
 

                                 

 التركيمرصد ال
 May 2022 31| |061العدد ||  وتطوراته الترکيحلل املشهد یرصد وشهري ینصف تقریر 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 أردوغان یکشف موعد بدء استخراج الغاز الطبیعي يف البحر األسود  

 اتفاقیات تعاون مشترك يف مجاالت مختلفة   7ترکیا وباکستان توقعان   

 : استریحوا سنفوز مجددا إن شاء الله 2023ات  أردوغان عن انتخاب  

 ترکیا.. العب قوي يف لیبیا مستمر بالعمل إلخماد الحروب والالستقرار  

 وکالة أنباء إیطالیة: بدون الیونان.. جهود ترکیة مصریة إیطالیة لحل األزمة يف لیبیا  

 رجل أعمال   1300مؤتمر اقتصادي ترکي عربي بمشارکة أکثر من   

 ألف منزل يف إدلب..   100الترکي یطلق مشروع     وزیر الداخلیة  
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 افتتاحیة العدد 

يرصد عدداً من األحداث    2022  ونيوي  16أىل    1والذى يغطى الفرتة من    هذا العدد من املرصد الرتيك

 والتطورات الهامة عىل الساحة الرتكية، واإلقليمية والدولية املرتبطة برتكيا.  

إطار اهت�م تركيا بتحقيق   يف أخبار فرتة الرصد مقدمة  يف وأحداثها العالقات الرتكية الليبية  تأىت تطورات 

هذا اإلطار   يف. ونرصد  املتوسط  يقرش ليبيا و   يف  ةإلقليميمتابعة مصالحها او الداخل الليبي،    يف االستقرار  

والتدريبات العسكرية  باستمرار الدعم الرتيك  وعدة أخبار متعلقة  ،  ليبيا  يفحول الدور الرتيك    حديثاً قريرا  ت

   . ذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون األمني والعسكريتفعيالً مل للقوات الليبية

 18متديد وجود القوات الرتكية يف ليبيا ملدة طلب ت الربملان كرة إىل  الرئاسة الرتكية مذ   أحالت ومن جانبها 

تحقيق    يف دعم املجلس الرئايس الليبي  عن    حديثإىل  ونتطرق    .متوز يوليو القادم  يفتبدأ    شهرًا إضافية

وضع اتفاقية مهمة وإيجاد حل لألزمة  عىل العمل نحو  إيطاليا ومرص مجدداً مع تركيا  سعى االستقرار، و

 ا. السياسية يف ليبي

عن موعد بدء استخراج الغاز الطبيعي املكتشف يف  كشف الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان،  خليا  ودا
جاء يف كلمة ألقاها خالل حفل تركيب وإنزال   البحر األسود، الذي سيلبي احتياجات تركيا يف الفرتة املقبلة.

أة فيليوس، يف والية زونغولداق عىل سواحل البحر  أول أنبوب بالبحر األسود لنقل الغاز الطبيعي، يف منش 
مالي� مرت    10، سنضخ يوميا  2023من الربع األول من عام    ابتداءوقال إنه “  األسود، ش�ل غريب تركيا.

 . مكعب من الغاز الطبيعي املكتشف بالبحر األسود”
أخرى   ناحية  الشعب”  ومن  “تحالف  مرشح  أنه  الخميس،  أردوغان،  طيب  رجب  الرتيك  الرئيس  أعلن 

قال أردوغان إن “االنتخابات يتم الفوز بها عىل أرض الواقع،  وبشأنها    لالنتخابات الرئاسية املقبلة يف تركيا.
وليس عىل وسائل التواصل االجت�عي.. بالنسبة لنا، ما يقوله الناس يف امليدان هو املهم، وليس خطابات  

االجت�عي”. التواصل  وسائل    وسائل  عىل  تظهر  التي  بالتصورات  النواب  ينخدع  أن  ينبغي  “ال  وتابع 
وأضاف “اسرتيحوا سنفوز يف هذه    عي.. فالكلمة األخ�ة التي يقولها الشعب هي املهمة”.التواصل االجت�

 االنتخابات إن شاء الله.. سنعمل بجد، سنحاول، يبدوا أننا يف حالة جيدة، ونحن يف حالة جيدة”. 
 

" عن فيله  هدويتش"نرشت    هل تستعيد أنقرة دورها االسرتاتيجي عرب البوابة األوكرانية؟وتحت عنوان  
أن سياسة الرئيس طيب رجب أردوغان تقوم عىل تحويل األزمات إىل فرص لتحقيق   أفادت راسة تركيةد

مكاسب اسرتاتجية ك� هو الحال بالنسبة للحرب يف أوكرانيا، حيث تحولت أنقرة لفاعل أسايس يسعى   
 ودها. الغرب ك� روسيا لكسب 

 املحرر 
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 أوًال: املشهد السیاسي 

 اتفاقیات تعاون مشترك يف مجاالت مختلفة  7توقعان ترکیا وباکستان 

 

1-6-2022 
اتفاقيات يف مجاالت مختلفة، بحضور الرئيس الرتيك    7،  من يونيو  األول  وقعت تركيا وباكستان، األربعاء

 رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستا� شهباز رشيف. 
املجمع الرئايس يف العاصمة الرتكية أنقرة، عقب لقاء ثنايئ ب� أردوغان  وأقيمت مراسم توقيع االتفاقيات يف  

 ورشيف، ولقاء آخر عىل مستوى الوفود.
  75وقال أردوغان خالل مؤمتر صحفي مشرتك مع رشيف، إن “العام الجاري يصادف الذكرى السنوية الـ  

نا االجت�ع  ويف  وباكستان،  تركيا  ب�  الدبلوماسية  العالقات  الثنائية  لتأسيس  عالقاتنا  شامل  بشكل  قشنا 
 والقضايا اإلقليمية والعاملية”.

وأضاف “نحن سعيدون حيال مشاريع التعاون امللموسة التي تم تطويرها مع باكستان يف مجال الصناعات  
التجارة واالستث�رات   زيادة  لدينا ستسهم يف  األع�ل  اجت�عات رشيف مع ممثيل  أن  أعتقد  الدفاعية، 

 مليارات دوالر سنويا”.  5ة، هدفنا التجاري مع باكستان هو الوصول إىل  املتبادل
 

باكستان   اإلرهايب يف  (غولن)  تنظيم  اتخذتها ضد  التي  التداب�  الباكستانية عىل  السلطات  وتابع “نشكر 
 ودعم مكافحة تركيا له، نحن ندعم باكستان يف كفاح كافة أشكال اإلرهاب”. 

قرار الدائم يف أفغانستان له أهمية حاسمة يف منع التهديدات مثل األنشطة ونوه أردوغان إىل أن “االست 
اإلرهابية وموجات الهجرة غ� النظامية الجديدة يف املنطقة.. إننا نعمل معا للتغلب عىل األزمة اإلنسانية  

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


      تابع منصات المرصد

  

 

3 | P a g e  

 المرصد التركي 
 May 2022 31  ||061العدد 

تى  طن من املساعدات اإلنسانية، ح  4000(قطارات الخ�) تحمل أكرث من    4يف أفغانستان حيث أرسلنا  
 اآلن، ونواصل التحض�ات من أجل إرسال القطار الخامس”.

وتركيا   باكستان  أردوغان..  ألخي  الديناميكية  القيادة  مع  تتحسن  “عالقاتنا  إن  رشيف،  قال  جانبه،  من 
املشرتكة”. املشاكل  من  العديد  ولدينا  طبيعيان  عدو    رشيكان  دامئا  هو  تركيا  “عدو  أن  مشددا  وتابع 

 باكستان”.
االتفاقيات التي أبرمها البلدان، مذكرة تفاهم حول التعاون يف مجال اإلسكان، وبروتوكول تعاون  وشملت  

 يف مجال إدارة الديون وآخر فني ب� وزارة الخزانة واملالية الرتكية ووزارة االقتصاد الباكستانية. 
وحول التعاون الفني يف    ك� تضمنت مذكريت تفاهم حول تطوير العالقات التجارية واالقتصادية الثنائية،

 مجال هندسة الطرق. 
ووقع البلدان مذكرة تفاهم ب� رئاسة االسرتاتيجية وامليزانية يف رئاسة الجمهورية الرتكية وهيئة الرشاكة  
البلدين. املعلومات ب� حكومتي  تبادل  برنامج  إطار  واتفاقية  باكستان،  العام والخاص يف  القطاع�    ب� 

 الرابط 

 ملیار دوالر 5رئیس وزراء باکستان: نستهدف رفع حجم التجارة مع ترکیا إلی 

31-5-2022 
أعرب رئيس الوزراء الباكستا� شهباز رشيف، الثالثاء، عن رغبة بالده “رفع مستوى التجارة مع تركيا إىل  

وقال رشيف، يف ترصيحات صحفية عىل هامش زيارته للعاصمة الرتكية أنقرة إن    مليار دوالر”  5مستوى  
 ل التجاري الحايل، ال يعكس العالقات األخوية ب� البلدين”. مليار دوالر، حجم التباد  1.1“

وأضاف “أعلم أن رجال األع�ل يف البلدين مصممون بشدة عىل زيادة التجارة واالستث�رات بينه�، وعلينا  
أن نتجاوز كل العقبات االقتصادية، سأكون أسعد شخص عندما نصل إىل مستوى خمسة مليارات دوالر  

 لثالثة املقبلة”.خالل األعوام ا
الجدير ذكره أنه عىل الرغم من التباعد الجغرايف ب� تركيا وباكستان، فإن العالقات ب� البلدين تنامت  

 بشكل الفت خالل العقدين املنرصم� لتصل إىل مستوى العالقات االسرتاتيجي 

 لن نتسامح مع داعمي اإلرهاب ولن نغیر موقفنا أردوغان: 

15-6-2022 
أكد الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان، األربعاء، أن تركيا لن تغ� موقفها من انض�م السويد وفنلندا إىل  
حلف الـ”ناتو”، مشددا أن “هذا املوقف مستمر حتى تتخذ الدولتان خطوات جدية وحاسمة يف ما يتعلق  

 مبكافحة اإلرهاب”.
ملانية لحزب العدالة والتنمية يف مقر الربملان الرتيك يف  كالم أردوغان جاء يف كلمة ألقاها أمام الكتلة الرب 

 العاصمة الرتكية أنقرة. 
وشدد أن “التنظي�ت اإلرهابية تتجول يف شوارع السويد وفنلندا ويف عدد من الدول األوروبية.. ونحن لن  

 نتسامح أو نصمت إزاء ذلك”.
 ابية التي تهدد تركيا”.وأضاف قائال “لن نتسامح مع أي دولة تدعم التنظي�ت اإلره
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ويأيت كالم أردوغان بالتزامن مع ترصيحات األم� العام لحلف “الناتو”، ينس ستولتنربغ، اليوم، والذي قال  
 فيها “ال �كنني تحديد موعد لنيل السويد وفنلندا عضوية الحلف”. 

ب�  اإلرهايب يف أوروبا، م� أدى إىل انعدام الثقة    PKKوتعد السويد واحدة من ب� أكرب الداعم� لتنظيم  
 تركيا والسويد، إذ ال يرتدد السياسيون السويديون يف الدفاع عالنية عن توجهات التنظيم األرهايب. 

أما بالنسبة إىل فنلندا فأنه عىل الرغم من أنها ال تقدم دعً� بشكل مبارش، وال تعرتف مبارشة بأن تنظيم  
PKK  د األورويب الصادرة بحقه، والتي تصنفه  تنظيم إرهايب، إال أنها تقر ذلك ضمنيا وفقا لقرارات االتحا

 الرابط  عىل أنه تنظيم إرهايب، ولكنها تغض النظر عن الدعم املايل الفردي املقدم لهم.

 يف البحر األسود أردوغان یکشف موعد بدء استخراج الغاز الطبیعي 

13-6-2022 

عن موعد  كشف الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان،  
البحر   يف  املكتشف  الطبيعي  الغاز  استخراج  بدء 
 األسود، الذي سيلبي احتياجات تركيا يف الفرتة املقبلة. 

كالم أردوغان جاء يف كلمة ألقاها خالل حفل تركيب  
الغاز   لنقل  األسود  بالبحر  أنبوب  أول  وإنزال 

أة فيليوس، يف والية زونغولداق عىل  الطبيعي، يف منش
 سواحل البحر األسود، ش�ل غريب تركيا. 

عام   من  األول  الربع  من  “إبتداء  إنه  ،  2023وقال 
يوميا   الغاز    10سنضخ  من  مكعب  مرت  مالي� 

 الطبيعي املكتشف بالبحر األسود”.
، وسنواصل نضالنا حتى  2026وأضاف أن “حقل صقاريا للغاز يف البحر األسود سيصل إىل ذروة إنتاجه عام  

 تحل تركيا مشكلة أمن إمدادات الطاقة بشكل كامل”. 
وتابع أن “التطورات األخ�ة يف املنطقة أدت إىل زيادة األهمية اإلسرتاتيجية الستكشاف تركيا للغاز يف البحر  

 األسود”. 
برئا، والتي    40مليون مرت مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا عرب    40دد أردوغان عىل أن “هدفنا استخراج  وش

 سيتم حفرها يف الحقل املكتشف بالبحر األسود”. 
 وأعلن أن “سفينة التنقيب الرتكية الرابعة ستحمل اسم (عبد الحميد خان)”.

مرت ومجهزة    104مرت، ك� يبلغ ارتفاع برجها    42ضها  مرت، وعر  238ويبلغ طول السفينة “عبد الحميد خان”  
بتقنتيات الجيل السابع املتقدمة، ك� أنها متتلك نظام تحديد املواقع النشط. وقدرة ألستيعاب طاقم مكون 

مرت، ومن املنتظر أن تبدء عملها يف التنقيب عن   12120شخص، و�كن للسفينة الحفر عىل عمق    200من  
 ر متوز/يوليو القادم يف رشقي البحر املتوسط. الطاقة يف منتصف شه

سفن تركية للتنقيب هي “بربروس خ� الدين باشا” و”القانو�” و”الفاتح” قد بدأت بعمليات    3وكانت  
 التنقيب عن الغاز الطبيعي يف البحر األسود. 
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ت أكرب حقل  ، أعلن الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان، أن سفينة “الفاتح” اكتشف2020ويف آب/أغسطس  
مليار مرت مكعب، وذلك    320” يف حقل صقاريا، باحتياطي  1للغاز الطبيعي يف تاريخ تركيا يف موقع “تونا  

اكتشاف   بعد  التقديرات  ارتفاع  ليعلن الحقا  تركيا،  زونغولداق ش�يل  مرت    85قبالة سواحل والية  مليار 
 طبالرا إضايف من الغاز. بمكع

 أردوغان یعلن رسمیا أنه مرشح “تحالف الشعب” لالنتخابات الرئاسیة 

9-6-2022 
أعلن الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان، الخميس،  
الرئاسية   لالنتخابات  الشعب”  “تحالف  مرشح  أنه 

 املقبلة يف تركيا. 
مة ألقاها خالل مشاركته يف  كالم أردوغان جاء يف كل

االجت�ع التشاوري لحزب العدالة والتنمية يف والية  
 إزم� جنوب غريب تركيا. 

الجمهوري  الشعب  حزب  زعيم  أردوغان،  ودعا 
ترشحه   لـ”إعالن  أوغلو  كيلتشدار  ك�ل  املعارض 

 لالنتخابات الرئاسية املقبلة”.
االنتخابات.. وها أنا أقول لك إن موعد االنتخابات يف    وقال مخاطبا كيلتشدار أوغلو “تتحجج دامئا مبوعد

.. ك� تقول علينا أن نتعرف عىل مرشح (تحالف الشعب) أوال، وها أنا أقول لك إن  2023حزيران/يونيو  
 مرشح تحالفنا هو أردوغان، فهيا تشجع وأعلن ترشحك لالنتخابات”.

 ح الشعب الرتيك طيلة مس�ته السياسية”. وأكد أردوغان أن كيلتشدار أوغلو “مل يقم بأي عمل لصال
. حيث سينتخب الناخبون رئيسا جديدا  2023ومن املقرر أن تجرى االنتخابات العامة يف تركيا صيف عام  

 الرابط  أعوام. 5عضو يف الجمعية الوطنية الكربى يف تركيا (الربملان) كل منهم ملدة  600باإلضافة إىل 

 : استریحوا سنفوز مجددا إن شاء الله 2023أردوغان عن انتخابات 

طيب  ..  8-6-2022 رجب  الرتيك  الرئيس  علق 

الربملانية   االنتخابات  عىل  األربعاء،  أردوغان، 

تركيا يف حزيران/يونيو  يف  إجراؤها  املقرر  والرئاسية 

ويف كلمة له خالل لقائه مع عدد من أعضاء    .2023

الرتكية   العاصمة  يف  والتنمية  العدالة  حزب  ونواب 

بها  أنقرة،   الفوز  يتم  “االنتخابات  إن  أردوغان  قال 

التواصل   وسائل  عىل  وليس  الواقع،  أرض  عىل 
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 االجت�عي.. بالنسبة لنا، ما يقوله الناس يف امليدان هو املهم، وليس خطابات وسائل التواصل االجت�عي”.

عي.. فالكلمة األخ�ة  وتابع “ال ينبغي أن ينخدع النواب بالتصورات التي تظهر عىل وسائل التواصل االجت�
 التي يقولها الشعب هي املهمة”.

وأضاف “اسرتيحوا سنفوز يف هذه االنتخابات إن شاء الله.. سنعمل بجد، سنحاول، يبدوا أننا يف حالة جيدة،  
 ونحن يف حالة جيدة”. 

تفوق الرئيس  ويف أيار/مايو املايض، أظهرت دراسة مختصة باستطالعات الرأي نرشها مركز “سونار” الرتيك،  
الرتيك رجب طيب أردوغان بفارق كب� عن أقرب منافسيه املحتمل� يف االنتخابات الرئاسية املقبلة يف عام  

2023. 
وتضمن االستطالع عدداً من األسئلة حول االنتخابات الربملانية والرئاسية وما هي أبرز املشاكل التي تعا�  

امنها تركيا حالياً. السؤال  أردوغان عىل  ويف إجابات  للجمهورية؟”، حصل  ألول “من تود أن يكون رئيساً 
%  13.9%، تاله رئيس بلدية العاصمة الرتكية أنقرة الحايل منصور يافاش بنسبة  34.2املركز األول بنسبة  

 %.11.1من األصوات، في� حصل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو عىل نسبة 
%  27.6اب السياسية، حّل حزب العدالة والتنمية يف املركز األول، حاصداً  ووفق استطالع الرأي الخاص باألحز 

بنسبة   املعارضة  أحزاب  أكرب  الجمهوري  الشعب  تاله حزب  األصوات،  “الجيد”  20.7من  %، وحل حزب 
 % من األصوات. 12.8املعارض يف املركز الثالث بنسبة 

، ومل  2023 تركيا يف حزيران/يونيو من العام املقبل  ومن املقرر أن تُقام االنتخابات الرئاسية والربملانية يف 
 الرابط  تقدم املعارضة الرتكية حتى اآلن اسم مرشحها أو الربنامج السيايس واالقتصادي ملستقبل تركيا. 

   أردوغان یربح دعوى قضائیة ضد نائب زعیم املعارضة

16-6-2022 
ربح الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان، الخميس، دعوى قضائية ضد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري  

،  2021أكتوبر/ترشين األول    29، وذلك إثر الهجوم اللفظي الذي قام به، يف    ك�ل كيليتشدار أوغلواملعارض  
 ش�يل تركيا.   عىل الحقوق الشخصية ألردوغان يف اجت�ع لرئاسة حزب الشعب الجمهوري يف والية تشوروم

بابا وتغر�ه بدفع   الرابعة يف العاصمة الرتكية أنقرة “إقرار تعويضات عىل آغا  وأعلنت املحكمة املدنية 
ألف ل�ة تركية عن األرضار املعنوية التي تسبب بها عرب الترصيحات التي أدىل بها ضد الرئيس    15مبلغ  

 ”.2021أكتوبر/ترشين األول  29أردوغان يف خطابه، يف 
ويف أيار/مايو املايض، رفع الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان، دعوى قضائية ضد زعيم املعارضة الرتكية  
رئيس حزب الشعب الجمهوري املعارض ك�ل كيليتشدار أوغلو، مطالبا بتعويضات مالية تصل قيمتها إىل  

 الرابط  مليون ل�ة تركية. 
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 العددحدث  :ثانیًا

 أسطول الحریة  یلعهجوم  الذکرى  يف ضد إسرائیل إسطنبول  يف مسیرة حاشدة

 

ألسطول    12الذكرى السنوية الـ    ، مبس�ة إحياءمايو  31  شارك آالف األتراك يف مدينة إسطنبول، مساء الثالثاء
الحرية “مايف مرمرة” تحت شعار “أسطول الحرية يواصل املس�” وذلك يف منطقة مسجد السلطان محمد  

وحمل املشاركون يف املس�ة األعالم الفلسطينية والرتكية، مرددين شعارات داعمة لفلسط� عامة    الفاتح.
وأكدوا يف شعاراتهم أيضا أن “املسجد األقىص املبارك رشفنا وسنستمر يف مواصلة الطريق    والقدس خاصة. 

 حتى تحريره”، مطالب� بـ”فك الحصار املفروض عىل قطاع غزة”.

بولنت يلدرم، إنه “عىل تركيا الرتاجع عن   İHHخالل املس�ة، قال رئيس هيئة اإلغاثة الرتكية    ويف كلمة له
خطوات التطبيع مع (إرسائيل)، ال �كن التطبيع معها، ال نحب ال إرسائيل وال الصهاينة.. وليسمع العامل  

 كله”. 
الحتالل اإلرسائييل عىل سفينة “مايف  للهجوم الذي شنته قوات ا  12الثالثاء، الذكرى السنوية الـ    ويصادف

من النشطاء    10مرمرة” الرتكية التضامنية، يف املياه اإلقليمية قبالة سواحل قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد  
 األتراك.
غاية السفينة فك الحصار عن قطاع غزة، بعد أن شددت قوات االحتالل اإلرسائييل الحصار عليه    وكانت

 مت ودمرت فيه كل املوارد الذاتية.برا وبحرا وجوا، وهد 
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دولة أبرزها    37ناشطا حقوقيا وسياسيا من    750سفينة “مايف مرمرة” التي أقلت عىل متنها، نحو   وحملت
“كرس   وهو  أسايس  هدف  لتحقيق  سعت  ك�  غزة،  بقطاع  املحارصين  إلغاثة  إنسانية  مساعدات  تركيا، 

 الحصار اإلرسائييل الربي والبحري عن القطاع”. 
سفن أبحرت لكرس الحصار عن قطاع    6قوات االحتالل اإلرسائييل السفينة “مايف مرمرة” من ب�    واعرتضت

متضامن�   10غزة ضمن “أسطول الحرية”، ثم اعتدت بوحشية عىل السفينة ومن فيها، ما أدى الستشهاد 
 آخرين.  56أتراك وإصابة 

اشط� الذين كانوا عىل منت السفينة، وأفرجت عنهم بعد  اعتقلت القوات االحتالل اإلرسائييل جميع الن  ك�
 يوم� من االعتقال. 

تلك الحادثة لتوتر العالقات ب� االحتالل اإلرسائييل وتركيا، ما دفع األخ�ة لتخفيض عالقاتها مع    وأدت
لية، يف تركيا  الكيان إىل أد� مستوى، ونقل ملف االعتداء عىل السفينة إىل املحافل القضائية الوطنية والدو 

 . ولوالواليات املتحدة وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا وغ�ها من الد
  2016، تقدمت سلطات االحتالل اإلرسائييل باعتذار رسمي عن الحادثة، لتتوصل عام  2013آذار/مارس    ويف

 التفاق مع تركيا ينهي األزمة، ويقيض أن يدفع االحتالل اإلرسائييل تعويضا لعائالت الضحايا. 
ووقفات    وسنويا، فعاليات  عرب  مرمرة”،  “مايف  ذكرى  وأتراك  وأوروبيون  فلسطينيون  ناشطون  يُحيى 

 احتجاجية. 
ما يطالب الناشطون املجتمع الدويل بـ”محاسبة إرسائيل عىل الجر�ة التي اقرتفها يف هجومه عىل    ودامئا

 سفينة مايف مرمرة، وإجبارها عىل فك الحصار عن القطاع”.
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 العددقضیة ثالثًا: 

.  املتوسط  يقرش   ة اإلقليمي  تطوراتلاو   الداخل الليبي  يفتتطور العالقات الرتكية الليبية بتطور األحداث  

باستمرار الدعم الرتيك وعدة أخبار متعلقة  ،  ليبيا  يفحول الدور الرتيك    حديثاً قريرا  تهذا اإلطار    يفنرصد  

ومن    .ذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون األمني والعسكريتفعيالً مل  للقوات الليبيةوالتدريبات العسكرية  

متديد وجود القوات الرتكية يف ليبيا ملدة  مذكرة بطلب  الربملان  كرة إىل  الرئاسة الرتكية مذ   أحالت  جانبها

وضع اتفاقية مهمة  عىل  العمل  نحو  إيطاليا ومرص  مجدداً مع  تركيا  سعى  خرب عن  إىل    .  شهرًا إضافية  18

 ا. وإيجاد حل لألزمة السياسية يف ليبي

 ترکیا.. العب قوي يف لیبیا مستمر بالعمل إلخماد الحروب والالستقرار  

15-6-2022 
بيا، مشددين أن تركيا ما زالت العبا  أكد عدد من املحلل� السياسي� الليبي� أن الدور الرتيك مل يرتاجع يف لي

وقبل أيام، أحالت الرئاسة الرتكية    أساسيا يف هذا امللف “قادرة ضبط املسارات الكربى يف األزمة الليبية”. 
 شهرا إضافياً. 18مذكرة إىل رئاسة الربملان، لتمديد مهام القوات الرتكية يف ليبيا ملدة 

ت تركية إىل ليبيا “هو ح�ية املصالح الوطنية يف إطار القانون  وشددت املذكرة أن الهدف من إرسال قوا
الدويل، واتخاذ جميع االحتياطات الالزمة ضّد املخاطر األمنية التي مصدرها ج�عات مسلحة غ� رشعية  

   يف ليبيا”.
ىل  وتعيش ليبيا هذه الفرتة حالة من الرصاع السيايس، وسط املخاوف من احت�ل انزالق البالد مجددا إ 

ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إال    توترات أمنية من جديد.
 لحكومة تأيت عرب برملان منتخب من الشعب إلنهاء كل الفرتات االنتقالية. 

املحلل السيايس الليبي الباحث نزار كريكش، قال لـ”وكالة أنباء تركيا”، إن “تركيا ال تزال العبا قويا يف ليبيا  
ألن سياستها في� يبدو ليس التدخل املبارش يف املسار السيايس وإ�ا حث األطراف عىل إيجاد أرضية مناسبة  

 للذهاب لالنتخابات”. 
ي الذي تحدثه تركيا هو رس االستقرار الحايل، والقوة االسرتاتيجية التي  وأضاف كريكش أن “التوازن العسكر

 تصاعدت بعد أحداث أوكرانيا جعلتها أكرث قدرة عىل ضبط املسارات الكربى يف األزمة الليبية”. 
وأشار إىل أن “ما يحدث يف ليبيا عرضة ملحاوالت إقليمية خاصة مرص لتصميم نظام سيايس تابع ملرص وهي  

ذلك مع أطراف بعينها، لكن مرص تريد القيام بذلك من خالل الربملان الليبي التابع ملرص عىل يد  تعمل ل
 رئيسه عقيلة صالح، وبذلك تفرض أمرا واقعا عىل باقي األطراف يف املنطقة الغربية”.

بالتواجد الرتيك   وال وتابع كريكش قائالً “لكن ذلك يحتاج للدخول إىل طرابلس وهنا يصطدم املرصيون 
 يريدون مواجهة تركيا”. 
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ثالثاً يشمل كافة الدول اإلقليمية املنخرطة يف   ولفت إىل أن “هذا املأزق يحتم عىل تركيا أن تقود طرفاً 
الشأن الليبي عىل غرار أستانة يف سوريا، وهذا قذ يخفف كث�ا من الجموح املرصي و�نع الحرب بالوكالة  

 . غ� املبارشة القامئة يف ليبيا اآلن”
ومطلع حزيران/يونيو الجاري، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إنه “ال �كن  

 الخروج من املأزق السيايس يف البالد إال عرب دستور واضح وانتخابات رئاسية وبرملانية”. 
  24راء انتخابات رئاسية يف  وجراء خالفات ب� املؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانو� االنتخاب، تعذر إج

 ، ضمن خطة ترعاها األمم املتحدة. 2021كانون األول/ديسمرب 
ويش� مراقبون إىل أنه “حتى اآلن مل يتم االتفاق عىل تاريخ جديد إلجراء انتخابات رئاسية وبرملانية، يف  

 ح� يأمل الليبيون أن تنهي نزاعا عا� منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط”. 
الليبي  املحل  الجيد للشأن  أنباء تركيا”، إن “املتابع  لـ”وكالة  الراجحي، قال  السالم  الليبي عبد  السيايس  ل 

يعرف أن تركيا ومساهمتها يف دعم حكومة الوفاق يف السابق وحكومة الوحدة الوطنية الحالية، ساهمت  
إىل أن الحروب يف ليبيا مل تتوقف إال إسهاماً كب�اً يف إخ�د الحروب والرصاع العنيف املسلح يف ليبيا”، الفتا  

 بفضل الدور الرتيك. 
أنها   أن تركيا بعثت رسالة للعامل  وأضاف الراجحي قائال “أعتقد أن الدور الرتيك مهم جدا، واألمر الجيد 
قادرة عىل أن تساهم يف دعم الليب� يف االستقرار ويف بناء مؤسساتهم العسكرية واألمنية والرشطية، وخ�  

أنه منذ أسبوع تقريبا شهدت مدينة أزم� تدريبات عسكرية شارك الجيش الليبي الذي أسهمت تركيا  دليل  
 يف تدريبه يف جزء منها”. 
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وأكد أن “الدور الرتيك دور إيجايب ومل يرتاجع أبداً، ولكن اإلشكال يف ليبيا أن الرصاع جزء منه سيايس وتركيا  
سية بل هي فقط تريد مشاركة الليب� يف تأم� وحفظ السلم  ال تريد التدخل يف الشأن والرصاعات السيا

االجت�عي ودعم املسار الد�قراطي، وهذا األمر طبيعي ألي حكومة تحرتم نفسها بأنها ال تتدخل يف الشأن  
الداخيل ألي دولة أخرى حتى لو كانت لها صداقة أو عالقات جيدة، ألن ليبيا متر اآلن مبرحلة رصاع سيايس  

 عاً مسلحاً”. وليس رصا
وب� الفرتة واألخرى، تؤكد تركيا عىل “رضورة عدم وقوع ليبيا بالفراغ يف السلطة والرشعية، ح�ية لسالمة  

 الشعب الليبي”، الفتًة إىل أن “تركيا ستتابع دعم الليبي� كافة دون متييز”. 
الية يف ليبيا”، مؤكدًة عىل “رضورة أن  ك� تعترب تركيا أن “االنتخابات تعترب منعطفاً مه�ًّ يف العملية االنتق

تكون االنتخابات عادلة ومستقلة وأن تحظى باالعرتاف من قبل األطراف الليبية كافة، وأن متارس الحكومة  
 التي ستُنتخب صالحياتها يف سائر البالد”. 

ليه تركيا يف  التي تلعبها األطراف األخرى (مرص وروسيا عىل سبيل املثال) بعكس ما تعمل ع  ر األدواوحول  
ليبيا، أوضح الراجحي قائالً إن “النظام املرصي ال يريد االستقرار لليبيا إال أن يكون عىل رأس السلطة يف  
ليبيا شخصية موالية له بالكامل، وبالتايل ال يدعم إجراء االنتخابات ألنها قد تتسبب بخسارته للمتحالف�  

وأشار إىل أن “النظام املرصي تسبب بجزء كب� من املشاكل يف ليبيا بدعمه بعض    مع النظام يف مرص”. 
 السياسي� الذين يستهرتون بدماء الليبي�”. 

ومىض الراجحي قائال “أّما يف ما يخص الروس، فنعلم جميعا أن رشكة فاغ� الروسية (مرتزقة روس) حارضة  
الليبية ولديها نفوذ يف العديد من ا لقواعد العسكرية، وبالتايل روسيا متارس تأث�اً سلبياً عىل  يف األرايض 

األزمة يف ليبيا، من خالل محاولتها إفشال تعي� مبعوث خاص لألمم املتحدة يف ليبيا وأيضا إفشال متديد  
 مهمة بعثة األمم املتحدة، األمر الذي يربك املشهد ودور األمم وبعثتها”. 

اً بنوع من الفوىض التي تعيشها بعثة األمم املتحدة يف ليبيا بسبب  وختم أن “روسيا ساهمت إسهاماً كب� 
 الفيتو الرويس الذي تلوح به”.

الجدير ذكره، أن املستشارة األممية يف ليبيا ستيفا� وليامز، طالبت قبل أيام، أطراف األزمة الليبية بـ”إمتام  
 إطار دستوري كامل يقود إىل عملية انتخابية. 

 بيان، إن “هذه الجولة األخ�ة تأيت يف منعطف حرج تشهده ليبيا، بعد مرور سنوات من  وقالت وليامز يف 
إطار   الجولة  هذه  عن  يَنتج  أن  “ينبغي  أنه  مضيفة  الليبي�”،  أَرهَقت  واالستقطاب  والفوىض  االنقسام 

 الرابط دستوري مت� �َكِّن من تنظيم هذه االنتخابات”.

 استمرار التدریبات العسکریة املشترکة بین القوات الترکیة واللیبیة 

 2022يونيو  4
، استمرار التدريبات العسكرية املشرتكة مع ليبيا، والتي شارك فيها عنارص من  يونيو  4  أعلنت تركيا، السبت

 القوات املسلحة من البلدين، وذلك يف العاصمة الليبية طرابلس. 
األمني   والتعاون  (التفاهم  ملذكرة  “وفقا  إنه  تركية،  أمنية  مصادر    تركيا  ب�  املوقعة)  والعسكريوقالت 

الليبية، يستمر تدريب البحارة الليبي� من قبل قيادة التدريب البحري املشرتكة يف مدينة حمص    والدولة
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وأضافت أن “عنارص القوات املسلحة الرتكية العاملة يف ليبيا، يقومون بنقل معارفهم    الساحلية رشقي ليبيا”.
 املشرتك ملدة عام� تقريبًا”.  وخرباتهم إىل الجنود الليبي� وأفراد البحرية الليبية يف مركز التدريب

وتابعت أنه “تم تدريب طاقم القارب الحريب الليبي (شفق) من قبل القوات البحرية الرتكية، حيث تم  
، الذي تستضيفه تركيا، وسيستمر  Efes-2022ارسال الطاقم إىل تركيا للمشاركة يف تدريبات مكافحة الحرائق  

 ل صديقة وحليفة”. حزيران/يونيو الجاري، مبشاركة دو  9إىل 
، دخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون األمني والعسكري ب� 2019يذكر أنه يف كانون األول/ديسمرب  

الرتيك. الربملان  قبل  من  عليها  املصادقة  بعد  التنفيذ  حيز  وليبيا  قوة   تركيا  إنشاء  دعم  املذكرة  وتشمل 
التي من ضمن مسؤوليات األمن والج التدريبي،  االستجابة الرسيعة  الخربات والدعم  لنقل  ليبيا،  يش يف 

واالستشاري والتخطيطي واملعدات من الجانب الرتيك. عند الطلب يتم إنشاء مكتب مشرتك يف ليبيا للتعاون  
 يف مجاالت األمن والدفاع بعدد كاف من الخرباء واملوظف�.

توف� عىل  املذكرة  تنص  والدعم،  ك�  التقنية،  واملعلومات  والتصليح،    التدريب،  والصيانة،  والتطوير 
واملبا�،   والجوية،  والبحرية،  الربية،  واألسلحة  واملعدات،  اآلليات،  وتحديد  املشورة،  وتقديم  واالسرتجاع، 

 (مراكز تدريب) برشط أن يحتفظ املالك بها. و  والعقارات،
ربات، واستخدام  وتشمل أيًضا تقديم خدمات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخ

نشاطات التعليم والتدريب نظم األسلحة واملعدات يف مجال نشاطات القوات الربية، والبحرية، والجوية  
 املتواجدة ضمن القوات املسلحة داخل حدود البلدين.

أو   التدريبات العسكرية  هذا إىل جانب املشاركة يف التدريب والتعليم األمني والعسكري، واملشاركة يف 
والخربات  املنا الخاصة،  املعلومات  وتبادل  والتدريب،  والدفاع،  باألمن  الخاصة  والصناعة  املشرتكة،  ورات 

وتنفيذ املناورات املشرتكة يف مجال مكافحة اإلرهاب، والهجرة غ� الرشعية، وأمن الحدود الربية، والبحرية،  
 الرابط  والجوية.
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لحل   ةإیطالی  ةی مصر ة ترکیوکالة أنباء إیطالیة: بدون الیونان.. جهود 

 األزمة يف لیبیا

 

7-6-2022 
، إن “تركيا وإيطاليا ومرص بدأت العمل لوضع اتفاقية  يونيو  7 قالت وكالة “نوفا” اإليطالية لألنباء، الثالثاء

وقالت “نوفا” إن “روما    ة يف ليبيا، مع استبعاد اليونان من هذا الحل”.مهمة وإيجاد حل لألزمة السياسي
تسعى لتنفيذ اتفاق دويل إليجاد حل لألزمة يف ليبيا عرب عقد اجت�ع يف مدينة عربية محايدة، ب� مرص  

 وتركيا وفرنسا وبريطانيا والواليات املتحدة وأملانيا”. 
حزيران/يونيو الجاري،    22سؤول� يف الدول املذكورة قبل الـ  وأضافت أن “االجت�ع سيعقد عىل مستوى امل

 وهو املوعد الذي سيُصادف نهاية خارطة الطريق ملنتدى الحوار السيايس الليبي”. 
وتابعت أن “إيطاليا تعترب أن تحقيق االستقرار يف ليبيا مصلحة وطنية لروما، ولذلك تعمل عىل تنظيم لقاء  

 أنقرة، خاصة وأن عالقات إيطاليا مع تركيا هي األفضل منذ شهرين”. لبلورة اتفاق ب� القاهرة و 
وأوضحت أن “إيطاليا تهدف من خالل هذا االجت�ع إىل خفض التوتر يف ليبيا من خالل تدخل تركيا ومرص،  

 خاصة وأن ليبيا تشهد حالة من عدم االستقرار السيايس منذ أشهر”. 
اريو دراجي التقى الرئيس رجب طيب أردوغان عىل هامش قمة  ولفتت إىل أن “رئيس الوزراء اإليطايل م

آذار/مارس املايض ملناقشة تطورات األزمة يف أوكرانيا، وكذلك الوضع يف البحر   24الـ(ناتو) يف بروكسل، يف  
 األبيض املتوسط”. 

أوائل شهر    وأشارت إىل أن “أزمة ليبيا ستكون يف قلب القمة الحكومية ب� إيطاليا وتركيا املقرر عقدها
 الرابط  متوز/يوليو املقبل يف العاصمة الرتكية أنقرة”.

 لیبیا: ندعم جهود املجلس الرئاسي لتحقیق االستقرارالسفیر الترکي يف 

14-6-2022 
الربملان لتمديد وجود القوات الرتكية يف ليبيا ملدة  كرة إىل  بعد يوم من اإلعالن عن إحالة الرئاسة الرتكية مذ 

، دعم تركيا لجهود املجلس الرئايس  يونيو  14  أكد السف� الرتيك يف ليبيا كنعان يل�ز، الثالثاءشهرًا إضافية،    18
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ا عىل حرص  الليبي، الرامي لتحقيق االستقرار الشامل يف ليبيا من خالل مرشوع املصالحة الوطنية، مشدد
 تركيا عىل تعزيز العالقات الثنائية مبا يخدم مصلحة الشعب� الشقيق�. 

جاء ذلك خالل لقاء يل�ز مع رئيس املجلس الرئايس الليبي محمد املنفي يف ديوان املجلس يف العاصمة  
 الليبية طرابلس. 

ز عىل “حرص تركيا عىل دعم االستقرار يف ليبيا، ودعم جهود املجلس الرئايس يف تحقيق  من جانبه، أكد يل�
 . االستقرار الشامل يف ليبيا، من خالل دعم مرشوع املصالحة الوطنية التي يسعى املجلس الرئايس إلنجازها”

وجاء يف املذكرة الرئاسية أن “الهدف من إرسال قوات تركية إىل ليبيا هو ح�ية املصالح الوطنية يف إطار  
الالزمة ضد املخاطر األمنية التي مصدرها ج�عات مسلحة غ�   القانون الدويل، واتخاذ جميع االحتياطات

 . ”رشعية يف ليبيا
وأضافت أنه “للحفاظ عىل األمن ضّد املخاطر املحتملة األخرى، مثل الهجرات الج�عية وتقديم املساعدات  

 ”. اإلنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوف� الدعم الالزم للحكومة الرشعية يف ليبيا
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 املشهد االقتصادي :رابعًا

 رجل أعمال  1300مؤتمر اقتصادي ترکي عربي بمشارکة أکثر من  

11-6-2022 

 

)، تحت رعاية  ibfانطلقت يف والية غازي عنتاب جنويب تركيا، السبت، قمة األع�ل العربية الرتكية الثانية (

وزارة التجارة الرتكية، وتنظيم جمعية رجال األع�ل والصناعي� املستقل� “موصياد”، ومشاركة أكرث من 

وبدأ الحفل بتالوة آيات من القرآن الكريم، تبعه عرض فيلم قص� عن وعريب.رجل أع�ل تريك    300ألف و

 أهمية الوحدة ب� أبناء األمة وأهداف “موصياد” االقتصادية الجامعة. 

وزير التجارة الرتيك محمد موش، وايل غازي عنتاب داوود غول، رئيسة بلدية  وحرض حفل افتتاح املؤمتر،  

غازي عنتاب الكربى فاطمة شاه�، وزير التجارة العراقي عالء الجبوري، باإلضافة إىل عدد من النواب يف  

 دول.   مجلس األمة الرتيك (الربملان)، وسفراء عدة

وأوضح رئيس “موصياد” محمود أصميل، يف ترصيحات صحفية سابقة، أن القمة “ستشهد التوقيع عىل 

بالتغ�   اهت�م  للبيئة مع  اقتصاد صديق  الجمعية تعمل عىل  أن  التصدير، ك�  نظام جديد يعتمد عىل 

 املناخي”. 

تي شهدت تطورا صناعيا كب�ا خالل  وتُعد القمة من أبرز األحداث االقتصادية يف والية غازي عنتاب، وال

 السنوات املاضية، وتحولت لتصبح أحد أهم املدن الرتكية عىل صعيد الصناعة. 
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آالف    10يف مدينة اسطنبول، من قبل رجال أع�ل أتراك، وتضم أكرث من    1990وأُسست “موصياد” يف عام  

نحاء تركيا، باإلضافة إىل املكاتب التمثيلية  مكتبا متثيليا يف جميع أ   89ألف رشكة، ولها    60رجل أع�ل تريك، و

 الرابط  يف أوروبا والعديد من الدول العربية. 

   لتعزیز التعاون يف البنیة التحتیة.  لجنة اقتصادیة مشترکة ،ترکیا وغانا

 

16-6-2022 

التعاون يف مجال    وقعت تركيا وغانا، الخميس، بروتوكول اللجنة االقتصادية املشرتكة الذي يهدف إىل تعزيز

 البنية التحتية للنقل البحري والجوي والسكك الحديدية واالستث�رات ب� البلدين.

 جاء ذلك خالل مراسم رسمية أقيمت يف مقر وزارة التجارة يف العاصمة الرتكية أنقرة.

والصناعة  التجارة  أوغلو، ووزير  قره إس�عيل  عادل  الرتيك  التحتية  والبنية  النقل  الربوتوكول وزير  ووقع 

 الغا� آالن جون ك��اتن. 
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اللجنة   واجت�ع  ك��اتن،  الوزير  “زيارة  إن  اللجنة  اجت�ع  خالل  له  كلمة  يف  أوغلو،  إس�عيل  وقال 

سيساه�ن عقدناه  الذي  املشرتكة  تطوير   االقتصادية  عىل  نعمل  ونحن  عالقاتنا،  تطوير  يف  كب�  بشكل 

 عالقاتنا مع القارة الفريقية عىل أساس الرشاكة املتكافئة واملنفعة املتبادلة”. 

وأوضح أنه “يف إطار اسرتاتيجية تطوير العالقات التجارية واالقتصادية مع الدول األفريقية، والتي بدأتها  

ق املساهمة يف السالم واالستقرار يف القارة، وكذلك يف تنميتها االقتصادية  ، حاولنا بصد2003بالدنا يف عام  

 واالجت�عية، وقطعنا مسافات كب�ة يف العديد من املجاالت”.

وأكد عىل أن “تركيا تهدف إىل زيادة حجم تجارتها مع دولة غانا إىل مليار دوالر”، مش�ا إىل أن “حجم  

 ”.2021مليار دوالر يف عام  34.5صل إىل التجارة مع القارة األفريقية قد و 

املساعدات   وتشمل  إفريقيا  يف  التنمية  قضايا  مع  التعامل  يف  شاملة  سياسة  اعتمدت  “تركيا  أن  وأضاف 

اإلنسانية املنتظمة، ومشاريعنا يف تيكا، كانت هي يد املساعدة التي قدمناها يف ظل ظروف تفيش جائحة  

 لتعاون يف الفرتة املقبلة”. (كورونا) و سنستمر يف مواصلة هذا ا

وتابع أنه “يف ضوء التطور الرسيع للعالقات التجارية واالقتصادية ب� تركيا وغانا يف السنوات األخ�ة، ارتفع  

 ”.2021مليون دوالر بحلول عام  581، إىل  2003مليون دوالر يف عام  132حجم التجارة من 

استمرت منذ   البلدين  العميقة ب�  الغا� ك��اتن إن “العالقات  التجارة والصناعة  من جانبه قال وزير 

يف غانا، وبهذا الربوتوكول، نبدأ حقبة  سنوات عديدة و هناك زيادة كب�ة يف عدد الرشكات الرتكية العاملة  

 الرابط  جديدة يف العالقات ب� البلدين”.

 2022ملیون طن من القمح خالل   19.5ترکیا.. توقعات بإنتاج 

الزراعة  قا  4-6-2022 وزير  ل 

والغابات الرتيك وحيد كِ�يشتيش، إن  

“توقعات حصاد القمح للعام الجاري  

إىل    2022 طن”.  19.5تصل   مليون 

ترصيحات  يف  كِ�يشتيش  وقال 

الكم من   إن “هذا  السبت،  صحفية، 

الحتياجات   بالكامل  مخصصة  القمح 

تركيا املحلية، مبا فيها الدقيق والربغل  

  واملعكرونة”.
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 کري واألمني خامسًا: املشهد العس 

  يف إدلب.. ألف منزل 100  وزیر الداخلیة الترکي یطلق مشروع 

 

1-6-2022 

مرشوع لزيادة عدد املنازل التي تبنيها تركيا يف منطقة  أعلن وزير الداخلية الرتيك سلي�ن صويلو إطالق  

 ألف منزل لصالح املدني� املهجرين.  100إدلب ش�ل غريب سوريا، إىل 

العاصمة   يف  مؤمترا صحفيا  األربعاء،  “آفاد”،  الرتكية  والطوارئ  الكوارث  إدارة  نظمت  املناسبة  هذه  ويف 

، نقف بجانب إدلب”، حرضه صويلو وممثلون ورؤساء  الرتكية أنقرة للتعريف باملرشوع تحت شعار “معاً 

عدد من منظ�ت املجتمع املد� الرتيك، واملنظ�ت اإلغاثية الرتكية، كالهالل األحمر الرتيك، وهيئة اإلغاثة  

 ، وجمعية “حجر الصدقة”. IHHاإلنسانية 

بتعلي�ت من   2020عام   ويف كلمة له خالل املؤمتر، قال صويلو إن “حملة (مًعا، نقف مع إدلب) اُطلقت

الرئيس رجب طيب أردوغان وتنسيق من (آفاد) ودعم من منظ�ت املجتمع املد� وكانت تهدف لبناء  

 ألف حاليًا”.  100ألف منزل طوب يف املرحلة األوىل، وأن الرقم ارتفع إىل  20
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  259ديدة، يف  منزل من قبل منظ�ت ومؤسسات تركية ع  679ألف و  59وأضاف أنه “تم حتى اآلن بناء  

ألف منزل من الطوب قبل نهاية العام الجاري، والتي بدورها    100نقطة يف ش�يل سوريا، وسنكمل بناء  

 ألف شخص عىل األقل من العيش يف الخيم”.  600ستنقذ 

املنازل تضم     26حديقة أطفال، و  23مدرسة، و   68مركزًا صحيًا و  24مسجًدا و  69وأوضح أن “مشاريع 

  14مدارس و  6مسجًدا و  15مخابز، وجاري العمل عىل إنشاء    3برئ ماء و  95فرنًا و  21و  منشأة اجت�عية

 منشأة اجت�عية أخرى”.

التي أنشأت    IHHوبّ� أن من ب� أبرز املنظ�ت الرتكية التي ساهمت ببناء املنازل،”هيئة اإلغاثة اإلنسانية  

منزل، وجمعية حجر    613آالف و  7بانشاء    ألف منزل، وإدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) التي قامت  18

 منزل”.  189منزل، والهالل األحمر الرتيك الذي قام بإنشاء ألف� و 50أالف و 5الصدقة التي أنشأت 

من أشقائنا السوري� إىل بلدهم بشكل طوعي، وزيادة    150آالف و  503وتابع أنه “حسب آخر بيانات، عاد  

 كرث وخلق فرص ومساكن للناس”. هذا الرقم مرتبط باستقرار املنطقة أ

نحو   إدلب  منطقة  يعانون من ظروف    4وتؤوي  ونازح� ومهجرين،  أصلي�  ب� سكان  ما  مد�  مالي� 

معيشية واقتصادية سيئة، وسط غياب ملحوظ للمنظ�ت الدولية باستثناء املنظ�ت الرتكية التي تسعى  

 مخي�ت النزوح العشوائية. جاهدة للتخفيف من معاناة املدني� وخاصة القاطن� يف

 شمل سوریا الستخبارات الترکیةل ناجحة نوعیة عملیة 

7-6-2022 
قال مصدر أمني، الثالثاء، إن االستخبارات الرتكية نفذت عملية نوعية جديدة ش�يل سوريا، متكنت خاللها  

تنظيم   إرهابية مسؤولة يف  القبض عىل  أتت    PKK/PYDمن  قد  كانت  تركيا، حيث  إىل  اإلرهايب، ونقلها 
  العرب” السورية ملواجهة الجيش الرتيك.مؤخرا إىل “ع�

وأوضح املصدر أن “اإلرهابية التي تم القبض عليها يف سوريا تدعى ديلب�ين قتشار، حيث تم نقلها إىل  
 تركيا لتقد�ها للقضاء الرتيك”.

األع�ل   من  العديد  يف  شاركت  “قتشار  أن  ولفت 
للتنظيم   انتسبت  حيث  واالغتياالت،  اإلرهابية 

، وتلقت تدريبات يف معسكر سنجار  2015يب  اإلرها 
 ش�يل العراق”. PKKإلرهابيي 

وأشار إىل أنه “تم إرسال اإلرهابية مؤخرا عىل رأس  
العرب ش�يل   إىل منطقة ع�  اإلرهابي�  وحدة من 
سوريا تحسبا للعملية العسكرية الرتكية املرتقبة ضد  

PKK/PYD .”طالراب اإلرهايب  
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 عرف ترکیااسًا: ساد

هذا الشأن خربين هذا الشهر    يف، نرصد  الكريم وبناء املساجد وع�رتها  بحفظ القرآن  تهتم تركيا بشكل  

تشجيع تواجد األطفال  توجهات بشأن  ج دفعة من حفظة القرآن الكريم، والثا� يتعلق باألول يتعلق بتخري

   باملساجد وحضور الشعائر الدينية. 

زینة  األطفال فتواجد األطفال يف املساجد هام جدا.. یلع إرباش: 

 مساجدنا.

تواجد األطفال يف املساجد هام جدا.. نشجع عىل  قال:    رئيس الشؤون الدينية الرتيك الربوفيسور عيل أرباش

 ذلك وعىل تهيئة الظروف املناسبة لذلك فاألطفال هم زينة مساجدنا. 
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 أنقرة طالب وطالبة من حفظة القرآن الکریم يف  144تخریج  

 

دفعت� من حفظ بتخريج  الثالثاء،  أرباش،  الربوفيسور عيل  الرتيك  الدينية  الشؤون  رئيس  القرآن  شارك  ة 

 حافظ وحافظة، وذلك يف حفل� منفصل� يف العاصمة الرتكية أنقرة.  144الكريم وصل عددهم إىل 

ويف كلمة له خالل أحد الحفل�، قال أرباش إن “تكون حافظا للقران الكريم يعني أنك تس� عىل طريق 

 ى يوم القيامة”. القرآن محاطاً باملالئكة حتى أنفاسك األخ�ة، والقرآن محفوظ من الله حت 

وأضاف أنه “�كن فهم القرآن الكريم بشكل أفضل، بفضل الحافظ� الذين يعملون طوال حياتهم حتى  

 يتمكن املزيد من الناس من تعلم القرآن الكريم”. 

وتابع أن”القرآن قد نزل إلخراج البرشية من الظل�ت إىل النور، وأزيلت الجهالة من مكة واملدينة بالقرآن  

م، ومل يحفظ املالي� من الناس يف العامل كتاباً آخر غ� القرآن، أبارك لجميع الحافظ� الذين زينوا  الكري

 قلوبهم بحفظ القرآن ونبارك لوالديهم، ونشكر أساتذتهم”.

إىل   تركيا، وصل  يف  إجازاتهم  عىل  الذين حصلوا  الكريم  القرآن  حفظة  “عدد  أن  حافظ    200وبّ�  ألف 

 وحافظة تقريباً”. 

ويف وقت سابق، أعلن املدير    طالبة إجازاتهم يف حفظ القرآن الكريم.  14طالب و  20واختتم الحفل بتسليم  

طالباً أكملوا    773ألفاً و  11العام للخدمات التعليمية داخل مديرية الشؤون الدينية الرتكية قادر دينتش، أن  

 الرابط   ظ للقرآن الكريم.واكتسبوا حق الحصول عىل شهادة حاف 2021حفظ القرآن خالل عام 
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 ًا: شخصیة املشهد ابعس

 الستشهاده  633السلطان العثماني مراد األول.. يف الذکرى الـ 

، الذكرى  يونيو  15  األربعاء  يوافق 
الستشهاد    633  الـالسنوية  

العث�� مراد األول، الذي    السلطان
من   الفتية  العث�نية  الدولة  حّول 
عىل   تسيطر  قوية  دولة  مجرد 
تلعب   كب�ة  دولة  إىل  األناضول 
مع   أوروبا  رشقي  املحوري  الدور 

 نهاية حكمه. 

السلطان مراد بن أورخان بن عث�ن 
الدولة   سالط�  ثالث  أرطغرل،  بن 
الدولة،   مؤسس  حفيد  العث�نية، 

عام   فرتة  1326ولد  تعد  حيث  م، 
عاماً    31حكمه التي امتدت طوال  

الدولة   برقعة  كب�اً  الفرتة توسعاً  تلك  إذ شهدت  العث�نية،  الدولة  تاريخ  الزمنية يف  الحقب  إحدى أهم 
ألف كم مربع، وخالل عهده تضاعفت   95فح� تسلم الحكم كانت الدولة العث�نية ال تتجاوز العث�نية، 

 ألف كم مربع.   500رقعة البالد حوايل خمسة أضعاف لتصل إىل 

 تسلم السلطان مراد الحكم بعد وفاة أبيه، وهو يف الخامسة والثالث� من عمره. 

” وجعلها عاصمة الدولة بدال من “بورصا”، ويف العام الذي  يف العام التايل لتوليه الحكم قام بفتح “أدرنه
تاله قام بفتح “فيليبا” أحد املراكز الحيوية يف البلقان، حتى يتسنى له جْعل مدينة القسطنطينية محاطة  

 باألرايض العث�نية. 

 وبفتوحات السلطان مراد صارت حدود الدولة العث�نية متاخمة للرصب والبلغار وألبانيا. 

 ة استشهاده قص

كانت التوسعات العث�نية يف البلقان مقلقة ألمراء وزع�ء أوروبا و منطقة البلقان، األمر الذي جعل أم�  
بعض   بعد) وكذلك  تكن مسلمة  مل  (التي  البوسنة  بالد  وب�  بينه  لتكوين حلٍف  يسعى  “الزار”  الرصب 

 اإلمارات األخرى املناهضة للنفوذ العث�� يف البلقان. 
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ل السلطان مراد األول قائده العسكري “قوال شاه� باشا” ليقود املعارك العث�نية يف بالد البلقان، فهزم  أرس
ألف جندي    20ومعه    1388العديد من اإلمارات البلقانية، ودخل “قوال شاه� باشا” بالد البوسنة عام  

منطقة تدعى بلوشنك، وهزموه    عث��، وعىل ح� بغتة هاجم “الزار” وجيوش حلفائه الجيش العث�� يف
ألف جندي، واجربوه عىل الرتاجع و التخيلِّ عن بعض األرايض التي ضمها يف    15هز�ًة كب�ة خرس فيها  

 جنوب رصبيا.

ومن خالل هذا االنتصار إثبات الزار أن بإمكانه هز�ة العث�ني�، وانضّم له حلفاء آخرون، فأصبح حلفه  
 غار واألفالق (رومانيا) وبولندا واأللبان. يضم إىل جانب البوسنة البل 

ورد عىل هذه الهز�ة جمع السلطان مراد األّول جيشاً ضخ�ً وتوّجه هو بنفسه إىل بالد البلقان، وكان  
عاماً، ويف سهل كوسوفو الواسع، التقى الجيش العث�� بقيادة السلطان مراد األول ومعه    64عمره آنذاك  

 ساعات متواصلة.  8بالحلف البلقا� املسيحي، واستمرّت مّدة  1389ولداه، يف حزيران/يونيو 

كانت الكفة يف بداية املعركة متيل لصالح الجيش الرصيب، لكّن مقدمة الجيش العث�� استطاعت امتصاص  
الهجوم، ويف لحظٍة مواتية هاجم الجيش العث�� فاستطاع تفريق الجيش الرصيب وأرس “الزار” ملك الرصب 

 وبعض القادة، وقد كان جزاء “الزار” القتل ألنه كان متصالحاً مع العث�ني� قبل أن ينقلب عليهم.  نفسه،

م، وقد قُتِل بطعنة خنجر عىل يد  1389قٌتِل السلطان مراد األول يف الخامس عرش من حزيران/يونيو عام  
احة املعركة بعد انتصاره  أحد نبالء الرصب الذي ادعى أنه يريد اشهار إسالمه خالل تفقد السلطان لس

 الكب�. 

دفن جسده يف كوسوفو وُصنع له قٌرب معروف باسم “ُخداوندگار” وهو أحد ألقاب السلطان والتي تعني  
 “الحاكم بأمر الله أو بفضل الله”. 

 وال يزال قربه موجوداً يف كوسوفو حتى اآلن، إال أن جث�نه نقل إىل بورصا، حيث دفن والده وجّده. 

ن انتصار كوسوفو ساحقاً بالنسبة للعث�ني�، فقد تثبّت الحكم العث�� يف منطقة البلقان بسببها  وقد كا
قرابة    64سنة الحقة. وبوفاته وعمره حوايل    500ملّدة   الدولة    28عاماً، حكم فيهم  عاماً، كان قد وّسع 

 مية األطراف.العث�نية كث�اً، ووضعها عىل أوّل الطريق لتصبح إمرباطوريًة ضخمًة مرتا

وأصبحت بعد هذه املعركة “كوسوفو” حارضة األلبان املسلم� لعدة قرون، وخط الدفاع األول للدولة  
 الرابط     العث�نية يف أوروبا، ومن ثم أصبحت مركزًا للجيش العث�� الثالث.
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 العددًا: مقال ثامن

 هل تستعید أنقرة دورها االستراتیجي عبر البوابة األوکرانیة؟ 

أفادت دراسة تركية أن سياسة الرئيس طيب رجب أردوغان تقوم عىل تحويل األزمات إىل فرص لتحقيق  

  ت أنقرة لفاعل أسايس يسعى مكاسب اسرتاتجية ك� هو الحال بالنسبة للحرب يف أوكرانيا، حيث تحول

 الغرب ك� روسيا لكسب ودها.

يرى الباحثان الرتكيان جونول تول والب� كوسكون أن الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان يحول األزمات  

إىل فرص، فهذا هو أسلوب عمله. وتقول جونول تول مديرة الربنامج الرتيك يف معهد دراسات الرشق األوسط  

يل يف تقرير نرشته مجلة ناشونال  والب� كوسكون أحد كبار زمالء برنامج أوروبا مبؤسسة كارنيغي للسالم الدو 

 انرتيست األمريكية إن األزمة حول أوكرانيا هي مجرد آخر مثال عىل ذلك. 

فبعد الصدمة األوىل للغزو الرويس  الذي وضع تركيا يف موقف غ� مريح، يبدو أن أردوغان اآلن يتمتع  

الذي يرغب يف أن تكونا فيه، حيث  بالواقع السيايس الجغرايف الجديد. فقد أصبح الغرب وروسيا يف الوضع  

الغرب يف وضع يدين فيه بالفضل ألردوغان، بين� روسيا يف وضع ضعيف للغاية يحول دون وقوفها ضده.  

أو هكذا يعتقد هو! ففي أعقاب الغزو الرويس ألوكرانيا، أدى دور تركيا الرئييس يف أمن بحر البلطيق ودور  

 ييف إىل تعزيز مكانة أنقرة يف الغرب بدرجة كب�ة. أردوغان املوازن املطاطي ب� موسكو وك

 سعي تريك النتزاع أكرب عدد من التنازالت 

وأصبحت العالقات ب� تركيا والحلفاء الغربي� ودية مرة أخرى، بعد سنوات من العالقات املجمدة بسبب  

، الذي  400  -س  عدد من القضايا، مبا يف ذلك توغل  تركيا يف ش�ل سوريا ورشاء نظام الدفاع الصاروخي أ 

أدى إىل فرض عقوبات غربية. وأشادت العواصم الغربية مببيعات تركيا لطائرات مس�ة ألوكرانيا وقرارها  

  19بإغالق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية الروسية، يف م�رسة لحق أنقرة وفق املادة  

 الطائرات الروسية املتجهة لسوريا.  ، وإغالق مجالها الجوي أمام1936من اتفاقية مونرتو لعام 

وم� زاد من تعزيز مكانة تركيا عرضها األخ� باملساعدة يف إزالة األلغام قبالة ساحل ميناء أوديسا األوكرا�  

ويعترب   كربى.  عاملية  غذاء  أزمة  حدوث  لتجنب  أوكرانية  زراعية  منتجات  تحمل  التي  السفن  وحراسة 

أخ�ا دور تركيا الذي ال �كن االستغناء عنه يف األمن الغريب. وم� زاد    أردوغان واثقا من أن الغرب أدرك

ثقته بطاقة االعرتاض التي تحملها تركيا ضد طلب السويد وفنلندا االنض�م لحلف ش�ل األطليس (الناتو)،  

 وهي خطوة من شأنها أن تحول النطاق األمني يف أوروبا.
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ة التي اضطلعت بها تركيا بالنسبة للجهود الغربية ملواجهة روسيا  وال شك أن األهمية االسرتاتيجية الكب� 

املجاالت   وأحد  الغرب.  من  تنازالت  النتزاع  املناسبة  الفرصة  ألردوغان  توفر  ألوكرانيا  غزوها  أعقاب  يف 

الرئيسية بالنسبة ألردوغان يف هذا الصدد هو املشرتيات العسكرية. فالعديد من دول االتحاد األورويب،  

يف    2019ينها السويد وفنلندا أوقفت صادرات األسلحة لرتكيا بسبب توغلها العسكري يف آواخر عام  ومن ب

عندما اتخذت الواليات    2019ش�ل سوريا. ومع ذلك، فإن االنتكاسة املقلقة الحقيقية حدثت يف مطلع عام  

الدفاع الص  35  -املتحدة قرارا بوقف بيع الطائرات اف الرويس اس.لرتكيا بعد رشائها نظام    - 400اروخي 

من معدات التحديث ألسطول    80جديدة و  -16طائرة مقاتلة اف  40ومنذ ذلك الح� طلبت تركيا رشاء  

 طائراتها الحايل. 

 

 ع� أنقرة عىل رفع حظر بيع األسلحة 

احثان الرتكيان أن الكونغرس �ارس ضغطا عىل إدارة بايدن ملنع امتام الصفقة. وقد أدت العقوبات ويرى الب

الغربية إىل عرقلة خطط التحديث يف تركيا ووجهت رضبة كب�ة لصناعتها العسكرية. وقبل الغزو الرويس  

غربية، ومن بينها رشاء  ألوكرانيا فكرت تركيا يف العديد من الخيارات للتغلب عىل تداعيات العقوبات ال 

مقاتالت روسية، والتعاون مع أوكرانيا يف مجال صناعة املحركات. وأرغمت الحرب تركيا للعودة لألسواق  

 الغربية. 

ويأمل أردوغان يف استغالل وضع تركيا املتجدد كعضو رئييس يف الناتو وما تتمتع به من حق االعرتاض عىل 

الدول العربية عىل إنهاء القيود املفروضة عىل الصادرات العسكرية    انض�م السويد وفنلندا للحلف إلرغام 

 إىل تركيا. 

ك� يرغب أردوغان يف االستفادة من ضعف روسيا أيضا. فقد سعى منذ وقت طويل للقيام بعملية عسكرية  

ا.  مليون الجئ سوري يعيشون يف تركي  3.6أخرى يف ش�ل سوريا إلقامة منطقة آمنة �كن أن تأوي حوايل  

ومع ذلك فإن اعرتاضات روسيا والواليات املتحدة تسببت يف عدم تنفيذه لخططه. ويبدو أن أردوغان يرى  

أن الوقت الحايل هو الوقت املالئم للقيام بتوغل جديد يف ضوء انشغال روسيا يف أوكرانيا والرفض القومي  

 .2003املتزايد لالجئ� السوري� يف تركيا قبل انتخابات عام  

 ورقة أردوغان: السويد وفنلندا 

ويريد استغالل حق تركيا يف االعرتاض عىل انض�م السويد وفنلندا  للناتو لض�ن إذعان الغرب ملطالبه.  

وفنلندا   السويد  ألغت  ما  إذا  يريدها  التي  األمور  بعض  عىل  أردوغان  يحصل  رمبا  إنه  الباحثان  ويقول 

 تركيا أو وافقت روسيا عىل توغل تريك آخر يف ش�ل سوريا. قيوده� عىل صادرات املعدات العسكرية إىل
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ولكن جهود أردوغان للضغط عىل واشنطن �كن أن تكون ذات آثار عكسية حيث من املرجح أن تعزز أي  

 عملية تركية أخرى يف سوريا الجبهة املضادة ألردوغان يف العواصم الغربية. 

لرتكيا. ففي رسالة إىل الكونغرس، قالت وزارة    16  -رات إف  ويبدو أن إدارة بايدن عىل استعداد لبيع طائ

املقاتلة لرتكيا سيكون مت�شيا مع املصالح األمنية القومية    -16الخارجية إن أي بيع محتمل لطائرات إف

للواليات املتحدة، ك� أنه سيخدم وحدة الناتو طويلة األمد. فقد أقنع موقف أردوغان بالنسبة ألوكرانيا 

 ضاء البارزين يف الكونغرس بدعم الصفقة. بعض األع

 

لكن يبدو أن تهديد أردوغان األخ� مبنع انض�م السويد وفنلندا للناتو أدى إىل تغ� املوقف يف الكونغرس،  

حيث أثارت أغلبية من الحزب� الرئيسي� األمريكي� مخاوف إزاء ما يعتربونه ابتزازا من جانب أردوغان.  

املتزا  التوتر  أن  الغزو  ك�  بأن  الباحثان تقريره�  أيضا. ويختتم  أردوغان  اليونان وتركيا ال يساعد  يد ب� 

الرويس ألوكرانيا فتح فرصا جديدة أمام تركيا، ولكن يتع� عىل أردوغان عدم املبالغة يف مناوراته. فموقف  

المة فارقة عىل مكانتها  تركيا االنتهازي واعرتاضها عىل طلب انض�م السويد وفنلندا للناتو �كن أن يكون ع

املصدر   املتضائلة كحليف يف الناتو.
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