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“ تركيا فى شرق أوسط متغير ”  
<<< ندوة للرئاسة التركية بلندن

أردوغان: 
“السترات الصفراء” 

كشفت فشل أوروبا في امتحان 

الديمقراطية وحقوق اإلنسان

وزير العدل: تركيا استعدت 
لتدويل قضية خاشقجى

فى
هذا
العدد

تل “كوجا يايال” ..
 مقر إعداد الجيوش العثمانية يفتح أبوابه للزوار في بورصة )إعرف تركيا(

قورتولموش: أدوات التمويل اإلسالمي تكسر نظام الديون العالمي	 
تركيا تتقدم دول العالم في المساعدات اإلنسانية بـ8.7 مليار دوالر	 
تركيا تدعو رجال األعمال العرب إلى اإلستثمار في التكنولوجيا 	 
الحياة في القدس.. معرض باسطنبول  بعدسات مقدسيين	 
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افتتاحية
يتناول املشهد الرتيك لهذا األسبوع، يف املحور السيايس؛ ترصيحات الرئيس أردوغان 
بوساطة تركيا لإلفراج عن الجنود األوكرانيني املحتجزين لدى روسيا. بجانب 
إطالع رئيس االستخبارات الرتكية، الكونغرس عىل معلومات مقتل خاشقجي. 
باإلضافة إىل تعليق الرئيس أردوغان والقلق من تعامل الرشطة الفرنسية ضد 
املتظاهرين يف شوارع أوروبا. كام يتطرق املشهد إىل ترصيحات السفري الكندي 
الالجئني. ماليني  باستضافتها  عبء  أكرب  تركيا  بتحمل  وإشادته  أنقرة،   لدى 
لتشمل  الجنسية  منح  الرتكية لرشوط  السلطات  تعديل  إىل  املشهد  ويتطرق 
العرب  األعامل  رجال  الرتكية  السلطات  ودعوة  املكتملة.  غري  العقارات  رشاء 
إىل اإلستثامر يف التكنولوجيا. مع تقرير دويل يظهر تقدم تركيا لدول العامل يف 
املساعدات اإلنسانية بـ 9 مليار دوالر. ويظهر التقرير جهود الرئاسة الرتكية يف 
إقامة ندوات دولية حول سياسة أنقرة الخارجية. ويتطرق املشهد إىل معرض 

“الحياة يف القدس” يف إسطنبول بعدسات مقدسيّني.

موضع  »منبج«  خارطة  حول  تقرير  املشهد،  يستعرض  األسبوع،  قضية  ويف 
خاشقجي،  قتل  جرمية  فيتناول  األسبوع؛  حدث  أما  األمرييك.  الرتيك  البحث 

وتصعيد تريك بتدويل القضية.

إىل  العرب  األعامل  رجال  تدعو  تركيا  املشهد:  يتناول  االقتصادي؛  املشهد  يف 
اإلستثامر يف التكنولوجيا. بجانب تركيا تعدل رشوط منح الجنسية لتشمل رشاء 

تركيا  صادرات  املكتملة.  غري  العقارات 
مبيعات  تحقق  الدفاعية  الصناعات  من 
التمويل  أدوات  قورتوملوش:  قياسية. 
العاملي.  الديون  نظام  تكرس  اإلسالمي 
الدفاعية  الصناعات  من  تركيا  صادرات 
تحقق مبيعات قياسية. أما شخصية املشهد 
والربملانية  السياسية  فهي  األسبوع،  لهذا 
السابقة والسفرية مروة قاوقجي. وختاماً؛ 
يتناول املشهد، مقاالً بعنوان: تركيا ورشق 
سعيد  للدكتور  الوسط.  والحلول  الفرات 

الحاج.
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أواًل: المشهد السياسي
أردوغان يؤكد وساطته لإلفراج عن الجنود األوكرانيين لدى روسيا

قال الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان، إن نظريه األوكراين بيرتو 

الجنود األوكرانيني  بوروشينكو طلب وساطة تركيا لإلفراج عن 

روسيا،  إىل  األوكرانية  املطالب  نقل  أنه  مضيفاً  روسيا.  لدى 

معرباً عن متنياته أن تتبنى روسيا مقاربة إيجابية، ومشرياً إىل 

البت  انتظار  ويف  لالستجواب،  األوكرانيني  العسكريني  خضوع 

دور  تلعب  أن  ميكنها  تركيا  أن  أردوغان  وأوضح  مصريهم.  يف 

الثاين  ترشين  نوفمرب   25 ويف  القضايا.  هذه  مثل  يف  الوسيط 

املايض، وقعت مواجهة بني سفن حربية روسية وأوكرانية يف بحر 

آزوف، حيث أطلق زورٌق تابٌع لجهاز األمن الفدرايل الرويس النار عىل سفن أكرانية عند مضيق كريتش، وإن قوات خاصة 

روسية احتجزت تلك السفن وطواقمها.

»هاكان« أطلع الكونغرس ىلع معلومات مقتل خاشقجي

قال الرئيس رجب طيب أردوغان؛ إن رئيس جهاز االستخبارات الرتيك هاكان فيدان، أحاط الكونغرس األمرييك حول جرمية 

قتل الصحفي السعودي جامل خاشقجي، عقب زيارة »فيدان« إىل كندا، ألننا نرغب يف إطالعهم عىل ما لدينا من معلومات، 

كام تم بحث املوضوع يف العاصمة واشنطن مع مديرة وكالة املخابرات األمريكية »يس آي إيه« جينا هاسبل. وأثارت جرمية 

القنصلية السعودية بإسطنبول يف 2 أكتوبر / ترشين األول املايض، غضبا عامليا ومطالبات مستمرة  قتل خاشقجي داخل 

بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

أردوغان: »السترات الصفراء« كشفت فشل أوروبا يف امتحان الديمقراطية وحقوق اإلنسان

أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن القلق إزاء الصور التي تأيت من شوارع أوروبا 

الصواب  نرى من  قائالً: »ال  الصفراء،  »السرتات  بها أصحاب  يقوم  التي  للمظاهرات 

والنضال  به  اإلتيان  ميكن  ومطلب  فكر  كل  العنف،  طريق  عن  بالحقوق  املطالبة 

نفسه؛  الوقت  يف  أوروبا.  شوارع  يف  الصور  بقلق  نتابع  الدميقراطية،  عرب  أجله  من 

وحقوق  الدميقراطية  امتحان  يف  أوروبا  فشل  كشفت  الصفراء  السرتات  “تظاهرات 

الصمت حيال  التزموا  الذين  بالقول: “هؤالء هم  أوروبا  منتقداً  والحريات.  اإلنسان 

الذين  تفعل رشطة هؤالء  ماذا  انظروا  االنقالبية،  له يف محاولة 15 متوز  تعرضنا  ما 

القادة  بالقمع، رشطتنا عادلة«. كام دعا أردوغان،  كانوا يهزأون برشطتنا ويتهمونها 

األوروبيني للترصف مع مواطنيهم وفق قواعد الدميقراطية، والتعامل مع اإلرهابيني مبا متليه قواعد القانون. مضيفاً: “ال تقولوا 
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أن هؤالء املتظاهرين جاءوا من تركيا، أعطوهم حقوقهم، عندما تقومون بذلك، ستفهمون تركيا أكرث، وال يراودكم أي شك 

بأننا سنكون أصدقاء أوفياء لكم عن ذلك«.

سفير كندا بأنقرة: تركيا تتحمل أكبر عبء باستضافتها 4 ماليين الجئ

قال السفري الكندي لدى أنقرة كريس كووتر، إن تركيا تتحمل أكرب عبء 

 4 أراضيها  عىل  الستضافتها  الجئ،  ماليني   4 استضافتها  عرب  العامل  عن 

ماليني الجئ، بينهم 3.5 ماليني سوري، ولفت كووتر إىل أن الجالية الرتكية 

تشهد منوا كبريا يف كندا، وتقوم بأعامل جيدة، ونوه السفري الكندي إىل 

إمكانية تطوير حوار جيد بني البلدين يف العديد من مجاالت التعاون، 

منها مجال التعليم.

ولفت إىل أن كندا وتركيا رشيكان يف حلف شامل األطليس، وتعمالن معا يف مكافحة اإلرهاب من أجل إرساء االستقرار يف 

انقالب  أنها تسري إىل األفضل، رغم تعرض تركيا لعمليات إرهابية ومحاولة  السفري  التجارية، أكد  العالقات  سوريا. وحول 

مؤخرا، مبينا أن لدى كندا استثامرات يف مجال التعدين برتكيا. كام تطرق »كووتر” إىل قضية جرمية قتل الصحفي جامل 

خاشقجي، وبحثها عىل أعىل مستويات القيادة يف البلدين.

يلدريم: تركيا وإيران وروسيا يواصلون التعاون بقضايا املنطقة

وإيران  بالده  عزم  السبت،  يلدريم،  بن عيل  الرتيك،  الربملان  رئيس  أكد 

عىل  مشّدداً  املنطقة.،  قضايا  حل  أجل  من  التعاون  مواصلة  وروسيا 

رضورة وجود تنسيق بني الدول يف مكافحة اإلرهاب، ومشرياً إىل أهمية 

اإلرهاب.  مكافحة  يف  النجاح  أجل  من  والخطاب  املصطلحات  توحيد 

ذاتها،  الجغرافيا  تتشارك  املؤمتر  املشاركة يف  الدول  أّن  يلدريم  وأوضح 

“املنطقة  مضيفاً:  الدولة«.  لتحيا  اإلنسان  »أحيي  يقوم عىل  مبدأ  عىل 

التي نعيش فيها هي مصرينا املشرتك، وال نستطيع الفرار منها، وعلينا؛ 

أن نطّور آليات تعاون بيننا من أجل تغيري مصري منطقتنا ورسم مستقبل مرشق لها«.

تركيا تعدل شروط منح الجنسية لتشمل شراء العقارات غير املكتملة

لت السلطات الرتكية، نص قانون رشوط منح الجنسية مقابل رشاء العقار، الذي بات يشمل أيضا رشاء العقارات قيد  عدَّ

اإلنشاء، بعد أن كان يقترص عىل العقارات املكتملة فقط. وبحسب القانون الجديد، فإن األجنبي بات بإمكانه الحصول عىل 

الجنسية الرتكية يف حال رشائه نقدا عقارا ضمن مشاريع سكن غري مكتملة، بقيمة ال تقل عن 250 ألف دوالر أمرييك، أو 

ما يقابلها بالعملة الرتكية. ويشرتط عدم بيع العقار ملدة 3 سنوات، والتعهد لدى السجالت العقارية بعدم نقل ملكيته إىل 

أشخاص آخرين خالل املدة املذكورة.
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تركيا تتقدم دول العالم يف املساعدات اإلنسانية بـ8.7 مليار دوالر

أكد مندوب تركيا الدائم يف األمم املتحدة، فريدون سينرييل أوغلو، 

املساعدات  مجال  يف  عاملياً  الريادة  موقع  يف  أصبحت  بالده  أن 

مليار   8.7 إىل  قدمتها  التي  املساعدات  حجم  بوصول  اإلنسانية، 

دوالر، مشرياً إىل أّن املساعدات شملت محتاجي اليمن والصومال 

ومسلمي الروهنغيا وغريهم يف أنحاء العامل.

وأثنى عىل الدور الفعال للصندوق األممي، يف تقديم املساعدات 

العاجلة للمحتاجني، قائال: »إن الصندوق كان من أكرث أدوات املجتمع الدويل فعالية منذ تأسيسه قبل 10 أعوام«. مشرياً إىل 

أن حجم املساعدات الرتكية لالجئني بأكرث من 35 مليار دوالر، وتخصيص تركيا للصندوق األممي 400 مليون دوالر يف 2018.

وأكدت منظمة »مبادرات التنمية” الدولية، ومقرها لندن، يف تقرير »املساعدات اإلنسانية العاملية« لعام 2018، أن تركيا 

احتلت املركز األول عاملياً بحجم مساهمتها باألعامل الخريية يف 2017، بإنفاق 8.1 مليار دوالر عىل املساعدات اإلنسانية.

بأقدام تركية.. الطفلة »مايا« تخطو نحو املستقبل

عادت الطفلة السورية مبتورة القدمني »مايا مرعي« (8 سنوات) إىل بالدها عقب معالجتها يف تركيا وتركيب ساقني صناعيني، 

التي وصلت إىل تركيا مببادرة من الهالل األحمر الرتيك، بعد أن 

كانت تعيش يف ظروف سيئة مبخيامت النزوح شاميل سوريا. 

ثم عادت “مايا” إىل بالدها بعد تركيب طرفني صناعيني، من 

قبل أخصايئ األطراف الصناعية يف الهالل األحمر محمد زيك 

تشولجو، يف رحلة عالجية استغرقت 3 أشهر. 

سيتطلب  ألنه  املراقبة،  تحت  ستظل  »مايا«  حالة  أن  وأكد 

تغيري طرفيها الصناعيني كلام كربت، وأن الهالل األحمر الرتيك 

سيهتم بها مستقبال أيضا.

الرئاسة التركية تنظم ندوة يف لندن حول سياسة أنقرة الخارجية

تنظم دائرة االتصال يف الرئاسة الرتكية، ندوة بعنوان »تركيا يف الرشق األوسط املتغري« يف العاصمة الربيطانية لندن، وهي 

الندوة الرابعة يف إطار سلسلة ندوات »تركيا اليوم« التي تنظمها دائرة االتصال. ومن املقرر تنظيم الندوة يف 12 ديسمرب 

كانون األول الجاري، بالنادي البحري والعسكري يف لندن، مبشاركة خرباء أتراك وبريطانيني. وسيناقش الخرباء ”سياسة تركيا 

الخارجية” عىل هامش الندوة التي تشارك فيها شخصيات إعالمية وأكادميية ومؤسسات فكر ومجتمع مدين، حيث تتوىل 

رئيسة منتدى الدفاع واألمن يف بريطانيا ليدي أولغا مايتالند إدارة الندوة.
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وسيتحدث يف الندوة كبرية مستشاري الرئيس الرتيك »ُغل نور آيبت”، ومدير الدراسات االسرتاتيجية يف مركز “سيتا” الرتيك 

“حسن برصي يالتشن”، والرئيس السابق لربنامج الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف تشاتام هاوس »كلري سبنرس«. ونُظمت 

الندوة الثالثة يف العاصمة األرجنتينية يوم 27 ترشين الثاين / نوفمرب املايض. أما الندوة األوىل؛ تم تنظيمها يف أيلول / سبتمرب 

املايض مبدينة نيويورك األمريكية قبيل اجتامع ملجلس األمن الدويل.

الحياة يف القدس.. معرض بإسطنبول يحكي القدس بعدسات مقدسّيين

إسطنبول،  مدينة  يف  القدس«،  يف  »الحياة  معرض  انطلق 

بهدف عرض جوانب من الحياة العادية يف مدينة القدس 

التقطها املصّورون املقدسيّون؛ عطا جابر،  عرب 50 صورة، 

مصطفى  رميلة،  أبو  فايز  دويك،  محمد  الطويل،  إياد 

الخروف، حيث تحيك الصور »الحياة يف القدس«، وتتناول 

االجتامعية،  »الدينية،  الحياة؛  جوانب  من  جوانب   6

السياسية، الثقافية، االقتصادية واإلنسانية«.

رِحا  القدس،  مدينة  يف  إمرة«  »يونس  مركز  مدير  وقال 

أرمومجو، أّن القدس متثّل أهمية كبرية للجميع، فهي عاصمة فلسطني والعامل اإلسالمّي كله، وهي كنيسة القيامة واملسجد 

األقىص، حتى أّن املسلمني واملسيحيني عىل السواء؛ يعيشون يف القدس تحت وطأة االحتالل الصهيويّن. مشرياً إىل معرض 

آخر سينطلق يف القدس مطلع العام الجاري، تحت عنوان »الحياة يف إسطنبول« عرب صور سيلتقطها املصّورون املقدسيّون 

أنفسهم الذين عرضوا الحياة يف القدس من خالل الصور التي حملوها معهم إىل إسطنبول. كام أنهم سيطبعون كتابًا مصّوًرا 

يحتوي عىل الصور كلها التي التقطت يف القدس وإسطنبول.



      December  12  , 2018  || العدد 51   

7Page

قضية األسبوع
خارطة »منبج« السورية، موضع البحث التركي األمريكي

عقب اجتامع فريق العمل املشرتك الثالث الرتيك األمرييك، يف أنقرة، قال املبعوث األمرييك الخاص إىل سوريا، جيمس جيفري، 

إن واشنطن ستتخذ بعض الخطوات حتى نهاية 2018، من أجل ضامن معايري متعلقة بخارطة طريق منبج، يف أقرب وقت 

ممكن. وأوضح أن االجتامع تناول كل املسائل املتعلقة بسوريا، بدًءا من رشق نهر الفرات، وصوال ملحافظة إدلب السورية،

وبخصوص خارطة الطريق حول منبج، قال جيفري: »الواليات املتحدة تجري تدقيقا أمنيا من خالل وفائها بالتزامها حول 

مغادرة عنارص (ب ي د)، و(ي ب ك) املتواجدين مبنبج، وعدم تواجدهم ضمن املجالس املحلية واملوظفني العسكريني 

املحليني مبنبج. مؤكداً أنه من غري املمكن إيجاد حل نهايئ يف سوريا بدون تعاون وثيق بني الواليات املتحدة وتركيا«. وأشار 

إىل أنه سيجري تناول املناطق األخرى، التي ميكن تطبيق منوذج منبج عليها، خالل مرحلة التخطيط املشرتك.

وحول نقاط املراقبة األمريكية املحتملة عىل الحدود السورية الشاملية رشق نهر الفرات، قال جيفري أن الهدف من النقاط 

هو ضامن أمن تلك املنطقة مبا فيها أمن تركيا، لكن بيانا تركيا أمريكيا مشرتكا، أكد ضامن تحقيق تقدم ملموس ورسيع يف 

تنفيذ خارطة الطريق، بحلول نهاية 2018.

قوات سوريا  إن عملنا مع  نؤكد  »دامئا  قال جيفري:  اإلرهابية،  كا”  كا  تنظيم »ي ب ك/يب  مع  األمرييك  التعاون  وبشأن 

الدميقراطية، ضد داعش، مؤقت، وذو طبيعة تكتيكية، وإنه سينقل إىل واشنطن قلق وزير الدفاع الرتيك حيال األمر.

حدث األسبوع
جريمة قتل خاشقجي .. تصعيد تركي بتدويل القضية

قال رئيس دائرة االتصال يف الرئاسة الرتكية فخر الدين ألطون، اليوم 

اإلثنني، أن رُد وزير الخارجية السعودية عادل الجبري عىل طلب تركيا 

تسليم قتلة خاشقجي مخيب لآلمال، مضيفا: من الواضح أن القنصل 

السعودي يف إسطنبول رشيك يف جرمية قتل خاشقجي، مشرياً إىل أن 

خاشقجي،  أجل  من  الدويل  القانون  صعيد  عىل  العدالة  عن  البحث 

يف صالح املجتمع الدويل. مشرياً إىل طلب تركيا تسليم املتهمني، وفر 

عن  للكشف  استعدادها  للعامل  تظهر  السعودية يك  للسلطات  فرصة 

كافة مالبسات جرمية قتل خاشقجي، كام أن رفض تسليم قتلة خاشقجي يجعل الذين يتهمون السعودية مبحاولة التسرت 

عىل الجرمية، عىل حق«

يف الوقت نفسه؛ قال وزير العدل الرتيك عبد الحميد ُغل، إن بالده استكملت جميع أنواع االستعدادات القانونية والتقنية 
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الالزمة، لنقل قضية مقتل جامل خاشقجي، إىل املحافل الدولية. مضيفاً؛ أن جرمية قتل خاشقجي، اعتداء صارخ عىل الحق يف 

الحياة؛ إضافة إىل أنها جرمية قتل وحشية ال ميكن التغطية عليها. لقد اكتسبت القضية بُعًدا دوليًا بعد ترصيح الرئيس رجب 

طيب أردوغان، برضورة إكساب امللف بُعًدا دوليًا؛ حيث يأيت التصعيد الرتيك رداً عىل ترصيحات وزير الخارجية السعودي 

عادل الجبري، بأن بالده لن تسلم تركيا مواطنني متهمني بالتورط يف جرمية قتل خاشقجي، رغم تقديم السعودية يف أول األمر 

ترصيحات متناقضة، ولكن اإلرصار الرتيك، كشف تفاصيل الجرمية بوضوح، مشدداً عىل مرشوعية املطالب الرتكية، وانسجامها 

مع القانون الدويل، وقال: نؤكّد مجدًدا عىل مطالبنا القانونية يف الوقت الذي يجب عىل الجانب السعودي أن يكون بناًء 

وعنرًصا مساعًدا، لكننا مل نشهد مثل هذا التعاون منهم، وعليه؛ سنحاول أن نصل إىل نتيجة يف هذه القضية بالتعاون مع 

املجتمع الدويل.

المشهد االقتصادي
تركيا تدعو رجال األعمال العرب إلى اإلستثمار يف التكنولوجيا

والتكنولوجيا  الصناعة  وزير  مساعد  كاجري،  فاتح  محمد  دعا 

الرتيك، رجال األعامل العرب، إىل االستثامر يف قطاع التكنولوجيا، 

كبرياً  تطورا  ستشهد  املجال  هذا  يف  العاملة  الرشكات  أن  مبينا 

خالل السنوات القليلة القادمة.

»بادر«  مؤمتر  افتتاح  يف  مشاركته  خالل  له  كلمة  يف  ذلك  جاء 

برعاية  إسطنبول،  مدينة  الذي عقد يف  العاملي  لالستثامر  األول 

وزارة التجارة وبدعم من مكتب االستثامر الرئايس، حيث نقدم 

تركيا فرصاً استثامرية مهمة للمستثمرين العرب يف مجال التكنولوجيا، عىل غرار الفرص املتاحة يف قطاع العقارات، مشرياً إىل 

الطاقات الرتكية الشابة ذات الخربة، واملوقع الجغرايف االسرتاتيجي لرتكيا. كام أن الحكومة الرتكية أقدمت عىل خطوات مهمة 

للقضاء عىل البريوقراطية التي كانت تعيق قدوم املستثمرين األجانب إىل البالد. وحول قطاع التكنولوجيا، قال: “تركيا اليوم 

متتلك أكرث من 60 حديقة تكنولوجية، وأكرث من ألف مركز لألبحاث، وبفضل الدعم الذي نوفره فإن العديد من الرشكات 

العاملية يستثمرون يف بالدنا مبجال التكنولوجيا”.

قورتوملوش: أدوات التمويل اإلسالمي تكسر نظام الديون العاملي

أن  مبينا  الدخل،  توزيع  التفاوت يف  يعاين مشكلة  العامل  إن  قورتوملوش،  نعامن  والتنمية،  العدالة  رئيس حزب  قال وكيل 

األدوات التي سيطورها االقتصاد اإلسالمي، ستكون واحدة من الوسائل 

املهمة لكرس نظام الديون العاملي، وأكد قورتوملوش أهمية إيجاد طرق 

متويل تعددية وجديدة، واتخاذ تدابري جدية ضد االحتكار.

وأضاف »نحن ملزمون بإعادة التفكري حول االقتصاد اإلسالمي يف القرن 
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الواحد والعرشين. من الناحية العملية، نشهد عددا من التقلبات، وهذا سيستمر يف السنوات العرش القادمة، علينا إنشاء 

هيكل مايل عاملي جديدة يف السنوات العرش املقبلة. مضيفاً: إن أحد األسباب الرئيسية وراء رحالت الهجرة غري النظامية 

املتجهة إىل مغامرة ال نهاية لها يف البحر األبيض املتوسط وبحر إيجة، هو عدم املساواة يف توزيع الدخل«.

منظمة الصحة العاملية: تركيا خطت خطوات كبيرة يف قطاع الصحة

أشاد املدير العام ملنظمة الصحة العاملية، تيدروس أدهانوم، مبا حققته تركيا يف مجال قطاع الصحة خالل الـ 15 عاما األخرية، 

به،  يُحتذى  أن  يجب  مثال  الرتيك،  الصحي  النظام  قائالً: 

وأن منظمته كرّمت وزارة الصحة الرتكية لجهودها يف منع 

انتشار األمراض غري املعدية.

وأن تركيا تكافح بشكل حقيقي استهالك منتجات التبغ، 

دفعت  التي  العوامل  أهم  من  يعد  الكفاح  هذا  وأن 

الرتكية؛  الصحة  وزارة  لتكريم  العاملية  الصحة  منظمة 

قائالً: »تركيا أقدمت عىل إصالحات كبرية يف مجال الصحة 

خالل آخر 15 عاماً.

صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية تحقق مبيعات قياسية

حققت الصادرات الرتكية من صناعات الدفاع والطريان، 

أرقاماً قياسية خالل األشهر الـ 11 األوىل من العام الجاري، 

مقارنة بالفرتة نفسها من العام املايض. ووقعت الرشكات 

يف  والطريان،  الدفاع  صناعات  مجال  يف  النشطة  الرتكية 

2018 العديد من االتفاقيات مع بلدان عربية وإسالمية 

وأجنبية.

فإن  األتراك،  املصدرين  مجلس  معطيات  وبحسب 

 883 بلغت  والطريان  الدفاع  صناعات  قطاع  صادرات 

مليونا و845 ألف دوالر يف عام 2011، ووصلت مليارا و260 مليونا و810 آالف دوالر يف العام الذي تاله، ويف عام 2013 

بلغت مليارا و388 مليونا و803 آالف دوالر. أما يف عام 2014 فقد وصل حجم الصادرات مليارا و647 مليونا و799 ألف 

دوالر، وارتفعت إىل مليار و654 مليونا و88 ألف دوالر يف العام التايل، فيام بلغت مليارا و677 مليونا و116 ألف دوالر عام 

2016. ويف عام 2017، بلغت، مليارا و739 مليونا و453 ألف دوالر. فيام بلغت صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية مليارا 

و535 مليونا و529 ألف دوالر خالل األشهر الـ 11 األوىل من عام 2017، لرتتفع يف الفرتة نفسها من العام الجاري بنسبة 

16.5 %، محققة رقام قياسيا.
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شركة »أتيك« التركية تطور منصة محلية للحركة يف الواقع اإلفتراضي

متكنت رشكة »أتيك« الرتكية للتكنولوجيا من تطوير منصة محلية 

وجرى  الحركة،  حرية  اإلفرتايض  الواقع  نظام  ملستخدمي  تتيح 

تطوير املنصة كُمكّمل لنظارات الواقع اإلفرتايض، وسيكون متاًحا 

استخدامها يف قطاعات متنوعة، من الرتفيه حتى الدفاع.

املحيل  االبتكار  إن  بال،  طنال  »أتيك«،  رشكة  عام  مدير  وقال 

الواقع اإلفرتايض، حيث يدخل  الجديد يتم استخدامه بنظارات 

الحركة كام هي  نقل  يتم  يتحرك  الجهاز وعندما  املستخدم إىل 

إىل الواقع اإلفرتايض. وبنّي أن املنصة تغطي مساحة 3 مرتمربع ومحاطة بدائرة حامية، وهي مزودة بأجهزة استشعار تنقل 

الحركات الحقيقية بشكل تلقايئ إىل تطبيقات الواقع اإلفرتايض، مؤكداً تلقي الرشكة طلبات رشاء من تركيا والخارج.

خامسًا: إعرف تركيا
تل “كوجا يايال” .. مقر إعداد الجيوش العثمانية يفتح أبوابه للزوار يف بورصة

تستعد بلدية “كالس” يف والية بورصة الرتكية، الفتتاح 

يتم  كان  التي  التاريخية،  يايال”  “كوجا  تل  منطقة 

للحروب،  التوجه  قبل  فيها  العثامين  الجيش  تجهيز 

أمام الزوار والسياح القادمني من كافة أنحاء العامل. 

وستعرض باملكان، الذي يبعد 50 كم عن مركز مدينة 

متعددة،  وأدوات  ومعدات  تقليدية  خيم  بورصة، 

معيشتهم،  وأسلوب  املقاتلني،  حياة  ظروف  تظهر 

خالل فرتات توسع الدولة العثامنية وفتوحاتها.

تقليدية من  بلدية “كالس” 16 خيمة تركية  جهزت 

قريغيزستان، كام تستمر ببناء بيوت عثامنية صغرية 

عىل التل، تحايك ظروف حياة املقاتلني يف تلك الحقبة. يقع تل “كوجا يايال” عىل ارتفاع 1200 مرت، ومتتد مساحته لنحو 500 

دونم.

تركية  خيمة   16 الرتكية  الحكومة  أنشأت  العريق،  وتاريخه  الساحرة  الخرضاء  وطبيعته  بجامله  يشتهر  يايال”  “كوجا  تل 

تقليدية، مساحة كل واحدة 80 مرتا مربعا، وترمز هذه الخيم للدول الرتكية التاريخية ولرتاثنا العريق.
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سادسًا: شخصية المشهد
مروة قواقجي.. سفيرة تركيا بماليزيا

أكادميية تركية تشبثت بهويتها وحجابها، فغادرت الوطن احتجاجا 

عىل منع الحجاب يف الجامعات، ثم عادت فانتخبت نائبة وأرصت 

عىل أداء اليمني بالحجاب، فطردها العلامنيون من الربملان، وُسحبت 

منها الجنسية، فانفتحت لها أبواب العامل.

ولدت يوم 19 أغسطس/آب 1968 يف أنقرة لعائلة سنية ذات نشاط 

أكادميي، حيث كان والدها الربوفيسور يوسف ضياء قواقجي، عميد 

أما والدتها فهي  السبعينيات،  أتاتورك يف  كلية اإللهيات يف جامعة 

خبرية اللغة األملانية وآدابها غولساران غولهان قواقجي، التحقت بكلية الطب يف جامعة أنقرة، لكنها تركت مقاعد الدراسة 

بسبب منع الحجاب يف الجامعة، وتوجهت مع عائلتها إىل الواليات املتحدة عام 1986، حيث حصلت عىل البكالوريوس 

يف هندسة الحاسوب من جامعة تكساس، وأكملت دراسة املاجستري يف جامعة هارفارد، وحصلت عىل الدكتوراه يف العلوم 

السياسية من جامعة هوارد يف الواليات املتحدة.

تولت عام 1994 مسؤولية العالقات الخارجية يف القسم النسايئ يف حزب الرفاه، ثم املنصب نفسه يف حزب الفضيلة، فازت 

بعضوية الربملان الرتيك عن قامئة حزب الفضيلة يف والية إسطنبول االنتخابية عام 1999، لكن القوى العلامنية احتجت عىل 

وجود امرأة محجبة بني أعضائه، فأخرجت من املجلس لرفضها خلع الحجاب قبل أداء القسم.

رفعت األحزاب اليسارية والقوى العلامنية يف تركيا قضية ضدها لطردها من الربملان ورفع الحصانة عنها، وتم ذلك بسحب 

العضوية النيابية وإسقاط الجنسية الرتكية عنها، فعادت إىل الواليات املتحدة وأصبحت محارضة يف جامعة جورج واشنطن.

نالت بعد هذه القضية شهرة واسعة؛ بوصفها من ناشطات العمل النسايئ يف التيار اإلسالمي، وحظيت بدعم وتأييد من 

املؤسسات الداعمة للدميقراطية حول العامل، خاصة بعد كسبها للقضية التي رفعتها أمام املحكمة األوربية لحقوق اإلنسان 

ضد انتهاكات تركيا لحقوق اإلنسان يوم 28 مايو/أيار 2001، ليعود اسمها للظهور مجددا يف وسائل اإلعالم يف أواخر يوليو/

متوز 2017، حينام عينتها وزارة الخارجية الرتكية سفرية لبالدها يف العاصمة املاليزية كواالملبور.

وثّقت تجربتها النضالية يف كتب عدة ألفتها منها »دميقراطية بال حجاب« و«اللعبة السياسية« و«اإلسالم يف الرشق«، نالت 

جوائز محلية ودولية، منها؛ جائزة األم من املنتدى النسايئ يف املنظمة الوطنية للشباب يف تركيا عام 1999، وجائزة “خدمة 

اإلنسان” التي قدمها مجلس النشاط الثقايف والتسامح يف النمسا عام 2000. كام حصلت قواقجي عىل جائزة املرأة األكرث 

نجاحا من الرابطة الوطنية للنهوض بامللونني يف أمريكا عام 2004، وجائزة العدالة االجتامعية من جامعة نيويورك عام 2006، 

وجائزة الـ500 مسلم املؤثرين من جامعة جورج تاون يف أمريكا عام 2009، إضافة إىل جائزة الوفاء من جمعية مظلوم دار 

الرتكية عام 2011.
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سابعًا: مقال المشهد
تركيا وشرق الفرات والحلول الوسط

د. سعيد الحاج 

عىل مدى السنوات القليلة األخرية، تُشكُِّل مواجهة مرشوع حزب االتحاد الدميقراطي أولوية 

املنظمة  الكردستاين  العامل  حزب  مع  العضوية  لعالقته  السورية،  القضية  مقاربة  يف  تركيا 

التي تخوض ضدها حرباً انفصالية منذ 1984، ومصنفة بسبب ذلك عىل قوامئها للمنظامت 

اإلرهابية، وخوفاً من تحول مناطق نفوذه وسيطرته إىل منصة إلطالق عمليات ضد أراضيها 

ملفها  السلبية عىل  ذلك  ارتدادات  فضالً عن  العراق،  قنديل يف  جبال  غرار معسكرات  عىل 

الكردي الداخيل.

كان املرشوع يف أصله يقوم عىل وصل الكانتونات/ املناطق الثالث التي يسيطر عليها الحزب وأذرعه العسكرية يف الرشق 

والغرب، بل والوصول ملياه املتوسط، لتأسيس الكيان السيايس املنشود. قطعت أنقرة عرب عملية “درع الفرات” التواصل 

الجغرايف بني الرشق والغرب، ثم قضت عىل سيطرة وحدات حامية الشعب عىل عفرين من خالل عملية “غصن الزيتون”. 

وهكذا، بقيت يف يد الحزب مناطق واسعة رشق نهر الفرات، من خالل قوات سوريا الدميقراطية أو “قسد”، وهو االسم 

الجديد لوحدات الحامية بعد “تطعيمها” ببعض العنارص غري الكردية.

ترى أنقرة أن مناطق رشق الفرات هي األساس يف مرشوع حزب االتحاد، وأنها األخطر واألهم من منظور أمنها القومي، 

ولذلك فهي تهدد منذ فرتة بإطالق عملية عسكرية واسعة ضد القوات يف تلك املناطق. وتحدث أردوغان مؤخراً بأن بالده 

قد أكملت استعداداتها لها، حتى أن بعض وسائل اإلعالم الرتكية قد أطلقت عليها - أو رّسبت - أسامء محددة.

بيد أن هناك اختالفات كبرية بني مناطق رشق الفرات وما سبقها؛ أوالً لجهة عدد مسلحي »قسد« هناك وتسليحهم وتدريبهم 

وخربتهم وطبيعة املنطقة من جهة، وثانياً، وهو األهم، لجهة وجود قواعد ونقاط عسكرية أمريكية يف تلك املنطقة، حيث 

تتعامل واشنطن مع قوات سوريا الدميقراطية كحليف محيل »موثوق« يف مكافحة داعش.

هذه االعتبارات وغريها تعني أن عملية عسكرية تركية واسعة عىل غرار »درع الفرات« و«غصن الزيتون«؛ ليست مرجحة 

و/أو ذات كلفة عسكرية وسياسية واقتصادية مرتفعة، وإن كان من املمكن أن تلجأ تركيا لها يف توقيت أو مرحلة ما. لكن 

أنقرة أثبتت أيضاً، أكرث من مرة؛ جدية مخاوفها وعزمها عىل االستمرار يف هذه االسرتاتيجية، مبا يف ذلك القصف الجوي 

واملدفعي لتلك املناطق يف نهاية ترشين األول/ أكتوبر وبداية ترشين الثاين/ نوفمرب الفائتني.

إرصار تركيا من جهة، والحسابات املعقدة من جهة أخرى، يدفع مؤخراً للحديث عن حلول بديلة أو وسيطة بني العملية 

أنقرة،  لسان  عىل  بعضها  يرد  حلول  وهي  األمريكية.  الرتكية  التفاوض  طاولة  عىل  باملراقبة  واالكفتاء  الواسعة  العسكرية 

وبعضها اآلخر عىل لسان واشنطن أو يف واقع حالها، بحيث ميكنها تسكني الهواجس الرتكية ولو جزئياً ولو مؤقتاً.

من الحلول الوسط؛ سيطرة القوات الرتكية عىل بعض املناطق والبلدات الحدودية، مبا يؤمن الداخل الرتيك ويحميه من أي 
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https://arabi21.com/story/1140767


      December  12  , 2018  || العدد 51   

13Page

عمليات أو هجامت مفرتضة، ولذلك ترد أسامء بعض البلدات تحديداً يف خطابات أردوغان والقيادات الرتكية يف مرحلة »ما 

بعد منبج«، مثل تل أبيض وعني العرب وغريهام.

ومنها مثالً خروج/ إخراج قوات سوريا الدميقراطية من بعض املدن والبلدات ذات األغلبية العربية، وتأمني إدارتها وحاميتها 

عرب مجالس محلية منتخبة برعاية أمريكية - تركية، عىل غرار منبج مثالً، حيث يردد الساسة األتراك واألمريكيني أحياناً، أن 

تكرار »سيناريو منبج« يف مناطق أخرى موضوع نصب أعينهم.

ومنها كذلك »تخفيف« أغلبية وحدات الحامية يف قوات سوريا الدميقراطية وسيطرتها عليها، من خالل رفدها بعنارص من 

غريها، إما عربية وتركامنية كام حصل سابقاً، لكن هذه املرة بنسب أكرب، وإما مبكونات كردية سورية أخرى غري محسوبة 

عىل حزب االتحاد. ولعل يف لقاء املبعوث األمرييك الخاص لسوريا السفري جيمس جيفري، خالل زيارته األخرية إىل تركيا، مع 

املجلس الوطني الكردي (يف غازي عنتاب الرتكية) رسالة ذات داللة يف هذا السياق.

ومنها أيضاً القصف الرتيك الذي قد يستأنف يف مناطق رشق الفرات مستهدفاً بعض مقرات سوريا الدميقراطية وقياداتها، 

للضغط وتأكيد املوقف ومحاولة تغيري بعض املعادالت ونقض الركائز التي قد يقوم عليها املرشوع يف تلك املناطق.

املرجح أن يعمل الطرفان (تركيا والواليات املتحدة) عىل الجمع ألكرث من حل وسيط يف نفس الوقت، فضالً عن أن سيناريو 

العملية العسكرية الواسعة ليس مستبعداً

املعطيات الحالية والعوامل سالفة الذكر تدفع باتجاه الحلول الوسطى، لكن ليس من السهل الجزم بأيها أوفر فرصاً للتطبيق 

ثم النجاح. بل من املرجح أن يعمل الطرفان (تركيا والواليات املتحدة) عىل الجمع ألكرث من حل وسيط يف نفس الوقت، 

فضالً عن أن سيناريو العملية العسكرية الواسعة ليس مستبعداً بالكلية يف حال تغريت الظروف.

األهم من ذلك كله أن تركيا تدرك أن املسار اإليجايب يف العالقات مع واشنطن مؤخراً ال يعني إمكانية الثقة بترصيحاتها، 

باعتبار أن العربة باألفعال ال األقوال، وهي األفعال التي تردد أنقرة دامئاً أنها تصب بدعم أمرييك اسرتاتيجي لحزب االتحاد 

وأذرعه العسكرية، وليس تكتيكياً او مؤقتاً كام تقول واشنطن، بدليل املامطلة الشديدة يف تطبيق اتفاق منبج وفكرة نقاط 

املراقبة العسكرية التي تنوي واشنطن بناءها عىل الحدود الرتكية - السورية، وترى فيها أنقرة دعامً وحامية لعنارص »قسد«.
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