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أغسطس  8إلى  2الفترة من  يتناول هذا التقرير أهم التطورات الداخلية والخارجية التي شهدتها تركيا، خالل

 العالقات المصرية ـ التركية من هذه التطورات، وذلك على النحو التالي:وموقع ، 2102

 

 أواًل: حدث األسبوع: زيارة أردوغان لروسيا

في توقيت هام للغاية  (2102أغسطس  9الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا االتحادية )تأتي زيارة 

تعلق بعدة ملفات أمنية واقتصادية وحقوقية؛ للبلدين، حيث إن كالهما يتعرض لتوترات مع الغرب فيما ي

إردوغان أنه "بدون مشاركة  تكما أن الصراع في سوريا يعطي أهمية إضافية لتلك الزيارة، ال سيما مع تصريحا

روسيا سيكون من المستحيل أن نجد حاًل للمشكلة السورية، فقط بالشراكة مع روسيا سوف نكون قادرين على 

(، كما صرح لوكالة إيتار تاس الروسية أنه يتوقع فتح "صفحة جديدة" مع رويترزحل األزمة في سوريا" )

 .(روسيا اليوم"صديقه" بوتن في العالقات الثنائية بين الجانبين )

http://uk.reuters.com/article/uk-russia-turkey-erdogan-idUKKCN10I0MZ
http://uk.reuters.com/article/uk-russia-turkey-erdogan-idUKKCN10I0MZ
https://www.rt.com/news/354990-erdogan-turkey-russia-relations/
https://www.rt.com/news/354990-erdogan-turkey-russia-relations/
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ومن المؤكد أن االقتصاد سيكون على رأس أولويات إعادة تطبيع العالقات ما بين الجانبين، السيما وأن تركيا 

لم تشارك الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا بعد ضمها لشبه جزيرة القرم، ومن ثم فإن روسيا تهدف 

قة بين الجانبين من أجل تدشين العديد من المشاريع العمالقة التي يقوم بها رجال األعمال إلى استئناف العال

في الدولتين، باإلضافة إلى مشروعات تصدير الغاز إلى أوروبا من روسيا عبر تركيا، وكذلك إنشاء محطة كهرباء 

تركية في مجال العقارات تعمل بالطاقة النووية ستقوم بإنشائها روسيا لتركيا، بينما تنشط الشركات ال

 واإلنشاءات داخل روسيا.

بتنصيب حكومة مؤقتة في البالد وكذلك  لوفيما يتعلق بالصراع في سوريا فيمكن للطرفين أن يصال إلى ح

التعاون في تحييد حزب العمال الكردستاني من الصراع السوري وكذلك مشاركة تركيا لروسيا في عمليات 

والتي قد تهدد أمن روسيا، وأن اتخاذ تركيا مواقف مستقلة عن أوروبا والواليات  مكافحة اإلرهاب في المنطقة

 (.ديلي صباحالمتحدة في الصراعات اإلقليمية من المؤكد أنه سيسعد الجانب الروسي )

 ل( أنه يتوقع أن يلعب اللقاء المنتظر، دورا كبيرا في وضع خارطة طريق لمستقباألناضولوأشارت وكالة أنباء )

العالقة بين البلدين، عبر مناقشة سبل إعادة إحياء العالقات بينهما، والتعاون التجاري واالقتصادي، باإلضافة 

إلى تناول المسائل المثارة على الساحة، مثل األزمات اإلقليمية، وعلى رأسها األزمة السورية، ما يضفي على 

الدول التي يمكن أن تلعب دورا هاما في التوصل لحل اللقاء بعدا إقليميا هاما، خاصة أن تركيا وروسيا، من 

 لألزمة السورية.

ويشير خبراء إلى أن روسيا ربما تكون أكبر المستفيدين من االنقالب الفاشل في تركيا؛ حيث إن مشاعر العداء 

ن طألوروبا والواليات المتحدة في تركيا ستؤدي إلى تقارب بين موسكو وأنقرة، السيما في حالة رفض واشن

تسليم فتح اهلل جولن الذي تتهمه أنقرة بأنه العقل المدبر وراء انقالب الخامس عشر من يوليو الماضي، وفي 

مقابل ذلك ومع تكرار اإلشارة من مسئولين أتراك إلى تورط الغرب في ذلك االنقالب، حرص وزير الخارجية 

ودعم بالده لتركيا، على عكس دول أخرى" التركي مولود جاويش أوغلو على "شكر روسيا وبخاصة الرئيس بوتن 

 (.المونيتورحسب تعبيره )

بة لتركيا والتي تستطيع أن تلجأ فيما يرى محللون أتراك قريبون من موسكو أن روسيا هي الدولة األهم بالنس

إليها في حال اتخاذها قرار بتقليل مستوى عالقاتها االستراتيجية مع الغرب، حيث يقول حاقان أقصاي الكاتب 

http://www.dailysabah.com/diplomacy/2016/08/06/experts-erdogans-visit-to-russia-could-speed-up-normalization-process
http://www.dailysabah.com/diplomacy/2016/08/06/experts-erdogans-visit-to-russia-could-speed-up-normalization-process
http://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-/623754
http://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-/623754
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/08/turkey-russia-coup-attempt-strategic-ties-not-realistic.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/08/turkey-russia-coup-attempt-strategic-ties-not-realistic.html
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التركي أن "أنقرة تستطيع أن تعتمد في سياساتها الخاصة بشأن سوريا على روسيا، وحينئذ فإن موسكو يمكن 

 .(22تي ألكراد في سوريا من أجل دفع عالقاتها مع تركيا )أن تعيد النظر في عالقاتها مع ا

 ا في السياسةبالرغم من أن البعض يشير إلى صعوبة تحقق ذلك على األرض ألن ذلك سيتطلب تحواًل كبيًر

الخارجية التركية، وبالنظر كذلك إلى الملفات الشائكة بين الجانبين مثل أوكراينا وشبه جزيرة القرم والشرق 

األوسط وقبرص، وأن ذلك سيغضب الكثير من حلفاء أردوغان باإلضافة إلى القوميين األتراك، حيث يقول 

ضررت بشدة من المحاولة االنقالبية الفاشلة وتريد أن أونال جيفيكوز أن تركيا ت"الدبلوماسي التركي السابق 

ترسل رسائل إلى الغرب أنها يمكن أن تحول عالقاتها االستراتيجية باتجاه روسيا، بالرغم من أن ذلك "لن يصب 

تماًما في مصلحة تركيا ألن ذلك لن يخدم مصالحها طويلة األمد، وهذا ال يعني أننا ال يجب أن يكون لدينا عالقات 

يدة مع روسيا، ولكن يجب تحسين العالقة وتعميقها، ويجب أن يكون ملف الطاقة على رأس أولويات أردوغان ج

 (.المونيتورفي زيارته إلى موسكو" )

كما أكد جيفيكوز أن من أهداف روسيا األساسية هي إضعاف الناتو وإقناع تركيا بأال يتالعب بها الناتو لتحقيق 

أهدافه ضد مصالح الدولتين، ويخلص إلى أن كل التوقعات بتعزيز العالقات االستراتيجية مع روسيا هي فقط 

ا قد يفترض البعض، كما صرحت جريدة البرافدا بدافع الغضب من الغرب، ولكنها ربما ال تكون أحالًما وردية كم

الروسية قبيل زيارة إردوغان لروسيا أنه "يجب أال تثق روسيا في أردوغان"، بالرغم من وجود ملفات كثيرة 

للتعاون بين الجانبين، ولكن تشير الصحيفة إلى أن إردوغان ينظر اآلن إلى حلفائه وأعدائه بناء على محاولة 

عليه، وهي نظرة مؤقتة ربما تدفعه إلى اتخاذ قرارات وقتية فيما يتعلق بالعالقة مع االنقالب الفاشلة 

روسيا، ومن ثم يجب أال تثق روسيا في تلك المبادرة بحسن التعامل من الجانب التركي، وأن تركيا تقيم عالقات 

 .من بينها قطرالصداقة مع الدول اآلن بناء على مواقفهم من االنقالب الفاشل، وأثنت على عدة دول 

إلى أن موقف روسيا هو موقف قوة، ويستطيع الجانبان مًعا أن يكسرا ما وصفته الجريدة  ت الصحيفةوخلص

بالحصار المالي واألخالقي من الدول الغربية على روسيا، وثانيا يمكن استعادة عالقات الجوار، وثالثا يمكن حل 

" تركيا، يجب أال يقلق روسيا ألنها قضية داخلية في تركيا، األزمة السورية، وأن ما وصفته الجريدة بـ "أسلمة

 .فما يقلق روسيا هو انتشار اإلرهاب وأن وجود أوضاع غير مستقرة داخل تركيا يمكن أن تفتتها إلى عدة دول

ويقول المؤرخ الروسي ميكائيل ماير أنه "فيما يتعلق بتصديق إردوغان من عدمه فصناع السياسات ال يثقون 

فرد على اإلطالق، ومن المؤكد أن إردوغان يريد تحسين عالقته مع روسيا في الوقت الراهن، فعامل في أي 

http://t24.com.tr/yazarlar/hakan-aksay/darbede-amerikan-parmagi-ve-rusya-ile-hizla-isinan-iliskiler,15088
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/08/turkey-russia-coup-attempt-strategic-ties-not-realistic.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/08/turkey-russia-coup-attempt-strategic-ties-not-realistic.html


 

 

تركيتطورات المشهد ال 4  9 أغسطس 1026  

 

الوقت مهم لتركيا، وإذا ما نجح في تحسين عالقته مع روسيا فإن ذلك يمكن أن ينسحب على إيران أيًضا 

 (.برافدا)

وفي النهاية تظل قضية العالقات مع روسيا هامة للبلدين، ولكن إحداث تحول في السياسة الخارجية التركية 

بالميل باتجاه روسيا على حساب الغرب قد ال تكون واقعية، ولكن من المؤكد أن تركيا سوف تستفيد من 

القضية السورية التي تمثل تهديًدا أمنًيا ألنقرة؛ وكذلك التعاون تحسين عالقاتها مع روسيا للتعاون حول 

فيما يتعلق بوقف دعم أكراد سوريا، وكذلك التعاون في مجاالت الطاقة والمشروعات التجارية المشتركة بين 

 البلدين.

 

 ثانًيا: تطورات المشهد الداخلي

 ا الجميع لو نجح االنقالبأردوغان: منطقتنا كانت ستقدم على طبق من ذهب ألطراف يعرفهـ 0

أمام آالف األتراك الذين شاركوا في تجمع ( 2102أغسطس  7األحد ) قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

يوليو  01"الديمقراطية والشهداء"، في إسطنبول، للتنديد بمحاولة االنقالب العسكري التي شهدتها تركيا في 

وأضاف أردوغان أن "الشعب  ."يوليو 02في نفوس األعداء كصبيحة الماضي، إن "هذا المشهد قهر وبّث الحزن 

التركي الذي مأل الشوارع ليلة المحاولة االنقالبية نال شرف الكفاح والشهادة وكتب اسمه بحروف من ذهب"، 

وتابع: "الشيء الوحيد الذي لم تحسب له منظمة فتح اهلل غولن اإلرهابية حسابها هو الشعب التركي وإيمانه 

عيه"، ورأى أردوغان أن "منطقتنا كانت ستقدم على طبق من ذهب ألطراف يعرفها الجميع لو نجح وو

االنقالب"، وقال: "ينبغي علينا كدولة وشعب أن نقوم بالتحليل الجيد للقوى التي تقف وراء االنقالبيين"، 

ها وسنحاسبها عندما يحين وأضاف: "نحن نعلم جيًدا تلك القوى التي تقف وراء منظمة غولن اإلرهابية وتدعم

 (.سي إن إنالوقت المناسب" )

 السفير األمريكي بأنقرة ينفي مجدًدا تورط بالده في المحاولة االنقالبية:ـ 2

إنها تجمع السفير األمريكي برفقة أحد الجنراالت المشاركين في  نشرت صحيفة حرييت التركية صورة قالت

مصادر رسمية  ةاالنقالب في أحد مقاهي اسطنبول قبيل يوم واحد من موعد االنقالب الفاشل، لكن لم تؤكد أي

الناطقة باالنكليزية: ” حرييت ديلي نيوز“وقال جون باس في تصريحات نقلتها صحيفة  .تركية صحة الصورة

كما سبق وقلته من قبل وكما قلناه من واشنطن، إن حكومة الواليات المتحدة  أخرىفقط أن أقول ذلك مرة أود “

http://www.pravdareport.com/russia/politics/27-07-2016/135142-russia_turkey-0/
http://www.pravdareport.com/russia/politics/27-07-2016/135142-russia_turkey-0/
http://arabic.cnn.com/world/2016/08/07/turkey-erdogan-democracy-and-martyrs-rally
http://arabic.cnn.com/world/2016/08/07/turkey-erdogan-democracy-and-martyrs-rally
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يوليو ولم يكن لها أي علم  02إلى  01لم تخطط أو توجه أو تدعم أيا من األنشطة غير المشروعة التي جرت ليل 

الموجهة ” إلهانة جراء هذه االتهاماتاستيائه الكبير وإحساسه با“مسبق بها، نقطة على السطر"، وأعرب عن 

 .إلى بالده

فيما اتهم قائد سابق لهيئة األركان ” الواليات المتحدة تقف خلف محاولة االنقالب“وكان وزيرا تركيا أعلن أن 

وكالة االستخبارات المركزية األميركية )سي آي ايه( بتدبير العملية، وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن 

وشهدت العالقات التركية األميركية توترًا إثر محاولة االنقالب التي أشرف  .التخطيط لها في الخارجاالنقالب تم 

 .(تركيا اآلنعليها تنظيم الكيان الموازي اإلرهابي الذي يقوده فتح اهلل غولن المقيم في الواليات المتحدة )

 االنقالبيةالحزب الحاكم في تركيا يجري عملية "تطهير" في صفوفه بعد المحاولة ـ 3

يجري حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عملية تطهير داخله الجتثاث األعضاء المشتبه بصالتهم بفتح 

اهلل غولن، الداعية المقيم في الواليات المتحدة الذي تتهمه الحكومة التركية بالوقوف وراء المحاولة اإلنقالبية 

داخلية حملت توقيع نائب رئيس الحزب، حياتي يازجي، إنه وقال الحزب في رسالة  .الفاشلة الشهر الماضي

سيباشر فورا باجراءات لتطهير صفوفه من أولئك المرتبطين بحركة غولن، التي وصفتها الرسالة بالحركة 

وقال يازجي في الرسالة إنه أمر "بتطهير فوري للتنظيم الحزبي" الجتثاث أولئك المرتبطين مع . اإلرهابية

وأضافت الرسالة إن هذه العملية يجب أن تتم "من دون إعطاء أي مساحة لوقوع   اإلرهابية"،"منظمة فتح اهلل

وتتهم الحكومة التركية غولن بإدارة "دولة موازية" داخل الدولة، وتخطيط "، مشاكل أو اشاعات داخل الحزب

 (.بي بي سيالمحاولة االنقالبية عبر اتباعه في الجيش في الخامس عشر من يوليو )

 المستثمرون العرب يرغبون بتكثيف االستثمار في تركيا عقب االنقالب الفاشلـ 2

رتياد"، إن رجال األعمال العرب، أبدوا اقال جمال الدين كريم، رئيس جمعية رجال األعمال العرب واألتراك "

أفاد أن "كثيرا من رجال األعمال ، ورغبتهم في تكثيف االستثمارت بتركيا، عقب محاولة االنقالب الفاشلة مؤخرا

العرب لديهم مشاريع قائمة في تركيا أو طور التأسيس، واألخيرون هم األكثر معرفة بأوضاع تركيا، ويشعرون 

، بل باتوا جزءا من المجتمع التركي واقتصاده، ولم نسمع كما المواطنين األتراك بالتقدم والتطور الحضاري الذي تشهده

تموز/ يوليو  01من أحد منهم أي تردد، أو نية بالتراجع في قراراته االستثمارية"، بعد المحاولة االنقالبية الفاشلة ليلة 

لة العصيبة، وتوّقع وزاد "بل إن هؤالء المستثمرين قالوا إنه واجب علينا أن نقف بجانب تركيا في هذه المرح. الماضي

توقعه هذا جاء بناء على والفترة المقبلة،  لأن يتم ضخ مليارات الدوالرات من االستثمارات العربية في تركيا خال

 (.يني شفقتعهدات ووعود من رجال أعمال عرب، وخاصة السعوديين والقطريين )

http://www.turk-now.com/2016/08/07/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7/
http://www.turk-now.com/2016/08/07/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7/
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/08/160805_turkey_ak_purge
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/08/160805_turkey_ak_purge
http://www.yenisafak.com/ar/economy/2507307
http://www.yenisafak.com/ar/economy/2507307
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 من "بي كا كا" جنوب شرقي البالد شخصا 03مقاتالت تركية تتمكن من قتل ـ 1

أسفر قصف جوي نفذته مقاتالت حربية تركية، األحد، في ريف والية "سيعرت"، جنوب شرقي تركيا، عن مقتل 

ووفقا لمصادر أمنية تركية، جاءت العملية إثر ورود معلومات الكردية، من عناصر منظمة "بي كا كا"  03

 (.األناضولاستخباراتية أفادت بوجود عناصر لـ"بي كا كا" في المنطقة )

 

 ثالًثا: تطورات المشهد الخارجي

 لتنفيذ مشروع "السيل التركي" مع موسكو أردوغان يؤكد استعدادهمـ 0

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن استعداد بالده التخاذ الخطوات الالزمة من أجل تنفيذ مشروع 

وأشار أردوغان في حديثه، لوكالة األنباء  .خط أنابيب نقل الغاز الذي يعرف باسم "السيل التركي"، مع روسيا

إلى أن روسيا تمتلك أكبر حصة في قائمة الدول التي تستورد منها تركيا الغاز  ، (TASS )"الروسية "تاس

خالل النصف مليار متر مكعب، من الغاز الطبيعي  02.1وقال الرئيس التركي: "استوردنا من روسيا  .الطبيعي

ومن المتوقع . ة، وهذا يعد مؤشرا على أن تركيا تعد شريكة مهمة من الناحية االقتصاديالحالي العاممن  األول

مليار متر مكعب  27مليار متر مكعب سنوًيا، منها  23أن يبلغ حجم ضخ الغاز الروسي في شبكة "السيل التركي"، 

 (األناضولمليار متر مكعب لالستهالك التركي ) 02ستذهب للسوق األوروبية، فيما سيخصص 

 التعاون االقتصادي يتصدر جدول أعمال قمة أردوغان بوتينـ 2

من المنتظر أن يتصّدر التعاون االقتصادي بين تركيا وروسيا، جدول أعمال أول القمة للرئيسين أردوغان 

ومن  .2101نوفمبر  22وبوتين، عقب أزمة إسقاط المقاتلة الروسية التي انتهكت المجال الجوي التركي في 

انت محددة بين الطرفين قبل أزمة تمحور محادثاتهما حول سبل تحقيق األهداف التجارية التي كتالمتوقع أن 

مليار دوالر، إضافة إلى  011إسقاط المقاتلة الروسية، والتي تتمثل برفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 

ووفقًا  .مناقشة مشاريع الطاقة والسياحة وتجارة المنتجات الصناعية والغذائية، واالستثمارات المتبادلة

ها من البيانات الصادرة عن هيئة اإلحصاء التركية وخدمة اإلحصاء الفيدرالي للمعلومات التي تّم تجميع

الروسية، فإّن روسيا كانت تحتل خالل العام الماضي المركز الثاني ضمن قائمة الدول األكثر استيرادًا للمنتجات 

 (.ديلي صباحالتركية، فيما كانت تحتل المرتبة الثالثة بين الدول األكثر تصديرًا إلى تركيا )

 

http://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84-13-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A-%D9%83%D8%A7-%D9%83%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-/623554
http://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84-13-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A-%D9%83%D8%A7-%D9%83%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-/623554
http://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88/623810
http://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88/623810
http://www.dailysabah.com/arabic/politics/2016/08/08/economic-cooperation-tops-the-agenda-of-erdogan-putin-summit
http://www.dailysabah.com/arabic/politics/2016/08/08/economic-cooperation-tops-the-agenda-of-erdogan-putin-summit
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 تركيا ترد بغضب على دعوة المستشار النمساوي لوقف مفاوضات ضمها ألوروبا:ـ 3

 .المحادثات بشأن انضمامها إلى االتحاد األوروبي ردت تركيا بغضب على مقترحات نمساوية تدعو إلى وقف

ووصف وزير شؤون االتحاد األوروبي التركي، عمر جليك، تصريحات المستشار النمساوي، كريستيان كيرن، بأنها 

وقال الوزير التركي للصحفيين في أنقرة "إنه  .معادية لتركيا واستخدمت لغة قريبة من لغة اليمين المتطرف

كون تصريحاته مثل تلك التي يقولها اليمين المتطرف... النقد حق ديمقراطي بالتأكيد، ولكن أمر مقلق أن ت

( 2102أغسطس  3األربعاء )وكان المستشار النمساوي قال  ."يجب أن نفرق بين أن ننتقد تركيا أو نكون ضدها

 بشأن انضمام تركيا إلىإنه سيستثمر انعقاد القمة األوروبية الشهر المقبل ليطرح مناقشة وقف المفاوضات 

ووصف كيرن المفاوضات بأنها نوع من التخييل الدبلوماسي، )وليست شيئا واقعيا(، مضيفا أن على  .االتحاد

االتحاد األوروبي أن يضغط على زر االيقاف ألن تركيا ال تمتلك المعايير الديمقراطية التي تؤهلها لعضوية 

 (بي بي سياالتحاد األوروبي )

 أجنبيًا أثناء محاولتهم التسلل إلى اليونان 28تركيا.. ضبط ـ 2

أجنبياً خالل محاولتهم التوجه إلى جزيرة " خيوس" اليونانية بطريقة  28ضبطت طواقم خفر السواحل التركية 

، قاربًا مطاطيًا أغسطس( 8) االثنين وارق خفر السواحل رصدت صباحووفقًا لمصادر أمنية، فإن ز .غير شرعية

على بعد ميل واحد قبالة سواحل قضاء "جشمه" في والية إزمير، وقامت بتوقيفه، وضبط مهاجرين كانوا على 

من بين  22وأشارت المصادر أن  .متنه يحاولون التوجه إلى جزيرة خيوس اليونانية، ونقلتهم إلى ميناء القضاء

وعقب اتخاذ اإلجراءات بحق  .المهاجرين يحملون الجنسية السورية، فيما األربعة الباقون من جمهورية الكونغو

وفور بدء سريان اتفاقية إعادة القبول المبرمة بين تركيا  .المهاجرين تم نقلهم إلى إدارة الهجرة في إزمير

س الماضي، بدأ عدد المهاجرين غير القانونيين بالتراجع، إذ تدّنى عددهم خالل مار 08واالتحاد االوروبي في 

في يونيو  138، ويصل إلى 019مهاجرًا، وواصل تراجعه خالل مايو ليستقر عند ألف و 707أبريل الماضي إلى ألف و

 (.يني شفقيونيو )شهر مقارنة ب %22الماضي، ليعود ويرتفع في يوليو الفائت بنسبة 

 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/08/160804_turkey_eu_aurtrian_suggestions
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/08/160804_turkey_eu_aurtrian_suggestions
http://www.yenisafak.com/ar/news/2507394
http://www.yenisafak.com/ar/news/2507394
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 هيئة السياحة القطرية تفتح مكتبًا لها في اسطنبولـ 1

( التي تعمل على الترويج للبالد حول العالم، مكتبها التمثيلي QTAافتتحت الهيئة العامة للسياحة القطرية )

، في مدينة اسطنبول التركية. وبحسب بيان صادر من الهيئة، فقد تّم ضم تركيا أغسطس( 8 اإلثنين)الثامن 

إلى شبكة مكاتبها المنتشرة في كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية وأسواق 

ناتها في تركيا عبر دول مجلس التعاون الخليجي، وجنوب شرق أسيا. وأضافت الهيئة أّنها ستعزز وجودها وإمكا

مكتبها الجديد وستعمل على جذب المزيد من السياح األتراك إلى قطر، من خالل التعاون مع منظمي الرحالت 

السياحية ووكالء السفر، والترويج لقطر كوجهة سياحية عالمية. وأفرد بيان الهيئة جانبًا لتصريحات راشد 

ة العامة للسياحة، الذي أّكد بأّن سوق السياحة التركية، القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئ

 (.ديلي صباحتعّد من أهم األسواق المصّدرة للسياح بالنسبة لقطر )

 

 تطور العالقات التركية المصرية:رابًعا: 

" تحليال عن العالقات التركية المصرية، رجحت فيه كاتبة التقرير إيميلي هاوثورن إن ستراتفورنشر موقع "

التوتر بين البلدين سيتعمق بالنظر إلى الحرب الكالمية التي اندلعت بين البلدين عقب محاولة االنقالب 

ساطة السعودية الفاشلة في تركيا، وأن مستقبل البلدين يبدو أنه يسير إلى مزيد من الشقاق بالرغم من و

لرأب الصدع، وتشير الكاتبة إلى أن مصر ربما تتجاوب مع الرغبة السعودية في بناء حلف سني وقد يتطور 

التعاون إلى الجوانب العسكرية في استهداف الجماعات المسلحة التي تمثل تهديًدا لهم، بالرغم من أن ذلك قد 

لصالح الرياض وهو ما قد يتعارض مع طموح األتراك،  يعني حسب الكاتبة تخلي أنقرة عن الزعامة اإلقليمية

عملية معقدة؛ بسبب مواقفهما المتباينة من جماعة اإلخوان  كونأن إجراء أية مصالحة بين البلدين سي إال

المسلمين، التي قامت القاهرة بحظرها، وتصنيفها كجماعة إرهابية. وبسبب تواتر أنباء عن دعم مصر 

 .، الذي تصنفه تركيا كمنظمة إرهابية«حزب العمال الكردستاني»لـ

س حزب الغد الجديد أيمن نور المقيم في تركيا أنه وفيما يتعلق بالعالقات المصرية التركية أيًضا عبر رئي

يؤيد عودة العالقات التركية مع النظام السياسي المصري الحالي، جاء ذلك في كلمته في معرض الكتاب 

باسطنبول في ندوة برعاية مركز "عمران للدراسات االستراتيجية"، وقال أن رأيه جاء باعتبار أن ذلك يمثل 

http://www.dailysabah.com/arabic/arab-world/2016/08/08/qatars-tourism-general-organization-opens-office-in-istanbul
http://www.dailysabah.com/arabic/arab-world/2016/08/08/qatars-tourism-general-organization-opens-office-in-istanbul
https://www.stratfor.com/weekly/egypt-and-turkey-aligned-out-step?utm_source=Facebook&utm_medium=social&utm_campaign=article
https://www.stratfor.com/weekly/egypt-and-turkey-aligned-out-step?utm_source=Facebook&utm_medium=social&utm_campaign=article
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طالما سوف تتحقق مصالح الشعبين بدون التغول على المبادئ حسب تعبيره، فأهال مصلحة الشعبين، وأنه 

رجل  (في إشارة إلى رجب طيب أردوغان)بتلك المصالحة، وقال أنه يثق في أن الرجل الذي يحكم تركيا حاليا 

 (.يوفيد) يهامبادئ، ولن يتغول عل

معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي أن تسوية األزمة في العالقات بين تركيا ومصر فيما أشار تقرير نشره 

التي كانت احتماال واردا حتى فترة قريبة، صارت أمر مستبعدا في المستقبل القريب بعد محاولة االنقالب 

 .والسيما بعد التأييد المصري غير المعلن لهاالعسكري الفاشل في تركيا التي عمقت الخالفات بين البلدين، 

معهد الباحث في ال "أوفير فينتر"المتخصصة في الشأن التركي، و "جاليا لندنشتراوس"وقال التقرير الذي أعدته 

إن مصر انتقلت خالل ساعات من اإلعالن عن االنقالب من حالة النشوة والفرح إلى حرج كبير، وتحول االحتفال 

في وسائل اإلعالم المصرية المقربة من النظام بسقوط أردوغان إلى حزن، وعالوة على ذلك تسببت في وقف 

 .محاوالت ذوبان الجليد بين البلدين

ر إلى أن الرئيس التركي سيفضل خالل الفترة المقبلة العمل على استقرار الحكم في الداخل على وخلص التقري

المصالحة مع مصر، لكن على المدى المتوسط والبعيد من المتوقع أن تستأنف محاوالت التقارب بين البلدين 

تأخذ التوتر المتزايد بين  وحث التقرير القيادة اإلسرائيلية أن، والتي تقودها المملكة العربية السعودية

القاهرة وأنقرة في الحسبان خاصة على ضوء األهمية الكبيرة التي توليها إسرائيل لتعزيز الشراكة االستراتيجية 

مع مصر في غزة وسيناء، في مقابل التوسع المتوقع لألنشطة التركية في قطاع غزة في أعقاب اتفاق تطبيع 

 (.ترك برس)العالقات مع تركيا 

https://www.youtube.com/watch?v=IV5YeWtMMPs
http://www.turkpress.co/node/24541
http://www.turkpress.co/node/24541

