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 هذا العدد 

يف  يتناول   والخارجية  الداخلية  تركيا  التطورات  متابعة  الرتيك  املرصد 

عىل عدة محاور؛ سياسياً؛ يتناول املرصد؛    نوفمربمن شهر    الثا� النصف  

أردوغان   طيب  رجب  الرئيس  موضوعي  دعوته  و ترصيحات  تقييم  إىل 

زيارة اإلمارات يف فرباير ثم  ، بجانب عزمه  لرؤية قربص الرتكية بشأن الحل

الرئيسان   وإرسائيل الحقاً، باإلضافة إىل إعالن الخارجية اإليرانية أنمرص  

ذات عالقة بالشأن   وعناوين أخرى،  الرتيك واإليرا� قررا تطوير العالقات

 . الرتيك اللبنا�، وأزمة الهجرة الدولية، وملفات أخرى

املرصد يستعرض  األسبوع؛  قضية  الل�ة    ويف  يخوض  الرتكية.أزمة  ملاذا   .

 أما يف حدث األسبوع، يتناول املرصد،  أردوغان حربا عىل سعر الفائدة؟

 زيارة ويل عهد اإلمارات محمد بن زايد إىل تركيا.

٪ يف الربع الثالث من  7.4اقتصاديا؛ يستعرض املرصد؛ �و االقتصاد الرتيك  

الخام  ، مع  2021عام   الصلب  إنتاج  الرتكية  تفاع  ، وار %8�و  الصادرات 

 ، وملفات أخرى.مليار دوالر 21لتحقق ٪ يف أكتوبر 20.1

أما شخصية    ن جامع أمينونو.تركيا: يقدم املرصد نبذة ع  اعرفويف محور  

. وختاماً؛ يتناول  الربوفيسور مصطفى جنكيز  املرصد لهذا األسبوع فهي 

،  مع اإلمارات  تساؤالت حول حقيقة التطبيع الرتيكبعنوان:    املرصد مقاالً

  للكاتب برهان الدين دوران.

د   ص مر ال

  
 

الترکي دوریًا املشهد  یرصد

وتطوراته وقضایاه الداخلیة 
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 أوًال: املشهد السیاسي

 أردوغان یدعو إلی تقییم موضوعي لرؤیة قبرص الترکیة بشأن الحل

الرئيس رجب طيب أردوغان الدول الصديقة والشقيقة    دعا

أزمة   لحل  الرتكية  قربص  ش�ل  جمهورية  رؤية  تقييم  إىل 

مبوضوعية.  األحد،    جاء  الجزيرة،  ألقاها،  كلمة  يف  ذلك 

القمة   يف    15بافتتاح  املقامة  االقتصادي  التعاون  ملنظمة 

إن "مفتاح    الرئيس  وقال  العاصمة الرتك�نستانية عشق آباد.

لحل يف القضية القربصية هو اإلقرار باملساواة يف السيادة  ا

: "أدعو كافة الدول الصديقة والشقيقة إىل تقييم رؤية جمهورية  وأردف  والوضع الدويل للقبارصة األتراك".

 ش�ل قربص الرتكية لحل أزمة الجزيرة، دون تحيز". 

 ثم مصر واسرائیل  أردوغان یعتزم زیارة اإلمارات يف فبرایر

شف الرئيس رجب طيب أردوغان، عن عزمه زيارة دولة  ك

وأشار إىل أن بالده ستقدم عىل ،  املقبل  اإلمارات يف فرباير

وإرسائيل مرص  مع  مشابهة  "خطوات  خطوة ،  قدموا  لقد 

بـ   تطورات    10استث�ر  هناك  وستكون  دوالر،  مليارات 

بعض املتغ�ات دون أن تقطع تركيا    حيث حدثتإيجابية"،  

،  وأن العمل وصل يف النهاية إىل نقطة جيدة،  وطكافة الخي

زيارة العهد    بعد  ويل  وأجراإلمارات  شقيق  تركيا    اءإىل 

وأعرب أردوغان عن ثقته أن االتفاق الذي تم التوقيع عليها    مكتب االستث�ر يف الرئاسة.  محادثات مع 

 واإلمارات. خالل زيارة ويل العهد هي خطوة من أجل بدء فرتة جديدة ب� تركيا 

 یطالب أوروبا بتحمل مسؤولیة أزمة الهجرة  شنطوب

أوروبا   شنطوب،  مصطفى  الربملان  رئيس  طالب 

بالتزاماتها   والوفاء  الهجرة  أزمة  مسؤولية  بتحمل 

  تجاه الشعوب الذين استعمروهم سابقا".   اإلنسانية

وتطرق شنطوب الرتيك إىل أزمة املهاجرين الراهنة  

البولندية، مبينا أن املوقف    عىل الحدود البيالروسية

الرتيك لقي اإلشادة والتقدير من قِبل أملانيا وبعض  
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وأوضح أن لدى تركيا سياسة واضحة يف سبيل تذليل الصعوبات واملشاكل التي    دول االتحاد الربملا� الدويل. 

 قد يواجهها املهاجرون. 

 قات عبد اللهیان: الرئیسان الترکي واإلیراني قررا تطویر العال

أن   اللهيان،  عبد  أم�  اإليرا� حس�  الخارجية  أعلن وزير 

إبراهيم  واإليرا�  أردوغان  طيب  رجب  الرتيك  الرئيس� 

صعد   عىل  البلدين  ب�  العالقات  تطوير  قررا  رئييس، 

عىل هامش قمة ه�  اللقاء الذي جمع  ذلك بعد متعددة،  

  يف ترك�نستان".  15الـ  رؤساء منظمة التعاون االقتصادي  

الجوانب  متعدد  بشكل  العالقات  تطوير  "تقرر  وأضاف: 

البلدين   ورفع بعض العواقب، والقائدان اتفقا بخصوص تنظيم اجت�ع اللجنة تعاون رفيع املستوى ب� 

 خالل زيارة أردوغان املرتقبة لطهران". 

 : ترکیا ستدعمنا يف القطاع الصحي ناني الصحة اللبوزیر 

اللبنا� فراس أبيض، إن تركيا ستدعم بالده يف  قال وزير الصحة 

التغلب عىل املشاكل التي يعا� منها القطاع الصحي الذي تعرض 

االقتصادية.  األزمة  دولة    لنكسة كب�ة بسبب  تركيا  أن  إىل  وأشار 

كيا كانت مع لبنان  مهمة وقوية وأحرزت تقدًما يف قطاع الصحة، تر

يف هذه األوقات الصعبة    منذ سنوات عديدة ومستمرة يف دعمنا

ولفت إىل    من خالل املساعدات املهمة جدا للتخلص من األزمة. 

إىل رضورة تم التطرق    حيث ،  أنه تباحث مع وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو خالل زيارته إىل ب�وت

 دينة صيدا جنويب لبنان بدعم من تركيا.افتتاح مستشفى الصدمات والحروق يف م 
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 ثانیًا: قضیة األسبوع 

 أزمة اللیرة الترکیة.. ملاذا یخوض أردوغان حربا یلع سعر الفائدة؟ 

تتصدر واجهة األخبار املتعلقة برتكيا تلك املتابعات الخاصة برتاجع العملة املحلية، وبخاصة أنها تأيت يف  

الطيب أردوغان عىل خفض سعر الفائدة الذي رفعه محافظ البنك املركزي ضوء حرص الرئيس الرتيك رجب  

إىل   املحلية، مع عوامل  19السابق  العملة  أردوغان يف خفض سعر  الرئيس  %، وقد ساهمت ترصيحات 

وتتلخص وجهة نظر الرئيس الرتيك، يف أن رفع سعر الفائدة أحد أسباب ارتفاع معدل التضخم يف   أخرى.

 سعر الفائدة عائقا أمام املستثمرين، ألن سعر الفائدة املرتفع، يزيد تكاليف اإلنتاج.  البالد، ك� يُعد 

 ارتفاع التضخم يف تركيا.. األسباب والتداعيات والحلول 

ومثة حجة أخرى يرسدها الرئيس الرتيك، وهي مقارنة سعر الفائدة يف بالده بباقي دول مجموعة العرشين،  

التحاد األورويب وأم�كا، ففي تلك الدول تنخفض الفائدة إىل ما ب� صفر  وخاصة تلك الدول التي تنتمي ل

ولالطالع عىل حقيقة املشكلة، وأسبابها، وتأث�اتها عىل االقتصاد   %.19%، ويف بالده ترتفع إىل  1و

نجاحه،   مقومات  أهم  االقتصادية  اإلنجازات  كانت  الذي  أردوغان،  الرئيس  تجربة  وعىل  الرتيك، 

 ر من خالل اإلجابة عن مجموعة من األسئلة، يف السطور اآلتية. سنتناول األم
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 ما معالم خطة أردوغان؟
ينطلق الرئيس أردوغان من أن بالده نجحت يف تجربتها االقتصادية من خالل االقتصاد الحقيقي، ووصولها  

تاج السلع والخدمات،  اقتصاد يف العامل كان نتيجة التحسن يف ناتجها املحيل اإلج�يل، من خالل إن  20ألكرب  

% أو  24ويرى الرئيس أردوغان، أن وصول سعر الفائدة إىل   وبالتايل ال بد من املحافظة عىل هذه امليزة.

ويغلقوا  19 البنوك،  يف  أموالهم  يضعوا  أن  إىل  واملؤسسات  األفراد  ويدفع  واالستث�ر،  لإلنتاج  معوق   ،%

وبال شك أن هذا السلوك، يحول االقتصاد   ىل أموالهم. الرشكات واملؤسسات، مكتف� مبا يأتيهم من فوائد ع

 الرتيك إىل اقتصاد ريعي، ويفقده أهم مقوماته كاقتصاد إنتاجي. 

وتأيت وجهة نظر الرئيس أردوغان متسقة مع النظرية االقتصادية يف كون رفع سعر الفائدة، يؤدي إىل زيادة  

العرض، ألنه يؤدي إىل رفع   التضخم من جانب  اإلنتاج.معدالت  التضخم   تكلفة  ولكن الرتفاع معدالت 

السياسة االقتصادية يف تركيا يف مهمة صعبة،   العملة، لذلك صانع  بينها خفض قيمة  أسباب أخرى، من 

 فعليه معالجة األمر، مبا يحقق مصالح املستثمرين، واملدخرين، واملستهلك�. 

 ما وجهة نظر املخالفین للرئیس أردوغان؟
س أردوغان نوعان؛ األول أولئك الذين يختلفون معه سياسيا، وهؤالء ليس املجال هنا لتناول  املخالفون للرئي 

وجهة نظرهم، فهم سيخالفونه عىل طول الطريق. والنوع الثا� هم املخالفون له اقتصاديا، فينطلقون من  

النقدية من منظور رأس�يل، والتي ت أنه إذا  تبنيهم ملعالجات األمور يف ضوء قراءة السياسات  تلخص يف 

انخفضت قيمة العملة، فعليك رفع سعر الفائدة لتمتص السيولة الزائدة يف السوق، وتحافظ عىل معدالت  

  2018ولذلك وجدنا القامئ� عىل أمر البنك املركزي الرتيك، يرفعون سعر الفائدة يف سبتمرب/أيلول   التضخم.

%،  19، حيث تم رفع سعر الفائدة إىل  2021آذار  %، وهو معدل غ� مسبوق، وتكرر األمر يف مارس/24إىل  

ولكن بقيت مشكالت االقتصاد الرتيك عىل الصعيدين املايل والنقدي ك� هي، م� أدى إىل بقاء البطالة عند  

 %.19.7%، وكذلك وصول التضخم إىل 12.7معدالت مرتفعة 

، فالحل ال يكون بإجراءات تخص  واملشكلة الحقيقية هنا، غياب التنسيق ب� مكونات السياسة االقتصادية

 السياسة النقدية فقط، فال بد من النظر إىل تداعياتها عىل االستث�ر، والتجارة، والتوظيف، ومالية الدولة. 

 ما تداعيات انخفاض سعر الل�ة؟

ك� أن لخفض سعر العملة املحلية سلبيات، فقد تحقق له إيجابيات يف تركيا، ولكن ال يعني ذلك  

فقد أدى انخفاض قيمة الل�ة الرتكية إىل   سعر الل�ة مرحب به دامئا وعند أي معدالت. أن انخفاض

%، وزادت األعباء املعيشية عىل املواطن�، سواء بالنسبة  20رفع معدل التضخم ليقرتب من سقف  

الدولرة  انتشار ظاهرة  كب� عىل  بشكل  املنازل، ك� ساعدت  إيجار  أو  والخدمات،  السلع  ألسعار 

 ل املجتمع الرتيك. داخ 

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


 

 

6 | P a g e  

ي  ك د التر ص مر  ال
 December 2021 3 ||49العدد 

 

 

 

 

 

 

زيادة  الل�ة، عىل رأسها  انخفاض سعر  اإليجابيات من  الرتيك بعض  االقتصاد  اآلخر، حقق  الجانب  وعىل 

الصادرات السلعية، وما كان ذلك ليتحقق لوال وجود قاعدة إنتاجية قوية اقتنصت الفرصة، فوصلت قيمة  

التداعيات السلبية لجائحة كورونا،  ، عىل ال2020مليار دوالر بنهاية    169.5الصادرات السلعية   رغم من 

 . 2021مليار دوالر بنهاية  200الـ وتستهدف تركيا تجاوز صادراتها السلعية حاجز 

ك� نشط قطاع السياحة يف تركيا يف ظل تراجع قيمة العملة الرتكية، فاإلحصاءات الرسمية تش� إىل أن  

مليون سائح، ومبا �ثل    14.1بلغ    2021وأغسطس/آب  عدد السائح� خالل الفرتة من يناير/كانون الثا�  

، وبال شك أن انخفاض قيمة الل�ة سوف يزيد من  2020% عن الفرتة املناظرة من عام  93زيادة قدرها  

 حركة السياحة يف تركيا، والتي تعد من األنشطة املهمة لالقتصاد القومي. 

 ما متطلبات نجاح رؤیة أردوغان؟ 
لتفس� الظواهر االقتصادية إيجابا وسلبا، فإذا كان الرئيس أردوغان يرى أرضارا    ال يوجد عامل واحد حاسم

الفائدة، فعىل   الفائدة عىل اقتصاد بالده، وأنه من صالح االستث�ر والتوظيف خفض سعر  الرتفاع سعر 

 صانعي السياسة االقتصادية ببالده، أن يعدوا الحزمة الالزمة لنجاح هذه الرؤية، من خالل: 

الحد من تدفق األموال   ، االعت�د بنسب كب�ة عىل املوارد ومستلزمات اإلنتاج املحيل،  ل فاتورة الوارداتتقلي 

،  ونشاطه االقتصادي  ترشيد اقرتاض القطاع الخاص، مبا يتناسب مع قدراته التمويلية،  الساخنة من الخارج

األموال املتاحة يف السوق، ملنعها   أن تعمل السياسة االقتصادية عىل توف� فرص لالستث�ر، �كنها استيعاب  

أو   املشفرة  بالعمالت  املتعلقة  األنشطة  يف  أو  العملة،  سعر  عىل  أو  بالبورصة  للمضاربات  التوجه  من 

 الفوركس وأشباهها. 

 ما مظاهر الحضور السیاسي ألزمة اللیرة يف ترکیا؟ 
االقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، ومثة عالقة ال �كن إه�لها يف قراءة واقع تراجع قيمة العملة  

فالجميع   الرتكية، وارتباطها باألداء السيايس الداخيل والخارجي لحكومة العدالة والتنمية، والرئيس أردوغان.

لدولة الكردية، وما يحمله من تهديدات  يعلم تحركات الجيش الرتيك يف سوريا والعراق ملواجهة مرشوع ا

لألمن القومي الرتيك، وكذلك املوقف القيمي لرتكيا يف منارصة ثورات الربيع العريب، ورفض مشاريع الثورات  

وكذلك موقف تركيا من مخطط   املضادة، وداعميها يف دول املنطقة، وكذلك موقف تركيا يف األزمة الخليجية. 

شها هي وقربص الرتكية، بعيدا عن ثروة الغاز الطبيعي، وحرص تركيا  رشق املتوسط، ومحاولة تهمي

 عىل توازن يف عالقاتها الخارجية، وكونها قوة إقليمية ال يجب تجاهلها من قبل القوى الدولية. 

، وما تبع ذلك من  2016ومثة عوامل محلية متثلت يف محاولة االنقالب العسكري الفاشل يف عام  

  اسرتاتيجيةد الرتكية، كمدخل إلسقاط التجربة الد�قراطية، وكذلك محاربة  محاوالت زعزعة االقتصا

من  مجموعة صغ�ة  يد  يف  تركزها  وعدم  الرثوة،  توزيع  قاعدة  اتساع  يف  والتنمية  العدالة  حزب 

 الرشكات القابضة. 
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 ماذا فعل انخفاض قیمة اللیرة يف االقتصاد الترکي؟ 
، أنه أزال األصفار الستة من العملة  2003اقتصاديا، بعد عام    يعترب أبرز نجاحات حزب العدالة والتنمية 

الدوالر يعادل مالي� الل�ات، أصبح يف عام     2005املحلية، ورفع من قيمتها أمام الدوالر، فبعد أن كان 

ا  ويف ضوء أرقام قاعدة بيانات البنك الدويل، نجد أن الناتج املحيل اإلج�يل لرتكي  ل�ة.  1.34الدوالر يعادل  

عام   إىل  2013يف  يعادل    1.8، وصل  ل�ة، ومبا  كان يقرتب من سقف    957تريليون  أنه  أي  مليار دوالر، 

ولكن بعد تراجع قيمة العملة الرتكية عىل مدار السنوات املاضية،   تريليون دوالر كقيمة للناتج املحيل. 

 حلية. تراجعت قيمة الناتج مقوما بالدوالر، عىل الرغم من زيادتها بالعملة امل

  720تريليونات ل�ة، بين� كانت القيمة بالدوالر  5.05بلغت قيمة الناتج بالعملة املحلية  2020ففي عام 

دوالر.  باقي  مليار  حساب  عىل  متغ�،  أو  طرف  معالجة  وليس  شاملة،  معالجة  يتطلب  فاألمر  ولذلك 

 املتغ�ات، التي يكون لها تأث�ها السلبي عىل جوانب أخرى.

تشج تجاه  فمطلوب  املحلية  للعملة  معتدلة  قيم  عىل  الحفاظ  الوقت  نفس  ويف  االستث�ر  وتحفيز  يع 

العمالت األجنبية، وك� هو مطلوب بقاء القاعدة اإلنتاجية الرتكية حية وقوية، والعمل عىل زيادة القيمة  

الية والنقدية، من  املضافة لألنشطة االقتصادية املختلفة، فإنه ينبغي أال يؤدي ذلك إىل إه�ل املؤرشات امل

 أداء سعر الرصف، ومعدل التضخم، وعجز املوازنة. 

 من الرابحون من انخفاض سعر اللیرة؟ 
العربة يف تقويم أداء االقتصاد القومي ألي بلد هي املنفعة العامة، واملصلحة التي تفيد القاعدة العريضة  

ت الرتكية  الل�ة  فإن  املعيش،  الواقع  املجتمع، ولكن يف ضوء  عام  من  املعدالت منذ  ،  2013راجعت ألد� 

الرابحون من هذا الوضع يف املقام   وبالتايل فإن هناك من يستفيد من هذا الوضع، وهناك أيضا مترضرون.

األول املضاربون عىل سعر العملة، والذين يراقبون السوق منذ فرتة، ويعملون عىل االحتفاظ بقدر كب�  

لبيعها يف هذا  األجنبية  العمالت  السياحة، وقطاعات    من  تعود عىل قطاع  التوقيت، وأيضا هناك منافع 

 األنشطة التصديرية. 

حيث   املاضية،  الفرتة  املحلية خالل  بالعملة  مبدخراتهم  احتفظوا  الذين  املدخرون،  فهم  املترضرون،  أما 

ل رفع  انخفضت القدرة الرشائية ملدخراتهم، وتراجع قيمة ما لديهم من ثروة، لذلك فهذه الرشيحة تفض 

أيضا من املترضرين، املستوردون الذين تعتمد تجارتهم   سعر الفائدة، ليعوضهم عن هذه الخسائر.

أو أنشطتهم اإلنتاجية عىل االست�اد من الخارج، ففاتورة واردتهم سرتتفع يف ظل تراجع الل�ة، وكذلك  

التزاما فتدب�  دولية،  أو  محلية  لجهات  سواء  األجنبية  بالعملة  األجنبية  املديونون  بالعملة  تهم 

 سيكلفهم الكث� يف ظل انخفاض قيمة الل�ة. 
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 ثالثًا: حدث األسبوع 

 زیارة محمد بن زاید إلی ترکیا

بن   الشيخ محمد  أبوظبي،  وصل ويل عهد 

زايد آل نهيان، إىل العاصمة أنقرة، يف إطار  

رسمية. ب�    وتناولت  زيارة  املحادثات 

كافة   عىل  الثنائية  العالقات  الطرف� 

لتطوير   الالزمة  والخطوات  األصعدة، 

وجهات  ، بجانب تبادل  التعاون ب� البلدين

والدولية   اإلقليمية  القضايا  حول  النظر 

 الحالية. 

وعربياً من حيث قيمة  متتلك اإلمارات عالقات تجارية واستث�رية جيدة مع تركيا ما يجعلها األوىل خليجياً  

وخالل العقدين املاضي� بلغ متوسط حجم التبادل التجاري السنوي ،  وتنوع االستث�رات املبارشة يف تركيا

 مليار دوالر أمرييك.  8بينه� قرابة 

يف شهر أغسطس املايض، وعقب اللقاء الذي جمع الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان مع مستشار األمن  

أنه� تناوال خالل  القومي لدولة اإل  أنقرة، أشار أردوغان إىل  نهيان يف  الشيخ طحنون بن زايد آل  مارات 

االجت�ع استث�رات اإلمارات يف تركيا، حيث قال: أعتقد أن اإلمارات ستنفذ قريباً استث�رات كب�ة يف بلدنا،  

  يخ محمد بن زايد آل نهيان الش، وبالفعل خالل زيارة  إذ إن لديها أهدافاً وخططاً استث�رية جادة للغاية

األوىل   اتفاقيات عىل هامش الزيارة 10إىل أنقرة التقى خاللها الرئيس رجب طيب أردوغان، وقع الجانبان 

سنوات، وتشكل عالمة فارقة وذات أهمية كب�ة عىل صعيد العالقة ب� الدولت� من    10من نوعها منذ  

 ها دول اإلقليم خالل السنوات األخ�ة، من جهة أخرى.جهة، وعىل صعيد املحاور املنقسمة التي اصطفت ب

يف السنوات األربع املاضية، حافظت أنقرة وأبو ظبي عىل استقرار العالقات التجارية واالقتصادية بينه�،  

وتوسعت لتشمل جوانب واتجاهات جديدة، األمر الذي انعكس عىل حجم الصادرات الرتكية إىل اإلمارات  

مليون دوالر أمرييك يف شهر يونيو املايض مقارنة بشهر مايو الذي بلغت    295و  التي ارتفعت إىل نح

 عريب."  TRTمليون دوالر، بحسب تقرير لـ "  243.5قيمة صادراته نحو 

قرابة   البلدين  ب�  التجاري  التبادل  بلغ حجم  فقد  الرتكية،  الخارجية  وزارة  بيانات    7.4وبحسب 

عام   أمرييك  عام    7.6  ، ونحو2019مليارات دوالر  عام  2018مليارات دوالر  قياسياً  رق�ً  ، مسجالً 

قرابة    2017 إىل  التجارة  أن وصل حجم  فإن    14.8بعد  األرقام،  هذه  أمرييك. ووفق  دوالر  مليار 
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كأكرب مستورد للسلع الرتكية عىل مستوى العامل والثانية    12الـ  اإلمارات العربية املتحدة تحل يف املرتبة  

 ، ويف املرتبة التاسعة كأكرب مصّدر للسوق الرتكية عاملياً واألوىل عربياً.عربياً بعد العراق

، وصلت قيمة واردات  2019مليارات دوالر يف عام    3.5وبين� بلغت قيمة الصادرات الرتكية إىل اإلمارات  

رات ما ب�  مليارات دوالر. وتنوعت الصادرات الرتكية إىل اإلما  4.33تركيا من اإلمارات يف العام نفسه إىل  

األحجار الكر�ة واملعادن واآلالت واألجهزة الكهربائية، يف ح� أن أهم الصادرات اإلماراتية إىل تركيا هي  

 الذهب واألملنيوم واملجوهرات والنفط والزيوت املعدنية واملواد الكي�وية والحديد. 

م االستث�رات األجنبية املبارشة يف  تش� البيانات الرسمية الصادرة عن معهد اإلحصاء الرتيك إىل تجاوز حج

الثا�    165تركيا   وبين� بلغ  ،  2020حتى نهاية عام    2002مليار دوالر أمرييك يف الفرتة من يناير/كانون 

األخ�ة، حلت اإلمارات    18مليار دوالر خالل السنوات الـ  11.4مجموع االستث�رات الخليجية يف تركيا قرابة  

مليارات    4.3بة األوىل ب� الدول الخليجية كأكرب مستثمر يف تركيا بقيمة بلغت نحو  العربية املتحدة يف املرت

 دوالر، تلتها قطر واململكة العربية السعودية يف املرتبت� الثانية والثالثة عىل التوايل. 

املتجددة واملشار والطاقة  والبنوك  التمويل  لتشمل قطاعات  تركيا  اإلماراتية يف  االستث�رات  يع  وتنوعت 

العقارية والصناعات الغذائية والدوائية والطبية، والسلع االستهالكية والخدمات اللوجستية واملوا� وتجارة 

التجزئة، واملراكز التجارية والفنادق واملنتجعات السياحية، فضالً عن رشاء وضخ استث�رات يف الرشكات  

 الرتكية الرائدة يف القطاع التكنولوجي والرقمي. 

إلمارات سوقاً استث�رية مهمة للمستثمرين األتراك، حيث ترتكز االستث�رات الرتكية باألغلب يف  ك� تُعد ا

مرشوع   100نحو    2013قطاع البناء واإلنشاءات. فقد نفذت رشكات املقاوالت الرتكية يف اإلمارات لغاية عام  

ءات، تستثمر الرشكات التجارية  مليارات دوالر أمرييك. وإىل جانب قطاع البناء واإلنشا  8.5بقيمة تجاوزت  

 الرتكية هي األخرى يف اإلمارات وافتتحت مقرات ومخازن لها هناك. 

ضمن أحدث االستث�رات اإلماراتية يف تركيا، استحوذت رشكة "فينيكس" اإلماراتية للسكوتر، عىل رشكة  

  43سطس/آب الجاري، مقابل أغ 2"بامل " الرتكية الرائدة يف مجال التنقل الخفيف (السكوتر الكهربايئ) يف 

 مالي� دوالر أمرييك).  5مليون ل�ة تركية (نحو 

الثا�    19ويف   "ياشار (2019نوفمرب/ترشين  أعلنت مجموعة رشكات   ،Yaşar Holding  الرتكية صاحبة  "(

باستث�ر مبارش  )" املختصة يف صناعة منتجات األجبان واأللبان، عن قيامها  Pınarالعالمة التجارية "بينار (

 مليون دوالر أمرييك.   30يف العاصمة اإلماراتية أبو ظبي لبناء مصنع خاص بتصنيع الجنب بقيمة 
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 ابعًا: املشهد االقتصادي ر

 ملیار دوالر 21تالمس و يف أکتوبر٪ 20.1تنمو ة: الصادرات الترکی

بنسبة   زيادة  الرتكية  الصادرات  أكتوبر٪20.1سجلت   ، يف 

م مقارنة  الشهر من  املايض،  نفس  بلغت 2020ع  بقيمة   ،

دوالر.  20.7 مبعدل   مليار  الواردات  زادت   ٪ 12.8ك� 

دوالر.  22.23مسجلة   مليون  التجارة  مليار  عجز  وتراجع 

، مسجال  2020، مقارنة مع أكتوبر  ٪40.1الخارجية بنسبة  

ارتفعت الفرتة من يناير وحتى أكتوبر،   مليار دوالر.  1.438

وزادت الواردات   مليار دوالر.  181.67مقارنة مع نفس الفرتة من العام املايض، محققة    ٪33.9الصادرات  

ب� يناير    ٪15.9وتناقص عجز التجارة الخارجية   مليار دوالر.  215.533خالل نفس الفرتة، مسجلة  ٪  22.5

 مليون دوالر.  860مليارا و 33وأكتوبر، بقيمة بلغت 

 2021يف الربع الثالث من  ٪ 7.4نمو االقتصاد الترکي 

خالل الربع الثالث ٪  7.4حقق االقتصاد الرتيك �وا بنسبة  

ارتفع و ، 2020من العام الجاري، مقارنة بالفرتة نفسها من 

املهنية   األنشطة  يف  سنوي  أساس  عىل  املحيل  الناتج 

، واملعلومات  ٪25.4واإلدارية وأنشطة الخدمات املساندة  

٪، 8.3، واإلدارة العامة والتعليم والصحة  ٪22.6واالتصاالت  

اإلج�يل   املحيل  الناتج  الخدمات، ٪  11.7وقفز  قطاع  يف 

، وزاد االستهالك النهايئ الحكومي  ٪9.1ك� ارتفع اإلنفاق االستهاليك النهايئ لألرس  ،  يف قطاع الصناعة٪  10و

حيث ارتفع  يف النمو االقتصادي لبالده،  ٪  92وش، إن الصادرات تساهم بـ  قال وزير التجارة محمد م٪. و 9.6

 ٪. 6.8إسهام الصادرات يف النمو االقتصادي لرتكيا إىل 
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 %8نمو إنتاج الصلب الخام 

خالل    %8حقق إنتاج تركيا من الصلب الخام، �وا بنسبة  

 بـ   أكتوبر املايض، مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت 

دوالر  1.8 بإنتاجمليار  طن.  3.5  ،  �وا   مالي�  حقق  ك� 

، 2021األوىل من عام    10خالل األشهر الـ    %14.2بنسبة  

  بعائدات ،  %23محققة �واً بنسبة    مليون طن  33.3ليبلغ  

 الر. مليار دو  13.4، 2021األوىل من  10األشهر الـ 

 مباحثات ترکیة بریطانیة لتحدیث اتفاقیة التجارة الحرة

املتحدة   واململكة  تركيا  التجارة لتخطط  اتفاقية  تحديث 

  الحرة بينه�، لتشمل قطاعات أكرث خالل العام� املقبل�.

 وسبتمرب   للمملكة املتحدة ب� يناير تركيا وبلغت صادرات  

الجاري،   بزيادة  9.7العام  دوالر،  ل 28.2  مليارات  لفرتة  ٪ 

املايض. العام  من  الواردات  و   نفسها  مليارات    4.2بلغت 

 تعترب   . الفائتلفرتة نفسها من العام  ٪ ل4.5دوالر، بزيادة  

ثالث أكرب دولة من حيث االستث�رات الدولية  ، و اململكة املتحدة تعد ثا� أكرب سوق للصادرات الرتكية 

 مليون دوالر.  81مليارا و 12املايض، باستث�رات  حتى أغسطس  2020املبارشة يف تركيا خالل الفرتة من 

 عرف ترکیااخامسًا: 

 جامع أیمنونو  

يف   التاريخية  املساجد  ب�  يعد    اسطنبول، من 

ساجد عىل شاطئ  املأروع     Eminönüمسجد  

البوسفور وأحد الرموز الرئيسية لصورة 

اسطنبول. يتميز املبنى، وهو آخر مثال  

و  العظيمة  بنتها  للمساجد  التي  الرائعة 

السالط�   بكونه    العث�ني�،عائالت 

 املسجد الذي اكتمل بناؤه يف أطول فرتة.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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تغي�ات    8عاًما وكان هناك    66يف  ئه  عام. تم االنتهاء من بنا  500مسجد عث�� يعود تاريخه إىل حوايل  

 فاعًال   ،العث�نية يف القرن� السادس عرش والسابع عرشمسجد تأث� يف إدارة اإلمرباطورية  كان لل  أثناء بنائه.

 .1663وافتتح املسجد للعبادة يف عام ، يف شؤون الدولة

السابع عرش أن ايحتوي عىل أروع أجنحة السلطان التي بنيت يف املساجد يف القرن  ملسجد مبني  ، ك� 

ا  لذلكبشكل عمودي   األمثلة  أكرث حدة من  للمسجد  الرئيسية  القبة  و ألخرىفإن  املسجد هو ،  مخطط 

الفناء الداخيل  . بجانب أن  نسخة أكرث تفصيالً من املخطط الذي استخدمه مع�ر سنان يف مسجد شهزاد

 . عموداً  20قبة عىل  24يحيط به   ؛للمسجد الذي يتوسطه نافورة ويحيط به رواق

 سادسًا: شخصیة املشهد

 جنکیز  مصطفی

عام    ُولد عنتاب  غازي  مدينة  تعليمه   ،1949يف  تلقى 

كلية العلوم   يفتخرج  ،  االبتدايئ والثانوي يف غازي عنتاب

تشكيل التجارة لمؤسس  و السياسية يف أنقرة. عمل كخب�  

) املركزي  لالتحاد  وهي    )،Village-Koopالخارجية 

تضم   الزراعية  القرى  لتنمية  تعاونية  ألف   40جمعية 

والتي تم إنشاؤها لتكون عامالً رئيسياً يف التحديث   قرية،

والذي    ، بلدية  670املؤسسة االقتصادية املركزية لـ    ،TANSAاملدير العام لـ  شغل منصب    الزراعي يف البالد.

(جمعية تجار    TABGİSنصب الرئاسة العامة لـ  شغل م، ك�  تنظيم األسعار لصالح الجمهورل  ا تم تأسيسه

رئيس  ال  البرتولية املهنية يف قطاع النفط.  ITOالوقود الرتكية وأرباب العمل يف الغاز) وممثل القطاع يف لجان  

 ، تويف قبل يوم� وحرض جنازته رئيس الجمهورية. سنوات 3.5ملدة لنادي غلطة رساي الريايض  37

  

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

 " برهان الدین دوران"  تساؤالت حول حقیقة التطبیع الترکي مع اإلمارات

�كننا إدراك كيفية تسخ� حوار السياسة الخارجية لخدمة  

املصالح الفردية من خالل تحليل تشكيك أحزاب املعارضة 

ويفرتض  املتحدة.  العربية  اإلمارات  مع  التطبيع  يف  الرتكية 

والخطاب   اإليديولوجيا  أن  يف  النقاد  محدداً  دوراً  يلعبان 

والتنمية  العدالة  حزب  ظل  يف  الرتكية  الخارجية  السياسة 

لكن الحقيقة هي أن الرباغ�تية والعقالنية تقفان  الحاكم.  

 خلف سعي حزب العدالة والتنمية لتحقيق املصالح الوطنية.

الوطنية من خالل مر املصالح  الحاكم عىل تحقيق  الحزب  السياسة يف  القوى ويعمل صانعو  توازن  اعاة 

والتفضيالت املتغ�ة باستمرار ألصحاب املصلحة املعني�. وبشكل عام، فإن العداء واملنافسة والتعاون يف  

الساحة الدولية متجذرة يف املصالح الوطنية، ويتم تحديدها بشكل مرن، ما يعني أن الخطاب أصبح أداة  

 يستخدمها املرء للحصول عىل ما يريد. 

هه قادة املعارضة يف تركيا حقاً هو مدى قدرة الرئيس رجب طيب أردوغان عىل تشكيل  إن جّل ما يكر

عاماً. ولعلهم ال يتقبلون إىل اآلن قيام    19التفاعل ب� السياسة الخارجية والسياسة الداخلية عىل مدى  

الوطنية. بل إنهم  أردوغان بالرد عىل املنافس� بالكل�ت تارًة، وبشكل عميل تارة أخرى مع مراعاة املصالح  

غاضبون من اتخاذ الرئيس قرارات جديدة عىل حساب الخيارات السابقة، التي انتقدتها املعارضة بشدة،  

 ما يجعل ردة فعل املعارضة بدورها تدفعها إىل اتخاذ موقف عاطفي وغ� عقال�.

وغلو، يف تعليقه  ويف أحدث مثال عىل ذلك، حاول رئيس حزب الشعب الجمهوري املعارض ك�ل قليجدار أ 

عىل تطبيع أنقرة مع اإلمارات، تعزيز حجته من خالل اإلشارة إىل عالمة رابعة وهي عالمة سياسية تُرفع 

وإخوانك  لرابعتك  "ماذا حدث  قائالً:  أردوغان،  يستخدمها  ما  وغالباً  اإلبهام،  أصابع مع طي  أربعة  فيها 

والتصور  األكاذيب  بأن  قويل  عىل  أرص  زلت  ال  وأنهم  املسلم�؟  الرئايس.  القرص  أساس  هي  الفارغة  ات 

سيبيعون قضيتهم عىل الفور إذا كانوا سيكسبون املال". مضيفاً: "املسلمون الحقيقيون ال يدعمون  

 القرص". 

دعونا نتجاهل للحظة أن الجملة األخ�ة لزعيم املعارضة الرئييس كانت مثاالً غ� عادي عىل خلط  

� استندوا إىل ترصيحات قليجدار أوغلو لالستفسار عن األهمية  الدين بالسياسة. لكن بعض املعلق

وويل عهدها. وربط    2016يوليو    15األخالقية لالتصال بدولة متهمة بتمويل محاولة االنقالب يف  

آخرون محاولة التطبيع، التي كانت يف طور اإلعداد منذ ما يقرب من عام، بأحدث تقلبات العملة  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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"التحرر االقتصادي" مبساعدة اإلمارات. بين� زعم آخرون، ممن هم أفضل إىل    وانتقدوا الحكومة ملتابعة

 حد ما يف التفك� التحلييل، أن التطبيع مع اإلمارات �ثل "نهاية اإلخوان املسلم�" و"اإلسالم السيايس". 

 ف� الذي حدث بالفعل؟ 

ارضت االنقالبات العسكرية. ومثّل كٌل  خالل الربيع العريب، دعمت تركيا السياسي� املنتخب� د�قراطياً وع

من املرصي محمد مريس والتونيس راشد الغنويش، حالة �وذجية تالمس صميم املوضوع. ومع ذلك علينا  

أن نالحظ أن تركيا مل تحول انتقادها الرصيح لالنقالبات العسكرية إىل "ترويج للد�قراطية". ففي ليبيا،  

ة يف ذلك البلد مبا يت�ىش مع مصالحهم الخاصة يف رشق البحر املتوسط.  انحاز األتراك إىل الحكومة الرشعي

وبالرغم من انتقاد انقالب الج�ال عبد الفتاح السييس، كانت تركيا آخر دولة ترسل جيشها إىل سوريا عام  

. وكان هدفها القضاء عىل "ممر اإلرهاب" لتنظيم ي ب ك/يب كا كا الدموي، وإنشاء منطقة آمنة  2016

 جئ�. وال يزال جيشها هناك للغرض نفسه. لال 

ومل تجيّش تركيا املعارض� العرب وتحشدهم، مبن فيهم أعضاء من ج�عة اإلخوان املسلم� الذين لجأوا  

إىل داخل حدودها، بعد اإلطاحة بحكوماتهم الد�قراطية من قبل قوى الوضع الراهن يف الخليج. ومن  

الجانب اآلخر. وخوفاً من أن تتمكن األحزاب اإلسالمية الد�قراطية  الواضح أن اليشء نفسه ال ينطبق عىل  

من تغي� العامل العريب، استهدفت قوى الوضع الراهن تركيا ورئيَسها. وعندما بدأت وسائل اإلعالم الخليجية  

 يف مهاجمة تركيا يف ذلك الوقت، تم تصوير أردوغان عىل أنه بطل اإلسالم السيايس.

 و ملاذا استسلم الطرف اآلخر؟ والسؤال الحقيقي ه

، حاول الخليج احتواء إيران وتركيا من  ةج�عة إرهابيبعد أن نجح يف تصنيف ج�عة اإلخوان املسلم�  

عام   بعد  تركيا  أثبتت تحركات  نفسه،  الوقت  املنطقة. ويف  الطموحة إلعادة تشكيل  أجل حرق خطتهم 

. لكن التغي�ات األخ�ة يف سياسة الواليات املتحدة  يف سوريا وقطر وليبيا أنها غ�ت قواعد اللعبة   2016

تجاه منطقة الخليج بعد رحيل الرئيس دونالد ترامب، أجربت جميع الالعب� عىل مراجعة حساباتهم، م�  

 أدى إىل رياح التطبيع التي تهب عىل املنطقة. 

 ها لسياسات أردوغان؟إذن، يجب أن يكون السؤال الصحيح ك� ييل: ملاذا تخلت بعض الدول عن معارضت

اإلسالم السيايس"، يف ضوء الزيارة الرسمية  “بـ  أو بعبارة أخرى، هل انتهى عداء الخليج لرتكيا الذي ارتبط  

 لرئيس دولة اإلمارات األسبوع املايض؟ وهل أقروا بأن سياسة أردوغان اإلقليمية كانت ناجحة؟

التدخل يف الشؤون الداخلية ألي دولة أو  والجواب الفصل هو أن تركيا مل تنتهج قط سياسة تتضمن  

مهاجمتها. ك� أنها مل ترتدد يف استخدام قوتها السياسية والعسكرية بطرق مرشوعة، لض�ن أمنها  
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  )1(.القومي. لكن إعادة تقييم جديدة وعقالنية دّراكة للمصالح الوطنية، �كن أن تزيل التوترات ب� الدول

 

 

 . رصدتعرب بالرضورة عن امل) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال 1(
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