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)شخصية العدد(

أردوغان: نرفض ابتزاز أمريكا، وعالقاتنا مع روسيا أكثر قوة
كل جهودنا تنصب في دفع رأس المال الدولي 

لالستثمار في تركيا

استراتيجية  زيارة  ألمانيا  زيارة   
)تقريرخاص( استثنائي  وقت  في 

للشراكة  تركيا  يزور  لندن  في  المالي  الحي  عمدة  اقتصاد:    *
خارجية.  تركية  أسواق  لفتح  جديدة  آليات  و  األعمال  قطاع  في 

 * من هو كمال كليتشدار، زعيم حزب الشعب الجمهوري

التركية.. »يوروك«  لمدرعة  جديدة  دفاعية  أنظمة   *
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عناوين األسبوع
يتناول املشهد الرتيك لهذا األسبوع، يف املحور السيايس؛ ترصيحات الرئيس الرتيك رجب 
لالبتزاز  بالده  رفض  حول  الجديدة،  الترشيعية  السنة  افتتاحه  خالل  أردوغان  طيب 
األمرييك، ودعوته إىل الحوار لحل الخالفات، وانتقاده تراجع موقف واشنطن ونكوصها 
عن وعودها بشأن امللف السوري، وبجانب إشادة الرئيس أردوغان بعالقات تركيا مع 
روسيا حالياً ووصفها باألقوى من السابق، ومشاركته يف اجتامعات الدورة الـ 73 للجمعية 
العامة لألمم املتحدة، ومطالبته برضورة إصالح املؤسسة الدولية حيث أن العامل أكرب من 
خمسة –حسب مقولته الدامئة، والترصيحات املصاحبة لكلمته حول القضية الفلسطينية، 
واألزمة السورية، ومحاربة تركيا لإلرهاب يف جوارها اإلقليمي، ويستعرض املشهد كذلك؛ 
للناتو،  العسكرية  اللجنة  أركان  رؤساء  اجتامع  يف  الرتكية  األركان  هيئة  رئيس  مشاركة 
وإنتاج تركيا أنظمة دفاعية جديدة ملدرعتها املحلية “يوروك” لصالح دولة قطر، وتواصل 
مناورات “الحوت األزرق 2018” يف البحر املتوسط باستضافة ومشاركة تركية، باإلضافة 
إىل وثائق تكشف قضايا فساد، تشمل االختالس والتهرب الرضيبي لـ “غولن” يف إثيوبيا.

أملانيا،  إىل  الرتيك  الرئيس  زيارة  حول  تقريراً  املشهد  يستعرض  األسبوع؛  حدث  ويف 
واالستقبال الحافل من كلٍّ من الرئيس واملستشارة األملانية، وما متخض عن الزيارة من 
نتائج سياسية واقتصادية وأمنية، ُوصفت الزيارة بأنها طي لصفحة قدمية وبدء أخرى 
جديدة، يف تقدير لحاجة كال البلدين إىل اآلخر. ويف قضية األسبوع، يُسلِّط املشهد الضوء 
عىل األزمة والخالفات املستمرة بني تركيا ودول حوض رشق املتوسط حول تقاسم الرثوة 
واملوارد الطبيعية وبخاصة الغاز، وما صاحب ذلك مؤخراً من ترصيحات من وزير الطاقة 

بخصوص حق تركيا يف الرثوة يف املنطقة البحرية.

تركيا،  إىل  لندن  مدينة  يف  املايل  الحي  عمدة  زيارة  يتناول  االقتصادي؛  املشهد  يف  أما 
واألسباب االسرتاتيجية لزيارته وتعميق األعامل االقتصادية والتجارية وتكنولوجيا األعامل 
مع قطاعات األعامل املختلفة يف تركيا، بجانب استعراض آلليات وزارة التجارة الرتكية 
تركية  مينية  ومباحثات  خارجية،  جديدة  أسواق  وفتح  الرتكية  الصادرات  زيادة  بشأن 
الستئناف أعامل اللجنة الوزارية االقتصادية املشرتكة، واستعراض لحركة الصادرات الرتكية 
خالل األشهر الثامنية األوىل من العام الجاري، باإلضافة إىل تقييم زعيم الحركة القومية 

الرتيك دولت بهتشيل للربنامج االقتصادي الحكومي الجديد لبالده.

الدولة  منذ  تركيا  يف  الفليك  الرصد  حول  تقريراً  املشهد  يقدم  تركيا،  إعرف  فقرة  ويف 
العثامنية. أما شخصية املشهد لهذا األسبوع، فهي السيايس كامل كليتشدار أوغلو، رئيس 
حزب الشعب الجمهوري، أحد أكرب أحزاب املعارضة الرتكية. وختاماً؛ يتناول مقال املشهد، 
بعدم  األمريكية  اإلدارة  ومطالبته  أوغلو،  مولود شاووش  الرتكية  الخارجية  لوزير  مقاالً 
تسليح اإلرهابيني، ويرسد يف املقال، معاناة تركيا طوال عقود مع التنظيامت اإلرهابية، 
بجانب دور واشنطن يف دعم بعض التنظيامت اإلرهابية االنفصالية ضد تركيا يف املنطقة.
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أواًل: المشهد السياسي

 أردوغان: نرفض االبتزاز األمريكي، وعالقاتنا مع روسيا أقوى من السابق
بالربملان  الجديدة  الترشيعية  السنة  بافتتاح  كلمته  يف 
أمله  عن  أردوغان،  طيب  رجب  الرئيس  أعرب  الرتيك، 
يف  واشنطن  مع  والقضائية  السياسية  الخالفات  حل  يف 
واالبتزاز  التهديد  للغة  لجوئها  أن  ومحذرا،  وقت،  أقرص 
عوضا عن الحوار مرفوض، ويلحق الرضر بها عىل املدى 
يف  الكفاح  عىل  »مصممون  مضيفاً:  والبعيد«،  املتوسط 
فرض  يعتزمون  من  ضد  والقانون،  الدبلوماسية  إطار 
عالقات  له  قس  محاكمة  بذريعة  بالدنا  عىل  عقوبات 
خفية مع تنظيامت إرهابية«. وبشأن العالقة مع موسكو؛ 
التحديات  قال أردوغان: »تجاوزنا يف عالقاتنا الكثري من 

الناجمة عن أعامل تحريضية وعالقات التعاون بيننا ستزداد قوة يف املرحلة القادمة«. وفيام يتعلق بالحالة االقتصادية للبالد؛ 
قال أردوغان: »كل جهودنا تنصب يف دفع رأس املال الدويل لالستثامر يف تركيا، لذلك نقدم كافة أشكال الدعم والضامنات 
الالزمة”. وأضاف: »كام أننا كبلد يعمل ويستثمر وينتج ويصّدر ويوظف، وضعنا منوذًجا جديًدا للتنمية، وأن األحداث التي 
نعيشها منذ فرتة والتي تسببت بارتفاع أسعار الرصف، ال عالقة لها بالواقع االقتصادي لبلدنا ونواحي القصور فيه”. للمزيد

أردوغان من منبر األمم املتحدة: إصالح املنظمة الدولية ضرورة
أكرث ما ميَّز كلمة الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان يف كلمته أمام الدورة الـ 73 للجمعية العامة لألمم املتحدة، مطالبته 
بإصالح منظومة األمم املتحدة، قائالً: »العامل ال يعيش نفس الظروف التي نشأت بعد الحرب العاملية الثانية، نشدد عىل رضورة 
إصالح األمم املتحدة، وإعادة هيكلة مجلس األمن، فالعامل أصبح أكرب من 5 دول، فكيف نجد أن 5 دول تتمتع بعضوية دامئة 
فقط وباقي الدول لها فقط حق العضوية املؤقتة؟ إن عملية اإلصالح تحتاج إىل تغيري يف امليثاق. وتغيري امليثاق يحتاج إىل 
موافقة برملانات تلك الدول الخمس، وأي إصالح مهام كان طفيفا سينتقص من صالحيات وقوة وتأثري الدول الخمس؛ فهل 
ستقبل فرنسا مثال أن ترى أملانيا واليابان تجلسان بجانبها؟ وهل تقبل بريطانيا أن تجلس إىل جانب مستعمراتها السابقة 

عىل قدم املساواة مثل الهند وجنوب افريقيا ونيجرييا؟ 
بعد عدد من  ر  تبخَّ قد  املتحدة  األمم  بإصالح  األمل  إن 
تفاصيلها كويف  بدأها بطرس غايل وأسهب يف  املحاوالت 

عنان دون جدوى.«

كام أكّد أردوغان عىل رضورة تقديم دعم أكرب لرتكيا التي 
وقفت أمام تدفق أعداد كبرية من الالجئني إىل العامل وعىل 
الفلسطينية، شّدد أردوغان  القضية  رأسه أوروبا. وحول 
الفلسطينيني  الوقوف إىل جانب  عىل أن بالده ستواصل 

https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/أردوغان-الإبتزاز-الأمريكي-مرفوض-ونأمل-حل-الخلافات/1269789
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والدفاع عن الوضع التاريخي والقانوين للقدس« منتقداً »الصامتون حيال الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون وإجراءاتهم 
لخفض املساعدات، لن تزيد سوى من بغي الظاملني”. وبخصوص الالجئني السوريني يف تركيا؛ لفت أردوغان إىل أن بالده 
األورويب 1.7  للسوريني يف بالده 600 مليون دوالر، واالتحاد  الدولية  املساعدات  بلغ حجم  مليار دوالر، فيام  أنفقت 32 
مليار دوالر فقط. وأن تركيا حققت لهم األمن والسالم يف 4 آالف كيلو مرت؛ بتطهري منطقتي جرابلس والراعي وعفرين من 
اإلرهابيني”. مضيفاً أن هدف بالده هو تطهري جميع األرايض السورية من اإلرهابيني بدًءا من منبج وحتى الحدود العراقية. 

كام جّدد أردوغان دعوته كافة األطراف لدعم مساعي إيجاد حل سيايس عادل ودائم يف سوريا. للمزيد

أردوغان ينتقد واشنطن لعدم وفائها بوعودها حول سوريا
للواليات املتحدة األمريكية بسبب عدم وفائها بوعودها املتعلقة بسوريا، وهي خارطة الطريق  ه الرئيس رجب طيب أردوغان انتقاداً  وجَّ

والجدول الزمني املتعلق مبنطقة منبج، وعدم مغادرة التنظيامت اإلرهابية للمنطقة، حيث تعذر عودة أهاليها األصليني إليها«.  وبشأن اتفاق 

سوتيش مع الرئيس الرويس فالدميري بوتني، قال: »لقد تحركنا مع روسيا بهذا الخصوص دون التفكري مبا ستقوله أمريكا، ومل نُقيص إيران بل 

أبقيناها ضمن هذه املسألة، وإن نقاط الرصد التي أقيمت يف منطقة إدلب تنطوي عىل أهمية خاصة، لدينا 12 مرصداً، ولروسيا 10 مراصد 

وإليران 6 مراصد، إن املنطقة منزوعة السالح تقع تحت سيطرة روسيا«. مشرياً إىل عمل جهاز االستخبارات الرتكية إلخراج األسلحة الثقيلة من 

املنطقة، وأن األمور تسري بصورة جيدة. للمزيد

تركيا.. أنظمة دفاعية جديدة ملدرعة »يوروك« املحلية
بتعاون مشرتك بني رشكتي أسلسان و«نورول« الرتكيتني، يتم تزويد مدرعة يوروك املحلية، بأنظمة دفاعية بنظام »سارب 
ظفر«، وتعمل رشكة نورول عىل إنتاج عدة مناذج من مدرعات يوروك 4x4، بناًء عىل طلب من دولة قطر. ومواصفات 

املدرعة كالتايل:

مزّودة بأنظمة التسليح املختلفة، قادرة عىل صد التهديدات الجوية والربية.	 

تتميز بخاصية الدفع الرباعي، وتتالءم مع كافة الظروف البيئية، وضخ الهواء يف اإلطارات بشكل تلقايئ.	 

القدرة العالية عىل حامية نفسها؛ فهي مصممة ملقاومة 	 

. TNT انفجار بقوة 6 كيلو غرامات من مادة

نظام »سارب ظفر« يتيح للجنود داخل املدرعة، تزويد 	 

األسلحة بالذخائر خارج املدرعة، دون الحاجة إىل الخروج منها.

بالقدرة عىل 	  أطنان، وتتمتع  املدرعة »يوروك« 8  وزن 

حمل 4 أطنان. للمزيد

https://www.dailysabah.com/arabic/politics/2018/09/25/أردوغان-يدعو-إلى-إقامة-نظام-عالمي-جديد-في-الأمم-المتحدة
http://www.trt.net.tr/arabic/trky/2018/09/28/ry-ys-ljmhwry-rdwgn-yntqd-lwlyt-lmthd-l-mryky-bsbb-dm-wfy-h-bw-wdh-lmt-lq-bswry-1058279
https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/تركيا-أنظمة-دفاعية-جديدة-لمدرعة-يوروك-المحلية/1268731
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رئيس هيئة االركان التركية يشارك يف اجتماع رؤساء اركان الناتو
شارك رئيس هيئة االركان العامة فريق اول يشار غولر يف اجتامع 
»الناتو«  االطليس  لحلف شامل  العسكرية  اللجنة  أركان  رؤساء 
وارسو.  البولندية  العاصمة  يف  أيلول/سبتمرب   28 يف  عقد  الذي 
للقوات  االعىل  القائد  من:  كالً  مع  ثنائية  لقاءات  غولر  وأجرى 
ورئييس  للناتو،  العسكرية  اللجنة  ورئيس  أوروبا،  يف  املتحالفة 

هيئتي أركان أملانيا وكندا، وقائد بعثة 

سفير تركيا بفنزويال: عالقات البلدين تعيش أفضل أيامها
قال السفري الرتيك لدى كاراكاس، شوقي متويل أوغلو، إن العالقات الرتكية الفنزويلية تشهد مرحلة تاريخية، مشريًا أن محاولة 
الفنزوييل  الرئيس  أن  إىل  أوغلو  متويل  وأشار  بينهام.  للعالقات  »ميالد حقيقي«  عامني،  قبل  بالده  التي شهدتها  االنقالب 
نيكوالس مادورو، أجرى 4 زيارات إىل تركيا خالل العامني األخريين، وعالقاته الوثيقة مع الرئيس رجب طيب أردوغان. وارتفع 
حجم التبادل التجاري بني البلدين خالل العام املايض من 155 مليون دوالر، 970 مليون دوالر خالل الشهور الـ 7 األوىل فقط 
من العام الجاري، وتوقعات بارتفاعه خالل العامني املقبلني ليبلغ حاجز 2 مليار دوالر، ويف املجال السياحي، أشار السفري 
إىل اهتامم تركيا باالستثامر يف املجال السياحي يف فنزويال عرب مشاريع سياحية كربى، باإلضافة إىل االهتامم الرتيك بالتعاون 
باملجال الصناعي حيث يُجري مسؤولون أتراك العديد من املباحثات بالخصوص، وأشار السفري، إىل اهتامم فنزويال بالتقدم 

الكبري الذي أحرزته تركيا يف مجال الصناعات الدفاعية. للمزيد

مناورات »الحوت األزرق 2018« تتواصل يف البحر األبيض املتوسط باستضافة تركية

باتجاه  موغال،  بوالية  أقساز  ميناء  من  املشاركة  القوات  بانطالق سفن  فعالياتها  األزرق 2018«  »الحوت  مناورات  بدأت 
ومدى  املوانئ  من  القوات  انطالق  عىل  التدريب  املناورات  وتشمل  إيجة.  ببحر  مرورا  املتوسط  للبحر  الرشقي  الحوض 
جاهزيتها للحركة يف ظل تهديدات مختلفة، مبا فيها الطواقم القوات الجوية والبحرية والغواصات، وتدريبات عىل التعامل 
مع الزوارق اإلرهابية وتدمريها. يشارك يف املناورات، قوات من الناتو وأمريكا وأذربيجان والبحرين والجزائر وقطر والكويت 
بـ 4 فرقاطات و5 غواصات وطرادين و4 طائرات بحرية، و6  وباكستان ورومانيا والسعودية. وتشارك تركيا يف املناورات 
مروحيات و4 مقاتالت إف-16. وتنتهي املناورات التي بدأت يف 28 أيلول/ سبتمرب الجاري يف 7 أكتوبر/ ترشين األول الجاري. 

للمزيد

بالوثائق،، قضايا اختالس وتهرب ضريبي: لـ »غولن« يف إثيوبيا
تلقت النيابة العامة اإلثيوبية وثائق، تثبت أن عنارص من منظمة »غولن« اإلرهابية استولوا بطرق غري قانونية لحسابهم 
الشخيص، عىل مدارس أنشأتها املنظمة بتربعات جمعتها من تركيا وإثيوبيا، بجانب قضايا فساد، تشمل االختالس والتهرب 

الرضيبي.

وكانت املنظمة تنشط يف أثيوبيا عرب »مؤسسة الوقف الُعمرية الخريية« للتعليم والصحة، وافتتحت عدة مدارس بنفس 

https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/سفير-تركيا-بفنزويلا-علاقات-البلدين-تعيش-أفضل-أيامها-مقابلة/1270541
https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/مناورات-الحوت-الأزرق-2018-تتواصل-في-المتوسط-باستضافة-تركية/1268921
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االسم، وقامت ببيع جميع أوقافها عام 2009 إىل رشكة تسمى »كايناك«. وتظهر الوثائق توقيعات األشخاص املعنيني بشكل 
واضح أسفل عقود البيع، رغم حظر القوانني اإلثيوبية عىل املؤسسات الخريية نقل ممتلكاتها إىل رشكات خاصة. كام تثبت 

الوقف  باسم  مدرسيا  مجمعا  ببيع  داده«،  »إرول  قيام  الوثائق 
يلدريم«،  »مراد  إىل  »أوروميا«،  بإقليم  »سبتا«  مبدينة  يقع 
املسؤول السابق للمنظمة يف إثيوبيا، ويظهر يف عقد البيع مسح 
عنارص املنظمة لعبارة »املؤسسة الخريية« من اسم الوقف، يف 
تزوير واضح وتحايل عىل قوانني البالد. ومتتلك املنظمة اإلرهابية 
وقف آخر بنفس االسم يف كينيا تأسس عام 1998، ويدير حتى 
 ،KYM Afya ومشفى    ”Light Akademi« مدارس  اليوم 
وباعت املنظمة مدارسها الخمس بشكل وهمي، إىل أعضاء فيها 

يحملون الجنسية األملانية، وغرّيت أسامءها. للمزيد

ثانيًا: قضية األسبوع

وزير تركي: لن نسمح بتهميش حقوقنا فى شرق املتوسط
والعديد من  تركيا من جهة  املنقسمة، موضع خالف بني  الجزيرة  التوصل إىل حل سيايس يف  تزال قضية قربص وعدم  ال 
األطراف الدولية وبخاصة االتحاد األورويب من جهة أخرى، وانعكس هذا التأزم عىل امللفات االقتصادية بشكل عام، وبخاصة 
ملف التنقيب عن الغاز واستخراجه من مياه البحر قبالة الجزيرة، ويف ظل األزمات السياسية املختلفة يف املنطقة، تسعي 
بعض الدول ذات العالقة، إىل محاولة استخراج الغاز والتنقيب عنه لالستفادة اقتصادياً ويف الوقت نفسه، رضب تركيا سياسياً.  
لذلك؛ منذ بداية العام 2018، زادت حدة الخالفات والتوترات بني دول حوض رشق البحر األبيض املتوسط، تركيا وجمهورية 
قربص اليونانية من جهة، ولبنان وإرسائيل من جهة أخرى، وذلك نتيجة للتنافس القائم بني هذه الدول عىل استغالل املوارد 

الطبيعية املوجودة يف هذه املنطقة وعىل رأسها الغاز. 

وبشأن النزاع اليوناين-الرتيك يف امللف نفسه، كلَّفت جمهورية قربص اليونانية رشكة »إيني« اإليطالية بالتنقيب عن الغاز يف 
إحدى املناطق املتنازع عليها مع تركيا، فقامت البحرية الرتكية باعرتاض السفينة التابعة للرشكة اإليطالية ومنعتها من العمل، 
وبذلك استخدمت تركيا للمرة األوىل يف تاريخها الحديث قوتها الصلبة العرتاض سفينة أوروبية، أدى هذا األمر إىل ردود 
أفعال من قبل قربص اليونانية واليونان ومجلس االتحاد األورويب، وردَّ املسؤولون األتراك ومجلس األمن القومي بالتعهد 

بالتعامل بحزم مع هذا املوضوع.

التنقيب  لقطاع  التاسع  التشاوري  االجتامع  يف  دومناز،  فاتح  الرتيك  الطبيعية  واملوارد  الطاقة  وزير  املايض، رصح  األسبوع 
واإلنتاج بالعاصمة أنقرة، إن بالده لن تسمح بتنفيذ أي مرشوع من شأنه تهميش حقوقها وحقوق وجمهورية شامل قربص 
الرتكية، يف رشق البحر األبيض املتوسط. وأن أنقرة لن توافق عىل إحالل أي نظام يف جزيرة قربص، ال تحصل فيه األطراف عىل 

حصة متساوية وعادلة من كميات الغاز، حتى أن تركيا ستدافع بقوة عن حقوقها حسب القوانني الدولية.

النفط وإنتاجه، وتهدف  الـ 16 املاضية، أكرث من 10 مليارات دوالر عىل أعامل البحث عن  أنفقت تركيا خالل السنوات 
بذلك إىل عدم االعتامد عىل مصادر الطاقة الخارجية وبالتايل االرتهان سياسياً واقتصادياً للخارج، وحامية تركيا من التأثريات 

https://www.aa.com.tr/ar/أفريقيا/وثائق-تكشف-ممارسات-غير-قانونية-لـ-غولن-في-إثيوبيا/1268320
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االقتصادية والسياسية الخارجية. وكذلك العمل عىل خلق اقتصاد قوي وسياسات مستقلة، لذا فقد أضاف الوزير، أن سفينة 
»الفاتح« ستقوم خالل األشهر القليلة القادمة بأعامل البحث والتنقيب يف البحر األبيض املتوسط«، باعتبار تركيا أن استقاللية 
أننا  دامئًا  »قلنا  القوية. مضيفاً:  والدبلوماسية  القومي  األمن  القوي ومفتاح سياسات  االقتصاد  أساس  الطاقة يشكل  قطاع 

سنواصل البحث عن النفط إن ُوجد، لذا؛ كثفنا أعامل البحث والتنقيب خالل الفرتة األخرية«.

يف الوقت ذاته، اعترب رئيس جمهورية شامل قربص الرتكية مصطفى أقينجي، بعدم إمكانية الحديث عن موارد النفط والغاز 
الطبيعي رشق البحر املتوسط مبعزل عن القضية القربصية أو إيجاد حل لها، ومشدداً عىل أن الشعب الرتيك يف قربص لديه 
أيضا حقوق يف الغاز الطبيعي بسواحل الجزيرة، وهو ما يريد موقف أنقرة من القضية، مشرياً إىل أن الجانب الرومي يسعى 
للتهرب من فكرة تقاسم املوارد والرثوة والسلطة قبالة الجزيرة مع القبارصة األتراك، من أجل مواصلة التفرد واالستفادة من 

االمتيازات بدعوى أنه صاحب الجزيرة بكاملها. للمزيد

ثالثًا: حدث األسبوع

أردوغان يف أملانيا: زيارة استراتيجية يف وقت استثنائي )تقرير املشهد( 
اختتم الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، زيارته إىل أملانيا، التي وصفها بـ »مثمرة وناجحة للغاية«، يف الوقت نفسه 
داعياً إىل وضع الخالفات جانباً والرتكيز عىل املصالح املشرتكة للبلدين. حيث تم استقباله باحتفاء كبري من الرئيس فرانك 
فالرت شتاينامير يف قرص بيليفو بالعاصمة برلني، ويف وقت الحق، أجرى أردوغان مباحثات مع املستشارة أنجيال مريكل يف 
املجاالت السياسية واالقتصادية واألمنية، حيث أكد أردوغان يف مؤمتر صحفي مشرتك مع مريكل، الحرص عىل تطوير العالقات 
االقتصادية مع أملانيا، ُمثمناً موقف الحكومة األملانية يف هذا االتجاه، ومؤكداً توافقه مع مريكل بشأن تفعيل آليات التعاون 

التي جمدت لفرتة بني البلدين.

ويف إطار العالقات االقتصادية؛ أشار أردوغان إىل زيارة وزير االقتصاد والطاقة األملاين، بيرت ألتامير، إىل تركيا يف أكتوبر/ترشين 
األول القادم مع وفد كبري من رجال األعامل؛ للمشاركة يف النسخة الثانية من املنتدى الرتيك األملاين للطاقة، كام التقى الرئيس 
أردوغان مدراء كربى الرشكات والبنوك األملانية يف برلني، ورؤساء الغرف التجارية والصناعية يف البلدين، ورؤساء املؤسسات 

https://www.yenisafak.com/economy/3385767
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التجارية والصناعية األملانية الرتكية املشرتكة، ووجه الرئيس رسائل طأمنة للمستثمرين، مؤكدا أن كل من استثمر يف تركيا 
إىل اليوم كان من الرابحني، وأن املستثمرين األجانب سيواصلون تحقيق األرباح. يف الوقت نفسه، قدمت الرشكات األملانية 
خططها االستثامرية يف تركيا، وطلبت من الرئيس أردوغان تقديم الدعم لها. وفيام يتعلق بالحرب االقتصادية؛ قال أردوغان: 
»ناقشنا كيفية االرتقاء باالستثامرات التجارية واالقتصادية«. وخالل مؤمتره الصحفي مع مريكل؛ قال أردوغان: أملانيا تعترب 
أكرب رشيك تجاري لرتكيا، وأن املواطنني األملان يحتلون املرتبة األوىل بني زوار بالده، يف الوقت نفسه«، أشار إىل مساهمة 
األتراك األوائل يف أملانيا، بدور كبري يف التنمية بعد الحرب العاملية الثانية. بينام قالت مريكل: نريد تركيا مستقرة وتنمو بشكل 

مستدام اقتصاديا، وأنها بحثت مع الرئيس أردوغان سبل تعزيز التعاون االقتصادي بني البلدين.

ويف الشأن السيايس؛ أوضح أردوغان ملريكل، تطلعات بالده حيال تعزيز التعاون يف مكافحة التنظيامت اإلرهابية، وعىل رأسها 
»غولن« و »يب كا كا”، مشرياً إىل أن تركيا ال تجد فرقاً بني مجرمي داعش الذين قَتَلوا املدنيني يف سوق بربلني، وإرهابيي يب 
اً ورضيعها يف تركيا”، ورحب يف الوقت نفسه بترصيحات املسؤولني األملان بالخصوص. مضيفاً: »سنعزز  كا كا الذين قتلوا أُمَّ
تعاوننا يف جميع املجاالت ابتداء من مكافحة التنظيامت اإلرهابية، مرورا فيام يتعلق بسوريا وأزمة الالجئني، وكيفية محاربة 
العنرصية وكراهية األجانب ومعاداة اإلسالم« وأن زيارته »عّززت أوارص الصداقة املتجّذرة بني البلدين«، كام أعرب الجانبني 
الرتيك واألملاين عن ثقتهام بأن الجميع سيشعر بفوائد التعاون الثنايئ بشكل عام، والجالية الرتكية البالغ عددها 3.5 ماليني 

بشكل خاص.

إىل  وبشأن قلق الرئيس األملاين حيال بعض املوقوفني يف تركيا، قال أردوغان، إن شتاينامير لديه معلومات خاطئة، مشرياً 
آالف من عنارص منظمة »يب كا كا« التي يعتربها االتحاد األورويب منظمة إرهابية، يجولون يف أملانيا بحرية، متسائالً »ملاذا 
يُسمح لهم بالتجول بحرية يف أملانيا مع أنهم قتلوا اآلالف من املواطنني األتراك؟”. وبخصوص منظمة غولن اإلرهابية؛ شدد 
أردوغان عىل وجود آالف منهم يف أملانيا، ويتجولون بحرية، وأن منهم أشخاصا أدانهم القضاء الرتيك وهربوا إىل أملانيا، وال 

يتم تسليمهم لرتكيا، رغم وجود اتفاقية إعادة املجرمني بني البلدين.

بينام قالت مريكل: »نرغب بتطوير التعاون مع تركيا يف مكافحة اإلرهاب، وستستأنف يف هذا الصدد االتصاالت بني وزيري 
داخلية البلدين” مضيفة: »ندين املحاولة االنقالبية يف 15 متوز برتكيا، وال ميكن القبول بذلك أبدا. لدينا حاجة إىل مزيد من 
املعلومات لتصنيف حركة غولن كمنظمة إرهابية مثل يب كا كا”، كام أشادت مريكل بـ »األداء االستثنايئ« ألنقرة فيام يتعلق 
مبلف الهجرة، واستضافة تركيا ألكرث من 3 ماليني الجئ بشكل متميز، وأن برلني ستتدخل لدى االتحاد األورويب، لدفع املبالغ 
املالية التي تعهد بها من أجل الالجئني، دون مزيد من املعوقات البريوقراطية. ومل يغب عن أردوغان مطالبته مريكل، برضورة 
تسليم تركيا »الصحفي املطلوب جان دوندار الذي أفىش أرسار الدولة، ويعد مدانا مبوجب أحكام القضاء الرتيك”. حسب 

وصفه، مؤكداً: »تسليم املجرمني له أهمية كربى من أجل استقرار بالدنا، وخاصة من الناحية األمنية”.

مل تكن زيارة أردوغان لتكتمل دون زيارته مدينة كولونيا شامل والية الراي غريب أملانيا، أكرب تجمع ألتراك أملانيا بأحزابهم 
السياسية يف املهجر، البالغ عددهم ثالثة ماليني ونصف املليون نسمة، ليفتتح املسجد املركزي باملدينة، الذي يُعد أكرب مسجد 
يف الوالية، حيث يدير شؤونه »االتحاد اإلسالمي الرتيك للشؤون الدينية«، وتبلغ مساحة املسجد 6 آالف مرت مربع، وبني وفق 
طراز معامري فريد. وكان اإلعالم الرتيك مبختلف توجهاته، تطرق إىل زيارة الرئيس الرتيك إىل أملانيا بالكثري من التغطيات 

املبارشة والتحليل السيايس واالقتصادي واألمني.

https://www.dailysabah.com/arabic/turkey/2018/09/29/تعرف-على-قصة-جامع-ديتيب-الذي-سيفتتحه-أردوغان-اليوم-في-ألمانيا
https://www.dailysabah.com/arabic/turkey/2018/09/29/تعرف-على-قصة-جامع-ديتيب-الذي-سيفتتحه-أردوغان-اليوم-في-ألمانيا
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رابعًا: المشهد االقتصادي

وفد تجارى بريطانى يزور تركيا للشراكة يف قطاع األعمال
قبيل زيارته إىل تركيا األسبوع الجاري، قال عمدة الحي املايل ملدينة لندن، تشارلز بومان، إن الهدف الرئيس لزيارته كونه 
رئيس الوفد التجاري، هو رشاكة متنامية مع قطاع األعامل يف تركيا« مضيفاً »اململكة املتحدة وتركيا تربطهام عالقات تجارية 
قوية وحققتا مستوى تجارة يبلغ 20 مليار دوالر 2017«. وتهدف زيارته إىل: تعزيز العالقات القوية بني تركيا وبالده، التي 
بنيت عىل مدى سنوات، وتوفري الطأمنينة بأنه يف سياق عملية خروج بريطانيا من االتحاد األورويب ستظل الخدمات املالية 

واملهنية يف اململكة املتحدة قوية، بجانب تطوير وتسخري الفرص 
الخدمات  يف  واالبتكار  واألعامل  واالستثامر  التجارة  يف  الثنائية 
املالية واملهنية والتعامل مع املجتمعات والرشكات الرتكية فيام 
يتعلق بربنامج »األعامل موضع ثقة«، مؤكداً بصفته عمدة للحي 
املايل يف لندن، فإنه يعمل كمتحدث رئييس باسم اململكة املتحدة 
عزمه  إىل  مشرياً  بالده.  يف  واملهنية  املالية  الخدمات  عن  نيابة 
مناقشة العالقات التجارية بني اململكة املتحدة وتركيا مع كبار 
ممثيل الحكومة واألعامل يف إسطنبول، وأن من بني االهتاممات، 
مجاالت البنية التحتية والتمويل اإلسالمي، والتكنولوجيا املالية، 

وإدارة األصول«. للمزيد

وزيرة التجارة التركية تعلن خطة تجارية جديدة لزيادة الصادرات
لربنامج  مكملة  وهي  الرتكية،  الصادرات  لتعزيز  جديدة  تجارية  مالمح  بكجان،  روهصار  الرتكية،  التجارة  وزيرة  أعلنت 

االقتصادي الجديد التي أعلن عنها وزير الخزانة واملالية الرتيك، براءت ألبريق. أهداف الخطة االقتصادية الجديدة:

تنويع السلع املحلية واألسواق التي تُصّدر إليها، وزيادة نسبة املنتجات عالية التقنية ضمن صادرات البالد.. 1

تأمني االستقرار يف األسعار واألسواق املالية املحلية، وموازنة االقتصاد وضبط امليزانية، وتأمني النمو املستدام عىل . 2
املدى املتوسط.

تحديد مسار النمو بشكل متوازن، ودعم السياسات النقدية بسياسات مالية يف الخطة املذكورة.. 3

إيجاد حلول للمشاكل والعراقيل التي تعرتض بنية التجارة الخارجية الرتكية.. 4

إعطاء األولوية لالستثامر يف القطاعات التي تشكل الحّصة األكرب من عجز التجارة الخارجية، مثل األدوية، واملواد . 5
الكيميائية والبرتوكيميائية، والطاقة، واآلالت واملعدات والربمجيات، لتقليل عجز الحساب الجاري.

إنشاء منصة تصدير إلكرتونية لتمكني الرشكات املصدرة من متابعة مستجدات التجارة العاملية، والبحث عن أسواق . 6
مناسبة ملنتجاتهم.

https://www.dailysabah.com/arabic/turkey/2018/09/29/لندن-تتطلع-إلى-شراكة-متنامية-مع-قطاع-الأعمال-في-تركيا
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توجيه وزارة التجارة يف تشجيع الرشكات الصغرية واملتوسطة، لتصدير منتجاتها.. 7

تقوية رأس مال بنك الصادرات الرتيك ›أكسيم‹، وزيادة عدد فروعه من أجل توسيع إمكانات املصّدرين يف الوصول . 8
إىل التمويل، وتنويع األدوات املالية التي يوفرها البنك.

تقوية نظم املعلومات الجمركية، وتحديث النظام الجمريك من أجل تسهيل التجارة الدولية، وترسيع اإلجراءات . 9
الجمركية، ومكافحة التهريب.

إعادة هيكلة نظام تحفيز الصادرات، لزيادة كفاءته وفاعليته، وتأمني الوصول إليه بشكل أسهل، وتوسيع نطاق . 10
االستفادة منه.

تحديث اتفاقية الجامرك مع االتحاد األورويب -أهم رشيك تجاري- ورفع الرشاكة االقتصادية مع أوروبا إىل أعىل . 11
مستوى ممكن. للمزيد

”مباحثات مينية تركية الستئناف أعامل اللجنة الوزارية االقتصادية املشرتكة

أجرى السفري اليمني لدى أنقرة، عبد الله السعدي، مباحثات مع مدير عام دائرة الرشق األوسط وشامل إفريقيا بالخارجية الرتكية كرم كراتيل، 

اليمني  البلدين، وترتيبات لتأسيس مجلس رجال األعامل  التعاون االقتصادي والتجاري بني  اللجنة الوزارية املشرتكة بشأن  استئناف أعامل 

الرتيك. كام أكدا عىل أهمية تنسيق الجهود يف مجال تقديم املساعدات اإلنسانية واإلغاثية لليمن يف ظل ما يشهده من ظروف عصيبة. وشّدد 

»كراتيل« عىل دعم بالده للحكومة الرشعية اليمنية، وإحالل السالم، وفق مرجعيات الحل السيايس، وتقديم املزيد من الدعم اإلنساين. للمزيد

تركيا.. حملة أمنية ملكافحة تحويالت مالية مشبوهة

إىل  أموال  تحويل  بعمليات  قيامهم  الكشف عن  بعد  تركية،  والية   40 أصل 417 يف  من  الرتيك 216 شخصاً  األمن  أوقف 
حسابات معظمها يعود إليرانيني يف الواليات املتحدة األمريكية، ومتت التحويالت عرب أكرث من 28 ألف حساب مرصيف يف 
تركيا، وبلغت قيمة التحويالت 2,5 مليار لرية تركية، مبا يعادل 400 مليون دوالر، منذ بداية عام 2018. ويأيت قرار التوقيف يف 
إطار تحقيق أطلقته نيابة إسطنبول بحق األشخاص الذين يستهدفون األمن املايل واالقتصادي للدولة، بتهم »تشكيل منظمة 

الرتكاب جرائم« ومخالفة قانوين »مكافحة غسيل األموال« و«مكافحة متويل اإلرهاب”. للمزيد

أكرث من 27 مليون سائح أجنبي يزورون تركيا يف 8 شهور  

حسب إحصاءات وزارة الثقافة والسياحة، تجاوز عدد السياح األجانب الذين زاروا تركيا خالل األشهر الـ 8 األوىل من العام 
الجاري، 27 مليوناً و23 ألفا و134 سائح، بنسبة 22.92٪ مقارنة بنفس الفرتة من العام 2017، ويف أغسطس/ آب املايض، 
زاد عدد السياح األجانب بنسبة 15.56٪ مقارنة بنفس الشهر من العام املايض، وبلغ 5 ماليني و383 ألفا و332 سائح، ويأيت 
الروس يف املرتبة األوىل األكرث زيارة إىل تركيا الشهر املايض، بـ 910 آالف و466 سائحاً، تالهم األملان يف املرتبة الثانية بـ 654 

آالف و 737 سائح، والربيطانيون يف املرتبة الرابعة بـ 363 ألفا و433 سائح. للمزيد

الصادرات التركية تزداد %5.2 يف 8 أشهر
العام  ذاتها من  بالفرتة  الحايل، مقارنة  العام  الثاين وأغسطس/آب  يناير/كانون  زيادة 5.2% بني  الرتكية  الصادرات  شهدت 
املايض، وبلغت 108 مليار و634 مليون دوالر، بينام سجلت الواردات زيادة 5.9% يف األشهر الثامنية األوىل من العام الحايل، 

السفري اليمني لدى أنقرة عبد الله السعدي

https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/وزيرة-التجارة-التركية-تعلن-خطة-تجارية-جديدة-لزيادة-الصادرات/1267025
https://www.yenisafak.com/news/3386425
https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/تركيا-حملة-أمنية-لمكافحة-تحويلات-مالية-مشبوهة/1270291
https://www.yenisafak.com/news/3386361
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ل زيادة 7.6%، بـ 49 مليار  وبلغت 157 مليار و830 مليون دوالر، أما عجز التجارة الخارجية خالل الفرتة املذكورة فسجَّ
و195 مليون دوالر. ويف أغسطس/آب املنرصم، شهدت الصادرات انخفاضا 6.5%، مقارنة بالشهر نفسه من العام املايض، 

وبلغت 12 مليار و383 مليون دوالر، فيام تراجعت الواردات 22.7%، وبلغت 14 مليار و805 ماليني دوالر. للمزيد

الحركة القومية« التركي: تحّسن األوضاع االقتصادية ليس بعيدا
ن األوضاع  قال رئيس حزب الحركة القومية »دولت بهجة يل«، إن تحسُّ
الوقائية  التدابري  تطبيق  حال  يف  بعيدا،  يبدو  ال  تركيا،  يف  االقتصادية 
التي اتخذتها الحكومة مؤخراً. مضيفاً »أن االقتصاد الرتيك يتمتع بالقوة 
والصالبة، وقدرة التغلب عىل التهديدات والهجامت الخارجية«. مشرياً 
بالحاجة املاسة إىل التنسيق بني الرئاسة والسلطة الترشيعية يف البالد، 
يشجعون  الذين  املزعومني«  »الحلفاء  أطامع  عىل  التغلب  أجل  من 

التنظيامت اإلرهابية، ويحاولون التالعب بحدود املنطقة. للمزيد

خامسًا: إعرف تركيا

 الرصد الفلكي يف تركيا منذ الدولة العثمانية
وعيّنه  قوشجو، يف مرصد سمرقند.  الطالب عيل  باستقدام  عام 1450،  علمي  فلك  راصد  أول  العثامنية  الدولة  احتضنت 
الفاتح، مدرساً يف مدرسة آياصوفيا، كام صمم مناذج من الساعات الشمسية بعدما قاس خطوط الطول  السلطان محمد 
والعرض يف إسطنبول. وبعد وفاة قوشجو عام 1474، توقفت أنشطة علم الفلك، إىل أن أمر السلطان مراد الثالث بتأسيس 
أول مرصد فليك يف الدولة العثامنية عام 1577، تحت بإرشاف تقي الدين، املعلم يف املدرسة املرصية، يف حني تأسس ثاين 
مرصد عام 1868، ملراقبة أحوال الطقس. وجد تقي الدين أن جدران برج غلطة غري مناسبة إلقامة املرصد، فأنشأ املرصد 
عىل جدران طوب خانة، ليؤسس أهم مرصد يف تلك الفرتة. كام راقب تقي الدين حركات الشمس والقمر وكواكب أخرى، 

وصمم ساعات شمسية وميكانيكية.

رصد النجم املذنب عام 1577: راقب تقي الدين النجم املذنب يف سامء إسطنبول ملدة شهر كامل، وأخرب تقي الدين 	 

السلطان بأن هذه الحادثة تبرش بالنرص عىل الجيش اإليراين يف ذلك الوقت، لكن تفيش العدوى باملدينة يف العام التايل دفع 

بشيخ اإلسالم أحمد شمس الدين أفندي إلرسال رسالة إىل السلطان، تتضمن فتوى برضورة هدم املرصد، وهو ما تحقق فيام 

بعد بتاريخ 21 يناير من عام 1579، حيث تم تدمريه برضبات املدفعية. 

مرصد 	  باسم  الفليك،  للمجال  وليس  الجوية،  لألرصاد  املرصد  تأسيس  تم  الجوية:  لألرصاد  الثاين  املرصد  تأسيس 

العامرة.  وإثر الرصد الجوي الذي أجراه الراهب داملاس يف معبد سانت بينويت بربج غالطة، يف الفرتة ما بني عامي )1839-

https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/الصادرات-التركية-تزداد-52-بالمئة-في-8-أشهر/1267415
https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/الحركة-القومية-التركي-تحسّن-الأوضاع-الاقتصادية-ليس-بعيدا/1268826
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1847(، توصل إىل أول مقياس للحرارة. ويف عام 1868، أسست الدولة العثامنية ثاين مرصد عىل أراضيها، بناء عىل دعوة 

من الحكومة الفرنسية بهدف تبادل توقعات أحوال الطقس فيام بني البلدين. تم تأسيس املرصد يف املرحلة األوىل يف هضبة 

ارتفاعها 74 مرتا، يف منطقة بريا وسط إسطنبول. وعينت الدولة العثامنية أريستيدي كومباري، أول مدير للمرصد.

مراقبة موجات الزالزل منذ 124 عاماً: جرى تسجيل موجات الزالزل بواسطة اآلالت للمرة األوىل يف العامل، عام 1880، 	 

شهدت إسطنبول زلزاال كبريا بتاريخ 10 يوليو عام 1894، إال أنه مل تتم تسجيل حركة أمواجه، لعدم امتالك اإلمرباطورية 

العثامنية يف ذلك الوقت، محطة لقياس الزالزل أو خرباء يف هذا املجال. دعا السلطان عبد الحميد الثاين، مدير مرصد أثينا، 

إيغنيتس، إىل إسطنبول، حيث وجد أن املرصد ال يحتوي عىل أجهزة لقياس حركة الزالزل. وبناء عىل ذلك، اشرتت الدولة 

العثامنية جهازين لقياس أمواج الزالزل من إيطاليا، ُوضع األول يف املرصد، يف حني ُوضع اآلخر يف قرص يلدز. ويف عام 1906، 

أمر الكاتب بديع بيك بنقل املرصد إىل مديرية التلغراف، مقابل مدرسة املدفعية مبنطقة ماجكا وسط إسطنبول. 

نقل املرصد إىل هضبة إيجادية عقب أحداث 31 مارس: تعرضت املرصد للتخريب والدمار عىل يد املتمردين يف 	 

أحداث 31 مارس 1909. ويف 21 يونيو 1910، تم تعيني فاتح غوكمني، من رواد علم الفلك وفيزياء األرض، مديراً للمرصد. ويف 

عام 1925، تم تزويد املرصد مبنظار استوايئ ضخم، ملراقبة األرصاد الجوية، لغاية إنشاء املديرية العامة لألرصاد الجوية عام 

1929، ثم تغيري اسمه إىل مرصد كانديليل عام 1936. كام دشنت مبنيي الورشة واملكتبة، عام 1926. ويف عام 1928، أمتت 

مبنى الزالزل، يف حني انتهت من مبنى املنظار االستوايئ عام 1935. كام تم تحويل مبنى علم الزالزل إىل متحف عام 2006.

تحويل مرصد كانديليل إىل معهد: شهد مرصد كانديليل تغريات مهمة بعد عام 1964، بعد اكتامل مبناه املتطور 	 

الجديد. واستمر املرصد يف أنشطته لغاية 1982، بشكل يتبع ملديرية التعليم العايل التابعة ملديرية التعليم الوطني، حيث 

تم إلحاقه يف ذلك العام إىل جامعة »بوغازتيش«، بعد تحويله إىل معهد تحت اسم »معهد مرصد كانديليل وأبحاث الزالزل. 

للمزيد

https://www.aa.com.tr/ar/التقارير/الرصد-الفلكي-منذ-الدولة-العثمانية-حتى-اليوم-إطار-/1262257
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سادسًا: شخصية المشهد

كمال كليتشدار.. زعيم حزب الشعب الجمهوري
زعيم سيايس، رئيس حزب الشعب الجمهوري، من أكرب أحزاب 
املعارضة، ُعرف مبوقفه الرسيع والصارم يف رفض محاولة االنقالب 
يوم 17 ديسمرب/كانون  ُولد  يوم 15 يوليو/متوز 2016.  الفاشلة 
األناضول،  رشقي  تونجيل  بوالية  ناظمية  بلدة  يف  األول 1948 
لعائلة من الطائفة العلوية تعود أصولها إىل خراسان يف إيران. اسم 
والده »قمر خان« لكنه يف العام 1950 غرّي كنيته إىل كليتشدار 
أوغلو. هو الرابع بني أبناء العائلة السبعة، وأب البنتني. تخرج يف 
أكادميية أنقرة للدراسات االقتصادية والتجارية عام 1971. عمل 
يف مؤسسة الضامن االجتامعي الرتكية من 1992، وتوىل مسؤولية 

إدارتها العامة بني عامي 1997 -1999.

بدأ نشاطه السيايس عام 2002 بانضاممه إىل حزب الشعب الجمهوري العلامين، الوريث الرشعي لسياسة وفكر مؤسس 
الجمهورية مصطفى كامل أتاتورك. خاض انتخابات الربملان الرتيك يف نوفمرب/ترشين الثاين 2002 ثم يف أغسطس/آب 2007، 
وفاز بعضوية الربملان يف الدائرة الثانية يف إسطنبول. ترشح لرئاسة بلدية إسطنبول الكربى يف االنتخابات املحلية يف مارس/

آذار 2009، لكنه خرس لصالح مرشح حزب العدالة والتنمية قدير توباش.

يف عام 2010، انتخب رئيساً لحزب الشعب الجمهوري بعد استقالة سلفه دينيز بايكال، قاد الحزب يف االنتخابات الربملانية 
يف يونيو/حزيران 2011، فحل ثانيا بنسبة %26 من األصوات. شارك الحزب مع حزب الحركة القومية املعارض يف ترشيح 
أكمل الدين إحسان أوغلو للمنافسة يف االنتخابات الرئاسية التي أجريت يف أغسطس/آب 2014، لكنه خرس أمام مرشح 
حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان. أُعيد انتخابه عام 2014 رئيسا للحزب، خاض االنتخابات الربملانية عام 2015، 
وفاز الحزب باملركز الثاين يف الجولتني، أُعيد فيهام انتخابه لعضوية الربملان، ومعروف مبواقفه املناهضة بشدة لحزب العدالة 
والتنمية وحكوماته املتعاقبة، كام يعارض بقوة سياسات الحزب الخارجية، ال سيام يف موضوع االنفتاح عىل الرشق األوسط 

والعامل العريب.

وعىل املستوى الخارجي، يوصف بأنه صديق للنظام السوري، وهو ما يرده مراقبون لخلفيته الطائفية العلوية الشيعية، 
وكون حزبه محسوباً عىل هذه الطائفة، كام تجمعه عالقة قوية بنظام الحكم يف العراق وإيران. وحني قامت قطاعات من 
الجيش الرتيك مبحاولة انقالبية إلسقاط نظام الحكم واالستيالء عىل السلطة يوم 15 يوليو/متوز 2016 وقف كليتشدار أوغلو 
ضد االنقالب، وانتقد املشاركني فيه رغم كونه يقود أكرب حزب معارض للنظام الحاكم. ويف صبيحة اليوم التايل للمحاولة كان 

حارضا يف الربملان إلعالن وقوفهم إىل جانب الرشعية الدميقراطية.

جمعت  التي  الدميقراطية«  »مسرية  يف  االنقالبات  إدانة  بيان  أوغلو  كليتشدار  قرأ  إسطنبول،  وسط  تقسيم  ميدان  ومن 
الحكومة واملعارضة يوم 24 يوليو/متوز 2016. ورغم انتقاده املتكرر لسياسات الرئيس أردوغان، فإنه لبى دعوته يف القرص 

الجمهوري يوم 25 يوليو/متوز 2016، وهو اللقاء الذي اعترب تحوال مركزيا يف العالقات الوطنية الرتكية. للمزيد

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/f2bef0f6-bc13-4895-a190-8a5b20cb082f
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2016/7/30/كمال-كليتشدار-زعيم-المعارضة-التركية-الرافض-للانقلاب
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سابعًا: مقال المشهد

وزير الخارجية يكتب: ال تسلحوا اإلرهابيين
يف مقال لوزير الخارجية الرتكية مولود تشاوش أوغلو، يف صحيفة »ذا واشنطن بوست« األمريكية، قال: إّن الواليات املتحدة 
كانت تشحن األسلحة إىل تنظيم »ي ب ج«، باستخدام 5 آالف شاحنة وألفي طائرة شحن. مضيفاً: »أن سعى الذراع السيايس 
لجامعة إرهابية إىل تحريك النفوذ يف واشنطن، أمر مروع، ويجب عىل الرئيس ترمب إعاقة نشاطه«. كام طلب الوزير، من 
واشنطن التوقف عن تسليح تنظيم »ي ب ج« الجناح السوري املسلح لتنظيم »يب كا كا« املصّنف منظمة إرهابية من قبل 

واشنطن واالتحاد األورويب.

وحسب املقال؛ فقد قّدم تنظيم »ي ب ج« طلبًا ملكاتب الضغط )اللويب( يف العاصمة األمريكية واشنطن يف أبريل/ نيسان املايض، استخدم فيه 

اسم بعثة »املجلس السوري الدميقراطي« لدى الواليات املتحدة. وتابع تشاوش أوغلو: »أنا حليف للشعب الكردي، وترشّف حزيب )العدالة 

والتنمية( بالحصول عىل دعم انتخايب ملحوظ بني األتراك األكراد، ومع ذلك أنا عدو لدود لإلرهابيني من جميع األطياف«.

يف السياق، أشار وزير الخارجية أن اسرتاتيجية تسليح تنظيم »ي ب ج« من قبل األمريكان، كان لها نتائج عكسية، »عندما 
قام عضو يف أكرب مليشيا سورية يقودها تنظيم )ي ب ج( بإطالق النار عىل أحد أفراد البحرية األمريكية«. كام لفت الوزير 
إىل توثيق منظمة »هيومن رايتس ووتش« بقيام التنظيم بتجنيد األطفال الصغار. واستعرض جهود بالده يف محاربة اإلرهاب 
بالقول: »عملت تركيا بجهد عىل منع إرهابيي داعش من الوصول إىل العواصم الغربية، كام أن العمل الذي قامت به تركيا 
من أجل الواليات املتحدة يف تعقب واعتقال اإلرهابيني جعل تركيا معرضة للرضر«. مضيفاً: »تسليح )ي ب ج( يرض تركيا 
وشعبها بشكل مبارش، وأن الشعب واجه عقودا من الخوف والعنف عىل أيدي حركة إرهابية راديكالية ال تعرف الرحمة«.

ويف هذا الشأن، حذر الوزير من أّن األتراك سيعانون »السياسة املتهورة« للواليات املتحدة، إذا مل يتم اتخاذ خطوات جذرية 
وفورية من أجل تغيري مسار عالقتها بتنظيم »يب كا كا«. ويف حملة اإلرهاب التي استمرت ألكرث من 30 عاًما ضد تركيا، كان 
تنظيم »يب كا كا« مسؤواًل عن مقتل ما يقرب من 40 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال. واستطرد بالقول: »تركيا فخورة بأن 
أفعالنا ال تقترص عىل إنقاذ حياة األتراك، بل أيضا إنقاذ حياة األمريكيني، وهذا العبء تحملناه ألجل مصلحة أمننا الجامعي، 

ولهذا تركيا عىل حق يف إرصارها بأاّل تسلح الواليات املتحدة اإلرهابيني الذين يعملون عىل تدمرينا«. للمزيد
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