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 فی هذا العدد: 

 ملیون مسلم   35ال نقبل تحول أوروبا إلی معسکر اعتقال لـ    :أردوغان  

 2021إرهابیا تم تحییدهم خالل    2631وزیر الدفاع:   

   دبي "أقنجي" الترکیة معًا وسط  و تشاووش أوغلو    حدث األسبوع:  

   ما إمکانیة تطبیع العالقات بین ترکیا وأرمینیا؟   قضیة األسبوع:  

 الحساب الجاري الترکي یسجل فائضا يف أکتوبر   

 ٪ يف أکتوبر 8.5نمو مؤشر اإلنتاج الصناعي   

  حسن مراد مرجان   شخصیة العدد:  

 تناقضات السیاسة االقتصادیة الترکیة مقال:   
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 العدد هذا 

يف  الرتيك    املرصد  يتناول  والخارجية  الداخلية  تركيا  التطورات  متابعة 

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

تحول أوروبا إىل  بعدم قبول أن ت  أردوغان  الرئيس رجب طيبترصيحات  

التعاون   التي ترغب يف بروكسلومن  ، مليون مسلم  35معسكر اعتقال لـ 

تركيا وأرمينيا لتعي� ممثل�  بين� تستعد كالً من    ، مع تركيا بكافة املجاالت

بينه� الثنائ  خاص�  العالقات  تطبيع  إطار  و يةيف   ،"  STARTCOMقمة 

SUMMIT " ،وملفات أخرىلالتصال تعقد جلساتها يف اسطنبول. 

املرصد  ويف قضية تركيا    األسبوع؛ يستعرض  ب�  العالقات  تطبيع  إمكانية 

  تواجد وزير الخارجية مولود   اول املرصد سبوع، يتن أما يف حدث األ ،  وأرمينيا

 . معاً وسط ديب  املس�ة "أقنجي" الرتكية طائرة تشاووش أوغلو و 

  شهر يف  الحساب الجاري الرتيك فائضاً تسجيل  ؛ املرصد؛ يستعرض ا قتصاديا

بجانب    ،أكتوبرشهر  ٪ يف  8.5  بنسبة  �و مؤرش اإلنتاج الصناعيو   ،أكتوبر

وتحقيق  ،  ٪19.6  بنسبة  زيادة صادرات األثاث الرتكية إىل الواليات املتحدة

 وملفات أخرى.، مليارات دوالر 5.6صادرات قطاع التكييف 

  . "الس�ح" املولويةرقصة    نعنبذة  املرصد  تركيا: يقدم    اعرفويف محور  

وختاماً؛ يتناول    .حسن مراد مرجان  فهي لهذا األسبوعاملرصد أما شخصية  

،  تناقضات السياسة االقتصادية الرتكيةتساؤالت حول  بعنوان:    مقاالًاملرصد  

  .باك�الدكتور عيل حس� للكاتب 

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

 ملیون مسلم  35لـ أردوغان: ال نقبل تحول أوروبا إلی معسکر اعتقال 

القبول  �كن  ال  أنه  أردوغان،  طيب  رجب  الرئيس  أكد 

الذين   للمسلم�  اعتقال  معسكر  إىل  أوروبا  بتحول 

فيها املسلم�   .مليونًا  35  وهم  يعيشون  أن  إىل  وأشار 

ضد   أيضا  ضد  يناضلون  وليس  املتصاعدة  اإلسالم  معاداة 

 ف�وس كورونا أو األزمات اإلنسانية فقط. 

وب� أن  .  أن املسلم� وخاصة النساء هم ضحايا سياسات العنرصية والتمييز يف العديد من البلدان  وأضاف

املسلم� الذي يستهدف  بالخطاب  النار ويتشبثون  البنزين عىل  يكادون يسكبون  األوروبي�    السياسي� 

وفًقا ألرقام األمم املتحدة، تستضيف البلدان ذات    وأردف:  واملهاجرين بدالً من محاربة التيارات املريضة.

تستضيف البلدان ذات الدخل املتوسط واملنخفض  و شخص،    1000الجئًا لكل    2.7توسط  مبالدخل املرتفع  

 جئ� يف العامل". ، في� تستضيف أفقر البلدان ثلث الال شخص 1000لكل  الجئًا   5.8ما نسبته 

 بروکسل: عازمون یلع التعاون مع ترکیا بکافة املجاالت 

مفتوح   حوار  عىل  الحفاظ  عزمه  األورويب  االتحاد  أكد 

االهت�م  ذات  املجاالت  يف  والتعاون  تركيا  مع  وصادق 

اإلرهاب  ومكافحة  واملناخ  والصحة  الهجرة  مثل  املشرتك 

عىل رغبة االتحاد األورويب   البيانشدد  و   والقضايا اإلقليمية. 

واملنفعة  التعاون  أساس  تركيا عىل  مع  عالقاته  تطوير  يف 

لتهدئة    املجلس األورويب  البيان عن ارتياح  وأعرب  املتبادلة.

الحفاظ عىل حوار مفتوح وصادق مع تركيا والتعاون يف    االتحاد  اعتزامو ،  التوترات رشقي البحر املتوسط

الد�قراطية  قضايا  البيان    وانتقد  ناخ ومكافحة اإلرهاب والقضايا اإلقليمية".مجاالت الهجرة والصحة وامل

 .تركيايف   وسيادة القانون وحرية التعب� واستقالل القضاء

 2021إرهابیا تم تحییدهم خالل  2631وزیر الدفاع: 

قال وزير الدفاع خلويص أكار، إن عدد اإلرهابي� الذين تم تحييدهم عىل يد القوات الرتكية منذ  

بلغ   الحايل،  العام  الحركة    إرهابيا.  2631مطلع  قادر عن  بات غ�  اإلرهاب  كا"  كا  تنظيم "يب  وأن 

وأضاف أن  ه.  توالقيام بأنشطة إرهابية داخل تركيا نتيجة إرصار القوات املسلحة وعزمها عىل مالحق

  تركيا متر مبرحلة حساسة للغاية نظرا ملوقعها الجغرايف واألوضاع املرتدية يف البلدان املحيطة بها. 
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وأكد أكار أن القوات املسلحة الرتكية تتخذ كافة التداب� الالزمة للحيلولة دون تأثر تركيا سلبا من    : مضيفاً 

 انعكاسات حالة عدم االستقرار يف املنطقة. 

 أرمینیا تستعدان لتعیین ممثلین خاصین بینهما ترکیا و

أعلن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، أّن املرحلة 

  القادمة ستشهد تبادل تعي� ممثل� خاص� مع أرمينيا.

حيال  بالده  تحركات  أّن  إىل  أوغلو  تشاووش  وأشار 

أذربيجان. مع  التنسيق  عرب  تتم  أرمينيا،  مع   العالقات 

عن   الوزير  غ� وكشف  ط�ان  رحالت  تسي�  قرب 

، وأن مجدولة ب� إسطنبول والعاصمة األرمينية يريفان

 لتطوير عالقاتها مع كافة الدول عىل أساس املصلحة املتبادلة. أنقرة مستعدة 

 ألطون: قمة "ستارت کوم سومیت" تلقت مقترحات ملموسة للتعاون 

الدين  الرتكية فخر  الرئاسة  االتصال يف  دائرة  قال رئيس 

" الدولية األوىل للتواصل  STARTCOMألطون، إن قمة "

إسطنبول االسرتاتيجي ملموسة يف  مقرتحات  تلقت   ،

آثار    للتعاون. لها  الجديدة  االتصال  تقنيات  أن  وأوضح 

للمعلومات  كمصدر  الحديثة  الد�قراطيات  عىل  سلبية 

وأشار أيضا    ة، بجانب دورها اإلثرايئ املهم. املضللة املنهجي

وشارك    إىل أن القمة ناقشت أمن املجتمعات والدول، الفتا إىل أهمية مكافحة حمالت التضليل املنهجية".

 آالف مشارك. 3حضور أكرث من و دولة،   23متحدثا من  121يف قمة "ستارت كوم سوميت"، 

والد االسرتاتيجي  التواصل  قضايا  القمة  وإدارة  وبحثت  والتضليل  الرقمي،  والتخزين  العامة،  بلوماسية 

األزمات، وحمالت التواصل، والتواصل عىل صعيد الدولة واإلعالم الجديد، والعالقات العامة، واستخبارات  

ك� ناقشت امليتاف�س، والعالمة التجارية للدولة،    املصادر املفتوحة، وتحليل شبكات التواصل االجت�عي.

السو  االسرتاتيجي، وامليزانيات  ومعطيات  والتسويق  الجديدة،  االتصاالت  تكنولوجيا  ق، واتجاهات 

 اإلعالمية، وأثر الخوارزميات عىل حياة اإلنسان، ودراسات إدارة الرأي العام والتواصل السيايس. 
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 ترکیا تنقل قمرا صناعیا أوکرانیا إلی میامي استعداًدا إلطالقه للفضاء

الشحن   رشكة  القمر نقلت  الرتكية،  الجوية  بالخطوط 

" املخصص ملراقبة األرض،  30-2- الصناعي األوكرا� "سيتش 

 إىل مدينة ميامي األمريكية استعداًدا إلطالقه إىل الفضاء.

تم   أنه  للخطوط،  اإلعالمي  املكتب  عن  بيان صادر  وأفاد 

الشحن  القمر إىل قطع متعددة لتسهيل عمليات  تقسيم 

بشك  وتغليفه  إلحاق  والتفريغ،  دون  للحيلولة  خاص  ل 

  أن الرشكة تستخدم معدات خاصة خالل شحن املنتجات التي تحمل أهمية وحساسية خاصة. و   أرضار به.

وتم تطوير القمر الصناعي كجزء من برنامج الفضاء العلمي والتقني لألغراض الخاصة يف أوكرانيا، إذ سيتم  

 ن قاعدة اإلطالق يف مركز كينيدي للفضاء بالواليات املتحدة.م  2022إرساله إىل الفضاء يف يناير/ كانون الثا�  

 ثانیًا: قضیة األسبوع 

 ؟ ما إمکانیة تطبیع العالقات بین ترکیا وأرمینیا

يف أعقاب نجاح أذربيجان يف تحرير إقليم قره باغ  

لنحو   أرمينيا  احتلته  ما    3الذي  ورغم  عقود، 

وتركيا   أرمينيا  ب�  خالفات  من  املعارك  أشعلته 

أذربيجان،   لحليفتها  سخياً  دع�ً  قّدمت  التي 

أرمينيا  تجاوبت  متوقع  وغ�  رسيع  وبشكل 

طيب   رجب  الرتيك  الرئيس  دعوة  مع  إيجابياً 

 أردوغان لتجاوز الخالفات والجلوس عىل طاولة الحوار لفتح صفحة جديدة. 

يفان جزء من األرايض  عقود تقريباً من انقطاع العالقات وغلق الحدود بينه� بسبب احتالل ير  3فبعد  

األذربيجانية، امللف الذي يُعّد األبرز ب� ملفات الخالف ب� البلدين بعد العداء التاريخي بينه�، يبدو أن  

التي   عالقاته�  بناء  مشاريع  إحياء  وإعادة  خالفاته�  لتجاوز  أخ�اً  مستعدت�  باتتا  وأرمينيا  تركيا 

 "الربوتوكوالت". والتي عُرفت وقتها بـ 2009م توقفت منذ الجهود الدبلوماسية األخ�ة عا

فهل بات الوقت مناسباً لتجاوز الخالفات والبدء بتطبيع العالقات ب� تركيا وأرمينيا، ال سي� بعد  

انتهاء النزاع ب� أرمينيا وأذربيجان عىل إقليم قرة باغ؟ فبين� يرى خرباء مراقبون لألوضاع يف منطقة  

 كلٍّ من أرمينيا وتركيا  القوقاز أن احت�لية إعادة العالقات هذه املرة أقرب من أي وقت مىض ب�
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فضالً عن أذربيجان، يتساءل مؤرخون وسياسيون عن مدى قدرة األطراف الثالثة عىل تجاوز اإلرث التاريخي  

 الثقيل وتغليب املصالح االقتصادية التي ستنتج بعد إعادة إحياء خطوط النقل يف املنطقة. 

الشعب األرميني"،  نهاية شهر أغسطس/آب املايض، وّجه الرئيس رجب طيب أردوغا ن "رسالة سالم إىل 

قائالً: "سنفتح أبوابنا املوصدة أمام أرمينيا إن اتخذت خطوات إيجابية"، وأعرب أردوغان عن استعداد تركيا  

للتطبيع التدريجي مع أرمينيا يف حال أقدمت حكومة البلد األخ� عىل انتهاج مواقف واقعية، وابتعدت  

رداً عىل دعوة أردوغان، أعرب رئيس الوزراء األرميني نيكول باشينيان، عن  و   عن كيل االتهامات األحادية.

إمكانية تطبيع العالقات ب� بالده وتركيا. وأشار باشينيان إىل أن يريفان تلقَّت "بوادر إيجابية علناً" من  

 تركيا. وأضاف باشينيان قائالً: "سنُقيِّم هذه البوادر اإليجابية ونرّد عليها مبثلها". 

أرمينيا.  قا التطبيع مع  أوغلو "سنُعّ� ممثل� مشرتك� يف إطار خطوات  الخارجية مولود جاوش  ل وزير 

ومن املقرر أن يجتمع اليوم    وسنبدأ رحالت الط�ان إىل يريفان. ك� وسنعمل مع أذربيجان يف كل خطوة".

بل قمة الرشاكة الرشقية.  زع�ء أرمينيا وأذربيجان مع رئيس املجلس األورويب شارل ميشيل يف بروكسل ق 

األرميني   الوزراء  ورئيس  علييف  إلهام  األذربيجا�  الرئيس  مع  منفصلة  ميشال محادثات  حيث سيُجري 

 نيكول باشينيان، يليها لقاء مشرتك مع كليه�. 

يُعترب ملف "مذابح األرمن" من أبرز ملفات الخالف ب� أنقرة ويريفان، فبين� تُرص أرمينيا عىل وصف 

"اإلبادة  الرصا  مبصطلح  األوىل  العاملية  الحرب  إبّان  الرشقية  العث�نية  الدولة  حدود  عىل  جرى  الذي  ع 

الج�عية"، تعترب تركيا ما جرى يف تلك الفرتة مأساة ج�عية للطرف� تسببت بسقوط مئات اآلالف من  

تح األرشيف العث��  الجانبي� وتطالب برتك هذا امللف للمؤرخ� حيث أعلنت أكرث من مرة استعدادها لف

في� يعترب ملف احتالل أرمينيا لجزء من األرايض األذربيجانية مبثابة الثقل التاريخي    بشكل كامل للمؤرخ�.

عقب انهيار    1991الثا� ب� البلدين من حيث الحجم والتأث�، فبعد أن اعرتفت تركيا باستقالل أرمينيا عام  

حدود مع أرمينيا من جانب واحد، وذلك رداً عىل احتالل يريفان  ال  1993االتحاد السوفيتي، أغلقت عام  

 أراٍض يف إقليم ناغوزي قره باغ األذربيجا�. 

وعىل الرغم من الخالف التاريخي وثقل ملفاته ب� الطرف�، شهدت األشهر األخ�ة ترصيحات عالنية سواء 

ل احرتام وحدة أرايض البلدين، األمر  من أنقرة أو يريفان تدعو لتجاوز الخالفات وتطبيع العالقات يف ظ

الذي يعتربه أرمن الشتات لهجة استفزازية، نظراً ألنهم يطالبون تركيا عىل الدوام بتسليم جزء من أراضيها  

 الرشقية من أجل إقامة ما يطلقون عليه "أرمينيا الغربية".

يع فرصة لفك عزلة أرمينيا  عىل صعيد آخر، يرى رئيس الوزراء األرميني نيكول باشينيان أّن يف التطب

واالزدهار   النمو  تحقق  أن  شأنها  من  التي  العظيمة  االقتصادية  للفرص  باإلضافة  املنطقة،  يف 

االقتصادي ألرمينيا من خالل إدماجها يف مشاريع البنى التحتية واللوجستية التي ستجعل من منطقة  

 مل ما بعد كورونا. القوقاز وتركيا مركزاً تجارياً وصناعياً مه�ً للغاية يف عا 
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وعقب دعوة أردوغان األخ�ة، رصح باشينيان قائالً: "نحن عىل استعداد إلجراء مشاورات من أجل تطبيع  

اللقاء،   العالقات مع تركيا وإعادة إحياء النقل الربّي وخّط السكك الحديدية، نحن مستعدون ملثل هذا 

املشاورات   أن  إىل  ونّوه  أيضاً".  أكرث  توسيعه  جميع  و�كننا  يف  إقليمية  روابط  توفّر  أن  �كن  املذكورة 

خصوصاً وأن األشهر األخ�ة شهدت نقاشات موسعة حول ممر "زنغازور" الربّي الذي س�بط    االتجاهات.

الربّي   الخط  �ّر  أن  املخطط  ومن  آسيا،  القوقاز ووسط  إىل  تركيا  بوابة  مبثابة  بأذربيجان وسيكون  تركيا 

ة عند قدومه إىل تركيا، ما سيُتيح ألرمينيا الحصول عىل فرصة لالتصال بروسيا  بالقرب من الحدود األرمني 

 عريب   TRTعن  وإيران يف حال قررت املشاركة يف هذا املرشوع الواعد والخروج من العزلة نحو الرخاء.

 ثالثًا: حدث األسبوع 

 وسط دبي   معًا مسّیرة "أقنجي" الترکیةو تشاووش أوغلو 

الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، بزيارة الجناح  قام وزير  

"إكسبو   معرض  يف  عىل   2020الرتيك  اطلع  حيث  ديب"، 

"أقنجي"   طائرة  مجّسم  بينها  ومن  املعروضة،  املنتجات 

املس�ة تركية الصنع والتي تعد من أحد املس�ات املتطورة 

أذربيجان،    عاملياً. منصات  أوغلو  تشاووش  زار  ك� 

 . اراتوأوزبكستان واإلم 

وتأيت زيارة تشاووش أوغلو إىل اإلمارات، بعد أقل من زيارة 

الرئيس رجب طيب   التقى خاللها  أنقرة  إىل  نهيان،  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  أبوظبي  أجراها ويل عهد 

وزيارة بن زايد ألنقرة هي األوىل من نوعها منذ   اتفاقيات عىل هامش الزيارة.  10أردوغان، ووقع الجانبان  

ت، وتشكل عالمة فارقة وذات أهمية كب�ة عىل صعيد العالقة ب� الدولت� من جهة، وعىل صعيد  سنوا  10

 املحاور املنقسمة التي اصطفت بها دول اإلقليم خالل السنوات األخ�ة، من جهة أخرى.
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 ابعًا: املشهد االقتصادي ر

 الحساب الجاري الترکي یسجل فائضا يف أکتوبر

يك تسجيل الحساب الجاري فائضا أعلن البنك املركزي الرت 

مليون دوالر يف أكتوبر/ترشين األول   156ومليارات    3قدره  

التي نرشها    املايض. املدفوعات  ميزان  وبحسب معطيات 

الجاري خالل   الحساب  بلغ عجز  املركزي،  شهرا    12البنك 

ويعود تسجيل البالد   مليون دوالر.   425ومليارا   15األخ�ة  

مليون دوالر، وارتفاع صايف التدفقات يف    146أكتوبر، إىل الفائض يف ميزان التجارة الخارجية بـ  فائضا خالل  

وسجل الحساب    مليون دوالر.  863مليارات و  3مليون دوالر ليبلغ    843ميزان الخدمات مبقدار مليار و

 مليارات دوالر.  7.72الجاري باستثناء الطاقة والذهب خالل أكتوبر فائضا 

 يف أکتوبر٪ 8.5اإلنتاج الصناعي  نمو مؤشر

عىل أساس  ٪  8.5�ا مؤرش اإلنتاج الصناعي يف تركيا، بنسبة  

بالشهر   مقارنة  املايض،  األول  أكتوبر/ترشين  سنوي خالل 

الفائت. العام  من  هيئة    ذاته  معطيات  وفق  ذلك  جاء 

اإلحصاء الرتكية؛ أشارت إىل أن مؤرش اإلنتاج الصناعي عىل 

وعىل   خالل أكتوبر املايض.٪  0.6سبة  أساس شهري زاد بن

، وإنتاج وتوزيع  ٪9.2، والصناعات التحويلية  ٪9.2أساس سنوي، صعد مؤرش قطاع التعدين واملناجم بنسبة  

 .2020، مقارنة بأكتوبر ٪3.5الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 

 ٪ 19.6زیادة صادرات األثاث الترکیة إلی الوالیات املتحدة 

الواليات   إىل  األثاث  من  تركيا،  صادرات  ارتفعت 

٪  19.6املتحدة خالل نوفمرب/ ترشين الثا� املايض،  

املايض. العام  من  نفسها  بالفرتة  وأوضح    مقارنة 

يف   األثاث  جمعيات  اتحاد  رئيس  كيليترش،  أونور 

منطقة البحر املتوسط، أن الصادرات إىل الواليات  
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  25.92قيمة الصادرات يف نوفمرب املايض إىل ارتفعت و  .2020يف نوفمرب مليون دوالر   6821.املتحدة بلغت 

شهرا، ارتفعت صادرات القطاع إىل الواليات املتحدة،    11وعىل مستوى    .٪19.6مليون دوالر، بزيادة بلغت  

 . ٪26مليون دوالر خالل العام الجاري، أي بزيادة بلغت  261.5، إىل 2020مالي� دوالر يف عام  207.24من 

 ملیارات دوالر 5.6صادرات قطاع التکییف تحقق 

الرتيك   التكييف  قطاع  صادرات  قيمة  مليارات   5بلغت 

وبحسب   املاضية.   11الـ  مليون دوالر خالل األشهر    626و

هذه  قيمة  ارتفعت  األتراك،  املصدرين  مجلس  بيانات 

بنسبة   العام ٪  34الصادرات  من  الفرتة  بنفس  مقارنة 

دول االتحاد األورويب مستوردي معدات    وتصدرت  املايض. 

 ونوفمرب بلد حول العامل يف الفرتة ب� يناير  200ووصلت منتجات القطاع إىل أكرث من    التكييف من تركيا.

مليون دوالر، وإيطاليا    419بـ  اململكة املتحدة    ثممليون دوالر،    624بـ  وحلت أملانيا يف املركز األول    .2021

 دوالر. مليون   291بـ 
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 عرف ترکیااخامسًا: 

 ولویة  امل رقصة ال"السماح".. 

تروي رقصة الس�ح التي يؤديها دراويش املولوية  

السائرون لقرون، عىل خطى املتصوف جالل الدين  

ويف السابع من    الرومي، رحلة اإلنسان إىل الخالق.

مدينة   يف  انطلقت  الجاري،  األول  كانون  ديسمرب/ 

الرتكية،   الـ قونية  السنوية  الذكرى  إحياء  فعاليات 

 . لوفاة املتصوف جالل الدين الرومي 748

وتتمحور فلسفة الرومي حول قيم إنسانية، مثل الحب والتسامح واألخوة واإلخالص واإلحسان والحكمة،  

 التي تجمع جميع أبناء البرش يف جميع أنحاء العامل بغض النظر عن اللغة أو الدين أو العرق أو الجنس. 

ويف رقصة الس�ح التي يؤديها املولوية منذ قرون، يقوم الدراويش بخلع أرديتهم السوداء التي ترمز للرتاب،  

 والدوران مبالبسهم البيضاء، التي ترمز لألكفان، يف رقصة ترمز إىل رحلة اإلنسان إىل الله. 

بال أك�م تسمى    بادئ ذي بدء، يرتدي الدراويش أحذية جلدية ناعمة تسمى "مسد"، وقمصان طويلة

"تنورة"، ك� يشدون إىل خصورهم أحزمة تعرف باسم "تيغبند"، وبعدها يربطون أحزمة سوداء تسمى  

وبعد ارتداء القميص الخارجي املسمى "دسته كول"، يتم وضع الرداء األسود عىل الكتف،    "ألف محمد".

 قبل أن يتم اعت�ر غطاء الرأس املسمى "ِسّكة". 

أ  أوزتشاقيل  إىل رحلة  وأضاف  ترمز  املولوية تحمل معا� عميقة  يؤديها دراويش  التي  الس�ح  ن رقصة 

وتابع: يف إطار تأمل عميق، يدور الدراويش    اإلنسان إىل الله، وكذلك تدعو للتأمل يف فكرة املوت والقيامة. 

(غطاء الرأس)    مرتدين أردية سوداء ترمز للرتاب، وقمصان طويلة تسمى التنورة وترمز إىل األكفان. العمرة

 املوجودة عىل رؤوسهم متثل يف الواقع شواهد القبور التي تنطلق منها أرواح الدراويش يف رحلة إىل الله. 

وأشار أوزتشاقيل إىل أن الدراويش يتوضؤون ويؤدون الصالة قبل الدخول يف رقصة الس�ح، التي  

يؤدي املشاركون يف رقصة الس�ح    وأردف قائال:   تحملهم ترانيمها يف رحلة روحية للوصول إىل الله.

ترانيم تعرب عن حبهم واشتياقهم للنبي محمد صيل الله عليه وسلم، وتسمى بـ "النعت الرشيف".  

 بالصالة عىل النبي والذكر املولوي.، والبدء ك� يتم خالل تلك الرتانيم تحية الرومي
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 أربع عن التسامي الروحي، وتتكون من    رقصة الس�ح املولوية التي تصاحبها حركة دورانية للجسد، تعّرب 

تحيات، األوىل تش� إىل عظمة الله تعاىل والعبودية له وحده، والتحية الثانية ترمز لإلعجاب بقدرة الله،  

عودة   إىل  ترمز  الرابعة  والتحية  مستوى،  أعىل  إىل  والحب  باإلعجاب  الشعور  إىل  الوصول  هي  والثالثة 

 الدراويش إىل العبودية. 

، ولقب بسلطان العارف� ملا له من سعة يف  1207أيلول/سبتمرب    30مي يف مدينة بلخ بخراسان، يف  ولد الرو 

، بعد أن تنقل طالبا العلم يف  1273كانون األول/ديسمرب    17املعرفة والعلم، استقر يف قونية حتى وفاته يف  

يم الدين، وأحاط به أشخاص  وكان الرومي مثاال عظي� للتسامح، متّبعا تعال عدد من املدن أهمها دمشق.

يتبع   من الديانات وامللل األخرى، ورضب مثاال للتسامح معهم، وتقبال آلرائهم وأفكارهم، وكان كل من 

 مذهبه، يرى أن كل الديانات خ�، وكلها حقيقية. 

 سادسًا: شخصیة املشهد

 جان حسن مراد مر

 ،يف أغري توتاك  1959يناير    14يف    ولد حسن مراد م�كان  

 ،مهندس صناعي ومحارض  .ومُّ ووالدته أُ   نافز،والده يسار  

تخرج من جامعة بوغازيجي، كلية الهندسة، أكمل درجة  

املاجست� يف نفس القسم والدكتوراه يف قسم علوم القرار  

 واملعلوماتية يف جامعة فلوريدا بالواليات املتحدة.

حارض يف جامعة كليفالند ستيت وكلية إدارة األع�ل بجامعة    ،يف جامعة والية كليفالند  أصبح أستاذًا مشاركًا

تدريس هيئة  والتنمية.،  بيلكنت كعضو  العدالة  مؤسسا يف حزب  مدينة  نائب   عضوا    اسكيشه� يف   عن 

الربملانية ملجلس أوروبا  لدورة الثانية والعرشين، شغل منصب رئيس الوفد الرتيك للجمعية  الربملان الرتيك ل

)PACE) أوروبا الخارجية يف  WEU) وجمعية األمن والدفاع التحاد غرب  الشؤون  للجنة  ). أصبح رئيًسا 

 .الجمعية الوطنية الرتكية الكربى يف الدورة الثالثة والعرشين
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 سابعًا: مقال املشهد

 علي حسین باکیر   تناقضات السیاسة االقتصادیة الترکیة 

تراجع سعر رصف العملة املحلّية يف تركيا بشكل مهول  

لدى  السخط  من  حالة  أثار  م�  املايض  الشهر  خالل 

رشيحة واسعة من األتراك، ترافق ذلك مع استقطاب حاد  

الصدد   هذا  يف  الحكومة  سياسات  عن  املدافع�  ب� 

وقد   لها.  بعيد    اتسم واملعارض�  حد  اىل  السجال  هذا 

األيديولوجي   صفريّة  بالطابع  معركة  عن  يعّرب  الذي 

. وب� مؤيد ومعارض، عادة ما تُركّز وسائل اإلعالم  2023تتسارع خطاها قبيل االنتخابات العاّمة املتوقّعة يف  

املحلّية الرتكية عىل نسبة النمو املحققة، وعىل صادرات البالد. ولعل ذلك يعود إىل حقيقة أّن جّل املنجزات  

 ترتكّز يف حجم الصادرات ونسبة النمو.   االقتصادية يف هذا املجال

وتسّجل تركيا بشكل مستمر أرقاماً قياسية في� يتعلق بارتفاع حجم الصادرات، إذ بلغ حجم صادرات البالد  

مليارا    221مليون دوالر،    500مليارا    21يف نهاية ترشين الثا� (نوفمرب) املايض ألّول مرة يف تاريخ تركيا حوايل  

. أّما بالنسبة إىل النمو االقتصادي، فتعترب نسبة النمو املسّجلة يف تركيا من األعىل يف العامل  عىل أساٍس سنوي

املرتبة الثانية    2021خالل السنوات القليلة املاضية. عىل سبيل، سّجلت تركيا خالل الربع الثا� من العام  

لتنمية. وبحسب اإلحصاءات الرسمية  لناحية النمو االقتصادي يف قامئة بلدان منظمة التعاون االقتصادي وا

بنسبة   االقتصاد  �ا  األول،  7.2فقد  الربع  ثم  21.7٪ خالل  سنوي،  أساس  عىل  الثالث  ٪2.7  األشهر  عن   ٪

 ٪ خالل الربع الثالث.7.4الالحقة، 

الصادرات   يغفل املشكلة األساسية يف املؤرشات األخرى. حجم  الصادرات والنمو حرصاً  لكن الرتكيز عىل 

 يقابله حجم قيايس من الواردات. هذه الفجوة ب� الصادرات والواردات لصالح األخ�ة كانت وال القيايس

تزال تشّكل عبئاً عىل االقتصاد الرتيك. العجز يف امليزان التجاري يحرم تركيا من العملة الصعبة. وبالرغم من  

هذا يعني مراكمة املزيد من املستحقات  التقّدم املحقق يف تخفيض حجم الفجوة، إالّ أنّها ال تزال موجودة، و 

  است�ادها التي يجب دفعها بالعملة الصعبة. فجزء من الصادرات الرتكية يعتمد عىل مكّونات تّم  

 من الخارج ويتم دفع مثنها بالعملة الصعبة وليس الل�ة الرتكية. 

يجادل البعض بأّن انخفاض سعر الل�ة يساعد الصادرات الرتكية عىل أن تصبح تنافسية. وبالرغم  

من اّن هذا الكالم صحيح، إالّ أنّه غ� دقيق إذا ما أخذنا بع� االعتبار أّن هناك فرقا ب� التخفيض  

ي� يف التجارة الخارجية  ، ك� أّن كبار التّجار والصناعي� املشتغلانهيارهاملدروس لسعر العملة وب�  
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كانوا قد أخذوا قروضاً بالعملة الصعبة لتوسيع أع�لهم، وهذا يعني أنّهم اآلن بحاجة إىل املزيد من الل�ة  

 ليسددوا نفس املبلغ املقرتض بأضعاف مضاعفة. 

جزء كب�  عامل آخر ال بد من أخذه يف الحسبان عند النظر إىل الصورة الكليّة. يعتمد االقتصاد الرتيك يف  

منه عىل صادرات السلع إىل األسواق الخارجية، ويحتاج مثل هذا االقتصاد إىل حالة مستدامة من االستقرار  

الداخيل واإلقليمي حتى يحافظ عىل ازدهاره، وهي عنارص ليست متوافرة يف اآلونة األخ�ة، حيث تؤثّر  

مية وتقلّص عدد األسواق الخارجية بشكل  حالة عدم االستقرار السيايس واألمني إىل جانب الفوىض اإلقلي

 سلبي يف األداء االقتصادي الرتيك ويف ثقة املستثمرين.

واحدة من املشاكل التي يعا� منها االقتصاد الرتيك هي االعت�د الكب� يف السنوات القليلة املاضية عىل  

رغم من أّن هذا األمر قد يكون  القطاع العقاري لجلب األموال الساخنة واالستث�رات القص�ة األجل. وبال

مفيداً ملرحلة ما، إالّ أنّه رسعان ما يتحول إىل فّقاعة. بالرغم من أّن الحكومة بدأت مؤخراً يف محاولة زيادة  

إسهامات قطاع الصناعات الدفاعية يف االقتصاد الكّيل، إال أّن منطق االعت�د عىل املشاريع الكربى ومشاريع  

 ل قامئاً. البنى التحتيّة ال يزا

التهدئة اإلقليمية وجهود التطبيع الجارية ب� مختلف دول املنطقة يف إعادة االقتصاد   قد تساعد حالة 

الرتيك لتوازنه، لكن ظهور النتائج قد تحتاج إىل سنوات، وهو ما يتناقض مع أولوية أخرى وهي محاولة  

 عىل أبعد تقدير.  2023استعادة أصوات الناخب� قبيل االنتخابات املقبلة يف نهاية 

املتعددة، وهناك مؤرشات أخرى ال تقل   أوجه االقتصاد  النمو هو وجه واحد فقط من  فإّن  املقابل،  يف 

األجنبي   التجاري واالستث�ر  املديونية وامليزان  التضخم وحجم  العملة ونسبة  عنه، كسعر رصف  أهميّة 

 ورضوريا لتشكيل صورة أكرث دقة وشمولية عن  املبارش الوارد.. الخ. األخذ بهذه املؤرشات يعد أمراً مه�ً 

الوضع االقتصادي يف البالد. يف هذا السياق، هناك سجال مستمر منذ سنوات حول أولوية النمو االقتصادي  

 أو االنضباط املايل، وهل سترتك للبنك املركزي حريّة التحرّك أم سيتم امالء القرارات عليه؟

لنظرة غ� التقليدية عندما يتعلق األمر باالقتصاد وسعر الفائدة، إذ يرى �تلك أردوغان ما �كن تسميته با

أّن الفائدة هي مصدر أكرب الرشور االقتصادية، وأنّه يجب تخفيضها إىل أقىص حد ممكن دوماً عمالً مبا هو 

يقف خلف  موجود يف الدول الغربية، ك� أّن رفعها تحت أي مربر يعد خطّاً أحمر بالنسبة له. املنطق الذي  

هذه النظرة من وجهة نظر أردوغان هو أن رفع الفائدة يؤدي إىل حرمان السوق من االستث�رات الالزمة،  

ويدفع املستثمرين إىل إيداع أموالهم بدالً من ضخها يف االقتصاد، ك� أنّه يحد من قدرة املواطن�  

إ يلجأوا  أن  املمكن  التي من  القروض  تكاليف  اإلنفاق ويرفع من  إىل  عىل  يؤدي  الذي  األمر  ليها، 

جمود يف الدورة االقتصادية وتوقف النمو وتكون املحّصلة يف النهاية صدمة اقتصادية كب�ة تفوق  

 بسلبياتها السلبيات التي قد تنجم عن أي عنارص أخرى كانخفاض قيمة العملة. 

ىل النمو االقتصادي يأيت عىل يف املقابل، يعتقد الخرباء االقتصاديون أّن املشكلة تكمن يف أّن الرتكيز ع

حساب االنضباط املايل. فضال عن ذلك، فإن هناك حاجة دامئة إىل ض�ن استقاللية البنك املركزي  
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يف إرشافه عىل السياسة النقدية واتخاذه قرارات رفع أو تخفيض الفائدة هو إحدى األدوات التي يجب أن  

أثناء إرش  البنك املركزي  لدى  النقدية. عالوًة عىل ذلك، فإّن تدّخل  تكون متوافرة دوماً  افه عىل السياسة 

السياسي� يف كيفية عمل السياسة النقدية أو يف منع البنك املركزي من استخدامها يقّوض من قدرته عىل 

القيام مبهامه بالشكل املطلوب، األمر الذي يرتك انعكاسات سلبية يف نهاية املطاف عىل كث� من األمور لعل 

قدرة عىل الحفاظ عىل هامش مقبول لتتحرك العملة املحلية فيه صعودا أو هبوطا مقابل العمالت أهّمها ال

 األخرى.  

ويرى هؤالء أن رفع الفائدة مطلوب لتحقيق االستقرار يحقق بعض الفوائد النقدية ومنها رفع قيمة العملة  

البنك املركزي يف التدخل يف  أو الحد من انخفاضها وتخفيض نسبة التضخم يف البالد. لكن عندما يفشل  

الوقت املناسب للقيام مبهمته بسبب تدخالت سياسية، عندها يصعب ضبط قيمة العملة ويتّسع هامش  

التالعب ويحّفز ذلك املضارب� عىل الدخول من أجل تحقيق أرباح، وإذا انحدرت قيمة العملة يصبح البنك  

ة يف محاولة إليقاف التدهور وهو األمر الذي جرى مؤخراً.  املركزي بحاجة إىل بذل املزيد من األموال األجنبي

يف موازاة ذلك، ستكون الحكومة بحاجة إىل جذب املزيد من االستث�رات األجنبية الخارجية وهي مهّمة  

 ليست سهلة عىل اإلطالق. 

النمو والفائدة، وسط مهمة الرتيك يف حلقة مفرغة من الرصاع ب�  الجانب  شبه    وب� هذا وذلك، يبدو 

اإلقليمية وجهود   التهدئة  آن. قد تساعد حالة  املستثمرين واملّدخرين واملستهلك� يف  مستحيلة إلرضاء 

التطبيع الجارية ب� مختلف دول املنطقة يف إعادة االقتصاد الرتيك لتوازنه، لكن ظهور النتائج قد يحتاج  

استعادة   محاولة  وهي  أخرى  أولوية  مع  يتناقض  ما  وهو  سنوات،  قبيل  إىل  األتراك  الناخب�  أصوات 

  ) 1( .عىل أبعد تقدير 2023االنتخابات املقبلة يف نهاية  

 

 

 . رصدبالرضورة عن امل) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب 1(
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