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 فی هذا العدد: 
 الرئیس أردوغان یبدأ جولة إفریقیة تضم أنغوال ونیجیریا وتوجو  

 القبض یلع شبکة عمالء تعمل لصالح إیران  

 اجتماع اللجنة التنفیذیة للصناعات الدفاعیة حدث األسبوع:   

 األفریقیة العالقات الترکیة  قضیة األسبوع:   

 بولندا تعتزم شراء منظومات أسلحة جدیدة من ترکیا  

 ملیار متر مکعب إضافیة من الغاز األذربیجاني   11ترکیا تستورد بـ   

االنعکاسات املحتملة ملصادقة ترکیا یلع اتفاقیة باریس  مقال:   

 للمناخ 
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https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


 

 

1 | P a g e  

ي  ك د التر ص مر  ال
 October 2021 15 ||46العدد 

 

 

 

 

 

 

 العدد هذا 

يف  الرتيك    املرصديتناول   والخارجية  الداخلية  تركيا  التطورات  متابعة 

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

فريقية تشمل تضم أنغوال ونيج�يا اإل أردوغان  جولة الرئيس رجب طيب  

تركيا  بجانب ترصيحات وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو أن  ،  وتوجو

باإلضافة إىل  ،  فعل ما يلزم لتطه� مناطق بش�يل سوريا من "ي ب ك"تس

وإلقاء األمن  ،  يف الحكومة  رضورة احتضان الجميعبطالبان  مطالبة تركيا ل

كانت تقوم    تعمل لصالح إيرانداخل تركيا  القبض عىل شبكة عمالء  الرتيك  

انض�م تركيا التفاق باريس  و ، مبحاولة نقل عسكري إيرا� سابق إىل بالده

 وعناوين أخرى. ، للمناخ

قضية املرصد   ويف  يستعرض  الرتكية    األسبوع؛  يف  ،  األفريقيةالعالقات  أما 

بلجنة الرئييس رجب طيب أردوغان  اجت�ع    اول املرصدسبوع، يتناأل حدث  

 الصناعات الدفاعية الرتكية. 

يستعرض  ا قتصاديا ب�    ؛املرصد؛  لرفع مباحثات  وطاجيكستان  تركيا 

بولندا رشاء منظومات أسلحة جديدة من  وعزم  ،  تجارته� إىل مليار دوالر

استمرار  ،  تركيا لألجانمع  الشقق  مبيعات  سبتمرب25.8ب  ارتفاع  يف   ٪ 

  ،نظراءهم األتراك يف إسطنبول و رجال أع�ل بحرينيون  ولقاء ب�  ،  املايض

األذربيجا�  11تركيا  است�اد  مع   الغاز  من  مكعب  مرت  وملفات    ،مليار 

 أخرى.

محور   يقدم    اعرفويف  الع�رة   عننبذة  املرصد  تركيا:  عنارص  بعض 

قونية والسلجوقية يف  أما شخصية  العث�نية  األسبوعاملرصد  .    فهي   لهذا 

االنعكاسات املحتملة    مقاالًاملرصد  وختاماً؛ يتناول    .سلي�ن بن قتلميش

  . حزال دوران للكاتبة  ملصادقة تركيا عىل اتفاقية باريس للمناخ 

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

 المرصد الخليجي 

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

 تضم أنغوال ونیجیریا وتوجو  إفریقیة تشملأردوغان یبدأ جولة 

إجراء  أردوغان،  طيب  رجب  الرئيس  يعتزم 

ونيج�يا   أنغوال  تشمل  إفريقية    توغو.و جولة 

الجاري، وتستمر    أكتوبر  17الجولة تبدأ األحد  

يلتقي أردوغان نظ�ه األنغويل جواو  و   أيام.  4

تنفيذ   سبل  الجانبان  ويناقش  لورنسو، 

حجم   ورفع  البلدين،  ب�  املربمة  االتفاقيات 

 مليون دوالر.  500التبادل التجاري إىل 

ويف نيج�يا، يعقد أردوغان    ك� يلتقي الرئيس الرتيك يف أنغوال، ممثل� عن عامل األع�ل الرتيك واألنغويل.

ومن املقرر    نيج�ي.لقاء مع نظ�ه محمد بخاري، إىل جانب مشاركته يف اجت�ع منتدى األع�ل الرتيك ال

لنيج�يا.  3توقيع   الزيارة  فور    اتفاقيات يف مجاالت مختلفة خالل  بنظ�ه  أردوغان  يلتقي  توغو،  أما يف 

 مليون دوالر، نهاية العام املايض.  150سبل تعزيز التبادل التجاري الذي بلغ  ا  اسوز�نا جناسينجبي، ليناقش

 وریا من "ي ب ك"ترکیا: سنفعل ما یلزم لتطهیر مناطق بشمالي س

قال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، إن  

بالده ستفعل كل ما يلزم لتطه� مناطق ش�ل  

  حمالً سوريا من إرهابيي ي ب ك/ يب كا كا، م

عن الهج�ت التي    ية سؤولاملواشنطن وموسكو  

 . مل تلتزما بتعهداته�وأنه�  ينفذها التنظيم

تستهدف   التي  الهج�ت  إىل  الوزير  وتطرق 

قوات بالده يف سوريا وأخرى تستهدف األرايض  

الرتكية مؤخرًا انطالقًا من ش�ل سوريا قبل عام�، وأوضح أن مدى الصواريخ التي يطلقها "ي ب ك/يب كا  

تبلغ حوايل   الواليات املتحدة و   كيلومرتًا.   30كا" عىل تركيا  روسيا إىل  وذكّر بأن أنقرة توصلت مع 

اإلرهابي�  بانسحاب  يقضيان  سوريا،  يف  بالده  أطلقتها  التي  العسكرية  العمليات  عقب  اتفاق� 

: "من  متسائالًتشاووش أوغلو  استنكر  و   كم عىل األقل.  30بأسلحتهم عن الحدود الرتكية إىل مسافة  

سالح وتدربهم ثم  الذي يقدم األسلحة لهؤالء اإلرهابي� ومن يدربهم؟ أنت (واشنطن) تقدم لهم ال 

 . تصدر بيان إدانة شكيل
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 طالبان ضرورة احتضان الجمیع یلع : ترکیا

وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، لوفد طالبان رضورة أن تحتضن الحركة جميع فئات    ت تركيا عربأكد

ستقدم    ولفت إىل أن إدارة طالبان أكدت أنها  الشعب األفغا� من أجل وحدة وسالمة بالدهم قبل كل يشء.

وأشار تشاووش أوغلو إىل أنه بحث مع وفد    ما بوسعها لدعم املهاجرين األفغان إذا أرادو العودة إىل البالد.

ألفغانستان الرتيك  الدعم  طلب  طالبان  عىل  بناء  اإلنسانية  ،  املساعدات  مواصلة  بخصوص  طالبان  وفد 

مش�ًا أن تركيا أكدت عىل رضورة أن تكون    ونوه إىل أهمية صمود االقتصاد األفغا�،  واالستث�ر واالقتصاد.

 الدول التي جمدت حسابات وأموال أفغانستان يف الخارج أكرث مرونة من أجل متك� دفع الرواتب. 

رؤساء الوكالة الرتكية للتعاون والتنسيق "تيكا"، والهالل األحمر، وإدارة الطوارئ ب وفد طالبان  وسيلتقي  

 . والكوارث، ورئاسة الشؤون الدينية 

 القبض یلع شبکة عمالء تعمل لصالح إیران 

ألقى جهاز االستخبارات واألمن الرتكيان القبض  

أحده�   أشخاص، بينهم عميالن إليران   8عىل  

محاولتهم   خالل  الرتكية،  الجنسية  يحمل 

تهريب عسكري إيرا� سابق إىل بالده املقيم يف  

والية وان الرتكية يف عملية لالستخبارات واألمن  

بتاريخ   الفائت.  24الرتيك  أيلول  عرب   سبتمرب/ 

  30املخابرات اإليرانية مبيزانية قدرها    شبكة من

  10عرضت الشبكة االستخباراتية اإليرانية    ك�  ألف دوالر للقبض عىل العسكري السابق ونقله إىل إيران.

إيذاء عائلتها التي تعيش  آالف دوالر لزوجة املطلوب ملساعدتهم يف القبض عىل زوجها، وأنه تم تهديدها ب

 يف إيران يف حال رفضها العرض.

 ترکیا التفاق باریس للمناخ انضمام 

تستعد تركيا لالنض�م رسمياً إىل اتفاق باريس  

من   اعتبارًا  ترش�    10للمناخ  نوفمرب/ 

القادم. نرشته    الثا�  إخطار  وبحسب 

األمانة العامة لألمم املتحدة، فإن تركيا  

االتفاقية إىل  �س    تنضم  أال  برشط 

التنمية   يف  حقوقها  وآلياته  االتفاق 
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أكتوبر الجاري، صادقت الجمعية العامة للربملان الرتيك عىل مقرتح قانون    6ويف    االقتصادية واالجت�عية. 

تركيا من الدول التي أبدت تأييدها التفاقية باريس للمناخ عام    خ.بشأن التصديق عىل اتفاق باريس للمنا 

، إال أنها مل تطرحها أمام برملانها للتصديق عليها خالل الفرتة املاضية، بسبب اعرتاضها عىل اإلجحاف  2015

 الذي كان يطولها في� يتعلق مبوضوع االلتزامات. 

 ثانیًا: قضیة األسبوع 

 اإلفریقیة العالقات الترکیة 

شهدت العالقات الرتكية اإلفريقية خالل األعوام  

الجوانب   متعّدد  ملحوظاً  تطوراً  املاضية 

واألبعاد، وتقوم تلك العالقات عىل مبدأ املنفعة  

املشرتكة، فاتحًة بذلك أفقاً اسرتاتيجياً رحباً ب�  

 أنقرة وعديد العواصم اإلفريقية. 

كية اإلفريقية خالل األعوام  شهدت العالقات الرت 

الجوانب   متعّدد  ملحوظاً  تطوراً  املاضية 

واألبعاد، وصلت معه الرشاكة السياسية واالقتصادية والتجارية والتنموية إىل مستوى غ� مسبوق، عىل 

 مبدأ املنفعة املشرتكة، فاتحًة بذلك أفقاً اسرتاتيجياً رحباً ب� أنقرة وعديد العواصم اإلفريقية. 

  17جولة الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان الجديدة إىل إفريقيا املنوي بدؤها األحد املقبل املوافق  ومع  

بلداً،    30أيام، يبلغ إج�يل الدول اإلفريقية التي زارها الرئيس الرتيك    4أكتوبر/ترشين األول الجاري وتستمر  

 سفارة العام الحايل.  43ىل سفارة فقط إ  12قفز خاللها عدد السفارات الرتكية يف إفريقيا من 

، ويف العام  2004بدأت رحلة أردوغان مع القارة السمراء، يف أثناء توليه منصب رئاسة الوزراء، إىل مرص عام  

، وتبع  2006التايل زار أردوغان إثيوبيا وجنوب إفريقيا وتونس واملغرب. ثم عاد مجدداً لزيارة مرص عام  

السودان والجزائر يف عام  ، ثم  العام ذاته  ذلك زيارته إىل  إثيوبيا مجدداً  ، ثم أتت سلسلة من  2007زار 

، أجرى خاللها أردوغان زيارة واحدة أو أكرث إىل مرص وليبيا  2011و  2009الزيارات املتعاقبة ب� عامي  

 والصومال وتونس وجنوب إفريقيا. 

زائراً   اإلفريقية  أردوغان جوالته  استكمل  العريب،  الربيع  انطالقة  وتأيت يف  د  7وبعد  عام�،  ول يف 

عام   زارها  التي  زيارته  2012مقدمتها مرص  بجانب  مجدداً،  القاهرة  إىل  التايل  العام  يف  عاد  ثم   ،

 الغابون والنيجر والسنغال واملغرب والجزائر وتونس يف العام ذاته. 
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ورية الرتكية، حيث  ، تابع أردوغان زيارته إىل عديد الدول اإلفريقية، هذه املرة رئيساً للجمه2014ويف عام 

ذهب إىل غينيا االستوائية والجزائر، وتبعه� يف العام التايل بزيارة مكثّفة إىل دول القرن اإلفريقي برشق  

 القارة السمراء، وتحديداً الصومال وجيبويت وإثيوبيا. 

لزيارات الرئيس الرتيك إىل إفريقيا يف عام واحد، حيث ذهب إىل  2016وشهد عام   قياسياً  السنغال    رق�ً 

وساحل العاج وغينيا ونيج�يا وغانا يف غرب إفريقيا، ثم زار الصومال وكينيا وأوغندا بالقرن اإلفريقي. ومل  

�كث الرئيس الرتيك طويالً حتى انطلق يف رحلة إىل تنزانيا وموزمبيق ومدغشقر والسودان وتشاد وتونس  

 .2017جاءت كلها يف عام 

ريقية األخ�ة إىل الجزائر وموريتانيا والسنغال ومايل وجنوب إفريقيا وزامبيا  وكان أردوغان أجرى جوالته اإلف

 . 2020، وعاد مجّدداً إىل الجزائر ثم غامبيا والسنغال يف 2019، ثم زار تونس عام 2018يف عام 

أردوغان    أكتوبر/ترشين األول الجاري يرتفع إج�يل البلدان التي زارها الرئيس  17وبعد زيارته املقّررة األحد  

بلداً إفريقياً، في� زار بعض هذه البلدان ألكرث   30خالل توليه منصب رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، إىل  

 من مرة، وبات الرئيس الرتيك أكرث زعيم من خارج القارة السمراء يزور دوالً إفريقية.

رابح"، بعيداً عن عقلية املستعمر  - "رابحتأيت املقاربة الرتكية نحو القارة اإلفريقية يف إطار الرشاكة ومبدأ  

ما نّددت أطراف وازنة يف اإلدارة الرتكية، يف   القارة وإفقارها، وكث�اً  الغريب الذي يسعى إىل نهب موارد 

 مقدمتها الرئيس أردوغان، بسياسات ونهج الدول الغربية يف التعامل مع الدول اإلفريقية. 

عاماً، وذلك يف إطار السياسة الخارجية متعددة األبعاد التي تتبعها    23بدأ االنفتاح الرتيك نحو إفريقيا قبل  

عىل تحقيق نقلة نوعية عىل صعيد العالقات    1998تركيا منذ ذلك الح�، وترتكز الخطة التي أُِعّدت عام  

 السياسية والعسكرية والثقافية واالقتصادية ب� تركيا والدول اإلفريقية. 

ال التجارة  مستشارية  عام  وأعدت  الرتكية  الجمهورية  يف  العالقات    2003خارجية  تطوير  "اسرتاتيجية 

"عام إفريقيا"، ثم نالت تركيا صفة املراقب    2005االقتصادية مع الدول اإلفريقية"، في� أعلنت أنقرة عام  

 يف االتحاد اإلفريقي يف أبريل/نيسان من العام ذاته. 

ا تلك  نتاج  اإلفريقية  الرتكية  العالقات  العالقات  وحصدت  يف  ملحوظ  وتنّوع  تطّور  خالل  من  لجهود 

االسرتاتيجية، بفضل زيادة عدد الزيارات املتبادلة رفيعة املستوى، وتوقيع االتفاقيات االقتصادية والتجارية  

 الجديدة، وإنشاء اآلليات الثنائية االقتصادية والسياسية وتشجيع الزيارات املتبادلة للوفود التجارية. 

يف سياستها إزّاء القارة اإلفريقية عىل أربعة أبعاد، سياسية وإنسانية واقتصادية وثقافية،    وترتكز أنقرة

هادفًة بذلك إىل املساهمة يف السالم واالستقرار والتنمية االقتصادية واالجت�عية للقارة، فضالً عن  

 تطوير العالقات الثنائية عىل أساس الرشاكة املتساوية واملنفعة املتبادلة. 

ومل    .2021سفارة يف عام    43، إىل  2002فقط يف عام    12فع عدد السفارات يف إفريقيا، الذي بلغ  ارت

يتوقَّف الدور الرتيك عند التبادل التجاري والصناعي، بل وصل األمر إىل أن تلعب تركيا دور الوسيط  
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. عالوة عىل  2020و/أيار  ب� بعٍض من الدول اإلفريقية، مثل ما حدث يف املصالحة الكينية الصومالية يف ماي

 وجود تنسيٍق أمنيٍّ واستخبارايتّ عايل املستوى ب� أنقرة وعديد العواصم اإلفريقية.
 عريب  TRT*منقول بترصف عن موقع 

 ثالثًا: حدث األسبوع 

 اجتماع اللجنة التنفیذیة للصناعات الدفاعیة أردوغان یترأس 

للصناعات   التنفيذية  اللجنة  اجت�ع  انتهى 

الدفاعية، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان 

 واستمر قرابة ساعت� ونصف.  ،يف أنقرة

وذكر بيان صادر عن مديرية االتصاالت برئاسة  

مناقشة   االجت�ع  خالل  تم  أنه  الجمهورية 

املوضوعات املتعلقة بإضافة منظومات جديدة  

والوطنية   املحلية  الدفاعية  األنظمة  إىل 

 القوات املسلحة الرتكية والوحدات األمنية. املستخدمة من قبل  

وأشار البيان أنه تم تحديد اتخاذ القرارات بشأن العديد من املشاريع املتعلقة بالحرب اإللكرتونية، وأنظمة  

الرادار، وأنظمة االتصاالت واملعلومات، والذخ�ة، والصواريخ، ومنصات مختلفة، ومركبات الربية املس�ة  

ولفت إىل أهمية التنسيق ب� املؤسسات من أجل زيادة تعزيز    والتقنيات الجديدة.  واملعدات وتحديثها 

وأكد أن تركيا ستواصل اتخاذ خطوات حازمة نحو تحقيق هدفها    النظام البيئي لصناعة الدفاع يف البالد.

 املتمثل يف إنشاء صناعة دفاعية مستقلة متاًما. 

https://almarsad.co.uk/
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 ابعًا: املشهد االقتصادي ر

 وطاجیکستان تهدفان لرفع تجارتهما إلی ملیار دوالرترکیا 

مصطفى   والتكنولوجيا  الصناعة  وزير  قال 

ورانك، إن بالده وطاجيكستان تهدفان إىل رفع  

التبادل التجاري بينه� إىل مليار دوالر.    حجم 

وأشار خالل منتدى األع�ل الرتيك الطاجييك، يف  

ب�  التجاري  التبادل  حجم  أن  إىل  دوشنبه، 

وأضاف    مليون دوالر.  700لبلدين، حاليا، يبلغ  ا

قرابة   تصدر  بالده  إىل   1300أن  منتج 

رشكة    57  يف تركيا  ديوج و،  منتج إضايف من تركيا  1800طاجيكستان، مبيناً أن األخ�ة تدرس حالياً است�اد  

 . برأس�ل طاجييك

 بولندا تعتزم شراء منظومات أسلحة جدیدة من ترکیا 

البولندي ماريوس بالشزاك،  أعلن وزير الدفاع  

أن وفًدا من بالده يعتزم التوجه إىل تركيا من  

أجل رشاء منظومات أسلحة جديدة ومشاركة  

التكنولوجية. أن    الخربة  إىل  بالشزاك  وأشار 

عىل   مقترص  غ�  وبولندا  تركيا  ب�  التعاون 

فقط  الدفاعية  البلدين  .  الصناعات  أن  وأكد 

مجاالت   يف  ضمن  يتعاونان  وليس  مختلفة 

الرئيس   زيارة  البلدين خالل  ب�  التعاون  بشأن  املوقعة  االتفاقيات  مضيًفا:  فقط،  األطليس  حلف ش�ل 

باحثات  امل  وتناولت  .أندريه دودا إىل تركيا، ورشاء الطائرات املس�ة تعترب مؤرش ملموس عىل هذا التعاون

العالقات    وستكتسب مجال التدريب العسكري،  قضايا التعاون يف مجال الصناعات الدفاعية والتعاون يف

 زخً� أكرث مع اتفاقية اإلطار العسكري التي ستوقع األيام املقبلة. 
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 رجال أعمال بحرینیون یلتقون نظراءهم األتراك يف إسطنبول 

نظرائهم   مع  بحرينيون  أع�ل  رجال  التقى 

الفرص   تقييم  بهدف  إسطنبول  يف  األتراك 

بالعال  لالرتقاء  ب�  املتاحة  التجارية  قات 

عمل،    الطرفان واجتمع    البلدين. مأدبة  عىل 

يف   البحريني  الرتيك  األع�ل  مجلس  نظمها 

البحريني�    ويرغب.  إسطنبول األع�ل  رجال 

الربمجة،    باستث�راتالقيام   قطاعات  يف 

 األثاث واملنسوجات.و والسيارات، واألغذية والتكنولوجيا 

وأوضح أن البحرين    مجاالت.  5-4سلعا من تركيا يف  و   ،من األغذيةأن بالده تستورد الكث�    قال هنديو 

  . ويبلغ تصدر إىل تركيا سلعا محدودة كالنفط واألملنيوم، وأنهم يرغبون يف توسيع مجاالت الصادرات أيضا

 . 2020مليون دوالر عام  379حجم التبادل التجاري ب� البلدين بلغ 

 يف سبتمبر  ٪25.8ارتفاع مبیعات الشقق لألجانب  

السكنية   الشقق  مبيعات  نسبة  ارتفعت 

تركيا،   يف  أيلول    ٪ 25.8لألجانب  سبتمرب/  يف 

وبلغ    .2020املايض، مقارنة بالشهر نفسه من  

  6عدد الشقق التي اشرتاها األجانب يف سبتمرب  

و السابق  630آالف  القيايس  الرقم  محط�   ،

بواقع    2018املسجل يف أكتوبر/ ترشين األول  

مشرتيات    .276وآالف    6 نسبة  ووصلت 

، تليها أنطاليا  عقار  2995بـ    وجاءت إسطنبول أوال  من إج�يل مبيعات الشقق يف تركيا.   ٪4.5األجانب إىل  

ك� حققت مبيعات الشقق إىل األجانب منذ مطلع العام الجاري وحتى    .عقار  408، ثم أنقرة  1358بـ  

وحّل اإليرانيون   .479ألفا و 37، بواقع 2020ا من  ، مقارنة بالفرتة نفسه٪ 43.2سبتمرب زيادة بنسبة 

 . 540بـ ، ثم الروس 990بـ شقة، تالهم العراقيون  1323بـ أوال يف رشاء الشقق برتكيا يف سبتمرب، 
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 ملیار متر مکعب إضافیة من الغاز األذربیجاني  11 تستورد ترکیا 

فاتح   الطبيعية،  واملوارد  الطاقة  وزير  أعلن 

  11دو�از، ابرام صفقة مع أذربيجان الست�اد  

الطبيعي  الغاز  من  إضافية  مكعب  مرت    مليار 

نهاية   باكو  2024لغاية  خط  عرب    - تبلييس-، 

عىل   .أررضوم الحكومة  حرص  دو�از  وأكد 

تلبية أي زيادة محتملة يف الطلب عىل الغاز  

الش اقرتاب فصل  أن مسؤويل    تاء، مع  وأوضح 

 الدول التي تستورد منها بالده الغاز تعهدوا بزيادة الكمية التي يتم ضخها إىل تركيا.

 مباحثات ترکیة جزائریة لتعزیز التعاون يف الصناعات الصیدالنیة 

بحث وزير الصناعة الصيدالنية الجزائري عبد 

باحمد بن  لدى   ،الرحمن  الرتكية  والسف�ة 

ماهينور أزد�� غوكتاش، سبل تعزيز  الجزائر  

الصناعات   قطاع  يف  البلدين  ب�  التعاون 

ب�    ،الدوائية  رشاكة  اتفاقية  عقد  خالل  من 

ونظ�تها   الصيدالنية  للمواد  الوطنية  الوكالة 

 الرتكية. 

ا البيوتكنولوجي، السي�  اإلنتاج  االستث�ر يف مجال  الرتكية يف  ألدوية  وتناولت املحادثات رغبة املختربات 

املضادة للرسطان، وهو املرشوع الذي سيعزز مكانة الجزائر كمنصة لإلنتاج الصيديل املوجه للتصدير نحو  

 القارة األفريقية. 

 مالیین دوالر 109تبلغ  الترکي صادرات السلمون

السلمون  سمك  من  تركيا  صادرات  سجلت 

يف األشهر التسعة األوىل من    ٪264زيادة  

مقارنة الحايل،  من    العام  ذاتها  بالفرتة 

  مالي� دوالر.  109العام املايض، وبلغت 

السمكية  و  الرثوة  قطاع  مجلس  أكد 

مجلس   يف  الحيوانية،  واملنتجات 
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الرتيك. السلمون  متزايد عىل  إقبال  األتراك، وجود  بلغت    املصدرين  السلمون  أن صادرات   56.8وأوضح 

سبتمرب/أيلول من العام الحايل قرابة    –انون الثا�  مليون دوالر العام املنرصم، يف ح� بلغت خالل يناير/ك

روسيا املستورد األكرب للسلمون الرتيك، في� تم البدء بالتصدير ألسواق جديدة    وتعد  مالي� دوالر.   109

 أيضا مثل بلدان الرشق األقىص.

 عرف ترکیااخامسًا: 

 نظرة یلع بعض عناصر العمارة العثمانیة والسلجوقیة يف قونیة

مع   والعث�نية  السلجوقية  الع�رة  تتداخل 

النسيج الحرضي لوالية قونية الرتكية، لتؤكد  

والثقافة   للعلوم  كمركٍز  هويتها  عىل 

العاصمة السابقة لسلطنة سالجقة  ،  والتجارة

 الروم وسط األناضول. 

املساجد   أكرث  من  بعضاً  قونية  وتضم 

واملدارس الدينية شهرة وج�الً من الناحية  

يف تركيا، وتُعرف باسم لؤلؤة السياحة اإلسالمية يف البالد. وتحمل هذه املساجد واملدارس آثار الع�رة الفنية  

 السلجوقية والعث�نية وتضيف جواً أصيًال إىل النسيج الحرضي للمدينة. 

رة يف املنطقة،  وتجذب العديد من املبا� التاريخية يف املدينة القد�ة األنظار إليها باعتبارها أكرث املعامل زيا

ومنها مسجد عالء الدين ومسجد صاحب عطا، إضافة إىل مدرستي "قره طاي" و"إنجي مينارييل"، اللتان  

 تُستخدمان اليوم كمتاحف. 

  مسجد عالء الدين وسط املدينة وحوله العديد من املدارس التي كانت جامعات يف تلك الحقبة. وأقيم يقع  

ن السلجوقي األناضويل مسعود األول. وقد اتخذ املسجد شكله النهايئ  عىل تلة عالء الدين، يف عهد السلطا 

وتحتوي ساحة    القريب جداً من املظهر الحايل، وافتتح يف عهد السلطان السلجوقي األول "كيقباد األول".

املسجد عىل مقابر مغطاة بشواهد صغ�ة لحكام األناضول السالجقة الذين قدموا تضحيات كب�ة لجعل  

موطناً لهم، مبا يف ذلك "مسعود األول" و"كيليج أرسالن الثا�" و"سلي�ن الثا�" و"كيخرسو    األناضول

 األول" و"كيقباد األول" و"كيخرسو الثا�" و"كيليج أرسالن الرابع" و"كيخرسو الثالث".

  من أوائل الجامعات يف األناضول وواحدة من أبرز األمثلة عىل   فهيأما مدرسة "إينجه مينارييل"،  

الع�رة الرتكية اإلسالمية. وال تزال هذه املدرسة التاريخية تذهل الزائرين ببواباتها املبهرة وزخارفها  

البوابة    من البالط والخزف وفنون نحت الحجر عىل هيئة األزهار واألشكال الهندسية.  ك� تعترب 

زُخرف الجزء الداخيل  "التاجية" يف املدرسة من أفضل األمثلة عىل البناء الحجري السلجوقي. وقد  
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من مئذنة املدرسة الف�وزية املزينة بالحجر األبيض من الخارج، بزخارف نباتية وهندسية. وكُتبت عليه  

 كلمة "امللك لله" وآية الكريس كاملًة بالخط الكويف. 

سجد  م  أما   ، وهو بناء سلجوقي وسط املدينة، كان من أوائل املساجد يف املدينة.Iplikçiمسجد "إيبلكجي"  

من أوائل املجمعات الرائعة يف العرص السلجوقي، يتكون من مسجد ومدرسة وح�م وعدد    ؛صاحب عطا

من   باسمه وزيراً  املسجد  الذي سمي  املبا�. وكان صاحب عطا  لصيانة مجمع  األموال  من مراكز جمع 

العهدين العث��  سلطنة سالجقة الروم، ويقع رضيحه داخل املسجد الذي يحمل اسمه. وقد رمم املبنى يف  

 والجمهوري ثم أصبح متحفاً يضم عنارص إثنوغرافية. 

، فهو نزل سلجوقي بني بتكليف من األم� "سعد الدين كوبك" عىل شكل  Zazadin Hanأما خان زاز الدين  

متثل بوابة قونية االوىل    اسرتاتيجية قلعة بأحجار مستطيلة الشكل ويتميز بفناء واسع. وهو يقع يف منطقة  

 الش�ل والرشق معاً.  نحو

بني من الحجر  امل  ،يعد أكرب املساجد العث�نية يف قونيةالذي  Kapuالبازار التاريخي املغطى ومسجد كابو  

املقطوع ويحمل يف تصميمه عنارص كالسيكية للع�رة العث�نية، وله محراب نصف دائري مبني من الحجر  

 يش� إىل القبلة، ومنربه من الخشب.

للمرء أن يجد فيه أي منتج  أما   الذي �كن  بالقرب من متحف موالنا، وهو املكان  الكب�، فيقع  البازار 

 يتخيله. ويجلب البازار عبق التاريخ بأركانه املختلفة، وهو مكان شه� للزوار ويقدم منتجات أصلية. 

املسجد األصيل أنشأ بتكليف من "الصهر مصطفى باشا" زوج "السلطانة خديجة"  ، فقد  مسجد العزيزيةأما  

، أعادت والدة السلطان  1867ابنة السلطان العث�� محمد الرابع. وعندما دمر هذا املسجد يف حريق عام  

 املسجد باسم املسجد الذي "نوافذه أكرب من أبوابه".  ويعرفعبد العزيز إع�ره وفتحه.  

 ة املشهدسادسًا: شخصی

 سلیمان بن ُقتَلِمش 

هـ سار ُسلي�ن بن قُتلَمش صاحب قونية وأقرصا وأع�لها من بالد الروم (األناضول) إىل الشام  477يف سنة  

غ� أنه برز عىل    فملَك مدينة أنطاكية من أرض الشام، وكانت بيد الروم من سنة مثان وخمس� وثالمثائة".
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قليلة   بسنوات  ذلك  بعد  األحداث  يعمل عىل  سطح  لن  رجل 

يف  توحيد   الرتكية  اإلسالمية  الفتوحات  رقعة  وزيادة  األناضول 

الحقيقي   املؤسس  سيُعتَرب  بل  وفقط،  الصغرى  آسيا  غرب 

للوحدة السياسية لألتراك يف عرصهم الوسيط، وعىل إرثه ذلك  

 بزغ فجر العث�ني� ثم دولتهم الحديثة يف عرصهم الحارض.

ىل البيت السلجوقي الذي توىل زمام  ينتمي ُسلي�ن بن قتلمش إ 

سلجوق   بن  ميكائيل  بن  بك  طغرل  السلطان  قيادته 

م)، طارد البويهي� من العراق، والفاطمي� من  1063هـ/455(

الشام، واملؤسس الحقيقي لإلمرباطورية السلجوقية التي امتدت  

من وسط آسيا حتى الشام وسواحل البحر املتوسط، وإن كان  

 سالجقة عىل الحقيقة. ثالث السالط� ال

فتحت وفاة السلطان "طغرل بك" الباب للنزاع ب� السالجقة  

أو أبناء العمومة، فقد كان ألب أرسالن بن داود بن ميكائيل السلجوقي ابن أخي طغرل بك يحكم واليات  

نك  هـ، وبإيعاز من وزيره املح451ما وراء النهر يف خراسان ووسط آسيا بعد وفاة والده جغري بك سنة  

"نظام امللك الطويس" حّضه عىل اإلرساع للسيطرة عىل عاصمة السالجقة يف الري وإعالن نفسه سلطانا بعد  

وفاة عمه طغرل بك، بين� كان "طغرل بك" وبتأث� من زوجته قد عهد للطفل الصغ� "سلي�ن بن داود"  

اونه يف ذلك وزير ذيك ماكر  أخ ألب أرسالن من األب ل�تقي عرش إمرباطورية السالجقة بعد وفاته، يع

 . اسمه عميد امللك الكندري

وبعد تلك الهز�ة أرسل إليه تُتُش يستدعيه للمثول أمامه، إال أنه رفض دعوته، وملا رأى أن قادة جيشه  

يضغطون عليه لتلبية دعوة األم� تتش أخرج خنجرا وقتل نفسه منتحرا، وبهذا انتهت حياة سلي�ن بن  

ل، ومؤسس دولة سالجقة الروم، وأحد أركان الدولة الرتكية الحديثة، وقد استكمل  قتلمش فاتح األناضو 

 .أبناؤه قيادة الدولة من بعده، ومن رحمهم خرج العث�نيون في� بعد
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 سابعًا: مقال املشهد

 حزال دوران االنعکاسات املحتملة ملصادقة ترکیا یلع اتفاقیة باریس للمناخ 

سبتمرب/أيلول املايض، أعلن الرئيس الرتيك رجب طيب  21الجمعية العامة لألمم املتحدة يف  يف خطابه أمام  

أردوغان أن برملان بالده سيصادق عىل اتفاقية  

طويلة   لسنوات  كانت  التي  للمناخ،  باريس 

الساحة   عىل  الجدلية  القضايا  أبرز  إحدى 

 املحلية والدولية. 

اء  وعىل مدار سنوات أبدت تركيا تحفظاتها إز 

أن   غ�  عليها.  تصادق  ومل  باريس  اتفاقية 

الدول   عىل  ضغط  أداة  مبثابة  كانت  االتفاقية 

التي مل توقع عليها، وبينها تركيا. وحالياً تدور النقاشات حول ما إذا كان اتخاذ تركيا لهذه الخطوة سيؤدي  

 إىل انفتاح جديد يف السياسة الخارجية للبالد. 

ة التفاقية باريس عىل سياسات تركيا الخارجية والداخلية، ينبغي يف البداية  وقبل الحديث عن اآلثار املحتمل

فهم نطاق االتفاقية وما تنص عليه بنودها. فاالتفاقية تشمل التداب� الواجب اتخاذها ملكافحة تغ� املناخ  

 داب�. وح�ية البيئة ضمن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغ� املناخ، وطرق متويل هذه الت

في� يتمثل الهدف النهايئ لالتفاقية يف اتخاذ خطوات لحرص احرتار املناخ يف العامل بدرجت� مئويت� أو   

بدرجة مئوية ونصف الدرجة مقارنة مع معدالت ما قبل الثورة الصناعية. ويف هذا اإلطار، يُتوقع اتخاذ  

الطاقة املتجددة، وتقليل انبعاثات الكربون.  تداب� مثل الحد من استخدام الوقود األحفوري، والتحول إىل  

 وعىل هذا النحو فإن اتفاقية باريس تهدف إىل التخفيف من املشاكل البيئية التي سيسفر عنها تغ� املناخ. 

، إال أن الربملان الرتيك مل يصادق  2016دولة وقعت اتفاقية باريس عام    175ورغم أن تركيا كانت من ب�  

 عليها منذ ذلك الح�. 

ويرجع السبب الرئييس لعدم دخول االتفاقية حيز التنفيذ يف تركيا إىل العبء االقتصادي الذي ستفرضه  

عىل الدول املتقدمة. فاالتفاقية وضعت تركيا يف قامئة الدول املتقدمة التي يجب أن تتحمل أكرب 

فوري، يف مقابل  قدر من املسؤولية، ويجب أن تقلص أكرب كمية من انبعاثات الكربون والوقود األح

 استفادة محدودة من صناديق التمويل الدولية. 

هذا األمر يتوقع له أن يضع تركيا أمام تحديات اقتصادية. فعىل سبيل املثال، لن تتمكن تركيا إىل  

املناخ األخرض بسبب وجودها يف قامئة   الدولية مثل صندوق  حد كب� من االستفادة من األموال 

 الدول املتقدمة. 
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يف االتفاقية، لن يكون مبقدورها االستفادة إال بشكل محدود    1املتقدمة املدرجة عىل قامئة امللحق  فالدول  

لصالح الدول النامية وفق انخراطها مع    2020مليار دوالر املخصصة اعتباراً من    100من امليزانية البالغة  

تحفظ  االتفاقية.  رغم  باريس  اتفاقية  عىل  تركيا  صادقت  إذن  ملاذا  املتوقع  حسناً،  االنعكاسات  وما  اتها؟ 

 حدوثها نتيجة لذلك؟ 

يف البداية يجب اإلشارة إىل عدة أسباب هيكلية وراء هذه الخطوة. فمع مصادقة روسيا عىل اتفاقية باريس  

 ، أصبحت تركيا الدولة الوحيدة من ب� دول مجموعة العرشين التي مل تصادق عىل االتفاقية. 2020يف عام  

، جرى الرتكيز عىل نقطة أن تركيا مل تصادق عىل  2020مي لقمة مجموعة العرشين عام  ويف اإلعالن الختا

االتفاقية. في� أرجعت تركيا عدم مصادقتها عىل االتفاقية إىل "وضعها غ� العادل يف البنية املناخية الحالية".  

عنها   العرشين وتشكُّل صورة سلبية  تركيا وحيدة يف قمم مجموعة  أن ظهور  قرار  ويُعتقد  أسباب  أحد 

 املصادقة عىل االتفاقية، ناهيك عن أن هذه الخطوة ستقوي من موقف تركيا ب� دول مجموعة العرشين.

عالوة عىل ذلك، فإنه من شأن هذه الخطوة منع استغالل اتفاقية باريس كعامل ضغط ضد تركيا، ليس  

 السياسة الخارجية لرتكيا.   فقط في� يتعلق مبجموعة العرشين، ولكن أيضاً عىل أصعدة مختلفة من

فقد جرت اإلشارة مراراً من طرف األمم املتحدة واالتحاد األورويب إىل أنه ينبغي عىل تركيا أن تصادق عىل  

اتفاقية باريس. في� اعتربت بعض األحزاب األوروبية مثل حزب الخرض األملا�، مصادقة تركيا عىل االتفاقية  

 االتحاد األورويب. رشطاً أساسياً لعضوية 

إضافة إىل أن مصادقة تركيا عىل االتفاقية ستعزز نفوذها عىل الساحة الدولية. ك� ستكون تركيا يف وضع  

أكرث قوة عند مشاركتها يف قمة مجموعة العرشين بإيطاليا نهاية أكتوبر/ ترشين األول الجاري، ثم يف مؤمتر  

 يف مدينة غالسكو بأستكلندا. األمم املتحدة السادس والعرشين لتغ� املناخ 

وعىل سبيل املثال، ستمتلك تركيا ألول مرة حق التصويت بشأن أسواق الكربون وآليات التنمية املستدامة  

يف مؤمتر غالسكو. ك� ستنعكس هذه الخطوة إيجابياً عىل اجت�ع الرئيس أردوغان مع نظ�ه األمرييك جو  

اإلشارة إىل أن إعادة االنض�م إىل اتفاقية باريس كانت من    بايدن خالل قمة العرشين يف روما، سي� مع

أوىل املراسيم التي وقعها بايدن بعد دخوله البيت األبيض، وذلك بعد انسحاب واشنطن من االتفاقية يف  

 عهد سلفه دونالد ترمب. 

حول قضية املناخ  ك� أنه من شأن مصادقة تركيا عىل اتفاقية باريس، تعزيز سياساتها واألهمية التي توليها  

 والبيئة، وإظهار ذلك بشكل أفضل للرأي العام الدويل واملحيل. 

تغ�    تجاه  الالزمة  الحساسية  الحكومة  إيالء  تركيا حول عدم  تتداول مزاعم داخل  فمنذ سنوات 

 املناخ والقضايا البيئية، مستندة يف ذلك عىل عدم املصادقة عىل اتفاقية باريس. 

احة املحلية حول هذه القضية. كذلك من املهم هنا لفت االنتباه إىل أن  ويوجد تصور سلبي يف الس

أن   ننىس  أال  ينبغي  املرحلة،  هذه  ويف  كب�اً.  اقتصادياً  عبئاً  سيفرض  االتفاقية  عىل  تركيا  مصادقة 

 الحكومة اتخذت مبادرة مهمة واتخذت موقفاً بارزاً ملكافحة تغ� املناخ وح�ية البيئة. 
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أردوغان مكافحة التغ� املناخي يف كلمته أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة "تشكل    وقد اعترب الرئيس

"، األمر الذي يش� إىل أن تركيا ستشهد قريباً مناقشات حول إعداد أجندة  2053أحد عنارص رؤيتنا لعام  

  )1( .الطاقةوطنية بشأن تغ� املناخ، فضالً عن إعادة تشكيل االستث�رات يف مجال 

 

 

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