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 فی هذا العدد: 
 صویلو: عرقلنا دخول أکثر من ملیوني مهاجر غیر نظامي  

 ٢٠٢١عملیة إرهابیة يف    ١٣٠وزارة الداخلیة: إحباط   

 معرض تکنوفست لتطویر الطائرات املسیرة حدث األسبوع:   

 الجزیرة؟ کیف یرى القبارصة األتراك مستقبل  قضیة األسبوع:   

 ٢٠٢١ملیار دوالر بنهایة    ٢١١ترکیا تهدف لرفع قیمة الصادرات إلی   

   شرکة   ٣٥٠ملتقی األقمشة يف إسطنبول بمشارکة   

 فولکان بوزکیر شخصیة العدد:   

   هل ستتبادل ترکیا ومصر السفراء؟ مقال:   
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 هذا العدد 

يف  الرتيك    املرصديتناول   والخارجية  الداخلية  تركيا  التطورات  متابعة 

شهر    األولالنصف   محاور؛    يوليومن  عدة  املرصد؛    ؛اً سياسيعىل  يتناول 

دخول أكرث من مليو� مهاجر  زير الداخلية الرتيك بإعاقة بالده  و ترصيحات  

الشأن ٢٠٢١إرهابية يف  عملية    ١٣٠إحباط  و   ،إىل تركيا  غ� نظامي ، ويف 

قطرلترصيح  الخارجي؛   يف  تركيا  ال  سف�  أنقرة التنسيق  حول  ب�  دائم 

وترصيح وزير الدفاع خلويص  ،  وتشغيل املطار  والدوحة بشأن أفغانستان 

الدفاع الرتكية استمرار  مع إعالن وزارة  ،  متر مبرحلة حساسة  ة نطقأكار أن امل

، وإشادة مبشاركة الواليات املتحدة  "٢٠٢١مناورات "الجبهة الديناميكية  

ونهضة أملانيا،    األتراك املغرتبون جزء من تاريخ  أن   رئيس أملانيا السابقمن  

 وعناوين أخرى.

كيف يرى القبارصة األتراك مستقبل   األسبوع؛ يستعرض املرصد ويف قضية

وفست لتطوير  نمعرض تك اول املرصد سبوع، يتنأما يف حدث األ ، الجزيرة؟

 . الطائرات املس�ة

تركيا تهدف لرفع قيمة    عدداً من األخبار منها؛   ؛املرصد ؛ يستعرض  ا قتصاديا

إىل   بنهاية    ٢١١الصادرات  دوالر  املنازل  ،  ٢٠٢١مليار  مبيعات  ارتفاع 

انطالق ملتقى األقمشة يف إسطنبول مبشاركة    ،٪ يف أغسطس ٥٠٫٧لألجانب  

املنتجات،  رشكة  ٣٥٠ من  تركيا  صادرات  وملفات  ،  ٪٣٧البحرية    ارتفاع 

 أخرى.

محور   يقدم    اعرفويف  شخصية  تشامبايش  عننبذة  املرصد  تركيا:  أما   .

  مقاالً املرصد  وختاماً؛ يتناول    .فولكان بوزكورت  فهي  لهذا األسبوعاملرصد  

  سعيد الحاج للكاتبهل ستتبادل تركيا ومرص السفراء؟  بعنوان

د   ص مر ال

  
 

الترکي دوریًا املشهد  یرصد

وتطوراته وقضایاه الداخلیة 

 والخارجیة 

 رامي الجندي إعداد: 

 

 "وعى صناع الوعي" 

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

وتقـاریر رصـدیة ومعلومـاتیة 

   "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 رئیس التحریر

 خالد عاشـــور 

 املرصد  بوابات

 المرصد المصـرى 

ي  ك تر ل د ا ص مر ل  ا

ي  إليران د ا ص مر  ال

 الخليجي المرصد 

ل ي ئ ا ر س د إ ص ر  م

 ي المرصد المغارب 
 املرصد  منصات

 facebook.com/AlMarsad 
 twitter.com/Almarsad_uk 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 أوًال: املشهد السیاسي

 دخول أکثر من ملیوني مهاجر غیر نظامي : عرقلنا صویلو
أن عدد   الداخلية سلي�ن صويلو،  أعلن وزير 

إعاقة   متت  الذين  النظامي�  غ�  املهاجرين 

الجنوبية   الجهة  من  البالد  أرايض  دخولهم 

عام   منذ  و٢٠١٦والرشقية  مليون�  بلغ   ،٣٢٧  

عىل    ألفا.  أقدمت  تركيا  أن  صويلو  وأوضح 

الهجرة بشأن  ملموسة  كان    خطوات  وقت  يف 

آالف   تدفق  عىل  متفرجا  يظل  العامل  فيه 

 ٢٨٣، بإعادة  ٢٠١٦ولفت إىل أن تركيا قامت منذ عام    املهاجرين من سوريا نتيجة الحرب الداخلية فيها.

 ألف باكستا�. ٤٠ألف أفغا� و  ٧١مهاجرا غ� نظامي إىل بلدانهم، بينهم  ٧٩٠ألفا و

 قرة والدوحة بشأن أفغانستان سفیر ترکیا يف قطر: تنسیق دائم بین أن
قال سف� تركيا لدى قطر مصطفى كوكصو، إن  

في�   والدوحة  أنقرة  ب�  دامئا  تنسيقا  هناك 

األفغا�. الشأن  والدوحة  و   يخص  أنقرة  أن 

اإلنسانية   األوضاع  دائم  بشكل  تناقشان 

والتطورات األمنية والسياسية يف أفغانستان ملا  

عىل   ومردود  أهمية  من  األفغا�  لها  الشعب 

 . الشقيق وأيضا األمن والسلم الدولي� 

ولفت إىل أن "هناك تعاون مثمر ب� تركيا وقطر يف إعادة تشغيل مطار العاصمة األفغانية كابل باعتباره  

أفغانستان. السبل يف  بهم  وتركيا حول    رشيان حياة ملن تقطعت  ب� قطر  تواصل مستمر  وتابع: هناك 

 . شغيل املطار، وتعزيز التعاون من أجل ض�ن أمنه وسالمته وانسياب الحركة فيه تقديم الدعم التقني لت

ك� يتفق    وأكد السف� توافق الرؤى ب� الدوحة وأنقرة حول سبل إرساء األمن واالستقرار يف أفغانستان.

 البلدان، عىل رضورة توحيد الجهود الدولية لح�ية املدني� يف أفغانستان. 

 ر بمرحلة حساسة ونتابع التطورات عن کثب أنقرة: منطقتنا تم
قال وزير الدفاع خلويص أكار، إن املنطقة متر مبرحلة حساسة للغاية وإن بالده تتابع املستجدات  

وأكد أكار أن تركيا تحرتم سيادة ووحدة أرايض جميع دول الجوار، وال تطمع يف   الحاصلة عن كثب.

حدود   انتهاك  أو  دولة  أي  املجاورة.أرايض  ألحد    البلدان  نسمح  ال  الوقت  "بنفس  قائال:  وتابع 
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بانتهاك الحدود الربية والبحرية والجوية لرتكيا والدول الصديقة والشقيقة لنا، وبقيادة الرئيس رجب طيب  

 أردوغان أصبح لنا ثقل عىل املستوى العاملي وتوسع نطاق تأث�نا". 

 "٢٠٢١ة الدینامیکیة "الدفاع" الترکیة: استمرار مناورات "الجبه
أعلنت وزارة الدفاع الرتكية، استمرار مناورات  

التي تستضيفها تركيا    ٢٠٢١الجبهة الديناميكية  

  مبشاركة قوات من الواليات املتحدة وإسبانيا. 

التي   املناورات  من  الثانية  املرحلة  وانطلقت 

الربية   القوات  قيادة  قبل  من  بتنسيق  تجري 

يف  أوروبا،  يف  أيلول    ٥  األمريكية  سبتمرب/ 

 من الشهر نفسه.  ٢٠الجاري، وتستمر حتى 

أبريل/ نيسان،    ٢٩، التي استضافتها أملانيا وبولندا ب�  ٢٠٢١وكانت تركيا ضمن املرحلة األوىل من مناورات  

مايو/ أيار، والتي ترمي إىل تحض� وحدات املدفعية يف الدول الثالث لعمليات مشرتكة، وتطوير القدرة   ٢٣و

مركبة من تركيا، يف املناورات مبرحلتها الثانية التي تجرى مبنطقة    ٨٠جندي و  ٢٠٠ويشارك    العمل معا.عىل  

مركبة،    ٢٠جنديا و  ٨١مركبة، وإسبانيا بـ    ٨٠جنديا و  ٢٦٠بوالتيل بأنقرة، في� تشارك الواليات املتحدة بـ  

 . إضافة إىل أفراد من قيادة القوات الربية بحلف ش�ل األطليس

 رئیس أملانیا السابق: األتراك املغتربون جزء من تاریخنا 
وولف،   كريستيان  السابق  األملا�  الرئيس  قال 

إطار   يف  البالد  إىل  قدموا  الذين  األتراك  إن 

أملانيا.  تاريخ  من  جزء  هم  العمل،    اتفاقية 

األتراك   للمغرتب�  شكره  عن  وولف،  وأعرب 

عام   أملانيا  إىل  قدموا  بع  ١٩٦١الذين  ده  وما 

الثا�. وطنهم  منها  وجعلوا  وأضاف:   للعمل، 

ليس    األتراك كان   ساهموا  لقد  لبلدنا.  فرصة 

وأشار إىل أن    فقط يف التنمية االقتصادية، بل أيضا يف التنوع الثقايف واالجت�عي. هم جزء من تاريخ أملانيا. 

ديًا الرغبة يف نرش قصصهم  األتراك الذين جاؤوا إىل أملانيا حققوا نجاحات يف العديد من املجاالت، مب 

 والتعريف بها. 
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 حزب أملاني: األتراك ساهموا يف نهضة البالد 
خالل اجت�ع نظمته قال الرئيس املشارك للحزب الد�قراطي االجت�عي األملا� نوربرت فالرت بوريانس،  

إن  ،  سبتمرب الجاري  ٢٦إجراؤها يف  رابطة أرباب العمل الرتكية األملانية قبيل االنتخابات الفيدرالية املزمع  

 األتراك الذين هاجروا إىل بالده ساهموا بشكل كب� يف وصولها للقوة االقتصادية الحالية. 

 ولفت فالرت بوريانس، إىل أن حزبه يتصدر نتائج االنتخابات املرتقبة يف أملانيا بحسب استطالعات الرأي.

أ  جنبي، مثل الرتكي� أوغور شاه� وزوجته أوزلَم  وأعرب عن سعادته لرؤية أشخاص ناجح� من أصل 

 توريتيش، مؤسسا رشكة "بيونتك" التي ابتكرت لقاًحا ضد ف�وس كورونا. 

 ٢٠٢١عملیة إرهابیة يف  ١٣٠إحباط  وزارة الداخلیة:
إحباط   الرتكية،  الداخلية  وزارة  محاولة   ١٣٠أعلنت 

وأوضحت الوزارة أنه  هجوم إرهايب خالل العام الجاري.

قبل   من  املتخذة  والتداب�  االستخبارايت  العمل  بفضل 

محاولة هجوم إرهايب لتنظيم   ١٢٦قوات األمن تم منع  

محاوالت إرهابية لتنظيم "داعش"، وأخرى   ٣"يب كا كا"، و

من املحاوالت   ١٢٠وأضافت أن    لتنظيم إرهايب يساري. 

و متفجرة،  مواد  عرب  كان  أف  ٨اإلرهابية  أو  عرب  راد 

  ٢٣٥٫٧وخالل العمليات األمنية، تم ضبط    ج�عات إرهابية، ومحاولت� عرب سيارات أو مس�ات مفخخة.

أطنان    ٣لغ� وعبوة ناسفة يدوية، و  ٢١٦قنبلة يدوية، و  ٤٥٠قطعة سالح، و  ٤٤٣كغم مواد متفجرة، و

 قطعة ذخ�ة.  ٥٤٢ألفا و  ٩٩كغم من مواد تستخدم يف املتفجرات، و ٨١٩و

 : قضیة األسبوع ثانیًا

 ؟ کیف یرى القبارصة األتراك مستقبل الجزیرة

جمهورية    أظهر رئاسة  أجرته  للرأي  استطالع 

مواطنيها   أن  الرتكية،  قربص  ش�ل 

الدولت�. حل  �وذج    وأفادت  يؤيدون 

قبيل   االستطالع  أجرت  أنها  الرئاسة، 

قربص  بشأن  عقدها  املزمع  املحادثات 

نيوي مدينة  يف  القادم  ورك األسبوع 

 األمريكية. 
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توجهات    ولفتت بحث  الذي  االستطالع،  بإجراء  واالستشارات"  لألبحاث  "ريدبوردر  كلفت رشكة  أنها  إىل 

القربصية. القضية  أن الرشكة اختارت    وأشارت  وتوقعات شعبها بشأن  أشخاص بشكل عشوايئ    ١٠١٠إىل 

أن أغلبية املشارك� يف االستطالع وافقوا    وأوضحت  للمشاركة يف االستطالع، وتواصلت معهم وجها لوجه. 

من املشارك� يف االستطالع  ٪  ٤٩٫٢أن    وتابعت  عىل مقرتح الحل القائم عىل دولت� متساويت� يف السيادة.

اختاروا  ٪ ١١٫٣، دعمهم للفيدرالية ٪٣٣٫١ دولت� متساويت� يف السيادة، في� أبدى أيدوا الحل القائم عىل

"ال فكرة/ ال جواب"،    ٪١"الكونفدرالية"، و٪  ١"الحل تحت سقف جمهورية قربص"، و٪  ٤"االرتباط برتكيا"، و

 "وال واحدة".  ٪٠٫٤و

الدويل بدعمها تقسيم  -سابقاً - رفضت    تركياوكانت   قربص، ومشاريعها إلعادة فتح    تنديد مجلس األمن 

ووافق    .١٩٧٤هجورة يف الشطر الش�يل من الجزيرة املتوسطية منذ عام  املمدينة مرعش السياحية املغلقة  

مجلس األمن الدويل الجمعة عىل إعالن باإلج�ع يدعو إىل تسوية النزاع القربيص "عىل أساس نظام فدرايل  

كانت مرعش مغلقة مبوجب اتفاقيات عقدت مع الجانب الذي  و .  مبجتمع� ومنطقت� مع مساواة سياسية

 عاما.  ٤٧تسيطر عليه اليونان من جزيرة قربص، عقب العملية العسكرية التي نفذتها تركيا يف الجزيرة قبل  

ب� جمهورية قربص العضو يف االتحاد األورويب، والتي متارس سلطتها عىل    ١٩٧٤وقربص مقسمة منذ عام  

، وال تعرتف بها  ١٩٨٣الجزيرة، و"جمهورية ش�ل قربص الرتكية" التي أُعلنت من جانب واحد يف  جنوب  

. ويف أبريل/نيسان الفائت، فشلت  ٢٠١٧واملفاوضات حول تسوية النزاع يف قربص متوقفة منذ    سوى تركيا.

 لجانب�.محاولة قام بها األم� العام لألمم املتحدة أنطونيو غوت�يش إلحياء الحوار ب� ا

، رفض القبارصة  ٢٠٠٤، انقساما ب� شطرين، تريك يف الش�ل ورومي يف الجنوب، ويف  ١٩٧٤قربص منذ    وتعا�

 الروم خطة قدمتها األمم املتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

 ثالثًا: حدث األسبوع 

 ".. مسابقة تطویر الدرون ٢٠٢١"تکنوفست  

فعاليات   الرتكية،  بورصة  والية  يف  تتواصل 

طائ تطوير  املس�ةرات  مسابقة  ،  الطائرات 

"تكنوفست   مهرجان  إطار  يف  وذلك 

 " لتكنولوجيا الط�ان والفضاء.٢٠٢١

وأقيمت املسابقات بتنظيم من مجلس  

البحوث العلمية والتكنولوجية يف تركيا  

"Tubitak  مهرجان إطار  يف   "

 التكنولوجي. "تكنوفيست"، وذلك بغرض تعزيز مشاركة الشباب يف مجاالت التطور 
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سبتمرب/ أيلول الجاري، يف مطار "يونسيل"    ١٨إىل    ١٣وتهدف املسابقة التي تقام للمرة الثانية، يف الفرتة من  

علمية   دراسات  إجراء  املوهوب�، وتشجيعهم عىل  الثانوية  املدارس  لطالب  التقاء  نقطة  لتوف�  ببورصة، 

 فريق شبايب.  ١٥٠٠هذا العام أكرث من ويشارك يف املسابقة ل  وتقنية لتصنيع طائرات الدرون.

ابتكاراتهم   لعرض  املشارك�  الشباب  مواهب  الكتشاف  تركيا  يف  مهمة  وسيلة  "تكنوفيست"  ويعترب 

وتلقي الحكومة الرتكية وعىل رأسها    التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية. 

التكنولوجيا والفضاء، وذلك من خالل تشجيع مثل هذه    الرئيس رجب طيب أردوغان، اهت�ما كب�ا مبجال 

 املسابقات والفعاليات. 

 ابعًا: املشهد االقتصادي ر

 ٢٠٢١ملیار دوالر بنهایة   ٢١١ترکیا تهدف لرفع قیمة الصادرات إلی 

املصدرين   مجلس  رئيس  غوّال  إس�عيل  قال 

صادرات   قيمة  لرفع  يهدفون  إنهم  األتراك، 

والر، بحلول نهاية العام  مليار د  ٢١١البالد إىل  

وأضاف أن إج�يل صادرات البالد بلغت    الحايل. 

األوىل من    ٨مليار دوالر، خالل األشهر الـ    ١٤٠

وأكد أن مجلس املصدرين األتراك،    .٢٠٢١عام  

تركيا".  يف  "ُصنع  عالمة  تعزيز  عىل    يعمل 

، وذلك  ٢٠٢١أغسطس/آب  و ون الثا�  ، خالل الفرتة ب� يناير كان٪٣٧الصادرات الرتكية �واً بنسبة    وحققت

 مقارنة بالفرتة نفسها من العام املايض. 

 يف أغسطس  ٪٥٠٫٧ارتفاع مبیعات املنازل لألجانب 

خالل   تركيا  يف  لألجانب  املنازل  مبيعات  ارتفعت 

بنسبة   املايض،  بنفس  ٪٥٠٫٧أغسطس/آب  مقارنة   ،

إىل   لتصل  املايض،  العام  من  آالف    ٥الشهر 

الرتكية،  وحسب    منزال.  ٨٦٦و اإلحصاء  هيئة 

إج�يل مبيعات املنازل يف تركيا خالل أغسطس  

إسطنبول  جاءت و  . ٤٠٠ألفا و ١٤١املايض، بلغ 

، وأنقرة  ٩٧٦بـ  أنطاليا    ثم  منزال،  2729بـ    يف أوال

  منزال. ٢٤٢بـ ، ومرس� ٤٠٠بـ 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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منزال،    ٩١١بـ  نازل يف تركيا خالل أغسطس،  وحل اإليرانيون يف املرتبة األوىل ب� األجانب األكرث رشاء للم

وخالل الفرتة املمتدة من    .٢٦٤بـ  ، والكويتي�  ٣١٣بـ  ، واألفغان  ٤٥١بـ  ، والروس  ٩٠٠بـ  تالهم العراقيون  

مقارنة  ٪  ٤٧٫٦، بزيادة  ٨٤٩ألفا و  ٣٠، بلغ عدد املنازل املُباعة لألجانب  ٢٠٢١يناير/كانون الثا� إىل أغسطس  

 نفسها من العام املايض. مع الفرتة 

 شرکة  ٣٥٠بمشارکة  انطالق ملتقی األقمشة يف إسطنبول 

"األقمشة   ملتقى  إسطنبول،  مدينة  يف  انطلق 

بالوالية،   التجارة  غرفة  ينظمه  والنسيج"، 

من    ٣٥٠مبشاركة   و  ٦رشكة  رشكة    ٧٧دول، 

منتجة.  تجارة  قو   تركية  غرفة  رئيس  ال 

حان  الوقت  أن  أوداغيتش،  شكيب    إسطنبول 

نقطة   تعد  التي  إسطنبول  تتحول  أجل  من 

لقطاع   عاملي  مركز  إىل  والغرب،  الرشق  التقاء 

،  ٪٤١٫٣زيادة مبعدل    ٢٠٢١وأفاد أن قطاع األقمشة والنسيج حقق يف األشهر الث�نية األوىل من    النسيج.

 مليارات دوالر.  ٨٫١٦مقارنة مع نفس الفرتة من العام املايض، متجاوزة 

 ٪ ٣٧صادرات ترکیا من املنتجات البحریة ارتفاع 

البحرية   املنتجات  تركيا من  ارتفعت صادرات 

، بنسبة ٢٠٢١خالل األشهر الث�� األوىل لعام  

املايض. ٪  ٣٧ العام  من  نفسها  بالفرتة    مقارنة 

مليون    ٨٢إج�يل عائدات بلغت مليارين وب

وأوضحت املعطيات أن تركيا كانت قد    دوالر. 

املنتجا من  األشهر  جنت  خالل  البحرية  ت 

مليون    ٥٢٦الث�� األوىل للعام املنرصم، مليار و

مليون دوالر،    ٣٣٤وجاء العراق يف مقدمة الدول املستوردة للمنتجات البحرية الرتكية، بقيمة    دوالر.

 مليون دوالر.   ١٠٨بـ مليون دوالر، وإيطاليا  ١٩٦بـ روسيا  ثم

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 %١٤س زیادة صادرات الخضار والفواکه يف أغسط 

الخضار   صادرات  يف  زيادة  تركيا  سجلت 

املايض   آب  أغسطس  يف  الطازجة،  والفواكه 

،  ٢٠٢٠مقارنة مع نفس الشهر من    ٪١٤مبعدل  

 مليون دوالر.  ١٤٨٫٣بقيمة 

الرتكية يف أغسطس زيادة  وسجلت   الصادرات 

العنب يف  حل  و  طنا.  ١٥٥ألفا و  ٢٤٧  بـ،  ٪١٤

بقيمة   املصدرة  املنتجات  مليون    ٣٦مقدمة 

وجاءت روسيا يف املرتبة األوىل يف    مليون دوالر.   ٢٠٫٢بـ  مليون، ثم الط�طم    ٢٦٫١بـ  دوالر، يليه الدراق  

، ثم  %٢٤مليون دوالر، بزيادة  ٢٠بـ ، تليها أملانيا ٪٥مليون دوالر، وبزيادة   ٤١٫٥قامئة املستوردين، بقيمة 

 .%١٦٢مالي� دوالر، بزيادة  ١٠٫١يمة سوريا بق

 عرف ترکیااخامسًا: 

 "تشامباشي" 

تقع الهضبة بقضاء قبادوز  

عىل  املطلة  أوردو  بوالية 

ارتفاع   عىل  األسود  البحر 

 ألفي مرت عن سطح البحر

تجذب هضبة "تشامبايش"  

عىل  املطلة  أوردو  بوالية 

تركيا،   ش�يل  األسود  البحر 

السياح   املحلي�  اهت�م 

بج�ل   واألجانب 

النقي.  الشاسعة املرتامية األطراف وهوائها  الساحرة وغاباتها  وقد أصبحت يف    طبيعتها ومناظرها 

السنوات األخ�ة محط اهت�م عشاق الطبيعة وأحد مراكز السياحة البديلة عن السياحة الشاطئية،  

 ووجهة للراغب� يف قضاء عطلة هادئة بعيداً عن صخب املدينة. 

ويتمكن زوار املنطقة من رشاء املنتجات املحلية من أطعمة ومشغوالت يدوية، ك� يلتقطون الصور  

 . التذكارية لتخليد ذكرى اللحظات السعيدة واملناظر الرائعة التي يشاهدونها 

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

 فولکان بوزکیر

ك  بوزك� القانون يف جامعة أنقرة. وبعد التخرّج، التحق بالسل  درس

. وشغل عّدة مناصب خالل حياته املهنية  ١٩٧٢الدبلومايس يف عام  

استمرت   يف    ٣٩التي  العامة  بالقنصلية  القنصل  نائب  منها  عاما، 

ومستشار   بغداد،  يف  للسفارة  األول  والسكرت�  أملانيا،  شتوتغارت، 

الد امليدان االقتصادي،    ائماملمثل  التعاون والتنمية يف  لدى منظمة 

العام الدائم    والقنصل  واملمثل  بوخارست،  يف  والسف�  نيويورك،  يف 

للسياسات   مستشارا  بوزك�  وعمل  األورويب.  االتحاد  لدى  لرتكيا 

الديوان وكب�   أوزال، ومدير  تورغوت  الوزراء  لدى رئيس  الخارجية 

للسياس أوزال    اتاملستشارين  تورغوت  الرئيس�  لدى  الخارجية 

العام  األم�  ونائب  د��يل،  األورويب،    وسلي�ن  االتحاد  لشؤون 

عاما   وأمينا  األورويب،  االتحاد  لشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل  ونائب 

 لشؤون االتحاد األورويب. 

، ثم بعد ذلك يف االنتخابات الربملانية الثالثة التالية. وخالل  ٢٠١١عضوا يف الربملان أّول مرة يف عام    وانتُخب

السنوات التسع التي قضاها يف الربملان، شغل بوزك� منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية، ورئيس تجمع  

منتدى املد� الرتيك الرويس. وُعّ� يف  والرئيس املشارك لل  ريكية،الصداقة ب� تركيا والواليات املتحدة األم 

يف منصب وزير شؤون االتحاد األورويب وكب� املفاوض�، وظّل يشغل هذا املنصب    ٢٠١٤آب/أغسطس  

، تم انتخابه للمرة الرابعة رئيساً للجنة الشؤون الخارجية  ٢٠١٨. ويف متوز/يوليه  ٢٠١٦  يونية  حتى حزيران/

 وهو يرأس أيضا مجموعة الصداقة الربملانية الرتكية األسرتالية. بالجمعية الوطنية الكربى لرتكيا. 

بوزك� رئيساً لدورتها الخامسة    ولكانڤ  ،، انتخبت الجمعية العامة لألمم املتحدة٢٠٢٠  يونية حزيران/  ١٧يف  

أيلول/سبتمرب   من  متتد  التي  أيلول/سبتمرب    ٢٠٢٠والسبع�  نجمة    وُمنح  .٢٠٢١إىل  وسام  بوزك�  السيد 

يا، ووسام االستحقاق برتبة فارس يف الجمهورية اإليطالية، ووسام الذكرى املئوية لوزارة خارجية  رومان

 أذربيجان. وهو متزّوٌج وله طفالن وثالثة أحفاد. 

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

 سعید الحاج   هل ستتبادل ترکیا ومصر السفراء؟ 

"الجولة   املايض  األربعاء  يوم  االستكشافية  اختتمت 

الرتيك الحوار  من  من  - الثانية"  يوم�  بعد  املرصي 

املباحثات يف العاصمة الرتكية، التي زارها وفد مرصي 

برئاسة نائب وزير الخارجية املرصي حمدي لوزا، بعد  

الجولة األوىل التي أجريت يف القاهرة يف أيار/ مايو  

 الفائت. 

إنه� ناقشا وقد أصدر الجانبان بياناً مشرتكاً قاال فيه  

"قضايا ثنائية فضالً عن املوضوعات اإلقليمية"، مثل ليبيا وسوريا والعراق وفلسط� ورشق املتوسط. وأضاف 

البيان إنه� "اتفقا عىل مواصلة تلك املشاورات، وتأكيد رغبته� يف تحقيق تقدم باملوضوعات محل النقاش،  

 ت البينية". والحاجة التخاذ خطوات إضافية لتيس� تطبيع العالقا 

وبنظرة أولية �كن القول إن الشهور األربعة التي فصلت ب� جولتي الحوار مل تشهد اخرتاقاً مه�ً عىل  

صعيد العالقة ب� الجانب�، ك� أن مخرجات الجولة الثانية من الحوار تيش بيشء مشابه. لكن لعله من  

 اتها كيشء منفصل. املفيد تقييم جولة الحوار بناء عىل سياقها وليس فقط مخرج

املقطوعة   العالقات شبه  ترميم  عديدة يف طريق  طويلة ضمت مراحل  الطرف� قطعا طريقاً  أن    - ذلك 

بينه� منذ مثا� سنوات. وقد بدأت هذه الطريق ببعض اإلشارات يف ليبيا ورشق املتوسط،    -دبلوماسياً  

القومي  األمن  باحرتامها حساسيات  تتعلق  أنقرة رسائل  القاهرة    حيث صّدرت  ليبيا ورّسمت  املرصي يف 

 حدودها البحرية مع اليونان يف املتوسط مبا ال يرض مبصالح تركيا، بل يدعم رسديتها. 

ثم استمر املسار مبرحلة تجنب إرضار الطرف� ببعضه� البعض عىل الساحة الدولية، وفق ترصيح وزير  

مستوى جهازي املخابرات، ثم بتواصل دبلومايس.  الخارجية الرتيك مولود تشاووش أوغلو، ثم بلقاءات عىل 

الحمالت اإلعالمية املرصية ضد   تركيا مقابل وقف  "تأط�" اإلعالم املرصي املعارض يف  ثم جاءت خطوة 

العالقة، قبل أن تأيت أخ�اً   تركيا، كبادرة حسن نية من الجانب� ورمبا إلظهار جديته� يف تحس� 

القاهرة الحوار يف كل من  البعثة    جولتا  إجالء  الرتكية يف  املساهمة  بعد  الثانية  أتت  وأنقرة، وقد 

 الدبلوماسية املرصية من كابول حسب� أورد موقع العريب الجديد. 

يف اليوم األول من جولة الحوار، قال تشاووش أوغلو إن تبادل السفراء ب� البلدين يف نهاية الجولة  

كري بإبداء حرص بالده عىل إيجاد حل وصيغة  ممكن. وهو الترصيح الذي قابله نظ�ه سامح ش

إلعادة العالقات الطبيعية مع تركيا، لكنه مل يبُد بنفس درجة تفاؤل نظ�ه الرتيك، حيث قال أيضاً  
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إن هناك "املزيد من العمل الذي يتع� القيام به"، رابطاً إحراز مزيد من التقدم بشعور مرص "بالرضا عن  

 حل القضايا العالقة". 

جان عودة  من  بلومب�غ،  شبكة  مع  أيام  قبل  لقاء  يف  مدبويل،  مصطفى  املرصي  الوزراء  رئيس  توقع  به، 

العالقات الدبلوماسية ب� البلدين هذا العام يف حال "تغلبت الدولتان عىل القضايا العالقة بينه�"، مؤكداً  

 عىل أن القضية األهم بالنسبة لبالده هي ليبيا. 

لها هي األقرب لتوصيف اآلفاق املستقبلية ب� الجانب�، فمقدار التحسن    ولعل ترصيحات مدبويل املشار

يف العالقات مرهون مبدى توافق البلدين يف القضايا العالقة، ويف مقدمتها األزمة الليبية. وهو ما يعني أن  

 ليبيا قد تكون مفتاح التقارب ب� الجانب�، وقد تكون اللغم الذي يفجر املسار برمته. 

ترصيحات املسؤول� املرصي� ما الذي يريدونه بالضبط من تركيا يف ليبيا. مدبويل طالب بـ"عدم    ال تحدد 

التدخل يف ليبيا، وترك الليبي�" ليقرروا مستقبلهم بأنفسهم، لكنه يبقى ترصيحاً فضفاضاً. ذلك أنه إن كان  

تقبله أنقرة بأي حال، ليس فقط  املقصود املطالبة بخروج تركيا من ليبيا بشكل كامل ونهايئ فذلك م� لن  

ألهمية العالقات مع ليبيا حالياً بالنسبة لها مبا يتعلق برثوات املتوسط والتنافس الجيوسيايس يف املنطقة،  

ولكن أيضاً ألنها ال ترى ألطراف ثالثة الحق يف هذه املطالَبَة، وتقول إن الطرف الوحيد املخول بطلب ذلك  

قبل  منها هو حكومة ليبية رشعية و  تركياً  الليبي. وهو ما يعني أن انسحاباً  الكل  منتخبة تتحدث باسم 

االنتخابات الليبية املقبلة، واملنتظر إجراؤها يف نهاية العام، غ� مرجح، بل إن تركيا تراهن عىل رغبة الليبي�  

 يف استمرار دورها ووجودها هناك بعدها. 

النوايا تجاه مرص يف ليبيا، وقد كانت أعلنت عىل لسان لكن يف نهاية املطاف تركيا حريصة عىل إبداء حسن  

الناطق باسم الرئاسة إبراهيم كال� عن احرتامها لألمن القومي املرصي يف ليبيا. وبالتايل �كن توقع بعض  

املقاربات التي �كن أن تجمع الطرف� يف ليبيا قبل االنتخابات وبعدها، إذا ما كان ذلك مرضياً للقاهرة. 

األخ�ة ال متلك أن تفرض عىل أنقرة شيئاً يف ليبيا بعد التحوالت األخ�ة يف املشهد بعد التدخل  ك� أن  

 الرتيك. 

وأما ما يتعلق بالعالقات البينية فليس هناك الكث� م� قد يشغب عليها، فالعالقات التجارية مل تنقطع  

امل املعارضة  أن موضوع  وازديادها. ك�  بنمّوها  توقعات  ومثة  كب�ة يف ظل  يوماً  عقبة  يشكل  لن  رصية 

التي سبق   النوايا"  إجراءات "حسن  التفاهم حولها، ويف ظل  للجانب�  والتي �كن  أهمية  األكرث  امللفات 

 ذكرها، واستعداد الطرف� في� يبدو للمزيد يف هذا الصدد. 

تي سادت ب� ولعل م� يدعم مسار تطبيع العالقات ب� أنقرة والقاهرة حالة الحوار والتالقي ال

اإلمارات. وهو ما يعني    - السعودية، وأخ�اً تركيا  - قطر، وقطر  -مختلف الفرقاء اإلقليمي�، مثل مرص

أن مسار الحوار ليس محصوراً ب� تركيا ومرص ولكن يشرتك به حلفاء األخ�ة وخصوصاً اإلمارات،  

 يف السنوات القليلة األخ�ة. اإلقليمي الذي يواجهها   -مبعنى أنه مسار ب� أنقرة واملحور العريب
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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الطريق اإليجايب، وإن   البلدين ما زال مستمراً يف نفس  القائم ب�  إن املسار  القول  وعليه، ختاماً، �كن 

أخذت كل خطوة بينه� وقتاً طويالً نسبياً، ولعل من إشارات ذلك صدور بيان مشرتك للطرف� بصياغات 

ايل �كن توقع تعي� كل من البلدين سف�اً لدى الطرف اآلخر  تختلف ع� صدر بعد الجولة األوىل. وبالت 

  )١(.قريباً، لكن أمر التوقيت سيكون رهناً بقضايا وملفات التفاوض بينه�

 

 

 . رصد) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب بالرضورة عن امل١(
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