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 أحداثه كالتالي:، والتي جاءت 6102أكتوبر  النصف األول من شهر خالليغطي هذ التقرير تطورات المشهد التركي 

 

 تطورات المشهد الخارجي:أواًل: 

 ـ العالقات التركية ـ الخليجية:0

واستكمال  المشهد الخارجي لتركيا هو تطوير العالقات مع مجلس التعاون الخليجيهم التطورات على من أ

خطوة لتعزيز ذلك التعاون  06بيان تضمن المجلس حيث صدر عن اجتماع  ،التعاون االستراتيجي بين الجانبين

فيما يتعلق بأهم القضايا اإلقليمية، وكذلك شمل التقارب في وجهات النظر بينهما ت (،العربي الجديد)

اء م بحث إنشتشكيلهما مًعا ما يمكن وصفه بأنه دائرة تعاون جديدة تمتد إلى النواحي االقتصادية، حيث سيت

منطقة تجارة حرة بين الجانبين، في ظل اتفاق في وجهات النظر على أهم التهديدات التي تواجه المنطقة، 

 .(العربيةوذلك بعد لقاءات وزراء خارجية مجلس التعاون وتركيا األسبوع الماضي )

https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/10/12/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-12-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/10/12/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-12-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2016/10/13/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9.html
http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2016/10/13/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9.html


 

 

تركيتطورات المشهد ال 2  27 أكتوبر 1026  

 

وذلك في إطار نوفمبر القادم في مملكة البحرين،  6الخليجي التركي في وكذلك عقد منتدى األعمال واالستثمار 

ركيا، باإلضافة إلى مناقشة القضايا األمنية المتعلقة الحوار االستراتيجي القائم بين مجلس التعاون الخليجي وت

 (.الجزيرةبالصراعات في كل من سوريا واليمن )

 

ويشير بيان القمة إلى الحرص المتبادل على أمن كل من الخليج وتركيا، حيث أكد البيان على أمن السعودية 

ونجاحها في تنظيم موسم الحج بعد تهديدات إيران، وكذلك دعمت دول مجلس التعاون موقف تركيا بعد 

ل الكردستاني ضد الدولة التركية، المحاولة االنقالبية الفاشلة، وأدانت كذلك العمليات التي يشنها حزب العما

 وكذلكوكذلك إدانة تنظيم فتح اهلل جولن، وإدانة اشتراك المليشيات الطائفية في معركة تحرير الموصل، 

 (.تركيا بوستعكس البيان تطابق الرؤى في مختلف القضايا األمنية والسياسية واالقتصادية في المنطقة )

 

إلى بعضهما البعض في  أصبحا أكثر احتياًجاتشير التطورات في المنطقة إلى أن الطرفين الخليجي والتركي و

ظل وجود محور إيران روسيا سوريا وانضمام القاهرة إلى الحليف الروسي والذي تمثل في تصويتها في مجلس 

(، وما تاله من رد سعودي بوقف تصدير النفط إلى القاهرة روسيا اليوماألمن لصالح مشروع القرار الروسي )

والتالسن في وسائل اإلعالم بين الجانبين، وهو ما يؤكد على أن القاهرة لم تعد حليًفا موثوًقا بالنسبة للجانب 

د لمنع تمدالخليجي الذي تقوده السعودية وتهدف إلى تقوية المعارضة السورية في مواجهة نظام بشار األسد 

 .المحور اإليراني في المنطقة

 

ينما ترى القاهرة أن دعم األنظمة القديمة في مواجهة المليشيات والجماعات اإلسالمية المسلحة هو ضمانة ب

 وأن روسيا يمكن أن تكون مصدًرا للمساعدات االقتصادية للجانب المصري في الفترة المقبلة،أمن اإلقليمي، 

تي أشارت إلى أن القاهرة دعمت الحوثيين باثني عشر زورًقا حربية وسهلت وصول السالح السيما بعد التقارير ال

إليهم عن طريق جزيرة قبالة منطقة اللحية التابعة لمحافظة الحديدة، كما أشارت مصادر إلى فتح االستخبارت 

 (.العربي الجديدالمصرية قنوات اتصاالت مع تنظيم الحوثيين )

 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/10/13/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/10/13/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
http://www.turkey-post.net/p-163348/
http://www.turkey-post.net/p-163348/
https://arabic.rt.com/news/844415-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A/
https://arabic.rt.com/news/844415-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A/
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/10/14/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/10/14/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA


 

 

تركيتطورات المشهد ال 3  27 أكتوبر 1026  

 

التي باتت تدافع عن قضايا السنة في كل من سوريا والعراق، وبالرغم وهو ما يدفع الخليج أكثر باتجاه تركيا 

له ذلك من من عالقاتها االقتصادية والسياسية بإيران، إال أنها ضد مشروعها المذهبي في المنطقة لما يمث

بين الخليج وإيران، حيث أعلن جاويش أوغلو لتركية، كما أفادت مصادر بعرض تركيا وساطة تهديد للمصالح ا

أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيقوم بزيارة قريبًا إلى السعودية، قائال إنه "سُيحدد تاريخها في وقت 

انية قيام تركيا "بدور وساطة الحق". وفيما يتعلق بالخالفات السعودية اإليرانية، أشار الوزير التركي إلى إمك

 (.سي إن إنبين البلدين إذا ُطلب منها ذلك" )

 

شركة  01وبالتوازي مع وقف شركة أرامكو السعودية لتصدير النفط إلى مصر، وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع 

من أجل العمل في السوق النفطي السعودي بالتعاون مع شركة أرامكو، وتمكينها من المشاركة في تركية 

مناقصات الشركة؛ حيث صرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح: "نحن نأمل بتعزيز أقوى للعالقات بين تركيا 

من أجل تحقيق رؤية المملكة  والمملكة العربية السعودية. ونرغب بالعمل جنًبا إلى جنب مع الشركات التركية

. إن السعودية مقبلة على استثمارات ربما تصل إلى مئات المليارات من الدوالرات، ومذكرات التفاهم 6101للعام 

 (.األناضولهذه ستشكل أرضية يمكن االستناد إليها خالل السنوات القادمة" )

 

كما أن التوتر في العالقات السعودية األمريكية بسبب تمرير قانون )جاستا( لمعاقبة السعودية من شأنه أن 

يدفع الرياض أكثر باتجاه أنقرة، بما في ذلك احتمالية سحب أموال سعودية وإيداعها في بنوك تركيا وزيادة 

، واألسباب األخرى التي تشجع على االستثمار اقتصادهاعدالت نمو االستثمارات في الداخل التركي بالنظر إلى م

في تركيا، من بينها قانون جذب االستثمارات األجنبية، الذي يقوم على مبدأ المساواة في المعاملة، إذ يسمح 

 .للمستثمرين األجانب بالحصول على حقوق وواجبات المستثمرين المحليين ذاتها

 

مليار دوالر أمريكي في السنوات العشر األخيرة،  050ألجنبية المباشرة في تركيا إلى وقد وصل حجم االستثمارات ا

بوجود  مايو الماضي حتىمليار دوالر  2مليار دوالر فيما وصلت االستثمارات السعودية إلى  61حيث تستثمر قطر 

، باإلضافة إلى أن عدد السياح في تركيا من دول الخليج (60عربي) شركة سعودية تعمل في الداخل التركي 111

 .(روسيا تودايألف سائح من السعودية وحدها ) 511ألف سائح سنويا، منهم  051يبلغ 

http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/10/13/saud-turkey-syria-egypt
http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/10/13/saud-turkey-syria-egypt
http://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9-18-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-/662699
http://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9-18-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-/662699
http://www.arabi21.com/story/933128/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://arabic.rt.com/news/833892-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8/
https://arabic.rt.com/news/833892-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8/


 

 

تركيتطورات المشهد ال 4  27 أكتوبر 1026  

 

كما شجع توجه تركيا إلى االقتصاد اإلسالمي على ضخ مستثمري الخليج المزيد من االستثمارات بها، كما شجع 

ذلك أيضا تخفيف الحكومة التركية من قيود الملكية األجنبية، إذ أصدرت الحكومة في السنوات األخيرة على 

قانونًا عقاريًا جديدًا يتيح لألجانب تملك األراضي والشقق السكنية والعقارات بشكل حر وكامل، من دون 

رات، ودفع شركات عربية إلى التوجه اشتراط اإلقامة داخل البالد، مما أتاح لكثير من المستثمرين شراء العقا

ألف مواطن خليجي تركيا العام  511من أجل االستثمار وإقامة مشاريع تطوير عقاري في تركيا، وقد زار أكثر من 

 (.القبسمن االستثمارات األجنبية في تركيا ) 01الماضي، وبلغت االستثمارات الخليجية وحدها نحو %

 

 معركة الموصل:ـ 6

في ظل االستعداد لمعركة الموصل وكذلك المعارك األخرى التي يقوم بها الجيش السوري الحر في سوريا لتطهير 

تركيا أكدت على أنها لن تسمح بتغيير التركيبة السكانية في الموصل، وذلك في مختلف البلدان والمدن، فإن 

ظل استعداد الحشد الشعبي الشيعي التابع للحكومة العراقية المدعومة إيرانًيا من اقتحام المدينة بنية 

 .تطهيرها من تنظيم داعش

السكانية في المدينة وكذلك مدينة تل إال أن الحكومة التركية ترى أن ذلك الهجوم يهدف إلى تغيير التركيبة 

عفر ذات الغالبية التركمانية، لذلك صر أردوغان قائاًل أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هو من طلب من 

تركيا جلب قواتها إلى معسكر بعشيقة، وأردف الرئيس التركي أن تركيا ليست الدولة التي تأتي بقواتها 

ي، مشيًرا إلى أن قواته المتمركزة في المنطقة يبلغ قوامها سبعمائة جندي وهم وتخرجهم وقتما يشاء العباد

، وقال الرئيس التركي أن وزير خارجيته سيقدم مقترًحا (تركيا بوستمستعدون للمشاركة في تطهير المدينة )

نظيمات اإلرهابية األخرى بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، وأضاف: خالل اجتماع لوزان لمكافحة داعش والت

أردوغان: "بالنسبة لقاعدتنا في "بعشيقة" ليس ألحٍد أن يتحّدث عنها، فهي ستبقى هناك ال محالة، ألّن 

 (.يني شفقيعشيقة بمثابة ضمانٍة لتركيا حيال الهجمات اإلرهابية المحتملة" )

 

وعلى الصعيد العملياتي أيًضا تستعد قوات الجيش السوري الحر القتحام مدينة دابق إحدى أهم معاقل تنظيم 

داعش في سوريا لتطهيرها من الوجود الداعشي، حيث يتمركز هناك ما يقرب ألف ومائتي مقاتل من التنظيم، 

"النبأ" التابعة للتنظيم ما يفيد بإمكانية سحب التنظيم قواته من المدينة فيما وردت أنباء نشرت في مجلة 

http://alqabas.com/162151/
http://alqabas.com/162151/
http://www.turkpress.co/node/27028
http://www.turkpress.co/node/27028
http://www.yenisafak.com/ar/news/2547927
http://www.yenisafak.com/ar/news/2547927
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ربي عكنوع من المناورة استعداًدا لحشد قواته لمعركة حاسمة فيما وصفته المجلة بأنه "معركة دابق الكبرى" )

إلى دابق لتحريرها يعد جزًءا هاًما من تنفيذ المنطقة اآلمنة  ، في حين أعلن الرئيس التركي أن التقدم(60

 (.يني شفقآالف كيلومترا وسيعلن من هناك إخالء هذه المنطقة من اإلرهاب ) 5بمساحة 

 

 :العالقات التركية الروسيةـ 0

إلى أنقرة وتوقيع عدة اتفاقات  األخيرة الفترة األخيرة بعد زيارة بوتن تركيا من تحالفها مع موسكو فيعززت 

لتصدير  (العربيةت النفط والغاز، كان أهمها توقيع اتفاقية "تورك ستريم" أو السيل التركي )هامة في مجاال

ا المتزايدة من الطاقة، كما تم استعادة العالقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا، كما أنه سيسد حاجات تركي

التجارية والسياحية بين الجانبين والسماح بحرية االنتقال لمواطني الدولتين وكذلك رجال األعمال، مما سيؤدي 

إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من التنسيق العسكري في سوريا؛ حيث صرح 

نه تم مناقشة الوضع في سوريا، وضرورة التوصل إلى حل سياسي لألزمة ووقف إطالق النار، وكذلك الجانبان أ

دور عملية "درع الفرات" التركية في إحالل السلم في البالد، السيما مع رغبة روسيا في الخروج المشرف من 

رب، مع تصاعد مؤشرات التوتر الصراع الذي بدأ يستنزف قواها ومواردها المحدودة، بعد أن تورطت في تلك الح

مع الواليات المتحدة وإمكانية اصطدام الطرفين على الساحة السورية، وهو ما حذر منه الجانب التركي بأن ذلك 

يمكن أن يطلق حرًبا فعلية بين الجانبين بعد استهداف روسيا لقافلة مساعدات تابعة لألمم المتحدة قرب 

تركي نعمان قرتلموش بأن "حرب الوكالة" بين الواليات المتحدة وروسيا حلب، حيث حذر نائب رئيس الوزراء ال

 (.إندبندنتيمكن أن تؤدي إلى نشوب صراع عالمي بين الجانبين" )

 

 ثانًيا: تطورات المشهد الداخلي:

  ـ العمليات األمنية:0

في إطار التطورات األمنية التي تشهدها منطقة جنوب شرق تركيا، استمرت العمليات األمنية لقوات الجيش 

ر جماعات إرهابية، وأسفوالشرطة لتمشيط المناطق التي تنشط فيها الجماعات التي تعتبرها الحكومة التركية 

إرهابيًّا من منظمة "بي كا كا"، في عمليات أمنية جرت خالل  22ذلك عن إعالن هيئة األركان التركية مقتل 

أسبوع، بخمس واليات جنوب شرقي البالد. وذكر بيان للهيئة أن القوات التركية شددت من عملياتها في واليات 

http://arabi21.com/story/953565/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://arabi21.com/story/953565/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://www.yenisafak.com/ar/news/2547927
http://www.yenisafak.com/ar/news/2547927
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2016/10/10/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-.html
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2016/10/10/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/turkey-warns-of-global-war-between-us-and-russia-unless-syria-conflict-resolved-a7358691.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/turkey-warns-of-global-war-between-us-and-russia-unless-syria-conflict-resolved-a7358691.html
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أكتوبر الجاري، للحيلولة دون إتمام المنظمة  00و 2، في الفترة ما بين هكاري، شرناق، ديار بكر، ماردين، وأغري

 (.األناضولاالنفصالية استعداداتها لفصل الشتاء )

 

 ـ الوضع السياسي:6

يس الوزراء بن علي يلدرم على أن حكومته ال تزال عازمة على فيما يتعلق بالترتيبات السياسية الداخلية أكد رئ

سي؛ حيث أكد تصميم حكومته على وضع دستور جديد للبالد يضمن لها دوام االستقرار ئاتطبيق النظام الر

السياسي واالقتصادي الدائم عبر نظام رئاسي، وقال يلدريم: "ينبغي أن يدوم االستقرار في تركيا، ويستمر النمو 

وكما أعلّنا في االنتخابات السابقة، نحن عازمون على تشكيل الدستور الجديد  خالل تطبيق النظام الرئاسي،من 

وجعل االستقرار دائًما في البالد". وأضاف: "السبيل إلى إدامة االستقرار يمر من النظام الرئاسي، انظروا إلى ما 

ا، ولو استمر الوضع الذي كان سائًدا وقتها لما ، لم تتشكل الحكومة حينه6105شهدناه في انتخابات يونيو 

 (.األناضولاستطاعت تركيا مواجهة المنظمات اإلرهابية" )

 

 ـ األوضاع االقتصادية:0

لصعيد االقتصادي تتواصل أعمال إنشاء المطار الثالث في مدينة إسطنبول التركية، والذي يتوقع أن وعلى ا

وتم رفع عدد العاملين في المطار إلى تقدر بنحو عشرة مليارات يورو، يكون أكبر مطار في العالم بتكلفة إنشاء 

، ومن المتوقع أن يستقبل 6101فبراير ألف عامل لتسريع إنجاز المشروع المقرر افتتاح مرحلته األولى في  61

، وسيعمل على تخفيف الضغط على مطاري المدينة مليون متر مربع 0.0مليون راكب سنوًيا بمساحة  01فيها 

بعد أن عجزا عن تلبية الطلب المتزايد إثر إضافة رحالت طيران ومسارات جديدة وقبول المزيد من البضائع 

 (.ديلي صباح)

 

 "، ويشملكما وضع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم حجر األساس لمباني "مركز إسطنبول المالي العالمي

المجمع الضخم الذي سيبدأ العمل به قريبًا "مركز إسطنبول المالي العالمي"، و"مؤسسة تنظيم ومراقبة العمل 

المصرفي"، و"هيئة سوق رأس المال"، وذلك في منطقة "تشامليجا" التابعة لمدينة إسطنبول، وأضاف يلدريم: 

ات المتحدة والبلدان األوروبية تضّيق على المستثمرين "النقد العالمي يبحث اليوم عن وجهات جديدة، ألن الوالي

http://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-66-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%8A-5-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/665452
http://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-66-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%8A-5-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/665452
http://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%8A%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D8%A8%D9%82-%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-/665478
http://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%8A%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D8%A8%D9%82-%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-/665478
http://www.dailysabah.com/arabic/turkey/2016/10/15/raising-the-number-of-employees-in-the-third-istanbul-airport-building-to-20-thousand-acts
http://www.dailysabah.com/arabic/turkey/2016/10/15/raising-the-number-of-employees-in-the-third-istanbul-airport-building-to-20-thousand-acts
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جًدا ويطرحون عليهم أسئلة كثيرة عن نقودهم والمستثمر ال يريد أن يتعرض لإلهانة بأمواله"، وبّين أن 

مدينة إسطنبول ُتعد المكان المثالي للنقد والمستثمرين والشركات، وتابع في هذا الصدد: "ألجل ذلك هناك 

ركز ونحن قررنا إنشائه على هذا األساس، وسيتم خالل العامين القادمين تأسيس منشآت رائعة حاجة لهذا الم

 (.ديلي صباحهنا ليواصل المركز المالي أعماله" )

 

فيما يتعلق بضبط الوضع الداخلي بعد محاولة االنقالب الفاشلة في منتصف يوليو الماضي، قال الرئيس و

التركي أنه سيقر أي قانون إلعادة عقوبة اإلعدام يتقدم به البرلمان التركي للتصديق عليه، وأنه على الجميع 

، كما صرح في افتتاح الموسم (تي آر تي) لمانات في األنظمة الديمقراطيةاحترام القرارات التي تتخذها البر

الدراسي أن تركيا بحاجة ماسة إلى ثورة ثقافية، وأضاف: "وصلنا الى مرحلة صناعة طائرات الهليكوبتر المحلية، 

إال أنها أمطرتنا بالقنابل، و قامت بقتلنا. المشكلة هي ضرورة إصالح الضمائر و العقليات اوال. لذا نحن بحاجة 

 (.تي آر تيالقيام باالصالح في الثقافة، لذا نحن بحاجة الى ثورة ثقافية ") الى انقالب ثقافي. علينا

 

 ثالًثا: العالقات التركية المصرية:

في األمم المتحدة على مشروع القرار الروسي،  التقى وزيرا خارجية كل من مصر وتركيا على هامش التصويت

وعلق جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركى، عن لقائه بوزير الخارجية سامح شكرى أثناء تواجدهم فى جلسة 

األمم المتحدة بنيويورك، قائًلا "تحدثنا فى العديد من الموضوعات، وتبادلنا األفكار، ونحاول تطوير العالقات"، 

أوغلو، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بالعاصمة السعودية الرياض عقب االجتماع الخليجى وأشار جاويش 

ة فيما نقلت صحيف، (اليوم السابعالتركى، إلى وجود اختالفات معينة فى تناول بعض القضايا بين البلدين )

( المقربة من الحكومة التركية كذلك أن هناك لقاءات ثنائية عقدت بين الوفود الحاضرة في مؤتمر يني شفق)

 لوزان والذي حضر فيه وزيرا خارجية البلدين مصر وتركيا.

 

وازي مع تدعيم العالقات التركية الخليجية، مع يأتي ذلك في ظل توتر العالقات المصرية السعودية، بالت

زيارات متبادلة بين الجانبين التركي والخليجي في الفترة الماضية، كما من المتوقع أن يزور أردوغان السعودية 

http://www.dailysabah.com/arabic/turkey/2016/10/15/the-foundation-stone-for-the-construction-of-istanbul-international-financial-center-put
http://www.dailysabah.com/arabic/turkey/2016/10/15/the-foundation-stone-for-the-construction-of-istanbul-international-financial-center-put
http://www.trt.net.tr/arabic/trky/2016/10/15/rdwgn-mn-wjby-lmwfq-l-qwb-l-dm-fy-hl-tnwlh-lbrlmn-w-qrh-590168
http://www.trt.net.tr/arabic/trky/2016/10/15/rdwgn-mn-wjby-lmwfq-l-qwb-l-dm-fy-hl-tnwlh-lbrlmn-w-qrh-590168
http://www.trt.net.tr/arabic/trky/2016/10/15/rdwgn-nhn-bhj-ms-l-thwr-thqfy-590334
http://www.trt.net.tr/arabic/trky/2016/10/15/rdwgn-nhn-bhj-ms-l-thwr-thqfy-590334
http://www.youm7.com/story/2016/10/13/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/2920516
http://www.youm7.com/story/2016/10/13/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/2920516
http://www.yenisafak.com/ar/world/2547964
http://www.yenisafak.com/ar/world/2547964
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في حين يتقلص الدور المصري أمام قريًبا، كما يأتي وزير الخارجية اإلماراتي عبد اهلل بن زايد إلى زيارة تركيا، 

الدائرة الخليجية التركية التي بدأت تتشكل حديًثا وتقوى في إطار تشكيل سياسات المنطقة، سواء تلك  تلك

المتعلقة بالوضع في سوريا أو تلك المتعلقة باألوضاع في العراق ونية إيران تغيير البنية المذهبية للموصل 

 ثاني كبريات المدن العراقية.

 

بأن "العالقات التركية المصرية تبدأ صرح  تانا خليجية" السعوديةوفي حوار الرئيس التركي مع قناة "رو

وأكد أردوغان في السياق نفسه أنه "، بالعودة إلى طبيعتها في حال أطلق سراح مرسي وأصدقائه المظلومين

أخبر المسؤولين في كّل من السعودية وقطر، بعدم إمكانية تحسين العالقات مع الحكومة االنقالبية في 

ئال: "أخبرت أصدقائي السعوديين والقطريين بـأنه ال يمكن تحسين العالقات الثنائية مع الحكومة مصر، قا

 .(ترك برس) االنقالبية الموجودة حاليا في مصر"

 

في البرلمان التركي، أوغوز  اتهم النائب عن حزب "الشعب الجمهوري" وعضو اللجنة الخارجيةومن ناحية أخرى 

كان ساليجي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باتباع سياسة مزدوجة تجاه مصر، األمر الذي يعتبر غير مقبول 

، إن أردوغان يقول ( الرسمية الروسيةسبوتنيكوكالة )وقال ساليجي، في مقابلة مع ، في السياسة الخارجية

"من الممكن إجراء مباحثات ولقاءات بين تركيا ومصر على مستوى وزاري لحل األزمة بين البلدين ولكنه غير 

لقاء مع المسؤولين المصريين من دون تلبية شرط إطالق سراح الرئيس المصري األسبق محمد مرسي مستعد ل

ورفاقه المسجونين". وشدد ساليجي على ضرورة تطبيع العالقات بين كل من مصر وإسرائيل والدول األخرى 

وضع الحكومة في كفة ولكن ينبغي اتباع طرق صحيحة لتطبيع العالقات، الفتا إلى أن "المفهوم القائم على 

 والرئيس في كفة أخرى ليس موضوعيا". 
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وأعرب عن قناعته بأنه ال يوجد أي فرق بين الرئيس والوزراء في إدارة الدولة "فال يمكن بناء السياسة الخارجية 

 التركية على أساس أن الوزراء يجرون مباحثات والرئيس ال يجري"، متسائاًل "هل يتبع أردوغان سياسة خارجية

 . "تختلف عن السياسة الخارجية التركية؟ وهذا يعتبر خطأ فادحًا

 

فيما تحدث معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية، والمقرب من نظام السيسي، في برنامجه على قناة 

"المحور" المصرية، أن العالقات المصرية التركية تتحول إلى عالقة صفرية بسبب "غباءهم" على حد قوله، 

تتجه مصر إلى تشكيل تحالفات جديدة مع كل من قبرص واليونان في موجهة الموقف التركي، وقال في حين 

مرات حتى اآلن"، موضًحا أن مصر في الوقت الحالي  4أن "القمة المصرية القبرصية اليونانية تم عقدها أكثر من 

العربية فقط، وأضاف أن مصر  تحالفاتها الجديدة بعد أن كانت التحالفات المصرية مقتصرة على الدول ئتنش

أمامها فرصة هامة في تكوين تحالف "شرق متوسطي"، من خالل ترسيم حدودها مع اليونان وقبرص، حيث 

سيعود بالفائدة على قبرص، حيث تدعم مصر موقف قبرص ضد تركيا، وتابع: "أنا مش مبسوط إن احنا في 

ستنا، إحنا أقرب على الدخول في عالقة صفرية عداء مع تركيا، ولكن ده بسبب غبائهم وسياستهم مش سيا

 (.الوفدمع تركيا" )
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