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 افتتاحیة العدد 

ن مع  والذى تزامم،  2022  للنصف األول من شهر أبريل   - من املرصد الرتيك  الثامن والخمسون  - هذا العدد

تركيا تبعا لعدة عوامل اقتصادية متداخلة    يف ارتفاع األسعار  ومع  .  كالنصف األول من شهر رمضان املبار 

أول   يف أردوغان فاؤل وإرصار تبرش بخ� قادم عىل تركيا، حيث رصح ت لغة ، نرصد تداخلةم محلية وعاملية 

  اقتصاديات يف العامل”.  10“هدفنا هو وضع تركيا ب� أكرب    أن إفطار رمضا� هذا العام، مع عوائل الشهداء،  

،  2023ج والصادرات، وبعد عام  ننا نتقدم خطوة بخطوة نحو أهدافنا من خالل زيادة التوظيف واإلنتا وأ 

العدالة    نواب حزبع  جت�عه بأنقرة ما  يفيح  رصذلك الت  وكرر  ستكون تركيا قد دخلت حقبة مختلفة متاًما”.

 اقتصادات يف العامل".  10احدة من أكرب " لن نرتاجع أبًدا عن قرارنا بجعل تركيا و ل وقاوالتنمية 

خالل مشاركته يف “اجت�ع سامسون الدويل لألع�ل” ؤل أيضا نرصد ترصيح وزارة املالية  اومن قبيل التف

، ستدخل تركيا عهدا جديدا، مع البدء  2023“يف الذكرى املئوية لتأسيس الجمهورية الرتكية عام    حيث قال: 

لطبيعي من حقول البحر األسود، وافتتاح الوحدة األوىل من محطة الطاقة النووية، وإطالق  باستخراج الغاز ا

وتابع “سنستقبل الذكرى املئوية لتأسيس الجمهورية    إىل األسواق”.  TOGGالسيارة الرتكية محلية الصنع  

رائدة يف جميع   قوية، دولة  بها، وسنرتك دولة مختلفة متاما ألطفالنا.. دولة  يليق  الذي  بالشكل  الرتكية، 

 املجاالت” 

ه ستيفن كوك للفورين بولييس  يتابع العدد نرش األخبار املتعلقة بالحرب األوكرانية وينرش ملخصاً ملا كتبو

م  وكذلك ترصيحات املتحدث الرسمي باس  " قضية العدد"  يف   ألردوغانمنحتها الحرب    التي حول الفرص  

بوت� وزيلينسيك    ، واهت�م الرئيس الرتيك بجمعالكرمل� بشأن تعاظم دور تركيا والعالقات الروسية الرتكية

 .بإنهاء الحرإىل هدف يلقاء   يف

  ن، أ من بروكسيلوزير الخارجية الرتيك مولود تشاويش أوغلو،  ه أعلنحول الصناعات الدفاعية ننقل خرباً  و 

وأكد أن “تركيا تريد    بريطانيا رفعت القيود عن تصدير الصناعات الدفاعية إىل تركيا.. نحن سعداء بذلك”.

بية  تحس� تعاونها (مع بريطانيا) يف املشاريع الصناعيات الهامة مبا يف ذلك صناعة الطائرات والسفن الحر

  ” 1915  -“نرصت  تركية محلية الصنع  كاسحة ألغام بحريةيكشف عن  ونختم بخرب    وحامالت الطائرات”.

 .هذا العام ينتهى العمل فيها

 يف يخ والحضارة عىل أرض تركيا  ق التاروىف محور اعرف تركيا نعرض لعرش مواقع أثرية تتحدث عن عم

 . مصورتقرير  

  ملحرر ا

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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 أوًال: املشهد السیاسي 

 دعم اإلرهاب وحقوق اإلنسان  يفترکیا تدعو أمریکا لالهتمام بسجلها  

الخميس  الرتكية،  الخارجية  وزارة  ،  إبريل   14  أكدت 

زاعم التي ال أساس لها من الصحة،  رفضها الكامل للم

وزارة   عن  الصادر  اإلنسان  حقوق  بتقرير  املتعلقة 

لعام   األمريكية  إىل  2021الخارجية  أمريكا  داعية   ،

وإنهاء   الرتكيز عىل سجلها يف مجال حقوق اإلنسان 

الرشاكات التي تعقدها مع األذرع التابعة للج�عات 

 اإلرهابية بدعوى مكافحة اإلرهاب. 

حول تركيا، والذي أصدرته    2021الوزارة يف بيان، إن “املزاعم الواردة يف تقرير حقوق اإلنسان لعام    وقالت

 ، مؤسفة ونرفضها متاًما، وال أساس لها”. 2022نيسان/أبريل  12وزارة الخارجية األمريكية بتاريخ 

الذي تخوضه تركيا ضد    وأضافت “نعرب عن أسفنا حيال استمرار الواليات املتحدة بعدم إدراكها للكفاح 

) تنظي�ت  وخاصة  اإلرهاب،  أشكال  و(جبهة  PKK/PYDجميع  و(داعش)  و(غولن)  التحرر    –)  حزب 

وتابعت إن “تخصيص التقرير مساحة واسعة ألكاذيب تنظيم (غولن) منفذ االنقالب    الشعبي الثوري)”.

امللموسة التي قدمتها تركيا، إ�ا    ، عىل الرغم من جميع األدلة2016متوز/يوليو    15الغادر يف تركيا، يوم  

  يظهر أن الواليات املتحدة ال تزال أداة للربوباغندا التي �ارسها التنظيم اإلرهايب الذي تغض الطرف عنه”. 

التقرير عىل مزاعم تتجاهل الهوية اإلرهابية لتنظيم   أيًضا قبول احتواء  أنه “ال �كن    PKKونوهت إىل 

 املرتبطة باإلرهاب”. والتي تدعم خطابات الدوائر 

وأكدت إن “تركيا متتلك اإلرادة الكاملة لح�ية حقوق اإلنسان وتطويرها، وتعاون تركيا مع اآلليات الدولية  

أعلنتها عام   التي  القضايئ  التي    2019لحقوق اإلنسان واسرتاتيجية اإلصالح  وخطة عمل حقوق اإلنسان 

 لموسة عىل هذه اإلرادة”. ، هي مجرد بعض املؤرشات امل 2021كشفت عنها عام 

ودعت الوزارة “الواليات املتحدة إىل الرتكيز عىل سجلها يف مجال حقوق اإلنسان وإنهاء الرشاكات التي  

 الرابط  تعقدها مع األذرع التابعة للج�عات اإلرهابية بدعوى مكافحة اإلرهاب”.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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  وسیاسیایًامیدانعن حقوقنا شرقي املتوسط دافع نائب أردوغان: سن 

الرتيك رجب طيب   الرئيس  نائب  أوقطاي  فؤاد  أكد 

ار الدفاع عن  أن تركيا ستواصل بعزم وإرص   أردوغان

املتوسط.  رشقي  األتراك  القبارصة  وحقوق    حقوقها 

جاء خالل مؤمتر صحفي مشرتك عقده،    يكالم أوقطا

، مع رئيس وزراء جمهورية ش�يل  أبريل  14الخميس  

قربص الرتكية فائز صوجو أوغلو، يف العاصمة الرتكية  

وشدد عىل “مواصلة تركيا الدفاع بعزم وإرصار  أنقرة.

ومصالحها حقوقها  األتراك    عن  القبارصة  وحقوق 

إن “من يسعون الختبار عزم وإرصار  و   سواء رشقي املتوسط أو ضمن حدودها ملنطقة الجرف القاري”.

 أنقرة يف هذا الخصوص سواء يف امليدان أو عىل طاولة املفاوضات، سيواجهون دوماً تركيا وقربص الرتكية”. 

وأضافت خامتة “ستواصل تركيا العمل بكل حزم من أجل ح�ية وتطوير حقوق مواطنيها ومالي� األشخاص  

 الرابط   ذين تستضيفهم”.ال

 حقبة مختلفة تماما 2023أردوغان یبشر: ترکیا ستدخل عام  

،  أبريل  2  جاء يف كلمة ألقاها، السبت  كالم أردوغان

عوائل   مع  العام،  هذا  رمضا�  إفطار  أول  خالل 

إسطنبول.  مدينة  بهتشه يف  دوملا    الشهداء، يف قرص 

ونوه إىل أن “تركيا حاربت بكل قوتها أولئك الذين  

اقتصادها، عىل  أعينهم  جميع    وضعوا  وكرست 

األخرى”،   تلو  التي حيكت ضدها واحدة  املؤامرات 

اقتصاديات   10مؤكدا “هدفنا هو وضع تركيا ب� أكرب  

 يف العامل”. 

وتابع “بين� يعا� العامل من مشاكل البطالة التي جلبتها الصدمات االقتصادية، فإننا نتقدم خطوة بخطوة 

التوظيف واإلنتا  ، ستكون تركيا قد دخلت  2023ج والصادرات، وبعد عام  نحو أهدافنا من خالل زيادة 

وأكد عىل أن “أفضل طريقة لرد الدين لشهدائنا وقدامى املحارب� هو الوصول إىل    حقبة مختلفة متاًما”.

 الرابط لشبابنا ليتابعوها”. 2053، وترك رؤية 2023أهداف بلدنا لعام 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://tr.agency/news-153093
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 صلة املفاوضات مع ترکیا رئیس الوزراء األرمیني: یجب إقامة حوار وموا

 أكد رئيس الوزراء األرميني نيكول باشينيان، األربعاء

ما  أبريل  14 كل  أرمينيا  تبذل  أن  “رضورة  عىل   ،

 بوسعها لتجنب الجمود باملفاوضات مع تركيا”. 

كالم باشينيان جاء يف خطاب ألقاه أمام أعضاء الربملان  

يث قيّم فيه عملية تطبيع العالقات ب�  األرميني، ح 

حوار   إقامة  “رضورة  عىل  مشددا  وأرمينيا،  تركيا 

 ومواصلة املفاوضات مع تركيا رغم كل يشء”. 

وقال “يجب أن نبذل ما بوسعنا لتجنب جمود املفاوضات مع تركيا.. نتفهم أن نتائج العملية قد ال تكون  

 لكن بدون نتائج رسيعة هناك خطر حدوث ركود”.  بهذه الرسعة ونرشح ذلك لرشكائنا الدولي�، 

 وأضاف أنه “لتجنب هذا النوع من الركود، يجب أن نكون قادرين عىل امليض قدما يف خطوات صغ�ة”.

الروسية    14ويف   العاصمة  يف  األول  االجت�ع  واألرميني  الرتيك  املبعوثان  عقد  املايض،  الثا�/يناير  كانون 

 رابط ال عالقات ب� تركيا وأرمينيا.موسكو ضمن جهود تطبيع ال

 أردوغان: هدفنا الجمع بین الرئیسین الروسي واألوکراني 

قال الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان، إن “تركيا تهدف لعقد اجت�ع ب� الرئيس� الرويس واألوكرا� يف  

فرصة”. من    أقرب  عودته  خالل  الطائرة  منت  عىل  للصحفي�  بها  أدىل  ترصيحات  يف  جاء  أردوغان  كالم 

أمن    .مارس  13الخميس    أوزبكستان  لتحقيق  الضامنة  الدول  إحدى  تكون  أن  �كن  “تركيا  أن  وأضاف 

 أوكرانيا، وأنها تنظر بإيجابية لهذا األمر من حيث املبدأ، لكن يجب توضيح التفاصيل”.

لقاء ب�  أقرب  وتابع “مصمم عىل عقد   بوت� وزيلينسيك، وسنقول لكليه� هدفنا هو أن نجمعك� يف 

تركيا  فرصة”. استعداد  إىل  الفتا  وزيلينسيك)،  بوت�  (ب�  للقاء  تاريخ  بتحديد  أمله  عن  أردوغان  وأعرب 

وختم “سنكون سعداء إذا نجحنا يف إنهاء الحرب لكون تركيا دولة يثق بها كل من    الستضافة االجت�ع.

 الرابط  وزيلينسيك”.  بوت�

 : اعتداءات إسرائیل یلع األشقاء الفلسطینیین غیر مقبولة رئیس البرملان

الجمعة الرتيك مصطفى شنطوب،  الربملان  باقتحام  أبريل  15  أدان رئيس  ، قيام قوات االحتالل اإلرسائييل 
 يل، يف مدينة القدس املحتلة. ساحات املسجد األقىص املبارك ومصاله القب
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كالم شنطوب يف جاء يف تغريدة نرشها عىل حسابه يف “تويرت”، قال فيها إن “تدخل قوات األمن اإلرسائيلية  
 ضد املصل� يف املسجد األقىص هو أمر غ� مقبول عىل اإلطالق”.

فوراً هج�تها عىل الشعب   وتابع “أدين بشدة االعتداءات ضد املدني� األبرياء، وعىل إرسائيل أن توقف
 الفلسطيني الشقيق والصديق”.

والجمعة، أصيب عرشات الفلسطيني� خالل عملية االقتحام التي شهدت اعتداءات من قبل قوات االحتالل  
 اإلرسائييل بالرضب والقنابل الصوتية والغازية عىل املصل� العزل. 

نساء والشيوخ بالرضب املربح، إىل جانب تعمدها تحطيم  واعتدت قوات االحتالل اإلرسائييل عىل املصل� وال
 بعد النوافذ التاريخية يف املسجد األقىص املبارك. 

ألف مصل صالة الجمعة الثانية من    60ورغم إجراءات االحتالل اإلرسائييل لعرقلة وصولهم، أدى أكرث من  
شاركة القنصل الرتيك العام يف القدس  شهر رمضان املبارك يف املسجد األقىص املبارك يف القدس املحتلة، مب

 رابط ال  أحمد رضا دمرير.

 االکرملین: ترکیا قوة إقلیمیة عظمی ولدینا عالقات ممتازة معه

أشاد املتحدث باسم الكرمل� دميرتي بيسكوف، مساء السبت، برتكيا والرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان، 
البيالرويس،    والعالقات الرتكية الروسية.  التلفزيون الرسمي  كالم بيسكوف جاء خالل مقابلة أجراها معه 
العالقات   إىل  فيها  يف  تطرق  وأوكرانيا  روسيا  ب�  املفاوضات  استضافة  يف  تركيا  ودور  وروسيا،  تركيا  ب� 

وقال بيسكوف إن “أردوغان زعيم سيايس عظيم وقوي، يتمتع بالقوة للدفاع عن مصالح بالده    .إسطنبول
 ومتابعتها، وتركيا قوة إقليمية عظمى.. ونحن لدينا عالقات ممتازة معها”. 

إىل أنه “عىل الرغم من أن اختالف وجهات النظر ب� روسيا وتركيا، فإن عالقة الرشاكة القامئة عىل وأشار  
 أساس املصالح املتبادلة هي السائدة، ولهذا السبب يطور البلدان مشاريع اقتصادية ضخمة مع بعضهم”. 

خالل فرتة رئاسة أردوغان،    وأضاف أنه “لطاملا كانت تركيا قوة إقليمية كب�ة ضمن حلف الـ (ناتو)، ولكن
أصبحت تركيا الدولة األكرث استقاللية من ب� الدول األعضاء يف الـ ناتو، وهي بلد لديها رفاهية الدفاع عن  

وتابع أن “روسيا تقدر املوقف الذي اتخذته تركيا، ح� رفضت املشاركة يف العقوبات املفروضة    مصالحها”. 
 نحن بحاجته”.  علينا من قبل الـ (ناتو)، وهذا ما

ويف وقت سابق، قدمت املتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا الشكر لرتكيا عىل دورها  
وجهودها يف الوساطة ب� موسكو وكييف، وشكرت تركيا حكومة وشعبا لعدم االشرتاك يف الهيسرتيا املعادية  

 الرابط  لروسيا التي شهدها الغرب. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://tr.agency/news-153175
https://tr.agency/news-153175
https://tr.agency/news-153175
https://tr.agency/news-152200
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 العددحدث  :ثانیًا

"لن نتراجع أبًدا عن قرارنا بجعل ترکیا  اجتماع العدالة والتنمیة  يف

 عالم"اقتصادات يف ال  10واحدة من أکبر 

لحزب    27رئيس الجمهورية رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، مع نواب الدورة الـ    اجتمع

رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان، يف كلمة له أمام    قال  العدالة والتنمية يف العاصمة أنقرة.

اقتصادات يف    10احدة من أكرب  نواب حزب العدالة والتنمية، " لن نرتاجع أبًدا عن قرارنا بجعل تركيا و 

 العامل". 

يك وخاصة في� يتعلق بالوضع اإلقليمي متكامل مع العامل بأرسه،  الرئيس أردوغان، إىل أن االقتصاد الرت   أشار

العاملي يعنينا عن كثب. م� ال شك فيه أن   قائًال: "لذلك فإن كل تطور يحدث عىل املستوى  واستطرد 

معظم الدول األوروبية تواجه أوضاًعا أسوأ منا، ويقول املسؤولون حتى يف أكرث البلدان تقدًما أن مستوى  

مواطنيهم ستنخفض. ومع ذلك، كل ما ذكر ليست أعذارا تلغي مسؤوليتنا تجاه أمتنا وال �كن أن    رفاهيته

 تكون كذلك". 

الرائدة يف نظام اإلنتاج العاملي، والذي أعيد    وتابع "لقد اتخذنا إجراءات لجعل تركيا واحدة من املراكز 

جد يف جميع أنحاء العامل واستمرار صادراتنا  هيكلته مع الوباء. إن تقدم صناعتنا وطرقنا وموانئنا وعملها ب

 تحقيق أهدافنا املنشودة".  نحويف تحطيم األرقام القياسية كل شهر خ� دليل عىل مضينا قدًما 

 اقتصادات يف العامل".  10قال الرئيس أردوغان، "لن نرتاجع أبًدا عن قرارنا بجعل تركيا واحدة من أكرب   ك�

قائال "سنحمي مواطنينا من التضخم وسنميض قدما نحو أهدافنا االقتصادية املنشودة. ننتقل اآلن    وتابع

انخفضت بسبب  بعدما  أكرث م� سبق  الرشائية لشعبنا  القوة  بزيادة  يتمثل  إىل مرحلة جديدة وهدفنا 

 زيادة األسعار والتضخم". 

 "تركيا باتت دولة مصدرة للطائرات املروحية" 

الرئيس أردوغان إىل التقدم الذي أحرزته تركيا يف مجال الصناعات الدفاعية، الفتًا إىل توجه وفد تريك    تطرق

الطائرات املروحية. مل   أتاك، مضيًفا: "نحن اآلن قادرون عىل تصدير  الفلب� أمس لتسليم مروحيات  إىل 

دود. لقد عملنا دامئًا وفًقا ملتطلبات  نرضخ أبًدا ألي شخص يف حربنا ضد اإلرهاب أو يف عملياتنا العابرة للح

مصالح تركيا. والحمد لله أمتمنا كل عملية بدأناها بالنرص. أصبحت منتجاتنا يف مجال الصناعات الدفاعية  

 التي أثبتت جدارتها خالل هذه الفرتة خيار السوق العاملي". 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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 العددقضیة الثًا: ث

 حرب أوکرانیا فرصة سانحة ألردوغان فورین بولیسي: 

 

خلص مقال يف مجلة أم�كية إىل أن أزمة أوكرانيا الحالية أحيت دور تركيا بوصفها وسيطا إقليميا يف حل  

 النزاعات، وعززت فكرة أن أنقرة أصبحت رائدة عىل الساحة الدولية. 

إن تركيا غدت اليوم  )،  Foreign Policyوقال ستيفن إيه كوك، وهو كاتب عمود مبجلة "فورين بولييس" (

 يف مصاف الالعب� الكبار مثل أملانيا وفرنسا واململكة املتحدة.

تريد أن تصبح من جديد حصنًا    -ك� يقول البعض- وال متثل هذه الحرب، وفقا للكاتب، فرصة لرتكيا ألنها  

فها بدور الحارس  ضد روسيا ك� كانت خالل الحرب الباردة، وإ�ا ألن أنقرة ببساطة ال تريد أن يتم تكلي

 ). NATOمرة أخرى للجناح الجنويب الرشقي لحلف ش�ل األطليس "ناتو" (

إن الفرصة املتاحة لرتكيا يف األزمة الحالية هي، حسب كوك، نتاج واقع مرتبط بتصور الرئيس رجب طيب  

ال الكردي يف  االنفصال  وتوجسها من خطر  ذاتها،  لرتكيا كقوة يف حد  الحاكم  داخل ويف  أردوغان وحزبه 

سوريا، وخيبات األمل التي تفاقمت وتراكمت إىل حد الضغائن ضد أولئك الذين كان يفرتض أن يكونوا  

 أهم حلفاء تركيا، أي الواليات املتحدة وأوروبا. 

وأضاف الكاتب أن مزيجا من هذه التطلعات والصدمات دفعت أردوغان إىل البحث عن نظ�ه الرويس  

فالد�� بوت� يف وقت مبكر نسبيًا من األزمة. وأضاف أن الحوار الناتج عن ذلك وتوسيع العالقات الثنائية  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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أديا إىل    -اغور� قره باغ وأوكرانياعىل الرغم من الخالفات ب� تركيا وروسيا يف سوريا وليبيا ون-ب� البلدين  

 زيادة انعدام الثقة ب� أنقرة ورشكائها الغربي�. 

) دفع الواليات املتحدة إىل  S-400" (400-ولفت الكاتب إىل أن رشاء تركيا نظام الدفاع الجوي الرويس "إس 

لناتو، وهو ما ال  تطبيق عقوبات عىل قطاع الدفاع الرتيك، بل كانت هناك دعوات لطرد تركيا من حلف ا 

 تسمح به الوثائق التأسيسية للحلف. 

وقال إن أسئلة أكرث جدية حول توجهات السياسة الخارجية ألنقرة أصبحت تطرح يف البلدان الغربية من  

قبيل: هل ال تزال تركيا جزًءا من الغرب؟ هل بدأت تتحرك رشقًا؟ هل تحاول أن تصبح قائدة يف الرشق  

 ر األبيض املتوسط أو حتى العامل اإلسالمي؟ األوسط أو يف رشق البح

ثم جاءت حرب روسيا عىل أوكرانيا ليظهر   وهنا، يقول الكاتب، إن الجواب عىل كل تلك األسئلة هو: "نعم".

 حسب الكاتب. املوقف الرتيك منها عىل الفور تقريبا يف روايت� متعارضت�، 

فمن ناحية، عّرب أردوغان عن دعمه استقالل أوكرانيا، واستعداد أنقرة لتزويد كييف بطائرات مس�ة فتاكة  

وإغالق مضيق البوسفور، وهو ما مثل دليال إيجابيًا عىل الحجة التي كان األتراك دامئا يدافعون عنها من  

 ريب.أن بالدهم كانت وال تزال عنًرصا حاس� يف األمن الغ

ومن ناحية أخرى، سلط النقاد الضوء عىل حقيقة أن الحكومة الرتكية مل تفرض عقوبات عىل روسيا، وأن  

املجال الجوي الرتيك ال يزال مفتوًحا أمام الطائرات الروسية، وأن اليخوت العمالقة لألوليغارشية الروسية  

 كية. كانت تظهر يف بودروم ومارماريس مبوافقة واضحة من الحكومة الرت 

وبغض النظر عن حرب املعلومات ب� الج�عات املؤيدة ألردوغان واملناهضة له، فإن حقيقة أن تركيا ال  

�كن أن تكون موالية بالكامل ألوكرانيا وال معادية متاًما لبوت� توفر فرصة ألردوغان الستئناف الدور الذي  

يز دور تركيا بوصفها قوة مستقلة دون أن يكون يف  ، بل تعز21لعبه يف منتصف العقد األول من القرن الـ

 رابط ال ذلك استفزاز للغرب، دامئا وفقا للكاتب. 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.aljazeera.net/news/2022/3/30/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/2022/3/30/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/2022/3/30/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%A9
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 املشهد االقتصادي :رابعًا

 جدیدا.. ثقوا باللیرة الترکیة وزیر املالیة الترکي: العام املقبل سندخل عهدا 

نبايت،   الدين  نور  الرتيك  واملالية  الخزانة  وزير  دعا 

الجمعة، املستثمرين للثقة بالل�ة الرتكية واالستث�ر  

يف املشاريع التي تعتمد عىل زيادة التوظيف، والتي  

حاد يف وقت  من شأنها أن تخفض التضخم إىل خانة اآل 

كالم نبايت جاء يف كلمة ألقاها خالل مشاركته    قص�.

يف   املنعقد  لألع�ل”  الدويل  سامسون  “اجت�ع  يف 

 . أبريل 15الجمعة  والية سامسون ش�ل رشقي تركيا

، ستدخل تركيا عهدا جديدا، مع  2023وقال نبايت إنه “يف الذكرى املئوية لتأسيس الجمهورية الرتكية عام  

لطبيعي من حقول البحر األسود، وافتتاح الوحدة األوىل من محطة الطاقة النووية،  البدء باستخراج الغاز ا 

 إىل األسواق”. TOGGوإطالق السيارة الرتكية محلية الصنع 

وتابع “سنستقبل الذكرى املئوية لتأسيس الجمهورية الرتكية، بالشكل الذي يليق بها، وسنرتك دولة مختلفة  

 بط الرا متاما ألطفالنا.. دولة قوية، دولة رائدة يف جميع املجاالت”.

 %20رات الصناعات التکنولوجیة الترکیة تنمو أکثر من أشهر.. صاد 3خالل 

املنتجات   من  الرتكية  الصادرات  عائدات  حققت 

العام   من  األول  الربع  خالل  كب�اً  �واً  التكنولوجية، 

وأوضحت أرقام هيئة  %.20.7، وصل إىل  2022الجاري  

اإلثن� الرتكية،  عائدات  أبريل  11  اإلحصاء  أن   ،

التكنولوجية وصلت   املنتجات  من  الرتكية  الصادرات 

 مليار دوالر أمرييك.  56.8إىل 

الزيادة ترافقت مع انخفاض كب� يف واردات القطاع نفسه، موضحة أن حجم  وأضا فت األرقام أن هذه 

مليار دوالر، في� كانت    5.8الواردات من منتجات التكنولوجيا وصل خالل الربع األول من العام الجاري إىل  

إطار حملة التكنولوجيا املحلية    ويأيت هذا النمو يف  . 2021مليار دوالر يف الفرتة نفسها من العام املايض    6.4

 الرابط  والصناعة القوية التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا الرتكية مؤخرا.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://tr.agency/news-153207
https://tr.agency/news-153207
https://tr.agency/news-153207
https://tr.agency/news-152766
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 واألمني خامسًا: املشهد العسکري  

 بریطانیا ترفع العقوبات املفروضة یلع الصناعات الدفاعیة الترکیة 

أوغلو،  تشاويش  مولود  الرتيك  الخارجية  وزير  أعلن 

الخميس  جميع  أبريل  7  مساء  رفعت  بريطانيا  أن   ،

 العقوبات املفروضة عىل الصناعات الدفاعية الرتكية. 

كالم تشاويش أوغلو جاء يف خالل مؤمتر صحفي عقده  

ع وزراء  يف العاصمة البلجيكية بروكسل، عقب اجت� 

 خارجية حلف ش�ل األطليس “ناتو”. 

وقال تشاويش أوغلو إن “بريطانيا رفعت القيود عن تصدير الصناعات الدفاعية إىل تركيا.. نحن سعداء  

وأكد أن “تركيا تريد تحس� تعاونها (مع بريطانيا) يف املشاريع الصناعيات الهامة مبا يف ذلك صناعة    بذلك”.

يذكر أن عددا من الدول األوروبية، بينها بريطانيا، كانت    بية وحامالت الطائرات”.الطائرات والسفن الحر

قد أوقفت صادراتها من األسلحة إىل تركيا بعد إعالن األخ�ة عن بدء عملية “نبع السالم” ش�ل رشقي  

 الرابط  ضد التنظي�ت اإلرهابية. 2019سوريا يف ترشين األول/أكتوبر 

 الصنع  ةمحلیة  ترکیألغام بحریة    کاسحة.. ”1915  -“نصرت

الجاري   العام  من  الثالث  الربع  تسلم  2022يشهد   ،

قيادة القوات البحرية الرتكية، أول جهاز تريك الصنع 

اسم   يحمل  البحرية،  األلغام  عن  للكشف  بالكامل 

املدير  ”.1915  -“نرصت لرشكة    وقال  العام 

ARMELSAN    ،صحفية ترصيحات  يف  إ�ري،  جان 

منذ  أبريل  13األربعاء املرشوع  عىل  “يعملون  إنهم   ،

 أعوام”.  10

وأشار إ�ري إىل أن “أهمية املرشوع تأيت من إنهائها التبعية األجنبية البحرية يف مجال األنظمة الصوتية  

يُستخدم لح�ية أكرب السفن العسكرية ضد تهديد  أن “هذا الجهاز  و   تحت املاء، وتحديدأ أنظمة السونار”. 

 الغواصات أيضاً وليس فقط صيد األلغام البحرية”. 

https://almarsad.co.uk/
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بأحجام أصغر �كن دمجها مع   السونار،  إصدارات مختلفة من  أولية إلنتاج  ولفت إىل “وجود دراسات 

مطالب جادة من عدة دول للحصول عىل هذا  أكد إ�ري أن “هناك  و   املركبات التي يتحكم فيها عن بُعد”.

 ”. 2023املنتج”، متوقعا “تصديره قريباً وطرحه يف األسواق مع بداية العام املقبل 

وأوضح أن “الجهاز يكشف األجسام الغريبة ثم يصنفها إن كانت لغ�ً أم ال سواًء كانت األلغام رأسية أو  

نايئ الرتدد، ثم يتم تطه� األلغام عرب السفن املتخصصة  سفلية، وذلك من مسافة كيلومرت واحد، ضمن نظام ث 

 الرابط   بهذا األمر وتتحول املنطقة إىل منطقة نظيفة”.

 وزیر دفاع سلوفاکیا: نأمل أن نحصل یلع مسیرات “بیرقدار” الترکیة 

فاكيا العضو يف االتحاد األورويب  أعلن وزير دفاع سلو 

ناد،  ياروسالف  الـ”ناتو”،  األطليس  ش�ل    وحلف 

عن بدء املفاوضات لرشاء مس�ات  أبريل    13األربعاء،  

“، وذلك عقب إجت�ع    TB2تركية من فئة “ب�قدار  

للصناعات   الرتكية  “بايكار”  رشكة  مدير  مع  عقده 

 الدفاعية واملتخصصة باملس�ات، خلوق ب�قدار. 

ناد إن  ويف تغر يدة له عىل حسابه يف “تويرت”، قال 

“املفاوضات مستمرة مع رشكة (بايكار) املصنعة للمس�ات، واالجت�ع الذي عقدناه مع ب�قدار كان إيجابيا،  

وتصدرت أخبار الطائرة املس�ة الرتكية الصنع “ب�قدار”   نأمل أن نحصل عىل نتائج جيدة من هذا اللقاء”.

ي مؤخرا، بفضل مساندتها للقوات األوكرانية يف وجه الحرب الروسية التي تشنها  واجهة املشهد العسكر

 رابطال شباط/فرباير املايض. 24موسكو ضد أوكرانيا منذ 
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 عرف ترکیااسًا: ساد

 مواقع تاریخیة وأماکن أثریة یوصی بزیارتها يف ترکیا 

و البحر و م�رسة الرياضة عىل رمال    يف كل عام تعج تركيا مبالي� السياح، البعض يبحث عن الشمس

متل   البحرية  الرياضات  م�رسة  يفضل  االخر  البعض  و  البحرية،  البالد  حدود  عىل  املمتدة  الشواطئ 

السباحة و التزلج. و لكن ايضا هناك جزء كب� مهتم بزيارة االماكن التاريخية و املتاحف و بالطبع لن 

 يبحثوا عنه بالتأكيد هنا. باختيار تركيا اذ سيجدون ما كانوا ايندمو 

مع تقدم الزمن و مرور القرون، تطورت و تزايدت الحضارات، بحيث بزغت ثم فنت عىل هذه االرض،  

ملبا� و املنتجات اليدوية و يف بعض  ولكن دامئا ما كانت تشهد االثار الدالة عىل وجود هذه الحضارات كا

ئييس لزيارة تركيا سواء كان الزائر كب� بالسن او صغ�ا،  الحاالت مدن بالكامل. وهذه االثار هي السبب الر

 هنا افضل الخيارات و االماكن اخرتناها لكم لتخطيط أجمل رحلة ممكنة لرتكيا. 

 ثار أفسس أ  .1

حتى هذه اللحظة تعد أفسس القد�ة يف منطقة بحر إيجة اكرث  

كن االثرية توافدا للسياح.  عىل الرغم من أن تاريخ تأسيسها  االما

قبل امليالد، إال أن معظم املبا� التاريخية التي تم   1000يعود إىل 

التنقيب عنها وترميمها، تعود إىل الفرتة الرومانية عندما ازدهرت 

الرتاث   من  املدينة  وتعترب  ناجح.  بحري  تجاري  كميناء  أفسس 

الي قبل  من  يعد  العاملي  الذي  أرمتيس  معبد  وتستضيف  ونسكو 

واحًدا من عجائب الدنيا السبع. وقد تلقت املعامل البارزة الكث� 

من   املكونة  سلسيوس  مكتبة  خصوصا  الزوار  من  اإلعجاب  من 

طابق�، والرشفة املنزلية الرومانية، املرافق العامة واملرسح الكب�  

 اب املقدس. وهو مشهد ألع�ل شغب أرمتيس الشه�ة يف الكت

 غوبكيل تبه األثري .2

غوبكيل تبه األثريلفهم اهمية غوبكيل تبه، عليك معرفة امرين،  

بـ   من ستون هينجة  أقدم  االثر  أقدم من    6000ان هذا  و  عام 

عام، بحيث اعتربه البعض حدائق ايدين    7000أهرامات مرص بـ  

 االصلية، عىل الرغم من رفض بعض املؤزخ� هذا االمر متاما. 

https://almarsad.co.uk/
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و يفند االقاويل التي تقول ان رجال العصور الحجرية كانوا مجرد    ولكنه مع ذلك يعترب اول رصح ديني 

صيادين. و بالبحث يف سان لورفا، جنوب رشق تركيا، استطاع عل�ء االثار ان يكتشفوا اغلب املكان اال  

 القليل، وال تزال االكتشافات مستمرة، و يتوقع اكتشاف املزيد يف املستقبل. 

 متحف جوريم يف الهواء الطلق .3

يف قلب وسط األناضول، منظر رسيايل خالب يف كابادوكيا باالنتظار  

طريق حت   عن  روفا  تشكلت صخور  السن�  االف  منذ  لرؤيته، 

الرياح، بحيث شكلت اشكال غريبة جدا ما جعل السكان هناك  

للصخور، كذلك   العام  الشكل  تتناسب مع  تبني كهوف و منازل 

 اك لها شكل خاص.الكنائس هن

عىل الرغم من أن الكهوف التي من صنع اإلنسان مث�ة لإلعجاب بحد ذاتها، إال أن اللوحات الجدارية  

التوراتية من القرن الثالث عرش والقرن الرابع عرش تزين السقف والجدران تث� اهت�م املؤرخ� واملسيحي�  

أيام و اذهب لزيارة املواقع القد�ة مثل املدن    3تك إىل  عىل حد سواء. أثناء وجودك يف كابادوكيا، مدد زيار 

تحت األرض والكرفانات التي كانت هي نفسها الفنادق عىل الطريق القديم خالل الفرتت� السلجوقية  

 والعث�نية.

 رؤوس متثال جبل �رود  .4

يوصف �رود يف الغالب بأنه جبل ولكنه يف الواقع عبارة عن تلة  

أنطيوخس ويتكون من  رملية امللك  تم تشييده ملقربة  متاثيل    5. 

زيوس/أوروماسدس،   تاييك،  كوماج�/  (أنتيوخوس،  إلهية 

آريس)،  -ه�ميس وه�اكل/أرتاجنس  -هيليوس    -أبولون/ميرثاس  

ومتاثيل األسد والنرس، ولوح مكتوب باليونا�. مع تقادم الوقت،  

 ملجس�ت. تآكل الحجر، م� تسبب يف سقوط الرؤوس من ا 

ليس هناك توثيق جيد للموقع أو عىل االقل بحثا جيدا ك� هو الحال مع املواقع االخرى، ولكن الخرباء   

يحذرون من أن رؤوس الت�ثيل معرضة للخطر ألن املوجات السنوية للطقس البارد تؤدي اىل تأكل الحجر.  

 يويص زيارتها عندما تتاح لك الفرصة. 
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 ريخيةشبه جزيرة اسطنبول التا .5

تأسست اسطنبول كمدينة حرضية تستضيف أشخاص من أعراق  

يف   تأسيسها  منذ  العامل  أنحاء  جميع  من  باسم   330مختلفة 

القسطنطينية. تغطي شبه الجزيرة التاريخية يف اسطنبول مساحة  

وجام صوفيا،  آيا  مثل  التاريخية  املبا�  من  العديد  بها  ع  كب�ة 

 السلطان أحمد، وصهريج البازيليك، وما إىل ذلك. 

تم تحديد قرص توبكايب الذي كان أول منزل للحكام العث�ني� والقرص الكب� لألباطرة البيزنطي�. يف هذه 

املنطقة. �كن وصف آيا صوفيا وكنيسة آيا إيرين وكنيسة البازيليك وقرص إبراهيم باشا (الذي أصبح اآلن  

 لرتكية واإلسالمية) بأنها أماكن يجب زيارتها يف املنطقة. متحف الفنون ا

 اطالل مدينة أ�   .6

قلة من الناس التي تحب املغامرة تختار الذهاب إىل اطالل مدينة  

أ� التي تدمرت يف السابق. تقع عىل مقربة من الحدود األرمينية  

ذه املدينة ال  و مدينة كارس الرتكية، تعترب مثالية للمبيت ليال، ه

تحظى باهت�م خارجي ولكنها تحاول دوما جذب االنتباه السياح  

االجانب. وهذا أمر مؤسف ألن آ� يف حاجة ماسة للتمويل ألجل  

 مواصلة مساعيها يف الحفر والحفاظ عىل املعامل الحالية.

يد. (اقرأ املزيد عن اليونسكو)  اضافتها إىل قامئة مواقع الرتاث العاملي لليونسكو بحد ذاته قد يوفر لها ما تر

كانت عاصمة ملوك باغراتيد األرمينية، واملبا� الدينية الشه�ة التي تشمل كنيسة القديس غريغوريوس،  

 وكنيسة املخلص وكاتدرائية أ� املث�ة لإلعجاب مع سقفها مخروطي الكب�. 

 معبد سوميال  .7

أكرث األماكن رسيالية هي منطفة دير سوميال يف الحديقة الوطنية ش�ل رشق ماكا. هذا املكان هو جنة  

التي تغطي   الكثيفة  والغابات  الخرضاء  للجبال  تزدهر. مناظر خالبة  والحيوانات  النباتات  محمية حيث 

 هكتار كافية لجذب واثارة محبي الطبيعة.  4800

علها تبدو وكأنها �كن أن تسقط يف أي لحظة، لكنها صمدت أمام اختبار  موقعها القريب جانب الجبال يج

الزمن ملئات السن�، قام الرهبان بببناءها نا ألول مرة هناك ألنهم وجدوا متثال مادونا السوداء يف كهف  

النوم و املطابخ، هناك كنيسة تتضمن لوحات جدارية توراتية رائعة   قريب. فضال عن التجول يف احياء 

 ين السقوف والجدران. تز
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 قرية كاياكوي لالشباح  .8

عىل ساحل البحر األبيض املتوسط من تركيا، تقع قرية كاياكوي التي  

تعرف بقرية االشباح، متتاز هذه القرية بتاريخ كب� و ممتدة يظهر  

هذا من خالل املنازل القد�ة، ومسارات مرصوفة بالحىص والكنائس  

 ارس التي تشكل املجتمع. املهجورة واملد

قبل حرب االستقالل الرتكية، كانت قرية مزدهرة حيث يعيش اإلغريق  

واألتراك جنبا إىل جنب. وم� يؤسف له أن معاهدة تبادل سكان لوزان كانت حافزا للتخيل عن القرية.  

حب ب�    وقد كتب الويس دي برن�س كتاب يسمى "الطيور بدون أجنحة" اظهر فيه عن كثب قصة عالقة 

 فتاة يونانية وصبي تريك يف تلك القرية. 

 ميليتوس ومعبد أبولو .9

معبد أبولويف بحر إيجة تركيا، تروج العديد من وكاالت السفر رحلة ملدة يوم كامل لزيارة املدن    -ديد�ا  

هيكل رائع من أثينا منزل  القد�ة ميليتوس، برين و أبولو التي تحتوي املعابد. مدينة برين تحتور عىل  

ألكسندر العظيم الذي سكن هناك لفرتة. يف ح� أن املعلم الرئييس يف ميليتوس هو املرسح الكب� مع  

ممرات تحوي غرف عديدة. وأخ�ا، هناك معبد أبولو يف ديديم الذي قدم التضحيات ملواطني ميليتوس  

 القد�ة.  

اىل منطقة ديلفي يف اليونان، من ب� جميع األماكن التاريخية    ولو استمر بناء هذا الرصح ك� لكان قد وصل 

يف تركيا، هذه هي الثالثة اماكن األروع والبد ان تاخذ صورة تذكارية مع غروب الشمس عىل املعبد النها  

 رابط ال رائعة جدا وال تنىس. 
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 ًا: شخصیة املشهد ابعس

 Selçuk Bayraktarسلجوق أوزدیمیر بیرقدار من هو  

ومؤسس   تريك  أع�ل  ورجل  ومهندس  سيايس  هو 

طا وهو نظام  طيّار  بدون  املسّ�ة  "ب�قدار"  ئرات 

الرئيس الرتيك رجب طيّب أردوغان ومتزوج  صهر  

 من ابنته سمية أردوغان. 

 الحياة الشخصية 

نشأ يف أرسة ذات رؤى قومية محافظة، فهو نجل  

رجل األع�ل أوزدم� ب�قدار صاحب رشكة ب�قدار  

من   الجوية  املركبات  بتصنيع  املتخصصة  التقنية 

ط الجوية  دون  املالحة  خوارزميات  وتطوير  يار 

دراسته   سلجوق  تلقى  املركبات.  برامج  وتطوير 

الثانوية يف مدرسة روبرت، وهي مدرسة أمريكية  

يف   الكهربائية  الهندسة  درس  بإسطنبول.  موجودة 

جامعة إسطنبول التقنية، ثم حصل عىل شهادة املاجست� من جامعة بنسلفانيا األمريكية، وماجست� آخر  

 للتفرغ لصناعة طائرته املس�ة.  2007من معهد “ماساتشوستس” للتكنولوجيا، قبل أن يعود إىل بالده يف 

يرتأس ب�قدار حاليًا الفريق املسؤول عن تصميم الطائرة من دون طيار، وله دوٌر كب� يف تطوير  و   عمله

 العديد من أنظمة الطائرات من دون طيار يف تركيا. 
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 العددًا: مقال ثامن

 اجتماع املعارضة الترکیة.. هل َتبلور التحالف املواجه ألردوغان؟

 سعيد الحاج 

أحزاب    6فرباير/شباط الجاري رؤساء    13اجتمع يف  

  تركية معارضة من أجل التوافق حول خريطة طريق

بعد   البالد  يف  الربملا�  النظام  إىل  للعودة  أولية 

من  2023انتخابات   أحزابا  االجت�ع  ضم  وقد   .

مشارب فكرية وسياسية وأيديولوجية متباينة وأحيانا  

م زاد  ما  تحليله  متناقضة،  وأهمية  اللقاء  أهمية  ن 

 واسترشاف مستقبل التعاون ب� هذه األحزاب. 

املعلن بخصوص هذا االستقطاب العميق أنه يدور حول النظام الرئايس، فالتحالف الحاكم يريد استمراره،  

بين� يريد التحالف املعارض العودة للنظام الربملا�، ويف الجوهر �كن القول إن الرئيس الرتيك رجب طيب 

 يه ومعارضيه عىل التوايل أردوغان هو محور هذا االستقطاب بحيث يضم التحالفان املذكوران مؤيد

 االستقطاب 

كان   أنه  بيد  الشديد،  االستقطاب  من  فرتات  هناك  كان  لعقود  تركيا  الذي حكم  الربملا�  النظام  ظل  يف 

أيديولوجيا، ب� اليم� واليسار أو العل�ني� واإلسالمي� مثال، وجزئيا ال يشمل الخريطة السياسية والحزبية  

 ك تغ� يف السنوات القليلة األخ�ة. يف البالد بالكامل، لكن ذل

بدأت   2017فمع االستفتاء عىل التعديل الدستوري الذي نص عىل االنتقال للنظام الرئايس يف أبريل/نيسان  

تتبلور يف البالد مالمح استقطاب شامل وعابر لأليديولوجيات والتوجهات. وبعد االستفتاء، أُقر قانون يتيح  

األحزاب وتشكل عىل إثره تحالفان، "الجمهور" الذي يضم حزيب العدالة والتنمية  التحالفات االنتخابية ب�  

 الحاكم والحركة القومية و"الشعب" الذي يضم أحزاب الشعب الجمهوري والجيد والد�قراطي والسعادة.

ح قاد ة بعض  وكانت التقديرات األولية تش� إىل أنه استقطاب مبني عىل تحالفات انتخابية مؤقتة، وقد رصَّ

 هذه األحزاب بهذا االتجاه فعال، لكن التطورات األخ�ة يف البالد نفخت الروح فيه وأعادته للواجهة. 
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واملعلن بخصوص هذا االستقطاب العميق أنه يدور حول النظام الرئايس، فالتحالف الحاكم يريد استمراره،  

الجوهر �كن القول إن الرئيس الرتيك رجب طيب   بين� يريد التحالف املعارض العودة للنظام الربملا�، ويف

أردوغان هو محور هذا االستقطاب، بحيث يضم التحالفان املذكوران مؤيديه ومعارضيه عىل التوايل. ك�  

رمبا   بل  للمختلف�،  وجامع  لأليديولوجيات  عابر  أنه  هي  تحديدا؛  املعارض  للتحالف  األبرز  امليزة  أن 

ي والعل�� والقومي وأحزاب �� الوسط وبعضها كان خص� تاريخيا للبعض  املتناقض�، حيث يضم اإلسالم

 اآلخر، ك� هو الحال مع حزيَب الشعب الجمهوري والسعادة مثال. 

 زاب الستة األح

مع جائحة كورونا وتبعاتها عىل االقتصاد الرتيك، وكذلك مع تراجع الل�ة الرتكية يف املدة األخ�ة ألسباب  

عن   والربملانية  الرئاسية  االنتخابات  لتبك�  املعارضة  دعوات  تجددت  املقال،  هذا  مساحة  تتجاوز 

د وأن الرئاسة الحالية غ� قادرة عىل اجتياز  ، بذريعة أن هناك أزمة حكم وإدارة يف البال 2023يونيو/حزيران  

اللذين   الحزب�  وتحديدا  حدثيا،  تأسست  أحزاب  انض�م  كان  املناشدات  بهذه  والجديد  الحايل.  الوضع 

أسسه� القياديان السابقان يف الحزب الحاكم عيل باباجان (حزب التقدم والد�قراطية) وأحمد داود أوغلو 

 دعا النتخابات "فورية" وليس فقط "مبكرة".(املستقبل)، حتى إن األخ� 

األربعة املنضوية تحت التحالف املعارض إضافة للمستقبل  -بدأت األحزاب الستة    2021يف سبتمرب/أيلول  

الربملا� يف    -والتقدم والد�قراطية للنظام  للعودة  أولية  سلسلة اجت�عات بهدف صياغة خريطة طريق 

أشهر اجتمع رؤساء هذه األحزاب ألول    4ُمقّوى"، وبعد اجت�عات استمرت  البالد تحت شعار "نظام برملا�  

 ساعات ونصف من النقاش.  5مرة، وأصدروا بيانا مشرتكا بعد 

وقد نص البيان املشرتك عىل قناعة هذه األحزاب بأن تركيا متر بـ"إحدى أكرب األزمات السياسية واالقتصادية  

بأن قادتها  اجت�ع  ووصف  تاريخها"،  تركيا  يف  تأسيس  طريق  عىل  مهمة  و"خطوة  تاريخي"  "حدث  ه 

وضامن   د�قراطي  عادل،  قوي،  نظام  تأسيس  عىل  "مصممة  الستة  األحزاب  إن  البيان  وقال  املستقبل". 

للحريات، يؤسس فيه الفصل ب� السلطات بسلطة ترشيعية فاعلة وتشاركية، وتنفيذية شفافة وخاضعة  

 ". للمحاسبة، وقضائية محايدة ومستقلة

ك� ذكر البيان الختامي املشرتك أن رؤساء األحزاب سيعلنون النص النهايئ الذي توافقوا عليه للشعب يف  

فرباير/شباط الجاري، وهو تاريخ له داللته ورمزيته؛ إذ هو ذكرى "االنقالب األبيض" أو "ما بعد حدايث"    28

 .1997عىل حكومة نجم الدين أربكان يف 
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من الصعب جدا عىل األحزاب املذكورة أن تتوافق عىل مرشح واحد يخوض االنتخابات الرئاسية باسمها يف  

 واآلن يبدو أصعب مع زيادة عدد األحزاب واختالف توجهاتها   2018مواجهة أردوغان. وكان ذلك صعبا يف  

 توحد املعارضة؟ 

واملتناقضة، وتوافقها عىل خريطة طريق مشرتكة    ال شك أن اجت�ع األحزاب املذكورة، مع خلفياتها املتباعدة

بخصوص النظام السيايس يف البالد؛ يُعّد شيئا استثنائيا يف التاريخ السيايس الحديث لرتكيا. وال شك أن ذلك  

مل يكن متصورا قبل سنوات قليلة فقط، وهو ما يدعم مقولة أن الرئيس أردوغان نفسه قد أضاف لسجل  

 تمثل بجمع املعارضة ضده عىل صعيد واحد. إنجازاته واحدا جديدا ي

لكن، هل يعني ذلك أن تحالف املعارضة قد توسع وأن األحزاب املذكورة كلها ترضب عن قوس واحدة  

مت   - وتجتمع عىل قلب رجل واحد؟ ال نعتقد ذلك، بل نرى أنه تقييم باكر جدا ومأخوذ بالصورة التي قدِّ

 ي صدرت.والترصيحات املتفائلة الت  -عىل أهميتها

ذلك أنه من مؤرشات الخالف ب� هذه األحزاب أنها أجلت االجت�ع املذكور ملّدة بسبب اختالفها حول  

طريقة الجلوس الربوتوكولية وأسلوب إدارة االجت�ع، قبل أن تتوافق عىل الجلوس حول "طاولة مستديرة"  

مهوري أكرب أحزاب املعارضة  ال تقديم فيها ألي حزب أو رئيس عىل آخر، عىل عكس رغبة الشعب الج

 رئيسه ك�ل كليجدار أوغلو.و 

والتقدم   املستقبل  حزيَب  وانض�م  املعارض  التحالف  توسيع  عن  الحديث  جدا  املبكر  من  أنه  ك� 

والد�قراطية إليه، فهذا م� مل ينص عليه البيان الختامي، وال أشارت له ترصيحات السياسي�، بل هو م� 

له مؤخرا. أكرث من ذلك، فقد رفض حزب املستقبل بقيادة داود أوغلو التوقيع بادئ األمر  يعرف الخالف حو 

عىل املادة املتوافق عليها لـ"عدم إعطاء انطباع بانض�مه للتحالف". ذلك أن رئيس الوزراء السابق (ح�  

ه وبنيته وفلسفته  كان رئيسا للعدالة والتنمية نفسه) قد قدم مقرتحا بتغي� اسم التحالف املعارض وشكل 

مبا يف ذلك التساوي يف متثيل األحزاب وعدم التسليم بقيادة الشعب الجمهوري له كرشط أويل في� يبدو  

لالنض�م إليه، ما يعني أنه ما زال يرفض االنض�م وفق املعطيات الحالية. فضال عن أن حزب السعادة  

ية سيتخذه ح� تعلن االنتخابات وتبدأ الحمالت  يكرر دامئا أن قراره النهايئ بخصوص التحالفات االنتخاب

 االنتخابية.

ك� أنه من املعروف أن االجت�ع تم بناء عىل هدف مشرتك مؤقت، هو رفض النظام الرئايس بوضعه الحايل  

والعودة للنظام الربملا�، بين� ما زالت فجوة الثقة ب� بعض األحزاب قامئة وتحمل بذور االستدامة. ف�  

دور يف كواليس العاصمة أنقرة احت�لية تشكيل تحالف ثالث يضم بعض األحزاب الجديدة ورمبا  زالت ت

 يضاف لها حزبا السعادة والجيد، وبالتايل �كن عدُّ االجت�ع املذكور كورقة تفاوض إضافية لهذه األحزاب. 
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اال  تتوافق عىل مرشح واحد يخوض  أن  املذكورة  الرئاسية  أخ�ا، من الصعب جدا عىل األحزاب  نتخابات 

واآلن يبدو أصعب مع زيادة عدد األحزاب واختالف    2018باسمها يف مواجهة أردوغان. وكان ذلك صعبا يف  

توجهاتها. بل إن بعض األحزاب غ� متوافقة حتى اللحظة داخليا عىل من يكون مرشحها لالنتخابات، بشكل  

ي ال يخفي رئيسه كليجدار أوغلو رغبته يف  حزيب أو توافقي لكل املعارضة، مثل الشعب الجمهوري الذ

الرتشح متاما مثل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يحمل عضوية الحزب ويحظى بدعم من  

 خارجه. 

أخ�ا، �كن النظر لالجت�ع املهم الذي ضم األحزاب الستة عىل أنه خطوة أوىل يف طريق طويل وليست  

بسهولة   �كن  ال  وأنه  يف  األخ�ة،  املعارضة  فرص  نقاش  أما  له.  النهائية  املآالت  عن  فضال  املسار،  توقع 

االنتخابات املقبلة فيحتاج مساحة خاصة به أبعد من هذا املقال، وما زال من املبكر البحث فيه قبل اتضاح  

 الصورة شبه النهائية للتحالفات وأس�ء املرشح� املحتمل�. 

بالربملانية فإن التحالف املعارض، إذا ما انضم له   هذا في� يتعلق باالنتخابات الرئاسية، أما في� يتعلق 

الجديدان وحصل عىل دعم حزب الشعوب الد�قراطي، سيشكل تحديا كب�ا للعدالة والتنمية   الحزبان 

املصدر  قبل عىل أقل تقدير. والتحالف الحاكم، إذ �لك إمكانية الفوز بأغلبية بسيطة يف الربملان امل
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