل حل عادل ودائم ملحنة الجئي فلسط�، فإن خدمات أونروا يف مجاالت مثل التعليم والرعاية الصحية  

 . ةوالح�ية واإلغاثة والبنية التحتية وتحس� املخي�ت واالستجابة لحاالت الطوارئ، ستظل حيوي

 بفضل ترکیا  ألف سوري عادوا إلی املناطق املحررة 414صویلو: 

  414قال وزير الداخلية سلي�ن صويلو، إن عدد السوري� العائدين إىل املناطق التي حررتها بالده من اإلرهابي�، بلغ  

السوري، بفضل عملياتها  وأوضح أن تركيا استطاعت إحالل األمن واالستقرار يف أجزاء كب�ة من الش�ل  سوري.    61ألفا و

وأضاف أن تركيا مدت يد العون لضحايا أكرث حرب مأساوية يف العامل تجري عىل   العسكرية ضد التنظي�ت اإلرهابية.

وتابع:    وأكد أن إحالل األمن واالستقرار التام يف سوريا والعراق، رشط أسايس الستقرار تركيا وأمنها.  األرايض السورية.

نها تنظيم داعش اإلرهايب يف سوريا، تقع اآلن تحت احتالل تنظيم ي ب ك اإلرهايب. تركيا تسعى املناطق التي خرج م

وعن الخدمات التي تقدمها تركيا لسكان إدلب، قال: مع نهاية شهر   إلحالل االستقرار يف تلك املناطق وال تطمع برثواتها.

 الشعب الرتيك وحده.  بأموال ألفا. 20أكتوبر سيصل عدد املنازل التي أنشأناها للسوري� يف إدلب 

 کامیرا "األناضول" ترصد أنشطة "بي کا کا" اإلرهابیة يف سنجار 

رصدت كام�ا األناضول مواصلة منظمة "يب كا كا"  

قضاء   يف  والسياسية  العسكرية  أنشطتها  اإلرهابية 

ملحافظة  التابع  رغم   سنجار  العراق،  ش�يل  نينوى 

املربم ب� بغداد وأربيل إل  نهاء سطوتها يف  االتفاق 

نحو    املنطقة. منذ  اإلرهابية  املنظمة    6وتنشط 

أغلبية   يقطنها  التي  سنجار  منطقة  يف  سنوات 

بحجة   املنطقة  إىل  تغلغلت  أن  بعد  إيزيدية، 
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وبحسب املشاهد التي التقطتها كام�ا األناضول، فإن املنظمة لها معسكرات تدريب،    محاربة تنظيم داعش اإلرهايب. 

رصها وميليشيات محلية تابعة لها، إىل جانب إقامة نقاط تفتيش، وما يسمى مبجالس الشعب أسستها  تنشط فيها عنا

وأظهرت املشاهد متدرب� إيزيدي� أجربتهم املنظمة عىل االنخراط يف صفوفها، حيث تقوم بتدريبهم    املنظمة يف املنطقة.

ة نقاط تفتيش يف العديد من الطرق يف املنطقة وتتحرك  وتقيم املنظمة اإلرهابي  داخل معسكرات تحيط بها أبراج مراقبة. 

واختارت املنظمة اإلرهابية منطقة سنجار كمعقل لها، كونها قريبة من الحدود السورية، ويف نفس   بحرية عرب الحدود.

 الوقت فهي أيضا عىل مقربة من تركيا، مستفيدة من التضاريس الوعرة للمنطقة. 

 ثانیًا: قضیة األسبوع 

 إعالم أوروبا.. تلمیع لـ"بي کاکا" وتعتیم یلع اعتصام أمهات دیاربکر 

مواقف   األوروبية،  البلدان  يف  اإلعالم  وسائل  تدعم 

وترصيحات منظمة "يب كاكا" اإلرهابية، في� تتجاهل تلك  

اعتصام األمهات يف مدينة دياربكر الرتكية اللوايت   الوسائل

املنظمة. قبضة  من  أبنائهن  بإنقاذ  اإلعالم    يطالنب  ويقوم 

رغم علمه بأنها  األورويب بتبني ترصيحات منظمة "يب كاكا"  

االتحاد   يف  اإلرهابية  التنظي�ت  قامئة  ضمن  مدرجة 

يف   الحركة  بحرية  تتمتع  املنظمة  أن  عىل  عالوة  األورويب، 

ويف غالب األحيان تتعمد وسائل اإلعالم األوروبية وخصوصاً يف أملانيا وفرنسا وهولندا والسويد، إضفاء   البلدان األوروبية.

ويف املقابل، يكاد اعتصام أمهات    "يب كا كا"، من خالل رسدها عىل أنها مواقف كردية.الرشعية عىل ترصيحات منظمة  

 دياربكر ال يظهر أبًدا عىل وسائل إعالم تلك الدول األوروبية. 

، تعتصم أمهات املختطف� من قبل املنظمة، أمام مقر "حزب الشعوب الد�قراطي" بوالية 2019سبتمرب/ أيلول    3ومنذ  

والدعم األورويب لـ"يب كا كا" ال يقترص   كية، ويحّملنه مسؤولية اختطافهم والزج بهم يف صفوف "يب كا كا".ديار بكر الرت 

عىل سبيل املثال، التقى عضو املفوضية   عىل وسائل اإلعالم، بل إن مسؤويل تلك البلدان يساهمون أيضا يف دعم املنظمة.

عوب الد�قراطي" أيوب دورو، املطلوب من قِبل السلطات  ، مع ممثل "حزب الش2016األوروبية يوهانس هان، عام  

وكذلك يشهد الربملان األورويب كل عام، اجت�عات يحرضها   الرتكية مبذكرة حمراء بسبب أنشطته مع املنظمة اإلرهابية.

األورويب. االتحاد  دول  اإلرهابية يف  املنظمة  بقادة  يسمى  يف  ما  دولهم  ممثلو  أو  أوروبيون  تركيا،    ويحرض مسؤولون 

جلسات محاكمة من �ثلون أمام القضاء بتهم االنتساب إىل "يب كاكا" اإلرهابية، يف ح� يتجاهلون متاما اعتصام  

أكرث من عام. املستمر منذ  أمهات دياربكر، هو    أمهات دياربكر  اعتصام  الذي زار  الوحيد  األورويب  واملسؤول 

 السف� الربيطا� لدى أنقرة، دومينيك جون شيلكوت. 

ومن املعروف أن فرنسا تعد من أكرث البلدان األوروبية تقربا من "يب كا كا"، فاملنظمة حظيت بشتى وسائل  

والرئيس الحايل، كشف    الدعم من كافة الرؤساء منذ عهد فرانسوا ميرتان إىل عهد الرئيس الحايل إ�انويل ماكرون. 

، أعضاء "ي ب ك/يب كا كا" الذين  2019نيسان  عن دعمه الرصيح للمنظمة اإلرهابية، ح� استضاف يف أبريل/
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وعقب اللقاء، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون تعهد   زاروا فرنسا تحت مظلة ما يسمى بـ"قوات سوريا الد�قراطية".

ومل تكتف فرنسا بالتواجد العسكري يف املناطق التي    لضيوفه اإلرهابي�، بأن باريس ستواصل تقديم الدعم للمنظمة.

قاعدة مبنطقة "ع� عيىس"، عرب  تح اإلرهابية يف  العنارص  وتأهيل  بتدريب  قامت  بل  اإلرهابية بسوريا،  املنظمة  تلها 

وعالوة عىل ذلك تسمح السلطات الفرنسية لعنارص "يب كا كا" ومؤيدي املنظمة بتنظيم    مستشارين عسكري� تابع� لها.

ك� ينظم أنصار املنظمة اإلرهابية مظاهرات متكررة    واملدن الفرنسية األخرى.تجمعات يف كربى ميادين العاصمة باريس  

ومقابل    .1999أمام مقر الربملان األورويب، للمطالبة بإخالء سبيل زعيم املنظمة عبدالله أوجالن، املعتقل يف تركيا منذ عام  

دى تضحياتهن من أجل استعادة أبنائهن  كل هذا، مل يدل أي مسؤول فرنيس بأي ترصيح حيال اعتصام أمهات دياربكر وم

 من براثن املنظمة اإلرهابية. 

األمر ال يختلف ب� مسؤويل فرنسا ووسائل إعالمها بخصوص املوقف من أمهات دياربكر، فاإلعالم يعمل عىل إظهار  

ورغم   اربكر.عنارص "ي ب ك/يب كا كا" عىل أنهم أبطال يدافعون عن أرضهم، يف ح� يتجاهل متاما اعتصام أمهات دي

مرور أكرث من عام عىل االعتصام، إال أن اإلعالم الفرنيس مل يخصص لهذا االعتصام سوى خربا واحدا قص�ا نُرش يف صحيفة 

  يناير/كانون الثا� املايض، مرفقة بصورة لألمهات املعتص�ت أمام مبنى "حزب الشعوب الد�قراطي".  6"ليرباسيون" يوم  

 مل يخُل من التضليل وتحريف الحقائق، إذ ذكر أن "حزب الشعوب الد�قراطي" يفند أي لكن حتى هذا الخرب القص�

  صلة له مبنظمة "يب كا كا" اإلرهابية، وأن اعتصام األمهات سببه توقيف رؤساء بلديات الحزب من قِبل السلطات الرتكية.

ورغم أن   ا" اإلرهابية وتجاهل اعتصام ديابكر.اإلعالم األملا� ال يختلف عن الفرنيس في� يخص تبني ترصيحات "يب كا ك

البلد يرّوج لترصيحات أنصار املنظمة   منظمة "يب كا كا" اإلرهابية مدرجة ضمن لوائح اإلرهاب بأملانيا، إال أن إعالم 

التعب� والرأي". بـ"حرية  األترا متذرعا  املدني� والعسكري�  األملا� عن نرش أي صورة لجنازة  اإلعالم  الذين  و�تنع  ك 

"مائدة. ت"    يسقطون شهداء جراء أنشطة "يب كا كا" اإلرهابية، بين� يفرد مساحة واسعة لصور قتىل املنظمة اإلرهابية.

شهرا،   11األم املفجوعة بابنتها املختطفة من قِبل "يب كا كا" اإلرهابية، تطلب املساعدة من السلطات األملانية منذ نحو 

شهرا   11وعىل الرغم من اعتصام "مائدة" منذ     يقدموا عىل أي خطوة ملموسة بهذا الصدد.إال أن املسؤول� األملان مل

 أمام املستشارية األملانية والربملان األملا�، إال أن وسائل اإلعالم األملانية تتجاهلها. 

 ثالثًا: حدث األسبوع 

 انطالق أعمال املنتدى االقتصادي الترکي ـ اللیبي

الرتيك    انطلقت االقتصادي  املنتدى  أع�ل  إسطنبول،  يف 

ورجال   مؤسسات  مجموعة  مبشاركة  األول،  الليبي 

البلدين، تتخلله رزمة فعاليات للتشبيك    أع�ل من

املشرتك. ليوم�،   وينظم التجاري  املستمر  املنتدى 

الرتيك،   الخارجية  االقتصادية  العالقات  مجلس 

واالتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة يف  

لقاءات ب� رجال أع�ل ومؤسسات  ليبيا، ويشهد 

التعاون. الخارجية مرتىض قرنفيل،    وقال  بهدف بحث فرص  االقتصادية  العالقات  املنتدى يف مجلس  رئيس 
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 فعالية اقتصادية من ليبيا.   200مؤسسة وفعالية تركية ستشارك خالل أع�ل اليوم األول، يقابلها    100له، إن  بكلمة  

يف وأضاف دخل  اإلنشاءات  وقطاع  هام،  وصديق  رشيك  وهي  إفريقيا،  ش�ل  يف  لرتكيا  بالنسبة  مهمة  دولة  ليبيا   :

قال  و   مليار دوالر.  2.5  مقداره  2019يف    الحجم التجاري  بلغو   السبعينيات إىل ليبيا، وحقق نجاحات مبليارات الدوالرات.

رئيس االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة يف ليبيا محمد عبد الكريم رائد، إن العالقات التجارية ب� البلدين 

البلد  وتطورت ط عميقة وحجم تجاري واعد.بقد�ة، ومتتاز بروا التقارب  العالقات االقتصادية والتجارية ب�  ين، مع 

بأن الهدف هو  رئيس مجلس اتحاد املصدرين األتراك باشاران بايرق،  نائب  ويرى  ،2019السيايس الكب� الذي تم خالل  

أهم الرشكات يف ليبيا هي تركية الجنسية، وخاصة يف قطاع الطاقة  و  مليارات دوالر. 10لوصول إىل حجم تبادل تجاري ا

 . تنمية املنطقة والكهرباء، وسيساهم التعاون يف 

 ابعًا: املشهد االقتصادي ر

 أردوغان: سنعلن السبت کمیة الغاز املکتشف بالبحر األسود 

قال الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان، إنه سيعلن السبت  

املكتشف   املقبل عن كمية االحتياطي الجديد للغاز الطبيعي

األسود. البحر  اجت�ع   يف  كلمة خالل حضوره  ذلك يف  جاء 

لحزب النيابة  الربملان    الكتلة  مقر  يف  والتنمية  العدالة 

وقال أردوغان بهذا الخصوص: سنعلن خالل   بالعاصمة أنقرة.

األسود  البحر  يف  للتنقيب  الفاتح  لسفينة  سأجريها  زيارة 

ومنتصف   السبت املقبل، عن كمية الغاز الجديد املكتشف.

از الطبيعي يف تاريخ البالد بالبحر األسود. أغسطس/آب املايض، أعلن أردوغان أن سفينة الفاتح، اكتشفت أكرب حقل للغ

 في� تواصل السلطات الرتكية عمليات التنقيب يف مياهها مبنطقة رشق البحر املتوسط. 

 أشهر  9ملیار دوالر.. صادرات ترکیا من اآلالت يف   11.9

أعلن اتحاد مصّدري اآلالت يف تركيا، أن عائدات البالد من  

  مليار دوالر، خالل  11.9  الصادرات يف هذا القطاع، بلغت

وأفاد بيان صادر عن   العام الحايل.األوىل من    9األشهر الـ  

بنسبة   �واً  حققت  الصادرات  أن  خالل  ٪5.7االتحاد،   ،

من   نفسه  بالشهر  مقارنة  املايض،  سبتمرب/أيلول 

الفائت. معّدل   العام  انخفاض  إىل  البيان  وأشار 

األوىل من العام   9صادرات القطاع خالل األشهر الـ 

وفي� يتعلق بالبلدان األكرث است�اداً لآلالت الرتكية،   .2019ا من عام  ، مقارنة بالفرتة نفسه٪ 8.7الحايل، بنسبة  

ولفت إىل أن الصادرات الرتكية   أفاد البيان أن أملانيا تصدرت القامئة، تلتها الواليات املتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

 . ٪17إىل روسيا يف هذا املجال، شهدت �واً تجاوزت نسبته 
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 الترکیة ت الصناعة والزراعة والتعدینملیارات دوالر صادرا 109

والزراعة   الصناعة  قطاعات  يف  تركيا  صادرات  بلغت 

األشهر    18ومليارات    109والتعدين،   خالل  دوالر،  مليون 

وبحسب معطيات نرشتها    وىل من العام الحايل.األ  التسعة

املنتجات   صادرات  قيمة  بلغت  الرتكية،  اإلحصاء  هيئة 

مليون دوالر، واملنتجات الزراعية   921مليار و 88الصناعية 

و  130ومليار    17 مليارين  والتعدين  دوالر   966مليون 

  مليون دوالر، خالل التسعة أشهر األوىل من العام الجاري. 

  11 ـب أما يف قطاع الزراعة، فحلت املنتجات النباتية أوال مليون دوالر. 140مليار و 17 ـب  ات السيارات أوالوحلت صادر 

 . مليون دوالر 464مليارا و  12وخالل أغسطس املايض، بلغت قيمة الصادرات الرتكية  مليون دوالر. 452مليار و

 دولة 170 إلیملیار دوالر صادرات ترکیا من الجلود 

يس اتحاد مصدري الجلود واملصنوعات الجلدية يف تركيا مصطفى شانوجاق، أن صادرات القطاع وصلت أكرث  أعلن رئ

أول    170من   خالل  دوالر.  9دولة  مليار  نحو  بلغت  بعائدات  الجاري،  العام  من  الجلود  حققت  و   أشهر  صادرات 

وخالل الشهر ذاته، زاد   سبتمرب/ أيلول املايض.، خالل  ٪3واملصنوعات الجلدية الرتكية إىل االتحاد األورويب، �وا بنسبة  

وأشار إىل أن قطاع الجلود واملصنوعات الجلدية    .٪6حجم الصادرات الرتكية إىل البلدان اإلفريقية يف القطاع نفسه، بنسبة  

قامئة البلدان  يف    أملانيا  وتأيت  .2020مليون دوالر من صادراته خالل الفرتة ب� يناير/ كانون الثا� وسبتمرب    989جنى  

 األكرث است�ادا للجلود الرتكية، تلتها روسيا، ثم إيطاليا والعراق وإسبانيا. 

 نمو مطرد ملشتریات األجانب من العقارات الترکیة

متواصالً   تركيا، �واً  العقارات لألجانب يف  شهدت مبيعات 

كانت   ، لتعود إىل مستواها الذي2020اعتباراً من مايو/أيار  

بيع   لألجانب، يف    5269عليه قبل وباء كورونا. وتم  عقاراً 

بنسبة   زيادة  محققاً  لوحده،  املايض    ٪ 26.1سبتمرب/أيلول 

وبنسبة   املايض،  العام  من  نفسه  بالشهر    ٪ 35.3مقارنة 

قبله. الذي  بالشهر  يناير/كانون    مقارنة  ب�  الفرتة  وخالل 

توقعات بتجاوز هذا الرقم عتبة الـ عقاراً يف تركيا، وسط    26165، اشرتى األجانب  2020سبتمرب/أيلول    –الثا�  

خالل األشهر الـ   عقارا  11966وحلّت إسطنبول يف املرتبة األوىل حيث سجلت بيع    ألف، بحلول نهاية العام.  40

وتصدر اإليرانيون القامئة بـ    .عقارا  347بـ    ا عقارا، ثم أنقرة ثالث  1018ثانية    وجاءت أنطاليا   .2020األوىل من    9

 عقار. 448ثم الروس بـ  826م العراقيون بـ عقارات، تاله 908
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 ارتفاع الصادرات الترکیة إلی أمریکا وروسیا 

وروسيا   املتحدة  الواليات  إىل  الرتكية  الصادرات  ارتفعت 

العام  بخالل األشهر التسعة األوىل من العام الحايل، مقارنة  

صادرات    املايض. أن  املصدرين،  مجلس  معطيات  وأفادت 

الوالي إىل  الثا� وسبتمرب  تركيا  كانون  يناير  املتحدة ب�  ات 

سجلت   الحايل  العام  من  و  6أيلول  مليونا    128مليارات 

بارتفاع    749و نفسها    ٪ 5.4دوالرا،  الفرتة    . 2019عن 

خالل الفرتة،    ٪2.6إىل روسيا بنسبة    تركياصادرات  ارتفعت  و 

مليونا    635  ـ إىل الواليات املتحدة، ب  أوال جاء  وأشارت إىل أن قطاع السيارات    ألف دوالر.   11مليونا و  780ليارين ومب

ألف    526مليونا و  595ألف دوالر، تبعها قطاع املواد الكيميائية بـ    467مليونا و  621  ـب  اوالسجاد ثاني   ألف دوالر.  733و

آالف   107مليونا و  531عية والط�ان بـ  ألف دوالر، والصناعات الدفا  529مليونا و  585دوالر، ثم األلبسة الجاهزة بـ  

  ، ألف دوالر   990مليونا و  543  ـب  وبالنسبة للصادرات إىل روسيا، فقد حل قطاع الفاكهة والخرضوات الطازجة أوال  دوالر.

اع  ألف دوالر، وقط  102مليونا و  312ألف دوالر، ثم قطاع املواد الكيميائية بـ    989مليونا    334صناعة السيارات بـ    اوثاني

 ألف دوالر.  929مالي� و 203املنسوجات بـ و ألف دوالر،  89مليونا و 267اآلالت وقطع الغيار بـ 

 عرف ترکیاإخامسًا: 

 متحف "مجمع بایزید الثاني" یوثق اهتمام العثمانیین بالصحة 

مبجمع   الصحية  الرعاية  متحف  يستقطب 

ش�ل  أدرنة  مبدينة  الثا�  بايزيد  السلطان 

املحلي�   تركيا، اهت�ما كب�ا من الزوارغريب  

يقد ملا  مهمة  واألجانب،  معلومات  من  مه 

لعب  و   حول املستشفيات يف العهد العث��.

املجمع دورا مه� يف عالج أصحاب األمراض 

كان  حيث  العث��،  العهد  خالل  العقلية 

واملوسيقى   املاء  خرير  عىل  ذلك  يف  يعتمد 

من   والعطور. املجمع  ويتكون 

يستخدم   كان  األول  قسم� 

 جري توف� التعليم يف مجال الطب وطرق العالج للطالب. مستشفى والثا� كلية للطب، حيث كان ي

العث��، من خالل شخصيات مصنوعة من   العهد  الطبي خالل  العالج والتعليم  باملتحف رشح طرق  ويجري 

ك� يجسد املتحف للزوار أجواء تلك الفرتة من خالل صوت املاء واملوسيقى والعطور، التي كانت    شمع العسل.

املتحف كان دليال عىل األهمية التي أولتها الحضارة العث�نية لإلنسان خالل  ف  ىض وقتها.تستخدم لعالج املر 

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 
 

 

 

10 | P a g e  

 المرصد التركي 
 October 2020 15  ||023العدد 

 

 

 

 

 
 

الناس يأتون من كل مكان إىل مجمع كان  و   سنوات شهدت فيها أوروبا مقتل آالف املصاب� بأمراض عقلية ونفسية.

 . أيام ويُعادون إىل املنزل 3ملدة وبعد شفائهم، يسرتيحون ، السلطان بايزيد الثا�، ويحصلون عىل عالج مجا� فيه

إن إدراج املجمع وضمنه املتحف يف القامئة املؤقتة للرتاث الثقايف العاملي لليونسكو، وحصوله� عىل العديد من الجوائز،  

مجمع السلطان بني  و   ألف،  300عدد زوار املتحف خالل العام املايض نحو  بلغ    يب� األهمية التي يحظى بها املكان.

، وهو  1986املجمع عمليات ترميم واسعة يف  شهد  و   ، وكان مبثابة مستشفى وكلية للطب. 1488بايزيد الثا� بني عام  

، وجائزة أفضل  2004املتحف عىل جائزة مجلس أوروبا للمتاحف عام  حصل  و  العام الذي جرى فيه تأسيس املتحف.

 .2008 أملانيا عام ، وجائزة أفضل عرض تقد�ي يف2005عرض تقد�ي يف كرواتيا عام 

 : شخصیة املشهدسادسًا

   حیاتي یازجي 

تخرج ،  يف ريزي تشاييل  1952مايو    23ولد يف  

عام   اسطنبول  بجامعة  الحقوق  كلية  من 

املاجست� يف  بعد حصوله عىل درجة، و 1975

القانون العام، بدأ خدمته العامة يف محكمة  

عام   منصب  و   قاضياً،  1976اسطنبول  شغل 

وكارجي. وميهاليتشيك  كايريل  ترك   قضاة 

عام   نهاية  يف  العامة  وبدأ   1984الخدمة 

العمل كمحامي مستقل يف اسطنبول. شارك يف األنشطة االجت�عية كعضو ومدير يف مختلف الجمعيات واملؤسسات  

السياسية الفرتة. عمل محامي ومستشار قانو� للسيد رجب طيب أردوغان خ   ، واألحزاب  تأسيس  يف  شارك    الل هذه 

، شغل منصب 2002عن اسطنبول. من نوفمرب    ا، دخل الربملان نائب2002مارس    3حزب العدالة والتنمية، ويف انتخابات  

القرار املركزي ومجلس اإلدارة منذ تأسيس  لجنة  عضو يف  ، وهو  نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ملدة خمس سنوات 

شغل منصب وزير دولة ونائب  و .  24يف الدورة  ريزة  و   23اسطنبول يف الدورة  عن  انتخب نائبا    .حزب العدالة والتنمية

يف االنتخابات العامة التي أجريت  انتخب    .61ووزير الج�رك والتجارة يف الحكومة    ،رئيس الوزراء يف الحكومة الست�

   .إسطنبول، نائبا عن 2015نوفمرب  1يف 
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 : مقال املشهدسابعًا

    سعودیة ملهاجمة ترکیا-أذربیجان.. جبهة إماراتیة-أرمینیا

 د. عيل حس� باك� 

نهاية   وأرمينيا  أذربيجان  ب�  االشتباكات  اندلعت  أن  ما 

إىل والسعودية  اإلمارات  سارعت  حتى  املايض،  الشهر 

استغالل النزاع لفتح جبهة جديدة ملهاجمة تركيا. بدا ذلك 

زاع فضالً عن بشكل واضح من خالل التغطية اإلعالميّة للن

تستند   التغطية.  هذه  حملتها  التي  السياسية  الرسائل 

ومحاولة   النكايات  سياسة  إىل  غالباً  البلدين  كال  تحرّكات 

وبالرغم من أّن السعودية ال تقيم  التزلّف للقوى الكربى.  

عالقات دبلوماسية مع أرمينيا، إالّ أنّها عمدت مؤخراً إىل مد  

، هنّأ ويل العهد السعودي محمد بن سل�ن أرمينيا باستقاللها. ويف  ٢٠١٨رتكيا. يف العام  جسور التواصل معها لإلرضار ب 

العام التايل، قام سف� السعودية يف لبنان بزيارة نصب املذبحة األرمنية املزعومة. رسمياً حثت السعودية الطرف� عىل  

ألمن ذات الصلة، لكن عملياً كانت قناة العربية  وقف إطالق النار، وحل النزاع بالطرق السلمية وفقا لقرارات مجلس ا

من أوائل القنوات التي استضافت رئيس الوزراء األرميني حيث شّن نيكول باشنيان من خاللها هجوماً حاداً ضد تركيا  

 وأذربيجان وانتقده� بشّدة.  

عال  النزاع.  اندالع  وراء  والوقوف  بالبلطجة  واتهمتها  تركيا  هاجمت  السعودية  هذه  الصحافة  تحّدثت  ذلك،  عىل  وًة 

الصحافة بصفاقة عّ� أسمته مذابح العث�ني� واتهمت أنقرة مب�رسة التخريب يف املنطقة مفّرسة ذلك بأنّه انعكاس  

 ألط�ع توّسعية لرتكيا تتجاوز املنطقة إىل القوقاز. 

أكرث عمقاً وصالبة سياسيا وا أرمينيا  اإلمارات، فعالقتها مع  إىل  بالنسبة  مع  أّما  السعودية  من عالقات  وأمنياً  قتصادياً 

.  ١٩األخ�ة. ففي شهر نيسان (أبريل) املايض، أرسلت أبوظبي مساعدات إىل أرمينيا ملساعدتها عىل مكافحة ف�وس كوفيد

خالل السنوات األخ�ة، حاولت أبوظبي أن تجد لها موطئ قدم يف القوقاز من خالل عالقات أقوى مع أرمينيا، فعقدت  

 العديد من االتفاقات ك� حاولت أن تستثمر يف بعض القطاعات االقتصادية والصناعات الدفاعية. معها 

األرمني هو إقامة تحالف معاد لرتكيا، حيث  -وفقاً للكاتب األرميني جورج مينيشيان، فإّن الحافز األّول للتقارب اإلمارايت

قليم. الغريب أّن الكاتب األرمني الذي نرش مقاله عىل موقع تساعد يريفان أبوظبي يف متّدد محورها املضاد ألنقرة يف اإل 

إمارايت اعرتف بأنّه ويف إطار تالقي الطرف�، أرسلت أرمينيا عسكري� إىل سوريا لدعم العمليات الروسية قبل أن  

 يقول إنّهم مل يكونوا مخّصص� للقتال، في� أرسلت اإلمارات دع�ً للمليشيات الكردية.  

مت كذلك موقف كل من أرمينيا واليونان وقربص لعرقلة توّيل السف� الرتيك فولكان بوزك� منصب  اإلمارات دع

للجمعية العامة لألمم املتّحدة يف حزيران (يونيو) املايض. مع اندالع النزاع العسكري نهاية    ٧٥رئيس الدورة  

ليتّهم من خالل الرئيس األرمني  ها أذربيجان بافتعال حرب ولينتقد  الشهر املايض، استضافت قناة سكاي نيوز 

 ٪ من أرايض أذربيجان! ٢٠املوقف الرتيك يف الوقت الذي تحتل فيه بلده 
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املث� للسخرية يف األمر، أّن موقف السعودية واإلمارات يلتقي مرة أخرى مع موقف إيران مع أرمينيا ضد تركيا. املتابع  

تبدو متوازنة يف الوقت الذي تعترب فيه طهران عملياً واحدة من  للترصيحات الرسمية اإليرانية يستطيع أن يرى أنّها  

أقوى حلفاء أرمينيا يف املنطقة. وللمفارقة، فإّن التقاء املواقف ب� اإلمارات والسعودية وإيران ضد تركيا ليس األّول من  

يف املواقف أيضاً، �كن مالحظة  نوعه وقد ظهر بشكل واضح مؤخراً يف سوريا ويف العراق وليبيا ولبنان. ويف إطار التالقي  

األرميني أو النزاع داخل  -السعودي يلتقي مع فرنسا ضد تركيا سواء يف ما يتعلق بالنزاع األذربيجا�-أّن املوقف اإلمارايت

 ليبيا أو النزاع رشق املتوسط مع اليونان وقربص.  

مالحظة أّن أبوظبي والرياض تهاج�ن الفلسطيني�  السعودي من زاوية أوسع، �كن  -وإذا ما أردنا قراءة املوقف اإلمارايت

مؤخراً لتربير التطبيع والتقارب مع إرسائيل، ويتزامن ذلك مع تقارب م�ثل له� مع كل من نيقوسيا وأثينا ضد القبارصة  

د رفض الرياض األتراك وتركيا. أّما يف شبه القارة الهنديّة، فقد تأثرت عالقة السعودية واإلمارات مع باكستان سلباً بع

 إثارة موضوع كشم� يف منظمة املؤمتر اإلسالمي وانحيازها إىل جانب أبوظبي والهند ضد إسالم أباد.  

ويف رشق آسيا، دعمت كل من أبوظبي والرياض موقف الص� ضد أقليّة اإليغور املسلمة يف وقت انتقدت فيه معظم  

 ضد األقليّة املسلمة يف البالد. ويف أوروبا، وقفت اإلمارات إىل جانب  دول العامل مبا يف ذلك الواليات املتّحدة سياسة الص�

الرشاكة   تصاعد  املاضية. و�كن مالحظة  القليلة  السنوات  رصبيا ضد كوسوفو ووثقت عالقاتها معها بشكل قوي يف 

 السعودية مع فرنسا كذلك السي� في� يتعلق مبحاربة اإلسالمي�. -اإلماراتية

ه اإلرسائيليون أن يستفيدوا من الرتويج لقضيتهم عىل أنّها قضية يهودية، يقّدم األرمن واليونانيون  ويف وقت يحاول في 

أنفسهم من باب املسيحية، وتقود الهندوسية سياسة لهنود الداخلية والخارجية، لكنّنا نجد أبوظبي والرياض يف حالة  

العامل من رشق آسيا   العادلة حول  القضايا اإلسالمية  أنّه أصبح باإلمكان توقّع موقف  حرب مع  وحتى أمريكا لدرجة 

البلدين من أي قضية إسالمية بشكل مسبق يف الوقت الذي يلوم فيه املسؤولون يف البلدين الدول التي تحاول ملء 

  .)1(.الفراغ والدفاع عن القضايا اإلسالمية العادلة 

 

 

 . رصدتعرب بالرضورة عن امل) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال 1(
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