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 فی هذا العدد:
الدیمقراطیة     تموز" يف أنقرة  15حدث األسبوع: افتتاح "متحف 
االنقالبیة الفاشلة    وتأثیرها یلع االقتصاد    2016قضیة األسبوع: املحاولة 

الحق   5يف الذکرى     .. أردوغان: إفشال محاولة االنقالب عنوان النتصار 

کابل أکار: املحادثات متواصلة مع    حول تشغیل مطار   األمریکیین 

البندق والحبوب تتجاوز    ترکیا من صادرات  دوالر  5عائدات   ملیار 

الترکي یبقي الفائدة عند    ٪ 19البنك املرکزي 
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 هذا العدد

املرصد الرتيك متابعة التطورات تركيا الداخلية والخارجية يف يتناول  

يتناول   سياسياً؛  محاور؛  عدة  عىل  شهر يوليو  من  األول  النصف 

الذكرى   يف  أردوغان  طيب  رجب  الرئيس  ترصيحات    5املرصد؛ 

االنقالب  إفشال محاولة  إن  بالقول؛  الفاشلة  االنقالبية  للمحاولة 

عنوان النتصار الحق، باإلضافة إىل تحذير تريك لدول العامل من خطر 

الرتيك أن   لوزير الدفاع  ترصيحات  اإلرهايب، بجانب  غولن  تنظيم 

األ  مع  متواصلة  كابل، املحادثات  مطار  تشغيل  حول  مريكي� 

وترشيح الرئيس األمرييك جوزيف بايدن للدبلومايس "جيف فليك" 

 سف�ًا جديًدا لدى أنقرة؛ وعناوين أخرى.

االنقالبية  املحاولة  قضية  املرصد  يستعرض  األسبوع؛  قضية  ويف 

عام   حدث   2016الفاشلة  يف  أما  الرتيك،  االقتصاد  عىل  وتأث�ها 

الد�قراطية    األسبوع، يتناول افتتاح "متحف  متوز" يف   15املرصد 

 أنقرة.

ارتفاع   منها؛  األخبار  من  عدداً  املرصد؛  يستعرض  اقتصاديا؛ 

ليبيا   إىل  الرتكية  صادرات 72.3الصادرات  من  تركيا  عائدات   ،٪

تتجاوز   والحبوب  الرتيك    5البندق  املركزي  وإبقاء  دوالر،  مليار 

 ٪، وملفات أخرى.19الفائدة عند 

جوامع  عرف تركيا: يقدم املرصد نبذة عنامحور  ويف

األسبوع   لهذا  شخصية املرصد  الحجة. أما  شهر ذي  إسطنبول يف 

. وختاماً؛ يتناول املرصد مقاًال بعنوان من "عمر خالص دم�"فهي  

الذي يضع "بقاء" تركيا محل تساؤل؟ للكاتب الرتيك برهان الدين 

  دوران.

المرصد  
 

 
الترکي دوریًا املشهد   یرصد

وقضایاه الداخلیة  وتطوراته 

 والخارجیة

 رامي الجنديإعداد:  

 

 "وعى صناع الوعي"

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین،  

وتقـاریر رصـدیة ومعلومـاتیة  

   "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 رئیس التحریر

 خالد عاشـــور

 املرصد  بوابات

 المرصد المصـرى

تركي ال صد   المر

صد اإليراني  المر

الخليجي  المرصد 

سرائيل  إ صد   مر

 يالمرصد المغارب
 املرصد  منصات

 facebook.com/AlMarsad 
  twitter.com/Almarsad_uk 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 أوًال: املشهد السیاسي

 عنوان النتصار الحق  االنقالبإفشال محاولة    أردوغان:..    5يف الذکرى  

إفشال   أردوغان، إن  الرئيس رجب طيب  قال 

انقالب   عنوان    15محاولة  هو  متوز،  يوليو/ 

الظلم  الباطل والعدل عىل    ،انتصار الحق عىل 

انتصار لألمة واإلرادة   15وأضاف أن  يوليو هو 

سبيل   تطوعوا يف  ومن  الد�قراطية،  الوطنية 

متوز تعد مصدر فخر لنا  15مؤكدا أن ملحمة  

 جميعا.

الربملان    -وأكد   الفاشلة، يف  الخامسة لشهداء محاولة االنقالب  إحياء الذكرى  خالل مشاركته يف فعاليات 

الليلة استطاع صد املحاولة االنقالبية من جهة، وإحباط محاولة غزو    - الرتيك تلك  أن الشعب الرتيك يف 

متوز هم ممثلو الكفاح العادل يف مواجهة    15وأفاد أن "شهداء    لالستيالء عىل تركيا من جهة أخرى.تهدف  

الرجال الشجعان الذين حولوا تلك   الباطل والظلم. وشدد أردوغان، عىل أنه ال �كن الوفاء أبدا بحقوق 

لألمة والد�قراطية بتضحياتهم. نصب الشجاعة التي    وتابع: ال �كننا أن  الليلة السوداء إىل فجر  نكافئ 

الوفاء بحقوق   التي تقذف املوت، وال �كننا  الليلة متحدية البنادق  الدبابات بأيد عارية يف تلك  أوقفت 

الليلة. ووصف أولئك الشجعان بأنهم   األبطال الذين ضحوا بأرواحهم إلبقاء البلد عىل قيد الحياة يف تلك 

 ها وعطفها وعدالتها.قرة أع� أمة عظيمة بتاريخها وقيمها وضم� 

 "غولن" اإلرهابي من مخاطر أنشطته أنقرة تحذر الدول املستضیفة لـ

تشاووش   مولود  الرتيك  الخارجية  وزير  حّذر 

أوغلو، البلدان التي ال زالت تستضيف تنظيم  

عىل  أنشطته  مخاطر  من  اإلرهايب،  غولن 

إنه    مستقبلها. أوغلو  تشاووش  وقال 

عب انقلب  يشعر بالفخر النتسابه إىل ش

عىل االنقالب، مبيناً أن تركيا اليوم أقوى 

 م� كانت عليه قبل املحاولة االنقالبية. 
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املحاولة االنقالبية الفاشلة، بالسفارة الرتكية يف طشقند  إحياءوجدد، خالل   دعوته للبلدان التي ال  ؛ ذكرى 

أنشط نكم القومي، ومستقبل من أجل أم ،عىل أراضيها تهزالت تستضيف أنشطة غولن اإلرهايب، لوقف 

 .وأردف: هذا التنظيم الخبيث الذي اعتدى علينا اليوم، سيعتدي عليكم غداً  أوالدكم.

 أکار: املحادثات متواصلة مع األمریکیین حول تشغیل مطار کابل

أكد وزير الدفاع الرتيك خلويص أكار، أن املحادثات ما 

تشغيل  أجل  من  األمريكي�  مع  متواصلة  زالت 

بالعاصمة   كرزاي  حامد  ملطار  الح�ية  وتأم� 

كابل. االتفاق    األفغانية  تم  نقاط  وجود  إىل  وأشار 

وكذلك   أوسنت،  لويد  األمرييك  نظ�ه  مع  عليها 

تطورات إيجابية ملبادرات اتخذتها تركيا ضمن حلف  

وقال: نقول ‘إخوتنا األفغان‘ لوجود   ش�ل األطليس.

تربطنا معه م، لقد فعلنا كل يشء من أجل تحقيق املصالحة واالستقرار واألمن  روابط تاريخية وثقافية 

إىل أّن املحادثات مع األمريكي� إيجابية،    للشعب األفغا�، وسنواصل العمل يف نفس املسار.  وأنه ولفت 

الناتو ومع االتحاد األورويب واملجتمع الدويل وأوضح أّن تركيا .  يتم التنسيق فيها مع إخوتنا األفغان ومع 

 عاما دون اتخاذ مهام قتالية واقتصارها عىل مهام استشارية وصيانة وإع�ر.  20موجودة يف أفغانستان منذ  

مطار حامد كرزاي منذ   بتشغيل  تقديم   6وتابع: نقوم  املرحلة يتمثل بهدفنا يف  سنوات، وما ييل هذه 

 ألفغان.لاإلسهامات من أجل تحقيق األمن واالستقرار والرفاه 

 ن: العالم بدأ یدرك عدالة الحقوق الفلسطینیةرئیس البرملا
الرأي   قال رئيس الربملان الرتيك مصطفى شنطوب، إن 

الفلسطينية،   العاملي بدأ يدرك عدالة الحقوق  العامل 

وأن عىل دول املنطقة استث�ر ذلك بالشكل الصحيح.  

القضية   إىل  خاص  بشكل  تطرق  أنه  وأوضح 

مسؤويل ال لقائه مع  كويت، مبينا  الفلسطينية، لدى 

أن ما يحدث يف فلسط� ال يهم دول املنطقة  

وفي�   وأكد شنطوب أن إرسائيل تواصل انتهاكاتها ضد الفلسطيني�.  فحسب بل يهم العامل بأرسه.

يخص العالقات الثنائية ب� تركيا والكويت، قال شنطوب: "للكويت مكانة خاصة لدى تركيا، وعالقاتنا  

إىل   ترتقي  مواقف متشابهة حيال    مستويات رفيعة".الثنائية  والكويت تتبنيان  تركيا  وأضاف أن 

 .القضايا االقليمية والدولية
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 بایدن یرّشح "جیف فلیك" سفیًرا جدیًدا لدى أنقرة

رّشح الرئيس األمرييك جو بايدن، السيناتور السابق،  

لدى  املتحدة  جديدا للواليات  سف�ا  فليك،  جيف 

من  وعلق قليك،    تركيا. السابق  الجمهوري  النائب 

والية أريزونا، والذي كان يدعم بايدن يف االنتخابات  

التي أ  :الرئاسية عىل ترشيحه، قائال إنه ترشف بالثقة 

وأضاف أنه سينضم إىل فريق قوي   منحها بايدن يل.

الخارج. املصالح األمريكية يف  متثيل  وقادر عىل  خربة  تصديق من    وذي  إىل  مجلس ويحتاج قرار بايدن 

ليك يف كل من مجليس النواب والشيوخ األمريكي�، وكان حليفا رئيسيا من قوخدم   الشيوخ ليصبح ساريا.

 الحزب الجمهوري لبايدن خالل االنتخابات الرئاسية التي جرت العام املايض.

 2021مخططا إرهابیا يف    101إحباط  

قال وزير الداخلية سلي�ن صويلو، إن بالده أحبطت  

لتنظيم داعش   3إرهابيا ملنظمة يب كا كا و  مخططا  97

متطرف يف   يساري  لتنظيم  واحد   . 2021ومخطط 

وأفاد صويلو يف حفل لتخريج صف ضباط من قيادة  

نفذت   الرتكية  الطائرات املس�ة  ألفا    47الدرك، أن 

عام    763و تحييد    .2020ساعة ط�ان  إىل    6وأشار 

كا كا داخل البالد، وتدم�   286آالف و رؤوسهم منذ   276آالف و  7إرهابيا من منظمة يب    15مخبأ فوق 

ألف  ، وتحييد  عنرصا من املنظمة اإلرهابية استسلموا لقوات األمن 634وأوضح أن ألف و  .2016يوليو/متوز  

 .2016يوليو  15عنرصا من تنظيم داعش اإلرهايب منذ   523و
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 ثانیًا: قضیة األسبوع

 وتأثیرها یلع االقتصاد  2016املحاولة االنقالبیة الفاشلة عام  

 

يوم   الفاشل  الربملان الرتيك إدانتها لالنقالب  الحزبية يف  محذرة من   2016يوليو/ متوز    15جّددت الكتل 

سة أقيمت األربعاء  جاء ذلك يف كل�ت ألقاها نواب رؤساء الكتل خالل جل  أنشطة تنظيم "غولن" اإلرهايب.

السنوية الـ الذكرى  وقال نائب رئيس   ملحاولة االنقالب. 5بالجمعية العامة للربملان الرتيك، تطرقوا فيها إىل 

كتلة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بولنت توران، إن إرادة الشعب أحبطت محاولة االنقالب التي نفذها 

 إىل أن الربملان الرتيك قاوم "خيانة القرن".  وأشار توران  عنارص تنظيم "غولن" اإلرهايب.

جميع النواب الذين تضامنوا   وجه نائب رئيس كتلة حزب "الشعب الجمهوري" أوزغور أوزل، التحية إىل 

من جهته قال نائب رئيس كتلة حزب "الحركة القومية" أركان    ليلة االنقالب بعد أن تعرض الربملان للهجوم.

إن عمالء "غولن" حا كتلة   يوليو ولكنهم تعرضوا للهز�ة.  15ولوا احتالل تركيا ليلة  أقجاي،  نائبة رئيس 

الد�قراطي" مرال دانيش بيشطاش، عّربت عن إدانتها ملحاولة االنقالب، مؤكدة  حزب "الشعوب 

أّما نائب رئيس كتلة حزب "إيي" لطفي توركان، فأكّد أن محاولة   معارضة حزبها لجميع االنقالبات.

 لت اعتداء عىل سيادة الدولة والشعب والنظام الدستوري يف تركيا.االنقالب شك

انقالبية فاشلة نفذتها مجموعة عنارص محدودة 2016يوليو/ متوز    15ويف   ، شهدت تركيا محاولة 

وقوبلت املحاولة االنقالبية باحتجاجات شعبية عارمة يف   من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" اإلرهايب.
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والواليا املدن  املدن، وأفشل معظم  من  العسكرية  آلياتهم  سحب  االنقالبي� عىل  أجرب  ما  الرتكية،  ت 

 مخططهم.

يف خسائر   2016يوليو/ متوز    15تسببت املحاولة االنقالبية التي نفذتها منظمة غولن اإلرهابية يف  اقتصادياً؛  

أكاد�يون ويرصد    ق االستث�رات. نظرة املستثمر األجنبي وبالتايل تأثر تدف�كب�ة لالقتصاد الرتيك أبرزها تغي

 .عىل االقتصاد الرتيك  متوز 15تأث�ات محاولة انقالب   أتراك

متوز، تاريخ مهم بالنسبة لتوقعات   15قال إن    الربوفيسور هاكان قارا عضو هيئة التدريس بجامعة بيلكنت

املحاولة قامت مؤسسات التصنيف االئت�� بتخفيض درجة   االقتصاد الكيل يف تركيا. ولفت إىل أنه عقب 

وأضاف أنه بسبب القيود الخاصة بالسياسة النقدية وارتفاع عالوة    تركيا، فتباطأ تدفق رأس املال األجنبي.

وأوضح أن الديناميكيات التي حدثت    ة من اتباع سياسات فعالة ملكافحة التضخم.املخاطر مل تتمكن الدول

الفيدرايل عزمه  إعالن االحتياطي  املحاولة االنقالبية، أثرت سلبياً عىل أداء االقتصاد، وجاءت عقب  عقب 

النقدي، م� أدى إىل زيادة التأث� السلبي.  إنهاء سياسة التوسع 

 عضو هيئة التدريس بجامعة مرمرة فأكدت أن الدراسات األكاد�ية التي أُجريت   أما الربوفيسور إجالل أتيال

وتقلص بسبب محاولة االنقالب. سلبياً  االقتصاد تأثر  التداعيات، هبوط سعر    ُتظهر أن  أن أوىل  وذكرت 

الل�ة  رصف الل�ة أمام الدوالر، وخالل السنوات الخمسة التي أعقبت املحاولة االنقالبية الفاشلة استمرت  

الهبوط إىل أن وصلت اليوم إىل مستوى  وتابعت أن ذلك كان مدفوعا بعدة عوامل منها خفض  .8,67يف 

درجة التصنيف االئت�� لرتكيا، والتوتر يف العالقات مع الواليات املتحدة، والعمليات العسكرية التي نفذتها 

النقاشات حول  تركيا خارج الحدود، والنقاشات حول احتياطي النقد األجنبي با لبنك املركزي، اىل جانب 

 أسعار الفائدة ونسب التضخم.

االستث�رات األجنبية وغ�   تدفق  عىل  كث�اً  االئت�� أثر  درجة التصنيف  تخفيض  أن  أتيال إىل  وأشارت 

ع وأدى توقف تدفقات االستث�ر إىل تركيا، وارتفا   ج املستثمرين األجانب من البورصة.و املبارشة وأدى إىل خر 

التوازن االقتصادي. ما أجرب  تدفق رأس املال األجنبي املبارش، إىل خلل يف  تكلفة االقرتاض. واالنخفاض يف 

عىل   الفائدة للتغلب  أسعار  رفع  املركزي عىل  النمو سعر رصف  البنك  رسعة  كبح  إىل  الدوالر م� أدى 

 .االقتصادي وزيادة معدالت البطالة

ة إسطنبول أن الدخل السنوي للفرد تراجع بعد محاولة االنقالب إىل  وبّ� الربوفيسور سفر ش� من جامع

التضخم  ٪24ما دون العرشة آالف دوالر، وارتفعت أسعار الفائدة إىل   وأكد ش� أن   .٪19، وتجاوز 

إىل   وأن املحاولة أدت  االقتصاد الرتيك واضحة للغاية،  السلبية للمحاولة االنقالبية عىل  التأث�ات 

الدخل السنوي للفرد.انخفاض بقيمة   دوالر تقريبا يف  االقتصاد الرتيك    ألفي  كلف  ذلك  إن  وقال 

 مليار دوالر. 350مليار دوالر وغ� مبارشة بقيمة  158خسائر مبارشة بقيمة 

نظرة  تغي�  يف  تسبب  االئت��  التصنيف  لوكاالت  املوضوعي  غ�  التقييم  أن  إىل  ش�  ولفت 

) لرتكيا كان يف يوم CDSف أن مؤرش مقايضة مخاطر االئت�ن (وأضا املستثمرين األجانب لرتكيا.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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وأوضح   .300وصل إىل   2016وبنهاية العام   277، وخالل خمسة أيام وصل إىل  216متوز عند مستويات   15

ش� أن ارتفاع عالوة املخاطر يؤثر سلبيا مبارشاً عىل االستث�رات األجنبية، وأنه بالنظر إىل بيانات االقتصاد  

التداعيات االقتصادية للمحاولة االنقالبية ال تزال مستمرة رغم مرور خمس الكيل  الرتيك �كن القول إن 

 سنوات.

 ثالثًا: حدث األسبوع

 تموز" يف أنقرة  15ح "متحف الدیمقراطیة  اافتت

افتتح الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان، 

متوز" يف   15الخميس، "متحف الد�قراطية  

االنقالب  العاصمة   محاولة  عن  أنقرة، 

ويقع املتحف مقابل   .2016الفاشلة صيف  

حيث  أنقرة،  رئاسة الجمهورية يف  مجمع 

الفاشل  أحداث االنقالب  املتحف  يعرض 

خاصة. ومرئية  مؤثرات صوتية  وإىل   عرب 

افتتاح   يف  أردوغان، شارك  الرئيس  جانب 

املتحف، رئيس الربملان مصطفى شنطوب،  

ورية زهدي أرسالن، ورئيس املحكمة الدست

دولت  القومية  الحركة  حزب  ورئيس 

عيل  الدينية  الشؤون  ورئيس  باهتشيل، 

أرباش، ورئيس دائرة االتصال بالرئاسة فخر 

إبراهيم   الرئاسة  ومتحدث  الدين ألطون، 

أحزاب   وأعضاء يف  بالربملان  ونواب  قالن، 

 تركية.

لة نفذتها عنارص محدودة من الجيش  ، محاولة انقالب فاش2016يوليو/ متوز    15وشهدت تركيا يف  

وقوبلت محاولة االنقالب باحتجاجات شعبية عارمة يف معظم املدن    تابعة لتنظيم "غولن" اإلرهايب.

  والواليات الرتكية، ما أجرب االنقالبي� عىل سحب آلياتهم العسكرية من املدن، وأفشل مخططهم.
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 ابعًا: املشهد االقتصادير

 ٪72.3یة إلی لیبیا  ارتفاع الصادرات الترک

بنسبة   زيادة  ليبيا  إىل  الرتكية  الصادرات  حققت 

مقارنة   72.3٪ الجاري،  العام  األول من  النصف  يف 

نفسها من   مسجلة حوايل  2020بالفرتة  مليار   1.2، 

العمل   دوالر. مجلس  رئيس  قرنفل،  مرتىض  وقال 

االقتصادية   العالقات  للجنة  التابع  الليبي  الرتيك 

" يف  DEIKالخارجية  الرتكية  الصادرات  قيمة  إن   ،"

بلغت مليارا و الصادرات الرتكية سجلت يف يونيو/ حزيران    وأشار قرنفل، مليون دوالر. 195الفرتة  إىل أن 

وأوضح أنه من املتوقع أن تسجل الصادرات    مليون دوالر. 213، بقيمة بلغت ٪103.2املايض زيادة مبعدل  

وأكد زيادة وت�ة    مليارات دوالر.  3.13دا بتجاوزها الرقم الحايل البالغ بنهاية العام الجاري، رق� قياسيا جدي

 .عجلة التجارة مع تشكيل الحكومة املؤقتة يف ليبيا

 عائدات ترکیا من صادرات البندق تتجاوز ملیار دوالر

 38بلغت عائدات تركيا من صادرات البندق، مليار و

و  343مليونا و ول  دوالرا، خالل النصف األ   691ألفا 

وبحسب معطيات اتحاد مصّدري  من العام الجاري.

  148صدرت   تركيامنطقة البحر األسود يف تركيا، فإن  

و يناير    526ألفا  ب�  الفرتة  خالل  البندق،  من  طناً 

الثا�   حزيران    –كانون  يعني  2021يونيو  ما  �واً ، 

ووصل البندق الرتيك إىل   من حيث الكمية.  ٪5بنسبة  

دولة حول العامل، في� تصدرت أملانيا قامئة البلدان األكرث است�اداً للمنتج الرتيك املذكور،   120أسواق  

الرتكية األكرث تصديراً   جاءتو   ها إيطاليا، ثم فرنسا.تلت املركز األول ب� الواليات  والية طرابزون يف 

 املركز الثا� كان من نصيب إسطنبول، في� حلّت غ�اسون، يف املركز الثالث.، و للبندق
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 ملیارات دوالر  4صادرات الحبوب الترکیة تتجاوز  

الحبوب   صادرات  عائدات    4الرتكية  تجاوزت 

الـ   العام   6مليارات دوالر، خالل األشهر  األوىل من 

جنوب   الحايل. مصدري  اتحاد  معطيات  وبحسب 

الحبوب  قطاع  فإن  تركيا،  يف  األناضول  رشقي 

الصادرات خالل النصف  من أبرز  والبقوليات كان 

من   �وا   .2021األول  القطاع  صادرات  وسجلت 

الصادرات من الحبوب والبقوليات،  العام املايض.، مقارنة بالنصف األول من ٪19.7بنسبة  وبلغت قيمة 

الـ   الحايل،    6خالل األشهر  العام  دوالر  643مليونا و  155مليارات و  4األوىل من  مالي�    4إج�يل  ، بألف 

و  972و الرتكية، بواقع    طنا.  430ألفا  والبقوليات  البلدان املستوردة للحبوب  مليونا   656وتصدر العراق 

 مليون دوالر.  236آالف دوالر، ثم الواليات املتحدة   8مليونا و  272دوالر، تلته سوريا بـ  ألف 364و

 وزیر املالیة الترکي یبحث مع ممثلي شرکات صینیة ملفات اقتصادیة

ألوان، مع  الخزانة واملالية الرتيك لطفي  وزير  بحث 

القضايا عىل  صينية كربى، عددا من  ممثيل رشكات 

اإلصالح خطة  أنقرة    رأسها  أقرتها  التي  االقتصادي 

الوزير الرتيك مع   مؤخرا. جاء ذلك خالل لقاء عقده 

الصينية. الرشكات  لكربى  التنفيذي�    تمو   الرؤساء 

بالعمالت املحلية،   التجارة  خالل اللقاء بحث قضايا 

التكنولوجيا العالية. مجال  استخدام الدبلوماسية االقتصا  واالستث�ر يف  عىل  أنقرة  دية بشكل  وأكد عزم 

 رشكة صينية تعمل يف تركيا حاليا. 1100فعال، لتعزيز حجم تبادالتها التجارية، موضحا وجود قرابة  

 ٪19املرکزي الترکي یبقي الفائدة عند  

أعلن البنك املركزي الرتيك، إبقاء معدل الفائدة عند 

، عىل عمليات إعادة الرشاء الريبو ألجل 19٪

وذلكأسبوع السياسة    ،  لجنة  اجت�ع  عقب 

النقدية للبنك املركزي، برئاسة محافظه شهاب 

أوغلو. الب  قاوجي  ترسيع نك  وأشار  أن  إىل 

مستوى   عىل  كورونا  ف�وس  ضد  التطعيم 
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الدول املتقدمة، يدعم عملية تعايف االقتصاد العاملي. وأكد أن الدول التي أحرزت تقدًما  العامل، خاصة يف 

القيود.يف برامج التطعيم أ النشاط االقتصادي من خالل تخفيف  ارتفاع  ظهرت أداءً أقوى يف  وبّ� أن آثار 

التضخم عىل األسواق املالية الدولية ال تزال تحافظ عىل أهميتها. وأكد الحفاظ    التضخم العاملي وتوقعات 

 قعات الخاصة به. عىل السياسة النقدية املتشددة مع األخذ يف الحسبان املستويات املرتفعة للتضخم والتو 

وشدد عىل مواصلة البنك املركزي الرتيك استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بكل حزم، مبا يت�ىش مع 

 هدفه املتمثل يف استقرار األسعار.

 : تحدیث االتفاقیة الجمرکیة مع االتحاد األوروبي یخدم الطرفیناترکی

وزير  لقائه  موش، عقب  محمد  التجارة  وزير  قال 

تحديث  االق إن  ألت�ير،  بيرت  األملا�  والطاقة  تصاد 

اتفاقية االتحاد الجمريك يخدم مصلحة كال من تركيا  

األورويب. مع    واالتحاد  تناول  أنه  إىل    نظ�هوأشار 

البلدين، معربا عن  االقتصادية ب�  األملا� العالقات 

  مليار دوالر.  50توقعاته يف وصول حجم التجارة إىل  

االتحاد الجمريك.يف  من االتحاد األورويب   تركيا تطلعات  وأطلع ألت�ير عىل اتفاقية  وأعرب عن  تحديث 

مليار دوالر، وتسجيل مستويات   150توقعه يف أن يبلغ حجم التجارة ب� تركيا واالتحاد األورويب أكرث من 

 أعىل بكث� مع تحديث اتفاقية االتحاد الجمريك.

التنفيذ يف  ودخلت اتفاقية االتحاد الجمريك املعمو  يناير/   1ل بها حاليا ب� تركيا واالتحاد األورويب، حيز 

السلع   ، أي منذ قرابة ربع قرن.1996كانون أول  تجارة  الجمركية يف  الرسوم  ومبوجب االتفاقية تم إلغاء 

 الصناعية وتم إلغاء تقييد كميات البضائع وبدأ تطبيق تعريفة جمركية مشرتكة للدول الخارجية.
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 عرف ترکیااخامسًا:  

 جوامع إسطنبول مقصد املسلمین يف ذي الحجة

املبارك، تشهد الجوامع يف مدينة إسطنبول أجواء روحانية،    مع دخول شهر ذي الحجة واقرتاب عيد األضحى 

التسعة. األيام  وصيام  والدعاء  الصلوات  بدء  عموم    وتكتسب  مع  لدى  أهمية خاصة  املباركة  األيام  هذه 

 صوال إىل وقفة عرفات وأيام عيد األضحى.املسلم�، و 

 الجوامع واملساجد يف تركيا مقصدا روحانيا، ولها أبعاد اجت�عية وأجواء عائلية، إذ يجتمع فيها األصدقاء  وتعد

الصلوات. املصلون إىل تعويض الروحانيات التي غابت يف ظل تفيش كورونا، عرب التوافد بشكل    ويسعى ألداء 

جامع السلطان محمد الفاتح  ويعد  جمعة يف الجوامع، وخاصة املركزية والتاريخية منها.مكثف ألداء صالة ال

األتراك والجاليات املسلمة. من  التي تستقطب املصل�   الشه�، يف حي الفاتح بإسطنبول، من أكرث الجوامع 

ملسلم�، وقربه من الجامع بقدمه وموقعه املركزي، ومكانته املعنوية ووجوده يف الحي املفضل لدى ا و�تاز

العتيقة إلسطنبول. �ضون أوقاتهم ب� تالوة القرآن   وتشهد  األحياء  فيه إقباال كب�ا ممن  صلوات الج�عة 

 والدعاء، أو الجلوس يف باحة الجامع وحدائقه، واالستمتاع باألجواء الروحانية قبل الصالة وبعدها.

التاريخية  ومن املركزية  والجوامع  "الفاتح"  وأبناء    ج�ليات  األتراك  املواطن�  يجمع  أنه  تركيا،  يف 

يقع الجامع قرب األسواق املركزية، إذ غالبا ما يتجول    ك� الجاليات العربية واملسلمة، والسياح والزوار.

يسعى املسلمون إىل تعويض ما   وبهذا،  فيها املصلون لقضاء حاجاتهم املعيشية، قبل الصالة أو بعدها.

فاتهم من روحانيات، عرب صلوات الج�عة وصالة الجمعة، راج� قربا من الله وقبوال للصيام والصالة 

 والعمل والطاعة.
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 سادسًا: شخصیة املشهد

 عمر خالص دمیر

لعب دورا  جندي من القوات الخاصة الرتكية، 

يف   االنقالبية  املحاولة  إفشال  يف   15مه� 

ألوامر  2016يوليو/متوز   االنصياع  برفضه   ،

تسعى   وحدة عسكرية من االنقالبي� كانت 

الخاصة بالعاصمة   القوات  مقر  للسيطرة عىل 

وأخرج   التعاون  رفض  حيث  أنقرة،  الرتكية 

الوحدة قتيال، قبل  مسدسه وأردى قائد هذه 

 فسه.أن يلقى املص� ن

الرابع من مارس/آذار  يف محافظة نايدة يف مرتفعات وسط    1974ولد عمر حسن حس� خالص دم� يف 

ترعرع يف   األناضول الجنويب برتكيا، لعائلة مسلمة سنية مكونة من تسعة أفراد، كان أحد أبنائها السبعة.

مدارسها، وتزوج من خديجة خالص دم�، ورزق منها بطفل�،  نور ودوغان قريته، ودرس يف  ه� أليف 

 ، برتبة جندي، وحمل رتبة رقيب أول يف القوات الخاصة الرتكية. 1996التحق بالقوات الرتكية عام  أرطغرل.

إىل ليلة املحاولة االنقالبية ضد الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان، فحين� وصلت وحدة  ترجع قصة دم�

من قوات االنقالبي� يقودها العميد سميح ترزي إىل مقر القوات الخاصة يف منطقة غولبايش بأنقرة، طلبت  

 من املجند تسليم املقر لها بصفته سكرت� قائد القوات الخاصة.

العميد ترزي يف صفوف القوات الرتكية بأفغانستان، لكن ذلك مل �نعه من رفض    كان خالص دم� خدم مع

طلبه بتسلم املقر، وأخربه بأنه مل يتلق أي تعلي�ت بذلك من قيادته، فرد عليه ترزي بأن االنقالبي� سيطروا  

م الذي طلب  االتصال بقائده  تركيا، وأن عليه أن يستجيب للطلب، فبادر خالص دم� إىل  نه عدم عىل 

 تسليم املقر، وكلفه بالدفاع عنه.

سالحه إىل رأس العميد قائد الوحدة االنقالبية وعاجله    عند تلقيه األمر بالدفاع عن املقر، صوب خالص دم�

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

 أيضا.

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

سلمهم مقر قواته الذي كان من أول املقرات التي خططوا لالستيالء عليها الستخدموه االنقالبي� و 

مواجهة   كب�ا يف  دورا  لعبت  التي  الخاصة  القوات  تحرك  واالغتيال، وأعاقوا  القنص  عمليات  يف 

وأضحى دم� رمزا وطنيا، وكانت صوره مرفوعة خالل أيام فعاليات "صون الد�قراطية"   االنقالب.
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ك� أن اسم "الشهيد" عمر خالص   .2016يوليو/متوز   15شتها تركيا منذ املحاولة االنقالب الفاشلة يف التي عا

 دم� تردد يف خطب السياسي� األتراك، وتحول إىل أيقونة من أيقونات الجمهورية الرتكية الحديثة.

دم� ليلة املحاولة االنقالبية، وبعد اس خالتتويف  جث�ن عمر  يوليو/متوز   17ص دم� يف  تباب األمن نقل 

من خمسة    2016 البلدية مبشاركة أكرث  مسقط رأسه يف قرية شكر كويو، حيث شيع من أمام مبنى  إىل 

الجنود يف جنازة عسكرية   آالف مشيع. الصالة عليه بالعلم الرتيك وحمل عىل أكتاف  ولُف جث�نه عقب 

 كب�ة قبل مواراته الرثى.

 سابعًا: مقال املشهد

  یضع "بقاء" ترکیا محل تساؤل؟من الذي  

الدين دوران  برهان 

كافة   اإلدارة لدى  خطط  غياب  الرتكية  تواجه املعارضة  التي  املآزق  أكرب  من 

لذلك لن    ،األحزاب املتنافسة بالرغم من مساعيها املستمرة لإلطاحة بأردوغان

 من وضع مرشح قوي ضد أردوغان. 2023تتمكن املعارضة يف انتخابات 

التاريخ باعتبارها أطول حملة من نوعها.  2023ومن املؤكد أن الحملة االنتخابية يف تركيا عام  ستسجل يف 

النظام الرئايس استبعد إمكانية إجراء انتخابات مبكرة من الناحية الع ملية، إال أن ومع أن انتقال البالد إىل 

املعارضة بدعواتها املستمرة لتحديد تاريخ مبكر لالنتخابات، متكنت من تحديد طقس النقاش السيايس إىل 

إن كل ما يش� إىل االنتخابات أو يتحدث عن املرشح� يغذي النقاش حول "البقاء" من جديد. وإذا    حد ما.

االنتخابية القادمة يف   الدورة  الشعب الرتيك سيقيض  الغالب  كان  البقاء، فذلك سيكون يف  الحديث عن 

 بسبب التزام املعارضة بحملة سلبية.

املعارضة عىل   لتوحيد صفوف  الجارية  املحاولة  االستبداد والد�قراطية،    3وتقوم  ثنائية  أولها  عنارص، 

انتخاب إىل  للدعوة  أد� ادعاء كاذب  أد� مشكلة أو  وثانيها توظيف  مناهضة أردوغان،  ات املتجذرة يف 

الربملا�. النظام  الحكم إىل  إعادة  عن   مبكرة، وآخرها فكرة  والنقطتان األوليتان واضحتان جداً وغنيتان 

الرشح بين� تهدف النقطة الثالثة إىل تصوير النظام الرئايس بشكل خاطئ عىل أنه "أم األزمات". ومع ذلك، 

عادة الربملانية" أو كيف يفرتض ال يستطيع قادة املعارضة رشح ما يقصدونه بالضبط من خالل "است

 أن يعالج هذا االنتقال املشكالت القامئة.

 ولكن ما الذي تفعله املعارضة لتحقيق هدفها باإلطاحة بأردوغان؟

رؤية مت�سكة للبالد ما بعد عام   املعارضة إىل  الواقع تفتقر  ، األمر الذي �ثل أكرب نقاط  2023يف 

شعب الجمهوري ك�ل قليجدار أوغلو ورئيسة حزب "جيد"  ضعفها. وبالرغم من قيام رئيس حزب ال
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كل املناسبات، إال أن حسم أمر مرشح محدد ملنافسة  السباق الرئايس أكرث فأكرث يف  م�ال أكشنار، بذكر 

 لن يكون سهالً بالنسبة للتحالف املعارض. 2023الرئيس رجب طيب أردوغان يف عام  

ن اسم البطل املفرتض حتى آخر لحظة ممكنة، من األمور التي  ومع ذلك يعترب تأخر املعارضة يف الكشف ع

الحايل، لن تكون  تخدم مصالحه. إذ أن سياسة التخويف واألكاذيب التي يؤيدها قادة املعارضة يف الوقت 

 كافية لتعويض عيب اختيار املنافس الذي سيعتمد بعد فوات األوان عىل أجندة ووعود إلقناع الناخب�.

الرئايس. وسيصاب قادة  يبدو أن املعار  النظام  ظل  القادمة ستجرى يف  تنىس أن االنتخابات  ما  ضة كث�اً 

املعارضة الذين ط�نوا مؤيديهم بأن أي مرشح معارض �كن أن يهزم أردوغان بسهولة، بالصدمة والذعر 

بعض مؤيدي  ويحاول    عندما ينتهي الوباء ويعيد الرئيس الرتيك تنشيط قاعدته بإطالق حملته االنتخابية.

"إسقاط"  أجل  من  الرتكية  املعارضة  توحيد  الداخل والخارج  د�قراطية يف  أنها  يُفرتض  التي  املشاريع 

أردوغان. وبذلك، يجرون مقارنات ب� تركيا ودول مثل ماليزيا واملجر يف رسالة إىل أحزاب املعارضة املختلفة  

العمل معاً بدالً من انتقاد بعضهم البعض  .أنهم بحاجة إىل 

لكنهم يتجاهلون متاماً الكيفية التي يجب الحكم بها بعد االنتخابات، بحجة أن املعارضة يجب أن تتحد 

املناسب. وهذا بالطبع ألنهم   الوقت  الحايل أوالً ثم �كنها مناقشة وتحديد كل يشء يف  وتطيح بالرئيس 

 يدركون أن األسئلة املتعلقة بالسياسة تقف يف طريق املعارضة املوحدة.

فكيف �كن ملرشح معارض ليس لديه خطة أو أجندة أن يث� إعجاب الرشكات األجنبية للقيام باستث�رات  

مؤخراً أمام   أردوغان الضوء يف خطاب ألقاه  يف تركيا، ناهيك عن الشعب الرتيك نفسه. لقد سلط الرئيس 

الواليات الرتكية عىل افتقار املعارض العدالة والتنمية يف  ة إىل خارطة طريق، وقال: "ال رؤساء فروع حزب 

اتجاه". العجلة املتسكعة، بال  مثل  بعض األطراف الذين يتجولون  أدىل  �كننا تسليم هذا البلد إىل  في� 

دولة  "إن الرشوط املسبقة لتأسيس  عندما قال:  القومية بردٍّ أقوى  الحركة  حزب  "دولت بهجيل" رئيس 

عاماً، سوف تتحقق إذا أصبح قليجدار أوغلو  150عمرها  كردية مستقلة، وهي مؤامرة قمعية وإمربيالية 

 رئيساً".

قد ينظر بعض املعلق� إىل هذه الترصيحات عىل أنها جزء من محاولة لتأجيج النقاش حول "البقاء" قبل  

من 2023انتخابات   بدالً  "اإلطاحة" بالحكومة  عن  يتحدثون  الذين  املعارضة  قادة  فإن  ذلك،  ومع   .

"النظام الديكتاتوري"استبدالها"، ينخر  يبدو  ، وطون بالفعل يف نقاش أكرث جذرية حول "البقاء" باإلشارة إىل 

دون  املعارضة أي مكسب من خالل التوغل يف هذا النقاش مبفردها  املحتمل أن تحقق  من غ� 

  )1(  .ملموسةتقديم رؤية سياسية مشرتكة أو الكشف عن خطة  

 

 

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