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 فی هذا العدد: 
 أردوغان: سنهبط یلع سطح القمر يف الذکرى املئویة لتأسیس الجمهوریة  

 محکمة ترکیة تقضي بحبس موظف لدى القنصلیة اإلیرانیة يف إسطنبول  

 مدني ترکي   13حدث األسبوع: إعدام منظمة "بي کا کا" اإلرهابیة   

 انتقاد برملانیین أتراك ملزاعم أعضاء بمجلس الشیوخ األمریکي ضد أنقرة  

 ٪ 9بـ    تحقق فیه ترکیا أیلع زیادة إنتاج صناعي يف مجموعة العشرین  

 ترکیا للمستثمرین األجانب بیئة منافسة ومتطورة   

 ؟ قدیر طوّباش هو  من   

 مقال: ما هو حجم االسِتثمارات اَألجَنبّیة يف ُترکیا؟  
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 هذا العدد 

املرصد الرتيك متابعة التطورات تركيا الداخلية والخارجية يف النصف  يتناول  

األول من شهر فرباير عىل عدة محاور؛ سياسياً؛ يتناول املرصد ترصيحات  

الرئيس رجب طيب أردوغان بعزم بالده تحقيق هبوط تريك عىل سطح 

القمر يف الذكرى املئوية لتأسيس الجمهورية، بين� كان يستعرض برنامج 

كيا يف سباق الفضاء، مع إشادته بجهود تركيا يف تحقيقها املرتبة األوىل  تر

املرصد   يستعرض  الخارجي؛  الشأن  يف  أما  الجامعي�.  الطالب  عدد  يف 

ترصيحات الرئاسة الرتكية بتأييد أنقرة للحكومة الليبية الجديدة ودعمها،  

بالب املشرتكة  باملناورات  السف� األمرييك يف تركيا  حر األسود،  مع ترحيب 

رغم انتقاد برملاني� أتراك ملزاعم نواب يف مجلس الشيوخ األمرييك لرتكيا  

يف مجال الحريات وحقوق اإلنسان، وقرار قضايئ تريك بحبس موظف لدى  

القنصلية اإليرانية يف إسطنبول عىل ذمة اتهامات بتورطه يف مقتل معارض  

 إيرا� يف إسطنبول. 

امل يستعرض  األسبوع؛  قضية  ملزاعم  ويف  أتراك  برملاني�  من  انتقاداً  رصد 

أعضاء مبجلس الشيوخ األمرييك ضد أنقرة. أما يف حدث األسبوع، يتناول  

 مد� تريك. 13املرصد إعدام منظمة "يب كا كا" اإلرهابية 

تركيا   لتوف�  تقرير  منها؛  األخبار  من  عدداً  املرصد؛  يستعرض  اقتصاديا؛ 

منافسة بيئة  األجانب  عىل    للمستثمرين  تركيا  وحصول    9.4ومتطورة، 

مليارات مرت مكعب من الغاز عرب خط "تاناب"، يف الوقت الذي تحقق  

٪، وعناوين  9فيه تركيا أعىل زيادة إنتاج صناعي يف مجموعة العرشين بـ  

 أخرى.

التاريخ العث�� بخمس   ويف محور إعرف تركيا: يقدم املرصد نبذة عن

شخصية أما  شه�ة.  تركية  قدير    مسلسالت  فهي  األسبوع  لهذا  املرصد 

بعنوان: ما هو حجم االستِث�رات   يتناول املرصد مقاالً  طوبّاش. وختاماً؛ 

  األَجنَبيّة يف تُركيا؟ للكاتب: يحيى السيد عمر. 

 المرصد التركي 
 

الترکي دوریًا املشهد  یرصد

وتطوراته وقضایاه الداخلیة 

 والخارجیة 

 رامي الجندي إعداد: 

 

 "وعى صناع الوعي" 

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

ومعلومـاتیة وتقـاریر رصـدیة  

   "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 رئیس التحریر

 خالد عاشـــور 

 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 
 
 
 
 
 

 

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

 

 

2 | P a g e  

 المرصد التركي 
 January 2021 16  ||31العدد 

 

 

 

 

 
 

 أوًال: املشهد السیاسي

 أردوغان: ترکیا األولی أوروبیا يف عدد الطالب الجامعیین 

طيب   رجب  الرئيس  املرتبة  قال  تحتل  تركيا  إن  أردوغان، 

الجامعي� الطالب  عدد  حيث  من  أوروبيا  تركيا    األوىل  يف 

و  8يبلغ نحو   كلمة    جاء ذلك يف   . طالب  ألف   400مالي� 

بكليتي   ملحق�  مبني�  افتتاح  مراسم  يف  مشاركته  خالل 

الهندسة والرتبية يف جامعة "رجب طيب أردوغان"، بوالية  

وأوضح أردوغان أن الحكومات املتتالية    ريزة، ش�يل البالد.

يزانية السنوية املخصصة  لحزب العدالة والتنمية رفعت امل

ارتفاع أعداد ، و 2021مليار ل�ة عام    36إىل    2002مليار ل�ة عام    2.5األخ�ة، لرتتفع من    18للجامعات يف األعوام الـ

ونوه أردوغان بأن تركيا باتت تحتل املرتبة األوىل عىل صعيد أوروبا، من حيث عدد الطالب   .207إىل    76الجامعات من  

وأشار إىل أن وجود أكرث من    دا يف الوقت ذاته رضورة االرتقاء بجودة التعليم وعدم االكتفاء بالكم فقط.الجامعي�، مؤك

 . ألف طالب أجنبي يدرسون يف جامعات تركيا يعد أكرب نجاح للبالد يف العامل 200

 هبط یلع سطح القمر يف الذکرى املئویة لتأسیس الجمهوریة سن  أردوغان:

طيب أردوغان إن تركيا تهدف إىل تحقيق  قال الرئيس رجب  

القمر عام    بالتزامن مع  2023أول هبوط لها عىل سطح 

جاء ذلك خالل كلمة أردوغان    رتكية.تأسيس الجمهورية ال

لرتكيا. الوطني  الفضاء  برنامج  إىل    بشأن  أردوغان  وأشار 

غوكتورك "قمر  بشأن  التخطيط  أع�ل  الذي 3-استمرار   "

سيوفر مشاهد عالية الدقة يف مختلف ظروف الطقس ليال  

 أو نهارا. 

وأوضح قائال: هدفنا    ها الوصول إىل القمر.أهداف ضمن الربنامج الوطني للفضاء، وأول  10واستعرض الرئيس أردوغان  

ولفت إىل أن الهدف الثا�  .  األول واألهم يف برنامج الفضاء الوطني تحقيق أول متاس مع القمر يف مئوية جمهوريتنا

 يتمثل يف إنشاء ماركة تجارية محلية تنافس الرشكات العاملية يف مجال تطوير األق�ر من الجيل   ؛لربنامج الفضاء الوطني 

ض�ن    :الهدف الرابعو   تطوير نظام تحديد املوقع والتوقيت اإلقليمي الخاص برتكيا.  : الثالث  هدف،بين� الالحديث

زيادة كفاءتنا من خالل االستث�ر يف مجال األرصاد الجوية    :الخامس ، أما  الوصول إىل الفضاء وتأسيس ميناء فضايئ

السادس،  للفضاء من    :والهدف  الس�وية  األجرام  ومراقبة  الفليك  الرصد  يف  متقدم  مستوى  إىل  برتكيا  االرتقاء 

 الهدف الثامنو   تطوير النظام االقتصادي للصناعات الفضائية يف تركيا بشكل أكرب.  ؛هدف السابع، بين� الاألرض

الفضاء تقنيات  لتطوير  منطقة  تأسيس  الكفاءة يف مجال    اً؛وتاسع،  هو  الفعالة وذات  البرشية  مواردنا  تطوير 

 . إرسال مواطن تريك إىل الفضاء  اً:وعارش ، الفضاء
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 الجدیدة : ندعم الحکومة اللیبیة أنقرة

عن   قالن،  إبراهيم  الرتكية،  الرئاسة  باسم  املتحدث  أعرب 

ومة الليبية املؤقتة، مش�اً إىل أّن امتنانه إزاء تشكيل الحك

الحكومة. بالده هذه  أع�ل  بلد    ستدعم  ليبيا  أّن  وأوضح 

الباطنية وسواحله الشاسعة إال أن الشعب ال غني برثواته  

املصادر  هذه  إدارة  حال  ويف  الرثوات،  هذه  من  يستفيد 

ولفت قالن إىل أّن لرشكات بالده تاريخ عريق   بشكل جيد، سيتكمن الشعب الليبي من تحقيق الرفاه خالل فرتة قص�ة.

وأكد أّن الجميع بات يعلم أنه    يف إعادة إع�ر ليبيا.من االستث�رات يف ليبيا، وستلعب دورا مه� يف املرحلة القادمة  

 بإقصاء تركيا ال يوجد حديث عن املسألة الليبية، وال �كن عقد أي مؤمتر أو إيجاد حل دون وجود أنقرة.

 السفیر األمریکي يف ترکیا یرحب باملناورات املشترکة بالبحر األسود 

ملناورات  رحب سف� واشنطن لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد، با

يو.إس.إس. دونالد    ،إس.إس. بورتر.يو  دمرت�املالتي أجرتها  

كوك التابعت� للبحرية األمريكية مبناورات يف البحر األسود 

: بصفتنا حلفاء يف حلف أضافو   .مع القوات املسلحة الرتكية

أوروبا  يف  واالستقرار  السالم  تحقيق  فإن  األطليس،  ش�ل 

التزامنا املشرتك، واملناورات املشرتكة تعمل والرشق األوسط  

االتصال وتعزيز رشاكتنا   إمكانات  الثقة وتحس�  بناء  عىل 

 األمنية القوية يف البحر األسود ومنطقة أوسع. 

 الخارجیة الترکیة: ال یمکن ألي دولة توجیه أوامر ملحاکمنا 

قال املتحدث باسم وزارة الخارجية الرتكية حامي أقصوي،  

للمحاكم  إنه   أوامر  توجيه  شخص  أو  دولة  ألي  �كن  ال 

جاء ذلك يف معرض رده خطيا عىل سؤال بخصوص    .الرتكية

ترصيحات نظ�ه األمرييك نيد برايس، حول رضورة إطالق  

عىل  املحبوس  كافاال،  عث�ن  الرتيك  األع�ل  رجل  رساح 

خلفية اتهامه بالضلوع يف محاولة االنقالب الفاشلة  

الواليات املتحدة طالبت    .2016عام   وأشار إىل أن 

بالشكل  يف وقت س كافاال،  بإطالق رساح  أيضا  ابق 

بتاريخ   تركيا ردت عليها  الطلب مع مبادئ دولة  2020يوليو/ متوز    28ذاته، وأن  توافق هذا  ، الفتا إىل عدم 

 القانون. 
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الحكومة  ولفت إىل أن هيئة مجلس أوروبا تواصل متابعة تنفيذ قرار املحكمة األورويب لحقوق اإلنسان بشأن كافاال، وأن  

وأضاف أن الواليات املتحدة تقوم بذلك، لتجد تربيرا لعدم إعادة    الرتكية تقدم لها كافة املعلومات الالزمة يف هذا اإلطار.

، ومن ثم محاولتها  2016متوز/ يوليو    15زعيم تنظيم غولن اإلرهايب، املطلوب والضالع يف محاولة االنقالب الفاشلة ليلة  

 . مستمرة برتكيا التدخل يف عملية محاكمة

 محکمة ترکیة تقضي بحبس موظف لدى القنصلیة اإلیرانیة يف إسطنبول 

قضت محكمة تركية، بحبس موظف يعمل يف القنصلية اإليرانية بإسطنبول، لالشتباه بتورطه يف عملية اغتيال املعارض  

إطالق النار عليه من داخل سيارة   املتخصص يف املجال التكنولوجي، عرب،  2019اإليرا� "مسعود مولوي" مبنطقة شيشيل  

وبعد إدالء املشتبه به بإفادته لدى النيابة العامة، متت إحالته إىل محكمة الصلح    .2019ترشين الثا�/ نوفمرب    14يف  

ورفض املشتبه به التهامات املوجهة له، مبساعدة أحد األشخاص املتورط� يف   والجزاء يف إسطنبول والتي قضت بحبسه.

 غتيال بالهروب إىل إيران عرب تنظيم وثائق مزورة له، مبيناً أنه مل يكن يف تركيا يف تاريخ وقوع الجر�ة. جر�ة اال 

 ثانیًا: قضیة األسبوع 

 أنقرةمریکي ضد األشیوخ أعضاء بمجلس المزاعم  ینتقدونبرملانیون أتراك 

إىل   وقت  من  تتعرض  األمريكية؛  الرتكية  العالقات  التزال 

لبعض   يف آخر؛  النظر  وحهات  يف  االختالف  بسبب  التوتر 

مجموعة    بعض القضايا الحقوقية والسياسية؛ فقد وجهت

الصداقة الربملانية الرتكية األمريكية يف الربملان الرتيك، رسالة  

الشيوخ األمرييكاستنكار إىل     أرسلوا رسالة  أعضاء مبجلس 

فندت  لرئيسا بايدن،  بغ�  االنتقادات    فيها  جو  وصفتها 

 . الصحيحة

عىل  ؛  تنمية والشعب الجمهوري والحركة القومية وإيي نائبا، من أحزاب العدالة وال  87حمل توقيع  الذي  وشدد البيان  

لها وغ�   أساس  ال  لرتكيا،  والخارجية  الداخلية  السياسة  بشأن  الرسالة  املوقع� عىل  الشيوخ  أعضاء مجلس  مزاعم  أن 

يف إطار   وأكدوا أن تلك االتهامات ال تت�ىش إطالقا مع روح الرشاكة االسرتاتيجية ب� البلدين وعالقة التحالف مسؤولة.

 التي دامئاً ما تتعرض لالهتزازات.  حلف ش�ل األطليس

تعترب   ؛فرباير/شباط  9ولفت البيان إىل أن الرسالة التي بعثها بعض أعضاء مجلس الشيوخ األمرييك إىل بايدن يف 

، وأضافت الرسالة الرتكية:  آخر مثال للترصفات العدائية ضد تركيا والتي تتعارض مع مفهوم التحالف ب� البلدين

أولئك الذين وصفوا املتظاهرين الذين اقتحموا الكونغرس األمرييك باإلرهابي�، يحاولون تربئة االنقالبي� من  

مبنى الربملان الرتيك بالطائرات الحربية،    2016يوليو/متوز    15أعضاء منظمة غولن اإلرهابية الذين قصفوا يف  
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وأضاف: رغم صدور العديد من القرارات القضائية القطعية ضد أعضاء منظمة غولن إال أنه    وقتلوا مواطنينا بالدبابات.

ع فيه املوقعون  يتم محاولة تربئتهم تحت ستار املدافعون عن حقوق اإلنسان، وهذا مؤرش عىل التناقض العميق الذي وق

وأشار البيان إىل أن شخصا قياديا مبنظمة غولن مذكور اسمه يف الرسالة، يعترب زعيم   عىل الرسالة من أعضاء الكونغرس.

املنظمة فتح الله غولن أباً له، وأكد انت�ءه للمنظمة مرات عدة، هو شخص إرهايب أعلن هو وأفراد أرسته تأييدهم  

 لدموية التي وقعت يف تركيا. ملحاولة االنقالب العسكرية ا

عىل أن صدور مثل هذا الدعم من أعضاء يف الكونغرس الفرتاءات منظمة غولن ضد تركيا، يف الوقت  ؛  وشدد الربملانيون 

تقف وراء املحاولة االنقالبية، يعترب موقفا مزدوجا يلقي واشنطن  الذي تنترش قناعة واسعة لدى الشعب الرتيك بأن  

 .البيانات التي أصدرتها السلطات األمريكية بعدم وجود أي عالقة لواشنطن مع املحاولة االنقالبية بظالله عىل مصداقية  

دعم حليفتهم  لباملسؤولية  و   ودعا الربملانيون األتراك يف البيان أعضاء الكونغرس املوقع� عىل الرسالة إىل التحيل بالحكمة

اإلرهاب والتنظي�ت  توجيه  تركيا يف مكافحتها ضد منظمة غولن  بدالً من  برتكيا  الرضر  إلحاق  تحاول  التي  األخرى  ية 

ضد تنظيم "ب ي د/ي ب ك" الذراع السوري   تركيا  أن يروا أحقية ورشعية نضال، بجانب  االنتقاد لحربها ضد اإلرهاب 

 ظيم� واحدة. ألف مواطن يف تركيا ، وأن املجموعة التي تقود التن 40ملنظمة "يب كا كا" اإلرهابية الدموية، التي قتلت 

توقيع أعضاء من مجلس الشيوخ األمرييك عىل رسالة تتضمن انتقادات ألذربيجان، وتركيا التي    واعترب الربملانيون األتراك

بدالً من استنكار م�رسات أرمينيا التي احتلت  أمر غريب،  وقفت إىل جانب باكو يف معركتها لح�ية وحدة أراضيها،  

قرارات ملجلس األمن الدويل، وارتكبت مجازر يف العديد من املدن  4عاماً باعرتاف  30 خمس أرايض أذربيجان ألكرث من

سياسة اإلدارة األمريكية،  ك� رأى الربملانيون أن    األذربيجانية ويف مقدمتها خوجايل، راح ضحيتها أطفال ونساء أبرياء.

يجاد حل ملشكلة قره باغ يف  إلتعاون يف أوروبا،  وهي أحد الرؤساء املشارك� ملجموعة مينسك التابعة ملنظمة األمن وال

 إطار وحدة أرايض أذربيجان، أن صدور موقف معاكس متاماً من أعضاء مجلس الشيوخ يث� الح�ة والدهشة. 

أن تركيا التي تتحرك بحساسية دامئاً يف مسألة احرتام حقوق  وفي� يتعلق بحقوق اإلنسان والحريات؛ رأس الربملانيون  

سيادة القانون، تؤمن بأن محاسبة االنقالبي� واإلرهابي� القتلة من دواعي دولة القانون والحقوق، وأن الذين اإلنسان و 

 . يحاولون إعطاء الدروس لرتكيا يف هذه املسائل، عليهم أن يخصصوا وقتهم ملعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان يف بلدانهم

 عالقات الرتكية األمريكية يف ظل إدارة الرئيس الد�قراطي جو بايدن. وال تزال تركيا يف حالة ترقب ملا ستؤول إليه ال
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 ثالثًا: حدث األسبوع 

 مدني ترکي  13تعدم   "بي کا کا" اإلرهابیة

كا  كا  يب  منظمة  بها  قامت  التي  اإلرهابية  العملية    القت 

مواطناً تركياً كانت اختطفتهم املنظمة    ١٣اإلرهابية؛ مقتل  

يف السنوات السابقة؛ استنكاراً ومتديداً واسعاً داخل وخارج 

و  إدانتهم تركيا.  عن  أتراك  وسياسيون  مسؤولون  أعرب 

تركيا  مدنيا  13نظمة اإلرهابية بقتل  املواستنكارهم لقيام  

ينا  وقال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو: أترحم عىل أرواح مواطن  يف إحدى املغارات مبنطقة غارا ش�يل العراق.

الـ الجبانة ال تتجرأ عىل   الذين استشهدوا عىل يد عنارص "يب كا كا" اإلرهابية.  13املدني�  وأضاف: املنظمة اإلرهابية 

 . مواجهة جيشنا الباسل

وقال: هذا الصمت    صمت العامل عىل اعتداءات "يب كا كا" اإلرهابية ضد املدني�.  :النكانتقد متحدث الرئاسة إبراهيم  و 

الن إىل أن "يب كا كا" اإلرهابية تستهدف املدني� وقوات األمن الرتكية والعراقية،  كوأشار    املخجل يعد رشاكة يف الجر�ة، 

 وتواصل فعالياتها اإلرهابية يف ش�ل سوريا. 

الش الصرب لذويهم ولعامة  املدني�، ومتنى  الشهداء  أرواح  الرتيك مصطفى شنطوب عىل  الربملان  عب  ك� ترحم رئيس 

دعا زعيم حزب الحركة القومية الرتيك دولت بهتشيل، ملحاسبة منظمة "يب كا كا" اإلرهابية وداعميها عىل قتل . و الرتيك

من يحاول ح�ية وتربئة الخونة الذين أطلقوا النار عىل األبرياء    وقال بهتشيل:  مدنيا تركيّا يف مغارة ش�يل العراق.  13

عىل أرواح الشهداء املدني� ؛  زعيم حزب الشعب الجمهوري ك�ل قليجدار أوغلوترحم  ك�    . هو إرهايب رشيك يف الجر�ة

 وأعرب قليجدار أوغلو عن تعازيه ومتنيه الصرب لذوي الشهداء ولعامة الشعب الرتيك.  الذين قتلتهم "يب كا كا".

ة إحدى مغارات منظمة  مدنيا لدى مداهم  13األحد، عىل جثث  من يوم  القوات الرتكية عرثت يف وقت سابق  وكانت  

" التي أعلن وزير الدفاع الرتيك انتهائها  2-"يب كا كا" اإلرهابية يف منطقة غارا ش�ل العراق يف إطار عملية "مخلب النرس

" يف 2-القوات الرتكية عملية "مخلب النرس وبدأت، إرهابيا بينهم إثن� تم إلقاء القبض عليه� أحياء 50بتحييد 

ومنظمة "يب كا كا" املدرجة يف لوائح التنظي�ت اإلرهابية    فرباير/شباط الجاري.  10عراق، يوم  منطقة غارا ش�ل ال

ألف شخص، بينهم أطفال ونساء    40لدى تركيا والواليات املتحدة واالتحاد األورويب، مسؤولة عن مقتل أكرث من  

 عاما.  30ورّضع، خالل عملياتها اإلرهابية املستمرة منذ أكرث من 
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 املشهد االقتصادي  ابعًا:ر

 ترکیا توفر للمستثمرین األجانب بیئة منافسة ومتطورة 

بالده  إن  كوله،  ب�ول  الرتيك،  املنافسة  مجلس  رئيس  قال 

البلدان  مبستوى  عمل  أجواء  األجانب  للمستثمرين  توفر 

  : وأضاف من حيث تطبيق قوان� املنافسة الدولية.  املتقدمة

املوارد الطبيعية،  يف    اً ا بلد فتي د�غرافيتركيا تتميز بكونه

التحتية  و  البنية  خالل  من  لالستث�ر  مميزًا  مناًخا  توفر 

  ؛ أن االستقرار السيايس والشفافية  ك�  املؤسسية والقانونية.

 . عامالن رئيسيان عند اتخاذ أي قرار استث�ري

كوله   املنافسة  عىل  وأكد  قوان�  تطبق  تأن  ترشيعات  التي  مع  األورويبتوافق  االستث�ر ،  االتحاد  قرارات  تحديد  مع 

للمستثمرين �نح املستثمر الثقة يف أن جميع املشاريع العاملة يف األسواق ستجري وفق رشوط عادلة وخاضعة للرقابة،  

 . الرشكات األجنبية ندون منح الرشكات املحلية أي امتيازات ع

ولفت أن تقرير    فصال حول تركيا،  33األورويب والذي يجري تقييً� مكونا من  أشار كوله إىل التقرير السنوي لالتحاد  و 

للعام   تركيا  االتحاد  ،  2020االتحاد حول  تام مع معاي�  الرتيك كان متوافقا بشكل  املنافسة  أشار إىل أن عمل مجلس 

كية الفكرية، صنفت تركيا عام  وأضاف كوله أن جامعة كورنيل األمريكية بالتعاون مع املنظمة العاملية للمل األورويب.

 . يف املرتبة السادسة عامليا يف كثافة املنافسة املحلية  2019

 ملیارات متر مکعب من الغاز عبر "تاناب" 9.4ترکیا تحصل یلع 

فاتح دو�از،قال   الطبيعية  الطاقة واملوارد  تركيا    إن  وزير 

الطبيعي    9.4عىل    تحصل الغاز  مليارات مرت مكعب من 

أن العابر لألناضول منذ تشغيله يف  عرب خط  "تاناب"  ابيب 

حزيران   ب  تماقك�    .2018يونيو/  وحديت  تركيا  تشغيل 

FSRU  وإعادة    ت�عامئ املسال  الطبيعي  الغاز  لتخزين 

سعة محطات الغاز    ، مع مضاعفةتحويله إىل الحالة الغازية

املوجودة املسال  عىل  الطبيعي  العزم  بجانب  تشغيل ، 

سوق العقود ن  وأ   الثالثة خالل العام الحايل، م� يوفر املزيد من املرونة للبنية التحتية للغاز الطبيعي. الوحدة  

اآلجلة للغاز الطبيعي، الذي سيساهم بشكل كب� يف األنشطة التجارية، سيُفتتح هذا العام ضمن بورصة إسطنبول  

 للطاقة. 

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 
 

 

 

8 | P a g e  

 المرصد التركي 
 January 2021 16  ||31العدد 

 

 

 

 

 
 

 انات صادراتنا جورجیا: املواد الخام املستوردة من ترکیا تزید إمک

االقتصاد والتنمية املستدامة يف جورجيا ناتيال  وزيرة    قالت

، إن املواد الخام التي تستوردها من تركيا، ستلعب  تورناف

  مستقبال. أوروبا دورا يف تحس� وزيادة صادرات بالدها إىل

املتعلقة  الوتحدثت   الحرة  التجارة  اتفاقية  عن  وزيرة 

تبلييس  إىل  أنقرة  ب�  الخام  املواد    ، والتي ستلعببتصدير 

البلدي ب�  العالقات  تطوير  يف  مهم  القطاع دور  ودفع  ن 

جورجيا يف  وأن  الصناعي  مه� ،  قرارا  اتخذ  الرتيك  الربملان 

تسليم املنتجات املنتجة يف جورجيا مبواد خام صناعية من أصل تريك    باإلمكان وسيكون    سنوات.  4منذ    للغاية كنا ننتظره

 .مليون دوالر سنويا 80بقيمة  مبارشة إىل سوق االتحاد األورويب

 ٪9بـ    ترکیا تحقق أیلع زیادة إنتاج صناعي يف مجموعة العشرین

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، إن بالده  

 اإلنتاج الصناعي ب� دول مجموعةحققت أعىل زيادة يف  

ديسمرب   األول/  كانون  يف  زيادة  مضيفاً   .2020العرشين   :

تركيا  اإلنتاج   أن  أكدت  األخ�،  الربع  يف  القوية  الصناعي 

  بنمو إيجايب.   2020ستكون واحدة من دول قليلة تختتم  

ديسمرب/كانون   يف  الرتيك،  الصناعي  االنتاج  مؤرش  وسجل 

ارتفاعا بنسبة   املايض،  ٪  9عىل أساس شهري و٪  1.3األول 

 . عىل أساس سنوي

 القطارات ترکیا تبدأ تسلیم العراق صهاریج لنقل النفط یلع

الوقود  لنقل  من صهاريج  أول شحنة  تسليم  تركيا،  بدأت 

صناعتها  متت  القطارات،  منت  خطوط    عىل  رشكة  لصالح 

العراقية. الحديد  األوىل    سكك  الشحنة    50وتضمنت 

 . تصنعها رشكة "كريوكان" الرتكية 400صهريجاً من ب� 

وتعد واحدة من   2009عام  رشكة كريوكان  تأسست  

تركيا يف  للنمو  تحقيقاً  الرشكات  حيث  أكرث  تقوم  ، 

  دولة حول العامل.   66من إنتاجها إىل    ٪80بتصدير  

قال رئيس مجلس إدارة الرشكة، تك� أورهان، إن رشكة السكك الحديدية العراقية تقوم حاليا بتنفيذ مرشوع  و 

صهريج إىل العراق   100تسليم  ة عىل  رشكتعمل الو   لتحويل نقل النفط من الطرق الربية إىل السكك الحديدية.

 . 2022صهريج حتى نهاية عام   400سيستمر إنتاج نهاية العام الجاري، و حتى 
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 2020ملیون دوالر صادرات األحذیة يف   700ترکیا تحقق 

حققت صادرات قطاع تصنيع األحذية برتكيا، عائدات بقيمة    اتحاد منتجي األحذية يف تركيا، أحمد أيدن،قال رئيس  

بسبب جائحة كورونا التي تسببت يف تعطيل حركة    قطاع األحذية عامليا، رغم تأثر  2020مليون دوالر، عام   700تقارب  

، وجاءت روسيا والعراق وأملانيا، 2020مليار دوالر بنهاية    1.5وأضاف: كنا نسعى للوصول بصادراتنا إىل    التجارة العاملية.

 مليون دوالر.  931 مقداره ،2019بلغت صادرات القطاع عام و  عىل رأس الدول املستوردة.

 ترکیاعرف اخامسًا: 

 التاریخ العثماني بخمس مسلسالت ترکیة  
أعادت الدراما الرتكية عرب املسلسالت التاريخية إحياء عديد من الشخصيات التاريخية الهامة والبارزة، خاصة تلك التي  

العث�نية الدولة  تأسيس  بلداٍن  ، حيث  ساهمت يف  إىل  الحواجز وتصل  تكرس  أن  التاريخية  الرتكية  الدراما  استطاعت 

وهذه قامئة    عديدة ومختلفة من العامل العريب واإلسالمي، مركزًة عىل التاريخ العث�� بغناه الثقايف وبطوالته وحروبه. 

 بأفضل املسلسالت التاريخية الرتكية: 

 قيامة أرطغرل 

امل، بفضل  هو واحد من أشهر املسلسالت التاريخية الرتكية. ُعرض يف خمسة مواسم محققاً مليارات املشاهدات عرب الع

أحداثه املشّوقة وقصته املليئة بالرسائل عن املسلم� وقيمهم ومبادئهم، وأيضاً بفضل موسيقاه التصويرية التي ألهمت  

تدور قصة "قيامة أرطغرل" يف واليتَي حلب وأنطاكيا خالل القرن الثالث عرش امليالدي،    العديد من األع�ل اإلبداعية. 

عث�ن األول مؤسس الدولة العث�نية، يف وقٍت كان يعا� فيه املسلمون أخطاراً كب�ة  وتروي قصة ظهور أرطغرل، والد  

 وانعداماً لالستقرار واألمان، ليتمّكن من ح�يتهم متحّدياً كّل هذه الظروف املحيطة بهم. 

، "لكنه يف الوقت  يقول إسكندر شاه، وهو أكاد�ي ماليزي، إن مسلسل "قيامة أرطغرل" يتناول بشكل أكرب التاريخ الرتيك

ذاته يتحدث عني كمسلم"، مضيفاً: "قصة املسلسل تعكس وضع املسلم� يف وقتنا الحايل، وتعطينا األمل، وتعلّمنا أن  

 اإلنسان إذا نشد الصحيح والصائب فسيحصل عىل أشياء جميلة حت�ً". 

 عاصمة عبد الحميد 

) يف حياة السلطان العث�� عبد الحميد الثا�  1909ـ1896األخ�ة (يحيك هذا املسلسل الرتيك قصة األعوام الثالثة عرش 

وحقق    آخر السالط� والخلفاء يف الدولة العث�نية، باإلضافة إىل أبرز األحداث التي عاشتها الدولة العث�نية خالل عهده.

لية ونجاحاً كب�اً، إذ شاهده  مسلسل "عاصمة عبد الحميد" مثل كث�ٍ من املسلسالت التاريخية الرتكية نسب مشاهدة عا

يف حواٍر له مع وكالة األناضول قال املمثل الرتيك بولنت إينال الذي أدى دور    دولة.   156الناس عىل شاشات  

السلطان عبد الحميد الثا� إن مسلسل "عاصمة عبد الحميد" "يجّسد قامًة عظيمة من قامات التاريخ، ومتّكن 

بخاّصة مبناطق الرشق األوسط والبلقان والجمهوريات الرتكية وأمريكا الجنوبية    من جذب اهت�ٍم كب� عرب العامل

وأضاف إينال أّن مسلسالت مثل "عاصمة عبد الحميد" "تحفز الناس عىل البحث يف    وبعض الدول الغربية".

 التاريخ واالطالع عىل معلومات متنوعة حول الشخصيات التي وردت فيها، وهو أمٌر إيجايب جداً".

 

 

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 
 January 2021 16  ||31العدد 

 

 

 

 

 
 

 ملؤسس عث�ن ا

. واعتُرب تتمة للمسلسل التاريخي "قيامة أرطغرل"، ألنه  2019بدأ عرض املسلسل التاريخي الرتيك "املؤسس عث�ن" عام 

العث�نية. الدولة  مؤسس  أرطغرل،  بن  عث�ن  عن  الفقر    يتحدث  من  العث�نية  الدولة  تخلّصت  كيف  املسلسل  يبّ� 

ن، ك� يحايك فرتة تأسيس الدولة العث�نية، بطبيعة حياتها وقبائلها وثقافتها  والضياع، لتصبح قوية وصلبة عىل يد عث�

واعترب "املؤسس عث�ن" العمل األضخم من نوعه بعد "قيامة أرطغرل"، بحيث استمرت التحض�ات له ألكرث    وأبطالها. 

 من سنة كاملة، واستفاد فريق العمل من تدريبات مهّمة يف الجبال والغابات. 

 محمد الفاتح.. الصعود العث��  السلطان

عىل سّت حلقات، وهو يف حقيقة األمر ليس دراما وإ�ا    �تد مسلسل "الصعود العث��" الذي أنتجته رشكة نتفليكس

يؤرخ املسلسل    عبارة عن مسلسل وثائقي يتحدث عن فتح القسطنطينية يف عهد السلطان العث�� السابع محمد الفاتح.

عمر   الوثائقي أيضاً النتصارات الدولة العث�نية عىل يد سلطانها يف ذلك الوقت محمد الفاتح الذي استلم العرش يف

 الثالثة عرشة إىل أن أصبح واحداً من أعظم حكام اإلمرباطورية يف القرن الخامس عرش. 

 مسلسل بربروس 

يف نفس إطار أمجاد الدولة العث�نية وانتصاراتها، سيجري تصوير مسلسل تريك تاريخي جديد عن القائد البحري العث��  

الجزائر وجود مباحثات مع الجزائر لتصوير أجزاء من هذا  وكشفت ماهينوز كوكتاش السف�ة يف    خ� الدين بربروس.

 املسلسل بهذا البلد املغاريب الذي كان محطة مهمة من حياة القائد العث��. 

بجزيرة ميديليل، وأنقذ حياة آالف من املسلم� يف   1478يحيك املسلسل قصة حياة خ� الدين بربروس الذي ولد عام  

� عىل مستوى البحر. وسيتطرق أيضاً إىل مواجهة القائد العث�� للغزو اإلسبا� للجزائر  الحروب التي خاضها ضد الصليبي

االسم الحقيقي لرببروس هو خرض بن يعقوب، ومنحه السلطان سليم األول الحقاً اسم خ�  و   .1517و  1516ب� عاَمي  

به األوروبيون ببارباروسا مثل شقيقه األكرب عروج، مليل لحي  ته إىل اللون الربتقايل. الدين، ثم لقَّ

 : شخصیة املشهدسادسًا

 قدیر طوباش 
بلدية   قدير طوباش، مهندس مع�ري، شغل سابًقا رئيس 

عام   يف  إسطنبول  يف  أوغلو  يب  وبعد 1999منطقة   .

، توىل طوباش منصب رئيس  2004املحلية لعام   االنتخابات

بلدية إلسطنبول   رئيس  أول  أصبح  إسطنبول، حيث  بلدية 

. وأعلن 2013  -  2009ابه مرت� يف عامي  يُعاد انتخ

بعد   استقالته  يف    13طوباش  الخدمة  من  عاًما 

 . 2017سبتمرب 

الذي وافته املنية   شارك الرئيس رجب طيب أردوغان، يف تشييع جنازة رئيس بلدية إسطنبول األسبق، طوبّاش و 

وأقيمت مراسم تشييع طوبّاش، يف مقر بلدية    عاماً، بعد رصاع طويل مع املرض.  76السبت، عن عمر ناهز  

وعقب صالة الجنازة،    قبل أن يُّصىل عىل جث�نه يف جامع الفاتح، مبشاركة كبار مسؤويل الدولة الرتكية.  ،إسطنبول 

 يف الشطر األورويب من إسطنبول. الرثى يف باحة مسجد الفاتح،  ه ووري جث�ن

https://almarsad.co.uk/
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،  2014، وآخرها عام  2004مرات عىل التوايل، أولها يف انتخابات    3ويعد طوبّاش أول سيايس يفوز برئاسة بلدية إسطنبول  

 .2017جميعها مع حزب العدالة والتنمية، قبل أن يقدم استقالته يف  

 : مقال املشهدسابعًا

 یحیی السید عمر  يف ُترکیا؟ ما هو حجم االسِتثمارات اَألجَنبّیة 
فع االقتِصادّي الهاّمة،    عتََرب االستِث�راتت األَجنَبيّة من َعواِمل الدَّ

ات الرَّئيسة في� يَتََعلَّق  وَحجم هذه االستِث�رات يُعتَِرب من املَُؤرشِّ

الجاِذبة    االقتِصادب َول  الدُّ من  تُرْكيا  وتُعتََرب   ، لالستِث�رات الُكّيلّ

أَثَرُها   وما  تُركيا  يف  األَجنَبيّة  االستِث�رات  َحجم  فَ�  الخارِجيّة، 

 االقتِصادّي؟ 

ولة الدَّ يف  األَجنَبيّة  االستِث�رات  بِعّدة   َمرَّت  الَحديثة  كيّة  الرتُّ

عام   قَبْل  األُوَىل  كانَت  2002َمراِحل،  املَرَحلة  هذه  يف  م، 

م،  2012  –   2002لة الثّانية بَ� عاَمي  االستِث�رات ُمتََدنّية، املَرحَ 

َقت تُركيا قََفزات واِضحة نَتيجة تَحس� البيئة االستِث�ريّة، املَرَحلة الثّالِثة بَعد عام   م، بَعد ُصُدور َجديد  2012وفيها َحقَّ

كيّة، عندها تَضاَعَفت االستِث�رات  األَجنَبيّة.  للتََّملُّك واالستِث�ر وإعطاء املالِك� الِجنسيّة الرتُّ

ود تُقاس االستِث�رات الخارِجيّة وفق ِعّدة َمعاي�، إج�ليّة وَسنَويّة وَشهريّة، وقَد يَتّم الخلِط بَ� هذه املَعاي�، ِمّ� يَقُ 

نَويّة ِمقدار االستِ  نَويّة واإلج�ليّة، إذ يُقَصد ِبالسَّ ث�رات الوارِدة ِخالل َسنة  لِتَضليل النَّتائِج، والَخلط غالِبًا ما يَُكون بَ� السَّ

نوات الّساِبقة.  اكُميّة لالستِث�رات عىل َمَدى السَّ  ميالديّة، أَّما اإلج�ليّة فَتَُعربِّ عن القيمة الُكلّيّة الرتَّ

انات البَنْك املَْركزّي  ِمليار ُدوالر وذَلك َوفًْقا لبَي   165تَبلُغ    2020  – 2003االستِث�رات األَجنَبيّة املُباِرشة يف تُركيا بَ� عاَمي  

يك االستِث�رّي األََهم باستِث�رات إج�ليّة تَبلُغ   يْكّ، وتُعتَرب هولندا الرشَّ املُتَِّحدة ثانيًا ب    ِمليار ُدوالر، والِواليات  26,2الرتُّ

   ِمليار ُدوالر. 10,1يا خاِمًسا ب ملان أَ ِمليار، و  10,6ِمليار، والنِّمسا راِبًعا ب  11,6ِمليار ُدوالر، وِبريطانيا ثالِثًا ب  12,9

يَبلُغ   اإلج�يل  فََمجُموُعها  الَخليجيّة  االستِث�رات  يَُخص  املُستَثِمرين    11,4في�  قامِئة  اإلمارات  ر  وتَتََصدَّ ُدوالر،  ِمليار 

ُعوديّة ثالِثًا ب    2,7ِمليار ُدوالر، وقَطَر ثانيًا ب    4,3الَخليجيّ� ب     1,9ليار ُدوالر، والُكَويت راِبًعا ب  مِ   2ِمليار ُدوالر، والسُّ

 ِمليار ُدوالر. 

نَوات الَقليلة القاِدمة، ال سيَّ� بَعد تَوق يع تُركيا وقَطَر من املُتََوقَّع أْن تَتََغ�َّ خارِطة االستِث�رات األَجنَبيّة يف تُركيا يف السَّ

َول    60عىل   األَجنَبيّة من َحيث  اتِّفاقيّة استِث�ريّة َجديدة يف نِهاية العام الّساِبق، ومن املُتوقَّع أْن تُصِبح قَطَر من أَكَرب الدُّ

كيّة    االسرتاتيجيةِمليار ُدوالر، ولَِعبَت اللَّجنة    18االستِث�رات يف تُركيا، فِمن املُتوقَّع أْن تَتَجاَوز   الُعليا الَقطَريّة الرتُّ

كيّة.  ا يف تَعزيز االستِث�رات الرتُّ  املُشَرتَكة َدوًرا هامًّ

مليار دوالر    2.7طَريّة يف تُركيا ب� ِجهة وأُْخرى، فالبَعض يقول إنّها  من املُالَحظ اختِالف َحجم االستِث�رات القَ 

مليار دوالر، وَسبَب هذه االختِالف الحاِصل هو االتِّفاقات االستِث�ريّة الَجديدة الَّتي   22وآَخرون يقولون إنّها  

 مل تَتحوَّل الستِث�رات بَعد، ف� زالت اتِّفاقيات. مليار دوالر، إّال أنَّها  18ُوقِّعْت ب� تُركيا وقَطَر وتَتجاَوز قِيَمتها 

َول   تَْصُدر تَقارير َسنَويّة َحول قيمة االستِث�رات األَجنَبيّة الوارِدة إىل تُركيا، وتَختَلِف بَ� َسنة وأُخرَى قامِئة الدُّ

كانَت قَطَر    2019ث�رات، فَفي عام  األَكرَث استِث�ًرا، وهذا ما يَُؤّدي للَخلط أَحيانًا مع القيمة اإلج�ليّة لِالستِ 
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% من نَصيب  18,7% من قيمة االستِث�رات كانَت من نَصيب قَطَر، و  19,4وِبريطانيا من أَكَرب املُستَثِمرين يف تُركيا،  

 ِبريطانيا. 

ُم�رَسة األَع�ل الّصاِدر عن  تَسَعى تُركيا لِتَحس� بيئة االستِث�ر ِبَشكٍل ُمستَِمّر، وهذا ما يُالَحظ من ِخالل تَقرير ُسُهولة 

م من املَركَز    البَنك وّيل، فََرتتيب تُركيا تََقدَّ عىل التَّوايل، وهذا    2020و    2019يف عاَمْي    33و    43إىل املَرتَبة    2017عام    69الدَّ

 ما يُعطي تُركيا أَفَضليّة استِث�ريّة واِضحة. 

ات   املَُؤرشِّ من  الخارِجيّة  االستِث�رات  الّسياسيّة  تُعتََرب  ِباألَحداث  تَتَأَثَّر  فَهي  الّسيايس،  االقتِصاد  ُمستََوى  عىل  الهاّمة 

التَّقارُب   تُركيا، وذلك نَتيجة  واالقتِصاديّة عىل َحدٍّ َسواء، وهذا ما ُ�ِكن ُمالَحظَتَه من ِخالل زيادة استِث�رات قَطَر يف 

ُغوط الَخليجيّة عىل قَ  يكّ إضافًة للضُّ  طَر، ِمّ� َدفََعها لِبناء َرشاكات استِث�ريّة مع تُركيا. الّسياّيس الرتُّ

ها التََّوتُّ  نَوات الَقليلة املاضية َسلْبًا نَتيجة ِعّدة َعواِمل أََهمُّ رات الّسياسيّة يف  تَأَثَّرَت االستِث�رات الخارِجيّة يف تُركيا يف السَّ

كيّة وارتِفاع نَِسب ا  املِنطَقة وتَراُجع اللّ�ة لتََّضخُّم يف الِبالد وَغ�ها من الَعواِمل، إّال أَنَّه من املُتوقَّع أَْن تَُعود االستِث�رات  الرتُّ

 الخارِجيّة لزََخمها الّساِبق يف الَفَرتات القاِدمة. 

الق االقتِصادّي  ال ُ�ِكن َعزْل انِخفاض االستِث�رات الخارِجيّة يف تُركيا عن حالة تَراُجع االستِث�رات العالَميّة نَتيجة اإلغ

بَينَ� تَراَجَعت يف تُركيا   2019% عام  40كُوُرونا، فاالستِث�رات العالَميّة الخارِجيّة تَراَجَعت ِبِنسبة    نَتيجة انتِشار فَ�ُوس

 % فََقط، فاالستِث�رات يف تُركيا انَخَفَضت ِبِنسبة أَقَّل من انِخفاض العالَميّة.  35ِبِنسبة 

تَبلُغ   الِبالد، وهي  االقتِصاديّة يف  ات  املَُؤرشِّ َدعم  ا يف  َدوًرا هامًّ تُركيا  الخارِجيّة يف  االستِث�رات  َحجم 0,5تَلَعب  % من 

ناعات    48,000االستِث�رات العالَميّة، ويَعَمل ِبها   ناعة والصِّ عاِمل تُريكّ، وتََرتَكَّز هذه االستِث�رات يف قِطاع الَعقارات والصِّ

الخارِجيّة.ا التِّكنُولُوجيا  نَقل  َحيث  من  الِقطاعات  لهذه  داِعم  فهي  التِّكنُولُوجيا،  ناعة  والصِّ يف    لكي�ويّة  املُتوقَّع  من 

َسيَنَعِكس إيجابًا ع الَّذي  األَْمر  تُركيا عىل ُمستََوى ُمَؤرشِّ ُسُهولة ُم�رَسة األَع�ل،  م  تَتقدَّ أَْن  القاِدمة  نَوات  ىل واقِع السَّ

يكّ وزيادة فُرَص ُ�ُّوها  .)1( .الستِث�رات الخارِجيّة وِبالتّايل استِقرار االقتِصاد الرتُّ

  

 

 

 . رصداآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب بالرضورة عن امل) 1(
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 7 ..................................................................................... تركيا توفر للمستثمرين األجانب بيئة منافسة ومتطورة 

 7 ........................................................................ مليارات مرت مكعب من الغاز عرب "تاناب" 9.4تركيا تحصل عىل 

 8 ........................................................................ جورجيا: املواد الخام املستوردة من تركيا تزيد إمكانات صادراتنا

 8 ...................................................................... ٪9تركيا تحقق أعىل زيادة إنتاج صناعي يف مجموعة العرشين بـ 

 8 .............................................................................. تركيا تبدأ تسليم العراق صهاريج لنقل النفط عىل القطارات 

 9 .............................................................................. 2020مليون دوالر صادرات األحذية يف  700تركيا تحقق 

 9 .......................................................................................................................... خامساً: اعرف تركيا 

 10 .................................................................................................................. سادساً: شخصية املشهد

 11 ....................................................................................................................... سابعاً: مقال املشهد
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