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 هذا العدد

يف   يت والخارجية  الداخلية  تركيا  التطورات  متابعة  الرتيك  املرصد  اول 

محاور؛   عدة  عىل  مارس  شهر  من  الثا�  املرصد  النصف  يتناول  سياسياً؛ 

سيكون   الرتيك  كورونا  لقاح  أن  أردوغان  رجب طيب  الرئيس  ترصيحات 

متاحا للبرشية جمعاء، وبحث مجلس األمن القومي الرتيك تهديدات ضد  

بين�  واملتانة،  بالود  تتميز  تركيا  مع  عالقاتها  أن  ملوسكو  وترصيح  تركيا، 

 رى. توجه أنقرة انتقاداً إىل واشنطن. وعناوين أخ

ويف قضية األسبوع؛ يستعرض املرصد تركيا وبوابة الهجرة غ� الرشعية. أما 

يف حدث األسبوع، يتناول املرصد رئيس األركان الباكستا� يف تركيا لتعزيز  

 الروابط الدفاعية. 

الرئيس رجب  اقتصاديا؛ يستعرض املرصد؛ عدداً من األخبار منها؛ إعالن 

املستثمرين    طيب أردوغان تركيا، دعوته  يف  لالستث�ر  األجانب 

السياسة  أدوات  استخدام  الرتيك مبواصلة  املركزي  للبنك  مالية  وإجراءات 

النقدية بشكل فاعل، وارتفاع لصادرات تركيا مع العديد من دول العامل  

دول منتجة    10رغم جائحة كورونا، بين� تحتل تركيا املوقع العارش ضمن  

 دية أخرى. ملادة “الغراف�"، وعناوين اقتصا

املرصد نبذة عناويف محور   تركيا: يقدم  أما    عرف  خرائط "ب�ي ريس". 

شخصية املرصد لهذا األسبوع فهي برهان الدين ضوران. وختاماً؛ يتناول  

املرصد مقاالً بعنوان: ماكرون يروج من جديد لـ”رهاب تركيا" للكاتب د. 

   برهان الدين ضوران.

 المرصد التركي 
 

الترکي  دوریًا املشهد   یرصد

الداخلیة  وتطوراته وقضایاه 

 والخارجیة

 رامي الجنديإعداد: 

 

 "وعى صناع الوعي"

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین،  

وتقـاریر رصـدیة ومعلومـاتیة  

   "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 رئیس التحریر 

 خالد عاشـــور 

 املرصد  بوابات

 المرصد المصـرى 

 المرصد التركي 

 المرصد اإليراني

 المرصد الخليجي

 إسرائيلمرصد 

 يالمرصد المغارب
 املرصد  منصات

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

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 أوًال: املشهد السیاسي 

 لقاح کورونا الترکي سیکون متاحا للبشریة جمعاء  أردوغان:

كورونا  لقاح  إن  أردوغان،  الرئيس رجب طيب  قال 

إمتام   عند  جمعاء  للبرشية  متاحا  سيكون  املحيل 

أن مش�ًا  الجائحة    تطويره،  بداية  منذ  بذلت  تركيا 

 عاون الدويل. جهوًدا لتعزيز التضامن العاملي والت

دولة حول العامل    100وأفاد أردوغان أن هناك نحو  

لف�وس   املضاد  اللقاح  إىل  الوصول  من  تتمكن  مل 

و كورونا تلقوا ،  تقريبًا  سكانها  جميع  بلدان  هناك 

يتلقوا   مل  الناس  من  مليارات  مثة  ح�  يف  اللقاح، 

بذلت منذ البداية جهوًدا يف هذا الكفاح، وذلك ولفت إىل أن بالده    الجرعة األوىل بعد وهذا أمر يبعث عىل القلق.

أكرث  بمنظمة دولية،    12بلدا و  157أن تركيا قدمت مساعدات ودع� طبيا لـ  و لتعزيز التضامن العاملي والتعاون الدويل،  

مرة    ولفت أردوغان إىل أن تفيش ف�وس كورونا كشف  مليار دوالر من املساعدات اإل�ائية للبلدان األقل �وا.  2.5من  

التي امتلكت جرعات كافية    دولوأكد أردوغان عىل رضورة أن تقوم ال  أخرى عن التشوهات التي تشوب النظام العاملي.

 لتطعيم مواطنيها، بإرسال اللقاحات الفائضة إىل الدول املحتاجة للقاح.

 یناقش تهدیدات ضد ترکیا القومي الترکي" مجلس األمن " 

مجلس األمن القومي الرتيك، األطراف الفاعلة يف    دعا

تعميق   شأنها  من  التي  األنشطة  من  للحد  سوريا 

عىل أهمية تحقيق حل دائم    وأكد   األزمة اإلنسانية.

البالد  أرايض  وحدة  ح�ية  عىل  يقوم  سوريا  يف 

السياسية لكل و ،  ووحدتها  دعمها  تواصل  تركيا  أن 

 .مبادرة تساهم يف تحقيق السالم واالستقرار

، ، اليوناناملجلسدعا  ويف العالقات الرتكية اليونانية؛  

الدويل،    إىل القانون  احرتاماحرتام  أثينا    ورضورة 

البيان عىل رضورة تناول سبل الحل الدائم يف    وشدد  لحقوق اإلنسان ضد األقلية الرتكية وضد طالبي اللجوء.

قربص خالل االجت�عات املقررة يف الفرتة املقبلة عىل أساس قيام دولت� مستقلت�، بدال من النهج الذي يتجاهل 

الصادقة لتطوير السياسات والحلول مبا يت�ىش مع القانون الدويل والتي    ةتم تجديد الدعو   ك�  يك.الوجود الرت 

املجلس عىل أهمية تبني دول املنطقة نهجا   وشدد تضمن إنشاء واستمرارية البيئة املستقرة يف رشقي املتوسط. 

بالتقدم   مجلس األمن القومي الرتيكالوضع يف ليبيا، رحب    وحول  مشرتكا يحمي حقوقها ومصالحها املتبادلة.

األمن   لتوف�  الدعم  أنواع  شتى  تقديم  يف  أنقرة  استمرار  عىل  مؤكدا  الليبية،  السياسية  العملية  يف  املحرز 
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البيان    وأكد  تم إطالع املجلس عىل العمليات األمنية ضد املنظ�ت اإلرهابية.ك�    شعب الليبي. واالستقرار والرخاء لل 

عزم تركيا عىل حشد جميع الوسائل من أجل رفع مستوى األمن السيايس والعسكري واالقتصادي واالجت�عي مبا يت�ىش  

 .2023مع هدف الذكرى املئوية لتأسيس الجمهورية الرتكية يف عام  

 وف: عالقاتنا مع ترکیا تتمیز بـ "الود واملتانة"الفر 

إن  الفروف،  س�غي  الرويس  الخارجية  وزير  قال 

عالقات بالده مع تركيا، تتميز بالود واملتانة، وعّرب عن  

من   إيجاد  دهشته  عىل  األتراك  الدبلوماسي�  قدرة 

األطراف. لجميع  مرضية  خالل    حلول  ذلك،  جاء 

للحوار،   الدويل  فالداي  مؤمتر  يف  الفروف  مشاركة 

شهد تطورات امل، و ملناقشة العالقات الروسية الرتكية

وقال الفروف، إن موسكو متتلك   السيايس يف سوريا.

العديد من   أنقرة، يف  التنسيق مع  عالية من  درجة 

 .وأضاف: تتمتع تركيا باستقاللية كب�ة يف اتخاذ القرارات  امللفات اإلقليمية الهامة، واتفاق إدلب جاء مثرًة لذلك التعاون.

 اإلنسان بترکیا ادعاءات ال أساس لها أنقرة: التقریر األمریکي عن حقوق 

الرتكية؛  انتقدت   الخارجية   لنظ�تها تقريرا  وزارة 

، 2020األمريكية حول حقوق اإلنسان يف تركيا لعام  

أنه بعيد كل البعد عن املوضوعية، ويتضمن    مؤكدة 

لها أساس  ال  الخارجية  ادعاءات  تقرير  وكان   ،

وزارة  صدر ضمن حزمة تقارير أعدتها ال  األمريكية قد

دولة،   190من  بشأن أوضاع حقوق اإلنسان يف أكرث  

؛ رتيكالوأكد البيان    مارس آذار الجاري.  30ونرشت يف  

الي� الذين تستضيفهم عىل أساس الد�قراطية واملستواصل العمل من أجل تعزيز وح�ية حقوق مواطنيها    أن أنقرة

 وسيادة القانون.

بـ"حركة غولن"، يظهر عدم إدراك واشنطن بعد االنقاليب  ولفت البيان أن وصف التقرير تنظيم "غولن" اإلرهايب  

التنظيم. ضد  لرتكيا  املحق  األدلة   الكفاح  واشنطن  تجاهل  يظهر  غولن"  بـ"حركة  التنظيم  وصف  أن  وأضاف 

اءات املتعلقة بالعمليات العسكرية الرتكية  وأكد أن االدع  امللموسة التي قدمتها تركيا بخصوص التنظيم اإلرهايب.
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واعترب عدم تطرق التقرير إىل األع�ل اإلرهابية ملنظمة "يب كا كا/ب ي د"    ضد اإلرهاب يف سوريا أيضا، ال �كن قبولها.

 ضد السوري� وخطواتها االنفصالية ضد وحدة األرايض السورية، أمر الفت لالنتباه. 

 لتکثیف العمل مع ترکیا  بوریل یدعو االتحاد األوروبي

واألمنية  الخارجية  للسياسة  األعىل  املمثل  شدد 

لالتحاد األورويب، جوزيب بوريل، عىل رضورة تكثيف 

تركيا   مع  أكرث. العمل  بنّاءة  مواقف  إىل    للوصول 

وأوضح بوريل، أن قمة زع�ء االتحاد األورويب التي  

مع  العمل  سبل  ناقشت  الفائت،  األسبوع  عقدت 

تركيا حول ملف تحديث اتفاقيتي االتحاد الجمريك  

 يف رشق املتوسط، بدأت تتحسن، وأن ترصيحات األطراف املعنية باتت أكرث اتزانا وإيجابية. وأضاف أن األوضاع    والهجرة.
وأعرب بوريل عن قلقه إزاء انسحاب تركيا من "اتفاقية إسطنبول" ملناهضة العنف ضد املرأة وفتح دعوى قضائية لحظر  

واالتحاد األورويب في� يخص امللف  ك� شدد بوريل عىل وجوب تكثيف العمل ب� تركيا    حزب الشعوب الد�قراطي.

 الليبي الذي تعد أنقرة من أهم الالعب� األساسي� فيه. 

 إشادة أممیة أوروبیة بدور ترکیا يف دعم الالجئین السوریین 

األورويب،   واالتحاد  املتحدة  األمم  بيان أشادت  يف 

عىل  مشرتك؛   السوري�  الالجئ�  تركيا  باستضافة 

كافة وحشد  لتقديم   أراضيها،  لديها  اإلمكانيات 

ام مؤمتر  يف خت  ت اإلشادةجاء  الخدمات الالزمة لهم.

مستقبل   دعم  بشأن  لل�نح�  الخامس  بروكسل 

سوريا واملنطقة، ونظمته األمم املتحدة بالتعاون مع 

وأشار البيان أن تركيا هي الدولة األكرث استضافة لالجئ� عىل مستوى العامل، مش�ًا أنها تقدم    االتحاد األورويب.

وأضاف    املشاركة يف سوق العمل.و ية واملرافق البلدية  لهم خدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات االجت�ع 

ك� يقدر املؤمتر الجهود الرتكية املبذولة لدعم ،  البيان أن تركيا تتحمل الجزء األكرب من تكاليف طالبي اللجوء

ل  واصل تقديم أفضتالبيان املشرتك إىل تركيا  . ك� أشار  اكتفاء الالجئ� بأنفسهم وتحقيق اندماجهم مع املجتمع
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القيمة والتجارب  الالجئ�،  امل�رسات  أزمة  بتقديم  و   ملواجهة  املؤمتر  الدويل يف  املجتمع  لدعم    6.4تعهد  مليار دوالر 

 .السوري�

 لقاح ترکي مضاد لکورونا یدخل قائمة "الصحة العاملیة" للقاحات 

ملكافحة  محلياً  مطور  لقاح  دخول  تركيا،  أعلنت 

أساتذة   قبل  من  كورونا  قامئة  ف�وس  جامعي�، 

للقاحات.  منظمة العاملية  بيان   الصحة  وبحسب 

اللقاح  لوزارة   فإن  الرتكية،  والتكنولوجيا  الصناعة 

ب�  مشرتك  عمل  مرشوع  إطار  يف  محلياً،  املُصنع 

جامعة "الرشق األوسط التقنية" وجامعة "بيلكنت"، 

وقال البيان، إن   اجتاز جميع املراحل املخربية بنجاح.

تقنية  عرب  كورونا،  يحارب  بأنه  يتميز  الرتيك  اللقاح 

منظمة  أدرجت  و   )، والتي تم قبولها كطريقة لقاح مبتكرة يف جميع أنحاء العامل.VLPات (الجزيئات املشابهة للف�وس

 الصحة العاملية، اللقاح الرتيك، عىل قامئة اللقاحات لعالج كورونا، لينتقل إىل مرحلة التجارب الرسيرية.

 ثانیًا: قضیة األسبوع 

 ترکیا وبوابة الهجرة غیر الشرعیة 

صويلو،   سلي�ن  الرتيك  الداخلية  وزير  يوم كشف 

النظامي�  املايض   األربعاء غ�  املهاجرين  عدد  عن   ،

، مبينًا أن العدد 2019منذ مطلع    الذين تم ضبطهم

عىل   مهاجر.  600قارب  يف  ألف  صويلو  وأوضح 

اجت�ع تقييمي إلدارات الهجرة يف الواليات الرتكية، 

أن عدد املهاجرين غ� النظامي� الذين ُضبطوا عام  

بلغ  2019 و  454،  عدد  شخصا.  662ألفا  وبلغ 

العام  املها يف  املضبوط�  انتشار   2020جرين  رغم 

في�    شخصا.  302ألفا و  122جائحة كورونا،  

مهاجر    585آالف و  103ترحيل    ك� تم، 115ألفا و  22مارس/آذار الجاري،    24حتى    وصل العدد خالل العام الحايل

العام  شخصا من  369آالف و  9، يف ح� جرى ترحيل  2020يف    379ألفا و  41، و2019غ� نظامي يف   ذ بداية 

 الجاري.

التي تكثفت منذ عام  ويواجه   الهجرة  أزمة  إفريقيا والرشق 2011العامل  أيضا من  بل  ليس فقط من سوريا   ،

 هم. اليونان بحق منمعاملة غ� إنسانية  ، يف الوقت الذي يجد فيه املهاجروناألوسط وأمريكا الجنوبية
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البلد األكرث استقباال لالجئ�  وتعترب   أنها محاطة مبناطق تشهد رصاعات  تركيا هي  العامل، حيث  مختلفة وشديدة؛ يف 

مل تحدد ويرى مسؤولون أتراك أن أنقرة  مثل تنظي�ت "داعش" و"القاعدة" ومشتقاتها.تواجد تنظي�ت إرهابية  نتيجة  

والسياسية االقتصادية  لدوافعها  وفقا  الهجرة  األوروبية  سياسات  الدول  من  عدد  فعلت  لقك�  وفقا  بل    تركيا   يم، 

املمتدة منذ   دينية  تركيا  احتضنت  ، ك�  عام  2200ومعتقداتها  التاريخ بعالقات قرابة وروابط  أناسا عاشوا معها عرب 

 لهم. وثقافية، ومل تدر ظهرها 

إن ؛  قال نائب املدير العام إلدارة الهجرة يف تركيا، غوكشه أوقوفي� يتعلق بالهجرة غ� الرشعية من تركيا إىل أوروبا؛  

مارس/آذار    18اتفاق  تطبيق  ، وذلك يف إطار  ٪98بالده متكنت من تقليل الهجرة غ� النظامية إىل الجزر اليونانية بنسبة  

مركز "سيتا" الرتيك  "غوكشه أوق" خالل ندوة نظمهاجاءت ترصيحات  بشأن الهجرة، املوقع مع االتحاد األورويب. 2016

االتحاد األورويب وبالخصوص فإن    .2016لألبحاث والدراسات، حول اتفاق الهجرة املوقع ب� تركيا واالتحاد األورويب يف  

املسؤول وشدد   أن معظمهم استقبلتهم أملانيا.و ، 2016الجئا سوريا من تركيا بعد اتفاق  335ألفا و 28مل يستقبل سوى 

ع األطراف خطة عمل مشرتكة ملنع الهجرة غ� النظامية وض�ن العودة الطوعية واآلمنة للسوري� عىل رضورة وضالرتيك  

اليوم يف تركيا دون وجود أي متييز يف    196مالي� شخص من    5.5وأشار إىل أن    إىل بالدهم. العامل يعيشون  دولة يف 

 شخصا.  873ألفا و 664مالي� و 3يف تركيا  عدد السوري� الخاضع� للح�ية املؤقتةويبلغ ، الجنسية واملعتقدات

 ثالثًا: حدث األسبوع

 رئیس األرکان الباکستاني يف ترکیا لتعزیز الروابط الدفاعیة 

يجري رئيس هيئة األركان املشرتكة للقوات املسلحة 

الباكستانية نديم رضا، زيارة إىل تركيا بهدف تعزيز 

والزيارة التي تأيت تلبية  ب� البلدين. الروابط الدفاعية

لدعوة رئيس األركان الرتيك الفريق أول يشار غولر،  

 .2021أبريل/ نيسان    2مارس/ آذار، و  27متتد ب�  

وبحسب بيان للسفارة الباكستانية بأنقرة، عقد غولر  

ورضا لقاء يف مقر رئاسة األركان الرتكية، وبحثا جملة  

عىل مناقشة    وركّز الجانبان خالل اللقاء  من القضايا.

القضايا األمنية.  القائم، فضًال عن  الجيوسرتاتيجي  وأكد رئيسا األركان تصميم   القضايا ذات االهت�م املشرتك والوضع 

وقدم غولر وسام استحقاق القوات املسلحة  البلدين الشقيق� عىل زيادة التعاون أكرث ب� قواته� املسلحة.

 تثنائية يف تطوير الروابط الدفاعية ب� البلدين.الرتكية إىل رضا، تكر�ًا لجهوده االس

ك� التقى  والتقى رضا عىل هامش زيارته، وزير الدفاع خلويص أكار، وقادة القوات الربية والبحرية والجوية.

 لصناعية. رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إس�عيل دم�، وزار عدًدا من املنشآت الرتكية ا
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 ابعًا: املشهد االقتصادير

 لرئیس أردوغان یدعو املستثمرین األجانب إلی ترکیا ا

املستثمرين   أردوغان،  طيب  رجب  الرئيس  دعا 

بكافة  فيها  واالستث�ر  بالده  إىل  للتوجه  األجانب 

واملجاالت. كافة   القطاعات  أن  أردوغان  وأوضح 

استث  مثار  بجني  بدأوا  تركيا،  يف  �راتهم  املستثمرين 

أسواقهم. األسواق   وتوسيع  تعد  مل  قائال:  وتابع 

بل   تركيا،  يف  لالستث�ر  مقياسا  واإلقليمية  الداخلية 

املقاييس   االعتبار  بع�  األخذ  املستثمرين  عىل 

العاملية يف هذا الخصوص، ألن تركيا مل تعد مركز إنتاج 

وخالل العام املايض،    والتسهيالت الحكومية املقدمة لهم.ملستثمرين نظرا للحوافز  اجذب  ي  اقليمي، بل باتت مركزا عامليا

ألفا، وخالل   16آالف رشكة جديدة، بين� بلغ عدد الرشكات التي أُغلقت يف العام نفسه أقل من    103افتتح يف تركيا  

 . رشكة برؤوس أموال أجنبية 700ألفا و 75 تركيااألعوام العرشة املاضية، أُسست يف 

 صل استخدام أدوات السیاسة النقدیة بشکل فاعلاملرکزي الترکي: سنوا

قاوجي   الرتيك شهاب  املركزي  البنك  أكد محافظ 

أدوات   كافة  استخدام  البنك  مواصلة  أوغلو، 

املتاحة النقدية   بشكل فاعل ومستقل.  السياسة 

مصمم عىل تحقيق خفض دائم    لبنكوأوضح أن ا

الفرتة الحالية تتطلب سياسة نقدية  أن  و   للتضخم.

متشددة، نظرا الرتفاع نسبة التضخم والتوقعات 

ألجل   املرتفعة. الرشاء  إعادة  عمليات  أن  وأكد 

األداة الرئيسية للمركزي الرتيك في� أسبوع ستظل  

عىل األمد    ٪5وشدد عىل أن البنك املركزي عازم بشدة عىل تحقيق هدف خفض التضخم إىل    يتعلق بالسياسة النقدية.

.  تحقيق االستدامة يف النمو والع�لة عرب ، من خالل استخدام أدوات السياسة النقدية بشكل مناسب2023املتوسط يف 

وغلو، أن قرارات البنك املركزي ستتخذ وفق نهج يعتمد عىل تدفق بيانات االقتصاد الكيل، حيث وأوضح قاوجي أ 

أن االستقرار الذي سيتم تحقيقه يف املستوى العام لألسعار سيؤثر بشكل إيجايب عىل استقرار االقتصاد الكيل 

 واالقتصاد املايل.

 2021يف فبرایر  ٪9.6صادرات ترکیا ترتفع 

الصادرات بنسبة    سجلت  زيادة  شباط    ٪9.6الرتكية،  فرباير/  املايض  2021يف  العام  من  الفرتة  بنفس    ، مقارنة 

وارتفعت واردات   هيئة اإلحصاء الرتكية.  بيانات  حسب  مالي� دوالر أمرييك.  9مليارا و    16وبلغت عائداتها  
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ع عجز التجارة الخارجية يف فرباير املايض، وارتف  مالي� دوالر.  308مليارا و  19  بـ،  ٪9.4تركيا خالل فرباير املايض بنسبة  

العام    299مليارات و  3ليبلغ    ٪8.7بنسبة   الشهر نفسه من  الصادرات   .2020مليون دوالر، مقارنة مع  ارتفعت  ك� 

مقارنة مع نفس الفرتة من العام املايض، محققة عائدات بقيمة    ٪5.9، بنسبة  2021الرتكية خالل أول شهرين من العام  

 مليون دوالر.   38ا ومليار  31

 "سیبور" الروسیة: املزایا اللوجستیة تزید استثماراتنا بترکیا 

 SIBURقال أندري فرولوف املدير التنفيذي لرشكة  

إن  الرويس  البرتوكي�ويات  عمالق  إنرتناشيونال، 

الرتيك طويلة،  السوق  مدة  منذ  بقوة  النمو  يواصل 

  ستوى العامل عىل عكس مناطق مختلفة أخرى عىل م

تزداد  سوف  تركيا  يف  سيبور  استث�رات  أن  وأضاف 

اللوجستية   املزايا  بسبب  طويلة  لفرتة  وتستمر 

 والنقاط الثقافية املشرتكة ب� البلدين.

دامئًا  مهمة  تجارية  مكانة  لرتكيا  أن  فرولوف  وأكد 

عنتاب التي تعد واحدة من أشهر وأكرب    ، وأنهم يرون فيها كفاءة عالية يف االستهالك، مثل مدينة غازية لرشكلبالنسبة  

أهمية  أنوأوضح   املدن املنتجة للسجاد يف العامل والتي تستهلك كميات ضخمة من أقمشة البوليمر يف صناعة السجاد.

)، أكرب مصنع للبرتوكي�ويات يف سيب�يا، قال فرولوف  ZapSibوحول رشكة (.  الخدمات اللوجستيةتكمن يف  السوق الرتيك  

وليمر الذي ينتجه املصنع ويتم توف�ه لرتكيا، يساعد الرشكات الرتكية يف الحصول عىل مجموعة منتجات أكرب  "إن الب

 وأكرث تنافسية وذات جودة أفضل. 

 ٪28سفیر أنقرة بالخرطوم: صادرات السودان إلی ترکیا زادت 

،  2020عام    ٪28السودان إىل تركيا زادت بنسبة  قال السف� الرتيك بالخرطوم، عرفان نذير أوغلو، الثالثاء، إن صادرات  

مارس/آذار الجاري، قال وزير التجارة السودا� عيل   25ويف    مالي� دوالر.  105حسب معهد اإلحصاء الرتيك، حيث بلغت  

ل وقا  جدو، عقب اجت�عه مع السف� نذير أوغلو، يف الخرطوم، إن بالده تتطلع لتطوير عالقاتها االقتصادية مع تركيا.

ويف عام    جدو إنه �كن للسودان أن يستفيد من عالقاته مع تركيا يف تطوير اقتصاده، وتطوير التبادل التجاري.

اتفاقية تعاون يف مختلف القطاعات االقتصادية واملالية    20، وقع البلدان اتفاقية تجارة حرة، إىل جانب  2017

 واملرصفية. 
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 ینيانطالق فعالیات مجلس األعمال الترکي الفلسط

ملجلس األع�ل الرتيك الفلسطيني، ملناقشة زيادة وتعزيز التعاون التجاري واالستث�ري   18فعاليات الدورة الـ ختتمت ا

بالتعاون مع جمعية رجال األع�ل الفلسطيني�،   DEİKنظم مجلس العالقات االقتصادية الخارجية الرتيك  بت  ب� الجانب�

 فلسط�".  -تركيا  عنوان "سلسلة األع�ل املرتابطة: ب

  وقال   وزير االقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسييل، عن شكره للحكومة الرتكية عىل الدعم املستمر لفلسط�.  وعرب

أنقرة خارج   تتبناها  الحرة يف مدينة جن� كأول منطقة صناعية  الصناعية  املنطقة  باعت�د  الرتيك  الرئايس  املرسوم  إن 

امللحق االقتصادي الرتيك يف القدس،  وقال    حدودها السيادية "فرصة حقيقية لتحقيق الرشاكة واالستث�ر يف فلسط�".

بقدوم املستثمرين األتراك إىل فلسط�، وإجراء استث�رات مشرتكة مع    املستشار صباح الدين تارهان، أعرب عن متنيه

أّن    ولفت  مليون دوالر.  670تارهان أّن الصادرات الرتكية يف الوقت نفسه لفلسط� بلغت    وأشار  نظرائهم الفلسطيني�.

 . حجم التجارة يف فلسط� تجاوز مليار دوالر

 الغرافین"“لـ ة دول منتج 10وزیر الصناعة الترکي: بلدنا ضمن 

مصطفى   الرتيك  والتكنولوجيا  الصناعة  وزير  قال 

العامل   يف  العرشة  الدول  تأيت ضمن  تركيا  إن  ورانك، 

الغراف� ملادة  إلنتاج    ،املنتجة  منشأة  افتتاح  خالل 

وأوضح ورانك أن افتتاح   الغراف� يف العاصمة أنقرة.

يف الغراف�  إلنتاج  منخفضة    املنشأة  بتكلفة  تركيا 

واحدة   تكون  أن  يف  البالد  ستمكن  للبيئة،  وصديقة 

العامل. يف  الغراف�  إنتاج  مراكز  أهم  اإلنتاج    من  أجهزة  من حيث  الخارج  تعتمد عىل  وال  محلية  املنشأة  أن  وأضاف 

ترب أقوى من األملاس  الغراف� مادة شفافة، وتتكون من طبقة وحيدة من ذرات الكربون، وتع  .والتكنولوجيا املستخدمة

وموصال فائقا للكهرباء والحرارة أفضل من أي مادة أخرى. تعادل قوة طبقة رقيقة جدا منها قوة الحديد، ك� أنها أكرث 

صناعة مضارب التنس و ودخلت الغراف� يف صناعة السيارات والطائرات واألسنان،    مرة.  200بـ  صالبة من الفوالذ  

 ة الشمسية. وألواح التزلج وألواح الطاق
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 عرف ترکیاإخامسًا:  

 خرائط "بیري ریس"

هو محيي الدين ب�ي ريس، أو "ب�ي رئيس" ك� يُعرف يف األدب العث�� ولدى الغرب أيضا، وهو من أعظم قادة 

التي    ميالدي يف غاليبويل  1465ولد ب�ي ريس عام    البحرية العث�نية، الذين حولوا البحر املتوسط إىل بح�ة عث�نية.

، وحصل فيها  1502و  1498كانت مركزا إداريا للبحرية العث�نية، واشرتك يف الحرب ب� العث�ني� والبنادقة ب� عامي  

 عىل لقب "ريّس".

البحر يف  أُطلق عليهم "قراصنة"، لكن ليس عىل طريقة لصوص  البحرية، والذين  البداية ضمن املتطوع� يف  كان يف 

انت القرصنة تطلق عىل البحري� غ� النظامي� يف الدولة العث�نية، الذين كانوا يهاجمون فحينها، ك  النهب والسلب.

 اشرتك يف عمليات إغاثة مسلمي األندلس، الذين وجهوا استغاثة إىل مرص وتونس والعث�ني�. السفن املعادية.

وأغار معه عىل سواحل فرنسا ورسدينيا ، بجانب عمه الريس ك�ل،  1487وتوجه بالسفن العث�نية إىل غرب املتوسط عام  

وبعد انض�مه إىل البحرية النظامية العث�نية، شارك ب�ي ريس يف الحرب ب� العث�ني� وامل�ليك،   وكورسيكا.

 .1517و 1516والتي سيطر عىل إثرها السلطان سليم العث�� عىل الشام ومرص عامي 

العريب مع الهند، صدر مرسوم بتعي� ب�ي ريس قائدا للبحرية   بعد أن استوىل الربتغاليون عىل تجارة الخليج

، فأبحر من قناة السويس، وفتح ميناء عدن وقلعة مسقط، ونفذ عمليات بحرية 1547املرصية العث�نية عام  

لكن ب�ي ريس مل يكن قائدا فذا لألسطول العث�� فحسب، بل أيضا عل� بارزا من أعالم    كب�ة ضد الربتغالي�.

 الجغرافية البحرية يف الدولة العث�نية، ورائدا من رواد الخرائط يف األدب الجغرايف العث��.
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فقد قدم ب�ي ريس خريطت� من أدق وأهم الخرائط التي رُسمت يف ذلك الوقت، انبهر به� عل�ء الخرائط يف أوروبا 

 وأمريكا يف القرن العرشين. 

قايب" مبدينة إسطنبول، وتحمل توقيع ب�ي ريس، ورسمها يف غاليبويل، وقدمها الخريطة األوىل موجودة يف متحف "طوب  

أثناء وجوده يف مرص.1517للسلطان سليم األول عام   إفريقيا    م  إسبانيا وغرب  الخريطة، حدد ب�ي ريس  ويف هذه 

� رسم السكان من  ك  واملحيط األطليس والسواحل الرشقية يف األمريكت� بكل ما تحويه من جزر وموانئ وحيوانات.

التطورات   ومتابعة  القد�ة  املعلومات  االعت�د عىل  متطورا يشمل  علميا  منهجا  متبعا  الغنم،  ورعيهم  الحمر  الهنود 

وُحفظت هذه الخريطة يف قرص السلطان، ومل يُكشف عنها إال بعدما عرث عليها عامل    الجديدة ووضع أفكاره ومشاهداته.

 اآلثار الرتيك، خليل أدهم. 

ا الخريطة الثانية، فحدد عليها سواحل املحيط األطليس من جرونالند إىل فلوريدا، وهي موجودة يف متحف طوب  أم

وتتميز هذه الخريطة بأن رسم الشواطئ والجزر أقرب إىل الواقع من الخريطة األوىل، التي تدارك ب�ي ريس   قايب أيضا.

 األوىل، مثل توضيحه ملدار الرسطان، وجْعل مقياس الرسم فيها وأضاف رسوما إىل الخريطة الثانية مل تكن يف  أخطاءها.

 أكرب من األوىل. 

لقد كان ب�ي ريس عىل معرفة بأمريكا قبل أن يكتشفها كريستوفر كولومبوس، ويقول يف كتابه "البحرية" إن "بحر  

ويف طرف هذا البحر العظيم  ميل تجاه الغرب من بوغاز سبته،    2000املغرب (املحيط األطليس) بحر عظيم، �تد بعرض  

تعليقا عىل هذا، يقول الدكتور محمد حرب، املؤرخ املرصي املعروف، يف كتابه "العث�نيون يف    توجد قارة هي أنتيليا".

التاريخ والحضارة": "وتعب�ه (قارة أنتيليا) هي الدنيا الجديدة أو أمريكا، وقد كتب الريس أن هذه القارة اكتُشفت عام  

 سنة". 27م)، أي قبل اكتشاف كولومبوس ألمريكا بحوايل 1465هـ ( 870

كولومبوس يف رحلته  إىل  ب�ي ريس)،  (عم  الريس ك�ل  ريكو"، خادم  "رود  أُع�ت خدمات  قد  أنه  ويذكر مؤرخون 

 حث. الشه�ة، وأن هذا الرجل وقف ليحول ب� البحارة وكولومبوس ح� أرادوا االعتداء عليه عندما أصابهم اليأس من الب

وحينها، رصخ فيهم "رود ريكو": "ال بد أن تكون يف هذه املياه أرض، ألنني تعلمت هذا يف إسطنبول ومن الكتب البحرية 

العث�نية، وأثق أننا ال بد أن نصل إىل األرض التي نبحث عنها؛ ألن البحارة العث�ني� ال يقدمون معلومات خاطئة، وهم  

ة العث�ني� بأمريكا سابقة عىل اكتشاف كولومبوس لها، وبالفعل وجدوها بعد وهذا يدل عىل أن معرف  ال يكذبون".

 ثالثة أيام من هذا الحديث. 

عام   فيها جميع 1956ويف  األمريكية، خلص  تاون"  "جامعة جورج  يف  ريس،  ب�ي  خرائط  إذاعية عن  ندوة  ُعقدت   ،

 خارق للعادة. الجغرافي� الحارضين إىل أن خرائطه التي أبرزت أمريكا هي اكتشاف 

يف البداية، اعتقد العل�ء يف القرن العرشين أن املعلومات الواردة يف خرائط ب�ي ريس ليست دقيقة، لكن بعد ظهور 

كانت   ما عرفوه وتصوروه، وأن معلوماتهم  أدق من كل  بأن خرائطه  الصناعي، فوجئوا  القمر  أول صورة عن طريق 

بب  خاطئة. الغرب  إعجاب عل�ء  زاد من  تُعرف  وم�  التي  أنتاركتيكا  أن خرائطه أظهرت جبال  �ي ريس هو 

، بحسب ما أظهرت الدكتورة رابحة محمد  1952بالقارة القطبية الجنوبية، مع أن هذه الجبال مل تُكتشف إال عام  

ي  خض� (قسم التاريخ، كلية اآلداب، جامعة املوصل)، يف بحث بعنوان "من أعالم الجغرافيا البحرية العث�نية ب� 

 ريس".

فبعد أن عكف فريق من العل�ء، يف وكالة الفضاء األمريكية (ناسا) عىل دراسة خرائطه بعد تكب�ها عدة مرات، 

 اكتشفوا أن ب�ي ريس وضع القارة السادسة "القطبية الجنوبية" يف خرائطه.

https://almarsad.co.uk/
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تأليفه لكتاب " التي جعلت من ب�ي ريس عل� من أعالم هذا امليدان،  ، والذي 1521البحرية" عام  ومن اإلنجازات 

 ، وقدمه إىل السلطان سلي�ن القانو�، الذي خلف أباه السلطان سليم، ولهذا حديث آخر.1525أضاف إليه حتى 

 : شخصیة املشهدسادسًا

 برهان الدین ضوران 
عام   يف  البسفور  بجامعة  الدولية  والعالقات  السياسية  العلوم  قسم  من  تخرج 

واإلدارة 1993 السياسية  العلوم  قسم  والدكتوراه يف  املاجست�  دراسات  أكمل   .

عامي   ب�  بيلكنت  بجامعة  عدة  2001-1993العامة  يف  عمل  الذي  دوران   .

عام   مساعد يف  أستاذاً  أصبح  عام    2006جامعات،  حاليًا  2013وأستاًذا  يعمل   .

 محاًرضا يف قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية بجامعة ابن خلدون.

من   عديد  يف  واإلنجليزية  الرتكية  باللغة  واملنشورات  املؤلفات  من  العديد  له 

جتمع املد�. ك�  با، الد�قراطية واملو املواضيع منها: تاريخ الفكر الرتيك، السياسة الخارجية الرتكية، التيار اإلسالمي، أور 

 .19أجزاء بعنوان تاريخ الربملان الدورة  3نرش له كتاب من 

يوليو وتداعياتها" و "تحول النظام   15شارك يف تأليف كتب أخرى مثل: "انتصار الد�قراطية الرتكية: محاولة انقالب  

ية لسوريا" و "عقوبات إيران" و "الجهات  "اسرتاتيجيات الجهات الفاعلة العاملية واإلقليم  السيايس الرتيك والنظام الرئايس

الفاعلة املسلحة من غ� الدول يف الرشق األوسط". ك� حرر كتب منها: "عملية التحول يف تركيا، مناطق الرصاع العاملي  

عام  1-2 األوسط  للرشق  السنوي  "الكتاب  عامي  2008"  ب�  الرتكية"  الخارجية  للسياسة  السنوي  "الكتاب  و   "2009  

 . 2018يعمل كمنسق عام لوقف سيتا. تم تعيينه كعضو يف مجلس األمن الرئايس والسياسة الخارجية يف أكتوبر  و  .2018و

 : مقال املشهدسابعًا

 ماکرون یروج من جدید لـ”رهاب ترکیا”  

 د. برهان الدين ضوران

وعالقات دول القارة مع   19-قادة االتحاد األورويب مؤخراً لتبادل وجهات النظر حول مستجدات لقاحات كوفيد  اجتمع

املتحدة وروسيا. وجاءت محاوالت   البنّاء مع تركيا والواليات  العمل  أنقرة عىل  فعالة تشجع  األوروبي� إليجاد طرق 

أوىص “جوزيب بوريل” كب� الدبلوماسي� يف االتحاد األورويب القادة املجتمع� باتباع نهج   ك�  االتحاد، إيجابية وسارة.

إيجابي اتخاذ خطوات  تتضمن  تركيا من خالل خطة  مع  باملثل”  للمعاملة  وقابل  ومتناسب  بشكل “تقدمي  ة 

الجمريك االتحاد  تحديث  عىل  الرتكيز  وتم  القامئة.  للمشاكل  كاملة  تنحية  ودون  غ�    تدريجي  الهجرة  ومنع 

أنجيال م�كل بخطوات خفض التصعيد الرتكية يف رشق البحر املتوسط  املستشارة األملانية  أشادت    كذلك   الرشعية.

 .رشيك موثوق للغاية ودورها املركزي يف أزمة الالجئ�. ك� وصفت أنقرة بأنها

” الضوء عىل املشكلة األوروبية 5املقابل، سلط الرئيس الفرنيس إ�انويل ماكرون يف مقابلة له مع قناة “فرنسا    يف

الرتكية من خالل اعرتافه أوالً برتكيا كحليفة يف الناتو ورشيك تجاري هام وحليف رئييس يف مكافحة الهجرة 
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مالي� سوري إىل القارة. وادعى أخ�اً بأن تركيا   3وصول    منبعد ذلك عن املخاوف    غ� الرشعية نحو أوروبا. ثم تحدث

 سوف “تحاول التأث�” عىل االنتخابات الفرنسية.

أطلق الرئيس الفرنيس بعدما تحسنت عالقته بالرئيس رجب طيب أردوغان مؤخراً، هذا االدعاء مبارشة قبل قمة    فل�ذا

ن يحاول دحض الفكرة التي تجسدها املستشارة األملانية وتدعمها بقوة، بأن أوروبا يجب زع�ء االتحاد األورويب؟ هل كا 

يف لعب دور الرشطي السيئ؟ أم أنه أطلق ترصيحاته إلظهار نفسه    ارأن تعمل مع تركيا؟ أم كان هدفه مجرد االستمر 

 أمام الفرنسي� أنه ال يزال بإمكانه انتقاد تركيا ورئيسها؟ 

ذلك، من املؤسف أن يرص الرئيس الفرنيس عىل توجيه كل هذه االتهامات   ومع  هو كل ما سبق.  يكون الجواب  رمبا

برغم فشل محاوالته السابقة لإلساءة للرئيس أردوغان. ومن املؤكد أن االدعاء بتدخل تركيا يف االنتخابات الغربية عىل 

 غرار روسيا والص� وإيران، غ� مقبول نهائياً.

 أساس له من الصحة بل هو عالمة ضعف. وهو صفعة ملحاولة تركيا إصالح العالقة مع األوروبي�. ادعاء باطل وال إنه

من ذلك أن أحدث اتهامات ماكرون تش� إىل احت�ل أن يبني حملته االنتخابية يف العام املقبل حول تركيا، فهو   واألسوأ

 تطرفة اعت�داً عىل “تهديد” اإلسالم وتركيا وأردوغان. يسعى ملحاربة “مارين لوبان” رئيسة الجبهة الوطنية اليمينية امل

فإن هذا النهج ليس جديداً بالكلية فقد اعتمد الساسة األوروبيون بشدة عىل إثارة املخاوف وخصوصاً منذ   وللحقيقة

 محاربة استفتاء خروج بريطانيا من االتحاد األورويب. لكن ماكرون الذي فشل يف حل مشاكل فرنسا االقتصادية وفشل يف

 تحول هذه املرة إىل الشعبوية.  غ”أردوغان يف كل من سوريا وليبيا وإقليم “قره با 

يعمل عىل تحص� نفسه بـ “رهاب أردوغان” باإلضافة إىل خطاب “االنفصالية”. وبالرغم من كل ما ينتهجه من   وراح

هي أنه أقّر مبنتهى الوضوح أن تركيا شعبوية رخيصة، ال بد من االعرتاف بأن ماكرون كان رصيحاً يف قضية واحدة و 

األخرى التي يجب عىل ماكرون واآلخرين أن يسلكوا مسار    والحقيقة  تلعب دوراً رئيسياً يف املصالح اإلسرتاتيجية ألوروبا.

امل  السالم باالعت�د عليها، هي أن تركيا بقيادة أردوغان بلغت اليوم مكانة دولية جديدة ومرموقة وعىل أوروبا اآلن التع

 مع أنقرة بشكل عادل ومنصف. 

بحث الغرب عن صيغة سحرية بحيث ال تضطر أوروبا لـ “خسارة” تركيا دون تقديم تنازالت لرئيسها، هو بحث ال   إن
أوضح أردوغان مالمح املصلحة الوطنية لبالده من خالل اتخاذ   وختاماً،  معنى له وسيثبت يف نهاية املطاف عدم جدواه.

تركيا   األوروبيون “عدوانية”. وأصبحت اآلن فكرة وجوب معاملة  اعتربها  والتي  الخطوات ال عودة عنها  سلسلة من 

  )1(  .بإنصاف جزء ال يتجزأ من السياسة الرتكية 

 

 

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