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منظومة دفاع صاروخية جوية تركية بعيدة المدى
“قمة البوسفور للسالم” في إسطنبول بمشاركة  80 دولة نهاية نوفمبر
صادرات التجارة التركية تحقق أعلى مستوى شهري في تاريخ الجمهورية

قضية األسبوع 

فى
هذا
العدد

تعزيز  القوة البحرية للجيش التركي بالفرقاطة الثالثة

تركيا وثروات شرق المتوسط
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ملخص تنفيذي
يتناول املشهد الرتيك لهذا األسبوع، يف املحور السيايس؛ اللقاء املرتقب بني الرئيسني الرتيك 

رجب طيب أردوغان ونظريه األمرييك دونالد ترمب يف باريس يف ١١ نوفمرب، وجدول 

مباحثاتهام يف قضايا متعددة، بجانب زيارة الرئيس األوكراين بيرتو بوروشينكو إىل تركيا 

ولقائه بالرئيس الرتيك، وترصيحات األخري حول العالقات الرتكية األوكرانية. وترصيحات 

الرئيس أردوغان بالقضاء عىل “عار” منع دخول املحجبات إىل الجامعات. باإلضافة إىل 

خطر  ألي  أنقرة  سامح  بعدم  أوقطاي  فؤاد  الرتيك  الجمهورية  رئيس  نائب  ترصيحات 

يهددها عىل طول حدودها الجنوبية. واستعراض املشهد ملرشوع »ميلغم« الذي يزود 

الجديد  واملرشوع  الرتكية.  البحرية  القوة  يعزز  مام  الثالثة  بالفرقاطة  الرتيك  الجيش 

إلنتاج تركيا منظومة دفاع صاروخية جوية بعيدة املدى. بجانب استضافة إسطنبول لـ 

“قمة البوسفور” مبشاركة من 80 دولة. والخدمات التي تقدمها الحكومة الرتكية لذوي 

االحتياجات الخاصة يف منازلهم.

ويف قضية األسبوع، يستعرض املشهد سعي تركيا إىل املحافظة عىل ثروات مياهها اإلقليمية 

رشق املتوسط وسط خطوات أحادية الجانب من بعض الدول املطلة عىل رشق املتوسط 

أما حدث األسبوع؛ فيتناول انعقاد الجمعية العامة لالتحاد العاملي لعلامء املسلمني يف 

إسطنبول وترصيحات رئيس الشؤون الدينية الرتكية: حول دور العلامء يف قيادة العامل 

اإلسالمي إىل الوحدة، وترصيحات رئيس االتحاد د. يوسف القرضاوي يف دعم تركيا.

يف املشهد االقتصادي؛ يتناول املشهد؛ ترصيحات وزيرة التجارة الرتكية بعدم التزام أنقرة 

بومبيو  مايك  األمرييك  الخارجية  وزير  ثم ترصيحات  إيران،  األمريكية عىل  بالعقوبات 

الحقاً باستثناء تركيا من العقوبات األمريكية عىل إيران. وتقرير حول تحقيق الصادرات 

أردنية  نقابية  ومطالبات  الجمهورية.  تاريخ  يف  شهري  مستوى  أعىل  الرتكية  التجارية 

الرتيك  املركزي  البنك  تركيا. بجانب توقعات  التجارة مع  اتفاقية  النظر يف وقف  بإعادة 

بانخفاض التضخم خالل العامني القادمني. باإلضافة إىل تقرير رسمي تريك حول أعداد 

السياح إىل تركيا وتصدر الروس قامئة السياح الوافدين إىل تركيا.

السياحية  الرتكية  »كبادوكيا«  مدينة  حول  تقريراً  املشهد  يقدم  تركيا،  إعرف  فقرة  ويف 

بولنت  األسبق،  الرتيك  الوزراء  رئيس  فهو  األسبوع،  لهذا  املشهد  شخصية  أما  الشهرية. 

أجاويد، السيايس والصحفي والشاعر الذي شهد ثالثة انقالبات عسكرية. وختاماً؛ يتناول 

مقال املشهد، مقال الرئيس رجب طيب أردوغان يف صحيفة واشنطن بوست األمريكية 

بعنوان؛ ما زلنا ننتظر إجابات كثرية من السعودية بشأن قتل خاشقجي.
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أواًل: المشهد السياسي
الرئيسان أردوغان وترمب يلتقيان يف باريس

نظريه  مع  سيلتقي  إنه  أردوغان،  طيب  رجب  الرئيس  قال 

بالعاصمة  سيعقد  دويل  اجتامع  خالل  ترمب،  دونالد  األمرييك 

الفرنسية باريس يف ١0 و١١ نوفمرب/ترشين الثاين الجاري. مشرياً 

إىل أنه بحث مع ترمب هاتفيا قبل يومني، آخر تطورات العديد 

الواليات  مع  الطريق  خارطة  إىل  باإلضافة  الثنائية،  القضايا  من 

شاميل  حلب  محافظة  بريف  منبج  منطقة  بخصوص  املتحدة، 

سوريا. مشدداً عىل إرصار تركيا إىل خروج تنظيم »ي ب ك/يب كا كا” اإلرهايب من منبج بأرسع وقت. للمزيد

أردوغان: ندعم إصالحات أوكرانيا وحقوق ومصالح تتار القرم

شّدد الرئيس رجب طيب أردوغان، يف مؤمتر صحفي مع نظريه 

األوكراين بيرتو بوروشينكو، عىل أّن بالده ستواصل تعزيز عالقاتها 

مع أوكرانيا، مشرياً إىل أن عدد السياح األوكرانيني الزائرين لرتكيا 

بالده  دعم  عىل  شدد  كام  سائح.  مليون  الجاري  العام  تجاوز 

سيصب  “نجاحها  إن  قائال  أوكرانيا  بها  تقوم  التي  لإلصالحات 

رشقي  باالشتباكات  يتعلق  وفيام  برمتها”.  املنطقة  مصلحة  يف 

من  وقت  بأرسع  بوقفها  متنياته  عن  أردوغان  أعرب  أوكرانيا، 

خالل الطرق الدبلوماسية، مشرياً إىل احرتام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ووحدتها السياسية. ومؤكداً عدم اعرتاف تركيا 

بالضم غري القانوين لشبه جزيرة القرم ولن نعرتف به”. مضيفاً: ستواصل تركيا الدفاع عن حقوق ومصالح تتار القرم سواء 

الذين يعيشون يف شبه الجزيرة أو الذين اضطروا إىل مغادرة املنطقة بعد ضمها غري القانوين. لن يبقى تتار القرم وحدهم 

يف الدفاع عن قضيتهم املرشوعة”. وأشار أردوغان إىل التعاون مع أوكرانيا إلنهاء وجود تنظيم “غولن” اإلرهايب عىل األرايض 

األوكرانية”. للمزيد

أردوغان: قضينا ىلع “عار” منع دخول املحجبات إلى الجامعات

بإيقاف  التي متثلت  العار«  العدالة والتنمية قضت عىل »مشاهد  الرئيس رجب طيب أردوغان، إن حكومات حزب  قال 

املحجبات أمام أبواب الجامعات وعدم السامح لهن بدخولها. جاء الخطاب الرئايس خالل افتتاح »قمة تركيا للشباب«، يف 

التقنية« مبدينة إسطنبول مؤكداً: »أتحنا الفرصة أمام جميع أبناء الشعب من أجل دخولهم الجامعات يف  جامعة »يلدز 

رشوط متساوية، وعملنا عىل ضامن عدم مواجهة شبابنا أي عائق يف حياتهم عرب حل مشكلة الحجاب يف الدوائر الرسمية«. 

للمزيد
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أوقطاي: لن نسمح ألي خطر يهددنا ىلع طول حدودنا الجنوبية

أكد نائب رئيس الجمهورية الرتيك فؤاد أوقطاي، أّن تركيا 

مع  الحدود  عىل  يهددها  إرهايب  خطر  ألي  تسمح  لن 

سوريا البالغ طولها 9١١ كم. مشرياً إىل أن الهدف الرئييس 

لرتكيا واضح جدا، وأنّها اتخذت التدابري الالزمة«.

الرتيك  الجيشان  يسريها  التي  املشرتكة  الدوريات  وحول 

الرتيك  املوقف  إن  السورية،  منبج  مدينة  يف  واألمرييك 

واملمر  الكيان  من  تركيا  ارتياح  عدم  يف  دامئا،  واضح 

الذي هو  لرتكيا،  الجنوبية  الحدود  يجاور  الذي  اإلرهايب 

امتداد ملنظمة يب كا كا اإلرهابية، مؤكداً أن الواليات املتحدة الزالت تؤجل الوعد املتعلق بتنفيذ عدم السامح بوجود منظمة 

»يب كا كا” و »ب ي د« يف منبج، مضيفاً أن تركيا مل تعد تحتمل الصرب والتأجيل حيال املوضوع”. وأشاد أوقطاي بقوة بالده 

الثمن يتطلب أن نكون أقوياء، بينام  العسكرية والسياسية واالقتصادية. فـ “العيش يف هذه املنطقة له مثن، ودفع هذا 

نعيش يف عرص يُستخدم فيه الدوالر وأسعار رصف العمالت والسياسات الداخلية كسالح اقتصادي”. للمزيد

مشروع »ميلغم« يزود الجيش التركي بالفرقاطة الثالثة

تدخل الفرقاطة “بورغاز أدا« تركية الصنع، الخدمة يف القوات البحرية للجيش الرتيك، وتعّد الثالثة التي تنتج من قبل مرشوع 

»ميلغم« لرتسانة الجيش الرتيك.

يبلغ طول الفرقيطة 99.5 مرت، وعرضها ١4.4 مرت، مزودة بأحدث التقنيات املعارصة يف املالحة البحرية، بإمكانها البقاء ملدة 

بالوقود واملؤن. ويصل وزنها ١0 أطنان، ومزودة بأسلحة حربية  امليناء والتزود  الرسو يف  البحر دون  أيام يف عرض  عرشة 

مختلفة للقتال فوق املياه وأسلحة مضادة للغواصات، ومضادات جوية وأجهزة كشف، ومهبط مروحيات، والقيام بعمليات 

عسكرية بحرية. تجدر اإلشارة أّن السفن الثالث التي صنعت يف إطار مرشوع »ميلغم«، تحمل أسامء جزر األمريات يف بحر 

مرمرة، »بيوك أدا« و«هيبايل أدا« و«بورغاز أدا« وسيطلق عىل السفينة الرابعة اسم سفينة »قنايل أدا”. للمزيد
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إنتاج منظومة دفاع صاروخية جوية تركية بعيدة املدى

يف حفل افتتاح البنية التحتية لتنمية التكنولوجيا الوطنية، 

بدأت  بالده  أن  أردوغان،  طيب  رجب  الرئيس  رصح 

بإجراء دراسات من أجل إنتاج منظومة دفاع صاروخية 

جوية وطنية بعيدة املدى، ستحمل اسم »سيرب« (الدرع). 

املنتجات  نسبة  رفع  عىل  تركيا  أهداف  ضمن  وذلك 

أكرث  الدفاعية، إىل  الصناعات  املحلية والوطنية يف قطاع 

قوية  لتكون  الرسيع  تركيا  تقدم  إىل  مشرياً   ،٪65 من 

تكنولوجيا  مجاالت  جميع  يف  كلمة  وصاحبة  ومستقلة 

الدفاع والطريان والفضاء من خالل تشجيع العلامء والخرباء األتراك عىل العودة إىل الوطن ضمن برامج متنوعة بهدف ضامن 

مساهمتهم يف املشاريع ذات القيمة االسرتاتيجية بالنسبة إىل تركيا«. ولفت أردوغان إىل أن تركيا بدأت يف اآلونة األخرية، 

بتطبيق سياسات مستقلة، وأن هذه الخطوة تعد واحدة من األسباب الكامنة وراء كرثة الهجامت ضدها يف السنوات األخرية. 

وعرب أردوغان عن أمنياته يف أن يحمل الجيل الجديد من األسلحة والذخائر املسلمة اىل القوات املسلحة الرتكية الخري لرتكيا، 

مباركا جهود الشباب الذين ساهموا يف تطوير تلك األسلحة واملشاريع الدفاعية. وأشار أن تركيا وصلت إىل مرحلة متقدمة 

يف مجال املراقبة عالية الدقة، واالتصاالت، والنظم الفرعية، ومعالجة البيانات، ونظم تخزين املعلومات ودعمها.

ومثن أردوغان الجهود املكثفة التي بذلتها تركيا يف السنوات األخرية من أجل االستقالل يف مجال الصناعات الدفاعية، وتابع: 

إن نسبة الصناعات املحلية يف مجال صناعاتنا الدفاعية سجلت ارتفاعا من 20٪ إىل 65٪. ولفت إىل أن الصناعات الدفاعية 

الرتكية باتت اليوم مجهزة بالتكنولوجيا املتطورة والبنية التحتية القوية واملتينة واملهارات املهنية، مشريا إىل أنه يعلق أهمية 

كبرية عىل أنشطة البحث والتطوير الهادفة إىل إنتاج تقنيات عالية الكفاءة يف مجال الصناعات الدفاعية.

”قمة البوسفور” التركية: 2000 مشارك من 80 دولة

نوفمرب/ترشين  و28   26 بني  الفرتة  التاسعة”، خالل  البوسفور  “قمة  اسطنبول  تستضيف 

الثاين الجاري مبدينة إسطنبول، مبشاركة من 80 دولة. وتنظم القمة منصة التعاون الدويل 

(UiP-ICP)، تحت عنوان “مواصلة السالم والتنمية من أجل الجميع”، وفق بيان للمنصة. 

ويشارك يف القمة ألفي شخص من رؤساء دول وحكومات ووزراء ورؤساء سابقني ورجال 

فكر ونشطاء حقوقيني، ورجال أعامل. حيث ألقى الرئيس رجب طيب أردوغان، الكلمة 

االفتتاحية للقمة، كام ألقى ١93 شخصا كلامت خالل فعاليات القمة، وعقدت 33 ندوة، 

مبشاركة وزارية من اململكة املتحدة ألول مرة.

بدأت القمة قبل 8 سنوات مبشاركة 2١ دولة، وشارك ألفي شخص يف فعاليات القمة عىل 
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مدار 3 أيام، 600 منهم من دول أجنبية. وشهدت القمة ندوات واجتامعات تتعلق بعامل األعامل والفن والثقافة والرياضة 

والتعليم. وشاركت 7 دول بوفود تجارية كبرية. وبلغت قيمة االتفاقيات املربمة خالل القمة يف السنوات الثامنية املاضية، 

مليار و700 مليون دوالر. وتسعى القمة إىل مشاركة من رجال األعامل واستقطاب الخرباء يف التكنولوجيا والعلوم. للمزيد

تركيا: 513 ألفا من ذوي االحتياجات الخاصة يتلقون الخدمة يف منازلهم 
 

حققت حكومات العدالة والتنمية خالل السنوات الـ ١6 املاضية، إنجازات مهمة لذوي االحتياجات الخاصة، حيث يتلقى 

5١3 ألفا منهم خدمات يف منازلهم، كام تقدم الحكومة خدماتها لـ 97 مركزًا للرعاية وإعادة التأهيل يف جميع أنحاء تركيا، 

ورعاية ألكرث من 7 آالف معاق، وظفت الحكومة حتى اآلن أكرث من ١١2 ألفا من ذوي االحتياجات الخاّصة يف القطاعني العام 

والخاص، مع التعهد بدفع أقساط التأمينات االجتامعية ملن يجري توظيفهم من قبل القطاع الخاص. للمزيد

 ثانيًا: قضية األسبوع
تركيا وثروات شرق املتوسط

شهد الرئيس رجب طيب أردوغان األسبوع املايض، مراسم تسليم الفرقيطة “بورغاز أدا” تركية الصنع، إىل قيادة القوات 

البحرية الرتكية يف مدينة إسطنبول، وخالل كلمته قال أردوغان، إن بالده لن تسمح للمحاوالت الرامية للحيلولة دون أن 

يكون لها موطئ قدم يف البحار. وأضاف: “من ظّنوا أنهم سيقدمون عىل خطوات يف رشق املتوسط وبحر إيجة مبعزل عن 

تركيا، بدأوا يدركون خطأهم الكبري”. رافضاً مساعي بعض الدول املطلة عىل رشق املتوسط، الرامية إلقصاء تركيا وجمهورية 

شامل قربص الرتكية، وسلب املوارد الطبيعية املتوفرة يف هذا الحوض املايئ. فهذه املساعي وغريها؛ دفعت تركيا إىل زيادة 

قوة قواتها البحرية؛ سعياً إىل حامية حقوقها من الرثوات املائية، و “عدم ترك املجال للعصابات التي ترسح يف البحار” كام 

وصف الرئيس الرتيك مؤخراً.

وبهذا الخصوص؛ فإن وزير الطاقة واملوارد الطبيعية الرتيك، قال إن بالده أرسلت يف الفرتة األخرية أكرث من سفينة متخصصة 

يف التنقيب عن الغاز يف مياهها اإلقليمية، 

مرسالً تهديداً، بأن القوات البحرية الرتكية 

سفينة  تعرض  حال  يف  يلزم  مبا  ستقوم 

“الفاتح” الوطنية للتنقيب ألي استفزاز يف 

مياه البحر املتوسط، يف الوقت الذي أنهت 

فيه سفينة “خري الدين بربروس” عمليات 

تنقيب سابًقا يف املتوسط، وسعي تركيا إىل 

البدأ بحفر برئ “أالنيا- ١”، لزيادة أمنها يف 

مجال الطاقة. متتلك سفينة فاتح الوطنية، 
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تقنيات عالية املستوى من الجيل السادس، وميكنها مواصلة أنشطتها بوضع الثبات حتى يف األمواج التي يصل ارتفاعها اىل 6 

أمتار، ويف أصعب الظروف، وبفضل تقنية سفن التنقيب الرتكية الثالث؛ خري الدين بربروس”، “أوروج رئيس”، و”فاتح”، 

متكنت تركيا من تقليل االعتامد عىل تكنولوجيا الخارج يف مجال أنشطة البحث والتنقيب البحرية، ويعترب رشوع تركيا يف 

التنقيب عن املوارد الطبيعية يف مياهها اإلقليمية يف املتوسط قبالة والية مرسني بسفينها املحلية اعتبارا من الشهر املقبل، 

خطوة مهمة ضمن أهدافها االسرتاتيجية الكربى الرامية إىل ترتيك قطاع الطاقة.

ويف الفرتة األخرية؛ قامت اليونان من أجل توسيع مياهها اإلقليمية، باتخاذ بعض الخطوات االنفرادية وبالتعاون مع دول 

اليونان بإصدار قوانني  الجوار مرص وارسائيل وقربص الرومية، للضغط عىل تركيا بخصوص ثروات رشق املتوسط، فقامت 

املنطقة  أو يف  الرتيك  القاري  الجرف  داخل  إما  املتوسط،  بحقوق يف  وادعائها  الدولية.  بالقوانني  مباالة  كيفي دون  بشكل 

االقتصادية الخالصة التابعة لها. ومثاالً؛ الحقل السابع الذي تقع إحداثياته ضمن الحدود الخارجية للجرف القاري الرتيك 

مة من قبل األمم املتحدة. للمزيد واملرسَّ

ثالثًا: حدث األسبوع
 رئيس الشؤون الدينية التركية: ىلع العلماء أن يقودوا العالم اإلسالمي 

إلى الوحدة، والقرضاوي يدعم تركيا

خالل كلمته يف افتتاح فعاليات الجمعية العمومية لــ “االتحاد 

الشؤون  رئيس  قال  إسطنبول؛  يف  املسلمني”  لعلامء  العاملي 

الدينية الرتكية عيل أرباش، إن “املطلوب من علامء املسلمني 

تنظيامت  واصفاً  الوحدة”،  إىل  اإلسالمي  العامل  يقودوا  أن 

“فتح الله غولن” و “يب كا كا” و “بوكو حرام” و “داعش” و 

املسلمني،  إىل رضب  تهدف  إرهابية  بأنها حركات  “القاعدة” 

بأمان”،  فيه  العيش  ميكن  عامل  إنشاء  علينا  “يتوجب  ولهذا 

مضيفاً: “علينا فهم القرآن الكريم والسنة بشكل صحيح، وبفراسة قوية، ألن الفهم الخاطئ وعدم الشفافية تسبب مشاكل 

فردية ال تحمد عقباها، وأن أكرث من يتأثر سلبيا من السلوكيات الخاطئة هو اإلسالم نفسه واملسلمون، السيام الشباب”.

ويف الوقت نفسه؛ أشار رئيس الشؤون الدينية؛ إىل أن الدول اإلسالمية تقع تحت حصار من الفقر واإلرهاب والبؤس، وتعاين 

من مشاكل متفاقمة، و “أمام هذا الواقع املؤمل، يقع عىل عاتقنا مسؤولية كبرية يف تقديم املبادئ والقيم اإلسالمية للعامل 

بأرسه، ويجب أن نتناول املشاكل التي تعاين منها دولنا بشفافية، وجدية، ودون تأخري أو تعطيل، من أجل بناء مستقبل 

أفضل”، فاملشكلة يف العامل اإلسالمي تكمن يف التفرقة الجغرافية التي امتدت إىل التفرقة الفكرية”. مشرياً إىل أنه “بسبب 

عدم استخدام العامل اإلسالمي لقوته، أصبح عرضة للتدخالت االستعامرية، واندالع نار الطائفية بني املسلمني”.
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ويف الندوة نفسها؛ قال رئيس االتحاد العاملي لعلامء املسلمني، يوسف القرضاوي، إن الغرب يكيد لرتكيا ألنه ال يريد لها 

من  لهم  وأنقاذه  الصادقني،  وإخوانه  أردوغان  طيب  رجب  للرئيس  الله  نرص  لوال  ينترصون  وكادوا  كربى.  أمة  تعود  أن 

رشور اآلخرين”. الفتاً إىل أن “العامل اإلسالمي أصابته مصائب كثرية، والجميع حارب األتراك ألنهم دافعوا عن األمة”. وقال 

القرضاوي؛ إنه جاء “هذا البلد العظيم تركيا، يف أول مرة سنة ١967، حينام هزم العرب أمام إرسائيل”. وأضاف: “جئنا إىل 

تركيا بعد أن ضاقت بنا البالد العربية، مشيداً بالنهضة التي شهدتها تركيا عىل يد الرئيس رجب طيب أردوغان، وبخصوص 

جرمية مقتل الصحفي جامل خاشقجي داخل قنصلية بالده يف إسطنبول. أشار رئيس االتحاد العاملي لعلامء املسلمني، إىل 

مقولة خاشقجي بأنه ليس معارضاً للنظام السعودي، مستدركاً: لكن كيف يوجد رجل ال يأمتر بأمرهم؟!، فقالوا: يجب أن 

يُقتل، وعملوا ما عملوا”. ويشارك يف الجمعية العمومية لالتحاد العاملي لعلامء املسلمني؛ أكرث من ١500 عامل، من أكرث من 

80 دولة؛ حيث تعد االجتامع األكرب من حيث عدد املشاركني فيه منذ تأسيس االتحاد عام 2004. للمزيد

رابعًا: المشهد االقتصادي
وزيرة التجارة: تركيا لن تلتزم بالعقوبات األمريكية ىلع إيران

التبادل  حجم  إن  بكجان،  روهصار  الرتكية  التجارة  وزيرة  قالت 

املايض،  العام  دوالر  مليارات   ١0.6 بلغ  وإيران  تركيا  بني  التجاري 

الجاري.  العام  من  األوىل   9 الـ  األشهر  خالل  دوالر  مليارات  و7.4 

وأن تركيا مضطرة إىل مواصلة تجارتها مع جريانها يف املنطقة، فرتكيا 

عىل  مجربة  تركيا  وأن  الطاقة”.  مجال  يف  إيران  مع  اتفاقية  لديها 

الدفع إليران حتى لو مل تأخذ منها شيئا يف إطار االتفاقية، وال ميكنها 

الرتاجع، تركيا ليس لديها احتياطي من الغاز الطبيعي، ومضطرة إىل 

ضامن حامية شعبها يف الشتاء”. للمزيد

صادرات التجارة التركية تحقق أىلع مستوى شهري يف تاريخ الجمهورية

بلغت قيمة صادرات تركيا خالل أكتوبر، ١5 مليارا و732 مليون دوالر، بزيادة ١3.١٪ عن الفرتة نفسها من العام املايض، بينام 

من املتوقع أن تصل قيمة صادرات تركيا إىل ١70 مليار دوالر نهاية العام الحايل، يف إطار الربنامج االقتصادي للبالد. وارتفعت 

الصادرات الرتكية برسعة يف األسواق املستهدفة، بنسبة ١4٪ إىل املكسيك، و١6٪ إىل الهند، و4١٪ إىل أمريكا الالتينية، وتنظر 

تركيا إىل البلدان اإلفريقية بشكل اسرتاتيجي، مشرية إىل ارتفاع صادرات تركيا للقارة السمراء يف أكتوبر بنسبة 25٪، مقارنة 

بصادرات الشهر نفسه من 20١7. وبخصوص واردات تركيا، تراجعت يف أكتوبر بنسبة 23.5٪، وبلغت ١6 مليارا و26١ مليون 

دوالر. للمزيد



      Noveber 7   , 2018  || العدد 46   

9Page

واشنطن تعلن إعفاء تركيا ودول أخرى من الحظر ىلع النفط اإليراني 

من  تركيا  ستعفي  بالده  أن  بومبيو،  مايك  األمرييك،  الخارجية  وزير  أعلن 

بني مثاين دول أخرى من االلتزام بالعقوبات التي فرضتها عىل قطاع النفط 

فيام  واشنطن  بعقوبات  تلتزم  لن  أنها  مراراً  أعلنت  تركيا  وكانت  اإليراين، 

يتعلق بعالقاتها التجارية مع إيران. وعدد بومبيو مثاين دول قال إنها ستُعفى 

التعامالت  جميع  عىل  واشنطن  فرضته  الذي  الحظر  من  مؤقت  بشكل 

واليابان  واليونان  وإيطاليا  والهند  والصني  تركيا  وهي:  إيران  مع  النفطية 

وكوريا الجنوبية وتايوان. وعقب االجتامع الـ ١8 ملجلس وزراء خارجية “مجموعة الدول الثامين اإلسالمية النامية”، التي تضم 

تركيا وباكستان وماليزيا وإيران وإندونيسيا ومرص ونيجرييا وبنغالدش، يف أنطاليا الرتكية؛ قال وزير الخارجية مولود تشاووش 

أوغلو، إن رفع العقوبات املتبادل بني تركيا والواليات املتحدة األمريكية عن وزراء عدل وداخلية البلدين، جاء بطلب من 

واشنطن. مضيفاً: “اإلدارة األمريكية تواصلت معنا خالل األيام األخرية وسألوا، هل أنتم مستعدون لرفع العقوبات بشكل 

متبادل؟ قلنا بأننا نرفعها حينام ترفعونها أنتم. للمزيد

األردن يطالب بإعادة النظر يف وقف اتفاقية التجارة مع تركيا

طالب رئيس غرفة تجارة األردن نائل الكباريتي، حكومة بالده بإعادة النظر يف قرار وقف اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، 

وإعادة التفاوض بشأنها، مضيفاً أن القطاع التجاري كان يأمل أن تعمل الحكومة عىل إعادة دراسة االتفاقية بتأٍن، مشرياً إىل 

أن إلغاء االتفاقية دون سابق إنذار، تسبب بأرضار فادحة للرشكات التي حصلت عىل امتيازات من عالمات تجارية تركية 

مبوجبها، مشدداً عىل أن االتفاقية انطوت عىل إيجابيات تخدم االقتصاد الوطني واملستهلكني، وأن العالقات االقتصادية بني 

البلدين “قدمية وتاريخية، مضرياً إىل أن امليزان التجاري مييل ملصلحة أغلب الدول التي تربطها باململكة اتفاقيات تجارية، 

وال يقترص ذلك عىل الجانب الرتيك، مؤكدا وجود سبل أخرى لحامية الصناعة الوطنية ودعم تنافسيتها. للمزيد

البنك املركزي التركي يتوقع انخفاض التضخم خالل العامين القادمين

يف كلمة خالل إعالن التقرير الرابع للتضخم هذا العام، توقع رئيس البنك 

املركزي الرتيك مراد جتني قايا، انخفاض نسب التضخم يف البالد خالل العامني 

القادمني 20١9 ـ 2020، بحيث تصل نسبة التضخم مع نهاية العام الجاري 

أن  23.4٪، وتستقر عند حدود ١5.2٪ يف 20١9، و9.3٪ يف 2020. مضيفاً 

تم  الذي  الجديد  االقتصادي  الربنامج  يف  بإيجابية  املركزي سيساهم  البنك 

املايض، وذلك من خالل  واملالية يف سبتمرب  الخزانة  وزارة  قبل  إعالنه من 

اتباع سياسات مالية صارمة، ال تكون عرب زيادة الرضائب، إمنا من خالل تقليل النفقات وتحقيق االستقرار يف األسعار. للمزيد
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الروس يتصدرون قائمة السياح الوافدين إلى تركيا 

العام  الـ 9 األوىل من  الذين زاروا تركيا خالل األشهر  الثقافة والسياحة، بلغ عدد السياح األجانب  وفقاً إلحصاءات وزارة 

الجاري 37 مليوناً، كان عىل رأس القامئة، مواطنو روسيا، بـ 5 ماليني و١20 ألفا و599 سائحا، أي ما يعادل زيادة مئوية بـ 

١6.09٪، وازداد عدد الزوار خالل تلك الفرتة 22.08٪، مقارنة بالفرتة نفسها من العام املنرصم، وتلت روسيا ثانياً أملانيا، بعدد 

سياح 3 ماليني و566 ألف سائح، وذلك بزيادة مئوية بلغت ١١.2٪. ثم بريطانيا ثالثاً بـ 9 مليونا و894 ألفا و87 سائحا، 

بزيادة 5.95٪. وتوجه 33.47٪ من السياح الذين قدموا إىل تركيا إىل والية أنطاليا، فيام توجه 3١.78٪ إىل إسطنبول، و ١4.٪9 

نحو أدرنة، و 7.68٪ إىل والية موغال، ثم أرتفني بنسبة 5.96٪، وبلغت نسبة اإليرادات التي حققتها وزارة الثقافة والسياحة 

من السياح خالل األشهر التسعة األوىل من العام الجاري 22.9 مليار دوالر، بينام بلغ معدل إنفاق كل سائح قام بزيارة تركيا 

حوايل 638 دوالرا. للمزيد

خامسًا: إعرف تركيا
 “كبادوكيا« التركية.. 3 ماليين سائح يصنعون موسًما ذهبًيا

والية  يف  السياحية  “كبادوكيا”  منطقة  خلّفت 

ُوصف  سياحيًا  عاًما  وراءها  تركيا،  وسط  نوشهري، 

األجانب.  السياح  إقبال  لكرثة  بـ”الذهبي” 

واستقبلت “كبادوكيا” أكرث من مليونني و279 ألًفا 

العام  من  األوىل   9 الـ  األشهر  خالل  سائًحا  و460 

الحايل، فيام يتوقع ممثلو القطاع السياحي، تجاوز 

هذا العدد مستوى الـ3 ماليني حتى نهاية 20١8.

وشهدت املنشآت السياحية والفنادق يف “كبادوكيا” 

فعاليات وأنشطة واسعة يف هذا املجال، نظراً إلعالن 

سنة 20١8 “عام السياحة الرتكية” يف الصني.  وتستعد املنطقة ومنشآتها السياحية، الستقبال السياح الروس واليابانيني يف 

القطاع  ممثلو  ويستهدف  وروسيا.   اليابان  من  كل  الرتكية” يف  السياحة  “عام  إعالن 20١9  بعد  القادمة، خاصة  املواسم 

السياحي يف “كبادوكيا” الوصول إىل موسم سياحي ذهبي آخر العام القادم، عرب استضافة أكرب عدد ممكن من السياح الروس 

واليابانيني. ويويل اليابانيون منطقة “كبادوكيا” اهتامًما خاًصا، إذ يزورها 99٪ من اليابانيني القادمني إىل تركيا، إذ يفضلون 

السفر إىل البلدان اآلمنة. ويتوقع األتراك قدوم 7-8 ماليني سائح رويس إىل تركيا، إذ تعد روسيا من أكرث البلدان التي ترسل 

سياحاً إىل تركيا.

وفاقت أعداد السياح القادمني إىل “كبادوكيا” حتى الوقت الحايل، توقعات بداية عام 20١8، ويوجد 490 منشأة سياحية 

وفندق نوعي يف “كبادوكيا”، تبلغ طاقتهم االستيعابية يف املجموع 29 ألف رسير، وسط تحضريات لتطويرها بحيث تستوعب 
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املزيد من السياح. وتشتهر منطقة “كبادوكيا” التاريخية والسياحية، مبدنها تحت األرض، ومداخن الجنيات والتي تشكلت 

نتيجة عوامل النحت والتعرية. ويف عام 20١7، قام ١20 ألف سائح تريك وأجنبي،  للمزيد

سادسًا: شخصية المشهد
بولنت أجاويد - سياسي وصحفي وشاعر شهد ثالثة انقالبات عسكرية

جامعيا،  أستاذا  والده  وكان  بأنقرة،   ١925 مايو/أيار   28 يف  أجاويد  بولنت  مصطفى  ولد 

اللغة  بقسم  التحق  الجمهوري.  الشعب  عن حزب  الربملان  يف  نائبا  لوالده  جده  وانتخب 

اإلنجليزية يف كلية اللغة والتاريخ والجغرافيا بجامعة أنقرة، لكنه ترك الدراسة قبل أن يتم 

إىل  انضاممه  قبل  مختلفة  صحف  يف  وعمل  وصحفيا،  مرتجام  املهنية  حياته  بدأ  تعليمه. 

السلك السيايس.

انتخب نائبا للربملان عن حزب الشعب الجمهوري بزعامة عصمت إينونو يف انتخابات ١957 

وكان عمره 32 عاما، توىل منصب وزير العمل يف حكومة عصمت إينونو يف الفرتة بني ١96١ 

و١963 وكان عمره 36 عاما، توىل منصب نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري عام ١966. 

كان رئيسا للوزراء خالل العملية العسكرية التي قامت بها القوات املسلحة الرتكية يف قربص 

عام ١974، ومنحه الشعب بعد العملية العسكرية لقب »فاتح قربص«.

تسلم رئاسة الوزراء مرة أخرى يف عامي ١977 و١979، وُحظر عليه العمل السيايس بعد االنقالب العسكري عام ١980، ومل 

يتمكن زعيم حزب اليسار الدميقراطي من دخول الربملان حتى انتخابات ١99١. ويف االنتخابات التالية عام ١995 ازدادت 

شعبيته وحصل عىل نسبة ١4.64٪ من األصوات. ويف انتخابات ١999 دخل الربملان وحصل عىل املركز األول بنسبة 22٪ من 

األصوات، وشكل الحكومة االئتالفية التي ترأسها مع حزب العمل القومي وحزب الوطن األم.

أصيبت البالد يف عهد حكومته مبحنة اقتصادية كاسحة أفقدت العملة املحلية 50٪ من قيمتها أمام الدوالر، وتم إجراء بعض 

اإلصالحات الدستورية يف الربملان بهدف االنضامم إىل االتحاد األورويب. تويف يف 5 نوفمرب/ترشين الثاين 2006 للمزيد

سابعًا: مقال المشهد
مقال الرئيس يف صحيفة واشنطن بوست األمريكية.

ما زلنا ننتظر إجابات كثيرة من السعودية بشأن قتل خاشقجي 

القصة مألوفة للغاية: دخل جامل خاشقجي، وهو صحفي سعودي ورب عائلة، قنصلية اململكة يف إسطنبول يوم 2 أكتوبر 

املايض، للحصول عىل وثائق من أجل الزواج. ال أحد ـ وال حتى خطيبته (خديجة جنكيز) التي كانت تنتظر خارج املقر ـ رآه 

مرة أخرى. عىل مدار الشهر املايض، أقامت تركيا الدنيا وأقعدتها لتسليط الضوء عىل جميع جوانب القضية، ونتيجة لجهودنا، 
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أدرك العامل أن خاشقجي قتل بدم بارد من قبل فرقة موت، وقد ثبت أن ذلك كان مع سبق اإلرصار والرتصد. ومع ذلك، ال 

تزال هنالك أسئلة أخرى مهمة تجب اإلجابة عنها، أين جثة خاشقجي؟ ومن هو »املتعاون املحيل« الذي زعم مسؤولون 

سعوديون أنه تسلم رفات خاشقجي؟ ومن أعطى األمر بقتل هذه الروح الرقيقة؟

نعلم أن الجناة هم من بني املشتبه بهم الثامنية عرش املحتجزين يف اململكة، ونعلم أيضا أن هؤالء جاؤوا لتنفيذ أوامر بقتل 

خاشقجي واملغادرة. وأخريا، نعلم أن تلك األوامر صدرت من أعىل املستويات يف الحكومة السعودية. يبدو أن البعض يتمنون 

انتهاء هذه »املشكلة« قريبا، لكننا سنواصل طرح األسئلة الحاسمة بالنسبة إىل التحقيقات الجنائية يف تركيا، وبالنسبة إىل 

أرسة خاشقجي وأحبائه أيضا. بعد شهر من مقتله، ما زلنا ال نعرف أين هي جثته، وعىل األقل فإن الرجل يستحق أن يدفن 

بطريقة الئقة مبوجب التعاليم اإلسالمية، ونحن مدينون لعائلته وأصدقائه، مبن فيهم زمالؤه يف صحيفة »واشنطن بوست«، 

مبنحهم فرصة إلقاء كلامت الوداع واالحرتام أمام جثامن هذا الرجل املرشف. ولضامن أن يشاركنا العامل االستمرار يف طرح 

تلك األسئلة، قمنا مبشاركة أدلة مع أصدقائنا وحلفائنا، ومنهم الواليات املتحدة األمريكية.

وبينام نواصل البحث عن إجابات، أود التأكيد أن تركيا والسعودية تتمتعان بعالقات ودية، كام ال أعتقد لثانية واحدة أن 

امللك سلامن خادم الحرمني الرشيفني، أمر باستهداف خاشقجي، ولذلك فإنه ليس لدي أي سبب لالعتقاد بأن قتله يعكس 

الوقت  البلدين، ولكن يف  الرسمية. وبهذا املعنى، سيكون من الخطأ اعتبار قتل خاشقجي »مشكلة« بني  سياسة اململكة 

نفسه، يجب أن أضيف أن صداقتنا القدمية واملستمرة مع الرياض، ال تعني أننا سنغض الطرف عن القتل العمد الذي تكّشف 

أمام أعيننا.

إن قتل خاشقجي ال ميكن تربيره، ولو حدثت مثل تلك الفظائع يف الواليات املتحدة، أو يف أي مكان آخر، لتعمقت سلطات 

تلك البلدان يف التفاصيل، وليس من املمكن بالنسبة إلينا القيام بغري ذلك. ينبغي أال يتجرأ أحد بعد اآلن عىل ارتكاب مثل 

تلك األفعال عىل أرض دولة عضو يف حلف شامل األطليس، وإال فإنه سيواجه عواقب وخيمة للغاية. وفيام يعترب اغتيال 

خاشقجي انتهاكا واضحا وسوء استخدام صارخ التفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية، فإن اإلخفاق يف معاقبة الجناة ميكن أن 

يشكل سابقة خطرية جدا. إننا نشعر بالصدمة والحزن إزاء الجهود التي يبذلها بعض املسؤولني السعوديني للتسرت عىل جرمية 

مخطط لها راح ضحيتها خاشقجي، بدال من السعي لخدمة العدالة وصون صداقتنا.

العام  القنصل  اتخاذ أي إجراء ضد  للقلق بشدة عدم  املثرية  بهم، فإن من األمور  الرياض احتجزت ١8 مشتبهاً  أن  ورغم 

السعودي يف إسطنبول، الذي كذب أمام وسائل اإلعالم، وفّر من تركيا بعد الحادثة بأيام قليلة. كام أن رفض املدعي العام 

أمر محبط  أو تقديم إجابات عن أسئلة بسيطة،  التحقيقات  التعاون مع  الذي زار مؤخرا نظريه يف إسطنبول،  السعودي 

للغاية، وقد بدت دعوته املحققني األتراك إىل زيارة اململكة بهدف إجراء املزيد من املحادثات حول القضية، مبثابة تكتيك 

يائس ومتعمد.

إن قتل جامل خاشقجي تجاوز بكثري مجرد تورط مجموعة من املسؤولني األمنيني، متاما كام كانت فضيحة »ووترغيت” أكرب 

من قضية دخول أشخاص مكتبا بشكل غري مرصح به، وكام كانت الهجامت اإلرهابية يف ١١ سبتمرب / أيلول 200١ أكرب من 

مجرد جرمية خطف طائرات. وبصفتنا أعضاء مسؤولني يف املجتمع الدويل، يجب علينا كشف هويات محريك الدمى. للمزيد
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