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 فی هذا العدد: 

 ا لترسیخ نموذجنا االقتصادي الجدید أردوغان: نکثف جهودن  

 ؟  2022عقب أزمة اللیرة: هل یتعافی النظام االقتصادي الترکي يف   

 روسیا: تطبیع العالقات الترکیة األرمینیة مصلحة لکل العالم  

 قضیة األسبوع: ما رؤیة أنقرة ملعالجة القضایا الخالفیة؟  

 محمد عاکف أرصوي شاعر  األدیب وال شخصیة العدد:   

 " TÜSİADتوصیاد  "     الترکیة   اد األعمال منظمة رو   هي   ما :  اعرف ترکیا  

 مقال: حزمة لتأمین املدخرات والودائع لحل أزمة اللیرة   
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 العدد هذا 

يف  الرتيك    املرصد  يتناول  والخارجية  الداخلية  تركيا  التطورات  متابعة 

يتناول املرصد؛    ؛اً سياسيعىل عدة محاور؛    ديسمربمن شهر    الثا�النصف  

�وذجنا  "جهود لرتسيخ  ال ف  يكثبت  أردوغان  الرئيس رجب طيبترصيحات  

  تلقي بتشاووش أوغلو  وكشف وزير الخارجية مولود  ،  " االقتصادي الجديد

إماراتيا  أنقرة الربي  مقرتًحا  للنقل  اتفاقية  دعم  ،  لتوقيع  روسيا  بجانب 

 .وملفات أخرى، صلحة كل العامل ملتطبيع العالقات الرتكية األرمينية ل

قضية املرصد  ويف  يستعرض  القضايا    ؛األسبوع؛  ملعالجة  أنقرة  رؤية  ما 

هل    : اول املرصدسبوع، يتنأما يف حدث األ ،  ؟يف رسالة لواشنطن  الخالفية

يف األسبوع�    عقب أزمة الل�ة  2022النظام االقتصادي الرتيك خالل  يتعاىف  

 ؟ املاضي�

رتاجع  ترصيحات وزير املالية نور الدين نبايت ب  ؛ املرصد؛ يستعرض  ا قتصاديا

األجنبية  بالعمالت  األفراد  الرتكية   ودائع  الل�ة  توقعات  بجانب  ،  لصالح 

السياحية القرى  يف  للفنادق  كامل  عام    بإشغال  يف  و�و  ،  2022الرتكية 

 وملفات أخرى. ، % يف نوفمرب33.7صادرات تركيا 

محور   يقدم    اعرفويف  أما    . TÜSİADتوصياد    نعنبذة  املرصد  تركيا: 

األسبوعاملرصد  شخصية   كورت  فهي  لهذا  مصطفى  وختاماً؛    .بروفيسور 

أزمة  حزمة لتأم� املدخرات والودائع لحل  بعنوان:    مقاالًاملرصد  يتناول  

  .عبد الحافظ الصاوي كتورد ، للكاتب الالل�ة

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 
 
 
 
 
 

 
 

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


 

 

2 | P a g e  

ي  ك د التر ص مر  ال
 December 2021 31 ||51العدد 

 

 

 

 

 

 

 أوًال: املشهد السیاسي

 أردوغان: نکثف جهودنا لترسیخ نموذجنا االقتصادي الجدید 

تكثف  حكومته  إن  أردوغان،  طيب  رجب  الرئيس  قال 

جهودها وتسخر كافة اإلمكانات من أجل ترسيخ وتطوير 

القائم عىل   الجديد  االستقرار وتعزيز النموذج االقتصادي 

وأكد أن هدف الحكومة إرساء مناخ االستقرار    التوظيف.

التخطيط   من  والرشكات  املواطنون  يتمكن  بحيث  والثقة 

 . للمستقبل في� يتعلق باالدخار واالستث�ر

بالحساب   فائض  تحقيق  يف  وستسهم  الجديد،  النظام  يف  أرباحها  ستزيد  الرشكات  بأن  ثقته  عن  وأعرب 

وجدد دعوته املواطن� إىل إبقاء مدخراتهم    وف� مزيد من فرص العمل وزيادة االستث�رات.الجاري، عرب ت

ك� جدد دعوته املواطن� املحتفظ�    مبا يت�ىش مع الحزمة الجديدة.  بها بالل�ة، وإجراء كافة تعامالتهم  

 ه يف النظام املايل. آالف طن، إىل إدخال  5بالذهب يف منازلهم باعتباره وسيلة ادخار، والذي يقدر بـ 

 تشاووش أوغلو: تلقینا مقترًحا إماراتیا لتوقیع اتفاقیة للنقل البري

قال وزير الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، إن بالده تلقت 

اتفاقية من دولة اإلمارات بشأن النقل الربي إىل تركيا وقد  

ولفت إىل أن تطبيع العالقات  تعاملوا معها بشكل إيجايب. 

من الرتكية   العديد  عىل  تأث�  له  سيكون  اإلمارات  مع 

املجاالت وأنهم بدأوا بالفعل رؤية هذه اآلثار، موضًحا أن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لإلمارات يف  

"التوترات اإلقليمية    والتوقيع عىل االتفاقية. مضيفاً أنه رغم فرباير املقبل ستضيف أيًضا دفعة جديدة  

 ب� اإلمارات وإيران، شهدنا زيادة يف االستث�رات والتجارة.

اإلمارات  :واستطرد إىل  متوجهة  اسطنبول  تغادر  شحنة  ع  28تستغرق    ، أي  لكن  رب  يوًما  البحر، 

 يتم قضاء جزء طويل من هذا الوقت يف التخليص الجمريك.وأيام برا.  10غرق ستست
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 الترکیة األرمینیة مصلحة لکل العالم  روسیا: تطبیع العالقات

املتحدة،   األمم  لدى  الدائم  الرويس  املندوب  نائب  قال 

الجوار   عالقات  إقامة  إعادة  إن  بوليانسيك،  د�يرتي 

بأرسه.  العامل  منها  سيستفيد  وأرمينيا  تركيا  ب�    الطبيعية 

عن   يف    دعموأعرب  إجراؤها  املخطط  للمحادثات  بالده 

العالق لتطبيع  األرمينية. موسكو  الرتكية  مرحلة    ا نهإ   ات 

  لطرف�. لقلة الثقة ومساورة الشك    بسببدقيقة للغاية،  

 وتابع: لذلك نحن بحاجة لتخطي هذا األمر، فلنتقدم خطوة خطوة ونشجع االنفتاح املحتمل ب� البلدين. 

 وزیر دفاع کوسوفو یؤکد متانة التعاون العسکري مع ترکیا

قال وزير الدفاع الكوسويف أرميند ميهاج، يف مؤمتر صحفي  

الكوسوفية   العاصمة  يف  أكار  خلويص  الرتيك  نظ�ه  مع 

العسكري  ،  بريشتينا التعاون  بالده والدبلومايس  إن  ب� 

للغاية. جيد  مستوى  قط    وتركيا يف  ينسوا  لن  أنهم  وأكد 

الدعم الذي قدمته تركيا لهم يف األيام الصعبة إبان حرب 

تعزيز ك أجل  من  السي�  الحرب  بعد  والدعم  وسوفو، 

العسكرية. أن    قدراتهم  الوقت    19ونوه  تركيا يف  تدريبات يف  يتلقون  الكوسوفية  األمن  أفراد قوات  من 

العرشة   الراهن. األعوام  تركيا خالل  بنجاح يف  تدريباتهم  أكملوا  الذين  الصف  وضباط  الضباط  أن  وأكد 

 قوات األمن الكوسوفية.  األخ�ة، ساهموا يف تعزيز قوة

 2021حراك دبلوماسي مکثف ألردوغان خالل 

، تقليده املعتاد يف إجرائه سلسلة لقاءات وزيارات  2021واصل الرئيس رجب طيب أردوغان، خالل عام  

دولة، بالرغم من قيود وباء كورونا، إىل جانب استقباله العديد    14ومحادثات دبلوماسية مكثفة، حيث زار  

واستهل جوالته    دولة، اثنتان منها إىل أذربيجان.  14يف النصف الثا� بزيارة  أردوغان  قام    البلدان.من زع�ء  

"،  ، بزيارة إىل بلجيكا، يف يونيو للمشاركة يف قمة حلف ش�ل األطليس "ناتو2021الخارجية لعام  

ات املشارك�  ، عقد أردوغان لقاءات ثنائية مع عدد من زع�ء الدول ورؤساء الحكومهاوعىل هامش

ك� التقى مع نظ�ه األمرييك جو بايدن، وجهاً لوجه ألول مرة منذ وصول األخ� إىل البيت    يف القمة. 

 . 2020األبيض يف 
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يونيو/ حزيران، تلبية    16- 15املحطة الثانية يف زيارات أردوغان الخارجية، كانت أذربيجان التي زارها يومي  

وزار الزعي�ن معاً، مدينتا فضويل ثم شوشة الواقعتان ضمن إقليم  ، لدعوة نظ�ه األذربيجا� إلهام علييف

أردوغان هذه، توقيع تركيا وأذربيجان،    وشهدت زيارة  .2020"قره باغ" املحرر من االحتالل األرميني يف  

"إعالن شوشة" حول عالقات التحالف بينه�". وتضمن اإلعالن عن خارطة طريق يف عدة مجاالت منها  

 تقنيات الصناعات الدفاعية، والطاقة، والنقل، واالقتصاد، والعالقات اإلنسانية. 

ام واحد، حيث التقى يف مدينة فضويل بنظ�ه أكتوبر، زار أردوغان أذربيجان للمرة الثانية خالل ع  26ويف  

وعشية عيد األضحى،    علييف، ليكون بذلك أردوغان أول زعيم أجنبي يزور فضويل بعد تحريرها من أرمينيا.

توجه أردوغان عىل رأس وفد تريك، إىل جمهورية ش�ل قربص الرتكية، وصّىل هناك برفقة نظ�ه أرس� تتار،  

أغسطس، زار أردوغان البوسنة والهرسك، وبعدها    27وبحلول    هالة سلطان.   صالة عيد األضحى، يف مسجد

سبتمرب، أجرى الرئيس الرتيك، زيارة إىل الواليات املتحدة األمريكية،    22-19ويف الفرتة ب�  ،  زار الجبل األسود

 تحدة. للجمعية العامة لألمم امل 76حيث توجه إىل مدينة نيويورك للمشاركة يف اجت�عات الدورة الـ 

وعقب عقده مباحثات ثنائية مع العديد من نظرائه حول العامل، عىل هامش اجت�عات األمم املتحدة،  

أجرى أردوغان زيارة عمل إىل مدينة  و   سبتمرب.  20شارك أردوغان يف افتتاح "البيت الرتيك" بنيويورك، يوم  

 � بوت�. سبتمرب، والتقى هناك بنظ�ه الرويس، فالد� 29سوتيش الروسية، يوم 

دول    3وعىل الصعيد اإلفريقي، قام أردوغان بجولة يف القارة السمراء، خالل أكتوبر/ ترشين األول، شملت  

وبهذا ارتفع عدد الدول اإلفريقية التي يزورها أردوغان خالل فرتة توليه رئاسة    هي أنغوال، وتوغو ونيج�يا. 

 دولة.  30الوزراء ورئاسة الجمهورية يف تركيا، إىل 

أكتوبر، توجه أردوغان إىل إيطاليا للمشاركة يف قمة مجموعة دول العرشين، حيث شارك يف    31-30ويف  

نوفمرب،    28-27ك� زار أردوغان يومي    القمة والتقى عىل هامشها بالعديد من زع�ء الدول والحكومات.

القمة   يف  هناك  وشارك  االقتصادي.  15تركمنستان،  التعاون  ال  ملنظمة  هامش  أجرى  وعىل  نفسها،  قمة 

  نستا�.أردوغان مباحثات ثنائية مع نظرائه اإليرا�، والطاجييك، والباكستا� واألذربيجا�، فضالً عن الرتك�

ديسمرب، إىل قطر، حيث التقى    7-6، بزيارة أجراها يومي  2021واختتم أردوغان جوالته الخارجية لعام  

 بأم�ها الشيخ متيم بن حمد آل ثا�. 

، استقبال الرئيس الرتيك، للعديد من زع�ء الدول والحكومات واملنظ�ت الدولية، يف كل  2021شهد عام  

مع رئيس وزراء ألبانيا، أدي راما، ثم   يناير 6البداية كانت يف    من العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول.

ويف    ر ذاته. من الشه  30رئيس غينيا بيساو، أومارو سيسوكو إمبالو، ورئيس السنغال، مايك سال، يف  

مارس، استقبل أردوغان رئيس املجلس الرئايس البوسني، ميلوراد دوديك، وأعضاء املجلس زيليكو    16

 كومسيك وشفيق كاف�وفيتش. 

العام الجاري، الرئيس األوكرا�، فولود�� زيلينسيك، يف   أبريل، ثم رئيس    10ك� زار تركيا، خالل 

ويف   شهر ذاته، حيث عقد معه� أردوغان مباحثات مثمرة.من ال  26قربص الرتكية، أرس� تتار، يف  
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مايو، استقبل أردوغان يف العاصمة أنقرة، الرئيس البولندي، أندريه دودا، ووقع الجانبان اتفاقية لرشاء   24

بولندا طائرات مس�ة تركية الصنع، لتكون بذلك أول بلد عضو يف االتحاد األورويب وحلف "ناتو"، يشرتي  

إيراكيل غاريباشفييل، ثم استقبل    ية.مس�ات ترك أردوغان، رئيس وزراء جورجيا،  ومطلع يونيو، استقبل 

 . خالل الشهر ذاته، رئيس وزراء ألبانيا، أدي راما، ورئيس وزراء ش�ل مقدونيا، زوران زائيف

خالل وعىل هامش قمة منظمة عملية التعاون يف جنوب رشق أوروبا، والتي انعقدت يف أنطاليا الرتكية،  

يونيو، التقى أردوغان بكل من رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش، ورصبيا آنا برنابك، ورئيس ش�ل  

مقدونيا ستيفو بنداروفسيك، وأعضاء املجلس الرئايس البوسني، ورئييس الجبل األسود ميلو ديوكانوفيتش،  

 كينياتا، وهايتي، جوفينيل مويس. رئييس كينيا، أوهورو  استقبل وكوسوفو فجوسا عث�� سادريو. ك� 

، رؤساء فلسط� محمود عباس، وق�غيزيا صدر جباروف، وأنغوال جواو  2021واستقبل أردوغان خالل عام  

لورنسو، ورئيس مجلس السيادة يف السودان الفريق أول عبد الفتاح الربهان، ورؤساء جمهورية الكونغو 

عمر سيسكو إمبالو، وغينيا ألفا كوندي، وباكستان عارف  الد�قراطية فيليكس تشيسكيدي، وغينيا بيساو  

 علوي، وس�اليون جوليوس مادا، ورصبيا ألكسندر فوجيج، ورئيس وزراء إثيوبيا آيب أحمد. 

عىل هامش القمة الثامنة ملنظمة الدول الرتكية، التي عقدت يف إسطنبول، خالل أكتوبر، التقى أردوغان  

م علييف، والكازاخي قاسم جومرت، والقرغيزي صدر جباروف، واألوزبيك بكل من نظرائه األذربيجا� إلها

شوكت م�زوييف، والرتكمنستا� قربانقيل بردي محمدوف، ورئيس وزراء املجر فيكتور أوربان، إىل جانب 

من    ك� كانت املستشارة األملانية السابقة، أنجيال م�كل،  األم� العام ملنظمة الدول الرتكية، بغداد أمرييف.

 . ب� القادة الذي استقبلهم أردوغان يف بالده، حيث التقيا يف قرص "هوبر" بإسطنبول، خالل أكتوبر

، الرئيس التشادي للمرحلة االنتقالية  2021ومن ب� الزع�ء الذين استقبلهم أردوغان يف بالده، خالل عام  

نوفمرب، استقبل الرئيس الرتيك،    24ويف    محمد إدريس ديبي إتنو، ورئيس الوزراء اإلسبا�، بيدرو سانشيز.

ويف الفرتة    الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.  يأبو ظبيف املجمع الرئايس بالعاصمة أنقرة، ويل عهد  

احتضنتها    18-16ب�   والتي  اإلفريقية،  الرتكية  للرشاكة  الثالثة  القمة  يف  أردوغان  شارك  ديسمرب، 

  لقاء ثنائياً مع عدد من الزع�ء واملسؤول� األفارقة.  15وعىل هامش القمة عقد أردوغان    إسطنبول.

مارس، يف    10ويف سياق آخر، شارك الرئيس أردوغان إىل جانب نظ�ه الرويس، فالد�� بوت�، يوم  

 مراسم وضع حجر أساس الوحدة الثالثة ملحطة "آق قويو" النووية الرتكية. 

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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 ثانیًا: قضیة األسبوع 

 ؟ ملعالجة القضایا الخالفیةأنقرة  : ما رؤیةرسالة لواشنطنيف 

رصح متحدث الرئاسة الرتكية إبراهيم قالن، بأن أنقرة 

آلية  وتشغيل  إنشاء  بشأن  واشنطن  إىل  برسالة  بعثت 

ب�  العالقات  يف  الخالفية  القضايا  مبعالجة  تتعلق 

البلدين، وبشأن املسائل التي اتفق عليها الرئيس رجب 

 األمرييك جو بايدن. طيب أردوغان ونظ�ه 

ب�  العالقات  تعزيز  إىل  تهدف  تركية  مشاركة  مثة 

تويل أهمية لتعزيز   ، فأنقرةاملجتمع� الرتيك واألمرييك 

األمريكية   املسلمة  الجالية  وقادة  البارزين  املمثل�  أن  عام، مش�ا  بشكل  املتحدة  الواليات  مع  عالقاتها 

 مثل السياسة واالقتصاد واإلعالم والسياسة املحلية.  يشغلون مناصب مختلفة يف العديد من املجاالت

وذكر قالن أن العالقات الرتكية األمريكية متجذرة ولها تاريخ طويل، وأن البلدين حليفان يف حلف ش�ل  

واشنطن  تجاهل  بسبب  التحالف  روح  عن  آلخر  من ح�  تنأى  العالقات  تلك  أن  إال  "الناتو"،  األطليس 

 . للمصالح الوطنية الرتكية

اإلدارة   قيام  أولها  بها،  وترض  الثنائية  العالقات  بظاللها عىل  تلقي  رئيسية  قضايا  ثالث  هناك  أن  وأوضح 

األمريكية منذ عهد الرئيس باراك أوباما بدعم التنظي�ت اإلرهابية مثل "ب ي د" و"ي ب ك"، مضيفا أنه  

وأضاف أن دعم الواليات املتحدة    ال �كن دعم تنظي�ت إرهابية من أجل محاربة منظمة إرهابية أخرى.

 للتنظي�ت اإلرهابية يف سوريا يضع عراقيل كب�ة أمام وحدة وسالمة األرايض السورية ومستقبلها. 

" وعقوبات "كاتسا" املفروضة عىل  400وذكر أن القضية الثانية، تتعلق مبنظومة الصواريخ الروسية "إس  

ملتحدة، مش�ا أن تركيا واجهت م�رسات غ� عادلة وغ� تركيا، يف إطار قانون مكافحة خصوم الواليات ا

 ".35قانونية يف إخراجها من برنامج الطائرة املقاتلة "إف 

"غولن"  تنظيم  بشأن  مرضية  ملموسة  خطوات  املتحدة  الواليات  اتخاذ  بعدم  تتعلق  الثالثة،  والقضية 

وأكد أن تركيا تواصل اتصاالتها    ن.اإلرهايب، وهو ما يشكل نقطة خالف رئيسية يف العالقات ب� البلدي

عىل جميع املستويات يف التعب� عن مخاوفها ومتطلباتها بشأن القضايا الخالفية منذ عهد الرئيس  

ولفت إىل    دونالد ترامب واإلدارة الحالية، وأنها تتطلع إىل إعادة النظر تجاه املصالح الوطنية الرتكية.

 هامش قمة مجموعة العرشين يف روما القضايا الخالفية،  أن الرئيس� أردوغان وبايدن، ناقشا عىل

باإلضافة إىل التطورات يف القوقاز وسوريا والعراق ومكافحة اإلرهاب وقضايا رشق البحر املتوسط  

 وأوكرانيا وغ�ها من القضايا والتطورات. 

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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القضايا يف العالقات الرتكية  وأضاف أنه خالل االجت�ع ب� الرئيس� تم االتفاق عىل إنشاء آلية تعالج جميع  

األمريكية، مش�ا إىل إرسال الخارجية الرتكية برسالة إىل الجانب األمرييك تتعلق بكيفية هيكلة هذه اآللية  

التعامل معها. تناولها وكيف سيتم  التي سيتم  القضايا  العالقات    وما  أنقرة تريد مواصلة  أن  وشدد عىل 

م املتبادل، وبشكل عادل وشفاف، والعمل بأجندة إيجابية دون التنازل  الثنائية عىل أساس املصلحة واالحرتا

أكد قالن إمكانية فتح صفحة جديدة إذا تم استيفاء رشوط  ك�    عن املصالح الوطنية الرتكية وأولوياتها.

 معينة واتخاذ خطوات بشأن القضايا املتعلقة بإزالة التهديدات املوجهة ضد تركيا ومصالح أمنها القومي. 

أشار إىل إمكانية إحراز تقدما يف العالقات عرب أجندة أكرث إيجابية، مضيفا: "لكن بالطبع ال �كننا امليض و 

وب� أن بالده ستواصل بذل قصارى جهدها لحل املشاكل    قدًما بتجاهل أو تأخ� حل املسائل الرئيسية". 

 ملتبادل� يف جميع املجاالتعرب أجندة إيجابية ولتطوير العالقات عىل أساس املصلحة واالحرتام ا 

التوتر   أردوغان بحث  الرئيس  أن  كب�، وب�  بقلق  التوتر ب� موسكو وكييف  تتابع  أنقرة  أن  قالن  وأكد 

األوروبي�   والقادة  واألمرييك،  واألوكرا�  الرويس  نظرائه  مع  مباحثاته  خالل  باستمرار  األوكرا�  الرويس 

لتوتر يف أرسع وقت ممكن واتخاذ الخطوات الالزمة ملنع نشوب  وقال: نويص الطرف� بخفض ا  واإلقليمي�. 

يصب يف مصلحة الجميع، فرئيسنا أبلغ زيلينسيك    الذي  ،رصاع عسكري يف منطقة دونباس رشقي أوكرانيا

 . وبوت� بأنه إذا كان هناك دور يقع عىل عاتق تركيا �كنها أن تلعبه 

األرايض األوكرانية والتحركات العسكرية عىل  وشدد عىل أن نشوب رصاع عسكري جديد ودخول روسيا  

بأرسها. املنطقة  التوترات يف  من  أحد، وسيزيد  يكون يف صالح  لن  أوكرانية  تربطها    أرض  تركيا  أن  وب� 

،  عالقات جيدة مع روسيا وأنها من حيث املبدأ لديها موقف رصيح بشأن ح�ية وحدة األرايض األوكرانية

ب تتمثل  الطرف�  لكال  خالل  توصيتنا  من  املسائل  وتسوية  التوتر  وخفض  الرصاع  هذا  مثل  عن  االبتعاد 

 .املفاوضات

وشدد عىل وجوب أن يكون املجتمع الدويل حذرا للغاية وأن يتبنى نهجا يهدف إىل تخفيف التوتر وحل  

� تعلمون  وتابع: "ألن املسألة ك  املسائل اإلشكالية ب� الجانب� بدالً من الترصيحات أو املواقف التصعيدية. 

ليست فقط ب� روسيا وأوكرانيا. عندما ننظر إىل األمر من منظور أوسع، فإن املسألة تنعكس عىل أوكرانيا  

 كنتيجة للتوتر ب� روسيا والحلف الغريب، وروسيا وحلف ش�ل األطليس، وروسيا وأمريكا وأوروبا". 

اسية مع أرمينيا وأغلقت بواباتها الحدودية  وعىل صعيد آخر، قال قالن: "عندما أنهت تركيا عالقاتها الدبلوم

، فإن املسألة الرئيسية كانت تكمن يف احتالل أرمينيا إقليم قره باغ، ولكن مع االنتصار  1992عام  

يوًما خالل العام املايض، تم حل املشكلة وعاد اإلقليم    44األذربيجا� الذي تحقق بعد حرب استمرت  

وأضاف: "أعتقد   املسألة التي دفعتنا إىل قطع عالقاتنا مع أرمينيا.   إىل األرايض األذربيجانية وأُزيلت

أن العملية ستتقدم برسعة وبشكل بناء بعد اآلن، هناك إرادة يف هذا االتجاه من الجانب األرميني،  

العالقات   الحدود وبدء  فتح  نرغب يف  باعتبارها جارتنا  الشأن.  وإرادتنا واضحة ورصيحة يف هذا 

 . ا، لهذا يجب استيفاء رشوط معينة ويجب التفاوض عىل قضايا معينةالدبلوماسية معه

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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وب� إن تطبيع أرمينيا العالقات مع أذربيجان من جهة وتركيا من جهة أخرى سيعود بالنفع عىل املنطقة  

بأرسها، وأكد أن تطبيع العالقات مع أرمينيا سيمكن األرمن األتراك من إقامة عالقات مع أرمينيا بسهولة  

وتابع: "االدعاء    ، في� شدد عىل وجوب أن يترصف الشتات األرمني وخاصة يف فرنسا وأمريكا، مبسؤولية.أكرب

إبادة ج�عية ووضعها عىل جدول األع�ل كرشط مسبق لن يفيد أحد بعد اآلن،    1915بأن أحداث عام  

عىل مجتمعات    حقبة جديدة، وينبغي   وبدأتوخاصة بعد هذه النقطة. فُتحت صفحة جديدة يف القوقاز  

الشتات أن ترى هذه الحقيقة، وعليهم أن يتبنوا موقًفا وسلوكا من شأنه أن يعود بالفائدة عىل أرمينيا  

 واملنطقة. إذا حدث هذا، فسيستفيد منه الجميع، وتبدأ مرحلة جديدة يسودها السالم واالستقرار". 

  

https://almarsad.co.uk/
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 ثالثًا: حدث األسبوع 

 ؟2022االقتصادي الترکي خالل لنظام یتعافی ا  عقب أزمة اللیرة: هل

قال إكرام كوكتاش رئيس اتحاد البنوك التشاركية يف تركيا،  

 2022إن النظام االقتصادي الرتيك سيشهد تعافياً رسيعاً عام  

 . 19-مع انحسار تأث�ات وباء كوفيد

أنه    وقال التشاريك،  "وقف"  لبنك  العام  املدير  كوكتاش، 

التشا البنوك  قطاع  يحقق  أن  يفوق  يتوقع  �واً  ٪ 20ركية 

عام   املؤرشات    2022خالل  يف  التحسن  استمرار  مع 

 االقتصادية، وتحسن ظروف اإلنتاج واالستث�ر وانتعاش القطاع الحقيقي. 

وأشار إىل أن القطاع املرصيف الرتيك أبدى رد فعل رسيع خالل جائحة كورونا وأظهر أنه مستعد متاماً من  

وأضاف أن كل البنوك ورشكات التمويل كانت تبذل جهوداً كب�ة لحث    ية. ناحية البنية التحتية التكنولوج

عمالئها عىل استخدام القنوات الرقمية يف تعامالتهم، إال أنهم مل يحققوا تطوراً رسيعاً يف ذلك، ومع تفيش  

وات  الوباء واتجاه الناس للعمل عن بعد وتفضيلهم االبتعاد عن االتصال املبارش، زاد عدد مستخدمي القن

وأوضح أن بنوك القطاع العام ومؤسسات التمويل قدمت دع�ً كب�اً للسوق خالل فرتة    الرقمية للبنوك.

 تفيش الوباء واستجابت ملطالب إعادة جدولة الديون. 

مليار دوالر) حتى أكتوبر    42مليار ل�ة تركية (نحو    555,2وأفاد بأن حجم قطاع البنوك التشاركية بلغ  

أكتوبر  وأشار إىل   املايض.  بلغ يف شهر  بالقطاع  النقدي  التمويل  (  313,1 أن حجم  مليار    26.6مليار ل�ة 

وتابع: نرى أن النظام االقتصادي سيشهد تعافياً ملحوظاً خالل    .2021مقارنة ببداية    ٪23دوالر) بزيادة  

مع استمرار  ٪  20ق  مع انحسار تأث�ات الوباء. واعتقد أن قطاع البنوك التشاركية سيحقق �واً فو   2022عام  

 .التحسن يف املؤرشات االقتصادية وتحسن ظروف اإلنتاج واالستث�ر

أكد كوكتاش الجاري،  العام  أنشطته منتصف  يبدأ  الذي  املايل،  إسطنبول  أن املركز يعد    وبخصوص مركز 

خاصة يف قطاع التمويل التشاريك عرب   ،مرشوعاً هاماً وخطوة جادة يف سبيل جعل تركيا مركز متويل عاملي

 تحقيق النمو الالزم من أجل الفرتة القادمة. 

وحول النموذج االقتصادي الرتيك املعتمد عىل االستث�ر والتشغيل واإلنتاج والتصدير قال كوكتاش  

الدخل والتنمية   النموذج الذي أعلنه الرئيس أردوغان يضمن تحقيق الرفاهية وعدالة توزيع  إن 

ال عىل فوائد  املستدامة، مضيفا أن اآللية التشاركية تدعم القطاع الحقيقي ألنها تعتمد عىل اإلنتاج 

 القروض. 
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 ابعًا: املشهد االقتصادي ر

 وزیر املالیة: تراجع ودائع األفراد بالعمالت األجنبیة

نبايت، عن تراجع  الدين  نور  الخزانة واملالية،  كشف وزير 

مليار دوالر إىل    169ودائع األفراد بالعمالت األجنبية من  

املا  وبلوغ،  162 اآللية  وفق  املحلية  العملة  لية  إيداعات 

 مليار.  51مليار ل�ة بعد أن كانت   59.8الجديدة إىل 

وتعليًقا عىل تداب� دعم العملة املحلية، قال الوزير إنهم 

تدخلوا مبجرد تجاوز سعر الرصف النقطة التي سيتم حلها  

 من خالل إجراءات اتخاذ البنك املركزي.

أن  و  الح�ية من خالل الربنامج االقتصادي الجديد.نفس  للمواطن� وتعليًقا عىل األداة املالية، قال: سنوفر 

املقبل، وس�ى    وسنشعر تدريجياً بتخفيضات التضخم اعتبارًا من يناير  مستقرًا،سيكون عاًما    2022"عام  

 مع دخولنا العام الجديد لن تكون هناك ظاهرة تضخم. ،  2023التخفيضات عىل أساس شهري حتى عام 

  القرى السیاحیة توقعات بإشغال کامل للفنادق يف

قال ف�وز باغيل قايا، رئيس اتحاد وكاالت السفر الرتكية،  
للعام   الخارج  السياحية من  الحجوزات  شهدت   2022إن 

الالتينية إىل جانب   وبخاصة زيادة كب�ة   أمريكا  من دول 
الرئيسية،   برتكيا  و األسواق  السياح  من  الكب�  االهت�م  أن 

املنشآ  يف  اإلشغال  نسب  أن  ستكون  يش�  السياحية  ت 
أظهرت   .100٪ الحدودية  املعابر  عرب  الدخول  إحصاءات 

يناير من  تركيا  دخلوا  الذين  األجانب  عدد  حتى    ارتفاع 
  تتجاوز  عائدات  بتوقعات  مليون،  21تجاوز  ب  2020مقارنة بالفرتة نفسها من عام  ٪  88بنسبة    2021  أكتوبر

 مليار دوالر.  20

 نوفمبريف  %33.7صادرات ترکیا تنمو 

نوفمرب تركيا يف  مليارا    21املايض    سجلت صادرات 

مقارنة مع الشهر    ٪33.7مالي� دوالر، بزيادة    506و

السابق. العام  مع  اإلحصاء   نفسه  هيئة  وذكرت 

مليارا    26الرتكية، أن واردات تركيا سجلت يف نوفمرب  

بزيادة    908و الشهر    ٪27.3مالي�  مع  مقارنة 
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مليون دوالر، يف نوفمرب   402ومليارات    5إىل  ٪  6.9عجز التجارة الخارجية  رتفع  او   نفسه من العام املايض.

  94مليارات و  203صادرات ب� يناير ونوفمرب ارتفعت إىل  وبلغت ال  مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

  443مليارا و  242  إىل  الواردات  ارتفعتو  الفرتة نفسها من العام املايض.بمقارنة    ٪33.8مليون دوالر، بزيادة  

 .2020يف الفرتة نفسها، مقارنة مع ذات الفرتة يف  ٪23مليون دوالر بزيادة 

 : االستثمارات الصینیة تزداد زخما يف بالدنا أونان 

أونان، إن فرتة تفيش    رعبد القاد قال السف� الرتيك لدي بك�،  

التجارة  مجال  يف  للتعاون  كب�اً  تحدياً  كانت  كورونا  وباء 

واالستث�ر ب� بالده والص� وقدمت فرصاً مهمة أيضاَ، مؤكداً  

أن استث�رات األخ�ة يف بالده تشهد زخ�ً كب�اً خالل اآلونة  

"اكتسبت استث�رات الص� يف بالدنا زخ�    :وأضاف  األخ�ة. 

٪ من االستث�رات 70يف اآلونة األخ�ة، حيث تم تحقيق  كب�ا  

بلغ حجم التجارة  و   مليار دوالر".  4.5املبارشة من الص� إىل تركيا يف السنوات األربع املاضية، ووصلت إىل  

 ما جعل الص� ثا� أكرب رشيك تجاري لنا".  دوالر، مليار   26الثنائية 
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 عرف ترکیااخامسًا: 

 TÜSİADتوصیاد 

عام    TÜSİAD  تأسست  تجارية    ،1971يف  وهي منظمة 

تركيا. يف  األع�ل  ورجال  األع�ل  رواد  أسسها    تطوعية 

التي �ثلها    ، TÜSİAD  تتمتع   أعضائها، بصفتها املنظ�ت 

مثل   مجاالت  يف  الرتيك  االقتصاد  يف  مهمة  متثيلية  بقدرة 

والتجارة  املسجل  والتوظيف  املضافة  والقيمة  اإلنتاج 

من خالل أع�لها إىل املساهمة يف تشكيل نظام اجت�عي يتم فيه تبني فهم اقتصاد    تهدفو   الخارجية.

 السوق التنافيس والتنمية املستدامة والد�قراطية التشاركية.

وممثل� دولي� يف بروكسل    أنقرة،ولديها مكتب متثييل يف    اسطنبول، يف    TÜSİADاملقر الرئييس لرشكة    يقع

  TÜSİAD  كان  وواشنطن العاصمة وبرل� ولندن وباريس وشبكات يف الص� ووادي السيليكون والخليج.

) األورويب  األع�ل  اتحاد  يف  الخاص    )،Business Europeعضًوا  للقطاع  ممثًال  تُعترب  شاملة  منظمة  وهو 

 . 1987منذ عام  األورويب،

ويشكل نصف    رشكة. هذه الرشكات تقريبًا؛  4500�ثل أعضاؤها ما يقرب من  :  القدرة التمثيلية لتوسياد

، بجانب  ٪ من التجارة الخارجية باستثناء واردات الطاقة85، ك� تستحوذ عىل  ٪ الدخل القومي غ� العام50

 . يف تركيا الرشكات٪ من رضيبة 80يدفع ، ٪ من الع�لة الرسمية باستثناء القطاع� العام والزراعة50يوفر 

 مجاالت. 10جميع أع�لها من خالل   TÜSİADتنفذ  
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 سادسًا: شخصیة املشهد

  محمد عاکف آرصوي

(بالرتكية:   آرصوي  عاكف  يف    )Mehmet Âkif Ersoyمحمد  (ولد 
م)، شاعر من أب تريك يسمى 1873هـ املوافق    1290إسطنبول سنة  

محمد طاهر وأم بخارية تدعى أمينة هانم، وتعلم العربية عىل يد 
الف مدرسة  يف  مدرساً  كان  الذي  االبتدائية  والده  ودرس  اتح، 

واملتوسطة، ثم ملا مات والده درس يف مدرسة البيطرة، وتخرج فيها  
ليعمل مفتشاً يف وزارة الزراعة، ومل ينس أن يغرتف من    1893سنة  

مصادر اإلسالم فحفظ القرآن وهو ما زال بعد يف التاسعة من عمره،  
العربية،  واللغة  الحديث،  الفاتح، ودرس  إمام جامع  يد  ودرس    عىل 

 أيضاً الفارسية والفرنسية. 

وسوريا  والبلقان  األناضول  يف  دار  البيطرة  مدرسة  يف  تخرجه  بعد 
والجزيرة العربية، واقرتب من الناس فعرف أحوالهم، وس� شؤونهم، ثم صار مدرساً يف إسطنبول سنة  

شارك يف إصدار مجلة الرصاط املستقيم ونرش    1908، وبعد إعالن الحكم الدستوري سنة  1907  -1906
دبية والفكرية، ويف السنة نفسها ُع� مدرساً لألدب يف دار الفنون "جامعة اسطنبول"،  فيها أكرث أع�له األ 

 وأسند إليه تدريس األدب العريب وأصول الرتجمة ب� العربية والرتكية. 

 كتب النشيد الوطني يف األبجدية العث�نية  

قيقتها فرتت عالقته بها فتوراً انتسب إىل جمعية االتحاد والرتقي التي خدعته بشعاراتها، فل� وقف عىل ح
 بيناً، وعارض أفكار ضياء آلب الذي كان مبثابة األب الروحي لتلك الجمعية املشبوهة. 

زار أملانيا يف مهمة من قبل الدولة فبقي يف برل� ثالثة أشهر، ورأى هنالك أرسى للمسلم�    1915يف سنة  
 عاد إىل بالده،  تابع� للدولة الروسية واإلنجليزية فتفقد شؤونهم، ثم
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 نشيد االستقالل 

ملا ُهزمت الدولة العث�نية يف الحرب العاملية األوىل ودخل الحلفاء تركيا شارك يف تحرير بالده بقصائد 
ممثالً عن محافظته، ثم ملا    1923-1920شعرية ملهبة، وانتخب بعد ذلك يف مجلس النواب يف دورته  

هت مدته يف مجلس النواب عاد إىل إسطنبول من أنقرة، ومل يدعه الحزب الحاكم لخوض االنتخابات  انت
مرة أخرى؛ ويبدو أن هذا كان بسبب اتجاهه اإلسالمي الظاهر. ويف تلك السنوات كتب نشيد االستقالل  

هناك سبع�ئة متسابق    ، وكان1921مارس سنة    12الذي أقره الربملان الرتيك ليكون نشيداً رسمياً لرتكيا يف  
 قدموا أناشيدهم قبله فلم يفز أي منهم، وم� جاء يف هذا النشيد: 

 ال تخف، لن تطفأ الرايات يف كبد الس�ء

 ولسوف تبقى شعلة حمراء من غ� انطفاء

 إنها كوكب شعبي، سوف يبقى يف العالء 

 وهي مليك، ملك شعبي ال جدال أو مراء 

 هالل ال تقطب حاجبا، أرجوك، يا أحىل 

 نحن أبطال تبسم، فلم القسوة؟ ما هذا الجالل؟ 

 ابتسم دعنا نرى أحرام ما بذلنا من دماء أم حالل؟ 

 الحق تعبد أمتي، والحق حق أمتي أن تستقل ال جدال!

 قد عشت حرا منذ كان الكون، حرا ال أزال 

 عجبا، ملعتوه يصدق أن تقيد� سالسل أو حبال 

 هايات الزوال أنا مثل سيل هادر دفع السدود إىل ن

 دوما أفيض، فأمأل االرجاء، أقتحم الجبال 

 قد سلحوا سور الحديد يحيط بالغرب الجحود

 و يفيض باال�ان صدري فهو من خ� الحدود

 لن يخنقوا اال�ان دعهم ليس ترهبنا الرعود 

 هذي "الحضارة" بعبع متكرس األسنان صنو للجمود 

 يا صديقي! ال تجعل األرشار يقرتبون واحذر!

 ولتجعل االجساد درعا واجعل العدوان يقهر

 فسترشق االيام، وعد الله، وعد ال يؤخر

 فمن يدري يكون غدا؟ أم يا ترى سيكون أبكر؟ 
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 فتمهل ح� متيض وتأمل، هل ظننت األرض رمال؟ 

 تحتها ألف شهيد وشهيد نائم واألرض حبىل 

 ال تؤذهم يا ابن الشهيد كفاك منقصة وذال 

 ال متنح الوطن الجميل ولو منحوك هذا الكون سهال 

 هذه االوطان جنة، أليس تفديها الدماء؟

 لو ملست األرض ملسا الستفاضت شهداء

 ال أبايل لو فقدت الروح واالموال ال أخىش الفناء 

 كل ما أخىش ابتعادى عن بالدي أو فراق أو جفاء 

هو النشيد الرسمي للدولة الرتكية ويردده مئات املالي� من األتراك منذ قرابة تسع� سنة إىل  إىل اآلن  
 يومنا هذا. 

 : مقاالته

كتب عاكف كث�اً من املقاالت السياسية واألدبية يف مجلته "الرصاط املستقيم" والتي صار اسمها بعد  
 ذلك "سبيل الرشاد"، وم� كتبه: 

ول الرتيك بعد أن رأوا حجم مصيبة االعتداء عىل حرمة أراضيهم غ� العودة  "مل يكن أمام مسلمي األناض
 مجدداً لحمل السالح والعمل عىل صد حمالت أهل الصليب يف حضارة القرن العرشين".

وكتب منتقداً القومية التي شاعت يف تركيا آنذاك: "يا ج�عة املسلم�: أنتم لستم بعرب، وال ترك، وال  
راد، وال قوقازي�، وال رشكس، أنتم فقط عبارة عن أفراد يف أمة واحدة هي األمة اإلسالمية،  بلقاني�، وال أك

 وكل� حافظتم عىل اإلسالمية مل تفقدوا قومياتكم". 

 :شعره

شغف يف صدر شبابه بالشاعر الفاريس سعدي الش�ازي وترجم أكرث شعره إىل الرتكية، وأعجب بالشاعر  
 فمجموع يف دواوين سبعة ما زالت تروج ب� األتراك،  أما شعره املرصي ابن الفارض. 

 وس�ه بـ"صفحات"،  1911أبرص ديوانه األول النور سنة  •
صدر ديوانه الثا� بعنوان "يف منرب السلي�نية" جمع فيه مقطوعات من شعره    1912يف سنة   •

 الديني واألخالقي،
الذي حو   1913ويف سنة   • الحق"  "أصوات  الثالث  ديوانه  القرآن  صدر  تفس�  إشارات يف  ى 

 العظيم وبيان بعض األحاديث الرشيفة، 
صدر ديوانه الرابع "يف منرب الفاتح" الذي أورد فيه شعره عن ثورات البلقان    1914ويف سنة   •

 ضد األتراك ونتائجها السيئة، 
 ا،صدر ديوانه الخامس: "الخواطر" الذي حوى شعره عن رحلته إىل مرص وأملاني  1917ويف سنة   •
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 الذي حوى شعره عن حرب االستقالل،  1919ثم صدر ديوانه السادس: "عاصم" سنة  •
 . 1933-1918ثم صدر ديوانه السابع: "الظالل" الذي حوى أع�له من سنة  •

رته للمدينة املنورة سنة  كتب قصيدة بعنوان "من صحراء نجد إىل املدينة املنورة" تحدث فيها عن زيا 
 . من شعره الذي ترجمه صديقه الدكتور عبد الوهاب عزام رحمه� الله: 1914

ما كنت ألقف معقود اللسان أقلب الطرف في� حويل، ومل يكن يل بد أن أنوح ألوقظ اإلسالم، إ�ا أريد 
ن أهل الدار ؟ أقلب طريف فال  أن تفور القلوب املرهفة الحس، الراسخة اإل�ان... إ� أنوح ولكن ملن ؟ أي

 أظفر إال بأمم نامئة. 

ومن شعره ملا زار األقرص فوجد فيه سياحاً أجانب فرنسي� وإنجليزي� وأملاني� يحتسون الخمر، ورأى  
 أمامه آثار الفراعنة فقال: 

"رأيت أمامي نحو ثالثة عرش نفراً من السائح� ما ب� فرنسي� وإنجليز وأملان، مجتمع� زرافات ووحداناً  
ألن كيسهم اململوء يهز الدنيا املدينة لهم هزاً عنيفاً، وليس    وللكؤوس بينهم رن�، فالفرنسي� يضحكون

يف الدنيا ما يحزنهم إال هز�ة "سيدان"، ومع ذلك فإن الرغد والرفاهية ينسيان اإلنسان أنىك الجروح.  
واإلنجليز يضحكون وما أجدرهم بالضحك ألن الدنيا كلها رهن إشارتهم... يؤلبون شعوب األرض بعضها  

ظرون عن بُعد فرح�. واألملان يضحكون ألن قوة عضدهم كفيلة بأن يصدق العامل جميع عىل بعض وين
 ما يقولون، وما دام البرش ال يعطى الحق إال للقوة، ف� الحيلة يف الوصول إىل الحق بغ� القوة. 

أضعيف أنت إذن ؟ فالنحيب أوىل بك، نعم يف هذه الساحة من الصخب: صخب الحبور، وجلبة الرسور،  
نا وحدي اليأس الذي ال يبتسم، قد أخذت أبيك وما أجدر� بالبكاء، فأنا كالقريب من ديار ديني... هذه أ 

السهول ال ترجع حديثي، أيها الرشق العظيم، أيها العامل املرتامي األطراف: ليت شعري يف أي بقعة من  
يك مغلولتان، وملا يهب  بقاعك نجد أبناءك السعداء، إن رأسك ترزح تحت الشدائد وعضدك واه، وذراع

 نسيم االستقالل عىل قلبك بعد، قد طفت يف أرجائك كلها ألرى أمامي داراً لإلسالم فكلّت قدماي. 

وكل� تناهت إيل من سبييل أصوات األجانب مل تفض روحي الباكية إال بخيبة األمل فهل كان نصيبي أن 
ام لأليام، واآلن وقد تقدمت يب السنون ووهت  أكون غريباً يف قلب اإلسالم، إن هذه العاقبة ألقىص انتق

 قدماي فعىل بنّي أن يجاهدوا ويأخذوا بثأري".

ويف كالمه تشاؤم لكن أ� ملثله أن يتفاءل وهو يرى األكرثية الساحقة من ديار اإلسالم آنذاك محتلة  
 .ومسحوقة، وهو يرى أكرث املسلم� آنذاك يف صدٍّ عن اإلسالم وهجران لرشيعته وشعائره

 : ترجمة معاني القرآن 

عىل حذره    –ومن أع�له ترجمة معا� القرآن إىل الرتكية، صنع ذلك يف مرص أيام منفاه فيها، لكنه  
 مل يرض عن عمله هذا فطواه ومل ينرشه حتى ذهب أدراج الرياح.  -يف الرتجمة واهت�مه بها 
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 : وفاته

الشعب الرتيك كل التنكيل ُصدم عاكف صدمة بالغة،  ملا ألغى مصطفى ك�ل السلطنة فالخالفة، ونكّل ب
وذلك ألنه كان يدعو إىل الوحدة اإلسالمية يف أشعاره وكتاباته، فرأى ذلك قد ذهب أدراج الرياح، ورأى  
أن الرتيك املسك� كان يُعَدم من أجل إرصاره عىل الطربوش ورفضه القبعة، ورأى اإلسالم يحارب حرباً  

لك كله آثر الخروج من تركيا فيّمم وجهه شطر مرص، التي زارها من قبل مرت�  شعواء، فل� وقف عىل ذ
 .1925، ووصلها يف املرة الثالثة سنة 1924، 1914مدعواً من قبل صديقه األم� عباس حليم باشا، سنتي  

  توطدت صلته فيها باألديب املرصي عبد الوهاب عزام الذي مهد له الطريق إىل تدريس اللغة الرتكية يف 
جامعة فؤاد: "القاهرة"، وهيأ له الصلة مبثقفي مرص، لكنه عا� يف مرص من زوجه التي أصبحت حادة  

بعد عرش سنوات من إقامته    -  1935املزاج، وعا� من الفقر والوحدة، وعا� كث�اً من غربته، ويف سنة  
 .1936ديسمرب سنة  27غادرها إىل لبنان لالستج�م، ومن ثم إىل إسطنبول ليموت بها يف  -مبرص 

 :أشخاص تأثر بهم

كان قد تأثر كث�اً باألستاذ ج�ل الدين األفغا� ودعوته لنبذ االستبداد ونيل الحريات ولو بالقوة، وكان 
يردد آراءه وآراء تلميذه األستاذ محمد عبده ، وترجم كث�اً من تلك اآلراء إىل اللغة الرتكية، وأفراد ملقاالت  

 جدي حيزاً كب�اً من جريدته، وترجم كتاب األستاذ فريد "املرأة املسلمة". األستاذ محمد فريد و 

تأثر بالشاعر الكب� محمد إقبال وصيحاته الثائرة، وقد أخرب عنه صديقه األديب الدكتور عبد الوهاب  
 عزام:

أحب أن أقرأ   "كم تحدثناً وقرأنا يف س�نا وجلوسنا يف اآلداب الثالثة: العربية والفارسية والرتكية، وكنت 
عليه شعره، وكان يرسه أن يستمع إليه، وكانت كل أحاديثنا وقراءاتنا متعة نجتمع فيها عىل الفكر والذوق  
واألمل واألمل، وكان أطيب املجالس مجلساً نفرغ فيه إىل شعر محمد إقبال، فقد عرفني بإقبال يوم أعار�  

ب إقبال فقرأت، واستمع مقبالً مستغرقاً، يقطع  ديوانه "بيام مرشق" فإذا صفا الوقت عمدت إىل أحد كت
إنشادي يف الح� بعد الح� باالستعادة أو االستحسان أو التعجب أو التأوه، وأذكر أننا بدأنا كتاب إقبال  
"أرسار خودي" فوالينا الجلسات حتى أنهيناه إنشاداً ثم أتبعنا به أخاه "رموز يب خودي" فختمناه عىل 

 شوق إىل اإلعادة. 

 قیل عنه: 

 ل عنه: األستاذ األملا� ريتشارد هرمتان:قا

بالحياة الثقافية والسياسية يتعمق من الوجهة اإلصالحية يف الدين،   -عىل العموم–"هو مع إحاطته  
وما يعنيه من الرجوع إىل اإلسالم يعني به الرجوع إىل اإلسالم القديم ال بإبعاد األمور التي غ�ت  

التاريخي فحسب، بل أثناء تطوره  أيضاً وقبل كل يشء يريد الوقوف ضد هؤالء العرصي�    منه 
املندفعي� يف تيار الغرب، وضد دعاة املذهب القومي، فهي حركة دينية تريد أن يكون الدين قوة 

 تخضع لها كل الحياة املدنية يف غ� إرضار بحركة الفرد".
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  12قراراً باعتبار يوم    2007يو  ما  4يف بالده إىل أن قرر مجلس األمة الرتيك يف    عاكف مشهوراً ومل يكن  
الرتيك واالحتفاء بشاعره،  الوطني  النشيد  بذكرى قبول  لالحتفال رسمياً  وطنياً  مارس من كل عام يوماً 

 ولعل يف هذا شيئاً من التكريم له والوفاء.

 کتب عنه: 

الطالب   مكتبة  فهمي،  العزيز  عبد  السالم  د.عبد  عاكف،  محمد  اإلسالم  شاعر  سمَي:  كتابا  عنه  كتب 
 م. 1984معي، مكة املكرمة، الجا

. 

 سابعًا: مقال املشهد

 عبد الحافظ الصاويد.   حزمة لتأمین املدخرات والودائع لحل أزمة اللیرة  

االقتصاد هو معاش الناس، ف� نال من معاشهم أو زاد يف التوسعة  

اختبار   تابعت  وقد  وم�رسة،  كعلم  االقتصاد،  ع�  فهو  عليهم 

ت سعر رصف مصداقية هذا التعريف عرب أحداث عدة، ولكن تطورا 

 الل�ة الرتكية كانت معربة بشكل كب� عن صدق هذا التعريف. 

الل�ة   سعر رصف  تطورات  آخر  لتعرف  مستمر  تواصل  يف  فالناس 

ويسألون عن املستقبل، وذلك بعد النظام املايل الجديد الذي خرج  

أن يحتفظوا بها  به الرئيس رجب الطيب أردوغان إىل الشعب ليؤّمن للناس مدخراتهم وودائعهم، رشيطة 

 بالعملة املحلية يف حساباتهم املرصفية. 

لعل أهم ما �كن أن يستنتج من أحداث املعالجة ألزمة الل�ة الرتكية، هو عودة ثقة األفراد يف العملة  

املحلية، وكذلك ثقتهم يف تفعيل الحكومة قراراتها، وهو ما تُرجم يف رسعة العديد من األفراد ببيع مدخراتهم  

إىل نحو مليار دوالر يف    2021ديسمرب/كانون األول    20مالت األجنبية، حتى وصلت مساء االثن�  من الع

 الساعات األوىل لإلعالن عن حزمة القرارات الحكومية. 

ل�ة للدوالر،    12.9عىل سعر رصف بلغ    2021ديسمرب/كانون األول    21لقد انتهت تعامالت يوم الثالثاء  

وداً وهبوطاً خالل اليوم، لكن عىل كل حال لقد تحسن وضع الل�ة  بعد أن استمرت املضاربات صع

 %. 30% إىل 27الرتكية بعد قرارات النظام املايل الجديد، بنحو من 

ولعل خروج نور الدين نبايت وزير املالية لإلعالم، وإعالنه تفاصيل كيفية استفادة املصدرين واألفراد  

 ستقرار يف سعر الرصف، وبخاصة يف األجل القص�. من النظام الجديد، يساعد عىل مزيد من اال 

https://almarsad.co.uk/
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سيكون مبقدور املصدرين واألفراد الحقيقي� أن يؤّمنوا ودائعهم ومدخراتهم خالل مدد يختارونها بحد  

أشهر وبحد أقىص عام، ما سيساعد عىل استقرار النشاط االقتصادي والبعد عن تقلبات سعر الرصف،    3أد�  

 املجتمع بال شك إىل االستث�ر والبعد عن املضاربة. و�كن أن يدفع أفراد  

غالبا لن تكتفي الحكومة الرتكية بالنجاح يف تحقيق حالة تهدئة يف سعر الرصف فقد هبطت األسعار اليوم  

يف بورصة اسطنبول، وذلك بسبب خروج األموال من البورصة للذهاب إىل املصارف،    2021/12/21الثالثاء  

 الجديدة التي ستوفرها اإلجراءات الخاصة بالنظام املايل الجديد.   لالستفادة من املزايا

ومن هنا يجب أال تكون مدخرات األفراد ما ب� البنوك والبورصة، ف� أعلن عنه الرئيس أردوغان هو دعم 

اإلنتاج واالستث�ر، وبالتايل �كن أن تتجه الحكومة الرتكية إىل تفعيل دور مروج االستث�ر، بالعمل عىل  

معاي�   وفق  إنتاجية،  أو  أساسية  بنية  وإدارة مرشوعات  إلنشاء  ص  تُخصَّ مساهمة جديدة  طرح رشكات 

% لتتمكن من اإلرشاف والرقابة، وحتى يثق األفراد  10اقتصادية ويكون للحكومة فيها نسبة ال تزيد عن  

 يف هذه الرشكات. 

حكومة، لتمويل مجموعة من األنشطة  وقد يكون من املناسب إنشاء صناديق استث�ر مبارش تحت رعاية ال

اإلنتاجية والخدمية، حتى متتص أموال ومدخرات األفراد واملؤسسات، فبدون هذا املسار ستظل املدخرات  

تبحث عن وضع أفضل لتحقيق عائد مناسب، وبدون وجود هذه املرشوعات سوف يتجدد اتجاه هذه  

 ن والحكومة لسياسة تخفيض سعر الفائدة. املدخرات للمضاربة، وبخاصة يف ظل تبني الرئيس أردوغا

ولعل آلية صناديق االستث�ر املبارش هي األنسب لجمع أموال صغار املدخرين، حيث �كنهم رشاء وثائق  

أو صكوك صناديق االستث�ر واالستفادة من عائدها، الذي يتوقع أن يكون أفضل من العوائد البنكية، ويف  

 السلع والخدمات داخل البالد. نفس الوقت يساهم يف زيادة إنتاج 

% حتى  19من البنك املركزي الرتيك، من    2021عندما اتُخذ قرار تخفيض سعر الفائدة يف سبتمرب/أيلول  

، وفق توجه لتخفيض تكلفة اإلنتاج لدعم املنتج� والعمل  2021% يف ديسمرب/كانون األول  14استقر عند  

جديدة، كان األمر يستلزم أن تصاحب هذا القرار اإلجراءات التي  عىل إنعاش التوظيف وإيجاد فرص عمل  

 . 2021ديسمرب/كانون األول   20أُعلن عنها مساء االثن� 

لقد أدى التأخ� إىل دفع فاتورة كب�ة، تضمنت انتعاش املضاربة عىل سعر العملة املحلية، وفقدان الثقة  

ا معدالت  زيادة  وكذلك  بها  االحتفاظ  يف  األفراد  لتتجاوز  لدى  تأخذ    %.21لتضخم،  أن  �كن  هنا  ومن 

الحكومة يف االعتبار مببدأ التنسيق والتوازن ب� مكونات السياسة االقتصادية، فال يترضر املدخرون  

وال املنتجون وال املستهلكون، فالجميع يريد أن يتحقق االستقرار االقتصادي يف إطار من العدل يف  

الث�ر. وجني  األعباء  ا  تحمل  التعامل  ومن  شؤون  تنظيم  إىل  املركزي  البنك  يلتفت  أن  لرضوري 

بالدوالر والعمالت األجنبية األخرى داخل البالد حتى يتم التضييق عىل املضارب�، وال يكرروا فعلتهم  

 التي مارسوها خالل الشهور الستة املاضية، والتي تسببت يف أرضار اقتصادية للبالد. 
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وجدت أنه من الالزم ضبط سوق سعر الرصف، وكذلك شؤون    1997عام    ف�ليزيا عقب أزمتها املالية يف 

تداول العمالت األجنبية داخل البالد، فأدى ذلك إىل سيطرة رقابة البنك املركزي وتم تقليل فرص املضاربة  

 عىل العملة املحلية هناك. 

ديسمرب/كانون   21الثالثاء  من خالل تحسن سعر الل�ة، يُتوقع يف حالة االستقرار عند األسعار الخاصة بيوم  

أو تحسنها بأفضل من ذلك، أن تهدأ معدالت التضخم، وبخاصة أن استقرار وتحسن سعر    2021األول  

 .2021نقاط ع� كان عليه يف أغسطس/آب  5رصف الل�ة مصحوب بخفض سعر الفائدة 

ع سيأمنون  إذ  واملدخرون،  املصدرون  أيضاً  املستفيدين  من  سيكون  آخر،  جانب  ودائعهم  وعىل  ىل 

ومدخراتهم من تقلبات سعر الرصف، وبالتايل �كن التخطيط واتخاذ القرارات املتعلقة بأع�لهم عىل املدى  

 املتوسط عىل األقل. 

وكذلك املستوردون، سوف يلتقطون أنفاسهم خالل الفرتة القادمة، بعد أن وجدت حالة من التفاؤل بشأن  

ما يعني أن فاتورة تدب� النقد األجنبي لوارداتهم سوف تكون    ل�ات، وهو  5سعر الرصف، وانخفاضه بنحو  

أقل تكلفة، وسينعكس ذلك عىل أسعار منتجاتهم، لتكون أكرث تنافسية سواء يف السوق املحيل أو الدويل،  

 حالة إذا ما تم إدخال مستلزمات اإلنتاج املستوردة، يف أنشطة إعادة التصدير. 

املدينون، الذي لديهم التز  امات بالعملة الصعبة ويجب عليهم سدادها، ستكون تكلفة تدب� هذه  أيضاً 

 االلتزامات أقل كلفة يف ظل أسعار الرصف الحالية، أو املنتظر تحسنها خالل الفرتة القادمة. 

ولعل من أبرز املستفيدين يف حالة نجحت الحكومة يف تحقيق استقرار يف سعر الرصف وانخفاض معدل  

من حزمة الح�ية االجت�عية، ومن بينهم من يشملهم رفع الحد األد� لألجور    التضخم، هم املستفيدون 

%، ك� أعلنت الحكومة من قبل، فمعنى ذلك أن ما سيحصلون عليه من زيادة، ستكون زيادة  50بنسبة  

 حقيقية وليست زيادة نقدية، و�كن من خاللها فعالً تحس� أوضاعهم املعيشية. 

الت لتبني  الربح والخسارة، وهو أمر يتواكب مع  لدى تركيا توجه  مويل التشاريك، الذي يعتمد عىل آلية 

توجهات الرئيس أردوغان وحكومته، ويجنب االقتصاد القومي مخاطر االرتباط بآلية الديون وسعر الفائدة،  

 التي كبدت االقتصاد الرتيك أرضار كب�ة عىل مدار الفرتة املاضية. 

من الحمل الثقيل للديون الخارجية   ف التخفيلية املشاركة يف التمويل، ويف نفس الوقت، �كن من خالل آ 

، حيث تعد األعباء املرتتبة عليها من أقساط وفوائد، أحد  2020مليار دوالر يف عام    450لرتكيا، والتي بلغت  

  وبخاصة أن الدين قص� األجل للحكومة ،  األسباب الحقيقية لرتاجع سعر الل�ة، خالل الفرتة املاضية

  ) 1(   مليار دوالر. 450%، من إج�يل الدين الخارجي، البالغ 26والقطاع الخاص، �ثل 

 

 

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