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افتتاحية
يتناول املشهد الرتيك لهذا األسبوع، يف املحور السيايس؛ حادثة اختفاء الصحفي 
إسطنبول،  مدينة  يف  بالده  قنصلية  دخوله  بعد  خاشقجي،  جامل  السعودي 
عرب  إسطنبول  إىل  القادمني  شخصاً   15 من  املكون  العملية  تنفيذ  وفريق 
رجب  الرتيك  الرئيس  ترصيحات  إىل  باإلضافة  مستأجرتني،  خاصتني  طائرتني 
طيب أردوغان بالخصوص، ودعوته القنصلية السعودية يف إسطنبول إىل تقديم 
األدلة عىل خروج خاشقجي ساملاً من القنصلية، وإال فإنهم لن ينقذوا أنفسهم 
من العقاب بجانب البدء يف تفتيش القنصلية وبيت السفري السعودي يف آن 
من  السياسية  للمامطلة  أردوغان  الرئيس  انتقاد  بجانب  اسطنبول.  يف  واحد 
االتحاد األورويب بخصوص انضامم تركيا إليه، رغم انضامم دول أقل من تركيا، 
كام يستعرض املشهد منتدى األمن والسالم الذي نظمته قناة يت أر يت وورلد 
املؤمتر  وانطالق  تركيا،  وخارج  داخل  من  كبرية  سياسية  شخصيات  ومشاركة 
مع  بالتعاون  خلدون  ابن  جامعة  بتنظيم  املسلم«  املفكر  »مستقبل  الدويل 
منسقة  ترصيحات  بجانب  والحوار،  للتعاون  اإلسالمي  املؤمتر  شباب  منتدى 
صندوق األمم املتحدة للسكان يف أوروبا الرشقية وآسيا الوسطى بشأن استضافة 
ضباط  من  جديدة  دفعة  تركيا  وتدريب  الخدماتية،  وجهودها  لالجئني  تركيا 

الجيش الصومايل.

ويف قضية األسبوع، يستعرض املشهد آثار الصناعات الدفاعية العسكرية عىل 
مفصالً  تقريراً  املشهد  يستعرض  األسبوع؛  حدث  ويف  الرتيك،  القومي  األمن 
الصحفي جامل خاشقجي بعد دخوله إىل قنصلية بالده  حول حادثة اختفاء 
أتراك،  من مسؤولني  والترصيحات  األفعال  ردود  من   29 برصد  إسطنبول،  يف 
ودوليني، ومنظامت حقوق اإلنسان واملجتمع املدين املختلفة، واهتامم العامل 
حول  مقبولة  منطقية  تفسريات  بتقديم  للرياض  ومطالباتهم  االحتفاء،  بلغز 
السعودية  العالقات  بترضر  أمريكية  تهديدات  توديه  إىل  باإلضافة  الحادثة، 

األمريكية حال تورط الرياض باملس بحياة خاشقجي.

ملكافحة  برنامجا  لطرح  الرتكية  الحكومة  توجه  يتناول  االقتصادي؛  املشهد  يف 
التضخم، والتبادل التجاري الرتيك مع إفريقيا ازداد 4 أضعاف، وجهود »موصياد” 
الرتكية ملزيد من االستثامر يف السودان، واستضافة تركيا لقمة “بريكا” االقتصادية 
يف أكتوبر الجاري، وتضم 31 عضوا من منظامت أعامل من 29 دولة ومنطقة، 
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باإلضافة إىل تجديد املجموعة التجارية الربيطانية “كومباس” ثقتها باالقتصاد الرتيك، حيث يعمل لديها يف تركيا 
حوايل 25 ألف موظف، ويبلغ حجم أعاملها السنوية يف العامل 22.6 مليار جنيه إسرتليني. وترصيحات األونروا 

حول الدعم الرتيك لها عقب وقف التمويل األمرييك.

نابضاً  تجارياً  قلباً  بوصفه  املسقوف  قهرمان مرعش  حول سوق  تقريراً  املشهد  يقدم  تركيا،  إعرف  فقرة  ويف 
منذ 500 عاماً. أما شخصية املشهد لهذا األسبوع، فهي السيايس واالقتصادي ورئيس الجمهورية الرتيك األسبق 
تورغوت أوزال. وختاماً؛ يتناول مقال املشهد، تساؤالت حول دور محتمل للموساد اإلرسائييل يف لغز احتفاء أو 

مقتل الصحفي السعودي جامل خاشقجي، للكاتب الرتيك إبراهيم قراغول.

أوالً: المشهد السياسي

اختفاء خاشقجي:

النائب العام التركي يحقق، وتفتيش للقنصلية وبيت القنصل يف وقت 
واحد، واملعارضة تدعو إلى طرد السفير السعودي، وأردوغان يتوعد الجناة

قال رئيس حزب الحركة القومية الرتيك دولت بهجة يل تعليقاً 
قنصلية  بعد دخوله  الصحفي جامل خاشقجي  اختفاء  عىل 
بالده يف إسطنبول، إّن تركيا ليست مرسحا لتصفية حسابات 
دموية وعمليات خفية، وأوضح أن تركيا ترغب يف التأكد من 
ادعاءات  وأّن  خاشقجي،  مصري  الوخيمة حول  األنباء  صحة 
القطعية،  باألدلة  إثبات  إىل  بحاجة  القنصلية  من  خروجه 
للعمليات  مرسحا  ليست  تركيا  تكون  أن  يل  بهجة  ورفض 

عىل  يلزم  مبا  والقيام  املجرمني،  إثبات  إىل  ودعا  االقليميني،  للمتآمرين  الدموية  الحسابات  وتصفية  الخفية 
أوغلو،  قليجدار  كامل  املعارض  الرتيك  الجمهوري  الشعب  حزب  رئيس  طالب  كام  الجناة.  ومحاسبة  الفور 
بتسليم املسؤولني عن اختفاء خاشقجي للقضاء، و”علينا فوًرا إعادة النظر يف عالقاتنا مع السعودية«، ورضورة 
مساءلة الجانب السعودي عن الحادثة، ودعا إىل طرد فوري لجميع الدبلوماسيني املتورطني باختفاء خاشقجي، 

وإعالنهم أشخاص غري مرغوب بهم، ألنه “ال ميكن أن تصبح حياة إنسان رخيصة بهذا القدر”.

أما الرئيس رجب طيب أردوغان، فطالب مسؤويل القنصلية، بإثبات خروج خاشقجي منها، وتقديم تسجيالت 
مصورة تؤكد ذلك، مضيفاً إن تركيا »ستعلن نتائج التحقيقات إىل العامل مهام كانت”، مؤكداً الحرص عىل اإلرساع 
يف الكشف عن مصري خاشقجي” وأنه يتابع شخصيا مسألة اختفاء خاشقجي”، داعياً أنصار الحريات يف العامل 
ويف تركيا إىل عدم التخيل عن متابعة الحادثة”. كام تعتزم النيابة العامة تفتيش القنصلية السعودية بإسطنبول 

ضمن التحقيقات املتعلقة بادعاء احتجاز خاشقجي يف القنصلية العامة، 
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وكشفت صحيفة »واشنطن بوست« أن االستخبارات األمريكية رصدت اتصاالت ملسؤولني سعوديني يضعون 
خطة للقبض عىل خاشقجي، قبل اختفائه األسبوع املايض يف قنصلية بالده مبدينة إسطنبول، عرب خداع خاشقجي 
نقاًل عن  األمريكية،  تاميز  نيويورك  أما صحيفة  عليه هناك.  القبض  إلقاء  ثم  السعودية ومن  إىل  واستقدامه 
مسؤول تريك رفيع املستوى، أفادت أن خاشقجي، قُتل بعد ساعتني من وصوله القنصلية بالده، وأنه تم تقطيع 

جسده مبنشار، عىل طريقة فيلم »الخيال الرخيص« األمرييك الشهري.

كانوا متواجدين  املكون من 15 شخًصا  الفريق  أمنية، صور وأسامء  تركية عن مصادر  ونرشت وسائل إعالم 
الرياض عرب طائرتني خاصتني فجر  فيها، وصلوا من  تواجد خاشقجي  الرياض خالل  السعودية يف  بالقنصلية 
الثالثاء املايض 2 أكتوبر/ترشين األول، وكانوا يف القنصلية لحظة دخول خاشقجي إليها ظهر ذلك اليوم، ومن 

ثّم انطلقوا عرب الطائرتني ذاتهام وغادروا إسطنبول، نحو القاهرة وديب.

وتحدثت وسائل إعالم عدة عن سيناريوهات مختلفة حول تفسري اختفاء خاشقجي، وزعم بعضها االعتامد عىل 
مصادر أمنية تركية، إال أن السلطات ال تزال تعمل عىل التوصل لدليل قاطع، يف ظل مامطلة الجانب السعودية 

وعدم تقديم يشء واضح حول مسالة اختفاء مواطنها خاشقجي.

وكان الصحفي السعودي بواشنطن بوست األمريكية، جامل خاشقجي، قد دخل قنصلية بالده يف إسطنبول 
الثالثاء 2 أكتوبر/ترشين األول الواحدة ونيف ظهرًا، ومن ثّم انقطعت عنه األخبار وأكدت خطيبته التي كانت 

تنتظره يف الخارج؛ أنه مل يخرج وكان قد أبلغها بإخبار مسؤولني أتراك وصحفيني لو تأخر أو مل يعد.

ونرشت وكالة إخالص الرتكية مقطع فيديو يظهر نزول الفريق من سيارة كبرية، ومن ثّم دخلوا إىل القنصلية 
السعودية وكانوا هناك لحظة تواجد خاشقجي فيها. للمزيد يف حدث األسبوع صفحة »5”.

أردوغان ينتقد مماطلة االتحاد األوروبى بشأن تركيا

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن االتحاد األورويب مياطل تركيا يف االنضامم إليه منذ عام 1963، ليس هناك 
مثل هذا االضطهاد، تم ضم دول ال ميكن مقارنتها برتكيا إىل االتحاد األورويب، يتحدثون عن معايري كوبنهاجن، 
لقد وفينا بها جميعا تقريبا، لكن أولئك الذين ليسوا عىل صلة بهذه املعايري هم حاليًا أعضاء. ليست هناك أي 
إشارة أن الطريق مفتوح امام عضوية االتحاد، قلت لبعض قادة االتحاد خالل زياريت األخرية للواليات املتحدة، 
إنكم تتعبونني وأنا اتعبكم، إن كنتم ستضموننا اىل االتحاد األورويب فلننضم، وإال فليسلك كل منا طريقه”. 
مشرياً إىل دالالت اقرتاب االتحاد األورويب من نهايته، وردا عىل سؤال: »هل لرتكيا مقرتحا من أجل الحفاظ عىل 
وحدة االتحاد األورويب؟ قال أردوغان: “ملا ال، نحن مل نُخلق يك نجزأ االتحاد األورويب. فكلام زادت قوة االتحاد، 

كلام زادت قوتنا، ميكننا اضفاء الكثري لالتحاد األورويب، والعكس صحيح«. للمزيد

https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/بهجة-لي-حول-اختفاء-خاشقجي-تركيا-ليست-مسرحا-لتصفية-حسابات-دموية-/1276917
http://www.trt.net.tr/arabic/trky/2018/10/05/rdwgn-tm-dm-dwl-l-ymkn-mqrnth-btrky-l-lthd-l-wrwby-w-m-zlw-ymtlwn-1062857
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قناة “تي آر تي وورلد” تختتم منتدى “السالم واألمن” الدولي

الرتكية  وورلد«  يت  آر  »يت  قناة  اختتمت 
“منتدى  باإلنجليزية،  الناطقة  الرسمية 
حلول  عن  البحث  بهدف  واألمن«،  السالم 
والسياسية  الثقافية  للمشاكل  عاملية 
واالجتامعية. وعقد املنتدى، مبشاركة الرئيس 
الله،  العبد  رانيا  األردنية  وامللكة  أردوغان، 
ورئيس الوزراء اللبناين األسبق فؤاد السنيورة 
أخرى،  ودبلوماسية  سياسية  وشخصيات 
وسياسيني  الفكر،  رواد  من   600 من  وأكرث 

وأكادمييني وإعالميني، وتخلل املنتدى 24 جلسة. وألقى املتحدث باسم الرئاسة، إبراهيم قالن، كلمة بعنوان 
»الالعبون اإلقليميون واملتغريات األمنية يف الرشق األوسط«. كام شارك وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو مع 

نظريه الهولندي ستيف بلوك، يف جلسة حول “البحث عن سالم عادل يف عامل مترشذم”. للمزيد

السخرية من قليجدار بعد تصريحات كاذبة عن أردوغان بشأن فلسطين

انتقد الرئيس رجب طيب أردوغان، ترصيحات زعيم حزب »الشعب الجمهوري« كامل قليجدار أوغلو، زعم 
فيها أن أردوغان تجاهل القضية الفلسطينية يف خطابه بالجمعية العامة لألمم املتحدة الشهر املنرصم. وقال 
أردوغان: “شعبي ال يصدق هذا، أما الشعب الفلسطيني فال يصدق عىل اإلطالق«. وأضاف: “نحن نعرف صور 
َمن يحمل الفلسطينيون، وكيف يرفعون العلم الرتيك، إذا مل يستمع هذا الشخص (قليجدار أوغلو) إىل كلمتنا، 
أال يوجد من يبلغه بأن أردوغان دافع عن فلسطني يف األمم املتحدة، مثلام يفعل يف املحافل الدولية؟، إذا كان 
أكرب أحزاب املعارضة يرغب يف معرفة جهودنا العلنية وغري العلنية تجاه فلسطني، فليذهب ويسأل الرئيس 
محمود عباس، ورئيس حركة حامس إسامعيل هنية”. ولفت أردوغان إىل أنه »عندما يذكر اسم فلسطني وغزة، 
فإن ما يتبادر إىل األذهان هو حزب العدالة والتنمية”. وأضاف: »إذا كان قليجدار أوغلو ال يثق باملسلمني، 

فليسأل ممثيل األقليات الدينية يف فلسطني، وسيرشحون له ذلك جيدا«. للمزيد

إسطنبول.. انطالق مؤتمر دولي يناقش »مستقبل الحضارة اإلسالمية«

احتضنت مدينة إسطنبول، فعاليات مؤمتر دويل حول مستقبل الحضارة اإلسالمية، تستضيفه تنظمه جامعة ابن 
خلدون بالتعاون منتدى شباب املؤمتر اإلسالمي للتعاون والحوار، وشارك يف املؤمتر الذي يحمل عنوان »مستقبل 
املفكر املسلم«، نحو 300 مفكر وباحث أكادميي، من نحو 50 دولة عربية وإٍسالمية وأوروبية. ويهدف إىل عقد 
ندوات نقاشية حول مستقبل الحضارة اإلسالمية، وكيفية الوصول إىل االستقالل الفكري. باإلضافة إىل التباحث 

http://www.trt.net.tr/arabic/trky/2018/10/05/mdyr-m-mw-ss-ldh-wltlfzywn-ltrky-trt-brhym-rn-yuqywim-mntd-trt-world-1062956
https://www.dailysabah.com/arabic/turkey/2018/10/03/زعيم-المعارضة-التركية-يتحول-إلى-محط-للسخرية-بعد-تصريحات-كاذبة-عن-أردوغان
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يف كيفية جمع علامء املسلمني ومفكريهم تحت مظلة واحدة، من جميع الدول اإلسالمية. للمزيد

وزير النقل: أسطول من األقمار الصناعية التركية يف الخدمة

تعد  بالده  إن  تورهان،  الرتيك جاهد  التحتية  والبنى  النقل  وزير  قال 
واحدة من 30 دولة فقط متتلك أقامرا صناعية يف الفضاء، وإنها سرتفع 
توركسات  أقامر  دخول  مع   ،6 إىل  باالتصاالت  الخاصة  أقامرها  عدد 
5A، و5B، و6A، الخدمة، وأن أقامر توركسات 4B ،4A ،3A، تقوم 
مبهام االتصاالت، أما أقامر غوكتورك 1، 2، ورصد، فتقوم مبهام املراقبة 
والرصد. وأشار إىل أن بالده تقدم خدمات االتصاالت من خالل أقامرها 

الواقعة يف 3 مدارات مختلفة. وتخطط تركيا إلطالق قمرها 5A إىل املدار 31 درجة رشقا عام 2020، فيام 
سيقوم القمر 5B بزيادة سعة املدار 42 درجة رشقاً وينطلق عام 2021، وبالتايل ستعزز أنقرة إمكاناتها يف 
مجال البث عرب األقامر الصناعية ويف مجال تأمني حزم اإلنرتنت، وعرب تنشيط األقامر الستة، ستؤمن خدمة 
االتصاالت ملناطق جغرافية واسعة تشمل الصني والجمهوريات الرتكية يف آسيا والقارتني اإلفريقية واألوروبية. 

للمزيد

مسؤولة أممية: تركيا نموذج يحتذى به يف استضافة الالجئين

قالت أالنا أرميتاغ، منسقة صندوق األمم املتحدة للسكان يف أوروبا 
الرشقية وآسيا الوسطى، إن تركيا تعد منوذجا يحتذى به يف استضافة 
 3 من  ألكرث  الرتكية  والخدمات  الضيافة  بحسن  وأشادت  الالجئني، 
ماليني ونصف مليون الجئ عىل أراضيها. وأكدت قيام تركيا مبشاريع 
وإجراءات استثنائية فيام يخص تقليص نسب وفيات األمهات خالل 

السنوات الـ 5 املاضية. للمزيد

تركيا تدرب دفعة جديدة من ضباط الجيش الصومالي 

تدريب 185 عنرصا  الصومالية مقديشو،  العاصمة  تريك يف  بدأ مركز 
واستقبل  الصومالية،  املسلحة  بالقوات  الصف  وضباط  الضباط  من 
مركز التدريب العسكري الرتيك الدفعة الجديدة، بحضور وزير الدفاع 
الصومايل حسن عيل محمد، وقائد القوات املسلحة الصومالية طاهر 
املركز  بيكر، ورئيس  أولغن  الرتيك لدى مقديشو  آدم علمي، والسفري 
العقيد عمر فاروق. وأشاد وزير الدفاع الصومايل بالدور الرتيك يف إعادة 

https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/إسطنبول-انطلاق-مؤتمر-دولي-يناقش-مستقبل-الحضارة-الإسلامية/1273917
https://www.aa.com.tr/ar/التقارير/وزير-النقل-أسطول-من-الأقمار-الصناعية-التركية-في-الخدمة-مقابلة/1274063
https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/مسؤولة-أممية-تركيا-نموذج-يحتذى-به-في-استضافة-اللاجئين-مقابلة/1274086
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الداعمة للصومال  تركيا يف مقدمة الدول  تأهيل الجيش الصومايل من خالل تخريج قيادات جديدة، واصفاً 
للخروج من أزماتها السياسية طوال السنوات املاضية. كام شدد قائد القوات املسلحة الصومالية، عىل أهمية 
مركز التدريب العسكري الرتيك لتأهيل وتدريب دفعات من القوات الصومالية، بعد سنوات من انهيار املؤسسة 

العسكرية الصومالية. للمزيد

ثانيًا: قضية األسبوع

 الصناعات الدفاعية العسكرية واألمن القومي التركي

تقدم تركيا عروًضا مبهرة يف مجال الصناعات الدفاعية. فبعدما كان اعتامد الجيش الرتيك عىل الخارج عام 2002 
أكرث من 80%، تراجعت هذه النسبة خالل 16 عاًما إىل 35%. يف إطار هدفها نحو االستقالل التام يف صناعة 
املعدات واألنظمة الحساسة بحلول عام 2023. يقول الكاتب الرتيك محمد آجات، أنه طرح سؤااًل عىل إسامعيل 
دمري، رئيس قطاع الصناعات الدفاعية الرتكية، “ما هو اليشء الذي كان ناقًصا قبل عام 2002 واكتشف الحًقا 
ووضع يف حيز التنفيذ؟” فكان جوابه “االستقرار واإلرادة واإلرصار”. وميكننا أن نعزز هذه العبارة باإلرادة التي 

وضعها الرئيس أردوغان وفريقه الذي ولدته هذه العقلية من األعىل نحو األسفل يف كل مفاصل الدولة.

دعونا ال نخترص الكالم عن االستقاللية يف الصناعات الدفاعية، فأي دولة ليست لديها إمكانية أن تقول »لقد 
اشرتيت هذا السالح وأستطيع أن أستخدمه كيفا أريد«. ومثاالً؛ يف أيام موجة 15 يوليو/متوز؛ كانت تركيا قد 
طلبت من باكستان مدربني لطياري إف – 16 بشكل مؤقت بسبب العجز لديها يف الطيارين املقاتلني، ردت 

باكستان بالرتحيب، إال أن الواليات املتحدة مل تسمح بذلك مستغلة حقوقها يف العقود املربمة مع تركيا.

إن ارتباط أي دولة بالخارج يف املجال العسكري، ال سيام بدولة كالواليات املتحدة، ميكن أن يؤدي يف كثري من 
األحيان إىل زيادة التكاليف والتقيد يف استخدام تلك األسلحة يف العمليات الالزمة، وعىل النقيض، رمبا يعطينا 
التذكري باملساهمة الكبرية للتوجه إىل كل ما هو وطني ومحيل يف مجال الصناعات الدفاعية يف النجاح الذي 

حققه الجيش الرتيك خالل فرتة قصرية يف عملية عفرين، من أجل فهم قيمة هذا األمر.

أضاف رئيس قطاع الصناعات الدفاعية دمري، أن تركيا عىل وشك إنجاز مرشوع مروحية هجومية جديدة قريباً 
ستكون أفضل من املروحية Atak التي تعترب من بني الخمسة األفضل بني مثيالتها يف العامل. مل يكن لرتكيا أي 
رشكة ضمن أكرب 100 رشكة صناعات دفاعية يف العامل عام 2002، لكن استطاعت 4 رشكات تركية حاليًا يف دخول 
القامئة، مام يعني تحقيق خربة تراكمية جيدة بفضل اإلرادة الرتكية. أما بخصوص منظومة الصواريخ الدفاعية 
الروسية إس – 400 التي تحولت إىل »قضية قومية بالنسبة لرتكيا” بالتوازي مع طائرات إف – 35، يف الوقت 
الذي يطالب فيه املسؤولني األمريكيني بالتنازل عن صواريخ إس – 400 الروسية أو نسيان طائرات إف – 35 
األمريكية«. لكن اإلرادة السياسية الرتكية ليس لديها نية بالتخيل عن صفقة الصواريخ الروسية، فهي تسدد 

https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/تركيا-تدرب-دفعة-جديدة-من-ضباط-الجيش-الصومالي/1274496
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مثن الصفقة، حيث وجدت تركيا أن املنظومة الدفاعية هي األفضل لدفاعاتها الجوية.

يشري رئيس قطاع الصناعات الدفاعية الرتكية، إىل الضغوط التي مُتارس عىل تركيا من الجانب األمرييك إلقناع 
أنقرة بالتخيل عن صفقة الصواريخ الروسية، وهي ليست محقة، عرب التهديد بفرض عقوبات تارة، والتخويف 
الرسية  املعلومات  ستفيش   400  – إس  صواريخ  إّن  بالقول  الرتويج  قبيل  من  أخرى،  تارة  الفني  باإلخفاق 
لطائرات إف – 35، أو أنّها ستضع قدرتها عىل االختباء من الرادار يف خطر، لكن كانت أنقرة ترد من خالل 

مواقف رصيحة، بقوله:

تلك  رؤية  عىل  قادرة  روسيا،  يف  التي   400  – إس  صواريخ  أّن  ومعلوم   ،35  – إف  طائرات  الرنويج  “متتلك 
الطائرات ما إن تحلق. ومل تردنا معلومات توضيحية واضحة يف هذا الصدد حتى اآلن. ورمبا يعتربون استرياد 
تركيا لنظام دفاعي رويس خسارة عىل املدى الطويل. ولألسف فهناك ادعاء منترش مفاده أن أرسار الظهور عىل 
الرادار لطائرات إف – 35 ستفىش بهذه الطريقة. وهذا ادعاء ال نوافق عليه. ومن جانبنا لن نقدم عىل أي 
خطوة تصيب حلفاءها بالقلق«. إّن مرشوع طائرات إف – 35 هو مرشوع تعترب تركيا رشيكة به، ال »زبون« 

سيشرتي ما تحتاجه”.

وحسب دمري، فإن تركيا تسلمت املنظومة وتقوم بسداد الدفعات املالية، وال يزال التدريب مستمرًّا، وال يوجد 
الحقيقية  النية  يوليو 2019 لرنى  أوال حتى  االنتظار  املواعيد«. وبالرغم من ذلك، علينا  تأخري يف أجندة  أي 
التي تحملها واشنطن، فمن املفيد أن نتابع بحذر ما سيحدث حتى اللحظة التي تصل فيها الدفعة األوىل من 

صواريخ إس – 400 املتعاقد عليها إىل تركيا. للمزيد

https://www.yenisafak.com/ar/Yazarlar/Detay/2042346?title=هل-ستفشي-صواريخ-إس---400-أسرار-طائرات-إف---35؟&LinkName=mehmetacet
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ثالثًا: حدث األسبوع

جمال خاشقجي ولغز االختفاء – تحرير خاص بالنشرة

القنصلية  مبنى  سعودي  أمني  وفد  ومغادرة  دخول  لحظات  املايض،  األحد  األناضول،  وكالة  كامريا  سجلت 
السعودية يف إسطنبول، بعد أيام من دخول الكاتب والصحفي جامل خاشقجي القنصلية ثم اختفائه، ووصل 
الوفد األمني عىل منت أربع سيارات فارهة، ومكث يف القنصلية ملدة ساعتني. وشوهد أحد أعضاء الوفد، وهو 
يخرج من القنصلية، واضعا عىل عنقه العلم السعودي. يف وقت سابق، قال مصدر يف القنصلية بإسطنبول إن 
التحقيقات«.  الرتيك، للمشاركة يف  الجانب  السعودي وموافقة  الجانب  بناًء عىل طلب  »الوفد األمني، وصل 

أوردته  ما  صحة  تويرت،  عرب  القنصلية  ونفت 
خاشقجي  مبقتل  أتراك  مسؤولني  عن  رويرتز، 
املصدر  وشكك  السعودية.  القنصلية  داخل 
من  صادرة  الترصيحات  هذه  تكون  »بأن 
لهم  مخول  أو  مطلعني  أتراك  مسؤولني 
لدى  السعودي  السفري  نفى  كام  بالترصيح«. 
تركيا ضلوع أي من موظفي القنصلية يف اختفاء 
خاشقجي، مضيفاً أن كامريات التسجيل داخل 

الوفد األمني السعودي لحظة مغادرته القنصلية السعودية يف اسطنبول
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إىل  خاشقجي  دخول  يوم  تعمل  تكن  مل  القنصلية 
القنصلية. للمزيد

راغب صويلو، مراسل صحيفة دييل صباح يف  نرش 
واشنطن، بعضاً من تقرير صحيفته حول معلومات 
جامل  الصحفي  اختفاء  تفاصيل  بشأن  جديدة 
سفر  بجوازات  سعوديون  وصل  قائالً:  خاشقجي، 
دبلوماسية إىل إسطنبول، بطائرتني خاصتني بطريان 
 (HZ-SK2) رقم  تحمل  األوىل  الطائرة  الخليج، 
بحجز  وقاموا  ظهراً،   3 الساعة  إسطنبول  وصلت 
فندق قريب من السفارة لفرتة 4 أيام (5 أكتوبر)، 
سجالت  تظهر  حيث  بالفندق،  يقيموا  مل  لكنهم 
الفندق الدخول إليه يف 2 أكتوبر، وتوجهوا فوراً إىل 
القنصلية، وغادروا الحقاً إىل ديب ثم الرياض، الطائرة 
 5 الساعة  إسطنبول  وصلت   (HZ-SK1) الثانية 
عرصاً ثم غادر عربها املسؤولون إىل مرص بعد وقت 
مسؤويل  أن  كام  السفارة.  يف  مكوثهم  من  قصري 
القنصلية السعودية منحوا إجازة للعاملني األتراك يف 
الرتيك  يوم اختفاء خاشقجي، بجانب تحقيق األمن 

سيارة  بواسطة  حياً  خاشقجي  تهريب  احتاملية  يف 
نوع فيتو سوداء. للمزيد

فريق تنفيذ العملية: كشفت مصادر أمنية تركية عن 
الذي  املكون من 15 شخًصا  الخاص  الفريق  أسامء 
وصل من الرياض إىل إسطنبول، وتواجد يف القنصلية 
السعودي جامل  الصحفي  تواجد  لحظة  السعودية 
مالزم   – البستاين  سعد  مشعل  وهم:  خاشقجي، 
مدير   – الطبيقي  محمد  الجوية، صالح  القوات  يف 
الطب الرشعي باإلدارة العامة لألدلة الجنائية باألمن 

وقفة تضامنية إلعالميني ومثقفني عرب مع 
خاشقجي أمام القنصلية السعودية يف اسطنبول

https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/وفد-أمني-سعودي-يغادر-قنصلية-بلاده-بإسطنبول-بعد-زيارة-لساعتين/1275205
https://twitter.com/ragipsoylu
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العام، نايف حسن العريفي، محمد سعد الزهراين، 
منصور عثامن أبا حسني – ضابط يف الدفاع املديّن، 
العزيز محمد الحساوي،  خالد عايض الطيبي، عبد 
وليد عبد الله الشهري – ضابط يف القوات الجوية، 
تريك مرشف الشهري، ثائر غالب الحريب، ماهر عبد 
العزيز مرتب، فهد شبيب البلوي، بدر اليف العتيبي، 
مصطفى محمد املدين، سيف سعد القحطاين للمزيد

ردود الفعل التركية والعربية 
والدولية:

الرئيس رجب طيب أردوغان، أتابع شخصيا قضية 	 

اختفاء خاشقجي، وسنعلن نتائج التحقيق مهام كانت 

تركيا 	  يف  العرب  اإلعالميني  بيت  جمعية  رئيس 

مقتل  عن  مؤكدة  معلومات  منتلك  كشالكجي:  طوران 

معه،  العامل  ضمري  يتفاعل  أن  نأمل  بوحشية،  خاشقجي 

لكن  لديها تسجيالت دخول خاشقجي،  الرتكية  السلطات 

بتوفري  القنصلية  نطالب  خروجه،  تسجيالت  تتوفر  ال 

للمراقبة يف  كامريا  يوجد 40  العلم  التسجيالت، مع  هذه 

القنصلية ومحيطها.

اإلنرتنت 	  لصحافة  الدولية  الجمعية  رئيس 

والصحفيني، عزت آيدن: دخول خاشقجي إىل قنصلية بالده 

وانقطاع أخباره أمر مؤسف، ال ميكن أن يتعرض أي صحفي 

ألي ضغوط أو تدخل بسبب آرائه، يف حال ثبت مقتله يف 

القنصلية، فهذا حدث تاريخي خطري.

إشمن، 	  مصطفى  الرتيك،  الصحافة  مجلس  رئيس 

زوبع،  تركيا حمزة  املرصيني يف  اإلعالميني  ورئيس جمعية 

والناشطة اليمنية الحائزة جائزة نوبل للسالم توكل كرمان، 

ورئيس جمعية »مظلوم در« الرتكية رمضان بايهان، أعربوا 

عن تضامنهم مع خاشقجي.

العامة الرتكية: فتح تحقيق يف 2 أكتوبر/	  النيابة 

ترشين األول الحايل، وهو اليوم الذي دخل فيه خاشقجي 

القنصلية السعودية يف إسطنبول.

قالن: 	  إبراهيم  الرتكية،  الرئاسة  باسم  املتحدث 

السعودية  القنصلية  يف  بوجود خاشقجي  تفيد  معلوماتنا 

بإسطنبول.

مبنى 	  غادر  خاشقجي  السعودية:  القنصلية 

القنصلية بعد إنهاء معاملة خاصة به.

السعودي 	  السفري  الرتكية،  الخارجية  استدعاء 

لدى أنقرة وليد بن عبد الكريم الخريجي، لالستفسار عن 

اختفاء خاشقجي.

مسؤولون 	  رويرتز:  ووكالة  الربيطانية  الغارديان 

إىل قرائن توصل  استناداً  أتراك يرجحون مقتل خاشقجي 

إليها محققو الرشطة واملخابرات الرتكية.

 الخارجية الرتكية: نتطلع لـ “التعاون التام« مع 	 

الصحفي  اختفاء  بقضية  التحقيق  يف  السعودي  الجانب 

السعودي جامل خاشقجي مبدينة إسطنبول.

أونال، 	  سادات  الرتيك  الخارجية  وزير  مساعد 

مقر  إىل  تركيا  لدى  السعودي  السفري  مرتني،  استدعى 

الخارجية الرتكية لالستفسار عن خاشقجي.

السعودية 	  نطالب  الرتيك:  الصحافة  مجلس 

جامل  الصحفي  مصري  حول  ومنطقي  ُمقنع  بتوضيح 

خاشقجي، عقب اختفائه بعد زيارته قنصلية بالده.

نائب رئيس املجلس العريب للثورات، د. أمين نور: 	 

https://www.yenisafak.com/ar/world/3407328
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املجلس يحمل اململكة املسؤولية الكاملة عن هذه العملية التي ال تتسق بأي شكل مع القانون الدويل، ونطالب السلطات 

السعودية باإلفصاح عن مصري خاشقجي، ألن كل ما ورد من قبلهم، ترصيحات ال تتسم باملسؤولية تجاه أزمة كهذه.

الناشطة اليمنية توكل كرمان: عملية االختطاف اآلثم التي تعرض لها الصحفي جامل خاشقجي مدانة بكل الطرق، 	 

ونطالب بتحقيق دويل.

أمنستي: اغتيال خاشقجي سيكون إشارة مرعبة للمنتقدين بأنهم بخطر حتى خارج السعودية.	 

املدير التنفيذي املساعد للجنة روبرت ماهوين: لجنة حامية الصحافيني قلقة من املعلومات الصحافية التي أفادت 	 

بأن جامل خاشقجي قد يكون قتل داخل القنصلية السعودية يف إسطنبول، عىل السلطات السعودية تقديم تقريرا كامال ذا 

مصداقية حول الحادثة داخل بعثتها الدبلوماسية.

منظمة »مراسلون بال حدود«: يف حال تأكدت معلومات مقتل خاشقجي، فسيشكل ذلك هجوما مروعا ومؤسفا 	 

وغري مقبول عىل حرية الصحافة.

منظّمة »هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، إذا كان خاشقجي موقوفًا لدى السلطات السعودية فإّن 	 

ذلك سيشكل حالة اختفاء قرسي.

 يس أن أن األمريكية، عن مسؤوالن كبريان يف اإلدارة األمريكية: واشنطن تعمل بهدوء يف قضية الصحفي املفقود 	 

جامل خاشقجي، وتسعى للحصول عىل إجابات بشأن مكانه والتحدث إىل املستويات العليا يف السعودية.

 السيناتور األمرييك ماركو روبيو: لو ثبتت صحة تقارير مقتل جامل خاشقجي، فإن عىل الواليات املتحدة والعامل 	 

املتحرض الرد بقوة.

الخارجية يف مجلس الشيوخ األمرييك: اختفاء الصحفي جامل خاشقجي غري 	  العالقات  عضوان دميقراطيان بلجنة 

مقبول بتاتا ومثري للغضب.

واشنطن بوست عن السيناتور كريس فان هولني: مؤسسة السياسة الخارجية األمريكية -التي انصاعت ملزاعم حملة 	 

ويل العهد السعودي الدعائية وزعمها بأنه إصالحي- مطالبة اآلن بتفسري سذاجتها، إذا تأكد مقتل خاشقجي فإنه سيشكل 

تصعيدا سعوديا صادما إلسكات املعارضة.

السيناتور كريس موريف: ما جرى لخاشقجي يدعو إىل التساؤل بشأن العالقات مع الرياض، ويبدو أن التضييق عىل 	 

حرية التعبري يف السعودية أصبح خطريا للغاية، يجب إعادة النظر يف »الشيك عىل بياض« الذي تقدمه واشنطن للرياض يف 

املجاالت السياسية والعسكرية.
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وزير الخارجية األمرييك، مايك بومبيو: يدعو السعودية لتحقيق شامل باختفاء خاشقجي والتحيل بالشفافية بشأن 	 

نتائجه.

الرئيس األمرييك دونالد ترمب: أنا قلق بشأن التقارير عن اختفاء خاشقجي وآمل حل املوضوع برسعة.	 

اختفاء 	  بشأن  تحقيق دويل ومستقل  إجراء  يجب  كاي:  ديفد  والتعبري  الرأي  املتحدة لحرية  الخاص لألمم  املقرر 

خاشقجي، نخىش أن يكون هدف اخفائه تخويف املعارضني.

الخارجية الفرنسية: نتابع اختفاء الصحفي خاشقجي بانتباه شديد.	 

السلطات 	  من  توضيحات  وننتظر  طلبنا  الدويل،  أعضاء املجتمع  باقي  مثل  األوروبية:  باسم املفوضية  املتحدث 

السعودية حول مصري السيد خاشقجي.

رئيس قسم حرية اإلعالم مبنظمة األمن والتعاون األورويب هارمل ديسري: أشعر بالصدمة بشأن االدعاءات التي تفيد 	 

مبقتل خاشقجي يف قنصلية بالده، إذا تأكدت هذه األنباء فهي جرمية غري مسبوقة ضد الصحفيني.

رابعًا: المشهد االقتصادي

وزير املالية التركي: سنطرح برنامجا قويا ملكافحة التضخم

أعلن وزير املالية والخزانة الرتيك، براءت ألبريق، اعتزام الحكومة اإلعالن عن برنامج من أجل مكافحة التضخم 
يف تركيا. مؤكداً عدم التنازل يف مسألة انضباط امليزانية الرتكية. وحول الخطة االقتصادية الجديدة لبالده عىل 
املدى املتوسط، املرتكزة عىل ثالث قواعد رئيسية، هي »التوازن واالنضباط والتغيري«. وأعلنت مؤسسة االحصاء، 
أن نسبة التضخم لشهر سبتمرب/ أيلول املايض، ارتفعت بنسبة 6.30%، لتصبح النسبة السنوية للتضخم %24.52.

التبادل التجاري التركي مع إفريقيا ازداد 4 أضعاف 

قال رئيس لجنة العالقات االقتصادية الخارجية يف وزارة 
بني  التجاري  التبادل  إن  أولباك،  نائل  الرتكية،  االقتصاد 
الفرتة  خالل  أضعاف   4 ازداد  اإلفريقية  والقارة  بالده 
مع  بالتعاون  املنتدى،  ويُنظَّم  و2018.   2003 عامي  بني 
مجالس األعامل الرتكية اإلفريقية، ووزارة االقتصاد الرتكية 
واالتحاد اإلفريقي، يومي 10 و11 أكتوبر / ترشين األول، 

الجاري. ويهدف املنتدى إىل إجراء أكرث من 3 آالف لقاء ثنايئ، وتوقيع اتفاقيات تعاون. مبشاركة أكرث من 30 
وزيرا، وحوايل 1000 رجل أعامل من 49 دولة إفريقية، 2000 رجل أعامل تريك. وتبلغ االستثامرات الرتكية 



      October 10  , 2018  || العدد 42   

14Page

املبارشة يف إفريقيا 6.5 مليار دوالر عام 2017، وتجاوز حجم مشاريع رشكات املقاوالت الرتكية يف إفريقية 64 
مليار دوالر، ويشارك الرئيس رجب طيب أردوغان يف افتتاح املنتدى، إىل جانب الرئيس اإلثيويب ماالتو تيشومي 
ويرتو، ورئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي موىس فيك محمد، ورئيس الغرف التجارية يف بان ـ إفريقيا ميالكو 

إيزيزو. للمزيد

إسطنبول تستضيف أعمال قمة »بريكا« االقتصادية

تقيم جمعية رجال األعامل والصناعيني األتراك (توصياد)، بالتعاون مع االتحاد الصيني لالقتصادات الصناعية، 
أعامل قمة الحزام والطريق الصناعي واالتحاد التجاري (بريكا)، يف مدينة إسطنبول الرتكية يومي 18 - 19 
أكتوبر/ترشين األول الحايل، وتعترب »بريكا« العمود التجاري ملبادرة الحزام والطريق التي أعلنتها الحكومة 
الصينية عام 2013. وبجانب تركيا والصني، يشارك يف القمة رواد من عامل األعامل واألوساط األكادميية واملجتمع 
املدين من مختلف القارات. وتساهم القمة بتقديم تركيا يف عامل األعامل، وتعزيز العالقات االقتصادية املتعددة 
األطراف يف املنطقة، بجانب املجاالت االستثامرية يف تركيا، والتجارة اإللكرتونية، والقطاع املرصيف، ومساعي 
البحث عن رشكاء جدد. تأسست “بريكا” يف 2016 بالعاصمة بكني، لتعزيز الرشاكات بني البلدان الواقعة عىل 

خط طريق الحرير. وتضم 31 عضوا من منظامت أعامل من 29 دولة ومنطقة. للمزيد

” مجموعة كومباس” البريطانية التجارية تجدد ثقتها يف اقتصاد تركيا

ثقتها  عىل  الربيطانية،  التجارية  كومباس  مجموعة  أكدت 
باالقتصاد الرتيك وتعزيز استثامراتها بواسطة فرعها يف تركيا، 
أهم  من  الربيطانية،  املجموعة  كومباس”.  »سفرة  رشكة 
الرشكات الرائدة عاملياً يف مجاالت األغذية والعصائر وقطاع 
الخدمات والتنظيم. وتُصنف كسادس أكرب رشكة يف العامل من 
حيث عدد املوظفني، يعمل لديها أكرث من 550 ألف موظف، 
يف أكرث من 55 ألف نقطة حول العامل، منهم حوايل 25 ألف 

موظف يف تركيا، يبلغ حجم أعاملها السنوية يف العامل 22.6 مليار جنيه إسرتليني.

نهاد كارتال، رئيس مجلس اإلدارة، والرئيس التنفيذي لفرع الرشكة الربيطانية يف تركيا، قال إن فرع الرشكة 
التجارية  التاسعة يف ترتيب فروعها من حيث حجم األعامل  يف تركيا ينشط منذ عام 1992، يأيت يف املرتبة 
الطعام يف املؤسسات والرشكات، مثل مراكز  بوابة مجال إعداد وتقديم  الرتيك من  السوق  السنوية، دخلت 
التسوق، واملصانع، واملؤسسات التعليمية والصحية. تقدم الرشكة وجبات طعام لنحو 1.3 مليون شخص يوميا 
يف املؤسسات الرتكية، تعمل يف مجال التنظيف واألمن، وتأيت الرشكة يف املرتبة الثانية يف تركيا من حيث عدد 

https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/مسؤول-تركي-التبادل-التجاري-مع-إفريقيا-ازداد-4-أضعاف/1273670
https://www.aa.com.tr/ar/اقتصاد/إسطنبول-تستضيف-أعمال-قمة-بريكا-الاقتصادية/1273752
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املوظفني. وحققت زيادة يف حجم األعامل 24.9% خالل النصف األول من العام الجاري، وأضاف كارتال: “سفرة 
قبل  منتجاته  له ضامنات لرشاء  الفالح محصوالته بشكل مبارش دون وسطاء، وتقدم  كومباس” تشرتي من 
حصدها، بجانب الدفعات األولية، تركيا بها الكثري من فرص االستثامر، وستحقق معدالت منو عالية بعد تجاوز 

مشاكلها االقتصادية الحالية، وأعتقد أن العام 2019 سيكون أفضل لرتكيا مقارنة مع العام الحايل«. للمزيد

أونروا: الدعم التركي عقب وقف التمويل األمريكي رسالة قوية للعالم

الذي  بالدعم  كرينبول،  بيري  »أونروا”  لـ  العام  املفّوض  أشاد 
وأعرب  للعامل.  قوية  رسالة  مبثابة  أنه جاء  معتربًا  تركيا،  قّدمته 
عن امتنانه إزاء روح التضامن الرتيك حيال أونروا، عقب إيقاف 
فيه  أوقفت  الذي  الوقت  “يف  وأضاف:  عنها.  األمرييك  الدعم 
أمريكا دعمها املايل عن املنظّمة، تركيا بعثت رسالة قويّة للعامل 
من خالل وقوفها إىل جانب أونروا”. وأشاد املفّوض بالتضامن، 

الذي تبديه تركيا حيال الفلسطينيني، موضحا أنّه وخالل الزيارات التي يجريها إىل تركيا ال يلحٌظ أّي قلق أو 
خوف إزاء الفلسطينيني املتواجدين فيها.  ونّوه كرينبول، إىل أّن الدعم الرتيك أسهم بشكل أو بآخر بازدياد 
الدعم السيايس، وكذلك التضامن العاملي مع املنظمة. وأشاد كرينبول بالجهود، التي بذلتها بعض الدول بينها 

تركيا واألردن واليابان وأملانيا وغريها يف سبيل دعم األونروا. للمزيد

تركيا تدعو ُسرَيان السويد إلى االستثمار يف موطنهم

دجلة«  منطقة  تنمية  »وكالة  عام  أمني  ألتنداغ،  يلامظ  دعا 
رسيانية  أصول  من  أعامل  رجال  تركية)،  واليات   4 (تشمل 
أرضا  تعد  التي  »ماردين«  والية  زيارة  إىل  بالسويد،  يقيمون 
الواقع.  أرض  عىل  االستثامر  فرص  لبحث  وأجدادهم،  آلبائهم 
وبنّي أن املنطقة التي ترشف عليها الوكالة شهدت تحسنا كبريا 
لالستثامر،  الالزمة  الظروف  حيث  من  املاضية  الفرتة  يف  جدا 
بفضل اإلجراءات الحكومية. أشار إىل بدء قدوم عدد ال بأس به 

من املستثمرين األجانب إىل املنطقة. وعربَّ رئيس االقتصاد يف مطرانية الرسيان األرثوذكس إميانويل بويل، عن 
سعادته حيال تزويد رجال األعامل الرسيان املقيمني يف السويد مبعلومات حول فرص االستثامر يف تركيا. للمزيد

“موصياد” التركية: نسعى لتعزيز عالقاتنا مع السودان

قال إبراهيم أويار، رئيس الفروع الخارجية لجمعية رجال األعامل والصناعيني املستقلني األتراك (موصياد)، 

https://www.aa.com.tr/ar/التقارير/كومباس-البريطانية-مجموعة-تجارية-تجدد-ثقتها-في-اقتصاد-تركيا-مقابلة/1274708
https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/أونروا-الدعم-التركي-عقب-وقف-التمويل-الأمريكي-رسالة-قوية-للعالم/1275209
https://www.aa.com.tr/ar/اقتصاد/تركيا-تدعو-سريان-السويد-إلى-الاستثمار-في-موطنهم/1273761
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إّن الجمعية تسعى جاهدة لتعزيز عالقاتها مع السودان، وإنشاء جرس بني املستثمرين يف البلدين. وأوضح: 
“قطاعي املقاوالت واالستشارات، يأتيان يف مقدمة العالقات االقتصادية التي تربط بني تركيا والسودان، وتبلغ 
املقاوالت”. وأشار إىل أن تركيا  السودان 300 مليون دوالر، ومثلها يف مجال  املبارشة يف  الرتكية  االستثامرات 
أعلنت أن 2018، عام القارة اإلفريقية، وأّن أنقرة قامت بأنشطة متنوعة وهامة يف القارة”. وتابع “ألهمية 
السودان الجغرايف يف القارة اإلفريقية، ارتفع حجم الصادرات الرتكية إىل السودان خالل السنوات العرش األخرية 
من 145 مليون دوالر إىل 308 مليون دوالر، كام ارتفع حجم التبادل التجاري بني البلدين خالل الفرتة املذكورة 

من 153 مليون دوالر إىل 320 مليون دوالر. للمزيد

خامسًا: إعرف تركيا

سوق قهرمان مرعش املسقوف.. قلب تجاري نابض منذ 500 عامًا

الدولة، ليصبح بذلك من أهم وأقدم مناطق  القادر، عالء  القرن 16، عىل يد وايل إمارة دو  ُشيد السوق يف 
التجارة يف الوالية. يعد السوق املسقوف من أكرب األسواق يف تركيا، حيث ميتد تاريخه لنحو 500 عام. يضم 
الورشات  من  الكثري  وبها  والحدادين.  والقزازين،  والصاغة،  والنحاسني،  الرساجني،  سوق  مثل  عديدة  أسواقا 
واملحالت التي يتم فيها مزاولة الفنون واملهن اليدوية التقليدية، ما يجعلها من أهم األسواق يف تركيا من حيث 

املنتجات اليدوية. ويعترب السوق من أهم الوجهات السياحية للزوار املحليني والسياحيني.

متتلك املنطقة قيم تاريخية وثقافية غنية للغاية، ويأيت السوق يف مقدمة األماكن التاريخية والسياحية، حيث 
يقع عىل طريق التوابل، وميتد تاريخ بنائه إىل عهد إمارة أبناء دو القادر. يلعب السوق دورا مهام يف جذب 
مساحات  إلنشاء  فيه  الرتميم  بأعامل  املحلية  السلطات  قامت  وقد  املدينة،  إىل  واألجانب  املحليني  السياح 

للتجول للسياح، وترميم العديد من القصور القدمية باملنطقة، وافتتاحها أمام السياح«.

آثار  من  الكثري  بها  املدينة 
بفضل  القدمية،  الحضارات 
لنحو  املمتد  الطويل  تاريخها 
حيوية  يعطي  ما  عام.  ألف   14
السوق بشكل كبري إذ يحتوي عىل 
عنها  يبحث  التي  املنتجات  كافة 
السوق  ترميم  تم  كام  الزبائن، 
لشكله  املشابهة  املثىل  بالطريقة 
األصيل، ما ساهم يف الحفاظ عىل 

الكثري من أقسامه من الهدم.

https://www.aa.com.tr/ar/اقتصاد/مسؤول-بـموصياد-التركية-نسعى-لتعزيز-علاقاتنا-مع-السودان/1273927
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سادسًا: شخصية المشهد

تورغوت أوزال .. من هو؟

اقتصادي وسيايس تريك، ولد يوم 13 أكتوبر/ترشين األول 1927 
إسطنبول  جامعة  يف  تخرج  الفرات،  نهر  ملطية قرب  مدينة  يف 
واصل  ثم   ,1950 يف  الكهربائية  الهندسة  كلية  من  التقنية 
آمن باملبادئ  التخصص.  نفس  يف  املتحدة  بالواليات  دراساته 
شخصيته  ارتبطت  الغربية،  التزم بالعلامنية  اإلسالمية ولكنه 
الجامعات  من  وتعلم  الصوفية،  النقشبندية  بالطريقة  وعائلته 

ملبادئ مصطفى  املخلصني  خانة  يبقيه يف  علامنيا  األمريكية منطا 
كامل أتاتورك. تقلد عددا من املسؤوليات يف مجال الطاقة بالواليات املتحدة وبرتكيا، وعمل لدى البنك الدويل 

قبل أن يرتأس عددا من الرشكات الرتكية.

أسس حزب الوطن األم عام 1983، وقبل نهاية العام، فاز الحزب يف االنتخابات العامة، فتوىل تشكيل الحكومة 
منفردا، يف الوقت الذي كان فيه الجرنال كنعان إيفرين قائد االنقالب رئيسا للجمهورية، وخالل حكمه أظهر 
تعاطفا شديدا مع النشاطات اإلسالمية، لكنه نفى وجود حركة إسالمية منظمة يف تركيا ليقلل من مخاوف 
الجيش واألوساط العلامنية. استقطب إىل جانب حزبه، مريدي الطرق الصوفية الذين كان لهم دور مؤثر يف 
فوزه للمرة الثانية يف انتخابات عام 1987، ومل يكتف بإفساح املجال للحركات اإلسالمية لتنترش علنا، بل ضم 
يف قيادات حزبه الحاكم وجوها إسالمية سياسية معروفة كان بعضها جزءا من حزب السالمة الوطني. ومل 
تحم حوله شكوك الجرناالت الذين كانوا يرتبصون الدوائر بأي حكومة تشتم منها رائحة اإلسالم، كام حدث يف 
انقالب عام 1960 الدموي الذي انتهى بإعدام رئيس الوزراء عدنان مندريس ووزرائه، باتهامه بالرتاجع عن 
العلامنية رغم أنه مل يكن إسالميا، ومل تصل الحريات التي منحها لإلسالميني إىل ما وصلت إليه يف عهد أوزال.

شغل منصب رئيس الوزراء لدورتني انتخابيتني بينام كان الجيش يتوىل موقع رئاسة الجمهورية من خالل قائده 
كنعان إيفرين، نجا سنة 1988 من محاولة اغتيال، ويف عام 1989 أصبح الرئيس التاسع يف تاريخ الجمهورية 
الرتكية حتى العام 1993 وهو تاريخ وفاته. تويف يوم 17 أبريل/نيسان 1993 يف إسطنبول إثر أزمة قلبية، لكن 
عائلته شككت يف الوفاة وقالت إنه مات مسموما وطالبت بترشيح جثته ملعرفة أسباب الوفاة. قالت زوجته: 
»انشغال أوزال قبل وفاته بإيجاد حل سلمي للمشكلة الكردية ورفضه القيام بعمليات غري قانونية ملواجهة 
املتمردين األكراد، أثار استياء املؤسسة العسكرية«. فتحت النيابة العامة الرتكية تحقيقا وطلبت إجراء ترشيح 
للجثة، بعد أن كشف تقرير لجنة تحقيق خاصة شكلها الرئيس عبد الله غل، وجود شبهات عديدة تتعلق 
بوفاته، وقررت تركيا فتح قربه بعد 19 سنة من وفاته، وتشكلت لجنة طبية إلجراء الفحوصات والتحقيقات 

الالزمة.

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/f2bef0f6-bc13-4895-a190-8a5b20cb082f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/5c5795be-2df6-453d-9b0e-3b8057643ca1
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سابعًا: مقال المشهد

هل للموساد اإلسرائيلي يد بقتل خاشقجي؟

قال الكاتب الرتيك ورئيس تحرير صحيفة يني شفق، إبراهيم قراغول، إّن طريقة تصفية الصحفي السعودي 
جامل خاشقجي بعد دخوله سفارة بالده بإسطنبول، تشبه طريقة إرسائيل يف تعاملها مع خصومها. مضيفاً يف 
مقاله عىل موقع يني شفق، »إن عمليات االحتجاز أو االختطاف أو القتل هي أسلوب رصيح لالستخبارات 
اإلرسائيلية. فويل العهد السعودي محمد بن سلامن ونظريه اإلمارايت محمد بن زايد يعملون –يف الواقع– يف كل 

مكان بالتعاون مع االستخبارات اإلرسائيلية واألمريكية والربيطانية«.

وتساءل قراغول عن الفريق املكون من 15 شخًصا الذين تواجدوا بالسفارة خالل اختفاء خاشقجي، فيام لو 
كانوا كلهم سعوديني؟ أم كان بينهم إرسائيليون وإماراتيون ومرصيون؟ مشريًا إىل أن من املهم الكشف عن 
هذه املالبسات. وتابع: »يجب معرفة ما إذا كانت هذه الجرمية عملية مشرتكة أم ال؟، ذلك أّن هذه الدول 
وأجهزتها االستخباراتية تتحرك بشكل مشرتك يف املنطقة بأكملها وتحاول تنظيم شؤون الرشق األوسط وفق 
املصالح األمريكية–اإلرسائيلية يف املنطقة، وتؤسس التنظيامت اإلرهابية وتشعل فتيل الحروب األهلية وتنفذ 
وتوجه  تدير  التي  األمريكية-اإلرسائيلية هي  االستخبارات  أّن  إىل  مًعا«. مشرياً  املنطقة  الرسية يف  العمليات 

أجهزة االستخبارات يف كل من السعودية واإلمارات ومرص.

باملقابل؛ مل يستبعد قراغول خصوًصا إن تّم ترجيح وجود دور إرسائييل يف القصة؛ أن يكون الهدف األهم منها 
هو رضب العالقات الرتكية- السعودية«، مضيفاً: “وهنا نحن أمام جرمية شنيعة تفوق املامرسات االستخباراتية، 
فكأن البعض يريد أن يستغل هذه الجرمية لجر العالقات الرتكية–السعودية إىل مستوى ال ميكن إصالحها«. 
مؤكداً أن تركيا لطاملا كانت تتحرك بحذر شديد لتحول دون وقوع أزمة، رغم التهور الذي يسيطر عىل ويل 
العهد السعودي. لكن يف املقابل، شّدد قراغول عىل أن أنقرة صربت كثريًا وترصفت بعقالنية، وحملت دامئًا أمل 

إصالح العالقات وتقويتها. للمزيد

https://www.yenisafak.com/news/3407128
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