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 ، والتي جاءت أحداثها كالتالي:2161 مايو 22إلى  61الفترة من  خاللهذا التقرير تطورات المشهد التركي  يتناول (1)

 الحصانة البرلمانية أواًل: حدث األسبوع:

سيطرت السياسات الداخلية في تركيا على المشهد العام في البالد، بعدما وافق البرلمان على مشروع قانون 

، مما سمح للبرلمان بتبنيه مباشرة، نائبًا 551نائًبا من أصل  671لرفع الحصانة عن عدد من نوابه بأغلبية 

م مقاضاة نواب من مختلف األحزاب وعلى رأسها حزب الشعوب الديموقراطي وهو ما يفتح الباب أما

 (.الجزيرة.نت)

هذه الخطوة ضمن المراحل النهائية للعبة عض األصابع التي يمارسها أردوغان مع المعارضة الداعمة  وتأتي

العدالة والتنمية، وعلى رأسها حزب الشعوب الديموقراطي والكيان الموازي، فهذه  لإلرهاب من وجهة نظر

الخطوة تمهد لمحاكمة نواب حزب الشعوب الديمقراطي ومن ثم طردهم من البرلمان في حالة إدانتهم، وهو ما 

 بإعادة االنتخابات قد يفقد الحزب عتبة العشرة بالمائة التي أهلته لدخول البرلمان، ومن ثم يكون االختيار إما

يرى أن بالده في حالة  أردوغانفي دوائر المفصولين من البرلمان، أو بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، حيث إن 

حرب حقيقية في الداخل، وأن داعمي حزب العمال الكردستاني يجب أن يدفعوا ثمن دفاعهم عنه سياسيا 

                                  
 .اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية"( 1)

http://www.aljazeera.net/news/international/2016/5/20/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8
http://www.aljazeera.net/news/international/2016/5/20/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8
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أو من النواب الذين هربوا سالح لمقاتليه، وإثر رفع الحصانة وتعزية منتسبيه الذين قاموا بعمليات إرهابية، 

"فيصل ساري يلدز" النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي في والية شرناق، ) نواب الحزبسافر اثنان من 

 (.ترك برسأوروبا )إلى  (و"طوبى هزير" النائبة عن الحزب ذاته في والية "فان"

انهيار إلى  بعد تغير الظروف اإلقليمية التي أدتوليس هذا بمعزل عن التحوالت اإلقليمية في المنطقة، ف

دعم االكراد ككيان يستطيع أن يقف إلى  ية في اإلقليم والتي سعتبالدولة السورية، وكذلك التدخالت األجن

النجاحات التي حققها أكراد سوريا بدعم غربي وروسي، وسيطرتهم على الشريط الحدودي وتنظيم الدولة،  أمام

 .تهديًدا ألمنها نأصبحوا يمثلوبحيث المتاخم لتركيا 

شجعت حزب العمال الكردستاني وبعض داعميه في الداخل التركي على استغالل ذلك كل هذه االعتبارات 

رق الشإلى  ليمية وتدفق السالح على المنطقة، في تسليح عناصره وإعادة إدخالهمالتحول في السياسات اإلق

التركي مرة ثانية، بعدما كانت االنفتاحة الكردية قد قطعت هذا الطريق وأعطت األكراد حقوًقا ثقافية 

دشنها  لتيوسياسية كبيرة، مكنتهم من إنشاء قناة ناطقة بالكردية وكذلك أحزاب سياسية، وهي االستراتيجية ا

 أردوغانحزب العدالة والتنمية من أجل استيعاب األكراد تحت مظلة الوطن الواحد، ضمن المقولة التي يرددها 

 .دائًما: "أمة واحدة، علم واحد، وطن واحد، دولة واحدة"

فإن استخدام القوة من األكراد تحت غطاء سياسي من حزب الشعوب الديموقراطي اعتبره العدالة  لكلذ

نكوًصا عن موافقتهم على استيعابهم داخل الوطن التركي تحت علمه وضمن  أردوغاننمية بقيادة والت

 أحد خيارين:إلى  استخدام القوة لدفعهم أردوغانحدوده، وهو ما استدعى من 

حت وحدتها الرجوع عن خط العنف ومن ثم استيعابهم داخل منظومة الدولة التركية والقبول بهم تاألول: 

 .علمها الوطنيالوطنية و

استخدام القوة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، على المستويات السياسية واالجتماعية والعسكرية، الثاني: 

 من أجل فصل مؤيدي االنفصال عن أولئك المؤيدين للبقاء تحت علم الدولة التركية.

الباهظ الذي سيدفعوه نظير إعادة معرفة الثمن إلى  هي دفع األكراد أردوغانوفي هذا اإلطار فإن استراتيجية 

استخدام القوة ورفع الشعارات االنفصالية من جديد، في الوقت الذي يبذل فيه الحزب قصارى جهده الستكمال 

إنشاءات البنية التحتية داخل المناطق الكردية، وافتتاح العديد من المشروعات الخدمية للسكان هناك، لكي 

 شاسع بين االختيارين.يظهر للسكان األكراد التباين ال

http://www.turkpress.co/node/21973
http://www.turkpress.co/node/21973
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أصوات األكراد الذين يمكنه تحقيق هدفين، األول: استعادة وبهذه االستراتيجية فإن حزب العدالة والتنمية 

يدعم خططه لتغيير خانة العدالة والتنمية، ومن ثم  يصب فيبما صوتوا لحزب الشعوب الديموقراطي، 

 في الداخل عن "اإلرهابما يسميه "أن الحزب سينزع شوكة الثاني:  .نظام رئاسيإلى  الدستور والنظام السياسي

طريق رفع تكلفة العنف على مرتكبيه، وذلك باستخدام مفرط للقوة ضد كل من يحمل السالح، حيث تستنفر 

قوات الجيش والشرطة الستهداف المسلحين في تلك المناطق، بل إن الطيران التركي يضرب حزب العمال 

مسلًحا  61يه داخل إقليم كردستان العراق، وفي األسبوع الماضي قتل في غارة جوية الكردستاني في عمق أراض

 (.األناضولمن تنظيم بي كا كا شمال العراق في منطقة جبال قنديل )

غان في هذا السياق يستقطب أصوات القوميين كذلك الذين لم يجدوا بدا من التصويت على مشروع كما أن أردو

ة الحفاظ على وحدإلى  القانون في البرلمان؛ كما أن تلك اإلجراءات تتماشى مع عقيدة الجيش التركي التي تهدف

والضرب بيد من حديد على كل أراضي البالد التي استعادها مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، 

، السيما عندما يتعلق األمر بأطراف تتلقى دعًما خارجًيا من أطراف عدة إقليمية ودولية كلها يهدد ذلكمن 

 زعزعة استقرار الدولة التركية.إلى  تهدف

 نقادة حزب الشعوب الديموقراطي تحت المالحقة القانونية والقضائية، ومأصبح عدد من  وبعد رفع الحصانة

أوروبا إلى  بعد إقرار القانون، وهروب بعض رموزه عدد منهم،إلى  المتوقع أن يتم توجيه تهم بدعم اإلرهاب

يعد مؤشًرا على طبيعة المرحلة القادمة التي سيدخلها الحزب، والذي من المتوقع أن يستعين بداعميه 

لحزب على موقعه الرسمي أن عضويه اإلقليميين والدوليين من أجل الضغط على الدولة التركية؛ حيث أعلن ا

أوروبا لشرح انتهاكات حقوق اإلنسان وما وصفه موقع الحزب بالمذابح التي تجري في المناطق الكردية إلى  سافرا

 (.الموقع الرسمي للحزبعلى يد الجيش التركي )

 

http://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-30-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/576462
http://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-30-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/576462
https://hdpenglish.wordpress.com/2016/05/21/the-aim-of-fabricated-news-is-to-thicken-the-darkness/#more-1072
https://hdpenglish.wordpress.com/2016/05/21/the-aim-of-fabricated-news-is-to-thicken-the-darkness/#more-1072
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 تطورات المشهد الداخلي:ثانيًا: 

 التطورات السياسية:ـ 6

 تمالمؤتمر الذي عقده حزب العدالة والتنمية الحاكم إلعالن رئيسه الجديد، والذي  ةمن أبرز التطورات الداخلي

ر جواإلى  وأغلو ويلدرم أردوغانبالتزكية، والالفت أن الحزب حرص على وضع صور  "ن علي يلدرميب"ار ياختفيه 

أتاتورك مؤسس الدولة التركية، كما جاءت خطبة أوغلو حماسية وعاطفية، أكد فيها على أن ترك المناصب ال 

ممتدة ومتواصلة  أن عالقته العاطفية ال تزال أردوغانيعني ترك القضية التي آمن بها وعمل من أجلها، كما أكد 

 .مع كل قادة الحزب سواء من في الداخل أو في الخارج

: "ال أعتبر هذا المؤتمر مؤتمر وداع بالنسبة لي بل مؤتمر وفاء للوطن ولحزب العدالة والتنمية. أضاف أوغلوو

م بكحافظنا على وحدة الحزب ومضينا فيه ومن أجله وحافظت على عالقتي األخوية مع السيد الرئيس نفتخر 

 (. يني شفقونفتخر بكل أفراد شعبنا وحزبنا نتخلى عن مواقعنا ولكن ال نتخلى عن فكرتنا ومبادئنا" )

تفكك الحزب، وهو ما إلى  وجاء المؤتمر ليؤكد على وحدة الصف داخل الحزب، لتفنيد التوقعات التي كانت ترمي

(. وجاء مؤتمر الحزب احتفالًيا وتم دعوة العديد من األناضولله أثر إيجابي على الساحة السياسية ) كان

ويعطي كذلك مؤشرات إيجابية لالقتصاد  الشخصيات المحلية واألجنبية، ليرسل رسالة استقرار أوضاع الحزب،

الذي بدأ يتأثر بالتجاذبات السياسية الداخلية، حيث هبط سعر الليرة أمام الدوالر األسبوع الماضي، ومن المتوقع 

أن يعطي مؤتمر العدالة والتنمية دفعة لالقتصاد في األيام القادمة؛ حيث صرح الرئيس الجديد للحزب ورئيس 

 .(األناضولالنظام الرئاسي )إلى  االنتقالإلى  أن بالده بحاجة "يلدرمن علي يب"الوزراء 

ومع االتحاد األوروبي،  (بي كا كا)كما أظهر تماهًيا مع آراء أردوغان في مختلف الملفات، وعلى رأسها التعامل مع 

توحيد توجهات صانعي القرار في البالد، وبصرف النظر عما يعنيه ذلك على الساحة إلى  وهو ما يرمي

طمأنة المستثمرين بعد حالة من التشكك في أعقاب أحاديث إلى  يؤديقد السياسية، إال أنه اقتصادًيا 

وجود صراع في حول األخبار  واتره السابق أحمد داود أوغلو، وتئمع رئيس وزرا أردوغانالكواليس بعدم توافق 

يصب في صالح االستقرار االقتصادي، حتى ولو على المدى بما صنع القرار، وهو ما تم حسمه في األيام األخيرة، 

 يب.القر

أما على المدى البعيد، فإن الساحة السياسية من المتوقع أن تشتعل حول عدة قضايا في الفترة القادمة، 

وعلى رأسها بدء محاكمة نواب حزب الشعوب الديموقراطي، والنواب اآلخرين المتهمين في قضايا مختلفة، كما 

http://www.yenisafak.com/ar/news/2469770
http://www.yenisafak.com/ar/news/2469770
http://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-/576629
http://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-/576629
http://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-/576620
http://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-/576620
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د هي األخرى صراعات سياسية عنيفة؛ الدستور وتبني النظام الرئاسي من المتوقع أن تشه تعديلأن قضية 

السيما بعد تصريح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليغدار أوغلو الذي قال فيه إن "النظام الرئاسي ال يتم 

 .بدون إراقة الدماء"

ن يرضخ ويمشي ن القرار ليس قراره ولكن قرار الشعب، وعندئذ يجب عليه أبقوله: "إعليه  أردوغانوجاء رد 

مؤتمره االستثنائي، إلى  دعا حزب الشعب الجمهوريقد العدالة والتنمية حزب  كانو .(روسيا اليوم) "تيارهوراء اخ

 (.يني شفقفيما لم يدع حزب الشعوب الديموقراطي )

 

 ـ التطورات االقتصادية:2

من مؤشرات الثقة في النظام السياسي وبالتبعية في األوضاع االقتصادية في البالد، شهدت تركيا حدثين 

دة إيرانية بعو مؤشراتهامين في األسبوع الماضي فيما يتعلق باالستثمارات األجنبية داخل البالد، أوالها كان 

غربي  ار لالستثمار العربي في مناطقة كوتاهيبنوكها لالستثمار مرة ثانية في البالد، والحدث الثاني كان مؤتم

 دولة عربية. 61البالد بمشاركة 

الجهات المختصة التركية للسماح لها بالحصول على إلى  تقدم اثنان من البنوك اإليرانية بطلباتإيرانيًا، 

 نهمار التجارة بيرفع مقداإلى  ترخيص للقيام بأعمالها على األراضي التركية، في الوقت الذي تسعى فيه البلدان

مليار دوالر سنويا، وأفادت المصادر التركية أن وزارات المالية، والتنمية، والتجارة والجمارك، قد تلقت  51إلى 

 "سمان"و "مللت"اإليرانيين للحصول على تراخيص عمل، أسوة ببنكي  "باساغراد"و "تجارة"طلبات من بنكي 

 اإليرانيين في تركيا. 

(؛ حيث إن إيران تعتبر تركيا منفًذا هاًما تركيا اآلنالمشروع مع السفارة التركية في إيران ) كما تم التواصل حول

لتنويع مصادر اقتصادها السيما بعد االتفاق النووي مع الغرب، وجاءت سياسة النظام التركي االستيعابية 

من أجل احتواء إيران للجمهورية اإليرانية بالرغم من االختالف في التوجهات اإلقليمية كخطوة براجماتية 

والقدرة على امتالك عدد من الخيوط للضغط عليها مستقباًل من أجل تطبيع العالقات ونزع محفزات الصراع 

  في المنطقة.

فنادق على االقل  61مسؤول في وزارة السياحة التركية قد أعلن أن إيران سمحت لمستثمرين اتراك ببناء وكان 

لتوطيد العالقات االقتصادية بينهما بعد رفع العقوبات الدولية عن طهران، في إيران، وأن البلدين يسعيان 

https://arabic.rt.com/news/823171-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%AE-%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84/
https://arabic.rt.com/news/823171-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%AE-%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84/
http://www.yenisafak.com/ar/news/2469795
http://www.yenisafak.com/ar/news/2469795
http://www.turk-now.com/2016/05/21/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88/
http://www.turk-now.com/2016/05/21/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88/
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وسيتم بناء الفنادق في عدة مدن منها العاصمة طهران وأصفهان وشيراز وتبريز ومشهد بناء على بروتوكول 

 (.بي بي سيتعاون اقتصادي وقعه الطرفان خالل زيارة وفد تركي إليران )

 عربية –شهدت تركيا اختتام فعاليات "ملتقى طاوشانلي الدولي" بتوقيع اتفاقيات شراكة تركية وعربيًا، 

، وأثمر عربيةدولة  61من رجال وسيدات األعمال من تركيا و 651غربي تركيا، بمشاركة نحو ” كوتاهيا“بوالية 

لتقى عن توقيع اتفاقيات شراكة بين عدد من رجال األعمال العرب وشركات تركية، عقب جلسات ثنائية الم

جمعت المشاركين فيه، حول مجاالت التعاون بين الطرفين والمجاالت التي يمكن للعرب االستثمار فيها، وسعى 

حية وإمكانيات االستثمار في المقومات السياإلى  منظمو الملتقى للفت نظر السياح ورجال األعمال العرب

 (.تركيا بوستالمنطقة)

ألف دوالر لكل مؤسسة تركية لالنفتاح  11أعلنت الحكومة التركية عن تقديم دعم قيمته  ،أيًضا ًااقتصاديو

ولوجيا فكري إشيق عن أن الوزارة تعد برنامج على األسواق العالمية؛ حيث أعلن وزير الصناعة والعلوم والتكن

لدعم المؤسسات الصناعية الصغيرة ومتوسطة الحجم والتي تعتمد في صناعاتها ومنتاجاتها على التقنيات 

ستين ألف دوالر للمؤسسات إلى  األسواق العالمية بدعم يصلإلى  التكنولوجية الحديثة التي تسعى للدخول

ل هذا البرنامج دعم المؤسسات التي تعتمد في برامجها على مراكز التطوير يوزع على ثالث سنوات، وسيشم

(، ويأتي هذا اإلنفاق الحكومي لدعم المؤسسات التركية في إشارة على توفر ترك برسوعلى التسويق الخارجي )

قيمة وأهمية المشروعات الصغيرة، وقيمة دعم النواحي التقنية لها السيولة المالية للحكومة وإداركها كذلك ل

 لمساعدتها على المنافسة في السوق العالمي.

 

 :ةالخارجيالسياسة تطورات ثالثًا: 

 ـ القمة اإلنسانية:6

القمة العالمية للعمل اإلنساني في أسطنبول؛ حيث سيشارك في المؤتمر األمين العام لألمم  تستضيف تركيا

جانب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ويشارك في القمة إلى  المتحدة، الذي سيلقي الكلمة االفتتاحية،

المتحدة لتنسيق  التي تعقد بمبادرة أمين عام منظمة األمم المتحدة، ويشرف على تنظيمها مكتب األمم

آالف من المسؤولين وممثلي الهيئات  1رئيس دولة أو حكومة، وأكثر من  11الشؤون اإلنسانية )أوتشا(، نحو 

 65اجتماعات طاولة مستديرة، و 7الدولية، ومنظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم، وتتضمن القمة عقد 

http://www.bbc.com/arabic/business/2016/05/160513_turkey_iran_hotels
http://www.bbc.com/arabic/business/2016/05/160513_turkey_iran_hotels
http://www.turkey-post.net/p-132655/
http://www.turkey-post.net/p-132655/
http://www.turkpress.co/node/22012
http://www.turkpress.co/node/22012
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عداد تقرير يقدمه األمين العام كي مون، للجمعية فعالية جانبية، ليتم في نهايتها إ 621جلسة خاصة، و

 (.األناضولالعامة لألمم المتحدة )

 

 :األوربيةـ العالقات التركية ـ 2

قالت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل أن للمشاكرة في أعمال القمة اإلنسانية، على هامش زيارتها لتركيا 

"االتفاق الذي أبرمته دول االتحاد األوروبي مع تركيا حول الالجئين السوريين، هدفه حماية أرواح البشر، وتقاسم 

اء الالجئين مع تركيا، وحماية الحدود الخارجية لالتحاد األوروبي". الدول األوروبية فيما بينها بشكل عادل، أعب

واعتبرت ميركل أنَّ االتفاق المبرم بين دول االتحاد األوروبي وتركيا يصبُّ في مصلحِة الطرفين، قائلة: "أنا على 

دولة  شر، فتركياثقة أنَّ االتفاق، سيصب في مصلحة أولئك الذين يفرُّون من الحرِب ويقعون في شراك تجار الب

 (.األناضول) "جارة مباشرة ألوروبا وشريك هام لها

 تركيا من دولإلى  وعلى صعيد العالقات مع الغرب أيًضا انتقد الرئيس التركي بعض الصحفيين الذين يأتون

كفرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة، ويتجولون في "ديار بكر" ويلّفقون أخباًرا كاذبة عن سير عمليات  غربية،

الجيش والقوى األمنية التركية، في المنطقة ضد عناصر منظمة "بي كا كا" اإلرهابية، ويصفون تلك العمليات 

ا تفعلون هنا؟ تلّفقون أخباًرا وفق أهوائكم، بأنها "حرًبا أهلية". وأضاف موجًها خطابه لهؤالء الصحفيين: "ماذ

 (.يني شفقطبًعا فالسيناريو الذي ستطرحونه معلوم، وتجرون مقابالت مع أشخاص وفق هذا السيناريو" )

أنقرة وقعت تركيا وأوكرانيا اتفاقية  وعلى صعيد الشراكات االستراتيجية والتحالفات اإلقليمية التي تعقدها

 إنتاج مشترك للطائرات في مجمع أنتونوف للطيران في أوكرانيا، وبحث الجانبان كذلك إمكانية انضمام أوكرانيا

أوروبا، واتفقت أنقرة وكييف على إلى  جلب الغاز من بحر قزوينإلى  مشروع ممر الغاز الجنوبي الذي يهدفإلى 

أنواع من الطائرات. ويتناول االتفاق رؤية للتجارة الحرة، وتسهيل الضرائب، ودعم األعمال إنتاج وتطوير ثالثة 

 (.ترك برسوالمشاريع الصناعية المشتركة )

 

http://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-/576630
http://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-/576630
http://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/576669
http://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/576669
http://www.yenisafak.com/ar/news/2469296
http://www.yenisafak.com/ar/news/2469296
http://www.turkpress.co/node/21777
http://www.turkpress.co/node/21777
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 ـ العالقات التركية ـ السعودية:6

تركيا للمشاركة في تمرين إلى  الملكية السعوديةوصول مجموعة من القوات الجوية عن أعلنت السعودية 

الذي يعد "أعرق وأكبر المناورات العسكرية المشتركة القتالية الجوية على مستوى العالم"،  4 -"نسر األناضول

( الذي بدأ فاعلياته في EFES 2016مشاركة قوات بحرية وبرية سعودية في التمرين العسكري )إلى  باإلضافة

 (.ولاألناضإزمير التركيتين قبل أسبوع، ويستمر شهًرا، بالمشاركة مع قوات قطرية )واليتي أنقرة و

 

 ـ السياسة األمريكية:4

سوريا، إلى  مايو( 26)الجنرال جوزيف فوتيل، بزيارة سرية السبت ، قام قائد القوات األميركية في الشرق األوسط

لالطالع على الجهود الرامية لبناء تحالفات متماسكة مع مقاتلي المعارضة من العرب واألكراد والفصائل المحلية 

اإلسالمية، حيث التقى مستشارين عسكريين أميركيين يعملون مع مقاتلين سوريين لدحر تنظيم الدولة 

عرب ومسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف لمقاتلين أكراد وعرب تدعمه الواليات المتحدة 

 .(أخبار العالم)

استمرار سياسة الواليات المتحدة في التعامل مع األكراد باعتبارهم عنصر هام من معادلة إلى  بما يشير

مواجهة تنظيم الدولة، بالرغم من االعتراضات التركية، التي هددت بالمضي قدًما في تحقيق مصالحها بعيًدا 

ئيس التركي بالقيام بعملية عسكرية الغرب، وكذلك هدد الرإلى  عن الدول التي لم تتعاون معها، في إشارة

 برية لوقف هجمات تنظيم الدولة التي تستهدف المدن التركية الحدودية.

 

 تطورات العالقات التركية المصريةرابعًا: 

استمراًرا للتدهور في العالقات بين القاهرة وأنقرة لم يدع حزب العدالة والتنمية الحاكم ممثلي السفارة 

حضور مؤتمر الحزب االستثنائي، بالرغم من دعوة كافة السفراء المعتمدين في البالد، إلى  المصرية في تركيا

 (،يني شفقجانب روسيا وسوريا وبنجالديش وإسرائيل)إلى  وكانت مصر من بين خمس دول لم يتم دعوتهم،

ات بين الدولتين من جهة، وبين الحزب الحاكم التركي والنظام الحاكم المصري من وذلك الستمرار توتر العالق

 .جهة أخرى

http://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84/576547
http://www.akhbaralaalam.net/?aType=haber&ArticleID=111993
http://www.akhbaralaalam.net/?aType=haber&ArticleID=111993
http://www.yenisafak.com/ar/news/2469754
http://www.yenisafak.com/ar/news/2469754
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وفي أعقاب حادث الطائرة المصرية أعربت وزارة الخارجية التركية عن تعازيها في ضحايا الطائرة المصرية 

، أثناء توجهها من 2161مايو  61 اإلعالن عن اختفائها فوق البحر المتوسط فجر الخميس تمالمفقودة، التي 

مطار القاهرة، وقالت الخارجية التركية في بيان لها: "تلقينا بحزن عميق نبأ إلى  مطار شارل ديغول بباريس

 .(األناضولسقوط الطائرة التابعة للخطوط الجوية المصرية شرقي البحر المتوسط، ووفاة ركابها وطاقمها" )

وهو ما يعبر عن اقتصار العالقة بين الجانبين على الجانب البروتوكولي الخاص بتقديم التعازي والتهنئة 

لإلرهاب في كال البلدين وتقديم التعازي  باألعياد الوطنية، حيث أعرب الطرفان في عدة مناسبات عن إدانتهم

لى إ في حال سقوط ضحايا، كما تحافظ البلدان على العالقات االقتصادية والتجارية في حدها األدنى، باإلضافة

” الكسبرس“مشاركة قوات تركية في مجهودات البحث عن حطام الطائرة المصرية، حيث ذكرت صحيفة 

لطائرات الفرنسية واليونانية للبحث عن حطام الطائرة المصرية التي الفرنسية أن طائرات تركية انضمت ل

 (.محيطسقطت في البحر المتوسط )

؛ حيث أصدرت سلطات "البولي بروبلين"ألغت تركيا فرض رسوم إغراق على صادرات مصر من  اقتصاديًا،و

التحقيق التركية قراًرا نهائًيا بإنهاء تحقيق مكافحة اإلغراق المقام ضد الصادرات المصرية من صنف أفالم خام 

، وذلك لعدم وجود عالقة سببية بين الضرر الواقع على الصناعة المحلية Boppالبولي بروبلين ثنائي الشد 

حقيق وبموجب هذا القرار سيسمح بنفاذ الصادرات المصرية من هذا التركية، وبين الواردات من الدول محل الت

 (.المصري اليوممليون دوالر سنوًيا دون أي معوقات ) 64حوالى إلى  السوق التركي والتي تصل قيمتهاإلى  الصنف

التي تشارك فيها عدة  4قليمية تشهد تركيا هذه األيام مناورات نسر األناضول وفي إطار التحالفات العسكرية اإل

دول والتي تعد واحدة من أعرق وأكبر المناورات العسكرية المشتركة القتالية الجوية على مستوى العالم"، 

ة، ولكن وكانت مصر في عهد الرئيس مرسي قد شاركت في مناورة "بحر الصداقة" مع القوات البحرية التركي

جعل مصر تذهب في اتجاه ترسيخ عالقاتها مع محور إسرائيل  2166تغير التحالفات بعد الثالث من يوليو 

اليونان قبرص لمواجهة النفوذ التركي الذي أصبح معادًيا للنظام المصري بعد االنقالب العسكري، وفي 

جانب دول إلى  قوات من السعودية وقطر، المناورات الحالية فإن مصر لم تشارك في هذه المناورات فيما شاركت

 .(ترك برسغربية أخرى )

وتعد من أكبر التدريبات العسكرية الجوية على مستوى  2116وتشارك في التدريبات، التي تجري منذ العام 

 األطلسي "ناتو"، وكذلك من األردن واإلمارات، إضافة العالم، قوات جوية من الواليات المتحدة ودول حلف شمال

جانب السعودية إلى  مصر في مناورة رعد الشمال شاركت(، في حين روسيا تودايالقوات الجوية السعودية )إلى 

 (.العربية.نتوقطر وتركيا وعدة دول أخرى )
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