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هذا
العدد

أردوغان وبوتين يدشنان الجزء البحري من »السيل التركي«

فوضى منتظمة.. سياسة واشنطن تجاه » PYD-PKK« والشرق األوسط 

لتركيا  F35 مقاتالت  بيع  حول  للكونغرس  تقريره  يقدم  البنتاغون 
بي ألورو ا االتحاد  ومستقبل  تركيا  يكتب:  أقطاى«  »ياسين 

جمال على  الغائب  يصلون  واألتراك  العرب 
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ملخص تنفيذي
يتناول املشهد الرتيك لهذا األسبوع، يف املحور السيايس؛ اتفاقاً رئاسياً تركياً أمريكياً عىل 

كشف مالبسات مقتل خاشقجي، بجانب ترصيحات مدير عام وكالة األناضول الرتكية 

الغائب عىل خاشقجي يف  وإقامة صالة  الحقيقة يف قضية خاشقجي.  بحثها عن  حول 

تركيا. كام يتناول املشهد زيارة نائب الرئيس الرتيك إىل السودان. وترصيحات سفري أثيوبيا 

اللقاء  وكذلك؛  االستعامرية.  الخلفيات  من  الخايل  افريقيا  يف  تركيا  تاريخ  حول  بأنقرة 

املرتقب بني وزيري الخارجية الرتيك واألمرييك لـتقييم عالقات البلدين. وتقديم البنتاغون 

تقريره للكونغرس حول بيع مقاتالت F-35 األمريكية إىل تركيا. ودعوة نائب مدير عام 

اإلعالم  ملتقى  يف  فلسطني،  حول  اإلعالمي  الخطاب  تطوير  إىل  الرتكية  األناضول  وكالة 

الرقمي حول فلسطني.

ويف قضية األسبوع، يستعرض املشهد، تقريراً بعنوان “فوىض منتظمة.. سياسة واشنطن 

تجاه “يب كا كا / ب ي د” والرشق األوسط”. أما حدث األسبوع؛ فيتناول زيارة الرئيس 

الرويس فالدمييى برتني إىل تركيا ولقائه بالرئيس رجب طيب أردوغان واملشاركة يف مراسم 

البلدين  عىل  االقتصادية  لجوانبه  واستعراض  الرتيك،  “السيل  من  البحري  الجزء  تدشني 

وأوروبا.

يف املشهد االقتصادي؛ يتناول املشهد: تطوير رشكات تركية ألجهزة طبية متطورة لعالج 

أمراض األوعية ومشاركتها يف ملتقى طبي بنيويورك. وتقارير رسمية تركية حول توقعات 

استقبال البالد ألكرث من 40 مليون سائح نهاية العام الجاري. وكذلك خطة رشكة الطريان 

الرتكية “بيغاسوس” إلطالق رحالت بني أنقرة وباريس 

بأسعار مغرية. وتحذير تريك لرشكة أمريكية من 

التنقيب قبالة شواطئ قربص.

ويف فقرة إعرف تركيا، يقدم املشهد تقريراً حول 

بوالية صقاريا، محمية  لونغوزو”  “أجارالر  غابة 

املشهد  شخصية  أما  للسياح.  ومتنزه  للنباتات، 

أهم  أحد  فاضل،  نجيب  فهو  األسبوع،  لهذا 

وختاماً؛  املعارصين.  األتراك  والُكتَّاب  الشعراء 

يتناول املشهد، مقاالً لنائب رئيس حزب العدالة 

تركيا  بعنوان:  أقطاي،  ياسني  الرتيك،  والتنمية 

ومستقبل االتحاد األورويب.
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 أواًل: المشهد السياسي
اتفاق تركي أمريكي ىلع كشف مالبسات مقتل خاشقجي

دونالد  واألمرييك  أردوغان،  طيب  رجب  الرتيك  الرئيسان  اتفق 

الصحفي جامل  الكشف عن مالبسات جرمية قتل  ترمب، عىل 

بالتسرت عليها، وبحث  أبعادها، وعدم السامح  خاشقجي بكافة 

إىل  إضافة  االقتصادية،  والعالقات  الثنائية  املسائل  الرئيسان، 

التحقيقات األمريكية املتواصلة بشأن منظمة “غولن” اإلرهابية، 

وأنشطة مكافحة اإلرهاب يف سوريا، وتسيري الدوريات املشرتكة 

تنتظر  أنقرة  السورية. وأبلغ أردوغان، ترمب، أن  مبنطقة منبج 

من واشنطن أن توقف دعمها لذراع “يب كا كا” اإلرهابية يف سوريا. ويف ذات اليوم؛ سلَّمت الواليات املتحدة، إىل السلطات 

الرتكية؛ محمد صالح غوزاغري”، العضو السابق يف مجلس إدارة مؤسسة تابعة ملنظمة “غولن” اإلرهابية إثر إدانته يف قضايا 

“دعوة أطفال للدعارة”، و”محاولة االعتداء الجنيس عىل أطفال”. للمزيد

مدير عام األناضول: الوكالة بحثت عن الحقيقة يف قضية خاشقجي

“مل  الوكالة  إن  قازانجي،  شنول  األناضول  وكالة  عام  مدير  قال 

عن  بحثت  وإمنا  تُرتكب،  مل  جرمية  عن  باملسؤولية  أحدا  تتهم 

الصحفي  مقتل  لتطورات  تغطيتها  أثناء  كلل”،  دون  الحقيقة 

تحاورها  التي  الجهات  أبلغت  “تركيا  مضيفاً:  خاشقجي.  جامل 

عن قلقها، وأطلعتها عىل ما لديها من أدلة، لكننا شاهدنا تقلّب 

روايات اململكة العربية السعودية، من إنكار إىل إنكار آخر ثم 

اعرتاف”. مضيفاً لوال االهتامم الذي أولته وكاالت األنباء العاملية 

الجرمية،  عىل  التسرت  لتم  اإلعالمي؛  والضغط  الدويل،  واإلعالم 

واختتم بالقول: “األناضول مل تلق عىل عاتق أحد مسؤولية أي 

جرمية مل ترتكب، فهي بحثت عن الحقيقة دون انقطاع، ولن تتوقف عن البحث بأي شكل من األشكال قبل التوصل إليها”. 

للمزيد

إقامة صالة الغائب ىلع خاشقجي يف تجمع حاشد بإسطنبول ومدن تركية أخرى

أدى أكرث من ألفي شخص، صالة الغائب، الجمعة املاضية، عىل الصحفي السعودي جامل خاشقجي مبسجد الفاتح يف مدينة 

إسطنبول، وذلك تلبية لدعوة رابطة “أصدقاء جامل خاشقجى حول العامل”. وشارك يف الصالة املئات من الكتاب والصحفيني 

واإلعالميني العرب واألتراك، إضافة إىل املصلني الذين احتشدوا إلقامة صالة الغائب. ورفع املشاركون صوراً لخاشقجي كتب 
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الرتكية  السلطات  “القاتل”، مطالبني  األمري محمد بن سلامن مكتوب عليها  السعودي  العهد  “القتيل”، وصورة ويل  عليها 

واملجتمع الدويل، مبالحقة املتورطني يف قضية قتل خاشقجي وتقدميهم للعدالة. كام أقيمت صالة الغائب عىل روح خاشقجي 

أيضاً يف مسجد قوجا تبه بالعاصمة الرتكية أنقرة، ويف العديد من املدن الرتكية األخرى. للمزيد

نائب الرئيس التركي يجري زيارة رسمية إلى السودان  

يجري نائب رئيس الجمهورية الرتكية، فؤاد أوقطاي، زيارة رسمية 

للسودان، تستمر ملدة ثالثة أيام حتى21 نوفمرب/ ترشين الثاين 

الجاري، وتركز املحادثات بني الجانبني عىل التطورات اإلقليمية 

البلدين.  بني  والتعاون  الثنائية  العالقات  إىل  باإلضافة  والدولية، 

كام سيرتأس أوقطاي خالل الزيارة، أعامل الدورة الخامسة عرشة 

إىل  باإلضافة  والسودان،  تركيا  بني  املشرتكة  االقتصادية  للجنة 

تأسس  الذي  املستوى،  رفيع  االسرتاتيجي  املجلس  أعامل  بحث 

خالل الزيارة األخرية للرئيس رجب طيب أردوغان إىل السودان، يف ديسمرب/ كانون األول من العام املايض. ويرافق أوقطاي 

يف الزيارة، وزيرة التجارة روهصار بكجان، ووزير الزراعة والغابات بكر باكدمرييل، وعدد من نواب الوزراء واملسؤولني من 

مختلف املؤسسات. للمزيد

سفير أثيوبيا بأنقرة: تاريخ تركيا يف افريقيا يخلو من خلفيات استعمارية

قال سفري أثيوبيا لدى أنقرة “غريما تيمسغني باركيسا”، إن تاريخ تركيا يف القارة االفريقية، يخلو من أي خلفية استعامرية، 

وأن سياستها الحالية تجاه دولها، مبنية عىل أسس األخوة واملساواة، مشرياً بعالقات البلدين ألكرث من 100 عام، والتي ترقى 

إىل مستوى االسرتاتيجية يف الوقت الحارض. مشرياً إىل وجود مستثمرين أتراك يف بالده، يف العديد من القطاعات. مضيفاً: 

“عدد املستثمرين األتراك يف إثيوبيا دون املأمول، ولدينا حاجة يف زيادة عدد الرشكات الرتكية يف البالد”. وفيام يخص مجال 

السياحة، قال السفري: “أثيوبيا متتلك الكثري من األماكن التاريخية التي تعود للشعب الرتيك، وعىل السياح األتراك التوجه 

بكرثة إىل تلك األماكن لزيارتها واالطالع عىل أثار أجدادهم”. للمزيد

وزيرا الخارجية التركي واألمريكي يلتقيان لـتقييم العالقات

سيجري  إنه  أوغلو،  تشاووش  مولود  الرتيك  الخارجية  وزير  قال 

مع نظرييه األمرييك مايك بومبيو، تقييامً شامالً لعالقات البلدين 

الرتكية  العالقات  شهدت  حيث  واشنطن.  إىل  زيارته  خالل 

األمريكية مؤخراً، توتراً سياسياً واقتصادياً، وأشار الوزير، إىل أن 

هناك قضيتان توتران العالقات الثنائية، أحدهام دعم واشنطن 

لتنظيم “ي ب ك/ يب كا كا” اإلرهايب يف سوريا. وهو ما اعتربه 
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الوزير خطأ أمريكياً كبرياً، موضحاً سعي تركيا إىل إخراج إرهابيي “ي ب ك” من منطقة منبج شاميل سوريا، وإرساء االستقرار 

املنطقة،  لنا من هذه  تهديدا  الذين يشكلون  اإلرهابيني  تقدماً، والقضاء عىل  إحرازنا  الفرات. وتابع: “يف حال  نهر  رشقي 

حينها ميكن أن تستقر عالقاتنا مع الواليات املتحدة عىل أرضية سليمة”. أما القضية الثانية يف توتر العالقات؛ تتعلق مبحاولة 

االنقالب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/ متوز 2016، وعدم االستجابة ملطالب بالده املتعلقة بتسليم زعيم تنظيم 

“غولن” اإلرهايب إىل تركيا. رغم أن مكتب التحقيقات الفيدرايل، بدأ تحقيقات شاملة بانتهاكات تنظيم “غولن” يف الواليات 

املتحدة، وأبرزها االحتيال عىل املصارف والتهرب الرضيبي؛ حيث بحث أردوغان مع ترمب، مسألة تسليم زعيم منظمة غولن 

إىل تركيا يف املكاملة الهاتفية األخرية التي جرت بينهام قبل يومني. للمزيد

البنتاغون يقدم تقريره للكونغرس حول بيع مقاتالت F-35 لتركيا

إىل  تقريرها  “البنتاغون”،  األمريكية  الدفاع  وزارة  قدمت 

تركيا.  إىل   35-F طراز  من  مقاتلة   100 بيع  حول  الكونغرس، 

الرئيس  البنتاغون الذي وقعه  التقرير استناداً عىل قانون  ويأيت 

دونالد ترمب يف أغسطس/ آب املايض، عىل إعداد الوزارة تقريرًا 

حول العالقات الرتكية األمريكية، وصفقة مقاتالت F-35  خالل 

90 يوما كحد أقىص من تاريخ التوقيع، حيث تسلمت تركيا يف 

يونيو/حزيران املايض، أول مقاتلة، والتي أُنجزت مبساهمة فّعالة 

من ِقبل الصناعات الدفاعية الرتكية، منذ انطالقه عام 1999، وتهدف إىل رشاء 100 مقاتلة عىل األقل منها. للمزيد

نائب مدير عام “األناضول” يدعو لتطوير الخطاب اإلعالمي حول فلسطين

دعا نائب مدير وكالة األناضول، متني موطان أوغلو إىل “تطوير 

الخطاب اإلعالمي الخاص بفلسطني، بغية التعريف بها عامليا”، 

مؤكداً: “ال بد أن نظهر الجانب الثقايف والحضاري للفلسطينيني 

عىل أرضهم، وليس فقط أنهم شعب يعاين من الظلم منذ أكرث 

املصالح،  زاوية  من  القضية  مع  تتعامل  والدول  سنة،   70 من 

بالقضية”، وأشار “موطان  الوعي  العامل هو  ينقص شعوب  وما 

الفلسطينية،  األرايض  إرسائييل عىل  “كل هجوم  أن  إىل  أوغلو” 

يرتد أثره مبارشًة عىل تركيا، يف حرب عام 2012 احتشد اآلالف 

من األتراك أمام القنصلية اإلرسائيلية، عىل مدار 24 ساعة، رغم الربد الشديد، لقد أصبح العلم الفلسطيني اليوم يف بيت كل 

تريك، وهذا يدلل عىل محورية القضية عند شعبنا”، ورأى أن “املشكلة تكمن يف بعض رؤساء الدول العربية والذين يفضلون 

الواليات املتحدة عىل القضية الفلسطينية، ألنهم يرون مصلحتهم معها، وبالتايل تم تحويل القضية إىل مشكلة داخلية بدل 

أن تكون عاملية”. للمزيد
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 ثانيًا: قضية األسبوع
فوضى منتظمة.. سياسة واشنطن تجاه “بي كا كا / ب ي د” والشرق األوسط

عقوبات  فرض  املتحدة  الواليات  فيه  أعادت  الذي  الوقت  يف 

إيران، تسعى من جهة أخرى إىل تسيري  اقتصادية جديدة ضد 

عالقاتها املتأزمة مع تركيا من خالل أسلوب “الفوىض املنتظمة”. 

دوريات  لتسيري  األخرض  الضوء  واشنطن  أعطت  البداية  يف 

عسكرية مشرتكة لجنودها مع نظرائهم األتراك يف ريف منبج، 

بهدف تحديد موقفها العالق بني تركيا وتنظيم “ب ي د” اإلرهايب 

يف سورية، كام أدرجت مؤخرا 3 إرهابيني من تنظيم “يب كا كا” 

ضمن الئحة املطلوبني، يف محاولة إلظهار حسن نواياها تجاه أنقرة. لكن ميكن القول إن نية الواليات املتحدة الحقيقية 

تكمن يف السعي إىل قطع الطريق أمام تركيا، بهدف التخفيف من حدة أزمة “يب كا كا / ب ي د” يف منطقة رشقي الفرات.

ففي الوقت الذي عملت فيه الواليات املتحدة عىل إثبات وجودها يف سوريا عرب الرتكيز عىل محاربة تنظيم “داعش” من 

خالل التعاون مع منظمة “يب كا كا / ب ي د”، أدى األمر إىل ظهور جملة من املامرسات غري املعتادة يف املنطقة، جعلت 

تركيا املترضر األول من تلك األزمة. ومن ذلك، بدأت تهديدات “يب كا كا” ضد تركيا تأخذ منحى مختلفا منذ عام 2014، إذ 

أخذ التنظيم يستهدف أمن البالد بشكل أكرب ويف جبهات مختلفة. وامتدت عملياته التخريبية لجنوب رشقي البالد، كام شن 

هجامت جديدة ضد األرايض الرتكية انطالقا من شاميل سوريا، تسعى واشنطن إىل جعل دول املنطقة تقبل حزب “ب ي د” 

عىل أنه تنظيم مختلف الهوية عن منظمة “يب كا كا” املصنفة بحسب واشنطن ضمن الالئحة اإلرهابية، متغاضية بذلك عن 

مدى قوة االرتباط األيديولوجي الذي يجمع كال التنظيمني، والذي يتجىل يف النظام الداخيل لـ “ب ي د”، وارتباط عنارص “ي 

ب ك” بزعيم منظمة “يب كا كا” املسجون.

فعىل خالف عنارص “ب ي د” و”يب كا كا” أنفسهم، يعد املسؤولون األمريكيون هم الوحيدين الذين أعلنوا أن التنظيمني 

مستقالن عن بعضهام بعضا. وعالوة عىل ذلك، فإن ترصيحاتهم بهذا الخصوص شهدت الكثري من التناقضات مع أنفسهم. 

ومثاال عىل ذلك، أعلن جيمس جيفري املبعوث األمرييك الخاص إىل سوريا، خالل مقابلة مع موقع “يت آر يت خرب” بتاريخ 16 

فرباير / شباط املايض، بخصوص الصلة بني “يب كا كا” و”ب ي د”، أن “هناك 3 تهديدات جنويب تركيا، تتمثل يف كل من يب 

كا كا، وداعش، وروسيا وإيران”، مؤكدا أنه “ال شك أن ب ي د يعد ذراع يب كا كا يف سوريا”.

وفيام يخص حاجة واشنطن إىل “ب ي د” قال جيفري، “نريد من تركيا أن تفهم هذا األمر، إن الواليات املتحدة وتركيا كانتا 

يف حرب ضد تنظيم داعش، وهذه الحرب انتهت تقريبا، وإن الخالف يظهر يف هذه النقطة، فالواليات املتحدة ترغب يف 

استمرار تواجدها يف سوريا بهدف إعاقة ظهور تنظيم داعش مجددا، كام حصل يف العراق سابقا”. وأضاف: “والسبب اآلخر 

األكرث أهمية، رغبة واشنطن يف استخدام مفاوضات جنيف ورقة ضغط عىل مستقبل سوريا، ولذلك فإن الواليات املتحدة 
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بحاجة إىل تنظيم تستمر من خالله يف الوجود عىل األرايض السورية، و(ب ي د) أحد هذه التنظيامت” مضيفاً: “إننا نفهم 

قلق تركيا يف هذا الشأن جيدا، لكن الواليات املتحدة غري مستعدة ملغادرة األرايض السورية، وتركيا غاضبة لهذا السبب”.

ترصيحات الحقة لجيفري بتاريخ 7 نوفمرب / ترشين الثاين الجاري، أظهرت مدى تناقضه مع مواقفه السابقة، حيث أعلن 

أن بالده لن تتخىل عن مرشوعها بخصوص منظمة “ب ي د”، وأن بالده ال تعترب “ي ب ك” منظمة إرهابية. وأردف: “ندرك 

مخاوف تركيا األمنية، ونتفهم قلقها بشأن العالقات بني وحدات ي ب ك ويب كا كا، ولهذا نترصف بحذر بالغ، ونُعلم تركيا 

أوال بأول مبا نفعله، وملاذا نفعله”. وأضاف أن “تركيا تعرب عن قلقها إزاء منبج، وتواجد قوات سوريا الدميقراطية و “ب ي 

د” غريب نهر الفرات، ويف هذا اإلطار نقوم بتسيري دوريات مراقبة مشرتكة مع األتراك، كام أننا نستمر يف التشاور بخصوص 

انسحاب قوات ب ي د إىل رشقي الفرات”.

إن تسيري منظمة “يب كا كا” أنشطة مسلحة تحت مسميات مختلفة يف كل من تركيا، وسوريا، والعراق، وإيران، يجعلها 

تهديدا مشرتكا للدول األربع. سببان رئيسان وراء تواجد الواليات املتحدة يف منطقة الرشق األوسط، هام الطاقة والرصاع، 

فقيامها بتوحيد مصادر الطاقة يف الخليج ورشقي املتوسط مع املمرات الجيوسياسية، سيجعل من السيطرة عىل أسعار الطاقة 

يف العامل ممكنا بشكل أكرب، وهذا يعني زيادة واستمرار الهيمنة األمريكية اقتصادياً.

ميكن تصنيف الدول يف منطقة الرشق األوسط عىل شكل مثلثني، األول كبري يضم تركيا وإيران ومرص، والثاين صغري يضم 

إرسائيل واململكة العربية السعودية واإلمارات. ومتتد دول املثلث األول عىل مساحة جغرافية واسعة، تحتوي عىل مكونات 

عرقية مختلفة، لكنها تدين جميعها باإلسالم، ومل نلحظ حتى اليوم اتباع دول هذا املثلث أو دولتني منه عىل األقل سياسة 

االنقالب  مثل  الدول،  لحكومات  توجيه رضبات  تم  بينها،  فيام  التقاربات  أوقات  اإلقليمية، حتى يف  املواضيع  مشرتكة يف 

العسكري يف مرص عام 2013، ومحاولة االنقالب يف تركيا عام 2016، أو واجهت التهديد بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية 

كام هو الحال لدى إيران.

إن تطبيق الواليات املتحدة لهذه االسرتاتيجية أدى يف السابق إىل تغيري إدارات الدول يف مرص وتركيا، يف حني يبدي النظام 

الثالثة  القائم بني األنظمة  التحالف  الصغري، نرى أن  املثلث  أما يف  التغيري منذ عام 1979.  اإليراين مقاومة كربى ملساعي 

الحاكمة وغري املتشابهة يف كل من السعودية واإلمارات وإرسائيل، شهد بعض الصعوبات يف السنوات األخرية، حيث نرى 

العامل العريب واإلسالمي أكرث عرضة لالنكسار. إن سياسة  التحالف قام لخدمة إرسائيل من خالل سعيه إىل جعل  أن هذا 

اإلدارات األمريكية غري املفهومة يف سوريا أدت إىل أزمات غري ممكنة الحل، مثل الوقوف يف وجه اكتامل الثورة، وفتح املجال 

أمام إيران وروسيا للتوسع يف املنطقة، ومن جانب آخر أدت إىل ازدياد عدد األطراف املسلحة غري الحكومية، لتصبح بذلك 

مصدرا للفوىض اإلقليمية وعدم االستقرار يف املنطقة. وبعد ذلك، طورت الواليات املتحدة أسلوبا جديدا يتمثل يف التعاون 

مع منظمة مثل “ب ي د / يب كا كا”، لتستخدمه تهديدا ضد 4 دول هي تركيا، وسوريا، وإيران، والعراق. للمزيد
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 ثالثًا: حدث األسبوع
أردوغان وبوتين يشاركان يف مراسم تدشين الجزء البحري من “السيل التركي”

يشارك الرئيسان الرتيك رجب طيب أردوغان والرويس 

إمتام  مبناسبة  احتفالية  مراسم  يف  بوتني،  فالدميري 

أنابيب  األسود يف مرشوع خط  البحر  املار من  الجزء 

“السيل الرتيك” لنقل الغاز، يف مدينة إسطنبول الرتكية. 

و”السيل الرتيك” مرشوع ملد أنبوبني باستطاعة 15.75 

من  منهام،  لكل  سنويا  الغاز  من  مكعب  مرت  مليار 

األسود،  البحر  عرب  أوروبا  إىل  ومنها  تركيا  إىل  روسيا 

عىل أن يغذي األنبوب األول تركيا، والثاين دول جنوب 

رشقي وجنويب أوروبا.

أنابيب سعة  األول 2016، ويتكون من خطي  أكتوبر/ترشين  الرتيك”، مبدينة إسطنبول، يف  “السيل  توقيع مرشوع  وجرى 

كل منهام 15.75 مليار مرت مكعب من الغاز سنويا. ومن املنتظر أن ميتد الخط الثاين إىل إيطاليا عرب اليونان أو إىل رصبيا 

عرب بلغاريا؛ ويُرتقب البدء يف تشييد الجزء الربي من الخط الثاين، العام املقبل، يُعد ملف الطاقة الركن األسايس يف عالقات 

البلدين، بالنظر لتأمني روسيا ملا نسبته 55% من احتياجات تركيا من الغاز الطبيعي، بجانب استفادة أوروبا التي يتوقع 

أن ترتفع قيمة وارداتها من الغاز بنسبة 49% بحلول 2035، حتى بلغ استهالكها يف السنوات األخرية 450 مليار مرت مكعب 

سنويا.

فبالنسبة لروسيا، يفتح املرشوع طريقا التفافيا لتجاوز أوكرانيا التي احتكرت توريد الغاز الرويس عرب خط الغاز الجنويب طوال 

الفرتة املاضية، كام سيمنح املرشوع موسكو فرصة تاريخية الحتكار تصدير الغاز إىل أوروبا، بجانب تعزيز قدرة الروس عىل 

التداخل مع القوى اإلقليمية مبشاريع املنطقة، أي أن مرشوع “السيل الرتيك” سيمنح روسيا حلفا جديدا مع تركيا، وحصول 

تركيا عىل حصة كبرية من الغاز الرويس بسعر مخفض، فضالً عن اقتطاعها لعمولة جيدة من سعر الغاز املتدفق إىل أوروبا 

عرب أراضيها، األمر وفرض أنقرة نفسها كقوة يف سوق الطاقة، رغم أنها ليست بلدا منتجا لها، وذلك عن طريق تجميع خطوط 

للغاز والنفط. وتعمل تركيا عىل بناء حوض ضخم من الغاز عرب ربط خطوط  اإلمداد يف أراضيها لتصبح ممرا اسرتاتيجياً 

األناضول وجنوب القوقاز والبحر األدرياتييك املارة من أراضيها ببعضها البعض. للمزيد
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 رابعًا: المشهد االقتصادي
يف ملتقى طبي بنيويورك.. أجهزة تركية متطورة لعالج أمراض األوعية

عرضت رشكة “آر دي غلوبال- إنفيميد” لصناعة األجهزة الطبية 

الدموية،  األوعية  أمراض  عالج  مجال  يف  أجهزتها  أحدث  الرتكية، 

نيويورك  مبدينة  الـ45،  بنسخته  الطبي،  “فيث”  ملتقى  خالل 

األمريكية، حيث تهدف الرشكة إىل تعريف العامل بأحدث األجهزة 

أنحاء  العرض لألطباء من مختلف  تركيا، عرب  تنتجها  التي  الطبية 

تركيا  يف  األجهزة،  انتاج  ويتم  املتطورة.  الطبية  أجهزتهم  العامل، 

تبذل  إنفيميد”  غلوبال-  دي  “آر  أن  مبيًنا  املتحدة،  والواليات 

جهودا كبرية لدعم الصناعة الرتكية املحلية يف القطاع الطبي. للمزيد

تركيا تستقبل أكثر من 40 مليون سائح نهاية العام الجاري

توقع رئيس جمعية وكاالت السياحة والسفر يف تركيا أنغني شاهني، 

أن يتجاوز عدد السياح األجانب يف تركيا بنهاية العام الجاري 40 

مليون. وهو رقام قياسيا من حيث استقبال أكرب عدد سياح خالل 

2018، وأن تصل واردات القطاع 30 مليار دوالر. 

وأشار أن القطاع السياحي يف تركيا بدأ يف السنوات األخرية االنفتاح 

الرشق  ودول  واليابان  وتايالند  الصني  مثل  جديدة  أسواق  عىل 

األقىص، بعد أن كان يركز عىل سياحة االستجامم والتشمس والرمال 

والبحار، والتي كانت تخاطب بالدرجة األوىل السياح األوروبيني والروس. وتوقع شاهني أن يصل عدد السياح األجانب يف 

تركيا بحلول عام 2023 ـ الذكرى املئوية لتأسيس الجمهورية الرتكية ـ 50 مليون سائح سنويا. ولفت أن متوسط استهالك 

السائح الواحد سنويا يف تركيا يبلغ حاليا 700 دوالر، وأنه ينبغي رفع املبلغ إىل ألف دوالر. كام توقع أن يفوق عدد السياح 

األجانب يف تركيا العام املقبل 40 مليون سائح. للمزيد

“بيغاسوس« التركية تعتزم إطالق رحالت بين أنقرة وباريس بأسعار مغرية

تعتزم رشكة »بيغاسوس« الرتكية للنقل الجوي، إطالق رحلتني أسبوعياً بني 

مطاري أسن بوغا بأنقرة، وتشارل ديغول بباريس، اعتباراً من 17 ديسمرب/ 

كانون األول القادم، بأسعار تذاكر مغرية، تبدأ من 74.99 دوالراً. للمزيد
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الخارجية التركية ُتحذر شركة أمريكية من التنقيب قبالة شواطئ قبرص

حذر املتحدث باسم وزارة الخارجية الرتكية، حامي أقصوي، األحد، من أن تنقيب 

قبالة شواطئ جزيرة  النفط والغاز  للطاقة، عن  رشكة »إكسون موبيل« األمريكية 

قربص، لن يساهم يف استقرار املنطقة. وأن تنقيب الرشكة عىل الغاز ملصلحة الشطر 

القربيص الرومي يف القطعة 10 التي يزعم ملكيتها، ميكن أن يغري توازنات حساسة 

أنشطة  ستطلق  »تركيا  أن  أقصوي،  وأضاف  الجزيرة.  ألزمة  حل  إيجاد  حيث  من 

تنقيب يف إطار الرتخيص الذي منحته جمهورية شامل قربص الرتكية لرشكة النفط 

الرتكية، عالوة عىل أنشطتها يف الجرف القاري الرتيك«. وشدد عىل أن جميع املوارد الطبيعية بأنحاء جزيرة قربص، تابعة لكال الطرفني الرتيك 

والرومي، باإلضافة إىل مواصلة اتخاذ الخطوات الدبلوماسية والسياسية الالزمة لحامية حقوق ومصالح الشعب القربيص الرتيك، بصفته رشيًكا 

يف ملكية الجزيرة مبوجب القانون الدويل«. للمزيد

خامسًا: إعرف تركيا
غابة »أجارالر لونغوزو” بوالية صقاريا، محمية للنباتات، ومتنزه للسياح

غابة »أجارالر لونغوزو« املائية يف والية صقاريا الرتكية، تعترب من األماكن السياحية املشهورة واملحببة لدى السياح القادمني إىل تركيا، زار 

املدينة أكرث من خمسامئة ألف زائر الصيف املايض. تتمتع الغابة مبناظر طبيعية خالبة، وبها أكرث من مئتي نوع من النباتات املختلفة، وأماكن 

للتنزه، ومسارات للميش، ومرافق لإلقامة. وتقع »أجارالر لونغوزو«، وسط قضاء »قرة صو« شامل غرب تركيا، ممتدة عىل مساحة قدرها 24 

كيلو مرت مربع. وتعّد »أجارالر لونغوزو« مساراً متر منه الكثري من الطيور املهاجرة، نظراً الحتضانها أكرث من مئتي نوع من النباتات التي تتغذى 

عليها بعض الطيور، وتقيم عليها أعشاشها للتكاثر. 

تضم الغابة أنواعاً مختلفة من الطيور واألسامك، إضافة إىل أنواع عديدة من األشجار، واألعشاب، واألزهار املستوطنة مثل الزنبق األبيض وماء 

البنفسج. وبإمكان زوار »أجارالر لونغوزو« اكتشاف الجامل الطبيعي للغابة عرب مسار خشبي ميتد ضمنها. وإىل جانب احتوائها عىل غطاء 

نبايت واسع، وأنواع مختلفة من الطيور املهاجرة، تتميز الغابة بتنوعها البيولوجي الذي تجذب أنظار زوارها. وتوصف الغابة بأنها أكرب غابة 

مائية يف تركيا، وواحدة من كربى غابات اللونغوز حول العامل، وتشكل مصدر حياة لجميع الحيوانات يف منطقتها. ويف أيام نهاية األسبوع، 

تشهد الغابة إقباالً واسعاً من قبل الزوار املحليني القادمني من واليات أخرى مثل إسطنبول وأنقرة، الذي يقصدونها بغرض التنزه، نظراً لقربها. 

تعترب الغابة كنزاً ثقافياً يتوجب حاميتها نظراً ملا تحتضنه من أنواع هامة من الطيور والنباتات املستوطنة، بجانب كونها مكاناً جذاباً بالنسبة 

للسياح والباحثني يف مجال الغابات املائية. تعمل السلطات الرتكية عىل إنشاء مسار للميش ضمن الغابة، يغطي مساحة 650 مرتا مربعاً، 

بتكلفة 15 مليون لرية تركية، مام سيحول غابة »أجارالر لونغوزو« إىل عالمة سياحية عاملية. وافتتح الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، 

خمسة من »متنزهات الشعب« يف كٍل من: باشاك شهري، وقايا شهري، وخوش درة، وباروتخانة، وجريبيجي يف مدينة إسطنبول، وهي ضمن 

إنشاء 33 حديقة عامة شعب يف 18 والية. للمزيد
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سادسًا: شخصية المشهد
نجيب فاضل .. أحد أهم الشعراء والُكتَّاب األتراك املعاصرين

ُولد الشاعر والكاتب واملفكر الرتيك “أحمد نجيب 

فاضل قيصا كيوريك” يف عام 1904 يف إسطنبول، 

ويعد أحد أهم الشعراء الذين سطع نجمهم بعد 

سقوط الخالفة العثامنية وتأسيس الدولة الرتكية 

الحديثة.

ترّب يف قرص جده حلمي أفندي، رئيس محكمة 

عبد  السلطان  عهد  يف  واالستئناف  الجنايات 

أتم  حينام  الكريم  القرآن  الثاين، وحفظ  الحميد 

املفكرين  من  للعديد  وقرأ  الخامسة عرش،  عمر 

والكتّاب واألدباء يف سن مبكرة جًدا. نرش كتاَب شعره األول “بيت العنكبوت” يف عمر الحادية عرشة.

درس فاضل، يف العديد من املدارس املختلفة، ففي عام 1912 سجله جده يف مدرسة فرنسية مبنطقة “الفاتح” 

يف إسطنبول، ولكن بعد فرتة قصرية انتقل إىل “املدرسة األمريكية” التي كانت من أرقى املؤسسات التعليمية 

“الفنون  مبدرسة  التحق   1916 عام  ويف  املدرسة.  من  طُرد  مشاغبته  بسبب  ولكن  الوقت،  ذلك  يف  باملدينة 

البحرية”، وكانت هذه الفرتة نقطة التحول يف حياته، إذ بدأ هناك اهتاممه بالشعر، ويف أثناء دراسته بهذه 

املدرسة اكتسب لقب “الشاعر”. التحق نجيب فاضل يف عام 1921 بقسم الفلسفة يف كلية اآلداب يف جامعة 

بعد  أديب”.  ”خالدة   ، هاشم”  “أحمد  مثل  املشهورين  الشعراء  من  الكثري  عىل  هناك  وتعرف  إسطنبول، 

ذلك اشتهر بكتاب شعره “األرصفة” يف 1928 وعىل إثره لُّقب بشاعر األرصفة، وتتناول أشعاره العديد من 

كتاب، يف  مائة  قرابة  فاضل  نجيب  كتب  واملعرفة.  والهوية  الوجود  كقضية  العميقة،  الفلسفية  املوضوعات 

العربية، مثل  الروايات واملرسحيات والتي ترجم بعضها إىل  السياسة والتاريخ والشعر، كام كتب عدًدا من 

مرسحية “خلق إنسان”، التي تتحدث عن املوت والخوف من النهاية. وتويف يف 25 مايو/أيار عام 1983 ودفن 

مبنطقة أيوب يف إسطنبول. ويُذكر أنه كتب شعراً عن املوت قبل وفاته. للمزيد
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سابعًا: مقال المشهد
تركيا ومستقبل االتحاد األوروبي

بسبب  املقبلة  املرحلة  خالل  أكرث  األورويب  االتحاد  سيعاين 

بريطانيا،  خروج  مفاوضات  من  األخري  املنعطف  إىل  وصوله 

وال شك أن هذه املسألة ليست الوحيدة التي يشعر االتحاد 

أعلنتها  التي  التجارية  فالحرب  حيالها.  بالضغط  األورويب 

الواليات املتحدة بقيادة ترمب واألزمات االقتصادية، ساهمت 

االقتصادي  الركود  تحويل  عىل  وقادرة  وتريتها،  تصعيد  يف 

املوجود بالفعل إىل أزمة حقيقية.

أضف إىل ذلك، املشاكل املطروحة من خالل النقاشات حول وضعية الناتو والتي تهدد أمن القارة العجوز، فهناك 

بها  تلوح  الذي  العصا  االتحاد األورويب، ويف مقابل ذلك،  يدافع عن  لتشكيل جيش أورويب مشرتك  جهود حثيثة 

الواليات املتحدة، حيث متتلك جيشا يف أملانيا، يفوق عدد أفراده الجيش األملاين. كام أن هناك حقيقة مفادها أن 

هذه العصا عاجزة عن حامية أوروبا يف مواجهة الدب الرويس. ناهيك أصال عن قضية الالجئني الذين يحاولون 

التدفق عىل القارة األوروبية من كل مناطق النزاع حول العامل، ويف مقدمتها سوريا، ويرغبون يف الحصول عىل قطعة 

من كعكة الرفاهية األوروبية، واألهم من ذلك، تكاتف كل هذه املشاكل ورفعها لصوت اليمني املتطرف يف كل 

الدول األعضاء تقريبا وظهور معارضة داخلية ملرشوع االتحاد األورويب.

لو كان االتحاد األورويب هكذا، فسيكون له مستقبل، فمن الواضح أنه سيكون بإمكانه الخروج من املعادلة بشكل 

ب من مهمة االتحاد،  كبري عن طريق إضافة تركيا إليها بشكل أقوى، وال ريب أن هناك الكثري من العوامل التي تصعِّ

فمعايري املشاركة الدميقراطية التي وضعها يف البداية تسري مبرور الوقت يف طريقها نحو شل آليات اتخاذ القرار.

فحتى القرارات املتخذة والتي يف مرحلة التنفيذ تبدأ تعمل ضد مرشوع االتحاد، وعند استغالل حقوق العضوية 

املقدمة إىل الدول التي انضمت لالتحاد الحقا، وتدين بوجودها إىل حامية الدول الكربى بالطريقة التي تحدد مصري 

االتحاد بأكمله، فال يوجد أي تدبري ميكن اتخاذه ملواجهة هذه الوضعية. بيد أنه ال ميكن ألحد أن ينكر سيطرة الدول 

الحامية فعليا عىل الدول الصغرية، لكن حتى هذه السيطرة ميكن أن يسفر عنها نتائج باهظة للغاية ورمبا يؤدي 

الذي  الباهظ  اليونان وقربص والثمن  الثمن إىل إعاقة استمرارية االتحاد مستقبال، ومثال عىل ذلك وضعية  هذا 

تضطر أملانيا لدفعه لتتمكن من السيطرة عليهام. ورمبا يكون الجانب الرتيك محقا من الناحية النفسية يف »الشامتة« 
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باالتحاد األورويب بسبب األزمات التي يواجهها، لكن ال ميكن القول إن ترصفا كهذا يعترب معقوال.

رمبا يكون لدى بريطانيا العديد من األسباب الخاصة بها يك ال ترى يف مرشوع االتحاد األورويب أي مصلحة لها، أو 

باألحرى فإنه يجب عدم النظر إىل هذه األسباب عىل أنها أسباب مطلقة، ومن وجهة نظري فإن دوافع بريطانيا 

عىل  سيعود  االنفصال  فهذا  عقالنية،  دوافع  كونها  من  أكرث  وأيدلوجية  عاطفية  دوافع  االتحاد هي  من  للخروج 

الطرفني بالخسارة ال محالة. وأما تركيا فهي ليست بريطانيا، وكذلك فإنها ليست مطالبة أو ميكنها الخروج بحجج 

وخطابات من أجل نفسها كذلك من وترية بريكست. واليوم يجب أن يرى الجميع أن طرح فكرة بريكست، ستكبد 

االتحاد تكاليف أكرث بكثري مام يتوقعون، ورمبا يكون وجود تركيا يكسب االتحاد قوة ورشعية وقيمة أكرث من وجود 

نفسه من عضوية  بالقدر  تركيا ستستفيد  إن  لنقول  داعي حتى  الطرفني، فال  الفائدة ستعود عىل  بريطانيا، وأن 

االتحاد، كام يجب أن يعلم الجميع أن االتحاد األورويب بإمكانه الحصول من تركيا عىل أكرب وأهم دعم للتغلب عىل 

كل القضايا التي يواجهها حاليا.

ال يخفى عىل أحد أن االتحاد األورويب صار بحاجة إىل تركيا أكرث من أي وقت مىض. فهذا ما يراه كل من يستطيع 

النظر إىل األمور مبوضوعية من داخل االتحاد األورويب، لكن بطبيعة الحال ال ميكن لرتكيا مواصلة هذه العالقة عن 

طريق التغايض عن أصوات الصدع اإلقصائية املتعالية من داخل االتحاد، الذي عليه هو اآلخر تغيري موقفه من 

األحداث، وأما الجانب السيئ يف األمر هو أن االتحاد األورويب ال ميتلك القدرة الكافية للتحرك لتغيري هذا املوقف، 

ذلك أن لديه حدود تقلل من قدرته عىل الحركة، وبالتايل تضيق كثري من مساحته السياسية.

وعىل سبيل املثال، كيف سيمكن تاليف التأثري االستفزازي للتقرير الذي أعدته مقررة الربملان األورويب عن تركيا كايت 

بريي والذي يقرتح التعليق الكامل لطلب انضامم تركيا لالتحاد؟ أخىش أال يكون هناك حل لهذا األمر، فهي ستعرض 

التقرير عىل الربملان األورويب ليناقشه لساعات ويوجد جوا من االستفزازات بني الجانبني. وإن الوترية التي  هذا 

جعلت بريي تصبح مقررة تركيا تتحدد من خالل طريق مفتوح أمام الجميع داخل الربملان األورويب. أي أنها نتيجة 

حتمية للعبة الدميقراطية يف أوروبا، فحتى املهتمون مبصري االتحاد بطريقة موضوعية من الذين يرون االستفزازات 

التي تتسبب بها بريي عاجزون عن منع تقدم هذه الوترية بهذا الشكل.

كام أنه ال توجد قاعدة متنع املوافقة عىل طلب تقريرها بالرغم من أن الجميع يعلم أنها – أي بريي – تتعامل مع 

تركيا بأحكام مسبقة وسوء نية. وهو ما يجعل مستقبل مرشوع ضخم كاالتحاد األورويب يذهب ضحية نية سيئة، 

وال جدال يف أن ما يقع عىل عاتقنا يف هذا املقام هو معرفة هذه التفاصيل وتقرير ماذا نريد واتخاذ التدابري الالزمة. 

للمزيد
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