
املحتويــــات

االفتتاحية

عواقب »هوس« تركيا بالحلول العسكرية ............................................................. رئيس التحرير

مقاالت

1- تركيا: من بناء العمق االستراتيجى إىل تفكيكه ................................................... د. أحمد أمين

2- البحر األحمر وخليج عدن بين التهديدات التركية واإليرانية................................ عصام عاشور

قسم خاص .. تركيا واألزمة الليبية

1- مصر وتركيا.. هل تحدث مواجهة؟ ..................................................... محمد عبد القادر خليل

2- تداعيات اتفاق أردوغان– السراج وغاز شرق املتوسط ....................................... د. أحمد قنديل 

3- تطبيق النظريات الواقعية عىل التدخل التركى ىف ليبيا .................................... شيماء حسن عيل

4- الدعم التركى اللوجيستى واملاىل للجماعات اإلرهابية ........................................ مصطفى كمال

5- »سادات«.. الحرس الثورى »الخفى« لنظام أردوغان .............................. شريف شعبان مبروك

ملف العدد: أزمة "كورونا"

1-  »شبح كورونا« بين إنكار الواقع واالستسالم له .................................................... آمنة فايد 

2-  املقاربة التركية ىف مكافحة كورونا.. أزمة مركبة ............................................... عمرو الناظر

3- »الخلطة السرية« التركية للتعامل مع فيروس كورونا ................................... إيمان أحمد محمد 

4- سياسة استغالل األزمات: تركيا نموذجا .............................................. فاطمة صالح الجندى

6

12

17

28

34

41

50

60

76

81

88

93



79

103

110

120

129

138

144

147

154

163

170

176

5- »كورونا« ىف تركيا.. أبعاد األزمة ونتائجها املحتملة .................................... د. سامح الجارحى 

6- »كورونا«.. ارتدادات وخيمة عىل االقتصاد التركى ......................................... سهير الشربيني

7- »أزمة كورونا« وسياسية تركيا الخارجية ........................................................ شيماء حسن

القسم االقتصادى

1- التحسن الحذر وهشاشة االقتصاد التركى .............................................. أسماء حسن الخويل

2- العالقات االقتصادية بين تركيا وأوروبا .......................................................... ياسمين أيمن

3- تأثير الديون الخارجية عىل االقتصاد التركى ................................................ إسراء عمر سعد 

تفاعالت خارجية .. تركيا واألزمة السورية

مقدمة: تمركزات عسكرية تركية جديدة ىف سوريا .....................................................................

1- الصراع الثالثى ىف الشمال السورى: واشنطن وموسكو وأنقرة ........................... شروق صابر

2- تركيا وأدوار التنظيمات اإلرهابية ىف سوريا  ........................................... نـورا فخـرى أنور

3- هل ستنجح أنقرة ىف التوظيف األمنى مللف »العائدين«؟! ............................. مريم عبد السالم أحمد

 عروض مراجعات

1- انقالبات تركيا: من عدنان منديريس إىل رجب طيب أردوغان ........................... محمد نور الدين 

2- أتاتورك السيرة الذاتية ملؤسس تركيا الحديثة أندرو مانجو ................................. أندرو مانجو

 


