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تركيا في  األمريكية  الشركات  مدراء  يلتقي  أردوغان 
وواشنطن تواصل تسليح منظمات إرهابية في سوريا
“إدلب” خارطة المنطقة العازلة.. وتفاصيل اتفاق سوتشي

ميرال أكشنار   إمرأة تركيا الحديدية

مساجد تركيا الخشبية   ) إعرف تركيا(

تكنوفيست اسطنبول للطيران والفضاء: 

600 مشروع يتعلق بالصناعات الدفاعية في تركيا

أردوغان: حان أوان 
إحداث إصالح شامل 

في األمم المتحدة

)شخصية العدد(
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افتتاحية
طيب  رجب  الرتيك  الرئيس  مشاركة  سياسياً؛  األسبوع،  لهذا  الرتيك  املشهد  يتناول 

أردوغان يف اجتامعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة لألمم املتحدة، باإلضافة إىل 

ترصيحاته حول خطوة عسكرية تركية لحامية البالد من مستنقع اإلرهاب رشقي 

الفرات يف سوريا، وتعليقه بشأن احتامل طلب الرئيس األمرييك لقاءه عىل هامش 

اجتامعات األمم املتحدة، ويستعرض املشهد كذلك؛ تعزيز الهند العالقات التجارية 

واالقتصادية مع تركيا، وترصيحات رئيس الحركة القومية: »من يدعونا إىل الحوار 

مع األسد فهو خائن وعميل«، كام يورد املشهد تقريراً حول مواصلة واشنطن تسليح 

إسطنبول«  »تكنوفيست  ومهرجان   ، سوريا،  يف  لرتكيا  معادية  إرهابية  منظامت 

الصناعات  يف  املتخصصة  الرتكية  الرشكات  ومشاركة  والفضاء،  الطريان  لتكنولوجيا 

ودعوته  للمهرجان  أردوغان  الرئيس  الطريان، وحضور  وعلوم  والفضائية  الدفاعية 

العلامء األتراك إىل العودة إىل الوطن، ووصول السفرية الهولندية الجديدة إىل أنقرة.

الرويس بشأن قضية  الرتيك  االتفاق  الضوء عىل  يُسلِّط املشهد  ويف قضية األسبوع، 

إدلب وتداعيات االتفاق وانعكاساته عىل حامية األمن والسلم يف املنطقة، ومدى 

استعراض  إىل  باإلضافة  منه،  األطراف  بعض  وموقف  الصمود،  عىل  االتفاق  قدرة 

لنص االتفاق. ويف حدث األسبوع، يتناول ما ركَّز عليه اإلعالم الرتيك خالل األسبوع 

املنرصم.

أما يف املشهد االقتصادي؛ يتناول استعراضاً باألرقام حول الربنامج االقتصادي الجديد 

لوزراء  األمريكية  الرتكية  اللقاءات  نتائج  بجانب   ،2021-2018 الرتكية  للحكومة 

الطاقة واملالية والتجارة من كال البلدين، والتوافقات بشأن دخول مرحلة جديدة 

يف العالقات االقتصادية واملالية، وتجديد البنك اإلسالمي للتنمية الثقة يف االقتصاد 

الرتيك، مع توفري تركيا 10 مليار لرية بفضل منع التعاقد بالعمالت األجنبية يف التأجري 

لقاًء أجراه أردوغان مع مدراء الرشكات  والعقار يف تركيا، ويتناول املشهد كذلك، 

القريبة إىل  األمريكية يف تركيا، ولقاًء مرتقباً ملدراء الرشكات األملانية خالل زيارته 

برلني.

ويف فقرة إعرف تركيا، يقدم املشهد تقريراً حول تاريخ وثقافة املساجد الخشبية يف 

تركيا وانتقالها من آسيا الوسطى إىل األناضول، وأما شخصية املشهد لهذا األسبوع، 
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املشهد،  مقال  يتناول  وختاماً؛  الجيد”،  “الحزب  رئيسة  أكشنار،  مريال  السابقة  والوزيرة  والربملانية  السياسية  فهي 

للكاتب برهان الدين دوران، مقارنة حول الخطابان السياسيان للرئيسني الرتيك واألمرييك عىل منصة األمم املتحدة يف 

اجتامعات الجمعية العامة للدورة 73، مسلطاً الضوء عىل دور تركيا يف إحالل األمن والسالم يف املنطقة والعامل، ودور 

اإلدارة األمريكية يف أزمات متالحقة يف العامل.

أواًل: المشهد السياسي
قال الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان اليوم الثالثاء، إن الوقت قد حان إلحداث إصالح شامل يف بنية وآلية عمل 

األمم املتحدة.

جاء ذلك يف خطاب ألقاه بالجلسة االفتتاحية للدورة الـ 73 للجمعية العامة لألمم املتحدة املنعقدة حاليا يف نيويورك. 

وأضاف أن مجلس األمن بات مغطى بهيكل يخدم مصالح األعضاء الخمسة الدامئني الذين ميلكون حق النقض، ويبقى 

متفرجا عىل املظامل.

وتابع قائال: دعونا نجعل من األمم املتحدة الناطقة الرسمية باسم طموحات العدالة واإلنسانية، ومطبقتها عىل أرض 

الواقع. وقال أردوغان، إن األمم املتحدة حققت خالل األعوام الـ 73 املاضية نجاحات ال يستهان بها، لكن ابتعادها 

مع مرور الزمن عن تلبية توقعات اإلنسانية من السالم والرفاهية حقيقة أخرى.

وأشار أن ممتلكات أغنى 62 شخصا يف العامل اليوم، تعادل ممتلكات نصف سكانه، أي 3.6 مليارات إنسان، وهذا يدل 

عىل وجود مشكلة. كام أكد أردوغان رضورة تقديم دعم أكرب لرتكيا التي وقفت أمام تدفق أعداد كبرية من الالجئني 

إىل العامل، وعىل رأسه أوروبا.

وحول القضية الفلسطينية، 

شدد أردوغان عىل أن بالده 

ستواصل الوقوف إىل جانب 

عن  والدفاع  الفلسطينيني 

والقانوين  التاريخي  الوضع 

للقدس.

يصمتون  من  أن  واعترب 

الذي  الظلم  حيال 

الفلسطينيون،  له  يتعرض 
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وإجراءات هؤالء لخفض املساعدات املقدمة، ”لن تزيد سوى من بغي الظاملني”.

وكان الرئيس أردوغان وقبيل توجهه إىل نيويورك يف مطار إسطنبول، قد قال: إن املشكلة األكرب بالنسبة إىل مستقبل 

سوريا حالياً، هي املستنقع اإلرهايب املتنامي رشقي الفرات تحت رعاية بعض حلفاء تركيا، يف إشارة إىل املناطق التي 

تحتلها منظمة واي يب جي/ يب كا كا االرهابية بسوريا، وحول لقاء محتمل مع نظريه األمرييك دونالد ترمب، بنيويورك، 

قال أردوغان: »إذا تلقينا طلباً من الجانب األمرييك فإننا سنقيّمه، حالياً ليس هناك يشء من هذا القبيل«. للمزيد

السورية، ستكون شبيهة  الفرات  اتخاذ خطوة مهمة تجاه مناطق رشقي  ويف امللف السوري؛ قال أردوغان: نعتزم 

بالخطوات املتخذة يف مناطق درع الفرات وغصن الزيتون شاميل سوريا. مضيفاً: »مل نرتك املدنيني يف إدلب تحت 

الدويل  املدينة، لقد منعنا وقوع كارثة«. منتقداً مجلس األمن  السوري ومنعنا وقوع مجازر يف تلك  النظام  رحمة 

بالتزام الصمت يف سوريا، وذلك كام فعلت سابًقا يف البوسنة وكوسوفا ورواندا واليمن وفلسطني.

وحول القضية الفلسطينية، أكّد أردوغان أن بالده لن ترتك القدس مدينة السالم، املدينة املقدسة للديانات الساموية 

الثالث، ضحية للمطامع اإلرسائيلية، مضيفاً: »حسب معتقدنا، فإّن قبول الظلم، ظلم بحد ذاته، إننا نضع أرواحنا عىل 

أكفنا إن استلزم األمر لتضميد جراح نازفة«، منتقداً البلدان التي تتشدق بالدميقراطية ال تنبس ببنت شفة إزاء القتل 

الوحيش للمدنيني الفلسطينيني. وبشأن تفجريات األهواز جنوب غريب إيران، أدانت الخارجية الرتكية، الهجوم اإلرهايب 

الذي استهدف عرضاً عسكرياً، 

ز العالقات االقتصادية والتجارية مع تركيا الهند تعزِّ

العالقات  وتعزيز  الوثيق  التعاون  من  ملزيد  تتطلع  بالده  إن  تشاريا،  بهاتا  سانجاي  تركيا  لدى  الهندي  السفري  قال 

السياسية واالقتصادية واألمنية والثقافية بني أنقرة ونيودلهي، مشيداً بزيارة الرئيس رجب طيب 

لعقود  املمتدة  البلدين  عالقات  يف  نوعياً  تحوالً  شكلت  التي  املايض،  العام  الهند  إىل  أردوغان 

التجارية  التبادالت  حجم  زيادة  إىل  »نسعى  مضيفاً:  االتفاقيات.  من  العديد  عرب  طويلة 

واالستثامرات، حجم التبادل التجاري الحايل 7 مليار دوالر، ال يعكس إمكانيات الطرفني«، مضيفاً: 

»أنقرة لديها القدرة عىل مواجهة التحديات االقتصادية التي تواجهها، ومتتلك مصادر اقتصادية 

ة عىل املدى البعيد«. للمزيد نشطة ُمبرشِّ

الدفاع التركية: وضعنا مع الروس حدود منطقة منزوعة السالح بإدلب

أعلنت وزارة الدفاع الرتكية عقد اجتامعات مع وفد رويس، بني 19 و21 سبتمرب / أيلول الحايل، وتم تحديد حدود 

املنطقة منزوعة السالح يف إدلب السورية، بناًء عىل أسس اتفاق سوتيش. وأضافت أنه »جرى تحديد حدود املنطقة 

http://www.trt.net.tr/arabic/trky/2018/09/23/tsryht-rdwgn-fy-mtr-ttwrk-bstnbwl-1055012
https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/سفير-الهند-نتطلع-لمزيد-من-التعاون-الوثيق-مع-تركيا/1261844
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الرتيك  الرئيسان  السكنية«. وكان  الجغرافية واملناطق  البنية  التي سيتم تطهريها من األسلحة، مع مراعاة خصائص 

والرويس، قد توصال االثنني املايض، إىل اتفاق إلقامة منطقة منزوعة السالح يف إدلب، بهدف منع تنفيذ النظام السوري 

وداعميه هجوماً عسكرياً عىل املدينة، حيث يقيم نحو 4 ماليني مدين. وأشاد وزير الخارجية األملاين هايكو ماس، بدور 

تركيا يف لعب دور إيجايب بشأن إدلب والتفاهم مع روسيا، عرب إقامة منطقة منزوعة السالح. للمزيد

زعيم »الحركة القومية«: أمريكا تسعى إلى الفوضى في سوريا، ومن يدعونا إلى الحوار 
مع األسد، فهو خائن وعميل

إن  يل،  باهجه  دولت  الرتيك  القومية«  »الحركة  زعيم حزب  قال 

الواليات املتحدة األمريكية غري مهتمة بتحقيق االستقرار السيايس 

السياسية.  واألزمات  واالضطرابات  الفوىض  وهدفها  سوريا،  يف 

مشرياً إىل صواب قرارات مجلس األمن القومي الرتيك يف اجتامعه 

حزب  ودعم  »إدلب«.  اتفاق  حول  الجاري  أيلول   / سبتمرب   20

الحركة القومية للقرارات بشكل كامل. وأضاف: »نرفض الجلوس 

إىل طاولة الحوار مع نظام األسد املجرم لحل أزمة إدلب، ومن يدعونا إىل ذلك نعتربه مغفال، إن مل يكن خائنا أو 

عميال«. للمزيد

واشنطن تواصل تزويد »ي ب ك« اإلرهابي بكميات كبيرة من األسلحة

والذخائر  األسلحة  إرسال  األمريكية  املتحدة  الواليات  تواصل 

اإلرهايب  كا«  كا  يب   / د  ي  »ب  تنظيم  إىل  العسكرية  واملعدات 

شاحنة   1500 نحو  إن  لألناضول،  مصادر  وحسب  سوريا.  يف 

آب   / أغسطس   20 منذ  انتقلت  والذخائر،  باألسلحة  محملة 

املايض وحتى 20 سبتمرب / أيلول الجاري من العراق إىل املناطق 

مكافحة  بذريعة  اإلرهايب،  التنظيم  الحتالل  الخاضعة  السورية 

تنظيم »داعش« يف محافظة دير الزور، حيث أن جزءا من تلك 

الشاحنات، أفرغت حموالتها يف مستودعات أمريكية مبناطق عني عيىس وخراب عشق.

ومتكنت كامريا األناضول من رصد الشاحنات األمريكية، حيث أن 25٪ من الشاحنات التي دخلت الشامل السوري، 

مخصصة للجنود األمريكيني املتواجدين يف املنطقة، فيام البقية ذهبت إىل تنظيم »ي ب ك / يب كا كا«، حسب وكالة 

األناضول. ومتتلك الواليات املتحدة 15 قاعدة عسكرية يف مناطق سيطرة التنظيم اإلرهايب بسوريا، وتستمر واشنطن 

يف إنشاء 3 قواعد جديدة يف مدينة القامشيل ومحافظة دير الزور. للمزيد

https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/وزارة-الدفاع-التركية-وضعنا-مع-الروس-حدود-منطقة-منزوعة-السلاح-بإدلب/1261124
https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/زعيم-الحركة-القومية-التركي-أمريكا-تهدف-لإحداث-الفوضى-بسوريا/1261713
https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/واشنطن-تواصل-تزويد-ي-ب-ك-الإرهابي-بكميات-كبيرة-من-الأسلحة/1261055
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ثانيًا: قضية األسبوع
إدلب والمنطقة العازلة ونص اتفاق روسيا وتركيا

ال تزال قضية إدلب السورية، واتفاق سوتيش الذي تم إبرامه بني الرئيسان الرتيك والرويس، االثنني املايض، حديث 

اسة عىل حٍد سواء، وعىل الرغم من اتفاق الجميع أن االتفاق جنَّب محافظة إدلب كارثة إنسانية وهجرة  الساعة والسَّ

جامعية كربى، لكن التساؤالت ال زالت قامئة بشأن قدرة األطراف املتقاتلة عىل ضبط النفس، وإنجاح االتفاق إىل أبعد 

مدى، يف قضية األسبوع نعرض نص االتفاق الرويس الرتيك وخريطة جغرافية للمنطقة العازلة، مع مواقف األطراف 

ذات العالقة. 
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نص االتفاق: الجمهورية الرتكية واالتحاد الرويس، باعتبارهام ضامنتي االلتزام بنظام وقف النار يف الجمهورية السورية 

العربية، وباالسرتشاد مبذكرة إقامة مناطق خفض التصعيد داخل الجمهورية السورية العربية يف 4 مايو /أيار 2017، 

والرتتيبات التي تحققت يف عملية آستانا، وبهدف تحقيق استقرار األوضاع داخل منطقة خفض التصعيد يف إدلب يف 

أقرب وقت ممكن، اتفقتا عىل ما ييل:

اإلبقاء عىل منطقة خفض التصعيد يف إدلب، وتحصني نقاط املراقبة الرتكية واستمرار عملها.. 1

إدلب، . 2 عىل  وهجامت  عسكرية  عمليات  تنفيذ  تجنب  لضامن  الالزمة  اإلجراءات  جميع  الرويس  االتحاد  سيتخذ 
واإلبقاء عىل الوضع القائم.

إقامة منطقة منزوعة السالح بعمق 15 - 20 كيلومرتاً داخل منطقة خفض التصعيد.. 3

إقرار حدود املنطقة منزوعة السالح سيتم بعد إجراء مزيد من املشاورات.. 4

إبعاد جميع الجامعات اإلرهابية الراديكالية عن املنطقة منزوعة السالح، بحلول 15 أكتوبر (ترشين األول).. 5

سحب جميع الدبابات وقاذفات الصواريخ املتعددة الفوهات واملدفعية ومدافع الهاون الخاصة باألطراف املتقاتلة، . 6
من داخل املنطقة منزوعة السالح بحلول 10 أكتوبر 2018.

بدوريات . 7 الرويس،  لالتحاد  التابعة  املسلحة  بالقوات  الخاصة  العسكرية  والرشطة  الرتكية  املسلحة  القوات  تقوم 
منسقة وجهود مراقبة باستخدام طائرات دون طيار، عىل امتداد حدود املنطقة منزوعة السالح، والعمل عىل ضامن حرية 

حركة السكان املحليني والبضائع، واستعادة الصالت التجارية واالقتصادية.

استعادة حركة الرتانزيت عرب الطريقني إم 4 (حلب - الالذقية) وإم 5 (حلب - حامة) بحلول نهاية عام 2018.. 8

اتخاذ إجراءات فاعلة لضامن نظام مستدام لوقف النار داخل منطقة خفض التصعيد يف إدلب. يف هذا الصدد، . 9
سيجري تعزيز مهام مركز التنسيق اإليراين - الرويس - الرتيك املشرتك.

يؤكد الجانبان مجدداً عىل عزمهام عىل محاربة اإلرهاب داخل سوريا بجميع أشكاله وصوره.. 10

أُبرم يف سوتيش يف 17 سبتمرب/ أيلول 2018 يف نسختني، وتحمل كلتا النسختني اإلنجليزية والروسية القيمة القانونية ذاتها«.

الكبري عىل  مدى نجاح االتفاق: أكدت كل من روسيا وتركيا حرصهام عىل نجاح هذا االتفاق، بحكم نفوذ روسيا 

الحكومة السورية، ونفوذ تركيا عىل الفصائل املعارضة مبن فيها هيئة تحرير الشام. وسيتبع الجانبان آلية مراقبة 

مستمرة للمنطقة، لضامن عدم حدوث أي خرق من أي طرف، وعرب بوتني عن جدية الحل يف تلك املنطقة التي تعترب 

آخر معاقل الفصائل املسلحة والتي تسيطر هيئة تحرير الشام عىل 60٪ منها.

املوقف اإليراين: رحب املتحدث باسم الخارجية اإليرانية بهرام قاسمي، باالتفاق، قائالً: » إعالن االتفاق حول كيفية 

تسوية قضية إدلب يف سوريا خطوة مهمة وأساسية يف القضاء عىل فلول اإلرهابيني«. وأضاف: »االتفاق سيساعد عىل 
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ترسيع عملية االستقرار يف سوريا وإنهاء وجود الجامعات اإلرهابية«.

املوقف السوري: حسام الدين آال، السفري السوري لدى األمم املتحدة يف جنيف، قال إن حكومة األسد عقدت العزم 

عىل طرد جبهة النرصة من إدلب، وأضاف:« تسعى حكومتنا بإعطاء األولوية للمصالحة واتخاذ االجراءات الرضورية 

لضامن أمن املمرات وتأمني حياة املدنيني وتوفري االحتياجات األساسية للمدنيني بالتعاون مع وكاالت إنسانية تابعة 

لألمم املتحدة«. 

ثالثًا: حدث األسبوع
أردوغان في »تكنوفيست إسطنبول« لتكنولوجيا الطيران والفضاء يدعو علماء بالده 

للعودة إلى الوطن

أولت شبكات اإلعالم والصحافة الرتكية األسبوع املايض، اهتاممها الكبري مبهرجان »تكنوفيست إسطنبول«، املهرجان 

األول من نوعه يف تكنولوجيا الطريان والفضاء يف تركيا، أُقيم املهرجان عىل أرض مطار إسطنبول الثالث ملدة ثالث أيام 

وانتهى األحد املايض، وسط إقبال جامهريي من مختلف األعامر  واملستويات بجانب الحضور الرسمي الكبري، وشهد 

املهرجان العديد من الندوات يف مجاالت األمن اإللكرتوين ودور الدولة واملؤسسات يف قطاع التكنولوجيا، بجانب 

فعاليات ومسابقات وعروضاً عديدة، وتتوىل بلدية إسطنبول الكربى، وفريق التكنولوجيا الرتيك، تنظيم املهرجان.

ه الرئيس رجب طيب أردوغان، الدعوة للعلامء األتراك املغرتبني، للعودة إىل الوطن  وخالل مشاركته يف املهرجان، وجَّ

وإعداد برنامج دويل لكبار الباحثني، واملشاركة يف حملة العلم والتكنولوجيا، عرب التحول إىل مجتمع منتج للتقنيات، 

مضيفاً: »ال ميكننا أن نضمن حريتنا يف أي مجال إذا بقينا فقط يف موقع املستهلك للتكنولوجيا«، يف الوقت الذي تصنع 

فيه تركيا بإمكاناتها الخاصة 65٪ من احتياجاتها يف مجال الصناعات الدفاعية. وكشف أردوغان عن وجود 600 مرشوع 

يتعلق بالصناعات الدفاعية جاٍر العمل عليه يف تركيا، منها الدبابات واملركبات املدرعة والسفن الحربية والغواصات 

دون  وطائرات  واملروحيات  الجوية  واملقاتالت 

طيار املسلحة، واألقامر الصناعية وأنظمة الدفاع 

الجوي، والصواريخ وأسلحة الليزر.

املهرجان،  يف  املساهمة  الرشكات  أبرز  ومن 

الصواريخ  صناعة  يف  املتخصصة  »روكتسان« 

الدفاعية،  للصناعات  و«أسلسان«  والقذائف، 

املدن  وتقنيات  املعلومات  لتقنية  و«إسطنبول« 
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لألقامر  و«توركسات«  املسرية،  الطائرات  لتقنيات  و«بايكار«  والفضائية،  الجوية  للصناعات  و«توساش«  الذكية، 

الصناعية، املؤسسة الرتكية للبحوث العلمية والتكنولوجية (توبيتاك)، باإلضافة إىل 750 فريقاً من املطورين وخرباء 

التكنولوجيا، ورشكات الصناعات الفضائية، وخرباء الطريان، ومكتشفي الفضاء، إىل جانب أكرث من ألفي متسابق من 

أنحاء العامل.

وعىل هامش املهرجان، قامت رشكة »توساش« للصناعات الجوية والفضائية الرتكية بعرض مرأب طائراتها عىل الزوار 

والقمر   ،»625 »يت  ومروحيات  املحلية،  واملقاتلة  املسرية،  العنقاء  طائرات  تفحص  يسمح  مبا  افرتاضية  مناظري  عرب 

الصناعي غوكتورك 2، وطائرات التدريب، والطائر الحر »HüJet”، ومروحيات أتاك. للمزيد

https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/أردوغان-يطلق-حملة-العودة-إلى-الوطن-للعلماء-الأتراك-المغتربين/1262021
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رابعًا: المشهد االقتصادي 
التوازن واالنضباط والتغيير، ُأسس البرنامج االقتصادي التركي 2018-2021

أعلن وزير الخزانة واملالية الرتيك، براءت ألبريق، 3 قواعد رئيسة يقوم عليها الربنامج االقتصادي الجديد لرتكيا، وهي 

التوازن واالنضباط والتغيري. كالتايل:

أهداف النمو يف الربنامج االقتصادي الجديد: ٪3.8 لعام 2018، و٪2.3 لعام 2019، و٪3.5 لعام 2020، و٪5 لعام . 1
.”2021

أهداف تركيا بشأن التضخم يف الربنامج الجديد، عند ٪20.8 لعام 2018، و٪15.9 لعام 2019، و٪9.8 لعام 2020، . 2
و٪6 لعام2021.

عجز املوازنة إىل الناتج املحيل اإلجاميل يف الربنامج الجديد: ٪1.9 يف العام الجاري، و٪1.8 يف العام القادم، و1.9٪ . 3
يف 2020، و٪1.7 يف 2021.

معدالت البطالة املستهدفة يف الربنامج االقتصادي الجديد: ٪11.3 للعام الجاري، و٪12.1 يف 2019، ٪11.9 يف 2020، . 4
و٪10.8 يف 2021.

اإلجراءات المالية واإلدارية الالزمة التي ستتخذها الحكومة بخصوص تفعيل البرنامج 
االقتصادي:

مكتب لإلرشاف عىل التدابري املتعلقة بخفض اإلنفاق وزيادة الدخل.. 1

لجنة معنية بالتنمية والحفاظ عىل األمن واالستقرار املايل.. 2

تفعيل برنامج ملكافحة التضخم بطريقة شاملة، وخاصة التضخم يف أسعار الخضار والفواكه.. 3

اتخاذ التدابري الالزمة لزيادة دخل القطاع العام، وضبط الشؤون املالية.. 4

إنتاج سلع جديدة، وإيجاد أسواق جديدة إىل جانب مصّدرين جدد. . 5

إيجاد فرص عمل ملليوين شخص حتى عام 2021.. 6

للمناقصة . 7 التي طُرحت  املشاريع  تنفيذ بعض  العام، »مثاالً: تعليق  القطاع  املوارد والطاقات يف  تنظيم استخدام 
أو التي ما زالت قيد املناقصة، أّما املشاريع الضخمة فسيتم إنجازها باستخدام رؤوس أموال أجنبية وعىل يد مستثمرين 

أجانب”.

خالل عام 2019، توفري 76 مليار لرية تركية، بفضل التدابري املتخذة يف إطار الربنامج االقتصادي الجديد. للمزيد. 8

https://www.yenisafak.com/economy/3385755
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وزير االقتصاد والطاقة األلماني: تركيا بلد قوي للغاية وسليم اقتصاديًا

يف  ألتامير،  بيرت  األملاين  والطاقة  االقتصاد  وزير  قال 

أوالف  األملاين  املالية  مؤمتر صحفي مشرتك مع وزير 

ألبريق،  براءت  واملالية  الخزانة  وزير  من  وكالً  شولز، 

والتجارة روهصان بكجان، والطاقة واملوارد الطبيعية 

وسليمة  للغاية  قوي  بلد  تركيا  إن  دومناز؛  فاتح 

اقتصادياً. 

بني  العالقات  بحثوا  أنهم  األملاين،  الوزير  وأوضح 

العديد  عىل  للتغلب  يكفي  مبا  قوية  تركيا  ألن  االقتصادي  الدعم  مسألة  إىل  يتطرقوا  ومل  جوانبها،  بكافة  البلدين 

بيننا يعودان ألكرث من قرن، هناك أكرث  من املصاعب« مضيفاً: »مل يبق موضوع خارج بحثنا، فالتعاون والصداقة 

من 7 آالف و500 رشكة أملانية عاملة يف تركيا”. كام اتفقنا عىل تحسني العالقات بني تركيا ودول االتحاد األورويب 

خطوة بخطوة”. مشرياً إىل فتح صفحة جديدة يف العالقات بني البلدين خالل اللقاء املرتقب بني املستشارة األملانية 

أنجيال مريكل، والرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان. كام كشف أوالف شولز، إجراء محادثات مكثفة وناجحة للغاية 

مع املصارف الرتكية، مضيفاً: »استقرار النمو االقتصادي الرتيك، فيه منفعة مشرتكة، نحن متفقون بأن تجاوز تركيا 

املصاعب االقتصادية التي تواجهها اليوم من مصلحتنا جميًعا«. أما وزير الخزانة واملالية الرتيك، براءت ألبريق، فقال 

إن حجم التبادل التجاري بني تركيا وأملانيا ازداد 300٪ خالل السنوات الـ 16 املاضية، لريتفع من 13 مليار دوالر إىل 

نحو 38 مليار دوالر. للمزيد

توفير 10 مليار ليرة تركية من 400 مركز تجاري بعد قانون منع التعاقد بالعمالت 
األجنبية في تركيا

أصدرت الرئاسة الرتكية، مرسوماً رئاسياً يوم الخميس املايض، يقيض باستخدام اللرية الرتكية يف عقود بيع ورشاء وتأجري 

العقارات واألمالك املنقولة، ومنع استخدام العمالت األجنبية يف تلك التعامالت. القرار يأيت يف ضوء الحملة التي تقوم 

بها الحكومة بهدف تحسني سعر رصف العملة املحلية وتقلباتها، يف اآلونة األخرية. ويتوقع مراقبون تأمني ما ال يقل 

عن 10 مليارات لرية تركية من عقود املراكز التجارية التي يبلغ عددها 400 يف تركيا. للمزيد

البنك اإلسالمي للتنمية: نثق باالقتصاد التركي

الرتيك ومستقبله«،  االقتصاد  البنك، يف  ثقة  تركيا، صالح جياليس،  للتنمية، يف  البنك اإلسالمي  جدد رئيس مجموعة 

مضيفاً: »تركيا تتمتع مبوقع جيوسيايس مهم، وإرث تاريخي وثقايف غني، فضالً عن مصادر إنسانية وطبيعية واسعة، 

https://www.yenisafak.com/economy/3385881
https://www.yenisafak.com/economy/3385989
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األمر الذي سيساهم يف ازدياد بريق االقتصاد الرتيك. كام أضاف جياليس، أن تركيا متتلك الخربات التقنية والقدرات 

البرشية، الالزمة التخاذها سياسات من شأنها املساهمة يف تجاوز مشاكل عديدة، »مثل نسب التضخم املرتفعة«، 

وزاد: »إن اتخاذ تركيا للخطوات الرامية لتشكيل اقتصاد منافس 

قائم عىل اإلنتاج، والرتكيز عىل التصدير، والتكنولوجيا املتقدمة، 

نثق  وإننا  تألقا،  أكرث  الرتيك  االقتصاد  مستقبل  من  سيجعل 

باقتصادها بفضل استخدامها قوة العلم، والتكنولوجيا، واالبتكار، 

فضال عام يتمتع به الشعب من الرتيك من نسبة شباب وحيوية 

كبرية«.

نشاطات البنك يف تركيا: منذ تأسيسه (عام 1975) إىل اليوم، تقديم 11.3 مليار دوالر لدعم 452 مرشوعاً يف تركيا، 

تأمني متويل بقيمة 3.8 مليارات دوالر، يف الفرتة 2017-2015، بنسبة 34٪ من مجموع الدعم الذي قدمه لرتكيا، 

استثامرات يف البنى التحتية، والطاقة واملواصالت والتعليم، مواصلة التعاون مع رشكائه يف تركيا، ويف مقدمتهم بورصة 

اإلسالمي،  التمويل  إطارات  وتعزيز  املتوسطة،  الصغرية  املصانع  ومشاريع  الرتيك،  بنك«  »إكسيم  تطوير  إسطنبول، 

والبنوك التشاركية، وطرق التمويل البديلة، الطاقة املتجددة، وأمن الطاقة، مشاريع املنافسة واإلنتاجية والفعالية يف 

مجال املواصالت والنقل. للمزيد

أردوغان يستقبل ممثلي الشركات األمريكية لدى تركيا

استقباله  خالل  أردوغان،  طيب  رجب  الرئيس  أعرب 

بأن  إميانه  عن  تركيا،  يف  األمريكية  الرشكات  ممثيل 

التعاون االسرتاتيجي بني أنقرة وواشنطن سيزداد متانًة 

من خالل التجارة واالستثامر عىل الرغم من التقلبات 

أكد  دقيقة،   160 استغرق  لقاء  وخالل  السياسية.  

الرئيس: »طيلة فرتة تولينا السلطة منذ نحو 16 عاماً، 

املشاورات  إلجراء  الكبري  االهتامم  إبداء  عىل  حرصنا 

مع جميع الرشكاء«، مخاطباً ممثيل الرشكات »أبوابنا 

النجاحات التي حققتها تركيا عىل الرغم من عدم االستقرار واملشاكل  مفتوحة أمامكم دوماً، وأنتم تعلمون جيداً 

وإن  عليها من جانبنا،  التغلب  الذي ال ميكن  النوع  ليست من  نواجهها حالياً؛  التي  واملشاكل  املنطقة،  القامئة يف 

أنشطتها  بدء  رسمياً  األمريكية  »أمازون«  أعلنت رشكة  صلة؛  ذي  سياق  ويف  إرشاقاً«.  أكرث  سيكون  تركيا  مستقبل 

التجارية يف تركيا عرب موقع “Amazon.com.tr”، ملنتجات أكرث من ألف رشكة محلية، ويبلغ حجم استثامرات الرشكة 

https://www.yenisafak.com/ar/economy/3385716
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يف الواليات املتحدة فقط، أكرث 160 مليار دوالر، بأرباح صافية يف الربع الثاين 2018، بقيمة 2.5 مليار دوالر، فيام يبلغ 

عدد العاملني يف فروعها حول العامل، 560 ألف شخص. للمزيد

ألمانيا تستعد الستقبال أردوغان، ويلتقي مدراء كبرى الشركات األلمانية

يُجري الرئيس رجب طيب أردوغان خالل زيارة إىل أملانيا بني 29-27 سبتمرب/ أيلول الجاري، لقاء مع مدراء كربى 

الرشكات األملانية، جاء اإلعالن عن الزيارة من عضو اللجنة املركزية يف حزب العدالة والتنمية، والنائب يف الربملان، 

مصطفى يرن أوغلو، مضيفاً أن العالقات الرتكية األملانية، هي عالقات متميزة، بجانب كون أملانيا، الرشيك االقتصادي 

األهم لرتكيا، ونوه النائب الرتيك، أن أملانيا اتخذت مؤخرًا بعض الخطوات تجاه مكافحة منظمة غولن اإلرهابية، لكن 

الخطوات ال تزال دون املطلوب، مطالبًا برلني مبعاملة خاليا »يب كا كا« عىل قدم املساواة مع إرهابيي تنظيم »داعش«. 

للمزيد

خامسًا: إعرف تركيا
 المساجد الخشبية.. ثقافة األتراك من آسيا الوسطى إلى األناضول

يعد األتراك أول من أنشأ الجوامع ذات األسطح واألعمدة الخشبية، التي أدرجتها »يونيسكو« ضمن الئحتها املؤقتة 

االهتامم  تلفت  حيث  العاملي،  للرتاث 

ضمن  تأيت  لكونها  طويلة  عصور  منذ 

الرتكية  العبادة  دور  وأجمل  أهم 

واإلسالمية. وبعد اعتناقهم لإلسالم، بنى 

األتراك أول مناذج املساجد الخشبية يف 

موطنهم األصيل يف آسيا الوسطى، قبل 

أن ينقلها السالجقة فيام بعد إىل منطقة 

بناه  مسجد  أول  وكان  األناضول، 

الوزير  يد  عىل  قونيا  يف  السالجقة 

السلجوقي صاحب أتا فخر الدين عيل، أوىل هذه املساجد يف األناضول، عام 1258، وأطلق عليه اسمه، حيث تحمل 

املساجد  أقسام  من  العديد  الخشبية.  املساجد  بأيب  ويوصف  اإلسالمي،  الرتيك  العمراين  الجامل  مفهوم  حول  آثاراً 

الخشبية التي ظهرت بداية يف تركستان الرشقية، مثل األبواب واألعمدة واملحاريب، الزالت معروضة إىل اليوم يف 

املتاحف، يف سمرقند، وبخارى، وسانت بطرسبورغ.

http://www.trt.net.tr/arabic/trky/2018/09/20/ry-ys-ljmhwry-rdwgn-ystqbl-mmthly-lshrkt-l-mryky-ld-trky-1053008
https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/أردوغان-يعتزم-عقد-لقاء-مع-ممثلي-ومدراء-كبرى-الشركات-الألمانية/1262391
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استخدم األتراك األخشاب منذ القدم يف شتى املجاالت، إىل جانب غنى منطقة األناضول باألشجار، األمر الذي أدى 

إىل استخدامهم األخشاب بكرثة يف بناء املساجد، حيث متتلك تركيا املئات منها، منذ القرن الثالث عرش، محافظة 

عىل روعتها وفخامتها، واحتوائها عىل نقوش كثرية، يتم رسمها وحفرها وتلوينها بطرق عديدة، ومن هذه املساجد 

يف منطقة األناضول، مسجد أرشف أوغلو يف منطقة بيشهري -بُني يف القرن الثالث عرش بني عامي (1296-1299) من 

أفخم وأعظم املساجد يف منطقة األناضول- ومسجد أرسالن هانة يف أنقرة، والجامع الكبري يف سيفري حصار، والجامع 

الكبري يف آفيون، بجانب مساجد أخرى تعود إىل مرحلة اإلمارات ما بعد الدولة السلجوقية، أبرزها مسجد محمود 

بيك يف قسطامونو، ومسجد عمر باشا يف توكات، وأجي بايام يازير يف دينيزيل، ودينغرييك يف بوردور. للمزيد

سادسًا: شخصية المشهد
ميرال أكشنار .. امرأة تركيا الحديدية 

سياسية تركية معارضة، تعد من أبرز شخصيات الحركة 

عن  أعلن  الخري« الذي  »حزب  الرتكية، تقود  القومية 

ُولَِدت   ،2017 األول  أكتوبر/ترشين   25 يف  والدته 

لعائلة  تركيا،  إزمري غرب  يف   1956 يوليو/متوز   18 يف 

مسلمة هاجرت من اليونان، حاصلة عىل الدكتوراه يف 

التاريخ من جامعة مرمرة، بعد أربع سنوات يف العمل 

انتقلت  تركية،  األكادميي (1979 و1982) يف جامعات 

السياسة،  عامل  إىل   1994 عام  األكادميي  العمل  من 

بدخول الربملان عن حزب »الطريق القويم« يف االنتخابات الربملانية عامي 1995 و1999، وشغلت نائبة رئيس الربملان 

يف دورتني ترشيعيتني، تولت منصب وزيرة الداخلية بني 8 نوفمرب/ترشين الثاين 1996 و30 يونيو/حزيران 1997، 

يف الحكومة االئتالفية بني حزيب »الرفاه« و«الطريق القويم« الذي استقالت منه عام 2001.أول امرأة تركية تتوىل 

منصب وزير الداخلية،  أُبعدت عن الوزارة عقب االنقالب العسكري عام 1997، معارضة رشسة لحكم العسكر، تلقت 

تهديداً من أحد الجرناالت بالصلب عىل السياج الحديدي أمام مجلس الوزراء، بعد استقالتها من حزب »الطريق 

القويم«، انضمت إىل مجموعة »اإلصالحيني« التي خرجت من حزب الفضيلة بقيادة أردوغان بهدف تأسيس حزب 

العدالة والتنمية الرتيك، وبعد أسابيع معدودة، تركت املجموعة وانضمت إىل حزب الحركة القومية. دخلت الربملان 

اإلعادة يف  انتخابات  يرشحها يف  الحزب مل  لكن  انتخابات 2007 و2011،  القومية يف  الحركة  أخرى عن حزب  مرة 

نوفمرب/ترشين الثاين 2015، فطُردت منه يف سبتمرب/أيلول 2016 بعد فشلها يف ترؤس الحزب بدال من دولت بهجيل.

https://www.aa.com.tr/ar/التقارير/المساجد-الخشبية-ثقافة-نقلها-الأتراك-من-آسيا-الوسطى-إلى-الأناضول-مقابلة/1255779
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/8a29cf58-8f4a-42b1-ad60-a388807c096d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/f40a4a05-9875-46de-8965-058ce302edbe
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/2d006069-0cff-4e84-b2b0-d8b06dd329b8
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يف 25 أكتوبر/ترشين األول 2017، أعلنت تشكيل »حزب الخري«، ويف 18 أبريل/نيسان 2018 ترشحت لالنتخابات 

الرئاسية، يف 24 يونيو/حزيران 2018، حصل الحزب عىل املوافقة لخوض االنتخابات بعد استقالة 15 نائباً من حزب 

الشعوب الجمهوري وانضاممهم إىل حزبها. يُعرف عنها معارضتها للرئيس أردوغان وتسعى ملنافسته يف انتخابات 

24 يونيو/حزيران 2019، معارضة لالستفتاء الدستوري يف 16 أبريل/نيسان 2017. تُوصف يف تركيا باملرأة الحديدية، 

تُفضل دولة علامنية يف تركيا، وترغب يف تعزيز العالقات بني بالدها واالتحاد األورويب وحلف شامل األطليس. للمزيد

سابعًا: مقال المشهد
حيث يقف أردوغان وترمب في األمم المتحدة

يصل الرئيس رجب طيب أردوغان إىل نيويورك ويعقد عدداً كبرياً من اللقاءات الثنائية، ويلقي خطاباً يف الجمعية 

العامة لألمم املتحدة. وحيث أن أردوغان سيتحدث مبارشة بعد الرئيس دونالد ترمب، فمن األهمية مقارنة خطابيهام، 

وباإلمكان إجراء املقارنة باالستناد إىل أداء أردوغان وترمب يف السياسة الخارجية دون االستامع إىل خطابيهام أوالً.

يزور الرئيس الرتيك نيويورك كمهندس فخور باتفاق إدلب الذي أوقف عدواناً دموياً للنظام، والذي مل يستطيع األمني 

العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتريش فعل يشء حياله سوى التعبري عن القلق من مأساة إنسانية محتملة، لقد كان 

أردوغان هو من قام باملهمة الرضورية وأقنع الرئيس الرويس فالدميري بوتني، لقد حال دون وقوع عدد كبري من الضحايا 

املدنيني ومنع حصول موجة لجوء سورية ثانية. يف الوقت نفسه، تحملت تركيا عبء مسؤولية ضخمة يف القتال ضد 

اإلرهاب عرب تسهيل تأسيس منطقة منزوعة السالح، متاماً كام فعلت عندما أنشأت جيوباً يف أعزاز وجرابلس وعفرين 

للمدنيني السوريني، من خالل استهداف داعش ومسلحي وحدات حامية الشعب. إن الجهود األخرية أثبتت من جديد 

أن تركيا كانت ملتزمة بصدق وفعالية بحل يف سوريا، يف الوقت الذي كانت فيه األمم املتحدة عدمية الجدوى، والدول 

الكربى، مثل الواليات املتحدة، كانت تحاول تقويض أي حل.

سيظهر أردوغان أمام الجمعية العامة مبستوى أكرب من الثقة بالنفس واملرشوعية، بفضل أحدث إنجازاته، وسيواصل 

انتقاد نظام األمم املتحدة، فشعاره » العامل أكرب من خمسة« ليس مجرد قول مأثور، بل يعكس السعي لإلعالء من 

القيم اإلنسانية، وتصحيح الظلم الكامن يف النظام الدويل القائم. إن تركيا التي تظل املانح األكرب يف العامل للمساعدات 

اإلنسانية، تدعم أقوالها باألفعال. نظام األمم املتحدة، الذي وضعه املنترصون يف الحرب العاملية الثانية، يفشل يف أن 

يطور نظاماً عادالً، رغم أن األمم املتحدة ترى نفسها منظمة عاملية تسعى لتوفري العدالة واألمن والتطور االقتصادي 

واملساواة االجتامعية، فإنه يبدو أن الجميع متفق عىل أنها مل تكن قادرة عىل تحقيق هذه األهداف، واألزمة السورية 

تشهد عىل هذه الحقيقة.للمزيد

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2018/4/23/ميرال-أفشنار-تاتشر-تركيا-هل-تنافس-أردوغان
https://www.dailysabah.com/arabic/columns/burhanettin-duran/2018/09/24/حيث-يقف-أردوغان-وترامب-في-الأمم-المتحدة


تركيا - اسطنبول - ينيبوسنا
 فزيون بارك - بلوك 3 الدور 6 - مكتب 64

هاتف: 902122272262+  املرصد: 905466624440+
E-Mail: elmrsad@eipss-eg.org

المعهد المصرى للدراسات

اسطنبول * تركيا


